نیمه اول و دوم شهریور ماه  - 1398سال هفدهم  -شماره 2۵۵و 8 - 2۵۶صفحه  -قیمت  5000تومان

دوهفته نامه
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبرداد

افزایش سهم سازندگان داخلی در پروژههای پتروشیمی

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران و حامی ساخت داخل

2

شماره 2۵۶-2۵۵

نفـت

نیمه اول و دوم شهریور ماه 1398

اخبار
دادوستد انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی

بورس انرژی ایران ،امروز میزبان عرضه انواع
فرآورده هیدروکربوری است.
به گزارش بورس انرژی ،رینگ داخلی این بورس ،شاهد عرضه
کاالهای آیزوریسایکل ،بلندینگ نفتا و حالل  ۴۰۲پاالیش نفت
بندرعباس ،ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا ،نفت سفید عمده
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،نفتای سبک پاالیش
نفت شیراز و هیدروکربن پاالیش نفت کرمانشاه است.
بنزین اکتان  ۹۱و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران و رافینت پتروشیمی بیستون نیز در رینگ بینالملل بازار
فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه میشود.
کاالهای برش سنگین ،سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع
پتروشیمی تبریز ،پنتان پالس پتروشیمی پارس ،حالل ۴۰۲
پاالیش نفت تبریز ،حالل  ۴۱۰پاالیش نفت اصفهان ،سیاساو
پاالیش نفت شازند (عرضه توسط شازند) ،سیاو و نفتای
سبک پاالیش نفت آبادان ،متانول پتروشیمی زاگرس ،متانول
پتروشیمی شیراز ،میعانات گازی پتروشیمی رازی و میعانات
گازی پاالیش گاز ایالم در رینگ داخلی و گازوئیل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل از انبار نفت
اصفهان و بنزین اکتان  ،۹۱بنزین اکتان  ۹۵و گازوئیل شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل بازار
فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز بیش از  ۲۰۰.۰۵۹تن فرآورده هیدروکربوری به
ارزش بیش از  ۱۰.۸۱۴میلیارد و  ۱۶۵میلیون ریال در بازار
فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

افزایش رضایت شغلی سرمایه انسانی؛ اولویت
نفت و گاز شرق
مدیر منابع انسانی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق از صدور
مجوز ساخت  ۶مدرسه در شهرکهای نفتی سرخس خبر داد و
گفت :افزایش رضایت شغلی کارکنان ،اولویت نخست این شرکت
در حوزه منابع انسانی است.
زهرا کشوری در گفتوگویی افزود :در ماههای گذشته ،شناسایی
و طبقهبندی مشکالت و دغدغههای کارکنان شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز شرق را در دستور کار قرار دادیم و بر مبنای آن ،برای
رفع مشکالت برنامهریزی کردیم.
وی با اشاره به اقدامهای انجامشده برای کاهش دغدغههای
کارکنان رسمی ،قراردادی و پیمانکار در چارچوب قوانین و
مقررات وزارت نفت ،اظهار کرد :در حوزه منابع انسانی ،بیشترین
نارضایتیها از تبعیض ناشی میشود و ما سعی کردهایم در حد
امکان در مسیر کاهش تبعیض گام برداریم.
کشوری گفت :امسال برای نخستین بار امکان بازدید خانوادههای
کارکنان از منطقه عملیاتی خانگیران فراهم شد و همچنین از
ابتدای سال تا کنون ،پنج اردوی سالمتمحور در این شرکت
برگزار شده است.
وی با اشار به صدور مجوز ساخت  ۶مدرسه ،یک آمفیتئاتر و
یک پیش دبستانی در دو شهرک مسکونی نفت در سرخس،
گفت :ارتباط مستمر با خانوادههای کارکنان و تالش برای
رفع مشکالت شهرکهای مسکونی از دیگر اولویتهای کاری
مدیریت منابع انسانی این شرکت به شمار میرود.
کشوری بر ضرورت رسیدگی به دغدغههای نیروهای انسانی به
ویژه کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی تاکید و ابراز امیدواری
کرد این شرکت بتواند به اهداف خود در زمینه افزایش
رضایتمندی کارکنان دست یابد.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق به عنوان یکی از سه
شرکت تابع شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،افزون بر تامین
نیاز نیروگاه نکا و پتروشیمی بجنورد ،گاز مورد نیاز استانهای
خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،مازندران،
گلستان و بخشی از سمنان را تامین میکند .ستاد شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز شرق در مشهد مستقر است و عمده گاز
این شرکت از میدان خانگیران برداشت میشود.
در مجموع حدود  ۱۲۰۰نفر در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
شرق در حال فعالیت هستند و با توجه به فعالیت ستاد این
شرکت در مشهد و تمرکز فعالیتهای اقماری در میدانهای
گازی خانگیران و گنبدلی ،غالب خانوادهها در شهرهای مشهد
و سرخس سکونت دارند که در شهرستان سرخس ،شهرک
نفت شهید تندگویان و شهرک نفت شهید باهنر برای سکونت
کارکنان شرکت در نظر گرفته شده است.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

وزیر نفت در بازدید از  ۲کارخانه نوآوری در غرب تهران:

باید مسیر صنعت نفت را برای گامهای مبتکرانه جوانان هموار کرد
وزیر نفت در بازدید از
دو کارخانه نوآوری،
بر ضرورت شناخت،
درک و حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و
شتابدهندهها تاکید کرد
و گفت :در تالشیم زمینه
انجام کارهای خالقانه
در صنعت نفت را برای
جوانان فراهم کنیم.
بیژن زنگنه در ادامه
سلسله نشستها و بازدیدهای خود با محوریت حمایت
از شرکتهای دانشبنیان و شتابدهندهها ،از کارخانه
نوآوری آزادی واقع در جاده شهید لشکری تهران و
کارخانه نوآوری آبان واقع در شهرک صنعتی زاگرس
بازدید و از نزدیک با نمایندگان گروههای استارتآپی
مستقر در این کارخانهها گفتوگو کرد.
وی در حاشیه این بازدید گفت :کارخانههای نوآوری
با هدف ایجاد اکوسیستمی کوچک شکل گرفتهاند و
امیدوارم در آیندهای نه چندان دور شاهد موفقیتهای
بزرگ این مجموعهها باشیم.
وزیر نفت افزود :اگر بخواهیم در آینده حرفی برای گفتن
داشته باشیم ،باید امروز بر این زمینههای کاری متمرکز
شویم ،زیرا پرش در بخشهای سختافزاری و صنایع
متکی به منابع طبیعی مانند نفت محدود است ،مگر
آنکه متکی به فناوری باشیم.
زنگنه مهمترین نیاز امروز برای تقویت کسبوکارهای
دانشبنیان را حصول شناخت و درک کافی از
مفاهیم ،ماهیت ،نوع فعالیت و رویکرد این شرکتها
دانست و گفت :امروز زمان حمایت از دانشبنیانها و
شتابدهندههاست؛ زیرا آنان در مرحله ابتدایی کار
هستند و باید برای تقویت و هموار کردن مسیر بلوغ این
شرکتها تالش کنیم و حوصله به خرج دهیم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در دنیا فرآیندهای اینچنینی
طی شده و ظرفیتهای بسیاری برای بهرهمندی از
تجربههای موجود در این حوزه در داخل و خارج از

کشور وجود دارد ،تاکید
کرد :اگر صنایع بزرگ
بتوانند مدیران خود را
به این حوزه کاری وارد
کنند ،میتوان این روند
را با سرعت بیشتری
طی کرد ،بهویژه که
فعالیتهای دانشبنیان
محدود به بخشهای
مهندسی نیست و میتوان
در بخشهای مختلف از
دستاوردهای آن بهرهمند شد.
زنگنه در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی با مدیر این
مجموعه و مدیران ارشد پارک فناوری پردیس نشست
مشترکی داشت و در جریان فعالیتهای این مجموعه
قرار گرفت .هماکنون  ۱۵۰گروه استارتآپی زیر نظر ۹
شرکت شتابدهنده در کارخانه نوآوری آزادی فعالیت
میکنند که نمایندگان تعدادی از این گروهها در جریان
بازدید زنگنه ،درباره نحوه فعالیت و عملکرد خود
توضیحاتی ارائه دادند.
وزیر نفت پس از کارخانه نوآوری آزادی ،راهی کارخانه
نوآوری آبان شد؛ کارخانهای که تنها در حوزههای
مرتبط با صنعت نفت فعالیت میکند و هماکنون ۲۰
گروه استارتآپی زیر نظر یک شرکت شتابدهنده در
آنجا مستقر و در حال فعالیت هستند .زنگنه ضمن
حضور در نشستی با حضور مدیران این مجموعه ،از
بخشهای مختلف کارخانه بازدید کرد و نمونه راپچر
دیسک (تجهیز مورد استفاده در خطوط و مخازن
پرفشار) ساخته شده در این کارخانه نیز در حضور وزیر
نفت تست شد.
بر اساس این گزارش ،زنگنه همواره بر ضرورت حمایت
از شرکتهای دانشبنیان تاکید دارد تا جایی که اوایل
امسال از برنامهریزی برای استقرار شتابدهندهها و
شرکتهای دانشبنیان در منطقه انبار نفت ری متعلق
به وزارت نفت خبر داد .وی در همین راستا هفته گذشته
از این محل بازدید کرد و در جریان فعالیتها برای
آمادهسازی بهمنظور استقرار دانشبنیانها قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی:

پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز کنگان امسال تعیین تکلیف میشود
مدیرعامل شرکت نفت
مناطق مرکزی ضمن اعالم
مهمترین برنامههای این
شرکت در حوزه تامین
پایدار خوراک پاالیشگاهها از
تعیین تکلیف پروژه ایستگاه
تقویت فشار کنگان تا پایان
امسال خبرداد.
به گزارش شرکت ملی نفت
ایران ،رامین حاتمی ،نفت
مرکزی را تامینکننده اختصاصی گاز پاالیشگاههای
پارسیان ،ایالم ،شهید هاشمینژاد و بخش عمده گاز
پاالیشگاه فجر جم و پاالیشگاه سرخون بندرعباس اعالم
کرد و گفت :گاز این پاالیشگاه به صورت اختصاصی از
میدانهای خشکی تحت مدیریت شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران تامین میشود.
وی با بیان اینکه تامین بهموقع خوراک پاالیشگاهها
و تولید پایدار ،نیازمند برنامهریزی جامع است ،گفت:
بهمنظور تولید پایدار خوراک پاالیشگاه فجر جم ،پروژه
ایستگاه تقویت فشار کنگان به روش تامین منابع مالی
را داریم که از سوی سرمایهگذار در حال انجام است.
حاتمی از انجام مذاکرات قراردادی پروژه ایستگاه تقویت
فشار کنگان خبر داد و گفت :بخش مطالعاتی این پروژه
ماه گذشته واگذار شد که بر اساس آن باید در مدت
چهار ماه این مطالعات انجام شود .با آماده شدن بسته
قراردادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات ،امیدواریم تا
پایان امسال این طرح هم تعیین تکلیف شود.
وی در مورد طرحهای شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران بهمنظور تولید پایدار خوراک پاالیشگاه پارسیان
گفت :در این زمینه پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار
هما ،وراوی و مرکز تفکیک تابناک در برنامه است که
از پارسال کلید خورده ،مطالعات اولیه انجام و مذاکرات
قراردادی به روش تامین منابع مالی نهایی شده است.
حاتمی افزود :در دو ماه آینده ،قرارداد طرح احداث
ایستگاه تقویت فشار هما ،وراوی و مرکز تفکیک تابناک

امضا میشود که در عمل
به معنای آغاز اجرای پروژه
است و بدون تردید در پنج
سال آینده تولید پایدار
خوراک پاالیشگاه پارسیان
را خواهیم داشت.
وی از اجرای پروژه فاز دوم
توسعه میدان تنگ بیجار
و میدانهای اطراف آن
خبرداد و گفت :خوشبختانه
با نگاه سازندهای که وزارت نفت به توسعه مناطق محروم
و تامین گاز پاالیشگاهها و همچنین صنایع پاییندستی
دارد این پروژه تعریف شده است.
حاتمی افزود :بهمنظور توسعه فاز دوم میدان تنگبیجار
مصوبهای از سوی شرکت ملی نفت ایران با اعتبار  ۴هزار
میلیارد ریال و  ۱۲۰میلیون دالر صادر شد که عمال
از سال گذشته کلید خورد .هماکنون حفاری چاهها
در حال انجام است و حتی حفاری سه حلقه چاه نیز
به پایان رسیده است .کار نصب تسهیالت سرچاهی و
احداث خطوط لوله جریانی نیز در حال انجام است.
وی در مورد اهداف توسعهای فاز دوم میدان تنگبیجار
گفت :در این پروژه توسعه واحد  TCFموجود بهمنظور
افزایش تولید گاز از  ۷میلیون متر مکعب در روز به ۱۱
میلیون مترمکعب و افزایش میعانات گازی از روزانه ۸
هزار و  ۵۰۰بشکه به  ۱۳هزار بشکه در برنامه است،
همچنین بهمنظور انتقال میعانات گازی حاصل از این
توسعه ،خط لوله  ۸اینچ بهطول حدود  ۲۰کیلومتر
احداث میشود.
به گفته حاتمی ،با مصوبه صادر شده از سوی شرکت
ملی نفت ایران به منظور توسعه فاز دوم میدان تنگ
بیجار ،قرار شده شرکت نفت مناطق مرکزی ،احداث
ایستگاه تقویت فشار هم در همین فاز اجرا کند که
این اقدام بهطور قطع تحولی را در منطقه ایالم ،تامین
خوراک پایدار پاالیشگاه ایالم و صنایع پاییندستی
ایجاد میکند.

گسترش ابعاد مسئولیت اجتماعی در
صنعت نفت

نخستین گزارش پایداری  CSRدر بهینهسازی مصرف
سوخت تدوین میشود
دبیر کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت گفت :تا پایان امسال نخستین گزارش
پایداری این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی در
بخش داخلی و ملی تدوین خواهد شد.
به گزارش هفتهنامه مشعل ،محمدعلی مانیان با بیان این
مطلب ،به برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت بهینهسازی مصرف
سوخت پرداخت و گفت :نخستین محور به تبیین و
تثبیت جایگاه شرکت در ایفای مسؤولیت اجتماعی
صنعت نفت اختصاص دارد که برای تحقق این امر
همکاری و همافزایی با دیگر مراکز مرتبط با مسئولیت
اجتماعی را در دستور کار داریم.
وی یکی دیگر از برنامه های کوتاهمدت کمیته
مسئولیت اجتماعی را آموزش و اطالعرسانی عنوان
کرد و افزود :تشکیل کمیتههای تخصصی مانند کمیته
تدوین و تعریف گزارش مسئولیت اجتماعی را نیز در
برنامه داریم.
مانیان افزود :در برنامههای میان مدت ،طراحی دورههای
آموزشی برای کارکنان صنعت نفت را مدنظر داریم؛
ضمن آنکه افزون بر طرحریزی راهبردهای مربوط به
مسئولیت اجتماعی ،تعریف شاخصهای عملکردی را
هم دنبال میکنیم.
عضو شورای راهبری مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
ادامه داد :برگزاری چهار دوره آموزشی مسئولیت
اجتماعی را در برنامه داریم تا بدنه کارشناسی شرکت
بهینه سازی مصرف سوخت با این موضوع آشنا شود که
دو دوره آن بهزودی با محور آشنایی با استاندارد ایزو
 ۲۶۰۰۰و مسئولیت اجتماعی سازمانها با نگاه صنعت
نفت برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد :یکی دیگر از کارهای پیش رو ،تدوین
دستورعمل اختصاصی برای محاسبه آثار کاهش
هزینههای اجتماعی طرحهای بهینهسازی مصرف
سوخت است.
با هدف تسریع در اجرای طرح توسعه  ۲۸مخزن

نشست هماهنگی مناطق نفتخیز جنوب و اداره
کل راه و شهرسازی خوزستان برگزار شد
نشست هماهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان با هدف
تسریع در اجرای طرح توسعه  ۲۸مخزن برگزار شد.
به گزارش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،در این
نشست محمد خانچی ،مشاور مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب در امور اجرایی و پیگیری با
تشریح اهداف و جزئیات این طرح اظهار کرد :طرح
نگهداشت و افزایش توان تولید شامل  ۲۷بسته قراردادی
برای توسعه  ۲۸مخزن است که عمده آنها در استانهای
خوزستان ،کهگیلوبه و بویراحمد و بوشهر اجرا میشود.
وی افزود :هدف این طرح ،افزایش تولید نفت است
که با سرمایه گذاری  ۴.۶میلیارد دالری سبب ایجاد
فرصتهای شغلی ،توسعه کسبوکار و ایجاد تحول در
استانهای محل اجرای پروژهها خواهد شد.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در
امور اجرایی و پیگیری گفت :چهار درصد از اعتبار این
طرح در قالب مسئولیتهای اجتماعی برای فعالیتهای
عمرانی در شهرها و روستاهای مجاور طرح از جمله
احداث واحدهای آموزشی ،راهسازی و ساخت مراکز
بهداشتی و درمانی هزینه میشود.
خانچی با بیان اینکه حدود ٧٠درصد این طرح در استان
خوزستان اجرا میشود ،تصریح کرد :با توجه به بازه
زمانی تعریف شده ،همکاری دستگاههای اجرایی استان
در تحقق اهداف این طرح در موعد مقرر از اهمیت
باالیی برخوردار است ،از این رو انتظار داریم اداره کل
راه و شهرسازی نسبت به پاسخ استعالمها با سرعت
بیشتری اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه طرح توسعه  ۲۸مخزن مورد تاکید
وزیر نفت و استاندار خوزستان است ،از همکاری اداره
کل راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای ذیربط استان
خوزستان در پیشبرد این طرح ملی قدردانی کرد.
در این نشست ،رضا رضایی ،مدیرکل راه و شهرسازی
استان خوزستان با تاکید بر افزایش همکاری با شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب ،دستور تسریع در پاسخ به
استعالمهای طرح توسعه  ۲۸مخزن را به زیرمجموعه
صادر کرد.

گاز

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

شبکه انتقال گاز ایران؛ پایدار ،خودکفا
( )BOTو  ۶توربوکمپرسور به این شرکت
تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران،
برقراری قابلیت اطمینان  ۱۰۰درصدی،
افزایش پایداری انتقال گاز ایمن،
بومیسازی دانش و ساخت تجهیزات
مورد نیاز شبکه انتقال گاز و تکیه بر توان
نیروهای جوان ایرانی را گامهای بلند
این شرکت در راستای تحقق چشمانداز
 ۱۴۰۴عنوان کرد.
به گزارش شرکت انتقال گاز ایران،
بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی
توانمند ،تغییر و استانداردسازی برخی
فرآیندها و تالش برای بومیسازی دانش
و تجهیزات شبکه انتقال گاز در سالهای
اخیر سبب برداشته شدن گامهای بلندی در تحقق سند چشمانداز ۱۴۰۴
شده است .گواه این ادعا ،دستیابی به قابلیت اطمینان بیش از  ۹۹درصدی
(دیسپچینگ) و افزایش  ۲۳درصدی قابلیت اطمینان (ساعت کارکرد در سال
 )۹۷است.

توضیحات سعید توکلی ،مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران را در این
باره میخوانیم:

افزایش پایداری انتقال گاز ،خودکفایی و خوداتکایی در تامین قطعات و
تجهیزات ،صرفهجوییهای ارزی قابل توجه در مسیر داخلیسازی تعمیرات
تجهیزات ،بهرهگیری از روشهای نوین تعمیراتی و بهرهبرداری و ...تنها گوشهای
از فعالیتهای تاثیرگذار شرکت انتقال گاز ایران به شمار میآید که سبب
افتخارآفرینی برای صنعت گاز شده است.
این شرکت با به کارگیری  ۲۰درصد نیروی انسانی شاغل (حدود  ۱۱هزار نفر)
در صنعت گاز ،وظیفه خطیر مدیریت ،حفظ ،نگهداشت و بهرهبرداری از ۷۰
درصد داراییهای فیزیکی این صنعت عظیم را بهعهده دارد و ماموریت خود را
بر اساس انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و بهرهور گاز طبیعی تعیین کرده است که بر
این اساس توان عملیاتی خود را به افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور از طریق
بهرهبرداری از تاسیسات جدید ،بهینهسازی شبکه موجود انتقال گاز و استقرار
سیستمهای پشتیبانی در حوزههای مختلف معطوف داشته است.
افزون بر موارد یادشده ،فعالیت این شرکت در حوزه ذخیرهسازی گاز طبیعی به
وسیله واحدهای توربوکمپرسور مجتمع سراجه ،به منظور ذخیره گاز در فصول
کممصرف و استفاده در زمانهای حداکثر مصرف (فصل سرد) انجام میشود.
توسعه روزافزون شبکه انتقال گاز

حجم گاز انتقالی و مجموع حجم گاز دریافتی مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز
ایران در سال  ۹۷نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ،افزایش  ۵درصدی
را به همراه داشته است .دی ماه سال  ۹۷با انتقال  ۷۶۱میلیون مترمکعب گاز
در یک روز ،رکوردی جدید در کارنامه صنعت گاز ثبت شد .همچنین در یک
سال اخیر بیش از  ۵۰۰کیلومتر خط لوله انتقال گاز ،یک ایستگاه تقویت فشار

به طول  ۷۷کیلومتر نیز بودهایم.

افزون بر فعالیتهای بهرهبرداری و
تعمیرات ،در یک سال گذشته شاهد
بهرهبرداری از تاسیسات تقویت فشار
گاز اهواز ،آغاز بهرهبرداری از خط ششم
سراسری حد فاصل کوهدشت  -بیستون
به طول  ۹۷کیلومتر ،آغاز بهرهبرداری از
خط  ۱۲اینچ سربیشه  -نهبندان به طول
 ۱۲۵کیلومتر ،آغاز بهرهبرداری از خط
نهم سراسری در قطعه ابراهیمآباد تا سقز
به طول  ۵۵کیلومتر و بهرهبرداری از خط
 ۱۶اینچ تقویتی تربت حیدریه  -کاشمر

همچنین پروژههایی با عناوین اقدامهای بهبود و منتجشده از استقرار سیستم
مدیریت انرژی و مدیریت کربن ،در مناطق دهگانه با استفاده از سلولهای
فتوولتاییک (انرژی خورشیدی) تعریف شده که تعدادی از آنها به بهرهبرداری
رسیده و تعدادی نیز در حال اجراست.
شرکت انتقال گاز ایران همسو با سیاستهای کالن وزارت نفت و شرکت ملی
گاز ایران ،در حوزههای مسئولیت اجتماعی نیز فعالیتهای قابل توجهی داشته
است .افزون بر انتقال پایدار ،ایمن و بهرهور گاز که زمینهساز رفاه ،آسایش و
اشتغالزایی برای مردم و توسعه صنایع و اقتصاد کشور میشود و به نوعی
مهمترین بخش از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی این شرکت به شمار میآید،
فعالیتهای قابل توجه دیگری نیز از سوی ستاد و مناطق دهگانه این شرکت
در جریان است.
از آنجا که هر کدام از این مناطق عهدهدار انتقال گاز در تعدادی از استانهای
کشور هستند ،فعالیتهای یادشده در زمینه بهرهگیری از توان نیروهای بومی
مناطق ،برقراری ارتباط با شرکتهای دانشبنیان ،همکاری با پارکهای علم و
فناوری ،توجه به حفظ محیط زیست در استانهای زیر پوشش ،حفظ حریم
خطوط لوله با هدف محافظت از منابع طبیعی کشور و محافظت از جان و
زمینهای کشاورزان و منازل مسکونی ،اشتغالزایی ،بومیسازی دانش مورد نیاز
در تاسیسات و ایستگاههای تقویت فشار با هدف تحقق رونق تولید و حمایت از
کاالی ایرانی و بسیاری موارد دیگر خود را نشان میدهند.
شرکت انتقال گاز ایران ماموریت خود را بر اساس انتقال پاک ،ایمن ،پایدار و
بهرهور گاز طبیعی تعیین و توان عملیاتی خود را به افزایش ظرفیت انتقال گاز
کشور از طریق بهرهبرداری از تاسیسات جدید ،بهینهسازی شبکه موجود انتقال
گاز و استقرار سیستمهای پشتیبانی در حوزههای مختلف معطوف کرده است و
همه تالش خود را همچون سالهایی که گذشت برای تامین آسایش و آرامش
مردم بهویژه در روزهای سرد سال به کار میگیرد تا گاز ایمن و پاک گرمابخش
خانههای هموطنان در زمستان پیش رو باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان:

 ۲۵هزار مشترک زاهدانی از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند هستند

پنجابی با بیان اینکه مطالعات امکانسنجی سه محور صنعتی زاهدان انجام شده
است ،اظهار کرد :محور جاده کرمان ،جاده زابل و محور سیادت سه محوری
هستند که با اجرای آنها  ۶۰واحد صنعتی از گاز بهرهمند خواهند شد ،اکنون
در حال ورود به مرحله طراحی هستیم و تا پایان امسال به مرحله اجرا وارد
خواهیم شد.

نصب  ۲هزار انشعاب گاز در زابل

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان درباره گازرسانی به شهرستان

پاالیشگاه گاز ایالم عهدهدار تامین پایدار گاز غرب
کشور است

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم اعالم کرد :تامین پایدار گاز غرب کشور ،حمایت
از شرکتهای دانشبنیان ،همکاری با مراکز علمی  -دانشگاهی و بهکارگیری و
تقویت پیمانکاران بومی از مهمترین اقدامهای پاالیشگاه گاز ایالم است.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،شهریار داریپور درباره تاثیرگذاری پاالیشگاه
گاز ایالم در توسعه این استان گفت :وجود پاالیشگاه گاز ایالم ،زمینه احداث
پتروشیمی را فراهم کرده که به تبع آن صنایع پاییندستی نیز به وجود خواهد
آمد و زنجیرهای از ایجاد فرصتهای اشتغال را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم به عنوان تنها پاالیشگاه گاز غرب کشور
محصول گاز شهری را به آسانی در اختیار مردم استان ایالم و استانهای همجوار
قرار میدهد ،اظهار کرد :افزون بر گازرسانی به بخش خانگی ،گازرسانی صنعتی
نیز اهمیت باالیی دارد .تامین گاز صنایع سبب رونق و گسترش واحدهای
صنعتی میشود و فعالیت مستمر و پویای پاالیشگاه گاز ایالم بر این توسعه
اقتصادی و صنعتی بسیار موثر است.
داریپور درباره تاثیرات جانبی پاالیشگاه گاز ایالم در کنار تولید پایدار گاز
طبیعی در غرب کشور توضیح داد :اشتغال حدود یک هزار نفر نیروی کار و
ایجاد فرصتهای اشتغال غیرمستقیم ،کمک به رشد و توسعه پیمانکاران بومی،
افزایش درآمدهای مالیاتی و تامین اجتماعی استان ،خرید بخش قابل توجهی از
تجهیزات عمومی مورد نیاز پاالیشگاه در استان و حمایت از شرکتهای دانش
بنیان و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در زمینههای پژوهشی ،بخشی از
تاثیرات این واحد صنعتی در اقتصاد استان ایالم است.
مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم یادآور شد :عمده مصرف گاز این پاالیشگاه
مربوط به بخش خانگی است که در فصل سرما و افزایش مصرف گاز ،وجود این
پاالیشگاه در این منطقه از کشور اهمیت بیشتری مییابد ،به گونهای که افزون
بر استان ایالم ،استانهای همجوار مانند کرمانشاه ،همدان و لرستان از محصول
گاز شهری این شرکت بهرهمند میشوند.
به گفته وی ،انتظار مردم استان از این پاالیشگاه رونق اقتصادی ،ایجاد اشتغال،
رفاه و آسایش و صیانت از محیط زیست است .شرکت پاالیش گاز ایالم نیز با
اشتغال حدود یک هزار نفر به صورت مستقیم و همچنین تعداد زیادی اشتغال
غیرمستقیم ،در این حوزه نقش خود را بهخوبی ایفا کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبرداد

گازرسانی به  ۲۲۰۰خانوار در روستاهای اندیمشک
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد :پروژه گازرسانی به روستاهای
شهرستان اندیمشک و الوار گرمسیری با اجرای  ۱۵۵هزار متر شبکه و ۱۴۲۰
انشعاب زمینهساز بهرهمندی  ۲۲۰۰خانوار از نعمت گاز شد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،حسن منتظر تربتی در آیین بهرهبرداری رسمی
از پروژههای گازرسانی روستایی بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک با
حضور فریدون حسنوند ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،جمعی
از مدیران صنعت گاز و مسئوالن استانی و محلی با بیان اینکه تالش خود را
برای گازرسانی به شهرها و روستاها به کار خواهیم بست ،گفت :روحیه همکاری
و همیاری کارکنان گاز سبب شد این پروژهها زودتر از موعد به بهرهبرداری
برسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ساالنه  ۳هزار روستا را به شبکه
گاز متصل میکنیم و امروز  ۷۲روستای بخش الوار گرمسیری نیز طبق برنامه
گازرسانی خواهند شد ،تصریح کرد :خدا را شاکریم که این توفیق را به ما داده
در مجموعهای کار میکنیم که نتیجه تالش و زحمات آن خدمتگزاری به مردم
است و کاالیی را به مردم میرسانیم که هم اصل آن نعمت خدادادی است و
هم اینکه برای مردم آرامش و آسایش و رفاه را به همراه دارد و این برای ما
مایه افتخار است.

به گزارشی از استان سیستان و بلوچستان ،در نشست استانداری که با حضور
مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران و مقامهای استان سیستان و بلوچستان در
ساختمان استانداری برگزار شد ،هر یک از مدیران به ارائه گزارشی از روند کار
خود درباره شتاب در روند توسعه گازرسانی در سطح این استان پرداختند.

وی افزود :مطابق وعدهای که داده بودیم ،شهرک صنعتی زاهدان را به شبکه گاز
طبیعی متصل کردیم ،گازرسانی به نخستین جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی
فشرده (سیانجی) زاهدان نیز انجام شده است ،بیمارستانهای تامین اجتماعی
و ارتش در کنار نیروگاه زاهدان نیز مصرفکننده گاز طبیعی هستند.

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

وی افزود :امروز پروژه گازرسانی به روستاهای شهرستان اندیمشک و الوار
گرمسیری با اجرای  ۱۵۵هزار متر شبکه و  ۱۴۲۰انشعاب زمینهساز بهرهمندی
 ۲۲۰۰خانوار از نعمت گاز شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان از بهرهمندی  ۲۵هزار
مشترک زاهدانی از نعمت گاز طبیعی خبر داد و گفت :شهرک صنعتی زاهدان
و نخستین جایگاه عرضه سوخت سیانجی زاهدان نیز به شبکه گاز طبیعی
متصل شدهاند.

رضا پنجابی ،مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در این نشست،
به ارائه توضیحات کلی درباره گازرسانی به شهرها و روستاهای مختلف استان
پرداخت و گفت :اکنون در شهر زاهدان  ۷۵۰کیلومتر شبکه گاز عملیاتی شده
که  ۳۵۰کیلومتر از این میزان تزریق گاز شده است و  ۲۵هزار مشترک گاز از
این شبکه استفاده میکنند .این رقم بیانگر استفاده بیش از  ۱۸درصد از خانوار
مردم زاهدان از نعمت گاز طبیعی است.
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ایرانشهر توضیح داد :در هفته دولت امسال ،شهر محمدان از توابع شهرستان
ایرانشهر از نعمت گاز بهرهمند شد و اکنون در حال برطرف کردن نواقص
گازرسانی برای شهر بمپور هستیم تا بهزودی این شهر نیز از نعمت گاز طبیعی
برخوردار شود .اکنون شهرک صنعتی ایرانشهر و زندان مرکزی ایرانشهر نیز به
شبکه گاز طبیعی متصل هستند ،همچنین عملیات اجرایی سه محور صنعتی
ابتر ،کورهداران و جاده بمپور نیز با ظرفیت  ۴۴واحد صنعتی آغاز شده است.
به گفته پنجابی ،گازرسانی به بخشی از شبکه شهر زابل در سال  ۹۷با روش
سیانجی انجام شده و علمکزنی برای سراسر شهر در حال انجام است تا ۲
هزار انشعاب در زابل نصب شود .هماکنون در سطح شهر زابل امکان استفاده ۴
هزار خانوار از شبکه کنونی سیانجی فراهم شده است.
وی افزود :پیمانکار اجرایی شهر خاش نیز مشخص شده و آغاز بهکار کرده
است .شایان ذکر است تجهیزات و کاالی مورد نیاز پیمانکار برای اجرای طرح
گازرسانی شهر خاش در این شهر آماده و انبار شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه گازرسانی به
شهر چابهار پیش از این طراحی شده بود و اکنون در مرحله بازنگری قرار دارد،
ادامه داد :الزم است آخرین تغییرات در این طراحی لحاظ شود و پس از آن در
سال آینده عملیات اجرایی گازرسانی به چابهار و کنارک نیز آغاز خواهد شد.

منتظر تربتیادامه داد :در مسیری که برای افتتاح میآمدیم ساخت دو مدرسه
پایان یافت تا آیندهسازان این مرز و بوم در آن به تحصیل مشغول شوند و برای
من جای خرسندی است که امروز از دو سرمایه خدادادی ،نیروی انسانی و
فرزندان خوب این مملکت و نیروی انرژی گاز بتوانیم بهرهبرداری کنیم.
وی عنوان کرد :سرمایه انسانی و نسل جوان که به فرموده رهبر معظم انقالب
آیندهسازان کشور هستند باید مبنای توسعه آینده قرار گیرد و یکی دیگر
مزیتهای ما به عنوان دارایی کشور پس از سرمایه انسانی بحث انرژی و گاز
است که در اختیار ما قرار گرفته که باید قدردان این نعمتها باشیم و برای
استفاده درست برای رشد و شکوفایی کشور تالش کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز افزود :در چند ماه گذشته که برای کلنگزنی این
پروژه آمدیم قرار بر این شد که با سرعت هرچه بیشتر انجام شود و امروز نیز
شاهد آن هستیم که پروژه گازرسانی به روستاهای بخش الوار گرمسیری زودتر
از موعد مقرر به بهرهبرداری رسید و اگر این همکاری ،همدلی ،اتحاد و اعتقاد
شما به اینکه این خدمت برای همه مردم هست ،نبود نمیتوانستیم امروز با
افتخار اینجا بایستیم و اعالم کنیم که پروژه به بهرهبرداری رسیده است.
تربتی گفت :گاز با رنج و زحمت فراوان استخراج و فرآورش میشود و سپس
به دست مردم میرسد ،از این رو در استفاده از گاز باید نکات ایمنی را رعایت
کنیم و مصرف بهینه را مدنظر داشته باشیم.
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خبر
مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد

استقرار سامانه مدیریت پسماند در
کل پتروشیمیهای کشور

پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبرداد

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،داود عمادی با اشاره
به اینکه حفظ محیطزیست در صنعت پتروشیمی اهمیت ویژهای
دارد ،اظهار کرد :خوشبختانه مجتمعها و طرحهای پتروشیمی در
سالهای اخیر ،در این زمینه اقدامهای قابل توجهی داشتهاند.
وی با بیان اینکه حرکت صنعت پتروشیمی به سوی صنعت سبز
و کم کربن به عنوان یک راهبرد در همه فعالیتها بسیار مهم
است ،افزود :اجرای پروژههای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
در شرکتهای پتروشیمی در حال انجام است؛ پتروشیمیهای
کرمانشاه ،رازی ،مارون ،شیراز در این زمینه دستاوردهای مطلوبی
داشتهاند.
مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد :طرح
پتروشیمی همت با هدف جمعآوری گازهای گلخانهای صنایع
مستقر در منطقه عسلویه و تبدیل آن به محصوالت با ارزش
افزوده تعریف شده و در مرحله اجراست.
عمادی با اشاره به اینکه سامانه مدیریت پسماند در همه
شرکتهای پتروشیمی مستقر شده است ،گفت :هدف از استقرار
این سامانه حرکت به سمت کاهش تولید پسماند ،افزایش بازیافت
و مدیریت اصولی پسماندهاست.
وی ضمن تشویق و بهرهگیری از توان صنایع بازیافتی کشور برای
مدیریت پسماند تصریح کرد :با استفاده از ظرفیت  ۳۰۰هزار
تنی ( Landfillمحل دفن زبالهها) صنعتی احداث شده از سوی
پتروشیمی بندرامام به عنوان نخستین محل دفن اصولی پسماند
صنعتی کشور ،تالش میشود مدیریت پسماندهای تولید شده در
این صنعت به نحو احسن و با کمترین اثر سوء بر محیط زیست
انجام شود.
عمادی با بیان اینکه در توسعه صنعت پتروشیمی جنبههای
محیطزیستی در کنار مسائل فنی و اقتصادی مدنظر قرار میگیرد،
اظهار کرد :پارسال بهمنظور اطمینان یافتن از اجرای مناسب و
صحیح طرحهای در حال احداث پتروشیمی جنبهها و آثار زیست
محیطی  ۲۰طرح کارشناسی و ارزیابی دقیق شد.
مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه
حمایت مجتمعهای پتروشیمی از گونههای جانوری رضایتبخش
بوده است ،گفت :پتروشیمی آریاساسول آهوی جبیر ،پتروشیمی
زاگرس آهوی شنی ،پتروشیمی نوری دلفنینهای گوژپشت
خلیج فارس و پتروشیمی مبین الک پشتهای پوزه عقابی را
که جزو گونههای در حال انقراض در سواحل نایبند هستند
حمایت میکنند .پتروشیمیهای کاویان و جم نیز در زمینه حفظ
محیطزیست دریایی و نیز پاکسازی سواحل نایبند اقدامهای قابل
توجهی را انجام دادهاند.
عمادی با اشاره به اینکه حفظ کلونی طوطی ماهیهای ساکن در
اسکلهها نیز از سوی شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی در حال
انجام است ،ادامه داد :کاشت و نگهداشت هشت میلیون اصله نهال
درخت حرا به مساحت تقریبی  ۵۰۰هکتار در خورهای منطقه از
سوی پتروشیمی بندر امام انجام شده است.
مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد :افزون
بر شرکتهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر ،شرکتهای مستقر
در دیگر مناطق کشور نیز پیشتاز رعایت اصول زیست محیطی
هستند و توسعه فضای سبز ،ساخت و تکمیل مراکز بهداشتی
و درمانی ،تجهیز مدارس و توسعه فضای سبز از مهمترین
فعالیتهای پتروشیمیها در مسیر تحقق مسئولیتهای اجتماعی
است.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر و پالستیک ایران:

افزایش سهم سازندگان داخلی در پروژههای پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد :افزایش
سهم تولیدکنندگان داخلی در تأمین تجهیزات مورد
نیاز صنعت پتروشیمی ازسوی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی در حال پیگیری است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
مجموع ارزش محصوالت پتروشیمی از صادرات و فروش
داخلی ساالنه  ۱۷میلیارد دالر است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه
دو گام برای توسعه صنعت پتروشیمی تعریف شده
است ،ادامه داد :گام نخست با عنوان جهش دوم صنعت
پتروشیمی از سال  ۹۲آغاز شده است و در سال ۱۴۰۰
به ثمر میرسد که با تحقق آن ظرفیت تولید صنعت به
 ۱۰۰میلیون تن و درآمد حاصل از محصوالت به ۲۵
میلیارد دالر میرسد.

بومیسازی بیش از  ۲۰تجهیز در
پتروشیمی کارون

محمدی تصریح کرد :در گام دوم ،جهش سوم صنعت
پتروشیمی رقم میخورد که تا سال  ۱۴۰۴محقق
میشود و ظرفیت این صنعت را از  ۱۰۰میلیون تن
سال  ۱۴۰۰به  ۱۳۳میلیون تن و درآمد  ۳۷میلیارد
دالر میرساند.
وی درباره سهم تجهیزات داخلی در پروژههای
پتروشیمی اظهار کرد :در پروژههایی که با فاینانس
خارجی انجام میگیرد الزامهایی وجود دارد و بخشی
از آن باید برای خرید تجهیزات خارجی استفاده شود
و از اختیار ما خارج است ،اما در تأمین سرمایه از
بخش داخلی و صندوق توسعه ملی موضوع در حال
پیگیری است تا سهم تولیدکنندگان داخلی را در تأمین
تجهیزات صنعت پتروشیمی افزایش دهیم.

به گزارش شرکت پتروشیمی کارون ،کمیته خودکفایی
این شرکت به منظور اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری و حمایت از تولید
ملی بهویژه در شرایط بینالمللی کنونی کشور بیش از
 ۲۰تجهیز حیاتی خود را بومیسازی کرده است.
بومیسازی این تجهیزات به روش مهندسی معکوس با
بهرهگیری از دانش و تخصص کارکنان انجام و منجر به
خودکفایی در طراحی ،ساخت و نصب این قطعات در
مجتمع پتروشیمی کارون شده است.
شرکت پتروشیمی کارون نخستین تولیدکننده
ایزوسیاناتها در خاورمیانه است که با استفاده از
گازهای کلر ،منواکسیدکربن ،هیدروژن و نیز تولوئن و
اسیدنیتریک قادر است انواع محصوالت پایهای و اصلی
پتروشیمی شامل انواع ایزوسیاناتها را که دارای ارزش
افزوده باالتر است با کیفیت بسیار عالی تولید و به
بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.
پتروشیمی فنآوران یکی از تامینکنندههای اصلی
خوراک این شرکت است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه ایران پالست ،بیوک
صحافامین با اشاره به اینکه نمایشگاههای پالستیک در
همه دنیا بیشتر بر ماشینآالت و مواد اولیه متمرکزند،
گفت :در ایران به دلیل نوپا بودن ،صنایع تکمیلی
(تولیدکنندگان محصوالت پالستیکی) هم حضور دارند
که البته موضوع مثبتی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای همسایه ایران
مانند عراق ،افغانستان و حتی سوریه و کشورهای
آسیای میانه به دنبال محصوالت تکمیلی هستند،
افزود :بازارهای صادراتی با توجه به شرایط حاکم بر
کشور برای شرکتها حائز اهمیت است و به همین
دلیل به این صنایع فضای زیادی در نمایشگاه اختصاص
یافته است.
صحافامین تصریح کرد :نمایشگاه ایران پالست بهدلیل
ظرفیتهای رو به رشد پتروشیمیها و معرفی هر چه
بیشتر محصوالت آنان به بازارهای جهانی از ملزومات
صنعت پلیمر کشور به حساب میآید ،به ویژه اینکه
تولیدات این واحدهای صنعتی بسیار بیشتر از مصرف
داخلی است.

مدیرعامل پتروشیمی جم خبرداد

ضرورت افزایش همکاری بین صنایع باالدست و پاییندست پتروشیمی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با تأکید بر ضرورت
افزایش تعامل بین صنایع باالدست و پاییندست
پتروشیمی اظهار کرد :افزایش همکاری با صنایع
پاییندست سبب رونق تولید و برد  -برد شدن شرایط
کسبوکار صنعت پتروشیمی میشود.

کمیته خودکفایی شرکت پتروشیمی کارون بیش از ۲۰
تجهیز حیاتی را بومیسازی کرد.

کشورهای همسایه خواهان محصوالت
پالستیکی ایران هستند

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر و پالستیک ایران
اظهار کرد :بسیاری از کشورهای همسایه و آسیای میانه
به دنبال محصوالت تکمیلی صنعت پتروشیمی ایران
هستند.

به گزارش بهزاد محمدی در جمع خبرنگاران گفت:
صنعت پتروشیمی هماکنون ساالنه  ۳۳میلیون
تن خوراک معادل  ۶۵۰هزار بشکه نفت در روز از
پاالیشگاههای نفت و گاز و واحدهای انجیال دریافت
میکند.
وی افزود :در  ۵۶مجتمع پتروشیمی کشور ساالنه ۳۱
میلیون تن محصول نهایی تولید میشود که از این
مقدار  ۲۲.۵میلیون تن صادر و  ۸.۵میلیون تن در
داخل کشور مصرف میشود.

مدیر اچاسیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه
سامانه مدیریت پسماند در همه شرکتهای پتروشیمی مستقر
شده است ،گفت :هدف از استقرار این سامانه حرکت به سمت
کاهش تولید پسماند ،افزایش بازیافت و مدیریت اصولی
پسماندهاست.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،محمدرضا
سعیدی در نشست هماندیشی مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان صنایع پالستیک و پلیمر گفت :تعامل
بین شرکت پتروشیمی جم و صنایع تکمیلی بهعنوان
مشتری محصوالت به برد  -برد شدن کسبوکار
پتروشیمی کمک میکند.
وی افزود :براساس راهبرد جدید پتروشیمی جم ،قصد
داریم با افزایش همکاری ،مسائل صنایع پاییندست
پتروشیمی را در حد توان خود برطرف کنیم ،زیرا
اعتقاد داریم فرصت ،ثروت ،اطالعات ،مهارت و راهحل
مشکالت در اختیار مشتریان است .برای برنامهریزی
راهبردی شرکت افزون بر سود ،باید به نفع شریکان
خود و حتی ماندگاری رقیب در بازار توجه کرد.
مدیرعامل پتروشیمی جم افزود :تحقیق و توسعه یک
شرکت زمانی نتیجه بهتری میدهد که به نیازهای
مصرفکنندگان توجه کند.
سعیدی درباره درخواست انجمنها پیرامون عرضه
اعتباری محصوالت به آنان گفت :تا زمانی که برای ما
ایجاد اشکال قانونی و مالی نکند سود عرضه اعتباری
میتواند مدنظر قرار گیرد و قرارداد بلندمدت نیز قابل
بررسی است .قیمت پایه محصوالت را شرکت ملی
صنایع پتروشیمی تعیین میکند و ما در بازار داخل و

بازار صادراتی تفاوت زیادی در قیمت نداریم.
وی درباره تولید محصوالت جدید گفت :ما گریدهایی
را تولید خواهیم کرد که سبب رونق تولید صنایع
پاییندست پتروشیمی شود .برای رسیدن به این
هدف پیشنهاد میشود که کارشناسان پتروشیمی جم
در شرکتهای شما حضور پیدا کنند تا بتوانند از دید
مصرفکننده به کارکرد محصوالت نگاه کنند.
سعیدی برای استمرار نشستهای همکاری شرکت
تاپکو از پتروشیمی جم با نمایندگان صنایع
پاییندست پتروشیمی پیشنهاد کرد کمیتهای از طرف
مصرفکنندگان تشکیل شود و انتظارات این صنعت را
چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ توسعه بازار در اختیار
پتروشیمی جم قرار دهد.
نشست هماندیشی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
صنایع پالستیک و پلیمر به منظور رونق بازار داخل
و حل برخی تنگناهای صنایع تکمیلی در پتروشیمی
جم برگزار شد.
مشکالت و نیازهای شرکتهای پاییندستی این حوزه،
کاهش سود فروش اعتباری و رفتن به سمت قرارداد
بلندمدت میان پتروشیمی جم و مصرفکنندگان
محصوالت با رعایت ضوابط بورس کاال ،ایجاد هماهنگی
بهمنظور کمک به برنامهریزی مناسب صادراتی و فروش
داخل ،اعالم بازخورد از گریدهای تولیدی برای ارتقای
کیفیت ،اصالح گرید و تولید محصوالت جدید ،نگاه
نوآورانه و جایگزینی محصوالت جدید از جمله مهمترین
مسائل مطرح شده در این نشست بود.

از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد

هدفگذاری برای ایجاد بزرگترین شبکه دانش صنعت پتروشیمی
رئیس کل پژوهش و منابع انسانی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی گفت :ایجاد بزرگترین شبکه دانش صنعت
پتروشیمی با قابلیت عضویت و کاربری شرکتهای
مختلف پتروشیمی در دستور کار این شرکت است.

دنبال نهادینه کردن مدیریت دانش در این شرکت
هستیم و به این منظور با هدف جلوگیری از خروج
دانش و تجربه افراد بازنشسته یا خارج شده از شرکت،
فعالیتهای مختلفی انجام شده است.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،نشست
ممیزی مدیریت دانش بهمنظور ارزیابی وضع موجود
شرکت و همچنین حضور در دومین جایزه مدیریت
دانش ،با حضور ارزیابان و داوران در شرکت ملی صنایع
پتروشیمی برگزار شد.

فیضی افزود :شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فاز دوم
طرح جامع مدیریت دانش درصدد است شبکههای
دانشی چهار شرکت بزرگ صنعت را که در سالهای
اخیر پیادهسازی شدهاند به شبکه دانشی خود متصل
کند و بدین ترتیب بزرگترین شبکه دانشی صنعت
پتروشیمی و در واقع بورس دانش را با قابلیت عضویت
و کاربری شرکتهای مختلف پتروشیمی پدید آورد.

زهرا فیضی در این نشست با ارائه گزارشی درباره
فعالیتهای انجامشده در زمینه مدیریت دانش اظهار
کرد :براساس هدفگذاریهای انجام شده در سال
 ۱۴۰۴باید پتروشیمی از نظر خلق دانش و ارزش تولید
در صنایع پتروشیمی خاورمیانه پیشتاز باشد.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به عنوان سازمانی توسعهای و سیاستگذار ،تسهیلگر
فعالیتهای مختلف در سطح صنعت است ،گفت :به

به گفته وی ،افق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در
سالهای آینده ایجاد این شبکه دانشی بزرگ میان
شرکتها و نهادهای مرتبط با پتروشیمی برای کاربری
بهینه دانشها و تجارب و درسآموختههای صنعت و
نیز امکان شناسایی و دستیابی حداکثری به خبرگان
خواهد بود.

فیضی با بیان اینکه برای به دست آوردن بهترین نتایج،
از تجربههای  ۱۰شرکت بزرگ و بینالمللی فعال در
زمینه صنایع نفت و پتروشیمی بهره گرفتیم و در حال
انتقال دانش تجربه و دستاوردهای کسب شده خود نیز
هستیم ،ادامه داد :تاکنون  ۱۵شرکت فعال در صنایع
مختلف کشور از ما الگوبرداری کردهاند و پنج شرکت
نیز در نوبت هستند.
دومین جایزه مدیریت دانش با رویکرد منابع انسانی
هشتم مهرماه امسال از سوی انجمن مدیریت ایران با
همکاری دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش
برگزار خواهد شد.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

پاالیش و پخش

دولت فضای مثبتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است
گفت :امیدواریم با حمایت وزارت نفت و
دولت این استارتاپها در حوزه نفت ،گاز و
برق و  ...نیز فعال شوند.

صادرکنندگان
اتحادیه
سخنگوی
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
گفت :دولت با ثابت نگه داشتن نرخ ارز
در ماههای اخیر فضای مثبتی برای بخش
خصوصی ایجاد کرده است.
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مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت:

حادثه خط لوله اهواز  -تهران آسیب جانی
و مالی نداشت

وی تصریح کرد :از محل ظرفیت مازاد
تولید فرآوردههای بنزین ،گازوئیل ،مازوت
و نفتا به کشورهای دیگر صادر میشود و
با افزایش حجم تولیدات پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس این ظرفیت افزایش خواهد
یافت.

سیدحمید حسینی در یک نشست خبری
بهمنظور تشریح اولویتهای کاری و
رویکردهای هیئت مدیره جدید اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی ،گفت :خوشبختانه دیپلماسی
فعال دولت ،آمریکا را منفعل و جامعه و
فعاالن صنایع نفت و گاز کشور را به حل
بخشی از مشکالت تحریم علیه صنایع نفت
و گاز کشور امیدوار کرده است.
وی با اشاره به اینکه صنعت نفت از برندگان اصلی برجام بود و در زمان تحریم
بیشترین فشار نیز بر این صنعت وارد شد ،بدون شک زمانی که صنعت نفت
تحت فشار قرار گیرد ،فعاالن بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار میگیرند،
افزود :امیدواریم شرایط رو به بهبودی رود.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی تاکید کرد:
با ثبات نرخ ارز در بازار ،بخشی از نگرانیهای بخش خصوصی درباره پیمانهای
ارزی و شکاف بین ارزهای سنایی و نیمایی برطرف شده که آثار اقدامهای
مطلوب دولت بوده است.
حسینی همچنین با اشاره به اقدامها و دستاوردهای مثبت دولت در زمینه
پذیرش ارز دیجیتال و حمایت از دانش بنیانها ،استارتاپها و شرکتهای نوپا

صادرکنندگان
اتحادیه
سخنگوی
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ضمن
ابراز خشنودی از تصویب و ابالغ طرحی
برای افزایش ظرفیت پاالیشگاهها و نیز
بررسی الیحه تجارت در مجلس شورای
اسالمی گفت :اجرای قانون رگالتوری نقش موثری در کاهش فساد در کشور
خواهد داشت و امیدواریم به این موضوع که خواسته زنجیره صنعت پتروشیمی
کشور نیز بوده است و نقش مهمی در تامین منافع ملی کشور خواهد داشت،
توجه شود.
ابوالقاسم هاشمی ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی در این نشست با اشاره به لزوم کنترل یارانه انرژی ازسوی
دولت گفت :خصوصیسازیهای انجام شده در سالهای گذشته مشکالتی را
برای بخش خصوصی ایجاد کرده و الزم است روانسازی در محیط کسبوکار
توسط دولت انجام شود که رگوالتوری و تنظیم نظام سیاستگذاری از آن جمله
است.

اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
کیفیت کل بنزین توزیعی در تهران یورو  ۴است

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران طی اطالعیهای تاکید کرد:
کل بنزین توزیعی در کالنشهر تهران استاندارد یورو  ۴دارد و گوگرد آن نیز
کمتر از  ۵۰پیپیام است.
به گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،در متن این
اطالعیه آمده است« :پیرو اخبار کذب منتشر شده طی روزهای اخیر در برخی
رسانههای کشور ،به اطالع هموطنان میرساند تمام بنزین توزیعی در کالنشهر

تهران دارای استاندارد یورو  ۴بوده و گوگرد آن زیر  ppm ۵۰است.
شایان یادآوری است که مطابق با قانون ،تنها مرجع صاحب صالحیت در ارزیابی
انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر ،سازمان ملی استاندارد یا نهادهای
مورد تایید آن است؛ چگونگی انجام نمونهگیری ،روش آزمون و بقیه جزئیات
مربوط به آزمایش نمونههای بنزین امری تخصصی است ،بنابراین اظهارنظر دیگر
نهادها فاقد صالحیت است.

مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره حادثه نشتی
خط لوله اهواز  -تهران گفت :این حادثه خوشبختانه خسارت جانی و مالی
نداشته است.
سیدجعفر علیزاده دربندی در گفتوگویی اظهار کرد :حادثه نشتی خط لوله
اهواز  -تهران در جریان عملیات تعمیر خط لوله  ۱۶اینچ اهواز  -تهران،
حدفاصل قم  -چشمهشور به دلیل اصابت سنگ به شیر صنعتی ( )Valveخط
لوله رخ داد که خوشبختانه خسارت جانی و مالی به همراه نداشت.
وی افزود :با توجه به حضور گروههای تعمیراتی در محل حادثه ،آنان به سرعت
وارد عمل شدند و نسبت به رفع نشتی خط اقدام کردند و با ماشینهای مکش
نفت را از محل نشتی به جمعآوری کردند.
مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،خسارت مالی
حادثه یادشده را جزئی اعالم و تاکید کرد :خوشبختانه این حادثه خسارت جانی
نداشته است.
تازهترین گزارش سازمان ملی استاندارد ،میانگین گوگرد بنزین توزیعی در سطح
کالنشهر تهران را زیر  ۵۰پیپیام نشان میدهد ،بنابراین ادعاهای مطرح شده
در برخی رسانههای کشور درباره میزان گوگرد باال در هوای تهران بهطور کامل
رد میشود.
انتشار اینگونه اخبار کذب و بدون منبع مشخص مصداق تشویش اذهان عمومی
است ،بنابراین شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران پیگیری
منابع این خبرسازی در مراجع قضایی را حق خود دانسته و نتیجه آن را از طریق
رسانهها به اطالع هموطنان عزیز خواهد رساند».
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اخبار

در حاشیه نشست هیئت دولت

زنگنه :دست از تالش برای فروش نفت برنمیداریم
وزیر نفت گفت که بهراحتی
نمیتوانیم نفت خود را
بفروشیم ،اما دست از تالش هم
بر نمیداریم.
بیژن زنگنه در حاشیه نشست
هیئت دولت در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :نفت کاالیی عمومی
و مورد نیاز بشریت است و باید
اجازه داد به صورت آزاد در
بازارها جریان داشته باشد.
وی درباره تالش آمریکا برای جایگزین کردن نفت ایران با
عربستان ادامه داد :آمریکا از خیلی وقت پیش دنبال این
موضوع و همچنین استفاده از نفت شیل است ،شاید یکی
از دالیلی که نفت ایران را تحریم کرد همین موضوع باشد
که آن را در ذهن خود میپروراند.
روسها بهتر عمل کردند ،چینیها فعال نیستند
وزیر نفت درباره مشارکت روسیه و چین در پروژههای
صنعت نفت ایران هم گفت :فعال روسها بهتر عمل
کردهاند ،اما چینیها خیلی فعال نیستند.
زنگنه درباره تداوم افزایش برداشت ایران از میدان گازی
مشترک با قطر (پارس جنوبی) که برای نخستین بار سهم
ایران پیشی گرفته است ،افزود :برداشت ایران از این میدان

گازی مدتی است که افزایش
یافته ،بهگونهای که از سال ۹۷
برداشت روزانه ما از این میدان
مشترک همواره افزایشی بوده
است.
زنگنه ادامه داد :این موضوع
به دلیل تالش برای تثبیت
واحدهای دیگر و افزایش
برداشت گاز از دریا تداوم
خواهد داشت و تالش میشود تا پایان امسال برداشت
روزان ه گاز ایران به بیش از  ۷۵۰میلیون متر مکعب برسد.
آثار حادثه آرامکو کوتاهمدت است
وزیر نفت درباره حمله به تاسیسات نفتی شرکت سعودی
آرامکو هم گفت :این یک موضوع کوتاهمدت است و آثار
کوتاهمدتی خواهد داشت و همه درگیر این آثار خواهند
بود.
وی با بیان اینکه نفت سالح نیست و نباید از آن به عنوان
سالح استفاده کرد ،تصریح کرد :البته آنها نگران امنیت
عرضه هستند ،موضوعی که همواره از سوی ایران مطرح
شده و حرف ما این است که برای امنیت عرضه و برای
منافع مصرفکننده و تولیدکننده نباید از نفت به عنوان
سالح استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند خبرداد

 ۷۰درصد صرفهجویی ارزی در پتروشیمی شازند
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند از پایان اورهال ۲۲
واحد این مجموعه با توان متخصصان داخلی خبر داد و
اظهار کرد :این اورهال  ۷۰درصد صرفهجویی ارزی برای
شرکت به همراه داشته است.

وی با تاکید بر توسعه پایدار افزود :تمام استانداردهای
زیستمحیطی که در این شرکت اجرا میشود باالتر از
استاندادهای تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست
است.

به گزارش ابراهیم ولدخانی در نشست خبری با اعالم انجام
موفقیتآمیز تعمیرات اساسی (اورهال) پتروشیمی شازند
گفت :اورهال  ۱۷واحد تولیدی و پنج واحد پشتیبان و
یوتیلیتی این شرکت در کمتر از یک ماه در شرایط
تحریمهای ظالمانه علیه کشور با توان متخصصان داخلی
صورت گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند ۷۵۰ ،نیروی
انسانی در دو سال گذشته جذب این شرکت شدهاند.

وی با اشاره به اینکه تأمین قطعات واحدهای پتروشیمی
به دلیل هایتک بودن این صنعت در شرایط بینالمللی
کنونی کشور میسر نبود ،افزود :ساخت و تعمیر قطعات
مورد نیاز در این اورهال به دست توانمندان داخلی انجام
شده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اعالم کرد :این
شرکت میتواند تجربه کسبشده در این اورهال از جمله
تعمیر ،تجهیز و ساخت قطعات را در اختیار همه واحدهای
پتروشیمی کشور قرار دهد.
ولدخانی با بیان اینکه با اتکا به نیروهای داخلی به
دستاوردهای بزرگی در بخش توربینها و کمپرسورهای
واحد الفین دست یافتیم ،ادامه داد :توربینهای الفینی
پتروشیمی شازند در  ۱۴سال گذشته اورهال نشده بودند.
وی به کسب دانش فنی مدیریت انجام اورهال در مدت
زمان مشخص از سوی پتروشیمی شازند اشاره و اظهار
کرد :حدود  ۷هزار نیروی انسانی در این اورهال شرکت
کردند.
عرضه  ۴۰۰میلیون دالر به سامانه نیما
ولدخانی با اشاره به اینکه شرکت پتروشیمی شازند پارسال
 ۴۰۰میلیون دالر ارز وارد کشور کرده است ،گفت :این
اورهال  ۷۰درصد صرفهجویی ارزی برای شرکت به همراه
داشته است.

قرارداد احداث واحد جدید گوگردسازی
پاالیشگاه تبریز امضا شد
قرارداد پروژه احداث واحد جدید گوگردسازی شرکت
پاالیش نفت تبریز بهمنظور کاهش آالیندههای زیست
محیطی پاالیشگاه با شرکت طراحی و ساختمان نفت
( )ODCCامضا شد.
به گزارش شرکت پاالیش نفت تبریز ،غالمرضا باقری
دیزج ،مدیرعامل این شرکت در این باره گفت :بر اساس
این تفاهمنامه ،انجام مطالعات مخاطرهها و انجامپذیری
( ،)Hazard and Operability studyمهندسی پایه،
مهندسی تفصیلی ،تامین مصالح و تجهیزات ،انجام کارهای
ساخت و نصب ،پیشراهاندازی و راهاندازی بهعهده شرکت
طرف قرارداد است.

ولدخانی با اشاره به اینکه انجام اورهال پتروشیمی شازند
ریسک باالیی را به دلیل هایتک بودن واحدها برای ما
داشت ،ادامه داد :این شرکت تا هشت سال دیگر نیازی به
هیچ اورهالی ندارد.
استفاده از پساب شهرهای همجوار در پتروشیمی شازند
وی یادآور شد :شرکت پتروشیمی شازند پارسال بیش از
یک هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان سودآوری داشته که در
طول تاسیس شرکت بیسابقه بوده است.
ولدخانی با اشاره به نقش اساسی کاتالیست در واحدهای
پتروشیمی اظهار کرد :پارسال یک کاتالیست را بومیسازی
کردیم که صرفهجویی بالغ بر  ۵میلیون دالر را برای
شرکت به همراه داشت .بومیسازی کاتالیست دیگری نیز
با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در حال
نهایی شدن است که امیدواریم امسال به نتیجه برسد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند به پروژههای مختلفی
که در زمینه آب و پساب در دست اقدام دارند اشاره کرد
و ادامه داد :این شرکت آماده استفاده از پساب شهرهای
همجوار به منظور کاهش استفاده از منابع زیرزمینی است.
وی با اشاره به واحد  R&Dشرکت پتروشیمی شازند گفت:
این شرکت آمادگی کامل برای همکاری با شرکتهای
دانشبنیان بهمنظور رفع مشکالت مجتمع دارد.
مجتمع پتروشیمی شازند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
محصوالت پلیمری و مواد شیمیایی است که با هدف تأمین
نیاز داخلی کشور و صادرات ،ظرفیت تولید ساالنه یک
میلیون و  ۴۶۹هزار تن محصول را دارد.
وی مدت زمان اجرای پروژه را  ۲۱ماه و اعتبار آن را بالغ
بر  ۱۷میلیون یورو اعالم کرد و افزود :از جمله اهداف
راهاندازی این واحد جدید ،تولید گوگرد با ظرفیت ۱۱۰
تن در روز است.
مدیرعامل پاالیشگاه تبریز با تاکید بر اینکه این شرکت
همگام با تولید ،به مسائل زیست محیطی و تولید
فرآوردههای با استاندارد روزآمد جهانی توجه ویژه دارد،
گفت :امروزه توجه به مسئولیتهای اجتماعی یکی از
مقولههای مهمی است که همه صنایع تولیدی و حتی
خدماتی باید نسبت به آن توجه داشته باشند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز ادامه داد :هرچند
وظیفه برخی صنایع چون پاالیشگاه خدماترسانی است،
اما این صنایع نمیتوانند نسبت به محیط اطراف و جامعه
خود بیتفاوت باشند که خوشبختانه پاالیشگاه تبریز در
این زمینه اقدامهای مهمی انجام داده است.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بررسی اقدامهای اقتصاد مقاومتی شرکت ملی نفت ایران در اهواز
اقدامهای شرکت ملی نفت ایران در زمینه اقتصاد مقاومتی
و تازهترین گزارش این شرکت درباره مشارکت در باسازی
مناطق سیلزده استان خوزستان با حضور وزیر نفت در
اهواز بررسی شد.
بیژن زنگنه در سفر به اهواز ،افزون بر بررسی برنامهها
و اقدامهای انجام شده صنعت نفت برای تحقق اقتصاد
مقاومتی ،گزارش شرکت ملی نفت ایران درباره بازسازی
مناطق سیلزده را هم بررسی کرد.
بازسازی مدارس مناطق سیلزده در خوزستان ،تامین
میلگرد مورد نیاز برای بازسازی منازل آسیبدیده و
همچنین تهیه اقالم و مایحتاج ضروری برای زندگی
آسیبدیدگان از سیل خوزستان از برنامههای وزارت نفت
برای مشارکت در بازسازی مناطق سیلزده است.
در این سفر مدیران شرکت ملی نفت گزارشی از آخرین
اقدامهای انجامشده برای توسعه و برداشت از میدانهای
مشترک و نگهداشت و افزایش تولید ارائه کردند.
وزیر نفت درباره اقدامهای وزارت نفت در بازسازی و نوسازی
مدارس سیلزده استان خوزستان گفته بود :براساس
تصمیمهای گرفته شده با وزارت کشور ،استانداری ،بنیاد
مسکن انقالب اسالمی ،وزارت آموزش و پرورش و دیگر
نهادهای مربوطه ،شرکت ملی نفت ایران مسئولیت تامین
منابع بازسازی همه مدارس و خانههای بهداشت روستاهای
سیلزده مناطق نفتخیز را که عمدتا در غرب کارون و
بخشی در اطراف اهواز هستند بهعهده گرفت.
زنگنه تصریح کرده بود :عملیات بازسازی توسط
دستگاههای ذیربط انجام میشود ،همچنین در بخش
مسکن ،مجموعه نفت ،بخش نخست کار را که تامین فوالد
است ،برای منازل تخریب شده روستاهای سیلزده مناطق
نفتخیز عهدهدار شده و افزون بر آن لوازم خانگی از جمله
یخچال ،فرش ،گاز و ..را نیز تامین خواهیم کرد و این موارد
اکنون در جریان است.
شرکت ملی نفت ایران در تعمیر و ترمیم اساسی بیش از ۲
هزار منزل مسکونی آسیبدیده از سیل در  ۱۵۰روستای
استان خوزستان نیز مشارکت دارد و با برنامهریزی مدیریت
نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز ،افزایش
استاندارد منازل بازسازی شده در دستور کار است.

شرکت ملی نفت ایران همچنین احداث و بازسازی ۱۰۹
مدرسه را در  ۱۳شهرستان استان خوزستان در دست اقدام
دارد که پیشرفت آن به بیش از  ۹۰درصد رسیده است،
همچنین پروژه بازسازی  ۱۰۷مرکز درمانی و بهداشتی
این استان از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت در حال
اجراست.
در همین حال ،بابک دارابی ،مدیر نظارت بر طرحهای
عمرانی مناطق نفتخیز با بیان اینکه مبلغ  ۵۰میلیارد
تومان برای احداث و نوسازی  ۱۰۹مدرسه اختصاص داده
شده است ،اعالم کرده بود :اعتباری بالغ بر  ۴۰میلیارد
تومان برای بازسازی  ۲هزار و  ۲۵۸واحد مسکونی در
 ۱۵۰روستا و  ۱۰۷پروژه با اعتبار  ۴۰میلیارد تومان برای
بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی درنظر گرفته شده است.
نشست هماهنگی بازسازی و جبران خسارت شهرها و
روستاهای نفتخیز آسیبدیده از سیل استان خوزستان
به منظور ایجاد هماهنگی بینبخشی و انسجام دستگاهها
در مسیر استفاده بهینه از منابع روز  ۱۲شهریورماه تشکیل
شد تا ضمن بررسی پیشرفت پروژههای تعریفشده،
پیشنهادها و دیدگاههای فرمانداران شهرستانها نیز درباره
پروژهها مطرح و بررسی شود.
در این نشست ،مدیران ارشد و نمایندگان استانداری،
فرمانداری شهرهای آسیبدیده از سیل ،بنیاد مسکن،
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس ،دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی آبادان
و  ...در استان خوزستان ،از حمایتهای وزارت نفت در
بازسازی خسارتهای ناشی از سیل امسال در این استان
قدردانی کردند.

وزیر نفت خبر داد

برنامهریزی برای تقویت زیستبوم استارتآپها در ارتباط با صنعت نفت
وزیر نفت ضمن بازدید از روند آمادهسازی مراحل
ساخت پارک فناوری و توسعه شرکتهای دانش بنیان
و استارتآپها در منطقه ری ،از برنامه وزارت نفت
برای ایجاد یک زیستبوم با هدف تقویت و توسعه این
مجموعهها در ارتباط با ابعاد مختلف صنعت نفت خبر داد.
بیژن زنگنه در بازدید از پژوهشگاه پیشین صنعت نفت
و همچنین انبارهای بازرگانی ری که مسعود کرباسیان،
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،سعید محمدزاده ،معاون
امور مهندسی ،پژوهش ،و فناوری ،هوشنگ فالحتیان،
معاون برنامهریزی و همچنین مدیران شرکت ملی نفت
ایران حضور داشتند ،گفت :وزارت نفت برنامهای برای
حمایت بیشتر از شرکتهای دانش بنیان ،استارتآپها و
زنجیره آنها دارد تا بتواند یک زیست بوم یا اکوسیستم برای
توسعه و تقویت این مجموعهها در ارتباط با ابعاد مختلف
صنعت نفت ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه در این زمینه بحثها و مذاکرات
زیادی در حال انجام و یک مشاور در حال مطالعه در این
باره است ،افزود :ما با افراد حرفهای در این زمینه در ارتباط
هستیم و با بعضی از شرکتهای دانشبنیان چند نشست
داشتهایم.
وزیر نفت ادامه داد :یکی از نیازهای آنها ،مکان است که
منطقه ری برای آنها در نظر گرفته شده است و شاید
نخستین بخشی که عملیات را در آن آغاز کنیم ،پژوهشگاه
پیشین صنعت نفت باشد و این کار باید متناسب با
ماموریت ما ،نوسازی و آماده شود.
زنگنه تصریح کرد :در بازدید امروز ،مدیران شرکت ملی
نفت ایران که بعضی از محوطههای ری هنوز در اختیارش
است ،حضور دارند ،قرار است پس از تخلیه ،طرح معماری
جدید اجرا شود و برای استقرار شرکتهای دانش بنیان و
استارتآپها تجهیز شود و امروز برای شتاب گرفتن روند
تخلیه و آمادهسازی این مکان برای اقدامهای بازسازی و
تجهیز بهمنظور آغاز ماموریت جدید به اینجا آمدیم.
وی درباره زمان عملیاتی شدن این اقدام گفت :برنامه ما
این است که اواخر امسال شاهد نخستین اتفاق باشیم و
احتماال در قالب رقابت بتوانند در اینجا حضور یابند.
روابط صحیح استارتآپها و دانش بنیانها با شرکتهای
تابعه نفت

وزیر نفت با تاکید بر اینکه اصل کار مکان نیست ،بلکه
برقراری روابط صحیح این اجزا با شرکتهای تابعه نفت
است ،افزود :مهمترین بحث شرکتهای دانشبنیان،
استارتآپها و  ..تقاضا و کار و سپس تنظیم روابطی است
که کسبوکارشان را تسهیل میکند ،ما این موارد را هم
دنبال میکنیم.
زنگنه درباره ظرفیت در نظرگرفته شده برای این دسته از
شرکتها گفت :در این مرحله  ۱۸هکتار ظرفیت داریم ،اما
اقدامهای ما تدریجی خواهد بود.
وی در حاشیه این بازدید در پاسخ به این پرسش که با توجه
به درنظر گرفتن این مجموعه برای استقرار نمایشگاههای
صنعت نفت ،آیا در این زمینه تصمیمگیری شده است؟
توضیح داد :در این باره هنوز تصمیمگیری نشده ،این ایده
نیز وجود داشته که بخشی از این منطقه استفاده شود ،اما
هنوز به نقطه تصمیمگیری نرسیده است.
وزیر نفت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامهای
وزارت نفت در بازسازی و نوسازی مدارس سیلزده استان
خوزستان با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید توضیح
داد :براساس تصمیمهای گرفته شده با وزارت کشور،
استانداری ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،وزارت آموزش و
پرورش و دیگر نهادهای مربوطه ،شرکت ملی نفت ایران
مسئولیت تامین منابع بازسازی همه مدارس و خانههای
بهداشت روستاهای سیلزده مناطق نفتخیز را که عمدتا
در غرب کارون و بخشی در اطراف اهواز هستند بهعهده
گرفت.
زنگنه ادامه داد :عملیات بازسازی توسط دستگاههای
ذیربط انجام میشود ،همچنین در بخش مسکن ،مجموعه
نفت ،بخش نخست کار را که تامین فوالد است ،برای منازل
تخریب شده روستاهای سیلزده مناطق نفتخیز عهدهدار
شده و افزون بر آن ،لوازم خانگی از جمله یخچال ،فرش،
گاز و ..را نیز تامین خواهیم کرد و این موارد اکنون در
جریان است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا مدارس اکنون
آماده شده است؟ گفت :ما منابع را تامین کردیم حال
امیدوارم بهموقع آماده شود ،آن بخش از مسئولیت مربوط
به سازمان نوسازی مدارس است.

اخبار

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

برای نخستین بار در ایران

توربین  RUSTON TB۴۰۰۰در پاالیشگاه گاز سرخونوقشم بومیسازی شد
قطعات توربین  RUSTON TB۴۰۰۰با تالش متخصصان و کارشناسان شرکت
پاالیش گاز سرخونوقشم و همکاری شرکتهای داخلی برای نخستین بار در
کشور ساخته شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخونوقشم تصریح کرد :از این رو با اتفاقنظر
همه مسئوالن ذیربط و به استناد مصوبات کمیته خودکفایی ،پروژه ساخت
قطعات و انجام تعمیرات اساسی ماژولهای توربینهای راستون تعریف و از
طریق فرآیند برگزاری مناقصه محدود با توجه به الزامهای قانونی از جمله
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبرداد

بهکارگیری کاتالیستهای بومی در دستورکار شرکتهای
پتروشیمی

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت :شرکتهای پتروشیمی
کشور استفاده از کاتالیستهای بومی را در دستورکار خود قرار دادهاند که
صرفهجویی ارزی باالیی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،علی پژوهان با تاکید بر اینکه شرکت
پژوهش و فناوری پتروشیمی گامهای ارزشمندی را در تأمین کاتالیستهای
مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی کشور برداشته است ،اظهار کرد :تجاریسازی
دانش فنی سه کاتالیست محقق شده و یک کاتالیست دیگر نیز در حال انجام
است که در مجموع  ۱۳شرکت پتروشیمی استفاده از این کاتالیستها را در
دستورکار خود قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه تجاریسازی دانش فنی کاتالیست زیگلرناتا برای تولید پلیاتیلن
سبک خطی منجر به ساالنه  ۳۰میلیون دالر صرفهجویی ارزی میشود ،افزود:
تجاریسازی دانش فنی کاتالیست زیگلرناتا بهمنظور تولید پلیاتیلن سنگین
گرید لوله نیز ساالنه بیش از  ۱۵میلیون دالر صرفهجویی برای شرکتهای
پتروشیمی رقم خواهد زد.

استقرار دستگاه حفاری  ۳۳فتح در پروژه حفر ۸
حلقه چاه اکتشافی

دستگاه حفاری سنگین خشکی  ۳۳فتح در گام دوم پروژه حفر هشت حلقه چاه
اکتشافی در استان خوزستان استقرار یافت.
به گزارش شرکت ملی حفاری ایران ،رضا مهدیپور ،مدیر پروژه حفاری ۸+۶
چاه اکتشافی خشکی در شرکت ملی حفاری ایران گفت :برای این دستگاه از
سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما پس از پایان
عملیات حفاری در استان فارس ،حفر چاه در استان خوزستان تعریف و شمارش
معکوس برای عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،محمدحسین نوروزی اعالم کرد :دستیابی به
نتایج مطلوب در حوزه شاخصهای بهرهوری و استمرار تولید ،مستلزم نگهداری
و تعمیرات برنامهریزیشده همه تجهیزات از جمله توربینهای یادشده است که
در این باره بنا به توصیه سازنده اصلی و براساس تجربهها و مطالعات انجام شده،
در دورههای کارکردی  ۸هزار ساعته ،تعمیرات دورهای و در دورههای  ۴۰هزار
ساعته ،تعمیرات اساسی توربینهای گازی برای ارتقای شاخصهای در دسترس
بودن و قابلیت اطمینان این مجموعه برنامهریزی و انجام میشود.
وی افزود :در سالهای اخیر با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و مشکالت
موجود در راه تامین قطعات یدکی و نیز افزایش غیرمنطقی هزینههای خرید
خارجی قطعات از یک سو و گسترش رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید
داخل از سوی دیگر ،شرایط برای استفاده از ظرفیت شرکتهای توانمند داخلی
بیش از پیش مساعد شده است.

نیمه اول و دوم شهریور ماه 1398

شماره 2۵۶-2۵۵

7

وی اظهار کرد :حفاری نخستین حلقه چاه اکتشافی در استان فارس اوایل
تیرماه سال  ۹۷آغاز شد و اواخر مردادماه امسال در بازه زمانی حدود  ۱۴ماه با
دسترسی به عمق مورد نظر به پایان رسید.

فهرست شرکتهای مورد تایید معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت،
قرارداد اجرای پروژه با یکی از شرکتهای داخلی امضا شد.
نوروزی عنوان کرد :اجرای این پروژه از دیدگاه اقتصادی در بخش خرید کاال
سبب جلوگیری از خروج  ۲میلیون یورو و در بخش خدمات حدود  ۵۰۰هزار
یورو برای هر دستگاه توربین شده است که با توجه به وجود بیش از  ۵۰دستگاه
توربین از این مدل در سطح کشور ،صرفهجویی ارزی قابل توجهی را به همراه
خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به اینکه دانش فنی
تولید پراکسیدها تجاریسازی شده است ،ادامه داد :استفاده از این دستاورد نیز
در واحدهای موجود و طرحهای آتی پلیاتیلن سبک بیش از  ۷.۴میلیون دالر
صرفهجویی در پی خواهد داشت.
پژوهان با اعالم این خبر که دانش فنی کاتالیست زیگلرناتا برای تولید یکی
دیگر از فناوریهای پلیاتیلن سنگین بهزودی تجاریسازی میشود ،گفت:
این دستاورد که ازسوی پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
بومیسازی شده بیش از  ۱۴میلیون دالر صرفهجویی را در صنعت پتروشیمی
کشور محقق خواهد کرد.
وی تصریح کرد :شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بخش عمدهای از
مجتمعهای پتروشیمی در زمینه تأمین کاتالیست ،همکاریهای پژوهشی،
واگذاری الیسنس و بهبود و اصالح فرآیند همکاری دارد.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به اینکه کاتالیستها
قلب واحدهای تولیدی هستند ،گفت :این شرکت با تالش و فعالیت پژوهشگران
خود و حمایتهای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال
دستیابی به دانش فنی و ساخت نسلهای جدید کاتالیستهای مصرفی صنعت
پتروشیمی است.

مهدیپور گفت :با وجود خطرات بالقوه و ریسک باالی مربوط به عملیات حفاری
چاههای اکتشافی ،دستیابی به ضریب تکرار حوادث متلف وقت ( )LTIFصفر
گزارش شد که این مهم حاکی از نبود وقوع هرگونه حادثه انسانی در کارکرد
باالی یک میلیون و  ۲۰۰هزار ساعت در این عملیات است.
مدیر پروژه حفاری  ۸+۶چاه اکتشافی خشکی در شرکت ملی حفاری ایران با
اشاره به اهمیت و مدیریت صحیح در بخش جلوگیری از آلودگی محیط زیست
با توجه به رعایت استانداردهای زیست محیطی در اجرای حفاری چاه اکتشافی
افزود :رعایت الزامها و مالحظات دانش مدیریت پروژه شامل هزینه ،کیفیت،
منابع انسانی ،ریسکپذیری ،تدارکات ،کیفیت و هماهنگی و همیاری مستمر با
کارفرما از نکات قابل توجه در عملیات حفاری این چاه بود.
وی سرانه آموزش در حوزه اچاسیی برای کارکنان دستگاه حفاری  ۳۳فتح را
 ۴۰ساعت عنوان و استفاده از توان و دانش نیروهای جوان و با تجربه عملیاتی
در همه بخشهای دستگاه و برگزاری نزدیک به یک هزار و  ۷۰۰نفر ساعت
نشست راهبری پروژه بین متخصصان ملی حفاری و نمایندگان کارفرما را از
اقدامها و همسویی اجرایی در تحقق اهداف مورد نظر در این پروژه دانست.
مهدیپور اظهار کرد :با پایان عملیات حفاری نخستین حلقه چاه از پروژه حفر
هشت حلقه چاه اکتشافی ،در یک کار جمعی و منسجم میان کارکنان مستقر
روی دستگاه  ۳۳فتح انتظار میرود با اثبات دکل ،عملیات حفاری چاه اکتشافی
جدید اول مهرماه آغاز شود.
مدیر پروژه حفاری  ۸+۶چاه اکتشافی خشکی در شرکت ملی حفاری ایران
درباره پیشرفت جمعی دو پروژه که در جنوب و جنوب غربی کشور اجرا میشود،
به اختصاص چهار دستگاه حفاری سنگین خشکی به این موضوع اشاره کرد و
توضیح داد :عملیات حفاری چاه در منطقه شادگان از پروژه هشت حلقه چاه با
بهکارگیری دستگاه حفاری  ۳۲که آبان ماه سال  ۹۷کلید خورد هم اینک حفر
چاه در مراحل پایان کار قرار دارد و پیشبینی میشود تا دو ماه آینده پایان یابد.
وی گفت :همچنین در اجرای پروژه  ۶حلقه چاه ،عملیات دو حلقه دیگر نیز به
ترتیب اواخر بهمنماه و اسفندماه پارسال اجرایی شد و هماکنون دستگاه حفاری
 ۷۴فتح در حال حفاری و  ۸۹در مرحله آزمون است.

دوهفته نامه تحلیلی ،خبری ،اقتصادی و فرهنگی
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