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پاسخ زنگنه به پرسشهای نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی

طبق مصوبه هیئت وزیران بخشنامه خرید پمپ از شرکتهای داخلی را صادر کردهام
وزیــر نفت در صحــن علنی مجلس شــورای
اسالمی گفت :وزارت نفت در این شرایط سخت
به حمایت نمایندگان مجلس نیاز دارد و انتظار
این است که از وزارت نفت به عنوان یک تولیدگر
برای خدماترسانی و تولید بهتر حمایت شود؛
انشــاءاهلل کمــاکان از این حمایــت برخوردار
خواهیم بود.
بیژن زنگنه در پاســخ به پرسش نادر قاضیپور،
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی
درباره واردات بیرویه لولههای درزدار با یادآوری
اینکه واردات لولههای درزدار از زمان دولتهای
گذشــته انجام میشــده و غیرقابل انکار است،
اظهار کرد :لولههای فوالدی درزدار ازسوی چهار
شرکت داخلی ساخته میشود.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته لولههای
درزدار مــورد نیاز وزارت نفت از این شــرکتها
تامین شده اســت ،تصریح کرد :آقای قاضیپور
اعالم کند ما کدام لوله درزدار را میتوانستیم از داخل بخریم ،اما از خارج وارد کردیم؟
وزیــر نفت گفت :صنعت نفت همچنین به لولههای بدون درز ( )CRAنیاز دارد؛ قرارداد ۵۵۰
میلیون یورویی ساخت لولههای CRAکه پارسال با کنسرسیوم ایرانی و شرکت معتبر خارجی
امضا شــد ،از افتخارات وزارت نفت به شــمار میرود و آورده شرکت ایرانی در این قرارداد ۱۰۰
میلیون یورو خواهد بود.
زنگنه تصریح کرد :بخش دیگری از لولههای بدوندرز از سوی تنها کارخانه کشور یعنی فوالد
اسفراین تولید میشود که با وجود فراز و نشیبهای فراوان ،اما خریدمان را از این شرکت انجام
میدهیم.
خرید نکردن از داخل به معنای واردات از خارج نیست
وزیر نفت در واکنش به برخی ابهامها مبنی بر خرید تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت از شرکتهای
خارجی گفت :سربســته میگویم برخی دوستان تصور میکنند که اگر از شرکتهای داخلی
خرید نمیکنیم ،البد از خارج وارد میکنیم در حالی که اینگونه نیست.
وی با اشاره به این که شرکت ملی نفت ایران ۳ ،هزار میلیارد تومان بدهی قطعی به پیمانکاران
دارد که باید فکری برای آن کرد ،افزود :به دلیل کمبود منابع به کارخانههای داخلی ســفارش
نمیدهیم ،نه به دلیل اینکه از خارج خرید میکنیم.
زنگنــه به تاکیدهای قاضیپور بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی هم اشــاره کرد و افزود :اقتصاد
مقاومتی بستهای به هم پیوسته است و فقط به معنای ارجاع کار به پیمانکاران داخلی نیست،
بلکه بر لزوم افزایش صادرات ،توســعه میدانهای مشترک ،تامین سوخت مورد نیاز داخل و ...
نیز تاکید دارد.
وی درباره عملکرد شرکتهای پتروشیمی غدیر و شیراز هم که جزو موارد مطرح شده از سوی
قاضیپور بود ،اظهار کرد :وزارت نفت مسئول نظارت بر عملکرد این شرکتها نیست و آنها خود
مسئول دارند.
وزیر نفت درباره دلیــل واردات بیرویه پمپهای صنعتی بیکیفیت از چین و حمایت نکردن
از شــرکتهای تولیدکننده داخلی که دارای توان و محصول باکیفیتتر هستند ،هم توضیح

داد :پمپ و کمپرسور در صنعت نفت
هماننــد قلب در بدن انســان عمل
میکنند .پمــپ در فرآیند نفت ،گاز
و پتروشیمی قطعهای حیاتی است و
کیفیت آن برای صنعت بسیار اهمیت
دارد.
وی ادامــه داد :بنده طبــق مصوبه
هیئت وزیران بخشنامه خرید پمپ
از شرکتهای داخلی را صادر کردهام.
زنگنــه با انتقــاد از ادعــای نماینده
ارومیه دربــاره واردات تجهیزات در
فازهای پارس جنوبی و پاالیشــگاه
ســتاره خلیج فــارس اظهــار کرد:
مســئول توسعه فاز  ۱۳و فازهای ۲۲
تا  ۲۴پارس جنوبی و پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس قرارگاه خاتماالنبیا (ص)
است ،حال این که بگوییم آنها که همه
تالششان استفاده از تجهیزات داخلی است ،اقدام به واردات میکنند ،بیانصافی است.
وزیر نفت بر ضرورت توجه به کیفیت ،زمان و هزینه ازســوی سازندگان کاالهای داخلی تاکید
کرد و گفت :اسمی از شرکتهای داخلی که تولیداتشان کیفیت خوبی ندارد ،نمیبرم .برخی
از این شــرکتها که قرارداد  ۳۰۰میلیون دالری پمپهای انتقــال پروپان و بوتان را دارند به
دلیل طوالنی شدن زمان ساخت و بیکیفیت بودن تولیداتشان به شرکت ملی گاز ایران زیان
رساندهاند .چه کسی پاسخ هدر رفتن  ۵۰۰میلیون دالر کاالهای نفتی برای انجام  ۱۰میلیون
دالر قرارداد از سوی شرکتهای داخلی را میدهد؟
وزارت نفت تولیدکننده قیر نیست
وی همچنین به پرسش قاضیپور درباره نظارت نداشتن وزارت نفت بر پاالیشگاهها برای تامین
مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان قیر هم پاســخ داد :وزارت نفت تولیدکننده قیر نیست و این
بهعهده شرکتهای بخش خصوصی است که پس از تولید ،قیر را در ازای دریافت پول به وزارت
نفت میفروشند و تا وزارت نفت پول به حساب آنها واریز نکند ،قیری هم دریافت نمیکند.
وزیر نفت افزود :برخی از این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شدهاند و از وزارت نفت دستور
نمیگیرند ،زیرا قانونی در این زمینه وجود ندارد.
تهمت نزنید
زنگنه در واکنش به ادعای مافیای باشگاه نفت و نیرو هم اظهار کرد :چرا مادام میگویید مافیای
باشگاه نفت و نیرو؟! افراد محترم و متخصصی در این باشگاه در حال کار کردن برای این کشور
هستند .چرا به آنان اتهام و تهمت میزنید؟ این کار شما قابل پیگیری است ،ضمن این که اگر
دلیلی بر مافیایی بودن آن دارید به قوه قضائیه ارائه دهید.
وی تصریح کرد :در این شرایط سخت وزارت نفت به حمایت نمایندگان مجلس نیاز دارد و انتظار
این است که از وزارت نفت به عنوان یک تولیدگر برای خدماترسانی و تولید بهتر حمایت شود؛
انشاءاهلل کماکان از این حمایت برخوردار خواهیم بود.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

عضو موسسه سیاست جهانی چین:

تحریم نفت ایران بینتیجه است

عضو برجسته موسسه سیاست و اقتصاد جهانی چین گفت :تحریمهای آمریکا علیه صدور
نفت ایران بینتیجه است و شکست خواهد خورد ،زیرا جهان به نفت ایران نیاز دارد.
به گزارش ایرنا ،وو چنگ خویی ،در این باره گفت :بسیاری از کشورها و شرکتهای خصوصی
در جهان به نفت ایران وابستهاند و سوخت خود را از تهران تامین میکنند ،این حق آنهاست
که بر اساس منافع خود در مورد خریدن یا نخریدن نفت از ایران تصمیم بگیرند و آمریکا نباید
آنها را به زور وادار به نخریدن نفت از ایران کند.
این عضو موسسه سیاست جهانی چین افزود :تجارت کشورها با یکدیگر بر اساس منافع
دوجانبه است ،اما اینکه کشوری از کشورهای دیگر بخواهد با کشور دیگری تجارت نکند
غیرمنطقی است.
وی تصریح کرد :آمریکا نباید کسی را مجبور کند تا از موضع این کشور در برابر ایران حمایت
کند .این کشور عالوه بر اینکه به دنبال تحریم روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر از جمله
چین است از طرف دیگر جنگ بزرگی در حوزه تجارت با چین راه انداخته است و به دنبال بر
هم زدن نظم اقتصادی جهان است.
این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد :با این حال برخی از شرکتهای چینی به شدت به بازار
آمریکا بهویژه در بخش فناوریهای پیشرفته متکی هستند و اگر چین اصرار کند تا تجارت
نفت خود را با ایران حفظ کند ،میتواند تحت تاثیر اقدامهای تالفیجویانه قرار گیرد.
چین در سه ماه نخست امسال  ۸میلیون تن نفت از ایران و  ۳میلیون و  ۹۰۰تن از آمریکا وارد
کرده است.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

کاهش حداکثری آالیندههای زیست محیطی در پاالیشگاه
هاشمینژاد

مدیرعامل پاالیشگاه گاز هاشمینژاد گفت :پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل با هدف
کاهش مخاطرات زیستمحیطی اجرا میشود.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،سید مجید منبتی ،از اجرای این پروژه با هدف کاهش
آالیندههای زیست محیطی در پاالیشگاه خانگیران خبر داد و گفت :بازیابی گازهای ارسالی به
مشعل ،حذف حداکثری پسابهای خروجی ،کاهش پسماندهای تولیدی و ممانعت از اتالف
انرژی از جمله اقدامهای انجام شده بهمنظور کاهش آلودگیهای زیست محیطی است.
وی افزود :از جمله محورهای ویژه و حساس در روند فعالیت این پاالیشگاه بحث مدیریت
و بازچرخانی آب و پسابها ،سیستم پایش لحظهای و بر خط آنالیز پساب در تصفیهخانه
پاالیشگاه است.
خراسان رضوی با بیش از  ۶میلیون و  ۴۰۰هزار نفر جمعیت ،سهم  ۱۱درصدی از صنعت،
سهم  ۶درصدی از ارزش افزوده کشور و سهم  ۱۳درصدی از تولیدات کشاورزی ،از استانهای
فعال اقتصادی کشور به شمار میرود که این موضوع اهمیت اجرای طرحهای زیستمحیطی
را در این استان دوچندان میکند.

گاز
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مدیرعامل شرکت ملی گاز:
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گاز همگام با اقتصاد داخلی حرکت میکند
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :گاز همگام با اقتصاد داخلی حرکت میکند و چرخ صنعت
را در کشور به حرکت در میآورد.
به گزارش شرکت ملی گاز ،حمیدرضا عراقی در نخستین نشست شورای سیاستگذاری و
راهبری فنبازار تخصصی صنعت گاز با بیان اینکه حرکت شرکت ملی گاز ایران همگام با
صنعت و اقتصاد داخلی است ،گفت :اقتصاد نفتی یعنی آن که نفت را بفروشید و پول آن را
دریافت و به اقتصاد کشور تزریق کنید ،اما گاز در زندگی ،تولید و توسعه اقتصادی مردم حضور
دارد و در واقع ،صنعت گاز همگام با اقتصاد داخلی حرکت میکند و چرخ صنعت را نیز به
حرکت وامیدارد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون اقتصاد ما مبتنی بر گاز است ،درباره ایجاد فنبازار در شرکت ملی
گاز بیان کرد :ایجاد فنبازار تخصصی اقدامی است که شرکت ملی گاز با همکاری پارک علم
و فناوری پردیس آن را آغاز کرده است و امیدواریم تجربه و تخصصی که این دو مجموعه و
قدرت اجرایی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری دارند ،سبب رفع موانعی که در این راه
وجود دارد ،شود تا خیلی سریع به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
استفاده از توان داخلی؛ یکی از ابزارهای عبور از تحریم
در ادامه این نشست ،سعید پاکسرشت ،مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ،جمهوری
اسالمی ایران را یکی از سه کشور برتر جهان در حوزه منابع گاز عنوان کرد و گفت :اهمیت
موضوع بهرهبرداری بهینه از این منبع خدادادی به خوبی مشهود است .در این زمینه
فناوریهای موجود در زمینه کشف ،استخراج ،انتقال ،تعمیر و نگهداری و مصرف گاز ،با توجه
به اهمیت مقوله انرژی در جهان بسیار حیاتی است.
وی افزود :ایجاد فنبازار تخصصی صنعت گاز پایگاهی برای توسعه بازار فناوری در حوزه
تخصصی این صنعت در سطح ملی و فراملی با رویکرد تحریک عرضه یا تقاضای فناوری در

داخل مرزهای کشور است ،اما موضوع مهم آن است که بتوانیم نیازهای واقعی را به نحوی به
گوش متخصصان و دانشمندان و عرضهکنندگان فنی و فناورانه برسانیم ،بنابراین اگر بتوانیم
ارتباط موثری بین عرضهکننده و متقاضیان فناوری برقرار کنیم ،بسیاری از نیازهای ما از
سوی متخصصان داخلی تامین میشود.
پاکسرشت با اشاره به این که ما به توانمندیهای داخلی نیاز بسیار زیادی داریم ،گفت :باید
بکوشیم نیازهای خود را با استفاده از توان داخلی تامین کنیم و این یکی از بهترین ابزارهای
عبور از تحریم و مشکالتی است که پیش رو داریم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

یکهزار کیلومتر خط لوله جدید انتقال گاز امسال به بهرهبرداری میرسد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به بهرهبرداری از یکهزار کیلومتر خط
انتقال گاز در سال  ۹۶اعالم کرد که امسال نیز یک هزار کیلومتر خط انتقال گاز به بهرهبرداری
میرسد.
به گزارش شرکت ملی گاز ،حسن منتظر تربتی با بیان اینکه شرکت مهندسی و توسعه گاز
ایران شتاب خوبی در اجرای پروژههای گازرسانی داشته است ،گفت :پیشبینی میکنیم که
سال  ۹۷حدود یکهزار کیلومتر خط لوله و تعدادی ایستگا ه تقویت فشار را به بهرهبرداری
برسانیم.
وی با بیان اینکه اجرای یکهزار کیلومتر خط لوله در سال  ۹۶نشان میدهد نسبت به
سالهای پیش از آن ،از رشد خوبی برخوردار بودهایم ،افزود :با توجه به اجرای ساالنه ۲۵۰
کیلومتر خط لوله در سالهای پیش از این ،اجرای یکهزار کیلومتر خط لوله تعهد دشواری
بود ،اما توانستیم به همه قولهایی که داده بودیم ،عمل کنیم و همه پروژههایی را که در
ابتدای سال در دستور کار قرار گرفته بود در زمان تعریف شده به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با اشاره به فعالیتهای شرکت مهندسی و توسعه گاز

ایران در سال  ۹۶گفت :خوشبختانه سال  ۹۶بخش عمدهای از خط ششم سراسری را اجرا
کردیم و برای رسیدن به حداکثر ظرفیت آن ،باید استفاده از تولیدات جدید پارس جنوبی در
سال  ۹۷را نیز به آن منتقل کنیم ،بهرهبرداری کامل از این خط لوله ازجمله برنامههای امسال
ما است.
تربتی درباره گازرسانی به مناطق محروم کشور اظهار کرد :توسعه گازرسانی در استان
سیستان و بلوچستان از دیگر پروژههای مهم شرکت مهندسی و توسعه گاز است که تالش
خواهیم کرد از مسیرهایی از جمله سرمایهگذاران بخش خصوصی یا با استفاده از بند «ق»
بتوانیم منابع مالی این پروژه را تامین کنیم.
وی با تاکید بر این که شرکت ملی گاز شتاب خوبی در اجرای پروژهها و گازرسانی به سراسر
کشور داشته است ،ادامه داد :شایسته نیست که این شتاب به هر دلیل گرفته شود .موضوع
منابع مالی یکی از ارکان مهم برای تداوم کار است و از این رو ،در شرکت مهندسی و توسعه
گاز ایران تالش کردهایم با مدیریت نقدینگی که در اختیار ما قرار میگیرد ،پول را به نقاطی
اختصاص دهیم که اثربخشی بیشتری در اجرای پروژهها داشته باشد.

تربتی اظهار کرد :در بخش خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز تالش میکنیم از منابع
داخل کشور استفاده کنیم .پروژه خط لوله انتقال گاز ایرانشهر -چابهار نمونهای از این
فرآیندها است که از سرمایههای بخش خصوصی استفاده کردهایم.
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پتروشیمی

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

کارکرد شورای راهبردی پتروشیمیها همسو با مسئولیتهای اجتماعی است
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی کارکرد شورای راهبردی این شرکت را به نوعی
همان تداوم روند شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی همسو با مسئولیت اجتماعی دانست و
گفت :رســالت شــورای راهبردی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی آگاه سازی مردم،
برقراری ارتباط و تامین نیاز آنهاست.
رضا نوروززاده ،مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،در شصتوچهارمین نشست
شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی در ماهشهر گفت :شرکت ملی صنایع پتروشیمی
از همان آغاز سرمایهگذاری و ساخت واحدهای پتروشیمی در منطقه عسلویه بهطور جامع
به همه مسائل نگاه کرده است.
وی افزود :شــرکت ملی صنایع پتروشیمی برخالف بسیاری از بخشها که ایجاد کارخانه را
در همان فنس محدود کردند ،مســئولیت اجتماعی را در دستور کار خود داشته و با نگاهی
جامع در این مسیر ،جادههای بین کارخانه ،کمربندی ،پارک ،هتل ،امکانات رفاهی ،درمانی
و  ...را اجرایی کرده است.
نــوروززاده تصریح کرد :وقتی برای ایجاد واحدهای صنعتی به یک منطقه میآییم  ۳۰هزار
نفر به جمعیت اضافه میکنیم ،بنابراین باید هزینه آنرا نیز بپردازیم.
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی بر تداوم حرکت این شــرکت اشــاره و عنوان کرد :نباید
برنامهریزی خود را محدود کنیم .با اجرای خصوصی ســازی هر شرکتی در فنس خود تصمیم
میگیرد و خود را مالک آنجا میداند و تعهدی برای خود قائل نیست.
وی کارکرد شــورای راهبردی را به نوعی همان تداوم روند شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تاکید کرد

لزوم توجه به انتقال دانش و تجربه و جانشین پروری در
صنعتپتروشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بر انتقال دانش و تجربه و حرکت به سمت جانشین پروری
در صنعت پتروشیمی کشور تاکید کرد.
رضا نوروززاده ،مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در ســفر به ماهشــهر در جشن
فارغالتحصیلــی نخســتین دوره  DBAو  MBAدانشــگاه صنایع و معــادن ایران کارکنان
شرکتهای پتروشیمی منطقه بندر ماهشهر اظهار کرد :هدف از آموختن علم مدیریت ،یافتن
حل مســئله است .مدیر فردی اســت که بتواند راهحل بیابد و گذراندن این دورههایی چنین
هدفی را دنبال میکند.
وی افزود :این دورههای آموزشی در محیطهای صنعتی با هدف تحقق فرهنگ جانشینپروری
نو
برگزار میشــود به گونــهای که پس از پایان فعالیت مدیران همنســل مــا ،مدیران جوا 
کارآزمودهتر جایگزین شوند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی یادآور شد که همگان به این نتیجه رسیدهاند که
ســرمایه اصلی ماشین نیست ،بلکه انسان است ،ما در گذشته فکر میکردیم که باید ماشین را
حفظ کرد ،اما واقعیت حفظ سرمای ه انسانی است.
نوروز زاده گفت :خوشــبختانه در زمینه آموزش ســرمایه انسانی در کشور کار بسیار عظیمی
انجام شده است.
وی اظهار کرد :گستردگی آموزش علم در کشور و تربیت سرمایه انسانی سبب افزایش سطح
کیفیت زندگی و همکاریهای میان مردم میشود ،امیدواریم با کمک سرمایه انسانی فرهیخته
و کارآمد صنایع کشور به سمت تعالی هدایت شود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت :امیدوارم به کمک سرمایه انسانی فرهیخته پاسخگوی
زحمات استادان دانشگاهها باشیم و بتوانیم در مسیر یافتن راهحل در مشکالتی که داریم موفق
باشیم و کشور را آنطور که شایسته مردم است اداره کنیم.
عبدالرضا غالمی ،مدیر شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی نیز در این آیین
با برشــمردن اهداف این دورههای آموزشی ،به راهبری موثر مجموعههای صنعت ،طراحی و
هدایت و رهبری تحول در سازمانها پس از خصوصیسازی ،توانایی درک روندها و برنامهریزی
برای مدیریت آینده ،آشــنایی با محیط کســبوکار جهانی ،آشنایی با چالشهای پیشروی
صنعت پتروشــیمی ،توانایی دیدگاه راهبردی و بهبود سیستم ،مهارت اجتماعی و ارتباطی و
رویکرد نو رهبری سازمان اشاره کرد.
وی گفت :این دوره برای نخســتین بار در ماهشــهر برگزار شد و  ۲۸نفر در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکترا فارغالتحصیل شدند.
در پایان این آیین از نفرات برگزیده اول تا سوم دوره  MBAو  DBAو همچنین علیرضا علوی
تبار از استادان مطرح دانشگاه قدردانی شد.

همسو با مسئولیت اجتماعی دانست و گفت :رسالت شورای راهبردی در منطقه ویژه اقتصادی
پتروشــیمی آگاهسازی مردم ،برقراری ارتباط و تامین نیاز آنهاست .وقتی این شرکتها را اداره
میکنیم باید بدانیم حاصل زحمات ما برای مردم است .وظیفه ما این است که با مردم گفتوگو
کنیم و حاصل زحمات ما را ببینند.

نوروززاده تاکید کرد :وظیفه شــورای راهبردی این است ک ه با مردم ارتباط برقرار کند .مردم
باید در جریان سازندگی قرار بگیرند ،امیدوارم همسو با مسئولیت اجتماعی که بر دوش ما قرار
دارد متعهد باشیم و مردم هم بدانند چه کردیم.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در شرایط حساسی قرار داریم،
خطاب به کارکنان منطقه ویژه ماهشهر عنوان کرد :با توان اقتصادیای که شما ایجاد کردید
دولت با قدرت میگوید میتوانیم مایحتاج مردم را تامین کنیم.
در این جلســه عبدالرضا غالمی ،دبیر شورای راهبردی شــرکتهای پتروشیمی با تشریح
اقدامهای سال گذشته این شورا گفت :حدود  ۷۰میلیارد تومان مصوبه برای توسعه شهرستان
توسط شورا در نظر گرفته شد که از این میزان  ۵/۵۸میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت مولد،
که تولیدکننده ثروت اســت ،مانند شبکه راهآهن تخصیص یافت .از این میزان سه میلیارد و
 ۵۰۰میلیون تومان صرف ساخت مینیبیمارستان بندر امام خمینی (ره) شد که در چند ماه
آینده به بهرهبرداری میرسد.
در این جلسه همچنین امید شهیدینیا ،مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
ن شرکتهای پتروشیمی منطقه ماهشهر انتخاب شد.
به عنوان رئیس شورای راهبردی مدیرا 
تعهدهای انجام مســئولیت اجتماعی در بازه زمانی چهار ســال با پیشنهاد فرماندار ماهشهر
بررسی و چارچوب کلی آن به تایید حاضران رسید و مقرر شد کارگروهی متشکل از شرکتهای
ن را بررسی کنند.
پتروشیمی منطقه آ 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر:

کریدور ویژه صادرات محصوالت پتروشیمی بهزودی به بهرهبرداری میرسد
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی ماهشــهر گفت:
روند صادرات محصوالت پتروشــیمی کشور با راهاندازی کریدور
صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تسهیل میشود.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،امید شهیدینیا به
مزیت کریدور صادراتی محصوالت پتروشیمی اشاره کرد و گفت:
از ابتدای ســال ،برای دریافت مجــوز الزم کریدور ویژه صادرات
محصوالت پتروشــیمی با گمرک و اداره بنادر جمهوری اسالمی
مذاکراتی انجام شــد که در صورت فراهم شدن همه شرایط ،در
چند ماه آینده این کریدور به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود :مزیت اصلی این کریدور صادراتی ،کاهش بوروکراسی
صادرات محمولهها و همچنیــن کاهش زمان توقف محصوالت
صادراتی در درگاه ارسال است و به روند صادرات نیز کمک خواهد
کرد .این کریدور در حجم صادرات تاثیری ندارد ،اما زیرســاختی
برای طرحهــای آینده خواهد بود .به عبــارت دیگر ،زمان عبور
محمولــه صادراتی از این کریدور چهــار برابر کاهش مییابد که
سبب بهینهسازی زمان صادرات میشود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تصریح کرد:
با شرکت راهآهن نیز مذاکراتی انجام شده و قصد داریم از ظرفیت
ریلی کشــور برای صادرات محصوالت پتروشیمی به کشورهای
مستقل همســود ( ،)CISترکیه و عراق استفاده کنیم .زمینه و
زیرساختهای الزم برای انجام کار فراهم است و با توجه به امکان تحریم کشتیرانی میتوانیم
گزینه مبادی زمینی و ریلی را جایگزین کنیم.
شهیدینیا به موضوع مســئولیتهای اجتماعی در صنعت پتروشیمی اشاره و عنوان کرد :در
گذشته اینگونه اقدامها انسجام خاصی نداشت ،اما پس از تشکیل شورای راهبردی ،هزینهکرد

شرکتهای پتروشیمی در امر مسئولیت اجتماعی هدفمند شده و هم اکنون ساالنه بودجهای
در این باره تصویب میشود و در اختیار فرماندار قرار میگیرد و در پروژههای سرمایهای استان
مطابق با پیشنهاد فرماندار هزینه میشــود ،البته هدف ما اجرای فعالیتی ماندگار برای مردم
شهرستان است.

صنعت پتروشیمی با اتکا به توانمندیهای داخلی توسعه مییابد
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :در مسیر توسعه
و فعالیتهای اقتصادی صنعت پتروشــیمی ،همواره اتکای ما به توانمندیهای
داخلی است.
فرناز علوی ،به برنامههای آینده صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت :در همکاری
با شــرکتهای پتروشــیمی تالش میکنیم همراه با تولیدکنندگان و مجریان
طرحهــای مربوط به این صنعت ،چالشهای احتمالی را برای آینده شناســایی
کنیم ،البته راهکارهای آینده صنعت پتروشیمی نیز باید هماهنگ با دیگر مراجع
و سازمانها باشد تا شرکتها بتوانند روال منطقی کار خود را ادامه دهند.
مدیر برنامهریزی و توســعه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود :قصد داریم تا
آبانماه و آغاز تحریمهای آمریکا به راهکارهایی دست یابیم و چنانچه اتحادیه اروپا
شفافتر عمل کند و میزان همکاری صنعت پتروشیمی با شرکتهای اروپایی در
زمینه بانکی و بیمهای مشخص شود ،بهصورت عملیتر میتوانیم برای اقدامهای
بعدی خود برنامهریزی کنیم.
وی با اشــاره به اینکه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری هلدینگها و
شرکتهای پتروشــیمی به دنبال تحقق برنامهریزیهای انجام شده برای تولید
پایدار و نیز تکمیل طرحهای توســعهای اســت ،تصریح کرد :در مسیر توسعه و
فعالیتهای اقتصادی صنعت پتروشیمی ،همواره اتکای ما به توانمندیهای داخلی است ،اما با

بهرهبرداری از تجارب زیادی که صنعت پتروشیمی در زمان تحریمهای گذشته بهدست آورده
است ،همچنان میتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم.

پاالیش و پخش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان:

اجرای طرح بهینهسازی پاالیشگاه اصفهان ضروری است
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان اجرای طرح بهینهسازی و بهبود فرآیند
تولید پاالیشگاه اصفهان را ضروری و حیاتی دانست.
لطفعلی چاووشــی اهداف کلی اجرای طرح بهینهســازی و بهبود
فرآیند تولید پاالیشــگاه اصفهــان را ارتقــای کیفیت محصوالت
پاالیشــگاه مطابق با استاندارد یورو  ۵برای پاسخگویی به نیاز کشور،
کاهــش آالیندههای زیســت محیطی ،کاهش خــوراک نفت خام
پاالیشگاه و تثبیت ظرفیت آن از  ۳۷۵هزار بشکه به  ۳۶۰هزار بشکه
در روز ،افزایش تولید محصوالت سبک به ویژه بنزین و کاهش تولید
محصوالت سنگین (نفت کوره) و همچنین تولید محصوالت جدید
شامل پروپیلن و بنزین سوپر برشمرد.
وی با تاکید بر این که قراردادهای اجرای طرح بهینهســازی و بهبود
فرآیند تولید پاالیشــگاه اصفهان از سال  ۸۶امضا شده ،اما اجرای آن
متوقف مانده اســت ،گفت :برای اجرای طــرح تبدیل نفت کوره به
محصوالت باارزش و ســبک همچون بنزیــن و گازوئیل به حدود ۲
میلیارد دالر نیاز اســت و این موضوع علت اصلی اجرایی نشــدن آن
است.
چاووشــی تاکید کرد :هزینه اجرای این طرح با درآمدهای شــرکت
پاالیش نفت اصفهان تامین نخواهد شــد و انتظار است که بخشی از
آن از طریق سهامداران تامین شود.
چاووشی با اشاره به این که نفت کوره بخش عمدهای از محصوالت این
پاالیشــگاه را تشکیل میدهد ،گفت :بخشی از این محصول تولیدی
در طول ســالها در کورههای پاالیشگاه اصفهان و بخشی دیگر نیز
در نیروگاههای تولید برق کشــور استفاده میشد ،زیرا هیچ دغدغه
زیستمحیطی و ممنوعیتی برای استفاده از آن وجود نداشت ،اما به
تدریج به دلیل مسائل زیستمحیطی و رعایت الزامات آن ،استفاده از
نفت کوره محدود و ممنوع شد ،به نحوی که به منظور رعایت الزامات
زیست محیطی مشــعلهای گازسوز جایگزین مشعلهای سوخت
مایع شده است.
وی دلیل احداث نیروگاه شــهید محمد منتظری در کنار پاالیشگاه
اصفهان را اســتفاده از نفت کوره تولیدی پاالیشگاه دانست و افزود:
نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان در طول  ۳۰سال از نفت کوره
پاالیشگاه برای تولید برق استفاده می کرد ،اما به دلیل ممنوعیتها و
رعایت الزامات زیست محیطی ،تمام مشعلهای سوخت نفت کوره
این نیروگاه در سال  ۹۲پلمب و گاز جایگزین نفت کوره شد.
لطفعلی چاووشی تاکید کرد :پاالیشگاه نفت اصفهان در سال ۱۳۵۲
به صورت مشترک ازسوی یک شرکت آمریکایی و آلمانی طراحی و
در ســال  ۱۳۵۸به وسیله متخصصان داخلی راهاندازی شد و به بهره
برداری رسید ،تکنولوژی و الگوی تولید استفاده شده در طراحی این
پاالیشــگاه برای تولید فرآوردههای نفتی مربوط به حدود  ۴۵سال
پیش است که به طور قطع هچ کدام از آنها جوابگوی نیاز امروز نیست.
ویبابیاناینکهپاالیشگاهاصفهانبراینوسازیومقابلهباتهدیدهای

کنونــی و احتمالی پیش روی آن از جمله بحران کم آبی ،برنامه بلند
و راهبردی و چشمانداز تعریف کرده است ،گفت :این شرکت در افق
 ۱۴۰۰با تکیه بر ارزشهای سازمانی ،سرمایههای انسانی و استفاده از
فناوریهای نوین به منظور تامین منافع سهامداران و سایر ذینفعان
و دســتیابی به اســتانداردهای جهانی فرآوردهها و محیط زیست،
سرآمد شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای نفتی کشور خواهد بود.
چاووشی با اشاره به این که صنعت پاالیش نفت وابستگی شدیدی به
آب دارد ،افزود :با خشک شدن رودخانه زایندهرود ،منبع اصلی تامین
آب پاالیشگاه اصفهان از دست رفته است.
وی میزان حقابه پاالیشــگاه اصفهان از زاینده رود را  ۱۰میلیون متر
مکعب در ســال اعالم کرد و گفت :از ســال  ۵۸که این پاالیشگاه به
بهرهبرداری رســید ،این حقابه از طریق تلمبهخانهای در شهرستان
ُدرچه تامین میشــد و هیچ دغدغه خاصــی در این خصوص وجود
نداشــت ،اما با خشک شــدن زایندهرود باید به فکر منابع جدید آبی
باشیم.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که این شرکت
از گذشــته تاکنون درباره کاهش مصرف آب حساسیتهایی داشته
اســت ،مصرف آب پاالیشگاه اصفهان در سال گذشته را  ۹,۵میلیون
مترمکعب اعــام کرد و افزود :بــا وجود افزایــش ظرفیت تولید و
راهانــدازی واحدهای جدید ،میزان مصرف آب پاالیشــگاه با اجرای
برنامههای کاهش مصرف آب به  ۸میلیون مترمکعب در سال جاری
کاهش یافته است.
چاوشــی با اشاره به اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال ۸۹
طرح مطالعاتی استفاده از پساب را در شرکت تعریف کرد ،گفت :این
شرکت به عنوان نخستین شرکت در استان قرارداد استفاده از پساب
را در سال  ۹۲امضا کرد که خط انتقال آن اجرا شده و تصفیهخانه آن
هم در حال ساخت است.
وی صرفهجویی در مصرف آب و اجرای طرحهای جدید برای تامین
آب را از اهداف شرکت اعالم کرد و افزود :الزمه صرفهجویی در مصرف
آب ،تعریف طرحهای جدید دیگر است و برای ادامه حیات پاالیشگاه
اصفهان شاید در آینده نزدیک مجبور شویم در طرحهای انتقال آب
از خلیج فارس مشارکت کنیم.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که این پاالیشگاه
در ســال  ۹۶هر مترمکعب آب را بهطور متوســط حدود هزار تومان
خریــداری می کرد ،گفت :با احتســاب مصرف ســاالنه  ۸میلیون
مترمکعب آب ،این شرکت سال گذشته  ۸میلیارد تومان بابت مصرف
آب هزینه کرده است.
چاووشــی اظهار کرد :پاالیشگاه اصفهان امسال به صورت مقطعی و
بــرای برخی مصارف ،هر مترمکعب آب را تا  ۲هزار و  ۵۰۰تومان هم
خریداری کرده اســت که باید با اجرای طرح های مهم ،مصرف آب را
در پاالیشگاه به شدت کاهش دهیم.
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افزایش قیمت حاملهای انرژی شایعه است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :شایعهها
مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی در کشور بیاساس است.
سیدمحمدرضا موســویخواه در گفتوگو با برنامه «روی خط بازار»
رادیو اقتصاد افزود :متاســفانه برخی گا ه و بیگاه در شبکههای مجازی
شایعههایی پخش و از این طریق افکار عمومی را نگران میکنند.
وی همچنین به مردم اطمینــان داد :اگر بحثی درباره افزایش قیمت
حاملهای انرژی در میان باشد ،وزارت نفت بهویژه شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی نخست موضوع را اطالعرسانی میکند و با مردم در
میان خواهد گذاشــت و هیچ وقت نبوده دولتمردان پنهانی و به دور از
چشم مردم بخواهند کاری انجام دهند.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :تاکنون
هیچ بحثی درباره افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین در سطح دولت و
مجلس مطرح نبوده ،اما مباحثی همچون راهکارهای مدیریت مصرف
ســوخت ،توزیع مناســب فرآوردههای نفتی و مواردی از این دســت
همیشه در سطح کارشناسان ،سیاستگذاران و مسئوالن مطرح بوده
است.
وی ضمــن تاکیــد بر این که هیــچ کمبودی به لحــاظ منابع ارزی و
انرژی در کشــور وجود ندارد ،افزود :هم اکنون وضع ذخیرهسازیهای
فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین ،نفت گاز و نظایر این شــرایط بسیار
خوبی در سطح کشور دارد.

موســویخواه تاکید کرد :نفتکشهای جادهپیما فرآوردههای نفتی را
از انبارهای این شرکت در سراسر کشور توزیع میکنند و ترافیکهای
جــادهای و بالطبع تــردد و معطلی نفتکشها در برخی مســیرهای
مواصالتی کشــور در هفته گذشته ســبب تعطیلی موقت و گاه و بی
گاه برخی جایگاههای عرضه سوخت در شهرهای شمالی کشور مانند
چالوس ،نوشهر ،تنکابن و ...شده است.
وی افزود :این عامل ضمن دامن زدن به شایعات گسترده بهویژه گرانی
قیمــت بنزین در جامعه ،خیل عظیمی از مردم را به جایگاههای عرضه
سوخت کشاند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خبرداد

توزیع بیوقفه بنزین در جایگاههای عرضه سوخت
سراسر کشور
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :توزیع
بنزین در جایگاههای عرضه سوخت بدون هیچ مشکلی و بیوقفه ادامه
دارد و اخبار برخی رسانهها مبنی بر تعطیلی جایگاهها و کمبود بنزین
صحت ندارد.
علیرضا رجبپور اظهار کرد :ازدحام موجود در برخی جایگاهها مربوط به
تعطیالت تابستانی و افزایش سفرهای برونشهری است و توزیع بنزین
در جایگاههای عرضه سوخت بیوقفه ادامه دارد.
وی با اشــاره به این که افزایش مصرف بنزین در تابســتان گرم امسال
بهویژه ماههای مرداد و شهریور قابل پیشبینی بود ،تاکید کرد :سوخت
کافی در انبارهای شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی وجود دارد و
مردم به شایعات توجهی نکنند.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین با تاکید
بر اینکه روند رشد مصرف در هفتههای اخیر بیسابقه بوده است ،گفت:
به نظر میرسد دلیل این افزایش مصرف ،افزایش گرمای هوا و استفاده
از کولر خودروها و نیز جابهجایی مسافران به نقاط خنکتر بوده است.

وی همچنین اخبار برخی رســانهها مبنــی بر تعطیلی و توقف عرضه
بنزیــن در جایگاههای شــهر تهران به دلیل دونرخی شــدن بنزین را
رد کــرد و افــزود :تعطیلی جایگاهها به این دلیــل صحت ندارد و فعال
برنامهای برای دو نرخی شدن بنزین وجود ندارد و در صورت تغییرات،
اطالعرسانیهای الزم انجام خواهد شد.
مصرف بنزین کشور در هفتههای گذشته ،روندی افزایشی داشته است
و به نظر میرســد در صورت رعایــت نکردن مصرف بهینه ،این روند تا
پایان تابستان ادامه یابد.
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مدیرعامل شرکت ملی گاز:

تعیین چشمانداز سبب موفقیت سازمان میشود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ،برنامهریزی صحیح را از عوامل موفقیت هر سازمانی دانست و گفت:
تعیین چشمانداز سبب رشد و توسعه سازمان و کسب موفقیت میشود.
به گزارش شرکت ملی گاز ،حمیدرضا عراقی با بیان اینکه تعیین چشمانداز ،داشتن امید
و برنامهریزی برای رشد و توسعه ،ویژگیهای یک جامعه موفق است ،گفت :سازمانها و
کشورهایی موفق و پایدار هستند که برای رشد و توسعه خود امید ،برنامهریزی و هدف داشته
باشند.
وی ،یکی از دالیل مهم عدم موفقیت و رشد کشورها ،سازمانها و افراد را نداشتن چشمانداز
برشمرد و اظهار کرد :وقتی فردی به روزمرگی بیفتد و هیچ هدفی نداشته باشد ،ناموفق خواهد
بود و از بین میرود ،بنابراین سازمانهایی که فقط کارهای جاری و روزمره را انجام میدهند و
هیچ هدف ،برنامه و چشماندازی برای رشد و پویایی خود ندارند ،ناموفق خواهند بود.
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره ویژگیهای یک سازمان موفق تصریح کرد :یک سازمان موفق
پس از تعیین چشمانداز و هدف ،باید برای رسیدن به آن ،همه ظرفیتهای وجودی خویش را به
کار گیرد ،تالش کند و سختیهای مسیر را تحمل کند تا موفق شود ،ضمن آن که در این مسیر،
حتی اگر به همه اهداف خود نرسد نیز باز هم نتایج بسیار خوبی کسب میکند که این موضوع
سبب خوشحالی سازمان یا فرد میشود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت :از خودگذشتگی ،جوانمردی ،بخشش و احترام به
دیگران ،انجام درست کارها و وفای بهعهد و پیمان ،سبب حل بسیاری از مشکالت در یک
سازمان موفق خواهد بود.

انتقال بیــش از  ۹۳۳میلیون لیتر فرآورده نفتی به
مازندران و گلستان
معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال از انتقال بیش از  ۹۳۳میلیون
لیتر انواع فرآورده نفتی به مازندران و گلستان در سه ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  -منطقه شمال ،شیرافکن قربانی ،با اشاره
به استمرار فعالیت شبانهروزی مراکز انتقال نفت و تاسیسات منطقه برای انتقال سوخت مورد
نیاز مردم مازندران و گلستان ،از انتقال  ۹۳۳میلیون و  ۷۴۰هزار لیتر انواع فرآوردههای نفتی در
سه ماه نخست امسال به انبارهای پخش مازندران و گلستان خبر داد.
وی گفت :از این مقدار فرآورده ۳۳ ،میلیون و  ۳۲۵هزار لیتر بنزین یورو  ۳۰۵ ،۴میلیون و ۵۲۳
هزار لیتر بنزین معمولی ۲۴ ،میلیون و  ۱۳۴هزار لیتر بنزین سوپر ۳۲ ،میلیون و  ۵۸هزار لیتر
نفت سفید و  ۲۹۸میلیون لیتر نفتگاز به انبار پخش مازندران منتقل شده است.

اخبار

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

از سوی وزیر نفت

بخشنامه صرفهجویی و کاهش هزینههای بیتاثیر در کارایی وزارت نفت ابالغ شد
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،بخشنامه صرفهجویی و کاهش هزینههای بیتاثیر در کارایی وزارت
نفت را به منظور اجرای سیاستهای دولت به همه معاونان ،مدیران عامل شرکتهای فرعی
تابع ،مدیران و رؤسای واحدهای زیرمجموعه ابالغ کرد.
در متن این بخشنامه که به همه زیرمجموعههای صنعت نفت ابالغ شده ،آمده است« :در
اجرای سیاستهای دولت برای صرفهجویی و کاهش هزینههایی که عمال هیچ تاثیری در
کارایی دستگاهها ندارد و با توجه به سخنان ریاست محترم جمهوری در تاریخ ششم تیرماه
 ۱۳۹۷در جمع مدیران دولت مبنی بر ضرورت شروع صرفهجویی از خود دولت و در ادامه
سیاستها و روشهایی که تاکنون برای کاهش هزینهها اتخاذ شده و با توجه به شرایط ویژه
کشور ،پس از بحث ،مذاکره و همفکری در شورای معاونان وزارتخانه ،به استناد جزء  ۶بند ب
ماده  ۳قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب  ،۱۹/۲/۱۳۹۱موارد زیر با هدف مدیریت و
کاهش هزینهها در شرکتهای تابع صنعت نفت ،برای رعایت دقیق ابالغ میشود».
هزینههای اداری ،ماموریتهای خارجی و داخلی کارکنان ،همایشها ،سمینارها ،کنفرانسها
و نمایشگاهها ،جوایز تعالی و عناوین مشابه ،خرید و چاپ نشریات ،خرید و اجاره خودرو،
هزینههای فرهنگی ،آموزشی و ورزشی ،ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی جدید ،فروش
خانههای سازمانی ،عقد قرارداد با مشاوران حقیقی ،مهمانسراها و مامورسراها از جمله

عناوینی است که در این بخشنامه جزئیات اجرای روشهای صرفهجویی در آنها ابالغ شده
است.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد

ضرورت شتاب در اجرای پروژه تصفیه هیدروژنی گازوئیل
پاالیشگاه اصفهان
مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر ضرورت شتاب در اجرای
پروژه تصفیه هیدروژنی گازوئیل پاالیشگاه اصفهان تاکید کرد.
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،علیرضا صادقآبادی در بازدید
از پاالیشــگاه اصفهان ضمن تاکید بر استمرار تولید انواع فرآورده نفتی در این پاالیشگاه گفت:
اهمیت پروژههای مرتبط با این پاالیشگاه و واحد تصفیه هیدوژنی گازوئیل به منظور تولید این
محصول با کیفیت ،بسیار زیاد است.
لطفعلی چاوشی ،مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز به وضع پروژههای در حال اجرای
این پاالیشــگاه اشــاره کرد و گفت :طرح واحدهای تقطیر  ۳و تصفیــه هیدروژنی گازوئیل از
مهمترین آنهاست.
وی با اشــاره به واحدهای به بهرهبرداری رسیده در این پاالیشگاه گفت :از سال  ۸۶طرح بهبود
و بهینهســازی فرآیند پاالیشگاه اصفهان آغاز ،اما در سال  ۸۷که پاالیشگاه به بخش خصوصی
واگذار شد ،به دلیل نبود اعتبار ،پروژههای عمده طرح به حالت تعلیق درآمد ،با این حال در سال
 ۹۲دو واحد مجتمع بنزینسازی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود :واحد ایزومریزاسیون (واحد سوم مجتمع) به دلیل نبود کاتالیست متوقف شد تا این که
توانستیم کاتالیست مورد نیاز را که فناوری ساخت آن تا آن زمان تنها در اختیار دو کشور آمریکا

و فرانسه بود ،بومیسازی کنیم و موفق به بهرهبرداری کامل از طرح مذکور در سال  ۹۴شویم.
در این بازدید درباره روند پیشرفت پروژههای این پاالیشگاه و مشکالت موجود بر سر راه اجرای
آنها با حضور پیمانکاران پروژه بحث و بررسی شد.

معاون عملیات منطقه شمال با اشاره به افزایش  ۳۹درصدی حجم فرآوردههای نفتی تحویلی
به انبار پخش مازندران در مقایســه با پارســال افزود :این حجم از فرآوردههای نفتی بهوسیله
 ۲۸۴کیلومتر خط لوله  ۱۶و  ۱۲اینچ ری  -ساری به مازندران انتقال یافت و تحویل انبار پخش
منطقه ساری شد.
ت گاز به
قربانی اظهار کرد :در ســه ماه نخست امسال  ۲۴۰میلیون و  ۷۰۰هزار لیتر بنزین و نف 
استان گلستان منتقل شد که در مقایسه با پارسال یکدرصد کاهش داشته است.
به گزارش شانا ،منطقه شمال یازدهمین منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است
که در ســال  ۱۳۸۵تاسیس شد .مرکز این منطقه در استان مازندران در شهرستان ساری واقع
شده است.
عملیــات انتقال نفت خام و فرآوردههای نفتــی در منطقه از طریق پنج مرکز انتقال نفت (نکا،
ســاری ،گل پل ،اوریم ،مرگاو) ،ســه فشارشکن (ورسک شــهیدبابایی ،الجیم ،علیآباد) ،سه
تاسیســات انتهایی (ســاری ،گرگان ،گنبد) و از طریق حدود  ۶۲۰کیلومتر خطوط لوله انجام
میشود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

ظرفیت انتقال گاز ایران ساالنه  ۲۶۰میلیارد مترمکعب است
مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت :شبکه سراسری انتقال گاز ایران دارای ظرفیت انتقال
ساالنه  ۲۶۰میلیارد مترمکعب گاز است.
به گزارش شرکت ملی گاز ،سعید توکلی از رسیدن ظرفیت انتقال گاز ایران ساالنه ۲۶۰
میلیارد مترمکعب گاز خبر داد و گفت :مهمترین وظیفه شــرکت انتقال گاز ،انتقال گاز
طبیعی ،اتان ،گاز مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی به مبادی تعیین
شده مصرف داخلی و پایانههای صادراتی و انجام سوآپ فرآوردههای ذکر شده است.
وی با بیان اینکه انتقال گاز در سراســر کشــور با همــکاری  ۱۰منطقه عملیاتی اجرا
میشــود ،افزود :شــرکت انتقال گاز از لحاظ حجم خطوط لوله ،تاسیسات و زیرساخت
مســتقل مخابراتی (بیش از  ۳۶هزار کیلومتر خط لوله و  ۸۱ایستگاه تقویت فشار گاز با
 ۲۹۲دستگاه توربوکمپرسور ۹ ،پایانه صادرات و واردات گاز و  ۶۰۰ایستگاه مخابراتی)،
رتبه نخســت را در خاورمیانه و رتبه چهارم را در جهان پس از کشورهای آمریکا ،روسیه
و کانادا به خود اختصاص داده است.
به گفته مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ،بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از مناطق
عملیاتی در حوزه تاسیســات انتقال گاز ،از مجموع  ۵۹دستگاه توربین برنامهریزی شده برای
انجام تعمیرات ،تاکنون تعمیرات برنامهای  ۲۰دستگاه توربین معادل  ۳۳,۹درصد انجام شده و
تعمیرات برنامهای  ۶توربین معادل  ۱۰.۳درصد نیز در حال انجام اســت ،این در حالی است که
پیشبینی میشــود تا شهریور ماه سال جاری ،تعمیرات تعداد  ۳۳دستگاه توربین دیگر معادل
 ۵۵.۹درصد و بازرســیهای ساالنه آن پایان یابد و مناطق عملیات انتقال گاز با اطمینان خاطر
به استقبال از فصل سرد و تامین پایدار جریان گاز حرکت کنند.

توکلی ،مهمترین اقدام و دســتاورد این شرکت در بومیسازی و دستیابی به دانش فنی ،انجام
تعمیرات و نگهداشــت تاسیســات انتقال گاز را مواردی از جمله طراحــی ،نصب ،راهاندازی و
بهرهبرداری تاسیســات تقویت فشار گاز فراشبند با اســتفاده از توان فنی و تجهیزات ساخت
داخل عنوان کرد و گفت :از دیگر اقدامهای مهم انجامشــده در این زمینه ،میتوان به تعمیرات
توربینهای MANو  DJ۵۹برای نخســتین بار و با استفاده از قطعات ساخت داخل و بازسازی
بومی قطعات و همچنین خدمات فنی شرکتهای داخلی اشاره کرد.
وی ،برنامهریــزی و انجــام فرآینــد نگهــداری و تعمیرات (اعــم از اضطراری و اساســی) به

همــراه تامین قطعات توربوکمپرســورهای نــاوگان انتقال گاز مربوط بــه توربینهای
 ZORYA،SIEMENSو  N.Pبا استفاده از توان شرکتهایسازنده داخلی و توانمندی
نیروی انســانی شرکت را از دیگر اقدامهای موثر شرکت انتقال گاز ایران دانست و با اشاره
به شعار سال ،درباره سیاستها و اقدامهای این شرکت در استفاده از تجهیزات و کاالهای
ایران ،گفت :پشــتیبانی و حمایت الزم در بهکارگیری ظرفیت و اســتعدادهای صنعتی-
تولیدی (ســرمایهگذاری موجود) و فراهمســازی زیرساخت مناســب جذب و هدایت
ســرمایهگذاریهای جدید معطوف به خودکفایی و ارتقــای بهرهوری ملی به عنوان یک
«مرکز کارآفرین» ،اصلیترین اقدام شرکت انتقال گاز ایران در این زمینه است.
به گفته توکلی ،حمایت از ســازندگان داخلی و ایجاد فرصتهای کافی برای صنعتگران و
مبتکران توانمند داخلی با جلوگیری از ثبت سفارش و ورود کاالهای مشابه خارجی دارای
امکان ساخت داخل ،استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان داخلی و تکمیل ظرفیت آنها
در خریدهای پروژهای و نگهداشــت به منظور قطع وابستگی به تامینکنندگان خارجی و
اشتغالزایی در داخل کشــور از دیگر اقدامهای شرکت انتقال گاز در این زمینه محسوب
میشود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز با تاکید بر ایجاد حلقه ارتباطی میان صنعت و دانشگاه بهعنوان
یک «مرکز آیندهساز» ،گفت :سفارش ،طراحی و ساخت کاال و تجهیزات انحصاری که از خارج
وارد میشد ،از طریق شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری با همکاری امور پژوهش
و فناوری شــرکت انتقال گاز ،ایجاد پایگاه فراگیر با هــدف افزایش بهرهوری و منافع اقتصادی
شــرکت انتقال گاز در زمینه تامین ســریع ،مطمئن و ارزان کاال و خدمات از منابع داخلی به
عنوان یک «مرکز اطالعرســانی تخصصی خودکفایی کاال» ،از دیگر اقدامهای مهم شرکت در
این حوزه بوده است.
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