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مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

توسعه پارس جنوبی به سیاستهای کالن توسعه کشور یاری رسانده است

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران و حامی ساخت داخل
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نفـت
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اخبار
اطمینان خاطر نفت به مردم

هیچگونه نشتی یا آلودگی نفتی در کار نیست

وزیر نفت خطاب به مدیران نفتی:

با همین قدرت به کارتان ادامه دهید ،از هیچ کمکی دریغ نمیکنم
وزیر نفت خطاب به مدیران شرکتهای
نفتی حاضر در ستاد هماهنگی و پشتیبانی
نفت گفت :با همین قدرت به کارتان ادامه
دهید؛ من هم از هیچ کمکی دریغ نخواهم
کرد.
بیژن زنگنه ،پس از استماع گزارش از
سوی مدیران شرکتهای حاضر در ستاد
هماهنگی و پشتیبانی مدیریت بحران
شرکت ملی نفت ایران گفت :در آغاز سال نو
رنج و غم زیادی به جمعی از هموطنان ما در
مناطق مختلف کشور از جمله بخشهایی
از خوزستان وارد شد که همه باید خود را
در این غم و رنج شریک بدانیم و شریک
هستیم ،بهویژه در خوزستان و صنعت نفت.

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون با اشاره به اینکه
رعایت الزامهای زیستمحیطی سرلوحه کارهای صنعت نفت قرار
دارد ،اطمینان خاطر داد که هیچگونه نشتی یا آلودگی نفتی
تاکنون در هیچ نقطهای از مناطق نفتخیز جنوب گزارش نشده
است.
محسن دهانزاده در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی
که شائبه وجود لکههای نفتی را در غرب کشور ایجاد کرده است،
توضیح داد :نفت به دلیل اختالف وزن و دانسیته در یک جا
نمیماند ،حال آنکه سطح تیره رنگ در فیلم منتشر شده جریان
پیدا نکرده و کامال ثابت است ،بنابراین بدیهی است که این
لکههای تیره رنگ هیچ ارتباطی با نفت ندارند.
وی ادامه داد :این فیلم از ارتفاع باال گرفته شده و به نظر میرسد
این لکههای تیره رنگ که در تصویر پیداست ،استپهای بیابانی
باشد که به دلیل شکست نور به رنگ سیاه نشان داده شده است.
دهانزاده با اشاره به رصد مستمر منطقه از سوی سازمان آب
و برق خوزستان و دیگر نهادهای مرتبط ،اظهار کرد :قطعا اگر
کوچکترین نشتی نفت در منطقهای رخ دهد ،به ما گزارش
میشود و سازمان حفاظت محیط زیست در جریان قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش ،روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه
نفت (متن) نیز در این باره بهصراحت اعالم کرد که نشت نفتی از
هیچکدام از تاسیسات این شرکت اعالم نشده است.

صنعت نفت تا عادی شدن شرایط
در کنار مردم خواهد بود
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بازدید از پایگاه
سالمت بهداشت روانی  -اجتماعی این شرکت در بخش الهایی
استان خوزستان گفت :صنعت نفت تا عادی شدن شرایط در کنار
مردم خواهد بود.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،احمد محمدی
ضمن بازدید از محل اسکان سیلزدگان روستاهای بخش الهایی
افزود :این بازدید با هدف نظارت بر فعالیت پایگاه سالمت
بهداشت روانی  -اجتماعی این شرکت که در این مکان دایر شده
است ،انجام شد.
وی با قدردانی از تالش همه دستدرکاران و بهویژه خانواده بزرگ
صنعت نفت که در این مکان به مردم سیلزده خدمترسانی
میکنند ،گفت :صنعت نفت تا عادی شدن شرایط در کنار مردم
خواهد بود.
وی اظهار کرد :خدمات پایگاه سالمت بهداشت روانی  -اجتماعی
مناطق نفتخیز جنوب و کادر درمانی بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز سبب شور و نشاط بهویژه در کودکان شده است و
امیدواریم گوشهای از آالم این مردم تسکین یابد.
بر اساس این گزارش ،پایگاه سالمت بهداشت روانی  -اجتماعی
خانواده با هدف کاهش فشارهای روانی ناشی از حادثه سیل در
بین سیلزدگان بخش الهایی راهاندازی شد.
در این پایگاه روزانه دو گروه  ۱۰نفره از کارشناسان مددکاری
اجتماعی ،امور بانوان و امور ورزش خدماتی در حوزه بازیدرمانی،
کتابخوانی ،ورزش و خدمات مشاوره به سیلزدگان ارائه میدهند.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

وی با قدردانی از فعالیتهای شرکتهای
مختلف صنعت نفت از جمله شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی،
شرکت ملی گاز ،شرکت نفت و گاز اروندان ،شرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ،شرکت ملی حفاری،
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) تصریح کرد:
واقعیت این است که باید طوری رفتار کنیم تا مردم
بدانند در غم و دردشان شریک هستیم و همین روند
دنبالشده را ادامه دهیم.

تحت مدیریت واحد استان خوزستان هستیم

وزیر نفت با تاکید بر ضرورت همراهی و همدردی با
مردم گفت :همدردی همیشه به معنای پول خرج کردن
نیست .مردم باید احساس کنند همراهشان هستیم و ما
را همراه خود بدانند .در متنی که خطاب به شرکتها
در زمینه سیل نوشتم هیچ اشارهای به تاسیسات نفت
نداشتم و تاکید کردم هوای هموطنان را داشته باشید و
درد و رنج شان را کاهش دهید.
زنگنه گفت :هر چه غیر از مرگ چاره دارد؛ الحمداهلل
آسیب جانی کم بوده که این موضوع بسیار مهم است،
بقیه آسیبها را هم که دولت در حد تواناییاش کمک
میکند تا درد و رنج مردم کمتر شود ،ما نیز تحت
مدیریت واحد استان کمک میکنیم.
وی با اشاره به اینکه دکتر زبیدی نماینده دکتر مسعود
کرباسیان و نماینده ویژه بنده در اهواز مستقر شده

در نخستین روزهایی که در این دوره
به وزارت نفت آمدم ،جلسهای بود که
میگفتند میخواهیم هور را خشک کنیم
که پاسخ دادم این جنایت بشری است ،من
از ابتدا مخالف دستکاری در اکوسیستم
هورالعظیم بودم و اعالم کردم هیچ منابعی
برای این کار اختصاص نخواهم داد و هور
باید به شرایط اولیه بازگردد.

است ،تاکید کرد :مردم باید احساس کنند حواسمان
هست؛ آنچه بد است احساس فراموش شدن است و
نباید اینگونه باشد؛ ما هم پای کار هستیم و تا آخر
ایستادهایم .همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند
کارهای زیادی برای کاهش آالم مردم سیل زده باقی
مانده است.

اگر سدها نبودند ،مشکالتمان بیشتر بود

وزیر نفت با بیان اینکه من  ۶۰سال سن دارم و چنین
سیلی را در خوزستان و هیچ جای کشور به خاطر ندارم
که  ۲۰استان همزمان درگیر سیل باشند ،تصریح کرد:
سیل در خوزستان هنوز تمام نشده و یک موج رفته و
موجهای دیگری ممکن است باشد؛ باید آماده باشیم و
حضور داشته باشیم که خسارت به کمترین حد برسد.
وی به سدهای موجود در استان خوزستان که عملیات
اجرایی بسیاری از آنها در زمان مرحوم آقای هاشمی
آغاز شد ،اشاره کرد و با بیان اینکه اگر این سدها نبود
مشکالت بیشتری را شاهد بودیم ،افزود :در این مرحله
باید تالشها برای کمک به مردم و کاهش درد و رنج
آنها و همچنین آسیبها باشد تا انشاءاهلل به عنوان یک
پیکره واحده این شرایط را پشت سر بگذاریم و دوباره
سرافراز بتوانیم کارهایمان را انجام دهیم.

خشکاندن هور جنایت بشری است

زنگنه در زمینه تاالب هورالعظیم هم یادآور شد:

مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران:

 ۸راهبرد کالن در حوزه پایانههای نفتی کشور تدوین شد
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران از افزایش
ظرفیت ذخیرهسازی در پایانههای نفتی کشور خبر داد
و گفت :هشت راهبرد کالن در حوزه پایانههای نفتی
کشور تدوین شد.
به گزارش شرکت پایانههای نفتی ایران ،عباس اسدروز با
اشاره به نامگذاری سال  ۹۸از سوی مقام معظم رهبری
به عنوان رونق تولید افزود :هشت راهبرد کالن در حوزه
پایانههای نفتی کشور تعریف شده است که تحقق این
هشت راهبرد از اهداف اصلی امسال این شرکت در
حوزههای مختلف عملیاتی ،فنی ،مهندسی و نیروی
انسانی خواهد بود.
وی تمرکز بر ماموریت اصلی شرکت و ایفای نقش
شایسته در تکمیل و تداوم زنجیره ارزش شرکت ملی
نفت ایران را از مبانی اصلی این شرکت در توسعه روند
صنعت نفت دانست و افزود :افزایش ظرفیت ذخیرهسازی
از طریق تعمیرات بههنگام و رسوبزدایی منظم مخازن
با استفاده از روشهای نوین به عنوان یک سرفصل به
مدیریت عملیات این شرکت ابالغ خواهد شد.
وی تصریح کرد :این مدیریت طبق یک برنامه زمانبندی
مشخص و مدون ،بهسازی ،نوسازی و نگهداری تاسیسات
حیاتی کشور در پایانههای نفتی ایران و همچنین
افزایش توان صادراتی نفت خام و میعانات گازی را با
انجام تعمیرات و بهینهسازی اسکلهها و پهلوگاههای
پایانه نفتی خارک به عهده خواهد گرفت.
اسدروز گفت :در حوزه فنی و مهندسی ،افزایش قابلیت
اطمینان در تاسیسات و تجهیزات مطابق استانداردها

و ضوابط فنی و مهندسی را مدنظر قرار دادهایم که
امیدواریم با تکیه بر توان نیروی داخلی شرکت به اهداف
تعریف شده در سال  ۹۸دست یابیم.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود :ارتقای
بهرهوری و ادامه صرفهجویی مطابق با اصول اقتصاد
مقاومتی در حوزههای مختلف فعالیتهای شرکت
پایانههای نفتی به همه مدیریتهای شرکت ابالغ شده
و مدیران ارشد مجموعه مسئول نظارت بر موارد فوق
خواهند بود.
اسدروز در پایان با اشاره به توان باالی نیروی انسانی در
شرکت پایانههای نفتی ایران یادآور شد :امسال آموزش،
یادگیری و توانمندسازی منابع انسانی و افزایش رضایت
شغلی کارکنان یک مبنا برای مدیریت منابع انسانی
شرکت خواهد بود ،همچنین ارتقای سطح کیفی علمی
و عملی کارکنان شرکت باید تقویت شود و در حوزههای
مورد نیاز صنعت نفت ارتقا یابد.

وی ادامه داد :چگونه در خلیج فارس کار
میکنیم و جکت با ارتفاع  ۱۰۰متری
میزنیم؟ در هور هم الزم باشد (حاال الزم
نیست) چهار پایه و سکو میزنیم ،من هور
را خشک نمیکنم ،کاری کنم که مردم
یک عمر لعنتم کنند؟ اکنون نیز به هیچ
عنوان جلوی زندگی طبیعی و جریان
چرخه آزاد طبیعت را نمیگیریم ،برنامه ما هم نبوده
و نیست و نفت چنین ارادهای نداشته و نخواهد داشت،
ما باید با طبیعت زندگی کنیم و دربا آن سازگار باشیم.
درد خوزستان ،درد ایران

وزیر نفت با بیان اینکه یکسری دشمن داریم ،همانهایی
که میگویند سپاه تروریست است ،ادامه داد :اکنون
برخی به زبان فارسی مینویسند ،فکر نکنید هر که به
زبان فارسی حرف میزند ایرانی است؛ خیر ،اینها ضد
بشر هستند ،اینها همان اسرائیلیها هستند ،همانهایی
که مخالف ما هستند.
زنگنه تصریح کرد :متاسفانه برخی دوستان ما هم
متوجه نمیشوند و اینها را بازنشر میکنند و ابزار دست
دشمنان ایران و دشمن یکپارچگی میشوند .میگویند
به دلیل اینکه عرب هستند رسیدگی نمیشود ،چنین
چیزی به هیچوجه در مخیله هیچ یک از مسئوالن نظام
نیست.
وی با بیان اینکه بخشی از بدن ایران به درد آمده و تمام
ایران در درد و رنج است ،تاکید کرد :با همین قدرت به
کار ادامه دهید .من هم از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.
تولید را هر جا الزم شد برای کارهای زیست محیطی
تعطیل کنید ،نباید بگذاریم به محیط زیست آسیب
رسد.

دستاوردهای صنعت نفت در قطب انرژی
کشور نمونهای موفق از کار و تالش است
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
دستاوردهای صنعت نفت در قطب انرژی کشور را الگوی
موفقی از کار و تالش در کشور دانست و تاکید کرد:
سیاست وزارت نفت در اولویتبندی پروژهها با هدف
افزایش تولید گاز موثر بوده است.
به گزارش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،
سیدپیروز موسوی در دیدار با اعضای شورای شهر و
روستای شهرستان عسلویه با بیان اینکه مردم عسلویه
همواره میزبانان خوبی برای صنعت نفت بودهاند ،گفت:
مردم ساکن در مناطق پیرامونی تاسیسات در بخشی از
موفقیتها و دستاوردهای صنعت نفت سهیم هستند و
بدون شک با تعامل و ارتباط دوسویه میتوان بر بسیاری
از مشکالت و کمبودها غلبه کرد.
وی افزود :خوشبختانه سال گذشته با پیگیری سیاست
موفق وزارت نفت در اولویتبندی پروژهها با هدف
افزایش تولید گاز از میدان مشترک ،فازهای ،۲۲ ،۱۳
 ۲۳و  ۲۴پارس جنوبی به بهرهبرداری رسید که این
موضوع در افزایش درآمدهای کشور و تولید ناخالص
ملی بسیار موثر خواهد بود.
امیدواریم روند مطلوب اشتغال جوانان عسلویه
ادامه یابد

در ادامه این دیدار ،بوهندی نجفی ،رئیس شورای شهر
نخل تقی بر ضرورت تعامل و ارتباط میان مردم و صنعت
نفت در شرایط کنونی تاکید کرد و گفت :شرایط حساس
کشور نیازمند همراهی و همدلی میان مردم و مسئوالن
است و مردم این منطقه همچون گذشته در کنار صنعت
نفت برای تحقق اهداف نظام تالش خواهند کرد.

گاز

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

رئیس اچاسیی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد

الزام رعایت مسائل ایمنی برای پیمانکاران صنعت گاز
رئیس اچاسیی شرکت ملی گاز ایران اعالم
کرد :همه پیمانکاران صنعت گاز موظف به
رعایت مسائل ایمنی و زیستمحیطی هستند
و ارزیابی محیط زیست نیز در همه پروژههای
صنعت گاز به صورت اجباری انجام میشود.
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راهاندازی نیروگاه خورشیدی در ستاد
منطقه  3عملیات انتقال گاز

بررسی و ارزیابی شوند .افزون بر این ،از
آنجا که شرکت ملی گاز ایران یک سازمان
دوستدار محیط زیست است ،هدف اصلی خود
را گازرسانی برای همه نقاط کشور قرار داده
تا با کاهش مصرف سوختهای فسیلی مانند
مازوت ،نفت و گازوئیل ،آلودگیهای زیست
محیطی نیز کاهش یابند ،بر این اساس ارزیابی
محیط زیست ( )EIAباید به صورت اجباری در
همه پروژههای گازی سراسر کشور اجرا شود.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،محمدرضا
یوسفیپور با بیان اینکه رخ ندادن حوادث و
آسیبهای انسانی در هر کدام از بخشهای
صنعت گاز دارای اهمیت فراوان است ،گفت:
جلوگیری از وقوع حوادث و آسیبهای
انسانی ،سخت و پیچیده اما ممکن است و به
مشارکت عمومی و کوشش مدیران نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه حوادث صنعت گاز در سال  97مربوط به حوزه فعالیت
پیمانکاران بوده است ،اظهار کرد :از این تعداد حادثه 50 ،درصد مربوط به
پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعه گاز 25 ،درصد مربوط به پیمانکاران
شرکتهای گاز استانی 12.5 ،درصد مربوط به پیمانکاران شرکت انتقال گاز و
 12.5درصد مربوط به پیمانکاران شرکتهای پاالیش گاز در کشور بوده است.
رئیس اچاسیی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد :با توجه به اهمیت رعایت
مسائل ایمنی در صنعت گاز ،مانورها و تمرینهای مقابله با بحران بهطور دائم
در بخشهای مختلف این صنعت برگزار میشود تا نقاط قوت و قابل بهبود،

به گفته یوسفیپور ،پیمانکاران شرکت ملی
گاز ایران ملزم به رعایت الزامات زیست
محیطی هستند و اکثر شرکتهای تابع شرکت ملی گاز ایران نیز از سوی
سازمان محیطزیست موفق به دریافت درجههای صنعت سبز ،لوح زرین و
سیمین شدهاند که موید رعایت مسائل زیست محیطی در سطح شرکت ملی
گاز ایران است.
رئیس اچاسیی شرکت ملی گاز ایران عملکرد این شرکت در زمینه گازرسانی
با وجود رخ دادن حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل را مطلوب توصیف کرد
و افزود :در حوادث غیرمترقبه اخیر ،نه تنها خدمات شرکت ملی گاز ایران از
حالت پیوسته خارج نشد ،بلکه در زمان بحران با دیگر دستگاههای خدماترسان
شهری نیز همکاری داشتیم.

با کاهش روزهای تعمیرات اساسی محقق خواهد شد

افزایش تولید  7میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی در مجتمع گاز پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت :برنامهریزی دقیق و هدفمند
برای کاهش روزهای تعمیرات اساسی در پاالیشگاههای پارس جنوبی صورت
گرفته است که موجب افزایش تولید  7میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی میشود.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،هادی هاشمزاده فرهنگ افزود :در راستای
تحقق چشمانداز مجتمع گاز پارس جنوبی برای سرآمدی در عملیات و
رقابتپذیری در تراز جهانی ،امسال همه فازهای پارس جنوبی تالش خود را
برای بهینه کردن برنامههای تعمیرات اساسی به کار میگیرند.
وی با بیان اینکه در نیمه ابتدایی سال پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی درگیر

فعالیتهای تعمیراتی خود هستند ،اظهار کرد :یکی از مهمترین موضوعات در
فصل گرم سال مدیریت و راهبری تعمیرات اساسی پاالیشگاههاست که مطابق
برنامهریزی انجام شده امسال نسبت به سال  ،97مدت زمان انجام تعمیرات
اساسی  27روز کاهش یافته است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اهمیت کاهش زمان توقف کار
پاالیشگاهها در دوره تعمیرات گفت :این بازه زمانی پارسال  201روز بود که برای
امسال  174روز در نظر گرفته شده که این کاهش زمان توقف ،معادل افزایش
 7میلیارد و  400میلیون مترمکعبی فرآورش گاز است.

معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه  3عملیات انتقال گاز خبر داد
نیروگاه خورشیدی  20کیلوواتی با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی ،استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،نیروگاه خورشیدی
با ظرفیت  20کیلو وات در ستاد منطقه  3عملیات انتقال گاز به بهرهبرداری
رسید.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،مقدم بیکلریان ،معاون مهندسی و خدمات فنی
منطقه  3عملیات انتقال گاز با اعالم این خبر گفت :پروژه نیروگاه خورشیدی به
صورت پایلوت در منطقه  3عملیات انتقال گاز به بهرهبرداری رسید و پس از
دوره یکساله نگهداری و بررسی کیفیت بازدهی ،با تضمین بیشتری در دیگر
مناطق نیز قابلیت اجرا خواهد داشت.
وی افزود :این نیروگاه قابلیت تولید توان  20کیلووات ساعت برق را دارد که
به صورت متصل به شبکه است و با در نظر گرفتن بهطور میانگین  300روز
آفتابی در سال و روزانه  5ساعت تابش ،حداقل  30مگاوات ساعت برق را در
سال تامین میکند.
معاون مهندسی و خدمات فنی منطقه  3عملیات انتقال گاز ،عمر بهرهبرداری
از این نیروگاه را  20سال اعالم کرد و ادامه داد :با توجه به اینکه نیروگاه
خورشیدی ،متصل به شبکه و فاقد باتریهای ذخیرهکننده است ،در طول مدت
بهرهبرداری هیچ هزینه تعمیراتی به همراه نخواهد داشت.
بیکلریان اظهار کرد :با توجه به اینکه هر کیلو وات ساعت برق تولیدی از طریق
سوختهای فسیلی حداقل معادل  700گرم گاز  CO2وارد جو میکند ،این
نیروگاه جلو نشر  21تن گاز گلخانهای در سال را میگیرد.

گاز دولتی ،خدمات خصوصی ،هدف ملی
شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکتهای خدماترسان زیرمجموعه
وزارت نفت که هم در بخش صنعتی ( فراورش گاز ،انتقال و  ) ...فعال است و
هم بهطور مستقیم با مردم در ارتباط است ،موفق شده بیش از  90درصد کاالها
و تجهیزات مورد نیاز خود را با تکیه بر توان سازندگان داخلی کشور تامین کند.
استفاده از تولید داخلی کشور در صنعت گاز ،افزون بر آنکه سبب «رونق تولید»
و اشتغالزایی برای بخش خصوصی میشود ،نیاز این صنعت به شرکتهای
خارجی برای تولید سریع ،دقیق و پشتیبانی پس از بهرهبرداری را نیز برطرف
میکند ،اما این موضوع سبب نمیشود تا پیمانکاران و سازندگان بخش
خصوصی نیز هر محصولی را با هر میزان کیفیتی (خوب یا بد) به شرکتهای
گاز ،پاالیشگاههای گاز و مجموعه انتقال گاز و مهمتر از همه ،شرکت مهندسی
و توسعه گاز ایران که متولی احداث و اجرای پروژههای عظیم صنعت گاز کشور
است ،ارائه کنند.
بدون تردید ،شرکت ملی گاز ایران نیز برای دریافت محصوالت ،تنها ایرانی
بودن را مدنظر ندارد ،بلکه لحاظ کردن استانداردها ،بهرهمندی از کیفیت و قابل
اطمینان بودن ،نکاتی هستند که از سوی بازرسان و کارشناسان شرکت ملی گاز
ایران مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
محصوالت باکیفیت تولید کنید
مسعود زردویان ،رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران است .وی درباره
استفاده از محصوالت ایرانی در صنعت گاز توضیح داد و با اشاره به اهمیت
پروژههای گازی و حساسیت آنها گفت :ما از شرکتهای تولیدکننده و فعال در
بخش صنعت گاز انتظار داریم با در نظر گرفتن حساسیت و ایمنی پروژههای
گاز ،محصوالتی با کیفیت و استانداردهای روز تولید کنند ،زیرا کیفیت یکی از
اولویتهای بخش صنعت گاز است .با توجه به اینکه کاالهای مورد نیاز شرکت
ملی گاز ایران از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است ،بنابراین کاالهایی که با
کیفیت پایین تولید میشود ،از نظر ما مشکل دارند و تولیدکنندگان ما همواره
ش ببرند.
باید کیفیت تولید خود را باال و طبق استانداردهای روز پی 
زردویان معتقد است ،یکی از بزرگترین امتیازات شرکتهای بزرگ دنیا نسبت
به دیگر شرکتها ،توجه به دانش فنی تجمیع شده در غالب دستورعملها
است و موضوعی که شرکت ملی گاز ایران اکنون به دنبال آن است برونسپاری
فرآیندها است ،بنابراین باید معین شود که چطور فرآیندی را برونسپاری و

همزمان الزامات استاندارد را نیز اعمال کنیم ،به گونهای که هم از نظر مالی
برای مجموعه به صرفه باشد و هم از نظر فنی و امنیتی ،رعایت استانداردها به
صورت کامل انجام شود.
حمایت از بخش خصوصی
حسن منتظرتربتی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از جمله مدیرانی است که
حمایت خود و شرکت زیرمجموعهاش از بخش خصوصی را اعالم کرده است .او
در آخرین نشست مجمع عمومی عادی شرکت ملی گاز ایران ،توانمندسازی
بخش خصوصی ،گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه و ارتقای فناوری در بخش
گاز را از مهمترین برنامههای آینده شرکت ملی گاز ایران در سال  98عنوان کرد
و گفت :تبدیل تجربیات به فرآیندها و مستند کردن آنها در واگذاری فعالیتها
به بخشهای خصوصی کمک خواهد کرد.
به گفته تربتی ،شرکت ملی گاز ایران باید در یک دوره دو ساله همه فرآیندهای
بخشهای قابل برونسپاری در شرکت انتقال گاز را شناسایی و به بخش
خصوصی واگذار کند ،اما بر روند عملکرد آنها نظارت و کنترل داشته باشد.
شایان ذکر است ،مطابق برنامهریزی شرکت ملی گاز ایران ،تنها بخشهایی
برونسپاری میشوند که در اجرای وظایف اصلی این شرکت خللی ایجاد نکنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در زمستان  ،97از واگذاری مدیریت شبکه گاز
کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت :ما در چارچوب مدیریت تامین انرژی
پاک و مطمئن برای مردم ،باید روابط و قوانین برونسپاری را ارتقا دهیم تا در
آینده نزدیک ،بهرهبرداری از پاالیشگاهها ،بهرهبرداری خطوط لوله و توزیع گاز
در شهرها به بخش خصوصی واگذار شود.
ارتقای توان سازندگان داخلی هدف شرکت ملی گاز ایران است
سعید پاکسرشت ،مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران نیز در نشست
سازندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان با مدیران بازرگانی مجتمع گاز پارس
جنوبی ،ورود شرکتهای دانشبنیان به زنجیره تامین کاالهای مورد نیاز صنایع
و فضای کسبوکار را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :مجتمع گاز پارس جنوبی
دارای یک هدف مشخص برای بومیسازی و داخلیسازی تجهیزات مورد نیاز
صنعت گاز است ،به همین سبب ارتباط مناسبی با شرکتهای داخلی برقرار
شده است ،زیرا اهداف مورد نظر شرکت ملی گاز ایران و تامینکنندگان بر

مبنای ارتقای توان ساخت داخل از سوی سازندگان داخلی بنا نهاده شده است.
شرکت ملی گاز ایران یک سازمان دولتی است ،اما هر آنچه انجام میدهد در
نهایت با هدف ارائه خدمات مطلوب و مناسب به همه بخشهای کشور است .از
درآمدزایی و ارزآوری حاصل از صادرات گاز تا توسعه شبکه گازرسانی به شهرها
و روستاها ،همه در خدمت رشد و توسعه کشور است.
بهرهمندی از توان و تجربه شرکتهای دانشبنیان ،استفاده از کاالهای ساخت
داخل با هدف رونق تولید و نادیده گرفتن تحریمها و برونسپاری بخشهای
مختلف صنعت گاز به بخش خصوصی نیز نشاندهنده اعتماد این سازمان دولتی
به توانمندی شرکتها و پیمانکاران ایرانی است که در مقابل این اعتماد ،انتظار
دریافت کاال ،خدمات و پشتیبانی مطلوب و استاندارد نیز وجود دارد.
آنچه مهم است ،دستیابی به هدف مشترک میان شرکت ملی گاز ایران و
پیمانکاران برای توسعه کشور و خدماترسانی به مردم است .جوانانی که در
کارگاههای پاالیشگاهها چشم به قطعات و ابزارها میدوزند و فکر خود را برای
چگونگی ساخت یک قطعه جدید به کار میگیرند تا در نخستین مصاحبه
مدیرعامل پاالیشگاه ،نام قطعهشان به عنوان یک تولید ملی به میان آورده
شود؛ کارشناسانی که شبانهروز در اتاقهای کنترل ،زیر و بم کارکرد ایستگاهها
و خطوط گاز را از نظر میگذرانند؛ کارگرانی که زیر تیغ آفتاب مشغول تعمیر
خطوط و دستگاهها هستند؛ مدیرانی که در پی قراردادها و تفاهمنامهها و
ارزآوری هستند تا شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها و نخبگانی که هوش
و ذکاوت و تخصص و تجربه خود را در اختیار بخشهای مختلف صنعت گاز
میگذارند همه با هم به سوی یک هدف که همان توسعه کشور است گام
برمیدارند.
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پتروشیمی

نیمه اول و دوم فروردین ماه 1398

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاهی کوتاه به رویدادهای مهم صنعت پتروشیمی در سالی که گذشت

سال افتتاح
سال تغییر98 ،
97
ِ
ِ

صنعت پتروشیمی در سالی که گذشت ،تحوالت و روزهایی موفق و شلوغ
داشت .دو پتروشیمی مرجان و پردیس به همراه فاز نخست نیروگاه مجتمع
پتروشیمی دماوند با حضور رئیس جمهوری افتتاح شدند و در ادامه هم برخی
پتروشیمیهای مهم همچون متانول کاوه به مرحله پیشراهاندازی رسیدند.
پیشرفت عملیات اجرایی و افزایش تولیدات و صادرات محصوالت واحدهای در
حال بهرهبرداری هم رکوردهایی قابل توجه داشته است .بیژن زنگنه ،وزیر نفت
نیز وعده افتتاح فاز اول الفین پتروشیمی بوشهر ،الفین ایالم ،متانول سبالن،
اوره و آمونیاک لردگان ،پتروشیمی میاندوآب و پاالیشگاه گاز بیدبلند را داده و
همه اینها نوید سالی پرکار و پرخبر را میدهد.
روزهای افتتاح و باال رفتن پرچم پتروشیمی
مرجان

پتروشیمی مرجان که از طرحهای برنامه پنجم توسعه شرکت ملی صنایع
پتروشیمی است ،شهریورماه افتتاح شد .ظرفیت این مجتمع  5هزار تن در روز
و ساالنه یک میلیون و  650هزار تن است که در فاز  2منطقه ویژه اقتصادی
پارس جنوبی عسلویه احداث شده است.
پردیس

فاز سوم پتروشیمی پردیس نیز همزمان با پتروشیمی مرجان به عنوان بزرگترین
مجتمع تولیدکننده اوره و آمونیاک خاورمیانه با حضور رئیس جمهوری در
شهریور  97افتتاح شد .مجموع تولید ساالنه سه فاز این پتروشیمی ۲ ،میلیون
و  ۴۰هزارتن آمونیاک و  ۳میلیون و  ۲۲۵هزارتن اوره است ،از این میزان
اوره  ۷۰۰هزارتن صرف بازار داخل و کشاورزی و  ۲میلیون و  ۵۰۰هزارتن به
کشورهای اروپایی ،آرژانتین ،برزیل و آمریکای جنوبی صادر میشود.
دماوند

فاز یک نیروگاه پتروشیمی دماوند شامل  ۶۴۸مگاوات برق و  ۷۸۰تن بخار
میشود که شهریورماه از سوی رئیس جمهوری به صورت رسمی افتتاح شد و
تامینکننده یوتیلیتی برای  ۲۴طرح پتروشیمی فاز دوم عسلویه است .این واحد
برق مورد نیاز مجتمعهای مهر ،مروارید ،کاویان ،انتخاب ،تخت جمشید ،مرجان،
بوشهر ،مخازن سبز عسلویه و واحدهای آبگیر و یونیت اول واحد تفکیک هوای
فشرده را تامین میکند .همچنین واحد بخار آن بخار مورد نیاز پتروشیمی مهر،
مروارید ،کاویان و مرجان را تامین میکند و در آینده نیز نیاز سایر طرحهای در
حال ساخت در فاز  2را تامین خواهد کرد.
افتتاحهای بهارانه در راه است

متانول کاوه

طرح متانول کاوه ،یکی از پروژههای پیشراهاندازی شده پتروشیمی است که
سهمی قابل توجه در افزایش تولیدات سال آینده دارد .این پروژه با تولید روزانه

 7هزارتن یکی از بزرگترین واحدهای متانولی جهان است که به دلیل نزدیکی
به دریا و داشتن اسکله اختصاصی امتیاز خوبی برای صادرات دارد.
بوشهر

ساخت فاز نخست پتروشیمی بوشهر هم این روزها به پیشرفت قابل توجهی
رسیده است .گازهای دریافتی از فازهای  7 ،6و  8پارس جنوبی در این فاز
شیرینسازی و گاز غنی به واحد بازیافت اتان ارسال میشود .متان هم برای
سوخت و هم برای خوراک واحد متانول است و نیمه نخست سال  98شاهد
راهاندازی واحد متانول پتروشیمی بوشهر خواهیم بود.

متانول سبالن

فاز نخست مجتمع متانول بوشهر شامل واحدهای متانول ،استحصال اتان و
شیرینسازی گاز به مرحله پیشراهاندازی رسیده است .این مجتمع با ظرفیت
تولید ساالنه یک میلیون و  ٦٥٠هزارتن متانول ،یک میلیون تن الفین550 ،
هزارتن اتیلن گلیکول ٣٠٠ ،هزارتن پلیمر سنگین و سبک و  300هزارتن اسید
استیک اجرا میشود .پتروشیمی بوشهر در فاز  ۲عسلویه در زمینی به مساحت
 ۶۲هکتار اجرا میشود.
الفین ایالم

فاز دوم پتروشیمی ایالم شامل پروژههای گوگردزدایی خوراک ( )SRUو الفین
است .فاز دوم محصوالتی نظیر اتیلن ،بنزین پیرولیز ،پروپیلن در گریدهای
شیمیایی و پلیمری و سوخت مایع نیز به سبد محصوالت پتروشیمی ایالم اضافه
خواهد شد .پتروشیمی ایالم از لحاظ وسعت ،ظرفیت تولید و تعداد واحدهای
فرآیندی ،بزرگترین پتروشیمی غرب کشور است و میتواند ساالنه  150هزارتن
اتیلن مازاد بر مصرف واحد پلی اتیلن خود را به خط لوله اتیلن غرب تزریق کند.
لردگان

طرح پتروشیمی لردگان نیز یکی دیگر از برنامههای افتتاح در سال  98است.
مجتمع پتروشیمی لردگان با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و  755هزارتن
محصول در استان چهارمحال و بختیاری (منطقه فالرد) در فاصله  55کیلومتری
شهرستان لردگان در حال ساخت است .محصوالت تولیدی مجتمع پتروشیمی
لردگان اوره و آمونیاک است که بخش عمدهای از آمونیاک برای تولید اوره در
داخل مجتمع مصرف میشود و مابقی برای عرضه مستقیم به بازار در نظر گرفته
شده است .عمدهترین کاربرد آمونیاک در تولید انواع کودهای شیمیایی است.
بیدبلند

ساخت طرح پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با تدبیر وزیر نفت و تغییر مالکیت
به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مراحل پایانی قرار دارد .برای
این پروژه  3.2میلیارد دالر سرمایهگذاری شده و پیشبینی میشود درآمد آن
ساالنه  700میلیون دالر باشد 1.5 .تن محصول اتان این پروژه از طریق خط

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم

استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی اولویت پتروشیمی جم است
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم گفت
تالش میشود طرح �ABS & Rub
 berشرکت پتروشیمی جم با استفاده
حداکثری از توان سازندگان ایرانی به
بهرهبرداری برسد.
به گزارش شرکت پتروشیمی جم ،حسین
میرافضلی در دیدار نوروزی با مدیران و
کارکنان این شرکت ،مهمترین ماموریتها
و اهداف پتروشیمی جم در سال ۹۸
را تشریح کرد و گفت براساس برنامه
زمانبندی ،پیشبینی میشود طرح ABS
 & Rubberپتروشیمی جم تا شهریورماه
امسال تکمیل شود و در مدار تولید و
بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با اعالم اینکه همزمان با افزایش تحریمها و محدودیتها ،استفاده از توان
و ظرفیت سازندگان و صنعتگران ایرانی امسال در اولویت قرار گرفته است ،از
آغاز عملیات اجرایی نخستین طرح  PDHPPدر عسلویه با هدف تکمیل زنجیره
ارزش پروپان بهعنوان یکی از برنامههای اولویتدار پتروشیمی جم در سال ۹۸
نام برد و تصریح کرد هماکنون مطالعات پایه و مهندسی این طرح انجام شده،
زمین برای ساخت پروژه تامین و بهزودی عملیات اجرایی و انتخاب پیمانکار
این طرح آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم عنوان کرد تاپکو با در اختیار داشتن سه
شرکت زیرمجموعه بهویژه دو شرکت فعال در صنایع تکمیلی و پاییندستی
پتروشیمی به هلدینگ تبدیل شده و مهمترین ماموریت این هلدینگ تکمیل
زنجیرههای ارزش و تولید محصوالت ارزشمند در صنعت پتروشیمی است.

میرافضلی از انجام پروژه تعمیرات
پتروشیمی جم در سال  ۹۷بهعنوان
یکی از بزرگترین پروژههای تعمیرات
و نگهداری در تاریخ صنعت پتروشیمی
کشور یاد کرد و گفت در این پروژه
همه واحدهای تولیدی و فرآیندی تعمیر
اساسی شدند و بدون حادثه این پروژه
تکمیل و اهداف اجرای آن نیز بهطور کامل
تحقق یافته است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره
به انجام پروژه گسترده تعمیراتی در اوج
آغاز تحریمها افزود با پایان تعمیرات ،هم
اکنون وضع تولید در تمامی واحدهای
فرآیندی پتروشیمی جم رضایتبخش
است و در این پروژه افزون بر تعمیر واحدها ،تعویض تیپ مشعل ،اصالح و
افزایش ظرفیت واحد الفین ،بازسازی و نوسازی لولههای  GRPدر دستورکار
قرار گرفت.
میر افضلی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید اتیلن نخستین کوره واحد الفین
پتروشیمی جم در سال  ،۹۷تصریح کرد با اجرای این پروژه ظرفیت تولید اتیلن
حدود  ۱۵درصد افزایش یافت و عملیات افزایش ظرفیت دیگر کورهها نیز در
سال  ۹۸با توان و دانش داخلی در دستور کار قرار گرفت.
وی از افزایش ظرفیت مصرف و دریافت  C۳+بهعنوان یکی دیگر از برنامههای به
نتیجه رسیده پتروشیمی جم در سال  ۹۷نام برد و عنوان کرد امیدواریم امسال
در کنار تحقق اهداف و برنامههای تولید ،کاهش ریسک تولید در مجتمعهای
پتروشیمی همجوار با دریافت بیشتر  ،C۳+زمینه برای تولید محصوالت ارزشمند
فراهم شود.

لوله  ۹۵کیلومتری به پتروشیمی گچساران ارسال میشود و با تولید اتیلن در
این مجتمع ،خوراک طرح های خط لوله اتیلن غرب شاخه دنا تامین میشود.

میاندوآب

برنامه مجتمع پتروشیمی میاندوآب معروف به واحد پلی اتیلن سنگین ،تولید
 175هزارتن در سال است .طرح اولیه این پروژه تولید  300هزارتن محصول
پی وی سی بود که بعد از مطالعات و بررسی اقتصادی به تولید پلی اتیلن تغییر
یافت .این پتروشیمی مراحل پایانی ساخت را میگذراند و به گفته وزیر نفت در
سال  98آماده بهرهبرداری خواهد بود.
آغازی امیدوارانه در پایان سال

آغاز عملیات اجرایی طرح اتیلن اکساید اندیمشک هم یکی دیگر از خبرهای
خوب بود که  16اسفند ماه و در روزهای پایانی سال با حضور وزیر نفت انجام
شد .طرح جدید  ۳۰۰هزارتنی اتیلن اکساید و محصوالت پایین دست اندیمشک
قرار است با حدود  ۳۸۸میلیون دالر سرمایهگذاری هلدینگ خلیج فارس اجرا
شود .طرح جدید پتروشیمی اندیمشک افزون بر اتیلن اکساید و محصوالت
پایین دست صنعت ،دیگر محصوالت زنجیره اتیلن اکساید شامل منو اتیلن
گالیکول ،اتواکسیالت ،گالیکول اتر ،اتانول آمین و  MDEAرا هم تولید و عرضه
خواهد کرد.
ایران پالست از پله دوازدهم هم گذشت

همچنین در سال جاری دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران پالست با شعار
«رونق کسبوکار جهانی صنعت پالستیک» و با مشارکت  ۶۶۵شرکت داخلی
و خارجی از  ۳۵کشور دنیا از جمله آلمان ،ایتالیا ،سوییس ،اتریش ،قبرس،
بلژیک ،صربستان ،تایلند ،یونان ،هند ،هلند ،ترکیه ،چین ،تایوان و کره جنوبی
برگزار شد.
تغییرات در سکان مدیریت پتروشیمی

آبان ماه امسال هم وزیر نفت در حکمی بهزاد محمدی را به عنوان مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب کرد .او پیشتر
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) بود و جایگزین رضا
نوروززاده در این شرکت شد.

ثبت رکوردهای جدید تولید در
پتروشیمیهای غرب کشور
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ثبت رکوردهای جدید تولید
در پتروشیمیهای غرب کشور خبر داد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،قدرتاهلل فرجپور اظهار کرد :از ابتدای
سال گذشته تا  26اسفند ماه  ،97مجتمع پتروشیمی لرستان حدود  5درصد،
پلیمر کرمانشاه  8درصد ،کردستان  18درصد و مهاباد  8درصد نسبت به سال
 1396رشد تولید را محقق و محصوالت پلیمری خود را افزون بر عرضه در داخل
کشور به کشورهای مختلف صادر کردند.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب پتروشیمی ایالم براساس برنامهریزیهای انجام
شده ،افزود :امسال با تولیدی شدن واحد الفین پتروشیمی ایالم ،شاهد تأمین
بخشی از اتیلن مورد نیاز این مجتمع از این واحد خواهیم بود.
فرجپور ادامه داد :در سال  97پتروشیمی کاویان به عنوان تأمینکننده اصلی
خوراک خط لوله اتیلن غرب ،رشد  36درصدی تولید اتیلن را به ثبت رساند
و بدین ترتیب پتروشیمیهای واقع در مسیر این خط توانستند اتیلن بیشتری
دریافت کنند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر اتیلن مورد نیاز مجتمعهای متصل به خط اتیلن
غرب ،بیشتر توسط پتروشیمی کاویان تأمین میشود و با توجه به اولویت تأمین
نیاز داخل کشور ،اتیلن مازاد دیگر مجتمعهای الفینی منطقه عسلویه نیز به
خط تزریق میشود .همچنین در آینده نزدیک با راهاندازی واحد الفین مجتمع
پتروشیمی ایالم ،به تدریج وابستگی این مجتمع به خط غرب کاهش خواهد
یافت.

پاالیش و پخش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت:

ارزان بودن انرژی مجوزی برای هدررفت سرمایه ملی نیست
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با تاکید بر
اصالح قیمت سوخت و ساماندهی مدیریت تقاضا گفت:
ارزان بودن و در دسترس بودن انرژی مجوزی برای این
مصرف بی رویه و هدررفت سرمایه ملی نیست.
به گزارش شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور،
محسن دالویز در نخستین نشست شورای مدیران این
شرکت با اشاره به مصرف حداکثری بنزین در تعطیالت
نوروز افزود :شرایط اقتصادی جامعه اقتضا میکند که
امسال به موضوع بهینهسازی مصرف انرژی توجه
ویژهای داشته باشیم.
وی اظهار کرد :تا زمانیکه اصالح قیمت سوخت به صورت
قانونی صورت نپذیرفته تک تک ما ایرانیان وظیفه داریم
در ذیل سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی
مقام معظم رهبری و قانون اصالح الگوی مصرف مصوب
مجلس شورای اسالمی ،احساس مسئولیت بیشتری در
مصرف صحیح انرژی در بخشهای خانگی ،حملونقل،
صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با انتقاد

از عملکرد خودروسازان درباره مصرف باالی سوخت
در خودروهای داخلی گفت :ضرورت دارد صنعت
خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و
مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام الزم را انجام دهد.
دالویز همچنین با اشاره به اتفاقهای اخیر پیرامون سپاه
پاسدارن انقالب اسالمی و تحریم این نهاد انقالبی نظام
مقدس جمهوری اسالمی از سوی آمریکا اظهار کرد:
همه وجود ایران عزیز وابسته به سپاه پاسدران انقالب
اسالمی است و ما در هر جایگاهی که هستیم وظیفه
داریم از سپاه حمایت کنیم.

شدید به دلیل حفاظت از تجهیزات الکترونیکی و برقی
ممکن است سوختگیری برای دقایقی متوقف شود.
در غیر این صورت حتی در صورت قطع برق شبکه
سراسری هم با استفاده از توان ژنراتورهای برق که در
همه جایگاههای عرضه سوخت وجود دارد ،به راحتی
سوختگیری خودروها امکانپذیر است و ادامه مییابد.
موجودی سوخت همه جایگاهها در همه استان هر لحظه
به صورت برخط (آنالین) رصد میشود و در صورت لزوم،
فرآورده جایگزین بالفاصله ارسال میشود».

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبر داد

ذخیرهسازی بیش از  2میلیون لیتر سوخت در مناطق سیلزده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از
ذخیرهسازی  2میلیون و  170هزار لیتر انواع فرآورده
در فروشندگیهای روستایی و توزیع سوخت رایگان در
مناطق سیلزده استان گلستان و مازندران خبر داد.
سیدمحمدرضا موسویخواه در گفتوگو با خبرنگار
شانا گفت :با توجه به اطالعرسانی ستاد بحران پیش از
رویداد سیل ،بیش از  360هزار لیتر بنزین ،بیش از 560
هزار لیتر نفت سفید و بیش از یک میلیون و  250هزار
لیتر نفتگاز در فروشندگیهای روستایی استان گلستان
ذخیرهسازی شده که کمک موثری برای تامین کامل
سوخت این مناطق بوده است.
وی همچنین از استقرار جایگاههای سیار بنزین
در شهرستان آق قال و دو نفتکش کوچک نفتگاز و
همچنین توزیع ظرفهای  20لیتری بنزین برای تامین
سوخت قایقها و بالگردهای امدادی در این شهرستان
خبر داد.
توزیع بیش از  50هزار لیتر سوخت رایگان
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین
از ارائه بیش از  50هزار لیتر نفت گاز رایگان به تراکتورها
و خودروهای امدادی و توزیع بیش از هزار لیتر بنزین
رایگان میان قایقهای امدادی و تامین سوخت مورد نیاز
بیش از  55فروند از بالگردهای امداد و نجات خبر داد
و افزود :از ابتدای وقوع بحران در استانهای سیلزده،

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین مصرف
بنزین سراسر کشور را در روز پنجشنبه (یکم فروردینماه )98
 94میلیون لیتر اعالم کرد که این مقدار در مقایسه با مدت
مشابه پارسال (یکم فروردینماه  )97با ثبت رقم  98میلیون و
 732هزار لیتر 4.7 ،درصد کاهش نشان میدهد.
مناطق سیوهفتگانه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران در آمادگی کامل برای سوخترسانی نوروزی به مسافران
در نخستین روزهای بهار سال  ۹۸به سر میبرند؛ اعزام  ۶اکیپ
جداگانه به  ۶محور مواصالتی مهم کشور ،کشیکهای نوروزی در
ستاد و مناطق ،آغاز طرح نظارت نوروزی بر عرضه فرآوردههای
نفتی از روز  ۲۹اسفند ،نظارت مستمر بر کیفیت فرآوردههای
توزیعی با آزمایش فرآوردهها ،تامین نفتگاز مورد نیاز اتوبوسرانی
و کامیونها و تامین مطلوب سوخت مورد نیاز  ۶۰فرودگاه کشور
از جمله اقدامهایی است که این شرکت برای تامین بهموقع
سوخت مسافران نوروزی انجام میدهد.

اپلیکیشن «باک» امکانی برای بهبود
خدماترسانی به مردم
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به گزارش
پایگاه خبری اقتصاد آنالین جوابیهای را منتشر کرد.

متن توضیحات روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان به شرح زیر است:

شهروندان گرامی مستحضر باشند که دستورعملهای
ایمنی و حفاظتی الزم به جایگاههای عرضه سوخت داده
شده و تنها در مواقع اورژانسی مانند رعد و برق شدید
به دلیل امنیت مشتریان و خودروها یا بارندگی بسیار

مصرف بنزین سراسر کشور با ثبت رقم  101میلیون و  800هزار
لیتر در مقایسه با مدت مشابه پارسال  4.3درصد افزایش یافت.

کاهش  4.7درصدی مصرف بنزین کل کشور در یکم فروردینماه
98

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان
در خصوص شایعههای اخیر در فضای مجازی درباره
عرضه سوخت در این استان به منظور تنویر افکار
عمومی توضیحاتی را ارائه کرد.

باوجود قطعی چند ساعته ارتباط جادهای بین چند
شهرستان در شرق و غرب استان؛ عرضه سوخت در
هیچ بخشی از هرمزگان حتی برای لحظهای متوقف
نشده است.

افزایش  4.3درصدی مصرف بنزین کل
کشور در دومین روز سال 98
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم کرد:
مصرف بنزین کل کشور در روز دوم فروردینماه پارسال97،
میلیون و  606هزار لیتر بود.

توضیحات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان
درباره عرضه سوخت

« با تمهیدات اندیشیده و تالشهای خانواده بزرگ
صنعت نفت در هرمزگان ،همه جایگاههای عرضه
سوخت و فرآوردههای نفتی در استان فعال هستند و به
اندازه کافی موجودی سوخت برای تحویل به هموطنان
گرامی ،ذخیره و توزیع شده است.
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شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی سوخت بالگردهای
امدادی ارتش و سپاه را تامین کرده و همچنین 180
هزار کیلوگرم گاز مایع (پیکنیک) در بین خانوارها
توزیع شده است.
موسویخواه تاکید کرد :خوشبختانه تاکنون هیچ گونه
گزارشی مبنی بر کمبود سوخت دریافت نکردهایم و
حتی در حاشیه مناطقی نظیر پل خرمشهر ،پل مرکزی،
شهرک شیرمحمدلی و جایگاه توکلی شهرستان آق قال
نسبت به سوخت رسانی به مردم اقدام میشود.
وی همچنین تامین سوخت دوم برای جایگاههای
عرضه گاز طبیعی با افت فشار گاز ،ارسال نفت گاز به
مرغداریهای مناطق سیلزده و راهاندازی جایگاههایی
که تحت تاثیر سیل قرار گرفته بودند را از دیگر اقدامهای
این شرکت برای تامین سوخت مناطق سیلزده استان
گلستان و مازندران عنوان کرد.
موسویخواه تصریح کرد :با توجه به پیشبینیهای
سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیالب در
استانهای شمالی و غرب کشور ،همه مناطق شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی و همچنین استانهای
همجوار و معین آمادهباش هستند تا در صورت بروز
بحران سریعا تاسیسات تحت تاثیر قرار گرفته را
به بهرهبرداری برسانند ،همچنین سوخت کافی در
فروشندگیهای روستایی ذخیرهسازی شده است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،این شرکت در پاسخ به گزارش پایگاه خبری
اقتصاد آنالین جوابیهای را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر
است« :پایگاه خبری اقتصاد آنالین با انتشار گزارشی در روز
بیستوهشتم اسفندماه سال گذشته ( )۹۷با عنوان «رونمایی
دوباره از یک اپلیکیشن قدیمی /کفگیر شرکت ملی پخش به
ته دیگ خورد» به موضوع رونمایی از اپلیکیشن باک در نشست
خبری روز  ۲۲اسفند سال  ۹۷این شرکت پرداخته و مدعی شده
است که هدف از این اقدام ،رونمایی نمایشی و مجدد به منظور
فریب افکار عمومی بوده است ،این در حالی است که معرفی این
اپلیکیشن در حاشیه نشست خبری یادشده به منظور اعالم تغییر
نام آن به «باک» و تشریح امکانات و ابزارهای تازه افزوده شده به
این اپلیکیشن بوده است و بهرغم ادعاهای بیاساس مطرحشده
در گزارش یادشده برای رونمایی چندباره این اپلیکیشن ،هدف از
این اقدام از سوی روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران استفاده از فرصت رسانهای به وجود آمده به منظور
شناساندن قابلیتهای این اپلیکیشن و معرفی هر چه بیشتر آن
به منظور خدماترسانی موثر به مشتریان بهویژه در آستانه ایام
تعطیالت عید نوروز و افزایش سفرها بوده است.
ذکر این نکته ضروری میرسد که نشست مذکور همان طور که
با عنوان «تشریح برنامههای خدماترسانی به مسافران نوروزی و
طرح نظارت بر عرضه مطلوب فرآوردههای نفتی» برگزار شد در
جهت اطالعرسانی به مشتریان و رانندگان خودروها و مسافران
نوروزی برگزار شده و هدف از طراحی این اپلیکیشن نیز تسهیل
در دسترسی رانندگان بهویژه در ایام شلوغ و پر تردد سال برای
یافتن موقعیت جایگاههای سوخت در جادهها و شهرها در سطح
کشور بوده است.
همچنین جهت اطالع نگارنده الزم است یادآوری شود که شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران یک شرکت پروژهمحور نبوده
و رسالت اصلی این شرکت نیز افتتاح پروژه نبوده و تامین و توزیع
مطلوب و بهموقع سوخت در سراسر کشور و تسهیل دسترسی
مردم به سوخت مورد نیازشان جزو اهداف کالن این شرکت
است و اتفاقا به همین دلیل از سوی افکار عمومی و نمایندگان
رسانههای خبری انتظاری جهت رونماییها و بهرهبرداریها و
روبان بریدنها نمیرود .لذا به نظر میرسد ادعاهای عجیب
مبنی بر رونمایی نمایشی و صرف هزینههای بسیار آن هم برای
اپلیکیشنی که با استفاده از توانمندی داخلی در سالهای گذشته
طراحی و متناسب با پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات مجددا ً
توسط همان گروه بهروزرسانی شده و ارتقا یافته و بهطور رایگان
در دسترس عموم قرار گرفته ناشی از کم اطالعی نگارنده بوده
است».
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اخبار
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

انتقال نفت خام و فرآورده کشور به صورت
عادی در جریان است
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با
اشاره به بارشهای سیل آسا در کشور گفت :خوشبختانه
وضعیت خطوط لوله نفت خام و فرآورده کشور مناسب
بوده و انتقال نفت و فرآورده به صورت عادی در جریان
است.
عباسعلی جعفرینسب ضمن تاکید بر آمادهباش کامل
مناطق دوازدهگانه خطوط لوله و مخابرات در کل کشور
با توجه به شرایط نامساعد جوی گفت :تنها در برخی
مناطق از جمله مناطق شمالی ،لرستان و خوزستان
پوشش برخی خطوط به دلیل شدت بارش ها شسته شده
است که همکاران ما در این مناطق به صورت شبانهروزی
در حال فعالیت ایمن سازی هستند.
وی افزود :در روزهای نخستین سال قسمتهایی از
پوشش خط لوله فرآورده ری  -ساری به دلیل طغیان
رودخانه تجن از بین رفته و خط حالت لرزش پیدا کرده
بود که به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه خط لوله
مذکور حدود سه ساعت متوقف و عملیات ایمن سازی و
پایهکوبی اطراف آن انجام شد و خط در مدار بهرهبرداری
قرار گرفت.
جعفرینسب همچنین درباره خط لوله فرآورده اهواز -
ری که روز گذشته در محدوده اندیمشک دچار شکستگی
شده بود ،گفت :همکاران ما در منطقه در حال تعمیر
خط هستند که با توجه به قرارگیری خط در عمق 6
متری زمین و توفان و بارش های شدید ،عملیات تعویض
بخشی از خط لوله که دچار مشکل شده بود نهایتا تا
پایان امروز به اتمام رسیده و خط در مدار بهرهبرداری
قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر آمادگی کارکنان خطوط لوله برای رفع
آسیبهای احتمالی به دلیل بارش ها گفت :پوشش برخی
خطوط از جمله دو خط لوله  16و  10اینچ فرآورده اهواز
به تهران در منطقه خوزستان به دلیل شدت بارش ها و
جاری شدن سیالب از بین رفته بود که عملیات ایمن
سازی این خطوط نیز انجام شد.

توزیع  500هزار لیتر انواع فرآورده
نفتی در مناطق سیلزده گلستان
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گلستان از توزیع  500هزار لیتر انواع فرآورده در مناطق
سیلزده استان خبر داد.
به گزارش شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گلستان ،عیسی افتخاری در این باره گفت :با استقرار
جایگاه عرضه سوخت سیار در شهرستان آققال  70هزار
لیتر بنزین به خودروهای امدادی و قایقهای موتوری
امدادرسان توزیع شده است.
وی همچنین از توزیع حدود  350هزار لیتر نفتگاز به
خودروهای سنگین ،ماشینآالت راهداری و تراکتورهای
فعال در مناطق سیلزده خبر داد و افزود 35 :هزار لیتر
نفتسفید به خانوارهای قابل دسترسی گرفتار در سیالب
و اماکن اسکان اضطراری در مناطق سیلزده توزیع شده
است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گلستان تاکید کرد :باتوجه به گستردگی سیالب و
نیاز به امدادرسانی از طریق بالگردهای هالل احمر،
سپاه و ارتش ،حدود  26هزار لیتر فرآورده  JP4برای
سوخترسانی به این بالگردها توزیع شده است.
افتخاری تصریح کرد :با یاری خداوند متعال و تالش
شبانهروزی و بیوقفه همکاران بسیجی در سطح منطقه
و تمهیدات اتخاذ شده و با توجه به گذشت حدود 20
روز از وقوع سیل گسترده در سطح استان گلستان،
عملیات سوخترسانی و خدماتدهی به سیلزدگان و
امدادرسانان و خودروها و ماشینآالت امدادی بهخوبی
انجام شده است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود
ندارد.
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

توسعه پارس جنوبی به سیاستهای کالن توسعه کشور یاری رسانده است
مشکینفام با بیان اینکه تاکنون از میدان گازی پارس
جنوبی ،یک و نیم تریلیون مترمکعب گاز طبیعی برداشت
شده است ،اظهار کرد :فرآیند توسعه و گسترش فازهای
میدان پارس جنوبی از ابعاد گوناگون به سیاستهای کالن
توسعه کشور یاری رسانده است ،به گونهای که هماکنون
در کنار تامین انرژی منازل ،اماکن ،صنایع و نیروگاهها در
سراسر کشور ،کمتر بنگاه اقتصادی را خواهید یافت که
مستقیم یا غیرمستقیم ظرفیت تولید و اشتغالزایی خود
را با بهرهمندی از گاز میدان پارس جنوبی گسترش نداده
باشد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت :فرآیند توسعه
پارس جنوبی از ابعاد گوناگون به سیاستهای کالن توسعه
کشور یاری رسانده است ،به گونهای که هماکنون در
کنار تامین انرژی منازل ،اماکن ،صنایع و نیروگاهها در
کشور ،کمتر بنگاه اقتصادی را خواهید یافت که مستقیم
یا غیرمستقیم ظرفیت تولید و اشتغالزایی خود را با
بهرهمندی از گاز این میدان گسترش نداده باشد.
به گزارشی از عسلویه ،طرحهای عظیم صنعت نفت و گاز
کشور با حضور دکتر حسن روحانی ،رئیسجمهوری و بیژن
زنگنه ،وزیر نفت در استان بوشهر به بهرهبرداری رسید.
محمد مشکینفام ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ،در
آیین بهرهبرداری رسمی از فازهای  13و  22تا  24پارس
جنوبی ،با بیان اینکه امروز پس از توسعه و بهرهبرداری از
 10فاز پارس جنوبی و متعاقب آن تکمیل و افتتاح 11
فاز ،شاهد افتتاح چهار فاز دیگر در قالب دو طرح فاز  13و
فازهای  22تا  24هستیم ،گفت :این طرحها آینه تمامنمای
خودباوری ،تخصص و صالحیت متخصصان ایرانی هستند
که در زمره طرحهای عظیم صنایع نفت و گاز جهان به
شمار میآیند.
وی ،توسعه میدان گازی پارس جنوبی را حماسه صنعتی
 20سالهای توصیف کرد که از لحاظ ابعاد مدیریتی ،فنی
و مالی برازنده نام بزرگترین میدان گازی جهان است و
ادامه داد :فازهای  13و  22تا  24پارس جنوبی گام بلند
دیگری در تکمیل این حماسه و سالها کار و تالش بیوقفه
کارکنان شرکت ملی نفت ایران ،پیمانکاران ،مشاوران،
سازندگان و تامینکنندگان داخلی با سرمایهگذاری بیش
از  11میلیارد دالر و ظرفیت تولید بیش از  112میلیون
مترمکعب گاز غنی در روز هستند.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ،از جمله
مصادیق وسعت عملیات اجرایی این دو طرح میتوان به
حفر  76حلقه چاه در فاصله حدود  100کیلومتری ساحل

با مجموع متراژ حفاری حدود  250کیلومتر ،ساخت و
نصب هشت عرشه دریایی با مجموع وزن بیش از  160هزار
تن شامل عرشه ،پایه سکو و متعلقات ،لولهگذاری بیش
از  380کیلومتر خط لوله  32اینچ زیردریایی و احداث
دو پاالیشگاه عظیم گازی با هشت ردیف پاالیشی همراه
با تاسیسات جانبی و زیربنایی در زمینی به وسعت 400
هکتار اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید اقدامهای
شایستهای برای پاسخ به هدف راهبردی توسعه میدانهای
مشترک و توسعه گازرسانی داخلی انجام شده است ،تصریح
کرد :با راهاندازی پیدرپی فازهای مختلف پارس جنوبی در
دولت تدبیر و امید ،تولید روزانه گاز طبیعی از این میدان از
 280میلیون مترمکعب در سال  92با عبور از مقدار تولید
قطر به حدود  660میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

مشکینفام درباره محصوالت تولیدی فازهای  13و 22
تا  24پارس جنوبی اظهار کرد :تولید روزانه 100میلیون
مترمکعب گاز شیرین برای تزریق به شبکه سراسری و
تولید روزانه  150هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات و
تامین خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و مجتمعهای
پتروشیمی ،محصوالت عمده فازهای یاده شده هستند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ،مجموع سرمایهگذاری
انجام شده برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی از ابتدا
تاکنون را مبلغی بیش از  77میلیارد دالر اعالم کرد و
گفت :با تزریق  10میلیارد دالر دیگر ،توسعه کامل این
میدان در مرحله نخست محقق میشود.

حمایت همهجانبه زنگنه از بازرسی وزارت نفت
وزیر نفت بر حمایت همهجانبه
از بازرسی وزارت نفت تاکید کرد
و گفت :در مبارزه با فساد قوم و
خویش و رفاقت نداریم.
بیژن زنگنه صبح در جمع بازرسان
چهار شرکت اصلی وزارت نفت با
تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد:
امروز در این جمع حضور پیدا
کردم تا عالوه بر قدردانی از زحمات
بازرسان ،چند نکته را به صورت مستقیم خدمت دوستان
عنوان کنم.
وی در مقدمه سخنانش به حکم معروف امیرالمومنین به
مالک اشتر اشاره کرد و یادآور شد :در این حکم آمده است
هرگز پیش تو محسن (نیکوکار) و مسی (بدکردار) یکسان
نباشند که اگر چنین شود محسن از کار نیک خویش
ناامید و دلسرد و بدکردار برکار بد خویش جری میشود.
وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی وظایف زیادی دارند
و مهمترین مسئلهای که من از شما میخواهم به آن
بپردازید ،فساد است ،تاکید کرد :چرخش مالی ساالنه
صنعت نفت حدود  ۱۵۰میلیارد دالر است که رقم باالیی
است و امکان ایجاد فساد را مهیا میکند .بنابراین در این
شرایط باید روی فساد مالی حساس باشید و بر مبارزه با
آن تمرکز کنید.
زنگنه با تاکید بر اینکه نباید با آدم فاسد مدارا و به او ترحم
کرد ،بلکه باید اشد مجازات را اعمال کرد ،افزود :البته این
بدان معنا نیست که آبروی مردم را نادیده بگیریم .آبروی
مردم مانند خونشان است .اگر آبروی کسی را به ناحق
بریزیم مثل این است که خون او را ریختهایم و پیش خدا و
جامعه مسئولیم و گرفتار عذاب الهی خواهیم شد.
وی ،نخستین شرط کسانی را که با فساد مبارزه می کنند

«سالمت» دانست و با بیان اینکه
افرادی که در این بخش کار می
کنند باید سرآمد سالمت باشند،
تاکید کرد :مالقات و صحبتهای
بازرسان باید با حساب و کتاب
باشد.
وزیرنفت با بیان اینکه در موضوع
مبارزه با فساد ،قوم و خویش و
رفاقت نداریم ،افزود :با فساد در هر
سطحی باید مبارزه کرد و کوچک و بزرگ ندارد .اینکه
فردی که فساد کرده آدم خوب و آبروداری است و به این
دلیل از کنار فساد او بگذریم اول فساد خودمان است و در
درگاه خداوند باید جوابگو باشیم.
زنگنه بر ضرورت آموزش و فراگیری قوانین از سوی
بازرسان تاکید کرد و در ادامه با بیان اینکه آدم سالم
را تشویق کنید ،ارتقا دهید و آن را در سوابق کاریاش
لحاظ کنید ،تصریح کرد :سالم و فاسد بودن دائمی نیست
و امکان خالف برای هر شخصی وجود دارد .البته آن آدمی
که خالف عمده میکند باید حذفش کنیم و نمیتوانیم
بگوییم که این دفعه را میبخشیم ،من نمیبخشم.
وی به شرایط تحریم اشاره کرد و با بیان اینکه فشارها
در این دوره از عوامل داخلی و خارجی زیاد است ،افزود:
باتوجه به اینکه شفافیت در دوران تحریم کاهش مییابد
و کار سخت تر میشود ،بنابراین باید خیلی دقت کنیم تا
فساد عمده و قابل ذکری در این مقطع زمانی پیش نیاید.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه من حامی و پشتیبان شما هستم
و با قدرت و قوت کارهایتان را انجام دهید ،افزود :اعتقادم
این است که بازرسها با جدیت به کارشان بپردازند .اولویت
از نظر من مبارزه با فساد است و شناختن کسانی است که
اقدام به فساد می کنند.

وی ،نکته دارای اهمیت درباره این دو طرح را توجه ویژه به
راهاندازی همزمان واحدهای زیست محیطی نظیر بازیافت
گوگرد ،مدیریت بهینه پساب و پسماند صنعتی و نیز
راهاندازی واحدهای با ارزش افزوده باال شامل استحصال
اتان و گاز مایع دانست و در این باره توضیح داد :راهاندازی
این واحدها نشاندهنده توجه ویژه به مسئولیتهای
اجتماعی و تکمیل زنجیره تولید است ،همچنین نکته مهم
دیگر ،بازیابی و احیای ظرفیتهای شرکت صدرا در استان
بوشهر است که پس از پیگیریهای مستمر شرکت ملی
نفت ایران برای رفع مشکالت به جای مانده از سالهای
گذشته ،این مجموعه عظیم صنعتی با به کارگیری نیروهای
بومی استان بوشهر در این دو طرح با حداکثر ظرفیت فعال
و موفق شد  10سکوی پارس جنوبی را با کیفیت مناسب
بسازد و تاکنون پنج سکو را نیز حمل ،نصب و راهاندازی
کرده است که این موضوع کمک شایانی به اشتغالزایی
مردم بومی و رونق اقتصادی استان بوشهر کرده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ،تصریح کرد :این
پویایی و تحرک ملی تاکنون از حمایت مقام معظم رهبری،
مساعدت سه قوه و دیگر سازمانهای مرتبط برخوردار بوده
است و در مرحله کنونی نیز با توجه به ضرورت تکمیل
کارهای باقیمانده همچنان خواستار تداوم پشتیبانیهای
کارساز هستیم.

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران عنوان کرد

سازگاری فعالیتهای فالت قاره با استانداردها و قوانین زیستمحیطی
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از سازگاری و
هماهنگی کامل فعالیتهای تولید نفت و گاز این شرکت
در خلیجفارس با استانداردها و قوانین زیستمحیطی خبر
داد.
به گزارش شرکت نفت فالت قاره ایران ،حمید بورد گفت:
شرکت نفت فالت قاره ایران به عنوان شرکتی پیشتاز در
حوزه تصفیه تکمیلی آبهای وارد شده به دریا تقربیا از ۱۰
سال گذشته سامانههای تصفیه پساب صنعتی را در همه
مناطق خود مستقر کرده و از این طریق آلودگی نزدیک به
 ۲۹۰هزار بشکه پساب تولیدی کاهش یافته و از هرگونه
آلودگی عاری شده است ،اما با توجه به سختگیرانهتر شدن
قوانین سازمان محیط زیست ،چرخه پساب موجود را ارتقا
داده و بهینهسازی کرده و تصفیه تکمیلی روی آن نصب
میشود.
وی با بیان اینکه برای دفع بخشی از پساب در سکوی
ابوذر ،چاههای تزریقی ایجاد کرده و این پساب به چاههای
مرده تزریق میشود ،گفت :در حوزه مقابله با آلودگی نفتی،
طرح اقتضایی مقابله با آلودگی نفتی نیز به تصویب سازمان
بنادر رسیده است.
وی افزود :خوشبختانه در جزیره خارک با همکاری
پژوهشگاه صنعت نفت بحث بازیافت لجنهای نفتی
و پاکسازی خاکهای آلوده که معضلی  ۵۰ساله بود به
سرانجام رسید .همچنین پیتهای بزرگ نفتی که مانند
لکههای بزرگ سیاه رنگی در بعضی مکانها دیده میشد
در حال جمعآوری است و خاکهای آلوده آن زیست
پاالیی و گیاهپاالیی شده و همه مناطق عملیاتی دارای
پوشش گیاهی خواهند شد.
به گفته وی ،در حوزه اقدامهای فرهنگی و تعامل با

سازمانهای مختلف ،امضای تفاهمنامه با اداره کل محیط
زیست استان بوشهر در راستای حمایت و صیانت از
حیاتوحش و آهوان منطقه خارک به انجام رسید که با
این اقدام ،شرکت نفت فالت قاره ایران به عنوان یکی از
برندها و حامیان اصلی حیاتوحش در کل خلیجفارس
مطرح خواهد شد .همچنین احیای زیستبومهای مرجانی
جزیره خارک که در پروژه انجیال خارک دچار آسیب
شده بودند نیز عملیاتی شده و این زیستبومها در قالب
کاشت مرجانهای جدید به طور کامل احیا خواهند شد.
بورد افزود :طرح جمعآوری گازهای همراه در جزایر خارک
و سیری از سالهای گذشته اجرا شده و در یک برنامه سه
ساله همه گازهای همراه که در این جزایر سوزانده میشود
به محصوالت و ارزش افزوده بیشتر تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از منابع پرریسک آالیندگی ،خطوط
لوله است ،گفت :با تالشهای مدیریت امور تولید ،سیستم
مدیریت یکپارچه خطوط لوله ( )PIMSاجرایی شده و
شرکت نفت فالت قاره ایران پیشتاز استقرار مدلهای
پیشرفته حفظ و نگهداشت خطوط لوله است .با استقرار
این سیستم ،اولویتبندی خطوط لوله ،برنامهریزی برای
تعمیرات و نگهداشت انجام شده و ریسک آالیندگی ناشی
از خطوط لوله کاهش خواهد یافت .همچنین ،ارزیابی اثرات
زیستمحیطی پیش از آغاز پروژهها با جدیت از سوی
شرکت نفت فالت قاره ایران انجام میشود.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران در پایان گفت :این
شرکت به صورت فصلی فعالیتهای خود را به سازمانهای
مربوطه از جمله محیط زیست گزارش میدهد و همه
خروجیها چه از نظر پساب و چه دودکشها پایش شده
و ارقام آن بهطور مستقیم از طرف آزمایشگاههای معتمد
محیط زیست اعالم میشود.

اخبار

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

اولویت شرکت ملی حفاری ایران در سال  ۹۸تشریح شد
شرکت باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران گفت :افزایش
سهم بازار حفاری و ایجاد
تناسب میان هزینهها و
درآمدها از اولویتهای
نخست این شرکت در سال
 ۹۸است.
به گزارش شرکت ملی
حفاری ایران ،سید عبداهلل
موسوی در دیدار صمیمانه
نوروزی با کارکنان
عملیاتی دستگاه حفاری  ۲۸فتح در موقعیت میدان نفتی
آزادگان جنوبی با شادباش این ایام به تالشگران صنعت
حفاری اظهار کرد :با توجه به حضور فعال این شرکت در
مناقصههای پروژههای نگهداشت و افزایش تولید شرکت
ملی نفت ایران هماکنون مراحل بهکارگیری هفت دستگاه
حفاری در تعدادی از این پروژهها در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی حفاری در حفاری
میدانهای نفتی گچساران و نفتشهر مشارکت دارد ،اظهار
کرد :همچنین تعدادی از دکلهای حفاری ناوگان شرکت
در پروژههای اجرایی مربوط به شرکتهای بخش خصوصی
در چرخه عملیات قرار میگیرد.

وی ادامه داد :در چهار
ماه گذشته با پیگیریهای
به عمل آمده و اهتمام
مدیرعامل و هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران
مبالغ قابل توجهی اعتبار
به این شرکت تخصیص
داده شد که ضمن پرداخت
بهموقع حقوق و مزایای
کارکنان ،بخش زیادی از
مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد نیز پرداخت و دستور
شارژ دو ماه نفت کارت به امور مالی شرکت صادر شد.
موسوی در ادامه به تدوین منشور اجرایی شرکت که اواخر
پارسال برای اجرا به مدیریتهای مختلف ابالغ شد ،اشاره
کرد و گفت :در چارچوب اجرای این منشور  ۱۵کارگروه
تخصصی و کارشناسی تشکیل و با اعالم نتایج بررسیها
و تحلیل ،تفسیر و پایش گزارشها از طریق مدیریت
برنامهریزی تلفیقی و طرح در نشستهای هیئت مدیره
بهطور یقین شاهد تحول ،تحرک و چابکسازی سازمان،
افزایش کارایی ،توسعه فعالیتهای عملیاتی ،پشتیبانی،
بهینهسازی هزینهها و انضباط مالی و اداری خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین به برنامهریزی
برای توسعه فعالیتهای سازمان در ارتباط با ارائه خدمات
جنبی به شرکتهای متقاضی ،دکلدار و پروژههای
میدانمحور اشاره کرد و گفت :همسو با این هدف نیز
قراردادهایی با شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت
ایران و دیگر شرکتهای متقاضی در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران کار در صنعت حفاری
را بسیار فنی ،تخصصی توأم با ریسک باال و سخت و دشوار
از نظر محیطی و شرایط اقلیمی توصیف و تاکید کرد:
با همت ،مساعی و همافزایی میان کارکنان شرکت همه
کوشش خود را بهکار گرفته تا این سازمان بیش از پیش
پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور باشد.

موسوی با این توضیح که چرخش مته دستگاه حفاری
سبب گردش مالی و در آمدزایی سازمان میشود ،افزود:
تالش مجموعه همکاران در بخشهای مختلف بهویژه
عملیاتی بسیار ارزشمند و ستودنی است و انتظار می رود
در سال نو نیز با همت و پشتکار شاهد رشد و پویایی

وی افزود :یکی از راههای سرآمدی شرکت کار بر مبنای
برنامه و اصول مهندسی و کارشناسی است و برای حصول
موفقیت و ارائه خدمات در قالب استانداردهای صنعت نفت
در این راستا ،اجتناب از اعمال سلیقه بسیار ضروری است
و باید بهطور جد مورد توجه همکاران قرار گیرد.

مدیر خدمات فنی شرکت ملی حفاری ایران عنوان کرد

اختصاص  ۲۴دستگاه پمپاژ سبک و سنگین برای جمعآوری روانابهای اهواز و کوت عبداهلل
پمپ رودخانهای در نزدیکی
بیمارستان گلستان اهواز مستقر
شد و تاکنون بیش از  ۲۰۰هزار
بشکه از روانابها را که وارد
شبکه فاضالب شهری شده
بود ،تخلیه کرده و به رودخانه
برگشت داده است.

مدیر خدمات فنی شرکت ملی
حفاری ایران از اختصاص چهار
دستگاه پمپاژ سنگین (پمپ
تراک) و  ۲۰دستگاه پمپ سبک
(پمپهای رودخانهای) برای
جمعآوری روانابها در سطح
کالنشهر اهواز و شهرستان کوت
عبداهلل خبر داد.
به گزارش شرکت ملی حفاری
ایران ،فرشید قاسمی با اشاره به
پیامدهای ناشی از بارندگیهای سیلآسای اخیر در سطح
استان خوزستان و باال آمدن آب رودخانههای کارون ،دز
و کرخه گفت :با دستور مدیرعامل ،ناوگان خدمات فنی
شرکت از نخستین روز به حالت آمادهباش درآمد.
وی افزود :چهار دستگاه پمپ تراک آماده ارائه خدمات
شد که یک دستگاه آن به اضافه سه دستگاه پمپ سبک
در موقعیت ایستگاه مرکزی برق شمال غرب اهواز استقرار
یافت و با جمعآوری بهموقع آبهای سطحی نقش موثری
در پیشگیری از ورود آب به تجهیزات ایستگاه و مانع قطعی
برق شبکه شد.
قاسمی اظهار کرد :دومین دستگاه به همراه یک دستگاه

مدیرخدمات فنی شرکت ملی
حفاری ایران گفت :پمپ تراک
سوم نیز در منطقه شرق کارون
در کوت عبداهلل استقرار یافت و تا به حال  ۱۰هزار بشکه
آب را جمعآوری و به رودخانه پمپاژ کرده است.
وی افزود :هم اکنون دو دستگاه پمپ تراک در ساختمان
مرکزی آماده بهکار است تا در صورت نیاز ،نسبت به انجام
وظایف محوله اقدام کند.
پ سبک
قاسمی اظهار کرد :در همین حال  ۲۰دستگاه پم 
موسوم به کفکش یا رودخانهای تدارک دیده شده است
که چهار دستگاه آن در مناطق مختلف اهواز بهکارگیری
شده و  ۱۶دستگاه برای کاربست در حالت آماده به کار
است.

وزیر نفت ابالغ کرد

اصالح ضوابط طراحی و اجرای تاسیسات نفتی در منطقه عمومی غربکارون
وزیرنفت دستورعمل «اصالح
ضوابط طراحی و اجرای
تاسیسات نفتی در منطقه
عمومی غربکارون» را به
معاونت مهندسی ،پژوهش و
فناوری ابالغ کرد.
در ابالغیه بیژن زنگنه
خطاب به سعیدمحمدزاده،
معاون مهندسی ،پژوهش
و فناوری وزارت نفت آمده
است :با توجه به اقدامهایی که تاکنون برای تعیین رقوم
اطمینانبخش برای حفاظت از تاسیسات نفتی در منطقه
عمومی غرب کارون در برابر سیالب ،به عمل آمده و بهویژه
با توجه به سیالبهای اخیر در دشت آزادگان و با توجه
به حجم عظیم تاسیساتی که باید در آینده در این منطقه
احداث شود و نیز در عملیات بازسازی تاسیسات آسیبدیده

در سیالب اخیر ،الزم است برای
احداث انواع تاسیسات نفتی در
این منطقه (از جمله چاهها،
تلمبهخانهها،
چندراههها،
واحدهای بهرهبرداری و
نمکزدایی ،سامانههای تزریق
آب و گاز ،انواع خطوط لوله
و راههای ارتباطی/مواصالتی)
و نیز نحوه ایمنسازی این
تاسیسات در برابر سیالبها (با
بررسی وضع تاسیسات در دست
بهرهبرداری در سیالبهای اخیر) با همکاری شرکت ملی
نفت ایران ،ضوابط الزم تهیه و برای ابالغ ارائه شود.
در تنظیم یادشده ،باید به مسئله تجزیه و تحلیل اقتصادی
ریسک توجه شود.
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مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب:

خدمتگزاری به مردم و حفاظت از تاسیسات و ایمنی تولید اولویت است
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،خدمتگزاری
به مردم و حفاظت از تاسیسات و ایمنی تولید را اولویت
این شرکت دانست و گفت :آنچه که در توان داشته ایم اعم
از ماشین آالت و نیروی انسانی به مناطق سیل زده اعزام
کرده ایم.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،احمد
محمدی در دهمین نشست مدیریت شرایط اضطراری
این شرکت اظهار کرد :در مدیریت بحران سیل در استان
خوزستان تعهد خدمتگزاری به مردم درکنار حفاظت از
تاسیسات و ایمنی و تولید سرلوحه اقدامات و برنامههای
این شرکت است و در کنار آنها حفظ محیط زیست و
پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی را نیز مدنظر
قرار داده ایم.
احمد محمدی افزود :در خصوص خدمات رسانی به مردم
تاکنون آنچه را که در توان داشته ایم اعم از ماشین آالت
و نیروی انسانی به مناطق سیل زده اعزام کرده ایم و با
تالش شبانه روزی تمام شرکتهای تابع وزارت نفت و کلیه
دستگاههای اجرایی در منطقه توفیقات خوبی حاصل شد
اما کار هنوز پایان نیافته است.
رسیدگی ویژه به مردم سیل زده

رضا خلیلی ،معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که
در این نشست حضور داشت ،بیان کرد :با توجه به اینکه
استان خوزستان استان نفتخیز است مردم توقع بیشتری
از مسئوالن صنعت نفت دارند که خوشبختانه مجموعه
صنعت نفت در استان خوزستان هم در زمینه ارائه خدمات
به مردم و هم صیانت از تولید نفت تالش بینظیری انجام
دادهاند که جا دارد از تمامی مدیران ارشد و کارکنان تقدیر
و تشکر کنم.
وی ادامه داد :در شرکت ملی نفت ایران مقرر شد
مجموعههای مستقر در استان بوشهر از جمله منطقه ویژه
اقتصادی پارس جنوبی به عنوان معین مناطق نفتخیز
جنوب در نظر گرفته شوند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در عملیات
غیرصنعتی تصریح کرد :باتوجه به تاکید وزیر محترم نفت
و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر رسیدگی ویژه به
مردم مناطق سیل زده این مهم در شرایط فعلی در اولویت

قرار دارد.
تمام امکانات بهداشت و درمان در خدمت مردم خوزستان
حبیب اهلل سمیع ،مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت نیز در این نشست گفت :از زمان شروع بحران
سیل در کشور برنامه ریزی برای ارائه خدمات به مناطق
سیل زده در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون تمام
امکانات بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله پایگاههای
درمانی سیار و تیمهای بهداشتی-درمانی (پزشکان،
پرستاران و بهیاران) جهت ارائه خدمات درمانی باکیفیت
برای امدادرسانی به مردم خوزستان آماده است.

ضرورت مدیریت صحیح و علمی در شرایط بحران

فرخ علیخانی،سرپرست معاونت امور تولید مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران نیز بر مدیریت صحیح و علمی در
شرایط بحرانی تاکید و اظهار کرد :با الگوگرفتن از مدلها و
ساختار مدیریت بحران در کشورهای توسعه یافته و بومی
سازی آنها می توان با شرایط بهتر و عملکرد مطلوب و
منسجم تری کار را ادامه داد.
وی ادامه داد :در جریان سیل اخیر در کشور شرکتهای
مناطق نفتخیز جنوب ،نفت و گاز اروندان ،متن ،ملی
حفاری ،اکتشاف و نفت مناطق مرکزی در معرض سیل
قرار داشتند که اقدامات خوبی از سوی آنها برای مدیریت
بحران صورت گرفته است.
مدیران پس از این نشست از برخی کارخانه ها و روند
ایمن سازی تاسیسات بازدید کردند .تا کنون  ۳۷۱دستگاه
انواع ماشین آالت سنگین و فوق سنگین برای امداد رسانی
به  8شهرستان در معرض سیل استان خوزستان اعزام شده
و مشغول فعالیت هستند.

بهکارگیری استانداردهای جهانی؛ رمز موفقیت پتروشیمی کارون
مدیر برنامهریزی و توسعه پتروشیمی کارون ،رمز موفقیت و
پایداری این شرکت را بهکارگیری استانداردهای بینالمللی
عنوان کرد.
به گزارش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،محمد
حمیدی ،موفقیت و پیشرفت این پتروشیمی را ثمره پیروی
از استانداردهای جهانی دانست و گفت :زیرمجموعههای
واحد برنامهریزی و توسعه شرکت پتروشیمی کارون ضمن
بهکارگیری استانداردهای معتبر جهانی و بومیسازی آنها
در شرکت ،فرآیندها را در سازمان به نحوی طرحریزی و
بر اجرای آنها نظارت کردهاند که زمینه مناسبی برای رشد
و تعالی فراهم آید.
وی افزود :پتروشیمی کارون توانست در سه سال گذشته
با بهرهگیری از نخبگان و نیروهای توانمند داخلی ،ضمن
شناسایی عارضهها و معایب در همه بخشها ،اقدامهای
موثری در چابکسازی سازمان انجام دهد که از نمونههای
بارز آن میتوان به پیادهسازی سیستمهای مدیریتی متعدد
و متنوع و دریافت جوایز تعالی در سطوح باال اشاره کرد.
بدون تردید دستیابی به این موفقیتها جز با تعهد و تالش
مضاعف همه کارکنان شرکت میسر نبود.
حمیدی با تاکید بر اینکه بیشک بینیاز کردن بازار داخل
به واردات ،دستیابی به بازار خاورمیانه و تبدیل شدن به
یکی از مهمترین برندهای تولید  TDIو  MDIدر سطح
بینالملل از نتایج این تالشها بوده است ،تصریح کرد:
امیدواریم با پایداری در همین مسیر بتوانیم در آینده نیز
شاهد شکوفایی و پیشرفت بیش از پیش در این زمینهها
باشیم.
وی با اشاره به اینکه معتقدیم مهمترین اصول پایداری،
توجه به نیازهای همه ذینفعان و ارتقای بلوغ سازمانی در
همه حوزههاست و در این راستا اهداف و راهبردهای خود

را مشخص کردهایم ،ادامه داد :از دیدگاه مدیران کارون،
توسعه پایدار ،تامین رضایت مشتریان و افزایش وفاداری
ایشان جز از طریق برنامهریزی ،تالش شبانهروزی و پایش
مداوم عملکردها میسر نخواهد بود ،از این رو با استقرار
استانداردهای بینالمللی مدیریتی در حوزههای مختلف و
دریافت گواهینامه از مراجع معتبر جهانی ،تالش میکنیم
خود را به ترازهای جهانی برسانیم.
مدیر برنامهریزی و توسعه پتروشیمی کارون درباره کسب
افتخارها و گواهینامهها توسط این شرکت نیز یادآور شد:
این شرکت در سه سال اخیر موفق به دریافت گواهینامه
( ISO9001مدیریت کیفیت)( ISO-TS29001 ،مدیریت
کیفیت در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی)ISO14001 ،
(مدیریت محیط زیست)( ISO45001 ،مدیریت ایمنی
و بهداشت حرفهای)( OHSAS18001 ،مدیریت ایمنی
و بهداشت حرفهای)( ISO17025 ،آزمایشگاه آزمون و
کالیبراسیون)ISO10001, ISO10002, ISO10003, ،
( ISO10004مدیریت ارتباط با مشتریان)ISO26000 ،
(مسئولیت اجتماعی)( ISO50001 ،مدیریت انرژی)،
( ISO20000مدیریت سرویسهای فناوری اطالعات)،
( ISO27001مدیریت امنیت اطالعات) شده است.

دوهفته نامه تحلیلی ،خبری ،اقتصادی و فرهنگی
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