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مديرعامل شركت صنايع پتروشيمى خليج فارس خبرداد:

بهره بردارى از 7 طرح شركت صنايع 
پتروشيمى خليج فارس تا 2 سال آينده

امضاى تفاهم نامه همكارى پژوهشگاه
 صنعت نفت و شركت اكسير نوين فرايند آسيا

شماره 672

پاسخ وزير نفت به اظهارنظر عزت اهللا ضرغامى؛

يك سال است آرايش جنگى گرفته ايم
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دست مريزاد و خسته نباشيد به متوليان برگزارى بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى؛دست مريزاد و خسته نباشيد به متوليان برگزارى بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى؛

نمايشى فوق العاده چشمگير و نمايشى فوق العاده چشمگير و دلنوازدلنواز



شنبه 21 ارديبهشت ماه 1398 
22 شماره 672

پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

پاسخ وزير نفت به اظهارنظر عزت اهللا ضرغامى؛
يك سال است آرايش جنگى گرفته ايم

وزير نفت به اظهارنظرى از ســوى عزت اهللا ضرغامى مبنى بر 
اينكه «چرا وزارت نفت آرايش جنگى نمى گيرد»، پاسخ داد.

متن پاسخ بيژن زنگنه به اظهارنظر عزت اهللا ضرغامى به شرح زير است:
«همكار قديمى آقاى مهندس ضرغامى، ديروز در پيامى نوشته بودند كه مطلع 
هستند كه مشكل نگرانى وزير نفت از عواقب قضايى دور زدن تحريم ها براى فروش 
نفت حل شده و وزير اكنون اختيارات بااليى دارد. پس چرا وزارت نفت آرايش جنگى 
نمى گيرد؟ در واكنش به توئيت ايشان، تاكنون عده زيادى واكنش نشان داده اند و من 
هم اگر بخواهم با ادبيات آقاى ضرغامى سخن بگويم، بايد به صراحت اعالم كنم كه 
وزارت نفت حدود يك سال است كه نه تنها آرايش جنگى گرفته، بلكه درگير جنگى 
خشن با يك تجاوزگر بى رحم و بى منطق شده است. جنگى كه در هنگامه آن البته با 
كمين هاى متعدد روبه رو شده و نه تنها از تك تيراندازها،  بلكه از آتش توپخانه هاى 
مستقر در درون كشور نيز رنج و آسيبى بسيار ديده است و مى بيند. متاسفانه نوع اين 
جنگ به گونه اى است كه وزارت نفت نه مى تواند از دستاوردهاى خود به علن سخن 
بگويد و نه مى تواند، روش ها و حتى كليات عمليات خود را حتى براى خواص تشريح 
كند. در طول اين مدت، دشــمن، از راه هاى مختلف بسيار كوشيده است كه ما را به 
حرف زدن و افشاى رازها وادارد؛ اما ما فشارها و زخم زبان ها را، همچون هزاران سرباز 
گمنام ديگر اين ســرزمين مبارك، به جان خريده ايم و خاموش و مظلوم به تالش و 
مقاومت مجاهدانه خود براى سرافرازى ايران و جمهورى اسالمى ادامه داده و خواهيم 
داد. تا زمانى كه اين امانت مردم در دستان حقير باشد، به يارى خداوند بزرگ حتى به 
بهــاى جان و مهم تر از آن به بهاى آبرويم، با حمايت مقام معظم رهبرى و در ادامه 
رياست محترم جمهورى و ديگر بزرگان، از اين امانت، حفاظت كرده و خواهم كرد و 
اجازه هم نخواهم داد كه ذره اى به اموال مردم تجاوز شود. گرچه عده اى كه نمى دانم 
در وصف آنان چه بگويم، اين شــرايط خطير را فرصتى براى غارت مردم مى دانند و 
البته در مقابل بايد اعتراف كنم، عده اى ديگر نيز با درك شرايط و  احساس مسئوليت 
از هيچ كوششى براى يارى به مردم كوتاهى نمى كنند. به هرحال، اين جنگى است 
كه هنوز به زمان اعالم پيروزى در آن نرسيده ايم و تازه دور جديد آن آغاز وجبهه اى 
نو در آن گشوده شده و بسيار ضرورى است كه همه، به فرماندهان و ديگر رزمندگان 
مستقر در خط مقدم اين جبهه، يارى برسانند. ما با تالش بى وقفه، با اتكال به خداوند 
توانا، راه هاى جديد را باز مى كنيم و البته در اين نبرد سنگين به حمايت همه نياز داريم؛ 
فقط اين نكته را فراموش نكنيم كه امروز حتى زمان سنگ پراكنى در درون خانه هم 

نيست چه رسد به شليك آتشبارهاى توپخانه در داخل خانه.»

دست مريزاد و خسته نباشيد به متوليان برگزارى بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى؛

نمايشى فوق العاده، چشمگير و دلنواز
احمد مددى

نمايش فوق العاده، واقعا چشــمگير و دلنواز؛ اين واژه 
هايى است كه نه تنها نگارنده، كه هر بازديدكننده و كارشناس 
منصف، از بيست و چهارمين نمايشگاه صنعت نفت توصيف 
كرده است. اين در حالى است كه آوردگاه 24 صنعت نفت در 
شرايط بســيار خاصى برگزار شد، هنگامه اى كه كارشناسان 

از آن به عنوان شــرايط سخت تحريمى ياد مى كنند، اما تدابير برنامه ريزان نمايشگاه 
و تنوعى كه در برنامه هاى بيســت و چهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش 
و پتروشــيمى ترسيم شده بود، تحريم هاى سخت و نفسگير را به حاشيه برد و شركت 
كنندگان و بازديدكنندگان نمايشــگاه، هواى سخت تحريم را تنفس نكردند. آمارهاى 
رســمى از حضور شــركت هاى داخلى و خارجى نيز گواه همين نكته بود؛ بر اســاس 
گزارش محمد ناصرى، مدير اجرايى توانمند و خوشــنام بيســت و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشــيمى در مراســم گشايش اين نمايشگاه، در اين 
دوره 1047 غرفه داخلى و 106 غرفه خارجى از 21 كشــور جهان حضور داشتند كه از 
اين ميان، 6 كشور به صورت پاويون حضور يافته بودند. شركت هاى داخلى در 35977 
متر مربع فضاى سرپوشــيده و 8986 متر مربع فضــاى باز و غرفه هاى خارجى نيز در 
2094 متر مربع فضاى سر پوشيده و 165 متر فضاى باز جانمايى شده بودند. همچنين 
در اقدامى شايســته و دورانديشانه، شــركت هاى چهارگانه وزارت نفت در سالن هاى 
مختلف نمايشگاه جانمايى شده بودند به گونه اى كه شركت هاى باالدستى با محوريت 
شركت ملى نفت ايران در سالن هاى 8 و 9، صنايع ميان دستى و مرتبط با شركت ملى 
گاز ايران با محوريت اين شــركت در ســالن 38، شركت هاى فعال در حوزه پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى با محوريت آن شركت در سالن 41، شركت هاى فعال در حوزه 
پتروشيمى با محوريت شــركت ملى صنايع پتروشيمى در سالن هاى 14 و 15 استقرار 
يافته بودند تا سطح دسترسى و تعامل شــركت هاى داخلى و خارجى به آنان افزايش 
داشته باشد؛ همچنين در رويكردى نوين و بديع، شركت هاى دانش بنيان، دانشگاه ها و 
سازندگان 10 گروه كااليى، با همراهى مديريت ساخت و تأمين كاالى شركت ملى نفت 
ايران در ســالن 27 استقرار يافته بودند كه در نوع خود بى نظير بوده و نشان از اهميت 
دادن وزارت نفت به شــركت هاى دانش بنيان دارد. در همين حال، جديدترين بخش 
نمايشــگاه 24 صنعت نفت، اختصاص فضا به استارتاپ هاى نفتى و برگزارى جلسات 
تخصصى براى آنان بود كه با مديريت و همكارى معاونت مهندسى، پژوهش و فناورى 
وزارت نفت صورت گرفت. بر اين اساس و همزمان با برگزارى نمايشگاه، گردهمايى هاى 
مختلفى نيز با محوريت بورس نفت، بهينه سازى مصرف سوخت، راهكارهاى افزايش 
  CNG ،سهم بخش خصوصى در بازارهاى بين المللى، اتوماسيون صنعتى، امنيت سايبرى
و صنايع مرتبط، معرفى ظرفيت دانشــگاه ها در حوزه مديريت ايمنى فرآيند در صنايع 
نفت، مديريت مشعل در صنايع نفت و مبارزه با آلودگى هاى نفتى با راهبرى مسئوالن، 
شركت ها و دانشگاه هاى ذى ربط برگزار  شد كه با استقبال پرشور مخاطبان خويش مواجه 
گرديد. اما نقطه عطف اين نمايشگاه، انعقاد چندين قرارداد و تفاهم نامه در زمينه هاى 
مختلف نفت، گاز، پااليش و پتروشــيمى بود كه اين قراردادها و تفاهم نامه ها به ويژه 
در حوزه خودكفايى در كاتاليســت ها، نويد بخش روزهاى پررونق نفت در سال «رونق 
توليد» خواهد بود. به باور ناظران، نمايشگاه بين المللى 24 صنعت نفت، به مثابه ديگر 
نمايشگاههاى دوره هاى گذشته توانســت اعتبارى مضاعف به صنعت نفت ايران در 
بحبوحه تحريم هاى سخت ببخشــد. به متوليان برگزارى اين آوردگاه جهانى به ويژه 
كسرى نورى، مدير كل روابط عمومى وزارت نفت، محمد ناصرى، رييس روابط عمومى 
شركت ملى نفت و مدير اجرايى بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش 
و پتروشــيمى، عظيمى خواه، دبير اجرايى نمايشگاه، محمود سياوش آبكنارى، ربيعى، 
سركار خانم ملكى و ... و همه كسانى كه در برگزارى موفق اين نمايشگاه تالش كردند، 

دست مريزاد و خسته نباشيد عرض مى نماييم. 

رئيس جمهورى در نشست هيئت دولت:

منافع ايران در برجام به ويژه نفت و امور بانكى بايد تامين شود
رئيس جمهورى گفت: به پنج كشور 

حاضــر در برجام اعــالم كرديم اگر آنها 

ظرف 60 روز پــاى ميز مذاكره آمدند و با 

آنها صحبت كرديم و به نتيجه رســيديم 

و به منافــع اصلى مان به ويژه نفت و بانك 

به عنــوان دو مورد از منافع مهم دســت 

يافتيم، به نقطه نخست برمى گرديم.

به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پايگاه اطالع رســانى رياست جمهورى، 
دكتر حسن روحانى، امروز (چهارشنبه، 18 
ارديبهشت ماه) در نشست هيئت دولت و 
ايران پس  سخنان مهمى گفت: ملت  در 
از توافــق و اجراى برنامــه جامع اقدام 
مشــترك (برجام) بار ديگر پاى صندوق 
آرا آمده و اين بار نه با 18 ميليون، بلكه 
با 24 ميليون راى خود، تداوم راه اعتدال، 
تدبير و همكارى ســازنده بــا جهان را 
اعالم كردند.وى با بيان اينكه دشــمنان 
ملــت ايران از آغاز توافــق برجام با آن 
آمريكا،  تندروهاى  افزود:  بودند،  مخالف 
صهيونيســم و ارتجاع منطقــه و همه 
آنهايى كه ضد برجــام بودند، ضد ايران 
نيز بوده و هســتند. هر شخصى مى تواند 
راجع به هر موضوعى نقد داشــته باشد 
و اين حق همه مردم اســت، اما دشمنى 
صهيونيســت ها،  مخصوص  برجــام  با 
ارتجاع منطقــه و تندروهاى آمريكا بود.
رئيس جمهورى تاكيد كرد: برجام به نفع 
منطقه و جهان و به ضرر دشمنان ايران 
بود و به همين دليل آنها همه توان خود 
را از ســال 1393 تا امروز به كار گرفتند 
تا اين بناى شــكوهمند را ويران كنند و 
فــرو بريزند.روحانى تصريح كرد: پس از 
روى كار آمدن دولت جديد در آمريكا كه 
مجموعه انتخابات يك شرايط نامتعارف 
و غيرمعمــول در اين كشــور بود، اين 
دولت باوجودى كه با شعار صلح و اينكه 
سربازان خود را از منطقه خارج و به نفع 
ملت آمريكا كار كرده و در مســير حقوق 
و قانون حركت خواهيــم كرد، از مردم 
راى گرفت، اما متاســفانه به تعهدهاى 
خود عمل نكرد.وى عنوان كرد: در پايان 
دى مــاه 96 آمريكايى هــا اعالم كردند 
كه ما از برجام خارج مى شــويم و در 18 
ارديبهشت 97 نيز از برجام خارج شدند، 
به اميد آنكه تابســتانى آنچنانى به قول 
خودشــان براى ايران رقم خواهد خورد 
و بعــد 13 آبانى به عنــوان نقطه عطف، 
كريسمســى با حضورشــان در تهران و 
بدون اينكه جشن چهلمين سال انقالبى 
در اين كشــور وجود داشته باشد كه در 
شدند. شكســت  دچار  مراحل  اين  تمام 
رئيــس جمهورى گفت: بــه دليل اينكه 
اتمــام حجت كنيــم و مردم مــا بدانند 
كه در كارها عجله نمى كنيم و حســاب 
شــده عمل مى كنيم و بــه دليل اينكه 
مى دانستيم و مى دانيم برجام چقدر مهم 
است و ويرانى برجام چقدر براى منطقه 
و جهان خســارت بار است، به آنها پاسخ 
امروز  اينكه  بيان  با  داديم.روحانى  مثبت 

به ســران پنج كشور اعالم كرديم كه از 
مى داديم،  انجام  تاكنــون  اقدامى كه  دو 
صرف نظر خواهيــم كرد و  اين دو اقدام 
به يك بيان ســاده شامل 2 فروش بوده 
اســت، افزود: هر زمان مواد غنى شده ما 
به 300 كيلوگرم مى رسيد، اضافه بر آن 
را به كشورى مى فروختيم و در قبال آن 
كيك زرد مى گرفتيم. از امروز اين فروش 
متوقف مى شود و فروش دوم، فروش آب 
ســنگين بود كه هر وقت آب سنگين ما 
از 130 تــن تجاوز مى كــرد، آن مقدار 
اضافى را به كشورى مى فروختيم، امروز 
اين فروش را هــم متوقف مى كنيم.وى 
تصريح كــرد: كل اقدام امروز جمهورى 
اســالمى ايران توقف دو اقدام است و به 
يك معنا دو فــروش را انجام نمى دهيم 
آب سنگين مان  و اورانيوم غنى شــده و 
جمهورى  نمى فروشيم.رئيس  امروز  از  را 
عنوان كرد: البته اين اعالم براى 60 روز 
به طرف مقابل اســت، يعنى به 5 كشور 
اعالم كرديم اگر آنها ظرف شــصت روز 
پاى ميــز مذاكره آمدند و با آنها صحبت 
كرديم و به نتيجه رســيديم و به منافع 
اصلى مــان مخصوصــا نفــت و بانك 
به عنــوان دو مورد از منافع مهم دســت 
يافتيم، به نقطه نخست و به شرايط 17 
ارديبهشت 98 برمى گرديم.روحانى تاكيد 
كرد: امــا اگر در پايان 60 روز  به نتيجه 
نرســيديم دو اقدام ديگر را آغاز خواهيم 
كرد و آن دو اقدام اين اســت، توافق در 
برجــام بر اين مبنا بوده كه غنى ســازى 
خود را در ســطح 3.67 نگــه داريم و از 
اين اقدام خوددارى مى كنيم، يعنى ديگر 
ســطحى براى ما مطرح نيســت.وى با 
تاكيد بر اينكــه ما همچنان مرد صلح و 
اعتدال هســتيم، گفت: ما آغازگر نقض 
تعهدهــا نبوديم و آغازگــر هيچ جنگى 
نخواهيم بود، اما هيچگاه تسليم قلدرى 
نشــديم و نخواهيم شــد و در برابر هر 
متجاوزى پاســخ قاطع خواهيم داد، اين 
فرهنگ ما ايرانيان اســت، اين فرهنگ 
اســالم و اين راه پيامبــر و ائمه ما و راه 
شهيدان ماســت.رئيس جمهورى عنوان 

كــرد: راهى كه امروز انتخــاب كرديم، 
راه جنگ نيســت، راه ديپلماسى است، 
به عنوان فردى كه در اين مسئله آشنايى 
دارم و به عنــوان نماينده ملت ايران، به 
ملت ايران عرض مى كنم، راه امروز، راه 
درگيرى و جنگ با دنيا نيســت، باز هم 
راه ديپلماسى اســت، ديپلماسى با يك 
زبان جديد و با منطــق جديد.روحانى با 
بيان اينكه باز هم با قانون و منطق حرف 
مى زنيم، گفت: از روز نخست تاكيد كردم 
و امروز هم تاكيد مى كنم كه برجام يك 
توافــق برد - برد بوده و اجازه نمى دهيم 
كــه آمريكا اين توافق بــرد - برد را به 
برد - باخت تبديل كند. دنيا بايد بداند كه 
برجام به يك توافق برد - باخت و چيزى 
كه آمريكا مى خواهد، تبديل نمى شــود، 
اگر هم بر فرض بشــود، به يك توافق 
باخت - باخت تبديل مى شــود. برجام يا  

برد - برد است يا باخت - باخت.
مهلت 60 روزه ايران به كشورهاى 
باقيمانده در برجام براى عمل به 

تعهدهاى نفتى
در همين حال، شوراى عالى امنيت 
ملى در بيانيه اى اعالم كرد: كشــورهاى 
باقيمانــده در برجام 60 روز براى اجراى 
حوزه هاى  در  به ويــژه  تعهدهاى خــود 
بانكــى و نفتى فرصت دارند، در غير اين 
صورت، جمهورى اســالمى ايران مرحله 
به مرحلــه تعهدات ديگــرى را متوقف 
خواهــد كرد. بــه گــزارش دانش نفت 
به نقل از پايگاه اطالع رســانى رياســت 

جمهورى، متن كامل بيانيه شوراى عالى 
امنيت ملى جمهورى اســالمى ايران به 

شرح زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

شوراى عالى امنيت ملى جمهورى 
اسالمى ايران در راستاى صيانت از امنيت 
و منافــع ملى مردم ايــران و در اعمال 
مندرج  اســالمى ايران  جمهورى  حقوق 
در بندهــاى 26 و 36 برجام، امروز (18 
ارديبهشــت 1398) دستور توقف برخى 
اقدام هاى ايران در توافق برجام را صادر 
نامــه مهمى از  كرد. ايــن تصميم طى 
ســوى دكتر روحانى، رئيس جمهورى و 
رئيس شوراى عالى امنيت ملى جمهورى 
عضو  كشورهاى  سران  به  اسالمى ايران 
چين،  انگليــس،  آلمان،  شــامل  برجام 
روسيه و فرانسه اعالم شده است.اكنون 
يك ســال از خــروج غيرقانونى اياالت 
متحده آمريكا از توافــق برجام و نقض 
مصوبات شــوراى امنيت ســازمان ملل 
متحد توسط آمريكا مى گذرد و آن كشور 
با قلدرى تمــام و برخالف تمامى اصول 
شناخته شــده بين المللــى تحريم هــاى 
يكجانبــه و غيرقانونى خــود را مجددا 
اعمال كرده اســت. اين زورگويى آشكار 
آمريكا متاســفانه با هيچ اقدام درخور و 
متناســب از سوى شــوراى امنيت و يا 
اعضاى باقى مانده در برجام مواجه نشده 
طول  در  اســالمى ايران  است.جمهورى 
يك  سال گذشته نهايت خويشتندارى را 
از خود نشــان داده و به درخواست ديگر 
اعضاى برجام فرصــت قابل توجهى در 
اختيــار آنها قرار داده اســت تا اثرات و 
تبعات خروج آمريــكا از برجام را جبران 
كنند. در اين مدت كميســيون مشترك 
برجام دو بار در ســطح معاونين و دو بار 
در سطح وزراى امورخارجه تشكيل شده 
و كشورهاى باقى مانده در برجام در اين 
جلسات به صراحت اذعان كردند كه رفع 
تحريم ها و برخــوردارى ايران از منافع 
اقتصادى حاصله، بخش حياتى از برجام 
اســت. آنها متعهد شدند كه براى تحقق 
اين هدف راه حل هــاى عملى به منظور 

عادى سازى و حتى ارتقاى همكارى هاى 
اقتصادى با ايران طراحى كنند.متاسفانه 
اين حسن نيت و خويشتندارى هوشمندانه 
مردم ايران بى پاسخ مانده و غير از صدور 
بيانيه هاى سياســى، هنوز هيچ سازوكار 
عملياتى براى جبران تحريم هاى آمريكا 
مستقر نشده اســت. بنابراين، جمهورى 
اســالمى ايران براى تامين حقوق خود و 
طرفين  مطالبات  بــه  توازن  بازگردندان 
در اين توافق، گزينــه اى غير از كاهش 
تعهــدات نــدارد.از اين جهــت  اعالم 
مى كنيم كه جمهورى اســالمى ايران در 
مرحله فعلى ديگر خود را متعهد به رعايت 
محدويت هاى مربوط به نگهدارى ذخائر 
اورانيوم غنى شــده و ذخائر آب سنگين 
مانده در  باقى  به كشــورهاى  نمى داند. 
برجام شــصت روز فرصت داده مى شود 
تا تعهــدات خود به ويــژه در حوزه هاى 
بانكى و نفتى را عملياتى كنند.چنانچه در 
اين مهلت كشورهاى مزبور قادر نباشند 
مطالبات  ايران را تامين كنند، در مرحله 
اسالمى ايران  جمهورى  جمهورى  بعدى 
رعايت محدوديت هاى مربوط به ســطح 
غنى ســازى اورانيوم و اقدام هاى مربوط 
بــه مدرن ســازى رآكتور آب ســنگين 
اراك را نيز متوقــف خواهد كرد. در هر 
زمان كه خواســته هاى ما تامين شوند، 
ما نيز بــه همان ميزان اجــراى مجدد 
تعهدات متوقف شــده را از سر خواهيم 
گرفت، اما در غير اين صورت، جمهورى 
اجراى  مرحله  به  مرحله  اســالمى ايران 
تعهــدات ديگر را متوقــف خواهد كرد.

جمهورى اســالمى ايران آمادگى دارد به 
مشــورت هاى خود با اعضاى باقى  مانده 
اما  دهد،  ادامه  تمامى ســطوح  در  برجام 
نســبت به هر اقدام غيرمســئوالنه، از 
جمله ارجاع موضوع به شــوراى امنيت 
سازمان ملل متحد يا اعمال تحريم هاى 
بيشتر، عكس العمل قاطع و سريع نشان 
خواهد داد.رئيس جمهورى اسالمى ايران 
در نامه خود به ســران كشورهاى برجام 
بــه صراحت نــوع واكنــش جمهورى 
اســالمى ايران را خاطرنشان كرده است.

را  حجت  اسالمى ايران  جمهورى  اكنون 
بر كشــورهاى عضو برجــام و بر جامعه 
بين الملل تمام كرده اســت. ما با حسن 
نيت وارد مذاكرات هســته اى شديم، با 
حســن نيت توافق كرديم، با حسن نيت 
توافــق را اجرا كرديم و پــس از خروج 
آمريكا با حسن نيت زمان كافى در اختيار 
ديگــر اعضاى برجام قــرار داديم. حال 
نوبت كشــورهاى باقى مانده در برجام 
است كه حســن نيت خود را ثابت كرده 
و قدم هــاى جدى و عملــى براى حفظ 
برجــام بردارند.پنجره اى كــه اكنون در 
برابر ديپلماسى قرار دارد مدت زيادى باز 
نخواهد بود و مسئوليت شكست برجام و 
هرگونه تبعات احتمالى آن به طور كامل 
برعهــده آمريكا و اعضاى باقى مانده در 

برجام قرار خواهد داشت.

تحليلتحليل
گفتمانگفتمان

تك خبر

يادداشت اول

معاون امور مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت:
فضاى اعتماد به ساخت داخل در بيست و چهارمين 

نمايشگاه نفت مشهود بود
وزارت  فناورى  و  پژوهش  مهندســى،  امور  معاون 

نفت، گفت: فضاى اعتماد و توجه به ساخت داخل به خوبى 

در فضاى بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، 

پااليش و پتروشيمى مشهود بود.

ســعيد محمدزاده در بازديد از بيســت وچهارمين 
نمايشــگاه نفت،گاز، پااليش و پتروشيمى با بيان اينكه 
بيشترين موضوعى كه در اين رويداد به نظرم آمد اقتدار 
و امكان اعتماد به ساخت داخل بود، افزود: اين فضاى 
اعتماد و توجه به ســاخت داخل بــه خوبى در فضاى 
نمايشــگاه نفت مشــهود بود.وى با تاكيد بر اينكه در 
حوزه تامين و ســاخت تجهيزات، نقاط قوت، قابل اتكا 
و افتخار زيادى به وجود آمده است، تصريح كرد: باعث 
افتخار ماســت كه در بسيارى از صنايع گام هاى بزرگى 
برداشــته شده است.وى ابراز اميدوارى كرد كه با توجه 
به مجموعه قوانين و اقدام هاى پيش بينى شــده در اين 

حوزه، تســهيل گرى مناسب براى شركت هاى توليدى، 
دانش بنيان و استارتاپ ها ايجاد شود و براى غناى توليد 

داخل، پايدارسازى اقتصاد و صنعت گام برداريم.

مديرعمليات ترابرى مناطق نفتخيز جنوب خواستار شد:
تسهيل صدور بارنامه و پروانه هاى عبور در مناطق 

نفتخيز جنوب
شركت  توليد  پشــتيبانى  و  ترابرى  مديرعمليات 

ملى مناطق نفت خيز جنوب خواســتار ايجاد ســاختار، 

تســهيل صدور بارنامه و پروانه هاى ترافيكى با توجه 

به فعاليت هاى شبانه روزى شركت ملى مناطق نفت خيز 

جنوب شد.

مهران حســن وند با اشــاره به نقــش مديريت 
عمليات ترابرى و پشتيبانى توليد در اين شركت گفت: 
اين مديريت با در اختيار داشــتن ناوگان تخصصى و 
با سابقه بيش از يكصد ســال، بزرگ ترين مجموعه 
حمل ونقل متنوع تخصصى در كشور است كه افزون 
بر مسئوليت پشتيبانى از توليد در شركت ملى مناطق 
نفت خيز جنوب در شــرايط بحرانى نيز با هماهنگى 
استاندارى خوزســتان اقدام ها و كمك هاى الزم را با 
ديگر ارگان ها و ســازمان ها در دســتور كار دارد.وى 
از جملــه اين اقدام هــا را اختصاص بيش از 4 هزار و 

817 روز دستگاه انواع ماشين آالت راهسازى، كاميون  
كشــنده، كمپرسى و تانكر آبرســانى به بحران سيل 

استان خوزستان برشمرد.

به پنج كشور حاضر در برجام 
اعالم كرديم اگر آنها ظرف 

60 روز پاى ميز مذاكره 
آمدند و با آنها صحبت كرديم 
و به نتيجه رسيديم و به منافع 
اصلى مان به ويژه نفت و بانك 

به عنوان دو مورد از منافع مهم 
دست يافتيم، به نقطه نخست 

برمى گرديم
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

يادداشت

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

دليل عقب نشينى خارجيها از امضاى قرارداد 
جديد نفتى با ايران

مهدى حسينى 
رئيس كميته بازنگرى قراردادهاى نفتى 

فضاى پسابرجام بســتر مناسبى را براى حضور 
غول هاى نفتى دنيا در صنعــت نفت ايران فراهم كرد. 
هرچند اين بســتر بى استفاده ماند و تبعات آن امروز بر 
اين صنعت سايه انداخته است؛ به طورى كه آخرين اخبار 
حاكى است كه پاى طالى سياه ايران به بازار خاكسترى 
كشــيده شد. اندكى بعد از امضاى برجام، از قراردادهاى 
جديد نفتى (IPC) رونمايى شد و غول هاى نفتى دنيا را 
براى مذاكره با ايران پاى ميز نشاند. طالى سياه ايران 

در آن روزها خواستگاران بسيارى پيدا كرد كه قرار بود سرمايه و تكنولوژى خود را صرف 
توســعه ميادين و افزايش ضريب بازيافت كنند كه ضمن افزايش توليد باعث تعامل با 
شــركت هاى بزرگ نفتى دنيا مى شد و آينده روشنى را نه تنها براى طالى سياه ايران 
بلكه براى ايران در پى داشــت. البته IPC هم مانند برجام منتقدانى داشت كه سد بين 
مذاكره و امضاى قرارداد شدند و به گفته تحليل گران همين سد باعث شد صنعت نفت 
از بهره مندى از برجام جا بماند. در واقع برجام اجرا شد اما در صنعت نفت قراردادى امضا 
نشد. كارشناسان اين سوال را مطرح مى كنند كه اگر به جاى هشت كشورى كه آمريكا 
پيــش از اين به آن ها براى خريد نفت از ايران معافيت داده بود 50 كشــور تحت تأثير 
نفت ايران بودند، آيا باز هم آمريكا مى توانســت ايران را تحريم كند؟ آن ها همچنين بر 
اين باورند كه اگر ايران به جاى 3.5 ميليون بشكه پنج ميليون بشكه نفت توليد مى كرد، 

اثرگذارى اش در اوپك بيشتر بود و آمريكا نمى توانست ايران را تحريم كند.
استفاده از تضاد منافع براى رويارويى با تحريم

تغييرات بازار نفت در ســال 1392 باعث شد سنگ بناى طراحى قراردادهاى 
جديد نفتى گذاشته شود، زيرا قيمت نفت باال رفته و تعداد توليدكنندگان آن افزايش 
يافته بود و به همين دليل شــركت هاى خارجى ديگر حاضر نبودند طبق چارچوب 
قراردادهاى قبلــى با ايران همكارى كنند. صنعت نفت ايران نتوانســت از فضاى 
پســابرجام بهره كافى ببرد، در ســال 1375، على رغم اين كه ايران از سوى آمريكا 
تحريم شــده بود، از آنجاكه نفت ايران از نظر زمين شناســى، نوع مخازن و هزينه 
پايين جاذبه هاى زيادى براى شــركت هاى بين المللى داشت، ايران توانست از اين 
شــرايط استفاده كند. از ســوى ديگر با توجه به اين كه به دليل قيمت پايين نفت، 
تعداد توليدكنندگان نفت كاهش يافته بود و هيچ كشورى نمى توانست در اين زمينه 
با ايران رقابت كند، توانســتيم از شرايط بحرانى عبور كنيم. در آن سال ها على رغم 
تحريم هاى آمريكا، ايران حدود 20 قرارداد در بخش باالدستى امضا كرد و ظرفيت 
توليد نفت از حدود سه ميليون و 200 هزار بشكه به چهار ميليون و 250 هزار بشكه 
رسيد. همچنين در آن سال ها بود كه بهره بردارى از ميدان گازى پارس جنوبى آغاز 
شد و سال 1384 كه فازهاى 4 و 5 اين ميدان افتتاح شد، توليد گاز در سمت ايران از 
قطر هم باالتر رفت. بايد به منافع شركت ها و دولت ها توجه كنيم، بايد بتوانيم از تضاد 
منافع براى رويارويى با تحريم هاى آمريكا اســتفاده كنيم. در همان سال ها بود كه 
مديرعامل يك شركت آمريكايى به من گفت هر قرارداد نفتى كه ايران امضا مى كند، 
مانند ميخى است كه به تابوت تحريم مى كوبد. از سوى ديگر شركت هاى آمريكايى 
كه اجازه نداشــتند با ايران وارد مذاكرات نفتى شوند و همچنين بانك هاى آمريكا 
احســاس كردند كه تحريم ها عليه آن هاست نه بازار ايران، زيرا از اين بازار محروم 
شــده بودند و به همين دليل حدود 470 شركت و مؤسسه مالى و بانكى آمريكايى 
ائتالفى عليه تحريم شــكل دادند. به اعتقاد من اگر واقعه 11 سپتامبر رخ نمى داد، 
آمريكاييها همان موقع تحريم ها را برمى داشــتند. بايد عاقالنه وارد بازار نفت شد، 
بايد نقاط قوت خود و نقاط ضعف طرف مقابل را بررســى كرد. در آن سال ها با اين 
استراتژى توانستيم ميزان توليد و صادرات خود را افزايش دهيم و به جايگاه واقعى 

خود در اوپك باز گرديم. در واقع ايران تحريم هاى يك جانبه آمريكا را زمين زد.
تغيير بازار نفت باعث طراحى IPC شد

در ســال 1392 كه آقاى زنگنه به دولت بازگشت، فضاى بازار نفتى تغيير يافته 
و قيمت نفت به باالى 100 دالر رســيده بود. در اين شــرايط ايران رقباى متعددى در 
سراسر جهان از جمله درياى شمالى، آالسكا، خليج مكزيك، شيل آمريكا، عراق و غيره 
داشت؛ به همين دليل چارچوب هاى قراردادى ما ديگر پاسخگو نبود. طبق قراردادهايى 
كه در دهه 70 وضع شــده بود، تقريباً همه شركت هايى كه با ايران قرارداد نفتى امضا 
كرده بودند، به نرخ بازگشــت سرمايه خود نرسيدند. شرايط قرارداد بسيار سخت بود، اما 
شركت هاى بين المللى ضرر كرده بودند و برنده ما بوديم؛ اما در سال 1392 شرايط بازار 
تغيير كرده بود و شركت هاى بين المللى حاضر نبودند طبق همان چارچوب با ما همكارى 
كنند و به همين دليل قرار شد قراردادى را طبق شرايط جديد بازار طراحى كنيم. ما معتقد 
بوديم مى توانيم از ائتالفى كه در دهه 70 عليه آمريكا در آمريكا ايجاد شده بود استفاده 
كنيم و از آنجا كه مذاكرات برجام نيز در حال انجام بود، پيش بينى كرديم كه بتوانيم امور 
خود را در فضاى پسابرجام پيش ببريم. در اسفندماه سال 1392 اولين همايش بين المللى 
قراردادها برگزار شد و در اين همايش شركت هاى داخلى و خارجى با يكديگر هم انديشى 
كردند. در آن همايش 12 ميزگرد برگزار شد و مفاد قرارداد مورد بررسى قرار گرفت. ما از 
نظر همه صاحبنظران براى طراحى قراردادهاى جديد نفتى استفاده كرديم. براى طراحى 
اين قراردادها متن حدود 33 قرارداد بين المللى و 70 تز دكتراى بين المللى را مطالعه كرده 
و مورد بررسى قرار داديم، اما متأسفانه مذاكرات برجام طبق پيش بينى هاى ما پيش نرفت 

و نيمه سال 1394 امضا شد.
براى ژاپنى ها شرط مى گذاشتيم

بالفاصله بعد از امضاى برجام شركت هاى نفتى بين المللى و مقامات كشورها براى 
مذاكره نفتى به ايران هجوم آوردند و شــركت هاى متعددى از سراسر دنيا براى مذاكره 
آمدند و ميزان اســتقبال تا حدى باال بود كه براى برخى شــركت ها مانند شركت هاى 
ژاپنى شرط مى گذاشتيم، اما در داخل كشور فضا به گونه اى شد كه ريسك عقد قرارداد 

و سرمايه گذارى در كشور باال رفت و شركت ها يكى پس از ديگرى عقب كشيدند. 
منفعتى كه كشور از دست داد

در مورد منفعتى كه امضاى قراردادهاى نفتى مى توانســت براى كشــور در پى 
داشته باشد، بايستى توضيح داد: از آنجا كه شركت هاى آمريكايى تجربه متضرر شدن از 
تحريم هاى نفتى آمريكا عليه ايران را داشتند، اجازه نمى دادند اين اتفاق دوباره رخ دهد. از 
سوى ديگر توسعه ميادين نفتى، ما را به جايگاه قبلى مان در بازارهاى نفت بازمى گرداند. 
همچنين امضاى قرارداد بين ايران و غول هاى نفتى جهان در محاســبات سياســى و 
اقتصادى آمريكا براى خروج از برجام مؤثر بود. از سوى ديگر اگر با شركت هاى اروپايى 
و آسيايى قرارداد امضا كرده بوديم، قطعاً حمايت بيش ترى در ماجراى برجام از ما مى شد 
و همراهى بهترى داشــتند. درباره ظرفيت توليد نفت در ايران بايستى گفت: با توجه به 
اين كه روســيه با 100 ميليارد بشكه ذخيره نفتى مى تواند روزانه 11 ميليون بشكه نفت 
توليد كند، قطعاً ايران با 157 ميليارد بشــكه ذخيره نفتى، كمتر از شش ميليون بشكه 
توليد نخواهد كرد، اما اين ميزان نياز به سرمايه گذارى ده ها ميلياردى و تكنولوژى براى 

افزايش ضريب بازيافت دارد. 

مديرعامل شركت صنايع پتروشيمى خليج فارس خبرداد:

بهره بردارى از 7 طرح شركت صنايع پتروشيمى خليج فارس تا 2 سال آينده
واحد آمونياك هنگام در سال 99، واحد اوره هنگام و پروژه آپادانا نيز سال 1400 به بهره بردارى خواهند رسيد

صنايــع  شــركت  مديرعامــل 

 7 بهره بردارى  از  پتروشــيمى خليج فارس 

طرح اين شركت در دو سال آينده خبر داد.

مهنــدس جعفــر ربيعــى در جمع 
پتروشــيمى كه  طرح  بــه 18  خبرنگاران 
قرار است در دو ســال آينده در كشور به 
بهره بردارى برســد، اشــاره كرد و افزود: 
هفت طــرح از اين طرح هــا زيرمجموعه 
فارس  پتروشــيمى خليج  صنايع  شــركت 
است؛ طرح هاى پااليش گاز بيدبلند خليج 
فارس، لــردگان و الفين ايالم امســال و 
بخشى  گچساران،  هنگام،  آمونياك  پروژه 
مشــعل  گازهاى  جمــع آورى  پــروژه  از 
و ان جــى ال 3200 نيــز  ســال آينده به 
بهره بردارى مى رسند.وى با اشاره به اينكه 
محصــوالت اوره و آمونيــاك و متانول با 
تكميل پروژه هاى هنگام و آپادانا به ســبد 
محصوالت شركت صنايع پتروشيمى خليج 
فارس اضافــه خواهند شــد، گفت: واحد 
آمونيــاك هنگام در ســال 99، واحد اوره 
هنگام و پروژه آپادانا نيز ســال 1400 به 
رســيد.مديرعامل  خواهند  بهره بــردارى 
پتروشــيمى خليج فارس  صنايع  شــركت 
درباره پروژه جمع آورى گازهاى مشعل در 
مناطق نفت خيز جنــوب گفت: اين پروژه 
سه ساله اســت كه از امســال آغاز شده 
و تــا پايان ســال 1400 ادامه مى يابد. در 
طول انجام اين پروژه، هر ســال بخشى 
از مشــعل ها در مناطــق نفت خيز جنوب 
خاموش مى شوند.ربيعى، حجم گازى را كه 
در پروژه فلرينگ جمع آورى خواهد شــد، 
حدود 600 ميليــون فوت معكب عنوان و 
اظهار كرد: تجهيزات و امكانات جمع آورى 
و انتقــال گازهاى همراه نفت از ســوى 
فارس  پتروشــيمى خليج  صنايع  شــركت 

احداث  و توســط پااليشــگاه گاز بيدبلند 
خليج فارس پااليش مى شود و سرانجام به 
عنوان خوراك مجتمع هاى پتروشيمى مانند 

گچساران و بندرامام استفاده خواهد شد.
كارنامه پتروشيمى ها در عرضه ارز به 

سامانه نيما قابل دفاع است
ربيعــى بــا بيــان اينكــه كارنامه 
پتروشــيمى ها در عرضــه ارز حاصــل از 
صــادرات در ســامانه نيما در ســال 97 
از نظر مــا و بانك مركــزى كامال قابل 
دفاع اســت، تصريح كرد: غيــر از ارزى 
كــه صرف هزينه هاى خــود مجتمع هاى 
پتروشيمى مى شــود مانند كاتاليست، مواد 
شــيميايى، تجهيزات مورد نياز و...  همه 
صنايع  شــركت  پتروشــيمى زيرمجموعه 
پتروشيمى خليج فارس ارز تكليفى خود را 
در ســامانه نيما عرضه كرده اند.وى پروژه 
پتروشيمى ســنقر را كه عمليــات اجرايى 

آن در آينــده اى نزديــك آغاز مى شــود، 
جــزو طرح هــاى پايين دســتى صنعــت 
پتروشــيمى عنوان و اظهار كرد: اين پروژه 
از پروژه هايــى اســت كه بــه هيچ وجه 
آلودگى زيســت محيطى نــدارد و مصرف 

آب آن در مقايســه با پروژه هاى باالدست 
است. كم  پتروشيمى بســيار  ميان دست  و 

پتروشيمى خليج  صنايع  شركت  مديرعامل 
فــارس بــا اشــاره بــه اينكــه پــروژه 
پتروشيمى سنقر هم در مرحله ساخت و هم 
در مرحله بهره بردارى اشــتغال زايى خوبى 
خواهد داشــت، گفت: اين شركت در نظر 
دارد كه اين پروژه پايين دست را با كمك 
بخش خصوصى صالحيــت دار اجرا كند.
ربيعى درباره احتمال ايجاد محدوديت هاى 
مجتمع هــاى  بــراى  بين المللــى 
پتروشــيمى ادامه داد: اين موضوع از سوى 
فارس  پتروشــيمى خليج  صنايع  شــركت 
مديريت مى شــود و شــركت ها همچنان 
به توليد، صــادرات و ارزآورى خود ادامه 
مى دهنــد.وى درباره عرضه اوليه ســهام 
پتروشــيمى نورى در بورس گفت: هدف و 
عالقه ما اين اســت كه سهام اين مجتمع 

تا پايان بهار عرضه شــود، اما تصميم گير 
نهايى براى عرضه سهام يك پتروشيمى در 
نيست.وى  ارشــد  ســهامدار  تنها  بورس 
با اشــاره به اينكه بــورس، فضاى بازار و 
ســهامدار اقليت نيز بر روند عرضه سهام 
پتروشــيمى در بورس تأثيرگذار هســتند، 
افزود: همــه تالش مــان را مى كنيم كه 
گفته  شــود.به  انجام  به زودى  عرضه  اين 
پتروشيمى خليج  صنايع  شركت  مديرعامل 
فارس، اختــالف حســاب هايى كه ميان 
سهامداران اقليت پتروشيمى نورى در سال 
97 وجود داشــته، به طور كامل حل شده 
و هم اكنون اين مجتمع هيچ گونه اختالف 
حسابى با سهامداران اقليت و شركت ملى 

نفت ايران ندارد و همه امور شفاف است.
آمادگى هلدينگ خليج فارس براى استفاده 

از كاتاليست هاى بومى
مديرعامــل هلدينــگ خليج فارس 
گفت: شــركت هاى تابعه ايــن هلدينگ 
آمادگــى دارنــد تــا در صورت نيــاز از 
كاتاليســت هاى ايرانى استفاده كنند. مدير 
عامــل هلدينــگ خليج فــارس در مورد 
استفاده از كاتاليســت سنتز متانول كه در 
داخل توليد مى شــود گفت: در حال حاضر 
محصول  فارس  در ســبد هلدينگ خليج 
اوره آمونياك و متانــول وجود ندارد. البته 
اوره و آمونيــاك هنگام و متانــول آپادانا 
پروژه هــاى در حال اجرا هســتند كه بعد 
از به نتيجه رســيدن اين محصوالت نيز 
به ســبد محصولى هلدينــگ خليج فارس 
اضافه خواهد شــد. بنابراين بــراى توليد 
نيازمند كاتاليست مرتبط است كه اگر اين 
كاتاليست در داخل ايران توليد شود حتمًا 

از توليد داخل استفاده خواهد شد

مهندس محمدرضا محمدزاده خبر داد: 
آغاز فاز اجرايى طرح توسعه ميادين نفتى سپهر و جفير در هفته هاى آتى

محمدرضا محمــدزاده، مجرى طرح 

توسعه سپهر و جفير در شركت متن با بيان 

اينكه تمام موانع براى آغاز عمليات اجراى 

اين طرح توســعه يكپارچه، برداشته شده 

اســت، از انجام عمليات اصلى اين پروژه 

طى هفته هاى آتى خبر داد.

وضعيت  آخرين  مورد  در  محمدزاده 
طرح توسعه يكپارچه سپهر و جفير، گفت: 
اين قرارداد توســعه اى با استفاده از مدل 
جديد قراردادهاى نفتى (IPC)، 27 اسفند 
1396 بين شــركت ملى نفــت ايران و 
شركت گسترش انرژى پاسارگاد به امضا 
رســيد و مقرر شد براى نخستين بار يك 
شركت اكتشــاف و توليد (E&P) ايرانى 
بــه عنوان طرف دوم ايفــاى نقش كند.

به گفته محمــدزاده، تفاهمنامه مطالعاتى 
ميدان هاى ســپهر و جفير بين شــركت 
نفت و شركت گسترش انرژى پاسارگاد، 

بهمن ماه 1395 امضا شــده بود كه پس 
از دريافت نتايــج مطالعات و الگوى فنى 
و مالى اين شــركت و انجام بررسى هاى 

الزم در بخش هاى مختلف شــركت ملى 
نفت ايران، اين پيشــنهاد مورد تاييد قرار 
گرفــت و مذاكرات قراردادى بر اســاس 
مدل IPC با اين شــركت آغاز و پس از 
يك دوره مذاكرات فشرده نهايى شد.وى 
هدف از توســعه ميادين سپهر و جفير را 
افزايــش توليد با اســتفاده از روش هاى 
جديد، اعالم كرد و گفت: در فاز نخســت 
اين طرح توســعه افزايش 40 هزار بشكه 
اى نفــت و در فاز بعد، افزايش 110 هزار 
بشــكه اى پيش بينى شده است.  محمد 
زاده ادامه داد: طرح توسعه اى تاييد شده 
از ســوى شــركت ملى نفت ايران براى 
ميادين ســپهر و جفير، طرح اوليه شروع 
به كار است.مجرى طرح توسعه سپهر و 

جفير در شركت متن در مورد شيوه مورد 
اســتفاده براى ازدياد برداشت و افزايش 
ضريب بازيافت در طرح توســعه ميادين 
سپهر و جفير، گفت: روش ازدياد برداشت 
ما در اين ميدان خرق عادت هاى ســنتى 
و فنى است.محمد زاده افزود: نكته مهم 
اين اســت كه در اين طرح توســعه اى، 
اســاس بر جوانگرايى است و اين جوانان 
كسانى هستند كه عمدتا تحصيل كرده و 
صاحب تجارب بين المللى هســتند. اين 
نقطه قوت اســت كه ما در اين طرح، از 
تجربيات بين المللى در راســتاى پيروى 
از منويات رهبــرى و هدف گذارى مقام 
عالى وزارت نفت بتوانيم به نحو احســن 

استفاده كنيم.

تحليلتحليل
گفتمانگفتمان

پروژه جمع آورى گازهاى 
مشعل در مناطق نفت خيز 
جنوب سه ساله است كه از 
امسال آغاز شده و تا پايان 

سال 1400 ادامه مى يابد. در 
طول انجام اين پروژه، هر 
سال بخشى از مشعل ها در 

مناطق نفت خيز جنوب خاموش 
مى شوند

در فاز نخست اين طرح 
توسعه افزايش 40 هزار 
بشكه اى نفت و در فاز 
بعد، افزايش 110 هزار 

بشكه اى پيش بينى شده 
است

مديرعامل شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس:
پااليشگاه بيدبلند خليج فارس خروج پساب ندارد

مديرعامل شــركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس 

گفت: يك قطره پساب از پااليشگاه اين طرح خارج نخواهد 

شد و پسماند نيز به صورت اصولى جمع آورى و دفع مى شود.

محمود امين نژاد با اشاره به اينكه همه سرويس هاى 
جانبى طرح پااليشگاه بيدبلند خليج فارس براساس برنامه 
زمانبندى شــده، تا پايان سال 97 وارد مدار توليد شدند، به 
خبرنگار شــانا گفت: تحقق اين هــدف، كمك مؤثرى در 
راه اندازى واحدهاى فرآيندى و پيشبرد اهداف طرح دارد.وى 
با اشــاره به اينكه طرح پااليش گاز بيدبلند خليج فارس در 
سه فاز پااليشگاه، خطوط لوله و تاسيسات ذخيره سازى و 
تأسيسات زيربنايى در حال اجراست، ادامه داد: فاز پااليشگاه 
اين طرح هم اكنون به 95 درصد و كل طرح به 91 درصد 
پيشرفت رسيده است.مديرعامل شركت پااليش گاز بيدبلند 
خليج فارس، طرح پااليشگاه بيدبلند خليج فارس را صنعتى 
سبز و دوستدار محيط زيســت عنوان و اظهار كرد: در اين 
طرح، گازهاى همراه مشــعل جمع آورى و بعد از پااليش 
به عنوان خوراك مجتمع هاى پتروشيمى استفاده مى شود.

امين نژاد با بيان اينكه حوضچه هاى تبخير پساب در طرح 

پااليشــگاه بيدبلند خليج فارس ساخته شده است كه يك 
قطره پساب از پااليشــگاه خارج نشود، گفت: پسماند اين 
پااليشگاه نيز به صورت اصولى جمع آورى و دفع مى شود.
مديرعامل شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس با اشاره 
به اينكه 99 درصد تجهيزات مورد نياز پااليشــگاه پيش از 
اجرايى شدن محدوديت هاى بين المللى تأمين شده  است، 
تصريح كرد: همه تالش مان را مى كنيم تا امسال خوراك 

به پااليشگاه تزريق شود.
سهم 65 درصدى سازندگان داخلى در ساخت 

پااليشگاه بيدبلند خليج فارس
امين نژاد مجموع ســهم پيمانكاران و ســازندگان 
داخلى در ساخت طرح پااليشــگاه بيدبلند خليج فارس را 
بيــش از 65 درصد عنوان كرد و افــزود: عالقه مندى ما 
اســتفاده حداكثرى از توان داخلى است و بى شك در طرح 
جمع آورى گازهاى مشــعل از ســاخت داخل و توانمندى 
داخلى اســتفاده خواهيم كرد.وى با اشاره به اينكه استفاده 
از نيروى انســانى بومى در اولويت طرح پااليشگاه بيدبلند 
خليج فارس بوده اســت، گفت: تعداد افراد مشغول به كار 

در اوج اين طــرح حدود 15 هزار نفر بوده، اما هم اكنون با 
توجــه به اينكه طرح رو به پايان اســت، حدود 8 تا 8500 
نفر در اين طرح شــاغل هستند. 1000 تا 1200 نفر نيز به 
صورت مستقيم در زمان بهره بردارى در پااليشگاه بيدبلند 
خليج فارس مشغول به كار خواهند بود.مديرعامل شركت 
پااليش گاز بيدبلنــد خليج فارس با بيان اينكه بيش از 70 
درصد نيروى هاى دوران ساخت طرح بومى بوده اند، اظهار 
كرد: در آزمون اســتخدامى كه از سوى اين شركت برگزار 
شــد نيز ضريب 1,3 به متقاضايان شهرســتان بهبهان و 
1,15 براى متقاضايان اســتان خوزستان اختصاص يافت. 
71,2 درصد نيروهاى پذيرفته شده در آزمون، بومى استان 
هستند.به گفته امين نژاد، با سرلوحه قراردادن اصول ايمنى 
و گذر از 48 ميليون نفرساعت كاركرد بدون حادثه منجر به 
فوت در اجراى اين مگاپروژه صنعت گاز، اين طرح ركورد 
كاركرد بدون فوت را در تاريخ 110ساله صنعت نفت ايران 
ثبت كرده است.وى ابراز اميدوارى كرد كه همچون گذشته 
همه توان مجموعه بيدبلند خليج فارس براى صيانت و تداوم 
كاركرد ايمن و بدون حادثه تا پايان اين پروژه راهبردى ملى 

به كار بسته شــود.طرح پااليش گاز بيدبلند خليج فارس، 
ظرفيت توليد ساالنه 10,4ميليون تن متان، 1,5 ميليون تن 
اتان، يك ميليــون تن پروپان، 0,5 ميليون تن بوتان، 0,6 
ميليون تن ميعانات گازى و 0,9 ميليون تن گاز اسيدى را 
داراست.1,5 تن محصول اتان اين پروژه از طريق خط لوله 
95 كيلومترى به پتروشيمى گچســاران ارسال مى شود و با 
توليد اتيلن در اين مجتمع، خوراك طرح هاى خط لوله اتيلن 

غرب شاخه دنا تامين مى شود.
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

يادداشت

يادداشت

براى دورزدن تحريم 
به كمك بخش خصوصى نيازمنديم

غالمرضا شرفى
عضو كميسيون انرژى مجلس 

توانمند  خصوصى  بخش  بدون 
تحريم ها  زدن  دور  امــكان  عمــال 
وجود ندارد و اگــر بخش خصوصى 
بــه ميدان نيايــد، در دوره تحريم ها 
نمى توانيم ارز كافى وارد كشور كنيم. 
در دوره تحريم، شرايط عادى نداريم 
و بايد از راه هاى مختلف و مرســوم 
در دنيــا، در جهــت خنثى ســازى 
تحريم هــا گام برداريم به طور قطع 
و  اقدامى ارزشمند  تحريم ها  با  مقابله 

انقالبى است بنابراين بايد ميان تالش در جهت مقابله با تحريم ها 
و همچنيــن انجام فعاليت هاى قانونمند، تــوازن ايجاد كنيم. بايد 
براى ورود بخش خصوصى در عرصه مقابله با تحريم ها، شــرايط 
مناسب را فراهم كرده و از اين بخش حمايت كنيم و نبايد شرايط 
به نحوى باشــد كه بخش خصوصى احســاس كنــد كه پس از 
پايــان تحريم ها، ديگر دولت و حاكميت به آنها توجهى نداشــته 
و آنها را رها مى كند و قربانى تصميم هاى سياســى خواهد شــد. 
ما بــراى مقابله با تحريم هاى جديد آمريكا نيــاز به فعاليت موثر 
بخــش خصوصى داريم و با اين رفتارها، بخش خصوصى را نااميد 
و مايوس خواهيــم كرد و اجازه نمى دهيم كه مردم براى مقابله با 
تحريم ها وارد ميدان شــوند.بدون بخش خصوصى توانمند عمال 
امكان دور زدن تحريم ها نيســت. نمى توان دســت و پاى بخش 
خصوصى را بســت و ســپس از آنها انتظار داشت كه براى مقابله 
با تحريم هاى دشــمن به كمك دولت بيايند. لذا بايد اعتماد بخش 
خصوصى را جلب كرده و با فراهم سازى شرايط مناسب، زمينه را 
براى فعاليت آنها فراهم كرد. به طور قطع اگر بخش خصوصى به 
كمك دولت نيايد، نمى توان اميدوار به خنثى ســازى تحريم ها بود 
و اين در حالى اســت كه شايعه سازى و انتشار اخبار ضد و نقيض، 
موجب مى شــود كه صاحبان ســرمايه، ريسك پذيرى كمترى در 
اين فضا داشته باشند و در مشكالت به يارى كشور برنخيزند. اگر 
بخش خصوصى بــه ميدان نيايد، در دوره تحريم ها نمى توانيم ارز 
كافى وارد كشــور كنيم، ما بايد شرايطى را فراهم كنيم كه بخش 
خصوصى در عرصه تحريم ها به ميدان آمده و از سوى ديگر دست 
افراد ســودجو را قطع كنيم و به آنها اجازه ندهيم كه از مشكالت 

كشور براى منافع شخصى خود استفاده كنند.

جلوگيرى از هدررفت انرژى و تقويت صادرات 
احمد خان بيگى

مديركل پژوهش وزارت نفت 

اقدام هــاى مثبــت در زمينــه 
جلوگيرى از هدررفت انرژى ســبب 
مى شــود توليــد مــا از ميدان هاى 
نفتى به ميزان بيشــترى به انتهاى 
زنجيــره ارزش يعنــى صــادرات يا 
از  برســد.  نهايى  مصرف كننــدگان 
آنجا كه شــعار امسال «رونق توليد» 
نامگذارى شــده، از اين رو برگزارى 
نشســتى بــا موضــوع «بررســى 

ظرفيت هاى صرفه جويى انــرژى در صنعت» با رويكرد اثرگذارى 
بر رونق توليد برنامه ريزى شــده اســت. زمانى كه از صرفه جويى 
صحبت مى كنيم يكى از شاخص هايى كه به ذهن متبادر مى شود 
شاخص شــدت انرژى اســت كه خود دو مولفه مصرف انرژى و 
توليــد ناخالص داخلى (GDP) دارد، در هــر دو مورد، پارامترهاى 
موثر، بهره ورى و اثربخش كردن فرآيندها و ايجاد ارزش بيشــتر 
در توليد محصول يا خدمــات و نيز صرفه جويى انرژى در زنجيره 
ارزش نفت از حوزه باالدستى تا حوزه هاى پايين دستى بايد مدنظر 
قرار گيرد. متاسفانه در كشور ما اعدادى كه در حوزه شدت انرژى 
منتشــر مى شــود ميزان اثربخشى مناســبى را در مصرف انرژى 
نمايــش نمى دهند، يكــى از معضالتى كه در ايــن بخش وجود 
دارد نبود اثرگذارى مســتقيم صرفه جويى انرژى بر افزايش توليد 
اســت. اگر اقدام هاى مثبتى در زمينه جلوگيرى از هدررفت انرژى 
كه در زنجيره ارزش نفت وجود دارد، انجام شــود ســبب مى شود 
توليد ما از ميدان هاى نفتى به ميزان بيشــترى به انتهاى زنجيره 
ارزش يعنى صادرات و يا مصرف كنندگان نهايى برســد. با انجام 
تعــدادى از اقدام هاى كم هزينه و يا بدون هزينه مانند اســتقرار 
اســتانداردهاى حوزه مصرف انرژى نظيــر ايزو 50001 در صنايع 
و انجــام بازرســى هاى فنى در حوزه مصرف انــرژى مى توان به 
صرفه جويى انرژى مناســب در صنعت دســت يابيم. شركت هاى 
خدمات انرژى در دنيا به عنوان مشاور صنايع در انجام مميزى هاى 
انرژى و ارائه راهكارهاى مناسب براى افزايش صرفه جويى انرژى 
در صنايــع به شــمار مى روند كه حمايت از اين شــركت ها نيز با 
قوتى بيشــتر از گذشته بايد در دســتور كار وزارت نفت قرار گيرد. 
تالش براى صرفه جويى در بخش انرژى همزمان با افزايش سهم 
توليد ناخالص ملى مى تواند افزون بر كاهش شــاخص هاى شدت 
مصرف انرژى بر ميزان كاهش آاليندگى صنايع و نيز شكل گيرى 

كسب وكارهاى جديد موثر باشد.

تحليلتحليل
گفتمانگفتمان

رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسى شركت ملى نفت ايران خبر داد:

مذاكرات توسعه اى 8 ميدان نفتى در دستور كار شركت ملى نفت ايران
شركت  مهندسى  و  توســعه  معاون 

ملى نفت ايران اعالم كرد: توســعه هشت 

پارسى،  سهراب،  دهلران،  چنگوله،  ميدان 

پرنج، كرنج، ياران و آبتيمور را در دســت 

اقدام داريم و مذاكرات توســعه اى غالب 

اين ميدان ها با شركت هاى ايرانى در حال 

پيگيرى است.

رضا دهقان افزود: كند شدن فرآيند 
اجتناب ناپذير  تحريم  ســايه  در  توســعه 
اســت، اما همه تالش مان بر اين اســت 
مشترك  ميدان هاى  توســعه  سرعت  كه 
تحت تاثير قرار نگيرد و به شكل مطلوب 
دنبال شــود. وى با اشاره به چهار قرارداد 
توسعه اى كه تاكنون در قالب قراردادهاى 
جديد نفتى امضا شــده است، عنوان كرد: 
قرارداد توســعه ميدان هاى آبان و پايدار 
غرب نافذ شده و پيشــرفت خوبى دارد؛ 
سفارش كاالهاى اين طرح نيز داده شده 
سپهر  ميدان هاى  توســعه  قرارداد  است. 
و جفير به زودى وارد فاز اجرا مى شــود و 
قرارداد توســعه ميدان هاى دالپرى، پايدار 
شــرق و چشــمه خوش نيز امضا شده و 
به زودى نافذ خواهد شــد. دهقان درباره 
قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبى 
نيز عنــوان كرد: بعد از خــروج توتال از 
اين طرح، اين شركت ســهام خود را به 
سى ان پى ســى واگذار كرد و مذاكرات با 
اين شركت چينى نيز براى رفع مشكالت 
موجود و اجراى قــرارداد ادامه دارد. اگر 
مذاكرات منتهى به رفع مشكالت نشود، 
تمهيدات ديگرى در برنامه قرار مى گيرد. 
ضمــن اينكه پتروپارس بــه عنوان يكى 
از اعضاى كنسرســيوم، آمادگى دارد فاز 
نخســت توســعه فاز 11 را اجرايى كند. 
وى در پاسخ به پرسشــى درباره ديدگاه 
شــركت ملى نفت ايران نسبت به اعالم 
آمادگى قــرارگاه خاتم االنبيا (ص) براى 
توسعه فاز 11 پارس جنوبى گفت: قرارگاه 
خاتم االنبيــا (ص) مجموعــه توانمندى 
اســت، اما تاكنون در اين زمينه صحبت 

جدى نشده است. 
10 قرارداد طرح نگهداشت و افزايش 

توليد نفت امضا مى شود
دهقان همچنين درباره روند اجراى 
طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت 
شركت ملى نفت ايران، با اشاره به امضاى 
10 قرارداد اين طرح در ســال 97، گفت: 
10 بسته قراردادى ديگر در حال پيگيرى 
است كه از اين ميان، هشت بسته كارى 
در قالب مناقصه و دو بسته كارى در قالب 
مذاكره تعيين تكليف مى شــود. وى ابراز 
اميدوارى كرد كه 10 قرارداد يادشده اين 
طرح در تيرماه امســال امضا شود. معاون 
توسعه و مهندسى شركت ملى نفت ايران 
در ادامه به تشريح برنامه هاى اين شركت 
در سال 98 پرداخت و گفت: سال گذشته 
در مجمــوع 3 ميليارد فــوت مكعب به 
ظرفيت توليد روزانه پارس جنوبى اضافه 
شد و امسال نيز 60 ميليون مترمكعب به 
ظرفيت توليد روزانه اين ميدان مشــترك 
افزوده خواهد شــد. دهقان با اشــاره به 
برنامه ريزى هــا و مذاكــرات جدى براى 
 ONGC با B توســعه ميدان هاى فرزاد

هند، بالل و كيش، تصريــح كرد: توليد 
روزانه 3 ميليارد فوت مكعب گاز با توسعه 
ســه فاز ميدان كيش محقق مى شود كه 
بخش عمــده فعاليت هاى فاز نخســت 
توســعه اين ميدان انجام شده است. وى 
با بيان اينكه توليد ميدان آذر امســال به 
بيش از 60 هزار بشــكه در روز مى رسد، 
عنوان كرد: در حوزه غرب كارون، امسال 
بازســازى تاسيســات و افزايش ظرفيت 

توليد نفت را دنبال مى كنيم.

واگذارى مطالعات 4 بلوك اكتشافى در 
آينده نزديك

بــه گفته ايــن مقام مســئول، در 
حوزه اكتشــاف، به جز امضاى تفاهم نامه 
مطالعات بلوك تودج با شــركت تنكو كه 
پارســال انجام شــد، پيش بينى مى شود 
امسال مطالعه چهار بلوك اكتشافى ديگر 
هم واگذار شــود.وى درباره حوزه كارى 
شــركت نفت خزر هم گفت: بودجه الزم 
براى تعميرات سكوى اميركبير پيش بينى 
شــده اســت.دهقان ادامه داد: مذاكرات 
دربــاره همكارى ايــران و آذربايجان در 
حوزه خزر ادامه دارد و مديرعامل شركت 
نفت خزر طى هفته هاى آينده ســفرى به 
آذربايجان خواهد داشت.وى در پاسخ به 
سوال ديگرى درباره نتايج تفاهمنامه هاى 
مطالعاتــى متعددى كه با شــركت هاى 
داخلــى و خارجى، توضيح داد: از مجموع 
بيش از 100 تفاهمنامــه مطالعاتى امضا 
شــده براى ميادين نفتى و گازى كشور 
پــس از برجام، 90 درصد نتايج مطالعاتى 
ايــن تفاهمنامه ها به شــركت ملى نفت 
ايران تحويل داده شــد كه با احتســاب 

هزينه 1.5 ميليون دالرى شركت مطالعه 
كننــده براى هــر ميــدان، حداقل 150 
ميليــون دالر ارزش افــزوده نصيب اين 

شركت شده است. 
مزايده گازهاى مشعل در آينده اى نزديك

مديــر  منصوريــان،  تاليــن 
ســرمايه گذارى و كسب وكار شركت ملى 
نفت ايــران نيز در اين نشســت به ارائه 
توضيحاتى دربــاره طرح هاى جمع آورى 
داد:  توضيح  و  پرداخت  مشــعل  گازهاى 
اين طرح ها با تاكيد جدى وزير نفت طى 
ســال هاى اخير با جديت پيگيرى شــده 
اســت و به جز قراردادهاى امضاشده در 
اين زمينه، گازهاى تعيين تكليف نشــده 
نيز به زودى به مزايده مى روند.وى از رفع 
مشكالت پيش روى طرح ان جى ال 3200 
هم خبر داد و گفت: با رفع اين مشكالت، 
اين طرح شــتاب گرفته است.منصوريان 
از برنامه ريــزى براى جذب منابع داخلى 
به طور حداكثرى خبر داد و تصريح كرد: 
با توجه به تامين ســه هزار ميليارد تومان 
از محل بازار سرمايه در سال گذشته، در 
ســال 98 براى تامين منابــع مالى طرح 
نگهداشت و افزايش توليد نفت با مشكلى 

مواجه نخواهيم شد. 
تالش براى جذب سرمايه گذار در توسعه 

ميدان گازى كيش
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس 
نيز در اين نشســت به تالش براى جذب 
سرمايه گذار در توسعه ميدان گازى كيش 
اشاره كرد و گفت: اين ميدان با پيشرفت 
حدود 70 درصدى به اين شركت تحويل 
شد و براى توســعه فازهاى 2 و 3 آن به 
دنبال جذب ســرمايه گذار هستيم. محمد 
مشــكين فام با بيان اين مطلب افزود: فاز 
نخست توسعه ميدان كيش با هدف توليد 
روزانــه يك ميليارد فــوت مكعب تقريبا 
آماده است و تنها بخش باقيمانده اين فاز، 
انتقال گاز توليدى به مبادى پااليشگاه و 

تسويه نهايى آن است.

پژوهشگاه صنعت نفت و پتروايران تفاهم نامه همكارى امضا كردند
تفاهم نامه همكارى مشترك بين پژوهشگاه صنعت نفت و شركت توسعه پتروايران در زمينه مطالعه جامع ميدان ها، فناورى هاى نوين در بهبود توليد چاه محور و مطالعات 

امكان سنجى پايلوت ازدياد برداشت امضا شد
تفاهم نامه همكارى مشترك بين پژوهشگاه صنعت 

نفت و شركت توســعه پتروايران در زمينه مطالعه جامع 

ميدان ها، فناورى هاى نوين در بهبــود توليد چاه محور و 

مطالعات امكان سنجى پايلوت ازدياد برداشت امضا شد.

به گــزارش دانش نفــت به نقل از پژوهشــگاه 
صنعت نفت، اين تفاهم نامه در حاشيه بيست وچهارمين 
نمايشــگاه بين المللى نفت تهران بيــن جعفر توفيقى، 
رئيــس پژوهشــگاه صنعت نفت و ســپهر ســپهرى، 
مديرعامل شــركت توســعه پتروايران امضا شد.بهبود 
مطالعه  زودبازده)،  برداشــت  (ازدياد  چاه محور  برداشت 

جامع مخازن، ارائه طرح توســعه ميدان ها و آماده سازى 
مطالعــات امكان ســنجى پايلــوت ازدياد برداشــت از 
مهم ترين اهداف اين تفاهم نامه اســت. توفيقى در اين 
زمينه گفت: از اينكه شركت هاى ايرانى نظير پتروايران 
امروزه اين توانمندى را كسب كرده اند كه بتوانند مجرى 
پروژه هاى اكتشاف و توليد باشند خرسنديم.سپهرى نيز 
به فعاليت ها و تجارب پژوهشگاه صنعت نفت اشاره كرد 
و گفت: بيش از 30 سال است كه با اين مجموعه بزرگ 
آشنا هستم و شاهد ارائه خدمات گسترده اين مجموعه 

به وزارت نفت و شركت هاى بزرگ خارجى بوده ام.

قرارداد توسعه ميدان هاى 
آبان و پايدار غرب نافذ 

شده و پيشرفت خوبى دارد؛ 
سفارش كاالهاى اين طرح 

نيز داده شده است. قرارداد 
توسعه ميدان هاى سپهر و جفير 
به زودى وارد فاز اجرا مى شود 

و قرارداد توسعه ميدان هاى 
دالپرى، پايدار شرق و 

چشمه خوش نيز امضا شده و 
به زودى نافذ خواهد شد

مديرعامل مپنا مطرح كرد؛
زيمنس هم چنان با مپنا همكارى مى كند

مديرعامل مپنا با بيان اينكه همكارى با 

زيمنس ادامه دارد و اين شركت نيروگاه ساز 

آلمانى هنوز در ايــران حضور دارد، گفت: از 

سرنوشت يونيت تركيه در ساخت نيروگاه در 

ايران بى خبر هستيم.

خبرنگاران  جمع  در  على آبادى  عباس 
در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه پرسيد 
آيا مپنا در حوزه نيروگاه ســازى هم چنان در 
ايران فعاليت دارد يا خير، گفت: زيمنس يك 
شركت قديمى است و سال هاست كه با مپنا 
همكارى مى كند. همــكارى ما با يكديگر 
ســودمند اســت و اين همكارى ادامه دارد 
و مشــكلى نداريم و آماده هســتيم كه اين 
همكارى هم چنــان ادامه يابد.وى همچنين 
با اشــاره به اين كه دفتــر زيمنس در ايران 
 GE داير اســت، گفت: مپنا حتى با شركت
قراردادى دارد و منتظر است تا شرايط مهيا 
شــود تا اين قرارداد اجرايى شود.مديرعامل 
مپنا با بيان اين كه ايــن همكارى در توليد 

يك ماشــين خاص به تفاهمنامه رســيده 
اســت، افزود                                                                                                                                                                                                                   : هنوز اين تفاهمنامه به فعل 
تبديل نشده است اما اميدوارى كه به نتيجه 
برســد.على آبادى تأكيد كــرد: به هر حال 
ارتباط مپنا با زيمنس آلمان قطع نشده است 
و هــر دو طرف تمايــل داريم كه همكارى 

ادامه يابد و هيچ مانعى وجود ندارد.
سرنوشت نامعلوم يونيت تركيه

على آبادى در پاسخ به سوال خبرنگار 
فارس كه پرســيد بعد از هياهوى بســيار 
در سال هاى گذشــته قرار بود يك شركت 
تركيه اى در ايــران اقدام به احداث نيروگاه 
كنــد، اما ظاهراً هنوز اين موضوع به نتيجه 
نرسيده است؛ آيا خبر جديدى از اين شركت 
تركيه اى وجود دارد، گفــت: يونيت تركيه 
به عنوان ســرمايه گذار وارد ايران شد، اما 
تا آنجا كــه ما خبر داريم هنــوز پروژه اى 
به نتيجه نرســيده اســت.وى بــا تاكيد بر 
اين كه ما از ورود ســرمايه گذار به ســاخت 

نيروگاه اســتقبال مى كنيم، ادامه داد: تاكيد 
ما اين اســت كه هر نيروگاهى كه احداث 
مى شود، اولويت اســتفاده از تجهيزات آن 
بايد اســتفاده از تجهيزات داخلى باشد، نه 
اين كه به بهانه سرمايه گذارى خارجى اقدام 
به واردات تجهيزات شود.به گفته على آبادى 
مپنا بــا يونيت تركيه مذاكراتى براى تأمين 

تجهيزات ارائه كــرده بودند، البته آنها از ما 
وام مى خواســتند و مذاكرات ما هنوز ادامه 
دارد                                                                                                                                             .مديرعامل مپنا در پاســخ به اين سوال 
كه گفته مى شود هنوز على رغم خودكفايى 
ايران در ساخت تجهيزات نيروگاهى، برخى 
ايران  وارد  مشــابه  نيروگاهى  تجهيزات  از 
مى شود، اضافه كرد: برخى منافع و سودها 

باعث شده اســت كه على رغم توليد برخى 
تجهيزات نيروگاهى نمونه مشــابه آن وارد 
كشور شود، از اين رو اميدواريم از اين پس 
تجهيــزات نيروگاهى مثــل MGT40 كه 
امروز از آن رونمايى شد وارد كشور نشود. 

بسيارى از نيروگاه ها در بيشتر ماه هاى سال 
خاموش هستند

وى بــا انتقاد از خامــوش بودن اكثر 
نيروگاه ها بعد از گذر پيك تابســتان گفت: 
اگر به اقتصــاد برق توجه ويژه اى شــود، 
مى توانيــم به جــاى 300 ميليارد كيلووات 
ســاعت فروش برق، 600 ميليارد كيلووات 
برق توليد كنيم، پس يك بيمارى در اقتصاد 
برق وجود دارد كه باعث شــده ثروت هاى 
خود را به راحتى هدر دهيم.مديرعامل مپنا 
در خصوص وضعيــت توليد و مصرف برق 
در تابستان امســال گفت: بيشتر ايام سال 
نيروگاه هــاى مــا خاموش هســتند، چون 

مصرف برق كمتر از مقدار توليد است. 

زيمنس يك شركت 
قديمى است و سال هاست 

كه با مپنا همكارى 
مى كند. همكارى ما با 
يكديگر سودمند است و 
اين همكارى ادامه دارد 
و مشكلى نداريم و آماده 
هستيم كه اين همكارى 
هم چنان ادامه يابد
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

تحليل

در صورت صعود نفت به 100 دالر؛
اقتصاد جهان براى تحريم هاى نفتى ايران 

تاوان پس مى دهد؟
پــس از تصميم رئيس جمهــور آمريكا براى خاتمــه دادن به 

معافيت هــا براى واردات نفت ايران، قيمت هاى نفت پتانســيل صعود 

بيشتر را پيدا كرده و موانعى را پيش روى اقتصاد جهان قرار داده اند.

نفت برنت امسال حدود 33 درصد رشد قيمت داشته و نزديك 
به باالترين حد خود در شــش ماه اخير قرار دارد. اگرچه قيمت هاى 
باالتر به دليــل تقاضاى قوى معموًال منعكــس كننده يك اقتصاد 
جهانى نيرومند اســت اما شوك ناشــى از محدوديت عرضه، منفى 
خواهــد بود.البته بايد ديــد افزايش قيمت تا چه حد پايدار اســت. 
كشــورهاى صادركننــده نفت از افزايش درآمد شــركت ها و دولت 
برخوردار خواهند شــد و در مقابل، كشورهاى مصرف كننده هزينه 
بيشــترى را متحمل مى شــوند كه به تورم آنها دامن زده و تقاضا را 
متأثر مى كند. در نتيجه مقطعى مى رســد كه قيمت هاى باال به همه 

آسيب مى زند.
قيمت هاى باالتر نفت چه تبعاتى براى رشد جهانى دارد؟

تأثير قيمت هاى باال براى هر كس متفاوت خواهد بود. افزايش 
قيمت ها به درآمد خانواده ها و قدرت خريد آنها لطمه مى زند و ممكن 
است رشد تورم را تســريع كند. چين به عنوان بزرگترين واردكننده 
نفت جهان آســيب پذير است و بســيارى از كشورها در اروپا نيز به 
انرژى وارداتى نياز دارند. تأثيرات فصلى نيز اثر خواهد گذاشــت. با 
نزديك شدن تابستان در نيم كره شمالى، مصرف كنندگان مى توانند 
از منابع انرژى ديگرى اســتفاده كرده و مصرفشان را كاهش دهند. 
كندى اقتصاد جهانى به تقاضا آســيب خواهد زد و رشد قيمت هاى 

نفت را محدود مى كند.
اقتصاد جهان چگونه نفت 100 دالرى را هضم مى كند؟

اقتصاددانان مى گويند اگر نفت باالى 100 دالر بماند به رشــد 
اقتصادى آسيب پايدار خواهد زد. همچنين با توجه به اينكه نفت به 
دالر آمريكا قيمت گذارى مى شود، به ضعف و قوت دالر نيز بستگى 
خواهد داشــت. تحليل آكسفورد اكونوميكس نشان مى دهد كه نفت 
برنت 100 دالر در هر بشكه تا پايان سال 2019 به معناى آن خواهد 
بود كه توليد ناخالص داخلى جهانــى 0.6 درصد كمتر از نرخ پيش 
بينى شــده تا پايان ســال 2020 خواهد بود و تورم به طور ميانگين 

0.7 درصد باالتر مى رود.
ايران و ترامپ چه تأثيرى روى بازار خواهند گذاشت؟

ملتهب شــدن تجارت نفت جهانى به دليل تشديد تحريم هاى 
آمريكا عليه صــادرات ايران، روى بازارهاى مالى تأثير قابل توجهى 
خواهد گذاشــت. ابهاماتى پيرامون وجود نفت كافى براى عرضه در 
بازارها وجود دارد و حساســيت سياسى اين تحوالت باعث مى شود 
بازارهاى ديگر مهياى نوســان شــوند.ترامپ قــول داده با كمك 
عربستان سعودى و امارات متحده عربى نيازهاى بازار نفت را تأمين 
كنــد. اما با توجه بــه اينكه توليد داخلى آمريــكا حدود يك چهارم 
گريدهاى مشــابه نفت ايران است، به سختى مى توان ادعاى آمريكا 

را باور كرد.
چه كسانى از قيمت هاى باالتر نفت سود مى برند؟

اقتصادهــاى نوظهــورى كه در صدر فهرســت كشــورهاى 
توليدكننده نفت قرار دارند درآمد باالترى كســب خواهند كرد و قادر 
خواهند بود كســرى بودجه و حســاب جارى خود را ترميم كنند و 
دولت هايشــان امكان پيدا مى كنند هزينه بيشــترى صرف كنند كه 
مشــوق ســرمايه گذارى خواهد بود. طبق تحليل شــركت نومورا، 
برندگان قيمت هاى باالى نفت، عربســتان ســعودى، روسيه، نروژ، 

نيجريه و اكوادور خواهند بود.
چه كسانى ضرر مى كنند؟

اقتصادهاى نوظهورى كه كســرى حســاب جارى و مالى آنها 
را در خطر فرار بزرگ ســرمايه و افــت ارزش ارزها و جهش تورم 
قرار داده اســت از قيمت هاى باالتر ضرر مى كنند. اين امر دولت ها 
و بانك هاى مركزى آنها را به بررســى گزينه هايــى مانند افزايش 
نرخ هاى بهره با وجود خطر فرار سرمايه يا كندى اقتصادى واخواهد 
داشــت. طبق تحليل نومورا، كشورهايى مانند تركيه، اوكراين و هند 

متضرر خواهند شد.
نفت 100 دالرى چه معنايى براى بزرگترين اقتصاد جهان خواهد 

داشت؟
در حالــى كه توليدكنندگان نفت آمريكا از افزايش فروش نفت 
به مشتريان نفت ايران سود ببرند، اقتصاد آمريكا لزومًا از نفت 100 
دالرى ســود نمى برد. اين مســئله مصرف كنندگان آمريكايى را در 
مضيقه قرار مى دهد. قيمت هاى بنزين بيش از 7 درصد در ماه جارى 
افزايش يافته و به 2.89 دالر در هر گالن رســيده اســت كه ممكن 
اســت روى خرده فروشى تأثير منفى بگذارد.اگر اوضاع در بازارهاى 
جهانى نفت ملتهب شود، اين ريسك وجود دارد كه سرزنش سياسى 
بابت تحريم ها متوجه آمريكا شود و به شكل معكوس شدن سرمايه 
گذارى يا در كانال هاى ديگرى منعكس شــود كه ثبات اقتصادى را 

تهديد مى كند.
آيا قيمت هاى باالتر نفت به تورم باالتر در جهان منجر مى شود؟

به دليل اينكه انرژى در شاخص هاى قيمت مصرف كننده قرار 
دارد، سياســت گذاران به تورم مبنا نگاه مى كنند كه قيمت كاالهاى 
پرنوسان را به حساب نمى آورد. اگر رشد قيمت ها قابل توجه و پايدار 
باشد، اين هزينه ها در حمل و نقل و قيمت نيرو منعكس خواهد شد.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، همچنين بانك هاى مركزى سراسر جهان 
كه به دليل عدم وجود فشــارهاى تورمى به كندى رشــد اقتصادى 
معطوف شده و سياست پولى خود را ماليم تر كرده اند ممكن است به 
سرعت روندشان را تغيير دهند. صندوق بين المللى پول ماه ميالدى 
جارى نرخ مورد پيش بينى براى رشد اقتصاد جهانى را كاهش داد و 

اعالم كرد جهان در وضعيت حساسى قرار دارد.

تحليلتحليل
گفتمانگفتمان

مهندس بورد خبر داد:

برون سپارى 60 درصدى پروژه هاى دريايى شركت نفت فالت قاره ايران
مديرعامل شــركت نفت فالت قاره 

با اشــاره به برون ســپارى 60 درصد از 

از  گفت:   شركت  اين  اجرايى  فعاليت هاى 

بخش خصوصى دعوت مى كنيم تا در حوزه 

تعميراتى بخش دريايــى ورود كنند و در 

اين بازار گسترده به ايفاى نقش بپردازند.

مهنــدس حميد بورد در نشســت 
خبرى با خبرنگاران، با بيان اينكه شركت 
نفــت فالت قــاره بزرگ تريــن ناوگان 
لجستيك كشور را در اختيار دارد، افزود:  
اين شــركت داراى 100 ميليارد بشكه 
نفت درجاســت كه 200 سازه دريايى را 

مديريت مى كند.
برون سپارى 60 درصد فعاليت هاى 

اجرايى
برون سپارى 60  به  اشــاره  با  وى 
درصــد عمليــات اجرايى اين شــركت 
اظهار كرد: هم اكنون حدود 100 شــناور 
پشــتيبانى شــركت نفت فالت قاره در 
دريا فعاليــت مى كند و بازار بزرگى را در 
اختيار بخش خصوصى قرار داده اســت، 
ضمــن اينكه در بخش هــاى حفارى و 
نگهداشــت توليد شــاهد حضور جدى 
اين بخش هســتيم.مديرعامل شــركت 
نفت فالت قاره با اشــاره به بازديدهاى 
متعدد خود از بيست وچهارمين نمايشگاه 
نفت طى روزهاى اخير،  گفت: با اجراى 
سياســت هاى وزارت نفــت در بخــش 
حمايت از ســاخت داخل و اجراى پروژه 
در اين بخش، شــاهد به نتيجه رسيدن 
بسيارى از اين سياست ها همانند ساخت 
داد:  ادامه  بوديم.بــورد  حفارى  مته هاى 
اين شركت داراى 3 هزار و 500 كيلومتر 
خطــوط لوله زيردريايى اســت كه طى 
امكانات  صددرصد  با  گذشــته  روزهاى 
ايرانى توانســتيم 27 كيلومتر از خطوط 
كابل اندازى  را  هنديجان  زيردريايى  لوله 
كنيــم.وى با بيان اينكــه عمده ناوگان 
شناور اين شركت ايرانى بوده و حداكثر 
10 درصد آن در مالكيت بخش خارجى 
اســت، اظهار كــرد:  از بخش خصوصى 
ايرانى دعوت مى كنم بــراى فعاليت در 
حوزه تعميرات دريايى ورود كرده و نقش 

فعالى در بازار اين بخش ايفا كنند.
تحقق 100 درصدى اهداف توليدى

فالت  نفت  شــركت  مديرعامــل 

قاره دربــاره برنامه هاى مصوب توليدى 
اين شركت در ســال 97 افزود: در سال 
گذشته 100 درصد از برنامه هاى مصوب 
توليدى اين شــركت نسبت به سال 96 
محقق شده اســت، همچنين در بخش 
حفارى نيز شــاهد تحقــق 92 درصدى 
و در بخش تزريق آب و گاز نيز شــاهد 
تحقق 82 درصــدى برنامه هاى مصوب 
بوديم.بورد افزود: پارســال باوجود همه 
محدوديت ها و مشــكالت چهار سكوى 
دريايــى و دو كارخانــه را راه انــدازى 
كرديــم.وى همچنين با تاكيد بر رعايت 
 (HSE) محيط زيست و  ايمنى  بهداشت، 
در اين شــركت تصريح كرد: پارســال 
توانســتيم ركورد 70 ميليون نفر ساعت 

كار بدون حادثه را ثبت كنيم.
سرمايه گذارى

 يك ميليارد و 500 ميليون دالرى
بورد با اشاره به اينكه چهار پروژه 
از 33 بسته كارى طرح هاى نگهداشت 
و توليــد و افزايش توليد شــركت ملى 
نفــت ايران مربــوط به اين شــركت 
اســت، تصريح كرد: ارزش اين بسته ها 
حدود 800 ميليون دالر اســت كه يك 
پروژه در دســت اجراســت، دو پروژه 
در مرحله انعقاد قرارداد اســت و پروژه 
ميدان فروزان نيز به عنوان بســته آخر 
تا نيمه نخســت امسال نهايى مى شود.
به گفته وى، حداقل 500 ميليون دالر 

اجرايى  قراردادها  ايــن  فعاليت هاى  از 
مى شــود،  300 ميليون دالر باقيمانده 
نيز مربوط بــه پروژه ميــدان فروزان 
است.بورد با بيان اينكه پنج بسته كارى 
تعريف شــده ما نيز در انتظار مجوزهاى 
الزم اســت كه اميدوارم بتوانيم اسناد 
مناقصه آن را در سال 98 منتشر كنيم،  
تصريح كرد: باوجود تمامى  مشــكالت 
و  ميليارد  يــك  حدود  محدوديت ها،  و 
500 ميليــون دالر ســرمايه گذارى در 
بخش هاى مختلف در دست اجرا داريم.

وى گفت: براساس برنامه مصوب براى 
سال 98، عالوه بر اجراى تعهدات توليد، 
به صورت جدى به بحث ساخت داخل 
توجه خواهيم كرد. مديرعامل شــركت 
نفت فــالت قاره ادامه داد: در مســير 
اجراى طرح NGL خارك، نخستين برج 

پروپان زدا، از اهواز در حال حمل است و 
اميدواريم طى سه سال آينده اين طرح 

نيز به سرانجام برسد.
مديريت يكپارچه مخازن بهترين 
راهبرد توسعه ميدان هاى مشترك

مديريت  الگــوى  بهترين  بــورد 
مخازن مشــترك را مديريت يكپارچه 
دانست و افزود: اين امر به معناى وجود 
كار علمى، مطالعاتى و اجراى مشترك 
از طريق راه اندازى يك شركت مشترك 
است.وى با اشاره به همكارى مطلوب با 
كشور همسايه شريك در ميدان هنگام، 
افزود: هم اكنون تبادل اطالعاتى خوبى 
با آنها در اين زمينه داريم. در برداشــت 
نفت از ميدان هاى مشترك، در مجموع 
توليد تجمعى  نســبت بــه رقباى خود 

عقب نيستيم.
بررسى پيشنهادهاى  جمع آورى 

گازهاى همراه نفت
بورد بــا اشــاره بــه پروژه هاى 
جمع آورى گازهــاى همراه نفت گفت: 
مكعب  فوت  ميليــون  جمع آورى 300 
گاز همراه ميدان فروزان و مقاديرى نيز 
در ميدان ســيرى در دستور كار داريم، 
هم اكنــون نيز دو شــركت داخلى نيز 
پيشنهادهاى فنى خود را در اين ارتباط 
ارائه كرده اند كه در حال بررســى آنها 
هســتيم.مديرعامل شركت نفت فالت 
قاره با تاكيد بر اينكه هدف ما به حداقل 

رساندن سوختن گازهاى همراه نفت 
اســت، تاكيد كرد: چنانچه مذاكرات با 
شــركت هاى داخلى به نتيجه برسد و 
پروژه ها اجرايى شــود، گاز مشعل اين 
ميدان ها به صفر مى رســد.وى  درباره 
اليه نفتــى پارس جنوبى و برداشــت 
نفت از ايــن اليه نيز گفــت: تاكنون 
20 محمولــه از نفت توليدى اليه نفتى 
پــارس جنوبى بارگيرى و صادر شــده 
و  توليد نفــت از اين اليه طبق برنامه 
و با ميانگين مناســب انجام مى شــود.
بــورد با بيان اينكــه مديريت مخزن و 
مديريت بهره بــردارى از اليه نفتى را 
در دســتور كار داريم، يادآور شد: هزينه 
بهره بردارى و توليد ايران در اليه نفتى 
پارس جنوبى نســبت بــه طرف مقابل 

حدود يك چهارم است.
امضاى قرارداد مطالعات 4 مخزن

همچنيــن زرير گــودرزى، مدير 
فنى شــركت نفــت فالت قــاره در 
اين نشست با اشــاره به اجراى طرح 
به روزرســانى مطالعات مخزن در اين 
شركت تصريح كرد:  قرارداد مطالعات 
مخزن ســه ميدان فــروزان، درود و 
ابوذر پارســال امضا شد و طى ماه هاى 
آينــده قراردادهــاى مطالعات مخازن 
ميدان هاى بهرگانسر، هنديجان، نوروز 
و هنگام نيز امضا خواهد شد.گودرزى 
ادامه داد: با احتســاب ضريب بازيافت 
حدود 37 درصدى ميدان هاى مشترك 
نفتى شركت نفت فالت قاره، تاكنون 
بالغ بر 83 درصد ذخاير قابل برداشت 
نفت از اين ميدان هاى برداشــت شده 

است.

رايزنان اقتصادى 4 كشور مهمان منطقه ويژه پارس شدند

برگزيدگان سومين المپياد علمى، پژوهشى مهندسى نفت اعالم شدند

مديرعامل ســازمان منطقه ويژه پارس در نشست 

با رايزنان اقتصادى چهار كشــور بلژيك، ژاپن، آفريقاى 

جنوبى و جمهــورى آذربايجان گفت: همكارى با ايران به 

نفع اقتصاد دنيا و تجارت جهانى است.

به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان منطقه 
ويژه اقتصادى انرژى پارس، ســيدپيروز موســوى در 
نشست با رايزنان اقتصادى چهار كشور در اين منطقه، 
ضمن خوشــامدگويى به رايزنان اقتصــادى و تاكيد بر 
نقش اســتان بوشهر در اقتصاد كشور گفت: اين منطقه 

به دليل حجم ســرمايه گذارى هاى انجام شده و درآمد 
حاصل از آن به عنوان پايتخت انرژى كشــور شناخته 
مى شــود و ذخاير گاز اين منطقه به تنهايى 8 درصد از 
كل ذخاير گازى جهان اســت.وى با اشاره به عالقه و 
همكارى بعضى از شركت هاى مطرح نفتى جهان براى 
ســرمايه گذارى در اين منطقه گفت: ذخاير قابل توجه 
آن و مزيت اقتصادى طرح هاى باالدستى و پايين دستى 
در اين منطقه همواره مورد توجه بوده است. مديرعامل 
ســازمان منطقه ويژه پارس ادامــه داد: ايران همواره 

خواســتار همكارى با همه كشورهاست و وزارت نفت 
نيز براى مشاركت فعال با كشورها در زمينه هاى مرتبط 
با توســعه صنعت نفت آمادگى كامل دارد. موســوى با 
اشــاره به مزيت ها و فرصت هاى چشمگير اقتصادى در 
اين منطقه گفت: اين منطقه از كشــور به دليل نزديكى 
به خوراك و آبراه بين المللــى خليج فارس و همچنين 
زيرســاخت هايى نظير بندر و فرودگاه فرصتى مناسب 
براى ســرمايه گذارى در صنايع باالدستى، ميان دستى 
و پايين دستى اســت و در صورت ارائه درخواست هاى 

سرمايه گذارى، مشــوق هاى اقتصادى ايجاد طرح ها در 
مناطق ويژه نيز بــه آنها تعلق خواهد گرفت.مديرعامل 
منطقه ويژه پارس اين منطقه را هاب انرژى خليج فارس 
در آينده اى نه چندان دور دانســت و تاكيد كرد: وجود 
24 فاز پااليشــگاهى، 30 طرح پتروشيمى، دو منطقه 
تخصصى و ويژه در پارســيان و المرد ظرفيت بســيار 
بزرگى پيش روى ســرمايه گذاران اســت و بى شــك 
همكارى در اين زمينه مى تواند تامين انرژى را تضمين 

كند. 

سومين المپياد علمى، پژوهشى مهندسى نفت كشور 

(اويلمپيك) در دانشــگاه صنعتى شريف برگزار و يكى از 

كارشناسان مديريت برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى نفت 

رتبه نخست را به دست آورد.

بــه گزارش دانــش نفت به نقــل از مديريت 
برنامه ريزى تلفيقى شــركت ملــى نفت ايران، آيين 
اختتاميه ســومين المپياد علمى، پژوهشى مهندسى 
نفــت با هدف غربالگرى افراد نخبه دانشــگاهى – 
صنعتى و به منظور ايجــاد بانك جامع اطالعاتى در 
زمينه هاى خاص در دو ســطح ملــى و بين المللى 
شــانزدهم اســفندماه ســال گذشــته در دانشكده 
مهندسى شيمى و نفت دانشگاه صنعتى شريف برگزار 
شــد.بر اســاس اين گزارش، ســومين دوره المپياد 
علمى، پژوهشى مهندسى نفت با حمايت و همكارى 

معاونــت علمى و فنــاورى و مركــز همكارى هاى 
تحول و پيشرفت رياســت جمهورى، وزارت علوم، 
تحقيقات و فنارى، وزارت نفت كشور عراق، شركت 
ملى نفت ايران و ســتاد توسعه فناورى حوزه انرژى، 
در دو بخــش علمى و پژوهشــى و بــا حضور 250 
شركت كننده از بيش از 60 دانشگاه، شركت و مركز 
پژوهشــى، به ميزبانى دانشگاه صنعتى شريف در دو 
بخش علمى و پژوهشــى برگزار شــد كه در بخش 
پژوهشــى المپياد مهندسى نفت، 78 طرح ارسالى از 
45 دانشگاه داخلى و خارجى در پاسخ به 11 چالش 
صنعتى مطرح شده داورى شدند.معاونت برنامه ريزى 
تلفيقى شركت ملى نفت ايران درباره طرح ارائه شده 
در ايــن المپياد اعالم كرد: بــا توجه به فعاليت هاى 
توسعه اى شركت ملى نفت ايران و پروژه هاى توسعه 

و نگهداشــت توليــد كه نقش محورى در توســعه 
صنعــت نفت و زنجيــره آن دارند، ســرمايه گذارى 
كافى براى توليد مســتمر و صيانتــى در اين زمينه 
ضرورى اســت، زيرا اگر سرمايه گذارى صنعت نفت 
متناسب با نياز مخازن نباشد توليد نفت  و گاز كشور 
با روند كاهشــى روبه رو خواهد شــد. بدين منظور و 
براى حل مشكالت كشور و پاسخ به نيازهاى ارزى، 
امكان ســنجى ميزان هزينه كرد ريالى در پروژه هاى 
باالدســتى و به ويژه توســعه و نگهداشت توليد در 
طراحى روش هاى تامين مالى حائز اهميت اســت و 
بر اين اســاس بايد نقش ريــال در فازهاى مختلف 
پروژه تعيين و براســاس حجم كل پروژه روش هاى 
نوآورانه براى تامين مالى - ريالى آن در بازار سرمايه 
طراحى شــود.عبدالصمد رحمتى در طرح پيشنهادى 

خود كه توانست رتبه نخست سومين المپياد علمى، 
پژوهشى مهندســى نفت دانشگاه شريف را دريافت 
كند، ابتدا بــه جمع آورى اطالعات، دســته بندى و 
اولويت بندى فازهاى مختلف توســعه اى يك ميدان 
پرداخت و سپس در هر بخش حجم ريالى انجام فاز 
را مشــخص كرد. وى همچنين در بخش دوم طرح، 
ابزارهاى متعدد موجود در بازار ســرمايه و متناسب 
با موضــوع تامين مالى از بازار ســرمايه را تعيين و 
در نهايت روش هاى اجرايــى تامين مالى از طريق 
آن ابزار را طرح ريــزى كرد.رحمتى پيش از اين نيز 
مقام نخست نخستين مســابقات مهندسى نفت در 
دانشــگاه اميركبير و همچنين مقام نخست دومين 
المپياد مهندسى نفت كشور در دانشگاه شريف را از 

آن خود كرده است.

چهار پروژه از 33 بسته كارى 
طرح هاى نگهداشت و توليد و 
افزايش توليد شركت ملى نفت 

ايران مربوط به اين شركت 
است، ارزش اين بسته ها حدود 
800 ميليون دالر است كه يك 
پروژه در دست اجراست، دو 

پروژه در مرحله انعقاد قرارداد 
است و پروژه ميدان فروزان 
نيز به عنوان بسته آخر تا نيمه 
نخست امسال نهايى مى شود

هم اكنون حدود 100 شناور 
پشتيبانى شركت نفت 

فالت قاره در دريا فعاليت 
مى كند و بازار بزرگى را در 
اختيار بخش خصوصى قرار 
داده است، ضمن اينكه در 

بخش هاى حفارى و نگهداشت 
توليد شاهد حضور جدى اين 

بخش هستيم
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

يادداشت

يادداشت

سرآمدى و رقابت پذيرى در تراز جهانى؛ 
چشم انداز شركت ملى گاز ايران تا سال 1404

غالمرضا بهمن نيا
مدير هماهنگى و نظارت بر توليد شركت ملى گاز ايران

براى ســرآمدى و رقابت پذيرى در تراز جهانى كه چشــم انداز ما در 
ســال 1404 مى باشد، نقشه اســتراتژيكى تدوين كرده كه در آن به چهار 
عنصــر حياتى پااليش ايمن، پايدار، بهــره ور و پاك نگاه ويژه اى دارد. در 
اين راســتا، جهت گيرى راهبردى مديريت معطــوف به 10 برنامه كالن 
در حوزه هاى مختلف مثل برون ســپارى مديريت ريســك و تاب آورى، 
بهينه سازى كيفى و كمى توليد و سبد محصوالت، بازيافت مشعل و هفت 
برنامه ديگر مى شــود. شــاخص هاى مربوطه در اين زمينه براى دستيابى 
به اهداف و تحقق برنامه اســتراتژيك با همكارى خوب تمام شركت هاى 
پااليش گاز فراهم شده، لذا انتظارى كه ما از شركت كنندگان در نمايشگاه 
24 داريم، اين است كه ما را در تحقق اين اهداف يارى كنند. خوشبختانه 
بستر و مسير شفاف و سالم ورود تمام ذينفعان ما براى اين مجموعه وجود 
دارد و در بحث مديريت مصــرف انرژى، ما اعتقاد داريم امكان همكارى 
با شــركت هايى كه در اين حوزه تجارب مناســب و حتى مشاركت هاى 
بين المللــى دارند، وجود دارد، لذا از همين جــا، اين آمادگى براى دريافت 
پيشنهادات اعالم مى شــود. در موضوع توسعه كسب و كارهاى جديد كه 
يكى ديگر از جهت گيرى هاى راهبردى ما نيز هست، انتظار از شركت هاى 
صاحب دانش فنى و بخصوص شــركت هاى دانش بنيان جوان اين است 
كه در توســعه و تأمين فناورى هاى پااليشــگاه حضور فعال داشته باشند 
كه اين امر به ويژه خود را در بخش ســاخت قطعات و تجهيزات فرآيندى، 
تأمين مواد شــيميايى و تهيه كاتاليست هاى مورد نياز پااليشگاه به خوبى 
نشــان مى دهد؛ چراكه در اين حوزه با توجه به اعتمادى كه از سوى اين 
مديريت و تمام مديران عامل شــركت هاى پااليــش گاز به اين عزيزان 
جوان وجود دارد، آن ها مى توانند كار خود را با ســرعت خوبى شروع كنند 
و مطمئن باشــند كه ما از اين مساله به شــدت استقبال مى كنيم. اين در 
حالى است كه شركت هايى كه در زمينه مديريت دارايى فيزيكى، تجارب 
مناسب و بين المللى دارند نيز مى توانند شركت را در دستيابى به چشم انداز 
تعيين شــده يارى كنند، ضمن آن كه در زمينه استفاده از توان مالى بخش 
خصوصى از طريق ســرمايه گذارى در بخش هايى از پروژه هاى پااليشگاه 
نظير جمع آورى گازهاى فلر و بهينه سازى انرژى، اين عالقه مندى در اين 
مديريت وجود دارد. پااليشگاه ها در بخش هاى مختلف مثل انرژى، كنترل 
كميت و كيفيت محصوالت، آب و ساير المان هاى ارزيابى در سال گذشته، 
عملكرد مناســبى داشتند. در خصوص شرايط پااليشگاه ها در سال 98 نيز 
بايد بگويم كه براى تحقق برنامه هاى استراتژيك، سامانه اى به اين منظور 
تهيه كرده و در كليه پااليشگاه ها و اين مديريت نصب كرده ايم تا هر ماه با 
پايش همه شاخص ها و برنامه هاى بهبود كه توسط بخش هاى مهندسى و 
توليد تهيه شده، عملكرد شركت ها پايش  شوند كه انشاءا... به جهت اجراى 
تمام و كمال منويات رهبرى، تحقق سياستها و استراتژيهاى شركت ملى 
گاز ايران بهتر از ســال 97 شــود. همكاران ما مدل ارزيابى را استخراج 
كرده اند كه بر اســاس اين رتبه بندى، پااليشگاه ها به دو گروه تقسيم شده 
و براى هم تراز كردن امتيازات، ضريب پيچيدگى را لحاظ كرده اند كه اين 
امر براى اولين بار در شركت ملى گاز ايران مطرح شده است. جهت گيرى 
كلى ما در ســال به ســمت رونق توليد در بخش توليد گاز و نيز در بخش 
كمك به رونق توليد بخش هاى خصوصى است و اين مهم در حال حاضر 
توســط بخش خصوصى و از طريق كانال دريافت خدمات مهندسى انجام 
مى شــود، ضمن آن كه تأمين كاالهاى مورد نياز پااليشگاه ها نيز از سوى 
توليدكنندگان داخلى مى باشد و حمايت از توليد داخلى بهترين رويكرد در 
اين زمينه اســت. از اين بابت خوشــبختانه ما در سال 97 نزد ملت عزيز 
ايران ســرافراز شديم؛ چراكه تمام پااليشگاه هاى ما با تمام ظرفيت، توليد 
داشــتند و همانطور كه ديديد در زمستان 97 ما هيچ نگرانى از بابت قطع 
گاز نداشتيم و حتى بخاطر مازاد توليد، در بازه اى از فصل زمستان، واردات 
گاز را هم كه در ســال هاى گذشته داشتيم، قطع كرديم، ضمن آن كه در 
بخش تأمين قطعات يدكى دســتگاه هاى دوار و ثابت ما اعتقاد داريم كه 
بخــش خصوصى با نگاه ويژه مديرعامل شــركت ملى گاز به اين بخش، 
مى تواند فرصت را مغتنم شــمرده و در رونق توليد در بخش خود و بخش 

توليد گاز بيش از پيش فعاليت كنند.

گازگاز

سرپرست شركت مهندسى و توسعه گاز ايران خبر داد:

اجراى 4100 كيلومتر خط لوله انتقال گاز تا افق 1404
سرپرست شركت مهندسى و توسعه 

گاز از اجراى 580 كيلومتر خط انتقال گاز 

در ســال 98 و اجراى 4100 كيلومتر خط 

انتقال گاز تا افق 1404 خبر داد.

بهرام صلواتى در حاشيه روز پايانى 
بين المللى  نمايشــگاه  بيست وچهارمين 
نفــت، گاز، پااليــش و پتروشــيمى در 
نشســت با اصحاب رســانه بــه ارائه 
گزارشــى از عملكرد اين شــركت در 
ســال 97 و همچنين برنامه هاى پيش 
رو پرداخــت و گفت: ســال 97 ســال 
پركارى براى شركت مهندسى و توسعه 
گاز ايران بود و اين شــركت به عنوان 
بازوى اجرايى شــركت ملــى گاز ايران 
تاثير زيادى بر اشتغال زايى و ايجاد رفاه 
براى مردم داشته است.وى به پاره اى از 
اقدام هاى انجام شده در سال 97 اشاره 
كرد و افزود: در زمينه خطوط انتقال گاز، 
اين شركت موفق به اجراى پروژه هاى 
انتقال گاز اتان، كهنوج - جيرفت، انتقال 
خط گاز تقويتى كاشــمر، افتتاح بخشى 
از خط نهم سراســرى گاز و خط انتقال 
گاز سربيشه - نهبندان شد كه مجموع 
اين خطوط 737 كيلومتر است.سرپرست 
شــركت مهندسى و توســعه گاز درباره 
اقدام هــاى پيرامون تاسيســات تقويت 
فشار گاز شركت مهندسى و توسعه گاز 
ايران، اظهار كرد: اين شركت موفق به 
اجراى 20 واحد از تاسيسات اهواز مربوط 
به خط ششم سراســرى گاز، 10 واحد 

تاسيسات خورموج و 10 واحد تاسيسات 
آب پخش مربوط به خط پنجم سراسرى 
انتقال گاز شد همچنين افتتاح پااليشگاه 
ايســتگاه  گاز،  بوداركننده  مــاده  توليد 
اندازه گيرى كمى و كيفى گاز و همچنين 
پســت برق پشتيبان به مقدار 132 كيلو 
ولت از اهم اقدام هاى اين شــركت در 
حوزه توسعه پااليشــگاهى كشور بوده 
اســت.صلواتى در ادامه به فعاليت هاى 
انجــام شــده در زمينه ديســپچينگ، 
مخابرات و فيبر نورى اشــاره كرد و با 
بيان اينكه پــروژه مخابرات خط انتقال 
گاز سوم آذربايجان به طول تقريبى 930 
كيلومتر از سوى اين شركت انجام شده 
اســت، اظهار كرد: همچنين پروژه هاى 
پاريز-كرمان به طول 200 كيلومتر فيبر 
نورى و پروژه ســاختمان مركز پشتيبان 
ديسپچينگ شــركت ملى گاز از جمله 
مهندسى  شركت  كه  است  فعاليت هايى 
و توســعه گاز ايران موفق به اجراى آن 
در سال 97 شــد.وى به طرح هاى اجرا 
شــده در زمينه ذخيره سازى گاز طبيعى 
اشاره كرد و يادآور شد: تهيه اسناد فنى 
و قــراردادى فاز دوم ذخيره ســازى گاز 
 ،BOT در ميدان شــوريجه بــه روش
تكميل امكان ســنجى ذخيره سازى گاز 
در ميدان قزل تپه و انعقاد پيمان حفارى 
چاه ارزيابــى و پايــان مطالعات پيش 
امكان ســنجى گاز در ميدان هاى باباقير 
و بانكول از جمله پروژه هاى اجرا شــده 

ســال 97 در حــوزه ذخيره ســازى گاز 
طبيعى است.سرپرست شركت مهندسى 
و توســعه گاز تصريــح كرد: پيوســتن 
ايران بــه جمع توليدكنندگان مركاپتان، 
افتتــاح خط لولــه انتقــال گاز اتان از 
ســايت 2 پارس جنوبى به مجتمع هاى 
اندازه گيرى  ايســتگاه هاى  پتروشيمى و 
گاز خروجــى پااليشــگاه هاى پــارس 
جنوبى، افتتاح پروژه هاى زنجيره ارزش 
ميــدان گازى پارس جنوبى از ســوى 
بهره بردارى  با  هم زمان  رئيس جمهورى 
رســمى از فازهاى 13 و 22 تا 24 پارس 
جنوبى، ارتقــاى مديريت زمان- هزينه 
در اجراى پروژه با اســتانداردهاى فنى، 
كيفى و ايمنى و همچنين توســعه ديگر 
پروژه هاى زيرساخت هم زمان با توسعه 
خطــوط انتقــال از اهم دســتاوردهاى 
شــركت مهندسى و توسعه گاز ايران در 

سال 97 است.

اجراى 580 كيلومتر خط انتقال گاز در 
حال اجراست

صلواتى در ادامه به اهم برنامه هاى 
سال 98 شركت مهندســى و توسعه گاز 
پرداخــت و اظهار كــرد: در حوزه خطوط 
انتقال گاز تكميل 850 كيلومتر خطوط در 
حال اجرا، 2 هزار كيلومتر پيمان ســپارى 
و تاميــن حداقــل 200 كيلومتر ورق و 
لولــه 56 اينچ انجام خواهد شــد.وى به 
طرح هــاى ذخيره ســازى گاز طبيعى كه 
امسال به بهره بردارى مى رسد اشاره كرد 
و افزود: پيمان ســپارى توسعه ميدان هاى 
شوريجه و ســراجه، حفر چاه ارزيابى در 
تكميل  همچنين  و  قزل تپــه  ميدان هاى 
طرح جامع توسعه (MDP) ميدان نصرآباد، 
تكميــل ميترينگ ايســتگاه بــازرگان، 
ايالم  پااليشــگاه  توسعه  پيمان ســپارى 
و احــداث مخزن ذخيره ســازى ميعانات 
گازى از جملــه ايــن طرح ها هســتند.

و به گفته سرپرست شــركت مهندسى 
ميدان  مطالعاتى  طرح هاى  گاز،  توســعه 
مختار، ســاختار قزل تپه، مخزن نصرآباد، 
ميدان هاى باباقيــر و بانكول و طاقديس 
يورتشــا و همچنين توســعه ميدان هاى 
شــوريجه و سراجه قم از جمله طرح هاى 
ذخيره ســازى گاز طبيعى است كه امسال 
ازســوى شركت مهندســى و توسعه گاز 
اجرايى خواهد شــد.صلواتى به مهم ترين 
برنامه هاى شركت مهندسى و توسعه گاز 
در افق 1404 اشــاره كرد و گفت: اجراى 
4 هزار و 100 كيلومتــر خط انتقال گاز، 
300 هزار مترمربع مجتمع اداره ها، بيش 
از 20 واحد اصلى تاسيسات تقويت فشار، 
پنج طرح اصلى واحدهاى پااليشــگاهى 
و ســامانه هاى اندازه گيــرى و 100 هزار 
خواهد  انجام  بهره بردارى  مراكز  مترمربع 

شد.

مديرعامل شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد:

صنعت گاز با 53 سال خدمت از موفق ترين شركت ها در خدمت رسانى به مردم است

ساخت كنتورهاى گاز بر مبناى فناورى اينترنت اشيا به سفارش شركت ملى گاز

گاز  پااليــش  شــركت  مديرعامــل 

شهيد هاشمى نژاد گفت: شركت ملى گاز ايران 

با قدمت بيش از 53 سال خدمت يكى از موفق 

ترين شركت ها در خدمت رسانى به مردم بوده 

است.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط 
عمومى شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد، 
مهندس سيد مجيد منبتى در ديدار با جمعى 
از فرهنگيان استان خراسان رضوى با تبريك 
هفته بزرگداشــت مقام معلم افزود: بخشــى 
از دســتاوردهاى پااليشگاه، اخالقيات، چشم 
انداز و تربيت متخصصين فعال در اين صنعت 
مرهون تالش بى دريغ معلمان در جاى جاى 
ايران اسالمى اســت.وى با بيان اينكه نقش 
آموزش و پرورش در تربيت نيروى انســانى 

تعيين كننده است اظهارداشت: موفقيت هاى 
و  زحمــات  مرهــون  گاز  صنعــت  امــروز 
تالش هاى شــما عزيزان در تربيت نيروهاى 
متخصص و خدمت رســانى كارشناســان به 
هموطنان در كشــور اســت.مهندس منبتى 
با اشــاره به فعاليت چهار شــركت در منطقه 
شمال شرق كشور شــامل نفت و گاز شرق، 
پااليش گاز شهيد هاشــمى نژاد، منطقه چهار 
عمليات انتقال گاز و شــركت گاز اســتانى 
خراســان رضوى بيان كرد: هــر يك از اين 
چهار شركت با هم پوشانى فعاليت هاى خود 
نقش مهمى در گاز رسانى به صنايع و مصارف 
خانگى و خدمت رسانى به استان هاى شمال 
و شمال شــرق كشور دارند.اين مقام مسئول 
تاكيد كــرد: امروزه موضوع انــرژى و بهره 

مندى از آن يكى از الزامات هر دولتى اســت 
و اگر زمينه هــاى بهره مندى از انرژى پايدار 
باشــد باعث تحرك صنعتى خواهد شــد كه 
دستاورد آن افزايش سطح درآمد و رفاه براى 

جمعيت و ملت ها خواهد بود.وى ادامه داد: با 
توجه به موضوع گرم شــدن زمين و خطراتى 
كه وجود دارد ساير كشورهاى بحث گازهاى 
گلخانه اى را كاهش دهند و به سمت استفاده 

از انــرژى الكترونيكــى گام بردارند و انتظار 
ما اينســت كه مصرف نفــت كاهش يافته و 
مصرف گاز به عنوان انرژى پاك افزايش يابد.
مهندس منبتى بــا بيان اينكه در حال حاضر 
گاز در ســبد انرژى گسترش پيدا كرده است 
خاطر نشــان كرد: همزيستى مسالمت آميز و 
الزمه دريافت انرژى بين دو كشــور، عالوه 
بر تمهيــدات اقتصادى صادرات گاز در ايجاد 
پايــدارى امنيت تاثيرگذار اســت.مديرعامل 
شــركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد يادآور 
شــد؛ در حال حاضر 700 ميليون متر مكعب 
گاز در كشور اســتخراج، تصفيه و به خطوط 
انتقــال تحويل داده مى شــود كه در بخش 

خانگى و صنايع مورد استفاده قرار مى گيرد.

مديرعامل يكى از شركت هاى پيمانكار بخش خصوصى 

ايرانى اعالم كرد كــه كنتورهاى هوشــمند و ارتقاءيافته به 

سفارش شــركت ملى گاز ايران و بر مبناى فناورى اينترنت 

اشياء با هدف كنترل سريع و دقيقه شبكه توزيع و مصرف گاز 

ساخته مى شوند.

محمدرضا جعفرى، مديرعامــل و عضو هيئت مديره 
يكى از شــركت هاى ايرانى است كه تمركز اصلى خود را بر 
توليد محصوالت مورد نياز صنعت گاز كشور از جمله كنتور 
هوشــمند گاز قرار داده است. در حاشــيه بيست وچهارمين 
نمايشــگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى با اين 

فعال صنعتى به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.
رســالت اصلى شما به عنوان يك شركت توليدكننده ايرانى   

چيست؟
ما يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان تجهيزات ايمنى، 
تنظيم و اندازه گيرى گاز شــهرى در ايــران و خاورميانه به 
شــمار مى رويم. در راســتاى تحقق اهــداف و برنامه هاى 
كالن ملى در ايجاد و توســعه شبكه گازرسانى سراسرى، با 
هدف خودكفايى و قطع وابستگى كشور در زمينه تجهيزات 
مورد نياز شــركت ملى گاز ايران، شركت هاى گاز استانى و 
مشــتركان گاز طبيعى، از ســال 1362 با طراحى و ساخت 
رگوالتور گاز شهرى پا به عرصه توليد تجهيزات صنايع نفت 
و گاز گذاشتيم و با فعاليت بيش از 35 ساله خود با عزم و اراده 
راسخ و با تكيه بر دانش فنى، نيروهاى متخصص و امكانات 
موجود توانســته ايم دستاوردهاى ارزشمندى در بومى سازى، 
نوآورى، توسعه و بهبود تجهيزات مورد نياز صنايع نفت و گاز 
كشور به دســت آوريم.اكنون طراحى و توليد انواع رگوالتور 

گاز شــهرى در ظرفيت هاى 5 تا 160 مترمكعب بر ساعت، 
كنتور گاز شــهرى در انواع مختلف فوالدى و آلومينيومى و 
همچنين تجهيزات و دستگاه هاى تست و كاليبراسيون كنتور 
و رگوالتور گاز را انجام مى دهيم كه بر اين اساس، با توجه به 
عزم دولت در هدفمندسازى مصرف انرژى و نياز مبرم كشور 
به نوسازى و هوشمندسازى تجهيزات اندازه گيرى گاز شهرى 
و لزوم كنترل دقيق و مديريت مصرف مشتركان گاز كشور 
با اســتفاده از فناورى هاى روز دنيا، اقدام به طراحى و توليد 
نســل جديد كنتور هوشمند گاز شهرى مبتنى بر تكنولوژى 

NB_IOT كرده ايم.
در زمينه توليد كنتورهاى ارتقايافته چقدر فعال هستيد؟  

از حدود ســه ســال پيش مجوز ســاخت كنتورهاى 
ارتقايافته را دريافت كرديم و دومين شــركت داخلى بوديم 
كه اين مجوز را دريافت كرديم. ســاخت اين كنتورها به طور 
كامل با تكيه بر توان و دانش ايرانى انجام مى شــود. در يك 
سال اخير بيش از 300 هزار كنتور ارتقا يافته در اين شركت 
توليد شده است و براى امسال هم 500 هزار دستگاه كنتور 

ارتقايافته ديگر توليد مى كنيم.
ويژگى هاى مهم اين محصول چيست؟  

پردازنــده با تكنولوژى Ultra Low Power، مديريت 
مصرف توان (مصرف بســيار پايين در حين ســرعت كارى 
باال)، الگوريتم رمزگذارى، قابليت تشــخيص چرخش كنتور 
(تشخيص دستكارى)،  اســتفاده از سنسور دما با دقت 0/1 
درجه سانتيگراد، قابليت نمايش دو زبان فارسى و انگليسى، 
قابليت باز و بست شــير برقى در محل يا از راه دور، قابليت 
نمايــش 70 روز گاز، قابليت نمايش ميزان مصرف تصحيح 

شده، مصرف تحت هشدار، رويدادها، حالت كنتور، وضعيت 
باترى، ســاعت و تاريخ و قابليت تشخيص باز شدن درب از 
جمله ويژگى هاى اين كنتورها هستند.همچنين مى توان به 
مواردى مانند حافظه پايدار، حفظ داده ها با قطع برق به مدت 
20 سال، حافظه مجزا جهت ذخيره ســازى، پورت نورى با 
قابليت خواندن و نوشتن امن، جبران سازى و تصحيح حجم 
گاز مصرفى در دماهاى مختلف و برد هوشــمند ارتباطى با 

فناورى اينترنت اشيا از ديگر ويژگى هاى اين كنتورهاست.
شــركت ملى گاز ايران از محصوالت توليدى شــما حمايت   

مى كند؟
اين شــركت در ســال هاى اخير تصميم به استفاده از 
تكنولوژى روز دنيا بر مبناى اينترنت اشيا گرفته است. ما نيز 
كنتورهاى هوشمند خود را با همراهى اپراتورهاى تلفن همراه 
و بر مبناى بهره مندى از اينترنت اشيا توليد مى كنيم. استفاده 
از اين كنتورها سبب مى شود تا شركت ملى گاز ايران بتواند 

كنتور را در هر كجا كه باشد به صورت آنالين كنترل كند.
كنتورهاى ارتقايافته اى كه در يك سال اخير توليد كرده ايد را   

به شركت ملى گاز ايران تحويل داده ايد؟
بله. شركت هاى گاز استانى مانند شركت گاز استان هاى 
زنجان، همدان و قم تاكنون از كنتورهاى ارتقايافته توليدى 
ما استفاده كرده اند. امســال بزرگ ترين قرارداد ما مربوط به 
شــركت گاز استان تهران اســت كه بايد 700 هزار دستگاه 
كنتور ارتقايافته را به اين شــركت تحويل دهيم كه تاكنون 

حدود 300 هزار دستگاه از اين رقم، ساخته شده است.
ساخت كنتورهاى هوشمند گاز چه فرآيندى را سپرى مى كند   

و چه ويژگى هايى دارد؟

كنتورهاى هوشمند گاز هنوز به مرحله توليد انبوه نرسيده 
است. موضوعات مختلفى فراتر از شركت ملى گاز ايران بر روى 
ساخت كنتورهاى هوشمند گاز اثرگذار است. برد الكترونيك اين 
كنتورها در داخل كارخانه طراحى شده است. نرم افزار كنتور را 
نيز فارسى ســاز كرده ايم تا كنتورخوان نيازى به ترجمه نداشته 
باشــد. از مهم ترين مزاياى كنتورهاى هوشمند اين است كه 
به صورت لحظه اى با مركز كنترل در ارتباط است و هر اتفاق 
كوچك و بزرگى را گزارش مى كند حتى اگر مشترك اقدام به 
باز كردن در كنتور كند نيز بالفاصله اين موضوع به مركز كنترل 
شــركت ملى گاز ايران اطالع داده مى شود كه بر اين اساس 
سطح تخلفات روى كنتورهاى گاز به صفر مى رسد.اين كنتورها 
در هركجاى دنيا كه باشند قابل كنترل هستند نه فقط در تهران 
بنابراين بعد مســافت براى كنترل اين كنتورها مطرح نيست. 
كنتورهاى هوشمند حاصل فناورى روزآمد دنيا هستند و ضريب 
ايمنى بسيار بااليى دارند. ما فرآيند ساخت كنتورهاى هوشمند 
را به طــور كامل و بدون خريد فناورى از خارج، بومى ســازى 
كرده ايم. همه طراحان ما ايرانى هســتند و از هيچ كارشناس 
خارجى براى ساخت اين كنتورها كمك نگرفته ايم. هركدام از 
اجزايى را كه الزم بوده است از خارج كشور تهيه شود خودمان 
خريدارى و در داخل كشــور از آن اســتفاده كرده ايم كه البته 
امكان داخلى سازى اين قطعات نيز در داخل كشور وجود دارد.
برخى از قطعات مورد نياز اين كنتورها مربوط به ساخت داخل 
نيست، بلكه همواره در انحصار چند كشور توليدكننده قطعات 
الكتريكى بوده اند. مهم اين اســت كــه ما قطعات مورد نياز را 
تامين كرده و با استفاده از آنها به هدف خود براى ساخت كنتور 

هوشمند دست يافته ايم. 

راهبرى بهينه شبكه گاز كشور با تكيه بر توليد 
داخلى

مهدى جمشيدى دانا 
مديريت ديسپچينگ شركت ملى گاز ايران

مديريت ديســپچينگ با تكيه بر دانش، تخصــص و توليد ايرانى، 
شــبكه گاز كشــور را به صورت بهينه براى تحقق رونــق توليد راهبرى 
مى كند. مديريت ديســپچينگ شــركت ملى گاز ايران با راهبرى بهينه 
شبكه گاز كشور، اتخاذ تدابير الزم براى مديريت شبكه، تكيه بر توليدات 
داخلى و تامين كامل گاز مورد نياز بخش هاى مولد كشــور و نيروگاه ها، 
نقش بســيار مهمى در عملياتى كردن شعار «رونق توليد» دارد. مشاركت 
در تدوين برنامه هاى تعميرات اساســى پااليشگاه ها، خطوط انتقال گاز و 
تاسيســات تقويت فشار گاز تنها بخشى از اين نقش مهم و حياتى است. 
اين مديريت در ســال 97، راهبرى شــبكه گاز كشور در فصل سرد را با 
انتخاب آرايش بهينه خطوط و تاسيسات تقويت فشار گاز به گونه اى انجام 
داد كه در زمستان 1397، گاز بخش خانگى كشور 100 درصد تامين شد. 
در همين حال، شناســايى و پيگيرى اجراى پروژه ها و ملزومات مورد نياز 
براى انتقال حداكثرى گاز توليدى از ميدان هاى مشــترك پارس جنوبى 
و طرح توســعه ســامانه پيش بينى مصرف گاز بخش خانگى در مديريت 
ديســپچينگ شركت ملى گاز از جمله اقدام هايى است كه براى گذراندن 

زمستانى آرام در سال 98 انجام مى شود.

در زمينه خطوط انتقال گاز، 
اين شركت موفق به اجراى 
پروژه هاى انتقال گاز اتان، 

كهنوج - جيرفت، انتقال خط 
گاز تقويتى كاشمر، افتتاح 

بخشى از خط نهم سراسرى 
گاز و خط انتقال گاز سربيشه 

- نهبندان شد كه مجموع اين 
خطوط 737 كيلومتر است

بخشى از دستاوردهاى 
پااليشگاه، اخالقيات، 
چشم انداز و تربيت 

متخصصين فعال در اين 
صنعت مرهون تالش بى 
دريغ معلمان در جاى 
جاى ايران اسالمى است
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

اخبارپرتوشیمی

مديرعامل پتروشيمى مرجان:
تكميل زنجيره متانول در دستور كار 

پتروشيمى مرجان قرار دارد
مديرعامل پتروشــيمى مرجان گفت: تكميل زنجيره متانول با هدف 

توليد محصوالت با ارزش افزوده بيشــتر در دستور كار اين شركت قرار 

دارد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــركت ملى صنايع پتروشيمى، 
قاسم مســعودى با اشاره به اينكه صنعت به ســمت استفاده از توان 
داخل رو آورده اســت، اظهار كرد: تحريم ســبب شده وابستگى ما به 
دانش خارجى كم شــود و اكنون استفاده از توان داخل در بخش هاى 
مختلف صنعت پتروشــيمى با توجه به تخصص و تجربه موجود در اين 
صنعت در حال گســترش است.وى تصريح كرد: يك گروه تحقيقاتى 
براى مطالعه طرح هاى پايين دســت متانــول و تكميل زنجيره ارزش 
تشــكيل داديم تا محصوالتى با ارزش افزوده بيشتر از زنجيره متانول 
توليد كنيم.مديرعامل پتروشيمى مرجان با بيان اينكه با تعميرات انجام 
شده در مجتمع، مشــكالتى كه در زمان ساخت و طراحى ايجاد شده 
بود، برطرف شــده اســت، گفت: هم اكنون مجتمع پتروشيمى مرجان 
بــا 80 درصد ظرفيــت فعاليت مى كند و پيش بينى مى كنيم  امســال 
ظرفيــت توليــد از اين ميزان نيز فراتر رود. وى با اشــاره به اينكه در 
پتروشــيمى مرجان بيش از 80 درصد در ســاخت و راه اندازى از توان 
داخل اســتفاده شده اســت، افزود: باالى 90 درصد تجهيزات كمياب 
از داخل تامين مى شود.مســعودى در مورد كاتاليست هاى متانول ادامه 
داد: در حال مذاكره براى تامين كاتاليست از داخل هستيم كه شركت 
پژوهش و فناورى پتروشــيمى يا دو شــركت زيرمجموعه اســپك از 
گزينه هاى در حال بررسى هستند.پتروشيمى مرجان يكى از طرح هاى 
پيشرو با ظرفيت ساالنه يك ميليون و 650 هزار تن است كه در محل 
اجــراى پروژه هاى فاز 2 صنايع پتروشــيمى در منطقه ويژه اقتصادى 

انرژى پارس واقع در عسلويه استقرار دارد.

ايران در توليد يك كاتاليست كليدى 
پتروشيمى خودكفا شد

عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با بيان اينكه ايران 

انحصار توليد كاتاليســتى كليدى در پتروشــيمى را شكست، گفت: اين 

محصول در انحصار 2 كشــور و هزينه هر كيلوگــرم آن حدود 60 يورو 

است.

اميــر هومن كريمى، عضو انجمن ســازندگان تجهيزات صنعت 
نفت ايران بــا اعالم اينكه كاتاليســت آيرون موليبــدن براى توليد 
فرمالدهيد، به عنوان يك كاتاليز كليدى بومى سازى شده است، گفت: 
اين محصول در انحصار 2 كشــور و هزينه هر كيلوگرم آن حدود 60 
يورو است. در حال حاضر 14 مجتمع پتروشيمى در كشور از كاتالسيت 
آيرون موليبدن براى توليد فرمالدهيد استفاده مى كنند.وى افزود: دانش 
فنى اين محصول استراتژيك تنها در اختيار دو كشور سوئد و ايتاليا بود 
كه در دوران تحريم هيچكدام از اين كشــورها كاتاليست صنايع توليد 
فرمالدهيد را تأمين نكردند. قبل از دوران تحريم، همكارى مشــتركى 
در ايران در حوزه توسعه فناورى كاتاليست سنتز فرمالدهيد در مقياس 
نيمه صنعتى انجام شد كه طبق گزارش ها نتيجه درخشانى هم داشت. 
در نهــات اين موفقيت موجــب به عقد قراردادى براى بومى ســازى 
آن شــد. اين در حالى اســت كه طبق هماهنگى هاى انجام شده اين 
كاتاليست در تابستان امســال بارگذارى مى شود.طبق گفته اين عضو 
انجمن اســتصنا باتوجه به وجود بازارهاى منطقه براى كاتاليست سنتز 
فرمالدهيد، توليد و بومى سازى اين كاتاليست باعث مى شود تا در آينده 
نزديك عالوه بر صرفه جويى ارزى، دروازه هاى صادراتى كشور براى 

اين محصول باز باشد.

عزم جدى منطقه پارسيان براى توسعه هاب 
سوم پتروشيمى كشور

قائم مقام رئيس هيئت عامل ايميدرو در بازديد از منطقه پارســيان 

اســتان هرمزگان از عزم جدى منطقه ويژه اقتصادى پارســيان براى 

توسعه هاب سوم پتروشيمى كشور خبر داد.

بــه گزارش دانش نفــت به نقل از  روابــط عمومى منطقه ويژه 
اقتصادى پارســيان، عباس نعيمى قائم مقام و مشــاور ارشــد اجرايى 
سازمان توســعه و نوســازى معادن و صنايع معدنى ايران  با سفر به 
اســتان هرمزگان از پروژه هاى مختلف منطقه ويژه اقتصادى پارسيان 
بازديدكرد.وى در حاشــيه اين بازديد در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
روند مثبت اقدامات صورت گرفته در اين منطقه ويژه گفت: مجموعه 
پروژه هــاى قابل توجهى در منطقه ويژه اقتصادى پارســيان در حال 
شــكل گيرى و انجام اســت كه با توجه به اعالم اين منطقه از سوى 
وزير نفت به عنوان هاب ســوم پتروشيمى كشور و توجه بيش از پيش 
سرمايه گذاران بايد سرعت توسعه پروژه ها را افزايش دهيم.قائم مقام 
رئيس هيئت عامل ايميدرو همچنين اضافه كرد : با توجه به پيشرفت 
ساخت بندر بزرگ پارسيان به عنوان اولين و بزرگترين بندر تخصصى 
صنعت و معدن در كشــور و همچنين آغاز پروژه ساخت بزرگترين آب 
شــيرين كن غرب آسيا و افتتاح انبار كارخانه آلومينيوم جنوب در سال 
جارى ايميدرو عزم خود را براى توســعه هر چه بيشــتر منطقه ويژه 
اقتصادى پارسيان جزم كرده است و اين موضوع در دراز مدت مى تواند 
در اقتصاد كشــور اثرات بســيار مثبتى به بار بياورد.نعيمى همچنين در 
نشســت هاى جداگانه با هيئت مديره و معاونين اين منطقه اقتصادى 
و پيمان كاران بزرگ فعال در منطقه ضمن بررســى آخرين گزارش ها 
در خصوص مراحل اجرايى پروژه هاى دســتورات الزم جهت تســريع 
فعاليت ها را صادر كرد.همچنين با حضور قائم مقام ايميدرو از ســامانه 
ملــى ثبت نام متقاضايــان كار در منطقه ويژه اقتصادى پارســيان به 
نشــانىjob.psez.ir رونمايى شــد. با توجه به افق به كارگيرى 300 
هزار نيروى مستقيم و غير مستقيم در پروژه هاى اين منطقه اقتصادى 
عالقه مندان مى توانند با ثبت نام در اين سامانه و دريافت كد رهگيرى 

در پروژه هاى مختلف مشغول فعاليت شوند.

پتروشيمىپتروشيمى

با حضور معاونان وزير نفت؛

 نخستين قرارداد تأمين كاتاليست توليد متانول امضا شد
نخســتين قرارداد تأمين كاتاليست 

توليــد متانول ميان شــركت پژوهش و 

پتروشيمى سبالن  پتروشــيمى و  فناورى 

با حضــور معــاون وزير نفــت در امور 

پتروشــيمى و معاون مهندسى، پژوهش و 

فناورى وزير نفت امضا شد.

قرارداد تأمين كاتاليست بومى سنتز 
متانول روز شــنبه، 14 ارديبهشــت ماه 
در حاشــيه بيســت وچهارمين نمايشگاه 
و  پااليــش  گاز،  نفــت،  بين المللــى 
مديرعامل  پژوهان،  على  پتروشيمى بين 
شــركت پژوهش و فناورى پتروشيمى و 
محمد زالى، مديرعامل پتروشيمى سبالن 
و با حضور بهــزاد محمدى، معاون وزير 
نفــت و مديرعامل شــركت ملى صنايع 
پتروشــيمى و ســعيد محمدزاده، معاون 
مهندســى، پژوهش و فناورى وزير نفت 
تالش هاى  نتايــج  شد.براســاس  امضا 
شركت پژوهش و فناورى پتروشيمى براى 
ساخت كاتاليست بومى ســنتز متانول و 
قرارداد  پايلوت،  الزم و  انجام تست هاى 
تأمين اين كاتاليســت با شركت صنايع 
پتروشيمى سبالن كه از زيرمجموعه هاى 
شركت انرژى ســپهر است، امضا شد.با 
توجه به فراوانى گاز طبيعى در كشــور و 
ســختى صادرات آن از يك سو و لزوم 
ايجــاد ارزش افزوده باالتــر، تبديل گاز 
پتروشــيميايى  محصوالت  بــه  طبيعى 
يكى  است.  كرده  پيدا  دوچندانى  اهميت 
از ارزشــمندترين محصوالت اين تبديل 
گازى، متانول اســت كه به عنوان ماده 
اوليه بســيارى از صنايع ميان دســتى و 
پايين دســتى مورد استفاده قرار مى گيرد. 
بــه اين منظور با توجه بــه توليد كنونى 
متانول و طرح هاى توســعه اى در دست 
اجراى كشور، شركت پژوهش و فناورى 
پتروشــيمى براى كسب دانش فنى توليد 
كاتاليســت متانول گام برداشته و به اين 
مهم دست پيدا كرده است.ظرفيت متانول 
كشور هم اكنون، پنج ميليون و 44 تن و 
توليد آن در ســال هاى اخيــر با بازدهى 
بيــش از 96 درصد، حــدود 4.9 ميليون 
تن بوده است. با تكميل طرح هاى برنامه 
پتروشيمى كشور  صنعت  توســعه  پنجم 
تا ســال 1400 كه با هــدف تأمين نياز 
داخل كشور در سال هاى آينده و حضور 
در بازارهاى بين المللى طراحى شــده اند، 
ظرفيت متانول به حــدود 15.6 ميليون 

متانول  سنتز  رسيد.كاتاليست  خواهد  تن 
از خانواده كاتاليست هاى هم رسوبى بوده 
و در فرآيند ســنتز متانول قابل استفاده 
اســت. اين كاتاليســت از لحاظ فنى با 
كاتاليست هاى وارداتى قابل رقابت است 
و مى توانــد در تمامى واحدهاى توليدى 
فرآيند تاپســويى، كازاله و لورگى براى 
توليد متانول مورد استفاده قرار بگيرد. از 
مزيت هاى ديگــر آن مى توان به قيمت 
تمام شــده به مراتب پايين تر، ضايعات 
كمتر در مراحل ساخت و مهم تر از همه 
دانش فنى بومى اشــاره كــرد و با توليد 
داخلى آن ساالنه حدود 14 ميليون دالر 
صرفه جويى ارزى حاصل خواهد شــد و 
با توجه به امكانات شــركت پژوهش و 
همكار  شركت هاى  پتروشيمى و  فناورى 
توسعه دهنده در سال هاى آينده كشور از 
ورود اين كاتاليســت بى نياز خواهد شد. 
اين كاتاليست  شايان ذكر است، ساخت 
همسو با سياســت هاى اقتصاد مقاومتى 
اســت و با توسعه و رشــد در اين زمينه 
بــه خودكفايــى خواهيم رســيد.الگوى 
مصرف متانول مشتمل بر دو نوع سنتى 
و مصارف جديد است كه الگوى مصرف 
سنتى اين ماده، شامل مصارفى از قبيل 
فرمالدئيد، اســتيك اســيد و MTBE و 
مصارف جديد آن شــامل توليد الفين ها 
 ،MTO/MTPP با اســتفاده از فنــاورى
اختالط با بنزين و DME  اســت.فرآيند 
تجارى سازى  و  پژوهشــى  فعاليت هاى 
آنها در صنعت پتروشــيمى اهميت بسيار 

بااليى دارد و صنعت پتروشيمى به لحاظ 
سهم قابل توجهى كه در توليد ناخالص 
ملى و صادرات بــر عهده دارد در زمينه 
ارزآورى بســيار حائز اهميت اســت، از 
اين رو توليد كاتاليست بومى مى تواند در 
ارتقاى جايگاه اين صنعت نقش ويژه اى 

داشته باشد.
كاتاليست هاى راهبردى صنعت 

پتروشيمى تا سال 1400 بومى مى شود
مديرعامــل  حــال،  هميــن  در 
فناورى پتروشيمى از  و  شــركت پژوهش 
داخلى سازى همه كاتاليست هاى راهبردى 
و پرمصــرف صنعت پتروشــيمى تا پايان 
ســال 99 خبــر داد. علــى پژوهــان در 
تأمين  قــرارداد  نخســتين  امضاى  آيين 
پايانى  درروز  متانــول  توليد  كاتاليســت 
بيســت وچهارمين نمايشــگاه نفت، گاز، 
پااليش و پتروشــيمى اظهار كرد: شركت 
پتروشــيمى حدود 10  فناورى  و  پژوهش 

سال اســت كه روى فرآيند و كاتاليست 
متانول مطالعه و فعاليت دارد.وى با اشاره 
بــه اينكه با گذراندن مراحــل مطالعاتى، 
آزمايشــگاهى، پايلوت و دمــو موفق به 
كسب دانش فنى كاتاليست توليد متانول 
شديم، افزود: در اين راه حلقه فناورى آن 
را تكميل و به اندازه قابل قبول محصول 
شــركت  كرديم.مديرعامــل  توليــد  را 
داد:  پتروشــيمى ادامه  فناورى  و  پژوهش 
اين محصول تأييد دو شــركت بين المللى 
شــناخته شــده را دريافت كرده و كيفيت 
آن تضمين شده است.پژوهان با اشاره به 
مذاكره با شــركت هاى پتروشيمى مختلف 
براى اســتفاده از اين كاتاليســت، گفت: 
شركت پتروشيمى سبالن اين اعتماد را به 
شركت پژوهش و فناورى پتروشيمى كرد 
و منجر به امضاى اين قرارداد شــد.وى با 
بيان اينكــه حجم بااليى متانول در آينده 
نزديك در كشــور توليد مى شود، تصريح 
كرد: از ســال 1404 به بعد، مصرف اين 
كاتاليســت نزديك 1200 تن در ســال 
خواهد رسيد. هر پلنت يك ميليون و 600 
هزار تنى بين 280 تا 300 تن كاتاليســت 
مصرف مى كند كــه ارزش اقتصادى اين 
كاتاليســت حدود 5 ميليون دالر اســت.

مديرعامل شــركت پژوهــش و فناورى 
پتروشــيمى با اشــاره به اينكه كاتاليست 
توليدشده در اين شركت قابليت رقابت با 
كاتاليست هاى درجه يك اروپايى را دارد، 
گفت: اميدواريم با تأمين و توليد كاتاليست 
واردات  شاهد  آينده  در  متانول  بومى توليد 

برنامه  به  نباشيم.پژوهان  كاتاليست  اين 
شــركت پژوهش و فناورى پتروشيمى در 
مورد ســاير كاتاليست ها اشــاره و اظهار 
كــرد: اين شــركت همه كاتاليســت ها 
راهبردى و پرمصرف صنعت پتروشيمى را 
كه بيشــتر هم انحصارى هستند تا پايان 
سال 99 داخلى سازى و امسال نيز حداقل 
پنج كاتاليســت را توليــد صنعتى خواهد 
كرد، همچنين براى ســال 99 هم برنامه 
مفصلى داريم.وى همچنين در پاســخ به 
شــانا ارزش اين محصول را پنج ميليون 
دالر اعالم كــرد و گفت: تعهد اين پروژه 
حدود س300 تن براى اين بچ كاتاليست 
پيش بينى شــده است كه در مدت 7 ماه 

بايد تامين شود.
پتروشيمى سبالن امسال به بهره بردارى 

كامل مى رسد
زالى،  محمــد  حــال،  هميــن  در 
مديرعامل مجتمع پتروشيمى ســبالن در 
اين مراسم با اعالم اينكه اين واحد براى 
يــك ميليون و 650 هــزار تن محصول 
در ســال پيش بينى شــده و امســال به 
بهره بردارى كامل مى رسد، گفت: اميدواريم 
ايــن همكارى كمك بزرگــى به اقتصاد 
مقاوتى و بومى سازى اين كاتاليست مهم 
در كشور باشد.  وى با اشاره به بررسى هاى 
كارشناســى اين كاتاليست، تصريح كرد: 
پس از آزمايش هــاى دوباره اطمينان پيدا 
كرديم كه اين كاتاليست مى تواند جايگزين 
مناســبى براى محصوالت اروپايى باشد؛ 
خوشــحال هســتيم كه با اين همكارى 
زمينه توليد و معرفى اين كاتاليست به بازار 
داخلى و خارجى فراهم مى شود و مى توانيم 
ضمن ايجاد اشتغال، از خروج ارز از كشور 

جلوگيرى كنيم. 

امضاى تفاهم نامه همكارى پژوهشگاه صنعت نفت و شركت اكسير نوين فرايند آسيا
رييس پژوهشــگاه صنعــت نفت در 

مراســم تفاهم نامه همكارى پژوهشــگاه 

صنعت نفت و شركت اكســير نوين فرايند 

آســيا گفت: امضا اين تفاهــم نامه يك كار 

مشــترك بين اين دو شــركت در خصوص 

تاميــن كاتاليســت و طراحــى واحدهاى 

ايزومريزاســيون است كه منجر خواهد شد 

كشور صاحب ليسانس در طراحى اين واحد 

بسيار استراتژيك شود.

به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
نفت،  صنعت  عمومى پژوهشــگاه  روابــط 
روز شنبه 14 ارديبهشــت ماه تفاهم نامه 
همكارى ميــان دكتر جعفر توفيقى رييس 
پژوهشــگاه صنعت نفت و مهندس جليل 
سبحانى رييس هيات مديره شركت اكسير 
نوين فرآيند آســيا به امضا رسيد. بر اساس 
اين گــزارش، به روز رســانى دانش فنى 
فرآيند ايزومريزاسيون، همكارى در توسعه 
بــازار و فروش دانش فنــى فرآيند از مهم 
ترين موضوعات اين تفاهم نامه محسوب 
مى شــود. بر همين اســاس، همكارى در 
جهت توســعه ســينيتيك كاتاليست هاى 
ايزومريزاسيون موجود و ساخته شده توسط 
شــركت اكســيرنوين ( پايه آلومينا و پايه 
زيوليت) و مدل سازى و بهينه سازى كارآيى 
راكتــور ايزومريزاســيون از ديگر مفاد اين 
تفاهم نامه محسوب مى شود. دكتر توفيقى، 

رييس پژوهشــگاه صنعت نفت با تاكيد بر 
اينكه همكارى بســيار نزديكى با شركت 
اكسيرنوين فرآيند آســيا ايجاد شده است 
افزود: تفاهم نامه اى كه امروز امضاء شده 
يك كار مشــترك در خصوص واحدهاى 
ايزومريزاسيون كه يكى از واحدهاى مهم 
در بخش هاى صنعت كشور،  پااليشگاهها، 

مجتمع هاى پتروشيمى اســت كه در واقع 
راهبردى  و  اســتراتژيك  بسيار  كاتاليست 
براى اين واحد توســط شركت اكسيرنوين 
طراحى و تامين مى شود و مسائلى مربوط 
به طراحى واحد ايزومريزاســيون توســط 
پژوهشــگاه صنعت نفت صورت مى گيرد. 
توفيقى تصريح كرد: اين همكارى منجر به 

اين خواهد شــد كه كشور صاحب ليسانس 
در طراحى اين واحد بســيار اســتراتژيك 
شود كه كاربردهاى مختلفى در پااليشگاه 
اراك و تبريــز دارد و متقاضــى اين واحد 
هســتند و مطمئن هســتم اين ليسانسى 
كــه در اين همكارى پيدا خواهد شــد هم 
وابستگى ما به شــركت هاى خارجى قطع 

را خواهد كرد و هم باعث توسعه نفت و گاز 
در كشورمان خواهد شــد. در همين حال، 
رضايى، عضو هيت مديره شــركت اكسير 
نوين فرآيند آسيا گفت: با توجه به مشكل 
واحد ايزومريزاسيون پااليشگاه اراك جهت 
افزايش ظرفيت توليــد بنزين يورو 4 و 5 
واحد ايزومريزاســيون اين پااليشــگاه با 
همكارى مشترك بين اين دو شركت انجام 
گرديد و بر اســاس توليد كاتاليســت هاى 
زيوليتى ايزومريزاســيون توســط شركت 
اكسير نوين فرايند اســيا و ارايه اليسنس 
ايــن فرايند در پااليشــگاه اراك توســط 
پژوهشگاه صنعت نفت به روز رسانى، و اين 
واحد به صورت مشترك انجام خواهد شد.

قرارداد تأمين كاتاليست 
بومى سنتز متانول بين على 
پژوهان، مديرعامل شركت 

پژوهش و فناورى پتروشيمى و 
محمد زالى، مديرعامل 

پتروشيمى سبالن و با حضور 
بهزاد محمدى، معاون وزير 

نفت و مديرعامل شركت 
ملى صنايع پتروشيمى و سعيد 
محمدزاده، معاون مهندسى، 
پژوهش و فناورى وزير نفت 

امضا شد

كاتاليست سنتز متانول از 
خانواده كاتاليست هاى 

هم رسوبى بوده و در فرآيند 
سنتز متانول قابل استفاده 

است. اين كاتاليست از لحاظ 
فنى با كاتاليست هاى وارداتى 
قابل رقابت است و مى تواند 
در تمامى واحدهاى توليدى 
فرآيند تاپسويى، كازاله و 
لورگى براى توليد متانول 
مورد استفاده قرار بگيرد

دكتر توفيقى، رييس پژوهشگاه 
صنعت نفت: همكارى بسيار 

نزديكى با شركت اكسيرنوين 
فرآيند آسيا ايجاد شده است 
و اين همكارى منجر به اين 
خواهد شد كه كشور صاحب 

ليسانس در دانش فنى فرآيند 
ايزومريزاسيون شود
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

يادداشت

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

راهبردهاى مهم براى كاهش شدت انرژى
محسن دالويز
مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت

از ويژگى هاى متفاوت حمل ونقل در ايران مى توان به پايين 
بودن سرانه مالكيت خودرو، اما شدت انرژى باال، ناوگان فرسوده 
سبك و سنگين، باال بودن مصرف سوخت و آاليندگى خودروهاى 
توليدى كشــور، پايين بودن طول خطوط ريلى در كشور و وضع 

نابسامان ناوگان موتورسيكلت و توليدات آن اشاره كرد.
مصرف نهايى انرژى در ســال 1395، حدود يك ميليارد و 
345 ميليون بشــكه معادل نفت خام بوده است كه 35 درصد آن 
در بخــش خانگى و تجارى، 24 درصد بخش صنعت، 17 درصد 
كشــاورزى و خوراك پتروشيمى و ســاير و حدود 24 درصد آن 
معادل 320 ميليون بشــكه معادل نفت خام در بخش حمل ونقل 
مصرف شده اســت. مصرف بخش حمل ونقل 48 درصد بنزين، 
34 درصد نفت گاز و 15درصد گاز طبيعى اســت كه از اين مقدار 
مصــرف انرژى در بخش حمل ونقل، حدود 273 ميليون بشــكه 
معادل نفــت خام آن در بخش فرآورده هاى نفتى بوده اســت.با 
توجه به اينكه از 384 ميليون بشكه معادل نفت خام فرآورده هاى 
نفتى، 273 ميليون بشكه آن در بخش حمل ونقل مصرف مى شود 
(بيش از 70 درصد آن)، در اين يادداشت بيشتر به بحث مديريت 
مصرف ســوخت در بخش حمل ونقل پرداخته شــده است. يكى 
از نيازهــاى مهم جوامع توســعه يافته و صنعتى، ايجاد سيســتم 
حمل ونقل كامل، منظم و گســترده اســت. وجود يك سيســتم 
حمل ونقــل يكپارچه و جامع براى تأمين نياز جابه جايى مســافر 
و انتقال كاال ضرورى اســت. همه شيوه هاى حمل ونقل قادر به 
عرضه سطوح مختلف خدمات (كه به وسيله مواردى چون راحتى 
و آسايش، سرعت، ايمنى و دسترســى اندازه گيرى مى شوند)، با 
توجه به ســطوح مختلف هزينه هســتند.مصرف انرژى به تعداد 
سفرها بستگى دارد و ايجاد سفر به عوامل اقتصادى – اجتماعى 
از قبيل درآمد خانوار، مالكيت خودرو و جمعيت نواحى بســتگى 
دارد. افزايش توليد خودرو و عدم گســترش متناسب شبكه معابر 
با توجه به رشــد توليد خودرو ســبب ايجاد تراكم، راهبندان هاى 
طوالنى و كاهش سرعت متوسط سفر و افزايش سوخت مصرفى 
در شــبكه مى شــود. نياز به بودجه و هزينه زياد براى گسترش 
شــبكه معابر و زمان بر بــودن اين پديده ما را بــه راهكارهايى 
به منظور افزايش ســطح خدمات حمل ونقل يا مديريت تقاضا در 
بخش حمل ونقل وادار مى كند. افزايش سطح خدمات حمل ونقل 
با استفاده از اســتراتژى هاى سيستم هاى حمل ونقل هوشمند به 
كاهش ســوخت منجر مى شــود. با مديريت تقاضاى حمل ونقل 
ســعى در كنترل و كاهش تقاضاى حمل ونقل و كاهش سوخت 
داريم. از جمله اين استراتژى ها مى توان به استفاده از وسايل نقليه 
با تعداد سرنشين بيشتر، تشويق به استفاده از حمل ونقل عمومى با 
اولويــت مترو و با اعطاى يارانه براى كاهش هزينه بليت و تغيير 
ساعات كارى اشاره كرد. گسترش حمل ونقل همگانى به عنوان 
گزينه اى مناســب در كاهش سوخت به شــمار مى رود.در بخش 
حمل ونقل مصرف بنزين بيش از فرآورده هاى نفتى ديگر اســت. 
ميانگيــن مصرف روزانه بنزين در ســال 96 حدود 80.7 ميليون 
ليتر و در ســال 97 حدود 87.7 ميليون ليتر بوده اســت. در سال 
96 به طور ميانگين روزانه 51.7 ميليون دالر يارانه (13.1 ميليون 
دالر يارانه بابت بنزين و 38.6 ميليون دالر يارانه بابت نفت گاز) 
پرداخت شــده اســت.از ويژگى هاى متفاوت حمل ونقل در ايران 
مى توان به پايين بودن ســرانه مالكيت خودرو ولى شدت انرژى 
باال، ناوگان فرســوده سبك و سنگين، باال بودن مصرف سوخت 
و آاليندگى خودروهاى توليدى كشــور، پايين بودن طول خطوط 
ريلى در كشــور و وضع نابسامان ناوگان موتورسيكلت و توليدات 
آن اشاره كرد. به همين دليل راهبردهاى مهم براى كاهش شدت 
انرژى و مديريت مصرف در بخش حمل و نقل به شرح زير است:
• منطقــى كردن ســهم هر يك از مدهــاى حمل ونقل از 
كل حمل ونقل كشــور و توســعه حمل ونقل ريلى: در حمل ونقل 
درون شهرى، ميزان شدت انرژى اتوبوس، سه و نيم برابر، تاكسى 

22 برابر و خودروها شخصى 26 برابر مترو است
• كاهش مصرف ســوخت در خودروهاى توليدى و ارتقاى 
فناورى توليد خودرو و موتورســيكلت و حركت به ســمت توليد 
هيبريدى و الكتريكى: مصرف ســوخت خودروهاى توليدى بايد 

كاهش يابد.
• ارتقــاى كيفيت و كاركــرد ناوگان حمل ونقل كشــور و 
نوســازى ناوگان سبك و ســنگين: مطابق با آمار دريافت شده 
از نيروى انتظامى جمهورى اســالمى ايران (ناجا)، نزديك به 1.3 
ميليون دســتگاه خودرو فرسوده ســبك در ناوگان موجود است. 
نكته قابل توجه اينكه در پنج ســال آينــده بيش از 1.9 ميليون 

خودرو به تعداد خودروهاى فرسوده اضافه خواهد شد.
• اصــالح، تكميل، بهبــود و تدوين قوانيــن و مقررات و 
اســتانداردهاى مرتبط با مصرف سوخت و حمل ونقل و نظارت بر 
اجراى صحيح آنها: تا كنون چهار اســتاندارد در بخش حمل ونقل 
تدوين و ابالغ شــده كه اســتانداردهاى مربوط به خودرو سبك، 
موتورسيكلت و موتور ســنگين ديزل اجرايى شده و نياز به عزم 

باالتر و نظارت بيشتر به منظور اجراى بهتر است.
• اصالح و بهبود وضع ترافيك و كاهش تقاضاى ســفر با 
محوريت توسعه خدمات الكترونيك و توسعه حمل و نقل هوشمند
• اســتفاده از ســوخت هاى اقتصادى و ســالم تر با رويكرد 

سوخت هاى تجديدپذير.
• بهينه كردن كيفيت ســوخت ها و ديگر فرآورده هاى نفتى 

مورد مصرف در خودروها و نحوه توزيع آنها.
• فرهنگ سازى، آموزش و اطالع رسانى.

دانش نفت از فرجام توسعه فاز 11

قرارگاه خاتم االنبياء خواهان تو
گروه مطالعات و تحقيقات دانش نفت

در حالى كه خــروج توتال از قرارداد 

طرح توســعه فاز 11 ميدان گازى پارس 

جنوبى وارد هشتمين ماه خود شد و به گفته 

مســئوالن قرار بود شركت ملى نفت چين 

جايگزين توتال در قرارداد شود، سرنوشت 

اين فاز همچنان در هالــه اى از ابهام قرار 

دارد.

در هميــن حــال، توســعه ايــن 
فــاز اســتراتژيك گازى كشــور يــك 
خواهان جدى داخلــى نيز دارد؛ قرارگاه 
خاتم االنبياء. در اين باره، فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبياء در روز 12 ارديبهشت 1398 
مى گويد: توانايى توســعه فاز 11 پارس 
جنوبــى را داريم. البته ســعيد محمد- 
فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبياء 
(ص) مى گويد: پــروژه فاز 11 ابتدا بايد 
تعيين و تكليف شــود. اما در هر صورت 
قرارگاه خاتم االنبيــاء توانمندى اجراى 
اين پروژه را دارد و به لحاظ تأمين مالى 
نيز مشــكلى وجود ندارد. سعيد محمد با 
بيان اينكه پيشــنهاد خود را براى پروژه 
خاتم االنبياء كتبى به وزارت نفت خواهيم 
داد، اظهار كرد: اولويت فاز 11 ايســتگاه 
تقويت فشــار است و ما با ارتباطاتى كه 
توانســتيم با خارج از كشور برقرار كنيم 
امكان دسترســى به تكنولوژى را داريم. 
دهقان، معاون توسعه و مهندسى شركت 
ملى نفت ايــران نيز درباره قرارداد طرح 
توســعه فاز 11 پارس جنوبى نيز عنوان 
كرد: بعد از خروج توتال از اين طرح، اين 
شركت ســهام خود را به سى ان پى سى 
واگــذار كرد و مذاكرات با اين شــركت 
چينى نيز براى رفع مشــكالت موجود و 
اجراى قــرارداد ادامه دارد. اگر مذاكرات 

منتهى به رفع مشكالت نشود، تمهيدات 
ديگرى در برنامه قــرار مى گيرد. ضمن 
اينكــه پتروپــارس به عنــوان يكى از 
اعضاى كنسرســيوم، آمادگــى دارد فاز 
نخست توســعه فاز 11 را اجرايى كند. 
وى در پاســخ به پرسشى درباره ديدگاه 
شــركت ملى نفت ايران نسبت به اعالم 
آمادگى قــرارگاه خاتم االنبيا (ص) براى 
توســعه فــاز 11 پارس جنوبــى گفت: 
قــرارگاه خاتم االنبيــا (ص) مجموعــه 
توانمندى است، اما تاكنون در اين زمينه 

صحبت جدى نشده است.
در هميــن حال، زمانــى غول هاى 
نفتى در فضاى پســابرجام و بعد از اينكه 
قراردادهاى جديد نفتى (IPC) از ســوى 
وزارت نفــت معرفى شــده بــود، براى 
حضور در صنعت نفت ايران يكى پس از 
ديگرى پاى ميز مذاكره براى حضور قرار 
گرفتند. در بين اين شــركت ها قرعه فال 
براى امضاى نخســتين قرارداد در قالب 
IPC به نــام توتال، شــركت نفت و گاز 
فرانسوى افتاد. مذاكرات با شركت توتال 
 ( HOA )به منظور تهيه توافقنامه نهايى
جهت توسعه و بهره بردارى فاز 11 پارس 

جنوبى در قالــب قراردادهاى جديد نفتى 
ايران از اوايل ارديبهشت ماه سال 1395 
آغــاز و رئوس توافــق در تاريخ 18 آبان 
همان سال بين شــركت ملى نفت ايران 
و مشــاركت توتال CNPCI و پتروپارس 
به امضا رســيد.در نهايت 12 تيرماه سال 
1396 مراســم امضاى قرارداد توسعه فاز 
كنسرسيومى متشكل  با  جنوبى  پارس   11
از شــركت فرانسوى توتال با سهم 50.1، 
شركت چينى CNPC با سهم 30 درصد 
و شــركت ايران پتروپارس با سهم 19.9 
درصد برگزار شد. ارزش اين قرارداد 4.8 
ميليارد دالر و مدت زمان آن، 20 ســاله 
بود كــه قابليت تمديد تا 25 ســال هم 
داشــت. قرار بود اولين توليد اين فاز 40 
ماهه آغاز شــود و ظرف 10 سال هزينه 
ســرمايه گذارى آن از محــل در اختيــار 
قراردادن بخشى از محصول فاز 11 پارس 

جنوبى يعنى ميعانات گازى تسويه شود.
كارنامه توتال در فاز 11 چه مى گويد؟

آنطــور كه نفتى هــا مى گويند طى 
زمانى كــه توتال در ايــران فعاليت كرد 

اولين جكت فاز 11 پارس جنوبى توســط 
شركت هاى ايرانى ساخته شد، دفتر توتال 
در ايران شــروع به كار كــرد، كار توتال 
در فاز 11 طبــق زمان بندى پيش رفت، 
مناقصه برگزار شــد و توتال 90 ميليون 

دالر در فاز 11 هزينه كرد.

چرا توتال بعد از سه ماه ايران را ترك 
كرد؟

در حالى كه توتــال فعاليت خود را 
در فــاز 11 آغاز كرده بود با خروج آمريكا 
از برجام سياســت بر نفت سايه انداخت و 
تهديدهــاى ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 

قدردانى متوليان حمل ونقل تهران از شركت بهينه سازى مصرف سوخت؛

عملكرد نفت در حمايت از طرح هاى بهينه سازى مصرف انرژى متعهدانه است
مديران عامل شــركت بهره بــردارى مترو تهران 

و ســازمان مديريت و نظارت بر تاكســيرانى تهران از 

تالش هاى شــركت بهينه سازى مصرف سوخت و وزارت 

نفــت در حمايت حداكثرى از اجــراى طرح هاى اصالح 

الگوى مصرف انرژى در بخش حمل ونقل قدردانى و اعالم 

كردند كه نفت در اجراى طرح ها و قراردادهاى امضا شده 

در ايــن حوزه، به عنوان يك بازوى توانمند از هيچ كمكى 

دريغ نكرده است.

شــركت بهينه سازى مصرف سوخت روز سه شنبه 
(17 ارديبهشــت ماه) ميزبان مديران ارشــد شــركت 
بهره بردارى مترو تهران و ســازمان مديريت و نظارت 
بر تاكسيرانى تهران بود تا در اين نشست كه به دعوت 
شــركت بهينه سازى مصرف سوخت برگزار شد، شرايط 
پروژه هاى مشتركى كه در دستور كار طرف ها قرار دارد 
بررسى و درباره چالش هاى احتمالى اين پروژه ها بحث 

و تبادل نظر شود.
نفت: نيازى به ضمانتنامه نيست

بر اساس اين گزارش، در نخستين نشست كه با 
حضور محسن دالويز، مديرعامل شركت بهينه سازى 
مصرف ســوخت، فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره بــردارى مترو تهران و ديگر مديران ارشــد دو 
شــركت برگزار شد، طرح توســعه حمل ونقل مسافر 
با قطار شــهرى در تهران مورد اشــاره قرار گرفت.
دالويــز در اين زمينه گفت: اين طرح به جهت نقش 
موثرى كه در توسعه حمل ونقل عمومى خواهد داشت، 
از اولويت هاى وزارت نفت و شــركت بهينه ســازى 
مصرف سوخت است؛ به همين دليل بر شتاب گرفتن 
اجــراى آن تاكيد داريم و در اين مســير، تمام قد در 
كنار شركت هاى قطار شهرى كالنشهرها ايستاده ايم.

وى از حذف شرط دريافت ضمانتنامه (يك درصد) از 
سازمان هاى قطار شــهرى طرف قرارداد در راستاى 
تســهيل اجراى قرارداد خبر داد و ابراز اميدوارى كرد 
كه طرح با ســرعت اجرايى شــود.نوبخت نيز در اين 
نشســت عنوان كرد: شــركت بهينه ســازى مصرف 
ســوخت نهايت همكارى را در اجراى قرارداد توسعه 
حمل ونقل مســافر با قطار شهرى در تهران داشته و 

انصافــا به عنوان بازويى توانمند، از هيچ كمكى دريغ 
نكرده اســت.وى با اشــاره به جابجايى روزانه 2.5 تا 
3 ميليون نفر توســط مترو تهــران و ضرورت نياز به 
توســعه مترو در پايتخت گفت: در اين ميان، استفاده 
از ظرفيت هاى ماده 12 قانون رفع موانع توليد فرصت 
خوبى را بــراى تحقق اهداف توســعه اى در بخش 
حمل ونقــل به ويــژه مترو فراهم كرده اســت و در 
تالشــيم كه از اين ظرفيت به طور حداكثرى استفاده 
كنيم.به گزارش دانش نفت، اول آبان ماه پارسال بود 
كه قراردادهاى طرح افزايش 2 هزار دســتگاه واگن 
جديد به ناوگان متروى كالنشــهرهاى كشــور بين 
شركت  بهينه ســازى مصرف سوخت، شهردارى هاى 
9 كالنشــهر تهران، اصفهان، تبريز، شــيراز، اهواز، 
كرمانشــاه، مشهد، كرج و قم و ســازمان هاى قطار 
شــهرى مربوطه امضا شــد؛ طرحى كه قرار است تا 
پايان سال 1400 به طور كامل اجرايى شود.با اجراى 
كامــل اين طرح كه ارزش مجموع قراردادهاى آن 2 
ميليــارد و 600 ميليون دالر اســت، در مجموع هزار 

دســتگاه واگن جديد به ناوگان متروى تهران و هزار 
دستگاه واگن جديد به ناوگان متروى هشت كالنشهر 
اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، كرمانشاه، مشهد، كرج و 
قم اضافه خواهد شد.در پايان اين نشست، سيدحسين 
طاهرى، رئيس روابط عمومى شــركت بهينه ســازى 
مصرف ســوخت نيز با اشــاره به همكارى شــركت 
بهره بردارى مترو تهران با شركت بهينه سازى مصرف 
سوخت و نمايش پيام هاى آموزشى در زمينه مصرف 
بهينه انرژى در فضاى تبليغات محيطى ايســتگاه ها 
و واگن هــاى مترو تهران، از همكارى اين شــركت 

قدردانى كرد.
تردد 27 هزار تاكسى با سن باالى 10 سال در سطح 

تهران
دومين نشست كه روز گذشته به ميزبانى شركت 
بهينه ســازى مصرف ســوخت برگزار شــد، نشست با 
مديران ارشد ســازمان تاكســيرانى تهران بود.دالويز 
در اين نشســت به طرح جايگزينى 140 هزار تاكســى 
فرسوده (تاكسى صندوقدار و تاكسى ون) كه مدتهاست 

مصوبه شــوراى اقتصاد آن اخذ شده اشاره كرد و گفت: 
مناسفانه اين طرح به داليل متعدد هنوز وارد فاز اجرايى 
نشــده و نفت همانطور كه پيش از اين نيز اعالم كرده 
بود بــراى هرگونه همكارى به منظور رفع مشــكالت 
پيش رو و اجرايى شــدن طرح آمادگى دارد.وى افزود: 
تردد تاكسى هاى فرســوده با توجه به سهم قابل توجه 
حمل ونقل با تاكسى در تهران تبعات جبران ناپذيرى به 
ويــژه در زمينه آاليندگى هوا به دنبــال دارد و همين 
موضوع، ضرورت اصالح اين رويــه را دوچندان كرده 
اســت.دالويز با بيان اينكه شركت بهينه سازى مصرف 
ســوخت به نمايندگى از وزارت نفت در كنار ســازمان 
تاكســيرانى است و هر پيشنهاد سازنده اى در اين راستا 
اســتقبال مى كند، يادآور شــد: ضعف خودروسازان در 
تامين خودروهايــى با مشــخصات الزم در اين طرح 
نبايد باعث شود از استانداردهاى خود كوتاه بياييد. اين 
طرح بايد به بهترين شكل اجرايى شود.عليرضا قنادان، 
مديرعامل ســازمان مديريت و نظارت بر تاكســيرانى 
تهــران نيز با تاييــد اين موضوع، عنــوان كرد: ضعف 
خودروســازان داخلى از يك طــرف و محدوديت هاى 
واردات خودرو از طرف ديگــر، اجراى طرح جايگزينى 
140 هزار تاكســى فرسوده را با مشــكالت متعددى 
مواجه كرده اســت.وى با اشــاره به سهم 22 درصدى 
حمل ونقل با تاكســى از مجموع روش هاى حمل ونقل 
در تهران گفت: روزانه 4.5 ميليون ســفر با تاكسى در 
شهر تهران انجام مى شود و هم اكنون 27 هزار تاكسى 
فرسوده در تهران تردد مى كنند.قنادان ادامه داد: قدردان 
حمايت هاى شركت بهينه سازى مصرف سوخت هستيم 
و برگزارى اين جلســه به دعوت شما نيز نشان مى دهد 
كــه با وجود محدوديت هايى كــه در خارج از مجموعه 
صنعت نفت گريبانگير اين طرح است، شما همچنان بر 
همكارى و تسريع در اجراى طرح تاكيد داريد.وى گفت: 
مذاكراتى داشته ايم تا براى اجراى اين طرح، در صورت 
امكان، حداقل مجوز واردات خودرو با كاربرى عمومى را 
دريافت كنيم؛ مذاكرات با خودروسازها نيز همچنان در 
دستور كار است و اميدواريم بتوانيم چالش هاى طرح را 

هرچه سريعتر رفع كنيم.

سرنوشت فاز 11
 پارس جنوبى هم چنان 
در هاله اى از ابهام قرار 
دارد و بايد منتظر ماند 
و ديد آيا چينى ها پاى 
قول خود در اين باره 
مى ايستند يا خير؟

سعيد محمد- فرمانده 
قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبياء: اولويت فاز 11 

ايستگاه تقويت فشار است و 
ما با ارتباطاتى كه توانستيم 

با خارج از كشور برقرار 
كنيم امكان دسترسى به 

تكنولوژى را داريم

تحليلتحليل
گفتمانگفتمان



شنبه 21 ارديبهشت ماه 1398 
99 شماره 672

پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

يادداشت

نفت در آيينه نمايشگاه بيست وچهارم
* بيست وچهارمين نمايشــگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى، 11 تا 
14 ارديبهشت در محل دائمى نمايشــگاه هاى بين المللى تهران برگزار شد. در اين دوره 
1047 غرفه به نمايندگى از شركت هاى داخلى و 106 غرفه به نمايندگى از شركت هاى 
خارجى فعاليت داشتند. معدود نمايندگان شركت هاى خارجى در نمايشگاه، در باب اينكه 
«تحريم هاى يكجانبه عليه ايران را به رسميت نمى شناسند» يا «مشتاق گسترش همكارى 
با شــركت هاى ايرانى هستند» و...،  حرف هاى اميدواركننده اى مى زدند، اما واقعياتى كه 
امروز پيش روى صنعت نفت قرار دارد، چيزى جز اين اســت. امروز (18 ارديبهشت) در 
سالروز خروج آمريكا از توافق برجام، روحانى به پنج كشور باقيمانده در اين توافق 60 روز 

فرصت داد كه براى جلوگيرى از باخت-باخت شدن اين توافق كارى كنند.
* بيژن زنگنه، وزير نفت در افتتاحيه نمايشــگاه بيست وچهارم، ضمن اشاره مجدد 
به اينكه ايران با هيچ كشــورى در منطقه دشــمنى ندارد و هيچ گاه از نفت به عنوان ابزار 
سياسى استفاده نكرده، ظرفيت هاى مازاد اعالم شده از سوى برخى كشورها را بزرگ نمايى 
و اغراق آميز دانست و گفت: «بازار نفت را با بيانيه و كارهاى نمايشى نمى توان اداره كرد». 
محمد سانوسى باركيندو، دبيركل اوپك كه مهمان ويژه نمايشگاه امسال بود نيز در نشست 
بــا خبرنگاران، با گفتن اين جمله كه «به همه همكارانم در اوپك گفته ام وقتى وارد اين 
سازمان شديد پاسپورت هاى تان را بايد در خانه بگذاريد»، رويكرد زنگنه را تاييد كرد. 12 
ارديبهشت، ساعاتى پيش از اينكه باركيندو سخنرانى اش را در نمايشگاه نفت ايران آغاز 

كند، مهلت تمديد معافيت هاى نفتى ايران پايان يافته بود.
* در مقابــل حضور كمرنگ خارجى ها، حضور قابل توجه شــركت هاى داخلى در 
نمايشگاه امســال نويدبخش آن بود كه رخوت و ركود هنوز دامن گير اين صنعت نشده 
است. 1047 غرفه داخلى در نمايشگاه امسال برپا بود و براى نخستين بار، يك سالن مجزا 
به دانشگاه ها، شركت هاى دانش بنيان و سازندگان 10 گروه كااليى اختصاص داشت. بيژن 
زنگنه، وزير نفت نيز با محدود كردن بازديدش به اين ســالن، سالن سازندگان تجهيزات 
صنعت نفت و غرفه استارتاپ ها در فضاى باز نمايشگاه، نشان داد كه از نگاه او، اولويت هاى 
امروز وزارت نفت كدام اســت. زنگنه پس از بازديد از اين بخش ها گفت: «مهم ترين كار 
براى بقاى توليدكنندگان و سازندگان داخلى اين است كه براى آنها پروژه تعريف كنيم و 

تداوم سرمايه گذارى داشته باشيم».
* بدون شك يكى از نقاط قوت نمايشگاه امسال، مورد توجه قرار گرفتن شركت هاى 
دانش بنيان و غرفه هاى استارتاپى بود. زنگنه در افتتاحيه بر ضرورت همكارى با شركت هاى 
دانش بنيان و اســتارتاپ ها تاكيد كرد و حتى از برنامه ريزى براى ايجاد محلى به منظور 
متمركز شدن شــركت هاى تازه تاسيس در اين زمينه خبر داد. گويا پيگيرى فعاليت هاى 
مجموعه هاى اســتارتاپى هم به معاونت مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت سپرده 
شــده تا فعاليت هاى صاحبان ايده بررسى و ارزيابى شــود...  طى چهار روز نمايشگاه در 
غرفه هاى استارتاپى برنامه هاى متنوعى حول محور بالكچين، اينترنت اشيا، بهينه سازى 
مصرف انرژى و...  در صنعت انرژى برگزار شــد. در ايام نمايشگاه، غرفه اويلمپيك هم 

بازار گرمى داشت؛ المپياد مهندسى نفت جايگاه خود را در اين صنعت تثبيت كرده است.
* امــا وزير نفت به جز توســعه همكارى با شــركت هاى دانش بنيان و مجموعه  
اســتارتاپ ها، بر چه الزاماتى تاكيد كرد؟ زنگنه در افتتاحيه نمايشــگاه نفت، فهرستى از 
اولويت هاى صنعت نفت را برشمرد كه تداوم صادرات نفت در رأس آن قرار داشت. تامين 
خوراك واحدهاى پااليشــى و پتروشيمى و تكميل طرح هاى صنعت پتروشيمى، افزايش 
ظرفيت توليد گاز غنى و ادامه سرمايه گذارى در پارس جنوبى، استفاده از نقدينگى بخش 
خصوصى، امضاى قراردادهاى توسعه اى براى ميدان هاى نفت و گاز و ادامه روند اجراى 
طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت، ديگر اولويت هايى بودند كه زنگنه به آنها اشاره كرد.
* درباره دو اولويت اخير بد نيســت بدانيم طرح نگهداشــت و افزايش توان توليد 
ميدان هاى نفتى در قالب 33 بســته كارى تعريف شده كه تاكنون قراردادهاى 10 بسته 
كارى امضا شده است و احتماال حدود 10 بسته كارى ديگر از اين طرح نيز تيرماه امسال 
تعيين تكليف مى شــود. قراردادهاى جديد نفتى موسوم به IPC نيز تاكنون براى هشت 
ميدان ســپهر، جفير، آبان، پايدار غرب، پايدار شرق، چشمه خوش، دالپرى و فاز 11 پارس 
جنوبى منعقد شده و بر اســاس اعالم شركت ملى نفت ايران، امضاى قرارداد توسعه اى 
هشت ميدان ديگر شامل چنگوله، پرنج، كرنج، پارسى، دهلران، ياران، آبتيمور و سهراب نيز 
در دستور كار قرار دارد و قرار است قرارداد توسعه غالب ميدان هاى يادشده با شركت هاى 

ايرانى امضا شود.
* وقتى صحبت از امضاى قراردادهاى توســعه اى با شــركت هاى ايرانى به 
ميان مى آيد، شــايد اين پرسش مطرح شود كه اگر واگذارى كامل توسعه ميدان به 
داخلى ها اينقدر سهل و ممكن است، چرا پيش از تحريم اين گزينه را انتخاب نكرديم؟ 
نمايندگان شركت هاى E&P ايرانى در نشستى با عنوان «بررسى راهبردهاى نوين 
كسب وكار شركت هاى اكتشاف و توليد ايرانى» كه در نمايشگاه نفت امسال برگزار 
شد، به اين سوال پاسخ دادند. اين شركت ها با چالشى بزرگ به نام تأمين منابع مالى 
مواجه  هســتند و اين چالش در شــرايط تحريمى كنونى، مشكالت شان را دوچندان 
كرده اســت. بانك هاى داخلى ريسك قراردادهاى باالدستى را نمى پذيرند و از ارائه 
تسهيالت خوددارى مى كنند؛ روى منابع صندوق توسعه ملى هم مگر تا كجا مى توان 

حساب كرد؟
* از سوى ديگر 17 شركت صاحب صالحيت براى فعاليت در قالب شركت هاى 
E&P، قرار بوده است مسير تبديل شدن به يك شركت اكتشاف و توليد تمام عيار 
را طى كنند. حاال اگر در شرايط تحريم قرار باشد يك تنه زير بار توسعه ميدان بروند، 
عــالوه بر چالش مالى، در مديريت پروژه و بهره مندى از فناورى هاى روزآمد هم به 
موانعى برمى خورند. اميد شاكرى، مديركل نظام فنى و اجرايى و ارزشيابى طرح هاى 
وزارت نفت، اگرچه در نمايشگاه از تمديد يك ساله گواهى شركت هاى E&P ايرانى 
به دســتور وزير نفت خبر داد، اما در عين حال اين نكته را يادآور شد كه اگر حداقل 
معيارها، تنها چند درصد نســبت به زمان صدور گواهى افزايش مى يافت، تعدادى از 

شركت ها از فهرست E&Pها حذف مى شدند.
* پيشــنهاد مشخصى كه در جمع بندى نشســت «بررسى راهبردهاى نوين 
كســب وكار شركت هاى اكتشاف و توليد ايرانى» در نمايشگاه نفت بر آن تاكيد شد، 
ايفاى نقش شــركت هاى داخلى در فرآيند توسعه ميدان ها در قالب كنسرسيوم بود. 
رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسى شركت ملى نفت ايران ضمن اعالم استقبال 
از حضور E&Pهاى داخلى در قالب كنسرســيوم، اعــالم كرد كه هم اكنون طرح 

كنسرسيومى ايرانى براى ميدان بندكرخه در دست بررسى است.
* در حال و هواى غيربين المللى نمايشــگاه نفت امســال و در شرايطى كه 
گفت وگو با شــركت هاى ايرانى حاضر در نمايشگاه نشان مى داد براى تداوم حضور 
در بازار و ادامه روند فعاليت در صنعت نفت روزگار ســختى را مى گذرانند، شــنيدن 
برخى صحبت ها مبنى بر اينكه تحريم، فضا را براى كار و فعاليت شركت هاى ايرانى 
گســترده تر و مســاعدتر مى كند، در نوع خود جالب بود. يكى دوبارى كه در حاشيه 
نمايشگاه در پاسخ به ســواالتم اين جمالت را  شنيدم، ناخودآگاه قطارى از عناوين 
طرح ها و پروژه ها از ذهنم  عبور كرد؛ از يادآوران تا كيش، از فاز 11 تا اليه نفتى، حتى 

 ....CRA قرارداد ساخت و انتقال فناورى لوله هاى
* بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللى صنعت نفت در شرايطى برگزار شد كه 
چند روز پيش از آغازش، معافيت هاى نفتى ايران پايان يافته بود و حال چند روز پس 
از پايانش، گزينه هاى جديد ايران براى حفظ برجام، اما به شكل برد-برد، روى ميز قرار 
گرفته است. روحانى امروز گفت: «به طرف مقابل يعنى پنج كشور اعالم كرديم اگر 
آنها ظرف 60 روز پاى ميز مذاكره آمدند و با آنها صحبت كرديم و به نتيجه رسيديم و 
به منافع اصلى مان به ويژه نفت و بانك به عنوان دو مورد از منافع مهم دست يافتيم، 

به نقطه اول و به شرايط 17 ارديبهشت 98 برمى گرديم».
نفت همچنان تعيين كننده است...

هانيه موحد

1 پارس جنوبى گزارش مى دهد؛

وسعه جدى فاز 11 پارس جنوبى

ترس به تن همه شــركت هاى بين المللى 
از جمله توتال انداخــت. ترامپ اقدام به 
اعمال تحريم هــاى نفتى عليه ايران كرد 
و همه شــركت هاى خارجى كه با ايران 
تعامل نفتى داشــتند را تهديــد كرد اگر 
تعامل نفتى با ايــران را ادامه دهند آن ها 

را تحريم خواهد كرد. البته توتال صراحتًا 
اعالم نكرد از فاز 11 خارج خواهد شــد و 
اندكى بعد از تصميــم ترامپ زمزمه هاى 
رفتن را آغاز كرد. زمزمه هايى كه در خلل 
آن اعالم كرد سعى خود را براى دريافت 
معافيــت از آمريكا مى كنــد، اما اين امر 

هرگز محقق نشــد و در نهايت توتال در 
29 مرداد ســال جارى، تقريبًا يك سال 
بعد از امضاى قــرارداد و حدود چهار ماه 
بعد از خروج آمريــكا از برجام به صورت 

رسمى ايران را ترك كرد.
تكليف فاز 11 بعد از توتال

ســوالى كه بعد از ايــن اتفاق ذهن 
جامعه را به خــود درگير كرد اين بود كه 
چــه جريمه اى در انتظــار توتال به دليل 
بدعهدى از قرارداد نشسته است؟ سوالى 
كه بيژن زنگنه، وزير نفت به آن اين طور 
پاســخ داد كــه مقوله اى به نــام جريمه 
مطرح نيست، اما مبلغى كه توتال تاكنون 
هزينه كرده تــا پايان انجام پروژه به آنها 
عودت داده نمى شود. بعد از خروج توتال 
از فــاز 11 وزارت نفــت اعالم كرد طبق 
قرارداد شــركت چينى CNPC جايگزين 
توتال خواهد شــد. در آن زمان غالمرضا 

مديرعامل  ســابق  معــاون  منوچهرى- 
شــركت ملى نفت -اعالم كرد «شركت 
چينى مشــكلى در تأمين ســرمايه طرح 
ندارد. در واقع نه تنها شركت چينى بلكه 

شــركت ايرانى هــم در زمينه تكنولوژى 
توانايــى الزم براى بهره بــردارى از فاز 
11 را دارد و ممكــن اســت در زمينه به 
كارگيرى سيستم تقويت فشار كه قرار بود 
توسط توتال صورت بگيرد و الگوى ساير 
فازهاى پارس جنوبى شــود دچار مشكل 
شــود. البته تا رسيدن به اين مرحله زمان 

زيادى باقى مانده است. «
فاز 11 چشم انتظار چينى ها

اما در حال حاضر با گذشــت هشت 
ماه از احتمال جايگزينى چينى ها با توتال 
هنوز اين امر محقق نشــده اســت. حتى 
 CNPC چندى پيش برخى اخبار از خروج
از قرارداد خبر دادنــد، هرچند اين خبر از 
سوى منابع رســمى تأييد نشد اما به نظر 
نمى رسد حضور چينى ها هم قطعى باشد. 
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود كه زنگنه 
در تشريح آخرين وضعيت قرارداد توسعه 
فــاز 11 پارس جنوبى گفــت: 81 درصد 
قرارداد توســعه فاز 11 پــارس جنوبى به 
صــورت رســمى به CNPC چين منتقل 
شــده و مذاكراتى با اين شركت صورت 
گرفته كه مشخص شود اين شركت براى 

اجرا چه مى كند. در همين حال، وزير نفت 
27 فروردين 1398در ارتباط با همكارى 
با شــركت چينى كه قرار اســت فاز 11 
پااليشــگاه پارس جنوبى را تكميل كنند، 
گفت: قرارداد با اين شــركت چينى منعقد 
شده و اكنون مديران آن در تهران هستند. 
وزير نفت همچنين در ارتباط با همكارى 
با شــركت چينى كه قرار اســت فاز 11 
پااليشــگاه پارس جنوبى را تكميل كنند، 
اظهار كرد: قرارداد با اين شــركت چينى 
منعقد شده و اكنون مديران آن در تهران 
هستند و مذاكرات با آن ها براى نحوه آغاز 
كار ادامه دارد البته هنوز مشخص نيست 

مذاكرات تا كى ادامه خواهد داشت.
چينى ها پاى حرف خود مى ايستند؟

اما مذاكــره با چينى هــا كه طبق 
قرارداد بايد جانشــين توتال در توســعه 
فاز 11 ميدان گازى پارس جنوبى شوند، 
همچنان ادامه دارد و سرنوشــت اين فاز 
كه به غير از فاز 14، تنها فاز توسعه نيافته 
بزرگ تريــن ميدان گازى جهان در طرف 
ايران محســوب مى شــود، به نتيجه اين 
مذاكرات گره خورده است و معلوم نيست 
كه فرجام اين مذاكرات چه خواهد شد. بر 
اين اساس، سرنوشت فاز 11 پارس جنوبى 
هم چنان در هاله اى از ابهام قرار دارد و بايد 
منتظر ماند و ديد آيــا چينى ها پاى قول 
خود در اين باره مى ايستند يا خير؟ اما به 
باور ناظران، پيشنهاد قرارگاه خاتم االنبياء 
براى توســعه فاز 11 را بايد جدى گرفت 
و نبايــد بى اعتنا از كنار آن عبور كرد چه 
اينكه قرارگاه خاتم ثابت كرده اســت كه 
در تنگناها و سختى ها همراه خوب و قابل 

اعتمادى براى نفت بوده است. 

گزارشى از آخرين وضع توسعه فازهاى باقى مانده پارس جنوبى؛
جزئيات افزايش60 ميليون مترمكعبى ظرفيت توليد گاز از پارس جنوبى

گروه مطالعات و تحقيقات دانش نفت
طبــق برنامه ريزى هــاى صورت 
گرفته در ســال جارى 5 عرشه گازى 
پارس جنوبى نصب و راه اندازى خواهد 
شــد و تا پايان امسال به ظرفيت توليد 
گاز از ميدان مشــترك پــارس جنوبى، 
بيش از 60 ميليــون مترمكعب در روز 
افزوده مى شود كه با تنظيم پارامترهاى 
عملياتى 6 ســكوى نصب شده در سال 
1397، عالوه بــر آن روزانه حدود 18 
ميليــون مترمكعب نيــز افزايش توليد 

صورت مى گيرد.
بيــژن زنگنــه در مراســم افتتاح 
نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش 
ظرفيت  افزايــش  پتروشــيمى ايران  و 
توليــد گاز غنى به ميزان 1000 ميليون 
مترمكعب را جزو برنامه هاى وزارت نفت 
عنــوان كرد و گفت: از ديگر مؤلفه هاى 
رونــق توليد در اين حــوزه مى توان به 
ادامه سرمايه گذارى در طرح هاى پارس 
جنوبى اشاره كرد كه تالش مى شود در 
سال جارى توليد از اين ميدان حدود 60 

ميليون مترمكعب افزايش يابد.
در اين راســتا، محمد مشكين فام، 
مديرعامل شــركت نفــت و گاز پارس 
با اشــاره به افزايش ظرفيت توليد گاز 
از پارس جنوبى به ميــزان 60 ميليون 
مترمكعــب تا پايان ســال جــارى، با 
يادآورى عملياتى شــدن دو ســكوى 
دريايــى فاز 14 در ســال گذشــته و 
برداشت روزانه يك ميليارد فوت مكعب 
گاز ترش از اين دو عرشه گفت: فاز 14 
پارس جنوبى شرايط مطلوبى دارد و بر 
اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، قرار 
است دو ســكوى باقيمانده اين طرح با 
ظرفيــت روزانه هر يــك 500 ميليون 

فوت مكعب تا پايان ســال جارى وارد 
مدار توليد شــده و گاز توليدى اين دو 
ســكو به يكى از پااليشگاه هاى پارس 
جنوبى براى تصفيه ارســال شــود.وى 
با ابراز اميدوارى در مــورد تقويت تيم 
پيمانكار پروژه به منظور تسريع در روند 
پيشــرفت بخش پااليشگاهى طرح فاز 
14 افزود: تغييراتى در سطوح مديريتى 
كارفرمــا اعمال شــده و انتظار مى رود 
در تيم پيمانكار پــروژه هم اصالحاتى 
مطابق  كرد  پيش بينى  شود.مشكين فام 
با برنامــه زمانبندى، نخســتين رديف 
شيرين سازى پااليشگاه فاز 14 در اواخر 
ســال جارى يا ابتداى ســال آينده به 

بهره بردارى برسد.
افزايش 500 ميليون فوت مكعبى 
برداشت گاز از فاز 13 پارس جنوبى

وى در ادامه با اشاره به بهره بردارى 
رســمى از فــاز 13 پــارس جنوبى در 
اسفندماه ســال گذشته و توليدى شدن 
دو عرشه دريايى اين طرح نيز گفت: در 
سال جارى نيز، يكى از سكوهاى فرعى 
اين فاز با ظرفيت برداشت روزانه 500 

ميليون فوت مكعب گاز وارد مدار توليد 
شده و به پااليشــگاه اين طرح ارسال 
مى شــود.مديرعامل شركت نفت و گاز 
پارس با اشــاره به حادثــه اى كه بر اثر 
برخورد نفتكش نروژى با پايه ســكو و 
چاه هاى موقعيت دريايى SPD13A در 
گذشته رخ داد، افزود: با رفع مشكالت 
مربوط به آن حادثــه و تكميل حفارى 
اين  از  بهره بــردارى  و  نصــب  چاه ها، 
ســكو به ســال آينده موكول مى شود، 
البته ساخت سكو و احداث خطوط لوله 
دريايى اين موقعيت تا پايان سال جارى 

به اتمام مى رسد.
افزايش يك ميليارد فوت مكعبى 

برداشت گاز از فاز 24-22 پارس 
جنوبى

مشكين فام در ادامه به برنامه ريزى 
براى برداشــت روزانــه 1 ميليارد فوت 
مكعب گاز ترش از فــاز 22-24 پارس 
جنوبى نيز اشاره كرد و گفت: پيش بينى 
مى شــود دو موقعيت ديگر دريايى اين 
طرح تــا نيمه اول ســال جــارى وارد 
مدار توليد شــده و برداشت گاز ترش از 

فــاز 22-24 پارس جنوبــى به ظرفيت 
كامل برســد.به گفته وى، بــا توجه به 
تكميل بخش پااليشــگاهى اين طرح و 
بهره بردارى رسمى از آن در سال گذشته، 
گاز استحصال شده از دو موقعيت جديد 
به پااليشگاه فاز 22-24 ارسال و تصفيه 
مى شود.بر اساس اين گزارش به نقل از 
شــركت نفت و گاز پارس بدين ترتيب 
با افزايــش روزانه 78 ميليون مترمكعب 
برداشــت روزانه گاز از پــارس جنوبى، 
وعده وزير نفت در خصوص افزايش 60 
ميليون مترمكعبى از اين ميدان مشترك 

در سال جارى محقق خواهد شد.
آخرين وضع توسعه فازهاى باقى مانده 

پارس جنوبى 
در همين حال، مديرعامل شركت 
نفت و گاز پارس آخرين وضع توســعه 
فازهــاى باقيمانــده پــارس جنوبى را 
تشــريح كرد. به گــزارش دانش نفت 
بــه نقل از شــركت ملى نفــت ايران، 
محمد مشــكين فام در حاشيه برگزارى 
نمايشگاه بين المللى صنعت نفت با بيان 
اينكه وضــع فعاليت هاى فاز 14 پارس 

جنوبى در شرايط مطلوبى است، گفت: 
در بخش دريايى اين فاز ســال گذشته 
28 ميليون مترمكعب گاز از دو موقعيت 
بــه توليد رســيديم و اين مقــدار گاز 
روزانه به يكى از پااليشگاه هاى پارس 
جنوبى براى تصفيه ارســال مى شــود.
وى بــه فعاليت هاى باقيمانده در پارس 
جنوبى اشاره كرد و گفت: امسال برنامه 
داريم دو ســكوى باقيمانــده فاز 14 را 
نيــز عملياتى و گاز را بــراى تصفيه به 
جنوبى  پارس  پااليشــگاه هاى  از  يكى 
ارســال كنيم.مديرعامل شركت نفت و 
گاز پارس با يادآورى اينكه پارســال دو 
سكوى فاز 13 پارس جنوبى با ظرفيت 
روزانه 28 ميليــون مترمكعب در مدار 
توليد قرار گرفت، افزود: تا نيمه نخست 
امســال يكى ديگر از سكوهاى اين فاز 
عملياتى مى شود.مشكين فام به فازهاى 
22 تا 24 پارس جنوبى نيز اشــاره كرد 
و گفت: دو ســكوى اين فاز پارســال 
بــه بهره بردارى رســيد و اميدواريم دو 
سكوى ديگر اين فاز نيز تا پايان امسال 

عملياتى شود.

توسعه اين فاز استراتژيك 
گازى كشور يك خواهان 
جدى داخلى نيز دارد؛ 
قرارگاه خاتم االنبياء. در 

اين باره، فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبياء مى گويد: 

توانايى توسعه فاز 11 پارس 
جنوبى را داريم

دهقان، معاون توسعه و 
مهندسى شركت ملى نفت 

ايران: بعد از خروج توتال از 
اين طرح، اين شركت سهام خود 
را به سى ان پى سى واگذار كرد 
و مذاكرات با اين شركت چينى 
نيز براى رفع مشكالت موجود 
و اجراى قرارداد ادامه دارد. 
اگر مذاكرات منتهى به رفع 

مشكالت نشود، تمهيدات ديگرى 
در برنامه قرار مى گيرد

فاز 14 پارس جنوبى شرايط 
مطلوبى دارد و بر اساس 

برنامه ريزى هاى انجام شده، 
قرار است دو سكوى باقيمانده 

اين طرح با ظرفيت روزانه 
هر يك 500 ميليون فوت 
مكعب تا پايان سال جارى 

وارد مدار توليد شده و گاز 
توليدى اين دو سكو به يكى از 

پااليشگاه هاى پارس جنوبى 
براى تصفيه ارسال شود

دو سكوى فازهاى 22 
تا 24 پارس جنوبى 

پارسال به بهره بردارى 
رسيد و اميدواريم دو 

سكوى ديگر اين فاز نيز 
تا پايان امسال عملياتى 

شود

تحليلتحليل
گفتمانگفتمان
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

اخبار

برگزارى 5هزار و 858جلسه مشاوره براى 
خانواده هاى نفت و گاز گچساران در سال 97

مسئول مركز مشاوره و بهداشــت روان صنعت نفت گچساران از 

برگزارى5هزار و 858جلســه مشــاوره براى خانواده هاى شركت بهره 

بردارى نفت و گاز گچساران در سال گذشته خبر داد. 

ســيده زهرا فاطمى در گفتگو با پايگاه روابط عمومى بهداشــت 
و درمان صنعت نفت گچســاران گفت : اين مشــاوره ها در زمينه هاى 
فــردى،  خانواده درمانى،  كودك و نوجــوان، ازدواج، هوش،  بالينى،  

خلقى،  اضطرابى، اختالالت شبه جسمى و...   صورت گرفته است.
وى گفت : مشــاوره فردى با ســه هزار و 366 نفر،   كودك و 
نوجوان با 961 نفر مشــاوره و خانواده درمانى با 857 نفر بيشــترين 

فراوانى را داشته اند.
فاطمى افــزود : همچنيــن 349 مورد مشــاوره ازدواج در مركز 
مشاوره و بهداشــت روان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در 

سال گذشته انجام شده است.
مســئول مركز مشاوره و بهداشــت روان صنعت نفت گچساران 
در ادامه آمار مراجعين به مركز مشــاوره و بهداشت روان صنعت نفت 

گچساران در سال97را يكهزار و  783نفر اعالم كرد.
وى افــزود : در اين مركــز خدماتى از جمله مشــاوره خانواده،  
زوج درمانى،  خانواده درمانى، مشــاوره تحصيلى،  مشــاوره كودكان،  
نوجوانان و جوانان،  ازدواج،  مشــاوره شــغلى،  مهارت هاى زندگى،  
روان درمانــى،  روان ســنجى،  گفتاردرمانى،  توانبخشــى و بازتوانى 

جسمى و حركتى،  آموزش شاغلين و پژوهش ارائه مى شود.
فاطمى خاطرنشــان كرد : مركز مشاوره و بهداشت روان صنعت 
نفت گچساران همه روزه به شكل تلفنى و حضورى آماده پاسخگويى 
و ارايه خدمات مشــاوره اى رايگان به خانوادهاى شركت بهره بردارى 

نفت و گاز گچساران است.
وى تصريــح كرد : عالقه مندان براى انجام مشــاوره مى توانند 
ضمن تعيين وقت قبلى از طريق تماس تلفنى،  به صورت حضورى نيز 
به مركز مشاوره و بهداشت روان صنعت نفت گچساران در كوى شهيد 

پرهون روبروى مهمانسراى نفت  پالك128مراجعه كنند.

درمان قطعى بيمارى هاى آلرژيك امكان پذير 
مى شود 

با اســتفاده از عصاره هاى تشخيصى، اجراى تست پوستى پيريك 

و ايمونو تراپى،  امــكان درمان قطعى تعدادى از بيمارى هاى آلرژيك در 

مراجعين بيمارستان نفت تهران به طور قطعى فراهم مى شود. 

عليرضا خياط زاده ريس كلينيك آســم و آلرژى بيمارستان نفت 
تهران هم زمان با روز جهانى آسم و آلرژى با اعالم اين مطلب افزود: 
پروســه خريد عصاره هاى تشــخيصى در حال انجام است و به زودى  
اســتفاده از اين عصاره براى  تشــخيص  حساســيت  بيماران فراهم 
مى شــود  كه اين عصاره هــا  نقش موثرى در  تشــخيص  و درمان  
بيمــارى دارد و با به كارگيرى آن،  ميــزان داروها و عوارض بيمارى 

كاهش مى يابد و كيفيت زندگى افراد بهبود مى يابد. 
وى توضيح داد: تست پوستى  پيريك روشى است  كه از طريق 
آن پــى مى بريم  بيماران به چه ماده اى  حساســيت دارند به عنوان 
مثال   در صورتى كه فرد به  گرده حساســيت داشــته  باشد از طريق 
پيريك  نوع حساســيت وى مشخص وپس از مشخص شدن  ايمونو 

تراپى مى شود كه يك روش قطعى  درمان است.
  اين فوق تخصص آســم، آلرژى و ايمونولــوژى بالينى افزود:  
براســاس  اين روش معمــوال  ده درصد بيماران بزرگســال  بهبود  
مى يابد. همچنين  كاربرد ديگر تســت  پيريك، تست  براى كودكان و 

شيرخواران و درمان اگزماى نوزادان شير خوار درمان  است.
به گفته  خياط زاده: روزانه  20 تا 30  نفر براى  حساســيت  به 
بيمارســتان  نفــت تهران ودر مانگاه آزادى  مراجعــه  مى كنند  و ا ز 

امكانات  اسنومترى  وداروخانه  استفاده مى كنند. 
وى با اشاره به اينكه بيمارى هاى آلرژيك مزمن هستند ودرمان  
آنها  كنترلى اســت گفت:درمان ها ودارو هاى  بيمارهمواره براســاس 
نيازها تكرار مى شود. بيماران در چند  مرحله  و برحسب شرايط  درمان  
به  كلينيك آســم و آلــرژى  مراجعه مى كنند و نحــوه درمان و دارو 

برحسب نياز تنظيم  مى شود. 
ريس كلينيك آسم و آلرژى بيمارستان نفت تهران  تصريح كرد: 
عالوه براقدامات تشــخيصى اسپيرومترى،  تســت تنفس راديولوژى 
و ســى تى ازبيماران آموزش براى بيماران  آســم نيزعوامل تحريك 
و تشــديد كننده آســم توضيح و راهكارهاى  درمانى نيز  تذكر داده 
مى شــود.همچنين  با توجه به اينكه  قسمت ديگر  از درمان آن است 
كه  بيماران آلرژيك دارو  را  منظم اســتفاده كنند  به همين دليل در 

اين زمينه نيز  با بيماران تعامل وجود دارد.
 به گفته خيــاط زاده آموزش  پزشــكان  وكادر درمانى  نيز در 
برنامه  اين كلينيك  است، و براساس نياز مندى ها  كالس آموزش در 
زمينه  تشخيص  وودرمان آسم  ودرباره حساسيت هاى شديد و آلرژى  

بينى  وكهير  مزمن،  اگزماى پوستى براى كادر درمانى  برگزار شد.

بهداشت و درمانبهداشت و درمان

دكتر سميع مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت : 

 اولويت برنامه سال 98  پيشگيرى است
فعاليت هــاى پيشــگيرانه موضوع 

مهمى است كه شركتهاى نفتى بايد به آن 

توجه كنند و  از پكيج خدمات پيشگيرانه 

طب  و  خانواده  شــامل  ســالمت  حوزه 

صنعتى سازمان بهداشت و درمان صنعت 

نفت استفاده كنند.

به گزارش پايگاه اطالع رســانى 
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت،  
دكتر سميع مهمترين برنامه هاى اولويت 
دار سازمان را در ســال 98 پيشگيرى 
عنــوان كرد و گفت: هــم اكنون حدود 
60 درصد افراد تحت پوشــش، پرونده 
ســالمت خانواده دارند و در برنامه سال 
98 ايــن رقم حداقل 10 درصد افزايش 

مى يابد. 
فرآيندهاى  بــر  تاكيــد  بــا  وى 
پيشگيرانه در سازمان بهداشت و درمان 
صنعــت نفــت گفت : درصد پوشــش 
معاينــات دوره اى كاركنــان نيــز،  در 
بخش هاى ستادى پايين بوده،  در سال 
گذشته حدود 60 درصد بوده كه برنامه 
داريم امســال 10 تا 20 درصد افزايش 
دهيم، بخصوص بيمارى هاى غير واگير 
مانند ديابت، فشار و چربى خون و چاقى 

شناسايى، پيگيرى و درمان شوند.
مديرعامل سازمان بيان كرد: طى 
دو سال اخير ســازمان در حوزه دندان 
پزشــكى كارهاى پيشگيرانه انجام داده 
كه وضعيت ســالمتى دهان و دندان در 
جمعيت تحت پوشش بهبود يافته است. 
دكتر ســميع با اشــاره بــه وقوع 

سيل در برخى از اســتان هاى كشور و 
خســارت هاى تحميل شــده در اوايل 
امسال گفت: سازمان بهداشت و درمان 
در راستاى مســئوليت هاى اجتماعى به 
ارائه خدمات به مردم سيل زده پرداخت.

وى افزود: در مناطق لرســتان و 
مركزى دو دستگاه آمبوالنس به همراه 

پزشــك و پزشــكيار در مناطق سيل 
زده و به ويژه مناطق روســتايى حضور 
آمبوالنس  اتوبوس  تنها  يافت،همچنين 
سازمان كه در بوشــهر مستقر بود و تا 
آن زمان مورد استفاده قرار نگرفته بود، 
با وقوع سيل به همراه چهار آمبوالنس، 
پزشك و پرستار در روستاهاى دوردست 

پلدختر مستقر شد.
مديرعامــل ســازمان ادامــه داد 
خوزســتان،  اســتان  در  همچنيــن   :
نيروى  و  آمبوالنس  شامل  كاروان هايى 
شــادگان،  به  را  متخصــص  انســانى 
سوسنگرد و مناطق سيل زده خوزستان 

اعزام كردند. 
مديرعامل ســازمان با اشــاره به 
مصوبات ابالغى وزيــر نفت در جهت، 
بهبود معيشــت و ارائه خدمات رفاهى و 
درمانى بيشــتر به كاركنان قراداد مدت 
موقت صنعــت نفت بود گفت:در ارتباط 
با كاركنان قــراردادى (مدت معين ها و 
دستور  با  خوشــبختانه  موقت ها)  مدت 
وزير نفت تســهيالت بيشــترى فراهم 
شــد،،  قــرارداد كلى بين بيمــه دانا و 
ســازمان بهداشــت و درمان امضا شد 
و حــاال بيمه دانا بايد بــا همه مراكز ما 
قرارداد ببندد كه همكاران مدت موقت 
بتوانند از امكانات ســازمان بهداشت و 
هم  سازمان  بيمارســتان هاى  و  درمان 
اســتفاده كنند كه طى حداكثر يك ماه 
آينــده قراردادهــا انجــام و اين تفاهم 

عملياتى خواهد شد. 

 دكتر افشين بلورى معاونت طب صنعتى و بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران:
سالمت شغلى در گرو پيگيرى و ثمربخشى معاينات دوره اى است 

ذره بين بازرسى سازمان در بهداشت و درمان نفت مركزى و لرستان 

محيط هايى  مهم ترين  از  كارى،  محيط 

است كه فرد، در بزرگسالى، بخش زيادى از 

وقت خود را در آن جا سپرى مى كند، بنابراين 

شناســايى عوامل موجــود در محيط كار و 

عوامل زيــان آور، مى تواند عملكرد فرد را در 

شــغل او، تحت تأثير قرار دهد ؛بى توجهى 

به ســالمتى فرد در دراز مــدت هم به زيان 

مديريــت مجموعه و هم به زيــان كاركنان 

اســت ازهمين روى به منظوراهميت بيشتر 

به سالمت شغلى كار كنان، روز8 ارديبهشت 

روز بهداشــت حرفه اى و ســالمت شغلى 

خصوص  اين  در  كه  اســت  شده  نامگذارى 

با دكتر افشــين بلورى معاونت طب صنعتى 

نفت  صنعت  ودرمان  بهداشــت  بهداشت  و 

تهران مصاحبه اى انجام شــده است كه در 

ادامه مى خوانيد. 

چرا سالمت شغلى درمحيط هاى كارى بايد   
جدى گرفته شود ؟

در واقــع  يكى ازمهمتريــن اهداف 
ســالمت شغلى اين اســت كه  مسئوليتى 
كه طى ســالها به فرد ســپرده مى شــود 
را  تاثيرنامطلوب  كمتريــن  درگذرســال ها 
برجســم و روان فرد داشــته باشد، چه بسا 
درشرايط  ايده آل  سالمت فرد كامال  حفظ  
شود.كاهش  سالمتى  كاركنان خطر كاهش 
كارايى  براى خود فرد و اطرافيان وى ايجاد  
مى كند،  ازايــن روهمواره بايد  براى حفظ 
سالمتى و ارتقا آن اقدام مى كنيم. همچنين 
سالمت شــغلى ازاين جنبه نيز اهميت دارد 
كه آيا  فرد شاغل براى شغل  در نظر گرفته  
شده مناسب اســت يا خير و توانايى  افراد 

براى انجام ماموريت و تناسب فرد با وظيفه 
محوله لحاظ شود.

  سنجش سالمت  شغلى افراد ازچه طريقى   
حاصل مى شود و چه اهميتى دارد؟

يكى از راه هاى  ســنجش ســالمت 
شــغلى افراد، انجام معاينات دوره اى است  
كه در صنعت نفت با جديت  دنبال مى شود 
و اطالعات ســالمتى فرد مــورد پايش و 
ســنجش قرار مى گيرد. اهميتــى كه اين 
ســنجش و پايش دارد  وضعيت ســالمت 
فرد را از بدو ورود به مجموعه مورد بررسى 
قرار مى دهد و مسايل شغلى كه فرد با آن ها 
مواجه است را نيز مى سنجد به همين دليل 
روند سالمتى فرد را مى توان لحاظ كرد به 
نحوى كه مى توان مطلع شــد كه آيا شغل 
فرد بيمارى هايى كه فرد دچار شــده است 
را ايجاد كردهاســت يا اينكه فــرد از ابتدا 
زمينه بيمارى را داشته است كه  اثبات اين 

موضوع  ازجنبه قانونى و حقوقى نيز اهميت 
مى يابد.
وضعيت سالمت شغلى كاركنان صنعت نفت   

در چه وضعيتى قرار دارد؟
 خوشــبختانه  درصــد بيمارى هايى  
شــغلى كه درحال حاضر از كاركنان  ثبت 

مى شود  نرخ پايينى  دارد.
  چــه بيمارى هايى در ميان كاركنان صنعت   

نفت شايع  است؟
 بيمارى هايى كه مربوط به ســالمت 
عمومى افراد ( بيمارى هاى مزمن غير واگير 
از جملــه ديابت،  چاقى،  كلســترول باال،  
ســكته ها و بيمارى هاى قلبى  ) بيشترين 
درصد بيمارى ها را در ميان كاركنان صنعت 
نفت دارد كه  كم تحركى،  تغذيه و استرس 

عامل اصلى اين بيمارى ها است.
 براى  حل اين مشكل چه  پيشنهادى داريد؟  

 اجراى سياســت هاى سالمت شغلى 

بايد  بصورت جدى  و فراتر از بخشــنامه 
 ها  مــد نظر قرار گيرد  و فرهنگ  زندگى 
شــكل  ومديرن  كاركنان  درميان  ســالم 
بگيرد، مثال امكان  اجراى ورزش  در ميان 
كاركنان  گســترش داده شود  و تشويق ها 
و تنبيه هايى براى  اقداماتى همچون ترك 
ســيگار  و  حفظ  وزن متعادل   و..   براى 
كاركنان لحاظ شود.بخصوص در برخى از 
مشــاغل  از جمله  حراست،  آتش نشانى 
وبخش هــاى  امدادى  و برخى مشــاغل 
حساس عملياتى، آمادگى جسمانى و روانى  
و تناسب اندام  بايد وجود داشته باشد.  كه 
متاسفانه  پايش هاى صورت گرفته حاكى 
از آن اســت  كه تعداد افراد نامناســب از 
لحاظ فيزيكى دراين مشــاغل زياد است و 
مســوالن مربوطه بايداقدام موثرى انجام 

بدهند.
 با اين حســاب به نظر شــما براى  اينكه    

معاينات  دوره اى در نفت  كارآمدتر شــود چه 
اقداماتى بايدصورت گيرد؟

مرحله  اول  معاينات  دوره اى مرحله 
تشخيصى و  انجام آزمايشات الزم است 
كه خوشبختانه دراين زمينه  هم امكانات 
خوبى وجود دارد و هم  همكارى مناسبى  
ميان بهداشت ودرمان صنعت نفت و بدنه  
نفت ايجاد شــده است، اما آنچه معاينات 
دوره اى را كارآمدتر مى كند اين است كه 
امكان پيگيرى مشــكالت سالمتى افراد  
با نظم  دنبال شود و حتى در صورت لزوم 
قوانين ومقرراتى تدوين شود تا حتما اين 
شرايط فراهم شــود. در اينصورت است  

كه  تناســب  شــغل فرد با شــغل مورد 
بررسى  است،  و فرد براى حفظ جايگاه 
شغلى خود به سالمتى خود بيشتر اهميت 
حد  در  اختــالالت  همچنين  مى دهــد. 
مطلوب كنترل مى شــود و بيمارى هايى 
عوامل   مهمترين  فاكتورها  ريســك  كه 
ايجــاد  ومــرگ ومير هســتند به موقع  
كنترل ودرمان مى شوندو از ناتوانى افراد  
جلوگيرى مى شــود و كارايــى افراد باال 

مى رود.
 لطفا آمارى از شــرايط سالمت كاركنانى كه   

مــورد معاينات دوره ا ى قــرار گرفته اند ارايه 
بفرماييد؟

درسال 97 حدود  ده هزار و صد وپنج 
نفر كاركنان  رسمى  وقراردادى  و سه هزارو 
888 نفر كاركنان  پيمانكارى   براى معاينات 
دوره اى مراجعه كرده اند  كه حدود 89 درصد  
براى  مسوليت شغلى  مناسب ارزيابى شدند  
و حدود  10 درصد  داراى محدوديت شغلى 
و ما بقى در شــغل خود  نامناســب هستند.

براساس آناليزهاى موجود،  چربى خون باال 
(13,9 درصــد)، اضافــه وزن(10,52درصد 
ديابت(8,09درصــد)،  مســتعد  )،افــراد  
چاقى(5,24درصد )،فشارخون (5,07درصد)، 
ريســك فاكتورقلبى(3,43درصــد)  و كبد 
چرب(2,43درصد)  مشكالت شايع در ميان 
كاركنان درســال 97 بود.همچنين آســيب 
شــنوايى  با درصد ( 3,4درصد ) بيشــترين  
درصدآسيب  هاى  شغلى رادر ميان كاركنانى 
كــه مورد معاينــات دوره اى قرار گرفتندبه 

خوداختصاص داه بود.

دكتر جهانبخش امينى رئيس بازرســى سازمان 

در راســتاى بازديد دوره اى از مناطق به همراه تيمى از 

همكاران مديريت ســالمت با حضور در بهداشــت و 

درمان صنعت نفت مركزى و لرســتان، به بررســى 

عملكرد واحدهاى بهداشتى و درمانى،  به ويژه درمان 

غير مستقيم در جهت استراتژى سازمان پرداخت. 

به گزارش پايگاه اطالع رســانى بهداشــت و 
درمان صنعت نفت اســتان مركزى و لرستان؛ دكتر 
جهانبخــش امينى رئيس بازرســى و رســيدگى به 
شكايات ســازمان به همراهى زهرا آجيديان مسئول 
قانون ارتقاء سالمت نظام ادارى و كارشناس بازرسى 
و رســيدگى به شكايات سازمان از بهداشت و درمان 

صنعت نفت مركزى و لرستان بازديد كرد. 

در نخســتين روز  اين بازديد دكتــر امينى در 
جلســه اى با حضور رئيس  بهداشت ودرمان صنعت 
نفت اســتان مركزى و لرستان و مسئولين واحدهاى 
مختلف درمانى و پشــتيبانى منطقه ضمن تشكر از 
خدمات ارائه شــده،  گفت: اين بازرسى به هيچ وجه 
بر مبناى گزارشات يا تخلف ارائه شده نبوده بلكه بر 
حســب وظيفه ذاتى اين واحد بر مبناى برنامه ريزى 
دوره اى در كليه مناطق كشــور در راستاى كمك به 

مديران صورت مى پذيرد 
وى اضافــه كــرد : هدف از بازرســى اصالح 

فرآيندها و بهبود روش ها مى باشد.
رئيس بازرسى ســازمان افزود : تحقق اهداف 

امور بازرســى همانا اصالح فرآيندها، ارتقاى كيفى 
خدمات، حصول اطمينان از حسن جريان امور، ايمن 
ســازى و پيشــگيرى از وقوع تخلفات است و اين 
آخرين بازديد از حوزه درمان غير مستقيم در بهداشت 
و درمان صنعت نفت اســتان مركزى و لرســتان به 
منظور بررسى اســناد درمانى و مستندات موجود در 

منطقه مى باشد.
دكتر امينى تشــريح كرد : اين بازرسى ها صرفًا 
دســتورالعمل ها،   اســاس  بر  فرآيندها  اصالح  براى 
بخشــنامه ها و مصوبــات هيئت مديره ســازمان به 
منظور افزايش سطح رضايت مندى كاركنان صنعت 

نفت صورت ميگيرد. 

در ادامه دكتر رحيم معصومى رييس بهداشــت 
و درمان صنعت نفت مركزى و لرســتان ضمن خير 
مقدم، در رابطه با فرآيندهاى دقيق و فعاليتهاى واحد 
اسناد پزشكى اين مركز به خصوص در زمينه درمان 

غير مستقيم توضيحاتى ارائه داد.
وى افزود: همــكاران در منطقه با جديت تمام 
در راستاى رضايتمندى كاركنان و مراجعين به پياده 
سازى دقيق مقررات ســازمان، ارتقاء سالمت نظام 

ادارى و اصالح فرآيندها اهتمام ورزيده اند.
دكتر معصومى خاطر نشــان كرد: از بازرسى و 
پايش در بهبود خدمات منطقه و تدوين آموزشــهاى 

الزم براى بخش هاى مختلف استقبال مى كنيم.
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

گزارشگزارش

زنجيره توليد ارزش در صنعت نفت شتاب مى گيرد؛

100 ميليارد دالر سرمايه گذارى در پايتخت انرژى كشور 
منطقه ويژه اقتصادي انــرژي پارس بزرگترين منطقه 

ويژه در حوزه انرژي در دنيا اســت، اين منطقه تحت توليت 

شركت ملي نفت قرار دارد. وســعت آن 46 هزار هكتار و از 

سه منطقه «پارس يك» با وسعت 14 هزار، «پارس دو» 16 

هزار و «پارس سه» 16هزار هكتار تشكيل شده است. بيشتر 

اراضي متعلق به منطقه پارس يك و دو به طرح هاي باال دستي 

گاز و پتروشيمي اختصاص يافته است. 24 فاز پااليشگاهي به 

ظرفيت توليد 790 ميليون مترمكعب گاز غني در روز، 9 ميليون 

تن اتان در سال، 10,5 ميليون تن در سال گاز مايع(پروپان 

و بوتان)، 4800 تن در روز گوگرد و 1,2 ميليون بشكه در روز 

ميعانات گازي در منطقه پارس فعال مي باشد. مجموعا 28 فاز 

پااليشگاهي استاندارد در منطقه پارس يك و دو به بهره داري 

رسيده يا در حال ساخت است.

صنايع پتروشيمي در غرب منطقه پارس يك با وسعت 
1000 هكتــار دربردارنده 17 مجتمع فعال پتروشــيمي و 
19طرح در حال ساخت اســت، ظرفيت توليد مجتمع هاي 
فعال 33 ميليون تن و ظرفيت طرح هاي در حال ساخت 35 

ميليون تن در سال است. 
تمدنى عظيم در پارس جنوبى

گاز پارس جنوبــى با خط لوله اى بــه طول حداكثر 
120 كيلومتر را تا ســاحل پارس يك درعســلويه و پارس 
دو در تنبك و كنگان ارســال مى شود. جايى كه تأسيسات 
پااليشــگاهى براى تاميــن گاز، ميعانــات گازى و گوگرد 
خوراك رسانى مى شود؛راهبرى و اداره اين مجموعه عظيم 
اقتصادى با شركت منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس است.
اما پتروشــيمى ها در عســلويه در ابتدا زير مجموعه 
شــركت ملى صنايع پتروشــيمى بودند كه بعدهــا در دو 
فاز شــامل فاز اول پتروشــيمى هاى بزرگتر قديمى مانند: 
نورى،آرياساســول، مبين، پرديس، جــم، زاگرس و...  و در 
فاز دوم پتروشــيمى هاى كوچك تر مانند: دماوند، كاويان، 
مرواريد، هنگام و...  خصوصى شدند. تمامى پتروشيمى هاى 
فاز اول در مدار توليد هستند اما در فاز دوم واحدهاى جديد 
در حال ســاخت وجود دارد. خوراك پتروشــيمى ها عمدتًا 
گاز اســت و  از محصوالت آنها  مى توان از اولفين، اوره و 
آمونياك واروماتيك ها نام برد، اما معدودى از پتروشيمى ها 
مانند برزويه وجود دارد كه خوراكشان ميعانات گازى است و 

گازوييل و برش هاى سبك توليد مى كنند.
 آماده ســازى 14هزار كيلومتر ســايتيك و 16هزار 
كيلومتر سايت دو و جاده هاى دسترسى، اسكله هاى احداث 

شده در منطقه، فرودگاه، آب و برق مورد نياز و تمامى خدمات 
رفاهى و اجتماعى در منطقه پارس توسط منطقه ويژه انرژى 
پارس تامينمى شــود. در توصيف عظمت كار انجام شــده 
توســط منطقه ويژه همين بس كه با توجه به آب و هواى 
گرم و شــرجى در نيمه گرم ســال و طبيعت كوهستانى و 
گاهاً بكر، امروز شــهرى از پااليشگاه و پتروشيمى درمنطقه 
بنا نهاده شــده اســت كه تمامى نيروهاى فعال در توسعه و 
توليد در اين واحدها به ميمنت امكانات و راه هاى دسترسى 
و پروازهاى منظم از اقصى نقاط كشــور به فرودگاه خليج 

فارس تردد مى كنند.
منابع بى كران خوراك براى توسعه صنايع پايين دستى

به طور قطع مى توان مهم ترين پتاســيل منطقه ويژه 
پارس را منابع بى كران خوراك آن ارزيابى كرد؛ خوراكى كه 
در مجتمع هاى پتروشيمى و پااليشى منطقه به توليد مى رسد 
و در فاصلــه اى نزديك و با قيمتى ارزان مى تواند در اختيار 

سرمايه گذاران بخش پايين دست قرار گيرد. 
به طور كلى منطقــــه ويــــژه اقتصــادي انــرژي 
پــــارس بــــا در اختيــار داشــتن حــــدود 8 درصــد 
از كل موجــــودي گاز جهــان و تقريبــــا 50 درصــد 
ذخايــــر گازي كشــور، عنــــوان بزرگتريــن منطقــه 
ويــژه اقتصــادي جهــان را يدك مى كشد. در اين منطقه 
امكاناتى نيز براى جذب سرمايه به خصوص در بخش هاى 

پايين دستى صنعت پتروشيمى ايجاد شده است. 

ايــــن منطقــــه روزانه محل توليــد گاز طبيعى، 
ميعانــــات گازى، گوگــــرد، LPG  و اتــــان است كه 
با تكميــل طرح هاى ايــن منطقه در ســال هاى آينده با 
افزايش توليد همراه خواهند شــد. اين محصوالت در حالى 
مى توانند خــوراك مورد نياز بخش پايين دســت را فراهم 
كنند كه به گفته كارشناســان تا كنون كمتر به اين بخش 
توجه شــده و تمركز بر طرح هاى باالدستى پتروشيمى بوده 
است.كارشناســان بر توسعه بيشــتر زيرساخت ها و كاهش 
هزينه هاى سرمايه گذارى در اين منطقه ويژه تاكيد دارند تا 
به اين واسطه جذابيت سرمايه گذارى در پارس حنوبى بيش 

از پيش افزايش پيدا كند.
همچنيــن ايجــاد تاسيســاتى بــراى ســايت دوم 
پتروشيمى كه بتواند خوراك را از صنايع باالدست به صنايع 
پايين دست برساند و بالعكس محصوالت توليد شده در اين 
ســايت را به سمت بنادر ارسال كند، از ضرورياتى است كه 
كارشناسان براى توسعه زنجيره ارزش به آن اشاره مى كنند.

پتانسيل هاى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس
به شــكل ذاتــى صنايــع پايين دســتى در صنعت 
پتروشــيمى به ســرمايه كمترى نيــاز دارنــد و در عوض 
مى توانند اشــتغال بيشترى در ســطوح مختلف براى مردم 
منطقه و استان بوشهر، فراهم كنند. براى تحقق اين هدف 
زيرساخت هاى ديگرى در منطقه همچون فـرودگاه بـزرگ 
بيـن المللي خليـج فـــارس كه ظرفيـت جابجايـي يـك 

ميليـون مسـافر در سـال را دارد، ايجاد شده است.
مجتمـــع بنـدري پـارس بـــا 25 پسـت اسـكله و 
ظرفيـــت پهلوگيــري كشــتي هايــــي بــه ظرفيــت 
80 هــــزار تــــن، پايانــه بــار و مســــافر، راه هــاى 
مواصالتــى درون و بــرون از منطقــه، شــبكه توزيــع 
بــرق، آب و مخابــرات و وجــود نيــروگاه هــاى بـرق 
در منطقـــه و مناطـق مجـــاور و موقعيـت منحصـر بـه 
فـرد منطقــــه در كرانــه خليــج فــــارس و اتصــال 
بــه آب راه هــاي بيـن المللـــي جهـت دسترسـي آسـان 
بـه بـازار هاي جهانـى نيزپتانسيل هاى ديگر منطقه پارس 
جنوبى هستند كه مى توانند سرمايه داخلى و خارجى زيادى 

را به خود جلب كند. 
اساســا منطقه ويژه اقتصادى پارس جنوبى به همراه 
امكانات خاصى كه ياد شد و معافيت هاى مالياتى، براى اين 
احداث شده اســت كه سرمايه گذار خارجى وارد كشور شود 
و اقتصاد ملــى را در اين منطقه به اقتصاد بين المللى پيوند 
دهد. يكى ديگر از اهداف ورود ســرمايه گذاران خارجى به 
منطقه، ورود متدهــاى مديريتى بين المللى و دانش روز به 

ايران بوده است. 
100 ميليارد دالر سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى 

انرژى پارس
از ابتداى تاســيس منطقه در سال 1377  تاكنون در 
زمينه صنايع فرآوري گاز رقمــي بالغ بر 68 ميليارد دالر و 
33,877 ميليارد ريال ســرمايه گذارى صورت گرفته است. 
ايــن مقدار براي صنايع پتروشــيمي بالغ بر 8 ميليارد دالر، 
18 ميليون يورو و 172,250 ميليارد ريال و در زمينه ايجاد 
زيرساخت ها نيز  25000 ميليارد ريال(بدون در نظر گرفتن 
نوسانات ارزى) برآورد مى گردد.  بنابراين در مجموع ميزان 
سرمايه گذاري در منطقه از آغاز تا كنون(به مدت20 سال) 
بالــغ بر 77 ميليــارد دالر و 330,000 ميليــارد ريال بوده 
اســت. همچنين طى ســالهاى 1392 تــا 1396 يعنى در 
دولت اول روحانى مجموعا 372,244 ميليارد ريال توســط 

بخش خصوصي در  زمينه هــاى مختلفي نظير طرح هاي 
پااليشــگاهى و ميان دســتي پتروشــيمي نظير توليد پلي 
پروپيلــن، اتيلن گاليكول ها و همچنين خدمات عمومي در 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ســرمايه گذارى انجام 

شده است. 
افزايش توليد و رونق سرمايه گذارى در صنعت نفت 

وابسته به شرايط سياسى و اقتصادى است
جذب ســرمايه گذار در مناطق ويژه به شــدت تحت 
تاثير شــرايط متغير داخلي و خارجي است. در شرايطي كه 
تالطم هــاي ارزي عرصه اقتصاد داخلــي را با چالش هايى 
مواجه كرده  بديهي است كه سرمايه گذاري در سطح كشور 
بويژه صنعت نفت دستخوش همين تالطم هاي حوزه ارزي 
و پولي خواهد بود. اما خوشــبختانه با اتخاذ تدابير و انجام 
اقدامات موثر در حوزه ارزي ثبات نسبي به بازار ارز برگشته 
است. بر اين اساس اميد مي رود سرمايه گذاران قادر باشند 
برنامــه ريزي هاى بلند مدت براي ســرمايه گذاري تدوين 
نمايند كه در اين رابطه صنايع مياندســتي و پايين دســتي 
از حوزه هاي جذاب ســرمايه گذاري با فرض ثبات شرايط 
اقتصادى خواهد بود.سياست سازمان منطقه ويژه اقتصادى 
انرژى پارس بر اين است تا با بهره گيري از سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي طرح هاي ســرمايه گذاري با هدف تقويت 
اقتصاد ملي و كاهش اثرگذاري تحريم ها اجرايي شــوندكه 
در اين رابطه آنچه كه مهم اســت ارزآوري طرح ها مى باشد 
به عبارت بهتر جذب ســرمايه گذار به منظور تامين بخشي 
از نيازهاي ارزى كشــور بــه كاال،  خدمات و صادرات مي 
تواند در شرايط فعلي كارگشا باشد. بنابراين كمك به سرمايه 
گذاران جهت جلب مشاركت مالي شركاى داخلي و خارجي 
و تشــكيل كنسرسيوم هاي تامين مالي، بهره گيري از توان 
فني و مالي شركت هاي پتروشيمي جهت اجراي طرح هاي 
قابل توجيه و داراي مزيت نسبي نيز به عنوان سياستي موثر 
در اين زمينه اســت كه در سازمان منطقه ويژه پارس دنبال 

مى شود.
تسهيل در ارائه درخواست مجوز سرمايه گذارى

طبق قانون تشــكيل داده مناطق ويــژه  اقتصادي 
مرجع صدور تمامى مجوزهاي الزم براي فعاليت اقتصادي 
در منطقه توسط سازمان متولي صورت مي پذيرد؛ بر همين 
اســاس طي مذاكــرات و توافقات حاصل شــده با وزارت 
صنايع و طبق قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي، 
مرجعيت صدور مجوز تاسيس و بهره برداري از اداره صنايع 
اســتان به سازمان انتقال يافت؛ بدين صورت كه هم اكنون 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان يك استان در 
سامانه بهين ياب تعريف شده است و سرمايه گذاران مي توانند 
مستقيما در قســمت مربوطه درخواست خود را براي پروانه 
بهره برداري يا جواز تاســيس ارائه كنند. جهت برخورداري 
از معافيــت ماليات بــرارزش افزوده ســامانه صدور مجوز 
مذكــور طراحي و متقاضيان و ســرمايه گذاران مي توانند از 
طريق ســامانه و طي فرآيند تعريف شده درخواست مجوز 
فعاليت كننــد. از طريق پورتال ســرمايه گذاري تحت وب 
نيز جهت ســهولت اطالع رساني فرصت ها سرمايه گذاري و 
طي فرآيندها مرتبط طراحي و ايجاد شــده اســت. به طور 
كلى« سامانه بهين ياب» منطقه ويژه، سامانه صدور مجوز 
فعاليت ها اقتصادي و پورتال ســرمايه گذاري نياز به مراجعه 
حضوري را به حداقل رســاند و زمان انجــام فعاليت را به 

كمترين مقدار ممكن تعليل داده است. 
چالش ها و فرصت هاى سرمايه گذارى

 

در منطقه ويژه پارس
شرايط محيط كالن اقتصادي كشور، تحريم هاي بين 
المللي، ريســك هاي منطقه، عدم وجود طرح جامع مصوب 
كاربري اراضي،عدم كفايت زيرساخت هاي اساسي نظير آب، 
برق، گاز و غيره در منطقه،عدم احداث و راه اندازي كريدور 
تاسيساتي،وجود معارضين اراضي منطقه،عدم تكميل فنس 
پيراموني منطقه از جمله چالش هاى موجود است اما سازمان 
منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس به عنوان نماينده وزارت 
نفت و شــركت ملى نفت ايران در منطقــه براى رفع اين 
چالش ها برنامه هاى مدونى در دست اقدام دارد كه در ادامه 

به تشريح مهمترين اين برنامه خواهم پرداخت.
تحصيل اراضى

بخش بزرگى از اراضي منطقه پارس دو و مقدار زيادي 
از اراضي منطقه پارس يك داراي معارض مي باشــند. رفع 
معارض اين اراضي مســتلزم تامين منابع مالي الزم است 
كه در صورت تامين منابع كافي مي توان انتظار داشــت در 
آينده اي نه چندان دور معضل معارضين اراضي مرتفع گردد.
*ايجاد و تامين زيرساخت ها و ارائه خدمات تاسيساتي

پيش زمينه سرمايه گذاري در هر منطقه فراهم بودن 
امكانات زيربنايي و تاسيساتي است. اين موارد شامل شبكه 
توزيع آب، بــرق، گاز، خوراك، فاضــالب و مخابرات مي 
باشــد. با عنايت به احداث بخش عمده ايي از شبكه توزيع 
در منطقه اميد مــي رود در آينده ايي نزديك با تامين آب، 
برق، گاز و مخابرات شرايط ارائه فوري خدمات تاسيساتي را 

به فعاالن اقتصادي از جمله سرمايه گذاران فراهم نماييم.
تكميل محدوده پيراموني منطقه

بدون شــك تكميل محدوده پيراموني منطقه ويژه با 
هويت بخشي حقوقي به منطقه مي تواند زمينه اجراي هر 
چه بهتر قوانين و مقررات مناطق ويژه و تسهيل امور سرمايه 
گذاري را فراهم نمايد. با تكميل فنس ياد شده معافيت ها و 
مزايا حقوقي مناطق ويژه به راحتي قابل اعمال مي باشند و 
با نظارت بهتر زمينه استفاده حداكثري از دارايي هاي سرمايه 

گذاران در منطقه ايجاد خواهد شد.
گسترش مشاركت بخش خصوصي- عمومي

برخي از  طرح هاي ســرمايه گذاري به خصوص در 
حوزه پشــتيباني، خدماتي و تامين خدمات تاسيساتي نظير 
آب، بــرق، مخابرات و تلفن و پــاره اي از طرح هاي ديگر 
مي توانند توســط مشــاركت بخش خصوصي اجرا گردند. 
ترتيبات قراردادي متنوعي در زمينه تامين مالي و مشاركت 
بخش خصوصي در طرح هاي ســرمايه گذاري نظير توليد 
برق، توليد آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع هاي تجاري و 
تفريحي و غيره وجود دارند. گرچه ترتيبات قراردادي نظير 
ســاخت، راه اندازي و انتقال، ساخت راه اندازي و مالكيت، 
بيع متقابل و مشــاركت مدني صريحا در قانون تشــويق و 
حمايت از ســرمايه گذاري خارجي قيد شده است اما قانون 
جامع مدون در خصوص مشــاركت سرمايه گذاران بخش 
خصوصي در چارچوب ايــن ترتيبات قراردادي وجود ندارد. 
آنچه را مي توان در اين زمينه به آن اشــاره كرد مجموعه 
پراكنده اي از مجوزات، تصويب نامه ها، برنامه هاي توسعه 
پنجساله، قانون مدني و غيره مي باشند. دستگاه هاي متولي 
امر مشاركت خصوصي و عمومي حسب وضعيت خود اقدام 
به بهره گيري از ظرفيت هاي موجود و اندك حقوقي در اين 
رابطه كرده اند؛ به عنوان نمونه شهرداري تهران از ترتيبات 
حقوقي قراردادي نظير مشــاركت مدني، BOO، BOT به 
صــورت متدوال بــه منظور احداث مجتمع هــاي تجاري، 

تفريحي، پاركينگ، توســعه فضاهاي فرهنگي و غيره بهره 
برده است. وزارت نيرو نمونه ديگري است كه به خصوص 
از قراردادهاي BOO و  BOT براي احداث آب شيرين كن 

و نيروگاه استفاده  مي كند.
احداث و راه اندازي كريدور تاسيساتي

همــان طور كه قبال بيان شــد كريدور تاسيســاتي 
ضرورتي انكار ناپذير براي توســعه ســايت پايين دســتي 
پتروشيمي منطقه مي باشــد. اين كريدور سايت باالدستي 
پتروشــيمي و پااليشــگاهي را به ســايت پايين دستي به 
فاصله تقريبي 27 كيلومتر وصل مــي نمايد. براي احداث 
و راه انــدازي كريدور تامين مالي داخلي از اهميت ويژه اي 
برخوردار اســت. لذا انتظار مي رود شركت ملي نفت ايران 
با درك اهميت كريدور تاسيساتي در توسعه زنجيره ارزش 

تامين مالي آن را عهده دار شود.
توسعه زنجيره ارزش صنايع پايين دستي پتروشيمي و 

تكميلي
فعال سازي سايت پايين دســتي پتروشيمي يكي از 
دغدغه هاي اصلي اين ســازمان بوده است؛ توسعه صنايع 
ميان دســتي پتروشــيمي و تكميل زنجيره ارزش در حوزه 
صنعت پتروشيمي تكليفي است كه در آيين نامه اجرايي ماده 
156 قانون برنامه  پنجم توســعه جمهوري اسالمي ايران 
تصريح شده است. در اين خصوص با پيشنهاد وزارت نفت 
و تصويب هيات وزيران مقرر شــده است صنايع مزبور در 
جوار يا در مناطق نزديك به صنايع باالدســتي پتروشيمي 
مستقر شوند و تنها منطقه مناسب براي اجرايي كردن اين 
آيين نامه، سايت پايين دستي پتروشيمي در منطقه« پارس» 

يك مي باشد.
كاهش بروكراسي فرآيند جذب سرمايه

وجود معارضين متعدد اراضي و كمبود زيرساخت هاي 
اساســي براي سرمايه گذاري در ســايت هاي صنايع پايين 
دستي، مختلط و نيمه سنگين و بخش هاي پشتيباني، فقدان 
ضوابط مدون و ابالغي زيســت محيطي، عدم راه اندازي 
كريدور تاسيســاتي، وجود بخش هاي موازي در سازمان و 
غيره موجب شــده اســت تا ديوان ساالري در مسير جذب 
ســرمايه افزايش يابد. اين سازمان درصدد است تا با حذف 
فعاليت هاي غير ضروري و تدوين دستورالعمل هاي مناسب 
و هماهنگي بين بخش هاي مختلف حجم ديوانســاالري 
جذب ســرمايه را قبل و بعد از عقــد قرارداد كاهش دهد و 
زمينه رواني و كارآيي فرآيند مزبور را فراهم سازد به همين 

منظور كميته ويژه بهبود جذب سرمايه در سازمان تشكيل 
شده است  كه موارد مرتبط با اين حوزه را در دست بررسي 

دارد.
شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري

الزمه جذب سرمايه در منطقه شناسايي فرصت هاي 
ســرمايه گذاري و اولويت بندي هر كدام مي باشد. در اين 
خصوص ضروري اســت امكانات و تسهيالت و  امتيازات 
الزم هر طرح سرمايه گذاري به روشني تبيين شود. در اين 
رابطه ضروري است از طريق بهره گيري از خدمات مشاوره 
تخصصي فرصت هاي مورد نظر شناسايي و در معرض ديد 

متقاضيان سرمايه گذاري گذاشته شوند.
تهيه و تدوين مشوق هاي سرمايه گذاري

بدون شك معافيت هاي قانوني در امر جذب سرمايه 
گذار از اهميت بااليي برخوردار مي باشند. ايجاد مشوق هاي 
ديگر به خصوص در حوزه واگذاري زمين به سرمايه گذاران 
مي تواند با كاهش هزينه ســرمايه گــذاري ثابت طرح ها 
اجرايي شدن طرح هاي مختلف سرمايه گذاري را در منطقه 
توجيــه نمايد. در اين رابطه موارد مختلفي از مشــوق هاي 
پيشــنهادي تهيه و بعد از «بررسي هاي حقوقي» آماده ارائه 
به هيات مديره سازمان خواهد شد. اميد مي رود با تصويب 
نهايي اين مشــوق ها موجب افزايش انگيزه سرمايه گذاران 
به منظور اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در منطقه فراهم 

شود. 

صنايع پتروشيمي در غرب 
منطقه پارس يك با وسعت 

1000 هكتار دربردارنده 17 
مجتمع فعال پتروشيمي و 

19طرح در حال ساخت است، 
ظرفيت توليد مجتمع هاي 

فعال 33 ميليون تن و ظرفيت 
طرح هاي در حال ساخت 35 

ميليون تن در سال است

به طور قطع مى توان مهم ترين 
پتاسيل منطقه ويژه پارس را 
منابع بى كران خوراك آن 
ارزيابى كرد؛ خوراكى كه 
در مجتمع هاى پتروشيمى و 

پااليشى منطقه به توليد 
مى رسد و در فاصله اى نزديك 
و با قيمتى ارزان مى تواند در 
اختيار سرمايه گذاران بخش 

پايين دست قرار گيرد
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News

Driving Iran Oil Exports to Zero not 
Possible: Speaker

Speaker of the Iranian parliament Ali Larijani said 
bringing Iran’s oil exports to zero would never be 
realized.
Addressing the parliament on Sunday, the official 
said: “It seems that the illogical approach of American 
officials would never end.”It seems that instead of 
engaging themselves with political works, they are busy 
with psychological warfare, he added.“The US aims to 
preserve the Persian Gulf for its interests; what the US 
did in the region in the past was looting Iran’s oil riches 
and pay the money by exporting modern arms to the 
country.”He referred to the Supreme Leader’s address 
to teachers, stating that at this time, preserving unity and 
integrity of the nation is the  best determining power 
against the US.

IOTC Localizes Manufacturing 
of Industrial Valves

The Iranian Oil Terminals Company (IOTC) has 
acquired the technical savvy for manufacturing parts of 
industrial valves which were previously monopolized 
by European and American companies.According to 
IOTC, CEO Abbas Assadrouz told a meeting of the ex-
ecutives of Khark Oil Terminal, that knowledge-based 
oil companies have been established in the industry in 
order to develop the range of capabilities and activities 
and manufacturing of new items and parts with wide 
usage in the sector.“Under the current circumstances 
that more pressure is imposed on development units, it 
is the best time for the active presence of knowledge-
based companies in order to provide solutions to exist-
ing problems and production of new items,” he said.

گفتمانگفتمان

Iran Gives 60 Days to JCPOA Parties
 before Reducing Commitments

Iran has revealed counter-
measures to US’ withdrawal 
from the nuclear deal, remov-
ing restrictions on storage 
of heavy water and enriched 
uranium, and giving the five 
remaining parties to JCPOA 
60 days before reducing 
further commitments to the 
agreement.
 “In line with protecting the 
security and national inter-
ests of the Iranian people”, 
the Supreme National 
Security Council has ordered 
stop to implementation of 
some parts of commitments 
of the Islamic Republic 
of Iran under the JCPOA 
according to articles 26 and 
36 of the agreement, Mehr 
News reported.The letter 
containing the details of 

Iran’s countermeasures to 
the US withdrawal from the 
agreement and its increas-
ing pressure and restrictions 
against the Islamic Repub-
lic since May 2018 was 
presented to the ambassadors 
of the five remaining par-

ties to the Iran nuclear deal 
(JCPOA) - France, Germany, 
UK, Russia and China – on 
Wednesday morning, a few 
hours before President Rou-
hani went live on a television 
broadcast to discuss the deci-
sion in length.According to 

the decision of the Supreme 
National Security Council, 
Iran will no longer commit to 
the restrictions put on stor-
age of enriched uranium and 
heavy water under the agree-
ment.The remaining parties 
to the nuclear deal have been 
given 60 days to implement 
their commitments under the 
JCPOA, particularly those 
related to the banking and oil 
sectors. Failure to do so will 
prompt the Islamic Repub-
lic to stop complying with 
restrictions on the level of 
uranium enrichment and the 
modernization of Arak heavy 
water reactor, the statement 
says.“At any given time that 
our demands are met, we 
will resume complying with 
the stopped commitments; 

otherwise, we will continue 
to stop implementing the 
other commitments step by 
step,” adds the statement 
by the Supreme National 
Security Council.“Iran is 
ready to continue its consul-
tations with the remaining 
parties to the JCPOA on all 
levels,” the statement notes. 
“However, Iran will respond 
decisively and immediately 
to any irresponsible act, such 
as referring the issue to 
the UN Security Council 
or the imposition of more 
sanctions.”The statement 
further stresses that the 
failure of the JCPOA and any 
possible consequence will be 
fully upon the United States 
and the remaining parties to 
the nuclear deal.

مدير طرح  سى ان جى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران تاكيد كرد:

سهم سى ان جى در سبد سوخت خودروها افزايش مى يابد
پخش  ملى  شــركت  سى ان جى  طرح  مدير 

فرآورده هــاى نفتــى ايــران از افزايش ســهم 

سى ان جى در سبد سوخت خودروها با به كارگيرى 

طرح هاى تشويقى از سوى مديريت طرح سى ان 

جى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 

خبر داد.

حميدقاسمى ده چشمه با اعالم اين خبر گفت: 
هم اكنون 2 هزار و 462 باب جايگاه سى ان جى 
در سطح كشــور راه اندازى شــده كه اين تعداد 
جايگاه ظرفيت توزيع روزانه 2 ميليون و 870 هزار 
مترمكعب بر ساعت را در كشور فراهم نموده است.
وى افزود: هم اكنون 129 جايگاه سى ان جى در 
حال احداث در كشــور وجود دارد كه با راه اندازى 
اين تعداد كه 30 باب آن توســط بخش خصوصى 
اجرايى خواهد شد، تعداد جايگاه هاى سى ان جى 
كل كشــور به 2 هزار و 591 باب خواهد رســيد.
قاسمى تاكيد كرد: ظرفيت توزيع روزانه سى ان جى 
در سه سال گذشته به طور ميانگين 20 ميليون و 
500 هزار مترمكعب بوده اســت كه اين ميزان با 
توجه بــه برابربودن خودروهاى ورودى و خروجى 
اين صنعت تقريبا ثابت مانده است.قاســمى تعداد 
خودروهاى سى ان جى سوز را حدود 4,3 ميليون 
دستگاه اعالم كرد و افزود: از اين تعداد نزديك به 
600 دستگاه پايه گازســوز بوده، حدود 918 هزار 
دســتگاه توسط وزارت نفت تبديل شده و حدود 2 
ميليون خودرو نيز توسط خودروسازها دوگانه سوز 
توليد شــده اند و مابقى اين تعداد نيز در كارگاه ها 

تبديل به گازسوز شده اند.
158 جايگاه در سطح شهر تهران سى ان جى 

عرضه مى كنند
مدير طرح سى ان جى شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران همچنين درباره وضعيت 
توزيع ســى ان جى در كالنشــهر تهران گفت: 
در سطح اســتان تهران هم اكنون 274 جايگاه 
راه اندازى شده و تعداد 10 جايگاه نيز در حال راه 
اندازى است؛ در سطح شــهر تهران نيز تاكنون 
153 بــاب جايگاه راه اندازى شــده و 5 جايگاه 
جديد نيز در حال احداث اســت كه با راه اندازى 
اين تعداد، جايگاه هاى سى ان جى فعال در سطح 
شــهر تهران به 158 باب افزايش خواهد يافت.
افزايش 40 ميليون مترمكعبى ظرفيت توزيع سى 

ان جى در شهر تهران
قاســمى افزود: هم اكنــون ظرفيت توزيع 

روزانه ســى ان جى در سطح شــهر تهران 200 
هزار مترمكعب بر ساعت بوده و تجمع خودروها 
در 30 درصد از جايگاه هاست كه تالش داريم با 
احداث جايگاه هــاى كوچك كه اقتصادى تر هم 
هســتند، توزيع مناسبى در عرضه سى ان جى در 
سطح شهر تهران انجام شود.وى از جمله مزاياى 
اشــغال فضاى كوچكتر،  جايگاه هاى كوچك را 
مصرف برق كمتر، دسترســى بيشــتر و كاهش 
حريــم جايگاه  و نيز بى نيــازى از حضور اپراتور 
عنوان كرد و تاكيد كرد: با هماهنگى و توافق هاى 
انجام شده با ســازمان استاندارد، سازمان محيط 
زيســت و شــركت ملى گاز ايران، هــم اكنون 
324 نقطه در سطح شــهر تهران شناسايى و به 
شهردارى پيشنهاد شده است كه اميدواريم با راه 
اندازى اين جايگاه هــاى كوچك ظرفيت توزيع 
ســى ان جى در سطح شــهر تهران 40 درصد 
افزايش يابد.قاســمى گرانى زمين در كالنشهرها 
را يكــى از موانــع مهم پيش روى توســعه اين 
صنعت عنوان كرد و افزود: هم اكنون حدود 100 
جايگاه در سطح كشور هوشمندسازى شده است 
كه 4 باب آن در ســطح شهر تهران بوده است و 
جايگاه ها نيز موظف هستند تا اول آبان ماه سال 
جارى نسبت به هوشمندسازى جايگاه خود اقدام 
كنند كه پس از انجام هزينه لحاظ شــده از محل 

گازبها تسويه خواهد شد.
مدير طــرح ســى ان جى شــركت ملى 
پخــش فرآورده هاى نفتى ايــران ابراز اميدوارى 
كرد: با اجراى طرح هاى تشــويقى از جمله ارائه 
تســهيالت براى تبديل خودروهاى حمل و نقل 
عمومى از جمله وانت بارها، تاكسى هاى اينترنتى 
و نيز تبديل خودروهاى ســنگين ظرفيت توزيع 
سى ان جى در كشــور به نحو قابل مالحظه اى 
افزايش يابد.قاسمى ده چمشــه با تاكيد بر اين كه 
زيرســاخت هاى صنعت سى ان جى براى اجراى 
اين طرح هاى چندگانه مناســب و آماده اســت، 
گفت: پيــش بينى مى كنيم با اجراى طرح تبديل 
خودروهاى حمل و نقل عمومى از جمله وانت بارها 
و تاكســى هاى اينترنتى، به طور ميانگين روزانه 
20 هزار خودرو تبديل به دوگانه ســوز شوند كه 
با احتساب اين كه هر واحد كارگاهى 20 دستگاه 
خودرو را تبديــل كند، ظرف حدود 200 روز اين 

طرح اجرايى خواهد شد.
وى تصريــح كرد: هم اكنــون يك هزار و 

100 كارگاه تبديل خودروها به دوگانه ســوز در 
سطح كشور فعال هســتند كه عالوه بر اين كه 
زير نظر وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)  
عمليات تبديل را روى خودروها انجام مى دهند، با 
انجام تست هاى كامال رايگان، نسبت به اعطاى 
گواهى سالمت سوخت به اين خودروها نيز اقدام 

مى كنند.
قاسمى همچنين از ارائه طرحى با مشاركت 
مركز تحقيقات ايران خــودرو براى تبديل 450 
هزار خودروى پايه گازسوز خبر داد و مى افزايد: «از 
محل تبديل اين خودروهاى عمومى كه در مراكز 
خدمات ايران خودرو اجرايى مى شــود، روزانه دو 
ميليون ليتر در مصرف بنزين كشور صرفه جويى 
خواهد شــد، با كمك تكنولوژى   ANG مصرف 
ســوخت اين خودروها بسيار كم شده و به راحتى 
تا 270 كيلومتر با يك مخزن سى ان جى حركت 
مى كنند، در آاليندگى كنترل شده هستند و هيچ 
مــواد زايدى غير از ناكس ندارند، يورو 6 اســت 
مى كنند،  پاس  را  آن  تمامى ســرتيفيكيت هاى  و 
مطالعه روى قراردادن مخزن روى شاســى هم 
در حال بررســى اســت كه تحول بزرگى خواهد 
بود و عمال فضاى صنــدوق عقب خودروها آزاد 
خواهد شــد، عالوه بر آن تا 600 كيلومتر فضاى 
پيمايش به موتور داده مى شــود.»وى با اشاره به 
اين كه هم اكنون تست  هاى به كارگيرى سوخت 
(ANG) در خودروهاى گاز سوز موفقيت آميز بوده 
و به زودى نمونه آزمايشگاهى اين طرح به توليد 
انبوه خواهد رسيد، گفت: «به كارگيرى تكنولوژى 
ANG نقش مهمى در افزايــش راندمان موتور و 

كاهش فضاى اشغال شــده خودروهاى گازسوز 
خواهد داشت.»

مدير طرح ســى ان جى شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران يكى از موانع پيش روى 
توسعه صنعت ســى ان جى را تصور هاى نادرست 
درباره ايمــن بودن خودروهاى گازســوز عنوان 
كرده و گفــت: «اتفاقات رخــداده در اين حوزه 
تنهــا مربوط به خودروهايي اســت كه در مراكز 
غير مجاز تبديل شــده و يا دستكاري شده اند و 
براي خودروهاي تبديلي در مراكز تاييد شده و يا 
دستكاري شده اند و براي خودروهاي تبديلي در 
مراكز تاييد شــده به هيچ وجه چنين اتفاقي رخ 
نخواهد داد؛ از طرفي براي يك خودروي ســي 
ان جي ســوز در حال تردد و تحرك هيچ اتفاقي 
نمي افتد و تنها جايي كه اين مخازن منفجر مي 
شوند، در ايستگاه هاست كه فشار 10درصد بيشتر 
از مخزن است. با قاطعيت مى گويم در 914 هزار 
تبديــل كارگاهى كه در صنعــت نفت به صورت 
استاندارد انجام داده اســت، تاكنون هيچ اتفاقى 
نيافتاده است، بنابراين اگر تبديل به روش صحيح 
و اســتاندارد انجام شود، خودروهاى گازسوز هيچ 
مربوط  انفجارهاى  تمام  داشت؛  نخواهند  خطرى 
بــه اين خودروها در ايســتگاه ها اتفاق مى افتد و 
توســط دوربين مداربســته ثبت مى شود و قابل 
بررســى و رصد اســت. با اطمينــان مى گويم، 
خودروهاى گازســوز از هواپيماها ايمن تر بوده و 
آمار نشان مى دهد كه تعداد حوادث اين خودروها 
حتى در مقايســه با حوداث حمــل و نقل هوايى 
بســيار كمتر است، سى ان جى در مقايسه با ديگر 

سوخت ها يك سيســتم فوق ايمن دارد و بيشتر 
حوادثــى كه اتفاق مى افتد مربــوط به تبديل  در 
مراكز غيرمجاز است؛ البته ما تمام تالش خود را 
براى كاهش اين حوادث به صفر انجام مى دهيم 
و گواهى سالمت خودروها به همين منظور صادر 
مى شــود و از تمام دارندگان خودروهاى گازسوز 
مى خواهيم كه به سالمت خود و خانواده هايشان 
اهميت داده و گواهى نامه هاى سالمت را دريافت 
كنند؛ از ابتداى راه انــدازى اين صنعت 83 مورد 
آمار انفجار در جايگاه ها ثبت شده است كه نسبت 
به آمار جهانى آمار كمى محســوب مى شود، ولى 
همان يك عدد هم براى ما مهم است به همين 
خاطر قوانين را سختگيرانه تر مى كنيم؛ از تعداد83 
حادثه روى داده 50 مورد آن مربوط به دستكارى  
روى مخازن از جمله جوشــكارى و...  بوده است 
و تعدادى نيز مربوط بــه خودروهاى زاميادهاى 
بودكه طراحى آن ها مشــكل داشت يك مخزن 
خــودرو در تماس با آب بــود و همين امر باعث 
خورندگى و ســوراخ شــدن مخازن مى شد كه با 
فراخوانى از طرف شــركت خودروساز، نسبت به 
رفع اين ايراد اقدام شــد و به تمام جايگاه ها نيز 
اعالم شــد از سوختيگيرى اين دسته از خودروها 
كه براى رفع عيــب مراجعه نكرده اند، جلوگيرى 

شود.»
كاهش مصرف 12 ميليون ليترى بنزين با گازسوز 

شدن خودروهاى عمومى
مدير طرح ســى ان جى شركت ملى پخش 
فرآورده هــاى نفتــى ايران ميــزان صرفه جويى 
حاصل شده در صورت اجراى كامل اين طرح ها 
را در مجموع روزانــه 12 ميليون ليتر اعالم كرد 
و مى افزايد: «با گازسوز شــدن حدود 800 هزار 
وانــت كه در بخش حمل و نقل فعاليت  مى كنند، 
با احتســاب مصرف روزانه حداقل 10 ليتر بنزين 
(كه بسيار بيشتر از اين رقم نيز مصرف مى شود)، 
8 ميليون ليتر صرفه جويى و با احتســاب فعاليت 
650 هزار تاكسى اينترنتى و صرف روزانه 6 ليتر 
بنزين در ايــن خودروها، روزانــه 4 ميليون ليتر 
صرفه جويــى رقم خواهد خورد كــه در مجموع 
معــادل صرفه جوبى روزانه 12 ميليون ليتر بنزين 
در كشــور اســت كه رقم قابل توجهى محسوب 
شده و رقم مصرف روزانه سى ان جى در كشور را 
نيز به 30 تا 32 ميليون مترمكعب افزايش خواهد 
داد.»قاسمى با اشاره به نقش مهم سى ان جى در 

كاهش مصرف بنزين در كشور تاكيد كرد: «سى 
ان جى يك بازيگر در ســبد سوخت كشور است 
و براى توســعه آن الزم اســت همه متوليان آن 
از جمله وزارت نفت، كميســيون انرژى مجلس، 
سازمان حفاظت محيط زيســت، سازمان انرژى 
اتمى، وزارت راه و ترابرى، مسكن و شهرسازى، 
صنايــع و معــادن و و ســرمايه گذاران از جمله 
امروز  خوشبختانه  كنيم؛  عمل  هماهنگ  بانك ها 
تعريف يكسانى به وجود آمده است و مقاومت ها 
و ترس ها در اين زمينه از بين رفته است؛ امروزه 
همگى ميدانيم كه بايد براى دســتيابى به سهم 
50 درصدى در ســبد ســوخت خودروها حركت 
كنيم، سهم سى ان جى در سبد سوخت امروز 13 
درصد است كه برنامه ما براى افزايش دوبرابرى 
آن (سهم 22 درصدى) تا پايان سال 99 است.»

***
طبق مطالعات و پيش بينى هاى انجام شده 
شيب نمودار مصرف گاز طبيعى در تمامى كشورها 
در بخــش حمل و نقل رو به بــاال بوده كه اين 
امر نشــان  دهنــده اقبال سياســت گذارى هاى 
حاكم بر دولت ها مبنى بر اســتفاده از گاز طبيعى 
در بخــش حمل و نقل اســت؛ در كشــورما نيز 
افزايش روزافــزون تعداد خودروهــا روز به روز 
مصرف فرآورده در كشــور را افزايش داده و اگر 
به ســمت مديريت حمل و نقل در كشــور، مهار 
مصــرف فرآورده هاى بنزين و گازوئيل و افزايش 
سهم گاز طبيعى در سبد ســوخت كشور نرويم، 
در آينده دچار مشــكالت عديده اى خواهيم شد. 
در كشــورهاى تركمنستان و ارمنستان هم اكنون 
ســى ان جى بيش از 55 درصد ســبد ســوخت 
خودروها را تشكيل مى دهد، در چين و هند اعداد 
خيلى بزرگ تر است، در اياالت متحده آمريكا نيز 
به دليل آزادبودن قيمت فرآورده، عموما به سمت 
انرژى هاى برقى مى روند، كشــورهاى بوليوى و 
آرژانتين نيز حدود 20 درصد از سبد سوخت خود 
را به ســى ان جى اختصاص داده اند، ســهم ما در 
سبد ســوخت كمتر و در حدود 13 درصد است و 
اين سهم بايد به 20 درصد افزايش يابد. در سهم 
ســبد خودروهاي ســبك حدود 20� رويكرد در 
صنعت ســى ان جى به سمت آينده است و كم كم 
جهان به اين سمت مى رود كه گازوئيل را تا سال 

2025 از سبد سوخت اروپا حذف كند.
شماره مجوز: 1398,610

PGPIC to Launch 7 Projects by 2021
The CEO of Persian Gulf Petrochemical In-
dustries Company (PGPIC) said the holding 
company was planning to launch 7 petro-
chemical project by 2021.
Speaking on the sidelines of the 24th Tehran 
Oil Show, Jafar Rabiei said that the projects 

included Bidboland Gas Refinery, Lorde-
gan, Ilam Olefin, the ammonia project in 
Hengam Plant, Gachsaran, parts of associ-
ated gases collection and NGL 3200 proj-
ects.He said urea, ammonia and methanol 
would be added to the holding’s output mix 

once Hengam and Apadana plants became 
operational.PGPIC has also signed a contract 
with the National Iranian South Oil Com-
pany (NISOC) for gathering associated gases 
in the fields operated by NISOC with 600 
mcf/d of capacity.
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

تك خبر

توسعه همكارى ها بين سازمان مديريت صنعتى و 
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

در ديدار ســعيد زرندى معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و هيات همراه با ابوالفضل كيانى بختيارى، مديرعامل سازمان مديريت 

صنعتى، طرفين براى توسعه همكارى هاى فيمابين اعالم آمادگى كردند.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومى سازمان مديريت صنعتى، 
در اين جلســه، دكتر ابوالفضل كيانى بختيارى، مديرعامل سازمان مديريت 
صنعتى ضمن بيان تاريخچه اى از فعاليت هاى  اين ســازمان اظهار داشت: 
مجموعه ســازمان مديريت صنعتى قدمتى 55 ساله دارد و با هدف توسعه 
ظرفيت هــاى مديريت در كشــور و تربيت مدير بــراى بخش صنعت پايه 
گذارى شده اســت تا مديرانى كه در سازمان دانش مديريت  مي آموزند در 
شركت ها و ســازمان هاى صنعتى فعاليت خود را آغاز كنند و با همين نگاه 
توسعه اى چند ســال بعد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران تاسيس 
شد. مديرعامل سازمان مديريت صنعتى يادآور شد: سازمان مديريت صنعتى 
بمنظورعارضه يابى و آســيب شناسى روند ها و فعاليت هاى مديريتى، از دير 
بــاز كلينيك هاى صنعت را طراحى كرده اســت كه ماموريت آنها «عارضه 
يابى»، «توانمند ســازى» و رفع عارضه از بنگاه ها اســت و هم اكنون اين 
فعاليت ها براى شهرك هاى صنعتى در كل كشور در حال انجام است.كيانى 
بختيارى با اشــاره به برگزارى دوره هاى بين المللى اين ســازمان گفت: در 
حوزه آموزش با دانشــگاه هاى معتبر فرانسه، كانادا و آلمان همكارى داريم 
و دوره مديريــت اجرايى «HSE» (بهداشــت، ايمنى و محيط زيســت) را 
برگزار مى كنيم. همچنين بسيارى از دوره هاى جديد از جمله مديريت كسب 
و كارهــاى دانش بنيان،  مديريت فناورى و نــوآورى؛ مديريت هوا- فضا؛ 
مديريت كسب و كارهاى كوچك و متوسط با آلمان ها، مديريت صندوق هاى 
بازنشستگى با ايتاليا، مديريت تحول ديجيتال؛ مديريت مسئوليت اجتماعى 
بنگاهها و سازمان ها (CSR)؛ مديريت صنايع معدنى؛ مديريت نفت و گاز و 
پتروشيمى و مديريت دانش مشــترى (CKM)  را راه اندازى كرده ايم. وى 
افزود: حوزه مشاوره سازمان داراى 30 مشاور حرفه اى و شبكه اى گسترده 
از مشاوران است كه پروژه هاى مشــاوره را بصورت درون سازمانى و برون 
ســپارى انجام مى دهند و تاكنون بيش از 5 هزار پروژه مشاوره براى بخش 
دولتــى و خصوصى انجام داده اند. مديرعامل ســازمان مديريت صنعتى در 
خصوص فعاليت هاى خانه مديران اين ســازمان اظهار داشت: خانه مديران 
محلي براي يادگيري مداوم و تسهيم دانش و تجربيات مديران كشور با بيش 
از 6000 عضو است و فرصت هاى الزم جهت گردهمايى،  تبادل نظر و تجربه 
را براى آنان فراهم مى نمايد. خانه مديران با تشكيل كارگروه هاى تخصصى 
و برگزارى نشست هاى مختلف با صاحب نظران و مسئولين اجرايى يكى از 
ظرفيت هاى ارزشمند سازمان مديريت صنعتى است.كيانى بختيارى افزود: از 
ديگر ظرفيت هاى سازمان مديريت صنعتى، شبكه نمايندگى هاى آن است 
كه با تقويت و توســعه دامنه فعاليت ها شكل گرفته و در حال حاضر داراى 
26 نمايندگى در سطح كشــور است.وى در خصوص اهميت مهارت ورزى 
براى فارغ التحصيالن دانشگاه اظهار داشت:عالوه بر آموزش هاى كالسيك 
و آكادميك، آموزش هاى حرفه اى و همچنين توسعه توانمندى ها و مهارت ها 
نيز مورد نياز اســت و با اين هدف مركز كاريابى و توســعه اشــتغال دانش 
آموختگان را در سازمان راه اندازى كرده ايم كه كسب مهارت در حوزه هاى 
پر تقاضاى بازار، انجام كار آموزى تحت نظر مربى، صدور گواهى صالحيت 
حرفه اى، تسهيل در استخدام و استفاده از وام بانكى از جمله مزاياى اين دوره 
آموزشى است.مديرعامل سازمان مديريت صنعتى با اشاره به اقدامات واحد 
دانش و نشر اين ســازمان، گفت: واحد دانش و نشر وظيفه انتشار تازه هاى 
مديريــت را بر عهده دارد كه جديدا 25 كتــاب از برگزيده هاى مديريت در 
جهان را كه جايزه هاى بين المللى كســب كــرده اند از جمله با موضوعات 
انقالب صنعتى چهارم، و جامعه 5 و كســب و كارهاى استارتاپى و...  منتشر 
كرده ايم كه در اين زمينه نيز آماده توسعه همكارى هستيم.كيانى بختيارى 
در خصوص زمينه هاى همكارى مشــترك اعالم نمود كه سازمان مديريت 
صنعتى آماده توسعه تعامالت و فعاليت ها در موضوعات جدى و اصلى وزارت 
صمت است. در اين جلسه، سعيد زرندى معاون طرح و برنامه وزرات صمت 
اظهار داشت:  در دوره اى طرح هاى موفقى در كشور در حوزه صنعت صورت 
گرفته كه ســازمان مديريت صنعتى و ايدرو از نتايج آن هســتند و امروز در 
ســطح بنگاه ها و حوزه شهرك هاى صنعتى نيازمند تدوين معيارهاى سطح 
بالندگى بنگاه ها هســتيم و از آنجا كه موضوع بازسازى و نوسازى صنايع به 
ايدرو ســپرده شده، سازمان مديريت صنعتى بايد بعنوان يك عنصر فعال در 
اين خصوص ايفاى نقش نمايد.وى تاكيد كرد: بحث عارضه يابى بنگاه هاى 
صنعتى يك محور جدى است كه مركز آن مى تواند سازمان مديريت صنعتى 
باشد كه از ماموريت هاى اصلى آن نيز هست.زرندى خاطرنشان كرد: سازمان 
مديريــت صنعتى مى توانــد بعنوان مركز تحليل و پايش اطالعات رشــته 
صنعت ها ياريگر وزرات صمت باشد.معاون طرح و برنامه وزرات صمت گفت: 
موضوع انقالب صنعتى چهارم موضوع مهمى اســت كه سازمان بايد در اين 
زمينه ايفاى نقش نمايد.وى يادآور شد: سازمان مديريت صنعتى بايد در زمينه 
ايجاد سيســتم مديريت دانش با وزارت صمت همكارى موثر داشته باشد و 
از تعامالت بين المللى خود با ديگر مراكز و دانشگاه ها استفاده نمايد.زرندى 
تاكيد كرد: ســازمان مديريت صنعتى مى تواند در زمينه رتبه بندى ها، تدوين 
سياست هاى صنعتى، كلينيك هاى صنعت در مجموعه وزارت صمت بيش 
از پيش ايفاى نقش نمايد و در اين خصوص از ظرفيت خانه مديران استفاده 
نمايد.در اين جلسه همچنين از سازمان مديريت صنعتى خواسته شد كه در 
خصوص ترويج بازار سرمايه در سطح بنگاه هاى متوسط و بزرگ و طراحى 

دوره هاى مقدماتى سرمايه گذارى وزارت صمت را يارى نمايد.

ايدروايدرو

مديرعامل سازمان مديريت صنعتى در آئين رونمايى كتاب داستان هاى استارتاپى در دانشگاه علم و صنعت تاكيد كرد:

ضرورت توجه به رويكرد كسب و كار پلتفرمى در شركت هاى استارتاپى
صنعتى  مديريت  سازمان  مديرعامل 

در آئيــن رونمايــى كتاب داســتان هاى 

استارتاپى در دانشــگاه علم و صنعت در 

كسب  رويكرد  به  توجه  ضرورت  خصوص 

و كار پلتفرمى در شركت هاى استارتاپى به 

سخنرانى پرداخت.

به گــزارش دانش نفت به نقل از 
روابط عمومى سازمان مديريت صنعتى، 
در  بختيارى  كيانــى  ابوالفضــل  دكتر 
خصــوص داليل تحــوالت نظام هاى 
اقتصــادى و كســب و كار در جهــان 
گفــت: حلــول مــوج چهارم توســعه 
صنعتــى؛ ورود همه جانبه فناورى هاى 
كليدى موج چهارم توســعه صنعتى به 
دنياى كســب و كار و ظهور كســب و 
كارهــاى پلتفرميــك، باعث تحوالت 
نظام هاى اقتصادى و كســب و كار در 
سازمان  اســت.مديرعامل  شده  جهان 
مديريت صنعتى در ادامه خاطرنشــان 
كرد: ورود همه جانبه فناورى اطالعات 
و ارتباطات به دنياى كسب و كار، حجم 
عظيمى از داده هاى توليد شــده را پديد 
آورده كــه تجزيه و تحليل آن مى تواند 
به متخصصــان كمك نمايد.وى افزود: 
اكنون  دو و نيم كوينتيليون بايت داده  
در هر روز ايجاد مى شــود  كه اين رقم 
تا سال 2025،  6,4  برابر خواهد شد و 
جالب اســت بدانيم 90 درصد از داده ها 
در جهان در طول دو ســال گذشــته 
ايجاد شــده اســت.كيانى بختيارى در 
و  كسب  رويكرد  بررســى  ضمن  ادامه 
كار پلتفرمى گفت: پلتفرم ها با تســهيل 
تراكنش هــا ارزش ايجــاد مى كننــد، 
درحالى كه كسب وكارهاى خطى با توليد 
كاال يــا خدمات، ايــن كار را مى كنند؛ 
به بيان ديگر، پلتفرم ها با ساختن رابطه و 
ايجاد تراكنش، ارزش خلق مى كنند.وى 
با بيان ساختار كسب و كار پلتفرمى چهار 
عملكــرد اصلى بــراى آن عنوان نمود 
كه عبارتنــد از «ســاختن مخاطب»، 
«فراهم كردن  افــراد»،  «متصل كردن 

ابزارهــا و خدمات اصلــى» و «وضع 
اســتانداردها».مديرعامل  و  مقــررات 
ســازمان مديريت صنعتى با رده بندى 
پلتفرم ها به پلتفرم هاى «بازار خدمات»؛ 
كاال»،  «پرداخت»، «ســرمايه  «بازار 
اجتماعى»،   «شــبكه هاى  گــذارى»، 
نرم  ارتباطى»، «توســعه  «پلتفرم هاى 
افزارهــا» و «پلتفرم هــاى محتوايى» 
اظهار داشت: پلتفرم ها اقتصاد را تسخير 
كرده انــد؛ در ســال 2016، چهار مورد 
از پنج برند ارزشــمند دنيا و در ســال 
2017 هر پنج برند برتر، شــركت هاى 
آمارى  ارائه  ضمــن  پلتفرمى بودند.وى 
از موفقيت شــركت هاى پلتفرمى يادآور 
شــد: ســرمايه گذارها بــراى پلتفرم ها 
ارزش بيشــترى قائل اند و بررسى 500 
ســهام برتر در بازار ســهام نيويورك 
نشان مى دهد كه متوسط ضريب درآمد 
كســب وكارهاى پلتفرمى 8٫9 است. در 
به  بسته  خطى،  كسب وكارهاى  مقابل، 
درآمد  ضريب  متوسط  به طور  مدل شان 
2 تا 4 دارند. همچنين در آســيا در بين 
36 شركتى كه بيش از يك ميليارد دالر 
ارزش دارنــد، 31 پلتفرم وجود دارد كه 

چيزى حدود 86 درصد اســت. در چين 
81 درصد از اين شــركت ها و در هند 
نيز از بين 9 شــركِت بــاارزش، 8 تاى 
كنونى،  روند  باتوجه بــه  پلتفرم اند.  آنها 
پيش بينى مى شــود در طــول 5 تا 10 
باارزش  شركت هاى  بيشتِر  آينده،  سال 
در سهام نيويورك پلتفرم ها خواهند بود. 
پلتفرم هايى كه چند ميليارد دالر ارزش 
دارند، در مقايسه با رقباى خطى شان دو 
برابر ســرمايه جذب كرده اند. اين رقم 
براى شــركت هاى پلتفرمى  46 ميليارد 
دالر و بــراى شــركت هاى خطى 21 

ميليارد دالر است.كيانى بختيارى ضمن 
تشريح اســتراتژى هاى ايجاد كسب و 
كار پلتفرميك 7 ضــرورت براى توجه 
جدى به كســب و كار پلتفرمى برشمرد 

كه عبارتند از:
 1- حركــت اقتصــاد جهانى به 

سوى كسب و كارهاى پلتفرمى است.
2- پلتفرم ها موجب كاهش چشم 
گير هزينه هاى راه اندازى كسب و كار 

براى صاحبان مشاغل مى شوند.
ســهولت  موجب  پلتفرم هــا   -3
دسترســى و به هم رســانى كسب و 
كار بين توليد كننــده و مصرف كننده 

مى شوند.
بســتر  ايجاد  باعث  پلتفرم ها   -4
وســيع جهت كســب و كار در مقياس 

گسترده مى شوند.
5- پلتفرم ها فراهم ســازى زمينه 
رشد تكنولوژى به واسطه نيازهاى آتى 

كسب و كارها مى شوند.
6- پلتفرم هــا مشــاغل جديد را 

بوجود مى آورند.
7- پلتفرم ها موجب توسعه اشتغال 
وسيع براى نيروى كار جوان به واسطه 

بهــره گيــرى گســترده از تكنولوژى 
ارتباطات و اطالعات مى شوند.

وى ضمــن نتيجه گيرى از بحث 
گفت: در ايران مصارف تجارى و كسب 
و كارهاى اينترنتى در مقايســه با ساير 
مــوارد مصــرف كمتر اســت. مديران 
كســب و كاردر هر زمينه اى كه قصد 
شروع يك كســب و كار را دارند، ابتدا 
بايد مدل پلتفرم آن را رسم كرده تا اوال 
محيط را بهتر و دقيق تر شناخته و ثانيا 
موفقيت بيشــترى در بازار هاى محلى، 
منطقه اى و بين المللى كســب نمايند. 
با توجه بــه رفتار ايرانيان در بكارگيرى 
اينترنت  و شبكه هاى اجتماعى نياز به 
تشــويق كاربران به استفاده هدفمند از 
تكنولــوژى و آموزش ايجاد و توســعه 
كســب و كارهاى پلتفرمى دانش بنيان 
ضرورتى اجتناب ناپذير است.مديرعامل 
ســازمان مديريت صنعتــى، در بخش 
ديگرى از ســخنانش به معرفى كتاب 
انتشارات  توسط  كه  اســتارتاپى»  «راه 
ســازمان مديريت صنعتى منتشر شده 
اســت پرداخت و گفت: نويســنده اين 
كتــاب كه پيشــتر كتاب «اســتارتاپ 
ناب» را منتشــر كرده، معتقد است كه 
استفاده  با  مى توانند  بزرگ  شركت هاى 
ايده هاى  اســتارتاپى،  ســاختارهاى  از 
نوآورانــه را در خود ايجــاد و پرورش 
دهند و مانند تيم هاى اســتارتاپى براى 
كنند.  ســرمايه  جذب  خــود  ايده هاى 
اين ســاختارها ســبب مى شــوند كه 
ايده هــاى جديد به جاى آنكه هزارتوى 
تصميم گيــرى و جذب ســرمايه را در 
زمان  ســازمان طى كنند، در كمترين 
ممكن پرورش يافتــه و كوتاه ترين راه 
را تا تبديل شدن به محصول يا خدمت 
جديــد طــى كننــد. در واقع، كتاب به 
شركت هاى بزرگ كمك مى كند كه با 
حفــظ مزيت هاى بزرگى خود، روحيه و 
فرهنــگ كارآفرينى و رويكرد تيم هاى 

استارتاپى را در خود به وجود آورند.

اعالم آمادگى سازمان مديريت صنعتى و فرهنگستان هنر براى همكارى هاى همه جانبه در 
حوزه هاى صنعت و هنر

در ديدار دكتر ابوالفضل كيانى بختيارى، مديرعامل 

ســازمان مديريت صنعتى و عليرضا اســماعيلى رئيس 

فرهنگستان هنر، طرفين براى همكارى هاى همه جانبه در 

حوزه هاى صنعت و هنر اعالم آمادگى كردند.

به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت صنعتى، 
در اين جلســه، ابوالفضل كيانى بختيــارى، مديرعامل 
ســازمان مديريــت صنعتى ضمن بيــان تاريخچه اى 
از فعاليت هاى  اين ســازمان اظهار داشت: سازمان در 
حوزه صنعت و علوم مديريت فعال اســت و از آنجا كه 
مديريت علم و هنر اســت، زمينه همكارى دو سازمان 
فراهم مى باشــد. وى يادآور شــد: مجموعه ســازمان 
مديريت صنعتى قدمتى 55 ساله دارد و با هدف توسعه 
ظرفيت هاى مديريت در كشــور و تربيــت مدير براى 
بنگاه ها پايه گذارى شده است تا مديرانى كه در سازمان 
دانش مديريت  مي آموزند در بنگاه ها فعاليت خود را آغاز 
كنند و با همين نگاه توســعه اى چند سال بعد سازمان 
گسترش و نوسازى صنايع ايران تاسيس شد.مديرعامل 
سازمان مديريت صنعتى با اشاره به برگزارى دوره هاى 
بيــن المللى اين ســازمان گفت: در حــوزه آموزش با 
دانشــگاه هاى معتبر فرانســه، كانادا و آلمان همكارى 
داريم و دوره مديريت اجرايى «HSE» )بهداشت، ايمنى 
و محيط زيست) را برگزار مى كنيم. همچنين بسيارى از 
دوره هاى جديد از جمله مديريت كسب و كارهاى دانش 
بنيــان،  مديريت فناورى و نوآورى؛ مديريت هوا- فضا؛ 
مديريت كسب و كارهاى كوچك و متوسط با آلمان ها، 
مديريت صندوق هاى بازنشســتگى بــا ايتاليا، مديريت 
تحول ديجيتال؛ مديريت مســئوليت اجتماعى بنگاهها 
و ســازمان ها (CSR)؛ مديريت صنايع معدنى؛ مديريت 
نفت و گاز و پتروشيمى را راه اندازى كرده ايم.وى افزود: 
حوزه مشاوره سازمان داراى 30 مشاور حرفه اى و شبكه 
اى گســترده از مشاوران است كه پروژه هاى مشاوره را 
بصورت درون ســازمانى و برون سپارى انجام مى دهند 
و تــا كنون بيش از 5 هزار پروژه مشــاوره براى بخش 

دولتــى و خصوصى انجام داده اند.دكتر كيانى بختيارى 
در خصــوص فعاليت هــاى خانه مديران اين ســازمان 
اظهار داشت: خانه مديران محلي براي يادگيري مداوم 
و تســهيم دانش و تجربيات مديران كشــور با بيش از 
6000 عضو است و فرصت هاى الزم جهت گردهمايى،  
تبادل نظــر و تجربه را براى آنان فراهم مى نمايد. خانه 
مديران با تشــكيل كارگروه هاى تخصصى و برگزارى 
نشست هاى مختلف با صاحب نظران و مسئولين اجرايى 
يكى از ظرفيت هاى ارزشــمند سازمان مديريت صنعتى 
اســت.مديرعامل ســازمان مديريت صنعتى با اشاره به 
ظرفيت هاى برگــزارى همايش ها درمركز همايش هاى 
اين سازمان خاطرنشان كرد: عالوه بر برگزراى ساالنه 
بيش از 250 همايش براى ديگر سازمان ها و موسسات، 
سازمان مديريت صنعتى در سطح ملى و با رويكرد بين 
المللــى برگزار كننده همايش هايــى از قبيل كنفرانس 
توســعه منابع انســانى، جايزه ملى مديريــت انرژى، 
جايزه ملى تعالى ســازمانى و رتبه بندى شــركت هاى 
برتر اســت.وى در خصوص انتشارات سازمان مديريت 

صنعتى اظهار داشــت: واحد دانش و نشر وظيفه انتشار 
تازه هاى مديريــت را بر عهده دارد كه جديدا 25 كتاب 
از برگزيده هاى مديريت در جهان را كه جايزه هاى بين 
المللى كسب كرده اند منتشر كرده ايم كه در اين زمينه 
نيز آمــاده همكارى در خصوص موضوعات مشــترك 
صنعــت و هنر هســتيم.كيانى بختيــارى درخصوص 
زمينه هــاى همكارى طرفين گفت: ســازمان مديريت 
صنعتــى آمادگى دارد تا عالوه بر بهره بردن از تعامالت 
بين المللى خود در موضوعات مورد نظر فرهنگســتان 
هنر و انجام فعاليت هاى ســه جانبه، درمقاطع تحصيلى 
و دوره هــاى تخصصــى در حوزه هنــر و گرايش هاى 
ســازمان  باشــد.مديرعامل  داشــته  همكارى  مرتبط، 
مديريت صنعتى همچنين پيشنهاد نمود كه دو سازمان 
در خصوص طراحى مشــترك شبيه ســازى موزه ها و 
مراكز فرهنگى و شهرهاى مينياتور با مشاركت سرمايه 
گــذاران؛ همايش مشــترك فرهنگ، هنــر، نوآورى و 
صنعت با مشاركت موسسه فرهنگى (اكو) ؛ انتشار كتب 
مشــترك، برگزارى دوره هاى پرورش مديران فرهنگى 

هنــرى در تراز جهانى، رتبه بندى موسســات فرهنگى 
هنرى و برگــزارى دوره هاى مديريت گردشــگرى با 
همكارى آلمان ها، همكارى همه جانبه داشــته باشند.
عليرضا اسماعيلى رئيس فرهنگســتان هنر نيز در اين 
جلسه با معرفى اين فرهنگستان گفت: اين فرهنگستان 
با ماموريت پاسداري از ميراث فرهنگى، هنر اسالمي   و 
ملي و پيشنهاد سياست ها، راهبردها و دستيابي به آخرين 
يافته هــا و نوآوري هــا و نيز ارتقاي فرهنگ اســالمي 
تشــكيل گرديده و برخى از وظايف آن شــامل حمايت 
و تشــويق پژوهش هاى بنيــادي و پيگيري مطالعات و 
طرح هاى هنري در سطح ملي؛ پيشنهاد سياست گذارى 
در زمينه ارتباط جوامع هنري داخلي با جهان؛ پيشــنهاد 
سياســت گذارى جهت گســترش نقد هنري و مباحث 
زيباشناختى؛ پيشنهاد تعيين شاخص هاي توسعه هنري؛ 
ارزيابي ســاالنه شــاخص هاى هنري در كشور، برپايى 
نشســت هاي ســاليانه در زمينه هــاى مختلف هنرى؛ 
بررسي كاستي هاي نظام آموزشي كشور در زمينه هنر و 
پيشنهاد به مراجع ذى ربط؛ مطالعه ارتباط بين رشته اي 
پژوهش در زمينه هنر و ساير علوم و پيشنهاد رشته هاي 
دانشگاهى و ميان رشته  اى هنر به مراجع ذي ربط است 
كه در اين موضوعات آماده همكارى با سازمان مديريت 
صنعتى هســتيم.وى افزود: راه اندازى اقتصاد هنر يكى 
از خواســت هاى ديرينه اين حوزه است كه اميدواريم با 
همكارى سازمان مديريت صنعتى، محقق گردد. عالوه 
برايــن آمادگى داريم تا در همايش هاى فرهنگســتان 
از جمله راه اندازى مجــدد همايش طرح برتر، پذيراى 
مشــاركت جدى ســازمان مديريت صنعتى باشــيم و 
در حوزه صنايع هنرى با انتشــارات ســازمان همكارى 
نماييم.اسماعيلى ابراز اميدوارى نمود كه با همكارى دو 
سازمان از توان و ظرفيت باالى هنر در صنعت استفاده 
و ايجاد ارزش افزوده شــود.در پايان طرفين براى انعقاد 
يك تفاهم نامه همكارى در خصوص موضوعات مطرح 

شده، اعالم آمادگى نمودند.

ورود همه جانبه فناورى 
اطالعات و ارتباطات 

به دنياى كسب و 
كار، حجم عظيمى از 

داده هاى توليد شده را 
پديد آورده كه تجزيه 

و تحليل آن مى تواند به 
متخصصان كمك نمايد



پااليش و پخشپااليش و پخش شنبه 21 ارديبهشت ماه 1398 
1414 شماره 672

پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

اخبار

با حكم معاون وزير نفت؛
مديرعامل جديد شركت خطوط لوله و 

مخابرات نفت منصوب شد
مديرعامل جديد شــركت خطوط 

لولــه و مخابرات نفت ايــران با حكم 

معــاون وزير نفت در امــور پااليش و 

پخش منصوب شد.

به گزارش دانــش نفت به نقل 
از شــركت ملــى پااليــش و پخش 
عليرضا  ايــران،  نفتى  فرآورده هــاى 
عرب  حكمى «قاســم  در  صادق آبادى 
يارمحمدى» را بــه عنوان مديرعامل 
جديد شــركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران منصوب كرد.صادق آبادى همچنين در اين حكم از زحمات 
عباس علــى جعفرى نســب قدردانى كرد.يارمحمدى پيــش از اين به 
عنوان مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران مشغول 
بــه فعاليت بود.در حكم معاون وزير نفت آمده اســت: «نظر به تعهد، 
تخصص و تجارب جنابعالى به موجب اين حكم، به سمت «مديرعامل 
شــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران» منصوب مى شويد. اميد 
است با اتكال به نيروى اليزال الهى، تعامل مناسب با مديران پرتالش 
آن شركت و بهره گيرى از تجارب كاركنان و كارشناسان آن مجموعه 
در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشــيد. فرصت را مغتنم شمرده 
و از خدمات جناب آقاى عباس على جعفرى نســب كه پس از ســال ها 
خدمت صادقانه به افتخار بازنشســتگى نائل گرديده اند، كمال تشكر و 
امتنان را داشته و براى ايشان ســالمتى و آرزوى توفيق روزافزون از 

خداوند متعال خواستارم».

بازديد معاون وزير نفت از بخشهاى مختلف 
منطقه تهران

معاون وزير نفت در امور مهندســى،  پژوهش و فناورى با حضور 
در منطقة تهران از قسمتهاى مختلف اين مجموعه ديدن كرد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومى شــركت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ايران منطقه تهران، ســعيد محمدزاده عالوه بر 
بازديــد از موزه صنعــت نفت،  در منطقه تهران حاضر شــد و ضمن 
نشســت و گفتگو با مدير و مسئوالن به بازديد ميدانى از مراكز انتقال 
نفت در اين مجموعــه پرداخت. در اين بازديد كــه اكبر نعمت الهى 
مدير امور موزه ها نيز وى را همراهى مى كرد، قاسم عرب يارمحمدى،  
مدير منطقه تهران در خصوص وضعيت، فعاليتها و توانمندى هاى اين 
منطقه به عنوان يكــى از بزرگترين ترمينالهاى دريافت و انتقال نفت 
خام و فرآورده هاى آن و توســعه و تجهيز خطوط،  توضيحاتى را ارائه 
و در مــورد رونــد و چگونگى مبادالت مواد نفتى مباحثى را تشــريح 
كرد. گفتنى اســت؛ محمدزاده در مدت بازديد خود از واحدهاى رسيد 
و ارسال، نفت اصلى، ديسپاچينگ شركت و كنترل مركزى ديدن و با 

وظايف هر يك از اين واحدها  آشنا شد.

پايان عمليات تعويض خط لوله 10 اينچ بيدرويه 
- تنگ فنى در بستر رودخانه سيمره

عمليات تعويض 350 متر خــط لوله 10 اينچ بيدرويه – تنگ فنى 

در بســتر رودخانه سيمره كه پس از ســيالب لرستان دچار پارگى شده 

بو، تكميل شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران - منطقه لرستان، سعيد مير، رئيس واحد مهندسى نگهدارى 
و تعميرات خط اين منطقه با اشــاره به اينكه در حادثه سيالب، افزون 
بر پارگى خط، پل ارتباطى دسترســى خط لوله و جاده عمومى امامزاده 
شاه احمد نيز تخريب شده بود، گفت: در عمليات يادشده بخش زيادى 
از جاده ارتباطى و همچنين پل روى رودخانه ســيمره كه دچار اشكال 
شــده بود، با تالش شــبانه روزى گروه هاى اعزامى منطقه، ترميم شد 
و جاده تردد زائران و عشــاير محل بازگشايى شد.وى ترانشه بردارى، 
مخلوط ريزى، احداث جاده جديد دسترســى و جاده كنارگذر خط لوله، 
حفر كانال مناســب و پيكورزنى و انتقال حجم زياد آب به وسيله پمپ 
از مســير خط را از جمله اقدام هاى انجام شده در اين عمليات عنوان 
كرد و افزود: انتقال ماشــين آالت، تجهيزات و لوله، خمكارى، ريسه، 
جوشــكارى 350 متر خــط لوله، اجراى غالف لولــه روى دهانه پل، 
ايمن سازى شرايط جوشــكارى و محيط كار، راديوگرافى، راه اندازى، 
هواگيرى خط، كنترل و بازديد كل مسير خط تا ثبات جريان در مقصد 

از ديگر اقدام هايى است كه در اين عمليات انجام شد.

سه علت كم توجهى به سوخت جايگزين بنزين
مدير برنامه ريزى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى سه علت 

كم توجهى به سوخت جايگزين بنزين را عنوان كرد.

شــهرام رضايــى مديــر برنامه ريزى شــركت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى امروز در حاشــيه برگزارى نمايشــگاه بين المللى 
نفت، گاز و پتروشــيمى با اشاره به اينكه هم اكنون جايگاه هاى عرضه 
سى ان جى در همه نقاط كشور توجود دارند، گفت: 50 درصد ظرفيت 
مازاد براى پذيرش مشــترى در اين بخش نيز وجود دارد.وى با بيان 
اين كه يكى از راه حل هاى مؤثر براى تنوع بخشــى به ســبد سوخت 
خودروها، استفاده بيش تر از سوخت سى ان جى است، ادامه داد: عمده 
چالش هاى اين صنعت در كشور، توليد نشدن خودروهايى با پيمايش 
باال و توليد نشدن خودروهاى پايه گازسوز استاندارد كه ظرفيت حجم 
زيادى به باك اختصاص نيابد، نبود قيمت قابل مقايســه و رقابتى در 
مقايســه با ديگر سوخت هاســت كه البته وزارت نفت در اين زمينه 
مســؤوليت خود را انجام داده است.وى خاطرنشــان كرد:  توجه به 
موضوع بهينه سازى مصرف سوخت و تنوع بخشيدن به سبد سوخت 
بايد در دســتور كار قرار گيرد كه هم اكنون ســازمان حفاظت محيط 
زيست، شركت بهينه سازى مصرف سوخت و پژوهشگاه صنعت نفت 

در اين زمينه كار مى كنند.

وزير نفت مطرح كرد:

دولت درباره قيمت بنزين تصميم گيرى مى كند
وزير نفت گفــت: من اطالعى از 

امكان افزايش قيمت بنزين ندارم، در 

اين زمينه دولت بايد تصميم گيرى كند.

بيژن زنگنه به موضوع قيمت و 
سهميه بندى بنزين اشاره كرد و گفت: 
دولــت در اين باره هيــچ مصوبه اى 
نداشــته، اما برخى با شــايعات براى 
حالى  در  كردند،  ايجاد  مشكل  كشور 
تصميمى درباره  هيچ  نفت  وزارت  كه 
افزايش قيمت بنزين نداشــته است. 
وزير نفت بــا بيان اينكه رســانه ها 
در مقابل انتشــار اخبــار خود آن هم 
به صورت قطعى مســئول هســتند، 
تصريــح كــرد: اطالعــى از امكان 
افزايش قيمت بنزيــن ندارم، در اين 

زمينه دولت بايد تصميم گيرى كند.
تكذيب خبر سهميه بندى

بر اســاس اين گــزارش، هفته 
گذشته اخبارى مبنى بر آغاز سهميه 
بندى بنزين از 12 ارديبهشــت ماه از 
سوى برخى رســانه ها منتشر شد كه 
ابتدا از ســوى شركت ملى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى و بعد توسط 
راســتا،  اين  شــد.در  تكذيب  زنگنه 
مجلس  رئيســه  هيأت  ســخنگوى 
جلسه  حاشــيه  اســالمى در  شوراى 
علنى مجلس شــوراى اسالمى تاكيد 
كرد كــه هيچ گونــه افزايش قيمت 
بنزيــن نخواهيــم داشــت و احياى 
كارت ســوخت تنها براى ساماندهى 
بنزين اســت و مصرف آن هم سقفى 
ندارد.سخنگوى هيات رييسه مجلس 
شوراى اســالمى تاكيد كرد كه هيچ 
گونــه افزايش قيمت بنزين نخواهيم 
داشــت و احياى كارت سوخت تنها 
براى ساماندهى بنزين است و مصرف 
آن هم ســقفى ندارد. بهروز نعمتى، 
بيان كرد: در اين جلســه غير علنى 
اســالمى موضوعات  شوراى  مجلس 
مهم اقتصادى از جمله اصالح ساختار 

بودجه مطرح شــد كه قرار بود توسط 
دولــت انجام شــود. آقــاى نوبخت 
ســناريوهاى مختلفى را بيان  كرد و 
در نهايت قرار شــد كميته  مشتركى 
با مجلس شــوراى اسالمى تشــكيل 
شده و روى ســناريوها كار مشتركى 
صورت بگيــرد تا در مهلــت زمانى 
چهار ماهه كار انجام شود.سخنگوى 
هيات رييسه مجلس شوراى اسالمى  
در  عين  حال ادامــه  داد: بحث ديگر 
مربــوط به موضــوع افزايش قيمت 
بنزين بود كه ســناريوهاى مختلفى 
مطرح شــد و در نهايت جمع بندى 
مجلس شوراى اســالمى اين بود كه 
افزايش قيمت بنزين نخواهيم نداشت 
و بنزين هزار تومانى همچون گذشته 
عرضه مى شــود. براى اين كار بايد 
ساماندهى الزمه براى عرضه سوخت 
و اقدامات بــراى جلوگيرى از قاچاق 
ســوخت صورت بگيرد. در اين  راستا 
قرار شد كارت هاى سوخت احيا شود 
و دولت هم همكارهاى  الزم را انجام 
مجلس  رييسه  هيات  دهد.سخنگوى 

شوراى اسالمى توضيح داد: هيچ گونه 
افزايش قيمت بنزين صورت نخواهد 
گرفت، كارت سوخت هم فقط براى 

ساماندهى اســت. لذا مصرف بنزين 
ســقفى نــدارد، يعنى ممكن اســت 
فــردى در ماه 90 ليتــر و يا ديگرى 
30 ليتر مصرف داشــته باشــد. اين 
كار يعنى احياى كارت ســوخت فقط 
براى ساماندهى و جلوگيرى از قاچاق 

سوخت است. 
الريجانى: مجلس مخالف افزايش 

قيمت بنزين است
شــوراى  مجلــس  رييــس 
مخالف  مجلس  گفت:  اســالمى هم 
افزايــش قيمــت بنزين بــه خاطر 
قاچاق سوخت از كشــور است. اكثر 
كاهش  بــراى  معتقدند  نماينــدگان 
نظام  كشــور،  از  ســوخت  قاچــاق 
ســهميه بندى سوخت احيا شود. على 
الريجانــى پس از دو ســاعت و نيم 
جلســه غيرعلنى در آغاز جلسه علنى 
روز دوشــنبه گذشــته به توضيحات 
كوتاهى در خصــوص مطالب مطرح 
شده در جلسه غيرعلنى پرداخت.وى 
موثرترين راهكارهاى كاهش مصرف 
سوخت را اين طور دانست:  براساس 

مطالب و پيشــنهادات نمايندگان در 
جلســه غيرعلنى اســتفاده فراگير از 
سوخت ســى ان جى در شبكه حمل و 
نقل عمومــى و خصوصى وجود دارد؛ 
بنابراين وزارت نفت بايد از اين مسئله 

حمايت كند.
تهيه طرح دو فوريتى براى 

ممنوعيت افزايش قيمت بنزين در 
سال 98

در هميــن حــال، يــك عضو 
كميســيون امنيت ملى و سياســت 
طرحى دو  تهيــه  از  مجلس  خارجى 
فوريتى براى ممنوعيت سهميه بندى 
و يا افزايش قيمت بنزين در سال 98 
خبر داد. مجتبى ذوالنورى اظهار كرد: 
با وجودى كه نمايندگان اعالم كردند 
كه موافق سهميه بندى و يا افزايش 
قيمت بنزين نيستند اما نگرانى وجود 
دارد كــه دولت خودســرانه بنزين را 
گران كرده و ســهميه بندى را اعالم 
كنند كه نتيجه آن ايجاد مشكل براى 
معيشت مردم اســت. به همين دليل 
طرح دو فوريتى بــا يك ماده واحده 
تهيه شــده كه بر اساس آن هرگونه 
سهميه بندى و افزايش قيمت بنزين 
به صورت تك نرخــى يا چند نرخى 
در ســال 98 ممنوع مى شود و دولت 
موظف مى شــود كه قيمت بنزين و 
گازوئيل در ســال 97 و اول 98 را تا 
پايان سال 98 حفظ كند.وى توضيح 
داد:  افزايش 500 تومانى قيمت بنزين 
هم باعــث افزايش دو برابرى قيمت 
كرايه هــا و به تبع آن تأثير در بخش 
توليد و كاال و خدمات مى شود مردم 
ديگر تحمل افزايــش قيمت ندارند.
ذوالنور در پايــان گفت كه اين طرح 
در مرحلــه جمع آورى امضا با قيد دو 
فوريت است كه اميدواريم با اولويت 
هر چه زودتر در دســتور كار مجلس 

قرار گيرد.

با هدف افزايش ضريب ايمنى و كاهش هزينه مخازن خودروهاى گازسوز؛
قرارداد توليد و صنعتى سازى جاذب هاى نانوكربن مخازن گازى امضا شد

مدير فناورى اطالعات و ارتباطات شركت ملى پااليش و پخش:
قرارداد پروژه هوش تجارى (BI) در صنعت پااليش امضا مى شود

قرارداد توليد و صنعتى ســازى جاذب هاى نانوكربن 

مخــازن گازى با هدف افزايش ضريــب ايمنى و كاهش 

هزينــه مخازن خودروهاى گازســوز بين شــركت ملى 

پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى و پژوهشــگاه صنعت 

نفت امضا شد.

قرارداد توليد و صنعتى سازى جاذب هاى نانوكربن 
مخــازن گازى ظهر امروز (جمعه، 13 ارديبهشــت ماه) 
در حاشيه  ســومين روز نمايشگاه بيســتوچهارم نفت، 
گاز، پااليــش و پتروشــيمى با حضور محمــد رضايى، 
مدير پژوهش و فناورى شــركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى، حميد قاسمى ده چشــمه، مدير طرح 
سى ان جى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى و جعفر 
توفيقى، رئيس پژوهشــگاه صنعت نفت ايران در غرفه 
شــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
بين پژوهشگاه صنعت نفت ايران و شركت ملى پااليش 
و پخــش فرآورده هاى نفتى امضا شــد.مدير پژوهش و 
فناورى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
در آيين امضاى اين قرارداد گفت: اين قرارداد يك ســاله 
مربوط به توســعه فنــاورى ANG براى اســتفاده در 
خودروهاى گازسوز سبك و سنگين است كه 800 ميليون 
تومان  ارزش دارد.رضايى با اشــاره به محدوديت هايى 
كه فشار باالى مخازن سى ان جى براى خودروها ايجاد 

كرده بود، گفت: براساس اين قرارداد نانوجاذب هايى كه 
توانايى جذب گاز طبيعى را دارند، توســعه خواهند يافت 
كه با قرار گرفتن در مخازن ســى ان جى فشار مخزن تا 
30 بــار كاهش مى يابد كه عالوه بــر كاهش هزينه ها، 
اســتفاده از فناورى را به نحو قابل مالحظه اى تسهيل 
خواهد كرد.وى با تاكيد بر لزوم به كارگيرى ظرفيت هاى 
موجــود در كشــور از جمله دارا بــودن مخازن گازى و 
زيرساخت هاى موجود از جمله شبكه گازرسانى در كشور 
افزود: با پيشــرفت و به كارگيرى ايــن فناورى ظرفيت 
اســتفاده از گاز طبيعى كه ســوخت پاك تر و ارزان ترى 
است، در سبد سوخت خودروها به نحو قابل مالحظه اى 
افزايــش خواهد يافت.مدير پژوهش و فناورى شــركت 
ملى پااليــش و پخش فرآورده هاى نفتى با اشــاره به 
بى نظيــر بودن زيرســاخت هاى به كارگيرى گاز طبيعى 
فشرده در خودروها تصريح كرد: به كارگيرى گاز طبيعى 
فشرده در خودروها يكى از راهكارهاى استفاده از منابع 
عظيم گازى كشور و به لحاظ اقتصادى و زيست محيطى 

به نفع كشور است.
ايران در مرز تجارى سازى فناورى ANG به عنوان 

نخستين كشور دنيا
رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفت ايــران گفت: 
نســل بعدى اســتفاده از گاز طبيعى در خودروها پس از 

سى ان جى، ANG خواهد بود كه مزيت هاى بيشترى در 
مقايســه با سى ان جى دارد و از جمله اين مزيت ها جذب 
گاز طبيعى و كاهش فشــار مخزن اســت. وى افزود: با 
توجه بــه اينكه آينده گاز طبيعى كشــور بر گاز طبيعى 
متمركز است، خوشبختانه شركت ملى پااليش و پخش 
تشــخيص خوبى در اين زمينه داده است. جعفر توفيقى 
ضمن تشــكر از اعتماد شــركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى گفت: اساس اين فناورى نانوجاذب ها 
هســتند كه پژوهشگاه در اين زمينه دستاوردهاى خوبى 
داشــته است و به نتايج مثبتى نيز رسيده ايم و اميدواريم 
بــا حمايت هاى شــركت ملــى پااليــش و پخش و با 
امضاى اين قرارداد، پــس از انجام  آزمون هاى ميدانى 
و اثبــات تكنولوژى زودتر از موعد يك ســاله قرارداد به 
مرز تجارى سازى اين تكنولوژى در كشور برسيم. وى با 
تاكيد بر اينكه با توجه به لزوم افزايش سهم گاز طبيعى 
در ســبد ســوخت خودروها اين پروژه براى كشور يك 
پروژه جدى به شــمار مى آيد، افزود: اين فناورى در مرز 
دانش فنى در دنيا قرار دارد و آمريكا نيز از پيشــگامان 
اين فناورى در دنياســت كه البتــه هنوز به مرز صنعتى 
كردن آن دســت نيافته و در مرحله تحقيق و توســعه 
اســت. توفيقى ابراز اميدوارى كرد ايران بتواند به عنوان 
نخستين كشــور در دنيا به اين فناورى دست يابد و آن 

را تجارى ســازى كند و در ســطح ملى و بين المللى از 
دستاوردهاى آن بهره مند شود.

خودروهاى گازسوز در خانه سوخت گيرى مى كنند
حميد قاســمى، مدير طرح سى ان جى شركت ملى 
پخــش فرآورده هاى نفتى نيز در حاشــيه اين مراســم 
گفت: هــدف نهايى ما در توســعه فنــاورى ANG و 
به كارگيرى آن به جاى سى ان جى براى سوخت خودروها 
افزايــش ضريب ايمنى، كاهش هزينه ها و تســهيل در 
سوخت گيرى و سرانجام عرضه آن مشابه با  ATMهاى 
بانكــى در مكان هاى در دســترس و حتى در پاركينگ 
خانه هاســت.وى افزود: با پيشرفت و صنعتى سازى اين 
فناورى، خودروهاى گازسوز مى توانند كمپرسور را داخل 
خودروها جا داده و حتى به شير اصلى گاز متصل شوند. 
با دورخيز ايران براى دستيابى به فناورى ANG كه هم 
اكنون توجه بســيارى از شركت هاى معتبر خودروسازى 
دنيــا را به خود معطوف كرده اســت، تحولى در صنعت 
خودروهاى گازسوز ايجاد خواهد شد؛ بر پايه اين فناورى 
فشار ذخيره ســازى مخازن گاز طبيعى خودروها از 200 
بــار به 35 بار (حدود يك ششــم) كاهــش و افزون بر 
افزايش ضريب ايمنى، فضاى موردنياز براى قرارگيرى 
مخازن گاز طبيعى در خودروها به نحو قابل مالحظه اى 

كاهش مى يابد.

شــركت  ارتباطات  و  اطالعات  فنــاورى  مديريت 

ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى با دانشــگاه ها و 

پژوهشى  پروژه هاى  قالب  در  بنيان  دانش  شــركت هاى 

همكارى مى كند.

كــوروش درودگــر، مدير فنــاورى اطالعات و 
ارتباطات اين شــركت در حاشيه نمايشگاه بين المللى 
نفــت، گاز، پااليش و پتروشــيمى، بــه پروژه هوش 
تجارى (BI) اشــاره و هــدف از آن را تهيه گزارش ها 

و انجام تحليل هاى تجمعــى از بانك هاى اطالعاتى 
مجزا در ســتاد و شــركت هاى تابعه عنوان كرد.وى 
افزود: قــرارداد اين پروژه كه براى اســتفاده مديران 
ارشــد ســازمان طراحى شــده، در حال امضاســت.
درودگــر همچنين گفــت: با هدف ارائــه خدمات به 
كاركنان ســتادى اعــم از مديــران و كاركنان براى 
اصــالح فرآيندهــاى مديريت فنــاورى اطالعات و 
 LTIL و COBIT ارتباطات، پروژه اى براى پياده سازى

تعريف شده اســت.وى با بيان اينكه به منظور اجراى 
پروژه هاى تعالى ســازمانى و  همسوســازى فناورى 
اطالعات با اهداف راهبردى شركت، مدتى است تهيه 
برنامه جامع فناورى اطالعات و ارتباطات در دستوركار 
قرار گرفته، افزود: پس از انجام اين طرح، ســامانه ها 
و زيرســاخت هاى مورد نياز ستاد شركت ملى پااليش 
و پخش در مســير توليد، انتقال و توزيع فرآورده هاى 

نفتى پشتيبانى خواهد شد. 

سخنگوى هيات رييسه مجلس: 
هيچ گونه افزايش 

قيمت بنزين صورت 
نخواهد گرفت، كارت 
سوخت هم فقط براى 
ساماندهى است. لذا 
مصرف بنزين سقفى 
ندارد، يعنى ممكن 

است فردى در ماه 90 
ليتر و يا ديگرى 30 ليتر 

مصرف داشته باشد. 
اين كار يعنى احياى 

كارت سوخت فقط براى 
ساماندهى و جلوگيرى 
از قاچاق سوخت است
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پرتيراژترين نشريه تخصصى صنعت نفت ايران

ويژه نامه اختتاميه بيست و چهارمين نمايشگاه 
بين المللى نفت،گاز،پااليش و پتروشيمى

يادداشت

يادداشت

ماندن در اوپك براى ايران اعتبار مى آورد
محسن قمصرى
اقتصاددان و مدير سابق امور بين الملل شركت ملى نفت

بعد از اجرايى شدن لغو معافيت تحريم هاى 
نفتى ايران در 12 ارديبهشــت سال جارى پيش 
بينى مى شــد كه قيمــت نفت افزايــش يابد اما 
عمــال اين اتفاق رخ نداد. كاهش تقاضاى فصلى، 
جايگزينى نفت ايران توســط برخى كشــورها و 
تاثيرات سفته بازان بر بورس ها را از عوامل عمده 
عدم افزايش قيمت نفت در روزهاى اخير دانست. 
داليل زيادى مى توان براى افزايش نيافتن قيمت 

نفت در چند روز اخير عنوان كرد. اولين دليل، نزديك شدن به فصل تابستان و 
كاهش تقاضاى عمومى است، دومين دليل اين است كه كشورهاى ديگرى كه 
مى توانند نفت خودشان را جايگزين نفت ايران كنند اين كار را انجام داده اند و 
از اين فرصت پيش آمده اســتفاده كرده و عرضه نفت خود را افزايش داده اند، 
سومين دليل كه احتمال عملياتى شدن آن وجود دارد اين است كه از آنجايى 
كه قيمت هاى نفت خام در بورس هاى جهانى تعيين مى شــود، اين بورس ها 
مى توانند توسط سفته بازان متاثر شوند بنابراين احتمال اينكه قدرت هاى تحريم 
كننده روى اين بورس ها تاثير بگذارند و با سفته بازى قيمت ها را پايين بياورند 
بســيار زياد است و قادر هستند كشورهايى كه مى خواهند نفت ايران را بخرند 
اقناع كنند كه اين نفــت را با قيمت پايين ترى از بازارهاى ديگرى خريدارى 
كنند. تقريباً مى توان گفت اين سه دليل مى تواند سه دليل عمده در زمينه عدم 
افزايــش قيمت نفت در روزهاى اخير و بعــد از لغو معافيت تحريم هاى نفتى 
ايران باشد. در مورد اينكه چقدر احتمال وجود دارد كه اوپك به دليل اختالفات 
اخير بين اعضا به سمت فروپاشى پيش برود، بايستى گفت: بايد در ابتدا به اين 
پرسش پاسخ داده شود كه اوپك در سال هاى اخير چقدر توانسته منافع اعضا 
را تامين كند؟ صحبت هايى هم كه آقايان وزرا انجام مى دهند بيشــتر سياسى 
اســت تا اقتصادى، لذا اوپك عمًال سال هاست كه بسيار نقشش در بازار نفت 
كمرنگ شــده است و به عنوان يك كارتل نفتى ديگر خيلى نقش موثرى در 
بازار ندارد، بنابراين من فكر مى كنم اوپك نمى تواند ديگر خيلى موثر، مفيد و 
كمك كننده باشد.در مورد نفع يا ضرر خروج ايران از اوپك نيز بايستى گفت: در 
شرايط تحريمى قاعدتاً ما خيلى نمى توانيم از شرايط بازار استفاده كنيم و اوپك 
كار خاصى براى ما نمى تواند انجام دهد. البته بودن در اوپك به عنوان يكى از 
اعضاى موســس اين نهاد، بالخره يك اعتبارى براى ايران است و بهتر است 
كه ما فعًال در اين شــرايط در اوپك باقى بمانيم. در مورد اينكه آيا در نشست 
اخير سهميه بندى ها براى عرضه نفت بر هم خواهد خورد يا خير بايستى گفت: 
چون اين ســهميه بندى ها بيشتر بر روى كاغذ است بنابراين من فكر مى كنم 
كه خيلى در نشست پيش رو اعضا خودشان را درگير اين موضوع نمى كنند كه 
سهميه ها را برهم بزنند. بنابراين پيش بينى من اين است كه احتماًال سهميه ها 
بر روى كاغذ حفظ بشــود ولى خب كشورهايى مثل عربستان و امارات طبق 

معمول كار خود را انجام خواهند داد. 

منافع حضور ايران در سازمان اوپك در ميان 
مدت و بلندمدت 

محمدعلى خطيبى
نماينده سابق ايران در اوپك 

در مــورد اينكه چرا قيمــت نفت در 
روزهاى اخير افزايشــى نشد، بايستى گفت: 
به هر حال اين نوســانات يك تا دو دالرى 
در بازار طبيعى اســت و از طرفى، هم اكنون 
وارد فصل بهار شده ايم و تقاضاى فصلى در 
حال كاهش مى باشد و ديگر نمى توان انتظار 
داشت كه تقاضاى زمستان وجود داشته باشد. 
همچنين ممكن اســت اگر جايگزينى براى 

نفت ايران در بازارهاى جهانى صورت گرفته باشد، اين جايگزينى احتماًال از سوى 
كشــورهاى غيراوپك اتفاق افتاده باشد چرا كه آمارها نشان مى دهند، اوپكى ها به 
توافقات پايبند بوده اند. فلسفه وجودى سازمان اوپك و فلسفه تشكيل آن اين بوده 
كه از منافع اعضا حمايت كند و در بازار نفت ثبات را برقرار كنند. بنابراين وقتى ايران 
و ونزوئال كه دو عضو اوپك هستند، تحريم شدند اين جزء وظايف اوپك مى باشد كه 
از اعضاى خود در مقابل اين تحريم ها حمايت كند. در تحريم هاى قبلى اين موضوع 
مطرح شــد كه سازمان از ايران بايد در برابرتحريم ها حمايت كند و تقريباً اكثريت 
اعضا هم با نظر ايران موافق بودند. در مورد اينكه اين ســازمان چگونه مى تواند از 
ايران و ونژوئال حمايت كند، بايستى گفت: حداقل كار اين است كه اعضاى اوپك 
يك بيانيه صادر كنند يا قول جايگزينى نفت و همينطور همكارى با تحريم كنندگان 
را ندهند. وى در مورد اينكه چرا تاكنون تصميمى در اوپك در زمينه حمايت از ايران 
و ونزوئال گرفته نشــده است، نيز گفت: به دليل آن كه در اجالس وزرا بايد اجماع 
حاكم باشد و از طرفى عربستان و چند كشورى كه با سعودى ها همراه هستند طبق 
معمول در چنين شرايطى همكارى نمى كنند، بنابراين مخالفت يك كشور مى تواند 
تصميمات را به تعويق بياندازد. در زمينه اينكه آيا مى شود صحبت هاى وزير نفت را 
تهديدى براى خروج ايران از اوپك دانست، بايستى گفت: اين خروج ايران از اوپك 
به سياست هاى نظام باز مى گردد و ما در تحريم هاى گذشته عليرغم اينكه تحريم 
شديم ســازمان را ترك نكرديم. معموًال عضويت در سازمان ها توسط كشورها بر 
اساس منافع بلندمدت در نظر گرفته مى شود و بر اساس اين منافع است كه تصميم 
مى گيرند از يك سازمان خارج شوند يا در آن باقى بمانند. اگر منافع بلندمدت تامين 
شــود، كشورها در آن سازمان باقى مى مانند و اگر تامين نشود از آن سازمان خارج 
مى شــوند. به عنوان مثال، شما ببينيد زمانى كه ما با عراق در جنگ بوديم هر دو 
كشور در سازمان باقى ماندند و يا هنگامى كه عراق با كويت در جنگ بود همينطور. 
بنابراين در برهه هاى كوتاه مدت نمى توان راجع به خروج از اوپك تصميم گرفت. 
من فكر مى كنم حضور ايران در ســازمان اوپك در ميان مدت و بلندمدت مى تواند 

به نفع اقتصاد ايران باشد. 

بين المللبين الملل

19 اختالل بزرگ در تاريخ بازار نفت جهان
در طول 40 سال گذشته، دنيا 19 اختالل بزرگ در بازار نفت را تجربه كرده است

سياســت گذاران هميشه به شكل 

بازارهاى  اختــالالت  باعث  يكســانى 

نفت شده  و هميشــه مدعى شده اند كه 

سياست هاى آنها هيچ تاثيرى بر قيمت ها 

نخواهد داشت؛اما همواره دروغين بودن 

اين ادعا به اثبات رسيده است.

آلبرت انيشــتين زمانى مى گفت: 
تعريف ديوانگى اين است كه يك كار 
يكســان را بارها و بارهــا انجام دهيم 
و انتظار داشته باشــيم نتيجه متفاوتى 
بگيريم. اگر او امــروز زنده بود همين 
شــبكه هاى  خبرنگاران  براى  را  جمله 
كابلــى آمريكا، مانند سى ان بى ســى، 
به كار مى برد و شــايد اضافه مى كرد: 
سياســت گذاران هميشــه به شــكل 
يكســانى باعث اختــالالت بازارهاى 
نفــت شــده اند و هميشــه پيش بينى 
كرده اند كــه سياســت هاى آنها هيچ 
تأثيرى بــر قيمت ها نخواهد داشــت.

مى گفت  آنها  به  انيشــتين حتمًا  آنگاه 
كه سياســت گذاران هميشــه اشــتباه 
مى كرده انــد و با هر اختالل در بازارها، 
قيمت هاى نفت به شــدت جهش پيدا 

مى كردند.در طول 40 سال گذشته، دنيا 
19 اختالل بزرگ در بازار نفت را تجربه 
كرده است. دوشنبه دو هفته قبل وزير 
خارجــه آمريكا، مايك پومپئو، با اعالم 
عدم تمديد معافيت هاى واردات نفت از 
ايران، بيستمين اختالل بازارهاى نفت 

را كليــد زد.بررســى هاى تحليل گران 
هركدام  در  مى دهد  نشــان  راشاتودى 
از اختــالالت بــازار نفت كــه پس از 
نمايندگان  اســت،  افتاده  اتفاق   1973
كرده اند  اعالم  آمريــكا  خارجه  وزارت 
كه با شــركاى خود تماس گرفته اند تا 

ريسك هاى تهديدكننده عرضه نفت را 
كاهش دهنــد و عرضه نفت در بازارها 
است. كافى  كشــورها  دسترسى  براى 
مقامات اوپك هم ورژن مخصوص به 
خود را در مورد اينكه عرضه در بازارها 
به خوبى انجام شده است و قيمت هاى 

اخير به علت مســائل ژئوپوليتيكى باال 
رفته اند، نه داليل اساســى بازار، ارائه 
مى كنند.هيچ چيز تغيير نكرده اســت. 
هفته گذشــته برايان هوك، مســئول 
برنامه تحريــم ايران، گفــت: تنها 1 
ميليون بشكه در روز از صادرات ايران 
باقى مانده اســت و عرضــه كافى در 
بازارها براى تسهيل حذف اين صادرات 
و تثبيت قيمت ها وجود دارد.در ليســت 
زير فهرســت اين 19 رويداد مهم، كه 
باعث بر هم خوردن بازارهاى نفت شد، 
ارائه شــده است.تحليل گر راشاتودى با 
اســتفاده از اين داده ها، مدلى طراحى 
كرده اســت تا بتواند ميــزان افزايش 
قيمت ناشــى از بيستمين اختالل مهم 
بازارهــاى نفت را پيش بينى كند. طبق 
اين مدل پيش بينى شد قيمت هاى نفت 
با حذف نفت ايران از بازارهاى جهانى، 
كــه 2 درصد از كل عرضــه نفت را از 
ميان خواهد برد، در بيشترين حالت، 66 
درصد جهش خواهند كرد و قيمت نفت 
برنت به بشــكه اى 114 الى 126 دالر 

خواهد رسيد.

درگيرى هاى اقتصادى در جهان به نفع ايران
تحليلگران بازار نفــت معتقدند درگيرى در اقتصاد 

جهانى به نفع ايران اســت زيرا اگر ثبات وجود داشت، 

قيمت نفت به 40 دالر مى رسيد.

قيمت نفت در هفته گذشته به 71 دالر در هربشكه 
رسيد و اين افزايش قيمت زمانى اتفاق افتاد كه آمريكا 
حاضــر به تمديد معافيت هاى نفتــى به خريداران نفت 
ايران نشد.هدف آمريكا از تمديد نكردن معافيت ها صفر 
شدن نفت ايران است. صادرات نفت ايران در كه در ماه 
مارس يك ميليون و 700 هزار بشكه بود در ماه گذشته 
با فشــار بيشــتر آمريكا به 1 ميليون 300 هزار بشكه 
رسيد. اخيرا برخى از رسانه هاى بين المللى ادعا كرده اند 
بــا عدم تمديد معافيت ها صادرات نفت ايران به 500 تا 
700 هزار بشكه مى رسد و صفر نخواهد شد.كارشناسان 
بيــن المللى بازار نفت معتقدند خروج نفت ايران از بازار 
به دليل وجود نفت جايگزين توسط عربستان و امارات 
و حتى نفتى كه از ســوى امريكا به بازار آســيا تزريق 
مى شــود قيمت نفت را تغيير زيــادى نخواهد داد و در 

حدود همين 70 دالر نگه خواهد داشت.
جنگ اقتصادى جهانى به نفع ايران شد

عبدالســميع بهبهانى، تحليلگر كويتى بازار نفت 
گفته اســت: قيمت نفت در سه ماه دوم و تا پايان سال 
2019 در حــدود 68 تــا 70 دالر باقى خواهد ماند.وى 
معتقد است؛ درگيرى هاى اقتصادى كه در بازار جهانى 
نفت وجود دارد به خصوص در گيرى هايى كه بين چين 
و آمريــكا وجود دارد اجازه نمى دهد قيمت نفت كاهش 
يابد و اين به نفع ايران اســت. زيرا اگر اقتصاد جهانى 
شاهد اين برخوردها نبود قيمت نفت روند نزولى به خود 
مى گرفت و به 40 دالر هم مى رسيد و شايد اوضاع بدتر 
از اين بود زيرا على رغم آنكه گفته مى شــود عربستان 
نمى توانــد نفت خــود را جايگزين نفت ايــران كند اما 
عمال اين اتفاق رخ داد و عربســتان و امارات به راحتى 

توانستند نفت خود را جايگزين نفت ايران كنند.
عربستان و امارات نمى توانند نفت بيشترى توليد كنند

بهبهانى با تاكيد براينكه اكنون عربستان و امارات 
به دنبال اين هستند تا اوپك به توافق قبلى خود پايبند 
باشــد و آن را ادمه دهد گفت: علــت اين موضوع اين 
اســت كه اوال اگر اوپك بخواهد توليد خود را افزايش 
دهد عربســتان و امارات بيش تــر از اين قادر به توليد 
نيستند و اگر اوپك بخواهد توليد خود را بيش از گذشته 
كاهش دهد عربستان و امارات به دليل وعده اى كه به 
آمريكا داده اند اجازه اين كار را نمى دهند زيرا كه قيمت 
نفت بيش از 70 دالر خواهد شد.اين تحليلگر بازار نفت 
معتقد اســت جداى از مسئله عربستان و امارات بايد به 
نفت شــيل آمريكا نيز توجه كرد زيرا كه اين كشور به 
دنبال باالبردن توليد نفت شــيل خــود و تزريق آن به 
بازار آسيا است و اگر اوپك توافق خود را تمديد نكند و 
اقدام به كاهش توليد نفت در بازار كند آنگاه عربســتان 

مى تواند توليد خود را باال ببرد.  
صفر شدن صادرات نفت ايران قيمت نفت را به 80 

دالر مى رساند
محمــد الصبان، يكى از كارشناســان اقتصادى و 
انرژى عربستانى در گفت وگو با اينديپندنت عربى گفت: 

آمريــكا با تحريم نفت ايران و عــدم تمديد معافيت ها 
عمــال صادرات نفت ايران كه روزانــه 2 و نيم ميليون 
بشــكه در روز بود را به نصف رســاند و ســعى دارد تا 
صادرات نفت ايران  را صفر كند.وى ادامه داد: وابستگى 
اقتصاد ايران به نفت 40 درصد اســت و اين را بايد در 
نظر گرفت كه اگر چه تحريم نفت ايران مى تواند اثرات 
منفى روى اقتصاد ايران بگذارد اما اقتصاد ايران را فلج 
نخواهــد كرد.الصبان با تاكيد براينكه اگر صادرات نفت 
ايران صفر شــود به دليل جبران نفت اين كشور توسط 
عربســتان و امارات قيمت نفت افزايش زيادى نخواهد 
كرد گفت: در  اين شرايط قيمت نفت به 80 دالر خواهد 
رســيد؛ اگرچه اين موضوع براى ايران خوشايند نيست.
اين تحليلگر عربســتانى معتقد است عربستان دو برابر 
ظرفيــت كنونى خود مى تواند توليد كند و اجازه نخواهد 

داد تا كمبود نفت در بازار احساس شود.
تبعات تحريم نفت ايران در آمريكا

كارشناســان بين المللى كاهش صــادرات نفت 
ايــران را داراى تبعاتى براى اقتصــاد جهانى و حتى 
جامعــه امريــكا نيز مى داننــد. از جمله گران شــدن 
ســوخت هايى نظير بنزين و گازوئيل كه در تابســتان 
احتماًال بــا اعتراضات مردم امريكا نســبت به دولت 
همراه خواهد بود.در اين باره رويترز مى نويسد: «قيمت 
بنزين در امريكا در ســال جارى ميــالدى تاكنون 25 
درصد افزايش يافته كه تحريم هاى نفتى ترامپ عليه 
ايران ســهم به ســزايى در اين افزايش قيمت داشته 
اســت. افزايش قيمت بنزين در امريكا ســبب شــده 
بخش زيادى از درآمد مصرف كنندگان طبقه متوســط 
در امريكا از دســت برود. تحريم هاى ضد ايرانى دولت 
دونالد ترامــپ، رئيس جمهورى امريــكا و اقدام اين 
دولــت براى لغو معافيت مشــتريان نفت ايران از اين 
تحريم ها، مى تواند بــه زودى قيمت ها را حتى بيش از 
امريكايى  مصرف كنندگان  دهد.برخــى  افزايش  پيش 
هم اكنون ســه دالر براى هر گالــن بنزين مى پردازند 
و اگر قيمت ها بيشــتر افزايش يابد، فشــار بيشترى را 
متحمل مى شــوند و اين موضوع نارضايتى به همراه 

خواهد داشت.»بررســى ها نشــان مى دهد كه در حال 
حاضــر هر بار پر كردن باك بنزين در طول هفته، 14 
درصــد از درآمد يك كارمند متوســط امريكايى را به 
خــود اختصاص مى دهد، اما ايــن رقم 10 هفته پيش 
حدود 11 درصد بود. مقامات امريكايى مدعى هســتند 
كه ظرفيت توليد نفت امريكا، عربســتان و امارات به 
اندازه اى است كه مى تواند خروج نفت ايران از بازار را 
آسان و تغييرات قيمتى را مديريت كند. امريكا در اين 
مســير سياســت «چماق و هويج» را اتخاذ كرده و به 
مشتريان نفت ايران هشدار داده است كه اگر از ايران 
نفت بخرند، مجازات خواهند شد. اگرچه روابط تجارى 
مشتريان ســنتى نفت ايران از جمله ژاپن، چين، هند، 
تركيه و كره جنوبى با امريكا گسترده تر از روابط آنها با 
ايران اســت اما اين فشارهاى امريكا با مخالفت برخى 
از خريداران همراه بوده است. براى مثال تركيه اعالم 
كــرده كه آنكارا به دنبال مجاب كردن امريكا به منظور 
تمديد معافيت هاى تحريمى در زمينه خريد نفت ايران 
است. براى پااليشــگاه توپراش بزرگترين واردكننده 
نفت در تركيه، جايگزين كردن نفت كشــورهاى ديگر 
كار چندان آسانى نيســت. در كنار اعتراضات مقامات 
كشــورهاى خريدار نفــت ايران كه پااليشــگاه هايى 
ساخته شــده بر اســاس مؤلفه هاى نفت ايران دارند، 
مسأله ديگرى كه بازار را دچار سردرگمى كرده، ظرفيت 

واقعى توليد نفت كشورهاست.
ايران چه ميزان نفت مى فروشد؟

ســال 1395 صادرات نفت خام ايران در نتيجه 
اجــراى برجام جهش كرد و به مــرور به باالتر از 2,2 
ميليون بشكه در روز رســيد. آن زمان توليد نفت خام 
ايران نيز در يك قدمى بازگشــت به ركورد 4 ميليون 
بشــكه در روز قرار داشــت. به طورى كــه اواخر آن 
ســال در توافق اوليه كاهش توليد اوپك سطح توليد 
مرجــع ايــران 3,975 ميليون بشــكه در روز در نظر 
گرفته شــد.با بازگشــت تحريم هاى امريكا در ســال 
1397 دوباره نمــودار توليد و صادرات نفت خام ايران 
رونــدى نزولى به خود گرفت و تقريبــًا اروپايى ها كه 

بــه تازگى خريد نفت از ايران را از ســر گرفته بودند؛ 
براى حفظ روابط تجارى خــود با امريكا از اين خريد 
صرف نظر كردند. اما مشــتريان سنتى نفت خام ايران 
با ســطح وابستگى شــديدترى به نفت ايران به خريد 
ادامه دادند و معافيت هايى 6 ماهه نيز در ماه مى 2018 
(آذرماه 1397) از امريــكا دريافت كردند. تا امروز كه 
معافيت هاى امريكا براى نفت ايران ديگر تمديد نشد.
اگر آخرين گزارش ماهانه اوپك بر اســاس اطالعات 
منابــع ثانويه را مالك قرار دهيم، در ماه مارس 2019 
توليد نفــت خام ايــران 2,698 هزار بشــكه در روز 
بوده اســت. البته معموًال صادرات نفت خام بر اساس 
گزارش هــاى وزارت نفت باالتر از ميزان اعالمى منابع 
ثانويه اســت كه به دليل محرمانــه بودن آن در دوران 
تحريم، قابليت دسترسى ندارد.با در نظر گرفتن گزارش 
اوپك و با احتســاب اينكه بخشــى از اين توليد نفت 
در پااليشــگاه هاى داخلى مصرف مى شــوند، درحال 
حاضر بين يــك تا 2 ميليون بشــكه نفت خام ايران 
صادر مى شــود. البته عالوه بر اين نفت خام، صادرات 
ميعانات گازى نيز مطرح است كه آمار دقيقى از حجم 
آن در دســت نيست. ســؤال اينجاست كه كشورهاى 
صادركننده نفت چقدر ظرفيت جايگزينى نفت خود را 

با نفت ايران دارند؟
احتمال افت توليد آمريكا

اداره اطالعــات انرژى امريــكا در روزهاى اخير 
آمارى را از ميزان عرضه و ذخاير نفت اين كشور اعالم 
كرد. به اين ترتيب كه توليد نفت امريكا از اوايل سال 
2018 بيش از 2 ميليون بشــكه در روز رشد كرده و به 
ركورد بيش از 12 ميليون بشــكه در روز رسيده است. 
ذخاير نفت اين كشــور هم هفته گذشته با 1.3 ميليون 
بشــكه افزايش، به 460.63 ميليون بشكه صعود كرد 
كه باالترين حد از اكتبر ســال 2017 بود. بر اســاس 
اين گزارش امريكا در حال حاضر بزرگترين توليدكننده 
نفت جهان در جايگاهى باالتر از روســيه و عربستان 
سعودى قرار دارد. اما ادامه اين شرايط نيازمند نفت خام 

باالتر از 70 دالر براى هر بشكه است.
باالترين ميزان توليد عربستان و امارات

آمارهاى اوپك نشــان مى دهد كه از سال 2015 
تاكنون باالترين ميزان توليد نفت خام عربستان متعلق 
به سال 2016 بوده كه اين كشور به طور ميانگين 10 
ميليون و 406 هزار بشــكه در روز گزارش شده است. 
اين كشور سال جارى ميالدى حدود 10 ميليون بشكه 
در روز نفت خام توليد كرده اســت. كارشناسان عقيده 
دارند كه ظرفيت توليد اين كشور در شرايط كنونى افت 
كرده و توان توليد آن اكنون كمتر از سال 2016 است.
در مورد امارات نيز اين كشــور در حال حاضر باالترين 
ميزان توليد خود را دارد. بــه طورى كه در ماه ژانويه 
3,075 ميليون بشكه در روز نفت خام توليد كرده است.
اوپك، روسيه و ســاير توليدكنندگان نفت در نشست 
اخير اوپك پالس تصميم گرفتند 1,2 ميليون بشكه از 
توليد نفت را كاهش دهند. اين گروه در 25 و 26 ژوئن 
دور هم جمع مى شــوند تا در مورد تمديد اين قرارداد 

تصميم گيرى كنند.



يادداشت

نگاهى به فاز نخست ميدان گازى كيش 

ميدان گازى كيش، از ديگر ميادين نفتى و گازى ايران اســت كه 

قرار بود در سه فاز توسعه يابد و آخرين اخبار حاكى از آن است كه تنها 

يك قدم تا تكميل فاز نخســت آن باقى مانده و اين در حالى است كه دو 

فاز ديگر هنوز در انتظار جذب سرمايه گذار هستند.

براى توسعه ميدان گازى كيش، پيش از اين با شركت هاى شل، 
گازپروم و ســرمايه گذارى غدير قرارداد همكارى امضا شــده بود، اما 
هنوز و با اين كه مدت هاســت كه پيمــان كار آن تغيير كرده، تكليف 
توســعه اين ميدان روشن نشده است. زمانى كه پيمانكار ميدان گازى 
كيش، شــركت توسعه و مهندسى نفت بود، محل تأمين اعتبار توسعه 
اين ميــدان گازى، طبق ابالغ مصوبه هيأت مديره نفت در 28 آذرماه 
1396، منابــع داخلــى، طبق ابالغ مصوبه هيــأت مديره نفت در 22 
اســفندماه 1389، بيع متقابل، طبق مصوبــه هيأت مديره نفت در 19 
منابع  تركيب  سال 1390،  دى ماه 
داخلى و ساير منابع، طبق مصوبه 
هيأت مديره نفــت در تاريخ دوم 
آذرماه ســال 1393، ســاير منابع 
اعتبارى شــركت ملى نفت و بند 
«ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 
1393 و طبق مصوبه هيأت مديره 
نفت در تاريخ 17 ارديبهشــت ماه 
سال 1396 از محل عوائد حاصل 
از صرفه جويى ناشى از جايگزينى 
ســوخت مايع با سوخت گازى در 
قالب مــاده 12 رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالى كشــور 
تعيين شــده بود. هم چنيــن اعتبار مورد نياز براى توســعه اين ميدان 
گازى، طبق ابالغ مصوبه هيأت مديره نفت در دوم آذرماه سال 1393، 
1.404 ميليــون دالر (952 ميليون دالر) هزينه هاى ســرمايه و 143 
ميليون دالر هزينه هاى غيرســرمايه اى و گازرســانى به جزيره كيش 
طبق اعالم مصوبه هيأت مديره نفت در 17 ارديبهشت ماه سال 1396 
براى گازرســانى به جزيره كيش، 476 ميليون يورو و 1.331 ميليارد 
ريال تعيين شــده بود. قــرار بود ميدان كيش در يك فاز خشــكى و 
چهــار فاز دريايى توســعه يابد. در اين راســتا پيــش از اين و قبل از 
اين كه آمريكا از برجام خارج شود، براى توسعه اين ميدان چند قرارداد 
محرمانگى امضا شــده و شــل گزارش نهايى خود را ارائه كرده بود. 
هم چنين شركت هاى «انى» و دو شركت ايرانى غدير و صانع گزارش 
نهايى خود را ارائه كرده بودند. آنطور كه شــهنازى زاده - مديرعامل و 
رئيس هيأت مديره سابق شركت مهندسى و توسعه نفت - اعالم كرده 
بود خطوط لوله بين جزيره و شــهر آفتاب كشيده شده است. قرار بود 
براى اين ميدان در شهر آفتاب يك پااليشگاه ساخته شود اما با توجه 
به كمبود خوراك پااليشــگاه هاى فازهاى 6 تا 8 و پااليشگاه جم قرار 

است گاز اين ميدان به عسلويه منتقل شود.
فاز 2 و 3 در انتظار سرمايه گذار

در نهايت توسعه اين ميدان از اختيار شركت توسعه و مهندسى 
نفت خارج و به شــركت نفت و گاز پارس محول شد و اين شركت 
هنوز درباره اين كه توســعه اين ميدان توســط شركت هاى داخلى 
صــورت بگيرد يا خارجى، تصميمى نگرفته اســت. از ســوى ديگر 
محمد مشــكين فام - مدير عامل شــركت نفت و گاز پارس - در 
يك نشســت خبرى خود در اين باره توضيح داد: هم شــركت هاى 
داخلى و هم خارجى به ما مراجعه كرده اند، بايد اين مساله را بررسى 
و با وزرات نفت هماهنگ كنيم، 
سپس تصميم گيرى خواهيم كرد.
مشــكين فام هم چنين در حاشيه 
بيســت و چهارمين نمايشــگاه 
بين المللى نفــت به تالش براى 
جذب ســرمايه گذار در توســعه 
كرد  اشــاره  كيش  گازى  ميدان 
و گفت: اين ميدان با پيشــرفت 
حدود 70 درصدى به اين شركت 
تحويــل شــد و براى توســعه 
فازهاى 2 و 3 آن به دنبال جذب 
ســرمايه گذار هستيم. فاز نخست توسعه ميدان كيش با هدف توليد 
روزانــه يك ميليــارد فوت مكعب تقريبًا آماده اســت و تنها بخش 
باقيمانده اين فاز، انتقال گاز توليدى به مبادى پااليشــگاه و تسويه 
نهايى آن اســت.بر اســاس اين گزارش، حجم گاز درجاى ميدان 
كيــش 55.5 تريليون فوت مكعب با ضريــب بازيافت 70 درصد و 
حجم ميعانات گازى اين ميدان 514 ميليون بشــكه اســت. حجم 
گاز قابل اســتحصال ميدان گازى كيش 38.3 تريليون فوت مكعب 
از ســازندهاى چنگان و داالن فوقانى اســت. قرار است در فاز اول 
از اين ميدان يــك ميليارد فوت مكعب در روز معادل 28.3 ميليون 
مترمكعب گاز توليد شــود. مخزن گازى كيش در مجموع پتانسيل 

توليد 5 ميليارد فوت مكعب را دارد.
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مديرعامل شركت نفت ايرانول خبر داد:

ركورد 21 هزار ميلياردى و 170 ميليون ليترى فروش روغن موتور ايرانول
مديرعامل شــركت نفــت ايرانول 

گفت: اين شــركت در سال 97 به ركورد 

بى نظيرى درفــروش 170 ميليون ليترى 

انواع روغن موتور و فروش حدود 21 هزار 

ميليارد ريالى كل فروش دست يافت.

مهنــدس عيســى اســحاقى در 
گفت وگويــى بــا اشــاره به اســتقبال 
بازديدكنندگان از غرفــه ايرانول افزود: 
سال گذشته بهترين سال ايرانول بود و 
مقدار فروش انواع روغن موتور ايرانول 
از 150 ميليون ليتر ســال 96 به حدود 
170 ميليون ليتر،  فروش ريالى ايرانول 
از حدود 13 هــزار ميليارد به حدود 21 
هزار ميليارد ريال و ســهم بازار ايرانول 
از 27 درصد به بيش از 30 درصد رسيد. 
وى در پاســخ به اين سوال كه ارزيابى 
شــما از سال 97 ايرانول چيست؟ گفت: 
ما براساس اســتراتژ ى 8 ساله اى كه 
براى ايرانول تدوين شده پيش مى رويم 
و خوشبختانه توانســتيم در شش سال 
حضورم در ايرانول ركورد توليد، فروش، 
صادرات،  صادرات روغن موتور،  سهم 
بازار و ســود را بشــكنيم و ســال 97 
براساس اين اســتراتژى پيش رفتيم و 
فروش مقــدارى انواع روغــن موتور با 
حدود 30 درصــد  و فروش مبلغى كل 
با 65 درصد نسبت به سال 96 افزايش 
يافت.وى در پاســخ به اين ســوال كه 
علت كاهش صادرات ايرانول در ســال 
نامه  بخش  براســاس  بود،گفت:  97چه 
شســتا ما در شــش ماهه اول سال 97 
على رغم افزايش قيمت ارز صادراتمان 
با كاهش زيادى مواجه بود.وى تصريح 
كرد: بــا توجه به كاهش صــادرات در 

شــش ماهه اول سال با افزايش فروش 
داخلى ســعى كرديم كه سود را جبران 
كنيم و خوشبختانه در نه ماهه اول سال 
گذشــته با رشد 65 درصدى سود نسبت 
به سال 96 مواجه شــديم.وى در مورد 
پيش بينى ســود ايرانــول در 12 ماهه 
ســال 97 گفت: هنوز قطعى نشده است 
اما مصوبه هيات دولت كه در اسفندماه 
قطعى شد و براســاس اين مصوبه نرخ 
خوراك از آبان مــاه ( يعنى 5 ماه قبل) 
از نرخ ارز 4200 به نيمايى تبديل شد و 
فروش محصوالت نهايى افزايش قيمتى 
نداشت ما بيش از 3000 ميليارد ريال به 
مابه التفاوت  پااليشگاه  دليل داشتن دو 
خوراك پرداخت كرديم كه اين موضوع 
سود ما را به شدت تحت تاثير قرار داد و 
عمال در سالى كه حمايت از توليد داخل 

بود و بيشترين فروش داخلى را داشتيم  
بيشترين ضربه را خورديم.وى در پاسخ 
به سوالى درمورد پيش بينى شما در مورد 
سال 98 چيست، گفت: صنعت روانكاران 
از ســال 93 تاكنون على رغم افزايش 
هزينه ها،  دستمزدها، قيمت ملزومات و 
ادتيوها تنها 9 درصد افزايش قيمت در5  
سال گذشته داشتيم و انتظار ميرود با كار 
كارشناسى كه وزارت صمت انجام داده 
بتوانيم با دريافت افزايش قيمت مناسب 
اجــازه ندهيم كه بازار انواع روغن موتور 
با مشكل مواجه شود.مديرعامل شركت 
نفت ايرانول در پاســخ به اين سوال كه 
شما در حدود شش سال مديريت در اكثر 
شــاخص هاى ايرانول رشد چشمگيرى 
داشتيد و مهمترين دارايى ايرانول را هم 
اكنون چــه مى دانيد، گفت: اكنون يكى 

از مهمتريــن دارايى و ســرمايه ايرانول 
سهم بازار باالى 30 درصد ايرانول است 
كه اميدواريم بتوانيم براساس استراتژى 
تدوين شــده تا سال 1400 فروش انواع 
روغن موتور  ايرانول را به بيش از 200 
ميليون ليتر برســانيم.وى در پاســخ به 
كاهش خام فروشــى بيس اويل (روغن 
پايه) گفت: ميــزان صادرات بيس اويل 
را از 140 هزار تن سال 94 به 30 هزار 
تن در سال گذشته كاهش داديم و اين 
مهــر تاييدى بر افزايش فــروش انواع 
روغن موتور و ســهم بازار ايرانول است.
افزايش  ايرانول  نفت  شركت  مديرعامل 
10 پله اى ايرانول در بين صد شــركت 
برتــر از رتبه 97 بــه 87 و فروش انواع 
روغن موتور از 110 ميليون ليتر ســال 
94 بــه 170 ميليون ليتر در ســال 97،  

افزايش ســهم بازار ايرانول از 19 درصد 
ســال 93 به بيش از 30 در سال 97 و 
بهــره بردارى از 5 پروژه مهم ايرانول را 
از مهمترين اقدامات ســالهاى اخير ذكر 
كرد.وى در پاســخ به اين سوال كه در 
سال رونق توليد انتظار شما از مسوولين 
چيســت و چه اقداماتــى در تحقق اين 
شــعار نقش دارد، گفت: در ســالى كه 
رونق توليد نامگذارى شده انتظار مى رود 
بروكراسى ادارى ثبت سفارش،  گواهى 
تاييد آمارى بانــك مركزى و ترخيص 
كاال توسط گمرگات كشور تسهيل شود 
و قوه قضاييه نيــز در برخورد با افرادى 
كه در صنعت هاى مختلف به شركت ها 
ضربــه زده اند و يا پول آنهــا را به يغما 
برده انــد كمك كنند تا طوالنى شــدن 
روند حقوقى موجب كاهش ســرمايه در 
گردش شــركت ها نشود كه خوشبختانه 
در اين زمينه رئيــس جديد قوه قضائيه 
قول هايى داده اســت  كه در انتظار آثار 

آن هستيم.

مديرعامل شركت كاالى پتروشيمى در گفت و گو دانش نفت:

اميدواريم در شرايط تحريم هاى ظالمانه، خدمات شايسته اى را 
در صنعت نفت، گاز و پتروشيمى انجام دهيم

توافقنامه راه اندازى آزمايشگاه هاى مرجع نفت در قشم امضا شد

مديرعامل شــركت كاالى پتروشيمى گفت: در سال 

91 اين شركت توسط گروه ســرمايه گذارى انتخاب از 

طريق خصوصى سازى خريدارى شده  و با اتمام گذشت 

پنج سال نظارت  ســازمان خصوصى سازى تا  سال 96 

مى توان گفت؛ شــركت كاالى پتروشــيمى، يك شركت 

كامال خصوصى است و تحت نظر مديريت هلدينگ نفت و 

گاز انتخاب و سرمايه گذارى گروه انتخاب فعاليت مى كند.

علــى مظاهرى در گفت و گو بــا خبرنگار دانش 
نفــت بيان كــرد: اصالت شــركت در گذشــته تامين 
تجهيزات كاالهاى پتروشــيمى ها به صورت تقاضا هاى 
شــركت هاى پتروشيمى بوده است كه پس از خصوصى 
ســازى، اين روند تغيير پيدا كرده و اكنون اين تقاضا از 
طريق مناقصه هاى محدود، استعالمى و روزنامه اى در 
دفتر تداركات ماهشهر در حال انجام است. وى در ادامه 
افزود: اين شــركت از انبارهاى بسيارى برخوردار است 
كه خدمات انباردارى آن در اختيار پتروشــيمي بوعلى 
و ساير پتروشــيمى ها قرار مى گيرد. مديرعامل شركت 
كاالى پتروشــيمى افزود: اين شركت به صورت مستقل 
در مناقصات شــركت مى كند و در بسيارى از مناقصات 
برنده شده است و در كل مجموعه صنعت نفت فعاليت 
خود را گســترش داده اســت به طورى كه اين شركت 
در وندورليست اغلب شــركت هاى نفتى، پااليشگاه ها، 
شــركت نفت فالت قاره، نفت و گاز گچساران، زاگرس 

و...  قرار گرفته است.
مظاهــرى در ادامه گفت: از ديگــر فعاليت هاى 

اين شــركت، اجــراى طرح هــا و پروژه هــاى گروه 
انتخاب بــه عنوان توليد محصوالت پتروشــيمى مانند 
پتروشيمى پنتاهگزان است كه يك طرح با ارزش 300 
ميليارد تومانى اســت كه با مشــاركت انجمن استصنا 
بومى سازى شده است، همچنين با موافقت مدير عامل 
گروه انتخاب، هدف اين است كه بيش از 90 درصد اين 

طرح را به توليد داخلى برسانيم.

كاالى  شــركت  توليــد  بــه  اشــاره  بــا  وى 
پتروشــيمى گفت: هدف شــركت توليد جامبوبگ مورد 
نياز پتروشــيمى ها در ســه فاز اجرايى توليد جامبوبگ، 
توليد گونى  توليد نخ در ماهشــهر اســت. در اين راستا 
در حال مذاكره با دو شــركت اتريشى و چينى هستيم، 
طرح توجيهى ارايه شــده، زمين، سوله مناسب را ايجاد 
كرده، طراحى دستگاه ها را انجام داده و بودجه آن پيش 

بينى شده است و در صدد هستيم در سال آينده شركت 
كاال بــه عنوان تامين كننده و توليد كننده جامبوبگ به 
عنوان يكــى از هلدينگ هاى  زيرمجموعه، اين  كار را 
انجام دهد.مديرعامل شركت كاالى پتروشيمى در ادامه 
بيان كرد: يكى ديگر از فعاليت هاى اين شــركت، ايجاد 
استاك است. در اين راستا تفاهم نامه با انجمن استصنا 
و20 شــركت ديگر صورت گرفته اســت. در حال تهيه 
اقالم پرمصرف هستيم كه بخشى از آن آماده شده است 
تــا بتوانيم از منابع داخلى اعضــاى توليد كننده انجمن 
استصنا، يك استاك با توجه به وجود انبار و خدمات آن 

در ماهشهر راه اندازى شود.
وى گفت: اين شــركت فعاليت خــود را در زمينه 
صــادرات فرآورده هــاى نفتى آغاز كرده اســت و جزء 
انجمن بانكرينگ ايران محســوب مى شود  كه سوخت 
رســانى كشــتى ها را انجام مى دهد وهمچنين يكى از 

فعال ترين بانكرينگ ها در كشور مى باشد.  
مظاهرى در ادامه بيان كرد: اين شركت در زمينه 
برندينگ نيز يكى از برندهاى فعال در زنجيره ســوخت 
كشور است و در حال حاضر برنامه ريزى احداث 14 الى 

16 جايگاه سوخت در دست اقدام است.
وى گفت: با وجــود دفاتر فعال خارجى فعال اين 
شركت در چين، امارات، كره، اروپا، تركيه و فراهم شدن 
امكان تامين تجهيزات از سوى آن ها، اميدواريم بتوانيم 
در شرايط سخت و تحريم هاى ظالمانه خدمات شايسته 

اى را  درصنعت نفت،  گاز و پتروشيمى انجام دهيم.

توافقنامــه همكارى هاى فنى، نظارتى، آموزشــى، 

پژوهشى و اجرايى به منظور تجهيز، استقرار و راه اندازى 

آزمايشــگاه هاى مرجع نفت، فرآورده هــاى نفتى، گاز و 

ميعانات در منطقه آزاد قشم ميان پژوهشگاه صنعت نفت، 

موسسه آموزش عالى قشم و شــركت مشاوران آزماى 

نفت ايرانيان امضا شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه 
صنعت نفت، اين توافقنامه ســه جانبه روز شــنبه 
(14 ارديبهشــت ماه) در حاشــيه بيست وچهارمين 
نمايشــگاه بين المللــى صنعت نفــت ميان جعفر 
توفيقى، رئيس پژوهشــگاه صنعــت نفت، منصور 
آزاد، رئيس موسســه آموزش عالى قشــم و وحيد 

ابراهيمى رئيس هيئت مديره شــركت مشــاوران 
آزماى نفــت ايرانيان در غرفه پژوهشــگاه امضا 
شــد.اين توافقنامــه با هــدف تقويــت و تعميق 
ارتباط موثر و فعال در راســتاى توسعه اشتغال در 
جزيره قشم به صورت مســتقيم و غير مستقيم و 
همكارى در تهيه و تدوين بسته هاى آزمايشگاهى، 

پژوهشــى و آموزشى بر اساس استانداردهاى ملى 
و بين المللى مرتبط با موضوع توافقنامه امضا شده 
است. از ديگر اهداف اين توافقنامه به حضور فعال 
در حوزه پژوهش و آزمايشــگاهى و آموزشــى در 
جزيره قشــم و حوزه خليج فارس مى توان اشــاره

 كرد.

آدرس كانال تلگرامي: 
@daneshenaft

حجم گاز درجاى ميدان كيش 
55.5 تريليون فوت مكعب با 
ضريب بازيافت 70 درصد و 

حجم ميعانات گازى اين ميدان 
514 ميليون بشكه است. حجم 

گاز قابل استحصال ميدان 
گازى كيش 38.3 تريليون 
فوت مكعب از سازندهاى 
چنگان و داالن فوقانى است

قرار است در فاز اول از 
اين ميدان يك ميليارد 

فوت مكعب در روز معادل 
28.3 ميليون مترمكعب 
گاز توليد شود. مخزن 
گازى كيش در مجموع 
پتانسيل توليد 5 ميليارد 
فوت مكعب را دارد

سال گذشته بهترين سال 
ايرانول بود و مقدار فروش 
انواع روغن موتور ايرانول 
از 150 ميليون ليتر سال 96 
به حدود 170 ميليون ليتر،  

فروش ريالى ايرانول از حدود 
13 هزار ميليارد به حدود 21 
هزار ميليارد ريال و سهم بازار 
ايرانول از 27 درصد به بيش 

از 30 درصد رسيد


