نگاهی به نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت؛ برگ بیست و دوم ورق خورد
رضا میرمحرابی  

بیسـت و دومیـن نمایشـگاه بینالمللـی نفـت،
گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی 16 ،اردیبهشـت
مـاه در محـل دائمـی نمایشـگاههای بینالمللی
تهـران آغـاز بـه کار کـرد.
آییـن گشـایش رسـمی بیسـت و دومیـن دوره
نمایشـگاه بینالمللـی نفـت ،گاز ،پاالیـش
و پتروشـیمی ایـران  16اردیبهشـتماه بـا
حضـور علـی الریجانـی ،رئیـس مجلـس
شـورای اسلامی ،بیـژن زنگنـه ،وزیـر نفـت،
علـی کاردر ،مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت
ایـران ،شـماری از نماینـدگان مجلس شـورای
اسلامی ،سفیران کشـورهای خارجی ،مدیران
صنعـت نفـت و نماینـدگان شـرکتهای
بینالمللـی در سـالن میلاد آغـاز بـهکار کـرد.
ایـن دوره نمایشـگاه بـا حضـور بیـش از چهـار
هزار شـرکت داخلـی و خارجـی در فضایی به
وسـعت حـدود  ٨٠هـزار متر مربع برگزار شـد.
بـا توجه به اینکه بسـیاری از شـرکتها نماینده
یـک هلدینـگ و یـا مجموعـهای مشـتمل بـر
چند شـرکت هسـتند ،در ایـن نمایشـگاه ،هزار
و  ١٦غرفـه داخلـی بـه نمایندگـی از حـدود ٢
هـزار و  ٥٠٠شـرکت و  ٨١١غرفـه خارجـی به
نمایندگـی از حـدود هـزار و  ٥٠٠شـرکت از
 ٣٧کشـور دنیـا شـرکت کردنـد .کشـورهای
چیـن ،آلمـان ،فرانسـه ،ایتالیـا ،اسـپانیا ،ترکیـه،
روسـیه ،ژاپـن ،هلنـد ،اتریـش ،کـره جنوبـی
و اسـترالیا بهصـورت پاویـون در نمایشـگاه
شـرکت كردنـد و شـرکتهای معتبـر فعال در
صنعـت نفـت در قالـب غرفـه یـا بـا اعـزام تیـم
کارشناسـی خـود ،در ایـن نمایشـگاه حاضـر
شـدند .در بخـش خارجـی ،شـرکتهای
آلمانـی بـا در اختیـار گرفتـن سـه هـزار متـر
مربـع ،بیشـترین فضـا و چینیها بیشـترین تعداد
شـرکتهای حاضـر را بـه خـود اختصـاص
دادنـد .نمایشـگاه بینالمللـی نفـت ،گاز،
پاالیـش و پتروشـیمی ایـران از لحـاظ وسـعت
و تعداد شـرکتکنندگان ،نخسـتین نمایشـگاه
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در سـطح خاورمیانـه و پنجمیـن نمایشـگاه در
سـطح دنیـا بهشـمار میآیـد؛ از لحـاظ تعـداد
شـرکتهای خارجـی حاضـر در نمایشـگاه
بیسـت و دوم ،پـس از چیـن ،ایتالیـا ،هلنـد،
فرانسـه و انگلیـس در رتبههـای بعـدی قـرار
دارند.
تأکیـد بـر اهمیـت موضـوع ازدیـاد
برداشـت از مخـازن موجـود نفـت

رئیـس مجلـس شـورای اسلامی بـا حضـور
در آییـن گشـایش بیسـت و دومیـن نمایشـگاه
بینالمللـی نفـت ،گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی،
بـا اشـاره بـه اینکـه نمایشـگاه بینالمللـی نفـت
فرصتـی بـرای نمایـش توسـعه صنعـت نفـت
و گاز کشـور اسـت ،گفـت :بنـده از نزدیـک
فعالیتهـای وزارت نفـت را مشـاهده کردهام،
میدانـم در ایـن دولـت و در بخش نفت و گاز
تالشهـای زیادی بـا وجود مشـکالت موجود
صـورت گرفتـه اسـت .وی بـا بیـان اینکـه
هماکنـون ظرفیتهـای خوبـی در بخـش نفت
و گاز کشـور وجـود دارد ،افـزود :رویکـرد
وزارت نفـت اسـتفاده از ظرفیتهـای کشـور

و نزدیـک شـدن بـه شـرکتهای بـزرگ در
ایـن حوزه اسـت ،صنعت نفـت و گاز ،صنعت
مـادر در ایـران محسـوب میشـود ،هرگونـه
تحـول در ایـن بخـش ،تحـول دیگـر بخشهـا
را در پیخواهـد داشـت .الریجانـی تأکیـد
کـرد :در حـوزه نفـت و گاز بهعنـوان اولویـت
مهـم کشـور بایـد سـرمایهگذاریهای بزرگـی
انجـام دهیـم ،امـروز موضـوع ازدیاد برداشـت
از مخـازن موجـود نفـت و جلوگیـری از هـدر
رفـت منابـع ،اهمیـت بسـیاری دارد .رئیـس
مجلـس شـورای اسلامی تصریـح کـرد :بایـد
از فناوریهایـی اسـتفاده کنیـم کـه سـدی در
برابـر هـدر رفـت انـرژی و منابـع نفـت و گاز
باشـد ،البتـه ایـن موضـوع جـزو اولویتهـای
دولـت اسـت .الریجانـی بـا بیـان اینکـه در
ایـن دولـت بـه حـوزه مخـازن مشـترک توجـه
جـدی شـده اسـت ،عنـوان کـرد :ایـن دولـت
توجـه خوبـی به بخش مخازن مشـترک داشـته
کـه البتـه نتایـج آن را مشـاهده کـرده اسـت.
ایـن امـر بـرای منافـع ملـی کشـور بسـیار مهـم
اسـت .نبایـد در آن مناقشـه صـورت گیرد .این
موضـوع ابلاغ و تدویـن شـده ،بنابرایـن نبایـد
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آن را دسـت مایـه مناقشـاتی قـرار داد که ذهن
جامعـه دگرگـون شـود.

سـتاره خلیجفـارس و تولیـد پایـدار بنزیـن نیـز
از دیگـر دسـتاوردهای برجـام اسـت.

تقدیـر وزیر نفت از مشـارکت سـازندگان
و پیمانـکاران ایرانـی و خارجـی فعال

ضـــرورت ســـرمایهگذاری  ۳۰میلیارد
دالری برای جلوگیـــری از افت تولید
در پارسجنوبـــی

وزیر نفت در آیین گشـایش نمایشـگاه صنعت
نفـت گفـت :ظرفیتهـای داخلـی اطمینـان
داشـته باشـند که در اجـرای قراردادهـای نفتی
ضمـن رسـیدن به اهـداف خودمـان در افزایش
تولیـد همـراه بـا برداشـت مناسـب از میدانها،
ایـن قراردادهـا را بـه سـکویی بـرای توسـعه و
تقویـت صنایـع داخلـی و پیمانـکاران تیدیـل
میکنیـم .زنگنـه ضمـن قدردانی از مشـارکت
سـازندگان و پیمانـکاران ایرانـی و خارجـی
فعـال در حـوزه نفـت گفـت :میانـه سـال ۹۲
کـه وارد وزارت نفـت شـدم نـه فـردی ناآشـنا
بـا نفـت بـودم و نـه در کاری در حـد وزارت
کـم سـابقه بودم ،امـا وضعیت عجیـب آن روز
صنعـت نفـت مـرا شـگفت زده کـرد .وی بـا
اشـاره بـه بهرهبـرداری از  ۱۱فـاز پارسجنوبی
در طـی  ۳/۵سـال دولـت یازدهـم اظهـار کرد:
ظرفیـت تولیـد از ایـن میـدان مشـترک از ۲۸۵
میلیـون متـر مکعـب در روز در سـال ۱۳۹۱
بـه  ۵۷۵میلیـون متـر مکعـب در روز در سـال
 ۹۵افزایـش یافـت .زنگنـه توسـعه میدانهـای
مشـترک را یکـی از دسـتاوردهای مهم دوران
برجـام برشـمرد و گفـت :تولیـد از میـدان های
مشـترک غـرب کارون از  ۷۰هـزار بشـکه در
روز در تیرمـاه  ۹۲بـه  ۲۸۰هـزار بشـکه در روز
در اسـفندماه  ۹۵رسـیده اسـت.
وزیر نفت با اشـاره به تولید  ۲۵هزار بشـکه ای
نفـت از الیـه نفتـی پارسجنوبـی در فروردیـن
مـاه  ،۱۳۹۶گفـت :ایـن در حالـی اسـت کـه تا
پیـش از ایـن ،از ایـن الیـه مشـترک هیچگونـه
برداشـتی انجـام نشـده بـود .وی همچنیـن از
تولیـد  ۱۵هـزار بشـکهای نفـت از سـختترین
میـدان هیدروکربوری ایران (میـدان آذر) خبر
داد و گفـت :بازگشـت ایـران بـه بازارجهانـی
نفـت ،افزایـش تولیـد یـک میلیـون بشـکهای
نفـت و بـه تبـع آن افزایـش صـادرات ،افزایش
 ۵میلیـون تنـی محصـوالت پتروشـیمی،
بهرهبـرداری از پاالیشـگاه میعانـات گازی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد:
برای کاهش افت تولید در پارسجنوبی نیاز به
 ۳۰میلیارد دالر سرمایه است .علی کاردر در
نشست خبری نخستین روز نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ،با اشاره به
برگزاری بیست و دومین دوره این نمایشگاه
گفت :خوشبختانه پس از اجرایی شدن برجام
هر ساله بر استقبال شرکتهای داخلی و
خارجی برای حضور افزوده میشود .وی با
بیان اینکه در سال  ۹۵به طور همزمان  ۶فاز
پارسجنوبی افتتاح شد ،گفت :در سال گذشته
موفق شدیم در تولید گاز با قطر در میدان
مشترک برابر شویم .البته در تولید تجمعی از
این کشور عقب هستیم که امیدواریم در نیمه
دوم سال  ۹۶با تکیه بر توان داخلی این عقب
ماندگی را جبران کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت ایران با تأکید بر اینکه
به زودی کارهای پارسجنوبی در فاز اول تمام
می شود ،گفت :با توجه به اینکه پس از تکمیل
فازهای پارسجنوبی ،طی چند سال ،دچار
افت در تولید میشویم ،باید به فکر فاز دوم
باشیم .وی ادامه داد :کار فاز دوم سنگینتر از

گذشته است و در این بخش برای کل  ۲۴فاز
نیاز به  ۳۰میلیارد دالر سرمایه داریم .کاردر با
بیان اینکه در چند سال اخیر بین دانشگاهها و
مراکز پژوهشی و صنعت پیوند ایجاد کردهایم،
گفت :این پیوند در کنار دانشی که از طریق
سرمایهگذاری جذب میکنیم ،میتواند راه
را برای ما هموار کند .معاون وزیر نفت با
بیان اینکه اولویت ما برای پروژههای بعدی
طرحهای  EORو  IORهستند ،گفت :در این
زمینه تفاهم نامههایی در قالب  MOUامضا
شده که خوشبختانه  ۷مورد از آنها به نتیجه
رسیده و پروپوزالهای فنی ارائه شده است.
وی این قراردادها را برای انتقال دانش بسیار
مناسب دانست و گفت :خوشبختانه در قالب
این پروپوزالها ،دیدگاههای متفاوتی از سوی
شرکتهای معتبر جهانی ارائه شده است که
ایدههای خوبی را برای ما عرضه میکند.
کاردر شرکتهایی که این تفاهمنامهها را
امضا کردهاند نام برد و گفت :شرکتهایی
از جمله لوکاویل ،توتال ،اینپکس ژاپن،
 ،CNPCزاروبژنفت و پرتامینا شرکتهایی
بودند که برای مذاکرات  MOUبه امضا
رساندیم.
«ایـــران پـــس از برجـــام ســـرزمین
فرصـتهاســــت»

سـفیر هلند در ایران چشـمانداز توسـعه صنعت
نفـت و گاز ایـران در دوران پـس از برجـام را
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درخشـان و پرفرصـت خواند.
سـوزانا ترسـنال در نخسـتین روز از برگـزاری
نمایشـگاه بینالمللـی نفـت ،گاز ،پاالیـش
و پتروشـیمی ،ضمـن بازدیـد از ایـن رویـداد
بـزرگ ،نسـبت بـه آغـاز همکاریهـای
دوجانبـه تهـران و آمسـتردام بهویـژه در حـوزه
انـرژی ابـراز امیـدواری کـرد .وی بـا اشـاره
بـه رفـع تحریمهـای غـرب علیـه ایـران ،از
تلاش ایـران بـرای فراهمسـازی فضـای هرچه
مناسـبتر بـرای حضـور شـرکتهای خارجی
و سـرمایهگذار در صنعـت انـرژی ایـران تقدیر
کـرد و گفـت :ایـران پـس از برجـام فرصتـی
مغتنـم بـرای حضـور شـرکتهای بینالمللـی
اسـت کـه از موقعیتهـای مناسـب بـرای
سـرمایهگذاری اسـتفاده کننـد .وی افـزود:
شـرکتهای هلنـدی مشـتاق بـه حضـور در
صنعـت انـرژی ایـران هسـتند امـا در وهلـه
نخسـت رفـع موانعـی کلیـدی در ایـن مسـیر
ضـروری اسـت .ترسـتال برگـزاری نمایشـگاه
بینالمللـی نفـت تهـران را پُراهمیـت خوانـد و
تعامـل شـرکتهای خارجـی و ایرانـی در هـر
دو حـوزه بـاال و پاییندسـتی را از اهـداف
اصلـی و نقطـه قـوت این دسـت از رویدادهای
بـزرگ عنـوان کـرد.
تفاهمنامه همکاری شرکت ملی نفت ایران
و شرکت  PNOC ECفیلیپین امضا شد

شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت PNOC

 ECفیلیپیـن بـا هـدف مطالعـه میدانهـای
پازنـان و فـاز سـوم میـدان دارخویـن تفاهمنامه
همـکاری امضـا کردنـد .غالمرضـا منوچهـری
در حاشـیه سـومین روز از نمایشـگاه بینالمللی
نفـت ،گاز ،پاالیـش و پتروشـیمی در مراسـم
امضـای تفاهمنامـه مطالعاتی میدانهـای پازنان
و فـاز سـوم دارخوین با بیان اینکـه تا کنون ۲۴
تفاهمنامـه مطالعاتـی بـا هدف ازدیاد برداشـت
از میـدان هـای نفـت و گاز بـا شـرکتهای
داخلـی و خارجـی امضـا شـده اسـت ،افـزود:
از ایـن تعـداد  ۲۰تفاهمنامـه بـا شـرکتهای
بینالمللـی و  ۴تفاهمنامـه بـا شـرکتهای
داخلـی امضـا شـده اسـت .منوچهـری بـا بیـان
اینکـه طی امـروز و فـردا  ۴تفاهمنامه دیگر هم
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در ایـن زمینـه به امضا میرسـد ،گفـت :بر پایه
ایـن تفاهمنامههـا ،شـرکت ملـی نفـت ایـران
بایـد  ۷۵پروپـوزال از شـرکتها دریافـت کند
کـه تاکنـون  ۲۰مـورد مطالعاتـی تحویل شـده
اسـت .وی بـا بیـان اینکه بخـش قابلتوجهی از
مطالعـات میادیـن بـر افزایش ضریـب بازیافت
متمرکـز اسـت ،افـزود :نتیجـه مطالعـات ارائـه
شـده از سـوی شـرکتهای بینالمللی بـا نتایج
مطالعاتـی که قب ً
ال از سـوی مدیریت اکتشـاف،
شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکتهای تابعه
انجـام شـده ،مقایسـه و بهتریـن شـیوه توسـعه
میدانهـا انتخـاب میشـود.
مطالعه میدانهای سوسنگرد ،چشمه خوش
و پایدار غرب به ایدرو واگذار شد

شــرکت ملــی نفــت ایــران و ســازمان گســترش
و نوســازی صنایــع ایــران بــا هــدف مطالعــه
میدانهــای سوســنگرد ،چشــمه خــوش و
پایــدار غــرب تفاهمنامــه همــکاری امضــا
کردنــد .غالمرضــا منوچهــری در حاشــیه
ســومین روز از نمایشــگاه بینالمللــی نفــت،
گاز پاالیــش و پتروشــیمی در مراســم
امضــا تفاهمنامــه مطالعاتــی میدانهــای
سوســنگرد ،چشــمهخوش و پایــدار غــرب
گفــت :خوشــبختانه ایــران دارای ذخایــر
و پتاســیلهای نفــت و گاز باالیــی اســت
بهطوریکــه مقــام نخســت مجمــوع ذخایــر
نفــت و گاز دنیــا را دارد .وی میــزان ذخایــر
قابــل اســتحصال نفــت را  ۱۵۵میلیــارد بشــکه
و ذخایــر درجــا را  ۷۵۰میلیــارد بشــکه بــا
احتســاب ضریــب بازیافــت کنونــی اعــام
کــرد و گفــت :اگــر بتوانیــم یــک درصــد
بــه ضریــب بازیافــت نفــت اضافــه کنیــم ۷/۵
میلیــارد بشــکه بــه ذخایــر نفتــی اثبــات شــده
افــزوده میشــود .وی افــزود :هــم اکنــون
کشــورهای منطقــه ،کشــورهای همســایه
و حاشــیه خلیجفــارس و در مقیــاس بــاال
آمریــکای شــمالی ،روســیه ،اروپــا و دریــای
شــمال ضریــب بازیافــت هیدروکربــوری
باالیــی دارنــد بهطوریکــه ضریــب بازیافــت
میادیــن دریــای شــمال حــدود  ۵۰درصــد
بــرآورد میشــود .البتــه ذکــر ایــن نکتــه هــم

ضــروری اســت کــه ضریــب بازیافــت بــه
طبیعــت مخــزن و ســنگ مخــزن بســتگی دارد.
منوچهـری بـا اشـاره بـه قابلیتهـای رو بـه
رشـد شـرکتهای ایرانـی گفـت :هماکنـون
شـرکتهای باالدسـتی موفـق شـدهاند در
بخـش باالدسـتی ورود کننـد .در مـدل جدیـد
قراردادهـای نفتـی هـم ،شـرکتهای ایرانـی
بـا مشـارکت شـرکتهای خارجـی میتواننـد
پتاسـیل و قابلیتهـای خـود را افزایـش دهنـد.
تفاهمنامـه همکاری با شـرکت های اویک
و مپنا امضا شـد

آییــن امضــا تفاهمنامــه مطالعاتــی میــدان
ســپهر میــان شــرکت نفــت و شــرکت اویــک
در حاشــیه آخریــن روز از بیســت و دومیــن
نمایشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
همچنیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت
مپنــا بــا هــدف مطالعــه میدانهــای منصــوری
و آبتیمــور تفاهمنامــه همــکاری امضــا کردنــد.
در حاشــیه آخریــن روز از برگــزاری بیســت
و دومیــن نمایشــگاه صنعــت نفــت ،تفاهمنامــه
مطالعاتــی میدانهــای منصــوری و آبتیمــور
بــه امضــا رســید .معــاون مدیرعامــل شــرکت
ملــی نفــت ایــران در امــور مهندســی و توســعه
در حاشــیه امضــا ایــن تفاهمنامــه بــا بیــان اینکــه
چشــم انــداز بســیار روشــنی در افــق توســعهای
منابــع نفــت ایــران در ماههــای اخیــر و ناشــی
از مطالعــات انجــام شــده بهدســت آمــده
اســت ،افــزود :نتایــج مطالعــات تکمیلــی
میدانهــای آبتیمــور و منصــوری نشــان
از ظرفیتهــای بــاالی تولیــدی دارد .وی
افــزود :همچنیــن نتیجــه مطالعــه میدانهــای
آذر و چنگولــه نشــان میدهــد کــه افــق
تولیــدی ،بســیار باالتــر از آن چیــزی اســت
کــه پیــش از ایــن در برنامــه توســعهای ایــن
میدانهــا وجــود داشــته اســت .منوچهــری
انتقــال تکنولــوژی بــه شــرکتهای ایرانــی
فعــال در بخــش باالدســت صنعــت نفــت را از
مزیتهــای مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی
برشــمرد و گفــت :شــرکتهای ایرانــی بــرای
نخســتین بــار توانســتهاند بــرای طوالنیمــدت
در کنــار توســعه میــدان حضــور یابنــد.

