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اخبار
دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

«گاز» به کاالیی راهبردی در جهان
تبدیل شده است

دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز
(جیییسیاف) نقش کنونی گاز را مانند نقش نفت در قرن
 ۲۰عنوان کرد و گفت :گاز به کاالیی راهبردی در جهان
تبدیل شده است.
محمدحسین عادلی دیروز (سهشنبه ۱۶ ،مهرماه) در
پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو با بیان اینکه «گاز» به
کاالیی راهبردی در جهان تبدیل شده است ،اظهار کرد :گاز
طبیعی تا پیش از سال  ۲۰۰۰بهعنوان یک انرژی داخلی
بوده و حدود  ۶۸درصد تولید گاز در داخل کشورها استفاده
میشد ،اما این کاالی داخلی هماکنون به کاالیی راهبردی
و بینالمللی بدل شده است.
وی نقش کنونی گاز را مانند نقش نفت در قرن ۲۰
عنوان کرد و با بیان اینکه نقش نفت در جهان در حال
کاهش است ،تصریح کرد :بازیگران بزرگ بازار گاز مانند
آمریکا و روسیه هماکنون در یک رقابت شدید اقتصادی و
سیاسی با هم قرار دارند و در واقع گاز به موضوع رقابت و
تنشهای بینالمللی تبدیل شده است.
دبیرکل پیشین جیییسیاف با اشاره به تغییردر
ساختار بازار گاز ،یادآور شد :البته بازار گاز هنوز جهانی
نشده و همچنان بخش قابل توجهی از آن بهصورت خط
لوله است.
عادلی با بیان اینکه اقتصاد دنیا در حال افول است ،به
ذکر آماری از چند موسسه بینالمللی از جمله سازمانتوسعه
و همکاریهای اقتصادی ( )OECDاشاره کرد و افزود:
براساس گزارش این موسسههای بینالمللی ،رشد اقتصاد
جهانی که با کاهش همراه شده است تا سال  ۲۰۲۰افزایش
مییابد.
وی رشد اقتصاد جهان در سال  ۲۰۱۸را  ۳درصد
عنوان کرد و افزود :معتقدم رشد اقتصاد جهانی آنگونه که
موسسات بینالمللی پیشبینی کردند ،قابل تحقق نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران با
طرح این پرسش که چرا اقتصاد دنیا رو به رکورد میرود؟
اظهار کرد :جنگ تجاری چین و آمریکا که در مجموع
 ۴۰درصد تولید ناخالص ملی ( )GDPرا دارند ،موضوع
اروپا و برگزیت و تحریمهای آمریکا که تنها محدود به
ایران نمیشود و بسیاری از شرکتها و کشورهای جهان
را شامل میشود ،سه عامل اصلی رکورد اقتصاد جهان به
شمار میآیند.
وی با اشاره به اینکه بازار گاز در سال  ۲۰۱۸با رشد
پنج درصدی همراه شده که قابل توجه بوده است ،تصریح
کرد :از آن رو عنوان کردم «قابل توجه» که میانگین رشد
گاز در سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۷تنها  ۲.۵درصد بوده است.
عادلی ادامه داد :وضع مساعد آب و هوا ،سیاست
مربوط به تعطیل کردن نیروگاههای با خوراک زغالسنگ و
قیمت پایین گاز سه عامل اصلی رشد بازار گاز بوده است.
وی با بیان اینکه تولید گاز در سالهای اخیر به دلیل
افزایش تولید گاز در آمریکا ،روسیه و استرالیا رشد خوبی
داشته است ،به افزایش  ۱۰درصدی تقاضای گاز طبیعی
مایع شده (الانجی) در اروپا اشاره کرد و افزود :با وجود
آنکه قیمت الانجی آمریکا برای صادرات به اروپا قیمت
باالتری دارد ،اما مورد استقبال بیشتر کشورهای اروپایی
قرار گرفته است.
عادلی با اشاره به اینکه  ۴۲کشور جهان هماکنون وارد
کننده الانجی و  ۲۰کشور تولید کننده الانجی هستند،
یادآور شد ۲۵ :درصد صادرات الانجی هم اکنون بهصورت
تک محموله عرضه میشود ،این در حالی است که نوع
قراردادهای الانجی بلندمدت است.
دبیرکل پیشین جیییسیاف ،سهم گاز در سبد انرژی
جهان را  ۲۲درصد عنوان کرد و گفت :این رقم تا سال
 ۲۰۵۰به  ۲۸درصد میرسد ،یعنی جایگاهی که نفت در
قرن بیستم داشته است ،جغرافیای سیاسی انرژی جهان به
سمت گاز و انرژی تجدیدپذیر در حال حرکت است.
پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو صبح دیروز
با حضور وزیر نفت ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و
شماری از مدیران ارشد صنعت نفت و کارشناسان داخلی
و خارجی حوزه انرژی آغاز بهکار کرد و فردا (چهارشنبه،
 ۱۷مهرماه) به کار خود پایان میدهد .در مجموع دو روز
برگزاری این کنگره پنج نشست تخصصی با عنوانهای
« ۸میلیون بشکه تولید نفت ،ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟»،
«روابط مالی نفت با دولت» و «چالشهای محیط زیستی،
پیشرفت یا عقبگرد»« ،تامین مالی توسعه بخشهای نفت
و نیرو»« ،استارتآپها و زیستبوم نوآوری در صنعت»
برگزار میشود.
اطالعیه شماره  ۹شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران:

اعمال محدودیت بیشتر در کارت
سوخت آزاد جایگاههای عرضه

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطالعیه
شماره  ۹خود از تغییر در میزان سوخت توزیعی با کارت
سوخت آزاد جایگاهداران خبرداد.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران،
در متن این اطالعیه آمده است« :به اطالع هموطنان عزیز
میرساند از دیروز ،سهشنبه ( ۱۶مهرماه) مقدار سوختگیری
با کارت آزاد جایگاهها عرضه در هر بار سوختگیری از ۳۰
لیتر به  ۲۰لیتر کاهش یافت.
به دارندگان خودرو تاکید میشود برای سهولت
در سوختگیری از کارت سوخت شخصی استفاده کنند.
یادآوری میشود مقدار لیتراژ در هر بار سوختگیری با
کارت سوخت شخصی خودروها ،همان  ۶۰لیتر است .در
ضمن چنانچه به هر دلیلی مراجعان محترم کارت سوخت
به همراه نداشته باشند ،در همه جایگاهها کارت سوخت
آزاد موجود است.
از هموطنان محترم درخواست میشود در زمان
مسافرت ،کارت هوشمند سوخت شخصی خود را به همراه
داشته باشند».
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران پیش از
این در اطالعیه شماره  ۶خود ،برای نخستین بار میزان
سوخت توزیعی از طریق کارت سوخت جایگاهداران را از
 ۶۰لیتر به  ۳۰لیتر کاهش داده بود.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،نیز در روزهای اخیر از کاهش
این سهمیه به رقم  ۱۵تا  ۲۰لیتر خبر داده و تاکید کرده
بود این موضوع به هیچ وجه به معنای سهمیهبندی نیست.
وی با اشاره به اینکه کمتر از  ۳تا  ۴درصد خودروها
(کمتر از یک میلیون نفر) کارت سوخت در اختیار ندارند،
تصریح کرده بود :تقریبا برای همه خودروهای کالنشهرها
کارت سوخت صادر شده و کارت هوشمند سوخت برخی
افراد در باجههای پست مانده است که باید آن را دریافت
کنند.

مقاومت صنعت نفت در برابر ضربههای کشنده تحریمها ؛

زنگنه :در فروش محمولههای نفتی باید احتیاط کنیم

ادامه از صفحه اول
به گفته وزیر نفت ،با وجود همه
اینها ،همچنان ظرفیتهای بسیار مهم و
فوقالعادهای در حوزه کشورهای خلیج فارس
و تولیدکنندگان سنتی برای توسعه و تحرک
وجود دارد و نفت کماکان با آن معنای
واقعیاش میتواند محرک و پیشران اقتصاد
ایران باشد.
زنگنه با تأکید بر توسعه جهشی صنایع
باالدستی نفت و گاز و در ادامه تأمین خوراک
و توسعه صنایع باالدست و پاییندست
پتروشیمی و در کل تکمیل زنجیره ارزش در
صنعت نفت اظهار کرد :فعال بودن صنعت
نفت بخش بسیار مهمی از دیگر صنایع کشور
و خدمات فنی و مهندسی را تحریک و فعال
میکند.
وی افزود :حجم سرمایهگذاریهای
نفت طوری است که میتواند بخش عظیمی
از خدمات مهندسی و حتی غیرمهندسی را
فعال کند و حتی در اشتغال کشور نقش
مهمی داشته باشد.
وزیر نفت با بیان اینکه در سال ۸۳
چشمانداز  ۲۰ساله برای کل صنعت نفت
همسو با چشمانداز  ۲۰ساله کشور تهیه
شد ،تصریح کرد :اهداف کالن این چشمانداز
واقعگرایانه و قابل دسترس بود و همه ابعاد
نفت در آن ترسیم شده بود .هماکنون هم
با کمی روزآمد کردن میتوان توقع داشت
که آن اهداف تحقق یابد ،گرچه کشورهای
منطقه بیکار ننشستهاند و در این  ۱۵سال
پیشرفتهای چشمگیری در همه زمینهها
داشتهاند.
نفت در مقابل ضربههای تحریم
مقاومت میکند
زنگنه با اشاره به اینکه هر چند سال یک
بار ضربههای کشندهای به صنعت نفت ایران
وارد میشود ،گفت :تاکنون سعی کردیم از
این ضربهها زنده بیرون بیاییم و این مشکل
را حل کنیم .به هر حال تحریمها بزرگترین
ضربهها را به صنعت نفت وارد میکنند و
جایگاه جهانی ما را کاهش میدهند؛ گرچه
ما مقاومت میکنیم.
وی به زمینههای فعالیت بخش
خصوصی در صنعت نفت اشاره و اظهار
کرد :بخش خصوصی میتواند در زمینه
فعالیتهای پیمانکاری نقشی بسزا داشته
باشد .هماکنون پیمانکاران  EPCدر صنعت
نفت در حال گرفتن نقش قالب هستند ،زیرا
با توجه به نظام اجرایی نفت که نمیخواهد
کار امانی انجام دهد و کارها را کوچک کند
و حتی عملیات نگهداشت تولید را هم که
اقدامی بود که همیشه به صورت امانی انجام
میشد و چند پیمانکار با هم کار میکردند
هماکنون این نظام یک نظام EPC/EPD
است که همه کارها را یک پیمانکار از آغاز
زنجیره تا انتها انجام میدهد و پرداخت
هم تابع تولید است ،نه فقط تابع پیشرفت
فیزیکی طرح.
وزیر نفت ادامه داد :زمینه فعالیت
پیمانکاران در نفت شناختهترین زمینه است
که مهمترین آن در بخش باالدست نفت و
کوچکترینها در شبکههای گازرسانی توزیع
در شهرها و روستاهاست که در حال انجام
است.
زنگنه درباره سرمایهگذاری مستقیم در
صنعت نفت در بخشهای پتروشیمی ،پاالیش
و مایعسازی گاز و زنجیره پاییندستی نفت،
گاز و پتروشیمی افزود :زمینههایی بسیار
خوب و خوراکهای باارزشی وجود دارد که
میتوانیم با سرمایهگذاری در آنها زنجیره
ارزش را تکمیل و تا جایی که ممکن است
از خامفروشی پرهیز کنیم.
وی درباره ساخت تجهیزات و بهویژه
سیستمهای صنعتی مورد نیاز صنعت نفت،
با اشاره به پیشرفتها و چالشهای  ۱۰قلم
کاالهای اولویتدار صنعت نفت گفت :باید
با برنامهریزیهای الزم این کار را تقویت و
تسریع کنیم .این کار آثار مهمی به ویژه در
این شرایط برای ایجاد اشتغال و امید دارد.
تقویت ساخت داخل
و ایجاد اشتغال و امید
وزیر نفت با بیان اینکه در قراردادهای
 EPC/EPDتعدادی کاالها بهطور مشخص
ذکر شده است که پیمانکاران مکلف هستند

از داخل خریداری کنند ،گفت :در بخشهای
زیادی هم تاکنون پیشرفت داشتهایم .آخرین
آن ورقهای مقاوم به اسید و گاز ترش است
که برای نخستین بار خطوط لوله در صنعت
نفت با همکاری فوالد مبارکه و فوالد اکسین
خوزستان برای خط لوله گوره  -جاسک در
حال ساخت است.
زنگنه گفت :سیستمهای مورد نیاز
صنعت را باید در داخل به صورت سیار
( )Skid Mountedبسازیم .مانند
واحدهای بهرهبرداری و نمکزدایی یا
واحدهای فشارافزایی .اینها کار مهمی است
که احتیاج داریم و باید به آن توجه شود.
وی درباره بهینهسازی مصرف انرژی
ادامه داد :این موردی است که میتوانست با
توجه به ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید حجم
عظیمی از کار و فعالیت را برای سازندگان و
شرکتهای خدمات مهندسی ایجاد کند .با
توجه به مشکالتی که در هدفمندی یارانهها
بود و اولویتدهی به هدفمندی یارانهها و
اختصاص منابع برای آن ،این کار تقریبا جز
در بخش قراردادهای باالدستی نفت (IPC
و بیع متقابل) و مقداری هم در بخش گاز،
متوقف شد که باید به این موضوع توجه ویژه
شود.
وزیر نفت درباره شرکتهای اکتشاف
و تولید ( )E&Pایرانی گفت :وزارت نفت
اسامی  ۱۶ ،۱۵شرکت را برای فعالیت در
فعالیتهای اکتشاف و تولید اعالم کرده
است .این شرکتهای میتوانند نقش بسزایی
در آینده کسبوکار صنعت نفت داشته
باشند .حتی در شرایط کنونی تحریم نیز
این شرکتها میتوانند فعالیت خوبی داشته
باشند.
فضای باز صادراتی
به گفته زنگنه ،هم اکنون فضایی باز
برای صادرات فرآوردههای نفتی مانند نفت
گاز ،بنزین ،نفت و کوره و  ...حتی نفت خام و
میعانات گازی وجود دارد.
وی به ابعاد بزرگ صنعت نفت اشاره
کرد و ادامه داد :حضور بخش خصوصی در
این صنعت به سه عامل «توانمندی و ساختار
مدیریتی مناسب»« ،توانمندی فناوری
و تعامل» و «سرمایه کافی و توانمندی
برای تجهیز منابع مالی از بازارهای پولی و
سرمایه» نیاز دارد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه تأمین منابع و
سرمایه در مقیاسهای بزرگ یکی از نیازهای
بخش خصوصی ما برای حضور جدی در
بخش باالدستی نفت و بازرگانی نفت است،
اظهار کرد :تاکنون همه برای تأمین مالی
دنبال صندوق توسعه بودند که این دیگر
جواب نمیدهد .ما باید فکر کنیم چطور
میتوانیم منابع را تأمین کنیم و کمتر به این
موضوع فکر شده است .ما مقداری در نحوه
پرداخت به پیمانکاران در طرحهای EPC/
 EPDتغییر ایجاد کردیم ،حتی بعضی از
پیمانکاران بزرگ ما قادر نیستند خود را با
این رویه هماهنگ کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه میدانم
پیمانکاران مشکالتی دارند ،افزود :الزم
میدانم از هر کسی که چرخی را در این
کشور به گردش در میآورد تشکر کنم و
مشخص است که این کار با چه مشکالت
و مشقتهایی همراه است .اما به هر حال
نمیتوان برای تأمین مالی فقط به دولت اتکا
کرد و وزارت نفت در صورتی در تأمین مالی
به پیمانکاران کمک میکند که خودشان نیز
مقداری آورده داشته باشند.

سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست:

غلظتگوگردسوختتوزیعیدرکالنشهرهافراترازحدمجازاست

سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت :در حال حاضر یکی
از مشکالت سوخت توزیعی در تهران و سایر کالنشهرهای کشور گوگرد است که در بسیاری
از نمونههای امسال فراتر از حد مجاز و بیش از  ۵۰PPMبود.
زهرا سماعی اظهار کرد :سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قوانین باالدستی که
وظیفه رصد کیفیت سوخت توزیعی را بر عهده این سازمان گذاشته است ،دو دستور کار را
برای پایش کیفیت سوخت توزیعی پیگیری میکند که یکی از آنها پایش محتوای گوگرد
در نفت گاز و دیگری پایش محتوای گوگرد در بنزین است.
سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :بر این اساس
در پایش سوخت بنزین سه فاکتور اصلی بنزن ،آروماتیک و گوگرد بررسی میشود .میزان
بنزن و آروماتیک در سوخت بنزین طی سالهای گذشته بسیار فراتر از حد مجاز بود اما
خوشبختانه در حال حاضر تقریبا در محدوده مجاز قرار گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه نمونهبرداریهای بنزین در کشور نشان میدهد که در
شهریور ماه گوگرد  ۸۵درصد نمونهها بین  ۵۰تا  PPM ۲۵۰بود ،تصریح کرد ۱۵ :درصد
نمونهها گوگردی فراتر از  ۲۵۰PPMداشتند.
سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه
نمونهبرداریهای ما در تهران تقریبا با نمونهبرداریهای شرکت کنترل کیفیت هوا مطابقت
دارد ،اظهارکرد :برای مثال غلظت گوگرد پمپ بنزین جایگاه وصال در تهران ۱۶۲PPM
بود .سماعی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از بیش از  ۲۰۰جایگاه عرضه نفت
گاز و پمپ بنزین نمونهبرداری کرده است ،گفت :در رابطه با گوگرد نفت گاز در فروردین
ماه امسال  ۴۴درصد نمونهها کمتر از  ۵۰PPMو در حد مجاز بودند ۴۴ ،درصد دیگر
بین  ۵۰تا  PPM ۲۵۰و  ۱۱درصد بیش از  ۵۰PPMو در اردیبهشت و خرداد ماه نیز
وضعیت تقریبا به همین منوال بود.

بابک زنجانیسنج ندارم
وی با اشاره به رقمهای باال در
قراردادهای فروش نفت ادامه داد :قیمت
فروش کوچکترین محموله نفتی حداقل
 ۵۰میلیون دالر است و وزارت نفت نمیتواند
بهراحتی به کسی اعتماد کند .من بابک
زنجانیسنج ندارم ،در نتیجه باید در فروش
محمولههای نفتی احتیاط کنیم.
وزیر نفت تأکید کرد :باید درباره ایجاد
راهکارهای ابتکاری برای بزرگ کردن اندازه
شرکتها یا متشکل کردن آنها یا همکاری
آنها با یکدیگر و تجهیز منابع آنها و استفاده
از پولهایی که در جامعه است بیشتر تفکر
شود .زنگنه با اشاره اینکه ما باید از ابتکارهای
خودمان در این شرایط دشوار استفاده کنیم،
گفت :همه ما یاد گرفتیم که در شرایط
سخت ،کار و زندگی کنیم و به همین دلیل
هم زنده ماندهایم و مقاومت در شرایط سخت
را یاد گرفتهایم .ما باید مقاومت کنیم و
نگذاریم عدهای به حقوق ملت ایران تجاوز
کنند و ما را تحت فشار قرار دهند.
وی به دستاوردهای صنعت نفت در
این سالهای سخت اشاره و تصریح کرد :من
نیاز کشور را بسیار بیشتر از دستاوردهای
کسبشده تاکنون میدانم ،کارهای بزرگی
انجام شده ،اما باید متناسب با آنچه داریم
و نیاز کشور به یک صنعت خوب و روزآمد
بیشتر کار کنیم.
تولیدات با ارزشتر
در جهش سوم پتروشیمی
وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت
گامهای بزرگی در صنعت پتروشیمی برداشته
است ،افزود :جهش دوم صنعت پتروشیمی تا
پایان سال  ۱۴۰۰به اتمام میرسد و به تولید
این صنعت حدود  ۵۰درصد از نظر ارزشی
افزوده میشود .یعنی ما از  ۱۷میلیارد دالر
کنونی به بیش از  ۲۵میلیارد دالر خواهیم
رسیم و بیش از  ۱۰۰میلیون تن تولید
خواهیم داشت.
زنگنه با اشاره به اینکه در جهش
سوم صنعت پتروشیمی ارزش تولیدات این
صنعت از  ۲۵میلیارد دالر به  ۳۷میلیارد
دالر میرسد ،ادامه داد :به بیش از ۱۳۰
میلیون تن تولید محصوالت پتروشیمی در
این جهش خواهیم رسید که محصوالت
بسیار باارزشتر خواهند بود و بیشتر تولیدات
به جای متانول و اوره ،الفینی خواهند بود.
این حرکت مهمی است که عمده آن از سوی
بخش غیردولتی انجام شده و بخشی هم در
اختیار بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه طرحهای  IPCبا
شرکتهای داخلی و خارجی پیش میرود،
اظهار کرد :ما محوریت کارمان را طرحهای
 EPC/EPDگذاشتهایم که حدود ۶
میلیارد دالر هزینه آن است ۶ .هزار میلیارد
تومان تاکنون قرارداد بستهایم و در هفتههای
آتی  ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر قرارداد
بسته خواهد شد .اینها قراردادهایی است که
ما پرداختهایش را نقدی انجام میدهیم و
تنها تفاوتی که با قراردادهای قبلی دارد این
است که ما تنها براساس پیشرفت فیزیکی
پرداخت نداریم و در صورت رسیدن به
شاخصهای مدنظر ما پرداخت صورت
میگیرد .وزیر نفت مهمترین طرحهای
جمعآوری گازهای مشعل را انجیالهای
 ،۳۲۰۰ ،۳۱۰۰خارک و پاالیش گاز بیدبلند
خلیج فارس عنوان کرد و گفت :در این زمینه
دو قرارداد که با هلدینگ مارون و خلیج
فارس امضا شده ،حدود  ۷.۵میلیارد دالر در

این زمینه سرمایهگذاری شده است .تا سال
 ۱۴۰۰بیش از  ۹۵درصد گازهای همراه نفت
جمعآوری و به عنوان خوراک به پتروشیمی
ها تحویل میشود.
قرارداد توسعه میدان فرزاد A
بهزودی منعقد میشود
زنگنه با اشاره به انعقاد قرارداد توسعه
میدان مشترک بالل ادامه داد :قرارداد میدان
مشترک فرزاد  Aنیز در ماههای آتی بسته
خواهد شد .تقریباً برنامه و تعهد وزارت نفت
درباره میدانهای مشترک به انجام میرسد.
وی با بیان اینکه کارهای بزرگی در
میدانهای مشترک غرب کارون انجام شده
است ،گرچه نمیتوانیم اصل طرحهای
عمدهای را که برای افزایش بازیافت داشته
باشیم اجرا کنیم ،افزود :در این میدان از
 ۷۰هزار بشکه تولید در سال  ۹۲هم اکنون
به ظرفیت تولید بیش از  ۳۵۰هزار بشکه
رسیدهایم و همچنان این روند با حفاری
چاهها و احداث واحدهای تولید و فرآورش در
میدانهای غرب کارون ادامه خواهد داشت.
وزیر نفت با بیان اینکه هماکنون نزدیک
 ۹۵درصد کل کشور تحت پوشش گاز قرار
دارند ،تصریح کرد :کار عظیمی در بخش
گازرسانی شهری و روستایی انجام شده
است که همه هزینه آن از محل صرفهجویی
در مصرف فرآوردههایی که با گاز جایگزین
شدند ،تأمین شد .این کار اشتغال باالیی را
ایجاد کرد و از نظر محیط زیستی نیز بسیار
مهم بود.
زنگنه با اشاره به دستاوردهای کیفی
و کمی در صنعت پاالیش اظهار کرد :برای
نخستین بار امسال با افزایش تولید بنزین
صادرکننده بنزین شدیم .هماکنون بنزین
یورو  ۴و گازوئیل بدون گوگرد در کالنشهرها
توزیع میشود .همه فرآوردههای پاالیشی هم
اکنون مازاد از نیاز داخل تولید و مابقی صادر
میشوند.
وی با بیان اینکه تکمیل پاالیشگاههای
سیراف با ظرفیت  ۳۶۰هزار بشکه در اولویت
وزارت نفت قرار دارد ،گفت :این طرح
زنجیرهای از پاالیشگاه و پتروپاالیش است
که باید ذیل سیراف واحدهای پتروشیمیایی
ایجاد شود ،زیرا تولید اصلی پاالیشگاههای
سیراف نفتا است و ما برای نخستین بار
پاالیشگاه را برای سوخت احداث نکردهایم و
این گام اول آن است و بعد وارد واحدهای
الفینی برای تولید پالستیک و ...میشود.
پیوند باشگاه نفت و نیرو و شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپ
وزیر با بیان اینکه یکی از جوانترین
تیمهای تاریخ صنعت نفت بر مبنای
شایستهساالری در مدیریت صنعت نفت
مستقر شده است ،تصریح کرد :این موضوع
در حال گسترش است و امیدوارم این
مدیریت بهطور کامل به نسل جدیدی از
مدیران جوان شایسته منتقل شود.
زنگنه با تأکید بر حمایت صنعت نفت
از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپ
و استفاده حداکثری از ظرفیتهای این
شرکتها ،ادامه داد :مدت زیادی است
که برای این موضوع و گسترش آن زمان
گذاشتهام و وزارت نفت بهطور جدی دنبال
این موضوع است .البته ممکن است زمانبر
باشد ،اما به هر حال منطقه وسیعی در ری به
این موضوع اختصاص داده شده و هم اکنون
در حال طراحی معماری و تجهیز آن هستیم.
وی با بیان اینکه روزی که باشگاه نفت و
نیرو تشکیل شد ،فکر میکردیم محلی برای
این است که چندصدسال تجربه مدیریتی،
فنی و کارشناسی را در خودش جای میدهد
که به صورت رایگان تجربههای خود را به
کل کشور عرضه کند ،اظهار کرد :اکنون
که فکر میکنم اینها همه مشاوران خوبی
برای شرکتهای شتابدهنده ،استارتآپ و
دانشبنیان هستند که باید این موضوع را در
دستور کار قرار دهیم و از توانمندیهای این
باشگاه و اعضایش استفاده کنیم.
وزیر نفت گفت :شناخته شدن مدیران
و کارشناسان باارزش باشگاه نفت و نیرو
میتواند بسیار کارساز باشد و انشاءاهلل
حرکت مهمی برای تولید ارزش بر مبنای
دانش و فهم ،نه فقط سختافزار انجام گیرد و
از این مسئله حداکثر استفاده را ببریم.

تشریح روندهای جهانی حوزه انرژی در کنگره نفت و نیرو ؛

قرن بیستویکم ،قرن انرژیهای تجدیدپذیر است

مدیرعامل اویک گفت :اگر قرن نوزدهم را قرن زغالسنگ و قرن بیستم را قرن نفت
قلمداد کنیم ،باید قبول کنیم قرن بیستویکم بهویژه نیمه دوم این قرن را باید قرن
انرژیهای تجدیدپذیر و دوره تغییر قدرت در عرصه انرژی در دنیا به شمار آورد .غالمرضا
منوچهری ،معاون سابق توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل اویک ،دیروز
(سهشنبه ۱۶ ،مهرماه) در بخش ارائه سخنرانیهای کلیدی پنجمین کنگره راهبردی نفت
و نیرو ،با موضوع «تحوالت ساختاری در صنعت نفت» گفت :دنیا در آستانه تحول عمده
در بخش انرژی است ،بنابراین بهطور طبیعی اگر این تحوالت را خوب بشناسیم ،میتوانیم
موقعیت کشور را بازبینی و به مسیر توسعه کشور کمک کنیم .وی با بیان اینکه بخش
انرژی دنیا در معرض تحوالت بنیادین قرار دارد ،به تبیین مهمترین روندهای جهانی حوزه انرژی
پرداخت و در این میان به رشد مصرف گاز و متقابال پایین آمدن تقاضا برای نفت و اجبار برای
کاهش مصرف و تولید زغالسنگ ،ظهور انرژیهای تجدیدپذیر و برقی شدن صنایع ،ظهور
منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آمریکای شمالی و تدوین مقررات مربوط به کاهش مصرف
گاز دیاکسیدکربن اشاره کرد .مدیرعامل اویک به کاهش هزینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و
ظهور فناوریهای نو در این عرصه اشاره و تصریح کرد :در  ۱۰سال گذشته ،هزینه تولید انرژی
خورشیدی در جهان حدود  ۷۰درصد و هزینه تولید انرژی بادی حدود  ۳۰درصد کاهش یافته
است و این روند کاهشی ادامه دارد .به گفته وی ،اگر قرن نوزدهم را قرن زغال سنگ و قرن
بیستم را قرن نفت قلمداد کنیم ،باید قبول کنیم قرن بیستویکم بهویژه نیمه دوم این قرن
را باید قرن انرژیهای تجدیدپذیر و دوره تغییر قدرت در عرصه انرژی در دنیا به شمار آورد.
منوچهری ادامه داد :رشد سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز در بازه زمانی  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۵
چندان مطلوب نبوده است و بیشترین سرمایهگذاری را آمریکای شمالی در این زمینه داشته که
سرمایهگذاری انجام شده در این بخش حدود سه برابر سرمایهگذاری در بخش خاورمیانه بوده و
این حجم سرمایهگذاری ،اشتغالزایی قابل توجهی در این بخش به همراه داشته است.
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اخبار
مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی:

ارزش سرمایه انسانی صنعت نفت ما
کمتر از نفتمان نیست

مشاور رئیس مجلس گفت :ارزش و قیمت سرمایه
انسانی صنعت نفت ما از نفت ما کمتر نیست ،چرا نباید
بتوانیم این نیروها را نگه داریم؟ جایی صحبت شد که
چگونه میتوان کاری کرد که آنهایی که از نفت رفتهاند
جذب شوند و برگردند ،بعد گفتیم بهتر است ابتدا تالش
کنیم همین نیروهایی را که هستند نگه داریم.
محمدرضا باهنر ،دیروز (سهشنبه ۱۶ ،مهرماه) در
بخش ارائه سخنرانیهای کلیدی پنجمین کنگره راهبردی
نفت و نیرو ،به مزیتهای ایران از جمله سرمایه انسانی
باهوش و جهادگر ،موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور،
حضور در منطقهای که دوسوم ذخایر متعارف هیدروکربوری
دنیا را در خود جای داده و بهرهمندی از بیشترین ذخایر
هیدروکربوری در سطح جهان اشاره کرد و گفت :تنها یک
درصد افزایش ضریب بازیافت نفت ،بالغ بر  ۷.۵میلیارد
بشکه بر ذخایر قابل استحصال نفت ما میافزاید که با
احتساب قیمت امروز هر بشکه نفت ،سرمایه کالنی خواهد
شد .وی بر ضرورت حاکمیت فضای رقابتی در کشور تاکید
و با بیان اینکه در چنین فضایی ،به سه اصل قیمت ،کیفیت
و سرعت کار توجه میشود ،ادامه داد :باید به کارآفرینان
کشور کمک کنیم از مسیر ناهمواری نظام لخت بوروکراسی
کشور عبور و به وظیفه ملی و مذهبی خود عمل کنند.
مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
گستره فعالیتهای نفت ،گاز و پتروشیمی کشور چه در
بخش تولید و توسعه ،چه در بخش بهرهبرداری و همینطور
در بخش بازرگانی و خدمات بسیار وسیع است ،عنوان
کرد :با بیش از  ۱۰۰سال سابقه در صنعت نفت اگرچه
پیشرفتهای قابل قبولی در این زمینه داشتهایم ،اما اصال
کافی نیست .تومار کارهای انجامشده بلند است ،اما تومار
کارهای بر زمین مانده و مغفولمانده بلندتر است.
باهنر با اشاره به مصرف انرژی روزانه بالغ بر  ۵تا
 ۵.۵میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور گفت :اگر
دستاندرکاران دلواپس نشوند ،حتما اطالعات بهروزی
ندارند .وی با بیان اینکه هزینه تولید هر بشکه نفت که
زمانی حدود  ۳دالر برای هر بشکه بود ،امروز به حدود  ۷تا
 ۸دالر به ازای هر بشکه رسیده است و در سالهای آینده
باز هم افزایش خواهد یافت ،تصریح کرد :این روند را باید به
چرخه اقتصادی درستی برای پیشرانی بخشهای اقتصادی
مختلف کشور تبدیل کنیم.
مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی GDP ،کشور را
حدود  ۴۰۰میلیارد دالر اعالم کرد و گفت :سهم نفت در
اقتصاد کشور میتواند خیلی متنوعتر و متفاوتتر نسبت به
امروز باشد و آیندهپژوهی میتواند در هدایت ما به سمت
استفاده بهتر از سرمایههای کشور در بلندمدت راهگشا باشد.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسان بر ضرورت رفع مشکالت
ساختاری و مدیریتی کشور هم تاکید کرد و افزود :کافی
است یک تومان به قیمت فرآوردههای نفتی کشور اضافه
شود ،همه گردن هم میاندازند .اینها مشکالت رگوالتوری
است که نباید در سطح مدیریتی کشور وجود داشته باشد.
باهنر با بیان اینکه رسوب تفکرهای کمونیستی همچنان
در جریانهای سیاسی مختلف وجود دارد و هنوز بسیاری
نمیتوانند ببینند برخی قدشان زیادی بلند میشود ،ادامه
داد :هزاران میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری داریم ،اما
هم فروشنده و هم خریدار در زندان هستند .هم رئیس
سازمان خصوصیسازی در زندان است و هم سرمایهگذار؛
چه کسی جرات دارد با این شرایط پا پیش بگذارد؟
مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :بعضی از
شرکتهای وابسته به نفت هم میتوانند در بازار سرمایه
عرضه شوند .به آقای رئیسی گفتم در کنار مقابله با فساد،
برای حمایت از سرمایهگذاری پاک نیز یک قرارگاه ایجاد
کند تا افرادی که میخواهند سالم و پاک کار کنند در
اینجا جمع شوند.
پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو از صبح دیروز
(سهشنبه ۱۶ ،مهرماه) آغاز به کار کرده است و امروز
(چهارشنبه ۱۷ ،مهرماه) به کار خود پایان میدهد.

آسیب شدید تحریمهای ضد ایرانی
برای کره جنوبی

پاالیشگران کره جنوبی در پی تحریمهای آمریکا ضد
ایران ،برای یافتن منابع جایگزین میعانات گازی وارداتی از
ایران با چالش روبهرو شدهاند.
به گزارش نشریه نشنال اینترست ،میعانات گازی
وارداتی از ایران برای صنعت پتروشیمی کره جنوبی کاالیی
با ارزش است و هزینههای پنهان واردات میعانات گازی از
آمریکا به جای ایران ،قابل چشمپوشی نخواهد بود و دولت
کره جنوبی باید پاالیشگران نفتی خود را ترغیب کند به
دنبال تنوعبخشی به منابع تأمین این سوخت باشند.
طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا ،کره جنوبی
در سال  ۲۰۱۷میالدی حادود  ۳میلیون بشکه در روز نفت
و میعانات گازی وارد میکرده و پنجمین واردکننده بزرگ
در جهان بوده است .سهم ایران از واردات نفت و میعانات
گازی کره جنوبی در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۱۲درصد بود،
اما پس از وضع تحریمهای آمریکایی این رقم کاهش یافت.
در منطقه  ۳عملیات انتقال گاز ایران انجام شد

پایان عملیات گسترده
تعمیرات خط لوله سوم سراسری

عملیات تعمیرات  ۵۵کیلومتر از خط لوله سوم
سراسری در محدوده مرکز بهرهبرداری خطوط لوله
کوهنمک استان قم با هدف افزایش ایمنی و پایداری شبکه
انتقال گاز انجام شد .به شرکت انتقال گاز ایران ،حیدرعلی
صادقپور ،مدیر منطقه  ۳عملیات انتقال گاز درباره اجرای
این عملیات توضیح داد :تعمیرات خط لوله سوم سراسری
مطابق برنامه زمانبندی و بر اساس گزارش پیگرانی
هوشمند ،در مدت زمان کمتر از پنج ماه با مدیریت مرکز
بهرهبرداری خطوط لوله کوهنمک و با مشارکت مستقیم
مرکز بهرهبرداری خطوط لوله ساوه و پشتیبانی سایر
واحدهای ستادی منطقه  ۳عملیات انتقال گاز به صورت
شبانهروزی و بیوقفه اجرا شد و به پایان رسید.
وی افزود :خط لوله سوم سراسری نقش مهمی در
انتقال گاز به شمال و شرق و غرب کشور دارد و با اجرای
عملیات تعمیرات ،اکنون بدون هیچ محدودیتی عملیاتی
شده است.
مدیر منطقه  ۳عملیات انتقال گاز با اشاره به
صرفهجوییهای انجامشده در بخش مدیریت مصرف گاز در
زمان انجام تعمیرات یادآور شد :عملیات گسترده تعمیرات
خط لوله سوم سراسری در راستای افزایش پایداری شبکه
انتقال گاز انجام شده است.

