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دوهفته نامه
وزیر نفت:

خیز بلند شرکت ملی گاز ایران در زمینه تعامل با شرکت های دانش بنیان و
استارتاپ ها

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران و حامی ساخت داخل
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اخبار
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی خبر داد

نفـت
برگزاری نشست فوقالعاده اوپک  ۳تا  ۴ماه آینده

زنگنه :مذاکرات خوبی در نشست  ۱۷۷اوپک انجام شد

مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران از کاهش مصرف بنزین معادل یک پاالیشگاه ۷۵۰
هزار بشکه ای در هفته نخست اجرای طرح مدیریت مصرف
سوخت در کشور خبر داد.
علیرضا آرمانمقدم در این باره گفت :کاهش تقریبی روزانه ۲۰
میلیون لیتر مصرف بنزین در هفته گذشته معادل ساخت یک
پاالیشگاه نفت خام با ظرفیت  ۷۵۰هزار بشکه در روز است.
وی تاکید کرد :این مقدار کاهش مصرف ،معادل ساخت پاالیشگاه
نفت خامی با ظرفیت  ۷۵۰هزار بشکه در روز (سه برابر پاالیشگاه
تهران) با سرمایهگذاری حدود  ۱۴میلیارد دالر است.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طی اطالعیهای
از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور و سهمیهبندی
بنزین خبر داده بود .این شرکت در اطالعیه شماره هفت خود
در روز گذشته میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای اجرای این
طرح را روزانه  ۷۹میلیون لیتر اعالم کرد.

تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس
جنوبی پایان یافت

رئیس تعمیرات عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس از پایان
تعمیرات اساسی  ۲۲سکوی گازی میدان مشترک پارس جنوبی
خبر داد و گفت :تعمیرات اساسی ساالنه سکوهای دریایی مستقر
در خلیج فارس ،عرضه پایدار و کافی گاز در فصول مختلف سال
به خصوص فصل زمستان را تضمین میکند.
هادی فخرزاده با بیان اینکه گاز طبیعی به عنوان بخش اصلی
سبد انرژی کشور نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز روزافزون
برای داشتن یک منبع انرژی دوستدار محیط زیست ایفا میکند،
افزود :تعمیرات اساسی  ۲۲سکوی گازی خلیج فارس در مدت
 ۱۶۰روز و بیش از  ۸هزار و  ۸۰۰دستور کار شامل تعمیرات
اضطراری و اقدامات پیشگیرانه و نزدیک به  ۷۰هزار نفر ساعت
کار در شرایط ایمن و بدون حادثه انجام شد.
وی با اشاره به روند افزایشی تعداد سکوهای تولیدی پارس
جنوبی در چند سال گذشته خاطرنشان کرد :مقایسه عملکرد
این بخش نشان میدهد تعداد سکوهای تعمیرشده در طول یک
دهه گذشته بیش از  ۱۴۰درصد رشد داشته ،به طوری که از
تعمیر  ۹سکو در سال  ۸۸به  ۲۲سکو در سال  ۹۸رسیده است.
رئیس تعمیرات عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس درباره
میانگین بازه زمانی تعمیرات اساسی سکوهای گازی خلیج فارس
طی یک دهه اخیر بیان کرد :میانگین زمان اورهال هر سکو از
 ۱۷روز در سال  ۱۳۸۸به  ۷روز در سال  ۱۳۹۸کاهش یافته
است که نتیجه دانشافزایی ،بکارگیری تجارب و نکات بازآموزی
شده و راهبری هوشمندانه این شرکت در بخش عملیات تولید
است.
فخرزاده همچنین از برنامهریزی برای استفاده حداکثری از توان
داخلی در ساخت قطعات پرکاربرد در بخش فراساحلی پارس
جنوبی خبر داد و گفت :به حداقل رساندن بازه زمانی تعمیرات
سکوها و باال بردن ضریب اطمینان فعالیتهای اجرایی از نظر
کیفی و کمی از دیگر برنامههای این شرکت به شمار میرود.

طراحی و ساخت یک تجهیز
کاربردی در ملی حفاری

وزیر نفت مذاکرات اوپک را مطلوب عنوان کرد و از
برگزاری نشست فوق العاده کشورهای صادرکننده نفت
در سه الی چهار ماه آینده خبر داد.
بیژن زنگنه پس از حضور کوتاه در هفتمین نشست
وزارتی اوپک و غیراوپک در جمع خبرنگاران در توضیح
نشست  ۱۷۷اوپک اظهار کرد :مذاکرات خوبی در این
نشست انجام شد که به نتایج خوبی رسیدیم و فکر می
کنم که امروز هم به سرعت مسائل دیروز و امروز بین
اوپک و غیراوپک نهایی شود .امیدواریم عکس العملی که
بازار نفت استنباط کرده همانطور که ورای تصمیم بوده،
همان را درک کند .فکر میکنم وضعیت موفقی داشتیم.

کاهش مصرف بنزین کشور معادل یک پاالیشگاه  ۷۵۰هزار
بشکهای

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

وی در مورد اینکه تصمیمی که اوپک گرفت چه میزان
در ثبات قیمت نفت در بلندمدت تأثیر دارد ،افزود:
بیشتر کوتاه مدت نگاه می کنیم ،ما یک جلسه فوق
العاده هم سه الی چهار ماه آینده خواهیم داشت که
دوباره در آن تصمیم خواهیم گرفت.
وزیر نفت در توضیح اینکه چرا نشست  ۱۷۷اوپک بیش
از هفت ساعت طول کشید ،تصریح کرد :بیشتر مشکل
ریاضیات بود.
زنگنه با بیان اینکه توافق انجام شده از سوی دبیرکل
و رئیس دورهای اجالس اوپک پس از دیدار با
کشورهای غیر عضو اوپک اعالم میشود ،تصریح کرد:
ما باید موافقت نهایی کشورهای غیر عضو اوپک را برای

سهمشان در این توافق جدید دریافت کنیم.
وی درباره اینکه آیا مبنای توافق جدید ،تولید سال
 ۲۰۱۸خواهد بود یا سال  ۲۰۱۹گفت :بیشتر از کاهش
واقعی در سال  ۲۰۱۹خواهد بود ،اما میزان آن از سوی
رئیس دورهای اوپک (مانوئل کودو) اعالم میشود.
امیدوارم نیم میلیون بشکه کاهش بیشتر نفت وجود
داشته باشد.
وزیر نفت گفت :نشست اوپک و غیراوپک به سرعت تمام
میشود .فکر میکنم در چند ساعت آینده نتیجه این
نشست اعالم شود.
هفتمین نشست اوپک و غیراوپک دقایقی پیش در وین
پایتخت اتریش آغاز بهکار کرد.

همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود

پترولیوم تیکاف؛ نخستین رویداد نوآوری وزارت نفت
نخستین رویداد نوآوری
وزارت نفت با عنوان
«پترولیوم تیکاف» با محوریت
بههمرسانی حوزههای فناوری
در بخش عرضه و تقاضا و با
حضور شرکتهای فعال در
حوزههای نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی ،با اهدافی
مشتمل بر توسعه ،یادگیری،
کارآمدسازی ،انتخاب و
فرصتسازی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت برگزار
میشود.
مهدی احمدخانبیگی ،مدیرکل امور پژوهش وزارت
نفت در گفتوگو با شانا ،با اعالم این خبر افزود :با توجه
به تأکید مقام عالی وزارت بر شناسایی و آشکارسازی
چالشها و نیازهای نوآورانه شرکتهای تابعه وزارت
نفت ،این رویداد بهعنوان عامل انگیزشی جهت تشکیل
تیمهای جوان و استارتآپی و با هدف ایجاد فرصت
مناسب برای ورود نخبگان کشور به عرصههای کسب
و کار فناورانه در زیست بوم نوآوری تعریف شده است.
وی گفت :این رویداد از چهار بخش اصلی و یک بخش
جانبی مشتمل بر نمایشگاه عرضه فناوری (با حضور
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپ) ،نمایشگاه تقاضای
فناوری (با حضور شرکتهای تابعه وزارت نفت) ،رویداد
«هر چالش-یک راهکار» (با حضور گروههای استارتآپی
و نخبگان) ،رویداد دانشجویی پتروتست و اجرای تور
فناوری ویژه مدیران ارشد بخش عملیات صنعت نفت
تشکیل شده است.
احمدخانبیگی درباره بخش نخست این رویداد یعنی
نمایشگاه عرضه فناوری توضیح داد :در این بخش،
کارگروه ارزیابی معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری
وزارت نفت با دریافت اطالعات از معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی و
همچنین بررسی استارتآپهای موجود در پارکهای
علم و فناوری ،مراکز رشد دانشگاهها و حتی گروههای
مستعد و توانمند کشور که دارای حداقل محصول قابل
ارائه ( )MVPبودهاند ،نسبت به ارزیابی و انتخاب کسب
و کارهای کوچک و متوسط ( )SMEاقدام کرد ه است.
وی با بیان اینکه تالش شده با بهرهمندی از این ظرفیت،
حداقل  ۵۰شرکت دانشبنیان و استارتآپ حائز شرایط
شناسایی شده و در نمایشگاه استقرار یابند ،ادامه داد :با
هدف حمایت از شرکت های استارتآپ و نوپا ،غرفهها
بدون دریافت هزینه به این مجموعهها اختصاص داده
میشود.
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت به توضیحاتی درباره
نمایشگاه تقاضای فناوری نیز پرداخت و گفت :در این

بخش ،شرکتهای تابعه وزارت
نفت برای نخستین بار در
قالب ارائه مشخصات تجهیز،
قطعه و یا ماده شیمیایی
موردنیاز همراه با حضور نفرات
کلیدی و متخصص بخش
عملیات مرتبط با آن تجهیز،
نیازهای خود را به جامعه
هدف (عرضهکنندگان فناوری
و گروههای تحقیقاتی) ارائه و
ضمن برگزاری جلسات  B۲Bدر صورت احراز توانمندی
هر یک از عرضهکنندگان فناوری نسبت به انعقاد
تفاهمنامه یا قرارداد اقدام میکنند.
احمدخانبیگی در ادامه درباره رویداد هر چالش -یک
راهکار ( )Reverse Pitchنیز توضیح داد :در این
رویداد یک چالش اصلی با خصوصیات بین رشتهای و
چند وظیفهای از سوی کمیته برگزاری رویداد با توجه
به چالشهای احصاء شده انتخاب و به گروههای هدف
ارائه میشود .پس از آن راهکارهای فناورانه از سوی
مجموعه های استارتآپ ارائه و بهترین راهکارها بعد
از توسعه فناوری و اثبات قابلیت تجاریسازی به عنوان
راهکار برگزیده انتخاب و انعقاد تفاهمنامه /قرارداد از
سوی شرکتهای تابعه وزارت نفت با مجموعه منتخب
صورت میپذیرد .همچنین در این رویداد تالش شده
است نیازهای واقعی حوزههای عملیات شرکتهای
اصلی و تابعه وزارت نفت در قالب ( RFPدرخواست
ارسال پروپوزال) شناسایی و در دسترس جامعه محققین
و گروههای توانمند کشور قرار گیرد.
وی به رویداد دانشجویی پتروتست هم که با هدف
ایجاد بستر مناسب جهت رشد و تعالی جامعه جوان
و پویای کشور و نیز زمینهسازی جهت انتقال تجربیات
متخصصان خبره صنعت به دانشجویان خالق و
عالقهمند تعریف شده است هم اشاره کرد و درباره
تور فناوری ویژه مدیران ارشد بخش عملیات صنعت
نفت توضیح داد :ارتباط و تعامل نزدیک با مدیران ارشد
بخشهای مختلف صنعت نفت همواره از دغدغههای
اصلی بخشهای عرضه فناوری بوده است .به همین
منظور ،برای نخستین بار در این رویداد تالش شده
است تا با برنامهریزی هدفمند نسبت به حضور مدیران
ارشد عملیاتی از شرکتهای تابعه وزارت نفت در
روزهای برگزاری نمایشگاه و بازدید آنان از غرفههای
مجموعههای حاضر نمایشگاهی همراه با کارگزار فناوری
(بهعنوان نهاد واسط آشنا با نیازمندیهای بخش صنعت
و آگاه از دستاوردهای بخش عرضه) اقدامهای مناسب
صورت گیرد.
پترولیوم تیکاف همزمان با هفته پژوهش در مرکز
همایشهای بینالمللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار
خواهد شد.

بخشی از دستگاه حفاری  ۵۰فتح که در برپایی و ایستایی
دکل نقشی اصلی ایفا میکند ،از سوی متخصصان
شرکت ملی حفاری ایران طراحی و ساخته شد.
علیرضا رضایی ،رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات
حفاری خشکی  ۳-شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد:
بهمنظور استفاده بهینه از امکانات موجود ،نقشههای
اجرایی طراحی و ساخت بخش  A - frameدستگاه
حفاری از سوی متخصصان و کارکنان واحد سازندگی
عملیات –  ۳کلید خورد.
وی افزود :برای ساخت  A - frameبا استفاده از
متریال مشابه و تغییرات جزئی و شبیهسازی در سیستم
نرمافزاری مراحل انجام کار دنبال و مونتاژ اولیه آن در
یارد سازندگی انجام شد.
رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی
–  ۳شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه دستگاه
حفاری  ۵۰فتح هماکنون در عملیات تعمیر چاههای
نفت و گاز کاربرد دارد ،گفت :بهمنظور راهاندازی سریع
دستگاه و پیوست آن به ناوگان عملیاتی شرکت همسو
با وظایف جاری و خدماتدهی این بخش به مناطق
عملیاتی ،ساخت این سازه در اولویت اجرا تعریف شد.
رضایی گفت :پیش از این نیز در اقدامی ابتکاری مبادرت
به تغییر و افزایش ارتفاع دستگاه حفاری  ۸۵فتح کردیم
که این افزایش یک متر ،زمینه کارایی بیشتر دکل را
فراهم آورد.
رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی–
 ۳شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد :همچنین طرح
ل شده که
افزایش ارتفاع دکل حفاری  ۲۰فتح هم اعما 
منتظر آزمایش میدانی آن پس از استقرار دستگاه روی
لوکیشن هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

طرح افزایش و نگهداشت تولید نفت
در آغاجاری وارد فاز اجرا شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت:
با آغاز حفاری دو حلقه چاه تعمیری و  ۹حلقه چاه
توسعهای در مخازن آسماری و بنگستان رامشیر ،طرح
افزایش و نگهداشت توان تولید نفت در حوزه عملیاتی
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری وارد فاز اجرایی
شد.
احمد محمدی اظهار کرد :توسعه مخازن آسماری و
بنگستان رامشیر در قالب یک بسته قراردادی از طرح
توسعه  ۲۸مخزن دنبال میشود و حفاری چاههای آن
آغاز شده است.
وی افزود :با انجام فعالیتهای ترمیمی در مخازن
آسماری و بنگستان رامشیر ،مجموع افزایش تولید و
جبران کاهش تولید آنها به میزان  ۱۹هزار بشکه در
روز خواهد بود.
محمدی گفت :همچنین بسته قراردادی توسعه مخزن
آسماری پازنان نیز نهاییشده و بهزودی اجرای آن به
پیمانکار واجد شرایط واگذار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح
کرد :از مجموع  ۲۸بسته قراردادی برای توسعه مخازن
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،دو بسته قراردادی
شامل آسماری و بنگستان رامشیر و آسماری پازنان در
حوزه عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری
قرار دارد.

گاز

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

توسعه بزرگترین مخزن ذخیرهسازی گاز خاورمیانه کلید خورد
معاون وزیر نفت با تشریح وضع انجام مطالعات و عملیات
اجرایی هفت طرح ذخیره سازی گاز طبیعی از انتخاب
مجری طرح توسعه مخزن ذخیرهسازی گاز شوریجه به
روش  BOTخبر داد و اعالم کرد :حفاری نخستین چاه
ارزیابی در مخزن «قزل تپه» گلستان آغاز شد.
حسن منتظر تربتی در تشریح وضع ساخت و توسعه
پروژه های جدید ذخیرهسازی گاز طبیعی ایران ،گفت:
همزمان با توسعه پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید
گاز طبیعی کشور ،ساخت و بهرهبرداری از طرحهای جدید
ذخیرهسازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفته است.
وی با اعالم این که بهرهبرداری از طرحهای جدید ذخیره
سازی گاز طبیعی ،پایداری و تابآوری شبکه انتقال گاز
ایران را بهویژه در فصول اوج مصرف گاز افزایش میدهد،
تصریح کرد :هماکنون هفت طرح جدید ساخت و توسعه
ذخیره سازی گاز طبیعی در استانهای مختلف کشور در
دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعالم اینکه هم اکنون
حفاری یک حلقه چاه ارزیابی با استقرار دکل حفاری در
حوزه «قزل تپه» گلستان آغاز شده است ،اظهار کرد:
افزون بر این ،تاکنون پیمانکار فاز دوم طرح توسعه میدان

شوریجه به روش  BOTانتخاب شده و فاز دوم طرح توسعه
مخزن ذخیرهسازی گاز سراجه قم نیز به همین روش در
مرحله اعالم انجام مناقصه برای انتخاب پیمانکار است.
منتظر تربتی با تاکید بر اینکه بهزودی مطالعات امکان
سنجی ذخیرهسازی گاز طبیعی در مخازن «باباقیر و
بانکول» با حفر یک حلقه چاه ارزیابی آغاز خواهد شد،
عنوان کرد :پروژه پیش امکانسنجی ذخیرهسازی گاز در
مخزن «مختار» هم در حال اجراست.
تربتی یادآور شد :پروژه امکانسنجی ذخیرهسازی گاز
طبیعی در نصرآباد کاشان هم مراحل پایانی میگذارد و
نتایج آن بهزودی اعالم خواهد شد.

خیز بلند شرکت ملی گاز ایران در زمینه تعامل با شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها
اجرای ایده های دانش
بنیان است ،گفت :در حال
حاضر مجوز تأسیس یک
صندوق با سرمایه 100
میلیارد تومان را داریم
که سرمایهدارهای آن هم
مشخص شده اند و تنها
در انتظار تصویب نهایی آن
هستیم.
این مقام مسئول ادامه داد:
در کشور ما جوانان فهیم کم نیستند ،کسانی که در این
زنجیره علمی کار می کنند و ما میتوانیم به آینده آن ها
امیدوار باشیم.
زنگنه با اشاره به اینکه باید همگی تالش کنیم تا مجموعه
فناورانه صنعت نفت رشد کند ،تصریح کرد :اقالم پر
مصرف که بحث امروز این نشست است ،سادهترین شکل
نیاز ماست که از آنها به عنوان تأمین قطعات یدکی یاد
می کنیم ،چون به هر روی ،میتوانیم به آن دسترسی
پیدا کنیم ،ولی در مورد بخش های دیگر مثل بخش های
پاالیشگاهی باید کار از ابتدا یعنی خرید ،نصب و راه اندازی
و  ...انجام شود.
وزیر نفت خاطر نشان کرد :نفت را باید در جایگاه باالتر دید
و برای راه اندازی کسب و کارهای جدید ،ایده های نوین
داد ،باید نفت ،پاالیش و پخش و پتروشیمی هم به رغم آن
که خصوصی است ،مثل گاز وارد این حیطه شوند ،چون در
اینجا یک بحث مهم ملی مطرح است.
وی در پایان گفت :امیدواریم بتوانیم این انرژی مثبت را
در شما شرکتهای دانش بنیان ،استارتاپها و همچنین
جوانان این مرز و بوم رشد دهیم تا آیندهای زیباتر برای
ایران عزیز بسازند.

در منطقه  ۲عملیات انتقال گاز انجام شد

ایمنسازی  ۶نقطه از خط لوله یکم سراسری انتقال گاز
کارکنان منطقه  ۲عملیات انتقال گاز با تکیه بر نتایج
پیگرانی هوشمند ۶ ،نقطه از خط لوله اول سراسری انتقال
گاز را که دچار آسیب و خوردگی شده بود ،شناسایی و
ایمنسازی کردند.
مجتبی گلستانه ،مدیر منطقه  ۲عملیات انتقال گاز گفت:
با تالش کارکنان معاونت عملیات خطوط لوله و بر اساس
نتایج گزارشهای پیگ هوشمند و مشخص شدن پدیده
خوردگی ۶ ،نقطه از خط اول سراسری انتقال گاز شناسایی
و ایمنسازی شد.
وی مراحل انجام این پروژه را اجرا و تعویض  ۷۵متر

طی  ۶سال اخیر صورت گرفت

اتصال بیش از  ۱۲۰۰روستای خراسان رضوی به شبکه سراسری گاز
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی از گازرسانی
به بیش از یکهزار و  ۲۰۰روستای این استان طی  ۶سال
اخیر خبر داد و گفت :با گازرسانی به آخرین شهر استان،
ضریب نفوذ گازرسانی شهری خراسان رضوی به ۱۰۰
درصد میرسد.

وزیر نفت:

شرکت ملی گاز ایران در
زمینه تعامل با استارتاپ ها
و شرکت های دانش بنیان،
کار بسیار بزرگ و مهمی
انجام داده که دیگر شرکت
های اصلی وزارت نفت نیز
باید از آن تبعیت کنند.
به گزارش روابط عمومی
شرکت ملی گاز ایران ،بیژن
نامدار زنگنه ،وزیر نفت در
نخستین رویداد توسعه فناوری صنعت گاز که صبح امروز
 17آذرماه در محل ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری با حضور حسن منتظر تربتی معاون وزیر
و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ،رئیس صندوق نوآوری
و جمعی از شرکت های دانش بنیان سخن می گفت ،با
بیان این مطلب ،اظهار داشت :این کار برای راه افتادن و
برقراری تعامل بین شرکت های دانش بنیان و شرکت ملی
گاز ایران ،نیاز به اهتمام و اراده جدی مدیریت ها دارد و
مطمناً با پیگیری آن هاست که  70درصد کار انجام شده
است.
وی ادامه داد :هم از این روست که این کار شرکت ملی گاز
ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و من از مدیران و
کارکنان این شرکت بابت این مساله سپاسگزارم و امیدوارم
این کار را با جدیت ادامه دهند و به نتیجه برسانند.
زنگنه تصریح کرد :همانطور که مهندس تربتی توضیح داد،
امسال وقت زیادی برای حمایت از استارتاپ ها و شرکت
های دانش بنیان گذاشتیم تا سرانجام این تالش ها ،به
تأسیس شهرکی در منطقه ری منجر شد تا به پارک علم و
فناوری برای این شرکتها تبدیل شود.
وزیر نفت با بیان این که یکی دیگر از کارهای مهم صنعت
نفت در این زمینه ،تأسیس صندوق سرمایه گذاری برای
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لوله  ۴۲اینچ ،رادیوگرافی  ۱۵سرجوش  ۴۲اینچ ،اجرای
یکهزار و  ۱۵۰متر عملیات خاکی ،جابهجایی و ارسال
دستگاههای ساختمانی و ماشینآالت اعالم و اظهار کرد:
به دلیل پراکندگی نقاط گزارش شده بهوسیله پیگ
هوشمند ،اجرای این عملیات با مشکالت فراوانی مانند
اجرای عملیات در زیر بارش باران ،برودت و شدت وزش
باد در محل اجرای پروژه همراه بود .با این حال ،مدت
زمان اجرای پروژه نسبت به طرحهای مشابه کاهش یافت
که نشاندهنده تالش کارکنان شرکت انتقال گاز برای
پایداری و استمرار انتقال گاز در فصل سرما با شرایط ایمن
و پایدار است.

سیدحمید فانی در تشریح تازهترین فعالیتهای این
شرکت گفت :شاخصهای گازرسانی خراسان رضوی
در سالهای اخیر رشد قابل مالحظهای داشته است ،به
گونهای که اکنون طرح گازرسانی به یک شهر و ۳۵۲
روستای استان با اعتبار  ۴هزار میلیارد ریال در مرحله اجرا
و پروژه گازرسانی به شهر بار با یک هزار و  ۱۲۲خانوار و
نیز  ۲۵۸روستا دارای جمعیت  ۳۱هزار و  ۲۶۳خانوار با
هزینه  ۲هزار میلیارد ریال در مرحله افتتاح و بهرهبرداری
رسمی است.
وی از آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی گازرسانی به ۱۰۴
روستا با  ۹هزار و  ۸۳۱خانوار و اعتباری معادل یکهزار
و  ۴۸۸میلیارد ریال خبر داد و افزود :برای اجرای طرح
گازرسانی به شهر بار و روستاهای این محور ،یک خط
انتقال به طول  ۴۰کیلومتر و چند ایستگاه توسط شرکت
مهندسی و توسعه گاز ایران احداث شده که هزینه این
طرح نیز بالغ بر ۵۰۰میلیارد ریال است.
فانی با اشاره به تالشهای انجامشده در دولت تدبیر و امید
برای محرومیتزدایی و توزیع متوازن نعمت گاز در همه
نقاط کشور ،یادآور شد :از ابتدای سال  ۹۲تا پایان مهرماه
امسال ،یکهزار و  ۲۰۷روستا در خراسان رضوی به شبکه
سراسری گاز کشور متصل شدهاند که بیشترین حجم این
فعالیت مربوط به سال  ۹۵تاکنون است .در این مدت
بهطور میانگین هر دو روز یک روستا گازدار شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی،
مطابق مصوبه بند «ق» تبصره  ۲قانون بودجه سال ،۱۳۹۳
در استان خراسان رضوی  ۲هزار و  ۶۷۳روستای واجد
شرایط گازرسانی وجود دارد که تاکنون  ۲هزار و ۱۵۳
روستا با جمعیت  ۴۷۳هزار و  ۱۶۲خانوار از نعمت گاز
بهرهمند شدهاند و عملیات اجرایی گازرسانی به ۴۰۶
روستای دیگر نیز در حال اجرا است.

ضریب نفوذ گازرسانی شهری خراسان رضوی در
آستانه تکمیل ظرفیت
فانی با بیان اینکه اکنون ضریب نفوذ گاز در بخش خانوار
روستایی  ۹۰درصد است و با اتمام طرحهای در حال اجرا
به  ۹۸درصد ارتقا خواهد یافت ،درباره گازرسانی شهری
توضیح داد :با اتصال شهر بار به عنوان آخرین شهر واجد
شرایط در خراسان رضوی ،ضریب نفوذ گازرسانی شهری
به  ۱۰۰درصد میرسد.

وی طول شبکه گاز خراسان رضوی را  ۳۳هزار و ۸۴۲
کیلومتر و تعداد مشترکان گاز طبیعی این استان را ۲
میلیون و  ۳۳۳هزار مشترک شهری و روستایی اعالم کرد
و ادامه داد :تاکنون  ۸۶درصد مشترکان گاز استان معادل
یک میلیون و  ۹۹۶هزار و  ۲۹۶مشترک برای دریافت
قبض پیامکی ثبتنام کردهاند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اظهار کرد :تالش
میکنیم اجرای طرح حذف قبوض کاغذی گاز بدون
دغدغه برای شهروندان انجام شود .تا اواسط دی ماه
امسال قبض گاز افزون بر پیامک بهصورت کاغذی نیز
برای مشترکان ارسال میشود تا صحت اطالعات مشترکان
از ابتدای سال تا پایان آبانماه محقق شد

رشد  ۸۴درصدی اجرای شبکه تغذیه و
توزیع گاز طبیعی در استان کرمان

در هشت ماه امسال ۱۴۵۰ ،کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع
گاز طبیعی در استان کرمان اجرا شده که نسبت به مدت
مشابه پارسال ۸۴ ،درصد افزایش یافته است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،منوچهر فالح ،مدیرعامل
شرکت گاز استان کرمان با اعالم این خبر گفت :تاکنون ۲
هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز و بیش از  ۱۷هزار کیلومتر
شبکه تغذیه و توزیع در سطح استان کرمان اجرا شده،
همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبانماه ۹۳ ،درصد از
تعهدهای شبکهگذاری استان کرمان طبق بودجه مصوب
سال  ۹۸ابالغی از سوی شرکت ملی گاز ایران محقق شده

کنترل شود ،اما مطابق دستورعملهای ابالغی پس از این
تاریخ ،صورتحساب گازبهای مصرفی فقط به شماره همراه
ثبت شده مشترکان پیامک میشود.
فانی یادآور شد :لینک «طرح جمعآوری اطالعات تماس
مشترکان گاز» روی سایت شرکت گاز خراسان رضوی و
شرکت ملی گاز ایران بارگذاری شده و امکان تغییر شماره
تلفن همراه دریافتکننده پیامک نیز از طریق مراجعه به
سایت شرکت گاز استان فراهم است ،همچنین جمعآوری
شماره همراه مشترکان از ابتدای مهرماه امسال به صورت
حضوری توسط نیروهای بخش پیمانکاری کنتورخوان این
شرکت در حال انجام است.
وی هدف از اجرای طرح حذف کاغذی قبوض گاز را تکریم
مشتری ،بهرهمندی از فناوریهای نو ،حفظ محیط زیست
و صرفهجویی در هزینهها اعالم کرد و افزود :مشارکت
مردم در اجرای موفق این طرح موجب صرفهجویی قابل
مالحظهای در هزینههای کشور میشود.
امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه فردوسی
مشهد

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی از امضای
تفاهمنامه با دانشگاه فردوسی مشهد در راستای ترویج
فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی خبر داد و گفت:
مطابق مفاد این تفاهمنامه آموزشی ،دانشگاه فردوسی
مشهد با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش استان
نسبت به برگزاری دورههای آموزشی استفاده بهینه و ایمن
گاز برای دانشآموزان در شهر مشهد اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت گاز
خراسان رضوی در زمینه آموزش مصرف صحیح و ایمن
گاز ،گفت :با امضای این تفاهمنامه ،شرکت گاز استان
نسبت به ارائه مشاورههای تخصصی ،انتقال تجربیات موفق
در حوزه فرهنگسازی ،تهیه و تحویل نمونه تجهیزات و
وسائل آموزشی مرتبط با موضوع گاز طبیعی و ...به جهت
برگزاری دورههای آموزشی مصرف ایمن و بهینه گاز با
دانشگاه فردوسی مشهد همکاری خواهد کرد.
فانی ادامه داد :شرکت گاز خراسان رضوی پس از استان
تهران رتبه دوم تعداد مشترکان گاز کل کشور را به خود
اختصاص داده است که این موضوع اهمیت آموزش و
فرهنگسازی استفاده صحیح و ایمن گاز را دوچندان
میکند.
وی گفت :تالش میکنیم با ایجاد بسترهای گوناگون
اطالعرسانی ،زمینه ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و بهینه
گاز را از سنین پایه آغاز کنیم.
شایان ذکر است که شرکت گاز خراسان رضوی سال
گذشته نیز طرح موفق «سفیران گاز» را با حضور بیش از
 ۳۰۰۰دانش آموز مشهدی به اجرا گذاشت.
است.
وی از سرعت اجرای طرحهای گازرسانی استان کرمان
در سال  ۹۸خبر داد و افزود :گازرسانی به  ۱۳محور
صنعتی استان نیز در دست اقدام قرار دارد و امیدواریم با
گازرسانی به صنایع کوچک و بزرگ ،گام موثری در جهت
پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه ،رونق تولید ،کشاورزی و
اشتغالزایی در سطح استان برداشته شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان درباره میزان
برخورداری خانوارهای شهری و روستایی از نعمت گاز
طبیعی توضیح داد :ضریب نفوذ گازرسانی شهری و
روستایی در حال افزایش است به گونهای که اکنون ۹۳
درصد خانوار شهری و  ۴۴درصد خانوار روستایی واجد
شرایط گازرسانی ،از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شده و
بیش از  ۶۴۲هزار مشترک در سطح استان جذب شدهاند.

4
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پتروشیمی

معاون وزیر نفت عنوان کرد

نقش مهم پروژههای انجیال در تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اجرای پروژههای
انجیال را از نظر جلوگیری از مشعلسوزی بسیار حائز
اهمیت دانست و گفت :انجیالهای  ۳۲۰۰ ،۳۱۰۰و طرح
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس از جمله طرحهایی هستند
که نقش بسزایی در تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
دارند.
بهزاد محمدی پس از بازدید از اسکله صادراتی تی ،طرح
انجیال خارک و پتروشیمی خارک در نشستی با مدیران
پتروشیمی خارک اظهار کرد :تکمیل زنجیره ارزش در این
شرکت نشاندهنده مدیریت منسجم است.
وی به پروژه احداث پل ارتباطی فلر میدان فروزان تا
سکوی آن از سوی پتروشیمی خارک اشاره کرد و ادامه داد:
هماکنون در میدان فروزان روزانه  ۲۲۰میلیون فوتمکعب
گاز به مشعل ارسال میشود که با اجرای این پروژه از سوی
پتروشیمی خارک ،شاهد قطع این مشعلسوزی خواهیم
بود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه
پتروشیمی خارک پس از مجموعه مرودشت ،دومین
پتروشیمی قدیمی کشور است ،گفت :این شرکت گاز ترش
ورودی به مجتمع را تصفیه و خوراک خود را تهیه و به
متانول تبدیل میکند که این نشاندهنده تکمیل زنجیره
ارزش در این واحد است.

محمدی با بیان اینکه  ۲۷پروژه پتروشیمی تا پایان
سال  ۱۴۰۰و  ۲۶پروژه دیگر نیز تا پایان سال  ۱۴۰۴به
بهرهبرداری خواهد رسید ،اظهار کرد :دو پروژه انجیال
خارک و متانول  ۲پتروشیمی خارک از پروژههای جهش
سوم پتروشیمی محسوب میشوند که امیدواریم تا سال
آینده شاهد فعالسازی این پروژهها باشیم.
وی تصریح کرد :ظرفیت صنعت پتروشیمی تا پایان سال
 ۱۴۰۴به بیش از  ۱۳۰میلیون تن میرسد که پروژه
متانول  ۲پتروشیمی خارک هم در تحقق این موضوع
اثرگذار است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر توجه
ویژه به همسانی در اجرای پروژههای پتروشیمی گفت:
توسعه صنعت باید به صورت متوازن انجام شود.

مدیرعامل پتروشیمی نوری خبر داد

 ۱۰۰درصد برنامه تولید پتروشیمی نوری محقق شد
مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت ۱۰۰ :درصد برنامه تولید
این شرکت با وجود یک ماه تعمیرات پیشبینی نشده
محقق شد.
تقی صانعی از آغاز عملیات اجرایی حداقل یک پروژه جدید
در این پتروشیمی برای تولید محصولی جدید خبر داد و
اظهار کرد :افزون بر این ،پروژه دیگری در پایان امسال و
یا حداکثر در سه ماه نخست سال  ۹۹آغاز میشود ،البته
چند پروژه دیگر برای افزایش تولید و کیفیت محصوالت
با ارزش افزوده بیشتر در دستور کار داریم که درآینده
جزئیات آنها را اعالم خواهیم کرد.
وی درباره وضع تولید در پتروشیمی نوری گفت :براساس
برنامه تعیین شده از سوی هلدینگ خلیج فارس ،این
مجتمع باید  ۹۰درصد ظرفیت تولید میکرد و باوجود

اینکه ما یک ماه تعمیرات پیشبینی نشده در پتروشیمی
نوری داشتیم ،امروز به  ۱۰۰درصد برنامه و  ۹۰درصد
ظرفیت رسیدهایم.
مدیرعامل پتروشیمی نوری با اشاره به اینکه  ۶۵درصد
محصوالت پتروشیمی نوری صادراتی است ،تصریح کرد:
این روند تولید نشان میدهد که فروشصادراتی ما هم به
خوبی در حال انجام است و حتی شرایط تحریم نتوانسته
مشکلی در فروش صادراتی ما ایجاد کند زیرا اینتحریمها
برای ما تازگی ندارد و ما تجربه چند دوره تحریم را داریم.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

جهشهای پتروشیمی چگونه خواهد بود؟
راهبرد ادامه مسیر توسعه صنعت پتروشیمی پس از
دوران طالیی و تحقق جهش اول این صنعت هماکنون
به سالهای پایانی جهش دوم نزدیک میشود .براساس
برنامهریزی صورت گرفته ،جهش دوم صنعت پتروشیمی تا
دو سال آینده به ثمر خواهد نشست ،به طوریکه تا پایان
سال  ۱۴۰۰و تکمیل و بهرهبرداری از  ۲۷طرح پتروشیمی
با حجم سرمایهگذاری  ۱۷میلیارد دالر ،تعداد مجتمعهای
پتروشیمی کشور به  ۸۳مجتمع و خوراک دریافتی این
واحدها به ساالنه  ۶۲میلیون تن معادل روزانه یک میلیون
و  ۴۰۰هزار بشکه نفتخام میرسد .از این رو صنعت
پتروشیمی ایران با تحقق جهش دوم به ظرفیت تولید
ساالنه  ۱۰۰میلیون تن با حجم سرمایهگذاری  ۷۰میلیارد
دالر دست مییابد که ارزش تولیدات صنعت بیش از ۲۵
میلیارد دالر خواهد بود.
رشد صنعت پتروشیمی با برنامهریزیهای انجامشده برای
جهش سوم صنعت تداوم خواهد داشت ،بهطوری که به
دنبال بهرهبرداری از  ۲۶طرح پتروشیمی با برآورد حجم
سرمایهگذاری  ۲۳میلیارد دالر در جهش سوم با تمرکز
بر متنوعسازی خوراک ،محصوالت و زنجیره پاییندست،
افزایش مجتمعهای پتروشیمی کشور به  ۱۰۹مجتمع و
دریافت ساالنه  ۷۴میلیون تن معادل روزانه یک میلیون
و  ۷۰۰هزار بشکه نفت خام تا پایان سال  ۱۴۰۴محقق

خواهد شد.
جهش سوم صنعت پتروشیمی ظرفیت تولید را به بیش از
 ۱۳۰میلیون تن در سال و درآمد حاصل از صنعت را به
 ۳۷میلیارد دالر افزایش میدهد .حجم سرمایهگذاری در
صنعت پتروشیمی ایران تا پایان سال  ۱۴۰۴به  ۹۳میلیارد
دالر خواهد رسید.
صنعت پتروشیمی هماکنون  ۵۶مجتمع فعال دارد که
ساالنه  ۳۳میلیون تن معادل روزانه  ۶۵۰هزار بشکه نفت
خام خوراک دریافت میکنند و ظرفیت تولید صنعت ۶۶
میلیون تن با حجم سرمایهگذاری  ۵۳میلیارد دالر و درآمد
 ۱۷میلیارد دالر است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید عنوان کرد

نقش تأثیرگذار سازندگان داخلی در روند تولید و توسعه پتروشیمی مروارید

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید گفت :شرکتهای
توانمند ایرانی همکاری مستمری در پایداری تولید و
ساخت طرح توسعه پتروشیمی مروارید دارند.
غالمرضا جوکار اظهار کرد :این شرکت با وجود شرایط
تحریم تاکنون توانسته  ۹۶درصد برنامه تولید خود را
محقق کند و خوشبختانه با همکاری شرکتهای داخلی
تولید محصوالت مختلف در این مجتمع روندی مطلوب
را تجربه میکند.
وی با اشاره به اینکه فروش محصوالت پتروشیمی مروارید
بهخوبی انجام میشود ،افزود :سال گذشته جزو شرکتهای
پیشتاز عرضه ارز صادراتی به سامانه نیما بودیم و امسال
هم تعهدات شرکت را کامل انجام دادهایم.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید با بیان اینکه این مجتمع
پارسال به رکورد جدید تولید دست یافت ،ادامه داد:
امیدواریم امسال نیز با تامین کامل خوراک مورد نیاز،

تولید مجتمع به  ۱۰۰درصد ظرفیت اسمی برسد.
جوکار با تاکید بر لزوم روزآمد کردن فناوریهای بهکار رفته
در واحدهای پتروشیمی تصریح کرد :پتروشیمی مروارید
در حال اجرای طرح افزایش ظرفیت واحد اتیلن است که
 ۱۰۰درصد فاز مهندسی ۶۰ ،درصد خرید تجهیزات و
حدود  ۴۰درصد فاز اجرایی آن تاکنون انجام شده است.
وی تصریح کرد :امیدواریم بخشی از طرح افزایش ظرفیت
واحد اتیلن پتروشیمی مروارید تا پایان امسال و اوایل سال
آینده اجرایی شود و باید به این نکته اشاره کرد که این
طرح با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهخوبی در
حال پیشرفت است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید با تأکید بر استفاده
از توانمندیهای داخلی گفت :طرح افزایش ظرفیت اتیلن
این شرکت به جز کمتر از  ۱۰درصد آن ،با توان داخلی
اجرا میشود.

پاالیش و پخش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران:

برنامه جدید کاهش  ۲۰میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین ایران
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در
تشریح جزئیات مصوبه نشست فوق العاده دیروز شورای
اقتصاد ،گفت :مصوبه جدید شورای اقتصاد در واقع طرح
ابتکاری و نوآورانه شخص وزیر نفت برای مدیریت مصرف
بنزین در کشور بدون هرگونه افزایش قیمت یا اعمال طرح
جدیدی برای سهمیهبندی بنزین است.
حمید قاسمی دهچشمه با اعالم اینکه هماکنون با توسعه
پارس جنوبی از یک سو با افزایش ظرفیت تولید گاز روبرو
هستیم و از طرف دیگر معادل عرضه روزانه  ۴۰تا ۴۴
میلیون مترمکعب در روز ظرفیت برای عرضه سیانجی
در کشور زیرساخت ایجاد شده است ،تصریح کرد :با ابتکار
وزیر نفت مقرر شده است که به پشتوانه ماده  ١٢قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر ،تسهیالت بدون بهره برای گازسوز
کردن خودروهای عمومی شامل انواع وانت بار ،تاکسی،
ونهای مسافربری و مسافربرهای شخصی پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه دیروز شورای اقتصاد
بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار دستگاه انواع خودروهای
عمومی مشمول اجرای این طرح میشوند ،در تشریح ساز
و کار اجرایی این طرح ملی ،توضیح داد :با اجرای این طرح
به تمامی خودروهای عمومی بنزین سوز تسهیالت پرداخت
میشود تا نسبت به دوگانه سوز کردن اقدام کنند سپس
پس از تبدیل خودروهای عمومی بنزینسوز ،سهمیه بنزین
این خودروها به دوگانه سوز کاهش مییابد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
با اشاره به اینکه با اجرای این طرح پیشبینی میشود،
تقاضا برای مصرف روزانه سیانجی بین  ۱۸تا  ۲۰میلیون
مترمکعب در روز افزایش یابد ،گفت :به همین نسبت هم
مصرف روزانه بنزین کشور کاهش مییابد و عمال با اجرای
این طرح هم امکان بیشتر از ظرفیت افزایش تولید گاز
و زیرساختهای صنعت سیانجی فراهم میشود و هم
مصرف بنزین کشور بدون کوچکترین تغییری در قیمت
مدیریت میشود.
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شرکت پاالیش نفت تهران در مدار تولید

تعمیرات اساسی پاالیشگاه نفت تهران پایان یافت
مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران از اتمام
موفقیتآمیز تعمیرات اساسی در این شرکت خبر داد.
محمدعلی هاشمی در این باره گفت :پس از  ۳۰روز
کار مداوم و شبانهروزی کارکنان پاالیشگاه نفت تهران،
تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر شمالی ،تهیه روغن و
گاز مایع شمالی این پاالیشگاه با موفقیت و بدون حادثه
جدی پایان یافت.

قاسمی دهچشمه با اعالم اینکه برآورد تقریبی اجرای این
طرح ملی حدود  ۶۰۰میلیون دالر برآورد میشود ،بیان
کرد :هزینه سرمایهگذاری این طرح از محل صرفهجویی در
مصرف بنزین و صادرات این فرآورده نفتی جبران می شود
که عالوه بر دستاوردهای زیست محیطی و کاهش مصرف
سوخت مایع ،منجر به ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد
کشور در شرایط تحریمهای غیرقانونی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح ابتکاری وزیر نفت
معادل تولید بنزین  ۱.۵فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
برای کشور سوخت آزاد میکند ،گفت :به عبارت دیگر
به جای صرف هزینههای چند میلیارد دالری ساخت
پاالیشگاه با هدف تولید بنزین در کشور با یک طرح ۶۰۰
میلیون دالری هم زمینه افزایش تقاضا برای سیانجی
فراهم میشود و هم مدیریت بیشتر مصرف بنزین
امکانپذیر خواهد شد
معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
تصریح کرد :همه وانت بارهای سبک و سنگین ،تاکسیها،
ونها ،مسافربرهای شخصی مشمول اجرای این طرح ملی
میشوند ،یادآور شد :افزایش تقاضا برای سیانجی» انگیزه
سرمایهگذاری بیشتر در این صنعت پاک و استراتژیک
توسط بخش خصوصی را هم افزایش خواهد داد.
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وی افزود :در این دوره از تعمیرات اساسی با توجه به لزوم
تعویض ظرف فلر پاالیشگاه شمالی و برخی اصالحات
ضروری در واحدهای عملیاتی آیزوماکس شمالی ،آمین،
سولفورزدایی از نفت گاز ،سولفورزدایی از نفت سفید،
ایزومریزاسیون ،نیروگاه شماره ( ۳توربین گازی )GTG
و آب و برق و بخار شمالی ،واحدهای موردنظر مطابق
برنامه و با رعایت استانداردهای عملیاتی ،مهندسی و
ایمنی از سرویس خارج شده و پس از اجرای موفق دستور
کارهای اضطراری در مدار تولید قرار گرفتند .این فرآیند
با هماهنگی قابل تقدیر تیمهای کاری از ادارات تعمیرات،
بهرهبرداری ،مهندسی ،بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
( ،)HSEبازرگانی ،اداری و دیگر ادارههای درگیر انجام
گرفت و همه اهداف کلیدی برنامهریزیشده محقق شده

است.
مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران با اشاره به
برنامههای بهبود مهم در این تعمیرات اساسی تصریح
کرد :اقدامهایی که از سالها پیش شناسایی ،ارزیابی و
برنامهریزیشده بودند ،با تمهیدات در نظر گرفتهشده و
ایجاد آمادگیهای الزم اجرا شد.
وی افزود :فرآیند تعمیرات اساسی با توجه به حجم زیاد
دستور کارها ،پراکندگی فعالیتها و حضور حدود ۱۱۰۰
نفر نیروی کاری که در شرایط سخت محیطی فعالیت
میکنند و در مواردی از تجربه و توانمندی کافی نیز
برخوردار نیستند ،فرآیندی پرریسک محسوب میشود و
به همین لحاظ نظارت و هماهنگی واحدهای درگیر برای
کاهش سطح ریسک ،مدیریت منابع و کنترل فعالیتها در
چارچوب برنامه زمانبندی طرح ریزیشده بسیار ضروری
است.
مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران تاکید کرد :در
هر تعمیرات اساسی نواقص و کمبودهایی نیز شناسایی
میشوند که پس از بررسی و تحلیل ازسوی مدیران،
مسئوالن و کارشناسان ،از آنها برای بهبود فعالیتها در
آینده و انتقال دانش و تجربه به شرکت استفاده میشود.

اطالعیه شماره  ۸شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی

هموطنان از گازسوز کردن خودروها در مراکز غیرمجاز
پرهیز کنند
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران طی اطالعیهای
درباره گازسوز کردن خودروها در مراکز غیرمجاز هشدار
داد.
در متن این اطالعیه آمده است« :شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران به اطالع مالکان خودروهایی که
متقاضی گازسوز کردن ( )CNGخودروی خود هستند

میرساند ،برای ثبت درخواست خود به سامانه irngv.ir
مراجعه و اقدام به ثبتنام کنند .تاکید میشود بهزودی
شرایط و امکانات برای متقاضیان اطالعرسانی خواهد شد.
در ضمن به هموطنان عزیز اکیدا توصیه میشود برای
حفظ ایمنی و سالمت خود ،در مراکز غیرمجاز اقدام به گاز
سوزکردن خودروهای خود نکنند».
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اخبار

 ۵تصمیم اوپک در نشست ۱۷۷
تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک بر تعمیق کاهش عرضه
روزانه  ۵۰۳هزار بشکه توافق کردند ،کشورهای عضو و غیرعضو
اوپک با منابع ثانویه بهعنوان مرجع اعالم تولید نفت موافقت
کردند ،میعانات گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید نفتخام
کشورهای غیرعضو اوپک هم کنار گذاشته شد ،وزیر انرژی
الجزایر به عنوان رئیس دورهای اوپک براساس حروف الفبا
انتخاب شد و در نهایت ایران نائب رئیس هیئت عامل اوپک شد.
 ۱۴عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در
یکصدوهفتادوهفتمین نشست عادی این سازمان در وین با
همراهی غیراوپکیها ،بر سر افزایش  ۵۰۳هزار بشکه بیشتر
از یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکهای کاهش تولید با همراهی
متعهدان خود توافق کردند .بر این اساس ،کاهش تولید نفت
این سازمان و متعهدانش از نخستین روز ژانویه  ۲۰۲۰از یک
میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه در روز به یک میلیون و  ۷۰۳هزار
بشکه میرسد .ایران ،ونزوئال و لیبی همچنان از هرگونه کاهش
تولید مستثنا هستند.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک با منابع ثانویه بهعنوان مرجع
اعالم تولید نفت موافقت کردند .شایان ذکر است برخی کشورها
پیش از نشست  ۱۷۷اوپک عنوان کردند که منابع ثانویه را
بهعنوان مرجع اعالم آمار تولید نفت قبول ندارند و بهتر است
آمار تولید نفت هر کشور از سوی وزرات نفت و انرژی همان
کشور اعالم شود.
میعانات گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید نفتخام
کشورهای غیر عضو اوپک هم کنار گذاشته شد .روسیه سخت
به دنبال تصویب این بند بود .نواک معتقد بود با حذف میعانات
گازی و مایعات گازی از محاسبه تولید نفت خام ،تولید این
کشور در دسامبر حدود  ۲۲۵تا  ۲۳۰هزار بشکه در روز کمتر
خواهد شد.
مانوئل کودو ،وزیر نفت ونزوئال که ریاست دورهای اجالس اوپک
را در سال  ۲۰۱۹بر مبنای حروف الفبا برعهده داشته است،
بر اساس تصمیم جدید اوپک و از اول ژانویه  ۲۰۲۰جایش
را به محمد ارکاب ،وزیر انرژی و معادن الجزایر خواهد داد.
ارکاب قرار است ریاست دورهای اجالس اوپک را در سال ۲۰۲۰
برعهده داشته باشد .وزیرنفت آنگوال نیز نائب رئیس دورهای
اوپک خواهد بود.

استقرار سیستم مدیریت انرژی در
ساختمان پایانههای نفتی
گزارش پروژه سیستم مدیریت انرژی با الگوی ۵۰۰۰۱ ISO
در ساختمانهای شرکت پایانههای نفتی ایران از سوی شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت تایید شد.
با توجه به ابالغیه وزارت نفت همسو با اجرای ممیزی انرژی
و نقش این شرکت به عنوان مشاور ،هماهنگکننده و ناظر بر
اجرای آن ،شرکت بهینهسازی مصرف سوخت برای نخستین بار
با ارائه مشاوره فنی ،نسبت به تائید نهایی گزارش پروژه استقرار
سیستم مدیریت انرژی با الگوی  ۵۰۰۰۱ ISOدر ساختمانهای
شرکت پایانههای نفتی ایران اقدام کرد.
احمد فضلی ،سرپرست اندازهگیری و صحهگذاری طرحهای
انرژی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت :گزارش فاز
نخست پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی با الگوی ISO
 ۵۰۰۰۱در ساختمانهای شرکت پایانههای نفتی ایران از سوی
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بررسی و تائید نهایی شد.
وی افزود :شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت میتوانند
بهمنظور بهبود استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر
 ۵۰۰۰۱ ISOبا درج نام این شرکت به عنوان ناظر عالیه در
قراردادهای انعقادی با شرکتهای مشاور استقرار سیستم
مدیریت انرژی ،از خدمات مشاوره فنی این شرکت بهرهمند
شوند.

اخبار

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشتی از محمد مشکینفام

عملکرد وزارت نفت در توسعه پارس جنوبی

امضای تفاهمنامه با موضوع بهینهسازی
مصرف انرژی در ساختمانها

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در یادداشتی نگاه
راهبردی و کالننگر وزیر نفت از زنجیره کامل تولید
و عرضه در صنعت نفت را سبب حل مشکل تأمین
انرژی کشور دانست و تأکید کرد :افزایش گازرسانی
منافع بیشماری برای کشور ایجاد کرد و سبب تثبیت
و تحکیم جایگاه کشور در عرصه جهانی ،افزایش قدرت
چانهزنی و ایستادگی در برابر فشارها و زیادهخواهیها
شده است.

بسمهتعالی
وقل اعملوا فسیری اهلل عملکم و رسوله والمؤمنون
وستردون إلی عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم
تعملون
جناب آقای مهندس زنگنه در بدو مسئولیت دوره جدید
وزارت در سال  ۱۳۹۲با مشاهده انبوهی از طرحهای
نیمهتمام در شرایط سخت تحریم همراه با کمبود منابع
مالی ،دسترسی به فناوری و محدودیت در امکانات و
زیرساختهای مورد نیاز و در عین حال نیاز به تولید گاز
و تأمین سوخت زمستانی کشور ب ه همراه لزوم برداشت
از میدان مشترک پارس جنوبی ،در اقدامی هوشمندانه
با بررسی دقیق شرایط و تلفیق و ترکیب معیارها نسبت
به اولویتبندی در اجرای طرحهای پارس جنوبی اقدام
کرد .در ابتدا طرحهایی که بیشترین پیشرفت فیزیکی
را داشتند و نیز در بلوکهای مرزی میدان مشترک
ع شده بودند شامل طرح فازهای  ۱۲و ۱۵-۱۶
واق 
و  ۱۷-۱۸را در اولویت پیگیری و تخصیص منابع و
امکانات قرار دادند .متعاقباً از فرصت فراهم شده برجام
و همکاری سازندگان بینالمللی نیز نهایت استفاده
به عمل آمد و طرحهای فوق تکمیل و راهاندازی شد.
متعاقب افزایش تولید گاز پارس جنوبی و جایگزینی
آن با فرآورده ،سوخت مایع مصرفی صنایع و نیروگاهها
کاهشیافته و امکان صادرات و کسب درآمد فراهم شد
که به نوبه خود فرصت و امکان پرداختن به طرحهای
دارای اولویت دوم شامل فازهای  ۱۹و  ۲۰-۲۱را میسر
کرد .این مهم به همراه تغییر نفرات کلیدی و استفاده از
نیروها و شرکتهای باتجربه و کارآمد در سمت کارفرما
و پیمانکاران اصلی طرحها صورت گرفته بهنحوی که
رسیدگی و حلوفصل مشکالت پیمانکاران اصلی طرحها
نظیر صدرا که سالها عم ً
ال زمینگیر بودند توانست
تولید از پارس جنوبی را تا حد بسیار زیادی به جریان
انداخته و متعاقباً فازهای  ۱۳و  ۲۲-۲۴و بخش دریایی
فاز  ۱۴نیز تکمیل شود.
از طرف دیگر با تیزبینی و شناخت دقیق از
محدودیتهای بعدی ،بهویژه خطر حبس گاز به دلیل
محدودیت ظرفیت خطوط انتقال ،همه طرحهای
باقیمانده پارس جنوبی به همراه خطوط انتقال گاز ذیل
ف شده و تأمین
یک قرارداد یکپارچه بیعمتقابل تعری 
و تخصیص منابع مالی مطمئن برای آنها انجام شد.
این مهم سبب امکان گازرسانی به اقصی نقاط کشور

و بهرهمندی بیشتر مردم عزیزمان از نعمت گاز شد.
همچنین طرحهای پتروشیمی پاییندست که مدتها
منتظر دریافت خوراک اتان بودند از مواهب تولید
طرحهای جدید پارس جنوبی بهرهمند و کمبود خوراک
اتان آنها برطرف شد و چند طرح جدید نیز فرصت
راهاندازی و دریافت خوراک اتان و ایجاد عواید برای
کشور پیدا کردند .نکته مهم دیگر مقابله با محدودیت
ذخیرهسازی و صادرات میعانات گازی تولیدی پارس
جنوبی و نیز کمبود تولید بنزین کشور بود که هر دو
هدف راهبردی یادشده با تسریع در ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس در دستور کار قرار گرفت که با تکمیل
ن هماکنون روزانه بیش از  ۴۰۰هزار بشکه میعانات
آ
گازی پارس جنوبی تبدیل به بنزین بسیار باکیفیت یورو
ن
 ۴شده و مشکل کمبود بنزین برطرف شده و در عی 
حال محدودیت و کاهش تولید گاز پارس جنوبی ناشی
از جذب میعانات گازی که استکبار جهانی امید زیادی
به هر دو آنها بسته بود نیز مرتفع شده است .از طرف
دیگر آلودگی هوای شهرها نیز تا حد زیادی با استفاده از
بنزین باکیفیت تولیدی و جایگزینی گاز طبیعی بهجای
سوخت مایع ،کاهشیافته است.
همچنان که مالحظه میشود نگاه دقیق ،تیزبین،
راهبردی و کالننگر وزیر نفت و شناخت عمیق ایشان
از زنجیره کامل تولید و عرضه در همه صنعت و چرخه
نفت ،گاز و پتروشیمی ،در عمل سبب شد نهتنها مشکل
تأمین انرژی کشور و سوخت زمستانی برطرف شود،
بلکه گازرسانی به صنایع ،نیروگاهها و پتروشیمیها فواید
و منافع بیشماری برای کشور ایجاد کند و ارزشافزوده
فراوانی حاصل شود که کمک بسیار زیادی به تثبیت و
تحکیم جایگاه کشور در عرصه جهانی ،افزایش قدرت
چانهزنی و ایستادگی در برابر فشارها و زیادهخواهیها
کرده است که همگی همسو با تحقق اقتصاد مقاومتی
ارزیابی میشود.
این مهم به لطف سالها تجربه ،دانش و شناخت دقیق
ایشان از وضعیت صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی کشور
فراهمشده که توأم با جایگاه بینالمللی و شناخت و
احترام باالی مجامع نفت و گاز دنیا به ایشان ،فرصت
کمنظیری برای کشور در شرایط سخت کنونی است.
محمد مشکینفام
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس

پتروشیمی زاگرس صادرکننده نمونه کشور شد

پتروشیمی زاگرس در بیست و سومین همایش
بزرگداشت روز ملی صادرات ایران به عنوان صادرکننده
نمونه کشوری معرفی شد.
بیست و سومین همایش روز ملی صادرات با حضور
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری ،رضا
رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،غالمحسین
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مدیران
و کارشناسان شرکتهای صادرکننده و فعاالن اقتصادی
حوزه صادرات کشور و با شعار «رونق تولید صادراتی،
شکوفایی اقتصادی» در سالن اجالس سران برگزار شد.
پتروشیمی زاگرس در بیست و سومین همایش
بزرگداشت روز ملی صادرات ایران به عنوان صادرکننده
نمونه کشوری معرvفی شد و از این شرکت با اهدای لوح
تقدیر و تندیس تجلیل به عمل آمد.
در این فرآیند بیش از  ۳۰۰متقاضی در بیش از ۷۰
گروه کاالیی و خدماتی برای کسب عنوان صادرکننده
نمونه به رقابت پرداختند که در نهایت  ۴۳صادرکننده
نمونه و ممتاز انتخاب شدند.
از جمله اهداف برگزاری مراسم روز ملی صادرات

ایران ،تقویت عزم ملی برای صادرات ،گسترش فرهنگ
عمومی صادرات ،ارتقای شأن و منزلت اجتماعی
صادرکنندگان ،گسترش فرهنگ تولید برای صادرات،
معرفی الگوهای صادراتی موفق در عرصه تولید و
صادرات ،حل مشکالت و تنگناها بر سر راه صادرات،
گسترش تعامل بنگاههای اقتصادی کشور با اقتصاد
جهانی ،تسهیل روند تجارت خارجی کشور ،تبیین
سیاستهای صادراتی ،ظرفیتسازی برای توسعه
صادرات ،گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در عرصه صادرات به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید
صادراتی ،پیوند با اقتصاد جهانی با حفظ اقتدار ملی و
معرفی توانمندیهای صادراتی کشور است.

شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ،شهرداری تهران و
سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف بهینهسازی
مصرف انرژی در ساختمانها تفاهمنامه همکاری امضا
کردند.
این تفاهمنامه بهمنظور همکاری در بهینهسازی مصرف
انرژی همسو با اجرای هر چه بهتر مبحث  ۱۹مقررات
ملی ساختمان و همچنین استفاده از ظرفیتهای ماده
( )۱۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور ،هفته گذشته به امضای کوروش هاشمی،
مدیر بخش ساختمان شرکت بهینهسازی مصرف
سوخت ،عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرسازی و
معماری شهر تهران و فرجاهلل رجبی ،رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان رسید.
در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قانون اصالح
الگوی مصرف و بهمنظور دستیابی به اهداف سند
چشمانداز در افق  ،١٤٠٤برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور ،تحقق اهداف ماده ۱۲
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی،
امضاکنندگان این تفاهمنامه در زمینه اجرای طرحهای
بهینهسازی مصرف انرژی ،بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر ،کاهش اوج مصرف انرژی در مقاطع بحرانی
و چگونگی کنترل و اجرای ضوابط و قوانین و مقررات
مربوط به اصالح الگوی مصرف انرژی در ساختمان و
تاسیسات موتورخانهها بر اساس مصوبات شورای اقتصاد
برای رسیدن به اهداف و برنامههای یادشده در بخش
ساختمان کشور با هم همکاری میکنند.
کاهش حداقل ساالنه  ۵درصد از تلفات انرژی بخش
ساختمان در طول قانون برنامه ششم توسعه کشور،
تامین حداقل  ۲۰درصد از برق مصرفی وزارتخانهها،
مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتی از طریق استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
و ترویج استفاده از آن در دیگر ساختمانها ،اجرایی
کردن صحیح و کامل الزامهای مقررات ملی ساختمان
بهخصوص مباحث  ۱۹و  ۲۲با درج الزام رعایت مقررات
ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی مطابق بند الف
ماده ( )۶۰قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین
آییننامه اجرایی ماده ( )۱۸قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی و دیگر آیین نامههای مرتبط آتی ،اجرا و
اندازهگیری و صحهگذاری طرحهای تشویقی مبتنی بر
ماده ( )۱۲قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور» به منظور اصالح الگوی مصرف انرژی
در ساختمان و تاسیسات موتورخانهها براساس مباحث
 ۱۹و  ۲۲مقرارت ملی ساختمان از اهداف تفاهمنامه
همکاری در بهینهسازی مصرف انرژی است.
همچنین اجرای برنامه مدیریت سبز با تأکید بر
بهینهسازی مصرف انرژی مطابق بند «ز» ماده ()۳۸
قانون برنامه ششم توسعه کشور در همه دستگاههای
اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،
تدوین و ایجاد رویه صالحیت ممیزی انرژی و ارائه
گواهینامه انرژی ساختمان ،کاهش آلودگیهای
زیستمحیطی و رسیدن به مفاد تفاهمنامهها و تعهدات
بینالمللی جلوگیری از گرمایش زمین و قانون هوای
پاک ،همکاری در زمینه تبلیغ ،ترویج و فرهنگسازی
و برگزاری دورههای آموزشی ،کنفرانسها ،سمینارهای
تخصصی و نمایشگاههای مرتبط از دیگر اهداف این
تفاهمنامه به شمار میرود.
بر اساس این تفاهمنامه شهرداری تهران از ساختمانهای
سازگار با اقلیم که از ظرفیتهای محیطی بهره گرفته و
منطبق با الگوهای ایرانی است حمایت میکند.
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از طرحهای توسعهای تا هوای پاک

چگونه به بزرگترین تولیدکننده بنزین اوپک
تبدیل شدیم؟
تکمیل و بهرهبرداری ستاره خلیجفارس بهعنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات
گازی دنیا ،اجرا و تکمیل طرحهای مهم توسعه پاالیشگاهی کشور در سالهای
اخیر و به دنبال آن ،تولید و توزیع سراسری سوخت پاک در کشور از جمله
مهمترین اقدامهای دولت در سالهای اخیر برای توسعه صنایع پاالیشی بوده
است که کشور را از یک واردکننده بنزین به بزرگترین تولیدکننده بنزین اوپک
تبدیل کرد.
صنعت پاالیش کشور در طول سالهای گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی
کمی و کیفی فرآوردههای تولیدی و
کرده است؛ اقدامهای دولت برای افزایش ّ
به سرانجام رسیدن طرحهای توسعه پاالیشگاهی در کشور در دولت یازدهم و
دوازدهم در حالی اجرا شد که کشور با شدیدترین تحریمهای اقتصادی روبهرو
بود ،اما با وجود همه فشارهای خارجی علیه کشور و کارشکنیهای داخلی،
صنعت پاالیش کشور مسیر رو به رشد خود را بیهیاهو طی کرد تا جایی
که علیرضا صادقآبادی ،مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ایران بهتازگی اعالم کرد :کشور بزرگترین تولیدکننده بنزین در منطقه،
نخستین تولیدکننده بنزین و دومین تولیدکننده نفت گاز در اوپک است؛
هماکنون امکان ظرفیت تولید روزانه  ۱۱۲میلیون لیتر بنزین در کشور وجود
دارد و بهطور میانگین روزانه  ۱۰۷میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود.
این رقم باالترین رقم تولید فرآورده بنزین در میان کشورهای عضو اوپک است،
در حالی که بنا به آمار در سال  ۹۱میزان تولید بنزین کشور بهطور میانگین
روزانه  ۵۱میلیون لیتر بوده و سوخت یورو در کشور تولید نمیشده است و
افزون بر آن ،روزانه حدود  ۱۰میلیون لیتر بنزین به کشور وارد میشده است،
اما امروز نهتنها در تولید و تامین بنزین کشور خودکفا شدهایم ،بلکه امکان
صادرات سوخت در رقمی به مراتب بیش از رقم واردات آن در سالهای گذشته
در کشور وجود دارد.
تولید روزانه  ۹۱میلیون لیتر بنزین با کیفیت و  ۷۳میلیون لیتر نفت گاز
یورو در کشور برای نخستین بار در دولت یازدهم و دوازدهم
تولید بنزین و نفت گاز یورو در کشور و افزایش کیفیت فرآوردههای تولیدی در
پاالیشگاههای کشور برای نخستین بار در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاد؛
رویدادی که به جرأت میتوان آن را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در
حوزه صنایع پاالیشی کشور نام برد .تولید و توزیع سراسری سوخت پاک نهتنها
به اذعان آمار سازمان حفاظت محیطزیست و اداره هواشناسی کل کشور منجر
به افزایش تعداد روزهای هوای پاک در کشور شد ،بلکه مسئوالن سازمانهای
حفاظت محیطزیست در اظهارنظرهایی متعدد از نقش وزارت نفت در افزایش
کیفیت سوخت تشکر و تاکید کردند وزارت نفت در این میان رسالت و مسئولیت
خود را تمام و کمال به سرانجام رسانده است و پس از این خودروسازان و دیگر
نهادهای دستدرکار باید وظایف خود را در این حیطه به انجام رسانند.
توزیع گازوئیل و بنزین پاک برای نخستین بار به ترتیب در سال  ۹۱و ۹۲
در کشور روی داد ،اما توزیع سراسری آن در کالنشهرها و شهرهای بزرگ در
دولتهای یازدهم و دوازدهم به اوج رسید .افزایش کیفیت سوخت در کشور در
شرایطی اتفاق افتاد که میزان گوگرد نفتگاز تولیدی در پاالیشگاههای کشور تا
پیش از آن حدود  ۱۰هزار پیپیام بود و به کمترین حد ممکن رسید .نگاهی
آماری به اعداد و ارقام تولید فرآورده کشور در سالهای اخیر نشان میدهد در
فاصله سالهای  ۹۲تا  ۶ماه نخست سال  ۹۷تولید روزانه بنزین یورو در کشور
با رشد  ۷.۵برابری از  ۳.۳میلیون لیتر به  ۲۵میلیون لیتر در روز رسیده است،
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همچنین در این مدت میزان تولید نفتگاز یورو در کشور از  ۵میلیون لیتر در
روز در سال  ۹۲به  ۲۵.۱میلیون لیتر در روز در  ۶ماه ابتدایی سال  ۹۷رسیده
است که نشان از رشد  ۵برابری تولید این فرآورده باارزش در پاالیشگاههای
کشور دارد.
تازهترین اظهارنظرهای معاون وزیر نفت در امور پاالیشی مبنی بر این است که
با افزایش سطح تولید نفتگاز یورو در پاالیشگاه ستاره خلیجفارس به روزانه ۱۵
میلیون لیتر (حدود  ۴پیپیام) و در پاالیشگاه اصفهان به روزانه  ۲۰میلیون
لیتر ،میزان نفت گاز تولیدی یورو کشور (گوگرد کمتر از  ۱۰پیپیام) تا پایان
سال  ۹۸به روزانه  ۷۳میلیون لیتر خواهد رسید .پاالیشگاه امام خمینی (ره)
شازند با روزانه  ۱۱میلیون لیتر ،تهران با روزانه  ۷میلیون لیتر و الوان با ۲.۵
میلیون لیتر نیز در تولید نفتگاز یورو کشور نقش مهمی دارند.
صادقآبادی همچنین در مهرماه امسال درباره میزان تولید بنزین در کشور گفته
بود :در مجموع بهطور میانگین روزانه  ۹۱میلیون لیتر بنزین باکیفیت استاندارد
یورو در کشور تولید میشود که به لحاظ آالیندگیها (الفین ،آروماتیک ،بنزن و
گوگرد) در کیفیت کامال استاندارد قرار دارد که از این میان روزانه  ۴۵میلیون
لیتر سهم پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ۱۷ ،میلیون لیتر سهم پاالیشگاه امام
خمینی (ره) شازند ۱۲ ،میلیون لیتر سهم پاالیشگاه اصفهان ۱۲ ،میلیون لیتر
سهم پاالیشگاه بندرعباس ۳ ،میلیون لیتر سهم پاالیشگاه تبریز و نزدیک به ۳
میلیون لیتر سهم پاالیشگاه الوان است.
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس و نقش آن در افزایش تولید فرآوردههای
باکیفیت
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس بهعنوان بزرگترین پاالیشگاه
میعانات گازی دنیا که میتوان آن را به لحاظ استفاده از توانمندی متخصصان
داخلی در اجرا و استفاده از تجهیزات تولید داخل ،ایرانیترین پاالیشگاه کشور
دانست ،روزانه با پاالیش  ۴۵۰هزار بشکه میعانات گازی باارزش میدان مشترک
پارس جنوبی و تبدیل آن به فرآوردههای سبک و باکیفیت ،کشور را در مسیر
خودکفایی در تامین بنزین قرار داده است.
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیجفارس با ظرفیت دریافت روزانه  ۳۶۰هزار بشکه
خوراک از میدان مشترک پارس جنوبی در قالب  ۳فاز  ۱۲۰هزار بشکهای از
سال  ،۱۳۸۵با هدف حفظ و استمرار عملیات برداشت گاز از میدان مشترک
پارس جنوبی ،کاهش آالیندگیهای محیطزیستی و کمک به خودکفایی کشور
در تامین فرآوردههای راهبردی انرژی آغاز شد .فاز سوم این پاالیشگاه در
دیماه سال  ۹۷به بهرهبرداری رسید و با تولید روزانه  ۴۵میلیون لیتر بنزین و
 ۱۵میلیون لیتر گازوئیل باکیفیت در این پاالیشگاه ،سقف تولید بنزین کشور
به روزانه  ۱۰۵میلیون لیتر رسید و کشور در شرایط باثباتی به لحاظ تولید
فرآوردههای باکیفیت قرار گرفت و از واردات بنزین بینیاز شد .هماکنون بهطور
میانگین روزانه  ۴۷میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو  ۵در این پاالیشگاه عظیم
ملی تولید میشود.
بهرهبرداری از طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پاالیشگاه
بندرعباس در دیماه ۹۷
پاالیشگاه بندرعباس با تولید روزانه  ۱۵میلیون لیتر نفتگاز و  ۱۲میلیون لیتر
بنزین باکیفیت از دیگر پاالیشگاههای تاثیرگذار در افزایش کمیت و کیفیت
فرآوردههای تولیدی در کشور است که با تکمیل و نهایی شدن آن سرانجام
واحد تصفیه گازوئیل آن در زمستان  ۹۷با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری
رسید .هدف اصلی پروژه بهینهسازی و بهبود کیفیت محصوالت پاالیشگاه
بندرعباس ،بهبود کیفیت محصوالت همسو با اهداف زیستمحیطی و کاهش
میزان گوگرد در محصول گازوئیل پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو  ۵است
که این مهم با نصب واحدهای ایزومریزاسیون و تصفیه دیزل محقق شده است.
مدیریت انرژی ،کاهش سوخت و ضایعات و همچنین در نظرگیری نفت خام
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سنگین این پاالیشگاه (خوراک پاالیشگاه) از نکات مهمی بوده که هنگام اجرای
این پروژه لحاظ شده است.
افزایش تولید بنزین حدود  ۵میلیون لیتر در روز عالوه بر ظرفیت موجود
پاالیشگاه و همچنین بهبود کیفیت نفتگاز مطابق با استاندارد یورو  ۵با احداث
واحدهای جدید از جمله اهداف این طرح بوده است که بهطور کامل راهاندازی
شده و به بهرهبرداری رسید.
تولید روزانه  ۲۰میلیون لیتر گازوئیل با کیفیت یورو در اصفهان
طرح توسعه فرآیند ،افزایش کیفی محصوالت و بهینهسازی پاالیشگاه اصفهان
با هدف افزایش تولید بنزین از  ۴۱هزار بشکه در روز به حدود  ۱۲۰هزار
بشکه و ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی مطابق با استانداردهای اروپا به
کمی و کیفی بنزین به میزان  ۳میلیون
تصویب رسد و در همین راستا افزایش ّ
لیتر مطابق با استاندارد یورو  ،۵حذف مواد افزایشدهندة اکتان ،امکان تولید
بنزین سوپر و نیز تولید محصول دیزل با استاندارد یورو  ۵محقق شد ،هماکنون
واحدهای بنزیسازی و واحدهای مرتبط با این طرح به اتمام رسیده و دیگر
طرحها نیز در حال تکمیل است .با راهاندازی پروژه تصفیه هیدروژنی گازوئیل
این پاالیشگاه که هماکنون بیش از  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،میزان
روزانه تولید گازوئیل یوروی این پاالیشگاه به  ۲۰میلیون لیتر میرسد؛ پاالیشگاه
اصفهان هماکنون با تولید روزانه  ۱۲میلیون لیتر بنزین با کیفیت نقش مهمی
در تولید و تامین سوخت با کیفیت موردنیاز کشور دارد.
تولید سوخت با کیفیت در شمال غرب کشور
مردادماه  ۹۸نوبت به بهرهبرداری از طرح توسعه پاالیشگاه تبریز رسید؛ با
بهرهبرداری از واحد بنزینسازی پاالیشگاه تبریز با حضور رئیسجمهور در سال
جاری ،روزانه  ۳میلیون لیتر بنزین با کیفیت در پاالیشگاه تبریز تولید و در
مناطق شمالی و شمال غرب کشور توزیع میشود .واحد گوگردزدایی نفتگاز
شرکت پاالیش نفت تبریز نیز بهصورت آزمایشی در شهریور  ۹۷به بهرهبرداری
رسید .با تکمیل فرآیند بهرهبرداری از این طرح  ۶میلیون لیتر به ظرفیت تولید
روزانه گازوئیل یورو  ۵در کشور افزوده میشود .طرح پروژه بهینهسازی و افزایش
کیفی محصوالت پاالیشگاه تبریز شامل طراحی و نصب واحد نفتا ریفورمینگ
از نوعسیسیآر و نصب واحد تصفیه گازوئیل بهمنظور کاهش گوگرد محصول
کمی و
گازوئیل تولیدی پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو  ۵است؛ افزایش ّ
کیفی تولید بنزین موتور و امکان تولید بنزین موتور با اکتان باال (سوپر) مطابق
با استاندارد یورو  ۵و حذف  mtbeاز بنزین تولیدی و تامین روزانه  ۷۵۰بشکه
بنزین موردنیاز پتروشیمی تبریز و نیز تولید دیزل با استاندارد یورو  ۵از جمله
اهداف این طرح است.
تولید روزانه  ۱۲میلیون لیتر گازوئیل با کیفیت در پاالیشگاه تهران
آغاز رسمی تولید بنزین و گازوئیل با کیفیت باال در پاالیشگاه تهران در
مردادماه  ۹۱آغاز شد و طرحهای بنزین سازی و بهینهسازی این پاالیشگاه به
بهرهبرداری رسید؛ هماکنون این پاالیشگاه روزانه  ۷میلیون لیتر بنزین و ۱۲
میلیون لیتر گازوئیل یورو در پایتخت کشور تولید میکند .هدف اصلی از اجرای
پروژه بهینهسازی و بهبود کیفیت محصوالت پاالیشگاه تهران ،بهبود کیفیت
محصوالت همسو با اهداف زیستمحیطی و کاهش میزان گوگرد در محصول
گازوئیل و نفت سفید پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو  ۵است .بهبود کیفیت
بنزین تولیدی بهواسطه افزایش عدد اکتان برش نفتای سبک جهت اختالط
در بنزین پاالیشگاه و حرکت برای دستیابی به استاندارد یورو  ۵برای فرآورده
بنزین و نیز تولید دیزل و نفت سفید مطابق با استاندارد یورو  ۵از دیگر اهداف
طرح توسعه پاالیشگاه تهران است؛ این طرح نیز هماکنون به اتمام رسیده و
راهاندازی شده است.
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