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بازارهاي جهاني نفت تحت تاثير يك ويروس مرگبار؛

 كرونا 
كابوس جديد نفت!

شماره

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت عنوان كرد:709 

خبرهاي خوش درماني 
براي خانواده بزرگ صنعت نفت 
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مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس خبر داد:

انعقاد امضا تفاهم نامه همکاری 
هلدینگ خلیج فارس و معاونت 

فناوری ریاست جمهوری
ضریب بازیافت نفت میدان مشترک آزادگان افزایش می یابد

خبرهای خوب از تعامل صنعت و 
دانشگاه در میدان های نفتی

معاون وزیر نفت:

پیگیری مستمر 
مشکالت صنایع پایین دستی 

پتروشیمی ضروری است
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری تاکید کرد:

توسعه تعامالت بین المللی شبکه 
نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی
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این ویــروس کرونا از کجا پیدایش شــد دیگر؟! 
نفت بیچاره تا می آید جانی بگیرد به ســدی ســخت 
می خورد. یکبار دعــوای اقتصادی چین و آمریکا نفس 
نفت را می گیرد، بار دیگر افزایش ذخیره ســازی نفت 
آمریــکا، یکبار مازاد عرضــه و کمبود تقاضا و بار دیگر  
افزایش شــمار دکل های حفاری نفت در آمریکا و حاال 
هم کرونا، ویروس ناشــناخته ای که هم می کشد و هم 
اقتصــاد جهانی را ویران می کند. عجیب اســت واقعا!! 
بر این اســاس، قیمت نفت وارد کانال 50 دالری شده 
است. وحشــت از شیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی آن 
بر رشــد اقتصادی جهان در کنــار کاهش تقاضا برای 
نفت، قیمت طالی ســیاه را در بدترین سقوط هفتگی 
خود از ماه جوالی تاکنون قرار داده اســت. در این باره، 
تحلیل گر ریموند جیمز، جان فریمن، می گوید: بازارهای 
نفــت فرض را بر این گذاشــته اند که وضعیت ویروس 
کرونا فعاًل رو به وخامت خواهد بود. قیمت نفت آمریکا 
این هفته را با سقوط بیش از ۷ درصدی به پایان رساند 
و شــاخص برنت، که بنچ مارک بین المللی قیمت نفت 
اســت هم، این هفته ۶.۴ درصد ســقوط کرد. شاخص 
دابلیوتی آی در معامالت تــا 5۳.۸5 دالر پایین آمد که 
ایــن ارزان ترین قیمت آن از ۳۱ اکتبر تا کنون اســت. 

همچنیــن این شــاخص با ثبت ســومین افت متوالی 
هفتگی ۷.۱ درصد از قیمت خود را از دست داد. این در 
حالی اســت که ویروس کرونا که بیماری شبیه سندرم 
حاد تنفســی یا سارس است هزاران نفر را مبتال و دهها 
نفر را به کام مرگ فرســتاده است. کارلوس آلبرتو دی 
کاسا، تحلیلگر ارشد شرکت »اکتیو ترید« در یادداشتی 
نوشــت: قیمت نفت تحت تاثیر شــیوع این بیماری به 
مــدت چند روز متوالــی کاهش پیدا کرده اســت زیرا 
ســرمایه گذاران احتمال مازاد عرضه در چند ماه آینده 
را پیش بینی می کنند به خصوص که آمار هفتگی اخیر 
هم رشد ذخایر بنزین آمریکا را نشان داد. بعالوه اندکی 
نگرانی نســبت به تاثیر اپیدمی چیــن روی تقاضا برای 
نفــت وجود دارد. هر چند کــه در این مرحله نمی توان 
دریافت کــه نگرانی مذکور قابل توجیه اســت و روی 
تقاضــا برای نفت تاثیر خواهد گذاشــت یا خیر. قیمت 
نفت پس از گزارش شرکت خدمات انرژی »بیکرهیوز« 
که نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته 
منتهی به ۲۴ ژانویه، ســه حلقه افزایــش پیدا کرده و 
به ۶۷۶ حلقه رسیده اســت، پایین ماند. شمار دکلهای 

حفاری در مدت مشابه سال گذشته ۸۶۲ حلقه بود.
مشروح در صفحه 15  
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

گردهمايی استارت آپ های صنعت نفت اواخر بهمن برگزار می شود؛

نفت در مسير توسعه اكوسيستم نوآوری و فناوری
امور مهندسی،  نفت در  معاون وزیر 
پژوهــش و فنــاوری با اشــاره به اهم 
فعالیت های وزارت نفت در مســیر تحقق 
توســعه اکوسیســتم نوآوری و فناوری، 
گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی صنعت 
بالغ بر 1۰۰ میلیارد  با ســرمایه ای  نفت 
تومان راه انــدازی و جزئیات آن به زودی 

اطالع رسانی می شود.
دوشــنبه،  روز  محمدزاده  ســعید 
در نشســت خبری  بهمن مــاه  هفتــم 
گردهمایــی شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ های صنعت نفت اظهار کرد: 
ایــن گردهمایــی که قرار اســت اواخر 
بهمن ماه برگزار شود، فرصت خوبی برای 
شناسایی، ارزیابی و انتخاب شرکت های 
واجد شرایط  اســتارت آپ  و  دانش بنیان 
به منظور گســترش فضای کســب وکار 
در صنعــت نفــت و ارزیابی و بررســی 
چالش های این صنعــت خواهد بود.وی 
افزود: 500 مجموعه از شــرکت ها برای 
حضور در ایــن رویداد اعــالم آمادگی 
کردند و فرآیند داوری در حال برگزاری 
اســت. این مقام مســئول با بیان اینکه 
تاکنون بیش از هزار چالش از بخش های 
مختلف صنعت نفت به صورت مشخص 
و مســتند گزارش شــده اســت، اظهار 
نوآور  دانش بنیــان،  شــرکت های  کرد: 
مجموعه  اســتارت آپی  شــرکت های  و 
چالش هــای صنعــت نفــت را در قالب 
یک بســته طراحی می کنند و در زمان 

خود ارائه خواهنــد داد.معاون وزیر نفت 
در امور مهندســی، پژوهش و فناوری با 
اشاره به برنامه ریزی برای استقرار ۱00 
مجموعه استارت آپی در پارک ری، گفت: 
این شــرکت ها از حمایت هــای وزارت 
در  برخوردار خواهند شد.محمدزاده  نفت 
توضیح این مطلب به مسئله فرآیند خرید 
تضمینی اشــاره و اظهار کــرد: از جمله 
اقدام های مهــم وزارت نفت و صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی، مســئله خرید 
تضمینی است. به طور طبیعی هر شرکتی 
که بتواند نســبت به حل مسائل صنعت 
نفت اقدام کند و محصول یا خدمت مورد 

نیاز صنعــت را ارائه دهد، فرآیندی برای 
خرید تضمینی آن تعریف شده است که 
گزارش های مبســوط در ایــن زمینه در 

جشنواره پیش رو ارائه خواهد شد.
حمایت از تولید داخل

روند  بــر  مروری  همچنیــن  وی 
فعالیت های پیرامون مســئله رونق تولید 
و استفاده بهینه از ظرفیت های کشور در 
حوزه صنعت نفت طی ســال های اخیر 
داشــت و گفت: حمایــت از تولید داخل 
از جمله عناوینی اســت که وزارت نفت 
نه تنهــا به آن اهتمام ویژه ای داشــته، 
بلکــه مجدانه در حال پیگیری اســت.

محمــدزاده ادامه داد: فهرســتی به نام 
AVL در وزارت نفت تهیه و تدوین شده 
اســت که بر اســاس آن هر شرکتی که 
بتواند در این فهرست قرار گیرد به راحتی 
ارتباط برقرار  با مجموعه صنعت نفــت 
کرده و در صورتی که محصول تولیدی 
شرکت پاسخگوی نیازهای صنعت نفت 
باشــد خرید خارجــی آن ممنوع اعالم 
شده و برای محصول مورد نظر حمایت 
الزم انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه 
حمایتی که در صنعت نفت می شود تنها 
معطوف به مســئله ساخت داخل نیست 
و باید در مســیر رفــع نیازهای صنعت 

نفت گام برداشــت، اظهار کرد: بسیاری 
از نیازهایی که در صنعت داریم در حوزه 

خدمات یا نرم افزاری است.
استانداردهای صنعت نفت باید توسعه 

یابد
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، 
پژوهــش و فنــاوری از صنعــت نفت 
به عنــوان صنعتی ایمنی محــور یاد کرد 
و افــزود: بایــد اســتانداردهای الزم را 
توســعه داد که بر این مبنا اســتفاده از 
ظرفیت نهــاد عالی صــدور گواهینامه 
باشد.محمدزاده  کیفیت می تواند راهگشا 
همچنین به ایده راه اندازی پارک فناوری 
در شهر ری اشاره و از آن به عنوان نقطه 
عطفی برای ارتباط مســتمر شرکت های 
دانش بنیــان و اســتارت آپ ها با صنعت 
نفــت یاد کــرد و با بیــان اینکه امکان 
بهره منــدی از ظرفیت های پژوهشــگاه 
کشور  پژوهشــگران  برای  نفت  صنعت 
وجود دارد، به موضوع فرصت مطالعاتی 
استادان دانشگاه ها در صنعت نفت اشاره 
و تصریح کرد: شیوه نامه ای که از طرف 
مقــام عالی وزارت نفت ابالغ شــد این 
فرصت را بــرای مجموعه دانشــگاه ها 
فراهم آورد تا به موضوع ها و چالش های 
صنعــت نفت عمیق تــر ورود کنند و به 
حل مســائل بپردازند که خوشــبختانه 
این ابالغیه با اقبال خوبی نیز از ســمت 
مجموعه وزارت علــوم و آموزش عالی 

کشور روبه رو شد.

اخبار مهم

وزير نفت:

توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در دستور كار 
پتروپارس است

وزیر نفت با بیان اینکه شــرکت سی ان پی ســی و توتال کامال 
از قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شــده اند، گفت: شرکت 

پتروپارس به تنهایی توسعه فاز ۱۱ را عملیاتی می کند.
بیژن زنگنه با اشــاره به آخرین وضع توسعه فاز ۱۱ میدان گازی 
پارس جنوبی، گفت: اگرچه شــرکت پتروپارس از قبل برای توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی همراه شــرکت توتال فرانسه و شرکت سی ان پی سی 
چین بود، اما اکنون با خارج شدن دو شرکت دیگر از قرارداد، پتروپارس 
کامال جای آنها را گرفته و توســعه بخش نخســت توســعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی به این شرکت محول شده است.وی تصریح کرد: شرکت 
پتروپــارس کار خود را آغاز کرده و در حال انعقاد قرارداد برای اصالح 

جکت و تامین کاالهای اساسی به منظور حفاری چاه ها است.
ديدار و گفت وگوی وزير نفت با مديران پيشين 

صنعت نفت

وزیر نفت شــامگاه دوشــنبه )هفتم بهمن ماه( بــه همراه برخی 
معاونانش با مدیران پیشین صنعت نفت در مرکز همایش های تخصصی 

شرکت ملی نفت ایران )کوشک( دیدار و گفت وگو کرد.
بیژن زنگنه در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدام ها و عملکرد 
وزارت نفت در ۶ سال اخیر، از مدیران پیشین صنعت نفت دعوت کرد 
تجربه هــای خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند.در این نشســت 

تصمیم گرفته شد برگزاری چنین نشست های مشورتی تداوم یاید.
برای رفع مشکل توليدكنندگان؛

وزير نفت با يك تشکل بخش خصوصی 
ديدار كرد

وزیر نفت برای شــنیدن و بررسی مشکالت انجمن تولیدکنندگان 
حالل های هیدروکربنی روز سه شــنبه، هشــتم بهمن ماه  در ساختمان 

مرکزی وزارت نفت با آنها دیدار کرد.
تولیدکنندگان و صادرکننــدگان حالل های هیدروکربنی که زیر 
نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران اســت در این 
نشست مشکالت خود را با محوریت سلیقه ای عمل کردن در گمرک، 
مشکالت با کارگروه استانداردسازی، قاچاق فرآورده های نفتی و کاهش 
توانمندی این شرکت ها برای صادرات عنوان کردند.بیژن زنگنه، وزیر 
نفت نیز پس از اســتماع سخنان نمایندگان این انجمن، مشکالت آنها 
را با معاونان خود در شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت با حضور نمایندگان این تشــکل به 
بحث گذاشــت.وی تاکید کرد: ارائه راه حل باید تنها با توجه به مقابله 
حداکثری با قاچاق، شناســایی زنجیره معامالت در داخل کشور، ارائه 
راه حل آســان برای تطابق مواد صادراتی با مواد اولیه و اســتفاده از 
ســامانه ثامن صورت گیرد.با توجه بــه پیچیدگی های موضوع، دخیل 
بودن دیگر دستگاه ها و اهمیت مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های 
نفتی قرار شــد بررســی های تکمیلی در وزارت نفت با همکاری دیگر 
دستگاه های متولی انجام و راه حل اجرایی حل مشکالت این شرکت ها 
ارائه شود.انجمن تولیدکنندگان حالل های هیدروکربنی در ابتدای این 
نشســت با ارائه آمــاری نقش این انجمن را در تامیــن ارز حاصل از 
صادرات فرآورده های نفتی یک میلیارد و 500 میلیون دالر در سال ۹۶  
برای کشــور عنوان کرد که این رقم به دلیل مشکالت مطرح شده با 
کاهش همراه شده است.انجمن تولیدکنندگان حالل های هیدروکربنی 
همچنین آمادگی خود را برای همراهی با سیاست های دولت و کمک 

به آن در شرایط سخت تحریم اعالم کرد.

استقبال�گسترده�از�گردهمایی�شرکت�های�دانش�بنیان�صنعت�نفت

کمپرسور�انتقال�گاز�سکوی�نوروز��۲راه�اندازی�شد

و  نــوآوری  توســعه صندوق  معاون 
شــکوفایی ریاســت جمهوری گفت: ۳۷5 
شرکت برای حضور در نخستین گردهمایی 
شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 
صنعــت نفت اعالم آمادگــی کردند که از 
این تعداد ۲۲۸ شــرکت دانش بنیان هستند 
و در مجموع، حدود ۱0 شتاب دهنده در این 

رویداد حضور فعال خواهند داشت.
 ۷ دوشــنبه،  روز  ملکی فر  ســیاوش 
بهمن مــاه در نشســت خبری نخســتین 
گردهمایــی شــرکت های دانش بنیــان و 
اســتارت آپ های صنعــت نفــت )اواخــر 
بهمن ماه برگزار می شــود( اظهار کرد: خبر 
تولد صندوق پژوهش و نوآوری در صنعت 
نفت خبر مبارکی اســت که امیدواریم هر 
چه ســریع تر این صندوق عملیاتی شود و 
ما هم با برنامه ریزی ، پشــتیبان آن خواهیم 
بود.وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاســت جمهوری اقــدام به تنوع ســبد 

تســهیالتی خود کرده است، به گونه ای که 
امسال برای دسترسی سریع تر شرکت های 
دانش بنیان به منابع مالی، خدمات مالی در 
قالب ســرمایه در گردش فوری ارائه شده 
است. امســال حدود ۱۸۷۹ میلیارد تومان 
اعطا  دانش بنیان  به شرکت های  تسهیالت 
شده که از این میزان ۱۳۸۴ میلیارد تومان 
آن ســرمایه در گردش بانکی است.معاون 
توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری با بیان اینکه سقف این تسهیالت 
رقمی بالــغ بر ۱۲00 میلیون تومان اســت، 
ادامه داد: شــرکت های دانش بنیان پس از 
ارزیابی های انجام شده و در صورت دریافت 
نتیجــه ارزیابی مثبت می تواننــد دو بار در 
سال نســبت به دریافت این نوع تسهیالت 
اقدام کنند، همچنین نــرخ بازپرداخت این 
نوع تســهیالت ۱۱ درصد اســت، مشروط 
به اینکه شــرکت ها بتواننــد ظرف 50 روز 
نســبت به بازپرداخت آن اقــدام کنند.وی 

تصریح کرد: نوع دیگر خدمات و تسهیالت 
صندوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
جمهوری ســرمایه در گردش داخلی است 
که تســهیالت آن از طریــق منابع داخلی 
صندوق به شــرکت های متقاضی پرداخت 
می شود.به گفته ملکی فر، سرمایه در گردش 
بانکــی نیز نوع دیگر تســهیالت پرداختی 
صندوق است که در این زمینه شرکت های 
دانش بنیان می توانند تا ســقف ۷0 درصد از 
فروش محصوالت ســال گذشته خود را با 
مراجعه به بانک های همکار، از تســهیالت 
یک تا سه ساله استفاده کنند.وی همچنین 
به حمایت هــای بالعوض صندوق نوآوری 
از شــرکت های دانش بنیان  و شــکوفایی 
اشــاره و عنــوان کرد: برای شــرکت های 
دانش بنیــان که هزینه هــای باالیی دارند، 
تسهیالتی از جنس قرض الحسنه با کارمزد 
۴ درصد در نظر گرفته شــده است که این 
شرکت ها می توانند در بازه زمانی سه ساله 

آن را دریافت کنند.معاون توســعه صندوق 
نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری 
در ادامــه به برگزاری عناویــن رویدادها از 
سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 
جاری اشــاره کرد و هدف از برگزاری این 
رویدادها را به هم رســانی عرضه و تقاضای 
فناوری دانســت و گفت: در این رویدادها، 
صنایع بزرگ کشور و دستگاه های عمومی و 
اجرایی به عنــوان خریداران بزرگ و عمده 
محصوالت شــرکت های دانش بنیان ظاهر 
می شــوند و نیازهــای فناورانه خــود را به 
میدان می آورند و در ســمت عرضه فناوری 
هم شــرکت های دانش بنیان، پژوهشگران، 
فناوران و اســتارت آپ ها ظاهر می شــوند 
و  فناوری هــا  دســتاوردها،  تازه تریــن  و 
توانمندی های خود را ارائه می دهند.ملکی فر 
هــدف برگزاری این دســت از رویدادها را 
فراهم شــدن زمینه ای برای رفع نیازهای 
فناورانه صنایع کشــور و همچنین شکوفاتر 

شــدن بازار داخلی شرکت های دانش بنیان 
دانســت و اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۶50 
نیاز فناورانه از مجموع ۴0 شــرکت بزرگ 
نفتــی و زیرمجموعه های آن احصا شــده 
اســت که این نیازها حســب سیاست های 
وزارت نفت در حوزه بومی سازی و حمایت 
از ســاخت داخل، تجهیزات و قطعات، مواد 
و محصوالت شیمیایی، خدمات و نرم افزار 

و...  قرار دارد.

کمپرسور انتقال گاز سکوی نوروز ۲ با تالش گروه 
تعمیراتی و کارشناســان این سکو در شرکت نفت فالت 

قاره ایران، تعمیر و راه اندازی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت 
قاره ایران، کمپرسور انتقال گاز سکوی نوروز ۲ با عنوان 
THERMODYN ساخت شرکت جنرال الکتریک است 
که چند ســال پیش روی ســکوی نوروز ۲ نصب شده 
بود و بــه دلیل کارکرد طوالنی مدت به تعمیر اساســی 
نیاز داشت.برزگر، سرپرست اجرای پروژه در توضیح این 
مطلب گفت: کمپرســور گاز در کارخانجات نفتی وظیفه 
افزایش فشــار گاز برای مصــارف مختلف )مانند تامین 
فشار گاز مورد نیاز توربین های مولد برق، تزریق گاز به 
چاه برای استحصال بهینه نفت از میدان ها و... ( یا انتقال 
گاز به کارخانجات دیگر را به عهده دارد. کمپرســور گاز 
ســکوی بهره برداری نوروز ۲ به منظور افزایش فشار گاز 
تا نزدیک به ۴0 بار برای صادرات گاز به ســکوی ابوذر 
استفاده می شود.وی افزود: این کمپرسور از زمان نصب 
و راه اندازی تاکنون با وجود از کار افتادن سیســتم های 
نشــت بندی گاز و دامنه ارتعاش نســبتا باالی روتور به 
دلیل نیازهای عملیاتی و محدودیت های موجود هیچگاه 
تعمیر نشــده بود.برزگــر گفت: عملیــات اجرایی با باز 

کردن، ترمیم قطعات معیوب و تعویض نشــت بندهای 
کمپرسور آغاز شد، اما با مشاهده رسوب های به جا مانده 
از ســال ها نشــتی گاز و مایع به درون پوسته کمپرسور 
تصمیم بر آن شد که همه قطعات دوار و ثابت )یا همان 
بانــدل( از محل خود خارج و در کارگاه ســکو به دقت 
باز، تمیزکاری و بررســی شــوند که این مهم به همت 

کارکنان واحد مکانیک انجام شد و پس از تعمیر و بعضا 
تعویض قطعات فرسوده همه اجزای کمپرسور با دقت و 
مطابق با استانداردهای سازنده در پوسته کمپرسور نصب 
شــدند.وی افزود: با انجام این عملیــات، افزون بر رفع 
نشــتی گاز به بیرون از کمپرسور، میزان دامنه ارتعاشات 
یاتاقان های کمپرســور گاز نزدیک به ۳0 درصد کاهش 

یافتــه و در محدوده مجاز قرار گرفته اســت. نکته مهم 
اینکه از هنگام راه اندازی این کمپرسور گاز همواره دامنه 
ارتعاش باالتر از محدوده مجاز بوده که با انجام تعمیرات 
انجام شده این مشکل به صورت کلی برطرف شده است.

سرپرست اجرای پروژه با بیان اینکه دومین بخش پروژه 
مربوط به گروه ابزار دقیق شــامل طراحی، ســاخت و 
راه اندازی مســیر گاز خشــک برای مصرف در سیستم 
نشت بندهای کمپرسور گاز اســت، گفت: نشت بندهای 
این نوع کمپرسورها برای نشت بندی از گاز متراکم شده 
خود اســتفاده می کند که با توجه به ماهیت گاز میدان 
نوروز و ادوات پایین دستی کمپرسور عمدتا گاز ورودی به 
سیســتم نشت بند کمپرسور همراه با مایعات همراه نفت 
بوده که ســبب از کار افتادن سیســتم نشت بند می شد.
وی ادامه داد: بنابراین تصمیم بر این شــد یک خط گاز 
مجزا که دارای کیفیت مناســب از لحاظ مایعات و ذرات 
همراه است استفاده شود، به این منظور طراحی و ساخت 
مســیر جدید به همراه نصب ادوات ابزار دقیق مختلف 
مانند کنترل ولو و برنامه نویســی آن در سیستم DCS و 
همچنین باز و بسته کردن سنسورها و ادوات ابزار دقیق 
به همراه کالیبره کردن آنها در محل ضروری بود که از 

سوی همکاران واحد ابزار دقیق سکو انجام شد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

 تعيين تکليف بيشتر ميدان های
 مشترک نفت و گاز كشور 

مهندس کریم زبیدی
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران 

این شــرکت در  فعالیت هــای توســعه ای 
میدان های مشترک غرب کارون و پارس جنوبی با 
جدیت دنبال شده و نتایج آن مشهود است؛ توسعه 
میدان های مشــترک غرب کشور در حال اجراست 
و غالب میدان های مشــترک باقی مانده نیز تعیین 
تکلیف شــده اند. قطر برداشت گاز از پارس جنوبی 
را زودتر از ما شروع کرد و با سرعت پیش می رفت 
که خوشبختانه با اقدام های انجام شده در سال های 

اخیر، توانســتیم در برداشــت روزانه گاز از این میدان با قطر برابر و یا حتی 
نسبت به آنها پیشتاز شویم. به این ترتیب با اتکا به برداشت فعلی ایران از گاز 
پارس جنوبی و با درنظر گرفتن اینکه بخش عمده میدان )حدود ۶0 درصد( 
در سمت قطر قرار گرفته، می توان گفت ایران در پارس جنوبی عملکرد قابل 
دفاعی دارد. در حوزه غرب کارون هم در این سال ها توسعه بدون وقفه دنبال 
شده است. ذخیره نفت درجای این منطقه عملیاتی حدود ۱00 میلیارد بشکه 
تخمین زده می شود و جالب است بدانید آمار ارائه شده از یک شرکت خارجی 
درباره حجم ذخایر نفت درجای این منطقه که قبل از انقالب اعالم شد، تقریبا 
همین حدود بوده است. در همین حال، برخی میدان ها مانند آبان و پایدارغرب 
در قالب قراردادهای جدید نفتی در حال توســعه هستند؛ توسعه برخی دیگر 
از میدان ها مانند دهلران و نفت شهر در قالب طرح نگهداشت و افزایش توان 
تولید نفت در دست اقدام است و روند توسعه برخی میدان های مشترک مانند 
آذر نیز ادامه دارد، به طوری که فاز نخست توسعه این میدان رو به پایان است. 
البته ادعا نداریم که عملکرد صددرصدی در میدان های مشترک داشته ایم، اما 
با در نظر گرفتن شرایط، تنگناها و به ویژه بضاعت مالی، بی انصافی است اگر 

بگوییم وزارت نفت در میدان های مشترک کاری نکرده است.«
فرزاد؛ میدانی پیچیده و سخت

توســعه این میدان، پیچیدگی های خــود را دارد. دیواره های چاه ها در 
این میدان ریزش دارند و ســولفور به صورت کریســتال باال می آید، بنابراین 
ما در فرزاد با چاه هایی همانند پارس جنوبی روبه رو نیســتیم و کار حفاری در 
این میدان بســیار پیچیده و دشوار است. عربستان سعودی در طرف مقابل، 
میدان های العربیه و حصبه را با بهره مندی از فناوری شرکت های آمریکایی 
توسعه داده است. بر پایه این گزارش، از آغاز مذاکرات توسعه میدان فرزاد با 
هندی ها بیش از یک دهه می گذرد و سرانجام پس از بی نتیجه گذاشتن این 
مذاکرات از ســوی طرف هندی، وزارت نفت تکلیف این میدان مشترک را 
مشخص کرد و چندی پیش قرارداد بخش نخست توسعه میدان فرزاد شامل 
مهندسی، حفاری چاه اکتشافی و طراحی پایه با شرکت ایرانی پتروپارس امضا 
شد. رویکرد دیگر شرکت ملی نفت ایران مبنی بر نگهداشت تولید میدان ها 
و اهمیت آن به ویژه از حیث تامین مستمر خوراک پاالیشگاه ها است. بر این 
اســاس، نگهداشت تولید را در برخی میدان ها مدنظر قرار داده ایم و در برخی 
میدان ها هنوز این نیاز احساس می شود. پس از آنکه افت تولید در یک میدان 
آغاز می شــود، باید با حفر چاه های جدید نسبت به جبران تولید اقدام کرد تا 
جایی که مطمئن شــویم حفاری چاه های بیشتر دیگر اثری بر تولید میدان 
ندارد، مثل میدان گچساران. در این زمان است که استفاده از روش های ازدیاد 

برداشت ثانویه یا ثالثیه اولویت پیدا می کند.«
اول مدیریت مخازن؛ دوم مدیریت مالی

اولویت نخست شرکت ملی نفت ایران، مدیریت و توسعه مخازن است 
و از آنجا که توســعه با صرف هزینه های کالن امکان پذیر می شود، بنابراین 
مدیریت مالی دومین اولویتی اســت که در دستور کار این شرکت قرار دارد. 
چاه هایی در ســطح میدان های نفت و گاز مشترک وجود دارد که حفاری آن 
به 50 میلیون دالر اعتبار نیاز دارد و این ارقام، به خوبی نشان می دهد توسعه 
در صنعت نفت تا چه حد مشروط به تامین سرمایه است. در باب اولویت دوم 
یعنی اهمیت و ضرورت مدیریت بهینه مالی در صنعت نفت بایستی گفت: در 
دور جدید وزارت آقای زنگنه در نفت، نظم و انضباط مالی بیشــتری بر نفت 
حاکم شــده. آقای کرباسیان )مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران( هم در این 
زمینه تالش شــایان توجهی دارند. قبال هر روز پروژه های بی شمار جدیدی 
تعریف می شد که خوشبختانه این روند متوقف و انضباط مالی نسبتا خوبی بر 
فرایندها حاکم شــد؛ تا جایی که امروز این ما هستیم که منتظریم شرکت ها 
ســندها و صورت وضعیت های خود را تحویل دهند. در این راستا برنامه هایی 
نیز در دستور کار قرار گرفته، مثل برنامه کار دکل ها که بر مبنای آن، روند کار 
حفاری و تعمیر و ترمیم چاه ها به طور دقیق مشخص است یا اقدام به تشکیل 
کمیته رسیدگی به مطالبات پیمانکاران که رسیدگی به مطالبات پیمانکاران 

حدود ۳۷0 پروژه در این کمیته نهایی شده است.
۸ میلیون بشکه؛ رویا یا واقعیت؟

کشــور ما ظرفیت باالیی دارد، اما ســوال من این است که آیا برای 
رسیدن به این سطح از تولید به اندازه کافی از نظام مدیریتی منسجم و بهینه  
برخورداریم؟ ما از نظر برخورداری از ســرمایه های انسانی، کشور ثروتمندی 
هستیم، اما این ســرمایه انسانی باید برای حضور موثر و درست در رده های 
مدیریتی به خوبی پرورش یابد. مدیر باید بر اجزای مختلف کار سوار بوده و از 
جزئیات فرآیندهای عملیاتی، فنی، مالی و...  مطلع باشد. عملکرد شرکت های 
تابع در بخش فنی باید تقویت شــود و به دور از جنجال های سیاســی، امور 
باید به نحو احســن پیگیری شوند. پروژه ســه رکن دارد: شرح کار، زمان و 
پول، اما ما به کرات شــاهدیم که حتی در یک پروژه ساده مثل احداث خط 
لوله، پیمانکار بعضا شرح کار را تغییر و بعد زمان و اعتبار آن را بسط می دهد، 
به طوری که کال پروژه از حیز انتفاع ســاقط می شود. تصور کنید اگر احداث 
یک نمک زدایی که باید در مدت زمان تعیین شده به نتیجه برسد تا هنگام آغاز 
نمکی شدن نفت تولیدی به کار بیاید، با تاخیر چندساله انجام شود، دیگر چنین 
تاسیســاتی چه کارایی خواهد داشت؟ مدت زمان مورد نیاز برای احداث یک 
واحد نمک زدایی در بدترین حالت دو سال است، حال آنکه در برخی پروژه ها 
این مدت زمان از پنج سال هم گذشته است. شرکت های ما باید بیش از پیش 
چاالک، چابک، سریع و هوشمند عمل کنند. هر اعتباری برای پروژه ها صرف 

می شود متعلق به بیت المال است و ما در قبال آن مسئول هستیم.

ضريب بازيافت نفت ميدان مشترک آزادگان افزايش می يابد

خبرهای خوب از تعامل صنعت و دانشگاه 
در ميدان های نفتی

وزیر نفت از تعهد دانشگاه تهران 
بــرای افزایش ضریــب بازیافت نفت 
میدان مشترک آزادگان، ثبت رکورد تازه 
تولید گاز در آینده نزدیک و برنامه ریزی 
برای تولید گاز از فاز 11 پارس جنوبی 

تا پایان دولت خبر داد.
شــنبه،  روز  زنگنــه  بیــژن 
پنجــم بهمن مــاه پــس از برگزاری 
نشســت مشترک با روســا و استادان 
دانشــگاه های طرف قرارداد طرح های 
هدف  گفت:  نفت  میدان محور صنعت 
از امضای ایــن قراردادها حل کردن 
قرارداد  موضوع  میدان های  مشکالت 
و حرکــت به ســمت افزایش ضریب 
بازیافــت آنان بوده اســت. این کار از 
ســال ۹۳ کلید خــورد و با وجود همه 
فراز و نشــیب ها پیشرفت کرده است.
وی با اشــاره به فعال شدن بسیاری 
از اســتادان و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی در این طرح هــا عنوان کرد: 
رئیس انستیتو نفت دانشگاه تهران در 
این نشست خبر خوبی دادند، مبنی بر 
اینکه تعهد می کننــد ضریب بازیافت 
نفت الیه سروک که هم اکنون حدود 
5 تا ۶ درصد است، حداقل ۱0 درصد 
افزایــش یابد، یعنی معــادل افزایش 
۳.5 میلیــارد بشــکه ای نفــت قابل 
برداشــت.زنگنه ادامــه داد: اگرچه با 
مشــکالت مالی مواجه ایم، اما معتقدم 
جای  دانشگاه ها  برای  ســخاوتمندی 

دوری نمی رود.
پتروشیمی روی ریل توسعه

وزیر نفت در پاســخ به ســوالی 
درباره عملکرد صنعت پتروشیمی گفت: 
امیدواریم جهش دوم پتروشیمی تا سال 
۱۴00 به نتیجه برسد که با تحقق آن، 
پتروشیمی به  تولید ساالنه محصوالت 
نزدیــک ۱00 میلیون تــن و ارزش 
تولیدات به نزدیــک ۲۷ میلیارد دالر 
از  می رســد.وی گفت: طرح هایی که 
سال ۱۴00 به بعد به نتیجه برسند در 
می گیرند.  پتروشیمی قرار  سوم  جهش 

با تحقق جهش سوم تولید محصوالت 
پتروشــیمی از ۱۳۶ میلیــون تن فراتر 
خواهد رفــت و ارزش محصوالت نیز 
به حــدود ۳۷ میلیارد دالر می رســد. 
همراه با آن باید تــالش کنیم کارها 
در پایین دستی نیز بهتر پیش برود که 
بخشــی از این روند به بازار داخلی و 

بازار صادراتی مرتبط است.
ثبت رکورد تازه تولید گاز در آینده 

نزدیک
زنگنــه در بخــش دیگــری از 
صحبت های خود عنوان کرد: در حوزه 
تولید گاز برنامه هــای خوبی داریم و 
به زودی رکــورد تولید هــزار میلیون 
خواهیــم  را  روز  در  گاز  مترمکعــب 
شکســت؛ االن هم گاز زیادی تولید 
باالست.به  نیز  منتها مصرف  می شود، 
گفته وزیر نفت، هم اکنون روزانه بیش 
از ۶00 میلیون مترمکعب گاز در بخش 
خانگی مصرف می شود و روزانه بیش 
از ۸50 میلیون مترمکعب گاز تحویل 
شبکه سراسری می شود.زنگنه با اشاره 
به مصرف باالی گاز در کشــور گفت: 
گاز ادارات دولتــی در صورت مصرف 
بی رویــه قطع خواهد شــد، اما طبیعتا 

نمی توان گاز خانه هــا را قطع کرد.
وی عنــوان کرد: در طراحی شــبکه 
گاز، اولویــت ما این اســت که بخش 
خانگی و عمومی دچار مشــکل نشوند 
و صنایــع کوچک و عمده و نیروگاه ها 
در اولویت های بعدی قرار دارند. زنگنه 
گفت: از دوستان وزارت نیرو خواهش 
کرده ایم در شــرایط فعلی، نه تنها بر 
میزان صــادرات برق اضافــه نکنند، 
بلکه حتــی آن را کاهش دهند، چون 
انصاف نیست به این منظور از گازوئیل 

استفاده شود.
برگزاری جلسه اضطراری اوپک بعید 

است
وی در پاســخ به ســوالی مبنی 
بر احتمال تشــکیل جلسه اضطراری 
اوپک پیش از جلسه فوق العاده اوپک 
که قرار است اســفندماه برگزار شود، 
این احتمال را رد کرد و درباره احتمال 
تشــدید توافق کاهش تولید نیز گفت: 
هنوز مشــخص نیست در این باره چه 

تصمیمی گرفته شود.
تخلف جایگاه های سوخت را گزارش 

دهید
زنگنه در پاســخ به سوالی درباره 
تخلف جایگاه های ســوخت نیز گفت: 
اگر با تخلفی مواجه شــدید، حتما به 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منعکــس کنید، زیرا عــالوه بر جرم 
نیز شیوه هایی  کیفری، شرکت پخش 
برای برخورد بــا جایگاه های متخلف 
دارد. ضمــن اینکه مــردم هم باید در 

سوختگیری دقت کافی داشته باشند.
تولید اولیه فاز 11 تا پایان دولت

زنگنه در پاســخ به سوالی درباره 
توســعه فاز ۱۱ پــارس جنوبی عنوان 

کرد: پتروپارس در حال اصالح جکت 
و تقویت محاسبات خود در این زمینه 
و برگزاری مناقصات و خرید کاالهای 
مورد نیاز اســت. امیدواریــم تا پایان 
دولت تولید اولیه ای از فاز ۱۱ داشــته 
باشیم. برنامه یک میلیارد فوت مکعب 
اســت و البته بخشی از تجهیزات باید 
از خارج کشور تامین شود.وی با بیان 
اینکه در حال حاضــر برنامه ای برای 
احــداث ایســتگاه تقویت فشــار گاز 
نیســت، ادامه داد: هم اکنون در حال 
مطالعه هستیم و گزینه های مختلفی از 
جمله فشارافزایی در دریا و فشارافزایی 
در خشــکی در حال بررسی است و از 
نظرات مشاوران طرح در این بررسی ها 
اســتفاده خواهد شد.زنگنه در پاسخ به 
سوالی درباره ســهمیه بنزین نوروزی 
گفــت: تاکنــون دولت در ایــن باره 
بحث هایی  اما  است،  تصمیمی نگرفته 

در این زمینه در مجلس مطرح است.
توقف صادرات ال پی جی

وزیر نفت درباره برخی مشکالت 
موجود در تامیــن ال پی جی نیز گفت: 
مشــکل اصلی در این زمینه، افزایش 
مصارف خودروهاســت، زیــرا پس از 
از  بســیاری  بنزین،  قیمــت  افزایش 
خودروها به دلیــل کمتر بودن قیمت 
ال پی جی نســبت به بنزین به سمت 
از ال پی جــی روی آوردند.  اســتفاده 
بــه این منظــور صــادرات ال پی جی 
را متوقــف کرده ایم، اما این مشــکل 
بــا افزایش عرضه هم حــل نخواهد 
شــد، زیرا هرچه عرضه شود، مصرف 

می شود.
خبرهای خوب برای کارکنان پیمانکار

زنگنه در پاسخ به سوال دیگری 
در حوزه منابع انسانی گفت: ان شاءاهلل 
بهمن ماه امسال خبرهای خوبی برای 
کارکنان پیمانکار خواهیم داشــت.وی 
کاهــش صادرات گاز بــه عراق را رد 
نکرد و آن را ناشی از پاره ای مشکالت 

فنی عنوان کرد.

دستور�ویژه�زنگنه�برای�افزایش�برداشت�گاز�از�پارس�جنوبی
یک مقام مســوول با تشــریح جزییات دو دستور 
وزیر نفت برای شتاب بخشی به اجرای طرح توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبــی، اعالم کرد: طــرح انتقال گاز دومین 
سکوی فاز ۱۴ به فاز ۱۲ پارس جنوبی با هدف افزایش 
500 میلیون فوت مکعبی تولید گاز کشور برای زمستان 

امسال به بهره برداری رسید.
»سید شمس الدین موســوی چاشمی« در حاشیه 
برگزاری این نمایشــگاه در جمع خبرنگاران در تشریح 
آخریــن وضعیت اجرای طرح ســاخت پاالیشــگاه فاز 
۱۴ پارس جنوبــی، بــا بیان اینکه هم اکنون پیشــرفت 
ســاخت این پاالیشگاه به حدود ۸۶درصد رسیده است، 
پیش بینی کرد که نخستین ردیف شیرین سازی گاز این 
پاالیشــگاه، تا پیش از پایان نیمه نخســت سال ۹۹ به 
بهره برداری برسد.این عضو کنسرسیوم طرح توسعه فاز 
۱۴ پارس جنوبی با اعالم اینکه هم اکنون ســه سکوی 
دریایی این فاز مشترک هر یک با ظرفیت تولید روزانه 
500 میلیــون فوت مکعب گاز )معــادل ۱۴.5 میلیون 
مترمکعب( در خلیج فارس نصب و راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: امسال با دستور وزیر نفت به منظور افزایش 
ظرفیت تولید گاز شــیرین کشور برای زمستان جاری، 
ســاخت یک خط لوله ۳۲ اینچی به طول تقریبی 5.5 
کیلومتر بــرای انتقال گاز ترش ســکوی ۱۴بی به فاز 
۱۲ پارس جنوبی در دســتور کار قرار گرفت.وی با بیان 
اینکــه خط لوله واصل ســکوی ۱۴B به فاز ۱۲ پارس 
جنوبی در مدت زمان حدود پنج ماه ســاخته شــد و به 
بهره برداری رســید، بیان کرد: هم اکنــون روزانه ۱۴.5 
میلیون مترمکعب گاز تولیدی ســکوی ۱۴B به فاز ۱۲ 
پارس جنوبی انتقال داده می شــود.مدیرعامل شــرکت 
پایندان ادامــه داد: با بهره بــرداری از خط لوله واصل 

سکوی ۱۴B به فاز ۱۲ پارس جنوبی، افزون بر افزایش 
تولید و تزریق گاز به شــبکه سراسری، بخشی از اُفت 
تولید گاز چاه های فاز ۱۲ پارس جنوبی هم جبران شده 
اســت.وی همچنین درباره دومین دستور کلیدی وزیر 
نفت برای شتاب بخشی به ساخت پاالیشگاه ساحلی فاز 
۱۴ پارس جنوبی، توضیح داد: در این راستا، با تمهیدهای 
ویژه وزیر نفت و با هماهنگی های شــرکت نفت و گاز 
پــارس، خرید بخشــی از کاال و تجهیــزات واحدهای 
فرآینــدی پاالیشــگاه در رویکرد جدید با مســوولیت 
»پایندان« اجرایی شده اســت و پیش بینی می شود در 

نتیجــه این اقــدام و با برطرف کردن برخــی از موانع 
اجرایی، زمینه شتاب بخشی در بهره برداری از نخستین 
ردیف شیرین ســازی گاز پاالیشگاه فاز ۱۴ فراهم شود.
موســوی با تشریح پیشــینه فعالیت شرکت پایندان در 
واحدهای پاالیشــی طرح های توسعه فازهای ۱۳، ۱5و 
۱۶، ۱۷و ۱۸ و ۲۲تــا۲۴ پــارس جنوبــی، تأکید کرد: 
همچنین تاکنون افزون  بر ۷0درصد ســاخت اســکلت 
فلزی و ســاختارهای فوالدی فازهــای مختلف پارس 
جنوبی از ســوی شــرکت پایندان و در کارخانه ساخت 
ســازه های فلزی این مجموعه انجام شــده است.وی 

یادآور شــد: »کارخانه ساخت سازه های فلزی« شرکت 
پاینــدان واقــع در منطقه خــوزی در نزدیکی وراوی، 
به طور اختصاصی کار ساخت اسکلت فلزی و سازه های 
فوالدی را انجام می دهد و ۱00 درصد نیروی انســانی 
فعال در این کارخانه، بومی مناطق پیرامونی آن هستند.
این عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
ایــران همچنین با یادآوری ســابقه بیــش از نیم قرن 
فعالیت شــرکت پایندان در طراحی، مهندسی، ساخت 
و اجرای خطوط لوله و تأسیســات نفت و گاز کشــور، 
گفت: تاکنون بیش از ۶هــزار کیلومتر خط لوله انتقال 
نفت و گاز در اقطار ۲۶ تا 5۶ اینچ در کشــور از ســوی 
شرکت پایندان طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده 
و همچنین این شرکت تاکنون طرح های مشابه دیگری 
در کشــورهای عراق، ارمنســتان و پاکستان اجرا کرده 
است.هدف از اجرای طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، 
تولید روزانه 5۶.۶ میلیون متر مکعب گاز غنی، ۷5هزار 
بشــکه میعانات گازی و ۴00 تن گوگــرد و همچنین 
 »LPG« تولیــد ســاالنه ۱.05 میلیون تــن گاز مایع
)پروپــان و بوتان( و یــک میلیون تن اتــان به منظور 
تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی اســت.اجرای طرح 
توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی به کنسرسیومی متشــکل 
از ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو(، 
شــرکت مدیریت طرح هــای صنعتی ایران، شــرکت 
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی 
حفاری ایران، شــرکت مجتمع کشتی ســازی و صنایع 
فراســاحل ایران، شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی 
ایران )مپنا(، شــرکت پایندان و شــرکت ماشین سازی 
اراک واگذار شــد. عملیات اجرایی ساخت این فاز از ۲5 

خردادماه ۱۳۸۹ آغاز شد.

وزير نفت از تعهد دانشگاه 

تهران برای افزايش ضريب 

بازيافت نفت ميدان مشترک 

آزادگان، ثبت ركورد تازه 

توليد گاز در آينده نزديك 

و برنامه ريزی برای توليد 

گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی 

تا پايان دولت خبر داد
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4
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

حداقل سازی پرونده های تخلفات مناقصات در دستور كار وزارت نفت
وزارت نفــت بــا در نظــر گرفتن 
تمهیداتی از جمله احراز صالحیت اعضای 
کمیســیون  و  بازرگانی  و  فنی  کمیته های 
با ساماندهی  مناقصات در تالش اســت 
بهینــه امور معامالتــی و مناقصات که از 
همه  در  ایجاد فســاد  زمینه هــای  جمله 
سازمان ها به شــمار می رود، تخلفات این 
بخش را در صنعت نفت به حداقل ممکن 

برساند.
بــه گزارش خبرنگار شــانا، هیئت 
اول بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان 
وزارت نفت مستقر در مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران، از روز دوشنبه 
»هم اندیشــی  میزبان  بهمن ماه(  )هفتم 
شناســایی و برخورد با تخلفات در امور 
معامالتی و مناقصات« اســت؛ نشستی 
که با حضور شجاع الدین بازرگانی، معاون 
امور حقوقی و مجلس وزارت نفت، عباس 
مدیرکل  و  وزیر  نماینــده  حاجی صادق، 
دفتر هماهنگی هیئت های رســیدگی به 
تخلفــات اداری کارکنــان وزارت نفت، 
اکتشاف شرکت  مدیر  سیدصالح هندی، 
ملی نفت ایران و رئیس هیئت اول بدوی 
رســیدگی به تخلفات کارکنان، مدیران 
ارشــد برخی شــرکت های تابع وزارت 
نفت و دســت اندرکاران امور معامالتی و 
مناقصات این شرکت ها آغاز شد و امروز 
)سه شنبه، هشــتم بهمن ماه( به کار خود 

پایان می دهد.
شناسایی زمینه های ایجاد فساد در 

مناقصات
بازرگانــی هدف از برگــزاری این 
نشست را هم اندیشی بیشتر برای کاهش 
تخلفات در بخش معامالت و مناقصات 
خوانــد و گفــت: این بخــش یکی از 
گلوگاه های ایجاد فساد است که در سایه 
عوامل مختلف می تواند زمینه ســاز بروز 
فساد شود؛ عواملی مانند رعایت نکردن 
قانــون برگــزاری مناقصات و مســتند 
نبودن اطالعات، نبودن تیپ مشخص و 
متن های یکسان در قراردادهای مشابه، 
نبود شــفافیت در تعهــدات پیمانکار و 

کارفرما و نبود ضمانــت معتبر در قبال 
پیش پرداخت ها.

وی بــه موارد دیگــری نظیر عدم 
تخصیص مالک های الزم در شناسایی 
انجام  پیمانــکاران واجــد صالحیــت، 
معامالت انحصاری بدون احراز شــرایط 
قراردادهای  مفــاد  مغایرت  و  انحصــار 
منعقدشــده با مفــاد موجود در اســناد 
ایجاد  زمینه های  به عنــوان  نیز  مناقصه 
فساد در معامالت و مناقصات اشاره کرد 
و ادامــه داد: تبعات تخلف در این بخش 
ابتدا به شکل اختالف های قراردادی بین 
پیمانکار و کارفرما نمــود پیدا می کند و 
در ادامه، بــا زمان بر کردن مدت اجرای 
پروژه، افزایش هزینه های اجرا و به تاخیر 
انداختن زمان تحقق اهداف، خســارات 

بسیاری را متوجه صنعت نفت می کند.
رئیــس کارگروه ارتقای ســالمت 
نظام اداری و مبارزه با مفاســد اقتصادی 
وزارت نفت با بیــان اینکه این کارگروه 
نسبت به شناسایی گلوگاه ها و زمینه های 
فســاد در صنعت نفت اقدام کرده است، 
افزود: امور معامــالت و مناقصات یکی 
از ایــن گلوگاه هاســت و کاهش دامنه 
تخلفات در این بخش می تواند در بهبود 

سالمت سازمان نقشی بسزا ایفا کند.
احراز صالحیت حرفه ای دست اندرکاران 

مناقصات
بر اســاس این گــزارش، هیئت 
اول بــدوی رســیدگی بــه تخلفات 
کارکنان وزارت نفت در ســال گذشته 
طی گزارشــی، راهکارهای پیشنهادی 
ناشــی از آسیب شناســی پرونده های 
مناقصــات  و  معامــالت  تخلفاتــی 
صنعــت نفت را با هــدف توان افزایی 
و صیانــت از ســازمان و کارکنان به 
وزیر نفــت ارائه داد و چنــدی بعد با 
تاکید وزیر نفت، کارگروهی متشــکل 
از نخبــگان و نمایندگان مرتبط با این 
حوزه تشــکیل شد. مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایــران نیز اردیبهشــت ماه 
احراز  شرایط  دستورالعملی،  در  امسال 
سمت ها در کمیسیون های مناقصات و 
معامالت و کمیته های فنی و بازرگانی 
را ابــالغ کرد. به دنبــال این اقدام ها، 
طرح توســعه و ارتقای دانش اعضای 
با  مرتبط  و کمیته های  کمیســیون ها 
برگزاری مناقصه ها در صنعت نفت در 
دســتور کار قرار گرفت و این طرح از 
۲۹ مهرماه امسال با برگزاری نخستین 

دوره در مرکز توسعه مدیریت صنعت 
نفت کلید خورد.

هندی در این نشســت با اشاره به 
تصمیم های اتخاذشده به منظور برگزاری 
دوره هایی برای ارتقای ســطح دانش و 
اشراف اطالعاتی اعضای کمیسیون ها و 
کمیته های مرتبط با برگزاری مناقصه ها، 
گفت: احراز صالحیت های حرفه ای برای 
مناقصات  و  معامالت  افراد دست اندرکار 
ارتقای ســطح سالمت  به  صنعت نفت 

سازمان می انجامد.
وی با اشــاره به اینکه مقرر شــده 
ایــن دوره ها برای اعضــای هیئت های 
رسیدگی به تخلفات کارکنان نیز برگزار 
شود، عنوان کرد: بررسی های هیئت اول 
بدوی نشــان می دهد بیشتر پرونده های 
مطروحه در حوزه مناقصات، نشات گرفته 
از عدم اشراف اطالعاتی و دانشی کافی 
اعضــای کمیته های فنــی و بازرگانی و 
قانون  بر  اعضای کمیســیون مناقصات 
بــا این  مناقصــات و مباحــث مرتبط 
بخش بوده اســت. از این رو امید داریم 
با برگزاری دوره های آموزشــی، شــاهد 
کاهش اختالف هــای قراردادی و بهبود 
فرایندهای معامالتی صنعت نفت باشیم.

ارتقای دانش مناقصات در مرکز توسعه 
مدیریت صنعت نفت

بــر پایه ایــن گزارش، در مســیر 
اجــرای »طرح توســعه و ارتقای دانش 
اعضــای کمیســیون ها و کمیته هــای 
مرتبط بــا برگزاری مناقصه ها«، اعضای 
کمیته های  مناقصات،  کمیســیون های 
فنــی و بازرگانــی و هیئت های انتخاب 
مشاور و ترک تشــریفات مناقصات باید 
گواهی صالحیت حرفه ای دریافت کنند.

امید شــاکری، مدیرکل اداره نظام 
فنــی و اجرایی و ارزشــیابی طرح های 
وزارت نفت در این باره به شانا می گوید: 
ریشه تشکیل برخی پرونده های حقوقی 
در نفت به طراحی نامناســب مناقصات 
دســت اندرکاران  کامل  تســلط  نبود  یا 
معامالت بر قانون مناقصات و آیین نامه ها 
بازمی گردد و از این رو، افزایش ســطح 
و  حوزه  این  دســت اندرکاران  اطالعات 
ابهام های آنها  پاسخگویی به سوال ها و 
می تواند در بهبــود فرآیند مناقصات در 

نفت موثر باشد.
وی با بیان اینکه طرح توســعه و 
ارتقــای دانش اعضای کمیســیون ها و 
مناقصات  برگزاری  با  مرتبط  کمیته های 
در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت تدوین و اجرای آن به عهده 
مرکــز توســعه مدیریــت صنعت نفت 
گذاشته شده اســت، یادآور می شود: بر 
مبنای ابالغیه وزیــر نفت، عضویت در 
کمیسیون های مناقصات در سطح صنعت 
نفت از تاریخ یکم اســفندماه امسال تنها 
به دریافــت گواهینامه صالحیت  منوط 
حرفه ای از مرکز توسعه مدیریت صنعت 

نفت خواهد بود.
نشســت »هم اندیشــی شناسایی 
و برخورد با تخلفــات در امور معامالتی 
و مناقصــات« از صبــح دیــروز )هفتم 
بهمن ماه( در سالن همایش های مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران آغاز به 
کار کرده است و امروز )هشتم بهمن ماه( 

به کار خود پایان می دهد.

نگاه

اخبار نفت

مفروضات دولت برای محاسبه درآمدهای 
ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی در 

بودجه 99
براســاس مفروضات در نظر گرفته شده توســط وزارت نفت و 
ســازمان برنامه و بودجه درخصوص میزان مصرف و قیمت هریک از 
فرآورده های نفتی در ســال ۱۳۹۹ در جدول تبصره ۱۴ الیحه بودجه، 
میزان مصرف بنزین در ســال آینده ۹۶ میلیــون لیتر در روز تخمین 

زده شده است.
یکی از مهمترین سواالت مطرح درباره جدول تبصره ۱۴ الیحه 
بودجه ۹۹ درباره هدفمندی یارانه ها، نحوه محاسبه درآمدهای ناشی از 
فروش داخلــی فرآورده های نفتی در جدول این تبصره بوده که حدود 

۷۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره جدول مذکور، 
مفروضات در نظر گرفته شده توســط وزارت نفت و سازمان برنامه و 
بودجه درخصوص میزان مصرف و قیمت هریک از فرآورده های نفتی 
در ســال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر اســت که مجموع آن به عنوان 
مجمــوع درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی در ردیف ۱ 

جدول تبصره )۱۴( الیحه بودجه ۹۹ درج شده است.

 دولت در محاسبه مصرف بنزین در سال آینده دچار بیش برآورد شده است ��
دیدگاه بازوی کارشناســی مجلس درباره مفروضات دولت درباره 
محاســبه درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی )مندرج 
در جدول فوق( بدین شــرح است: »همانطور که در جدول ۱ مشاهده 
میشــود مجموع سه ردیف اول جدول، پیش بینی مصرف روزانه بنزین 
کشــور و معادل ۹۶ میلیون لیتر است. به قرار اطالع متوسط مصرف 
بنزین کشــور در ســال ۱۳۹۸ تا قبل از شــروع طرح سهمیه  بندی و 
افزایش قیمــت بنزین حدود ۹۶ میلیون لیتــر در روز بوده، لذا به نظر 
می رســد مصرف روزانه ۹۶ میلیون لیتر در ســال آینده بیش برآورد 
شــده اســت، زیرا با افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف آن )تجربه 
ســهمیه بندی بنزین در ســال ۱۳۸۶ و کاهش مصرف آن در سالهای 
۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مؤید این موضوع اســت( حداقل در ســال اول پس از 
اجرای طرح قابل پیش بینی است. به قرار اطالع مجموع مصرف بنزین 
ســهمیه ای و آزاد در حال حاضر حدود ۸0 میلیون لیتر در روز  است و 
این رقم کاهش مصرف را نشــان می دهد. اگر افزایش مصرف سالیانه 
بنزین را حدود ۱0 درصد در نظر بگیریم مصرف بنزین در ســال آینده 
۸۸ میلیــون لیتر در روز )معادل ۶۳.5 میلیون لیتر بنزین ســهمیه ای، 
۲۱ میلیــون لیتر بنزیــن آزاد و ۳.5 میلیون لیتر بنزین ســوپر( برآورد 
میشود. اما باتوجه به اینکه میزان بنزین سهمیه ای تخصیص یافته به 
خودروهای عمومی، آمبوالنس، انواع تاکسی و... در حال افزایش است، 
مجموع مصرف بنزین در ســال ۱۳۹۹ حداکثر به رقم ۹۲ میلیون لیتر 
در روز خواهد رســید. لذا الزم است مصرف بنزین آزاد پیش بینی شده 
در جدول ۱ از رقــم ۲5 میلیون لیتر در روز به ۲۱ میلیون لیتر در روز 
کاهش یابد. این کاهش مصــرف، منابع دولت از محل فروش بنزین 
داخلی را معادل ۴۲.۳۴0 میلیارد ریال کاهش خواهد داد، لذا پیشــنهاد 
میشــود رقم مندرج در ردیف ۱ جدول با رقم ۷۲۸.۳۷5 میلیارد ریال 

جایگزین شود«.

ارسال كمك های زاگرس جنوبی به مناطق 
سيل زده بلوچستان

همکاران شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه 
عملیاتی سرخون و گشــوی جنوبی، کمک های غیرنقدی خود را طی سه 

مرحله به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال کردند.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، کمک های غیرنقدی همکاران در این منطقه عملیاتی شــامل 
موکت، پتــو، تانکر ذخیــره آب و...  بود که در ســه مرحله در میان 
روستاهای سیل زده منطقه جاسک استان سیستان و بلوچستان توزیع 
شد.شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، در ســیل اوایل 
امســال نیز کمک های غیرنقدی کارکنان خود را به مناطق ســیل زده 

شمال و جنوب کشور اهدا کرده بود.
با حکم وزير نفت؛ 

عضو شورای عالی صدور گواهينامه كيفيت 
منصوب شد

وزیر نفت در حکمی، شهرام شمس را به عنوان عضو شورای عالی 
صدور گواهینامه کیفیت منصوب کرد.

در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به شمس آمده است:
»در اجــرای مفاد بند »۲-۱« مــاده )۲( آیین نامه نظام یکپارچه 
صدور گواهینامه کیفیت برای محصوالت و خدمات ســازندگان کاال 
و تجهیزات صنایع نفت )ابالغیه شــماره ۱0۳-۲/ ۲0 به تاریخ ۲/ ۳/ 
۱۳۹۶(، بدینوســیله جنابعالی را به عنوان »عضو شورای عالی صدور 
گواهینامه کیفیت« برای مدت ســه ســال منصوب می نمایم.توفیق 
جنابعالی را در انجام وظایف معین شــده در نظام نامه از خداوند متعال 

مسئلت دارم.«

نگاهی�به�عملکرد�موفق�ترین�اقتصاد�نفتی�خاورمیانه
هنگامی کـه از اقتصادهای وابسـته به 
نفـت صحبـت می شـود، اغلب کشـورهای 
خاورمیانـه کـه کامـال بـه درآمـد صـادرات 
نفـت وابسـته هسـتند، بـه ذهـن می آیند؛ 
امـا در میان آنها یک کشـور وجـود دارد که 
قصـد دارد روزی صـادرات آخریـن بشـکه 

نفـت خـود را جشـن بگیرد.
اماراتـی خلیفـه نخسـتین  دانشـگاه 
کنسـانتراتور خورشـیدی در شهر هوشمند 
نخسـتین  کـه  کـرد  نصـب  را  مصـدر 
تاسیسـاتی اسـت که درجه تابـش هزاران 
اشـعه خورشـید را دارد و می توانـد حرارت 
بیـش از ۱000 درجـه سلسـیوس را تولید 
کنـد. امـارات متحـده عربـی قصد نـدارد 
در تاریـخ تنها بـه عنوان یـک تولیدکننده 

نفـت به خاطـر آورده شـود.
اسـت  دهـه  چندیـن  حقیقـت  در 
جدیـت  بـا  عربـی  متحـده  امـارات  کـه 
پروژه هایـی  در  را  خـود  نفـت  پـول 
سـرمایه گذاری می کنـد کـه ثبـات اقتصاد 
زمانـی کـه  و  بلندمـدت  در  ایـن کشـور 
دیگـر تقاضایی بـرای نفت وجـود ندارد را 
تضمیـن می کنـد. ایـن کشـور به داشـتن 
لوکس تریـن سـاختمانهای دنیـا از جملـه 
جزایـر  و  جهـان  سـاختمان  بلندتریـن 
نخـل مباهـات می کنـد و همچنیـن روی 
فنـاوری و انرژیهـای تجدیدپذیـر حسـاب 
زیـادی بـاز کـرده اسـت. امـارات متحـده 
همـواره  کـه  خـود  سـنت  طبـق  عربـی 
صاحـب  می کنـد  اسـتقبال  پیشـرفت  از 
یکـی از نخسـتین شـهرهای هوشـمند در 
جهـان شـد. شـهر مصـدر به عنـوان یک 
نفـر  ظرفیـت 50000  بـا  پایـدار  جامعـه 
برنامه ریـزی شـد و در حـال حاضر ۲000 
نفر سـاکن این شـهر هوشـمند هستند اما 

تـا سـال آینده شـرکت مبادلـه ابوظبی که 
مسـئول این پروژه اسـت قصد دارد شـمار 
کند.ایـن شـهر  برابـر  دو  را  آن  سـاکنان 
در مقایسـه بـا سـاختمانهای معمولـی در 
ابوظبـی، ۴0 درصد تقاضـای آب و انرژی 
کمتری دارد و یک مزرعه خورشـیدی ۱0 
مگاواتـی دارد کـه سـاالنه ۱۷.۴ گیگاوات 
بـر سـاعت بـرق تولیـد و انتشـار ۱5000 
تـن دی اکسـید کربـن را جبـران می کند 
و یـک بـرج بـادی دارد کـه خنکـی بـاد 
عمومی شـهر  فضـای  بـه  و  گرفتـه  را 
هدایـت می کند.ایـن شـهر محل اسـتقرار 
شـرکتهای بـزرگ زیـادی اسـت و یـک 
مرکـز پژوهش هـوش مصنوعی داشـته و 
دانشـگاه علـم و فنـاوری خلیفه بـه همراه 
فضـای مسـکونی وابسـته بـه آن در ایـن 
شـهر مسـتقر اسـت. بنا بر اطالعـات درج 
ایـن پـروژه، شـهر  شـده در وب سـایت 
مصـدر می تواند ۴0000 شـغل و مکانهای 
دانشـجویی ایجـاد کند.یوسـف باسـلیب، 
در  مصـدر  پایـدار  امـالک  مدیراجرایـی 
ایـن بـاره بـه فوربس گفـت: مـا آماده ایم 
تـا آخریـن صـادرات یک بشـکه نفـت را 
جشـن بگیریـم. تولیـد انرژی خورشـیدی 
از اسـتفاده از یـک نیـروگاه گازی ارزان تر 
اسـت امـا ۲۴ سـاعته نیسـت و فـارغ از 
ایـن کـه چـه میـزان نیـرو تولیـد می کند 
مـا همچنـان بـه پشـتیبانی نیـاز داریـم و 
در تحقیقـات و توسـعه بخش هایـی مانند 
مخـازن انـرژی سـرمایه گذاری می کنیـم.
کـه  بیشـتری  و  بیشـتر  افـراد  واقـع  در 
فعالیـت  تجدیدپذیـر  انـرژی  حـوزه  در 
پـی   مخـازن  واقعیـت  بـه  می کننـد، 
می برنـد. در حـال حاضر برخی از کسـانی 
کـه مناقصـه نیـروی بـادی و خورشـیدی 

برگـزار می کننـد مخـازن انـرژی را هـم 
سـاخته اند.اما  پـروژه  از  اجبـاری  بخـش 
آیـا جایگزیـن کـردن درآمدهـای نفتی با 
درآمـد شـهرهای هوشـمند امـکان پذیـر 
 ۲0۱۸ سـال  بـرای  اوپـک  آمـار  اسـت؟ 
نشـان می دهـد که امـارات متحـده عربی 
حـدود سـه میلیـون بشـکه در روز نفـت 
تولیـد و ۲.۳  میلیـون بشـکه در روز صادر 
کـرده کـه ارزش آن حـدود ۷5 میلیـارد 
دالر بـوده اسـت. آمـار دولـت امـارات از 
سـال پیـش از آن نشـان داد کـه صادرات 
از تولیـد  نفـت و گاز معـادل ۳0 درصـد 
ناخالـص داخلـی بـوده اسـت و اگـر قـرار 
اسـت دیگر نفتی صادر نشـود، این سـهم 
بایـد بـه صفـر برسـد کـه کار سـاده ای 
می شـود.با  محسـوب  چالـش  و  نبـوده 
ایـن حـال بـه نظـر می رسـد کـه امـارات 
متحـده عربـی بـرای آن آماده اسـت. این 
کشـور انتظار دارد اقتصادش تا چند سـال 
دیگـر بـه مـدد برنامه هـای محـرک مالی 
سـخاوتمندانه و تالشـهای متنـوع سـازی 
کـه روی فنـاوری تاکید داشـته اسـت، از 
مـرز 500 میلیـارد دالر عبـور کنـد. دولت 

سـال گذشـته بودجه ۱۶.۷ میلیارد دالری 
)۶۱.۳5 میلیـارد درهـم( بـا کسـری صفر 
را بـرای سـال میـالدی جـاری تصویـب 
پـروژه  ایـن  از  کـرد. حـدود یـک سـوم 
اختصـاص  اجتماعـی  برنامه هـای  بـرای 
خواهـد یافـت. در حقیقـت اماراتی هـا بـه 
تنـوع  روی  و  نکـرده  اکتفـا  زدن  حـرف 
سـازی اقتصادشـان کار می کننـد و ایـن 
بـرای  درخواسـتی  مشـاغل  در  موضـوع 
سـال جاری کامال آشکار اسـت. مطالعات 
نشـان  اسـتخدام  مشـاوره  یـک شـرکت 
امسـال  مشـاغل  پرتقاضاتریـن  کـه  داده 
بـه  مربـوط  عربـی  متحـده  امـارات  در 
فنـاوری اطالعـات شـامل مدیـران انتقال 
هـوش  دهنـدگان  توسـعه  دیجیتالـی، 
مصنوعـی و تحلیلگـران امنیتـی خواهـد 
بین المللـی  صنـدوق  بیـن،  ایـن  بـود.در 
پـول پیـش بینـی کـرده اسـت کـه نـرخ 
متحـده  امـارات  غیرنفتـی  صنایـع  رشـد 
عربـی از ۱.۳ درصـد در سـال ۲0۱۸ بـه 
۱.۶ درصـد در سـال ۲0۱۹ و سـه درصـد 
در سـال ۲0۲0 خواهـد رسـید. در مقابـل 
رشـد بخـش نفتـی آهسـته می شـود. بـه 

نظـر می رسـد کـه امـارات متحـده عربی 
بـه  وابسـتگی  از  دربـاره فاصلـه گرفتـن 
نفـت جـدی اسـت. بـر اسـاس گـزارش 
اویـل پرایـس، مطمئنا این کار چند سـال 
زمـان خواهد بـرد و امارات متحـده عربی 
گردشـگری،  شـامل  صنایـع  همـه  روی 
خـرده فروشـی، مهمـان پذیـری، امالک 
و سـاخت و سـاز بـرای جایگزیـن کـردن 
درآمدهـای نفتـی حسـاب می کنـد و همه 
ایـن بخش هـا به تقاضـای مطلـوب برای 
دارنـد کـه  نیـاز  آنچـه عرضـه می کننـد 
بـه معنـای نیـاز بـه یـک اقتصـاد جهانی 
قـوی اسـت. با ایـن همـه بی تردیـد بهتر 
اقتصـادی  چـرخ  گـردش  بـرای  اسـت 
و  نکـرد  تکیـه  تنهـا روی یـک صنعـت 
تـا  کشـید  خواهـد  زیـادی طـول  مـدت 
ایـن کشـور بـه نقطه ای برسـد کـه برای 
 فعالیـت اقتصـادی نیـازی به درآمـد نفتی

 نداشته باشد.

دانشگاه اماراتی خليفه نخستين 

كنسانتراتور خورشيدی در 

شهر هوشمند مصدر را نصب 

كرد كه نخستين تاسيساتی 

است كه درجه تابش هزاران 

اشعه خورشيد را دارد و 

می تواند حرارت بيش از ۱000 

درجه سلسيوس را توليد كند. 

امارات متحده عربی قصد 

ندارد در تاريخ تنها به عنوان 

يك توليدكننده نفت به خاطر 

آورده شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

گره  زدن چرخ صنعت به پژوهش

پژوهش، نقشــی کلیــدی و مهم 
در توســعه ســازمان ها دارد و دستیابی 
بهره گیری  بدون  همه جانبه،  توســعه  به 
مناســب از یافته های پژوهشــی، میسر 
نخواهد شــد، ضمن اینکــه پژوهش در 
توســعه پایدار را می توان نیروی محرک 
توسعه در تمامی حوزه ها به حساب آورد. 
پژوهش، نوآوری و فناوری در ســازمان، 
یکی از عناصری اســت که همواره آینده 
فعالیت یک سازمان را تضمین می کند. هر 
صنعتی برای حرکت به سمت خودکفایی، 
پژوهش  راه  در  بی وقفــه  نیازمند تالش 
و فناوری است.شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در کنار سه 
شرکت اصلی صنعت نفت، برنامه هایی با 
هدف پیشــبرد اهداف پژوهش و فناوری 
دارد. برای جویا شــدن از این اقدام ها با 
محمد رضایی، مدیــر پژوهش و فناوری 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
به گفت وگو نشســته ایم که  ایران  نفتی 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:
شرکت پاالیش و پخش چه اقدام هایی  ��

در زمینــه پژوهش و فنــاوری انجام داده 
است؟

مطالعــات و اقدام های پژوهش و 
فناوری شرکت های پخش فرآورده های 
نفتی ایــران، خطوط لولــه و مخابرات 
و ملــی مهندســی را بــه همــراه ۱0 
پاالیشگاه بررســی می کنیم. تحقیقات 
و  پاالیــش  ملــی  کالن در شــرکت 
پخش فرآورده های نفتــی ایران انجام 
و تحقیقــات تخصصی تــر نیز در داخل 
بررســی  پاالیشــگاه ها  و  شــرکت ها 
می شــود. مهندس زنگنــه، وزیر نفت 
دانشــگاه ها،  بــرای  ویژه ای  جایــگاه 
دانشــجویان و فعالیت های پژوهشــی 
قائــل هســتند. در این میان پیشــبرد 
یکســری از فناوری ها به دانشگاه ها و 
برخی دیگر نیز در حوزه های باالدســت 
و پایین دســت به پاالیشــگاه ها سپرده 
شده است. پنج انستیتو در دانشگاه های 
مرتبــط با شــرکت پاالیــش و پخش 
پژوهشــی  کارهای  نفتی،  فرآورده های 
انجام می دهند که یکی از آنها انستیتوی 
CCR است و مسئولیت آن را دانشگاه 
امیرکبیر به عهده دارد. انستیتوی دیگر 
جداســازی  )فرآیند  آپ گریدینــگ  به 
اختصاص  تقطیــر(  برج  ته مانده هــای 
مختلف  فرآیندهــای  شــامل  که  دارد 
ماننــد RFCC، FCC  و... می شــود 

که مســئولیت ایــن انســتیتو به عهده 
انستیتوی سوم  اســت.  تهران  دانشگاه 
نیز هایدروکرکینگ )شکست هیدروژنی( 
اســت و از ســوی دانشــگاه صنعتی 
انســتیتوی  اداره می شــود.  اصفهــان 
را  )تصفیــه هیدروژنی(  هیدروتریتینگ 
نیــز داریم که مســئولیت آن به عهده 
دانشگاه صنعتی شریف است. انستیتوی 
پنجم نیز آیزومریزیشــن است که زیر 
نظر دانشــگاه شــیراز اداره می شود. در 
کل هدف از این انستیتوها، دنبال کردن 
دانش فنی مرتبط با کاتالیست مورد نیاز 

صنعت نفت است.
چــه فعالیت هــای دیگری از ســوی  ��

مدیریت شما انجام شده است؟
ســال گذشــته قــرارداد تولید و 
نانوکربن  جاذب هــای  صنعتی ســازی 
افزایــش  مخــازن گازی بــا هــدف 
ضریب ایمنــی و کاهش هزینه مخازن 
خودروهای گازســوز بین شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی 
و پژوهشــگاه صنعت نفت امضا شــد. 
براســاس این قــرارداد، نانوجاذب هایی 
که توانایی جــذب گاز طبیعی را دارند، 
توســعه خواهند یافت. با قــرار گرفتن 
در مخازن ســی ان جی، فشــار مخزن 
تا ۳0 بار کاهــش می یابد که عالوه بر 
کاهــش هزینه ها، اســتفاده از فناوری 
را به نحــو قابل مالحظه ای تســهیل 
خواهــد کرد. با این روش می توان روی 
تغییراتی داد  طراحی مخازن سی ان جی 
و آن را در قســمت های مختلف خودرو 
جاسازی کرد. صحبت های زیادی درباره 
آلودگی هوا و علل آن طرح می شــود، 
اما پارامترهای آلودگی هوا به ســوخت 
باز نمی گــردد. اگر میــزان SOX باال 
باشد، یعنی ســوخت آلوده است، اما در 
آن  میانگین  روزهای ســال  آلوده ترین 
پایین است و به این معناست که سوخت 
تولیدی، سولفور ندارد. پس دلیل آلودگی 
هوا را باید در جای دیگری جســت وجو 
کرد. بهتر اســت به پژوهش کاربردی 
و اقتصادی نگاه شــود. مــا نمی دانیم 
ظرفیت احتراق در شــهرها چقدر است؟ 
احتراق ذاتا یک فرآیند آلوده کننده است 
و با بهترین خودروهــا، باز هم آلودگی 
ایجاد می شــود. بایــد تحقیقی صورت 
گیرد تا ظرفیت ســوخت تهران با توجه 
به اقلیم آن محاســبه شود. دانشگاهیان 
و شــرکت های دانش بنیــان می توانند 

ظرفیت احتراق ســوخت در شــهرها را 
بررســی کننــد. زمانی که ایــن میزان 
مشــخص شــد، می توان گفت که در 
ایجاد آلودگی، خودروها، مراکز صنعتی و 
خانگی و... چه سهمی دارند و در مرحله 

بعد باید برای رفع آن برنامه ریزی کرد.
مدیریت پژوهش و فناوری چه هدفی را  ��

سرلوحه کار خود قرار داده است؟
کاربــردی کردن پژوهش، یکی از 
نکات اساســی در پژوهش صنعت نفت 
است که آن را دنبال می کنیم. باید چرخ 
صنعت را به چــرخ پژوهش گره بزنیم. 
همــه جای دنیــا پژوهــش و فناوری، 
پیشــران صنعت است. متاســفانه این 
روند را در صنعت نفت شاهد نیستیم که 
برای دستیابی به آن، بهتر است تحقیق 
و توســعه همســو با هم پیــش بروند. 
کاتالیســت، یکی از نیازهای اساسی در 
صنعت نفت به شــمار می رود، از این رو 
در فاز نخست انستیتوهایی که ذکر شد، 
کار مطالعاتی آنها به اتمام رســیده و در 
شروع فاز دوم با ساخت کاتالیست های 
مورد نیاز واحدها، توانستیم از خروج ارز 
جلوگیری کنیم. دســتیابی به کاتالیست 
را در ایــن نقطــه نبایــد متوقف کنیم، 
بلکه باید برای به روزرسانی آن کارهای 
پژوهشــی را ادامه دهیم تــا بتوانیم از 
کاتالیست های داخلی بهتری در صنعت 
نفت اســتفاده کنیم. بخش پژوهش و 
فناوری شــرکت های بزرگ تولیدکننده 
کاتالیســت در ســطح جهــان به طور 
پیوســته فعالیت و کاتالیست های نسل 
جدید را وارد عرصــه صنعت می کنند. 
صنعت کاتالیســتی باید پویا باشد و این 
پویایی در شــرایطی محقق می شود که 
نگوییم تولید کردیم و نیاز به تحقیقات 
بیشــتر نداریم. گردش مالی در اقتصاد، 
موضوعی است که همه را به خود جذب 
می کند. کاتالیســت نیز گــردش مالی 
زیــادی دارد و از خــروج ارز جلوگیری 
می کند. این پله اول ســبب می شــود 
پژوهش جان بگیرد و در پژوهشــگران 

اعتماد به نفس ایجاد شود.
هم اکنــون تولیــد کاتالیســت در چه  ��

مرحله ای قرار دارد و آیا پاالیشــگاه ها از آن 
استفاده می کنند؟

در واحدهای مختلف پاالیشگاه ها 
کاتالیســت داریم. واحد CCR از سوی 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس مورد 
اســتفاده قــرار گرفته و بنزیــن تولید 

می کند. کاتالیست واحد FCC نیز تولید 
داخل آن به زودی به بهره برداری خواهد 
رسید. کاتالیســت واحد آیزومریزیشن و 
هیدروتریتینگ نیز تولید داخل شــده و 
برخی پاالیشــگاه ها از این کاتالیست ها 
 RCD، استفاده می کنند. کاتالیست های
FCC  و RFCC  هنــوز بــه مرحلــه 
اســتفاده صنعتــی داخلی نرســیده اند. 
میان شرکت  تفاهم نامه ای که  براساس 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، معاونت علم و فناوری ریاســت 
جمهــوری و یک شــرکت دانش بنیان 
انجام شده، ســاخت کاتالیست FCC و 
RFCC در مراحل پایانی قرار دارد و تا 
پایان سال به صورت تجاری تولید و در 
پاالیشــگاه های اراک و آبادان استفاده 
  RCD کاتالیست های ساخت  می شوند. 
و هایدروکرکینــگ را نیــز بعــد از این 

پروژه ها خواهیم داشت.
بــا شــرکت های دانش بنیــان چــه  ��

همکاری هایی دارید؟
در بحث دیسپچینگ فرآورده های 
جایگاه های  هوشمندســازی  و  نفتــی 
ســوخت، توزیــع فرآورده هــای نفتی، 
نفت ســفید و ال پی جی با شرکت های 
دانش بنیان مختلفــی مذاکره کرده ایم، 
از  داریــم  برنامــه  در  آنکــه  ضمــن 
فناوری هــای نــو و حــوزه آی تی در 
استفاده  فناوری  و  پژوهش  شرکت های 
کنیم. با این روش می توان فرآورده های 
خود را به صورت هوشــمند توزیع کرد؛ 
ضمن اینکه از قاچاق فرآورده های نفتی 
جلوگیری می شــود و اشــتغال زایی در 
شرکت های دانش بنیان را به همراه دارد.

تــا چــه انــدازه در داخل کشــور به  ��
شرکت های دانش بنیان بها داده می شود؟

وضعیت  اکنــون  من  اعتقــاد  به 
دانش بنیان،  شــرکت های  بــه  اعتماد 
نه خیلــی ایده آل و نه خیلی اســفناک 
است. شــرکت های دانش بنیان در حال 
بلوغ هســتند. خودشــان توقعی ندارند 
که مهم ترین مســئله صنعت نفت را به 
آنهــا ارجاع دهیم. پله اول برای رشــد 
اســت  این  دانش بنیان،  شــرکت های 
کــه آنهــا را در کارهای مهــم دخیل 
کنیم، حتی اگر به صورت مشــارکتی با 
شــرکت های بزرگ دارای فناوری های 
جدید باشــد. وزیر نفت هر چهارشنبه با 
مدیران پژوهش و فناوری چهار شرکت 
اصلــی و معاونت پژوهــش و فناوری 

وزارت نفت جلســه دارد. این نشــان از 
اعتماد ایشان به شرکت های دانش بنیان 
است و صنعت نفت می خواهد از ظرفیت 
این شرکت ها استفاده کند، اما ارجاع کار 
باید با دقت و مهندســی صورت گیرد تا 
بتوانیم به رشد و شکوفایی صنعت نفت 

و شرکت های دانش بنیان دست یابیم.
بخــش پژوهــش و فنــاوری با چه  ��

سختی هایی روبه رو است؟
اکنــون پژوهــش و فنــاوری در 
صنعت در اولویت نیســت و اگر واحدی 
بــه قطعه نیاز داشــت، آن را خریداری 
می کند. اینکه بتوانیم هم پژوهشــگران 
را راضــی نگه داریــم و کار اقتصادی، 
صنعتــی و عملــی انجــام دهیم و هم 
نیروهــای عملیاتــی را راضی کنیم که 
انجام  پژوهشگران می توانند این کار را 
دهند، مهم ترین و ســخت ترین بخش 

کار پژوهش است.
حرف آخر؟ ��

پرداخته  بیشتر  پژوهش  به  هرچه 
شود، شــاهد رشد بیشــتر آن خواهیم 
بود. پژوهش در دســت جوانان اســت 
و نخســتین تاثیــر پژوهــش در بین 
دادن  سوق  دانش بنیان،  شــرکت های 
جوانان به ســمت نوآوری اســت. این 
روند در رشــد اقتصــادی، کاهش نرخ 
نخبگان  مهاجــرت  کاهش  و  بیکاری 
نیز تاثیرگذار اســت. اگــر به پژوهش، 
نــگاه کنیم،  تزیینی  به عنــوان کاری 
ضرر کرده ایم. وقتی پژوهشگر می بیند 
که کار آنهــا خروجی ندارد و تنها یک 
قرارداد بوده، آن کار تحقیقاتی به دلش 
نمی نشیند، اما زمانی که پژوهش عملی 
شود، پژوهشــگر برای کارهای مهم تر 
انگیزه می گیرد. در مدیریت پژوهش و 
فناوری شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایــران به دنبال آن 
هســتیم تا پروژه هایی را شناســایی و 
تعریــف کنیم که بدانیم شــرکت های 
قابلیت حل  دانشــگاه ها  و  دانش بنیان 
آن را دارند؛ پروژه هایی که موثر باشــد 
یا به سمت حل مســئله برود. تاکنون 
در زمینــه پژوهش و فنــاوری خوب 
عمل کرده ایم و مشکالت صنعت را به 
داده ایم.  ارجاع  دانش بنیان  شرکت های 
امیدواریم ســال آینده نیز نتایج خوبی 
انستیتوها  و  دانش بنیان  از شرکت های 

دریافت کنیم.
منبع: نشریه مشعل

آينده نفت در پرتو مکانيسم ماشه
علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی

بیانیه چندی پیش ســران ســه کشــور 
اروپایــی در واکنش بــه گام پنجــم ایران در 
موضوع تعهدات هســته ای برجام، فرآیند ورود 
به ســازوکار ماشــه را آغاز کرد. بر اساس مواد 
۳۶ و ۳۷ برجام، در صورت بروز اختالف بر ســر 
اجرای برجام یا شــکایت یکی از امضاکنندگان 
برجام نســبت به عملکرد طرف مقابل، موضوع 
در قالب شکایت به کمیسیون مشترک برای رفع 

اختالف و یا جلب رضایت شــاکی ارجاع می شود و کمیسیون مشترک 
بر مبنای سازوکار تعیین شــده موظف است حداکثر تا ۳5 روز نتیجه را 
اعالم کند. در صورت اصرار کشــور شاکی به شــکایت خود یا ناتوانی 
کمیســیون مشــترک در رفع اختالف، موضوع به شورای امنیت ارسال 
می شــود و شورای امنیت ســازمان ملل موظف است ظرف مدت یک 
ماه قطعنامه ای مبنی بر تداوم لغو تحریم های شورای امنیت در موضوع 
هســته ای صادر کند. در صورت عدم صدور ایــن قطعنامه به هر دلیل 
از جملــه وتو یکی از اعضای دائم مانند آمریکا که تقریبا قطعی اســت، 
تحریم هایی که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده، به صورت اتوماتیک 
فعال می شــود. البته در ماده ۳۷ برجام، قیدی وجود دارد مبنی بر اینکه 
شــورای امنیت می تواند در قالب قطعنامه، تصمیم دیگری غیر از مورد 
تعیین شــده نیز بگیرد که این نیازمند اجماع اعضای دائم شورای امنیت 
است، بنابراین بازگشت تحریم های شورای امنیت به فرض عدم صدور 
قطعنامه تداوم لغو تحریم ها، قطعی نیســت و می تــوان در پایین ترین 
سطح انتظار داشــت از درون مکانیسم ماشــه، اتفاق دیگری مبنی بر 
دادن شانس دوباره به دیپلماسی و مذاکره برای حل تنش میان ایران و 
آمریکا روی دهد. سوال این است که با فرض فعال شدن مکانیسم ماشه 
و ورود دوباره شــورای امنیت به موضــوع برجام و عدم صدور قطعنامه 
تداوم لغو تحریم های شــورای امنیت، وضعیت نفت و صادرات آن چه 
شــرایطی را تجربه خواهد کرد؟ واقعیت این اســت که در صورت بروز 
چنین شــرایطی، تمام تحریم های لغو شــده در قالب برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ به صورت خودکار دوباره علیه ایران فعال می شــود. این شرایط 
ممکن است با واکنش های احتمالی ایران که خروج از ان پی تی و دیگر 
تعهدات بین المللی در حوزه هسته ای است، به صدور قطعنامه های دیگر 
در ماه های بعد منجر شود. در این شرایط و طبق منشور ملل متحد، همه 
کشــورهای عضو ســازمان ملل موظف به رعایت قطعنامه های صادره 
علیه ایران خواهند بود که به لحاظ روانی و سیاسی، فشار مضاعفی علیه 
ایران در عرصه بین المللی ایجاد می کند که به طور کامل مطلوب دولت 
آمریکاست. تحریم هایی که به صورت خودکار و سریع علیه ایران فعال 
می شود شامل سه دسته است: تحریم های مندرج در ۷ قطعنامه شورای 
امنیــت از ۲00۶ تا ۲0۱0، تحریم های یکجانبه ایاالت متحده آمریکا و 
تحریم های اتحادیه اروپایی. تحریم های مبتنی بر قطعنامه ها شــورای 
امنیت عموما حوزه هسته ای و نظامی ایران را دربرمی گیرند و در مواردی 
که حوزه های اقتصادی، تجاری و مالی را مورد توجه قرار می دهند بیشتر 
مربوط به فعالیت های هسته ای و نظامی است. به این معنا که حوزه نفت 
و گاز به صورت مســتقیم در شکل سرمایه گذاری، همکاری و مشارکت 
و صادرات را هدف قرار نمی دهد. اما با توجه به گســتردگی تحریم های 
سیاسی و نظامی و هسته ای و مهم تر از آن شمولیت فصل هفتم منشور 
ملــل متحد مبنی بر به خطر افتادن صلــح و امنیت بین المللی، صنعت 
نفــت و گاز ایران به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشــور به لحاظ 
منطقی دچار چالش می شــود. هرچند این چالش با توجه به تحریم های 
یکجانبــه آمریکا از زمان خــروج از برجام، در عمل خنثی شــده و در 
شرایط فعلی موضوعیت پیدا نمی کند. دسته دوم تحریم ها، تحریم های 
آمریکاســت. تحریم های آمریکا اگرچه با خروج این کشــور در عمل از 
یک ســال و نیم پیش فعال شــد، اما اتفاقی که می افتد این است که 
تحریم هــای یکجانبــه آمریکا که تا االن با مقاومــت و بعضا مخالفت 
بسیاری از کشورها مواجه بود، از پشتوانه بین المللی برخوردار می شود و 
دولت ایاالت متحده مصمم تر و جدی تر تحرکات تحریمی و فشــارها و 
محدودیت های خود علیه صنعت نفت را دنبال می کند. به طور مشخص 
بخــش قابل توجه تحریم های آمریکا بر صــادرات نفت و فرآورده های 
نفتی متمرکز است که نســبت به تحریم های یکجانبه آمریکا در دوره 
اوباما شدیدتر و سخت تر است. در دوره اوباما، ایران این امکان را داشت 
تا بین ۷00 هزار تا یک میلیون بشکه به کشورهای مختلف نفت صادر 
کند، اما دولت ترامپ سیاســت به صفر رســاندن صــادرات نفت ایران 
را دنبال می کند. دسته ســوم تحریم ها، تحریم های اتحادیه اروپاست. 
اتحادیه اروپا بر مبنای ماده ۱۹ برجــام، همه محدودیت ها و تحریم ها 
شــامل واردات و حمل نفــت، فرآورده های نفتــی، گاز و فرآورده های 
پتروشــیمی ایرانی )بند ح(، صادرات تجهیــزات یا فناوری کلیدی برای 
بخش های نفت، گاز و پتروشیمی )بند ط( و سرمایه گذاری در حوزه های 
نفت و گاز و پتروشــیمی )بند ی( را لغو کرد که در صورت فعال شــدن 
مکانیســم ماشه و عدم صدور قطعنامه تداوم لغو تحریم ها، در عمل این 
تحریم ها دوباره فعال می شــود، هرچند به لحاظ عملی با خروج آمریکا 
از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه واشنگتن، کشورهای اروپایی هم 
به ناچار تعامالت و مناســبات نفتی خــود با ایران اعم از واردات نفت و 
همچنین ســرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را متوقف ســاختند و در 
حال حاضر مراوده ای وجود ندارد. به طور کلی با فعال شــدن مکانیسم 
ماشه و عدم صدور قطعنامه تداوم لغو تحریم های شورای امنیت، برجام 
به پایان راه می رسد، مگر اینکه در این اثنا و بر اساس ماده ۳۷، شورای 
امنیت تدبیر دیگری که می تواند غیرمنتظره باشد، بیندیشد. در این میان 
اگرچه فضای کلی اقتصاد می تواند به لحاظ روانی آسیب پذیرتر شود، اما 
صنعت نفت و گاز در حال حاضر با شدیدترین تحریم ها و محدودیت ها 
به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا مواجه است و فضای جدید به لحاظ 
عملیاتی به جز در حوزه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی، شرایط 

سخت تر از وضعیت فعلی نمی تواند ایجاد کند.

یادداشت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

گزارشی از روند سوخت رسانی به مناطق سيل زده استان سيستان و بلوچستان؛

سيستان وبلوچستان، سرزمين شادی های كوچك و قلب های سخاوتمند
ــادی های  ــرزمین ش ــت، س ــتان اس ــا سیستان وبلوچس اینج
ــمان  ــا و آس ــرش زیرپ ــن ف ــخاوتمند؛ زمی ــای س ــک و قلب ه کوچ
امــا  خالــی،  دســت های  بــا  مردمانــی  خانه هاســت؛  ســقف 
شــجاع و غیرتمنــد، آنهــا هیــچ نمی خواهنــد، از کــودک گرفتــه تــا 
کهنســال، محجوبنــد و ســر بــه  زیــر و فــارغ از همــه محرومیت هــا 

ــد... ــادند و پرامی ــا، ش و کمبوده
از ضبــط خــودرو، صــدای ضعیفــی از نــوای موســیقی زیبــای 
ــواحل  ــای س ــد و از کناره ه ــوش می رس ــه گ ــی ب ــی بلوچ محل
ــم و شــرجی  ــوی آشــنای ن ــای عمــان، ب ــز دری بکــر و خیال انگی
و رطوبــت بــه مشــاممان هــل داده می شــود؛ درخت هــای 
ســوخته و کوه هــای صخــره ای تصاویــری هســتند کــه از ســمت 
ــودرو  ــر خ ــد. کول ــان می گذرن ــرعت از مقابلم ــاده به س ــپ ج چ
روشــن اســت و مــا بــا تلفن هــای همراهمــان اخبــار بــارش بــرف 
ــا  ــم. ت ــد می کنی ــدارس را رص ــی م ــران و تعطیل ــدید در ته ش
ــا  ــرواز م ــه پ ــاه دقیق ــاعت و پنج ــک س ــم، ی ــان بیایی ــه خودم ب
ــه  ــار ب ــران - چابه ــری ته ــزار و ۸۱5 کیلومت ــیر یک ه در مس
ــاس  ــا لب ــی ب ــده بلوچ ــیروانی، رانن ــاض ش ــیده و فی ــام رس اتم
سرتاســر ســپید محلــی بــه اســتقبال مــا آمــده و در مســیر ســتاد 
ــرار  شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه چابهــار ق
از  بلوچســتان  و  اســتان سیســتان   بارندگی هــای  می گیریــم. 
حــدود یــک هفتــه پیــش )۱۹ دی مــاه( آغــاز شــده و بــا ســه روز 
ــتان  ــق اس ــی از مناط ــارت هایی را در بعض ــیالب خس ــارش، س ب
بــه همــراه آورده اســت؛  بســیاری از مســیرهای مواصالتــی 
به ویــژه در روســتاها، قطــع شــده و امدادرســانی و رســاندن مــواد 
غذایــی بــا بالگــرد انجــام می شــود، بســیاری از زمین هــای 
مــردم  و  آســیب دیده  شــهری  زیرســاخت های  و  کشــاورزی 
روســتاهای محاصــره در آب، نیــاز فراوانــی بــه امدادرســانی دارنــد.

خسارت زمین های کشاورزی در اثر سیالب ��
پــس از طــی مســافتی حــدود یــک ســاعته و گــذر از 
تضادهــای عجیــب و غریــب ســاختمان های تجــاری منطقــه آزاد 
ــرکت  ــتاد ش ــهر، در س ــیه ش ــمار حاش ــای بی ش ــار و کپره چابه
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه چابهــار، شــنونده 
صحبت هــای ســیدباقر نورالدینــی، مدیــر منطقــه چابهــار هســتیم 
تــا از تازه تریــن اقدام هــای انجــام شــده در حــوزه  سوخت رســانی 
بــه مناطــق ســیل زده و وضــع مــردم در روســتاها مطلــع شــویم. 
ــا پیش بینی هــای هواشناســی  پخــش منطقــه چابهــار هم زمــان ب
ــتاد بحــران تشــکیل  ــا، س ــای سیل آس ــارش باران ه ــر ب ــی ب مبن
داده و در فروشــندگی ها ســوخت ذخیره ســازی کــرده اســت 
ــوری  ــیل زده حض ــق س ــه مناط ــداوم ب ــانی م ــا در سوخت رس ت
فعــال داشــته باشــد.طبق تقســیمات شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی، سیســتان و بلوچســتان دو ناحیــه دارد؛ 
ــه  ــم منطق ــی ه ــتان و یک ــمال اس ــدان در ش ــه زاه ــی منطق یک
چابهــار در جنــوب اســتان کــه بــا ســه ناحیــه مرکــزی، چابهــار و 
کنــارک ۹ شهرســتان چابهــار، کنــارک، ســرباز، ایرانشــهر، بمپــور، 
ــود  ــش خ ــر پوش ــد را زی ــهر و قصرقن ــوج، نیک ش ــگان، فن دل
قــرار داده اســت. ناحیــه چابهــار کــه دارای مــرز خاکــی مشــترک 
ــگ دان و  ــرزی رین ــه م ــت دو بازارچ ــتان اس ــور پاکس ــا کش ب
ــای  ــه آب ه ــه ب ــت ک ــور اس ــه در کش ــا ناحی ــین دارد و تنه پیش
ــانی در  ــد سوخت رس ــاره رون ــی درب ــی دارد.نورالدین آزاد دسترس
ــازی  ــد: »ذخیره س ــیل می گوی ــران س ــس از بح ــه پ ــن منطق ای
بــه  توجــه  بــا  روســتایی  فروشــندگی های  در  ســوخت 
ــده  ــام ش ــران، انج ــاز بح ــش از آغ ــی، پی ــای هواشناس گزارش ه
ــکاری  ــا هم ــم تشــکیل و ب ــتاد بحــران ه ــود. نشســت های س ب
رؤســای نواحــی، ظرفیــت همــه مجــاری عرضــه تکمیــل شــده 
بــود و هیــچ جایگاهــی نبــود کــه ظرفیــت پایینــی داشــته باشــد و 
خوشــبختانه همیــن آمادگــی ســبب شــد پــس از وقــوع ســیل کــه 
ــی قطــع شــد، جایگاهــی نداشــته باشــیم کــه  راه هــای مواصالت
فاقــد ســوخت باشــد. در روزهایــی هــم کــه ســیل جریــان داشــت 
عملیــات سوخت رســانی متوقــف نشــد، بــه جــز شهرســتان فنــوج 
و روســتاهای منطقــه دشــتیاری کــه باالتریــن میــزان بارندگــی و 
ــی و زیرســاخت های  آبگرفتگــی را داشــتند و جاده هــای مواصالت
مخابراتــی و برقــی قطــع و بــرای مــدت کوتاهــی عرضه فــرآورده 
متوقــف شــده بــود. بــرای رفــع ایــن مشــکل، یــک گــروه شــامل 
نیروهــای مهندســی و پشــتیبانی ســامانه هوشــمند را اعــزام 
کردیــم کــه خودشــان را تــا اســپکه در شهرســتان فنــوج رســاندند 
و شــبانه روزی همان جــا مســتقر شــدند و باالخــره صبــح فــردای 
ســیالب، بــا لــودر توانســتیم نفتکــش را منتقــل کنیــم و ســوخت 

ــن نقــاط برســانیم.« ــه ای را ب

ــتایی  ــندگی های روس ــره ســوخت فروش ــاره وضــع ذخی وی درب
در زمــان حادثــه می گویــد: »شــمال ســرباز، آهــوران، الشــار و 
بزمــان در ایرانشــهر ســردترین مناطــق در جنــوب اســتان سیســتان و 
بلوچســتان در منطقــه چابهــار هســتند کــه هــر ســال بــا فرارســیدن 
ــع  ــرای توزی ــاه ب ــرگ در آذر و دی م ــه کاالب ــرما، دو مرحل ــل س فص
ــهمیه  ــال س ــن ارس ــبختانه همی ــود. خوش ــالم می ش ــفید اع ــت س نف
ــن  ــاظ تامی ــه لح ــکلی ب ــا مش ــود ت ــرده ب ــک ک ــاه کم آذر و دی م
ــد؛  ــته باش ــود نداش ــیالب وج ــس از س ــه پ ــن منطق ــوخت در ای س
خوشــبختانه موجــودی انبارهــا کافــی بــود و پــس از بحــران ســیل، 
ــا  ــد و ب ــالم ش ــز اع ــفید نی ــت س ــد نف ــرگ جدی ــه کاالب ــک مرحل ی
ــش از  ــه بی ــی ک ــاز مناطق ــوخت موردنی ــداران، س ــی فرمان هماهنگ

ــد.« ــال ش ــتند، ارس ــاز داش ــوخت نی ــده س ــازی ش ــدار ذخیره س مق

توزیع ۳۰۰ هزار لیتر سوخت هوایی برای بالگردهای امدادی و 
پروازهای مسافربری

ــن  ــوه تامی ــاره نح ــار درب ــه چابه ــش منطق ــرکت پخ ــر ش مدی
ــه  ــد: »در منطق ــدادی می گوی ــای ام ــاز بالگرده ــورد نی ــوخت م س
چابهــار دو واحــد ســوخت گیری داریــم کــه یکــی در چابهــار و 
ــا  ــی )ATK( در انباره ــوخت هوای ــت؛ س ــهر اس ــری در ایرانش دیگ
ــی  ــوخت هوای ــود و س ــده ب ــازی ش ــاه ذخیره س ــک م ــزان ی ــه می ب
ــا افزایــش  ــاز بالگردهــای امــدادی توزیــع شــد؛ ب ــه میــزان نی نیــز ب
ــای  ــی، پروازه ــای مردم ــال کمک ه ــی و ارس ــانی های مردم امدادرس
مســافربری چابهــار نیــز افزایــش یافــت و در ایــن مــدت در مجمــوع 
حــدود ۳00 هــزار لیتــر ســوخت ATK بــرای حــدود ۹۸ ســورتی پرواز 
ــار  ــه چابه ــانی در منطق ــاره سوخت رس ــد.«نورالدینی درب ــع ش توزی
می گویــد: »منطقــه چابهــار دو انبــار نفــت دارد؛ یکــی در خــود چابهــار 
اســت کــه نزدیــک بــه ۸5 میلیــون لیتــر ظرفیــت ذخیره ســازی دارد 
و دیگــری انبــار نفــت ایرانشــهر بــا حــدود ۷0 میلیــون لیتــر ظرفیــت. 
ــت  ــار نف ــری از انب ــر بارگی ــون لیت ــا 5 میلی ــه ۴ ت ــک ب ــه نزدی روزان
چابهــار داریــم؛ بخشــی از فــرآورده نفــت گاز و بنزیــن حــوزه زاهــدان 
نیــز کــه شــامل انبــار خــاش اســت از ایــن منطقــه تامیــن می شــود 
و میــزان آن بســته بــه نیــاز آن مناطــق و موجــودی ماســت؛ رســید 
ــا از طریــق کشــتی و دریاســت، مگــر  فرآورده هــای نفتــی مــا عمدت
مواقــع خاصــی کــه پیــش بیایــد بــا نفت کــش حمــل کنیــم، امــا بــا 
ــروز بیشــترین  ــا ام ــی ت ــت اســکله های نفت ــه توســعه ظرفی توجــه ب
میــزان رســید فــرآورده مــا از طریــق کشــتی های نفتکــش و از 
ــت.  ــده اس ــام ش ــهر انج ــاس، الوان و ماهش ــادی بندرعب ــق مب طری
ــت  ــن اس ــورو و بنزی ــی و ی ــت گاز معمول ــامل نف ــا ش ــن فرآورده ه ای
ــار نفــت منطقــه چابهــار تحویــل شــده و همان طــور کــه  کــه در انب
گفتــه شــد افــزون بــر توزیــع در حــوزه شــرکت ملــی پخــش منطقــه 
چابهــار کــه حــوزه جنــوب سیســتان اســت، بخشــی از نیازهــای حــوزه 

ــد.« ــن می کن ــز تامی ــدان را نی زاه
افزایش 1۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره سازی فرآورده در منطقه

ــن از احــداث  ــی پخــش منطقــه چابهــار همچنی ــر شــرکت مل مدی
دو مخــزن ۱0 میلیــون لیتــری بــرای ذخیره ســازی بنزیــن خبــر 
در  ذخیره ســازی  ظرفیــت  »افزایــش  می کنــد:  اضافــه  و  می دهــد 
ــود.  ــد ب ــانی خواه ــرای سوخت رس ــری ب ــک موث ــران کم ــرایط بح ش
هم اکنــون امــکان ذخیره ســازی بیــش از ۱0 میلیــون لیتــر نفــت ســفید 
و نفــت گاز در منطقــه وجــود دارد. بــا احتســاب فروشــندگی های ســکودار 
ــدود  ــت و ح ــال اس ــه فع ــی در منطق ــرآورده  نفت ــه ف ــگاه عرض ۴۶ جای
ــهر و  ــه ایرانش ــا در ناحی ــه عمدت ــم ک ــتایی داری ــندگی روس ۱50 فروش
ــرده  ــی فش ــه گاز طبیع ــگاه عرض ــک جای ــتند، ی ــال هس ــهر فع نیک ش
ــه  ــگاه  عرض ــتین جای ــه نخس ــم ک ــهر داری ــز در ایرانش ــی ان جی( نی )س
ــرای احــداث  ــد و مجوزهــای الزم ب ــه شــمار می آی ســی ان جی اســتان ب
یــک جایــگاه ســی ان جی جدیــد در ایرانشــهر نیــز دریافــت شــده اســت 
ــتان،  ــانی در اس ــد گازرس ــعه رون ــه توس ــه ب ــا توج ــم ب ــالش می کنی و ت
شــهرداری ها را بــرای احــداث جایــگاه  عرضــه ســی ان جی فعــال 
ــه  ــع ال پی جــی در منطق ــاره نحــوه توزی ــن درب ــی همچنی کنیم.«نورالدین
ــه  ــی ب ــه ال پی ج ــهمیه اختصاص یافت ــن س ــد: »میانگی ــار می گوی چابه
ــن آمادگــی وجــود دارد  ــا ای ــن اســت، ام ــن منطقــه حــدود 5 هــزار ت ای
ــی پخــش  ــا هماهنگــی ســتاد شــرکت مل ــاز مــردم، ب ــا در صــورت نی ت
ــکلی  ــد و مش ــش یاب ــم افزای ــاز ه ــهمیه ب ــن س ــی ای ــای نفت فرآورده ه
بــه لحــاظ تامیــن آن وجــود نــدارد و مــا هم اکنــون افزایــش ســهمیه از 
بندرعبــاس را کــه محــل بارگیــری  اســت انجــام داده ایم.«مدیــر شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه چابهــار از ســیل  کمک رســانی 
ــد و  ــی می کن ــتان قدردان ــتان و بلوچس ــتان محــروم سیس ــه اس ــردم ب م
ــزارع  ــا و م ــاده ای و خانه ه ــاخت های ج ــب زیرس ــا تخری ــد: »ب می گوی
کشــاورزی، مــردم بــا مشــکالت پیچیده تــری روبــه رو شــدند، امــا حجــم  
ــود  ــی ب ــه و قدردان ــل توج ــت قاب ــان نوع دوس ــانی های هموطن یاری رس

ــد.« ــود یاب ــاز هــم بهب ــم شــرایط ب و امیدواری
توزیع و ارسال حدود ۳۰۰ میلیون تومان کمک های نقدی و جنسی 

مردم به مناطق سیل زده چابهار
ــار  ــه چابه ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ش
ــن و  ــرای تامی ــود ب ــی خ ــالت اصل ــر رس ــزون ب ــیل ، اف ــام س در ای
ــه موقــع ســوخت، نقــش مهمــی در اجرایــی مســئولیت های  توزیــع ب
اجتماعــی ایفــا کــرده و نســبت بــه یاری رســانی بــه مناطــق محــروم 
و ســیل زده اســتان از طریــق جمــع آوری و ارســال کمک هــای 
ــط  ــدام کــرده اســت. عقیــل زاغــی، رئیــس رواب شــرکتی و مردمی اق
ــار  ــه چابه ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل عمومی ش
در ایــن بــاره می گویــد: »حــدود ۳ کامیــون بــار از کمک هــای 
ــتاهای  ــان در روس ــون توم ــه ۳00 میلی ــک ب ــه ارزش نزدی مردمی ب
ــاری  ــع ۴00 بخ ــه توزی ــه از آن جمل ــت ک ــده اس ــع ش ــه توزی منطق
ــم و ۱0  ــه چاه هاش ــگان، جلگ ــتان های دل ــی در شهرس ــی و برق نفت
ــه  ــتاهای منطق ــاد و روس ــارت، حیدرآب ــامل زی ــراف ش ــتای اط روس
ــع آوری  ــه جم ــاره ب ــا اش ــن ب ــت«.وی همچنی ــوده اس ــهر ب نیک ش
ــر  ــار و دیگ ــه چابه ــان منطق ــی کارکن ــدی و جنس ــای نق کمک ه
ــه  ــران اضاف ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــی ش نواح
می کنــد: »تــالش کردیــم بــا تهیــه اقــالم موردنیــاز و حضــور 
مســتمر در روســتاهای ســیل زده، بــر نحــوه کمک رســانی بــه مــردم 

ــیم«. ــته باش ــارت داش ــیب دیده نظ آس
روستاهای بلوچستان نیاز به نگاه ویژه دارد

در طــول ســفرمان بــه منطقــه چابهــار، بــرای بازدیــد از 
ــهر  ــی را از ش ــاعته و بیابان ــج س ــیری پن ــیل زده مس ــتاهای س روس
چابهــار طــی کردیــم تــا بــه روســتاهای ســیل زده حوالــی ایرانشــهر 
برســیم و در بخشــی از مســیر حــاج بهــادر بامــری، تنهــا جایــگاه دار 
منطقــه جلگــه چاه هاشــم در ۱۸0 کیلومتــری ایرانشــهر و ۱۴0 
ــانی  ــاره سوخت رس ــد. او درب ــفر ش ــا هم س ــا م ــار، ب ــری چابه کیلومت
ــه  ــه هم ــیل ک ــام س ــد: »در ای ــق می گوی ــن مناط ــردم در ای ــه م ب
ــه  ــن رفت ــتاها از بی ــه روس ــی ب ــیرهای دسترس ــاخت ها و مس زیرس
بــود، خوشــبختانه مشــکلی بــه لحــاظ ســوخت نداشــتیم و بــا 
ــن  ــم در ای ــالش کردی ــش، ت ــرکت پخ ــکاران در ش ــکاری هم هم
ــود،  ــام می ش ــز انج ــتان نی ــاورزی اس ــترین کش ــه بیش ــه ک منطق
ــق  ــردم و مناط ــاز م ــن موردنی ــت گاز و بنزی ــفید، نف ــوخت نفت س س

ــم.« ــن کنی ــراف را تامی اط

روستاهای منطقه دشتیاری ��
مشــاهده تخریــب بخــش زیــادی از مــزارع روســتاییان در 
ــز  ــت، غم انگی ــی آنهاس ــغل و دارای ــا ش ــه تنه ــتاها ک ــیه روس حاش
ــه  ــارت در میان ــتای زی ــورای روس ــئول ش ــی، مس ــای رئیس ــود. آق ب
درددل هــای مــردم روســتا و ابــراز رضایــت از نحــوه تامیــن ســوخت 
کشــاورزی در منطقــه، در حالــی کــه کــودکان پابرهنــه زیــادی دورش 
ــه  ــک لحظ ــان ی ــز کودکانه ش ــای ری ــد و خنده ه ــده بودن ــع ش جم
ــا  ــم و تنه ــچ نمی خواهی ــا هی ــد: »م ــا می گوی ــه م ــد، ب ــع نمی ش قط
ــود  ــم خ ــم گلی ــا می توانی ــت. م ــیل بند اس ــداث س ــا اح ــته م خواس
ــه  ــن هم ــیم.« ای ــا باش ــم خودکف ــاد گرفته ای ــیم و ی را از آب بکش
ــت  ــید در محرومی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرای مردمی ک ــس ب ــزت نف ع
ــردم  ــع م ــم وض ــد بگوی ــوع بای ــود و در مجم ــرت آور ب ــد، حی بودن
ــی  ــه عورک ــی، منطق ــدک زه ــتاهای عب ــژه روس ــق به وی ــن مناط ای
چاه شــیرمحمد،  ســرحه،  تنــگ  بل شــمل،  روســتای  الشــار،  و 
ــه  ــه ب ــیل، ک ــوع س ــل وق ــه دلی ــط ب ــه فق ــارت و...  ن ــی، زی چاه عل
دلیــل محرومیــت ذاتــی ایــن اســتان، نگران کننــده بــود. مــردم ایــن 
مناطــق بــه  شــدت الیــق امکانــات بهتــر و رفــاه بیشــتر بــرای زندگی 
و آبادانــی سرزمینشــان هســتند و امیــد مــی رود کــه بــا گزارش هــا و 
ــره شــد، توجه هــا  ــام از ایــن اســتان مخاب ــن ای تصاویــری کــه در ای
ــه ایــن منطقــه  ــد و نگاه هــا ب ــه ایــن منطقــه محــروم افزایــش یاب ب

ــب شــود. ــور جل مهجــور و صب

سوزن دوزی بلوچستان ��
خــود  نــوع  در  نیــز  سیستان وبلوچســتان  جــوی  شــرایط 
منحصربه فــرد و آب و هــوای همیشــه گــرم ایــن اســتان مســتعد کاشــت 
ــه میوه هــای گرمســیری شــامل  محصــوالت کشــاورزی خاصــی از جمل
ــت.  ــو و...  اس ــته، لیم ــرش، پس ــای ت ــه، چ ــات، انب ــوز، مرکب ــا، م خرم
ــه کشــت می شــود،  ــن منطق ــا در ای ــوع خرم ــب اینکــه حــدود ۳0 ن جال
ــر  ــام دیگ ــه ن ــته بندی ب ــع بس ــن صنای ــعه نیافت ــل توس ــه دلی ــا ب ام
ــول  ــن محص ــا مهم تری ــه خرم ــد؛ اگرچ ــروش می رس ــه ف ــتان ها ب اس
کشــاورزی اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت، امــا متاســفانه بــه دلیــل 
محرومیــت، مــردم بــه کشــت هندوانــه کــه ســود بیشــتری دارد امــا آب 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــد، روی آورده ان ــرف می کن ــی را مص فراوان
ــدام نشــده و در ســال های  ــه اق ــن زمین ــه فرهنگ ســازی در ای نســبت ب
ــش از  ــش بی ــتان و افزای ــای اس ــده ســبب کاهــش ســطح آب چاه ه آین

ــد. ــد ش ــر خواه ــالی و فق ــش خشکس پی
استاد محمداسحاق بلوچ نسب

ــای  ــتان، توصیه ه ــتان و بلوچس ــه سیس ــفرم ب ــش از س ــا پی ت
ــرد،  ــع می ک ــفر من ــه س ــن ب ــرا از رفت ــه م ــردم ک ــت ک ــادی دریاف زی
ــا  ــا ب ــر، ام ــای دیگ ــاری و خطره ــی، بیم ــاره ناامن ــی درب توصیه های
ســفر بــه ایــن ســرزمین وســیع و مهجــور، بخــش زیــادی از تصــورات 
مــن دربــاره سیســتان و بلوچســتان تغییــر کــرد؛ سیســتان و بلوچســتان 
ــی هســتند کــه  ــن مردمان ــن خطــه امن تری ناامــن نیســت، مردمــان ای
ــتان  ــیقی بلوچس ــته ام، موس ــورد داش ــا برخ ــا آنه ــی ام ب ــام زندگ در تم
ــوچ  ــوزن دوزی های بل ــت، س ــز اس ــا و حزن انگی ــل، زیب ــدت اصی به ش
کــه به خوبــی توســط مردمــان بلــوچ حفــظ شــده اســت، خیره کننــده و 
ــای  ــرد، ظرفیت ه ــا و منحصربه ف ــه زیب ــن منطق ــز اســت و ای خیال انگی
زیــادی بــرای جــذب توریســت  داخلــی و خارجــی دارد؛ مردمــان بلــوچ 
ــور و  ــد و صب ــا نازنین ان ــا و لره ــا، جنوبی ه ــا، کرده ــون آذری ه همچ
ــن  ــان ای ــه مردم ــش از هم ــا بی اســتوار و اگرچــه محــروم  هســتند، ام
ــه ای  ــه در خان ــود ک ــه می ش ــرور... چگون ــد و پرغ ــاک بی نیازن آب و خ
گلــی، بــدون بــرق و آب در روســتایی خشــک و دورافتــاده زندگــی کــرد 
و ســر بــه  زیــر بــود و نجیــب و هیــچ نخواســت. نخلســتان هایتان پربــار 
ــان  ــتانی ام... قلب هایت ــی  و سیس ــخاوتمند بلوچ ــب و س ــان نجی هموطن

سرشــار از شــادی، کــودکان معصــوم سیســتان و بلوچســتان.
آرزو عطایی ��
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

یادداشت

اخبار پرتوشیمی

بررسی نقش تحولی پتروشيمی 
در رشد اقتصادی

محمدجواد قبادبیگی
همانطور که می دانیم واکاوی های علمی و 
دانسته های تخصصی بیانگر این رویکرد است 
که حرکت در مســیر توسعه پایدار و فرایندمدار 
برای جامعه پیشرو و طالب اقتصاد دانش بنیان 
و پیشــرفته از حیث منابع،  جهشی پویا، دوام 
مند و با ثبات در جهت استفاده بهینه از شرایط  
موجود و نیز هدایت سرمایه گذاریها برای نیل 

به پیشــرفت متعادل و متناســب اقتصادی رقم خواهد زد بنحوی که 
دامنه اثر بخشی آن به جهات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز خواهد 
رسید.در این راستا نگاه عالمانه به منابع غنی نفت،  گاز و پتروشیمی و 
تحوالت و دســتاوردهای با ارزشــی که در این حوزه تاکنون رخ داده 
است ضمن اینکه رشد اقتصادی در کشورمان را به همراه داشته است 
بر رونــق این صنعت مولد و اثربخش و پیشــرفت همه جانبه آن نیز 
افزوده تا جایی که چشــم انداز روشن آن هم راستا با توسعه ظرفیت و 
گســترش و تنوع محصوالت تولیدی در صنعت پتروشیمی این صنعت 
سرآمد و ارزآور را به موقعیت و جایگاه مطلوب خود در سطح منطقه و 

فرا منطقه ای تبدیل نموده است.
آنچه در شــرایط کنونی صنعت پتروشیمی را فراتر از هر صنعت 
دیگری در کانون تحول و رشــد فزاینده ی اقتصادی قرار داده اســت 
وجود فاکتورهایی همچون  تولید مضاعف و ســطح درآمد و ارزآوری 
آن برخــورداری این صنعت از نیروی انســانی متخصص و کاردان در 
سطوح متعدد و در شــرایط کنونی رونق بازار داخلی است که با تکیه 
بر تولید محصوالت باکیفیت فراتر از گذشــته این صنعت را در مسیر 
تحوالت مثبت و موفق خود در عرصه شــکوفایی اقتصادی قرار داده 
اســت تا آنجا که از صنعت پتروشیمی بعنوان مهمترین مولفه اساسی و 
محوری صنعت نفت در زنجیره تولید و تحرک بخشــی به حوزه های 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشور یاد می شــود و از این منظر به 
نقــش بارز و تاثیرگذار آن در تولید ناخالص ملی به وضوح می توان پی 
برد  و ویژگی های بارز این تحول اساسی را می توان در دستاوردهایی 
همچون کاهش روند خام فروشــی، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و به 
تبع آن خلق ثروت و اشــتغال زایی در کشــور را بخوبی احساس کرد 
و در می یابیــم که رویکرد حاصله از ایــن پیامد مثبت و موثر صنعتی 
پتروشیمی کشــور را در شــرایط ممتاز و منحصر به فرد خود قرار داده 
بنحوی که  این صنعت مولد و پیشــرو توانســته اســت در بین سایر 
صنایع، توســعه پایدار و رشــد اقتصادی را با غلبه بر تنگنا ها و شرایط 

تحریمی موجود عمال محقق سازد .

مديرعامل شركت پتروشيمی تندگويان:

پتروشيمی تندگويان ركورد تازه ای در توليد ثبت 
می كند

مدیرعامل شرکت پتروشیمی تندگویان با اشاره به اینکه ۸5 درصد برنامه 
تولید امســال این شرکت تاکنون محقق شده است، گفت: تولید این شرکت 

امسال به رکورد تازه ای دست می یابد.
سیدرضا قاسمی شهری روز سه شنبه، هشتم دی ماه در نشست خبری 
با اشاره به اینکه شرایط تحریم برای شرکت پتروشیمی تندگویان نعمت بوده 
اســت، اظهار کرد: این شرکت توانسته در این شرایط به سمت داخلی سازی 
و خودکفایــی در بحث های مختلف اعم از قطعــات یدکی مکانیکی، مواد 
شــیمیایی و...  حرکت کند و سبب ایجاد اشــتغال در کشور شده است.وی 
با بیان اینکه شرکت پتروشیمی تندگویان امسال التهاب های هر ساله درباره 
کمبود مواد اولیه به ویژه گرید بطری را نداشته است، افزود: همه محصول این 
شــرکت در زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت از طریق بورس کاال عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی تندگویان با اشاره به تأمین کامل نیاز بازار داخلی 
و گام برداشتن شرکت برای صادرات تأکید کرد: با برنامه های در دست اقدام 
این شــرکت به سمت تداوم و حفظ تولید پایدار با حفظ تمام مسائل زیست 
محیطی حرکت خواهد کرد.قاسمی شهری با بیان اینکه ۹5 درصد محصول 
نهایی تولیدشده در پتروشیمی تندگویان امسال به فروش داخلی تعلق گرفته 
اســت، ادامه داد: ۴۷0 هزار تن از تولید شرکت به بازار داخل عرضه شده و 
مجموع تولید ۱0 ماهه شرکت حدود ۹50 هزار تن است.وی بهره برداری از 
واحد SSP، از واحدهای پلیمری پتروشــیمی تندگویان را یکی از طرح های 
جهش دوم صنعت پتروشیمی عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این واحد 
۴50 تنی در روز، امکان ســوئیچ برای تولید گرید بطری و گرید نساجی با 
توجه به نیاز داخل امکان پذیر خواهد شد.قاسمی شــهری با تأکید بر اهمیت 
قیمــت و کیفیت در صادرات و عرضه محصوالت به مشــتری اظهار کرد: 
محصوالت پتروشیمی تندگویان در منطقه و در سطح شرکت های مشابه خود 

در دنیا باالترین کیفیت را دارد.
سبدمحصوالت تندگویان متنوع می شود

وی با تأکید بر موضوع پژوهش، تحقیق و توســعه و حرکت به سمت 
بازارمحــوری گفت: تولید گرید نخ الســتیک و آنتی یووی به منظور تولید 
ظروف روغن آماده تولید در این شرکت هستند و کارهای پژوهشی سه گرید 
جدید دیگر نیز در حال انجام است که تماما براساس نیاز بازار انجام می شود. 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی تندگویان با اشاره به اینکه تولید شرکت در ۱0 
ماه امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، افزود: 
ســال گذشته یک میلیون و ۳0 هزار تن محصول در این شرکت تولید شد 
که امیدواریم تا پایان سال رکورد تولید پارسال شکسته شود.قاسمی شهری با 
اشاره به پروژه های مختلف زیست محیطی در پتروشیمی تندگویان ادامه داد: 
این شرکت تا اوایل سال ۱۴00 به فهرست صنایع آالینده خارج می شود و به 

سمت صنایع سبز حرکت می کند.

معاون وزير نفت:

پيگيری مستمر مشکالت صنايع پايين دستی پتروشيمی ضروری است
صنایع  ملی  شــرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی گفت: مشکالت و چالش های 
پتروشــیمی باید  پایین دســتی  صنایع 
تولید  تا  پیگیری شــود  مستمر  به طور 
پایــدار صنایع تکمیلی تداوم داشــته 

باشد.
 به گزارش دانــش نفت به نقل 
پتروشــیمی،  ملی صنایع  شــرکت  از 
بهزاد محمــدی امروز )شــنبه، پنجم 
بهمن ماه( در دیدار با جمعی از مدیران 
عامــل بنگاه هــای تولیــدی فعال در 
صنایع پایین دستی پتروشیمی، با تاکید 
بر حمایــت NPC از ایــن صنایع در 
راســتای تکمیل زنجیره ارزش و تولید 
محصوالت نهایی گفت: دفتر توســعه 
دنبال  پتروشیمی به  پایین دستی  صنایع 
تولیدکنندگان  فعالیت هــای  تســهیل 
است.وی افزود: باید زمینه را برای تولید 

مســتمر صنایع پایین دستی فراهم کرد 
مورد  پتروشیمی خوراک  مجتمع های  و 

نیــاز را با باالترین کیفیت و با توجه به 
شرایط بازار و عرضه و تقاضا در موعد 

مقرر برای شرکت های فعال در بخش 
کنند.مدیرعامل  تامیــن  پایین دســتی 

شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ادامه 
تشــکل های  و  انجمن ها  نقــش  داد: 
صنایع پایین دستی پتروشیمی در تنظیم 
بازار بسیار مهم است و در صورتی که 
مشکالت و چالش های تولید کنندگان 
از طریق این نهادهای صنفی پیگیری 
شود، می توان در زمان کمتری بررسی 
و تصمیم گیری های الزم را اعمال کرد.

محمدی با بیان اینکه هفته گذشته در 
نشست هم اندیشی با مدیران تشکل ها 
و انجمن هــای پتروشیمی بســیاری از 
مشکالت مطرح شد، گفت: بحث بازار 
داخل اولویت نخست ما است و با تداوم 
این گونه نشســت ها می توان زمینه را 
برای فعالیت صنایع تکمیلی تســهیل 
کرد.وی گفــت: تکمیل زنجیره ارزش 
در صنعت پتروشــیمی یک راهبرد ملی 

است. 

مدیر�روابط�عمومی�هلدینگ�خلیج�فارس�خبر�داد:

انعقاد�امضا�تفاهم�نامه�همکاری�هلدینگ�خلیج�فارس�و�معاونت�فناوری�ریاست�جمهوری�

برگزاری�نمایشگاه�حمایت�از�ساخت�داخل�در�صنعت�پتروشیمی�در�کیش

مدیــر روابط عمومــی و اموربین الملل 
هلدینگ خلیج فارس گفت: شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس و معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، در مراحل امضا 
تفاهم نامه همکاری هســتند، تا این تفاهم 
نامه بتواند به تقویت حمایت از  ساخت داخل 
توانمندی شرکت های دانش  از  و اســتفاده 

بنیان بیانجامد.
جــواد گلــی، مدیرروابــط عمومی  و 
اموربین الملــل هلدینگ خلیــج فارس در 
گفتگو با ســتاد خبری نمایشگاه حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز 
بر هلدینگ خلیج فارس( با اعالم این خبر 
اظهار داشــت: تفاهم نامــه بین هلدینگ 
خلیج فــارس و معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، زمینه همــکاری بین 
صنعت پتروشیمی و شرکت های دانش بنیان 
واســتارت آپ ها برای تقویت و حمایت از 
ساخت داخل است و یکی از مفاد این تفاهم 
نامه برگــزاری رویداد حمایت از ســاخت 
داخل و گردهمایی شرکت های دانش بنیان 
با شــرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس 

دریک اقدام نمایشگاهی است.
وی در ایــن اظهار داشــت: معاونت 
علمی وفناوری ریاســت جمهوری در شکل 
گیری ایــن همکاری بــه هلدینگ خلیج 
فارس کمک کــرد تا، از این طریق جوانان 

و نیروهای مستعد فعال در داخل کشور، در 
حوزه استارت آپ ها و دانش بنیان ها شناخته 
شده و همچنین بتوانند وارد عرصه تولید و 

کار شوند.
وی ادامه داد: مــا در هلدینگ خلیج 
فارس برای این همــکاری اعالم آمادگی 
بنیان  کردیــم، که شــرکت های دانــش 
واســتارت آپ هــای مرتبط و مــورد تایید 
معاونــت علمی و فنــاوری در نمایشــگاه 
و  باشند  داشــته  پتروشــیمی کیش حضور 
شــرکت های هلدینــگ خلیج فــارس نیز 
با حضور در این رویــداد  زمینه تجهیزات 
ســاخت داخل، تامین قطعــات، تعمیرات، 
مهندسی، مشــاوره و غیره با این شرکت ها 

تامین گفتگو و نیازهای خود را کنند.
خلیج  عمومی هلدینگ  روابــط  مدیر 
فــارس در زمینــه اعــالم نیازهمــکاری 
شــرکت های هلدینگ خلیج فارس گفت: 
مجموعــه شــرکت های هلدینــگ خلیج 
فارس ســعی خواهند کرد عالوه بر مذاکره 
شــرکت های داخلی در حوزه خدمات فنی 
مهندســی و صنعتــی، در زمینــه خدمات 
غیر صنعتی ماننــد خدمات تغذیه، پروازی، 
اسکان، اقامت و گردشگری ساخت و ساز، 
عمران و غیره را هم با شرکت های داخلی 
در ایــن نمایشــگاه  به گفتگو و نشســت 
بگذارنــد؛ بویژه برای شــرکت هایی که در 

مناطق صنعتی فعال هستند و بومی مناطق 
همجوار محسوب می شوند.

وی رویکرد برگزاری نمایشگاه حمایت 
از ساخت داخل با تمرکز بر هلدینگ خلیج 
فارس در جزیره کیش را نقطه عطفی برای 
اســتفاده از توان تولیدکنندگان و سازندگان 
داخلی در یک فضای نمایشگاهی مشترک 
عنــوان کرد و گفت: ســازندگان داخلی در 
یک فضای نمایشگاهی مشترک می توانند 
در زمینه نیازمندی هــای تجهیزات، تامین 
قطعــات، مدیریــت دانــش،  تعمیــرات، 
بومی سازی، مشــاوره و مهندسی معکوس 
و غیره مذاکره کننــد و در نهایت به انعقاد 

قراردادهای همکاری بیانجامد.

گلی، حضــور ســازندگان تجهیزات 
صنعــت نفــت در داخل کشــور را مثبت 
در ســال های  وعنــوان کــرد:  دانســت 
گذشــته مجموعه وزارت نفــت و صنعت 
سازی  حداکثر  برای  پتروشیمی تالش هایی 
بهره گیری از توان داخل و تامین تجهیزات، 
قطعــات و مواد اولیه مصرفــی در صنعت 
پتروشــیمی آغازکردند و با کمک سازندگان 
تجهیزات داخلی توانستند سطح استفاده از 
امکانات داخلی را افزایش دهند و از ســوی 
دیگر تکیه صنعت پتروشیمی به متخصصان 

داخلی هم افزایش یافت.
وی در ادامــه افــزود: با تــداوم این 
رویکرد، شرکت های هلدینگ خلیج فارس 

نیــز به دنبال وظیفه ســازمانی خود میزان 
استفاده از امکانات ساخت داخل را افزایش 
داده و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده 
و خواهند کرد و با ادامه این روند، رشــد و 
توسعه شرکت های تولیدی در پایین دست 
صنعت پتروشیمی و اشتغال بیشتر درمناطق 
همجوار صنعت  و پتروشــیمی ایجاد خواهد 

شد.

از  و همایــش حمایــت  نمایشــگاه 
ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز 
بر هلدینــگ خلیج فارس و بــا  محوریت و 
ریاست  فناوری  علمی و  معاونت  مشــارکت 
پتروشیمی خلیج  صنایع  شــرکت  جمهوری، 
فارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران )استصنا( و سایر دست اندرکاران 
این حوزه استراتژیک، توسط شرکت بهاران 
تدبیر کیــش ۲7 لغایــت ۲9 بهمن ماه در 

جزیره کیش برگزار می شود.
پیرو نامگذاری ســال رونق تولید و با 

توجه به عزم هلدینگ خلیج فارس مبنی بر 
حمایت و بهره گیری حداکثری از توان داخل 
به ویژه استفاده از ظرفیت ها و شرکت های 
دانــش بنیان  و همچنیــن ورود به جهش 
به  پتروشــیمی برای دستیابی  دیگر صنعت 
جایگاهــی ممتاز در جهــان، این مجموعه 
را بر آن داشــت تا گردهمایی تخصصی و 
فنی را در جزیره کیــش برپا کنند. از جمله 
از توان  ایــن رویداد، اســتفاده  محورهای 
داخل در زمینه  مشـــاوره، مهندسـی، تولید 
محصــوالت و خدمات، خریـــد حداکثری 
محصوالت ایرانی در راســـتای حمایـــت 
از تولیـدکننـــدگان داخلـــی، اسـتفاده از 
ظرفیت شـرکت هـــای دانش بنیـان، توجه 
به تقویـــت زنجیره تولیـــد و پایین دستی 
نهضـت  راه انـدازی  پتروشـــیمی و  صنعت 
ســـاخت داخـــل در صنعت پتروشـیمی، 
تعمیــق ارتبـــاط تنگاتنگ بیــن ارکان و 
مجتمع های پتروشیمی با ارائـــه دهنـدگان 
محصوالت  تولیدکننـــدگان  و  خدمـــات 
مرتبـــط اســت. توجه به نقش پژوهش و 
فناوری در صنعت پتروشیمی، نقش مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصــادی در افزایش تولید و 
انتقال  صادرات محصــوالت پتروشــیمی، 

دانش فنی، مهندسی EPC،  تولید قطعات 
و تجهیزات صنعت پتروشــیمی نیز از جمله 
موضوعات مهم دیگــر و قابل پیگیری در 
ایــن رویداد خواهد بود. رویــداد حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز 
بر شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
در صدد اســت با برگزاری ده ها نشســت 
تخصصی در راستای نیازمندی های صنعت 
پتروشیمی، زمینه ای برای گفتگو و مذاکره 
میان شرکای تجاری بالقوه از یک طرف و 

دست یابی شــرکت های داخلی به اطالعات 
عمومی و تخصصی صنعت پتروشیمی کشور 
را فراهــم آورد تــا بدیــن منظــور امکان 
همــکاری و تقویت تولیدکننــدگان ایرانی 
فراهم شــود. تقویت ساخت داخل می تواند 
زمینه رشــد واحدهای صنعتــی و افزایش 
تولیــد و در نهایــت تقویت صــادرات غیر 
نفتی برای کشــور را ایجاد کند. این رویداد، 
فرصــت مناســبی را در اختیــار واحدهای 
از تولیدکنندگان، شــرکت های  داخلی اعم 

دانش بنیان، سازندگان تجهیزات نفت، گاز 
و پتروشــیمی، پیمانکاران، مشاوران و سایر 
دســت اندرکاران این حوزه قرار می دهد تا 
به معرفی ظرفیت  هــای تولیدی و خدماتی 
خود بپردازند و از این طریق به داخلی سازی 
گفتنی  نمایند.  شایان  پتروشیمی کمک های 
اســت، تاکنون میزان مشارکت کنندگان از 
این رویداد نیز با توجــه به فاصله زمانی تا 
برگزاری )۲۷ لغایت ۲۹ بهمن(،  قابل توجه 
بوده و بیش از ۱۴0 شرکت و در فضایی به 
مساحت ۱۸ هزار متر اعالم حضور کرده اند.  

 تفاهم نامه بين 
هلدينگ خليج فارس و 

معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری، زمينه همکاری بين 
صنعت پتروشيمی و شركت های 

دانش بنيان واستارت آپ ها 
برای تقويت و حمايت از ساخت 
داخل است و يکی از مفاد اين 

تفاهم نامه برگزاری رويداد 
حمايت از ساخت داخل و 

گردهمايی شركت های دانش 
بنيان با شركت های تابعه 

هلدينگ خليج فارس دريك 
اقدام نمايشگاهی است

پيرو نامگذاری سال رونق توليد 

و با توجه به عزم هلدينگ 

خليج فارس مبنی بر بهره گيری 

حداكثری از توان داخل و 

همچنين ورود به جهش ديگر 

صنعت پتروشيمی، اين مجموعه 

را بر آن داشت تا گردهمايی 

تخصصی و فنی را در جزيره 

كيش برپا كند تاكنون ميزان مشاركت 

كنندگان از اين رويداد نيز 

با توجه به فاصله زمانی تا 

برگزاری )27 لغايت 29 

بهمن(،  قابل توجه بوده و بيش 

از ۱40 شركت و در فضايی به 

مساحت ۱8 هزار متر اعالم 

حضور كرده اند
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گفتمان

مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس عنوان كرد:

رشد شتابان جذب نيروهای بومی
پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
)عســلویه( برای کمتر ایرانی غریبه است 
و اگرچه گردشــگری صنعتی در آن فعال 
نشده، اما به واسطه جاذبه های گردشگری 
اطــراف آن، گذر مردم هــم به این قطب 
اقتصــادی افتاده و بــا جاذبه های پنهان 
آن آشنا شــده اند. ســابقه ایجاد منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس به ســال 77 
بازمی گردد که براســاس مصوبه شورای 
برای  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطــق  عالی 
بهره بــرداری از منابع نفــت و گاز پارس 
جنوبــی و انجام فعالیت هــای اقتصادی 
در این حوزه ها در محدوده نوار ســاحلی 
عسلویه و خلیج نایبند به وسعت ۳۰ هزار 
هکتار تاسیس شــد و این روزها با هدف 
صیانت از تاسیســات، یک دیوار بتنی ۳۲ 
کیلومتری در حال احداث است.به گزارش 
دانــش نفت به نقل از هفته نامه مشــعل، 
سیدپیروز موسوی که از زمان تاسیس این 
منطقه برای دومین بار در سمت مدیرعامل 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس قرار 
گرفته است، به تشریح آخرین اقدام های 
خبر  پرداخت.  منطقه  این  در  توســعه ای 
خوش او ایجاد اشــتغال برای یک هزار و 
نیروهای بومی در یک ســال  از  نفر   5۶۴
گذشته است که از این تعداد حدود ۳۲۰ 
نفر در عســلویه جذب کار شــدند و این 
این شهرستان  بیکاران  درصد   ۶۰ میزان 
اســت. او می گوید: ابالغیه وزیر نفت در 
زمینه اشــتغال، مبنای اصلــی کار ما قرار 
گرفت که براســاس آن شیوه نامه ای هم 
تنظیم شده بود. با اجرای آن نتایج حاصل 
شده آرامش، امید به آینده و سرزندگی در 
جامعه محلی است. موسوی پیشنهادهایی 
هم برای روند اجرای طرح اسکان کارکنان 
اقماری دارد که متن کامل این گفت وگو در 

ادامه می آید:
آقای موسوی؛ جنابعالی برای دومین بار  ��

در سمت مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه 
اقتصــادی انرژی پارس قرار گرفتید، در این 
دوره نســبت به ۱۰ سال قبل که مدیرعامل 
ســازمان بودید، چه تغییر و تحوالت مثبت و 

چالش هایی را شاهد هستید؟
دوره گذشته که مدیرعامل سازمان 
پارس  انــرژی  اقتصادی  ویــژه  منطقه 
عقب ماندگی  جبران  برای  بستری  بودم، 
در برداشــت از مخزن مشترک گازی با 
رقیب قطری فراهم شــد و در این مسیر 
واگذاری  از جملــه  ابتدایی  اقدام هــای 
اراضی، تسطیح زمین، هموار کردن محل 

پاالیشــگاه ها و... در حال شــکل گیری 
بود کــه تقریبا انجام شــد. از آن مقطع 
تا امروز شــاهد افزایش تولید گاز ترش، 
افزایش برداشــت از میدان مشــترک با 
قطر هستیم که مطابق با اهداف وزارت 
نفت تجلی یافته و شــاید تا آخر امسال 
بتوانیم به میزان بیشتری از رقیب قطری 
در برداشــت از مخزن مشــترک سبقت 
بگیریم. با نگاهی آماری در مقایسه با ۱0 
ســال قبل، آن مقطع از این مخزن ۲50 
میلیون مترمکعب گاز برداشت می شد و 
اکنون تقریبــا به ۶۳0 میلیون مترمکعب 
رســیده اســت. این افزایش برداشت و 
تولید گاز در قالب احداث پاالیشــگاه ها 
پاالیشــگاه های جدید  از  بهره برداری  و 
انجام شده است و خوشــبختانه پرونده 
پارس جنوبی به اســتثنای فاز ۱۱ سال 
آینده بســته می شــود. افــزون بر این، 
از  پتروشــیمی هم  مجتمع های  افتتــاح 
دیگر تحوالت انجام شده در این منطقه 
نسبت به گذشته است. همچنین پس از 
به ســازمان  اراضی  برخی  بازپس گیری 
منطقــه ویژه اقتصادی انــرژی پارس با 
کمک قوه قضاییه، فاز ۲ پتروشــیمی ها 
هــم اجرایــی شــد و چنــد واحــد به 
بهره برداری رسید و تعدادی نیز در حال 
فعالیت اســت که باید اعالم کنم تا سال 
۱۳۹۹ آخرین پتروشیمی که شروع به کار 

کرده است، افتتاح خواهد شد.
در دوره جدیــد چه مشــوق هایی برای  ��

ســرمایه گذاران در نظر گرفته و با توجه به 
تحریم ها چه استقبالی از آن شده است؟

با توجه به تحریم ها  شرایط کشور 
به شکلی است که حضور سرمایه گذاران 
خارجی مشکل است. ما مشوق هایی در 
نظــر گرفتیم که ســرمایه گذاران ایرانی 
برای مشــارکت در ایــن منطقه ترغیب 
شــده اند و اکنون پیشــنهادهایی در این 
زمینــه داریم. بــا توجه بــه مزیت ها و 
امتیازهای منطقه عســلویه عالقه مندی 
برای سرمایه گذاری در این منطقه وجود 
دارد. یکی از مهم ترین مســائل منطقه، 
زنجیــره نفــت، گاز و پتروشیمی اســت 
که ایــن صنایــع مرتبط ســبب ایجاد 
پتروشــیمی های مختلفی شده است که 
بتوانند هرکدام خوراک دیگری را تامین 
کننــد. اکنون بــه جایی رســیده ایم که 
اولویت  پتروشیمی در  پایین دستی  صنایع 
فعالیت هــای ما قــرار دارد و برنامه این 
است که در اراضی نزدیک فرودگاه خلیج 

فارس - عســلویه - با انتقال شبکه های 
آب، برق، بخار، آب دریا و خوراک جبهه 
جدیدی را در زمینه صنایع پایین دســت 
پتروشــیمی از طریق کریدور ۲00 متری 
ایجــاد کنیم. فکر می کنم بــا این اقدام 
حــدود 50 هزار نفر در اجــرای پروژه ها 
و حدود ۱0 هزار نفــر به صورت ثابت و 
همچنین ۳00 تــا ۴00 هزار نفر هم به 
شکل غیرمستقیم مشغول به کار خواهند 
در  سرمایه گذاری  برای  خوشبختانه  شد. 
پتروشــیمی ها استقبال بسیار خوبی شده 
و در این مسیر عالوه بر شرکت های زیر 
اجتماعی  تامین  ســازمان  بانک ها،  نظر 
و شــصتا از ســوی بخش خصوصی نیز 
استقبال شده اســت. باید اشاره کنم آن 
دســته از بخش خصوصــی که پیش تر 
در ســایر بخش ها درگیــر بودند، اکنون 
به ســمت صنعت پتروشیمی گرایش پیدا 
کردند که نشــان می دهد پتروشــیمی از 
صنایع ســودآور اســت و صــادرات آن 
باوجود تحریم ها در حال انجام اســت و 
پتروشیمی از  محصوالت  اکنون صادرات 
این منطقــه به عنوان یکی از مراکز مهم 
تامین ارز کشــور محســوب می شــود. 
پیش بینی ما این است که با ایجاد صنایع 
پایین دستی هم اقدام مهمی شکل بگیرد.

یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی جامعه  ��
محلی در عسلویه و مناطق اطراف آن موضوع 
اشــتغال بوده و شــما از زمان حضور در این 
جایگاه وعده هایــی در این زمینه دادید، در 

این باره، چه مسیری طی شده است؟
در دوره جدید که بــه اینجا آمدم، 
متوجه شدم نوعی بی اعتمادی در زمینه 
اشــتغال وجود دارد که سبب نارضایتی 
و حتــی تحرک هایی از ســوی جامعه 
محلی می شــود و این موضوع در دستور 
کار قــرار گرفت. مطالعاتی انجام شــد 
که نتایج گزارش کارشناســان حاکی از 
دیوار بی اعتمادی در زمینه اشــتغال بود، 
از ایــن رو اجرای ابالغیــه وزیر نفت در 
زمینه اشــتغال مبنای اصلی کار ما قرار 
آن شــیوه نامه ای  براســاس  که  گرفت 
هم تنظیم شــده بود. با اجرای آن نتایج 
حاصل شــده، آرامش، امید بــه آینده و 
ســرزندگی در جامعه محلی اســت. از 
زمان اجــرای ابالغیه وزیر نفت در دوره 
اخیر تقریبا حــدود ۶0 درصد بیکاران در 
یک ســال اخیر فقط در بخش عسلویه 
جذب شــده اند. بنده با توجه به ابالغیه 
آقای زنگنه، اهمیــت را به نزدیک ترین 

شــهر به پارس جنوبــی دادم. در پارس 
۲ نیــز کنــگان در اولویت قــرار گرفته 
اســت. با توجه به امتیاز ســایت یک در 
مقایسه با سایت ۲ که دربرگیرنده غالب 
مجتمع های پتروشیمی است، برنامه ریزی 
ما در حوزه عســلویه، شهرســتان جم، 
کنــگان و دیر به عنوان اولویت های مهم 
در جــذب حداکثری نفرات در اشــتغال 

است.
شما تنها به آمار جذب نیرو در شهرستان  ��

عسلویه اشــاره داشــتید، مجموع نفرات 
جذب شــده در یک سال اخیر چه میزان بوده 

است؟
براســاس آمار در یک سال گذشته 
بــرای حدود هزار و 5۶۴ نفر از نیروهای 
بومی اشــتغال ایجاد شده است که از این 
تعداد حدود ۳۲0 نفر در عســلویه جذب 
کار شدند و این میزان ۶0 درصد بیکاران 
این شهرســتان اســت و فکــر می کنم 
۴0 درصد نیروهای جذب شــده به سایر 
شهرهای اســتان اختصاص دارند. به هر 

حال معتقدم کار بســیار برجســته ای به 
ثمر رسیده اســت. ما با توجه به ابالغیه 
وزیر نفت دیوار بی اعتمادی میان صنعت 
نفت و مردم را برداشــتیم و اعتمادسازی 
کردیم. گزارش این اقدام مهم از ســوی 
آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
به ریاســت جمهوری ارائه شده است که 
تشــکر کردند. گزارش های ما به همراه 
اسامی شاغالن جذب شــده به همراه کد 
ملی و شماره تماس آنهاست و به عبارتی 

ما راستی آزمایی را هم انجام دادیم.
بــا توجــه بــه نهایی شــدن تقریبی  ��

تمامی فعالیت ها در پارس جنوبی، نیروی کار 
معطل مانده در منطقه چه می شود؟

تقریبا  که  داشــتید  خوبی  اشــاره 
پتروشــیمی ها  و  پاالیشــگاه ها  فعالیت 
به پایان رســیده اســت؛ اما نگاه ما به 
توانمندســازی جامعه باید نگاه جدیدی 
باشد؛ از این رو با توجه به شرایط موجود 
بررسی شــد که اکنون دوره نگهداشت، 
تعمیرات و بهره برداری اســت و دیگر از 

اخبار نفت 

دوره های آموزش اچ اس يی در صنعت نفت 
بازنگری می شود

دوره های آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست )اچ اس یی( و 
پدافند غیرعامل مصوب وزارت نفت بازنگری و روزآمد می شود.

شهرام احمدی، رئیس سیاســت گذاری و برنامه ریزی اداره کل 
اچ اس یی و پدافند غیرعامل وزارت نفت گفت: با توجه به برنامه ریزی 
انجام شده و با همکاری مثبت و سازنده با اداره کل آموزش، برنامه ریزی 
نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت، ۱۹۷ دوره مصوب اچ اس یی 
و پدافند غیرعامل کــددار وزارت نفت در مدت زمان ۲۱ روز کاری و 
با حضور بیش از ۷0 نفــر از متخصصان حوزه های اچ اس یی و پدافند 
غیرعامــل و آموزش شــرکت های اصلی و تابع  بررســی و بازنگری 
می شود.بر این اســاس، پنج کمیته تخصصی پدافند غیرعامل، ایمنی 
و آتش نشــانی، مهندسی بهداشت، محیط زیســت و مسائل مشترک 
اچ اس یی با حضور متخصصان هر حیطه و متخصصان آموزش تشکیل 
و با توجه به نیازمندی های صنعت نفت و اصل نیازمحوری، دوره های 
آموزشــی موجود و نیازهای آموزشــی جدید صنعت نفت بررســی و 
بازنگری می شود.احمدی افزود: این برنامه همسو با نظام نامه آموزش 
اچ اس یی و پدافند غیرعامل وزارت نفت و با هدف بهینه ســازی کیفی 
سرفصل، محتوا و جزئیات دوره های آموزشی انجام می شود و متناسب 
با هر دوره آموزشی، گروه های مخاطب نیز تعیین خواهد شد.بر اساس 
این گزارش، فعالیت کمیته های نامبرده از چهارم بهمن ماه آغاز شده و 
هفتم اســفندماه امسال پایان می یابد و هر یک از کمیته ها به میزبانی 
مدیریــت اچ اس یی و پدافند غیرعامل چهار شــرکت اصلی در مناطق 

عملیاتی برگزار می شود.
ظرفيت ذخيره سازی مخازن ميعانات گازی 

پارس جنوبی به ۳.۵ ميليون بشکه رسيد
مجری پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی و اندازه گیری میعانات 
گازی پارس جنوبی از افزایش ظرفیت ذخیره سازی میعانات گازی پارس 

جنوبی به ۳ میلیون و 5۰۰ هزار بشکه خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس، رضا 
فروزش به بهره برداری از مخازن B و C میعانات گازی با ظرفیت 500 
هزار بشکه برای هر یک اشــاره کرد و گفت: هم اکنون هفت مخزن 
ذخیره ســازی میعانات گازی هر کدام با ظرفیت مشابه در مدار است و 
میعانات گازی تولیدی از پاالیشگاه های فازهای پارس جنوبی در آنها 
ذخیره می شــود.وی با بیان اینکه از دو ماه گذشته تاکنون سه مخزن 
ذخیره ســازی میعانات گازی با ظرفیت یک میلیون و 500 هزار بشکه  
ر مــدار تولید قرار گرفت، تصریح کرد: ظرفیت ذخیره ســازی مخازن 
متمرکز میعانات گازی پارس جنوبــی هم اکنون به ۳ میلیون و 500 
هزار بشــکه رسیده است.با بهره برداری از آخرین مخزن پروژه احداث 
تاسیســات ذخیره ســازی و اندازه گیری میعانات گازی پارس جنوبی و 
تکمیل این پروژه، ظرفیت ذخیره ســازی و بارگیری میعانات گازی به 

۴ میلیون بشکه می رسد.
در هيئت مديره شركت ملی نفت ايران

خريد تجهيزات مقابله با آلودگی نفتی 
محيط های آبی تصويب شد

تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی 
در محیط های آبی به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید.

به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملــی نفت ایران، 
مانــی عبداهلل زاده راد، مدیر اچ اس یی شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
تامین اعتبار مورد نیاز برای خریــد تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی 
در محیط های آبی پس از پیگیری ها و مکاتبات انجام شــده از سوی 
این مدیریت، در دی ماه امســال در نشست هیئت مدیره شرکت ملی 
نفت ایران مطرح شــد و به تصویب اعضا رســید.وی افزود: با توجه 
به گســتردگی فعالیت های نفتی و بهره بــرداری از میدان های نفتی 
مشترک با کشور عراق و استقرار تاسیسات و خطوط لوله انتقال نفت 
میدان های نفتی در حوزه تاالبی غرب کارون )هورالعظیم(، به استناد 
ماده )۱( قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشــور، هرگونه 
بهره برداری و اقدامی که ســبب تخریب و آلودگــی غیرقابل جبران 
تاالب ها شــود ممنوع اســت، به همین دلیل به منظور حفظ آمادگی 
و پیشــگیری از انتقال هرگونه آلودگی ناشی از فعالیت های نفتی به 
تاالب هورالعظیم و کنترل و کاهش پیامدهای حاصل از آن، داشــتن 
تجهیزات مقابله بــا آلودگی نفتی در محیط های آبی الزامی اســت.

عبــداهلل زاده راد تصریح کرد:  با تصویب این مصوبه، شــرکت نفت و 
گاز اروندان می تواند به منظور کاهش پیامدها و تبعات زیست محیطی 
ناشی از انتشار آلودگی های نفتی احتمالی در رودخانه ها و تاالب های 
مجاور تاسیســات آن شرکت نسبت به خرید تجهیزات درخواستی در 

حد اعتبار مصوب اقدام کند.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

مديرعامل سازمان منطقه ويژه پارس عنوان كرد:

رشد شتابان جذب نيروهای بومی

حالت پروژه محور خارج شــده ایم و باید 
نیروها را به شــکل مهارتــی آماده کنیم 
که بتواننــد از صنایع مســتقر در منطقه 
پشــتیبانی کنند. بر این اســاس در حال 
امضــای قــرارداد با ســازمان مرکز فنی 
حرفه ای به منظــور برگزاری دوره هایی با 
رویکــرد جدید به جوانــان جامعه محلی 
هستیم و در این راه آموزش های تعمیرات 
اساسی در دستور کار قرار می گیرد. برنامه 
ما این اســت که حداقل طی دو دوره در 
مقطع زمانی دو ســاله نیروهــا را تربیت 
کنیــم تا بتوانیم شــمار اشــتغال جوانان 

بومی را افزایش دهیم.
 یکــی از بحث هــای مهم صنعت نفت در  ��

ارتباط با جامعه محلی مســئله مســئولیت 
اجتماعی است، افزون بر مسئله اشتغال، چه 

فعالیت های دیگری انجام شده است؟
اجتماعــی  مســئولیت  حــوزه  در 
و  شــده  انجــام  زیــادی  اقدام هــای 
اعتمادســازی میــان مــردم منطقــه و 
صنعت نفت بــه وجود آمده کــه نتیجه 

تالش ســازمان ها و شرکت های محلی و 
همچنین ســتاد وزارت نفت است. ما در 
حال حاضر در تالش برای حل مســائل 
و مشکالت در این زمینه با کمک وزارت 
نفت و تشــکیل کارگروه هایی هستیم که 
بخشــی از آن برطرف شده و بخشی نیز 
در حال انجام است. اگر بخواهم جزئی تر 
به موضوع مســئولیت اجتماعی بپردازیم، 
خوشــبختانه ماهیانــه حــدود 5 هــزار 
مترمکعب آب آشامیدنی به صورت رایگان 
به حوزه نزدیک یعنی شهرستان عسلویه 
داده می شــود. در حــوزه نخبه پروری نیز 
ایــن ایده مطرح شــد که باید بــا ایجاد 
در  زمینه حضــور جوانان  فرصت هایــی 
دانشــگاه های خوب کشور را فراهم کرد؛ 
از این رو طرح نخبه پروری تعریف شــد 
که با برگزاری کالس های کنکور تالش 
کردیم حاصل آن قبولی و حضور جوانان 
منطقه در دانشگاه های دولتی باشد. سال 
گذشــته این اقدام در ۸0 درصد اســتان 
انجام شــد و گزارش ها نتیجه بخش بود. 

افزون بر آن بررســی های مــا در منطقه 
حاکی از رویارویی با معضل خروج از دایره 
تحصیل بود که بخشــی از جوانان از یک 
ســنی به بعد به دالیــل مختلف از جمله 
رفت وآمد تــرک تحصیل می کنند. اکنون 
با یک برنامه مدون در چهار شهرســتان 
انجام  در حال  ســرویس های حمل ونقل 
اســت. باید بگویم یکی از شاخص هایی 
که مــا برای توســعه پایــدار منطقه در 
نظر گرفتیم، مســئله تحصیالت عالیه و 
سوادآموزی اســت. ما نمی توانیم بگوییم 
این منطقه را توسعه یافته کرده و توسعه 
پایدار را بــرای آن در نظر گرفتیم، اما به 
مســئله تحصیالت جامعه محلی توجهی 
نداشتیم. افزون بر موارد یادشده اقدام های 

فرهنگی هم در حال انجام است.
 یکی از موضوع هایی که در سال های اخیر  ��

خبرساز شده اســت، طرح اسکان کارکنان 
است، در این زمینه گزارشی موجود است؟

بنــده اعتقاد دارم که خانــواده باید 
در کنار کارکنان باشــد، یکی از مسائل و 
مصیبت هایی کــه در صنعت نفت وجود 
دارد، طرح های اقماری اســت که خانواده 
را از هــم جــدا می کنــد، بنابراین وقتی 
می گوییم شرایط صنعت نفت سخت است 
و مسئوالن تراز اول وقتی برای کارکنان 
تصمیم گیری می کنند، حتما این موارد را 
در نظر بگیرند که دوری از خانواده، حضور 
در محیط های خطرناک و غیراستاندارد در 
کنار گازهای شــیمیایی و شرایط گرم آب 
و هوایی مواردی است که ایمنی و امنیت 
آنان را بر هم می زند. با این حال، مســئله 
اســکان کارکنان بــدون در نظر گرفتن 
زیرساخت های موردنیاز آن در زمینه های 
مختلف آموزشی، فرهنگی، درمانی، رفاهی 
و...  قابل اجرا نیســت. این را به قطعیت 
می گویــم با توجــه به اینکــه چندپروژه 
از ســوی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی از 
جمله مرکــز مطالعات انرژی صنعت نفت 
تهیه شده است، همه گزارش ها در شرایط 
موجود اســتقرار خانواده هــا در نقطه ای 
مثل عســلویه و کنگان را خالی از اشتباه 
نمی دانند. چون هنوز زیرساخت های الزم 
برای این موضوع مهم تهیه نشــده است. 
ارائه خدمات  زیرســاخت های الزم برای 
رفاهی،  پیشــگیری،  درمانی،  پزشــکی، 
ورزشی و آموزشــی و... وجود ندارد. حتی 
آن دســته از کارکنان که اکنون به حضور 
خانواده هایشــان در منطقــه عالقه منــد 
هستند و مدت ها در نوبت قرار دارند، خانه 

به آنها ندادند یا فرزندانشــان را به دلیل 
کمبود مــدارس نمی توانند ثبت نام کنند و 
با محدودیت فضای آموزشــی هم مواجه 
هســتیم. اعتقاد شــخصی من این است 
برای خانواده  که طرح اســکان می تواند 
نجات بخــش باشــد، اما با یــک برنامه 
منســجم و فراهم کردن زیرساخت های 
اولیــه و مورد نیاز اثربخــش خواهد بود. 
هر کســی در صنعت نفــت در این زمینه 
آمادگی داشته باشد، با او صحبت می کنم. 
چون دو دوره اســت کــه در این منطقه 
مسئولیت می گیرم و مســائل اینجا را به 

ریز می دانم.
معضــل آالیندگی همــواره از موارد مورد  ��

بحث و نگرانی در این منطقه اســت، اکنون 
گزارش ها چه روندی را نشــان می دهد و چه 

برنامه ای در دستور کار قرار دارد؟
به  جمهوری  ریاســت  خوشــبختانه 
موضــوع آالیندگی در این منطقه ورود کرد 
و در این زمینه ابالغیه ای به وزارتخانه های 
نفــت، بهداشــت و همچنیــن ســازمان 
محیط زیست ارائه شــد و براساس جلسات 
مختلف ســازوکاری تعریف شده که بتوانیم 
آالیندگی را کاهش دهیم و در برخی نقاط 
آن را به صفر برســانیم. بار مالی برای این 
حرکت مهم هم در نظر گرفته شده و برای 
ارسال به ریاست جمهوری در اختیار وزارت 
نفــت قرار گرفته و موضوع از ســوی دفتر 
ریاســت جمهوری تحت پیگیری است تا با 
نظارت محیط زیست و قدرت اجرایی وزارت 
نفــت در چند مرحلــه آالیندگی را به صفر 
برسانیم. این طرح با کمک پتروشیمی ها و 
پاالیشگاه ها تهیه و شرح وظایف هرکدام از 
آنها تعریف شده است. این بسته پیشنهادی 
را به وزارت نفت ارســال کردیم تا بار مالی 
آن تقســیم شــود و نتایج آن را در مراحل 

مختلف اطالع رسانی خواهیم کرد.
در بخش ســازمان منطقه ویژه اقتصادی  ��

انــرژی پارس برنامه خاصی در دســت اجرا 
دارید؟

برنامــه تغییر ســاختار منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس را در دست داریم 
انجام  با هــدف کوچک ســازی آن  که 
می شــود و مراحل نهایی را پشــت سر 
می گذارد. برای تقسیم اراضی، ساختاری 
تهیه کردیم کــه قانون و مقررات در آن 
بیشتر حاکم است و بر این مبنا در تالش 
هســتیم توزیع اراضی را به نحو مناسب 
انجــام دهیم. در بخش نیروی انســانی 
ســازمان منطقه ویژه اقتصــادی انرژی 

پارس نیز بخشی از نیروها )۴00 نفر( در 
دوره قبل )از سال ۹۳( بدون هیچ قرارداد 
و تعهد و پیمانی وارد مجموعه شده بودند 
و حقوقی هم برایشان در نظر گرفته نشده 
و متاسفانه حتی در سیستم نیروی انسانی 
ثبت نشــده بودند. زمانی که من به اینجا 
آمدم، ۱0 ماه بود حقوقی دریافت نکرده 
بودند. با مصوبه شــرکت ملی نفت ایران 
توانســتیم آنها را در قالب پیمانکار جذب 
کنیم که اکنون حقوق آنان مطابق سایر 
پیمانکاران واریز می شود. در حوزه نیروی 
انسانی توجه خاصی شــده است. اعتقاد 
داریم اگر ســتاد با ما همراهی نکند، این 
امکان پذیر نیســت که بتوانیم از نیروی 
انســانی رضایتمند و با انگیزه در سازمان 
اســتفاده کنیم. ســعی کردیــم مدیران 
قوی تری را در ســازمان حاکم کنیم. به 
پیمان های جاری رسیدگی کردیم. شرح 
کارهــا را تغییر دادیم که ســبب ارتقای 
کیفیــت و قانونمند شــدن نرخ هزینه ها 
شد. ضوابط و مقررات را بر سازمان حاکم 
کردیم و این روند ادامه دارد. مسیر اصلی 
و خط قرمز ما عدول از قوانین و مقررات 
اســت. از دیگر فعالیت های انجام شــده، 
ساماندهی درخواست های سرمایه گذاران 
بوده که سریع تر مورد رسیدگی قرار گیرد 
و قانونمند حل شود. در زمینه اراضی که 
ســال ها در اختیار ســرمایه گذاران بوده، 
اما تمایلی به ســاخت آن نداشــتند، باید 
گفت که گاه این اراضی حدود ۱0 تا ۱5 
سال بدون اینکه ســرمایه گذاران در آن 
اقدامی انجام دهند، وجود داشــت که آنها 
را تعیین تکلیف کردیم و در حال فســخ 
قرارداد هســتیم تا بتوانیم این فرصت را 
در اختیار سایر سرمایه گذاران قرار دهیم. 
آمادگی  به منظــور  اچ اس یی  حــوزه  در 
بیشــتر، چند آماده باش و مانور عملیاتی 
در حــوزه پدافند غیرعامــل و اچ اس یی 
انجام شده است، با توجه به سناریوهای 
مختلفی که داشــتیم، از جمله نشت گاز، 
عملیات انتحاری و عملیات تروریســتی 
ســعی کردیم این مانورها را برای حفظ 
و ارتقای آمادگی در منطقه داشته باشیم. 
همچنین با هدف صیانت از تاسیســات، 
یک دیوار بتنــی را در حال احداث داریم 
که در حــوزه امنیت حراســت و پدافند 
غیرعامل اســت. طــول آن ۳۲ کیلومتر 
اســت که در حال حاضــر ۴۲ درصد آن 
 کار شده اســت و کار به سرعت در حال 

انجام است.

تمديد گواهينامه سيستم مديريت يکپارچه 
شركت مارون

آیین پایانی ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت یکپارچه شرکت 
 ،ISO9۰۰1:۲۰15 بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و گواهینامه های
ISO1۴۰۰1:۲۰15 و OHSAS:۲۰۰7 این شرکت برای یک سال دیگر 

تمدید شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، حمید 
کاویــان، مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفــت و گاز مارون بر لزوم 
درس آموزی و تالش به منظور بهبود برخی رویه های عملیاتی و اداری 
ســازمان تاکید کرد و گفت: سامانه مدیریت یکپارچه از سوی سازمان 
به کار گرفته می شود تا امور فرآیندی خود را در هر دو بخش عملیات 
و ســتاد راهبری کند و اهداف خود و ذینفعانش را محقق ســازد.وی 
با اشــاره به اینکه برخالف گذشــته، وجود این سیستم برای کارکنان 
ســازمان کامال مشهود شده، افزود: اســتقرار این سیستم، سازمان را 
در تدوین چشم انداز، خطی مشــی ها، راهبردها و اهداف خرد و کالن 
یاری رســانده و دید مدیریتی را گســترده تر کرده است.سرممیز تیم 
ممیزی، روزآمد کردن سیستم های مدیریتی، مسئولیت پذیری، تبحر در 
پاســخگویی، داشتن دانش فنی سطح باال، کسب دستاوردهای بزرگ 
و تاثیرگذار در عرصه زیســت محیطی و ســرعت عمل در بهبود موارد 
قابــل بهبود را از نقاط قوت شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز مارون 
برشمرد و گفت: ممیزی های داخلی که از سوی کارگروه های متشکل 
از کارکنان خود شــرکت انجام شده اســت نیز بسیار دقیق، روزآمد و 
اثربخش ارزیابی می شود.این ممیزی مراقبتی با هدف ارزیابی سیستم 
مدیریت کیفیت، محیط زیســت، ایمنی و بهداشت حرفه ای در دو روز، 

)پنجم و ششم بهمن ماه( از سوی نماینده شرکت آلمانی انجام شد.
تعميرات اساسی تفکيك كننده پايانه فرآورشی 

كوروش

 LP( عملیــات تعمیرات اساســی تفکیک کننــده فشــار پایین
Separator( پایانه شــناور فرآورشی کوروش در ادامه تعمیرات اساسی 
 Slug Catcher،HP( ظــروف فرآیندی واحد فرآورش و تثبیت نفت خــام

Separator( با موفقیت پایان یافت.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفــت فالت قاره ایران، 
حجم زیاد ماسه در این ظروف در تعمیرات اساسی گذشته و از بین رفتن 
آندهای فداشــونده، لزوم انجام ایــن فعالیت ها را بیش از پیش ضروری 
کرده بود. نبود مســیر کنارگذر در طراحی اولیه برای تفکیک کننده فشار 
پایین سبب شد ضمن مطالعه و بررسی، بهترین شیوه برای اجرای مسیر 
Bypass  انتخاب و با رعایت اســتاندارد و در قالب سیســتم مدیریت 
تغییر )Management of Change( اصالحات انجام شــود، همچنین 
تغییر پارامترهای عملیاتی برای استمرار در تولید با حفظ کیفیت منطبق 
با نفــت صادراتی در مرحله بعد حائز اهمیت بود.پس از انجام نشســت 
هماهنگی و توجیــه عملیات بین واحدهای مختلف شــناور، گروه های 
کاری بر اساس شرح وظایف تشکیل و مراحل کار مشخص شد، بنابراین 
با نصب کنارگذر پس از آزمایش نشــتی آن سرانجام با حفظ مشخصات 
اســتاندارد، تولید نفت در ســرویس قــرار گرفت. با آماده ســازی های 
انجام شــده تفکیک کننده فشــار پایین ایزوله و همه مسیرهای ورودی 
و خروجی بســته، عملیات تخلیه مایعــات و گاززدایی با تزریق نیتروژن 
انجام شــد و پس از کسب اطمینان از ایمن بودن شرایط، عملیات ایزوله 
کردن مکانیکی تفکیک کننده در دستور کار قرار گرفت.در ادامه عملیات 
شست وشوی تفکیک گر فشار پایین آغاز شد. در این عملیات که در چهار 
شــیفت روز و شــب ادامه یافت بیش از ۱۹ بشکه شن و ماسه از داخل 
تفکیک گر جمع آوری شد، همچنین در ادامه، همه آندهای حفاظتی که از 
بین رفته بود با هشــت آند جدید از سوی گروه جوشکاری در محل خود 
نصب شد، ســپس گروه ابزار دقیق برای تعمیر، کالیبراسیون و سرویس 
ادوات ابزار دقیقی تفکیک گر فشــار پایین وارد عمل شد و ساخت اسپول 
برای نصب ترانسمیتر و گیج دما که از پانچ های راه اندازی پروژه نیز بود 
به پایان رسید.پس از پایان همه کارهای تعمیراتی، برگرداندن Spadeها 
و blindها به شــرایط نرمال آغاز شد و با انجام آزمایش نشتی و مطلوب 

بودن نتیجه، تفکیک گر فشار پایین در مدار فرآیندی قرار گرفت.

اخبار نفت
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت عنوان كرد:

خبرهاي خوش درماني براي خانواده بزرگ صنعت نفت 
دكتر سميع: ارائه خدمات درمانی سازمان بهداشت و درمان تضعيف نمی شود

سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت 
نظارت  اجرا،  اصلی سیاســتگذاری،  متولی  که 
و راهبــری ارائه مراقبتهای جامــع و یکپارچه 
سالمت به خانواده بزرگ صنعت نفت و همچنین 
ارائه خدمات سالمت به سایر خدمت گیرندگان 
بوده و عهده دار صیانت از سالمت سرمایه های 
انسانی اســت. مدیر عامل سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت در گفتگویی خبری، خبرهاي 
خوب و امیدوار کننده ای برای کارکنان شریف 

صنعت نفت اعالم کرد. 
درمان  و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
صنعت نفت گفت: کماکان با قوت و با همان 
شرایط سابق و حتی بهتر از قبل به  کار ادامه 
خواهیم داد و در درمان غیرمستقیم نیز شاهد 
توسعه خواهیم بود، همچنین در مجموع ارائه 
خدمات برای خدمت گیرندگان که شــاغالن، 
بازنشســتگان و خانواده های آنان را شــامل 
می شود نه تنها هیچ تغییری نسبت به شرایط 
حاضر نمی کنــد، بلکه در بســیاری از موارد 

شرایط بهتر هم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دانــش نفت، دکتر 
بهداشت  مدیرعامل سازمان  حبیب اهلل سمیع، 
و درمان صنعــت نفت ضمن بیان این مطلب 
اظهار کرد: طرح ارتقای نظام سالمت کارکنان 
صنعت نفت که با هدف چابک سازی سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت، بهبود سطح 
ارائه خدمات این ســازمان و افزایش رضایت 
کارکنان و خانواده های آنان تدوین شده است، 

در سال ۹۹ عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: با ایجاد سازوکار جدید تحت 
هیچ شرایطی خدمات درمانی مستقیم سازمان 
تضعیف نخواهد شد و تنها پرداخت ها از حالت 
ســرانه ای به حالت fee for service تغییر 
می کند، به این معنا که در قبال ارائه اســناد، 
هزینه های انجام شــده به ســازمان پرداخت 

می شود.
وي عنوان کرد: بنا به دســتور وزیر نفت 
و طبق این طرح، با انجام تغییراتی در سیستم 
بهداشت و درمان صنعت نفت، رقابت با بخش 
خصوصی و دولتی بیش تر و در راســتای آن 
کیفت ارائــه خدمات و رضایت مندی افزایش 

خواهد یافت.
این مقام مســئول با بیــان اینکه مبلغ 
پرداختی صرف خرید دارو، تجهیزات مصرفی، 
حقــوق پیمانکاران و پرکیس ها خواهد شــد، 
گفت: اجــرای این طرح شــرایطی را فراهم 
خواهــد کرد تا ســازمان در فضایــی رقابتی 

خدمات خود را ارئه دهد.
درمان  و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
صنعــت نفت تصریح کــرد: دریافت هزینه ها 
از شــرکت های اصلی در قالب تعرفه مصوب 
هیئت وزیران که در قالــب تعرفه غیردولتی 
اســت صورت می گیرد، بنابراین مشــکلی در 

ارائه خدمات پیش نخواهد آمد.
دکتر سمیع گفت: البته سازمان بهداشت 
و درمــان صنعت نفت با این ســازوکار جدید 
مالی ناآشنا نیســت، چراکه هم اکنون خدمات 
درمانی ارائه شــده ســازمان به بازنشســته ها 
به صــورت همــان  fee for service انجام 
می شــود که اجــرای این طرح به شــاغالن 

صنعت نفت تعمیم خواهد یافت.
درمان  و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
صنعت نفت خاطرنشــان کرد: بر مبنای طرح 
ارتقای نظام ســالمت کارکنان، ارائه خدمات 
درمانی در همه مراکز برای شاغل و بازنشسته 

همچنان رایگان است.
وي مطرح کرد: سالمت در صنعت نفت 
به  ۳ بخش سیســات گذاری حوزه سالمت، 
درمان مســتقیم و خرید خدمت )درمان غیر 
مستقیم( تقسیم می شود. در این طرح سیاست 

گذاری توســط شورای ســالمت وزارت نفت 
انجام می گیرد. درمان مســتقیم نیز همچون 
گذشــته به صورت رایگان و درفضایی رقابتی 
تر و بــا کیفیت تر در ۲۶5 مرکز بهداشــتی 

درمان صنعت نفت ارائه خواهد شد.
وي افزود: در گذشته خرید خدمت برای 
شاغلین به عهده ســازمان بهداشت و درمان 
صنعــت نفت و برای بازنشســتگان به عهده 
صندوق بازنشســتگی و ســازمان بهداشــت 
و درمــان نفت بــود. در این روش ســازمان 
بهداشت و درمان نفت با ۱۸00 مرکز قرارداد 
همکاری داشت، و صندوق های بازنشستگی 
با ۸00 مرکز همکاری می کرد. در طرح جدید 
مســئولیت خرید خدمت به تمامی شاغلین و 
بازنشســتگان به صندوق های بازنشســتگی 
واگذار شــده تا خدمات به صــورت یکپارچه 
و وسیع تر ارائه شــود و در واقع مراکزی که 
صندوق با آنها قراراد دارد و ســازمان ندارد به 

این مجموعه اضافه می شود.
دکتر سمیع در ادامه افزود: بیماران اعم 

از شاغل و بانشسته و خانواده های آنان زمانی  
کــه به مراکــز ملکی ســازمان مراجعه کنند 
می توانند از خدمات رایگان بهره مند شــوند، 
امــا در صورتی که کارکنــان خواهان دریافت 
خدمات از مراکز بخش خصوصی باشند در آن 
صورت باید فرانشــیز پرداخت کنند. همچنین 
در مکان هایی که ســازمان بهداشت و درمان 
مراکز ملکی ندارد، مراجعه کارکنان به مراکز 

درمانی بخش خصوصی رایگان خواهد بود.
درمان  و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
صنعت نفت با بیــان اینکه ارائه خدمات طب 
صنعتــی، غربالگــری، مراکز پزشــکیاری و 
ســالمت کار در مناطق عملیاتی طبق روال 
گذشــته انجام خواهد شــد، توضیــح داد: در 
مناطق عملیاتی ســند درمانــی زیادی تولید 
نمی شود اما حضور سازمان بهداشت و درمان 
در این مناطق الزامی است، بنابراین هزینه ها 
همانند ســابق از طریق مراکز هزینه پرداخت 

خواهد شد.
دکتر سمیع تصریح کرد: همچنین دیگر 

خدمات پیشگیرانه و سالمت محور که 
شامل طب صنعتی، غربالگری، تغذیه، اصالح 
الگوی فعالیت های بدنی، سمپاشی، نظارت بر 
رستوران ها و ... که سازمان بهداشت و درمان 
در حوزه پیشــگیری بر آن اهتمام دارد مانند 
سابق ادامه داشته و هزینه آن را شرکت های 

اصلی پرداخت خواهند کرد.
درمان  و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
صنعــت نفت عنــوان کرد: این ســازمان در 
منطقه جــم و خارک به صــورت صددرصد 
فعال اســت و مراکز درمانی سازمان بهداشت 
و درمــان در دیگر مناطق از جمله مســجد 
ســلیمان، آغاجاری، گچساران و ماهشهر و... 
نیز در کنار بیمارســتان های دولتی آماده ارائه 
هرگونه خدمــات درمانی بــه بومی های آن 

مناطق هستند.
دکتر سمیع در ادامه بر اهمیت پرداخت 
سرانه شــرکت های واگذار شــده به سازمان 
بهداشــت و درمان تاکید و اذعان کرد: اغلب 
و  پتروشــیمی ها  واگذارشــده  شــرکت های 
پاالیشــگاه ها هستند که بر اســاس قرارداد 
باید ۱۴ درصد ســرانه حقوق و مزایای ثابت 

کارکنان خود را به سازمان بهداشت و درمان 
پرداخت کنند.

وی تصریــح کــرد: مبنــای آن چیزی 
که در قرارداد پیش بینی شــده این اســت که 
ابتدای هر ماه آن شــرکت باید به ماخذ یک 
دوازدهم سرانه یک ســاله خود را به صورت 
علی الحســاب به سازمان پرداخت کند که اگر 
این پرداخت ها به موقع انجام نشود سازمان در 
پرداخــت هزینه های دارو، تجهیزات مصرفی، 
حقوق کارکنــان که از محل همین ســرانه 
پرداخت می شود، با مشکل روبه رو خواهد شد.

درمان  و  بهداشت  ســازمان  مدیرعامل 
صنعت نفــت بیان کــرد: ما به دنبــال این 
نیســتیم که نوع تعامالت ما با شــرکت ها به 
ضرر ســرویس گیرندگان تمام شود و طبیعتا 
بیشتر از ســازمان بهداشت و درمان، مدیران 
عامل و هیئت مدیره شرکت ها باید پیگیر این 
موضوع باشــند. باید سرانه ها به موقع پرداخت 
شــود تا ســازمان بهداشــت و درمان بتواند 
 خدمات خود را درست و براساس تعهدات ارائه 

دهد.
وی سرانه بهداشــت و درمان را حقوق 
غیر نقدی هر فرد شــاغل دانســت و تصریح 
کرد: هم اکنون 55 مرکز واگذار شده به بخش 
خصوصی )شــامل پتروشیمی ها و پاالیشگاه 
ها( از خدمات بهداشــتی و درمانی ســازمان 
بهره مند می شوند، اما متاسفانه برخی از این 
مراکز در پرداخت سرانه درمانی کارکنان خود 
قصــور می کنند. در صــورت ادامه روند عدم 
پرداخت ســرانه توسط شرکت ها، پس از چند 
بار اخطار با کمال تاســف ناچار خواهیم شــد 
موقتا ارائه خدمات به این مراکز را قطع کنیم 
اما درصورتی که ســرانه درمانی کارکنان این 
مراکز پرداخت شــود ارائــه خدمات همچون 

گذشته ادامه می یابد.

بازديد تيم سالمت خانواده سازمان از درمانگاه های پزشکی 
خانواده تندگويان و پرديس 

تیم کارشناســان ســالمت خانواده سازمان با 
حضور دکتر طاهــره جعفری عضو هیئــت مدیره و 
رییس تیم ســالمت خانواده سازمان،  شیدا سجادی 
کارشناس ارشــد بهداشــت خانواده و اکرم کارگر 
مقدم پرستار ارشد سالمت خانواده سازمان از مراکز 
پزشــکی خانواده درمانگاه شهید تندگویان و شهرک 

پردیس بازدید کردند. 
به گــزارش روابط عمومی بهداشــت و درمان 
صنعت نفت بوشهر،در ابتدا دکتر وحید مالکی رئیس 
این مرکز، در کارگاه آموزشــی تیم سالمت خانواده 
سازمان عنوان کرد: اهداف سازمانی مشخص است،   
اگر به صورت واقع گرایانه نگاه کنیم طبیعتا با ایده 
آل فاصله داریم و ادعایی هم نداریم ولی بحث اصلی 
بهبود مســتمر و حرکت به سمت هدف می باشد که 
باید به این ســمت پیش برویم. وی افزود: کار تیم 
مهمی است، هر چه تعداد نیروهای تیم همفکر باشند 
زودتر به نتیجه می رســند، اگر یــک نفر از تیم کار 
خود را درســت انجام ندهد هــدف تحت تاثیر قرار 
 ) خانواده،پرســتار،ماما،پذیرش  می گیرد،)پزشــک 
متصل به هم هســتند و تمام این پروســه و فرایند 
باید برای همه روشن و مشخص باشد.دکتر مالکی 
گفت:  علت برگــزاری این گردهمایی ها هماهنگی 
کار تیمی می باشــد و البتــه ارزیابــی عملکــرد با 
استانداردهای سالمت خانواده موجب بهبود فعالیت 
است.رییس بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر با 
تقدیر از زحمات گذشته همکاران و مسئولین پزشک 
خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر  ادامه 
داد: امیدواریــم با عملکرد خوب تیم جدید در جهت 

بهبود عملکرد مستمر قدم برداریم.  
وی اظهار داشــت:  با بررســی استانداردهای 
ســالمت خانواده ســازمان و جمعیت تحت پوشش 
بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر و بر اساس 
بازه سازمانی که تیم سالمت خانواده سازمان برای 
ما مشخص کرده منطقه مورد پایش قرار می گیرد. 

دکتر مالکی با تاکید بر  رضایت ســازمانی در 
راستای بهبود اهداف بیان کرد:  نکته مهم ان است 
کــه نگاه وزارت نفت  به ســه ویترین خیلی خاص 

شــامل طب کار، پزشــکی خانواده و دندانپزشکی 
می باشــد که مربوط به ســازمان بهداشت و درمان 
صنعــت نفت اســت  و باید به این ســه آیتم نگاه 
ویژه ای داشته باشــیم. در ادامه رییس بهداشت و 
درمان صنعت نفت بوشــهر  بیان داشت:  مهمترین 
مســئله در زمینه اطالع رسانی به خانواده ها، ارتباط 
متقابــل و اعتماد ســازی بین پزشــکی خانواده و 
ساکنین شــرکتهای نفت،  گاز و پتروشیمی مستقر 
در شهرک های مسکونی می باشد.وی تصریح کرد:  
امیدواریم با حضور تیم سالمت خانواده سازمان،  به 
نتیجه مطلوب و دلخواه در جهت رسیدن به اهداف 
سازمانی پزشکی خانواده و به یک جمع بندی کلی 
تیمی برســیم. دکتر طاهره جعفری رییس سالمت 
خانواده ســازمان  بیان داشت: آنچه برای ما اهمیت 
دارد، مســیری اســت که در آن  قدم بر می داریم،  
مرحله اول، شناخت یک فرایند می باشد که  باید با 
وضعیت موجود منطبق یابد و انتظار ما از شــما این 

است که فرایندها را تکمیل نمایید.
وی با تاکید بر اینکه برنامه نویسی در پزشکی 
خانواده یک کار تیمی اســت گفــت:  در یک برنامه 

عملیاتی یک قسمت آن ذینفعان هستند، برای این 
کار بهتر است با مدیران شرکتها، لیست برنامه هایی 
که تیم پزشکی خانواده قرار است انجام دهد اطالع 
رسانی شود.دکتر جعفری ادامه داد: از مناطق انتظار 
میرود در حوزه سالمت خانواده با اصول علمی بتوانند 
متناسب با اهداف تعریف شــده، برنامه عملیاتی به 
تفصیل درخواســت و جــداول تدویــن  به عنوان 
یک سند باالدســتی در دسترس تمامی اعضای تیم 
سالمت خانواده قرار دهند.شیدا سجادی کارشناس 
ارشد بهداشــت خانواده ســازمان گردش کار تیم 
ســالمت خانواده،  شــاخص ها و اهداف بهداشت 
خانواده و پرستاری، زنجیره تبادل اطالعات)پزشک 
خانواده، پرســتار، ماما(، برنامــه عملیاتی و اقدامات 
راهبردی، گزارشــات مشترک تیم سالمت،شاخص 
پیامدی،مراجعان و )فراخوان،پیگیری، اقدام مناسب، 
پایش و ارزشــیابی مجدد(و... بیان کرد.اکرم کارگر 
مقدم پرســتار ارشد تیم سالمت خانواده سازمان نیز 
به بیان اقدامات راهبردی سالمت خانواده )پزشکی 
و بهداشت خانواده( و محورهای عملیاتی و نوع نگاه 

به آن توسط تیم پزشکی خانواده پرداخت.

طرح ارتقای نظام سالمت 

كاركنان صنعت نفت كه با هدف 

چابك سازی سازمان بهداشت و 

درمان صنعت نفت، بهبود سطح 

ارائه خدمات اين سازمان و 

افزايش رضايت كاركنان و 

خانواده های آنان تدوين شده 

است، در سال 99 عملياتی 

خواهد شد



شنبه 12  بهمن ماه 1398 
 شماره 709

11
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان

مدير ديسپچينگ شركت ملی گاز خطاب به منتقدان گازرسانی به نيروگاه ها

در گازرسانی كوتاهی نشده است، قطع گاز نيروگاه ها صحت ندارد
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز خطاب به منتقدان 
گازرســانی به بخش نیروگاهی گفت: وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران در گازرسانی و سوخت رسانی مطابق تعهد به 
نیروگاه ها کوتاهی نکرده اند، برای کاهش آالیندگی هوا باید 

به افزایش بازده نیروگاه ها توجه شود.
ســکوت مطلق. دیوارهای بلند و ســفید. مانیتورهای 
بزرگی کــه خطوط لوله انتقال گاز کوچک و بزرگ سراســر 
کشور را با نشــان دادن مختصات دقیق گازی که در هر خط 
جریان دارد، نشــان می دهند. همه با دقت و آرامش مشغول 
بررســی کمیت و کیفیت گاز طبیعی هســتند. چه مقدار گاز 
در هر لحظه مصرف می شــود؟ هر پاالیشگاه گازی مشغول 
تولید چــه مقدار گاز طبیعی و محصوالت جانبی اســت؟ در 
هر خط لوله فشــار قوی چقدر گاز بــا چه مختصاتی جریان 
دارد؟ کیفیــت گاز تحویلی به عراق و ترکیه چگونه اســت؟ 
و هزاران پرســش دیگری که پاســخش اینجاست. مرکز 
دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران. مغز متفکر صنعت گاز 
کــه مدیریت و پایش لحظه ای هر آنچه را در این صنعت رخ 
می دهد به عهده دارد.در هفته های اخیر، شاهد بیان سخنانی 
از جانب افــراد مختلف مبنی بر متعهد نبودن شــرکت ملی 
گاز ایران برای گازرســانی به صنایــع و نیروگاه ها بوده ایم. 
آمده ایم تا پاسخ هر سخنی را که از جانب هر شخصی مطرح 
شده اســت  از زبان مهدی جمشیدی دانا، مدیر دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران بشنویم. وارد اتاق کار او که می شویم، 
چهره اش را برافروخته می بینیم. برخالف روند بســیاری از 
مصاحبه ها، منتظر پرســش ما نمی ماند و پس از سالم و خدا 
قوت، یک راست ســر اصل مطلب می رود. اینکه برخی بدون 
داشــتن اطالعات کافی بی انصافی می کنند، این همه زحمت 
کارکنــان صنعت گاز را نادیده می گیرند و حرف هایی می زنند 
که خســتگی را به جان آدم می گذارد. از گازرسانی به بخش 
خانگی می گوید. از قانون و قراردادی که بین شــرکت ملی 
گاز ایران و نیروگاه ها برقرار اســت صحبت می کند. درباره 
صادرات گاز توضیح می دهــد و گالیه ها را از انتقادهای غیر 

منصفانه به زبان می آورد.
و صحبت های  همراه مــان شــوید  بگذاریــد،  وقت 

جمشیدی دانا را بخوانید.
روزهای گذشته، روزهای بسیار سختی برای شرکت 
ملی گاز ایران بود، زیرا مصرف خانگی گاز طبیعی به شدت 
افزایــش یافت. دمای هوا کاهش پیــدا کرد و این برودت 
همه گیــر، طوالنی و مداوم بود به گونه ای که همکاران ما 
در جنوبی ترین نقطه کشــور همچنان از وسایل گرمایشی 
استفاده می کنند، حتی در بوشــهر هم سرمای هوا، غالب 
شــده اســت. بارش های خوبی که در استان های مختلف 
کشور داشتیم نیز سبب افزایش مصرف گاز خانگی شد. این 
موضوع سبب شــد به ناچار برای تامین گاز بخش خانگی 
کشور کارهای مختلفی انجام دهیم مانند محدود کردن گاز 

ارسالی به صنایع و نیروگاه ها.
وزارت نفت؛ وزارت نیرو

در اینجا باید به دو موضوع توجه ویژه داشــته باشیم. 
وظایــف صنعت نفت و وظایــف وزارت نیرو. صنعت نفت 
همواره مکلف است ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها را تامین 
کند، همان طــور که تاکنون نیز به ایــن تعهد پایبند بوده 
است. در ۶ ماه نخست امسال، شرکت ملی گاز ایران روزانه 
۳00 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های سراســر کشور 
تحویل داده است تا برق مورد نیاز مردم را تامین کنند. در 
فصل ســرما نیز مطابق قراردادی که بین شرکت ملی گاز 
ایران و نیروگاه ها امضا شده اســت، از آنجا که گازرسانی 
به بخش خانگی در اولویــت قرار دارد و ما نباید گاز حتی 
یک روســتا را قطع کنیم، ناچاریم گاز ارسالی به نیروگاه ها 
را طبق توافق و اعالم پیشــین محدود کنیم، اما این اقدام 
به معنای آســیب به نیروگاه نیســت، بلکه صنعت نفت با 
در اختیار قرار دادن ســوخت مایع، نیاز آنها را رفع می کند.
نیروگاه ها در فصل سرما، روزانه به ۱۷0 میلیون مترمکعب 
ســوخت معادل نیاز دارند که بر این اســاس، روزانه حدود 
۷0 میلیــون مترمکعب گاز در اختیــار آنها قرار می گیرد و 
بقیه نیاز خود را با مصرف ســوخت مایع، گازوئیل و مازوت 
تامین می کننــد. بنابراین با اطمینــان خاطر کامل اعالم 
می کنم که شرکت ملی گاز ایران در وظیفه گازرسانی خود 
به طور مطلق کوتاهی نکرده اســت. ما بــرای چند روز یا 
چند هفته در ســال که مصرف گاز خانگی به اوج می رسد 
در تولید و انتقال گاز ظرفیــت حداکثری ایجاد نمی کنیم، 
بلکــه نقطه تعادل و میانگین برای مصرف گاز کشــور در 
نظر می گیریم و بر اســاس آن برای بخش تولید و انتقال 
گاز ایجاد ظرفیــت می کنیم.موضوع دوم مربوط به وزارت 
نیرو و شرکت توانیر اســت. در کشورهای اروپایی و حتی 
در ترکیــه، نیروگاه ها به گونه ای طراحی می شــوند که در 
شــرایط اضطراری مانند نبود گاز کافی یا نوســان قیمت 
گاز وارداتی، بتوانند پایه ســوخت مصرفــی خود را از گاز 
به دیگر ســوخت ها تغییر دهند. در بســیاری از کشورهای 
پیشــرفته، نیروگاه ها از مازوت یا از زغال ســنگ استفاده 
می کنند، اما نکته مهم این است که دودکش های مناسب 

برای فیلتراسیون و جلوگیری از انتشار آالینده ها در محیط 
زیست برای آنها تعبیه شده است. در کشور ما این موضوع 
که مصرف سوخت مایع ســبب آالیندگی هوا شود به واقع 
ارتباطی به وزارت نفت ندارد. در واقع این نیروگاه ها هستند 
که باید سوخت مایع را به گونه ای مصرف کنند تا کمترین 
آالیندگی را برای مردم و محیط زیســت به همراه داشته 
باشــد.پایه سوخت نیروگاه ها بر اساس سوخت مایع تعریف 
شده اســت. پیش از آنکه گازرسانی در نیروگاه های کشور 
انجام شود، نیروگاه های پیشــین و کنونی قابلیت استفاده 
از ســوخت مایع را داشــته و دارند، بنابراین استفاده آنها از 
سوخت مایع موضوع عجیبی نیســت. اگر تمهیدات الزم 
برای مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها در نظر گرفته شده 
بود اکنــون درباره تغییر ســوخت نیروگاه ها نگرانی وجود 
نداشــت، اما از آنجا که تمهیدات الزم در نظر گرفته نشده 
است و فیلتراسیون مناســب در نیروگاه ها وجود ندارد هم 

نیروگاه ها و هم مردم نگران مصرف سوخت مایع هستند.
لزوم افزایش بازده انرژی در نیروگاه های ایران

ایران ۸۳ نیــروگاه دارد. از این تعــداد 5۹ نیروگاه، 
بخاری یا ســیکل باز گاز هســتند که بازده آنها ۲۸ درصد 
و گاه کمتــر از ۲0 درصد اســت. ۲۴ نیروگاه دیگر، دارای 
ســیکل ترکیبی با بازده باال در حدود ۴۷ درصد هســتند. 
ارتقــای بــازده نیروگاه ها در کشــور به اقدام اساســی و 
سرمایه گذاری مناســب برای ایجاد زیرساخت ها نیاز دارد.

همانطور که گفته شــد، در نیمه نخست سال شرکت ملی 
گاز ایران روزانــه ۳00 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها 
تحویل می دهد در حالی که اگر سیکل ترکیبی یا تغییرهای 
مثبت در نیروگاه ها با هدف افزایش بازده آنها ایجاد شــود 
و مصرف سوخت نیروگاه ها در فصل گرما حتی ۱0 درصد 
کاهش یابــد معادل صرفه جویی ۳0 میلیون مترمکعب گاز 
در روز خواهــد بود. توجه کنید این رقم صرفه جویی روزانه 
گاز طبیعی را به راحتی می توانیم به مخازن ذخیره ســازی 
برای استفاده بخش خانگی و حتی صنعتی و نیروگاهی در 
فصل زمســتان تزریق کنیم.گرچه ایــن موضوع در قانون 
نیز ذکر شــده، اما توجهــی به آن نشــده و نیازمند ورود 
نهادهای ذی ربط اســت تا از نگارش روی کاغذ به مرحله 
عملیاتی برسد. اینکه همه جریان به سوی شرکت ملی گاز 
ایران بچرخد و بگوییم شــرکت ملــی گاز ایران گاز مورد 
نیاز نیروگاه ها را تامین نکرده، اشــتباه و ناعادالنه اســت. 
ما در تابســتان حداکثر نیاز آنهــا را تحویل داده ایم، اما به 
دلیل بازده پایین متاسفانه به درستی از گاز طبیعی استفاده 

نشده است.
قطع گاز نیروگاه ها صحت ندارد

روز پنجشــنبه ۲۶ دی مــاه، بــه نقــل از یکــی از 
خبرگزاری های اســتان گلستان، اعالم شــد: »هم اکنون 
تقریبا گاز تمام کارخانه های سیمان و نیروگاه برق در کشور 
قطع شــده و علت آن این است که تالش نمی کنیم هزینه 
بهره وری را کاهــش دهیم. به دلیل قطع گاز، ۲۹ کارخانه 
آجر از هفته گذشــته تعطیل شدند و نزدیک به ۳ هزار نفر 
بر اثر ایــن تعطیلی بیکار شــدند.«این ادعا به هیچ عنوان 
صحت ندارد. آمارها نشان دهنده واقعیت هستند. در آذرماه 
روزانه به طور میانگین ۹0 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به 
نیروگاه ها و به طور میانگین ۱۲0 میلیون متر مکعب گاز به 
صنایع تحویل داده ایــم، همچنین در دی ماه روزانه به طور 
میانگین ۶0 تا ۷0 میلیــون مترمکعب گاز طبیعی تحویل 
نیروگاه ها شده است. سرما تا حدود ۱0 روز دیگر نیز ادامه 
دارد و ما نیز بر همین اســاس پیش خواهیم رفت. پس از 
گذشت دوره سرما، برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران برای 

افزایش سهمیه نیروگاه ها و صنایع نیز تغییر خواهد کرد.

به این آمار دقت کنید
در ســال ۹۷، حجم گاز تحویلی بــه نیروگاه ها ۶۷ 
میلیارد و ۸00 میلیون مترمکعب بود. از ابتدای امســال تا 
پایان آذرماه، 5۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل 
شده است. امســال یک میلیارد و ۲00 میلیون متر مکعب 
گاز در مخزن سراجه و ۲ میلیارد و ۸00 میلیون مترمکعب 
گاز در مخزن شــوریجه ذخیره سازی شد که تا پایان سال 
همچنان از این گاز ذخیره ســازی شــده اســتفاده خواهد 
شــد. حال ببینید اگر بازده باالی نیروگاه ها در تابســتان 
می توانســت به ذخیره سازی بیشتر گاز طبیعی کمک کند، 
اکنون گازرسانی به این مشترکان بزرگ پرمصرف چگونه 
بود! مــا پیش بینی می کنیم تــا روز ۲0 بهمن ماه افزایش 
مصرف در بخش خانگی ادامه داشــته باشــد و همچنان 
روزانه ۷0 تا ۸0 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها ارسال 
کنیم اما از اواخر بهمن ماه، در صورت گرم تر شــدن هوا و 
کاهــش مصرف گاز خانگی نیاز نیروگاه ها به گاز طبیعی را 

بیشتر تامین خواهیم کرد.
توانیر، نیروگاه ها را انتخاب می کند

ارتباط بین شــرکت ملی گاز ایران و شــرکت توانیر 
همواره برقرار است. ما به آنها اعالم می کنیم که چه مقدار 
گاز بــرای تحویل به نیروگاه ها در اختیار داریم، شــرکت 
توانیر سهمیه هر نیروگاه را تعیین و به ما اعالم می کند و بر 
اساس تصمیم آنها، گازرسانی به نیروگاه ها انجام می شود. 
ما نه تعیین کننده ســهمیه نیروگاه و نــه تعیین کننده خود 
نیروگاه هســتیم. ما نمی گوییم گاز کدام نیروگاه کم شود 
فقط اعالم می کنیم که این حجم گاز را باید کم کنیم و با 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هماهنگ باشیم در 
نهایت، شــرکت توانیر است که نیروگاه ها و سهمیه آنها را 

انتخاب می کند.
از خوبی ها هم بگویید

تاکنون در هیچ سالی اتفاق نیفتاده است که نیروگاهی 
در فصل سرما بدون گاز و سوخت بماند. وزارت نفت متعهد 
اســت تامین ســوخت همه نیروگاه ها را انجام دهد. نکته 
جالب اینجاست که تعدادی از پاالیشگاه ها مانند پاالیشگاه 
گاز ایالم و پاالیشــگاه گاز سرخون و قشم هر سال از برق 
تولیدی خود به شبکه برق سراسری کمک می کنند اما در 
آن زمان هیچ اظهار قدردانی مشاهده نمی کنیم. به هر حال 
همکاری ها باید دوجانبه باشــد. اگر در تابستان پاالیشگاه 
گاز به توانیر و شــبکه برق کمک می کند در زمستان هم 
توانیر شرایط شــرکت ملی گاز ایران را درک کند و درکی 
متقابل وجود داشته باشد. ما در تابستان روزی ۳00 میلیون 
مترمکعــب گاز به نیروگاه ها تحویــل دادیم تا مردم بدون 
برق نماننــد. نیروگاه ها بعد از بخــش خانگی بزرگ ترین 

مصرف کننده گاز طبیعی در کشور هستند.
مختصات کیفیت گاز طبیعی ایران، مستند و مکتوب است

به سراغ یادداشــتی  که اوایل دی ماه درباره احتمال 
وجود مواد زائد غیر اســتاندارد در گاز طبیعی کشور و باال 
بــودن مقدار آالیندگی آن منتشــر شــد، می رویم.ما نبود 
کیفیــت در گاز تولیدی شــرکت ملی گاز ایــران مطابق 
استانداردهای این شرکت و شاخص های جهانی را تکذیب 
می کنیم. گاز ایران کامال منطبق با اســتانداردهای جهانی 
اســت. شــایان ذکر اســت، مصرف کنندگان و مشترکان 
بزرگ گاز طبیعی کشور مانند پتروشیمی ها، صنایع فوالد، 
کارخانه ها، نیروگاه ها و...  بر حســب نیازشان دستگاه هایی 
را در خــارج از شــرکت ملی گاز ایــران در اختیار دارند تا 
کیفیت گازی را که به آنها تحویل داده می شــود بررســی 
کنند. افزون بر این، بی شک هر نوع ترکیب ناخالص درون 
گاز نخستین آسیب را به تجهیزات و اموال شرکت ملی گاز 

ایران، خطوط انتقال گاز، ایستگاه های تقویت فشار گاز و... 
وارد می کند به این معنا که نخســتین سازمانی که آسیب 
می بیند خودمان هســتیم. ناخالصی در گاز سبب خوردگی 
و آســیب خطوط انتقال گاز و شبکه های گازرسانی سراسر 
کشور می شــود، به همین دلیل در خروجی پاالیشگاه های 
گازی، دستگاه های آن الینی تعبیه شده اند که در هر لحظه 
ترکیبات خروجی گاز را به مرکز دیســپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران با هدف رصد و پایش، ارسال می کنند. به محض 
آنکه در نقطه ای، برخالف اســتانداردهای شرکت ملی گاز 
ایران، حجمی از گاز برای تزریق به شبکه ارسال شود بدون 
فوت وقت هشــدار داده می شود و از ورود آن گاز به شبکه 

گاز کشور جلوگیری خواهد شد.
ترکیه در واردات گاز بسیار قانونمند و سخت گیر است

در یکی از رســانه ها گفته شــد:»یکی از این شواهد 
شکایت های شرکت بوتاش ترکیه است. بخشی از این گاز 
از همین شــبکه به ترکیه صادر می شود و شرکت بوتاش 
خریدار آن اســت و تا جایی که اطالع دارم این شــرکت 
در مقاطــع مختلف در مــورد کیفیــت گاز و تفاوت آن با 
مشــخصاتی که در قرارداد تعیین شده است و از جمله باال 
بودن ترکیبات مرکاپتان و گوگردی آن شــکایت داشته و 

دارد.«
من از شــنیدن این ســخنان متعجبــم. چطور یک 

قرارداد بین المللی تا این اندازه ساده انگاشته می شود؟!
ترکیــه ارتباط اقتصــادی و تجــاری محکمی با 
کشورهای اروپایی و آسیایی دارد و یکی از سخت گیرترین 
کشــورها در دادوستدهای جهانی است که در معامالت 
خود بر رعایــت اصول زیســت محیطی تاکید ویژه ای 
دارد. این کشــور یکی از بهترین شاخص های ما برای 
ســنجش کیفیت گاز تولیدی ایران اســت. گاز ایران از 
پایانه صادراتی بازرگان به ترکیه صادر می شود. در این 
پایانه هــر روز نمایندگانی از ایران و ترکیه حضور دارند 
که در هر لحظه همه مختصات کمی و کیفی گاز طبیعی 
ایران را بررســی می کنند. پیشــرفته ترین دستگاه های 
سنجش گاز در اختیار کارشناســان ایران و ترکیه قرار 
دارد. این کشــور در خرید گاز طبیعی بسیار سخت گیر 
است.در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این موضوع 
ذکر شــده اســت که اگر کیفیت گاز صادراتی ایران به 
ترکیه دچار ایراد شــود و در مدت ۲۴ ساعت رفع نشود 
بالفاصله دریافت گاز را قطع می کنند. نمایندگان ایران 
و ترکیه روزانه مستندات مربوط به گاز صادراتی ایران را 
بررسی و امضا می کنند. همه این مستندات حاضر و گواه 
بر کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران است. با قاطعیت 

می گویم که ایران گاز بی کیفیت به ترکیه نمی دهد.
گاز صادراتی و مصرف داخلی منطبق بر استانداردهای 

جهانی تولید می شود
میدان گازی پارس جنوبی، پاالیشــگاه های گاز 
مجتمع گازی پارس جنوبی و همه پاالیشــگاه های 
گاز کشــور، گاز اولیه را تحویــل می گیرند و منطبق 
با باالترین استانداردهای جهانی که از سوی شرکت 
ملی گاز ایران به آنها ابالغ شده است تولید می کنند 
و برای ورود به شبکه سراسری، به شرکت انتقال گاز 
ایران تحویل می دهند. این سخنان شعار نیست. همه 
این آمار کمی و کیفی مســتنداتی است که هر روز و 
ساعت تهیه و بررسی می شود. شبکه انتقال گاز کشور 
دارای گازی مخلــوط از تولید همه پاالیشــگاه های 
گازی اســت و امکان اینکه کیفیــت گاز صادراتی با 
کیفیت گاز مصــرف داخلی متفاوت باشــد به هیچ 

عنوان وجود ندارد.

ایران به قراردادهای بین المللی احترام می گذارد
موضــوع صادرات گاز به کشــورهای همســایه، در 
قالب قراردادهای جهانی اســت که باید رعایت شود. ما به 
تعهدهای خارجی خود احترام می گذاریم و پایبند هســتیم، 
ما متعهد هستیم که گاز مورد نیاز ترکیه و عراق را مطابق 
قرارداد تامین کنیم، به ویژه ترکیه که در فصل ســرما به 
گاز ایران نیاز قطعی داشــته و برای آن حســاب ویژه ای 
باز کرده اســت. وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران به 
گونه ای برنامه ریزی می کنند که نه مصرف کننده داخلی و 
نه خارجی گاز طبیعی، دچار مشکل نشوند. بی شک، تامین 
گاز مورد نیاز مردم برای ما در اولویت اســت. در روزهای 
اخیــر مصرف گاز طبیعی بخش خانگــی ایران به 5۸0 تا 
۶00 میلیون مترمکعب در روز رسیده است در حالی که رقم 
صادرات گاز به دو کشــور عراق و ترکیه حتی ۳ درصد از 

مصرف گاز بخش خانگی ما را نیز شامل نمی شود.
بهینه سازی به معنای خاموش کردن بخاری های گازی 

نیست
نمی توانیم همیشه به مردم بگوییم گاز را کم مصرف 
کنیــد. گاهی واقعا تقصیری متوجه مردم نیســت. همه ما 
می دانیم که متاســفانه فرهنگ نادرست اسراف در کشور 
وجــود دارد و مردم بــا مصرف صحیــح گاز می توانند در 
تولید و ذخیره گاز طبیعی به شــرکت ملی گاز ایران کمک 
کنند، اما این همه ماجرا نیســت. گاهی بخشی از موضوع 
صرفه جویــی در حیطه اختیار مردم نیســت. برای نمونه، 
بخش زیادی از وسایل گرمایشی موجود در ساختمان ها و 
خانه هــا، موتورخانه ها، پکیج ها و بخاری های گازی، گاز را 
ناقص می ســوزانند. در صورتی که از دودکش این وسایل 
 CO نمونه برداری شــود خواهیم دید که مقدار زیادی گاز
به محیط زیست منتقل می شود. لطفا به این موضوع دقت 
کنید. هنگامی که گاز به وسیله گازسوز می رسد به طور کامل 
ایمن و پاک اســت، اما در جریان احتراق و سوزانده شدن، 
دچار اشــکال می شــود. مصرف بهینه به معنای خاموش 
کردن بخاری ها نیست، بلکه باید تجهیزاتی در اختیار مردم 
قرار داده شــود که گاز را درست بسوزاند. وقتی شعله آبی 
نیست حتما اشکالی در دستگاه گازسوز وجود دارد.موضوع 
دیگــری که باید به آن توجه شــود، رعایت مبحث ۱۹ در 
هنگام احداث ساختمان هاســت. منازلــی که عایق ندارند، 
ســاکنان را مجبور به مصرف بیشــتر گاز می کنند و این 
مصرف بیشتر توسط وســایل گازسوزی انجام می شود که 
بازده بسیار پایینی دارند در حالی که اگر مردم قصد استفاده 
از دستگاه های گرمازای گازسوز با بازده باال را داشته باشند 

باید هزینه بسیار بیشتری پرداخت کنند.
تولید روزانه ۸5۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور

متاســفانه بین افزایش تعداد مشــترکان ساالنه گاز 
طبیعی و رشــد مصرف گاز طبیعی تعادل برقرار نیســت. 
ســاالنه بیش از ۳ هزار روستا به شبکه گاز طبیعی متصل 
می شــوند و شــرکت ملی گاز ایران نیز روزانه ۲5 میلیون 
مترمکعب گاز در ازای افزایش مشــترکان به شــبکه گاز 
کشــور اضافه می کنــد. افزون بر این، بــه ازای هر درجه 
سردتر شدن هوا )میانگین وزنی دما(، ۲5 میلیون مترمکعب 
نیز به رشــد مصرف افزوده می شود به عنوان مثال در دی 
ماه امسال نسبت به سال گذشته، میزان مصرف گاز بخش 
خانگی 50 تا ۷0 میلیون مترمکعب افزایش یافته اســت.
روز شــنبه ۲۸ دی ماه، مقدار تولید گاز طبیعی کشور ۸50 
میلیــون مترمکعب در یک روز بــود، در حالی که مصرف 
خانگی تجاری در روز پنجشــنبه )۲۶ دی ماه( ۶00 میلیون 
و یکشــنبه )۲۹ دی ماه( 5۸0 میلیون مترمکعب بود.مقدار 
مصرف گاز طبیعی امسال نسبت به پارسال حدود ۴ درصد 
رشد ناشی از توسعه داشته و ۴ تا 5 درصد نیز رشد ناشی از 
کاهش دما داشــته است که مجموع آن ۱0 درصد افزایش 
مصــرف بخش خانگی اســت. بهتر بگویــم، ما هر چقدر 
گاز طبیعی تولید می کنیم غیر از صادرات، بقیه در کشــور 

مصرف می شود.
دیسپچینگ، مغز متفکر شرکت ملی گاز ایران

صنعــت گاز دارای زنجیره تامین گاز طبیعی شــامل 
سطوح مختلف تولید در پاالیشــگاه ها، انتقال گاز در شبکه 
سراســری، توزیع گاز در همه شهرها و روستاها و صادرات 
گاز است. به دلیل آنکه امکان ذخیره سازی همه گاز طبیعی 
تولید شده در پاالیشــگاه ها وجود ندارد باید موازنه ای برای 
ذخیــره، توزیع، انتقال، صادرات و مصرف آن ایجاد شــود، 
بنابراین عرضه و تقاضا باید به صورت لحظه ای پایش شوند. 
این اقدام ها نیازمند مرکزی اســت تا با اشرافی که بر همه 
ســطوح این زنجیره دارد و با دریافــت لحظه ای اطالعات 
تولیــد، انتقال، توزیع، صادرات و ســوآپ بتواند همه آنها را 
مدیریت کند. این مرکز، مدیریت دیســپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران است که داده ها را تجزیه و تحلیل می کند، فرامین 
عملیاتــی را به همه ســطوح تولید، انتقــال و توزیع صادر 
می کند و آنها نیز موظف به اجرای این فرامین هســتند به 
همین دلیل این مرکز به عنوان مغز متفکر شرکت ملی گاز 
فاطمه شعبانی ایران شناخته می شود.  
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Azadegan Up for Investment
The Azadegan oil field is Iran’s 
largest oil field and the third 
largest field in the world, just 
behind Saudi Arabia’s Ghawar 
and Kuwait’s Burgan oil fields. 
Azadegan was discovered in 
1997. It covers an area of 20 
kilometers in width and 75 
kilometers in length in Azade-
gan Plan, some 100 kilometers 
west of the city of Ahvaz. Aza-
degan was initially estimated 
to hold 33 billion barrels of oil. 
In 1999, a new oil layer with 
2.2 billion barrels was discov-
ered in this field. Azadegan is 
divided into South Azadegan 
and North Azadegan.
South Azadegan is expected to 
produce 320,000 b/d in phase 
1, which would reach 600,000 
b/d in the second phase.South 
Azadegan is estimated to hold 
25.6 billion barrels of oil in 
place. Oil production began in 
this field in 2008 and repre-
sents a good opportunity for 
investment for enhanced pro-
duction. Initial estimates show 
that the field would need at 
least $2.5 billion in investment.
Iran, first signed an agreement 
with Japan’s Inpex in 2003 for 
developing Azadegan, but the 
company pulled out in 2006. In 
2007, the National Iranian Oil 

Company (NIOC) decided to 
develop North Azadegan under 
a buyback deal. Sanctions were 
being toughened against Iran, 
thereby dissuading internation-
al companies from investing 
in Iran. However, the Chinese 
regardless of international 
norms were willing to develop 
it. China’s CNPCI entered into 
talks with NIOC for develop-
ing both South Azadegan and 
North Azadegan.In October 
2009, NIOC and CNPCI 
signed a buyback deal for 
developing the field. In 2012, 
once a master development 
plan was formulated the opera-
tions started. The agreement 

did not pay off and the agree-
ment was cancelled due to the 
Chinese company’s refusal to 
meet its commitments. NIOC 
then decided to assign the proj-
ect to domestic firms.Iranian 
contractors have since drilled 
more than 120 wells, quadru-
pling the field’s production 
capacity. Azadegan remains an 
attractive choice for invest-
ment.Under the first MDP 
drawn up for South Azadegan, 
the field’s output was estimated 
at 150,000 b/d. It was finalized 
in June 2012 for an output of 
320,000 b/d in the first phase 
of development and 600,000 
b/d in the second phase.The 

measures  have been carried 
out so far in this field include 
building mobile treatment units 
with a capacity of 50,000 b/d 
under a build-operate-own 
(BOO) deal in less than a year. 
This project is a major devel-
opment in building production 
units. Following successful 
implementation of the project, 
Petroleum Ministry obligated 
domestic manufacturers to 
indigenize and change manner 
of construction and installation 
of operation and desalination 
units.Prior to imposition of 
sanctions on Iran last year, 17 
international firms had volun-
teered to develop the Azade-
gan field. Russia’s Rosneft, 
China’s Sinopec and CNPC, 
Italy’s Eni, Denmark’s Maersk, 
Austria’s OMV, India’s ONGC, 
Indonesia’s Pertamina and 
Iran’s TANCO and Persia Oil 
and Gas were among local and 
foreign companies bidding for 
the development of Azadegan.
Now due to the US sanc-
tions, foreign companies have 
dropped their bid to develop 
Azadegan. Therefore, domestic 
contractors are handling the job 
and they have so far proven to 
be successful.
Courtesy of Iran Petroleum

Karoon Petchem Plant to Di-
versify Output Portfolio

The CEO of Karoon Petrochemical Company 
said his company had plans to unveil new items 
within the next 6 months which would enhance 
the firm’s profitability and competitiveness in 
the world market.According to the company, 
Alireza Sediqizadeh, noting the establishment 
of a research and development center in Karoon 
Petrochemical Company, said: «One of the 
most important goals of Karoon Petrochemical 
Company has been to establish a research cen-
ter and pay special attention to its application 
in the activities of the company.»Sadiqizadeh 
announced unveiling of new items in the facil-
ity in the next 6 months, adding following these 
successes, the company›s profitability, currency 
generation and competitiveness will increase in 
the global markets.

Iran Eyes 1bcm Gas Output: 
Rouhani

Iranian President Hassan Rouhani said mea-
sures had been taken to bring Iran’s natural gas 
production capacity to 1 billion cubic meters 
per day by next Iranian calendar year which 
begins on March 21.«We had higher aspirations 
and ambitions in this administration, but despite 
pressure of the enemies, we do not give up on 
our hopes and aspirations, and we will continue 
our efforts for the well-being of the people, 
prosperity, growth and expansion of justice 
in the country,” said Dr. Rouhani on Tuesday, 
reported President.ir.He added: «In the days 
when the enemies had designs for our coun-
try, our nation came together and stood and 
resisted, and today, after two years of severe 
sanctions and economic pressure, the people 
courageously continue resisting.”The President 
further stated that today we must pursue the 
goals with a sense of responsibility, saying: 
“We are in the winter.... Domestic consump-
tion of gas is roughly 600 mcm which is a huge 
figure but gas is being supplied without any 
interruptions in the country. Moreover, there 
are plans to bring the country’s gas production 
capacity to a billion cubic meters per day next 
year which is a great achievement.”

Tondguyan Petchem Plant 
Plans to Break Production 

Record
The CEO of Tondguyan Petrochemical Compa-
ny said the company had already fulfilled 85% 
of its planned output, adding the company was 
bracing to break its production record by the 
end of the current calendar year to March 20.
Seyed Reza Qasemi Shahri told a press confer-
ence on Tuesday that the sanctions had proved 
to be a blessing for his company, stating the 
plant had been able to localize the technical 
savvy for production of various items and 
achieve self-sufficiency in diverse fields from 
manufacturing mechanical parts to production 
of certain chemicals, etc., which have created 
jobs in the country.This year, Tondguyan Petro-
chemical Company has not had the troubles it 
often had for feedstock supply in the previous 
years, he said, adding the company is quoted 
in the stock market for all the polyethylene 
terephthalate chain items.The CEO of Tond-
guyan Petrochemical Company added that the 
company fully supplied the local market with 
its output and had taking steps for exporting 
it items.Qasemi Shahri said the company also 
sold 95% of its output on the local market this 
year, adding that 470,000 tons of the com-
pany’s output was sold domestically this year.
Last year the company’s output hit 1.03 million 
tons which is expected to grow dramatically 
this year.

Fate of Most Iran Joint Oil, Gas Fields Determined: NIOC

NIDC Drillings Hit 132,000 Meters in 10 Months

National Iranian Oil Company 
(NIOC) says the development 
activities of the company in the 
joint fields of West Karoon and 
South Pars are seriously being 
pursued and their results are 
evident.
Speaking to Shana, Karim Zu-
beidi, NIOC’s director for inte-
grated planning, said developing 
joint oil and gas fields in western 
Iran were ongoing and the fate 
of almost all of the fields had 
been determined by NIOC.He 
outlined NIOC’s performance 
in the fields in recent years, 
saying the activities were mostly 
focused on developing West 
Karoon and South Pars fields.
The official said Qatar started 
production from South Pars 
sooner than Iran, and it was rap-
idly advancing, but, fortunately, 
in recent years, Iran was able to 

take the lead in daily gas extrac-
tion from the field at times. He 
said Iran’s performance in the 
field, given that it is over 60% 
owned by Qatar, had been de-
fendable.In addition to the joint 
fields of West Karoon and South 
Pars, development of other joint 

fields including Aban and West 
Paydar are being pursued by 
NIOC, Zubeidi added.According 
to him, the fields of Dehloran 
and Naftshahr are other project 
for which contracts have been 
signed for production enhance-
ment and maintenance. There 

are other fields like Azar which 
are also being developed.
Farzad: a Complex and Difficult 
Field
«The development of this field 
has its own complexities,» says 
Zubeidi, referring to NIOC’s 
performance in the joint field. 
“There are downfalls from the 
wall of wells in this field at 
times and sulfur rises as crys-
tal, so we do not face wells 
like South Pars in Farzad, and 
drilling is very complicated 
and difficult in this field. Saudi 
Arabia, on the other hand, has 
expanded the Al-Arabiya and 
Hasbah fields with technology 
from American companies.Iran’s 
Petropars has signed a deal with 
NIOC for developing the field 
after almost a decade of unsuc-
cessful talks with Indian devel-
opers.

National Iranian Drilling Com-
pany has announced it suc-
cessfully drilled over 132,000 
meters of oil and gas wells 
over the course of the past 10 
months.
According to the company, 
Mohammad Al-Khamis, the 
company›s drilling operations 
deputy, said that the record was 

registered since the beginning 
of the current calendar year, 
which began on March 21, and 
entailed 96 wells.Among the 
wells were 35 development/
appraisal wells, 2 exploration 
wells and 59 workover op-
erations.He said 70 wells were 
spudded in the fields operated 
by the National Iranian South 

Oil Company (NISOC), 13 
were drilled in offshore field 
operated by the Iranian Off-
shore Oil Company (IOOC), 
2 wells were ordered by the 
Iranian Central Oilfields Com-
pany, 3 were ordered by the 
Petroleum Engineering and De-
velopment Company (PEDEC), 
6 were drilled as projects and 

2 others were ordered by the 
Exploration Department of the 
National Iranian Oil Company 
(NIOC).He also said: “In the 
past 10 months, as a result of 
the efforts and synergy with 
the applicant companies, the 
NIDC’s employees drilled 9 oil 
and gas wells 89 days ahead of 
the plans.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

مدیرعامل�سازمان�مدیریت�صنعتی�در�هفتمین�کنفرانس�ملی�آموزش�و�توسعه�سرمایه�انسانی�مطرح�کرد:

لزوم�اقدامات�تحولی�برای�رسیدن�به�آموزش�پویا�برای�نسل�آینده
هفتمیــن کنفرانــس ملی آموزش 
و توسعه ســرمایه انسانی توسط انجمن 
آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری 
مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور 
با موضــوع »نقش فناوری های نوین در 
انســانی« در  یادگیری منابع  آموزش و 
ابوریحان  بین المللی  همایش های  مرکز 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
صنعتی،  مدیریت  عمومی سازمان  روابط 
دکتــر ابوالفضــل کیانــی بختیــاری، 
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در 
پنل تخصصی تحــول دیجیتال در این 
عالی  آمــوزش  درخصوص  کنفرانــس 
در عصرتحــول دیجیتال به ســخنرانی 
پرداخــت. وی درخصــوص این که چه 
چیــزی تحول دیجیتال نیســت، اظهار 
داشــت: انجام تولید به روش ســنتي و 
یا  راه اندازي یک وب ســایت فــروش، 
تجهیز بدون اســتراتژي زیرساخت هاي 
فنــاوري اطالعــات، تحــول دیجیتال 
نیست. آنالین کردن برخي فعالیت  هاي 
سنتي کســب  و کار، همچنین دیجیتالي 
کردن تجربه مشــتري، تحول دیجیتال 
نیســت.مدیرعامل ســازمان مدیریــت 
صنعتی ضمن معرفی کتاب نقشــه راه 
تحــول دیجیتال یادآور شــد: دیجیتالي 
شــدن مســتلزم یک تحــول فکري و 
عملي از چارچوب هاي ســنتي به سمت 
پارادایم هاي جدید کســب وکار اســت. 
به همین نســبت، تحول دیجیتال فقط 
یک موضوع فناورانه نیست، بلکه الزمه 
آن تغییــر ذهنیت، شــیوه تفکر و اتخاذ 
اســتراتژي هاي جدیــد در کل زنجیره 
ارزش اســت. براي آنکه یک کسب وکار 
بــه معني واقعي دچار تحــول دیجیتال 

شود، باید در مدل کسب وکار خود، شیوه 
تعامل با مشتریان و سایر ذي نفعان، شیوه 
خلق و انتقال ارزش، نوآوري و بسیاري 
از پارادایم هــاي دیگر بازاندیشــي کند. 
وی افــزود: تحول دیجیتال یعنی خروج 
از وابســتگی به مسیر چرا که سازمان ها 
معموال در نیمه عمر دچار یک وابستگی 
به مســیر می شــوند و این وابســتگی 
کند،  »ناکارآمد«  را  نهادهــا  می توانــد 
سازمان های وابسته به مسیر به سادگی و 
به سرعت به تغییر اوضاع محیطی واکنش 
نشــان نمی دهند. دکتر کیانی بختیاری 
تصریح نمــود: تحول دیجیتــال یعنی 
دوســو توانی که منظور از دوســو توانی 
یعنی توانایی کار کردن با هر دو دســت 
چپ و راســت و به طور همزمان و برابر. 
دووجهی بودن یک سازمان یعنی توانایی 
بهره بــرداری  از وضع موجود و همزمان 
اکتشــاف افق های جدید برای موفقیت.

وی تاکیــد کرد: تحــول دیجیتال یعنی 
ارتقاء شایستگي ها که از یک سو شامل 
نظیرچابکي؛  ســازماني  شایستگي هاي 
به  اشــتراک گذاري  فرهنگ  باز؛  نوآوري 
دانــش و انعطاف پذیري می شــود و از 
ســوی دیگر دربردارنده شایستگي هاي 
فــردي همچون ارزش آفرینــي از داده، 
داده کاوي،  داده،  خلــق  مهارت هــاي 
تجزیه و تجلیل داده ؛چندمهارتي بودن 
و خالقیت اســت. دکتر کیانی بختیاری 
در ادامه بــا بیان این نکتــه که تحول 
دیجیتــال یعنــی پذیــرش مولفه های 
انقالب صنعتی چهارم، به تشریح مقوله 
انقالب صنعتی چهــارم در عصر تحول 
از  بنیادین و برخی  دیجیتال؛ مولفه های 
فناوری های مورد توجه در آن پرداخت.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در 

ادامه به موضوع شکل گیری شیوه نوین 
کسب و کار در عصر مجازی پرداخت و 
در خصوص گروه های شغلی مورد تقاضا 
در صنعــت ۴.0 یادآور شــد: در صنعت 
۴.0  شــغل های نوظهــوری مثل طراح 
کالن  متخصص  ســایبري؛  اکوسیستم 
داده و تحلیل داده؛ آموزش دهنده ربات؛ 
معمــار فرهنگ مجازي؛ یکپارچه ســاز 
اســتعدادها؛  و  داده ها  هوش مصنوعي، 
طــراح پلتفرم های کســب و کار؛ طراح 
آموزشــی؛  اکوسیســتم  و  پلتفرم هــا 
متخصص شــبکه و زنجیره های بلوکی؛ 
متخصص تولید ارز دیجیتال، متخصص 
مدیریت شــبکه های اجتماعی و... پدید 
می آیند.وی ضمن طبقه بندی نســل ها 
در ایران و جهان اظهار داشــت: بیش از 
یک چهارم جمعیت در کشــور متعلق به 

متولدین سال ۱۳۷0 به بعد یا اصطالحا 
نسل Z است که دارای نیازهای آموزشی 
جدیدی اســت کــه باید مــورد توجه و 
برنامه ریزی قــرار گیرد.کیانی بختیاری 
با مقایســه نســل های مختلف آموزش 
گفــت: در حالی کــه کاربــرد رایانه و 
اتصال بــه اینترنت و ارســال پیام های 
نســل سوم است،  الکترونیکی مختص 
ویژگی نســل چهارم آمــوزش بازیابی 
اطالعــات و دارا بــودن ظرفیت تعاملی 
می باشد که در نسل پنجم آموزش جای 
خود را به الگوی یادگیری هوشــمند و 
انعطاف پذیــر، هوش مصنوعی و تحول 
دیجیتــال خواهــد داد.وی در خصوص 
آینده بــازار کار با بیان این نکته که ۱5 
شــرکت بزرگ جهانی برای اســتخدام 
کارمند جدید، وجود مدرک دانشگاهی را 

الزامی نمی دانند تصریح کرد: اقتصاددانان 
پیش بینــی کرده انــد که ایــن روند به 
 مرور زمــان همه  گیر شــود.مدیرعامل 
بازار  ســازمان مدیریت صنعتی آینــده 
کار را تغییر مســیر از مــدرک گرایی به 
خالقیت گرایی دانســت و گفت: ساختار 
کســب و کار ها در عصر تحول دیجیتال 
پلتفرمی خواهد بود چــرا که پلتفرم ها با 
تسهیل تراکنش ها ارزش ایجاد می کنند، 
درحالی که کسب وکارهای خطی با تولید 
کاال یا خدمــات، ایــن کار را می کنند. 
به  بیــان  دیگــر، پلتفرم ها با ســاختن 
رابطــه و ایجاد تراکنــش، ارزش خلق 
می کنند.وی دربــاره آموزش در انقالب 
دانشــگاه های  صنعتی چهارم و ویژگی 
دانشــگاه های هوشمند پلتفرمیک گفت: 
در این دانشــگاه ها شاهد افزایش ارتباط 

بین تمام طرف هــای درگیر در زنجیره 
ارزش آمــوزش عالی )دولــت، صنعت، 
دانشــگاه، مردم، محیط زیست و... ( و 
توسعه اکوسیســتم آموزشی و نوآوری؛ 
ارائه مدارک بین رشته ای، چند رشته ای و 
فرا رشته ای و همچنین آموزش به عنوان 
خدمت هستیم و موسسات آموزش عالی 
با مسئولیت اجتماعی مشخص و ذینفعان 
متعدد فعالیــت می کنند.کیانی بختیاری 
با بیــان این نکته کــه در عصر تحول 
دیجیتــال تغییراتی در حــوزه آموزش و 
یادگیري اتفــاق می افتد، تاکید کرد:  در 
مادام  یادگیري  پیدایش  دیجیتال  تحول 
عمــر و وراي مرزهــاي زماني و مکاني 
خواهد بود. عالوه بر این شــاهد پویایي 
نقش استاد و شاگرد و تعویض نقش آنها 
در زمان هاي مختلف و پیدایش دانشگاه 
نســل چهــارم و مبتني بر مســئولیت 
اجتماعــی و حل مســائل واقعي جامعه 
و محیــط پیراموني خــود، خواهیم بود.

وی تصریح نمود: در شیوه های آموزش 
نیــز تغییراتــی اتفاق می افتــد از جمله 
اینکه ارائه مطالب آموزشــي در ســطح 
گســترده و بدون هیچگونه محدودیت 
در هــر زمان و مــکان و رایگان خواهد 
بــود و یادگیري  و ارائه مباحث در قالب 
انجام می شود.  مسائل واقعي و ملموس 
همچنیــن یادگیري از طریق شــبکه ها 
و انتقــال تجــارب صــورت می پذیرد.

مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی 
ضمــن معرفی بهترین ارائــه دهندگان 
کســب و کار پلتفرمی آموزش در جهان 
در خصوص سیستم های کمک آموزشی 
الکترونیکــی اظهــار داشــت: یکی از 
جدیدتریــن آموزش های موثراســتفاده 
از مفاهیــم مرتبط با بــازی در طراحی 

دوره های آموزشــی است. در هم آمیزی 
فناوری اطالعات، سیســتم های شــبیه 
ارائه بازخورد فــوری، باعث  ســازی و 
ایجاد یک فرصت عالــی برای افزایش 
بازدهی آمــوزش و یادگیــری افراد در 
مسائل شــبیه به محیط واقعی کسب و 
کار می شود و دانشگاه های معتبر جهان 
در این زمینه دستاوردهای قابل توجهی 
دارند. وی از تکنولوژی واقعیت مجازی 
و تورهای مجــازی بازدید بعنوان دیگر 
سیستم های کمک آموزشی الکترونیکی 
یــاد کرد.کیانی بختیــاری در خصوص 
اقدامات تحولي مورد نیاز براي رســیدن 
به آموزش پویا برای  نســل آینده اظهار 
داشت: به مدیران،  اساتید و دانشجویان 
نسبت به این تغییرات و لزوم همراستایي 
برنامه هــا بــا تحوالت آگاهي بخشــي 
موثــر صورت پذیرد.همچنین شــناخت 
دقیقی از تغییرات و دگرگوني هاي مورد 
نیاز بعمل آید و نقشــه راه تحول صنعت 
آموزش عالي مطابق با آن تدوین گردد.
وی افزود: الزم اســت در نوع نگرش به 
دانشجو از انباره اطالعات به عامل تغییر 
و حل مسائل و معضالت کشور براساس 
رویکردهــاي ابتــکاري و خالقانه تغییر 
صورت گیرد و بسترهاي سخت افزاري / 
نرم افزاري / مغزافزاري و سازمان افزاري 
در زیســت بوم آموزش عالي و توســعه 
آموزش هــای پلتفرمی و مجــازی آماده 
مدیریت  سازمان  شود.مدیرعامل  سازی 
صنعتــی در پایان تاکید نمــود: عالوه 
بر این به  روزآوري و متناســب  ســازي 
محتــواي آمــوزش و روش ارائه براي 
براي مواجهه  تربیت جامعه نخبه کشور 
با تغییرات شــگرف آتي در سطح کسب 

و کار،  صنعت و جامعه صورت پذیرد.

دكتر ابوالفضل كيانی بختياری تاكيد كرد:

توسعه تعامالت بين المللی شبکه نمايندگی های 
سازمان مديريت صنعتی

گردهمایــی مدیــران اجرایی و 
علمی شــبکه نمایندگی های ســازمان 
ابوالفضل  حضــور  با  صنعتی  مدیریت 
کیانی مدیرعامل این ســازمان برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
مدیریت صنعتــی، در این گردهمایی 
گــزارش عملکرد وگــزارش ارزیابی 
شبکه نمایندگی های سازمان مدیریت 
صنعتی در حوزه های آموزش، مشاوره 

وانتشارات و... ارائه گردید.
بنــا به ایــن گــزارش طی نه 
ماهه نخســت ســال ۹۸ بالغ بر ۱.۲ 
میلیون نفر ساعت آموزشی در شبکه 
نمایندگی هــای ســازمان مدیریــت 

صنعتی دوره برگزار شد.
رتبه بندی بنگاه های کوچک و متوسط 

در شبکه نمایندگی ها
بختیاری  کیانی  ابوالفضل  دکتر 
در این گردهمایی ضمن معرفی سید 
علیرضا شــجاعی بعنوان سرپرســت 
نمایندگی ها  شــبکه  توسعه  مدیریت 
از تالش های شــاهپور رســتم زاده 
مدیر ســابق این مدیریت تشــکر و 
قدردانی نمود. وی در ابتدای سخنان 
خــود ابراز امیدواری کرد که شــبکه 
در  بتواند  ســازمان  نمایندگی هــای 
حــوزه فعالیت های خود بــه ویژه در 
حوزه آمــوزش رقابت باالیی با دیگر 
مراکز آموزشــی کشور داشته و نتایج 
مطلوبــی کســب نماید.مدیرعامــل 

سازمان مدیریت صنعتی در خصوص 
بهبود شــرایط کســب و کار وایجاد 
مزیت رقابتی در شبکه نمایندگی های 
سازمان نکاتی را خاطر نشان کرد.وی 
باید  نمایندگی ها  کرد: شــبکه  تاکید 
به سمت توســعه تعامالت بین المللی 
در حــوزه آموزش حرکــت کند چرا 
که این مقوله باعــث افزایش اعتبار 
و ایجاد نوآوری در آموزش اســت و 
باید با دانشــگاه های معتبربین المللی 
فرانسه  و  آلمان  دانشــگاه های  نظیر 
این تعامالت را افزایش داد. همچنین 
شــبکه نمایندگی هــا می توانــد بــا 
دانشــگاه های بین المللــی از طریق 
سیســتم فرانشــیز همــکاری نماید 
و دوره های آموزشــی را در کشــور 
ایرانــی و تحت  با حضور اســتادان 
بین المللی  دانشــگاههای  لیســانس 
برگــزار کند. دکتر کیانــی بختیاری 
SME ها  رتب بنــدی  خصــوص  در 
گفت:  متوسط(  و  کوچک  )بنگاه های 
امسال ســازمان مدیریت صنعتی ۲۲ 
برتر  شــرکت های  رتبه بندی  ســال 
را برگزار نمود و جــا دارد رتبه بندی 
SME ها را در شــبکه نمایندگی ها با 
همکاری موسســات معتبر بین المللی 
راه اندازی کنیــم. وی تصریح کرد: با 
توجه به قراردادی که با سازمان ملی 
بهره وری داشــته ایم اســتقرار چرخه 
بهره وری در صنعت در ســه میلیون 
بنــگاه به عهــده ســازمان مدیریت 

با همکاری  صنعتی قرار گرفته کــه 
شــبکه نمایندگی ها باید اجرایی شود 
و در این زمینــه با وزارت صمت هم 
تفاهم شده اســت.کیانی بختیاری در 
ارزیابی  کانون هــای  ایجاد  خصوص 
این  نمایندگی هــا گفت:  در شــبکه 
ارزیابی  کانون های  می تواند  شــبکه 
را بــا بهره مندی از تجربــه و دانش 
ارزیابان مجرب و توانمند در استان ها 
راه انــدازی نماید، عــالوه بر این در 
خصــوص کلینیک هــای صنعت نیز 
باالیی  تعامــالت  بــا وزارت صمت 
داشته ایم و شبکه نمایندگی ها باید در 
حوزه عارضه یابی تیمی توانمند معرفی 
کند تا ایــن کار ملی در حوزه صنعت 

محقق گردد.وی در خصوص مدیریت 
استارتاپی  و  بنیان  دانش  شرکت های 
تصریــح کرد: با صندوق شــکوفایی 
و نــوآوری کارگاه های آموزشــی و 
پژوهشــی راه اندازی کرده ایم و جا 
دارد شــبکه نمایندگی ها برای ۴۷00 
شــرکت دانش بنیان در سطح کشور 
نماید. برگــزار  مدیریت  دوره هــای 

مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
افــزود: در حوزه مدیریــت هزینه در 
شــرایط پیچیده کسب و کار مدیریت 
چابکی و مدیریت پروژه با شرکت های 
معتبــر که دارای گواهــی بین المللی 
هســتند توافــق نموده ایم و شــبکه 
نمایندگی ها می تواند در این خصوص 

بختیاری  نماید.کیانــی  فعالیــت  نیز 
با  یادآوری کــرد تفاهم نامــه خوبی 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
آموزش کارآفرینی، بهره وری، کایزن، 
خالقیت و...  در مدارس سراسر کشور 
داشته ایم و شــبکه نمایندگی ها باید 
در این خصــوص فعالیت جدیدی را 
برگزاری  در خصوص  نماید.وی  آغاز 
دوره هــای مالــی و بــورس گفت: 
دوره هــای مالی و بــورس را باید در 
شــبکه نمایندگی ها با حفظ کیفیت و 
بهره مندی از اســاتید سازمان بورس 
و اوراق بهادار راه اندازی کنیم. کیانی 
بختیــاری در خصــوص تفاهمات با 
دانشــگاههای تهران، علم و صنعت 

گفــت: طبق  و عالمــه طباطبایی 
تفاهمــات صورت گرفتــه دوره های 
مشــترکی بــا دانشــگاه های دولتی 
برگــزار می کنیــم و نمایندگی ها نیز 
باید این شیوه را در استان ها پیگیری 
و  نشــریه  در خصوص  نماینــد.وی 
تاکید  ســازمان  انتشارات  کتاب های 
کــرد: کتاب های ســازمان مدیریت 
صنعتی ویترین این سازمان هستند و 
حتما باید در شبکه نمایندگی ها مورد 
بختیاری  گیرند.کیانی  قرار  اســتفاده 
همچنین از تفاهماتی با دانشگاه آزاد 
اســالمی خبر داد که تحت شرایطی 
ارائه پروژه های  با  بتوانند  دانشجویان 
دریافت  مشــترک  مدارک  کاربردی 
نمایند.وی در پایان از مدیران اجرایی 
در  برای حضور  نمایندگی ها  شــبکه 
بیســت و دومیــن همایــش عرصه 

نوآورانه  تجــارب  ارائه  و  یادگیــری 
دعوت کرد.

ارائه خدمات مشاوره مدیریت در 
شبکه نمایندگی ها

در ادامه این جلســه حسن شیخ 
نیــا، رئیــس هیئت مدیره ســازمان 
مدیریــت صنعتی نیز طی ســخنانی 
اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی 
برای شــبکه نمایندگی ها برنامه های 
وسیعی تدارک دیده است از جمله در 

حوزه ارائه خدمات مشاوره.
 وی افزود نگاهــی که امروز در 
تســری خدمات  دارد  وجود  ســازمان 
مشاوره در شــبکه نمایندگی ها با حفظ 
زیرســاخت های الزم  ایجاد  و  الزامات 
اســت. وی تصریح کرد: هــر یک از 
نمایندگی ها به فراخور ظرفیت های خود 
باید در این زمینه فعال شــوند تا توسعه 
تعامــالت و خدمات صورت پذیرد. وی 
خاطر نشان کرد رویکرد جدید سازمان 
مدیریــت صنعتی انجــام فعالیت ها در 
ابعاد بزرگ و حاکمیتی است که نیازمند 
ارائه ایده های بدیع و نوآورانه می باشد و 
بالقوه شبکه  الزم است از ظرفیت های 
نمایندگی ها بهره مند شــویم بخصوص 
در شرایط پیچیده کسب و کار که باید 
با برنامه ریزی به این مطلوب دســت 
یابیــم. وی در پایان خاطرنشــان کرد 
در اجرای دوره های تخصصی درشبکه 
نمایندگی ها باید بیش از پیش اعتبار و 

برند سازمان تقویت شود.

شبکه نمايندگی ها بايد به سمت 

توسعه تعامالت بين المللی 

در حوزه آموزش حركت 

كند چرا كه اين مقوله باعث 

افزايش اعتبار و ايجاد نوآوری 

در آموزش است و بايد با 

دانشگاه های معتبربين المللی 

نظير دانشگاه های آلمان و 

فرانسه اين تعامالت را افزايش 

داد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

كانون های پر چالش بازار جهانی نفت در سال 20۱9
ســال ۲۰19 میالدی بــرای بازار 
جهانی نفــت پرحادثه بود، اما تا آنجا که 
تاثیرات  مربوط می شد،  قیمت ها  روند  به 
آن بر بازار جهانی ضعیف و کم دوام بود. 
وقایعی که در اواســط دهه می توانست 
بازار را به شدت متاثر سازد، اینک در اواخر 
دهه دوم قرن بیست ویکم تاثیر اندکی بر 
بر جای گذاشــته. در واقع ۲۰19  بازار 
کم وبیش همان گونه پایان یافت که آغاز 
شده بود. تحوالت مهمی در روند قیمت ها 
که دل مشــغولی اصلــی تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان، معامله گران و تحلیلگران 
بازار است، دیده نشــد. البته در آخرین 
ســاعات پایانی ۲۰19 و آغاز دهه سوم 
قرن بیست و یکم، قیمت جهانی نفت به 
ناگاه با جهشی غیرقابل پیش بینی قیمت 
هر بشــکه نفت خام برنت را از مرز 7۰ 
دالر عبور داد و رکوردی را ثبت کرد که از 

۲۰1۸ تجربه نشده بود.
تحوالت در حوزه تقاضای جهانی نفت

ورود به بحث را از طرف تقاضا آغاز 
می کنیم. نبرد تجــاری آمریکا و چین، 
بحث تازه ای نیست، اما آغاز تصمیم ها و 
عملیاتی ساختن پاره ای اقدام ها را حتی 
تا اوایل ۲0۱۸ کمتر کســی باور داشت. 
چین پــس از آمریکا، بزرگ ترین ذخایر 
دالر جهان را در اختیار دارد. بحث تغییر 
یا اصالح موازنه تجاری آمریکا با چین 
به اوایل دهه ۱۹۹0 و دوران زمامداری 
کلینتون بازمی گردد. فدرال رزرو همواره 
 نگران بود که چین قادر اســت با حجم 
باالی ذخایر ارزی دالری خود آمریکا را 
با بحران مالــی غیرقابل جبرانی مواجه 
ســازد. چین با ۱.۲۷ تریلیون دالر خود 
می توانست ارزش پول آمریکا را به شدت 
تحت تاثیر قرار دهد. البته اقتصاد چین 
هم متقابال ســخت آســیب می دید و 

بزرگ ترین بازار دنیا را از دست می داد.
نهایتــا آقــای دونالــد ترامــپ، 
با شروع مالیم  رئیس جمهوری آمریکا، 
تهدیدهــا از ۲0۱۸، متعاقبا در ۲0۱۹ با 
اعمال تعرفه های جدیــد و البته اندک 
بر روی واردات ۱50 قلم اجناس چینی 
به آمریکا، بر روند رشــد اقتصادی چین 
تاثیــرات منفی گذاشــت. هدف ترامپ 
ایجاد موازنه در تــراز تجاری مابین دو 
کشور و اصالح نرخ برابری یوان و دالر، 
به نحوی اســت که صــادرات اجناس 
آمریکایی به چین مقرون به صرفه شود.
می دانــم که برای یــک تحلیلگر 
نفتی اوپک گرا، مرسوم نیست که بحث 
بــازار را از طرف تقاضا شــروع کند. ما 
ســال ها بحث بــازار نفــت را از طرف 
عرضه آغاز می کردیم. این شــاید خود 
پیامی اســت که دوران عرضه ساالری با 
معضالتی روبه رو است که بدان خواهیم 

پرداخت.
در دهه اول و بخش مهمی از دهه 
دوم قرن ۲۱ رشــد اقتصاد چین، موتور 
رشد مصرف و تقاضای جهانی نفت بود 
و البته کماکان هم هست، اما با روندی 
رو به کاهــش و عالئــم نگران کننده 
در مــورد دامنــه آن. در واقع تحوالت 
اقتصــادی چین، کانون و محور رشــد 
اقتصادی کشورهایی چون کره جنوبی، 
ســنگاپور، تایلند، فیلیپین و بلکه ژاپن 
و حتی اتحادیه اروپا هم هســت. روند 
رو به کاهش و قدری نامطمئن رشــد 
چین، دامنه گســترده ای دارد که اتفاقا، 
آمریکا خواهان و بلکه تعویق آن است. 
ترامپ معتقد اســت اروپا و آسیا توسعه 
خود را مدیون اقتصاد آمریکا هســتند و 
حاال که اقتصاد آمریــکا نیاز به جهش 
تازه ای دارد، سایر کشورها باید برای آن 

هزینه کنند.
از ایــن رو در آســتانه پایان دهه 
دوم قــرن جاری، دل مشــغولی اصلی 
بازار جهانــی نفت تزلزل تقاضاســت. 
در واقــع آینده مبهم تقاضا، مشــکلی 
فراتــر از کاهــش تقاضاســت چراکه 
کاهش ها مقطعی اســت. این ابهام در 

کاهــش تقاضای نفت، شــامل اقتصاد 
آمریکا هم هســت. اعمــال تعرفه های 
جدید بــر واردات چین در واقع از جانب 
پرداخت و  آمریکایی  مصرف کننــدگان 
هزینه می شود. این تهدیدی برای قدرت 
خرید مصرف کنندگان آمریکایی اســت 
که حاال درآمد کمتری برای مخارج خود 
شــامل بنزین و انرژی در اختیار دارند. 
در درازمــدت تولید محصوالت وارداتی 
از چین در داخل آمریکا مقرون به صرفه 
اما این فرایندی طوالنی  خواهد شــد، 
اســت که می تواند تا یک دهه یا بیشتر 

طول بکشد.
چالش های بخش عرضه

در طرف عرضه، پدیده نفت خام )و 
گاز( شیل یا نفت خام های غیرمتعارف، 
موضوعی اســت که تا اواسط دهه دوم 
قرن ۲۱ هم جدی گرفته نمی شد. تولید 
نفت شــیل در مدت کمتر از پنج سال، 
آمریکا را پس از ۷0 سال از یک کشور 
واردکننــده خالص نفت خــام به یک 
صادرکننده خالص مبدل کرد. در مدت 
زمانی کوتاه ۷ میلیون بشکه در روز نفت 
جدید وارد بازار شــد، البته با هزینه باال، 
فنــاوری گران و بســیار پرهزینه برای 

محیط زیست.
در همین حــال آمریکا تولید نفت 
خام متعــارف خود را هم در اواخر اکتبر 
۲0۱۹ به میزان ۱.۳ میلیون بشــکه در 
آقای ترامپ همچنین  افزایش داد.  روز 
بی توجه به مخالفــان بهره برداری نفت 
از مناطق حفاظت شــده آالسکا، بدون 
عملیات  آزادسازی  دستور  کنگره  مجوز 
اکتشــاف را در مناطقی کــه حتی در 
اوج بحــران نفتــی ۱۹۷۳-۷5 اجــازه 

بهره برداری نیافته بودند، صادر کرد.
ســازمان  شــرایطی  چنیــن  در 
کشــورهای صادرکنندة نفــت )اوپک( 
بخشــی از اســرار ناگفته خود را آشکار 
اوپک  اصلی  ساخت. مجموعه هســته 
که شــامل پنج عضو موسس و ۶ عضو 
غیر موســس هســتند، هرگز در تاریخ 
۶0 ساله خود نتوانســته بیش از ۳۳.۴ 
میلیــون بشــکه در روز و به طور مداوم 
تولید کنــد. در حقیقــت بخش اعظم 
ظرفیت تولید اوپــک در دورانی ایجاد 
شــد که شــرکت های نفتی بین المللی 
در کشــورها حضور داشــتند. از اوایل 
دهــه ۱۹۷0 که کشــورها بــا ترغیب 
بین المللی  شرکت های  قذافی  سرهنگ 
را خلع ید کرده و شرکت های ملی نفت 
یکی پــس از دیگری شــکل گرفتند، 
ســرمایه گذاری ها و ظرفیت سازی ها در 
جهت جبران افــت طبیعی چاه ها بود و 
عمال افزایش ظرفیت مهمی انجام نشد. 
این در حالی است که شرکت های ملی 
نفت دائما از کشف ذخایر جدید گزارش 
منتشــر می کنند. کشفیات تازه منجر به 
ظرفیت ســازی قابل توجهی در هیچ یک 
از کشورهای عضو اوپک نشد. در همین 
حال کشــورهای غیرعضو اوپک مرتبا 

داشته اند.  جدیدی  ظرفیت ســازی های 
تولیدکنندگان  جدید  ظرفیت سازی های 
خــارج از اوپک عمدتا در فدراســیون 
روســیه و جمهوری های آسیای میانه و 

قفقاز صورت گرفته است.
همکاری تولیدکنندگان اوپک و 

غیراوپک
در چنین بســتری از ساختارهای 
ناهنجــار و نگران کننده بازار ناشــی از 
ابهام و ضعف در طرف تقاضا و کم توانی 
سازمان اوپک بود که روسیه پس از دو 
دهه کش وقوس بــه توافق و همکاری 
با ســازمان اوپک تن داد. الزم است به 
این نکته توجه شــود کــه در واقع اول 
بار جمهــوری اســالمی ایران موضوع 
ضرورت و اهمیــت جلب همکاری بین 
اوپــک و تولیدکنندگان غیــر اوپک را 
مطرح کرد. در یکــی از اجالس ، ایران 
به صــورت رسمی پیشــنهاد عضویــت 
جمهوری آذربایجــان را مطرح کرد که 
توسط عربستان سعودی وتو شد.منشور 
همکاری کــه بر پایه آن در ســپتامبر 
۲0۱۸ بــا توافق کاهــش ۱.۲ میلیون 
بشــکه در روز از تولیــد جمعی اوپک 
پالس شروع شد در 5-۶ دسامبر ۲0۱۹ 
با تضمین تعهدات جدید از سوی اعضا 
به ویژه عربستان ســعودی و با حمایت 
جمهوری اســالمی ایران عمق بیشتری 
پیــدا کرد.البته با خــروج قطر و متعاقبا 
اکوادور از اول ژانویه ۲0۲0، جابه جایی 
کمی در اعداد حاصل شــد، اما توافق در 
مجموع پیام مثبتی را به بازار داد که در 
واقع نیاز مبرمی بــه آن از اوایل ۲0۱۹ 
احساس می شد. اجالس ۱۷۷ اوپک این 
پیام را به بازار داد که تولیدکنندگان نفت 
خام های متعارف نسبت به ثبات بازار در 
جهت تامین خواست های تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان عزم راســخ دارند.
حال که به نفت شــیل اشــاره کردیم، 
نمایندگانی  الزم است اشــاره کنم که 
در  تولیدکننده شــیل  از شــرکت های 
اجــالس 5-۶ دســامبر اوپک و اوپک 
پالس حضور داشــتند و مذاکرات را با 
جدیت دنبال می کردند. گفته می شــود 
که هم اکنون شیل با قیمت جهانی نفت 
۴0 دالر می تواند تولید شــود، اما البته 
حاشیه ســود پایین است و انگیزه برای 
بیشتر ضعیف است،  سرمایه گذاری های 
بنابراین تولیدکنندگان شــیل که عموما 
شرکت های متوسط و کوچک هستند و 
مقاومت آنها در مقابل نوســانات قیمت 
محدود است، می خواهند از شرایط بازار 
مطمئن شــوند. نفت خام شیل هنوز در 
بازارهــای بین المللی امتحــان خود را 
پس نداده است. نفت خام بسیار سبکی 
است با درجه API 50 و پاالیشگاه های 
کمی در جهان و حتی آمریکای شــمالی 

با آن راحت هستند.
آرامکو و اجالس 177 اوپک

اوپک  نفت  وزرای  عادی  اجالس 
و اوپــک پالس در 5 و ۶ دســامبر در 

ســال ۲0۱۹، ســخت با عرضــه اولیه 
عمومی آرامکو IPO  گره خورد. موضوع 
بین المللی ســازی  و  خصوصی ســازی 
آرامکو بزرگ ترین شرکت نفتی جهان از 
اواسط ۲0۱5 عنوان و بسیار بحث انگیز 
شــد. بدیهی اســت که قیمت جهانی 
نفت بر ارزش سهام آرامکو موثر است. 
عربســتان از ماه ها قبل بــرای تقویت 
بازار جهانی و به تبع آن ارزش ســهام 
بحث هایی  کرد.  بســیار  تالش  آرامکو 
در مــورد دعوت از شــرکت های نفتی 
روســیه برای خرید درصدی از ســهام 
آرامکو هــم در میان بود. روســیه هم 
می کوشــید تا با گره زدن عرضه اولیه 
عمومی آرامکــو با توافقات اوپک پالس 
امتیازاتی به دست آورد. دولت عربستان 
تنها ۷۲ ســاعت قبل از اعالم نهایی با 
داخلی کردن عرضه آرامکو، روســیه را 
از دسترسی به سهامی از آرامکو دور نگه 
اقدام عربستان  داشــت.در هر صورت، 
از  در خصوصی ســازی بخش کوچکی 
ســهام آرامکو حرکتی جسورانه بود، اما 
اجالس ۱۷۷ اوپک هم با قضیه آرامکو 
گره خورده بود. تصمیم عربستان برای 
بین المللی ســازی  و  خصوصی ســازی 
آرامکو بود، لیکن با توجه به شرایط بازار 
جهانی نفت و وقایعی که در تاسیســات 
عملیاتی شرکت مزبور پیش آمد، آرامکو 
به عرضه اولیه ۱.5 در صد از سهام خود 

به صورت داخلی بسنده کرد.
ژئوپولیتیک نفت

تحوالت ژئوپولیتیک همیشــه در 
بازار جهانی تاثیرگذار بوده اســت. حمله 
عوامل ناشــناس به تاسیسات بقیق در 
بنادر عربســتان، به ناگاه نزدیک به ۶ 
میلیون بشکه نفت عربستان را عمال از 
مدار عرضه خارج کرد، اما واکنش بازار از 
مرز افزایش ۳.۲ درصدی قیمت ها برای 
مدتی کوتاه فراتر نرفت. آرامکو بیش از 
۱۱0 میلیون بشــکه ذخایر نفتی آماده 
تحویل دارد، بنابراین شــرکت توانست 
تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام 
دهــد، اما تا بیش از یــک هفته پس از 
آرامکو  نمی دانســت  کســی  انفجارها 
در چــه بازه زمانی قادر به بازســازی و 
است. آســیب دیده  تاسیسات  تعمیرات 

تولیدکنندگان  مهمی بــرای  پیــام  این 
و بازار در پی داشــت. اطمینان بازار از 
مهمی اســت.  عامل  نفت  کافی  عرضه 
وقایعی که در شــرایط متعارف می تواند 
قیمت ها را تا حد زیادی جابه جا کند در 
شرایط اطمینان از عرضه، تاثیر کمی بر 
بازار نفت می تواند داشته باشد. در واقع 
ریسک ناشــی از تحوالت ژئوپولیتیک 
تحت تاثیر شــرایط تقاضــا و عرضه، 
ماهیت متفاوتی پیدا کرده و ســاختارها 
نقــش تعیین کننــده ای را در اختیــار 
گرفته اند. در این میان نقش و موقعیت 
سفته بازان و بورس بازان نفتی در مقابل 
هجوم مستمر و بی وقفه شرکت ای.تی 
و فن آوران تازه وارد تا حدی حاشــیه ای 

شده است.
محیط زیست: از واقعیت تا تخیل

۲0۱۹ را می تــوان ســال فعاالن 
نامیــد. مخالفان  محیط زیســت هــم 
سوخت های فسیلی در تمام طول سال 
۲0۱۹، لحظــه ای از حمله و ســرزنش 
سوخت های فسیلی درنگ نکردند. باید 
اذعان کرد که اوپــک و تولیدکنندگان 
نفت و گاز در ایــن زمینه منفعل عمل 
کردند. اوپک و اوپک پالس خود را در 
می دیدند.  ضمنی  عذرخواهی  شــرایط 
شــاید در آینــده و با رشــد تکنولوژی 
پانل های خورشــیدی پاک تر شوند، اما 
فسیلی  استدالل، سوخت های  همین  با 
هم می توانند با اســتفاده از فناوری های 
و  شــوند.طرفداران  پاک تــر  نویــن 
البی هــای انرژی های نو بــا آمادگی و 
برنامه ریزی شــده به میــدان آمدند و از 
این رو دبیرخانه اوپک هم الزم اســت 
آمادگی خود را بــه نمایش گذراد. این 
آمادگی صرفــا روابط عمومی و تبلیغات 
نیســت. نفــت )و  گاز( بایــد تقاضای 
جدید و کاربردهای جدید برای خودش 
تعریــف کند. صنعت نفــت نمی تواند و 
کامیابی ها  انتظــار عملکــرد،  در  نباید 
و ناکامی هــای خودروســازان و اقبال 
عمومی مصرف کننــدگان به خودروهای 

برقی باقی بماند.
۲۰۲۰ و بازار جهانی نفت

به طوری که اشــاره شــد، ۲0۲0 
سالی پر چالش خواهد بود، سالی همراه 
با بیــم و امید برای تولیدکنندگان نفت. 
راه هــای پیش روی اوپــک محدودند 
با دشــواری های خاص خود  و هریک 
مواجه اســت.آیا روسیه به پایبندی خود 
ادامه خواهد داد. روسیه به چه میزان و 
تا کجا  به تعهدات خود در قبال منشور 
همــکاری با اوپک ادامــه خواهد داد.تا 
اینجای کار پیداســت که برای روسیه 
وسوســه ســهم باز جدی است. روسیه 
بی وقفــه در حال گســترش بازارهای 
خویش اســت. نگاه روسیه به بازار نفت 
خیلی متاثر از دیدگاهش در ارتباط با گاز 
اســت. یعنی صادرات نفت و بازارهای 
هدف را در عمق نگاه اســتراتژیک خود 
قرار داده اســت. این بدان معناست که 
برای مســکو، خویشــتنداری در تولید 
دارد.  باالیی  اســتراتژیک  هزینه  نفت، 
روســیه انتظار دارد که عربســتان این 
هزینه اســتراتژیک روســیه را در قبال 
پایبنــدی تحمل کند.بــه عبارت دیگر 
روســیه انتظار دارد عربستان و سازمان 
اوپک نقش تولیدکننده شــناور را برای 
روســیه ایفا کنند. یعنــی اوپک با یک 
شــناوری جمعی برای حفــظ موقعیت 
ســهم بازار روسیه وارد عمل شود.دامنه 
تحمل عربســتان از تخلفــات احتمالی 
روســیه و دیگر اعضــای اوپک پالس 
اوپک  نگرانی های  کانونی ترین  از  یکی 
در ۲0۲0 خواهــد بود. آیا عربســتان، 
روســیه و ســایر اعضای گروه وحدت 
نفت به یک جنگ تمام عیار قیمت تن 
خواهنــد داد. در صورتی که هر یک از 
اعضای اصلی از دامنه تحمل بقیه عبور 
کند، احتمال شرایطی مشابه اواسط دهه 
۱۹۸0 محتمل اســت.در صورت وقوع 
چنین جنگی، سرنوشــت نفت شیل به 
یرگین  دانیــال  انجامید.  کجا خواهــد 
معتقد است که تولید شیل در قیمت زیر 
۴0 دالر در بشــکه در کمتر از ۶ ماه به 
50 درصــد کاهش خواهد یافت و آنگاه 
بازگشت آن به ســطح قبلی نزدیک به 
محال است.آینده آرامکو و عرضه سهام 
آن که رهبران عربستان آینده کشور را 
به آن گره زده اند مهم ترین برگ برنده 
رقبای عربستان در اوپک پالس خواهد 

بود.
فریدون برکشلی، مدیرگروه 
مطالعات انرژی وین
منبع: ایران پترولیوم

اخبار نفت جهان

رئيس آژانس بين المللی انرژی:

مازاد عرضه روزانه نفت در نيمه نخست 2020 
به يك ميليون بشکه می رسد

رئیس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که جهان در نیمه نخست 
سال ۲۰۲۰ میالدی با یک میلیون بشکه در روز عرضه مازاد نفت روبه رو 

خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویتــرز، فاتح بیرول اعالم کرد که انتظار 
مــی رود عرضه مازاد نفت بــه میزان یک میلیون بشــکه در روز در 
نیمه نخســت سال ۲0۲0 میالدی سبب شــود جلو رشد قیمت نفت 
گرفته شــود.وی افزود: در شرایط عادی نمی توان انتظار داشت قیمت 
نفت جهش چشم گیری داشته باشــد، اگرچه تحوالت فراتر از انتظار، 
همچــون افزایش بی ثباتی در عراق ممکن اســت شــرایط را تغییر 
دهند.عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( اســت، به تازگی با درگیری خشــونت بار بین 

پلیس و تظاهرکنندگان ضد حکومتی روبه رو بوده  است.
كاهش 7۵ درصدی توليد نفت خام ليبی

شــرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد که به دلیل اختالل در دسترسی 
به تأسیسات نفتی، تولید نفت این کشور 75 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، شرکت ملی نفت لیبی 
اعالم کرد پس از اختالل در دسترســی به تأسیســات نفتی به دست 
نیروهای وفادار به خلیفه حفتر، رهبر نیروهای مسلح شرق لیبی، تولید 
نفت این کشور حدود سه چهارم کاهش یافته است.طبق بیانیه شرکت 
ملی نفت لیبی، کاهش تولید یادشــده سبب شده است تا کنون ۲5۶ 
میلیون دالر خسارت به دلیل از دست رفتن درآمد، ایجاد شود.نیروهای 
وفادار به حفتر، دسترسی به پایانه های نفتی در شرق لیبی را در آستانه 

نشست صلح در آلمان، مختل کردند.
قيمت نفت در 2020 در بازه ۶۱ تا ۶۵ دالر 

باقی می ماند
یک مؤسسه پژوهشی پیش بینی کرد که قیمت نفت در سال جاری 

میالدی در بازه ۶1 تا ۶5 دالر برای هر بشکه باقی خواهد ماند.
به گزارش روزنامه گالف تایمز، مؤسسه مرکز ریسرچ اعالم کرد 
که پیش بینی می شــود قیمت جهانی نفت خام در سال ۲0۲0 میالدی 
در بازه ۶۱ تا ۶5 دالر باشــد و این رقم تفاوت چندانی نسبت به سال 
۲0۱۹ میــالدی ندارد.همان طور که دورنمای افت قیمت نفت نشــان 
می دهد رشــد ناخالص داخلی نفتی کمتر خواهد بــود، انتظار می رود 
هزینه های توسعه ای دولت ها در منطقه حاشیه خلیج فارس، به بخش 
غیرنفتی اختصاص یابد.با این همه، ســرمایه گذاران نگران هســتند 
افزایش قیمت نفت ســبب کم کاری و کم توجهی به بخش اصالحات 

اقتصادی شود. 
 لوندين پتروليوم تا 20۳0 به شرايط 

كربن - خنثی می رسد
شــرکت لوندین پترولیوم اعالم کرد که تا سال ۲۰۳۰ میالدی، با 
تالش ها برای کاهش آلودگی های کربنی به وضع کربن - خنثی می رسد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از اســلو، شــرکت لوندین پترولیوم 
سوئد امروز )دوشنبه، هفتم بهمن ماه( اعالم کرد تالش می کند تا سال 
۲0۳0 میالدی با کاهش آلودگی ها، افزایش بهره وری انرژی و توسعه 
ســازوکارهای مهار کربن، عملیات خود را کربن - خنثی کند.لوندین 
پترولیوم همچنین در بیانیه ای اعالم کرد که هیئت مدیره این شرکت 
پیشنهاد داده است نام این شرکت از لوندین پترولیوم به لوندنین انرژی 
تغییــر یابد.لوندین پترولیوم تالش می کنــد در پروژه های انرژی های 
تجدیدپذیر ســرمایه گذاری کند تا مصرف برق داخلی خود را جایگزین 
کند.در بیانیه این شــرکت آمده است: هدف ۲0۳0 ما این است که به 
شــرایط کربن - خنثی در بخش های مختلف عملیات خود برســیم و 

راهکار واقع بینانه و قابل انجام خود را در این جهت گذاشته ایم.
تقاضای 208 شركت برای ورشکستگی از 20۱۵ تا 20۱8؛

 افزايش تعداد شركت های ورشکسته 
شيل اويل آمريکا

طبق گزارش جدید شرکت هاینس اند بونز، از سال ۲۰15 تا نوامبر 
سال ۲۰19 تعداد ۲۰۸ شرکت فعال شــیل اویل درخواست حمایت از 

ورشکستگی خود را ثبت کرده اند.
به گزارش دانش نفت به نقل از راشــاتودی، از ســال ۲0۱5 تا 
کنون بیش از ۲00 شــرکت نفت شیل )شــیل اویل( آمریکا تقاضای 
ورشکســتگی به ثبت رسانده اند و این فهرســت امسال هم افزایش 
یافته اســت.طبق گزارش جدید شرکت هاینس اند بونز، از سال ۲0۱5 
تا نوامبر ســال ۲0۱۹ تعداد ۲0۸ شــرکت فعال در زمینه نفت شــیل 
درخواست حمایت از ورشکستگی خود را ثبت کرده اند.از پایان ۳ ماهه 
آخر سال گذشته که آخرین آپدیت شرکت هاینس اند بونز ثبت شد، ۹ 
شرکت دیگر هم ورشکست شدند.در واقع تعداد ورشکستگی ها در سال 
۲0۱۹ با افزایشــی 50 درصدی روبرو شده و به باالترین سطح خود از 
۲0۱۶ تا کنون رســیده است.بادی کالرک، یکی از شرکای هاینس اند 
بونز، می گوید: با توجه به این که قیمت گاز طبیعی امســال به کمتر ۲ 
دالر برای هر واحد حرارتی انگلیسی رسید و قیمت های نفت خام دوبار 
ســقوط کرد، من معتقدم که در نیمه اول ۲0۲0 تعداد ورشکستگی ها 
افزایش خواهد یافت.مشــکل اصلی بخش نفت شیل آمریکا موجی از 
وام هایی است که موعد بازپرداخت آنها در چند سال پیش رو می باشد. 
طبق گزارش وال استریت ژورنال شرکت های نفت شیل شمال آمریکا 
روی هم رفته باید ظرف ۴ سال پیش رو ۲00 میلیارد دالر از وام های 
خــود را پس دهند که ۴0 میلیارد دالر آن در ســال جاری خواهد بود.
مشــکل اصلی بخش نفت شــیل آمریکا موجی از وام هایی است که 
موعد بازپرداخت آنها در چند سال پیش رو می باشد. طبق گزارش وال 
استریت ژورنال شرکت های نفت شیل شمال آمریکا روی هم رفته باید 
ظرف ۴ ســال پیش رو ۲00 میلیارد دالر از وام های خود را پس دهند 

که ۴0 میلیارد دالر آن در سال جاری خواهد بود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

یادداشت

یادداشت

اخبار نفت جهان

استقالل نفتی آمريکا، رويای بی تعبير 
نشــانه هایی از به اوج رســیدن و در پی آن افول زودهنگام قلب 
رنســانس نفتی آمریکا در منطقه نفت خیز پرمین مشاهده می شود. این 

مسئله برای دیگر حوضه های نفتی شیل آمریکا ناخوشایند است.
با آغاز روند کاهش تولید این منطقه نفت خیز، آمریکا نمی تواند به 
استقالل نفتی خود دست  یابد و در نتیجه بزرگ ترین عامل تهدیدکننده 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( برطرف خواهد شد.دوسوم 
نفت آمریکا در حوضه نفتی پرمین تولید می شود و رشد بی سابقه تولید 
این منطقه، امکان تداوم صادرات روزانه بیش از ۳ میلیون  بشکه نفت 
خام را از ماه مه گذشته برای آمریکا فراهم کرده است. این رقم، بیش 
از تولید نفت هر کدام از اعضای اوپک به جز عربســتان و عراق است. 
با این حال واردات آمریکا دو برابر مقدار یادشــده اســت و کند شدن 
روند تولید نفت این منطقه ســبب افزایش این شــکاف خواهد شد.از 
آنجا که مقدار تولید منطقه پرمین برتری قابل مالحظه ای نســبت به 
دیگر مناطــق نفت خیز آمریکا دارد، در صورت افــت تولید نفت خام 
حوضه پرمین، دیگر حوضه های شــیل ملزم به جبران این افت تولید 
خواهند بود.حتی با آغاز روند افول نفت حوضه نفت خیز پرمین، آمریکا 
همچنــان یکی از تولیدکنندگان عمده نفــت و یکی از صادرکنندگان 
مهم این منبع انرژی خواهد بود. این در حالی اســت که، وزیران عضو 
اوپک با یدن نشانه هایی از آغاز روند افت تولید نفت شیل، نفس راحتی 

خواهند کشید.
 جولین لی
منبع: خبرگزاری بلومبرگ

قيمت نفت متاثر از تهديد ويروس كرونا
احتمال می رود برآوردهای پیشین درباره رسیدن قیمت های جهانی 
نفت خام به پایین تر از 5۰ دالر برای هر بشــکه پس از شیوع ویروس 

کرونا به سرعت نقض شوند. 
پیش از این قیمت  نفت خام تحت فشار مازاد عرضه این کاالی 
راهبردی و کند شــدن روند رشد اقتصادی چین بود و اکنون با ایجاد 
محدودیت های مســافرتی به دلیل جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
با کاهش تقاضای بیشــتری نیز روبه رو خواهیم شــد. تاثیر نهایی این 
ویروس بســتگی به ســرعت مهار شــیوع آن خواهد داشت و این در 
حالی است که  قیمت شــاخص نفت خام دبلیوتی آی آمریکا و قیمت 
شــاخص نفت خام برنت در هفته گذشــته به ترتیــب با ۶ و ۷ درصد 

کاهش روبه رو شدند. 
رابرت رپییر
منبع: نشریه فوربز

رويارويی مديرعامل شركت بزرگ نفتی 
ايتاليا با اتهام فساد

خـود  اعتبـار  حفـظ  بـرای  ایتالیـا  انـی  شـرکت  مدیرعامـل 
می جنگـد، زیـرا متهـم شـده کـه پرداخـت رشـوه بـه مسـئوالن 

اسـت. کـرده  تجویـز  را  نیجریایـی 
به گـزارش روزنامه وال اسـتریت ژورنال، کلودیو دسـکالزی 
یکـی از تأثیرگذارتریـن مدیـران تاریخ شـرکت انی بـوده، اما پس 
از ۳۹ سـال کار بـرای ایـن شـرکت، اکنـون بـه محاکمه کشـیده 
شـده و بـا اتهام هایـی دربـاره پرداخـت ۱.۳ میلیـارد دالر بـرای 
کسـب امتیـاز حفـاری در نیجریـه بـا درک اینکه بیشـتر این پول 
برای رشـوه بوده، روبه رو شـده اسـت.در شـرایطی که دسـکالزی 
در دادگاهـی در شـهر میـالن ایتالیـا با ایـن اتهام ها روبه روسـت، 
برای به دسـت آوردن مقام مدیرعاملی این شـرکت برای سـومین 
دوره پیاپـی نیـز تـالش می کنـد.وی از عملکـرد خـود در رهبری 
شـرکت انـی دفـاع و حضـور در هرگونـه فعالیـت غیـر قانونـی را 
انـکار می کند.مدیرعامـل انـی اعـالم کـرد می خواهـد یـک دوره 
دیگـر ایـن مقـام را به دسـت بیـاورد تا بـه کارش در تحـول این 

شـرکت ادامـه دهـد و رهبـران آینـده آن را تربیت کند.
 سود هندی ها از مقررات جديد

 درباره سوخت كشتی ها
یـک مؤسسـه مشـاوره اعـالم کـرد کـه صنعـت نفـت هند 
از مقـررات سـال ۲0۲0 میـالدی سـازمان بین المللـی دریانوردی 

دربـاره سـوخت کشـتی ها، سـود خواهـد برد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری ماریتایـم اگزکیوتیـو، سوشـانت 
اعـالم  وودمکنـزی،  مشـاوره  مؤسسـه  پژوهـش  مدیـر  گوپتـا، 
دربـاره  دریانـوردی  بین المللـی  سـازمان   ۲0۲0 مقـررات  کـرد 
محدودیـت میـزان گوگـرد در سـوخت کشـتی ها، به طـور کلـی 
بـرای سـوددهی پاالیشـگران هنـدی مطلـوب اسـت.وی گفـت: 
میانـی  فرآورده هـای  پاالیشـی  سـود  می کنیـم  پیش بینـی  مـا 
)گازوئیـل و سـوخت کشـتی( افزایـش یابـد و ایـن مسـئله بـه 
پاالیشـگران هنـدی سـود می رسـاند، زیـرا تولیـد فرآورده هـای 
میانـی در مجموعـه تولیـدی آنهـا باالسـت.این کارشـناس اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه افزایـش تقاضـای داخلی و سـود نسـبتًا باالتر 
پاالیشـی در سـال ۲0۲0 میـالدی، بـاور داریـم که هنـد می تواند 
 نـرخ بهره بـرداری بـاال از پاالیشـگاه ها را با میانگیـن ۱0۳ درصد، 

حفظ کند.

بازارهاي جهاني نفت تحت تاثير يك ويروس مرگبار؛

 كرونا كابوس جديد نفت!
پریسا بطنی

این ویروس کرونا از کجا پیدایش 
شــد دیگر؟! نفت بیچاره تا می آید جانی 
بگیرد به سدی ســخت می خورد. یکبار 
دعوای اقتصادی چیــن و آمریکا نفس 
نفت را می گیرد، بار دیگر افزایش ذخیره 
سازی نفت آمریکا، یکبار مازاد عرضه و 
کمبود تقاضا و بار دیگر  افزایش شــمار 
دکل های حفاری نفت در آمریکا و حاال 
هم کرونا، ویروس ناشناخته ای که هم 
می کشــد و هم اقتصاد جهانی را ویران 
می کنــد. عجیب اســت واقعــا!! بر این 
اساس، قیمت نفت وارد کانال 50 دالری 
شده اســت. وحشت از شــیوع ویروس 
کرونا و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی 
جهان در کنار کاهش تقاضا برای نفت، 
قیمت طالی ســیاه را در بدترین سقوط 
هفتگی خــود از ماه جوالی تاکنون قرار 
داده است. در این باره، تحلیل گر ریموند 
جیمز، جان فریمــن، می گوید: بازارهای 
نفــت فرض را بــر این گذاشــته اند که 
وضعیت ویروس کرونا فعاًل رو به وخامت 
خواهد بود. قیمت نفت آمریکا این هفته 
را با ســقوط بیش از ۷ درصدی به پایان 
رســاند و شــاخص برنت، که بنچ مارک 
بین المللــی قیمت نفت اســت هم، این 
هفته ۶.۴ درصد ســقوط کرد. شــاخص 
دابلیوتــی آی در معامالت تا 5۳.۸5 دالر 
پایین آمد کــه این ارزان ترین قیمت آن 
از ۳۱ اکتبــر تا کنون اســت. همچنین 
این شاخص با ثبت سومین افت متوالی 
هفتگــی ۷.۱ درصــد از قیمــت خود را 
از دســت داد. ایــن در حالی اســت که 
ویروس کرونا که بیماری شــبیه سندرم 
حاد تنفسی یا ســارس است هزاران نفر 
را مبتــال و دههــا نفر را بــه کام مرگ 
فرستاده است. کارلوس آلبرتو دی کاسا، 
تحلیلگر ارشــد شــرکت »اکتیو ترید« 
در یادداشتی نوشــت: قیمت نفت تحت 
تاثیر شــیوع این بیمــاری به مدت چند 
روز متوالی کاهش پیدا کرده اســت زیرا 
ســرمایه گذاران احتمال مازاد عرضه در 
چند ماه آینــده را پیش بینی می کنند به 
خصوص که آمار هفتگی اخیر هم رشــد 
ذخایر بنزین آمریکا را نشان داد. بعالوه 
اندکی نگرانی نسبت به تاثیر اپیدمی چین 
روی تقاضا برای نفت وجود دارد. هر چند 
که در ایــن مرحله نمی توان دریافت که 
نگرانی مذکور قابل توجیه اســت و روی 
تقاضا برای نفت تاثیر خواهد گذاشت یا 
خیر. قیمت نفت پس از گزارش شرکت 

نشــان  انرژی »بیکرهیوز« که  خدمات 
داد شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا 
در هفته منتهی به ۲۴ ژانویه، ســه حلقه 
افزایش پیدا کرده و به ۶۷۶ حلقه رسیده 
است، پایین ماند. شمار دکلهای حفاری 
در مدت مشــابه سال گذشته ۸۶۲ حلقه 
بود. با وجود اختالل در تولید نفت لیبی، 
نگرانی ها نسبت به وجود مازاد عرضه، به 
این کاال اضافه  اضطراب سرمایه گذاران 
کرده است. بر اساس گزارش مارکت واچ، 
نگرانی ها نسبت به شیوع این آنفوالنزای 
آســیایی در حالی جدی شــده که چین 
به تازگی گزارش اقتصادی منتشــر کرد 
کــه نازل ترین نرخ رشــد اقتصادی این 
کشــور در ســالهای اخیر را نشان داد و 
به نگرانی ها نسبت به دورنمای تقاضای 
این کشــور برای نفت اضافــه کرد. به  
دنبال شــیوع ویروس کرونا در چند روز 
گذشته و افزایش تقاضا برای دارایی های 
امن، شاخص دالر در هفته ای که گذشت 
با رشد 0٫۲۸ درصدی مواجه شد و طال 
به باالترین سطح دو هفته گذشته رسید. 
آری! ویــروس کرونــا بازارهای جهان 
را به هم ریخــت و البته این تنش ها به 
بازار ایران هم رسید. این ویروس باعث 
شــد که قیمت نفت با سقوط ۸ درصدی 
مواجه شــود. فعاالن بازار نفت می گویند 
که با شیوع بیماری ناشناخته و گسترش 
آن در سایر کشــورها احتمال می دهند 
که مســافرت های جهانی، حمل ونقل و 
مصرف ســوخت تحت  تأثیر این رویداد 
قــرار بگیرد و نرخ نفــت به همین دلیل 
سقوط کرده اســت. از آن سمت ارزش 
ســهام بازارهای شرق آسیا ریزشی شده 

است و سهامداران که تصور می کنند 
ماجرا بیخ پیدا کند برای فروش ســهام 
خود صــف فروش تشــکیل داده اند. به 
جز ایــن ارزش دارایی هــای امن مانند 
طال و دالر در بــازار جهان افزایش پیدا 
کرده و همیــن موضوع بــازار ایران را 
هــم تحت  تأثیر قرار داده اســت. کرونا 
همچنیــن باعث افت قابل توجه تجارت 
چین شــده اســت و در این میان بازار 
معامالت حیوانات در این کشور آسیایی 
دارد. کارشناسان  ویژه ای  ممنوعیت های 
بــازار در بانک »ولز فارگو« زیان اقتصاد 
جهانــی را از این بیماری در مقطع فعلی 
۴0 میلیارد دالر برآورد کرده و می گویند 
در صورت مهارنشدن بیماری ارقام بسیار 

از این فرا تر خواهد رفت.
افزایش تقاضا برای طال

به  دنبال شــیوع ویروس کرونا در 
چند روز گذشــته و افزایش تقاضا برای 
دارایی های امن، شاخص دالر در هفته ای 

که گذشت با رشد 0٫۲۸ درصدی مواجه 
شــد و طال به باالترین سطح دو هفته 
گذشته رسید. یوان چین طی این مدت 
افت قابل توجهی را در برابر دالر تجربه 
کرد. در همین زمینه قیمت جهانی طال 
هم در یک هفته گذشــته 0٫۸۹ درصد 
رشــد کرد. در حالی  که پس از کاهش 
کم شــدن  و  خاورمیانــه  در  تنش هــا 
نااطمینانی هــای ژئوپلیتیکــی، فلز زرد 
روند نزولی به خود گرفته بود، با شــیوع 
ویروس مرموز چینی، قیمت جهانی طال 
در معامالت به باالترین سطح دو هفته 

اخیر رسید. 
قیمت طال باز هم رشد می کند

البته کارشناســان جهانی معتقدند 
که تغییرات بازارهای جهانی به همین جا 
محدود نمی شــود. به گفته کریســتینا 
سرمایه گذاری  ارشد  استراتژیست  هوپر، 
در شرکت اینوسکو، طال معموال در برابر 
ریســک های ژئوپلیتیکی و ریسک های 
غیرقابــل کنترل افزایــش پیدا می کند. 
در نظرســنجی کیتکونیوز از کارشناسان 
وال اســتریت، ۱۸ نفر شرکت کردند که 
۱0 نفر معــادل 5۹ درصد افزایش قیمت 
و دو نفــر معــادل ۱۲ درصــد کاهش 
قیمــت طال را پیش بینــی کردند و پنج 
نفر معــادل ۱۹ درصد نظری نداشــتند. 
در نظرســنجی هفته گذشــته اکثریت 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران 
به افزایــش قیمت طال رأی داده بودند. 
بهای معامالت آتی طال در بازار آمریکا 
شش دالر و 50 سنت معادل 0.۴ درصد 
افزایــش پیدا کــرد و در ۱5۷۱ دالر و 
۹0 ســنت بسته شــد و برای کل هفته 

داد.  نشــان  افزایش  حدود 0.۴ درصــد 
آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت 
دارایــی آدریان دی بــه کیتکونیوز هم 
گفته است که نســبت به روند افزایشی 
طال خوش بین اســت؛ زیرا همه عوامل 
به نفع افزایش قیمت این فلز زرد است. 
اســتیضاح ترامپ، بازارهای پرنوســان 
نامعلوم سیاست پولی  سهام و دورنمای 
بانک های مرکزی همه برای رشد قیمت 
طال مثبت هســتند. نه تنها ابهامات بازار 
زمینه را برای افزایش قیمت طال فراهم 
کرده است بلکه بازار کف قیمت باالتری 
پیدا کرده اســت؛ زیرا انتظــار نمی رود 
بانک مرکزی آمریکا در نشســت جاری 
خود، موضع سیاســت پولی خود را تغییر 

دهد.
ریزش در بورس های آسیایی

از زمان تشــدید گســترش روند 
شیوع بیماری، بازارهای سهام در منطقه 
شرق آســیا با ریزش های زیادی مواجه 
شــده اند و صف های فروش طوالنی در 
بین معامله گران شــکل گرفته است. با 
توجه به فرارسیدن  ســال نو در چین و 
آغاز ســفر میلیونی گردشگران به خارج 
برای گذراندن تعطیــالت، نگرانی ها را 
از اینکه روند شــیوع بیماری از کنترل 
خارج شود، به اوج خود رسیده است. برد 
لونکار، زیست شــناس، به یاهو فاینانس 
گفت: »به نظرم دلیل فروش گســترده 
سهام به وسیله سهامداران این است که 
آنها فکــر نمی کنند اوضاع خیلی زود به 
حالت عادی بازگردد. بــا این حال باید 
به همه اطمینان خاطر دهیم که اوضاع 
آن قدر که مردم فکــر می کنند خارج از 
از شرکت های  بسیاری  نیست.«  کنترل 
بین المللی ازجمله مــک دونالد، فعالیت 
خــود را در برخی از اســتان های آلوده 
)ایالتی که  ایالت ووهــان  ازجمله  چین 
نخســتین مورد ابتال بــه ویروس جدید 
از آن مخابره شد( تعلیق کرده اند. حجم 
باالی تجــارت چین با بقیه کشــورها 
به عنــوان بزرگ ترین صادرکننده جهان 
باعث شــده اســت تا همه کشورها به 
حالت هشدارباش درآیند. به نظر می رسد 
که پیامدهای افزایش هزینه های درمان، 
تعطیلی کسب وکارها، کاهش درآمدهای 
پذیرنــده  کشــورهای  گردشــگری 
توریســت های چینی، زیان شرکت های 
هواپیمایی و هتلداران و ریزش ســهام 
شرکت ها دست کم در کوتاه مدت قابل 

توجه باشد.

منتظر�یک�سال�طالیی�برای�اکتشافات�نفتی�باشید
اکتشــافات نفت و گاز متوقف نشده 
بلکه وارد قلمرو زمین شناسی پیچیده تری 
شده است و انتظار می رود اکتشاف گران که 
در سال گذشته باالترین حجم اکتشافات را 
از سال ۲0۱5 به این طرف داشتند در سال 

۲0۲0 به این روند ادامه دهند.
»ریستاد  مشــاوره  شــرکت  بررسی 
انرژی« نشــان می دهد که با وجود رشــد 
احساسات ضدنفت، شرکت های نفت و گاز 
سال میالدی گذشــته معادل ۱۲.۲ میلیارد 
بشــکه نفت و گاز جدید کشــف کردند که 
باالتریــن رکورد در چهار ســال گذشــته 
محســوب می شود و بیشــترین اکتشافات 
جدید مربوط به بخش فراســاحلی بود.این 
آمار نشــان می دهد که جنبــش ضدنفت 
تاثیر محسوســی روی اکتشــاف نداشته و 
تحلیلگران یک سال عالی دیگر در خصوص 
اکتشــاف نفت و گاز بیشــتر را برای سال 
۲0۲0 پیــش بینــی می کنند.موضوعی که 
در خصوص اکتشــافات نفتی ۲0۱۹ بر سر 
زبان هاست، اکتشافات نفتی شرکت اکسون 
موبیل در گویان اســت. اکسون موبیل به 
 CNOOC همراه شــرکت هس کورپ و

به تنهایی یک دهم اکتشافات نفتی جهان 
در ســال ۲0۱۹ را در گویان کشف کردند.
در مجموع ذخایر نفتی که در گویان توسط 
اکسون و شرکت Tullow کشف شد، حدود 
۱5 درصد از کل اکتشافات نفت مرسوم در 

سال میالدی گذشته به حساب آمد. کشف 
قابل توجه بعدی در روســیه بود که شرکت 
گازپروم معادل ۱.5 میلیارد بشــکه نفت در 
دریای کارا در بلوک های روسانوســکی و 
نیارمیســکی در پیرامون شبه جزیره یامال 

کشف کرد. سایر اکتشافات قابل توجه نفت 
مرسوم در موریتانی، ایران و قبرس بود.

سال ۲۰۲۰ و فراتر از آن
اکتشافات  زمینه  در  امسال  خاورمیانه 
داشت.  خواهد  پررنگی  فراســاحلی حضور 

طبق گزارش »ریستاد انرژی«، پیش بینی 
هزینه  در  افزایش چشــمگیری  می شــود 
اکتشافات فراساحلی در خاورمیانه مشاهده 
انتظار می رود امارات متحده عربی  شــود. 
با یک میلیارد دالر هزینه تا ســال ۲0۲5، 
بزرگترین هزینه را در این بخش داشته باشد 
و پس از آن ترکیه بــا هزینه ۳50 میلیون 
دالر برای اکتشــاف نفت و گاز فراساحلی 
قرار می گیرد.بزرگترین اکتشــافگران سال 
۲0۲0 ابرغول های اروپایی توتال، اکوئینور، 
شل و انی خواهند بود در حالی که بزرگترین 
اکتشاف گران سال ۲0۱۹ شرکتهای اکسون 
موبیل، هس کــورپ، CNOOC و توتال 
بودند.بر اســاس گزارش اویــل پرایس، با 
وجود پیشنهادهایی برای ممنوعیت حفاری، 
شــکایت علیه شــرکتهای نفتــی بزرگ، 
اعتراضــات گروه های ضد نفتی، خرابکاری 
در خطوط لوله و انتقــادات فعاالن محیط 
زیســتی و توقف تامین مالی سوخت های 
فســیلی از سوی موسســات مالی، تولید و 
اکتشاف نفت و گاز به روال معمول در سال 
۲0۱۹ انجام گرفت و در ســال ۲0۲0 نیز 

چنین خواهد بود.

به نظر می رسد كه 
پيامدهای افزايش 
هزينه های درمان، 

تعطيلی كسب وكارها، 
كاهش قيمت نفت زيان 
شركت های هواپيمايی و 
هتلداران و ريزش سهام 
شركت ها دست كم در 

كوتاه مدت قابل توجه باشد
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يك ميليارد و200 ميليون دالر تا آسمان و دريای پاک در عسلويه
آب، خاک و هوا ســه عنصر حیات 
انسان در هر نقطه از زمین هستند که هر 
ســه عنصر اینجا در عسلویه - در یکی از 
جنوبی ترین نقاط ایران - به دلیل توسعه 
شتابان صنعت طی ۲۰ ســال اخیر - به 
خطــر افتاده اند و حاال بایــد یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون دالر هزینه شــود تا بتوان 
نادیــده گرفتن محیط زیســت در تمام 
این ســال ها را جبران و مشکالت زیست 

محیطی منطقه را حل کرد.
به گزارش ایســنا، عسلویه در سال 
بر اســاس مصوبه شورای عالی   ۱۳۷۷
مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی برای 
بهره بــرداری از منابع نفــت و گاز حوزه 
پــارس جنوبی آماده شــد و بــه تدریج 
لقب پایتخــت انرژی کشــور را گرفت 
اما در مقابل می توان گفت که عســلویه 
همزمــان در حــال تبدیل بــه پایتخت 
آلودگی های زیســت محیطی کشور بود. 
مهدی زیارتی - رییس محیط زیســت 
منطقه ویژه اقتصــادی - انرژی پارس 
جنوبی - در بازدید خبرنگاران از عسلویه 
پارس  انرژی  اقتصادی  منطقه  می گوید: 
جنوبــی برای توســعه بزرگترین میدان 
گازی دنیا در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد. در 
روزهایی که موضوع برداشــت از میدان 
مشــترک گازی با کشور قطر در اولویت 
نادیده گرفته  قرار گرفت، محیط زیست 
شــد و االن پس از ۲0 سال دغدغه های 
زیســت محیطی و سالمت ســاکنان و 
کارمندان مورد توجه قرار گرفته است.در 
حال حاضر وسعت منطقه ویژه اقتصادی 
۴۲ هزار هکتار است که در این ۴۲ هزار 
هکتار ۷0 درصد گاز کشور تولید می شود. 
در فاز یک پتروشــیمی های منطقه ۱۱ 
شــرکت در حال تولید هســتند و یک 
طرح درحال توســعه اســت. در فاز دوم 
پتروشــیمی ها نیز هفت شرکت در حال 
بهره برداری و ۲0 طرح در حال توســعه 
وجود دارد و در مجموع ۲۴ پاالیشــگاه 
گازی در حال تولید در منطقه وجود دارد. 
به گفته زیارتی در هر کدام از این فازها 

روزانه ۲00 تن گوگرد تولید می شود.
نفس بند آمده عسلویه

بر اســاس آمار ارائه شده از محیط 
زیست در سال ۹۶ کیفیت هوای عسلویه 
۳۱ روز در شــرایط ناســالم برای همه 
افراد، ۶0 روز در شــرایط خیلی ناسالم و 
سه روز در شرایط خطرناک قرار داشت. 
در سال ۹۷ نیز هوای عسلویه به ترتیب 
۲۲ روز در شرایط ناسالم برای همه، ۲۸ 
روز در شــرایط خیلی ناســالم و سه روز 
در شــرایط خطرناک بود. در ســال ۹۸ 
نیز هوای عســلویه تا آبــان ماه ۱۹ روز 

در شــرایط ناسالم برای همه، ۱۳ روز در 
شرایط خیلی ناسالم و یک روز در شرایط 

خطرناک قرار داشت.
آمار رسمی مبنی بر نگران کننده بودن 
وضعیت سالمت مردم عسلویه نداریم

عســلویه بیــش از ۶5 هــزار نفر 
جمعیت دارد؛ جمعیتــی که آلودگی را با 
تمام وجود خود احساس می کند. بومیان 
منطقه به شــوخی می گویند که آنقدر با 
دود و آلودگی انس گرفته اند که اگر یک 
روز از عسلویه و هوایش دور شوند نفس 
کشــیدن برایشان دشوار می شود. رییس 
محیط زیســت منطقه ویژه اقتصادی - 
انرژی پــارس جنوبی دربــاره وضعیت 
سالمت مردم و ادعاهایی مبنی بر وجود 
فلــزات ســنگین در ادرار دانش آموزان 
از وزارت  منطقه می گوید: ما گزارشــی 
بهداشــت و دانشگاه علوم پزشکی مبنی 
بر اینکــه ادرار و خون مردم عســلویه 
آلوده اســت، نداشته ایم همچنین وزارت 
بهداشت به طور رسمی اعالم کرده است 
که آمار رســمی مبنی بر اینکه وضعیت 
ســالمت مردم عســلویه در مقایسه با 
سایر شهرستان های بوشهر نگران کننده 
است، وجود ندارد.بر اساس اعالم محیط 
پاالیشگاه های  عســلویه  منطقه  زیست 
)مشعل ســوزی(  فلرســوزی  و  گازی 
آلودگــی هوای منطقه  مهمترین عامل 
است که در این بین سهم پاالیشگاه ها از 
فلرینگ ۹۲ درصد و سهم پتروشیمی ها 

۸ درصد است.
تصویب سند بهبود وضعیت محیط 

زیست عسلویه
به گفته زیارتی سند بهبود وضعیت 
محیط زیست عسلویه طی فروردین ماه 
امســال در هیات دولت تصویب شد و بر 
اســاس آن یک میلیارد و ۲00 میلیون 

دالر بودجــه بــرای رفــع آلودگی های 
محیــط زیســتی منطقه نیاز اســت. در 
حــال حاضر این ســند در کمیســیون 
زیربنایی صنعت و محیط زیســت دولت 
در انتظار طرح و تصویب بودجه اســت.
فرهــاد قلی نژاد - مدیرکل اداره حفاظت 
محیط زیست استان بوشهر - درباره سند 
عسلویه  زیســت  محیط  وضعیت  بهبود 
توضیح می دهد: از ســال ۱۳۹۷ سازمان 
حفاظت محیط زیســت بــه این نتیجه 
رســید که باید نگاه ویــژه ای به محیط 
زیست عسلویه داشته باشد بنابراین برای 
کاهــش آلودگی های زیســت محیطی 
در این منطقه، پیشــنهاد تشکیل کمیته 
ملی کاهش آلودگی های عسلویه مطرح 
و تصویب شــد که حاصــل فعالیت آن 
تدوین ســند کاهش آلودگی های محیط 
زیســتی در جنوب استان بوشهر با تاکید 

بر آلودگی هوا بود.
آلودگی هوای شهر بیدخون بحرانی تر 

از سایر نقاط
آلودگی هوا در همه نقاط عســلویه 
به یک اندازه نیست و آنطور که مدیرکل 
محیــط زیســت بوشــهر می گوید این 
آلودگی در شــهر »بیدخــون« به دلیل 
نزدیکــی بــه پاالیشــگاه ها و فلرها در 
شرایط بحرانی تری نسبت به سایر نقاط 

قرار دارد.
شکایت محیط زیست علیه ۸ پاالیشگاه

آلودگــی هــوا تنها بخشــی از 
مشکالت زیست محیطی عسلویه است. 
بر پســماندهای  اصولی  نبود مدیریت 
ویژه و خطرناک و رهاســازی پســاب 
صنعتی به خلیج فارس از موارد دیگری 
اســت که در تمام ســال های صنعتی 
شــدن منطقه نادیده گرفته شده است. 
قلی نژاد در این باره می گوید: بســیاری 

از اســتانداردهای زیســت محیطی در 
پاالیشــگاه ها به دلیل آنکه در مرحله 
ارزیابی و مطالعات زیســت  اســتقرار 
محیطی نداشــتند، رعایت نشده است. 
برای  عسلویه  پاالیشــگاه های  امروزه 
بازیافــت گوگــرد و تصفیــه پســاب 
مشــکل دارند به همیــن دلیل محیط 
زیســت منطقه مجبور شــده است که 
علیه هشت پاالیشــگاه به دلیل وجود 
انبارهــای روباز گوگرد شــکایت کند. 
راهکار جمع آوری این انبارها نیز احداث 
انبارهای مکانیزه اســت. از سوی دیگر 
برخی پاالیشگاه های گازی تصفیه خانه 
پســاب ندارند و تصفیه خانه های برخی 
دیگــر نیز ناقــص اســت و نمی تواند 
به خلیج فارس  اســتانداردهای تخلیه 
را رعایت کند. به همین دلیل از ســال 
گذشــته مشــاوری در زمینــه احداث 
گازی  پاالیشگاه های  برای  تصفیه خانه 
از کشور انگلستان به ایران آمده و امروز 
طرح احداث این تصفیه خانه نهایی شده 
است. پیش بینی می شود که حدود ۹0 
میلیون دالر بــرای احداث تصفیه خانه 
نیــاز داشــته  پاالیشــگاه های گازی 
باشیم.پســاب پتروشیمی های فاز یک 
در عسلویه به پتروشــیمی مبین - که 
جزو صنایع ســبز کشور است و وظیفه 
دریافت پســاب های صنعتی را دارد - 
پتروشیمی های  پساب  می شود.  منتقل 
فاز دو نیز در حال حاضر تصفیه خانه ای 
ندارد و به گفته زیارتی - رییس محیط 
زیست منطقه ویژه اقتصادی - انرژی 
پارس جنوبی - برای حل این مشــکل 
تصفیه خانه ای در پتروشــیمی دماوند با 
هزینه ای حدود ۶5 میلیون دالر در حال 
احداث است که می تواند در بازه زمانی 
برســد.برای  بهره برداری  به  ماهه   ۱۸

مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در 
عسلویه سه دانشگاه شریف، بهشتی و 
تهران وارد عمل شــده اند و مکان یابی 
بــرای احــداث مجتمع پســماندهای 
خطرناک انجام شده و به تایید سازمان 
محیط زیست رســیده است و به گفته 
مسئوالن محیط زیست منطقه در حال 
حاضر فاز اول این مجتمع در آســتانه 
آلودگی های  تمام  میان  است.در  افتتاح 
عســلویه در ســال ۹۷ ســه شرکت 
پتروشیمی این منطقه به عنوان صنعت 
ســبز اعالم شــدند همچنین قلی نژاد 
- مدیرکل محیط زیســت بوشــهر- 
توضیــح می دهد که پتروشــیمی های 
منطقه ازجمله استانداردترین واحدهای 
صنعتی منطقه محســوب می شــوند و 
تعداد زیادی از آن ها توانســته اند که با 
اســتانداردهای زیست محیطی منطبق 
شــوند.میراحمدی که مدیرعامل یکی 
از پتروشــیمی های سبز عسلویه است، 
آالینــده موظفند که  می گوید: صنایع 
یک درصد فــروش خود را به صندوق 
محیط زیســت برای جبران خســارت 
اما متاســفانه این پول  پرداخت کنند. 
که رقــم کمی هم نیســت در نهایت 
بــه شــهرداری ها پرداخت می شــود.

در حالی که این اشــتباه اســت و اگر 
این هزینه به دســت ســازمان محیط 
زیست برسد می تواند آن را صرف رفع 

آلودگی های منطقه کند.
مخالفت محیط زیست با استقرار 
پتروشیمی های جدید در فاز سه

با وجــود اینکه عســلویه با تمام 
وجودش غرق در آلودگی های زیســت 
محیطی و تبدیــل به یک معضل ملی 
شده است زمین فاز سوم پتروشیمی ها 
مکان یابــی شــده و قــرار بــود که 
پتروشــیمی های جدیدی در فاز ســوم 
مستقر شوند اما از صحبت های قلی نژاد 
-مدیــرکل محیط زیســت بوشــهر- 
اینطــور می توان نتیجــه گرفت که در 
آینده محیط زیســت و صنعت در این 
منطقه زورآزمایی خواهند کرد. او تاکید 
می کند: محیط زیست تاکنون با استقرار 
پتروشــیمی ها در فاز سه مخالفت کرده 
است چون ابتدا نیاز است که مطالعات 
ظرفیت سنجی انجام و برآورد شود که 
قطــب انرژی ایران تا چــه تعداد دیگر 
گنجایــش صنعت پتروشــیمی را دارد. 
اگــر در مطالعات ظرفیت ســنجی به 
این نتیجه برسیم که قدرت خودپاالیی 
محیط پایین است و بیش از این ظرفیت 
پتروشیمی و پاالیشــگاه جدید را ندارد، 

اجازه احداث آن ها را نخواهیم داد.

اخبار

رئيس جمهوری:

توليد روزانه گاز كل كشور به يك ميليارد 
مترمکعب می رسد

رئیس جمهوری گفت: با اقدام هایی که انجام می شــود سال 
آینده کل تولید گاز کشور به روزانه یک میلیارد مترمکعب می رسد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، دکتر حسن روحانی، روز سه شنبه، هشتم بهمن ماه در 
مراســم بهره برداری از طرح های صنعت آب و برق استان تهران 
گفت: آرزوهــا و آرمان های بلندتری در این دولت داشــتیم، اما 
باوجود فشــارهای دشــمنان، از امید و آرزوهایمان عقب نشینی 
نمی کنیم و برای رفاه و ســعادت مردم، رشــد، تولید و گسترش 
عدالت در کشــور، بی وقفــه به تالش های خــود ادامه خواهیم 
داد.وی افزود: ملت ایران در روزهایی که دشــمنان چشــم طمع 
به کشــور ما داشــته اند، یکپارچه به صحنه آمده و ایستادگی و 
مقاومت کردند و امروز نیز پس از دو سال از شدیدترین تحریم ها 
و فشــار اقتصادی، مردم دالورانه ایستادگی و مقاومت می کنند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز باید با احســاس مســئولیت 
تحقق اهــداف مدنظر را دنبــال کنیم، تصریح کــرد: در فصل 
زمستان قرار داریم. قبل از دولت تدبیر و امید و حتی سال نخست 
فعالیــت این دولت ناچار بودیم در ایــن فصل گاز برخی مناطق 
را قطع کنیم و خانواده ها با مشــکل روبه رو می شــدند، اما امروز 
روزانــه ۶00 میلیون مترمکعب در روز گاز مصرف می شــود که 
رقم بسیار باالیی است و خوشبختانه با مشکلی روبه رو نیستیم و 
با اقدام هایی که در آینده انجام می شــود سال آینده تولید گاز ما 
روزانه به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید که این یک موفقیت 
بزرگ اســت.روحانی ادامه داد: در دولت گذشــته ناچار شدیم در 
فصل زمســتان از یک کشــور همســایه گاز را به ۹ برابر قیمت 
بخریم، همان کشور همسایه در دولت ما ۲ سال پیش تصمیم به 
گران کردن گاز گرفت که ما خودمان گاز وارداتی را قطع کردیم 
و از گاز تولید شــده در کشور استفاده کردیم.وی گفت: نباید فکر 
کنیم که قدرت فقط در برابر جباران و کشورهایی مثل آمریکا به 
درد می خورد، زیرا این قدرت در برابر دوست و همسایه هم مفید 

است. پس باید تالش کنیم، توانمند و قدرتمند شویم. 
بررسی مهم ترين مباحث حوزه نفت و 

پتروشيمی در كميسيون انرژی اتاق تهران 
مهم ترین مباحث حوزه نفت و پتروشیمی در کمیسیون انرژی 
اتاق تهران بررســی شداعضای کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهران، مهم تریــن مباحث حوزه انرژی، نفت و پتروشــیمی را در 

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران بررسی کردند.
نمایندگان بخش خصوصی در نشســت سیزدهم کمیسیون 
انرژی و محیط زیســت اتاق بازرگانی تهران، مباحث مربوط به 
انرژی های تجدیدپذیر در کشــور، برگزاری رویداد استارت آپی در 
صنعت نفــت و...  را به بحث و تبادل نظر گذاشــتند.در ابتدای 
این نشســت، رضا پدیدار، به تشــریح برخی اخبار و اتفاق های 
حوزه نفت و انرژی در هفته های اخیر پرداخت و گفت: بر اساس 
آخرین آمار، میزان تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در ماه ژانویه ۲0۲0 در مقایسه با دسامبر گذشته، کاهش 
یافت و به ۲۹ میلیون و 550 هزار بشــکه رســید که حدود 500 
هزار بشــکه نسبت به آخرین ماه میالدی در سال ۲0۱۹ کاهش 
نشــان می دهد.رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از 
افزایش چشــمگیر واردات نفت خام کره جنوبی از ایاالت متحده 
آمریکا خبــر داد و افزود: حجم واردات نفــت خام کره جنوبی از 
آمریکا به ۴0۱ هزار بشــکه در روز رسیده اســت. آمارها نشان 
می دهد میزان واردات نفت کــره از آمریکا طی ژانویه ۲0۲0 در 
مقایسه با همین ماه در سال ۲0۱۹ بیش از دو برابر افزایش یافته 
اســت.در ادامه این نشســت، فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی، به موضــوع نهاد رگوالتوری در 
صنایع پتروشیمی اشــاره کرد و گفت: اطمینان از وجود یک نهاد 
مستقل رگوالتوری و قدرتمند در حوزه خدمات و کاالها می تواند 
زمینه مناســبی برای جذب ســرمایه گذاری در این بازارها باشد.

در بخش دیگر این نشست، شهروز زرگریان، دبیرکل فدراسیون 
صنعت نفت ایران درباره برنامه های این تشــکل برای برگزاری 
نخســتین رویداد بین المللی Pitch&Match صنعت نفت ایران 
افزود: این رویداد زمینه مناسبی برای تزریق نوآوری و تکنولوژی 
استارت آپی بین المللی به شــرکت های کوچک، متوسط و بزرگ 
داخلی در صنعت نفت اســت. در شرایط کنونی، جایگزین کردن 
تامین کنندگان ســنتی با شــرکت هایی که راهکارهایی با هزینه 
کمتــر ارائه می کنند، ســرعت عمل باالتــری دارند و همکاری 
بلندمدت و با تضمین باالتر دارند، ضروری به نظر می رســد.وی 
مدت زمان اجرای این طرح را ۱۴ ماه عنوان کرد و گفت: با اجرای 
این طرح، شرکت های استارت آپی معتبر بین المللی که تمایل به 
همکاری با ایران دارند، شناسایی می شوند و با انتخاب و ارزیابی 
این شــرکت ها، مقدمات مالقات شرکت های داخلی صنعت نفت 
و اســتارت آپ های بین المللی در روز رویداد فراهم خواهد شد.در 
این نشســت همچنین، سید محمدجواد موســوی، عضو هیئت 
مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر، مجموع ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیــر در ایران را ۳55 واحــد در حال احداث و ۸۴۹ واحد 
در حــال بهره برداری عنوان و تصریح کــرد: در این تعداد واحد، 
ســهم انرژی خورشیدی ۴۳ درصد و ســهم انرژی بادی نیز ۳۶ 
درصد است.وی به بعضی از دیدگاه های کارگروه بررسی و بهبود 
عملکرد ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( اشاره کرد و تهاتر نفت با نیروگاه های تجدیدپذیر به منظور 
توسعه ساخت داخل و ایجاد صندوق حمایت از انرژی پاک را جزو 

دیدگاه ها و راهکارهای مطرح شده دانست.

مدیرعامل�پتروشیمی�کارون:

سبد�محصوالت�پتروشیمی�کارون�متنوع�می�شود
از  پتروشیمی کارون  شرکت  مدیرعامل 
پتروشیمی کارون  جدید  محصوالت  رونمایی 
در ۶ ماه آینده خبر داد که سودآوری، ارزآوری 
و قدرت رقابت این شرکت در بازار جهانی را 

افزایش خواهد داد.
بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقل 
علیرضــا  پتروشــیمی کارون،  شــرکت  از 
صدیقــی زاده بــا اشــاره به ایجــاد مرکز 
تحقیــق و پژوهش در این شــرکت اظهار 
از مهم ترین اهداف شــرکت  کرد: یکــی 
پتروشــیمی کارون ایجاد مرکــز تحقیق و 
پژوهش و توجه ویژه بــه کاربردی کردن 
آن در فعالیت های شــرکت بوده است، به 
نحوی که در همه زمینه های فنی، تولیدی 
و مجموعه منابع انســانی و مالی به منظور 
توسعه فعالیت های شــرکت این مقوله در 
نظر گرفته شــد.وی با بیان اینکه در اوایل 
ســال ۱۳۹5 از نخبگان علمی و فنی حاضر 
در شرکت پتروشیمی کارون برای همکاری 
در این مرکز دعوت شــد که با تجربیات و 
معلومات دانشــگاهی خود بتوانند در بحث 
تحقیق و پژوهش در فعالیت های شــرکت 
موثر باشــند، افزود: به طور معمول توجه به 

هزینه هــا و درآمدها در واحدهای صنعتی و 
اقتصادی اهمیت باالیــی دارد و به همین 
علت قدرت ریسک پذیری مدیران را پایین 
می آورد.مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون 
با اشــاره به اینکه در این شــرکت درصد 
باالیی از هزینه هــا، صرف تهیه خوراک و 
بقیه در فرآیند تولید هزینه می شــود، ادامه 
داد: این شــرکت با بهره گیری از توانمندی 
کارشناسان خود و همکاری با شرکت های 
دانش بنیــان، ضمن کاســتن از هزینه های 
تولیــد، موفق به تنوع بخشــی محصوالت 
و افزایــش توانایی رقابت بــا محصوالت 
خارجی در بازار جهانی شــد، به طوری که 
ســه محصــول راهبردی بــه محصوالت 
از  افزوده شد.صدیقی زاده  پتروشیمی کارون 
رونمایی محصوالت جدید پتروشیمی کارون 
در ۶ مــاه آینده خبــر داد و گفت: به دنبال 
این موفقیت ها، سودآوری، ارزآوری و قدرت 
رقابت این شــرکت در بازار جهانی افزایش 

خواهد یافت. 
محصوالت پتروشیمی کارون متنوع تر 

می شود
مهدی نظری، مدیر مرکز پژوهش و 

توسعه پتروشــیمی کارون درخصوص نحوه 
همکاری با شرکت های دانش بنیان تصریح 
کرد: تولید محصول OTDA که در حقیقت 
از ضایعات فرآیند تولید شــرکت است یکی 
از نمونه های این همکاری به شمار می آید 
که توانستیم آن را به شکل محصول دارای 
ارزش افــزوده باالتر در برخــی صنایع و 
واحدهای تولیدی ســطح کشور در آوریم و 
ضمن جلوگیری از سوزاندن آن، درآمدزایی 
نیز داشته باشــیم. تولید محصول از پساب 
بازیافت کاتالیست های  صنعتی و همچنین 
مصرفی در شرکت از دیگر دستاوردهاست 
کــه از ســوی این مرکــز با مشــارکت 
شــرکت های دانش بنیان به دست آمده که 
افزون بر اشــتغال زایی، درآمدزایی بســیار 
باالیی بــرای پتروشــیمی کارون به همراه 
داشته است.وی درباره تازه ترین جدیدترین 
موفقیت های کسب شــده شرکت ادامه داد: 
توانستیم با همکاری ســایر مجموعه های 
دانش بنیان، به دانش فنی ساخت کاتالیست 
به  نیکل  رانــی  فرآینــد هیدروژناســیون 
مراتب با قیمت تمام شــده بســیار پایین تر 
از کاتالیســت پالتین پاالدیوم کنونی مورد 

اســتفاده در صنایع به ویژه پتروشیمی دست 
یابیــم که ضمــن بی نیاز ســاختن صنعت 
پتروشــیمی به واردات کاتالیســت، کاهش 
۲5 درصــدی هزینــه و ارزآوری به همراه 
برنامه های  دربــاره  داشــت.نظری  خواهد 
این شــرکت در حــوزه تکمیــل زنجیره 
ارزش و تنوع ســبد محصــوالت با ارزش 
افزوده بــاال گفت: باتوجه بــه دانش فنی 
و نــوع فعالیــت و محصــوالت تولیدی، 
 LMDI _  افزودن ســه محصول راهبردی
KMT و HR از دیگر برنامه های شــرکت 
اســت که در صنایع خودروسازی، کیف و 

کفش، مبلمان، ساختمان و الستیک سازی 
استفاده می شــود و تولیدکنندگان داخلی را 
از واردات محصوالت و مواد اولیه مشــابه 
بی نیاز می کند.  شــرکت پتروشیمی کارون 
نخســتین تولیدکننــده ایزوســیانات ها در 
خاورمیانه است که با اســتفاده از گازهای 
کلر، منواکسیدکربن، هیدروژن و نیز تولوئن 
و اسید نیتریک قادر است انواع محصوالت 
پایــه ای و اصلــی پتروشیمی شــامل انواع 
ایزوســیانات ها را کــه دارای ارزش افزوده 
باالتر اســت تولید و به بازارهای داخلی و 

خارجی عرضه کند.


