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بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی صنعت نفت؛

فرصتی برای تعامل در مسیر تعالی شرکتهای ایرانی

بیستوسومین نمایش��گاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی در روزهای 16
تا  19اردیبهش��ت م��اه  1397در محل دائمی
نمایش��گاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
در این رویداد که در سال حمایت از کاالی
ایرانی و با رویکرد حمایت از س��اخت داخل
برگزار شد بیش از چهار هزار شرکت داخلی
و خارجی در فضایی بالغ بر  ٨٠هزار مترمربع
آخرین دس��تاوردها و توانمندی های خود را
ارائه کردند.
نمايش��گاه نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمی
بزرگتري��ن نمايش��گاه بينالمللی تخصصي
كش��ور و جزء سه نمايش��گاه بزرگ و معتبر
نف��ت و گاز جه��ان اس��ت .در ای��ن رویداد
حدود  1146غرفه میزبان شرکتهای ایرانی
بودند ک��ه میتوان به حض��ور  16نماينده از
س��ازندگان  10گ��روه كاالی اس��تراتژيک
صنع��ت نف��ت ،دانش��گاهها و ش��ركتهای
دانشبنيان 95 ،شركت باالدستی نفت E&P
ايرانی 142 ،ش��ركت مياندستی صنعت نفت
و گاز 247 ،ش��ركت پاييندس��تی در صنايع
پااليش ،پخش و پتروش��يمی 224 ،ش��ركت
از س��ازندگان تجهي��زات صنع��ت نفت86 ،
شركت از سازندگان تجهيزات صنعتی ايران،
 105شركت از صادرکنندگان فرآوردههای
نف��ت ،گاز و پتروش��يمی و 230ش��ركت از
صنايع عمومی و مرتبط با صنعت نفت اش��اره
کرد .همچنین میتوان به حضور  600شرکت
خارج��ی از  38کش��ور از جمله کش��ورهای
آذربایجان ،اتریش ،اس��پانیا ،آلمان ،امارات
متحدهی عرب��ی ،انگلس��تان ،ایتالیا ،بلژیک،
ترکی��ه ،جمه��وری چ��ک ،چین ،روس��یه،
ژاپن ،س��وئد ،س��وئیس ،فرانس��ه ،کرواسی،
کرهیجنوبی ،لهس��تان ،هلند ،هن��د ،فنالند،
هنگکن��گ ،بحری��ن ،قزاقس��تان ،فرانس��ه،
کان��ادا ،لیختناش��تاین ،عم��ان ،دانم��ارک،

تایوان ،آمریکا ،نروژ ،استرالیا ،برزیل ،مالزی
و سنگاپور اشاره کرد.
نخستین روز برگزاری نمایشگاه صنعت نفت

در مراس��م آغاز به کار نمایش��گاه صنعت
نفت ،محمد ناصری مدیر نمایشگاه گفت :در
نمایشگاه بیستوس��وم مؤلفههایی مثل فراهم
آوردن بس��ترهای انتقال فنآوریهای نوین
به بخشهای صنعتی کش��ور ،ایجاد بسترهای
جذب س��رمایه و مشارکت فعال شرکتهای
بینالملل��ی و داخل��ی در پروژهه��ای صنعت
نفت و عرض��هی آخرین دس��تاوردهای این
صنعت در داخ��ل و حوزهی بینالملل مدنظر
اس��ت که امیدواریم بدان دست یابیم .رئیس
رواب��ط عموم��ی ش��رکت ملی نف��ت ایران
با اش��اره ب��ه وج��ه تاریخ��ی و در عین حال
س��یمای جوان و روبه آین��دهی صنعت نفت
کش��ور گفت :با گذشت بیش از یک قرن از
اکتشاف نفت ،ظرفیتهای دستنخوردهای
از منابع انرژی و نیز بالقوگیهای فراوانی در
تمامی حوزههای صنع��ت عظیم نفت وجود
دارد ک��ه میتوان��د ب��ه جذب س��رمایههای
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رضا میرمحرابی ،شرکت ملی نفت ایران

س��ودآور بس��یار بیانجامد .ناص��ری با تأکید
بر س��اخت داخل گفت :ب��ا توجه به رویکرد
خدشهناپذیر وزارت نفت جمهوری اسالمی
ایران در حمایت از کاالهای س��اخت داخل
و شرکتهای ایرانی ،بخش جداگانهای برای
معرفی س��ازندگان ده گروه کاالی راهبردی
صنعت نفت ،دانش��گاهها و نیز ش��رکتهای
دانشبنیان تدارک دیده شده است.
همچنی��ن وزیر نفت در آئی��ن آغاز به کار
بیستوس��ومین نمایش��گاه بینالمللی صنعت
نفت به نامگذاری امس��ال تحت عنوان س��ال
حمایت از کاالی ایرانی توسط رهبر انقالب
اش��اره کرد و گفت :اگر هم��ه کمک کنند
صنعت نفت میتواند پیش��ران اقتصاد کشور
باش��د؛ صنعت نفت نهتنه��ا از حیث حصول
درآمدهای نفتی و تزریق آن به بودجه ،بلکه
از حی��ث اش��تغالزایی و ایج��اد حرکت در
اقتصاد ،بازسازی و نوسازی خود نیز میتواند
پیشران باش��د .زنگنه به بس��تهی حدود شش
میلیارد دالری طرحهای نگهداشت و افزایش
تولید اش��اره کرد و افزود :پروژههای تعریف
ش��ده برای این ط��رح که در قالب  ۳۴بس��ته

5

گزارش

6

دومین روز برگزاری نمایشگاه صنعت نفت

در ای��ن روز کارگ��روه مش��ترک ای��ران
و اس��پانیا برگ��زار ش��د و در حاش��یهی آن
تفاهمنامهای امضا شد .تفاهمنامهی همکاری
بین ایران و اس��پانیا توسط حس��ین اسماعیلی
ش��همیرزادی ،مدی��رکل اروپ��ا و آمریکا و
همس��ایگان دری��ای خ��زر وزارت نف��ت و
مرس��دس مونهدرو ،رئیس هی��أت نمایندگی
اسپانیا امضاء شد .این تفاهمنامه جهت تشویق
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تعریف ش��ده قرار اس��ت توسط شرکتهای
ایرانی اجرای گردد که ظرفیت عظیمی را در
زمینهی اشتغال ایجاد میکند؛ منابع این بستهها
قرار اس��ت از داخل تأمین ش��وند و وزارت
نفت پیشپرداخت برای تأمین و تدارک کار
در آغاز را پرداخت میکند .وزیر نفت با بیان
اینکه با اجرایی ش��دن این ط��رح ،بهصورت
مس��تقیم  ۵۰هزار ش��غل در مناط��ق نفتخیز
جنوب ایجاد میشود افزود :نوسازی صنعت
نفت و ایجاد اش��تغال یک ضرورت اس��ت و
در این طرحها ش��رکتهای ایران��ی ملزم به
اس��تفاده از تجهیزات ایرانی هس��تند .وی از
دیگ��ر اقدام��ات وزارت نفت ب��رای ارجاع
کار به س��ازندگان ایرانی را ط��رح ده گروه
کاالهای ضروری صنعت نفت عنوان کرد و
یادآور شد :در میانهی سال  ۹۶برای ساخت و
انتقال ف��نآوری لولههای  CRAقرارداد ۵۵۶
میلیون یورویی با کنسرسیوم ایرانی-اسپانیایی
به امضاء رس��ید که بزرگترین قرارداد برای
انتقال فنآوری بوده است.
یک��ی از رویدادهای مهم در روز نخس��ت
برگ��زاری نمایش��گاه بیستوس��وم صنع��ت
نفت ،نشس��ت خبری مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران بود .در این نشس��ت که با حضور
نماین��دگان رس��انههای داخل��ی و خارج��ی
برگزار ش��د عل��ی کاردر ب��ا بی��ان اینکه در
زمستان گذشته گازرس��انی و توزیع گاز در
کش��ور بدون هیچ مش��کلی و بهط��ور منظم
انجام ش��د گفت :توس��عهی بخ��ش دریایی
پارسجنوبی امس��ال به اتمام میرسد؛ بخش
خش��کی فازهای  ۲۳ ،۲۲ ،۱۳و  ۲۴نیز امسال
نهایی میش��ود و توسعهی بخش��ی از فاز ۱۴
نی��ز به س��ال  ۱۳۹۸موکول میگ��ردد .با این
اوصاف بهجز فاز  ۱۱همهی فازها توس��عهی
مییابند و زمان آن میرس��د که بهرهبرداری
را بهش��رکتهای خصوصی واگ��ذار کنیم.
کاردر تولید میعانات گازی در س��ال گذشته
را حداکثری و بهمیزان  ۶۶۰هزار بشکه اعالم
کرد و گفت :حدود  ۲۴۰هزار بش��که از این
تولید ،سهم پاالیشگاه ستارهی خلیجفارس و

بخش��ی نیز سهم بخش پتروش��یمی و  ...بود.
وی افزود :با وارد مدار ش��دن فازهای جدید
پارسجنوبی ،تولی��د میعانات گازی افزایش
مییابد و بهنظر سهم صادرات میعانات گازی
حدود  ۳۰۰هزار بش��که باش��د .البت��ه با وارد
مدار ش��دن پاالیشگاه سیراف میعانات گازی
به مصرف داخل میرسد .مدیر عامل شرکت
ملی نفت ایران با اش��اره به اینکه بهزودی سه
قرارداد جدی��د نفتی امضاء میش��ود افزود:
فعالیت بخش خصوصی در مسیر برونسپاری
افزایش مییابد.
کاردر ب��ا اش��اره به ضرورت بازس��ازی و
نوس��ازی تأسیس��ات نفتی گف��ت :هماکنون
از کم��ک س��ه مش��اور در س��ه منطق��ه که
مجموعهای از میادین انتخاب شدهاند استفاده
میکنیم .پس از مطالعات انجام ش��ده توسط
آنها از کمک مشاور بینالمللی برای انتخاب
مدل بازس��ازی تأسیس��ات ،تجمیع واحدها،
چگونگ��ی جلوگیری از ه��در رفت انرژی و
حفاظت از محیط زیست نیز بهره خواهیم برد.
یوری سنتورین دبیر کل مجمع کشورهای
ص��ادر کنندهی گاز (جیییس��یاف) نیز از
جمل��ه مهمانان مط��رح خارجی ب��ود که از
غرف��هی ش��رکتهای حاضر در نمایش��گاه
بازدید کرد .در روزهای برگزاری نمایشگاه
بیستوس��وم ،مدیران ارش��د صنعت نفت و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بازدید
از غرفهی شرکتهای حاضر در این رویداد
به تبادلنظر و دیدگاه با ش��رکتهای داخلی
پرداختند.

ش��رکتها ب��رای هم��کاری در حوزهه��ای
پاییندس��تی و باالدس��تی ،تأمی��ن تجهیزات
همراه با انتق��ال دان��ش و فنآوریهایی که
در ایران تولید نمیشوند ،افزایش حوزههای
 IORو  ،EORهم��کاری در حوزهه��ای
پتروش��یمی و پاالیش��ی و تب��ادل دانش فنی
امضاء شد .امیرحس��ین زمانینیا ،معاون وزیر
نفت در ام��ور بینالمل��ل و بازرگانی در این
کارگروه گفت :باوج��ود برخورداری ایران
از ذخایر غن��ی نف��ت و گاز ،بهرهبرداری از
منابع موجود در هر دو حوزه چندان مطلوب
نیس��ت .وی نیاز به نوس��ازی زیرساختهای
صنع��ت را زمین��هی خوبی برای مش��ارکت
شرکتهای خارجی و جذب سرمایهگذاران
این حوزه برش��مرد و گفت :از اینرو نیازی
ج��دی به همکاری ش��رکای خارج��ی مانند
اس��پانیا در زمینهی انتقال فنآوری و ارائهی
خدم��ات مدیریت��ی وج��ود دارد .زمانینیا با
ی��ادآوری اینکه ایران و اس��پانیا در گذش��ته
همکاریه��ای گاه موف��ق و گاه نیمهتمامی
داشتهاند گفت :فارغالتحصیالن آموزشدیده
و با کیفیت صنعت نفت ایران نسبت به دیگر
کش��ورهای منطقه در سطحی غیرقابلمقایسه
قرار دارند که میتوانند در پروژههای جدید
بهکار گرفته ش��وند .در ادامهی این نشس��ت
مش��ترک تع��دادی از نمایندگان مؤسس��هی
تج��ارت و س��رمایهگذاری اس��پانیا موس��وم
ب��ه ایس��کس ( )ICEXو تع��دادی از مدیران
عام��ل و نمایندگان ش��رکتهای اس��پانیایی
در ح��وزهی نفت ،گاز ،پاالی��ش و پخش و
پتروشیمی تبادلنظر کردند.
نشس��ت خبری معاون توس��عه و مهندسی
ش��رکت ملی نفت ایران از دیگر رویدادهای
مه��م روز دوم برگ��زاری نمایش��گاه صنعت
نفت بود .غالمرضا منوچهری در این نشست
رسانهای از آغاز بهرهبرداری از بخش دریایی
فاز  ۱۴پارس جنوبی خبر داد و گفت :با بهره
برداری از ای��ن بخش ظرفی��ت تولید گاز تا
 ۵۰۰میلی��ون فوتمکع��ب افزای��ش مییابد.
وی همچنی��ن از بهرهب��رداری از چه��ار فاز
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(معادل پنج فاز اس��تاندارد) پ��ارس جنوبی تا
پایان س��ال خبر داد و گفت :ب��ا بهرهبرداری
از فازه��ای  ۲3 ،22 ،۱۳و  ۲۴که از مهمترین
پروژههای توس��عهای شرکت ملی نفت ایران
بهشمار میرود بیش از 140میلیون مترمکعب
به ظرفیت تولید گاز و حدود  ۲۰۰هزار بشکه
نیز به ظرفی��ت تولید میعانات گازی کش��ور
اضافه میشود .معاون مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران در امور توسعه و مهندسی همچنین
از تعریف  ۳۵پروژه در راستای نگهداشت یا
افزایش توان تولی��د در میادین گازی و نفتی
کشور خبر داد و گفت :عمدهی این پروژهها
در حوزهی شرکتهای ملی مناطق نفتخیز
جن��وب ،نف��ت مناط��ق مرکزی و ش��رکت
نفت فالت ق��ارهی ایران اجرایی میش��وند.
منوچه��ری اظهار داش��ت :در ح��ال حاضر
مناقصات مربوط به این طرحهای توس��عهای
در حال برگزاری اس��ت و پیشبینی میشود
تا پای��ان ش��هریور ماه ق��رارداد آنه��ا نهایی
گردد .منوچهری همچنین از تالش ش��رکت
ملی نفت برای اس��تفادهی حداکثری از توان
س��اخت داخل و مش��ارکت پیمانکاران نفت
و گاز در پروژهه��ا ی��اد ک��رد و گفت :طبق
دس��تورالعمل ابالغی وزیر نفت ،تمامی اقالم
و تجهیزاتی که قابلس��اخت در داخل باشند
نظیر لولههای جداری ،شیرهای درونچاهی،
خطوط جریانی ،تجهیزات مورد نیاز سکوها
و سیس��تمهای فرآورش��ی نفت و گاز باید از سومین روز برگزاری نمایشگاه صنعت نفت
در این روز حس��ن روحانی ،رئیسجمهور
داخل کشور تآمین گردند .منوچهری افزود:
در همین راس��تا لیس��ت اقالم م��ورد نیاز در از غرفهی شرکتهای حاضر در سالن  8و 9
پروژهها توسط ش��رکت ملی نفت ایران تهیه بازدید ک��رد .در این بازدید بیژن زنگنه وزیر
شده و تمامی ش��رکتهای پیمانکار موظف نفت ،سورنا س��تاری معاون علمی-فنآوری
هس��تند طبق مق��ررات و اس��تانداردها اقالم رئیسجمهور ،علی کاردر مدیرعامل شرکت
خود را از شرکتهای ایرانی تهیه کنند .وی ملی نفت ایران و دیگر مدیران ارش��د صنعت
همچنین از نهایی ش��دن قرارداد هفت گروه نف��ت ،رئیسجمه��ور را همراه��ی کردن��د.
کاالیی از شمار ده گروه معرفی شده از سوی روحان��ی پس از این بازدی��د در جمع فعاالن
وزارت نفت بهعنوان یکی از مصادیق اصلی بخ��ش خصوص��ی و مدی��ران صنع��ت نفت
حمای��ت از بخش خصوص��ی و تولید داخل حمایت و خری��داری جنس با کیفیت ایرانی
یاد ک��رد و گف��ت :در قرارداده��ای نفتی با را تصمیم دولت برش��مرد و با تأکید بر اینکه
ش��رکتهای معتبر خارجی بر موضوع تأمین برت��ری کااله��ای ایرانی در رقاب��ت جهانی
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 ۶۰درصد از اقالم موردنیاز پروژهها از محل
تولیدات داخلی توافق کردهایم .وی همچنین
تأکید کرد :البته تأکید ش��رکت ملی نفت بر
حفظ استانداردها در تولیدات داخلی نیز باید
مدنظر قرار گیرد.
معرف��ی  14بل��وک اکتشافی-توس��عهای
ش��رکت ملی نفت ایران از دیگر برنامههایی
بود که در روز دوم نمایش��گاه برگزار ش��د.
بلوکهای معرفی شده ،ترکیبی از بلوکهایی
با ظرفیت اکتش��افی باال واقع در حوضههای
رس��وبی بالغ و ش��ناخته ش��ده و بلوکهای
مربوط به حوضههای رس��وبی جدید ش��امل
چهار بلوک اکتش��افی در حوضهی رس��وبی
زاگرس (یک بلوک در ناحیهی لرستان ،یک
بلوک در زیرحوضهی فارس و دو بلوک در
زیرحوضهی دزفولش��مالی و دشت آبادان)،
س��ه بلوک دریایی در حوضهی خلیجفارس،
س��ه بلوک اکتش��افی در حوض��هی کپهداغ
در شمالشرق کش��ور ،یک بلوک اکتشافی
در حوض��هی رس��وبی مغان در ش��مالغرب
کش��ور ،یک بلوک اکتش��افی در حوضهی
ایران مرکزی و دو بلوک اکتشافی به نامهای
تایباد و سیس��تان بهعنوان بلوکهای واقع در
حوضههای رسوبی جدید در شرق ایران بود
که در حضور شرکتهای داخلی و خارجی
معرفی شدند.

افتخاری ملی است اظهار کرد :دولت پشتیبان
طرحه��ای جدید صنعت نف��ت ،خوداتکایی
و افزای��ش تولی��د داخل��ی اس��ت .روحانی
فعالیت مشترک با شرکتها و فنآوریهای
خارجی و س��پس رسیدن به استقالل کامل را
راهی میانبر جهت افزای��ش کیفیت و اتکاء
ب��ه تولی��د داخلی دانس��ت و گف��ت :جهت
تولی��د محصوالت و فنآوریهای حس��اس
اگر بتوانیم در آغاز با ش��رکتهای معروف
و قابلاعتماد خارجی مش��ارکت داشته باشیم
این کار میتواند میانبری باش��د تا سریعتر به
نتیجه برسیم.
رئیسجمهور خاطر نش��ان کرد :شرکتها
باید اعتماد داش��ته باشند که دولت و دستگاه
اجرای��ی هرجا تش��خیص دهد ک��ه تولیدات
داخل��ی قابلاعتم��اد هس��تند بالفاصله خرید
خارجی آن کاال را قط��ع خواهد کرد؛ حتی
اگر تولید داخلی  10-20درصد هم گارانتر
باش��د ،باز هم قابلقبول اس��ت که این خرید
انجام ش��ود ت��ا صنعت داخلی متحول ش��ده
و روی ریل س��رعت ق��رار گی��رد .روحانی
بر توج��ه به روحی��هی امید ،نش��اط و غرور
مل��ی تأکید کرد و گف��ت :کاری که امروزه
ش��رکتهای نفت��ی کش��ور انج��ام میدهند
تنها ی��ک کار اقتص��ادی نیس��ت؛ بلکه این
دس��تاوردهای بزرگ فنآورانه بیش��تر از هر
چی��ز دادن روحیهی امید ،نش��اط و غرور به
مردم است .مردم باید به آینده امیدوار بوده و
اعتماد داشته باشند.
وی اظهار داشت :مردم باید از فعالیتهای
ش��رکتهای دانشبنی��ان و کارآفرینان خود
احس��اس غرور کنند و این برخ��ورداری از
روحیهی غرور ملی ،امید و نشاط ،سرمایهای
بزرگ محسوب میشود و چهبسا بسیاری از
فعالیتها و دس��تاوردها بهدلیل داشتن چنین
روحیهای حاصل گردد.
روحانی در ادامه با اشاره به طرحهای مهم
در حوزهی نفت ،گاز و پتروش��یمی کش��ور
اظهار ک��رد :در این حوزه باید اولین اولویت
حف��ظ و نگه��داری از نف��ت و گاز تولیدی
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تولی��د ش��ریک ایران��ی این ق��رارداد جهت
انتقال فنآوری س��اخت این لولهها در کشور
نیز دردس��ت اقدام اس��ت .عل��ی کاردر پس
از دی��دار ب��ا مدیرعام��ل ش��رکت توباچک
( )TUBACEXاس��پانیا درب��ارهی رون��د
پیش��رفت این قرارداد گفت :ای��ن قرارداد با
هم��کاری کنسرس��یوم اس��پانیایی-ایرانی با
جدی��ت ادام��ه دارد و رون��د مطلوبی را طی
میکند .وی با بی��ان اینکه توباچک تا کنون
بی��ش از  ۵۰کیلومت��ر از خطلولهی موضوع
قرارداد را به ش��رکت ملی نفت ایران تحویل
داده ادامه داد :با بررس��ی گلوگاههای فرآیند
تولید ش��ریک ایرانی ،ش��رایط ب��رای انتقال
فنآوری نیز فراهم شده است.
نشست کارگروه مش��ترک ایران و روسیه
از دیگ��ر رویدادهای روز س��وم نمایش��گاه
صنعت نفت ب��ود .عضو هیأت عامل و معاون
س��رمایهگذاری خارجی صندوق توس��عهی
ملی در نشس��ت کارگ��روه مش��ترک ایران
و روس��یه اعالم ک��رد :ای��ن نه��اد میتواند
امکانات��ی به ش��رکتهای روس عالقهمند به
س��رمایهگذاری در صنعت نفت ای��ران ارائه
کن��د؛ اگ��ر ش��رکتهای روس بخواهند در
ایران س��رمایهگذاری کنند میتوانند با ایجاد
مؤسسهای مش��ترک با ش��رکتهای ایرانی،
از تسهیالت صندوق توس��عهی ملی استفاده
کنن��د .علیرض��ا س��اعدی س��ارخانلو گفت:

مؤسسهی مشترک یادشده باید  10-20درصد
آوردهی اولی��ه داش��ته باش��د و در خصوص
مابقی سرمایهی مورد نیاز ،صندوق توسعهی
ملی میتواند تسهیالتی ارائه دهد .وی یادآور
ش��د :برخورداری از این تس��هیالت شرایطی
دارد که برای نمونه میتوان به این نکته اشاره
کرد که در ش��رکت ایرانی مش��ارکتکننده
با شرکت روس ،س��هم تصمیمگیری دولت
ایران نبایداز  ۲۰درصد بیش��تر باشد .همچنین
ط��رف روس باید به بانکه��ای عامل ایرانی
وثیقه بپردازد.
در س��ومین روز برگ��زاری نمایش��گاه
نخس��تین کامیون چاهپیمای��ی و نمودارگیری
کانتینری بومی در س��طح کشور نیز رونمایی
ش��د .رامین حاتمی ،مدیرعامل شرکت نفت
مناطق مرک��زی ایران درب��ارهی ویژگیهای
کامیون چاهپیمایی و نمودارگیری گفت :این
دستگاه مجهز به سیس��تم راهبری یکپارچه و
ارگونومیک اس��ت و قابلی��ت انجام عملیات
چاهپیمایی و نمودارگیری با اس��تفاده از یک
دس��تگاه را دارد؛ همچنی��ن مجه��ز به بدنهی
یکپارچ��هی ب��دون درز ،سیس��تم هوش��مند
راهبری مبتنی بر  ،PLCتوانایی انجام عملیات
چاهپیمای��ی در ص��ورت بروز مش��کل فنی با
اس��تفاده از تجهیزات پش��تیبان و اس��تفادهی
حداکثری از تجهیزات ساخت ایران متناسب
با استاندارد صنعت نفت است .حاتمی ساخت
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باش��د .دومین اقدام نیز استفادهی بهینه از این
منابع اس��ت .بای��د بهجای اکتش��افات جدید
اولوی��ت اصلی اس��تفادهی صحی��ح و بهینه
از منابع موجود باش��د .س��رمایهگذاریهای
جدی��دی ک��ه وزارت نفت در دس��تور کار
دارد عمدت��اً در این زمینه اس��ت ت��ا بتوان از
همهی بخشه��ا و مخازن موج��ود ،افزایش
تولید داشت که دستیابی به این هدف نیازمند
سرمایه ،فنآوری و مهمتر از همه برنامهریزی
دقیق و مدیریتی صحیح است.
در این نشس��ت تع��دادی از مدی��ران عامل
ش��رکتهای نفتی و فعاالن صنعت نفت نیز در
سخنانی با ارائهی گزارشی از فعالیتهای خود
دیدگاهها و پیشنهادهایشان را مطرح کردند.
در ای��ن روز نای��ب رئیس مجلس ش��ورای
اس�لامی پ��س از بازدی��د از بیستوس��ومین
نمایشگاه صنعت نفت گفت :بستر خوبی برای
گسترش توانمندی ش��رکتهای ایرانی فراهم
شده است .مسعود پزشکیان که در سومین روز
برگزاری نمایش��گاه بینالمللی صنعت نفت از
غرفهی برخی شرکتهای ایرانی بازدید کرده
بود با اشاره به دستاوردهای شرکتهای ایرانی
در ای��ن رویداد اظهار کرد :بس��تر خوبی برای
قطع وابستگی ،نوآوری و خالقیت فراهم شده
اس��ت .وی با بیان اینکه فعالیتهای انجام شده
در زمینهی س��اخت داخل و توانمندسازی در
وزارت نفت اقداماتی روبهجلو بوده افزود :اگر
از نظر مال��ی و مقرراتی به این برنامهها کمک
کنی��م طبیعی اس��ت ک��ه گش��ایش خوبی در
صنعت ایجاد خواهد شد و توان ما برای رقابت
در عرصهه��ای بینالملل��ی افزای��ش مییابد.
پزش��کیان با اش��اره به اینکه باید همواره بستر
مناسب برای گس��ترش توانمندی شرکتهای
ایرانی فراهم باش��د اف��زود :مجل��س از آنچه
ای��ن عزیزان بهصورت کارشناس��ی ارائه دهند
پشتیبانی میکند.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت در س��ومین
روز برگ��زاری نمایش��گاه از رون��د مطلوب
پیشروی ق��رارداد س��اخت لولههای CRA
خب��ر داد و گفت :رف��ع گلوگاهها در فرآیند
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یک��ی از مهمتری��ن رویداده��ای روز آخر
نمایش��گاه ،نشس��ت خبری مدیرعامل شرکت
نف��ت و گاز پ��ارس ب��ود .محمد مش��کینفام
در این نشس��ت ب��ا بیان اینکه توس��عهی فاز 11
پارسجنوب��ی در اولویت اس��ت و قطعاً این فاز
را توسعه میدهیم گفت :اگر توتال بیاید با آنها
ادامه میدهیم وگرنه گزینههای  Aو  Bرا برای
این ادامهی فعالیت این فاز درنظر گرفتهایم .وی
با بیان اینکه عمدهی پیمان��کاران پارسجنوبی
ایرانی هس��تند اف��زود :با توجه ب��ه اینکه بخش
قابلتوجهی از کاالهای مورد نیاز پارسجنوبی
وارد ش��ده ی��ا ب��ه زودی وارد میش��ود نگران
تحریمهای احتمالی نیس��تیم .مشکینفام با بیان
اینکه با شرکت هندی مس��ائل مربوط به میدان
ف��رزاد را حل و فصل کردهای��م گفت :در این
زمینه به جمعبندی رسیدهایم و بهزودی قرارداد
منعقد میشود .وی در مورد گاز تولیدی میدان
فرزاد نیز گفت :بخش��ی از ای��ن گاز بهصورت
خ��ام به میادین نفتی تزریق میش��ود و بخش��ی
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ای��ن دس��تگاه را محصول اش��تراک دانش و
تجارب صنعت نفت با شرکتهای دانشبنیان
ایرانی در راس��تای منویات رهبر انقالب مبنی
ب��ر حمایت از کاالی ایرانی خواند .دس��تگاه
چاهپیمای��ی جه��ت انج��ام ان��واع عملی��ات
درونچاهی استفاده میشود .این دستگاه طبق
اس��تانداردهای صنعت نف��ت و جهت کار در
شرایط سخت عملیاتی طراحی و تجهیز شده
است .هوشمند بودن ،توان زیاد و سهولت در
راهبری از ویژگیهای بارز این دستگاه است.
ط��ی برگزاری بیستوس��ومین نمایش��گاه
بینالملل��ی صنع��ت چندی��ن تفاهمنام��ه نیز
منعقد ش��د .تفاهمنامهی همکاری مش��ترک
میان شرکت ملی حفاری و شرکت گسترش
انرژی پاس��ارگاد ،چهار تفاهمنامهی شرکت
پایانههای نفت��ی و تفاهمنامهی همکاری میان
ش��رکت ملی حفاری و کنسرسیوم ماتریسی
فنآوری انرژیبخشی از جمله تفاهمنامههایی
بود که در این رویداد به امضاء رسید.

در ظرفیت خالی پاالیش��گاههای پارسجنوبی
تصفیه شده و به شبکه سراسری ارسال میگردد.
مش��کینفام در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص
مس��ائل ایمنی اخیر پیشآمده در شرکت نفت
و گاز پ��ارس گف��ت :در پارسجنوب��ی پس از
میلیونه��ا س��اعت کار بدون حادث��ه تنها یک
حادثه اتفاق افتاده که در حال بررس��ی موضوع
و یافت��ن راهکارهای جلوگیری از موار مش��ابه
هس��تیم .وی اف��زود :البته توجه وی��ژهای هم به
عملی��ات و نگهداش��ت در ش��رکت داریم ،در
ح��وزهی  HSEمش��اوران خارج��ی را ب��هکار
گرفتهای��م و در ح��ال آمادهس��ازی مناقصاتی
هس��تیم تا تعمیر و نگهداشت را به شرکتهای
بیرونی واگذار کنیم.
در روز پایان��ی نمایش��گاه صنع��ت نف��ت
افزایهه��ای حفاری س��اخت ای��ران رونمایی
ش��دند .در ای��ن نشس��ت رئیس پژوهش��گاه
صنعت نفت با بیان اینک��ه افزایههای حفاری
تولی��د ش��ده در ای��ن پژوهش��گاه بهصورت
عملیات��ی در پن��ج چاه اکتش��افی کش��ور با
موفقیت  ۱۰۰درصدی استفاده شدهاند گفت:
ام��روزه گل حف��اری از مس��ائل مهم مربوط
به افزایش س��رعت حفاری بهش��مار میرود.
جعف��ر توفیقی افزود :این مرک��ز با همکاری
پژوهش و فنآوری شرکت ملی نفت ایران با
ساخت این افزایههای حفاری بهشدت جلوی
ه��رزروی گل حف��اری در چاهه��ای نفتی و
گازی را گرفت��ه ک��ه این موض��وع صرفهی
اقتصادی زی��ادی برای صنعت نفت کش��ور
بههم��راه خواهد داش��ت .همچنی��ن در این
مراس��م ابراهیم طالقانی ،سرپرست مدیریت
پژوهش و فنآوری ش��رکت ملی نفت ایران
ب��ا تأکید بر اینکه مدیریت پژوهش کار خود
را با هدف ایجاد ارزش افزوده در بخشهای
عملیات��ی صنعت نفت انج��ام میدهد گفت:
ام��روزه یکی از م��وارد هزینهب��ر در صنعت
حفاری کشور گل حفاری است .خوشبختانه
پژوهش��گاه صنعت نفت با افزودن افزایههای
حف��اری به گل معمولی از خ��روج میلیاردها
تومان پول از کش��ور جلوگیری کرده است.

وی ادامه داد :افزایههای حفاری ساخته شده
توس��ط پژوهش��گاه صنعت نفت میتواند در
زمینهی اقتصادی ،محیط زیست ،هرزروی و
اشتغال تأثیر بهسزایی در صنعت حفاری داشته
باش��د؛ وانگهی مدیریت پژوهش و فنآوری
ش��رکت ملی نفت در زمینههای دیگری مثل
مدلس��ازی حوزههای رس��وبی و استفاده از
ف��نآوری نانو در حوزهی محیط زیس��ت نیز
با پژوهش��گاه صنعت نفت همکاری دارد که
بهزودی دس��تاوردهای این بخ��ش رونمایی
خواهند ش��د .طالقانی با اشاره به عالقهمندی
مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت برای
اس��تفاده از افزایهه��ای حفاری تولید ش��ده
گفت :این مدیریت برخی چاههای اکتشافی
کشور را برای استفاده از این افزایهها کاندیدا
ک��رده؛ از اینرو گام بع��دی ما در این حوزه
تولید صنعتی این افزایههاست.
بیستوس��ومین نمایش��گاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی در حال��ی 19
اردیبهش��ت ماه به کار خ��ود پایان داد که طی
چه��ار روز برگ��زاری ،ش��رکتهای ایران��ی
توانمندیها و دستاوردهای خود را در شرایط
مناس��بی عرض��ه کردند و اس��تقبال مس��ئوالن
و بازدیدکنن��دگان از غرف��هی ش��رکتهای
حاضر در این روی��داد نوید روزهای خوبی را
ب��رای بخش خصوصی صنع��ت نفت میدهد.
تجرب��هی موفق برگزاری  23دوره نمایش��گاه
بینالملل��ی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی،
این نمایش��گاه را بهعنوان یک��ی از مهمترین و
معتبرترین رویدادهای نمایش��گاهی در س��طح
جه��ان مطرح ک��رده و می توان آنرا بس��تری
مناس��ب برای معرفی سیاس��تها و برنامههای
صنعت نف��ت ایران در مس��یر تحق��ق اهداف
برنامهی شش��م توس��عه دانس��ت .بدون تردید
گردهمایی و هماندیش��ی بی��ش از چهار هزار
ش��رکت داخل��ی و خارجی و تعامل��ی که در
مسیر تعالی ش��رکتهای ایرانی طی برگزاری
این نمایشگاه ایجاد میشود را میتوان یکی از
مهمترین دستاوردهای این رویداد مهم ملی و
بینالمللی دانست.
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