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مهندس زنگنه: مذاکرات خوبی در نشست ۱۷۷ اوپک انجام شد

۵ تصمیم اوپک 
در نشست ۱۷۷
حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک بعنوان 

نائب رئیس هیئت عامل اوپک در سال ۲۰۲۰ برگزیده شد
کاهش تولید اعضــای اوپک پالس ۵۰۳ هزار بشــکه 
افزایش یافت، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با منابع ثانویه 
بعنوان مرجع اعــالم تولید نفت موافقت کردند، میعانات گازی 
و مایعات گازی از محاسبه تولید نفت خام کشورهای غیرعضو 
اوپک هم کنار گذاشته شد، وزیر انرژی الجزایر به عنوان رئیس 
دوره ای اوپک براســاس حروف الفبا انتخاب شد و در نهایت 

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

۲۰۰ هزار بشکه در روز به یک میلیون و۷۰۳ هزار بشکه می 
رسد و ایران، ونزوئال و لیبی همچنان از هرگونه کاهش تولید 
مستثنی هستند.کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک با منابع 
ثانویه بعنوان مرجع اعالم تولید نفت موافقت کردند، شــایان 
ذکر اســت برخی کشورها پیش از نشست ۱۷۷ اوپک عنوان 
کردنــد که منابع ثانویه را بعنوان مرجع اعالم آمار تولید نفت 
قبول ندارند و  بهتر اســت آمار تولید نفت هر کشور از سوی 

وزرات نفت و انرژی همان کشور اعالم شود.
میعانات گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید نفت خام 
کشــورهای غیر عضو اوپک هم کنار گذاشــته شد، روسیه 
ســخت به دنبال تصویب این بند بود. نــوواک معتقد بود با 
حذف میعانات گازی و مایعات گازی از محاســبه تولید نفت 
خام، تولید این کشــور در دســامبر حدود ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار 
مشروح در صفحه2 بشکه در روز کمتر خواهد شد. 

آغاز انتقال گاز روسیه از خط لوله »قدرت سیبری« به چین؛

»قدرت سیبری«روسیه بازار گاز چین را 
تصاحب کرد

15قدرت سیبری روسیه سدی در برابر وخامت روابط با اروپا 

شماره

 ۷۰۱

مدیر امور کاالی شرکت ملی مهندسی و 
ساختمان نفت ایران:

به دنبال استحکام روابط 
مشترک با فوالد اکسین 

خوزستان هستیم
دانش نفت از دومین سمینار بین المللی 

گاز و نشست فوق العاده وزارتی جی یی سی اف 
گزارش می دهد؛

نقش اساسی گاز
 در انتقال انرژی

 به سمت توسعه پایدار 

آمریکا صادرکننده بزرگ نفت شد؛

سبقت نفتی از 
عربستان و روسیه!

شکست رویای 
سعودی ها در عرضه 

سهام آرامکو
 عربستان سعودی پس از استقبال سرد 

 سرمایه گذاران خارجی حتی با ارزش گذاری پایینتر 
۱.۷ تریلیون دالر، به سرمایه گذاران داخلی و منطقه ای 

برای فروش ۱.۵ درصد از سهام آرامکو تکیه کرده است
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مهندس زنگنه: مذاکرات خوبی در نشست ۱۷۷ اوپک انجام شد

۵ تصمیم اوپک در نشست ۱۷۷
کاهــش تولیــد اعضــای اوپک 
افزایش یافت،  پالس ۵۰۳ هزار بشکه 
کشــورهای عضو و غیرعضــو اوپک با 
منابع ثانویــه بعنوان مرجع اعالم تولید 
نفت موافقت کردنــد، میعانات گازی و 
مایعات گازی از محاسبه تولید نفت خام 
اوپــک هم کنار  کشــورهای غیرعضو 
گذاشــته شــد، وزیر انرژی الجزایر به 
عنوان رئیس دوره ای اوپک براســاس 
حــروف الفبا انتخاب شــد و در نهایت 
اوپک  نائب رئیس هیئــت عامل  ایران 

شد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
خبرنگار اعزامی شانا به وین، ۱۴ عضو 
نفت  کشــورهای صادرکننده  سازمان 
)اوپک( در یکصــد و هفتاد و هفتمین 
نشســت عادی این ســازمان در وین، 
بر سر افزایش ۵۰۳ هزار بشکه بیشتر 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه ای 
کاهش تولید با همراهی متعهدان خود 
این اســاس، کاهش  بر  توافق کردند 
تولید نفت این ســازمان و متعهدانش 
از نخســتین روز ژانویه ۲۰۲۰ از یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز به 
یک میلیون و۷۰۳ هزار بشکه می رسد 
و ایــران، ونزوئال و لیبــی همچنان از 

هرگونه کاهش تولید مستثنی هستند.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک 
با منابع ثانویه بعنوان مرجع اعالم تولید 
نفت موافقت کردند، شایان ذکر است 
برخی کشــورها پیش از نشست ۱۷۷ 
اوپک عنوان کردند کــه منابع ثانویه 
را بعنــوان مرجع اعالم آمار تولید نفت 
قبول ندارند و  بهتر اســت آمار تولید 
نفت هر کشــور از سوی وزرات نفت و 

انرژی همان کشور اعالم شود.
میعانــات گازی و مایعات گازی 
از محاســبه تولید نفت خام کشورهای 
غیر عضو اوپک هم کنار گذاشته شد، 
روسیه سخت به دنبال تصویب این بند 
بود. نوواک معتقد بود با حذف میعانات 
گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید 
نفت خام، تولید این کشــور در دسامبر 
حدود ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار بشــکه در روز 

کمتر خواهد شد.
مانوئل کــودو، وزیر نفت ونزوئال 
کــه رئیــس دوره ای اجــالس اوپک 
را در ســال ۲۰۱۹ بــر مبنای حروف 
الفبا برعهده داشــته اســت، بر اساس 
تصمیم جدید اوپــک و از اول ژانویه 
۲۰۲۰ جایــش را به محمــد ارکاب، 
الجزایر خواهد  انرژی و معــادن  وزیر 
داد. ارکاب قرار اســت ریاســت دوره 
ای اجالس اوپک را در ســال ۲۰۲۰ 
برعهده داشــته باشد. وزیرنفت آنگوال 
 نیز نائــب رئیس دوره ای اوپک خواهد

 بود.
حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده 
ایــران در هیئت عامــل اوپک بعنوان 
نائب رئیس هیئت عامل اوپک در سال 
۲۰۲۰ برگزیده شد، ریاست این هیئت 
عامل را هم نماینــده گابن در هیئت 
عامل عهده دار شد. هیئت عامل رکن 
اجرایی اوپک اســت و عمده وظایف 
آن هدایت اداره امور سازمان و اجرای 

و  بررســی  کنفرانس،  تصمیم های 
اتخــاذ تصمیم درمــورد گزارش های 
ارائه شــده از ســوی دبیــرکل، ارائه 
گزارش هــا و توصیه ها به کنفرانس در 
خصوص امور ســازمان، تنظیم بودجه 
سازمان برای هرسال تقویمی و تقدیم 
 آن به کنفرانس جهــت تصویب و ...

 است.

برگزاری نشست فوق العاده اوپک ۳ 
تا ۴ ماه آینده

در همین حال، وزیر نفت مذاکرات 
شامگاه پنجشــنبه )۱۴ آذرماه( وزیران 
نفــت و انرژی اوپک را مطلوب ارزیابی 
کرد و از برگزاری نشســت فوق العاده 
این سازمان در ســه تا چهار ماه آینده 
خبــر داد. بیژن زنگنــه روز جمعه، ۱۵ 
آذرماه پس از حضور کوتاه در هفتمین 
نشســت وزارتی اوپک و غیراوپک در 
جمع خبرنگاران در توضیح نشست ۱۷۷ 
اوپک اظهار کــرد: مذاکرات خوبی در 
این نشست انجام شد که به نتایج خوبی 
بازار  که  واکنشی  امیدواریم  رســیدیم. 
نفت اســتنباط کرده است همانطور که 
ورای تصمیم بوده، همان را درک کند. 
فکر می کنم شــرایط موفقی داشــتیم.
وی در پاســخ به پرسشی درباره اینکه 
تصمیمی که اوپک گرفــت چه مقدار 
بر ثبات قیمــت نفت در بلندمدت تأثیر 
بیشتر کوتاه  نگاهمان  افزود:  می گذارد، 

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

داشته باشد. 

اخبار

سازه های جانبی دو سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبی نصب شد

قائم  مقام طرح توسعه فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی از پایان عملیات نصب 
سازه های جانبی سکوهای 2۳ و 2۴B پارس جنوبی در بلوک گازی این طرح در پهنه 

آبی خلیج فارس خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، علی اصغر صادقی 
 ۲۴B گفت: عملیات نصب پل های ارتباطی به همراه مشعل سکوهای گازی ۲۳ و
از دوشنبه هفته گذشته )چهارم آذرماه( و پس از وقفه ای که به دلیل نامساعد بودن 
شرایط آب و هوایی رخ داد، بعدازظهر امروز )دوشنبه، ۱۱ آذرماه( با موفقیت به پایان 
رسید.وی مجموع وزن سازه های مذکور را که در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران 
)صدرا( در بوشــهر ساخته شده اند، ۷۱۰ تن اعالم کرد و افزود: پل های ارتباطی و 
مشعل هر یک از این سکوها به ترتیب ۲۴۲ و ۱۱۳ تن وزن دارند که پیش از این 
جهت نصب در موقعیت مخزنی سکوهای ۲۳ و ۲۴B راهی آب های خلیج فارس 
شده بودند.قائم مقام طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به عملیات نصب 
دو عرشــه دریایی ۲۳ و ۲۴B در ۲۱ و ۲۴ آبان ماه امســال  اشاره کرد و گفت: با 
اتمام عملیات نصب ســازه های جانبی و شروع عملیات هوک آپ و راه اندازی این 
دو سکو، در مجموع ۲۸.۴ میلیون مترمکعب )معادل یک میلیارد فوت مکعب( در 
روز به تولید گازی میدان مشترک پارس جنوبی افزوده می شود.با بهره برداری از دو 
سکوی اصلی ۲۲ و اقماری A ۲۴ روزانه ۲۸.۴ میلیون مترمکعب گاز غنی )معادل 
یک میلیارد فوت مکعب( در بخش فراســاحل این طرح از میدان گازی مشترک 

پارس جنوبی برداشت می شود.
جهانگیری: نفت را به روش های دیگر می فروشیم

معاون اول رئیس جمهوری گفت: آمریکایی ها باوجود حداکثر فشــار روانی 
و اقتصادی نتوانســتند صادرات نفت خام ایران را به صفر برسانند و ما نفت را به 

روش های دیگر می فروشیم.
اسحاق جهانگیری، روز دوشنبه، ۱۱ آذرماه در آیین بیست وسومین  سالروز 
ملی صادرات، گفت: ما در شــرایط سخت با وجود همه فشارهایی که در جنگ 
روانی و اقتصادی دو سال گذاشته پشت سر گذاشته ایم، روی پای خود ایستادیم 
و مقاومت کردیم. آمریکایی ها فشــار حداکثری خود را روی زندگی مردم ایران 
متمرکز کرده اند، باید گفت که شــرایط کنونی جزو ســخت ترین شرایط پس از 
انقالب اســالمی اســت. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: آمریکایی ها 
زیرساخت ها و زمینه هایی را که در اقتصاد ایران تعیین کننده بودند تحریم کردند، 
نفت را تحریم کردند، اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند، به هر 
حال با فشــاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که تاکنون جزو 
نزدیک ترین کشــورها در ارتباط با ما هســتند جرات این را که از ما نفت بخرند، 
ندارند. جهانگیری اظهار کرد: ما به روش های دیگری متوسل می شویم تا بتوانیم 
نفت کشــور را بفروشیم، آنها محصوالت اصلی را که بخش مهم نیازهای کشور 
بوده شناســایی کردند و به این نتیجه رسیدند پتروشیمی پس از نفت مهم ترین 
محصول صادراتی ایران اســت، از این رو شرکت ها و محصوالت پتروشیمی ما 

را نیز تحریم کردند.

بهترین نقطه دنیا برای سرمایه گذاران انرژی
در گزارش دورنمای انرژی شــرکت BP پیش بینی شده که اتفاقات بزرگی 
برای بخش انرژی هند در پیش اســت و تقاضای این کشــور برای انرژی تا سال 
2۰۴۰ به میزان ۱۵۶ درصد رشــد خواهد کرد و عامل ۱۱ درصد از مصرف انرژی 

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

شبکه ملی گاز و پایانه های واردات تا سال ۲۰۲۴ سرمایه گذاری می کند.

آمريکا صادرکننده بزرگ نفت شد؛

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

بر طبق نمودار ذیل و آمار 
اداره اطالعــات انرژی آمریکا 
نشــان می دهد که این کشور 
هشتاد و نه هزار بشکه در روز 
بیشتر از میزانی که در سپتامبر 
نفــت صادر  داشــت،  واردات 
برای  آمریکا  یعنی  است.  کرده 
نخستین بار و نخستین ماه در 

هفتاد سال اخیر به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت 
و فرآورده های نفتی ظاهر شده و توانست از عربستان 

سعودی و روسیه سبقت بگیرد!
این موضوع نشــان دهنده این است که آمریکا 
بــا این کار  موقعیت خود را به عنوان تولیدکننده برتر 

انرژی در جهان تحکیم کرده است. 
البته بهای این کار:

۱. بیش از چهل سال تحریم ایران،
۲. جنگ تحمیلی هشت ساله ایران، 

۳. فشار بیش از حد به ایران، 
۴. تحریم های جدید صادرات نفت ایران، 

۵. ایجاد بحران روانــی در منطقه خاور میانه و 
خصوصا خلیج فارس برای فروش اسلحه و تجهیزات 
نظامی به عربســتان ســعودی و امــارات )به گفته 

خودشان دوشیدن گاو شیرده منطقه(.
۶. ایجــاد درگیــری و تنش در منطقــه و البته 
عالقه به ایجاد یک جنگ جدید در منطقه بین ایران 

و عربستان با چند هدف:
-افزایش قیمت نفت بــرای اینکه هزینه تولید 

نفت شیل امریکا مقرون به صرفه شود
-اتمــام و مصــرف تجهیزات نظامــی و توان 

موشکی ایران بر ضد عربستان 
-دسترســی و دســت اندازی به نفت عراق و 

سوریه و استفاده از منافع آن 
آمریکا پیش از این بــر مبنای هفتگی در قالب 
یک صادرکننده بزرگ ظاهر شــده بــود و آمار اخیر 

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

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

کنیم.

حسین کاظم 
پوراردبیلی، نماینده 
ایران در هیئت عامل 

اوپک بعنوان نائب 
رئیس هیئت عامل 

اوپک در سال ۲۰۲۰ 
برگزیده شد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

ظرفیت سالیانه پنج میلیارد دالری صادرات 
تجهیزات صنعت نفت

سیروس تاالری
رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

با توجــه به این که پنــج میلیارد دالر در 
سال ظرفیت صادرات تجهیزات صنعت نفت در 
کشور وجود دارد، تقاضای ما از دولت این است 
که روی این موضوع ســرمایه گذاری کند. در 
شرایط فعلی کشور نیازمند تعامالت سازنده بین 
بخش خصوصی، اقتصــاد کالن ملی و دولت 
هستیم و اکنون ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران به مرحله ای رســیده اند که در دهه 

۷۰ رسیدن به این نقطه تنها یک رویا بود. ۶۵ درصد نیاز صنعت نفت، 
گاز و پتروشــیمی صاحب فناوری و تکنولوژی بومی است و ۲۰ درصد 
نیازهای این ســه حوزه توسط سازندگان ما با انجام مهندسی معکوس 
و تکنولوژی بومی خلق شــده اســت و در مجموع ظرفیت این وجود 
دارد که ۸۵ درصد از نیازهای نفت و گاز و پتروشــیمی در داخل کشور 
تولید شــود. ۱۵ درصد باقی مانده به این دلیل است که احتماال بخشی 
از تکنولوژی فنی و بخشــی از مواد اولیه را در اختیار نداریم البته هیچ 
کشــوری وجود ندارد که صفر تا ۱۰۰ تجهیزات خود را در داخل تولید 
کنــد، چرا که تولید کنندگان به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل 
هســتند و معنای خودکفایی نیز این نیست که تمام بخش ها در داخل 
کشور تولید شود. به طور میانگین نیازمندی ها به مواد اولیه خارجی در 
بین ســازندگان زیر ۳۰ درصد است یعنی ۷۰ درصد از تولید کنندگان 
مــواد اولیه خود را از طریق منابع داخلــی تامین می کند و باید بگویم 
که در حوزه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
یک انقالب صنعتی رخ داده اســت. جلــوی واردات ۱۲۲ کاالیی که 
در داخل کشــور تولید می شود گرفته شــده است، کیفیت محصوالت 
ما در حد محصوالت اروپایی اســت اما به دلیل این که استانداردهای 
جهانی را نداریم تاکنون نتوانسته ایم در حوزه صادرات ورود پیدا کنیم.
در جلسه ای که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم، اعالم کردیم که 
بــرای حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی تجمیع و همسوســازی 
همــه ظرفیت های ملی در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی از طراحی و 
مهندسی گرفته تا ســاخت تجهیزات، نصب و ساختمان باید سرلوحه 
همکاری های فراگیر ملی با مدیریت وزارت نفت و مشارکت فعال همه 
صنوف و انجمن هــای ذیربط قرار گیرد تا از این طریق نقاط ضعف و 
قوت داشته های ملی آشــکار شود. عالوه بر این ظرفیت های مختلف 
در تناظر چندجانبه با هم بــه هم افزایی بینجامد و ثالثا، هلدینگ های 
توانمند ای پی سی از دل آن ها جهت انجام پروژه های بزرگ و حضور 
در بازارهای منطقه ای ایجاد شــود. در همین حال، تشــکیل شورای 
راهبردی تکمیل و توســعه زنجیره ارزش اقتصــادی ضرورت دارد و 
الزم اســت تا این شورا با مشــارکت وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ، بانک مرکزی و نمایندگان بخش صنعت و تولید ایجاد شود.

مدیر امور کاالی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران:

به دنبال استحکام روابط مشترک با فوالد اکسین خوزستان هستیم
مهنــدس قائدشــرف، مدیر امور 
کاالی شرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفت ایــران گفت: به دنبال اســتحکام 
روابط مشترک با فوالد اکسین خوزستان 

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

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

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

این شرکت را جهت دستیابی به ظرفیت 
تعیین شــده ندارنــد و راه اندازی فوالد 
ســازی عالوه بر افزایش ظرفیت تولید 
ورق api خیلــی از هزینه هــای جانبی 
پروژه های زیرســاختی کشور را کاهش 
می دهد.در ادامه این جلســه مهندس 
قائدشرف، مدیر امور کاالی شرکت ملی 
مهندســی و ساختمان نفت ایران گفت: 
به عنوان یک ایرانی خوشــحال هستم 
که می بینم کارشناســان این شرکت به 

تولیدات  و گســترش  افزایش  دنبال 
خود هستند البته، پروژه سبز آب - ری 
یک پروژه ملی اســت که قطعًا با ایجاد 
این ارتباط مشترک کمک بسیار بزرگی 
در این رابطه به عمل می آید، به همین 
ســبب انتظار می رود کارشناسان فوالد 
اکسین با نظارت خوب و کیفیت خوب به 
دنبال ارائه محصوالتی باشند تا بتوانند 
عالوه بر پایین آوردن هزینه های جاری 
این روابط مشترک را استحکام بخشند.

مهندس خسروی معاونت بازرسی فنی و 
خوردگی نیز موارد و نکات مورد نظر در 
این قــرارداد را بیان نمودند. در پایان از 
روند خط تولید ورق های فوالدی بازدید 

به عمل آمد.

با استفاده از توان پیمانکاران داخلی؛

 پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی
 به هم متصل می شوند

پروژه احداث خطوط لوله گاز ترش میان پاالیشگاه های پارس جنوبی 
به منظور افزایش انعطاف پذیری عملیاتی و تولید پایدار گاز در محدوده مناطق 
پارس یک و دو اجرا می شود و فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی به یکدیگر 

متصل می شوند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و گاز پارس، هدف 
از پیشــبرد این پروژه اســتفاده از ظرفیت های خالی همه طرح های گازی 
در بازه زمانی تعمیرات ســاالنه به شــمار می رود و با بهره برداری از آن، 
منابع گازی بخش فراســاحل پارس جنوبــی در زمان تعمیرات واحدهای 
پاالیشگاهی، در دیگر پاالیشگاه ها قابلیت فرآورش و شیرین سازی خواهند 
داشت.ســیدمحمد بیاتیان، سرپرست طرح های تکمیلی شرکت نفت و گاز 
پــارس، نتایج حاصل از اجرای این پروژه را بســیار مهــم ارزیابی کرد و 
گفت: این پــروژه افزون بر جلوگیری از توقف تولید گاز در پارس جنوبی، 
صرفه اقتصادی باال و بازگشــت سرمایه در مدت یک سال، نقش مهمی 
در کاهش میزان آلودگی هوا خواهد داشــت.به گفته وی، مرحله مهندسی 
پروژه احــداث خطوط لوله گاز ترش میان پاالیشــگاه های پارس جنوبی 
انجام شــده و این پروژه در قالب ســاخت و تامین کاال )PC( از ســوی 
پیمانکاران ایرانی اجرایی خواهد شــد.بیاتیان اظهار کرد: بر اساس برنامه 
طرح ریزی شــده، پروژه اتصال پاالیشگاه های پارس جنوبی با اجرای یک 
رشــته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲.۸ کیلومتر باظرفیت انتقال روزانه ۲۵ 
میلیــون مترمکعب گاز تــرش معادل یک فاز به منظــور اتصال فازهای 
پاالیشگاهی پارس یک و یک خط لوله ۴۲ اینچ به طول ۱۲.۵ کیلومتر با 
ظرفیــت انتقال روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز ترش معادل تولید دو فاز 
گازی، در محل پاالیشــگاه های واقع در پارس۲ اجرا خواهد شد.سرپرست 
طرح های تکمیلی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه در این پروژه 
حدود ۴۵ کیلومتر خط لوله احداث می شــود، ادامه داد: بخشــی از خطوط 
لوله این پروژه، شامل حدود ۲۵ کیلومتر خطوط لوله زیرزمینی و روزمینی 
به همراه لوله های ابزار دقیق اســت و کار اتصال پاالیشــگاه ها به خطوط 
اصلی ۳۲ و ۴۲ اینچ از طریق این لوله ها امکان پذیر می شــود.وی با بیان 
اینکه مشابه این پروژه پیش از این در محدوده دو پاالیشگاه پارس جنوبی 
اجرا شده، یادآور شد: پروژه اتصال خطوط لوله میان پاالیشگاهی فازهای 
۶ تــا ۸ و ۴و ۵ پارس جنوبی در ناحیه پارس یک به بهره برداری رســید.

بیاتیان گفت: با اجرایی شــدن پروژه احداث خطــوط لوله گاز ترش بین 
پاالیشگاه های پارس جنوبی، افزون بر فعال شدن بخشی از پیمانکاران و 
سازندگان داخلی و استفاده حداکثری از توان ملی، فرصت ها و ظرفیت های 

جدیدی برای اشتغال فراهم می شود.

ايران؛ تنها توليدکننده نفت کوره نيم درصد گوگرد در خاورميانه

ناسازگاری روند مصرف سوخت های فسيلی با اهداف اقليمی

یک مقام مسوول در شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: نفــت کوره مورد نیاز ناوگان 
دریایی کشــور طبق اســتاندارد IMO۲۰۲۰ با حداکثر 

گوگرد نیم درصد، در داخل کشور تولید می شود.
ســعید مداح مروج، مدیــر هماهنگی و نظارت بر 
تولید شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایــران در گفتگو با خبرنگار مهر بــا اعالم اینکه نفت 
کوره مورد نیاز ناوگان دریایی کشــور طبق اســتاندارد 
IMO۲۰۲۰ با حداکثر گوگرد نیم درصد، در داخل کشور 
تولید می شود، گفت: هم اکنون با تدابیر اندیشیده شده 
و برنامه ریزی های انجام شــده، نفت کوره کم گوگرد 
) نیــم درصد( مورد نیاز برای ناوگان دریایی کشــور از 
طریق پاالیشگاه های اراک و بندرعباس در حال تامین 
است؛ بنابراین با توجه به این امر نیازی به واردات نفت 
کوره کم گوگرد وجود ندارد.وی در پاسخ به اینکه قیمت 
کنونی نفت کوره چه میزان است ، اظهار داشت: قیمت 
نفت کوره تحویلی به کشــتیرانی توسط امور بین الملل 
شــرکت ملی نفت ایران بر اساس نرخ بازار فوب خلیج 
فارس تعیین می شــود. گفتنی اســت برخی کشتی ها 
توانایی مصرف نفــت گاز را دارند که در صورت اعالم 
نیاز از سوی شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری 
اســالمی انواع گرید نفت گاز نیز توســط شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی قابل تأمین اســت.

این مقام مســوول افــزود: با راه انــدازی واحد تصفیه 
هیدروژنی نفت کوره RHU با ظرفیت ۸۰ هزار بشــکه 
در روز در پاالیشــگاه اصفهان در آینده، نفت کوره کم 

گوگرد برای مصارف صادراتی نیز قابل تامین است.
ایران تنها تولیدکننده نفت کوره کم سولفور منطقه/نفت 

کوره گران تر از گازوییل!
به گــزارش خبرنگار مهر، با عملیاتی شــدن این 
اقدام، ایران به تنها تولیدکننده نفت کوره کم ســولفور 

در منطقه تبدیل شده است. تمام کشورهای منطقه نیاز 
خود را از طریق واردات تامین می کنند که همین روند 
موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت کوره کم سولفور 
در منطقه شــده اســت تا جایی که در برخی موارد نرخ 
ایــن محصول از قیمت گازوییل نیز فراتر رفته اســت.
بر اســاس اعالم سازمان بین المللی دریانوردی، گوگرد 
ســوخت مورد استفاده کشــتی ها تا پایان سال ۲۰۲۰ 
میــالدی باید به کمتر از ۰.۵ درصد برســد. در حالیکه 

اکنون گوگرد موجود در ســوخت کشتی ها ۳.۵ درصد 
است؛ در این بین روسیه، به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
نفت کوره جهان خواهان به تعویق افتادن این تصمیم تا 
سال ۲۰۲۵ میالدی شده است.بر اساس پیش بینی ها، 
سهم کشتیرانی در انتشــار گازهای گلخانه ای تا سال 
۲۰۵۰ میــالدی به حدود ۱۷ درصد می رســد. این در 
حالی اســت که حدود ۲۰ درصد از ســوخت های تولید 
شــده )به غیر از بنزین( در صنعت حمل و نقل دریایی 
مورد اســتفاده قرار می گیرند؛ به همین دلیل سهم این 
صنعت در تولید گازهای گلخانه ای ۳ درصد دی اکسید 
کربــن، ۱۵ تا ۱۹ درصد اکســیدهای نیتروژن و ۴ تا ۹ 
درصد اکســیدهای گوگرد اســت. به گفته کارشناسان، 
تصمیم سازمان بین المللی دریانوردی در راستای انجام 
فاز دوم کاهش گوگرد موجود در سوخت)بانکر( کشتی 
ها اســت. در فاز اول که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میالدی 
صرفًا در آمریکای شمالی، دریای شمال، کانال مانش و 
دریای بالتیک الزامی شده بود کشتی ها ملزم به استفاده 
از سوخت هایی شدند که میزان گوگرد آنها حداکثر ۰.۱ 
درصد بود. به نظر می رســد اجرایی شدن این تصمیم، 
در روند کاهش ۱۳ درصدی فروش بانکر در بزرگترین 
بندر فروش بانکر در اروپا و ســومین بندر فروش بانکر 
در جهان یعنی بندر روتردام که از ســال ۲۰۱۱ میالدی 

فعال شده بود موثر بوده است.

مصرف نفت، گاز و زغال ســنگ در سال های 2۰۱۳ 
تا 2۰۱۸ بر اســاس جدیدترین گزارش سازمان ملل در 
اجالس جهانی تغییر اقلیم با افزایش همراه شــده است 

که با تعهدات کاهش پیامدهای اقلیمی همخوانی ندارد.
به گزارش دانــش نفت به نقــل از مدیریت امور 
اوپــک و روابط با مجامــع انــرژی وزارت نفت، روند 
مصرف جهانی ســوخت های فسیلی در دو دهه گذشته 
با تعهدهای کشورها بر کاهش پیامدهای تغییر اقلیمی 
همخوانی ندارد، رشــد مصرف  نفت خام در ســال های 
۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ ســاالنه حدود ۱.۵ درصد و گاز طبیعی 
ساالنه ۲.۶ درصد بوده است. مصرف جهانی زغال سنگ 
نیز تا ســال ۲۰۱۳ روندی افزایشــی داشته و در سال 
۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۳، معادل ۰.۷ درصد کاهش یافته 
است.گزارش جدید »برنامه محیط  زیست سازمان ملل 
متحد UNEP« با عنوان شــکاف تولید نشان می دهد 
برنامه تولید سوخت های فسیلی در سال ۲۰۳۰، معادل 
۵۰ درصد بیشتر از هدف دو درجه موافقت نامه تغییرات 
اقلیمی پاریس اســت.در این گزارش برنامه های هفت 
تولیدکننده برتر سوخت های فسیلی )چین، آمریکا، هند، 
استرالیا، روســیه، اندونزی و کانادا( و سه تولیدکننده با 
جاه طلبی اقلیمی )آلمان، نروژ و انگلیس( بررســی شده 

اســت. برنامه تولید زغال سنگ کشــورهای یادشده تا 
ســال ۲۰۳۰، معادل ۱۵۰ درصد بیشتر از مقداری است 
که با هدف دو درجه ســازگار اســت؛ همچنین تا سال 
۲۰۴۰، حــدود ۴۳ درصد نفت  خام بیشــتر و حدود ۴۷ 
درصد گاز طبیعی بیشتر از این هدف تولید خواهند کرد، 
بنابراین چشم انداز پیشرفت اهداف موافقت نامه تغییرات 
اقلیمی پاریس ضعیف اســت.در این شرایط و با وجود 
سوخت فسیلی ارزان قیمت که از حمایت ها و یارانه های 
دولتــی برخوردارند، تغییر اساســی در روند کنونی بازار 
مصرف انرژی جهان میســر نیســت. پرداخت یارانه به 
سوخت های فســیلی با خارج کردن بازارهای انرژی از 
شکل طبیعی، تمرکز سرمایه گذاری و تعمیق وابستگی 
جامعه به اشــتغال های مرتبط با این ســوخت ها، روند 
انتقــال انرژی به منابع تجدیدپذیر را بســیار کند کرده 
است.کشورهای توســعه یافته دارای منابع سوخت های 
فسیلی و همچنین کشورهای در حال توسعه نظیر چین 
و برزیل کــه از این منابع برخوردارنــد، در عمل برای 
توقف تولید سوخت های فســیلی اقدامی نمی کنند. در 
این رابطه، در گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل 
آمده است: »گرچه بسیاری از دولت ها قصد دارند میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند، اما وقتی 

با برنامه هایی در زمینه محدودســازی تولید یا توســعه 
سوخت های فسیلی روبه رو می شوند، در عمل مخالفت 
می کنند«.والدیمیــر، پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
به تازگی در ســخنرانی مجمع ساالنه سرمایه گذاری که 

در مســکو برگزار شد، ضمن حمله به ایده کنار گذاردن 
سوخت های فســیلی، برنامه اتحادیه اروپا برای کاهش 
وابستگی به گاز را عجیب توصیف کرد و گفت که چنین 

ایده هایی به معنای برگشت بشر به غارنشینی است.

مهندس قائدشرف، مدیر 
امور کاالی شرکت ملی 

مهندسی و ساختمان 
نفت ایران: به عنوان یک 
ایرانی خوشحال هستم 
که می بینم کارشناسان 
فوالد اکسین به دنبال 

افزایش و گسترش 
تولیدات خود هستند 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

خدمات عام المنفعه در مناطق نفت خیز؛
 دغدغه وزارت نفت

سیدمحمد میرزامحمدزاده
فعالیت های عام المنفعه وزارت نفت 
که بر اساس مسئولیت های اجتماعی آن 
انجام می شــود، گستردگی های بسیاری 
دارد. شــرکت ملی نفت ایران به عنوان 
یکــی از شــرکت های زیرمجموعه این 
مســئولیت های  فعالیت های  وزارتخانه، 
اجتماعی خود را از مسیر مدیریت نظارت 
نفت خیز  مناطق  عمرانــی  طرح های  بر 

محقق می کند.
مدیریــت نظــارت بــر طرح های 
نفت خیــز در طول  مناطــق  عمرانــی 
فعالیت خود نزدیک بــه ۳ هزار و ۵۰۰ 
طرح توسعه ای عام المنفعه در زمینه های 
زیرســاختی، عمرانی، آموزشی، درمانی، 
ورزشی و شهرســازی به انجام رسانده 
است. پیش از دولت یازدهم شرکت های 
تابع شــرکت ملی نفت ایران بر اساس 
نیازســنجی و اعالم نیاز هــر منطقه یا 
نماینــدگان آنها اقدام بــه تعریف پروژه 
می کردند. با تشکیل دولت یازدهم، تمرکز 
بــه مدیریت  اجتماعی  مســئولیت های 
نظارت بر طرح های عمرانی ســپرده شد 
و این مدیریت تالش خود را به ســمت 
همکاری با ســایر ارگان ها متوجه کرد، 
بدین صورت که دستگاه های مختلف از 
جمله وزارت آمــوزش و پرورش، وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
وزارت راه و شهرســازی و ... بــا اعالم 
نیازهای توسعه ای خود پس از نیازسنجی 
در مناطق نفت خیز، پروژه های مدنظر را 
به مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی 
ایران اعالم می کردند  شرکت ملی نفت 
و این مدیریت با تأمین اعتبار اجرای این 
پروژه ها صرفاً  نقــش نظارتی بر اجرای 
آنها را برعهده گرفت. اجرای این فرآیند 
موجب شد خارج از نیازهای هر سازمان 

پروژه ای انجام نشود و از موازی کاری و 
اجرای پروژه های مازاد بر نیاز یا کاستی 

پروژه در یک منطقه جلوگیری شود.
پروژه ها  این  عامه،  تصور  برخالف 
بــه ویــژه در بخش درمانی، ورزشــی، 
آموزشی و... صرفًا معطوف به کارمندان 
نفتی حاضر در مناطق نفت خیز نیســت 
و مردم منطقــه نیز از این طرح ها منتفع 
می شــوند. پیش از تشــکیل منســجم 
عمرانی  طرح های  بــر  نظارت  مدیریت 
در دولت یازدهم، تخصیص بودجه برای 
طرح هــای عام المنفعه در شــرکت ملی 
نفت ایــران جایگاهی نداشــت و عمده 
فعالیت هــا در ایــن زمینه بــا مصوبات 
اما  مقطعی و موردی صورت می گرفت، 
با تــالش وزارت نفت در دولت یازدهم، 
تخصیص بودجــه از محل بودجه ۱۴.۵ 
درصدی نفت باالخره اجرایی شــد. ذکر 
این نکته حائز اهمیت اســت که وزارت 
نفت به عنوان نهاد متولی تولید و فروش 

انرژی، حقــی در دریافت درآمدها ندارد 
و درآمد حاصل از فروش نفت مســتقیمًا 
به حســاب خزانه دولت واریز می شود و 
بعد از آن است که ۱۴.۵ درصد از میزان 
فروش نفت برای هزینه های وزارت نفت 
از جمله حقوق و مزایای کارمندان، هزینه 
پروژه های توســعه ای و نیز فعالیت هایی 
همچون اقدام های عام المنفعه از ســوی 

دولت به وزارت نفت پرداخت می شود.
در واقع با ایــن اقدام، وزارت نفت 
از دولــت یازدهم به بعــد خود را مکلف 
کرد کــه از محل بودجــه ای که تعیین 
شــده بود برای اجرای مســئولیت های 
اجتماعی هزینه کند. با وجود تحریم های 
ایران اعمال شــده  ظالمانه ای که علیه 
و درآمدهــای نفتی وزارت نفت از محل 
فــروش آن کاهــش یافته اســت، اما 
وقفــه ای در اجرای ایــن پروژه ها ایجاد 
نشده و پروژه های عام المنفعه بر اساس 
زمان بندی بــا تعهد کامل این وزارتخانه 

در حال انجام است، چرا که این سازمان 
خــود را مکلف می داند معیشــت مردم 
به ویژه کسانی را که در مناطق نفت خیز 
فعالیت های  اولویت  در  می کنند،  زندگی 

سازمانی قرار دهد.
یازدهم و  اقدامات دولت های  البته 
دوازدهم برای مســئولیت های اجتماعی 
به این نقطه ختم نشــد و با تالش های 
عمرانی  طرح های  بــر  نظارت  مدیریت 
مناطق نفت خیز تغییر شــگرف دیگری 
نیز در بحــث اختصــاص بودجه برای 
طرح هــای عام المنفعــه ایجاد شــد. بر 
با  نفــت  وزارت  رایزنی هــای  اســاس 
ســازمان برنامــه و بودجــه و مجلس 
شــورای اسالمی، مصوب شــد از سال 
۹۶ در تمامــی قراردادهای توســعه ای 
شــرکت ملی نفت ایران، ۲ درصد از کل 
مبلغ ســرمایه گذاری ها )جدای از ســایر 
بودجه هــای اختصاص داده شــده برای 
این منظور( به مســئولیت های اجتماعی 

اختصاص یابــد و این موضوع در تمامی 
قراردادهای توســعه ای بعد از آن اعمال 
شــد. یعنی به طور مثــال زمانی که یک 
شرکت برای توسعه یک طرح در وزارت 
نفــت به عنــوان ســرمایه گذار انتخاب 
می شود، موظف اســت اعتباری را برای 
مســئولیت های اجتماعی اختصاص دهد 
و خــود برای اجرای این مســئولیت نیز 

اقدام کند.
وزارت نفــت البتــه بــا توجه به 
خط مشــی خود که کمک به معیشــت 
مردم مناطــق نفت خیز در رأس آن قرار 
دارد، فعالیت هــای عام المنفعــه خود را 
محدود به این چارچوب  نکرده و همواره 
تالش داشــته اســت راهگشای مسائل 
ســاکنان این مناطق باشد. در سال ۹۸ 
با وقوع ســیل ویرانگر نوروز که لطمات 
بســیاری را برای مردم کشــور به ویژه 
مناطق نفت خیز اســتان خوزســتان به 
دنبال داشت، وزارت نفت به عنوان یک 
سازمان مسئولیت پذیر از ساعات ابتدایی 
وقوع این بالی طبیعی در صحنه حاضر 
بود و آنچه در توان داشــت برای کمک 
به مردم سیل زده به کار گرفت. جدای از 
فعالیت های خدماتی که شرکت های تابع 
و فرعی وزارت نفت در این مدت عرضه 
کردند، این وزارتخانه با اختصاص بودجه 
۱۳۰ میلیارد تومانی تالش کرده اســت 
بخشــی از بار صدمات سیل را از دوش 
مردم منطقــه بکاهد. از این میزان، مبلغ 
۵۰ میلیارد تومان برای احداث و نوسازی 
۱۰۹ مدرســه، ۴۰ میلیــارد تومان برای 
بازســازی ۲ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی 
در ۱۵۰ روســتا و ۴۰ میلیــارد تومــان 
برای اجرای ۱۰۷ پروژه بازسازی مراکز 

بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شد.
منبع: شرکت ملی نفت ایران

یادداشت

توفیق اجباری کاهش وابستگی بودجه به 
درآمد نفت 

علی گلمرادی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

یکی از معضالت اساســی کشــور، اتکا 
بودجه دولت به فروش نفت خام اســت و این 
موضوع در برهه های مختلف بر عملکرد دولت 
برای اداره کشور تاثیرات منفی گذاشته است. 
این مســاله دغدغه همه مســئوالن کشوری 
اســت؛ به ویژه اینکه ذخایــر نفتی یک منبع 
تجدیدناپذیر است که ســرانجام تمام خواهد 

شــد. ما کشوری هستیم که برای اســتقالل مان اهمیت زیادی قائلیم 
و بــه همین دلیل بیگانگان همواره درصــدد براندازی نظام جمهوری 
اســالمی هستند و چون ما اتکا درآمدی خود را روی نفت گذاشته  ایم، 
دشمنان از همین محل علیه ما اقداماتی انجام می  دهد. در حال حاضر 
نیز سیاست آمریکا به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است تا از این 
طریق نظام را از پای درآورد. در حالی که ســالیان زیادی است رهبری 
تاکید و توصیه داشتند بودجه کشور بدون وابستگی به نفت بسته شود. 
با این حال امروز علی رغم مشــکالت عدیده اقتصادی، سهم نفت باز 
هم نســبت به ســایر مولفه  ها در بودجه ملموس و پررنگ است. این 
امــر گویای بی اراده بودن دولت هــا در چند دهه اخیر برای رهایی از 
بودجه نفتی اســت. در واقع دولت  ها همواره دنبال راحت  طلبی بودند، 
به جای آنکه به دنبال جایگزین  هایی برای درآمد نفتی باشــد؛ صرفا 
با خام فروشــی بیشتر از درآمدهای نفتی استفاده می کردند. به هر حال 
اصالح ساختاری بودجه و رهایی از نفت زحمت و مشقت دارد و دولت  
ها نخواستند این ســختی  ها را تحمل کنند و همیشه راحت ترین کار 

را انجام می دهند.
پتروشیمی های خصولتی تبدیل به حیاط خلوت دولت  ها شده است

بر ضرورت ســاخت پاالیشگاه و پتروپاالیشــگاه تاکید دارم. با 
توسعه این صنایع ما قادر خواهیم بود محصوالت و فرآورده  های نفتی 
بــا ارزش افزوده تولید کنیم، اما نکته مهم آنکه، در حال حاضر صنعت 
پتروشــیمی موجود هم دچار سوء مدیریت اســت. یعنی بهره  وری آن 
طور که باید و شاید نیست. زیرا این مساله در وزارت نفت جدی گرفته 
نشد. یکی از معضالت صنایع پتروشــیمی در سبک مدیریت پروازی 
اســت. در ادامه همین روند، مدیران پروازی نسبت به مسئولیت  های 
اجتماعی خود بی تفاوت هســتند که نتیجه این مســاله، افزایش بی 
اعتمادی مردم مناطق صنعتی نسبت به مسئوالن است. معضل دیگر 
صنایع پتروشیمی ما، وضعیت خصولتی بودن آن است. اگر این صنایع 
صرفا دولتی یا خصوصی بود، بهره  وری بیشتری داشت. اما اکنون این 
ها تبدیل به حیاط خلوت دولت  ها شــده اســت. در همین راستا و بر 
اساس تاکید مقام معظم رهبری، مجلس دهم طرح احداث پاالیشگاه 
و پتروپاالیشــگاه با بهره  گیری از ظرفیت  های مردمی را دستور کار 
قرار داد. اســتفاده از ظرفیت  های مردمی در این طرح الزامی اســت. 
در حــال حاضر ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در کشــور نقدینگی داریم. 
با هدایت ســرمایه  ها مردم در احداث صنایع تکمیلی، میان دســتی 
و پایین  دســتی، نه تنها تورم کاهش خواهد یافت، بلکه ســود پایدار 
منطقی برای مردم ایجاد می  شــود و به جای سرازیر شدن نقدینگی 
در بازار مسکن و ارز و کسب درآمد کاذب، این صنایع در کشور پا می 
گیرد. بــرای این منظور جذابیت  هایی از قبیل تنفس خوراک در طرح 
مجلس گنجانده شد تا استقبال مردم برای سرمایه گذاری بیشتر شود. 
در تدوین طرح از نظرات ســایر سازمان  ها نیز استفاده شد، از این رو 
بدون ایراد شورای نگهبان، طرح تصویب و در اختیار دولت قرار گرفت. 
با توجه به پیگیر ی های هفته قبل مجلس، قرار اســت دولت آیین نامه 

اجرایی طرح را تا دو هفته دیگر نهایی کند.
کاهش وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی یک توفیق اجباری است

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

نفت تجدیدنظر شود.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد:

تاثير 400 ميليون دالری در اقتصاد نفت

درآمد 263 هزار ميلياردی شرکت ملی نفت در 6 ماهه

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از طرح ملی میزبانی 
این پژوهشگاه از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 
خبر داد و گفت: قرار اســت بر اساس این طرح در پنج 
سال پژوهشــگاه، ۵۰۰ دانشــجوی کارشناسی ارشد و 

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

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

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

لرستان، تهیه و طراحی پایلوت ازدیاد برداشت و خدمات 
آزمایشگاهی الزم برای توســعه میدان نفتی یادآوران، 
طرح دوغاب ســیمان سبک وزن، تفاهم نامه با شرکت 
مپنا برای تحول در صنعت گاز، حل مشــکل اســتفاده 
سوخت ناوگان کشــتیرانی، طرح حوزه کاتالیست ها و 
طرح صرفه جویی در مصرف آب و ... اشــاره کرد.وی 
در ادامه از طرح ملی میزبانی پژوهشــگاه صنعت نفت 
از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های 
برتر خبر داد و تصریح کرد: قرار اســت بر اســاس این 
طرح در پنج سال پژوهشگاه، ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی 
ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر را میزبانی کند. در 
واقع  پروژه هایی که توسط این دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی در این پژوهشگاه ارائه می شود در جهت توسعه 
زیرساخت های علمی کشور خواهد بود.توفیقی در پایان 
با اشاره به اثربخشــی پژوهش های پژوهشگاه صنعت 
نفــت در اقتصاد تاکید کرد: پژوهــش هایی که در این 
پژوهشــگاه صورت گرفته ۴۰۰ میلیون دالر در اقتصاد 
نفت اثربخشی داشته اســت گرچه اثربخشی پژوهش 

های پژوهشگاه بیش از این است.

جزئیات عملکرد بودجه شــرکت های دولتی در نیمه نخســت امســال 
 نشــان می دهد شــرکت ملی نفت 2۶۳ هــزار میلیارد تومان درآمد داشــته 

است.
عملکــرد بودجه شــرکت های دولتی در ۶ ماه نخســت ســال ۹۸ 
نشــان می دهد شــرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران در این مدت ۲۶۳ 
هــزار و ۶۱۹ میلیارد تومان درآمد داشــته اســت. همچنین شــرکت ملی 
گاز ایــران نیز ۲۱ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان درآمد کســب کرده اســت.
ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی در ۶ ماه سال جاری 
درآمد ۲ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومانی داشــته اســت و درآمد شــرکت مادر 
 تخصصی ملی صنایع پتروشــیمی ۶۷۳ میلیارد تومان درآمد کســب کرده 

است.

عملکرد ۶ ماهه 9۸ چهار شرکت بزرگ دولتی- ارقام به میلیارد تومان

سهم دولت از مالیات پرداختیدرآمدعنوان
سود تقسیم شده

۲۶۳,۶۱۹۸۸۰۳۳۴شرکت ملی نفت
۲۱,۱۱۷۱۰۵۰شرکت ملی گاز

سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و 
صنایع معدنی 

۲,۳۴۹۷۰

شرکت ملی 
۶۷۳۰۰صنایع پتروشیمی 

در میان درآمدهای این ۴ شرکت تنها شرکت ملی نفت از محل سود حاصله 
بالغ بر ســهم ۳۳۴ میلیارد تومان به دولــت داده و ۸۸۰ میلیارد تومان نیز 
مالیات پرداخت کرده اســت.مالیات شرکت ملی گاز ۱۰۵ میلیارد و سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ۷ میلیارد و شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی »صفر« به ثبت رسید.همچنین درآمد ناشی از تعهدات بند »ق« 
تبصره ۲ قانون بودجه ســال ۹۳ و مــاده ۱۲ قانون رفع  موانع تولید ۱۳۵۰ 

میلیارد تومان بوده است.
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5
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مروری بر عملکرد ۶ ساله وزارت نفت در میدان های مشترک
در  نفـت  وزیـر  اسـتیضاح  طـرح 
مجلـس کلیـد خـورده و ناکارآمـدی در انعقاد 
و  نفتـی  مشـترک  میدان هـای  قراردادهـای 
گازی از دالیـل ایـن اسـتیضاح عنوان شـده؛ 
وزارت  ملمـوس  دسـتاوردهای  آنکـه  حـال 
کارون،  غـرب  و  جنوبـی  پـارس  در  نفـت 
توسـعه میدان های مشـترک را به پـای ثابت 
فهرسـت نقـاط قـوت ایـن وزارتخانـه بـدل 
کـرده اسـت. در ادامـه عملکـرد وزارت نفـت 
دولـت تدبیـر و امیـد در میدان های مشـترک 
مـرور شـده  اجمالـی  به طـور  گازی  و  نفتـی 

اسـت.
92

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

9۳
آمـار  گـواه  بـه   ۹۳ سـال  در 
شـرکت  تلفیقـی  برنامه ریـزی  مدیریـت 
درصـد   ۵۰ از  بیـش  ایـران،  نفـت  ملـی 
حوزه هـای  بـه  نفـت  سـرمایه گذاری های 
اکتشـاف، توسـعه و نگهداشـت میدان هـای 
یافـت  اختصـاص  گازی  و  نفتـی  مشـترک 
و آمارهـای بعـدی نیـز ادامـه ایـن رونـد را 
به طـور مثـال  به گونـه ای کـه  تاییـد کـرد، 
نیـز   ۹۴ سـال  نخسـت  مـاه   ۶ در  تنهـا 
سـرمایه گذاری های  درصـد   ۵۰ از  بیـش 
نفـت بـه میـدان مشـترک پـارس جنوبـی 
اختصـاص یافت.اواخـر سـال ۹۳ قانون رفع 
موانـع تولیـد رقابت پذیـر تصویـب شـد کـه 
براسـاس مـاده ۱۲ ایـن قانـون، بـه وزارت 
نفـت اجـازه داده شـد از طریق شـرکت های 
دولتـی تابعـه بـرای اجـرای طرح هـای نفت 
یکصـد  سـقف  تـا  ارزی  به صـورت  گاز  و 
میلیـارد دالر یـا معـادل ریالـی آن اقـدام به 
صـدور  یـا  قـرارداد  انعقـاد  سـرمایه گذاری، 
مجـوز سـرمایه گذاری کنـد. ایـن طـرح که 
بـرای آغـاز بـه تسـهیالت بانکـی یـا آورده 
سـرمایه گذار نیاز داشـت، با دریافـت منابعی 
در  اجـرا  بـرای  ملـی  توسـعه  صنـدوق  از 
پروژه هـای مربـوط بـه میدان های مشـترک 
پـارس جنوبـی و غـرب کارون کلید خورد.در 
همـان زمان )سـال ۹۳( شـرکت ملـی نفت 
ایـران بیـکار ننشـته بـود و بـا اتکا بـه منابع 
میدان هـای  توسـعه ای  طرح هـای  داخلـی، 
آزادگان  و  جنوبـی  یـاران  ماننـد  مشـترکی 
جنوبـی را دنبـال می کـرد. ایـن دو میـدان 
در شـهریورماه سـال ۹۲ بـدون ثبـت هیـچ 
پیشـرفتی بـه دولـت یازدهـم تحویـل داده 
شـده بودنـد و شـرکت ملـی نفـت ایـران، 
توسـعه  طـرح  پیمانـکار  چینـی  شـرکت 
آزادگان جنوبـی را پـس از وقت کشـی های 
بسـیار و بی توجهـی بـه اولتیماتـوم ۹۰ روزه 
این شـرکت، در سـال ۹۳ خلع ید کرد. شاید 
دلواپسـانی کـه بعدهـا به هـر بهانـه نفت را 
بـه دلیل خلـع ید شـرکت چینی بازخواسـت 
کردنـد، هرگز متوجه نشـده باشـند اعتراض 
بـه ایـن خلع یـد با تاکیداتشـان بـر ضرورت 
اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی همخوانـی 
آزادگان  مشـترک  میـدان  اسـت.  نداشـته 
جنوبـی از آن روز بـه بعـد تنهـا به پشـتوانه 
همیـن ظرفیت هـای داخلـی مسـیر توسـعه 
وزارت   ۹۳ سـال  می کند.اواخـر  طـی  را 
نفـت بـا تاکیـد بـر ضـرورت بهره منـدی از 
ایـن  در  همراهـی  و  داخلـی  ظرفیت هـای 
مسـیر، بـرای نخسـتین بـار در تاریخ صنعت 
نفـت قراردادهـای مطالعـه فناورانـه تعدادی 
و  دانشـگاه ها  بـا  را  نفتـی  میدان هـای  از 
منعقـد  کشـور  برگزیـده  تحقیقاتـی  مراکـز 
مشـترک  میـدان  ترتیـب  ایـن  بـه  کـرد. 
آزادگان به انسـتیتو مهندسـی نفت دانشـگاه 
تهـران، میـدان نفتـی دارخوین به دانشـگاه 
امیرکبیـر، میدان نفتی سـروش به دانشـگاه 
سـهند تبریـز، میـدان اهـواز بـه پژوهشـگاه 
صنعـت نفت، میـدان کرنج به دانشـگاه آزاد 
اسـالمی، میـدان کوپال به دانشـگاه صنعتی 

دانشـگاه  بـه  منصـوری  میـدان  شـریف، 
دانشـگاه  بـه  گچسـاران  میـدان  شـیراز، 
بـه  بی بی حکیمـه  میـدان  و  نفـت  صنعـت 
شـد.  واگـذار  برداشـت  ازدیـاد  پژوهشـکده 
بـه ایـن ترتیـب نه تنهـا بـه واسـطه رویکرد 
وزارت نفـت دولـت یازدهم، میدان مشـترک 
از  ناشـی  خمودگـی  از  )جنوبـی(  آزادگان 
تعلـل پیمانـکار چینـی رهـا شـد و در مسـیر 
توسـعه قـرار گرفـت، بلکـه بـا بهره منـدی 
از ظرفیت هـای داخلـی در بخـش عملیاتـی 
و علمـی خبرسـاز شـد.در آخریـن روزهـای 
سـال ۹۳، فـاز ۱۲ پـارس جنوبـی به عنـوان 
در  میـدان مشـترک  ایـن  فـاز  بزرگ تریـن 
جریـان تحریم هـای ظالمانه علیه کشـور به 

رسـید. بهره بـرداری 
9۴

در  مشـترک  میدان هـای  توسـعه  رونـد 
سـال ۹۴ ادامـه یافـت؛ خردادماه ۹۴ برداشـت 
گاز از سـکوی فاز ۱۸ پارس جنوبی آغاز شـد؛ 
آبان مـاه ۹۴ سـکوی ۱۷A  راه انـدازی شـد و 
تولیـد گاز فـاز ۱۷ پـارس جنوبـی بـا ظرفیـت 
روزانـه ۱۰ میلیـون مترمکعـب کلیـد خـورد و 
اسـفندماه همـان سـال نیز برداشـت گاز از فاز 
۱۹ پـارس جنوبـی بـا ظرفیـت روزانـه ۵۰۰ 
میلیـون فـوت مکعـب آغاز شـد.در سـال ۹۴، 
میدان هـای مشـترک نفتی آبان و سـلمان نیز 
شـاهد افزایـش تولیـد بودند. از سـویی دو چاه 
میـدان آبان عملیاتی شـد و تولیـد روزانه نفت 
ایـن میـدان افزایـش یافـت و از سـوی دیگر، 
میـدان سـلمان کـه میزبـان فعالیـت همزمان 
سـه دکل حفاری بود، بیش از ۱۰ هزار بشـکه 
افزایـش تولیـد را تجربـه کرد کـه افزایش دو 
برابـری میـزان تزریـق گاز بـه چاه هـای ایـن 
میـدان در تقویـت ضریـب بازیافـت و افزایش 
تولیـد نفت آن نقش بسـزایی داشـت.هم زمان 
شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز شـرق نیـز 
 ،۹۴ و   ۹۳ سـال های  در  کـه  کـرد  اعـالم 
بـرای نخسـتین بار برنامـه تولیـدی در میدان 
صددرصـد  به طـور  گنبدلـی  گازی  مشـترک 
تحقـق یافتـه اسـت و برداشـت حداکثـری از 
ایـن میـدان بـا جدیـت دنبـال می شود.سـال 
۹۴ نقطـه عطفـی در اجـرای پـروژه سـاخت 
سـکوهای میـدان مشـترک نفتـی فـروزان از 
سـوی شـرکت تاسیسـات دریایـی هـم بـود 
بـه نحـوی کـه در ایـن سـال، سـاخت ایـن 
سـکوها بالـغ بـر ۳۴ درصـد پیشـرفت کـرد.

مصوبـه دولـت در خصـوص شـرایط عمومی، 
باالدسـتی  قراردادهـای  الگـوی  و  سـاختار 
نفـت و گاز در آبان مـاه سـال ۹۴ ابـالغ شـد 
سـرمایه گذاری  فرصت هـای  مهم تریـن  و 
در بخـش باالدسـت صنعـت نفـت ایـران در 

جریـان کنفرانـس تهـران کـه آذرمـاه همـان 
سـال برگزار شـد، بـه سـرمایه گذاران داخلی و 
خارجی معرفی شدند.زمسـتان سـال ۹۴، تولید 
آزمایشـی نفـت در فـاز نخسـت طرح توسـعه 
آزادگان  و  یـادآوران  مشـترک  میدان هـای 

شـمالی آغاز شـد.
9۵

صنعـت نفـت سـال ۹۵ را بـا رشـد و 
از  حاصـل  بین المللـی  تعامـالت  توسـعه 
توافـق برجـام پشـت سـر گذاشـت. در ایـن 
سـال رونـد فزاینـده صـادرات نفـت ادامـه 
میـان  متعـددی  تفاهم نامه هـای  و  یافـت 
و شـرکت های  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت 
داخلـی و خارجـی فعـال در صنعـت نفـت 
بـا هـدف مطالعـه میدان هـای نفـت و گاز 
کشـورمان منعقـد شـد کـه به طـور طبیعـی 
بـه مطالعـه  تفاهم نامه هـا  ایـن  از  تعـدادی 
میدان هـای مشـترک )آبـان، پایـدار غـرب، 
و...(  نفت شـهر  یـاران،  آزادگان،  دهلـران، 
مربـوط می شـد. از سـوی دیگـر، بر اسـاس 
انجام شـده،  برنامه ریزی هـای  و  طراحی هـا 
ایرانـی  مقدمـات شـکل گیری شـرکت های 
قالـب  در  فعالیـت  بـرای  صاحب صالحیـت 
E&P نیـز در دسـت اقـدام بود کـه منتهی 
بـه اعـالم نخسـتین فهرسـت شـرکت های 
اکتشـاف و تولید ایرانی در سـال ۹۵ شـد.در 
روزانـه  تولیـد  متوسـط   ،)۹۵( سـال  ایـن 
میـدان مشـترک پایـدار غـرب بـه ۳۰ هزار 
بشـکه افزایـش یافـت، ایـن در حالی اسـت 
کـه برداشـت روزانـه نفـت از این میـدان در 
سـال ۹۱ تنهـا حـدود ۲۰ هـزار بشـکه بود. 
همچنیـن متخصصـان ایرانـی موفق شـدند 
عملیـات  کشـور،  در  بـار  نخسـتین  بـرای 
 ۱۱ شـماره  چـاه  در  را  اسـیدی  شـکافت 
میـدان مشـترک نفتـی آذر بـا موفقیـت اجرا 
کننـد. مرحلـه نخسـت تولید زودهنـگام این 
میـدان مشـترک نیـز بـا ظرفیـت روزانه ۱۵ 
هـزار بشـکه در روزهـای پایانـی سـال ۹۵ 
آغـاز شـد.رفع توقیـف بسـیاری از تجهیزات 
پـارس جنوبـی به سـبب برجـام، به تسـریع 
فرآینـد توسـعه این میـدان مشـترک کمک 
بـا   ۱۹C تیرمـاه سـال ۹۵، سـکوی کـرد. 
میلیـون   ۵۰۰ روزانـه  برداشـت  ظرفیـت 
آبان مـاه  و  آمـد  مـدار  بـه  گاز  فوت مکعـب 
میلیـون  سـکوی۵۰۰  نیـز  سـال  همـان 
فوت مکعبـی ۱۸B  پـارس جنوبـی بـا ثبـت 
و  هـوک آپ  عملیـات  در  جدیـد  رکـوردی 
راه انـدازی، بـه بهره بـرداری رسـید. آذرمـاه 
۹۵، برداشـت روزانـه ۲۸ میلیـون مترمکعب 
آغـاز  پـارس جنوبـی  فـاز ۲۱  گاز سـکوی 
شـد و سـکوی۵۰۰ میلیـون فـوت مکعبـی 

۱۷B  نیـز اسـفندماه ۹۵ بـا ثبـت رکـوردی 
جدیـد بـه بهره بـرداری رسـید. هم زمـان بـا 
سـالروز ملـی شـدن صنعت نفـت نیز بـا باز 
انجـام   ،۲۰ فـاز  سـکوی  چاه هـای  کـردن 
تـرش  گاز  ارسـال  و  اسـتارت آپ  عملیـات 
غنـی اسـتحصالی بـه پاالیشـگاه، تولید گاز 
از فـاز ۲۰ پـارس جنوبی هم کلیـد خورد. در 
همیـن تاریخ، مرحلـه آزمایشـی راه اندازی و 
تولیـد در الیه نفتی مشـترک پـارس جنوبی 
 ۹۵ بهمن مـاه  در  پیش تـر  شـد.  آغـاز  نیـز 
در  خاورمیانـه  فراورشـی  کشـتی  نخسـتین 
مسـیر تولیـد و توسـعه الیـه نفتـی پـارس 
جنوبـی وارد آب هـای سـرزمینی ایران شـده 
بود.امـا مهم تریـن رویـداد نفتـی سـال ۹۵، 
بهره بـرداری رسـمی از سـه طرح توسـعه ای 
نفتـی در غرب کارون بود: فاز نخسـت طرح 
توسـعه میـدان مشـترک نفتـی یـادآوران با 
ظرفیـت تولید روزانـه ۸۵ هزار بشـکه نفت؛ 
فـاز نخسـت طـرح توسـعه میدان مشـترک 
آزادگان شـمالی بـا ظرفیت تولیـد روزانه ۷۵ 
هـزار بشـکه نفـت و طـرح توسـعه میـدان 
مشـترک یـاران شـمالی بـا ظرفیـت روزانـه 
۳۰ هـزار بشـکه نفـت. بـه ایـن ترتیـب )بـا 
احتسـاب آزادگان جنوبـی( تولیـد میدان های 
مشـترک غـرب کارون کـه در سـال ۹۲ از 
حـدود ۷۰ هزار بشـکه تجـاوز نمی کـرد، در 
سـال ۹۵ بـه مـرز ۲۷۰ هزار بشـکه رسـید.

9۶
 ،۱۷ فازهـای   ،۹۶ سـال  فروردین مـاه 
۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ میـدان مشـترک پـارس 
جنوبـی بـه بهره بـرداری رسـید و بـا اضافـه 
شـدن بالـغ بـر ۱۵۰ میلیـون مترمکعـب گاز 
بـه تولیـد روزانـه گاز ایـن میـدان، رویـای 
برابـری بـا قطـر در برداشـت روزانـه گاز از 
بزرگ تریـن میـدان مشـترک گازی جهـان 
تحقـق یافـت. هم زمـان طـرح توسـعه الیه 
نفتـی پـارس جنوبـی نیـز بـا ظرفیـت تولید 
۳۵ هـزار بشـکه نفـت در روز افتتـاح و قفل 
از  پـس  نیـز  مشـترک  میـدان  ایـن  تولیـد 
سـال ها گشـوده شـد. در همیـن روزهـا بود 
کـه شـرکت متـن نیـز اعـالم کـرد تولیـد 
روزانـه میـدان مشـترک آزادگان جنوبـی نیز 
از مـرز ۸۰ هـزار بشـکه گذشـته اسـت. بهار 
۹۶، ظرفیـت تولیـد نفت در میدان مشـترک 
آذر هـم افزایـش یافت و به ۳۰ هزار بشـکه 
مشـترک  میـدان   ،۹۶ رسـید.پاییز  روز  در 
یـاران جنوبی به تولید رسـید و بـا راه اندازی 
۶ حلقـه چـاه ایـن میـدان، برداشـت روزانـه 
۱۰ هـزار بشـکه ای نفـت از آن محقق شـد. 
میـدان   F۱۸ آبان مـاه ۹۶، جکـت سـکوی
سـامانه  و  شـد  نصـب  فـروزان  مشـترک 

کنتـرل سـکوی نفتـی ایـن میدان مشـترک 
پیشـرفته ترین  از  یکـی  مبنـای  بـر  نیـز 
سـامانه های موجـود در صنایـع نفـت و گاز 
و  نصـب  برنامه نویسـی،  طراحـی،  جهـان، 
راه انـدازی شـد. مجتمع فـرآورش گاز هنگام 
ظرفیـت  بـا  سـال  همیـن  اسـفندماه  نیـز 
گاز  مکعـب  فـوت  میلیـون   ۸۰ فـرآورش 
 ۹۶ رسید.سـال  بهره بـرداری  بـه  روز  در 
بسـیاری از شـرکت های داخلـی و خارجـی 
کـه بـرای مطالعـه میدان هـای نفـت و گاز 
ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  بـا  کشـورمان 
تفاهم نامه هایـی امضـا کـرده بودنـد، نتایـج 
مطالعـات خـود را ارائه دادند کـه از جمله آن 
می تـوان بـه ارائـه نتایـج مطالعـات شـرکت 
شـل روی میدان هـای مشـترک یـادآوران و 
آزادگان اشـاره کـرد. این سـال، سـال انعقاد 
قراردادهـای نفتـی و گازی بـود، به طـوری 
کـه تیرمـاه ۹۶، قـرارداد طـرح توسـعه فـاز 
۱۱ پـارس جنوبـی در قالـب الگـوی جدیـد 
ملـی  شـرکت  میـان  نفتـی،  قراردادهـای 
از  متشـکل  کنسرسـیومی  و  ایـران  نفـت 
توتـال فرانسـه، شـرکت ملـی نفـت چیـن 
)سی ان پی سـی( و پتروپـارس امضـا شـد و 
اسـفندماه نیـز دو قـرارداد منعقـد شـد؛ یکی 
قـرارداد توسـعه میدان های مشـترک آبان و 
پایـدار غرب بین شـرکت ملی نفـت ایران و 
کنسرسـیومی متشکل از شـرکت زاروبژنفت 
و  انـرژی  دانـا  ایرانـی  شـرکت  و  روسـیه 
دیگـری قـرارداد توسـعه میدان هـای سـپهر 
و جفیـر بـا شـرکت ایرانـی گسـترش انرژی 
 ،۹۶ سـال  در  ترتیـب  ایـن  بـه  پاسـارگاد. 
شـرکت ملـی نفـت ایـران تکلیـف توسـعه 
سـه میـدان مشـترک )فـاز ۱۱، آبـان، پایدار 

غـرب( خـود را روشـن کـرد.
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نفـت  صنعـت  فعالیت هـای  اگرچـه 
ایـران در سـال ۹۷ تحـت تاثیـر تحریم هـا 
قرار داشـت، امـا با وجـود ایـن، فعالیت های 
توسـعه ای متوقف نشـد. در ابتدای این سال، 
سـند همکاری  بین ایـران و آذربایجان امضا 
فعالیت هـای  انجـام  بـرای  طرفیـن  و  شـد 
خـزر  اکتشـافی  بلوک هـای  در  مشـترک 
توافقاتـی کردنـد. شـرکت ملـی نفـت ایران 
و  نگهداشـت  طـرح  برجـام،  اوج  در  کـه 
هـدف  بـا  را  نفـت  تولیـد  تـوان  افزایـش 
به کارگیـری حداکثـری ظرفیت هـای ایرانی 
تدویـن کـرده بـود، در سـال ۹۷، ۱۰ قرارداد 
بـه  داخلـی  بـا شـرکت های  را  ایـن طـرح 
امضـا رسـاند کـه یکـی از ایـن قراردادها به 
میـدان مشـترک نفت شـهر مربوط می شـود.

در سـال ۹۷، ظرفیـت تولیـد نفـت میـدان 

مشـترک یـاران جنوبـی مقـداری افزایـش 
یافـت و اسـتفاده از پمپ هـای درون چاهـی 
تولیـد در میـدان مشـترک  افزایـش  بـرای 
یـاران شـمالی در دسـتور کار قـرار گرفـت. 
آزادگان  در  تولیـد  ظرفیت سـازی  رونـد 
جنوبـی نیـز ادامـه پیـدا کرد.اردیبهشـت ماه 
سـال ۹۷، سـکوی ۱۴A بهره بـرداری و بـه 
ایـن ترتیب، برداشـت گاز ترش از نخسـتین 
سـکوی طـرح توسـعه فاز ۱۴ پـارس جنوبی 
بـا  هم زمـان  نیـز   ۹۷ آبان مـاه  شـد.  آغـاز 
اتمـام عملیـات راه انـدازی سـکوی اقمـاری 
۱۴C در خلیج فـارس، برداشـت گاز تـرش از 
موقعیـت مخزنـی دومین سـکوی گازی فاز 
۱۴ نیـز کلیـد خـورد. دو مـاه بعد، نخسـتین 
سـکوی طـرح توسـعه فازهـای ۲۲ تـا ۲۴ 
برداشـت  ظرفیـت  بـا  نیـز  جنوبـی  پـارس 
روزانـه ۱۴.۲ میلیون متر مکعـب گاز در دریا 
راه انـدازی شـد و بـه بهره بـرداری رسـید و 
سـرانجام ۲۶ اسفندماه سـال ۹۷، پاالیشگاه 
فازهـای ۱۳ و ۲۲ تـا ۲۴ پـارس جنوبـی بـه 

ارزش ۱۱ میلیـارد دالر افتتـاح شـد.
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صنعـت نفـت از آغاز سـال ۹۸ تاکنون 
طاقت فرسـایی  و  سـخت  بسـیار  روزهـای 
سـنگین  سـایه  گذاشـته؛  سـر  پشـت  را 
و  محدودیت هـا  طـرف،  یـک  تحریم هـا 
یـک طـرف  داخلـی  و حدیث هـای  حـرف 
و بـروز برخـی حـوادث طبیعـی مانند سـیل 
در مناطـق نفت خیـز کشـور نیـز از سـویی 
دیگـر، همـه و همـه دسـت بـه دسـت هـم 
دادنـد و روزهای پرمشـقتی را بـرای صنعت 
نفـت رقـم زدند. با ایـن حال تـالش وزارت 
نفـت برای به سـرانجام رسـاندن دو اولویت 
توسـعه ای مشـترک یعنـی پـارس جنوبـی و 
میدان هـای غـرب کارون ادامـه دارد. طـی 
ایـن چند ماه، سـومین سـکوی تولیـدی فاز 
۱۴ و ۲ سـکوی باقیمانـده فازهـای ۲۲ تـا 
۲۴ پـارس جنوبـی نصـب شـدند؛ ضریـب 
بازیافـت گاز در سـکوی فـاز چهـار پـارس 
جنوبـی بـا انجـام اقدام هایی افزایـش یافت؛ 
تولیـد نفـت در میـدان نفتـی یاران شـمالی 
بـا نصب پمـپ درون چاهـی افزایـش یافت؛ 
تفکیک گـر سـیار در میـدان مشـترک یاران 
جنوبی مسـتقر شـد؛ نخسـتین چاه جهت دار 
جنوبـی حفـر  آزادگان  میـدان مشـترک  در 
شـد؛ ضریـب اطمینـان تولیـد ایـن میـدان 
مشـترک بـا فعالیت دسـتگاه فراورش سـیار 
بیشـتر شـد و قرارداد توسـعه میدان مشترک 
گازی بـالل با شـرکت ایرانـی پتروپارس به 
امضـا رسـید.مروری سـاده بـر فعالیت هـای 
انجـام شـده در ۶ سـال اخیر و مقایسـه آمار 
و ارقـام تولیـدی در پـارس جنوبـی و غـرب 
کارون به خوبـی بیانگـر آن اسـت که وزارت 
نفـت در حـوزه توسـعه میدان های مشـترک 
تحسـین برانگیز  و  دفـاع  قابـل  عملکـردی 
داشـته اسـت. در حـال حاضر ظرفیـت تولید 
روزانـه میدان مشـترک پـارس جنوبـی بالغ 
بـر ۶۳۰ میلیـون مترمکعـب و ظرفیت تولید 
روزانـه نفـت در میدان هـای مشـترک غرب 
اسـت.  بشـکه  هـزار   ۳۵۰ حـدود  کارون 
وزارت نفـت توانسـت بـا تمرکـز بـر توسـعه 
بـا  برابـری  رویـای  مشـترک،  میدان هـای 
قطـر را در پـارس جنوبـی تحقـق بخشـد و 
در سـمتی دیگـر، اگرچـه عراق با گسـترش 
از  بهره منـدی  و  بین المللـی  تعامـالت 
خارجـی،  شـرکت های  گسـترده  همـکاری 
به سـرعت مسـیر توسـعه صنعـت نفـت خود 
را در پیـش گرفتـه، اما به واسـطه اقدام های 
وسـیع انجـام شـده طـی سـال های اخیـر، 
ایـران در تولیـد نفت از میدان های مشـترک 
غـرب کارون نیـز نسـبت بـه عـراق عقـب 
گفـت  بایـد  جمع بنـدی  اسـت.در  نیفتـاده 
مجلـس  حـق  اسـتیضاح  اسـت  بدیهـی 
اسـت، امـا نگارنـده معتقـد اسـت نمایندگان 
محتـرم بهتـر اسـت در ایـن مسـیر بـا اتـکا 
بـه محورهایـی مسـتدل تر و کارشناسـانه تر 
نسـبت بـه طـرح سـوال از وزیر نفـت اقدام 
کننـد. توسـعه میدان هـای مشـترک، نقطـه 
قـوت وزارت زنگنـه بـوده اسـت نـه نقطـه 

ضعـف آن.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

دانش نفت از دومین سمینار بین المللی گاز و نشست فوق العاده وزارتی جی یی سی اف گزارش می دهد؛

نقش اساسی گاز در انتقال انرژی به سمت توسعه پایدار 
نشست تخصصی »بحث و گفت وگوی 
وزیــران: گاز در بافتار ژئوپلیتیکی« پس از 
پایان آیین گشایش رسمی دومین سمینار 
بین المللــی گاز بــا حضور گابریــل امباگا 
اوبیانگ لیما، وزیر معــادن و منابع طبیعی 
گینه استوایی، محمد بن حمد الرمحی، وزیر 
نفت و گاز عمان، تیمپره ســیلوا، وزیر نفت 
نیجریه، محمد اکراب، وزیر انرژی و معادن 
الجزایر و مانوئل کــودو، وزیر نفت ونزوئال 
و محمدحســین عادلی، دبیرکل پیشــین 

جی یی سی اف برگزار شد.
 دومین ســمینار بیــن المللی گاز با 
ســخنرانی وزیر معــادن و منابع طبیعی 
گینه استوایی و دبیرکل جی یی سی اف روز 
چهارشنبه )ششــم آذرماه( در شهر ماالبو 
گینه اســتوایی آغاز به کار کرد؛ فرانچسکو 
پاسکوال اوباما ایسوئی، نخست وزیر گینه 
استوایی و شهردار ماالبو هم از سخنرانان 
رسمی این سمینار بودند. نشست فوق العاده 
وزارتی جی یی ســی اف هم روز پنجشنبه، 
هفتم آذرماه به ریاســت وزیــر معادن و 
منابع طبیعی گینه اســتوایی برگزار شــد، 
محمدحســین عادلی، رئیس هیئت ایرانی 
شرکت کننده در دومین سمینار بین المللی 
گاز و نشســت وزارتی جی یی سی اف، به 
عنــوان نماینده بیژن زنگنــه، وزیر نفت، 
در نشست شــرکت کرد.پنجمین نشست 
سران مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
نیز روز جمعه، هشــتم آذرماه برگزار  شد و 
اقتصادی رئیس  محمد نهاوندیان، معاون 
جمهــوری نماینده دکتر حســن روحانی، 

رئیس جمهوری در این نشست بود.
آیین  در  جی یی ســی اف  دبیــرکل 
گشایش رسمی دومین سمینار بین المللی 
گاز گفت: پیام اصلی مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز این اســت که گاز طبیعی 
ســوخت آینده است و نقشــی اساسی در 
انتقال انــرژی خواهد داشــت.به گزارش 
دانش نفت به نقل از پایگاه اینترنتی آفریکا 
اویــل اند پاور از ماالبو، یوری ســنتورین 
در آیین گشایش رســمی دومین سمینار 
بین المللی گاز اعالم کرد: مصرف جهانی 
گاز طبیعی تا سال ۲۰۵۰ میالدی دو برابر 
می شــود. وی با بیان اینکه پیام اصلی ما 
این اســت که گاز طبیعی ســوخت آینده 
اســت و نقشی اساســی در انتقال انرژی 
خواهــد داشــت، گفت: ما بــه حمایت از 
موضع مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
دربــاره قیمت های معیار ادامــه خواهیم 
داد و بــر مدنظر قــرار دادن قیمت نفت 
به منظور تعیین قیمت گاز برای خریداران 
و فروشــندگان آن تأکید داریم و خواهیم 
داشت. طبق الگوی چشم انداز جهانی گاز 
مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز، گاز 
طبیعی تنها منبع هیدروکربنی خواهد بود 
که می تواند ســهم خود را در سبد انرژی 
جهانی افزایش دهد و همچنان سریع ترین 
رشد مصرف را در میان سوخت های فسیلی 
به خود اختصــاص دهد. گابریــل امباگا 
اوبیانگ لیمــا، وزیر معادن و منابع معدنی 
گینه استوایی نیز در آیین گشایش دومین 
سمینار بین المللی گاز گفت: تقاضا برای گاز 
طبیعی ادامه خواهد داشت و به ما در تحقق 
اهداف توســعه پایدار و انتقال انرژی برای 
کشــور، آفریقا و جهان کمک خواهد کرد. 
وی افزود: ما در حال کار روی توســعه و 
اکتشاف تدریجی میدان های گازی مختلف 

هستیم، همه کارهایی که ما انجام می دهیم 
مطابق با سیاستی است که جامعه جهانی 
از ما می خواهد برای ســوخت های فسیلی 
داشــته باشــیم، ما می خواهیم از محیط 
زیســت محافظت کنیم و نیازهای جوامع 
دورافتاده در روستاهای قاره آفریقا را تأمین 
کنیم. براساس این گزارش، قاره آفریقا قرار 
است حضور خود را در حوزه انرژی جهانی 
افزایش دهد و تولید گاز را تا ســال ۲۰۴۰ 
میالدی به بیش از دو برابر مقادیر کنونی 
افزایش دهد و ترتیب ســبد انرژی جهانی 
را در این فرآیند تغییر دهد. قاره ســیاه تا 
ســال ۲۰۴۰ میالدی ۹.۲ درصد به تولید 
جهانی گاز طبیعی کمک خواهد کرد و در 
نتیجه تولید گاز این قاره از ســاالنه ۲۵۵ 
میلیارد مترمکعب به بیش از ۵۰۵ میلیارد 
مترمکعب و با میانگین رشد ساالنه ترکیبی 
۳.۴ درصد می رســد. با ایــن اوصاف، گاز 
جایگزین سوخت های فسیلی دیگر خواهد 
شد و انتقال انرژی به سمت توسعه پایدار را 
تسهیل خواهد کرد. به گزارش دانش نفت، 
پس از سخنرانی های آیین گشایش رسمی 
دومین سمینار بین المللی گاز، میزگردی با 
عنوان »گاز در بافتار ژئوپلیتیکی« با تمرکز 
بر ضرورت وجود زیرســاخت ها، رقابت در 
هزینه ها، پایداری محیط زیست و انسجام 
منطقه ای در ســرمایه گذاری روی ذخایر 

جهانی گاز، برگزار شد. 
ناهماهنگی میان صادرکنندگان 

بزرگ ترین تهدید برای گاز در ۵ سال 
آینده است

در همیــن حــال، رئیــس هیئت 
ایرانی شــرکت کننده در دومین ســمینار 
بین المللی گاز و نشست فوق العاده وزارتی 
جی یی سی اف در ماالبو، بزرگ ترین تهدید 
پیش روی گاز طبیعی در پنج ســال آینده 
را رقابت شــدید موجود در بــازار و وجود 
ناهماهنگــی میان صادرکننــدگان گاز و 
همچنین رقابت با انرژی های تجدیدپذیر 
دانست. ســیدمحمد حسین عادلی پس از 
پایان آیین گشایش رسمی دومین سمینار 
بین المللی گاز در ماالبو در یک نشســت 
تخصصی با عنــوان »بحث و گفت وگوی 
وزیران: گاز در بافتار ژئوپولیتیکی«، اظهار 
کرد: گاز زمانی سوخت داخلی بود و بیشتر 
تولیدکننده در کشورهای خود  کشورهای 
مصرف می کردند، اما به تدریج این سوخت 
به یــک کاالی بین المللی تبدیل شــد و 
اکنون به ویــژه در دهه اخیر به یک حامل 
انرژی جهانی بسیار مناسب بدل شده است.

وی با بیان اینکه سهم گاز در سبد انرژی 
جهان در حال افزایش است، تصریح کرد: 
به موازات، گاز سهم زغال سنگ و نفت را 
در ســبد انرژی جهان می گیرد بر اهمیت 
راهبــردی آن اضافــه می شــود، در واقع 
همان اهمیتی که نفت در دهه های گذشته 
داشــت امروز  گاز طبیعــی به تدریج پیدا 
پیشین مجمع کشورهای  می کند.دبیرکل 
صادرکننده گاز با بیان اینکه گاز در دهه اخیر 
دچار تحوالت خیره کننده ای شــده است، 
افزود: در درجه نخست، تولید گاز با افزایش 
فوق العاده همراه شده و تجارت آن به شدت 
بین المللی شده است، گاز پیش از این  به 
صورت خط لوله صادر می شــد، اما اکنون 

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

می کند؛ صادرکنندگان ســنتی مانند قطر 
بخشی از سهم بازار خود را در آسیا از دست 
دادند و مجبورند در اروپا و آمریکای جنوبی 

به دنبال بازار باشند.
اثر منفی جنگ تجاری آمریکا و چین بر 

تجارت ال ان جی
وی به جنگ تجاری آمریکا و چین 
اشــاره کرد و با بیــان اینکه این جنگ بر 
تجارت گاز طبیعی مایع شــده )ال ان جی( 
بین دو کشــور اثر منفی گذاشــته است، 
افزود: اروپا که محل منازعه گاز روســیه 
و آمریکاســت درصدد متنوع کردن انرژی 
خود است، خط لوله نورداستریم محل نزاع 
آمریکا، روسیه و اروپاست.عادلی با تاکید بر 
اینکه گاز و بــازار آن محل نزاع راهبردی 
واقع شده است، اظهار کرد: از طرف دیگر 
دارندگان فنــاوری انرژی های تجدیدپذیر 
با استفاده از نهضت جهانی کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای در رقابــت با گاز قرار 
دارند و رقابــت راهبردی دیگری بین گاز 
و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد.رئیس 
هیئت ایرانی شــرکت کننده در نشســت 
فوق العاده وزیران جی یی سی اف در ماالبو 
به نیاز آفریقا به گاز هم اشاره کرد و گفت: 
گاز برای آفریقا هم برای سوخت رسانی و 
گرمایش و سرمایش و هم برای اشتغال و 
صنعتی شدن و توسعه اقتصادی می تواند 
مفید باشــد.به گفتــه وی، کشــورهای 
تولیدکننده گاز نه تنها باید از طریق صادرات 
گاز و داشتن سهمی در تجارت جهانی گاز 
در دنیا نفوذ خود را گســترش دهند، بلکه 
با فــرآورش آن در داخل می توانند ارزش 
افزوده به دست آورند و سبب اشتغال بیشتر 
شوند و به توسعه اقتصادی کمک شایانی 
کشورهای  مجمع  پیشــین  کنند.دبیرکل 
برای  صادرکننده گاز مهم تریــن فرصت 
گاز در پنج ســال آینــده را »قیمت« آن 
دانســت و گفت: پیش بینی می کنم قیمت 
گاز همچنان در این حــد رقابتی و پایین 
بماند و تولید گاز در حد باالیی باشد و گاز 
فراوان باشد، بنابراین پنج سال آینده را باید 
فرصت طالیی برای گســترش استفاده از 
گاز تلقی کرد و کوشید استفاده از گاز  بیشتر 

گسترش یابد و همه گیر شود.
از نقش گاز در تضمین امنیت انرژی 

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

تغییرات  تاثیر  کــردن  منظور محدود 
جوی و حفظ محیط زیست است. مجمع 
 )GECF( کشــورهای صادرکننــده گاز
در بیانیه پایانی پنجمین نشســت گاز در 
ماالبوی گینه اســتوایی اعــالم کرد گاز 
طبیعی از اهمیــت حیاتی برای تضمین 
امنیت انرژی جهانی برخوردار اســت.در 
بیانیه این نشســت به مشارکت ضروری 
گاز طبیعی در حفظ محیط زیســت و به 
خصوص خنثی کــردن تاثیرات تغییرات 
جوی اشاره شده اســت.گروه GECF از 
بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان شامل 
روسیه، قطر و ایران که حدود ۶۰ درصد از 
ذخایر گاز قطعی جهان را در اختیار دارند، 
تشکیل شده اســت. اگرچه از این گروه 
اغلب به عنوان اوپک گازی یاد می شــود 
اما بیشتر از این که اقدام سیاستی جمعی 
انجام دهد، یک گروه مشــورتی اســت.

ایــن اظهارات در حالی مطرح شــده که 
در راستای تالش برای حذف سوختهای 
فسیلی به نفع انرژی پاک و تجدیدپذیر، 
نگرانی های جوی نســبت به رشد سریع 
مصرف جهانی گاز وجود دارد.گاز طبیعی 
در ســال های اخیر به عنوان ســوخت 
فســیلی برخوردار از سریع ترین نرخ رشد 
ظاهر شده و طبق اعالم آژانس بین المللی 
انرژی، ۴۵ درصد از رشــد مصرف انرژی 
در سال ۲۰۱۸ را تشــکیل داد. تقاضای 
جهانی بــرای گاز طبیعی به خصوص از 
سوی چین و خاورمیانه چهار برابر سریع تر 
از تقاضا برای نفت در دو دهه آینده رشد 
می کند.گــروه GECF خواهــان ترویج 
استفاده بیشــتر از گاز طبیعی به عنوان 
یک سوخت دوســتدار محیط زیست در 
حمل و نقل از جمله کشــتیرانی جهانی 
اســت.این گروه در بیانیه خــود نگرانی 
عمیق نســبت به بکارگیــری قوانین و 
مقررات فراســرزمینی را تکرار و نسبت 
بــه تحریمهای اقتصــادی یک جانبه در 
بخش گاز به خصوص علیه کشــورهای 
عضو این گروه معترض شــد.آمریکا در 
ســال ۲۰۱۷ قانون تحریمهای جدیدی 
را تصویب کــرد که به دونالــد ترامپ، 
رییس جمهور این کشــور اختیار می دهد 
تدابیری علیه شرکتهایی که در زیرساخت 
صادرات انرژی روسیه ســرمایه گذاری 
می کنند، وضع کند.بر اســاس گزارش 
پالتس، با وجــود گمانه زنی هایی که در 
یک دهه گذشته درباره تبدیل GECF به 
یک اوپــک گازی با قدرت مدیریت بازار 
از طریق مداخله در عرضه وجود داشــته 
اســت، این گروه تاکید کرده که نقشش 
ترویج استفاده از گاز و تشویق به همکاری 

است.

گزارش

در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های 
عرصه صنعت گاز صورت می گیرد؛

معرفی ۳۶ نیاز صنعت گاز به شرکت های 
دانش بنیان

در گردهمایی شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ های عرصه 
صنعت گاز که از ۱۷ تا ۱9 آذرماه جاری در صندوق نوآوری و شــکوفایی 
برگزار می شــود، ۳۶ نیاز فناورانه این صنعت به شرکت های دانش بنیان 

معرفی خواهد شد.
به گزارش دانش نفت، همزمان با برگزاری رویداد اعالم نیازهای 
فناورانه شــرکت ملی گاز ایران از ۱۷ تا ۱۹ آذرماه جاری، بیش از ۳۰ 
مورد از اصلی ترین نیازهای صنعت گاز  در حوزه های پاالیش، انتقال و 
توزیع به شرکت های دانش بنیان و فناور معرفی می شود. هدف از این 
که این رویداد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
برگزار می شــود، ارائــه نیازهای فناورانه، اقــالم و خدمات پرمصرف 
صنعت گاز توسط مســئوالن و کارشناسان شرکت گاز است تا توسط 

شرکت های دانش بنیان تامین و رفع شود.
نیازهای اعالم شده از سوی شرکت ملی گاز ایران به این شرح است:

نیاز معرفی شدهردیف
طراحی و ساخت عملگر شیر موتوری۱

ساخت دستگاه پورتابل آنالیز غلظت ادورانت جهت ۲
بوسنجی خطوط گاز طبیعی

طراحی و ساخت نشت یاب قابل حمل گاز متان از نوع ۲
لیزری مکشی

طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری سطح مایع مخزن۳
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دما۴

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری فشار و اختالف ۵
فشار

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ارتفاع سطح مایع۶
طراحی و ساخت جریان سنج اختالف فشاری۷
طراحی و ساخت سوئیچ فشاری۸
طراحی و ساخت سوئیچ سطح۹
طراحی و ساخت جریان سنج توربینی۱۰
طراحی و ساخت جریان سنج آلتراسونیک۱۱
طراحی و ساخت دتکتور گاز۱۲
طراحی و ساخت دتکتور شعله۱۳
طراحی و ساخت دتکتور دود۱۴
طراحی و ساخت دتکتور حرارت۱۵
طراحی و ساخت آناالیزر گاز آنالین۱۶
طراحی و ساخت سیستم آناالیزر آنالین پساب۱۷
طراحی و ساخت تجهیزات روشنایی ضد انفجار۱۸
طراحی و ساخت باتری نیکل کادمیم۱۹
طراحی و ساخت موتور الکتریکی و درایو۲۰
طراحی و ساخت هیتر الکتریکی۲۱

طراحی و ساخت دستگاه کنترل کننده منطقی ۲۲
برنامه پذیر

طراحی و ساخت دستگاه سیستم خاموشی اضطراری۲۳
طراحی و ساخت دستگاه پایانه از راه دور۲۴
طراحی و ساخت سیستم کنترل توربین۲۵

طراحی و ساخت کارت های ورودی/خروجی سیستم ۲۶
کنترل توزیع شده

۲۷
سیستم پایش لرزش، طراحی و ساخت سیستم 

 Fire & Gas کنترل اعالم و اطفاء آتش و نشت گاز
System

طراحی و ساخت اربیت ولو۲۸
۲۹)LBV( یا Line Break Valve طراحی و ساخت
۳۰Turbo Expander طراحی و ساخت توربو اکسپندر

۳۱ Centrifugal طراحی و ساخت دمنده سانتریفیوژ
Blower

۳۲ SRU مربوط به تجهیز( Steel Belt طراحی و ساخت
)Pastilation

طراحی و ساخت کمپرسور رفت و برگشتی۳۳
کربن فعال مصرفی در سیکل آمین۳۴
۳۵WS و H سیلیکاژل کروی نوع
آنتی فوم سیلیکونی۳۶

پس از رویداد، شــرکت ها و فناورانی که بهترین پیشــنهادها را برای 
حل این نیازها و مســائل ارائه کنند، فرصت همکاری با شــرکت ملی 
گاز ایران را خواهند یافت و در صورتی که شــکل گیری این همکاری 
به تامین مالی نیاز داشته باشد، صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور 
تسهیل همکاری های فناورانه بین شرکت های فناور و شرکت ملی گاز 
ایران، ابزارها و تســهیالت حمایتی مالی خود را به کار خواهد گرفت. 
شــرکت های فعال در حوزه های نفت و گاز، برق، کنترل، ابزار دقیق، 
مکانیک و مواد شیمیایی اصلی ترین گروه های مخاطب این رویداد به 

شمار می روند.

یوری سنتورین: مصرف 
جهانی گاز طبیعی تا 
سال ۲۰۵۰ میالدی 

دو برابر می شود. پیام 
اصلی ما این است که گاز 

طبیعی سوخت آینده 
است و نقشی اساسی 

در انتقال انرژی خواهد 
داشت

ما به حمایت از موضع 
مجمع کشورهای 

صادرکننده گاز درباره 
قیمت های معیار ادامه 

خواهیم داد و بر مدنظر 
قرار دادن قیمت نفت 
به منظور تعیین قیمت 
گاز برای خریداران و 

فروشندگان آن تأکید داریم 
و خواهیم داشت

در راستاي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت؛

طراحي و ايجاد سامانه تصميم ساز مديريت شبکه انرژي در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد
رئیس خدمات آب، برق و بخار شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد از طراحي و ایجاد سامانه نرم 
افزاری تصمیم ساز مدیریت شبکه انرژي براي نخستین 

بار در سطح وزارت نفت خبرداد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشمی نژاد، داود حاجیان نژاد با اعالم این خبر 
افزود: تاکنون محاســبات و عملیات شــبکه های بخار 
و مولدهای برق براســاس دستور العمل های سازنده و 
لحاظ کردن الزامات زیســت محیطی و مدیریت انرژی 
به صورت غیر اتوماتیک انجام &می شــد که این کار 

احتمــال ایجاد خطاي انســاني در مصرف حامل هاي 
انرژي را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه کارشناســان واحدهای عملیاتی 
پاالیشــگاه شــامل تصفیه گاز، آب و بخــار، نیروگاه 
، بازیافــت گوگرد و تثبیت و تقطیــر میعانات گازی به 
صورت مستقل استفاده از حامل هاي انرژي را مدیریت 
مي کردند اظهارداشــت: لذا مصرف حامل هاي انرژي 
به صورت کلي و آنالین مورد بررســي قرار نمي گرفت 
و این موضوع احتمال فاصله گرفتن از شــرایط بهینه را 

افزایش می داد.

حاجیان نــژاد در ادامه به تاکیــدات مقام معظم 
رهبری در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و اســتفاده 
از ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان اشاره و بیان 
کرد: طراحی و ایجاد این پروژه با هدف کاهش خطاي 
انساني ، افزایش بهره وري، بهینه سازي مصرف انرژي، 
هوشمند سازی فرآیندها و کاهش آالینده هاي زیست 
محیطي، از سوی کارشناسان پاالیشگاه به مرحله اجرا 

درآمد.
این مقام مســئول ادامه داد: ایجاد سامانه تصمیم 
ساز مدیریت شــبکه انرژي، طي مدت زمان ۱۶ ماه و 

با همکاری یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر 
در مرکز رشــد و فناروی دانشگاه فردوسی مشهد انجام 

شده است.
رئیــس خدمات آب، برق و بخار پاالیشــگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد خاطر نشان کرد: با توجه به مطالعات 
صورت گرفته و انجام تســت های عملیاتي و همچنین 
ثبت و مقایســه رویدادهای ســامانه، انتظار میرود که 
مصرف انرژی در ســطح پاالیشــگاه بین پنج تا هشت 
درصد کاهــش یابد که این مقدار صرفه جویي ، معادل 

۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعي در سال است. 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

اخبار

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
منصوب شد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با صدور 
حکمی، سیدجالل میرهاشمی را به عنوان مدیر کنترل تولید این شرکت منصوب 

کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حکم 

بهزاد محمدی خطاب به میرهاشمی آمده است:
»نظر به تعهد، تخصص و تجربیات مفید جنابعالی، به موجب این حکم 
به عنوان مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شوید، 
امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از توان کلیه همکاران، در انجام 
امور محوله به منظور تحقق اهداف شرکت موفق و پیروز باشید.« مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در پیام جداگانه دیگری، از زحمات و خدمات 
قــدرت اهلل فرج پور در طول دوره تصدی مدیریت کنترل تولید این شــرکت 

قدردانی کرد.
برگزاری همایش بومی سازی کاتالیست های 

صنایع پتروشیمی و پاالیش نفت
نخستین همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش 

نفت دی ماه امسال برگزار می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نخستین 
همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت با رویکرد 
بررسی وضعیت بومی سازی کاتالیست در دو صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت 
از ۲۵ تا ۲۸ دی ماه امسال در جزیره کیش برگزار خواهد شد.محوریت همایش 
بومی ســازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش بر مباحث خودکفایی 
در تولید کاتالیســت های چرخه گاز سنتز، بومی سازی زنجیره تأمین، حمایت 
از دانش های نوین، توســعه کاتالیست در صنایع پایین دستی و توسعه دانش 
فرآیند در صنایع پتروشــیمی و پاالیش خواهد بود.این همایش با مشارکت و 
حضور حداکثری مدیران و کارشناســان متخصص معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، شرکت ملی صنایع پتروشــیمی، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، هلدینگ های بزرگ و شرکت های پتروشیمی 
و پاالیشی کشور برگزار خواهد شــد. در این همایش که به میزبانی شرکت 
دانش بنیان نفت و گاز سرو برگزار می شود، سخنرانی هایی تخصصی در حوزه 
کاتالیست از سوی شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول 
کشور و نیز پاالیشگاه های کشور انجام خواهد شد.به منظور کسب اطالعات 
بیشــتر از نخستین همایش بومی سازی کاتالیســت در صنعت پتروشیمی و 

پاالیش نفت می توانید به آدرس اینترنتی events.sarvco.ir مراجعه کنید.
پتروشیمی زاگرس صادرکننده نمونه کشور شد

پتروشــیمی زاگرس در بیست و ســومین همایش بزرگداشت روز ملی 
صادرات ایران به عنوان صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد.

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

حفظ اقتدار ملی و معرفی توانمندی های صادراتی کشور است. 
با توان متخصصان پژوهش و فناوری پتروشیمی محقق شد:

کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در پتروشیمی 
نوری

اجرای موفق پروژه بهینه ســازی مصرف انــرژی درکوره های ریفرمینگ 
پتروشیمی نوری به دست متخصصان شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

سبب کاهش ۱۷ تا 2۰ درصدی مصرف انرژی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 
پروژه »بررســی راه های مختلف کاهش تلفات حرارتی و بهینه سازی مصرف 
انرژی در کوره های واحد ریفرمینگ شــرکت پتروشیمی نوری« از سوی تیم 
انرژی و مکانیک این شــرکت با موفقیت انجام شد.ابتدا اشکاالت موجود و 
راهکارهــای مختلف عملیاتی کاهــش تلفات حرارتی، افزایــش راندمان و 
بهینه ســازی مصرف انرژی در کوره ها با الگوسازی و شبیه سازی نرم افزاری، 
انجــام تحلیل های متعدد CFD پیرامون کیفیت احتراق و انتقال حرارت در ۹ 
کوره مختلف تعیین شد و سپس در فاز بعدی و براساس نتایج حاصله، پروژه 
»بهینه سازی و بهبود عملکرد مشعل های کوره ۱۰۰۱ واحد ریفرمینگ شرکت 
پتروشــیمی نوری برای کاهش مصرف انرژی« اجرا شــد.بنابه گفته مهدی 
حمزه ای، مجری پروژه ها در شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، در این 
پروژه نازل و دیفیوزرهای جدید مشــعل ها طراحی، ساخته و در کوره ها نصب 
شد و پس از انجام چند ماه پایش و اندازه گیری و آنالیزهای مختلف و با اعالم 
و تأیید شرکت پتروشیمی نوری، نتایج حاصله بیانگر کاهش ۱۷ تا ۲۰ درصدی 
مصرف سوخت کوره ها، کاهش تلفات انرژی و کاهش چشمگیر آالینده ها و 
قرار گرفتن در محدوده استاندارد است.این موفقیت را می توان از نمونه های بارز 
همکاری بخش پژوهش و صنعت قلمداد کرد که با دانش و تالش متخصصان 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و اعتماد، حمایت و همراهی مدیران و 

کارشناسان شرکت پتروشیمی نوری به دست آمده است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد:

اجرای مگاپروژه ۸ میلیارد دالری در دستور کار صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
با  مگاپــروژه جدید  گفت: ســاخت یک 
ظرفیــت تولید باال، ســرمایه گذاری ۷ تا 
۸ میلیــارد دالری و تنــوع تولید بیش از 
با مشــارکت  2۰ محصول اســتراتژیک 
هلدینگ ها در دستور کار قرار گرفته است.

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

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

نیز به مراتب بزرگ تر است، با بهره گیری 
از خوراک هــای متنوع، تولید بیش از ۲۰ 
نــوع محصول راهبــردی را رقم خواهد 
زد.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با 
اشاره به اینکه ایران از نظر مجموع منابع 
نفت و گاز، نخســتین در دنیاست و تنوع 
خوراک در کشــور یک مزیت به شــمار 
می رود، تصریح کرد: صنعت پتروشــیمی 
کشورمان باید با توجه به زیرساخت های 
موجود قدرتمندتر شود و به سمت توسعه 
متوازن و تکمیــل زنجیره ارزش حرکت 
کند.وی با بیــان اینکه فضا و نگاه برای 
توســعه صنعت پتروشیمی فراهم شده و 
رویکردی جدید در شــرکت ملی صنایع 
برنامه ریزی های  تحقق  برای  پتروشیمی 
انجام شــده به وجود آمده اســت، گفت: 
همگی باید با تعامل کمک کنید حرکت 
رو بــه جلو و پویای صنعت پتروشــیمی 

ایران شتاب گیرد.

روشنگری روابط عمومی شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس؛

نامه سازمان بازرسی درخصوص هلدينگ خليج فارس تکذيب شد

بی توجهی »زنگنه« به توسعه صنعت پتروشيمی؛ ادعا يا واقعيت؟

مديرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی خبر داد:

توليد کاتاليست پلی پروپيلن پژوهش و فناوری پتروشيمی تا پايان امسال

در پی انتشــار شــایعه ای درفضای 
مجــازی و بازتاب این شــایعه در برخی 
رســانه ها روابط عمومی این هلدینگ موارد 
مهمی را در خصوص انتشــار این دســت 

شایعه ها روشنگری  کرد. 
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، در این 

جوابیه آمده است: 
به دنبال انتشار شایعه ای در خصوص 
ارسال نامه ای از ســوی سازمان بازرسی 
کل کشــور به وزارت نفــت در خصوص 
تغییــرات مدیریتــی در شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به اطالع رسانه ها 
و افکار عمومی می رساند که اساسا چنین 
نامه ای از  سوی سازمان بازرسی کل کشور 
به وزارت نفت ارسال نشده است و به نظر 

می رسد شــایعه پردازی یادشده با برخی 
اهداف خاص انجام می شود. 

برای روشن شدن افکار عمومی ارائه 
این توضیح را الزم می دانیم، در شرایطی 
کــه هلدینگ خلیــج فارس، رکــورددار 
ایران  بازار سرمایه  باارزش ترین  شــرکت 
است، انتشار چنین شــایعه هایی می تواند 
با هدف تاثیر موقت بر ارزش ســهام این 
شــرکت و ســودجویی  عده ای خاص از 

کاهش موقتی ارزش سهام باشد. 
از سوی دیگر در شرایطی که کشور 
و بخصوص صنعت نفت و پتروشــیمی در 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی با  دشــمن 
پتروشیمی  و صادرات محصوالت  هستند 
با روش های سخت و پیچیده بدون وقفه 
ادامــه دارد، می تواند مشــتریان خارجی 

را دچار  پتروشــیمی کشــور  محصوالت 
تردید کنــد و در  صادرات این محصوالت 

استراتژیک وقفه و اخالل به وجود آورد. 
خلیج  پتروشــیمی  صنایع  شــرکت 

فارس، ضمن احترام به اصحاب رســانه و 
اعتقاد به گردش آزاد اطالعات از رسانه ها 
درخواســت می کند، پیش  از بازنشر چنین 
شــایعه هایی، اصــل خبــر را از منابع و 

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

کنند. 

در حالی که بهره برداری از طرح های پتروشــیمی از ابتدای دولت یازدهم 
و تداوم پروژه های در حال اجرا، خود گواه رشــد صنعت پتروشــیمی و تحوالت 
عظیم آینده این صنعت و جلوگیری از خام فروشــی اســت، نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی توجه نکردن به توسعه صنعت پتروشــیمی کشور را یکی از 
محورهای مطرح شــده برای استیضاح وزیر نفت عنوان کرده اند، موضوعی که 
با بررســی ســاده و نگاهی به طرح های افتتاح شده، برنامه ریزی شده و در حال 

اجرای این صنعت مشخص می شود ادعاست یا واقعیت.
* ســال پایانی فعالیت دولت هشتم )سال ۱۳۸۴( تعداد ۳۴ طرح در حال 
اجرا با ظرفیت ۳۶ میلیون تن به دولت نهم تحویل داده شد؛ این طرح ها شامل 
۱۳ طرح با پیشــرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصــد و ظرفیت ۲۲ میلیون تن، ۷ 
طرح با پیشــرفت فیزیکی ۶۰ تا ۹۰ درصــدی با ظرفیت ۹ میلیون تن، ۵ طرح 
با پیشــرفت فیزیکــی ۱۰ تا ۳۵ درصد و ظرفیت ۲.۵ میلیــون تن و ۹ طرح با 

پیشــرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ درصد با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن بوده است. این 
طرح ها در دولــت نهم و دهم یکی پس از دیگری افتتاح شــدند به طوری که 
تعداد مجتمع های پتروشــیمی کشور از ۱۵ مجتمع با ظرفیت ۲۰ میلیون تن در 
سال ۸۴ به ۴۶ مجتمع با ظرفیت ۵۶ میلیون تن در سال ۹۲ رسید و درآمدزایی 

باالیی به همراه داشت.
* وضع دولت یازدهم در به ارث بردن طرح های پتروشیمی اما متفاوت از 
دولت نهم بود. این دولت وارث ۶۷ طرح پتروشیمی نیمه کاره با ظرفیت ساالنه 
۵۹.۴ میلیون تن از دولت دهم بود که از این تعداد، تنها ۱۲ طرح دارای پیشرفت 
باالی ۶۰ درصد بود. این بدان معناست که اولویت دولت نهم و دهم تنها کلنگ 
زدن طرح های پتروشــیمی  بوده و اولویت دولت یازدهم پایان طرح ها. از ســال 
۹۲ تاکنون ۱۵ طرح پتروشــیمی با سرمایه گذاری ۵.۶ میلیارد دالر در کشور به 
بهره برداری رســیده که ۱۴ طرح تولیدی و یک طرح ســرویس جانبی است و 

ارزش تولیدات این طرح ها ۵.۲ میلیارد دالر با احتســاب قیمت پایه ســال ۹۰ 
اســت. به این ترتیب براساس سیاست های توسعه وزارت نفت به منظور تکمیل 
طرح های نیمه کاره، تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور از ۴۶ مجتمع در سال 

۹۲ هم اکنون به ۵۶ مجتمع با ظرفیت ۶۶  میلیون تن رسیده است.
* پتروشیمی های ایالم، لرستان، واحد اسیدسولفوریک ارومیه، مهاباد، فاز 
سوم پتروشیمی شیراز، واحد PBR/SBR تخت جمشید پارس، فاز ۲ پتروشیمی 
 MEG ،کارون، پتروشیمی تخت جمشید منطقه ویژه اقتصادی، فاز دوم کاویان
مروارید، پلی اســتایرن انتخاب، کردســتان، فاز ســوم آمونیاک و اوره پردیس، 
متانول مرجان و فاز نخست نیروگاه دماوند از طرح های صنعت پتروشیمی است 
که در دولت تدبیر و امید تاکنون افتتاح شــده اند، پتروشیمی هایی که دولت نهم 
و دهم نه تنها زحمت تکمیل آن را نکشــید بلکه اقدام به کلنگ زدن طرح های 

جدید کرده بود.

مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فنــاوری 
پتروشــیمی از تولید کاتالیست پلی پروپیلن تا پایان 

امسال خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، علی پژوهان با اشاره به اینکه 
پلنت کاتالیســت پلی پروپیلن کــه در مرکز اراک 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی نصب شده، 
هم اکنون آماده است، اظهار کرد: کارهای راه اندازی 
این پلنت آغاز شــده اســت و پیش بینی می شود تا 
پایان امســال این کاتالیســت تولید شــود.وی با 
بیان اینکه برای واگذاری کاتالیســت پلی پروپیلن 

مذاکرات مختلفی بــا مجموعه های مختلف انجام 
شــده اســت، تصریح کرد: این پلنت ظرفیت تولید 
کاتالیســت برای مصــرف یک مجتمــع صنعتی 
پتروشــیمی را دارد.مدیرعامل شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشــیمی انجام طرح GTPP کرمانشاه 
را یکــی از مهم ترین برنامه های کنونی شــرکت 
پژوهش و فناوری پتروشــیمی دانست و افزود: این 
طرح یــک واحد تبدیل گاز به متانــول، متانول به 
پروپیلن و یک واحد پلی پروپیلن دارد که تهیه ارائه 
الیسنس و اسناد مهندسی چند هفته ای است آغاز 
شــده و براساس تعهد داده شده اسناد این طرح باید 

تا پایان سال تحویل شود.پژوهان با اشاره به اینکه 
بخش زیادی از برنامه های امسال این شرکت انجام 
شده اســت، گفت: راه اندازی واحد تولید کاتالیست 
متانول برای پتروشــیمی ســبالن که قرارداد آن 
در بهار امســال منعقد شــده بود، آغاز شده است.
وی با بیان اینکه واحد کاتالیســت LL نیز به عنوان 
بزرگ ترین واحد ساخت کاتالیست به لحاظ ظرفیت 
و حجم ســرمایه گذاری تا دو ماه آینده به سرویس 
می آید، گفت: مجموعه پتروشیمی باختر مالک این 
واحد است و این واحد در پتروشیمی لرستان ساخته 
شــده و در حال راه اندازی است.مدیرعامل شرکت 

پژوهش و فناوری پتروشــیمی با اشــاره به اینکه 
بخش بزرگی از تجهیزات مورد نیاز این شــرکت از 
داخل تهیه می شود، گفت: خوشبختانه شرکت های 
فعال تأمین کننده تجهیزات مــورد نیاز کار ما زیاد 
شــدند و بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصــد تجهیزات این 
شرکت از داخل تأمین می شــود.وی با بیان اینکه 
مذاکرات شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با 
مجتمع های پتروشــیمی مختلف تداوم دارد، اظهار 
کرد: این شــرکت هم اکنون ۱۴ قرارداد فعال دارد 
و پیش بینی می شــود در چند ماه آینده چند قرارداد 

جدید برای آغاز پروژه های جدید نیز امضا شود. 

در بحث تحلیل خوراک برای 

توسعه صنعت، وضعیت ۶ الی ۷ 

خوراک در دسترس را تا سال 

۱۴۱۵ تعیین تکلیف کرده ایم

نهایی شدن دانش  PVM و طرح 

GTTP اسالم آباد غرب دستاورد 

ارزشمندی است که عملیات اجرایی 

آن به زودی با استفاده از دانش 

فنی این شرکت و تالش های انجام 

شده از سوی شرکت پژوهش و 

فناوری پتروشیمی آغاز خواهد شد

ساخت یک مگاپروژه جدید با 
ظرفیت تولید باال و سرمایه گذاری 
۷ تا ۸ میلیارد دالری با مشارکت 

هلدینگ ها در دستور کار قرار 
گرفته است و این طرح بزرگ که 

از پتروشیمی بندرامام و پتروشیمی 
شازند نیز به مراتب بزرگ تر است، 

با بهره گیری از خوراک های متنوع، 
تولید بیش از ۲۰ نوع محصول 

راهبردی را رقم خواهد زد

 در شرایطی که 

هلدینگ خلیج فارس، 

رکورددار باارزش ترین 

 شرکت بازار سرمایه ایران 

است، انتشار چنین شایعه هایی 

می تواند با هدف تاثیر موقت 

بر ارزش سهام این شرکت و 

سودجویی  عده ای خاص از 

کاهش موقتی ارزش سهام 

باشد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

پایگاه خبری اویل پرایس گزارش داد:

قوی ترین مرد نفتی ایران زیر آتش
نفــت  وزیــر  زنگنــه،  بیــژن 
باســابقه، بســیار توانمنــد و بســیار مورد 
احتــرام )داخلــی و خارجــی( ایــران، 
اکنــون بــا اســتیضاح روبه روســت.

فرآینــد  مبنــای  اتهــام   ۹
اســتیضاح اســت و مهم تریــن آنهــا، 
ــه  ــت ک ــن اس ــت بنزی ــش قیم افزای
از محرک هــای اعتراضــات اخیــر در 
ــا  ــم ب ــال ه ــه قب ــوده. زنگن ــران ب ای
اســتیضاح روبــه رو بــوده، امــا ایــن بــار 

ممکــن اســت متفــاوت باشــد.
زنگنــه یکــی از معمــاران کلیــدی 
ــران در  ــی ای ــاد مقاومت ــوی اقتص الگ
ــل  ــزوده و تبدی ــاد ارزش اف ــیر ایج مس
توســعه  بــه  فکــری  دارایی هــای 
خودکفایــی  همچنیــن  و  اقتصــادی 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــی ب ــع اصل در مناب
ایــن  در  منبــع  مهم تریــن  شــاید 
ــی از  ــرا یک ــد، زی ــن باش ــان، بنزی می
تأســف آورترین جنبه هــای تحریم هــا 
پیــش از ســال ۲۰۱۵ میــالدی ایــن بود 
کــه ایــران باوجــود منابــع غنــی نفــت 
و گاز خــود، مجبــور بــود بــرای تأمیــن 
بنزیــن خودروهــا و دیگــر وســایل 

نقلیــه، نــزد دیگــر کشــورها )بنزین( 
گدایــی کند.پــس از آن زنگنــه افزایــش 
را  ایــران  بنزیــن  تولیــد  ظرفیــت 
اولویــت مهــم خــود قــرار داد و شــخصا 
ــن  ــگاه بنزی ــاخت پاالیش ــه س در برنام
ــر  ــارس و دیگ ــج ف ــتاره خلی محــور س
کــرد  مداخلــه  مشــابه  پروژه هــای 
ــن  ــا را تضمی ــریع آنه ــل س ــا تکمی ت
کنــد. پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 
ــک  ــر ی ــه ه ــود ک ــاز ب ــه ف ــامل س ش
میلیــون   ۱۲ روزانــه  تولیــد  بــرای 

لیتــر بنزیــن یــورو ۵ و همچنیــن ۴ 
ــل  ــر گازوئی ــزار لیت ــون و ۵۰۰ ه میلی
یــورو ۴، یــک میلیــون لیتــر نفــت 
ــی  ــر ال پی ج ــزار لیت ــفید و ۳۰۰ ه س
ــن  ــل ای ــرای تکمی ــدند. ب ــی ش طراح
)بــرای  توســعه دهندگان  پــروژه، 
ــی ۳  ــه تخمین ــی از هزین ــن بخش تأمی
میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالری الزم 
بــرای ســه فــاز( از ۲۵۰ میلیــون یــورو 
ــوردار  ــی برخ ــعه مل ــدوق توس وام صن
شــدند کــه خــود زنگنــه پیشــنهاد 
آن را داده بــود. فــاز نخســت آن در 
ــالدی به طــور رســمی  ســال ۲۰۱۷ می
افتتــاح و نخســتین محمولــه آن بــرای 
ــل شــد.  ــد تحوی ــاه بع ــک م ــع، ی توزی
ــد  ــم چن ــگاه ه ــن پاالیش ــاز دوم ای ف
ــه  ــاه فوری ــاح در م ــس از افتت ــاه پ م
ــن  ــه بنزی ــالدی عرض ــال ۲۰۱۸ می س
یــورو ۵ را آغــاز کــرد. فــاز ســوم 
ــا  ــد، ام ــاح ش ــش افتت ــاه پی ــد م چن
عمــال چنــد مــاه پیــش از آن عملیــات 
ــروژه  ــرده بود.پ ــاز ک ــود را آغ ــه خ اولی
ــه  ــارس ک ــج ف ــتاره خلی پاالیشــگاه س
به طــور مســتمر از حمایــت زنگنــه 

یادداشت

استیضاح دولت منطقی نیست
سیدمسلم بهشتی نژاد
کارشناس انرژی

ــده اراده عمومــی ملــت اســت.  ــدون شــک پارلمــان، نماین »ب
ــتهای  ــل و اش ــل می ــا در مقاب ــد ت ــکیل ش ــس تش ــوال مجل اص
ــع  ــتادگی و مناف ــان، ایس ــط قدرتش ــرای بس ــا ب ــان دولت ه بی پای
جمهــور را در مقابــل دولــت نمایندگــی کنــد. پارلمــان ایــن 
ــام  ــون انج ــرای قان ــر اج ــارت ب ــذاری و نظ ــا قانونگ ــه را ب وظیف
می دهــد؛ یعنــی بــا قانونگــذاری بــرای دولت هــا ریل گــذاری 
ــن  ــا از ای ــه دولت ه ــد ک ــت می کن ــارت، مراقب ــا نظ ــد و ب می کن
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــس از افزای ــنبه پ ــوند.اولین ش ــارج نش ــل خ ری
ــدگان  ــی نماین ــود، برخ ــل ب ــس تعطی ــه مجل ــا اینک ــران، ب در ای
ــی  ــه فوریت ــی س ــه طرح ــون از ارائ ــای گوناگ ــه راه ه ــس ب مجل
بــرای توقــف افزایــش قیمــت بنزیــن ســخن گفتنــد. برخــی ماننــد 
ــد  ــالم کردن ــتند و اع ــن گذاش ــر از ای ــا را فرات ــی پ ــود صادق محم
ــد.  ــتعفا می دهن ــن، اس ــت بنزی ــش قیم ــه افزای ــش ب ــه در واکن ک
ــد  ــه نمی توانن ــد ک ــام دادن ــی پی ــی الریجان ــه عل ــر ب ــی دیگ برخ
ــد و  ــر بمانن ــس منتظ ــه مجل ــکیل جلس ــنبه و تش ــح یکش ــا صب ت
ــنبه در  ــر ش ــرای عص ــاده ب ــه ای فوق الع ــتند جلس ــت داش درخواس
ــده اند  ــان آرام نش ــی آن ــم برخ ــوز ه ــود. هن ــکیل ش ــان تش پارلم
ــه ای؟  ــه بهان ــه چ ــتند؟ ب ــت هس ــر نف ــتیضاح وزی ــال اس ــه دنب و ب
افزایــش قیمــت بنزیــن کــه خــود آنــان، پیــش از ایــن دولــت را بــه 
انجــام آن ملــزم کــرده بودند.کافــی اســت بــه اســفند ســال ۱۳۹۵ 
ــور،  ــعه کش ــم توس ــه شش ــون برنام ــی قان ــن بررس ــم، حی برگردی
همیــن نماینــدگان بــه دولــت اجــازه دادنــد کــه از ســال ۱۳۹۶ تــا 
ســال ۱۴۰۰، قیمــت بنزیــن کشــور را بــه قیمــت ۹۰ درصــد فــوب 
خلیــج فــارس افزایــش دهنــد. نماینــدگان در مــاده ۳۹ برنامه ششــم 
نوشــتند: »بــه  منظــور ارتقــای عدالــت اجتماعــی، افزایش بهــره وری 
ــت  ــا در جه ــردن یارانه ه ــد ک ــرژی و هدفمن ــرف آب و ان در مص
افزایــش تولیــد و توســعه نقــش مــردم در اقتصــاد، بــه دولــت اجــازه 
ــا و  ــایر کااله ــرژی و س ــای ان ــت آب و حامل ه ــود قیم داده می ش
خدمــات یارانــه ای را بــا رعایــت مالحظــات اجتماعــی و اقتصــادی 
و حفــظ مزیــت نســبی و رقابتــی بــرای صنایــع و تولیــدات، 
ــواد )۱(، )۲( و  ــه م ــه ب ــا توج ــال ۱۴۰۰ ب ــان س ــا پای ــج ت به تدری
ــون هدفمندکــردن یارانه هــا مصــوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصــالح  )۳( قان
ــد،  ــش تولی ــرای افزای ــد ب ــورت هدفمن ــل به ص ــع حاص و از مناب
اشــتغال، حمایــت از صــادرات غیرنفتــی، بهــره وری، کاهــش شــدت 
ــت  ــاخص های عدال ــای ش ــوا و ارتق ــی ه ــش آلودگ ــرژی، کاه ان
اجتماعــی و حمایت هــای اجتماعــی از خانوارهــای نیازمنــد و تأمیــن 
ــط در  ــرکت های ذی رب ــرمایه گذاری ش ــی و س ــای عملیات هزینه ه
ــل آورد.«در  ــه  عم ــدام الزم را ب ــاالنه اق ــای س ــوب بودجه ه چارچ
ایــن بنــد در ظاهــر صحبتــی از افزایــش قیمــت بنزیــن نشــده، امــا 
ــازه داده می شــود قیمــت آب  ــت اج ــه دول ــد: »ب ــه می گوی آنجــا ک
ــا  ــه ای را ب ــات یاران ــا و خدم ــر کااله ــرژی و دیگ ــای ان و حامل ه
رعایــت مالحظــات اجتماعــی و اقتصــادی و حفــظ مزیــت نســبی و 
رقابتــی بــرای صنایــع و تولیــدات، به تدریــج تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ 
ــا  ــردن یارانه ه ــون هدفمندک ــواد )۱(، )۲( و )۳( قان ــه م ــه ب ــا توج ب
ــدی یارانه هــا  ــون هدفمن ــد قان ــر می کن ــا را ناگزی ــد« م اصــالح کن
ــه ششــم  ــرژی در برنام ــه اصــالح قیمــت آب و حامل هــای ان را ک
بــر اســاس آن تجویــز شــده،  ببینیــم، به ویــژه مــاده یــک آن را کــه 

ــن اســت. ــه اصــالح قیمــت بنزی ــوط ب مرب
 در ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها آمده است؛

مــاده ۱- دولــت مکلــف اســت بــا رعایــت ایــن قانــون قیمــت 
ــرژی را اصــالح کنــد: حامل هــای ان

ــوره،  ــت ک ــت گاز، نف ــن، نف ــی بنزی ــروش داخل ــت ف ــف( قیم ال
نفــت ســفید و گاز مایــع و ســایر مشــتقات نفــت، بــا لحــاظ کیفیــت 
ــل،  ــامل حمل ونق ــب )ش ــای مترت ــاب هزینه ه ــا احتس ــا و ب حامل ه
ــت  ــد قیم ــر از ۹۰ درص ــی( کمت ــوارض قانون ــات و ع ــع، مالی توزی
تحویــل روی کشــتی )فــوب( در خلیــج فــارس نباشــد.بر اســاس ایــن 
ــال  ــا دو س ــران ت ــن در ای ــت بنزی ــاال قیم ــه مجلســیان، احتم مصوب
ــد،  ــر برس ــر لیت ــه ازای ه ــان ب ــزار توم ــدود ۶ ه ــه ح ــد ب ــر بای دیگ
ــت ـ  ــال ۱۳۹۸ اس ــه س ــون ـ ک ــال ۱۳۹۶ تاکن ــه از س ــی ک در حال
همیــن مجلــس بــه دولــت اجــازه افزایــش قیمــت بنزیــن را نــداده و 
در صورتــی کــه هــر دولتــی بخواهــد مصوبــه مجلــس یعنــی برنامــه 
ششــم توســعه را اجــرا کنــد، بایــد در ســال ۱۴۰۰ بــه نــاگاه قیمــت 
بنزیــن را از هــزار تومــان بــه حــدود ۶ هــزار تومــان افزایــش دهــد؛ 
ــی  ــال! در حال ــک س ــط در ی ــم فق ــر آن ه ــی ۶ براب ــی افزایش یعن
ــرد  ــور را درک می ک ــردم و کش ــرایط م ــا ش ــس واقع ــر مجل ــه اگ ک
کــه در شــرایط کنونــی تــوان و تحمــل افزایــش بنزیــن بــه عنــوان 
یــک شــاخص تورمــی در ایــران را ندارنــد، خیلــی آســان می توانســت 
مــاده ۳۹ برنامــه ششــم توســعه را اصــالح کنــد. ایــن منطقــی نیســت 
کــه هــم بــه دولــت اجــازه افزایــش قیمــت داده شــود و هــم بــرای 
ــند.در ســال های  ــته باش ــتیضاح او را داش ــش قیمــت، قصــد اس افزای
گذشــته، مجلــس هفتــم بــا چنیــن معضلــی روبــه رو بــود و بــا ایــده 
ــالح  ــعه را اص ــارم توس ــه چه ــوم برنام ــاده س ــا، م ــت قیمت ه تثبی
ــا اشــتباه. مجلــس  ــود ی کــرد؛ فــارغ از اینکــه آن تصمیــم درســت ب
هفتــم بــه ماننــد امــروز دچــار تناقــض نشــد کــه هــم اجــازه افزایــش 
بدهــد و هــم بــرای افزایــش، بــه دنبــال اســتیضاح باشــد.به نظــر مــی 
رســدحال اســتیضاح کننــدگان الزم اســت قــدری بــه عملکــرد خــود 
ــا افزایــش  ــا مخالفــت ب ــال حمایــت ی ــه دنب ــد. ایــن نوشــته ب بنگرن
قیمــت بنزیــن نیســت؛ فقــط درصــدد اســت بــا نگاهــی بــه عملکــرد 
ــی  ــه یک ــان، ب ــای آن ــی تناقض ه ــذاری و ردیاب ــس در قانونگ مجل
ــه  ــی ب ــرد تبلیغات ــی رویک ــور، یعن ــکالت کش ــه ای ترین مش از ریش

ــون و قانونگــذاری در کشــور، اشــاره ای گــذرا کنــد.« قان

استيضاح زنگنه، زامبی های نفتی و کانال های اجاره ای

همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود؛

پتروليوم تيکاف؛ نخستين رويداد نوآوری وزارت نفت

این روزها و هم زمــان با اعالم خبر 
ارائه طرح اســتیضاح وزیــر نفت، برخی از 
چهره های نفتی با سوابق درخشان در دوره 
احمدی نژاد، زبان باز کــرده و البته همان 
ادعاهایی را طرح می کننــد که پیش تر از 

زبان بزرگ ترهایشان بیان شده بود.
در ایــن مجال قصد مطــرح کردن 
نام  این اســاتید فن را نداریم، اما می توان 
به برخی ادعاهای طرح شده توسط آنها در 
کانال های اجاره ای بپردازیم.بیان فرموده اند 
که پاالیشــگاه خلیج فارس دستاورد زنگنه 
نیســت. این ســخن از زبان مدیرانی بیان 
شــده که در دوران حضــور آنها در صنعت 
با گذشت  نفت، پروژه ســتاره خلیج فارس 
هفت ســال کمتر از ۴۰ درصد  پیشــرفت 
فیزیکی داشت و اصوال به پروژه ای با ضرر 
و زیــان اقتصادی تبدیل شــده بود. حال 
پرسش اصلی از بیان کننده این جمالت این 
اســت که اگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
دســتاورد وزارت نفتی که مشکالت کهنه 
مدیریتــی در این پروژه را حــل کرده و با 
پیش بینی و تحقق منابع مالی سه فاز آن را 
عملی کرده، نیست، پس دستاورد چه کسی 
اســت؟ عدم اهتمام به پاالیشگاه ســازی 
از دیگر اتهام هایی اســت کــه این روزها 
توســط مخالفان زنگنه تکرار می شود. این 
ایراد در حالی از ســوی مخالفــان زنگنه 

طرح می شــود که پاالیشگاه سازی نیازمند 
سرمایه گذاری سنگین است. از سوی دیگر 
بر اســاس قوانین باالدســت کشور، حق 
راه اندازی بنگاه اقتصــادی جدید از دولت 
سلب شده است. بخش خصوصی داخلی و 

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

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

ایران به جای سرمایه گذاری بر میدان های 
نفتی و توسعه آنها روی پاالیشگاه سازی یا 
ایجاد واحدهای پتروشــیمی سرمایه گذاری 
تحریم ها  با  می توانست  هم اکنون  می کرد، 
مقابلــه کند. ایــن ادعا اما زمانی درســت 
بــود که دایره تحریم هــای آمریکا تنها به 
سرمایه گذاری و فروش نفت محدود می شد 
و ابعــاد پولی، بانکی و ســرمایه گذاری در 
ســایر بخش های اقتصاد ایران را شــامل 
نمی شد. از همین رو  این تصور که صادرات 
محصوالت پتروپاالیشی می تواند جایگزین 
مناسبی برای فروش نفت باشد، خیالی خام 
به نظر می رســد. ضمن آنکه صادرات ۲.۵ 
میلیون بشکه نفت )در شرایط عادی( برای 
کشوری همچون ایران با چنین ذخایر اثبات 
شــده هیدروکربوری خام فروشی محسوب 
نمی شود. واقعیت این است که ماهیگیری 
سیاسی از آب گل آلودشده ناشی از افزایش 
قیمــت بنزین، کــه وزارت نفــت در آن 
کمترین نقش را برعهده داشته، موضوعی 
نیســت که از دید تیزبین مــردم و آگاهان 
سیاســی کشــور پنهان بماند. خاصه آنکه 
امروز کسانی پرچمدار ادعاهای واهی علیه 
وزیر نفت هســتند که در کارنامه عملکرد 
آنها همراهی، چشم پوشی یا سکوت در برابر 

ویرانگران صنعت نفت خودنمایی می کند.
منبع: کانال از نفت چه خبر

نخسـتین رویـداد نـوآوری وزارت نفـت بـا عنـوان 
»پترولیـوم تیـکاف« با محوریـت به هم رسـانی حوزه های 
حضـور  بـا  و  تقاضـا  و  عرضـه  بخـش  در  فنـاوری 
شـرکت های فعـال در حوزه هـای نفـت، گاز، پاالیـش و 
پتروشـیمی، بـا اهدافـی مشـتمل بـر توسـعه، یادگیـری، 
همـکاری  بـا  فرصت سـازی  و  انتخـاب  کارآمدسـازی، 

می شـود. برگـزار  نفـت  صنعـت  پژوهشـگاه 
پژوهـش  امـور  مدیـرکل  احمدخان بیگـی،  مهـدی 
وزارت نفـت در گفت وگـو بـا شـانا، بـا  اعـالم ایـن خبـر 
افـزود: بـا توجه بـه تأکید مقام عالـی وزارت بر شناسـایی 
و آشکارسـازی چالش هـا و نیازهـای نوآورانه شـرکت های 
تابعـه وزارت نفـت، ایـن رویـداد به عنوان عامل انگیزشـی 
جهـت تشـکیل تیم هـای جـوان و اسـتارت آپی و با هدف 
ایجـاد فرصـت مناسـب بـرای ورود نخبـگان کشـور بـه 
عرصه هـای کسـب و کار فناورانه در زیسـت بـوم نوآوری 
چهـار  از  رویـداد  ایـن  گفـت:  اسـت.وی  شـده  تعریـف 
بخـش اصلـی و یـک بخش جانبی مشـتمل بر نمایشـگاه 

دانش بنیـان  شـرکت های  حضـور  )بـا  فنـاوری  عرضـه 
و اسـتارت آپ(، نمایشـگاه تقاضـای فنـاوری )بـا حضـور 
شـرکت های تابعـه وزارت نفت(، رویـداد »هر چالش-یک 
راهـکار« )بـا حضـور گروه هـای اسـتارت آپی و نخبگان(، 
رویـداد دانشـجویی پتروتسـت و اجرای تور فنـاوری ویژه 
مدیـران ارشـد بخش عملیات صنعت نفت تشـکیل شـده 
اسـت.احمدخان بیگی دربـاره بخـش نخسـت ایـن رویداد 
ایـن  نمایشـگاه عرضـه فنـاوری توضیـح داد: در  یعنـی 
بخـش، کارگـروه ارزیابـی معاونـت مهندسـی، پژوهـش 
و فنـاوری وزارت نفـت بـا دریافـت اطالعـات از معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی و همچنیـن بررسـی اسـتارت آپ های موجـود 
در پارک هـای علـم و فنـاوری، مراکـز رشـد دانشـگاه ها 
و حتـی گروه هـای مسـتعد و توانمنـد کشـور کـه دارای 
حداقـل محصـول قابـل ارائـه )MVP( بوده اند، نسـبت به 
ارزیابـی و انتخـاب کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط 
)SME( اقـدام کـرده  اسـت.وی بـا بیـان اینکـه تـالش 

شـده بـا بهره منـدی از ایـن ظرفیـت، حداقل ۵۰ شـرکت 
دانش بنیـان و اسـتارت آپ حائز شـرایط شناسـایی شـده و 
در نمایشـگاه اسـتقرار یابنـد، ادامه داد: با هـدف حمایت از 
شـرکت هـای اسـتارت آپ و نوپـا، غرفه ها بـدون دریافت 
می شـود.   داده  اختصـاص  مجموعه هـا  ایـن  بـه  هزینـه 
مدیـرکل امور پژوهـش وزارت نفت بـه توضیحاتی درباره 
نمایشـگاه تقاضـای فناوری نیـز پرداخت و گفـت: در این 
بخـش، شـرکت های تابعـه وزارت نفـت بـرای نخسـتین 
بـار در قالـب ارائـه مشـخصات تجهیـز، قطعـه و یـا ماده 
کلیـدی  نفـرات  حضـور  بـا  همـراه  موردنیـاز  شـیمیایی 
تجهیـز،  آن  بـا  مرتبـط  عملیـات  بخـش  متخصـص  و 
)عرضه کننـدگان  هـدف  جامعـه  بـه  را  خـود  نیازهـای 
فنـاوری و گروه هـای تحقیقاتـی( ارائـه و ضمـن برگزاری 
جلسـات B۲B در صـورت احـراز توانمنـدی هـر یـک از 
عرضه کننـدگان فنـاوری نسـبت بـه انعقـاد تفاهم نامـه یا 
قـرارداد اقـدام می کنند.احمدخان بیگـی در ادامـه دربـاره 
 )Reverse Pitch( رویـداد هـر چالـش- یـک راهـکار

نیـز توضیـح داد: در ایـن رویـداد یـک چالـش اصلـی بـا 
خصوصیـات بیـن رشـته ای و چنـد وظیفـه ای از سـوی 
کمیتـه برگـزاری رویـداد بـا توجه بـه چالش هـای احصاء 
می شـود.  ارائـه  هـدف  گروه هـای  بـه  و  انتخـاب  شـده 
پـس از آن راهکارهـای فناورانـه از سـوی مجموعه های 
توسـعه  از  بعـد  راهکارهـا  بهتریـن  و  ارائـه  اسـتارت آپ 
عنـوان  بـه  تجاری سـازی  قابلیـت  اثبـات  و  فنـاوری 
راهـکار برگزیـده انتخـاب و انعقـاد تفاهم نامـه/ قـرارداد 
بـا مجموعـه  تابعـه وزارت نفـت  از سـوی شـرکت های 
رویـداد  ایـن  در  می پذیـرد. همچنیـن  منتخـب صـورت 
تـالش شـده اسـت نیازهـای واقعـی حوزه هـای عملیـات 
 RFP شـرکت های اصلـی و تابعـه وزارت نفـت در قالـب
)درخواسـت ارسـال پروپـوزال( شناسـایی و در دسـترس 
قـرار  کشـور  توانمنـد  گروه هـای  و  محققیـن  جامعـه 
گیـرد.وی بـه رویـداد دانشـجویی پتروتسـت هـم کـه بـا 
هـدف ایجـاد بسـتر مناسـب جهـت رشـد و تعالـی جامعه 
جـوان و پویـای کشـور و نیـز زمینه سـازی جهـت انتقـال 

زنگنه قرار است هفته جاری در 
کمیسیون انرژی مجلس حاضر 

شود و اگر این کمیسیون از 
گفته های زنگنه قانع نشود، به 

احتمال زیاد کمیسیون استیضاح 
را به صحن مجلس می فرستد. 
نکته آزاردهنده این است که 

زنگنه نه تنها برای افزایش 
قیمت بنزین که برای هشت 
سوال دیگر هم باید پاسخگو 

باشد
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گزارش

پایگاه خبری اویل پرایس گزارش داد:

قوی ترین مرد نفتی ایران زیر آتش
برخــوردار بــود، بــه جــای برنامــه اولیــه 
روزانــه ۳۶۰ هــزار بشــکه، اکنــون 
روزانــه ۴۵۰ هــزار بشــکه میعانــات 
دریافــت  جنوبــی  پــارس  از  گازی 
ــت  ــکان داده اس ــن کار ام ــد. ای می کن
ــن  ــه ای ــم ب ــارم را ه ــاز چه ــران ف ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه کند.ب ــگاه اضاف پاالیش
دیگــر  در  فناوری هــا  بومی ســازی 
تأسیســات تولیــد بنزیــن در ایــران، 
ــادر  ــر ق ــای اخی ــور در ماه ه ــن کش ای
ــای  ــل تقاض ــور کام ــت به ط ــوده اس ب
ــد.  ــن کن ــود را تأمی ــن خ ــی بنزی داخل
طبــق اعــالم منابــع گوناگــون، ۱۰ 
ــران  ــف ای ــاط مختل ــگاه در نق پاالیش
اکنــون روزانــه ۱۱۰ میلیــون لیتــر 
بنزیــن تولیــد می کننــد کــه فراتــر 
از ۸۰ میلیــون لیتــر در روز در ســال 
گذشــته اســت.در دیگــر طــرف معادلــه 
عرضــه و تقاضــا، تقاضــای روزانــه 
ــدود  ــال ح ــه پارس ــران ک ــن در ای بنزی
ــود، امســال  ــر در روز ب ــون لیت ۸۰ میلی
ــر در روز اســت  ــون لیت حــدود ۸۶ میلی
ــل  ــران از حداق ــاب، ای ــن حس ــا ای و ب
۲۴ میلیــون لیتــر در روز بنزیــن مــازاد 

برخــوردار شــده اســت. برنامــه پــس از 
از  به دقــت  آمریکایــی  تحریم هــای 
ــش  ــاوران نزدیک ــه و مش ــوی زنگن س
ــه  ــازاد عرض ــک م ــد و ی ــی ش طراح
مســتمر و خفیــف بــرای تقاضــای 
داخلــی و بیــش از ۸ درصــد رشــد 
داخلــی ایــن تقاضــا در هــر ســال 
)طبــق محاســبات وزارت نفــت( ایجــاد 
شــد.منبع یادشــده گفتــه اســت برنامــه 
اصلــی پیــش از وضــع تحریم هــای 
آمریــکا ایــن بــود کــه ظــرف دو ســال 

ــد از  ــل ۱۰ درص ــران حداق ــم، ای و نی
مجمــوع نیــاز نفــت و نفــت گاز جنــوب 
اروپــا را تأمیــن کنــد، زیــرا تــا آن 
زمــان بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده 
ــد.  ــل می ش ــه تبدی ــن در خاورمیان بنزی
ــارج  ــام خ ــکا از برج ــه آمری ــی ک زمان
ــن  ــد، ای ــا را بازگردان ــد و تحریم ه ش
ــد  ــم تولی ــک رق ــه ی ــی ب ــه زمان برنام
تجربــی تغییــر یافــت کــه حداقــل 
بنزیــن تولیــدی در مجمــوع تأسیســات 
میلیــون  نظــر می گرفــت، ۱۰  در  را 
ــی  ــازه احتیاط ــوان ب ــر در روز به عن لیت
ــده را  ــم باقی مان ــرد و رق ــه می ک اضاف
ــت. ــر می گرف ــادرات در نظ ــرای ص ب

ــاری در  ــه ج ــت هفت ــرار اس ــه ق زنگن
کمیســیون انــرژی مجلــس حاضــر 
از  کمیســیون  ایــن  اگــر  و  شــود 
ــه  ــود، ب ــع نش ــه قان ــای زنگن گفته ه
ــاد کمیســیون اســتیضاح را  احتمــال زی
بــه صحــن مجلــس می فرســتد. نکتــه 
آزاردهنــده ایــن اســت کــه زنگنــه نــه 
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــرای افزای ــا ب تنه
ــرای هشــت ســوال دیگــر هــم  کــه ب

ــد. ــخگو باش ــد پاس بای

یادداشت

خرب

با اعتماد به سازندگان داخلی؛

 زنگ  پایان بخش فراساحل پارس جنوبی
 به صدا درآمد

»در ســال ۷۶ که به وزارت نفت آمدم توان ساخت جکت یعنی 
چهارپایه ای که عرشه روی آن گذاشته می شود، در کشور وجود نداشت 
و حتی امکان احداث یک متر لوله دریایی نیز در کشــور مطرح نبود، 
این در حالی اســت که در شرایط کنونی بالغ بر ۴ تا ۵ شرکت توانمند 
در حوزه صنعت فراســاحل و ســاخت و نصب سازه های دریایی وجود 
دارد.«؛ »ان شــاءاهلل بتوانیم این شــرکت ها )تاسیسات دریایی، صدرا، 
ایزوایکــو و صف( را پشــتیبانی کنیم تا کارهایشــان را انجام دهند و 
وظیفه  برداشــت از میدان های مشــترک را به خوبی انجام دهند که 
رهبری و مجلس و ملت نســبت به آن حساس هستند.« این دو جمله 
را از وزیر نفت بارها شــنیدیم، اما این دو نقل قول مربوط به نمایشگاه 
دستاوردهای شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در خردادماه 

۱۳۹۴ در ساختمان مجلس در بهارستان است.  
حاال بیش از چهار ســال از سخنان آن روز آقای وزیر می گذرد و 
حمایت وزیر نفت به اذعان پیمانکاران داخلی ســبب شد، ۲۰ سکوی 
پارس جنوبی در مدار تولید، ســه ســکو در آستانه تولید و سه سکو در 
آســتانه نصب قرار گیرند و ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی روزانه 

بیش از ۳۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
جدول زیر نشــان دهنده حمایت وزارت نفت در دولت یازدهم و 
دوازدهم از سازندگان و شــرکت های داخلی است که اگر نبود، صدرا 
که آن روزها در آســتانه منحل شدن قرار داشت موفق نمی شد هفت 
ســکوی پارس جنوبی را به پایان برساند و نظاره گر پیشرفت بیش از 
۹۵ درصدی ســه ســکوی دیگر فازهای پارس جنوبی باشد. سال ۹۸ 
را باید از هم اکنون ســال پایان بخش دریایی پارس جنوبی )به جز فاز 

۱۱( نام نهاد.
سکوی D فاز ۱۴و A و C فاز ۱۳ پارس جنوبی تا پایان سال ۹۸ 

نصب و راه اندازی می شوند.

انجام ۲۰۰ هزار نفر ساعت تعمیرات بدون 
حادثه در زاگرس جنوبی

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به انجام 
حدود 2۰۰ هزار نفر ساعت تعمیرات اساسی بدون حادثه در شرکت 
بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی گفت: ایــن مقدار تعمیرات 

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

آمده است.

همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود؛

پتروليوم تيکاف؛ نخستين رويداد نوآوری وزارت نفت

تاکيد دولت بر نيروگاه های بادی

دانشـجویان  بـه  صنعـت  خبـره  متخصصـان  تجربیـات 
خـالق و عالقه منـد تعریـف شـده اسـت هـم اشـاره کرد 
و دربـاره تـور فنـاوری ویژه مدیران ارشـد بخـش عملیات 
صنعـت نفـت توضیـح داد: ارتبـاط و تعامـل نزدیـک بـا 
مدیـران ارشـد بخش هـای مختلـف صنعت نفـت همواره 
از دغدغه هـای اصلـی بخش هـای عرضـه فنـاوری بـوده 
اسـت. بـه همیـن منظـور، بـرای نخسـتین بـار در ایـن 
رویـداد تـالش شـده اسـت تـا بـا برنامه ریـزی هدفمنـد 
نسـبت بـه حضور مدیـران ارشـد عملیاتی از شـرکت های 
تابعـه وزارت نفت در روزهای برگزاری نمایشـگاه و بازدید 
نمایشـگاهی  حاضـر  مجموعه هـای  غرفه هـای  از  آنـان 
همـراه بـا کارگـزار فنـاوری )به عنـوان نهـاد واسـط آشـنا 
بـا نیازمندی هـای بخـش صنعـت و آگاه از دسـتاوردهای 
گیـرد. صـورت  مناسـب  اقدام هـای  عرضـه(  بخـش 

پترولیـوم تیـکاف همزمـان بـا هفتـه پژوهـش در مرکـز 
 همایش هـای بین  المللـی پژوهشـگاه صنعت نفـت برگزار 

خواهد شد.

پتانسیل ایران برای انرژی های تجدیدپذیر باعث شده 
است سهم این انرژی ها در ســبد تامین انرژی ایران روز به 
روز بیشــتر شود، در این راســتا آمارها حاکی از آن است که 
بــرای احداث نیروگاه های بادی در کشــور ۳۰ هزار مگاوات 
ظرفیت مطالعه شــده وجود داشته و در حال حاضر حدود ۳9 
درصد نیروگاه های تجدیدپذیر به نیروگاه های بادی اختصاص 

دارد.
جهان به سمت انرژی های تجدیدپذیر گام برمی دارد 
و ایران کشــور پر پتانســیلی از لحاظ انرژی های نو مانند 
انرژی های خورشــیدی و بادی است. در این میان درحالی 
که انرژی های تجدیدپذیر سیاســت قطعی مجلس و دولت 
اســت، طبق بررسی های انجام شده در بخش باد حدود ۳۰ 
هزار مگاوات ظرفیت مطالعه شده وجود دارد که بسیار قابل 

توجه است.
آمارها حاکی از آن اســت که ۴۵ درصد نیروگاه های 
تجدیدپذیر کشــور از نوع خورشــیدی، ۴۰ درصد از نوع 
بــادی، ۱۲ درصــد از نــوع برق آبی کوچــک، دو درصد 
از نــوع بازیافت حرارتی و یک درصد نیز از نوع زیســت 
توده اســت.تاکنون از منابع تجدیدپذیر حدود سه میلیارد 
و ۵۶۶ میلیون کیلووات ســاعت، انرژی تولید شده که این 
میزان تولید برق توانسته از انتشار حدود دو میلیون و ۴۶۱ 
هزار تن گاز گلخانه ای در کشــور بکاهد. این میزان تولید 
انرژی های نو باعث شــده بیش از یک میلیارد مترمکعب 
از مصرف سوخت های فســیلی در ایران کاسته و بیش از 
۷۸۵ میلیــون لیتر در مصرف آب نیز صرفه جویی شــود.

هم اکنون ۳۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در 
حال احداث اســت و ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 

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

اختصاص دارد.

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

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

بودند.

زنگنه یکی از معماران 

کلیدی الگوی اقتصاد 

مقاومتی ایران در مسیر 

ایجاد ارزش افزوده و 

تبدیل دارایی های فکری به 

توسعه اقتصادی و همچنین 

خودکفایی در منابع اصلی 

به شمار می رود



شنبه 16 آذر ماه 1398 
 شماره 701

10
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

گفتمان

تشریح عملکرد شش ماهه مراکز درمانی 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 

عملکرد شش ماهه نخست سال 
جاری برخی از مراکز درمانی بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران تشریح 

شد . 
به گــزارش پایگاه روابط عمومی 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت 
گچســاران ؛ رئیس بهداشت و درمان 
صنعــت نفت گچســاران گفــت : در 
۶ ماه منتهی به شــهریورماه امســال 
، ۲۱۷ هــزار و ۶۷۷ نفــر با مراجعه به 
مراکز درمانی بهداشت و درمان صنعت 
نفت ، زیرپوشــش خدمات درمانی قرار 

گرفتند .
دکتــر محمدمحمدی افزود : این 
بیمــاران برای انجــام مراحل درمانی 
خود به بیمارســتان  ۶۴ تختوابی بعثت 
صنعت نفــت ، درمانگاه های عملیاتی 
، درمانــگاه های شــهری ، کلینیک 
تخصصــی ، کلینیک دندانپزشــکی ، 
داروخانه ها ، مرکز طب کار و سالمت 
مراجعه  روانپزشکی  مشاوره  کلینیک  و 
کردند که بیشــترین حجم مراجعات به 
بیمارســتان ۶۴ تختوابی بعثت صنعت 

نفت گچساران بوده است .
وی با بیان اینکه ۶۱ پزشک هم 
اکنون مشــغول ارائــه خدمات درمانی 
به کارکنــان و خانواده های شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز گچســاران 
هســتند ، گفت : این افراد شــامل ۲۶ 
پزشــک عمومی ، ۲۳ متخصص ، ۱۱ 
دندانپزشــک  و ۱ متخصــص و جراح 

فک و صورت هستند .
این   : کرد  اظهــار  دکترمحمدی 
پزشــکان در ۱۷ مرکز درمانی و یک 
بیمارستان ۶۴ تختخوابی در نوبت های 
صبح و عصر کار ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانــی را بــه کارکنــان و خانواده 
های شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

گچساران بر عهده دارند .
افزایش مراجعات به داروخانه ها

رئیس خدمات داروئی بهداشــت 
و درمــان صنعت نفت گچســاران از 
افزایــش مراجعات بــه داروخانه های 

مراکز درمانی خبر داد .
آمار  زاده  صالح  عبدالرسول  دکتر 
مراجعین به داروخانه های بهداشــت و 
درمان صنعت نفت گچساران در شش 
ماهه اول ســال را ۷۰ هزار و ۲۴۷ نفر 
اعالم کــرد و گفت : این آمار در مدت 
مشابه سال گذشته ۶۸ هزار و ۱۱۷ نفر 
بوده اســت که افزایش ۳ درصدی را 

نشان می دهد . 
وی آمــار مراجعه کننــدگان در 
فروردیــن ماه را ۱۱هزار و ۶۸۵ مورد ، 
اردیبهشت ماه را ۱۳هزار و ۴۶۹ مورد 
، خردادمــاه را ۱۰هــزار و ۵۲۶ مورد ، 
تیرماه را ۱۱هزار و  ۴۱۵مورد ، مردادماه 
را ۱۱هزار و ۱۰۲مورد و شهریور ماه را 

۱۲هزار و  ۵۰مورد عنوان کرد .
رئیس خدمات داروئی بهداشــت 
و درمان صنعت نفت گچســاران اظهار 
داشت : ۱۰۰درصد مراجعه کنندگان به 
داروخانه های بهداشت و درمان صنعت 
نفــت که بیمــاران یا همراهــان آنها 
هستند با نسخه دارو دریافت می کنند .

اکنون   : افــزود  زاده  دکتر صالح 
۳ داروخانه در حال خدمت رســانی به 
جمعیت تحت پوشش بهداشت و درمان 

صنعت نفت گچساران هستند .
مراجعه حدود 2۱ هزار نفر به کلینیک 

تخصصی
مســئول کلینیک های تخصصی 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت 
گچســاران اعالم کرد : از ابتدای سال 
جاری تا پایان شــهریور ماه حدود ۲۰ 
هزار  و ۹۶۲ نفر به کلینیک تخصصی 

مراجعه کرده اند .
صغری صادقی گفت  : بیشــترین 

فراوانــی مراجعه کننــدگان مربوط به 
اردیبهشــت ماه با ۴ هزار و ۴۳۶ مورد 
و کمترین مربوط به فروردین ماه با ۲ 

هزار و ۸۸ مورد بوده است .
کلینیــک   : کــرد  اضافــه  وی 
تخصصی بیمارستان بعثت صنعت نفت 
دارای ۲۳ تخصــص شــامل داخلی ، 
اطفال ، جراحی زنان و زایمان ، جراحی 
عمومی ، ارتوپــدی ، داخلی ، ارولوژی 
، نورولوژی ، چشــم ، اعصاب و روان ، 
پوست ، گوش، حلق و بینی ، بیهوشی 

، قلب و جراح مغز و اعصاب است .
فعالیت متخصص و جراح فک و 
صورت در کلینیک دندانپزشکی 
بهداشت و درمان صنعت نفت 

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

است . 
ارائه خدمات دندانپزشکی به بیش از 

۱۶هزار نفر
دکتــر عبدالصاحــب بــاوی در 
ادامه گفت : در شــش ماهه نخســت 
ســال جاری ۱۶و  ۱۶۷نفــر خدمات 

دندانپزشکی را دریافت کردند .
: بطور میانگین روزانه  افزود  وی 
۸۹ بیمــار در نوبت های صبح و عصر 
برای دریافت خدمات به کلینیک ویژه 
بهداشت و درمان صنعت  دندانپزشکی 

نفت گچساران مراجعه می کنند .
ایــن مرکز   : وی تصریــح کرد 
درمانی در نوبت های صبح و عصر به 
کارکنان و خانــواده های صنعت نفت 
گچساران خدمات دندانپزشکی از جمله 
کشــیدن دندان ، ترمیم ، جراحی بافت 
سخت و نرم ، درمان ریشه ، رادیوگرافی 
PA/BW ، جرم گیری ، پروفیالکسی ، 
حذف پوسیدگی و پانسمان ، پالپوتومی 

و پالپکتومی ارایه می کند . 
دکتــر بــاوی اظهار کــرد : هم 
اکنون۱۰ یونیت دندانپزشــکی در این 
کلینیک فعال است که در نوبت کاری 
صبح ۸ دندانپزشک عمومی و در نوبت 
عصر نیــز ۲ دندانپزشــک عمومی به 
کارکنان و خانــواده های صنعت نفت 

گچساران خدمات ارایه می کنند . 
دندانپزشــکی  کلینیک  رئیــس 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت 
گچساران همچنین گفت : در راستای 
خدمــات بــه کارکنان شــرکت بهره 
بــرداری نفت و گاز گچســاران ، یک 
برای  دندانپزشــکی  یونیت  دســتگاه 
تجهیز مرکز ســالمت کار بهداشت و 
درمان صنعت نفت گچساران تهیه و در 

این مرکز نصب شده است .

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

مراجعه ۱2۷۴۶ نفر به آزمایشگاه 
بیمارستان بعثت صنعت نفت 

گچساران
مســئول آزمایشــگاه بیمارستان 
بعثت صنعت نفت گچساران گفت : از 
ابتدای فروردین ماه تا پایان شــهریور 
ماه  ۱۲۷۴۶ نفر به آزمایشــگاه مراجعه 

نموده اند .
محمدرضــا طاهری نــژاد اظهار 
داشــت : تعداد آزمایشــات انجام شده 
بعثت صنعت  بیمارستان  آزمایشگاه  در 
نفت گچســاران در بازه زمانی یاد شده 

۱۰۸هزار و ۱۲۳ قلم بوده است .
به گفتــه ی طاهری نژاد ماهیانه 
به طور متوســط افزون بر ۱۸هزار قلم 
آزمایــش در این واحد بــرای بیماران 
ســرپایی مراجعه کننده و بســتری در 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 

صورت می گیرد .
وی ادامــه داد : حدود ۸۵ درصد 
آزمایش هایــی کــه پزشــکان تجویز 
و نســخه می کننــد در آزمایشــگاه 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 

قابل انجام است .
وی گفت : آزمایشگاه بیمارستان 
بعثت صنعت نفت گچساران از محدود 
آزمایشــگاههای ســازمان بهداشت و 
درمــان صنعت نفت اســت که در آن 
آزمایشات تخصصی هورمونی از جمله 
تومور مارکرهــا ، هپاتیــت ، تیروئید 
، هورمون هــای جنســی و ... انجام 
نژاد خاطر نشــان  می پذیرد .طاهری 
کرد : بخش های هورمون شناســی ، 
بیوشــیمی ، میکروب شناسی ، تجزیه 
ادرار ، بانک خون و ... در آزمایشــگاه 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 

فعال است .
مســئول آزمایشــگاه بیمارستان 
بعثت صنعــت نفت گچســاران افزود 
: در حــال حاضــر ۱۵ نفــر شــامل 
متخصــص پاتولــوژی و کارشــناس 
آزمایشگاه  واحد  در  آزمایشگاهی  علوم 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 

فعالیت دارند .
درمان ۸2۰۰ بیمار در اورژانس 

بیمارستان بعثت گچساران
مسئول واحد اورژانس بیمارستان 
بعثت صنعت نفت گچساران گفت : ۸ 
هزار و ۲۰۰ بیمار از ابتدای سال جاری 
تا پایان مردادمــاه در بخش اورژانس 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 

درمان شدند .
 : تابــان حکمتی اظهار داشــت 
در شش ماهه نخســت سال جاری ۸ 
هزار و ۲۷۰ نفر از مراجعه کنندگان به 

اورژانس بیمارستان بعثت صنعت نفت 
درمان  به صورت ســرپایی  گچساران 

شدند .
وی با اشــاره به اینکه هر نوبت 
کاری بــا یک پزشــک عمومی و یک 
پزشک اورژانس خدمات ارایه می شود 
افــزود : در این مــدت ۹۳۰ بیمار در 
بخش اورژانس بیمارستان بعثت صنعت 

نفت گچساران بستری شدند .
حکمتی یادآوری کرد : در شــش 
ماهــه گذشــته ۴۰ ماموریت توســط 
آمبوالنس های واحــد اورژانس انجام 

گرفت .
حکمتی یادآور شــد : هم اکنون 
بخش اورژانس بیمارستان بعثت صنعت 
نفر پزشک  نفت گچساران دارای یک 
متخصص طب اورژانس ، ۵ نفر پزشک 
عمومی ، ۱۰ پرستار و ۴ نیروی خدمات 
است که در ۲۴ ســاعت شبانه روز به 
بیماران و مراجعان خدمات درمانی ارایه 

می دهند .
انجام ۸ هزار و 9۵ جلسه توانبخشی 

در بیمارستان بعثت صنعت نفت 
گچساران

توانبخشــی  مرکــز  مســئول 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت : طی شــش ماهه نخست سال 
جاری  ۸ هزار و ۹۵ جلســه توانبخشی 

به بیماران ارائه شد .
دکتر ایرج بکیار اظهار داشــت : 
از ابتدای ســال جاری تا پایان شهریور 
ماه تعداد یکهــزار و ۱۱ بیمار در قالب 
۸ هــزار و ۹۵ جلســه از خدمات مرکز 
توانبخشــی بیمارســتان بعثت صنعت 

نفت گچساران بهره مند شدند .
وی افــزود : از این تعداد۷ هزار و 
۵۳۱ جلسه درمانی فیزیوتراپی و ۵۶۴ 

جلسه کاردرمانی بوده است .
ایــن مســئول در ادامه بــا بیان 
اینکه مرکز توانبخشی بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچساران به جدیدترین و 
پیشرفته ترین دستگاهها از جمله شوک 
درمانی ، لیزر ، دیاترمی و... مجهز بوده 
، اظهار داشــت : در ایــن مرکز از به 
از جمله   روزترین تکنیکهــای درمانی 
ســوزن خشــک توســط کادر درمان 
استفاده می شــود .دکتر بکیار با اشاره 
به اینکه در حال حاضر ۸ تخت درمانی 
در مرکز توانبخشــی بیمارستان بعثت 
صنعت نفت گچســاران داریم ، گفت : 
این مرکز حداقل بــه ۴ تخت درمانی 

دیگر نیاز دارد .
وی بیان کــرد : این مرکز جهت 
کاهــش زمان نوبت دهــی به صورت 
مداوم از ساعت هفت صبح تا ۱۹ برای 

ارائه خدمات به بیماران فعال است .
توانبخشــی  مرکــز  مســئول 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
تصریح کــرد : هم اکنون یک دکترای 
حرفه ای فیزیوتراپی و ۴ فیزیوتراپ در 
مرکز توانبخشــی فعالیت و به بیماران 

خدمات فیزیوتراپی ارایه می کنند . 
ارائه خدمات به بیش از ۷هزار نفر در 
بخش رادیولوژی بیمارستان بعثت 

صنعت نفت گچساران
رادیولــوژی  بخــش  مســئول 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت : در شــش ماهه نخست امسال 
به ۷ هزار و ۸۰ نفر از بیماران خدمات 

رادیولوژی و سونوگرافی ارائه شد .
رزیتا آقایی بــا بیان اینکه بخش 
رادیولــوژی بیمارســتان بعثت صنعت 
پیشــرفته  به  نفت گچســاران مجهز 
ترین و بروزترین دســتگاه ها از جمله 
ســونوگرافی   ، دیجیتال  رادیولــوژی 
مدرن ، ماموگرافی دیجیتال ، دســتگاه 
، رادیولوژی  پانورکس و ســفالومتری 
پرتابل و رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ 
است ، اظهار داشــت : این دستگاه ها 
نقش مهمی در ارتقای خدمت رســانی 

به بیماران دارد .
آقایــی ادامــه داد : در راســتای 
خدمات رســانی به بیماران در شــش 
ماه نخســت امســال حدود ۳ هزار و 
۵۴۰ مــورد رادیولــوژی دیجیتال ، ۲ 
هزار  و ۹۶۰ مورد ســونوگرافی و ۵۸۰ 
مورد عکسبرداری دندان و فک در این 

بخش صورت گرفته است .
تصویربرداری  بخش   : افزود  وی 
)رادیولوژی( به صورت ۲۴ ســاعته و 
واحــد ســونوگرافی ۳ روز در هفته از 
ساعت ۹ صبح الی ۱۲و سایر روزها به 
صورت کشیک به بیماران خدمات ارائه 

می دهد .
رادیولــوژی  واحــد  مســئول 
بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
یادآور شــد : یک دســتگاه رادیولوژی 
پرتابل از ســال ۹۲ تاکنون به صورت 
۲۴ســاعته به بیمارانــی که در بخش 
هــای ویژه و امکان جابــه جایی آنان 

مقدور نیست خدمات ارائه می دهد .
آقایی تصریح کرد : ۸ نفر شــامل 
کارشــناس  و  رادیولوژی  متخصــص 
رادیولــوژی  بخــش  در  رادیولــوِژی 
بیمارســتان بعثت صنعت نفت مشغول 

فعالیت هستند .
کاهش ۱۳ درصدی اعزام بیماران به 

سایر مراکز درمانی 
بیمارستان  اعزام  واحد  مســئول 
بعثت صنعت نفت گچســاران با اعالم 
آمار اعزام بیماران این بیمارســتان در 
شش ماهه نخست ســال ۹۸ به سایر 
مراکز درمانی از کاهش این آمار نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته خبر داد . 

پروانه دیانی ، آمار بیماران اعزامی 
این بیمارســتان در شش ماه منتهی به 
شهریور ماه را اعالم کرد و گفت : این 
آمار نســبت به مدت مشــابه سال ۹۷ 

روند کاهشی داشته است .
وی افــزود : تعداد اعــزام های 
انجام شده به ســایر مراکز درمانی در 
طی مدت یاد شــده ۱۰۷۰ مورد بوده 
که در مقایسه با سال ۹۷ با کاهش ۱۳ 

درصدی روبرو شده است . 
دیانی بــا یادآوری ایــن که این 
اعزام ها به مراکز درمانی شیراز ، اهواز 
و تهران بوده اســت ، افزود : بیشترین 
فراوانی اعزام مربوط به تیر ماه با ۲۲۶ 

مورد می باشد .
بیمارستان  اعزام  واحد  مســئول 
بعثت صنعت نفت گچساران یادآور شد 
: بــا افزایش فعالیت های بیمارســتان 
بعثت صنعت نفت در ســال های اخیر 
اعزام بیمــاران از این مرکــز درمانی 
یافته  به دیگر مراکز درمانــی کاهش 
اســت .در حال حاضــر جمعیت تحت 
پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچســاران افزون بر ۱۳ هزار نفر می 

باشد .

اخبار

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

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

 به گزارش واحــد روابط عمومی بهداشــت ودرمان صنعت نفت 
اصفهان؛ دکتر نومهر امامــی رئیس این مرکز ضمن ارائه توضیحات در 
خصوص انــواع بیماری های مزمن و میــزان کنترل در جمعیت تحت 
پوشش، گزارشــی از طرح های عملیاتی،پزشک خانواده و دندانپزشکی 
خانواده ارائه کرد. وی با اشاره به دستیابی اطالعات بیماران مزمن تحت 
پوشش و کنترل آنان با استفاده از پزشکی خانواده و نرم افزار سخن افزود 
: جهت کاهش نوبت  انتظار در کلینیک های تخصصی اقداماتی در حال 
انجام است و با انجام طرح سالمت دهان و دندانپزشکی خانواده امید است 

در آینده نزدیک زمان انتظار این خدمات نیز کاهش یابد.
 دکتر امامی به مراحل پایانی و تکمیل پروژه پلی کلینیک تخصصی 
هزار جریب اشاره کرد و گفت:این منطقه با هماهنگی های الزم در ستاد 

سازمان در صدد است تا بیمارستان شاهین شهر را راه اندازی نماید.
رئیس بهداشت ودرمان ضمن تشریح فعالیت های مرکز مشاوره و 
اهمیت آن در سالمت شاغلین و خانواده ها، خواستار حمایت و پشتیبانی 

شرکت ها  از این مرکز شد. 
وی در ادامه از شرکتهایی که مراکز سالمت کار در آنها مستقر است 
درخواســت کرد تا همانند گذشته همراه بوده و به تعهدات خود در قبال 

خدمات ارائه شده عمل نمایند.
این مقام مسئول در واکنش به اظهارات حاکی از تشکر مدیر منطقه 
عملیات انتقال گاز مبنی بر آثار مثبت بازدید رئیس بهداشــت و درمان و 
هیئت همراه از ایستگاه های انتقال گاز و رفع مشکالت درمانی کارکنان 
آن مجموعه ها ، اظهار داشت : این بازدید ها ادامه خواهد داشت و تالش 
ما اســت این بازدیدها در مراکز انتقال نفت زیر مجموعه خطوط لوله و 

مخابرات نیز طبق برنامه ریزی و به صورت دوره ای انجام شود. 
دکتر امامی در ادامه ضمن تشــریح اقدامات انجام شده برای بیمه 
تکمیلی نیروهای پیمانکاری ، از سایر مدیران شرکتها درخواست کرد که 
با همکاری همدیگر و پس از طی کردن مراحل قانونی، یک بیمه گذار را 
انتخاب تا بتوان با توجه به افزایش آمار نیروهای پیمانکاری از تسهیالت 

بیمه گذار منتخب بهره مند شد. 
به میزبانی بهداشت ودرمان صنعت نفت شمال 
کشور جلسه مدیران ارشد نفتی منطقه شمال 

برگزار شد 

نتایج معاینات دوره ای کارکنان ، از ابعاد مختلف و وضعیت سالمتی 
کارکنان تحت پوشش در جلسه مدیران ارشد نفتی منطقه شمال با حضور 
رئیس بهداشــت ودرمان نفت شمال کشــور مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفت . 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان صنعت نفت شمال 
کشور ،دکتر بهزاد نوریان هدف از این بررسی را آشنایی با اهداف معاینات 
دوره ای عنوان کرد و گفت : در انجام معاینات دوره ای غربالگری سالمت 
عمومی ، غربالگری ســالمت روان ، شناسایی و تایید بیماریهای شغلی 

ثبت و ارائه میشود.
وی اظهار داشــت: معاینات شغلی به صورت دوره ای و معمواًل هر 
سال یکبار انجام می شود و از برنامه ها و اولویت ها برای تضمین سالمت 

و ایمنی کارکنان در محیط کار است .
رئیس بهداشت ودرمان نفت شمال کشور اظهار داشت : نتایج این 
بررسی نشــان میدهد که رعایت اصول و الزامات اجرای دقیق معاینات 
دوره ای منجر به تشخیص زودهنگام بیماریهای شغلی و باعث پیشگیری 

از پیشرفت این بیماریها است.
دکتر نوریان عدم شناسایی به موقع بیماری ها را از عوامل افزایش 
هزینــه های درمان ، غیبــت از کار کارکنان و کاهش بهره وری نیروی 
انســانی عنوان کرد و گفت : معاینات دوره ای باعث حفظ و ارتقا بیشتر 

سالمت کارکنان و کمک به افزایش بهره وری خواهد شد.
وی با تاکید بر کنترل درمان و اهمیت خود مراقتبی  توســط بیمار 
بیان داشــت :نقش پزشکی خانواده ، بهداشــت خانواده ، دندانپزشکی و 

کلینیک های تخصصی بسیار مهم و تاثیر گذار در این روند می باشد.
دکتر نوریان  ادامه داد: با توجه به محیط های پر مخاطره واحدهای 
عملیاتــی و حتی ســتادی صنعت نفت، انجام معاینات شــغلی تنها راه 

پیشگیری از بیماری ها و آسیب های شغلی محسوب می شود. 
رییس بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور  با بیان این که 
نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه صنعت نفت است اضافه  کرد: حضور 
مدیران در برنامه های معاینات شــغلی در ایجاد انگیزه و حضور بیش از 
پیش کارکنان در چنین برنامه هایی تاثیر بسزایی دارد و امیدواریم مدیران 
و روســا ضمن حضور به موقع خود برای انجام معاینات نسبت به ارجاع 

کارکنان زیر مجموعه به طب صنعتی، اهتمام ویژه ای داشته باشند . 
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تحلیل

تعامل فناوری های دیجیتال و صنایع نفت و گاز
دکتر حمید دوست محمدیان

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

امر برای ایجاد انگیزه در ایشان کافیست.

5-5- کاربرد ICT  در مدیریت حقوقی و امور قرارداد های  ��
طرحها و پروژههای نفت و گاز

کنترل و بررسی حقوقی انواع قراردادهای برگزاری 
مناقصــات و مزایده هــا، خرید و فروش و ســایر موارد 

مرتبط.
6-5- کاربرد ICT  درسیستم دیسپچینگ گاز ��

شــبکه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شــامل 
اینترانت، شــبکه های محلی   و شــبکه های گسترده   
است. عالوه بر کاربردهای شبکه، در داخل شرکت های 
تابعه صنعــت نفت از مهمترین کاربردهای شــبکه در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می توان به شبکه گسترده 
سیستم دیســپچینگ گاز و همچنین شــبکه یکپارچه 
سیستم هوشمند سوخت اشاره کرد. ساختار دیسپچینگ 
ملــی گاز بــا هدف جمــع آوری اطالعات مــورد نیاز 
بصورت لحظه ای در یک نقطه، مشــاهده اطالعات و 
تصمیم گیری و ارســال فرامیــن الزم به همراه ذخیره 
ســازی و نگهداری اطالعات و تهیه گزارشــات لحظه 
ای و دوره ای، شــکل گرفته و بعنوان ابزاری قوی در 
تصمیم گیری مدیریت نقش بســزایی را بازی می کند. 
سیستم دیسپچینگ به جهت استفاده از منابع عظیم گاز 
کشــور، وجود مصرف کنندگان متعدد )خانگي، صنایع، 
نیروگاهها، صادرات( و شبکه گسترده انتقال گاز از تولید 
تا توزیع، نشــان دهنده پیچیدگیها و دشواریهاي موجود 
در امر نظارت بر حجم و کیفیت تولید گاز، نحوه انتقال و 
میزان مصرف آن در سطح کشور و ایجاد توازن )باالنس 

شبکه گاز کشور( مي باشد.
هماهنگــي، کنترل و نظارت بر تولیــد، انتقال و 
توزیع گاز طبیعي توسط مدیریت دیسپچینگ و از طریق 
مرکز کنترل دیســپچینگ ملي گاز انجام مي گیرد. این 
سیستم یک سیستم سلسله مراتبی در سطح کل شرکت 
ملی گاز بوده که شــامل ســه الیه مرکز کنترل ملی و 
مرکز عملیات میانی  و  مرکز گاز رسانی  می باشد. شکل 
زیر نمایی از این ساختار و نحوه انتقال اطالعات بین سه 

الیه مذکور را نمایش می دهد.

شکل شماره۵-۱
بخشهای عمده این سیستم عبارتند از: 

۱-۶-۵-پایانه های راه دور:    در ایستگاهها 
جهت جمــع آوری اطالعات آنالوگ و دیجیتال و آماده 
نمودن آنها جهت ارســال بــه مرکز قــرار گرفته اند. 
 RTU ســیگنالهای الزم پس از جمــع آوری از فیلد به
منتقل می گردند. در این RTU هــا عمدتًا توزیع بگونه 
ای اســت که پردازشــگر اصلی برای کارهای مهمتر 
آماده باشد. ماژولهای I/O،   وظیفه Scan اطالعات را 
 Processبعهده دارند. سپس اطالعات جدید به ماژول
فرســتاده شده و این ماژول با یک پروتکل تعریف شده 
)IEC ۸۷۰-۵-۱۰۱(  اطالعــات را بــه مراکز باالیی  

IOC( یا )GSC منتقل می کند.
جهت  مخابراتــی  2-۶-۵-کانالهــای 
ارتباط پایانه های اصلــی MTE با RTU  ها و 

دیگر مراکز: برای ارتباط RTU ها با IOC  و GSC ها 
و همچنیــن خطوط داخلی شــبکه از خطوط  دیجیتال 

وآنالوگ  و شماره گیری  استفاده می شود.
۳-۶-۵-پایانه های اصلی در مراکز جهت 
پردازش، نمایش و بایگانی اطالعات دریافتی 
از RTU  ها: پس از رسیدن اطالعات از RTU به مراکز 
 RCI.می شود RCI وارد یک اینترفیس مخابراتی به نام
بطور فیزیکی یک کامپیوتر می باشــد و شامل ۴ پورت 
RS۲۳۲ برای اتصال به RTU  ها و یک پورت خروجی 
RJ۴۵ برای اتصال به شبکه می باشد. به ازای هر چهار 
RTU یــک RCI داریم. تعــداد RCI های هر مرکز به 
تعداد RTU  های آن بستگی دارد.RCI پردازشی انجام 
نمی دهد و مطابق پروتکلهای تعریف شده Packet های 
 Server اطالعاتی را تشــکیل می دهد.پردازش توسط

انجام می شود.
 ViewStar افزار کاربردی نرم   -۵-۶-۴

۷۵۰
در پــروژه دیســپچینگ گاز در هر مرکز یک نرم 
 ViewStar افزار  شــبکه جمع آوری اطالعات  به نام
۷۵۰ وجود دارد که امور بانک اطالعات را بعهده داشته 
و کلیه فرمانها و پردازش ها را انجام می دهد. برای اینکه 
ViewStar ۷۵۰ در مراکــز مختلف همگی یک زمان 
را نشــان بدهند بگونه ای که اگر اتفاقی در یک محل 
افتاد، ثبت زمانی این اتفاق در مراکز مختلف دقیقًا یک 
زمان باشــد از سیســتم موقعیت یاب جهانی  استفاده 
می شــود.View Star ۷۵۰، یک نرم افزار سیستم هاي 
SCADA  مي باشد که سلســله مراتبي چندالیه بوده 
وتحت سیستم عامل Solaris ۸ )که یک سیستم عامل 
۶۴ بیتي اســت( کار مي کند و جهت نظارت و کنترل 

شبکة گاز کشور به کار مي رود.
ایــن نرم افزار در مرکز کنترل دیســپچینگ ملي 
گاز )NCC(  و مرکز کنترل اضطراري )ENCC(  و ۳۵ 
مرکز میانــي IOC  و GSC نصب و مورد بهره برداري 
مي باشــد. قابلیت سلسله مراتبي چندالیة این سیستم، 
این امکان را فراهم مي ســازد که اطالعات فیلد، پس 
از پردازش در مراکز الیة پائین به باال ارســال گردد که 
باعث کم شــدن حجم اطالعات ارســالي و نیز کاهش 
ترافیک خطــوط مخابراتي مي گردد و همچنین امکان 
ارســال اطالعات به چند مرکز بطور همزمان نیز مقدور 

مي باشد.
7-5-کاربرد ICT در مدیریت عملیات نفت و گاز ��

برنامه ریزی جهت امور عملیات نفت و گاز، ساخت 
جاده، سیم خاردار، ساخت مهمانسرا، امور عمرانی و پی 
سازی پاالیشــگاه، نیروگاه ها، نگهداری سکوها، تأمین 
 OS  امکانات و سایر موارد مرتبطبا استفاده از نرم افزار

به کمک ICT انجام می پذیرد.
8-5- کاربرد ICT در مدیریت توســعه منابع انسانی در  ��

صنعت نفت و گاز
برنامه ریزی و مدیریت منابع انســانی در صنعت 
نفت،  آموزش و بهینه بدنه ســازمان و بررسی ساختار 
سازمانی و بررسی و تجزیه تحلیل اطالعات جمع آوری 
 ICT به کمک  IS و OS  شده و اســتفاده از نرم افزار

امکان پذیر است.
9-5- کاربرد ICT در مدیریت پشتیبانی ترابری دریایی،  ��

هوایی و خشکی طرح ها و پروژه های نفت و گاز

کنترل تردد شناورها، بالگردها و خودروها،  تأمین 
ســوخت و کنترل وضعیت آب و هوا)هواشناسی( برای 
مدیریــت تردد و ترابــری دریایی و هوایی شــناورها.  
 OS,IS,MS و نــرم افزار هاي ICT بالگردها به کمک

انجام می پذیرد.
10-5- بکارگیری سیســتم اطالعــات جغرافیایی  در  ��

مدیریت نشت گاز
GIS     یک سیستم اطالعات جغرافیایي است که 
به ما اجازه مي دهد تا با مشاهده و طرح سوال،  تفسیر 
تصاویر ساخته شده در بســیاري از زمینه ها به روابط و 
الگوهایي دســت یابیم که در غالب نقشه ها،  نمودارها 
و گزارش ها به ســرعت و به آســاني به حل مشکالت 
بپردازیم به عبــارت دیگر در سیســتم GIS، موقعیت 

جغرافیایي، یک مشخصه اصلي و مهم است.
سیســتم اطالعات جغرافیایي )GIS( یک سیستم 
کامپیوتــر مبنا مي باشــد که به عنــوان یک مجموعه 
متشکل از ســخت افزار، نرم افزار، اطالعات جغرافیایي، 
نیروي انساني و مدل هاي پردازش داده، به منظور تولید، 
ذخیره سازي، نمایش، بازاریابي، پردازش، بهنگام رساني 
و...  اطالعات جغرافیایي مربوط به عوارض و پدیده هاي 

مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد.
1-10-5-وظایــف اصلــي یــك سیســتم اطالعات  ��

جغرافیایي
GIS یــک سیســتم کامپیوتری اســت که چهار 
قابلیت اساســی را در رابطه بــا داده های مکانی فراهم 

می آورد: 
-ورودی داده ها 

 -مدیریــت داده ها که عبارت اســت از ذخیره و 
بازیابی داده ها 

 - پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها 
 -خروجی داده ها  

2-10-5- مولفه هاي یك سیستم اطالعاتجغرافیایي ��
مؤلفه هاي چنین سیستمي به ترتیب عبارتند از:

۱-2-۱۰-۵-کاربــران:  مهارت در انتخاب 
و اســتفاده از ابزارهادریک سیستم اطالعات جغرافیایي 
وشناخت کافي از اطالعاتي که استفاده مي شوند، یکي 
ازموارد اساســي براي موفقیت در استفاده از تکنولوژي 

GIS است، که این از وظایف یک کاربرمي باشد.
2-2-۱۰-۵- ســخت افزارهــا:  امروزه 
شــبکه هاي  GIS شــامل تعــدادي  X-Station و 
Workstati، کامپیوترهاي شخصي، چاپگرها و پالترها 
مي باشــد که معرف مؤلفه ســخت افزاریک سیســتم 

اطالعات جغرافیایي مي باشند.
۳-2-۱۰-۵- نــرم افزارها:  بــه منظور 
استفاده بهتر ازیک سیستم اطالعات جغرافیایي، استفاده 

از نرم افزارهاي به روز و توانمند توصیه میشود.
 GIS ۴-2-۱۰-۵- اطالعــات:  قلــب هر
پایگاههاي اطالعاتي آن اســت. در ایــن پایگاهها به 
پرســش هایي از قبیل چه شکلي اســت؟ کجاست؟ و 

چگونه به دیگر اشکال مرتبط مي شود، داده مي شود.
۵-2-۱۰-۵- روش ها:  شــیوه هاي صحیح 
بــه کارگیري اطالعات درجهت رســیدن بــه اهداف 
ویژه دریک سیســتم اطالعات جغرافیایي از مهمترین 

مؤلفه هاي آن است.
۳-۱۰-۵-  منابع تولید کننده اطالعات مورد نیاز 

GIS یک سیستم
۱-۳-۱۰-۵- تصاویــر ماهواره اي و تکنیک هاي 

سنجش از دور
۲-۳-۱۰-۵- عکس هــاي هوایي و تکنیک هاي 

فتوگرامتري
۳-۳-۱۰-۵- نقشه برداري کالسیک

۴-۳-۱۰-۵- سیستم تعیین موقعیت جهاني  
۵-۳-۱۰-۵- اسناد، مدارک و نقشه هاي موجود

GIS ۴-۱۰-۵- تکنولوژي هاي مرتبط با
۱-۴-۱۰-۵-سیستم هاي تولید نقشه رقومي 

سیســتم هاي CAD عمومــا به منظــور تولید و 
سازماندهي اطالعات مکاني در قالب نقشه هاي مختلف 

مورد استفاده قرار مي گیرند.
۲-۴-۱۰-۵- سنجش از راه دور 

ســنجش از دور به عنوان علوم، هنر و تکنولوژي 
کســب اطالعات در خصوص پدیده هاي مختلف سطح 
زمیــن از طریق ســنجنده هایي کــه هیچگونه ارتباط 
مســتقیمي با خود پدیده ندارند، شــناخته مي شــود، 
ســنجنده هاي ماهواره اي نســبت به ثبت و جمع آوري 
اطالعات در قالب تصاویــر ماهواره اي اقدام نموده و با 
استفاده از نرم افزار ها و سیســتم هاي پردازش تصاویر، 
امکان اســتخراج اطالعات و تولید نقشــه هاي مختلف 

فراهم مي گردد.
 سیستم GIS قادر اســت در صورت بروز نشتي،  
نزدیک ترین شیر یا سازه را به گونه اي انتخاب کند، که 
در صورت بسته شدن کمترین جدایي از شبکه اتفاق مي 
افتد و در ضمن خطر نیز کاماًل برطرف مي شود سپس 
باید سریعًا قطعات آســیب دیده ترمیم و قطعات جابجا 
شوند اینکار با کمک GIS در شناسایي لوله ها و طول و 
تعداد قطعه آسیب دیده در اسرع وقت امکان پذیر است. 
همچنین یکپارچه سازی انتقال نفت خام و فرآورده های 
نفتی به منظور پشــتیبانی از عملیــات مطمئن با درجه 
ریسک پایین، یافتن اشــکاالت در سیستم انتقال نفت 
از طریــقThermal infrared remote   sensing با 
اســتفاده از اختالف درجه حرارت خطوط لوله و محیط 
اطراف آن،گردآوری کلیه اطالعات مرتبط با خطوط لوله 
Geo- انتقال نفت و ارتقای دانش اســتفاده ازفناوری
ICT برای راهبری عملیــات انتقال نفت از نمونه دیگر 

کاربرد GIS می باشد.
11-5- کاربــرد ICT در مدیریت تدارکات و انبار صنعت  ��

نفت و گاز
سیستم نرم افزار یکپارچه انبارها و تدارکات در کل 
صنعت نفت و گاز به کلیه ورود و خروج کاال، موجودی 
کاال، کمبــود و مازاد تجهیزات نگهــداری و جلوگیری 
از بیــن رفتن تجهیزات انبار و ســایر موارد می پردازد و 
می تواند بســیار مفید واقع شود و با استفاده از نرم افزار  

OSو IS وMS انجام مي گیرد.
12-5- کاربــرد ICT در بازرگانی، صــادرات و واردات  ��

محصوالت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
کلیــه این امور به کمک پورتــال و نرم افزارهاي 

هوشمند حوزه IIS انجام مي پذیرد.
13-5- کاربــرد ICT در مدیریت انتقال فناوری صنعت  ��

نفت و گاز
این بحث خود یک پروژه اســت که از پرداختن به 

آن مي گذریم.

14-5- کاربرد ICT در بازرسی فنی و ایمنی  ��
امور بازرســی و حفاظــت فنی تحــت نظر و با 
هماهنگی مجریان پروژه ها و ظیفه نظارت عالی  بر انجام 
پروژه ها مطابق با مشخصات فنی و استانداردهای مبنا را 
بــر عهده دارد. تدوین اهداف خرد و کالن، کاهش نرخ 
آســیبهای ایمنی، بهداشت و زیست محیطی، یاد آوری 
نقش مدیران و آموزش HSE به کارکنان از برنامه های 
 این واحد اســت که به کمک سیستمهای ICT  انجام 

می پذیرد.
15-5- کاربــردICT در راه اندازی پروژه های مخابراتی،  ��

شــبکه ای، بی ســیم و اطالعاتی پروژه های صنعت نفت و 
پاالیشگاه ها، سکوها و مناطق عملیاتی نفتی دوردست

مدیریت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایــران همراه صنعــت نفت با ضریــب اطمینان 
۹۹/۹۹ درصــد با ارائه کارآمد تریــن خدمات مخابرات 
صنعتــی و برخــورداری از ضریب اطمینــان ۹۹/۹۹ 
درصد، ضمن برقراری مســتمر صنعتی راه دور، داخلی، 
صوتی، تصویری، ارتباطات کامپیوتری، تاسسیســات و 
شبکه گســترده خطوط لوله، مسئولیت تامین ارتباطات 
شرکت های تابعه شــرکت ملی پاالیش و پخش و نیز 

برخی از شرکتهای تابعه صنعت نفت را برعهده دارد.
برنامه آتی ICTدرصنعت نفت

- بازسازی کلیه سیستمهای قدیمی وتبدیل آنها به 
سیستمهای online بااستفاده از تکنولوژی جدید

- تبدیــل سیســتمهای جزیــره ای و پراکنده و 
ناهماهنگ به سیســتمهای یکپارچه بصورت ERP  و 

ASP
- ایجاد شــبکه اینترانت با اعمال سیســتمهای 

حفاظتی مناسب
- آموزش گســترده کارکنان به استفاده عملی از 

سیستمهای کامپیوتری
نتیجه گیری: ��

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

است.
پیشنهادات ارائه شده به منظور توسعه  IoT در صنعت 

نفت و گاز
۱- توجه عمیق به امر آموزش و فرهنگ ســازی 
بهمنظور فراهم آوردن پرســنل نفت بویژه کارشناسان 
رشته های مختلف برای حضور فعال در جامعه اطالعاتی 
و آشنا ساختن آنان با امکانات و قابلیت های سیستمهای 

اطالعاتی
۲- استفاده از سیســتم های اتوماسیون اداری در 
سطح گســترده و جایگزینی آن با روش های دستی در 

جای جای صنعت نفت
واگــذاری  و  ای  رایانــه  خدمــات  انجــام   -۳
مسولیت های نگهداری و روتین به بخش های مختلف 

متناسب با وظایف و خدمات مورد نیاز
۴- پیــاده ســازی سیســتم های ارایــه خدمات 
الکترونیک به پرســنل در کلیه بخش های اداری، فنی 
وخدماتی بمنظور افزایش کارآیی و کاهش اتالف وقت

۵- توسعه بســترهای اطالعاتی مناسب در کلیه 
واحدهای ثابت و سیار بمنظور بهره مندی از سیستمهای 
موجود و برقراری عدالت دیجیتالی به پرســنل در همه 
پســت ها و مســئولیت ها در برنامه زمان بندی مناسب 

حتی بدون درخواست واحدهای ذیربط
۶- توسعه پایگاههای اطالع رسانی وتوجه به امر 

بروزرسانی آنها و ارایه برخی خدمات 

قسمت دوم و پايانی
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Oil

Newsیادداشت

US Efforts to Stop Iran Oil  
Export, Fruitless: Parl. Speaker

Iranian Parliament Speaker Ali 
Larijani leveled criticism at the 
White House, saying the US ef-
forts to bring Iran’s oil exports 
to zero was fruitless.
He said that American officials 
were displaying senseless 
behavior towards Iran.“It has 
become crystal clear to the Ira-
nian people that [US President] 
Trump holds hostility against 
Iran. The US behavior lacks 
any sense and its efforts to 
drive Iran’s oil export to zero 
has been futile,” said Larijani 
on Monday in a meeting with 
the visiting Omani Foreign 
Minister Yousef Bin Alawi 
in Tehran, reported Mehr 
News Agency.Larijani praised 
Oman’s role in creating peace 
and stability in the Persian Gulf 
region, saying that regional 
countries need to sit down for 
talks to resolve their issues 
through dialogue.Elsewhere in 
his remarks, he pointed to the 
situation in Yemen, saying Ye-
men’s issue has many hidden 

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

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

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

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

Operations Begin for 
Building Largest Gas Stor-

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

Iran-Made 
Polypropylene Catalyst 
to Hit Market by March

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

Iran Largest Petrol Producer in OPEC

NIDC Drills 111,000 m of Oil, Gas Wells in 8 Months

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

completion of major refinery de-
velopment projects in recent years, 
followed by nationwide produc-
tion and distribution of clean fuel, 

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

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

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

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

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری تبیین کرد؛

نیازهای آموزشی و مطالبات نسل حاضر در پانزدهمین 
کنفرانس توسعه منابع انسانی

نیازها و مطالبات نسل حاضر با نسل های گذشته متمایز 
است و باید آموزش های متفاوتی مطابق با این نیازها به آنان 

ارائه شود.
به گــزارش دانش نفت بــه نقــل از روابط عمومی 
ســازمان مدیریت صنعتی، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری 
افزود: بنابرایــن یکی از محورهــای پانزدهمین کنفرانس 
توسعه منابع انســانی را که با موضوع سرمایه های انسانی 
و رقابــت پذیری ۱۹ و ۲۰ آذر ماه برگزار می شــود، به این 
موضوع اختصاص داده ایم. وی با بیان این نکته و اشاره به 
رویکــرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ترویج و 
فرهنگ ســازی رونق تولید، گفت: رویکرد کنفرانس توسعه 
منابع انسانی همسو با اهداف وزیر صمت است و در همین 
راســتا در این کنفرانــس از مدیران منابع انســانی فعال و 
حامیان رونــق تولید نیز قدردانی خواهد شــد.وی تصریح 
نمود: محورهای مختلفی برای کنفرانس در نظر گرفته شده 
از جمله توسعه کســب و کارها در شرایط پیچیده؛ مباحث 
مرتبط با جانشــین پروری؛ موضوعات دانش بنیانی؛ نقش 
منابع انسانی در توســعه حوزه های دانش بنیان و نیازهای 
آموزشی نسل های فعلی و آتی. مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی با اشــاره به لزوم توجه به مشــاغل نوظهور آینده 
گفت: در این کنفرانس به مشــاغل نوظهوری که در حال 
شــکل گیری است و مشــاغلی که در آینده پدید می آید، 
از منظر مدیریت منابع انســانی توجه شده و ضرورت دارد 
که از هم اکنون برای آنان ادبیات ســازی شــود و آموزش 
های الزم به آنان ارائه گردد. وی خاطر نشــان کرد: نکته 
دیگــری که در ایــن کنفرانس مورد تاکید قــرار می گیرد 
موضوع حرفه ای گرایی مدیریت منابع انســانی  است. در 

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

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

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

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

است که این توانمند سازی در کشور اتفاق افتاده است.

عرضه اولیه عمومی ســهام شرکت نفتی 
دولتی آرامکوی سعودی همچنان کمتر از ارزش 
گــذاری دو تریلیون دالری مــورد نظر ولیعهد 

عربستان سعودی است.
ســه منبع آگاه به رویترز گفتند آرامکوی 
ســعودی عرضه اولیه عمومی سهام را ۳۲ ریال 
ســعودی )۸.۵۳ دالر( به ازای هر ســهم قیمت 
گذاشــته و ۲۵.۶ میلیارد دالر از عرضه اولیه خود 
کسب خواهد کرد و رکورد ۲۵ میلیارد دالر عرضه 
اولیه سهام شرکت چینی علی بابا در سال ۲۰۱۴ 
را می شــکند.آرامکو در این سطح ۱.۷ تریلیون 
دالر ارزش بازار دارد که باالتر از شرکت آمریکایی 
اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت ثبت شده در 
بــورس در جهان خواهد بود. اما عرضه ســهام 
آرامکو که اواخر ماه میالدی جاری در بازار بورس 
ریاض انجام می گیرد با شــروع پرشکوهی که 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی در 

نظر داشت، بسیار فاصله دارد.
عربســتان ســعودی پس از استقبال سرد 
ســرمایه گذاران خارجی حتی بــا ارزش گذاری 
پایینتــر ۱.۷ تریلیون دالر، به ســرمایه گذاران 
داخلی و منطقه ای برای فــروش ۱.۵ درصد از 

سهام آرامکو تکیه کرده است.
قیمت گذاری سهام آرامکو با نشست رسمی 
اوپک برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید و 
توافق کاهش تولید نفت همزمان شد. عربستان 
ســعودی با هدف تقویت قیمتهای نفت و ارزش 
گذاری باالتر سهام آرامکو، سایر تولیدکنندگان را 
برای موافقت با کاهش بیشــتر تولید تحت فشار 

گذاشت.
نگرانیهای پیرامون تغییرات اقلیمی، ریسک 
سیاسی و عدم شــفافیت تشکیالتی باعث عدم 
اســتقبال سرمایه گذاران خارجی شد و عربستان 
سعودی را وادار کرد از طرحهای بلندپروازانه خود 
برای کســب حداکثر ۱۰۰ میلیارد دالر از فروش 
داخلی و بین المللی پنج درصد از ســهام آرامکو 

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

شده، پیشنهاد خرید داشت.

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

ریسک نیست.

رشــد تقاضای جهانی نفت در سال 2۰2۰ 
برابر ۱.۰۸ میلیون بشــکه در روز و عرضه نفت 
غیراوپک در همین سال برابر 2.2 میلیون بشکه در 
روز پیش بینی شده، با این احتساب تقاضا برای 
نفت خام اوپک برابر 29.۶ میلیون بشــکه در روز 

برای سال 2۰2۰ تخمین زده شده است.
مقدار تقاضا برای نفــت خام اوپک پیش 
بینی شــده )ســهم اوپک در بازار نفت( در سال 
۲۰۲۰ در حدود ۱.۱۳  میلیون بشکه در روز کمتر 
از سال ۲۰۱۹ و ۳ میلیون بشکه در روز کمتر از 
سال ۲۰۱۶ و زمان تصویب بیانیه همکاری است. 
در صورتی که اوپک و کشورهای مشارکت کننده 
غیراوپک در اجالس وزارتی آینده تغییری را در 
تعهدات خود ندهند و سطح تولید ایران، ونزوئال و 
لیبی نیز در سطح ماه اکتبر ۲۰۱۹ باقی بماند، بازار 
نفت در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۲۰۰ هزار بشکه 
در روز مازاد عرضه خواهد داشت که بخش اعظم 

آن مربوط به نیمه اول سال ۲۰۱۹ است.
اوپک، مسیر بازار نفت را تعیین می کند

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

کشــورها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و همین 
مســاله موجب کاهش تقاضای نفت می شــود.

وی هم چنین درباره وضعیت قیمت نفت در بازار 
جهانی بر این عقیده است که بی شک این مساله 
تابع عوامل مختلفی است؛ در شرایط فعلی عرضه 
نفت زیاد اســت که همین مساله روی قیمت ها 
تاثیــر می گــذارد و به همین دلیــل اگر اوپک 
بتوانــد عرضه بازار را مهار کند، قیمت ها متعادل 
می شــوند اما اگر این اتفاق نیفتد، قطعا شرایط 
داشت.خطیبی  نخواهد  مناســبی  بازار وضعیت 
با بیان این که تصمیم اجــالس اوپک مبنی بر 
کاهــش مجدد تولید می تواند نقــش زیادی در 
وضعیت بازار داشته باشد، چراکه اگر این کاهش 
اتفاق افتد، قیمت ها متعادل می شود، اظهار کرد: 
قیمت نفت تابع عرضه است تقاضا نیز می تواند با 
جنگ اقتصادی که آمریکا به راه انداخته، کنترل 
شــود؛ به همین دلیل باید بگویم که ما تهدیدها 
و فرصت هایی را در این بــاره داریم که باید به 
دنبال متعادل کردن بازار نفت باشــیم.به گفته 
این کارشناس حوزه انرژی، قیمت ها می تواند در 
حدود ۶۰ دالر و شــاید کمتر نیز باشــد که این 
مســاله به تصمیم اوپک بستگی دارد و تصمیم 
اوپک می تواند نقش مســتقیمی در بازار جهانی 
نفت داشته باشد.با این حال، در ماه نوامبر ۲۰۱۹، 
با توجه به رشد عرضه کشورهای غیراوپکی مانند 
برزیل، نروژ و گویان به میزان ۱.۱ میلیون بشکه 
در روز در سال۲۰۲۰ ، در صورتی که اوپک قصد 

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

تقویت شود.

در این کنفرانس در پنل حرفه ای گرایی 
مدیران منابع انسانی، الگوهای متعددی 

ارائه می شود از جمله این که چگونه 
شرکت های بزرگ، نیروهای خود را 
تعدیل و چابک سازی کرده اند اما با 
گردش شغلی و جانمایی درست در 

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

نداشته باشد

پيش بينی بازار اوپک در سال آيندهشکست رويای سعودی ها در عرضه سهام آرامکو

عرضه اولیه عمومی 

سهام شرکت نفتی دولتی 

آرامکوی سعودی 

همچنان کمتر از ارزش 

گذاری دو تریلیون 

دالری مورد نظر ولیعهد 

عربستان سعودی است

عربستان سعودی پس 

از استقبال سرد سرمایه 

گذاران خارجی حتی با 

ارزش گذاری پایینتر ۱.۷ 

تریلیون دالر، به سرمایه 

گذاران داخلی و منطقه ای 

برای فروش ۱.۵ درصد از 

 سهام آرامکو تکیه

 کرده است
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پاالیش و 
پخش

از طرح های توسعه ای تا هوای پاک؛

چگونه به بزرگ ترین تولیدکننده بنزین اوپک تبدیل شدیم؟
تکمیــل و بهره بــرداری ســتاره 
بزرگ تریــن  به عنــوان  خلیج فــارس 
پاالیشــگاه میعانــات گازی دنیا، اجرا و 
تکمیل طرح های مهم توسعه پاالیشگاهی 
کشور در ســال های اخیر و به دنبال آن، 
پاک  توزیع سراســری سوخت  و  تولید 
در کشــور از جمله مهم ترین اقدام های 
دولت در ســال های اخیر برای توســعه 
صنایع پاالیشــی بوده است که کشور را 
از یک واردکننده بنزیــن به بزرگ ترین 

تولیدکننده بنزین اوپک تبدیل کرد.
به گــزارش دانش نفــت، صنعت 
پاالیش کشور در طول سال های گذشته 
مســیر پرفراز و نشــیبی را طی کرده 
افزایش  برای  دولت  اقدام های  اســت؛ 
کّمی و کیفی فرآورده هــای تولیدی و 
به سرانجام رســیدن طرح های توسعه 
پاالیشگاهی در کشور در دولت یازدهم 
و دوازدهم در حالی اجرا شد که کشور با 
شدیدترین تحریم های اقتصادی روبه رو 
بود، اما با وجود همه فشارهای خارجی 
علیه کشــور و کارشــکنی های داخلی، 
صنعت پاالیش کشور مسیر رو به رشد 
خود را بی هیاهو طــی کرد تا جایی که 
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیــش و پخــش فرآورده های 
نفتی ایران به تازگی اعالم کرد: کشــور 
بزرگ ترین تولیدکننده بنزین در منطقه، 
نخســتین تولیدکننــده بنزین و دومین 
تولیدکننــده نفت گاز در اوپک اســت؛ 
هم اکنون امکان ظرفیــت تولید روزانه 
۱۱۲ میلیــون لیتــر بنزین در کشــور 
وجــود دارد و به طور میانگیــن روزانه 
۱۰۷ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید 
می شــود. این رقم باالترین رقم تولید 
فرآورده بنزین در میان کشورهای عضو 
اوپک اســت، در حالی که بنا به آمار در 
سال ۹۱ میزان تولید بنزین کشور به طور 
میانگین روزانــه ۵۱ میلیون لیتر بوده و 
سوخت یورو در کشــور تولید نمی شده 
اســت و افــزون بــر آن، روزانه حدود 
۱۰ میلیــون لیتر بنزین به کشــور وارد 
می شده است، اما امروز نه تنها در تولید 
و تامین بنزین کشــور خودکفا شده ایم، 
بلکه امکان صادرات ســوخت در رقمی 
بــه مراتب بیش از رقــم واردات آن در 

سال های گذشته در کشور وجود دارد.
تولید روزانه 9۱ میلیون لیتر بنزین با 

کیفیت و ۷۳ میلیون لیتر نفت گاز یورو 
در کشور برای نخستین بار در دولت 

یازدهم و دوازدهم
تولید بنزین و نفــت گاز یورو در 
افزایش کیفیت فرآورده های  کشــور و 
کشــور  پاالیشــگاه های  در  تولیــدی 
برای نخســتین بار در دولت یازدهم و 
به  افتــاد؛ رویدادی که  اتفاق  دوازدهم 
جرأت می توان آن را یکی از مهم ترین 
دســتاوردهای دولت در حــوزه صنایع 
پاالیشی کشــور نام برد. تولید و توزیع 
سراسری سوخت پاک نه تنها به اذعان 
آمار سازمان حفاظت محیط زیست و اداره 
هواشناسی کل کشور منجر به افزایش 
تعداد روزهای هوای پاک در کشور شد، 
حفاظت  ســازمان های  مسئوالن  بلکه 
محیط زیســت در اظهارنظرهایی متعدد 
از نقش وزارت نفت در افزایش کیفیت 
ســوخت تشــکر و تاکید کردند وزارت 
نفت در این میان رســالت و مسئولیت 
خود را تمام و کمال به سرانجام رسانده 
است و پس از این خودروسازان و دیگر 
نهادهای دست درکار باید وظایف خود را 

در این حیطه به انجام رسانند.
توزیع گازوئیل و بنزین پاک برای 
نخستین بار در سال ۹۱ و ۹۲ در کشور 
روی داد، امــا متوقف نماند و رفته رفته 
توزیع این فرآورده ها با اســتاندارد یورو 
۴ در کالنشــهرها و شــهرهای کشور 
پوششــی سراســری به خــود گرفت. 
افزایش کیفیت ســوخت در کشــور در 
شــرایطی اتفاق افتاد که میزان گوگرد 
پاالیشــگاه های  در  تولیــدی  نفت گاز 

کشــور تا پیش از آن حــدود ۱۰ هزار 
پی پی ام بود و بــه کمترین حد ممکن 
رســید. نگاهی آماری به اعداد و ارقام 
تولید فرآورده کشــور در سال های اخیر 
نشــان می دهد در فاصله سال های ۹۲ 
تا ۶ ماه نخست ســال ۹۷ تولید روزانه 
بنزین یورو در کشور با رشد ۷.۵ برابری 
از ۳.۳ میلیون لیتر به ۲۵ میلیون لیتر در 
روز رسیده است، همچنین در این مدت 
میزان تولید نفت گاز یورو در کشور از ۵ 
میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۲۵.۱ 
میلیــون لیتــر در روز در ۶ ماه ابتدایی 
ســال ۹۷ رسیده است که نشان از رشد 
۵ برابری تولید این فرآورده باارزش در 

پاالیشگاه های کشور دارد.
معاون  اظهارنظرهای  تازه تریــن 
وزیر نفت در امور پاالیشی مبنی بر این 
است که با افزایش سطح تولید نفت گاز 
یورو در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
روزانه ۱۵ میلیون لیتر )حدود ۴ پی پی ام( 
و در پاالیشــگاه اصفهان به روزانه ۲۰ 
میلیــون لیتر، میزان نفــت گاز تولیدی 
یورو کشور )گوگرد کمتر از ۱۰ پی پی ام( 
تا پایان ســال ۹۸ به روزانه ۷۳ میلیون 
لیتر خواهد رسید. پاالیشگاه امام خمینی 
)ره( شــازند با روزانــه ۱۱ میلیون لیتر، 
تهران بــا روزانه ۷ میلیون لیتر و الوان 
با ۲.۵ میلیون لیتر نیز در تولید نفت گاز 

یورو کشور نقش مهمی دارند.
صادق آبــادی همچنین در مهرماه 
امســال درباره میزان تولیــد بنزین در 
کشــور گفته بود: در مجمــوع به طور 
میانگین روزانــه ۹۱ میلیون لیتر بنزین 
باکیفیت اســتاندارد یورو در کشور تولید 
می شود که به لحاظ آالیندگی ها )الفین، 
آروماتیک، بنــزن و گوگرد( در کیفیت 
کامال استاندارد قرار دارد که از این میان 
روزانه ۴۵ میلیون لیتر ســهم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، ۱۷ میلیون لیتر سهم 
پاالیشــگاه امام خمینی )ره( شازند، ۱۲ 
میلیون لیتر ســهم پاالیشگاه اصفهان، 
۱۲ میلیــون لیتــر ســهم پاالیشــگاه 
بندرعبــاس، ۳ میلیــون لیتــر ســهم 
پاالیشــگاه تبریز و نزدیک به ۳ میلیون 

لیتر سهم پاالیشگاه الوان است.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و نقش آن 

در افزایش تولید فرآورده های باکیفیت
ستاره  گازی  میعانات  پاالیشــگاه 
بزرگ تریــن  به عنــوان  خلیج فــارس 
پاالیشــگاه میعانــات گازی دنیــا که 
می تــوان آن را بــه لحاظ اســتفاده از 
در  داخلــی  متخصصــان  توانمنــدی 
اجــرا و اســتفاده از تجهیــزات تولید 
داخل، ایرانی ترین پاالیشــگاه کشــور 
دانســت، روزانه با پاالیــش ۳۶۰ هزار 
بشــکه میعانات گازی بــاارزش میدان 
مشــترک پارس جنوبی و تبدیل آن به 
فرآورده های سبک و باکیفیت، کشور را 
در مسیر خودکفایی در تامین بنزین قرار 

داده است.
ســتاره  پاالیشــگاه  ســاخت 
با ظرفیــت دریافت روزانه  خلیج فارس 
۳۶۰ هــزار بشــکه خــوراک از میدان 
مشــترک پارس جنوبی در قالب ۳ فاز 

۱۲۰ هزار بشــکه ای از سال ۱۳۸۵، با 
هدف حفظ و استمرار عملیات برداشت 
گاز از میدان مشــترک پــارس جنوبی، 
کاهش آالیندگی های محیط زیســتی و 
کمــک به خودکفایی کشــور در تامین 
فرآورده های راهبردی انرژی آغاز شــد. 
فاز سوم این پاالیشگاه در دی ماه سال 
۹۷ به بهره برداری رسید و با تولید روزانه 
۴۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۵ میلیون لیتر 
گازوئیــل باکیفیت در این پاالیشــگاه، 
سقف تولید بنزین کشور به روزانه ۱۰۵ 
میلیون لیتر رســید و کشــور در شرایط 
باثباتی بــه لحاظ تولیــد فرآورده های 
باکیفیــت قرار گرفت و از واردات بنزین 
بی نیاز شــد. هم اکنون به طور میانگین 
روزانــه ۴۷ میلیون لیتر بنزین با کیفیت 
یــورو ۵ در این پاالیشــگاه عظیم ملی 

تولید می شود.
تولید روزانه ۱۷ میلیون لیتر بنزین 

باکیفیت در پاالیشگاه امام خمینی )ره( 
شازند

ســتاره  پاالیشــگاه  از  پــس 
امام خمینی )ره(  خلیج فارس، پاالیشگاه 
شــازند با تولید روزانــه ۱۷ میلیون لیتر 
بنزیــن و روزانه ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل 
باکیفیت بیشترین فرآورده باکیفیت کشور 
را تولید می کند. افزایش ظرفیت اسمی از 
حدود ۱۶۹ به ۲۵۰ هزار بشــکه در روز، 
افزایش ظرفیت تولیــد بنزین از ۴.۶ به 
۱۷ میلیــون لیتــر در روز، کاهش تولید 
نفت کوره، گوگردزدایی از محصوالت و 
تولید فرآورده بر اساس استاندارد یورو ۵ 
از جمله اهداف طرح توســعه پاالیشگاه 
امام خمینی )ره( شــازند اراک بوده که 
هم اکنون این طرح راه اندازی شــده و به 

بهره برداری کامل رسیده است.
بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت و 
بهبود کیفیت پاالیشگاه بندرعباس در 

دی ماه 9۷
تولید  بــا  بندرعباس  پاالیشــگاه 
روزانــه ۱۵ میلیون لیتــر نفت گاز و ۱۲ 
میلیــون لیتر بنزین باکیفیــت از دیگر 
پاالیشــگاه های تاثیرگــذار در افزایش 
کمیت و کیفیت فرآورده های تولیدی در 
کشور است که با تکمیل و نهایی شدن 
آن ســرانجام واحد تصفیه گازوئیل آن 
در زمســتان ۹۷ با حضور رئیس جمهور 
بــه بهره برداری رســید. هــدف اصلی 
پــروژه بهینه ســازی و بهبــود کیفیت 
محصوالت پاالیشگاه بندرعباس، بهبود 
کیفیــت محصوالت همســو با اهداف 
زیســت محیطی و کاهش میزان گوگرد 
پاالیشگاه مطابق  گازوئیل  در محصول 
با اســتاندارد یورو ۵ است که این مهم 
با نصــب واحدهای ایزومریزاســیون و 
تصفیه دیزل محقق شده است. مدیریت 
انــرژی، کاهش ســوخت و ضایعات و 
همچنین در نظرگیری نفت خام سنگین 
این پاالیشــگاه )خوراک پاالیشگاه(  از 
نــکات مهمی بوده که هنــگام اجرای 
این پروژه لحاظ شــده اســت.افزایش 
تولید بنزین حدود ۵ میلیون لیتر در روز 
عالوه بر ظرفیت موجود پاالیشــگاه و 
مطابق  نفت گاز  کیفیت  بهبود  همچنین 

با اســتاندارد یورو ۵ با احداث واحدهای 
جدیــد از جمله اهداف ایــن طرح بوده 
است که به طور کامل راه اندازی شده و 

به بهره برداری رسید.
تولید روزانه 2۰ میلیون لیتر گازوئیل با 

کیفیت یورو در اصفهان
طرح توسعه فرآیند، افزایش کیفی 
محصوالت و بهینه ســازی پاالیشــگاه 
اصفهان با هدف افزایش تولید بنزین از 
۴۱ هزار بشکه در روز به حدود ۱۲۰ هزار 
بشکه و ارتقای سطح کیفی محصوالت 
تولیدی مطابق با استانداردهای اروپا به 
تصویب رسد و در همین راستا افزایش 
کّمی و کیفی بنزین به میزان ۳ میلیون 
لیتر مطابق با اســتاندارد یورو ۵، حذف 
مــواد افزایش دهندة اکتان، امکان تولید 
بنزین ســوپر و نیز تولید محصول دیزل 
با استاندارد یورو ۵ محقق شد، هم اکنون 
واحدهــای بنزی ســازی و واحدهــای 
مرتبــط با این طرح به اتمام رســیده و 
دیگر طرح ها نیز در حال تکمیل است. 
بــا راه اندازی پــروژه تصفیه هیدروژنی 
این پاالیشــگاه که هم اکنون  گازوئیل 
بیــش از ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد، میزان روزانه تولید گازوئیل یوروی 
این پاالیشــگاه بــه ۲۰ میلیــون لیتر 
می رسد؛ پاالیشــگاه اصفهان هم اکنون 
بــا تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با 
کیفیت نقش مهمــی در تولید و تامین 

سوخت با کیفیت موردنیاز کشور دارد.
تولید سوخت با کیفیت در شمال غرب 

کشور
مردادماه ۹۸ نوبت به بهره برداری 
از طرح توســعه پاالیشگاه تبریز رسید؛ 
بنزین ســازی  از واحد  با بهره بــرداری 
رئیس جمهور  با حضور  تبریز  پاالیشگاه 
در ســال جاری، روزانــه ۳ میلیون لیتر 
بنزین بــا کیفیت در پاالیشــگاه  تبریز 
تولید و در مناطق شمالی و شمال غرب 
کشور توزیع می شود. واحد گوگردزدایی 
نفت گاز شــرکت پاالیش نفت تبریز نیز 
به صورت آزمایشــی در شهریور ۹۷ به 
بهره برداری رســید. بــا تکمیل فرآیند 
بهره بــرداری از این طرح ۶ میلیون لیتر 
به ظرفیت تولید روزانه گازوئیل یورو ۵ 
در کشور افزوده می شــود. طرح پروژه 
بهینه سازی و افزایش کیفی محصوالت 
پاالیشگاه تبریز شامل طراحی و نصب 
واحد نفتا ریفورمینگ از نوع  سی ســی آر 
و نصب واحــد تصفیه گازوئیل به منظور 
کاهــش گوگــرد محصــول گازوئیل 
تولیدی پاالیشــگاه مطابق با استاندارد 
یورو ۵ اســت؛ افزایــش کّمی و کیفی 
تولید بنزین موتور و امکان تولید بنزین 
موتــور با اکتــان باال )ســوپر(  مطابق 
با اســتاندارد یــورو ۵ و حذف mtbe از 
بنزین تولیــدی و تامیــن روزانه ۷۵۰ 
بشــکه بنزین موردنیاز پتروشیمی تبریز 
و نیز تولید دیزل با اســتاندارد یورو ۵ از 

جمله اهداف این طرح است.
تولید روزانه ۱2 میلیون لیتر گازوئیل با 

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

مردادماه ۹۱ آغاز شد و طرح های بنزین 
ســازی و بهینه ســازی این پاالیشگاه 
بــه بهره برداری رســید؛ هم اکنون این 
پاالیشــگاه روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین 
و ۱۲ میلیــون لیتر گازوئیــل یورو در 
پایتخت کشــور تولیــد می کند. هدف 
اصلــی از اجرای پروژه بهینه ســازی و 
بهبــود کیفیت محصوالت پاالیشــگاه 
تهران، بهبود کیفیت محصوالت همسو 
با اهداف زیست محیطی و کاهش میزان 
گوگــرد در محصــول گازوئیل و نفت 
سفید پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو 
۵ اســت. بهبود کیفیت بنزین تولیدی 
اکتان برش  افزایش عــدد  به واســطه 
نفتای ســبک جهت اختالط در بنزین 
پاالیشــگاه و حرکت برای دستیابی به 
استاندارد یورو ۵ برای فرآورده بنزین و 
نیز تولید دیزل و نفت ســفید مطابق با 
اســتاندارد یورو ۵ از دیگر اهداف طرح 
توسعه پاالیشگاه تهران است؛ این طرح 
نیز هم اکنون به اتمام رسیده و راه اندازی 

شده است.
تولید روزانه ۳ میلیون لیتر بنزین یورو 

در جزیره الوان
نخســتین محموله بنزین یورو ۵ 
پاالیشــگاه الوان نیز مهرماه امسال با 
حجم ۸ هزار لیتــر بارگیری و به منظور 
استفاده در داخل کشــور به بندرعباس 
ارسال شــد تا این پاالیشگاه نیز نقش 
خود را در افزایش تولیــد فرآورده های 
با کیفیت در کشــور ایفا کرده باشد. فاز 
نخست طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی 
این پاالیشگاه با هدف افزایش ظرفیت 
از روزانــه ۳۰ هزار بشــکه به ۵۵ هزار 
بشــکه در اردیبهشــت ماه ۹۰ و واحد 
تصفیــه هیدروژنی و ایزومریزاســیون 
نیز در  این پاالیشــگاه  نفتای ســبک 
تیرمــاه ۱۳۹۲ به بهره برداری رســید. 
واحد پاالیــش هیدروژنی فرآورده های 
میــان تقطیــر نفت ســفید و نفت گاز 
این پاالیشــگاه فروردیــن ۱۳۹۴ و در 
ســال ۱۳۹۶ نیز واحد تولیــد گوگرد و 
واحــد گوگردزدایی از نفــت گاز و نفت 
ســفید، به منظــور تولیــد فرآورده های 
مطابق با اســتاندارد یورو ۴ و یورو ۵ به 

بهره برداری رسید.
طــرح افزایش ظرفیــت و بهبود 
به منظــور  پاالیشــگاه الوان  فرآینــد 
توســعه و افزایــش ظرفیــت، کاهش 
آالینده ها، ارتقــای کیفیت محصوالت 
مطابق با مشــخصات اســتاندارد یورو 
۵، افزایش تولید فرآورده های ســبک و 
با ارزش )عمدتــا بنزین(، کاهش تولید 
فرآورده های نامرغوب و ســنگین )نفت 
کوره( و کاهــش مصرف انرژی در این 
پاالیشــگاه اجرایی شد. هدف از اجرای 
این طرح افزایش ظرفیت پاالیشی تا ۵۰ 
هزار بشکه در روز، افزایش تولید بنزین 
مطابق با استاندارد یورو، گوگردزدایی از 
محصوالت و تولید فرآورده بر اســاس 

استاندارد یورو ۵ بود.
طرح توسعه پاالیشگاه آبادان

هدف اصلی از اجــرای این طرح 
احــداث مجتمــع جدید کــت کراکر، 
بــا  تولیــدی  بنزیــن  حداکثرســازی 
مشــخصات یورو ۵ با توجــه به امکان 
تامیــن خــوراک این واحــد در داخل 
تولیدی  نفت کوره  کاهش  پاالیشــگاه، 
و همچنیــن ایجــاد ارزش افــزوده در 
پاالیشــگاه بود. هم اکنــون واحدهای 
بنزین ســازی و واحدهــای مرتبط این 
پاالیشگاه به اتمام رسیده و پیش بینی ها 
حاکی از دســتیابی فــاز دوم این طرح 
به پیشــرفت ۶۵ درصدی تا پایان سال 
اســت. با نهایی شــدن طرح توســعه 
پاالیشگاه جدید  آبادان، یک  پاالیشگاه 
از دل قدیمی ترین پاالیشــگاه کشــور 
ســر برمی آورد و روزانه ۱۵ میلیون لیتر 
بنزین با کیفیت در این پاالیشگاه تولید 

خواهد شد.
آرزو عطایی

خرب

رئیس جمهوری:

قیمت اصالح شد تا واردکننده بنزین نشویم
رئیــس جمهوری با بیان اینکه درآمد ۳۱ هــزار میلیارد تومانی 
طرح اصالح قیمت بنزین در اختیار اقشــار آسیب پذیر قرار می گیرد، 
گفت: علت اجرای طرح اصالح قیمــت بنزین این بود که با افزایش 

بی رویه مصرف، در شرایط تحریم نیازمند واردات بنزین نشویم.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، دکتر حســن روحانــی، امروز )سه شــنبه، ۱۲ آذرماه( در 
دیــدار با جمعی از افراد دارای معلولیت، نخبگان معلول و نمایندگان 
تشکل های فعال در حوزه معلوالن، در تشریح مشکالت پیش روی 
دولت گفت: در دو ســال اول دولت یازدهم در تحریم قرار داشتیم، 
بعد از آن با کاهش شــدید قیمت نفت مواجه شــدیم به طوری که 
قیمت نفت به طور میانگین از ۱۱۲ دالر در هر بشکه به کمتر از ۳۰ 
دالر رسید و فشار اقتصادی زیادی به دولت وارد شد.وی افزود: البته 
اواخر سال ۹۴ و در سال ۹۵ با اجرایی شدن توافق برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( توانستیم نفت بفروشــیم و روابط بانکی و تجاری 
با کشــورها داشته باشیم و ســرمایه گذاران خارجی و داخلی موفق 
به ســرمایه گذاری در کشور شدند و شــرایط بهتر شد، اما دوباره با 
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام با مشکل تحریم و فشار اقتصادی 
بی سابقه ای مواجه شدیم.رئیس جمهوری به تحریم بی سابقه آمریکا 
علیه ملت ایران با خروج از برجام و اعمال فشــار اقتصادی سنگین 
به ملت اشــاره و تصریح کرد: این تحریم های بی سابقه که به گفته 
خودشان سخت ترین فشــار اقتصادی بوده است با این هدف انجام 
شــد که به خیال خودشان تا پایان ســال ۹۸ ما را به زانو درآورند و 
نه تنها آمریکا که کشــور جانی و تروریست است، سایر کشورها نیز 
فکر می کردند این اتفاق در مورد ایران خواهد افتاد.روحانی ادامه داد: 
باوجود همه این فشارهای اقتصادی سنگین و تحریم های ناعادالنه، 
مردم ایران عزت خود را حفظ کردند و با مقاومت و تحمل سختی ها، 
از شــرایط سخت ایجاد شده عبور کرده و پیروز شدند و نشان دادند 
که با ایستادگی و مقاومت خود اجازه نخواهند داد دشمن به اهدافش 
دســت یابد.وی با تاکید بر اینکه همه تالش ما این اســت که فشار 
را بر قشــر آسیب پذیر کاهش دهیم، گفت: علت اجرای طرح اصالح 
قیمت بنزین این بود که با افزایش بی رویه مصرف، در شرایط تحریم 
نیازمند واردات بنزین نشــویم.رئیس جمهوری با بیان اینکه با ادامه 
روند افزایش مصرف بنزین، در ســال ۱۴۰۰ دوبــاره به واردکننده 
بنزین تبدیل می شــدیم، افزود: برای اینکه بتوانیم خودکفا باشیم و 
مصــرف بنزین را کنترل کنیم، طرح ســهمیه بندی و اصالح قیمت 
بنزین اجرا شد و درآمد حاصل از این طرح که حدود ۳۱ هزار میلیارد 
تومان اســت نیز به طور کامل در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار 
می گیرد.روحانی عنوان کرد: این دولت در همین شرایط سخت گاز را 
به زاهدان رساند و در همین شرایط سخت بود که خط ترانزیت ریلی 
از جمهوری آذربایجان و روسیه تا رشت و بندرعباس امتداد یافت و 

در آینده تا چابهار ادامه می یابد.
اطالعیه شماره ۹ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

تعیین سهمیه بنزین قایق های صیادی در 
انتظار تصویب نهایی است

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
جزئیات تعیین سهمیه بنزین مالکان قایق های صیادی بنزین سوز به 

محض تصویب نهایی، منتشر خواهد شد.
در متــن این اطالعیــه آمده اســت: شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران بــه اطالع مالــکان قایق های صیادی 
بنزین ســوز می رساند، موضوع تعیین ســهمیه بنزین برای آنها در 
فصل صید، توســط کارگروه مربوطه به هیئت محترم وزیران ارائه 

شده که به محض تصویب نهایی، جزئیات آن منتشر خواهد شد.
مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور 

حکمی، ابراهیم توسلی را به عنوان مدیر منطقه تهران منصوب کرد.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقــل از شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، در متن حکم امیر وکیل زاده آمده اســت: 
»نظر به تجارب و تعهد ارزشــمند جنابعالی به این وسیله از تاریخ 
صدور این حکم به عنوان »مدیر منطقه تهران« منصوب می شوید.

امید اســت با توجه به اهمیت و موقعیت ویــژه منطقه در جوانب 
عملیاتی، اجتماعی و سیاســی با استعانت به خداوند متعال و تدبیر 
و تمهید بهنگام و مناســب در امــور محوله و بهره گیری از تعهد و 
توان و تجربه همکاران تالشگر آن منطقه در فضای همدلی و هم 
اندیشی در ایفای این رسالت موفق و موید باشید.« ابراهیم توسلی 
پیش از این سرپرستی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

منطقه تهران را به عهده داشت. 
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تداوم نیاز عربستان به اوپک پس از واگذاری 
سهام آرامکو

برنامــه عربســتان بــرای عرضــه ســهام شــرکت آرامکــو ســبب 
ــور  ــن کش ــکاری ای ــان هم ــاره پای ــی درب ــت گمانه زنی های ــده اس ش
بــا اوپــک مطــرح شــود. بــا ایــن همــه ایــن گمانه زنــی، یــک نکتــه 

ــرد. ــده می گی ــم را نادی مه
در ظاهــر بــه نظــر می رســد کــه پــس از عرضــه ســهام شــرکت 
آرامکــو، مشــارکت عربســتان در اوپــک در آینــده بــا امــا و اگرهایــی 
روبــه رو می شــود. بــه هــر حــال، آرامکــو پــس از عرضــه ســهام خــود، 
ــدت و پرداخــت  ــع کوتاه م ــش مناف ــرای افزای از ســوی ســهامداران ب
ســود ســاالنه بــه آنهــا، تحــت فشــار قــرار می گیــرد؛ مســئله ای کــه 
آرامکــو اکنــون بــا آن روبــه رو نیســت.با عرضــه بیشــتر ســهام آرامکــو 
بــه ســهامداران خصوصــی، تقاضــا بــرای حداکثــر کــردن ســوددهی 
ــه  ــعودی ها ب ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــژه ب ــد، به وی ــش می یاب افزای
دنبــال عرضــه دوبــاره ســهام آرامکــو در یــک بــازار ســهام خارجــی 
نیــز هســتند.با ایــن همــه، پیش بینی هــا دربــاره افزایــش تولیــد نفــت 
ــود  ــبب می ش ــک س ــو اوپ ــر عض ــورهای غی ــر کش ــکا و دیگ آمری
عربســتان و دیگــر اعضــای  ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت 
ــت داشــته باشــند.  ــد نف ــش تولی ــرای افزای ــکان کمــی ب ــک( ام )اوپ
اوپــک و روســیه بــرای حفــظ قیمــت بــاالی نفــت ناچارنــد در آینــده 
قابــل پیش بینــی، در ســازوکار کاهــش تولیــد نفــت باقــی بمانند.ایــن 
ــد  ــور نمی توان ــن کش ــذارد. ای ــه می گ ــتان را در منگن ــئله عربس مس
بــرای افزایــش ســود ســهامداران تولیــد خــود را افزایــش دهــد، زیــرا 
ایــن مســئله ســبب کاهــش ارزش ذخایــر نفتــی ایــن کشــور می شــود. 
نتیجــه ایــن اســت کــه عربســتان نمی توانــد هزینــه خــروج از اوپــک 
یــا سیاســت های محدودیــت تولیــد آن را در آینــده نزدیــک بپــردازد.
امــروز، بــازار نفــت بــه جــای محدودیــت عرضــه، بــا فراوانــی عرضــه 
ــرای  ــت را ب ــازار نف ــای ب ــئله دورنم ــن مس ــت. ای ــده اس ــف ش تعری
ــه زودی در  ــئله ب ــن مس ــت. ای ــر داده اس ــی، تغیی ــده قابل پیش بین آین
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــود را نشــان می ده ــو خ ــذاری آرامک ارزش گ
عربســتان گزینــه دیگــری جــز باقــی مانــدن در اوپــک نــدارد. نشــریه 

فوربــز

اردوغان: خط لوله گاز روسیه-ترکیه ۸ ژانویه 
افتتاح می شود

ــه  ــه ترکیــش اســتریم، ک ــه گفــت: خــط لول رییس جمهــور ترکی
بــا 9۱۷ کیلومتــر طــول از اعمــاق دریــای ســیاه گاز روســیه را بــه ترکیه 

انتقــال می دهــد، در اســتانبول افتتــاح خواهــد شــد. 
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از راشــاتودی، رییس جمهــور 
ــه  ــط لول ــرد خ ــالم ک ــما اع ــان، رس ــب اردوغ ــب طی ــه، رج ترکی
ــای  ــاق دری ــول از اعم ــر ط ــا ۹۱۷ کیلومت ــه ب ــتریم، ک ــش اس ترکی
ســیاه گاز روســیه را بــه ترکیــه انتقــال می دهــد، در اســتانبول افتتــاح 
خواهــد شــد. اردوغــان گفــت کــه ایــن خــط لولــه از ۸ ژانویــه ۲۰۲۰ 
عملیاتــی خواهــد شــد. مســکو هــم پیــش از ایــن تاییــد کــرده بــود 
ــن  ــاال در جش ــن، احتم ــر پوتی ــیه، والدیمی ــور روس ــه رییس جمه ک
ــت.این  ــد داش ــور خواه ــتانبول حض ــتریم در اس ــش  اس ــاح ترکی افتت
خــط لولــه از پایانــه کمپرســور روســکایا  گازپــروم در نزدیکــی شــهر 
ــوی در  ــهر کی یی ک ــا ش ــده و ت ــاز ش ــیه آغ ــوب روس ــا در جن آناپ
ترکیــه ادامــه پیــدا می کنــد و در ایــن شــهر بــه خط لوله هــای 
ــه از یــک بخــش دریایــی و دو  دیگــر متصــل می شــود. ایــن خط لول
بخــش ســاحلی تشــکیل شــده اســت و انتظــار مــی رود ســاالنه ۱.۱ 
ــه  ــروژه جاه طلبان ــن پ ــد. ای ــاد ده ــب گاز را انتق ــوت مکع ــون ف تریلی
در  و  می شــود  تکمیــل  ترکــی  و  روســی  شــرکت های  توســط 
ــه کار  ــد ک ــتفاده ش ــی اس ــتی تخصص ــاخت آن از دو کش ــد س فراین
ــد.  ــر می باش ــق ۲۲۰۰ مت ــا عم ــا ت ــاق دری ــذاری در اعم ــا لوله گ آنه
صربســتان و مجارســتان هــم در حــال ســاخت خــط  لولــه جداگانــه ای 
ــال  ــا انتق ــه اروپ ــتریم ب ــش اس ــیه را از ترکی ــه گاز روس ــتند ک هس

ــد داد. خواه

آغاز انتقال گاز روسیه از خط لوله »قدرت سیبری« به چین؛

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

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

چیـن پمپاژ کنـد، آغـاز کردند.
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقل 
والدیمیـر  »نووسـتی«،  خبرگـزاری  از 
روسـای  پینـگ  جیـن  شـی  و  پوتیـن 
جمهـوری روسـیه و چیـن روز دوشـنبه 
گذشـته بـا برقـراری ارتبـاط ویدئویـی 
را  سـیبری«  »قـدرت  گاز  لولـه  خـط 
کـه  لولـه  ای  خـط  کردنـد،  راه انـدازی 
مترمکعـب  میلیـارد   ۳۸ اسـت  قـرار 
در  گازی  میـدان  دو  از  سـال  در  گاز 
شـرق روسـیه را بـه چیـن پمپـاژ کنـد.

پوتیـن در ایـن مراسـم تأکیـد کـرد که 
عرصـه  در  چیـن  و  روسـیه  همـکاری 
انـرژی بـا راه انـدازی خط لولـه »قدرت 
شـده  تـازه ای  مرحلـه  وارد  سـیبری«، 
جـاری  سـال  »در  گفـت:  اسـت.وی 
سـالگرد  هفتادمیـن  چیـن،  و  روسـیه 
را  خـود  دیپلماتیـک  روابـط  برقـراری 
گرامـی داشـتند و در همیـن سـال مـا 
انتقـال گاز  لولـه  از خـط  بهره بـرداری 
روسـیه بـه چین را آغـاز می کنیـم. این 
گامـی در راسـتای مشـارکت  راهبردی 
دو کشـور اسـت کـه همکاری هـای دو 
کشـور در عرصـه انـرژی را بـه مرحلـه 
جدیـدی ارتقـا داده و مـا را بـه وظیفـه 
تعییـن کـرده بـه همـراه »شـی جیـن 
بـرای  چیـن  رئیس جمهـوری  پینـگ« 
رسـاندن میزان مبـادالت بازرگانی بین 
دو کشـور به رقـم ۲۰۰میلیـارد دالر در 
سـال ۲۰۲۴ نزدیک تـر خواهـد کـرد«.
خط لوله »قدرت سـیبری« گاز روسـیه 
را از مرکز دو مرکز گازرسـانی در شـرق 
دور این کشـور به این خـط لوله منتقل 

شـده و در ادامـه به کشـور چیـن صادر 
می کند.شـرکت »گازپروم« روسـیه گاز 
دربـاره دسـت یابـی بـه توافـق بـرای 
گازرسـانی بـه چیـن تقریبـًا ۱۰ سـال 
قبـل خبـر داده بود. دو کشـور در سـال 
۲۰۱۰ اسـناد حقوقـی التـزام آور درباره 
را  گاز  انتقـال  ایـن  اصولـی  شـرایط 
امضاء کردند. در سـال ۲۰۱۱ »آلکسـی 
میلـر« رئیـس شـرکت گازپـروم اعالم 
کـرد ایـن شـرکت  آمادگی کامـل دارد 
تـا سـاخت خـط لولـه گاز بـه سـمت 
 ۲۰۱۲ سـال  در  کنـد.  آغـاز  را  چیـن 
موظـف  را  گازپـروم  پوتیـن  والدیمیـر 
به سـرعت بخشـیدن بـه روند سـاخت 
ایـن خـط لولـه نمـود و در همان سـال 
ایـن خـط لوله نـام »قـدرت سـیبری« 
را بـه خـود گرفـت، نامـی کـه در پایان 
یـک رقابت ویژه برگزار شـده از سـوی 
شـرکت گازپـروم انتخاب شـد.در سـال 
۲۰۱۳ شـرکت گازپـرم و  شـرکت ملی 
نفـت و گاز چیـن دربـاره مسـیر حرکت 
ایـن خـط لوله به توافق رسـیدند. در آن 
زمان تخمین زده شـد کـه بهره برداری 
از خـط لولـه »قـدرت سـیبری« ممکن 
و  شـده  آغـاز   ۲۰۱۸ سـال  در  اسـت 

حجم گاز ارسـالی ۳۸ میلیارد مترمکعب 
باشـد کـه افزایش آن تـا۶۰ میلیارد هم 
قابـل پیـش بینـی بود.البته آغـاز تحقق 
ایـن طـرح مـدت زمـان طوالنـی بـه 
خاطـر فقـدان توافـق دو طـرف دربـاره 
قیمـت گاز آغـاز نگردیـد. طرفیـن تنها 
در بهـار سـال ۲۰۱۴ توانسـتند در ایـن 
بـاره بـه توافـق برسـند. قیمـت مـورد 
توافـق فـاش نگردیـد، ولـی از ارقامـی 
صحبت هایـش  در  میلـر  آلکسـی  کـه 
نـام برده بـود، قیمت گاز روسـیه  برای 
چیـن حـدود ۳۵۰ دالر بـرای هـر هزار 
مـاه  شـد.در  ارزیابـی  مربـع  کیلومتـر 
سـپتامبر همـان سـال شـرکت گازپروم 
سـاخت خط لولـه »قدرت سـیبری« را 
آغـاز کـرد و در مـاه ژوئن سـال ۲۰۱۵ 
نیـز طـرف چینـی سـاخت خـط لوله در 
خـاک خـود را آغاز کـرد. از همان زمان 
شـرکت گازپـروم بارهـا اعالم کـرد که 
راه انـدازی خـط لوله »قدرت سـیبری« 
در مـاه دسـامبر سـال ۲۰۱۹ بـه چیـن 

بود. خواهـد 
چگونه قدرت سیبری معادالت انرژی 

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

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

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

خـط  ایـن  روسـی  بخـش  می کنـد. 
لوله توسـط گازپـروم مدیریت می شـود 
که در سـال ۲۰۱۴ قـراردادی به ارزش 
۴۰۰ میلیـارد دالر بـرای تامین سـاالنه 
۳۸ میلیـارد متـر مکعـب گاز بـه مـدت 
۳۰ سـال بـا شـرکت ملـی نفـت چیـن 
امضـا کـرد کـه بزرگتریـن قـرارداد این 

شـرکت روسـی تاکنـون بـود.
“قدرت سیبری”چه موقعیتی دارد؟

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

در هـر دو جهـت جریـان پیـدا کنـد.
چرا این خط لوله برای روسیه اهمیت 

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

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

چیـن بزرگتریـن مصـرف کننـده 
و واردکننـده انـرژی جهـان اسـت. گاز 
روسـیه تولیـد میادیـن داخلـی چیـن را 
تکمیـل کـرده و ممکن اسـت ارزانتر از 
LNG باشـد کـه با کشـتی تحویل داده 
می شـود. دو کشـور دربـاره خـط لولـه 
سـیبری۲”  “قـدرت  نـام  بـه  دیگـری 
صحبـت مـی کننـد کـه ممکـن اسـت 
بـرای مناطـق صنعتی شـرق چین مورد 
قـرار گیـرد. چیـن همچنیـن  اسـتفاده 
خـط لولـه گاز آسـیای مرکزی-چین را 
از  از ترکمنسـتان و  اداره می کنـد کـه 
طریـق ازبکسـتان و قزاقسـتان گاز وارد 
نیازهـای  انتظـار دارد  می کنـد. پوتیـن 
انـرژی چیـن مسـتلزم ظرفیـت بیشـتر 
خـط لولـه و LNG باشـد کـه بـه نفـع 
شـرکتهای گازپـروم و نواتـک خواهـد 

. د بو
چین گاز خود را از کجا دریافت می کند؟

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

افزایـش پیـدا کـرده اسـت.
“قدرت سیبری”چه معنایی برای اروپا 

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

دریـای بالتیـک عبـور کـرده و ظرفیت 
صـادرات در مسـیر فعلـی را دو برابـر 
روسـیه  بـه  لولـه  خـط  ایـن  می کنـد. 
افزایـش  صـورت  در  می دهـد  اجـازه 

تنش هـا، اوکرایـن را دور بزنـد.
این گاز چگونه قیمت گذاری خواهد 

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

. د بو

والدیمیر پوتین و شی جین 

پینگ روسای جمهوری روسیه 

و چین روز دوشنبه گذشته با 

برقراری ارتباط ویدئویی خط 

لوله گاز »قدرت سیبری« را 

راه اندازی کردند، خط لوله  ای 

که قرار است ۳۸ میلیارد 

مترمکعب گاز در سال از دو 

میدان گازی در شرق روسیه را 

به چین پمپاژ کند

قدرت سیبری سدی در برابر 
وخامت روابط با اروپا خواهد 
بود. تاکنون عمده تولید گاز 
روسیه به جانب غرب روانه 
شده و از طریق اوکراین به 
اروپا صادر شده است. اما 

روسیه و اوکراین سال هاست بر 
سر هزینه ترانزیت، با یکدیگر 
اختالف دارند و روسیه در دو 

موقعیت جریان گاز را در وسط 
زمستان قطع کرد

چین بزرگترین مصرف 

کننده و واردکننده انرژی 

جهان است. گاز روسیه 

تولید میادین داخلی چین 

را تکمیل کرده و ممکن 

 LNG است ارزانتر از

باشد که با کشتی تحویل 

داده می شود
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مدیرعامل شرکت نفت ایرانول خبر داد:

۶۰ برنامه اجرایی ایرانول ۱۴۰۰ تدوین شد
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول 
از تدوین ۶۰ برنامــه اجرایی ایرانول 
۱۴۰۰ در راســتای استراتژی هشت 

ساله ایرانول )۱۴۰۴( خبر داد.
به گزارش دانــش نفت به نقل 
از روابط عمومی و تبلیغات شــرکت 
نفت ایرانول، مهندس عیسی اسحاقی 
در جلسه شــورای مدیران ایرانول در 
آســتانه ۱۱ آذرماه ســالروز تاسیس 
ایرانــول، گفت: با تدوین اســتراتژی 
هشت ســاله ایرانول )۱۳۹۶-۱۴۰۴( 
کارها در ایرانول براساس برنامه پیش 
مــی رود و ۶۰ برنامه اجرایی ایرانول 

واحدهای  مدیران  با همکاری   ۱۴۰۰
مختلف و ســاعت ها بحث و بررسی 
و برنامه زمانبندی شــده تدوین شده 
اســت که با اجرای ایــن برنامه ها 
ایرانول جهش خوبی در اکثر شاخص 
ها خواهد داشــت.مدیرعامل شرکت 
نفت ایرانول اظهارداشت: برای اجرای 
این برنامه ها طرح افزایش ســرمایه 
ایرانــول به شــرکت تاپیکو ارســال 

شده اســت.وی تاکید کرد: با اجرای 
اســتراتژی ایرانول خام فروشی بیس 
اویــل از ۱۴۰ هزار تن ســال ۹۴ به 
۳۰ هــزار تن در ســال ۹۷ و فروش 
محصوالت نهایــی از ۱۱۰ هزار تن 
به ۱۷۰ هزار تــن افزایش یافت که 
موجب رشد حدود ۱۱ درصدی سهم 
بازار و سود شــرکت گردید.مهندس 
اســحاقی تاکید کرد: طی شش سال 

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

محصوالت صادراتی در سالجاری، در 
هشت ماهه سالجاری حدود ۲۰ هزار 
میلیارد فر وش داشــتیم که تقریبا به 
اندازه فروش کل ســال گذشته می 
ایرانول  نفت  شرکت  باشد.مدیرعامل 
افزود: در شــش ماهه اول سالجاری 
بیــش از ســال ۹۴ فروش و ســود 
شرکت بوده که نشان از درست بودن 

استراتژی کالن شرکت است. 

خرب

معاون وزیر نفت:

حضور جوانان، مسیر توسعه صنعت نفت را 
هموار می کند

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت بر ضرورت بهره مندی از جوانان به  عنوان 
سرمایه ای ارزشــمند در مسیر توسعه صنعت 
نفت تاکید کرد و گفت: حضور جوانان می تواند 
منشــأ پیدایش راه حل های جدیدی برای رفع 

چالش های این صنعت باشد.
به گزارش دانش نفت به نقل از دبیرخانه 

المپیاد مهندسی نفت، سعید محمدزاده دیروز )چهارشنبه، ۱۳ آذرماه( در 
نخســتین نشست شــورای راهبری چهارمین المپیاد علمی - پژوهشی 
مهندسی نفت که به میزبانی وزارت نفت برگزار شد، افزود: جشنواره هایی 
همچون المپیاد مهندســی نفت می تواند موجب ایجاد هیجان فکری در 
جامعه جوان کشــور و اســتفاده از این سرمایه ها شــود.وی با اشاره به 
تجارب ایجاد مجموعه های جــوان در کنار مدیران که می تواند موجب 
پیدا کــردن راه حل هایی نو برای رفع چالش های بخش صنعت شــود، 
ادامه داد: باید از ســرمایه جوانان در صنعت نفت بیش از پیش بهره مند 
شــد.محمدزاده با بیان اینکه المپیاد نفت نباید محورهای خود را صرفا 
معطوف به مهندســی نفت کند، یادآور شد: الزم است چالش هایی نظیر 
مباحث مربوط به ســرمایه انسانی، مسئولیت اجتماعی، اقتصاد و… نیز 
در این رویداد مدنظر قرار گیرد و از مشــارکت دانشــگاه های کشور نیز 
بیشتر استفاده شود.امید شــاکری، مدیرکل اداره نظام فنی و اجرایی و 
ارزشــیابی طرح های وزارت نفت و رئیس کمیته راهبری المپیاد نیز در 
این نشســت به  بیان اهداف کالن المپیاد مهندســی نفت، زمان بندی 
چهارمیــن دوره و ارائه آمار کلی ادوار گذشــته پرداخت و به روند رو به 
رشــد تعداد تیم های علمی و پژوهشی، دانشــگاه ها، شرکت ها و مراکز 
پژوهشی شرکت کننده در این رویداد اشاره کرد.وی گفت: المپیاد در این 
چهار سال توانســته در ایجاد شور و نشاط در جامعه دانشگاهی، توسعه 
فرهنگ کارآفرینی، ایجاد بســتر تیم ســازی و رفع چالش  شرکت های 
فعال حوزه باالدستی صنعت نفت موثر باشد. قاسم عرب، مدیرکل دفتر 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در این نشست ضمن اشاره 
به برگزاری موفق دوره گذشــته المپیاد، گفت: در دوره گذشته، تشکیل 
تیم ها در فضایی جوان، شور و نشاط خاصی را بر رویداد حاکم کرد.وی 
با بیان اینکه بلوغ این رویداد زمان بر است، ادامه داد: ما در کشور عمده 
بها را به افرادی می دهیم که سرمایه آنها در جیبشان است، اما مخاطبان 

این رویداد جوانانی هستند که سرمایه آنها در فکر آنهاست.

مهندس اسحاقی: با تدوین 

استراتژی هشت ساله ایرانول 

)۱۴۰۴-۱۳۹۶( کارها در 

ایرانول براساس برنامه پیش 

می رود و ۶۰ برنامه اجرایی 

ایرانول ۱۴۰۰ با همکاری 

مدیران واحدهای مختلف و 

ساعت ها بحث و بررسی و 

برنامه زمانبندی شده تدوین 

شده است که با اجرای این 

برنامه ها ایرانول جهش خوبی 

 در اکثر شاخص ها 

خواهد داشت


