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وزير نفت در صحن علنی مجلس اطمينان داد:

تامين نياز کشتی های اقيانوس پيما 
به سوخت کم سولفور 

دکتر ابوالفضل کيانی بختياری رئيس همايش و مديرعامل سازمان مديريت سازمان صنعتی خبر داد:

فردا؛ بيست و دومين سال رتبه بندی 
شرکت های برتر ايران همسو با رونق توليد 413

فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید به بهره برداری رسید؛

حرکت پرشتاب قطار توسعه صنعت پتروشیمی 

شماره

 707

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 
خوزستان مطرح کرد؛

رفع نیاز صنعت نفت و 
گاز در بخش خطوط لوله

در نشستی با حضور کارشناسان نحوه 
به کارگیری ظرفیت صنعت بیمه در تامین مالی 

پروژه های صنعت نفت بررسی شد؛ 

تبیین چهار سناریوی 
پیشنهادی

دانش نفت از چهاردهمین همایش 
سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 

نفت،گاز و پتروشیمی گزارش می دهد؛

بررسی تنگنای 
چالش های داخلی 
و بین المللی توسط 

نفتی های بخش خصوص 

بهشت نفتی 
جدید برای روسیه
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سورنا ستاری: صنعت پتروشیمی کشور به پیشرفت های ارزشمندی دست یافته است و مؤلفه های 

یک صنعت واقعی، پایدار و پویا از جمله الیسنس ها، فرموالسیون، طراحی و

 بهینه سازی در این صنعت به دست متخصصان داخلی انجام می شود

 مهندس محمدی:  قطار توسعه صنعت با شتاب مناسب در حال حرکت است و تا پایان 

سال ۱۴00 ظرفیت این صنعت از ۶۶ میلیون تن کنونی به ۱00 میلیون تن خواهد رسید و کلمه 

جهش همان طور که رئیس جمهوری در روز صنعت پتروشیمی عنوان کردند الیق این حرکت است

:HNT مهندس سبحانی، مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان
 ایران از واردات محصول کمیاب پتروشیمی »هگزان« بی نیاز می شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

به منظور افزایش تولید روزانه حدود ۱0 هزار بشکه نفت صورت گرفت؛

استقرار نخستین دکل حفاری در طرح توسعه میدان نفتی دانان
نخســتین دکل حفاری در راستای 
تولید در میدان   افزایش  و  نگهداشــت 
نفتی دانان  با موفقیت استقرار یافت  و 
فعالیت آن از هفته آینده آغاز می شــود 
همچنین دو دســتگاه دکل دیگر طی دو 

ماه آینده شروع به کار می نماید.
مهندس پرویز صالح وند، مجری 
طرحهای نگهداشــت و افزایش تولید 
از ســه میدان نفت شهر،  سعادت آباد 
و دانــان در رابطه با طرح نگهداشــت 
و افزایش توان تولیــد در میدان  نفتی 
دانان اظهار داشــت: طرح نگهداشت و 
افزایش تولید میدان دانان در اســتان 
ایالم  و بــا مبلغ قــرارداد 11 هزار و 
890 میلیارد ریال و به مدت دو ســال 
منعقد شــده و هدف از  اجــرای این 
طــرح  افزایش ظرفیــت تولید میدان 
از  9 هزار بشــکه به 19 هزار  بشــکه 
در روز اســت. به گــزارش دانش نفت 
به نقل از روابط عمومی شــرکت نفت 
ایران، مهندس  نفت مناطق مرکــزی 
صالح وند، درباره فعالیت های توســعه 
ای ایــن میدان تصریح کــرد: در این 
میدان حفــاري 11 حلقه چــاه جدید 

تولیدي نفت، طراحی و اجراي عملیات 
شــکافت اســیدي در گروه بنگستان 
بــراي دو  حلقه از 11 حلقه چاه جدید، 
خدمات فني ژئوفیزیکي شامل طراحي، 
جمع آوري، انجام مطالعات لرزه نگاری 
ســه بعدی در مســاحتی حدود 500 
کیلومتــر مربع، احداث یک دســتگاه 

پکیج نمکزدایــي Skid Mounted با 
ظرفیت 10 هزار  بشکه در روز، توسعه 
چندراهــه دانــان، احــداث جاده های 
دسترســی بــه چاهها و اجــرای خط 
لوله شــش اینچ به طول 55 کیلومتر  
صورت می گیرد. بر اساس این گزارش، 
مهندس صالح وند، در مورد مهمترین 

ویژگی طرح  افزود:   از ویژگیهای بارز 
و حائز اهمیت ایــن طرح،  تخصیص 
چهــار درصــد از اعتبــارات کل طرح 
جهت انجــام پروژه های عام المنفعه و 
مسئولیت های اجتماعی است که برای 
نخســتین بار با این شیوه برای همان 
منطقه اجرای پروژه در نظر گرفته شده 

که زمینه محرومیت زدایی را فراهم 
می ســازد.  تامین نزدیک به 95 درصد 
کاالی طرح توســط سازندگان داخلی، 
الزام  اخذ مجوزهای زیست محیطی و 
پیمانکاران به رعایت الزامات HSE در 
باالترین سطح و  بهره گیری ازخدمات 
پیمانکاران محلــی از دیگر ویژگیهای 
این طــرح  اســت. همچنیــن انجام 
همزمــان عملیات حفــاری و عملیات 
ژئوفیزیک،  آنرا  را از نظر شرایط زمان 

بندی اجرا،  ویژه نموده است.

اخبار نفت

ایرانول موفق به دریافت نشان برنزین تعالی 
منابع انسانی در جایزه استاندارد 3۴000 شد

شــرکت نفت ایرانول موفق به دریافت نشان برنزین تعالی منابع 
انسانی در جایزه استاندارد 34000 در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت 

منابع انسانی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت 
نفت ایرانول، در این مراســم که با حضور جمــع کثیری از مدیران و 
اســتادان حوزه مدیریت منابع انســانی کشــور برگزار شد، به برترین 
شــرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی جوایزی به تناسب سطح 
بلوغ مدیریت منابع انســانی اهدا گردید.شــایان ذکر است؛ ایرانول در 
ارزیابــی تمامی فرایندهای منابع انســانی در حوزه هــای کارگزینی، 
اموررفاهی، خدمات اداری و پشــتیبانی، آموزش و برنامه ریزی نیروی 
انســانی، ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان از سوی ارزیابان دانشگاه 
تهران )مجری این کنفرانس( مورد ارزیابی قرار گرفتند.ارزیابان نقش 
اقدامات انجام شــده در حوزه منابع انسانی طی ســالهای اخیر را در 
افزایش رضایــت و ارتقای حس تعلق و مســئولیت پذیری کارکنان 
بســیار موثر ارزیابی کردند.همچنین با توجه به تدوین سند راهبردی 
منابع انســانی، فعالسازی کمیته مددکاری، توسعه و بهبود امور مرتبط 
با تســهیالت رفاهی کارکنان، بازنگری پروژه شــرح مشاغل و انجام 
کارسنجی- زمان سنجی مشــاغل به عنوان نقاط قوت منابع انسانی 
شرکت نفت ایرانول از سوی تیم ارزیابی اعالم شد.خاطرنشان می شود؛ 
در این کنفرانس براساس اعالم پنل ارائه تجربیات متمایز، از اقدامات 
انجام شــده در شــرکت نفت ایرانول شــامل پروژه تبدیل وضعیت 
کارکنان پیمانکار به قرارداد مســتقیم با شــرکت، طرح تکریم والدین 
و تشــکیل کمیته مددکاری به عنوان بهترین فعالیت های اجرا شده در 
صنایع مورد ارزیابی، نام برده شد.در این همایش،  نشان برنزین تعالی 
منابع انســانی در جایزه استاندارد 34000 به شرکت نفت ایرانول اهدا 
شد که دکتر اشجعی مدیر منابع انسانی آن را دریافت کرد.گفتنی است؛ 
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انســانی در تاریخ 1۷ و 18 دی 

ماه 1398 در دانشگاه تهران برگزار شد. 
اعطای نشان تعالی مدیریت منابع انسانی به 

نفت و گاز مارون
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون موفق به کسب نشان برنزین 
C3 تعالی منابع انســانی در جایزه استاندارد 34000 از سوی دانشگاه 

تهران شد.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، حمید کاویان، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
ضمن قدردانی از تالش های مدیریت منابع انســانی این شــرکت در 
راســتای کمک به ماموریت و ایفای نقــش محوری در تحقق اهداف 
تولیدی شــرکت نفت و گاز مارون، گفت: برای نخستین بار است که 
یک شــرکت با ماهیت تولید نفت و گاز موفــق به دریافت این جایزه 
شــده و توانستیم بین 1۷4 شرکت کشــوری به این مهم دست یابیم 
که این نتیجه رعایت نســبی اســتانداردها و رویه های جاری مدیریت 
منابع انســانی همسو با تعالی سازمان بوده اســت.وی افزود: ارزیابی 
فرآیندهای منابع انســانی و ســطح بلوغ آنها موجباتی را فراهم آورده 
تــا بتوانیم فرآیندها و نگرش های مدیریت منابع انســانی را به صورت 
مســتمر پایش کنیم و توسعه بخشیم و از مدل های جدید و متناسب با 
فرهنگ سازمانی بر مبنای استاندارهای نوین در مدیریت سرمایه های 
انسانی ســازمان بهره بگیریم.یداهلل پیامنی، مدیر منابع انسانی شرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز مــارون نیز با بیان اینکه این شــرکت برای 
حضــور در این جایزه ملی به دو روش مورد ارزیابی قرار گرفت، اذعان 
کرد: روش نخست شــامل دو بخش ارزیابی براساس توانمندسازها و 
فرآیندهــا و تجزیه و تحلیل نگرش های منابع انســانی با روش های 
علمی به وسیله نرم افزارهای تخصصی بود و در روش دوم، نگرش های 
منابع انســانی از طریق پرسش نامه ارزیابی شــد که در مجموع ۲۲9 
پرســش نامه تکمیل شده از سوی کارکنان شــرکت تجزیه و تحلیل 
شــد.وی با تاکید بر اینکه اگر نتوان چیزی را اندازه گرفت، نمی توان 
آن را کنترل و اگر نتوان چیزی را کنترل کرد، نمی توان آن را مدیریت 
کرد، گفت: افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سرمایه انسانی، ریشه در 
سنجش روایی و پایایی فرآیندها، نگرش ها و نتایج دریافتی از عملکرد 
این سرمایه دارد و این مهم با استفاده از مدل 34000 به طور اثربخشی 

قابل تحقق است.
مدیر اچ اس یی شرکت ملی نفت ایران گفت:

استانداردسازی ایستگاه های آتش نشانی در 
دستور کار شرکت ملی نفت

مدیر بهداشــت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران از 
کاهش ۲۵ تــا 30 درصدی روند حوادث صنعت نفــت و گاز خبر داد و 
گفت: از دو سال گذشته تاکنون استانداردسازی ایستگاه ها و ماشین آالت 

آتش نشانی در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت و گاز پارس، 
بیست ودومین نشســت کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی شرکت 
ملی نفت ایران که روز شنبه، ۲1 دی ماه برگزار شد، موضوع هایی مانند 
ارتقا و بهبود وضعیت تجهیزات و سیســتم های ایمنی و آتش نشــانی 
در تأسیســات و ساختمان ها، ارتقای سطح کنترل عملیات، پیشگیری، 
کاهــش و مدیریت حــوادث، مدیریت ریســک و مدیریت اچ اس یی 
پیمانکاران بررســی شد.در این نشست مانی عبداهلل زاده راد اظهار کرد: 
اگرچه شــرکت ملی نفت ایران در ســال های اخیر با محدودیت هایی 
در منابــع مالی مواجه بوده، اما با حمایت مدیرعامل شــرکت، مباحث 
اچ اس یی به ویژه در بخش ایمنی و آتش نشــانی با نگاه ویژه ای دنبال 
و بررســی شــده اســت.وی بر ضرورت همکاری و ارتباط دوســویه 
میان شــرکت های تابع و شــرکت ملی نفت ایران تاکید و اظهار کرد: 
درس آموزی واقعی از حوادث گذشته، ابزاری کارآمد و بسیار مهم برای 

رفع نواقص موجود است.

مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت ملی حفاری ايران:

ملی حفاری در همکاری با شرکت پترو پارس در توسعه ميادين دريايی فروزان و  فرزاد مشارکت می کند

زمينه سازی برای افزايش توليد يک ميدان مشترک؛

سکوی سرچاهی S۱ ميدان نفتی سلمان بارگيری شد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: این شرکت در همکاری با شرکت پترو پارس 
در توســعه میدان نفتی فروزان و میدان گازی فرزاد  در 

آب های خلیج فارس  مشارکت می کند.
بــه گــزارش دانش نفــت بــه نقــل از روابط 
عمومی شــرکت ملی حفاری ایران مهندس سید عبداله 
موسوی روز چهارشــنبه )۲5 دی ماه( در این ارتباط به 
توانمندی این شرکت در حفاری چاه های نفتی و گازی 
در دریا و خشکی اشاره کرد و افزود: این شرکت در مدت 
چهار دهه فعالیت، حفاری و تکمیل 400  حلقه چاه نفت 

و گاز در آب های خلیج فارس از جمله در شش فاز طرح 
توسعه میدان گازی پارس جنوبی را در کارنامه خود دارد. 
وی توافق ضمنی میان دو شرکت را یادآور و اظهار کرد: 
در راستای توسعه فعالیت ها و استفاده بهینه از امکانات، 
تجهیزات و دستگاه های حفاری و حضور فعال در میادین 
دریایــی مدیران عامل دو شــرکت موافقت نمودند که 
استفاده حداکثری از توان ملی حفاری در زمینه دکل های 
دریایی و خشــکی و تمامی خدمات جانبی صورت پذیرد 
و در ایــن زمینه به زودی مشــارکت نامــه ای امضا و 
مبادله گردد.موســوی به حضور فعال این شــرکت در 

حفر چاه های اکتشافی، توسعه ای / توصیفی و تعمیری 
و تکمیلــی  در دو بخش جنوبی و شــمالی میدان نفتی 
آزادگان در غرب کارون در استان خوزستان اشاره داشت 
و گفت: در تبادل این مشارکت نامه همچنین همکاری 
و توافق میان دو شرکت در برنامه توسعه این میدان نیز 
مطرح و جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت.شرکت ملی 
حفاری ایران عالوه بر حفر و تکمیل چاه های اکتشافی 
میدان آزادگان که منجر به کشف این میدان شد، تاکنون 
بیش از 80 حلقه چاه توسعه ای و تکمیلی در بخش های 

جنوبی و شمالی این میدان حفاری کرده است.

سکوی سرچاهی S۱ میدان سلمان با بهره مندی از 
توان داخلی ساخته و در یارد خرمشهر بارگیری شد تا با 
نصب و راه اندازی آن طی هفته هــای آتی، ظرفیت تولید 

نفت این میدان مشترک افزایش یابد.
ســکوی ســرچاهی S1 میــدان ســلمان که با 
بهره مندی از توان ســازندگان ایرانــی و تحت نظارت 
شرکت نفت فالت قاره ایران ساخته شده است، شامگاه 

دوشنبه )۲3 دی ماه( در یارد خرمشهر بارگیری شد.
علی آهوچهر، سرپرســت مهندســی و ساختمان 
شــرکت نفت فالت قاره ایران درباره روند ســاخت و 
تکمیل سکوی سرچاهی S1 میدان سلمان اظهار کرد: 
این ســکو که ۶ شــیار دارد و برای حفاری ۶ حلقه چاه 
ساخته شده است در بخش نفتی میدان مشترک سلمان 
نصب خواهد شــد.وی با بیان اینکه با ساخت این سکو 
ظرفیــت تولید نفت در میدان ســلمان افزایش خواهد 
یافت، افزود: پایه ســکوی S1 میدان ســلمان در سال 
95 نصب شده که به این منظور حفاری چهار حلقه چاه 
به پایان رسیده است و پیش بینی می شود با بهره مندی 
از روش فرازآوری گاز، ظرفیــت تولید نفت این میدان 
حــدود ۶ تا ۶ هزار و 500 بشــکه در روز افزایش یابد.
سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت نفت فالت قاره 
ایران همچنین بر لزوم اعتماد به توانمندی ســازندگان 
داخلــی تاکید کرد و افزود: عملیات طراحی و ســاخت 
سکوی S1 ســلمان از سوی شرکت خصوصی آسفالت 
طوس انجام شــد که با توجه به نخستین تجربه کاری 
این شــرکت در ساخت ســکوهای نفتی و نیز فارغ از 
محدودیت های اعمال شده از سوی کشورهای خارجی، 
آسفالت طوس توانست با تمهیدات به کارگرفته شده کار 
را به نحو احسن به پایان برساند. آهوچهر تصریح کرد: 
عملیات اجرایی ســاخت این ســکو اواسط سال 93 از 
سوی شرکت خصوصی آسفالت طوس آغاز و پایه سکو 
در اواســط ســال 94 بارگیری و در اوایل سال 95 در 
میدان سلمان نصب شد. برق این سکو از سکوی اصلی 
تامین و کابل زیردریایی آن هم آماده شده است که پس 
از بارگیری و انجام عملیــات مهاربندی و همچنین در 
نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و موقعیت جوی منطقه 

پیش بینی می شــود اواخر بهمن ماه در موقعیت عملیاتی 
نصب شود.سکوی ســرچاهی S1 میدان نفتی سلمان، 
پس از ســاخت در کارگاه شرکت آســفالت طوس در 
خرمشهر، با طی فاصله 830 کیلومتری دریایی )فاصله 
آبی میان خرمشــهر تا موقعیت میدان نفتی سلمان در 
استان هرمزگان(، در فاصله 1.5 کیلومتری از این میدان 
نفتی نصب خواهد شــد. وزن عرشــه این سکو حدود 
1050 تن است و با توجه به فاصله آن از سکوی اصلی 
میدان سلمان، همه استانداردهای ایمنی در حد باالیی 
در آن دیده شده اســت. این سکو شامل یک خط لوله 
1۲ اینــچ زیردریایی نفت و ۲ خط لوله ۶ اینچ به منظور 

آزمون چاه و انتقال گاز با روش فرازآوری است.
هزینه کرد ۵0 میلیون یورویی برای ساخت سکو

سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت نفت فالت 
قاره ایران به تامین تجهیزات و تاسیســات به کارگرفته 
شده در این ســکو اشاره و عنوان کرد: این سکو کامال 
ایرانی اســت و بخش عمده ای از کاالهای آن از سوی 
ســازندگان داخلی تامین شده اســت.به گفته آهوچهر، 
سکوی S1 میدان ســلمان از نظر ایمنی در سطح باال 

و اســتاندارد ســاخته شــده و همه امکانات الزم برای 
شــرایط بحرانی از نظر ایمنی و مسائل آتش نشانی در 
آن دیده شــده اســت، همچنین کنتــرل آن به صورت 
اتوماتیک انجام می شود.این مقام مسئول با بیان اینکه 
برای ســاخت این ســکو رقمی بالغ بر 50 میلیون یورو 
هزینه شــده است، بر به کارگیری نیروهای بومی منطقه 
برای ساخت و تجهیز این ســکو اشاره کرد و افزود: از 
ویژگی های برجسته این سکو این است که با تسهیالت 
و امکانات روزآمد ســاخته شده و همکاران ما می توانند 
از طریق سیستم های ارتباطی سکوی اصلی به سکوی 
S1 متصل شوند و از همان سکوی اصلی، کنترل سکو 
را در دســت بگیرند.وی ادامه داد: نخســتین  بار است 
که در یارد خرمشــهر ساخت ســکو انجام می شود. در 
این کارگاه به موازات ســاخت ســکوی S1، سکوهای 
سرچاهی A۲0 و A۲1 میدان ابوذر نیز ساخته می شود.

سرپرست مهندسی و ساختمان شرکت نفت فالت قاره 
ایران اظهار کرد: فارغ از هرگونه شعار باید به سازندگان 
داخلی اعتماد کرد و در این راســتا با نظارت و بازرسی 
بیشــتر، نقاط ضعف را شناســایی کرد و کیفیت کار را 

باال برد.
بهره مندی از روزآمدترین فناوری ها

شهرام متوسل، سرپرست واحد سازه های دریایی 
شــرکت نفت فالت قاره ایران نیز با بیــان اینکه پایه 
ســکو وزنی معادل هزار و 150 تن دارد که تا عمق ۶0 
متری در بســتر دریا کوبیده شده است، گفت: این سکو 
با بهره مندی از روزآمدترین فناوری ها ســاخته شــده و 
شــامل تجهیزات فرآیندی از قبیل چندراهه های تولید، 
تست و گازرانی، سیســتم کنترل هوشمند، پکیج های 
تزریق گاز و مواد شــیمیایی برای محافظت از خطوط 
لوله زیردریایی، تجهیزات توپکرانی، برق و...  است.وی 
به فرآیند کاری ســکوی S1 میدان سلمان اشاره کرد و 
افزود: مرحله نخســت فرآورش نفت روی سکوی مادر 
یعنی سکوی سلمان نفتی انجام می شود، به این صورت 
که در ابتدا نفت خارج شــده از ســکوی S1 سلمان در 
چندراهه قرار گرفته و بــا یک خط زیردریایی 1۲ اینچ 
به سمت سکوی مادر می رود، در آنجا تفکیک گرها نفت 
و گاز را در یک مرحلــه جدا می کنند و در مجموع این 
نفت و گاز جدا شــده در اختیار تاسیســات بهره برداری 
الوان قرار می گیرد و برای صادرات به بخش های دیگر 
ارسال می شود.وی با بیان اینکه رقمی بالغ بر 10 میلیون 
یورو برای خرید، ســاخت و نصب جکت ســکو هزینه 
شده اســت، افزود: اصوال بارگیری سکو به روش های 
مختلفی انجام می شــود، اما سکوی S1 میدان سلمان 
بنا بر شــرایط نامتقارنی که داشــت بارگیری اش تقریبا 
به ســختی انجام شــد.وی در توضیح این مطلب گفت: 
بررســی های واحد سازه دریایی فالت قاره حاکی از آن 
بود که بلند کردن این سکو با استفاده از دو هوک اقدام 
پرریسکی اســت که مورد قبول واقع نشد، اما سرانجام 
بنا به پیشــنهاد پیمانکار نصاب، جرثقیل سه هزار تنی 
برای این کار در نظر گرفته شــد که ما این ســکو را از 
روی اســکله بلند کنیم و روی بــارج حمل قرار دهیم 
که با توجه به حساســیت باالی کار، عملیات بارگیری 
ســکو زمان بر شــد.میدان مشترک ســلمان در جنوب 
جزیره الوان واقع شــده و تأسیسات نفتی عظیمی را در 

خلیج فارس در اختیار دارد.

طرح نگهداشت و افزایش 
تولید میدان دانان در 
استان ایالم  و با مبلغ 

قرارداد ۱۱ هزار و 890 
میلیارد ریال و به مدت دو 
سال منعقد شده و هدف از  
اجرای این طرح  افزایش 
ظرفیت تولید میدان از  
9 هزار بشکه به ۱9 هزار  

بشکه در روز است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

یافته های جدید در مطالعات ازدیاد برداشت
 ۶ میدان مناطق نفت خیز جنوب

شاهین ُکرد
رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

بررسی روند اجرای قراردادهای توســعه فناورانه ۶ میدان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
حاکی از دســتیابی به یافته های جدیدی در مسیر ازدیاد برداشــت نفت این میدان هاست. بر مبنای 
قراردادهــای توســعه فناورانه 9 میدان نفتی کــه در دولت یازدهم بین شــرکت ملی نفت ایران و 
دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی منتخب کشور امضا شــد، مطالعه میدان آزادگان به انستیتو مهندسی 
نفت دانشگاه تهران، میدان نفتی دارخوین به دانشگاه امیرکبیر، میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند 
تبریز، میدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسالمی، میدان کوپال به 
دانشگاه صنعتی شریف، میدان منصوری به دانشگاه شیراز، میدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت 
و میدان بی بی حکیمه به پژوهشــکده ازدیاد برداشت )پژوهشگاه صنعت نفت( واگذار شد؛ به عبارت 
دیگر ۶ میدان از مجموع این 9 میدان در گســتره فعالیت شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار 
دارند که بررسی روند اجرای قراردادهای مرتبط با این میدان ها، از دستیابی به یافته های جدیدی در 
زمینه ازدیاد برداشت نفت حکایت دارد. فاز نخست قراردادهای »انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه 
به منظور توســعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت« در ۶ 
میدان مناطق نفت خیز جنوب تقریبا نهایی شــده است. بر اساس این قراردادها، دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشــی منتخب موظف شدند با اتخاذ رویکرد پژوهشی و مبتنی بر فناوری های روز جهانی، کلیه 
فعالیت های الزم برای افزایش ضریب برداشــت و بهبود تولید از میدان های مربوطه را ظرف مدت 
10 ســال راهبری کنند. حجم نفت درجای اولیه این ۶ میدان کسر بزرگی از حجم کل نفت درجای 
اولیه میدان های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را به خود اختصاص داده، ادامه می دهد: افزایش 
تنهــا یک درصد ضریب بازیافت از این ۶ میدان، درآمدزایی قابل توجهی به همراه خواهد داشــت. 
تاکنون بیش از ۶0 نفر از کارشناســان مناطق نفت خیز جنوب به میزان ۲0 هزار نفر ساعت در قالب 
اعضای کمیته تخصصی و مشاوران متخصص در روند انجام پروژه های یادشده مشارکت داشته اند.

سنتز نانوذرات جدید در کوپال
اما مطالعات صورت گرفته در این ۶ میدان تاکنون چه دســتاوردهایی داشته است؟ در پاسخ به 
مواردی از جمله ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری 
در دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی طرف قرارداد، مشخص شــدن چالش های اصلی میدان های )در 
ســه بخش چاه محور، مخزن محور و تاسیســات محور(، غربالگری اولیه روش های ازدیاد برداشت و 
بهبود تولید از میدان ها، تعیین آزمایش های تخصصی روش های ازدیاد برداشــت، تهیه نرم افزارهای 
بومی غربالگری روش های ازدیاد برداشــت و بهبود تولید میدان ها، شناســایی میدان های مشابه در 
ســطح دنیا و مشخص شــدن کمبودهای اطالعاتی میدان ها اشــاره می کنم و در توصیف مجزای 
دستاوردهای هر پروژه بایستی توضیح  داد: برای نمونه، طبق بررسی های انجام شده از سوی دانشگاه 
صنعتی شریف در مخزن بنگستان میدان کوپال و با استفاده از نرم افزارهای غربالگری و مدنظر قرار 
دادن آنالوژی میدان های مشــابه در سطح دنیا، مشخص شــده است تزریق آب دریای خلیج فارس 
نســبت به آب ســازند موجب افزایش قابل توجه ضریب بازیافت خواهد شــد. همچنین در مخزن 
آسماری میدان کوپال نانوذرات جدیدی سنتز شده است که میزان ترشوندگی سنگ مخزن در بخش 
گاز زده را به ســوپر گازدوســت تغییر خواهد داد. به این ترتیب در صورت تغییر ترشــوندگی سنگ 
مخــازن نواحی گاز زده، میزان نفت باقیمانــده در این نواحی کاهش یافته و موجب افزایش ضریب 

بازیافت نفت در کل میدان خواهد شد.
غربالگری روش های ازدیاد برداشت کرنج با نرم افزار بومی

درباره قرارداد توســعه فناورانه کرنج هم بایســتی گفت: در میدان کرنج با اســتفاده از بانک 
APT- داده های مخازن کربناته در دنیا که توسط دانشگاه آزاد اسالمی تهیه شده است، نرم افزار بومی
EOR با هدف غربالگری روش های ازدیاد برداشــت استفاده شد که براساس غربالگری اولیه با این 
نرم افزار، روش های تزریق امتزاجی گاز دی اکســیدکربن و تزریق گازهای هیدروکربوری بیشــترین 
کاربرد در مخازن مشــابه با مخزن آسماری میدان کرنج در دنیا را دارند. بر این اساس، آزمایش های 
اولیه جهت بررســی دقیق تر روش های ازدیاد برداشت پایه گازی بر روی نمونه های سنگ و سیال 

میدان کرنج طراحی شده اند که فاز اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.
تعیین و اولویت بندی 3۲ چالش اساسی میدان اهواز

پس از مطالعات و بررســی های صورت گرفته در میدان اهواز، به دلیل وسعت زیاد این میدان 
و تنوع ســنگ و سیال، هر یک از مخازن آن به ناحیه هایی )مخزن بنگستان و آسماری به ترتیب 8 
و 1۲ ناحیه( تقســیم شد که بر اساس غربالگری اولیه روش های ازدیاد برداشت در مخزن بنگستان 
میدان اهواز با اســتفاده از نرم افزارهای تخصصی، روش های تزریق غیرامتزاجی گاز، ســیالب زنی 
آب و چاه افقی انتخاب شــده اســت؛ همچنین 3۲ چالش  اساسی میدان در سه بخش مخزن محور، 
چاه محور و تاسیســات محور تعیین و راهکارهایی برای رفع آنها پیشــنهاد شده است. این مطالعه از 

سوی پژوهشگاه صنعت نفت و با همکاری شریک معتبر خارجی در حال انجام است.
طراحی ست آپ های آزمایشگاهی نوین در مطالعه گچساران

دانشگاه صنعت نفت در مطالعه میدان گچساران ست آپ آزمایشگاهی نوینی جهت شبیه سازی 
رفتار مخازن دارای کالهک گازی طراحی کرده و با بومی ســازی دســتگاه مذکور امکان بررســی 
تمامی روش های ازدیاد برداشــت در بســیاری از مخازن میدان های نفت خیز جنوب با دقت بیشتری 
امکان پذیر شده است. همچنین روشی منحصربه فرد در تعیین انواع سنگ مخازن تعریف و بر مبنای 
آن دستگاه جدیدی طراحی و راه اندازی شده است. در زمینه چالش های این میدان نیز تاکنون بیش 
از 40 پروژه دانشــجویی تعریف شده و گروه نفت این دانشــگاه تصویب پروپوزال های تحصیالت 

تکمیلی را به مرتبط بودن با چالش های میدان گچساران منوط کرده است.
غربالگری روش های ازدیاد برداشت در بی بی حکیمه

در همین حال، درباره مطالعات انجام شــده در میدان بی بی حکیمه، به شناسایی و اولویت بندی 
13 چالــش اصلی میدان اشــاره می کنم. راهکارهــای فناورانه برای حل ایــن چالش ها به صورت 
پروپوزال های پژوهشی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت در حال تهیه است. در این میدان با استفاده 
از آنالــوژی و نرم افزارهای تجاری، روش های بهینه ازدیاد برداشــت انتخاب و آزمایش های اولیه و 

پیشرفته برای بررسی دقیق تر روش های منتخب طراحی شده اند.
ساخت و سنتز مواد شیمیایی برای ازدیاد برداشت نفت منصوری

بیش از 5۶ پروژه دانشــجویی برای ازدیاد برداشت نفت میدان منصوری در دانشگاه شیراز در 
حال پیگیری اســت. در این میدان نیز چالش های اصلی شناســایی و اولویت بندی و برای رفع آنها 
راهکارهایی پیش بینی شــده است. طبق بررسی های اولیه انجام شده در مخزن آسماری، با توجه به 
آب زدگی الیه نفتی، ازدیاد برداشــت با استفاده از ســیاالت پایه آبی تحت بررسی است. در مخزن 
بنگســتان نیز افزون بر روش های پایه آبی، روش های الیه شــکافی نیز برای بهبود تولید از میدان 
تحت بررســی قرار دارد. ســاخت و سنتز مواد شــیمیایی برای ازدیاد برداشت در شرایط دما و فشار 

مخزن از دیگر دستاوردهای این پروژه پژوهشی است.
انتخاب مراکز تحقیقاتی معتبر خارجی به منظور انتقال فناوری

تاکنون یک مرکز تحقیقاتی معتبر در بســته کاری نخســت در پروژه پژوهشــی میدان اهواز 
در زمینه انتخاب روش بهینه ازدیاد برداشــت مشــارکت فعالی داشته است. همچنین شرح کار چند 
مشــاور پژوهشی معتبر خارجی دیگر مرحله امضای قرارداد را می گذراند که هدف از امضای قرارداد 
با شــریکان خارجی، دستیابی به دانش و فناوری های روزآمد جهانی و انتقال فناوری به داخل کشور 

است.

مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان مطرح کرد؛

رفع نیاز صنعت نفت و گاز در بخش خطوط لوله
مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
اکسین خوزستان با اشاره به امضای 
دو تفاهم نامه برای ساخت لوله های 
API گفت: با اجرایی شــدن این دو 
تفاهم نامــه،  رفع نیــاز صنعت نفت 
و گاز و قطــع وابســتگی به واردات 

ورق های API را شاهد خواهیم بود.
امین ابراهیمی روز دوشنبه ۲3 
دی در دومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی صنعــت فوالد ایران با رویکرد 
و  تکنولوژی  توســعه  بومی سازی، 
افزایش توان تامیــن پایدار در برج 
میــالد تهــران گفت: بــا توجه به 
سیاســت های وزارت نفت مبنی بر 
حداکثــر اســتفاده از ظرفیت های 
نیاز  موجود داخل کشــور و رفــع 
صنعت نفت و گاز و قطع وابستگی 
به واردات ورق های API و با توجه 
بــه تحریم ها و همچنیــن تکمیل 
پتانســیل باالی  زنجیــره تولید و 
شــرکت فوالد اکسین خوزستان در 
 5L API تولیــد و تامیــن لوله های
X۷0 با قطر 5۶ اینچ و ساخت ورق 

ضد سایش تحت نام تجاری اکسینار 
)OXINAR( دو قرارداد مهم داخلی 
با این شرکت بســته شده است.در 
یک تفاهم نامه سه جانبه که مابین 
اصفهان،  مبارکــه  فوالد  شــرکت 

شرکت فوالد اکســین خوزستان و 
اهواز منعقد شد،  لوله سازی  شرکت 
 X۷0 مقرر شد تا 350 هزار تن ورق
که 315 میلیــون یورو صرفه جویی 
ارزی برای کشور به همراه دارد به 

مدت یک ســال از جانب شــرکت 
فوالد اکسین خوزستان تامین گردد.
همچنین تفاهم نامه دوجانبه دیگری 
بیــن خانه معدن و شــرکت فوالد 
اکســین خوزستان برای ساخت ۲5 

هزارتن ورق ضد ســایش جهت 
زیر  معدنی  شرکت های  در  استفاده 
مجموعــه ایمیدرو بــه ارزش 45 
میلیون یورو امضا شــد که مجموع 
ارزی  تفاهم نامــه صرفه جویی  این 
500 میلیون برای کشور خواهد بود. 
این دو تفاهم نامه، نقش مهمی را در 
خودکفایی صنعت نفت و گاز کشور 
در بخش خطوط لوله خواهد داشت.

مزيت قيمتی و زيست محيطی استفاده از گازمايع به جای بنزين؛

ترکيه پيشتاز استفاده از LPG در حمل و نقل
یکـی از دالیـل ترکیه برای توسـعه گازمایـع، قیمت کمتر 
این سـوخت نسـبت به بنزین اسـت. همچنین توسـعه اسـتفاده 
از گاز مایـع برخـی از چالش هـای زیسـت محیطـی این کشـور 

را نیـز حل کرده اسـت.
در بسـیاری از کشـورهای دنیـا از گاز مایـع بـه عنـوان 
سـوخت اتومبیـل اسـتفاده می شـود. ایـن سـوخت از ترکیب دو 
هیدروکربـن پروپـان و بوتـان بـا نسـبت  های مختلف )بسـته به 
مـکان و زمـان اسـتفاده( تشـکیل شـده اسـت. به عنـوان مثال 
در آمریـکا بیـش از 90 درصـد ترکیب این سـوخت پروپان بوده 
و بـه همیـن دلیـل آن را بـا نام ترکیـب اصلی یعنـی »پروپان« 
می  شناسـند؛ اما در کشـورهایی مثـل ترکیه، گازمایـع مخلوطی 
از پروپـان و بوتـان اسـت و »اتـوگاز« نامیـده می شـود.به طـور 
کلـی ترکیـه یکـی از کشـورهای پیشـتاز در حـوزه اسـتفاده از 
گازمایـع بـه عنـوان سـوخت خودروهـا بـوده و اسـتفاده از ایـن 
سـوخت از اوایـل دهـه 1980 موردتوجـه سیاسـت گذاران ترک 
قـرار گرفتـه اسـت. بنابـر گـزارش انجمـن جهانـی ال.پی.جـی 
مصـرف  بزرگتریـن  کره جنوبـی   ۲01۷ سـال  تـا   )WLPGA(
کننـده اتـوگاز در دنیـا بـود؛ اما در سـال های اخیر کشـور ترکیه 
بـا رشـد چشـم گیری کـه در این زمینه داشـته اسـت، بزرگترین 
بـازار اسـتفاده از گاز مایـع بـه عنـوان یـک سـوخت پـاک در 

خودروهـا را در اختیـار گرفته اسـت.
نمـودار مصـرف اتـوگاز در ترکیـه و تعـداد خودروهایی که 

از آن اسـتفاده می کننـد در شـکل 1 قابل مشـاهده اسـت.

در ایـن راسـتا رضا رحیمی، کارشـناس انـرژی در گفتگو با 
خبرنـگار اقتصـادی خبرگزاری فارس با اشـاره بـه تجربه ترکیه 
در اسـتفاده از گازمایـع بـه عنـوان سـوخت خودروهـا گفـت: 
»رونـد افزایـش اسـتفاده از اتـوگاز در ترکیه از سـال 1990 و با 
لغـو ممنوعیـت اسـتفاده از ایـن سـوخت در خودروها آغاز شـد. 
ایـن رونـد رو بـه رشـد بـدون توقـف ادامـه یافـت تـا جایی که 
در سـال ۲009، ترکیـه تنهـا کشـوری در دنیـا بـود کـه مقـدار 
مصـرف اتـوگاز در آن از مقـدار مصـرف بنزین بیش تر اسـت«. 
وی در ادامـه اظهـار داشـت:  »نکته جالـب توجه اینکه از سـال 
۲010 تـا ۲018 مقـدار مصـرف اتـوگاز ترکیـه شـیب  بیشـتری 
گرفتـه و ۲ برابـر شـده اسـت. در سـال ۲018 مقـدار مصـرف 
اتـوگاز کشـور ترکیـه، بـه 3.۲8 میلیون تن رسـید کـه در تعداد 
4.۷ میلیـون وسـیله نقلیه اسـتفاده می شـد. این تعـداد خودرو از 
10390 جایـگاه عرضـه اتـوگاز سـوخت گیری می  کردنـد. جالب 
  LPG اسـت بدانید 40 درصد خودروهای مسـافری ترکیه از گاز

بـه عنـوان سـوخت اسـتفاده می کنند«. 
مزیت قیمتی استفاده از گازمایع به جای بنزین به عنوان سوخت 

خودروها
گزارش هـا نشـان می دهـد مقدار مصـرف اتـوگاز در حمل 

و نقـل ترکیـه، ۷9 درصـد از کل مصـرف گاز مایـع را شـامل 
می  شـود. مقـدار کل مصـرف LPG در ترکیـه 4.۲ میلیـون تـن 
در سـال اسـت کـه تنهـا مقـدار 91۷ هـزار تـن از آن در داخل 
تولیـد شـده و بقیه از طریـق واردات تأمین می  شـود. بنابراین با 
وجـود اینکـه ترکیـه 3.3 میلیـون تن در سـال یعنـی ۷8 درصد 
از مصـرف داخلـی گازمایـع را از طریـق واردات تامیـن می کند، 
اما باز هم اسـتفاده از اتوگاز در این کشـور در حال رشـد اسـت، 
زیـرا قیمـت LPG در بـازار جهانی حداقـل 150 دالر در هر تن 

ارزان تـر از بنزیـن و سـوخت دیزل اسـت. 
 شـکل ۲ مقـدار و سـهم مصـرف گازمایـع بخش  هـای 
مختلـف در ترکیـه در سـال های ۲005 و ۲018 را نشـان می -

. هد د

در  آن  درصـد   ۷ ترکیـه  اتـوگاز  مصـرف  کل  مقـدار  از 
تاکسـی  ها و بقیه در سـایر خودروها اسـتفاده می شـود. اما پیش 
بینـی می شـود در سـال های آینـده رونـد اسـتفاده تاکسـی  ها از 
LPG شـیب بیشـتری خواهد داشـت؛ زیـرا انتشـار آالیند  ه  ها از 

ایـن سـوخت بسـیار کمتـر از بنزیـن و گازوییل اسـت.
 LPG نمـودار شـکل 3 نسـبت تعـداد خودروهـای سـبک
سـوز بـه تمـام خودروهـای سـبک در ترکیـه را در سـال های 

۲014 تـا ۲018 نشـان می دهـد.

تأثیر خودروهای LPG سوز بر کاهش آلودگی هوا در ترکیه
رضـا رحیمـی، کارشـناس انـرژی در گفتگو بـا خبرنگار 
اقتصـادی خبرگـزاری فـارس بـا اشـاره بـه تاثیـر اسـتفاده از 
گازمایـع در کاهـش آلودگـی هـوا گفـت: »یکـی از دالیـل 
اصلـی ترغیـب و تشـویق دولت هـا بـه اسـتفاده از اتـوگاز، 
مباحـث مربـوط بـه محیط زیسـتی اسـت. زیرا تولیـد گازهای 
گلخانـه ای و بـه ویـژه آالینده هـای مضـر ناشـی از سـوختن 
اتـوگاز، کمتـر از بنزین بـوده؛ فلذا اسـتفاده از گازمایع به جای 
بنزیـن می توانـد یکـی از سیاسـت های کاهـش آلودگـی هوا 
بـرای دولت ها باشـد«. وی در ادامه خاطرنشـان کـرد: »نتایج 
یـک تحقیـق در سـال ۲01۲ بـا موضـوع اثـرات خودروهـا 
بـرروی آلودگـی در ترکیـه نشـان می دهد که میـزان آلودگی 

در ایـن کشـور  تـا سـال ۲030 افزایـش خواهـد داشـت؛ اما 
مقـدار  در طـی ایـن سـال  ها بـه دلیـل افزایـش خودروهـای 
LPG سـوز، در یک سـطح مانـده و افزایـش نخواهد یافت«.

سیاست های تشویقی ترکیه برای استفاده از اتوگاز
در  خودروسـازها  از  بسـیاری  می دهـد  نشـان  بررسـی ها 
ترکیـه، خودروهای پایه گازسـوز )از نـوع LPG( عرضه می کنند 
و بسـیاری از فروشـندگان نیـز بـرای جذب مشـتری بیش تر و 
جلـب رضایـت آنهـا، بـا مراکـز تبدیـل خودرو بـه گازسـوز قرار 
دادهایـی منعقـد می کننـد تـا مشـتری بتوانـد پـس از خریـد 
اتومبیـل، آن را بـه دوگانـه سـوز بـا سـوخت گاز مایـع تبدیـل 
کنـد. رشـد اسـتفاده از گاز مایـع در خـودرو در کشـور ترکیـه، 
ناشـی از سیاسـت های اجتماعـی و مالیـات کـم اتـوگاز یـوده 
کـه یـک سیاسـت تشـویقی بـرای ترویـج اسـتفاده از LPG به 
عنـوان سـوخت جایگزین بنزیـن و گازوییل اسـت. همچنین به 
گـزارش WLPGA بزرگتریـن انگیـزه راننـدگان ترکیه  ای برای 
 اسـتفاده از گاز مایع، قیمت پایین آن نسـبت به سـایر سوخت  ها 

است. 
در جـدول 1 قیمـت LPG، گازوییـل و بنزیـن نشـان داده 

است.  شـده 

در مجمـوع بررسـی تجربـه ترکیـه در اسـتفاده از گازمایع 
بـه جـای بنزیـن بـه عنـوان سـوخت خودروهـا نشـان می دهد 
کـه یکـی از دالیل توسـعه گازمایـع در این کشـور، قیمت کمتر 
این سـوخت نسـبت به بنزین اسـت. همچنین توسـعه اسـتفاده 
از گاز مایـع برخـی از چالش های زیسـت محیطی این کشـور را 
نیـز حـل کـرده اسـت. در نتیجـه ترکیه بـا اتخاذ سیاسـت های 
تشـویقی توانسـته اسـت طـی بـازه زمانـی 8 سـاله گازمایـع را 

جایگزیـن بنزیـن در خودروهـا کند. 

با اجرایی شدن 

دو تفاهم نامه برای 

 API ساخت لوله های

رفع نیاز صنعت نفت و 

گاز و قطع وابستگی 

به واردات ورق های 

API را شاهد خواهیم 

بود

گزارش تحليلی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

وزیر نفت در صحن علنی مجلس اطمینان داد:

تامین نیاز کشتی های اقیانوس پیما 
به سوخت کم سولفور 

وزیر نفــت با بیان اینکه مشــکل 
مربوط به ســوخت با ســولفور کم سبب 
ایجاد اختالل در کشــتیرانی نمی شــود، 
گفت: ما فعال می توانیم نیاز کشــتی های 
اقیانوس پیما را با ســوخت با سولفور زیر 
نداشــته  نگرانی  کنیم،  تامین  درصد  نیم 

باشید.
بیــژن زنگنــه روز دوشــنبه، ۲3 
دی ماه در صحن علنی مجلس شــورای 
اســالمی در پاسخ به پرســش علی اکبر 
کریمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب 
درخصوص کوتاهــی وزارت نفت درباره 
تولید ســوخت کم ســولفور یادآور شد: 
این پرسش یک بار دیگر در اردیبهشت 
ماه امسال از سوی آقای ساری، نماینده 
اهواز مطرح شد و من به آن پاسخ دادم، 
امــا  در ظاهر از نظــر آیین نامه داخلی 
مجلــس شــورای اســالمی هر چند بار 
پرسشــی مطرح شــود باید به آن پاسخ 
داد.وی با اشاره به اینکه در سال ۲01۷ 
میالدی تولید نفــت کوره در دنیا روزانه 
یک میلیون تن بوده که ۲ درصد حاوی 
گوگــرد کمتــر از نیم درصــد و مطابق 
استاندارد ســازمان بین المللی دریانوردی 
)IMO( بــوده اســت، تصریــح کرد: در 
مجموع دوسوم نفت کوره تولیدی جهان 
به عنوان ســوخت کشتی ها مصرف  که 
می شــود گوگرد باالی ۲.5 درصد دارد.
وزیــر نفت با بیان اینکــه قیمت مازوت 
اکنون کاهش و قیمــت نفت کوره کم 
ســولفور افزایش یافته و به اندازه قیمت 
گازوئیل رســیده اســت، اظهار کرد: اگر 
فعالیت پاالیشگاه های کشور عادی باشد، 
مقدار نفت کــوره  تولیدی، روزانه حدود 
40 هزار تن است که 13 هزار تن آن در 
پاالیشــگاه آبادان تولید و دوباره تصفیه 
می شود، حدود ۲0 هزار تن نفت کوره با 

سولفور باال داریم.
نفت کوره کم سولفور  با بهینه سازی 

پاالیشگاه ها
زنگنــه بــا بیــان اینکــه راه حل 
اصلــی تهیه نفت کوره با ســولفور کم، 
هم  تا  پاالیشگاه هاســت  بهینه ســازی 
گوگرد نفت  کوره و هم تولید نفت  کوره 
کاهش یابد، تصریح کرد: برای حل این 
مشــکل نیازمند 10 میلیارد دالر سرمایه 
گذاری هســتیم که در شــرایط کنونی 
تامین آن بسیار دشوار است.وی با اشاره 
به اینکه بارهــا گفته ام قیمت نفت کوره 
کم سولفور به شــدت باال می رود و این 
افــزود: هم اکنون  بازار اســت،  واقعیت 

هزینه کشــتیرانی هم در دنیا به همین 
دلیــل باالرفته اســت.وزیر نفت با بیان 
اینکه ما راه حل هایی در این زمینه داریم 
که برای وزیر راه و شهرســازی نوشتم، 
ادامه داد: اســتناد به بنــد ۲ مقرره 18 
پیوست ششــم کنوانســیون بین المللی 
جلوگیری از آلودگی ناشــی از کشتی ها 
)مارپل( به کشــتی ها تکلیــف می کند 
باید از ســوخت با گوگرد زیر نیم درصد 
اســتفاده کنند.وی ادامــه داد: اما یک 
راهکار موقــت هم دارد که می گوید اگر 
کشتی بگوید و گزارش کند امکان تامین 
سوخت کم ســولفور را ندارد می تواند از 
ســوخت با سولفور باال اســتفاده کند. از 
نظر من، اگر کســانی اظهار می کنند که 
ما از بنادر دیگر نمی توانیم سوخت تامین 
کنیم می توانند به این بند اســتناد کنند. 
جمهوری اســالمی ایران هم می تواند به 
دلیل شــرایط اضطراری بــه این قانون 
اســتناد کند، از نظر من حــق قانونی و 

حقوقی ماست.
چرا کشتی ها اسکرابر نصب نکردند؟

وزیر نفت یکــی از راه حل های حل 
معضل مازوت را تجهیز کشتی به دستگاه 
پاک کننده )Scruber( عنوان کرد و با بیان 
اینکه نصب این تجهیز با توجه به ظرفیت 
کشــتی، ۲ تا ۷ میلیــون دالر هزینه دارد، 
افزود: هزینه این طرح حتی از بهینه سازی 
پاالیشــگاه ها نیز به لحاظ اقتصادی بهتر 
اســت، اما هیچ کشــتی ایرانی این کار را 
نکرده اســت.وی یادآور شــد: کشــتی ها 
از ســال ۲00۲ تا ۲0۲0 فرصت داشــتند 
اسکرابر نصب کنند. چرا این کار را نکردند!؟ 
هیچ کدام از نفتکش های اقیانوس پیمای ما 

که از ســوخت نفــت کوره اســتفاده 
می کنند، اسکرابر نصب نکردند، آنها حدود 
یک سال ونیم برای اینکه سوخت با قیمت 
مناسب دریافت کنند با ما مکاتبه می کنند 
و  به تازگی هم ضمنی می گویند ســوخت 
ارزان و یارانه ای به ما بدهید.زنگنه مخلوط 
کردن نفت کوره )محصــول گوگرد باال با 
محصول گوگــرد پایین مخلوط که به حد 
اســتاندارد مورد استفاده کشــتی برسد( را 
راه حلی دیگر برشــمرد و با بیان اینکه در 
این زمینه نشست های متعددی برگزار شده 
است، تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری 
شــرکت ملــی نفتکش ایران بــه ترکیب 
سوختی رســیدیم که در موتورهای کنونی 
افزود: موتوری  جواب می دهد.وزیر نفــت 
کــه نفت کوره مصــرف می کند نمی تواند 
بنابراین ســوخت  نفت گاز مصــرف کند، 
ترکیبی با اســتاندارد گوگرد زیر نیم درصد 
تولید شد و اکنون پاالیشگاه ها ماهانه 40 
تا 50 هــزار تن از این ســوخت را تامین 
می کنند و به قیمت بین المللی می فروشند، 

از نظر قیمت هــم به وزارت نفت ارتباطی 
ندارد.وی با بیان اینکه ایران حتی می تواند 
از بیرون کشــور هم ســوخت تامین کند، 
افزود: روش های دیگری هم مانند مخلوط 
نفت  کوره با روش های شیمیایی وجود دارد 
کــه بخش خصوصی در ایــن زمینه فعال 
شده اســت تا نفت  کوره با سولفور باال را 
از ما بگیرد و با مواد شیمیایی مخلوط کند 
و  ســرانجام نفت  کوره با ســولفور پایین 

تحویل دهد.
اختاللی در کشتیرانی وجود ندارد

زنگنه با اشــاره بــه اینکه موضوع 
ایجاد اختــالل در کشــتیرانی به دلیل 
ســوخت با ســولفور کم صحیح نیست، 
افزود: مهم ترین بخش کشتیرانی نفتکش 
اســت که قاطع می گویم هیچ اختاللی 
در آن ایجاد نمی شــود. همین امروز در 
مذاکراتــی که با شــرکت ملی نفتکش 
ایران انجام شده است، می گوید سوختش 
تامین می شــود.وی با تاکیــد بر اینکه 
سوخت مورد نیاز  نفتکش و کشتیرانی در 
حال تامین است، یادآور شد: کشتی های 
کوچــک و لنج هــا از ســوخت نفت گاز 
اســتفاده می کننــد، بنابرایــن اختاللی 
نمی شــود.زنگنه،  ایجاد  کشــتیرانی  در 
افزایــش قیمت حمل ونقــل را به دلیل 
افزایــش قیمت هــای بین المللی عنوان 
کرد و گفــت:  فکر نمی کنــم هیچ کدام 
از نماینــدگان محترم مجلس شــورای 
اسالمی در شــرایطی که قیمت خارج از 
ایران آزاد است دنبال این باشند از منابع 
محــدود بودجه یارانه ای برای ســوخت 
نفتکــش اختصاص دهنــد.وی تصریح 
کرد: من اجازه ندارم بــه تولیدکنندگان 

بگویم تولیدتان را بــه قیمت پایین تر از 
قیمت جهانی بفروشــید، مگر اینکه شما 
در بودجه چنیــن چیزی تصویب کنید و 
۲، 3 هــزار میلیارد تومان یارانه برای آن 
قرار دهید.وزیر نفت با بیان اینکه در دنیا 
بخواهید می توانید  را  هر هیدروکربنــی 
اما قیمتــش متفاوت  خریداری کنیــد، 
اســت، تاکید کرد: ما اکنــون می توانیم 
نیاز کشتی های اقیانوس پیما را با سوخت 
با ســولفور زیر نیم درصــد تامین کنیم، 

نگرانی نداشته باشید.
نمایندگان از پاسخ های وزیر نفت قانع 

شدند
بر این اســاس، نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی از پاســخ وزیر نفت به 
پرسش نماینده اراک درباره تولید سوخت 
کم ســولفور برای شــناورها قانع شدند. 
نماینده اراک با طرح این ســوال که چرا 
زنگنــه در طول مدت ها که ســکان دار 
وزارت نفــت بــوده، در تولید ســوخت 
کم سولفور کوتاهی کرده است، گفت: در 
صورت نبود این سوخت برای شناورهای 
دریایی، کشــتیرانی کشــور با اختالل و 
مشــکل روبه رو خواهد شــد.کریمی که 
پس از پاســخ های وزیر نفت قانع نشده 
بــود، بحــث خام فروشــی را مطرح و 
عنوان کرد: زنگنه وزیری اســت که بر 
خام فروشــی اصرار دارد.نماینده اراک در 
ادامه پرسش های خود ادعاهای دیگری 
همچون ســاخته نشــدن پاالیشگاه در 
دوره وزارت زنگنه را مطرح کرد که هیچ 
ارتباطی با پرسش مطرح شده در صحن 
اسالمی نداشت.در  شورای  مجلس  علنی 
این میان مسعود پزشکیان که در غیاب 
علی الریجانی، ریاست جلسه را به عهده 
داشت، به کریمی تذکر داد و گفت: مطرح 
کردن مواردی همچون ساخت پاالیشگاه 
ارتباطی با پرسش ندارد، کما اینکه وقت 
شــما نیز پایان یافته است.نماینده اراک 
که معتقد بود پزشــکیان می خواهد وقت 
او زودتر به پایان برسد، عنوان کرد هنوز 
زمان دارد و از پاسخ های زنگنه نیز قانع 
نشده اســت و خواهان رأی گیری برای 
توضیح های  پرسش خود شــد.بنابراین، 
وزیر به رأی گذاشته شــد و نمایندگان 
با 10۶ رأی موافــق، 5۲ رأی مخالف و 
8 رأی ممتنع از مجمــوع 19۲ نماینده 
حاضــر در صحن، پاســخ های زنگنه را 
درباره تولید ســوخت کم ســولفور برای 

شناورها قانع کننده دانستند.

اخبار گاز 

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد؛

حرکت روابط عمومی ها در جهت تعالی سازمانی 
شرکت ملی گاز و خدمت رسانی به مردم

رئیــس روابط عمومی شــرکت ملــی گاز ایران با بیــان اینکه 
شــرکت ملی گاز افتخار دولت ها و نظام اسالمی است گفت: از روابط 
عمومی های صنعت انتظــار می رود با تلفیق دانش و مهارت در جهت 

تعالی سازمانی شرکت ملی گاز و خدمت رسانی به مردم گام بردارند.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد، محمد عسگری در نشست تخصصی آموزشی 
رؤســای روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران که به میزبانی شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد در مشهد برگزار شد افزود: این نشست 
فرصت مناسبی بود تا موانع و مشکالت، نقاط ضعف و قوت، تهدیدها 
و فرصت هــا مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیــرد و راهکارهای الزم 
برای توسعه هماهنگی ها شناسایی و ارائه شود.وی با بیان اینکه تالش 
مدیران و کارکنان واحدهای روابط عمومی خدمت به مردم و سرافرازی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی اســت افزود: شرکت ملی گاز ایران با 
افتخــار در همه بخش ها حضور پیدا کــرده و افتخار دولت ها و نظام 
اسالمی اســت و با توجه به وظایفی که بر عهده همکاران ما گذاشته 
شــده و خدمت رسانی به مردم و صنایع در بخش های مختلف کشور، 
نمره قابل قبولی را اخذ کرده اســت.این مقام مســئول با بیان اینکه 
مشــکالت عدیده در روابط عمومی ها خللــی در فعالیت ها وارد نکرده 
اســت، اضافه کرد: از مدیران روابط عمومــی و همکاران انتظار داریم 
بــا وجود کاســتی های موجود، در جهت تعالی ســازمانی و رو به جلو 
حرکت کنند و این موضوع مســتلزم برنامه ریزی جامع در این زمینه 
اســت.رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: ۷5 درصد 
ســبد انرژی کشــور متعلق به صنعت گاز است و این موضوع اهمیت 
حضور صنعت در کشور را نشــان می دهد.عسگری خاطر نشان کرد: 
شــرکت ملی گاز ایران با افتخار و سرافرازی و بدون هیچ گونه خدشه 
ای به ماموریت خود رســیدگی می کند و می طلبد روابط عمومی ها در 
حوزه اطالع رســانی فعالیت ها گامهای بیشتری بردارند.وی گفت: در 
حــال حاضر ظرفیت الزم جهت انتقال بیش از 900 میلیون مترمکعب 
در شبکه گاز کشــور وجود دارد.این مقام مسئول با اشاره به تحوالت 
سریع و گسترده در حوزه روابط عمومی ادامه داد: روابط عمومی ها اگر 
بخواهند در این عرصه مفید واقع شوند و پا به پای پیشرفت های کشور 
در حوزه گازرسانی حرکت کنند نیازمند خانه تکانی بوده و باید با تلفیق 
دانش و مهارت در جهت اهداف صنعت گاز گام بردارند.عسگری یادآور 
شد: با تشکیل اتاق فکر در واحد روابط عمومی ستاد شرکت ملی گاز و 
شرکت های گاز استانی، پاالیشی و خطوط انتقال، سعی کرده ایم این 

تصمیمات جمعی باشد و مورد بررسی قرار بگیرد.
پایتخت ایران میزبان طالی ناب پاالیشگاه گاز 

شهید هاشمی نژاد

جمعی از کارشناسان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با هدف 
معرفی محصول کود گوگرد بنتونیتی به کشاورزان در چهارمین نمایشگاه 
بین المللی کشــاورزی در پایتخت ایران اســالمی حضور پیدا کرده و به 

معرفی دستاوردهای این شرکت پرداختند.
به گــزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد، کارشــناس روابط عمومی این پاالیشگاه با اعالم 
این خبر افزود: کارشناســان این مجتمع در راســتای انتقال تجربیات، 
توانمندی هــا، توســعه بازار و معرفــی محصوالت جانبی پاالیشــگاه 
) کــود گوگرد بنتونیتــی ( به بازار داخلی در این نمایشــگاه تخصصی 
حضور یافتند.هادی مهاجر تصریح کرد: این نمایشــگاه با هدف معرفی 
ظرفیتهای موجود در بخش کشــاورزی کشــور، ایجــاد فرصت  جهت 
برقراری ارتباط و شناســایی شرکت های معتبر داخلی، آشنایی با آخرین 
دستاوردها و فناوری های تخصصی ارایه شده از سوی غرفه داران حاضر 
در نمایشگاه، بهره گیری گســترده از تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و 
معرفی بهتر شرکت کنندگان و بررسی امکانات جهت صدور محصوالت 
کشــاورزی به خارج از کشور برگزار شده اســت.وی ادامه داد: شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در کنار رسالت اصلی خود مبنی بر تامین 
گاز مشــترکین شمال و شمال شرق کشور، محصوالت جانبی همچون 
گوگرد را تولید می نماید و در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولید کننده 
گوگرد در کشور بشمار میرود و روزانه بیش از دو هزار تن گوگرد در این 
مجتمع تولید میشود.کارشناس روابط عمومی پاالیشگاه خانگیران خاطر 
نشــان ساخت: در چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، سامانه های 
نوین آبیاری، ماشین آالت و نهادها، جمعی از فعاالن صنعت کشاورزی 
از غرفه شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد بازدید و طالی ناب )کود 

گوگرد بنتونیتی( پاالیشگاه را خریداری نمودند.

واحدهای نيمه تمام در مسجدسليمان با اعتبار نفت تکميل می شود
مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفت خیز از اختصاص ۵۱ میلیارد تومان اعتبار 
از ســوی شــرکت ملی نفت ایران به منظور 
تکمیل ۵00 واحد نیمه تمام در شهرک ولیعصر 
واقع در مناطق زلزله زده مسجدســلیمان خبر 

داد.
به گــزارش دانــش نفت بــه نقل از 
شــرکت ملی نفت ایران، بابک دارابی گفت: 
قرار است با اختصاص این اعتبار، واحدهای 
نیمه تمام این شــهرک در کوتاه ترین زمان 
ممکن بــه شــهروندان زلزله زده مســجد 
سلیمان واگذار شود.وی با اشاره به مشکالت 
اظهار  سیستم فاضالب شهرســتان کارون 
کرد: شرکت ملی نفت با توجه به دستور وزیر 
افزون بر تفاهم نامه پیشــین که امضا شده 
است، 10 میلیارد تومان برای احداث شبکه 
فاضالب جدید به این شــهر اختصاص داده 
که قرار است بر اســاس مشارکت سازمان 
آبفای استان خوزستان، ۲0 میلیارد تومان نیز 
از جانب این نهاد برای بازســازی اختصاص 

یابد.مدیــر نظــارت بر طرح هــای عمرانی 
مناطق نفت خیز، با اشــاره به امدادرســانی 
همه جانبه شــرکت ملی نفت ایران در حین 
وقوع ســیل و پس از آن، توضیح داد: 130 

میلیارد تومان تعهد شــرکت ملی نفت ایران 
برای نوسازی مدارس، بازسازی مراکز علوم 
پزشــکی و کمک به آسیب دیدگان سیل )در 
قالب تقبل میلگردهای احداث ساختمان ها( 

بوده اســت که تاکنون توانسته ایم نوسازی 
مدارس را بــه گونه ای پیــش ببریم  که تا 
مهرماه امســال دانش آموزان برای تحصیل 
به مدارس بازســازی شده ورود کنند.دارابی 

درباره بحث بازســازی مراکز علوم پزشکی 
اظهار کرد: اســناد و مدارک مربوطه ارسال 
و قراردادها امضا شــده است که متناسب با 
پیشــرفت فیزیکی پرداخت خواهد شد.وی 
گفت: درباره خرید میلگرد برای بازســازی 
خانه هــای آســیب دیده از ســیل، حواله ها 
برای افراد ذی نفع ارســال شــده و متناسب 
با پیشــرفت فیزیکی از طریق مدیریت بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی اســتان خوزستان، 
نســبت بــه پرداخــت و صــورت وضعیت 
کارکردشــان اقدام شده و شرکت ملی نفت 
ایــران در این حوزه به تعهدهای خود پایبند 
بوده است.مدیر نظارت بر طرح های عمرانی 
مناطق نفت خیــز همچنین از نامگذاری 14 
پروژه عمرانی به نام ســردار شــهید قاسم 
ســلیمانی خبر داد و افزود: با نام گذاری 11 
پروژه در استان خوزستان، دو پروژه در استان 
فارس و یک پروژه در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد، رشادت های این شهید بزرگوار را 

در یادها زنده نگه خواهیم داشت.

راه حل اصلی تهیه نفت کوره 

با سولفور کم، بهینه سازی 

پاالیشگاه هاست تا هم گوگرد 

نفت  کوره و هم تولید نفت  

کوره کاهش یابد و برای حل 

این مشکل نیازمند ۱0 میلیارد 

دالر سرمایه گذاری هستیم که 

در شرایط کنونی تامین آن 

بسیار دشوار است
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تحلیل
گفتمان

اخبار نفت جهان

بهترین مشتری نفتی جهان
مصرف نفت هند تا ســال ۲040 با ســریع ترین روند نسبت به 
هر اقتصاد بزرگ دیگری در جهان رشــد خواهد کرد و این کشــور نفوذ 

فزاینده ای در بازارهای انرژی جهانی پیدا می کند.
آژانــس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشــی که به بررســی 
سیاســتهای انرژی هند پرداخت، پیش بینی کــرد تقاضای هند برای 
انرژی تا سال ۲040 دو برابر می شود و تقاضا برای برق حتی می تواند 
سه برابر شود که به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی پرشتاب این 
کشور است.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، هند در حال حاضر 
ســومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان، چهارمین پاالیشگر بزرگ 
نفــت جهان و صادرکننده بزرگ فرآورده های نفتی اســت. پیش بینی 
می شــود نرخ رشــد تقاضای هند برای نفت در اواسط دهه ۲0۲0 از 
چین پیشــی بگیرد و هند را به بازار بسیار جذابی برای سرمایه گذاری 
پاالیشــگاهی تبدیل کند.وابســتگی هند به واردات نفت که در سال 
۲018 بیش از 80 درصد بود، در دهه های آینده رشــد بیشــتری پیدا 
خواهد کرد. بنابراین هند امنیت انرژی را در اولویت سیاســتهای خود 
قــرار می دهد.همچنین عرضه زغال ســنگ از اوایــل دهه ۲000 به 
سرعت افزایش پیدا کرد و زغال سنگ همچنان بزرگترین منبع داخلی 
تامین انرژی و تولید برق این کشور مانده است.همزمان این کشور در 
زمینه استفاده از انرژی تجدیدپذیر به خصوص نیروی خورشیدی، رشد 
قوی را شاهد بوده است. در حال حاضر تجدیدپذیرها حدود ۲3 درصد 
از کل ظرفیت تولید برق هند را تشــکیل می دهند.بر اســاس گزارش 
اویل پرایس، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند ماه میالدی گذشته گفته 
بود هند تا سال ۲030 از چین ســبقت گرفته و بزرگترین موتور رشد 

انرژی تجدیدپذیر جهان خواهد شد.
تقاضای نفت جهان در ۲0۲0 بهبود می یابد

وزیر انرژی امارات پیش بینی کرد تقاضای جهانی نفت خام در سال 
جاری میالدی بهبود خواهد یافت.

به گزارش روزنامه الشرق االوســط از ابوظبی، سهیل المزروعی 
پیش بینــی کرد تقاضای نفت در ســال ۲0۲0 میالدی بهبود می یابد، 
زیرا اقتصاد جهانی بــه دلیل کاهش تنش تجاری بین آمریکا و چین، 
در حال بازسازی اســت.وی گفت: من درباره تقاضا نگران نیستم، اما 
مســئله این است که چگونه عرضه را پیش بینی کنیم. در زمینه تقاضا 
در ســال ۲0۲0 در جایگاه بهتری از سال ۲019 میالدی هستیم، زیرا 
تنش های تجاری بین آمریکا و چین کاهش می یابد.وزیر انرژی امارات 
اظهار کرد: من درباره کمبود عرضه در بلندمدت نگران هســتم، زیرا 
سرمایه گذاران سرمایه گذاری نمی کنند، همچنین درباره عرضه بیش از 
حد در کوتاه مدت نگرانی دارم، در عین حال نقش تولید نفت آمریکا در 

کوتاه مدت بسیار مهم است.
پاالیشگاه های نفت آمریکا 

بدون مشتری ماندند

فروش پاالیشــگاه های نفت در آمریکا با مانع روبه رو شده است 
و حدود پنج درصد از ظرفیت پاالیشــی آمریکا، در معرض فروش قرار 

گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، از شرق تا غرب آمریکا، 
پاالیشــگاه ها برای فروش عرضه شده اند، اما خریداری ندارند.با انتشار 
اخباری درباره آمادگی شرکت انگلیسی-هلندی شل برای فروش یک 
پاالیشــگاه  در ایالت واشینگتن آمریکا، اکنون شــمار پاالیشگاه های 
عرضه شــده برای فروش در این کشور به هفت پاالیشگاه رسیده که 
پنج درصــد از ظرفیت پاالیش نفت این کشــور را به خود اختصاص 
داده  اســت.تولید انرژی آمریکا اکنون به رقمی بی سابقه رسیده است، 
اما این نگرانی  وجود دارد پاالیشــگاه هایی کــه نتوانند خریداری پیدا 
کنند ممکن اســت با کمبود سرمایه گذاری و عملیات نگهداری روبه رو 
شوند و سبب حوادثی در آینده شود.این پاالیشگاه ها به دلیل موقعیت 
نامطلوب جغرافیایی، نگرانی درباره کاهش ســود پاالیشــی و آغاز به 
کار پاالیشگاه های دیگر در نزدیک آنها، برای یافتن خریدار با مشکل 

روبه رو شده اند.
دولت ترامپ مقررات زیست محیطی را قربانی 

خطوط لوله نفت کرد
دولت ترامپ مقررات زیست محیطی را تضعیف کرد تا پروژه های 

خط لوله و زیرساختی را شتاب بخشد.
به گــزارش روزنامه انگلیســی تلگراف، دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهــوری آمریکا، از یکی از بزرگ ترین تحوالت در مقررات زیســت 
محیطی در آمریکا در چهار دهه اخیر رونمایی کرد و وعده داد توســعه 
پروژه های خط لوله نفت، جاده و دیگر زیرساخت ها را شتاب می بخشد.
رئیس جمهوری آمریکا از مجموعه ای از پیشــنهادها رونمایی کرد که 
استفاده از یک قانون کلیدی محیط زیست در آمریکا را کاهش و اجازه 
می دهد پروژه های ساخت وساز با بازبینی های کمتری درباره تأثیرشان 
بر محیط زیست، پیش بروند.قانون سیاست ملی محیط زیست آمریکا 
که در ســال 19۷0 میالدی تصویب شده بود، نهادهای دولتی را ملزم 
می کند تأثیر پروژه های مهم ســاختمانی را بر محیط زیست محلی، از 

جمله جوامع و حیات وحش، بررسی کنند.

دانش نفت از چهاردهمین همایش سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی گزارش می دهد؛

بررسی تنگنای چالش های داخلی و بین المللی 
توسط نفتی های بخش خصوص 

گلناز پرتوی مهر
تحریم هـای  وانفسـای  در 
چهاردهمیـن  کشـور  در  تحمیلـی 
اتحادیـه  سراسـری  همایـش 
نفـت،گاز  فرآورده هـای  صادرکننـدگان 
آینـده  شـعار  بـا  پتروشـیمی ایران  و 
صـادرات در تنگنای چالش هـای داخلی 
و بین المللـی بـا حضـور تولیدکننـدگان 
نفتـی،   فرآورده هـای  صادرکننـدگان  و 
نماینـدگان سـازمان های دولتی و فعالین 
همایش هـای  مرکـز  در  اقتصـادی، 

برگزارشـد. ارم  هتـل  بین المللـی 
دانـش  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
نفـت، همایـش سـاالنه صادرکننـدگان 
و  گاز  نفـت،  فرآورده هـای 
گذشـته  ادوار  در  پتروشـیمی ایران 
روی  پیـش  موانـع  مهم تریـن  همـواره 
ایـن بخـش مهـم از اقتصـاد کشـور را 
محـور خـود قـرار داده اسـت. بنابرایـن 
بخـش  چـون  موضوعاتـی  گـزارش،  
دیپلماسـی  و  حکمرانـی  خصوصـی، 
رونـق  پیشـران  صـادرات  اقتصـادی، 
قانـون  صـادرات  توسـعه  و  اقتصـادی 
محـور و بدون رانـت، ازجمله محورهای 
همایش هـای پیشـین بـوده اسـت و این 
 500-400 میزبـان  هرسـاله  همایـش 
شـرکت های  ارشـد  مدیـران  از  تـن 
تولیـد و صادرکننـده فرآورده هـای نفت، 
نـوع خـود  در  و  پتروشیمی اسـت  و  گاز 
بزرگ تریـن گردهمایـی مدیـران بخش 
ایـن  در  عمومی فعـال  و  خصوصـی 
صنایـع در کشـور محسـوب می گـردد.
وزارت نفت حمایت خود را از اتحادیه و 

صادرکنندگان اعالم می کند
امیرحسـین زمانی نیـا، معـاون امور 
بین الملـل وزارت نفـت در چهاردهمیـن 
اوپکـس  اتحادیـه  سـاالنه  همایـش 
فرآورده هـای  صادرکننـدگان  )اتحادیـه 
بـا  پتروشـیمی ایران(  و  گاز  نفـت، 
اینکـه رگوالتـوری یـک مسـاله  بیـان 
حاکمیتـی اسـت، اظهـار کـرد: بی شـک 
اتحادیـه  بـرای  ایـن موضـوع  تاثیـرات 
دلیـل  همیـن  بـه  بـود  خواهـد  مثبـت 
برگـزاری ایـن همایـش و صحبـت در 
بسـیار  می توانـد  رگوالتـوری  مـورد 
مهـم باشـد امـا سـوال ایـن اسـت کـه 
در  و فسـاد  اوضـاع عـدم شـفافیت  بـا 
کـه  هسـتیم  موقعیتـی  در  آیـا  کشـور 
موضوعـی  کـه  رگوالتـوری  از  حـرف 
فراتـر از دولت اسـت، بزنیـم. وی افزود: 
رگوالتـوری بـا معنـای رایـج بین الملـل 
از توسـعه سیاسـی،  حاکمیـت مقطعـی 
صنعتـی و فرهنگـی اسـت کـه امیدوارم 
مـا به ایـن درجه رسـیده باشـیم اما من 
چنـدان مطمئـن نیسـتم. وی بـا اشـاره 
داخـل  و  بین الملـل  چالش هـای  بـه 
اظهـار کـرد: نـه شـما و نـه وزارت نفت 
کاری  بین الملـل  حـوزه  در  نمی توانـد 
کنـد امـا در مـورد چالش هـای داخلـی 
باشـیم. راه حـل  دنبـال  بـه  می بایسـت 
همسـایگان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
شـرقی نسـبت بـه کیفیـت فرآورده هـا 
ایـن  کـرد:  تصریـح  دارنـد،  شـکایت 
بیشـتر  اخیـر  یکسـال  در  شـکایت ها 
شـده کـه ایـن موضـوع باعـث نگرانـی 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه اگـر بخواهیم 
مثـال فوتبـال را بزنیـم، صادرکننـدگان 
شـبیه تیـم حملـه هسـتند، اظهـار کرد: 
وزارت نفـت حمایـت خـود را از اتحادیه 
و صادرکننـدگان اعـالم می کنـد چراکه 
در زمـان تحریـم رسـالت مـا حمایت از 
این بخش اسـت.وی تصریـح کرد: الزم 
اسـت کـه در شـرایط فعلی بـه صادرات 
بـه ترکیـه فکر شـود و روی این کشـور 
بـه عنـوان بـازار صادراتی تمرکـز کنیم 
کـه اگر این تمرکـز اتفاق افتـد کارهای 
بـا  خوبـی صـورت خواهـد گرفـت.وی 

سـهم  پتروشـیمی ایران  اینکـه  بیـان 
قابـل مالحظـه ای در تامین مالی کشـور 
دارد، اظهـار کـرد: اتحادیه اوپـک نیز در 
همیـن راسـتا بسـیار تاثیرگـذار اسـت و 
الزم اسـت در مورد همسـایگان جلساتی 
برگـزار کنیـم و بتوانیم رونـد کارها را به 

صـورت بهتـری پیـش ببریـم.
همکاری با گمرک برای تسهیل صادرات 

فرآورده های نفتی
صادرکننـدگان  اتحادیـه  دبیـرکل 
گفـت:  پتروشـیمی نیز  و  گاز  نفـت، 
بـرای تسـهیل امـور صادراتـی و اصالح 
ارزش هـای گمرکـی فرآورده هـای نفت، 
همـکاری  گمـرک  پتروشـیمی با  و  گاز 
بـا  رفیعی فـر  کرده ایم.سـعید  آغـاز  را 
بیـان اینکـه اکنـون اتحادیـه باالتریـن 
رتبه بنـدی در اتـاق بازرگانـی ایـران را 
کسـب کـرده اسـت، اظهـار کـرد: ایـن 
و  شـد  تاسـیس   8۲ سـال  در  اتحادیـه 
دارد کـه صـادرات  اکنـون 35۲ عضـو 
ایـن اعضـا نسـبت بـه سـال قبـل بدتر 
محدودیت هـای  دلیـل  بـه  امـا  نشـده 
صـادرات  میـزان  نمی توانیـم  گمـرک 
مجـوز  اخـذ  از  کنیـم.وی  اعـالم  را 
پاییـن  صنایـع  نمایشـگاه  برگـزاری 

دسـتی نفت خبـر داد و افـزود: همکاری 
گمـرک بـرای تسـهیل امـور صادراتـی 
انجـام  گمرکـی  ارزش هـای  اصـالح  و 
هیدروکربن هـای  دربـاره  البتـه  شـده، 
نرسـیده  نتیجـه  بـه  و سـنگین  سـبک 
در  نفـت  وزارت  بـا  همـکاری  اسـت. 
مـورد منشـاء دار کـردن تولیـد فرآوردها 
اسـت. انجـام شـده  نفتـی  و مشـتقات 
اولـی  مصوبـه  در  گفـت:  رفیعی فـر 
صنایـع پایین دسـتی و مشـتریان میانی 
دیـده نشـده بـود و ورودی پاالیشـگاه و 

پتروشـیمی ها نادیـده گرفتـه شـده بـود 
کـه در حـال حاضـر بـرای اصـالح این 

می کنیـم. رایزنـی  مـوارد 
سهم بخش خصوصی در اقتصاد نفتی 

کاهش یافته است
سـخنگوی اتحادیـه صادرکنندگان 
در  گفـت:  هـم  نفتـی  فرآورده هـای 
مشـکالت  دلیـل  بـه  اخیـر  سـال های 
صنایـع  در  دولـت  مختلـف،  نقـش 
از  و  داشـته  افزایـش  نفـت  باالدسـتی 
خصوصـی  بخـش  سـهم  رو  همیـن 
بلکـه  نکـرده  پیـدا  افزایـش  تنهـا  نـه 
بخـش  ایـن  نقـش  کاهـش  شـاهد 
در  حسـینی«  هسـتیم.»حمید  نیـز 
چهاردهمیـن همایـش سـاالنه اتحادیـه 
اوپکـس با بیـان اینکه در گذشـته خرید 
بـر اسـاس نیـاز انجـام می شـد، ادامـه 
داد:  امـا اکنـون مـردم خریـدی را انجام 
می دهنـد کـه امیـدوار باشـند در آینـده 
آن کاال گـران شـود.وی افـزود:  دقیقـا 
مشـکل اقتصاد ایـران نیز این اسـت که 
امـکان پیش بینـی آینـده وجـود نـدارد.
حسـینی با بیـان اینکه دولـت یازدهم با 
برنامـه توانسـت برجـام را محقـق کرده 
و تـورم را کاهـش دهـد،   تاکیـد کـرد: 
بحران هـا  تنهـا  دوازدهـم  دولـت   امـا 
را فـرو نشـاند و برنامـه ای نداشـت کـه 
بخـش  بـه  جـدی  امـر صدمـات  ایـن 
خصوصـی وارد کـرده اسـت.وی گفـت: 
بـرای کنتـرل شـرایط، دولـت در صنایع 
باالدسـتی نفت و گاز وارد شـده و سـهم 
بخـش خصوصـی نه تنهـا افزایـش پیدا 
نکـرده بلکـه شـاهد کاهـش نقـش این 
بخـش نیـز هستیم.سـخنگوی اتحادیـه 
اوپکـس چالـش دیگر بخـش خصوصی 
را تحـوالت بـازار انـرژی عنـوان کرد و 
افـزود:  در دنیـا، انرژی هـای فسـیلی بـا 
بـرق در حال جایگزینی اسـت و افزایش 
یـک میلیون بشـکه ای تولید نفت شـیل 
نیـز هر سـاله بـر اقتصـاد صادرکنندگان 
نفـت فشـار مـی آورد.وی مشـکل دیگر 
را قوانیـن IMO وی گفـت:  ایـن قوانین 
عـالوه بـر آنکـه باعـث کاهـش قیمـت 
می شـود،  دنیـا  در  تـرش  خـام  نفـت 
 قیمـت نفـت کـوره تولیدی ایـران را نیز 
کاهـش خواهـد داد تـا آنجـا کـه قیمت 
نفـت کوره با سـولفور باال بـه 380 دالر 
در هـر تن رسـیده و این در حالی اسـت 
کـه نفـت کـوره بـا سـولفور 0.5 درصـد 
می شـود. قیمت گـذاری  دالر   ۶40
بـه گفتـه حسـینی عمـده میادیـن نفتی 

تـرش  و  نفـت سـبک  ایـران،  دارای 
اسـت و از همیـن رو تحـوالت بـازار به 

ضـرر ایـران خواهـد بـود.
ضعف بخش خصوصی برای حضور در 

عرصه بین المللی
صادرکننـدگان  اتحادیـه  عضـو 
فرآورده هـای نفتـی بـا اشـاره بـه اینکه  
اقتصـاد  درصـد   40 بـا  تقریبـا  اکنـون 
دنیـا کار نمی کنیـم،  گفـت: مـا به عنوان 
بخـش خصوصـی در تـراز جهانی ضعف 
داریـم زیـرا انـدازه بنگاه ها در کشـور ما 
کوچک اسـت و مهارت مدیریتی در تراز 
بـا رقبـا نداریـم. همچنیـن نتوانسـته ایم 
نیـروی انسـانی تربیت کنیم کـه نماینده 
عرصـه  در  ایـران  خصوصـی  بخـش 
در  سـلطانی«  باشـد.»پدرام  بین المللـی 
چهاردهمیـن همایـش سـاالنه اتحادیـه 
سـقوط  بـاره  در  تسـلیت  بـا  اوپکـس 
هواپیمـای اوکراینـی،   ادامـه داد:  ایـران 
بـا 4 چالـش رو بـه رو اسـت کـه از آن 
جملـه می تـوان بـه چالـش جهان بینـی 
اشـاره کـرد کـه در ایـن زمینـه راهبـرد 
مـا با جهـان ناسـازگار اسـت.وی افزود: 
تعامـل مـا بـا جهـان ناپایدار اسـت و در 
حـال حاضر شـریک راهبـردی نداریم و 
سیاسـت مـا موجـب واگرایـی منطقه ای 
شـده است.سـلطانی بـا اشـاره بـه اینکه 
رویکـرد سیاسـی مـا باعـث شـده تـا با 
باشـیم،    رو  بـه  رو  متعـدد  تحریم هـای 
تاکیـد کرد: در سـطح اجرایـی نیز ضعف 
مشـارکت جهانی و منطقه ای داشـته ایم 
زیـرا نـه در سـازمان شـانگهای و نه در 
حضـور  جهانـی  تجـارت  سـازمان های 
داریـم و نـه توانسـته ایم مشـکل مان بـا 
FATF حـل کنیـم.وی بـا بیـان اینکـه 
ایران در خاورمیانه ای واقع شـده که دور 
تـا دور آن آتـش و چالش های منطقه ای 
اسـت، گفـت: زمانی مـا مـادر خاورمیانه 

بودیـم و اکنـون آن را فراموش کرده ایم.
نایـب رئیس سـابق اتـاق بازرگانی ایران 
ادامـه داد:  مـا به عنـوان بخش خصوصی 
در تـراز جهانـی ضعف داریم زیـرا اندازه 
اسـت  مـا کوچـک  در کشـور  بنگاه هـا 
رقبـا  بـا  تـراز  در  مدیریتـی  مهـارت  و 
نداریـم. همچنیـن نتوانسـته ایم نیـروی 
انسـانی تربیـت کنیم کـه نماینده بخش 
خصوصـی ایـران در عرصـه بین المللـی 
باشد.سـلطانی افـزود: ناهمخوانی راهبرد 
باعـث  ناکارآمـد  نهادهـای  سـاختار  و 
می شـود کشـورها در نـرخ رشـد پاییـن 
باقـی بماننـد از همین رو اسـتراتژدی ها 
بایـد بـا سـاختار کشـور متناسـب باشـد 
آسـیب های  باشـد  ایـن  از  غیـر  اگـر  و 
داخلـی و بین المللـی بـه وجود مـی آورد.
شبه دولتی ها نمی توانند از آثار تحریم 

کم کنند
معـاون حقوقی رییـس جمهور هم 
تاکیـد کـرد کـه اگـر وزارت نفـت ایـن 
باشـد کـه بخـش  نداشـته  را  برداشـت 
خصوصـی قـوی وجـود دارد بایـد فعـال 
شـود و فعالیت ها را بـه بخش خصوصی 
تنظیم گـر  نقـش  در  دولـت  و  بسـپارد 
شـرط هایی  پیـش  البتـه  شـود.  ظاهـر 
الزم اسـت کـه از جملـه تقویـت بخش 
تـا  اسـت  بـورس  بسـتر  در  خصوصـی 
و  آیـد  وجـود  بـه  اعتمـاد  و  شـفافیت 
واگـذاری بـه صـورت بلوکـی در مرحله 
آخـر قـرار گیرد.لعیـا جنیـدی بـا بیـان 
اسـت  اقتصـادی  اقتصـاد سـالم  اینکـه 
کـه دولت بـه بخـش خصوصـی اعتماد 
اعتمـاد  داشـت:  اظهـار  باشـد،  داشـته 
تحریم هـا  آثـار  خصوصـی  بخـش  بـه 
امـان  در  را  کشـور  و  داده  کاهـش  را 
خواهـد داشـت.وی بـا بیـان اینکـه در 
شـرایط کنونـی کشـور و بـا توجـه بـه 
اتفاقـات اخیـر دی مـاه از جملـه حادثـه 
ایـن  برگـزاری  اوکرایـن  هواپیمـای 
تـالش  و  فعالیـت  از  نشـان  همایـش 
بـرای دوبـاره سـاختن و بـه یـاد آوردن 
حقوقـی  اسـت.معاون  زندگـی  دوبـاره 
نقـش  اینکـه  بیـان  بـا  رییس جمهـور 
تنظیم گـر بـرای دولت بسـتگی بـه این 
دارد کـه بخـش خصوصـی قوی داشـته 
باشـیم، اظهـار داشـت: در همـه جـای 
دنیـا اقتصادهـای جهـان بـه ایـن فکـر 
روی آوردنـد کـه بخـش خصوصـی بـه 
عنـوان فعـال بخـش اقتصـادی پذیرفته 
 شـود و دولـت نقـش تنظیم گری داشـته

 باشد. 

امیرحسین زمانی نیا: 

وزارت نفت حمایت 

خود را از اتحادیه و 

صادرکنندگان اعالم 

می کند چراکه در زمان 

تحریم رسالت ما حمایت 

از این بخش است

دبیرکل اتحادیه 

صادرکنندگان نفت، 

گاز و پتروشیمی: برای 

تسهیل امور صادراتی و 

اصالح ارزش های گمرکی 

فرآورده های نفت، گاز 

و پتروشیمی با گمرک 

همکاری را آغاز کرده ایم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبرداد؛

بهره مندی بیش از ۲7 میلیون واحد تحت پوشش خانگی
 از نعمت گاز طبیعی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران با بیان اینکه ۷۵ درصد سبد 
تولید انرژی کشور گاز طبیعی است، گفت: 
در حال حاضر بیــش از ۲۷ میلیون واحد 
تحت پوشش شهری و روستایی از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار هستند.
به گــزارش دانش نفــت به نقل 
از روابــط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد، حسن منتظر تربتی 
در نشســت تخصصی آموزشی رؤسای 
روابط عمومی شــرکت ملــی گاز ایران 
که به میزبانی پاالیشــگاه خانگیران در 
مشــهد برگزار شد افزود: در حال حاضر 
95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش 
گاز طبیعی قراردارند و شرکت ملی گاز 
ایران به زودی نخستین رتبه اقتصادی 
کشــور را پیدا خواهد کرد و صنعت گاز 
بزرگترین موتور محرکه اقتصادی کشور 
خواهد شــد.این مقام مســئول خطاب 
به رؤســای روابط عمومی های شرکت 
ملی گاز ایران گفت: فعالیت های روابط 
عمومی تلفیقی از کارعلمی و هنری است 
و روابط عمومی ها با انجام برنامه ریزی 
و حرکت هدفمنــد در فعالیت های خود 

می توانند در خوش نامی یک ســازمان 
تاثیرگذار باشــند.وی جذب مخاطب را 
از دیگر فعالیت هــای روابط عمومی ها 
دانســت و تصریــح کــرد: صنعت گاز 
کاالیی را تولیــد می کند که همه مردم 
از آن اســتفاده می کنند و از سوی دیگر 
هم روابط عمومی ها با انجام برنامه های 

تبلیغاتی در روند اســتفاده درست از گاز 
و کاهش مصرف بهینه به مردم اطالع 
رســانی می کنند اما با تمــام اقدامات 
صورت گرفته، فعالیت ها باید به نحوی 
باشــد که بر مخاطب اثرگذاری داشته 
باشــد.تربتی با اشــاره به اینکه روزانه 
شاهد افزایش تولید گاز طبیعی هستیم 

بیان کــرد: یکی دیگــر از فعالیت های 
روابــط عمومی هــا تــالش در حوزه 
مســئولیت اجتماعی و ایفای وظیفه در 
این حیطه است و صنعت گاز امروز گرما 
بخش کانون خانواده ها شــده به طوری 
که در حال حاضــر بیش از ۲۷ میلیون 
واحد تحت پوشــش شهری و روستایی 

از نعمت گاز طبیعی برخوردار هســتند 
و 95درصد جمعیت تحت پوشــش قرار 
دارند.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران 
با اشاره به اینکه بهینه سازی مصرف و 
صادرات گاز باعث رونق اقتصاد کشــور 
خواهد شــد، اضافه کــرد: صادرات گاز 
ضمــن درآمدزایی برای کشــور باعث 
ایجــاد امنیــت بین دو کشــور خواهد 
شــد.تربتی خاطر نشــان کرد: شرکت 
ملــی گاز ایران در انجــام فعالیت های 
بیرونی سازمان اثربخشی زیادی دارد و 
این تاثیرگذاری در ارگان های سیاســی 
از جمله مجلس شــورای اسالمی و در 
بین مخاطبیــن ما نمود پیــدا کرده و 
این امنیت هــم در داخل و خارج باعث 
پایداری تولید شــده اســت.وی با بیان 
اینکه گاز مهم ترین کاالیی اســت که 
بعد از انقالب وارد زندگی مردم شــده 
اســت، یادآور شــد: صنعت گاز یکی از 
شــاخصه های نظام اسالمی است که به 
ایجاد رفاه و عدالــت اجتماعی و باعث 
آسایش مردم شــده و توسعه گازرسانی 
در کشــور امروز یک خبر شیرین برای 

مردم است.

پیام

اخبار گاز

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

همانا از آن خداوندیم و به سوی او باز می گردیم
مقام معظم رهبری:

»سردار بزرگ و پر افتخار اسالم آسمانی شد«
کاروان شهدای بزرگوار انقالب اسالمی بار دیگر یکی از سرداران 
والیت، یاران خدوم ملت، فرمانده دالور و ســردار سرافراز سپاه اسالم 
حاج قاسم ســلیمانی را در پرواز به سوی کمال الهی همراه خود کرد. 
سردار سلیمانی پس از ســال ها مجاهدت و تالش در راه پاسداری از 
آرمان های نظام و انقالب به فیض عظمای شهادت نایل و با شهادت 
ایشان ســتاره ای دیگر به ســپهر افتخارات انقالب اسالمی و جهان 
اســالم افزوده شد.اینجانب به عنوان سربازی کوچک در عرصه جهاد 
اقتصادی، ضمن عرض تســلیت و تبریک به محضر امام عصر )عج(، 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، تمام همرزمان ایشــان و به ویژه 
خانواده گرامی وی از خداوند بزرگ و منان برای آن شهید واالمقام علو 

درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی را مسالت دارم.
سید مجید منبتی
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

نهضت جهاد و مقاومت ادامه دارد؛

سوگواری کارکنان  پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد در فراق سردار دلها

در پی شــهادت مظلومانه سردار سپهبد شــهید سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی، مجموعه شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد غرق در ماتم اســت و به همین مناسبت مراسم 

عزاداری و سوگواری در مسجد امام رضا)ع( پاالیشگاه برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد، در این مراسم کارکنان مومن و والیت مدار پس از 
قرائت قرآن با همراهی مداح و ذاکر اهل بیت در سوگ شهادت پاسدار 
ســرافراز اسالم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عزاداری پرداختند 
و اشــک ماتم ریختند.در این مراسم مدیران به همراه کارکنان، اقدام 
تروریستی آمریکا در ترور سردار بزرگ اسالم را محکوم و بر تبعیت از 
فرامین رهبری و تداوم راه جهاد و مقاومت تأکید کردند.ســردار شهید 
ســلیمانی چهره  بین المللی مقاومت و یکی از محبوب  ترین چهره های 
انقالب اســالمی و نماد مبارزه با نظام ســلطه و ظلم جهانی شناخته 
می شــد و سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان های مبارزه 
با شــیاطین و اشرار عالم داشت.شایان ذکر است: بامداد جمعه 13 دی 
1398 در حمله موشــکی بالگردهای آمریکایی به دو خودرو در اطراف 
فرودگاه بغداد، سردار قاسم ســلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی 
المهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند از اعضای حشدالشعبی در این 

حمله هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. 
در پنجمین جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی؛

پاالیشگاه گاز بیدبلند لوح سپاس ۵ ستاره 
دریافت کرد

شــرکت پاالیش گاز بیدبلنــد در پنجمین جشــنواره جایزه ملی 
مدیریت دارایی های فیزیکی، موفق به تثبیت و ارتقای لوح ســپاس پنج 

ستاره خود شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز ایران، علی محمد 
پوررضا، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند با اعالم این خبر گفت: 
شــرکت پاالیش گاز بیدبلند با توجه به اقدام ها و فعالیت های گسترده 
صورت گرفته در زمینه استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های 
فیزیکی، خود را به عنوان یکی از شــرکت های پیشرو در صنعت نفت 
مطرح کرده، به گونه ای که  ســه سال مستمر در جشنواره جایزه ملی 
مدیریت دارایی های فیزیکی موفق به کسب و ارتقای گواهینامه شده 
است.وی کســب این موفقیت را نشــان از همت، تالش و مشارکت 
کارکنان و عزم راســخ آنان در شناساندن هرچه بیشتر توانمندی های 
شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند به عنوان نخســتین پاالیشــگاه گازی 

خاورمیانه عنوان کرد.

برگ زرينی ديگر در دفتر افتخارات شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد رقم خورد؛

کسب تنديس و جايزه برتر سرآمدی در سومين دوره همايش ملی مسئوليت اجتماعی و پايداری 
شرکتی و اهدای آن به خانواده سردار سپهبد شهيد قاسم سليمانی

ســومین جایزه مســئولیت اجتماعی و 
با  اقتصادی کشور  بنگاه های  پایدار  توســعه 
هدف بهبــود فضای کســب و کار، همکاری 
بین بخشــی میــان بنگاه هــای اقتصادی و 

سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل 
گاز  پاالیــش  عمومی شــرکت  روابــط  از 
مراسم مدیرعامل  این  در  شهید هاشمی نژاد، 
پاالیشگاه طی ســخنانی گفت: این مجتمع 
گازی در 1۶0 کیلومتری مشــهد مقدس و 
35 کیلومتری شهرســتان مرزی ســرخس 
واقع شــده و هشــت درصد از گاز کشور در 
اســتانهای شمال و شمال شــرق را تامین 
منبتی تصریح  می نماید.مهندس سید مجید 
کرد: در راســتای توجه به ذینفعان و در یک 
اقدام برد – برد ضمن تعامل با روســتاییان، 
ظرفیت های موجود را شناســایی و اشتغال 

غیرمســتقیم و توانمندســازی افــراد را در 
دســتور کار قرار داده ایم و همچنین اقدام 
به افتتاح مرکز رشد و نوآوری در شهرستان 
کرده ایم.این مقام مسئول بیان کرد: سهیم 

شدن در توسعه و رفاه جامعه با فراهم آوری 
پاالیشگاه هاشمی نژاد  انرژی پاک، مأموریت 
به شمار می آید که مستلزم مسئولیت پذیری 
اجتماعی است و در سال » رونق تولید » با 

افتتاح مرکز رشــد و نوآوری در شهرستان از 
کســب و کارهای نوپا و شرکت های داخلی 
تاکید  منبتــی  ایم.مهندس  کــرده  حمایت 
کرد: ســعی می کنیم با رعایــت ضوابط و 

مقررات، نیازهای پاالیشــگاه در سه زمینه 
توریعــی، خدماتــی و تولیدی را از ســطح 
شهرســتان تامین کنیم تا شاهد رونق تولید 
در ایــن شهرســتان مرزی باشــیم.گفتنی 
است: بر اســاس ارزیابی های انجام شده در 
فرآیند ســومین جایزه مسئولیت اجتماعی و 
توســعه پایدار بنگاه های اقتصادی توســط 
محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، تندیس و جایزه سرآمدی در حوزه 
رهبری به مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد اهدا شد و مهندس منبتی 
در راســتای تکریم و پاسداشت تالش های 
مجاهدانه سردار بزرگ شهید قاسم سلیمانی 
در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خویش در 
تامین امنیت ایران اســالمی و جهان اسالم، 
بــا افتخار این جایزه را به خانواده معظم این 

شهید گرانقدر اهدا نمود.

ايران آماده صادرات گاز
 به پاکستان است

بــه  نفــت  عمومــی وزارت  روابــط  کل  اداره 
گــزارش »خطــر حذف ایــران از بــازار گازی پاکســتان 
در ســایه غفلــت وزارت نفــت« در خبرگــزاری فــارس 

ــه داد. ــکار عمومی ارائ ــر اف ــرای تنوی ــی ب توضیحات
عمومــی وزارت  روابــط  کل  اداره  متــن  در 
ــاه منتشــر  ــه ســوم دی م ــزارش ک ــن گ ــه ای ــت ب نف
ــم  ــالمی ایران ه ــوری اس ــت: جمه ــده اس ــده، آم ش
ــش از  ــم بی ــت ک ــه دس ــادرات روزان ــا ص ــون ب اکن
ــده  ــن صادرکنن ــب گاز، بزرگتری ــون مترمکع 50 میلی
ــت و  ــه اس ــه خاورمیان ــه در منطق ــط لول ــا خ گاز ب
ــران  ــی اجــرای نشــدن صــادرات گاز ای ــاره چرای درب
ــم  ــه هفت ــر اســت، خــط لول ــل ذک ــه پاکســتان قاب ب
مناطــق  از  محرومیت زدایــی  بــرای  سراســری 
ــت  ــن تقوی ــور و همچنی ــه کش ــعه یافت ــر توس کمت
مناســبات اقتصــادی ایــران بــا پاکســتان و بــر 
ــا  ــلویه ت ــواری از عس ــن همج ــول حس ــاس اص اس
ایرانشــهر و ســپس زاهــدان بــا ظرفیــت انتقــال 110 
میلیــون مترمکعــب گاز راه انــدازی شــده اســت و هــم 
ــن  ــق ای ــه از طری ــرار دارد ک ــرویس ق ــون در س اکن
ــتان و  ــتان سیس ــه اس ــانی ب ــری گازرس ــط سراس خ
ــداد  ــت.همچنین امت ــام اس ــال انج ــتان درح بلوچس
ــتور  ــرزی در دس ــه صفرم ــا نقط ــه ت ــط لول ــن خ ای
کاربــوده و طــی مذاکــرات طوالنــی بــه عمــل آمــده 

بــا آمــاده شــدن طــرف پاکســتانی، کار صــادرات گاز 
بــه ایــن کشــور بــی درنــگ آغــاز خواهــد شــد، امــا 
تاکنــون طــرف پاکســتانی بــا وجــود توافق هــا حتــی 
ــه در کشــور  ــر خــط لول ــک مت ــه ســاخت ی ــدام ب اق
ــای  ــه صحبت ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــود نک خ
ــاالت  ــای ای ــود تحریم ه ــتانی وج ــای پاکس مقام ه
متحــده آمریــکا مهمتریــن مشــکل پیــش روی 
ــن  ــه ای ــادرات گاز ب ــه ص ــط لول ــروژه خ ــل پ تکمی
کشــور عنــوان شــده اســت.بدیهی اســت بــا توجــه به 
تعهــد طــرف پاکســتانی مبنــی بــر مســئولیت داشــتن 
بــرای ایجــاد تاسیســات دریافــت گاز در نقطــه صفــر 
ــه  مــرزی، درصــورت اســتنکاف از ایــن موضــوع و ب
ــب  ــرات، حــق شــکایت و طل نتیجــه نرســیدن مذاک
ــوظ  ــالمی ایران محف ــوری اس ــرای جمه ــت ب غرام
خواهــد بود.بــر ایــن اســاس وزارت نفــت در شــرایط 
ــکالت و  ــه مش ــود هم ــا وج ــی و ب ــاس کنون حس
تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا علیــه ملــت ایــران، بــا 
به کارگیــری همــه ظرفیــت و تــوان خــود بــه دنبــال 
ــش  ــام در بخ ــی نظ ــت های کل ــردن سیاس ــاده ک پی
ــتان و  ــه پاکس ــادرات گاز ب ــژه ص ــت و گاز و به وی نف
دیگــر کشــورهای متقاضــی گاز ایــران اســت و ایــن 
ــع  ــت مناف ــا رعای ــط و ب ــوب ضواب ــم را در چارچ مه

ــد. ــری می کن ــت پیگی ــا جدی ــی ب مل

پااليشگاه گاز ايالم استاندارد مديريت کيفيت
 ايزو 17025 دريافت کرد

معاون مهندسی پاالیشــگاه گاز ایالم از دریافت 
اســتاندارد جهانی ایــزو ۱۷0۲۵ خبــر داد و گفت: 
آزمایشگاه پاالیشگاه گاز ایالم از پیشگامان دریافت و 
استقرار این استاندارد در سطح شرکت ملی گاز ایران 

است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی گاز 
ایران، حامد علیشــیری با بیان اینکه آزمایشگاه این 
شرکت از سوی مرکز ملی تایید صالحیت ایران، موفق 
به دریافت اســتاندارد جهانی ایزو 1۷0۲5 شده است، 
اظهار کرد: برای ارتقای ســطح فعالیت آزمایشگاه به 
سطح ملی و پس از آن به سطح جهانی، اساسی ترین 
اقدام، کســب ایزو 1۷0۲5 اســت که این استاندارد 
شامل همه الزام هایی است که آزمایشگاه های آزمون 
و کالیبراســیون باید آنها را برآورده ســازند تا بتوانند 
اثبات کنند یک سیســتم مدیریــت کیفیت را به کار 
گرفته، از نظر فنی صالحیت داشــته و قادر به فراهم 
آوردن نتایج معتبر هســتند.به گفته وی، اســتاندارد 
یادشده شامل دو بخش الزام های مدیریتی و الزامات 
فنی بوده و برآورده شدن این دو الزام به معنی داشتن 
صالحیت بر اساس ایزو 1۷0۲5 است، بر این اساس، 
الزامات مدیریتی شــامل سازماندهی سیستم مدیریت 
کیفیــت، کنترل مــدارک، بازنگری درخواســت ها، 
پیشنهادها و قراردادها، واگذاری آزمون و کالیبراسیون 

به پیمانکاران، خرید خدمات و ملزومات، ارائه خدمات 
به مشــتریان، اقدام های پیشــگیرانه، کنترل سوابق، 
ممیزی هــای داخلــی و بازنگری هــای مدیریتی و 
شکایات اســت. همچنین، بخش الزامات فنی شامل 
کارکنان، شــرایط محیطــی کار، روش های آزمون و 
کالیبراســیون و صحه گذاری بر روش ها، تجهیزات و 
امکانات، نمونه بــرداری، تضمین کیفیت نتایج آزمون 
و کالیبراســیون و گزارش دهی نتایج است.علیشیری 
به برخی از مزایای اخذ این اســتاندارد اشــاره کرد و 
افزود: ارتقای سطح آزمایشــگاه  و کسب اعتبار ملی 
و جهانی، افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شــده 
توســط آزمایشگاه ، کســب اطمینان از کالیبره شدن 
مســتمر تجهیــزات آزمایشــگاه ، اســتاندارد کردن 
روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ، ارتقای سطح 
مشــتری مداری و امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان 
آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان ملی استاندارد ایران 
از جمله مزایای این اســتاندارد است.معاون مهندسی 
شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: آزمایشگاه پاالیشگاه 
گاز ایالم دارای قابلیت های فنی باالیی از جمله انجام 
آزمایش های اندازه گیــری جیوه در مقیاس نانوگرم و 
توانایی اندازه گیــری 80 عنصر در فاز آبی در مقیاس 
نانو با استفاده از دستگاه های پیشرفته مانند پالسمای 

کوپل القایی است.

مهندس سید مجید منبتی: سهیم 
شدن در توسعه و رفاه جامعه 
با فراهم آوری انرژی پاک، 

مأموریت پاالیشگاه هاشمی نژاد 
به شمار می آید که مستلزم 
مسئولیت پذیری اجتماعی 

است و در سال رونق تولید با 
افتتاح مرکز رشد و نوآوری در 

شهرستان از کسب و کارهای 
نوپا و شرکت های داخلی 

حمایت کرده ایم



شنبه 28 دی ماه 1398 
 شماره 707

7
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار پرتوشیمی

نشست مدیر عامل با مدیران و سرپرستان 
شرکت پتروشیمی مرجان

در این نشست که روز دوشنبه ۱۶ دیماه و با حضور مهندس مسعودی، 
مدیر عامل محترم پتروشیمی مرجان برگزار شد بر لزوم تالش مضاعف جهت 

تداوم چرخه تولید و مدیریت مناسب فعالیت های جاری تاکید شد. 
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی مرجان، نشست هفتگی مهندس 
قاسم مسعودی مدیر عامل پتروشــیمی مرجان با مدیران ارشد واحدهای 
این شــرکت روز دوشــنبه 1۶ دی ماه برگزار شــد.مدیرعامل شــرکت 
پتروشیمی مرجان در این نشست شهادت ســردار پرافتخار اسالم و ایران 
سپهبد شــهید« قاسم سلیمانی« و همرزمان شــهیدش را تسلیت گفت 
و همچنین یــاد و نام مهندس« محمد احدیه« مدیر IT این شــرکت را 
گرامی داشت و درگذشت این همکار شایسته را به مجموعه کارکنان شرکت 
و خانواده این زنده یاد تســلیت گفت و در ادامــه بر لزوم پیش بینی ها و 
اقدامات الزم جهت تداوم و اســتمرار تولید تاکید کرد.گفتنی است در این 
جلســه مدیر بازرسی فنی از آغاز فعالیت گروه پایش وضعیت شرکت خبر 
داد و گفت فعالیت  » آکوســتیک آمیشن« در شرکت با بازرسی و نظارت 
کارشناســان ذی ربط عملیاتی ودر حال اجراست.در ادامه مدیریت توسعه 
منابع انســانی و واحد آموزش ضمن ارائه گزارشی از روند انجام فعالیت ها، 
به برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت تامین و توانمندسازی منابع انسانی و نیز 
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب با ارتقاء ساختاری و فرایندی 
شرکت و همچنین برنامه های انجام شده و در دست اقدام این حوزه اشاره 
کردند.الزم به ذکر است در این نشست به صورت مشروح عمده برنامه ها و 
طرح های کاری در دست اقدام واحدهای عملیاتی و ستادی با حضور مدیر 

عامل و مدیران ارشد شرکت به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. 
پرنده ها در بیدبلند خلیج فارس می مانند!

در راســتای حمایت و توجه به زیست پرندگان در محیط های صنعتی 
و آغاز  فصل النه گزینی روی درختان در روزهای ســرد، شــرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس با اســتفاده از ضایعات و باقی مانده چوب های برخی 
از فعالیت های  این پروژه نســبت به ســاخت و نصب النه های پرندگان در 

محیط های غیر صنعتی این شرکت اقدام کرد.
شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج در نظر دارد؛ به صورت مستمر به 
صورت ســاالنه نسبت به ســاخت صدها عدد از این النه ها با استفاده از 
ضایعات چوب های موجود در این مجتمع اقدام نماید. بیدبلند خلیج فارس 
به عنوان بزرگ ترین طرح گازی خاورمیانه در جنوب شــرقی خوزســتان 
در راســتای تحقق صنعت سبز سالیانه با تصفیه 5۶.۶ میلیون متر مکعب 
گازهای همراه نفت از ســوزاندن این گازها در مشعل های نفتی جلوگیری 
خواهد کرد تا گامی اساسی و موثر در راستای حفظ محیط زیست برداشته 

شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی:

انتقال گاز به مجتمع های پتروشیمی چابهار 
اجرایی می شود

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: در نشســت امروز پیگیری 
مصوبه های توسعه ای استان سیستان و بلوچســتان، موضوع انتقال گاز به 
مجتمع های پتروشــیمی منطقه چابهار بررسی و مقرر شد در ۱.۵ سال آینده 

گاز به این منطقه ارسال شود.
علی الریجانی، روز دوشــنبه، ۲3 دی ماه در جمع خبرنگاران درباره 
نشست پیگیری مصوبه ها توسعه ای استان سیستان و بلوچستان که با حضور 
وزیران نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرســازی، دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، نیرو و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد و استاندار 
سیســتان و بلوچستان برگزار شــد، گفت: در این نشست موضوع توسعه 
منطقه چابهار و تقویت زیرســاخت های کل استان سیستان و بلوچستان 
بحث و بررسی شد.وی افزود: یکی از مسائل مهم در نشست امروز، بحث 
اجرای پروژه های پتروشیمی در منطقه چابهار بود. یکی از مشکالت اجرای 
این پروژه موضوع انتقال گاز به مجتمع های پتروشیمی است که این مسئله 
با ســرعت مورد پیگیری قرار گرفته و در یک سال و نیم آینده گاز به این 
منطقه خواهد رســید.رئیس مجلس شورای اسالمی یکی از مسائل مرتبط 
با حوزه پتروشیمی استان سیســتان و بلوچستان را موضوع سرمایه گذاری 
دانســت و تصریح کرد: در ایــن زمینه بعضی از بانک هــا و وزارت دفاع 
ســرمایه گذاری کرده اند و مقرر شد این موضوع با شتاب بیشتری پیگیری 

شود.
مهلت ثبت نام گردهمایی شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ های نفتی تمدید شد
مهلت ثبت نام گردهمایی شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 
واجد شرایط برای همکاری و گســترش فضای کسب وکار در صنعت نفت 

تمدید شد.
گردهمایی شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ های در حوزه 
صنعت نفــت و ارائه نیازهــای فناورانــه در تاریخ ۲۷ تــا ۲9 بهمن ماه 
در پژوهشــگاه صنعت نفت برگزار می شــود.به این منظور و با عنایت به 
درخواست های چندباره برای تمدید ثبت نام برای حضور در این گردهمایی، 
 عالقه منــدان تــا تاریخ 4 بهمن ماه فرصــت دارند با مراجعــه به آدرس
 سایت fanavari.mop.ir، نسبت به ثبت نام در این رویداد مهم اقدام کنند.

جواد گلی خبر داد: 

بسیج هلدینگ خلیج فارس و شرکت های تابعه برای کمک رسانی
 به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

بین الملل  امــور  عمومی و  روابط  مدیر 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، از 
دســتور ویژه مدیرعامل این هلدینگ برای 
 جمع آوری و ارســال کمک شرکت های تابعه 
به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان خبر 

داد. 
روابط عمومی شــرکت  به گــزارش 
گلی  جواد  پتروشــیمی خلیج فارس،  صنایع 
گفت: از  محل بودجه های مســئولیت های 
به  پتروشیمی اقدام  اجتماعی شــرکت های 
ارســال نیازهای ضروری به مناطق سیل 
زده در اســتان  سیستان و بلوچستان شامل 
آب آشامیدنی، مواد غذایی قابل حمل، پتو و 

وسایل بهداشتی؛ درمانی و همچنین تامین 
نیاز ســازمان های  نقدی  مورد  کمک های 
امدادرســان خواهنــد کــرد. وی تصریح 
کــرد: این کمک ها در دو منطقه عســلویه 
و ماهشــهر همچــون کمک بــه مناطق 
ســیل زده خوســتان توسط شــرکت های 
ســازماندهی  تجمیع،  غیرصنعتی   عملیات 
و ارســال خواهد شد. مشاور امور مسئولیت  
اجتماعی هلدینگ خلیج فارس خاطر نشان 
کرد: همواره و در تمامی حوادث احتمالی در 
کنار مردم آســیب دیده هستیم و مسئولیت 
اجتماعی را نه به عنوان وظیفه ســازمانی 
بلکه وظیفه اخالقی و انسانی خود می دانیم.

حميدرضا رستمی، مديرعامل مجتمع پتروشيمی بندر امام خواستار شد: 

گمرگ در جنگ اقتصادی برای تسهيل صادرات به پتروشيمی ها کمک بيشتری کند

طرح مجتمع پتروشيمی سيراف با تجهيزات داخلی ساخته می شود

اشاره  با  امام  پتروشــیمی بندر    مدیرعامل مجتمع 
به ســخنان رئیس جمهور در جلســه با مدیران صنعت 
پتروشیمی، از مدیران و  کارشناسان گمرک و بخش های 
پشــتیبان خواست تا با درک شــرایط جنگ اقتصادی به 
پتروشــیمی کمک  بیشتری  محصوالت  صادرات  تسهیل 

کنند. 
به گــزارش روابط عمومی پتروشــیمی بندرامام، 
جلســه هماهنگی و هم اندیشــی مدیــران بازرگانی 
شرکت های پتروشــیمی منطقه و  گمرک منطقه ویژه 
اقتصادی بــا حضــور حمیدرضا رســتمی مدیرعامل 
پتروشیمی بندرامام، مهدی زمانی بخش مدیر بازرگانی 
 پتروشیمی بندرامام، سعید بهبهانی مدیر گمرک منطقه 

ویژه اقتصادی و همچنین مدیران بازرگانی شرکت های 
پتروشیمی منطقه  جلسه ای در راستای هماهنگی بیشتر 
در اجرای مقــررات و بخش نامه ها و ارائه راهکارهای 
مختلف بــه منظور رفع موانع صــادرات  و واردات در 
مجتمع پتروشــیمی بندرامام برگزار شد. طی این جلسه 
مدیرعامل پتروشــیمی بندرامام ضمن تاکید بر اهمیت 
حــوزه صادرات و واردات اظهار داشــت: در  شــرایط 
فعلی که کشــور با تحریم های ظالمانه روبه رو است، 
می بایست مدیران با نقش آفرینی و انسجام حداکثری 
به ویژه در حوزه  صــادرات تالش کنند و در چارچوب 
قانون مســاعدت های الزم جهت تسهیل امر صادرات 
بخصوص برای شرکت هایی که ریشه در  خاک منطقه 

و پیشــینه اصیلی دارنــد، بعمل آید. رســتمی در ادامه 
افزود: در جلســه اخیر رئیس جمهور با مدیران صنعت 
پتروشیمی، دکتر روحانی از فعالین این حوزه با عنوان 
 سرداران جنگ اقتصادی یاد کردند که به این معناست 
که تمامی مدیران، کارشناســان و فعالین این حوزه در 
مدیریت هــای تولید و  پشــتیبانی از جمله گمرک باید 
شــرایط جنگ اقتصادی را به خوبی درک و متناسب 
با آن جهت تسهیل امر صادرات عمل کنند. مدیرعامل 
پتروشیمی بندرامام در پایان از تالش و زحمات مدیران 
و کارکنان گمرک منطقه به منظور گشایش مسیرهای 
صادراتی  برای محصوالت جامد تشکر و قدردانی کرد. 

ویژه  تجهیــزات  ســاخت  قــرارداد 
پتروشــیمی میان شــرکت ســیراف انرژی 
به عنوان کارفرما و شرکت ماشین سازی اراک 

به عنوان پیمانکار امضا شد.
هشتمین میز تخصصی تعمیق ساخت 
داخل بــا موضوع داخلی ســازی تجهیزات 
پتروشــیمی با حضور رضــا رحمانی، وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت در این وزارتخانه 
برگزار و در این نشســت، قرارداد ســاخت 
تجهیــزات ویژه پتروشــیمی بین شــرکت 
ســیراف انرژی به عنوان کارفرما و شرکت 
ماشین ســازی اراک بــه عنــوان پیمانکار 
این قرارداد، شــرکت  امضا شد.براســاس 
ماشین ســازی اراک، راکتــور به ارزش 1۲ 
میلیــون و 100 هزار یورو، ریفرمر ثانویه به 
ارزش 4 میلیــون و 300 هــزار یورو، بویلر 
بازیافت بــه ارزش 13 میلیون و 300 هزار 
یورو و در حوزه حمــل قراردادی به ارزش 
۲ میلیون و ۲00 هــزار یورو و در مجموع 
به ارزش 31 میلیــون و 900 هزار یورو را 
با شــرکت ســیراف انرژی امضا کرد.زمان 
تحویل قرارداد 15 تا ۲1 ماه پس از امضای 
قرارداد است. شرکت سیراف انرژی ظرفیت 
تولید 1.۶50 هزار تن متانول در سال را دارد 
و شرکت ماشین سازی اراک هم تولیدکننده 
تجهیزات ثابت صنایع پاالیشگاهی نفت و 
گاز و پتروشیمی اســت. کاهش ارزبری این 

قرارداد 3۲میلیون یورو اعالم شده است.
نهضت ساخت داخل برنامه اساسی و 

راهبردی کشور است
وزیــر صنعت، معدن و تجارت در این 
نشست گفت: نهضت ســاخت داخل یک 
برنامه اساســی و راهبردی کشــور اســت 
که مختص شــرایط امروز و تحریم نیست 
و به نحوی روی این برنامه کار می شــود 
تا در هر شــرایطی به عنوان راهبرد نجات 
اقتصاد و حل مســائل اساسی کشور عمل 
کند.وی افزود: ایــن موضوع در قالب یک 
برنامه زمان بندی شــده پیگیری می شــود 
و فعال برنامه ای سه ســاله تا 1400 برای 
این منظــور داریم که به لطــف الهی این 
تفکر به خوبــی در جامعه، مردم، صنعتگران 

و تولیدکنندگان در حال رشــد اســت.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه 
شــرکت های ســفارش دهنده هــم از این 
موضوع اســتقبال خوبــی کرده اند، تصریح 
کرد: نمونه اش میز ساخت داخل تجهیزات 
صنعت پتروشیمی اســت که برگزار شــد و 
31 میلیــون و 900 هزار یــورو تجهیزاتی 
که در گذشــته از خارج واردات می شد، به 
ســازنده داخلی سفارش داده شد.رحمانی با 
تاکیــد بر اینکه بخش خصوصی با اعتقاد و 
باور وارد موضوع ســاخت داخل شده است، 
عنوان کرد: ایــن قرارداد میان دو هلدینگ 
ســیراف انرژی به عنوان ســفارش دهنده و 
ماشین ســازی اراک به عنوان ســازنده این 
تجهیزات منعقد شد. این گونه قراردادها در 
کشور همواره انجام می شود و ما فقط برخی 
از این قراردادها را که از اهمیت بیشــتری 
برخوردارنــد، اطالع رســانی می کنیم.وی 
نهضت ساخت داخل را یک برنامه اساسی 
و راهبردی کشــور دانست و گفت: توسعه، 
اشــتغال، حفظ ارزش پــول ملی و عمران 
و آبادنــی در گرو توجه به ســاخت داخل 
اســت که انصافا اســتقبال مردم هم خوب 
بوده، همچنین در ســال گذشته حدود 30 
میلیارد دالر واردات کشور بوده که بخشی 

از ایــن واردات مواد مربوط به مواد اولیه ای 
اســت که چون تولید نداریــم، واردات آنها 
اجتناب ناپذیر اســت، اما در بخش عمده ای 
از ایــن میزان واردات هــم تولید داریم که 
حدود 10 میلیــارد دالر از این رقم را برای 
ساخت داخل گذاشته ایم. از این مقدار حدود 
۲ میلیارد دالر آن در حوزه تجهیزات نفت و 
گاز و پتروشیمی است که برش ساالنه دارد 

و پیگیری می شود.
طرح پلیمر گاز طبیعی در سال ۹۹ اجرایی 

می شود
مدیرعامل شــرکت  بهزاد محمدی، 
ملی صنایع پتروشــیمی نیز در این نشست 
از اجرای نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر 
گاز طبیعی در ســال 99 خبر داد و گفت: 
دو جهش را در صنعت پتروشیمی پیش بینی 
کردیم که ۲۷ طرح و پروژه را تا سال 1400 
به اتمام  می رســانیم و ۲8 پروژه با حجم 
ســرمایه گذاری 18 میلیارد دالر را تا سال 
1400 فعال خواهیم کرد.وی با اشــاره به 
اینکه سازندگان داخلی باید از فضای قابل 
توجهی که در حوزه ساخت داخل به وجود 
آمده اســت، اســتفاده کننــد، تاکید کرد: 
سازندگان داخلی ایجاد باورپذیری و انجام 
داخل  منعقده ساخت  قراردادهای  تعهدات 

را در زمان مقرر در دســتور کار خود قرار 
دهند.محمد هادوی، رئیس مرکز ســاخت 
وزارت  تجهیزات  و  ماشین ســازی  داخل، 
صنعت، معدن و تجارت در این نشســت 
گفت: هیئــت نظارت بر قانون اســتفاده 
حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور 
عملیاتی شده است و جلسات خوبی داشته 
و همچنین عملکرد دســتگاه های اجرایی 
در ایــن حــوزه را پیگیــری می کنیم.وی 
بــا بیان اینکه ســامانه توانیران با تکیه بر 
اســتقالل و خوداتکایی و نوآوری در حال 
اجراست، ادامه داد: خوشبختانه تاکنون در 
پنج استان نمایشگاه توانمندی های ساخت 
داخل برگــزار و همچنین قرارداد واگذاری 
تجهیزات ثابت متانول پروژه سیراف انرژی 
به شرکت ماشین سازی اراک در چارچوب 
دومین میز ســاخت داخــل در تجهیزات 
پتروشــیمی اجرایی شده است.رئیس مرکز 
ساخت داخل، ماشین ســازی و تجهیزات 
وزارت صنعــت اعالم کرد: کاهش ارزبری 
قرارداد دومین میز تخصصی تعمیق ساخت 
داخــل در صنعت پتروشــیمی، حدود 3۲ 
میلیون یورو بوده و زمان تحویل آن 15 تا 
۲1 ماه است.هادوی تصریح کرد: استفاده 
حداکثری از توان کشــور، توســعه پایدار، 

اســتفاده هدفمند از ظرفیت های کشــور 
و مدیریت هوشــمند منابــع )نرم افزاری، 
سخت افزاری، نهادافزاری و فناوری( را در 

حوزه ساخت داخل دنبال می کنیم.
آیین نامه رتبه بندی با همکاری بخش 

خصوصی به زودی اجرایی می شود
داخــل،  ســاخت  مرکــز  رئیــس 
ماشین ســازی و تجهیــزات وزارت صنعت 
تصریح کرد: اجرای دقیــق و کامل قانون 
استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی و کمک به 
برندسازی در کشور را در چارچوب نهضت 
ســاخت داخــل در برنامــه داریم.هادوی 
با اشــاره به اینکه آیین نامــه رتبه بندی با 
همکاری بخش خصوصی آماده شده است 
و به زودی اجرایی می شود، افزود: آیین نامه 
اجرایی روش احراز عمق ساخت داخل هم 
نهایی شده اســت.علی صفری، مدیرعامل 
ماشین سازی  گفت:  نیز  اراک  ماشین سازی 
اراک با سابقه 51 ساله بزرگ ترین  مجموعه 
ساخت ماشــین در حوزه های صنعتی است 
و در 19 فاز عســلویه نقش اساسی داشته 
اســت.وی افزود: کیفیت عالــی و مهارت 
درون ماشین ســازی اراک قابــل توجــه 
اســت و پروژه epc ماشین ســازی اراک 
در ماهشــهر از پروژه های موفقیت آمیز ما 
بوده اســت، همچنین در ساخت و تجهیز 
پتروشیمی پارس، گچساران، کنگان، کاویان 
و شازند مشــارکت و رزومه خوبی داشتیم.
صفری تصریح کرد: در چارچوب دومین میز 
ساخت داخل صنعت پتروشیمی، می خواهیم 
تجهیزات ســیراف انرژی را بســازیم و در 
این زمینه ظرفیت هــای قابل توجه داریم.

مدیرعامــل شــرکت ماشین ســازی اراک 
عنوان کرد: بیش از 5 هزار تن تجهیزات را 
که ۲ هزار تن آن راکتور است در چارچوب 
این قرارداد برای سیراف انرژی می سازیم، 
از ظرفیت هــای علمی در اجرای  همچنین 
این قرارداد اســتفاده می کنیــم و در زمان 
مورد نظر با کیفیت بــه پایان می بریم که 
این مهم با هدف اســتمرار ســفارش های 

داخلی است. 

همواره و در 

تمامی حوادث احتمالی 

در کنار مردم آسیب 

دیده هستیم و مسئولیت 

اجتماعی را نه به عنوان 

وظیفه سازمانی بلکه 

وظیفه اخالقی و انسانی 

خود می دانیم
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گزارش

دوم  فــاز  از  بهره بــرداری 
پتروشیمی تخت جمشــید ماهشهر با حضور 
معــاون علمی و فناوری رئیــس جمهوری و 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی انجام شد.

پتروشــیمی تخت جمشــید  دوم  فاز 
از جملــه طرح هــای جهــش دوم صنعت 
پتروشیمی اســت که با ظرفیت ساالنه 55 
هزار تن محصــول »پلی بوتادین رابر« روز 
سه شنبه، ۲4 دی ماه با حضور سورنا ستاری، 
رئیس جمهوری  فنــاوری  علمــی و  معاون 
و بهــزاد محمــدی، معاون وزیــر نفت در 
امــور پتروشــیمی به بهره برداری رســید. 
بهــزاد محمدی، معاون وزیــر نفت در امور 
پتروشــیمی با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
ویژگی های ساخت فاز دوم پتروشیمی تخت 
جمشــید ماهشــهر در کنــار تنــوع تولید 
محصوالت، اســتفاده از دانش فنی کامال 
ایرانی و بومی اســت، گفته است: این طرح 
یکی از نخستین طرح های پتروشیمی کشور 
بــوده که بــا دانــش ایرانی و بــه همت 
متخصصــان داخلی در مــدار بهره برداری 
قرار گرفته اســت.هدف از طراحی و ساخت 
فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشید ماهشهر 
توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی تولید 
ساالنه 55 هزار تن »پلی بوتادین رابر«، ۲0 
هزار تــن التکس، 5 هزار تن »اس تی پی« 
و 18 هــزار تن »پلی بوتادیــن رابر« گرید 
پتروشیمی تخت جمشید  تولید  است.   Hips
در صنایع تکمیلی پتروشــیمی به ویژه برای 
تأمین مــواد اولیه صنایع تایر و الســتیک  
استفاده می شود.فاز نخست پتروشیمی تخت 
جمشید )واحد SBR/PBR( بهمن ماه 95 با 
حضور معــاون اول رئیس جمهوری به طور 
رسمی افتتاح شد. این مجتمع که در زمینی 
به مســاحت 1۶ هکتار در سایت ۲ منطقه 
ویژه اقتصادی ماهشــهر واقع شــده است 
شــامل یک واحد تولید االستومر استایرن 
بوتادین رابر )SBR( با ظرفیت ســاالنه 35 
هزار تن و یک واحد تولید پلی بوتادین رابر 
)PBR( با ظرفیت ساالنه 18 هزار تن است.

خوراک مورد نیاز پتروشیمی تخت جمشید که 
شامل منومر 1 و 3 بوتادین و استایرن است 
به ترتیب از پتروشــیمی امیرکبیر از طریق 
خط لوله و پتروشــیمی پارس به وسیله تانکر 
تأمین می شود. عمده یوتیلیتی )سرویس های 
جانبی( مــورد نیاز این طرح شــامل بخار، 
از   Chiller Water و  خنک کننــده  آب 
واحدهای احداثی در داخل شــرکت و سایر 
 RO سرویس های جانبی از قبیل برق و آب

از پتروشیمی فجر تأمین می شود.
حضور بخش خصوصی هوشمند در 

طرح های جهش سوم پتروشیمی چشمگیر 
خواهد بود

معــاون وزیــر نفت، حضــور بخش 
خصوصی هوشمند در طرح های جهش سوم 
پتروشیمی را چشــمگیر دانست و گفت: در 
ریل گذاری جهش سوم پتروشیمی به سمت 
کیفی سازی بیشتر صنعت حرکت می کنیم. 
بهزاد محمدی در آییــن بهره برداری از فاز 
دوم پتروشــیمی تخت جمشــید، یاد سردار 
شهید قاسم سلیمانی، ســردار بزرگ ایران، 
انقالب و اســالمی را گرامی داشــت و جان 
باختــن هموطنان عزیزمــان در حادثه تلخ 
ســقوط هواپیمای اوکراینی را تسلیت گفت 
و اظهــار کرد: از خداونــد متعال می خواهم 
کــه آرامش و خوشــی را با فضــای اندوه 
و غم که بر مملکت حاکم شــده اســت با 
اتفاقات خوب و مثبت هرچه زودتر و بیشتر 
جایگزین کند.وی بهره بــرداری از فاز دوم 
پتروشیمی تخت جمشــید را نخستین طرح 
افتتاح شــده در دور جدید طرح های جهش 
افزود:  و  پتروشیمی دانســت  دوم صنعــت 
قطار توســعه صنعت با شــتاب مناسب در 
حال حرکت اســت و تا پایان ســال 1400 
ظرفیت این صنعت از ۶۶ میلیون تن کنونی 
بــه 100 میلیون تن خواهد رســید و کلمه 
جهش همان طور که رئیس جمهوری در روز 
صنعت پتروشــیمی عنوان کردند الیق این 
حرکت است.معاون وزیر نفت با بیان اینکه 
تا پایان ســال 99 به طــور میانگین هر ماه 
یک طرح پتروشــیمی افتتاح می شود، افزود: 
طراحی طرح های جهش سوم در پنج سال 
گذشته انجام شــده است که از سال 1400 
تا ســال 1404 محقق می شــود و ظرفیت 
اسمی صنعت به 133 میلیون تن و درآمد 3۷ 

میلیارد دالر می رسد.

داخلی سازی ۱۶ گروه کاتالیستی صنعت 
پتروشیمی

محمــدی بــا اشــاره بــه اینکه در 
ریل گذاری جهش سوم پتروشیمی به سمت 
کیفی سازی بیشتر صنعت حرکت می کنیم، 
گفت: حضور بخش خصوصی هوشــمند در 
طرح هــای جهش ســوم 4 برابر طرح های 
جهش دوم خواهد بود.وی با بیان اینکه در 
جهش سوم پتروشــیمی در زمینه استفاده از 
فناوری های نوین هم در جذب از کشورهای 
صاحب دانش و هم در تولید تالش شــده 
اســت، اظهار کرد: به همان شــکل که در 
جهش ســوم افزایش ظرفیــت را خواهیم 
داشــت، در حوزه دانش فنی، کاتالیســت و 
تجهیزات نیز باید حرکت شــتابان داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
اشــاره به اینکه یکی از نگرانی های صنعت 
پتروشیمی کشــور عبور از گاز طبیعی و به 
همان ترتیب متانول اســت که دانش فنی 
PVM از سوی شــرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی انجام شده اســت، تصریح کرد: 
این طرح در ســال 99 در اسالم آباد غرب با 
ســرمایه گذاری 550 میلیون دالر و در سه 
بخش گاز بــه متانول، متانول به پروپیلن و 
پروپیلن به پلی پروپیلن و مشــتقات آن آغاز 
خواهد شــد.محمدی با اشــاره به اینکه در 
کل دنیا 33.5 میلیارد دالر بازار کاتالیســت 
داریــم که 54 درصد آن وابســته به صنایع 

پاالیشــی و پتروشیمی اســت، افزود: بازار 
کاتالیست کشــور 400 تا 450 میلیارد دالر 
است که ۲50 میلیون دالر آن سهم پاالیش 
و پتروشیمی اســت.وی با بیان اینکه از 40 
گروه کاتالیســتی صنعت پتروشیمی تاکنون 
1۶ گروه ایرانی سازی شده است، اظهار کرد: 
9 گروه دیگر نیز تا سال 1400 تجاری سازی 
خواهد شــد و بقیه نیز در حــال تحقیق و 

توسعه هستند.
استقالل در تجهیزات ثابت صنعت 

پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با 
تأکید بر اینکــه در تجهیزات ثابت صنعت 
و  نقطــه خودکفایی  به  پتروشــیمی تقریبا 
استقالل رسیده ایم، ادامه داد: باید باور کنیم 
کــه داخلی هایمان می توانند و ســازندگان 
ضمن تولید محصول و دانش باید باور کنند 
و صنعت پتروشــیمی باید این باورپذیری را 
در خود ایجاد کند.وی درباره توســعه کالن 
صنعــت پتروشــیمی تصریح کرد: بیشــتر 
وقت ما در صنعت صــرف تولید و افزایش 
ظرفیت حجمی شــده است و باید به سمت 
توسعه پایدار، تاب آور و با ارزش افزوده باال 
حرکت کنیم و نبایــد به وضع موجود اکتفا 
کنیــم و صنعت را باید به یک صنعت پایدار 
هوشــمند تبدیل کنیم.محمدی با اشاره به 
اینکه هم اکنون سعی می شود پروژه هایی در 
صنعت تعریف شود که با پروژه های گذشته 
متفاوت تر اســت، گفت: روند توسعه صنعت 
در کشور عالی است. هم اکنون ظرفیت تولید 
محصول پایه در کشور ۲3 میلیون تن است 
که این رقم با جهش دوم و ســوم در سال 
۲0۲5 با 1۲۶ درصد رشد به 55 میلیون تن 
می رســد.وی با بیان اینکه هم اکنون ۶40 
میلیــون تن محصول پایه در کشــور تولید 
می شــود که به 810 میلیون تن در ســال 
۲0۲5 می رسد و حدود ۲۷ درصد رشد خواهد 
داشــت، ادامه داد: روند رشد ایران نسبت به 
دنیا بسیار بهتر است و ظرفیت خیلی خوبی 
داریم، اما باید نگاهمان به نوع توسعه صنعت 
باشد و به سمت تولید محصوالت با ارزش 

افزوده باالتر حرکت کنیم.
پس از عربستانیم

ملــی صنایع  مدیرعامــل شــرکت 
پتروشیمی با اشاره به اینکه ایران با تولید ۲3 
میلیون تن محصول پایه هم اکنون در میان 
کشورهای منطقه در صنعت پتروشیمی دوم 
و پس از عربســتان اســت، گفت: در سال 
۲0۲5، تولید عربســتان به 43 میلیون تن 
می رســد، در حالی که ایران به 55 میلیون 
تن خواهد رسید و رتبه نخست محصوالت 
پایه پتروشیمی را کســب خواهد کرد.وی با 
تأکید بر اینکه باید از تک محصولی به سمت 
تنوع بخشی محصوالت با ارزش افزوده باال 
حرکت کرد، گفت: باید مسیر توسعه دنیا را 
نیز رصد و مطابق با آن سرمایه گذاری کنیم.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه گذاری 
کــور در صنعــت تقریبا از این بــه بعد به 
گوشه ای رانده می شود و ما باید دنبال توسعه 
با هوشــمندی کامل باشــیم، اظهار کرد: 
با توجه به برنامه هایــی که در وزارت نفت 
انجام شــده ما به این سمت در حال حرکت 
هســتیم.محمدی گفت: هم اکنون در ســه 
مگاپروژه ای کــه در حال تعریف در صنعت 
پتروشیمی هستیم، تعداد خوراک را به صورت 
ترکیبی متنوع کنیم و چند برابر آن محصول 

تولید کنیم.
سهم 3۵ درصدی ماهشهر از کل تولید 

پتروشیمی کشور
در ادامــه آییــن بهره بــرداری از فاز 
دوم پتروشــیمی تخت جمشــید، سید امید 
شهیدی نیا اظهار کرد: این طرح نماد استفاده 
حداکثری از توان داخلی در حوزه فناوری و 
ساخت است.وی با اشاره به استمرار جریان 
توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر 
افزود: این منطقه ظرفیت تولید ۲۶ میلیون 
تن محصوالت پتروشــیمی را دارد که سهم 
35 درصــدی از صنایع پتروشیمی کشــور 
را شــامل می شــود.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی ادامه داد: ۲4 طرح در 
حوزه صنایع باالدستی، میانی پایین دستی و 
تکمیلی در این منطقه فعال است که بخشی 

از این طرح ها برای نخســتین بار در کشور 
اجرا خواهند شد که می توانند ظرفیت و تنوع 
تولید را افزایش دهند.شــهیدی نیا با تأکید 
بر اینکه اجرای طرح توســعه منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی به جدیت دنبال می شود، 
گفت: دریافت مجوزهــای مربوطه در حال 
پیگیری اســت و امیدواریم ایــن امر مهم 
به زودی محقق شود.فاز دوم پتروشیمی تخت 
جمشــید امروز با حضور ســورنا ســتاری، 
و  رئیس جمهوری  فنــاوری  معاون علمی و 
بهــزاد محمدی، معاون وزیــر نفت در امور 
از  رسید. هدف  بهره برداری  پتروشــیمی به 
طراحی و ســاخت این طرح تولید ســاالنه 
55 هزار تن »پلــی بوتادین رابر«، ۲0 هزار 
تن التکــس، پنج هزار تــن »اس تی پی« 
و 18 هــزار تن »پلی بوتادیــن رابر« گرید 
پتروشیمی تخت جمشید  تولید  است.   Hips
در صنایع تکمیلی پتروشــیمی به ویژه برای 
تأمین مــواد اولیه صنایع تایر و الســتیک  

استفاده می شود.
»پتروشیمی« مفهوم حقیقی صنعت است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
هم با بیان اینکه صنایع ایران نسبت به دور 
پیشین تحریم ها توانمندتر شده اند و واهمه 
پتروشیمی مفهوم  ندارند، گفت:  وابستگی  و 
حقیقی صنعت اســت. ســورنا ســتاری در 
آیین رونمایی از فاز دوم »پتروشــیمی تخت 

خرب مهم

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر داد:

تولید ساالنه ۱۲۵ میلیون دالر کاتالیست 
بومی تا پایان ۱۴00

مدیرعامل شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت: تا پایان 
سال 1400، ساالنه حدود 1۲5 میلیون دالر کاتالیست در کشور تولید 

می شود و به مصرف می رسد.
علی پژوهان روز سه شــنبه، ۲4 دی مــاه در آیین بهره برداری از 
فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشــید به فعالیت های شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی اشــاره و اظهار کرد: این شرکت مسئولیت تدوین 
دانش فنی تولید محصوالت پتروشــیمیایی را برعهده دارد که به تبع 
آن روی کاتالیســت ها، مواد شــیمیایی راهبردی، تدوین دانش فنی 
صنایع تکمیلی و بهینه ســازی و رفع مشــکالت فرآیندی واحدهای 
تولیــدی نیز کار می کند.وی با بیان اینکه در صنعت پتروشــیمی 40 
مصرف  کاتالیســتی  گروه 
می شود و ارزش آنها ساالنه 
حــدود ۲۶0 میلیــون دالر 
اســت، افزود: از این تعداد، 
به  1۶ گــروه کاتالیســتی 
ارزش ســاالنه حدود 105 
و  بومی شــده  دالر  میلیون 
استفاده می شود. در صنعت 

پژوهش  شرکت  مدیرعامل 
پتروشــیمی با  فنــاوری  و 
پیش بینی  اینکه  به  اشــاره 
می شود 9 گروه دیگر از این 
40 گروه به ارزش ســاالنه 
حــدود 110 میلیون دالر تا 
پایان ســال 1400 به تولید 
برســند، ادامه داد: بنابراین 
برآورد می شــود تا پایان سال 1400 حدود 1۲5 میلیون دالر در سال 
کاتالیســت در کشور تولید شــود و به مصرف برســد.پژوهان تأکید 
کرد: 15 گروه کاتالیســتی باقیمانده نیز در مرحله تحقیق و توســعه 
هستند که این گروه ها جزو کاتالیست های راهبردی نیستند و مقادیر 
مصرفی آنها نیز بســیار کم است.وی به رونمایی از قراردادهایی که با 
همکاری شرکت های دانش بنیان هلدینگ HNT انجام شده، اشاره و 
اظهار کرد: کاتالیست های سنتز آمونیاک، متاناسیون، انتقال آب-گاز 
در دمای پایین و باال، ســنتز متانول، ریفرمینگ خشک گازطبیعی و 
کاتالیســت اتیلن اکســاید از جمله این قراردادهاست. بر اساس این 
گزارش، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و بهزاد 
محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی پس از بهره برداری از 
فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشید از مرکز ماهشهر شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی بازدید کردند و پس از آن از قراردادهای این شرکت 

با هلدینگ HNT رونمایی شد. 

مشارکت کارکنان شرکت ملی گاز در ساخت 
۱۵ واحد مسکونی برای سیل زدگان

جمــع آوری  دربــاره  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  فراخــوان 
ــا  ــیل زدگان ب ــه س ــک ب ــرای کم ــدی ب ــدی و غیرنق ــای نق کمک ه
مشــارکت کارکنــان ایــن شــرکت در ســاخت ۱۵ واحــد مســکونی در 

منطقــه ســیل زده پل دختــر همــراه شــد.
ــی  ــرکت مل ــال، ش ــاه امس ــیل فروردین م ــوع س ــس از وق پ
ــرد  ــوت ک ــود دع ــان خ ــی از کارکن ــالم فراخوان ــا اع ــران ب گاز ای
ــردم  ــاری م ــه ی ــدی ب ــدی و غیرنق ــای نق ــع آوری کمک ه ــا جم ب
ــای  ــن فراخــوان، کمک ه ــا اعــالم ای مناطــق ســیل زده بشــتابند. ب
ــد  ــال ش ــیل ارس ــر س ــتان های درگی ــه اس ــان ب ــدی کارکن غیرنق
ــی،  ــور مال ــار ام ــع آوری و در اختی ــز جم ــدی نی ــای نق و کمک ه
ــران  ــی گاز ای ــوزه بســیج شــرکت مل ــع انســانی و ح ــت مناب مدیری
ایــن  از ســوی  انجــام بررســی های الزم  از  قــرار گرفت.پــس 
مدیریت هــا، حــوزه بســیج شــرکت ملــی گاز ایــران و ســپاه حضــرت 
ابوالفضــل )ع( اســتان لرســتان ناحیــه پلدختــر، تفاهم نامــه ای بــرای 
ــر  ــه ب ــد ک ــا کردن ــکونی امض ــد مس ــاخت 15 واح ــارکت در س مش
اســاس آن، مســکن مــورد نیــاز برخــی از خانواده هــای زیــر پوشــش 
ــدون سرپرســت و  ــای ب ــی)ره(، خانواده ه ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ــان  ــد.مدت زم ــد ش ــم خواه ــهدا فراه ــای ش ــدادی از خانواده ه تع
ســاخت و تکمیــل ایــن واحدهــای مســکونی حــدود ۶ مــاه در نظــر 
گرفتــه شــده اســت و احــداث آن به عهــده بســیج ســازندگی ســپاه 
پاســداران پلدختــر خواهــد بود.شــایان ذکــر اســت، شــهر پلدختــر از 
رونــق اولیــه برخــوردار شــده و دربــاره واحدهــای مــورد نظــر حــوزه 
بســیج، طبــق توافــق قبلــی بــا ســپاه پلدختــر در شــهریورماه امســال، 
ــیده  ــتاب بخش ــاخت را ش ــد س ــه رون ــده ک ــام ش ــی انج اقدام های

اســت.

سورنا ستاری، معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهوری و 

بهزاد محمدی، معاون وزیر 

نفت در امور پتروشیمی پس 

از بهره برداری از فاز دوم 

پتروشیمی تخت جمشید از 

مرکز ماهشهر شرکت پژوهش 

و فناوری پتروشیمی بازدید 

کردند و پس از آن از 

قراردادهای این شرکت با 

هلدینگ HNT رونمایی شد

مهندس محمدی:

 قطار توسعه صنعت با شتاب 

مناسب در حال حرکت است و 

تا پایان سال ۱۴00 ظرفیت این 

صنعت از ۶۶ میلیون تن کنونی 

به ۱00 میلیون تن خواهد رسید 

و کلمه جهش همان طور که 

رئیس جمهوری در روز صنعت 

پتروشیمی عنوان کردند الیق 

این حرکت است

مدیرعامل پتروشیمی تخت 

جمشید: 

با افتتاح فاز دوم این 

پتروشیمی، صنایع 

الستیک سازی ایران از واردات 

مواد اولیه بی نیاز شد و مجموع 

ظرفیت تولید این مجتمع در 

حوزه االستومرها با افتتاح فاز 

 دوم به ساالنه بیش از  ۱3۱ 

هزار تن می رسد

فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید به بهره برداری رسید؛

حرکت پرشتاب قطار توسعه صنعت پتروشیمی 



شنبه 28 دی ماه 1398 
 شماره 707

9
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

جمشــید« با اشــاره بــه اینکــه صنعت 
دانش بنیان  شرکت های  یاری  پتروشیمی به 
و فعاالن زیســت بوم نوآوری، به مرحله ای 
تازه گام نهاده اســت، اظهار کرد: بخشی از 
نیازهای مهم پتروشــیمیایی کشور امروز از 
سوی شرکت های دانش بنیان داخلی تأمین 
می شود.وی با بیان اینکه پتروشیمی مفهوم 
حقیقــی صنعــت اســت، افــزود: صنعت 
پتروشیمی کشور به پیشرفت های ارزشمندی 
دســت یافته است و مؤلفه های یک صنعت 
واقعی، پایدار و پویا از جمله الیســنس ها، 
فرموالســیون، طراحی و بهینه ســازی در 
ایــن صنعت به دســت متخصصان داخلی 
انجــام می شــود.معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهوری تصریح کــرد: این مهم با 
گذار از فرهنگ خام فروش و توجهی دوباره 
بــه نوآوری هــا و توانمندی هــای فناورانه 
ســرمایه ارزشــمند انسانی کشــور ممکن 
شد.ستاری با اشاره به ظرفیت فرآورده های 
دوم  فــاز  افتتــاح  بــا  پتروشیمی کشــور 
پتروشیمی تخت جمشــید و رونمایی از 10 
گروه کاتالیست گفت: بخشی از افتتاح امروز 
بــه افزایش ظرفیت واحدهــای تولید مواد 
پتروشــیمی و افزایش  55 هزار تن ظرفیت 
PBR اختصاص داشت. وی افزود: در بخش 
دیگر، قرارداد تولید 9 گروه از کاتالیست های 
صنعت پتروشیمی، همچنین یک کاتالیست 
مورد نیاز پتروشیمی کارون بود که به یاری 
سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکت های 
امضا  پتروشیمی کشور  دانش بنیان و صنایع 

شد و در مرحله تولید قرار گرفت.
نقش بخش خصوصی در تجاری شدن 

نوآوری ها
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
دانش بنیان  از حمایت جدی شــرکت های 
و  راهبــردی  محصــوالت  تولیدکننــده 
تحریمی به عنــوان یکــی از اولویت هــای 
امســال این معاونــت نام برد و افــزود: با 
توجه به اهمیت کاتالیســت ها، به طور جدی 
پیگیر حمایت و توانمندســازی شرکت های 
دانش بنیان فعال در این حوزه مهم هستیم 

و بخش قابل توجهی از این نیازها به کمک 
شده  داخلی سازی  دانش بنیان،  شرکت های 
است.وی با بیان اینکه در صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی نیز امروز گام مهمی در تامین این 
نیازها برداشته شد، عنوان کرد: تالش بخش 
خصوصی در این منطقه مهم )ماهشــهر( و 
این صنعت راهبردی ارزشــمند و شایسته 
قدردانی است و نشــان دهنده نقش اثرمند 
ســرمایه گذار بخش خصوصی در پیشرفت 
نوآوری هاســت. صنعت و تجاری شــدن 
ستاری با اشاره به اینکه تفاوت میان کارخانه 
و صنعت در بهره مندی از توانمندی دانشی 
و خالقیت نیروی انســانی اســت، تصریح 
کرد: صنعت محل بــروز طراحی، نوآوری، 
بهینه ســازی و تولید استانداردهای جدید بر 
حرکت تولید و ارتقاســت و با انعطافی که 
ناشی از نوآوری نیروی انسانی است، خود را 
بهبود می دهد و باید تالش کنیم در صنعت 

پتروشیمی نیز  آن را تحقق بخشیم.
فناوری آموختنی است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
با بیان اینکه یکی از برداشت های ناصحیح 
این اســت که فناوری خریدنی اســت، در 
حالی که باید فنــاوری را آموخت و نوآوری 
را سوخت حرکت آن قرار داد، افزود: به دلیل 
همین تفکر اســت که با وجود قراردادهای 
متعدد با وجــود انتقال فناوری، همچنان در 
برخی حوزه ها وابســته خارجی ها بودیم.وی 
ادامه داد: از کارخانه محصول تولید می شود، 
اما به صنعت و فناوری نمی رسد. اگر با این 
نگاه جدیــد به ایجاد صنایع بنگریم، نیروی 
انســانی جایگاه واقعی خود را خواهد یافت 
و صنعت، بر مــدار این تفکر جدید که پایه 
و اســاس اقتصاد دانش بنیان است به وقوع 
می پیوندد.ستاری با بیان اینکه یک ویال چند 
گرمی از داروهای زیســت فناوری به قیمتی 
چند برابر بشکه های نفت به فروش می رسد، 
گفت: این موضوع نشان دهنده اهمیت قرار 
گرفتن دانش روی ماده اولیه اســت و باید 
روی کمیت و کیفیت نیروی انسانی خالق 
فناوری  تالش جدی شــود.معاون علمی و 

رئیس جمهــوری تاکید کــرد: در صنعت، 
خام فروشــی معنا ندارد و به ویژه در صنعت 
پتروشیمی که اساس آن بر نوآوری و ترکیب 
مواد مختلف برای ایجاد ارزش افزوده است، 
اهمیت نوآوری چند برابر معنا می یابد. در این 
راه باید ترس ها را کنار بگذاریم و راه را برای 

ورود نوآوری ها باز کنیم.
 نسبت به دور پیشین تحریم ها توانمندتر 

هستیم
ســتاری با بیان اینکه نسبت به دور 
پیشین تحریم ها توانمندتر هستیم و صنایع  
واهمه و وابســتگی ندارنــد، اظهار کرد: در 
حالی که چند ســال گذشته کاتالیست یکی 
از نیازهای صنایع از جمله فوالد بود، امروز 
از تولیدکنندگان این کاتالیست ها و برترین 
تولیدکنندگان علم این حوزه هســتیم.وی 
افزود: همچنین در برخی از شــاخص های 
نیروی انســانی جزو برترین های جهان بر 
اساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری 
هســتیم که باید قــدر چنین ســرمایه ای 
را بدانیم.معــاون علمــی و فنــاوری رئیس 
جمهوری با اشــاره به اینکه هــدف ما در 
اقتصــاد دانش بنیان این اســت که نیروی 
انســانی، محور حرکت صنعت قرار بگیرد، 
گفت: با کمک این تفکر و توسعه زیست بوم 
نوآوری اســت که کشــور از خام فروشی و 
نفت محوری فاصله می گیرد و به اقتصادی 
مبتنــی بر نــوآوری و خلــق ارزش افزوده 
نزدیک می شود. ســاختار مستحکم شده و 
سایه گسترده اقتصاد نفتی که واردات را بر 
صادرات و خام فروشی را بر نوآوری مستولی 
کرده است، با حرکت در این مسیر و کمک 
به رونق فرهنگ اقتصــاد دانش بنیان کنار 
می رود و جای خود را به اقتصاد دانش بنیان 
و صنعتی شــکوفا متکی به نوآوری نیروی 
انســانی می دهد.ســتاری با تاکید بر اینکه 
جوانان برای بروز نوآوری هایشان به محیطی 
مساعد و اعتماد مدیران نیاز دارند، ادامه داد: 
باید کار دانشــی و فناورانه بخش هایی که 
راهبردی است و ارزش افزوده ایجاد می کند، 
به دســت جوانان سپرده شــود. در این راه 

نباید از آموختن بهراسیم. فناوری را باید 
بیاموزیم و بــه نوآوری هایمان ادامه دهیم.

وی با اشــاره به اینکه تفکر نفتی این باور 
را القا می کند کــه دانش، فناوری و صنعت 
و حتی نوآوری قابل خریداری اســت، تاکید 
کرد: اما اقتصاد دانش بنیان نشــان می دهد 
ایــن دیدگاه ها باید اصالح شــود و نوآوری 
نیروی انســانی، محور پیشــرفت و توسعه 
پایدار قرار بگیرد، خوشبختانه امروز واحدی 
افتتاح شــد که دانش فنی و استانداردهای 
آن متعلق به کشــور و مصداقی از اندیشه 
اقتصــاد دانش بنیان اســت.معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهــوری با بیان اینکه اگر 
دیدگاه صنعت پتروشیمی براساس دانش فنی 
باشد، ما حاضریم ریسک ها را پوشش دهیم 
و از حمایت مالی و معنوی دریغ نمی کنیم، 
تصریح کرد: از مهندس زنگنه و حمایت هایی 
که از نوآوری و شرکت های دانش بنیان دارند 
تشکر می کنم. این نوع نگرش باید در همه 

بخش های صنعت تسری و ترویج یابد.
صنایع الستیک سازی ایران از واردات 

مواد اولیه بی نیاز شد
مدیرعامل پتروشــیمی تخت جمشید 
گفت: بــا افتتاح فاز دوم این پتروشــیمی، 
صنایع الستیک سازی ایران از واردات مواد 
اولیه بی نیاز شــد. پرویز حمیــدی در آیین 
بهره بــرداری از فاز دوم پتروشــیمی تخت 

جمشــید اظهار کــرد: مجموع ظرفیت 
تولیــد این مجتمع در حوزه االســتومرها با 
افتتاح فاز  دوم به ساالنه بیش از  131 هزار 

تن می رسد.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی تخت 
جمشید به منظور تأمین پلیمرهای الستیکی 
مورد نیاز کشــور این برنامه را در دستور کار 
خود قرار داد، افزود: از دانش فنی تا مراحل 
آخر فاز دوم این طرح از ســوی کارشناسان 
داخلی شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه 
هلدینگ HNT انجام شده است.مدیرعامل 
پتروشیمی تخت جمشید با بیان اینکه بخش 
اعظم ساخت تجهیزات این طرح با توانمندی 
داخلی ها انجام شده است، ادامه داد: بیش از 
90 درصد این تجهیزات از سازندگان داخلی 
تأمین شــده است.حمیدی با اشاره به اینکه 
فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشید در مدت 
زمان کوتاه 1۶ ماه کامل شده است، گفت: 
با راه انــدازی این طرح افزون بر پوشــش 
نیازهای داخلی کشور در بخش های صنایع  
خودروســازی، لوازم خانگی، لوازم ورزشی 
و غیــره بخش عمده محصــول باید صادر 
شــود و ارزآوری خوبی را هم برای کشــور 
خواهد داشــت.به گفتــه وی، بهره برداری 
از این طرح ســبب خروج ارز در گریدهای 
خاص می شــود. کیفیت محصوالت نیز در 
سطح شرکت های مطرح دنیاست.مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی تخت جمشید با بیان اینکه 
این طرح دوســت دار محیط زیست است و 
هیچ گونه آلودگی در منطقه ایجاد نمی کند، 
اظهار کرد: دور ریز پسآب طرح نیز با استفاده 
از دانــش فنی بومی صفر اســت.حمیدی با 
اشاره به ایجاد اشتغال بومی این طرح گفت: 
بیش از 90 درصد از کارشناســان منطقه در 
این طرح جذب شــده اند. در فاز دوم بالغ بر 
150 نفر به صورت مســتقیم و 500 نفر به 

صورت غیرمستقیم مشغول به کار شده اند.
کاهش یک سومی هزینه تولید 

ایزوسیانات های کشور با به کارگیری 
کاتالیست داخلی

هم  پتروشــیمی کارون  مدیرعامــل 
گفت: هزینه های این شرکت با به کارگیری 
کاتالیســت داخلی یک سوم کاهش می یابد. 
علیرضا صدیقــی زاده در آیین بهره برداری 
از فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشید اظهار 
تولیدکننده  پتروشیمی کارون نخستین  کرد: 
ایزوسیانات ها در خاورمیانه به شمار می آید 
که مظهر بارز جلوگیری از خام فروشی است، 
زیرا ۶ ماده پتروشــیمیایی که در گذشته به 
صــورت خام فروخته می شــد هم اکنون به 
عنــوان ماده اولیه در این مجتمع اســتفاده 
می شــود.وی به ظرفیت 500 هــزار تنی 
و ۲۲0 هــزار تنی محصــول قابل فروش 
پتروشیمی کارون اشاره کرد و افزود: نزدیک 
به ۷0 شــغل جدید با راه اندازی این مجتمع 
در کشــور ایجاد شــده اســت.مدیرعامل 
پتروشیمی کارون با اشاره به اینکه مبنای کار 
این مجتمع فرآیندمحور اســت و کاتالیست 
باالیی مصرف می کند، ادامه داد: حدود 35 
درصد قیمت تمام شده تولیدات این شرکت 
صرف کاتالیست پالتین و پاالدیوم می شود 
که بــا همکاری هلدینگ HNT قرار شــد 
نیکل جایگزین آنها شود؛ کارهای اولیه آن 
نیز تاکنون انجام شــده و در حال پیگیری 
است.صدیقی زاده با بیان اینکه به ازای تولید 
هر تن ایروسیانات هم اکنون 400 دالر باید 
پالتین پاالدیوم وارد کنیم که با اســتفاده از 
نیکل این 400 دالر به ۶0 دالر می رســد و 
هزینه تمام شده شرکت را کاهش و قیمت 
تمام شــده را یک ســوم کاهش می دهد و 
حدود 13 میلیون دالر در ســال سود برای 

شرکت به دنبال خواهد داشت.

خرب مهم

مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان HNT خبر داد:

ایران از واردات محصول کمیاب 
پتروشیمی »هگزان« بی نیاز می شود

مدیرعامــل هلدینگ دانش بنیان HNT از تولید ۹ کاتالیســت 
پرمصرف پتروشــیمی با مشــارکت شــرکت پژوهش و فن آوری 
پتروشیمی در شرایط تحریم خبر داد و اعالم کرد: ایران به زودی در 

تولید محصول پتروشیمی »هگزان« به خودکفایی می رسد.
به گزارش خبرنگار نیپنا، »جلیل سبحانی« در جمع خبرنگاران 
با اشاره به بهره برداری از فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید با هدف 
تولید محصول مهم »پلی بوتادین رابر« و تامین نیاز صنایع پائین 
دســتی تولیدکننده الستیک و تایر در کشور، گفت: با بهره برداری 
از ایــن طرح پتروشیمی کشــور از واردات محصول »پلی بوتادین 
رابر« بی نیاز شــد و حتی امکان صــادرات این محصول خاص 
 HNT پلیمری فراهم شده اســت.مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان
با اعالم اینکه فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشید از ظرفیت تولید 
ساالنه 55 هزار تن ماده اولیه الستیک و تایر )پلی بوتادین رابر(، 
 5 تن التکس،  هزار   ۲0
هزار تن اس. تی. پی و 18 
گرید  تن وی. بی .آر  هزار 
برخوردار  اچ. آی. پی. اس 
این  داشت:  اظهار  است، 
طرح پتروشیمی با سرمایه 
درصدی   100 گــذاری 
بخــش خصوصی بدون 
برداشــت یــک ریال از 
تســهیالت  و  اعتبارات 
دولتی با دانش فنی کامال 
بومی طراحی،  و  ایرانــی 
بهره برداری  و  ســاخت 
رسیده است.وی با اشاره 
به اینکه محصوالت این 
طرح برای سه ماه آینده 
پیش فروش شــده است، افزود: همه کارخانه های الستیک  سازی 
کشور با افتتاح این طرح به طور کامل با محصول باکیفیت و بهترین 
قیمت پوشش داده می شــوند.این مقام مسئول در ادامه با اعالم 
اینکه فعالیت های این شــرکت دانش بنیان صرفا طراحی و تولید 
انواع کاتالیســت های پرمصرف و یا دانش فنی تولید محصوالت 
پتروشیمی و پلیمری در کشور نیست، ادامه داد: تاکنون 9 قرارداد 
کاتالیستی با شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به تولید رسیده 
و آماده تحویل به مجموعه پاالیشگاهی و پتروشیمی کشور بوده و 
کاتالیست های اتیلن اکساید، پلیمری، بنزین سازی و گازوئیل سازی 
از جمله آنهاست.سبحانی از تولیدی شدن واحد 10 هزارتنی کک 
سوزنی به منظور رفع مشکل اصلی صنعت فوالد تا پایان تابستان 
با همکاری صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت 
نفت خبر داد و یادآور شــد: سال آینده واحد 40 هزارتنی هگزان، 
10 هــزار تنی پنتان و ۷ 
برای  هپتــان  تنی  هزار 
واحدهــای پلیمــری به 
که  می رسد  بهره برداری 
دانش  با  امور  تمامی این 
می شــود. انجام  ایرانی 
هیات مدیــره  رئیــس 
دانش بنیــان  هلدینــگ 
به  اشاره  با   HNT ایرانی
از  مجموعه  ایــن  اینکه 
دو ســال پیش کار روی 
برای  گوگرد  کم  سوخت 
کشــتی ها را با همکاری 
بازنشســتگی،  صندوق 
کارکنان  رفاه  و  پس انداز 
صنعت نفت آغاز کرده و 
به دانش فنی آن دســت یافته اســت، تصریح کرد: این واحد با 
ظرفیت ســاالنه 500 هزار تن در بوشــهر برقرار شــده است که 
امیدواریم امسال به پایان برسد. این واحد قابلیت افزایش تولید تا 
یک میلیون تن در ســال را نیز دارد و نیاز کامل کشور را پوشش 
خواهد داد.وی همچنیــن از راه اندازی واحد 40 هزارتنی هگزان، 
10 هــزار تنی پنتان و ۷ هزار تنی هپتان برای پتروشــیمی های 
کشور با دانش ایرانی در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: به 
زودی کشــور هم از واردات این سه محصول کمیاب و ارزشمند 

پتروشیمی هم خودکفا خواهد شد.

جلیل سبحانی: با 

بهره برداری از فاز 

دوم پتروشیمی تخت 

جمشید کشور از واردات 

محصول »پلی بوتادین 

رابر« بی نیاز شد و حتی 

امکان صادرات این 

محصول خاص پلیمری 

فراهم شده است

سال آینده واحد

 ۴0 هزارتنی هگزان،

 ۱0 هزار تنی پنتان و

 7 هزار تنی هپتان برای 

واحدهای پلیمری به 

بهره برداری می رسد که 

تمامی این امور با دانش 

ایرانی انجام می شود

فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید 
از جمله طرح های جهش دوم 
صنعت پتروشیمی است که با 
ظرفیت ساالنه ۵۵ هزار تن 
محصول »پلی بوتادین رابر« 
روز سه شنبه، ۲۴ دی ماه با 
حضور سورنا ستاری، معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و بهزاد محمدی، معاون وزیر 

نفت در امور پتروشیمی به 
بهره برداری رسید

سورنا ستاری: 

صنعت پتروشیمی کشور به 

پیشرفت های ارزشمندی دست 

یافته است و مؤلفه های یک 

صنعت واقعی، پایدار و پویا از 

جمله الیسنس ها، فرموالسیون، 

طراحی و بهینه سازی در این 

صنعت به دست متخصصان 

داخلی انجام می شود

فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید به بهره برداری رسید؛

حرکت پرشتاب قطار توسعه صنعت پتروشیمی 
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بهداشت و 
درمان

مرکز سالمت کار و اورژانس پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
حامی سالمت تالشگران عرصه تولید در صنعت نفت 

مرکــز ســالمت کار و اورژانــس 
شهید هاشــمی نژاد  گاز  پاالیشــگاه 
مرکــز طــب صنعتــی  بــه  معــروف 
افتتــاح  بــا  همزمــان  خانگیــران، 
رســانی  خدمــت  رسمی پاالیشــگاه 
ــاز  ــت آغ ــت نف ــان صنع ــه کارکن را ب
ــی  ــز در زمین ــن مرک ــت. ای ــرده اس ک
بــه مســاحت حــدود ۵00 مترمربــع 
و  انــدازی شــده  راه  از ســال ۱3۶۲ 
ــداد  ــای ام ــی در عملیاته ــرای هماهنگ ب
و نجــات در مجــاور واحــد ایمنــی و 
ــه  آتــش نشــانی پاالیشــگاه قــرار گرفت
بــا  بیشــتر  بــرای آشــنایی  اســت. 
ــان  ــه کارکن خدماتــی کــه ایــن مرکــز ب
در ســرخس  نفــت  صنعــت  خــدوم 
داشــتیم  گفتگویــی  می دهــد،  ارایــه 
بــا سیدرضا هاشمی سرپرســت مرکــز 
اورژانــس پاالیشــگاه  ســالمت کار و 
نظــر  از  کــه  شهید هاشــمی نژاد  گاز 

: د ر می گــذ
در  �� دکتر هاشــمی بفرمایید  آقــای   

مرکــز ســامت کار و اورژانــس پاالیشــگاه 
گاز شهید هاشــمی نژاد چــه خدماتــی 
ــی  ــه امکانات ــود و دارای چ ــه می ش ارای

است؟
ــس  ــالمت کار و اورژان ــز س مرک
گازشهید هاشــمی نژاد  پاالیشــگاه 
اورژانــس،  بخشــهای  شــامل 
ــه،  ــکی، داروخان ــگاه، داندانپزش آزمایش
  CPR ــاق ــوختگی و ات ــوژی، س رادیول

اســت.
ــای  ــر تمامی واحده ــال حاض درح
ایــن مرکــز عملیاتــی بــوده و بــه 
ــاده  ــاعته آم ــه ۲4 س ــس ک ــز اورژان ج
ــه مراجعــان و آمــاده  خدمــت رســانی ب
اعــزام و انجــام خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی در حــوادث اســت، دیگــر 
واحدهــا از ســاعت ۷ صبــح تــا 1۶ بــه 
ــد. مراجعــان خدمــت رســانی می کنن
و  حساســیت  بــه  توجــه  بــا 
عملیاتــی بــودن منطقــه و موقعیــت 
دسترســی  نداشــتن  و  جغرافیایــی 

کارکنــان )مســافت زیــاد بــا ســایر 
مراکــز درمانــی در شــهر ســرخس( 
ــده در  ــس و 3 رانن ــتگاه آمبوالن 3 دس
حالــت آمــاده بــاش کامــل بــه صــورت 
ــت.  ــتقر اس ــز مس ــاعته در مرک ۲4 س
ارائــه خدمــات بیمــه گــری و 
رســمی،  کارکنــان  صنعتــی  طــب 
ــکار پاالیشــگاه،  قراردادمســتقیم و پیمان
ــاری و  ــرق، حف ــت و گاز ش ــرکت نف ش
خــط لولــه از دیگــر خدماتــی اســت کــه 

در ایــن مرکــز ارایــه می شــود. 
 دربــاره فعالیتهــای بخــش اورژانــس  ��

بیشــتری  توضیحــات  مرکــز  ایــن 
بفرمایید.

ــات  ــا خدم ــس م ــز اورژان  در مرک
از  اعــم  اورژانســی  مراکــز  معمــول 
شــامل  ســرپایی  مراجعــان  درمــان 
ویزیــت، بســتری موقــت، ســرم تراپــی، 
و...  نوارقلــب  پانســمان،  تزریقــات، 

می شــود. انجــام 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ــالوه ب ع
ــانی  ــودن، امدادرس ــی ب ــط عملیات محی
در حــوادث صنعتــی پاالیشــگاه بــه 
امدادرســانی در شــرایط  مصدومــان، 
اورژانــس بــه بومیــان منطقــه و شــرکت 
در مانورهــای دوره ای و MERP (طــرح 
واکنــش فوریــت پزشــکی( از دیگــر 

ــت. ــا اس ــا م فعالیت ه
همچنیــن بــه منظــور بــه روز 
ــس  ــان اورژان ــات کارکن ــودن اطالع ب
بــه طــور متنــاوب کالســهای آموزشــی 

بــرای همــکاران برگــزار می شــود.
 بــا توجــه بــه اهمیــت معاینــات دوره  ��

چــه  شــما  مرکــز  کار،  ســامت  ای 
اقداماتی را انجام می دهد؟

ــز  ــم مرک ــف مه ــی از وظای  یک
ســالمت کار و اورژانــس پاالیشــگاه 
ای  دوره  معاینــات  شهید هاشــمی نژاد، 
کارکنــان شــاغل در منطقــه اســت. 
منطقــه  در  شــاغل  تمامی افــراد 
)رســمی، قــرارداد مســتقیم و پیمانــکار( 
تحــت  ســالیانه  شــغل،  براســاس 

می گیرنــد.  قــرار  ای  دوره  معاینــات 
ــا  ــز م در واحــد ســالمت کار مرک
دو پزشــک عمومــی،  یــک کارشــناس 
ــکاری  ــت و از هم ــال اس ــتاری فع پرس
ــس  ــد اورژان ــتاری واح ــان پرس کارکن
بــرای تکمیــل کادر مــورد نیــاز از قبیــل 
اپراتور شــنوایی ســنجی و اســپیرومتری 
دلیــل  بــه  اســتفاده می شــود. کــه 
در  زیــاد شــنوایی ســنجی  اهمیــت 
تخصصــی  و  صنعتــی  محیط هــای 
بــودن ایــن حرفــه  نیــاز مبــرم بــه یــک 
کارشــناس ادیومتریســت در ایــن مرکــز 

احســاس می شــود.
در  مرکزهمــواره  ایــن  تــالش 
ــای  جهــت پیشــگیری، کشــف بیماریه
ــت  ــن صنع ــغلی در ای ــغلی و غیرش ش
اســت. در حــال حاضــر بیــش از 4 
ــان رســمی،  ــر از کارکن هــزار و 500 نف
و  گاز  پیمانــکار  و  مســتقیم  قــرارداد 
نفــت تحــت پوشــش ایــن مرکــز 
ــا  ــال 98 ت ــدای س ــه  از ابت ــتند ک هس
کنــون بــه بیــش از 3هــزار و 100 نفــر 
ــی  ــب صنعت ــات ط ــراد خدم ــن اف از ای

ــت. ــده اس ــه ش ارای
مرکــز  �� دندانپزشــکی  امکانــات   

ــگاه گاز  ــس پاالیش ــامت کار و اورژان س
حــدی  چــه  در  شهید هاشــمی نژاد 

است؟  
ــز  ــن مرک در واحــد دندانپزشــکی ای
بنــا بــه اهمیت ســالمت دهــان و دنــدان، 
ــر  ــک نف ــک و ی ــور دو دندانپزش ــا حض ب
کمــک دندانپزشــک و یــک یونیــت فعــال 
ــان صنعــت  ــه کارکن در روزهــای اداری ب
خدمــات ارایــه می شــود. از ابتــدای ســال 
ــه در  ــت و معاین ــون 5۷1 ویزی ــا کن 98 ت
ــه 1۷05  ــتیم ک ــکی داش ــد دندانپزش واح
خدمــت بــه ایــن افــراد ارایــه شــده اســت.

ــز  �� ــگاه مرک ــه در آزمایش ــی ک  خدمات
ســامت کار و اورژانــس پاالیشــگاه ارایــه 

می دهید در چه سطحی است؟ 
نیــز  مرکــز  ایــن  آزمایشــگاه 
ــه  ــرای ارائ ــد ســایر واحدهــا در ب همانن
ــال  ــاه ح ــات و رف ــر خدم ــه بهت هرچ
مراجعــان نقــش بســزایی دارد.بیشــترین 
مراجعیــن واحــد آزمایشــگاه مربــوط بــه 

ــت. ــب کار اس ــات ط معاین
ازجملــه  مختلفــی  آزمایشــات 
 CBC . TG.Cho. HDL. LDL . U/A
آزمایشــگاه  در  و...    OB .HbA1C
ایــن مرکــز بــا حداقــل نیرو)یــک 
نفــر کاردان آزمایشــگاه و یــک نفــر 
از  می پذیرد.بیــش  انجــام  خدمــات( 
ــا  ــال 98 ت ــدای س ــر از ابت ــزار نف 3 ه
ــرده  ــه ک ــگاه مراجع ــه آزمایش ــون ب کن
ــزار و ۲00  ــر ۲8 ه ــزون ب ــه اف ــد ک ان
ــده  ــه ش ــان ارای ــه آن ــات ب ــورد خدم م
واحــد  مراجعــان  بیشــترین  اســت. 
ــات دوره  ــه معاین ــوط ب ــگاه مرب آزمایش

ای ســالمت کار اســت.
 فــاز جدیــد مرکــز ســامت کار و  ��

گاز  پاالیشــگاه  اورژانــس 
شهید هاشــمی نژاد چــه زمانــی مــورد 

بهره برداری قرار می گیرد؟ 
 فــاز جدیــد ایــن مرکــز در اواخــر 
ســال 139۷ بــا دســتور مدیرعامــل 
مســاحت  بــه  پاالیشــگاه  محتــرم 

ــاز  ــاور ف ــع در مج ــدود۲۷0 مترمرب ح
شــده  احــداث  بــه  قدیــم  شــروع 
ــش  ــک بخ ــاز دارای ی ــن ف ــت. ای اس
ســوختگی، اتــاق CPR، و اورژانــس 
ــه  ــز ب ــتری و مجه ــت بس ــا 14 تخ ب
مانیتورینــگ خواهــد بود.فــاز جدیــد 
تاکنــون حــدود80 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی داشــته و امیــد اســت تــا 
ــود و  ــاح ش ــاری افتت ــال ج ــان س پای

مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.          
 در منطقــه عملیاتــی خانگیــران عــاوه  ��

بــر مرکــز داخــل پاالیشــگاه مرکــز 
درمانی دیگری فعال دارید؟

حــدود  فاصلــه  در  بلــه.   
گاز  پاالیشــگاه  از  کیلومتــری   5
ــتقرار  ــه اس ــر ب ــمی نژاد و نظ شهیدهاش
کارکنــان شــرکت بهره بــرداری نفــت و 
گاز شــرق در محــل کمــپ اســتراحتگاه 
و  منطقــه  وســعت  بــه  باتوجــه  و 
وجــود چاههــای متعــدد، درمانــگاه 
شــرق  گاز  و  نفــت  بهره بــرداری 
در ایــن محــل دایــر شــده اســت و 
ســالهای متمــادی اســت کــه  خدمــات 
می دهــد. ارایــه  درمانــی  بهداشــتی 
ایــن مرکــز دارای دو پزشــک عمومــی و 
چهــار کارشــناس پرســتاری اســت کــه 
ــت کار 1۲  ــیفت دو نوب ــورت ش ــه ص ب
ســاعته انجــام وظیفــه می کننــد. در 
ســالجاری میانگیــن مراجعــان بــه ایــن 
مرکــز درمانــی ماهانــه 489 نفــر بــوده 
ــگاه  ــای درمان ــر فعالیت ه ــت.از دیگ اس
شــرق  گاز  و  نفــت  بهره بــرداری 
ــس  ــات اورژان ــه خدم ــه ارائ ــوان ب می ت
)اعــزام آمبوالنــس و پرســتار( در محــل 
ــا،  ــتمر در مانوره ــور مس ــا، حض چاهه
ــای  ــاالنه، عملیاته ــال س ــه اوره برنام
ــت  ــوادث و نش ــا، ح ــدازی چاهه راه ان
گاز از چاههــا و اعــزام بیمــاران بدحــال 
ــهد  ــرخس و مش ــتانهای س ــه بیمارس ب
ــن  ــا در ای ــعی م ــام س ــاره کرد.تم اش
مراکــز ارایــه خدمــات مطلــوب و ســریع 
بــه کارکنــان خــدوم صنعــت نفــت 

ــت. ــه اس منطق

اخبار گاز

ابالغ بخشنامه به دستگاه ها برای
 مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی

معــاون اول رئیس جمهــوری در بخشــنامه ای وزارتخانه هــا، 
سازمان ها، موسسه ها و شــرکت های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، 
نیروهای مســلح و استانداری ها را ملزم به رعایت مصرف بهینه و ایمن 

گاز طبیعی کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 
دولت، به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، همه وزارتخانه ها، 
سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، 
نیروهای مسلح و استانداری ها، تا پایان سال موظف به رعایت کامل 
موارد عنوان شــده در این بخشنامه هســتند.رعایت دمای 18 تا ۲1 
درجه ســانتی گراد در فضاهای داخلی و بســته و دمــای 18 درجه 
ســانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده و روشن کردن 
وسایل گرمایشــی یک ســاعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش 
کردن آنها یک ســاعت قبل از پایان وقــت اداری و خاموش کردن 
وســایل گرمایشــی در روزهای تعطیل از جمله موارد این بخشنامه 
اســت.بر اســاس این بخشنامه، اســتفاده از دســتگاه های گازسوز 
اســتاندارد با برچسب انرژی باال، انجام معاینه فنی همه موتورخانه ها 
توسط شرکت های تاییدصالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد 
ایران )براساس ماده 1۷ قانون هوای پاک(، سرویس و تعمیر دوره ای 
تجهیزات گازســوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش 
هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل 
گازســوز و کاهش حداقل 5 درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک 
در چهار ماه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد تاکید 
قرار گرفته است.شــرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی در 
موارد یادشده در این بخشــنامه آمادگی ارائه هرگونه مساعدت فنی 
به دستگاه های اجرایی را دارند.همسو با اجرای موارد باال، استانداران 
باید ضمن تاکید بر اجرای این بخشنامه و طرح آن در شورای اداری 
استان، پیگیری های الزم را برای صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف 
در دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار دهند.همچنین، شرکت ملی 
گاز ایران و شــرکت های گاز استانی مکلف به پیگیری اجرای دقیق 
این بخشــنامه در دستگاه های اجرایی هســتند و در صورت رعایت 
نشــدن این بخشنامه، شرکت گاز استانی مربوط، پس از یکبار اخطار 
کتبی، ضمن ارســال مراتب به استانداری ذی ربط، در صورت تخطی 
مجدد مطابق مقررات با دســتگاه اجرایی رفتار می کنند.سازمان صدا 
و سیما موظف به اطالع رسانی مناسب برای بهره گیری از روش های 
موثر جهت ترغیب جامعه به صرفه جویی و کاهش مصرف گاز طبیعی 
است و روابط عمومی دستگاه های اجرایی نیز مکلف به اطالع رسانی 
مناسب برای کاهش مصرف سوخت به کارکنان هر دستگاه هستند.

برای نخستین بار در کشور و توسط شرکت گاز استان تهران؛

احداث ایستگاه های سیار تقلیل فشار گاز 
ورودی شهرها بومی سازی شد

نخستین تاسیسات ایستگاه  سیار تقلیل فشار گاز ورودی شهرها 
)CGS( توسط شرکت گاز استان تهران بومی سازی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت گاز استان تهران، آیین 
رونمایی از ساخت نخستین ایستگاه های سیار تقلیل فشار گاز ورودی 
شــهرها )CGS( توسط شرکت گاز اســتان تهران روز دوشنبه )۲3 
دی ماه(، با حضور احمد دارابی، مدیرعامل شــرکت گاز استان تهران، 
اعضای هیئت مدیره و دیگر مســئوالن استانی برگزار شد.مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان تهران، ضمن تبریک برای این دستاورد گفت: 
روز دوشــنبه، ۲3 دی ماه روز بســیار خوبی برای شرکت گاز استان 
تهران اســت؛ زیرا با اقدام های ارزشمند همکاران این شرکت موفق 
شدیم برای نخستین بار ایســتگاه های سیار تقلیل فشار گاز ورودی 
شهرها را با این ظرفیت در کشور طراحی و بسازیم.دارابی اظهار کرد: 
در اواخر ســال 9۷ شرکت گاز اســتان تهران تصمیم گرفت تعدادی 
ایستگاه تولید کند که در مواقع ضروری، این ایستگاه ها قابلیت حمل 
و نقل را داشــته باشند و به ســرعت به محل مورد نیاز اعزام شوند 
تا وقفه ای در گازرســانی رخ ندهد.وی ادامه داد: این نوع ایستگاه ها 
نخســتین بار در ایران و به همت مهندسان، کارشناسان و کارگران 
ایرانی تولید شــده است؛ نخست از شــرکت های مختلف تقاضا شد 
طرح های خود را ارائه دهند، در نتیجه مناقصه ای برگزار شد و پروژه 
توسط شرکت دانش بنیان پترو گاز پارسا اجرا شد.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان تهران، قابلیت حمل ونقل ایستگاه از طریق ماشین آالت 
سنگین را از ویژگی های این ایستگاه ها دانست و ادامه داد: این طرح 
قابلیت های بسیاری نسبت به دیگر ایستگاه ها دارد.دارابی افزود: ابعاد 
کوچک در مقایســه با دیگر ایســتگاه های با ظرفیت مشابه، استفاده 
از ســامانه گرمایش الکتریکی ضد انفجار، امکان نصب و راه اندازی 
سریع در شــرایط بحران، اســتفاده از دو تجهیز قطع کن )شات آف 
ولو( به منظور افزایش ضریب ایمنی، اســتفاده از رگالتور با سازوکار 
عملکردی loading، دقت تنظیم باالتر و وزن ســبک تر ایستگاه در 
مقایسه با دیگر ایســتگاه های با ظرفیت مشابه از جمله قابلیت های 

این ایستگاه سیار است.

بررسی کيفی فعاليتهای مراکز طرف قرارداد با سفر به 23 شهرستان تحت پوشش
قــرارداد  طــرف  مراکــز  کیفــی  ناظــر 
اصفهــان:   نفــت  صنعــت  درمــان  و  بهداشــت 
بیمارســتانی،   قــرارداد  طــرف  تمامی مراکــز  بــه 
و  داروخانه هــا  درمانگاهی،دندانپزشــکی،  
مراکــز پاراکلینیــک شهرســتانهای ســه اســتان 
اصفهان،چهــار محــال و بختیــاری و یــزد سرکشــی 

ــد.  ش
بــه گــزارش بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت،  
ــرف  ــز ط ــی مراک ــر کیف ــران ناظ ــا کام ــر رض دکت
قــرارداد بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت اصفهــان 

ــت  ــتان های تح ــه شهرس ــفر ب ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــاه گذشــته  پوشــش  اظهــار داشــت: طــی شــش م
ــر  ــک ب ــرده و از نزدی ــفر ک ــتان س ــه ۲3 شهرس ب
ــرارداد نظــارت انجــام  فعالیت هــای مراکــز طــرف ق

شــده اســت.
ــرارداد  ــرف ق ــز ط ــه تمامی مراک ــزود:  ب وی اف
بیمارســتانی،  درمانگاهی،دندانپزشــکی،  داروخانه هــا 
ــتان  ــه اس ــتانهای س ــک شهرس ــز پاراکلینی و مراک
اصفهان،چهــار محــال و بختیــاری و یــزد سرکشــی 

شــد.

ــا اشــاره بــه  بررســی اســناد   دکتــر کامــران ب
ــد کاری  ــا فرآین ــک ب ــرد:  از نزدی ــان ک پزشــکی بی
پذیــرش، کیفیــت ارائــه خدمــات،  خدمــات بســتری،  
ســهولت دسترســی و رضایــت بیمــاران مطلــع 
شــدیم.ناظر کیفــی مراکــز طــرف قــرارداد بهداشــت 
و درمــان صنعــت نفــت اصفهــان از گفتگــو بــا 
پزشــکان معتمــد در ایــن ســفرها خبــر داد و گفــت: 
بایســتی از ایــن همــکاران حمایــت بیشــتری صورت 
ــری  ــفاف و بازنگ ــا ش ــف آنه ــرح وظای ــرد و ش گی
شــود،به نحــوی کــه نــگاه آنهــا بــه بیماران ســالمت 

ــات پیشــگیری باشــد. وی  نگــر و در راســتای اقدام
ادامــه داد: بهتــر اســت کــه پزشــکان معتمــد نیــز نــرم 
افــزاری مشــابه نــرم افــزار ســخن در اختیــار داشــته 
و پرونــده بیمــاران الکترونیکــی باشــد،  امــا بــا توجــه 
بــه محدودیتهــا و جمعیــت کــم در شهرســتانها بهتــر 
ــار در  ــر بیم ــی ه ــای غیرالکترونیک ــت پرونده ه اس
ــارت  ــن نظ ــا ضم ــکاران تشــکیل ت ــن هم مطــب ای
ــری درمــان،  وضعیــت بیمــاری و ســالمت  ــر پیگی ب
ــش  ــن و موجــب افزای ــت تحــت پوشــش تعیی جمعی

ســطح ســالمت گــردد.



شنبه 28 دی ماه 1398 
 شماره 707

11
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

مناسب ترین تکنولوژی تولید پروپیلن برای ایران
مهندس سیدحسین میرافضلي
کارشناس صنعت پتروشیمی

با  پروپیلن محصولی است 
فرمول C3H۶ که شبیه فرمول 
گاز پروپان )C3H8( است با این 
تفاوت که دو هیدروژن آن حذف 
شده است. از پروپیلن محصوالت 
متعددی تولید می شــوند که از 
پروپیلن  مشــتقات  مهمتریــن 

عبارتند از پلی پروپیلن، آکریلونیتریل، پروپیلن اکســید، 
آکریلیک  ایزوپروپیل الکل،  اکســوالکل ها،کیومن،  فنل، 

اسید.
مصرف مشتقات مهم پروپیلن به شرح زیر است:

•پلي پروپیلن )%۶4(
•پروپیلن اکسید )%۷(

•آکریلونیتریل )%۶(
•کیومن )%5(

•آکریلیک اسید )%4(
•اکسوالکلها )%3(

•ایزوپروپیل الکل )%۲(
•الیگومرها )%1(

•مواد شیمیایي شــامل پلي گاز)Polygas( با نام 
نونین، دســین و هپتین و موارد دیگر شامل آلیل کلراید، 

االستومر اتیلن و پروپیلن و آکرولئین)%3(
پلــي پروپیلــن در انواع زمینه ها مثــاًل در صنعت 
اتومبیل در ساخت پانل دربها، تزئینات داخلي، پروانه ها، 
کفپــوش اتومبیل، جعبه باطري و...  مصرف مي شــود. 
اغلب ني هاي نوشــیدني از PP ساخته مي شود. بیشتر 
قطعات ســاک و اسباب بازیها نیز از این پلیمر تهیه مي 
شوند. تقریبًا 10% تولید PP در ساخت فیلم مصرف مي 
شــود که در بسته بندي مواد غذایي کاربرد دارند. حدود 
30% دیگر PP تولیدي در ســاخت تک رشته ها و الیاف 
مصرف مي شــود. الیاف PP در ســاخت موکت، فرش، 
طناب، گوني و...  استفاده مي شوند. انواع قطعات تزریقی 
نظیر لوازم آشــپزخانه، اتومبیل، ورزشــی، گونی بافی، 
حصیربافی، روکش ســیم و کابل، وســایل بسته بندی، 
ساخت بدنه باطری ها، اسباب بازی، وسایل آزمایشگاهی 
و نظایر آن از دیگر مصارف پلی پروپیلن می باشــد. پلی 
پروپیلن به صورت عمده در شــش دسته قالب تزریقی،  
الیاف،  فیلم و ورق،  قالب بادی،  لوله و روکش محافظ 

تولید می شود. 
قالب تزریقی: بیشــترین کاربــرد پلی پروپیلن 
در این دســته اســت که در تولید وســایل الکتریکی و 
الکترونیکی، سرپوش و کالهک، اسباب بازی، چمدان، 
وسایل خانگی و صنایع بســته بندی و صنعت اتومبیل 
استفاده می شــود.الیاف:  دومین کاربرد پلی پروپیلن در 
این دســته است که در تولید الیاف به کار رفته در پشت 
فرش و زیلو بعنوان جایگزین در الیاف سیزال و کنف در 

موکت و نخ های گونی، الیــاف Non-Woven، پارچه 
لباس، عایق های گرما و سرما کاربرد دارد.

فیلم و ورق: این بخــش از کاربرد پلی پروپیلن 
رشــد قابل مالحظه ای طی سال های اخیر داشته است. 
صنایع بسته بندی شیرینی و شکالت، سیگار، فیلم های 
گرافیک و چاپ و نیز شیت های بسته بندی مواد غذایی 
که با حرارت شــکل می گیرند؛ از این جمله اند. کاربرد 
فیلم هاي پلي پروپیلن در تولید بسته بندي هاي انعطاف 
پذیري مانند بســته بندی چیپس، اســنک، بیسکویت، 

ماکارونی و مانند آن مي باشد.
قالــب بادی: در تولید بطری و قوطی بکار برده 

می شود.
لوله: جهــت تولید لوله فاضالب، ســیم و کابل 

استفاده می شود.
روکــش محافظ: این بخش از پلــی پروپیلن 
 LDPE رفته رفتــه جایگزین کاربرد پلی اتیلن ســبک
می شود. در ســال های اخیر از پلی پروپیلن برای تولید 
اجــزاء داخلی و خارجی اتومبیل به تنهایی و یا ترکیب با 
دیگر پلیمرها اســتفاده می شود. چگالی کم، ویژگی های 
خوب مکانیکی و ویژگی های مناسب برای قالب تزریقی 
به صورت قطعات بزرگ ســبب شده است که در ساخت 
اجزای اتومبیل سهم یک ســوم پالستیک ها از آن پلی 
پروپیلن باشد. همانگونه که بیان شد ۶4 درصد پروپیلن 
تولیدی جهان صرف تولید پلی پروپیلن می شود در سال 
۲019 حدود1۲0 میلیــون تن پروپیلن و 90 میلیون تن 
پلی پروپیلن در جهان تولید شد. سهم ایران به عنوان پر 
مزیت ترین کشور براي تولید پروپیلن در مقایسه با همه 
کشورهاي جهان حدود 800 هزار تن در سال یعنی کمتر 

از یک درصد تولید جهانی است.
روش های تولید پروپیلن عبارتند از:

1- از طریق شکستن خوراک های مایع) نفتا، الیت 
اند، LPG  و ســایر خوراک های مایــع( در کوره های با 

درجه حرارت 850 درجه(.
۲-  در پاالیشــگاه ها به عنوان محصول ثانویه که 
این محصول معموال پلیمر گرید نیست و نیاز به خالص 

سازی دارد.
3-  روش GTOیــا GTPP در ایــن تکنولوژی 
گاز متــان به متاتول و متانول به اتیلن و پروپیلن تبدیل 

می شود.
4- تکنولوژی PDH که در فرآیند کاتالیســتی گاز 

پروپان به پروپیلن تبدیل می شود.
در بین تکنولوژی های فوق دو تکنولوژی PDH و 
GTOیا GTPP بیشــترین رقابت را با هم دارند. کشور 
ایران به دلیل داشتن مواد اولیه به وفور برای تحقق هر 
دو تکنولوژی دارای مزیت می باشــد اما هزینه اجرایی و 
ســاخت در تکنولوژی GTOیــا GTPP به میزان قابل 
توجهی بیش از تکنولوژی PDHمی باشــد. در مقایســه 
هزینه احــداث یک واحد با ظرفیت اســمي ۶00 هزار 

تــن تولید پروپیلن به دو روش یاد شــده هزینه  احداث 
واحد PDH  حدود ۶00 میلیون دالر است اما برای واحد 
GTOیا  GTPP حدود 900 میلیون دالر سرمایه گذاري 
مورد نیاز اســت. اما هزینه عملیاتی واحد های MTO و 
GTPP  کمتــر از واحد هــای PDHاســت و این بدان 
مفهوم است که اگر بتوان منابع ارزی با بهره پائین فرضا 
تا ۶ درصد تامیــن نمائیم تکنولوژی تبدیل گاز متان به 

پروپیلــن در بلند مدت اقتصادی تر اســت اما اگر نتوان 
منابع ارزی ارزان قیمت تامین نمود تکنولوژی PDH از 
مزیت های بیشتری برخوردار است و منطقی تر است. در 
تکنولــوژی  PDHدر نهایت حدود 90 درصد ماده اولیه 
به محصول  تبدیل می شــود و ایــن از مزیت های این 
تکنولوژی می باشــد. در واحدهای PDH  با توان تولید  
۶30 تن پروپیلن نیاز به ۷00 هزار تن گاز پروپان اســت 
و پروپــان 350 دالری به پروپیلــن 800 دالری تبدیل 
می شــود. و پروپیلن به انــواع محصوالتي که قبال ذکر 
شــده تبدیل می گردد. محصوالت یاد شــده را می توان 
بــا کامیون به کشــورهای اطراف و حتی کشــورهای 
اروپایــی صادر نمود و در داخل کشــور نیز می توان آن 
را به محصوالت نهایی از قبیــل لوله و اتصاالت، انواع 
کیســه ها و موکت و انواع محصوالت دیگر تبدیل و به 
 PDH بازارهای جهانی صادر نمود. از مزیتهاي واحدهاي
به واحدهاي GTPاین است که نیاز به آب در واحدهاي 
GTP بسیار کمتر است یعني اگر یک واحد GTP نیاز به 
 PDH 15 میلیون متر مکعب آب داشــته باشد یک واحد
نیــاز به حدود 5 میلیون متــر مکعب آب دارد. در هر دو 
فرآینــد درصد کمي از آب در فرآیند تولید اســتفاده مي 
شود بلکه آب عمدتا جهت خنک سازي پروپیلن خالص 
نشــده در مرحله قبل از ورود به کمپرسور مورد استفاده 
 GTO قــرار مي گیرد. براي تولید پروپیلن در تکنولوژي
دو واحد احداث مي شــود یک واحد تولید متانول و یک 

 PDH واحد تبدیل متانــول به پروپیلن اما در تکنولوژي
  PDH فقط یک واحد وجود دارد. در مجموعه تکنولوژي
از نظر فرآیندي و تنوع تکنولوژي شــرایط مناسب تري 
دارد مهمترین بخش از فرآینــد این تکنولوژي عبارتند 
از 1- کوره هــا جهت افزایش دماي پروپان قبل از ورود 
به رئاکتورهــا، ۲- رئاکتورها )اصلــي ترین بخش این 
تکنولوژي همین رئاکتورها مي باشــند( 3- کمپرسورها 
4- سیستم چیلینگ و خنک سازي 5- سیستم تاورها و 

ملحقات آنها جهت خالص سازي. 
چنانچه وزارت نفت بر اســاس اختیارات قانونی 
تفویض شده از طرف مجلس شورای اسالمی آئین نامه 
تخفیف خوراک برای واحدهای PDH که محصوالت 
آن در داخل کشــور به محصول نهایی تبدیل شود را 
به میزان 30 درصد مصــوب و ابالغ نماید تحولی در 
 PDH ســرمایه گذاری در احداث واحدهاي پتروشیمی
در کشــور به وقوع خواهد پیوســت. در این آئین نامه 
تخفیف خوراک برای واحدهای پتروشــیمی که واحد 
میان دســتی احداث نمایند) مثل واحد پلی پروپیلن( 
10 درصد و برای آنهایی که واحدهاي پائین دستی با 
هدف صادرات محصوالت نهایي احداث نمایند نیز ۲0 
درصد تخفیف در نرخ خوراک اعمال نمایند مشــروط 
به اینکه سهام آن واحد پتروشیمی در واحدهای پائین 
دســت سهام کنترلی باشد و بتوانند در مقابل هر گونه 
سواســتفاده احتمالی پاسخگو باشند. هم زمان وزارت 
سمت می بایست ســاز و کار الزم جهت جلوگیري از 
تخلــف  یا کم توجهي در صدور مجوز یا ابطال مجوز 
صنایع پائیندســت پتروشیمی را فراهم و اجرایی نماید. 
متاسفانه وزارت ســمت از ابتدا در این حوزه عملکرد 
مناســبی نداشته و این ضعف منجر به سواستفاده عده 
ای دالل مســلک شــده که تحت عنوان تولید کننده 
ماده اولیــه را به قیمت بورس دریافــت و در بازار به 
قیمــت حتی باالتر از قیمت جهانــي و فوب به تولید 
کنندگان واقعی می فروشند.  طی چند دهه گذشته ساز 
و کار نرم افزاری و کنترلی الزم برای حل این معضل 
طراحی و اجرایی نشــده است. چند کارشناس محدود 
ســازمان هاي صنعت معدن تجارت استانها هر از چند 
گاهي به این واحدهاي پائین دســتي سرکشــي مي 
کنند اما به دالیل مختلف از جمله ارتباطات شــخصي 
یا قومي یا به دلیل کــم توجهي عملکرد واقعي همه 
واحدهاي پائین دستي به درســتي مورد بررسي قرار 
نمي گیرد و معموال برخورد مناسب در سطح استان ها 
انجام نمي شــود تنها راه حل این مسئله که بنده 15 
سال پیش زماني که در این وزارتخانه مسئولیت داشتم 
بیان نمودم این است که بازرسي باید سیستمي شود و 
از طریق شــاخص هایي که در سیستم ثبت مي شود و 
هر ماه باید گزارش شــود عملکرد واقعي صنایع پائین 
دست شفاف و روشن شود. این شاخص ها عبارتند از: 
میزان مصرف برق، گاز، لیســت نیروي بیمه  پرسنل، 

بارنامه هاي ورودي و خروجي و ســایر شــاخص هاي 
تاثیر گذار. 

چنانچه این معضل حل شود، واحدهاي پتروشیمي 
چنانچه تا محصول میان دستي را تولید نمایند و حسب 
نظر شــرکت ملي صنایع پتروشیمي متناسب با تخفیفي 
که در نرخ خوراک دریافت مي کنند در قیمت محصول 
میانــي به واحدهاي پائین دســتي تخفیف دهند در این 
صورت شــعار و آرزوي ایجاد صدها هزار شغل مستقیم 
در صنایــع پائین دســتي قابل تحقق اســت. بهر حال 
چنانچــه تخفیف خوراک یاد شــده در چارچوب منطفی 
اعمال گردد امکان صادرات محصوالت با قیمت رقابتی 
فراهم خواهد شــد و ســایر صادر کننــدگان نخواهند 
توانســت با صادرکنندگان ایرانــی رقابت کنند.  یکی از 
LC مشکالت بزرگ در مسیر صادرات مشکل گشایش

برای خریداران محصوالت ایرانی است خریداران عالقه 
دارنــد محصول را بصورت مدت دار حداقل ســه ماهه 
خریداری کنند و به این طریق مشکل گردش نقدینگی 
آنها حل می شــود این مشــکل با اعمال تحریم ها برای 
ایران ایجاد شــد و الزم است راه حل های اساسی برای 
آن اندیشیده شود از جمله  راه حل ها گشایش LC با پول 
ملی هر کشــور  یا اینکه بتوان سیستم توزیع مویرگی را 
در کشــورهای هدف از جمله ترکیه کشورهاي CIS  و 
ســایر بازارهاي مهم پیرامون راه اندازی کرد و با ایجاد 
نمایندگی های معتبر این سیستم مویرگی را تغذیه نمود. 
در کشــور ایران به دلیل تولید حدود 10 میلیون تن گاز 
پروپان که در حال حاضر بصورت خام صادر مي شــود 
حتــي احــداث 10 واحد PDH نیــز از توجیه اقتصادي 
الزم برخوردار مي باشــد. این توجیه کــه ما حتما باید 
LPG آن هــم با ترکیب حداقــل 50 درصد بوتان و 50 
درصــد پروپان صادر نمائیم و نمــي توانیم صرفا بوتان 
صادر کنیم از پشتوانه منطقي قوي برخوردار نیست. مگر 
بوتان و پروپان با هم مخلوط مي شــوند ؟ در کشــتي 
پروپان و بوتان در مخازن مســتقل بارگیري مي شوند 
و در خصوص مشــتري نیز با بازار یابي مناسب مشتري 
بوتان نیز به میزاني که ظرفیت صادرت در کشور داریم 
وجــود دارد و در این خط قرمز تعیین شــده حتما باید 
تجدید نظر بشــود هر چند در حــال حاضر ما حتي یک 
واحد PDH فعال در حال تولید در ایران نداریم از طرف 
دیگرمعموال در فازهاي گازي پارس جنوبي میزان تولید 
پروپان بیش از بوتان اســت نزدیک به دو برابر است لذا 
نگراني از بابت بهم خورد خط قرمز ذکر شــده که اصل 
آن زیر ســئوال است وجود ندارد. با صادرات 10 میلیون 
تن پروپان حدود 3.5 میلیارد دالر نصیب کشور مي شود 
و اشــتغالي نیز از این خام فروشي حاصل نمي شود اما 
اگــر پروپان به محصوالت میاني و نهایي تبدیل شــود 
ارزش صادرات محصوالت 10 میلیون تن پروپان حدود 
10 میلیارد دالر خواهد شد و براي ده ها هزار نفر اشتغال 

مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

اگر پروپان به محصوالت 
میاني و نهایي تبدیل شود 
ارزش صادرات محصوالت 

۱0 میلیون تن پروپان 
حدود ۱0 میلیارد دالر 

خواهد شد و براي ده ها 
هزار نفر اشتغال مستقیم و 

غیر مستقیم ایجاد
 خواهد شد



شنبه 28 دی ماه 1398 
 شماره 707

12
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

Oil

Newsیادداشت

Private Sector Presence in 3rd 
Petchem Leap to be Eye-catching

The CEO of the National Pet-
rochemical Company (NPC) 
said that the presence of smart 
local private sector companies 
would be eye-catching in mate-
rialization of the third petro-
chemical leap of the country.
Addressing a ceremony to 
official launch Phase 2 of 
Takht Jamshid Petrochemi-
cal Plant on Tuesday, Behzad 
Mohammadi said the project 
was one of the first plants to 
be launched in the second leap 
of the industry in Iran which 
will bring the country’s pet-
rochemical production capac-
ity to 100 mt/y by 2022 from 
currently 66 mt/y.Mohammadi, 
who is also deputy petroleum 
minister for petrochemical 
affairs, said the third leap of 
the industry would come to 
fruition in a 5-year time span 
and would bring the country’s 
petrochemical production 
capacity to 133 mt/y.More-
over, Iran’s petrochemical 
revenues would reach 37 

billion dollars per year.The 
official went on to say that 16 
catalyst groups had so far been 
localized in the petrochemical 
industry, adding the presence 
of the private sector in the 
third leap would be 4 times 
more than the projects of the 
second leap. The NPC CEO, 
pointing out that one of the 
concerns of the petrochemical 
industry in the country was the 

transition from natural gas to 
methanol as well as acquiring 
the technical savvy of PVM 
which had been carried out by 
the Petrochemical Research 
and Technology Company 
(PRTC), stated: “This project 
will be commissioned by 2021 
in West Islamabad with $550 
million investment and in three 
segments of gas into methanol, 
methanol to propylene and 

propylene to polypropylene 
and its derivatives.”Referring 
to the $33.5 billion catalyst 
market worldwide, Moham-
madi said, 54% of this market 
is related to the petrochemical 
and refining industries, add-
ing that the country›s catalyst 
market is $400 to $450 billion, 
of which $250 million is in 
the petrochemical industry.He 
stated that of the 40 catalytic 
groups of the petrochemi-
cal industry, 16 groups have 
been localized in Iran, and 
said that 9 other groups will 
be commercialized by the end 
of the calendar year of 1400 
(March 2022) and the rest are 
in research and development 
phase.Elsewhere in his ad-
dress, Mohammadi said Iran’s 
production capacity for base 
petrochemical products was 
23 million tons which would 
reach 55 mt/y by 2025. He 
also added that Saudi Arabia’s 
production of the items would 
reach 43 mt/y by 2025.

Iran Catalyst Output to hit 
$125m by 2021

Iran’s catalyst output will reach a total 
of $125 million by 2021, the CEO of 
Petrochemical Research and Technology 
Company (PRTC) said.
Ali Pajouhan told a ceremony to officially 
launch the second phase of Takt Jamshid 
Petrochemical Plant on Tuesday that 
PRTC concerned developing the savvy 
to produce petrochemical products and 
the items needed for producing them like 
catalyst, strategic chemical items, etc.He 
added that the petrochemical industry of 
Iran consumed 40 catalyst groups worth 
about $260 million annually. “Of these 
catalysts 16 groups valued at 105 million 
dollars have been localized in Iran.”He 
further said that 9 other groups with a 
value of 110 million dollars would be 
localized by March 2022.The remaining 
catalyst groups are not considered strate-
gic and are not widely used in the indus-
try, he said.He pointed to contracts made 
in collaboration with HNT Knowledge-
based Holding Companies, adding the 
catalysts for ammonia synthesis, methana-
tion, low and high temperature water-gas 
transfer, methanol synthesis, natural gas 
dry reforming and ethylene oxide catalyst 
are covered in the contracts.

IOOC Localizes Wellhead 
Reducers for SPOL

The Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC) has successfully indigenized the 
technical savvy for production of well-
head reducer to be used in South Pars Oil 
Layer (SPOL).The item was designed and 
built by the efforts of the Iranian Offshore 
Oil Company›s specialized forces, utiliz-
ing the capabilities of qualified contractors 
in Kish Island.According to the National 
Iranian Oil Company (NIOC), IOOC 
experts in collaboration with Iranian 
industrialists have succeeded in designing 
and manufacturing SPOL wellhead reduc-
ers.The design and fabrication process 
started using reverse engineering at a cost 
of IRR3.2 billion (for seven sets) without 
technical and alloy data of the items. After 
completing of the process, the prototype 
was installed in Well No. 7 of SPOL and 
its performance flaws were removed.
Construction of the item costs the country 
5% of its imported rivals.
Iran Eyes Enhanced Output 

at North Yaran Oilfield
The CEO of Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC) said new 
downhole pumps were being installed in 
North Yaran Oilfield which would increase 
the field’s oil output by the end of the 
current Iranian calendar year to March 20 
2020.Speaking to Shana, Touraj Dehghani 
said, «Successful installation of the first 
borehole pump in North Yaran in August 
led to increased productivity of the joint 
field which is continuing.”North Yaran Oil 
Field Development Plan, with a daily pro-
duction capacity of 30,000 barrels/day, was 
inaugurated in November 2016.The field 
faced a drop in production afterwards but 
downhole pumps were used to boost the 
field’s output.The first pump was installed 
at the 2,300-meter depth of Well No. 4 of 
the field inside s 7-inch lining pipe and 
added 1,000 b/d to the field’s production 
capacity.The field is located 130 km off the 
southwestern city of Ahwaz.

Iran Self-Sufficient in Hexane Production by 2021

Iran Self-Sufficient in Production of Rubber Raw Materials

The chairman of the HNT 
Holding Company announced 
inauguration of a 40,000-ton 
hexane, 10,000-ton pentane and 
7,000-ton heptane petrochemical 
plants in Iran by relying on local 
capabilities by the next Iranian 
calendar year which begins on 
March 21.Jalil Sobhani, in a 
ceremony to officially launch the 
second phase of Takt Jamshid 
Petrochemical Plant on Tuesday, 
said: “The project was carried 
out by relying on the capabili-
ties of local young specialists of 
HNT Knowledge-Based Hold-
ing Company.”Noting that the 
complex›s output have been pre-
sold for the next three months, 
he said, «All the country›s 

rubber plants are fully covered 
by the high quality items and 
the best prices offered by this 
project.»The HNT Holding›s 

Chairman pointed to finaliza-
tion of 9 catalyst contracts with 
the Petrochemical Research and 
Technology Company (PRTC), 

adding: «These catalysts are 
now in production and ready 
to be delivered to refining and 
petrochemical complexes of the 
country. Ethylene oxide, poly-
mer, gasoline and diesel oil cata-
lysts are among these.”Sobhani 
further announced the pro-
ductivity of a 10,000-ton coke 
plant in order to tackle the steel 
industry›s major problem by the 
end of summer in collaboration 
with the Pension, Savings and 
Welfare Fund of the Oil Indus-
try Staff, saying: “Next year, a 
40,000-ton hexane, 10,000-ton 
pentane and 7,000-ton heptane 
for polymer units will come 
online all by relying on local 
savvy.”

The CEO of Takht Jam-
shid Petrochemical Plant 
said the company’s sec-
ond phase would render 
Iran needless of importing 
the raw materials needed 
for production of various 
type of rubber.
Addressing a ceremony 
to officially launch the 
second phase of Takt Jam-
shid Petrochemical Plant, 
Parviz Hamidi said on 
Tuesday that the plant’s 
production capacity for 
elastomers had reached 

131,000 tons/year.He 
pointed out that Takht 
Jamshid Petrochemi-
cal Company had put 

this plan on its agenda 
in order to supply the 
required rubber polymers 
to the country, adding: 

“From technical knowl-
edge to the final stages of 
the second phase of the 
project were carried out 
by domestic experts of 
HNT Holding Company’s 
subsidiaries.”He said that 
most of the equipment 
needed for this project 
were built with the ca-
pability of local compa-
nies, adding: “More than 
90% of the equipment 
was provided by local 
manufacturers.”Pointing 
out that the second phase 

of plant was completed 
within a short period 
of 16 months, he said 
launching the project, 
besides covering the 
domestic needs of the 
country in the automotive 
sector, home appliances, 
sports equipment and so 
on, would make exports 
possible, hence generat-
ing wealth for the country.
According to him, the 
plant was environmental-
ly friendly and would not 
cause any pollution.
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خرب

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در کنفرانس ملی انفورماتیک عنوان کرد: 

بازیابی تعاملی اطالعات و خلق نیاز های جدید برای بازار

ابوالفضــل کیانی بختیــاری در اولین کنفرانس ملی انفورماتیــک که با تأکید بر 
جنبه هــای بنیادی، کاربردی، راهبردی و توســعه ای انفورماتیــک و با رویکرد علمی و 
تحقیقاتی برگزار شــد، با موضوع »علــم داده و ضرورت بازیابــی تعاملی اطالعات« 
به ســخنرانی پرداخت و درخصوص این که چه چیزی تحول دیجیتال نیســت، اظهار 
داشــت: انجام تولید به روش سنتي و راه اندازي یک وب سایت فروش، یا تجهیز بدون 
استراتژي زیرساخت هاي فناوري اطالعات، تحول دیجیتال نیست. آنالین کردن برخي 
فعالیت هاي سنتي کسب وکار، همچنین دیجیتالي کردن تجربه مشتري، تحول دیجیتال 

نیست.
به گزارش دانــش نفت به نقل از روابط عمومی ســازمان مدیریت صنعتی، دکتر 
کیانی بختیاری با بیان این نکته که تحول دیجیتال یعنی خروج از وابســتگی به مسیر 
گفت: ســازمان ها معموال در نیمه عمر دچار یک وابستگی به مسیر می شوند. وابستگی 
به مســیر می تواند نهادها را »ناکارآمد« کند، سازمان های وابسته به مسیر به سادگی و 
به ســرعت به تغییر اوضاع محیطی واکنش نشان نمی دهند.وی افزود: تحول دیجیتال 
یعنی دوســو توانی. منظور از دوســو توانــی بودن، توانایی کار کردن با هر دو دســت 
چپ و راســت و به طور همزمان و برابر اســت. در مورد ســازمان ها، دو وجهی بودن 
نیازمند ســازمان هایی است که هم از بهره برداری و هم اکتشاف برای موفقیت استفاده 
می کننــد. مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، تحول دیجیتــال را تحول بنیادین در 
فعالیت ها؛ فرایندها، شایستگي ها و مدل کسب  وکار و توسعه نوآوري وخلق ارزش براي 
مشتریان به کمک استفاده از فناوري ها عنوان نمود. کیانی بختیاری در ادامه به تشریح 
مقوله انقالب صنعتی چهارم؛ در عصر تحــول دیجیتال؛ مولفه های بنیادین و برخی از 
فناوری های مــورد توجه در آن پرداخت. وی درخصوص آمــوزش در انقالب صنعتی 
چهارم گفت: در دانشــگاه های هوشمند پلتفرمیک، افزایش ارتباط بین تمام طرف های 
درگیر در زنجیره ارزش آموزش عالی ) دولت، صنعت، دانشــگاه، مردم، محیط زیســت 
و... ( و توســعه اکوسیستم آموزشــی و نوآوری وجود دارد و مدارک بین رشته ای، چند 
رشته ای و فرا رشته ای ارائه می شــود. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطر نشان 
کرد: در انقالب صنعتی چهارم، آموزش به عنوان خدمت ارائه می شــود  و موسســات 
آموزش عالی با مســئولیت اجتماعی مشخص و ذینفعان متعدد فعالیت می کنند. وی در 
خصوص شیوه تحقیق و توسعه در انقالب صنعتی چهارم گفت: پلتفرم جمع سپاری حل 
مســاله ایجاد می شود. عالوه بر این شبکه های طرح مساله و حل مساله در اکوسیستم 
حل مسئله تشکیل می شــود و خالقیت به صورت  نوآوری باز صورت می گیرد. کیانی 
بختیاری درباره گروه های شــغلی مورد تقاضا در صنعت 4.0 یادآور شد: در صنعت 4.0  
شــغل های نوظهوری مثل طراح اکوسیستم ســایبري؛ متخصص کالن داده و تحلیل 
داده؛ آموزش دهنده ربات؛ معمار فرهنگ مجازي؛ یکپارچه ساز هوش مصنوعي، داده ها 
و اســتعدادها؛ طراح پلتفرم های کســب و کار؛ طراح پلتفرم ها و اکوسیســتم آموزشی؛ 
متخصص شبکه و زنجیره های بلوکی؛ متخصص تولید ارز دیجیتال، متخصص مدیریت 
شــبکه های اجتماعی و... پدیــد می آیند. وی در ادامه از افزایش ارتباط دســتگاه های 
هوشــمند دارای اینترنت اشــیا خبر داد و گفت:روزانه در حدود 5%۲ کوینتیلیون بایت 
اطالعات تولید می شــود که 90 درصد این اطالعات در دو سال اخیر ایجاد شده است. 
شمار ارتباط دستگاه های هوشــمند دارای اینترنت اشیا با یکدیگر از ۲ میلیارد دستگاه 
در ســال ۲00۶ به 5%۷5 میلیارد دستگاه تا سال ۲0۲5 خواهد رسید، همچنین در سال 
۲0۲5 از دستگاه هایی مانند دروبین های امنیتی، ایستگاه های سوخت رسانی، زیرساخت 
هوشمند و غیره طیف وسیعی از اطالعات تولید خواهد شد. مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی در ادامه ضمن اشــاره به افزایش ۲0 برابــری میانگین تعامالت روزانه بازیابی 
اطالعات تا 10 سال آینده گفت: تأثیر نهایی این انفجار در تعامالت اطالعات، منجر به 
تغییرات در جامعه و در کیفیت جریان روزمره انسان ها ملموس خواهد بود. وی در ادامه 
پیرامون ســاختار داده ها، اظهار داشت: مجموعه داده های تولید شده از داده های ساختار 
یافته و غیرساختار یافته تشکیل شده است که پیدایش حجم عظیمی از داده ها مربوط به 
داده های غیر ساختاریافته است که در تحلیل این داده های عظیم با چالش هایی از جمله 
ابهام در تجزیه و تحلیل کالن داده های کالن غیرمرتبط، پیدا نمودن موردهای کاربری 
بجا و صحیح، اعتماد به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و خالقیت در پیدا کردن منابع 
روبرو می شــویم. کیانی بختیاری الزمه پیدا نمودن موردهــای کاربری بجا و صحیح 
را نگــرش اولیه حاصل از تجزیه و تحلیل کالن داده ها دانســت و بیان کرد: بازاریابی 
تعاملی اطالعات در واقع تعامل میان انســان و رایانه برای بازیابی اطالعات با حداکثر 
میزان نفوذ اندیشه های انسانی در فرآیندهای سیستم های ذخیره و بازیابی است که در 
معنایی دیگر یعنی مطالعه و ارزیابی مخاطبان با سیســتم های اطالعات و رضایت آن ها 
از اطالعات بازیابی شده است.وی پس از بررسی درآمدهای حاصل از تحلیل داده های 
کالن در سراسر جهان از سال ۲015 تا ۲0۲0، با تاکید بر اهمیت دستیابی به اطالعات 
در کسب و کار گفت: در داده های غیرساخت یافته تکراری، رکوردهای زیادی که مورد 
عالقه کســب و کار باشد وجود ندارد، اما در مقابل، تقریبا بیشتر داده های ساخت یافته 
غیرتکراری، مورد عالقه کسب و کارهای اینترنتی موجود است.کیانی بختیاری در ادامه 
بیان کرد: اهمیت بازیابی اطالعات در کسب و کارها، اطالعاتی است که استخراج شده 
و این داده های عظیم منجر به ایجاد شــناخت از سبک زندگی مصرف کنندگان خواهد 
شــد و بازیابی تعامالت اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات اســتخراجی شده عالوه 
بر تامین دقیق و هدفمند نیازهای مشــتریان موجب تغییر رفتار مصرف کنندگان و خلق 
نیازهای جدید برای بازار خواهد شد.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان تاکید 
کرد: در اقیانوس بیکران اطالعات ســاختاریافته و غیرســاختاریافته می توان به کمک 
دانش بازیابی تعاملی اطالعات  که علمی میان رشته ای است به بازنمایی، سازماندهی، 
ذخیره و مدیریت اطالعات با هدف رفع نیازها، تامین رضایت و تسهیل دسترس پذیری 

کاربران پرداخت وگوهر دلخواه را صید نمود. 

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری رئیس همایش و مدیرعامل سازمان مدیریت سازمان صنعتی خبر داد:

فردا؛ بیست و دومین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
همسو با رونق تولید

سال  دومین  و  بیســت  همایش 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران با 
توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم 
بر کشــور و نام گذاری سال جاری با 
عنوان »رونق تولید« با حضور مقامات، 
مدیران ارشــد بنگاه های برتر کشور و 
متخصصان این حــوزه ۲۹ دی ماه در 
و  بین المللی صدا  مرکز همایش هــای 

سیما برگزار می شود.
به گــزارش دانش نفت به نقل 
از روابــط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتــی، دکتــر ابوالفضــل کیانی 
بختیاری رئیس همایش و مدیرعامل 
سازمان مدیریت سازمان صنعتی در 
خصــوص اهمیت ایــن رویداد ملی 
اظهار داشت: این رتبه بندی که 500 
شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد 
کشــور را معرفی می کنــد با هدف 
شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی 
رشــته های  در  گروه های صنعتی  و 
مختلف کسب و کار، گسترش رقابت 
بیــن بنگاه های اقتصــادی و کمک 
به سیاســت گذاران اقتصادی کشور 
انجام می شود. دکتر کیانی بختیاری 
تصریح نمــود: توجــه  و کمک به  
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
پذیری،  رقابــت  بــه کیفیت،  توجه 
دانــش بنیانی و توســعه مدل های 
کسب و کار جدید، توسعه کارآفرینی 
و رونق اشتغال پایدار از الزامات مهم 
و راهبردی اســت که می باید توسط 
پیشــرانان  بعنوان  بزرگ  بنگاه های 
صنعت و اقتصاد کشــور مورد عنایت 
ویژه  قرار گیرد.وی با تاکید بر لزوم 
نگاه درونزا به تولید افزود: توســعه و 

رونق اقتصادی کشور از طریق ایجاد 
و تقویت زنجیره هــای تامین قوی، 
تحقق پذیر است، لذا بنگاه های بزرگ 
کشــور باید در این خصوص اهتمام 
ورزنــد؛ عالوه بر ایــن برون نگری 
و صادرات محــوری از لوازم اقتصاد 
بنگاه های  بنابراین  اســت  مقاومتی 
اقتصادی بــرای حضور عزت مندانه 
در عرصــه بین المللی باید در زنجیره 
بین المللی  معتبــر  بنگاه های  ارزش 
قرار گیرند و در کســب سهم بیشتر 
از بازارهای منطقه تالش کنند. دکتر 
کیانــی بختیاری خاطرنشــان کرد: 
اکنون فرصت برای خدمت به کشور 
و ملت فراهم شــده و ایــن وظیفه 
سرداران عرصه اقتصادی است که در 
این میدان به زنده نگه داشــتن امید 
و باور مردم کمک کنند؛ لذا مدیران 

بنگاه هــای اقتصادی کشــور 
می باید در راستای ارتقاء بهره وری و 
نوآوری در بازســازی و توسعه کشور 
نقش آفرینی نمایند.وی با اشــاره به 
الگوهای نوین کســب و کار گفت: 

مدیران اقتصادی کشــور باید تالش 
کننــد تا زیرمجموعه  هایشــان را به 
ســمتی هدایت کنند که با  توســعه 
مدل هــای کســب و کار پلتفرمیک 
رقابــت پذیــر و ســودآور شــوند.
صنعتی  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
تصریح کرد: هنر این اســت که یک 
بنگاه سودآور شــود و در عین حال، 
حقوق کارمندان و مردم را نیز رعایت 
کند، در این باره وظیفه مدیرانی که 
ســرمایه آنها با ســهام مردم  تامین 
می شود، سنگین تر است. دکتر کیانی 
بختیاری در خصوص اهمیت رعایت 
اظهار  بنــگاه  اجتماعی  مســئولیت 
داشت: در یک نگاه جامع، تنها سود 
آوری یک بنگاه مالک توفیق نیست. 
رشد و تولیدی که در کنارش محیط 
زیست آسیب ببیند، پیشرفت نیست. 

سود باال در کنار نارضایتی کارگران، 
به رضایت اجتماعــی لطمه می زند. 
باید ایمان داشت که سودآوری توام 
رعایت  و  اجتماعــی  با مالحظــات 
مســئولیت اجتماعی بــه نفع جامعه 
است، بنگاهی که در زمینه مسئولیت 
اجتماعی نیز فعال است باعث تقویت 
غرور و رضایت و وفاداری ســازمانی 
می شود.مدیرعامل  خود  کارکنان  در 
سازمان مدیریت صنعتی در خصوص 
اخــالق حرفه ای در کســب و کار 
گفت: تدبیر دربــاره نحوه برخورد با 
کارکنان، چگونگــی تعامل با رقبا و 
ذی نفعان و پاســخگویی به حقوق 
مصرف کننــدگان نظیر ارائه خدمات 
پیــش، حین، و پــس از فروش نماد 
اخالق حرفه ای است و البته رعایت 
اخالق هزینه دارد و توقع از مدیران 
در نظام اســالمی این اســت که به 
دنبــال مطلوبیت حداکثری باشــند.
وی در پایان تصریح نمود: بنگاه های 
بــزرگ می بایــد  همــواره در حفظ  
برتری، پایداری و مانایی خود تالش 

نمایند.

با انعقاد تفاهم نامه همکاری ميان سازمان مديريت صنعتی و شرکت ذوب آهن اصفهان:

برای نخستين بار در کشور دوره های تخصصی MBA فوالد راه اندازی می شود

سازمان مديريت صنعتی و انجمن مديريت صنعتی اعالم کردند:

برگزاری مشترک پنجمين کنفرانس بين المللی مديريت صنعتی

در جلسه دیدار دکتر ابوالفضل کیانی 
مدیریت  ســازمان  مدیرعامل  بختیاری، 
صنعتی و منصور یــزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان، تفاهم نامه همکاری 
با هدف توســعه همکاری های آموزشی و 
پژوهشی میان طرفین منعقد و مبادله شد.

عمومی سازمان  روابط  گزارش  به 
مدیریت صنعتــی با امضای این تفاهم 
نامه و در راســتای کمک به توســعه 
ظرفیــت مدیریــت در کشــور، برای 
 MBA بار دوره  تخصصی نخســتین 
فوالد بمنظــور آموزش هدفمند نیروی 
مدیریتــی در ذوب آهن و انتقال دانش 
فنــی تخصصی ذوب آهــن به جامعه 
صنعتی کشور راه اندازی می شود.بنا به 
این گزارش، کیانی بختیاری مدیرعامل 
سازمان مدیریت صنعتی، در این جلسه 
ضمن برشمردن توانمندی های سازمان 

مدیریت صنعتــی در زمینه هایی نظیر 
آموزش هــای تخصصــی و کاربردی؛ 
مشــاوره و تحقیق، کانون های ارزیابی 
مدیــران حرفه ای، مشــاوره و اجرای 
مدیریــت چابکی و اســتراتژی برای 
ســازمان ها و نیز دوره هــای پرورش 
مدیــران در تــراز جهانــی و...  اظهار 
داشــت: شــرکت ذوب آهن  اصفهان 
یکی از صنایع  مهم و پیشــران کشور 
است و سازمان مدیریت صنعتی آمادگی 
دارد دوره های تخصصی این صنعت را 
در ســطوح عالی طراحی و اجرا نماید.
در این جلســه همچنین منصور یزدی 
زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ابراز 
امیدواری نمود که با همکاری سازمان 
در  جدیدی  سرفصل  صنعتی،  مدیریت 
فوالد  تخصصی   آموزش هــای  حوزه 
گشوده شود.انجام پروژه های پژوهشی 

با مســائل ســازمان  واقعی در رابطه 
توســط دانش پژوهانی کــه در دوره 
MBA فــوالد کار می کننــد،  انجــام 
رســالت ذوب آهن در حوزه مسئولیت 
توانمند سازی متخصصین  و  اجتماعی 
داخل کشــور،   ترویج روحیه پژوهش 
و آموزش ســازمان یافته در شــرکت 

بین متخصصین،  توســعه کارآفرینی و 
توانمند سازی مدیران کشور،  خصوصًا 
ذوب آهــن و خــروج از بــن بســت 
آموزش هــای آکادمیــک و گرایش به 
تجربه صنعتــی و بهره مندی از دانش 
اتصال  و همچنین  بین المللی  اســاتید 
دانش و پژوهش ا زجمله مواردی است 

که در ایــن تفاهم نامه بــه آن توجه 
شده است. از دیگر مواردی که در این 
تفاهم نامه ذکر شده می توان به عارضه 
یابــی آموزش در ذوب آهــن و ایجاد 
کلینیــک کســب و کار جهت عارضه 
یابی مشکالت مربوط به صنعت و ارائه 
راه حل ها،  مشاوره ها و آموزش در این 
حوزه که تحــول عظیمی در آموزش و 
توسعه منابع انســانی ایجاد می کند و  
ایجاد اکادمی فوالد بــا مرکزیت ذوب 
آهــن اصفهــان باهمکاری ســازمان 
مدیریت صنعتی اشــاره نمود.برگزاری 
تورهای صنعتی با استفاده از پتانسیل ها 
و تکنولوژی موجود در ذوب آهن برای 
مدیــران صنعت فوالد در کل کشــور 
و پرورش مدیــران اجرایی در کالس 
جهانی از دیگر اهداف این تفاهم نامه 

است. 

در جلســه دیدار عادل آذر، رئیس هیات مدیره 
انجمن مدیریت صنعتی و رئیس دیوان محاســبات 
کشور با ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان 
مدیریــت صنعتی، طرفین برای برگزاری مشــترک 
توافق  بین المللی مدیریت صنعتی  کنفرانس  پنجمین 

کردند.
به گــزارش دانش نفــت به نقــل از روابط 
ابوالفضل  دکتر  مدیریت صنعتی،  عمومی ســازمان 
کیانی بختیاری در این جلسه اظهار داشت: سازمان 
مدیریت صنعتی با توجه به تجربیات و ســوابقی که 
در برگزاری همایش های ملی و بین المللی داراست، 
آمادگــی دارد تا پنجمیــن کنفرانــس بین المللی 
مدیریــت صنعتی را بــه طور مشــترک با انجمن 
مدیریت صنعتی برگــزار کند.دکتر کیانی بختیاری 

در این جلســه درخصوص موضوع اصلی پنجمین 
کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی پیشنهادهایی 
ارائــه نمود از جمله: »تحول دیجیتال، دانش بنیانی 
و مدیریت صنعتی«،  »نقــش مدیریت صنعتی در 
شــرایط پیچیده کسب و کار«،  » مدیریت صنعتی، 
نســل های نوظهور و مدیریت آینده«،  »روندهای 
جدید در مدیریت صنعتی« و »مسئولیت اجتماعی،  
پایداری و مدیریت صنعتی«.در این جلسه همچنین 
عادل آذر با بیان ســوابق برگزاری این کنفرانس و 
با اشــاره به سوابق دیرینه سازمان مدیریت صنعتی 
ابراز امیدواری نمود که برگزاری مشــترک پنجمین 
دوره کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی ســرآغاز 
یک حرکت مطلوب علمی در حوزه مدیریت صنعتی 

باشد.

همایش بیست و دومین سال 
رتبه بندی شرکت های برتر 

ایران با توجه به شرایط خاص 
اقتصادی حاکم بر کشور و نام 
گذاری سال جاری با عنوان 

»رونق تولید« با حضور مقامات، 
مدیران ارشد بنگاه های 

برتر کشور و متخصصان این 
حوزه ۲9 دی ماه در مرکز 

همایش های بین المللی صدا و 
سیما برگزار می شود

این رتبه بندی که ۵00 
شرکت بزرگ و تاثیرگذار 

در اقتصاد کشور را معرفی 
می کند با هدف شناسایی 

جایگاه بنگاه های اقتصادی 
و گروه های صنعتی در 
رشته های مختلف کسب 
و کار، گسترش رقابت 

بین بنگاه های اقتصادی و 
کمک به سیاست گذاران 

 اقتصادی کشور 
انجام می شود
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پاالیش و 
پخش

جوانان به میدان آمده اند
وقتی صحبت از پاالیشگاهی بزرگ و پیشرفته 
در خاورمیانه می شــود، ناخودآگاه ذهن به ســمت 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس می رود؛ پاالیشگاهی 
که بیشتر نیروهای آن جوان هستند و در آن از همت 
باالی جوانــان دهه ۶0 و ۷0 برای ســاخت داخل 
اســتفاده شده است. پاالیشــگاهی که کشور را در 

تولید بنزین یورو ۵ به خودکفایی رسانده است.
صبح یکی از روزهــای پایانی فصل پاییز، از 
فــرودگاه بندرعباس بعد از گذشــت 40 دقیقه به 
یکی از بزرگ ترین پاالیشــگاه های میعانات گازی 
خاورمیانه می رســم. در طول این مدت، پیشینه ای 
از این پاالیشــگاه را در ذهن خــود مرور می کنم. 
مکانی کــه با توجه به شــرایط اقتصادی موجود، 
توانسته بیش از 83 درصد قطعات موردنیاز خود را 
بومی کند و نزدیک به 4 هزار نفر به طور مســتقیم 
و 15 تا 1۶ هزار نفر نیز به صورت غیرمســتقیم در 
این پاالیشــگاه مشــغول به کار شدند.با مرور این 
پیشینه، گذشــت زمان را احســاس نمی کنم. به 
گیت ورودی پاالیشگاه می رسم، بعد از هماهنگی 
و رعایت نکات ایمنی که شــامل گذاشتن کاله و 
پوشیدن کفش ایمنی می شــود، به همراه یکی از 
کارکنان روابط عمومی وارد پاالیشــگاه می شــوم. 
همان طور که یکی از شــاخص های پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس داشتن نیروهای جوان ذکر شده 
بود، می توان این نیروها را به چشــم دید؛ جوانانی 
که برای ســربلندی کشورشــان از هیچ تالش و 
کوششــی دریغ نمی کنند.یکی از بخش  های قابل 
توجه در پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس، پایانه 
میعانات گازی است که میعانات آن بعد از گذشتن 
از چندصــد کیلومتر از عســلویه می آید و خوراک 
واحدهای تقطیــر، گاز مایع، تبدیل کاتالیســتی، 
تصفیه نفتا، ایزومریزاســیون، تصفیه نفت سفید و 
نفت گاز را تامین می کنند. بــه اتاق کنترل پایانه 
دریافت میعانات گازی می روم، علی قاسمی با لهجه 
شیرین شیرازی، خوشامد می گوید. خودم را معرفی 
می کنم و از فعالیت او می پرســم. می گوید: »چهار 
سال است در پایانه خوراک میعانات گازی مشغول 
به کار هســتم. در کنار شــیرینی هایی که در کار 
داریم، با ســختی هایی نیز مواجه ایم. تابستان های 
این منطقه بســیار گرم و طاقت فرساســت، اما به 
دلیل عالقه ای که به کار دارم، این سختی ها را به 
جان می خرم. اکنون به صورت اقماری کار می کنم 
و بهتر اســت تدابیری برای ساکن شدن ما در نظر 
گرفته شــود تا در کنار خانواده هایمان باشیم. کار 
با سختی همراه اســت؛ اما از اینکه تجربه کسب 
می کنیــم، برایمــان لذت بخش اســت. از زمانی 
که به پاالیشــگاه آمدم، ســال تحویل را در اینجا 
بودم، برای چیدن ســفره هفت سین نیز هرکدام از 
کارکنــان این واحد آنچه دارنــد، می آورند و زمان 

تحویل سال نو، دور آن می نشینیم.«
صادرات بنزین، شیرین ترین تجربه

نســیم مالیمی در حال وزیدن است و دلیل 
آن بــه بارندگی شــب قبل بازمی گــردد، دو نفر 
ســر حوضچه ای ایســتاده اند و در مورد آن با هم 
صحبت می کنند. پس از پرس وجو متوجه می شوم 
نام این حوضچه، ولو اســت که در پایانه دریافت 
میعانات گازی قرار دارد. یکی از شاخص های این 
حوضچه صفر و صد بودن آن است، یعنی به وسیله 
این ولو زمان تعمیرات اساســی از ورود میعانات به 
پاالیشــگاه جلوگیری و بعــد از تعمیرات نیز با باز 
کردن آن، دوباره خوراک به واحدها ارسال می شود.
مهرداد رحیمی پور، یکی از کسانی است که باالی 
ولو ایستاده و مسئولیت نقل و انتقاالت پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را به عهده دارد و از کهگیلویه و 
بویراحمد آمده و به صورت روزکار فعالیت می کند. 
می گوید: »بیشتر نقل و انتقاالت پایانه خارک را به 
عهده دارم. ســال 9۲ در آزمون استخدامی شرکت 
کردم و سال 95 نیز دعوت به کار شدم. زمانی که 
به پاالیشــگاه آمدم، تنها یک فاز راه اندازی شده 
بود. با گذشــت یک ســال و نیم دو فاز دیگر نیز 
به بهره برداری رســید. بهترین تجربه کاری ام به 
زمانی مربوط می شــود که در یکی از بزرگ ترین 
پاالیشــگاه های میعانات گازی خاورمیانه مشغول 
به کار شــدم. همچنین نخستین روزی که بنزین 
از پاالیشــگاه برای صادرات به انبار نفت فرستاده 
شد نیز یکی از شیرین ترین تجربه های کاری من 

است.«
بهره مندی از تجارب قدیمی ها

امین دورخیز، ناظــر اجرایی مدیریت پروژه، 
نفر دومی اســت که کنــار حوضچه ولو ایســتاده 
اســت. 13 سال ســابقه کار دارد که سه سال آن 
را در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بوده و 10 سال 

هم در اسکله شــهید رجایی بندرعباس کار کرده 
اســت. او می گوید: »مدتی که در پاالیشگاه ستاره 
هســتم، با آنچه در گذشته فعالیت می کردم، قابل 
مقایسه نیست، زیرا در اسکله شهید رجایی، بیشتر، 
کارهای ترمیمی و بازســازی داشــتیم یا وســعت 
کمی از بندر گسترش پیدا می کرد که قابل مقایسه 
با ســاخت پاالیشگاهی به مساحت ۷00 هکتار در 
سه سال نیســت. در این مدت نکات زیادی را در 
بخش عمران )جاده ســازی، ساختمان سازی و...( 
یاد گرفتــم.«او ادامه می دهد: »زمانی که وارد کار 
می شوم، برای کاهش درصد خطایم از تجربه افراد 
قدیمی اســتفاده می کنم و ســعی در به روز کردن 
اطالعــات خود دارم. از ایــن رو به جوانان توصیه 
می کنم اســتفاده از دانش نیروهای بــا تجربه را 

سرلوحه کار خود قرار دهند.«
پاالیشگاه، خانه و زندگی ام است

دفتر تعمیرات دســتگاه های ثابت، در داخل 
واحد قرار دارد و کانکسی به آن اختصاص داده شده 
تا مســئوالن مربوط بتوانند خود را در کوتاه ترین 
زمان ممکن به مناطق حساس برسانند. در توصیف 
ایــن واحد باید گفت تقریبا تمــام تجهیزات مورد 
اســتفاده، ساخت داخل اســت، ضمن آنکه تعمیر 
کمپرسورها نیز با توان و دانش متخصصان ایرانی 
انجام می شود و بســیاری از تجهیزات، مهندسی 
معکوس شــده اســت. بــا رضا احمــدی، رئیس 
تعمیرات دستگاه های ثابت گفت وگو می کنم. از او 
درباره قرار گرفتن دفتــر کارش در میان کارکنان 
می پرســم که در پاسخ می گوید: »وقتی یک مدیر 
به میان کارکنان خود می رود و در کنار آنهاســت، 
نیروهــا به کار دلگرم می شــوند و بــا دل و جان 
فعالیت می کنند؛ زیرا مدیرشــان از سختی کار آنها 
آگاه است. پاالیشگاه، خانه و زندگی ام شده است، 
باید کشورمان سر پا باشد تا خانواده هایمان بتوانند 
راحت زندگی کنند« او افتخار می کند که می تواند 
به نفرات زیرمجموعه خود آموزش دهد یا اینکه از 
افراد باتجربه تر مطالب جدیدی یاد بگیرد. متاسفانه 
کسانی که ۲0 سال پیش با آنها کار می کرده، دیگر 
در بین شان نیســتند تا از تجارب آنها بهره بگیرد. 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در مقایسه با دیگر 
پاالیشگاه های کشور در جوان بودن و بهره مندی 
از تجهیزات بومی، ســرآمد اســت. می پرســم آیا 
خانواده شما توانسته با شرایط کارتان کنار بیاید که 
در پاسخ می گوید: »سال گذشته خانواده ام ایام عید 
به بندرعباس آمده بودنــد تا مرا ببینند. کلید خانه 
را گرفتنــد و رفتند، اما به دلیل حجم باالی کار در 
پاالیشگاه، این مدت را نتوانستیم کنار هم باشیم.«

نخستین پاالیشگاه سبز کشور
به ســمت دفتر اچ اس یی پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فــارس حرکت می کنــم. از فعالیت های این 
واحد می توان به کســب عنوان اولین پاالیشــگاه 
ســبز کشور اشــاره کرد، زیرا برای رسیدن به این 
هدف باید برنامه ریزی های مختلفی پیش رو باشد 
تا بتوان تمام نکات زیســت محیطی را رعایت کرد. 
یک نفر از آزمایشــگاه معتمد سازمان محیط زیست 
به صــورت دوره ای بــه پاالیشــگاه می آید و آب 
برگشتی به دریا و خروجی دودکش ها و... را پایش 
می کند، ضمــن آنکه این پاالیشــگاه بیش از ۷0 
هکتار فضای ســبز دارد و در زمینه پســماندهای 
صنعتی و غیرصنعتی نیز قراردادهایی با ســازمان 
مدیریت پسماند بسته است.مهرداد دهداری، مدیر 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس می گوید:  اچ اس یی 
»تفاهم نامه ای با ســازمان محیط زیســت داریم تا 
به مناطق حفاظت شده و انتخاب گونه های گیاهی 
مقاوم در برابر کم آبی کمک کنیم. اچ اس یی در تمام 
مراحــل پیش راه اندازی، راه انــدازی و بهره برداری 
از واحدهای پاالیشــگاه حضور داشــته و دارد.« او 
بهداشت را یکی از مهم ترین بخش های کاری خود 
می داند و می گوید: »بهداشــت بیــش از 3 هزار و 

400 کارمند را به عهده داریم. به دلیل حساســیت 
این کارگروه، کارشــناس ماهری را در پاالیشگاه 
مســتقر کرده ایم تــا روی رســتوران، معاینه های 
دوره ای، معاینه هــای زمان اســتخدام و... نظارت 
داشته باشند.« حذف مخاطرات شغلی نیز به صورت 
تحلیلی در واحدهای پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
انجام می شود، ضمن آنکه اقدام هایی در خصوص 
بسته های آموزشــی برای کارکنان و خانواده های 
آنها نیز صورت گرفته اســت. پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس، به عنوان یکی از شــرکت های برتر از 
سوی بهداشت استان هرمزگان انتخاب شده است.

در زمینه بهداشــت روان نیز یک کارشــناس طب 
صنعتی در پاالیشــگاه مستقر شده و قبل از جذب 
نیرو، تست های الزم از او گرفته می شود. دهداری 
ادامه می دهد: »زمانی که سرتیتر ما پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی 
جهان باشد، باید به ســمت شکوفایی و اقدام های 
شایســته حرکت کنیم.« بی سیم او روشن است و 
مرتب واحدها، شرایط خود را اعالم می کنند تا اگر 
مورد خاصی پیش آمد، در کوتاه ترین زمان ممکن 
برطرف شــود. از این رو می توان گفت که ایمنی، 
جزء جدایی ناپذیــر فعالیت های یک محیط صنعتی 
به شــمار می رود. او می گوید: »سه شنبه هر هفته، 
جلسه های مدون هفتگی ایمنی با حضور مدیر ارشد 
پاالیشــگاه برگزار می شــود. گزارش تمام واحدها 
از ســوی اچ اس یی بررسی می شــود و در نهایت 
تشویق یا تنبیه هایی برای کارکنان خواهیم داشت. 
همچنین جلســه هایی قبل از راه اندازی داریم و تا 
زمانی که واحد ایمنی امضا نکند، کســی نمی تواند 
اســتارت واحــد را بزند.«دهــداری ادامه می دهد: 
»از یکی، دو سال گذشــته ارزیابی ریسک ها را از 
زونکن ها و بایگانی ها بیرون آوردیم و شرح وظیفه 
هر کسی مشخص شده است، ضمن آنکه ارزیابی 
نظام آراســتگی تمام واحدهای عملیاتی پاالیشگاه 
و ارائــه گزارش ارزیابی و انتخــاب واحدهای برتر 
را نیز در برنامــه داریم. بیش از 3۶ بازدید گروهی 
از ایمنی واحدها صورت گرفته اســت. همچنین از 
تمامی ماشین آالت سبک و سنگین نیز در بدو ورود 
به ســایت پاالیشگاه بازرســی و چک لیست های 
بازرسی از ماشین آالت و تجهیزات تکمیل می شود. 
اســتندبای کردن آتش نشانی در زمان فعالیت های 
گرم صــورت می گیرد، به این معنــا که وقتی کار 
جوشکاری و... شروع می شود، نیروی آتش نشان نیز 
در آنجا حضور دارد. نیاز است براساس انواع خطر، 
مانورهایــی برگزار کنیم تا واکنش را در شــرایط 
اضطــراری تحلیل کنیم و نقــاط قوت و ضعف را 
بیابیم. برای ایمنی بیشتر، پاالیشگاه را به ۶ قسمت 
تقســیم کرده ایم و برای هرکدام از آنها یک مدیر 
اچ اس یــی در نظر گرفته ایــم و زیر نظر هرکدام از 
آنها نیز یک سوپروایزر و افسر قرار دارد.«آموزش، 
یکی از ارکان اصلی اچ اس یی به شمار می رود، زیرا 
تا زمانی که آموزش نباشد، نمی توان مبحث ایمنی 
را به طــور جدی دنبال کرد، از این رو پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس برای نفرات جدید دوره هشت 
ســاعته آموزش جامــع اچ اس یی برگــزار می کند 
تا فرد تازه وارد با این موضوع آشــنا باشــد. راننده 
تدافعی و اســتراتژیک، یکی از محورهایی اســت 
که از هیئت های اتومبیلرانی دعوت شــده آموزش 
رانندگــی حرفه ای بــرای راننــدگان آمبوالنس و 
آتش نشانی صورت گیرد. مدیر اچ اس یی پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس با اشــاره به مقولــه آموزش 
می گوید: »یک ســری از قوانین طالیی اچ اس یی 
را به صورت بروشور درآورده ایم تا بازدیدکنندگان با 
این قوانین آشــنا باشند. ضمن آنکه در تدوین نشر 
کتب تخصصی اچ اس یی با دانشــگاه ها و استادان 
مختلف در ارتباط هستیم.«او می افزاید: »در آینده 
اتاق فکر اچ اس یی تشــکیل خواهد شد تا متناسب 
با نام خلیج فارس بتوانیم برندســازی کنیم. اکنون 

در جلســه های پیش راه انــدازی حرفی برای گفتن 
داریم. بایــد مطالعات علمــی در زمینه مخاطرات 

داشته باشیم.«
ساخت بیمارستان ۲۶4 تخت خوابی

بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعباس، 
بزرگ ترین بیمارســتان اســتان هرمزگان و یکی 
از بیمارســتان های مرجع اســتان به شمار می رود 
که بیماران زیادی از سراســر هرمــزگان و حتی 
اســتان های مجاور برای اقدام های تشــخیصی و 
درمانی به این بیمارســتان ارجاع می شــوند. این 
مرکز آموزشــی، تحقیقاتی، درمانی و بهداشــتی 
زیر نظر دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان است، از 
این رو برای گســترش و ارائة خدمات بیشتر این 
بیمارســتان، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همسو با 
مســئولیت اجتماعی خود با دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان تفاهم نامه ای امضا کرده اند تا بر اســاس 
آن بیمارستان ۲۶4 تخت خوابی ستاره خلیج فارس 
ســاخته شــود و به بهره بــرداری برســد و مردم 
هرمزگان و بندرعباس بتوانند از خدمات آن استفاده 
کنند.مهدی جعفری نســب، مدیر پروژه بیمارستان 
۲۶4 تخت خوابی نفت ستاره خلیج فارس می گوید: 
»تفاهم نامــه این پروژه در تاریــخ ۶ خرداد 9۷ با 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان به امضا رسید و 
تفاهم نامه اولیه این پروژه 9 هزار و ۶00 متر شامل 
۲۶4 تخت خواب، بدون بخش های تخصصی بود. 
بعد از مراســم کلنگ زنی و تفاهم نامه اولیه ای که 
تنظیم شد، نامه ای از دانشگاه علوم پزشکی، مبنی 
بر درخواســت بخش های تخصصی از پاالیشگاه 
نفت ستاره خلیج فارس دریافت کردیم. با توجه به 
بررسی های اولیه متوجه شدیم طرحی که دانشگاه 
علوم پزشــکی می خواهد، در مقابــل متراژی که 
در نظر گرفته ایم، قابل تعریف نیســت. به همین 
دلیل طرح در چند مرحله بررســی شود و بر اساس 
فاز یک طراحی از ســوی مشــاور این طرح ارائه 
و متــراژ نهایی بیمارســتان نزدیک به ســه برابر 
شد.«او ادامه می دهد: »ســاخت بیمارستان ۲۶4 
تخت خوابی بیمارســتان نفت ســتاره خلیج فارس 
فراتر از خواســته های دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمــزگان، تهیــه و تنظیم شــده و تاییدیه های 
الزم از دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز اخذ 
شده اســت.« به گفته جعفری نســب، »ساختمان 
بیمارســتان، پروژه ای خیرخواهانه است که اداره و 
بهره برداری آن با دانشــگاه علوم پزشکی است و 
مالک این پروژه، پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 
نیســت. ساخت این بیمارستان تا آبان 98، نزدیک 
به ۲1 درصد پیشــرفت داشــته است.«پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس افزون بر ســاخت بیمارستان 
۲۶4 تخت خوابی در بندرعباس، گام های دیگری 
همســو با مســئولیت اجتماعی برداشته که از آن 
جملــه می توان به برگزاری نخســتین جشــنواره 
سالمت ستاره خلیج فارس و ارائه خدمات بهداشت 
چشــم و روان به صورت رایگان برای عموم مردم، 
حمایــت از تیم بســکتبال بانوان بــا عنوان تیم 
بسکتبال »نفت ســتاره خلیج فارس« و حضور در 
لیگ کشــوری، حمایت از منطقه حفاظت شده گنو 
و گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی اشــاره کرد. 
دیگر فعالیت هــای این پاالیشــگاه عبارت اند از: 
آزادی زندانیــان جرایم غیرعمد به جای خرید گل 
و شیرینی در مناسبت های مختلف )فوت کارکنان، 
انتصاب مدیران و...(، امتناع از شهرک سازی برای 
کارکنان شرکت با هدف ایجاد رونق در ساخت وساز 
هرمزگان و کاهش تبعات اجتماعی دیوارکشی بین 
کارکنان و مردم، اجرای بیش از ۷0 هکتار فضای 
ســبز در محیط پیرامونی و جاده های مواصالتی، 
برگزاری تورهــای تفریحی با محوریت جمع آوری 
زباله از حاشــیه دریا و رودخانــه و اعطای یک تا 

هفت روز از حقوق کارکنان به مناطق سیل زده.
گام آخر

روشــنای روز به دقایق پایانی خود رسیده و 
آسمان لباسی نارنجی بر تن کرده است. به سمت 
محل استراحت می روم، در راه آنچه در پاالیشگاه 
دیده و صحبت هایی که شــنیده ام، با نظمی خاص 
همچــون عقربه هــای ســاعت در ذهنم حرکت 
می کنند. مودت، دوســتی و ایجاد روحیه همدلی 
و مشــارکت بین کارکنان پاالیشــگاه، برجسته تر 
از هر موضوعــی به نظرم می آیــد. کارکنانی که 
توانسته اند با این روحیه مقابل کمبودها و کاستی ها 
بایستند و با بهره گیری و اشتراک گذاری تجربیات 
قدیمی های پاالیشــگاه، جوانانــی کارآمد و مفید 

برای کشور و ایران سربلند باشند.
منبع: هفته نامه مشعل

گزیده

آئین نامه پتروپاالیشگاهها تصویب شد؛

انتشار اوراق مشارکت برای توسعه صنایع پایین 
دستی نفت

وزارت نفت بــه منظور جلوگیری از خام فروشــی، افزایش صادرات 
غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده باال در صنعت نفت، اوراق مشــارکت منتشر 

خواهد کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از صدا و ســیما، وزارت نفت با هدف 
جذب ســرمایه های مردمی به منظور جلوگیری از خام فروشــی، افزایش 
صــادرات غیرنفتی و ایجــاد ارزش افزوده باال در صنعت نفت وتوســعه 
صنایع پایین دســتی این صنعت، اوراق مشــارکت منتشر خواهد کرد.با 
تصویب آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت 
خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، در هیئت دولت 
وزارت نفت مکلف شــد، از طریق اعطای تنفــس خوراک )عدم دریافت 
بهای خوراک در ســال های اول و تعویق آن به ســال های دورتر( اوراق 
بهادار جذابی را منتشــر کند که مالکان نقدینگــی ترجیح دهند به جای 
ســپرده گذاری در بانک، در این اوراق ســرمایه گذاری کنند.مطابق این 
آئین نامــه، وزارت نفت به منظور اطالع رســانی صحیح به عموم مردم 
برای جلب مشارکت در سرمایه گذاری در طرح های موضوع قانون، مکلف 
اســت نســبت به انتشــار متن قانون و آئین نامه به همراه فرآیند اجرای 
ارســال درخواست سرمایه گذاری، نمونه گزارش های امکان سنجی فنی و 
اقتصــادی طرح و… در تارنمای خود اقدام کند.همچنین، این وزارتخانه 
باید طی فراخوان عمومی از متقاضیان استفاده از تسهیالت موضوع قانون 
دعوت کند درخواســت خود را در مهلت تعیین شده در فراخوان به همراه 
گزارش های فنــی و اقتصادی طرح مورد نظر به این وزارتخانه ارســال 
کنند.گزارش های فنی و اقتصادی هر طرح باید از ســوی شــرکت های 
دارای صالحیت، تهیه و در زمان بندی مندرج در فراخوان برای ارزیابی به 
وزارت نفت ارســال شود. همچنین سرمایه گذاران باید برنامه تأمین منابع 
مالــی مورد نیاز طرح مورد نظر را چه از طریق آورده خود و چه از طریق 
دیگر منابع داخلی و خارجی با ارائه مدارک و مستندات کافی اعالم کنند.

رئیس اچ اس ایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هشدار داد:

خطر در کمین مصرف کنندگان ال پی جی به 
عنوان سوخت خودرو

رئیس اچ اس ایی شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی درباره 
خطرهای مصرف ال پی جی به عنوان ســوخت خودروها هشدار داد و گفت: 
الزم اســت هموطنان به منظــور جلوگیری از خطرهــای احتمالی و حفظ 
سرمایه های مادی و معنوی خود، از نصب سیلندر گاز مایع یا همان ال پی جی 
به صــورت غیرمجاز و نیز مراجعه به مراکز غیرمجاز برای تبدیل خودرو خود 

به ال پی جی جداً خودداری کنند.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، ایرج کلهری در این باره اظهار کرد: متاسفانه به تازگی عده ای 
از هموطنــان به دلیل عدم آگاهی از خطــرات احتمالی، توجه ناکافی به 
خطرات احتمالی یــا ترجیح موارد اقتصادی به ایمنی، نســبت به نصب 
سیلندر گاز مایع )ال پی جی( در خودروهای خود در مراکز غیرمجاز اقدام یا 
سوخت ال پی جی را نیز از مراکز غیرمجاز دریافت می کنند که این موضوع 
عالوه بــر خطرات جانی و مالی برای خود فــرد و خانواده او، پیامدهای 
خســارت باری را برای کارکنان این مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان 
به دنبال خواهد داشت.وی با اشاره به لزوم رعایت استانداردها و الزام های 
ایمنی در اســتفاده از این ســوخت تاکیدکرد: نصب ســیلندر گازمایع یا 
ســوختگیری در کارگاه هــای غیرمجاز برای فرد و خانــواده  و اطرافیان 
او بســیار فاجعه آفرین خواهد بود و همــه روزه گزارش های متعددی از 
حوادث در این کارگاه ها دریافت می کنیم.رئیس اچ اس ایی شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر لزوم هوشیارســازی مردم در 
این باره گفت: اگرچه توزیع ال پی جی برعهده شــرکت های توزیع کننده 
بخش خصوصی اســت، شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
تالش می کند با احساس مســئولیت درباره احتمال باالی وقوع حوادث 
جبران ناپذیر در این باره هشدارهای الزم را به هموطنان ارائه کند.کلهری 
افزود: اگر فرآیند استفاده غیرمجاز از ال پی جی به عنوان سوخت خودروها 
ادامه یابد، متاســفانه به دلیل رعایت نکردن الزام های ایمنی آمار حوادث 
در آینده به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.کلهری با تاکید بر لزوم 
بررسی های دوره ای درباره اســتفاده غیرمجاز از سوخت ال پی جی گفت: 
الزم است همه افرادی که استفاده از سوخت ال پی جی به لحاظ اقتصادی 
برایشــان اولویت دارد و از طریق حمل ونقل به امرار معاش می پردازند، از 
طریق سامانه IRNGV.IR نسبت به گازسوز کردن خودرو خود اقدام کنند 
تا در روندی قانونی، اســتاندارد و ایمن، سوخت پاک و ارزان سی ان جی 

دریافت کنند.
بی خیال مکمل های بنزین شوید

سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: هیچ کدام از 
خودروهای موجود به مکمل های بنزینی نیاز ندارند و الزم نیست که افراد از 

این مواد افزودنی و مکمل های بنزین استفاده کنند.
فاطمه کاهی در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که تاکید شــرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی این اســت که ســوخت توزیعی نیازی به 
مکمل نــدارد، تصریح کرد: این موضوع مربوط بــه تمام خودروها حتی 
خودروهای خارجی می شود و عرضه مواد افزودنی و مکمل های بنزین در 
جایگاه های ســوخت مورد تأیید این شرکت نیست.وی تصریح کرد: حتی 
اســتفاده از مکمل هایی که اســتاندارد کافی نیز دارند، توصیه نمی شود؛ 
چراکه بنزین عرضه شده در تمام جایگاه های عرضه سوخت کشور مطابق 
با اســتانداردهای شــرکت ملی پاالیش و پخش، تولید و توزیع می شود.

به تازگی نیز شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی اطالعیه در این باره 
منتشــر و اعالم کرد که عرضه مواد افزودنــی و مکمل های بنزین مورد 
تأیید شــرکت ملی پخش نیست.با کم شدن بنزین ســوپر در جایگاه ها 
بازار مکمل های بنزین داغ شــده تا جایی که حتی برخی از جایگاه دارها 
مالکان خودرو را مجبور به اســتفاده از مکمل های بنزینی می کنند و این 
 در حالی اســت که چندین سال است که استفاده از این مکمل ها توصیه

 نمی شود.
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بین امللل

اخبار نفت جهان

واردات نفت چین برای هفدهمین سال
 رکورد زد

واردات نفت خام چین در ســال ۲0۱۹ با رشــد تقاضا از ســوی 
پاالیشگاه های جدید، به میزان ۹.۵ درصد نسبت به سال ۲0۱۸ رشد کرد 

که هفدهمین رشد ساالنه متوالی بود.
آمار اداره کل گمرک چین نشــان داد این کشور در سال میالدی 
گذشته 50۶ میلیون تن نفت خام وارد کرد که 9.5 درصد باالتر از سطح 
سال ۲018 بود. بر اساس محاســبات رویترز، این میزان واردات معادل 
10.1۲ میلیون بشــکه در روز است.طبق آمار گمرکی، واردات نفت خام 
چین از ســال ۲013 هر سال افزایش داشته است.واردات نفت خام چین 
در دســامبر 45.۷۶ میلیون تن معادل 10.۷۶ میلیون بشــکه در روز در 
مقایســه با 11.13 میلیون بشــکه در روز در نوامبر بود.افزایش ساالنه 
خرید نفت چین معادل 88۲ هزار بشکه در روز بوده و تحت تاثیر تقاضا 
از سوی پاالیشــگاه های جدیدی روی داده که 900 هزار بشکه در روز 
به ظرفیت پاالیش نفت چین اضافه کرده اند.واردات دســامبر با استفاده 
پاالیشگاه های خصوصی از سهمیه واردات ساالنه شان افزایش پیدا کرد 
در حالی که پاالیشگاه های دولتی پیش از تعطیالت سال نوی میالدی 
به ذخیره ســازی اقدام کرده بودند.به گفته چن جی یائو، مشاور نفت در 
شرکت FGE، پاالیشگاه های مستقل چینی شامل هنگلی و رانگ شنگ 
خریدشان را پیش از پایان سال افزایش دادند تا از سهمیه واردات ساالنه 
خود نهایت استفاده را ببرند.با این همه پاالیشگاه های دولتی در بحبوحه 
باال رفتن نرخ های کرایه نفتکش در اکتبر، روند خریدشــان را آهســته 
کردنــد.در این بین، واردات گاز طبیعی چین شــامل LNG و واردات از 
طریق خط لوله در دسامبر 9.45 میلیون تن بود که سومین رکورد باالی 
ماهانه بود.با خرید چشمگیری که چین در دسامبر داشت، برای دومین ماه 
متوالی از ژاپن به عنوان بزرگترین واردکننده LNG جهان سبقت گرفت.
واردات گاز چین در سال ۲019 به میزان ۶.9 درصد رشد کرد و به 9۶.5۶ 
میلیون تن رسید با این حال کمتر از نرخ 31.9 درصد در سال ۲018 بود.

بر اساس گزارش رویترز، رشد مصرف گاز چین در سال میالدی گذشته 
که در پی کندی رشد اقتصادی و رشد تولید داخلی گاز، پکن روند اجرای 

برنامه سوئیچ از زغال سنگ به گاز را آهسته کرد، کند شد.
لزوم بازبینی غیراحساسی درباره 

دوران گذار انرژی
دبیرکل سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کرد که 
گذار از انرژی های فســیلی به انرژی های تجدیدپذیر، مسیری سرراست 

نیست.
به گزارش پایگاه اینترنتی اویل اندگس  میدل  ایست، محمد سانوسی 
بارکیندو گفت: ما در کنار دیگر بخش های صنعت )نفت(، در خط مقدم 
طرفداری از دوران گذار همه شــمول بوده ایم.وی گفــت: در دورنمای 
۲019 پیش بینی نمی کنیم نفت و گاز با انرژی های تجدیدپذیر به چالش 
کشیده شوند. پیش بینی ما هم رشد مستمر انرژی و هم رشد تقاضا برای 
نفت و گاز است و تا سال ۲040 پیش بینی می کنیم این دو منبع انرژی 
50 درصــد از مجموعه انرژی را به خود اختصاص دهند. دبیرکل اوپک 
اعالم کرد افزایش جمعیت، ادامه پیشرفت در کشورهای در حال توسعه 
و رشــد اقتصاد جهانی تا ســال ۲040 میالدی مستلزم سرمایه گذاری 
سنگین صنعت نفت به روشی پیش بینی پذیر برای تأمین این رشد تقاضا 
و همچنین توجه به نگرانی های زیســت محیطی است.بارکیندو با تأکید 
بر لزوم تغییر گفتمان مربوط به دوران گذار انرژی، افزود: شــرکت ها با 
چالش های جدی در دسترســی به تأمین مالی روبه رو هستند که نگران 

کننده است.
هشدار عراق درباره تحریم های نفتی آمریکایی

مسئوالن عراقی درباره سقوط این کشور در صورت وضع تحریم های 
آمریکا، از جمله ممنوعیت دسترســی به یک حساب در آمریکا که عراق 

درآمدهای نفتی خود را در آن ذخیره می کند، هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، پس از رأی پارلمان عراق در 
ماه ژانویه امســال برای اخراج نیروهای خارجی، از جمله 5 هزار و ۲00 
سرباز آمریکایی، رئیس جمهوری آمریکا خشمگین شد و تهدید کرد: ما 
تحریم هایی علیه آنها وضع می کنیم که هرگز مشابه آن را ندیده اند.یکی 
از مسئوالن عراقی گفت: نخست وزیر موقت یک تماس تلفنی دریافت 
کرد که تهدید می کرد اگر سربازان آمریکایی اخرج شوند، حساب عراق 
در بانک مرکزی آمریکا مسدود می شود.رأی مجلس عراق برای اخراج 
نیروهای آمریکایی، ناشی از خشم از ترور فرماندهان نظامی ایران و عراق 
به دســت پهپادهای آمریکایی بود.حساب بانک مرکزی عراق در بانک 
مرکزی آمریکا در ســال ۲003 میالدی و پس از حمله آمریکا به عراق 
ایجاد شد.طبق قطعنامه 1483 سازمان ملل که تحریم های جهانی ضد 
صنعــت نفت عراق را پایان داده بود، همه درآمدهای نفتی این کشــور 
باید به حساب یادشده در بانک مرکزی آمریکا ریخته شوند.یک مسئول 
عراقی گفت: ما یک کشــور تولیدکننده نفت هســتیم؛ آن حساب ها به 
دالر هســتند و قطع دسترســی به آنها به معنای قطع کامل درآمدهای 

دولت است.
تا پایان سال ۲0۲0 میالدی؛

برداشت روزانه نفت از میدان مشترک کویت و 
عربستان به ۲۵0 هزار بشکه می رسد

کویت پیش بینی کرد که تولید روزانه نفت از منطقه بی طرف میان این 
کشور و عربستان تا پایان سال جاری میالدی به ۲۵0 هزار بشکه می رسد.

بــه گزارش خبرگزاری رویترز از کویــت، خالد الفاضل، وزیر نفت 
کویت، گفت: امضای یادداشت تفاهم به معنای بازگشت تولید روزانه ۲50 
هزار بشــکه پیش از پایان سال ۲0۲0 میالدی است.کویت و عربستان 
پنج سال پیش به دلیل اختالف، تولید نفت از دو میدان نفتی در منطقه 
بی طرف میان دو کشور را متوقف کردند. مجموع تولید این دو کشور از 
این میدان ها به 500 هزار بشکه در روز می رسید.وزیر نفت کویت اعالم 
کرد افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور بر پایبندی آن به سهمیه تولید 

خود در توافق جهانی کاهش تولید نفت، تأثیر نمی گذارد.

بهشت نفتی جدید برای روسیه
شــرکت های نفتی روســیه که به 
دلیل مشارکت روســیه در پیمان کاهش 
تولیــد اوپک پالس، بــرای دنبال کردن 
اهداف داخلی تحت فشار قرار گرفتند، به 
منطقه ای چشم دوخته اند که آن چنان که 
باید تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش ایسنا، زمانی که نشست 
روسیه-آفریقا در اکتبر ۲019 برگزار شد، 
بســیاری از ناظران صنعت بــر این باور 
بودند که اکثر پروژه هــای مورد بحث تا 
حدودی به دلیل چشم اندازهای اقتصادی 
مختلفی که دارند، از مرحله سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی فراتر نخواهد رفت. عالوه 
بر صادرات گندم، فناوریهای هســته ای، 
تسلیحات مرســوم و معدنکاری سنگهای 
معدنی، نفت هم در این برنامه به چشــم 
با  نفت روســی  می خــورد. شــرکتهای 
گذشت سه ســال از توافق کاهش تولید 
اوپک و تثبیت قیمتهــای نفت در حدود 
۶0 دالر در هــر بشــکه، نقدینگی کافی 
برای سرمایه گذاری دارند اما در خصوص 
پروژه های داخلی، با ابهام مواجه هســتند 
زیرا هیچ کــدام از آنها نمی خواهند پروژه 
آنها مشــمول مازاد ظرفیــت تولید قرار 
بگیرد.از سوی دیگر تحریمهای بین المللی 
و پیامدهــای آنها، روســیه را وادار کرده 

اســت فراتر از مقصدهای سرمایه گذاری 
معمول خــود نگاه کنــد و در نتیجه این 
کشور از ســال ۲014 هیچ سرمایه گذاری 
در اروپا نداشــته است. شــرکت گازپروم 
اکنون یک ســرمایه گذار ناخوشــایند در 
اروپا بوده و حتی شــرکت خصوصی لوک 
اویل هم بــه دنبال فــروش دارایی های 
پایین دســتی خود و کاهش حضورش در 
بخش کســب و کار خرد در اروپا اســت. 

ســرمایه گذاری در آمریکا یا کانادا هم به 
دالیل کامال سیاسی خارج از بحث است. 
در حالی که شرکتهای ملی نفت خاورمیانه 
رشــد یافته و به رقیبان تبدیل شده اند که 
به دنبال فرصتهای جدید ســرمایه گذاری 
در مناطق دیگر هستند. به دلیل همه این 
عوامــل، آفریقا به منطقه مناســبی برای 
سرمایه گذاری روســیه تبدیل شده است.
وزارت انرژی روســیه ارتبــاط بین منافع 

جدید روســیه در آفریقــا و محدودیتهای 
عرضه اوپک پالس را مکررا منکر شــده 
و اعالم کرده اســت که پروژه های جدید 
معمــوال پیش از این که به مرحله اجرایی 
برســند پنج تا هفت سال زمان می برند و 
این فاصله زمانی میان مســائل کنونی و 
تولید آتی، زیادتر از آن است که روی هر 
گونه پیش بینی تاثیر داشــته باشد. با این 
حــال هیچ کس نمی دانــد توافق کاهش 

تولید اوپک پالس چگونه متوقف خواهد 
شــد و ممکن است امســال باشد یا هر 
ســالی در دهه جاری اجــرای این پیمان 
ســرانجام متوقف شود. شــرکتهای نفتی 
باید برای آینده آماده باشــند و نمی توانند 
به  تولید  افزایش  بر اساس تصمیمی برای 
ســطح معمول تصمیم بگیرند. با توجه به 
این که اکثر غولهای نفتی آمریکایی روی 
صنعت داخلی نفت شــیل و توسعه ذخایر 
آبهای عمیق متمرکز شــده اند، روســیه 
خواهان داشــتن نقش جدیدی برای خود 
در غرب آفریقا اســت.بر اســاس گزارش 
اویــل پرایــس، جمهــوری دموکراتیک 
از مناطق کلیــدی برای  کنگــو یکــی 
ســرمایه گذاری روســیه در آفریقا است. 
با این حال جمهــوری دموکراتیک کنگو 
نخستین کشور آفریقایی نیست که شاهد 
ســرمایه گذاری روسیه است. پیش از این 
شرکت روس نفت در پروژه های تولید گاز 
در مصــر و موزامبیک ســهامی خریداری 
کرده است و لوک اویل نیز در غنا فعالیت 
داشت. با این حال جمهوری دموکراتیک 
کنگو نخستین کشــور آفریقایی است که 
در آنجا شرکتهای روسیه زیر بار تعهدات 
پیچیده ای شــامل راه کارهــای مرتبط با 

زیرساخت می روند.

اکتشاف نفت و گاز رکورد ۴ ساله را شکست
اکتشــاف گران نفت و گاز جهان در ســال ۲0۱۹ 
معادل ۱۲.۲ میلیارد بشکه نفت کشف کردند که باالترین 

حجم از سال ۲0۱۵ بود.
شــرکت »ریســتاد انرژی« در گزارشی اعالم کرد 
سال میالدی گذشته ۲۶ مورد کشف معادل بیش از 100 
میلیون بشــکه نفت ثبت شد و مناطق فراساحلی در صدر 
فهرست اکتشــافات جدید منابع نفت و گاز قرار گرفتند.
داســتان موفقیت کشور گویان از ســال ۲018 به سال 
۲019 ادامه یافت و اکســون موبیل چهار اکتشاف جدید 
را در بلوک استبروک فراساحلی خود اضافه کرد. شرکت 
»ریســتاد انرژی« برآورد کرده که اکتشــافات در گویان 
می تواند به برداشت منابعی معادل 1.8 میلیارد بشکه نفت 
منتهی شود.پالزور شــنگا، تحلیلگر ارشد واحد باالدستی 

شرکت »ریستاد انرژی« در این باره گفت: شرکت اکسون 
موبیل می تواند برای دومین سال پیاپی به دلیل تالش ها 
و نتایجی که در گویان و ســرمایه گذاریهای قابل توجه 
در قبرس داشته است، اکتشــافگر سال اعالم شود. این 
ابرغــول انرژی از نظر حجم اکتشــافات و ارزش مربوط 
به اکتشــافات استثنایی بود.این شــرکت آمریکایی سال 
میالدی گذشــته معادل حدود 1.0۷ میلیارد بشــکه نفت 
کشــف کرد که شرکت »ریســتاد انرژی« ارزش حاصل 
از این حجم اکتشــاف را حــدود ۲.۷ میلیارد دالر برآورد 
کرده است.در ســواحل موریتانی، میدان گازی اورکا که 
توسط شرکت BP اکتشاف شد، تنها اکتشاف بزرگ نبود 
اما بزرگترین کشــف انجام شده در آبهای عمیق در سال 
۲019 بود که برآورد می شــود معادل حدود 1.3 میلیارد 

بشــکه نفت ذخایر قابل برداشــت دارد. اکتشافات گازی 
اخیر در منطقه اکنون از طرحها برای ســاخت یک هاب 
LNG بیشــتر در منطقــه Bir Allah موریتانــی حمایت 
می کند.گازپــروم در روســیه دو کشــف در دریای کارا 
اعالم کرد که شــامل دینوکوف در بلوک روسانوفسکی 
و نیارمیسکوی در بلوک نیارمیسکوی بوده است. شرکت 
»ریســتاد انرژی« برآورد کرده که اکتشافات سال ۲019 
گازپروم معادل حدود 1.5 میلیارد بشــکه نفت اســت و 
دینکوف دومین کشــف بزرگ جهان در سال ۲019 بوده 
است.سایر اکتشافات فراساحلی مهم در سال ۲019 شامل 
برول پادای شــرکت توتال در آفریقای جنوبی، گلوکاس 
اکسون موبیل در قبرس، گلنگورم شرکت CNOOC در 
انگلیس و اســپوتنیک اکوئینــور در بخش نروژی دریای 

بارنتــس بود.بر اســاس گزارش اویل پرایس، شــرکت 
آمریکایــی هس و شــرکت چینــی CNOOC به دلیل 
ارزشی که از اکتشــافات جدیدشان ایجاد کردند، در رتبه 
دوم و سوم فهرســت بزرگترین اکتشافگران سال ۲019 
قرار گرفتند. هر دو شــرکت با اکســون موبیل در بلوک 
استبروک گویان همکاری دارند.شرکت هس از اکتشافات 
 CNOOC سال گذشــته حدود دو میلیارد دالر و شرکت
حدود 1.8 میلیارد دالر ارزش ایجاد کرد.شرکت فرانسوی 
توتال با حدود 8۷3 میلیون دالر ارزشــی که از فعالیتهای 
اکتشافی سال ۲019 خود ایجاد کرد، در رتبه چهارم این 
فهرست جای گرفت.شرکت »ریســتاد انرژی« در سال 
۲0۲0 انتظار دارد حجم اکتشافات جهانی در سال ۲0۲0 

همچنان به روند رشد سالهای اخیر ادامه دهد.

اینفوگرافیک
 بزرگترین شرکت های 

نفت و گاز جهان
متعلق  ســینوپک  گروه 
به کشــور چین با سهامی به 
 430 از  بیــش  ارزش 
رتبه  در  آمریــکا  دالر  میلیاد 
نخســت فهرست بزرگترین 
شرکت های نفت و گاز جهان 
دارد.  قرار   ۲0۱۹ ســال  در 
آرامکو  و  شــل  شرکت های 
رتبه های دوم و  عربســتان، 
اختصاص  خود  به  را  ســوم 
داده انــد. باال رفتــن قیمت 
نفــت خام در بــازار جهانی 
تاثیــر زیادی در بــاال رفتن 
سهام این شرکت های داشته 
است. در این اینفوگرافیک با 
بزرگترین شرکت های نفت و 

گاز جهان آشنا خواهید شد.
گرافیک: پدرام آقایی

سورپرایز جدید چین برای دنیای انرژی
چین در آســتانه امضای توافق تجاری محدود با آمریکا، 
اعالم کرد که بخش تولید و اکتشاف نفت و گاز خود را به روی 

شرکتهای خارجی و خصوصی می گشاید.
وزارت منابع چین اعالم کرد شــرکتهای دارای حداقل 
300 ملیون یوان )43 میلیــون دالر( دارایی می توانند برای 
این منظور مجوز درخواست کنند. پیش از این تنها شرکتهای 
دولتــی واجد دریافت مجوز بودند. این تغییر رویکرد نشــان 
دهنده تالش چین برای توســعه تولیــد داخلی نفت و گاز و 
کاهش هزینه واردات انرژی است.چین در چند سال گذشته 
تدابیری از جمله گشایش بخش مالی به روی مالکیت خارجی 
و ممنوعیت انتقال اجباری فناوری را اتخاذ کرده تا شکافهای 
تجاری با آمریکا را کمتر کند.نفت و گاز یکی از بخشــهایی 
بود که در ژوییه ســال گذشته از فهرست محدودیت سرمایه 
گذاری خارجی حذف شــد. اعالم جزییات جدید ســرمایه 
گذاری شــرکتهای خارجی در بخش اکتشاف و تولید نفت و 
گاز کمک کرد ارزش سهام شماری از شرکتهایی که خدمات 
تولید و اکتشــاف در چین دارند، صعود کند. در حالی که سه 
شرکت دولتی بزرگ چین در واکنش به درخواست شی جین 
پینگ، رییس جمهور چین برای تقویت امنیت انرژی کشور، 
میزان هزینه خود برای باال بردن تولید را افزایش داده اند اما 
واردات نفت خام چین همچنان رکوردشکنی می کند. واردات 
گاز چین هم در راستای تغییر الگوی مصرف از زغال سنگ 
به ســوختهای پاکتر، رشد چشمگیری داشته است.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، دنیس آیپ، مدیر تحقیقات شرکت »دایوا 
کیپتال مارکتس« در این باره گفت: کندی رشد تولید نفت و 
گاز در چین تا حدودی به دلیل ماهیت انحصارطلبانه بخش 
باالدستی است. دولت چین تمایل دارد که رقابت ایجاد کرده 
و نوآوری فناوری در بخش اکتشــاف و تولید را تشوق کند 
و ما بر این باوریم کــه اقدام مذکور می تواند به پایین بردن 
هزینه های تولید بازیگران باالدستی در بلندمدت کمک کند.
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در نشستی با حضور کارشناسان نحوه به کارگیری ظرفیت صنعت بیمه در تامین مالی پروژه های صنعت نفت بررسی شد؛ 

تبیین چهار سناریوی پیشنهادی
کنفرانس توســعه نظــام مالی در 
صنعت نفت که قرار است بهمن ماه امسال 
از ســوی موسســه مطالعات بین المللی 
انرژی برگزار شود، در سومین محور خود 
به ارزیابی این مسئله پرداخت که چگونه 
اصولی  ارائه ســازوکارهای  بــا  می توان 
نقش شــرکت های بیمه را در صنعت نفت 

پررنگ تر کرد.
جواد حدادی، رئیس کمیته راهبری 
کنفرانس توســعه نظام مالی در صنعت 
نفت روز شــنبه، ۲1 دی ماه در نشستی 
که با حضور کارشناسان و فعاالن صنعت 
بیمه برگزار شــد، بر ضرورت هم اندیشی 
و همــکاری بین نظام مالی و بازار انرژی 
کشور تاکید و اظهار کرد: این کنفرانس با 
رویکــردی کاربردی به دنبال بهره مندی 
از ظرفیت های ریالی داخلی برای تامین 
افزود:  نفتی اســت.وی  مالی پروژه های 
این کنفرانس در تالش است با رویکردی 
عملیاتی به معرفی پروژه های اولویت دار، 
توجیه پذیر و قابل تامین مالی در صنعت 
نفت بپردازد و به نوعی تنگنای ایجادشده 
در کشــور را به فرصتی برای مشارکت و 
تعامل حداکثری بین صنعت نفت و بازار 
پول، ســرمایه و بیمه داخلی تبدیل کند.
به گفته رئیس کمیته راهبری کنفرانس 
توسعه نظام مالی در صنعت نفت، معرفی 
ظرفیت ها و ابزارهای نوین مالی داخلی به 
صنعت نفت از سوی سازمان های ذی نفع 
می تواند مســیر دســتیابی به اهداف را 
هموار کند، همسو با این هدف دفتری با 
نام PFO به منظور برقراری همکاری بین 
این دو صنعت کلیدی در کشــور تشکیل 
شده اســت.حدادی هدف این نشست را 
همفکــری صنعت نفت بــا صنعت بیمه 
برای برگزاری نشســت تخصصی بیمه 
در روز کنفرانــس اعالم کــرد و افزود: 
از سوی  انجام شده  ارزیابی های  براساس 
کارشناسان، چهار ســناریوی پیشنهادی 
برای نشست تخصصی بیمه مطرح شده 
است که در بین موضوع های پیشنهادی، 
مهم ترین عنــوان که بتوانــد همکاری 
حداکثری میان صنعــت بیمه و صنعت 
نفــت را در پی داشــته باشــد به عنوان 
موضوع نشســت انتخاب خواهد شــد و 
در ادامــه هر یک از کارشناســان درباره 
ارئه  توضیحاتی  پیشنهادی خود  موضوع 

خواهند داد.
سناریوی اول؛ طرح تعریف 

بیمه نامه های تضمین
لیلــی نیــاکان، معاون پژوهشــی 
پژوهشکده بیمه مرکزی به طرح تعریف 
بیمه نامه های تضمین اشاره کرد و گفت: 
به طــور کلی برای تامیــن مالی صنعت 
نفت راهبردهــای کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت مطرح اســت که در این میان 
نظــام بانکی و بورس به ترتیب در تامین 
مالی کوتاه مــدت و میان مدت و صنعت 
بلندمدت  راهبردهــای  زمینــه  در  بیمه 
می تواند نقش تاثیرگذاری داشــته باشد.
وی به موضوع ارائه ضمانت نامه از سوی 
شرکت های بیمه اشــاره کرد و افزود: بر 
اســاس ماده 9 قانون حمایت از حداکثر 
تــوان داخلی، صنعت بیمه مکلف شــد 
برای پوشــش ریســک تولیدات داخلی 
در کنار صنعت بانکــداری اقدام به ارائه 
ضمانت نامــه کند که این مــاده قانونی 
بعدها تغییر کرد و در شکل نهایی خود به 
ارائه ضمانت از سوی موسسه ها تضمین 
تبدیل شد.نیاکان تصریح کرد: هم اکنون 
شرکت های بیمه می توانند در کنار دیگر 
خدمات بیمه ای، خدمــات تضمین ارائه 
کنند و همچنین پوشــش های ریســک 
در قالب قراردادهــای پروژه های صنعت 
برزگر  اژدر  می شــود.مالک  ارائــه  نفت 
صدیق، دبیر کمیته بیمه کنفرانس توسعه 
نظام مالی در صنعــت نفت نیز گفت: ما 
نمی توانیم از صنعت بیمه انتظار داشــته 
باشیم که برای پروژه های ما تامین مالی 
کند، اما از آنجــا که غالبا صنعت نفت از 
اوراق قرضه برای پرداخت به پیمانکاران 

خود استفاده می کند، شرکت های بیمه با 
توجه بــه محدودیت هایی که وجود دارد 
می تواننــد از ایــن اوراق قرضه به عنوان 
پشــتیبان برای پوشش تضمین پرداخت 
اســتفاده کنند.وی ادامه داد: پیمانکاران 
گاه برای تامین منابع مالی خود به ناچار 
اوراق قرضــه را زیر قیمــت در بازار به 
اگر شرکت های  که  می رســانند  فروش 
بیمــه از این فرصت اســتفاده کنند هم 
خســارت کمتری خواهد داشــت و هم 
هزینه فرصتی را برای پیمانکار خریداری 
می کننــد که لطمــه به کار آنهــا نزند. 
همچنیــن فضا برای شــرکت های بیمه 
باز خواهد شــد و می توانند در پروژه های 
عمرانی صنعــت نفت حضور تاثیرگذاری 

داشته باشند.
سناریوی دوم؛ تشکیل صندوق اتکایی 

انرژی
در ادامــه ایــن نشســت، مهدی 
ســامری، عضــو هیئت مدیره شــرکت 
بیمه تجارت نو عنــوان کرد: منابع مالی 
حاصــل از بودجه و نیــز منابع حاصل از 
بیمه های عمر، پس انداز و ذخایر دو منبع 
اصلی تامین مالی شــرکت های بیمه ای 
را تشــکیل می دهند که در ســال های 
اخیر بــا توجه به اقدام های انجام شــده 
اقبال خوبــی برای پوشــش بیمه عمر 
انجام شده اســت و می توان امیدوار بود 
برای سال های 99 تا 1400 منابع خوبی 
ایجاد شود و بتوانیم با ایجاد فرصت های 
ســرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های 
نفتی نقش بســزایی داشــته باشیم.وی 
به تشــکیل صندوق های سرمایه گذاری 
انرژی اشاره کرد و افزود: با تشکیل این 
صندوق و تداوم معرفی پروژه ها از سوی 
صنعت نفت، مزیت رقابتی ایجاد می شود 
و فرصت هــای خوبی پیش  روی صنعت 
بیمه قرار خواهد گرفت، همچنین مزیت 
دیگر تشــکیل صندوق انرژی این است 
که نفت می توانــد از منابع مالی هدفمند 
برای پروژه های خود استفاده کند.سامری 
با اشــاره به اینکه رقمی بالغ بر 10 تا 15 
هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری 
در صنعــت بیمه وجود دارد، تصریح کرد: 
در این راستا باید به صنعت بیمه اطمینان 
داد که منابع سرمایه گذاری آن تاثیرگذار 
است و اینکه ظرف مدت یک تا سه سال 
برگشت  سرمایه گذاری شــده  منابع  آتی 

داده می شود و می تواند سودده باشد.
سناریوی سوم؛ تامین مالی ریسک و 

اوراق بهادار بیمه ای
توسعه  معاون  قره خانی،  محســن 
بازار بیمــه رازی گفت: چنیــن به نظر 
می رســد که باید کنفرانس توسعه نظام 
مالــی در صنعت نفت را بــه دو بخش 
عمده تقسیم کرد؛ تامین مالی پروژه های 
نفتــی و تامین مالی ریســک.وی ادامه 
داد: صنعــت بیمه در هــر دو بخش هم 
به عنوان سرمایه گذار حرفه ای و هم تامین 
مالی ریســک می تواند ورود کند و نقش 
تاثیرگذاری داشته باشد.معاون توسعه بازار 
بیمه رازی با بیان اینکه ســهم سرمایه 
در  بیمه ای  شــرکت های  همه  پرداختی 
ســال 9۷ براســاس آمار ســاالنه بیمه 

مرکزی رقمی بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان 
است، اظهار کرد: با توجه به محدود بودن 
میــزان ســرمایه گذاری در صنعت بیمه 
و از طــرف دیگر پروژه هــای نفتی که 
اغلب مگاپروژه اند و به تامین منابع مالی 
هنگفتی نیز نیاز دارنــد، چندان صحیح 
نیســت که صنعت بیمه به این پروژه ها 
ورود کند، امــا می تواند به عنوان بیمه گر 
و تامیــن مالی ریســک خدماتــی را به 
صنعت نفت ارائه دهد.قره خانی ادامه داد: 
همچنین می توان از ظرفیت بازار سرمایه 
نیز استفاده کرد، زیرا در دنیا هنگامی که 
با محدودیــت منابع بیمه گــری روبه رو 
می شوند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده 
بیمه  ایجاد صندوق های  به  می کنند.وی 
انرژی اشــاره کرد و گفت: با تشکیل این 
صندوق ها، شــرکت های بیمه می توانند 
افزون بر بازار سرمایه، در این صندوق ها 
نیز ســرمایه گذاری کنند و البته مدیریت 
این صندوق ها نیز در اختیار شرکت های 
بیمه گذاشته شود.معاون توسعه بازار بیمه 
رازی اظهار کرد: به هر تقدیر در شــرایط 
کنونــی هر اقدامی کنیــم خودبیمه گری 
اتکایــی کردیم و واقعیت این اســت که 
در ایــران بــا حــدود ۶00 میلیون دالر 
ظرفیــت بیمه گری کفــاف تامین منابع 
مالی طرح های میان دســتی پتروشیمی را 
نخواهد کرد، چه برســد بــه پروژه های 

باالدستی صنعت نفت و گاز.
سناریوی چهارم؛ مدیریت و ارزیابی 

ریسک عملیاتی
محمدحســین طالبیان، رئیس امور 
قراردادها و بازاریابی شــرکت بازرســی 
مهندســی و صنعتی ایــران در ادامه به 
موضــوع حفظ ســرمایه اشــاره و از آن 
به عنوان تنها راهکار برون رفت از شرایط 
اقتصــادی و سیاســی حاکم بــر جامعه 
اشــاره کرد و گفت: صنعت بیمه بیشتر 
به دنبال تضمین و حفظ سرمایه است و 
حفظ این ســرمایه اگر بخواهد به سمت 
شرکت های بیمه جریان داشته باشد باید 
در مسیر ارزیابی ریسک عملیاتی درست 
و دقیق تر سوق داده شود.وی اظهار کرد: 
غالبا مدیریت و ارزیابی ریسک عملیاتی 
در صنعت بیمه ارزیابی درســتی نیست 
و این مســئله به بحث سرمایه وجودی 
صنعت نفت ضربــه خواهد زد.کنفرانس 
توســعه نظــام مالی در صنعــت نفت با 
رویکردی کاربردی برای نخستین بار از 
سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی 
با همکاری و مشارکت شرکت های اصلی 
تابع وزارت نفت، شرکت توسعه راهبردی 
دانافرافن، صندوق توســعه ملی، سازمان 
بورس، بورس انــرژی، فرابورس، بورس 
کاال، پژوهشــکده پولــی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، پژوهشکده بیمه 
و بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
انجمن هــا و تشــکل های اقتصــادی، 
شرکت های خصوصی نفت و دیگر ارکان 
بازار پول و ســرمایه کشــور، در تاریخ ۷ 

بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.
زمینه تجمیع فعالیت های بیمه ای 

شرکت ملی نفت فراهم است
در همیــن حــال، نیمــا پازوکی، 

سرپرســت معاونــت تحلیل ریســک و 
بیمه گفــت: دســتورعمل تجمیع همه 
فعالیت های مرتبط بــا موضوع بیمه در 
ســطح شرکت ملی نفت ایران که آذرماه 
امسال از ســوی مدیرعامل این شرکت 
ابالغ شــد، با انجــام اقدام هایی از جمله 
تشکیل معاونت تحلیل ریسک و بیمه در 
مدیریت پشــتیبانی ساخت و تامین کاال 
وارد فاز اجرا شــده اســت. نیما پازوکی، 
در تشریح اقدام های انجام شده در مسیر 
اجرای دســتورعمل یادشده، اظهار کرد: 
طراحی قراردادهای استاندارد بیمه ای در 
سطح شرکت ملی نفت ایران از الزام های 
اصلی ایجاد این معاونت است که می تواند 
در مسیر شفاف سازی قراردادهای بیمه ای 

راهگشا باشد.
ابالغ دستورعمل

فعالیت های  »تجمیع  دســتورعمل 
بیمه ای در سطح شرکت ملی نفت ایران«، 
آذرماه امســال از سوی مسعود کرباسیان، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران به 
شــرکت های تابع و مدیریت پشــتیبانی 
ساخت و تامین کاال ابالغ و بر اساس آن، 
مدیریت پشــتیبانی مکلف شد با همکاری 
تنگاتنــگ شــرکت های تابــع شــرکت 
ملــی نفت، نســبت به سیاســت گذاری، 
هماهنگی  و  یکپارچه سازی  سازمان دهی، 
و  شــرکت ها  بیمــه ای  تمامی امــور 
مدیریت هــای زیرمجموعه شــرکت ملی 
نفت ایــران در همه حوزه هــای بیمه ای 
انــرژی )بیمه های بخش  نظیر بیمه های 
فراســاحلی از قبیل بیمه تمام خطر اموال 
و دارایی هــا، بیمه تمام خطــر پروژه های 
خشــکی، بیمه کنترل چاه، بیمه مسئولیت 
جامع و... و بیمه های بخش فراســاحلی از 
قبیل بیمه سکوها و واحدهای بهره برداری 
بیمه تمــام خطــر پروژه های  دریایــی، 
دریایــی، بیمه دکل های حفــاری دریایی 
و... (، مهندســی، اشــخاص، حمل ونقل، 
آتش ســوزی، مســئولیت و... اقدام کند؛ 
همچنین تاکید شد از این پس تمامی امور 
مدیریت هــای  و  شــرکت ها  بیمــه ای 
زیرمجموعه از طریق مدیریت پشــتیبانی 

ساخت و تامین کاال انجام شود.
متمرکز کردن فعالیت های بیمه ای

پازوکی در ایــن زمینه توضیح داد: 
نبود سازوکار و الزام های قانونی مشخص 
و مدون در قراردادهای بیمه ای، پراکندگی 
فعالیت هــای بیمــه ای در بخش هــای 
مختلف شــرکت های تابع شــرکت ملی 
نفت و نبود آگاهــی و تخصص الزم در 
ارتباط با موضوع بیمه از ســوی کارکنان 
بیمه ای  فعالیت های  از جمله چالش های 
در سطح این شرکت است که با توجه به 
گستردگی پوشش های بیمه ای در صنعت 
نفت، دســتورعمل تجمیــع فعالیت های 
بیمه ای ابالغ و در گام نخســت، تشکیل 
معاونت تحلیل ریسک و بیمه مدنظر واقع 
شد.وی با بیان اینکه هدف اصلی معاونت 
تحلیل ریســک و بیمه، ایجاد هماهنگی 
و یکپارچگــی الزم در حوزه بیمه صنعت 
نفت است، اظهار کرد: هم اکنون شرکت 
ملی نفت بــا دو الزام قانونــی در زمینه 
بیمه روبه رو اســت، یک الزام قانونی که 

در شرکت ملی نفت وجود دارد و دیگری 
الزام قانونی که از ســمت بیمه مرکزی 
به ما دیکته می شــود، بنابراین درصددیم 
ضمن تدوین الگوها و ابزارهای استاندارد 
و قانونــی بیمــه ای بتوانیم در مســیر 
شفاف سازی قراردادهای بیمه ای گام های 
موثری برداریم.سرپرست معاونت تحلیل 
ریســک و بیمه به مزیت هــای تدوین 
الگوهــای همســان بیمه ای در ســطح 
شــرکت ملی نفت ایران اشاره و تصریح 
کــرد: تدوین ایــن دســت از الگوهای 
بیمه ای ســبب خواهد شــد تا شــالوده 
اصلی همه قراردادهــای بیمه ای که در 
سطح شــرکت ملی نفت و مدیریت های 
زیرمجموعه آن منعقد می شــود، یکسان 
باشــد و زمانی که قراردادها به شــکل 
کالن بسته شود قطعا تخفیف های خوبی 
نیز از سوی شرکت های بیمه ای دریافت 
خواهد شد.پازوکی عنوان کرد: همچنین 
این اقدام ســبب خواهد شد شرکت های 
بیمه ای با یک نوع قرارداد با شرکت ملی 
نفت ایران روبه رو باشــند و از پراکندگی 
خواهد  جلوگیری  بیمه ای  پوشــش های 
شــد.وی از دیگر اهداف تشکیل معاونت 
تحلیل ریســک و بیمه را شفاف ســازی 
مســیر قراردادهای بیمــه ای عنوان کرد 
و یادآور شــد: این معاونت مکلف اســت 
با همکاری تنگاتنگ شــرکت های تابع 
شــرکت ملی نفت ایران، نسبت به تهیه 
اسناد برای برگزاری مناقصه اقدام کند تا 
ضمن برآورد صحیح از میزان دارایی های 
تحت تملک صنعت نفت، بتوان در مسیر 
شفاف سازی واگذاری قراردادهای بیمه ای 

گام های اصولی برداشت.
چرا مدیریت پشتیبانی
 ساخت و تامین کاال

در دســتورعمل ابالغــی از ســوی 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، تاکید 
شده است که اساس کار همه امور بیمه ای 
شــرکت ها و مدیریت های زیرمجموعه از 
طریق مدیریت پشــتیبانی ساخت و تامین 
کاال قابل انجام اســت که پازوکی در این 
باره توضیــح داد: طرح بومی ســازی 10 
گروه خانــواده کاالهای پرمصرف نفت که 
هم اکنون با پیشــرفت پروژه های مختلف 
در مدیریت پشــتیبانی ســاخت و تامین 
کاال دنبال می شــود قطعا در آینده نیازمند 
پوشش بیمه ای مناسب خواهد بود، بنابراین 
یکی از اهــداف کالن و راهبردی معاونت 
تحلیل ریسک و بیمه، ایجاد سازوکار الزم 
برای پوشــش بیمه ای تجهیزات ســاخت 
داخل صنعــت نفت اســت و اینکه بتوان 
همســو با پیشرفت جمعی پروژه های طرح 
بومی ســازی، حمایت های همه جانبه ای را 
نسبت به ســازندگان داخلی شکل داد.به 
گفتــه وی، قراردادهــای بیمه ای آن چنان 
که تاکنون از ســوی شــرکت های تابعه 
منعقد شده از نگاه کارشناسی و فنی کافی 
برخوردار نیســت کــه امیدواریم با تدوین 
ابزارهای بیمه ای تخصصی، بتوان در مسیر 
پیشرفت پروژه های طرح 10 گروه خانواده 

کاالهای پرمصرف نیز گام برداشت.
جذب نیروی انسانی متخصص

سرپرست معاونت تحلیل ریسک و 
بیمه به جذب و به کارگیری نیروی انسانی 
متعهد و متخصص در این معاونت اشاره 
کرد و افزود: این معاونت از عالقه مندانی 
که به نوعــی در موضوع های فنی نفت 
حرفه ای هستند و همین طور کارشناسانی 
که با ابزار و ادوات صنعت بیمه آشــنایی 
دارند، با برگزاری دوره ها و ســمینارهای 
و مشــارکت  برای همکاری  آموزشــی 
تحلیل  معاونت  می کند.سرپرست  دعوت 
ریســک و بیمه اظهار کرد: این معاونت 
نقش مشــاور و راهبر را در پشــتیبانی 
شــرکت های تابع شــرکت ملــی نفت 
ایــران دارد و امیدواریم در ســایه تعامل 
و همــکاری همه جانبه بــا مدیریت های 
زیرمجموعه بتــوان گام های اصلی برای 
پوشــش بیمه هــای مختلف در ســطح 

صنعت نفت برداشت.

اخبار نفت

مشعل ها روشن شد؛

آذر در آستانه تحقق ظرفیت تولید ۶۵ هزار 
بشکه ای نفت

مجــری طرح توســعه میدان مشــترک آذر در شــرکت متن، از 
پیش راه اندازی بخش های مختلف واحد فرآورش مرکزی این میدان نفتی 

و راه اندازی مشعل های آن خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، 
کیوان یاراحمدی با اشــاره به پیش راه اندازی تأسیسات واحد فرآورش 
مرکزی میــدان نفتی آذر که به موازات تکمیــل فعالیت های اجرایی 
باقی مانده در دست اقدام است، عنوان کرد: مشعل های HP و LP این 
واحد پس از تکمیل فعالیت های اجرایی در تمامی بخش های مکانیکال، 
پایپینگ و برق و ابزار دقیق، پس از انجام تست های پیش راه اندازی و 
با در نظر گرفتن مؤلفه های ایمنی پایلوت مشعل ها، راه اندازی و روشن 
شــد.وی گفت: مشعل LP ارتفاعی برابر 3۷ متر دارد و دارای رایزر 1۶ 
اینچ گاز و رایزر ۲8 اینچ هواســت و مشعل HP ارتفاعی برابر ۷۲ متر 
دارد و دارای رایزر گاز ۲8 اینچ و رایزر هوای 4۲ اینچ است.یاراحمدی 
از پیش راه اندازی بخش های مختلف تأسیســات یوتیلیتی و نفتی واحد 
فــرآورش مرکزی آذر خبر داد و گفت: راه اندازی این تأسیســات هم 
 LP و HP به طور هم زمان در حال انجام است و راه اندازی مشعل های
از جمله فعالیت های انجام شــده اخیر در این چارچوب به شمار می رود.

مجری طرح توســعه میدان نفتی آذر اظهار کرد: تحقق تولید نهایی از 
این میدان مشــترک به میزان روزانه ۶5 هزار بشــکه نفت خام برای 
اواخر اســفندماه امســال هدف گذاری و برنامه ریزی شده است.میدان 
نفتی آذر از میدان های نفتی مشترک با عراق و در جنوب غربی استان 

ایالم و بین دو شهر مهران و دهلران واقع شده است.
پژوهشگاه نفت و دانشگاه قوچان تفاهم نامه 

امضا کردند
پژوهشــگاه صنعت نفت و دانشــگاه صنعتی قوچــان تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
 بــه گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت، این 
تفاهم نامه با هدف انجام پروژه های تحقیقاتی، ساخت و ارزیابی عملکرد 
کاتالیســت های نوین صنعت پتروشیمی، همکاری در تعریف و اجرای 
مشــترک پروژه های پژوهشی مورد نیاز صنایع نفت و گاز و همکاری 
در انتقال دانش و فناوری های مورد نیاز طرفین و تجاری ســازی آنها 
میان جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و علی اصغر بهشتی، 
رئیس دانشــگاه صنعتی قوچان امضا شد.شناســایی، تعریف و هدایت 
پروژه هــای دانشــجویی تحصیالت تکمیلی مورد نیــاز صنعت نفت، 
همکاری در ارائه خدمات آزمایشــگاهی تخصصی در زمینه های مورد 
نیاز و همکاری پژوهشــگاه در تخصیص سهمیه کارآموزی ساالنه به 
دانشگاه برای دانشجویان کارشناســی دانشگاه از دیگر موضوع هایی 

است که در این تفاهم دنبال می شود. 
تامین حداکثری تجهیزات پایانه های نفتی در 

داخل کشور
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از تامین برخی تجهیزات 

این پایانه با روش مهندسی معکوس خبر داد و گفت: نیروهای متخصص 
و توانمند داخلی قطعات حساس و مورد نیاز صنعت نفت را می سازند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پایانه های نفتی ایران، 
عباس اســدروز اظهار کرد: این شــرکت با توجه به مناطق عملیاتی 
متعدد در کشــور وظیفــه تداوم چرخــه صادرات و ذخیره ســازی و 
همچنین عملیات های مهم و مهندســی دریانــوردی را به نمایندگی 
از وزارت نفت و شــرکت ملی نفــت ایران به عهــده دارد.وی افزود: 
به منظــور پایداری و ایمنی در فرآیند عملیات پهلودهی و جداســازی 
 CAPSTAN کشتی های نفتکش در پایانه های نفتی، تجهیزی به  نام
یا طناب جمع کن روی یدک کش های عملیاتی نصب است که نفتکش 
هنگام عملیات پهلوگیری و جداســازی از ســوی شناورهای عملیاتی 
بــا طناب هایی به قطر ۲۲0 میلی متر و طول ۲00 متر مهار می شــود. 
بــرای پهن کردن این طناب ســنگین از این چــرخ دوار و به کمک 
نیروی انسانی موجود در یدک کش استفاده می شود.مدیرعامل شرکت 
پایانه هــای نفتی ایران تصریح کرد: با توجه به ضرورت انجام عملیات 
به صورت ایمن و ســنگینی طناب های مهار کشتی، نقش این تجهیز 
بسیارحائز اهمیت اســت؛ تجهیز مورد نظر به دلیل خرابی بیرینگ ها 
و دنده ها و پوســیدگی بدنه و هیدروموتور از ســرویس خارج شده بود 
که با توجه به نیاز عملیاتی، متخصصان تعمیرات شــناورهای عملیات 
دریایی پایانه نفتی خارک با مهندســی معکــوس و انتقال این تجهیز 
به کارگاه، پس از دمونتاژ همه اجزا و بررســی قسمت های فرسوده با 
ابتکار و طراحی دوباره، بدنه و چرخ دنده ها و سیســتم های محرک با 
استفاده از تجهیزات موجود در انبار بازسازی و به شناور منتقل و نصب 
شد.اسدروز تصریح کرد: با تعمیر این تجهیز، صرفه جویی اقتصادی 5 

میلیارد ریالی حاصل شده است.


