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استانداردسازی در فرآیندهای مدیریت
منابع انسانی نفت و گاز مارون

فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شرکت نفت و گاز مارون بر
اساس استاندارد  HRM34000ممیزی میشود.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،حمیدکاویان،
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون اظهار کرد:
فرآیندهای موجود براساس این استاندارد که بهمنظور ارزیابی
سرمایههای انسانی و ارتقای سیستم منابع انسانی توسعه یافته
است ،با هدف بهینهسازی روشها و استانداردهای فرآیندهای
مدیریت منابع انسانی ،بازنگری و اصالح خواهد شد.
وی با بیان اینکه از این استاندارد میتوان به عنوان ابزاری
برای ارزیابی و آسیبشناسی فرآیندها ،نگرشها و نتایج در
مدیریت منابع انسانی بهره گرفت ،افزود :این استاندارد برگرفته
از استانداردهای مرجع مدیریت منابع انسانی همچون مدل
سرمایهگذاری انسانی ( ،)IIPمدل بلوغ قابلیتهای انسانی
( )PCMMو ایزو  ۱۰۰۱۸بوده و از اعتبار علمی باالیی
برخوردار است.
یداهلل پیامنی ،مدیر منابع انسانی شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز مارون نیز هدف اصلی این ممیزی را ارتقای سطح کیفی
مدیریت منابع انسانی شرکت دانست و اظهار کرد :استاندارد
 ۳۴۰۰۰دارای پنج سطح بلوغ است که هر سطح ،یک مرحله
تکاملی به شمار میآید و سطحی از قابلیتها را برای بهبود
منابع انسانی ایجاد و نهادینهسازی میکند.

انجام  ۷۰کیلومتر عملیات توپکرانی
در منطقه خانگیران

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مهار مصرف ،افزایش صادرات و تخصیص یارانه انرژی به مردم؛
اهداف سهمیهبندی بنزین
وزیر نفت مهار مصرف،
افزایش صادرات بنزین و
اختصاص یارانه انرژی به
مردم را از جمله مزایای
اجرای طرح سهمیهبندی
بنزین در کشور خواند و
گفت :برآورد ما این است
که از محل اجرای این طرح
در طول یک سال آینده ۳۱
هزار میلیارد تومان درآمد
کسب خواهد شد که همه این مقدار به مردم تعلق
میگیرد.
بیژن زنگنه درباره مالک تعیین مقدار بنزین اختصاص
یافته به خودروها در طرح سهمیهبندی بنزین اظهار
کرد :سهمیه اختصاصیافته به خودروها براساس
آنچه از تجربه و عملکرد تاریخی در دورههای پیشین
سهمیهبندی به دست آمده ،تعیین شده و به همان
صورت عینا اعمال شده است.
وی درباره اینکه هماکنون وضع تولید و عرضه بنزین در
کشور به چه شکل است و آیا ممکن است در صورت
صرفهجویی ،صادرات بنزین هم داشته باشیم ،افزود:
هماکنون نیز صادرات بنزین داریم ،اگر سهمیهبندی
بنزین هم انجام نمیشد ،تولید بنزین کشور در سال
آینده مقداری نیز افزایش مییافت.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه مسئله اساسی در
توازن بین عرضه و تقاضا این است که اگر ما به همین
روال ساالنه  ۱۰درصد یعنی حدود  ۹تا  ۱۰میلیون
لیتر مصرف اضافه داشته باشیم ،سال  ۱۴۰۰دوباره پس
از تالش سنگینی که برای خودکفایی در تامین بنزین
مورد نیاز کشور در این دولت شد ،باید واردکننده بنزین
میشدیم ،تأکید کرد :آمریکا در دوره پیشین تحریمها
بیشترین فشار را از این محل وارد کرد که ایران نتواند
به واردات بنزین دسترسی داشته باشد ،اما در این دوره
از تحریم کاری نتوانستند بکنند.
زنگنه با تأکید بر این موضوع که در واقع با اجرای
طرح سهمیهبندی بنزین ،توازن بین عرضه و تقاضا در
کشور برای چند سال دوباره خوب خواهد بود ،تصریح
کرد :پس از آن هم انشاءاهلل میتوانیم صادرات بنزین
بیشتری هم داشته باشیم.
وی گفت :براساس برآوردی که داریم پس از اعمال
کامل طرح سهمیهبندی بنزین ،سال آینده اگر مصرف
بنزین حدود روزانه  ۹۳تا  ۹۴میلیون لیتر باشد۶۷ ،
درصد یعنی دو سوم بنزین عرضهشده سهمیهبندی و
یک سوم آن آزاد و با قیمت  ۳هزار تومان خواهد بود.
وزیر نفت درباره عواید حاصل از اجرای طرح سهیمهبندی
بنزین که به مردم بازگردانده میشود ،ادامه داد :در این

شرایط روزانه  ۶۴میلیون
لیتر و ساالنه  ۲۳.۵میلیارد
لیتر با کارت هوشمند
سوخت عرضه میشود که
در مقایسه با قیمت پیشین
بنزین و مابهالتفاوت لیتری
 ۵۰۰تومان ،ساالنه  ۱۱هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان از
بنزین سهمیهبندی افزایش
درآمد حاصل میشود و
با مصرف حدود روزانه  ۳۰میلیون لیتر بنزین آزاد و
احتساب  ۲هزار تومان مابهالتفاوت با قیمت پیشین
بنزین ۲۰ ،هزار میلیارد تومان نیز از این محل افزوده
میشود که در مجموع نزدیک  ۳۰تا  ۳۱هزار میلیارد
تومان از طریق اجرای این طرح درآمد خواهیم داشت؛
البته این برآورد است ،زیرا ما هنوز دقیق نمیدانیم
رفتار مصرفکننده در بخشی که مربوط به بنزین آزاد
است چگونه خواهد بود.
زنگنه با بیان اینکه به این ترتیب در طول یک سال
حدود  ۳۰تا  ۳۱هزار میلیارد تومان درآمد از طریق
اجرای طرح سهمیهبندی بنزین خواهیم داشت ،تأکید
کرد :تمام این درآمد همانطور که آقای رئیس جمهوری
تأکید دارند به طبقات متوسط و ضعیف بازمیگردد و
حتی یک ریال این درآمد صرف کار دیگری نمیشود.
وی با اشاره به اینکه همانطور که گفته شده است طی
یک هفته تا  ۱۰روز آینده درآمد فروش بنزین حتی
پیش از فروش آن به مردم پرداخت میشود ،افزود:
منابع الزم برای انجام این پرداختی از محل دیگری
تأمین شده که این پول به حساب مردم واریز میشود.
وی با بیان اینکه در این طرح به خودروهای دولتی
سهمیه بنزین اختصاص داده نشده است و این خودروها
باید از همان بنزین لیتری  ۳هزار تومان مصرف کنند،
گفت :در مورد بقیه خودروها هم از قبیل تاکسیها،
آمبوالنسها و وانتها سهمیه مورد نیاز اختصاص یافته
است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه برای تاکسیهای اینترنتی
هم چارچوبی توافق شده که سهمیه الزم به آنها
اختصاص یابد ،اظهار کرد :برای خودروهای دیگر نیز
مانند آژانسها و خودروهای بینراهی شهری و داخلی
و امثال آنها ،دولت تشکیل کمیتهای را در وزارت نفت
با حضور معاون وزیر کشور ،سازمان برنامه و بودجه و
معاونان این سازمان تصویب کرده است که در این موارد
باید تقاضاهایشان را به وزارت کشور اعالم کنند و در
این کمیته تصمیم گرفته میشود که در صورت لزوم به
موارد درخواستی سهمیه بنزین اختصاص یابد یا اگر
قرار شد سهمیهای اصالح شود ،آن کمیته اجازه دارد
این سهمیهها را اصالح کند.

از سوی متخصصان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

عملیات توپکرانی هوشمند خطوط لوله  ۱۴اینچ و  ۱۶اینچ
خانگیران با استفاده از توپکهای هوشمند  MFL/TFIدر
محدوده عملیات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق به طول
 ۷۰کیلومتر به پایان رسید.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،حسین هنرور،
رئیس اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز شرق در این باره گفت :عملیات توپکرانی هوشمند
روی خطوط لوله  ۱۴اینچ و  ۱۶اینچ به طول تقریبی  ۷۰کیلومتر
انجام شد و توپکرانی خطوط هشت اینچ انتقال گاز چاه شماره
 ۴۵به مرکز جمعآوری ،به طول تقریبی  ۲۰۰کیلومتر در برنامه
آتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه عملیات توپکرانی هوشمند خطوط با هدف
بهرهبرداری ایمن و مستمر از میدانهای گازی خانگیران و
گنبدلی در دستور کار است ،گفت :نخستین بار در سال ۹۳
خط لوله هشت اینچ چاه شماره  ۴۳توپکرانی شد.
توپکرانی هوشمند در صنعت نفت و گاز بهعنوان یکی از
روشهای پیشرفته و نوین ،جایگزین بازرسی سنتی به روش
عملیات خاکبرداری شده است .اطالع از وضعیت خطوط لوله
بهمنظور استمرار تولید و رفع نگرانی از مخاطرات ایمنی و
پیشگیری از حوادث ناگهانی بسیار حائز اهمیت است و افزون
بر بازرسیهای معمول ،بازرسی خطوط لوله به وسیله توپکهای
هوشمند به عنوان فناوری جدید بازرسی برای شناسایی عیوب
در دستور کار قرار دارد.

انحصار ساخت دستگاه ثبت تصاویر درونچاهی شکسته شد
متخصصان شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی در
ساخت دستگاه ثبت تصاویر
درونچاهی انحصارشکنی
کردند.
به گزارش شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران ،حمید ایزدی،
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی
اظهار کرد :دستگاه ثبت تصاویر درونچاهی با دانش
ت پژوهشی و
کامال بومی و در مدت سه سال فعالی 
اجرایی متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.
وی افزود :دوربین درونچاهی روی یکی از چاههای
میدان گازی هما با موفقیت آزمایش و تصاویر دریافتی
از آن برای تعمیر چاه استفاده شد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی تصریح کرد :دستگاه ثبت تصاویر درونچاهی
برای مشاهده رفتار چاه و رفع انواع مشکلها در
عملیات ماندهیابی ،بررسی وضع رشته تکمیلی و امکان
تصویربرداری از دیواره داخلی چاههای نفت و گاز کاربرد

دارد.
ایزدی درباره دیگر کاربردهای
این دستگاه افزود :با استفاده
از فناوری ثبت تصاویر
درونچاهی ،ضمن دریافت
اطالعات صحیح از وضع درون
چاه ،امکان تصمیمگیری
مناسب و عملی برای بسیاری
از مشکالت درونچاهی با
ریسک عملیاتی پایینتر فراهم میشود ،همچنین
تشخیص زودهنگام بعضی از مشکالت درونچاهی،
حذف عملیات تعمیر مرتبط با آن را به دنبال دارد که
ضمن کاهش زمان بسته شدن چاه و افزایش تولید،
صرفهجویی قابل مالحظهای نیز رقم میخورد.
بر اساس این گزارش ،دستگاه ثبت تصاویر درون
چاهی ،حاصل تالش سه ساله حامد یزدان پناه ،امین
میرحاصلی ایگدر و علی قاسمیان سه نفر از کارشناسان
و پژوهشگران اداره خدمات فنی چاههای شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که پیش
از این نیز اختراعها و فعالیتهای تحقیقاتی تخصصی را
در حوزه نفت و گاز کشور داشتهاند.

تبیین رویکرد ساخت واحدهای
فرآورش پیشساخته برای صنعتگران
نشست آشنایی با واحدهای فرآورش پیشساخته و سیار
و معرفی پیمان ساخت ،مالکیت و بهرهبرداری ()BOO
واحدهای یادشده با حضور شرکتها و صنعتگران حوزه
نفت و انرژی در شرکت متن برگزار شد.
تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه
نفت ،در این نشست اظهار کرد :هدف اصلی برگزاری
این نشست آشنایی و شناخت صنعتگران با سیاستهای
وزارت نفت و اقدامهای شرکت مهندسی و توسعه نفت
در زمینه ساخت واحدهای فرآورش پیشساخته است.
وی افزود :با توجه به سیاستهای کالن وزارت نفت
درباره واحدهای فرآورشی پیشساخته و سریعاالحداث،
امیدواریم بتوانیم با تجربه و توان پیمانکاران و صنعتگران
داخلی و بهکارگیری روشهای نو ،اجرای این واحدها را
در کوتاهترین زمان به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره
ضرورت احداث واحد فرآورشی سیار گفت :هماکنون
در نقطه عطف اثبات توان پیمانکاران داخلی در ساخت
واحد فرآورشی سیار هستیم که یقین دارم با همراهی،
همفکری و همدلی یکدیگر میتوانیم از این گلوگاه با
سربلندی عبور کنیم.
دهقانی تصریح کرد :طرح توسعه میدان نفتی آزادگان
جنوبی از جمله طرحهای شناختهشده است که توسعه
آن بعد از خلع ید شرکت چینی در سال  ۹۳با تعریف
بستههای کاری کوچکتر و واگذاری به شرکتهای
داخلی انجام شده است.
وی افزود :تولید نفت در میدانهای نفتی غرب کارون
با توجه به موقعیت و نوع مخزن ،سنگین بودن سیال
و همچنین ناهمگنیهای موجود ،مستلزم چابکی و
ایجاد ابزار کنترلی است که بتواند در همه حلقههای
این زنجیره تناسب ایجاد کند و باید با تالش هر چه
بیشتر از هم ه روشهای فناورانه در طول این مسیر
استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت یادآور شد:
اتخاذ سیاستی حسابشده و کارآمد که بتواند در
شرایط کنونی این خأل را پر کند حائز اهمیت است.
بنابراین ،هر اقدامی در عملیات توسعه این میدان بسیار
حساس و ارزش باالیی دارد.
دهقانی توانایی ساده کردن فرآیندها و استفاده از
فناوریهای نو را از ویژگیهای یک شرکت سازنده واحد
فرآورش سیار دانست.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به تداوم
برگزاری اینگونه نشستها اشاره کرد و گفت :در
بازدیدی که بهزودی از واحد فرآورش سیار (Skid
 )Mountedخواهیم داشت ،نحوه کار و نمونه
اجراشده این واحد برای صنعتگران شفافتر خواهد شد.

نصب سامانه کنترلکننده تجهیزات فرآیند
تولید روی چاه  ۴۴خانگیران
سامانه کنترلکننده تجهیزات فرآیند تولید ()PLC
جدید روی چاه شماره  ۴۴خانگیران شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز شرق با قابلیت اتصال به شبکه استاندارد
محلی ( )LANنصب شد.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،ابوالقاسم
ایرانی ،رئیس اداره تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز شرق درباره مراحل اجرایی این پروژه به عنوان
نخستین چاه آزمایشی اظهار کرد :در PLCهای قدیمی
امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه با سیستمهای
اسکادا (سیستمهای نظارتی و اکتساب دادهها) وجود
نداشت که این موضوع سبب کاهش توان پشتیبانگیری
از برنامه درون  PLCبود.
وی افزود :اجرای این پروژه که با همکاری کارشناسان
واحد ابزار دقیق آن شرکت اجرایی شد ،افزون بر
صرفهجویی اقتصادی ،افزایش قابلیت اعتماد سیستم
کنترل ،امکان استفاده از نشانههای  PLCقدیمی به
عنوان یدکی ،حذف قاب ( RTUپایانه راه دور) و امکان
استفاده از  PLCموجود در آن برای انجام پروژه مشابه
در دیگر چاهها ،کاهش خطای اطالعات دریافتی در اتاق
اسکادا به دلیل حذف مدارهای واسط ،امکان ارتقای
سامانه پایش سیگنالهای آنالوگ از  IPCبه HMI
(واسط کاربری) در آینده و بهبود بخشی از برنامه
نرمافزاری و سختافزاری با توجه به نیازهای موجود
را به همراه داشت.

گاز

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

معاون وزیر نفت عنوان کرد

سهم باالی سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای صنعت گاز

حسن منتظرتربتی در حاشیه دیدار وزیر نفت با فعاالن
بخش خصوصی اظهار کرد :خوشبختانه بخش خصوصی در
سالهای گذشته در دو بعد سرمایهگذاری و اجرای پروژه
در شرکت ملی گاز ایران بهخوبی عمل کرده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه همه کاالهای شبکههای
توزیع و انتقال گاز اکنون از سوی سازندگان داخلی تامین
میشود ،افزود :عمده تجهیزات بخش پاالیشگاهی صنعت
گاز داخلیسازی شده و تالشمان این است برای دیگر
تجهیزات باقیمانده که به فناوری باالی نیاز دارند از
ظرفیت شرکتهای استارتآپ و فن بازارها استفاده کنیم.
منتظرتربتی وضع پیمانکاران داخلی در اجرای پروژه

خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار را مطلوب ارزیابی کرد و
گفت :پیمانکاران ایرانی در این بخشها میتوانند در خارج
از کشور نیز فعالیت کنند.
وی ،طوالنی بودن فرآیند مناقصه و تغییر قیمت ارز را
عمده مشکل مطرحشده از سوی پیمانکاران در این نشست
عنوان کرد و گفت :این مشکالت را در نشستهایی که
خواهیم گذاشت ،برطرف میکنیم.
دیدار و گفتوگوی وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت نفت
با فعاالن بخش خصوصی در مرکز همایشهای تخصصی
شرکت ملی نفت ایران (باغ کوشک) برگزار شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران خبر داد

بهرهمندی از روش نشتیابی لیزری در شبکه گاز استان تهران
مدیرعامل شرکت گاز استان
تهران از تسهیل و تسریع
عملیات نشتیابی در شبکه
گاز استان تهران با استفاده
از نشتیابی لیزری خبر داد
و گفت :این روش مطابق با
استانداردهای جهانی بهکار
گرفته شده است.
به گزارش شرکت ملی گاز
ایران ،احمد دارابی اظهار
کرد :با توجه به اینکه استفاده از روش نشتیابی لیزری
با استانداردهای جهانی تطبیق دارد ،به همین سبب روش
نشتیابی لیزری را جایگزین دستگاههای نشتیاب FID
کردیم ،زیرا این دستگاهها دارای شعله هستند و سبب
میشوند نتوانیم در فضای بسته و ایستگاهها عملیات
نشتیابی را به خوبی انجام دهیم.
وی درباره دستگاههای نشتیابی  FIDتوضیح داد:
کپسول هیدروژن همراه دستگاههای  FIDحمل میشود
که با توجه به فشار باال ،خطرات خاص خود را دارد،

همچنین این دستگاه به
همه هیدروکربنها واکنش
نشان میداد و موجب میشد
اپراتور به اشتباه اعالم نشت
کند ،اما نشتیاب لیزری وزن
کمتری نسبت به نشتیابی
 FIDدارد و حمل آن راحتتر
است .افزون بر این ،نیاز به
کپسول هیدروژن ندارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان
تهران افزود :نشتیابی لیزری دارای گواهینامه ضد انفجار
 ATEXاست و فقط به گاز متان واکنش نشان میدهد،
بنابراین درصد خطای اپراتور به حداقل میرسد .نکته قابل
توجه در نشتیابی لیزری حافظه داخلی آن است که همه
اطالعات را در خود ثبت میکند.
دارابی یادآور شد :با توجه به روز بودن این فناوری در دنیا
تنها نگرانی ما تامین قطعات بود ،بنابراین واحد پژوهش
شرکت ملی گاز ایران با همکاری شرکتهای دانشبنیان
به بومیسازی و تولید این تجهیزات روی آوردهاند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

همکاری مجری و بهرهبردار برای شرکت ملی گاز ارزش خلق میکند
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران بر لزوم افزایش همکاری
بین مجریان و بهرهبرداران طرحهای صنعت گاز تاکید کرد
و گفت :نتیجه رفع نشدن مشکالت طرحهای صنعت گاز
سبب ایجاد مشکل در فرآیند عملکرد انتقال گاز میشود.
سعید توکلی در نشست هماندیشی شرکت انتقال گاز ایران
و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ،گفت :پروژههایی
که از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران احداث و
اجرا میشوند و سپس در اختیار شرکت انتقال گاز ایران
به عنوان شرکت بهرهبردار قرار میگیرند در آغاز راه از
سوی مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران
بررسی همهجانبه روی آنها انجام میشود تا مشکالت و
دشواریهای کار سنجیده و برطرف شود.
وی افزود :بروز مشکل و اختالل در هر مرحله از پروژه
به ایجاد اشکال در فرآیند نهایی یعنی انتقال گاز منجر
میشود ،به همین سبب همواره به کارکنان شرکت انتقال
گاز در همه مناطق عملیات تاکید شده دستورعمل نحوه
اجرای طرحها و پروژهها و مناسبات بین متقاضی ،مجری
و بهرهبردار را که به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی گاز

مدیر منطقه  ۲عملیات انتقال گاز خبرداد

ثبت رکورد جدید در انجام تعمیرات اساسی منطقه  ۲عملیات انتقال گاز
مدیر منطقه  ۲عملیات انتقال گاز از شکسته شدن رکورد
انجام تعمیرات اساسی توربینها و توربوکمپرسورهای این
منطقه در مدت زمان  ۱۲۰روز خبر داد.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :شرکت ملی گاز ایران
بیشترین جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی را در
سالهای اخیر داشته است.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز ایران بیشترین جذب
سرمایه از سوی بخش خصوصی را در سالهای اخیر داشته
است ،تصریح کرد :اجرای خط لوله ششم سراسری و
ایستگاههای آن و همچنین احداث خطوط لوله و تاسیسات
صادرات گاز ایران به عراق از جمل ه کارهایی است که از
سوی بخش خصوصی در این شرکت انجام شده است.
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به گزارش شرکت انتقال گاز ایران ،مجتبی گلستانه با
اعالم اینکه در  ۶ماه نخست امسال ،رکورد قابل توجهی
در تعمیرات اساسی توربینها و توربوکمپرسورها در
منطقه  ۲عملیات انتقال گاز شکسته شده است ،گفت:
کارشناسان تعمیرات اساسی منطقه با بهرهگیری از توان و
دانش فنی خود موفق به انجام تعمیرات اساسی توربینها
و توربوکمپرسورهای گاز در مدت زمان  ۱۲۰روز کاری
شدند.
وی افزود :تعداد  ۲۸دستگاه توربین و  ۲۲دستگاه
توربوکمپرسور با استفاده از دانش فنی متخصصان
تعمیرات اساسی منطقه بدون حضور کارشناس خارجی در
مدت زمان تعیین شده ،تعمیر و بهرهبرداری شدند و هیچ
حادثهای هم رخ نداد.
مدیر منطقه  ۲عملیات انتقال گاز درباره تنوع مدل
توربینها و توربوکمپرسورها توضیح داد :تعمیرات اساسی
هشت دستگاه توربوکمپرسور  ،NEVSKYتعمیرات
چهار دستگاه توربین نئوپینیون و سه دستگاه کمپرسور
گاز نئوپینیون ،تعمیرات و راهاندازی دو دستگاه توربین
 ،ZORYAتعمیرات سه دستگاه کمپرسور گاز ،SUMY
تعمیرات  ۱۴دستگاه توربین و  ۱۱دستگاه کمپرسور گاز
زیمنس و تعمیرات اساسی یک دستگاه کمپرسور گاز مپنا

عملیات تعمیرات پوشش قدیمیترین خط لوله انتقال گاز
ایران در منطقه  ۵عملیات انتقال گاز انجام شد.
ولیاهلل فرخی ،مدیر منطقه  ۵عملیات انتقال گاز در
این باره توضیح داد :تعمیرات پوشش  ۳۶نقطه از خط
لوله بیدبلند – شیراز با تالش کارکنان مرکز بهرهبرداری
نورآباد و کارکنان واحد تعمیرات برق و کنترل خوردگی
معاونت عملیات خطوط لوله منطقه  ۵عملیات انتقال گاز
با موفقیت انجام شد.
وی افزود :تعداد نقاط تعمیری و پوششدهیشده بیش
از  ۳۶کانال بود که عملیات تمیزکاری سطح و تعمیرات
پوشش آن انجام شد.

اعمال پوشش نوار سه الیه زیرین و اعمال پوشش نوار
رویی ،روی لولههای تعویضی انجام شده است.

مدیر منطقه  ۵عملیات انتقال گاز با اشاره به اینکه میزان
عملیات بالست و آمادهسازی سطح ۵۱۰ ،مترمربع و
میزان سطح پوششدهیشده ۵۳۰ ،مترمربع بود ،اظهار
کرد :عملیات بالست و آمادهسازی سطح ،اعمال پرایمر،

فرخی ادامه داد :عملیات تعمیرات پوشش موضعی با
پچ بیتوسیل ،اعمال پوشش نوار پتروالتیوم روی ولو
تعویضشده و سرانجام ،تهیه خاک سرندی و پر کردن
کانالها با تالش کارکنان با موفقیت انجام شد.

برخورداری  ۱۰۹واحد صنعتی آذربایجان
شرقی از نعمت گاز طبیعی

در شرکت گاز استان گیالن انجام
میشود

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از بهرهمندی
 ۱۰۹واحد صنعتی عمده و جزء این استان از گاز طبیعی
در نیمه نخست امسال خبر داد.

اجرای فاز دوم عملیات جمعآوری و امحای پسماندهای
ویژه و صنعتی

وی افزود :هماکنون  ۸هزار و  ۲۱۱واحد صنعتی جزء
و عمده استان آذربایجان شرقی از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند هستند.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر لزوم تعیین
تکلیف و تسریع در تحویل و تحول طرحها ،یادآور شد:
برای این دستورعمل کمیتهای نیز تعریف شده که نتیجه
آن تعریف پروژههای جدید و تعیین تکلیف پروژههای
پیشین است ،همچنین حل مسائلی که در تفسیر آن بین
بخش عملیات و مجری اختالف نظر وجود دارد نیز به
عهده این کمیته قرار گرفته است.

به گفته گلستانه ،پروژههای تعمیراتی متنوعی مانند
تعمیرات اساسی هفت دستگاه مولد برق دیزل و گازی
تاسیسات مخابراتی ،انجام تست و احیای باتریهای
قلیایی در هفت تاسیسات تقویت فشار گاز ،تامین و نصب
تجهیزات نگارش منطق عملکرد سیستم مدیریت برق
( )PMSدر تاسیسات دوراهان  ۲و راهاندازی کامل این
سیستم ،پیکربندی نرمافزاری تکمیل و نگارش منطقه
عملکرد(  ( )Logicسیستم کنترل توربوکمپرسورهای �Pi
 gnone Nuovoبر اساس بهروزترین نسخه Logic
شرکت سازنده بهمنظور تعویض سیستم کنترل توربینهای
تاسیسات پتاوه  ،۲ایزوله کردن همه سیگنالهای آنالوگ
در تابلوهای کنترلی توربوکمپرسورهای زیمنس با تالش
کارشناسان واحد تعمیرات اساسی منطقه  ۲عملیات انتقال
گاز انجام شده است.

قدیمیترین خط لوله انتقال گاز ایران تعمیر شد

به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،سیدرضا رهنمای
توحیدی در این باره گفت :گاز طبیعی بیشترین نقش را
در حمایت از بخشهای تولیدی استان دارد و بهواسطه
سوخت ارزان و پاک ،ارزش افزوده ارتقا مییابد و به بهبود
شرایط اقتصادی منجر میشود.

ایران رسیده است ،دقیق مطالعه و اجرا کنند.

با موفقیت و در تاریخ مقرر انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد:
در سالهای اخیر ،توسعه گازرسانی به صنایع ،سبب کاهش
مصرف سوختهای آالینده شده که میتواند تاثیری بسزا
در بهبود کیفیت هوا و کمک به محیط زیست داشته باشد.
رهنمای توحیدی تصریح کرد :گازرسانی به نیروگاه هریس
و نزدیکرسانی گاز به واحدهای صنعتی مصوب شورای
اقتصاد از مهمترین اقدامهای اجرایی شرکت گاز در تأمین
زیرساختهای صنعتی و تولیدی استان در سال جاری
است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجرای فاز دوم
عملیات جمعآوری حمل و امحای پسماندهای ویژه و
صنعتی در سطح شرکت گاز استان گیالن خبر داد.
حسین اکبر با اعالم این خبر ،گفت :همسو با اجرای
سیاستهای کالن محیط زیستی و قانون مدیریت پسماند،
شرکت گاز استان گیالن اقدامهای موثری در زمینه
پسماندها بهویژه پسماندهای صنعتی و خاص انجام داده
است.
وی افزود :این شرکت در راستای تحقق اهداف زیست
محیطی خود ،همه عملیات و فرآیندها در این عرصه و
همچنین الزامهای قانونی مرتبط را شناسایی و برای
دستیابی به آن برنامهریزی و روش اجرایی تهیه کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد :شرکت گاز
استان گیالن در قراردادی با یک شرکت پیمانکاری ،نسبت
به جمعآوری و امحا بشکههای خالی مرکاپتان ،روغنهای
مستعمل مانند روغن رکتیفایر و المنت فیلتر اقدام کرده
است.
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خبر

پتروشیمی
ساخت یک مبدل آلیاژی به همت
متخصصان داخلی در پتروشیمی کارون

اروپاییها به دنبال از سرگیری همکاری با
پتروشیمیهای ایران هستند

مبدل آلیاژی  E-36203واحد  DRYپتروشیمی کارون
برای نخستین بار در کشور ازسوی متخصصان داخلی
ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان گفت :شرکتهای اروپایی
به دنبال ازسرگیری ارتباطات و همکاریها با شرکتهای
پتروشیمی ایرانی هستند.
به گزارش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،سیدرضا
قاسمیشهری با اشاره به حضور شرکتهای پتروشیمی ایران
در نمایشگاه  K_Showآلمان که بزرگترین نمایشگاه صنایع
پالستیک و پلیمر جهان است ،اظهار کرد :هلدینگ خلیج
فارس نیز با وجود تحریمهای گسترده آمریکا علیه این شرکت
و شرکتهای زیرمجموعه آن ،امسال هم به عنوان یکی از
بزرگترین شرکتهای تولیدکننده صنایع پلیمری در این
نمایشگاه حضور یافت.
وی تأکید کرد :در روزهای گذشته مذاکرههای بسیار خوبی در
غرفه هلدینگ خلیج فارس انجام و زمینه الزم برای انعقاد چند
تفاهمنامه و قرارداد همکاری با شرکتهای مختلف و بهویژه
اروپایی فراهم شد.
مدیرعامل پتروشیمی تندگویان از تمایل شرکتهای اروپایی
برای ارتباط موثر با شرکتهای پتروشیمی ایرانی خبر داد و
یادآور شد :شرکتهای متعدد اروپایی از ما برای بازدید از
کارخانههایشان با هدف آشنایی با فناوریهای جدید و تولیدات
آنها دعوت و آمادگیشان را برای انتقال این فناوریها به ایران
اعالم کردند و به دنبال ازسرگیری ارتباطات و همکاریها با
شرکتهای پتروشیمی ایرانی هستند.

کوره شماره یک الفین پتروشیمی
ایالم روشن شد
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم از روشن شدن کوره شماره
یک الفین این مجتمع پتروشیمی خبر داد.
به گزارش شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،شاپور
تقیپور در این باره گفت :کوره شماره یک واحد الفین پس
از تالش گروه راهاندازی الفین ،معاونت اجرایی و فنیMC ،
پروژه الفین روشن شد و مراحل تکمیلی آن در حال انجام
است.
وی با بیان اینکه با روشنشدن کوره شماره یک ،الفین یک
گام به بهرهبرداری نزدیکتر شد ،افزود :روشن شدن شعله این
مشعلها نویدبخش آیندهای روشن برای مردم استان ایالم و
همچنین کارکنان شرکت پتروشیمی ایالم خواهد بود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم اظهار امیدواری کرد که با
کمک بیش از پیش همکاران قدمهای محکمتری در جهت
راهاندازی الفین سیزدهم و رشد تولید ملی در سال رونق تولید
و همچنین تعالی جایگاه صنعت پتروشیمی برداشته شود.

پتروشیمی زاگرس گواهینامه ISO
 45001:2018را دریافت کرد
شرکت پتروشیمی زاگرس موفق به دریافت گواهینامه ISO
 45001:2018از شرکت  DQSآلمان شد.
به گزارش شرکت پتروشیمی زاگرس ،چهار نفر از ممیزان
شرکت  DQSآلمان طی چهار روز به انجام ممیزی از واحدها
و ادارات مختلف شرکت پتروشیمی زاگرس پرداختند که در
نهایت این شرکت موفق شد گواهینامه  ISO 45001:2018و
تأییدیه  "GC-Mark “Trusted Brandرا اخذ کند.
شرکت پتروشیمی زاگرس در این ممیزی موفق شد
گواهینامه استانداردهای ISO14001:2015, HSE-MS,
ISO9001:2015 ،ISO10002:2014, ISO10004:2012
را نیز تمدید کند.

مصطفی مطیرینژاد ،رئیس واحد بازرسی فنی این
مجتمع گفت :مبدل  E-36203از خردادماه پارسال
بهمنظور ساخت به شرکت دانشبنیان شگفتافزار فارس
سفارش داده شد که به دلیل آلیاژی بودن تیوپهای
این مبدل برای ساخت نیازمند فناوری خاص است.
وی افزود :با پشتکار و درایت متخصصان ایرانی در
شهریورماه امسال ساخت این مبدل تکمیل و تحویل
پتروشیمی کارون شد و هماکنون بدون هیچگونه
مشکلی در سرویس قرار دارد.
مطیرینژاد تصریح کرد :نقش این تجهیز در فرآیند
تولید ،حفظ دمای سیال و جداسازی گازهای مازاد در
برج  Degasserاست .مدت زمان تهیه متریال مبدل
یادشده حدود  ۱۴ماه و ساخت مبدل در مدت زمان دو
ماه انجام شد.
رئیس واحد بازرسی فنی و حفاظت فلزات پتروشیمی
کارون با اشاره به اهمیت ساخت این مبدل از منظر
صیانت از محیط زیست ،تداوم تولید و افزایش ضریب
ایمنی محیط کار اظهار کرد :با توجه به سمی بودن
سیال ،صیانت از محیط زیست به عنوان یک سرمایه
ملی و همچنین تداوم تولید و افزایش ضریب ایمنی
محیط کار جزو اهداف راهبردی این شرکت است.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

ساخت طرحهای پتروشیمی با خوراک ترکیبی به جدیت دنبال میشود
وی با تأکید بر نقش
تعاملی شرکت ملی
صنایع پتروشیمی با
شرکتها تصریح کرد:
شرکتهای پتروشیمی
باید همسو با تکمیل
زنجیره ارزش با جدیت
اقدامهای الزم را دنبال
کنند تا در آینده با
مختلف
چالشهای
روبهرو نشوند.

معاون وزیر نفت در
امور پتروشیمی گفت:
سیاست وزارت نفت
و شرکت ملی صنایع
پتروشیمی حرکت به
سمت ساخت طرهای
پتروشیمی با استفاده
از خوراک ترکیبی است
که این تنوع در خوراک
محصوالت را متنوع
میکند.
بهزاد محمدی در آیین پایانی نشست مدیران عامل
صنعت پتروشیمی اظهار کرد :اگر برای توسعه صنعت
پتروشیمی کشور برنامهریزی نکنیم ،برای صنعت ما در
چین تصمیمگیری میکنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد :این
شرکت همواره در کنار شرکتهای پتروشیمی خواهد
بود و نقش هدایتی ،نظارتی و حمایتی خود را با همه
توان ادامه میدهد.

وی افزود :تحوالت صنعت پتروشیمی در جهان همواره
باید رصد و تالش شود با نگاهی نو و بلندمدت نوآوری
در ذات پتروشیمیها نهادینه شود.

محمدی گفت :گامهای خوبی برای آغاز به کار صندوق
خصوصی پروژه و تامین مالی طرحهای پتروشیمی
با همکاری بانک تجارت برداشته شده که امید است
بهزودی محقق شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه
کمی ما مطلوب است ،اما رشد کیفی باید بهبود
رشد ّ
یابد ،تاکید کرد :جز توسعه هوشمند و پایدار در مسیر
توسعه صنعت پتروشیمی راهی نداریم و باید با نگاهی
هوشمندانه و پویا حرکت کنیم.
محمدی با اشاره به اینکه زنجیره ارزش باید با هدف
کاهش خامفروشی تکمیل شود ،گفت :سیاست وزارت
نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حرکت به سمت
استفاده از خوراک ترکیبی است که این تنوع در خوراک
سبب تنوع در محصوالت میشود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به پدافند غیرعامل و
تهدیدهای سایبری گفت :شرکتهای پتروشیمی در
این زمینه باید اقدامهای الزم را انجام دهند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود :شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها میتوانند نقش مهمی در
روند توسعه صنایع پتروشیمی ایفا کنند .همکاری با
شرکتهای توانمند ایرانی میتواند بسیاری از نیازهای
صنعت را تامین کند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

تولید و صادرات پایدار پتروشیمیها تداوم دارد

مبدل  E-36203از نوع  Double tube sheetبوده
و جنس تیوپهای آن  Inconelو Tube sheetها
دارای  Inconel cladاست.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت:
تولید و صادرات پتروشیمیها با برنامهریزیهای انجام
شده به صورت پایدار در حال انجام است.

مدیریت شده است و امیدواریم با همگامی دیگر
سازمانها و نهادها بتوانیم تحریمها را بهطور کامل
بیاثر کنیم.

مجوز ساخت نخستین مینی
 GTPPصنعت پتروشیمی صادر
شد

جعفر ربیعی در سیویکمین نشست مدیران عامل
صنعت پتروشیمی اظهار کرد :خوشبختانه روند تولید و
صادرات پتروشیمیها با برنامهریزیها به صورت پایدار
در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
ادامه داد :امسال در سال رونق تولید متاسفانه بعضی
از مشکالت برای مجتمعها به وجود آمده است که با
حمایت وزیر نفت ،این مشکالت در بیشتر موارد برطرف
شده است و بدون تردید نقش رگوالتوری شرکت ملی
صنایع پتروشیمی راهگشای مشکالت خواهد بود.

مدیرعامل هلدینگ تاپیکو از صدور مجوز نخستین طرح
مینی «جیتیپیپی» در صنعت پتروشیمی در قالب فاز
دوم توسعه پتروشیمی خراسان از سوی شرکت ملی
صنایع پتروشیمی خبر داد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،محمود
مخدومی از صدور نخستین مجوز ساخت یک واحد
مینی «جیتیپیپی» در صنعت پتروشیمی در قالب
فاز دوم توسعه پتروشیمی خراسان از سوی شرکت ملی
صنایع پتروشیمی خبر داد و گفت :این طرح جدید
دارای ظرفیت تولید ساالنه  120هزار تن محصوالت
پتروشیمیایی زنجیره متان است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی
تأمین (تاپیکو) با اعالم اینکه بر اساس برآوردهای اولیه
برای ساخت این طرح به حدود  500میلیون دالر
سرمایهگذاری نیاز است ،تصریح کرد :در این طرح
هلدینگ پتروفرهنگ  20درصد و تاپیکو  60درصد
سهم در اختیار دارد و مقرر شده است سهمی 20
درصدی هم برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر
گرفته شود.
وی با اشاره به مذاکرات انجام گرفته برای واگذاری 20
درصد سهم تاپیکو به صندوق بازنشستگی کشوری،
عنوان کرد :این طرح با دانش فنی پژوهشگاه صنعت
نفت ساخته خواهد شد.
مخدومی با اشاره به آغاز انجام مطالعات امکانپذیری
فنی و اقتصادی اجرای این طرح جدید پتروشیمی،
تاکید کرد :با انجام این مطالعات برنامهریزی دقیقتر و
جامع تری برای ساخت طرح انجام خواهد شد.
مدیرعامل تاپیکو درباره تامین آب مورد نیاز اجرای
این طرح توسعهای هم توضیح داد :واحد مینی
«جیتیپیپی» پتروشیمی خراسان مشکل تامین آب
ندارد و یکی از گزینهها استفاده از پساب شهر بجنورد
بوده است ،اما منتظر نهایی شدن مطالعات افاس
هستیم و پس از انجام آن آب را تامین خواهیم کرد.

وی افزود :تحریمها با همکاری خانواده بزرگ پتروشیمی

بزرگترین تصفیهخانه صنعت پتروشیمی سال آینده افتتاح میشود
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت :ساخت
بزرگترین تصفیهخانه صنعت پتروشیمی
کشور در این شرکت تاکنون  ۵۳درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است که امیدواریم با
همت و تالش کارشناسان تا پایان سال آینده
به بهرهبرداری برسد.
حمیدرضا رستمی در نشستی با مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان خوزستان و
مدیرکل آب و خاک سازمان محیط زیست
کشور اظهار کرد :پتروشیمی بندر امام همواره
درحوزه حفاظت از محیط زیست پیشتاز بوده
و اقدامهای موثر و چشمگیری در این زمینه
انجام داده است .این پتروشیمی تنها شرکت دارای
Land Fill (محل دفن بهداشتی پسماندهای شیمیایی
و خطرناک) در سطح کشور است که دیگر صنایع هم از
خدمات آن بهرهمند میشوند.
وی افزود :پتروشیمی بندر امام همسو با صیانت و
حفاظت از محیط زیست در حال ساخت بزرگترین
تصفیهخانه در سطح صنعت پتروشیمی کشور است و
این پروژه تاکنون  ۵۳درصد پیشرفت فیزیکی داشته
و باوجود تمامی مشکالت و محدودیتها امیدواریم با
همت و تالش کارشناسان تا پایان سال آینده در مدار
تولید قرار گیرد.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با اشاره به پروژه تغییر
فرآیند از جیوه به ممبراین و از سرویس خارج کردن
واحد کلرآلکالی این شرکتبهعنوان اقدامی مؤثر همسو
با حفاظت از محیط زیست ،ادامه داد :این شرکت
بیشترین فضای سبز را در سطح مجتمع ،محوطه

دریایی شرکت و همچنین شهرستان ماهشهر و حومه
ایجاد کرده است.
وی با اشاره به برخی انتظارات پتروشیمی بندرامام و
سهامداران شرکت از سازمان محیط زیست بر خارج
کردن خطوط تولید این شرکت از فهرست آالیندگی
تاکید کرد.

نگاه تشویقی محیط زیست خوزستان به صنعت

محمدجواد اشرفی ،مدیرکل حفاظت محیط زیست
استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد :در
سالهای اخیر پتروشیمی بندرامام اقدامهای زیست
محیطی بسیار چشمگیری داشته است ،در نتیجه
محیط زیست استان هم با نگاه مثبتی در مسائل
مختلف تصمیمگیری میکند.
وی افزود :نگاه محیط زیست استان خوزستان به صنعت
یک نگاه تشویقی و مخالف زیر فشار گذاشتن است،
بنابراین اگر هزینههایی هم میشود باید در مسیر
ارتقای سطح محیط زیست باشد.

پاالیش و پخش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

افزایش قیمت بنزین ،تورم ایجاد نمیکند
یک اقتصاددان به این پرسش که «آیا گران شدن بنزین،
تورم ایجاد میکند؟» ،پاسخ منفی داده و عنوان کرده است:
افزایش قیمت بنزین میتواند قیمتهای نسبی را جابهجا
کند ،اما خودش عامل افزایش قیمتها نیست.

افزایش قیمتها در برابر افزایش قیمت بنزین تنها یک
مسئله روانی است که اثرگذار هم هست ،ولی اثر آن در

کوتاهمدت است و در بلندمدت از بین میرود .معنی
صحبت من این نیست که تورم نمیشود .قیمتها باال
میروند ،ولی علتش افزایش قیمت بنزین نیست .ضمنا
مطالعات نشان میدهد که افزایش سه برابری بنزین تنها
کمتر از  ۲۵درصد بر کرایه حمل اثر دارد.
میدانم شما و شاید مردم طوری دیگری فکر میکنند.

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

مشکلی برای عرضه سوخت در جایگاهها وجود ندارد
مدیر برنامهریزی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی
ایران تاکید کرد هم اکنون
عرضه سوخت در کشور بدون
هیچ مشکلی در حال انجام
است.
شهرام رضایی در این باره
گفت بر اساس مصوبهای
که به شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران
ابالغ شد ،همه خودروهای بنزینسوز شخصی ۶۰ ،لیتر
و دوگانهسوزها  ۳۰لیتر سهمیه به صورت ماهانه در کارت
سوخت آنها شارژ میشود ،سهمیه موتورسیکلتها هم ۲۵
لیتر است.
وی افزود پس از پایان سهمیه ،خودروهای شخصی
میتوانند تا  ۲۵۰لیتر از طریق کارت خود بنزین با نرخ
آزاد دریافت کنند و پس از آن باید از کارت جایگاهدار
استفاده کنند.
رضایی گفت محدودیت  ۲۰لیتر از کارت سوخت جایگاهدار
هم برداشته شد و با این کارت با قیمت  ۳هزار تومان تا ۶۰
لیتر امکان سوختگیری وجود دارد.

زمان نمیبرد و تاخیرهای
صورت گرفته به دلیل حجم
باالی مراجعههاست ،ما هم
قول میدهیم که این روند
تسریع شود.
رضایی گفت برای تاکسیهای
اینترنتی به شرط رعایت
نرخهای مصوب ،مابهالتفاوت
نرخ یک و دو به اندازه
سهمیه و به صورت اعتبار در
کارت بانکی رانندگان این تاکسیها شارژ میشود که این
اعتبار قابل برداشت در جایگاههای عرضه سوخت است.
وی تاکید کرد سازوکار آن هم به این ترتیب است که
وزارت کشور اطالعات پیمایش این تاکسیها را دریافت و
تبدیل به مقدار معینی سهمیه سوخت میکند و این مقدار
به صورت اعتبار به کارت بانکی راننده واریز میشود.
مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
افزود معنای آن این است که وقتی سهمیه  ۶۰لیتری این
خودروها به پایان رسید ،از بنزین  ۳هزار تومانی استفاده
میکنند ،اما مابهالتفاوت نرخ یک و دو به صورت اعتبار به
حساب آنها واریز میشود.

وی افزود قیمت بنزین سوپر  ۳هزار و  ۵۰۰تومان به ازای
هر لیتر است و شامل سهمیهبندی نمیشود ،بنزین سوپر
تکنرخی و فقط با کارت سوخت جایگاهدار قابل ارائه است.

رضایی گفت درباره خودروهای فرسوده،قانون اجازه صدور
مجوز نمیدهد و تنها از کارت جایگاهدار میتوانند استفاده
کنند.

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
تاکید کرد خودروهای دولتی همچون گذشته سهمیهای
ندارند ،اما بودجه آن برای واحدهایی که از خودروهای
دولتی استفاده میکنند ،در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد ساز کار آن هم به این ترتیب است
که وزارت کشور اطالعات پیمایش این تاکسیها را دریافت
و تبدیل به مقدار معینی سهمیه سوخت میکند و این
مقدار به صورت اعتبار به کارت بانکی راننده واریز میشود.

رضایی تصریح کردباجههای معطله پست باز است و کسانی
که تاکنون کارت خود را دریافت نکردهاند ،میتوانند به
باجههای پستی مراجعه کنند.

مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
افزود معنای آن این است که وقتی سهمیه  ۶۰لیتری این
خودروها به پایان رسید از بنزین  ۳هزار تومانی استفاده
میکنند ،اما مابهالتفاوت نرخ یک و دو به صورت اعتبار به
حساب آنها واریز میشود.

وی گفت اشخاصی که کارت هوشمند سوخت در اختیار
ندارند ،سهمیه به مدت  ۶ماه در کارتشان محفوظ است.
مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ادامه
داد فرآیند صدور کارت هوشمند سوخت بیش از سه هفته

رضایی گفت درباره خودروهای فرسوده،قانون اجازه صدور
مجوز نمیدهد و تنها از کارت جایگاهدار میتوانند استفاده
کنند.

 ۱۰۰درصد نفتگاز بخش حملونقل استان گیالن استاندارد یورو  ۴دارد
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن از
افزایش تعداد جایگاههای عرضه نفتگاز یورو  ۴در سطح
استان خبر داد و گفت :هم اکنون صددرصد نفتگاز بخش
حملونقل استان دارای استاندارد یورو  ۴است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن از
توزیع روزانه  ۷۳۶هزار لیتر نفتگاز یورو  ۴در استان خبر
داد و افزود :در ۱۰روز ابتدای آبان ماه ۷ ،میلیون و ۳۶۹
هزار لیتر نفتگاز یورو  ۴در استان توزیع شده است.

پیشبینی کاهش  ۸تا  ۱۰درصدی مصرف بنزین در کشور

امیر وکیلزاده در این باره اظهار کرد :مصرف بنزین در
نخستین روز سهمیهبندی آن در مقایسه با مدت مشابه
هفته پیش از آن  ۲۰درصد کاهش نشان میدهد ،اما این
زمان مالک کلی نیست و هنوز برای نتیجهگیری درباره
رفتار مصرفکنندگان زود است و باید حداقل در بازه زمانی
 ۱۵روزه میزان مصرف سوخت در کشور را با مدت مشابه
سال گذشته مقایسه کنیم .پیشبینی ما کاهش حدود ۱۰
درصدی مصرف بنزین با اجرای این طرح خواهد بود.
وی با اشاره به پایین بودن قیمت سوخت در کشور گفت:
این موضوع اگرچه به دلیل داشتن شاخصهای متعدد
قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست ،اما متاسفانه این
پایین بودن قیمت تبعاتی دارد که از آن جمله عدم توجه
مصرفکننده و خودروساز به مصرف سوخت خودروهاست.
وکیلزاده با تاکید بر اینکه هم اکنون مصرف روزانه هر
خودرو در ایران یک لیتر بیشتر از حد متوسط جهانی
است ،گفت :با احتساب  ۱۶میلیون خودرو و  ۸میلیون
موتورسیکلت در حال تردد (معادل  ۳میلیون خودرو)،
از محل اصالح کیفیت وسایل نقلیه ،روزانه  ۱۹میلیون
لیتر بنزین در کشور صرفهجویی خواهد شد ،اما با توجه
به پایین بودن قیمت سوخت ،خودروساز و مصرفکننده
انگیزهای برای توجه به میزان مصرف وسایل نقلیه ندارند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
گفت :از حدود پنج ماه گذشته ،بیش از  ۴میلیون و ۶۰
هزار درخواست کارت سوخت المثنی ثبت شده که از این
تعداد  ۳میلیون و  ۷۰۰هزار کارت صادر شده است و
حدود  ۲۰۰هزار کارت سوخت باقیمانده نیز با توجه به
ظرفیت تولید روزانه  ۳۵هزار کارت ،در مدت کوتاهی صادر
خواهد شد.
وکیلزاده افزود :افرادی که کارت ندارند یا هنوز برای
دریافت کارت ثبتنام نکردهاند ،نگران نباشند ،چراکه
سهمیه ماهانه این افراد تا  ۶ماه آینده در کارتهای
سوخت ذخیره خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم اقدام سریعتر برای ثبتنام یا دریافت
کارتهای سوخت ثبتنامی گفت :هم اکنون تعداد
کارتهای سوخت ثبتنامی به  ۷۳۰هزار کارت کاهش
یافته است و افرادی که برای دریافت کارت سوخت ثبتنام
میکنند نیز حدود سه هفته تا یک ماه بعد از ثبتنام،
کارت سوخت خود را دریافت خواهند کرد.
وکیلزاده درباره نحوه اختصاص سهمیه به خودروهای
بخش حملونقل عمومی گفت :به این منظور کارگروهی
متشکل از وزارت نفت ،وزارت کشور و سازمان برنامه
تشکیل شده است که در کارگروه راهکارهای موردنظر
برای اختصاص سهمیه به متولیان این بخش بررسی
شده و تا پایان آبانماه نتایج و روشها مشخص شده و
اطالعرسانی خواهد شد.

تشریح جزئیات  ۲طرح ابتکاری پاالیشگاه تبریز در حوزه تولید محصول
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز جزئیات دو طرح
ابتکاری این پاالیشگاه را در هفتمین نمایشگاه نوآوری و
فناوری ربع رشیدی (رینوتکس) تشریح کرد.
به گزارش شرکت پاالیش نفت تبریز ،غالمرضا باقری
دیزج اظهار کرد :تغییر کاربری واحد تبدیل کاتالیستی به
واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک کار ابتکاری و فناورانه
کارشناسان پاالیشگاه تبریز با هدف تبدیل نفتای سبک
به محصول ایزومریت است که  ۱۰میلیون یورو هزینه این
طرح بوده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح بنزین سازی جدید
گفت :هدف از اجرای این طرح افزایش و ارتقا کیفی بنزین
تولیدی به استاندار  EU-IVبه میزان یک میلیون لیتر در
روز با ظرفیت  ۲۰هزار بشکه در روز است که  ۲۶۵میلیون
یورو نیز در آن سرمایهگذاری شده است.
باقری دیزج یادآور شد :ماحصل اجرای این  ۲طرح بنزین
سازی جدید و تغییر کاربری واحد تبدیل کاتالیستی به
واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک تولید بنزین یورو  ۵در
پاالیشگاه است.
وی همچنین به اجرای طرح ابتکاری و فناورانه دیگر
پاالیشگاه تبریز اشاره کرد و گفت :با اجرای طرح فناروانه
تولید روغن پایه گروه ( ۲گرید  )۱۸۰Nکه یک میلیون
یورو هزینه اجرای آن بوده است ،میزان واردات روغن پایه
گروه  ۲مصرفی واحد اختالط و تولید روغنهای روانساز در

راستای تکمیل زنجیره تامین  ۸۰درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با تاکید بر اینکه
اجرای این طرح سبب ایجاد ارزش افزوده برای محصول
آیزوریسایکل تولیدی شده است ،افزود :شرکت پاالیش
نفت تبریز عالوه بر عرضه توانمندیها و طرحهای فناورانه
خود در این نمایشگاه به منظور خودکفایی ،حمایت از
کاالی ایرانی و تقویت تولید ملی اقالم موردنیاز خود را نیز
معرفی کرده است.
باقری دیزج با دعوت از سازندگان داخلی برای بازدید از
نمایشگاه به منظور آشنایی با نیازمندیهای صنایع و به
کارگیری اهتمام خود برای رفع آن گفت :با بهرهبرداری از
روغن پایه گروه  ۲پاالیشگاه تبریز ،از واردات این محصول
به میزان  ۹۰هزار تن در سال جلوگیری شده است.

انتصابهای اخیر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
در احکامی ،مدیران عامل جدید پاالیشگاه آبادان و امام
خمینی (ره) شازند را منصوب کرد.
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،علیرضا صادقآبادی در حکمی ،علیرضا امین را به
سمت مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان منصوب کرد.
وی در این حکم همچنین از خدمات سیدعلی اکبر
میرقادری که به افتخار بازنشستگی نائل شده ،قدردانی
کرد.

به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گیالن ،علی اصغر عباسی ضمن اعالم اجرای سیاستهای
دولت بهمنظور کاهش آلودگی هوا اظهار کرد :تالش ما
در منطقه ،افزایش توزیع فرآورده یورو  ۴به منظور ایفای
مسئولیت اجتماعی در زمینه حفاظت محیط زیست است.
وی تاکید کرد :توزیع نفتگاز یورو  ۴از مهرماه سال  ۹۷با
چهار جایگاه آغاز شد و هماکنون در هر  ۷۰جایگاه عرضه
استان این فرآورده توزیع میشود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم کرد:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت:
پیشبینی ما این است که با اجرای طرح مدیریت مصرف
سوخت در بازه زمانی سه الی چهار ماهه ،شاهد کاهش  ۸تا
 ۱۰درصدی مصرف سوخت در کشور خواهیم بود.

مرتضی ایمانیراد ،اقتصاددان در یادداشتی اینستاگرامی
نوشت:
«گران شدن بنزین ،تورم ایجاد میکند؟ نه ایجاد نمیکند!!
افزایش قیمت بنزین میتواند قیمتهای نسبی را جابهجا
کند ،اما خودش عامل افزایش قیمتها نیست .عامل
کلیدی افزایش قیمتها ،افزایش در حجم پول و تغییر
متغیرهای وابسته به آن است .در ضمن در سالجاری و
سال آینده تنگناهای مالی دولت میتواند چند برابر افزایش
قیمت بنزین ،تورم ایجاد کند.
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عباسی با اشاره به تعهدهای زیست محیطی وزارت نفت
و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی همسو
با کاهش آالیندههای زیست محیطی و ارتقای سطح
کیفی فرآورده نفتگاز (گازوئیل) در سطح کشور ،افزایش
بازده سوخت خودروها ،تحقق حقوق شهروندی ،سازگازی
با محیط زیست و همچنین افزایش میانگین طول عمر
ناوگان حملونقل را از جمله مزایای استفاده از نفتگاز
یورو  ۴برشمرد.

علیرضا امین ،لیسانس و فوقلیسانس مهندسی شیمی از
دانشگاههای صنعت نفت و شیراز و دارای  ۲۸سال سابقه
در صنعت نفت است .وی پیش از این مسئولیت مدیرعاملی
پاالیشگاههای اصفهان ،امام خمینی (ره) شازند ،بندرعباس
و مدیریت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
فارس را بهعهده داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،همچنین در حکمی غالمحسین رمضانپور را به
سمت مدیرعاملی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره)
شازند اراک منصوب کرد و از خدمات ارزنده علیرضا امین،

مدیرعامل پیشین این شرکت قدردانی کرد.
غالمحسین رمضانپور دارای تحصیالت لیسانس و
فوقلیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت و
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است.
وی پیش از این عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت
بندرعباس ،رئیس واحدهای تقطیر و گاز مایع ،رئیس
بهرهبرداری و مدیر عملیات این شرکت بوده است.
وی در سال  ۱۳۷۴به استخدام وزارت نفت در آمد و ۲۴
سال سابقه در صنعت نفت کشور دارد.
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اخبار

تشریح فعالیتهای نفتخیز جنوب برای جمعآوری گازهای مشعل

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تشریح
فعالیتهای این شرکت برای جمعآوری گازهای مشعل
گفت :چهار قرارداد و یک تفاهمنامه جمعآوری گازهای
همراه نفت در محدوده مناطق نفتخیز جنوب در حال
اجراست.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،احمد
محمدی در آیین راهاندازی سامانه بهسوزی مشعل بدون
دود واحد بهرهبرداری شماره  ۲اهواز اظهار کرد :اجرا و
تکمیل این قراردادها که در استانهای حوزه عملیاتی این
شرکت از جمله خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر
اجرا میشوند ،پیامدهای مثبت زیست محیطی و اقتصادی
برای مردم منطقه و کشور به همراه دارد.
وی افزود :مهمترین و بزرگترین این قراردادها را با
شرکتهای پتروشیمی امضا کردیم که یکی از آنها قرارداد
جمعآوری گازهای مشعل با طرح پاالیش گاز بیدبلند
خلیج فارس به ارزش  ۱.۱میلیارد دالر است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه
این قرارداد اجرایی شده است ،گفت :در چارچوب این
قرارداد طبق برنامه زمانبندی شده گازهای مشعل منطقه
گچساران و شرق استان خوزستان به میزان  ۴۰۰میلیون
فوت مکعب جمع آوری خواهد شد.
محمدی افزود :قرارداد دیگر که کارهای آن آغاز شده ،به
ارزش حدود  ۲۰۰میلیون دالر با شرکت پتروشیمی مارون
امضا شده است و در قالب آن گازهای منطقه مارون و اهواز
یعنی مناطق مرکزی استان خوزستان به میزان بیش از
 ۲۰۰میلیون فوت مکعب در روز جمع آوری میشود.
وی ادامه داد :دو قرارداد مزایده فروش گازهای همراه
نفت با دو شرکت بخش خصوصی امضا کردیم که کارهای
اجرایی آن حدود  ۴۰درصد پیشرفت دارد.
به گفته محمدی ،بر اساس این دو قرارداد ،حدود ۵۰
میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمعآوری و پس از
فشارافزایی به کارخانههای گاز و گاز مایع ارسال میشود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد:
تفاهمنامهای نیز با شرکت پتروپاالیش بختیاری با هدف
جمعآوری حدود  ۱۲۰میلیون فوت مکعب گازهای همراه
نفت شمال استان خوزستان امضا شده است.
محمدی تصریح کرد :در اجرای این قراردادها جمعآوری
 ۹۰درصد گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفتخیز

جنوب هدفگذاری شده است که بخش عمده این مشعلها
در شرق ،مرکز و شمال استان خوزستان قرار دارند.
وی اظهار امیدواری کرد با تعاملی که میان شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب با دستگاههای اجرایی استانهای
نفتخیز بهویژه خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد وجود
دارد ،بتوان این اقدامها را که هم منافع زیست محیطی
و هم عواید مورد توجه اقتصادی به همراه دارد ،استمرار
بخشید.
اجرای طرح توسه  ۲۸مخزن با رعایت استانداردهای
زیست محیطی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین به
طرح توسعه  ۲۸مخزن اشاره و اظهار کرد :در این طرح ملی
که کارهای حفاری چاههای آن نیز آغاز شده است ،همه
اقدامهای توسعهای الزاما با رعایت استانداردهای زیست
محیطی و بدون ایجاد مشعل جدید انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توجه به
محیط پیرامونی را اولویت صنعت نفت عنوان کرد و گفت:
نگاه وزارت نفت به محیط زیست تنها از منظر سود و صرفه
اقتصادی نیست ،بلکه در مواردی که سود اقتصادی هم به
همراه نداشته باشد برای رفاه حال مردم طرحهای زیست
محیطی را اجرا میکند.
محمدی تصریح کرد :مقام عالی وزارت نیز با جدیت
طرحهای جمعآوری گازهای مشعل در شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب را پیگیری میکند و تاکید دارد تا حد
ممکن گازهای مشعل حذف شود.
وی افزود :تا حذف کامل گازهای مشعل ،بهسوزی
مشعلهای شرق و غرب اهواز را به عنوان برنامه کوتاهمدت
هدفگذاری کردیم که در قالب آن نخستین سامانه
بهسوزی مشعل سال گذشته در واحد بهرهبرداری شماره
 ۳اهواز نصب و راهاندازی شد و دومین سامانه بهسوزی
مشعل نیز اکنون در واحد بهرهبرداری شماره  ۲اهواز نصب
و راهاندازی شده است.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تجارت جهانی الانجی در سال ۲۰۱۹
تجارت جهانی گاز طبیعی مایع شده (الانجی) تا پایان
ماه ژوئیه ( ۲۰۱۹تیر  -مرداد) براساس گزارش دبیرخانه
مجمع کشورهای صادرکننده گاز نسبت به مدت مشابه
پارسال با  ۱۳درصد افزایش به  ۲۰۳.۴میلیون تن رسید .با
این حال اعتدال دمای هوا ،افزایش سطوح ذخیرهسازی گاز
و افزایش تولید برق از منابع هستهای در منطقه آسیا سبب
شد واردات الانجی این منطقه با  ۳درصد رشد نسبت
مدت مشابه پارسال به  ۱۴۰میلیون تن محدود شود.
با وجود رشد واردات الانجی چین در  ۶ماه ابتدایی ،۲۰۱۹
واردات الانجی ژاپن ،کره جنوبی و تایوان تحت عوامل
یادشده کاهش یافت .در این شرایط رشد ضعیف تقاضای
منطقه آسیا سبب افزایش ورود محمولههای الانجی به
منطقه اروپا و تنزل قیمتها در این منطقه شد .واردات
الانجی منطقه اروپا طی این مدت با  86درصد افزایش
نسبت به مدت مشابه پارسال به  ۴۳.۹میلیون تن رسید
که این موضوع سبب کاهش فاصله قیمتی تکمحمولهها
در این منطقه شد.
سهم کشورهای جیییسیاف در تجارت جهانی
الانجی

از سال  ۲۰۱۲تاکنون سهم کشورهای عضو جیییسیاف از
تجارت جهانی الانجی روندی نزولی داشته است .در سال
 ،۲۰۱۸سهم کشورهای عضو جیییسیاف از  ۶۷درصد
در سال  ۲۰۱۲به  ۵۲درصد تنزل یافته است .افزایش
صادرات الانجی کشورهای غیر جیییسیاف از جمله
آمریکا و استرالیا از مهمترین عوامل کاهش سهم کشوهای
جیییسیاف در تجارت جهانی الانجی و بهویژه از سال
 ۲۰۱۶و از زمان به بهرهبرداری رسیدن مجتمعهای تولید
الانجی در آمریکاست .در این میان کاهش سهم صادرات
الانجی به منطقه آسیا از مهمترین عوامل تنزل سهم
کشورهای عضو مجمع در تجارت جهانی الانجی در سال
 ۲۰۱۸است.
در سال  ۲۰۱۸صادرات کشورهای جیییسیاف تحت
تاثیر افزایش صادرات الانجی استرالیا به کشورهای منطقه
آسیا از  ۵۵درصد در سال  ۲۰۱۲به  ۴۳درصد کاهش
یافته است .با وجود افزایش حجم صادرات کشورهای عضو
جیییسیاف طی سالهای  ۲۰۱۲الی  ،۲۰۱۸اما سهم
کشورهای عضو از صادرات به این منطقه روندی نزولی
داشته است .این در حالی است که از سال  ۲۰۱۵به بعد
سهم استرالیا با به بهرهبرداری رسیدن مجتمعهای جدید

تولید از جمله مجتمع گورگون از صادرات الانجی به
کشورهای این منطقه افزایش یافته و با شروع بهرهبرداری
از مجتمعهای الانجی آمریکا در سال  ،۲۰۱۵صادرات
الانجی این کشور نیز به منطقه آسیا روندی صعودی طی
کرده است .انتظار میرود با به بهرهبرداری رسیدن سایر
مجتمعهای جدید الانجی آمریکا تا پایان سال  ۲۰۲۰این
روند با رشد بیشتری ادامه خواهد یافت .افزایش صادرات
الانجی آمریکا بر صادرات کشورهای جیییسیاف به
منطقه آمریکای جنوبی نیز تاثیر منفی داشته و سهم
کشورهای جیییسیاف در این دوره از  ۸۶درصد در سال
 ۲۰۱۲به  ۶۱درصد در سال  ۲۰۱۸تنزل یافته است.
تاثیر منفی تنش تجاری چین و آمریکا بر واردات
الانجی

به دنبال افزایش تنش تجاری بین آمریکا و چین و تاثیر
منفی آن بر اقتصاد چین ،رشد واردات الانجی این کشور
در سال جاری روندی نزولی داشته است .این در حالی است
که چین سیاست تشویق مصرفکنندگان بخش خانگی به
مصرف گاز در بخش الکتریسیته را به جای زغالسنگ
پیگیری کرده است .در این رابطه این کشور قصد دارد تا
پایان امسال مصرف  ۵.۲میلیون خانوار را از زغالسنگ به
گاز و برق تغییر دهد.
از این رو انتظار میرود با توجه به این حجم از افزایش
تقاضا در بخش خانگی گاز ،واردات گاز از طریق خط لوله و
محمولههای الانجی افزایش یابد .با وجود این ،امکان دارد
به دلیل افت فعالیتهای اقتصادی و کاهش فعالیتهای
بخش صنعت ،تقاضای الانجی در این بخش کاهش یابد
و در مجموع واردات الانجی این کشور تا پایان امسال
روندی کاهشی داشته باشد.
مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت

اخبار

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

وزیر نفت در جمع خبرنگاران:

ذخایر اثباتشده نفت و گاز ایران را نمیتوان نادیده گرفت
وزیر نفت گفت :نمیتوان ذخایر اثباتشده نفت و گاز ایران
را در میانمدت و بلندمدت نادیده گرفت.
بیژن زنگنه پس از تشریح جزئیات مخزن «نامآوران» در
جمع خبرنگاران درباره اینکه تولید نفت کشور با برداشت
از این مخزن چه مقدار افزایش خواهد یافت ،اظهار کرد:
درباره تولید میدانها باید در شرایط عادی صحبت شود ،ما
اکنون تنگناهای زیادی برای توسعه داریم.
وی درباره اینکه آیا امکان افزایش ضریب بازیافت این
مخزن وجود دارد ،با اشاره به اینکه ضریب بازیافت در دنیا
به دلیل رشد فناوری در حال افزایش است ،تصریح کرد:
ایران از دو روش میتواند ضریب بازیافت میدانهای نفتی
خود را افزایش دهد .نخست تکیه بر فناوری داخلی است
که این فناوری میتواند با استفاده از کمک دانشگاهها ارتقا
یابد و دیگری همکاری با شرکتهای بزرگ نفتی جهان و
صاحب فناوری است.

وزیر نفت درباره میانگین بازیافت این مخزن نفتی هم با
بیان اینکه عدد بازیافت برای میدانهای مختلف براساس
وضع مخزن ،سنگ مخزن و مسائل دیگر متفاوت است،
گفت :ما هم ضریب بازیافت  ۵-۶درصدی داریم و هم
ضریب بازیافت  ۶۰درصدی ،اما باید تالش کنیم ضریب
بازیافت میدانهای نفتی را افزایش دهیم.
زنگنه درباره اینکه آیا کشف اخیر جایگاه نفتی ایران را
در دنیا افزایش میدهد ،گفت :واقعیت این است که در
کوتاهمدت ظرفیت قابل عرضه نفت مهم است ،اما در
میانمدت و درازمدت کسی نمیتواند ذخایر موجود قابل
بازیافت یک کشور را نادیده گیرد.
شایان ذکر است که وزیر نفت به پرسش خبرنگارانی که
خارج از موضوع اکتشاف مخزن «نامآوران» بود ،پاسخی
نداد.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

شرکت گاز کردستان ،تامینکننده پایدار گاز صنایع و کشاورزی استان است
مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،افزایش
تولیدات در بخش صنایع ،کشاورزی و دامداری این استان
را مرهون خدمات مستمر و مداوم شرکت گاز استان
کردستان توصیف کرد و آن را شاهکار عرضه خدمات نام
نهاد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،خالد جعفری ،مدیرکل
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در دیدار با احمد
فعلهگری ،مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ضمن
تقدیر از خدمات گازرسانی منظم این شرکت ،گفت:
پیگیری مستمر و مداوم مدیریت و کارکنان پرتالش
شرکت گاز استان کردستان در گازرسانی به صنایع زیر
پوشش این سازمان موجب رونق تولید در استان کردستان
شده است.
وی با بیان اینکه رشد روزافزون صنایع تولیدی استان
کردستان مرهون توسعه شبکههای گازرسانی است ،افزود:
یکی از شاخصهای توسعه هر استان افزایش ضریب

زیرساختها برای افزایش صنایع تولیدی و تامین انرژی
بهطور مستمر و مداوم برای بهرهمندی صنایع است که
با توجه به این شاخصها ،میزان تاثیرگذاری شرکت گاز
استان کردستان مشهود است.
مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره
به گازدار شدن صنایع دام و طیور این استان ،اظهار کرد:
در استان کردستان بیش از  ۵۵۳واحد تولیدی مرغداری
فعال متصل به شبکه گاز طبیعی وجود دارد که تولیدات
آنها به دیگر استانها و کشورهای همسایه صادر میشود.
جعفری نقش گاز طبیعی در بخش کشاورزی استان
کردستان را حائز اهمیت توصیف کرد و ادامه داد :گاز
طبیعی برای مردم روستاها که در بخش کشاورزی فعال
هستند دلگرمی و آرامش را به همراه داشته و موجب
افزایش سطح رفاه در روستاهای استان کردستان شده
است .همچنین نقش گاز طبیعی در توسعه صنایع
دامداری ،تولیدی و تبدیلی نیز انکارناپذیر است.
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شرکتهای گاز استان یزد و توزیع نیروی برق تفاهمنامه همکاری امضا کردند
شرکتهای گاز استان یزد و توزیع نیروی برق این استان
با هدف استفاده از منابع و ظرفیتهای بیندستگاهی،
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،علیاکبر میدانشاهی،
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد ،گفت :تفاهمنامه همکاری
بین شرکت گاز استان یزد و شرکت توزیع نیروی برق استان
بهمنظور استفاده از منابع و ظرفیتهای بیندستگاهی از
طریق گسترش ارتباط و همکاری بیشتر امضا شد.
وی افزود :کاهش هزینههای تهیه و تولید نقشه و اطالعات
مکانی و توصیفی ،روزآمدکردن اطالعات مشترکان و ارائه
خدمات جدید الکترونیک به مشتریان بهمنظور افزایش
سرعت و کیفیت خدمات بهمنظور رفاه و آسایش مردم از
جمله موارد مطرح در این تفاهمنامه است.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد ،امضای تفاهمنامه را نقطه

عطفی در زمینه گسترش همکاریهای دو شرکت دانست
و تکمیل و تبادل بانکهای اطالعاتی از طریق برگزاری
نشستهای مشترک و برنامهریزی و انجام هماهنگیهای
الزم با نظارت متخصصان را خواستار شد.
میدانشاهی اظهار امیدواری کرد که همافزایی و ایجاد
زمینه مناسب برای بهرهگیری از ظرفیتها ،توانمندیها و
امکانات طرفها سبب افزایش سطح دانش و مهارت عوامل
زیرمجموعه و همچنین رشد و پویایی دو سازمان شود.
وی تصریح کرد :امضای تفاهمنامه یادشده گامی مثبت
در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی است ،زیرا
همکاری دو سازمان میتواند سبب انتقال تجربههای
و بهرهگیری از دیدگاههای سازنده دو طرف در زمینه
اجرای وظایف اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت
به مردم شود.

تعمیرات اساسی مجتمع بنزینسازی پاالیشگاه نفت اصفهان آغاز شد
نخستین عملیات تعمیرات اساسی مجتمع بنزینسازی
پاالیشگاه نفت اصفهان آغاز شد.
به گزارش شرکت پاالیش نفت اصفهان ،انجام عملیات قطع
خوراک سه واحد  NHTو  CCRو ISOMERZATION
مجتمع بنزینسازی شرکت پاالیش نفت اصفهان بهمنظور
تعمیرات اساسی ،از روز پنجشنبه  ۹آبان ماه آغاز شد.
علیرضا قزوینیزاده ،مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت
پاالیش نفت اصفهان با اشاره به انجام نخستین تعمیرات
اساسی کامل در مجتمع بنزینسازی پاالیشگاه و اهمیت
آن ،اظهار کرد :ارتفاع تجهیزات ،گستردگی و تنوع
تجهیزات ،حساسیت عملیاتی واحد و محدودیت فضای
کاری در بخش حمل و نقل تجهیزات ،این تعمیرات اساسی
را از دیگر واحدهای عملیاتی متمایز کرده است.
وی افزود :بر اساس پیشبینیها تعمیرات اساسی این
واحدها ۲۲ ،شبانهروز طول خواهد کشید ،اما سعی ما بر
این است که با استفاده از همه امکانات سرمایه انسانی و
تجهیزات ،این مدت زمان را کاهش دهیم.
مدیر نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه نفت اصفهان با اشاره

به اینکه انجام این تعمیرات توسط یک هزار و  ۵۰۰نفر
از کارکنان پاالیشگاه و نیروهای پیمانکاری مجرب انجام
میشود ،تاکید کرد :شرکت پاالیش نفت اصفهان  ۱۸واحد
عملیاتی دارد که تعمیرات اساسی هر یک از این واحدها،
بر اساس برنامه زمانبندی ،به صورت جداگانه و یا همزمان
انجام میشود.
مجتمع بنزینسازی شرکت پاالیش نفت اصفهان در
بهمن ماه سال  ۱۳۹۴با حضور معاون رئیسجمهوری
به بهرهبرداری رسید ،این در حالی بود که دشمن با
تحریمها سعی داشت تالش شبانهروزی متخصصان کشور
را خدشهدار کند.
ساخت شرکت پاالیش نفت اصفهان پیش از انقالب آغاز و
پس از انقالب راهاندازی شد ،ظرفیت اولیه این پاالیشگاه
 ۲۰۰هزار بشکه در روز است که سالهای پس از جنگ
ظرفیت آن افزایش یافت و حتی به  ۳۸۵هزار بشکه در روز
نیز رسید .هماکنون ظرفیت تثبیت شده پاالیشگاه اصفهان
روزانه  ۳۷۵هزار بشکه نفت خام است و حدود  ۲۲درصد
از بنزین مورد نیاز کشور را تامین میکند.
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چاپمقاالتومطالبارسالیبهنشریهلزومابهمنزلهتایید
دیدگاه نویسنده از سوی نشریه نمیباشد.
نشریهنمایندهاستانیمیپذیرد.
کلیه افراد و داوطلبین در سراسر کشور که تمایل دارند
به عنوان خبرنگار افتخاری با نشریه تجهیزات صنعت
نفت همکاری کنند با دفتر نشریه تماس حاصل نمایند.

