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مدیر امور کاالی شرکت ملی مهندسی و
ساختمان نفت ایران:

به دنبال استحکام روابط
مشترک با فوالد اکسین
خوزستان هستیم
3

دانش نفت از دومین سمینار بینالمللی
گاز و نشست فوقالعاده وزارتی جیییسیاف
گزارش می دهد؛

نقش اساسی گاز
در انتقال انرژی
به سمت توسعه پایدار

حسین کاظم پوراردبیلی ،نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بعنوان

6

نائب رئیس هیئت عامل اوپک در سال  ۲۰۲۰برگزیده شد

کاهش تولید اعضــای اوپک پالس  ۵۰۳هزار بشــکه
افزایش یافت ،کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با منابع ثانویه
بعنوان مرجع اعــام تولید نفت موافقت کردند ،میعانات گازی
و مایعات گازی از محاسبه تولید نفتخام کشورهای غیرعضو
اوپک هم کنار گذاشته شد ،وزیر انرژی الجزایر به عنوان رئیس
دورهای اوپک براســاس حروف الفبا انتخاب شد و در نهایت
ایران نائب رئیس هیئت عامل اوپک شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از خبرنگار اعزامی شانا به
وین ۱۴ ،عضو ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
در یکصد و هفتاد و هفتمین نشســت عادی این سازمان در
وین ،بر ســر افزایش  ۵۰۳هزار بشکه بیشتر از یک میلیون
و  ۲۰۰هزار بشکهای کاهش تولید با همراهی متعهدان خود
توافق کردند بر این اســاس ،کاهش تولید نفت این سازمان
و متعهدانش از نخســتین روز ژانویه  ۲۰۲۰از یک میلیون و

 ۲۰۰هزار بشکه در روز به یک میلیون و ۷۰۳هزار بشکه می
رسد و ایران ،ونزوئال و لیبی همچنان از هرگونه کاهش تولید
مستثنی هستند.کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک با منابع
ثانویه بعنوان مرجع اعالم تولید نفت موافقت کردند ،شــایان
ذکر اســت برخی کشورها پیش از نشست  ۱۷۷اوپک عنوان
کردنــد که منابع ثانویه را بعنوان مرجع اعالم آمار تولید نفت
قبول ندارند و بهتر اســت آمار تولید نفت هر کشور از سوی
وزرات نفت و انرژی همان کشور اعالم شود.
میعانات گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید نفتخام
کشــورهای غیر عضو اوپک هم کنار گذاشــته شد ،روسیه
ســخت به دنبال تصویب این بند بود .نــوواک معتقد بود با
حذف میعانات گازی و مایعات گازی از محاســبه تولید نفت
خام ،تولید این کشــور در دســامبر حدود  ۲۲۵تا  ۲۳۰هزار
مشروح در صفحه2
بشکه در روز کمتر خواهد شد.

شکست رویای
سعودیها در عرضه
سهام آرامکو

عربستان سعودی پس از استقبال سرد
سرمایه گذاران خارجی حتی با ارزش گذاری پایینتر
 ۱.۷تریلیون دالر ،به سرمایه گذاران داخلی و منطقه ای
برای فروش  ۱.۵درصد از سهام آرامکو تکیه کرده است

آغازانتقالگازروسیهازخطلوله«قدرتسیبری»بهچین؛

«قدرت سیبری»روسیه بازار گاز چین را
تصاحب کرد
قدرت سیبری روسیه سدی در برابر وخامت روابط با اروپا

13

آمریکا صادرکننده بزرگ نفت شد؛

15

سبقت نفتی از
عربستان و روسیه!
2
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تحلیل
گفتمان
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اخبار

 ۵تصمیم اوپک در نشست۱۷۷

سازههای جانبی دو سکوی فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس
جنوبی نصب شد

م مقام طرح توسعه فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی از پایان عملیات نصب
قائ 

سازههای جانبی سکوهای  ۲۳و  ۲۴Bپارس جنوبی در بلوک گازی این طرح در پهنه
آبی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز پارس ،علیاصغر صادقی
گفت :عملیات نصب پلهای ارتباطی به همراه مشعل سکوهای گازی  ۲۳و ۲۴B
از دوشنبه هفته گذشته (چهارم آذرماه) و پس از وقفهای که بهدلیل نامساعد بودن
شرایط آب و هوایی رخ داد ،بعدازظهر امروز (دوشنبه ۱۱ ،آذرماه) با موفقیت به پایان
رسید.وی مجموع وزن سازههای مذکور را که در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران
(صدرا) در بوشــهر ساخته شدهاند ۷۱۰ ،تن اعالم کرد و افزود :پلهای ارتباطی و
مشعل هر یک از این سکوها به ترتیب  ۲۴۲و  ۱۱۳تن وزن دارند که پیش از این
جهت نصب در موقعیت مخزنی سکوهای  ۲۳و  ۲۴Bراهی آبهای خلیج فارس
شده بودند.قائممقام طرح توسعه فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی به عملیات نصب
دو عرشــه دریایی  ۲۳و  ۲۴Bدر  ۲۱و  ۲۴آبانماه امســال اشاره کرد و گفت :با
اتمام عملیات نصب ســازههای جانبی و شروع عملیات هوکآپ و راهاندازی این
دو سکو ،در مجموع  ۲۸.۴میلیون مترمکعب (معادل یک میلیارد فوت مکعب) در
روز به تولید گازی میدان مشترک پارس جنوبی افزوده میشود.با بهرهبرداری از دو
سکوی اصلی  ۲۲و اقماری  A ۲۴روزانه  ۲۸.۴میلیون مترمکعب گاز غنی (معادل
یک میلیارد فوت مکعب) در بخش فراســاحل این طرح از میدان گازی مشترک
پارس جنوبی برداشت میشود.

جهانگیری :نفت را به روشهای دیگر میفروشیم

معاون اول رئیسجمهوری گفت :آمریکاییها باوجود حداکثر فشــار روانی

و اقتصادی نتوانســتند صادرات نفت خام ایران را به صفر برسانند و ما نفت را به
روشهای دیگر میفروشیم.

اسحاق جهانگیری ،روز دوشنبه ۱۱ ،آذرماه در آیین بیستوسومین سالروز
ملی صادرات ،گفت :ما در شــرایط سخت با وجود همه فشارهایی که در جنگ
روانی و اقتصادی دو سال گذاشته پشت سر گذاشتهایم ،روی پای خود ایستادیم
و مقاومت کردیم .آمریکاییها فشــار حداکثری خود را روی زندگی مردم ایران
متمرکز کردهاند ،باید گفت که شــرایط کنونی جزو ســختترین شرایط پس از
انقالب اســامی اســت .معاون اول رئیسجمهوری تصریح کرد :آمریکاییها
زیرساختها و زمینههایی را که در اقتصاد ایران تعیین کننده بودند تحریم کردند،
نفت را تحریم کردند ،اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ،به هر
حال با فشــاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که تاکنون جزو
نزدیکترین کشــورها در ارتباط با ما هســتند جرات این را که از ما نفت بخرند،
ندارند .جهانگیری اظهار کرد :ما به روشهای دیگری متوسل میشویم تا بتوانیم
نفت کشــور را بفروشیم ،آنها محصوالت اصلی را که بخش مهم نیازهای کشور
بوده شناســایی کردند و به این نتیجه رسیدند پتروشیمی پس از نفت مهمترین
محصول صادراتی ایران اســت ،از این رو شرکتها و محصوالت پتروشیمی ما
را نیز تحریم کردند.

بهترین نقطه دنیا برای سرمایهگذاران انرژی

در گزارش دورنمای انرژی شــرکت  BPپیش بینی شده که اتفاقات بزرگی
برای بخش انرژی هند در پیش اســت و تقاضای این کشــور برای انرژی تا سال
 ۲۰۴۰به میزان  ۱۵۶درصد رشــد خواهد کرد و عامل  ۱۱درصد از مصرف انرژی
جهانی خواهد شد که دو برابر سهم فعلی است.

مهمترین پیشبینیهای شــرکت  BPبرای نقش هند در آینده افق انرژی
جهانی به این ترتیب است :هند بیش از یک چهارم از رشد تقاضای جهانی برای
انرژی در فاصله ســال  ۲۰۱۷تا  ۲۰۴۰را به خود اختصاص می دهد؛  ۴۲درصد
از تقاضا برای انرژی جدید از طریق زغال ســنگ تامین میشود که به معنای دو
برابر شدن انتشار دی اکسید کربن تا سال  ۲۰۴۰است؛ تولید گاز رشد میکند اما
با تقاضا همگام نخواهد بود و مسلزم رشد قابل توجه واردات گاز خواهد بود.طبق
پیشبینی اداره اطالعات انرژی آمریکا ،تولید زغالسنگ این کشور در سال ۲۰۱۹
به  ۶۷۴میلیون تن بالغ خواهد شــد که کمتر از  ۷۵۵میلیون تن در ســال ۲۰۱۸
است .نیروگاههای زغالسوز  ۵۵درصد از تولید نیروی هند را تشکیل میدهند اما
تولید داخلی زغالسنگ برای تامین تقاضا به حد کافی وجود ندارد« .اس اند پی
گلوبال آنالیتیکس» برآورد کرده که واردات زغالسنگ هند در سال  ۲۰۱۸به ۱۷۳
میلیون تن بالغ میشود و پیشبینی کرده که در سال  ۲۰۱۹به  ۱۹۳میلیون تن
افزایش پیدا خواهد کرد .پیشبینی میشود واردات زغالسنگ هند در سال ۲۰۲۰
به  ۲۱۳میلیون تن برسد و از چین به عنوان بزرگترین واردکننده زغالسنگ سبقت
بگیرد.این موارد نشان میدهد که هند باید درباره تضمین تامین بیشتر و متنوعتر
انرژی فعال باشد و هند به دنبال تقویت بخش انرژی خود در همه سطوح از حمله
سرمایه گذاری باال در سوختهای فسیلی است.هند سال گذشته به عنوان سومین
واردکننده بزرگ نفت خام در جهان شناخته شد و پس از آمریکا و چین قرار گرفت.
اخیرا کشورهای معدودی بودهاند که به اندازه هند در جذب سرمایه گذاری خارجی
در بخش نفت و گاز فعال بودهاند زیرا اقتصاد این کشور برای تامین  ۸۰درصد از
نیازهای انرژی خود نفت وارد میکند .انتظار میرود مصرف نفت در این کشور با
نرخ ساالنه پنج درصد تا سال  ۲۰۳۵رشد کند و تعهد نارندرا مودی ،نخست وزیر
هند برای کاهش واردات به پایین  ۷۰درصد تقاضا ،ضرورت جذب سرمایه گذاری
خارجی را بارز میکند.بر اساس گزارش اویل پرایس ،این استراتژی در نمایشگاه
و کنفرانس نفت بین المللی ابوظبی  ۲۰۱۹که در آن هند حضور فعالی داشت به
خوبی نمایش داده شد .در این رویداد دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت هند با  ۹شرکت
نفت و گاز از بخشهای باالدستی ،پایین دستی و مهندسی به همراه فدراسیون
صنعت نفت هند و نهادهای دیگر حضور داشت.وزیر نفت هند اظهار کرده است
بخش انرژی رو به رشد هند برای سرمایه گذاری خارجی جذاب است .بسیاری از
شرکتها به شکل موفقیت آمیزی تامین مالی را از طریق بازار اوراق قرضه خارجی
افزایش دادهاند و این شیوه تامین مالی احتماال در آینده رشد بیشتری پیدا خواهد
کرد.هند قصد دارد سهم گاز در سبد انرژی خود را تا چند سال دیگر به  ۱۵درصد
افزایش دهد و منابع تامین انرژی خود را در برابر ریسک ژئوپلیتیکی متنوع کند.
تقاضای هند برای  LNGمانند همسایهاش چین رو به رشد است و با پایین آمدن
قیمتها که ناشی از مازاد عرضه در بازار بوده است ،واردات  LNGهند در سه ماهه
اول ســال مالی  ۲۰۱۹-۲۰۲۰به میزان  ۶.۸درصد رشد کرد و به  ۸۶میلیون متر
مکعب در روز رسید .دولت این کشور اعالم کرده  ۶۰میلیارد دالر برای ساخت یک
شبکه ملی گاز و پایانههای واردات تا سال  ۲۰۲۴سرمایهگذاری میکند.

کاهــش تولیــد اعضــای اوپک
پالس  ۵۰۳هزار بشکه افزایش یافت،
کشــورهای عضو و غیرعضــو اوپک با
منابع ثانویــه بعنوان مرجع اعالم تولید
نفت موافقت کردنــد ،میعانات گازی و
مایعات گازی از محاسبه تولید نفتخام
کشــورهای غیرعضو اوپــک هم کنار
گذاشــته شــد ،وزیر انرژی الجزایر به
عنوان رئیس دورهای اوپک براســاس
حــروف الفبا انتخاب شــد و در نهایت
ایران نائب رئیس هیئــت عامل اوپک
شد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از
خبرنگار اعزامی شانا به وین ۱۴ ،عضو
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در یکصــد و هفتاد و هفتمین
نشســت عادی این ســازمان در وین،
بر سر افزایش  ۵۰۳هزار بشکه بیشتر
از یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکهای
کاهش تولید با همراهی متعهدان خود
توافق کردند بر این اســاس ،کاهش
تولید نفت این ســازمان و متعهدانش
از نخســتین روز ژانویه  ۲۰۲۰از یک
میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکه در روز به
یک میلیون و ۷۰۳هزار بشکه می رسد
و ایــران ،ونزوئال و لیبــی همچنان از
هرگونه کاهش تولید مستثنی هستند.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک
با منابع ثانویه بعنوان مرجع اعالم تولید
نفت موافقت کردند ،شایان ذکر است
برخی کشــورها پیش از نشست ۱۷۷
اوپک عنوان کردند کــه منابع ثانویه
را بعنــوان مرجع اعالم آمار تولید نفت
قبول ندارند و بهتر اســت آمار تولید
نفت هر کشــور از سوی وزرات نفت و
انرژی همان کشور اعالم شود.
میعانــات گازی و مایعات گازی
از محاســبه تولید نفتخام کشورهای
غیر عضو اوپک هم کنار گذاشته شد،
روسیه سخت به دنبال تصویب این بند
بود .نوواک معتقد بود با حذف میعانات
گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید
نفت خام ،تولید این کشــور در دسامبر
حدود  ۲۲۵تا  ۲۳۰هزار بشــکه در روز

کمتر خواهد شد.
مانوئل کــودو ،وزیر نفت ونزوئال
کــه رئیــس دورهای اجــاس اوپک
را در ســال  ۲۰۱۹بــر مبنای حروف
الفبا برعهده داشــته اســت ،بر اساس
تصمیم جدید اوپــک و از اول ژانویه
 ۲۰۲۰جایــش را به محمــد ارکاب،
وزیر انرژی و معــادن الجزایر خواهد
داد .ارکاب قرار اســت ریاســت دوره
ای اجالس اوپک را در ســال ۲۰۲۰
برعهده داشــته باشد .وزیرنفت آنگوال
نیز نائــب رئیس دورهای اوپک خواهد
بود.
حسین کاظم پوراردبیلی ،نماینده
ایــران در هیئت عامــل اوپک بعنوان
نائب رئیس هیئت عامل اوپک در سال
 ۲۰۲۰برگزیده شد ،ریاست این هیئت
عامل را هم نماینــده گابن در هیئت
عامل عهده دار شد .هیئت عامل رکن
اجرایی اوپک اســت و عمده وظایف
آن هدایت اداره امور سازمان و اجرای

حسین کاظم

پوراردبیلی ،نماینده

ایران در هیئت عامل
اوپک بعنوان نائب
رئیس هیئت عامل

اوپک در سال ۲۰۲۰
برگزیده شد

تصمیمهای کنفرانس ،بررســی و
اتخــاذ تصمیم درمــورد گزارشهای
ارائه شــده از ســوی دبیــرکل ،ارائه
گزارشهــا و توصیهها به کنفرانس در
خصوص امور ســازمان ،تنظیم بودجه
سازمان برای هرسال تقویمی و تقدیم
آن به کنفرانس جهــت تصویب و ...
است.

برگزاری نشست فوق العاده اوپک ۳
تا  ۴ماه آینده

در همین حال ،وزیر نفت مذاکرات
شامگاه پنجشــنبه ( ۱۴آذرماه) وزیران
نفــت و انرژی اوپک را مطلوب ارزیابی
کرد و از برگزاری نشســت فوق العاده
این سازمان در ســه تا چهار ماه آینده
خبــر داد .بیژن زنگنــه روز جمعه۱۵ ،
آذرماه پس از حضور کوتاه در هفتمین
نشســت وزارتی اوپک و غیراوپک در
جمع خبرنگاران در توضیح نشست ۱۷۷
اوپک اظهار کــرد :مذاکرات خوبی در
این نشست انجام شد که به نتایج خوبی
رســیدیم .امیدواریم واکنشی که بازار
نفت اســتنباط کرده است همانطور که
ورای تصمیم بوده ،همان را درک کند.
فکر میکنم شــرایط موفقی داشــتیم.
وی در پاســخ به پرسشی درباره اینکه
تصمیمی که اوپک گرفــت چه مقدار
بر ثبات قیمــت نفت در بلندمدت تأثیر
میگذارد ،افزود :نگاهمان بیشتر کوتاه

مدت اســت ،ما یک نشست فوق العاده
هم سه تا چهار ماه آینده خواهیم داشت
که دوبــاره تصمیم خواهیم گرفت.وزیر
نفت در توضیح اینکه چرا نشست ۱۷۷
اوپک بیش از هفت ساعت طول کشید،
تصریح کرد :بیشــتر مشکل ریاضیات
بود.زنگنــه با بیان اینکــه توافق انجام
شده از سوی دبیرکل و رئیس دورهای
نشست اوپک پس از دیدار با کشورهای
غیر عضو اوپک اعالم میشود ،تصریح
کرد :ما باید موافقت نهایی کشــورهای
غیر عضو اوپک را برای سهمشــان در
این توافــق جدید دریافــت کنیم.وی
دربــاره اینکه آیا مبنــای توافق جدید،
تولید ســال  ۲۰۱۸خواهد بود یا ســال
 ۲۰۱۹گفت :بیشتر از کاهش واقعی در
ســال  ۲۰۱۹خواهد بود ،اما میزان آن
از ســوی رئیس دورهای اوپک (مانوئل
کودو) اعالم میشــود .امیــدوارم نیم
میلیون بشکه کاهش بیشتر نفت وجود
داشته باشد.

آمریکا صادرکننده بزرگ نفت شد؛

سبقت نفتی از عربستان و روسیه!
دکتر حمید دوست محمدیان
کارشناس انرژی

بر طبق نمودار ذیل و آمار
اداره اطالعــات انرژی آمریکا
نشــان می دهد که این کشور
هشتاد و نه هزار بشکه در روز
بیشتر از میزانی که در سپتامبر
واردات داشــت ،نفــت صادر
کرده است .یعنی آمریکا برای
نخستین بار و نخستین ماه در
هفتاد سال اخیر به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت
و فرآوردههای نفتی ظاهر شده و توانست از عربستان
سعودی و روسیه سبقت بگیرد!
این موضوع نشــان دهنده این است که آمریکا
بــا این کار موقعیت خود را به عنوان تولیدکننده برتر
انرژی در جهان تحکیم کرده است.
البته بهای این کار:
 .۱بیش از چهل سال تحریم ایران،
 .۲جنگ تحمیلی هشت ساله ایران،
 .۳فشار بیش از حد به ایران،
 .۴تحریمهای جدید صادرات نفت ایران،
 .۵ایجاد بحران روانــی در منطقه خاور میانه و
خصوصا خلیج فارس برای فروش اسلحه و تجهیزات
نظامی به عربســتان ســعودی و امــارات (به گفته
خودشان دوشیدن گاو شیرده منطقه).
 .۶ایجــاد درگیــری و تنش در منطقــه و البته
عالقه به ایجاد یک جنگ جدید در منطقه بین ایران
و عربستان با چند هدف:
-افزایش قیمت نفت بــرای اینکه هزینه تولید

نفت شیل امریکا مقرون به صرفه شود
اتمــام و مصــرف تجهیزات نظامــی و توانموشکی ایران بر ضد عربستان
دسترســی و دســت اندازی به نفت عراق وسوریه و استفاده از منافع آن
آمریکا پیش از این بــر مبنای هفتگی در قالب
یک صادرکننده بزرگ ظاهر شــده بــود و آمار اخیر

نقطه عطف مهمی به شــمار می رود زیرا تا یک دهه
پیش و همچنین پیش از رونق نفت شیل ،عده کمی
از تحلیل گران و استراتژیســت هــا چنین اتفاقی را
پیش بینی کرده بودند و در کنار این و با کمال تاسف،
كشــورهای زیادی در حال بهره بــرداري حداكثري
از منابع نفتي و انرژي خود هســتند و توجه به آینده
نزدیــک ندارند !و البته همانطوریکــه در مقاله قبلی

اعالم کردم ما بایستی به این موضوع به عنوان یک
فرصت نگاه کرده و تمرکز بر روی صادرات غیر نفتی
و تولید داخلی داشــته باشــیم تا فرصتها را از دست
ندهیم و آن هم در اوج تاثير گذاری آنها در توســعه
زيرساختهاي كشــور بتوانیم بحران را مدیریت کرده
و از آن عبــور کنیم و تهدیدهــا را به فرصت تبدیل
کنیم.

تحلیل
گفتمان
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مدیر امور کاالی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران:

بهدنبالاستحکامروابطمشترکبافوالداکسینخوزستانهستیم
مهنــدس قائدشــرف ،مدیر امور

مهندس قائدشرف ،مدیر
امور کاالی شرکت ملی
مهندسی و ساختمان
نفت ایران :به عنوان یک
ایرانی خوشحال هستم
که میبینم کارشناسان
فوالد اکسین به دنبال
افزایش و گسترش
تولیدات خود هستند

کاالی شرکت ملی مهندسی و ساختمان
نفت ایــران گفت :به دنبال اســتحکام
روابط مشترک با فوالد اکسین خوزستان
هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت
فوالد اکســین خوزســتان ،بــا حضور
شرکت ملی مهندسی ســاختمان نفت
ایــران مجــری طرح پــروژه خط لوله
ســبز آب  -ری ،شــرکت لولهســازی
صفا و شــرکت فوالد اکسین خوزستان
جلســهای جهت تولید ورقهای مورد
نیاز این پروژه در سالن کنفرانس حوزه
مدیریت برگزار شــد .دکتر یارعلیزاده،
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد
اکسین در آغاز این جلسه ضمن عرض
خیرمقــدم در ســخنانی نکاتــی را در
خصوص روند رو به رشد فوالد اکسین
خوزستان بیان کرد .همچنین مهندس
آســیابان مدیر پــروژه ورقهای خاص
این شرکت گزارشــی کامل از عملکرد
فوالد اکسین در سال جاری ارائه نمود و
تجهیزات و توانمندی های این شرکت
را در رابطــه با تولیــد ورقهای آلیاژی
خاص تشریح کرد.در ادامه مهندس امیر
غالمی مشاور ارشــد مدیرعامل فوالد
اکســین رســالت اصلی این شرکت را

تولید ورقهای  apiجهت رفع نیازهای
وزارتنفت بیان نمود و گفت :این نیاز از
ســال  ۱۳۷۴در کشور احساس شد و به
دنبال آن پروژه تولید ورقهای عریض
فوالدی از ســال  ۸۲آغاز و در سال ۸۸
به بهره برداری رسید .وی گفت :در ابتدا
تولیدات این شــرکت بیشــتر به سمت
ورقهای ساختمانی بوده که خوشبختانه
از سال قبل روند خط تولید را به سمت
ورق هــای  abiو انعقــاد قراردادهای

مختلفــی در زمینه نفت و گاز من جمله
انعقاد قرارداد ورقهــای مورد نیاز خط
لوله گوره به جاســک ســوق دادیم ،به
گونهای کــه در حال حاضــر ظرفیت
کارخانه در تولید ورق های  apiتکمیل
شده است .مشــاور ارشــد مدیرعامل
چالش بزرگ اکســین را در حال حاضر
نبود طرح فوالدسازی در کنار خط تولید
دانســت و ادامه داد ،شرکتهای داخلی
توان تولید اســلب مورد نیاز خط تولید

این شرکت را جهت دستیابی به ظرفیت
تعیین شــده ندارنــد و راهاندازی فوالد
ســازی عالوه بر افزایش ظرفیت تولید
ورق  apiخیلــی از هزینههــای جانبی
پروژههای زیرســاختی کشور را کاهش
می دهد.در ادامه این جلســه مهندس
قائدشرف ،مدیر امور کاالی شرکت ملی
مهندســی و ساختمان نفت ایران گفت:
به عنوان یک ایرانی خوشــحال هستم
که میبینم کارشناســان این شرکت به

دنبال افزایش و گســترش تولیدات
خود هستند البته ،پروژه سبز آب  -ری
یک پروژه ملی اســت که قطع ًا با ایجاد
این ارتباط مشترک کمک بسیار بزرگی
در این رابطه به عمل میآید ،به همین
ســبب انتظار میرود کارشناسان فوالد
اکسین با نظارت خوب و کیفیت خوب به
دنبال ارائه محصوالتی باشند تا بتوانند
عالوه بر پایین آوردن هزینههای جاری
این روابط مشترک را استحکام بخشند.
مهندس خسروی معاونت بازرسی فنی و
خوردگی نیز موارد و نکات مورد نظر در
این قــرارداد را بیان نمودند .در پایان از
روند خط تولید ورقهای فوالدی بازدید
به عمل آمد.

ایران؛ تنها تولیدکننده نفت کوره نیم درصد گوگرد در خاورمیانه
یک مقام مسوول در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآورده های نفتی گفت :نفــت کوره مورد نیاز ناوگان
دریایی کشــور طبق اســتاندارد  IMO۲۰۲۰با حداکثر
گوگرد نیم درصد ،در داخل کشور تولید می شود.
ســعید مداح مروج ،مدیــر هماهنگی و نظارت بر
تولید شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
ایــران در گفتگو با خبرنگار مهر بــا اعالم اینکه نفت
کوره مورد نیاز ناوگان دریایی کشــور طبق اســتاندارد
 IMO۲۰۲۰با حداکثر گوگرد نیم درصد ،در داخل کشور
تولید می شود ،گفت :هم اکنون با تدابیر اندیشیده شده
و برنامه ریزی های انجام شــده ،نفت کوره کم گوگرد
( نیــم درصد) مورد نیاز برای ناوگان دریایی کشــور از
طریق پاالیشگاه های اراک و بندرعباس در حال تامین
است؛ بنابراین با توجه به این امر نیازی به واردات نفت
کوره کم گوگرد وجود ندارد.وی در پاسخ به اینکه قیمت
کنونی نفت کوره چه میزان است  ،اظهار داشت :قیمت
نفت کوره تحویلی به کشــتیرانی توسط امور بین الملل
شــرکت ملی نفت ایران بر اساس نرخ بازار فوب خلیج
فارس تعیین می شــود .گفتنی اســت برخی کشتی ها
توانایی مصرف نفــت گاز را دارند که در صورت اعالم
نیاز از سوی شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری
اســامی انواع گرید نفت گاز نیز توســط شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی قابل تأمین اســت.

این مقام مســوول افــزود :با راه انــدازی واحد تصفیه
هیدروژنی نفت کوره  RHUبا ظرفیت  ۸۰هزار بشــکه
در روز در پاالیشــگاه اصفهان در آینده ،نفت کوره کم
گوگرد برای مصارف صادراتی نیز قابل تامین است.
ایران تنها تولیدکننده نفت کوره کم سولفور منطقه/نفت
کوره گران تر از گازوییل!

به گــزارش خبرنگار مهر ،با عملیاتی شــدن این
اقدام ،ایران به تنها تولیدکننده نفت کوره کم ســولفور

در منطقه تبدیل شده است .تمام کشورهای منطقه نیاز
خود را از طریق واردات تامین می کنند که همین روند
موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت کوره کم سولفور
در منطقه شــده اســت تا جایی که در برخی موارد نرخ
ایــن محصول از قیمت گازوییل نیز فراتر رفته اســت.
بر اســاس اعالم سازمان بین المللی دریانوردی ،گوگرد
ســوخت مورد استفاده کشــتی ها تا پایان سال ٢٠٢٠
میــادی باید به کمتر از  ٠.٥درصد برســد .در حالیکه

اکنون گوگرد موجود در ســوخت کشتی ها  ٣.٥درصد
است؛ در این بین روسیه ،به عنوان بزرگترین تولیدکننده
نفت کوره جهان خواهان به تعویق افتادن این تصمیم تا
سال  ٢٠٢٥میالدی شده است.بر اساس پیش بینیها،
سهم کشتیرانی در انتشــار گازهای گلخانه ای تا سال
 ۲۰۵۰میــادی به حدود  ۱۷درصد می رســد .این در
حالی اســت که حدود  ۲۰درصد از ســوختهای تولید
شــده (به غیر از بنزین) در صنعت حمل و نقل دریایی
مورد اســتفاده قرار میگیرند؛ به همین دلیل سهم این
صنعت در تولید گازهای گلخانه ای  ۳درصد دی اکسید
کربــن ۱۵ ،تا  ۱۹درصد اکســیدهای نیتروژن و  ۴تا ۹
درصد اکســیدهای گوگرد اســت .به گفته کارشناسان،
تصمیم سازمان بین المللی دریانوردی در راستای انجام
فاز دوم کاهش گوگرد موجود در سوخت(بانکر) کشتی
ها اســت .در فاز اول که از ابتدای سال  ۲۰۱۵میالدی
صرف ًا در آمریکای شمالی ،دریای شمال ،کانال مانش و
دریای بالتیک الزامی شده بود کشتیها ملزم به استفاده
از سوختهایی شدند که میزان گوگرد آنها حداکثر ۰.۱
درصد بود .به نظر می رســد اجرایی شدن این تصمیم،
در روند کاهش  ۱۳درصدی فروش بانکر در بزرگترین
بندر فروش بانکر در اروپا و ســومین بندر فروش بانکر
در جهان یعنی بندر روتردام که از ســال  ۲۰۱۱میالدی
فعال شده بود موثر بوده است.

ناسازگاری روند مصرف سوختهای فسیلی با اهداف اقلیمی
مصرف نفت ،گاز و زغالســنگ در سالهای ۲۰۱۳
تا  ۲۰۱۸بر اســاس جدیدترین گزارش سازمان ملل در
اجالس جهانی تغییر اقلیم با افزایش همراه شــده است
که با تعهدات کاهش پیامدهای اقلیمی همخوانی ندارد.

بهگزارش دانــش نفت به نقــل از مدیریت امور
اوپــک و روابط با مجامــع انــرژی وزارت نفت ،روند
مصرف جهانی ســوختهای فسیلی در دو دهه گذشته
با تعهدهای کشورها بر کاهش پیامدهای تغییر اقلیمی
همخوانی ندارد ،رشــد مصرفنفت خام در ســالهای
 ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۸ســاالنه حدود  ۱.۵درصد و گاز طبیعی
ساالنه  ۲.۶درصد بوده است .مصرف جهانی زغالسنگ
نیز تا ســال  ۲۰۱۳روندی افزایشــی داشته و در سال
 ۲۰۱۸نسبت به  ،۲۰۱۳معادل  ۰.۷درصد کاهش یافته
ط زیست سازمان ملل
است.گزارش جدید «برنامه محی 
متحد  »UNEPبا عنوان شــکاف تولید نشان میدهد
برنامه تولید سوختهای فسیلی در سال  ،۲۰۳۰معادل
 ۵۰درصد بیشتر از هدف دو درجه موافقتنامه تغییرات
اقلیمی پاریس اســت.در این گزارش برنامههای هفت
تولیدکننده برتر سوختهای فسیلی (چین ،آمریکا ،هند،
استرالیا ،روســیه ،اندونزی و کانادا) و سه تولیدکننده با
جاهطلبی اقلیمی (آلمان ،نروژ و انگلیس) بررســی شده

اســت .برنامه تولید زغالسنگ کشــورهای یادشده تا
ســال  ،۲۰۳۰معادل  ۱۵۰درصد بیشتر از مقداری است
که با هدف دو درجه ســازگار اســت؛ همچنین تا سال
ت خام بیشــتر و حدود ۴۷
 ،۲۰۴۰حــدود  ۴۳درصد نف 
درصد گاز طبیعی بیشتر از این هدف تولید خواهند کرد،
بنابراین چشمانداز پیشرفت اهداف موافقتنامه تغییرات
اقلیمی پاریس ضعیف اســت.در این شرایط و با وجود
سوخت فسیلی ارزان قیمت که از حمایتها و یارانههای
دولتــی برخوردارند ،تغییر اساســی در روند کنونی بازار
مصرف انرژی جهان میســر نیســت .پرداخت یارانه به
سوختهای فســیلی با خارج کردن بازارهای انرژی از
شکل طبیعی ،تمرکز سرمایهگذاری و تعمیق وابستگی
جامعه به اشــتغالهای مرتبط با این ســوختها ،روند
انتقــال انرژی به منابع تجدیدپذیر را بســیار کند کرده
است.کشورهای توســعهیافته دارای منابع سوختهای
فسیلی و همچنین کشورهای در حال توسعه نظیر چین
و برزیل کــه از این منابع برخوردارنــد ،در عمل برای
توقف تولید سوختهای فســیلی اقدامی نمیکنند .در
این رابطه ،در گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل
آمده است« :گرچه بسیاری از دولتها قصد دارند میزان
انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند ،اما وقتی

با برنامههایی در زمینه محدودســازی تولید یا توســعه
سوختهای فسیلی روبهرو می شوند ،در عمل مخالفت
میکنند».والدیمیــر ،پوتین ،رئیس جمهوری روســیه
بهتازگی در ســخنرانی مجمع ساالنه سرمایهگذاری که

در مســکو برگزار شد ،ضمن حمله به ایده کنار گذاردن
سوختهای فســیلی ،برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش
وابستگی به گاز را عجیب توصیف کرد و گفت که چنین
ایدههایی به معنای برگشت بشر به غارنشینی است.
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یادداشت
ظرفیت سالیانه پنج میلیارد دالری صادرات
تجهیزات صنعت نفت

سیروس تاالری

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

با توجــه به اینکه پنــج میلیارد دالر در
سال ظرفیت صادرات تجهیزات صنعت نفت در
کشور وجود دارد ،تقاضای ما از دولت این است
که روی این موضوع ســرمایهگذاری کند .در
شرایط فعلی کشور نیازمند تعامالت سازنده بین
بخش خصوصی ،اقتصــاد کالن ملی و دولت
هستیم و اکنون ســازندگان تجهیزات صنعت
نفت ایران به مرحلهای رســیدهاند که در دهه
 ۷۰رسیدن به این نقطه تنها یک رویا بود ۶۵ .درصد نیاز صنعت نفت،
گاز و پتروشــیمی صاحب فناوری و تکنولوژی بومی است و  ۲۰درصد
نیازهای این ســه حوزه توسط سازندگان ما با انجام مهندسی معکوس
و تکنولوژی بومی خلق شــده اســت و در مجموع ظرفیت این وجود
دارد که  ۸۵درصد از نیازهای نفت و گاز و پتروشــیمی در داخل کشور
تولید شــود ۱۵ .درصد باقیمانده به این دلیل است که احتماال بخشی
از تکنولوژی فنی و بخشــی از مواد اولیه را در اختیار نداریم البته هیچ
کشــوری وجود ندارد که صفر تا  ۱۰۰تجهیزات خود را در داخل تولید
کنــد ،چرا که تولید کنندگان به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل
هســتند و معنای خودکفایی نیز این نیست که تمام بخشها در داخل
کشور تولید شود .به طور میانگین نیازمندیها به مواد اولیه خارجی در
بین ســازندگان زیر  ۳۰درصد است یعنی  ۷۰درصد از تولید کنندگان
مــواد اولیه خود را از طریق منابع داخلــی تامین میکند و باید بگویم
که در حوزه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
یک انقالب صنعتی رخ داده اســت .جلــوی واردات  ۱۲۲کاالیی که
در داخل کشــور تولید میشود گرفته شــده است ،کیفیت محصوالت
ما در حد محصوالت اروپایی اســت اما به دلیل اینکه استانداردهای
جهانی را نداریم تاکنون نتوانستهایم در حوزه صادرات ورود پیدا کنیم.
در جلسهای که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم ،اعالم کردیم که
بــرای حضور در بازارهای منطقهای و جهانی تجمیع و همسوســازی
همــه ظرفیتهای ملی در حوزه نفت ،گاز و پتروشــیمی از طراحی و
مهندسی گرفته تا ســاخت تجهیزات ،نصب و ساختمان باید سرلوحه
همکاریهای فراگیر ملی با مدیریت وزارت نفت و مشارکت فعال همه
صنوف و انجمنهــای ذیربط قرار گیرد تا از این طریق نقاط ضعف و
قوت داشتههای ملی آشــکار شود .عالوه بر این ظرفیتهای مختلف
در تناظر چندجانبه با هم بــه همافزایی بینجامد و ثالثا ،هلدینگهای
توانمند ای پی سی از دل آنها جهت انجام پروژههای بزرگ و حضور
در بازارهای منطقهای ایجاد شــود .در همین حال ،تشــکیل شورای
راهبردی تکمیل و توســعه زنجیره ارزش اقتصــادی ضرورت دارد و
الزم اســت تا این شورا با مشــارکت وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت نفت ،معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،بانک مرکزی و نمایندگان بخش صنعت و تولید ایجاد شود.
با استفاده از توان پیمانکاران داخلی؛

پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی
بههم متصل میشوند

پروژه احداث خطوط لوله گاز ترش میان پاالیشگاههای پارس جنوبی
بهمنظور افزایش انعطافپذیری عملیاتی و تولید پایدار گاز در محدوده مناطق
پارس یک و دو اجرا میشود و فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی به یکدیگر
متصل میشوند.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس ،هدف
از پیشــبرد این پروژه اســتفاده از ظرفیتهای خالی همه طرحهای گازی
در بازه زمانی تعمیرات ســاالنه به شــمار میرود و با بهرهبرداری از آن،
منابع گازی بخش فراســاحل پارس جنوبــی در زمان تعمیرات واحدهای
پاالیشگاهی ،در دیگر پاالیشگاهها قابلیت فرآورش و شیرینسازی خواهند
داشت.ســیدمحمد بیاتیان ،سرپرست طرحهای تکمیلی شرکت نفت و گاز
پــارس ،نتایج حاصل از اجرای این پروژه را بســیار مهــم ارزیابی کرد و
گفت :این پــروژه افزون بر جلوگیری از توقف تولید گاز در پارس جنوبی،
صرفه اقتصادی باال و بازگشــت سرمایه در مدت یک سال ،نقش مهمی
در کاهش میزان آلودگی هوا خواهد داشــت.به گفته وی ،مرحله مهندسی
پروژه احــداث خطوط لوله گاز ترش میان پاالیشــگاههای پارس جنوبی
انجام شــده و این پروژه در قالب ســاخت و تامین کاال ( )PCاز ســوی
پیمانکاران ایرانی اجرایی خواهد شــد.بیاتیان اظهار کرد :بر اساس برنامه
طرحریزی شــده ،پروژه اتصال پاالیشگاههای پارس جنوبی با اجرای یک
رشــته خط لوله  ۳۲اینچ به طول  ۲.۸کیلومتر باظرفیت انتقال روزانه ۲۵
میلیــون مترمکعب گاز تــرش معادل یک فاز به منظــور اتصال فازهای
پاالیشگاهی پارس یک و یک خط لوله  ۴۲اینچ به طول  ۱۲.۵کیلومتر با
ظرفیــت انتقال روزانه  ۵۰میلیون مترمکعب گاز ترش معادل تولید دو فاز
گازی ،در محل پاالیشــگاههای واقع در پارس ۲اجرا خواهد شد.سرپرست
طرحهای تکمیلی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه در این پروژه
حدود  ۴۵کیلومتر خط لوله احداث میشــود ،ادامه داد :بخشــی از خطوط
لوله این پروژه ،شامل حدود  ۲۵کیلومتر خطوط لوله زیرزمینی و روزمینی
به همراه لولههای ابزار دقیق اســت و کار اتصال پاالیشــگاهها به خطوط
اصلی  ۳۲و  ۴۲اینچ از طریق این لولهها امکانپذیر میشــود.وی با بیان
اینکه مشابه این پروژه پیش از این در محدوده دو پاالیشگاه پارس جنوبی
اجرا شده ،یادآور شد :پروژه اتصال خطوط لوله میان پاالیشگاهی فازهای
 ۶تــا  ۸و ۴و  ۵پارس جنوبی در ناحیه پارس یک به بهرهبرداری رســید.
بیاتیان گفت :با اجرایی شــدن پروژه احداث خطــوط لوله گاز ترش بین
پاالیشگاههای پارس جنوبی ،افزون بر فعال شدن بخشی از پیمانکاران و
سازندگان داخلی و استفاده حداکثری از توان ملی ،فرصتها و ظرفیتهای
جدیدی برای اشتغال فراهم میشود.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  16آذر ماه 1398
شماره 701
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

خدماتعامالمنفعهدرمناطقنفتخیز؛
دغدغه وزارت نفت

یادداشت
توفیق اجباری کاهش وابستگی بودجه به
درآمد نفت

علی گلمرادی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

یکی از معضالت اساســی کشــور ،اتکا
بودجه دولت به فروش نفت خام اســت و این
موضوع در برهههای مختلف بر عملکرد دولت
برای اداره کشور تاثیرات منفی گذاشته است.
این مســاله دغدغه همه مســئوالن کشوری
اســت؛ به ویژه اینکه ذخایــر نفتی یک منبع
تجدیدناپذیر است که ســرانجام تمام خواهد
شــد .ما کشوری هستیم که برای اســتقاللمان اهمیت زیادی قائلیم
و بــه همین دلیل بیگانگان همواره درصــدد براندازی نظام جمهوری
اســامی هستند و چون ما اتکا درآمدی خود را روی نفت گذاشته ایم،
دشمنان از همین محل علیه ما اقداماتی انجام میدهد .در حال حاضر
نیز سیاست آمریکا به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است تا از این
طریق نظام را از پای درآورد .در حالی که ســالیان زیادی است رهبری
تاکید و توصیه داشتند بودجه کشور بدون وابستگی به نفت بسته شود.
با این حال امروز علی رغم مشــکالت عدیده اقتصادی ،سهم نفت باز
هم نســبت به ســایر مولفهها در بودجه ملموس و پررنگ است .این
امــر گویای بی اراده بودن دولت هــا در چند دهه اخیر برای رهایی از
بودجه نفتی اســت .در واقع دولتها همواره دنبال راحتطلبی بودند،
به جای آنکه به دنبال جایگزینهایی برای درآمد نفتی باشــد؛ صرفا
با خامفروشــی بیشتر از درآمدهای نفتی استفاده میکردند .به هر حال
اصالح ساختاری بودجه و رهایی از نفت زحمت و مشقت دارد و دولت
ها نخواستند این ســختیها را تحمل کنند و همیشه راحتترین کار
را انجام میدهند.

سیدمحمد میرزامحمدزاده

فعالیتهای عامالمنفعه وزارت نفت
که بر اساس مسئولیتهای اجتماعی آن
انجام میشــود ،گستردگیهای بسیاری
دارد .شــرکت ملی نفت ایران به عنوان
یکــی از شــرکتهای زیرمجموعه این
وزارتخانه ،فعالیتهای مســئولیتهای
اجتماعی خود را از مسیر مدیریت نظارت
بر طرحهای عمرانــی مناطق نفتخیز
محقق میکند.
مدیریــت نظــارت بــر طرحهای
عمرانــی مناطــق نفتخیــز در طول
فعالیت خود نزدیک بــه  ۳هزار و ۵۰۰
طرح توسعهای عامالمنفعه در زمینههای
زیرســاختی ،عمرانی ،آموزشی ،درمانی،
ورزشی و شهرســازی به انجام رسانده
است .پیش از دولت یازدهم شرکتهای
تابع شــرکت ملی نفت ایران بر اساس
نیازســنجی و اعالم نیاز هــر منطقه یا
نماینــدگان آنها اقدام بــه تعریف پروژه
میکردند .با تشکیل دولت یازدهم ،تمرکز
مســئولیتهای اجتماعی بــه مدیریت
نظارت بر طرحهای عمرانی ســپرده شد
و این مدیریت تالش خود را به ســمت
همکاری با ســایر ارگانها متوجه کرد،
بدین صورت که دستگاههای مختلف از
جمله وزارت آمــوزش و پرورش ،وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی،
وزارت راه و شهرســازی و  ...بــا اعالم
نیازهای توسعهای خود پس از نیازسنجی
در مناطق نفتخیز ،پروژههای مدنظر را
به مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی
شرکت ملی نفت ایران اعالم میکردند
و این مدیریت با تأمین اعتبار اجرای این
پروژهها صرفًا نقــش نظارتی بر اجرای
آنها را برعهده گرفت .اجرای این فرآیند
موجب شد خارج از نیازهای هر سازمان

ت ها شده است
پتروشیمیهای خصولتی تبدیل به حیاط خلوت دول 

بر ضرورت ســاخت پاالیشگاه و پتروپاالیشــگاه تاکید دارم .با
توسعه این صنایع ما قادر خواهیم بود محصوالت و فرآوردههای نفتی
بــا ارزش افزوده تولید کنیم ،اما نکته مهم آنکه ،در حال حاضر صنعت
پتروشــیمی موجود هم دچار سوء مدیریت اســت .یعنی بهرهوری آن
طور که باید و شاید نیست .زیرا این مساله در وزارت نفت جدی گرفته
نشد .یکی از معضالت صنایع پتروشــیمی در سبک مدیریت پروازی
اســت .در ادامه همین روند ،مدیران پروازی نسبت به مسئولیتهای
اجتماعی خود بی تفاوت هســتند که نتیجه این مســاله ،افزایش بی
اعتمادی مردم مناطق صنعتی نسبت به مسئوالن است .معضل دیگر
صنایع پتروشیمی ما ،وضعیت خصولتی بودن آن است .اگر این صنایع
صرفا دولتی یا خصوصی بود ،بهرهوری بیشتری داشت .اما اکنون این
ها تبدیل به حیاط خلوت دولتها شــده اســت .در همین راستا و بر
اساس تاکید مقام معظم رهبری ،مجلس دهم طرح احداث پاالیشگاه
و پتروپاالیشــگاه با بهر ه گیری از ظرفیتهای مردمی را دستور کار
قرار داد .اســتفاده از ظرفیتهای مردمی در این طرح الزامی اســت.
در حــال حاضر  1800هزار میلیارد تومان در کشــور نقدینگی داریم.
با هدایت ســرمایهها مردم در احداث صنایع تکمیلی ،میان دســتی
و پاییندســتی ،نه تنها تورم کاهش خواهد یافت ،بلکه ســود پایدار
منطقی برای مردم ایجاد میشــود و به جای سرازیر شدن نقدینگی
در بازار مسکن و ارز و کسب درآمد کاذب ،این صنایع در کشور پا می
گیرد .بــرای این منظور جذابیتهایی از قبیل تنفس خوراک در طرح
مجلس گنجانده شد تا استقبال مردم برای سرمایه گذاری بیشتر شود.
در تدوین طرح از نظرات ســایر سازمانها نیز استفاده شد ،از این رو
بدون ایراد شورای نگهبان ،طرح تصویب و در اختیار دولت قرار گرفت.
با توجه به پیگیری های هفته قبل مجلس ،قرار اســت دولت آییننامه
اجرایی طرح را تا دو هفته دیگر نهایی کند.
کاهش وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی یک توفیق اجباری است

در مورد تصمیم مجلس برای بودج ه ریزی ســال آینده و تداوم
روند کاهش صادرات نفت بایســتی گفت :ما باید متناسب با واقعیتها
سیاســت گذاری کنیم ،اما در حالی که دشمن تالش دارد فروش نفت
ایران را به صفر برســاند ما باید مانع این مســاله شویم .در عین حال
نباید از فروش نفت و بودجه نفتی هم خوشحال باشیم .من به شخصه
باور دارم کاهش وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی در شرایط کنونی،
توفیق اجباری اســت .ما اراده داخلی برای حل کردن مشــکل خام
فروشــی را نداشــتیم .دولتها و مجلس در طول این چند دهه ،باید
بپذیرند در رفع یک مشــکل اساسی کشــور اراده کافی نداشتند .این
ی تواند جایگزین نفت
کشــور ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد کــه م 
شود ،اما بالفعل کردن آنها نیازمند تفکر و تالش است که در این دولت
وجود ندارد .در این شــرایط ما باید دو نوع بودجه تعریف کنیم .بر لزوم
جلوگیری از بهره برداری سیاسی دشمن از وضعیت موجود ایران تاکید
دارم و در یک بودجه ما باید نشــان دهیم همچنان فروش و صادرات
نفت وجود دارد تا آمریکا از به نتیجه نشستن سیاستش خوشحال نشود
و نتواند در محیط بین الملل از آن بهرهبرداری سیاســی کند .این کار
باعث میشود آمریکا نتواند به سایر ملتها هم فشار بیاورد که دیدید
با ایران چه کردیم ،با شــما نیز چنین خواهیم کرد .بنابراین ما در عین
حالی که بایــد تالش کنیم تا یک میلیون یا دو میلیون بشــکه نفت
بفروشــیم ،اما نباید درآمد آن را در هزینه جاری کشــور حساب کنیم؛
یعنی نباید بودجه جاری ســال آینده دولت براســاس درآمدهای نفتی
بسته شــود .اگر نفتی هم فروخته شــد باید آن را به زیرساختهای
توســعه ای و دانشبنیانی اختصاص دهیم .به صورت تســهیالت در
اختیار جوانان قرار دهیم تا کارآفرینی کنند ،نه اینکه به صورت حقوق
و مزایا خرجش کنیم .عالوه براین باید بودجه کارشناسی شده دیگری
هم داشته باشیم .براین اســاس که فرض کنیم چاههای نفت خشک
شــدند ،حال چه باید کرد .نظر مجلس هم بر این اســت که متناسب
با واقعیتها بودجهبندی انجام شــود .براین اساس به احتمال زیاد به
شــیوه کار انجام میگیرد ،ولی در سال آینده باید درباره اتکا بودجه به
نفت تجدیدنظر شود.

پروژهای انجام نشود و از موازیکاری و
اجرای پروژههای مازاد بر نیاز یا کاستی
پروژه در یک منطقه جلوگیری شود.
برخالف تصور عامه ،این پروژهها
بــه ویــژه در بخش درمانی ،ورزشــی،
آموزشی و ...صرف ًا معطوف به کارمندان
نفتی حاضر در مناطق نفتخیز نیســت
و مردم منطقــه نیز از این طرحها منتفع
میشــوند .پیش از تشــکیل منســجم
مدیریت نظارت بــر طرحهای عمرانی
در دولت یازدهم ،تخصیص بودجه برای
طرحهــای عامالمنفعه در شــرکت ملی
نفت ایــران جایگاهی نداشــت و عمده
فعالیتهــا در ایــن زمینه بــا مصوبات
مقطعی و موردی صورت میگرفت ،اما
با تــاش وزارت نفت در دولت یازدهم،
تخصیص بودجــه از محل بودجه ۱۴.۵
درصدی نفت باالخره اجرایی شــد .ذکر
این نکته حائز اهمیت اســت که وزارت
نفت به عنوان نهاد متولی تولید و فروش

انرژی ،حقــی در دریافت درآمدها ندارد
و درآمد حاصل از فروش نفت مســتقیم ًا
به حســاب خزانه دولت واریز میشود و
بعد از آن است که  ۱۴.۵درصد از میزان
فروش نفت برای هزینههای وزارت نفت
از جمله حقوق و مزایای کارمندان ،هزینه
پروژههای توســعهای و نیز فعالیتهایی
همچون اقدامهای عامالمنفعه از ســوی
دولت به وزارت نفت پرداخت میشود.
در واقع با ایــن اقدام ،وزارت نفت
از دولــت یازدهم به بعــد خود را مکلف
کرد کــه از محل بودجــهای که تعیین
شــده بود برای اجرای مســئولیتهای
اجتماعی هزینه کند .با وجود تحریمهای
ظالمانهای که علیه ایران اعمال شــده
و درآمدهــای نفتی وزارت نفت از محل
فــروش آن کاهــش یافته اســت ،اما
وقفــهای در اجرای ایــن پروژهها ایجاد
نشده و پروژههای عامالمنفعه بر اساس
زمانبندی بــا تعهد کامل این وزارتخانه

در حال انجام است ،چرا که این سازمان
خــود را مکلف میداند معیشــت مردم
بهویژه کسانی را که در مناطق نفتخیز
زندگی میکنند ،در اولویت فعالیتهای
سازمانی قرار دهد.
البته اقدامات دولتهای یازدهم و
دوازدهم برای مســئولیتهای اجتماعی
به این نقطه ختم نشــد و با تالشهای
مدیریت نظارت بــر طرحهای عمرانی
مناطق نفتخیز تغییر شــگرف دیگری
نیز در بحــث اختصــاص بودجه برای
طرحهــای عامالمنفعــه ایجاد شــد .بر
اســاس رایزنیهــای وزارت نفــت با
ســازمان برنامــه و بودجــه و مجلس
شــورای اسالمی ،مصوب شــد از سال
 ۹۶در تمامــی قراردادهای توســعهای
شــرکت ملی نفت ایران ۲ ،درصد از کل
مبلغ ســرمایهگذاریها (جدای از ســایر
بودجههــای اختصاص داده شــده برای
این منظور) به مســئولیتهای اجتماعی

اختصاص یابــد و این موضوع در تمامی
قراردادهای توســعهای بعد از آن اعمال
شــد .یعنی بهطور مثــال زمانی که یک
شرکت برای توسعه یک طرح در وزارت
نفــت به عنــوان ســرمایهگذار انتخاب
میشود ،موظف اســت اعتباری را برای
مســئولیتهای اجتماعی اختصاص دهد
و خــود برای اجرای این مســئولیت نیز
اقدام کند.
وزارت نفــت البتــه بــا توجه به
خطمشــی خود که کمک به معیشــت
مردم مناطــق نفتخیز در رأس آن قرار
دارد ،فعالیتهــای عامالمنفعــه خود را
محدود به این چارچوب نکرده و همواره
تالش داشــته اســت راهگشای مسائل
ســاکنان این مناطق باشد .در سال ۹۸
با وقوع ســیل ویرانگر نوروز که لطمات
بســیاری را برای مردم کشــور بهویژه
مناطق نفتخیز اســتان خوزســتان به
دنبال داشت ،وزارت نفت به عنوان یک
سازمان مسئولیتپذیر از ساعات ابتدایی
وقوع این بالی طبیعی در صحنه حاضر
بود و آنچه در توان داشــت برای کمک
به مردم سیلزده به کار گرفت .جدای از
فعالیتهای خدماتی که شرکتهای تابع
و فرعی وزارت نفت در این مدت عرضه
کردند ،این وزارتخانه با اختصاص بودجه
 ۱۳۰میلیارد تومانی تالش کرده اســت
بخشــی از بار صدمات سیل را از دوش
مردم منطقــه بکاهد .از این میزان ،مبلغ
 ۵۰میلیارد تومان برای احداث و نوسازی
 ۱۰۹مدرســه ۴۰ ،میلیــارد تومان برای
بازســازی  ۲هزار و  ۲۵۸واحد مسکونی
در  ۱۵۰روســتا و  ۴۰میلیــارد تومــان
برای اجرای  ۱۰۷پروژه بازسازی مراکز
بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شد.
منبع :شرکت ملی نفت ایران

درآمد  263هزار میلیاردی شرکت ملی نفت در  6ماهه
جزئیات عملکرد بودجه شــرکتهای دولتی در نیمه نخســت امســال
نشــان میدهد شــرکت ملی نفت  263هــزار میلیارد تومان درآمد داشــته
است.

عملکــرد بودجه شــرکتهای دولتی در  6ماه نخســت ســال 98
نشــان میدهد شــرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران در این مدت 263
هــزار و  619میلیارد تومان درآمد داشــته اســت .همچنین شــرکت ملی
گاز ایــران نیز  21هزار و  117میلیارد تومان درآمد کســب کرده اســت.
ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی در  6ماه سال جاری
درآمد  2هزار و  349میلیارد تومانی داشــته اســت و درآمد شــرکت مادر
تخصصی ملی صنایع پتروشــیمی  673میلیارد تومان درآمد کســب کرده
است.

عملکرد  6ماهه  98چهار شرکت بزرگ دولتی -ارقام به میلیارد تومان

عنوان
شرکت ملی نفت
شرکت ملی گاز
سازمان توسعه و
نوسازی معادن و
صنایع معدنی
شرکت ملی
صنایع پتروشیمی

درآمد
263,619
21,117

سهم دولت از
مالیات پرداختی
سود تقسیم شده
334
880
0
105

2,349

7

0

673

0

0

در میان درآمدهای این  4شرکت تنها شرکت ملی نفت از محل سود حاصله
بالغ بر ســهم  334میلیارد تومان به دولــت داده و  880میلیارد تومان نیز
مالیات پرداخت کرده اســت.مالیات شرکت ملی گاز  105میلیارد و سازمان
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی  7میلیارد و شرکت ملی صنایع
پتروشیمی «صفر» به ثبت رسید.همچنین درآمد ناشی از تعهدات بند «ق»
تبصره  2قانون بودجه ســال  93و مــاده  12قانون رفع موانع تولید 1350
میلیارد تومان بوده است.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد:

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از طرح ملی میزبانی

تاثیر  ۴۰۰میلیون دالری در اقتصاد نفت

این پژوهشگاه از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
خبر داد و گفت :قرار اســت بر اساس این طرح در پنج
سال پژوهشــگاه ۵۰۰ ،دانشــجوی کارشناسی ارشد و
دکتری از دانشگاه های برتر را میزبانی کند.

دکتــر جعفــر توفیقــی در هفتمیــن گردهمایی
دانشگاهها و پژوهشگاههای عضو طرح اقتصاد مقاومتی
 ،نشســت تشــریح و ارائه «گزارش عملکرد یک ساله
پروژه ارتقای  ۵دانشگاه و  ۵پژوهشگاه به تراز جهانی»
که امروز در ســالن جهاد وزارت علوم برگزار شــد ،با
تاکید بر اینکه پژوهشگاه صنعت نفت در زنجیره تجاری
ســازی علم در حلقه های آخر سطوح آمادگی فناوری
قرار دارد که منجر به تولید تکنولوژی می شــود ،گفت:
این پژوهشــگاه از نظر زنجیره ارزشــی فعالیت ها یک
ویترین از تمام فعالیت های صنعت نفت و گاز اســت
که به عنوان پژوهــش و فناوری صورت می گیرد.وی
در ادامه اظهار کــرد :از جمله پروژه های صنعت نفت
می توان به مطالعات یک پارچه مخزنی در کشــور در
ناحیه دشــت آبادان اشــاره کرد که به برآورد میلیاردها

شــبکه نفت جدید منجر شده اســت و پژوهشگاه می
توانــد در این طرح با دانشــگاه ها همکاری کند.رئیس
پژوهشــگاه صنعت نفت در خصوص طرح اکتشافی در
تمام پهنه خلیج فارس با تقاضای شرکت نفت نیز گفت:
این طــرح در یک دوره ای بزرگترین طرح پژوهشــی
کشور بود که به شناخت هیدروکربنی منجر شده است.

در واقع همه طرح های پژوهشــگاه صنعت نفت باید
حتما متقاضی صنعتی داشته باشند گرچه این پژوهشگاه
در فناوری های آینده هم بــا هزینه های خود فعالیت
مــی کند.به گفته وی ،از دیگر طرح هایی که توســط
پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است می توان به
شناســایی ،مطالعه و ارزیابی منابع شیل گازی در ناحیه

لرستان ،تهیه و طراحی پایلوت ازدیاد برداشت و خدمات
آزمایشگاهی الزم برای توســعه میدان نفتی یادآوران،
طرح دوغاب ســیمان سبک وزن ،تفاهم نامه با شرکت
مپنا برای تحول در صنعت گاز ،حل مشــکل اســتفاده
سوخت ناوگان کشــتیرانی ،طرح حوزه کاتالیست ها و
طرح صرفه جویی در مصرف آب و  ...اشــاره کرد.وی
در ادامه از طرح ملی میزبانی پژوهشــگاه صنعت نفت
از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های
برتر خبر داد و تصریح کرد :قرار اســت بر اســاس این
طرح در پنج سال پژوهشگاه ۵۰۰ ،دانشجوی کارشناسی
ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر را میزبانی کند .در
واقع پروژه هایی که توسط این دانشجویان تحصیالت
تکمیلی در این پژوهشگاه ارائه می شود در جهت توسعه
زیرساخت های علمی کشور خواهد بود.توفیقی در پایان
با اشاره به اثربخشــی پژوهش های پژوهشگاه صنعت
نفــت در اقتصاد تاکید کرد :پژوهــش هایی که در این
پژوهشــگاه صورت گرفته  ۴۰۰میلیون دالر در اقتصاد
نفت اثربخشی داشته اســت گرچه اثربخشی پژوهش
های پژوهشگاه بیش از این است.
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مروری بر عملکرد  ۶ساله وزارت نفت در میدانهای مشترک
مشـترک یـاران جنوبـی مقـداری افزایـش
یافـت و اسـتفاده از پمپهـای درونچاهـی
بـرای افزایـش تولیـد در میـدان مشـترک
یـاران شـمالی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
رونـد ظرفیتسـازی تولیـد در آزادگان
جنوبـی نیـز ادامـه پیـدا کرد.اردیبهشـتماه
سـال  ،۹۷سـکوی  ۱۴Aبهرهبـرداری و بـه
ایـن ترتیب ،برداشـت گاز ترش از نخسـتین
سـکوی طـرح توسـعه فاز  ١٤پـارس جنوبی
آغـاز شـد .آبانمـاه  ۹۷نیـز همزمـان بـا
اتمـام عملیـات راهانـدازی سـکوی اقمـاری
 ۱۴Cدر خلیجفـارس ،برداشـت گاز تـرش از
موقعیـت مخزنـی دومین سـکوی گازی فاز
 ۱۴نیـز کلیـد خـورد .دو مـاه بعد ،نخسـتین
سـکوی طـرح توسـعه فازهـای  ٢٢تـا ٢٤
پـارس جنوبـی نیـز بـا ظرفیـت برداشـت
روزانـه  ۱۴.۲میلیون متر مکعـب گاز در دریا
راهانـدازی شـد و بـه بهرهبـرداری رسـید و
سـرانجام  ۲۶اسفندماه سـال  ،۹۷پاالیشگاه
فازهـای  ۱۳و  ۲۲تـا  ۲۴پـارس جنوبـی بـه
ارزش  ۱۱میلیـارد دالر افتتـاح شـد.

طـرح اسـتیضاح وزیـر نفـت در
مجلـس کلیـد خـورده و ناکارآمـدی در انعقاد
قراردادهـای میدانهـای مشـترک نفتـی و
گازی از دالیـل ایـن اسـتیضاح عنوان شـده؛
حـال آنکـه دسـتاوردهای ملمـوس وزارت
نفـت در پـارس جنوبـی و غـرب کارون،
توسـعه میدانهای مشـترک را به پـای ثابت
فهرسـت نقـاط قـوت ایـن وزارتخانـه بـدل
کـرده اسـت .در ادامـه عملکـرد وزارت نفـت
دولـت تدبیـر و امیـد در میدانهای مشـترک
نفتـی و گازی بهطـور اجمالـی مـرور شـده
اسـت.

۹۲

در سـال  ۹۲دولـت یازدهـم در حالـی
کار خـود را آغـاز کـرد کـه ظرفیـت تولیـد
روزانـه گاز در میدان مشـترک پارس جنوبی
حـدود  ۲۸۰میلیـون متر مکعب بـود و کمی
آنطرفتـر در غـرب کارون ،تولیـد نفـت
میدانهـای مشـترک ایـن منطقـه عملیاتی
از  ۷۰هـزار بشـکه در روز تجـاوز نمیکـرد.
۹۳

در سـال  ۹۳بـه گـواه آمـار
مدیریـت برنامهریـزی تلفیقـی شـرکت
ملـی نفـت ایـران ،بیـش از  ۵۰درصـد
سـرمایهگذاریهای نفـت بـه حوزههـای
اکتشـاف ،توسـعه و نگهداشـت میدانهـای
مشـترک نفتـی و گازی اختصـاص یافـت
و آمارهـای بعـدی نیـز ادامـه ایـن رونـد را
تاییـد کـرد ،بهگونـهای کـه بهطـور مثـال
تنهـا در  ۶مـاه نخسـت سـال  ۹۴نیـز
بیـش از  ۵۰درصـد سـرمایهگذاریهای
نفـت بـه میـدان مشـترک پـارس جنوبـی
اختصـاص یافت.اواخـر سـال  ۹۳قانون رفع
موانـع تولیـد رقابتپذیـر تصویـب شـد کـه
براسـاس مـاده  ۱۲ایـن قانـون ،بـه وزارت
نفـت اجـازه داده شـد از طریق شـرکتهای
دولتـی تابعـه بـرای اجـرای طرحهـای نفت
و گاز بهصـورت ارزی تـا سـقف یکصـد
میلیـارد دالر یـا معـادل ریالـی آن اقـدام به
سـرمایهگذاری ،انعقـاد قـرارداد یـا صـدور
مجـوز سـرمایهگذاری کنـد .ایـن طـرح که
بـرای آغـاز بـه تسـهیالت بانکـی یـا آورده
سـرمایهگذار نیاز داشـت ،با دریافـت منابعی
از صنـدوق توسـعه ملـی بـرای اجـرا در
پروژههـای مربـوط بـه میدانهای مشـترک
پـارس جنوبـی و غـرب کارون کلید خورد.در
همـان زمان (سـال  )۹۳شـرکت ملـی نفت
ایـران بیـکار ننشـته بـود و بـا اتکا بـه منابع
داخلـی ،طرحهـای توسـعهای میدانهـای
مشـترکی ماننـد یـاران جنوبـی و آزادگان
جنوبـی را دنبـال میکـرد .ایـن دو میـدان
در شـهریورماه سـال  ۹۲بـدون ثبـت هیـچ
پیشـرفتی بـه دولـت یازدهـم تحویـل داده
شـده بودنـد و شـرکت ملـی نفـت ایـران،
شـرکت چینـی پیمانـکار طـرح توسـعه
آزادگان جنوبـی را پـس از وقتکشـیهای
بسـیار و بیتوجهـی بـه اولتیماتـوم  ۹۰روزه
این شـرکت ،در سـال  ۹۳خلع ید کرد .شاید
دلواپسـانی کـه بعدهـا به هـر بهانـه نفت را
بـه دلیل خلـع ید شـرکت چینی بازخواسـت
کردنـد ،هرگز متوجه نشـده باشـند اعتراض
بـه ایـن خلع یـد با تاکیداتشـان بـر ضرورت
اتـکا بـه توانمندیهـای داخلـی همخوانـی
نداشـته اسـت .میـدان مشـترک آزادگان
جنوبـی از آن روز بـه بعـد تنهـا به پشـتوانه
همیـن ظرفیتهـای داخلـی مسـیر توسـعه
را طـی میکند.اواخـر سـال  ۹۳وزارت
نفـت بـا تاکیـد بـر ضـرورت بهرهمنـدی از
ظرفیتهـای داخلـی و همراهـی در ایـن
مسـیر ،بـرای نخسـتین بـار در تاریخ صنعت
نفـت قراردادهـای مطالعـه فناورانـه تعدادی
از میدانهـای نفتـی را بـا دانشـگاهها و
مراکـز تحقیقاتـی برگزیـده کشـور منعقـد
کـرد .بـه ایـن ترتیـب میـدان مشـترک
آزادگان به انسـتیتو مهندسـی نفت دانشـگاه
تهـران ،میـدان نفتـی دارخوین به دانشـگاه
امیرکبیـر ،میدان نفتی سـروش به دانشـگاه
سـهند تبریـز ،میـدان اهـواز بـه پژوهشـگاه
صنعـت نفت ،میـدان کرنج به دانشـگاه آزاد
اسلامی ،میـدان کوپال به دانشـگاه صنعتی

۹۸

شـریف ،میـدان منصـوری بـه دانشـگاه
شـیراز ،میـدان گچسـاران بـه دانشـگاه
صنعـت نفـت و میـدان بیبیحکیمـه بـه
پژوهشـکده ازدیـاد برداشـت واگـذار شـد.
بـه ایـن ترتیـب نهتنهـا بـه واسـطه رویکرد
وزارت نفـت دولـت یازدهم ،میدان مشـترک
آزادگان (جنوبـی) از خمودگـی ناشـی از
تعلـل پیمانـکار چینـی رهـا شـد و در مسـیر
توسـعه قـرار گرفـت ،بلکـه بـا بهرهمنـدی
از ظرفیتهـای داخلـی در بخـش عملیاتـی
و علمـی خبرسـاز شـد.در آخریـن روزهـای
سـال  ،۹۳فـاز  ۱۲پـارس جنوبـی بهعنـوان
بزرگتریـن فـاز ایـن میـدان مشـترک در
جریـان تحریمهـای ظالمانه علیه کشـور به
بهرهبـرداری رسـید.
۹۴

رونـد توسـعه میدانهـای مشـترک در
سـال  ۹۴ادامـه یافـت؛ خردادماه  ۹۴برداشـت
گاز از سـکوی فاز  ۱۸پارس جنوبی آغاز شـد؛
آبانمـاه  ۹۴سـکوی  ۱۷Aراهانـدازی شـد و
تولیـد گاز فـاز  ۱۷پـارس جنوبـی بـا ظرفیـت
روزانـه  ۱۰میلیـون مترمکعـب کلیـد خـورد و
اسـفندماه همـان سـال نیز برداشـت گاز از فاز
 ۱۹پـارس جنوبـی بـا ظرفیـت روزانـه ۵۰۰
میلیـون فـوت مکعـب آغاز شـد.در سـال ،۹۴
میدانهـای مشـترک نفتی آبان و سـلمان نیز
شـاهد افزایـش تولیـد بودند .از سـویی دو چاه
میـدان آبان عملیاتی شـد و تولیـد روزانه نفت
ایـن میـدان افزایـش یافـت و از سـوی دیگر،
میـدان سـلمان کـه میزبـان فعالیـت همزمان
سـه دکل حفاری بود ،بیش از  ۱۰هزار بشـکه
افزایـش تولیـد را تجربـه کرد کـه افزایش دو
برابـری میـزان تزریـق گاز بـه چاههـای ایـن
میـدان در تقویـت ضریـب بازیافـت و افزایش
تولیـد نفت آن نقش بسـزایی داشـت.همزمان
شـرکت بهرهبـرداری نفـت و گاز شـرق نیـز
اعلام کـرد کـه در سـالهای  ۹۳و ،۹۴
بـرای نخسـتین بار برنامـه تولیـدی در میدان
مشـترک گازی گنبدلـی بهطـور صددرصـد
تحقـق یافتـه اسـت و برداشـت حداکثـری از
ایـن میـدان بـا جدیـت دنبـال میشود.سـال
 ۹۴نقطـه عطفـی در اجـرای پـروژه سـاخت
سـکوهای میـدان مشـترک نفتـی فـروزان از
سـوی شـرکت تاسیسـات دریایـی هـم بـود
بـه نحـوی کـه در ایـن سـال ،سـاخت ایـن
سـکوها بالـغ بـر  ۳۴درصـد پیشـرفت کـرد.
مصوبـه دولـت در خصـوص شـرایط عمومی،
سـاختار و الگـوی قراردادهـای باالدسـتی
نفـت و گاز در آبانمـاه سـال  ۹۴ابلاغ شـد
و مهمتریـن فرصتهـای سـرمایهگذاری
در بخـش باالدسـت صنعـت نفـت ایـران در

جریـان کنفرانـس تهـران کـه آذرمـاه همـان
سـال برگزار شـد ،بـه سـرمایهگذاران داخلی و
خارجی معرفی شدند.زمسـتان سـال  ،۹۴تولید
آزمایشـی نفـت در فـاز نخسـت طرح توسـعه
میدانهـای مشـترک یـادآوران و آزادگان
شـمالی آغاز شـد.
۹۵

صنعـت نفـت سـال  ۹۵را بـا رشـد و
توسـعه تعاملات بینالمللـی حاصـل از
توافـق برجـام پشـت سـر گذاشـت .در ایـن
سـال رونـد فزاینـده صـادرات نفـت ادامـه
یافـت و تفاهمنامههـای متعـددی میـان
شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکتهای
داخلـی و خارجـی فعـال در صنعـت نفـت
بـا هـدف مطالعـه میدانهـای نفـت و گاز
کشـورمان منعقـد شـد کـه بهطـور طبیعـی
تعـدادی از ایـن تفاهمنامههـا بـه مطالعـه
میدانهـای مشـترک (آبـان ،پایـدار غـرب،
دهلـران ،آزادگان ،یـاران ،نفتشـهر و)...
مربـوط میشـد .از سـوی دیگـر ،بر اسـاس
طراحیهـا و برنامهریزیهـای انجامشـده،
مقدمـات شـکلگیری شـرکتهای ایرانـی
صاحبصالحیـت بـرای فعالیـت در قالـب
 E&Pنیـز در دسـت اقـدام بود کـه منتهی
بـه اعلام نخسـتین فهرسـت شـرکتهای
اکتشـاف و تولید ایرانی در سـال  ۹۵شـد.در
ایـن سـال ( ،)۹۵متوسـط تولیـد روزانـه
میـدان مشـترک پایـدار غـرب بـه  ۳۰هزار
بشـکه افزایـش یافـت ،ایـن در حالی اسـت
کـه برداشـت روزانـه نفـت از این میـدان در
سـال  ۹۱تنهـا حـدود  ۲۰هـزار بشـکه بود.
همچنیـن متخصصـان ایرانـی موفق شـدند
بـرای نخسـتین بـار در کشـور ،عملیـات
شـکافت اسـیدی را در چـاه شـماره ۱۱
میـدان مشـترک نفتـی آذر بـا موفقیـت اجرا
کننـد .مرحلـه نخسـت تولید زودهنـگام این
میـدان مشـترک نیـز بـا ظرفیـت روزانه ۱۵
هـزار بشـکه در روزهـای پایانـی سـال ۹۵
آغـاز شـد.رفع توقیـف بسـیاری از تجهیزات
پـارس جنوبـی به سـبب برجـام ،به تسـریع
فرآینـد توسـعه این میـدان مشـترک کمک
کـرد .تیرمـاه سـال  ،۹۵سـکوی  ۱۹Cبـا
ظرفیـت برداشـت روزانـه  ۵۰۰میلیـون
فوتمکعـب گاز بـه مـدار آمـد و آبانمـاه
همـان سـال نیـز سـکوی ٥٠٠میلیـون
فوتمکعبـی  ۱۸Bپـارس جنوبـی بـا ثبـت
رکـوردی جدیـد در عملیـات هـوکآپ و
راهانـدازی ،بـه بهرهبـرداری رسـید .آذرمـاه
 ،۹۵برداشـت روزانـه  ۲۸میلیـون مترمکعب
گاز سـکوی فـاز  ۲۱پـارس جنوبـی آغـاز
شـد و سـکوی ٥٠٠میلیـون فـوت مکعبـی

 ۱۷Bنیـز اسـفندماه  ۹۵بـا ثبـت رکـوردی
جدیـد بـه بهرهبـرداری رسـید .همزمـان بـا
سـالروز ملـی شـدن صنعت نفـت نیز بـا باز
کـردن چاههـای سـکوی فـاز  ،۲۰انجـام
عملیـات اسـتارتآپ و ارسـال گاز تـرش
غنـی اسـتحصالی بـه پاالیشـگاه ،تولید گاز
از فـاز  ۲۰پـارس جنوبی هم کلیـد خورد .در
همیـن تاریخ ،مرحلـه آزمایشـی راهاندازی و
تولیـد در الیه نفتی مشـترک پـارس جنوبی
نیـز آغـاز شـد .پیشتـر در بهمنمـاه ۹۵
نخسـتین کشـتی فراورشـی خاورمیانـه در
مسـیر تولیـد و توسـعه الیـه نفتـی پـارس
جنوبـی وارد آبهـای سـرزمینی ایران شـده
بود.امـا مهمتریـن رویـداد نفتـی سـال ،۹۵
بهرهبـرداری رسـمی از سـه طرح توسـعهای
نفتـی در غرب کارون بود :فاز نخسـت طرح
توسـعه میـدان مشـترک نفتـی یـادآوران با
ظرفیـت تولید روزانـه  ۸۵هزار بشـکه نفت؛
فـاز نخسـت طـرح توسـعه میدان مشـترک
آزادگان شـمالی بـا ظرفیت تولیـد روزانه ۷۵
هـزار بشـکه نفـت و طـرح توسـعه میـدان
مشـترک یـاران شـمالی بـا ظرفیـت روزانـه
 ۳۰هـزار بشـکه نفـت .بـه ایـن ترتیـب (بـا
احتسـاب آزادگان جنوبـی) تولیـد میدانهای
مشـترک غـرب کارون کـه در سـال  ۹۲از
حـدود  ۷۰هزار بشـکه تجـاوز نمیکـرد ،در
سـال  ۹۵بـه مـرز  ۲۷۰هزار بشـکه رسـید.
۹۶

فروردینمـاه سـال  ،۹۶فازهـای ،۱۷
 ۲۰ ،۱۹ ،۱۸و  ۲۱میـدان مشـترک پـارس
جنوبـی بـه بهرهبـرداری رسـید و بـا اضافـه
شـدن بالـغ بـر  ۱۵۰میلیـون مترمکعـب گاز
بـه تولیـد روزانـه گاز ایـن میـدان ،رویـای
برابـری بـا قطـر در برداشـت روزانـه گاز از
بزرگتریـن میـدان مشـترک گازی جهـان
تحقـق یافـت .همزمـان طـرح توسـعه الیه
نفتـی پـارس جنوبـی نیـز بـا ظرفیـت تولید
 ۳۵هـزار بشـکه نفـت در روز افتتـاح و قفل
تولیـد ایـن میـدان مشـترک نیـز پـس از
سـالها گشـوده شـد .در همیـن روزهـا بود
کـه شـرکت متـن نیـز اعلام کـرد تولیـد
روزانـه میـدان مشـترک آزادگان جنوبـی نیز
از مـرز  ۸۰هـزار بشـکه گذشـته اسـت .بهار
 ،۹۶ظرفیـت تولیـد نفت در میدان مشـترک
آذر هـم افزایـش یافت و به  ۳۰هزار بشـکه
در روز رسـید.پاییز  ،۹۶میـدان مشـترک
یـاران جنوبی به تولید رسـید و بـا راهاندازی
 ۶حلقـه چـاه ایـن میـدان ،برداشـت روزانـه
 ۱۰هـزار بشـکهای نفـت از آن محقق شـد.
آبانمـاه  ،۹۶جکـت سـکوی  F۱۸میـدان
مشـترک فـروزان نصـب شـد و سـامانه

کنتـرل سـکوی نفتـی ایـن میدان مشـترک
نیـز بـر مبنـای یکـی از پیشـرفتهترین
سـامانههای موجـود در صنایـع نفـت و گاز
جهـان ،طراحـی ،برنامهنویسـی ،نصـب و
راهانـدازی شـد .مجتمع فـرآورش گاز هنگام
نیـز اسـفندماه همیـن سـال بـا ظرفیـت
فـرآورش  ۸۰میلیـون فـوت مکعـب گاز
در روز بـه بهرهبـرداری رسید.سـال ۹۶
بسـیاری از شـرکتهای داخلـی و خارجـی
کـه بـرای مطالعـه میدانهـای نفـت و گاز
کشـورمان بـا شـرکت ملـی نفـت ایـران
تفاهمنامههایـی امضـا کـرده بودنـد ،نتایـج
مطالعـات خـود را ارائه دادند کـه از جمله آن
میتـوان بـه ارائـه نتایـج مطالعـات شـرکت
شـل روی میدانهـای مشـترک یـادآوران و
آزادگان اشـاره کـرد .این سـال ،سـال انعقاد
قراردادهـای نفتـی و گازی بـود ،بهطـوری
کـه تیرمـاه  ،۹۶قـرارداد طـرح توسـعه فـاز
 ۱۱پـارس جنوبـی در قالـب الگـوی جدیـد
قراردادهـای نفتـی ،میـان شـرکت ملـی
نفـت ایـران و کنسرسـیومی متشـکل از
توتـال فرانسـه ،شـرکت ملـی نفـت چیـن
(سیانپیسـی) و پتروپـارس امضـا شـد و
اسـفندماه نیـز دو قـرارداد منعقـد شـد؛ یکی
قـرارداد توسـعه میدانهای مشـترک آبان و
پایـدار غرب بین شـرکت ملی نفـت ایران و
کنسرسـیومی متشکل از شـرکت زاروبژنفت
روسـیه و شـرکت ایرانـی دانـا انـرژی و
دیگـری قـرارداد توسـعه میدانهـای سـپهر
و جفیـر بـا شـرکت ایرانـی گسـترش انرژی
پاسـارگاد .بـه ایـن ترتیـب در سـال ،۹۶
شـرکت ملـی نفـت ایـران تکلیـف توسـعه
سـه میـدان مشـترک (فـاز  ،۱۱آبـان ،پایدار
غـرب) خـود را روشـن کـرد.
۹۷

اگرچـه فعالیتهـای صنعـت نفـت
ایـران در سـال  ۹۷تحـت تاثیـر تحریمهـا
قرار داشـت ،امـا با وجـود ایـن ،فعالیتهای
توسـعهای متوقف نشـد .در ابتدای این سال،
سـند همکاری بین ایـران و آذربایجان امضا
شـد و طرفیـن بـرای انجـام فعالیتهـای
مشـترک در بلوکهـای اکتشـافی خـزر
توافقاتـی کردنـد .شـرکت ملـی نفـت ایران
کـه در اوج برجـام ،طـرح نگهداشـت و
افزایـش تـوان تولیـد نفـت را بـا هـدف
بهکارگیـری حداکثـری ظرفیتهـای ایرانی
تدویـن کـرده بـود ،در سـال  ۱۰ ،۹۷قرارداد
ایـن طـرح را بـا شـرکتهای داخلـی بـه
امضـا رسـاند کـه یکـی از ایـن قراردادها به
میـدان مشـترک نفتشـهر مربوط میشـود.
در سـال  ،۹۷ظرفیـت تولیـد نفـت میـدان

صنعـت نفـت از آغاز سـال  ۹۸تاکنون
روزهـای بسـیار سـخت و طاقتفرسـایی
را پشـت سـر گذاشـته؛ سـایه سـنگین
تحریمهـا یـک طـرف ،محدودیتهـا و
حـرف و حدیثهـای داخلـی یـک طـرف
و بـروز برخـی حـوادث طبیعـی مانند سـیل
در مناطـق نفتخیـز کشـور نیـز از سـویی
دیگـر ،همـه و همـه دسـت بـه دسـت هـم
دادنـد و روزهای پرمشـقتی را بـرای صنعت
نفـت رقـم زدند .با ایـن حال تلاش وزارت
نفـت برای به سـرانجام رسـاندن دو اولویت
توسـعهای مشـترک یعنـی پـارس جنوبـی و
میدانهـای غـرب کارون ادامـه دارد .طـی
ایـن چند ماه ،سـومین سـکوی تولیـدی فاز
 ۱۴و  ۲سـکوی باقیمانـده فازهـای  ۲۲تـا
 ۲۴پـارس جنوبـی نصـب شـدند؛ ضریـب
بازیافـت گاز در سـکوی فـاز چهـار پـارس
جنوبـی بـا انجـام اقدامهایی افزایـش یافت؛
تولیـد نفـت در میـدان نفتـی یاران شـمالی
بـا نصب پمـپ درونچاهـی افزایـش یافت؛
تفکیکگـر سـیار در میـدان مشـترک یاران
جنوبی مسـتقر شـد؛ نخسـتین چاه جهتدار
در میـدان مشـترک آزادگان جنوبـی حفـر
شـد؛ ضریـب اطمینـان تولیـد ایـن میـدان
مشـترک بـا فعالیت دسـتگاه فراورش سـیار
بیشـتر شـد و قرارداد توسـعه میدان مشترک
گازی بلال با شـرکت ایرانـی پتروپارس به
امضـا رسـید.مروری سـاده بـر فعالیتهـای
انجـام شـده در  ۶سـال اخیر و مقایسـه آمار
و ارقـام تولیـدی در پـارس جنوبـی و غـرب
کارون بهخوبـی بیانگـر آن اسـت که وزارت
نفـت در حـوزه توسـعه میدانهای مشـترک
عملکـردی قابـل دفـاع و تحسـینبرانگیز
داشـته اسـت .در حـال حاضر ظرفیـت تولید
روزانـه میدان مشـترک پـارس جنوبـی بالغ
بـر  ۶۳۰میلیـون مترمکعـب و ظرفیت تولید
روزانـه نفـت در میدانهـای مشـترک غرب
کارون حـدود  ۳۵۰هـزار بشـکه اسـت.
وزارت نفـت توانسـت بـا تمرکـز بـر توسـعه
میدانهـای مشـترک ،رویـای برابـری بـا
قطـر را در پـارس جنوبـی تحقـق بخشـد و
در سـمتی دیگـر ،اگرچـه عراق با گسـترش
تعاملات بینالمللـی و بهرهمنـدی از
همـکاری گسـترده شـرکتهای خارجـی،
بهسـرعت مسـیر توسـعه صنعـت نفـت خود
را در پیـش گرفتـه ،اما به واسـطه اقدامهای
وسـیع انجـام شـده طـی سـالهای اخیـر،
ایـران در تولیـد نفت از میدانهای مشـترک
غـرب کارون نیـز نسـبت بـه عـراق عقـب
نیفتـاده اسـت.در جمعبنـدی بایـد گفـت
بدیهـی اسـت اسـتیضاح حـق مجلـس
اسـت ،امـا نگارنـده معتقـد اسـت نمایندگان
محتـرم بهتـر اسـت در ایـن مسـیر بـا اتـکا
بـه محورهایـی مسـتدلتر و کارشناسـانهتر
نسـبت بـه طـرح سـوال از وزیر نفـت اقدام
کننـد .توسـعه میدانهـای مشـترک ،نقطـه
قـوت وزارت زنگنـه بـوده اسـت نـه نقطـه
ضعـف آن.
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شنبه  16آذر ماه 1398
شماره 701
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش
در گردهمایی شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای
عرصه صنعت گاز صورت می گیرد؛

معرفی  ۳۶نیاز صنعت گاز به شرکتهای
دانشبنیان

دانش نفت از دومین سمینار بینالمللی گاز و نشست فوقالعاده وزارتی جیییسیاف گزارش می دهد؛

نقش اساسی گاز در انتقال انرژی به سمت توسعه پایدار
نشست تخصصی «بحث و گفتوگوی
وزیــران :گاز در بافتار ژئوپلیتیکی» پس از

در گردهمایی شــرکتهای دانشبنیان و اســتارتاپهای عرصه

پایان آیین گشایش رسمی دومین سمینار

صنعت گاز که از  ۱۷تا  ۱۹آذرماه جاری در صندوق نوآوری و شــکوفایی

بینالمللــی گاز بــا حضور گابریــل امباگا

برگزار میشــود ۳۶ ،نیاز فناورانه این صنعت به شرکتهای دانشبنیان

اوبیانگ لیما ،وزیر معــادن و منابع طبیعی

معرفی خواهد شد.

به گزارش دانش نفت ،همزمان با برگزاری رویداد اعالم نیازهای
فناورانه شــرکت ملی گاز ایران از  ۱۷تا  ۱۹آذرماه جاری ،بیش از ۳۰
مورد از اصلیترین نیازهای صنعت گاز در حوزههای پاالیش ،انتقال و
توزیع به شرکتهای دانشبنیان و فناور معرفی میشود .هدف از این
که این رویداد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
برگزار میشــود ،ارائــه نیازهای فناورانه ،اقــام و خدمات پرمصرف
صنعت گاز توسط مســئوالن و کارشناسان شرکت گاز است تا توسط
شرکتهای دانشبنیان تامین و رفع شود.
نیازهای اعالم شده از سوی شرکت ملی گاز ایران به این شرح است:

ردیف

نیاز معرفی شده

۱

طراحی و ساخت عملگر شیر موتوری

۲

ساخت دستگاه پورتابل آنالیز غلظت ادورانت جهت
بوسنجی خطوط گاز طبیعی

۲

طراحی و ساخت نشتیاب قابلحمل گاز متان از نوع
لیزری مکشی

۳

طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری سطح مایع مخزن

۴

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری دما

۵

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری فشار و اختالف
فشار

۶

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری ارتفاع سطح مایع

۷

طراحی و ساخت جریانسنج اختالف فشاری

۸

طراحی و ساخت سوئیچ فشاری

۹

طراحی و ساخت سوئیچ سطح

۱۰

طراحی و ساخت جریانسنج توربینی

۱۱

طراحی و ساخت جریانسنج آلتراسونیک

۱۲

طراحی و ساخت دتکتور گاز

۱۳

طراحی و ساخت دتکتور شعله

۱۴

طراحی و ساخت دتکتور دود

۱۵

طراحی و ساخت دتکتور حرارت

۱۶

طراحی و ساخت آناالیزر گاز آنالین

۱۷

طراحی و ساخت سیستم آناالیزر آنالین پساب

۱۸

طراحی و ساخت تجهیزات روشنایی ضد انفجار

۱۹

طراحی و ساخت باتری نیکل کادمیم

۲۰

طراحی و ساخت موتور الکتریکی و درایو

۲۱

طراحی و ساخت هیتر الکتریکی

۲۲

طراحی و ساخت دستگاه کنترلکننده منطقی
برنامهپذیر

۲۳

طراحی و ساخت دستگاه سیستم خاموشی اضطراری

۲۴

طراحی و ساخت دستگاه پایانه از راه دور

۲۵

طراحی و ساخت سیستم کنترل توربین

۲۶

طراحی و ساخت کارتهای ورودی/خروجی سیستم
کنترل توزیع شده

۲۷

سیستم پایش لرزش ،طراحی و ساخت سیستم
کنترل اعالم و اطفاء آتش و نشت گاز Fire & Gas
System

۲۸

طراحی و ساخت اربیت ولو

۲۹

طراحی و ساخت  Line Break Valveیا ()LBV

۳۰

طراحی و ساخت توربو اکسپندر Turbo Expander

۳۱

طراحی و ساخت دمنده سانتریفیوژ Centrifugal
Blower

۳۲

طراحی و ساخت ( Steel Beltمربوط به تجهیز SRU
)Pastilation

۳۳

طراحی و ساخت کمپرسور رفت و برگشتی

۳۴

کربن فعال مصرفی در سیکل آمین

۳۵

سیلیکاژل کروی نوع  Hو WS

آنتی فوم سیلیکونی
۳۶
پس از رویداد ،شــرکتها و فناورانی که بهترین پیشــنهادها را برای
حل این نیازها و مســائل ارائه کنند ،فرصت همکاری با شــرکت ملی
گاز ایران را خواهند یافت و در صورتی که شــکلگیری این همکاری
به تامین مالی نیاز داشته باشد ،صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور
تسهیل همکاریهای فناورانه بین شرکتهای فناور و شرکت ملی گاز
ایران ،ابزارها و تســهیالت حمایتی مالی خود را به کار خواهد گرفت.
شــرکتهای فعال در حوزههای نفت و گاز ،برق ،کنترل ،ابزار دقیق،
مکانیک و مواد شیمیایی اصلیترین گروههای مخاطب این رویداد به
شمار میروند.

یوری سنتورین :مصرف
جهانی گاز طبیعی تا
سال  ۲۰۵۰میالدی

دو برابر میشود .پیام

گینه استوایی ،محمد بن حمد الرمحی ،وزیر

اصلی ما این است که گاز

نفت و گاز عمان ،تیمپره ســیلوا ،وزیر نفت
نیجریه ،محمد اکراب ،وزیر انرژی و معادن

طبیعی سوخت آینده

الجزایر و مانوئل کــودو ،وزیر نفت ونزوئال
و محمدحســین عادلی ،دبیرکل پیشــین

است و نقشی اساسی

دومین ســمینار بیــن المللی گاز با
ســخنرانی وزیر معــادن و منابع طبیعی
گینه استوایی و دبیرکل جیییسیاف روز
چهارشنبه (ششــم آذرماه) در شهر ماالبو
گینه اســتوایی آغاز بهکار کرد؛ فرانچسکو
پاسکوال اوباما ایسوئی ،نخستوزیر گینه
استوایی و شهردار ماالبو هم از سخنرانان
رسمی این سمینار بودند .نشست فوقالعاده
وزارتی جیییســیاف هم روز پنجشنبه،
هفتم آذرماه به ریاســت وزیــر معادن و
منابع طبیعی گینه اســتوایی برگزار شــد،
محمدحســین عادلی ،رئیس هیئت ایرانی
شرکتکننده در دومین سمینار بینالمللی
گاز و نشســت وزارتی جیییسیاف ،به
عنــوان نماینده بیژن زنگنــه ،وزیر نفت،
در نشست شــرکت کرد.پنجمین نشست
سران مجمع کشــورهای صادرکننده گاز
نیز روز جمعه ،هشــتم آذرماه برگزارشد و
محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیس
جمهــوری نماینده دکتر حســن روحانی،
رئیس جمهوری در این نشست بود.
دبیــرکل جیییســیاف در آیین
گشایش رسمی دومین سمینار بینالمللی
گاز گفت :پیام اصلی مجمع کشــورهای
صادرکننده گاز این اســت که گاز طبیعی
ســوخت آینده است و نقشــی اساسی در
انتقال انــرژی خواهد داشــت.به گزارش
دانش نفت به نقل از پایگاه اینترنتی آفریکا
اویــل اند پاور از ماالبو ،یوری ســنتورین
در آیین گشایش رســمی دومین سمینار
بینالمللی گاز اعالم کرد :مصرف جهانی
گاز طبیعی تا سال  ۲۰۵۰میالدی دو برابر
میشــود .وی با بیان اینکه پیام اصلی ما
این اســت که گاز طبیعی ســوخت آینده
اســت و نقشی اساســی در انتقال انرژی
خواهــد داشــت ،گفت :ما بــه حمایت از
موضع مجمع کشــورهای صادرکننده گاز
دربــاره قیمتهای معیار ادامــه خواهیم
داد و بــر مدنظر قــرار دادن قیمت نفت
بهمنظور تعیین قیمت گاز برای خریداران
و فروشــندگان آن تأکید داریم و خواهیم
داشت .طبق الگوی چشمانداز جهانی گاز
مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز ،گاز
طبیعی تنها منبع هیدروکربنی خواهد بود
که میتواند ســهم خود را در سبد انرژی
جهانی افزایش دهد و همچنان سریعترین
رشد مصرف را در میان سوختهای فسیلی
به خود اختصــاص دهد .گابریــل امباگا
اوبیانگ لیمــا ،وزیر معادن و منابع معدنی
گینه استوایی نیز در آیین گشایش دومین
سمینار بینالمللی گاز گفت :تقاضا برای گاز
طبیعی ادامه خواهد داشت و به ما در تحقق
اهداف توســعه پایدار و انتقال انرژی برای
کشــور ،آفریقا و جهان کمک خواهد کرد.
وی افزود :ما در حال کار روی توســعه و
اکتشاف تدریجی میدانهای گازی مختلف

داشت
منظور محدود کــردن تاثیر تغییرات
جوی و حفظ محیط زیست است .مجمع
کشــورهای صادرکننــده گاز ()GECF
در بیانیه پایانی پنجمین نشســت گاز در
ماالبوی گینه اســتوایی اعــام کرد گاز
طبیعی از اهمیــت حیاتی برای تضمین
امنیت انرژی جهانی برخوردار اســت.در
بیانیه این نشســت به مشارکت ضروری
گاز طبیعی در حفظ محیط زیســت و به
خصوص خنثی کــردن تاثیرات تغییرات
جوی اشاره شده اســت.گروه  GECFاز
بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان شامل
روسیه ،قطر و ایران که حدود  ۶۰درصد از
ذخایر گاز قطعی جهان را در اختیار دارند،
تشکیل شده اســت .اگرچه از این گروه
اغلب به عنوان اوپک گازی یاد میشــود
اما بیشتر از این که اقدام سیاستی جمعی
انجام دهد ،یک گروه مشــورتی اســت.
ایــن اظهارات در حالی مطرح شــده که
در راستای تالش برای حذف سوختهای
فسیلی به نفع انرژی پاک و تجدیدپذیر،
نگرانیهای جوی نســبت به رشد سریع
مصرف جهانی گاز وجود دارد.گاز طبیعی
در ســالهای اخیر به عنوان ســوخت
فســیلی برخوردار از سریعترین نرخ رشد
ظاهر شده و طبق اعالم آژانس بینالمللی
انرژی ۴۵ ،درصد از رشــد مصرف انرژی
در سال  ۲۰۱۸را تشــکیل داد .تقاضای
جهانی بــرای گاز طبیعی به خصوص از
سوی چین و خاورمیانه چهار برابر سریعتر
از تقاضا برای نفت در دو دهه آینده رشد
میکند.گــروه  GECFخواهــان ترویج
استفاده بیشــتر از گاز طبیعی به عنوان
یک سوخت دوســتدار محیط زیست در
حمل و نقل از جمله کشــتیرانی جهانی
اســت.این گروه در بیانیه خــود نگرانی
عمیق نســبت به بکارگیــری قوانین و
مقررات فراســرزمینی را تکرار و نسبت
بــه تحریمهای اقتصــادی یکجانبه در
بخش گاز به خصوص علیه کشــورهای
عضو این گروه معترض شــد.آمریکا در
ســال  ۲۰۱۷قانون تحریمهای جدیدی
را تصویب کــرد که به دونالــد ترامپ،
رییس جمهور این کشــور اختیار میدهد
تدابیری علیه شرکتهایی که در زیرساخت
صادرات انرژی روسیه ســرمایه گذاری
می کنند ،وضع کند.بر اســاس گزارش
پالتس ،با وجــود گمانهزنیهایی که در
یک دهه گذشته درباره تبدیل  GECFبه
یک اوپــک گازی با قدرت مدیریت بازار
از طریق مداخله در عرضه وجود داشــته
اســت ،این گروه تاکید کرده که نقشش
ترویج استفاده از گاز و تشویق به همکاری
است.

جیییسیاف برگزار شد.

در انتقال انرژی خواهد

هستیم ،همه کارهایی که ما انجام میدهیم
مطابق با سیاستی است که جامعه جهانی
از ما میخواهد برای ســوختهای فسیلی
داشــته باشــیم ،ما میخواهیم از محیط
زیســت محافظت کنیم و نیازهای جوامع
دورافتاده در روستاهای قاره آفریقا را تأمین
کنیم .براساس این گزارش ،قاره آفریقا قرار
است حضور خود را در حوزه انرژی جهانی
افزایش دهد و تولید گاز را تا ســال ۲۰۴۰
میالدی به بیش از دو برابر مقادیر کنونی
افزایش دهد و ترتیب ســبد انرژی جهانی
را در این فرآیند تغییر دهد .قاره ســیاه تا
ســال  ۲۰۴۰میالدی  ۹.۲درصد به تولید
جهانی گاز طبیعی کمک خواهد کرد و در
نتیجه تولید گاز این قاره از ســاالنه ۲۵۵
میلیارد مترمکعب به بیش از  ۵۰۵میلیارد
مترمکعب و با میانگین رشد ساالنه ترکیبی
 ۳.۴درصد میرســد .با ایــن اوصاف ،گاز
جایگزین سوختهای فسیلی دیگر خواهد
شد و انتقال انرژی به سمت توسعه پایدار را
تسهیل خواهد کرد .به گزارش دانش نفت،
پس از سخنرانیهای آیین گشایش رسمی
دومین سمینار بینالمللی گاز ،میزگردی با
عنوان «گاز در بافتار ژئوپلیتیکی» با تمرکز
بر ضرورت وجود زیرســاختها ،رقابت در
هزینهها ،پایداری محیط زیست و انسجام
منطقهای در ســرمایهگذاری روی ذخایر
جهانی گاز ،برگزار شد.
ناهماهنگی میان صادرکنندگان
بزرگترین تهدید برای گاز در  ۵سال
آینده است

در همیــن حــال ،رئیــس هیئت
ایرانی شــرکت کننده در دومین ســمینار
بینالمللی گاز و نشست فوقالعاده وزارتی
جیییسیاف در ماالبو ،بزرگترین تهدید
پیشروی گاز طبیعی در پنج ســال آینده
را رقابت شــدید موجود در بــازار و وجود
ناهماهنگــی میان صادرکننــدگان گاز و
همچنین رقابت با انرژیهای تجدیدپذیر
دانست .ســیدمحمد حسین عادلی پس از
پایان آیین گشایش رسمی دومین سمینار
بینالمللی گاز در ماالبو در یک نشســت
تخصصی با عنــوان «بحث و گفتوگوی
وزیران :گاز در بافتار ژئوپولیتیکی» ،اظهار
کرد :گاز زمانی سوخت داخلی بود و بیشتر
کشورهای تولیدکننده در کشورهای خود
مصرف میکردند ،اما بهتدریج این سوخت
به یــک کاالی بینالمللی تبدیل شــد و
اکنون بهویــژه در دهه اخیر به یک حامل
انرژی جهانی بسیار مناسب بدل شده است.

وی با بیان اینکه سهم گاز در سبد انرژی
جهان در حال افزایش است ،تصریح کرد:
به موازات ،گاز سهم زغالسنگ و نفت را
در ســبد انرژی جهان میگیرد بر اهمیت
راهبــردی آن اضافــه میشــود ،در واقع
همان اهمیتی که نفت در دهههای گذشته
داشــت امروز گاز طبیعــی بهتدریج پیدا
میکند.دبیرکل پیشین مجمع کشورهای
صادرکننده گاز با بیان اینکه گاز در دهه اخیر
دچار تحوالت خیرهکنندهای شــده است،
افزود :در درجه نخست ،تولید گاز با افزایش
فوقالعاده همراه شده و تجارت آن بهشدت
بینالمللی شده است ،گاز پیش از این به
صورت خط لوله صادر میشــد ،اما اکنون
ما به حمایت از موضع
مجمع کشورهای

صادرکننده گاز درباره
قیمتهای معیار ادامه

خواهیم داد و بر مدنظر
قرار دادن قیمت نفت
بهمنظور تعیین قیمت

گاز برای خریداران و

فروشندگان آن تأکید داریم
و خواهیم داشت

حدود  ۳۵درصد گاز به صورت گاز مایع یا
الانجی صادر میشــود.عادلی با اشاره به
اینکه قیمت گاز دچار دگرگونی شــگرفی
شده اســت ،یادآور شد :در ســال ۲۰۱۴
قیمت گاز در منطقه شرق دور در محدوده
ژاپن و کره جنوبی حدود  ۲۰دالر برای یک
میلیــون بیتییو بود در حالی که امروز به
زیر  ۱۰دالر ســقوط کرده و قیمت آن در
دیگر مناطق در محــدوده  ۱۲دالر بود در
حالی که اکنون بهطور میانگین حدود چهار
دالر شده است.وی مهمترین تحول گاز را
انقالب شــیل یا تولید گاز شیل در آمریکا
که محصول تحول فناورانه است دانست
و گفت :در نتیجه ایــن انقالب ،آمریکا از
یک واردکننده به یک صادرکننده بدل شده
است ،ورود آمریکا به جرگه تولیدکنندگان
بزرگ و صادرکنندگان ،شــدت راهبردی
گاز را افزایش داده اســت.دبیرکل پیشین
مجمع کشورهای صادرکننده گاز ادامه داد:
هماکنون آمریکا با بقیه صادرکنندگان برای
گرفتن سهم بازار گاز نه تنها در آمریکای
جنوبی ،بلکه در اروپا و آسیا رقابت شدیدی

میکند؛ صادرکنندگان ســنتی مانند قطر
بخشی از سهم بازار خود را در آسیا از دست
دادند و مجبورند در اروپا و آمریکای جنوبی
به دنبال بازار باشند.
اثر منفی جنگ تجاری آمریکا و چین بر
تجارت الانجی

وی به جنگ تجاری آمریکا و چین
اشــاره کرد و با بیــان اینکه این جنگ بر
تجارت گاز طبیعی مایعشــده (الان جی)
بین دو کشــور اثر منفی گذاشــته است،
افزود :اروپا که محل منازعه گاز روســیه
و آمریکاســت درصدد متنوع کردن انرژی
خود است ،خط لوله نورداستریم محل نزاع
آمریکا ،روسیه و اروپاست.عادلی با تاکید بر
اینکه گاز و بــازار آن محل نزاع راهبردی
واقع شده است ،اظهار کرد :از طرف دیگر
دارندگان فنــاوری انرژیهای تجدیدپذیر
با استفاده از نهضت جهانی کاهش انتشار
گازهای گلخانهای در رقابــت با گاز قرار
دارند و رقابــت راهبردی دیگری بین گاز
و انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد.رئیس
هیئت ایرانی شــرکتکننده در نشســت
فوقالعاده وزیران جیییسیاف در ماالبو
به نیاز آفریقا به گاز هم اشاره کرد و گفت:
گاز برای آفریقا هم برای سوخترسانی و
گرمایش و سرمایش و هم برای اشتغال و
صنعتی شدن و توسعه اقتصادی میتواند
مفید باشــد.به گفتــه وی ،کشــورهای
تولیدکننده گاز نه تنها باید از طریق صادرات
گاز و داشتن سهمی در تجارت جهانی گاز
در دنیا نفوذ خود را گســترش دهند ،بلکه
با فــرآورش آن در داخل میتوانند ارزش
افزوده به دست آورند و سبب اشتغال بیشتر
شوند و به توسعه اقتصادی کمک شایانی
کنند.دبیرکل پیشــین مجمع کشورهای
صادرکننده گاز مهمتریــن فرصت برای
گاز در پنج ســال آینــده را «قیمت» آن
دانســت و گفت :پیشبینی میکنم قیمت
گاز همچنان در این حــد رقابتی و پایین
بماند و تولید گاز در حد باالیی باشد و گاز
فراوان باشد ،بنابراین پنج سال آینده را باید
فرصت طالیی برای گســترش استفاده از
گاز تلقی کرد و کوشید استفاده از گاز بیشتر
گسترش یابد و همهگیر شود.
از نقش گاز در تضمین امنیت انرژی
غافل نشوید

در همین حال ،مجمع کشــورهای
صادرکننــده گاز ( )GECFدر پنجمین
نشســت خود اعالم کــرد :گاز طبیعی
بخش ضروری از ســبد جهانی انرژی به

در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت؛

طراحي و ايجاد سامانه تصميم ساز مديريت شبكه انرژي در پاالیشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد

رئیس خدمات آب ،برق و بخار شــرکت پاالیش
گاز شهید هاشــمی نژاد از طراحي و ايجاد سامانه نرم
افزاری تصميم ساز مديريت شبكه انرژي براي نخستین
بار در سطح وزارت نفت خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز
شــهید هاشمی نژاد ،داود حاجیان نژاد با اعالم این خبر
افزود :تاکنون محاســبات و عملیات شــبکه های بخار
و مولدهای برق براســاس دستور العمل های سازنده و
لحاظ کردن الزامات زیســت محیطی و مدیریت انرژی
به صورت غیر اتوماتیک انجام ¬می شــد که اين كار

احتمــال ایجاد خطاي انســاني در مصرف حامل هاي
انرژي را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه کارشناســان واحدهای عملیاتی
پاالیشــگاه شــامل تصفیه گاز ،آب و بخــار ،نیروگاه
 ،بازیافــت گوگرد و تثبیت و تقطیــر میعانات گازی به
صورت مستقل استفاده از حامل هاي انرژي را مديريت
مي كردند اظهارداشــت :لذا مصرف حامل هاي انرژي
به صورت كلي و آنالين مورد بررســي قرار نمي گرفت
و این موضوع احتمال فاصله گرفتن از شــرايط بهينه را
افزایش می داد.

حاجیان نــژاد در ادامه به تاکیــدات مقام معظم
رهبری در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و اســتفاده
از ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان اشاره و بیان
کرد :طراحی و ایجاد این پروژه با هدف كاهش خطاي
انساني  ،افزايش بهره وري ،بهينه سازي مصرف انرژي،
هوشمند سازی فرآیندها و كاهش آالينده هاي زيست
محيطي ،از سوی کارشناسان پاالیشگاه به مرحله اجرا
درآمد.
این مقام مســئول ادامه داد :ايجاد سامانه تصميم
ساز مديريت شــبكه انرژي ،طي مدت زمان  16ماه و

با همکاری یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر
در مرکز رشــد و فناروی دانشگاه فردوسی مشهد انجام
شده است.
رئیــس خدمات آب ،برق و بخار پاالیشــگاه گاز
شهید هاشمی نژاد خاطر نشان کرد :با توجه به مطالعات
صورت گرفته و انجام تســت های عملياتي و همچنین
ثبت و مقایســه رویدادهای ســامانه ،انتظار میرود که
مصرف انرژی در ســطح پاالیشــگاه بین پنج تا هشت
درصد کاهــش یابد که اين مقدار صرفه جويي  ،معادل
 20ميليون مترمكعب گاز طبيعي در سال است.

پرتوشیمی

شنبه  16آذر ماه 1398
شماره 701
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد:

اجرایمگاپروژه ۸میلیارددالریدردستورکارصنعتپتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی

در بحث تحلیل خوراک برای

گفت :ســاخت یک مگاپــروژه جدید با

توسعه صنعت ،وضعیت  ۶الی ۷

ظرفیــت تولید باال ،ســرمایهگذاری  ۷تا

خوراک در دسترس را تا سال

 ۸میلیــارد دالری و تنــوع تولید بیش از
 ۲۰محصول اســتراتژیک با مشــارکت

 ۱۴۱۵تعیین تکلیف کردهایم

هلدینگها در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش دانش نفــت به نقل از
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،بهزاد
محمدی امروز (چهارشــنبه ۱۳ ،آذرماه)
در دیدار با مدیر و کارکنان امور مدیریت
برنامهریزی و توسعه این شرکت ،با تأکید
بر اهمیت این واحد در مســیر پیشرفت
صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد :باید
به سمت توســعه هدفمند و هوشمندانه
حرکت کنیم.وی با اشــاره به اقدامهای
ارزشمند شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
در یک سال اخیر ادامه داد :نهایی شدن
دانش  PVMو طرح  GTTPاسالمآباد
غرب دســتاورد ارزشــمندی اســت که
عملیات اجرایی آن بهزودی با استفاده از
دانش فنی این شرکت و تالشهای انجام
شــده از سوی شرکت پژوهش و فناوری
پتروشــیمی آغاز خواهد شــد.مدیرعامل
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ،تحلیل
و مدیریت خوراکهای در دســترس را
از مباحــث مهم در این صنعت دانســت

ساخت یک مگاپروژه جدید با
ظرفیت تولید باال و سرمایهگذاری
 ۷تا  ۸میلیارد دالری با مشارکت
هلدینگها در دستور کار قرار
گرفته است و این طرح بزرگ که
از پتروشیمی بندرامام و پتروشیمی
شازند نیز به مراتب بزرگتر است،
با بهرهگیری از خوراکهای متنوع،
تولید بیش از  ۲۰نوع محصول
راهبردی را رقم خواهد زد

و افــزود :در بحــث تحلیــل خــوراک
برای توســعه صنعت ،وضعیت  ۶الی ۷
خوراک در دســترس را تا ســال ۱۴۱۵
تعیین تکلیــف کردهایم.محمدی با بیان
اینکــه با تأکید وزیر نفت ،ســاخت یک
مگاپــروژه جدید با ظرفیــت تولید باال و
ســرمایهگذاری  ۷تا  ۸میلیارد دالری با
مشــارکت هلدینگها در دستور کار قرار
گرفته اســت ،گفت :این طرح بزرگ که
از پتروشیمی بندرامام و پتروشیمی شازند

نهایی شدن دانش  PVMو طرح
 GTTPاسالمآباد غرب دستاورد
ارزشمندی است که عملیات اجرایی
آن بهزودی با استفاده از دانش
فنی این شرکت و تالشهای انجام
شده از سوی شرکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی آغاز خواهد شد

نیز به مراتب بزرگتر است ،با بهرهگیری
از خوراکهــای متنوع ،تولید بیش از ۲۰
نــوع محصول راهبــردی را رقم خواهد
زد.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با
اشاره به اینکه ایران از نظر مجموع منابع
نفت و گاز ،نخســتین در دنیاست و تنوع
خوراک در کشــور یک مزیت به شــمار
میرود ،تصریح کرد :صنعت پتروشــیمی
کشورمان باید با توجه به زیرساختهای
موجود قدرتمندتر شود و به سمت توسعه
متوازن و تکمیــل زنجیره ارزش حرکت
کند.وی با بیــان اینکه فضا و نگاه برای
توســعه صنعت پتروشیمی فراهم شده و
رویکردی جدید در شــرکت ملی صنایع
پتروشیمی برای تحقق برنامهریزیهای
انجامشــده بهوجود آمده اســت ،گفت:
همگی باید با تعامل کمک کنید حرکت
رو بــه جلو و پویای صنعت پتروشــیمی
ایران شتاب گیرد.

روشنگری روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛

نامه سازمان بازرسی درخصوص هلدینگ خلیج فارس تکذیب شد

در پی انتشــار شــایعهای درفضای
مجــازی و بازتاب این شــایعه در برخی
رســانهها روابط عمومی این هلدینگ موارد
مهمی را در خصوص انتشــار این دســت
شایعهها روشنگریکرد.

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس ،در این
جوابیه آمده است:
به دنبال انتشار شایعهای در خصوص
ارسال نامهای از ســوی سازمان بازرسی
کل کشــور به وزارت نفــت در خصوص
تغییــرات مدیریتــی در شــرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس به اطالع رسانهها
و افکار عمومی می رساند که اساسا چنین
نامهای ازسوی سازمان بازرسی کل کشور
به وزارت نفت ارسال نشده است و به نظر

میرسد شــایعه پردازی یادشده با برخی
اهداف خاص انجام میشود.
برای روشن شدن افکار عمومی ارائه
این توضیح را الزم میدانیم ،در شرایطی
کــه هلدینگ خلیــج فارس ،رکــورددار
باارزشترین شــرکت بازار سرمایه ایران
است ،انتشار چنین شــایعههایی میتواند
با هدف تاثیر موقت بر ارزش ســهام این
شــرکت و ســودجویی عدهای خاص از
کاهش موقتی ارزش سهام باشد.
از سوی دیگر در شرایطی که کشور
و بخصوص صنعت نفت و پتروشــیمی در
یک جنگ تمام عیار اقتصادی بادشــمن
هستند و صادرات محصوالت پتروشیمی
با روشهای سخت و پیچیده بدون وقفه
ادامــه دارد ،میتواند مشــتریان خارجی

در شرایطی که

هلدینگ خلیج فارس،

رکورددار باارزشترین

شرکت بازار سرمایه ایران

است ،انتشار چنین شایعههایی
میتواند با هدف تاثیر موقت
بر ارزش سهام این شرکت و
سودجوییعدهای خاص از
کاهش موقتی ارزش سهام

محصوالت پتروشــیمی کشــور را دچار
تردید کنــد و درصادرات این محصوالت
استراتژیک وقفه و اخالل به وجود آورد.
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج

فارس ،ضمن احترام به اصحاب رســانه و
اعتقاد به گردش آزاد اطالعات از رسانهها
درخواســت میکند ،پیشاز بازنشر چنین
شــایعههایی ،اصــل خبــر را از منابع و

باشد

مســئولین ابتدا کســب اطالع کنند
و سپس به انتشــار این دست اخبار اقدام
کنند.

بیتوجهی «زنگنه» به توسعه صنعت پتروشیمی؛ ادعا یا واقعیت؟

در حالی که بهرهبرداری از طرحهای پتروشــیمی از ابتدای دولت یازدهم
و تداوم پروژههای در حال اجرا ،خود گواه رشــد صنعت پتروشــیمی و تحوالت
عظیم آینده این صنعت و جلوگیری از خامفروشــی اســت ،نمایندگان مجلس
شــورای اســامی توجه نکردن به توسعه صنعت پتروشــیمی کشور را یکی از
محورهای مطرح شــده برای استیضاح وزیر نفت عنوان کردهاند ،موضوعی که
با بررســی ســاده و نگاهی به طرحهای افتتاح شده ،برنامهریزیشده و در حال
اجرای این صنعت مشخص میشود ادعاست یا واقعیت.
* ســال پایانی فعالیت دولت هشتم (سال  )۱۳۸۴تعداد  ۳۴طرح در حال
اجرا با ظرفیت  ۳۶میلیون تن به دولت نهم تحویل داده شد؛ این طرحها شامل
 ۱۳طرح با پیشــرفت فیزیکی بیش از  ۹۰درصــد و ظرفیت  ۲۲میلیون تن۷ ،
طرح با پیشــرفت فیزیکی  ۶۰تا  ۹۰درصــدی با ظرفیت  ۹میلیون تن ۵ ،طرح
با پیشــرفت فیزیکــی  ۱۰تا  ۳۵درصد و ظرفیت  ۲.۵میلیــون تن و  ۹طرح با

پیشــرفت فیزیکی کمتر از  ۱۰درصد با ظرفیت  ۲.۵میلیون تن بوده است .این
طرحها در دولــت نهم و دهم یکی پس از دیگری افتتاح شــدند بهطوری که
تعداد مجتمعهای پتروشــیمی کشور از  ۱۵مجتمع با ظرفیت  ۲۰میلیون تن در
سال  ۸۴به  ۴۶مجتمع با ظرفیت  ۵۶میلیون تن در سال  ۹۲رسید و درآمدزایی
باالیی به همراه داشت.
* وضع دولت یازدهم در به ارث بردن طرحهای پتروشیمی اما متفاوت از
دولت نهم بود .این دولت وارث  ۶۷طرح پتروشیمی نیمهکاره با ظرفیت ساالنه
 ۵۹.۴میلیون تن از دولت دهم بود که از این تعداد ،تنها  ۱۲طرح دارای پیشرفت
باالی  ۶۰درصد بود .این بدان معناست که اولویت دولت نهم و دهم تنها کلنگ
زدن طرحهای پتروشــیمی بوده و اولویت دولت یازدهم پایان طرحها .از ســال
 ۹۲تاکنون  ۱۵طرح پتروشــیمی با سرمایهگذاری  ۵.۶میلیارد دالر در کشور به
بهرهبرداری رســیده که  ۱۴طرح تولیدی و یک طرح ســرویس جانبی است و

ارزش تولیدات این طرح ها  ۵.۲میلیارد دالر با احتســاب قیمت پایه ســال ۹۰
اســت .به این ترتیب براساس سیاستهای توسعه وزارت نفت به منظور تکمیل
طرحهای نیمه کاره ،تعداد مجتمعهای پتروشیمی کشور از  ۴۶مجتمع در سال
 ۹۲هماکنون به  ۵۶مجتمع با ظرفیت  ۶۶میلیون تن رسیده است.
* پتروشیمیهای ایالم ،لرستان ،واحد اسیدسولفوریک ارومیه ،مهاباد ،فاز
سوم پتروشیمی شیراز ،واحد  PBR/SBRتخت جمشید پارس ،فاز  ۲پتروشیمی
کارون ،پتروشیمی تخت جمشید منطقه ویژه اقتصادی ،فاز دوم کاویانMEG ،
مروارید ،پلیاســتایرن انتخاب ،کردســتان ،فاز ســوم آمونیاک و اوره پردیس،
متانول مرجان و فاز نخست نیروگاه دماوند از طرحهای صنعت پتروشیمی است
که در دولت تدبیر و امید تاکنون افتتاح شــدهاند ،پتروشیمیهایی که دولت نهم
و دهم نه تنها زحمت تکمیل آن را نکشــید بلکه اقدام به کلنگ زدن طرحهای
جدید کرده بود.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر داد:

تولید کاتالیست پلیپروپیلن پژوهش و فناوری پتروشیمی تا پایان امسال
مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فنــاوری
پتروشــیمی از تولید کاتالیست پلیپروپیلن تا پایان
امسال خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی
صنایع پتروشــیمی ،علی پژوهان با اشاره به اینکه
پلنت کاتالیســت پلیپروپیلن کــه در مرکز اراک
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نصب شده،
هماکنون آماده است ،اظهار کرد :کارهای راهاندازی
این پلنت آغاز شــده اســت و پیشبینی میشود تا
پایان امســال این کاتالیســت تولید شــود.وی با
بیان اینکه برای واگذاری کاتالیســت پلیپروپیلن

مذاکرات مختلفی بــا مجموعههای مختلف انجام
شــده اســت ،تصریح کرد :این پلنت ظرفیت تولید
کاتالیســت برای مصــرف یک مجتمــع صنعتی
پتروشــیمی را دارد.مدیرعامل شــرکت پژوهش و
فناوری پتروشــیمی انجام طرح  GTPPکرمانشاه
را یکــی از مهمترین برنامههای کنونی شــرکت
پژوهش و فناوری پتروشــیمی دانست و افزود :این
طرح یــک واحد تبدیل گاز به متانــول ،متانول به
پروپیلن و یک واحد پلیپروپیلن دارد که تهیه ارائه
الیسنس و اسناد مهندسی چند هفتهای است آغاز
شــده و براساس تعهد دادهشده اسناد این طرح باید

تا پایان سال تحویل شود.پژوهان با اشاره به اینکه
بخش زیادی از برنامههای امسال این شرکت انجام
شده اســت ،گفت :راهاندازی واحد تولید کاتالیست
متانول برای پتروشــیمی ســبالن که قرارداد آن
در بهار امســال منعقد شــده بود ،آغاز شده است.
وی با بیان اینکه واحد کاتالیســت  LLنیز بهعنوان
بزرگترین واحد ساخت کاتالیست به لحاظ ظرفیت
و حجم ســرمایهگذاری تا دو ماه آینده به سرویس
میآید ،گفت :مجموعه پتروشیمی باختر مالک این
واحد است و این واحد در پتروشیمی لرستان ساخته
شــده و در حال راهاندازی است.مدیرعامل شرکت

پژوهش و فناوری پتروشــیمی با اشــاره به اینکه
بخش بزرگی از تجهیزات مورد نیاز این شــرکت از
داخل تهیه میشود ،گفت :خوشبختانه شرکتهای
فعال تأمینکننده تجهیزات مــورد نیاز کار ما زیاد
شــدند و بیش از  ۸۵تا  ۹۰درصــد تجهیزات این
شرکت از داخل تأمین میشــود.وی با بیان اینکه
مذاکرات شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با
مجتمعهای پتروشــیمی مختلف تداوم دارد ،اظهار
کرد :این شــرکت هماکنون  ۱۴قرارداد فعال دارد
و پیشبینی میشــود در چند ماه آینده چند قرارداد
جدید برای آغاز پروژههای جدید نیز امضا شود.

7

اخبار
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی
منصوب شد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با صدور

حکمی ،سیدجالل میرهاشمی را بهعنوان مدیر کنترل تولید این شرکت منصوب
کرد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،در حکم
بهزاد محمدی خطاب به میرهاشمی آمده است:
«نظر به تعهد ،تخصص و تجربیات مفید جنابعالی ،به موجب این حکم
بهعنوان مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب میشوید،
امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از توان کلیه همکاران ،در انجام
امور محوله بهمنظور تحقق اهداف شرکت موفق و پیروز باشید ».مدیرعامل
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در پیام جداگانه دیگری ،از زحمات و خدمات
قــدرتاهلل فرجپور در طول دوره تصدی مدیریت کنترل تولید این شــرکت
قدردانی کرد.

برگزاری همایش بومیسازی کاتالیستهای
صنایع پتروشیمی و پاالیش نفت

نخستین همایش بومیسازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش

نفت دی ماه امسال برگزار میشود.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،نخستین
همایش بومیسازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت با رویکرد
بررسی وضعیت بومیسازی کاتالیست در دو صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت
از  ۲۵تا  ۲۸دی ماه امسال در جزیره کیش برگزار خواهد شد.محوریت همایش
بومیســازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش بر مباحث خودکفایی
در تولید کاتالیســتهای چرخه گاز سنتز ،بومیسازی زنجیره تأمین ،حمایت
از دانشهای نوین ،توســعه کاتالیست در صنایع پاییندستی و توسعه دانش
فرآیند در صنایع پتروشــیمی و پاالیش خواهد بود.این همایش با مشارکت و
حضور حداکثری مدیران و کارشناســان متخصص معاونت علمی و فناوری
ریاســت جمهوری ،شرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران ،هلدینگهای بزرگ و شرکتهای پتروشیمی
و پاالیشی کشور برگزار خواهد شــد .در این همایش که به میزبانی شرکت
دانش بنیان نفت و گاز سرو برگزار میشود ،سخنرانیهایی تخصصی در حوزه
کاتالیست از سوی شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده اوره ،آمونیاک و متانول
کشور و نیز پاالیشگاههای کشور انجام خواهد شد.به منظور کسب اطالعات
بیشــتر از نخستین همایش بومیسازی کاتالیســت در صنعت پتروشیمی و
پاالیش نفت میتوانید به آدرس اینترنتی  events.sarvco.irمراجعه کنید.

پتروشیمی زاگرس صادرکننده نمونه کشور شد

پتروشــیمی زاگرس در بیست و ســومین همایش بزرگداشت روز ملی

صادرات ایران به عنوان صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پتروشیمی زاگرس ،بیست و
سومین همایش روز ملی صادرات دیروز (دوشنبه ۱۱ ،آذرماه) با حضور اسحاق
جهانگیــری ،معاون اول رئیس جمهوری ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مدیران و
کارشناسان شرکتهای صادرکننده و فعاالن اقتصادی حوزه صادرات کشور
و با شعار «رونق تولید صادراتی ،شکوفایی اقتصادی» در سالن اجالس سران
برگزار شد.پتروشیمی زاگرس در بیست و سومین همایش بزرگداشت روز ملی
صادرات ایران به عنوان صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد و از این شرکت
بــا اهدای لوح تقدیــر و تندیس تجلیل به عمل آمــد.در این فرآیند بیش از
 ۳۰۰متقاضــی در بیش از  ۷۰گروه کاالیی و خدماتی برای کســب عنوان
صادرکننده نمونه به رقابت پرداختند که در نهایت  ۴۳صادرکننده نمونه و ممتاز
انتخاب شدند.از جمله اهداف برگزاری مراسم روز ملی صادرات ایران ،تقویت
عزم ملی برای صادرات ،گســترش فرهنگ عمومی صادرات ،ارتقای شأن و
منزلت اجتماعی صادرکنندگان ،گسترش فرهنگ تولید برای صادرات ،معرفی
الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید و صادرات ،حل مشکالت و تنگناها
بر سر راه صادرات ،گسترش تعامل بنگاههای اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی،
تسهیل روند تجارت خارجی کشور ،تبیین سیاستهای صادراتی ،ظرفیتسازی
برای توســعه صادرات ،گسترش ســرمایهگذاری داخلی و خارجی در عرصه
صادرات به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید صادراتی ،پیوند با اقتصاد جهانی با
حفظ اقتدار ملی و معرفی توانمندیهای صادراتی کشور است.
با توان متخصصان پژوهش و فناوری پتروشیمی محقق شد:

کاهش  ۲۰درصدی مصرف انرژی در پتروشیمی
نوری

اجرای موفق پروژه بهینهســازی مصرف انــرژی درکورههای ریفرمینگ

پتروشیمی نوری به دست متخصصان شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
سبب کاهش  ۱۷تا  ۲۰درصدی مصرف انرژی شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی،
پروژه «بررســی راههای مختلف کاهش تلفات حرارتی و بهینهسازی مصرف
انرژی در کورههای واحد ریفرمینگ شــرکت پتروشیمی نوری» از سوی تیم
انرژی و مکانیک این شــرکت با موفقیت انجام شد.ابتدا اشکاالت موجود و
راهکارهــای مختلف عملیاتی کاهــش تلفات حرارتی ،افزایــش راندمان و
بهینهســازی مصرف انرژی در کورهها با الگوسازی و شبیهسازی نرمافزاری،
انجــام تحلیلهای متعدد  CFDپیرامون کیفیت احتراق و انتقال حرارت در ۹
کوره مختلف تعیین شد و سپس در فاز بعدی و براساس نتایج حاصله ،پروژه
«بهینهسازی و بهبود عملکرد مشعلهای کوره  ۱۰۰۱واحد ریفرمینگ شرکت
پتروشــیمی نوری برای کاهش مصرف انرژی» اجرا شــد.بنابه گفته مهدی
حمزهای ،مجری پروژهها در شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،در این
پروژه نازل و دیفیوزرهای جدید مشــعلها طراحی ،ساخته و در کورهها نصب
شد و پس از انجام چند ماه پایش و اندازهگیری و آنالیزهای مختلف و با اعالم
و تأیید شرکت پتروشیمی نوری ،نتایج حاصله بیانگر کاهش  ۱۷تا  ۲۰درصدی
مصرف سوخت کورهها ،کاهش تلفات انرژی و کاهش چشمگیر آالیندهها و
قرار گرفتن در محدوده استاندارد است.این موفقیت را میتوان از نمونههای بارز
همکاری بخش پژوهش و صنعت قلمداد کرد که با دانش و تالش متخصصان
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و اعتماد ،حمایت و همراهی مدیران و
کارشناسان شرکت پتروشیمی نوری بهدست آمده است.
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گزارش

شنبه  16آذر ماه 1398
شماره 701
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پایگاه خبری اویلپر

یادداشت

قویترین مرد نفتی

استیضاح دولت منطقی نیست

سیدمسلم بهشتینژاد
کارشناس انرژی

«بــدون شــک پارلمــان ،نماینــده اراده عمومــی ملــت اســت.
اصــوال مجلــس تشــکیل شــد تــا در مقابــل میــل و اشــتهای
بیپایــان دولتهــا بــرای بســط قدرتشــان ،ایســتادگی و منافــع
جمهــور را در مقابــل دولــت نمایندگــی کنــد .پارلمــان ایــن
وظیفــه را بــا قانونگــذاری و نظــارت بــر اجــرای قانــون انجــام
میدهــد؛ یعنــی بــا قانونگــذاری بــرای دولتهــا ریلگــذاری
میکنــد و بــا نظــارت ،مراقبــت میکنــد کــه دولتهــا از ایــن
ریــل خــارج نشــوند.اولین شــنبه پــس از افزایــش قیمــت بنزیــن
در ایــران ،بــا اینکــه مجلــس تعطیــل بــود ،برخــی نماینــدگان
مجلــس بــه راههــای گوناگــون از ارائــه طرحــی ســه فوریتــی
بــرای توقــف افزایــش قیمــت بنزیــن ســخن گفتنــد .برخــی ماننــد
محمــود صادقــی پــا را فراتــر از ایــن گذاشــتند و اعــام کردنــد
کــه در واکنــش بــه افزایــش قیمــت بنزیــن ،اســتعفا میدهنــد.
برخــی دیگــر بــه علــی الریجانــی پیــام دادنــد کــه نمیتواننــد
تــا صبــح یکشــنبه و تشــکیل جلســه مجلــس منتظــر بماننــد و
درخواســت داشــتند جلســهای فوقالعــاده بــرای عصــر شــنبه در
پارلمــان تشــکیل شــود .هنــوز هــم برخــی آنــان آرام نشــدهاند
و بــه دنبــال اســتیضاح وزیــر نفــت هســتند؟ بــه چــه بهانــهای؟
افزایــش قیمــت بنزیــن کــه خــود آنــان ،پیــش از ایــن دولــت را بــه
انجــام آن ملــزم کــرده بودند.کافــی اســت بــه اســفند ســال ۱۳۹۵
برگردیــم ،حیــن بررســی قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور،
همیــن نماینــدگان بــه دولــت اجــازه دادنــد کــه از ســال  ۱۳۹۶تــا
ســال  ،۱۴۰۰قیمــت بنزیــن کشــور را بــه قیمــت  ۹۰درصــد فــوب
خلیــج فــارس افزایــش دهنــد .نماینــدگان در مــاده  ۳۹برنامه ششــم
نوشــتند« :بـه منظــور ارتقــای عدالــت اجتماعــی ،افزایش بهــرهوری
در مصــرف آب و انــرژی و هدفمنــد کــردن یارانههــا در جهــت
افزایــش تولیــد و توســعه نقــش مــردم در اقتصــاد ،بــه دولــت اجــازه
داده میشــود قیمــت آب و حاملهــای انــرژی و ســایر کاالهــا و
خدمــات یاران ـهای را بــا رعایــت مالحظــات اجتماعــی و اقتصــادی
و حفــظ مزیــت نســبی و رقابتــی بــرای صنایــع و تولیــدات،
بهتدریــج تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰بــا توجــه بــه مــواد ( )۲( ،)۱و
( )۳قانــون هدفمندکــردن یارانههــا مصــوب  ۱۵/۱۰/۱۳۸۸اصــاح
و از منابــع حاصــل بهصــورت هدفمنــد بــرای افزایــش تولیــد،
اشــتغال ،حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ،بهــرهوری ،کاهــش شــدت
انــرژی ،کاهــش آلودگــی هــوا و ارتقــای شــاخصهای عدالــت
اجتماعــی و حمایتهــای اجتماعــی از خانوارهــای نیازمنــد و تأمیــن
هزینههــای عملیاتــی و ســرمایهگذاری شــرکتهای ذیربــط در
چارچــوب بودجههــای ســاالنه اقــدام الزم را بــه عمــل آورد».در
ایــن بنــد در ظاهــر صحبتــی از افزایــش قیمــت بنزیــن نشــده ،امــا
آنجــا کــه میگویــد« :بــه دولــت اجــازه داده میشــود قیمــت آب
و حاملهــای انــرژی و دیگــر کاالهــا و خدمــات یارانــهای را بــا
رعایــت مالحظــات اجتماعــی و اقتصــادی و حفــظ مزیــت نســبی و
رقابتــی بــرای صنایــع و تولیــدات ،بهتدریــج تــا پایــان ســال ۱۴۰۰
بــا توجــه بــه مــواد ( )۲( ،)۱و ( )۳قانــون هدفمندکــردن یارانههــا
اصــاح کنــد» مــا را ناگزیــر میکنــد قانــون هدفمنــدی یارانههــا
را کــه اصــاح قیمــت آب و حاملهــای انــرژی در برنامــه ششــم
بــر اســاس آن تجویــز شــده ،ببینیــم ،بهویــژه مــاده یــک آن را کــه
مربــوط بــه اصــاح قیمــت بنزیــن اســت.
در ماده  ۱قانون هدفمندی یارانهها آمده است؛
مــاده  -۱دولــت مکلــف اســت بــا رعایــت ایــن قانــون قیمــت
حاملهــای انــرژی را اصــاح کنــد:
الــف) قیمــت فــروش داخلــی بنزیــن ،نفــتگاز ،نفــت کــوره،
نفــت ســفید و گاز مایــع و ســایر مشــتقات نفــت ،بــا لحــاظ کیفیــت
حاملهــا و بــا احتســاب هزینههــای مترتــب (شــامل حملونقــل،
توزیــع ،مالیــات و عــوارض قانونــی) کمتــر از  ۹۰درصــد قیمــت
تحویــل روی کشــتی (فــوب) در خلیــج فــارس نباشــد.بر اســاس ایــن
مصوبــه مجلســیان ،احتمــاال قیمــت بنزیــن در ایــران تــا دو ســال
دیگــر بایــد بــه حــدود  ۶هــزار تومــان بــه ازای هــر لیتــر برســد،
در حالــی کــه از ســال  ۱۳۹۶تاکنــون ـ کــه ســال  ۱۳۹۸اســت ـ
همیــن مجلــس بــه دولــت اجــازه افزایــش قیمــت بنزیــن را نــداده و
در صورتــی کــه هــر دولتــی بخواهــد مصوبــه مجلــس یعنــی برنامــه
ششــم توســعه را اجــرا کنــد ،بایــد در ســال  ۱۴۰۰بــه نــاگاه قیمــت
بنزیــن را از هــزار تومــان بــه حــدود  6هــزار تومــان افزایــش دهــد؛
یعنــی افزایشــی  6برابــر آن هــم فقــط در یــک ســال! در حالــی
کــه اگــر مجلــس واقعــا شــرایط مــردم و کشــور را درک میکــرد
کــه در شــرایط کنونــی تــوان و تحمــل افزایــش بنزیــن بــه عنــوان
یــک شــاخص تورمــی در ایــران را ندارنــد ،خیلــی آســان میتوانســت
مــاده  ۳۹برنامــه ششــم توســعه را اصــاح کنــد .ایــن منطقــی نیســت
کــه هــم بــه دولــت اجــازه افزایــش قیمــت داده شــود و هــم بــرای
افزایــش قیمــت ،قصــد اســتیضاح او را داشــته باشــند.در ســالهای
گذشــته ،مجلــس هفتــم بــا چنیــن معضلــی روب ـهرو بــود و بــا ایــده
تثبیــت قیمتهــا ،مــاده ســوم برنامــه چهــارم توســعه را اصــاح
کــرد؛ فــارغ از اینکــه آن تصمیــم درســت بــود یــا اشــتباه .مجلــس
هفتــم بــه ماننــد امــروز دچــار تناقــض نشــد کــه هــم اجــازه افزایــش
بدهــد و هــم بــرای افزایــش ،بــه دنبــال اســتیضاح باشــد.به نظــر مــی
رســدحال اســتیضاح کننــدگان الزم اســت قــدری بــه عملکــرد خــود
بنگرنــد .ایــن نوشــته بــه دنبــال حمایــت یــا مخالفــت بــا افزایــش
قیمــت بنزیــن نیســت؛ فقــط درصــدد اســت بــا نگاهــی بــه عملکــرد
مجلــس در قانونگــذاری و ردیابــی تناقضهــای آنــان ،بــه یکــی
از ریشــهایترین مشــکالت کشــور ،یعنــی رویکــرد تبلیغاتــی بــه
قانــون و قانونگــذاری در کشــور ،اشــارهای گــذرا کنــد».

بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت

زنگنه قرار است هفته جاری در

باســابقه ،بســیار توانمنــد و بســیار مورد

کمیسیون انرژی مجلس حاضر

 ۹اتهــام مبنــای فرآینــد
اســتیضاح اســت و مهمتریــن آنهــا،
افزایــش قیمــت بنزیــن اســت کــه
از محرکهــای اعتراضــات اخیــر در
ایــران بــوده .زنگنــه قبــا هــم بــا
اســتیضاح روبـهرو بــوده ،امــا ایــن بــار
ممکــن اســت متفــاوت باشــد.
زنگنــه یکــی از معمــاران کلیــدی
الگــوی اقتصــاد مقاومتــی ایــران در
مســیر ایجــاد ارزشافــزوده و تبدیــل
داراییهــای فکــری بــه توســعه
اقتصــادی و همچنیــن خودکفایــی
در منابــع اصلــی بــه شــمار مــیرود.
شــاید مهمتریــن منبــع در ایــن
میــان ،بنزیــن باشــد ،زیــرا یکــی از
تأســفآورترین جنبههــای تحریمهــا
پیــش از ســال  ۲۰۱۵میــادی ایــن بود
کــه ایــران باوجــود منابــع غنــی نفــت
و گاز خــود ،مجبــور بــود بــرای تأمیــن
بنزیــن خودروهــا و دیگــر وســایل

گفتههای زنگنه قانع نشود ،به

احتــرام (داخلــی و خارجــی) ایــران،

شود و اگر این کمیسیون از

اکنــون بــا اســتیضاح روبهروســت.

احتمال زیاد کمیسیون استیضاح
را به صحن مجلس میفرستد.
نکته آزاردهنده این است که
زنگنه نه تنها برای افزایش

قیمت بنزین که برای هشت

سوال دیگر هم باید پاسخگو
باشد

نقلیــه ،نــزد دیگــر کشــورها (بنزین)
گدایــی کند.پــس از آن زنگنــه افزایــش
ظرفیــت تولیــد بنزیــن ایــران را
اولویــت مهــم خــود قــرار داد و شــخصا
در برنامــه ســاخت پاالیشــگاه بنزیــن
محــور ســتاره خلیــج فــارس و دیگــر
پروژههــای مشــابه مداخلــه کــرد
تــا تکمیــل ســریع آنهــا را تضمیــن
کنــد .پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس
شــامل ســه فــاز بــود کــه هــر یــک
بــرای تولیــد روزانــه  ۱۲میلیــون

لیتــر بنزیــن یــورو  ۵و همچنیــن ۴
میلیــون و  ۵۰۰هــزار لیتــر گازوئیــل
یــورو  ،۴یــک میلیــون لیتــر نفــت
ســفید و  ۳۰۰هــزار لیتــر الپیجــی
طراحــی شــدند .بــرای تکمیــل ایــن
پــروژه ،توســعهدهندگان (بــرای
تأمیــن بخشــی از هزینــه تخمینــی ۳
میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون دالری الزم
بــرای ســه فــاز) از  ۲۵۰میلیــون یــورو
وام صنــدوق توســعه ملــی برخــوردار
شــدند کــه خــود زنگنــه پیشــنهاد
آن را داده بــود .فــاز نخســت آن در
ســال  ۲۰۱۷میــادی بهطــور رســمی
افتتــاح و نخســتین محمولــه آن بــرای
توزیــع ،یــک مــاه بعــد تحویــل شــد.
فــاز دوم ایــن پاالیشــگاه هــم چنــد
مــاه پــس از افتتــاح در مــاه فوریــه
ســال  ۲۰۱۸میــادی عرضــه بنزیــن
یــورو  ۵را آغــاز کــرد .فــاز ســوم
چنــد مــاه پیــش افتتــاح شــد ،امــا
عمــا چنــد مــاه پیــش از آن عملیــات
اولیــه خــود را آغــاز کــرده بود.پــروژه
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس کــه
بهطــور مســتمر از حمایــت زنگنــه

استیضاح زنگنه ،زامبیهای نفتی و کانالهای اجارهای
این روزها و همزمــان با اعالم خبر
ارائه طرح اســتیضاح وزیــر نفت ،برخی از
چهرههای نفتی با سوابق درخشان در دوره
احمدینژاد ،زبان باز کــرده و البته همان
ادعاهایی را طرح میکننــد که پیشتر از
زبان بزرگترهایشان بیان شده بود.
در ایــن مجال قصد مطــرح کردن
نام این اســاتید فن را نداریم ،اما میتوان
به برخی ادعاهای طرحشده توسط آنها در
کانالهای اجارهای بپردازیم.بیان فرمودهاند
که پاالیشــگاه خلیجفارس دستاورد زنگنه
نیســت .این ســخن از زبان مدیرانی بیان
شــده که در دوران حضــور آنها در صنعت
نفت ،پروژه ســتاره خلیجفارس با گذشت
هفت ســال کمتر از  ۴۰درصد پیشــرفت
فیزیکی داشت و اصوال به پروژهای با ضرر
و زیــان اقتصادی تبدیل شــده بود .حال
پرسش اصلی از بیانکننده این جمالت این
اســت که اگر پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
دســتاورد وزارت نفتی که مشکالت کهنه
مدیریتــی در این پروژه را حــل کرده و با
پیشبینی و تحقق منابع مالی سه فاز آن را
عملی کرده ،نیست ،پس دستاورد چه کسی
اســت؟ عدم اهتمام به پاالیشگاهســازی
از دیگر اتهامهایی اســت کــه این روزها
توســط مخالفان زنگنه تکرار میشود .این
ایراد در حالی از ســوی مخالفــان زنگنه

طرح میشــود که پاالیشگاهسازی نیازمند
سرمایهگذاری سنگین است .از سوی دیگر
بر اســاس قوانین باالدســت کشور ،حق
راهاندازی بنگاه اقتصــادی جدید از دولت
سلب شده است .بخش خصوصی داخلی و

خارجی هم به دالیل مشــکالتی همچون
غیراقتصادی بودن ســاخت پاالیشگاه در
اقتصــاد ایــران ،قیمتگذاری دســتوری،
ریسکهای غیرطبیعی و ...حاضر به فعالیت
در این عرصه نیست یا اساسا توانایی انجام

آن را ندارد .در این میان پرســش اصلی از
طرحکنندگان ایــرادات از وزارت نفت این
است که چه کسی باید در کشور پاالیشگاه
بســازد؟ نکتــه دیگر ادعای خامفروشــی
اســت .مخالفان مدعی هستند که چنانچه

ایران به جای سرمایهگذاری بر میدانهای
نفتی و توسعه آنها روی پاالیشگاهسازی یا
ایجاد واحدهای پتروشــیمی سرمایهگذاری
میکرد ،هماکنون میتوانست با تحریمها
مقابلــه کند .ایــن ادعا اما زمانی درســت
بــود که دایره تحریمهــای آمریکا تنها به
سرمایهگذاری و فروش نفت محدود میشد
و ابعــاد پولی ،بانکی و ســرمایهگذاری در
ســایر بخشهای اقتصاد ایران را شــامل
نمیشد .از همین رو این تصور که صادرات
محصوالت پتروپاالیشی میتواند جایگزین
مناسبی برای فروش نفت باشد ،خیالی خام
به نظر میرســد .ضمن آنکه صادرات ۲.۵
میلیون بشکه نفت (در شرایط عادی) برای
کشوری همچون ایران با چنین ذخایر اثبات
شــده هیدروکربوری خامفروشی محسوب
نمیشود .واقعیت این است که ماهیگیری
سیاسی از آب گلآلودشده ناشی از افزایش
قیمــت بنزین ،کــه وزارت نفــت در آن
کمترین نقش را برعهده داشته ،موضوعی
نیســت که از دید تیزبین مــردم و آگاهان
سیاســی کشــور پنهان بماند .خاصه آنکه
امروز کسانی پرچمدار ادعاهای واهی علیه
وزیر نفت هســتند که در کارنامه عملکرد
آنها همراهی ،چشمپوشی یا سکوت در برابر
ویرانگران صنعت نفت خودنمایی میکند.
منبع :کانال از نفت چه خبر

همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود؛

پترولیوم تیکاف؛ نخستین رویداد نوآوری وزارت نفت
نخسـتین رویـداد نـوآوری وزارت نفـت بـا عنـوان
«پترولیـوم تیـکاف» با محوریـت بههمرسـانی حوزههای
فنـاوری در بخـش عرضـه و تقاضـا و بـا حضـور
شـرکتهای فعـال در حوزههـای نفـت ،گاز ،پاالیـش و
پتروشـیمی ،بـا اهدافـی مشـتمل بـر توسـعه ،یادگیـری،
کارآمدسـازی ،انتخـاب و فرصتسـازی بـا همـکاری
پژوهشـگاه صنعـت نفـت برگـزار میشـود.
مهـدی احمدخانبیگـی ،مدیـرکل امـور پژوهـش
وزارت نفـت در گفتوگـو بـا شـانا ،بـا اعلام ایـن خبـر
افـزود :بـا توجه بـه تأکید مقام عالـی وزارت بر شناسـایی
و آشکارسـازی چالشهـا و نیازهـای نوآورانه شـرکتهای
تابعـه وزارت نفـت ،ایـن رویـداد بهعنوان عامل انگیزشـی
جهـت تشـکیل تیمهـای جـوان و اسـتارتآپی و با هدف
ایجـاد فرصـت مناسـب بـرای ورود نخبـگان کشـور بـه
عرصههـای کسـب و کار فناورانه در زیسـت بـوم نوآوری
تعریـف شـده اسـت.وی گفـت :ایـن رویـداد از چهـار
بخـش اصلـی و یـک بخش جانبی مشـتمل بر نمایشـگاه

عرضـه فنـاوری (بـا حضـور شـرکتهای دانشبنیـان
و اسـتارتآپ) ،نمایشـگاه تقاضـای فنـاوری (بـا حضـور
شـرکتهای تابعـه وزارت نفت) ،رویـداد «هر چالش-یک
راهـکار» (بـا حضـور گروههـای اسـتارتآپی و نخبگان)،
رویـداد دانشـجویی پتروتسـت و اجرای تور فنـاوری ویژه
مدیـران ارشـد بخش عملیات صنعت نفت تشـکیل شـده
اسـت.احمدخانبیگی دربـاره بخـش نخسـت ایـن رویداد
یعنـی نمایشـگاه عرضـه فنـاوری توضیـح داد :در ایـن
بخـش ،کارگـروه ارزیابـی معاونـت مهندسـی ،پژوهـش
و فنـاوری وزارت نفـت بـا دریافـت اطالعـات از معاونـت
علمـی و فنـاوری ریاسـتجمهوری ،صنـدوق نـوآوری و
شـکوفایی و همچنیـن بررسـی اسـتارتآپهای موجـود
در پارکهـای علـم و فنـاوری ،مراکـز رشـد دانشـگاهها
و حتـی گروههـای مسـتعد و توانمنـد کشـور کـه دارای
حداقـل محصـول قابـل ارائـه ( )MVPبودهاند ،نسـبت به
ارزیابـی و انتخـاب کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط
( )SMEاقـدام کـرده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه تلاش

شـده بـا بهرهمنـدی از ایـن ظرفیـت ،حداقل  ۵۰شـرکت
دانشبنیـان و اسـتارتآپ حائز شـرایط شناسـایی شـده و
در نمایشـگاه اسـتقرار یابنـد ،ادامه داد :با هـدف حمایت از
شـرکت هـای اسـتارتآپ و نوپـا ،غرفهها بـدون دریافت
هزینـه بـه ایـن مجموعههـا اختصـاص داده میشـود.
مدیـرکل امور پژوهـش وزارت نفت بـه توضیحاتی درباره
نمایشـگاه تقاضـای فناوری نیـز پرداخت و گفـت :در این
بخـش ،شـرکتهای تابعـه وزارت نفـت بـرای نخسـتین
بـار در قالـب ارائـه مشـخصات تجهیـز ،قطعـه و یـا ماده
شـیمیایی موردنیـاز همـراه بـا حضـور نفـرات کلیـدی
و متخصـص بخـش عملیـات مرتبـط بـا آن تجهیـز،
نیازهـای خـود را بـه جامعـه هـدف (عرضهکننـدگان
فنـاوری و گروههـای تحقیقاتـی) ارائـه و ضمـن برگزاری
جلسـات  B۲Bدر صـورت احـراز توانمنـدی هـر یـک از
عرضهکننـدگان فنـاوری نسـبت بـه انعقـاد تفاهمنامـه یا
قـرارداد اقـدام میکنند.احمدخانبیگـی در ادامـه دربـاره
رویـداد هـر چالـش -یـک راهـکار ()Reverse Pitch

نیـز توضیـح داد :در ایـن رویـداد یـک چالـش اصلـی بـا
خصوصیـات بیـن رشـتهای و چنـد وظیفـهای از سـوی
کمیتـه برگـزاری رویـداد بـا توجه بـه چالشهـای احصاء
شـده انتخـاب و بـه گروههـای هـدف ارائـه میشـود.
پـس از آن راهکارهـای فناورانـه از سـوی مجموعه های
اسـتارتآپ ارائـه و بهتریـن راهکارهـا بعـد از توسـعه
فنـاوری و اثبـات قابلیـت تجاریسـازی بـه عنـوان
راهـکار برگزیـده انتخـاب و انعقـاد تفاهمنامـه /قـرارداد
از سـوی شـرکتهای تابعـه وزارت نفـت بـا مجموعـه
منتخـب صـورت میپذیـرد .همچنیـن در ایـن رویـداد
تلاش شـده اسـت نیازهـای واقعـی حوزههـای عملیـات
شـرکتهای اصلـی و تابعـه وزارت نفـت در قالـب RFP
(درخواسـت ارسـال پروپـوزال) شناسـایی و در دسـترس
جامعـه محققیـن و گروههـای توانمنـد کشـور قـرار
گیـرد.وی بـه رویـداد دانشـجویی پتروتسـت هـم کـه بـا
هـدف ایجـاد بسـتر مناسـب جهـت رشـد و تعالـی جامعه
جـوان و پویـای کشـور و نیـز زمینهسـازی جهـت انتقـال
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رایس گزارش داد:

یادداشت

ی ایران زیر آتش

با اعتماد به سازندگان داخلی؛

گ پایان بخش فراساحل پارس جنوبی
زن 
به صدا درآمد

برخــوردار بــود ،بــه جــای برنامــه اولیــه
روزانــه  ۳۶۰هــزار بشــکه ،اکنــون
روزانــه  ۴۵۰هــزار بشــکه میعانــات
گازی از پــارس جنوبــی دریافــت
میکنــد .ایــن کار امــکان داده اســت
ایــران فــاز چهــارم را هــم بــه ایــن
پاالیشــگاه اضافــه کند.بــا توجــه بــه
بومیســازی فناوریهــا در دیگــر
تأسیســات تولیــد بنزیــن در ایــران،
ایــن کشــور در ماههــای اخیــر قــادر
بــوده اســت بهطــور کامــل تقاضــای
داخلــی بنزیــن خــود را تأمیــن کنــد.
طبــق اعــام منابــع گوناگــون۱۰ ،
پاالیشــگاه در نقــاط مختلــف ایــران
اکنــون روزانــه  ۱۱۰میلیــون لیتــر
بنزیــن تولیــد میکننــد کــه فراتــر
از  ۸۰میلیــون لیتــر در روز در ســال
گذشــته اســت.در دیگــر طــرف معادلــه
عرضــه و تقاضــا ،تقاضــای روزانــه
بنزیــن در ایــران کــه پارســال حــدود
 ۸۰میلیــون لیتــر در روز بــود ،امســال
حــدود  ۸۶میلیــون لیتــر در روز اســت
و بــا ایــن حســاب ،ایــران از حداقــل
 ۲۴میلیــون لیتــر در روز بنزیــن مــازاد

زنگنه یکی از معماران
کلیدی الگوی اقتصاد

مقاومتی ایران در مسیر
ایجاد ارزشافزوده و

تبدیل داراییهای فکری به
توسعه اقتصادی و همچنین

خودکفایی در منابع اصلی
به شمار میرود

برخــوردار شــده اســت .برنامــه پــس از
تحریمهــای آمریکایــی بهدقــت از
ســوی زنگنــه و مشــاوران نزدیکــش
طراحــی شــد و یــک مــازاد عرضــه
مســتمر و خفیــف بــرای تقاضــای
داخلــی و بیــش از  ۸درصــد رشــد
داخلــی ایــن تقاضــا در هــر ســال
(طبــق محاســبات وزارت نفــت) ایجــاد
شــد.منبع یادشــده گفتــه اســت برنامــه
اصلــی پیــش از وضــع تحریمهــای
آمریــکا ایــن بــود کــه ظــرف دو ســال

و نیــم ،ایــران حداقــل  ۱۰درصــد از
مجمــوع نیــاز نفــت و نفــت گاز جنــوب
اروپــا را تأمیــن کنــد ،زیــرا تــا آن
زمــان بــه بزرگتریــن تولیدکننــده
بنزیــن در خاورمیانــه تبدیــل میشــد.
زمانــی کــه آمریــکا از برجــام خــارج
شــد و تحریمهــا را بازگردانــد ،ایــن
برنامــه زمانــی بــه یــک رقــم تولیــد
تجربــی تغییــر یافــت کــه حداقــل
بنزیــن تولیــدی در مجمــوع تأسیســات
را در نظــر میگرفــت ۱۰ ،میلیــون
لیتــر در روز بهعنــوان بــازه احتیاطــی
اضافــه میکــرد و رقــم باقیمانــده را
بــرای صــادرات در نظــر میگرفــت.
زنگنــه قــرار اســت هفتــه جــاری در
کمیســیون انــرژی مجلــس حاضــر
شــود و اگــر ایــن کمیســیون از
گفتههــای زنگنــه قانــع نشــود ،بــه
احتمــال زیــاد کمیســیون اســتیضاح را
بــه صحــن مجلــس میفرســتد .نکتــه
آزاردهنــده ایــن اســت کــه زنگنــه نــه
تنهــا بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن
کــه بــرای هشــت ســوال دیگــر هــم
بایــد پاســخگو باشــد.

تاکید دولت بر نیروگاههای بادی
پتانسیل ایران برای انرژیهای تجدیدپذیر باعث شده
است سهم این انرژیها در ســبد تامین انرژی ایران روز به
روز بیشــتر شود ،در این راســتا آمارها حاکی از آن است که
بــرای احداث نیروگاههای بادی در کشــور  ۳۰هزار مگاوات
ظرفیت مطالعه شــده وجود داشته و در حال حاضر حدود ۳۹
درصد نیروگاه های تجدیدپذیر به نیروگاههای بادی اختصاص
دارد.

جهان به سمت انرژیهای تجدیدپذیر گام برمیدارد
و ایران کشــور پر پتانســیلی از لحاظ انرژیهای نو مانند
انرژیهای خورشــیدی و بادی است .در این میان درحالی
که انرژیهای تجدیدپذیر سیاســت قطعی مجلس و دولت
اســت ،طبق بررسیهای انجام شده در بخش باد حدود ۳۰
هزار مگاوات ظرفیت مطالعه شده وجود دارد که بسیار قابل
توجه است.
آمارها حاکی از آن اســت که  ۴۵درصد نیروگاههای
تجدیدپذیر کشــور از نوع خورشــیدی ۴۰ ،درصد از نوع
بــادی ۱۲ ،درصــد از نــوع برقآبی کوچــک ،دو درصد
از نــوع بازیافت حرارتی و یک درصد نیز از نوع زیســت
توده اســت.تاکنون از منابع تجدیدپذیر حدود سه میلیارد
و  ۵۶۶میلیون کیلووات ســاعت ،انرژی تولید شده که این
میزان تولید برق توانسته از انتشار حدود دو میلیون و ۴۶۱
هزار تن گاز گلخانهای در کشــور بکاهد .این میزان تولید
انرژیهای نو باعث شــده بیش از یک میلیارد مترمکعب
از مصرف سوختهای فســیلی در ایران کاسته و بیش از
 ۷۸۵میلیــون لیتر در مصرف آب نیز صرفهجویی شــود.
هماکنون  ۳۸۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در
حال احداث اســت و ظرفیت نصب شده انرژیهای نو به

ت
تجربیـات متخصصـان خبـره صنعـت بـه دانشـجویان
خلاق و عالقهمنـد تعریـف شـده اسـت هـم اشـاره کرد
و دربـاره تـور فنـاوری ویژه مدیران ارشـد بخـش عملیات
صنعـت نفـت توضیـح داد :ارتبـاط و تعامـل نزدیـک بـا
مدیـران ارشـد بخشهـای مختلـف صنعت نفـت همواره
از دغدغههـای اصلـی بخشهـای عرضـه فنـاوری بـوده
اسـت .بـه همیـن منظـور ،بـرای نخسـتین بـار در ایـن
رویـداد تلاش شـده اسـت تـا بـا برنامهریـزی هدفمنـد
نسـبت بـه حضور مدیـران ارشـد عملیاتی از شـرکتهای
تابعـه وزارت نفت در روزهای برگزاری نمایشـگاه و بازدید
آنـان از غرفههـای مجموعههـای حاضـر نمایشـگاهی
همـراه بـا کارگـزار فنـاوری (بهعنـوان نهـاد واسـط آشـنا
بـا نیازمندیهـای بخـش صنعـت و آگاه از دسـتاوردهای
بخـش عرضـه) اقدامهـای مناسـب صـورت گیـرد.
پترولیـوم تیـکاف همزمـان بـا هفتـه پژوهـش در مرکـز
همایشهـای بینالمللـی پژوهشـگاه صنعت نفـت برگزار
خواهد شد.

 ۷۶۱مگاوات رسیده است .همچنین تاکنون  ۱۱۵نیروگاه
تجدیدپذیر مگاواتی در کشــور نصب شــده و  ۳۲نیروگاه
مگاواتــی دیگر نیز در حال احداث اســت.بر اســاس این
گــزارش ،رضا اردکانیان -وزیر نیرو  -در آخرین اظهارات
خــود درمورد انرژیهــای تجدیدپذیر با اشــاره به اینکه
نیروگاههای تجدیدپذیر نقش مهمی در حفاظت از محیط
ت دارند ،گفت :حدود  ۳۰هزار مگاوات ظرفیت احداث
زیس 
نیروگاه بادی در کشــور شناسایی شــده که امیدواریم با
استفاده از توان متخصصان داخلی بتوانیم در آینده تمامی
این ظرفیت را محقــق و به مدار بیاوریم.وی نیروگاههای
بادی را از مناســبترین نیروگاههای تجدیدپذیر دانست و
افزود :برای احداث نیروگاههای بادی در کشــور  ۳۰هزار
مگاوات ظرفیت مطالعه شده داریم و در حال حاضر حدود
 ۳۹درصد نیروگاه هــای تجدیدپذیر به نیروگاههای بادی
اختصاص دارد.
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کاهش سهم تجدیدپذیرها در سرمایهگذاریهای انرژی

سرمایهگذاری انرژی جدید در اقتصادهای نوظهور از
رکــورد  ۱۶۹میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۷به  ۱۳۳میلیارد
دالر در ســال  ۲۰۱۸کاهش پیدا کرد کــه عمدتا به دلیل
کندی رشد ســرمایهگذاری در چین بود.بلومبرگ نیوانرژی
فاینانس در گزارش ســاالنه آب و هوا نوشت :چین به دلیل
سهم اعظم خود در سرمایهگذاری انرژی پاک جهان عامل
عمده افت این ســرمایهگذاریها بوده است.سرمایهگذاری
در ظرفیت جدید انرژی خورشیدی ،بادی ،بیوماس (زیست
توده) ،هیدروی کوچک ،ژئوترمال و ســوختهای زیستی در
چین از  ۱۲۲میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۷به  ۸۶میلیارد دالر
در سال  ۲۰۱۸کاهش پیدا کرد .سایر بازارهای بزرگ شامل
هند و برزیل نیز شــاهد افت ساالنه ســرمایهگذاریها در
انرژی پاک بودهاند.پس از سه سال برتری انرژی خورشیدی
در سرمایهگذاریهای انرژی پاک ،انرژی بادی سال گذشته

پیشــی گرفت و  ۵۱درصد از کل سرمایهگذاریها در سال
 ۲۰۱۸در مقایســه با  ۴۷درصد برای خورشیدی را دریافت
کرد.چین در ژوئن سال  ۲۰۱۸با اعالم این تصمیم که دیگر
تاسیسات خورشیدی جدیدی را در سال  ۲۰۱۸تایید نخواهد
کرد و یارانههای این بخش را کاهش میدهد بازار را شوکه
کرد .تغییر عمده در سیاســتهای خورشیدی به کندی قابل
ی در ظرفیت جدید منتهی شــد.طبق
توجه ســرمایهگذار 
گزارش بلومبرگ نیوانــرژی فاینانس ،بدون در نظر گرفتن
چین ،هند و برزیل ،سرمایهگذاری انرژی پاک در بازارهای
نوظهور در ســال  ۲۰۱۸رشــد کرد و به رکورد  ۳۴میلیارد
دالر در مقایســه با  ۳۰میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۷رسید.
اگرچه ســاخت جدید نیروگاههای زغال سوز در بازارهای
نوظهور به پایینترین حد در یک دهه اخیر کاهش پیدا کرده
اما تولید نیروی زغال ســوز در سال  ۲۰۱۸هفت درصد در
مقایسه با سال  ۲۰۱۷رشد کرد که باالترین رشد ساالنه از
ســال  ۲۰۱۳به این طرف بوده است .تولید برق با استفاده
از زغال ســنگ از ابتدای دهه جاری  ۵۴درصد رشد کرده
است در حالی که ســال میالدی گذشته حداکثر  ۴۷درصد
از کل نیروی تولید شــده در اقتصادهای در حال توســعه
با استفاده از ســوزاندن زغال ســنگ بوده است.بلومبرگ
نیوانــرژی فاینانس در ایــن گزارش هشــدار داد با وجود
پیشرفت در بسیاری از اقتصادها و ادامه ساخت و بکارگیری
انرژی پاک ،گذر به ســوی انرژی پاک به حد کافی سریع
نیســت تا به چالشــهای جوی پرداخته شــود .سوختهای
فســیلی فناوری اصلی مورد اســتفاده در حــدود نیمی از
 ۸۳بازاری بودند که شــاهد رشــد ظرفیت در سال ۲۰۱۸
بودند.

«در ســال  ۷۶که به وزارت نفت آمدم توان ساخت جکت یعنی
چهارپایهای که عرشه روی آن گذاشته میشود ،در کشور وجود نداشت
و حتی امکان احداث یک متر لوله دریایی نیز در کشــور مطرح نبود،
این در حالی اســت که در شرایط کنونی بالغ بر  ۴تا  ۵شرکت توانمند
در حوزه صنعت فراســاحل و ســاخت و نصب سازههای دریایی وجود
دارد».؛ «انشــاءاهلل بتوانیم این شــرکتها (تاسیسات دریایی ،صدرا،
ایزوایکــو و صف) را پشــتیبانی کنیم تا کارهایشــان را انجام دهند و
وظیفه برداشــت از میدانهای مشــترک را به خوبی انجام دهند که
رهبری و مجلس و ملت نســبت به آن حساس هستند ».این دو جمله
را از وزیر نفت بارها شــنیدیم ،اما این دو نقل قول مربوط به نمایشگاه
دستاوردهای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در خردادماه
 ۱۳۹۴در ساختمان مجلس در بهارستان است.
حاال بیش از چهار ســال از سخنان آن روز آقای وزیر میگذرد و
حمایت وزیر نفت به اذعان پیمانکاران داخلی ســبب شد ۲۰ ،سکوی
پارس جنوبی در مدار تولید ،ســه ســکو در آستانه تولید و سه سکو در
آســتانه نصب قرار گیرند و ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی روزانه
بیش از  ۳۷۰میلیون مترمکعب افزایش یابد.
جدول زیر نشــاندهنده حمایت وزارت نفت در دولت یازدهم و
دوازدهم از سازندگان و شــرکتهای داخلی است که اگر نبود ،صدرا
که آن روزها در آســتانه منحل شدن قرار داشت موفق نمیشد هفت
ســکوی پارس جنوبی را به پایان برساند و نظارهگر پیشرفت بیش از
 ۹۵درصدی ســه ســکوی دیگر فازهای پارس جنوبی باشد .سال ۹۸
را باید از هماکنون ســال پایان بخش دریایی پارس جنوبی (به جز فاز
 )۱۱نام نهاد.
سکوی  Dفاز ۱۴و  Aو  Cفاز  ۱۳پارس جنوبی تا پایان سال ۹۸
نصب و راهاندازی میشوند.

خرب
انجام  ۲۰۰هزار نفر ساعت تعمیرات بدون
حادثه در زاگرس جنوبی

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به انجام

حدود  ۲۰۰هزار نفر ساعت تعمیرات اساسی بدون حادثه در شرکت
بهرهبرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی گفت :ایــن مقدار تعمیرات
تخصصی ،اطمیناندهنده تولید حداکثری در فصل زمستان است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،رامین حاتمی در جریان بازدید رئیس حراســت شرکت ملی
نفت ایران از تاسیسات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
به پراکندگی مناطق عملیاتی این شــرکت اشاره و اظهار کرد :تولید
در مناطق پراکنده و محروم همواره مشکالتی را به دنبال دارد ،اما با
توجه به اینکه زاگرس جنوبی یکی از شرکتهای توانمند بهرهبردار
کشور است در تالش هســتیم تنگناهای آنها را برطرف کنیم.وی
با اشــاره به جنگ اقتصادی دشــمن علیه کشورمان گفت :صنعت
نفت همــواره در نوک پیکان تحریمها و جنگ اقتصادی دشــمن
قرار دارد ،اما باید تالش کنیم منابع انســانی به عنوان سرمایههای
سازمانی در شرایطی آرام و به دور از تنش وظایف تخصصی خود را
انجام دهند.حمید ایزدی ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی نیز با اشــاره به پهنه جغرافیایی این شرکت در سه
اســتان فارس ،بوشهر و هرمزگان ،گفت :زاگرس جنوبی تامین گاز
و نفت مورد نیاز تعدادی از پاالیشــگاههای مهم کشور را بر عهده
دارد.وی افــزود :تعویض  ۸هزار متر خط لوله از هشــت تا  ۴۸اینچ
در کنار تعمیرات تجهیزات فرآیندی ،مراکز جمعآوری و پاالیشگاه
گاز فراشــبند این شرکت را برای تامین گاز مصرفی فصل زمستان
در آمادگی کامل قرار داده اســت.مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی تصریح کرد :امســال به دلیل استفاده از
فناوریهای هوشــمند و روزآمد در حوزه بازرسی ،متراژ خطوط لوله
تعمیری این شــرکت کاهش چشمگیری داشته و همچنین با حذف
پیمانهای سرمایهای و استفاده از توان مناطق عملیاتی برای انجام
تعمیرات اساســی ساالنه ،ســود و صرفه اقتصادی زیادی به دست
آمده است.
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بهداشت و
درمان

شنبه  16آذر ماه 1398
شماره 701
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار
شانزدهمین نشست مدیران شرکتهای نفتی
اصفهان به میزبانی بهداشت ودرمان برگزار شد
نشست دوره

ای مدیــران صنایع
نفــت اصفهــان با
حضور مدیران ارشد
و میانــی صنایع به
میزبانی بهداشــت
ودرمان صنعت نفت
اصفهان برگزار شد.

به گزارش واحــد روابط عمومی بهداشــت ودرمان صنعت نفت
اصفهان؛ دکتر نومهر امامــی رئیس این مرکز ضمن ارائه توضیحات در
خصوص انــواع بیماری های مزمن و میــزان کنترل در جمعیت تحت
پوشش ،گزارشــی از طرح های عملیاتی،پزشک خانواده و دندانپزشکی
خانواده ارائه کرد .وی با اشاره به دستیابی اطالعات بیماران مزمن تحت
پوشش و کنترل آنان با استفاده از پزشکی خانواده و نرم افزار سخن افزود
 :جهت کاهش نوبت انتظار در کلینیک های تخصصی اقداماتی در حال
انجام است و با انجام طرح سالمت دهان و دندانپزشکی خانواده امید است
در آینده نزدیک زمان انتظار این خدمات نیز کاهش یابد.
دکتر امامی به مراحل پایانی و تکمیل پروژه پلی کلینیک تخصصی
هزار جریب اشاره کرد و گفت:این منطقه با هماهنگی های الزم در ستاد
سازمان در صدد است تا بیمارستان شاهین شهر را راه اندازی نماید.
رئیس بهداشت ودرمان ضمن تشریح فعالیت های مرکز مشاوره و
اهمیت آن در سالمت شاغلین و خانواده ها ،خواستار حمایت و پشتیبانی
شرکت ها از این مرکز شد.
وی در ادامه از شرکتهایی که مراکز سالمت کار در آنها مستقر است
درخواســت کرد تا همانند گذشته همراه بوده و به تعهدات خود در قبال
خدمات ارائه شده عمل نمایند.
این مقام مسئول در واکنش به اظهارات حاکی از تشکر مدیر منطقه
عملیات انتقال گاز مبنی بر آثار مثبت بازدید رئیس بهداشــت و درمان و
هیئت همراه از ایستگاه های انتقال گاز و رفع مشکالت درمانی کارکنان
آن مجموعه ها  ،اظهار داشت  :این بازدید ها ادامه خواهد داشت و تالش
ما اســت این بازدیدها در مراکز انتقال نفت زیر مجموعه خطوط لوله و
مخابرات نیز طبق برنامه ریزی و به صورت دوره ای انجام شود.
دکتر امامی در ادامه ضمن تشــریح اقدامات انجام شده برای بیمه
تکمیلی نیروهای پیمانکاری  ،از سایر مدیران شرکتها درخواست کرد که
با همکاری همدیگر و پس از طی کردن مراحل قانونی ،یک بیمه گذار را
انتخاب تا بتوان با توجه به افزایش آمار نیروهای پیمانکاری از تسهیالت
بیمه گذار منتخب بهره مند شد.

به میزبانی بهداشت ودرمان صنعت نفت شمال
کشور جلسه مدیران ارشد نفتی منطقه شمال
برگزار شد

گفتمان

تشریحعملکردششماههمراکزدرمانی
بهداشتودرمانصنعتنفتگچساران

عملکرد شش ماهه نخست سال
جاری برخی از مراکز درمانی بهداشت
و درمان صنعت نفت گچساران تشریح
شد .
به گــزارش پایگاه روابط عمومی
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت
گچســاران ؛ رئیس بهداشت و درمان
صنعــت نفت گچســاران گفــت  :در
 6ماه منتهی به شــهریورماه امســال
 217 ،هــزار و  677نفــر با مراجعه به
مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت
نفت  ،زیرپوشــش خدمات درمانی قرار
گرفتند .
دکتــر محمدمحمدی افزود  :این
بیمــاران برای انجــام مراحل درمانی
خود به بیمارســتان  64تختوابی بعثت
صنعت نفــت  ،درمانگاه های عملیاتی
 ،درمانــگاه های شــهری  ،کلینیک
تخصصــی  ،کلینیک دندانپزشــکی ،
داروخانه ها  ،مرکز طب کار و سالمت
و کلینیک مشاوره روانپزشکی مراجعه
کردند که بیشــترین حجم مراجعات به
بیمارســتان  64تختوابی بعثت صنعت
نفت گچساران بوده است .
وی با بیان اینکه  61پزشک هم
اکنون مشــغول ارائــه خدمات درمانی
به کارکنــان و خانواده های شــرکت
بهره بــرداری نفت و گاز گچســاران
هســتند  ،گفت  :این افراد شــامل 26
پزشــک عمومی  23 ،متخصص 11 ،
دندانپزشــک و  1متخصــص و جراح
فک و صورت هستند .
دکترمحمدی اظهــار کرد  :این
پزشــکان در  17مرکز درمانی و یک
بیمارستان  64تختخوابی در نوبت های
صبح و عصر کار ارائه خدمات بهداشتی
و درمانــی را بــه کارکنــان و خانواده
های شــرکت بهره برداری نفت و گاز
گچساران بر عهده دارند .
افزایش مراجعات به داروخانه ها

نتایج معاینات دوره ای کارکنان  ،از ابعاد مختلف و وضعیت سالمتی
کارکنان تحت پوشش در جلسه مدیران ارشد نفتی منطقه شمال با حضور
رئیس بهداشــت ودرمان نفت شمال کشــور مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت شمال
کشور ،دکتر بهزاد نوریان هدف از این بررسی را آشنایی با اهداف معاینات
دوره ای عنوان کرد و گفت  :در انجام معاینات دوره ای غربالگری سالمت
عمومی  ،غربالگری ســامت روان  ،شناسایی و تایید بیماریهای شغلی
ثبت و ارائه میشود.
وی اظهار داشــت :معاینات شغلی به صورت دوره ای و معمو ًال هر
سال یکبار انجام می شود و از برنامه ها و اولویت ها برای تضمین سالمت
و ایمنی کارکنان در محیط کار است .
رئیس بهداشت ودرمان نفت شمال کشور اظهار داشت  :نتایج این
بررسی نشــان میدهد که رعایت اصول و الزامات اجرای دقیق معاینات
دوره ای منجر به تشخیص زودهنگام بیماریهای شغلی و باعث پیشگیری
از پیشرفت این بیماریها است.
دکتر نوریان عدم شناسایی به موقع بیماری ها را از عوامل افزایش
هزینــه های درمان  ،غیبــت از کار کارکنان و کاهش بهره وری نیروی
انســانی عنوان کرد و گفت  :معاینات دوره ای باعث حفظ و ارتقا بیشتر
سالمت کارکنان و کمک به افزایش بهره وری خواهد شد.
وی با تاکید بر کنترل درمان و اهمیت خود مراقتبی توســط بیمار
بیان داشــت :نقش پزشکی خانواده  ،بهداشــت خانواده  ،دندانپزشکی و
کلینیک های تخصصی بسیار مهم و تاثیر گذار در این روند می باشد.
دکتر نوریان ادامه داد :با توجه به محیط های پر مخاطره واحدهای
عملیاتــی و حتی ســتادی صنعت نفت ،انجام معاینات شــغلی تنها راه
پیشگیری از بیماری ها و آسیب های شغلی محسوب می شود.
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور با بیان این که
نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه صنعت نفت است اضافه کرد :حضور
مدیران در برنامه های معاینات شــغلی در ایجاد انگیزه و حضور بیش از
پیش کارکنان در چنین برنامه هایی تاثیر بسزایی دارد و امیدواریم مدیران
و روســا ضمن حضور به موقع خود برای انجام معاینات نسبت به ارجاع
کارکنان زیر مجموعه به طب صنعتی ،اهتمام ویژه ای داشته باشند .

رئیس خدمات داروئی بهداشــت
و درمــان صنعت نفت گچســاران از
افزایــش مراجعات بــه داروخانه های
مراکز درمانی خبر داد .
دکتر عبدالرسول صالح زاده آمار
مراجعین به داروخانه های بهداشــت و
درمان صنعت نفت گچساران در شش
ماهه اول ســال را  70هزار و  247نفر
اعالم کــرد و گفت  :این آمار در مدت
مشابه سال گذشته  68هزار و  117نفر
بوده اســت که افزایش  3درصدی را
نشان می دهد .
وی آمــار مراجعه کننــدگان در
فروردیــن ماه را 11هزار و  685مورد ،
اردیبهشت ماه را 13هزار و  469مورد
 ،خردادمــاه را 10هــزار و  526مورد ،
تیرماه را 11هزار و 415مورد  ،مردادماه
را 11هزار و 102مورد و شهریور ماه را
12هزار و 50مورد عنوان کرد .
رئیس خدمات داروئی بهداشــت
و درمان صنعت نفت گچســاران اظهار
داشت 100 :درصد مراجعه کنندگان به
داروخانه های بهداشت و درمان صنعت
نفــت که بیمــاران یا همراهــان آنها
هستند با نسخه دارو دریافت می کنند .
دکتر صالح زاده افــزود  :اکنون
 3داروخانه در حال خدمت رســانی به
جمعیت تحت پوشش بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران هستند .
مراجعه حدود  21هزار نفر به کلینیک
تخصصی

مســئول کلینیک های تخصصی
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت
گچســاران اعالم کرد  :از ابتدای سال
جاری تا پایان شــهریور ماه حدود 20
هزار و  962نفر به کلینیک تخصصی
مراجعه کرده اند .
صغری صادقی گفت :بیشــترین

خدمات فیزیوتراپی ارایه می کنند .

ارائه خدمات به بیش از 7هزار نفر در
بخش رادیولوژی بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران

فراوانــی مراجعه کننــدگان مربوط به
اردیبهشــت ماه با  4هزار و  436مورد
و کمترین مربوط به فروردین ماه با 2
هزار و  88مورد بوده است .
وی اضافــه کــرد  :کلینیــک
تخصصی بیمارستان بعثت صنعت نفت
دارای  23تخصــص شــامل داخلی ،
اطفال  ،جراحی زنان و زایمان  ،جراحی
عمومی  ،ارتوپــدی  ،داخلی  ،ارولوژی
 ،نورولوژی  ،چشــم  ،اعصاب و روان ،
پوست  ،گوش ،حلق و بینی  ،بیهوشی
 ،قلب و جراح مغز و اعصاب است .
فعالیت متخصص و جراح فک و
صورت در کلینیک دندانپزشکی
بهداشت و درمان صنعت نفت
گچساران

رئیــس کلینیک دندانپزشــکی
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت
گچساران از فعالیت متخصص و جراح
فــک و صورت برای نخســتین بار در
کلینیک دندانپزشکی بهداشت و درمان
صنعت نفت گچساران خبر داد و گفت
 :این متخصص از ابتدای تیرماه ســال
جاری تاکنون شــروع به فعالیت نموده
است .
ارائه خدمات دندانپزشکی به بیش از
16هزار نفر

دکتــر عبدالصاحــب بــاوی در
ادامه گفت  :در شــش ماهه نخســت
ســال جاری 16و 167نفــر خدمات
دندانپزشکی را دریافت کردند .
وی افزود  :بطور میانگین روزانه
 89بیمــار در نوبت های صبح و عصر
برای دریافت خدمات به کلینیک ویژه
دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت
نفت گچساران مراجعه می کنند .
وی تصریــح کرد  :ایــن مرکز
درمانی در نوبت های صبح و عصر به
کارکنان و خانــواده های صنعت نفت
گچساران خدمات دندانپزشکی از جمله
کشــیدن دندان  ،ترمیم  ،جراحی بافت
سخت و نرم  ،درمان ریشه  ،رادیوگرافی
 ، PA/BWجرم گیری  ،پروفیالکسی ،
حذف پوسیدگی و پانسمان  ،پالپوتومی
و پالپکتومی ارایه می کند .
دکتــر بــاوی اظهار کــرد  :هم
اکنون 10یونیت دندانپزشــکی در این
کلینیک فعال است که در نوبت کاری
صبح  8دندانپزشک عمومی و در نوبت
عصر نیــز  2دندانپزشــک عمومی به
کارکنان و خانــواده های صنعت نفت
گچساران خدمات ارایه می کنند .
رئیــس کلینیک دندانپزشــکی
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت
گچساران همچنین گفت  :در راستای
خدمــات بــه کارکنان شــرکت بهره
بــرداری نفت و گاز گچســاران  ،یک
دســتگاه یونیت دندانپزشــکی برای
تجهیز مرکز ســامت کار بهداشت و
درمان صنعت نفت گچساران تهیه و در
این مرکز نصب شده است .

وی افــزود  :با راه انــدازی این
یونیت در راستای تکمیل معاینات دوره
ای کارکنان شــاغل در شــرکت بهره
برداری نفت و گاز گچساران  ،خدماتی
از جمله معاینه  ،ترمیم  ،کشیدن دندان
 ،جرم گیری و بروساژ ارائه می شود .
مراجعه  12746نفر به آزمایشگاه
بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران

مســئول آزمایشــگاه بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران گفت  :از
ابتدای فروردین ماه تا پایان شــهریور
ماه  12746نفر به آزمایشــگاه مراجعه
نموده اند .
محمدرضــا طاهری نــژاد اظهار
داشــت  :تعداد آزمایشــات انجام شده
در آزمایشگاه بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچســاران در بازه زمانی یاد شده
108هزار و  123قلم بوده است .
به گفتــه ی طاهری نژاد ماهیانه
به طور متوســط افزون بر 18هزار قلم
آزمایــش در این واحد بــرای بیماران
ســرپایی مراجعه کننده و بســتری در
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
صورت می گیرد .
وی ادامــه داد  :حدود  85درصد
آزمایشهایــی کــه پزشــکان تجویز
و نســخه می کننــد در آزمایشــگاه
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
قابل انجام است .
وی گفت  :آزمایشگاه بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران از محدود
آزمایشــگاههای ســازمان بهداشت و
درمــان صنعت نفت اســت که در آن
آزمایشات تخصصی هورمونی از جمله
تومور مارکرهــا  ،هپاتیــت  ،تیروئید
 ،هورمون هــای جنســی و  ...انجام
می پذیرد .طاهری نژاد خاطر نشــان
کرد  :بخش های هورمون شناســی ،
بیوشــیمی  ،میکروب شناسی  ،تجزیه
ادرار  ،بانک خون و  ...در آزمایشــگاه
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
فعال است .
مســئول آزمایشــگاه بیمارستان
بعثت صنعــت نفت گچســاران افزود
 :در حــال حاضــر  15نفــر شــامل
متخصــص پاتولــوژی و کارشــناس
علوم آزمایشگاهی در واحد آزمایشگاه
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
فعالیت دارند .
درمان  8200بیمار در اورژانس
بیمارستان بعثت گچساران

مسئول واحد اورژانس بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران گفت 8 :
هزار و  200بیمار از ابتدای سال جاری
تا پایان مردادمــاه در بخش اورژانس
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
درمان شدند .
تابــان حکمتی اظهار داشــت :
در شش ماهه نخســت سال جاری 8
هزار و  270نفر از مراجعه کنندگان به

اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران به صورت ســرپایی درمان
شدند .
وی با اشــاره به اینکه هر نوبت
کاری بــا یک پزشــک عمومی و یک
پزشک اورژانس خدمات ارایه می شود
افــزود  :در این مــدت  930بیمار در
بخش اورژانس بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران بستری شدند .
حکمتی یادآوری کرد  :در شــش
ماهــه گذشــته  40ماموریت توســط
آمبوالنس های واحــد اورژانس انجام
گرفت .
حکمتی یادآور شــد  :هم اکنون
بخش اورژانس بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران دارای یک نفر پزشک
متخصص طب اورژانس  5 ،نفر پزشک
عمومی  10 ،پرستار و  4نیروی خدمات
است که در  24ســاعت شبانه روز به
بیماران و مراجعان خدمات درمانی ارایه
می دهند .
انجام  8هزار و  95جلسه توانبخشی
در بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران

مســئول مرکــز توانبخشــی
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
گفت  :طی شــش ماهه نخست سال
جاری  8هزار و  95جلســه توانبخشی
به بیماران ارائه شد .
دکتر ایرج بکیار اظهار داشــت :
از ابتدای ســال جاری تا پایان شهریور
ماه تعداد یکهــزار و  11بیمار در قالب
 8هــزار و  95جلســه از خدمات مرکز
توانبخشــی بیمارســتان بعثت صنعت
نفت گچساران بهره مند شدند .
وی افــزود  :از این تعداد 7هزار و
 531جلسه درمانی فیزیوتراپی و 564
جلسه کاردرمانی بوده است .
ایــن مســئول در ادامه بــا بیان
اینکه مرکز توانبخشی بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچساران به جدیدترین و
پیشرفته ترین دستگاهها از جمله شوک
درمانی  ،لیزر  ،دیاترمی و ...مجهز بوده
 ،اظهار داشــت  :در ایــن مرکز از به
روزترین تکنیکهــای درمانی از جمله
ســوزن خشــک توســط کادر درمان
استفاده می شــود .دکتر بکیار با اشاره
به اینکه در حال حاضر  8تخت درمانی
در مرکز توانبخشــی بیمارستان بعثت
صنعت نفت گچســاران داریم  ،گفت :
این مرکز حداقل بــه  4تخت درمانی
دیگر نیاز دارد .
وی بیان کــرد  :این مرکز جهت
کاهــش زمان نوبت دهــی به صورت
مداوم از ساعت هفت صبح تا  19برای
ارائه خدمات به بیماران فعال است .
مســئول مرکــز توانبخشــی
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
تصریح کــرد  :هم اکنون یک دکترای
حرفه ای فیزیوتراپی و  4فیزیوتراپ در
مرکز توانبخشــی فعالیت و به بیماران

مســئول بخــش رادیولــوژی
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
گفت  :در شــش ماهه نخست امسال
به  7هزار و  80نفر از بیماران خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی ارائه شد .
رزیتا آقایی بــا بیان اینکه بخش
رادیولــوژی بیمارســتان بعثت صنعت
نفت گچســاران مجهز به پیشــرفته
ترین و بروزترین دســتگاه ها از جمله
رادیولــوژی دیجیتال  ،ســونوگرافی
مدرن  ،ماموگرافی دیجیتال  ،دســتگاه
پانورکس و ســفالومتری  ،رادیولوژی
پرتابل و رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ
است  ،اظهار داشــت  :این دستگاه ها
نقش مهمی در ارتقای خدمت رســانی
به بیماران دارد .
آقایــی ادامــه داد  :در راســتای
خدمات رســانی به بیماران در شــش
ماه نخســت امســال حدود  3هزار و
 540مــورد رادیولــوژی دیجیتال 2 ،
هزار و  960مورد ســونوگرافی و 580
مورد عکسبرداری دندان و فک در این
بخش صورت گرفته است .
وی افزود  :بخش تصویربرداری
(رادیولوژی) به صورت  24ســاعته و
واحــد ســونوگرافی  3روز در هفته از
ساعت  9صبح الی 12و سایر روزها به
صورت کشیک به بیماران خدمات ارائه
می دهد .
مســئول واحــد رادیولــوژی
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
یادآور شــد  :یک دســتگاه رادیولوژی
پرتابل از ســال  92تاکنون به صورت
24ســاعته به بیمارانــی که در بخش
هــای ویژه و امکان جابــه جایی آنان
مقدور نیست خدمات ارائه می دهد .
آقایی تصریح کرد  8 :نفر شــامل
متخصــص رادیولوژی و کارشــناس
رادیولــو ِژی در بخــش رادیولــوژی
بیمارســتان بعثت صنعت نفت مشغول
فعالیت هستند .
کاهش  13درصدی اعزام بیماران به
سایر مراکز درمانی

مســئول واحد اعزام بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچســاران با اعالم
آمار اعزام بیماران این بیمارســتان در
شش ماهه نخست ســال  98به سایر
مراکز درمانی از کاهش این آمار نسبت
به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .
پروانه دیانی  ،آمار بیماران اعزامی
این بیمارســتان در شش ماه منتهی به
شهریور ماه را اعالم کرد و گفت  :این
آمار نســبت به مدت مشــابه سال 97
روند کاهشی داشته است .
وی افــزود  :تعداد اعــزام های
انجام شده به ســایر مراکز درمانی در
طی مدت یاد شــده  1070مورد بوده
که در مقایسه با سال  97با کاهش 13
درصدی روبرو شده است .
دیانی بــا یادآوری ایــن که این
اعزام ها به مراکز درمانی شیراز  ،اهواز
و تهران بوده اســت  ،افزود  :بیشترین
فراوانی اعزام مربوط به تیر ماه با 226
مورد می باشد .
مســئول واحد اعزام بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچساران یادآور شد
 :بــا افزایش فعالیت های بیمارســتان
بعثت صنعت نفت در ســال های اخیر
اعزام بیمــاران از این مرکــز درمانی
به دیگر مراکز درمانــی کاهش یافته
اســت .در حال حاضــر جمعیت تحت
پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت
گچســاران افزون بر  13هزار نفر می
باشد .

تحلیل

شنبه  16آذر ماه 1398
شماره 701
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

11

قسمت دو

م و پایانی

تعامل فناوریهای دیجیتال و صنایع نفت و گاز
 -5-14کاربرد  ICTدر بازرسی فنی و ایمنی

دکتر حمید دوست محمدیان

امور بازرســی و حفاظــت فنی تحــت نظر و با
هماهنگی مجریان پروژهها و ظیفه نظارت عالی بر انجام
پروژهها مطابق با مشخصات فنی و استانداردهای مبنا را
بــر عهده دارد .تدوین اهداف خرد و کالن ،کاهش نرخ
آســیبهای ایمنی ،بهداشت و زیست محیطی ،یاد آوری
نقش مدیران و آموزش  HSEبه کارکنان از برنامههای
این واحد اســت که به کمک سیستمهای  ICTانجام
میپذیرد.

با توجه به مطالبی که در مورد مدیریت ریســک
مطرح شــد ،استفاده از مدیریت ریسک در روند طراحی
و تولید پروژههای نفتــی و گازی یکی از راههای موثر
و مفید خواهد بــود زیرا انجام عملیات دریایی بســیار
ســخت تر از انجام کار در خشکی است ،حضور نیروها
در سکوهای حفاری و انجام عملیات حفاری و پیش رو
بودن مخاطراتی که ممکن است در اثر خروج گاز ترش
بوجود بیاید ،همچنین ناآرامیدریا و طوفانی شدن گاه و
بیگاه آن ،انتقال نفرات با هلی کوپتر و قایق ،تأمین آب،
سوخت و مواد غذایی نیروهای شاغل و جابجایی ایشان،
نصب قطعات ،پایهها ،ســکوها ،پایههای فلر و فلرها در
شــرایط جوی طاقت فرسا و بســیاری از موارد دیگر بر
حساســیت موضوع فعالیت در دریــا میافزاید ،لیکن با
وجود همه این شــرایط ،هم اکنون مردان دالوری در
صحنه حضوردارند که برای دســتیابی به آســایش هم
میهنــان خود حاضرند در هرشــرایطی به کار و فعالیت
بپردازند و گرمای شرجی خلیج فارس و دیگر مشکالت
پیش رو را تحمل کنند تا هموطنانشان در سراسر ایران
با خاطری آسوده زمستان سرد را سپری نمایند و همین
امر برای ایجاد انگیزه در ایشان کافیست.

 -5-15کاربــرد ICTدر راه اندازی پروژههای مخابراتی،

شــبکه ای ،بی ســیم و اطالعاتی پروژههای صنعت نفت و
پاالیشگاهها ،سکوها و مناطق عملیاتی نفتی دوردست

مدیریت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایــران همراه صنعــت نفت با ضریــب اطمینان
 99/99درصــد با ارائه کارآمد تریــن خدمات مخابرات
صنعتــی و برخــورداری از ضریب اطمینــان 99/99
درصد ،ضمن برقراری مســتمر صنعتی راه دور ،داخلی،
صوتی ،تصویری ،ارتباطات کامپیوتری ،تاسسیســات و
شبکه گســترده خطوط لوله ،مسئولیت تامین ارتباطات
شرکتهای تابعه شــرکت ملی پاالیش و پخش و نیز
برخی از شرکتهای تابعه صنعت نفت را برعهده دارد.
برنامه آتى ICTدرصنعت نفت

 -5-5کاربرد  ICTدر مدیریت حقوقی و امور قراردادهای

طرحها و پروژههای نفت و گاز

کنترل و بررسی حقوقی انواع قراردادهای برگزاری
مناقصــات و مزایدههــا ،خرید و فروش و ســایر موارد
مرتبط.
 -5-6کاربرد  ICTدرسیستم دیسپچینگ گاز

شــبکه در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمیشــامل
اینترانت ،شــبکههای محلی و شــبکههای گسترده
است .عالوه بر کاربردهای شبکه ،در داخل شرکتهای
تابعه صنعــت نفت از مهمترین کاربردهای شــبکه در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمیمیتوان به شبکه گسترده
سیستم دیســپچینگ گاز و همچنین شــبکه یکپارچه
سیستم هوشمند سوخت اشاره کرد .ساختار دیسپچینگ
ملــی گاز بــا هدف جمــع آوری اطالعات مــورد نیاز
بصورت لحظه ای در یک نقطه ،مشــاهده اطالعات و
تصمیم گیری و ارســال فرامیــن الزم به همراه ذخیره
ســازی و نگهداری اطالعات و تهیه گزارشــات لحظه
ای و دوره ای ،شــکل گرفته و بعنوان ابزاری قوی در
تصمیم گیری مدیریت نقش بســزایی را بازی میکند.
سیستم دیسپچینگ به جهت استفاده از منابع عظيم گاز
کشــور ،وجود مصرف کنندگان متعدد (خانگي ،صنايع،
نيروگاهها ،صادرات) و شبکه گسترده انتقال گاز از توليد
تا توزيع ،نشــان دهنده پيچيدگيها و دشواريهاي موجود
در امر نظارت بر حجم و کيفيت توليد گاز ،نحوه انتقال و
ميزان مصرف آن در سطح کشور و ايجاد توازن (باالنس
شبکه گاز کشور) مي باشد.
هماهنگــي ،کنترل و نظارت بر توليــد ،انتقال و
توزيع گاز طبيعي توسط مديريت ديسپچينگ و از طريق
مرکز کنترل ديســپچينگ ملي گاز انجام مي گيرد .این
سیستم یک سیستم سلسله مراتبی در سطح کل شرکت
ملی گاز بوده که شــامل ســه الیه مرکز کنترل ملی و
مرکز عملیات میانی و مرکز گاز رسانی میباشد .شکل
زیر نمایی از این ساختار و نحوه انتقال اطالعات بین سه
الیه مذکور را نمایش میدهد.

شکل شماره5-1
بخشهای عمده این سیستم عبارتند از:
-5-6-1پایانههای راه دور :در ایستگاهها
جهت جمــع آوری اطالعات آنالوگ و دیجیتال و آماده
نمودن آنها جهت ارســال بــه مرکز قــرار گرفته اند.
ســیگنالهای الزم پس از جمــع آوری از فیلد به RTU
منتقل میگردند .در این RTUهــا عمدت ًا توزیع بگونه
ای اســت که پردازشــگر اصلی برای کارهای مهمتر
آماده باشد .ماژولهای  ،I/Oوظیفه  Scanاطالعات را
بعهده دارند .سپس اطالعات جدید به ماژولProcess
فرســتاده شده و این ماژول با یک پروتکل تعریف شده
( )101-5-870 IECاطالعــات را بــه مراکز باالیی
 )IOCیا ( GSCمنتقل میکند.
-5-6-2کانالهــای مخابراتــی جهت
ارتباط پایانههای اصلــی  MTEبا  RTUها و

دیگر مراکز :برای ارتباط RTUها با  IOCو GSCها
و همچنیــن خطوط داخلی شــبکه از خطوط دیجیتال
وآنالوگ و شماره گیری استفاده میشود.
-5-6-3پایانههای اصلی در مراکز جهت
پردازش ،نمایش و بایگانی اطالعات دریافتی
از RTUها :پس از رسیدن اطالعات از  RTUبه مراکز
وارد یک اینترفیس مخابراتی به نام  RCIمیشودRCI.
بطور فیزیکی یک کامپیوتر میباشــد و شامل  4پورت
 RS232برای اتصال به RTUها و یک پورت خروجی
 RJ45برای اتصال به شبکه میباشد .به ازای هر چهار
 RTUیــک  RCIداریم .تعــداد RCIهای هر مرکز به
تعداد RTUهای آن بستگی دارد RCI.پردازشی انجام
نمیدهد و مطابق پروتکلهای تعریف شده Packetهای
اطالعاتی را تشــکیل میدهد.پردازش توسط Server
انجام میشود.
 -5-6-4نرم افزار کاربردی ViewStar
750
در پــروژه ديســپچينگ گاز در هر مرکز یک نرم
افزار شــبکه جمع آوری اطالعات به نام ViewStar
 750وجود دارد که امور بانک اطالعات را بعهده داشته
و کلیه فرمانها و پردازشها را انجام میدهد .برای اینکه
 750 ViewStarدر مراکــز مختلف همگی یک زمان
را نشــان بدهند بگونه ای که اگر اتفاقی در یک محل
افتاد ،ثبت زمانی این اتفاق در مراکز مختلف دقیق ًا یک
زمان باشــد از سیســتم موقعیت یاب جهانی استفاده
میشــود ،750 View Star.يک نرم افزار سيستمهاي
 SCADAمي باشد که سلســله مراتبي چنداليه بوده
وتحت سيستم عامل ( 8 Solarisکه يک سيستم عامل
 64بيتي اســت) کار مي کند و جهت نظارت و کنترل
شبکة گاز کشور به کار مي رود.
ايــن نرم افزار در مرکز کنترل ديســپچينگ ملي
گاز ( )NCCو مرکز کنترل اضطراري ( )ENCCو 35
مرکز ميانــي  IOCو  GSCنصب و مورد بهرهبرداري
مي باشــد .قابليت سلسله مراتبي چندالية اين سيستم،
اين امکان را فراهم مي ســازد که اطالعات فيلد ،پس
از پردازش در مراکز الية پائين به باال ارســال گردد که
باعث کم شــدن حجم اطالعات ارســالي و نيز کاهش
ترافيک خطــوط مخابراتي مي گردد و همچنين امکان
ارســال اطالعات به چند مرکز بطور همزمان نيز مقدور
مي باشد.
-5-7کاربرد  ICTدر مدیریت عملیات نفت و گاز

برنامه ریزی جهت امور عملیات نفت و گاز ،ساخت
جاده ،سيم خاردار ،ساخت مهمانسرا ،امور عمرانی و پی
سازی پاالیشــگاه ،نیروگاهها ،نگهداری سکوها ،تأمین
امکانات و سایر موارد مرتبطبا استفاده از نرم افزار OS
به کمک  ICTانجام میپذیرد.
 -5-8کاربرد  ICTدر مدیریت توســعه منابع انسانی در

صنعت نفت و گاز

برنامه ریزی و مدیریت منابع انســانی در صنعت
نفت ،آموزش و بهینه بدنه ســازمان و بررسی ساختار
سازمانی و بررسی و تجزیه تحلیل اطالعات جمع آوری
شده و اســتفاده از نرم افزار  OSو  ISبه کمک ICT
امکان پذیر است.
 -5-9کاربرد  ICTدر مدیریت پشتیبانی ترابری دریایی،

هوایی و خشکی طرحها و پروژههای نفت و گاز

کنترل تردد شناورها ،بالگردها و خودروها ،تأمین
ســوخت و کنترل وضعیت آب و هوا(هواشناسی) برای
مدیریــت تردد و ترابــری دریایی و هوایی شــناورها.
بالگردها به کمک  ICTو نــرم افزارهاي OS,IS,MS
انجام میپذیرد.
 -5-10بکارگیری سیســتم اطالعــات جغرافیایی در

مدیریت نشت گاز

 GISيك سيستم اطالعات جغرافيايي است كه
به ما اجازه مي دهد تا با مشاهده و طرح سوال ،تفسير
تصاوير ساخته شده در بســياري از زمينهها به روابط و
الگوهايي دســت يابيم كه در غالب نقشهها ،نمودارها
و گزارشها به ســرعت و به آســاني به حل مشكالت
بپردازيم به عبــارت ديگر در سيســتم  ،GISموقعيت
جغرافيايي ،يك مشخصه اصلي و مهم است.
سيســتم اطالعات جغرافيايي ( )GISيك سيستم
كامپيوتــر مبنا ميباشــد كه به عنــوان يك مجموعه
متشكل از ســختافزار ،نرمافزار ،اطالعات جغرافيايي،
نيروي انساني و مدلهاي پردازش داده ،به منظور توليد،
ذخيرهسازي ،نمايش ،بازاريابي ،پردازش ،بهنگامرساني
و ...اطالعات جغرافيايي مربوط به عوارض و پديدههاي
مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.
-5-10-1وظايــف اصلــي يــك سيســتم اطالعات

جغرافيايي

 GISیــک سیســتم کامپیوتری اســت که چهار
قابلیت اساســی را در رابطه بــا دادههای مکانی فراهم
میآورد:
ورودی دادههامدیریــت دادهها که عبارت اســت از ذخیره وبازیابی دادهها
 پردازش و تجزیه و تحلیل دادههاخروجی دادهها -5-10-2مولفههاي يک سيستم اطالعاتجغرافيايي

مؤلفههاي چنين سيستمي به ترتيب عبارتند از:
-5-10-2-1کاربــران :مهارت در انتخاب
و اســتفاده از ابزارهادريک سيستم اطالعات جغرافيايي
وشناخت کافي از اطالعاتي که استفاده مي شوند ،يکي
ازموارد اساســي براي موفقيت در استفاده از تکنولوژي
 GISاست ،که اين از وظايف يک کاربرمي باشد.
 -5-10-2-2ســخت افزارهــا :امروزه
شــبکههاي  GISشــامل تعــدادي  X-Stationو
 ،Workstatiکامپيوترهاي شخصي ،چاپگرها و پالترها
مي باشــد که معرف مؤلفه ســخت افزاريک سيســتم
اطالعات جغرافيايي مي باشند.
 -5-10-2-3نــرم افزارها :بــه منظور
استفاده بهتر ازيک سيستم اطالعات جغرافيايي ،استفاده
از نرم افزارهاي به روز و توانمند توصيه ميشود.
 -5-10-2-4اطالعــات :قلــب هر GIS
پايگاههاي اطالعاتي آن اســت .در ايــن پايگاهها به
پرســشهايي از قبيل چه شکلي اســت؟ کجاست؟ و
چگونه به ديگر اشکال مرتبط مي شود ،داده مي شود.
 -5-10-2-5روشها :شــيوههاي صحيح
بــه کارگيري اطالعات درجهت رســيدن بــه اهداف
ويژه دريک سيســتم اطالعات جغرافيايي از مهمترين
مؤلفههاي آن است.
 -5-10-3منابع توليد كننده اطالعات مورد نياز

يك سيستم GIS
 -5-10-3-1تصاويــر ماهوارهاي و تكنيكهاي
سنجش از دور
 -5-10-3-2عكسهــاي هوايي و تكنيكهاي
فتوگرامتري
 -5-10-3-3نقشهبرداري كالسيك
 -5-10-3-4سيستم تعيين موقعيت جهاني
 -5-10-3-5اسناد ،مدارك و نقشههاي موجود
 -5-10-4تكنولوژيهاي مرتبط با GIS
-5-10-4-1سيستمهاي توليد نقشه رقومي
سيســتمهاي  CADعمومــا به منظــور توليد و
سازماندهي اطالعات مكاني در قالب نقشههاي مختلف
مورد استفاده قرار ميگيرند.
 -5-10-4-2سنجش از راه دور
ســنجش از دور به عنوان علوم ،هنر و تكنولوژي
كســب اطالعات در خصوص پديدههاي مختلف سطح
زميــن از طريق ســنجندههايي كــه هيچگونه ارتباط
مســتقيمي با خود پديده ندارند ،شــناخته مي شــود،
ســنجندههاي ماهوارهاي نســبت به ثبت و جمعآوري
اطالعات در قالب تصاويــر ماهوارهاي اقدام نموده و با
استفاده از نرمافزارها و سيســتمهاي پردازش تصاوير،
امكان اســتخراج اطالعات و توليد نقشــههاي مختلف
فراهم ميگردد.
سيستم  GISقادر اســت در صورت بروز نشتي،
نزديك ترين شير يا سازه را به گونه اي انتخاب كند ،كه
در صورت بسته شدن كمترين جدايي از شبكه اتفاق مي
افتد و در ضمن خطر نيز كام ً
ال برطرف مي شود سپس
بايد سريع ًا قطعات آســيب ديده ترميم و قطعات جابجا
شوند اينكار با كمك  GISدر شناسايي لولهها و طول و
تعداد قطعه آسيب ديده در اسرع وقت امكان پذير است.
همچنین یكپارچهسازی انتقال نفت خام و فرآوردههای
نفتی به منظور پشــتیبانی از عملیــات مطمئن با درجه
ریسك پایین ،یافتن اشــكاالت در سیستم انتقال نفت
از طریــق Thermal infrared remote sensingبا
اســتفاده از اختالف درجه حرارت خطوط لوله و محیط
اطراف آن،گردآوری كلیه اطالعات مرتبط با خطوط لوله
انتقال نفت و ارتقای دانش اســتفاده ازفناوری Geo-
 ICTبرای راهبری عملیــات انتقال نفت از نمونه دیگر
کاربرد  GISمیباشد.
 -5-11کاربــرد  ICTدر مدیریت تدارکات و انبار صنعت

نفت و گاز

سیستم نرم افزار یکپارچه انبارها و تدارکات در کل
صنعت نفت و گاز به کلیه ورود و خروج کاال ،موجودی
کاال ،کمبــود و مازاد تجهیزات نگهــداری و جلوگیری
از بیــن رفتن تجهیزات انبار و ســایر موارد میپردازد و
میتواند بســیار مفید واقع شود و با استفاده از نرم افزار
OSو  ISو MSانجام مي گيرد.
 -5-12کاربــرد  ICTدر بازرگانی ،صــادرات و واردات

محصوالت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

كليــه اين امور به كمك پورتــال و نرم افزارهاي
هوشمند حوزه  IISانجام مي پذيرد.
 -5-13کاربــرد  ICTدر مدیریت انتقال فناوری صنعت

نفت و گاز

اين بحث خود يك پروژه اســت كه از پرداختن به
آن مي گذريم.

 بازسازى کليه سيستمهاى قديمیوتبديل آنها بهسيستمهاى  onlineبااستفاده از تكنولوژى جديد
 تبديــل سيســتمهاى جزيــره اى و پراکنده وناهماهنگ به سيســتمهاى يكپارچه بصورت  ERPو
ASP
 ايجاد شــبكه اينترانت با اعمال سيســتمهاىحفاظتى مناسب
 آموزش گســترده کارکنان به استفاده عملى ازسيستمهاى کامپيوترى
نتیجه گیری:

اگرچــه در صنعت نفت و گاز فنآوری اطالعات و
ارتباطات بهعنوان یک ابزار به نحو خوبی مورد استفاده
قرار گرفته ،ولی استفاده از ابزارهای مبتنی بر  ITدر این
صنعت نتوانســته است کارایی الزم را در مجموعه نفت
و گاز فراهم ساخته و منجر به افزایش راندمان کاری و
بهرهوری اقدامات شــود .اگر چه استفاده از سیستمهای
تخصصی تا حدودی از این قاعده مســتثنی است ،ولی
مدیریت اثربخش جریان مستمر اطالعات و متعاقب آن
دانش در مجموعه صنعت نفــت و گاز به نحوی جامع
هماهنگ و یکپارچه فراهم نشده است .بنابر اعالم نظر
نخبگان ،فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت نفت و
گاز هنوز آن طور که شایسته است ،به عنوان رویکردی
برای کســب مزیت رقابتی صنعت در راهبردهای کالن
این مجموعه نفوذ نداشــته و به عنوان دغدغه کلیدی
سیاســتگذاران این صنعت برای بهبود جایگاه رقابتی
این حوزه پذیرفته نشده اســت .از جانب دیگر تاثیر به
کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات نتوانســته است
منجر به تغییرات شــگرفی در افزایش کارایی فعالیتها
و همچنین زنجیره ارزش صنعت و جایگاه و تشکیالت
ســاختاری و سازمانی و رقابتی آن شود .این بدان معنی
است که اقدامات به عمل آمده اگرچه از اهمیت فراوانی
برخوردار بوده ،ولیکن هنوز منجر به اثربخشی اقدامات
و تحقق اهداف و آرمانهای صنعت نفت و گاز نشــده
است.
پیشنهادات ارائه شده به منظور توسعه  IoTدر صنعت
نفت و گاز

 -1توجه عمیق به امر آموزش و فرهنگ ســازی
بهمنظور فراهم آوردن پرســنل نفت بویژه کارشناسان
رشتههای مختلف برای حضور فعال در جامعه اطالعاتی
و آشنا ساختن آنان با امکانات و قابلیتهای سیستمهای
اطالعاتی
 -2استفاده از سیســتمهای اتوماسیون اداری در
سطح گســترده و جایگزینی آن با روشهای دستی در
جای جای صنعت نفت
 -3انجــام خدمــات رایانــه ای و واگــذاری
مسولیتهای نگهداری و روتین به بخشهای مختلف
متناسب با وظایف و خدمات مورد نیاز
 -4پیــاده ســازی سیســتمهای ارایــه خدمات
الکترونیک به پرســنل در کلیه بخشهای اداری ،فنی
وخدماتی بمنظور افزایش کارآیی و کاهش اتالف وقت
 -5توسعه بســترهای اطالعاتی مناسب در کلیه
واحدهای ثابت و سیار بمنظور بهرهمندی از سیستمهای
موجود و برقراری عدالت دیجیتالی به پرســنل در همه
پســتها و مســئولیتها در برنامه زمان بندی مناسب
حتی بدون درخواست واحدهای ذیربط
 -6توسعه پایگاههای اطالع رسانی وتوجه به امر
بروزرسانی آنها و ارایه برخی خدمات
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US Efforts to Stop Iran Oil
Export, Fruitless: Parl. Speaker
Iranian Parliament Speaker Ali
Larijani leveled criticism at the
White House, saying the US efforts to bring Iran’s oil exports
to zero was fruitless.
He said that American officials
were displaying senseless
behavior towards Iran.“It has
become crystal clear to the Iranian people that [US President]
Trump holds hostility against
Iran. The US behavior lacks
any sense and its efforts to
drive Iran’s oil export to zero
has been futile,” said Larijani
on Monday in a meeting with
the visiting Omani Foreign
Minister Yousef Bin Alawi
in Tehran, reported Mehr
News Agency.Larijani praised
Oman’s role in creating peace
and stability in the Persian Gulf
region, saying that regional
countries need to sit down for
talks to resolve their issues
through dialogue.Elsewhere in
his remarks, he pointed to the
situation in Yemen, saying Yemen’s issue has many hidden

layers and urging immediate
ceasefire in the war.“The other
side should know that problems can’t be solved through
using force, especially because
the issue of Yemen has many

hidden layers and first there
must be a ceasefire and then
we’ll move towards other issues,” he noted.For his part, the
Omani FM said that regional
countries need to seize the

opportunity to bring peace as
Iran is a base for peace that has
invited countries to calm and
Iran’s Hormuz Peace Endeavor
shows how sincere the country
is in this regard.

completion of major refinery development projects in recent years,
followed by nationwide production and distribution of clean fuel,

are among the steps taken by the
Rouhani Administration to turn
Iran into the largest petrol producer
among other members of the Orga-

nization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).Iran’s refining industry has been on the ups
and downs over the past few years;
the administration’s measures to
increase the quantitative and qualitative output of refined petroleum
items have taken place under the
toughest sanctions on the country.
Alireza Sadiqabadi, the CEO of the
National Iranian Oil Refining and
Distribution Company (NIORDC),
says Iran is now the region’s
largest producer of gasoline and
the largest producer of petrol and
second largest producer of gasoil
in OPEC.Iran has built enough
refining facilities to process a daily
amount of 112 million liters of
petrol. Currently, Iran is supplying
107 ml/d of petrol; figures that are
the highest among fellow OPEC
members.

NIDC Drills 111,000 m of Oil, Gas Wells in 8 Months
The National Iranian Drilling
Company (NIDC) has drilled
111,000 meters of oil and gas wells
since March 2019.
According to NIDC, Mohammad
Ale-Khamis, NIDC deputy CEO
for drilling operations, said the
company had spudded 81 oil and
gas wells during the 8 months,
adding the figure entailed an
exploration , 25 development and
6 appraisal wells as well as 49
workovers.He said from a different
perspective, 60 wells were ordered

یادداشت
News

Overhaul of South Pars
Gas Platforms Complete

Overhaul operations of 22 offshore platforms in South Pars Gas Field has come to
an end after 160 days.
Head of Production Operations at the Pars
Oil and Gas Company (POGC) said the
annual overhauls were aimed sustainable
and sufficient supply of gas in different
seasons, especially in the winter.According to POGC, Hadi Fakhrzadeh said that
natural gas, as a key part of the country›s
energy mix, plays an important role in
meeting the growing need for an environmentally friendly energy source, adding
the overhaul operations took 160 working
days and entailed over 8,800 orders to be
addressed.The official said that on average, overhaul operations of every platform
had been reduced from 17 days in 2009 to
7 days in 2019.

Operations Begin for
Building Largest Gas Storage Tank in Middle East

Iran Largest Petrol Producer in OPEC

Completion and operation of the
Persian Gulf Star Refinery, as the
largest gas condensate refinery in
the world, implementation and

12

by the National Iranian South Oil
Company (NISOC), 9 others by
the Iranian Offshore Oil Company
(IOOC), 9 wells by the Petroleum
Engineering and Development
Company (PEDEC), and two
others were ordered as projects.
There was one other well that was
ordered by the exploration department of the National Iranian Oil
Company (NIOC).Furthermore,
72 drilling rigs were operated by
NIDC in offshore and onshore
projects during the period.

The CEO of the National Iranian Gas
Company (NIGC) said drilling of the first
appraisal well in Ghezel Tappeh Reservoir, Golestan, had started to develop the
Middle East’s largest gas storage facility.
According to NIGC, Hassan Montazer
Torbati outlined the status of studies and
implementation of seven natural gas
storage projects in Iran, announcing that
the selection of the project developer for
Shurijeh gas storage project would be by
BOT method.He also said that drilling of
the first appraisal well in Ghezel Tappeh,
Golestan, had started.The official said that
the projects would bolster tolerance of the
gas distribution network to meet the need
for gas especially in the cold.

Iran-Made
Polypropylene Catalyst
to Hit Market by March

Iran’s Petrochemical Research and Technology Company (PRTC) has planned
to supply the market with the catalyst
required for production of polypropylene
by March 2020.
According to the National Petrochemical
Company (NPC), Ali Pajouhan, PRTC
CEO, said the plant for production of
the catalysts was installed and ready for
operation in the Arak offshoot of the
company.“Operations to launch the plant
have initiated and the project is expected
to come online by the end of the current Iranian calendar year (March 20),”
Pajouhan said.The plant will operate with
enough capacity to feed an industrial petrochemical facility for a year, he added.
He further said that the GTPP project in
Kermanshah Petrochemical Plant was
one of the main plans at PRTC, adding
the plant was supposed to convert gas to
methanol and methanol to propylene and
then to polypropylene.
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دکترابوالفضلکیانیبختیاریتبیینکرد؛

نیازهایآموزشیومطالباتنسلحاضردرپانزدهمین
کنفرانستوسعهمنابعانسانی
نیازها و مطالبات نسل حاضر با نسلهای گذشته متمایز

در این کنفرانس در پنل حرفه ای گرایی

است و باید آموزشهای متفاوتی مطابق با این نیازها به آنان

مدیران منابع انسانی ،الگوهای متعددی

ارائه شود.

به گــزارش دانش نفت بــه نقــل از روابط عمومی
ســازمان مدیریت صنعتی ،دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری
افزود :بنابرایــن یکی از محورهــای پانزدهمین کنفرانس
توسعه منابع انســانی را که با موضوع سرمایههای انسانی
و رقابــت پذیری  19و  20آذر ماه برگزار میشــود ،به این
موضوع اختصاص دادهایم .وی با بیان این نکته و اشاره به
رویکــرد وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص ترویج و
فرهنگســازی رونق تولید ،گفت :رویکرد کنفرانس توسعه
منابع انسانی همسو با اهداف وزیر صمت است و در همین
راســتا در این کنفرانــس از مدیران منابع انســانی فعال و
حامیان رونــق تولید نیز قدردانی خواهد شــد.وی تصریح
نمود :محورهای مختلفی برای کنفرانس در نظر گرفته شده
از جمله توسعه کســب و کارها در شرایط پیچیده؛ مباحث
مرتبط با جانشــین پروری؛ موضوعات دانش بنیانی؛ نقش
منابع انسانی در توســعه حوزه های دانش بنیان و نیازهای
آموزشی نسل های فعلی و آتی .مدیرعامل سازمان مدیریت
صنعتی با اشــاره به لزوم توجه به مشــاغل نوظهور آینده
گفت :در این کنفرانس به مشــاغل نوظهوری که در حال
شــکل گیری است و مشــاغلی که در آینده پدید می آید،
از منظر مدیریت منابع انســانی توجه شده و ضرورت دارد
که از هم اکنون برای آنان ادبیات ســازی شــود و آموزش
های الزم به آنان ارائه گردد .وی خاطر نشــان کرد :نکته
دیگــری که در ایــن کنفرانس مورد تاکید قــرار می گیرد
موضوع حرفه ای گرایی مدیریت منابع انســانی است .در

ارائه می شود از جمله این که چگونه
شرکت های بزرگ ،نیروهای خود را

تعدیل و چابک سازی کرده اند اما با
گردش شغلی و جانمایی درست در

بخش های مختلف برای آنها کارآفرینی
شده به نحوی که تبعات منفی اجتماعی
نداشته باشد

حوزه منابع انســانی ،هر زمان بنگاه ها با مشکل مواجه می
شــوند اولین کاری که انجام می دهند تعدیل منابع انسانی
اســت ،بدون در نظر گرفتن این نکته که این مســاله چه
عواقب اجتماعی ای ممکن اســت برای دســتگاه ها ایجاد
نماید .ممکن اســت ســازمانی که تعدیل نیرو کرده چابک

شــود اما پیامدهــای منفی اجتماعی آن به دســتگاه های
دیگر منتقل می شــود .کیانی بختیاری تاکید کرد :در این
کنفرانــس در پنل حرفه ای گرایی مدیران منابع انســانی،
الگوهــای متعددی ارائه می شــود از جمله این که چگونه
شــرکت های بزرگ ،نیروهــای خود را تعدیــل و چابک

شکست رویای سعودیها در عرضه سهام آرامکو

ســازی کرده اند اما با گردش شــغلی و جانمایی درست در
بخــش های مختلف برای آنها کارآفرینی شــده به نحوی
که تبعات منفی اجتماعی نداشــته باشد.مدیرعامل سازمان
مدیریت صنعتی افزود :در این کنفرانس برای کســانی که
در حــوزه پلتفرم های دانش بنیان و اســتارتاپ های منابع

پیشبینی بازار اوپک در سال آینده

عرضه اولیه عمومی ســهام شرکت نفتی

رشــد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰

دولتی آرامکوی سعودی همچنان کمتر از ارزش

برابر  ۱.۰۸میلیون بشــکه در روز و عرضه نفت

گــذاری دو تریلیون دالری مــورد نظر ولیعهد

غیراوپک در همین سال برابر  ۲.۲میلیون بشکه در

عربستان سعودی است.

ســه منبع آگاه به رویترز گفتند آرامکوی
ســعودی عرضه اولیه عمومی سهام را  ۳۲ریال
ســعودی ( ۸.۵۳دالر) به ازای هر ســهم قیمت
گذاشــته و  ۲۵.۶میلیارد دالر از عرضه اولیه خود
کسب خواهد کرد و رکورد  ۲۵میلیارد دالر عرضه
اولیه سهام شرکت چینی علی بابا در سال ۲۰۱۴
را می شــکند.آرامکو در این سطح  ۱.۷تریلیون
دالر ارزش بازار دارد که باالتر از شرکت آمریکایی
اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت ثبت شده در
بــورس در جهان خواهد بود .اما عرضه ســهام
آرامکو که اواخر ماه میالدی جاری در بازار بورس
ریاض انجام می گیرد با شــروع پرشکوهی که
محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربستان سعودی در
نظر داشت ،بسیار فاصله دارد.
عربســتان ســعودی پس از استقبال سرد
ســرمایه گذاران خارجی حتی بــا ارزش گذاری
پایینتــر  ۱.۷تریلیون دالر ،به ســرمایه گذاران
داخلی و منطقه ای برای فــروش  ۱.۵درصد از
سهام آرامکو تکیه کرده است.
قیمت گذاری سهام آرامکو با نشست رسمی
اوپک برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید و
توافق کاهش تولید نفت همزمان شد .عربستان
ســعودی با هدف تقویت قیمتهای نفت و ارزش
گذاری باالتر سهام آرامکو ،سایر تولیدکنندگان را
برای موافقت با کاهش بیشــتر تولید تحت فشار
عربستان سعودی پس

از استقبال سرد سرمایه

گذاران خارجی حتی با

ارزش گذاری پایینتر ۱.۷
تریلیون دالر ،به سرمایه

گذاران داخلی و منطقه ای
برای فروش  ۱.۵درصد از
سهام آرامکو تکیه
کرده است

روز پیش بینی شده ،با این احتساب تقاضا برای
نفت خام اوپک برابر  ۲۹.۶میلیون بشــکه در روز
برای سال  ۲۰۲۰تخمین زده شده است.

گذاشت.
نگرانیهای پیرامون تغییرات اقلیمی ،ریسک
سیاسی و عدم شــفافیت تشکیالتی باعث عدم
اســتقبال سرمایه گذاران خارجی شد و عربستان
سعودی را وادار کرد از طرحهای بلندپروازانه خود
برای کســب حداکثر  ۱۰۰میلیارد دالر از فروش
داخلی و بین المللی پنج درصد از ســهام آرامکو
چشم پوشی کند.
حتی با ارزش گذاری  ۱.۷تریلیون دالری،
موسسات ســرمایه گذاری بین المللی از عرضه
سهام آرامکو استقبال نکردند و این شرکت مجبور
شد برنامه عرضه ســهام در نیویورک و لندن را
حذف کنــد و به جای آن بــه تبلیغ فروش ۱.۵
درصد از ســهامش به ســرمایه گذاران سعودی
و متحدان خــود در منطقه خلیج فارس متمرکز
شود .بانکهای سعودی برای شهروندان این کشور
وامهای ارزان برای خرید ســهام آرامکو عرضه
کردند.عرضه اولیه عمومی ســهام آرامکو نقطه
اوج تالشهای چندین ساله برای فروشی بخشی
از سودآورترین شــرکت دنیا و تامین منابع مالی
الزم برای متنوع کردن اقتصاد عربستان سعودی
و کاهش وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی
است.دولت عربستان ســرمایه گذاری در آرامکو
را به خصوص پس از حمالتی که به تاسیســات
نفتی این کشــور در ســپتامبر صورت گرفت به
عنوان یک وظیفه میهن پرســتانه تبلیغ کرد .اما
با وجود تبلیغات گسترده و عرضه وام برای تامین
خرید سهام ،عالقه سرمایه گذاران در مقایسه با
رویدادهای مشــابه کمتر بود .عرضه اولیه سهام
علی بابا در هنگ کنگ  ۴۰برابر ســهام عرضه
شده ،پیشنهاد خرید داشت.

عرضه اولیه عمومی
سهام شرکت نفتی دولتی
آرامکوی سعودی
همچنان کمتر از ارزش
گذاری دو تریلیون
دالری مورد نظر ولیعهد
عربستان سعودی است
بر اساس گزارش رویترز ،منابع آگاه اظهار
کرده اند که ســازمان ســرمایه گذاری ابوظبی
و ســازمان ســرمایه گذاری کویت که دو متحد
اصلی عربســتان سعودی در منطقه خلیج فارس
هستند ،قصد دارند در عرضه سهام آرامکو سرمایه
گــذاری کنند اما هیچ یک از این دو نهاد در این
باره اظهارنظر نکرده اند.شهروندان سعودی ۰.۵
درصد یا حدود یک ســوم از سهام عرضه شده
آرامکو را می توانند خریداری کنند که در مقایسه
با رویدادهای قبلی عرضه اولیه عمومی ســهام
در عربستان سعودی ،کم ســابقه است .آرامکو
همچنین قصد دارد  ۷۵میلیارد دالر ســود سهام
برای ســال  ۲۰۲۰پرداخت کند که بیش از پنج
برابر بیشتر از پرداختی شرکت اپل خواهد بود.اما
سرمایه گذاری در آرامکو با توجه به قیمت نفت و
دورنمای ضعیف رشد تقاضا برای نفت که انتظار
می رود از سال  ۲۰۲۵به بعد ضعیفتر شود ،بدون
ریسک نیست.

انســانی کار کرده اند ،همچنین برای مدیران منابع
انســانی ای که در حوزه رونق تولید ،رقابت پذیری و نقش
منابع انســانی در این حوزه فعالیت های اثربخش داشته اند
امتیازات ویژه قائل شــده ایم .وی درخصوص سهم انتقال
دانش و تجربــه در این کنفرانس گفت :عالوه بر موارد یاد
شــده در این کنفرانس مدیران منابع انســانی ایرانی مقیم
خارج از کشور تجارب خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار
می دهند و موضوع انتقال دانش به داخل انجام می شــود.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :در طول برگزاری دورههای
مختلف کنفرانس توسعه منابع انسانی سعی این بوده است
که ادبیاتسازی ،جریانســازی و فرهنگسازی این حوزه
نهادینه شــود و مهمتر از همه توانمندسازی در حوزه منابع
انسانی توسط ســازمان مدیریت صنعتی صورت بگیرد که
نتایج و دســتاوردهای کنفرانسهای برگزار شده بیانگر این
است که این توانمندسازی در کشور اتفاق افتاده است.

مقدار تقاضا برای نفــت خام اوپک پیش
بینی شــده (ســهم اوپک در بازار نفت) در سال
 ۲۰۲۰در حدود  ۱.۱۳میلیون بشکه در روز کمتر
از سال  ۲۰۱۹و  ۳میلیون بشکه در روز کمتر از
سال  ۲۰۱۶و زمان تصویب بیانیه همکاری است.
در صورتی که اوپک و کشورهای مشارکت کننده
غیراوپک در اجالس وزارتی آینده تغییری را در
تعهدات خود ندهند و سطح تولید ایران ،ونزوئال و
لیبی نیز در سطح ماه اکتبر  ۲۰۱۹باقی بماند ،بازار
نفت در سال  ۲۰۲۰در مجموع  ۲۰۰هزار بشکه
در روز مازاد عرضه خواهد داشت که بخش اعظم
آن مربوط به نیمه اول سال  ۲۰۱۹است.
اوپک ،مسیر بازار نفت را تعیین میکند

در همین باره ،خطیبی  -کارشــناس ارشد
حوزه انــرژی  -گفت :کاهش تنش بین آمریکا
و چیــن میتوانــد تاثیر زیادی در بهبود رشــد
اقتصادی دنیا داشته باشد ،چرا که از این طریق
قیمتهای نفت بهبود مییابد و تقاضا نیز در این
حوزه افزایش پیدا میکند .بنابراین هرچه جنگ
اقتصــادی که آمریکا با چین و دیگر کشــورها
آغاز کرده ،ادامه داشته باشــد ،تولید و صادرات

کشــورها نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و همین
مســاله موجب کاهش تقاضای نفت میشــود.
وی همچنین درباره وضعیت قیمت نفت در بازار
جهانی بر این عقیده است که بیشک این مساله
تابع عوامل مختلفی است؛ در شرایط فعلی عرضه
نفت زیاد اســت که همین مساله روی قیمتها
تاثیــر میگــذارد و به همین دلیــل اگر اوپک
بتوانــد عرضه بازار را مهار کند ،قیمتها متعادل
میشــوند اما اگر این اتفاق نیفتد ،قطعا شرایط
بازار وضعیت مناســبی نخواهد داشت.خطیبی
با بیان اینکه تصمیم اجــاس اوپک مبنی بر
کاهــش مجدد تولید میتواند نقــش زیادی در
وضعیت بازار داشته باشد ،چراکه اگر این کاهش
اتفاق افتد ،قیمتها متعادل میشود ،اظهار کرد:
قیمت نفت تابع عرضه است تقاضا نیز میتواند با
جنگ اقتصادی که آمریکا به راه انداخته ،کنترل
شــود؛ به همین دلیل باید بگویم که ما تهدیدها
و فرصتهایی را در این بــاره داریم که باید به
دنبال متعادل کردن بازار نفت باشــیم.به گفته
این کارشناس حوزه انرژی ،قیمتها میتواند در
حدود  ۶۰دالر و شــاید کمتر نیز باشــد که این
مســاله به تصمیم اوپک بستگی دارد و تصمیم
اوپک میتواند نقش مســتقیمی در بازار جهانی
نفت داشته باشد.با این حال ،در ماه نوامبر ،۲۰۱۹
با توجه به رشد عرضه کشورهای غیراوپکی مانند
برزیل ،نروژ و گویان به میزان  ۱.۱میلیون بشکه
در روز در سال ، ۲۰۲۰در صورتی که اوپک قصد

حفظ کف قیمتهای نفت برنت در ســطح ۶۰
دالر در هر بشــکه در ســال  ۲۰۲۰را دارد ،باید
در حدود ۲.۱میلیون بشــکه در روز از تولید نفت
خام خود را کاهش دهد .البته باید توجه داشــت
که طبق برآوردهای میان مدت موجود این روند
موقتی است و از سال  ۲۰۲۱تولید نفت غیراوپک
شامل آمریکا وارد دوره کاهش رشد خواهد شد و
همین موضوع باعث می شود تا به تدریج همراه
با تقویت تقاضای نفت جهان ،تقاضا برای نفت
خام اوپک شروع به افزایش کند.براساس آخرین
برآورد اعالم شده توسط دبیرخانه اوپک ،به نظر
میرسد مناسبترین استراتژی اوپک در شرایط
موجود تداوم ســطح تولید جاری در سال ۲۰۲۰
تا اجالس بعدی در نیمه اول سال  ۲۰۲۰است.
اتخاذ این موضع به اوپــک این اجازه را خواهد
داد تا به تدریج نااطمینانیهای خود درباره پیش
بینی عرضه نفت شــیل و رشد اقتصاد جهانی را
کمتر کرده و این فرصت را داشــته باشــد که با
اطالعات و دانــش عمیقتری در آینده اقدام به
تصمیم گیری کند.عالوه بر این ،به نظر میرسد
اوپــک باید اجازه دهد تا مازاد عرضه نفت ایجاد
شــده در بازار درصورت تداوم تعهدات موجود،
قیمتهای نفت خام در ســال  ۲۰۲۰را کاهش
دهد تا فشــارهای مالی بــر تولیدکنندگان نفت
شیل برای دوره طوالنیتری ادامه داشته و حتی
تشدید شود و در عین حال تقاضای نفت خام نیز
تقویت شود.
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رئیس جمهوری:

قیمت اصالح شد تا واردکننده بنزین نشویم

رئیــس جمهوری با بیان اینکه درآمد  ۳۱هــزار میلیارد تومانی

طرح اصالح قیمت بنزین در اختیار اقشــار آسیبپذیر قرار میگیرد،
گفت :علت اجرای طرح اصالح قیمــت بنزین این بود که با افزایش
بیرویه مصرف ،در شرایط تحریم نیازمند واردات بنزین نشویم.

به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالعرســانی ریاست
جمهوری ،دکتر حســن روحانــی ،امروز (سهشــنبه ۱۲ ،آذرماه) در
دیــدار با جمعی از افراد دارای معلولیت ،نخبگان معلول و نمایندگان
تشکلهای فعال در حوزه معلوالن ،در تشریح مشکالت پیش روی
دولت گفت :در دو ســال اول دولت یازدهم در تحریم قرار داشتیم،
بعد از آن با کاهش شــدید قیمت نفت مواجه شــدیم بهطوری که
قیمت نفت بهطور میانگین از  ۱۱۲دالر در هر بشکه به کمتر از ۳۰
دالر رسید و فشار اقتصادی زیادی به دولت وارد شد.وی افزود :البته
اواخر سال  ۹۴و در سال  ۹۵با اجرایی شدن توافق برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) توانستیم نفت بفروشــیم و روابط بانکی و تجاری
با کشــورها داشته باشیم و ســرمایهگذاران خارجی و داخلی موفق
به ســرمایهگذاری در کشور شدند و شــرایط بهتر شد ،اما دوباره با
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام با مشکل تحریم و فشار اقتصادی
بیسابقهای مواجه شدیم.رئیسجمهوری به تحریم بیسابقه آمریکا
علیه ملت ایران با خروج از برجام و اعمال فشــار اقتصادی سنگین
به ملت اشــاره و تصریح کرد :این تحریمهای بیسابقه که به گفته
خودشان سختترین فشــار اقتصادی بوده است با این هدف انجام
شــد که به خیال خودشان تا پایان ســال  ۹۸ما را به زانو درآورند و
نهتنها آمریکا که کشــور جانی و تروریست است ،سایر کشورها نیز
فکر میکردند این اتفاق در مورد ایران خواهد افتاد.روحانی ادامه داد:
باوجود همه این فشارهای اقتصادی سنگین و تحریمهای ناعادالنه،
مردم ایران عزت خود را حفظ کردند و با مقاومت و تحمل سختیها،
از شــرایط سخت ایجاد شده عبور کرده و پیروز شدند و نشان دادند
که با ایستادگی و مقاومت خود اجازه نخواهند داد دشمن به اهدافش
دســت یابد.وی با تاکید بر اینکه همه تالش ما این اســت که فشار
را بر قشــر آسیبپذیر کاهش دهیم ،گفت :علت اجرای طرح اصالح
قیمت بنزین این بود که با افزایش بیرویه مصرف ،در شرایط تحریم
نیازمند واردات بنزین نشــویم.رئیسجمهوری با بیان اینکه با ادامه
روند افزایش مصرف بنزین ،در ســال  ۱۴۰۰دوبــاره به واردکننده
بنزین تبدیل میشــدیم ،افزود :برای اینکه بتوانیم خودکفا باشیم و
مصــرف بنزین را کنترل کنیم ،طرح ســهمیهبندی و اصالح قیمت
بنزین اجرا شد و درآمد حاصل از این طرح که حدود  ۳۱هزار میلیارد
تومان اســت نیز بهطور کامل در اختیار اقشار آسیبپذیر جامعه قرار
میگیرد.روحانی عنوان کرد :این دولت در همین شرایط سخت گاز را
به زاهدان رساند و در همین شرایط سخت بود که خط ترانزیت ریلی
از جمهوری آذربایجان و روسیه تا رشت و بندرعباس امتداد یافت و
در آینده تا چابهار ادامه مییابد.
اطالعیه شماره  ۹شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی؛

تعیین سهمیه بنزین قایقهای صیادی در
انتظار تصویب نهایی است

از طرحهای توسعهای تا هوای پاک؛

چگونهبهبزرگترینتولیدکنندهبنزیناوپکتبدیلشدیم؟
تکمیــل و بهرهبــرداری ســتاره
خلیجفــارس بهعنــوان بزرگتریــن
پاالیشــگاه میعانــات گازی دنیا ،اجرا و
تکمیل طرحهای مهم توسعه پاالیشگاهی
کشور در ســالهای اخیر و به دنبال آن،
تولید و توزیع سراســری سوخت پاک
در کشــور از جمله مهمترین اقدامهای
دولت در ســالهای اخیر برای توســعه
صنایع پاالیشــی بوده است که کشور را
از یک واردکننده بنزیــن به بزرگترین
تولیدکننده بنزین اوپک تبدیل کرد.

به گــزارش دانش نفــت ،صنعت
پاالیش کشور در طول سالهای گذشته
مســیر پرفراز و نشــیبی را طی کرده
اســت؛ اقدامهای دولت برای افزایش
ک ّمی و کیفی فرآوردههــای تولیدی و
به سرانجام رســیدن طرحهای توسعه
پاالیشگاهی در کشور در دولت یازدهم
و دوازدهم در حالی اجرا شد که کشور با
شدیدترین تحریمهای اقتصادی روبهرو
بود ،اما با وجود همه فشارهای خارجی
علیه کشــور و کارشــکنیهای داخلی،
صنعت پاالیش کشور مسیر رو به رشد
خود را بیهیاهو طــی کرد تا جایی که
علیرضا صادقآبادی ،مدیرعامل شرکت
ملی پاالیــش و پخــش فرآوردههای
نفتی ایران بهتازگی اعالم کرد :کشــور
بزرگترین تولیدکننده بنزین در منطقه،
نخســتین تولیدکننــده بنزین و دومین
تولیدکننــده نفت گاز در اوپک اســت؛
هماکنون امکان ظرفیــت تولید روزانه
 ۱۱۲میلیــون لیتــر بنزین در کشــور
وجــود دارد و بهطور میانگیــن روزانه
 ۱۰۷میلیون لیتر بنزین در کشور تولید
میشــود .این رقم باالترین رقم تولید
فرآورده بنزین در میان کشورهای عضو
اوپک اســت ،در حالی که بنا به آمار در
سال  ۹۱میزان تولید بنزین کشور بهطور
میانگین روزانــه  ۵۱میلیون لیتر بوده و
سوخت یورو در کشــور تولید نمیشده
اســت و افــزون بــر آن ،روزانه حدود
 ۱۰میلیــون لیتر بنزین به کشــور وارد
میشده است ،اما امروز نهتنها در تولید
و تامین بنزین کشــور خودکفا شدهایم،
بلکه امکان صادرات ســوخت در رقمی
بــه مراتب بیش از رقــم واردات آن در
سالهای گذشته در کشور وجود دارد.
تولید روزانه  ۹۱میلیون لیتر بنزین با
کیفیت و  ۷۳میلیون لیتر نفت گاز یورو
در کشور برای نخستین بار در دولت
یازدهم و دوازدهم

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطالعیهای اعالم کرد:
جزئیات تعیین سهمیه بنزین مالکان قایقهای صیادی بنزینسوز به
محض تصویب نهایی ،منتشر خواهد شد.

در متــن این اطالعیــه آمده اســت :شــرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی ایران بــه اطالع مالــکان قایقهای صیادی
بنزینســوز میرساند ،موضوع تعیین ســهمیه بنزین برای آنها در
فصل صید ،توســط کارگروه مربوطه به هیئت محترم وزیران ارائه
شده که به محض تصویب نهایی ،جزئیات آن منتشر خواهد شد.

مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور
حکمی ،ابراهیم توسلی را به عنوان مدیر منطقه تهران منصوب کرد.

بــه گــزارش دانش نفــت به نقــل از شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران ،در متن حکم امیر وکیلزاده آمده اســت:
«نظر به تجارب و تعهد ارزشــمند جنابعالی به این وسیله از تاریخ
صدور این حکم به عنوان «مدیر منطقه تهران» منصوب میشوید.
امید اســت با توجه به اهمیت و موقعیت ویــژه منطقه در جوانب
عملیاتی ،اجتماعی و سیاســی با استعانت به خداوند متعال و تدبیر
و تمهید بهنگام و مناســب در امــور محوله و بهرهگیری از تعهد و
توان و تجربه همکاران تالشگر آن منطقه در فضای همدلی و هم
اندیشی در ایفای این رسالت موفق و موید باشید ».ابراهیم توسلی
پیش از این سرپرستی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
منطقه تهران را بهعهده داشت.

تولید بنزین و نفــت گاز یورو در
کشــور و افزایش کیفیت فرآوردههای
تولیــدی در پاالیشــگاههای کشــور
برای نخســتین بار در دولت یازدهم و
دوازدهم اتفاق افتــاد؛ رویدادی که به
جرأت میتوان آن را یکی از مهمترین
دســتاوردهای دولت در حــوزه صنایع
پاالیشی کشــور نام برد .تولید و توزیع
سراسری سوخت پاک نهتنها به اذعان
آمار سازمان حفاظت محیطزیست و اداره
هواشناسی کل کشور منجر به افزایش
تعداد روزهای هوای پاک در کشور شد،
بلکه مسئوالن ســازمانهای حفاظت
محیطزیســت در اظهارنظرهایی متعدد
از نقش وزارت نفت در افزایش کیفیت
ســوخت تشــکر و تاکید کردند وزارت
نفت در این میان رســالت و مسئولیت
خود را تمام و کمال به سرانجام رسانده
است و پس از این خودروسازان و دیگر
نهادهای دستدرکار باید وظایف خود را
در این حیطه به انجام رسانند.
توزیع گازوئیل و بنزین پاک برای
نخستین بار در سال  ۹۱و  ۹۲در کشور
روی داد ،امــا متوقف نماند و رفته رفته
توزیع این فرآوردهها با اســتاندارد یورو
 ۴در کالنشــهرها و شــهرهای کشور
پوششــی سراســری به خــود گرفت.
افزایش کیفیت ســوخت در کشــور در
شــرایطی اتفاق افتاد که میزان گوگرد
نفتگاز تولیــدی در پاالیشــگاههای

کشــور تا پیش از آن حــدود  ۱۰هزار
پیپیام بود و بــه کمترین حد ممکن
رســید .نگاهی آماری به اعداد و ارقام
تولید فرآورده کشــور در سالهای اخیر
نشــان میدهد در فاصله سالهای ۹۲
تا  ۶ماه نخست ســال  ۹۷تولید روزانه
بنزین یورو در کشور با رشد  ۷.۵برابری
از  ۳.۳میلیون لیتر به  ۲۵میلیون لیتر در
روز رسیده است ،همچنین در این مدت
میزان تولید نفتگاز یورو در کشور از ۵
میلیون لیتر در روز در سال  ۹۲به ۲۵.۱
میلیــون لیتــر در روز در  ۶ماه ابتدایی
ســال  ۹۷رسیده است که نشان از رشد
 ۵برابری تولید این فرآورده باارزش در
پاالیشگاههای کشور دارد.
تازهتریــن اظهارنظرهای معاون
وزیر نفت در امور پاالیشی مبنی بر این
است که با افزایش سطح تولید نفتگاز
یورو در پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به
روزانه  ۱۵میلیون لیتر (حدود  ۴پیپیام)
و در پاالیشــگاه اصفهان به روزانه ۲۰
میلیــون لیتر ،میزان نفــت گاز تولیدی
یورو کشور (گوگرد کمتر از  ۱۰پیپیام)
تا پایان ســال  ۹۸به روزانه  ۷۳میلیون
لیتر خواهد رسید .پاالیشگاه امام خمینی
(ره) شــازند با روزانــه  ۱۱میلیون لیتر،
تهران بــا روزانه  ۷میلیون لیتر و الوان
با  ۲.۵میلیون لیتر نیز در تولید نفتگاز
یورو کشور نقش مهمی دارند.
صادقآبــادی همچنین در مهرماه
امســال درباره میزان تولیــد بنزین در
کشــور گفته بود :در مجمــوع بهطور
میانگین روزانــه  ۹۱میلیون لیتر بنزین
باکیفیت اســتاندارد یورو در کشور تولید
میشود که به لحاظ آالیندگیها (الفین،
آروماتیک ،بنــزن و گوگرد) در کیفیت
کامال استاندارد قرار دارد که از این میان
روزانه  ۴۵میلیون لیتر ســهم پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس ۱۷ ،میلیون لیتر سهم
پاالیشــگاه امام خمینی (ره) شازند۱۲ ،
میلیون لیتر ســهم پاالیشگاه اصفهان،
 ۱۲میلیــون لیتــر ســهم پاالیشــگاه
بندرعبــاس ۳ ،میلیــون لیتــر ســهم
پاالیشــگاه تبریز و نزدیک به  ۳میلیون
لیتر سهم پاالیشگاه الوان است.
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس و نقش آن
در افزایش تولید فرآوردههای باکیفیت

پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره
خلیجفــارس بهعنــوان بزرگتریــن
پاالیشــگاه میعانــات گازی دنیــا که
میتــوان آن را بــه لحاظ اســتفاده از
توانمنــدی متخصصــان داخلــی در
اجــرا و اســتفاده از تجهیــزات تولید
داخل ،ایرانیترین پاالیشــگاه کشــور
دانســت ،روزانه با پاالیــش  ۳۶۰هزار
بشــکه میعانات گازی بــاارزش میدان
مشــترک پارس جنوبی و تبدیل آن به
فرآوردههای سبک و باکیفیت ،کشور را
در مسیر خودکفایی در تامین بنزین قرار
داده است.
ســاخت پاالیشــگاه ســتاره
خلیجفارس با ظرفیــت دریافت روزانه
 ۳۶۰هــزار بشــکه خــوراک از میدان
مشــترک پارس جنوبی در قالب  ۳فاز

 ۱۲۰هزار بشــکهای از سال  ،۱۳۸۵با
هدف حفظ و استمرار عملیات برداشت
گاز از میدان مشــترک پــارس جنوبی،
کاهش آالیندگیهای محیطزیســتی و
کمــک به خودکفایی کشــور در تامین
فرآوردههای راهبردی انرژی آغاز شــد.
فاز سوم این پاالیشگاه در دیماه سال
 ۹۷به بهرهبرداری رسید و با تولید روزانه
 ۴۵میلیون لیتر بنزین و  ۱۵میلیون لیتر
گازوئیــل باکیفیت در این پاالیشــگاه،
سقف تولید بنزین کشور به روزانه ۱۰۵
میلیون لیتر رســید و کشــور در شرایط
باثباتی بــه لحاظ تولیــد فرآوردههای
باکیفیــت قرار گرفت و از واردات بنزین
بینیاز شــد .هماکنون بهطور میانگین
روزانــه  ۴۷میلیون لیتر بنزین با کیفیت
یــورو  ۵در این پاالیشــگاه عظیم ملی
تولید میشود.
تولید روزانه  ۱۷میلیون لیتر بنزین
باکیفیت در پاالیشگاه امام خمینی (ره)
شازند

پــس از پاالیشــگاه ســتاره
خلیجفارس ،پاالیشگاه امام خمینی (ره)
شــازند با تولید روزانــه  ۱۷میلیون لیتر
بنزیــن و روزانه  ۱۱میلیون لیتر گازوئیل
باکیفیت بیشترین فرآورده باکیفیت کشور
را تولید میکند .افزایش ظرفیت اسمی از
حدود  ۱۶۹به  ۲۵۰هزار بشــکه در روز،
افزایش ظرفیت تولیــد بنزین از  ۴.۶به
 ۱۷میلیــون لیتــر در روز ،کاهش تولید
نفت کوره ،گوگردزدایی از محصوالت و
تولید فرآورده بر اساس استاندارد یورو ۵
از جمله اهداف طرح توســعه پاالیشگاه
امام خمینی (ره) شــازند اراک بوده که
هماکنون این طرح راهاندازی شــده و به
بهرهبرداری کامل رسیده است.
بهرهبرداری از طرح افزایش ظرفیت و
بهبود کیفیت پاالیشگاه بندرعباس در
دیماه ۹۷

پاالیشــگاه بندرعباس بــا تولید
روزانــه  ۱۵میلیون لیتــر نفتگاز و ۱۲
میلیــون لیتر بنزین باکیفیــت از دیگر
پاالیشــگاههای تاثیرگــذار در افزایش
کمیت و کیفیت فرآوردههای تولیدی در
کشور است که با تکمیل و نهایی شدن
آن ســرانجام واحد تصفیه گازوئیل آن
در زمســتان  ۹۷با حضور رئیسجمهور
بــه بهرهبرداری رســید .هــدف اصلی
پــروژه بهینهســازی و بهبــود کیفیت
محصوالت پاالیشگاه بندرعباس ،بهبود
کیفیــت محصوالت همســو با اهداف
زیســتمحیطی و کاهش میزان گوگرد
در محصول گازوئیل پاالیشگاه مطابق
با اســتاندارد یورو  ۵است که این مهم
با نصــب واحدهای ایزومریزاســیون و
تصفیه دیزل محقق شده است .مدیریت
انــرژی ،کاهش ســوخت و ضایعات و
همچنین در نظرگیری نفت خام سنگین
این پاالیشــگاه (خوراک پاالیشگاه) از
نــکات مهمی بوده که هنــگام اجرای
این پروژه لحاظ شــده اســت.افزایش
تولید بنزین حدود  ۵میلیون لیتر در روز
عالوه بر ظرفیت موجود پاالیشــگاه و
همچنین بهبود کیفیت نفتگاز مطابق

با اســتاندارد یورو  ۵با احداث واحدهای
جدیــد از جمله اهداف ایــن طرح بوده
است که بهطور کامل راهاندازی شده و
به بهرهبرداری رسید.
تولید روزانه  ۲۰میلیون لیتر گازوئیل با
کیفیت یورو در اصفهان

طرح توسعه فرآیند ،افزایش کیفی
محصوالت و بهینهســازی پاالیشــگاه
اصفهان با هدف افزایش تولید بنزین از
 ۴۱هزار بشکه در روز به حدود  ۱۲۰هزار
بشکه و ارتقای سطح کیفی محصوالت
تولیدی مطابق با استانداردهای اروپا به
تصویب رسد و در همین راستا افزایش
ک ّمی و کیفی بنزین به میزان  ۳میلیون
لیتر مطابق با اســتاندارد یورو  ،۵حذف
مــواد افزایشدهندة اکتان ،امکان تولید
بنزین ســوپر و نیز تولید محصول دیزل
با استاندارد یورو  ۵محقق شد ،هماکنون
واحدهــای بنزیســازی و واحدهــای
مرتبــط با این طرح به اتمام رســیده و
دیگر طرحها نیز در حال تکمیل است.
بــا راهاندازی پــروژه تصفیه هیدروژنی
گازوئیل این پاالیشــگاه که هماکنون
بیــش از  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی
دارد ،میزان روزانه تولید گازوئیل یوروی
این پاالیشــگاه بــه  ۲۰میلیــون لیتر
میرسد؛ پاالیشــگاه اصفهان هماکنون
بــا تولید روزانه  ۱۲میلیون لیتر بنزین با
کیفیت نقش مهمــی در تولید و تامین
سوخت با کیفیت موردنیاز کشور دارد.
تولید سوخت با کیفیت در شمال غرب
کشور

مردادماه  ۹۸نوبت به بهرهبرداری
از طرح توســعه پاالیشگاه تبریز رسید؛
با بهرهبــرداری از واحد بنزینســازی
پاالیشگاه تبریز با حضور رئیسجمهور
در ســال جاری ،روزانــه  ۳میلیون لیتر
بنزین بــا کیفیت در پاالیشــگاه تبریز
تولید و در مناطق شمالی و شمال غرب
کشور توزیع میشود .واحد گوگردزدایی
نفتگاز شــرکت پاالیش نفت تبریز نیز
بهصورت آزمایشــی در شهریور  ۹۷به
بهرهبرداری رســید .بــا تکمیل فرآیند
بهرهبــرداری از این طرح  ۶میلیون لیتر
به ظرفیت تولید روزانه گازوئیل یورو ۵
در کشور افزوده میشــود .طرح پروژه
بهینهسازی و افزایش کیفی محصوالت
پاالیشگاه تبریز شامل طراحی و نصب
واحد نفتا ریفورمینگ از نوعسیســیآر
و نصب واحــد تصفیه گازوئیل بهمنظور
کاهــش گوگــرد محصــول گازوئیل
تولیدی پاالیشــگاه مطابق با استاندارد
یورو  ۵اســت؛ افزایــش ک ّمی و کیفی
تولید بنزین موتور و امکان تولید بنزین
موتــور با اکتــان باال (ســوپر) مطابق
با اســتاندارد یــورو  ۵و حذف  mtbeاز
بنزین تولیــدی و تامیــن روزانه ۷۵۰
بشــکه بنزین موردنیاز پتروشیمی تبریز
و نیز تولید دیزل با اســتاندارد یورو  ۵از
جمله اهداف این طرح است.
تولید روزانه  ۱۲میلیون لیتر گازوئیل با
کیفیت در پاالیشگاه تهران

آغاز رسمی تولید بنزین و گازوئیل
با کیفیت باال در پاالیشــگاه تهران در

مردادماه  ۹۱آغاز شد و طرحهای بنزین
ســازی و بهینهســازی این پاالیشگاه
بــه بهرهبرداری رســید؛ هماکنون این
پاالیشــگاه روزانه  ۷میلیون لیتر بنزین
و  ۱۲میلیــون لیتر گازوئیــل یورو در
پایتخت کشــور تولیــد میکند .هدف
اصلــی از اجرای پروژه بهینهســازی و
بهبــود کیفیت محصوالت پاالیشــگاه
تهران ،بهبود کیفیت محصوالت همسو
با اهداف زیستمحیطی و کاهش میزان
گوگــرد در محصــول گازوئیل و نفت
سفید پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو
 ۵اســت .بهبود کیفیت بنزین تولیدی
بهواســطه افزایش عــدد اکتان برش
نفتای ســبک جهت اختالط در بنزین
پاالیشــگاه و حرکت برای دستیابی به
استاندارد یورو  ۵برای فرآورده بنزین و
نیز تولید دیزل و نفت ســفید مطابق با
اســتاندارد یورو  ۵از دیگر اهداف طرح
توسعه پاالیشگاه تهران است؛ این طرح
نیز هماکنون به اتمام رسیده و راهاندازی
شده است.
تولید روزانه  ۳میلیون لیتر بنزین یورو
در جزیره الوان

نخســتین محموله بنزین یورو ۵
پاالیشــگاه الوان نیز مهرماه امسال با
حجم  ۸هزار لیتــر بارگیری و بهمنظور
استفاده در داخل کشــور به بندرعباس
ارسال شــد تا این پاالیشگاه نیز نقش
خود را در افزایش تولیــد فرآوردههای
با کیفیت در کشــور ایفا کرده باشد .فاز
نخست طرح بهبود فرآیند و بهینهسازی
این پاالیشگاه با هدف افزایش ظرفیت
از روزانــه  ۳۰هزار بشــکه به  ۵۵هزار
بشــکه در اردیبهشــتماه  ۹۰و واحد
تصفیــه هیدروژنی و ایزومریزاســیون
نفتای ســبک این پاالیشــگاه نیز در
تیرمــاه  ۱۳۹۲به بهرهبرداری رســید.
واحد پاالیــش هیدروژنی فرآوردههای
میــان تقطیــر نفت ســفید و نفت گاز
این پاالیشــگاه فروردیــن  ۱۳۹۴و در
ســال  ۱۳۹۶نیز واحد تولیــد گوگرد و
واحــد گوگردزدایی از نفــتگاز و نفت
ســفید ،بهمنظــور تولیــد فرآوردههای
مطابق با اســتاندارد یورو  ۴و یورو  ۵به
بهرهبرداری رسید.
طــرح افزایش ظرفیــت و بهبود
فرآینــد پاالیشــگاه الوان بهمنظــور
توســعه و افزایــش ظرفیــت ،کاهش
آالیندهها ،ارتقــای کیفیت محصوالت
مطابق با مشــخصات اســتاندارد یورو
 ،۵افزایش تولید فرآوردههای ســبک و
با ارزش (عمدتــا بنزین) ،کاهش تولید
فرآوردههای نامرغوب و ســنگین (نفت
کوره) و کاهــش مصرف انرژی در این
پاالیشــگاه اجرایی شد .هدف از اجرای
این طرح افزایش ظرفیت پاالیشی تا ۵۰
هزار بشکه در روز ،افزایش تولید بنزین
مطابق با استاندارد یورو ،گوگردزدایی از
محصوالت و تولید فرآورده بر اســاس
استاندارد یورو  ۵بود.
طرح توسعه پاالیشگاه آبادان

هدف اصلی از اجــرای این طرح
احــداث مجتمــع جدید کــت کراکر،
حداکثرســازی بنزیــن تولیــدی بــا
مشــخصات یورو  ۵با توجــه به امکان
تامیــن خــوراک این واحــد در داخل
پاالیشــگاه ،کاهش نفتکوره تولیدی
و همچنیــن ایجــاد ارزش افــزوده در
پاالیشــگاه بود .هماکنــون واحدهای
بنزینســازی و واحدهــای مرتبط این
پاالیشگاه به اتمام رسیده و پیشبینیها
حاکی از دســتیابی فــاز دوم این طرح
به پیشــرفت  ۶۵درصدی تا پایان سال
اســت .با نهایی شــدن طرح توســعه
پاالیشگاه آبادان ،یک پاالیشگاه جدید
از دل قدیمیترین پاالیشــگاه کشــور
ســر برمیآورد و روزانه  ۱۵میلیون لیتر
بنزین با کیفیت در این پاالیشگاه تولید
خواهد شد.
آرزو عطایی
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آغاز انتقال گاز روسیه از خط لوله «قدرت سیبری» به چین؛

«قدرتسیبری»روسیهبازارگازچینراتصاحبکرد
قدرت سیبری روسیه سدی در برابر وخامت روابط با اروپا
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خرب
تداوم نیاز عربستان به اوپک پس از واگذاری
سهام آرامکو

رؤسـای جمهـوری روسـیه و چین
در ارتباطـی ویدئویـی انتقـال گاز از خط
لولـه «قـدرت سـیبری» کـه قرار اسـت
۳۸میلیـارد مترمکعـب گاز در سـال از دو
میـدان گازی در شـرق دور روسـیه را به
چیـن پمپاژ کنـد ،آغـاز کردند.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقل
از خبرگـزاری «نووسـتی» ،والدیمیـر
پوتیـن و شـی جیـن پینـگ روسـای
جمهـوری روسـیه و چیـن روز دوشـنبه
گذشـته بـا برقـراری ارتبـاط ویدئویـی
خـط لولـه گاز «قـدرت سـیبری» را
راهانـدازی کردنـد ،خـط لولـهای کـه
قـرار اسـت  38میلیـارد مترمکعـب
گاز در سـال از دو میـدان گازی در
شـرق روسـیه را بـه چیـن پمپـاژ کنـد.
پوتیـن در ایـن مراسـم تأکیـد کـرد که
همـکاری روسـیه و چیـن در عرصـه
انـرژی بـا راهانـدازی خط لولـه «قدرت
سـیبری» ،وارد مرحلـه تـازهای شـده
اسـت.وی گفـت« :در سـال جـاری
روسـیه و چیـن ،هفتادمیـن سـالگرد
برقـراری روابـط دیپلماتیـک خـود را
گرامـی داشـتند و در همیـن سـال مـا
بهرهبـرداری از خـط لولـه انتقـال گاز
روسـیه بـه چین را آغـاز میکنیـم .این
گامـی در راسـتای مشـارکت راهبردی
دو کشـور اسـت کـه همکاریهـای دو
کشـور در عرصـه انـرژی را بـه مرحلـه
جدیـدی ارتقـا داده و مـا را بـه وظیفـه
تعییـن کـرده بـه همـراه «شـی جیـن
پینـگ» رئیسجمهـوری چیـن بـرای
رسـاندن میزان مبـادالت بازرگانی بین
دو کشـور به رقـم 200میلیـارد دالر در
سـال  2024نزدیکتـر خواهـد کـرد».
خط لوله «قدرت سـیبری» گاز روسـیه
را از مرکز دو مرکز گازرسـانی در شـرق
دور این کشـور به این خـط لوله منتقل
چین بزرگترین مصرف

کننده و واردکننده انرژی
جهان است .گاز روسیه

تولید میادین داخلی چین
را تکمیل کرده و ممکن
است ارزانتر از LNG

باشد که با کشتی تحویل
داده میشود

شـده و در ادامـه به کشـور چیـن صادر
میکند.شـرکت «گازپروم» روسـیه گاز
دربـاره دسـت یابـی بـه توافـق بـرای
گازرسـانی بـه چیـن تقریبـ ًا  10سـال
قبـل خبـر داده بود .دو کشـور در سـال
 2010اسـناد حقوقـی التـزام آور درباره
شـرایط اصولـی ایـن انتقـال گاز را
امضاء کردند .در سـال « 2011آلکسـی
میلـر» رئیـس شـرکت گازپـروم اعالم
کـرد ایـن شـرکت آمادگی کامـل دارد
تـا سـاخت خـط لولـه گاز بـه سـمت
چیـن را آغـاز کنـد .در سـال 2012
والدیمیـر پوتیـن گازپـروم را موظـف
به سـرعت بخشـیدن بـه روند سـاخت
ایـن خـط لولـه نمـود و در همان سـال
ایـن خـط لوله نـام «قـدرت سـیبری»
را بـه خـود گرفـت ،نامـی کـه در پایان
یـک رقابت ویژه برگزار شـده از سـوی
شـرکت گازپـروم انتخاب شـد.در سـال
 2013شـرکت گازپـرم و شـرکت ملی
نفـت و گاز چیـن دربـاره مسـیر حرکت
ایـن خـط لوله به توافق رسـیدند .در آن
زمان تخمین زده شـد کـه بهره برداری
از خـط لولـه «قـدرت سـیبری» ممکن
اسـت در سـال  2018آغـاز شـده و

حجم گاز ارسـالی  38میلیارد مترمکعب
باشـد کـه افزایش آن تـا 60میلیارد هم
قابـل پیـش بینـی بود.البته آغـاز تحقق
ایـن طـرح مـدت زمـان طوالنـی بـه
خاطـر فقـدان توافـق دو طـرف دربـاره
قیمـت گاز آغـاز نگردیـد .طرفیـن تنها
در بهـار سـال  2014توانسـتند در ایـن
بـاره بـه توافـق برسـند .قیمـت مـورد
توافـق فـاش نگردیـد ،ولـی از ارقامـی
کـه آلکسـی میلـر در صحبتهایـش
نـام برده بـود ،قیمت گاز روسـیه برای
چیـن حـدود  350دالر بـرای هـر هزار
کیلومتـر مربـع ارزیابـی شـد.در مـاه
سـپتامبر همـان سـال شـرکت گازپروم
سـاخت خط لولـه «قدرت سـیبری» را
آغـاز کـرد و در مـاه ژوئن سـال 2015
نیـز طـرف چینـی سـاخت خـط لوله در
خـاک خـود را آغاز کـرد .از همان زمان
شـرکت گازپـروم بارهـا اعالم کـرد که
راه انـدازی خـط لوله «قدرت سـیبری»
در مـاه دسـامبر سـال  2019بـه چیـن
خواهـد بود.
چگونه قدرت سیبری معادالت انرژی
را تغییر داد؟

بـر ایـن اسـاس ،روسـیه سـرگرم
توسـعه کسـب و کار انـرژی خـود بـه
شـرق اسـت و یـک خـط لولـه عظیـم
احـداث کـرده کـه از سـیبری تـا مـرز
چیـن امتـداد پیـدا میکنـد و هـدف آن
تامیـن تقاضـای سـیری ناپذیـر پکـن
بـرای انرژی اسـت.این خـط لوله جدید
کـه «قـدرت سـیبری» (Power of
 )Siberiaنـام دارد ،بخشـی از برنامـه
والدیمیـر پوتیـن ،رییـس جمهـور
روسـیه بـرای کاهش وابسـتگی کشـور
خـود بـه بازارهـای گاز در اروپـا و
دسترسـی بـه اقتصادهـای برخـوردار از
نرخ رشـد پرشـتاب در آسـیا است .برای
چیـن کـه تولیـد انـرژی داخلـی آن بـا
تقاضـا نمیتوانـد برابری کنـد این خط
لولـه منبـع حیاتـی جدید عرضه اسـت.
خط لوله «قدرت سیبری» چیست؟

ایـن خط لوله که توسـط شـرکت
گازپـروم روسـیه احـداث شـده اسـت،
حـدود  ۳۰۰۰کیلومتـر طـول دارد و
از میادیـن گازی چایانـدا و کوفیکتـا
در سـردترین بخـش سـیبری بـه
بالگووشچسـنگ در نزدیکـی مرز چین
امتـداد پیـدا میکنـد .یـک خـط لولـه

گازی دیگر در چین به سیسـتم روسـی
متصـل شـده و  ۳۳۷۰کیلومتـر بـه
سـمت جنوب تا شـانگهای امتـداد پیدا

اوکرایـن به اروپا صادر شـده اسـت .اما
روسـیه و اوکرایـن سالهاسـت بر سـر
هزینـه ترانزیـت ،بـا یکدیگـر اختلاف
دارنـد و روسـیه در دو موقعیـت جریـان
گاز را در وسـط زمسـتان قطـع کـرد.
روابـط سیاسـی میـان روسـیه و اروپـا
نیـز از زمان الحاق شـبه جزیـره کریمه
بـه روسـیه در سـال  ۲۰۱۴و واکنـش
آمریـکا و اروپـا بـا وضـع تحریمها علیه
مسـکو ،تیره شـده اسـت .در ایـن بین،
روسـیه ذخایـر عظیـم و بهـره بـرداری
نشـده گاز در شـرق دور دارد کـه بـه
چیـن نسـبت به اروپـا نزدیکتر اسـت.

موقعیت جریان گاز را در وسط

چیـن بزرگتریـن مصـرف کننـده
و واردکننـده انـرژی جهـان اسـت .گاز
روسـیه تولیـد میادیـن داخلـی چیـن را
تکمیـل کـرده و ممکن اسـت ارزانتر از
 LNGباشـد کـه با کشـتی تحویل داده
میشـود .دو کشـور دربـاره خـط لولـه
دیگـری بـه نـام “قـدرت سـیبری”۲
صحبـت مـی کننـد کـه ممکـن اسـت
بـرای مناطـق صنعتی شـرق چین مورد
اسـتفاده قـرار گیـرد .چیـن همچنیـن
خـط لولـه گاز آسـیای مرکزی-چین را
اداره میکنـد کـه از ترکمنسـتان و از
طریـق ازبکسـتان و قزاقسـتان گاز وارد
میکنـد .پوتیـن انتظـار دارد نیازهـای
انـرژی چیـن مسـتلزم ظرفیـت بیشـتر
خـط لولـه و  LNGباشـد کـه بـه نفـع
شـرکتهای گازپـروم و نواتـک خواهـد
بو د .

دریـای بالتیـک عبـور کـرده و ظرفیت
صـادرات در مسـیر فعلـی را دو برابـر
میکنـد .ایـن خـط لولـه بـه روسـیه
اجـازه میدهـد در صـورت افزایـش
تنشهـا ،اوکرایـن را دور بزنـد.

طبـق آمـار آژانـس بینالمللـی
انـرژی ،مصـرف گاز چیـن طـی یـک
دهـه گذشـته جهـش پیـدا کـرده و
تنهـا طـی دو سـال گذشـته  ۳۳درصـد
رشـد کـرده اسـت .واردات سـهم رو
بـه رشـدی داشـته و در سـال ۲۰۱۸
بـه  ۴۳درصـد رسـیده اسـت کـه حدود
دو پنجـم آن از طریـق خـط لولـه گاز
آسـیای مرکزی-چیـن و باقـی آن از
طریـق واردات  LNGاز اسـترالیا ،قطـر،
مالـزی و اندونـزی بوده اسـت .تقاضا با
اقـدام دولـت در اجباری کردن اسـتفاده
از گاز بـه جـای زغـال سـنگ توسـط
کارخانههـا و منـازل کـه بـا هـدف
مقابلـه بـا مـهدود و کاهـش آالیندگـی
دی اکسـید کربـن انجـام گرفته اسـت،

بـر اسـاس گـزارش بلومبـرگ،
پوتیـن اعلام کـرده کـه جریـان گاز از
طریـق خـط لولـه «قـدرت سـیبری»
مبتنـی بـر قیمتهـای نفـت خواهـد بود
کـه مشـابه سیسـتم مـورد اسـتفاده
توسـط خریـداران اروپایـی اسـت .بـه
گفتـه مقامـات اروپایـی ،قیمـت مبنا در
ایـن فرمـول ،حـدود  ۳۶۰دالر به ازای
هـزار متـر مکعـب اسـت کـه مشـابه
سـطح قـرارداد گازپـروم بـا آلمـان
اسـت .شـرکت پتروچاینـا اعلام کرده
کـه قیمـت گاز عرضـه شـده از طریـق
“قدرت سـیبری”با گازی که از آسـیای
مرکـزی وارد میشـود رقابتـی خواهـد
بو د .

قدرت سیبری سدی در برابر

وخامت روابط با اروپا خواهد
بود .تاکنون عمده تولید گاز
روسیه به جانب غرب روانه

شده و از طریق اوکراین به
اروپا صادر شده است .اما

روسیه و اوکراین سالهاست بر
سر هزینه ترانزیت ،با یکدیگر

اختالف دارند و روسیه در دو
زمستان قطع کرد

میکنـد .بخـش روسـی ایـن خـط
لوله توسـط گازپـروم مدیریت میشـود
که در سـال  ۲۰۱۴قـراردادی به ارزش
 ۴۰۰میلیـارد دالر بـرای تامین سـاالنه
 ۳۸میلیـارد متـر مکعـب گاز بـه مـدت
 ۳۰سـال بـا شـرکت ملـی نفـت چیـن
امضـا کـرد کـه بزرگتریـن قـرارداد این
شـرکت روسـی تاکنـون بـود.
“قدرت سیبری”چه موقعیتی دارد؟

گازپـروم تزریـق گاز بـه خـط
لولـه “قـدرت سـیبری”را در اکتبـر آغاز
کـرد و بـه گفتـه دیمیتـری پسـکوف،
سـخنگوی کرملیـن ،زمـان راه انـدازی
رسـمی آن احتمـاال دوم دسـامبر اسـت
کـه پوتین و شـی جین پینگ ،روسـای
جمهـور روسـیه و چیـن ممکـن اسـت
در یـک تمـاس ویدیویـی مشـترک
در مراسـمی بـه مناسـبت آن ظاهـر
شـوند .گازپـروم قصـد دارد بـا تحویـل
 ۱۰میلیـون متـر مکعـب در روز فعالیت
ایـن خـط لولـه را آغـاز کند و در سـال
 ۲۰۲۵فعالیـت آن را بـه ظرفیت نهایی
برسـاند .روسـیه ممکـن اسـت احتماال
ایـن سیسـتم را به غرب توسـعه دهد و
بـه ایـن ترتیب اجـازه دهد گاز سـیبری
در هـر دو جهـت جریـان پیـدا کنـد.
چرا این خط لوله برای روسیه اهمیت
دارد؟

قـدرت سـیبری سـدی در برابـر
وخامـت روابـط بـا اروپـا خواهـد بـود.
تاکنـون عمـده تولیـد گاز روسـیه بـه
جانـب غـرب روانـه شـده و از طریـق

چرا چین قدرت سیبری را میخواهد؟

چین گاز خود را از کجا دریافت میکند؟

افزایـش پیـدا کـرده اسـت.

“قدرت سیبری”چه معنایی برای اروپا
دارد؟

قـدرت سـیبری موضـع روسـیه
در مذاکـرات در خصـوص قراردادهـای
گازی بـا کشـورهای اروپایـی را تحکیم
میکنـد .اگـر روسـیه بتوانـد تولید خود
را بـه جـای اروپـا به شـرق صـادر کند،
غـرب ممکـن اسـت مجبور شـود برای
تضمیـن تامیـن گاز پـول بیشـتری
پرداخـت کنـد .از سـوی دیگـر گازپروم
خـط لولـه دیگری بـه نام نورد اسـتریم
 ۲در دسـت سـاخت دارد کـه از بسـتر

برنامــه عربســتان بــرای عرضــه ســهام شــرکت آرامکــو ســبب
شــده اســت گمانهزنیهایــی دربــاره پایــان همــکاری ایــن کشــور
بــا اوپــک مطــرح شــود .بــا ایــن همــه ایــن گمانهزنــی ،یــک نکتــه
مهــم را نادیــده میگیــرد.
در ظاهــر بــه نظــر میرســد کــه پــس از عرضــه ســهام شــرکت
آرامکــو ،مشــارکت عربســتان در اوپــک در آینــده بــا امــا و اگرهایــی
روبـهرو میشــود .بــه هــر حــال ،آرامکــو پــس از عرضــه ســهام خــود،
از ســوی ســهامداران بــرای افزایــش منافــع کوتاهمــدت و پرداخــت
ســود ســاالنه بــه آنهــا ،تحــت فشــار قــرار میگیــرد؛ مســئلهای کــه
آرامکــو اکنــون بــا آن روبـهرو نیســت.با عرضــه بیشــتر ســهام آرامکــو
بــه ســهامداران خصوصــی ،تقاضــا بــرای حداکثــر کــردن ســوددهی
افزایــش مییابــد ،بهویــژه بــا توجــه بــه اینکــه ســعودیها بــه
دنبــال عرضــه دوبــاره ســهام آرامکــو در یــک بــازار ســهام خارجــی
نیــز هســتند.با ایــن همــه ،پیشبینیهــا دربــاره افزایــش تولیــد نفــت
آمریــکا و دیگــر کشــورهای غیــر عضــو اوپــک ســبب میشــود
عربســتان و دیگــر اعضــای ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت
(اوپــک) امــکان کمــی بــرای افزایــش تولیــد نفــت داشــته باشــند.
اوپــک و روســیه بــرای حفــظ قیمــت بــاالی نفــت ناچارنــد در آینــده
قابــل پیشبینــی ،در ســازوکار کاهــش تولیــد نفــت باقــی بمانند.ایــن
مســئله عربســتان را در منگنــه میگــذارد .ایــن کشــور نمیتوانــد
بــرای افزایــش ســود ســهامداران تولیــد خــود را افزایــش دهــد ،زیــرا
ایــن مســئله ســبب کاهــش ارزش ذخایــر نفتــی ایــن کشــور میشــود.
نتیجــه ایــن اســت کــه عربســتان نمیتوانــد هزینــه خــروج از اوپــک
یــا سیاس ـتهای محدودیــت تولیــد آن را در آینــده نزدیــک بپــردازد.
امــروز ،بــازار نفــت بــه جــای محدودیــت عرضــه ،بــا فراوانــی عرضــه
تعریــف شــده اســت .ایــن مســئله دورنمــای بــازار نفــت را بــرای
آینــده قابلپیشبینــی ،تغییــر داده اســت .ایــن مســئله بــهزودی در
ارزشگــذاری آرامکــو خــود را نشــان میدهــد و بــه همیــن دلیــل،
عربســتان گزینــه دیگــری جــز باقــی مانــدن در اوپــک نــدارد .نشــریه
فوربــز

اردوغان :خطلوله گاز روسیه-ترکیه  ۸ژانویه
افتتاح میشود

والدیمیر پوتین و شی جین

پینگ روسای جمهوری روسیه
و چین روز دوشنبه گذشته با

برقراری ارتباط ویدئویی خط
لوله گاز «قدرت سیبری» را

راهاندازی کردند ،خط لولهای
که قرار است  38میلیارد

مترمکعب گاز در سال از دو

میدان گازی در شرق روسیه را
به چین پمپاژ کند

این گاز چگونه قیمت گذاری خواهد
شد؟

رییسجمهــور ترکیــه گفــت :خــط لولــه ترکیــش اســتریم ،کــه
بــا  ۹۱۷کیلومتــر طــول از اعمــاق دریــای ســیاه گاز روســیه را بــه ترکیه
انتقــال میدهــد ،در اســتانبول افتتــاح خواهــد شــد.

بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از راشــاتودی ،رییسجمهــور
ترکیــه ،رجــب طیــب اردوغــان ،رســما اعــام کــرد خــط لولــه
ترکیــش اســتریم ،کــه بــا  ۹۱۷کیلومتــر طــول از اعمــاق دریــای
ســیاه گاز روســیه را بــه ترکیــه انتقــال میدهــد ،در اســتانبول افتتــاح
خواهــد شــد .اردوغــان گفــت کــه ایــن خــط لولــه از  ۸ژانویــه ۲۰۲۰
عملیاتــی خواهــد شــد .مســکو هــم پیــش از ایــن تاییــد کــرده بــود
کــه رییسجمهــور روســیه ،والدیمیــر پوتیــن ،احتمــاال در جشــن
افتتــاح ترکیــش اســتریم در اســتانبول حضــور خواهــد داشــت.این
خــط لولــه از پایانــه کمپرســور روســکایا گازپــروم در نزدیکــی شــهر
آناپــا در جنــوب روســیه آغــاز شــده و تــا شــهر کیییکــوی در
ترکیــه ادامــه پیــدا میکنــد و در ایــن شــهر بــه خطلولههــای
دیگــر متصــل میشــود .ایــن خطلولــه از یــک بخــش دریایــی و دو
بخــش ســاحلی تشــکیل شــده اســت و انتظــار م ـیرود ســاالنه ۱.۱
تریلیــون فــوت مکعــب گاز را انتقــاد دهــد .ایــن پــروژه جاهطلبانــه
توســط شــرکتهای روســی و ترکــی تکمیــل میشــود و در
فراینــد ســاخت آن از دو کشــتی تخصصــی اســتفاده شــد کــه کار
آنهــا لولهگــذاری در اعمــاق دریــا تــا عمــق  ۲۲۰۰متــر میباشــد.
صربســتان و مجارســتان هــم در حــال ســاخت خـط لولــه جداگانـهای
هســتند کــه گاز روســیه را از ترکیــش اســتریم بــه اروپــا انتقــال
خواهــد داد.

هفته نامه رسارسی

آدرس كانال تلگرامي:
@daneshenaft

خرب
معاون وزیر نفت:

حضور جوانان ،مسیر توسعه صنعت نفت را
هموار میکند

معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نفت بر ضرورت بهرهمندی از جوانان بهعنوان
سرمایهای ارزشــمند در مسیر توسعه صنعت
نفت تاکید کرد و گفت :حضور جوانان میتواند
منشــأ پیدایش راهحلهای جدیدی برای رفع
چالشهای این صنعت باشد.
به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه
المپیاد مهندسی نفت ،سعید محمدزاده دیروز (چهارشنبه ۱۳ ،آذرماه) در
نخســتین نشست شــورای راهبری چهارمین المپیاد علمی  -پژوهشی
مهندسی نفت که به میزبانی وزارت نفت برگزار شد ،افزود :جشنوارههایی
همچون المپیاد مهندســی نفت میتواند موجب ایجاد هیجان فکری در
جامعه جوان کشــور و اســتفاده از این سرمایهها شــود.وی با اشاره به
تجارب ایجاد مجموعههای جــوان در کنار مدیران که میتواند موجب
پیدا کــردن راهحلهایی نو برای رفع چالشهای بخش صنعت شــود،
ادامه داد :باید از ســرمایه جوانان در صنعت نفت بیش از پیش بهرهمند
شــد.محمدزاده با بیان اینکه المپیاد نفت نباید محورهای خود را صرفا
معطوف به مهندســی نفت کند ،یادآور شد :الزم است چالشهایی نظیر
مباحث مربوط به ســرمایه انسانی ،مسئولیت اجتماعی ،اقتصاد و… نیز
در این رویداد مدنظر قرار گیرد و از مشــارکت دانشــگاههای کشور نیز
بیشتر استفاده شود.امید شــاکری ،مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و
ارزشــیابی طرحهای وزارت نفت و رئیس کمیته راهبری المپیاد نیز در
این نشســت ب ه بیان اهداف کالن المپیاد مهندســی نفت ،زمانبندی
چهارمیــن دوره و ارائه آمار کلی ادوار گذشــته پرداخت و به روند رو به
رشــد تعداد تیمهای علمی و پژوهشی ،دانشــگاهها ،شرکتها و مراکز
پژوهشی شرکتکننده در این رویداد اشاره کرد.وی گفت :المپیاد در این
چهار سال توانســته در ایجاد شور و نشاط در جامعه دانشگاهی ،توسعه
ش شرکتهای
فرهنگ کارآفرینی ،ایجاد بســتر تیمســازی و رفع چال 
فعال حوزه باالدستی صنعت نفت موثر باشد .قاسم عرب ،مدیرکل دفتر
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری نیز در این نشست ضمن اشاره
به برگزاری موفق دوره گذشــته المپیاد ،گفت :در دوره گذشته ،تشکیل
تیمها در فضایی جوان ،شور و نشاط خاصی را بر رویداد حاکم کرد.وی
با بیان اینکه بلوغ این رویداد زمانبر است ،ادامه داد :ما در کشور عمده
بها را به افرادی میدهیم که سرمایه آنها در جیبشان است ،اما مخاطبان
این رویداد جوانانی هستند که سرمایه آنها در فکر آنهاست.
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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول خبر داد:

 60برنامه اجرایی ایرانول 1400تدوین شد
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول

از تدوین  60برنامــه اجرایی ایرانول
 1400در راســتای استراتژی هشت
ساله ایرانول ( )1404خبر داد.

به گزارش دانــش نفت به نقل
از روابط عمومی و تبلیغات شــرکت
نفت ایرانول ،مهندس عیسی اسحاقی
در جلسه شــورای مدیران ایرانول در
آســتانه  11آذرماه ســالروز تاسیس
ایرانــول ،گفت :با تدوین اســتراتژی
هشت ســاله ایرانول ()1396-1404
کارها در ایرانول براساس برنامه پیش
مــی رود و  60برنامه اجرایی ایرانول
مهندس اسحاقی :با تدوین

استراتژی هشت ساله ایرانول
( )1396-1404کارها در

ایرانول براساس برنامه پیش

می رود و  60برنامه اجرایی
ایرانول  1400با همکاری

مدیران واحدهای مختلف و
ساعت ها بحث و بررسی و

برنامه زمانبندی شده تدوین
شده است که با اجرای این

برنامه ها ایرانول جهش خوبی
در اکثر شاخص ها
خواهد داشت

 1400با همکاری مدیران واحدهای
مختلف و ســاعت ها بحث و بررسی
و برنامه زمانبندی شــده تدوین شده
اســت که با اجرای ایــن برنامه ها
ایرانول جهش خوبی در اکثر شاخص
ها خواهد داشــت.مدیرعامل شرکت
نفت ایرانول اظهارداشت :برای اجرای
این برنامه ها طرح افزایش ســرمایه
ایرانــول به شــرکت تاپیکو ارســال

شده اســت.وی تاکید کرد :با اجرای
اســتراتژی ایرانول خام فروشی بیس
اویــل از  140هزار تن ســال  94به
 30هــزار تن در ســال  97و فروش
محصوالت نهایــی از  110هزار تن
به  170هزار تــن افزایش یافت که
موجب رشد حدود  11درصدی سهم
بازار و سود شــرکت گردید.مهندس
اســحاقی تاکید کرد :طی شش سال

اخیر برنامه ریزی های انجام شــده،
باعث شــد تا رکورد تولیــد ،فروش،
صادرات  ،صادرات روغن موتور ،سود
و کاهش خام فروشــی شکسته شود
و ســال گذشــته بی نظیرترین سال
ایرانول با رشــد اکثر شــاخص ها از
ابتدای تاسیس تاکنون رقم خورد.وی
تصریح کرد :علی رغم تمام ســختی
ها  ،نقش تحریم ها و کاهش قیمت

محصوالت صادراتی در سالجاری ،در
هشت ماهه سالجاری حدود  20هزار
میلیارد فر وش داشــتیم که تقریبا به
اندازه فروش کل ســال گذشته می
باشد.مدیرعامل شرکت نفت ایرانول
افزود :در شــش ماهه اول سالجاری
بیــش از ســال  94فروش و ســود
شرکت بوده که نشان از درست بودن
استراتژی کالن شرکت است.

