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بورس انرژی از محدوديت های بازار نفت خام ايران اثر می پذيرد؛

تاکيد شرکت ملی نفت ايران 
بر تداوم عرضه نفت و ميعانات گازی
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صندوق بین الملی پول در جدیدترین گزارش منطقه ای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد؛
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

بورس انرژی از محدودیت های بازار نفت خام ایران اثر می پذیرد؛

تاکید شرکت ملی نفت ایران 
بر تداوم عرضه نفت و میعانات گازی

نماینـده شـرکت ملـی نفـت ایران 
در بـورس انـرژی بـا تاکیـد بر اسـتمرار 
عرضـه نفـت خـام و میعانـات گازی در 
رینـگ بین الملل ایـن بورس، به شـرایط 
ویـژه حاکـم بـر بازار نفت کشـور اشـاره 
در  عرضـه  کـه  آنجـا  از  گفـت:  و  کـرد 
بـورس انـرژی به طـور طبیعی از شـرایط 
بـازار اثـر می پذیـرد، بنابرایـن نمی توان 
نسـبت به فـروش نفت خـام با اسـتفاده 
غیرمعمـول  انتظاراتـی  ابـزار،  ایـن  از 

. شت ا د
امیرحسـین تبیانیـان در گفت وگـو 
بـا خبرنگار شـانا، بـر تـداوم عرضه نفت 
خـام و میعانـات گازی در بـورس انرژی 
تاکیـد کـرد و در پاسـخ به سـوالی مبنی 
چندهفتـه ای  وقفـه   بـروز  چرایـی  بـر 
در عرضـه  توضیـح داد: فرآینـد عرضـه 
نفـت خـام و میعانـات گازی طبق قانون 
به طـور مسـتمر ادامـه دارد و وقفـه اخیر 
متناسب سـازی  دلیـل  بـه  صرفـا  نیـز 
بـا  کار  فرآینـد  کـردن  روزآمـد  و 
بـه زودی  و  آمـده  پدیـد  بـازار  شـرایط 
اطالعیه هـای عرضه هـای بعـدی اعالم 
خواهـد شـد.وی با بیـان اینکـه پیش از 
ایـن نیـز فرآینـد عرضـه در اردیبهشـت 
اعمـال  منظـور  بـه  و  امسـال  مـاه 
اصالحیه هایـی در اطالعیـه عرضـه بـا 
وقفـه کوتاهـی همـراه شـد، ادامـه داد: 
ایـن به روزرسـانی اقدامی معمـول اسـت 
مطابـق  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  و 
نفـت  عرضـه  خـود،  قانونـی  تعهـدات 
بـورس  در  را  گازی  میعانـات  و  خـام 
می کنـد. دنبـال  جدیـت  بـا  انـرژی 
تبیانیـان گفـت: اعمـال ایـن مالحظات 
در شـرایط عرضـه، نیازمنـد اخـذ برخی 
مجـدد  هماهنگـی  متعاقبـا  و  مجوزهـا 
شـرکت  و  اسـت  بـورس  سـازمان  بـا 
ایـران بـا در نظـر گرفتـن  ملـی نفـت 
الزام هـای قانونـی، در صـورت ضرورت، 
عرضه هـا را حتـی پیش از نهایی شـدن 
می گیـرد. سـر  از  مالحظـات  اعمـال 

بـه گـزارش شـانا، نماینـدگان مجلـس 
علنـی  نشسـت  اسـالمی در  شـورای 
روز ۲۸ بهمـن مـاه سـال گذشـته و در 
جریان بررسـی جزئیات بخـش درآمدی 
الیحـه بودجـه سـال ۹۸، با بنـد الحاقی 
موافقـت  الیحـه  ایـن  یـک  تبصـره 
کردنـد کـه بـر مبنـای آن، وزارت نفـت 
مکلـف شـد ماهانـه حداقـل ۲ میلیـون 
میلیـون   ۲ سـبک،  خـام  نفـت  بشـکه 
بشـکه نفـت خـام سـنگین و ۲ میلیـون 
را  پارس جنوبـی  میعانـات گازی  بشـکه 
به صـورت منظـم و مسـتمر بـا امـکان 
تسـویه ۱۰۰ درصـد ریالـی یـا ارزی در 
بـورس  )صادراتـی(  بین الملـل  رینـگ 
انـرژی در چارچـوب قوانیـن و مقـررات 
سـازمان بورس و اوراق بهـادار عرضه و 
گـزارش عملکـرد این بند را هر سـه ماه 
یـک بـار بـه کمیسـیون انـرژی مجلس 
همیـن  کنـد.در  اسـالمی ارائه  شـورای 
راسـتا، اردیبهشـت ماه امسـال، شیوه نامه 
نحـوه عرضـه نفت خـام و میعانات گازی 
در بـورس انـرژی از سـوی وزیـر نفـت 
زنگنـه،  کـه  شـیوه نامه ای  شـد؛  ابـالغ 
هـدف از تدویـن آن را ایجـاد شـفافیت 

پولـی در عرضـه عنـوان کرده اسـت.
بـه گفتـه وزیـر نفـت، تـا پیـش از ابالغ 
میعانـات  و  نفـت  عرضـه  شـیوه نامه، 
گازی در بـورس انـرژی تنهـا بـا اجـازه 
شـورای هماهنگی اقتصادی سـران سـه 
قـوه صـورت می گرفـت، اما بـا توجه به 
اینکـه فـروش نفت و میعانـات گازی در 
بـورس انـرژی در قانـون سـال ۹۸ ذکر 
شـده، این شـیوه نامه بـا در نظـر گرفتن 
همـه فعـل و انفعال های فروش توسـط 
وزارت نفـت تدویـن و در آن، به مباحثی 

همچـون نحـوه قیمت گـذاری و نحـوه 
تعدیـل قیمت هـا اشـاره شـده اسـت.

از  انـرژی  بـورس  اثرپذیـری 
محدودیت هـای بـازار نفـت خام کشـور
پرسـش  بـه  پاسـخ  در  تبیانیـان 
اسـتقبال  چرایـی  بـر  مبنـی  دیگـری 
نکـردن از نفـت خـام و میعانـات گازی 
عرضه شـده در رینـگ بین الملـل بورس 
انـرژی با وجـود تخفیف ها و تسـهیالتی 
کـه نفـت در ایـن حـوزه در نظـر گرفته 
عرضـه  کـه  آنجـا  از  گفـت:  اسـت، 
به طـور  انـرژی  بـورس  در  خـام  نفـت 
طبیعـی از شـرایط بـازار اثـر می پذیـرد، 
نمی تـوان نسـبت بـه فـروش نفـت خام 
انتظاراتـی  ابـزار،  ایـن  از  اسـتفاده  بـا 
غیرمعمـول داشـت.وی بـا بیـان اینکـه 
در حـال حاضـر بـازار نفـت خـام ایـران 
بـا محدودیت هایـی مواجـه اسـت و این 
یـا  ابـزار  نـوع  از  فـارغ  محدودیت هـا 
روش هـای عرضـه، فـروش نفـت خـام 
را بـا تنگناهایـی مواجـه کـرده، یـادآور 
شـد: شـرکت ملـی نفـت ایـران همـه 
تـوان خـود را بـه کار گرفته اسـت تا در 
چارچـوب قوانیـن و مقـررات، شـرایط را 

بـرای اسـتقبال حداکثـری خریـداران 
فراهـم کنـد، امـا در ایـن میـان نبایـد 
اثرپذیـری از شـرایط خـاص حاکـم بـر 
بـازار نفـت کشـور را نادیـده گرفت.بـر 
اسـاس ایـن گـزارش، ارزیابـی نکـردن 
نشـدن  قائـل  خریـداران،  صالحیـت 
صادراتـی  مقاصـد  بـرای  محدودیـت 
)بـه جـز رژیـم صهیونیسـتی(، کاهـش 
نـرخ پیش پرداخـت از ۱۰ درصـد ارزش 
سـفارش بـه ۶ درصـد، افزایـش مـدت 
زمـان تسـویه پـس از تاریـخ بارگیـری 
محمولـه از ۵۰ روز بـه ۶۰ روز و تعییـن 
قیمـت پایـه مبتنـی بـر ارزان تریـن نرخ 
نفـت صادراتـی ایران )نفـت صادراتی به 
مقصـد مدیترانـه(، از جملـه تسـهیالتی 
اسـت که بـا هـدف افزایش اسـتقبال از 
فـروش نفـت خـام در بـورس انـرژی از 
سـوی شـرکت ملی نفـت ایـران مدنظر 
قـرار گرفتـه و در اطالعیه هـای عرضـه 
گنجانـده شـده اسـت.به گفتـه تبیانیان، 
نفـت  عرضـه   ۳۴ مجمـوع  از  تاکنـون 
ملـی  شـرکت  گازی  میعانـات  و  خـام 
نفـت ایـران در رینـگ بین الملـل بورس 
انـرژی، یـک میلیـون و ۱۵ هزار بشـکه 
نفـت خام سـبک و ۷۰ هزار بشـکه نفت 
خـام سـنگین معامله شـده و عرضه های 
میعانـات گازی تـا کنـون بـه معاملـه ای 

نینجامیـده اسـت.

یادداشت میهمان

گفتمان

آینده بورس انرژی
رضا پدیدار
کارشناس حوزه انرژی

ــف شــده  ــا تعری ــورس در دنی ســاختار ب
ــارکت  ــد مش ــه قص ــی ک ــر کس ــت و ه اس
ــای  ــا مدل ه ــد ب ــوزه را دارد، بای ــن ح در ای
متعــارف اجرایــی بــورس کــه در دنیــا جــاری 
ــور  ــرکت ام ــر ش ــد و اگ ــل کن ــت، عم اس
ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  بین الملــل 
تکلیــف می کنــد کــه محمولــه بایــد ۳۵ 
ــرای  ــر الزم ب ــد تدابی هــزار بشــکه باشــد بای

ــکه  ــزار بش ــه ۳۵ ه ــی ک ــرد. زمان ــر بگی ــز در نظ ــم را نی ــن مه ای
ــرای  ــدارد؛ ب ــود ن ــادرات آن وج ــکان ص ــود، ام ــداری می ش خری
این کــه کشــتی کــه می خواهــد ایــن محمولــه را حمــل کنــد، بایــد 
بــه ظرفیــت ۷۰۰ هــزار بشــکه برســد، یعنــی بایــد ۲۰ تــا محمولــه 
ــزار  ــن اســت شــخصی ۳۵ ه ــود. ممک ــداری ش ــی خری ۳۵ هزارتای
نفــت بشــکه خریــداری کنــد امــا قصــد حمــل کــردن آن را نداشــته 
باشــد، چراکــه یکــی از ویژگی هــای بــورس ایــن اســت کــه افــراد 
می تواننــد روی کاال خریــداری شــده خــود بــازی کننــد، مثــاًل یــک 
ــا این کــه  ــه فــروش برســانند ی ــد و ســپس ب ــاه کاال را نگــه دارن م
محمولــه را بــه صــورت کاغــذی بــه فــروش برســانند و وارد پروســه 
ــدار  ــک مق ــورس دارد، ی ــروز ب ــه ام ــی ک ــوند. فرمول ــی نش عملیات
ــش  ــد ش ــا بای ــاره پرداخت ه ــال درب ــور مث ــه ط ــت؛ ب ــخت اس س
درصــد قبــل از شــرکت در بــورس پرداخــت و بعــد از برنــده شــدن 
ــرف  ــر ظ ــت و ۸۰ درصــد دیگ ــوری پرداخ ــد ۲۰ درصــد ف ــز بای نی
ــارگ  ــی خ ــادر صادرات ــد پرداخــت و ســپس از بن ــی بای ــدت زمان م
بــرده شــود. بایــد مســائل مالــی را ماننــد کشــورهای توســعه یافتــه 
پیــش ببریــم و بایــد بــرای افــراد حائــز شــرایط و کارگــزاران بــورس 
ــا خــط  ــراد ب ــن اف ــه شــود، چراکــه ای ــاری در نظــر گرفت خــط اعتب
اعتبــاری کــه دارنــد، بــازی می کننــد و ایــن مســاله موجــب ایجــاد 
ــا  ــه تنه ــون ن ــورس می شــود. اکن ــق در ب ــردش اقتصــادی و رون گ
ــرژی نیســتیم بلکــه فعــاالن اقتصــادی  ــورس ان ــق در ب شــاهد رون
ــا درهــای بســته روبــرو می شــوند؛ بــه طــوری کــه در ســال  نیــز ب
جــاری در بــورس چنــد بــار محموله هــای مختلــف عرضــه شــد امــا 
ــانی و  ــازی، اطالع رس ــد شفاف س ــذا بای ــود نداشــت ل ــداری وج خری
ــرای  ــر شــود. بهتریــن راه کار ب ــر رنگ ت مســاعدت در ایــن حــوزه پ
ــورس  حــل ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه فعــاالن و کارگــزاران ب
ــپس  ــود و س ــا داده ش ــه آن ه ــاری ب ــط اعتب ــوند و خ ــایی ش شناس
ایــن  و  تبدیــل  بــه محموله هــای کوچک تــری  را  محموله هــا 
محموله هــا بــه کشــورهای همســایه صــادر کننــد. اســتقبال بخــش 
ــزان ســرمایه و منافــع آن اســت چراکــه  ــه می خصوصــی وابســته ب
اگــر بخــش خصوصــی بتوانــد را خریــداری و معاملــه کنــد و به طــور 
کلــی بــه ایــن بخــش قــدرت عمــل داده شــود، نــه تنهــا اســتقبال 
ــد  ــعه می یاب ــز توس ــرژی نی ــورس ان ــوزه ب ــًا ح ــه قطع ــد بلک می کن
ــار  ــوان انتظ ــد نمی ت ــته باش ــی بس ــش خصوص ــای بخ ــر پ ــا اگ ام

ــت. ــت از آن را داش فعالی

پیشنهاد اعطای تخفیف ۱۰ دالری به مشتریان 
بورسی نفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید از هر روشی برای فروش 
نفت در بورس اســتفاده کنیم و براین اساس خوب است که تخفیف های 
۱۰ دالری یا بیشــتر از آن با توجه به شــرایط بازار منطقه به خریداران 

داده شود.
هدایت اهلل خادمی نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسالمی در 
گفتگــو با خبرنگار مهر گفت: باید از هر روشــی بــرای فروش نفت 
استفاده کنیم. نباید اجازه داد خواسته های آمریکا برای به صفر رساندن 
فــروش نفت ایران تحقق یابد. بورس نفــت یکی از ابزارهای فروش 
نفت اســت که اگر از آن حمایت شود می تواند گره گشای فروش نفت 
کشور باشــد.وی دالیل مختلفی را برای استقبال نکردن مشتریان از 
نفت عرضه شــده در بورس برشــمرد و ادامه داد: در شــرایط تحریم 
تجارت با نفت کشوری که مورد تحریم واقع شده است مشکالت خود 
را دارد این وظیفه کشور فروشنده است تا با جذاب کردن فروش نفت، 
و تقبل هزینه های تحریم نفت خود را بفروشد.خادمی با اشاره به قیمت 
باالی نفت عرضه شــده در بورس اظهار داشــت: تخفیف های اندکی 
که هم اکنون به مشــتریان اعطا می شود مشتریان را به خرید نفت از 
بورس ترغیب نمی کند. باید با توجه به شــرایط تحریم قیمت منطقی 
برای نفت در بورس لحاظ شود. این تخفیف ها می تواند به ۱۰ دالر هم 
برســد. البته این مقدار با توجه به شرایط بازار منطقه و نوع مشتریان 

می تواند کمتر یا بیشتر هم شود.

مدير اچ اس يی شرکت ملی نفت ايران:

تامين اعتبار فاز دوم طرح جمع آوری گازهای مشعل در مرحله تصويب است
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی 
نفــت ایران گفت: تامین اعتبار فاز دوم طرح جمع آوری 

گازهای مشعل در مرحله تصویب است.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنــوب، مانی عبداهلل زاده راد در آیین 
گشــایش رسمی سامانه بهسوزی مشــعل بدون دود 
واحد بهره برداری شماره ۲ اهواز، با تشریح اقدام های 
شــرکت ملی نفت ایران در حــوزه حفاظت از محیط 
زیســت اظهار کــرد: تامیــن اعتبار فــاز دوم طرح 
جمع آوری گازهای مشعل در شرکت های ملی مناطق 
نفت خیــز جنوب، نفت مناطق مرکــزی و نفت و گاز 
ارونــدان در مرحله تصویب اســت.وی افزود: در ۱۸ 
ماه گذشته اقدام هایی در راستای کاهش آالینده های 
زیســت محیطی و الزام های ایمنی انجام شده که از 
جمله می توان به طراحی نقشــه راه و تدوین برنامه 
جامع بلندمدت درباره جمع آوری گازهای همراه نفت 
در حوزه شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اشاره 
کرد.عبــداهلل زاده راد گفت: نظــارت و پیگیری اجرای 
قراردادهای فاز نخســت جمع آوری گازهای مشــعل 
شــرکت ملی نفت ایران و نظارت و پیگیری اجرای 
قراردادهای فاز دوم طرح جمع آوری گازهای مشعل در 
شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق 
مرکزی و نفت و گاز اروندان از دیگر اقدام های مرتبط 
با الزام های اجرای استانداردهای زیست محیطی است.
وی، پایــش برنامه های اجرایــی واحدهای گاز و گاز 
مایــع )NGL( ۳۱۰۰،۳۲۰۰ و خارک را از پروژه های 
مرتبط بــا گازهای همراه عنوان کرد که در توســعه 

پایدار، تولیــد ثروت و کاهش آالینده ها نقش موثری 
دارند.مدیر بهداشــت، ایمنی و محیط زیست شرکت 
ملی نفت ایران بهســوزی تاسیســات مشعل شرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنــوب را از دیگر اقدام های 
مرتبط با محیط زیســت برشمرد و گفت: اجرای این 
پروژه تاثیری مثبت بر کاهش آالینده های زیســتی 
استان خوزســتان و شهر اهواز دارد و توسعه پایدار را 

به همراه خواهد داشت.

طرح های جمع آوری گازهای مشعل با سرعت بیشتری 
اجرا شود

در ادامه ایــن آیین، محمدجواد اشــرفی، مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت خوزستان با قدردانی از اقدام های 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمینه جمع آوری 
گازهای همراه نفت اظهار کرد: انتظار ما این است که این 
طرح ها با ســرعت بیشتری اجرا شود.وی گفت: راه اندازی 
ســامانه بهســوزی مشــعل بدون دود واحد بهره برداری 

شماره ۲ اهواز یکی از انتظارهای اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزستان بود که با پیگیری مسئوالن شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب محقق شــد و آثار زیست محیطی 
و اقتصادی به دنبال دارد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
خوزستان افزود: وزارت نفت در زمینه جمع آوری گازهای 
همراه نفت، پروژه های کالنی دارد که زمان بر هســتند و 
باید تا راه اندازی آنها طرح های کوتاه مدت مانند بهسوزی 

مشعل واحد بهره برداری شماره ۲ اهواز اجرا شود. 

فرآیند عرضه نفت خام و 
میعانات گازی طبق قانون 

به طور مستمر ادامه دارد و 
وقفه اخیر نیز صرفا به دلیل 

متناسب سازی و روزآمد 
کردن فرآیند کار با شرایط 
بازار پدید آمده و به زودی 

اطالعیه های عرضه های 
بعدی اعالم خواهد شد

از آنجا که عرضه نفت 
خام در بورس انرژی 

به طور طبیعی از شرایط 
بازار اثر می پذیرد، 

نمی توان نسبت به فروش 
نفت خام با استفاده از 
این ابزار، انتظاراتی 

غیرمعمول داشت
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تحلیل
گفتمان

مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت منتشر کرد؛

۱۰ کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد هیدروژن سبز
انرژی هیدروژن از منابع تجدیدپذیر 
در حال جلــب توجه ســرمایه گذاران و 
اگرچه  سیاســت گذاران در جهان است. 
هیدروژن ســبز هنــوز در مراحل ابتدایی 
خود قرار دارد، اما ظرفیت توسعه آن زیاد 

است.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
مدیریــت کل امــور اوپــک و روابط با 
مجامع انرژی وزارت نفت، طبق گزارش 
موسسه وود مکنزی، ۱۰ کشور در حال 
انجام اقدام های اساســی در توسعه این 
انرژی هســتند که می تواند منبع اصلی 
انرژی آینده بدون کربن در جهان باشد.

اســترالیا: بــا وجود ســهم کنونی 
ناچیز اســترالیا در بازار هیدروژن ســبز، 
این کشــور قصد دارد مشارکت خود را 
به عنوان روشی برای جایگزینی صادرات 
ســوخت های فســیلی با منابــع انرژی 
تجدیدپذیر، به طور چشــمگیری افزایش 

دهد.
کانــادا: بــا توجه به همــکاری و 
ســرمایه گذاری بخش هــای دولتــی و 
خصوصــی در دهه های گذشــته، کانادا 
دارای بخش هیدروژن و پیل ســوختی 
)fuel cells( اســت کــه می توانــد در 
بازارهای هیدروژن سبز سهم گیری کند.

چیــن: پکــن افــزون بــر تولید 
هیدروژن  توســعه  برقــی،  خودروهای 
ســبز را به عنوان روشــی بالقوه برای 
مدنظر  بخش حمل ونقل  در  کربن زدایی 
دارد. بعضی از اهداف این کشــور شامل 

تولید ۵۰۰۰ دستگاه خودرو پیل سوختی 
تا ســال ۲۰۲۰ و یک میلیون تا ســال 
۲۰۳۰ اســت، همچنین چین قصد دارد 
۱۰۰ کارخانه تولید پیل های ســوختی را 

در منطقه Wuhan ایجاد کند.
وزیر  ژوئــن ۲۰۱۸،  در  فرانســه: 
وقــت محیط زیســت فرانســه برنامه 
را  دالری  میلیون   ۱۱۷ ســرمایه گذاری 
برای پیشگامی در صنعت هیدروژن سبز 

جهان اعالم کرد.
آلمان: این کشــور که در توســعه 
است،  بوده  پیشــگام  هیدروژن  فناوری 
قصــد دارد بــا برنامه هایی بــرای ۲۰ 
آزمایشــگاه تحقیقاتی، با بودجه ای ۱۱۰ 

میلیون دالری که تابستان آینده رونمایی 
می شود، نقش پیشــگامی خود را در این 

فناوری ادامه دهد.
ژاپن: با توجه به واردات هیدروژن 
برای مصارف داخلــی نظیر حمل ونقل، 
ژاپن بزرگ ترین بازار هیدروژن ســبز را 
در جهان دارد. این کشور به لطف تالش 
خودروســازان مانند تویوتــا و هوندا، در 
توسعه خودروهای هیدروژنی پیشروست.
نــروژ: نروژ ظرفیــت باالیی برای 
تولید هیــدروژن از نیروگاه های آبی دارد 
و در اســتفاده از پیل های ســوختی در 
امسال،  اوایل  اســت.  پیشگام  کشتی ها 
نخســتین ســانحه یا تصادف جهان در 

یکی از پمپ های هیدروژن این کشــور 
گزارش شد.

کره جنوبــی: انفجار در یک مرکز 
تحقیقاتــی دولتی توســعه هیدروژن در 
ماه مه ۲۰۱۹ که به کشــته شــدن دو 
نفــر و مجروح شــدن ۶ نفــر انجامید، 
بلندپروازانه  برنامه های  درباره  نگرانی ها 
هیدروژن در کره جنوبی شــامل اضافه 
شــدن ۸۵۰ هزار خودرو پیل سوختی به 
ناوگان خورویی این کشور تا سال ۲۰۳۰ 
میالدی را افزایش داده اســت. این نوع 
خودروها در کره جنوبی، امسال از ۳ هزار 

خودرو فراتر رفته است.
ماه  انگلیــس،  دولت  انگلســتان: 

گذشــته از برنامــه ۱۵ میلیــارد دالری 
بــرای اســتفاده از ۴ گیــگاوات انرژی 
هیدروژن  تولید  برای  فراســاحلی  بادی 
تجدیدپذیر در اوایل دهه ۲۰۳۰ خبر داد.
آمریکا: اگرچه سیاست دولت فدرال 
آمریکا درباره هیدروژن ســبز نامشخص 
ایالت کالیفرنیا، برای تبدیل  اما  اســت، 
شــدن به بازار پیشــرو در این زمینه در 
با دیگر کشورهاســت. این  حال رقابت 
ایالت اهداف تهاجمی در کربن زدایی نظیر 
حذف همه اتوبوس های دیزلی یا گازی 
را تا سال ۲۰۴۰ دنبال می کند و برترین 
توسعه دهندگان این فناوری در این ایالت 
فعال انــد.از جمله شــرکت های فعال و 
پیشرو در توســعه هیدروژن تجدیدپذیر، 
 Air Liquide شرکت چندملیتی فرانسوی
است که در حوزه تأمین گازهای صنعتی 
و خدمات مرتبط با آن فعالیت دارد. این 
شــرکت بخشی از فعالیت های خود را بر 
انرژی هیدروژن در کشورهای  توســعه 
مختلــف متمرکز کرده اســت. دو هفته 
گذشته نخستین ایستگاه پمپ هیدروژن 
از ســوی این شرکت در استان ژجیانگ 
چین افتتاح شد. این شرکت اعالم کرده 
اســت که ۱۵۰ میلیون دالر در تولید و 
عرضه هیدروژن مایع در بازارهای غرب 
آمریکا ســرمایه گذاری خواهد کرد. این 
سرمایه گذاری شامل تولید روزانه ۳۰ تن 
هیدروژن مایع و ســاخت ۲۰۰ ایستگاه 
پمپ هیدروژن تا ســال ۲۰۲۵ در ایالت 

کالیفرنیای آمریکاست.

یادداشت

تشریح فعالیت های نفت خیز جنوب برای 
جمع آوری گازهای مشعل

مهندس احمد محمدی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب چهار 
قرارداد و یــک تفاهم نامه جمع آوری گازهای 
همراه نفت در محدوده مناطق نفت خیز جنوب 
در حال اجرا دارد. اجرا و تکمیل این قراردادها 
که در استان های حوزه عملیاتی این شرکت از 
جمله خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر 
اجرا می شوند، پیامدهای مثبت زیست محیطی 

و اقتصادی برای مردم منطقه و کشــور به همــراه دارد. مهم ترین و 
بزرگترین این قراردادها را با شــرکت های پتروشیمی امضا کردیم که 
یکی از آنهــا قرارداد جمع آوری گازهای مشــعل با طرح پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس به ارزش ۱.۱ میلیارد دالر اســت. در چارچوب این 
قرارداد طبق برنامه زمانبندی شده گازهای مشعل منطقه گچساران و 
شــرق استان خوزستان به میزان ۴۰۰ میلیون فوت مکعب جمع آوری 
خواهد شــد. قرارداد دیگر که کارهای آن آغاز شــده، به ارزش حدود 
۲۰۰ میلیون دالر با شــرکت پتروشــیمی مارون امضا شده است و در 
قالب آن گازهای منطقه مارون و اهواز یعنی مناطق مرکزی اســتان 
خوزســتان به میزان بیش از ۲۰۰ میلیون فــوت مکعب در روز جمع 
آوری می شــود. دو قرارداد مزایده فروش گازهــای همراه نفت با دو 
شرکت بخش خصوصی امضا کردیم که کارهای اجرایی آن حدود ۴۰ 
درصد پیشــرفت دارد. بر اساس این دو قرارداد، حدود ۵۰ میلیون فوت 
مکعب گازهای مشعل جمع آوری و پس از فشارافزایی به کارخانه های 
گاز و گاز مایع ارسال می شود. تفاهم نامه ای نیز با شرکت پتروپاالیش 
بختیــاری با هدف جمع آوری حدود ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گازهای 
همراه نفت شــمال استان خوزستان امضا شــده است. در اجرای این 
قراردادها جمع آوری ۹۰ درصد گازهای مشــعل شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب هدف گذاری شــده است که بخش عمده این مشعل ها 
در شرق، مرکز و شمال استان خوزستان قرار دارند. با تعاملی که میان 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با دستگاه های اجرایی استان های 
نفت خیز به ویژه خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، بتوان 
این اقدام ها را که هم منافع زیســت محیطی و هم عواید مورد توجه 

اقتصادی به همراه دارد، استمرار بخشید.
 اجرای طرح توسه ۲۸ مخزن با رعایت استانداردهای

 زیست محیطی
در همین حال، در طرح توســعه ۲۸ مخزن که کارهای حفاری 
چاه های آن نیز آغاز شــده اســت، همه اقدام های توســعه ای الزاما با 
رعایت استانداردهای زیست محیطی و بدون ایجاد مشعل جدید انجام 
خواهد شــد. توجه به محیط پیرامونی اولویت صنعت نفت است و نگاه 
وزارت نفت به محیط زیســت تنها از منظر ســود و صرفه اقتصادی 
نیســت، بلکه در مواردی که سود اقتصادی هم به همراه نداشته باشد 
برای رفاه حال مردم طرح های زیســت محیطی را اجرا می کند. مقام 
عالی وزارت نیز بــا جدیت طرح های جمع آوری گازهای مشــعل در 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را پیگیری می کند و تاکید دارد تا 
حد ممکن گازهای مشــعل حذف شود. تا حذف کامل گازهای مشعل، 
بهسوزی مشعل های شرق و غرب اهواز را به عنوان برنامه کوتاه مدت 
هدف گذاری کردیم که در قالب آن نخســتین سامانه بهسوزی مشعل 
سال گذشته در واحد بهره برداری شماره ۳ اهواز نصب و راه اندازی شد 
و دومین سامانه بهسوزی مشعل نیز اکنون در واحد بهره برداری شماره 

۲ اهواز نصب و راه اندازی شده است.

در زمينه ظرفيت توليد انرژی خورشيدی؛

ايران يک سر و گردن باالتر از جهان

آژانس بين المللی انرژی:

نيروی بادی فراساحلی صنعت يک تريليون دالری می شود

آژانــس بین المللی انرژی )IEA( اعالم 
کرده ظرفیــت نیــروی تجدیدپذیر جهانی 
فوتوولتائیک  تاسیســات  نصب  تاثیر  تحت 
خورشیدی در خانه ها، ساختمان ها و صنعت، 
تا پنج سال دیگر ۵۰ درصد رشد خواهد کرد. 
در این راســتا با توجه به این که ضریب بار 
به  ایران نســبت  نیروگاه ها در  این  تولیدی 
میانگین جهانی باالتر اســت، دولت درصدد 
توسعه بیش تر این انرژی پاک است و طبق 
برآوردها بیش از ۱۵۰ هزار مگاوات ظرفیت 
احداث نیروگاه های خورشــیدی در کشــور 

وجود دارد.
مجموع ظرفیت تولیــد نیرو از منابع 
تجدیدپذیر در مقایســه بــا ۲.۵ تراوات در 
ســال گذشته، به میزان ۱.۲ تراوات تا سال 
۲۰۲۴ رشــد خواهد کرد که معادل مجموع 
ظرفیت نیروی نصب شــده در آمریکاست.
طبق گزارش ســاالنه IEA  از انرژی های 

تجدیدپذیر جهانی، فوتوولتائیک خورشیدی 
حدود ۶۰ درصد و نیروی بادی در خشــکی 
۲۵ درصد از این رشــد را تشــکیل خواهد 
داد. سهم تجدیدپذیرها در تولید نیرو از ۲۶ 
درصد فعلی به ۳۰ درصد در ســال ۲۰۲۴ 

رشد خواهد کرد.
وضعیت تجدیدپذیرها در ایران

دستور جدید وزیر نیرو از افزایش ۳۰ 
درصــدی تعرفه های خریــد تضمینی برق 
تجدیدپذیرها حکایــت دارد؛ این امر باعث 

می شــود بخش خصوصی رغبت بیش تری 
برای ســرمایه گذاری در این حوزه و توسعه 
ظرفیــت نیروگاه های بادی و خورشــیدی 
پیدا کنــد. به طور کلی ظرفیت فعلی نصب 
نیروگاه های تجدیدپذیر حدود ۸۴۱ مگاوات 

است و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
این رقم تا پایان امســال چهار رقمی شده 
و از مرز ۱۰۰۰ مــگاوات عبور خواهد کرد.
پتانسیل ســنجی صورت گرفته  براســاس 
از ســوی سازمان ســاتبا، بیش از ۶۰ هزار 
مگاوات ظرفیت احداث نیــروگاه بادی در 
کشــور شناسایی شده اســت که حدود ۳۰ 
هزار مگاوات از ایــن رقم صرفه اقتصادی 
مطالعات  شــد.طبق  خواهــد  راه انــدازی 
صورت گرفته بیــش از ۱۵۰ هزار مگاوات 
نیروگاه های خورشیدی  احداث  نیز ظرفیت 
در کشــور وجود دارد. در برخی از ساعات 
نیروگاه های  تولید  میزان  امســال  تابستان 
تجدیدپذیر کشــور به بیش از ۵۰۰ مگاوات 
رســیده بود که با توجه بــه ظرفیت ۸۴۱ 
مگاواتی کل نیروگاه های تجدیدپذیر کشور، 
رقــم تولیدی این واحدهــا در اوج مصرف 

تابستان امسال بسیار قابل توجه است.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد نیروی بادی 
فراســاحلی با کاهش شدید هزینه ها و بهبود فناوری 
که امکان بهره برداری بیشــتر از منابع انرژی پاک را 
فراهم کرده است، می تواند به صنعتی به ارزش یک 

تریلیون دالر تبدیل شود.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد جایگزینی 
نیروهای تجدیدپذیر به جای ســوخت فسیلی برای 
دســتیابی به اهداف مقابله با افزایش گرمای جهانی 
حائز اهمیت است و توســعه نیروی بادی فراساحلی 
می توانــد از تولیــد پنج تــا هفت میلیــارد تن دی 
اکســید کربن که بخش نیرو در سطح جهانی تولید 
می کند، جلوگیری کند.ایــن آژانس در مطالعاتی که 
آن را جامع ترین گزارش تهیه شــده از نیروی بادی 
فراســاحلی تا به امــروز خواند، اعــالم کرد نیروی 
تولید شده توســط توربینهای بادی در دریا تنها ۰.۳ 
درصــد از تولید جهانی برق را تشــکیل می دهد. با 
این حال بر مبنای سیاســتهای فعلی و پیشــنهادی، 
ظرفیت نیروی بادی فراســاحلی تا دو دهه آینده ۱۵ 
برابر خواهد شــد و این بخش را به صنعتی به ارزش 

یک تریلیون دالر تبدیــل می کند.فاتح بیرول، مدیر 
اجرایی آژانس بین المللی انرژی اظهار کرد: در دهه 
گذشته دو بخش مهم نوآوریهای فناوری، با کاهش 

هزینه ها، تحولی را در سیســتم انرژی ایجاد کرد که 
شامل انقالب شیل و ظهور فوتوولتائیک خورشیدی 
بوده اســت و نیروی بادی فراساحلی از این پتانسیل 

برخوردار اســت که با کاهش شــدید هزینه، در کنار 
این دو قرار بگیرد.طبق گــزارش آژانس بین المللی 
انرژی، ســال گذشته ساخت یک پروژه نیروی بادی 
فراســاحلی به ظرفیت یک گیگاوات، بیش از چهار 
میلیارد دالر هزینه داشــت اما این هزینه تا یک دهه 
آینــده بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در 
اروپا نیروی بادی فراســاحلی از نظر هزینه به زودی 
از نیروگاههای گازســوز و فوتوولتائیک خورشیدی و 
نیروی بادی در خشــکی، مقرون به صرفه تر خواهد 
شد و در چین تا سال ۲۰۳۰ می تواند با نیروگاههای 
زغال سوز جدید رقابت کند. با این حال برای تحقق 
چنین پیش بینــی، به ســرمایه گذاریهای بزرگ و 
اقدامات سیاســتی واقعی نیاز است.بر اساس گزارش 
رویترز، نخستین توربینهای بادی فراساحلی در سال 
۱۹۹۱ در دانمارک نصب شــد که ســال گذشته ۱۵ 
درصد از برق خود را از طریق نیروی بادی فراساحلی 
تامیــن کرد.انگلیس اکنون بزرگترین ظرفیت نیروی 
بادی فراســاحلی را دارد اما این صنعت به خصوص 
در آمریکا و کشورهای آسیایی از جمله تایوان و ژاپن 

رو به رشد است.
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تحلیل
گفتمان

انرژی؛ عامل مهم توسعه همکاری های 
ایران با همسایه شمالی

یکــی از گزینه هــای روی میــز 
ــورهای  ــران کش ــر س ــرات اخی مذاک
گســترش  آذربایجــان  و  ایــران 
ــرژی مخصوصــا در حــوزه  تعامــالت ان
ــن  ــاف و همچنی ــزر، اکتش ــای خ دری

ــت. ــوده اس ــت ب ــط زیس محی
ســال  اردیبهشــت ماه  بیســتم 
۱۳۹۱ در عمــق حــدود ۲۵۰۰ متــری 
ــردار  ــی »س ــدان نفت ــزر می ــه خ دریاچ
ــکه  ــارد بش ــدود دو میلی ــا ح ــگل« ب جن
ذخایــر نفــت درجــا و برخــورداری از 
ــت  ــه فهرس ــوب، ب ــبک و مرغ ــی س نفت
میادیــن نفتــی فراســاحلی ایــران اضافــه 
ــر ایــن  ــا وجــود این کــه برخــی ب شــد. ب
باورنــد کــه خــزر بــه دلیــل برخــورداری 
مناســب،  هیدروکربــوری  ظرفیــت  از 
ــام  ــمال ن ــز ش ــد مناطــق نفت خی می توان
گیــرد، امــا میــدان ســردار جنــگل بعــد از 
ــان  ــال همچن ــج س ــش از پن ــت بی گذش

ــت. ــته اس ــعه نشس ــار توس ــم انتظ چش
دریاچــه خــزر بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــتن  ــار داش ــا در اختی ــان و ب ــه جه دریاچ
حجــم وســیعی از ذخایــر هیدروکربــوری 
ــه  ــت و گاز ب ــر نف ــق بک ــا، از مناط دنی
هیــچ  تاکنــون  امــا  مــی رود  شــمار 
شــرکتی بــه طــور رســمی برای ورود 
بــه توســعه خــزر اعــالم آمادگــی نکــرده 
اســت امــا وزارت نفــت بــه دنبــال توســعه 
نفتــی ایــن منطقــه  اســت. بــا ایــن حــال  
محدودیت هــای  می رســد  نظــر  بــه 
موقعیــت  جملــه  از  خــزر  در  توســعه 
ــودن دریــای خــزر  جغرافیایــی و بســته ب
ــای  ــه آب ه ــان ب ــی آس ــود دسترس و نب
آب هــای  در  کار  ســختی های   آزاد، 
عمیــق، نیــاز اساســی بــه ســرمایه و 
ــرای فعالیــت در ایــن  ــاوری روزآمــد ب فن
ــب  ــاخت های مناس ــود زیرس ــش و نب بخ
در شــمال کشــور باعــث شــده ســرمایه 

ــن  ــرای حضــور در ای ــذاران خارجــی ب گ
ــند. ــته باش ــادی نداش ــت زی ــش رغب بخ

منابــع هیدروکربــوری  از  بهره بــرداری 
ــتور کار  ــواره در دس ــزر هم ــود در خ موج
ــرار  ــزر ق ــای خ ــیه دری ــورهای حاش کش
داشــته اســت و ایــران اگرچــه بــا انجــام 
ســال های  در  اکتشــافی  فعالیت هــای 
گذشــته، بــه ذخایــر اثبــات شــده ای 
)ســردار جنــگل( در حــوزه خــزر جنوبــی 
دســت یافتــه، امــا تاکنــون شــرایط الزم 
بــرای بهره بــرداری از ایــن ذخایــر و 
ــوزه  ــن ح ــود در ای ــترک موج ــع مش مناب

ــت. ــده اس ــم نش فراه
ایران آماده توسعه همکاری  با 

جمهوری آذربایجان در عرصه های 
اکتشاف

ایــن صحبت هــا در شــرایطی 
ــال  ــدای س ــران در ابت ــه ای ــت ک اس
بــا  را  تفاهم نامــه ای  گذشــته، 

زمینــه  در  آذربایجــان  جمهــوری 
دریــای  اکتشــافی  بلوک هــای 
ــی  ــاید تحول ــا ش ــرد ت ــا ک ــزر امض خ
در  کشــور  نفتــی  فعالیت هــای  در 
ــز  ــی نی ــه تازگ ــود. ب ــاد ش ــزر ایج خ
هجدهمیــن  در  جمهــوری  رییــس 
نشســت ســران کشــورهای عضــو 
جنبــش عــدم تعهــد اعــالم کــرد 
ــعه و  ــاده توس ــواره آم ــران هم ــه ای ک
دریایــی  همکاری هــای  گســترش 
ــوزه  ــان در ح ــوری آذربایج ــا جمه ب
و  اکتشــاف  عرصه هــای  خــزر، 
همچنیــن محیــط زیســت اســت و 
ــا  ــریع تر توافق ه ــه س ــدوارم هرچ امی
ــت  ــعه دو مل ــاه و توس ــا رف ــو ب همس
اجرایــی شــوند.وی بــا اشــاره بــه 
ســه جانبه  همکاری هــای  تقویــت 
همــکاری  جملــه  از  منطقــه  در 
روســیه،  و  آذربایجــان  ایــران، 

ــد  ــو و مســکو بای ــران، باک ــزود: ته اف
ــترک  ــه جانبه و مش ــای س همکاری ه
خــود را گســترش دهند.علــی اف - 
ــز در  ــان  نی ــوری آذربایج رئیس جمه
ایــن دیــدار گفــت: رشــد ۷۰ درصــدی 
در  کشــور  دو  تجــاری  مبــادالت 
ــور تحســین  ــوردی درخ یک ســال رک
کشــور  دو  همکاری هــای  اســت، 
مشــترک  کمیســیون  چارچــوب  در 
انــرژی،  حوزه هــای  در  اقتصــادی، 
بانکــی، صنعتــی و حمل ونقــل بــه 
ــی پیــش مــی رود و پیشــرفت در  خوب
پــروژه کریــدور شــمال - جنــوب نیــز 
ــه وی  ــت.به گفت ــهود اس ــال مش کام
ــی در  ــای دریای ــش همکاری ه در بخ
ــز آذربایجــان همــواره  حــوزه خــزر نی
ــران  ــا ای آمــاده توســعه همکاری هــا ب
ــت  ــاف نف ــه اکتش ــه در زمین از جمل

ــت. اس

یادداشت

اخبار

لزوم اجرای برنامه مدون برای دستیابی به 
اهداف مسئولیت اجتماعی

سید امیر طالبیان
مشاور اجتماعی وزیر نفت

بر لــزوم اجرای برنامه مــدون در زمینه 
مسئولیت اجتماعی تاکید کرد و گفت: ارزیابی، 
نیازسنجی و اســتفاده از نیروهای بومی سبب 
تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی وزارت نفت 
در هر منطقه می شــود. در موضوع مسئولیت 
اجتماعی باید برنامه ای مدون همراه با ارزیابی 
صحیح داشته باشیم، ضمن آنکه فعالیت ها بر 
اساس نیازسنجی باشند تا بتوانیم به اهداف از 

پیش تعیین شــده دســت یابیم. در هر منطقه ای که فعالیت می کنیم، 
باید با مردم زندگی و تا حد امکان از نیروهای بومی اســتفاده کنیم تا 
موقعیت محلی را با حضور خود، برای آنها بهتر سازیم. اکنون مسئولیت 
اجتماعی در صنعت نفــت از نگاه بشردوســتانه وارد فاز برنامه ریزی 
راهبردی شــده، این در حالی اســت که نگاه اخالقی به کسب وکار را 
می توان نتیجه نوع تفکر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دنیای امروز 
دانست که به نوعی رتبه شرکت ها را در سطوح جهانی تعریف و تبیین 
می کند. حفظ محیط زیســت از جمله اهداف مســئولیت اجتماعی در 
مجموعه وزارت نفت است و افزون بر این، برای توجه به جامعه محلی 
سعی داریم از پیمانکاران و نیروهای توانمند همان منطقه بهره بگیریم 

تا بتوانیم رضایت جامعه محلی را نیز جلب کنیم.

بهسازی و نوسازی تاسیسات در دستور کار 
نفت فالت قاره

مدیرعامـل شـرکت نفـت فـالت قـاره ایـران گفـت: نوسـازی و 
بهسـازی تاسیسـات در دسـتور کار این شـرکت اسـت تا بتوانیم وضع 
سـازه های دریایـی، خطـوط لولـه، مخـازن و دیگـر بخش هـا را بهبـود 

. بخشیم
بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت نفـت فـالت قاره 
ایـران، علیرضـا سـلمان زاده بـا بیـان  اینکـه بـه دنبـال تخصیـص 
بسـته های نوسـازی و بهسـازی برای تاسیسـات شـرکت نفت فالت 
قـاره ایـران هسـتیم، افـزود: در منطقـه الوان بـا توجـه بـه شـرایط، 
از انـواع روش هـای مختلـف بـرای تولیـد اسـتفاده می شـود کـه این 
موضـوع نشـان دهنده پیچیدگـی کار در ایـن منطقه اسـت.وی با بیان 
اینکـه حـوزه نیروی انسـانی در همـه مناطق عملیاتـی نیازمند نگاهی 
ویـژه اسـت، بـر اهمیـت ایـن حـوزه و همچنیـن اهمیـت میدان ها و 
تاسیسـات ایـن شـرکت تاکید کرد.بر اسـاس ایـن گـزارش، در بازدید 
مدیرعامـل شـرکت نفـت فـالت قاره ایـران از تاسیسـات خشـکی و 
اسـکله صادراتـی منطقـه عملیاتـی الوان و بنـدر نخیلـو و همچنیـن 
سـکوهای رشـادت و سـلمان، ضمـن بررسـی مسـائل و چالش هـا، 
دربـاره مشـکالت عملیاتـی و منابـع انسـانی آنهـا بحث و تبـادل نظر 
شـد. همچنین مسـائل و مشـکالت منطقه عملیاتی الوان در نشستی 
پنـج سـاعته با رئیس و مسـئوالن ایـن منطقه بررسـی و راهکارهایی 
پیشـنهاد شـد.بهروز علی آبـادی، رئیـس منطقـه عملیاتـی الوان در 
جریـان ایـن بازدید بـه معرفی واحدهـای عملیاتی و سـتادی پرداخت 
و دربـاره شـرح وظایـف و نـوع عملکرد ایـن واحدهـا توضیحاتی ارائه 

. کرد
تعمیرات اساسی در آغار، داالن، دی و 

سفیدزاخور پایان یافت
تعمیرات اساسـی منطقه عملیاتـی آغار، داالن، دی و سـفیدزاخور 
شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زاگـرس جنوبـی بـا هـدف افزایـش 
ضریـب اطمینـان تجهیـزات فرآیندی برای حفظ شـرایط تولیـد پایدار 

زمسـتانی پایـان یافت.
بـه گـزارش دانش نفت به نقل از شـرکت نفـت مناطق مرکزی 
ایـران، مصطفـی پالیزیـان، رئیـس منطقـه عملیاتی آغـار، داالن، دی 
و سـفیدزاخور در شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زاگـرس جنوبـی 
گفـت: تعمیـرات اساسـی امسـال بـا رکـورد ۴۳ هزارنفـر سـاعت کار 
در گروه هـای چندگانـه تعمیـرات، بهره بـرداری، بازرسـی و حفاظـت 
فنی، ایمنی، بهداشـت و محیط زیسـت، خدمات پشـتیبانی و حراسـت 
انجـام شـد.وی بـه مهم تریـن اقدام هـای انجـام شـده در بـازه زمانی 
تعمیـرات اساسـی اشـاره و اظهـار کرد: ایـن تعمیرات پـس از ارزیابی 
بازرسـی و حفاظـت فنـی و در مجمـوع ۸۸۵ فقـره درخواسـت کار 
تعمیراتـی، بازرسـی فنـی و اصالحیه هـای فرآینـدی در پاالیشـگاه 
گاز فراشـبند، تسـهیالت مرکـزی ناحیـه آغـار، مراکـز جمـع آوری و 
چاه هـای مربـوط بـه آنها، خطـوط لولـه انتقـال گاز و خطـوط هوایی 
بـرق تحـت پوشـش منطقـه، برنامه ریـزی و عملیاتـی شـد.پالیزیان 
تصریـح کـرد: از نقـاط قـوت ایـن تعمیـرات می تـوان بـه پشـتیبانی، 
تعمیـر و سـاخت قطعـات مـورد نیـاز واحدهـای درگیـر در عملیـات 
از سـوی کارگاه مرکـزی منطقـه اشـاره کـرد کـه افـزون بر سـرعت 
بخشـیدن بـه انجام کار، سـود و صرفـه اقتصادی نیز به دنبال داشـته 
اسـت.وی افـزود: تعمیـرات این منطقـه عملیاتی با هدف آماده سـازی 
واحدهـای عملیاتـی بـرای تامیـن سـوخت زمسـتانی از ۱۱ مهرمـاه 
امسـال آغـاز شـد و در بـازه زمانـی ۱۴ روز بـه پایـان رسـید.منطقه 
عملیاتـی آغـار، داالن، دی و سـفیدزاخور یکـی از مناطـق پنجگانـه 
فعـال شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز زاگـرس جنوبـی اسـت که در 

جنوب اسـتان فـارس قـرار دارد.

خط لوله دريايی فاز 1۶ پارس جنوبی تعمير و راه اندازی شد
خــط لوله اصلی انتقال گاز تــرش فاز ۱۶ پارس 
جنوبی که زمســتان پارســال دچار آسیب دیدگی شده 
بود، تعمیر و پس از انجام عملیات نصب در بســتر دریا 

راه اندازی شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت نفت و 
گاز پارس، تعمیرات خط لوله ۳۲ اینچ انتقال گاز ترش 
ســکوی SPD۱۶ که بهمن ماه پارسال در فاصله ۸۷ 
کیلومتری از ساحل عســلویه دچار آسیب دیدگی شده 
بود پایان یافت و عملیاتی شــد.مقرر شد تعمیرات این 
خط با توجه به آسیب حدود ۱۸۰ متر از خط لوله اصلی 
انتقال گاز ترش این سکو در بستر خلیج فارس به روش 
ســاخت اسپول )۲ عدد اسپول ۸۷ متری( در خشکی و 
نصب آنها به کمک یک فلنج میانی و ۲ فلنج هوشمند 
در طرفین خط لوله در دریا انجام شــود.پس از تأمین، 
بارگیــری و انتقال لوله های مورد نظر از خرمشــهر به 
بندرعباس از ســوی شرکت نفت و گاز پارس، عملیات 
ســاخت دو عدد اسپول دوســر فلنج ۸۷ متری اواخر 
اردیبهشت ماه امسال از سوی پیمانکار پروژه آغاز شد و 
با انجام عملیات هایدروتست، سندبالست و پوشش دهی 
سرجوش ها در نیمه دوم خرداد از بندرعباس به عسلویه 
انتقــال یافت.عملیــات باربرداری و انتقال اســپول ها 
در عمــق ۶۷ متری دریا با لنگراندازی شــناور حامل 
اسپول ها در موقعیت خط لوله آسیب دیده ابتدای مرداد 
ماه آغاز شد. در ادامه با هماهنگی های انجام شده برای 
تأمین شــناور مجهز به امکانــات غواصی در آب های 
عمیق، شــناوری که تحت اختیار شــرکت نفت و گاز 

پارس در اختیــار پیمانکار پروژه قرار گرفت و با انتقال 
تجهیزات و ابزار مورد نیاز عملیات به عرشه این شناور، 
تعمیــر خط لوله آســیب دیده ســکوی SPD۱۶ آغاز 
شــد.انجام عملیات برش کاری خط لوله آسیب دیده در 

هر دو ســوی سکو و ساحل، انتقال و استقرار اسپول ها 
در بســتر دریا و عملیات نصب و راه اندازی کامل این 
خط لوله با توجه به شرایط آب و هوایی در کمتر از سه 
 SPD۱۶ ماه پایان یافت و خط لوله ۳۲ اینچ ســکوی

عملیاتی شد.شــایان ذکر است، بخش های آسیب دیده 
این خط لوله برای انجام تحقیقات و ریشــه یابی حادثه 
در اختیار واحد بازرســی فنی شرکت نفت و گاز پارس 

قرار گرفته است.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

ساالنه معادل ۳۲۰ میلیون بشکه نفت خام 
انرژی در حمل و نقل می سوزد

بهینه سازی  مدیرعامل شــرکت 
مصرف ســوخت گفت: ســاالنه ۳۲۰ 
میلیون بشــکه معادل نفت خام انرژی 
در ســامانه حمل ونقل کشــور مصرف 

می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از 
وزارت نفت، آیین تحویل ۱۰۰ دستگاه 
پایه گازســوز در جهت اجرای  سمند 
طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر 
تهران برگزار شد.شــرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت در این زمینه اعالم 
کرده اســت: واگذاری مرحله نخست 
تاکســی های نو، پیرو ســند همکاری 
سه جانبه نوســازی ناوگان تاکسیرانی 
شــهر تهران که میان این شــرکت، 
تاکســیرانی های شــهری و  اتحادیه 
شــرکت پاکرو منعقد شــده بود، آغاز 
مدیرعامل  دالویز،  است.محسن  شده 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در 
این آیین گفت: صنعت خودروســازی 
باید با رویکــرد افزایش دانش فنی و 
خود  رویکردهای  توانمندی،  توســعه 
را اصــالح کند و در مســیر توســعه 
قرار دهــد.وی آمــار و ارقام مصرف 
را نگران کننــده  انــرژی در کشــور 
توصیف کرد و گفــت: مصرف انرژی 
در ناوگان حمل ونقل کشــور ۱.۵ تا ۲ 

برابر میانگین جهانی اســت و کاهش 
شــدت مصرف انرژی در این ناوگان 
ســازمان های  همه جانبه  همکاری  با 
ذی ربــط و بــا اعمال تغییــرات فنی 
خودروهــای داخلــی و اصالح قیمت 

ســوخت و همچنین فرهنگ ســازی 
ممکن خواهد شــد.مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت با انتقاد از 
بودن مصرف سوخت خودروهای  باال 
ســاخت داخل و عــدم هدف گذاری 

صنعــت خودرو بــرای اصــالح این 
رویکــرد اظهــار کرد: ســاالنه ۳۲۰ 
میلیون بشــکه معادل نفت خام انرژی 
در ســامانه حمل ونقل کشور مصرف 
می شــود.دالویز گفت: وزارت نفت با 

همه ظرفیت و توان خود برای توسعه 
ناوگان حمل ونقل عمومی کشور تالش 
می کنــد، اما برای رســیدن به نتیجه 
مطلوب مهم ترین گام تحول اساســی 

در صنعت خودروسازی کشور است.

نگاه

 طرح جمع آوری گازهای همراه
 به کجا رسید؟

یکــی از برنامه های دولت تا دو ســال  آینــده، جمع آوری 
گازهای فلر است که برای این مهم نیز برنامه های متعددی را در 
نظر گرفته و آنطور که پیش بینی شــده تحقق این برنامه تا موعد 

مقرر عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به ارزش اقتصادی گازهای مشعل 
و منافع غیرمســتقیمی که از جمع آوری آن ها حاصل می شــود، 
کشــورهای مختلفی در این حوزه سرمایه گذاری هایی انجام داده 
و توانســته اند تا حدودی از حجم گازهای مشــعل خود بکاهند. 
کشورهای حاشــیه خلیج  فارس نظیر امارات، کویت و عربستان 
از جمله این کشــورها هستند که به واسطه سرمایه گذاری  در این 
زمینه، بخش زیادی از ســکوهای مشعل خود را در میادین نفتی 
خاموش کرده اند. ایران نیز اقداماتی انجام داده و آن طور که وزیر 
نفت اعالم کرده تا دو ســال آینده فلرها خاموش می شــوند.در 
مجموع دو دســته گازهای ارسال به مشعل در ایران وجود دارد؛ 
یکی مربوط به پارس جنوبی است که با آمدن تجهیزات مورد نیاز 
خاموش می شوند و تعداد دیگر مشعل هایی هستند که باید برای 
آن ها واحد ان جی ال یا گاز مایع درســت شود. به گفته وزیر نفت، 
»اکنــون واحد ان جی ال ۳۱۰۰ در جنوب ایالم، ان جی ال خارگ، 
ان جی ال ۳۲۰۰ در غرب کارون و یک واحد عظیم به اندازه یک 
پاالیشگاه عظیم دو فازی نزدیک بهبهان داریم که با گاز ارسالی 
به مشعل، خوراکشان تامین می شود؛ به این صورت که گاز مشعل 
تصفیه و تفکیک می شــود و هر کدام که مربوط به پتروشیمی ها 
باشد، تبدیل به خوراک پتروشــیمی و بقیه وارد شبکه گاز کشور 
می شــود.«به گفته وی ما از امسال برای هر مشعلی که خاموش 
شود، جشن می گیریم و تا  دو سال آینده فلرها خاموش می شوند.

جزییات جمع آوری گازهای همراه در مناطق نفت خیز جنوب
همچنین برای جمــع آوری گازهای هر کــدام از فلرها در 
مناطق نفت خیز جنوب برنامه ریزی شــده و قرار است حدود ۹۰ 
درصد از گازهای همراه جمع آوری شــود. عمده گازها در میادین 
کوچک اســت که امکان احداث تاسیســات جمع آوری در آن ها 
نبــوده، اما برای این میادین به گفته ســعید کوتی - مدیر تولید 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - برنامه هایی در نظر گرفته 
شده اســت.بر این اساس، به ســوزی فلرها در نقاطی که مجاور 
مناطق مســکونی است، آغاز شــده و به طور کلی از نظر ایمنی، 
فلر خاموش معنی ندارد و شمعک آن باید روشن باشد، اما روشن 
بودن شمعک، گازسوزی تلقی نمی شود. برای جمع آوری فلرها ۲۳ 
کارخانه کوچک راه اندازی خواهد شــد که صفر تا ۱۰۰ تجهیزات 

آن ایرانی است و باعث اشتغال زایی نیروهای بومی می شود.
اعتبار فاز دوم طرح جمع آوری گازهای مشعل در مرحله تصویب

در همین راستا، مانی عبداهلل زاده راد - مدیر بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت شــرکت ملی نفت ایران - خبر داده که تامین 
اعتبار فاز دوم طرح جمع آوری گازهای مشعل در شرکت های ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و نفت و گاز اروندان 
در مرحله تصویب است.به گفته وی، در ۱۸ ماه گذشته اقدام هایی 
در راستای کاهش آالینده های زیست محیطی و الزام های ایمنی 
انجام شــده که از جمله می توان به طراحی نقشــه راه و تدوین 
برنامه جامع بلندمدت دربــاره جمع آوری گازهای همراه نفت در 
حوزه شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اشــاره کرد.بر اساس 
اطالعات وزارت نفت، وی بر این باور است که نظارت و پیگیری 
اجرای قراردادهای فاز نخست جمع آوری گازهای مشعل شرکت 
ملی نفت ایران و نظــارت و پیگیری اجرای قراردادهای فاز دوم 
طــرح جمع آوری گازهای مشــعل در شــرکت های ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و نفت و گاز اروندان از دیگر 
اقدام های مرتبط با الزام های اجرای استانداردهای زیست محیطی 
اســت.به گفته مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی 
نفــت ایران، پایش برنامه های اجرایــی واحدهای گاز و گاز مایع 
)NGL( ۳۱۰۰،۳۲۰۰ و خــارک از پروژه هــای مرتبط با گازهای 
همراه اســت که در توسعه پایدار، تولید ثروت و کاهش آالینده ها 
نقش موثری دارند. همچنین به ســوزی تاسیسات مشعل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنــوب از دیگر اقدام های مرتبط با محیط 
زیســت اســت که اجرای این پروژه تاثیری مثبــت بر کاهش 
آالینده های زیستی اســتان خوزستان و شهر اهواز دارد و توسعه 

پایدار را به همراه خواهد داشت.
استقبال بخش خصوصی از پروژه های جمع آوری گازهای همراه

ظاهرا بخش خصوصی از پروژه های گازهای همراه استقبال 
بســیار خوبی کرده و در این راستا مناقصه ها برگزار شده و برنده 
آن مشخص شده است که برخی پروژه ها راه اندازی شده و برخی 
در حال احداث اســت و با انجام ایــن پروژه ها گاز و گاز مایع به 
میزان گاز تولیدی کشــور اضافه می شــود؛ در واقع گاز به میزان 
تولید گاز طبیعی و مایعات به خوراک پتروشیمی ها تبدیل خواهد 

شد.
جزییات قرارداد با هلدینگ خلیج فارس و مارون

طبق آنچه که اعالم شــده، قرارداد با هلدینگ خلیج فارس 
و مارون امضا شــده و این  دو شــرکت حاضر به سرمایه  گذاری 
شــده اند و طبق قرارداد، گازهای جمع آوری شده توسط هلدینگ 
خلیج فارس خوراک بیدبلنــد ۲ را تامین می کند و مارون تثبیت 
و افزایش تولید پتروشــیمی از مارون را فراهم می کند. مارون نیز 
۱۶۷ میلیون دالر در هشــت پروژه سرمایه گذاری کرده و حجم 
گازی کــه جمع آوری می کند، ۲۵۰ میلیــون فوت مکعب در روز 
اســت و هلدینگ خلیج فارس نیز یک میلیارد و ۴۹ میلیون دالر 
ســرمایه گذاری کرده که حجم گازی جمع آوری شده توسط آن، 

۵۱۰ میلیون فوت مکعب است.

در بازديد حجت االسالم والمسلمين ابوترابی فرد؛

رويکردهای فناورانه پژوهشگاه صنعت نفت تشريح شد
صنعــت  پژوهشــگاه  فناورانــه  رویکردهــای 
ــد حجت االســالم والمســلمین  ــان بازدی ــت در جری نف
مجموعــه  ایــن  از  ابوترابی فــرد  سیدمحمدحســن 

ــد. ــریح ش ــی و تش معرف
بــه گــزارش دانــش نفــت بــه نقــل از پژوهشــگاه 
ــگاه  ــس پژوهش ــی، رئی ــر توفیق ــت، جعف ــت نف صنع
روز چهارشــنبه )یکــم آبان مــاه( در جریــان بازدیــد 
حجت االسالم والمســلمین ابوترابی فــرد و محمدرضــا 
ــار  ــه اظه ــن مجموع ــت از ای ــر نف ــاور وزی ــدم، مش مق
کــرد: از جملــه مســئولیت های اصلــی پژوهشــگاه، 
ــان  ــت دانش بنی ــک صنع ــه ی ــت ب ــت نف ــل صنع تبدی
اســت؛ همــان موضوعــی کــه در سیاســت های ابالغــی 
مقــام معظــم رهبــری بارهــا بــر آن تاکیــد شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کلیــد اصلــی صنعــت و اقتصاد 
دانش بنیــان، فنــاوری و اســتفاده از توانمندی هــای 
پژوهشــگاه صنعــت  افــزود:  اســت،  فناوری محــور 
ــت  ــد و ماموری ــت می کن ــیر فعالی ــن مس ــت در همی نف
ــت از  ــت نف ــای صنع ــع نیازمندی ه ــنامه آن رف و اساس
طریــق فنــاوری اســت.رئیس پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
ــوالت  ــره محص ــو در زنجی ــور از یک س ــه داد: کش ادام
صنایــع نفــت و گاز و از ســوی دیگــر در زنجیــره ارزش 
ــل  ــعه یافتگی کام ــه توس ــت و گاز ب ــای نف فناوری ه
ــن  ــی ای ــردش مال ــن رو گ ــت، از ای ــه اس ــت نیافت دس
ــم گیر  ــام چش ــرکت های صاحبن ــه ش ــبت ب ــع نس صنای
اینکــه پژوهشــگاه  بــر  تاکیــد  بــا  نیســت.توفیقی 
اهــداف  پیشــبرد  بــرای  مناســبی  زیرســاخت های 
کشــور دارد، گفــت: ایــن مجموعــه بالــغ بــر ۶۰ ســال 
ســابقه دارد و انــواع مســیرهای توســعه و تعالــی را طــی 
ــر  ــانی و دیگ ــرمایه انس ــورداری از س ــا برخ ــرده و ب ک
ــزه و اراده  ــن انگی ــی، ای ــی و بین الملل ــای مل ظرفیت ه
را دارد کــه صنعــت نفــت را تنهــا نگذاشــته و در غیــاب 
شــرکت های خارجــی مشــکالت و گره هــا را بــاز 
کنــد.وی ادامــه داد: ایــن مرکــز می توانــد راه حل هــای 
ــه صنعــت نفــت و  مختلفــی در همــه زنجیــره ارزش ب
گاز ارائــه دهــد، هم اکنــون فناوری هــای متنوعــی 
نیــز در ایــن مجموعــه توســعه یافتــه و در حــال 
تجاری ســازی اســت و در آینــده نیــز بــر اســاس 
ــتری را  ــای بیش ــت و گاز، فناوری ه ــت نف ــاز صنع نی
ــت  ــگاه صنع ــد.رئیس پژوهش ــعه بخش ــد توس می توان
ــا در پژوهشــگاه،  ــه تنه ــم ن ــا می کن ــت: ادع ــت گف نف
بلکــه در نظــام علمی کشــور، مراکــز پژوهشــی و 
ــود دارد  ــبی وج ــای مناس ــا توانمندی ه ــگاهی ب دانش

ــرای  ــدی ب ــا در کشــور، توانمن ــوگاه م ــون گل و هم اکن
ــک  ــه تحری ــت، بلک ــاوری نیس ــش و فن ــه دان عرض
تقاضــا بــرای دانــش و فنــاوری اســت.توفیقی تصریــح 
ــد  ــالش می کن ــم ت ــگاه در دوران تحری ــرد: پژوهش ک
ــت  ــرای صنع ــی را ب ــرکت های خارج ــور ش ــأ حض خ
ــل و  ــه داخ ــکا ب ــگ ات ــرای فرهن ــد ب ــد و بای ــر کن پ
ــدی مســتمر و  ــاوری در داخــل، فرآین ــد فن ــق تولی رون

ــرار داد. ــود ق ــتور کار خ ــدار را در دس پای
عملکرد پژوهشگاه صنعت نفت حاکمیتی است

سیدمحمدحســن  بازدیــد،  ایــن  ادامــه  در 
ابوترابی فــرد ضمــن ابــراز امیــدواری نســبت بــه 
ــاوری  ــای فن ــی در ارتق ــاد علم ــن نه ــی ای نقش آفرین
صنعــت نفــت کشــور گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
بــر فرآینــد تبدیــل دانــش بــه فنــاوری و تولیــد علــم 
ــراف دارد.  ــت اش ــم هس ــواری ه ــیار دش ــه کار بس ک
ــاوری  ــق فن ــا خل ــش ب ــد دان ــه تولی ــون فاصل هم اکن
را بســیار کــم کرده ایــم و توانســته ایم تقریبــا بــه 

همــه نیازهــای شــرکت نفــت در زمــان تحریــم 
پاســخ دهیــم.وی کشــورهای کلــوپ ۸ را کشــورهایی 
زمینــه رشــد  در  تجربــه طوالنــی ۱۰ ســاله  بــا 
ــورها  ــن کش ــت: ای ــت و گف ــط دانس ــادی متوس اقتص
ــد  ــته اند رش ــتند، توانس ــدود هس ــم مح ــیار ه ــه بس ک
اقتصــادی ۸ درصــدی را تجربــه کننــد و از راه دانــش 
و فناوری هــای جدیــد، شــرکت های دانــش بنیــان 
ــن  ــه ای ــرفته )High tech( ب ــاوری پیش ــع فن و صنای
جایــگاه دســت  یابنــد و ایــن همــان موضوعــی اســت 
ــر  ــود و اگ ــوب می ش ــگاه محس ــالت پژوهش ــه رس ک
ایــن اتفــاق رخ ندهــد درآمــد مطلــوب و رشــد اقتصادی 
مــورد نظــر محقــق نخواهــد شــد.وی عملکــرد 
ــی  ــف حاکمیت ــزو وظای ــگاه هایی را ج ــن پژوهش چنی
ــه  ــل ب ــال ها قب ــه س ــورهایی ک ــزود: کش ــد و اف خوان
کوچــک شــدن و متناســب شــدن حجــم دولت هــا بــا 
ــن  ــت ای ــد، فعالی ــر می کردن ــی فک ــف حاکمیت وظای
مســئولیت های  و  وظایــف  جــزو  را  پژوهشــگاه ها 

ــد  ــه نبای ــن زمین ــد و در ای ــف کرده ان ــی تعری حاکمیت
دچــار خطــای راهبــردی شــویم.ابوترابی فرد ادامــه 
داد: ســهم شــرکت های دانــش بنیــان در اقتصــاد 
ایــران حــدود ۳ درصــد اســت کــه ایــن ســهم بســیار 
ــد و  ــا یاب ــاداری ارتق ــه طــور معن ــد ب کــم اســت و بای
ارتقــای آن هــم امــکان نــدارد مگــر آنکــه بــه ســمت 
ــه از  ــم ک ــت کنی ــی حرک ــش بنیان ــرکت های دان ش
ــد  ــا تاکی ــند.وی ب ــد باش ــای متخصــص بهره من نیروه
بــر اینکــه ســهم تحقیــق و پژوهــش بایــد ارتقــا یابــد، 
اظهــار کــرد: اگــر بــه جایــگاه و نقــش پژوهشــگاه در 
کاهــش هزینه هــا و ارتقــای بهــره وری کشــور توجــه 
ــت  ــی حمای ــز پژوهش ــن مرک ــیم و از ای ــته باش داش
کنیــم در آینــده می توانــد هــزاران برابــر بودجــه 
ــروت  ــق ث ــت کشــور خل ــت نف ــود در صنع ســاالنه خ
کنــد، بــه همیــن دلیــل نه تنهــا نبایــد بــه فکــر 
واگــذاری آن باشــیم، بلکــه بایــد بــه بزرگ تــر شــدن  

ــیم. ــز بیندیش آن نی
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گاز

گزارش دانش نفت از نشست هم اندیشی سرمایه گذاری و توسعه واحدهای کوچک مقیاس ال ان جی؛

توسعه صنعت ال ان جی راهکاری رایج 
برای درآمدزایی از منابع گازی

بررســی  هم اندیشــی  نشســت 
چارچوب کسب وکار و ابعاد فنی و اقتصادی 
 S-LNG واحد  ۶ توسعه  و  سرمایه گذاری 
در پــارک ال ان جــی با حضــور مدیران 
و نماینــدگان شــرکت های فعال بخش 
خصوصی روز چهارشنبه )یکم آبان ماه( در 
ملی  شرکت  تخصصی  همایش های  مرکز 

نفت ایران )باغ کوشک( برگزار شد.
مدیر ســرمایه گذاری و کسب وکار 
شــرکت ملی نفت ایران در این نشست 
گفت: توسعه صنعت ال ان جی و ورود به 
این بازار راهکاری رایج برای درآمدزایی 
از منابع گازی اســت.به گزارش دانش 
نفــت، تالیــن منصوریان در نشســت 
 ۶ توسعه  و  هم اندیشی »سرمایه گذاری 
واحــد S-LNG در پارک ال ان جی« با 
حضور مدیران و نمایندگان شرکت های 
فعال بخــش خصوصی، گفــت: ایران 
را  گازی  ذخایــر  عظیمــی از  حجــم 
داراســت، از این رو توسعه صنعت گاز 
طبیعی مایع شــده )ال ان جی( راهکاری 
رایج بــرای درآمدزایــی از منابع گازی 
به شــمار می آید، از ایــن رو حضور در 
این صنعت ضروری به نظر می رســد. 
وی افزود: چارچــوب و توجیهات طرح 
احداث پــارک ال ان جی برای واحدهای 
کوچک مقیاس با برگزاری چند نشست  
در وزارت نفــت و شــرکت ملی نفت 
ایران بررســی و طرح اولیــه اش تهیه 
شده است، اکنون قصد داریم با دریافت 
دیدگاه ها و پیشنهادهای سرمایه گذاران، 
آن را تکمیــل یا اصــالح کنیم. مدیر 
ســرمایه گذاری و کســب وکار شرکت 

ملی نفت ایران با اشــاره به اســتفاده 
از شــرکت های تامین ســرمایه در این 
طرح، تصریح کــرد:  از آنجا که بخش 
خصوصی در این طرح ســرمایه گذاری 
تامین سرمایه  خواهد کرد، شرکت های 
می تواننــد بــا ســرمایه گذاران ارتباط 
برقرار کنند و همســو با ارتقای جذابیت 
دهند.  ارائه  راهکارهایی  سرمایه گذاری، 
منصوریــان با تاکید بر نقش شــرکت 
مایع ســازی گاز طبیعی ایــران )ایران 
ال ان جــی( در این طــرح، عنوان کرد: 
ایــران ال ان جی امکانات و تاسیســاتی 
دارد کــه در ایــن طرح از آنهــا برای 
راه اندازی پارک ال ان جی استفاده خواهد 
شــد، این طرح شامل ۶ واحد ال ان جی 
در مقیاس تولید ســاالنه ۵۰۰ هزار تن 

است، همچنین در این طرح شرکت های 
ملــی نفت ایران، ســرمایه گذار و ایران 
ال ان جی ذی نفع خواهند بود. وی گفت: 
فروشنده خوراک،  به عنوان  نفت  وزارت 
تامین کمیت و کیفیت مشخصی از گاز 
شیرین را در ۱۵ ســال تضمین خواهد 
با احداث واحد،  نیز  کرد، ســرمایه گذار 
ال ان جی را تولید می کند. این شــرکت 
به عنــوان تامین کننــده خدمات ایفای 
نقش می کند و همچنین به نمایندگی از 
سرمایه گذار، بازاریابی و فروش ال ان جی 
را انجام خواهد داد.در ادامه این نشست، 
علی اکبر شــعبانپور، مدیرعامل شرکت 
ایران ال ان جی گفــت: ایران ال ان جی 
مســئولیت تامین زیرســاخت های این 
پــارک را به عهــده خواهد داشــت، در 

ایــن طرح روزانــه ۱۹۱۰ میلیون فوت 
مکعــب گاز از پارس جنوبــی تحویــل 
گرفته می شود و ســاالنه ۱۰.۵ میلیون 
تن ال ان جی تولید خواهد شد.وی درباره 
مکان قرارگیری پارک ال ان جی، افزود: 
۳۰ هکتــار زمین در مجــاورت فاز ۱۴ 
پارس جنوبی برای تاســیس این ۶ واحد 
S-LNG در نظر گرفته شــده است.در 
همین حال محمد مصطفوی، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت ایران 
نیز با اشــاره به مطالعات انجام شــده 
روی آینده بازار گاز جهان، گفت: رشــد 
مصرف گاز در دنیا طی سال های آینده 
بیشــتر از نفت خواهد بود و پیش بینی 
می شــود در آینده بخش اصلی تجارت 
گاز در دنیا به صورت ال ان جی باشد. هم 

اکنون روسیه، آمریکا و قطر بازیگران 
اصلی حوزه ال ان جی دنیا هستند و جای 
کشــور ما در این بخش خالی اســت.

وی در تشــریح دلیل انتخاب واحدهای 
کوچــک مقیــاس ال ان جــی در این 
پارک تصریح کــرد: فناوری های مورد 
نیاز بــرای واحدهــای کوچک مقیاس 
برخالف واحدهایی با مقیاس بزرگ در 
کشورهای بسیاری وجود دارد، همچنین 
بســیار  واحدها  این  احداث  هزینه های 
کمتر است، سرانجام با ایجاد این پارک 
بــا کنار هم قرار گرفتن ۶ واحد کوچک 
مقیاس، مقدار تولید کلی برای صادرات 
به وسیله کشتی های اقیانوس پیما توجیه 
اقتصادی خواهد داشت.در بخش پایانی 
نشســت هم اندیشی ســرمایه گذاری و 
توســعه ۶ واحــد S-LNG، مدیران و 
نماینــدگان شــرکت های فعال بخش 
خصوصی به بیــان دیدگاه های خود در 

زمینه ساخت این واحدها پرداختند.

اخبار گاز

مدیرعامل شرکت انتقال گاز:

همکاری مجری و بهره بردار برای شرکت 
ملی گاز ارزش خلق می کند

مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران بر لزوم افزایش همکاری بین 
مجریان و بهره برداران طرح های صنعــت گاز تاکید کرد و گفت: نتیجه 
رفع نشدن مشکالت طرح های صنعت گاز سبب ایجاد مشکل در فرآیند 

عملکرد انتقال گاز می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت انتقال گاز ایران، سعید 
توکلی در نشســت هم اندیشــی شــرکت انتقال گاز ایران و شرکت 
مهندســی و توســعه گاز ایران، گفت: پروژه هایی که از سوی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران احداث و اجرا می شوند و سپس در اختیار 
شــرکت انتقال گاز ایران به عنوان شرکت بهره بردار قرار می گیرند در 
آغاز راه از ســوی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران 
بررسی همه جانبه روی آنها انجام می شود تا مشکالت و دشواری های 
کار ســنجیده و برطرف شود.وی افزود: بروز مشکل و اختالل در هر 
مرحله از پروژه به ایجاد اشکال در فرآیند نهایی یعنی انتقال گاز منجر 
می شود، به همین سبب همواره به کارکنان شرکت انتقال گاز در همه 
مناطق عملیات تاکید شده دستورعمل نحوه اجرای طرح ها و پروژه ها 
و مناســبات بین متقاضی، مجری و بهره بردار را که به تصویب هیئت 
مدیره شــرکت ملی گاز ایران رسیده است، دقیق مطالعه و اجرا کنند.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف و 
تســریع در تحویل و تحول طرح ها، یادآور شد: برای این دستورعمل  
کمیته ای نیز تعریف شــده که نتیجه آن تعریــف پروژه های جدید و 
تعیین تکلیف پروژه های پیشــین است، همچنین حل مسائلی که در 
تفسیر آن بین بخش عملیات و مجری اختالف نظر وجود دارد نیز به 

عهده این کمیته قرار گرفته است.
رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد:

نقش تاثیر گذار نیروهای حراست در 
صیانت از تاسیسات صنایع نفت و گاز

رئیس حراست شــرکت ملی گاز ایران بر نقش مهم و تاثیرگذار 
نیروهای حراست در حفاظت و صیانت از تاسیسات عظیم صنعت نفت 

و گاز در کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، 
ســید مهران پیرایش در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید حراست 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد گفت: امروز صنعت عظیم گاز تبدیل 
به یک کاالی امنیتی شده است و اهمیت این مقوله در کشور دوچندان 
شــده است.وی با اشــاره به اینکه با توجه به شرایط کشور و اهمیت 
صنعت گاز در خدمت رســانی به هموطنان در بخش های خانگی و 
صنعتی اظهارداشــت: ما باید از ایــن ذخایر خدادادی صیانت کنیم و 
فعالیت های واحد حراست در ابعاد مختلف و با توجه به ماموریت های 
سازمان حراســت دوچندان شده است.این مقام مسئول با بیان اینکه 
نیروهای حراســتی در پاالیشــگاه ها، خطوط انتقال و شــرکت های 
گاز اســتانی از این صنعت عظیم و خدمت رســان صیانت و حفاظت 
می کنند تصریح کرد: این ســه گروه در چند وظیفه شامل حفاظت و 
صیانت از اموال، دارایی ها، تاسیسات و کارکنان مشترک هستند و در 
حوزه کارکنان صیانت ما با هماهنگی سیستم های اطالعاتی صورت 
می گیرد.پیرایش ادامه داد: در شــرکت ملی گاز ایران  نزدیک به ۱۷ 
هزار تاسیســات وجود دارد که حفاظت و صیانت از این تاسیسات بر 
عهده پرسنل خدوم و پرتالش واحد حراست می باشد.رئیس حراست 
شرکت ملی گاز ایران خاطر نشان کرد: کارکنان واحدهای حراست در 
مجموعه شرکت های تابعه ملی گاز ایران، علی رغم کمبود امکانات و 
افزایش تاسیسات در صنعت گاز طی سالیان گذشته، از این تاسیسات 
حفاظــت کرده اند.وی با بیان اینکه مهمترین شــاخصه یک نیروی 
حراستی بحث اعتقادی و ایمانی است افزود: مهمترین شاخصه بعدی 
نیروهای حراست، اجرای قوانین و مقررات و پایبندی به مقررات، حفظ 
شــان، منزلت و تکریم همکاران و همچنین مشــاوره به همکاران و 
امین مدیران و مسئولین هستند.پیرایش با اشاره به برگزاری انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی در پایان ســال جاری یادآور شد: واحدها و 
کارکنان حراست تحت هیچ شرایطی نباید در مسائل سیاسی دخالت 
کنند و از هیچ گروه و شــخصی جانب داری داشــته باشــند، بلکه 
 فعالیت حراســت فراجناحی و بر اســاس انجام ماموریت های محوله

 است.

ایران حجم عظیمی از 

ذخایر گازی را داراست، 

از این رو توسعه صنعت 

گاز طبیعی مایع شده 

)ال ان جی( راهکاری رایج 

برای درآمدزایی از منابع 

گازی به شمار می آید، از 

این رو حضور در این صنعت 

ضروری به نظر می رسد
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پرتوشیمی

حضور فعال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بازار سوریه

 )SyrPetro( نمایشـــگاه نفـــت ســـوریه
هلدینـــگ  برجســـته  مشـــارکت  بـــا 
پتروشـــیمی خلیج فـــارس توســـط وزیـــر 
ــاح  ــوریه افتتـ ــی سـ ــع معدنـ ــت و منابـ نفـ

شـــد.
ایـــن نمایشـــگاه بـــرای نخســـتین 
بـــار پـــس از آرامـــش سیاســـی ســـوریه در 
ــور  ــا حضـ ــق بـ ــگاهی دمشـ ــهر نمایشـ شـ
ـــوریه،  ـــورهای س ـــرکت از کش ـــش از ۵۰ ش بی
و  کویـــت  بـــالروس،  روســـیه،  ایـــران، 
ــیمی،  ــت، گاز، پتروشـ ــه نفـ ــن در زمینـ چیـ
و منابـــع معدنـــی برگـــزار  شـــد و دارای 
اهمیـــت فـــراوان اقتصـــادی و نشـــان گر 
ــازی  ــرای بازسـ ــوریه بـ ــت سـ ــزم دولـ عـ
ـــرایط  ـــور در ش ـــن کش ـــاد ای ـــع و اقتص صنای
ــردن  ــبی پـــس از فروکـــش کـ ــات نسـ ثبـ
ــي  ــت.مهندس علـ ــگ اسـ ــعله های جنـ شـ
ــی  ــع زیرزمینـ ــت و منابـ ــر نفـ ــم، وزیـ غانـ
ســـوریه در بازدیـــد از غرفـــه باشـــکوه 
ـــن  ـــارس، ضم ـــیمی خلیج ف ـــگ پتروش هلدین
تشـــکر از قبـــول دعـــوت ایـــن هلدینـــگ 
ــا  ــگاه، بـ ــن نمایشـ ــور در ایـ ــرای حضـ بـ
ـــدی  ـــاالی تولی ـــوان ب ـــحالی از ت ـــار خوش اظه
و صادراتـــی ایـــن هلدینـــگ، خواســـتار 
ــای  ــگ در پروژه هـ ــن هلدینـ ــارکت ایـ مشـ
پاالیشـــگاه های  ســـاخت  و  بازســـازی 
ـــه  ـــتا ب ـــن راس ـــد و در ای ـــوریه ش ـــور س کش

معاونـــان خـــود دســـتور مذاکـــره بـــا ایـــن 
ـــر  ـــی اســـت وزی ـــگ را صـــادر کرد.گفتن هلدین
اقتصـــاد ســـوریه نیـــز در بازدیـــد خـــود از 
ـــازی  ـــن شـــرکت در نمایشـــگاه بازس ـــه ای غرف
ـــزار  ـــق برگ ـــاه در دمش ـــه در مهرم ـــوریه ک س
ــتر  ــادرات بیشـ ــتار صـ ــود، خواسـ ــده بـ شـ
فرآورده هـــای  پتروشـــیمی و  محصـــوالت 
ـــه  ـــارس ب ـــیمی خلیج ف ـــی و گازی پتروش نفت
ـــع در  ـــاز صنای ـــن نی ـــرای تامی ـــوریه ب ـــازار س ب
ـــی  ـــد.مهندس عل ـــوریه ش ـــازی س ـــال بازس ح
غانـــم وزیـــر نفـــت ســـوریه افـــزود: ایـــن 
نمایشـــگاه هم زمـــان بـــا ایجـــاد سیاســـت 
و رویکـــرد اجرایـــی وزارت نفـــت بـــرای 
ـــع  ـــد صنای ـــت تولی ـــوان و ظرفی ـــازی ت بازس
ـــت  ـــای نف ـــازی چاه ه ـــده و بازس ـــب ش تخری
ــاری  ــات حفـ ــش عملیـ ــز افزایـ و گاز و نیـ
توســـط  ســـرمایه گذاری  و  اکتشـــاف  و 
شـــرکت های ســـوری و شـــرکت هایی از 
ـــت؛  ـــی اس ـــت. گفتن ـــت اس ـــورهای دوس کش
هلدینـــگ پتروشـــیمی خلیج فـــارس بـــا دارا 
ـــد،  ـــه ۴۰٪ در تولی ـــک ب ـــهم نزدی ـــودن س ب
صـــادرات و ارزآوری در حـــوزه پتروشـــیمی، 
ـــا  ـــر تنه ـــاحت ۱۰۰ مت ـــه مس ـــه ای ب در غرف
 Syr نماینـــده کشـــور در نمایشـــگاه نفـــت
Petro ســـوریه اســـت. ایـــن نمایشـــگاه 
ــه  ــته ادامـ ــه گذشـ ــنبه هفتـ ــا روز سه شـ تـ

داشـــت.

اخبار پرتوشیمی

بزرگ ترین تصفیه خانه صنعت پتروشیمی سال 
آینده افتتاح می شود

ســـاخت  گفـــت:  امـــام  پتروشـــیمی بندر  مدیرعامـــل 
بزرگ تریـــن تصفیه خانـــه  صنعـــت پتروشیمی کشـــور در ایـــن 
شـــرکت تاکنـــون ۵۳ درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی داشـــته اســـت 
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــان ت ـــالش کارشناس ـــت و ت ـــا هم ـــم ب ـــه امیدواری ک

ــد. ــرداری برسـ ــه بهره بـ ــده بـ آینـ
بـــه گـــزارش دانـــش نفـــت بـــه نقـــل از شـــرکت 
پتروشـــیمی بندر امـــام، حمیدرضـــا رســـتمی در نشســـتی بـــا 
ـــرکل  ـــتان و مدی ـــتان خوزس ـــت اس ـــط زیس ـــت محی ـــرکل حفاظ مدی
ــرد:  ــار کـ ــور اظهـ ــت کشـ ــط زیسـ ــازمان محیـ ــاک سـ آب و خـ
ــط  ــت از محیـ ــوزه حفاظـ ــواره در  حـ ــام همـ ــیمی بندر امـ پتروشـ
زیســـت پیشـــتاز بـــوده و اقدام هـــای موثـــر و چشـــمگیری 
در ایـــن زمینـــه انجـــام داده اســـت. ایـــن پتروشـــیمی تنها 
شـــرکت  دارای  Land Fill  )محـــل دفـــن بهداشـــتی پســـماندهای 
ــر  ــه دیگـ ــور اســـت کـ ــاک( در ســـطح کشـ ــیمیایی و خطرنـ شـ
ــزود:  ــوند. وی افـ ــد می شـ ــات آن بهره منـ ــم از خدمـ ــع هـ صنایـ
ـــط  ـــت از محی ـــت و حفاظ ـــا صیان ـــو ب ـــام همس ـــیمی بندر ام پتروش
ــطح  ــه  در سـ ــن تصفیه خانـ ــاخت بزرگ تریـ ــال سـ زیســـت در حـ
ــون ۵۳  ــروژه تاکنـ ــن پـ ــت و ایـ ــور اسـ ــت پتروشیمی کشـ صنعـ
درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی داشـــته و باوجـــود تمامی مشـــکالت 
ــان  ــالش کارشناسـ ــت و تـ ــا همـ ــم بـ ــا امیدواریـ و  محدودیت هـ
تـــا پایـــان ســـال آینـــده در مـــدار تولیـــد قـــرار گیرد. مدیرعامـــل 
ـــوه  ـــد از جی ـــر فرآین ـــروژه تغیی ـــه پ ـــاره ب ـــا اش ـــیمی بندرامام ب پتروش
بـــه ممبرایـــن و از ســـرویس خـــارج کـــردن واحـــد کلرآلکالـــی 
ــا حفاظـــت از  ــو بـ ــوان اقدامی مؤثـــر همسـ ایـــن شـــرکت  به عنـ
ـــبز  ـــای س ـــترین فض ـــرکت بیش ـــن ش ـــه داد: ای ـــت، ادام ـــط زیس محی
را در ســـطح مجتمـــع، محوطـــه دریایـــی شـــرکت و همچنیـــن 
ـــاره  ـــا اش ـــت. وی ب ـــرده اس ـــاد ک ـــه ایج ـــهر و حوم ـــتان ماهش  شهرس
ـــرکت  ـــهامداران ش ـــیمی بندرامام و س ـــارات پتروش ـــی انتظ ـــه برخ ب
از ســـازمان محیـــط زیســـت  بـــر خـــارج کـــردن خطـــوط تولیـــد 

ایـــن  شـــرکت از فهرســـت آالیندگـــی تاکیـــد کـــرد.
نگاه تشویقی محیط زیست خوزستان به صنعت

محمدجـــواد اشـــرفی، مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت 
ــرد: در  ــار کـ ــت اظهـ ــن نشسـ ــز در ایـ ــتان نیـ ــتان خوزسـ اسـ
زیســـت  اقدام هـــای  پتروشـــیمی بندرامام  اخیـــر  ســـال های 
ـــط  ـــه محی ـــت، در نتیج ـــته اس ـــمگیری داش ـــیار چش ـــی بس  محیط
ــائل مختلـــف  ــا نـــگاه مثبتـــی در مسـ ــتان هـــم بـ زیســـت اسـ
تصمیم گیـــری می کنـــد. وی افـــزود: نـــگاه محیـــط زیســـت 
ـــف  ـــویقی و مخال ـــگاه تش ـــک ن ـــت ی ـــه صنع ـــتان ب ـــتان خوزس اس
زیـــر فشـــار گذاشـــتن اســـت، بنابرایـــن اگـــر هزینه هایـــی هـــم 
ـــد.  ـــت باش ـــط زیس ـــطح محی ـــای س ـــیر ارتق ـــد در مس ـــود بای می ش

 پتروشیمی زاگرس گواهینامه
 ISO 45۰۰۱:۲۰۱8 را دریافت کرد

ـــه  ـــت گواهینام ـــه دریاف ـــق ب ـــیمی زاگرس موف ـــرکت پتروش ش
ـــان شـــد. ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ از شـــرکت DQS آلم

بـــه گـــزارش دانـــش نفـــت بـــه نقـــل از شـــرکت 
 DQS پتروشـــیمی زاگرس، چهـــار نفـــر از ممیـــزان شـــرکت
ـــا و ادارات  ـــزی از واحده ـــام ممی ـــه انج ـــار روز ب ـــی چه ـــان ط آلم
مختلـــف شـــرکت پتروشـــیمی زاگرس پرداختنـــد کـــه در نهایـــت 
ایـــن شـــرکت موفـــق شـــد گواهینامـــه ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ و 
ــرکت  ــذ کند.شـ ــه GC-Mark »Trusted Brand« را اخـ تأییدیـ
ــه  ــد گواهینامـ ــق شـ ــزی موفـ ــن ممیـ ــیمی زاگرس در ایـ پتروشـ
 ,HSE-MS, ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ,ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ اســـتانداردهای

ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ ،ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ را نیـــز تمدیـــد کنـــد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

صندوق بین الملی پول در جدیدترین گزارش منطقه ای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد؛

پیش بینی آینده صنعت نفت ایران
ــول  ــی پـ ــدوق بین المللـ صنـ
منطقـــه  گـــزارش  جدیدتریـــن 
ــیای  ــه و آسـ ــرای خاورمیانـ ای بـ
مرکـــزی کـــه دربرگیرنـــده پیـــش 
اقتصـــاد  از  مثبـــت  بینی هـــای 

ــرد. ــر کـ ــت را منتشـ ــران اسـ ایـ
در گـــزارش ایـــن وام دهنـــده 
جهانـــی آمـــده اســـت: جنگهـــای 
تجـــاری، نوســـان قیمـــت نفـــت، 
خـــروج  پیرامـــون  ریســـکهای 
و  اروپـــا  اتحادیـــه  از  انگلیـــس 
ناآرامیهـــای اجتماعـــی فزاینـــده و 
ـــران،  ـــه ای ـــکا علی ـــای آمری تحریمه
ــذار در  ــل تاثیرگـ ــن عوامـ بزرگتریـ
دورنمـــای منطقـــه خاورمیانـــه و 
ـــاد  ـــد. جه ـــوده ان ـــزی ب ـــیای مرک آس
آزور، مدیـــر دپارتمـــان خاورمیانـــه 
صنـــدوق  مرکـــزی  آســـیای  و 
ــاره  ــن بـ ــول در ایـ ــی پـ بین المللـ
گفـــت: ارزیابـــی مـــا ایـــن اســـت 
ـــالدی  ـــال می ـــه س ـــی ک تحریمهای
ـــده  ـــع ش ـــران وض ـــه ای ـــته علی گذش
ـــال  ـــدند، در س ـــدید ش ـــال تش و امس
میـــالدی آینـــده تاثیـــر بیشـــتری 

نخواهنـــد داشـــت.
تولید نفت و گاز ایران

ـــدوق  ـــزارش صن ـــاس گ ـــر اس ب

ــی  ــش بینـ ــول، پیـ ــی پـ بین المللـ
ــران از  ــت ایـ ــد نفـ ــود تولیـ می شـ
۳.۴۹ میلیـــون بشـــکه در روز در 
ســـال ۲۰۱۸ بـــه ۲.۲۹ میلیـــون 
بشـــکه در روز در ســـال ۲۰۱۹ و 
۲.۱۱ میلیـــون بشـــکه در روز در 
برســـد. مجمـــوع  ســـال ۲۰۲۰ 
تولیـــد صادرکننـــدگان خاورمیانـــه 
و شـــمال آفریقـــا، افغانســـتان و 
از  نیـــز   )MENAP( پاکســـتان 
ــال  ــکه در سـ ــون بشـ ۲۷.۷۳ میلیـ
۲۰۱۸ بـــه ۲۵.۹۶ میلیـــون بشـــکه 
در روز در ســـال ۲۰۱۹ کاهـــش 
پیـــدا می کنـــد امـــا در ســـال 

۲۰۲۰ بـــه ۲۶.۳۶ میلیـــون بشـــکه 
در روز بهبـــود پیـــدا می کنـــد. امـــا 
ــت  ــران ثابـ ــد گاز ایـ ــد تولیـ رونـ
خواهـــد مانـــد و امســـال و ســـال 
میـــالدی آینـــده تغییـــر نخواهـــد 
کـــرد و همـــان ۵.۰۳ میلیـــون 
بشـــکه در روز می مانـــد. تولیـــد 
گاز صادرکننـــدگان نفـــت منطقـــه 
میلیـــون   ۱۵.۹۵ از  خاورمیانـــه 
ـــه ۱۶.۱۳  ـــال ۲۰۱۸ ب ـــکه در س بش
میلیـــون بشـــکه در ســـال ۲۰۱۹ و 
ــال  ــکه در سـ ــون بشـ ۱۶.۴۳ میلیـ
می کنـــد.  پیـــدا  بهبـــود   ۲۰۲۰
بـــه  ســـر  قیمـــت  همچنیـــن 
ــران از ۸۲ دالر در  ــت ایـ ــر نفـ سـ
هـــر بشـــکه در ســـال ۲۰۱۸ بـــه 
میـــالدی  ســـال  در  دالر   ۱۵۵.۶
ــد  ــدا می کنـ ــش پیـ ــاری افزایـ جـ
و در ســـال آینـــده بـــه ۱۹۴.۶ دالر 

صعـــود خواهـــد کـــرد.
درآمد غیرنفتی دولتی

صنـــدوق  بینـــی  پیـــش 
نشـــان  پـــول  بین المللـــی 
ــی  ــد غیرنفتـ ــه درآمـ ــد کـ می دهـ
ایـــران تغییـــر چندانـــی پیـــدا 
ـــهمش از ۱۲.۲  ـــرد و س ـــد ک نخواه
درصـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 

نگاه

کابوس خالصی ناپذیر نفت

قیمــت نفــت از شــایعات پیرامــون کاهــش بیشــتر تولیــد نفــت اوپک 
پــالس و افــت غیرمنتظــره ذخایــر آمریــکا حمایــت شــد امــا شــکاف های 

اقتصــادی همچنــان بــازار را نگــران و مضطــرب نگــه داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا، آخریــن دور آمــار اقتصــادی نامطلــوب مربــوط 
بــه آلمــان بــود کــه نشــان داد فعالیــت بخــش تولیــد ایــن کشــور رشــد 
منفــی پیــدا کــرده اســت. شــاخص مدیــران خریــد بخــش تولیــد آلمــان 
کــه از ســوی HIS Markit و BME منتشــر شــد، از ۴۱.۷ واحــد در 
ســپتامبر بــه ۴۱.۹ واحــد در اکتبــر رســید کــه پایین تــر از حــد انتظــارات 
بــازار بــود. شــاخص پاییــن ۵۰ واحــد نشــان دهنــده رشــد منفــی فعالیــت 
ــی  ــران مال ــان بح ــره از زم ــج منتش ــن نتای ــپتامبر بدتری ــار س ــت. آم اس
ــت:  ــرکت HIS Markit گف ــاددان ش ــمیت، اقتص ــت.فیلیپ اس ــوده اس ب
ــال  ــی س ــه پایان ــه ماه ــان در س ــد در آلم ــت رش ــه بازگش ــا ب امیده
ــوع،  ــن موض ــاید نگران کننده تری ــت. ش ــن رف ــدودی از بی ــا ح ۲۰۱۹ ت
نشــانه های افزایــش فشــار روی اقتصــاد داخلــی اســت. شــاخص مدیــران 
خریــد کامپوزیــت HIS Markit بــرای منطقــه یــورو در اکتبــر ۵۰.۲ واحــد 
ــا  ــت اقتصــادی در سراســر اروپ ــد شــدن فعالی ــای راک ــه معن ــه ب ــود ک ب
اســت.اگرچه آلمــان ضعــف ویــژه ای نشــان داد امــا ایــن وضعیــت ناگــوار، 
یــک پدیــده جهانــی اســت. کســب و کار تجهیــزات صنعتــی آمریــکا نیــز 
ــی افــول کــرد. شــرکت کاترپیــالر  ــرای دومیــن مــاه متوال در ســپتامبر ب
ــه  ــه ماه ــرای س ــده ب ــی مایوس کنن ــار مال ــالم آم ــا اع ــته ب ــه گذش هفت
ســوم، پیــش بینــی خــود از میــزان ســود کل ســال ۲۰۱۹ را پاییــن آورد. 
کاترپیــالر اعــالم کــرد درآمــدش بــه دلیــل نگرانــی شــرکت های بــزرگ 
از ســالمت اقتصــاد جهانــی و خــودداری آنهــا از خریــد تجهیــزات، لطمــه 
ــرمایه گذاری  ــای س ــه بانک ه ــران از جمل ــیاری از تحلیلگ ــد دید.بس خواه
بین المللــی  صنــدوق  همچــون  نهادهایــی  همچنیــن  و  خصوصــی 
ــزی در  ــای مرک ــیاری از بانک ه ــارت و بس ــی تج ــازمان جهان ــول، س پ
خصــوص افــت رشــد اقتصــادی بــه موضــوع مشــابهی اشــاره می کننــد. 
ــه  ــرده ک ــار ک ــرا اظه ــا اخی ــزی اروپ ــک مرک ــس بان ــی، ریی ــو دراگ ماری
ــارت  ــف تج ــداوم ضع ــده ت ــادی منعکس کنن ــد اقتص ــدی رش ــن کن ای
بین المللــی در فضــای ابهامــات مســتمری اســت کــه روی رشــد بخــش 
ــع رشــد ســرمایه گذاری شــده  ــر گذاشــته و مان ــورو تاثی ــه ی ــد منطق تولی
ــن در  ــکا و چی ــاری آمری ــگ تج ــات جن ــر، تبع ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
سراســر جهــان ملمــوس شــده اســت.تولید ناخالــص داخلــی چیــن در ســه 
ــرخ رشــد  ــن ن ماهــه ســوم شــش درصــد توســعه یافــت کــه ضعیف تری
ایــن کشــور در حــدود ســه دهــه گذشــته بــود. فردریــک نیومــان، یکــی از 
مدیــران بخــش تحقیقــات اقتصــادی آســیا در شــرکت HSBC هولدینگــز 
ــع اقتصــادی  ــا موان ــن ب ــت: اقتصــاد چی ــرگ گف ــه بلومب ــاره ب ــن ب در ای
ــک  ــی رود بان ــار م ــرم می کند.انتظ ــه ن ــت و پنج ــی دس ــی و خارج داخل
ــه  ــد ک ــش ده ــره را کاه ــای به ــاری نرخ ه ــه ج ــکا هفت ــزی آمری مرک
ســومین دور کاهــش نرخ هــای بهــره در ســال میــالدی جــاری بــا هــدف 
تحــرک بخشــیدن بــه رشــد اقتصــادی خواهــد بــود امــا معلــوم نیســت آیا 
بانک هــای مرکــزی می تواننــد اقدامــات کافــی بــرای مقابلــه بــا کنــدی 
ــی  ــزرگ در مقطــع فعل ــا خیر.پرســش ب ــد ی رشــد اقتصــادی انجــام دهن
ــات ســرایت  ــه بخــش خدم ــد ب ــا رکــود بخــش تولی ــه آی ــن اســت ک ای
ــکا را  ــاد آمری ــری از اقتص ــش بزرگت ــات، بخ ــرد. خدم ــد ک ــدا خواه پی
ــر  ــر ظاه ــون منعطف ت ــاد تاکن ــش از اقتص ــن بخ ــد و ای ــکیل می ده تش
 HIS ــب و کار ــد کس ــاددان ارش ــون، اقتص ــت.کریس ویلیامس ــده اس ش
ــت بیشــتر  ــت: اف ــن گف ــال چنی ــتریت ژورن ــه وال اس ــه روزنام Markit ب
ــش  ــه بخ ــارت ب ــش تج ــف بخ ــرایت ضع ــک س ــه ریس ــتغالزایی، ب اش
ــک شــدن  ــا نزدی ــود ب ــه خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــد و ای ــه می کن ــوار اضاف خان
ــازد. ــتری وارد می س ــه بیش ــادی ضرب ــد اقتص ــه رش ــال، ب ــان س ــه پای ب
مشــکل عمــده دیگــر بــرای اقتصــاد جهانــی، چشــم انــداز پیــک فــروش 
خــودرو اســت. فــروش جهانــی خــودرو کاهــش پیــدا کــرده و بــه دلیــل 
ایــن کــه خودروســازی، بخــش بزرگــی در بســیاری از اقتصادهــای بــزرگ 
اســت، رشــد منفــی آن کنــدی رشــد بخــش تولیــد را توضیــح می دهــد. 
بدتــر از همــه ایــن اســت کــه فــروش خــودرو ممکــن اســت رکوردهــای 
قبلــی را تکــرار نکنــد. میــزان فــروش در ســال ۲۰۱۸ کاهــش پیــدا کــرد 
و امســال و ســال آینــده نیــز کاهــش خواهــد داشــت. چیــن کــه بزرگترین 
بــازار خــودروی جهــان شــناخته می شــود، از یــک ســو بــا کنــدی رشــد 
اقتصــادی و از ســوی دیگــر بــا اشــباع بــازار مواجــه شــده اســت.بر اســاس 
گــزارش اویــل پرایــس، مشــکالتی کــه بــر بخــش خــودرو عــارض شــده 
ــد.  ــرای نفــت لطمــه بزن ــه تقاضــا ب اســت، ممکــن اســت از دو جهــت ب
فــروش کمتــر خــودرو بــه معنــای رشــد ضعیف تــر مصــرف نفــت خواهــد 
ــازار  بــود. همچنیــن خودروهــای برقــی نیــز ســهم رو بــه رشــدی را از ب
ــت  ــرای نف ــر ب ــای تقاضــای کمت ــه معن ــه ب ــد ک ــودرو کســب می کنن خ
ــود  ــازار خــودرو بهب ــی کــه ب ــه ایــن ترتیــب حتــی زمان ــود و ب خواهــد ب
ــه  ــی ب ــراق داخل ــای احت ــروش خودروه ــت ف ــن اس ــد، ممک ــدا می کن پی

وضــع ســابق برنگــردد.

تازه ترين اخبار از بومی سازی تجهيزات صنعت نفت
یکــی از برنامه هــای وزارت نفت در 
شــرایط فعلی حمایــت از بخش خصوصی 
داخلی و اســتارت آپ هاســت که برای این 
مهم نیز برنامه هــای متعددی در نظر گرفته 
شــده و برخی از آن ها به ثمر نشسته است 
که می توان به بومی سازی ۱۰ گروه خانواده 
کاالهای کاربردی صنعــت نفت و ممنوعیت 
واردات ۸۴ قلــم کاالی خارجــی که امکان 

ساخت داخل را دارند اشاره کرد.
بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کاالهای 
کاربــردی صنعــت نفــت از آن طرح هایی 
اســت که برای پررنگ کردن نقش بخش 
خصوصی در قالب دســتورالعمل حمایت از 
نیاز صنعت  فناوری های مورد  تجاری سازی 
نفت، شــهریورماه سال ۱۳۹۳ از سوی  وزیر 
نفت ابالغ شــد. کاالهایی مانند تجهیزات 
درون چاهی،  تکمیلی  رشــته  و  ســرچاهی 
انــواع مته های  پمپ هــای درون چاهــی، 
حفــاری، انواع شــیرهای کنترلــی و...  در 
این گــروه کاالیی قرار دارنــد. اندکی پس 
از ایــن ابالغیه و در آبان ماه ســال ۱۳۹۳، 
وزارت نفت در فراخوانی از همه ســازندگان 
و تولیدکننــدگان فعال برای ســاخت اقالم 
دهگانه و تجهیــزات مورد نیاز صنعت نفت 
دعــوت کرد.نتیجــه این ابالغیه آن شــد 
کــه تاکنون با ۵۰ شــرکت خصوصی برای 
تهیه این اقالم، قرارداد امضا شــده اســت. 
سهم پروژه ســاخت تجهیزات سرچاهی و 
تجهیزات رشــته تکمیلی درون چاهی ۳۳ 
قرارداد و مجمــوع ارزش ریالی و ارزی این 
۵۰ قرارداد، ۴ هــزار میلیارد و ۲۷۱ میلیون 
ریال اســت.بیژن زنگنــه - وزیر نفت - در 
این باره اعالم کرده است که تولیدکنندگان 
داخلی برحســب مورد ایــن کاالها، قرارداد 
امضا می کنند زیــرا رقم قراردادها بســیار 
بزرگ اســت و این کاالها باید ســفارش و 
مشخصات برای میدان، چاه و یا طرح خاص 
داده شــود؛ اما همه این ها منوط به تقاضای 
ماندگار و در نتیجه تأمین منابع است، وزارت 
نفت تأمین منابع را نیز در دســتور کار دارد.

وی با بیان این که مته های ایرانی هم اکنون 
در چاه ها استفاده شده است و با موفقیت کار 
کرده اند، اظهار کرد: وزارت نفت اســتفاده از 
مته های موجود ایرانــی را در قراردادهایش 

نام برده و اجباری کرده اســت؛ وزارت نفت 
تجهیزات خارجی کــه در نمونه داخلی آن 

تولید شده باشد را خریداری نمی کند.
اختصاص ۱۷ هکتار زمین به استارتاپ ها و 

شرکت های دانش بنیان
وی همچنیــن دربــاره توجــه وزارت 
نفت به شــرکت های دانش بنیان و طرح های 
پژوهشــی، گفت: کاری که چند ماه است آن 
را آغاز کرده ایم و من بســیار به آن امیدوارم، 
حمایت ویژه از اســتارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان است. وزارت نفت تصمیم گرفته 
اســت حدود ۱۷ هکتار زمین و ســاختمان را 
در انبار نفت ری که پیش از این پژوهشــگاه 
صنعت نفت بود، به اســتقرار اســتارتاپ های 
حوزه نفت اختصاص دهد که این کار به زودی 
انجام خواهد شــد و امری بســیار مهم برای 
آینده استارتاپ هاست و بنده معاون خودم در 
امور مهندســی، پژوهش و فناوری را به طور 
ویژه مأمور پیگیری این موضوع کرده ام.زنگنه 
ادامه داد: معاون امور مهندســی، پژوهش و 
فنــاوری وزارت نفت هم انگیــزه این کار را 
دارد و خود ایشــان در ابتدا پیشــنهاد را ارائه 
داد، البته در ابتدا پیشــنهاد مناطق کوچک تر 
مثل فضاهای ۵۰۰ یا هزار متری مطرح شده 
بــود، اما من به ذهنم رســید که یک فضای 
۱۷ هکتــاری را در ری داریم و بیشــتر هم 
می توانیم به این زمینــه اختصاص دهیم که 
به نظر من این کار یک تحول را کنار تهران 
ایجاد خواهد کرد.وی از ایجاد تشــکیالت و 

سازماندهی برای تحقق این هدف خبر 
داد و افزود: من نمی خواهم خیلی بزرگ نمایی 
کنم، اما اگر این هدف محقق شــود ســبب 
دگرگونی در حوزه نفت می شــود، این منطقه 
در جای بسیار مناســبی نزدیک تهران واقع 
شده اســت، ما برای آینده استارتاپ ها جدی 
هســتیم و برای این کار قرار سرمایه گذاری 
گذاشــته ایم زیرا اقدام بســیار مهمی اســت.

وزیــر نفت با بیان این کــه بزرگ ترین کاری 
که ما انجــام دادیم، باز کردن بــازار داخلی 

به روی ایــن تولیدکنندگان بــود که بتوانند 
محصوالتشــان را در بازار داخلی بفروشــند، 
کیفیت را باال ببرند و اشکاالت خود را برطرف 
کنند و آن زمان اســت که می توانند به سوی 
صادرات حرکت کنند، گفت: قرار اســت یک 
نمایشــگاه دائمی برای کاالهایمان در منطقه 
ری ایجاد کنیم که اگر از خارج کشور به ویژه 
بتوانند  بیایند،  ایران  کشورهای همســایه به 
محصوالت ایرانــی را ببینــد.وی ادامه داد: 
البته نقصی هم وجود دارد که در حال جبران 
آن هســتیم؛ اکنون تأیید استاندارد )API( به 
کاالهای ایرانی تعلــق نمی گیرد، بنابراین ما 
انجمن نفت ایــران را راه اندازی کردیم تا در 
زمان تحریم بتواند جایگزین شود و تا حدودی 
این خالء را پر کنیم، اکنون کسی که متقاضی 
خرید باشد، با مشــکل استاندارد روبه روست، 
اما سیستم بازرگانی ما باید روی این موضوع 
کار کنــد و ما نیز کمــک کنیم.به گفته وزیر 
نفت، اکنون بیشــتر پیمانــکاران در عراق، از 
اروپا و آمریکا هســتند که به دالیل یاد شده، 
به سختی از ایران تجهیزات و کاال می گیرند، 
اما هنگامی که موضوع تعمیرات و بازسازی با 
هزینه عراقی ها مطرح می شود ایران می تواند 
تجهیزات ساخت خود را صادر کند و به آن ها 
بفروشد تا عراق در تعمیرات از آن ها استفاده 
کند، کمااینکه اکنون نیز این کار را آغاز کرده 

است.
ممنوعیت واردات ۸۴ قلم کاالی خارجی که 

امکان ساخت داخل دارند

همچنین وزیر نفت نخســتین بار در 
ســومین کنگره راهبردی نفــت و نیرو از 
تدوین طرح نگهداشت و تولید پرده برداشت 
و تاکیــد کرد برای اجرای این طرح ها فقط 
از شرکت های داخلی دعوت می کنیم. بعدها 
این طرح در ۳۳ بسته کاری و با بیش از ۶ 
میلیارد دالر اعتبار تعریف شد. در واقع این  
گونه می توان گفت طرح های نگهداشــت 
توان تولید طرح های EPC و EPD با هدف 
ایجاد اشــتغال و رونق برای پیمانکاران و 
سازندگان داخلی تعریف شده است. در دوم 
بهمن ماه ۱۳۹۷، قرارداد ۹ طرح نگهداشت 
و افزایــش تولید نفت میان شــرکت ملی 
نفت ایران و شرکت های داخلی و با حضور 
وزیر نفت امضا شــد. زنگنه در آن مراسم 
گفت: »هنر این نیســت که از دولت پول 
دریافــت کنیم و آن را بــه پول نقد تبدیل 
کنیــم، بلکه هنر این اســت که از ثروت و 
امکاناتــی که در اختیار داریــم بدون آنکه 
به بودجه عمومی فشــار بیاید، پول و ثروت 
خلق کنیم و این همان موضوعی است که 
در طرح نگهداشــت و تولیــد انجام خواهد 
شد.«در مجموع  در قالب این طرح تاکنون 
۱۰ قرارداد بــه ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان 
با پیمانکاران داخلی و با هدف نگهداشــت 
و افزایش تولیــد نفت  خام به میزان روزانه 
۲۸۱ هزار بشــکه طی سه سال امضا شده 
است. مراحل برگزاری مناقصه و تشریفات 
قانونی الزم برای امضای ۲۳ قرارداد دیگر 
با پیش بینی مبلغ ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز 
در حال انجام است که همگی این قراردادها 
با تجهیز منابع مالی از بازار سرمایه داخلی 
به انجام خواهد رسید و به زودی ۱۰ قرارداد 
دیگر این طرح امضا خواهد شــد.نکته مهم 
در این قراردادها این اســت که چند بخش 
جــدی برای ســاخت داخل و اســتفاده از 
ظرفیت های داخلی گنجانده شده است، از 
جمله اینکه بــرای ۸۴ قلم کاالی خارجی 
که امکان ســاخت داخل داشتند ممنوعیت 
واردات گذاشته شــده است. وزیر نفت ۲۱ 
مردادماه ۱۳۹۷ ممنوعیــت خرید ۸۴ قلم 
کاال و تجهیــزات خارجی مورد نیاز صنعت 
نفت را که دارای تولید مشابه داخلی هستند 

ابالغ کرد.

جنگهای تجاری، نوسان 
قیمت نفت، ریسکهای 

پیرامون خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا و ناآرامیهای 

اجتماعی فزاینده و 
تحریمهای آمریکا علیه 

ایران، بزرگترین عوامل 
تاثیرگذار در دورنمای 

منطقه خاورمیانه و آسیای 
مرکزی بوده اند

یکی از برنامه های وزارت 

نفت در شرایط فعلی حمایت 

از بخش خصوصی داخلی و 

استارت آپ هاست که برای این 

مهم نیز برنامه های متعددی 

در نظر گرفته شده و برخی 

از آن ها به ثمر نشسته است 

که می توان به بومی سازی 

۱۰ گروه خانواده کاالهای 

کاربردی صنعت نفت و 

ممنوعیت واردات 84 قلم 

کاالی خارجی که امکان 

ساخت داخل را دارند اشاره 

کرد
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

صندوق بین الملی پول در جدیدترین گزارش منطقه ای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرد؛

پیش بینی آینده صنعت نفت ایران

ـــه ۱۲.۱  ـــال ۲۰۱۸ ب ـــی در س غیرنفت
ـــالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰  ـــد در س درص
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــد.این در حال می رس
ــدگان  ــی صادرکننـ ــد غیرنفتـ درآمـ
آفریقـــا،  شـــمال  و  خاورمیانـــه 
 )MENAP( ـــتان ـــتان و پاکس افغانس
ـــه  ـــال ۲۰۱۸ ب از ۱۵.۲ درصـــد در س
ـــد  ـــال ۲۰۱۹ رش ـــد در س ۱۹.۵ درص
 ۲۰۲۰ ســـال  در  امـــا  می کنـــد 
ــدا  ــد کاهـــش پیـ ــه ۱۵.۵ درصـ بـ

خواهـــد کـــرد.
ارزش صادرات کاالها و خدمات

ـــدوق  ـــی صن ـــش بین ـــق پی طب
بین المللـــی پـــول، ارزش صـــادرات 

در  ایـــران  خدمـــات  و  کاالهـــا 
ـــارد دالر در  ـــا ۱۰۳.۲ میلی مقایســـه ب
ـــارد دالر  ـــه ۶۰.۳ میلی ســـال ۲۰۱۸ ب
در ســـال ۲۰۱۹ و ۵۵.۵ میلیـــارد دالر 
در ســـال ۲۰۲۰ می رســـد. امـــا 
ـــران نیســـت  ـــص ای ـــت مخت ـــن اف ای
و در میـــان ســـایر صادرکننـــدگان 
نفـــت بـــه جـــز امـــارات متحـــده 
ــود.  ــاهده می شـ ــز مشـ ــی نیـ عربـ
ـــات  ـــا و خدم ـــادرات کااله ارزش ص
ــارد دالر در  ــارات از ۳۸۸.۷ میلیـ امـ
ــارد  ــه ۴۰۰.۱ میلیـ ــال ۲۰۱۸ بـ سـ
 ۴۱۵.۱ و   ۲۰۱۹ ســـال  در  دالر 
 ۲۰۲۰ ســـال  در  دالر  میلیـــارد 
می کنـــد.ارزش  پیـــدا  افزایـــش 
کل صـــادرات کاالهـــا و خدمـــات 
منطقـــه  نفـــت  صادرکننـــدگان 
آفریقـــا،  شـــمال  و  خاورمیانـــه 
افغانســـتان و پاکســـتان از ۱۲۰۷.۹ 
میلیـــارد دالر در ســـال ۲۰۱۸ بـــه 
در ســـال  دالر  میلیـــارد   ۱۱۲۱.۹
۲۰۱۹ و ۱۱۰۸.۲ میلیـــارد دالر در 
ـــد  ـــدا خواه ـــش پی ـــال ۲۰۲۰ کاه س

کـــرد.
ارزش واردات کاالها و خدمات

از ســـوی دیگـــر در گـــزارش 
پـــول  بین المللـــی  صنـــدوق 

ــه ارزش واردات  ــده کـ ــرآورد شـ بـ
ـــران از ۸۶.۵  ـــه ای ـــات ب کاال و خدم
میلیـــارد دالر در ســـال ۲۰۱۸ بـــه 
ـــال ۲۰۱۹  ـــارد دالر در س ۷۳.۳ میلی
ســـال  در  دالر  میلیـــارد   ۷۱.۷ و 
۲۰۲۰ کاهـــش پیـــدا می کنـــد.

ـــی شـــده مجمـــوع واردات  پیـــش بین
صادرکننـــدگان  خدمـــات  و  کاال 
ــارد  ــه از ۹۴۵.۹ میلیـ ــت منطقـ نفـ
ــته  ــالدی گذشـ ــال میـ دالر در سـ
بـــه ۹۷۳.۱ میلیـــارد دالر در ســـال 
ــش  ــال ۲۰۲۰ افزایـ ۲۰۱۹ و در سـ
ـــه ۹۹۹.۱  ـــرده و ب ـــدا ک ـــتری پی بیش

ــد. ــارد دالر برسـ میلیـ

نگاه

چرا روسیه از اوپک پالس خارج نمی شود؟

روســیه در جریان ســفر اخیر والدیمیر پوتین به خاورمیانه، 
چندین قرارداد سرمایه گذاری انرژی با عربستان سعودی امضا کرد 

که ارزش آن ها به چند صد میلیون دالر رسید.
همچنین رییس جمهور روسیه در سفر به امارات متحده عربی 
هم قرارداد ســرمایه گذاری امضا کرد. اگرچــه برخالف میلیاردها 
دالری که روســیه امیدوار بود، نتایج این سفر متوسط بود اما هر 
توافق اقتصادی، زمینه را برای قرارادهای بیشــتر در آینده فراهم 
می کند.مسکو از سه سال پیش که با اوپک وارد همکاری شد و این 
همکاری به تشــکیل اوپک پالس با ماموریت تقویت قیمت های 
نفت منتهی شد، تالش کرده است همکاری با کشورهای نفت خیز 
ثروتمند خلیج فــارس را تحکیم کند. همچنین روســیه خواهان 
روابط مســتحکم تر با خاورمیانه به منظور تقویت موقعیت خود در 
این منطقه و کسب فاینانس پروژه های انرژی است که تحریم های 
غربی مانع آن شــده است. با این حال عربستان سعودی در زمینه 
ســرمایه گذاری تعلل به خرج داده زیرا روســیه یک رقیب نفتی و 
گازی به شمار می رود.این سعودی ها بودند که توافق اوپک پالس 
را معماری کردند اما روسیه از این پیمان استقبال کرد تا قیمت های 
نفت در حال سقوط تثبیت شود و این کشور بتواند از پیمان مذکور 
مزایای ژئوپلیتیکی و ســرمایه گذاری کســب کند. اکنون ریاض 
امیدوار اســت بتواند اوپک پالس را به مدت یک دهه یا بیشــتر 
تمدید کند اما مسکو حاضر نیســت با چنین مدت زمانی موافقت 
کند. طرف روســی می خواهد در صورتی که شرایط ژئوپلیتیکی و 
اقتصادی اجازه داد به تنهایی عمل کند، بتواند از این توافق خارج 
شــود. عامل دیگری که روســیه به توافق بلندمدت اوپک پالس 
تمایلی نشان نمی دهد، مخالفت تزارهای نفتی این کشور است که 
نمی خواهند در تولید هر چه بیشــتر نفت خام با محدودیتی مواجه 
شــوند.اگر روس ها به ترک اوپک پالس متمایل شــوند باید ابتدا 
ببینند اصال این تصمیم ارزش از دســت دادن شراکت با عربستان 
سعودی را دارد یا خیر. مسکو همچنان برای سرمایه گذاری انرژی 
چندمیلیارد دالری ســعودی ها امیدوار اســت. پس از سفر ملک 
سلمان به روســیه در ســال ۲۰۱۷، صندوق های سرمایه گذاری 
دولتی دو کشــور یک صندوق سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری را 
تاســیس کردند تا چنین توافقاتی تسهیل شود.کریل دیمیتریوف، 
مدیر صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روسیه اخیرا اظهار کرده که 
صندوق مشترک دو کشــور تاکنون دو میلیارد دالر در پروژه های 
روســی و سعودی سرمایه گذاری کرده است. اما عمده پول روسیه 
به جای توسعه بخش نفت و گاز که کرملین به شدت خواهان آن 
است، صرف پروژه های حمل و نقل هوایی و سایر زیرساخت های 
غیرانرژی شده اســت.پوتین دو ســال پیش به خالد الفالح، وزیر 
انرژی ســابق عربستان ســعودی امید بســته بود تا سعودی ها را 
برای خرید پروژه گاز طبیعی مایع آرکتیک LNG۲ شرکت نواتک 
متقاعد کند اما این امید هم به جایی نرســید و الفالح از سمت خود 
برکنار شــد. روسیه همچنین نتوانسته سرمایه گذاری سعودی را در 
»شــرکت اوراسیا دریلینگ« که بزرگترین پیمانکار خدمات نفت و 
گاز این کشور است، کسب کند یا عربستان سعودی را متقاعد کند 
اجازه دهد شرکت پیمانکار نیروی هسته دولتی روساتوم نیروگاهی 
در این کشــور احداث کند. روس ها و ســعودی ها در جریان سفر 
اخیر پوتین، اســناد اقتصادی متعددی را امضا کردند اما بیشتر آنها 
تفاهم نامه های غیرالزام آور یا توافق همکاری بوده اند.یک توافق 
الزام آمار برای صندوق های ســرمایه گذاری دو کشور و غول نفتی 
آرامکو، خرید ۳۱ درصد ســهم در شــرکت خدمــات میدان نفتی 
نوومت از شــرکت دولتی روس نانوی روســیه بوده است. دومین 
قرارداد واقعی در ســفر پوتین به عربستان سعودی، تعهد شرکت 
 ESN سعودی ســابیک به خرید ســهم نیروگاه متانولی بوده که
Group در آمورسک در خاور دور روسیه سرگرم احداث آن است. 
قرار اســت گازپروم خوراک گاز طبیعی این نیروگاه را تامین کند. 
 ESN Group سابیک، صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روسیه و
متعهد شده اند ۲۰۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری کنند. 
توافــق الزام آوری که پوتین در امــارات متحده عربی امضا کرد، 
مربوط به خرید پنج درصد سهم میدان گازی گاشای شرکت ملی 
نفت ابوظبی از ســوی شــرکت لوک اویل بود.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، همکاری روســیه با کشــورهای منطقه خلیج فارس 
تازه بوده و آینده امیدبخشــی دارد اما هنوز مستحکم نشده و هر 
لحظه ممکن اســت تغییر کند. اگرچه مسکو هنوز شراکت خود در 
منطقه خلیج فارس را به جریان سرمایه گذاری قابل توجهی تبدیل 
نکرده اما بی شــک شــاهد ثمرات حضورش در این منطقه خواهد 
بود. بزرگترین دستاورد به دست آمده تاکنون، تمدید توافق اوپک 
پالس به مدت دو ســال دیگر بوده که از قیمت های جهانی نفت 
پشتیبانی کرده است. همچنین اتفاق خوب دیگر برای مسکو این 
بوده که روسیه و شرکای عربش توانسته اند منافع ژئوپلیتیکی خود 

را از منافع اقتصادیشان جدا کنند.

چند نکته درباره ادامه حيات بخش خفته صنعت نفت ايران
اتفاق های اخیر در حــوزه نفت، حضور 
خصوصی هــا را در این صنعت پررنگ تر کرده 
و موجب شــده دولت توجه بیش تری به این 
بخش خفته داشته باشد؛ تاجایی که وزیر نفت 
آینده ای روشــن را پیــش روی نقش آفرینی 
بخش خصوصی در صنعت نفت ترسیم کرده 

است.
به گزارش ایسنا، برون سپاری فعالیت ها 
و واگذاری امور به بخش خصوصی در حوزه 
نفت طی ســال های اخیر، نقطه آغاز حرکت  
ایــن صنعت در مســیر کاهش تصدی گری 
دولت با تکیــه بر بازارهای اقتصادی و مالی 
اســت که تدویــن و امضــای قراردادهای 
توسعه ای در قالب الگوی جدید قراردادهای 
نفتی، امضای قراردادهای طرح نگهداشت و 
افزایش توان تولید )EPC/EPD(، واگذاری 
تصدی خدمــات ذخیره ســازی نفت خام و 
فرآورده های نفتی، استفاده از خدمات بخش 
خصوصــی در تامین آب و بــرق مورد نیاز 
واحدهــای بهره بــرداری از جمله اقدام های 
صنعــت نفــت به منظــور تقویــت بخش 
لوله  احداث خط  اســت.همچنین  خصوصی 
گوره - جاســک و پایانه صادراتی نفت خام 
در بندر جاســک، از طرح هــای اولویت دار 
شــرکت ملی نفت ایران است که با استفاده 
حداکثری از توان پیمانکاران و ســازندگان 
داخلی در حال اجراست. این طرح مشتمل بر 
بخش های ساخت حدود ۱۰۰۰ کیلومتر خط 
لوله ۴۲ اینچ، پنج ایســتگاه پمپاژ، تجهیزات 
اندازه گیــری و پایــش، ســاخت مخــازن 
ذخیره ســازی و ســاخت اســکله صادراتی 
اســت و با اجرای آن امــکان انتقال روزانه 
یک میلیون بشــکه نفت خام از پایانه نفتی 
گوره در اســتان بوشهر به منطقه جاسک در 
ساحل دریای عمان فراهم می شود و جاسک 
به عنوان دومین پایانــه صادراتی نفت خام 
کشــور، اهمیت راهبردی می یابد.همســو با 
این موضوع، قراردادهای ســاخت ۵۰ پمپ 
مــورد نیاز طرح راهبــردی انتقال نفت خام 
گوره- جاســک با ارزش تقریبی ۴۸ میلیون 
یورو مهرماه امســال بین شرکت مهندسی 
و توســعه نفــت و شــرکت های خصوصی 
پمپ هــای صنعتی ایــران، پمپیران و پتکو، 
امضا شــد. حاال که بحث گوره- جاســک 

مطرح است این را هم باید گفت خط لوله ۴۲ 
اینچ انتقال نفت این طرح نیز قرار اســت از 
سوی شرکت های ایرانی فوالد مبارکه، فوالد 
اکسین و لوله ســازی اهواز خوزستان ساخته 
شود. زنگنه در آیین امضای قرارداد ۵۰ پمپ 
با تاکید بر حمایت از ساخت داخل گفته بود 
در ســال رونق تولید باید امید در دل ها زنده 

باشد و ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
توسعه نقش بخش خصوصی

عالوه بر این، شهریورماه سال پیش بود 
که با حضور وزیر نفت و رئیس جمهوری، دو 
قرارداد احداث تاسیسات جمع آوری گازهای 
پتروشیمی خلیج  با هلدینگ صنایع  مشــعل 
فارس و پتروشیمی مارون به عنوان دو شرکت 
بخش خصوصی در مجمــوع به ارزش ۱,۲ 
میلیارد دالر امضا شــد. هــدف از این طرح، 
جلوگیــری از ســوزاندن ۷۷۰ میلیون فوت 
مکعب در روز گازهــای همراه نفت )معادل 
۲۲ میلیون مترمکعب گاز در روز تقریبا برابر 
با نیمی از گازهای مشــعل سراسر کشور( در 
اســتان های خوزســتان و کهگیلویه و بویر 
احمد اســت.با اجــرای این طرح، ســاالنه 
حدود ۲.۵ میلیــون تن محصوالت با ارزش 
افزوده باالی پتروشــیمی با ارزش حدود ۲.۵ 
میلیارد دالر به تولید پتروشیمی کشور افزوده 
می شود. احداث تاسیسات طرح پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس با ســرمایه گذاری حدود 
۳ میلیارد دالر و ارزش تولیدات ۱.۹ میلیارد 
دالر در ســال، احداث ان جــی ال ۳۲۰۰ با 
ســرمایه گذاری حــدود ۱.۲۵ میلیارد دالر و 
ارزش تولیــدات ۱.۳ میلیارد دالر در ســال 
)از طریق پتروشــیمی بندر امــام(، ان جی ال 
۳۱۰۰ دهلران با ســرمایه گذاری حدود ۹۰۰ 
میلیون دالر و ان جی ال خارک کامل از سوی 
متخصصان ایران بــا به کارگیری تجهیزات 
ایرانی در حال انجام اســت.از ســوی دیگر 
شــرکت ملی نفت ایران مهرمــاه ۱۳۹۷ با 
انتشــار پیش اطالعیه ای اعالم کرد که برای 
تحقق بند ۱۳ سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
مبنــی بر ایجاد تنــوع در روش های فروش 
نفت و مشارکت بخش خصوصی و همچنین 
اجرای بند )ح( ماده ۴ قانون پنج ساله برنامه 
ششم توسعه کشور، در نظر دارد یک میلیون 

بشکه نفت خام را در رینگ بین الملل بورس 
انــرژی ایران عرضه کنــد. کمی پس از این 
اطالعیــه و در آبان مــاه، عرضه نفت خام در 
بورس انرژی  کلید خورد و در بهمن ماه همان 
ســال هم عرضه میعانــات گازی در بورس 
انرژی آغاز شــد. بر اســاس اعالم شرکت 
ملــی نفت ایران نفت خام ســبک از آبان ماه 
سال گذشته تا ۱۶ مهرماه، ۱۶ بار در رینگ 
بین الملل بورس انرژی عرضه شده است که 
نتیجه آن از اردیبهشــت ماه  امسال تاکنون 
فروش یک میلیون بشکه نفت خام سبک و 
۷۰ هزار بشکه نفت خام سنگین بوده است.
آینده ای روشن پیش  روی بخش خصوصی 

نگاهی به کارنامه دولت در صنعت نفت 
نشان می دهد که در سال های اخیر توجه به 
بخش خصوصــی در این صنعــت افزایش 
چشــمگیری یافته اســت. وزیر نفت نیز در 
آخرین صحبت هــای خود در این باره اعالم 

کرده است ایجاد اشتغال که با تعریف پروژه 
به دســت می آید، وظیفه اصلی صنعت نفت 
اســت و تعریف پروژه تنها یک ایده نیست، 
تعریف پروژه به معنــای معرفی یک پروژه 
اقتصادی همراه با تامین منابع مالی و فناوری 
اســت.وی با اشــاره به این کــه پروژه های 
مهمی در صنعت نفت تعریف شــده و در حال 
پیگیری است، افزود: شرکت های خصوصی 
می توانند حول ایــن پروژه ها به حیات خود 
ادامه دهند، تقویت شوند و برای صادرات به 
توانمندی برســند.وزیر نفت، خواسته بعضی 
از شــرکت ها  را کمک وزارت نفت به روند 
صادرات محصوالت این شــرکت ها عنوان 
کرد و گفــت: البته این موضــوع وظیفه ما 
نیســت، اما از هیچ کمکی همسو با وظیفه 
ملی برای اینکه مسیر صادرات خدمات فنی 
در حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی فراهم شود، 
دریغ نمی کنم.وی در پاســخ به این موضوع 
که بعضی از سازندگان داخلی اعالم می کنند 
با وجود آنکه در ســطوح باالی مدیریتی بر 
اســتفاده از کاالی ســازندگان داخلی تاکید 
شده است، اما در سطوح پایین تر کمتر به آن 
توجه می شود، اظهار کرد: این موضوع نباید 
سلیقه ای باشد و ساخت داخل هم نباید تنها 
به یک توصیه اخالقی ختم شــود، بلکه باید 
قالب های مقرراتی غیرقابل تفسیر و غیرقابل 
برگشت برای آن تدوین کرد.زنگنه ادامه داد: 
EPC/( برای نمونه، در قراردادهای جدیدی
EPD( کــه تعریف کرده ایــم پیمانکار باید 
بعضــی از تجهیزاتی را که در قرارداد عنوان 
شــده از داخل تامین کند و اگــر غیر از آن 
باشــد، پول پیمانکاران را پرداخت نمی کنیم 

و بر این موضوع به صورت مســتقل نظارت 
می شود.

تأیید استاندارد تجهیزات صنعت نفت از 
سوی داخلی ها

اما دربــاره کیفیت تجهیزات ســاخت 
داخل و اســتاندارد بــودن آن بــا توجه به 
حساســیت صنعــت نفت، زنگنــه گفته که 
چند ســالی اســت که انجمن نفت ایران را 
به عنــوان مرجع عالی بــرای دادن گواهی 
کیفیــت به ســاخت داخل در حــوزه نفت 
با بیــان این که برترین  تبدیل کرده ایم.وی 
اســتانداردهای امروز دنیا، استاندارد انجمن 
نفت آمریکا موســوم به API است، تصریح 
کــرد: ما نیز در ایران انجمــن نفت ایران را 
به وجود آورده ایم که با حضور نمایندگانی از 
تشکل های نفتی، شرکت های فعال در بخش 
نفت و چند نفر هم از وزارت نفت تشــکیل 
شده است که خودشان هیئت مدیره و اعضا 
را بــدون دخالت دولتی هــا انتخاب می کنند 
و صددرصد حرفه ای هســتند.زنگنه با بیان 
اینکــه برای صدور گواهــی کیفیت انجمن 
نفت ایران فرآیندهای فنی و حرفه ای همانند 
گواهی API طی می شود، گفت: این گواهی 
هم اکنون برای ما اطمینان بخش است و در 
شــرایط تحریم راهکاری است که بتوانیم با 
اطمینان از تولید داخلی اســتفاده کنیم. اگر 
تحریم ها کمتر شــد می توانیم استانداردهای 
داخلــی را به مراجع بیــن المللی نیز عرضه 
کنیم تا مورد قبول این مراجع نیز قرار گیرد، 
اما تا آن موقــع نمی توانیم منتظر شــویم، 
امروز انجمن نفت ایران با یک هیئت مدیره 
غیردولتــی کار گواهــی کیفیت محصوالت 
داخلی را به خوبی انجام می دهد.زنگنه درباره 
سهم بخش خصوص در فعالیت های صنعت 
نفت هم پاســخ داد: از نظر وزنی، متاسفانه 
هنوز ســهم اصلی با خصوصی ها نیســت و 
خصولتی ها قوی ترنــد، اما بخش خصوصی 
آینده بهتــری دارد. وی درباره اســتفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اکتشــاف 
هم توضیح داده که بخش خصوصی داخلی 
توانایی ســرمایه گذاری در بخش اکتشاف را 
ندارد، اما عملیات اکتشاف همانند لرزه نگاری، 
تفســیر حفاری و...  از ســوی شرکت های 

نیمه دولتی یا خصوصی انجام می شود.

روند تولید گاز ایران 

ثابت خواهد ماند و 

امسال و سال میالدی 

 آینده تغییر 

نخواهد کرد و همان 

5.۰۳ میلیون بشکه در 

روز می ماند

جهاد آزور، مدیر دپارتمان 

خاورمیانه و آسیای مرکزی 

صندوق بین المللی پول: 

ارزیابی ما این است 

تحریمهایی که سال میالدی 

گذشته علیه ایران وضع شده 

و امسال تشدید شدند، در 

سال میالدی آینده تاثیر 

بیشتری نخواهند داشت

اتفاق های اخیر در حوزه نفت، 

حضور خصوصی ها را در این 

صنعت پررنگ تر کرده و موجب 

شده دولت توجه بیش تری 

به این بخش خفته داشته 

باشد؛ تاجایی که وزیر نفت 

آینده ای روشن را پیش روی 

نقش آفرینی بخش خصوصی 

در صنعت نفت ترسیم کرده 

است
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تحلیل

تحلیل فنی اقتصادی روش های تولید پروپیلن و ارائه یک استراتژی

سید حسین میرافضلی
مدیرعامل سابق پتروشیمی جم

علمی روش هـــای  تحلیـــل  ایـــن  در 
ــه و  ــورد تجزیـ ــن مـ ــد پروپیلـ مختلـــف تولیـ
تحلیـــل فنـــی و اقتصـــادی قـــرار می گیرنـــد 
ــات علمـــی و  ــه اطالعـ ــر پایـ و در نهایـــت بـ
ـــدت  ـــد م ـــتراتژی  کالن و بلن ـــک اس ـــتند ی مس
ــردد.  ــه می گـ ــن ارائـ ــد پروپیلـ ــت تولیـ جهـ
ــی  ــتر تحولـ ــد بسـ ــتراتژی می توانـ ــن اسـ ایـ

ــد.  ــی نمایـ ــت دهـ ــور را جهـ ــت پتروشیمی کشـ ــزرگ در صنعـ بـ
ـــی  ـــت یعن ـــیمیاییC۳H۶ اس ـــول ش ـــا فرم ـــک گاز ب ـــن ی  پروپیل
ــن اول و دوم  ــه کربـ ــد کـ ــدروژن می باشـ ــن و ۶ هیـ دارای ۳ کربـ
آن پیونـــد دوگانـــه دارنـــد. پروپیلـــن بـــه عنـــوان خاویـــار صنعـــت 
پتروشـــیمی دومین مـــاده پایـــه صنعـــت پتروشـــیمی از حیـــث 
ـــرف  ـــترین مص ـــن بیش ـــد از اتیل ـــت )بع ـــا اس ـــرف در دنی ـــزان مص می
ـــت  ـــال ۲۰۱۸ ظرفی ـــان س ـــا پای ـــر را دارد( و ت ـــه پلیم ـــوالت پای محص
ـــون  ـــر ۱۰۵ میلی ـــد براب ـــن و تولی ـــون ت ـــدود ۱۲۸ میلی ـــی آن ح جهان
ـــی  ـــد جهان ـــن تولی ـــان میانگی ـــع راندم ـــه در واق ـــت ک ـــوده اس ـــن ب ت

برابـــر ۸۲٪ می باشـــد.
ـــه  ـــول ک ـــکل گران ـــد و بش ـــت جام ـــی اس ـــن محصول ـــی پروپیل پل
ــترین  ــن ماده، بیشـ ــره ارزش ایـ ــدی در زنجیـ ــهم ۶۸ درصـ ــا سـ بـ
ســـهم را در مصـــرف پروپیلـــن در دنیـــا دارا می باشـــد. ســـایر 
محصـــوالت کلیـــدی و بـــا ارزش، همچـــون پروپیلـــن اکســـاید بـــا 
۸ درصـــد، آکریلونیتریـــلACN ۶ درصـــد، آکریلیـــک اســـید بـــا ۴ 
درصـــد، کیومـــن بـــا ۴ درصـــد، دو اتیـــل هگزانـــول بـــا ۳ درصـــد 
ــن  ــرف پروپیلـ ــزان مصـ ــث میـ ــم از حیـ ــا ششـ ــگاه دوم تـ در جایـ
قـــرار دارنـــد. بوتانـــول و ایزوپروپانـــول نیـــز بـــا ۳ و ۱ درصـــد در 

ــتند. ــن هسـ ــرف پروپیلـ ــدی مصـ ــای بعـ جایگاه هـ
نمـــودار زیـــر ســـهم مصـــرف پروپیلـــن در هریـــک از پاییـــن 

دســـت های آنـــرا نشـــان می دهـــد.

از پلـــی پروپیلـــن جهـــت تولیـــد طیـــف گســـترده ای از 
ــا عبارتنـــد از: محصـــوالت اســـتفاده می شـــود کـــه از جملـــه آنهـ

Injection Molding قالب تزریقی یا
ـــت  ـــد اس ـــن گری ـــن در ای ـــی پروپیل ـــتفاده پل ـــورد اس ـــترین م بیش
ـــک  ـــی، کاله ـــی و الکترونیک ـــوازم الکتریک ـــاخت ل ـــد و س ـــه در تولی ک
و ســـرپوش، چمـــدان، اســـباب بازی، لـــوازم خانگـــی، صنعـــت 
اتومبیـــل و صنایـــع بســـته بندی مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

Fibers الیاف
دومیـــن مـــورد اســـتفاده PP در ایـــن گریـــد اســـت کـــه در 
ــوان  ــو بعنـ ــه در پشـــت فـــرش و زیلـ ــه کار رفتـ ــاف بـ ــد الیـ تولیـ
ـــی،  ـــای گون ـــت و نخ ه ـــف در موک ـــیزال و کن ـــاف س ـــن در الی جایگزی
الیـــاف non-woven، پارچـــه لباس هـــای عایـــق گرمـــا و ســـرما 

ــرد. ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ مـ
 Film/Sheet فیلم و شیت

ــال های  ــن در سـ ــی پروپیلـ ــد پلـ ــوع گریـ ــن نـ ــرد ایـ کاربـ
ـــع  ـــد در صنای ـــن گری ـــت. ای ـــته اس ـــمگیری داش ـــش چش ـــر افزای اخی
بســـته بندی شـــیرینی و شـــکالت، ســـیگار، فیلم هـــای گرافیـــک و 
چـــاپ، شـــیت های بســـته بندی مـــواد غذایـــی کـــه بـــا حـــرارت 

ــی دارد. ــرد فراوانـ ــد، کاربـ ــکل می گیرنـ شـ
Blow Molding قالب بادی

 ایـــن نـــوع گریـــد پلـــی پروپیلـــن در ســـاخت و تولیـــد 
می گیـــرد. قـــرار  اســـتفاده  مـــورد  قوطی هـــا  و  بطری هـــا 

Pipe پایپ
ــواع  ــد انـ ــا در تولیـ ــی پروپیلن هـ ــته از پلـ ــن دسـ ــرد ایـ کاربـ

ــت. ــیم اسـ ــل و سـ ــواع کابـ ــو و انـ ــالب، اگـ ــای فاضـ لوله هـ
ـــک از  ـــن در هری ـــی پروپیل ـــرف پل ـــزان مص ـــر می ـــکل زی در ش

ـــت: ـــاهده اس ـــل مش ـــای آن قاب کاربرداه

ـــه  ـــواًل در س ـــوص معم ـــت و خل ـــه کیفی ـــه ب ـــا توج ـــن ب پروپیل
گریـــد تولیـــد و عرضـــه می گـــردد:

-گرید پلیمری با درجه خلوص ۹۹/۵٪
-گرید شیمیایی با درجه خلوص ۹۰-۹۶٪

-گرید پاالیشگاهی با درجه خلوص ۵۰-۷۰٪
ـــدی  ـــه بن ـــه طبق ـــه س ـــن، ب ـــد پروپیل ـــف تولی ـــهای مختل روش
ـــهایی  ـــوان »روش ـــه اول بعن ـــه دو طبق ـــد ک ـــیم می گردن ـــده تقس عم

ـــهایی  ـــوان »روش ـــوم بعن ـــه س ـــن« و طبق ـــن پروپیل ـــی پایی ـــا بازده ب
بـــا بازدهـــی بـــاالی پروپیلـــن« شـــناخته می شـــوند.

الـــف( واحدهـــای کراکینـــگ بـــا بخـــار: عمومـــًا واحدهـــای 
ـــان  ـــه همچن ـــند ک ـــان می باش ـــا و ات ـــوراک نفت ـــر خ ـــی ب ـــن مبتن الفی
ــن  ــد. در ایـ ــن را دارنـ ــد پروپیلـ ــع تولیـ ــهم در منابـ ــترین سـ بیشـ
ـــد  ـــن، تولی ـــد اتیل ـــی تولی ـــول جانب ـــوان محص ـــن بعن ـــا پروپیل واحده

می گـــردد. 
در   )FCC( ســـیال  بســـتر  کاتالیســـتی  کراکینـــگ  ب( 
 FCC پاالیشـــگاه های نفـــت خـــام: تولیـــد پروپیلـــن در واحدهـــای
پاالیشـــگاه های نفـــت خـــام، دومیـــن منبـــع عمـــده عرضـــه 

می باشـــد. جهـــان  در  پروپیلـــن 
ـــه اصـــالح »هدف-پروپیلـــن«: در ایـــن  ج( مجموعـــه روشـــهای ب
ـــول  ـــع محص ـــوده و در واق ـــاال ب ـــن ب ـــد پروپیل ـــی تولی ـــها بازده روش
اصلـــی و یـــا تنهـــا محصـــول تولیـــدی، پروپیلـــن می باشـــد کـــه 

شـــامل روشـــهای زیـــر می باشـــند:
 )PDH( هیدروژن زدایی از پروپان

 )CTP( تبدیل زغال سنگ به پروپیلن
 )CTO( تبدیل زغال سنگ به الفین  

 )MTP( تبدیل متانول به پروپیلن
ــن روش  ــه در ایـ ــا )MTO( کـ ــه الفین هـ ــول بـ ــل متانـ تبدیـ

ــد. ــد می گردنـ ــن تولیـ ــن و اتیلـ پروپیلـ
فرایند جانشینی متقابل )تبدیل اتیلن به پروپیلن( 

ـــتی،  ـــز کاتالیس ـــر پیرولی ـــامل نظی ـــه ش ـــهای متفرق ـــایر روش س
ــا،..  ــی اولفین هـ ــل داخلـ تبدیـ

ــن در  ــرف پروپیلـ ــای مصـ ــش تقاضـ ــه افزایـ ــه بـ ــا توجـ  بـ
ســـال های گذشـــته و در آینـــده،  شـــرکت های چنـــد ملیتـــی 
ـــاال  ـــی ب ـــا بازده ـــای ب ـــعه فراینده ـــر روی توس ـــژه ای ب ـــز وی تمرک
ــن )PDH( و  ــه پروپیلـ ــان بـ ــل پروپـ ــد. دو روش تبدیـ ــته انـ داشـ
ــبک  ــای سـ ــه الفین هـ ــول بـ ــتی متانـ ــل کاتالیسـ ــن تبدیـ همچنیـ
ـــن  ـــور چی ـــی در کش ـــل توجه ـــرعت قاب ـــت و س ـــا جدی )MTO/P(  ب
و البتـــه بـــا کمی تاخیـــر در منطقه آمریـــکای شـــمالی در حـــال بـــه 

کارگیـــری اســـت.
ــان در  ــن در جهـ ــد پروپیلـ ــف تولیـ ــای مختلـ ــهم روش هـ سـ

نمـــودار زیـــر قابـــل مشـــاهده اســـت:

ـــن در محصـــوالت پاییـــن دســـت آن در  وضعیـــت مصـــرف پروپیل
ـــر،  ـــودار زی ـــی دارد. نم ـــت جهان ـــا وضعی ـــادی ب ـــاوت زی ـــه، تف خاورمیان
ـــن دســـت  ـــک از محصـــوالت پایی ـــر ی ـــن در ه ـــزان مصـــرف پروپیل می

آن در خاورمیانـــه را نشـــان می دهـــد.

ــد  ــن و تولیـ ــون تـ ــت ۱۱ میلیـ ــا ظرفیـ ــه خاورمیانه بـ منطقـ
۹ میلیـــون تـــن در ســـال پروپیلـــن بعـــد از مناطق آســـیای 
شمال شـــرقی  )کشـــورهای چیـــن، کـــره جنوبـــی، ژاپـــن و 
تایوان(، آمریـــکای شـــمالی و اتحادیـــه اروپـــا در جایـــگاه چهـــارم 

ــرا! ــرار دارد. چـ قـ
چنانچـــه مالحظـــه می شـــود ۹۱٪ از پروپیلـــن خاورمیانـــه در 
ــا  ــش بینی هـ ــود. پیـ ــه می شـ ــکار گرفتـ ــن بـ ــی پروپیلـ ــد پلـ تولیـ
ــه ٪۸۶  ــال ۲۰۲۲ بـ ــزان در سـ ــن میـ ــه ایـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ــن  ــت پروپیلـ ــن دسـ ــوالت پاییـ ــر محصـ ــد. دیگـ ــش می یابـ کاهـ

ــند. ــی دارا می باشـ ــیار کمـ ــهم بسـ سـ
در حـــال حاضـــر ظرفیـــت اســـمی تولید پروپیلـــن کشـــور 
ـــه  ـــت ک ـــال اس ـــن در س ـــزار ت ـــون و ۱۱۵ ه ـــران ۱ میلی ـــان ای عزیزم
تمامی ایـــن ظرفیـــت مبتنـــی بـــر روش هـــای بـــا بازدهـــی پاییـــن 
ــی  ــه پلـ ــور بـ ــدی در کشـ ــن تولیـ ــد پروپیلـ ــد. ۹۵ درصـ می باشـ
پروپیلـــن و تنهـــا ۵ درصـــد آن نیـــز در مجتمـــع پتروشیمی شـــازند 
اراک بـــه دو اتیـــل هگزانـــول تبدیـــل می گـــردد. ایـــن در حالـــی 
ـــره ارزش  ـــود در زنجی ـــا ارزش موج ـــوالت ب ـــایر محص ـــه س ـــت ک اس
ــود  ــه نبـ ــف از جملـ ــل مختلـ ــه دالیـ ــتراتژیک بـ ــاده اسـ ــن مـ ایـ

ــوند.  ــد نمی شـ ــور تولیـ پروپیلـــن کافـــی در داخـــل کشـ
ـــتدالل های  ـــه اس ـــا ارائ ـــن ب ـــد پروپیل ـــی تولی ـــار روش اصل چه
فنـــی و اقتصـــادی مـــورد تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار میگیرنـــد و در 
ــنهاد  ــتراتژی پیشـ ــک اسـ ــی و یـ ــوب منطقـ ــک چارچـ ــت یـ نهایـ

خواهـــد شـــد
 روش اول تولید پروپیلن به روش پاالیشگاهی 

 بازیابی جریان های پاالیشگاهی در واحدهای
 :FCC/RFCC/DCC 

 تولیـــد پروپیلـــن بـــه روش پاالیشـــگاهی چنـــدان اقتصـــادی 
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ـــت  ـــگاه نیس ـــی پاالیش ـــول اصل ـــن محص ـــع پروپیل ـــت و در واق نیس
ــم  ــوص آن کـ ــون خلـ ــه چـ ــت کـ ــه اسـ ــول ثانویـ ــه محصـ بلکـ
ـــذا  ـــد ل ـــر گری ـــه پلیم ـــد ن ـــد می گوین ـــکال گری ـــه آن کیمی ـــت ب اس
ــای  ــده واحدهـ ــای جداکننـ ــول در برج هـ ــن محصـ ــت ایـ می بایسـ
ـــا  ـــر بن ـــود اگ ـــدا ش ـــا ج ـــایر ناخالصی ه ـــن از س ـــی وارد و پروپیل الفین
ـــتقل  ـــزا و مس ـــازی مج ـــدا س ـــد ج ـــوع  واح ـــن موض ـــرای  ای ـــد ب باش
ـــت  ـــوال از ظرفی ـــن معم ـــا برای ـــادی دارد بن ـــه زی ـــود هزین ـــاد ش ایج
ـــع  ـــوراک مای ـــا خ ـــن ب ـــای الفی ـــده واحده ـــدا کنن ـــای ج ـــی برج ه خال
کـــه بـــرج جـــدا کننـــده پروپیلـــن از پروپـــان و ســـایر برج هـــای 
ـــاس  ـــه در مقی ـــم ن ـــود آن ه ـــتفاده می ش ـــد اس ـــده را دارن ـــدا کنن ج

زیـــاد بلکـــه در مقیاس هـــا پائیـــن
روش دوم تولید پروپیلن:  کراکینگ با بخار 

ـــان و  ـــدی جه ـــن تولی ـــده پروپیل ـــش عم ـــر بخ ـــال حاض  در ح
کل پروپیلـــن ایـــران بـــه ایـــن روش تولیـــد می شـــود واحدهـــای 
ــن  ــه ایـ ــز بـ ــازند و تبریـ ــارون، شـ ــر، مـ ــیمی جم، امیرکبیـ پتروشـ
ـــار  ـــا بخ ـــگ ب ـــد کراکین ـــد. در فرآین ـــد می کنن ـــن تولی ـــیوه پروپیل ش
خوراک هـــای مایـــع از قبیـــل الیـــت انـــد، LPG، نفتـــا و رافینـــت 
وارد کوره هـــای مایـــع می شـــوند. در دمـــای حـــدود ۸۵۰ درجـــه و 
ـــن  ـــای کرب ـــد ملکول ه ـــا DMDS  پیون ـــوط ب ـــار مخل ـــرض بخ در مع
ــد،  ــن ۳۰ درصـ ــل اتیلـ ــی از قبیـ ــود و محصوالتـ ــته می شـ شکسـ
ـــتی   ـــت برگش ـــد، رافین ـــز ۱۷درص ـــن پیرولی ـــد بنزی ـــن۱۸ درص پروپیل
ـــان(،   ـــد بوت ـــن و ۵۵ درص ـــد ۳-۱ بوتادی ـــامل  ۴۵درص ـــد) ش ۱۵ درص
cfo حـــدود ۲ درصـــد، متـــان ۱۶ درصـــد و هیـــدروژن حـــدود ۲ درصـــد 
تولیـــد می شـــوند.  قیمـــت نیمـــی از ایـــن محصـــوالت از قیمـــت 
ـــدود ۴۵۰ دالر)  ـــت ح ـــاظ قیم ـــا لح ـــت ب ـــر اس ـــه ارزان ت ـــاده اولی م
متوســـط خوراک هـــای  یـــاد شـــده( قیمـــت متوســـط محصـــوالت 
تولیـــدی عبارتنـــد از اتیلـــن ۷۵۰ الـــی ۸۰۰ دالر- پروپیلـــن ۷۵۰ دالر- 
ـــن  ـــت بوتادی ـــود قیم ـــدا ش ـــن آن ج ـــر بوتادی ـــتی اگ ـــت برگش رافین
ـــرای  ـــت)البته ب ـــوراک اس ـــت خ ـــان قیم ـــر هم ـــی براب ۹۰۰ دالر و مابق
جـــدا ســـازی بوتادیـــن بایـــد واحـــد بوتادیـــن احـــداث شـــود کـــه 
هزینـــه احـــداث آن بیـــن ۱۰۰ تـــا ۲۰۰ میلیـــون دالر بـــر حســـب 
ظرفیـــت تولیـــد می باشـــد( – بنزیـــن پیرولیـــز قیمـــت آن حـــدودا 
معـــادل قیمـــت خـــوراک اســـت- cfo نصـــف قیمـــت خـــوراک،  و 

ـــوراک  ـــت خ ـــوم قیم ـــک س ـــر از ی ـــدروژن کمت ـــان و هی مت
بـــا توجـــه بـــه توضیحـــات فـــوق تولیـــد پروپیلـــن از طریـــق 
کراکینـــگ خوراک هـــای مایـــع چنـــدان حاشـــیه ســـود مناســـبی 
ـــع  ـــوراک مای ـــن خ ـــای الفی ـــود واحده ـــیه س ـــوال حاش ـــدارد و معم ن
ــع اراک و  ــوراک مایـ ــای خـ ــت و واحدهـ ــد اسـ ــر از ده درصـ کمتـ
تبریزسودشـــان بیشـــتر از طریـــق واحدهـــای پائیـــن دســـت الفیـــن 
ـــری  ـــمند پلیم ـــوالت ارزش ـــی محص ـــوراک و برخ ـــرخ خ ـــف ن و تخفی

حاصـــل می گـــردد.  
روش سوم تولید پروپیلن- روش جدا سازی هیدروژن از پروپان یا 

:PDH
ـــد  ـــدود ۹۵ درص ـــوص ح ـــا خل ـــان ب ـــوراک پروپ ـــن روش خ در ای
ــرم  ــش گـ ــای پیـ ــدل وارد کوره هـ ــدن در مبـ ــرم شـ ــس از گـ پـ
می شـــود و دمـــای پروپـــان بـــه حـــدود ۶۳۰ درجـــه می رســـد)در 
ــاق  ــان اتفـ ــول پروپـ ــتن ملکـ ــا شکسـ ــگ یـ ــا کرکینـ ــن دمـ ایـ
ــود و در  ــری می شـ ــای سـ ــان داغ وارد رئاکتورهـ ــد( پروپـ نمی افتـ
داخـــل رئاکتورهـــا در معـــرض کاتالیســـت، دو هیـــدروژن پروپـــان 
جـــدا و بـــه ایـــن ترتیـــب پروپـــان بـــه پروپیلـــن تبدیـــل می شـــود 
ــه  ــان ورودی بـ ــد از پروپـ ــط ۳۳,۵ درصـ ــه اول فقـ ــا در مرحلـ امـ
ـــان ورودی  ـــی پروپ ـــود و مابق ـــن می ش ـــه پروپیل ـــل ب ـــا تبدی رئاکتوره
ـــس  ـــارج و پ ـــا خ ـــن از رئاکتوره ـــراه پروپیل ـــه هم ـــداده ب ـــش ن واکن
از خنـــک ســـازی وارد برج هـــای جـــدا ســـاز می شـــود و در بـــرج 
ــزن  ــن وارد مخـ ــود پروپیلـ ــدا می شـ ــن جـ ــان از پروپیلـ D.P پروپـ
ـــا  ـــدد وارد کوره ه ـــداده مج ـــش ن ـــان واکن ـــود و پروپ ـــن می ش پروپیل
می شـــود و مجـــدد فرآینـــد قبلـــی  تکـــرار و در نهایـــت کانـــورژن 
ـــدود ۸۸درصـــد  ـــن ح ـــه پروپیل ـــی ب ـــان دریافت ـــل پروپ ـــزان تبدی ـــا می ی
ـــه در  ـــان اســـت ک ـــان و بوت ـــده ات ـــی مان ـــد و۱۲ درصـــد باق ـــد ش خواه

واحدهـــای الفیـــن خـــوراک مایـــع اســـتفاده می شـــوند. 
ــدود ۳۵۰ دالر تحویـــل  ــور متوســـط حـ ــان بطـ قیمـــت پروپـ
واحدهـــای PDH می شـــود و۸۸ درصـــد آن بـــه پروپیلـــن تبدیـــل 
ــاظ  ــا لحـ ــت بـ ــدود ۷۵۰ دالر اسـ ــت آن حـ ــه قیمـ ــود کـ می شـ
ـــود  ـــیه س ـــن حاش ـــه پروپیل ـــان ب ـــل پروپ ـــب تبدی ـــا ضری ـــورژن ی کان
ـــن  ـــد پروپیل ـــای تولی ـــه روش ه ـــر از هم ـــب ت ـــای PDH  مناس واحد ه
ـــزار  ـــت ۶۰۰ ه ـــا ظرفی ـــد PDH ب ـــک واح ـــداث ی ـــه اح ـــت. هزین اس
ـــل  ـــن عوام ـــت. مهمتری ـــون دالر اس ـــدود ۵۵۰ میلی ـــال ح ـــن در س ت
تعییـــن کننـــده در ســـودآوری ایـــن واحدهـــا در مقابـــل واحدهـــای 

مشـــابه عبارتنـــد از ۱- نـــوع تکنولـــوژی ۲- قیمـــت پروپـــان 
خاورمیانـــه بعـــد از آمریـــکا، دومیـــن تولیـــد کننـــده بـــزرگ 
پروپـــان می باشـــد کـــه حـــدود ۲۲٪ تولیـــد جهانـــی را در اختیـــار 
دارد. خاورمیانـــه بـــا حـــدود ۲۰ میلیـــون تـــن صـــادرات در ۲۰۱۷، 
ــد. همچنیـــن  ــان می باشـ ــان در جهـ ــده پروپـ بزرگتریـــن صادرکننـ
ـــکا  ـــده آمری ـــاالت متح ـــیا، ای ـــرق آس ـــمال ش ـــس از ش ـــه پ خاورمیان
و اروپـــای غربـــی، چهارمیـــن مصـــرف کننـــده بـــزرگ پروپـــان در 
ــه  ــدی در خاورمیانـ ــان تولیـ ــدود ۹۲٪ پروپـ ــد. حـ ــان می باشـ جهـ

از طریـــق گاز طبیعـــی و تنهـــا ۸٪ آن از طریـــق پاالیشـــکاه نفـــت 
ـــادرات  ـــرای ص ـــه ب ـــدی خاورمیان ـــان تولی ـــترین پروپ ـــد. بیش می باش
ـــرای  ـــز ب ـــی از آن نی ـــود. بخش ـــتفاده می ش ـــیا اس ـــه آس ـــا ب مخصوص
ــیمی باالخص  ــت پتروشـ ــوراک صنعـ ــوان خـ ــی بعنـ ــرف داخلـ مصـ
بـــه صـــورت مخلـــوط پروپـــان و بوتـــان. جـــدول ۱ تولیدکننـــدگان 
ــف را  ــال های مختلـ ــی سـ ــا طـ ــد آنهـ ــزان تولیـ ــه و میـ خاورمینـ

ــد. ــان می دهـ نشـ
ـــیمیایی  ـــت ش ـــه در صنع ـــان خاورمیان ـــرف پروپ ـــد مص ۶۲ در ص
می باشـــد. بزرگتریـــن مصـــرف کننـــده خاورمیانـــه عربســـتان 
ســـعودی بـــا حـــدود ۱۰ میلیـــون و پـــس از آن ایـــران بـــا ۲٫۵ و 
ــا  ــند. بـ ــرف در ۲۰۱۷ می باشـ ــن مصـ ــون تـ ــا ۲٫۲ میلیـ ــراق بـ عـ
توجـــه بـــه برنامـــه ریزی هـــای انجـــام شـــده بـــرای راه انـــدازی 
کامـــل فازهـــای پاالیشـــگاهی پـــارس جنوبـــی و اســـتحصال 
ــل  ــم قابـ ــود حجـ ــی می شـ ــش بینـ ــت  پیـ ــراه نفـ ــای همـ گازهـ
ـــان  ـــور عزیزم ـــد کش ـــه تولی ـــک ب ـــده نزدی ـــان در آین ـــی پروپ توجه

افـــزوده شـــود.
 در حـــال حاضـــر بخـــش عمـــده پروپـــان تولیـــدی کشـــور 
ـــال  ـــه دنب ـــد ب ـــره تولی ـــتغال و زنجی ـــزوده و اش ـــه ارزش اف ـــدون اینک ب
داشـــته باشـــد بصـــورت خـــام صـــادر می شـــود و بخشـــی نیزبـــه 
ــرف  ــل مصـ ــوخت LPG در داخـ ــوان سـ ــه عنـ ــان بـ ــراه بوتـ همـ
ــده  ــادر کننـ ــم صـ ــورهای مهـ ــی از کشـ ــران یکـ ــود.  ایـ می شـ
ـــن  ـــای PDH چی ـــان در واحد ه ـــن پروپ ـــت ای ـــان اس ـــان در جه پروپ
ـــزوده  ـــا ارزش اف ـــول ب ـــا محص ـــن و ده ـــی پروپیل ـــن و پل ـــه پروپیل ب
ـــوند.  ـــادر می ش ـــر ص ـــش از ۳ براب ـــای بی ـــا قیمت ه ـــل و ب ـــاال تبدی ب
ـــای  ـــت و تاخیره ـــای PDH اس ـــداث واحده ـــران اح ـــژه ای ـــت وی مزی
طوالنـــی مـــدت در ایـــن حـــوزه در آینـــده قابـــل توجیـــه و دفـــاع 

ـــود. ـــد ب نخواه
ــک روش  ــده نزدیـ ــان در آینـ ــن از پروپـ ــد پروپیلـ روش تولیـ

ــد.  ــد شـ ــان خواهـ ــوژی غالـــب در جهـ وتکنولـ
روش چهارم تولید پروپیلن از گاز متان:  تولید پروپیلن از روشGTO یا 

 GTPP و  MTO
در ایـــن روش گاز متـــان در واحـــد متانـــول بـــه متانـــول بـــا 
خلـــوص بـــاال تبدیـــل می شـــود و متانـــول در واحـــد MTO بـــه 
اتیلـــن و پروپیلـــن تبدیـــل می شـــود بیـــش از ۷۰ درصـــد اتیلـــن 
ــن  ــه پروپیلـ ــول بـ ــد MTP متانـ ــا در واحـ ــن امـ و مابقـــی پروپیلـ
ـــد  ـــز تولی ـــز نی ـــن پیرولی ـــه بنزی ـــول ثانوی ـــود و محص ـــل می ش تبدی
می شـــود. در ایـــن واحد هـــا حـــدود ۳ تـــن متانـــول تبدیـــل بـــه 
یـــک تـــن محصـــول اتیلـــن پروپیلـــن می شـــود و بـــا توجـــه بـــه 
قیمـــت متانـــول توجیـــه اقتصـــادی احـــداث واحـــد MTO بـــرای 
ـــکان  ـــه ام ـــان ب ـــه اطمین ـــی ب ـــتگی باالی ـــد MTO وابس ـــک واح مال
فـــروش در بلنـــد مـــدت و عـــدم نوســـان بـــاالی قیمـــت متانـــول 
دارد اگـــر ســـرمایه گـــذار واحـــد تولیـــد کننـــده متانـــول مطمئـــن 
ـــادی  ـــقوط زی ـــده س ـــال آین ـــا ۱۰ س ـــول در ۵ ی ـــت متان ـــد قیم باش
نخواهـــد داشـــت و مـــدت زیـــادی کمتـــر از ۲۰ درصـــد بعـــالوه 
ـــد  ـــک واح ـــورت مال ـــن ص ـــد در ای ـــد ش ـــده نخواه ـــام ش ـــت تم قیم
ـــرای  ـــادی ب ـــزه زی ـــادی و انگی ـــه اقتص ـــد توجی ـــال تولی ـــول در ح متان
ـــول  ـــت متان ـــر قیم ـــی اگ ـــت یعن ـــد داش ـــد MTO نخواه ـــداث واح اح
ـــت ۵  ـــن قیم ـــد و میانگی ـــته باش ـــان داش ـــاال نوس ـــه ب از ۱۵۰ دالر ب
ـــک  ـــد مال ـــدود ۱۸۰ دالر باش ـــت ح ـــانات قیم ـــاظ نوس ـــا لح ـــاله ب س
واحـــد متانـــول تمایـــل چندانـــی بـــه احـــداث واحـــد MTO یـــا 
ـــی  ـــوق های جذاب ـــت مش ـــه دول ـــر اینک ـــت مگ ـــد داش MTP نخواه
ـــال  ـــت اعم ـــن دس ـــد پائی ـــداث واح ـــت اح ـــوراک جه ـــت خ در قیم
ــال  ــود میانگیـــن قیمـــت متانـــول در ۵ سـ ــور می شـ ــد. تصـ نمایـ

آینـــده کمتـــر از ۱۸۰ دالر نباشـــد. 
ـــد  ـــداث واح ـــه اح ـــم ب ـــه تصمی ـــی ک ـــرمایه گذاران ـــرای س ـــا ب ام
متانـــول دارنـــد و می خواهنـــد بیـــن احـــداث واحـــد متانـــول یـــا 
واحـــد MTO یـــا MTP تصمیـــم گیـــری نماینـــد چنـــد نکتـــه در 
ـــد از: ـــه عبارتن ـــده دارد ک ـــن کنن ـــش تعیی ـــا نق ـــری آنه ـــم گی تصمی

ــت روی  ــن اسـ ــول ممکـ ــازار متانـ ــه در بـ ــش عرضـ افزایـ
ـــول  ـــازار متان ـــق ب ـــه دقی ـــذا مطالع ـــذارد ل ـــر بگ ـــول اث ـــت متان قیم
و افزایـــش تولیـــد جهـــان در ۱۰ ســـال آینـــده و افزایـــش نیـــاز 
ـــود.  ـــل ش ـــی و تحلی ـــق بررس ـــد دقی ـــده بای ـــال آین ـــان در ۱۰ س جه
ـــه  ـــول ب ـــود متان ـــخص ش ـــا مش ـــت دقیق ـــل الزم اس ـــن تحلی در ای
ـــه  ـــارف چ ـــن مص ـــاز در ای ـــده نی ـــید و آین ـــد رس ـــی خواه ـــه مصارف چ
ـــا  ـــرف عمدت ـــش مص ـــر افزای ـــال اگ ـــد. مث ـــی می باش ـــزان افزایش می
ـــت  ـــن اســـت الزم اس ـــای فرمالی ـــن و واحده ـــای MTO چی در واحده
ـــود.  ـــی ش ـــق بررس ـــا دقی ـــن حوزه ه ـــا در ای ـــش تقاض ـــزان افزای می
ــایر  ــر از سـ ــران کمتـ ــول در ایـ ــده متانـ ــام شـ ــت تمـ قیمـ
کشـــورهای جهـــان اســـت و دالیـــل آن هـــم عبارتنـــد از قیمـــت 
ـــیژن  ـــت اکس ـــی، قیم ـــرق مصرف ـــت ب ـــان، قیم ـــر گاز مت ـــب ت مناس
ــایر هزینه هـــای  مصرفـــی، هزینـــه نیـــروی انســـانی ماهـــر و سـ
تولیـــد لـــذا در هـــر شـــرایطی تولیـــد کننـــدگان متانـــول ایـــران 
ـــه وارد  ـــر اینک ـــد مگ ـــود را دارن ـــای خ ـــایر رقب ـــا س ـــت ب ـــوان رقاب ت
ـــم و  ـــه و تحری ـــل تعرف ـــارف از قبی ـــر متع ـــای غی ـــدگان از ابزاره کنن

غیـــره اســـتفاده کننـــد.
ملـــی صنایـــع  نفـــت و شـــرکت  وزرات  اکنـــون  هـــم 

پتروشـــیمی مجوز احـــداث واحـــد متانـــول بـــدون صنایـــع پائیـــن 
ــرخ  ــدی در نـ ــف ۳۰ درصـ ــر تخفیـ ــذا گـ ــد لـ ــت را نمی دهـ دسـ
ـــداث  ـــود اح ـــی ش ـــت و قطع ـــال تثبی ـــل ۱۰ س ـــرای حداق ـــوراک ب خ
ــوردار  ــادی مناســـب برخـ ــه اقتصـ ــز از توجیـ ــای GTO نیـ واحد هـ
ـــد  ـــازار می توان ـــرایط ب ـــاس ش ـــر اس ـــده ب ـــد کنن ـــود و تولی ـــد ب خواه
نســـبت بـــه صـــادرات متانـــول یـــا اتیلـــن و پروپیلـــن تصمیـــم 
ـــاالنه  ـــول س ـــی متان ـــون تن ـــد ۱,۶۵ میلی ـــک واح ـــد. ی ـــری نمای گی
ــتفاده  ــان بـــرای خـــوراک اسـ ــارد متـــر مکعـــب گاز متـ ۱,۴ میلیـ
می کنـــد کـــه کل هزینـــه خریـــد خـــوراک متـــان بـــدون لحـــاظ 
ـــای  ـــه واحده ـــی ب ـــان تحویل ـــه گاز مت ـــبت ب ـــد نس ـــف ۳۰ درص تخفی
بـــا  پتروشـــیمی حدود ۱۴۰ میلیـــون دالر می شـــود و  مشـــابه 
ـــون  ـــدود ۴۰ میلی ـــاالنه ح ـــی س ـــون دالر یعن ـــدود ۹۸ میلی ـــف ح تخفی
ــد از  ــاص می یابـ ــال اختصـ ــان در سـ ــوراک متـ ــف خـ دالر تخفیـ
طـــرف دیگـــر در واحـــد GTO یـــا GTP  خـــوراک ۹۸ میلیـــون  
ـــون  ـــه ارزش کل  ۴۱۰ میلی ـــول ب ـــن محص ـــزار ت ـــه ۵۵۰ ه دالری ب
 GTO ـــد ـــداث واح ـــه اح ـــه هزین ـــود البت ـــل می ش ـــال تبدی دالر در س
ــده می بایســـت  ــر شـ ــد ذکـ ــداث  واحـ ــرای احـ ــاد اســـت و بـ زیـ
جمعـــا ۹۰۰ میلیـــون دالر ســـرمایه گـــذاری کـــرد بـــدون لحـــاظ 
ـــرمایه  ـــم س ـــذا حج ـــیژن ل ـــد اکس ـــد تولی ـــی و واح ـــای یوتیلیت واحده
ـــرای  ـــن روش ب ـــذاری ای ـــرمایه گ ـــم س ـــت و حج ـــاال اس ـــذاری ب گ
ـــک  ـــد ی ـــه واح ـــبت ب ـــن نس ـــا پروپیل ـــن ی ـــزان اتیل ـــان می ـــد هم تولی
ـــی  ـــزار تن ـــد ۶۰۰ ه ـــا واح ـــع ی ـــوراک مای ـــا خ ـــن ب ـــی الفی ـــون تن میلی
ـــوراک ارزان  ـــون خ ـــا چ ـــت ام ـــتر اس ـــد بیش ـــدود  ۵۰ درص PDH ح
ـــرمایه  ـــگاه بازگشـــت س ـــا ن ـــال ب ـــدت مث ـــد م ـــگاه بلن ـــا ن ـــت ب ـــر اس ت
ـــد.  ـــد ش ـــر خواه ـــب ت ـــری آن مناس ـــه پذی ـــال توجی ـــاالی ده س ب

 مزیـــت واحدهـــای GTOنســـبت بـــه واحدهـــای الفیـــن و 
PDH هزینـــه کمتـــر خـــوراک و در نتیجـــه هزینـــه کمتـــر تولیـــد 
ـــابه  ـــزان مش ـــد می ـــرای تولی ـــذاری ب ـــرمایه گ ـــم س ـــا حج ـــت ام اس
ـــرمایه  ـــرای س ـــا ب ـــت. و تنه ـــر اس ـــی باالت ـــن خیل ـــا پروپیل ـــن ی اتیل
گذارانـــی در ایـــران جذابیـــت دارد کـــه بتواننـــد وام ارزی بـــا 
بهره کـــم و تخفیـــف ویـــژه در نـــرخ خـــوراک دریافـــت نماینـــد. 
ــه  ــر MTO توجیـ ــه اگـ ــت کـ ــن اسـ ــئوال ایـ ــال سـ حـ
 MTO ـــد ـــه واح ـــن هم ـــرا ای ـــران دارد چ ـــی در ای ـــای ضعیف اقتص
در نقـــاط مختلـــف جهـــان در حـــال احـــداث می باشـــند؟ یـــا 
ــرا  ــد چـ ــادی کمی دارنـ ــه اقتصـ ــای MTO توجیـ ــر واحد هـ اگـ
شـــرکتها چینـــی و آمریکایـــی پـــی در پـــی در حـــال احـــداث 
ـــی  ـــل توجه ـــداد قاب ـــون  تع ـــا کن ـــتند و ت ـــای MTOهس واحده
واحـــد MTO در چیـــن و ســـایر نقـــاط جهـــان احـــداث شـــده 
و طـــی ده ســـال آینـــده واحدهـــای MTO حـــدود ۲۰ درصـــد 
ـــد داد.  ـــاص خواهن ـــود اختص ـــه خ ـــان را ب ـــدی جه ـــول تولی متان
یعنـــی بیـــش از ۲۰ میلیـــون تـــن از متانـــول تولیـــدی جهـــان 
در واحدهـــای MTO مصـــرف خواهـــد شـــد. در حـــال حاضـــر 
ـــرف  ـــول مص ـــن متان ـــون  ت ـــاالنه ۱۲ میلی ـــای MTO  س واحده
ــن  ــزار تـ ــت ۵۵۰ هـ ــا ظرفیـ ــد  MTOبـ ــر واحـ ــد هـ می کننـ
ـــد  ـــرف می کن ـــول مص ـــن متان ـــون ت ـــاالنه ۱.۶ میلی ـــول س محص
ـــرف  ـــر مص ـــف معتب ـــع مختل ـــی مناب ـــش بین ـــه پی ـــه ب ـــا توج ب
ــش از  ــه ۲۰ بیـ ــده بـ ــال آینـ ــی ده سـ ــای MTO طـ واحدهـ
ـــداث  ـــد MTO اح ـــدود ۱۳ واح ـــی ح ـــد یعن ـــن می رس ـــون ت میلی
ـــارد  ـــا ۱۰ میلی ـــن ۸ ت ـــه بی ـــت ک ـــن اس ـــای آن ای ـــود و معن می ش
دالر در ایـــن حـــوزه ســـرمایه گـــذاری خواهـــد شـــد. ســـرمایه 
ـــری  ـــب ت ـــادی مناس ـــه اقتص ـــای GTO توجی ـــذاری در واحده گ
ـــول  ـــد متان ـــذار نخواه ـــرمایه گ ـــی س ـــه MTO دارد )یعن ـــبت ب نس
را از شـــرکت دیگـــری خریـــداری کنـــد خـــودش مســـتقیما گاز 
 MTOــد ــول را در واحـ ــل و متانـ ــول تبدیـ ــه متانـ ــان را بـ متـ
ــًا در کشـــوری چـــون ایـــران کـــه گاز  اســـتفاده کند( خصوصـ
ــادی  ــه اقتصـ ــود دارد و توجیـ ــت وجـ ــر ارزان قیمـ ــان وافـ متـ
ـــرمایه  ـــن س ـــه ای ـــه اینک ـــروط ب ـــت مش ـــد داش ـــبی خواه مناس

گـــذاری بـــا وام هـــای بلنـــد مـــدت کـــم بهره انجـــام شـــود. 
ـــد  ـــک واح ـــداث ی ـــرای اح ـــه ب ـــره ک ـــی و غی ـــرکتهای چین ش
CTO بـــا ظرفیـــت ۵۵۰ هـــزار تـــن اتیلـــن و پروپیلـــن حـــدود 
یـــک میلیـــارد دالر ســـرمایه گـــذاری می کننـــد و حاشـــیه ســـود 
ـــر از ۱۰  ـــان کمت ـــنتی مت ـــا ۱۸ س ـــوراک ۱۵ ت ـــا خ ـــا ب ـــن واحد ه ای
ـــال  ـــان را از ذغ ـــی گاز مت ـــرکتهای چین ـــا ش ـــود. غالب ـــد می ش درص
ـــز  ـــان نی ـــد کک گاز مت ـــن تولی ـــد و ضم ـــتحصال می کنن ـــنگ اس س
ـــرکتهای  ـــه ش ـــاال را ب ـــت ب ـــوص و قیم ـــا خل ـــد کک ب ـــد می کنن تولی
فـــوالدی و غیـــره می فروشـــند و از گاز متـــان در کنـــار ســـوخت 
می نماینـــد.   پتروشـــیمی بهره برداری  صنعـــت  توســـعه  بـــرای 
چـــرا چنیـــن ســـرمایه گـــذاری کالن بـــا حاشـــیه ســـود کمـــی را 
ــرمایه  ــن سـ ــه ایـ ــن اســـت کـ ــل آن ایـ ــد؟ دلیـ ــام می دهنـ انجـ
ـــد  ـــن می کنن ـــود تامی ـــرمایه را خ ـــد از س ـــر ۱۵ درص ـــذاران حداکث گ
ــن  ــد تامیـ ــدود ۵ درصـ ــا بهره حـ ــا بـ ــق بانکهـ ــی از طریـ و مابقـ
می شـــود و دوره حداقـــل ۵ ســـاله بـــرای بـــاز پرداخـــت اقســـاط 
ــردد. از  ــاظ می گـ ــد تولیـــدی لحـ ــرداری واحـ ــان بهره بـ وام از زمـ
طـــرف دیگـــر دولـــت از ایـــن شـــرکت های ســـرمایه گـــذار بـــه 
ــل  ــای داخـ ــه کارخانه هـ ــزات بـ ــاخت تجهیـ ــفارش سـ ــل سـ دلیـ
کشورشـــان و اشـــتغال وتوســـعه ناشـــی از آن حمایـــت می کنـــد و 

ـــت.  ـــدار اس ـــکا و پای ـــل ات ـــوزه قاب ـــن ح ـــت در ای ـــت های دول سیاس
ـــد  ـــر از ۱۰ درص ـــذاری کمت ـــرمایه گ ـــود س ـــیه س ـــر حاش ـــی اگ حت
ـــه  ـــر از اینگون ـــم دیگ ـــورهای مه ـــی کش ـــن و برخ ـــت چی ـــد دول باش
ـــن و  ـــول، پروپیل ـــه متان ـــور ب ـــاز کش ـــه نی ـــی ک ـــر بنای ـــای زی پروژه ه
ـــول  ـــن دو محص ـــاخه های ای ـــر ش ـــد و در زی ـــن می کن ـــن را تامی اتیل
ــدی  ــت جـ ــود حمایـ ــاد می شـ ــغل ایجـ ــا شـ ــمند میلیون هـ ارزشـ
ــن  ــی در ایـ ــخص و جامعـ ــتراتژی مشـ ــه اسـ ــرا کـ ــد چـ می کننـ

ــد. ــا دارنـ حوزه هـ
ـــن  ـــذاری در ای ـــرمایه گ ـــرای س ـــیوه ها ب ـــن ش ـــی از بهتری یک
ـــر  ـــرکت معتب ـــه ش ـــورتEPC ب ـــروژه بص ـــه پ ـــت ک ـــوزه آن اس ح
بیـــن المللـــی واگـــذار و آن شـــرکت خـــود مکلـــف بـــه تامیـــن 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــن س ـــزی ای ـــک مرک ـــل بان ـــد در مقاب ـــس باش فاینان
ـــد  ـــل ۷۰ درص ـــی حداق ـــن الملل ـــای بی ـــی قرارداده ـــن و ط را تضمی
محصـــول طـــرح تـــا زمـــان بازپرداخـــت اصـــل و بهره ســـرمایه 
گـــذاری بـــه شـــرکت ســـرمایه گـــذار اختصـــاص یابـــد برخـــی از 
ـــن  ـــه همی ـــا ۱۳۸۴ ب ـــالهای ۱۳۷۳ ت ـــود در س ـــیمی های موج پتروش
ـــم گســـترده  ـــا تحری ـــدازی شـــدند. متاســـفانه ب شـــیوه احـــداث و راه ان
ـــا  ـــه وده ه ـــن رفت ـــا از بی ـــرمایه گذاری ه ـــه س ـــکان اینگون ـــران ام ای
ـــت  ـــه مزی ـــی ک ـــذاری در حوزه های ـــرمایه گ ـــت س ـــارد دالر مزی میلی
ـــرای رشـــد و شـــکوفایی اقتصـــادی اســـت را از دســـت  ـــران ب ـــژه ای وی

ـــم. داده ای
ــر  ــورهای دیگـ ــیاری کشـ ــکا و بسـ ــن و آمریـ ــا در چیـ امـ
گذاری هـــای  ســـرمایه  بـــرای  جـــذاب  شـــیوه  ایـــن  از 
ســـرمایه  می تـــوان  چگونـــه  می شـــود.  اســـتفاده  کالن 
گـــذاری در واحد هـــای MTO را بـــرای واحدهـــای متانـــول 
نمـــود: جـــذاب  آتـــی  گذاری هـــای  ســـرمایه  و   موجـــود 

ـــا  ـــزی ب ـــک مرک ـــط بان ـــی توس ـــذاری خارج ـــرمایه ک ـــن س ۱- تضمی
ـــذار ـــرمایه گ ـــکا از س ـــل ات ـــدارک قاب ـــان الزم و م ـــت اطمین دریاف

۲- تخفیـــف نـــرخ خـــوراک حداقـــل ۳۰ درصـــد بـــه مـــدت 
ده ســـال

ـــذار در دوره  ـــرمایه گ ـــوراک از س ـــه خ ـــت هزین ـــدم دریاف ۳- ع
ـــال  ـــن ۵ س ـــوراک ای ـــت خ ـــیط قیم ـــت وام و تقس ـــاله بازپرداخ ۵ س

ــرداری ــال دوم بهره بـ در ۵ سـ
جمع بندی:

بـــرای کشـــوری چـــون ایـــران کـــه تـــا ده هـــا ســـال دارای 
ـــاالنه  ـــد و س ـــان می باش ـــمند پروپ ـــول ارزش ـــد محص ـــر و تولی ذخای
ــد  ــد خواهـ ــور تولیـ ــان در کشـ ــن پروپـ ــون تـ ــش از ۱۰ میلیـ بیـ
ـــداث  ـــن اح ـــد پروپیل ـــت تولی ـــناریو جه ـــن س ـــی تری ـــد منطق گردی
واحد هـــای PDH می باشـــد هزینـــه ســـرمایه گـــذاری ثابـــت 
ـــدود ۵۰  ـــای PDH ح ـــن در واحد ه ـــن پروپیل ـــر ت ـــد ه ـــت تولی جه
ـــاری  ـــای ج ـــا هزینه ه ـــت ام ـــای GTO اس ـــر از واحده ـــد کمت درص
واحدهـــای GTP در ایـــران حـــدود ۳۰ درصـــد کمتـــر از هزینـــه 
ــن  ــن پروپیلـ ــر تـ ــد هـ ــرای تولیـ ــای PDH بـ ــی واحد هـ عملیاتـ
ـــا  ـــال ت ـــدت مث ـــاه م ـــرمایه کوت ـــت س ـــگاه بازگش ـــا ن ـــذا ب ـــت. ل اس
 PDH ۵ ســـال و کاهـــش ریســـک ســـرمایه گـــذاری واحدهـــای
جذابیـــت بیشـــتری دارنـــد نســـبت بـــه GTP و MTOدارنـــد امـــا 
ـــع  ـــتفاده از مناب ـــا اس ـــاله ب ـــرمایه ۱۰ س ـــت س ـــتراتژی بازگش ـــر اس اگ
بانکـــی بـــا بهره کـــم مـــد نظـــر باشـــد و ســـرمایه گـــذار بتوانـــد 
ـــق وام  ـــی از طری ـــد مابق ـــت ۸۰ درص ـــد آورده و دریاف ـــا ۲۰ درص ب
ــرداری،  ــد از بهره بـ ــال بعـ ــت ۵ سـ ــم و دوره بازگشـ ــا بهره کـ بـ
 MTO وGTO ســـرمایه گـــذاری نمایـــد احـــداث واحد هـــای
ــا  ــد یافـــت خصوصـ ــی خواهنـ ــذاری باالیـ ــرمایه گـ جذابیـــت سـ
ـــایر  ـــراوان و س ـــان ف ـــوراک مت ـــا خ ـــران ب ـــون ای ـــوری چ ـــرای کش ب

امتیازهـــای ســـرمایه گـــذاری
 ســـایر روش هـــای تولیـــد پروپیلـــن در بلنـــد مـــدت قابـــل 
رقابـــت بـــا تکنولوژی هـــای PDH و MTO نخواهنـــد بود.لـــذا 
ـــه  ـــود ک ـــر خ ـــد نظ ـــع م ـــتراتژی جام ـــت اس ـــود دول ـــه می ش توصی
ـــان  ـــق کارشناس ـــات عمی ـــا و مطالع ـــن تحلیل ه ـــده  آخری ـــر گیرن در ب
ـــت را  ـــوزه اس ـــن ح ـــناس ای ـــه و کارش ـــا تجرب ـــران ب ـــرب و مدی مج
ــه و  ــای الزم تهیـ ــن نامه هـ ــنامه ها و آئیـ ــب و تمامی بخشـ تصویـ
بـــه بانـــک مرکـــزی، گمـــرک، وزارت نفـــت، ســـازمان امـــور مالیاتـــی و 
همـــه دســـتگاه های مرتبـــط ابـــالغ شـــوند و حتـــی چنانچـــه ضـــرورت 
ـــالمی مصوب  ـــورای اس ـــس ش ـــع در مجل ـــتراتژی جام ـــن اس دارد ای
و بـــه عنـــوان قانـــون بـــا لحـــاظ تمامی ظرافت هـــای آن ابـــالغ 
ـــل ۱۰  ـــذاری حداق ـــرمایه گ ـــرای س ـــتر ب ـــورت بس ـــن ص ـــردد در ای گ
ـــای  ـــتفاده از تکنولوژی ه ـــا اس ـــن ب ـــد پروپیل ـــارد دالری در تولی میلی
PDH و GTO و احـــداث صنایـــع و زیـــر شـــاخه های بســـیار 
ـــده  ـــاد ش ـــوارد ی ـــد. م ـــد گردی ـــم خواه ـــا ارزش آن فراه ـــوع و ب متن
ــذب  ــرای جـ ــران بـ ــور ایـ ــژه کشـ ــای ویـ ــا و فرصت هـ مزیت هـ
ـــت.  ـــد اس ـــتغال مول ـــاد اش ـــدار و ایج ـــعه پای ـــذاری و توس ـــرمایه گ س
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــه س ـــر ب ـــان منج ـــالف زم ـــدی و ات ـــدام ج ـــدم اق ع
ـــر  ـــد. کمت ـــد ش ـــا خواه ـــت دادن فرصت ه ـــورها و از دس ـــایر کش س
 PDH حـــوزه ســـرمایه گـــذاری بـــه انـــدازه احـــداث واحدهـــای
ـــت  ـــه از دس ـــر ب ـــدام منج ـــدم اق ـــت دارد و ع ـــران جذابی ـــرای ای ب
دادن ایـــن فرصـــت و مزیـــت ارزشـــمند بـــرای توســـعه و رشـــد 

ـــد.  ـــد گردی ـــور خواه ـــاد کش اقتص

سال ایران عراق کویت قطر عربستان سعودی ترکیه امارات بقیه مجموع

۲۰۱۰ ۴۱۱۰ ۸۱۴ ۲۲۰۰ ۴۶۵۲ ۱۴۱۶۷ ۲۲۸ ۳۰۰۷ ۸۱۶ ۲۹۹۹۴

۲۰۱۶ ۵۲۴۹ ۹۱۳ ۲۳۵۳ ۶۱۷۷ ۱۴۱۶۹ ۲۹۴ ۵۵۲۸ ۶۹۲ ۳۵۳۷۵
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Oil

Newsیادداشت

Loading Arms of Tombak 
Export Port Installed

Operator of Tombak Export-
Service Port said installation of 
three arms for loading butane 
and propane at the first jetty of 
the port was complete.
According to the Pars Oil and 
Gas Company (POGC), Payam 
Motamed said the first Liquefied 
Petroleum Gas (LPG) shipment 
from the port would be ready for 

export by the end of the current 
Iranian calendar year to March 
20, 2020.He noted loading and 
installation of the equipment un-
der the US sanctions and in the 
absence of their foreign manu-
facturers by domestic experts 
and with strict compliance with 
safety standards and procedures, 
adding the loading arms include 

butane, propane and a common 
arm each with a loading capacity 
of 2,500 tons per hour.Mota-
med further said that the port’s 
installation had so far gained 75 
percent completion and would be 
ready for exporting the first LPG 
cargo by March.National Ira-
nian Oil Company (NIOC) has 
decided to establish an export 

and service terminal in Tombak 
in Pars II, where eight refinery 
phases and one liquefied natural 
gas (LNG) project are located.
By March 2020, construction 
of two breakwaters for the port 
would be complete. The break-
waters are 5 kilometers long.Two 
jetties for liquefied petroleum 
gas (LPG) exports were being 
built in the terminal. Each jetty 
could berth vessels with up to 
50,000 tons of capacity.The idea 
is aimed at exporting liquefied 
petroleum gas (LPG) and sulfur 
produced by South Pars.Tombak, 
in addition to exporting products, 
will help provide services to 
vessels navigating at the port.It 
would be able to export petro-
chemical products from plants in 
Kangan and the refined products 
of the Siraf refineries. With a 
depth of 37 meters, Tombak Port 
is the deepest port in Iran and 
the Persian Gulf region.Iran is 
currently recovering 570 mcm/d 
of gas from South Pars. Devel-
opment of South Pars is under 
way. Iran LNG and SP 11, SP12, 
SP13, SP14, SP19, SP22, SP23 
and SP24 are located in Pars II 
zone (Kangan) covering 16,000 
ha of land.

Euro-5 Gasoil Output of 
PGSR at 20ml/d

The CEO of the Bandar Abbas Gas Conden-
sate Refinery (also called the Persian Gulf 
Star Refinery-PGSR) said the facility sup-
plied an average of 17 to 20 million liters per 
day of Euro-5 gasoil.Mohammad Ali Dadvar 
said the plant was now processing 450,000 
barrels of gas condensate, adding the refinery 
supplied 47 ml/d of Euro-5 petrol.He said 
each phase of the plant operated at 150,000 
b/d of processing capacity, adding that by op-
timizing processes in the facility, 90,000 b/d 
had been added to the plant’s daily production 
capacity.Plans are under way to add another 
90,000 b/d to the refinery’s capacity by the 
end of the current calendar year to March 20, 
he added.Dadvar further said that the naphtha 
output of the facility was at an average of 40 
to 50,000 b/d which was consumed by Arak 
and Tabriz petrochemical plants.

Zagros Petrochemical  
Company Receives ISO 
45001: 2018 Certificate

Iran’s Zagros Petrochemical Company 
received ISO 45001: 2018 certification from 
Germany’s DQS.According to the National 
Petrochemical Company (NPC), four Ger-
man DQS auditors conducted a four-day 
audit of various units and offices of Zagros 
Petrochemical Company, which ultimately 
lead to issuing ISO 45001: 2018 certification 
and GC-Mark certification for the company.
In this audit, Zagros Petrochemical Company 
was also able to extend the certifications 
of ISO14001: 2015, HSE-MS, ISO10002: 
2014, ISO10004: 2012, and ISO9001: 2015.
DQS is one of the leading certification bodies 
for management systems worldwide. With 
85 offices in 60 countries, and 2,500 auditors 
and experts worldwide, DQS is regarded 
as a trusted partner for sustainable success. 
DQS Holding, based in Frankfurt, provides 
the strategic leadership for all DQS offices 
worldwide.

European Firms Keen on 
Resuming Ties with Iran 

Petchem Suppliers
European companies are looking to resume 
ties with Iranian petrochemical companies, 
the CEO of Tondgouyan Petrochemical 
Company said.According to the National 
Petrochemical Company (NPC), Seyed 
Reza Ghasemi Shahri, referring to Iranian 
petrochemical companies’ participation in 
Germany’s K-Show, the largest exhibition 
in the plastics and polymer industries in the 
world, said: “The Persian Gulf Petrochemical 
Industries Company has also been repre-
sented in the showcase as a major polymer 
producer, despite the fact that it is subject 
to extensive US sanctions.”He emphasized 
that in recent days very good negotiations 
had been held at PGPIC stand at K-Show 
and preparations were made for concluding 
several agreements with different companies, 
especially European ones.He also under-
lined the eagerness of European companies 
to communicate effectively with Iranian 
petrochemical companies, and noted: “Many 
European companies have invited us to visit 
their factories for the purpose of getting 
acquainted with new technologies and their 
products. They have also voiced their readi-
ness to transfer technologies to Iran. They are 
seeking to resume relations and cooperation 
with Iranian petrochemical companies.”

Iran to Launch Major Petchem Water Treatment Facility by March 2021

Iran Eyes Revenue Generation by Developing LNG Projects

Smoke-free System for Ahwaz Operating Unit Launched

The CEO of Bandar Imam Petro-
chemical Company said that the 
construction of the largest petro-
chemical water treatment facility 
in the country had so far achieved 
53% physical progress, adding the 
plant was planned to come online 
by March 2021.According to the 
National Petrochemical Company 
(NPC), Hamid Reza Rostami told a 
meeting with the Director General 
of Environmental Protection of 
Khuzestan Province and the Water 
and Soil Director of the Depart-

ment of Environment: “Bandar 
Imam Petrochemical Company has 
always been a leader in the field of 
environmental protection and has 
taken effective measures in this 
regard.”He said the company had 
a landfill that was used by other 
industries of the country.Bandar 
Imam Petrochemical Company, in 
compliance with environmental 
protection policies, is constructing 
the largest water treatment facility 
in the petrochemical industry of the 
country, Rostami added.

Iran is considering liquefied natural gas (LNG) 
projects in order to generate more revenues from 
its abundant natural gas reserves.
According to the National Iranian Oil Company 
(NIOC), the Director of Investment and Busi-
nesses of NIOC said that the company viewed 
development of LNG projects in the country as 

a method for generation of revenues from Iran’s 
abundant natural gas reserves.Talin Mansourian 
told a meeting held for considering Investment 
and Development of 6 S-LNG Units at the 
LNG Park on Wednesday that Iran had massive 
gas reserves, adding the development of LNG 
industries would be a way to make money from 

the gas sources.The projects are to be funded by 
private investors, he said, adding that the Iran 
Liquefied Natural Gas (Iran LNG) had resources 
and facilities that could be used for the purposes 
of these small-scale LNG projects.The project 
entails 6 LNG units with 500,000 ton/year of 
production capacity.

A smoke-free flare system for Ahwaz Op-
erating Unit No. 2 was launched in order to 
reduce environmental pollutants.
According to the National Iranian South Oil 
Company (NISOC), Gholamreza Mofidi, 
Managing Director of Karoon Oil and Gas 
Production Company, outlined features of 

the system, saying by launching the system, 
environmental pollutants in the vicinity of 
Ahwaz metropolitan area would be reduced 
and burning of 10 million cubic feet of 
gas per day would be prevented.He said 
an investment of IRR 15 billion was made 
for building the system, adding that all the 

costs of the project would be returned in a 
matter of three months.The official further 
added that NISOC experts had devel-
oped the system domestically, voicing the 
company’s readiness to carry out similar 
projects in other operational districts of the 
country.
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بهداشت و 
درمان

اخبار

آگاهی وکوشش های فردی از اختالالت 
روانپزشکی جلوگیری می کند 

رییس بخش اعصاب و روان بیمارستان نفت تهران گفت: اختالالت 
روانپزشکی از دالیل عمده بیماری و ناتوانی های جسمی هستند و با توجه 
به اثرات همه جانبه بیماری های روانپزشکی اهمیت حفظ بهداشت روان 

بیش از پیش مهم به نظر می رسد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت ودرمان صنعت نفت 
تهران، دکتر ژاله گلســتانی به مناسبت هفته  سالمت روان با بیان  این 
مطلب  گفت:  طبق آمار سازمان بهداشت  جهانی از هر  چهار نفر یک نفر 
در طول زندگی به یک اختالل  روانپزشکی  مبتال  می شوند.  درایران هم 
آخرین بررسی ها  نشان دهنده آن  است که حداقل ۳۰ درصد مردم تهران  
بــه اختالالت  روان مبتال بوده اند.  به گفته وی ســالمت روان یکی از  
ابعاد  سالمتی است که در عین حال  اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. 
چرا که  تبعیض و انگ در مورد بیماری های روانپزشکی همچنان  شایع 
است. اغلب مردم اطالعات صحیحی از اختالالت  روانپزشکی ندارند. وی 
با بیان اینکه متاسفانه  اختالالت  روانپزشکی  بر تمامی جنبه های زندگی 
افراد اثر گذارند تصریح کرد:  به علت  اختالل کارکردهای ذهنی و کاهش 
قدرت تفکر، تصمیم گیری، اختالل  عملکرد حاصل می شــود ودر زمینه  

شغل،  ارتباط تصمیم گیری و... ایجاد اشکال  می نماید. 
 گلســتانی یاد آور شد: افت  عملکرد  ناشــی از اختالالت روانی 
منجربه  ارتباط  ناموفق  با همســر، فرزندان، افت شغلی وحتی درموارد 
شدید به طالق، اخراج شدن و درگیری های  قانونی  منجر می شود و فرد 
به تدریج  درگیر مشــکالتی  چون انزوای اجتماعی، ناتوانی در تصمیم 
گیری برای خود و محرومیت از حقوق اجتماعی شــود. دکتر گلســتانی  
درتشریح حفظ سالمت روان  گفت: یک فرد سالم از  نظر روانی بر اساس 
تعاریف علم روانشناســی باید عالوه براینکه فاقد عالیم بیماری روانی 
باشــد،  دارای توانایی هایی مانند لذت بردن از زندگی،  تحمل ومدیریت  
اســترس ها و توانایی انعطاف پذیری باشــد و بتواند  فعالیت مناسب کار 
وزندگی اش  رادرزمینه  ارتباط ســالم باسایرین تجربه  کند. وی  خاطر 
نشــان کرد: از انجا که پیشگیری بسیار ساده تر  از درمان  است،آموزش 
در زمینه  حفظ بهداشــت روانــی  می تواند  یکی از بهترین رویکردهای 

نظام های دخیل در ایجاد سالمتی جوامع باشد.
  ضروری اســت  که نظام های سیاست گذاری  سالمت  گذاری 
سالمت،  تدابیر ویژه ای  برای حفظ  سالمت  روان جامعه  داشته باشند 
اما خود افراد  هم  دراین زمینه  می توانند موثر باشــند به عبارتی  آگاهی  
یافتن  وکوشش های فردی  در زمینه  اعتالی سالمت  روان  می تواند از 

بروز بسیاری  اختالالت  روانپزشکی  جلوگیری کند. 
 رییس بخش اعصاب وروان بیمارستان نفت تهران گفت:  هرسال  
موضوعی  در میان مطالب مربوط به بهداشــت روان به صورت شعار روز 
جهانی  بهداشــت روان  انتخاب می شــود تا توجه  همگان به  اهمیت  
موضوع   جلب شود. شعار سال  ۲۰۱۹میالدی  از طرف سازمان  جهانی 
بهداشــت، در روز جهانی بهداشــت  روان در  دهم اکتبر پیشــگیری از 
خودکشــی  است  که هدف از این شعار، ایجاد هماهنگی در تمامی افراد 
جامعــه  برای افزایش آگاهی و کاهــش انگ بیماری و دریافت خدمات 

درمانی برای اختالالت  روانپزشکی است 
افتخاری دیگر برای 

بهداشت و درمان صنعت نفت
کتاب«درختی که جنگلی پشــتش پنهان بود«ترجمه دندانپزشک 

گچسارانی رونمایی شد
شــاید در نگاه نخست نویسندگی و شاعری پزشکان قدری دور از 
ذهن به نظر آید،  اما نگاهی به آثار ادبی جهان نشــان می            دهد که برخی 
نوشــته            های ماندگار،  زاییده             ذهن جست             و جوگر و آفریننده          ی پزشکان 

نویسنده و شاعر است.  
 بــه گزارش پایگاه روابط عمومی بهداشــت و درمان صنعت نفت 
گچساران ؛ آیین رونمایی نخستین ترجمه دکتر فرهمند بزرگمهر )انبازپور( 
با عنوان »درختی که جنگلی پشــتش پنهان بود« از برنامه علمی رادیو 
فرانســه،  با حضور مترجم و جمعی از عالقه مندان کتاب و کتابخوانی،  
در سالن آموزش شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار شد. 
کتاب »درختی که جنگلی پشــتش پنهان بود« نخستین  ترجمه دکتر 
بزرگمهر در ۲۰۰ صفحه رنگی با جلد فاخر  و با شمارگان یکهزار نسخه 
توســط انتشارات رزیار در سال ۱۳۹۸ منتشر و روانه بازار نشر شده است.   
ترجمه این کتاب ۶ماه به طول انجامیده اســت.  دکتر بزرگمهر در این 
کتاب به ترجمه برخی از برنامه های علمی رادیو فرانســه از جمله پادشاه 
هزار چهره تمدن بشــریت،  آیا شناخت بشقاب پرنده ها )یولوفوژی( یک 
علم است،  شــاهزادگان باهوش اعماق دریاها،  پدران دریایی که باردار 
می شــوند و زایمان می کنند،  اینترنت سی صد میلیون ساله ی درختان 
با فیبرهای نوری قارچی،  اولین عکس یک ســیاه چاله،  بیت کوین یا 
پول مجاز، کاله شــعبده بازی فیزیک دانان و رازهای سر به مهر اشیای 
باســتانی،  چرا نمک ما را افســون می کند،  کاشف کهکشهان ماژالن،  
درختی که جنگلی پشتش پنهان بود پرداخته است.در پشت جلد این کتاب 
نیز سخنی از دکتر بزرگمهر در وصف استفان هاوکینگ دیده می شود:  از 
جمله اینکه دراین باره نوشته شده اســت:   استفان هاوکینگ،  اسطوره 
و نابغــه ی عصر ما،  پا بر شــانه ی غول هایی چــون گالیله،  نیوتون و 
انیشتین گذاشــت و سر از دایره ی مینایی به در برد و چشم به فراسوی 
کهکشان ها آن جا که اولین بار آوای هستی بخش طنین انداز شد دوخت 
و دنیــای چغر و بی مزه فیزیک را چون شــرابی گوارا به کام بشــریت 
ریخت.  از این روســت که همه ی خاکیان و افالکیان برای همیشه وام 
دار او هســتند. در پایان این آیین دکتــر بزرگمهر در اقدامی زیبا به میان 
جمع رفته و به هر یک از شرکت کنندگان نسخه ای از  کتاب »درختی 
که جنگلی پشــتش پنهان بــود« را اهدا کرد. دکتــر فرهمند بزرگمهر 
)انبازپور( زادهشهریور ۱۳۴۹ در شهر دوگنبدان فارغ التحصیل دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال۱۳۷۸ هم  اکنون بعنوان دندانپزشک 
 در کلینیک دندانپزشکی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران فعالیت

 می کند. 

دکتر ناصر مظفری:

در کنار خدمات رسانی به کارکنان شریف صنعت نفت
 به درمان بومیان منطقه نیز رسیدگی می کنیم 

هــم زمان با اســتقرار نخســتین 
تاسیســات شــرکت ملی نفت ایران در 
منطقه آغاجاری، نزدیک به نیم قرن پیش 
با موقعیت جغرافیایی از شرق با مسافتی 
نزدیــک به۱۲۷کیلومتر از مرکز اســتان 
خوزستان شهرســتان اهواز، از جنوب در  
۶۰ کیلومتری شهرســتان ماهشــهر، از 
بهبهان  کیلومتری شهرستان  غرب در۷۲ 
و از شــمال در ۷۵ کیلومتری شهرستان 
حوزه  نفتی  تاسیســات  درجوار  رامهرمز 
آغاجاری با احداث بیمارســتان شــروع 
به کار کرد. درگذر زمــان، درمانگاه طب 
صنعتــی و درمانگاه های تابعه و عملیاتی، 
یکی پــس از دیگری احداث و راه اندازی 
شــدند. درحال حاضر بهداشت و درمان 
صنعــت نفت آغاجــاری، بــا محوریت 
بیمارســتان شــهیدایرانپور، درمانــگاه 
خانــواده امام رضا)ع(، اداره بهداشــت، 
درمانگاه خانواده میانکوه، مرکز ســالمت 
کار)طب صنعتی( و درمانگاه های عملیاتی 
بیدبلند، تنگ پیــرزال، ان جی ال ۱۰۰۰، 
پارســی کالســتر، کرنج، یونیت ۴ و رگ 
سفید یک درحال ارائه خدمات است. این 
نفر  بــه ۲۰ هزار  نزدیک  مرکز، جمعیتی 
از کارکنان و خانواده های آنان و ســاکنان 
شهرستان امیدیه و حومه بویژه در بخش 
خدمــات تخصصی و فــوق تخصصی را 
تحت پوشــش دارد. برای جویا شدن از 
این منطقه در حوزه  بیشــتر  فعالیت های 
درمان، با ناصر مظفری، رئیس بهداشت و 
درمان صنعت نفت آغاجاری گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
پیشــینه بهداشت و درمان صنعت نفت  ��

آغاجاری به چه زمانی باز می گردد؟
به اعتقــاد بنده هر پزشــکی که 
وارد یک منطقه می شــود، باید با شرایط 
منطقه  آن  بیماری های شــایع  اقلیمی و 
آشنا باشــد. از این رو می توان گفت که 
منطقه آغاجاری شامل چند شهر، شهرک 
و بخش اســت. منطقه آغاجاری در ابتدا 
به نام میدان جعفر معروف بوده که شهر 
امیدیــه در مرکز آن قرار داشــت. یکی 
دیگر از شهرهای این منطقه، شهر علی 
آباد است که بیشتر بومیان در آنجا ساکن 
هستند. شهر میانکوه نیز در فاصله ۷-۸ 
امیدیه و منطقه جایزان  کیلومتری شهر 
نیز در فاصله ۳۰ تــا ۳۵ کیلو متری آن 
قرار دارد.  پیشــینه بهداشــت و درمان 
صنعت نفت آغاجاری به سال ۱۳۴۵ باز 
می گردد. قبل از آن نیــز مراکز درمانی 
سرپایی در منطقه میانکوه مستقر بودند، 
ضمن آنکه بیمارســتانی در شهرســتان 
آغاجــاری بود کــه اکنون بــه عنوان 
بیمارستان دولتی شهید اشرفی اصفهانی 

به مردم این منطقه خدمات درمانی ارائه 
می کند. این ساختمان در ابتدا به صورت 
یک طبقه بود که درمان های ســرپایی 
در آن انجام می شــد. در سال ۱۳۸۷ بنا 
به دســتور رئیس جمهور وقت صحبت 
از ســاخت بیمارستان جدید مطرح شد و 
ســال ۱۳۹۶ به ساختمان ۶۴ تختخوابی 
منتقل شــدیم. در کنار بیمارستان، چند 
درمانگاه مرکز سالمت خانواده امام رضا، 
مرکز ســالمت خانواده میانکوه و مرکز 

سالمت کار نیز وجود دارد.
 چند نفر را تحت پوشش دارید؟ ��

درمان  و  بهداشــت  طبی  جمعیت 
صنعت نفت آغاجاری، حــدود ۲۰ هزار 
نفر است که در چند نقطه مستقر هستند. 
بیشترین تعداد به شهر امیدیه و میانکوه 
اختصــاص دارد و مابقــی در آغاجاری، 
جایزان، بهبهان و سایر بخش ها متمرکز 
هســتند. خدمات درمانی به دو صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم ارائه می شود. 
این خدمات عالوه بــر این به نیروهای 
شــرکتی اختصــاص دارد و همســو با 
و  شــهر  بومیان  اجتماعی،  مســؤولیت 
غیرنفتی ها نیــز می توانند از این خدمات 

استفاده کنند.
 درمانگاه عملیاتی رگ ســفید نزدیک به  ��

هفــت ماه اســت که راه اندازی شــده، اما 
متاســفانه امکانات رفاهــی زیادی برای 
کارکنان این درمانگاه در نظر گرفته نشــده 
اســت. آیا برنامه ای برای تجهیز بیشتر این 

درمانگاه دارید؟
اکنــون برای تمــام درمانگاه های 
عملیاتــی )ان جــی ال ۱۰۰۰، یونیت 
۴، رگ ســفید یک، پارســی کالستر و 
کرنج( امکاناتی چون پزشــک، پزشکیار، 
نیــروی خدمات و راننــده آمبوالنس در 
نظر گرفته شــده است. با توجه به اینکه 
درمانگاه رگ ســفید کمتر از یک سال 
اســت که راه اندازی شــده، تجهیز آن 
و درمانگاه هــای دیگــر از نظر امکانات 
پزشــکی و غیر پزشکی به عهده شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اســت. 
بر اساس آخرین جلسه ای که با مدیران 
این شرکت داشتیم، تجهیز درمانگاه های 
مناطــق عملیاتی یکــی از موارد مطرح 

شده بود.
چه تخصص هایی در بیمارستان صنعت  ��

نفت شهید ایرانپور دارید؟
درمان های غیر مســتقیم در داخل 
درمانگاه انجام می شــود و تخصص های 
جراحی قلب، طب اورژانس و بیهوشــی 
نیز داریــم، ضمن آنکــه تخصص های 
گوش و حلق و بینی، چشــم، ارتوپدی، 
روانپزشکی، نورولوژی، روانشناسی، فوق 
تخصص های گوارش، کلیه و غدد هم در 

این درمانگاه وجود دارد.
در بخــش روانشناســی نیز مرکز 
مشــاوره داریم که در آن یک کارشناس 
و کارشــناس ارشــد فعالیت می کنند و 
مــوارد خاص را به دکترای روانشــناس 
ارجاع می دهند. قرار اســت با همکاری 
شــرکت نفت آغاجاری، برای این مرکز، 

ساختمانی در نظر گرفته شود.
بــرای اولین بــار در تاریخ منطقه، عمل  ��

جراحــی الپاروســکوپی بــا موفقیت در 
بیمارستان شهید ایرانپور نفت امیدیه انجام 

شد. در این زمینه توضیح دهید؟
عملی تخصصی   الپاروســکوپی، 
است که برای دیدن اعضای داخل شکم 
بــه کار می رود. تا پیــش از این بیماران 
برای انجام این عمل مجبور به عزیمت 
بــه شــهرهای دیگر بودنــد و متحمل 
عــوارض روحی - روانــی و هزینه های 
گزاف ناشــی از عمــل، هتلینگ و ایاب 

و ذهاب می شــدند. با راه اندازی دستگاه 
الپاروســکوپی و انجام این عمل، دیگر 
نیازی به اعزام بیماران شرکتی و بومیان 
منطقه نیســت و از ســرگردانی آنها در 
شــهرهای دیگــر جلوگیری می شــود. 
بــا ایــن کار، خدمتی جدید از ســوی 
بهداشــت و درمان صنعت نفت به مردم 
و  آغاجاری  امیدیــه،   شهرســتان های 

شهرها و روستاهای اطراف ارائه شد.
 طی چند ســال اخیر، چــه امکاناتی به  ��

بیمارســتان صنعت نفت این منطقه افزوده 
شده است؟

برای توسعه خدمات این بیمارستان 
طی چند ســال اخیــر اقدام های زیادی 
انجام شــده کــه از آن جملــه می توان 
اورژانس،  آوردن متخصص طــب  بــه 
دریافــت چهار دســتگاه دیالیــز جدید، 
کولونوسکوپی، تجهیز بخش رادیولوژی، 
نصــب چهــار یونیت جدیــد در بخش 
دندانپزشــکی، تجهیز دندانپزشــکی به 
عکسبرداری تک دندان، تمدید و صدور 
دفترچه بیمه در داخل بیمارستان، اسکن 
پرونده های قدیمی و بایگانی آنها، ارتقای 
اتــاق خونگیری  ایجاد  تله مدیســن و 

کودک اشاره کرد.  
از  همانطور کــه می دانیــد، یکی 
عملیاتی،  درمانگاه هــای  ویژگی هــای 
وقوع حادثه اســت، از این رو در بخش 
اورژانــس، متخصــص طــب اورژانس 

داریــم تا بــا توجه به تخصــص خود، 
بتوانــد در ثانیه های طالیی نوع بیماری 
را تشــخیص و درمان را آغــاز کند.  از 
سال های گذشــته، سیستم آندوسکوپی 
را در داخل بیمارســتان داشتیم، اما قرار 
است به دستگاه کولونوسکوپی نیز مجهز 
شود. با این کار می توان از ارجاع بیماران 
به اهواز و دیگر شــهرها جلوگیری کرد.  
در بخش دندانپزشــکی نیز چهار یونیت 
جدید نصب کرده ایم که یکی از آنها در 
مرکز سالمت کار و یک یونیت نیز برای 
مرکز سالمت خانواده در نظر گرفته شده 
است. عالوه بر آن، سیستم دندانپزشکی 
را به عکسبرداری تک دندان مجهز کرده 
ایم و دیگر نیازی نیســت که بیمار برای 
گرفتــن عکس به خارج از بیمارســتان 
برود.  بخش آزمایشگاه نیز از نظر نیروی 
انسانی و امکانات تجهیز شده و ارزیابی 
کیفــی آن نیز در رده عالی قــرار دارد. 
بــا این روش از اعزام به اهواز و شــیراز 

جلوگیری می شود.
 از دیگــر کارهــای آزمایشــگاه 
می تــوان به اتــاق خونگیــری کودک 
اشاره کرد.  یکی دیگر از کارهای انجام 
شــده، صدور دفترچه های بیمه است که 
در گذشــته به تهران و اهواز فرســتاده 
می شد؛ اما با پیگیری های انجام شده از 
سال گذشته، دفترچه ها در داخل منطقه 

آغاجاری تعویض و تمدید می شود. 
اســکن پرونده ها، یکــی دیگر از 
مواردی اســت که در دستور کار داشتیم 
و اکنــون نیز ادامه دارد. با این روند تمام 
پرونده هایی که از ۶۰ سال پیش تاکنون 
در بایگانی بود، به صورت اسکن شده در 
آرشــیو قرار گرفته و اواخر سال ۱۳۹۷ با 

دو تریلر برای امحا فرستاده شده است.

اقدام  با  نیز  مســکونی  بلوک های 
صــورت گرفته، کابل کشــی شــده و 

تلفن های داخلی راه اندازی خواهد شد.
در واحد توانبخشــی نیــز به دلیل 
مشــکالتی که داشــتیم، قرار بود برون 
ســازی شــود و بعد از توجیه ســازمان 
بهداشــت و درمــان صنعــت نفت، دو 
نیــروی جدید در این بخــش به ما داده 
شــد و با این روند توانســتیم در بخش 
فیزیوتراپــی رضایت مراجعه کنندگان را 
به دســت آوریم. از سال ۱۳۹۶ پرداخت 
حقوق به نیروها اولویت بندی شــد که 
پیمانکاری،  نیروهای  ترتیب شــامل  به 
عمومی و  پزشــکان  موقــت،  قــرارداد 
پزشــکان متخصص می شــود.  به روز 
کردن پرداخت هزینه های کارکنان نفت 
در درمان غیر مســتقیم نیز یکی دیگر از 

اقدام های انجام شــده است که همسو با 
هدف رضایتمنــدی کارکنان نفت انجام 
می شــود. به این صورت که اگر کســی 
اول ماه قبض درمان غیر مســتقیم را به 
ما تحول دهد، تا پایــان ماه پرداخت ها 
صــورت خواهد گرفت.  یکــی دیگر از 
اقدام های انجام شده، در اختیار قراردادن 
شــماره های همراه مسؤوالن بیمارستان 
در کنار تلفن های ثابت است.  به ما قول 
داده اند که هفت آمبوالنس در اختیارمان 
قرار دهند تا بیمارانی همچون مبتالیان 
به تروما که به سی تی اسکن نیاز دارند و 
گاه ممکن است به شهرهای دیگر مانند 
ماهشهر، بهبهان و اهواز فرستاده شوند، 
بتوانند به وسیله آمبوالنس اعزام شوند، 
از این رو و با توجه به مســتهلک بودن 
این اختصاص در  باید  آمبوالنس هایمان 

اولویت قرار گیرد.
 با توجه به اینکه قدمت بهداشت و درمان  ��

صنعت نفت آغاجاری بیش از نیم قرن است، 
به طور قطع موانع و مشــکالتی وجود دارد، 
لطفــا در این زمینه توضیــح دهید که با چه 

کمبودهایی روبه رو هستید؟
شــهر امیدیه، یک منطقه عملیاتی 
اســت که مانند دیگــر مناطق عملیاتی 
نفت  بیمارســتان صنعت  زیرا  نیســت؛ 
نیروهای خوبی جذب  مسجد ســلیمان 
کــرده؛ اما شــبکه بهداشــت و درمان 
ما نتوانســته این نیروهــا را جذب کند. 
 ۶ گچســاران  منطقــه  در  همچنیــن 
رادیولوژیســت در سطح شــهر فعالیت 
می کنند، در حالی که در شــهر امیدیه به 
اندازی  راه  تازگی یک مطب رادیولوژی 

شده است.
در بهبهــان نیز حدود ســه هزار و 
۸۰۰ نفر از همکاران شاغل و بازنشسته 

مستقر هســتند و درمان غیر مستقیم به 
آنها می دهیم. از این رو پیشنهاد می کنیم 
تا بهبهان جــزو مناطق عملیاتی در نظر 
گرفته شود و کارکنان این مناطق بدون 

دریافت فرانشیز، خدمات دریافت کنند.
 یکی دیگر از مشکالت ما به واحد 
آی ســی یو باز می گردد که متاســفانه 
به دلیل نبود امکانات از جمله پزشــک 

متخصص نتوانستیم راه اندازی کنیم.
این شهر کوچک اســت، بنابراین 
انتظار داریم ســازمان بهداشت و درمان 
همانطور که تا حــاال حمایت کرده،  از 
این به بعد نیز حمایت بیشتری نمایند تا 
بتوانیم پزشکان متخصص چه به صورت 
مقیم و چه به صورت پروازی به خدمت 

بگیریم.
اکنون چند مرکز سالمت خانواده از سوی  ��

بهداشــت و درمان صنعت نفت آغاجاری در 
نظر گرفته شده است؟

سه مرکز ســالمت خانواده داریم 
که درمانگاه شــماره )یــک(، درمانگاه 
امام رضــا)ع( و درمانــگاه میانکوه این 
خدمات را بــه خانواده های صنعت نفت 
ارائــه می دهنــد، ضمن آنکه بــا ایجاد 
مرکز ســالمت کار، مراجعــه کنندگان 
برای معاینه های دوره ای به بیمارستان 
مراجعه نمی کنند، مگــر اینکه به برخی 
مشاوره های تخصصی نیاز داشته باشند.

 در زمینه بهبود کیفیت بیمارستان صنعت  ��
نفت شهید ایرانپور توضیح دهید؟

از ســال ۱۳۹۵ تاکنون بی وقفه 
تالش می کنیــم تا با بهبود مســتمر 
کیفیــت خدمات ســالمت و افزایش 
ایمنی بیمــاران و با به کارگیری ۹ راه 
حل ایمنــی بیمــار در چارچوب نظام 
حاکمیــت بالینی، شــرایطی را فراهم 
آوریم تا مطمئن تریــن انتخاب برای 
همــه کارکنان و خانواده بزرگ صنعت 
نفت و ســایرخدمت گیرندگان باشیم و 
بتوانیم محیطی امن و ایمن ایجاد کنیم 
و از جدیدترین امکانات و تجهیزات، در 
مسیر خدمت دهی بهتر بهره بجوییم و 
فضای فیزیکی بیمارســتان را با ایجاد 
مکان اســتاندارد جدید به نحو مطلوب 
تغییر دهیم که در این زمینه بهره گیری 
از افراد متخصص و مجرب دانشگاهی، 
رفاهی،زیباســازی  تســهیالت  ایجاد 
محیط و ایجاد فضای ســبزمفرح و با 
نشــاط، گســترش بخش ها و توجه به 
رضایت منــدی گیرنــدگان خدمت و 
کارکنــان بیمارســتان در راس برنامه 

کاری مان قرار دارد.
 همکاری شما با شــرکت بهره برداری  ��

نفت و گاز آجاری چگونه است؟
بیشترین جمعیت طبی را کارکنان 
شــرکت نفت و گاز آغاجــاری به خود 
اختصاص داده اســت. همیشه در تمام 
جلســه های ایمنی این شــرکت حضور 
داریــم و به عنــوان خط اول شــرکت 
می کنیــم و در زمان بحــران، به عنوان 
اسکورت های پزشــکی نیز در کنار آنها 

هستیم.
 آرزو می کنیم کــه تمام کارکنان 
عملیاتی همیشــه ســالمت باشند و اگر 
حادثــه ای رخ دهــد، با تمــام توان در 

خدمت این کارکنان هستیم.
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پاالیش و 
پخش

پرچم صادرات بنزین باالست!
خودکفایــی در تولید بنزین یکی از 
اهداف وزارت نفت طی چند ســال اخیر 
بوده که بر اساس آن میزان تولید بنزین 
در کشــور به مرور زمان افزایش یافته و 
اکنون این فرآورده نفتی در لیست اقالم 
صادراتی کشور جا خشــک کرده است 
و آن طور معــاون اول رییس جمهور نیز 
اعــالم کرده، تحریم هــا تاثیری در این 

فرآورده نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته 
بود که با افتتاح فاز ســوم پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس ایران در تولید بنزین 
خودکفا شد و توانست دروازه های واردات 
این فرآورده اســتراتژیک به کشــور را 
ببنــدد. اکنون نیز شــاهد افزایش تولید 
این فرآورده هستیم تاجایی که تابستان 
امســال باالتریــن رقم تاریخــی تولید 
بنزیــن در ایران ثبت شــد.عالوه بر این 
در فاصله ســال های ۵۷ تــا ۵۹ به طور 
میانگین روزانه ۱۴ میلیــون لیتر بنزین 
در کشــور تولید شــده که ایــن مقدار 
در فاصله ســال های ۹۶ تــا ۹۷ )۹ ماه 
ابتدای ســال( با افزایش ۵.۹ برابری به 
میانگیــن روزانه ۸۳ میلیون لیتر افزایش 
یافته و این در حالی اســت که مصرف 
روزانــه بنزین در کشــور نیــز رقمی در 
همیــن حدود را تعقیب کرده اســت؛ به 
نحوی که در فاصله سال های ۹۶ تا ۹۷ 
به طور میانگین روزانه حدود ۸۸ میلیون 
لیتر بنزین در کشــور مصرف شده است.
همچنین واردات این فرآورده در کشــور 
در فاصله سال های ۵۷ تا ۵۹ صفر بوده 
و به تدریج بــا افزایش تعداد خودروها و 
رشــد زندگی شهرنشینی به ۳.۷ میلیون 
لیتــر در روز در فاصله ســال های ۶۴ تا 
۶۷ رســیده و در فاصله سال های ۸۴ تا 
۸۷ به باالتریــن حد خود )۱۶.۸ میلیون 
لیتر در روز( رســیده اســت و پس از آن 
با روندی کاماًل کاهشــی به ۷.۶ میلیون 
لیتــر در روز در فاصله ســال های ۹۲ تا 
۹۵ )دولت یازدهم( رســیده اســت.رقم 
واردات بنزین در فاصله سال های ۹۶ تا 
۹۷ )۹ ماهه ابتدای ســال( ۵.۹ میلیون 
لیتر ثبت شده است که این رقم به گفته 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
راه اندازی  از محل  نفتــی،  فرآورده های 
میعانات  پاالیشــگاه  ســه گانه  فازهای 
گازی ســتاره خلیج فارس و دستیابی به 
خودکفایــی در تأمین بنزیــن مورد نیاز 

کشور، ابتدای مهرماه ۹۷ به صفر رسیده 
و دیگر بنزینی وارد کشور نشده است.در 
حال حاضر مقدار تولید بنزین کشــور از 
۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و این 
باالترین رقم تاریخی اســت که تاکنون 
داشــته ای و آن طور که مسووالن اعالم 
کرده اند همه فرآورده ها از جمله بنزین و 
گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و ســوخت 
جت در کشــور به صورت مــازاد برای 
صادرات وجود دارد و برنامه ریزی جدی 
برای صادرات ایــن فرآورده ها از طریق 
خشــکی و دریا شده اســت.از دی ماه 
سال گذشــته برنامه ریزی برای صادرات 
بنزین صــورت گرفت و همــان زمان 
شرکت  مدیرعامل  صادق آبادی،  علیرضا 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اعالم کرد که در کشور مازاد بنزین داریم 
و به سمت صادرات حرکت می کنیم. این 
اتفاق از طریق قرارداد صورت می گیرد یا 
در رینگ بورس عرضه خواهد شــد، اما 
این برنامه ی ما در سال جاری است.وی 
هم چنین در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد 
که ایران صادرکننــده بنزین و گازوئیل 
شده اســت و مقصد صادرات، کردستان 
عــراق، عــراق، افغانســتان و برخــی 
کشورهای حاشیه دریای خزر هستند.در 
رابطه هوشنگ فالحتیان، معاون  همین 
برنامه ریــزی وزیر نفــت در آن زمان با 

این که میانگین کنونی مصرف  به  اشاره 
بنزین در کشور روزانه ۸۸ میلیون لیتر و 
تولید اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون در روز 
است، گفت: در شــرایط کنونی ظرفیت 

صادرات بنزین را داریم.
روزانه باالی ۱۵ میلیون لیتر اضافه تولید 

بنزین داریم
به تازگی نیز وزیر نفت با بیان این که 
روزانه باالی ۱۵ میلیون لیتر اضافه تولید 
بنزیــن دارد که این اضافــه تولید ذخیره 
شده و قرار است میزان صادرات افزایش 
پیدا کند، اظهار کرد: اضافه تولید در نفت 
ســفید، گازوئیل و سوخت جد وجود دارد 
و به لحاظ پاالیش وضعیت خوبی داریم.

نهم مرداد ماه نیز نخســتین محموله ۱۰ 
هــزار تنی بنزین صادراتی شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتــی روانه رینگ 
انرژی شــد. مجموع  بــورس  بین الملل 
اتفاقات در ماه های اخیر نشــان می دهد  
کــه اکنون دولــت برنامه خــود را تغییر 
داده و صــادرات بنزین را جز اولویت های 
خود قرار داده اســت.در این بین حســن 
ضیاکاشــانی، مدیرعامل اســبق شرکت 
ملی پاالیــش و پخش فراورده های نفتی 
ایران در خصوص مزایای این امر به ایسنا 
اظهار کرد که قطعا ایــن کار مفید بوده، 
چراکه از زمان پیدایش نفت خام در کشور 
و فروش آن یکــی از مباحثی که در بین 

بدنه کارشناســی بخش نفت مورد بحث 
قرار می گرفت این بود که اگر می خواهید 
نفــت خام را بفروشــید و خریــداران را 
توسعه دهید می بایست ساز و کاری را به 
وجود آورید که تعــداد خریداران افزایش 
یابــد.وی با اشــاره بــه محدودیت هایی 
که در گذشــته وزارت نفت برای فروش 
اعمال می کرد، اظهــار کرد که علی رغم 
به وجو  برای کشور  مشکالتی که تحریم 
آورد یک منفعت را شاهد بودیم و آن هم 
توجه وزارت نفت به خریداران داخلی بود، 
ایرانی نیز  چراکه موجب شــد خریداران 
بتوانند هر کاالیــی که وزارت نفت تولید 
پتروشــیمی،  محصوالت  از  اعم  می کند 
پاالیــش و پخش و شــرکت ملی نفت 
ایــران را خرید کنند کــه همین موضوع 
نیز موجب شد رانت خواری های احتمالی 
از بیــن برود کــه امیدواریــم ادامه یابد.

ضیاکاشانی با اشاره به مزایای ورود بنزین 
به تاالر شیشــه ای و افزایش صادرات از 
این طریق، گفــت: در آن زمان که بنده 
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش و پخش 
فراورده های نفتی بودم پیشنهاد دادم که 
برای ورود ایران به کشور افغانستان اقدام 
به احداث انبار و جایگاه شــودو از طریق 
احداث انبار و توســعه شبکه های عرضه 
میزان قاچاق کاهش یابد اکنون شــاهد 
هســتیم که باورد بنزین به بورس شرایط 

برای ورود تجار افغانستان نیز محیا شده 
اســت تا بتوانند از مسیر صحیح اقدام به 
خرید بنزیــن کنند.به گفتــه وی، عامل 
دیگری که می تواند وضعیت ســوخت را 
سر و سامان دهد مســاله کارت سوخت 
است، چراکه این موضوع نیز عاملی است 
تا تجار افغانستان و دیگر کشورها مجبور 
شوند یا وارد  بورس شوند و فراورده های 
مورد نیازشان را بخرند و یا به وزارت نفت 
مراجعه کنند چراکه ایران کشــوری است 
که می تواند نیازهای انرژی کشــورهای 

منطقه را برطرف کند.
بنزین قابل تحریم نیست

این صحبت ها در شــرایطی است 
که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهوری با اشاره به افزایش تولید بنزین 
در کشور گفت: امروز بنزین نه تنها قابل 
تحریم نیســت، بلکه به یکــی از اقالم 
مهم صادراتی کشــور تبدیل شده است.

جهانگیری با اشــاره به شرایط خطیر و 
پیچیده کشــور اظهار کرد که شــرایط 
خطیر کشــور به معنای بن بست نیست، 
زیرا ایران کشــوری قــوی،  پرظرفیت و 
ثروتمند اســت که از ذخایر سرشار نفت 
و گاز و منابع معدنــی متعدد و موقعیت 
جغرافیایی اســتثنایی برخوردار اســت و 
می تواند با اتکا به این ظرفیت ها مسائل 

خود را حل و فصل کند.

یادداشت

»سهمیه بندی بنزین« شرط تحقق بودجه بدون 
نفت است؟

وحید شقاقی
کارشناس اقتصادی 

 اگــر بنزیــن ســهمیه بندی نشــود دولــت 
ــدون  ــه ب ــتن بودج ــرای بس ــواری ب کاری دش
نفــت خواهــد داشــت چــرا کــه یــا بایــد نظــام 
ــام  ــا نظ ــود و ی ــالح ش ــور اص ــه ای کش یاران
مالیاتــی امــا بعیــد اســت نماینــدگان مجلــس 
در روزهــای نزدیــک بــه انتخابــات حاضــر بــه 
تقبــل چالــش مالیاتــی باشــند. از ابتــدای ســال 
جــاری زمزمــه افزایــش قیمــت بنزیــن شــنیده 

می شــد و کار بــه جایــی رســید کــه در میانــه اردیبهشــت ماه اخبــاری 
منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه دولــت قصــد دارد ایــن تصمیــم را اجرایی 
کنــد. بــا ایــن همــه صف هــای طوالنــی در جایگاه هــای بنزیــن تنهــا 
اتفــاق خاصــی بــود کــه تــا نیمــه شــب ادامــه پیــدا کــرد. ایــن میــان 
بازگشــت کارت هــای ســوخت گامی اساســی بــرای حرکــت بــه ســمت 
ــان داد  ــان نش ــت زم ــی گذش ــد ول ــداد ش ــاره قلم ــهمیه بندی دوب س
ــن موضــوع ندارد.بحــث  ــرای ای ــرای اج ــال تصمیمی ب ــت فع ــه دول ک
ــورد  ــژه در م ــه وی ــران ب ــاد ای ــان در اقتص ــای پنه ــورد یارانه ه در م
ــوده  ــان ب ــان اقتصاددان ــی داغ در می ــرژی همیشــه بحث حامل هــای ان
اســت. موضــوع اصــالح نظــام یارانــه ای کشــور از آن جهــت اهمیــت 
دارد کــه گرچــه مراجــع رســمی رقمی را اعــالم نکرده انــد ولــی 
ــارد  ــزار میلی ــزار ه ــش از ه ــر رســمی حاکی از وجــود بی ــات غی مطالع
تومــان سوبســیدی اســت کــه در ایــن بخــش توزیــع می شــود. ایــن 
ــای  ــه حامل ه ــق ب ــان متعل ــای پنه ــن بخــش یارانه ه ــان مهم تری می
ــرژی در  ــرف ان ــدت مص ــه ش ــت ک ــی اس ــت.این در حال ــرژی اس ان
ایــران بیــش از میانگیــن جهانــی اســت و دولــت اگــر بخواهــد مصــرف 
را کنتــرل کنــد چــاره ای نــدارد جــز آن کــه قیمت هــا را اصــالح کنــد 
بــه گونــه ای کــه بــه ســود کاهــش شــکاف طبقاتــی در جامعــه باشــد.
بــه هــر حــال در کشــورهای دیگــر جهــان هــم سیاســت های یارانــه ای 
وجــود دارد. ولــی در کشــور مــا ایــن سیاســت در خدمــت ثروتمنــدان 
جامعــه اســت بــه گونــه ای کــه ســهم اصلــی یارانــه بنزیــن و گازوییــل 
بــه کســانی تعلــق می گیــرد کــه خــودرو دارنــد و هــر چــه بــه ســمت 
دهک هــای پردرآمــد می رویــم ســهم مصــرف آن هــا از بنزیــن 
بیشــتر می شــود کــه متاســفانه ســبب شــده کارکــرد نظــام یارانــه ای 
ــا  ــود. ام ــود دور ش ــی خ ــی از فلســفه اصل ــام مالیات ــد نظ کشــور مانن
چــرا بایــد در ســال جــاری بــه ایــن بحــث دامــن زده شــود؟ بــه ایــن 
ــدون  ــه ب ــده بودج ــرای ســال آین ــور اســت ب ــت مجب ــه دول ــل ک دلی
نفــت ببنــدد و بــرای ایــن مهــم جــز اصــالح نظــام یارانــه ای، بانکــی و 
مالیاتــی چــاره دیگــری نــدارد. گرچــه هــم اکنــون نیــز قــوه مجریــه با 
احیــای دوبــاره کارت ســوخت گام اول را در ایــن رابطه برداشــته اســت. 
عــده ای از کارشناســان اقــدام بــه افزایــش قیمــت بنزیــن را در شــرایط 
ــه  ــد. ب ــی می دانن ــه  طبقات ــش فاصل ــه افزای ــورم زا و منجــر ب ــی ت فعل
ــاد  ــاره اقتص ــی دوب ــرایط فعل ــت در ش ــن سیاس ــرای ای ــن اج ــر م نظ
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــم افزای ــر نمی کن ــرا فک ــد. زی ــم نمی کن را متالط
بــرای اســتفاده های نامتعــارف بــه تــورم بیانجامــد. ایــن میــان 
اســتفاده از روش افزایــش تصاعــدی قیمــت و یــا ســهمیه بندی 
می توانــد از هــم اکنــون کارســاز باشــد. ایــن روش هــا در گذشــته هــم 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد و بــه افزایــش درآمــد دولــت منجــر شــد. 
ــران  ــز ای ــه ج ــان ب ــچ کشــوری در جه ــم در هی ــوش کنی ــد فرام نبای
بنزیــن چنیــن ارزان بــه بــازار عرضــه نمی شــود. ایــن امــر ســبب شــده 
تــا اقتصــاد عالمــت اشــتباهی بگیــرد و مصــرف بهینــه کنــار گذاشــته 
ــا  ــت و متاســفانه م ــاال رف ــل بحــران ارزی ب ــه دلی ــا ب شــود. قیمت ه
در دهــه ۹۰ دو دوره بــه ایــن مشــکل دچــار شــدیم. همیــن تکانه هــا 
ســبب شــدند تــا قیمــت بنزیــن در ایــران علی رغــم ۱۰ برابــر شــدن 
ــر  ــت. ه ــارس اس ــج ف ــوب خلی ــم ف ــک ده ــاکان ی ــال کم در ۱۰ س
چنــد اصــال موافــق ایــن نیســتم کــه بخواهیــم قیمــت بنزیــن را بــه 
ــی  ــی تعدیل هــای جزی ــارس برســانیم ول ــج ف ــوب خلی ــه ف ــاره ب یکب
ــای  ــه دهک ه ــن ک ــرای ای ــا ب ــد. ام ــور باش ــود کش ــه س ــد ب می توان
ــر آســیب کمتــری ببیننــد چــه بایــد کــرد؟ در پاســخ بایســتی  پایین ت
ــل و  ــای حم ــه خودروه ــن ارزان ب ــص بنزی ــد تخصی ــت: اوال بای گف
ــش  ــن بخ ــا ای ــد ت ــخصی باش ــای ش ــتر از خودروه ــل عمومی بیش نق
ــد.  ارزان باشــد و مــردم ترغیــب شــوند از آن هــا بیشــتر اســتفاده کنن
ــق  ــدان تعل ــه ثروتمن ــری ب ــه کمت ــا یاران ــرد ت ــالش ک ــد ت ــا بای دوم
بگیــرد. اگــر یادتــان باشــد در روز ۱۱ اردیبهشــت امســال شــایعه شــده 
ــب  ــود. آن ش ــع ش ــرخ آزاد توزی ــا ن ــن ب ــت بنزی ــرار اس ــه ق ــود ک ب
ــی  ــای طوالن ــم صف ه ــگاه می کردی ــن ن ــای بنزی ــه پمپ ه ــر ب اگ
از خودروهــای آخریــن مــدل را می دیدیــم کــه بــرای ۵۰ لیتــر 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــتاده بودن ــف ایس ــاعت ها در ص ــن ارزان س بنزی
ثروتمنــدان بــه مراتــب از اقشــار ضعیــف  حریص تــر هســتند و بــرای 
دریافــت بنزیــن ارزان تــالش می کننــد گرچــه شــاید ایــن ارقــام هــم 
ــش  ــن چال ــا مهم تری ــا چشــمگیر هــم نباشــد. ام ــرای آن ه ــدان ب چن
اقتصــاد کشــور در صــورت ادامــه رونــد فعلــی در نظــام یارانــه ای چــه 
خواهــد بــود؟ در پاســخ بایســتی گفــت: مشــکل ایــن اســت کــه ســال 
آینــده دولــت بناســت بودجــه بــدون نفــت ببنــدد و بــرای ایــن مهــم 
چــاره ای جــز اصــالح ســه نظــام بانکــی، یارانــه ای و مالیاتــی وجــود 
ــرد. در  ــوان ک ــی نمی ت ــال کار چندان ــا فع ــوزه بانک ه ــدارد. در ح ن
حــوزه مالیاتــی نیــز بــا توجــه بــه در پیــش بــودن انتخابــات مجلــس 
بعیــد اســت نماینــدگان چنیــن کاری را انجــام دهنــد درنتیجــه تنهــا 
دولــت می توانــد نظــام یارانــه ای را اصــالح کنــد. در غیــر ایــن 
صــورت احتمــاال کســری بودجــه باالیــی در ســال ۹۹ خواهیــم 
ــورم خواهــد  ــش نقدینگــی و رشــد ت ــه افزای ــز ب ــن نی ــه ای  داشــت ک

انجامید.

توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی انجام شد؛

جايگاه دوم بخش حمل ونقل در زمينه مصرف انرژی
اســالمی در  شــورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
گزارشــی به بررســی یارانه انرژی در ایــران و مصرف 

حامل های انرژی در بخش حمل ونقل پرداخت.
به گزارش دانش نفت به نقل از مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی، دفتر مطالعات زیربنایی این 
مرکز در گزارشــی با عنوان مصرف حامل های انرژی 
در بخش حمل ونقل آورده اســت: بخــش حمل ونقل 
بعــد از بخش خانگی، عمومی و تجــاری، در رتبه دوم 
مصرف انرژی قرار دارد و حدود یک چهارم )۲۴ درصد( 
مصرف کل انرژی را به خود اختصاص می دهد.براساس 
این گزارش، فرآورده های اصلی مورد اســتفاده در این 
بخش شــامل بنزین، گازوئیل، ســی ان جی و سوخت 
هوایی اســت و با افزایش جمعیت و تعــداد خودروها، 
مصرف بنزین همواره ســیر صعودی داشــته، اما در دو 
مقطع ســیر نزولی یافته اســت. در سال ۱۳۸۶، اجرای 
طرح کارت هوشــمند سوخت و سهمیه بندی و در سال 
۱۳۸۸، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها علت اصلی 
کاهش مصــرف بنزین بوده است.براســاس مطالعات 
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی پس از 
کشــور ونزوئال، ایران پایین ترین قیمت عرضه بنزین را 
در دنیــا دارد، اما با در نظر گرفتن ســهم هزینه بنزین 
از میانگین درآمد، برای یــک ایرانی، بنزین گران تر از 
برخی کشورهاســت و این موضــوع مهم باید در بحث 
آزادســازی یا افزایش قیمت حامل هــا از جمله بنزین، 

مدنظر تصمیم گیران قــرار گیرد.این گزارش می افزاید: 
قاچاق سوخت یکی از چالش های کشور بوده و دلیل آن 
اختالف قیمت با کشورهای همسایه است، به طوری که 
قیمت بنزین در ترکیه حــدود ۱۴ برابر ایران، در عراق 
۷ برابــر، در امارات متحده عربی ۶.۵ برابر، در قطر ۵.۴ 
برابر، در پاکســتان ۸ برابر، در افغانستان ۷.۲ برابر، در 
ترکمنستان و آذربایجان هم حدود پنج برابر ایران است.
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای 

اســالمی، طبق آمار موجود، حــدود ۶۱ درصد بنزین 
توسط خودروهای سواری، ۲۱ درصد توسط وانت ها، ۸ 
درصد توسط تاکسی ها، ۶ درصد توسط موتورسیکلت ها 
و ۴ درصد توسط کامیون و کامیونت ها مصرف می شود 
و حــدود ۶۰ درصد گازوئیل مصرفی کشــور در بخش 
حمل ونقل اســتفاده می شــود )۵۷ درصد جاده ای، ۸/۱ 
درصد دریایی و ۲/۱ درصد ریلی(. میانگین سنی ناوگان 
دیزلی باالســت که خود یکی از عوامل افزایش مصرف 

ســوخت اســت. هم اکنون میانگین ســنی کامیون ها، 
اتوبوس ها و مینی بوس های برون شهری به ترتیب ۱۷.۵، 
۹.۹، ۲۳.۵ سال اســت.در این گزارش همچنین تاکید 
شده اســت که مصرف گاز طبیعی در جهان به سرعت 
در حال توســعه است و اگر میزان توســعه آن با روند 
رشد کنونی، یعنی ســاالنه ۲ تا ۲.۵ درصد رشد، ادامه 
داشته باشد تا سال ۲۰۳۵ حدود ۲۸ درصد از سبد انرژی 
دنیــا را به خود اختصاص خواهد داد و به تبع آن مصرف 
گاز طبیعی فشــرده )سی ان جی( هم رو به رشد است و 
برخی از شــرکت های بزرگ خودروسازی دنیا سهمی از 
تولید خود را به خودرو دوگانه ســوز )مانند شرکت فیات 
ایتالیا( اختصاص داده اند.مرکز پژوهش های مجلس  در 
شورای اسالمی در این گزارش تصریح کرده است: ایران 
به  دلیل داشتن ذخایر بزرگ گاز و شبکه توزیع گسترده، 
قابلیت زیادی برای اســتفاده از این سوخت دارد که با 
برنامه ریــزی و مدیریت می تواند آن را توســعه دهد و 
جایگزین سوخت های دیگر کند. هم اکنون روزانه حدود 
۲۰ تا ۲۱ میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور مصرف 
می شود که جایگزین ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز شده 
اســت.این گزارش می افزاید: مجموع یارانه پنهان برای 
بنزین، گازوئیل، سی ان جی و سوخت هوایی مصرفی در 
بخش حمل ونقل در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱۴ هزار میلیارد 
تومان و در ســال ۱۳۹۸ حدود ۲۳۲ هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

ماموریت غیرممکن بزرگترین شرکت نفتی جهان
به نظر می رسد برنامه عرضه اولیه 
عمومی سهام شرکت آرامکوی سعودی 
که ارزش گــذاری دو تریلیون دالر را 

هدف گرفته، شکست خورده است.
قیمت های  ایســنا،  گــزارش  به 
پایین نفت، تحوالت سیاسی خاورمیانه 
و تبلیغــات منفی علیــه تولیدکنندگان 
سوخت فسیلی در واکنش به نگرانی ها 
نسبت به تغییرات جوی، همگی عرضه 
اولیه عمومی ســهام آرامکو را ماموریت 
غیرممکن کرده است.عربستان سعودی 
آماده عرضه دو درصد از سهام آرامکو 
در بازار داخلــی ظرف مدت چند هفته 
شده بود اما خصوصی سازی بزرگترین 
از  نفتی دولتی جهــان پس  شــرکت 
حمالت ویرانگر ســپتامبر به تاسیسات 
نفتی ابقیق و خریص در استان شرقی 
زمان  تا  اکنون  ســعودی،  عربســتان 
نامعلــوم به تاخیــر افتاده اســت.این 
حمالت یک شبه تولید نفت عربستان 
ســعودی را ۵.۷ میلیون بشکه در روز 
فلج کرد کــه معادل شــش درصد از 
عرضه جهانی بود. افزایش سرسام آور 
قیمت هــای نفت تنها پــس از این که 
سعودی ها به برداشــت از ذخایر نفت 
اضطراری اقدام کردند و به سرعت به 
تعمیر خسارات و احیای تولید پرداختند، 
آهســته شــد. اما این اتفاق در شرایط 
حساســی روی داد و بهای ســنگینی 
برای آرامکو داشت زیرا سرمایه گذاران 
احتمااللی مایل بودند پیش از پرداختن 
هر گونه بهای اضافی در عرضه سهام 
این شــرکت، اطالعات بیشتری کسب 
کنند.این ســطح از جزییاتی است که 
آرامکوی پنهانــکار احتماال تمایلی به 
برمال کردن آنها ندارد. آرامکو در اوت 
برای نخستین بار چشم اندازی از درآمد 
نیمه اول خود را برای ســرمایه گذاران 

احتمالی فراهم کرد. درآمد خالص ۵۰ 
میلیــارد دالر، آرامکو را ســودآورترین 
کشور جهان می کند با این حال هزینه 
تعمیرات در ابقیق و دردسری که با این 
حمالت ایجاد شــد، یک لکه سیاه در 
ترازنامه درخشــان این شرکت خواهد 
بود.با وجــود تصمیم دونالــد ترامپ، 
رییس جمهــور آمریکا بــرای تقویت 
حضــور نظامی آمریــکا در عربســتان 
سعودی برای کمک به حمایت از نفت 
این کشور، ایده سرمایه گذاری در آرامکو 
پس از این حمالت پیشنهاد پرریسکی 
محسوب می شــود. حمله به تاسیسات 
پاالیش ابقیق، آخرین نمونه از حوادثی 
بــود کــه نفتکش ها، پاالیشــگاه ها و 
خطوط لوله صــادرات نفت در منطقه 

را هدف گرفته بود. این حمالت آسیب 
پذیری آرامکــو به ناآرامی در خاورمیانه 
را بارز کرد و ســرمایه گذاران را نگران 
ساخت که مجبور شوند در آینده هزینه 

هر گونه تعمیری را بپردازند.
قیمت نفت به مشکالت اضافه کرد

دســتیابی  هم  نفت  قیمت های 
به ارزش گــذاری دو تریلیون دالری 
را برای آرامکو دشــوارتر کرده است. 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی با هدف گــذاری ارزش دو 
تریلیون دالری، خواهان کسب ۱۰۰ 
میلیارد دالر از فــروش پنج درصد از 
هزینه های  تامین  برای  آرامکو  سهام 
برنامه توسعه اقتصادی »افق ۲۰۳۰« 
شامل ساخت شــهر روباتیک عظیم 

NEOM در ساحل دریای سرخ است. 
عده معدودی از کارشناســان معتقدند 
که این ارزش گذاری سنگین با قیمت 
حدود ۶۰ دالر هر بشــکه نفت بتواند 
ممکن باشد.ســه ســال پس از این 
که آرامکو ایده فروش ســهام خود را 
مطــرح کرد و بی صبــری فزاینده به 
دلیل تاخیرهای مکرر در برگزاری این 
ماه  ولیعهد عربستان سعودی  رویداد، 
میالدی گذشــته برادر خود شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان را جایگزین خالد 
الفالح به عنوان وزیر انرژی کرد. با این 
حال رویدادهای منفی دوباره چشــم 
انداز عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو 
را تحت تاثیر قرار دارد.بازارهای نفت 
هم کمکی نمی کنند. ماه گذشته اداره 

اطالعات انرژی آمریکا دورنمای رشد 
تقاضا برای نفت برای سال ۲۰۱۹ را 
بــه ۸۹۰ هزار بشــکه در روز کاهش 
داد. برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ 
اســت که رشــد بازار نفت به پایین 
یک میلیون بشــکه در روز ســقوط 
می کند. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
همچنین پیش بینی خود از رشــد ۱.۵ 
میلیــون بشــکه در روز تقاضا برای 
نفت در سال ۲۰۱۹ را به مدت هفت 
مــاه متوالی پایین برده که ناشــی از 
مناقشات تجاری و کندی رشد اقتصاد 
مدیران  از  اســت.برخی  بوده  جهانی 
صندوق های سرمایه گذاری بین المللی 
که اخیرا از آرامکو دیدار کرده اند تردید 
دارند که این شرکت فضای اقتصادی 
فعلی را برای عرضه سهام خود انتخاب 
کند و ترجیــح دهد عرضه را تا زمان 
بهبود قیمت های نفت که ممکن است 
چند ســال به طول بینجامد، به تاخیر 
بیاندازد.با این حال اســتراتژی مذکور 
هم ریســک های خاص خود را دارد 
زیرا ســرمایه گذاران بین المللی تحت 
فشــار فزاینده ای بــرای رها کردن 
دارایی هــای تولیدکنندگان ســوخت 
فســیلی مانند آرامکو قرار گرفته اند.

بر اســاس گزارش پالتــس، آرامکو 
در واکنــش به ایــن موضوع ممکن 
به سرمایه گذاران  باالتری  است سود 
عرضه کند. این شــرکت ماه گذشته 
اعالم کرد ســال آینــده ۷۵ میلیارد 
دالر سود ســهام پرداخت خواهد کرد 
و ســود ســرمایه گذاران خصوصی را 
در اولویت قــرار می دهد. با این حال 
چنین اقدامی ممکن است برای جذب 
نفتی  از شــرکت های  سرمایه گذاران 
بین المللی مانند بی پی، اکسون موبیل 

و شل کافی نباشد. 

اخبار

برزیل خواستار پیوستن به اوپک شد
رئیس جمهوری برزیل ابراز تمایل کرد کشورش به سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( ملحق شود.
ژائیر بولســونارو، در نشســت سرمایه گذاری عربســتان موسوم به 
»داووس صحرا« گفت: شــخصا بسیار مشــتاقم که برزیل عضو اوپک 
شــود.وی افزود که بــا وزرای اقتصاد و انرژی برزیــل رایزنی می کند تا 
اطمینــان یابد آنان نیز در صورت اتخــاذ تصمیم در این زمینه، این روند 
را دنبال می کنند.رئیس جمهوری برزیل همچنین گفت: عربســتان به طور 
رســمی از کشــورش دعوت کرده تا عضو اوپک شود.این مسئله، اهمیت 
رو به رشــد برزیــل در آمریکای جنوبی را به عنــوان تولیدکننده نفت و 
چالشــی که این کشــور بر نفوذ اوپک در بازارهای نفتی اعمال می کند، 
نشان می دهد.نشست ســرمایه گذاری عربستان موسوم به داووس صحرا 
که پارســال در اعتراض به قتل »جمال خاشــقچی« روزنامه نگار منتقد 
آل سعود تحریم شــده بود، روز سه شنبه )هفتم آبان ماه( با حضور مدیران 
اجرایی و مالی بزرگ و مقام های سیاسی در ریاض آغاز به کار کرد.حدود 
۳۰۰ سخنران از ۳۰ کشــور جهان، از جمله مقام های آمریکایی، روسای 
بانک ها و صندوق های سرمایه مستقل، در این رویداد ساالنه که عربستان 
روی آن بسیار حساب باز کرده است، شــرکت کرده اند.استیون منوچین 
وزیر خزانه داری آمریکا،  جرارد کوشــنر داماد و مشــاور رئیس جمهوری 
آمریکا، نارندرا مودی، نخســت وزیر هند، بولسونارو رئیس جمهور برزیل 
و عبداهلل دوم پادشاه اردن در این نشست حضور دارند. این نشست با نام 
»ابتکار ســرمایه گذاری آینده« امروز )پنجشنبه، نهم آبان ماه( به کار خود 

پایان می دهد.
آژانس بین المللی انرژی:

بازارهای نفت دچار مازاد عرضه می شوند
یکی از مدیران آژانس بین المللی انــرژی )IEA( اعالم کرد بازارهای 
نفت در ســال ۲۰۲۰ به دلیل افزایش تولید و ضعیف شدن رشد تقاضا، با 

مازاد عرضه مواجه خواهند شد.
کیســوکه ســاداموری، مدیر بازارهــای انرژی و امنیــت آژانس 
بین المللی انرژی در هفته انرژی بین المللی ســنگاپور اظهار کرد: در سال 
۲۰۲۰ بازارهــای نفت بــه خوبی تامین خواهند بــود. مگراین که زمانی 
اتفاقی روی دهد یا رشــد تقاضا برای نفت بهبود پیدا کند وگرنه احتماال 
شاهد مازاد عرضه خواهیم بود.آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش 
ماهانه خود رشــد تقاضا برای نفت در ســال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به میزان 
۱۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش داد. پیش بینی می شود تقاضا برای نفت 
۱.۲ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۰ رشد کند.ساداموری به شبکه 
CNBC گفــت: نگرانی های اقتصادکالن جهانی مانند مناقشــه تجاری 
آمریکا و چین و تحوالت پیرامون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مسائلی 
هستند که دورنمای بازار نفت را تیره کرده اند.اوپک و سایر تولیدکنندگان 
نفت از جمله روســیه با هدف تقویت قیمت ها، از ژانویه تولیدشــان را به 
میزان ۱.۲ میلیون بشــکه در روز محدود کرده اند. با این حال عرضه نفت 
امسال از سوی کشورهای غیرعضو اوپک مانند آمریکا افزایش پیدا کرده 
است. برزیل و نروژ نیز ســال میالدی آینده نفت بیشتری تولید خواهند 
کرد.در این بین، تقاضا برای نفت در ســال ۲۰۱۹ به دلیل رشد اقتصادی 
کندتر در نیمه اول ســال، ضعیف بوده و رشــد تقاضای هند کمتر از حد 
انتظار بود.بر اساس گزارش شبکه CNBC، عربستان سعودی در سپتامبر 
پس از حمالتی که به تاسیســات نفتی این کشــور انجام گرفت، مجبور 
شــد تولید نفت خود را به میزان ۵.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش دهد 
که معادل حــدود پنج درصد از تولید جهانی نفــت بود.این مدیر آژانس 
بین المللــی انرژی گفت: اگرچه پس از این حمالت نگرانی هایی نســبت 
بــه امنیت عرضه به وجود آمده اما بهبود عرضه این کشــور کامال قابل 

توجه بوده است.
چین تسلیم تحریم های نفتی آمریکا می شود؟

واردات نفت چین از ونزوئال در ماه ســپتامبر که شــرکت های بزرگ 
دولتی به دلیل تشدید تحریم های آمریکا، از خرید نفت کاراکاس خودداری 

کردند، به پایین ترین میزان در ۹ سال گذشته کاهش پیدا کرد.
آمار اداره کل گمرک چین که از سوی »اس اند پی گلوبال پالتس« 
بررسی شد، نشان داد چین در ماه میالدی گذشته ۱۴۳ هزار و ۸۳۸ بشکه 
در روز نفت ونزوئال را وارد کرده که پایین ترین میزان واردات از دســامبر 
ســال ۲۰۱۰ به این طرف بوده اســت. انتظار می رود خریداران چینی تا 
پایان امســال همچنان از خرید نفت ونزوئال فاصله بگیرند.واردات نفت 
چین از ونزوئال در ســپتامبر امســال ۲۷.۲ درصد در مقایسه با سپتامبر 
ســال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد زیرا شــرکت ملی نفت چین )CNPC( و 
زیرمجموعــه اش پتروچاینا از ماه اوت بارگیــری نفت ونزوئال را به دلیل 
نگرانی از عواقب نقض تحریم های آمریــکا متوقف کرده اند.در بحبوحه 
تشــدید تحریم های آمریکا علیه دولت نیــکالس مادورو، رییس جمهور 
ونزوئال، شــرکت پتروچاینا اعالم کرد برنامه های بارگیری نفت ونزوئال 
در اوت که بر اساس آن قرار بود پنج میلیون بشکه نفت ونزوئال به چین 
وارد شود را لغو کرده اســت. پتروچاینا بزرگترین واردکننده نفت ونزوئال 
به چین تا زمان وضع تحریم های بیشتر آمریکا علیه این کشور آمریکای 
التین بود.شــرکت ملی نفت چین در سپتامبر برای دومین ماه متوالی از 
بارگیــری نفت ونزوئال خودداری کرد و انتظار می رود تا زمانی که آمریکا 
 PDVSA وضعیت تحریم های ثانویه برای کســانی که با شرکت دولتی
ونزوئال را روشــن کند، از خرید نفــت ونزوئال خودداری کند.در حالی که 
واردات نفــت ونزوئال کاهش پیدا کرد امــا مجموع واردات نفت چین در 
سپتامبر نسبت به مدت مشــابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد کرد و برای 
نخستین بار از آوریل، به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، عربستان ســعودی همچنان بزرگترین صادرکننده 
نفت به چین مانده و حجم صادراتش در ســپتامبر بر مبنای ساالنه ۸۹.۴ 
درصد رشد کرد. پس از آن، روسیه، عراق، آنگوال، عمان و مالزی در میان 
صادرکنندگان بزرگ به این کشور قرار گرفتند. واردات چین از آمریکا به 
دلیل مناقشــات تجاری میان دو کشور، کاهش پیدا کرده است. پکن در 
سپتامبر ۱۲ هزار و ۵۶۰ بشکه در روز نفت خام آمریکا را دریافت کرد که 

۵۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بود.

روس نفت آماده هدايت پروژه توسعه ميادين نفتی قطب شمال؛

استارت پروژه 157 ميليارد دالری 
توســعه  پروژه  آماده هدایت  شــرکت روس نفت 
میادین نفتی قطب شــمال به هزینــه ۱۵۷ میلیارد دالر 

معادل ۱۰ تریلیون روبل می شود.
پاول سوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه با اعالم 
هزینه پروژه وســتوک اویل، خاطرنشان کرد کرملین با 
بسته تخفیف مالیاتی برای کمک به پیشبرد پروژه نفت 
و گاز قطب شــمال موافقت کرده است.پروژه وستوک 
اویل شامل میادین تولیدکننده نفت و همچنین میادین 
بهره برداری نشــده خواهد بود که روس نفت با شراکت 
شــرکت ایندیپندنــت پترولیوم به توســعه آنها خواهد 
پرداخت. مدیر دپارتمان مالیات وزارت دارایی روســیه 
اعالم کــرده که تخفیــف مالیاتی این پــروژه ممکن 
اســت به حدود ۹۴۰ میلیون دالر )۶۰ میلیارد روبل( در 
سال برسد.بســته تخفیف مالیاتی برای صنعت انرژی، 
دستمایه بحث داغی در محافل سیاسی شده است زیرا 
همزمان با حمایت سخاوتمندانه کرملین از نفت و گاز، 
مالیات های دیگر برای شــهروندان روسیه افزایش پیدا 
کرده و ســن بازنشستگی در راستای اصالحات سیستم 
بازنشستگی این کشــور، باال رفته است.پروژه وستوک 
اویــل می تواند دو میلیون بشــکه در روز به تولید نفت 
روســیه اضافه کند کــه اگرچه بزرگترین ســهم را در 
تولید ناخالص داخلی فدرال ندارد اما ســهمش از درآمد 
صادراتی ۵۳.۸ درصد اســت.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، تخفیف مالیاتــی دولت مطمئنا به روس نفت و 
شــریکش در توســعه میادین نفتی قطب شمال کمک 
خواهد کرد اما به تنهایی کافی نیست. روس نفت برای 
به ثمر نشاندن طرح های توسعه خود به شرکای خارجی 
نیاز دارد و تاکنون ســرمایه گذاران هنــدی و چینی را 
پیدا کرده که موافقت کرده اند در ازای ســهم حداقل در 
میادین نفتی قطب شمال که این پروژه هم شامل آنها 
می شود، سرمایه گذاری کنند.برخی از این سرمایه گذاران 
بسته حمایت دولتی را شرط سرمایه گذاری خود عنوان 
کرده اند و اکنون که این امر تحقیق پیدا کرده اســت، 

پروژه مذکور می تواند روند پیشرفت خود را آغاز کند.
رکود شیل آمریکا ناجی اوپک می شود؟

در همین حــال، معاون وزیر انرژی روســیه در 
مصاحبــه بــا خبرگزاری تــاس گفته اســت اوپک و 

متحدانش در هنگام بازنگری سیاســت تولید خود در 
نشســت دسامبر، کندی رشــد تولید نفت آمریکا را به 
عنوان یک عامل مهم مــورد لحاظ قرار خواهند کرد.

البته پاول ســوروکین خاطرنشــان کرد که هنوز زود 
اســت درباره کاهش بیشــتر تولید نفت صحبت شود.

ســوروکین گفته است: مکانیزم اوپک پالس کارآمدی 
خود را نشان داده اســت اما برای همیشه موثر نیست 
و خاطرنشان کرده که روســیه کندی رشد تولید نفت 
شــیل آمریکا را زیــر نظر دارد. طی ســه تا چهار ماه 
گذشته رشــد تولید نفت آمریکا به میزان قابل توجهی 
آهسته شــده و کارآمدی حفاری طی دو سال گذشته 
متوقف شده است. را مشــاهده خواهید کرد.این مقام 
روســی به خبرگزاری تاس گفت: روسیه و شرکایش 
باید روند تولید نفت آمریکا در قیمت های فعلی نفت را 
تا دسامبر دنبال کنند.در بحبوحه شواهدی از ضرورت 
کاهش بیشــتر تولید برای حفظ تعــادل بازار نفت و با 
توجه به دورنمای تقاضای ضعیف برای نفت، شرکای 
اوپک پالس در دیدار رسمی که روزهای پنجم و ششم 
دســامبر برگزار می شود، به بررسی سیاست تولید خود 
خواهند پرداخت.الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه 

اوایل ماه میالدی جاری اظهــار کرده بود: هیچ کس 
در اوپــک پالس در حال حاضر درباره تغییر شــرایط 
پیمان فعلی صحبت نکرده است.در حالی که روسیه و 
عربستان سعودی بر همکاری خود در بازار نفت تاکید 
کرده اند اما سران اوپک پالس درباره ضرورت کاهش 
بیشتر تولید نفت در پیمان فعلی که قرار است تا مارس 
ســال ۲۰۲۰ اجرا شــود اظهارنظر علنی نکرده اند.این 
تولیدکنندگان با هدف تقویت بــازار، از ابتدای ژانویه 
امســال توافقی را برای محدودیــت عرضه به میزان 
۱.۲ میلیون بشــکه در روز به اجرا گذاشتند.بر اساس 
گزارش اویل پرایــس، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک 
در اوایــل اکتبر اظهار کرده بود که اوپک، روســیه و 
سایر متحدانشان بررسی گزینه کاهش بیشتر تولید در 
دیدار رسمی خود در وین را منتفی نکرده اند.وزیر انرژی 
روســیه هفته گذشته در اظهاراتی پیش بینی کرد روند 
رشد تولید نفت آمریکا در چند سال آینده محدود خواهد 
شــد زیرا قیمت های فعلی نفت، روند توسعه را محدود 
کرده است. بانک آمریکایی گلدمن ساکس نیز از پیش 
بینی خود برای رشــد تولید نفت شیل آمریکا در سال 
۲۰۲۰ عقب نشینی کرده و انتظار دارد تولید نفت شیل 

در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۷ میلیون بشکه در روز رشد 
کند که کمتر از پیش بینی قبلی یک میلیون بشکه در 
روز و پایین تر از رشد ۱.۱ میلیون بشکه در روز تولید در 
ســال ۲۰۱۹ خواهد بود.چهار شرکت تحقیقاتی انرژی 
و دولــت آمریکا نیز پیش از این پیــش بینی کرده اند 
حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز تولید جدید نفت شیل 
آمریکا امسال وارد بازار می شود که در مقایسه با حدود 
۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ کمتر است. نرخ 
رشد سریع صنعت نفت شیل آمریکا احتمااًل سال گذشته 
به پیک خود رســید و به دلیل درخواســت سود مالی از 
سوی ســرمایه گذاران بر سر افزایش تولید، آهسته شده 
اســت.نرخ رشد سریع شیل در یک دهه گذشته، جریان 
تجــارت را تغییر داده و اوپک را وادار کرده اســت برای 
تقویت قیمت ها، تولید خود را محدود کند. رشد تولید نفت 
شیل آمریکا به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز در سال 
گذشته، غیرمنتظره و فراتر از پیش بینی بود و تولید نفت 
آمریکا را به ۱۱ میلیون بشکه در روز رساند. این افزایش 
تولید باعث افت قیمت های جهانی نفت در اواخر ســال 
گذشته شد و صادرات نفت آمریکا را به رکورد ۳.۸ میلیون 

بشکه در روز افزایش داد.
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رشد 4 برابری متقاضیان در سطح تندیس؛

ارزیابی شرکت های سرآمد ایران کلید خورد
متقاضی  ســازمان های  و  شرکت ها  ثبت نام 
حضور در فرآیند هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی از فروردین ماه سال جاری رسما آغاز شد 

و تنها تا پایان آبان ادامه دارد.
به گزارش دانش نفت بــه نقل از روابط 
دبیرخانه  از  مدیریت صنعتی  عمومی ســازمان 
اجرایــی جایزه ملــی تعالی ســازمانی، طبق 
برنامه ریزی هــای انجام شــده، شــرکت های 
متقاضــی ارزیابی در ســطح تندیس در تاریخ 
۶ مهرماه ســال جــاری اظهارنامه های خود را 
تحویل دبیرخانه دادند و با توجه به حساسیت و 
اهمیت انتخاب تیم های ارزیابی چندین جلسه 
کمیتــه هماهنگی و نظــارت، برنامه ریزی و 
تشکیل شــد و طی آن تیم های ارزیابی سطح 
تندیس انتخاب شدند و پس از تعیین ارزیابان، 
هم اکنون فرآیند ارزیابی آغاز شده است. بنا به 
این گزارش، در ســال جاری با توجه به تجربه 
موفق روش ارزیابی ۹۴+ در ســطح تقدیرنامه، 
تصمیم کمیته علمی جایزه ملی بر این شــد تا 
این روش به ســطح تندیس ها هم تعمیم یابد.
در طول شانزده سال اجرای جایزه ملّی، با تکیه 
بر تجارب کسب شــده طی سال های گذشته، 
این فرصت نیز فراهم آمده است تا سازمان های 
ایرانــی در کلیــه بخش هــای اقتصــادی و 

زمینه هــای مختلف فعالیــت، در فرآیند جایزه 
ملّی تعالی سازمانی شرکت کنند و دستاوردهای 
خود را در اســتقرار سیستم های نوین مدیریتی 
کــه در چارچوب مدل تعالی ســازمانی به اجرا 
گذاشــته اند، با دیگر ســازمان ها به مقایســه 
گذاشــته و به ایــن ترتیب در فضــای تبادل 

تجربیات، یافته ها و دانش خــود را با دیگران 
به اشتراک بگذارند.مسوول اجرایی جایزه ملی 
تعالی ســازمانی با بیان اینکه در ســال جاری 
تعداد شــرکت های در ســطح تندیس ۴ برابر 
رشد نسبت به سال ۹۷ را نشان می دهد، گفت: 
این ســازمان ها از حوزه های مختلف از جمله 

صنایــع معدنی و فوالد، پتروشــیمی، خدمات 
فنی و مهندســی، صنایع فلزی و بانک و بیمه 
را شامل می شود.ارزیابی های انفرادی در سطح 
تندیس در حال انجام می باشــد و برنامه ریزی 
جهت اجماع اولیه بــا حضور همه اعضای تیم 
و نمایندگان سازمان های مربوطه و پشتیبانان 
فرایند ارزیابی در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان در مرکز 
تعالی سازمانی صورت پذیرفته است و در ادامه 
نیز با تهیه برنامه بازدید از محل، سایت ویزیت 
انجام خواهد شــد.گفتنی است، در ادامه فرایند 
ارزیابی های هفدهمین دوره، شرکت های سطح 
تقدیرنامــه برای تعالی در حال آماده ســازی و 
ارســال اظهارنامه ها به دبیرخانه جایزه هستند. 
الزم به ذکر است زمان ارســال اظهارنامه در 
ســطح تقدیرنامه نیز تا ۱۵ آبان ماه تمدید شده 
است. تمامی ســازمان ها و واحدهای حوزه های 
ساخت و تولید، خدمات، ســالمت، آموزش و 
عمومی کشــور می توانند در این فرایند حضور 
پیدا کنند و در مسیر تعالی سازمانی گام بردارند.
اطالعات تکمیلــی در خصوص نحوه حضور و 
زمان بنــدی و هزینه حضور در فرایند جایزه در 
سایت Iranaward.imi.ir و یا از طریق شماره 

تماس ۸۸۶۰۴۳۳۲ قابل ارائه می باشد.

یادداشت

انرژی هسته ای، تنها منبع پاک و بدون کربن
محمدمهدی صدیقی
کارشناس حوزه انرژی و محیط زیست

انـرژی هسـته ای حتـی نمونـه فعلـی آن، قابلیت خـود در کربن زدایـی را به 
نمایـش گذاشـته اسـت.حل مشـکالت محیط زیسـتی در مقیـاس کالن نیازمنـد 
تغییـر نگـرش کارشناسـان و فعاالن محیط زیسـت اسـت. ابتدا بایـد این حقیقت 
را پذیرفـت کـه سـیاره زمیـن تبدیـل بـه سـیاره ای انسـانی شـده اسـت و زمین 
به دسـت انسـان بازآفرینی شـده اسـت. بسـیاری از دانشـمندان، این موضوع را 
اینگونـه بیـان می کننـد کـه زمیـن وارد دوره زمین شناسـی جدیدی بـه نام عصر 
انسـان ها )آنتروپوسـین( شـده اسـت.براین اسـاس، انسـان بایـد تاثیـرات خود بر 
محیـط زیسـت را تقلیـل دهد تـا فضای بیشـتری بـرای طبیعت فراهـم کند. اما 
ایـن گـزاره کـه جوامـع انسـانی بایـد بـا طبیعـت به هارمونـی و آهنگی یکسـان 
برسـند تـا از فروپاشـی اقتصـادی و محیط  زیسـتی جلوگیـری کنند، لزومـا گزاره 
درسـتی نیسـت. همـه قبول دارند که شـکوفایی انسـان، در عیـن مزیت هایی که 
ایجـاد کرده اسـت، خسـارتی جدی به محیـط طبیعی غیرانسـانی و حیات وحش 
رسـانده اسـت، انسـان ها حـدود نیمی از زمین هـای غیر یـخ زده زمین را اسـتفاده 
می کننـد؛ عمدتـا بـرای چرا، کاشـت محصـوالت زراعـی و تولید چـوب. از میان 
زمین هایـی کـه زمانـی بـا جنگل هـا پوشـیده شـده بودنـد، ۲۰ درصـد بـرای 
اسـتفاده انسـان تغییـر یافته انـد. جمعیـت بسـیاری از پسـتانداران، دوزیسـت ها و 
پرنـدگان، تنها در طی ۴۰ سـال گذشـته، بیـش از ۵۰ درصد کاهش یافته اسـت. 
بیـش از ۱۰۰ گونـه جانـوری در قرن بیسـتم میالدی و حدود ۷۸۵ گونه از سـال 

۱۵۰۰ میـالدی تاکنـون منقرض شـده اند.
کمک انرژی ارزان به رفاه بیشتر مردم

امـا نکتـه اساسـی اینجاسـت کـه امـروزه اکوسیسـتم ها در سراسـر دنیـا 
بـه ایـن دلیـل مـورد تهدیـد قـرار گرفته انـد کـه  مـردم بیـش از حـد بـه آن هـا 
وابسـته هسـتند. مثـال مردمی کـه بـه هیـزم و ذغـال بـه عنـوان سـوخت نیـاز 
دارنـد، جنگل هـا را بیشـتر تخریـب می کننـد. در نظـر بگیریـد کـه سـه چهـارم 
جنگل زدایـی در جهـان قبل از انقالب صنعتی رخ داده اسـت. دسترسـی سرشـار 
بـه انـرژی مـدرن یـک الزمـه اصلی بـرای تفکیک توسـعه انسـانی از خسـارت 
بـه طبیعـت اسـت. در دسـترس بودن انـرژی ارزان به مـردم فقیر سراسـر جهان 
ایـن امـکان را می دهـد کـه اسـتفاده از جنگل هـا بـه عنـوان سـوخت را متوقف 
کننـد. بـه کمـک ورودی هـای انرژی بر مثل کـود شـیمیایی و تراکتور، انسـان ها 
ایـن قابلیـت را یافته انـد کـه غـذای بیشـتری را در زمیـن کمتـری کشـت کنند. 
ایـن مثـال به درسـتی نشـان می دهد که مصـرف انرژی سرشـار و مـدرن، اتفاقا 
می توانـد بـه طبیعـت کمـک  کند. به عنـوان یک قانـون کلی هر چـه در فناوری 
پیشـرفت می کنیـم، مسـیر توسـعه انسـانی را آسـیب بـه طبیعـت جـدا می کنیم. 
انـرژی سرشـار پـاک بـه انسـان ها ایـن قابلیـت را می دهـد کـه آب پسـماند را 
بازیافـت کنـد و آب دریـا را شیرین سـازی کنـد تـا از رودخانه هـا و سـفره های 
آب چشم پوشـی کننـد، ایـن تغییـرات بـه انسـان ها ایـن قابلیـت را می دهـد تـا 
بـا هزینـه کـم، فلـزات و پالسـتیک را بازیافـت کننـد؛ بـه جـای آنکه ایـن مواد 

معدنـی را اکتشـاف و پاالیـش کنند.
احتمال بقای انرژی هسته ای در آینده ای بدون کربن

بـا ایـن حـال، طـی سـه قـرن گذشـته باالرفتـن جهانـی تولیـد انـرژی بـا 
تمرکـز اتمسـفری دی اکسـید کربـن همزمـان شـده اسـت. همچنیـن فرآینـد 
کربن زدایـی اقتصادهـای جهانـی بـه کنـدی پیـش رفتـه اسـت و هـدف مهـار 
گرمایـش جهانـی زیر حـد ۲ درجه سـانتیگراد مغفول مانده اسـت. ازایـن رو مهار 
جـدی تغییـرات اقلیمی نیازمنـد ایـن اسـت کـه کشـورها بی درنـگ فرآیندهـای 
کربن زدایـی موجـود را شـتاب دهنـد و بـه منابـع انـرژی پـاک دسترسـی پیـدا 
کننـد. تاریخچـه تحـوالت انـرژی نشـان می دهـد جایگزینـی سـوخت هایی بـا 
کیفیـت باالتـر )یعنـی بـا شـدت کربـن کمتـر، چگالـی انرژی بیشـتر( بـه جای 
سـوخت هایی بـا کیفیـت پایین تـر )یعنـی با شـدت کربن بیشـتر، چگالـی انرژی 
کمتـر( عمـال تنهـا روشـی اسـت کـه جوامـع بـا آن کربـن زدایـی کرده انـد. 
رسـیدن بـه جهانـی کـه نیرویافتـه از انـرژی پـاک باشـد، نیازمنـد فناوری هـای 
انـرژی بهتـر و پیشـرفته تر اسـت. متاسـفانه اکثر اشـکال انرژی هـای تجدیدپذیر 
قـادر بـه انجـام چنیـن کاری نیسـتند. مقیـاس مصـرف زمیـن و سـایر اثـرات 
محیط زیسـتی الزم بـرای تولیـد نیـرو بـا زیست سـوخت )biofuel( یـا بسـیاری 
دیگـر از انرژی هـای تجدیدپذیـر فعلـی بـه گونـه ای اسـت کـه بعیـد اسـت راه 
گـذاری مطمئـن بـه سـمت انرژی پـاک و ردپـای کم بـر محیط زیسـت فراهم 
کننـد. توسـعه شـدید انرژی هـای تجدیدپذیـر فعلـی، باعـث مصـرف چشـم گیر 
زمین هـای بکـر و عناصـر نـادر طبیعـت می شـود. دی اکسـید کربـن تولید شـده 
در فرآینـد تولیـد یـک واحـد انرژی خورشـیدی با سـلول خورشـیدی چهـار برابر 
انـرژی هسـته ای اسـت. ایـن موضـوع به این خاطر اسـت کـه اسـتخراج عناصر 
نـادر طبیعـت مثـل گالیـوم و ایندیـوم و غیره برای سـاخت پنل های خورشـیدی 
بسـیار آلودگیزاسـت.در مقابـل انرژی خورشـیدی،  انرژی هسـته ای حتـی نمونه 
فعلـی آن، قابلیـت خـود در کربن زدایـی را بـه نمایـش گذاشـته اسـت. باید گفت 
کـه تنهـا مـورد کربن زدایـی جدی در تاریخ بشـر، رشـد سـریع انرژی هسـته ای 

در فرانسـه،تا حـد ۸۰ درصـد بـرق تولیـدی، بود.
مدرنیزاسیون با سرمایه داری یکسان نیست

امـروز شـکافت هسـته ای تنها فنـاوری بالفعل پـاک با قابلیـت نمایش داده 
شـده بـرای پاسـخ بـه تقاضاهای انـرژی یـک اقتصاد مدرن اسـت. با ایـن حال، 
چالش هـای مختلـف اجتماعـی، اقتصـادی و قانونـی، پیاده سـازی فناوری هـای 
فعلـی هسـته ای را در مقیاس هـای الزم بـرای رسـیدن به مهار تغییـرات اقلیمی، 
غیرمحتمـل سـاخته اسـت. ضمـن نیـاز بـه تغییـر رویکـرد دولت ها، نسـل آینده 
فناوری هـای هسـته ای )نسـل چهـارم( کـه ایمن تـر و ارزان تـر هسـتند می تواند 
ایـن مشـکل را حـل کنـد. فرآیند تحـول به سـمت انرژی پـاک زمان بـر خواهد 
بـود. امـا تـا آن زمـان فناوری هایـی مثـل انـرژی برق آبـی ضمن اثرات زیسـت 
محیطـی بـاال، سـودمند خواهنـد بـود. تالش بـرای تعطیـل کـردن نیروگاه های 
هسـته ای توسـط کشـورهایی مثـل آلمـان و ژاپـن و ایالـت کالیفرنیـای آمریکا، 
کـه در عمـل باعـث کربنیـزه کـردن دوبـاره بخـش انـرژی و گـره زدن مجـدد 
اقتصادهایشـان بـه سـوخت های فسـیلی و زیست سـوخت شـد، غیرسـازنده بود. 
ایـن تصـور کـه مدرنیزاسـیون باعـث خسـارت بـه محیـط زیسـت شـده غلـط 
اسـت. اتفاقا مدرنیزاسـیون، کلید حل مشـکالت محیط زیسـتی اسـت. متاسـفانه 
مدرنیزاسـیون، چـه توسـط مدافعانـش و چه منتقدانـش، با نظام سرمایه سـاالری 

یکسـان فـرض می شـود کـه مـا چنیـن تقلیلـی را رد می کنیم. 

ميدان گازی مشترک ايران و انگستان چگونه از تحريم معاف شد؟
شرکت  که  بود   ۸۴ سال  ماه  دی 
و  تولید  کرد  اعالم  پترولیوم  بریتیش 
توسعه  میدان  بزرگترین  از  گاز  صادرات 
نیافته گاز انگلیس به نام رام آغاز شده که 
این روند با تحریم ایران به عنوان شریک 

وی، متوقف شد.
اقدامات خود،  آمریکا در تازه ترین 
با  ایران  مشترک  گازی  میدان  معافیت 
دریای  در  )رام(  رهام  نام  به  انگلستان 
شمال را ۲ سال تمدید کرد.بر اساس این 
معافیت، دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت های 
خدمات  ارائه  زمینه  در  که  آمریکایی 
میادین نفتی فعالیت می کنند، اجازه داده 
نفت  ملی  آنکه شرکت  وجود  با  تا  است 
ایران تحریم شده است، در میدان نفتی 
رهام همکاری داشته باشند. در اکتبر سال 
۲۰۱۸، آمریکا برای فعالیت در این میدان 
این  حاال  و  بود  داده  معافیت  سال  یک 
تمدید   ۲۰۲۱ فوریه   ۲۸ روز  تا  معافیت 
سریکا  مدیرعامل  است.میچ فلگ  شده 
سومین  رهام  میدان  می گوید:  انرژی 
سه  در  شمال  دریای  در  گاز  تولیدکننده 
ماهه دوم سال ۲۰۱۹ بوده است. شرکت 
سال  را  رهام  سهم  درصد   ۵۰ سریکا 
قرار  خرید،  پترولیوم  ازبریتیش  گذشته 
میدان  درآمد  محل  از  ایران  سهم  است 

رهام در یک حساب بانکی ذخیره شود.
نیاز شدید انگلستان به گاز رهام

انگلستان  شرکت بریتیش پترولیوم 
و شرکت نیکو )شاخه بین المللی شرکت 
حال  در  میدان  این  در  ایران(  نفت  ملی 
صنعت  تحریم  پی  در  هستند.  فعالیت 
 نفت ایران در نوامبر سال ۲۰۱۰ میالدی 
) آبان – آذر سال ۸۹ ( از سوی اتحادیه 
 - مهر   ( میالدی   ۲۰۱۴ اکتبر  تا  اروپا، 
میدان  این  از  برداشت   )  ۹۳ سال  آبان 
که  بریتانیا  بود.  شده  متوقف  مشترک 
میدان  این  از  تولیدی  گاز  مبرمی به  نیاز 
داشت دست به کار شد؛ در نتیجه تالش 
میالدی   ۲۰۱۲ دسامبر  در  انگلیسی ها 
در  ای  معاهده   )  ۹۱ سال  دی   - آذر   (
جلسه اتحادیه اروپا به تصویب رسید که 
بر اساس آن ایران در برداشت گاز از این 
اینکه  به  مشروط  می شد،  معاف  میدان 
زمان  تا  برداشت  این  از  حاصل  درآمد 
لغو تحریم ها در حسابی بلوکه می شد.در 
انگلستان  ایران و  جریان مذاکرات میان 
کاردار  میان   ۱۳۹۴ سال  شهریور  که 
نفت  وزارت  معاون  و  تهران  در  بریتانیا 
کشورمان انجام شد، مقام های بریتانیایی 
تعهد کرده بودند که سهم ایران از میدان 

مشترک گازی رام را بعد از لغو تحریم ها 
کاردر،  علی   ۱۳۹۵ شهریور  در  بپردازند. 
معاون وقت وزیر نفت ایران و مدیرعامل 
پول  بریتانیا  گفت:  نفت  ملی  شرکت 
حاصل از مشارکت ایران در بهره برداری 
از میدان گازی رهام را به حساب شرکت 
نفت واریز کرده، اما فعال این پول قابل 
از  پیش  سال های  نیست.در  برداشت 
شرکت  دفاتر  هنوز  اسالمی که  انقالب 
پابرجا  کانادا  و  انگلیس  در  نفت  کاالی 
شرکت  میان  مشترکی  فعالیت های  بود، 
شرکت های  برخی  و  ایران  نفت  ملی 
پترولیوم  بریتیش  جمله  از  نفتی  بزرگ 
خدمات  به  گاهی  که  می شد  انجام 
از  گاهی  و  می شد  ختم  مهندسی  فنی- 
در  شراکت  به  و  رفته  فراتر  سطح  این 
میدان های نفتی نیز می انجامید که یکی 
بریتیش  با  ایران  مشارکت  موارد  این  از 
یا  رام  گازی  میدان  توسعه  در  پترولیوم 

رهام )Rhum(  است.
تاخیر در برداشت 

گازی  میدان  این  در  ایران  سهم 
در  ابردین  شهر  کیلومتری   ۴۰۰ در  که 
قرار  شمال  دریای  در  اسکاتلند  سواحل 
دارد، ۵۰ درصد است و ۵۰ درصد دیگر 
قرار  پترولیوم  بریتیش  شرکت  اختیار  در 
سال  در  میدان  این  که  چند  هر  دارد. 
دلیل  به  اما  ۱۹۷۷ میالدی کشف شده، 
بودن دما و  باال  از جمله  مشکالت فنی 
فشار گاز موجود در آن، توسعه آن بارها 
به تاخیر افتاده بود. این در حالی است که 
 ۵.۹ نیز  گازی  میدان  این  تولید  ظرفیت 
میلیون متر مکعب در روز است.دی ماه 
سال ۸۴ بود که شرکت بریتیش پترولیوم 
اعالم کرد پس از ۲۸ سال، بهره برداری، 
از بزرگترین میدان  تولید و صادرات گاز 
رام  نام  به  انگلیس  گاز  نیافته  توسعه 
آغاز شده تا روزانه نزدیک به ۶ میلیون 
تولید  و  استحصال  آن  از  گاز  مترمکعب 
بیشتر  سالی  چند  اتفاق  این  اما  شود. 
موجب  تحریم ها  که  چرا  نداشت،  ادامه 
شد تا بریتیش پترولیوم)بی پی( از توسعه 
و  شود  منصرف  مشترک  میدان  این 
در شمال  در جزیره ای  تاسیسات موجود 
شرقی اسکاتلند را ترک کند تا با شرکت 
فعالیت  بریتانیا  در  ایران  ثبت شده  نفتی 
در  که  چند  باشد.هر  نداشته  مشترکی 
تا  کرد  تالش  بی پی  سال ها  این  تمام 
نظر اتحادیه اروپا را برای معافیت توسعه 
این میدان جلب کند، اما این اتفاق روی 
دیلی  انگلیسی  روزنامه  اینکه   تا  نداد 
تلگراف سال ۹۱ از نزدیک شدن انگلیس 

گازی  میدان  برای  معافیت  دریافت  به 
مشترک با ایران خبر داد و نوشت: کابینه 
شدن  برداشته  با  است  امیدوار  انگلیس 
رهام  گازی  میدان  مورد  در  تحریم ها 
در دریای شمال که به صورت مشترک 
ایران و شرکت بی پی  در مالکیت دولت 
تازگی  به  که  انگلیس  گاز  تولید  است، 

کاهش یافته را مجددا افزایش دهد.
منفعت اقتصادی انگلستان؛ عامل 

معافیت ایران 
در آن زمان با توجه به کاهش تولید 

گاز در دریای شمال، و افزایش نگرانی ها 
در مورد باال رفتن قیمت، انگلستان بیش 
از پیش به واردات گاز احتیاج پیدا کرده 
بود، زمزمه ها در مورد معافیت این میدان 
شنیده  آن  از  پس  تحریم ها  از  گازی 
ایران  روابط  بهبود  عالئمی از  و  می شد 
از روی کار آمدن دولت  انگلیس پس  و 
این  از  شد؛  مشاهده  ایران  در  یازدهم 
جهت بر اساس بخشنامه شورای اتحادیه 
میالدی   ۲۰۱۲ دسامبر  در  که  اروپا 
تصویب و طی آن مقررات قبلی در مورد 

اصالح  ایران  علیه  محدودیت زا  اقدامات 
تحریم ها  از  میدان   این  از  تولید  شد، 
معتقدند  بی پی  شد.کارشناسان  معاف 
این میدان ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام 
طبیعی  گاز  مکعب  فوت  میلیون   ۸۰۰ و 
آماری  بنابر  است.  داده  جای  خود  در  را 
 ۱۹۰ تولید  توانایی  میدان  این  دیگر، 
میلیون فوت مکعب گاز یا ۵ میلیون متر 
پنج  می تواند  که  دارد  را  روز  در  مکعب 
تأمین  را  انگلستان  روزانه  نیاز  از  درصد 

کند.

نگاه تحليلی


