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بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران در سال حمایت از 
کاالی ایرانی در شرایطی شروع می شود که طی 5 سال گذشته مدیران نفتی کشور توانسته اند 

جایگاه تولید و صادرات نفت ایران در اوایل دهه 80 را بازیافت کنند.
از سوی دیگر در کنار انرژی های نو و تجدید پذیر، بسیاری از منابع غیر اقتصادی نفت و گاز 
با تحوالت تکنولوژیکی توجیه پذیر شده است و تا حد بسیار زیادی بهای تمام شده استخراج 

انرژی های فسیلی کنترل و کاهش یافته است.
در بخش هایی از فناوری های مربوط به استخراج  انرژی های فسیلی، تکنولوژی ها طبقه بندی شده 

و دسترسی به آنها توسط کشورهای در حال توسعه به سادگی میسر نیست.
آرایی جدید در  پایین دستی و صف  به حوزه ی صنایع  ورود کشورهای صادر کننده ی نفت 
حوزه های گاز و پتروشیمی به پیچیدگی فعالیت های اقتصادی نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا 

افزوده است.
نمایشگاه بیست و سوم نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران در چنین شرایطی برگزار می شود 
و باید در همه ی ابعاد فوق االشاره برای صنعت نفت و گاز خود از این نمایشگاه بهره ای بگیریم.

تقویت ساخت داخلی و بهره برداری از تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و تالش برای تکمیل 
زنجیره های تولیدی مهمترین ماموریت این نمایشگاه خواهد بود که امید است با همت اصحاب 
صنعت و حضور بیش از پیش بخش خصوصی بتوانیم شبهات و تردید افکنی های غربی ها را از 

بین ببریم و صنعتی توسعه یافته و پایدار در کشور ایجاد کنیم.
روزنامه عصر اقتصاد و صاحب امتیاز آن یعنی موسسه رسانه ای عصر سرآمدان اقتصادی مانند 
سالهای گذشته در تالش است که خدمتی در حد بضاعت خود در جهت انعکاس دست آوردهای 

این نمایشگاه به جامعه اسالمی ایران تقدیم کند.

نمایشگاه بیست و سوم،
 اقدامی در مسیر کمال بخشی صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 

صدیقه فرشی جاللی
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بند چهاردهم سیاست های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی ناظر بر این نکته 
است که میادین مشترک نفتی و گازی کشورباید  توسعه یابند.

»افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت 
و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین 

مشترک« عین عبارت مذکور در ابالغ این سیاست هاست.
در عین حال شعار سال 1397 که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است 

حمایت از کاالی ایرانی است.
بی تردید در یک برداشت صریح و سریع می توان تکیه بر توان داخل را نیز ذیل 
شعار سال دانست.این اتفاق فرخنده که بی شک اقتصاد ملتهب امروز ایران را تحت 
تاثیرات مثبت خود قرار می دهد، وقتی در قالب یک برند نام آشنا در صنعت نفت 
ایران محقق شود ،می توان به همت ملی کشور بالید و به احترام تالشگران این 

عرصه کاله از سر برداشت.
شرکت نفت و گاز پارس همان برند نام آشناست که حاال پس از سال ها تالش و 

کوشش ، تکیه بر دانش وتوان داخلی را به عینه معنا کرده است .
اشاره به این توفیق در نفت و گاز پارس طی دو محور قابل بررسی است.نخست 
آنکه این مجموعه کامال ایرانی، در حالیکه نزدیک به دودهه از فعالیتش می گذرد 
توانسته در مسابقه ای سرسام آور ودرست در حالی که کشور در شدیدترین تحریم 
های اعمال شده از غرب قرار داشت برداشت از گل سرسبد میادین گازی جهان 

یعنی میدان گازی مشترک پارس جنوبی را با رقیب دیرین این میدان یعنی کشور 
قطر برابر سازد.

دوم آنکه تاکید برآنچه به عنوان ظرفیت در داخل کشور وجود دارد نیز تبدیل به 
چشم اندازی دست یافتنی برای شرکت نفت و گاز پارس بوده تا بر این رویکرد 
پای فشارد که می توان از تجهیزات و تولیدات صنعتی ساخت داخل در حوزه نفت 

استفاده حداکثری داشت و  از کابوس وابستگی به بیگانه وارهید.
باید به یاد داشت میدان گازی مشترک پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی دنیا 
است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد. مساحت 
این میدان 9700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران 3700 کیلومتر مربع 
وسعت دارد و در واقع بخش بیشتری از این میدان در آب های کشور قطر قرار دارد. 
از طرفی قطر با بهره گیری از توان پیمانکاران بین المللی زودتر از ایران توسعه را 
آغاز کرد. به همین دلیل ایران با اولویت بندی که انجام داد توسعه بلوک های مرزی 
را در اولویت قرارداد تا از مهاجرت گاز و میعانات به سمت شریک میدان  جلوگیری 
گردد. با همه محدودیت ها و مشکالتی که ناشی از محدودیت های بین المللی در 
راه توسعه میدان پیش آمد،شرکت نفت و گاز پارس با برند POGCبا ایجاد ظرفیت 
برداشت روزانه 570 میلیون مترمکعب از میدان گازی پارس جنوبی از نظر ظرفیت 
باید با شریک میدان سهم برابری داشته باشد و با ادامه توسعه فازهای باقیمانده 
از جمله فاز 13، فاز14 و فازهای 22-24 به ظرفیت برداشت 800 میلیون متر 

فرزین سوادکوهی

نفت و گاز پارس میعادگاه 
تالش، توان، تجربه و فداکاری
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مکعب در روز دست پیدا کند و با توجه به اینکه کشور قطر بازار مصرف و صادرات 
محدودتری نسبت به ایران دارد این امید ایجاد شد  تا کشور ما بتواند فاصله ایجاد 
شده را کاهش دهد. در محور اول ذکر این موضوع بسیار مهم است که بدانیم کشور 
ما در برداشت از میدان گازی مشترک پارس جنوبی ، سالها و سالها درگیر عقب 
افتادگی بود ، اما بعدتر با تالش فراوان وبی وقفه کارکنان توانمند نفت و گاز پارس 

،این عقب افتادگی را جبران کرد.
در همین ارتباط بهترین توضیح را مدیران رده اول نفتی کشور ارائه می دهند ، 
همچنانکه مهندس محمد مشکین فام مدیر عامل این شرکت ،سال گذشته از رشد 
تولید برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت ظرفیت کنونی 

برداشت  از این میدان به روزانه 570 میلیون مترمکعب رسیده است.
مشکین فام با اشاره به این که در میدان گازی پارس جنوبی، در یک طرف ما 
و پیمانکارانی که در پروژه های توسعه فازهای پارس جنوبی رشد کرده اند، قرار 
داریم و در دیگر سو کشور قطر و شرکت های برجسته نفت و گاز دنیا قرار گرفته 
با این وجود هم اکنون هر 2 طرف در برداشت روزانه در یک نقطه  اند، افزود: 
ایستاده ایم.بدین ترتیب می توان دریافت که رشد پیمانکاران داخلی نیز به مدد 

فعالیت های همین شرکت محقق شده است.
مدیر عامل نفت و گاز پارس  با بیان این که در طول 20 سال گذشته تالش همه 
کارکنان شرکت نفت و گاز پارس برای اجرای اهداف و ماموریت های شرکت بوده 
پیمانکاران و سازندگان  این شرکت،   ارتقای  است، تصریح کرد: در کنار رشد و 

داخلی که در پروژه های پارس جنوبی حضور داشته اند، پیشرفت کرده اند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری این که اجرای پروژه خط لوله در 
آغاز توسعه پارس جنوبی آرزویی برای پیمانکاران به شمار می رفت، افزود: هم 
اکنون بیش از سه هزار کیلومتر لوله گذاری از سوی ایرانی ها انجام شده، ضمن 
این که 2۶ سکو از سوی تاسیسات دریایی و پیمانکاران داخلی ساخته شده و در 

دریا نصب شده است.

قابل ستایش  و  ، کاری شگرف  با دست خالی  آنهم   ، فعالیت عظیمی  چنین 
است. بر اساس گفته های مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میزان برداشت 
ایران از میدان گازی عظیم پارس جنوبی ، از میزان برداشت قطر اندکی  هم 

فراتر رفته است.
زنگنه سال پیش اعالم کرده بود در سال کنونی)9۶( شش فاز جدید طرح توسعه 
میدان گاز پارس جنوبی با ظرفیت تولید 150 میلیون متر مکعب گاز در روز 
افتتاح شده و به این ترتیب برداشت گاز ایران از این میدان مشترک اندکی از 

برداشت قطر فراتر رفته است.
سال گذشته مشکین فام  عملکرد این شرکت را مثبت عنوان کرد و گفت: در 
زمینه مدیریت پروژه همچنان  نیاز به کار بیشتر داریم، می توان با مدیریت پروژه، 
برای کاهش زمان پروژه ها اقدام جدی انجام داد و هم اکنون با مستند سازی از 
مدیریت پروژه ها برای این مهم تالش می کنیم و امیدواریم در پروژه های آینده 

بهتر و قوی تر عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به این که سهم ایران از مساحت 
میدان گازی پارس جنوبی از قطر کمتر است، افزود: با وجود آن که ایران سهم 
کمتری نسبت به قطر از این میدان دارد، در برداشت گاز از این میدان هم اکنون 
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با قطر برابر است..
وی سهم گاز تولیدی پارس جنوبی را 70 درصد از کل گاز تولیدی کشور دانست و گفت:  این مسئله 

اهمیت تولید این شرکت را نشان می دهد و این که چقدر کشور به گاز تولیدی از این میدان نیاز دارد.

رکورد زنی تولید گاز از پارس جنوبی
مشکین فام با اشاره به این که تا کنون 2۶ سکو در پارس جنوبی نصب شده است، افزود: از این میزان، 

۶ سکو در سال های 80 تا 83 ، پنج سکو 84 تا 91 و 15 سکو از سال 91 تا کنون نصب شده است.
وی افزایش تولید گاز در دوره 91 تا 9۶ را بیشترین میزان افزایش تولید گاز در 20 سال اخیر بر شمرد و 
گفت: در مقایسه با 288.4 میلیون مترمکعب گازی که در این دوره به تولید افزوده شده،  در سال 80 تا 
83، 141.5 میلیون مترمکعب و در دوره 83 تا 91 نیز همین مقدار به تولید گاز کشور افزوده شده است.

 الیه  نفتی پارس جنوبی به تولید 150 هزار بشکه ای می رسد
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه این نشست، فعالیت های انجام شده در الیه نفتی پارس 
جنوبی را تشریح کرد و گفت: هم اکنون FPSO روی الیه نفتی مستقر است و با یک سکوی نصب شده 
سر چاهی و حفر هفت حلقه چاه روزانه 25 هزار بشکه نفت از این الیه تولید می شود که قرار است با 

برنامه توسعه آینده، این میزان به 150 هزار بشکه در روز برسد..
وی به محصوالت تولیدی پارس جنوبی هم اشاره کرد و گفت:  از مجموع طرح های تکمیل شده پارس 
جنوبی هم اکنون روزانه 45۶ میلیون متر مکعب گاز سبک به شبکه سراسری تحویل و همچنین روزانه 

45 میلیون مترمکعب گاز ترش برای تزریق به میدان های نفتی عرضه می شود.
مشکین فام با بیان این که تولید روزانه میعانات گازی به 808 هزار بشکه در روز رسیده است، تصریح 
کرد: تولید اتان به عنوان مهمترین محصول پاالیشگاه که ارزش افزوده 200 برابری نسبت به گاز دارد، 
به پنج میلیون تن در سال رسیده است و ساالنه 7.9 میلیون تن LPG به منظور صادرات و روزانه 3750 

تن گوگرد تولید می شود.
اجرای طرح های نفت و گاز پارس با  استفاده از کاالی ایرانی

اما همچنان که گفته شد یکی از اصلی ترین رویکردهای این شرکت اتکا به توان داخل در پیشبرد طرح 
های توسعه ای است.طی سال های اخیر و در روند توسعه میدان گازی پارس جنوبی، شرکت های بزرگ 
پیمانکاری عمومی در کشور شکل گرفته و به خوبی توسعه یافته اند، به تدریج تاسیساتی که توسط این 
تبدیل شده اند  بهره برداری  پاالیشگاه هایی در حال  به  بوده  پروژه در حال ساخت  به عنوان  شرکت ها 
است.  بین المللی شده  مناقصات  در  نقش  انجام  آماده  اکنون  این شرکت ها  در  ایجاد شده  ظرفیت  و 
در پروژه های نفت و گاز مانند طرح های توسعه ای پارس جنوبی به لحاظ لزوم رعایت استانداردهای 
با  و  برخوردار است  باالیی  اهمیت  از  انتخاب سازندگان کاال  و رعایت زمان بندی ساخت،  سختگیرانه 
توجه به اینکه تجهیزات خریداری شده عمدتاً مصرفی نبوده و می بایست سال های متمادی با قابلیت 



5 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی روزنامه عصر اقتصاد

اطمینان باال بکار گرفته شوند، با این وجود در توسعه پارس جنوبی با توجه به 
اسناد باالدستی مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی، ابالغیه های هیئت وزیران و 
از ساخت داخل شرکت هایی که  سیاست های حمایتی وزارت نفت ،در حمایت 
از توان و قابلیت کافی برای ساخت داخل برخوردارند، شناسایی می شوند و در 
فهرست سازندگان مجاز قرار می گیرند و پیمانکاران مکلف به شرکت دادن آنها 
در مناقصات می شوند و می بایست کاالی ایرانی را در اولویت قرار داده و نسبت 
ایرانی  این حمایت، میزان سهم مشارکت  نتیجه  نمایند. در  اقدام  تامین آن  به 
طرح های توسعه پارس جنوبی از 30 درصد در فازهای 2و3 به بیش از ۶0 درصد 
در فازهای اخیر مانند فاز 13، فاز 14، و فازهای 22-24 رسیده است و ارزش سهم 

ایرانی کل طرح ها بیش از 30 میلیارد دالر میشود.

استانداردهای الزم و الزامات جهت بهره گیری از توان و ظرفیت تجهیزات ایرانی:
پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی از حساس ترین و پیچیده ترین پروژه ها در دنیا 
هستند و دلیل این پیچیدگی، وجود اجزاء، قطعات، تجهیزات و فرایندهای مختلف 
در یک مجموعه است  که باید در تطابق و هماهنگی کامل با یکدیگر طراحی، 
ساخته و نصب شوند و از آنجایی که مگاپروژه های نفت و گاز مانند توسعه میدان 
گاز پارس جنوبی به عنوان پروژه های چند تخصصی )Multi-Discipline( شناخته 
روزترین  به  و  آخرین  از  استفاده  به  ملزم  پارس  گاز  و  نفت  و شرکت  می شوند 
استانداردها است که این امر به شرکت های مهندسی، تامین کنندگان و سازندگان 
کاال، پیمانکاران اجرا و راه اندازی نیز تکلیف می گردد. از طرفی کیفیت محصوالت و 
همچنین جنبه های زیست محیطی طرح ها به صورت مستمر حسب استانداردهای 
ابالغی پایش و در نتیجه موجب ارتقاء کیفیت و رعایت الزامات ایمنی و زیست 

محیطی گردیده است.

اشتغال زایی قابل توجه در نفت و گاز پارس
که شرکت  است  منعقد شده  بین الملل  کنسرسیومی  با  فاز 11  توسعه  قرارداد 

پتروپارس به عنوان یکی از اعضای کنسیرسیوم در آن مشارکت دارد. همچنین در 
انتخاب پیمانکاران فرعی و تامین کنندگان کاال و خدمات، به گونه ای سیاست گذاری 
استفاده  لزوم  و  بگیرد  صورت  داخل  توان  از  استفاده  حداکثر  که  است  شده 
حداکثری از سازندگان ایرانی در قرارداد این طرح گنجانده شده و به همین منظور 
در برگزاری مناقصات همه پیمانکاران داخلی که توان انجام بخش های مختلف این 
پروژه را داشته اند مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته اند و فرصتی فراهم آورده شده که 
در مناقصات شرکت داده شوند و پیش بینی می گردد در بخش هایی مانند سکو، 
خطوط لوله زیردریایی و در کل طرح، سهم مشارکت ایرانی فراتر از ۶0 درصد 
باشد که با توجه به تجارب کسب شده در طرح های قبلی کامال دست یافتنی بوده 

و بالطبع نقض به سزایی در ایجاد اشتغال خواهد داشت.

تاکید برحمایت از کاالی ایرانی در سال 97
به »سال  نام گذاری سال جاری  و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  پیام  به  توجه  با 
از کاالی داخلی« و تاکید ایشان بر تولید ملی به عنوان محور اساسی  حمایت 
ابالغ هیئت محترم وزیران به گونه ای  با توجه به  اقتصادی و  در حل مشکالت 
برنامه ریزی شده است که برای همه کاالهای موردنیاز فهرستی از سازندگان داخلی 
تهیه گردد و در مواردی که شرکت های داخلی مشابه کاالی خارجی را می سازند 
در کلیه مقاطع، الویت با کاالی داخلی خواهد بود و این شرکت آماده است تا از این 

طریق نقش خود را در حل مسائل اشتغال و سرمایه گذاری ایفا نماید.
بدین ترتیب می توان به سادگی اذعان داشت آنچه در POGCخلق شد، شانی اجل 
از فعالیت های یک شرکت توسعه ای حوزه صنعت نفت دارد و بر این اساس باید 
گفت شرکت نفت و گاز پارس میعادگاه تالش و توان و تجربه و فداکاری است.

بی شک خلیج همیشه نیلگون پارس قصه پارس جنوبی را فراموش نخواهد کرد 
و آنچه در محکمه انصاف آیندگان باقی خواهد ماند، سندی افتخار آمیز خواهد 
بود.نسل جوان آینده مردمانی وجدانمند و گمنام را به یاد خواهد آورد که از تمام 

هستی خود برای پیشبرد اهداف توسعه ای ملک ایران مایه گذاشتند.
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تاریخچه شرکت
وجود منابع عظیم گازي در حوزه گازي  پارس جنوبي و لزوم استفاده بهینه از 
ذخایر مشترک با کشور قطر توجه مسئولین محترم نظام و از جمله مدیریت 
منطقه  در  سرمایه گذاري  و  منابع  این  از  بازیابي  به  را  صنعت  نفت  محترم  

پارس جنوبي، معطوف داشته است. 
سهولت دسترسي به خوراک )استفاده بهینه از منابع موجود در منطقه پارس 
اولیه،  مواد  و  سوخت  پتروشیمی(،  مجتمع هاي  خوراک  عنوان  به  جنوبي 
استفاده از امکانات جاده اي و حمل و نقل دریایي، وجود فرودگاه، دسترسي 
به آب مورد نیاز و همچنین کمک به توسعه و عمران استان بوشهر به عنوان 
یکي از دو قطب صنعت پتروشیمي در کشور و مهم تر از آن ایجاد ارزش افزوده 
که  است  ویژگي هایي  جمله  از  نفت،  همراه  گازهاي  سوختن  از  جلوگیري  و 

انتخاب و وجود این مجموعه را توجیه پذیر نموده است.

سهامداران شرکت پتروشیمی پارس :
در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خلیج فارس مالک ۶0% 
و شرکت  مالک %78/19 سهام  پارسیان  گاز  و  نفت  سهام، شرکت گسترش 
سرمایه گذاری غدیر مالک %78/19 سهام می باشد.44/0 درصد باقیمانده سهام 

به کارکنان شرکت )سهام ترجیهی کارکنان( تعلق دارد.

میزان محصول تولیدي:
شرکت پتروشیمی پارس با تولید سالیانه 4 میلیون 481 هزار تن محصوالت 
پتروشیمیایي، شامل 1میلیون 510 هزار تن اتان، 880 هزار تن پروپان، 519 
هزار تن بوتان، 11۶ هزار تن گسولین، ۶45 هزار تن اتیل بنزن، ۶00 هزار تن 
استایرن منومر و 15 هزار تن مخلوط بنزن و تولوئن، بزرگترین واحد استحصال 
تولید  تنها  خاورمیانه،   LPG گان  کننده  صادر  بزرگترین  از  یکي  کشور،  اتان 
کننده و تامین کننده استایرن منومر داخل و یکي از بزرگترین صادر کننده 

هاي این محصول در دنیا مي باشد.

میزان صادرات و فروش داخلی در سال 1395
 میزان فروش داخلي LPG :3500  تن 

 میزان فروش داخلي گسولین: 121 هزار تن
 میزان فروش داخلي اتان: 1 میلیون 437 هزار تن 
 میزان فروش داخلي استایرن منومر: 200 هزار تن 

 میزان فروش داخلي مخلوط بنزن و تولوئن: 1۶۶00 تن
 میزان صادرات LPG :1 میلیون 285 هزار تن 
 میزان صادرات استایرن منومر: 32۶ هزار تن 

تنوع محصولی 
سبد محصوالت شرکت پتروشیمی پارس شامل موارد ذیل مي باشد:

 محصوالت پاالیشگاهي:
 اتان، پروپان، بوتان، گسولین

محصوالت پتروشیمیایي:
 اتیل بنزن، استایرن منومر و مخلوط بنزن تولوئن

رقباي داخلي پتروشیمي پارس
محصوالت پاالیشگاهي )اتان، پروپان، بوتان و گسولین( توسط سایر پاالیشگاه  هاي گازي 
در ظرفیت کمتر تولید میگردد. محصوالت پتروشیمیایي) اتیل بنزن، استایرن منومر و 

مخلوط بنزن و تولوئن( فقط توسط پتروشیمي پارس در داخل کشور تولید میگرد. 

میزان تقاضا در ایران برای محصوالت پتروشیمی پارس
اولویت پتروشیمي پارس، تامین کلیه نیازمندیهاي مصرف کننده گان داخلي 

موجود در زنجیره ارزش، همراستا با سیاستهاي اقتصاد مقاومتي مي باشد  

 100 درصد محصوالت اتان، اتیل بنزن، مخلوط بنزن و تولوئین و گسولین 
 38 درصد از کل محصول استایرن تولیدي

 1 درصد از کل محصول  LPG تولیدي

 اقدامات صورت گرفته برای رشد تعامالت بین المللی
 استفاده از شرکتهاي متعدد کارگزار مجرب وتوانمند، جهت بازاریابي و صادرات
 مطالعات مستمر و منسجم بازار، جهت شناسایي و ارتباط با بازارها و مشتریان جدید

تسریع  جهت  یکپارچه،  سامانه هاي  و  افزاري  نرم  سیستمهاي  از  استفاده   
فرایند صادرت محصوالت

 برنامه های در دست اقدام برای افزایش تولید و توسعه پتروشیمی پارس 
 پروژه هاي  ایمن سازي واحدهاي عملیاتي 

 مطالعات زنجیره ارزش محصوالت و طرح هاي توسعه اي 
 اصالح ساختار فرایندي در راستاي افزایش چابکي سازماني

 پروژه رفع تنگناهای واحدهاي تولیدي توسط الیسنسورهاي مربوطه
 ارزیابي ریسک عملیاتي و خرید قطعات یدکي حیاتي واحدهاي تولیدي 

 افزایش توانمندي ذخیره سازي خوراک و محصوالت در راستاي تداوم تولید 
اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه تولید و صادرات 

 استفاده حداکثري از ظرفیت هاي تولید
 بومي سازي مواد شیمیاي مورد نیاز با حمایت از شرکتهاي دانش بنیان

 خودباوري ساخت تجهیزات و لوازم یدکي با اتکا به توان داخلي در مهندسي معکوس

تولید 4/5 میلیون تنی
سند افتخار شرکت پتروشیمی پارس
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 تاریخچه و معرفی پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی کارون اولین تولید کننده ایزوسیاناتها در خاورمیانه است. 
این شرکت در سال 1381 تاسیس  که فاز اول آن در اسفند ماه 1387 به 
دست وزیر محترم نفت و فاز دوم آن نیز در بهمن ماه 1395 به دست معاون 
گردید.پتروشیمي  افتتاح  رسماً  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  محترم  اول 
تولوئن  نیز  و  هیدروژن  منواکسیدکربن،  کلر،  گازهاي  از  استفاده  با  کارون 
را  پتروشیمي  اصلي  و  پایه اي  محصوالت  انواع  است  قادر  نیتریک  اسید  و 
کیفیت  با  بوده  باالتر  افزوده  ارزش  داراي  که  ها  ایزوسیانات  انواع  شامل 
بسیار عالي تولید و به بازارهاي داخلي وخارجي عرضه نماید. محصول اصلی 
این شرکت 40000 تن در سال تولوئن دی ایزوسیانات )TDI( و 40000 

و  )MDI( است. محصوالت  ایزوسیانات  تن در سال متیلن دی فنیل دی 
خدمات شرکت جهت برآورده ساختن نیازهای صنایع پایین دستی داخلی 
به مواد اولیه با باالترین کیفیت طراحی گردیده و این شرکت قادر است در 
بازار جهانی محصوالت ایزوسیانات نیز به رقابت بپردازد. فعالیتهای شرکت 
تقویت  جهت  در  را  خود  ما  باشد.  می  پایدار  توسعه  ارزشهای  بر  مبتنی 
بنیان هاي اقتصادي، زیست محیطي، ارتقاي سطح علمي، بهداشت جسم و 
روان و معنویات در منطقه و رعایت اصول اخالقي و اجتماعي جامعه اطراف، 
در  کارون  پتروشیمی  شرکت  پایبندیم.  آنان  به  همواره  و  دانسته  مسئول 
استان خوزستان )منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر( احداث شده و مساحت آن 

بالغ بر 34 هکتار است.

پتروشیمی کارون اولین تولید کننده 
ايزوسیانات ها در خاورمیانه

ظرفیتنام محصولردیف
TDI  40000 )تولوئن دی ایزو سیانات( 1
MDI30000 )متیلن دیفنیل دی ایزوسیانات(2
Aniline31700 )آنیلین(3
Nitro Banzan44000 )نیتروبنزن(4
OTD1150 )ارتو تولوئن دی آمین(5
MTD31700 )متا تولوئن دی آمین(۶
Nitric Acid92000 )اسید نیتریک(7
HCL158000 )اسید کلریدریک(8
9PMA)32000 )پلیمریک دی فنیل متیل آمین
10PMI)40000 )پلیمریک دی فنیل متیل دی ایزوسیانات
11Brine )78000  )آب نمک

محصوالت پتروشیمی کارون
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فعالیت  دهه  سه  حدود  از  بعد  ایران  پتروشیمی  صنعت  جایگاه  از   
چشمگیر چه ارزیابی دارید؟

دارای  مختلف  های  دوره  در  کشور  صنایع  سایر  مانند  پتروشیمی  صنعت   -
فراز و فرودهای متعددی بوده است. در دو دهه گذشته با سرمایه گذاری های 
جدیدی که در دولت های هفتم و هشتم در این حوزه شد و زیرساخت های 
که در دولت های قبلی و بعد از جنگ تحمیلی ایجاد شده بود  در دهه اخیر 
این سرمایه گذاری ها به بار نشستند و به تولید رسیدند. به همین دلیل از نظر 
کمی تولیدات پتروشیمی چندین برابر باال رفت. به همین نسبت که تولیدات 
باال رفت بازارهای جدیدی  در خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا به تسخیر  درآمد.  
نکته ای که در این مورد قابل ذکر است اینکه  روند سرمایه گذاری  باید در 
هر کشوری، روندی پویا و مداوم باشد چون رقبای ما بیکار ننشسته اند و آنها 
هم مدام در حال سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های خود می باشند. اکنون 
این موضوع  به  اگر  اما  دارد  قرار  موقعیت خوبی  ایران در  پتروشیمی  صنعت 
بسنده بکنیم و سرمایه گذاری های جدید انجام ندهیم طبیعتا عقب خواهیم 

افتاد. اما در مجموع اکنون در موقعیت خوبی هستیم. 
 برای صنعت پتروشیمی ایران و فرآوردهای این صنعت چه مزایای 

قابل ذکر است؟
- مهمترین مزیت صنعت پتروشیمی ایران خوراک پتروشیمی است. که عالوه 

بر در دسترس بودن از مزیت گاز محور بودن نسبت به نفت محور بودن دیگر 
کشورهای منطقه برخوردار است.  کشور ما به لحاظ ذخایر گاز طبیعی مزیت 
ویژه ای دارد که به لحاظ فراوان، در دسترس بودن و به نسبت ارزان بودن 
مزیت  دهد.    می  قرار  برتر  موقعیت  در  منطقه  در  رقبا  به  نبست  را  ما  گاز 
دیگر ما وجود نیروی کار متخصص  است که با توجه به رشد قابل توجه فارغ 
التحصیالن دانشگاهی در طی دهه های گذشته صنعت ما را در موقعیت بسیار 
خوبی از نظر تامین نیروی انسانی متخصص و ارزان نسبت به منطقه قرار داده 
است. بنابراین این دو مزیت مهمترین امتیازاتی است که صنعت پتروشیمی 

ایران از آن بهره مند است. 
چه  در  کارون  پتروشیمی  شرکت  محصوالت  فروش  بازار  و  تولید   

وضعیتی است؟
خاورمیانه  در  ها  ایزوسیانات  تولیدکننده  کارخانه  تنها  کارون  پتروشیمی   -
است. ایزوسیانات ها ماده اولیه فوم های سخت و نرم هستند. تا قبل از راه 
و  وارد می شدند  از خارج  بطور کامل  ها  فوم  این  کارون  پتروشیمی  اندازی 
که  آنجا  از  است.  شده  می  مواد  این  واردات  ارز صرف  زیادی  مبالغ  سالیانه 
واردات این مواد هم سخت بود صنایع پایین دستی که مصرف کننده این مواد 
بودند عموما ترجیح می دانند در این حوزه سرمایه گذاری نکنند.  با راه اندازی 
پتروشیمی کارون  با هدف تولید ایزوسیانات  اوال  واردات این محصول قطع 

مدیرعامل پتروشیمی کارون:

  برای تکمیل زنجیره ارزش از سرمايه گذاری
در صنايع پايین دستی استقبال می کنیم

چشمگیری  رشد  گذشته  دهه  دو  در  ایران  پتروشیمی  صنعت 
در  داخل  نیاز  از  مهمی  بخش  تامین  بر  عالوه  و  است  داشته 
بازارهای جهانی نیز حضور فعالی داشته است. شرکت پتروشیمی 
کارون یکی از سرمایه گذاری های مهم در این صنعت محسوب 
می  رقیب  بی  خاورمیانه  در  ایزوسیانات  تولید  در  که  شود  می 
با تکمیل ظرفیت تولید این شرکت عالوه بر تامین نیاز  باشد. و 
داخل بخش مهمی از بازرا خاورمیانه نیز تحت پوشش محصوالت 
این شرکت قرار می گیرد. همزمان با بیست و سومین نمایشگاه 
نفت ، گاز و پتروشیمی با  علیرضا صدیقی زاده مدیر عامل این 
شرکت که دارای مدرک دکترای مدیریت و 33 سال سابقه حضور 
در صنایع کشور که 28 سال آن در صنعت پتروشیمی بوده گفتگو 

کرده ایم که تقدیم خوانندگان می گردد. 
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شد و به دلیل در دسترس بودن این محصول صنایع تکمیلی و پایین دستی 
زیادی راه اندازی شد.

 چه میزان از نیاز داخلی را تامین می کنید و تا چه حد در بازارهای 
خارجی حضور فعال دارید؟

- درحال حاضر استراتژی پتروشیمی کارون تامین نیاز داخلی است . در سال 
بوده  داخلی  نیاز  تمام  پاسخگوی  شرکت  تولیدات  درصد   50 حدود  گذشته 
است. در صورتیکه کششی در بازار داخل وجود نداشته باشد اقدام به صدور 
محصوالتمان می کنیم. در حال حاضر 50 درصد از طریق بورس در بازار داخل 

بفروش می رسد و 50 درصد مازاد نیاز داخل صادر می شود. 
 ظرفیت توسعه صنعت پتروشیمی را بویژه در مورد تولیدات شرکت 

پتروشیمی کارون از نظر تولید و فروش در چه حد می دانید؟
- بطور مشخص اگر در این مورد بخواهیم پتروشیمی کارون را مد نظر قرار 
بدهیم. چون پتروشیمی کارون در خاورمیانه ماده خاص تولید می کند بنابراین 
مشتری خاص دارد. لذا در حوزه ایزوسیانات پیش بینی ما این است که اگر 
تولید سال 97 یا 98 ما به 2 برابر سال 9۶ برسد باز هم بازار کشش جذب 
است چون  بازار فصلی  تقریبا یک  ایزوسیانات  بازار  اما  دارد.  را  این محصول 
خودرو  صنعت  و   تشک  و  مبل  تولید  برای  مصرف  مورد  بیشتر  ایزوسیانات 
کاربرد دارد همچنین پنل ها و کانکس ها ، یخچال و غیره که عموما مصارف 
نیاز  با توجه به محدود بودن تولیدکنندگان و  اما  هستند که فصلی هستند. 
بازار جذاب و پر کششی بویژه در منطقه خاورمیانه   مصرف کننده ها دارای 

می باشند.   
صادرات  و  پتروشیمی  صنعت  در  ارزش  زنجیره  تکمیل  مورد  در   

محصول نهایی چه نظری دارید؟
- تولیدات پتروشیمی بازار بسیار خوبی در ایران دارد اما از آنجا زنجیره ارزش 
از محصوالت  در صنایع پایین دست پتروشیمی تکمیل نیست بخش زیادی 
بصورت نیمه ساخته و یا محصوالت میانی به خارج از کشور  صادر می شود 
و در آنجا تکمیل و دوباره با قیمت  باالتر  به کشور برمی گردد. بنابراین ما 
باید زنجیره ارزش را در این صنعت کامل کنیم تا بتوانیم حداکثر بهره وری 
و انتفاع را با تولید محصول نهایی بدست آوریم. اکنون در بسیاری از زنجیره 
های تولید در صنعت پتروشیمی  50 درصد ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور 
اتفاق می افتد. و 50 درصد در صنایع تکمیلی  به خارج از کشور می رود.  و 

نصیب سایر کشورها می شود. 
برای اینکه بتوانیم این زنجیره ارزش را کامل کنیم. باید در صنایع تکمیلی که 

کاالی نهایی تولید می کنند سرمایه گذاری داشته باشیم.  علت اینکه تا کنون 
این اتفاق نیفتاده هم این است که در دو دهه گذشته صنعت پتروشیمی رشد 
چندین برابری داشته  ولی صنایع پایین دستی هم تراز با آن توسعه نیافته 
است. باید در آنجا هم این جهش اتفاق بیفتدتا تولیدات مواد اولیه و میانی به 

محصوالت نهایی تبدیل گردد. 
سرمایه   ، پتروشیمی  صنعت  در  گذاری  سرمایه  برای  فرصت  بهترین  اکنون 
این  باشد.  می  نهایی  محصوالت  تولید  و  دستی  پایین  صنایع  در  گذاری 
مهمترین کاری است که اکنون باید در اولویت قرار گیرد تا صنعت پتروشیمی 

بتواند  حداکثر بهره وری را از زنجیره ارزش و بهره وری ایجاد نماید. 
 چشم انداز و برنامه های آتی پتروشیمی کارون چیست؟

- برنامه اصلی ما این است که یکی از خطوط تولید شرکت را که در سال 87 
تولید  به ظرفیت کامل  را  به ظرفیت اسمی نرسیده  بود و هنوز  افتتاح شده 
برسانیم. و خط دوم تولید شرکت را که در انتهای سال 95 را ه اندازی شده 
و مرحله تولیدات آزمایشی را پشت سر گذاشته ایم و محصوالت این خط را 
که با عنوان MDI در  بورس عرضه می شود این خط را به تولید حدود ۶0 تا 
70 درصد برسانیم. و در سال 98 این خط را هم با ظرفیت 100 بکار بگیریم. 
االن مهمترین چالش ما برای رسیدن به ظرفیت اسمی تامین خوراک مورد 

نیاز خطوط تولید می باشد. 
ما برای تولید محصوالت ایزوسیانات باید مواد مختلفی را از بخش های مختلف 
پتروشیمی دریافت کنیم و با مخلوط این مواد محصول نهایی را عرضه کنیم. 
این هماهنگی و همکاری جهت تامین مداوم همه خوراک مورد نیاز مشکالتی 
را برای ما ایجاد می کند امیدواریم بتوانیم با حمایت و همکاری تامین کننده 

برآنها فایق بیایم. 
یکی از برنامه هایمان این است که برای پایدار سازی تولید سعی کنیم که این 
وابستگی را در گام اول به حداقل ممکن برسانیم و در گام های بعدی انتخاب 
هایمان را جهت تامین خوراک افزایش دهیم.  تا با توقف یک کارخانه کارخانه 

ما هم متوقف نشود. 
 در مورد سرمایه گذاری خارجی در حوزه فعالیت خودتان چه نظری 

دارید؟ 
- ما از سرمایه گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی کارون استقبال می 
کنیم. آمادگی این را داریم که جهت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصول 
های  شرکت  و  گذاران  سرمایه  با  کارون  پتروشیمی  تولیدی  مواد  از  نهایی 

خارجی به شیوه های مختلف همکاری داشته باشیم.

نشانی دفتر مرکزی: 
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه شهید خلیل زاده، شماره 17

تلفن: 5- 88786992 )021( نمابر: 88777506 )021(
sales@krnpc.ir :واحد فروش     info@krnpc.ir :پست الكترونیک

نشانی محل کارخانه یا دفتر شهرستان: 
استان خوزستان، بندرامام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2           

تلفن:    52122750 -061          نمابر:  061-52122030             
www.Krnpc.com :نشانی وب    Email: info@Krnpc.ir  :پست الكترونیک

صندوق پستی: 136             کد پستی: 6358159385        
تلفن روابط عمومی: 52122114 – 061 و 52122718 –061 

فكس روابط عمومی: 52122025 – 061
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مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان ، برای اولین بار در ایران ، موفق به نصب 
راکتورفینیشرPoly H توسط تیم ایرانی و با استفاده از جرثقیل 1000 تنی 
شد، که برای این شرکت و کل صنعت پتروشیمی موفقیت مهمی محسوب 

می شود.
، مدیر پروژه های اجرایی و  با محمد رضا محمد شهمیری  این خصوص  در 
توسعه ای مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان به گفت و گو پرداخته ایم تا 

جزییات اجرای این طرح را شرح دهد.
مجتمع  ای  توسعه  و  اجرایی  های  پروژه  مدیر  محمد شهمیری،  رضا  محمد 
نصب  به  اشاره  با  اقتصاد  با عصر  گو  و  در گفت  تندگویان  پتروشیمی شهید 
این  تنی، گفت:  توسط جرثقیل 1000   Poly Hراکتورفینیشر آمیز  موفقیت 
جرثقیل تنها دستگاه 1000 تنی موجود در کشور است و از آنجایی که محل 
نصب تجهیز در فاصله 70 متری قرار داشت باید برای نصب این قطعه 150 

تنی در مجتمع تندگویان از جرثقیل فوق استفاده می کردیم.
مدیر پروژه های اجرایی و توسعه ای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ادامه 
داد: در حقیقت انتقال این جرثقیل از اوایل اسفند ماه 9۶ شروع شد و حمل 
آن تا اواخر اسفند ماه به طول انجامید و نهایتا 28 اسفند جرثقیل به منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی رسید. وی تصریح کرد:به طور معمول زمان مونتاژ 
این جرثقیل دو هفته به طول می انجامید اما با توجه به برنامه ریزی که توسط 
انجام  انجام شد طی 10 روز این کار به  شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 
رسید و در تاریخ 25 فروردین ماه سال 1397 جرثقیل آماده اجرای عملیات 

شد. شهمیری درتشریح چگونگی روند انجام این پروژه بیان کرد: بعد از تست 
های الزم که  از طریق شرکت IEI که یک شرکت بازرسی بین المللی است 
به انجام رسید، جرثقیل تحویل پیمانکار پروژه گردید و زیر نظر کارفرما طی 2 
روز پنجشنبه و جمعه رآکتور قدیمی 150 تنی  از مجموعه باز شد و راکتور 

جدید نصب و در محل خود قرار گرفت.
این مقام مسئول پروژه های اجرایی و توسعه ای پتروشیمی شهید تندگویان 
اضافه کرد: در واقع مدت مشابه نصب این دو تجهیز در دو کارخانه ی دیگر این 
مجتمع که در سال 93 و 95،  انجام شده بود، 8 روز به طول کشیده بود، اما 
با توجه به تجاربی که از نصب و تعویض این تجهیزات بدست آورده بودیم و 
برنامه ریزی مناسبی که انجام شده بود، فینیشر این واحد با شرایط خاصی که 

داشت طی 2 روز از محل خود خارج و قطعه جدید نصب گردید. 
وی در خصوص جزییات نصب این تجهیز گفت: طول تجهیز 17 متر و قطر 
آن 3 متر بوده است که پس از طی مسیری در ارتفاع ۶0 متری، در داخل 

کارخانه نصب شد.
مدیر پروژه های اجرایی و توسعه ای مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان با ابراز 
خوشحالی از این که تمام مراحل نصب و نظارت بر نصب  و روش نصب توسط 
تیم ایرانی و تیم مجتمع شهید تند گویان انجام شد، ادامه داد: تکیه بر توانایی 
تیم ایرانی باعث به انجام رسیدن این پروژه شد و کار نصب آن تماما توسط 

این تیم انجام گرفت.
این  قطعات  کردن  باز  حال  در  اکنون  کار،  اتمام  از  بعد  شهمیری  گفته  به 

دالرام کریمی

نصب مـوفقیت آمیز
Poly H راکتـورفینیشر

در مجتمع پتروشیمی 
شهید تنـدگويان

تـوسط جرثقیل 1000 تنی

برای اولین بار در ایران
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محوطه  از  اردیبهشت  اول  دهه  در  و  هستیم  جرثقیل 
سایت پتروشیمی خارج خواهد شد.

مدیر پروژه های اجرایی و توسعه ای مجتمع پتروشیمی 
از طی  عظیم پس  این جرثقیل  گفت:  تندگویان  شهید 
نیمی از راه های ترافیکی کشور از مبدا لردگان و عبور از 
استان های یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان 
وارد استان خوزستان شد و تقریبا 23 روز در این مسیرها 
بود، با هماهنگی هایی که با پلیس راه کشور داشتیم روز 
نصب  عملیات  و  تخلیه  مجتمع  در  این جرثقیل  ام   24

آن آغاز شد.
هماهنگی  با  که  بزرگ  جابجایی  دراین  کرد:  ابراز  وی 
سازمان  ماهشهر،  منطقه  راه  پلیس  کامل  همکاری  و 
منطقه ویژه اقتصادی  و گمرک جمهوری اسالمی ایران 
درکوتاه ترین زمان ممکن انجام شد ۶8 دستگاه تریلر و 
۶ دستگاه بوژی ، قطعات جرثقیل 1000تنی را به شرکت 

پتروشیمی شهید تندگویان حمل کردند.
نکته  این  بیان  با  ای  توسعه  و  اجرایی  پروژه های  مدیر 
ماهشهر  اقتصادی  ویژه  درمنطقه  این جرثقیل  ورود  که 
رآکتور  جابجایی  با  کرد  اظهارامیدواری  بوده،  سابقه  بی 
قدیمی روند پروژه بهینه سازی poly H که در راستای 
بهینه سازی فاز2  پتروشیمی شهید تندگویان می باشد 

به مرحله تازه ای وارد شود.
این جرثقیل 1000  انتقال  و  برای حمل  ادامه داد:  وی 
تنی از کنارگذرهای بسیاری عبور کرد و طی زمان 28 
پتروشیمی  توسط  نیز  کنارگذر  مسیر   8 آن  انتقال  روز 

شهید تندگویان احداث شد.
شهمیری بیان کرد: برخی شرکت ها پیشنهاد انجام آن 
جابجایی و تعویض فینیشر Poly H را با صرف هزینه 
بسیار و طی مدت 8 روز به ما داده بودند اما توانستیم 
با هزینه بسیار کمتر و بدون  و  آن را طی مدت 2 روز 

کوچکترین حادثه ایی به انجام برسانیم.
وی در پایان از مدیر عامل مجتمع شهید تندگویان تشکر 
ویژه کرد و همچنین از سایر مسئولین و همکاران و به 
که  مجتمع   ای  توسعه  و  اجرایی  پروژه های  تیم  ویژه 
داشته اند،  همکاری  بزرگ  پروژه  این  نصب  و  حمل  در 

قدردانی نمود.
شهید  پتروشیمی  مجتمع  اقتصاد،  عصر  گزارش  به 
تندگویان در سال 77 در ضلع شمال غرب خلیج فارس 
در استان خوزستان، سایت چهار منطقه ویژه پتروشیمی 
و در زمینی به مساحت 34 هکتار جهت تولید محصول 
PET , PTA  احداث گردید، عالوه بر آن این پتروشیمی 
تولید کننده محصول مهم و استراتژیک POY نیز می  باشد.



روزنامه عصر اقتصادبیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی14

وزیـر نفـت در تبیین عملکـرد دولت های یازدهـم و دوازدهم در زمینه 
گازرسـانی بـه شـهرهای کوچـک و روسـتاها، از گازرسـانی بـه حدود 
یـک میلیـون و 400 هزار خانوار روسـتایی و بیش از 3 میلیون و 1۶0 

هـزار خانـوار شـهری در سـال های 92 تا پایـان 9۶ خبر داد.
بـه گـزارش شـانا، بیـژن زنگنه به سیاسـت های نظـام در رسـیدگی و 
توجـه بـه مناطـق روسـتایی و شـهرهای کوچک اشـاره کـرد و گفت: 
مطابـق گـزارش ارسـالی شـرکت ملی گاز ایـران، در سـال های 1392 
تـا پایـان سـال 139۶، بـه بیـش از 11 هـزار و 500 روسـتا بـا حدود 
یـک میلیـون و 400 هـزار خانـوار و همچنیـن 107 شـهر بـا بیش از 
3 میلیـون و 1۶0 هـزار خانوار شـهری گازرسـانی شـده و هـم اکنون 
99 درصـد جمعیـت شـهری کشـور و 82 درصـد جمعیت روسـتایی 
کشـور و در مجمـوع حـدود 93 درصـد از کل جمعیـت کشـور )بـه 
جـز اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و هرمـزگان(، تحـت پوشـش 

مسـتقیم شـبکه گازرسـانی قـرار گرفته اند.
وزیـر نفـت یـادآور شـد: ایـن در حالـی اسـت کـه پوشـش شـبکه 
گازرسـانی در ابتدای سـال 1392 در جمعیت شـهری و روسـتایی به 
ترتیـب 95 و 55 درصـد بـوده اسـت )در مقایسـه با ارقـام متناظر 99 

و 82 درصـد در انتهـای سـال 9۶(.
زنگنـه بـا بیـان این کـه گازرسـانی به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
در اوایـل سـال 9۶ وارد مرحلـه عملیاتی شـد و گاز به زاهدان رسـید، 
ادامـه داد: گازرسـانی به دیگر شـهرهای عمده اسـتان از جمله خاش، 
زابـل، سـراوان، میرجـاوه، چابهـار و کنـارک و مجتمـع پتروشـیمی 

مکـران نیز در دسـتور کار قـرار دارد. 
بـه گفتـه وی، هزینه هـای انجـام شـده برای اجـرای این طـرح بزرگ 
در مـدت یـاد شـده، بالـغ بـر 17 هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت 
کـه عمدتـا از محـل منابـع جدیـد ناشـی از صرفه جویـی در مصـرف 
سـوخت های مایـع )موضـوع بنـد»ق« تبصـره 2 قانـون بودجه سـال 

1393و مـاده 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد( تامین شـده، بنابراین در 
ایـن عملیـات بـزرگ از بودجـه عمومی دولت اسـتفاده نشـده اسـت.
وزیـر نفـت عنـوان کـرد: هم اکنـون گازرسـانی بـه 5 هـزار روسـتا بـا 
جمعیتـی بالـغ بـر 430 هـزار نفـر با اعتبـار مورد نیـاز حـدود 3 هزار 
و 700 میلیـارد تومـان در دسـت اجراسـت که با اتمـام آنها، جمعیت 

روسـتایی زیـر پوشـش شـبکه گاز از 8۶ درصـد فراتر خواهـد رفت.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه تقریبـا همـه لـوازم و تجهیـزات شـبکه های 
توزیـع گاز در داخـل کشـور تولیـد می شـود، افـزود: در عمـل 17 
هـزار میلیـارد تومـان کار از سـوی شـرکت ملـی گاز بـه پیمانـکاران 
و سـازندگان ایرانـی ارجـاع شـده اسـت کـه بایـد تقاضـا بـرای خرید 
تجهیـزات و لـوازم از جملـه دسـت کـم 10 میلیـون بخـاری گازی و 
شـیرآالت و لولـه بـرای گازکشـی درون خانه هـا را نیـز بـه آن اضافـه 

  . د کر
بـه گفتـه وزیـر نفـت، چنیـن اقدام هایـی افـزون بـر جلـب رضایـت 
مـردم، سـبب حفاظـت از محیـط زیسـت بـا پیشـگیری از تعـدی به 
مراتـع و جنگل هـا و مصـرف گاز بـه جای سـوخت های مایـع آالینده، 
بـاال بـردن میـزان صادرات/کاهـش واردات سـوخت های میـان تقطیر 
و سـبک و ایجـاد ده هـا هزار شـغل مسـتقیم و غیر مسـتقیم بـا ایجاد 
بـازار بـرای خریـد کاال و خدمـات ایرانـی نیـز شـده اسـت. زنگنـه بـا 
بیـان این کـه در صورت تداوم مسـاعدت و حمایت از اقدامات شـرکت 
ملـی گاز ایـران و فراهـم آوردن امـکان تجهیـز منابع مالی مـورد نیاز، 
می تـوان تـا پایـان سـال 1397، رقـم 93 درصـد جمعیـت کل تحت 
پوشـش شـبکه گازرسـانی را بـه حـدود 97 درصـد )بـدون در نظـر 
گرفتن اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان( رسـاند، ادامه 
داد: بـه ایـن ترتیـب می تـوان گفـت افزون بر شـهرهای کشـور، عموم 
روسـتاهای قابـل گازرسـانی از نظر اقتصادی، زیر پوشـش شـبکه گاز 

قـرار خواهنـد گرفت.

گازرسانی به  يک میلیون و 400 هزار 
خانوار روستايی
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کار در بزرگترین شرکت تامین کننده گاز کشور ، نیاز به همت و توان باالیی 
دارد. نگاهی کوتاه  به آنچه در پنجاه سال تالش بی وقفه کارکنان این شرکت 
به عمل آمده ،ما را بر آن می دارد که همواره به یاد داشته باشیم دلگرمی 
همگان  که  شده  محقق  سازمانی  های   کوشش  مدد  به  زمین  ایران  مردم 
،بیشترین توقع را از آن دارند.سال گذشته همانگونه که مهندس حمیدرضا 
عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز  گفته بود، شرکت ملی گاز ایران روزهای 
بسیار پرکاری را از سر گذراند. مروری اجمالی بر کارنامه عملیاتی این شرکت 
هنگامی نمود خواهد یافت که تالش های صورت گرفته در مقایسه با سال 
های گذشته مورد بررسی قرار گیرد. فرآورش، انتقال، گاز رسانی شهری و 
روستایی و تغذیه نیروگاه ها بنا به آمار و ارقام ذیل خالی از لطف نخواهد بود.

الف: انتقال گاز
 خطوط انتقال گاز

- مجموع خطوط انتقال گاز احداث شده تا کنون: 38315 کیلومتر
- مجموع خطوط انتقال گاز احداث شده در سال 9۶: 742 کیلومتر

 ایستگاههاي تقویت فشار گاز
- مجموع ایستگاههاي تقویت فشار گاز احداث شده تاکنون: 81

- مجموع ایستگاههاي تقویت فشار گاز احداث شده در سال 9۶: 1    

ب: گازرساني 
 گازرساني به شهرها

−تعداد کل شهرهاي گازرساني شده تاکنون: 1114
− تعداد کل شهرهاي گازرساني شده در سال 9۶: 25

 گازرساني به روستاها
- تعداد کل روستاهاي گازرساني شده تاکنون: 25849

- تعداد کل روستاهاي گازرساني شده در سال 9۶: 2۶43
 گازرساني به نیروگاهها

- تعداد کل نیروگاههاي گازرساني شده تاکنون: 81
- تعداد کل نیروگاههاي گازرساني شده در سال 9۶: 2

ج: صادرات  گاز طبیعي
به  در سال 9۶  گاز طبیعي  مترمکعب  میلیارد  از 12.23  بیش  - صادرات 

کشورهاي طرف قرار داد

د: فرآورش گاز طبیعي
- فرآورش بیش از 191 میلیارد مترمکعب گازطبیعي در سال 9۶

ه: ذخیره سازي  گاز طبیعي
گاز تزریق شده به مخازن ذخیره سازي )سراجه در قم و شوریجه در سرخس(: 
- میزان تزریق شده گاز به مخازن ذخیره سازي گاز تاکنون: ۶84۶ میلیون متر مکعب

- میزان تزریق شده گاز به مخازن ذخیره سازي گاز در سال 9۶:  بیش از 
2890 میلیون متر مکعب

ز: مروري بر برخي از اقدامات شاخص شرکت ملي گاز ایران از سال 
92 تا  پایان سال 96

− گازرسانی به 11430 روستا با استفاده از بند »ق« تبصره 2 بودجه سال 
93

− گازرسانی به 139شهر 
− گازرسانی به 13 نیروگاه جدید

− اجرا و بهره برداری بیش از 3319 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی گاز
− اجرا و بهره برداری بیش از 88213 کیلومتر شبکه داخلی شهر و روستا 

− گازرسانی به شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان 
− اجراي کامل خط ششم سراسري به طول 1200 کیلومتر 
− بهره مندی بیش از 5 میلیون مشترک جدید از گاز طبیعی

− اجرا و بهره برداری از خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری- نکا به طول 
بیش از 170 کیلومتر

− اجرا و بهره برداری از خط انتقال گاز ایرانشهر- زاهدان به طول بیش از 
2۶5 کیلومتر

− اجرا و بهره برداری از خط انتقال گاز انتقال گاز بافق- بهاباد
− اجرا و بهره برداری از خط انتقال گاز همت آباد- بار

− آغاز عملیات اجرایي خط انتقال گاز تربیت حیدریه- کاشمر
− آغاز عملیات اجرایي خط انتقال گاز  اسفراین- نقاب - جغتاي

− بهره برداری از تأسیسات تقویت فشار گاز فراشبند 10 با افزایش ظرفیت 
انتقال گاز از 10 به 90 میلیون مترمکعب در روز 

− آغاز فاز اول صادرات گاز به عراق )نفت شهر- بغداد( و آماده سازی فاز دوم 
صادرات گاز به عراق  )شلمچه- بصره(

− احداث و بهره برداری از 10 ایستگاه عظیم تقویت فشار گاز
− افزایش گازرسانی به نیروگاه ها از 3۶ میلیارد مترمکعب در سال 92 به ۶2 

میلیارد مترمکعب در سال 9۶
بر اساس گفته های  مهندس عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران امسال 
نیز سالی پرکار برای این شرکت خواهد بود.بی تردید امر انتقال و فرآورش و 
گاز رسانی شهری و روستایی و صادرات این محصول ارزشمند، نیاز به تالش 
بیش از پیش دارد و در سالی که به شعار »حمایت از کاالی ایرانی« مزین 

شده است، این مهم محقق خواهد شد.

 شـرکت ملی گـاز
گـرمابخش خانه های مـردم ايران

فرزین سوادکوهی
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منظــور  بــه   E&P (Exploration and Production) تولید  و  اکتشاف  شرکتهاي  قالب  در  فعالیت  براي  صالحیت  صاحب  شرکت   .
مشارکت با شرکتهاي بینالمللی جهت توسعه میادین نفت و گاز کشور

. کسب رکوردهاى مکرر باالى 1000 روز بدون حادثه در دستگاه ها و سکوهاى حفارى خشکى و دریایى
 Marine Pollution Prevention بــا توجــه ویــژه بــه (HSE) بــه روز رســانى سیســتم هاى مختلــف ایمنى، بهداشــت و محیط زیســت .

منطبق با کنوانسیون هاى سازمان جهانى دریانوردى (IMO) و سایر استانداردهاى بین المللى 
. داراى گواهینامــه ســند انطبــاق (Document of Compliance) بــه عنــوان اولیــن شــرکت حفارى دارنــده این گواهینامــه در حوزه 

فراساحلى
. انجــام کلیــه پروژه هــا بصــورت یکپارچــه (Integrated) در مناطــق خشــکى و دریایــى کشــور و منطقــه خاورمیانــه بــا دارا بودن 
9 دســتگاه حفارى خشــکى (2000 اســب بخارى)، 3 ســکوى حفارى دریایى پایه دار (جک آپ 300 فوتى)، 11 دســتگاه سیمان  کارى 
(Trailer & Skid Mounted)، 4 دســتگاه نمودارگیــرى از گل حفــارى، 2 فرونــد شــناور یدك کش (4400 اســب بخــارى) در دریاى خزر، 

1 فروند بارج مسطح 954 تنى و... به عنوان بزرگترین شرکت خصوصى و بین المللى حفارى در جمهورى اسالمى ایران
. انجــام کلیــه خدمــات فنــى حفــارى مشــتمل براکتشــاف، توســعه، تزریــق، ترمیــم و تعمیــر چاههــا در مخــازن نفــت و گاز در 

خشکى و دریا (آبهاى عمیق وکم عمق) 
. راهبــرى، تعمیــر و نگهــدارى و مدیریــت ســکوهاى دریایــى از نــوع  نیمــه شــناور Semi-Submersible (هماننــد ایــران امیرکبیر) 

در آب هاى نیمه عمیق و عمیق دریاى خزر
. راهبرى، تعمیر و نگهدارى 3 فروند شناور چند منظوره و لنگرانداز (کنوانسیونى) 16000 اسب بخارى

. تامین نیروى انسانى جهت انجام پروژه هاى راهبرى دستگاه ها و سکوهاى حفارى در خشکى و دریا
. انجام کلیه خدمات فنى تخصصى سرچاهى، درون چاهى و برون چاهى به همراه تستهاى مربوطه

(Jack-up & Semi-Submersible) ارائه خدمات مشاوره اى مهندسی و نظارت بر ساخت سکوهاى حفاري دریایى .
. ارایه خدمات پشتیبانى، جابجایى، لنگراندازى، لنگربردارى، سوخت رسانى و... به انواع سکوهاى حفارى دریایى

. حفــاري و تعمیــر چاههــاي نفــت و گاز در آبهــاي دریــاى خــزر شــمالى طبــق آخریــن اســتانداردهاي بیــن المللــی (توســط 
جک آپ الیما)

. تنهــا شــرکت مالک ربــات عملیاتــی کنتــرل از راه دورROV (Remotely Operated Vehicle)  در ایران براي انجــام عملیات در آبهاي 
عمیق 

. داراى گواهینامه هــاىISO9001 اســتاندارد 2008 و ISO10015 اســتاندارد 1999 در زمینــه آمــوزش دوره هاى فنــى تخصصى حفارى 
خشکى و دریایى

. بومى ســازى سیســتم مانیتورینــگ حفــارى (Drill Watch) شــامل طراحــى نرم افــزار و ســاخت ســخت افزارهاى مربوطــه بــراى 
نخستین بار در کشور 

PMS (Preventive Maintenance System) بومی سازي سامانه تعمیرات و نگهدارى .
. طراحــی و راه انــدازي  سیســتم مکانیــزه انبــارداري و نظــارت بــر چرخــه ورود و خــروج کاال بــه صــورت آنالیــن (از خریــد تــا 

انبارداري، مصرف و تامین)
. ارایــه خدمــات فنى، مهندســى و مشــاوره اى بــراى تعمیــرات حوضچــه خشــک (Dry Docking Plan) شــناورهاى چنــد منظوره و 

لنگرانداز و سکوهاى نیمه شناور، جک آپ، انواع یدك کش و...

لیست برخى از فعالیت ها و دستاوردهاى شرکت

حفاري شمال
نماد اقتدار ملی و

توسعه یافتگی صنعت حفاري ایران
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منظــور  بــه   E&P (Exploration and Production) تولید  و  اکتشاف  شرکتهاي  قالب  در  فعالیت  براي  صالحیت  صاحب  شرکت   .
مشارکت با شرکتهاي بینالمللی جهت توسعه میادین نفت و گاز کشور

. کسب رکوردهاى مکرر باالى 1000 روز بدون حادثه در دستگاه ها و سکوهاى حفارى خشکى و دریایى
 Marine Pollution Prevention بــا توجــه ویــژه بــه (HSE) بــه روز رســانى سیســتم هاى مختلــف ایمنى، بهداشــت و محیط زیســت .

منطبق با کنوانسیون هاى سازمان جهانى دریانوردى (IMO) و سایر استانداردهاى بین المللى 
. داراى گواهینامــه ســند انطبــاق (Document of Compliance) بــه عنــوان اولیــن شــرکت حفارى دارنــده این گواهینامــه در حوزه 

فراساحلى
. انجــام کلیــه پروژه هــا بصــورت یکپارچــه (Integrated) در مناطــق خشــکى و دریایــى کشــور و منطقــه خاورمیانــه بــا دارا بودن 
9 دســتگاه حفارى خشــکى (2000 اســب بخارى)، 3 ســکوى حفارى دریایى پایه دار (جک آپ 300 فوتى)، 11 دســتگاه سیمان  کارى 
(Trailer & Skid Mounted)، 4 دســتگاه نمودارگیــرى از گل حفــارى، 2 فرونــد شــناور یدك کش (4400 اســب بخــارى) در دریاى خزر، 

1 فروند بارج مسطح 954 تنى و... به عنوان بزرگترین شرکت خصوصى و بین المللى حفارى در جمهورى اسالمى ایران
. انجــام کلیــه خدمــات فنــى حفــارى مشــتمل براکتشــاف، توســعه، تزریــق، ترمیــم و تعمیــر چاههــا در مخــازن نفــت و گاز در 

خشکى و دریا (آبهاى عمیق وکم عمق) 
. راهبــرى، تعمیــر و نگهــدارى و مدیریــت ســکوهاى دریایــى از نــوع  نیمــه شــناور Semi-Submersible (هماننــد ایــران امیرکبیر) 

در آب هاى نیمه عمیق و عمیق دریاى خزر
. راهبرى، تعمیر و نگهدارى 3 فروند شناور چند منظوره و لنگرانداز (کنوانسیونى) 16000 اسب بخارى
. تامین نیروى انسانى جهت انجام پروژه هاى راهبرى دستگاه ها و سکوهاى حفارى در خشکى و دریا

. انجام کلیه خدمات فنى تخصصى سرچاهى، درون چاهى و برون چاهى به همراه تستهاى مربوطه
(Jack-up & Semi-Submersible) ارائه خدمات مشاوره اى مهندسی و نظارت بر ساخت سکوهاى حفاري دریایى .

. ارایه خدمات پشتیبانى، جابجایى، لنگراندازى، لنگربردارى، سوخت رسانى و... به انواع سکوهاى حفارى دریایى
. حفــاري و تعمیــر چاههــاي نفــت و گاز در آبهــاي دریــاى خــزر شــمالى طبــق آخریــن اســتانداردهاي بیــن المللــی (توســط 

جک آپ الیما)
. تنهــا شــرکت مالک ربــات عملیاتــی کنتــرل از راه دورROV (Remotely Operated Vehicle)  در ایران براي انجــام عملیات در آبهاي 

عمیق 
. داراى گواهینامه هــاىISO9001 اســتاندارد 2008 و ISO10015 اســتاندارد 1999 در زمینــه آمــوزش دوره هاى فنــى تخصصى حفارى 

خشکى و دریایى
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. طراحــی و راه انــدازي  سیســتم مکانیــزه انبــارداري و نظــارت بــر چرخــه ورود و خــروج کاال بــه صــورت آنالیــن (از خریــد تــا 
انبارداري، مصرف و تامین)
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. ارایه خدمات پشتیبانى، جابجایى، لنگراندازى، لنگربردارى، سوخت رسانى و... به انواع سکوهاى حفارى دریایى
. حفــاري و تعمیــر چاههــاي نفــت و گاز در آبهــاي دریــاى خــزر شــمالى طبــق آخریــن اســتانداردهاي بیــن المللــی (توســط 
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انبارداري، مصرف و تامین)

. ارایــه خدمــات فنى، مهندســى و مشــاوره اى بــراى تعمیــرات حوضچــه خشــک (Dry Docking Plan) شــناورهاى چنــد منظوره و 
لنگرانداز و سکوهاى نیمه شناور، جک آپ، انواع یدك کش و...

لیست برخى از فعالیت ها و دستاوردهاى شرکت

حفاري شمال
نماد اقتدار ملی و

توسعه یافتگی صنعت حفاري ایران

www.ndco.ir

منظــور  بــه   E&P (Exploration and Production) تولید  و  اکتشاف  شرکتهاي  قالب  در  فعالیت  براي  صالحیت  صاحب  شرکت   .
مشارکت با شرکتهاي بینالمللی جهت توسعه میادین نفت و گاز کشور

. کسب رکوردهاى مکرر باالى 1000 روز بدون حادثه در دستگاه ها و سکوهاى حفارى خشکى و دریایى
 Marine Pollution Prevention بــا توجــه ویــژه بــه (HSE) بــه روز رســانى سیســتم هاى مختلــف ایمنى، بهداشــت و محیط زیســت .

منطبق با کنوانسیون هاى سازمان جهانى دریانوردى (IMO) و سایر استانداردهاى بین المللى 
. داراى گواهینامــه ســند انطبــاق (Document of Compliance) بــه عنــوان اولیــن شــرکت حفارى دارنــده این گواهینامــه در حوزه 

فراساحلى
. انجــام کلیــه پروژه هــا بصــورت یکپارچــه (Integrated) در مناطــق خشــکى و دریایــى کشــور و منطقــه خاورمیانــه بــا دارا بودن 
9 دســتگاه حفارى خشــکى (2000 اســب بخارى)، 3 ســکوى حفارى دریایى پایه دار (جک آپ 300 فوتى)، 11 دســتگاه سیمان  کارى 
(Trailer & Skid Mounted)، 4 دســتگاه نمودارگیــرى از گل حفــارى، 2 فرونــد شــناور یدك کش (4400 اســب بخــارى) در دریاى خزر، 

1 فروند بارج مسطح 954 تنى و... به عنوان بزرگترین شرکت خصوصى و بین المللى حفارى در جمهورى اسالمى ایران
. انجــام کلیــه خدمــات فنــى حفــارى مشــتمل براکتشــاف، توســعه، تزریــق، ترمیــم و تعمیــر چاههــا در مخــازن نفــت و گاز در 

خشکى و دریا (آبهاى عمیق وکم عمق) 
. راهبــرى، تعمیــر و نگهــدارى و مدیریــت ســکوهاى دریایــى از نــوع  نیمــه شــناور Semi-Submersible (هماننــد ایــران امیرکبیر) 

در آب هاى نیمه عمیق و عمیق دریاى خزر
. راهبرى، تعمیر و نگهدارى 3 فروند شناور چند منظوره و لنگرانداز (کنوانسیونى) 16000 اسب بخارى
. تامین نیروى انسانى جهت انجام پروژه هاى راهبرى دستگاه ها و سکوهاى حفارى در خشکى و دریا

. انجام کلیه خدمات فنى تخصصى سرچاهى، درون چاهى و برون چاهى به همراه تستهاى مربوطه
(Jack-up & Semi-Submersible) ارائه خدمات مشاوره اى مهندسی و نظارت بر ساخت سکوهاى حفاري دریایى .

. ارایه خدمات پشتیبانى، جابجایى، لنگراندازى، لنگربردارى، سوخت رسانى و... به انواع سکوهاى حفارى دریایى
. حفــاري و تعمیــر چاههــاي نفــت و گاز در آبهــاي دریــاى خــزر شــمالى طبــق آخریــن اســتانداردهاي بیــن المللــی (توســط 

جک آپ الیما)
. تنهــا شــرکت مالک ربــات عملیاتــی کنتــرل از راه دورROV (Remotely Operated Vehicle)  در ایران براي انجــام عملیات در آبهاي 

عمیق 
. داراى گواهینامه هــاىISO9001 اســتاندارد 2008 و ISO10015 اســتاندارد 1999 در زمینــه آمــوزش دوره هاى فنــى تخصصى حفارى 

خشکى و دریایى
. بومى ســازى سیســتم مانیتورینــگ حفــارى (Drill Watch) شــامل طراحــى نرم افــزار و ســاخت ســخت افزارهاى مربوطــه بــراى 

نخستین بار در کشور 
PMS (Preventive Maintenance System) بومی سازي سامانه تعمیرات و نگهدارى .

. طراحــی و راه انــدازي  سیســتم مکانیــزه انبــارداري و نظــارت بــر چرخــه ورود و خــروج کاال بــه صــورت آنالیــن (از خریــد تــا 
انبارداري، مصرف و تامین)

. ارایــه خدمــات فنى، مهندســى و مشــاوره اى بــراى تعمیــرات حوضچــه خشــک (Dry Docking Plan) شــناورهاى چنــد منظوره و 
لنگرانداز و سکوهاى نیمه شناور، جک آپ، انواع یدك کش و...

لیست برخى از فعالیت ها و دستاوردهاى شرکت

حفاري شمال
نماد اقتدار ملی و

توسعه یافتگی صنعت حفاري ایران
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 امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال 
نام گذاری شده است.  ایرانی  از کاالی  حمایت 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با توجه به 
اختیار  و ماشین آالت دواری که در  تجهیزات 
پسابرجام  چه  و  تحریم  دوران  در  چه  داشت 
نفت  انتقال  پایداری شبکه  حفظ  برای  همواره 
بوده  داخلی  از ظرفیت های  استفاده  دنبال  به 
است، مهمترین برنامه های حمایت از سازندگان 

داخلی در سال 97 را تشریح فرمایید؟
ای  نقطه  به  امروز  داخلی  شرکت های  از  برخی   -
و  را مشابه خارجی ها  توربین کامل  اند که  رسیده 
کارهای  اکثر  امروز  می سازند.  ها  آن  از  بهتر  حتی 
نگهداری و تعمیرات توربین ها در داخل کشور انجام 
می شود و به راحتی به شرکت های خارجی که قصد 
همکاری با ما را دارند عنوان می کنیم اگر امکانات 
امیدواریم   بدهند.  پیشنهاد  ما  به  دارند  جدیدی 
تا  کند  پیدا  ادامه  داخلی  سازندگان  به  اعتماد  این 
نیز  مرز  از  خارج  های  پروژه  در  ایرانی  شرکت های 
حضور داشته باشند.االن با افتخار می توانیم بگوییم 
هایی  پروژه  تجهیزات  و  قطعات  از 80 درصد  بیش 
لوله استفاده می شود ساخت داخل  که در خطوط 
لوله  خطوط  شرکت  فعالیت های  مجموع  در  است. 
بهره  عملیات  بخش  دو  در  ایران  نفت  مخابرات  و 
و  مربوطه  تاسیسات  و  نفت  انتقال  مراکز  از  برداری 
بخش دیگر عملیات پشتیبانی و فنی است که عمدتا 
فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات را انجام مي دهند. در 
بخش خطوط لوله و تجهیزات این بخش ها احتیاج 
برق،  تجهیزات  دارد.  قطعات  تامین  و  نگهداری  به 
و  مخازن  دوار،  آالت  ماشین  و  دقیق  ابزار  کنترل، 
ابزار ساده  از  اینجا  این جمله است. در  از  شیرآالت 
گرفته، مانند انواع فشار سنج ها تا تجهیزات پیچیده 
مانند توربین های گازی وجود دارد که همه باید در 
شرایط بهینه باشند. پشتیبانی این بخش ها کار ساده 
که   پروژه هایی  بیشتر  اینکه  به خصوص  نیست،  ای 
اجرا شده در بخش تجهیزات ،مجهز به ماشین آالت 
خارجی است و برای تعمیر و نگهداری آنها نیز نیاز به 
پشتیبانی شرکت های سازنده آن ها داریم. به عنوان 
مثال در بخش توربین های گازی که خیلی حساس 
هستند، موتورهای هواپیما نمونه ساده ای از همین 
توربین های گازی است، حال در نظر بگیرید همان 
صنعت  برای  تحریم  سال های  طی  که  مشکالتی 
هوایی کشور به وجود آمد، درباره توربین های گازی 
انقالب در  از  اما خوشبختانه پس  هم وجود داشت. 
وزارت نفت و شرکت ما این رویه شکل گرفت که با 
همکاری سازندگان و مراکز علمی داخلی، تجهیزات 

 فرزین سوادکوهی 

شريان های نهفته اقتصاد 
در خاک ايران زمین

تاکیـد بـر تـوان داخل و اتـکا براسـتفاده از کاالی سـاخت ایران به منظـور محقق کـردن منویات 
مقـام معظم رهبـری ، این روزها فصل الخطاب و سـرفصل رویکردهای بسـیاری از دسـت اندرکان 
حـوزه صنعـت نفـت قـرار گرفتـه اسـت.این رویکـرد در حالـی عملیاتـی می شـود کـه در میان 
شـرکت هـای بـا تجربـه ایرانی هسـتند مجموعـه هایی که سـال هاسـت با ایـن نگاه بـه فعالیت 
خـود ادامـه مـی دهنـد و البتـه در کار خود بسـیار هـم موفق بـوده انـد.در میان چنین شـرکت 
هایـی ، شـرکت خطـوط لولـه و مخابـرات نفت ایـران در تمام سـال هـای گذشـته حداکثر تالش 
خـود را بـه کار بـرده اسـت تا از تـوان بومـی و کاالی داخلـی در طرح های خـود نهایـت انتفاع را 
داشـته باشـد.فعالیت هـای شـرکت خطـوط لولـه و مخابرات نفـت ایران ،بـه طور ماهـوی ، پیش 
چشـم ناظران قـرار نمی گیـرد، چرا که شـاهرگ های حیاتـی انتقال نفـت خام و فرآورده کشـور  
از زیـر زمیـن ، کاری اسـت که لزوما نمـودی ظاهری ندارد.انتقـال حجم عظیمی از نفـت و فرآورده  
توسـط خطـوط لوله به جـای جای کشـور و تغذیـه نهادهـای نیازمند به ایـن مواد، از حساسـیت 
فراوانـی برخوردار اسـت کـه تنها نهادهای سـتادی و عملیاتـی و میدانی از مشـکالت آن آگاه می 
شوند.بسـیاری از مـردم هنـوز نمـی داننـد که زیـر پایشـان رگ های حیـات بخش انـرژی ، نبض 

تپنـده اقتصاد کشـور را تداوم می بخشـد.
در حالـی کـه بـه زعـم بسـیاری از اهل فـن ، این ظرفیـت یعنی تکیـه بـر کاال و تـوان داخلی در 
حـوزه نفـت به وفـور یافت می شـود ،ایـن توانایی در شـرکت خطوط لولـه و مخابرات نفـت ایران 
، حـاال به نقطه ای رسـیده اسـت کـه متخصصـان ایرانی مـی توانند در پـروژه های فرامـرزی نیز 
حضـور یافتـه و طرح هـای مختلـف را برای کشـورها اجـرا کنند.تا چند سـال پیش حتـی تصور 
چنیـن کاری نیـز یـک مزاح تلقی می شـد ، اما تحریـم های اعمال شـده متخصصـان داخلی را بر 

آن داشـت از ظرفیـت هـای داخلی خود بهره برداری بیشـتری داشـته باشـند.
در صنعـت انتقـال نفت و فـر آورده نیـز این توانایـی، یعنی اتکا بـه تجهیزات و مهندسـی داخلی 
کشـور بـه شـکلی جدی بروز یافته اسـت و هم اکنـون بخش عمـده ای از فعالیت هـا در این حوزه 
توسـط نیروهـای داخلـی به انجـام می رسـد.به همیـن بهانه با مهندس عباسـعلی جعفری نسـب 
مدیـر عامل شـرکت خطـوط لولـه و مخابرات نفـت ایـران گفتگویی داشـته ایم که حاصـل آن از 

نظـر خوانندگان مـی گذرد.
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و قطعات مورد نیاز را در داخل بسازیم و تهیه کنیم.

کشور  نفتی  لوله  خطوط  تعمیرات  و  نگهداشت  حفظ،  موضوع  به 
لوله  از مسیرها عمر خطوط  اینکه در برخی  به  با توجه  اشاره شد، 
بیش از 25 تا 30 سال است مهمترین برنامه های شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت برای پایدار نگه داشتن شرایط انتقال نفت و فرآورده 

نفتی چیست؟
- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بر اساس طرح های نگهداشت 
ظرفیت انتقال خود، هر ساله پروژه های تعمیراتی و نوسازی زیادی را در 
دستور کار قرار داده است. در بحث بازسازي و نوسازي ماشین آالت دوار 
همچون توربین، کمپرسور، پمپ ها و الکتروموتورها هر ساله برنامه منظمی 
برای تعمیرات با حداکثر توان داخلی وجود دارد. این شرکت بیش از 1۶5 
توربین گازی در قالب 1۶ مدل از سازندگان خارجی متفاوت در اختیار دارد، 
از این رو با توجه به محدودیت هاي بین المللی برای ایران از 20 سال پیش 
برنامه ریزی برای خودکفایی در قطعات و تجهیزات پر مصرف این توربین ها 
در دستور کار ما قرار گرفته است، در نتیجه بسیاری از قطعات این توربین 
از سازندگان  به طور مستقیم  نیز  بخشی  و  تامین  داخلی  از سازندگان  ها 
خارجی این توربین ها گرفته می شود. در مورد توربین های ساخت شرکت 
های آمریکایی که از محدودیت بیشتری نسبت به سایر کشورها بر خوردار 
بوده، در نتیجه برنامه ریزی در این زمینه با سطح بیشتر و مدون تری برای 
خودکفایی انجام شده است؛ این اقدامات خودکفایی هم اکنون به سطحی 
رسیده که برخی شرکت های ایرانی می توانند توربین های مشابه یا بهتر 
از توربینهاي آمریکایی با رنج سه مگاوات، تابلوهای برق و بسیاری دیگر از 
کاالها را به طور کامل بسازند. شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به 
همه سازندگان توربین در دنیا اعالم کرده که ترجیح ایران آن است که برای 

همکاری با ما باید از حداکثر توان ایرانی استفاده شود، 

 تحوالتی که در حوزه ساخت داخل در صنعت انتقال نفت کشور 
اشاره کردید بدون کوچکترین اغراقی یک انقالب صنعتی تمام عیار 
در راستای سیاست خودکفایی و کاهش وابستگی صنعت نفت کشور 
است. این اقدامات را به چه صورت آغاز کردید که امروز با افتخار 
ترین  پیچیده  نگهداری  و  تعمیرات  ساخت،  طراحی،  خودکفایی  از 

تجهیزات صحبت می کنیم؟
و  ها  فلنج   ، مهره  و  پیچ  نظیر  کوچکتر  قطعات  از  روند خودکفایی  این   -
اتصاالت شروع شده و بعد به تولید قطعات پیچیده تر مانند مکانیکال سیل 
از 80  بیش  نیز  در حال حاضر  رسید.  است،  پمپ ها ضروری  برای  که  ها 
سازندگان  نیز  تازگی  به  می شود.  تولید  داخل  در  توربین ها  قطعات  درصد 
نمونه  یکی دو  دارند.  توربین  تولید کامل  برای  توان  اعالم کرده اند  داخلی 
ساخته اند که در مناطق نفت خیر در حال بهره برداری بوده و شرایط خوبی 

دارند.

 یکی از برنامه های مهم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
برای  لوله  نتیجه رسید آماده سازی شبکه خط  به  که سال گذشته 
آغاز ترانزیت نفت کرکوک عراق بوده است، آیا در شرایط فعلی از 

نظر فنی و عملیاتی امکان انتقال نفت عراق وجود دارد؟
- در شرایط فعلی مخازن ذخیره سازی و تاسیسات انتقال خط لوله نفت 
خام آماده شده ؛ پیمانکاران حمل و نقل جاده ای نفت خام را هم به زودی 
عراق انتخاب می کند و در مجموع از نظر فنی و عملیاتی محدودیتی برای 
به  توجه  با  اشاره کنم که  نکته  این  به  باید  نداریم.  نفت خام عراق  انتقال 
توافقات انجام شده براي سوآپ بخشي از نفتــخام کرکوک ، با تالش بي 
وقفه همکارانــمان در مدیریت هاي خطوط لوله ، مهندسي و طرحها ، کاال 
و خصوصا منطقه لرستان موفــق شدیم در مدت کمتر از 2 ماه در تأسیسات 
انتهایي خط لوله فرآورده تنگ فني – دره شهر ، با انجام تغییراتي  در ابتدا، 
انتها و در مسیر خـط لوله و نیز نصب دو دستگاه بوستر پمپ برقي و سه 
دستگاه توربــوپمـپ  بهــمراه  تجهیزات و ادوات مربوطه ، مرکزانتقال نفت 

جدیدي در دره شهر براي دریافت و انتقال نفت خام به تنگ فني و از آنجا 
به پاالیشگاههاي کرمانشاه ،  امام خمیني )ره( شازند ، تهران و تبریز احداث 

و آمــــاده  بهره برداري کنیم .

 فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هم آماده بهره برداری 
نگهداشت  و  راهبری، حفظ  واگذاری عملیاتی  برای  آیا  است.  شده 
خط لوله انتقال میعانات گازی عسلویه به بندرعباس آمادگی دارید؟

شرکت  و  است  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  با  لوله  خط  این  مالکیت   -
خطوط لوله و مخابرات نفت سال گذشته اعالم کرده که اگر خواستند بهره 
برداری را برایشان انجام دهیم ولی هنوز تصمیم نگرفته اند. فعال پیمانکاری 
که خط لوله را کشیده خودش بهره برداری می کند ولی شرکت ما با تجربه 
ای که در بهره برداری، نگهداری و تعمیرات خطوط لوله دارد قطعا در انجام 
این کار توانمندي و آمادگي بیشتري دارد و اصلح است . االن بحث  روی 

هزینه ها است.

 سال گذشته چند میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده های نفتی 
جابه جا شد؟

فرآورده  لیتر  میلیارد  و حدود  5/57  خام  نفت  لیتر  میلیارد   ۶۶ - حدود 
نفتی جابه جا کردیم که در مجموع حدود 5/123 میلیارد لیتر می شود که 
یک رکورد جدید به شمار می رود. از نظر انتقال فرآورده های نفتی رشد 
بیشتری به ثبت رسیده است زیرا فواصل دورتری فرآورده نفتی منتقل شده 
است. به عبارت دیگر، کارکرد خطوط لوله از نظر حمل تن کیلومتری در 
سال گذشته حدود 10 درصد رشد داشت که به تفکیک نفت خام و فرآورده 
های نفتی، در بخش فرآورده های نفتی حدود 19 درصد بوده است.  یعنی 

پارسال 5/58  میلیارد تن کیلومتر کارکرد خطوط لوله داشتیم. 

 مهمترین برنامه های پیگرانی خطوط لوله نفت خام و فرآورده 
نفتی در سال جاری را تشریح فرمایید؟

- تمامی خطوط لوله به طور معمول ماهی دوبار جهت تمیزسازی پیگرانی 
می شوند. درخصوص پیگرانی هوشمند سال گذشته درمجموع به 1۶ هزار 
برای  ششم  و  پنجم  فازهای  هم  امسال  داریم  برنامه  و  رسیدیم  کیلومتر 
انجام پیگرانی هوشمند مناقصه را برگزار کنیم. در نظر است بخشی را بر 
اساس سیاست وزارت نفت برای ساخت داخل، الزاماتی بگذاریم که انتقال 

تکنولوژی انجام شود تا با کمک سازندگان داخلی انجام دهیم. 

 در شرایط فعلی تعداد مراکز انتقال نفت و وسعت شبکه خطوط 
لوله نفتی ایران چند هزار کیلومتر است؟

نفتي حدود  فرآورده هاي  و  نفت خام  انتقال  لوله  - مجموع طول خطوط 
عملیات  فعال  تاسیسات  و  نفت  انتقال  مرکز   18۶. است  کیلومتر   1400
راهبري این خطوط را به عهده دارند. همچنین شبکه مخابرات صنعتي در 
کنار مسیرهاي خطوط لوله با استفاده از  293 ایستگاه مخابراتی عالوه بر 
عملیات،  و  کنترل  مراکز  و  نفت  انتقال  مراکز  بین  ارتباطي  ایجاد سیستم 
و  صنعتي  واحدهاي  و  شرکتها  به  پیشرفته  مخابرات  خدمات  ارائه  امکان 

برخي از سازمانهاي و مراکز دولتي را فراهم نموده است.

 برای سال 97 بودجه یک هزار و 500 میلیارد تومانی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی از محل 5درصد عوارض توسعه 
که بخش عمده و قابل توجه ای از آن مربوط به حفظ، نگهداشت و 
تعمیرات خطوط لوله نفتی بود حذف شده است. حذف بودجه ها چه 

تاثیری بر وضعیت شبکه انتقال نفت کشور خواهد داشت؟
- کل بودجه سال گذشته برای پروژه های سرمایه ای مربوط به طرح هاي 
نگهداشت و توسعه خطوط لوله این شرکت حدود 450 میلیارد تومان بوده 
که حدود نصف آن تخصیص پیدا کرده است. امسال هم قرار بوده باالی ۶00 
میلیارد تومان باشد که بعید می دانم که نصف این رقم بودجه هم محقق 
شود. امسال در کمیسیون انرژی مجلس بحث 5 درصد عوارض را تصویب 
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کردند ولی در کمیسیون تلفیق مجلس 
این بند از الیحه رد شد که خیلی برای 
ما عجیب بود زیرا این ردیف بودجه ای 
مربوط به نوسازی و بازسازی خطوط لوله 
بود که امسال حذف شد و ما بسیار نگران انجام پروژه هاي نگهداشت 

که دقیقا با حفظ ظرفیت انتقال فعلي مرتبط است هستیم. 
 آیا برای استفاده از ظرفیت های خارجی هم برنامه ای 
دارید تا بتوان ضمن حمایت از ساخت داخل زمینه استفاده 
از فن آوری و تکنولوژی های روز جهان را هم در صنعت انتقال 

نفت کشور فراهم شود؟
- بله. اخیرا قراردادی با یک شرکت انگلیسي منعقد شده که بر اساس 
خطوط  از  کیلومتر   300 روی  اتوماتیک  یاب  نشت  سیستم  یک  آن 
لوله نفت شمال غرب کشور به صورت آزمایشی نصب شده و تا 
یک ماه آینده به صورت رسمی به بهره برداری خواهد رسید، 
این شرکت خارجی پیش از این در ایران سابقه حضور داشته 
از  یاب  بر داشته است. سیستم های نشت  نتایج خوبی در  و 
این پس در پروژه های جدید احداث خطوط لوله انتقال نفت و 
فرآورده های نفتی نصب خواهد شد. عالوه بر  این نوع سیستم 
از  از مشکالت احتمالی ناشی  یابی ما بحث اطالع  های نشت 
برداشت غیر مجاز یا نشت خطوط را با پایش وضعیت کارکرد 

خطوط هم بررسی می کنیم.
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 تولید بنزین یورو 4 کشور از نیمه دوم امسال به حدود ۶5 میلیون لیتر و 
میزان تولید نفت گاز یورو 4 نیز به 50 میلیون لیتر در روز می رسد.

ظرفیت تولید بنزین کشور 80 میلیون لیتر در روز است که به علت تعمیرات 
اساسی برخی پاالیشگاه ها، هم اکنون روزانه حدود 70 میلیون لیتر بنزین 

در کشور تولید می شود.
ظرف روزهای آینده این میزان تولید به 80 میلیون لیتر باز می گردد و با 
این میزان به  تثبیت فاز دوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 

حدود 90 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
شازند،  خمینی)ره(  امام  پاالیشگاه  قدیم  سازی  بنزین  و  تقطیر  واحدهای 
پاالیشگاه  آیزوماکس  و   C.R.U واحدهای  شیراز،  پاالیشگاه  تقطیر  واحد 
اصفهان و واحد C.R.U پاالیشگاه تهران در بهار امسال در تعمیرات اساسی 
به سر می برند که تا چند روز آینده به اتمام خواهد رسید و شرایط تولید 

کشور نیز به پایداری خواهد رسید.

تشریح وضعیت تولید، ارسال خوراک، طرح ها 
و تعمیرات اساسی 10 پاالیشگاه کشور

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
در حال حاضر روزانه حدود 170 هزار بشکه میعانات گازی استحصال شده 
پاالیشگاه  وارد  خوراک  عنوان  به  )عسلویه(  جنوبی  پارس  گازی  میدان  از 
ستاره خلیج فارس می شود که با تثبیت فاز دوم این پاالیشگاه، این میزان 
از نیمه دوم اردیبهشت ماه به 220 تا 240 هزار بشکه در روز خواهد رسید. 

این پاالیشگاه در هر فاز 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 و 4 میلیون لیتر نفت 
گاز یورو 5 تولید خواهد کرد.

پاالیشگاه آبادان
 12 تا   10 بین  کشور)آبادان(  پاالیشگاه  ترین  قدیمی  در  حاضر  حال  در 
در  لیترآن  میلیون   2 بطوریکه   شود،  می  تولید  سبز  بنزین  لیتر  میلیون 
واحد آلکیالسیون قابل تولید می باشد؛ این واحد دارای ظرفیت 12 هزار 

بشکه است.
واحد کت کراکر با ظرفیت 45 هزار بشکه در روز به طور متوسط 4 میلیون 
لیتر بنزین با اکتان 93 و واحد C.R.U با ظرفیت 24 هزار بشکه نیز حدود 3 

میلیون لیتر بنزین تولید می کند.
افزون بر این روزانه 3 میلیون لیتر بنزین از مواد سبک تولید می شود که 
مجموع تولید بنزین این پاالیشگاه را در بهترین حالت به 12 میلیون لیتر 

در روز می رساند. خوراک پاالیشگاه آبادان 380 هزار بشکه در روز است.
و  دوم(  بهبود)فاز  و  توسعه  فاز  دو  شامل  نیز  آبادان  پاالیشگاه  های  طرح 
کاهش نفت کوره )فاز چهارم( می باشد، که فاز 2 شامل واحدهای زیادی 
دوم  فاز  اجرای  است.   ... و  کراکر  هیدرو  ایزومریزاسیون،  تقطیر،  جمله؛  از 
پاالیشگاه آبادان از طریق خط اعتباری چین به میزان 3 میلیارد دالر تامین 
شده است که با هدف جمع آوری واحدهای فرسوده، تثبیت تولید، بهبود 
کمی و کیفی فرآورده های نفتی طراحی و اجرا خواهد شد. افق اجرای این 

طرح چهار ساله است.

افزايش تولید بنزين و نفت گاز 
چشم انداز پیش روی صنعت 
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پاالیشگاه اصفهان
با  لیتر  میلیون   10 حاضر  حال  در  اصفهان  پاالیشگاه  بنزین  فعلی  تولید 
و   C.R.U واحدهای  اساسی  تعمیرات  اتمام  با  که  است   4 یورو  کیفیت 
آیزوماکس و در صورت حل مشکل آب این شرکت، به 11 تا 12 میلیون 

لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
با  جنوبی  و  شمالی  تقطیر  واحد  دو  دارای  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 

خوراک 280 هزار بشکه نفت در روز است.
همچنین دو واحد ویسبریکر )غلظت شکن visbreaker ( به ظرفیت 90 هزار 
بشکه در این پاالیشگاه است که مجموع ظرفیت این پاالیشگاه را به 370 

هزار بشکه در روز می رساند.
در حال حاضر خوراک ورودی پاالیشگاه اصفهان 320 هزار بشکه و تولید 

بنزین آن 10 میلیون لیتر با کیفیت یورو 4 است.
این شرکت دارای یک پروژه تصفیه نفت گاز است که تالش می شود بخش 
مکانیکال آن امسال به سرانجام برسد که و در بهار سال آینده نیز راه اندازی 

خواهد شد.
با بهره برداری از  واحد تصفیه نفت گاز شرکت پاالیش نفت اصفهان،  روزانه 15 

تا 1۶ میلیون لیتر نفت گاز یورو 4 به تولیدات یورو کشور اضافه خواهد کرد. 

پاالیشگاه تبریز
شرکت پاالیش نفت تبریز با خوراک 110 هزار بشکه در روز حدود 3 تا 3.5 
میلیون لیتر بنزین تولید می کند که یک میلیون لیتر آن یورو 4 و مابقی نیز 
بنزین معمولی است. تعمیرات اساسی این شرکت به تیرماه امسال موکول 
شده و پروژه تصفیه نفت گاز آن که در حال انجام است تا اوایل تیرماه به 
بهره برداری خواهد رسید. با راه اندازی واحد تصفیه مذکور روزانه 5 تا ۶ 
میلیون لیتر نفت گاز یورو 4 به چرخه تولید مصرف کشور اضافه خواهد شد.

پاالیشگاه کرمانشاه 
از ظرفیت   ، قدمتی حدود صد سال  دارای  کرمانشاه  نفت  پاالیش  شرکت 

خوراک تصفیه 20 هزار بشکه ای نفت برخوردار است.
در  و  کند  می  تولید  معمولی  بنزین  لیتر  هزار   700 روزانه  پاالیشگاه  این 
محدوده استان کرمانشاه توزیع می شود. برای این شرکت پروژه هایی در 
سریعتر  چه  هر  اعتبار  تامین  رود ضمن  می  انتظار  که  است  تعریف  حال 

نهایی و نافذ گردد.
در این شرکت روزانه 1.5 میلیون لیتر نفت کوره تولید می شود که با اجرای 
توان میزان  نفت کوره، می  تولید  بر کاهش  هرچه سریعتر طرح ها عالوه 
گوگرد بنزین تولیدی آن را از حدود 200ppm  به زیر 50ppm کاهش داد. 

پاالیشگاه شیراز 
شرکت پاالیش نفت شیراز نیز به عنوان یکی از پاالیشگاه های قدیمی، هم 
اکنون روزانه حدود 1.5 میلیون لیتر بنزین معمولی تولید می کند. خوراک 
ورودی به این پاالیشگاه 50 هزار بشکه در روز نفت خام و هفت هزار بشکه 

میعانات گازی است که در مجموع به 57 هزار بشکه در روز می رسد.

پروژه های واحد تصفیه نفتا و واحد ایزومریزاسیون برای این شرکت تعریف 
شده که در صورت اجرا طبق زمان بندی، تا سه سال آینده به نتیجه خواهد 
رسید. با راه اندازی واحد تصفیه نفتا، میزان گوگرد تولید بنزین کاهش می 
یابد و واحد ایزومریزاسیون نیز کیفیت بنزین تولیدی را به استاندارد یورو 

4 ارتقاء خواهد بخشید.

پاالیشگاه بندرعباس
خوراک ورودی به پاالیشگاه بندرعباس حدود 325 هزار بشکه در روز است 

که حدود 11 تا 12 میلیون لیتر بنزین معمولی تولید می کند.
پروژه ساخت واحد ایزومریزاسیون در این شرکت که مراحل پایانی را طی 
می کند تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید؛ انتظار می رود طی2 
یا 3 ماه آینده کاتالیست های این واحد بارگیری شود. با راه اندازی این واحد 

تمام بنزین این پاالیشگاه با استاندارد یورو 4 تولید خواهد شد. 
پروژه تصفیه نفت گاز این شرکت حداکثر در شهریور یا مهرماه امسال به 
بهره برداری خواهد رسید که با راه اندازی آن حدود 12 تا 15 میلیون لیتر 

در روز، نفت گاز یورو 4 به سبد تولیدات یورویی کشور اضافه خواهد شد.

پاالیشگاه الوان
تولید فعلی بنزین شرکت پاالیش نفت الوان حدود 1.5 تا 2 میلیون لیتر 
با کیفیت معمولی و تولید نفت گاز آن 3 میلیون لیتر با استاندارد یورو 4 
در روز است. باقیمانده طرح افزایش کمی و کیفی بنزین پاالیشگاه الوان تا 
تیرماه امسال به بهره برداری می رسد، بطوریکه با اجرای این طرح میزان 
تولید بنزین پاالیشگاه به 3 میلیون لیتر در روز و کیفیت آن نیز به استاندارد 

یورو 4 خواهد رسید.

پاالیشگاه تهران
بنزین تولیدی شرکت پاالیش نفت تهران روزانه ۶.5 میلیون لیتر می باشد 
که بنزن آن دارای انحراف از استاندارد یورو 4 است، به همین منظور برای 
اصالح بنزن بنزین تولیدی این شرکت، قراردادی با یک شرکت ژاپنی منعقد 

شده است که امیدواریم ظرف 2 سال آینده به ثمر برسد.
هم اکنون خوراک ورودی به این پاالیشگاه 250 هزار بشکه در روز است که 
با اجرای طرح های بهینه سازی طی سالهای 8۶ تا 90 ، کیفیت محصوالت 
ارتقاء یافته است، بطوریکه  از سال 91 روزانه 11 میلیون لیتر نفت گاز یورو 

4 را به طور پیوسته تولید می کند.

پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند
هزار  ظرفیت170  با  شازند  )ره(  خمینی  امام  پاالیشگاه  تقطیرقدیم  واحد 
بشکه در روز در حال تعمیر است، و در حال حاضر پاالیشگاه با 80 هزار 

بشکه در روز کار می کند.
واحد بنزین سازی قدیم آن نیز که از ظرفیت 21 هزار بشکه ای برخوردار 
این تعمیرات 21 روزه منظور  ، در حال تعمیرات اساسی است.دوره  است 

شده است، که انتظار می رود تا 20 اردیبهشت ماه به اتمام برسد.
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سالی که بر، طرح های 
در دست توسعه، مهندسی 

و توسعه نفت گذشت
منابع  هم پوشانی  دلیل  به  کارون  غرب  مشترک  میدان های  توسعه 
مهندسی  شرکت  در  توسعه ای  مهم  اهداف  از  عراق،  با  آن  هیدروکربوری 
و توسعه نفت )متن( است. این میادین ظرفیت تولید نفت خام ایران را به 
طور چشمگیری افزایش مي دهد و موجب تقویت جایگاه کشور در بازارهای 

جهاني انرژی می شود. 
بر اساس هدف گذاری انجام شده، تا سال 1397 تولید نفت خام از میادین 
جنوبی،  آزادگان  شمالی،  آزادگان  میدان  پنج  شامل  کارون  غرب  مشترک 
یاران شمالی، یاران جنوبی و یادآوران با ظرفیت نفت درجای ۶4 میلیارد 
بشکه، به 700 هزار بشکه در روز افزایش می یابد. این نشان دهنده اهمیت 
غرب  منطقه  در  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  ای  توسعه  های  فعالیت 

کارون است.
همه طرح های در دست اجرا

میادین  ای  توسعه  های  طرح  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  اکنون  هم 
آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی، یاران جنوبی، یادآوران، آذر 
و میدان گازی کیش را در دست دارد.  بر همین اساس برآن شدیم تا به 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، روند  مناسبت بیست و سومین 

فعالیت های انجام شده طی سال گذشته در شرکت متن را بررسی کنیم. 
پروژه  ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان  به  آزادگان  میدان  میدان  توسعه  طرح 
ایران و حتی در چشم  برای کلیت توسعه صنعت نفت  های شرکت متن، 
انداز کالن اقتصاد ایران بسیار مهم است. تالش های همه جانبه مدیران و 
کارکنان شرکت متن، برای سرعت بخشیدن به این پروژه، امکان فرآورش 
نفت تولیدی تا سقف حدود 130 هزار بشکه در روز )شامل 10 هزار بشکه 
است. همچنین  فرآهم کرده  را  یاران جنوبی(  تولیدی میدان  نفت  روز  در 
 Skid( فرآورشی  سیار  تجهیزات  بکارگیری  با  و  آمده  بعمل  تمهیدات  با 
Mounted( نفت امکان فرآورش کامل 50 هزار بشکه نفت دیگر در روز، تا 

حدود مرداد ماه 97 فرآهم می شود.
فرآورش دغدغه اصلی 

هزار   110 حدود  به  جنوبی  آزادگان  نفتی  میدان  در  نفت  تولید  ظرفیت 
خالی  ظرفیت  از  نفت  این  فرآورش  برای  هم اکنون  است،  رسیده  بشکه  
واحد فرآورش جفیر استفاده می شود، در همین حال قرارداد احداث واحد 
فرآورش مرکزی این میدان امضا و ابالغ شده و به موازات آن، قراردادی نیز 
با ظرفیت50 هزار بشکه نفت  تامین دستگاه های فرآورش سیار  به منظور 
در روز امضا شده است تا با توجه به برنامه افزایش پلکانی تولید در میدان 
واحد  شدن  آماده  از  پیش  تولیدی،  نفت  فرآورش  امکان  جنوبی،  آزادگان 

فرآورش مرکزی فراهم شود.
در میدان نفتی یاران جنوبی که هم اکنون با ظرفیت تولید روزانه 10 هزار 
به  عملیاتی  زیرساخت های  درصد   70 حدود  و  است  مدار  در  نفت  بشکه 
منظور افزایش تولید میدان به 25 هزار بشکه نیز آماده است و در مجموع 
بر اساس طرح اولیه توسعه میدان یاران جنوبی، باید 18 حلقه چاه حفاری 
شود که حفاری ها به طور کامل انجام  شده و بسیاری از چاه ها نیز تجهیز 

شده  است. چند راه مرکزی انتقال نفت نیز آماده است و با تأمین تلمبه ها 
به منظور افزایش ظرفیت انتقال نفت، ظرفیت تولید از این میدان افزایش 

می یابد.
آذر و یک پیمانکار ایرانی دیگر

میدان نفتی آذر با حدود 4 میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا یکی از میادین 
هیدروکربوری مشترک با کشور عراق است که در بلوک اناران واقع در دماغه 
غربی  جنوب  قسمت  )در  عراق  و  ایران  مرز  امتداد  در  و  زاگرس  کوه های 
ایالم( میان دو شهر مهران و دهلران قرار گرفته است. اجرای طرح توسعه 
میدان مشترک آذر با هدف تولید روزانه ۶5 هزار بشکه نفت در چارچوب 
قرارداد بیع متقابل در دستور کار شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کارکنان صنعت نفت و شرکت اویک قرار گرفت و عملیات اجرایی توسعه 
آن به شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر محول شد؛ میدانی که از نظر 
ژئوفیزیک و حفاری از پیچیده ترین میادین نفتی به شمار می رود و از حیث 
شرایط و کیفیت کار با دیگر میادین نفتی ایران تفاوت دارد. در اواخر سال 
از میدان مشترک آذر به میزان 15 هزار بشکه در روز  95، برداشت نفت 
کلید خورد و پس از گذشت حدود 2 ماه، این رقم به 30 هزار بشکه در روز 
افزایش یافت. این طرح توانسته برای 1,۶34 نفر نیرومی بومی اشتغال زایی 
کند؛ به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تا پایان سال 97 به 

تولید نهایی ۶5 هزار بشکه ای خود میرسد.
انتقال نفت تصمیمی استراتژیک

در کنار طرح های توسعه ای، طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال 
نفت خام غرب کارون به عنوان یک طرح استراتژیک، نفت تولیدی میادین 
غرب کارون را به مبادی صادراتی ارسال می کند. این طرح با تالش های 
شرکت متن هم اکنون در آستانه بهره برداری رسمی قرار دارد. شهنازی زاده 
در ارتباط با این طرح گفته است:« ظرفیت این طرح، انتقال 550 هزار بشکه 
نفت سبک و سنگین در فاز نخست است که این رقم در فاز دوم به بیش 
از یک میلیون بشکه می رسد. این طرح، امکان ارسال مجزای نفت سبک و 

سنگین غرب کارون را به مبادی صادراتی فراهم می کند.« 
حمایت از تولید داخل و پیمانکار ایرانی

در روند اجرای پروژه های توسعه ای، شرکت مهندسی و توسعه نفت همواره 
تالش شده است تا از ظرفیت های داخلی بهره برده شود. نورالدین شهنازی 
ارتباط گفته است:« سیاست کلی شرکت متن  این  زاده در مصاحبه ای در 
حمایت از تولید داخلی و همچنین پیمانکاران داخلی به ویژه پیمانکاران بومی 
منطقه است. در این راستا کلیه خدمات پیمانکاری در این شرکت به پیمانکاران 
این میان سهم 72 درصدی  واگذار شده و خواهد شد.« در  توانمند داخلی 

سازندگان داخلی در توسعه میدان یاران شمالی موید این سیاست است.
پیشرفت پروژه ها طبق برنامه، توجه ویژه به ظرفیت های داخلی و اهمیت 
قائل شدن برای مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی در کنار 
هم سبب می شود که روند فعالیت های شرکت مهندسی و توسعه متن در 

سالی که گذشت از دید کارشناسان مثبت ارزیابی شوند. 
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در میان میدان های مشترک غرب کارون، میدان یاران شمالی به لحاظ حجم 
ذخایر نفت درجا کوچکترین میدان به شمار می رفت؛ اما کوچک بودن این 
میدان باعث نشد که وزارت نفت طرح توسعه آن را از اولویت های خود خارج 
کند. شرایط جغرافیایی و اقلیمی این میدان و محصور بودن آن در آب های 
هورالعظیم، طرح توسعه یاران شمالی را تبدیل به پروژه ای خاص کرده بود. 
ساخت تاسیسات تولید و فرآورش نفت خام در میان آب های هورالعظیم، 
تصویری کم نظیر از توسعه همزمان صنعت نفت و صیانت از محیط زیست را 
در ذهن ایجاد کرد. میدان نفتی یاران که با میدان مجنون در عراق مشترک 
تحریم های  با  آن  توسعه  اما  شد،  کشف  شمسی   1388 سال  در  است، 
سختگیرانه علیه صنعت نفت ایران همزمان شد، به همین دلیل بنا شد این 

میدان با توان شرکت های داخلی توسعه یابد.
در همین راستا در سال  1390 قراردادي با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز 
پرشیا از گروه سرمایه گذاری تدبیر، براي میدان یاران شمالی در چارچوب 
یک HOA امضا شد. دکتر سید عباس حسینی، سرپرست طرح توسعه میدان 
یاران شمالی در شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا پای پرسش های ما 

نشست تا از فراز و فرودهای توسعه این میدان بگوید. 
پیمانکاران داخلی شانه به شانه کارفرما

مختلف  مراحل  در  سودآوری   )E&P( تولید  و  اکتشاف  شرکت های  هدف 
دستیابی  طریق  از  چاه ها  و  تجهیزات  تسهیالت،  توسعه  ارزیابی،  اکتشاف، 
نیاز در حوزه های مدیریت  فناوری مورد  و  و دانش  مالی  منابع  بهترین  به 
مخزن و داده ها، مدیریت پروژه و پیمان سپاری و مدیریت دارایی ها و منابع 
بسیار  ریسک  پذیرش  با   )E&P( تولید  و  اکتشاف  شرکت های  است.  مالی 
باالی مراحل و فازهای مختلف چرخه  حیات پروژه های باالدستی نفت و گاز 
ارزیابی و توسعه میادین که زمان  اکتشاف،  با صرف هزینه های هنگفت  و 
بازگشت و رسیدن به نقطه سربه سر )Break Even  Point( آنها بسیار طوالنی 
است و از طریق تجارت دارایی های خود که به صورت پورتفولیوهایی است 

که ریسک را کمینه می سازد، کسب درآمد می کنند.
شرکت های اکتشاف و تولید در سراسر دنیا با پذیرش چنین ریسک های 
باالیی به کمک صنعت نفت می آیند. نگاهی به تاریخ بیش از صدساله صنعت 
نفت در ایران حاکی از آن است که در این صنعت که مزیت رقابتی منحصر 
بهینه ترین  به  باید  و  می شود  محسوب  بین المللی  عرصه  در  کشور  فرد  به 
شکل، تبدیل منابع تجدیدناپذیر به ارزش های پایدار را در اولویت برنامه های 
خود داشته باشد، به دالیل متعدد و مختلف، در گذشته تجربه شکل گیری 
و رشد شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید وجود نداشته است که همین امر 

صدمات و خسارات بسیاری را به کشور وارد کرده است. 
اولین بیع متقابل ایرانی

دکتر حسینی با اشاره به چنین موضوعاتی می افزاید:  »در ایران نیز در زمان 
اوج تحریم ها شرکت های داخلی به کمک صنعت نفت کشور شتافتند و در 
این راستا شرکت نفت و گاز پرشیا اولین شرکتی که بود که یک قرارداد بیع 

متقابل را در دست گرفت و آن را با موفقیت به پایان رساند. «
به گفته سرپرست طرح توسعه میدان یاران شمالی در شرکت توسعه صنعت 
دغدغه ی  ایرانی،  پیمانکار  یک  عنوان  به  »این شرکت  پرشیا:  گاز  و  نفت 
زیادی برای حفظ منابع کشور و اجرای کار در کم ترین زمان و با کم ترین 
قیمت داشت. برآورد کل هزینه سرمایه اي طرح توسعه یاران شمالی حدود 
700 میلیون دالر بود و نحوه تامین اعتبار آن به صورت فاینانس از طریق 
بانک هاي داخلي و صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شد. با برگزاري منظم 
مناقصات و دقت زیاد در مسائل مالی توسط پیمانکار و کارفرما، پروژه میدان 
یاران شمالی برخالف عموم پروژه های بای بک، پایین تر از رقم اولیه و 585 
میلیون دالر تمام شد. «در قراردادهای باي بک پیمانکار پولی دریافت نمي 
کند و فاینانس پروژه را پیمانکار برعهده دارد. سه ماه بعد از تحویل پروژه و 
انجام تست های الزم، به طور معمول پرداخت ها توسط کارفرما به پیمانکار 

آغاز خواهد شد.
راه ورود پول بلوکه شده صندوق توسعه به کشور

 به گفته حسینی: »فاینانس این پروژه از محل دارایی های صندوق توسعه 
ملی در بانکی در چین انجام شد. این پول بلوکه شده بود و برای اولین بار 
شرکت نفت و گاز پرشیا به عنوان یک شرکت خصوصی توانست راهی برای 
ورود این پول به کشور پیدا کند و اولین ال سي این پروژه در نیمه اول سال 
92 گشایش یافت. در نهایت شرکت نفت و گاز پرشیا توانست 400 میلیون 
بانک  از طریق ال سي  با مکانیسم هاي مالي  را  بلوکه ی کشور  دالر پول 

پارسیان از بانک چینی خارج کند. «
آنطور که آقای دکتر حسینی اعتقاد دارند: »تحریم ها انتقال و دسترسي به 
تکنولوژي و استفاده از آخرین دستاوردهاي دنیا را مشکل مي کنند، اما نمي 
تواند پیشرفت ما را متوقف کنند. حضور شرکت هاي خارجي در کنار شرکت 
های ایرانی قطعا کمک خواهد کرد، باعث انتقال تکنولوژي و دانش شده و در 
افزایش ضریب برداشت نیز نقش موثری خواهد داشت. از طرف دیگر تحریم 
باید دانست که امروزه شرکت  اما  ها فاینانس پروژه ها را دشوار می کنند. 
های ایرانی به مرحله ای رسیده اند که تحریم ها هرچند روند انجام کار آن 

ها را دشوار کنند، اما نمی توانند باعث توقف پروژه ها شوند.«

پیشکش پیمانکاران 
داخلی برای توسعه 

میـادين نفت
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سـال 1397 کـه بـه نـام حمایـت از کاالی ایرانـی مزیـن شـده اسـت مـی 
توانـد فرصتـی باشـد بـرای یک نـگاه جدیـد در صنعـت نفت کـه تجهیزات 
مـورد نیـاز ایـن صنعـت را از تولیـد کننـدگان داخلـی تامیـن کنـد. این در 
حالـی اسـت که در حال حاضر بسـیاری از شـرکت ها با تجهیـزات خارجی 
بـه کار خـود ادامـه مـی دهنـد. امـا اکنون کـه این عـزم جدی وجـود دارد 
کـه تجهیـزات صنعـت نفـت در ایـران تولید شـود، مصـرف کننده نیـز باید 
ایـن مسـئولیت را بپذیـرد کـه بایـد از کاالی ایرانـی حمایـت کنـد. در این 
میـان بیـاد گفـت کـه در حـال حاضـر بسـیاری از تجهیـزات مـورد نیـاز 
صنعـت نفـت بـه صـورت کامال بومـی تولید مـی شـوند. در نتیجـه مطلوب 
بـه نظـر مـی رسـد کـه پیکـر صنعـت ملـی نفـت ایـران از بدنـه ای کامـال 

ایرانی تشـکیل شـود.
ایـران بـه عنـوان یکـی از کشـور های دارنـده منابع غنـی نفت و گاز، سـال 
هـا اسـت کـه درآمـد هـای زیـادی را از ایـن حوزه کسـب کـرده اسـت. اما 
یکـی از مسـائلی کـه مـی توانـد ایـن درآمـد زایـی را تقویـت کنـد، کاهش 
هزینـه هـا در صنایـع نفـت و گاز اسـت. یکـی از راهـکار های مهـم کاهش 
هزینـه هـای این صنایع، اسـتفاده از تجهیزات داخل اسـت. چـرا که واردات 
تجهیـزات از شـرکت هـای خارجـی مـی توانـد هزینه هـای گزافـی را برای 

فعـاالن حـوزه بـه همـراه داشـته باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه گفته می 
شـود هـم اکنـون درصـد باالیی از تجهیـزات مورد نیـاز در صنعـت نفت در 
داخـل تولیـد مـی شـود. عالوه بـر این به گفتـه یکـی از مدیران ارشـد این 
حـوزه، تجهیـزات مـورد نیـاز مواد شـیمیایی و کاتالیسـت ها تا پایان سـال 

97 بـه صـورت صـد در صـدی در داخل سـاخته خواهند شـد.
در همیـن راسـتا رضـا خیامیـان، رئیـس هیـات مدیـره انجمـن سـازندگان 
تجهیـزات صنعـت نفـت ایـران )اسـتصنا( و جلیـل سـبحانی مدیـر عامـل 
شـرکت طراحـی، مهندسـی و تامیـن قطعـات و مـواد شـیمیایی صنعـت 
پتروشـیمی )اسـپک( بـا حضـور در یـک نشسـت خبـری اقدامتشـان را در 
راسـتای بومـی سـازی تجهیـزات صنعت نفـت و گاز و پتروشـیمی تشـریح 

کردند.
رضـا خیامیـان در ابتـدا بـا اشـاره بـه این کـه انجمـن سـازندگان تجهیزات 
صنعـت نفـت ایـران دارای 700 عضو اسـت و ایـن اعضا در حـدود ۶0 هزار 
شـغل مسـتقیم و 180 هـزار شـغل غیـر مسـتقیم در کشـور ایجـاد کـرده 
انـد، گفـت: حـدود 100 شـرکت دانـش بنیـان عضـو ایـن انجمن هسـتند 
کـه ایـن شـرکت هـا ایـن توانایـی را دارند کـه بیشـترین تعداد نخبـگان را 

کنند. جـذب 

صددرصد تجهیزات پايین دستی نفت 
در داخل تولید می شود

هاتف فرج اللهی
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وی بـا بیـان ایـن کـه در آسـتانه برگزاری بیسـت و سـومین نمایشـگاه بین 
المللـی نفـت، گاز، پاالیش و پتروشـیمی قـرار داریم، گفـت: پیش بینی می 
شـود کـه بیش از هزار شـرکت ایرانـی و حدود ۶00 شـرکت خارجی از 37 

کشـور دنیا در این نمایشـگاه حضور داشـته باشـند.
رئیـس هیـات مدیـره اسـتصنا همچنیـن در خصـوص تـوان داخلـی تولیـد 
تجهیـزات صنعـت نفـت نیز گفـت: در حـال حاضـر 100 درصـد تجهیزات 
مـورد نیـاز در پایین دسـت صنعـت نفت در داخـل تولید می شـوند. اما در 
صنایـع باالدسـتی نفـت نیز بسـیاری از تجهیزات در داخل تولید می شـوند 
و برخـی از آنهـا کـه نیـاز به سـرمایه و تکنولوژی بسـیاری دارنـد به صورت 

وارداتـی مصرف می شـوند.
وی همچنیـن ادامـه داد: وزیـر نفت اخیرا اعالم کرده اسـت که شـرکت های 
ایرانـی شـش میلیارد دالر در توسـعه میادین سـرمایه  گـذاری کنند. در این 
راسـتا مـا از پیمانـکاران و سـازندگان ایرانـی یـک وندورلیسـت تهیـه کرده 

 ایـم و امیدواریـم این موضوع عملیاتی شـود.  
رییـس هیـات مدیـره انجمن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت با اشـاره به 
شـعار سـال، اظهـار کـرد: سـال حمایـت از کاالی ایرانـی سـه وجـه مصرف 
 کننـده، تولیـد کننـده و دولـت دارد و تولیدکننـده بایـد در سـه زمینـه  
کیفیـت، تحویـل بـه موقـع و قیمـت رقابتـی عملکرد خوبی داشـته باشـد.

خیامیـان بـا تاکیـد بـر این  کـه مصـرف کننـدگان باید سـاخت داخـل را باور 
کننـد، گفـت: ما نسـبت بـه خارجی  هـا ارادت داریم و برای برخـی از کاال های 
خارجـی کـه داخل منـزل داریم فخر می  فروشـیم. باید در ایـن زمینه فرهنگ 
سـازی کنیم. خرید خارجی شـیرین اسـت؛ باید سـازمان  های نظارتی نسـبت 
بـه خریـد خارجـی نظـارت بیشـتری کنند و با کسـی کـه خریـد خارجی می  

کننـد برخـورد کننـد. در حال حاضـر این موضوع برعکس اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر این که دولت در زمینـه حمایت از کاالهای سـاخت داخل 
بایـد نقش تسـهیل  گر داشـته باشـد، ادامـه داد: دولت  ها تاکنـون آنقدر که 
در عمـل مزاحـم تولیـد بودند حامـی نبوده  انـد؛ البته این بـه دولت خاصی 
مربـوط نمـی شـود و در سـال های اخیـر بیشـتر قوانینی که بـرای حمایت 

از تولیـد کننـدگان وضـع شـده انـد بـه مرحله اجـرا نرسـیده اند. عـالوه بر 
ایـن بایـد تفکـر دولتی کـه بـالی اقتصاد ایـران اسـت از بین بـرود و قانون 
بهبـود فضـای کسـب و کار رعایت شـود. این در حالی اسـت کـه این قانون 

تاکنـون تنهـا در حدود 20 درصد اجرایی شـده اسـت.
رییـس هیـات مدیـره انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفت بـا انتقاد 
از عملکـرد صنـدوق توسـعه ملـی، گفـت: در سـال حمایـت از کاالی ایرانی 
صنـدوق توسـعه ملـی بـه کسـی وام مـی  دهـد کـه کاالی خارجـی بخـرد.  
وی همچنیـن در ادامـه گفـت: قراردادهـای مالی در کشـور بایـد به جدیت 
تسـهیل شـوند و از فـاز شـعار خـارج شـویم و بـه عمـل بپردازیم.خیامیـان 
ادامـه داد: کارگـروه  هایـی در کشـور ایجـاد شـده بـرای رفع موانـع تولید و 
آمارهایـی ارائـه مـی  شـود که حاکـی از حمایـت از تولید کنندگان اسـت با 
ایـن حـال از آنجایـی کـه موانـع بانکـی، مالیاتی و بیمـه ای بسـیاری وجود 

دارد ایـن کارگـروه هـا نمـی تواننـد راه به جایـی ببرند.
وی بـا اشـاره بـه کارگـروه ملـی حمایـت از تولیـد، اظهـار کـرد: در ایـن 
کارگـروه جلسـاتی بـرای واحدهایـی کـه مشـکل دارنـد برگـزار شـد که از 
دسـت آنهـا هـم کاری بـر نمـی  آیـد، بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد مـی  کنیم 
کارگـروه فراقانونـی بـرای حـل مشـکالت تولیـد کننـدگان تشـکیل شـود. 
اگـر این مسـاله محقق نشـود مشـکل صنعتگران نیـز برطرف نخواهد شـد. 
رئیـس هیـات مدیره اسـتصنا ادامه داد: این در حالی اسـت کـه اگر خارجی  
هـا بداننـد مـا کاال تولید نمـی  کنیم قیمت  هـای خود را افزایـش می  دهند 

و ایـن بـه ضرر اقتصاد کشـور تمام می شـود.
ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به مشـکل اسـتاندارد ای پـی آر، بیان کـرد: با 
توجـه بـه تحریـم هـا، اسـتاندارد ای پی آر به محصـوالت ایرانـی تعلق نمی 
گیـرد و بـه همین دلیل برای صادرات دچار مشـکل هسـتیم. در این راسـتا 
وزارت نفـت بـا عـراق صحبت کـرده که وندورلیسـت ایرانـی را بپذیرند. اگر 

بپذیرنـد بـا بخش دولتـی آنها مـی  توانیم همـکاری کنیم.
خیامیـان بـا اشـاره بـه عملکـرد توتـال در فـاز 11 پـارس جنوبـی، گفـت: 
توتـال کارهـا را طبـق روال انجـام مـی  دهـد و پیمانـکاران و سـازندگان در 
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مناقصـات شـرکت مـی  کننـد. کار توتـال چـراغ خامـوش جلـو مـی  رود و 
متوقـف نیسـت. وی ادامـه داد: توتال باید 51 درصد از توان ایرانی اسـتفاده 
کند. اگر بیش از 51 درصد اسـتفاده کرد تشـویق می  شـود و اگر اسـتفاده 

نکـرد بایـد پنج درصـد قـرارداد را جریمـه بدهد.
در ادامـه ایـن مراسـم جلیـل سـبحانی مدیرعامل شـرکت اسـپک با اشـاره 
بـه قدمـت 20 سـاله ایـن شـرکت، گفـت: ایـن شـرکت از 9 سـال پیش به 
بخـش خصوصـی واگـذار شـد. وی بـا اشـاره بـه تولیـد کاتالیسـت توسـط 
شـرکت اسـپک، اظهـار کـرد: زمانـی کـه کشـور دچـار تحریـم شـد گفتند 
اگـر کاتالیسـت وارد کشـور نشـود پاالیشـگاه آبادان، پتروشـیمی بنـدر امام 
خمینـی )ره( و بخشـی از پاالیشـگاه کرمانشـاه متوقـف مـی  شـود. در آن 
زمـان کاتالیسـت را با سـختی  های فـراوان وارد کردیم، اما سـرمایه  گذاری 

و برنامـه  ریـزی بـرای تولیـد در کشـور آغاز شـد.
سـبحانی بـا بیـان ایـن  کـه آمریـکا همـواره تولیـد کاتالیسـت را در انحصار 
خـود داشـت، افـزود: در سـال -1390 1391 بـه صـورت پایلـوت نیمـه 
صنعتـی، کاتالیسـت تولیـد بنزین انجام شـد. اوایل کمی مشـکل داشـتیم، 

امـا در حـال حاضـر 10 شـرکت در ایـن زمینـه فعالیـت مـی  کنند. 
وی در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه این که در سـالهای گذشـته به دلیـل نبود 
بنزیـن اسـتاندارد در کشـور بـه شـدت از آلودگـی هـوا رنـج مـی بردیـم، به 
جدیـت روی تولیـد کاتالیسـت هـای بنزین کار شـد و در حـال حاضر بنزین 
یـورو 4 و یـورو 5 در کشـور با کاتالیسـت 100 درصد ایرانی تولید می شـود.

وی ادامـه داد: تولیـد کاتالیسـت در کشـور از خـروج یـک میلیـارد دالر ارز 
از کشـور جلوگیـری مـی  کنـد و باعث می  شـود وزارت نفـت و زیرمجموعه 

هایـش در حـدود ۶0 میلیـارد دالر صادرات داشـته باشـد.
مدیرعامـل شـرکت اسـپک بـا تاکید بـر اهمیت شـرکت  های دانـش بنیان، 
گفـت: دولـت بـدون شـک بایـد شـرکت  های دانـش بنیـان را تقویـت کند 
چـرا کـه تنهـا چیـزی که مـی تواند کشـور را از مشـکالت اقتصـادی نجات 

دهـد، توسـعه شـرکت  هـای دانش بنیان اسـت.
امـا در ادامـه این نشسـت رضا خیامیان، در پاسـخ به پرسـش عصـر اقتصاد 

مبنـی بـر ایـن کـه چـرا با وجـود ایـن کـه درصـد باالیـی از تجهیـزات در 
داخـل تولیـد می شـوند، هنوز بسـیاری از شـرکت ها، تجهیـزات را از خارج 
تامیـن مـی کننـد، گفـت: بسـیاری از شـرکت ها طراحـی اولیـه واحد های 

تولیدیشـان توسـط خارجـی ها طراحی شـده اسـت.
رئیـس هیـات مدیره انجمن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت ایـران ادامه 
داد: عـالوه بـر ایـن مدارکـی کـه وجـود دارد، بیشـتر خارجـی هسـتند. در 
نتیجـه بسـیاری از کارشناسـان و مهندسـان ایـن بـاور و جـرات را ندارنـد 
کـه ایـن مـدارک و طـرح هـا را بـه ایرانی تبدیـل کننـد. برخی نیـز بر این 
باورنـد کـه چـرا باید از محصـوالت ایرانی اسـتفاده کنیم، وقتی در اسـتفاده 
از محصـوالت خارجـی موانـع کمتری وجود دارد. وی افـزود: اخیرا که بحث 
حمایـت از کاالی ایرانـی مطـرح شـده اسـت، مدیـران باید تـالش کنند که 
اسـتفاده از کاالی ایرانـی را توسـعه دهنـد. چـرا کـه مدیران مـی توانند در 

پررنـگ کـردن مصـرف تجهیـزات ایرانی نقشـی به سـزا ایفـا کنند.
خیامیـان خبـر داد: بـا ایـن وجود این تالش وجـود دارد که بـرای کاال های 
خارجـی مصرف شـده، شناسـنامه هـای ایرانی ایجاد شـود تا از ایـن به بعد 

کاالهـای ایرانـی در موارد مورد نیاز مصرف شـود.
جلیـل سـبحانی نیـز در پاسـخ به سـوال عصـر اقتصـاد گفت: شـرکت های 
خارجـی وقتـی الیسـنس مـی دهنـد، اجبار مـی کنند کـه برای اسـتاندارد 
دادن بایـد از تجهیـزات کشـور هایـی کـه مـورد نظـر آنهـا اسـت اسـتفاده 

. شود
مدیـر عامـل اسـپک ادامـه داد: این در حالی اسـت که کشـور ایـران امروزه 
ایـن تـوان را دارد کـه بـه الیسنسـور تبدیل شـود. از این رو گفته می شـود 
کـه بایـد از شـرکت هـای دانـش بنیان حمایـت کرد. چـرا که با این شـیوه 
مـی تـوان به جـای سـفارش دادن به کشـور های خارجـی، تجهیـزات را از 

تامیـن کرد. داخل 
وی همچنیـن در پایـان اعـالم کـرد: به زودی ایران الیسنسـور خواهد شـد 
و دیگـر نیـازی بـه کشـور های خارجـی برای الیسـنس دادن به پاالیشـگاه 

ها نیـازی نخواهـد بود.
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کارنامه درخشان 
صنعت پتروشیمی در سال 96

صنعت پتروشیمی ایران با توجه به ظرفیت های فراوان در مسیر توسعه خود 
درسال 9۶ توانست دستاوردهای ارزشمندی را رقم زده و روند پیشرفت خود 

را تداوم بخشد.
ملی  درآمد  عمده  که  است  زیادی  سال های  ایران  اقتصاد  در  نفت  صنعت 
کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقشی اساسی 
دارد؛ این صنعت به دلیل اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی - که البته 
در سال های اخیر این وابستگی روند کاهشی داشته - همواره به عنوان موتور 
محرک اقتصاد نقش آفرین بوده و از طریق توسعه همکاری های بین المللی، 
نقش موثری در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی و تضمین امنیت ملی 

کشور ایفا کرده است.
از 83۶.47 میلیارد بشکه  برخورداری  به واسطه  ایران  توسعه صنعت نفت 
و  گازی(  میعانات  و  مایعات  خام،  )نفت  مایع  هیدروکربور  درجای  ذخایر 
حدود 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی و با قرار گرفتن در رتبه نخست 
دنیا از حیث برخورداری از مجموع ذخایر هیدروکربوری، در کنار موقعیت 
و  فارس  خلیج  و  خزر  دریای  انرژی  منابع  با  همجواری  نیز  و  ژئوپولیتیک 

دسترسی به آبراه های بین المللی، اهمیتی دوچندان دارد.
بر اساس این گزارش، بارزترین رویدادهای صنعت پتروشیمی در سالی که 

گذشت به شرح ذیل است:

پتروشیمی در افق 1404
به  دستیابی  برای   9۶ سال  در  نیز  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
هدف های کالن خود در افق 1404 که کسب مقام نخست منطقه  در تولید 
محصوالت پتروشیمی از لحاظ ارزش اجرای طرح های جدید )طرح های با 
خوراک گاز عمدتا از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می کنند(، گام 

برداشت.

افتتاح مجتمع پتروشیمی کردستان
در نخستین روز کاری سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، )شنبه، پنجم 
فروردین ماه 9۶( مجتمع پتروشیمی کردستان، بزرگ ترین پروژه صنعتی 
افتتاح  رسمی  طور  به  نفت  وزیر  و  جمهوری  رئیس  حضور  با  استان  این 
برای  عیدی  بهترین  را  جوانان  اشتغال  مراسم،  این  در  روحانی  دکتر  شد. 
در  مقاومتی  اقتصاد  دوازده گانه  از طرح های  مجتمع  این  کرد.  عنوان  خود 
صنعت پتروشیمی بود که به گفته وزیر نفت، با اجرای این طرح، بزرگ ترین 
سرمایه گذاری صنعتی تاریخی این استان صورت گرفته است. این مجتمع 
زنجیره  تکمیل  و  پتروشیمی  پایین دستی  صنایع  بخش  توسعه  بر  افزون 
افزوده  ارزش  و  اشتغال زایی  صادراتی،  جدید  بازارهای  ایجاد  سبب  ارزش، 

بیشتر در کشور به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب ایران می شود.
مجتمع پتروشیمی کردستان با دریافت خوراک از خط لوله اتیلن غرب با 
تولید ساالنه 300 هزار تن پلی اتیلن سبک سبب گسترش زنجیره صنایع 
 257 ارزی  سرمایه گذاری  با  مجتمع  این  می شود.  استان  این  در  تکمیلی 

میلیون یورو و )3800 میلیارد ریال( ساخته شده است.

افتتاح 4 مجتمع پتروشیمی با ارز آوری ساالنه 2 میلیارد دالر
رسمی  بهره برداری  با  ماه  فروردین  در  پتروشیمی  صنعت  در  افتتاح ها  اما 
از پتروشیمی کردستان پایان نپذیرفت و بیست وهفتم این ماه چهار طرح 
 MEGدیگر این صنعت با ارزآوری ساالنه 2 میلیارد دالر افتتاح شدند. واحد
تولید  ظرفیت  با  گالیکول  اتیلن  انواع  تولید  هدف  با  مروارید  پتروشیمی 
ساالنه 540 هزار تن محصول و سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود 
170 میلیون یورو 8900 میلیارد ریال، پلی استایرن انتخاب با ظرفیت تولید 
250 هزار تن در سال پلی استایرن انبساطی با سرمایه گذاری ارزی و ریالی 
به ترتیب حدود 120 میلیون دالر و 2000 میلیارد ریال، فاز 2 پتروشیمی 
هدف  با  خاورمیانه  منطقه  اتیلن  تولیدکننده  بزرگ ترین  عنوان  به  کاویان 
تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب با ظرفیت 
تولید ساالنه یک میلیون تن اتیلن و سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب 
حدود 200 میلیون یورو و 2350 میلیارد ریال و پتروشیمی تخت جمشید 
پارس با هدف تولید انواع محصوالت پلی استایرن به ظرفیت تولید ساالنه 
۶5 هزار تن با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود 40 میلیون یورو 
جمهوری  رئیس  حضور  با  که  بودند  طرحی  چهار  ریال  میلیارد   1350 و 
به  تن  میلیون  در مجموع حدود 2  و  بهره برداری رسیدند  به  نفت  وزیر  و 

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران افزوده شد.

برگزاری همایش با هدف جذب سرمایه خارجی
و  دوم  در   )IPF( ایران  پتروشیمی  صنعت  بین المللی  همایش  سیزدهمین 
خارجی  شرکت   7۶ و  داخلی  شرکت   385 حضور  با  ماه  اردیبهشت  سوم 
برگزار شد که با توجه به سرمایه بر و دانش محور بودن صنعت پتروشیمی، 
هدف از برگزاری این همایش جذب همکاری و سرمایه گذاری های خارجی 
سهولت  و  نو  فناوری های  تأمین  داخلی،  توانمندي های  معرفی  داخلی،  و 

دریافت تسهیالت مالی و پوشش های بیمه ای بین المللی بود.
توافقنامه اصولی توسعه و بهبود فناوری پلی پروپیلن و کاتالیست مرتبط با 
آن نیز در حاشیه این همایش میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

و شرکت نورنر نروژ همسو با توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی امضا شد.

حرکت در مسیر خودکفایی
و  پژوهش  شرکت  پژوهشگران  همت  به  امسال،  ماه  اردیبهشت  اواخر 
فناوری پتروشیمی، گامی دیگر به سوی خودکفایی در صنعت پتروشیمی 
 High اتیلن سنگین  پلی  لوله  تولید گرید جدید  فنی  دانش  بومی سازی  با 

Performance PE100 برداشته شد.

امضای توافق با شرکت ایرلیکوئید
پتروشیمی و شرکت  توافقنامه همکاری شرکت ملی صنایع  مردادماه 9۶، 
لیسانس  ایجاد  برای  ایرلیکوئید  شرکت  با  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش 
مشترک فرآیند تولید پروپیلن از متانول و مهندسی پایه واحد 500 هزار تن 
MTP امضا شد. براساس مذاکراتی که شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

با شرکت های خارجی انجام می دهد، انتقال فناوری ها به شرط بومی سازی 
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انجام خواهد شد که با اجرای این الگو شاهد انتقال فناوری به کشور، فرار از 
خام فروشی، اشتغال زایی، اتصال صنایع باالدست، میان دست و پایین دست 
صنعت پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره پتروشیمی برای کشور 

خواهیم بود.

آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی دهلران
با هفته دولت امسال در شهریور ماه، عملیات اجرایی پتروشیمی  همزمان 
نفت  همراه  گازهای  از  استفاده  و  ارزش  زنجیره  تکمیل  هدف  با  دهلران 
جمع آوری شده از طرح ان جی ال 3100 برای تولید محصوالت پتروشیمی 
و پلیمری آغاز شد. با ارزیابی های صورت گرفته، این مجتمع ظرفیت تولید 
700 هزار تن اتیلن، 150 هزار تن پروپیلن، 50 هزار تن پیرولیز اشباع نشده 
دهلران  پتروشیمی  کامل  بهره برداری  دارد.  را  کوره  سوخت  تن  هزار   ۶ و 

اشتغال زایی 1200 نفر را به طور مستقیم خواهد داشت.

افزایش تولید صنعت پتروشیمی
به  بود  تولید همراه  قابل توجهی در  با رشد  نیز  امسال  صنعت پتروشیمی 
ابتدای  از  پتروشیمی کشور  تولید 11ماهه مجتمع های  نحوی که عملکرد 
محصول  تن  49میلیون  از  بیش  تولید  از  نشان  ماه  بهمن  پایان  تا  امسال 
پتروشیمی می دهد که براساس این عملکرد، تولید 21 مجتمع پتروشیمی 
مستقر در منطقه ماهشهر 17 میلیون و 95۶ هزار تن، تولید 1۶ مجتمع 
پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه حدود 20 میلیون و 88۶ هزار تن و 
 10 حدود  کشور  داخلی  مناطق  در  مستقر  پتروشیمی  مجتمع   21 تولید 

میلیون و 207 هزار تن بوده است.

برگزاری یازدهمین نمایشگاه ایران پالست
یازدهمین نمایشگاه ایران پالست با شعار »بهبود فضای کسب وکار در صنایع 
درصدی   100 از  بیش  رشدی  با  کشور«  پالستیک  و  پتروشیمی  تکمیلی 
در حالی  امسال  مهرماه  کاالیی  گروه  در چهار  حضور شرکت های خارجی 
حضور  نمایشگاه  این  در  جهان  کشور   24 از  نمایندگانی  که  شد  برگزار 
داشتند؛ نمایندگانی از کشورهای آلمان، چین، هند، قبرس، تایوان، فرانسه، 
ایتالیا، کره جنوبی، فنالند، سوئیس، اتریش، صربستان، لوکزامبورگ، بلژیک، 
تایلند، جمهوری چک، یونان، دانمارک، هلند، اسپانیا، امارات متحده عربی، 

ژاپن، ترکیه و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس.
این نمایشگاه با هدف رونق بازار صنعت پالستیک و تسهیل روند بازاریابی 
این صنعت با حضور ۶00 شرکت داخلی و 524 شرکت خارجی برگزار شد.
پالست،  ایران  یازدهم  نمایشگاه  حاشیه  در  که  است  یادآوری  شایان 
به  فرانسه  پالستیک  انجمن صنایع  و  ایران  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 
به  ورود  برای  ایرانی  پالستیکی خودروهای  قطعات  استانداردسازی  منظور 
بازارهای خارجی تفاهم نامه ارتقای سطح علمی و فناورانه شرکت های دانش 

بنیان امضا کردند.

امضای توافقنامه ساخت کارخانه ان جی ال 2300
 در روزهای پایانی مهرماه 9۶، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت و 
پتروشیمی امیرکبیر توافقنامه ساخت کارخانه ان جی ال 2300 را به منظور 
تأمین خوراک پایدار امضا کردند تا بر اساس این توافقنامه، پس از سال ها، 
پایدار،  تأمین خوراک  یعنی  امیرکبیر  پتروشیمی  مهم ترین چالش مجتمع 

رنگ واقعیت به خود گرفته است.

امضای تفاهم نامه ای میان منطقه آزاد قشم و نفت و گاز پارسیان
آبان ماه امسال، با امضای تفاهم نامه ای میان منطقه آزاد قشم و نفت و گاز 

پارسیان، ایجاد  هاب پتروشیمی در قشم کلید خورد. براساس این تفاهم نامه  
این طرح، آغاز شد. همکاری در تهیه  ابتدایی و مطالعاتی  اجرای گام های 
قراردادها، پیشبرد انجام مطالعات طرح جامع  هاب پتروشیمی قشم به وسیله 
شرکت WORLEY PARSONS، تعیین حدود اربعه اراضی این طرح به وسعت 
تقریبی 400 هکتار و پیشبرد انجام مطالعات کالن زیست محیطی و ایمنی 
صنعت  مهم  طرح  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تعهدهای  از  سایت 

پتروشیمی به شمار می آید.

آغاز احداث پتروشیمی کوروش
در نیمه آذرماه امسال، کلنگ احداث پتروشیمی کوروش با سرمایه گذاری 
190 میلیون دالر به منظور تولید ساالنه 150 هزار تن پروپیلن و مشتقات 
انجام  برآورد  براساس  که  شد  زده  زمین  به  ماهشهر  بندر  در  پایین دستی 
شده، ساخت وساز آن 40 ماه به طول خواهد انجامید. پروپیلن یکی از مواد 
پایه برای توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی محسوب می شود که 
خوشبختانه در این پروژه مسیر توسعه پایین دست و تکمیل زنجیره  ارزش 

نیز پیش بینی شده است.

SAC500 امضای قرارداد تجاری سازی کاتالیست
 SAC500 کاتالیست  تجاری سازی  قرارداد   ،9۶ ماه  بهمن  پایانی  هفته 
شد.  امضا  شازند  پتروشیمی  و  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شرکت  بین 
کاتالیست SAC500 از خانواده کاتالیست های زیگلر ناتاست که در فرآیند 
دوغابی تولید پلی اتیلن سنگین قابل استفاده است. این کاتالیست از لحاظ 
واحدهای  در  می تواند  و  است  رقابت  قابل  وارداتی  کاتالیست های  با  فنی 

تولیدی فرآیند هوستالن برای تولید گرید لوله مورد استفاده قرار گیرد.
این کاتالیست قابلیت جایگزینی کاتالسیت های وارداتی مصرفی در واحدهای 
قیمت  مانند  مزیت هایی  از  و  دارد  را  هوستالن  دوغابی  اتیلن سنگین  پلی 
تمام شده به مراتب پایین تر، ضایعات کمتر در مراحل ساخت و مهم تر از 
همه دانش فنی بومی برخوردار است. با دستیابی به این دانش فنی، گامی 
بلند همسو با استقالل علمی مجتمع های پتروشیمی تولیدکننده پلی اتیلن 

سنگین و قطع وابستگی به واردات این محصول برداشته شده است.

افتتاح 3 طرح پایین دستی
هفتم اسفندماه، سه طرح پایین دستی پتروشیمی با ظرفیت 14۶ هزار تن 
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به طور رسمی افتتاح شد. این طرح ها 
شمار  به  پتروشیمی  پایین دستی  و  تکمیلی  صنایع  طرح های  مجموعه  از 

می روند که به طور رسمی افتتاح شدند.
مجموع سرمایه گذاری سه طرح، تصفیه پساب شرکت پتروشیمی مارون به 
بسته بندی  توسعه صنایع  غشایی(،  بیولوژیکی  رآکتور  )فرآیند   MBR روش 
پتروپک و تولید آمیزه ها و مستربچ های پلیمری، 977 میلیارد ریال و 15,1 
ایجاد شد.  آنها، 152 شغل مستقیم  از  با بهره برداری  میلیون دالر است و 
این واحدها ساالنه 14۶ هزار تن آمیزه ها، مستربچ ها و کامپاندهای پلیمری 
و گرانول حاصل از بازیافت کیسه های شیرینگ تولید می کنند و محصول 
آنها در صنایع ساختمانی، خودرو، بسته بندی، نساجی و خانگی کاربرد دارد.

فناوری  و  پژوهش  شرکت  همکاری  قرارداد  امسال،  اسفندماه  نیمه  در 
پتروشیمی و ایرلیکوئید فرانسه برای ایجاد لیسانس مشترک فرآیند تولید 
قرارداد،  این  امضای  با  که  شد  امضا  همکاری  قرارداد  متانول  از  پروپیلن 
نخستین لیسانس واحد صنعتی فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن تحت برند 
PARS MTP قابل ارائه به مشتری می شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

نخستین خریدار این لیسانس خواهد بود تا در قالب یک واحد مرجع بتوانند 
به دیگر متقاضیان ایرانی این لیسانس را اعطا کنند.
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روایتی از یک سال تالش کارکنان شرکت ملی نفت ایران،

عـزم راسخ نفتـی ها 
برای اعتـالی نام ايـران

شرکت ملی نفت ایران به عنوان پرچمدار تولید نفت و گاز و رکن اصلی اقتصاد 
کشورمان، نقش مهمی در معادالت سیاسی و اقتصادی بازی می کند و مبنای ترسیم 

افق های چشم انداز توسعه کشورمان تلقی می شود.
دستیابی به حداکثر تولید صیانتی نفت و گاز، نویدبخش فردایی تازه در عرصه 
تعامالت بین المللی است و فصل نوینی را در توسعه فعالیت های اقتصادی و سیاسی 

این مرز و بوم می گشاید.
رعایت همین اولویت در چشم انداز توسعه ای کشورمان، وزارت نفت را بر آن داشت 
تا در برنامه پنجساله ششم توسعه، هدف گذاری برای افزایش ظرفیت تولید روزانه 
به 4,7 میلیون بشکه نفت، 1.3 میلیارد مترمکعب گاز و 1.1 میلیون بشکه مایعات و 
میعانات گازی را در افق های فراروی خود ترسیم کند و فعالیت های توسعه ای خود 

را در همین چارچوب برنامه ریزی کند.
از همین روی، وزیر نفت در ابتدای آغاز به کار خود در دولت دوازدهم، افزایش 
ظرفیت تولید با اولویت میدان های مشترک نفت و به موازات آن افزایش ضریب 
بازیافت از میدان های نفت و گاز را به عنوان 2 برنامه راهبردی این مجموعه بزرگ 
صنعتی عنوان کرد و طی آن از برنامه ریزی برای تعیین تکلیف تمامی میدان های 

مشترک تا پایان دولت دوازدهم خبر داد.

پارس جنوبی، محور توسعه صنعت نفت
پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، سهم عمده ای از فرآیند توسعه 
میدان های مشترک را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که پیش بینی می 
شود با برنامه ریزی انجام شده در شرکت ملی نفت ایران، پنج فاز پارس جنوبی در 
سال آینده به بهره برداری برسد که با توجه به تجربه شرکت ملی نفت ایران و عزم 
راسخ در بهره برداری از این میدان بزرگ مشترک گازی، نیل به این هدف دور از 

انتظار نخواهد بود.
به  جنوبی  پارس  استاندارد(  فاز   ۶ )معادل  فاز  پنج  که  بود  امسال  ماه  فروردین 
همراه طرح توسعه الیه نفتی این میدان با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسید و بدین ترتیب قطار توسعه پارس جنوبی به ایستگاه پایانی نزدیکتر شد. با 
تکمیل عملیات اجرایی در بخش های خشکی و فراساحل و نیز راه اندازی واحدهای 
فرآیندی و شیرین سازی، 3 طرح توسعه فازهای 17-18 ، 19 و 20-21، از سوی 

کنسرسیومی متشکل از شرکت های ایرانی به بهره برداری رسید.
بیژن زنگنه؛ وزیر نفت در مراسم افتتاحیه این پنج فاز گفته بود که بهره برداری از 11 
فاز استاندارد پارس جنوبی طی 3.5 سال حیات دولت یازدهم، رشد نزدیک به 2.5 
برابری تولید گاز را در پی داشته است و ظرفیت تولید و پاالیش گاز این میدان را از 
240 به 570 میلیون متر مکعب در روز رسانده است؛ این در حالی است که براساس 
آخرین آمار، تولید روزانه گاز پارس جنوبی از 470 میلیون متر مکعب در دی ماه 
سال گذشته با افزایش 83 میلیون متر مکعبی به 553 میلیون متر مکعب در دی 

ماه امسال افزایش یافته است.
درعین حال، بهره برداری از ۶ فاز استاندارد پارس جنوبی، عالوه بر اینکه 150 
میلیون مترمکعب گاز شیرین را به مجموع تولید گاز کشور اضافه کرد، مزیت های 
دیگری نیز برای کشورمان به همراه داشت؛ با بهره برداری از این فازها برای نخستین 
بار تولید از پارس جنوبی اندکی از قطر جلو زد که سند افتخار دیگری برای شرکت 

ملی نفت ایران به شمار می رود.
علی کاردر؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به تولید تجمعی 10۶0 
میلیارد مترمکعبی گاز در میدان گازی پارس جنوبی گفته بود که این میزان تولید 

برای کشور معادل 191 میلیارد دالر درآمدزایی به همراه داشته است.
روند توسعه بزرگترین میدان مشترک گازی ایران و جهان با سرعت در حال انجام 
است و می رود تا با ثبت رکوردهایی جدید، عقب ماندگی کشورمان در برداشت از 

خوان نعمت این میدان عظیم گازی را جبران کند.

افزایش 1.9 برابری تولید از میادین مشترک غرب کارون
اولویت توسعه صنعت نفت در بخش افزایش تولید از میدان های مشترک، عالوه بر 
پارس جنوبی در حوزه میادین نفت خیز نیز لحاظ شده است؛ به طوری که تولید نفت 
خام از میدان های مشترک غرب کارون شامل میدان های یادآوران، یاران و آزادگان 
در دی ماه امسال به 305 هزار بشکه در روز رسیده است؛ این در حالی است که این 
رقم سال گذشته بالغ بر 1۶1 هزار بشکه بوده است و با تداوم روند کنونی پیش بینی 
می شود میزان تولید از این میدان ها در ماه های آینده بین 50 تا ۶0 هزار بشکه 

دیگر افزایش داشته باشد.

کارنامه پربار تولید و صادرات نفت خام
شرکت ملی نفت ایران در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای خود، افزایش سطح تولید 
نفت و گاز را در دستور کار قرار داده است و بنابر برنامه ریزی های انجام شده مصمم 
است تا پایان امسال، رشد 8 درصدی در تولید نفت خام، 17 درصدی در تولید 

گازغنی و 29 درصدی در تولید مایعات و میعانات گازی را تجربه کند.
همچنین انتظار می رود در راستای تحقق تولید صیانتی، تزریق گاز طبیعی به 

میادین نفتی 50 درصد و تزریق آب به بیش از 38 درصد افزایش یابد.
در این میان افزایش تولید از میدان های غرب کارون، میدان آذر و الیه نفتی پارس 
جنوبی به عنوان ارکان اصلی افزایش تولید نفت در نظر گرفته شده است که با تکمیل 
واحدهای فرآورشی و انتقال در آن، برداشت حداکثری از این میدان های مشترک 

ممکن می شود.
در زمینه صادرات نیز، صدور نفت خام در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بالغ 
بر ۶0 هزار بشکه افزایش داشته است که از این رهگذر مجموع صادرات نفت خام و 

میعانات گازی کشورمان را به بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز رسانده است.

شروعی دوباره برای سوآپ نفت خام
با وجود ایجاد یک وقفه ی چند ساله، فعالیت معاوضه نفت خام از دریای خزر در سال 
جاری وارد فاز اجرایی شد و بدین ترتیب گام بلند دیگری در مسیر توسعه صنعت 

نفت برداشته شد.
بر همین اساس مقرر شد تا شرکت سوآپ کننده، کشتی حامل نفت خام حوزه 
شمالی دریای خزر را در بندر نکا تحویل شرکت پایانه های نفتی ایران دهد و در 

مقابل در خلیج فارس معادل حجمی این محموله ها را دریافت کند.
با شروع مجدد این فعالیت ضمن صرفه جویی در هزینه های ارسال نفت خام از 
جنوب کشور به پاالیشگاه های تبریز و تهران، جایگاه راهبردی ایران در همکاری با 
کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز از کریدور شمال - جنوب تقویت خواهد شد.

 امضای بیش از 30 تفاهم نامه و قرارداد
سیاست وزارت نفت در اصالح قراردادها و تعریف مدل جدیدی از قراردادها عامل 
موثری در تسریع روند جذب مشارکت خارجی است و از این رهگذر ضمن انتقال 
فناوری و تجربه روز شرکت های برتر صنعت نفت جهان، با فراهم شدن سرمایه 
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الزم، زمینه برای پیشبرد اهداف توسعه ای صنعت نفت و به ویژه افزایش تولید از 
میادین مشترک فراهم می شود. از این رهگذر شرکت ملی نفت ایران طی یک 
سال گذشته، موافقتنامه ها و تفاهمات توسعه ای متعددی با شرکت های طراز 
اول صنعت نفت در جهان منعقد ساخته و توانسته است توسعه صنعت نفت 

کشورمان را به مسیر اصلی بازگرداند.
امضای بیش از 30 تفاهم نامه و قرارداد، رهاورد این اقدام استراتژیک صنعت 
نفت است. در این بین شرکت های روسی همچون تات نفت، گاز پروم، روسنفت، 
گاز  توتال چین، سفره  اویل و شرکت های دیگری همچون  لوک  زاروبژنفت، 
فرانسه، آنسالدو و انی ایتالیا، راشیگ آلمان، ORG نروژ و برالنژ سنگاپور از جمله 
شرکت های خوشنام بین المللی فعال در صنعت نفت هستند که در سایه انعقاد 
قراردادهای دو و یا چند جانبه، در انتقال دانش فنی به کشورمان نقش آفرینی 

خواهند کرد.

رگ سفید، اژدهایی که خاموش شد
یکی از دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در سال 9۶، مهار فوران چاه شماره 

147 میدان رگ سفید بود که پس از 58 روز به ثمر نشست.
فشار PSI 2400 که باالترین فشار ثبت شده در فوران های کشور به شمار می آید، 
به همراه دمای متغیر بین 1200 تا 1800 درجه سانتیگراد و صوت گوش خراشی 
بالغ بر 180 دسی بل فوران میدان رگ سفید بود، آزمونی دیگر برای سنجش 

غیرت، تعهد و تخصص نفتی ها رقم زد.
با این وجود عملیات مهار این اژدهای سرکش، به مدد دانش بومی و در سایه 
مجاهدت شبانه روزی شماری از زبده ترین کارشناسان و مدیران شرکت های ملی 
نفت ایران، مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران به ثمر رسید و برگ زرین 

دیگری بر افتخارات دومین شرکت بزرگ نفتی دنیا افزود.

گام هایی بلند برای افزایش سهم داخل از توسعه صنعت نفت
شرکت ملی نفت ایران در راستای افزایش سهم داخل از توسعه صنعت نفت، طرح 
بومی سازی 10 گروه خانواده کاالهای صنعت نفت را اجرایی ساخت و در همین 
راستا قرارداد ساخت 3 مجتمع جدید صنعتی برای ساخت لوله های CRA با سهم 

مشارکت مساوی شرکت فوالد اصفهان و شرکت توباچک اسپانیا را نهایی کرد.
اجرای این طرح، عالوه بر آن که گام بلندی در مسیر انتقال دانش فنی ساخت 
لوله های مغزی CRA به داخل کشور به شمار می آید، ایران را به نخستین کشور 
تولید کننده این کاالی راهبردی در منطقه تبدیل خواهد کرد.شرکت ملی نفت 
ایران در راستای تحقق حداکثری سهم داخل از تولید کاالهای موردنیاز صنعت 
نفت؛ در مجموع قراردادهای مربوط به ۶ قلم از این کاالهای پرکاربرد به ارزش 
1.3 میلیارد یورو منعقد شده و در عین حال بسته جدید کاالهای پرمصرف 
صنعت نفت نیز تدوین شده است که هم اکنون در انتظار تصویب نهایی وزیر 

نفت است.
شرکت ملی نفت ایران همچنان بهره برداری از سامانه تامین الکترونیکی کاال را در 

دستور کار قرار داده است و مصمم است تا ضمن غنای بانک اطالعاتی صنعتگران 
صنعت نفت، نظارت دقیقی بر روند خرید و تامین کاال داشته باشد.

نفت در مسیر محرومیت زدایی
نیز در  توسعه ای خود، نقش موثری  اهداف  ایران در کنار  نفت  شرکت ملی 
اجرای طرح های عام المنفعه و محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته 
بازوی  عنوان  به  نفتخیز،  مناطق  عمرانی  های  بر طرح  نظارت  مدیریت  دارد. 
اصلی شرکت ملی نفت ایران در این مسیر طی 15 سال از شروع به کار خود، 
دستاوردهای قابل توجهی در حوزه های مختلف اجتماعی از قبیل حوزه های 
آموزشی، ورزشی، راه و شهرسازی، خدماتی، فرهنگی ، بهداشتی و درمانی، زیر 

ساختی و زیست محیطی داشته است.
انجام 3557 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 1300 میلیارد تومان، ماحصل تحقق 

طرح های توسعه استانی و عدالت محوری در مناطق محروم است.
انجام این تعداد پروژه در حالی صورت می گیرد که از ابتدای امسال عملیات 
اجرایی 545 پروژه دیگر آغاز شده است که به مدد قانون الزام هزینه کرد 3 
درصد از پروژه های توسعه ای در بخش های عمرانی محقق شده است. این 
مدیریت در عین حال در مسیر توانمند سازی جامعه پیرامون صنعت نفت، طرح 
توانمند سازی 2500 نفر در غرب کارون و پارس جنوبی را در دستور کار خود 

قرار داده است.
ارائه این خدمات در حالی صورت می گیرد که براساس سیاست های وزارت نفت، 

توسعه مناطق نفتخیز در اولویت قرار دارند.

توسعه صنعت نفت؛ به شرط تامین منابع مالی
شکی نیست که تامین منابع مالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در 
صنعت نفت و گاز مطرح است؛ اما سهم کم صنعت نفت از سبد بودجه کشور 
باعث شده تا با وجود تمام تالش ها، روند توسعه در این صنعت بنیادین با دشواری 
های زیادی همراه باشد؛ به طوری که به گفته کارشناسان در صورت عدم تامین 
منابع مورد نیاز برای افزایش تولید و نگهداشت نفت و گاز، امکان افت تولید نفت 

کشورمان در آینده وجود خواهد داشت.
با این وجود وزیر نفت از برنامه های در دست این وزارتخانه در جهت تامین منابع 
مالی خبر داده و گفته است که برنامه ریزی مدونی برای بهره مندی از منابع مالی 
مردم و مشارکت آنان در طرح های شرکت ملی نفت ایران در راستای نگهداشت 

و افزایش تولید نفت و گاز انجام شده است.
به گفته وزیر نفت، در صورت تصویب طرح 5.5 میلیارد دالری در حوزه نگهداشت 

و افزایش تولید، گام بلندی در صنعت نفت برداشته خواهد شد.
به نظر می رسد که در صورت مساعدت مجلس و رای مثبت  در عین حال 
نمایندگان خانه ملت به افزایش سهم صنعت نفت از بودجه، قطار توسعه صنعت 
نفت با سرعت بیشتری مسیر توسعه خود را بپیماید. قطاری که سربلندی و 

اعتالی نام ایران را به دنبال خواهد کشید.
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Iran will dedicate about $21 billion in capital expenditure (capex) on oil projects over the next four 
years, according to leading market research and analysis firm GlobalData.
The spending is aimed at ensuring that production grows to around 4.9 million barrel per day 
(bpd) in 2021, the UK-based company said in its latest analysis of the country’s energy plans.
 “Iran is expected to spend $13.1 billion as capex (capital expenditure) on conventional oil and 
$7.9 billion on heavy oil projects during 2018 to 2021, with spending topping in 2019 at $5.7 
billion,” it said.
Iran is one of the cheapest countries in terms of oil and gas production. According to GlobalDa-
ta, average full cycle capex per barrel of oil equivalent for Iran’s oil projects is $3.6.
Onshore projects have an average full cycle capex of $3.0 per barrel of oil equivalent, while 
shallow water projects have an average of $5.3 per barrel of oil equivalent in full cycle capex, 
it said.
This graph by GlobalData shows top 10 producing oil projects in Iran in 2021.
 “Average development break-even price for oil projects in Iran is about $27.6 per barrel. Shallow 
water projects require an oil price of $35.4 per barrel to break even, while the onshore projects have 
a development break-even oil price of $25.5 per barrel.”
By 2021, Iran will have 66 fields producing liquid hydrocarbons, of which 38 and nine are 
conventional and heavy oil fields, while 19 are gas fields producing condensate, the report said.
Iranian officials say the country needs $200 billion of investments for upstream and down-
stream projects by 2021.
The government expected a 2015 nuclear agreement with the West and other countries would 
open the floodgates of foreign investment to the country but concrete dedications have been 
modest so far.
The biggest contract since the lifting of sanctions in 2016 has been with France’s Total to devel-
op part of the massive South Pars gas field at a cost of $4.8 billion.
The country signed three oil deals during the Iranian year which ended last month.
On Monday, Russia’s presidential aide Yuri Ushakov said his country expected to invest more 
than $50 billion in Iran’s oil and gas sector.

Iran to spend 21$ billion 
on oil projects
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Managing director of National Iranian Gas Company 
(NIGC) Hamidreza Araqi said Iran holds one of the 
largest gas pipeline networks in the world.
Addressing a press conference here in Tehran, the 
official said Iran produces 800 million cubic meters 
(MMcm/d) of natural gas per day and supplies it to 
92% of the Iranian population.
According to the report of the public relations of the 
NIGC, he also said that 98 percent of people in the 
urban areas and 76 percent in the rural regions in Iran 
enjoys natural gas at present.
Araqi further put the country’s daily gas production 
at 800 MMcm and said the figure is planned to reach 
1 billion cubic meters (bcm) based on the country’s 
Sixth Five-Year National Development Plan (2016-
2021).
The sixth plan has also envisaged the daily gas export 
of 200 MMcm, he added.
He noted that the work on the sixth national gas pipe-
line with the length of 1000 kilometers is complete by 

80-90 percent and the pipeline will be inaugurated in 
the next calendar year.
Answering a question about NIGC’s gas export prior-
ities, he said: “Supplying gas for domestic consump-
tion in a safe and stable way is of higher significance 
to us, but we have the potential and capacity of ex-
ports.”
He also touched on gas exports to Georgian, saying: 
«Georgia should receive gas from Armenia and Rus-
sia, and the gas we send to Armenia should turn into 
electricity and we will sell it to Georgia, whose pro-
cedure is under way and talks are being held in this 
regard.»
He said: “For gas export to Basra, we have been ready 
since the past two months and it is expected that the 
export will be commenced in the beginning of the next 
[Iranian calendar] year (late March) when the Iraqi 
side will be also ready.”
Araqi added that Iran is planning to become an export-
er of technical and engineering services in gas sector.

Iran holds one of world’s 
largest gas pipeline 

network
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about some sort of “new deal” with Iran, Macron ad-
mitted to the press that he thinks Trump will still aban-
don the accord ahead of the May 12 deadline. Estimates 
from FGE and Gunvor SA say that 500,000 bpd of 
Iranian oil could be at risk this year because of U.S. 
sanctions.
Yemeni attacks on Saudi oil assets increasing. In re-
sponse to the heavy bombardment from Saudi air 
strikes, Yemen have stepped up missile attacks on Saudi 
oil assets, although without much success to date. On 
Monday, Houthi fired missiles at a Saudi oil port near 
the Yemen border. The missiles were intercepted, but 
the increased attacks raise the prospect of some sort of 
damage to Saudi oil infrastructure. For now, this is hav-
ing no effect on supply, but a successful attack would 
add a significant risk premium to oil prices. “Yemen is 
one part of the resurgent fear factor in the market,” said 
Helima Croft, head of global commodity strategy for 

RBC Capital Markets, according to the WSJ.
Canadian oil producers could get some relief from rail. 
Canadian oil producers, slammed by the lack of pipeline 
capacity, could make concessions to the rail industry to 
gain more access to Canadian railways. Rail companies 
typically demand long-term contracts, a practice oil pro-
ducers find too restrictive. But, because the pipeline prob-
lem has grown more acute without any prospect of relief 
in the short run, producers are warming up to the idea 
of moving more oil by rail. Deals signed this year could 
have a longer duration than previous agreements and they 
could contain obligations for oil companies to pay for rail 
capacity even if it goes unused, according to Cenovus 
Energy (NYSE: CVE). “I’m really confident that as we 
move into the second half of the year and into the first half 
of 2019, we’re going to be seeing very material volumes 
of oil moving by rail,” Alex Pourbaix, CEO of Cenovus 
Energy, said on a call with analysts Wednesday.
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to a growing number of refiners, which is giving more 
urgency to the debate because it is undermining the eth-
anol market. Trump is caught between the two sides and 
has tried to avoid making a decision over fears of alien-
ating one of these constituencies.
Chevron evacuates staff from Venezuela. Chevron 
(NYSE: CVX) has come under fire in Venezuela after 
two of its workers were detained by Venezuelan author-
ities. That prompted an evacuation of high level com-
pany officials from the country this week, raising ques-
tions about the longevity of the oil major’s operations 
there. The matter is of utmost important as Chevron and 
other joint venture partners have been critical in keep-
ing Venezuela’s oil production from falling faster than 
it already has. But the attack by the Venezuelan gov-
ernment on Chevron threatens to make a bad situation 
much worse.
PDVSA ordered to pay ConocoPhillips $2 billion. An 

international arbitration court ruled that Venezuela’s 
PDVSA must reimburse ConocoPhillips (NYSE: COP) 
$2 billion related to the early dissolution of their joint 
venture in 2007. The government of the late Hugo 
Chavez expropriated Conoco’s oil assets in the country, 
leading to Conoco’s withdrawal from the country. The 
arbitration decision would seem to bind PDVSA to pay-
ing Conoco, but there is no way to enforce the decision. 
Conoco had been seeking $22 billion in damages.
Japan begins purchasing U.S. LNG. As Dominion Ener-
gy’s (NYSE: D) Cove Point LNG export terminal comes 
online, LNG shipments are beginning to head to Japan, 
which will be “the first of many,” according to the U.S. 
Embassy in Tokyo.
Macron wraps up U.S. trip, but survival of Iran deal 
in doubt. French President Emmanuel Macron made an 
aggressive pitch to President Trump to stick with the 
Iran deal. Despite the bromance and despite comments 
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Oil majors post strongest quarterly earnings in four 
years. First quarter earnings began coming out this 
week from the oil majors, most of whom are posting 
the largest profits in years. Statoil (NYSE: STO), Royal 
Dutch Shell (NYSE: RDS.A), Total SA (NYSE: TOT) 
and ExxonMobil (NYSE: XOM) all reported their 
strongest figures since before the oil market downturn 
began in 2014. All are making more money with oil at 
$65 to $70 today than they were in the pre-2014 envi-
ronment in which oil topped $100 per barrel.
Shell greenlights Vito Gulf of Mexico project. Royal 
Dutch Shell (NYSE: RDS.A) announced the final invest-
ment decision for the Vito project, a deep-water offshore 

development in the Gulf of Mexico. The Anglo-Dutch 
oil major said the project has a breakeven price of about 
$35 per barrel and will produce 100,000 bpd at its peak. 
The project is expected to begin producing in 2021.
Trump squeezed between Big Corn and Big Oil. The 
Trump administration has repeatedly found itself caught 
in the fight between the oil refining and the corn ethanol 
industries, industries that are battling over the renewa-
ble fuels standard (RFS) and how much ethanol refiners 
are required to blend into their fuel mixes. Refiners are 
demanding changes to the rule that requires 10 percent 
ethanol, asking for a rollback. The ethanol industry is 
digging in its heels. The EPA has granted exemptions 
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Oil markets were calm on Friday morning as multiple 
geopolitical tensions around the globe showed signs of 
cooling, reducing the potential impact of geopolitical 
risk on oil prices.
The diplomatic breakthrough on the Korean Peninsula 
is taking away one source of geopolitical risk, at least 
for now, with oil prices dipping in early trading on Fri-
day.
Libya oil exports resume at Es Sider. After a brief out-
age, Libya’s Es Sider export terminal resumed ship-
ments. A pipeline suffered damage from an explosion 
last Saturday, leading to a temporary outage of 80,000 

bpd, but the pipeline has since been repaired. Sepa-
rately, Libya’s eastern military leader, Khalifa Haftar, 
returned to the country after a hiatus in France for med-
ical treatment. His absence fueled speculation about a 
return to instability, which threatened new oil supply 
disruptions.
China’s refinery maintenance. At least six state-owned 
and private oil refineries will shut down in May and 
June for maintenance. The pause could result in a 10 
percent decline in refinery runs, or about 1.09 million 
barrels per day, which could temporarily hit China’s de-
mand for crude oil imports.

 Geopolitical
 Breakthroughs Calm

The Oil Market
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required equipment for LNG projects was mainly im-
ported from German companies. But in a bid to accel-
erate Iran LNG, Iran plans to invite foreign investors 
and proprietors of technology to handle the project. 
Constructing an LNG plant is estimated to cost $700 
to $800 per ton. So far, $2.3 billion has been invested 
in Iran LNG while $4 billion more is needed for the 
startup of the project. A power station, export jetties, 
storage tanks and required land have been prepared for 
the project. Utility projects for Iran LNG have had over 
65% progress; five turbogenerator units have been in-
stalled in the Iran LNG project, two of which have been 
delivered to client. Meantime, the bulk of equipment 
and commodities required in the water desalination unit 
have been purchased and taken to the site.
5mt/y in Phase 1
Once operational, Iran LNG would be producing five 
million tonnes a year of LNG in Phase 1. That would 
earn Iran between $4.5 billion and $5 billion in annual 
revenue. The project is to be funded 70% by foreign 
finance and 30% by NIOC.
Ali Kardor, CEO of NIOC, said talks were under way 
with European and Asian companies for the financ-
ing of the project. He said that some foreign firms had 
shown willingness for direct investment in the project, 
while some others prefer to participate in EPCF con-
tracts. However, he said, some companies prefer to 
strike offtake agreements.
“These agreements are instrumental for us for entering 
the LNG market because LNG supply currently over-
takes its demand; therefore, in a buyer market sellers are 
in competition. It would be a priority for us to find a com-
pany that would directly invest in the project,” he said.
KOGAS Favors Iran LNG
National Iranian Gas Export Company (NIGEC) of-
ficials say natural gas liquefaction plant is planned to 
be financed simultaneously so that a contractor would 
finish it. Meantime, a third company would guarantee 
LNG consignment sales.
A number of qualified foreign companies have ex-
pressed their readiness to set up a joint investment fund 
to handle the three foregoing aspects. European firms 
and powerful Asian companies are willing to operate 

Iran LNG, but the most qualified one with the best pro-
posal would be accepted. For instance, South Korea’s 
gas firm KOGAS recently signed a memorandum of 
understanding with NIGEC. KOGAS is a candidate for 
Iran LNG.
Established in 1983, KOGAS is a leading state-run 
company well-known for its LNG imports worldwide.
Iran LNG comprises three packages; building a natural 
gas liquefaction plant, LNG and LPG storage tanks and 
jetty. In February last year, a $500 million agreement 
was signed with South Korea’s Daelim and Khatam 
al-Anbia Construction Headquarters for the construc-
tion of storage tanks and jetty.
Iran LNG has a production capacity of 10.5 million 
tonnes. The basic design for the project was done by a 
consortium of Japanese and French companies under NI-
GEC supervision. Technical assessment of Iran LNG is 
expected to be over within three months. The feedstock 
envisaged for the Iran LNG plant would be 1,910 million 
standard cubic feet a day of gas for two processing trains. 
The gas would be supplied by South Pars gas field.
Asia-Pacific Market Share
The Asia-Pacific market is currently attracting more 
than 53% of global LNG. Japan and South Korea are 
the world’s top buyers of LNG. Of course leading sup-
pliers like Australia, Malaysia and Indonesia are all lo-
cated in the Asia-Pacific region. Europe comes second 
among LNG importers. 
Growing thirst by China, India and Pakistan for LNG 
heralds a higher future growth in LNG consumption in 
Asia than in Europe.
In 2016, 35 countries were LNG importers. Japan, 
South Korea, China, India and Taiwan were leading 
LNG importers. In Europe, Spain, Britain, France, 
Turkey and Italy are among leading importers. Among 
Iran’s neighbors, Kuwait, Pakistan and the United Arab 
Emirates are key buyers of LNG with Pakistan’s market 
growing rapidly.
With the return of international companies and foreign 
investors, Iran would be able to regain its real standing 
in international transactions and serve as an effective 
player in the natural gas and LNG market in the world.

Iran Petroleum
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World proven crude oil and natural gas reserves have 
grown marginally since a year ago, according to Oil & 
Gas Journal’s annual worldwide survey of reserves.
The latest estimates of natural gas reserves total 6.95 
quadrillion cubic feet, up 46.6 tcf from those reported 
a year ago.
Britain’s giant BP has recognized Iran as the largest 
holder of gas reserves in the world. 
Global LNG sector will grow seven times faster than 
pipeline gas trade and is expected to account for around 
half of all globally traded gas by 2035, up from 32 per-
cent now, according to BP annual Energy Outlook.
Over recent decades, gas trading has been mainly done 
through pipeline. Pundits say the ratio of piped gas to 
LNG is 70/30. But within 25 years, the ratio will change 
to 45/55. It means that LNG will emerge as an effective 
player in global market.
The very significant point with the LNG trade is that 
at least 30% of LNG trading will be on-spot within 25 
years. It means that no agreement would be signed for 
such LNG delivery.
In terms of nature, oil and gas are totally different. Oil 
has to be extracted first and be sold afterwards, but as 
far as gas trading is concerned, an agreement has to be 
signed first to justify gas production. Another differ-
ence lies in the fact that long-term oil agreements are 
three years at most, while gas agreements are struck for 
at least 25 years. Therefore, we are moving towards a 
spot where demand for gas is growing over coming 25 
years. Due to the point that 30% of this trading will be 
on-spot there would be tight rivalry.

Iran LNG Potential
Iran is an influential player in global gas market. It has 
long sought to operate LNG projects.
National Iranian Oil Company (NIOC) had conducted 
studies on Iran’s presence in the global LNG market and 
suggested six projects as follows: Persian LNG with ca-
pacity of 16.2 million tonnes a year, Pars LNG with ca-
pacity of 10 million tonnes a year, Iran LNG with capac-
ity of 10.8 million tonnes a year, North Pars LNG with 
capacity of 20 million tonnes a year, Golshan LNG with 
capacity of 10 million tonnes a year and two small-scale 
LNG projects with a total production capacity of 3 mil-
lion tonnes a year. The projects had been envisaged to 
help Iran produce 70 million tonnes a year of LNG. Had 
the projects become operational on schedule, Iran would 
have been the leading exporter of super-cooled gas.
Until before the toughening of international sanctions 
on Iran in 2010, Iran had designed three LNG projects, 
two of which – Pars LNG and Persian LNG – came to 
a halt after Royal Dutch Shell and France’s Total had 
to leave Iran under the threat of sanctions. However, 
Iran LNG is still under way because of its financing by 
Iranian companies and funds.
Iran is desperately seeking to attract foreign investment 
for Iran LNG, which started in 2007 but has not pro-
gressed more than 40%.
Post-JCPOA Equipment Supply
After Iran’s landmark nuclear deal with six world pow-
ers, dubbed the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), took effect in January 2016 and subsequently 
nuclear-related sanctions were lifted on Iran, most of 

Foreign Firms Ready 
to Finance Iran LNG 
Projects
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Further, as Bloomberg reported following President 
Trump’s tweet, oil in floating storage has declined 
sharply over the past year:
The amount of crude oil in floating storage globally has 
declined to 40.7 million barrels as of April 13, from 
97.2 million barrels at the end of 2016 — a 58 percent 
drop — according to data from Vortexa Ltd.
“Our data does not suggest any recent builds in global 
floating storage volumes,” including in the Middle East, 
cargo-tracking company Kpler SAS said in a research 
note. Combined floating storage and oil in transit fell by 
more than 80 million barrels in the first three months of 
the year, Kpler said.
However, it is true that OPEC’s cuts have helped boost 
oil prices. One could then argue that oil prices are “ar-
tificially very high”, assuming that OPEC would have 
otherwise continued to overproduce and keep prices in 
the $30-$40/bbl range.

High Oil Prices: Then and Now
But would that have necessarily been a good thing? 
Let’s address that.
If a country is a high net importer of crude oil and fin-
ished products, then high oil prices will indeed result 
in a large outflow of dollars. In this case, oil exporters 
benefit at the expense of oil importers.
The Energy Information Administration (EIA) has ex-
plained how oil impacts the U.S. trade deficit:
Crude oil and petroleum products play a significant role 
in the balance of U.S. trade accounts, and the value of 
petroleum trade is sensitive to both changes in price 
and volume. The United States has historically import-
ed more petroleum and petroleum products than it has 
exported. The deficit reached a maximum of $452 bil-
lion in the third quarter of 2008, as a result of a sharp 
run-up in prices.
What has happened since 2008? U.S. net exports of pe-
troleum and petroleum products have steadily declined. In 
2011, the U.S. became a net exporter of finished products 
(e.g., diesel, gasoline, etc.) for the first time since 1949. 
Finished product exports have continued to grow since:
That means that higher oil prices actually decrease our 
trade deficit of finished petroleum products.
That isn’t yet the case when we include petroleum im-
ports and exports, but the situation is headed in that di-
rection.
Long gone are the days when the U.S. had to import 12 

million BPD of crude oil and finished products. At that 
time, high oil prices were indeed a serious drag on the 
U.S. economy. But with U.S. net exports plummeting 
toward zero, this situation is rapidly changing.
The EIA noted as much: “Since 2009, exports of pe-
troleum and petroleum products have played a growing 
role in reducing the overall merchandise trade deficit.”
If the U.S. ultimately becomes a net exporter of crude 
oil and petroleum products, then higher crude oil prices 
will bring more revenue into the U.S. In that case, the 
U.S. will be in the position of many OPEC members, 
with a net benefit to the economy from higher oil prices 
at the expense of oil importers like China.

Remember the Base
Trump might also need reminding that the top three 
oil-producing states in the country — Texas, North Da-
kota, and Alaska — all voted for him. Of the Top 25 
oil-producing states, only California, New Mexico, Col-
orado, and Illinois (at No. 16) voted for Hillary Clinton.
Oil country is Trump country and most of the top 
oil-producing states like high oil prices. Rising oil pric-
es have enabled U.S. shale oil production to rebound 
from the decline it suffered in 2016.
Low oil prices have historically devastated economies 
in states like Texas, which delivered more electoral 
votes to Donald Trump than any other state.

Not All Sectors Benefit
It is important to keep in mind that there are certain sec-
tors that will be harmed by higher oil prices. Companies 
that rely on transportation, like airlines and shipping 
companies, could take a hit. Even refiners are suscepti-
ble to lower margins from rising oil prices. Higher oil 
prices can also reduce discretionary income as consum-
ers pay higher fuel bills.
So it is important to understand the impact of higher 
oil prices on your portfolio. Rising oil prices can be a 
catalyst for profits, but you have to understand which 
sectors are likely to benefit.
In any case, the net impact of higher oil prices on the 
economy is quite different than it was a decade ago. 
And sometime in the not too distant future, high oil 
prices could become a net positive for the U.S. just as 
they are for Saudi Arabia.
Therefore, the notion that high oil prices are necessarily 
bad for the U.S. should be reevaluated.
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The Overstated
Threat Of High 
Oil Prices
A few days ago, Donald Trump tweeted:  “Looks 
like OPEC is at it again. With record amounts of 
Oil all over the place, including the fully loaded 
ships at sea, Oil prices are artificially Very High! 
No good and will not be accepted!”

Record Inventories No More
First off, it is no longer true that there is still re-
cord amounts of oil “all over the place.” A cou-
ple of years ago, global inventories were indeed 
at record highs. There was also a tremendous 
amount of oil in floating storage — the “fully 
loaded ships at sea.”
That’s no longer the case. The production cuts 
from OPEC have reduced crude oil inventories 
back into a normal range. This can be seen in the 
most recent Oil Market Report from the Interna-
tional Energy Agency:
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Iran to Save JCOPA 
Harmless As Long As Oil 
Transactions Persist
A senior Iranian oil official said the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA) would be considered ef-
fective for Iran›s oil industry as long as international 
relations, made possible via the deal, continue.
Addressing a commercial conference in Tehran on 
Saturday, Amir Hossein Zamaninia, deputy petrole-
um minister for international affairs and trading, said, 
«For oil, JCPOA continues to be alive just as long as 
it can allow continuation of international relations.»
«For the oil industry, as long as oil exports are with-
out problems, oil markets receive oil from Iran, we 
easily get our oil revenues, projects are financed, 
oil industry equipment are purchased from world 
markets, and shipments and oil tankers do not get 
bogged down, the JCPOA will be deemed effective, 

and we will pursue our goals with more effort and 
speed.»
Noting that Iran›s oil and gas condensate exports 
rose by 1.018 million barrels a day to 2,418,000 
barrels per day after implementation of the deal, he 
said: «Now, Iran exports an average of over 2.5 mil-
lion barrels of crude oil and gas condensate per day.»
He underlined the 400% increase in oil recovery 
from West Karoon oilfields, adding production form 
the fields has increased from 70,000 b/d in 2013 to 
currently over 300,000 b/d.
Zamaninia also touched on natural gas production 
from South Pars Gas Field, saying production has 
increased from 280 mcm/d to 550 mcm/d and gas 
exports are planned to rise to 60 mcm/d.



47 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی روزنامه عصر اقتصاد

The CEO of National Petrochemical Company (NPC) 
voiced NPC›s support for petrochemical investors and 
licensors. 
Addressing a conference on Iran›s petrochemical in-
dustry in Paris, Reza Norouzzadeh said that the com-
pany is ready to support all forms of cooperation with 
providers of licenses, technology and investment with 
the aim of developing Iran›s petrochemical industry, 
NIPNA reported
The official underlined Iran›s unparalleled status in 
the history of human civilization, saying the country is 
regarded as one of the Middle East region›s influential 
countries in economic and regional equations.
He added: «Iran, besides its vast territory, ancient civ-
ilization, rich culture, young and educated population, 
geographic situation and being a four-season country, 
enjoys vast underground, mineral and hydrocarbon 

resources which have given it an unparalleled status 
among the regional countries.»
In terms of energy sources, Iran ranks first in the 
world›s gas reserves and fourth in the world›s oil re-
serves, he added, saying: «These valuable resources, 
along with the features mentioned above, are of great 
attraction for investment in the oil, gas, and petro-
chemical sectors in our country.»
Norouzzadeh, who is also deputy petroleum minister 
for petrochemical affairs, added: «Now the petro-
chemical industry of Iran, with 50 years of experience, 
has about 72 million tons of installed capacity and 
exports more than 26 million tons of products worth 
around $14 billion. Moreover, more than 100 devel-
opment plans have been defined in the sector; most 
of which are underway and will be operational in the 
coming years.»

NPC ready to support 
Petchem Investors, 
Licensors



Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh 
says Iran is currently exporting upwards of 
2.5 million barrels per day of crude oil and gas 
condensate (ultra-light form of crude).
Speaking to reporters on Monday, the official 
said the recent drop in Iran›s crude exports is 
temporary, saying that the country has now 
ramped up its exports.
He commented on Iran›s latest oil sales, say-
ing: «Iran›s total export of crude oil and gas 
condensate is now more than 2.5 million bar-
rels a day.»
Asked about the fate of South Pars Oil Layer, 
Zangeneh said, «Negotiations for the devel-
opment of the oil layer of South Pars gas field 
with Denmark›s Maersk was halted because 
the company was purchased by France›s Total, 
and we have no plans for assigning Total with 
the project;…and we have not yet received any 
serious proposals in this regard»
Commenting on Iran›s plans to export natural 
gas to Oman, the Iranian Minister of Petroleum 
said the progress of negotiations in this area is 
«very desirable», saying, «Right now, we have 
reached the stage at which tenders will be an-

nounced for the construction of a sea pipeline 
or signing a capital contract with a foreign 
company that will construct the pipeline.»
Responding to a question on rumors about Iran 
offering discounts to its Indian customers, the 
official said: «We have not given India any spe-
cial discounts. Albeit, we need to resort certain 
price policies to be able to stay in the market.»
«We would do whatever necessary to counter 
Trump,» he added, responding to allegations 
that the discounts to India are given as meas-
ures against US President Donald Trump›s an-
ti-Iran policies.
President Trump has until May 12th to decide 
whether to restore US sanctions against Iran.
«We must wait and see what Trump will do. 
We, as the Islamic Republic of Iran, would tap 
all our experiences and potentialities to safe-
guard the country against Trump and would 
not set aside any options,» Mr. Zangeneh said.
Iran and India have agreed on development of 
the Farzad B gas field by Indian companies. 
«Indians will deliver sour gas to us and Iran 
will concern its transmission and swap,» he 
said about the agreement.

Iran 
Exports 
Oil over 
2.5mbd
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عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست

الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد

2- دو هفته نامه »تصمیم«
3- دو هفته نامه »ثروت ملل«

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 
2- سایت مجالت                    

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 

نشانی:  تهران - نرسیده به میدان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 1
تلفن:  7 - 93 52 94 88 )9821+(   نمابر: 447 06 889 )9821+(

www.asre-eghtesad.com
www.asre-eghtesad.com
https://telegram.me/asreeghtesad
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