شماره 217-218

نیمه اول و دوم بهمن  -سال پانزدهم  -شماره 16 - 217 -218صفحه  -قیمت  5000تومان

دوهفته نامه
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران و حامی ساخت داخل
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نفـت

نیمه اول و دوم بهمن1396

اخبار
مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت:

باید به شرکتهای ایرانی
سازنده تجهیزات صنعت نفت
میدان داد

مش��اور ارش��د صنعت��ی وزی��ر نف��ت گف��ت :باید به
ش��رکتهای ایرانی در س��اخت تجهی��زات صنعت نفت
می��دان داد و در این حال ،ش��رکتهای داخلی هم توان
خ��ود را برای رقابت با ش��رکتهای خارج��ی در عرصه
کیفیت ،قیمت و زمان انجام کار تقویت کنند.
محمدرض��ا نعم��تزاده ،در حاش��یه چهاردهمی��ن
نمایش��گاه بینالمللی نفت و انرژی کی��ش ،در بازدید از
غرفه شرکت ملی نفت ایران ،با بیان این مطلب افزود :در
سالهای اخیر قابلیتهایی در زمینه طراحی ،مهندسی،
اجرا و ساخت و تولید تجهیزات نفتی در کشور ایجاد شده
است که باید به بهترین شکل از این توان استفاده کرد.
این مقام مسئول گفت :اگر میخواهیم فرمایشهای
مقام معظم رهبری درباره اش��تغالزایی ،تولید و استفاده
از کاالهای داخلی محقق شود ،مدیران ما باید مسئولیت
بهرهمندی از کاالهای س��اخت داخل را بپذیرند و در این
حال ،ش��رکتهای داخلی هم توان خ��ود را برای رقابت
با ش��رکتهای خارجی در عرصه کیفیت ،قیمت و زمان
انجام کار تقویت کنند.
نعمتزاده ادامه داد :ایران با تجربه بیش از  ۱۰۰سال کار
در صنعت نفت ،باید امروز به عنوان هاب طراحی ،مهندسی
و ساخت تجهیزات این صنعت نقشآفرینی کند.
مشاور وزیر نفت با اشاره به گشایشهای حاصل از برجام
عنوان کرد :باید از این گشایشها به منظور انتقال فناوری
و تقویت توان شرکتهای سازنده تجهیزات در کشور بهره
برد.
وی اظهار کرد :مهندس زنگنه بر اس��تفاده حداکثری
از توانمندیه��ای داخل��ی تاکید دارد و امی��دوارم روز به
روز ش��اهد رشد و توس��عه روزافزون در میان شرکتهای
تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور باشیم.

ظرفیتسازی و نوسازی در
تاسیسات صادرات نفت خام

نعم��تزاده در بخ��ش دیگ��ری از صحبتهای خود،
به ظرفیتس��ازی و نوس��ازی بس��یار خوبی که در سطح
تاسیسات صادرات نفت خام کشور انجام شده اشاره کرد
و گف��ت :این موضوع ،قدرت مانور صنعت نفت را افزایش
داده است.
وی گفت :شرکت پایانههای نفتی ایران با ثبت رکورد
صادرات  ۹میلیون بش��که نفت خ��ام و میعانات گازی در
روز ،برای صنعت نفت تاریخساز شد.
نعم��تزاده افزود :امروز نیازمند توس��عه فرصتهای
س��رمایهگذاری و جذابت��ر ک��ردن زمینهه��ای حضور
شرکتهای معتبر در حوزههای باالدستی و پاییندستی
صنعت نفت هس��تیم و در همسویی با این مهم میتوانیم
تولیدکنن��دگان داخلی تجهیزات و کااله��ای مورد نیاز
صنعت نفت را در عرصه رقابت جهانی توانمندتر کنیم.
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی نفت و انرژی کیش،
از دوم بهمن ماه امسال در جزیره کیش آغاز به کار کرده
است و پنجم بهمن ماه به کار خود پایان میدهد.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نشست خبری وزیر نفت و چند نکته

نشس��ت خب��ری وزیر نفت ب��ه مناس��بت دهه
فجربرگزار شد و بیژن زنگنه در مدت حدود  ۲ساعت
به پرسشهای متعدد رس��انههای داخلی و خارجی
پاسخ داد؛ پاسخهایی در خور تامل و توجه.
ارائ��ه گزارش آم��اری از عملکرد :زنگن��ه در ارائه
گزارش عملکرد ،از افزایش  ۱۶۵هزار بشکهای تولید
نفت خام و میعانات گازی و افزایش  ۶۰هزار بشکهای
صادرات نفت در  ۱۰ماه امسال نسبت به مدت مشابه
پارس��ال خبر داد و گفت :تولی��د نفت در میدانهای
غرب کارون ،دیماه امس��ال از مرز  ۳۰۰هزار بشکه
گذش��ت .افزای��ش تولید روزان��ه گاز از میدان پارس
جنوب��ی به بیش از  ۵۵۰میلیون متر مکعب ،افزایش
جمعیت تحت پوشش شبکه گازرسانی به  ۹۲درصد
کل کشور ،افزایش  ۲۸درصدی تولید بنزین در سال
جاری نسبت به سال گذشته ،افزایش تقاضای داخلی
محصوالت پتروشیمی و صادرات روزانه  ۱۳میلیون
متر مکعب گاز به عراق با وجود تشدید مصرف گاز در
داخل ،دیگر مسائلی بود که وزیر نفت در ارائه گزارش
عملکرد بهآنها اش��اره کرد .البته در این نشس��ت به
بضاعت اندک و س��هم  ۱۴,۵درصدی وزارت نفت از
درآمدهای نفتی اشارهای نشد؛ نفتی که این روزها با
قیمت هر بشکه حدود  ۶۰دالر معامله میشود.
پیام وزیر نفت برای بازارهای جهانی :نشست وزیر
نفتبرایبازارهایجهانیهمپیامیداشتوآناینکه
اگر توافق کاهش عرضه نفت در س��ازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) به هر دلیلی تمدید نش��ود،
ایران به س��رعت تولید خ��ود را افزایش میدهد و در
کمتر از یک هفته ،حداقل  ۱۰۰هزار بش��که به تولید
خود میافزاید .بلومبرگ از جمله رسانههای خارجی
بود که صحبتهای وزیر نفت درباره توان ایران برای
افزایش س��ریع تولید در صورت پایان توافق اوپک را
م��ورد توجه قرار داد .ظرفیتس��ازی خوب ایران در
تولید نفت طی س��الهای اخیر ،موضع قدرت وزارت
نفت ایران را تقویت کرده است.
سیاستهای ضد بهرهوری در کشور :وزیر نفت در
این نشست از سیاستهای کشور که گاه ضد بهرهوری
اس��ت هم سخن گفت و با اشاره به سهم شایان توجه
بهرهوری در کاهش هزینههای تولید ،یادآور ش��د :به
ط��ور مثال ،اکنون در وزارت نفت کاری را که یک نفر
میتواند انجام دهد ،س��ه نفر انجام میدهند .اگر هم
بخواهیم نیرویی را حذف کنیم ،از  ۳۰۰جا با ما تماس
میگیرن��د ،صبح دعا میکنند ،ظهر نفرین میکنند
و عص��ر فحش میدهند .این جم�لات وزیر اگرچه با

خنده حضار همراه ش��د ،اما از واقعیت تلخی حکایت
داش��ت« :نیاز مبرم به اش��تغال و تمایل شدید به کار
در دولت».
اش��تغالزایی در بط��ن طرحه��ا و پروژهه��ای
نفت��ی :تم��ام حرف زنگن��ه در مبحث اش��تغال این
ب��ود که اش��تغال را نه در وزارت نف��ت ،بلکه در طرح
ها و پروژههای نفتی باید جس��توجو کرد و طرحها
و پروژهها هم اجرایی نمیش��وند جز در سایه تامین
س��رمایه ،جذب فناوری و تعامل با ش��رکتهایی که
ای��ن دو رکن را در اختیار دارند .به نظر میرس��د آنها
که دغدغه اش��تغال جوانان این س��رزمین را دارند،
بهتر اس��ت به جای هجمه به تبدیل وضعیت نشدن
کارکنان در نفت یا توقف جذب نیرو در این وزارتخانه،
کمی ه��م به ضرورتهای جذب س��رمایه و فناوری
بپردازند.
تکلیف نامعلوم مخالفان داخلی قراردادهای نفتی:
قراردادهای جدید نفتی با همین پشتوانه فکری روی
می��ز وزارت نفت قرار گرفت :نیاز به جذب س��رمایه و
فناوری .سرمایهگذاری ،انتقال فناوری و اشتغالزایی،
اهداف خوب ،متعالی و قابل دفاعی اس��ت .آنچه قابل
دفاع نیس��ت ،ادامه هجمهها به این قراردادهاست تا
جای��ی که وزیر نفت میگوید« :ج��رات اعالم عنوان
اس��امی قراردادهایی را که در حال نهایی شدن است
ندارم ».تکلیف مخالفان خارجی که روشن است ،اما
تکلیف آنان که در داخل ،شبانهروز از دغدغه تولید در
میدانهای مش��ترک و عقب نماندن از طرف مقابل و
ضرورت ازدیاد برداش��ت دم میزنند ،چندان روشن

نیس��ت .فقط برای نمون��ه ،ذکر این مث��ال خالی از
لطف نیس��ت که از مجموع  ۸۷میلیارد بشکه ذخایر
نف��ت درجای میدانهای غ��رب کارون (عمده آن به
میدانهای مش��ترک تعل��ق دارد) که با احتس��اب
ضری��ب بازیافت  ۱۵درص��د ۱۳ ،میلی��ارد آن قابل
برداشت اس��ت ،تاکنون یک میلیارد بشکه نفت هم
برداشت نشده است.
محدودیتهای آمریکا را با برجام اشتباه نگیریم:
مش��کل نق��ل و انتق��االت بانکی مطالب��ات نفتی با
وجود توافق برجام ،پرسش��ی بود ک��ه طبق روال از
وزیر نفت پرس��یده ش��د و زنگنه اینگونه پاسخ داد:
«برخی ش��رکتها س��هام آمریکایی دارند و به دلیل
همکاریهایی که با آمریکا دارند ،ریسک کار با ایران
را نمیپذیرند یا همسایهای داریم که سعی میکند هر
شرکتی را که میخواهد با ایران کار کند منصرف کند.
اینه��ا ربطی به برجام ندارد ،بلکه ناش��ی از اقدامات
محدودکنندهامریکاست».
زنگن��ه درباره توافقی که کمت��ر از یک ماه پیش،
دومین س��الروز خود را پشت سر گذاشت ،این را هم
اضافه کرد که اگر این توافق نبود ،نه میتوانستیم این
قدر نفت بفروش��یم ،نه فازهای پارس جنوبی تکمیل
میشد و نه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس.
تکرار حرفهای ترامپ در داخل کشور :صحبت از
آمری��کا فقط در بحث برجام به میان نیامد .وزیر نفت
دی��روز وقتی از نامالیمات داخلی هم حرف می زد ،از
رئی��س جمهوری امریکا نام ب��رد و گفت« :این رفتار
باید زش��ت جلوه داده ش��ود که وقتی ترامپ حرفی

معاون وزیر امورخارجه:

ایران در حوزه صادرات و جذب سرمایه در صنعت نفت مشکلی
ندارد

معاون وزی��ر امورخارجه گف��ت :در حوزه تولی��د ،فروش،
صادرات و سرمایهگذاری در صنعت نفت هیچ مشکلی نداریم،
ایران امروز نفت خود را میفروش��د و پول آن نیز به کش��ور باز
میگردد.
س��یدعباس عراقچی ،با حضور در برنامه «جه��ان آرا» ،به
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اشاره کرد و در پاسخ به این
پرسش که آیا اکنون که ما نفت میفروشیم پول آن برمیگردد،
گفت :بله ،پول آن برمیگردد .از ابتدای سال  ۹۶تا امروز ،بیش
از  ۴۰میلی��ارد دالر نف��ت فروختهایم که  ۳۷میلی��ارد دالر به
حسابهای بانک مرکزی برگشته و هزینه شده است.
وی تصریح کرد :آمریکا میگوید ایران همه کارهای خود را
انجام میدهد و میخواهد ایرانی را که در منطقه مقتدر ش��ده
کنترل و محدود کند .میخواهد تحریمهای سابق نفتی ،بانکی
و کشتیرانی را برقرار کند ،اما میبیند که برجام مانع است.
عراقچی عنوان کرد :تحریمه��ای اصلی که از طریق برجام
برداش��ته شده کماکان برقرار است .ایران منافع خود را میبرد،
هم منابع حاصل از فروش نفت باز میگردد و هم کش��تیرانی،
نفتکشها و بیمه برقرار است .معاون سیاسی وزیر امورخارجه با
اشارهبهحادثهنفتکشسانچیگفت:نفتکشسانچیمتاسفانه
غرق ش��د و یک تراژدی رقم خورد و بیش از  ۳۰نفر را از دس��ت
دادیم ،این نفتکش همه بیمههای بینالملی را داشت که زمان
تحریمها هیچ کدام از آن بیمهها وجود نداشت.
رئی��س س��تاد پیگیری اج��رای برجام افزود :خدا را ش��کر
میکنیم که در زمان تحریمها ،حادثهای مثل سانچی نداشتیم.
کشتی سانچی همه بیمههای بینالمللی را دارا بود و یک دالر به
کشور خسارت وارد نشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نفتکش سانچی با پرچم

کشور دیگر تردد داشته است ،گفت :به علت مزایایی که استفاده
از پرچم این کشورها برای صاحبان کشتیها ایجاد میکند از آن
استفاده میشود .تقریبا تمام کشورها از پرچم پاناما و دومنیکن
اس��تفاده میکنند ،اتفاقا زمان تحریم اجازه این اس��تفاده را به
ما نمیدادن��د .عراقچی تصریح کرد :ایران ام��روز نفت خود را
میفروشد ،بیمه و مس��ائل بانکی راه افتاده است و ما دوباره به
صحنهبازگشتهایم.
معاون وزیر امورخارجه عنوان کرد :اینکه تحریمهای نفتی
را نمیتوانند بازگردانند به دلیل برجام اس��ت و در این تردیدی
نداریم .برجام مانع ترامپ اس��ت .وی میخواهد قدرت ایران را
بگیرد ،برای همین عنوان میکند که برجام از بین برود.
وی گفت :ایران اکنون هم از نظر خودمان و هم از نظر جامعه
بینالملل از برجام و منافع آن سود میبرد؛ هم نفت میفروشد،
هم سرمای ه جذب کرده است.
عراقچی افزود :در ح��وزه تولید نفت ،فروش نفت ،صادرات
نفت ،س��رمایه گذاری در صنعت نفت هیچ مشکلی نداریم ،در
حوزه حمل و نقل نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.

میزند ،ع��دهای هم در داخل همان ح��رف را تکرار
میکنند .نتیجه این دو یکی است .کشور ما دشمنان
بدی در منطقه و در دنیا دارد؛ دیگر دوس��تانمان در
داخل نباید حرف آنها را به ش��کلی دیگر بزنند .تمام
حرف من این است ».وی با ر ّد یأس و ناامیدی نسبت
به امض��ای قراردادهای جدید نفت��ی در بدنه وزارت
نف��ت ،گفت« :اگر اج��رای قرارداده��ای نفتی برای
اش��تغالزایی و برای افزایش تولید نفت الزم اس��ت،
باید از این جریان حمایت ش��ود؛ بهویژه که غالب این
طرحها برای توس��عه میدانهای مشترک در دستور
کار قرار گرفته است».
اهمی��ت توس��عه در خ��زر ،فرات��ر از جنبههای
اقتصادی :وزیر نفت در نشست خبری دیروز خود ،در
پاسخ به پرسشی درباره توسعه در خزر هم توضیحات
مختصر اما قابل توجهی داد و این مهم را یادآور ش��د
که توسعه در این بخش ،تنها از جنبه اقتصادی برای
صنع��ت نفت حائز اهمیت نیس��ت ،بلکه به واس��طه
جایگاه و س��هم ایران در این منطقه ،مس��ئلهای ملی
اس��ت .صحبتهای زنگنه مبنی ب��ر اینکه ایران به
واس��طه نبود دسترس��ی به آبه��ای آزاد در خزر به
تنهایی نمیتوان��د چاه حفر کند ،حکایت از این دارد
ک��ه ایران برای فعالیتهای توس��عهای در خزر ،باید
همکاری با همسایگان شمالی را مدنظر قرار دهد.
تکذی��ب خب��ر تهاتر نفت و س�لاح :وزیر نفت در
نشس��ت خبری خود ،خبر تهاتر نفت با س�لاح میان
ایران و روسیه را دروغ محض خواند و تاکید کرد :هیچ
ارتباطی میان فروش نفت ایران و خرید س�لاح برای
کشور وجود ندارد.
فس��اد به رغم تعدد نهادهای نظارتی در کش��ور:
زنگنه در این نشس��ت به پرس��شهایی درباره فساد
مالی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران هم
پاسخ داد و به نکته مهمی اشاره کرد« :فساد مالی در
یک مجموعه دولتی برای مدت طوالنی؛ به رغم تعدد
نهادهای نظارتی در کشور».
زنگنه گفت« :درس��ت اس��ت که باید انسانهای
س��الم بر س��ر کار باش��ند ،اما اگر کس��ی هم خالف
میکند ،سیستم باید هشدار دهد».
و انقالب اسالمی :وزیر نفت در پایان نشست خبری
دیروز و در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه چه شد به
اینجا رس��یدیم که در یک نشست خبری مصادف با
س��ی و نهمین سالروز انقالب اسالمی ،حرف از فساد
و اختالس به میان میآید ،گفت :قرارمان این نبود...

وزیر نفت:

پرهیز از خام فروشی بهطور جدی در دستور
کار صنعت نفت است
وزیر نفت گفت :پرهیز از خام فروشی بهصورت جدی در دستور کار صنعت نفت قرار دارد.
بی��ژن زنگن��ه در برنامه زنده تلویزیونی در ش��بکه اس��تانی دنا گفت :با راه ان��دازی  ۶واحد
پتروش��یمی بزرگ در حال اح��داث در کهگیلویه و بویراحمد ،این اس��تان به یک از قطبهای
صنعتی و پتروشیمی کشور بدل میشود.
وی افزود :هم اکنون در ش��رکت نفت گچس��اران در استان کهگیلویه و بویراحمد  ۶۳۰هزار
بش��که نفت ،یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون فوت مکعب گاز خشک و  ۳۵هزار بشکه مایعات گازی
بهصورت نفتا روزانه در این شرکت تولید میشود.
وزیر نفت تصریح کرد :پتروشیمی بویراحمد با سرمایه گذاری افزون بر  ۱,۵میلیارد دالر هم
اکنون در حال پیگیری مجوزهای زیست محیطی و صنعتی است.
زنگنه گفت :مجتمع پتوشیمی بویراحمد یکی از مهمترین واحدهای پتروشیمی کشور است
که میتواند زمینه ساخت صدها کارخانه را در زیرمجموعه خود فراهم کند.
وی افزود :فعالیت پتروشیمی بویراحمد درزمینه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن است که ماده
مهمی است و کاربردهای زیادی در صنعت پتروشیمی دارد.
وزیر نفت با بیان این که خوراک مجتمع پتروش��یمی بویراحمد ازس��وی وزارت نفت تأمین
خواهد شد ،گفت :سرمایه گذار پتروشیمی بویراحمد باید حدود  ۲۵درصد سرمایهگذاری مورد
نیاز این طرح را تأمین و با تالش بیشتری این مهم را پیگیری کند.
زنگنه با تاکید بر این که با راهاندازی پتروشیمی بویراحمد چند هزار شغل در این استان ایجاد
خواهد شد ،تصریح کرد :گچساران یکی از قطبهای نفتی ایران است که با احداث  ۲پتروشیمی
در حال س��اخت کنونی به قطب پتروشیمی کشور تبدیل میشود .وی افزود :واحد پتروشیمی
تبدیل اتان به اتیلن گچساران با  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
وزیر نفت با بیان این که پرهیز از خام فروشی بهصورت جدی در دستور کار صنعت نفت قرار
دارد ،گفت :هم اینک واحد پلی اتیلن دهدشت در حال ساخت است که با راه اندازی آن ،تولیدات
پتروشیمی گچساران را به پلی اتیلن تبدیل میکند.
زنگنه تصریح کرد :پتروش��یمیهای در حال ساخت این استان بهصورت زنجیرهای نیازهای
مواد اولیه همدیگر را تأمین میکنند که همین امر سبب شکوفایی اقتصادی این استان خواهد
شد.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

بازتاب شعلههای گاز
ش��رکت ملی گاز ایران از ابتدای فعالیت دولت تدبیر
و امی��د با اجرای طرحهای عظیم گازرس��انی توانس��ته
گامهای بلندی در مسیر بهبود رفاه زندگی مردم شهرها
و روستاها و نیز توسعه اقتصاد و آبادانی کشور بردارد.
شرکت ملی گاز ایران با پیشینهای به بلندای بیش از
نیم قرن ،همواره یکی از مهمترین ارکان تامین انرژی در
کشور به شمار میآید .دراین میان یکی از حساسترین
وظایف این ش��رکت عالوه بر گازرس��انی به ش��هرها و
روس��تاهایی که هنوز از این نعمت خدادادی برخوردار
نیستند ،تامین گاز مصرفی بخشهای خانگی ،تجاری
و صنعتی کش��ور به ویژه در فصول س��رد سال است ،به
نحوی که حتی یک ثانیه نیز قطعی گاز نداش��ته باشیم
ک��ه این امر با تالش کارکنان ش��رکت ملی گاز ایران به
صورت مطلوبی در حال انجام است .هر چند در سالهای
گذش��ته به دلیل زیادهخواهی ترکمنستان در مقاطعی
برخی ش��هرهای ش��مالی کش��ور که گاز آنها از طریق
واردات از این کش��ور تامین میش��د  ،دچار مشکالتی
ش��دند ،اما با بهرهبرداری از خط لوله دامغان -کیاس��ر-
ساری -نکا این مش��کل نیز برطرف شد و نگرانی از این
بابت احساس نمیشود .تمامی این موفقیتها با تالش
بیوقفه کارکنان و متخصصان شرکت ملی گاز ایران رقم
خورده اس��ت ،اما باید تاکید کرد که ادامه روند مطلوب
تامی��ن گاز کش��ور نیازمند هم��کاری و همیاری مردم
عزیز ایران در سراس��ر کشور در مصرف بهینه این نعمت
خدادادی است.
امروز با توس��عه شبکه گازرس��انی در سراسر کشور،
فعالیت پاالیش��گاههای گاز ،بهرهمندی از مخزن عظیم
میدان گازی پارس جنوبی ،ورود به بازار صادراتی منطقه
و حض��ور در عرصه تجارت گاز جایگاه خ��ود را بیش از
پیش در س��طح ملی و جهانی تثبیت کرده است ،گرچه
این پایان راه گاز نیست و هنوز پلههای فراوانی در نردبان
ی مانده که باید با مدیریت ،دانش و
رش��د و توس��عه باق 
تخصص باال رفت.
این موضوع در س��خنان دکتر حسن روحانی ،رئیس
جمهوری نیز بارها شنیده شد .وی آذرماه  ۹۶در جریان
نخستین سفر دولت دوازدهم به سیستان و بلوچستان،
در این باره گفت« :از وزارت نفت و شرکت ملی گاز که در
دولت یازدهم یکی از افتخارات ما بودند ،تشکر میکنم».

قدردانی رئی��س جمهوری به دلیل دس��تاوردهای
شرکت ملی گاز در طول دولت یازدهم ( )۱۳۹۲-۱۳۹۶
بود؛ اقدامهایی مانند گازرسانی به  ۹هزار روستای جدید
مطابق بند «ق» ،تبصره  ۲بودجه س��ال  ۱۳۹۳در دولت
یازدهم و  ۱۵۰۰روستا تاکنون ،گازرسانی به  ۱۲۹شهر
جدید ،گازرسانی به  ۱۱نیروگاه جدید گازی ،گازرسانی
به زاهدان در سیس��تان و بلوچستان با هزینهای بالغ بر
 ۷۵۰میلیارد تومان ،راهاندازی طرح گازرس��انی به شهر
رینه به روش س��یانجی برای نخس��تین بار در کشور
با س��رمایهگذاری بخ��ش خصوصی داخل��ی و با مدل
قراردادی  BOOTدر آبانماه امسال.
کارنامه صنعت گاز فصلهای درخشانی داشته است
از جمله شبکه گازرسانی که با دارا بودن سطح مطلوبی از
کیفیت و استانداردهای جهانی و اجرا و بهرهبرداری بیش
از  ۸۲هزار کیلومتر شبکه داخلی شهر و روستا ،در بیشتر
نقاط کشور پراکنده است و با افزایش بهرهمندی بیش از
 ۵میلیون مش��ترک جدید از گاز طبیعی به عنوان نمای
اصلی فعالیتهای صنعت گاز در داخل کش��ور به شمار
میآید .این کیفیت در هر دو بخش ش��بکه گازرسانی و
شبکه انتقال گاز ،در زمان وقوع حوادثی مانند زلزلههای
اخیر در شهرهای مختلف کشور به خوبی نمود پیدا کرد.
آمارها در این زمینه خود گویای حجم عظیم کارهای
صورت گرفته اس��ت .میزان گاز مصرفی در بخشهای
مختلف خانگی ،تجاری ،صنایع غیر عمده و حمل و نقل
کشور از  ۶۰میلیارد و  ۶۰۰میلیون مترمکعب در  ۱۰ماه
نخست سال  ،۱۳۹۲با  ۲۰درصد افزایش به  ۷۲میلیارد
و  ۵۰۰میلیون مترمکعب در  ۱۰ماه امس��ال رسید ،این
در حالی اس��ت که واردات گاز از ترکمنس��تان از دیماه
سال  ۱۳۹۵متوقف شد.
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مدیرعامل شرکت ملی گاز :به عهدمان وفا کردیم

مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی گاز ای��ران گف��ت :از
س��ختترین اقدامهای انجام شده در شرکت ملی گاز
در س��الی که گذشت ،وفای به عهد برای گازرسانی به
مردم شمال کشور بود.
حمیدرضا عراقی در جمع اصحاب رس��انه ،با بیان
این که ش��رکت ملی گاز ،ش��رکتی جهادی و انقالبی
اس��ت که پس از  ۴۰س��ال اهداف نظام و بس��یاری از
ش��عارهای انق�لاب را متبل��ور کرده ،گف��ت :یکی از
بزرگترین شبکههای گازرس��انی در سطح جهان به
ایران تعلق دارد.
وی اف��زود :هم اکنون روزانه ح��دود  ۸۰۰میلیون
متر مکعب گاز در ایران تولید میشود و به بیشتر نقاط
کشور انتقال مییابد که بر این اساس  ۹۲درصد مردم
ایران از گاز طبیعی استفاده میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه
همه نیروگاهها ،صنایع کش��ور و بخشهای خانگی و
تج��اری از نعم��ت گاز بهرهمند هس��تند ،ادامه داد:
زمس��تان امسال شاهد سرمای ش��دید در بیش از ۲۰
اس��تان کش��ور بودیم ،اما وفای به عه��د کردیم و گاز
را ب��دون افت فش��ار یا قطع به همه مردم و ش��هرها و
روستاهای گازرسانی شده رساندیم.
عراقی ادامه داد :هماکنون ش��رکت گاز به نقطهای
رس��یده که افتخار کش��ور و دولت به ش��مار میآید و
زیرساختهای الزم را برای تولید فراهم کرده است.
ش��رکت مل��ی گاز در محرومیتزدایی موفق بوده
است
وی با بیان اینکه تامین رفاه مردم ،هدفی ارزشمند
و مهم است که شرکت ملی گاز در رسیدن به آن موفق
بوده ،اظهار کرد :حرف انقالب اس�لامی در  ۴۰س��ال
پیش این بود که به دنبال محرومیتزدایی از کش��ور
است و شرکت گاز موفق شده به این هدف دست یابد.
عراق��ی اف��زود :هفته گذش��ته ک��ه  ۴۰روز از آغاز
زمستان سپری شده بود ،س��ردترین روزهای سال را
در کش��ور شاهد بودیم ،در این روزها همکاران شرکت
ملی گاز تالش فراوانی کردند تا مردم در رفاه باشند.
معاون وزیر نفت در امور گاز درباره فعالیتهای این
شرکت توضیح داد :تنها مقدار تولید گاز باال نرفته ،بلکه
راهاندازی بخش��ی از خط لوله ششم سراسری انتقال
گاز و خط انتقال گاز دامغان -کیاس��ر  -س��اری  -نکا و

نیز راهاندازی ایس��تگاههای جدید تا جایی که اکنون
 ۲۷۰ایس��تگاه در خطوط انتقال گاز فعال هس��تند از
جمله اقدامهای شرکت ملی گاز بوده است ،بنابراین ما
باید به عنوان شرکتی که اعتماد مردم را به خود جلب
کرده فعالیت کنیم تا بتوانیم در صنعت گاز صاحبنظر
باشیم.
عراقی درباره راهاندازی خط لوله انتقال گاز دامغان
 کیاس��ر  -س��اری  -نکا توضیح داد :از س��ختتریناقدامهای انجام ش��ده در شرکت ملی گاز در سالی که
گذش��ت ،وفای به عهد برای گازرسانی به مردم شمال
کش��ور بود .تا جایی که اکنون با افتتاح این خط انتقال
گاز ،مردم اطمینان دارند که دیگر الزم نیس��ت نگران
قطع گاز از کش��ور همسایه باشند ،بلکه اکنون اعتماد
آنها به گازرسانی پایدار داخلی جلب شده و نگران قطع
و افت فشار گاز نیستند.
دیگر به گاز همسایه شمالی تکیه نمیکنیم
وی افزود :ش��اید در آینده رابطه تجاری با همسایه
ش��مالی کشور داشته باشیم ،اما دیگر به گاز آنان تکیه
نمیکنیم ،زیرا شرایط ما دیگر شرایط اضطرار نیست،
بلکه ممکن اس��ت به س��وی تجارت و خرید و فروش
پیش برویم که این هم بر مبنای اضطرار قرار ندارد.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ادامه داد :اجرای طرح
انتقال گاز دامغان  -نکا بسیار سخت بود زیرا از دامغان
تا نکا فاصله بس��یار زیاد اس��ت و مناطق کوهستانی و
جنگل��ی را باید طی میکردیم ،ام��ا با همت کارکنان
ش��رکت ملی گاز در زمان تعیین شده موفق به افتتاح
این خط انتقال گاز ش��دیم و بر اس��اس آن به پایداری
انتقال گاز به استانهای شمالی کشور رسیدیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز ،درباره خط لوله ششم
سراس��ری انتقال گاز توضیح داد :این خط لوله انتقال
گاز که بیش از هزار کیلومتر طول دارد بسیار پرزحمت
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و با پیچیدگیهای فراوان بوده و راهاندازی آن بس��یار
دشوار بود ،زیرا از مناطق کوهستانی و رودخانه کارون
عب��ور میکرد ،با این حال مس��ائل پیمانی و تهیه کاال
برای این پروژه را به خوبی انجام دادیم و بخش زیادی
از کار ،حدود  ۹۰درصد را به بهرهبرداری رساندیم.
تضمین گازرسانی به غرب کشور با خط
ششم سراسری
عراقی ادامه داد :با تکیه بر خط لوله ششم سراسری
انتق��ال گاز ،دیگر نگران انتق��ال گاز در کریدور غرب
کش��ور نیس��تیم ،همچنین قرارداد برای صادرات گاز
به عراق به خوبی اجرایی میش��ود و ص��ادرات گاز به
ترکیه دچار خسارت نخواهد شد تا آنها بتوانند ادعای
خسارت کنند .با راهاندازی خط انتقال ششم سراسری،
تضمین گازرسانی به غرب کشور استمرار یافت و هیچ
افت فشاری در غرب کشور نداریم.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز گفت :ب��ا راهاندازی ۹
ایس��تگاه و توربوکمپرسور گاز از طریق این ایستگاهها
دریافت میشود و سپس به نقاط مختلف کشور انتقال
مییابد.
عراقی تصریح کرد :با بهرهمندی از همه توان صنعت
گاز کش��ور در دهه فجر امسال موفق به بهرهبرداری از
 ۳هزار پروژه ش��دهایم ،همچنین  ۵هزار روستا و شهر
کوچ��ک را اجرایی میکنیم که این طرحها معادل ۱۲
هزار میلیارد تومان هزینه داشتهاند.
وی ب��ا تاکید برای اینکه ش��رکت ملی گاز وظیفه
ایجاد رفاه حال هموطنان در سراسر کشور را به عهده
دارد ،ادامه داد :همه فعالیتهای  ۴۰سال گذشته پس
از انقالب اسالمی در صنعت گاز سبب ایجاد اشتغال و
افزایش س��طح رفاه مردم شده است .برای نمونه ،همه
صنایع ،نیروگاهها و کارخانههایی که برای فعالیت خود
به گاز نیاز دارند برای مردم اشتغالزایی کرد.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران گفت :افزون بر
این ،زمانی که گاز به ش��هرها و روستاها میرسد سبب
اش��تغالزایی در مناطق مختلف کش��ور میشود ،اما
نکتهای ک��ه باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که
نمیتوان انتظار داش��ت با این همه کار و توسعهای که
صورت پذیرفته هم هزینهها باال نرود و هم شرکتی که
در این س��الها بس��یار پرتالش و موفق بوده تبدیل به
یک اداره کل شود.
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پتروشیمی

نیمه اول و دوم بهمن1396

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

تولید محصوالت پتروشیمی به ظرفیت اسمی
نزدیک میشود
معاون وزیر نفت تاکید کرد

ضرورت استقرار نظام مدیریت
داراییهای فیزیکی در صنعت
پتروشیمی
معاون امور مهندس��ی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت ،بر ضرورت
استقرار نظام مدیریت داراییهای فیزیکی به منظور ایجاد تحول در
بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیر تاسیسات پتروشیمی تاکید کرد.
حبیباله بیطرف در بیستوهشتمین اجالس مدیران نگهداری
و تعمیرات صنعت پتروشیمی به اهمیت و مزیتهای این صنعت
اش��اره و اظهار ک��رد :در س��الهای اخیر میزان ف��روش خارجی
محصوالت پتروشیمی از فروش داخلی این محصوالت جلو افتاده
که این نقطه قوت ،صنعت پتروشیمی کشور را به صنعتی ممتاز در
عرصه صادرات تبدیل کرده است.
معاون امور مهندس��ی ،پژوه��ش و فناوری وزی��ر نفت افزود:
صنعت پتروشیمی بالغ بر  ٦٠طرح به ظرفیت تولید  ٧٠میلیون تن
محصول در دس��تور کار دارد که با اجرای آنها طی  ١٠سال آینده،
تولید و درآمدزایی در این صنعت  ٢برابر می شود.
بیطرف تصریح کرد :اهمیت صنعت پتروش��یمی و ویژگیهای
ممت��از آن ایجاب میکند بحث نگهداری و تعمیرات بیش از پیش
مدنظ��ر قرار گی��رد و در میان مدیران ارش��د این صنعت ،فرهنگ
نگهداری بر تعمیرات مقدم شود.
ب��ه گفت��ه وی ،در حالی ک��ه  ٩٠درصد چرخه عم��ر طرحها و
تاسیس��ات در دوران بهرهب��رداری ق��رار دارد ٨٥ ،درصد ضوابط،
مقررات فنی ،دس��تورعملهای اجرایی ،اس��تانداردها و اقدامها،
مربوط به مرحله پدیدآوری است و این چرخه نیازمند اصالح است.
معاون وزیر نفت ،بر ضرورت استقرار نظام مدیریت داراییهای
فیزیک��ی به منظور ایجاد تحول در بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیر
تاسیسات پتروشیمی تاکید کرد.
وی افزون ب��ر مزیتها ،به چالشهای صنعت پتروش��یمی به
ویژه تامین پایدار خوراک اش��اره کرد و گفت :در این صنعت ،هنوز
در حوزه تحقیق و توس��عه ،مس��ئولیتهای اجتماعی و تطابق با
محیطهای پیرامونی و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی،
جای کار زیادی وجود دارد.
بیط��رف تصریح کرد :اگر ش��رکت پتروش��یمی مایل باش��د
بهرهبرداری از تاسیس��ات خود را ب��ا هدف انتقال فناوری به داخل
کش��ور ،کوتاهمدت به ش��رکتی بینالمللی واگذار کند ،منوط به
اس��تفاده از نیروها و ظرفیتهای داخل��ی ،وزارت نفت از این اقدام
حمایت خواهد کرد.
معاون وزیر نفت به س��امانه  EPکه به منظور ساماندهی خرید
و تدارکات کاال در وزارت نفت راهاندازی ش��ده نیز اش��اره و اظهار
کرد :بهتر است شرکتهای پتروشیمی از این ظرفیت ایجاد شده
بهرهمند شوند.

مدیرعامل اسپک ارتباطی با
اختالس در مدیریت اکتشاف ندارد

اخبار منتشر ش��ده در رسانهها و ش��بکههای اجتماعی مبنی
بر ارتباط مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و تأمی��ن قطعات و مواد
ش��یمیایی صنایع پتروش��یمی با اختالس در مدیریت اکتشاف و
خروج��ش از ایران صح��ت ندارد و هم اکنون وی در س��مت خود
مشغول فعالیت است.
در پی تماسهای متعدد برای کس��ب اطالع از صحت و س��قم
خبرهای منتشر شده در این باره ،یک منبع مطلع اخبار منتشر شده
در رسانهها و شبکههای اجتماعی مبنی بر ارتباط جلیل سبحانی،
مدیرعامل اس��پک ،با اختالس در مدیریت اکتش��اف و همچنین
خروجش از ایران را تکذیب کرد.
در همین حال ،مدیرعامل اسپک با رد موضوع خروجش از ایران
گفت :موضوع اختالس مربوط به مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی
نفت اس��ت که در حوزه مالی اتفاق افتاده است و مسئوالن مربوطه
در حال پیگیری این مسئله هستند.

مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمی از افزایش  ۵درصدی تولید
محصوالت پتروش��یمی تا پایان س��ال  ۹۶نسبت به پارسال خبر داد و
گفت :در حال نزدیک شدن به ظرفیت اسمی تولید هستیم.
سیدرضا نوروززاده در بیستوهشتمین اجالس مدیران نگهداری

و تعمیرات صنعت پتروشیمی ،با بیان این مطلب افزود :امروز از برکت
نیروه��ای متخصص و کارآمد ایرانی ،ش��اهد توس��عه در بخشهای
مختلف به ویژه در صنعت نفت هستیم و باید به این سرمایههای انسانی
که کشور را با همه تنگناها ،در مسیر توسعه قرار دادهاند و سرمایه اصلی
به شمار میروند ،بیش از پیش توجه کنیم.
وی با اش��اره به توسعه صنعت پتروشیمی ،میزان تولید محصوالت
پتروشیمی را از ابتدای سال تاکنون  ٤٤میلیون تن اعالم و اظهار کرد:
پیش بینی میکنیم تولید محصوالت پتروش��یمی در پایان سال ٩٦
نسبت به سال  ،٩٥پنج درصد رشد را تجربه کند.
معاون وزیر نفت یادآور ش��د :به این ترتیب در حال نزدیک شدن به
ظرفیت اسمی تولید هستیم.
وی تامی��ن خ��وراک ،امور فرآین��دی و نگهداری و تعمی��رات را از
بخشهای حائز اهمیت در صنعت پتروش��یمی عنوان کرد و گفت :در
ح��وزه فرآیندها و نگهداری و تعمی��رات نیز باید کارها را با اتکا به توان
نیروی انسانی متخصص پیش ببریم.
بیستوهش��تمین اجالس مدیران نگه��داری و تعمیرات صنعت
پتروش��یمی با حضور حبیباله بیطرف و سیدرضا نوروززاده ،معاونان
وزیر نفت در امور مهندسی ،پژوهش و فناوری و پتروشیمی برگزار شد.

شکوفایی صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید
توسعه صنعت پتروشیمی کشور با تدابیر
دولت یازدهم ،این صنعت را شکوفاتر کرد.
صادرات محصوالت پتروش��یمی در سال
گذشته حدود  ۳۴,۷درصد صادرات غیرنفتی
و  ۳۹.۱درصد ص��ادرات محصوالت صنعتی
کش��ور را از لحاظ ارزشی ش��امل میشود که
نشاندهنده ارزش افزوده باالی این صنعت و
اهمیت آن در اقتصاد کشور است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم ،از سال ۹۲
تاکنون تعداد واحدهای پتروش��یمی (بدون
احتس��اب  ۲مجتمع س��رویسهای جانبی
متمرکز) از  ۴۳ب��ه  ۵۳واحد و ظرفیت نصب
ش��ده نیز از  ۵۹,۸میلیون تن به  ۶۴.۹میلیون
تن رس��ید .مجتمعهای تولیدی پتروشیمی
کش��ور نیز تولید محصوالت خ��ود را از ۴۱.۳
میلیون تن در سال  ۹۲به بیش از  ۴۴میلیون
تن در دیماه امسال رساندند.
تشدید تحریمهای جهانی از سال  ۹۱و در
دولت دهم ،عملیات بیمه و حملونقل دریایی
محمولههای صادراتی پتروشیمی کشور را با
مش��کالت عمدهای روبهرو کرد ،در نتیجه در
ب��ازه زمانی که قیمت جهانی نفت و به تبع آن
قیمت محصوالت پتروشیمی در باالترین حد
خودقرارداشت،بهعلتمحدودیتهایاعمال
شده در مسیر صادرات این محصوالت ،صنعت
پتروشیمینتوانستازاینفرصتاستفادهکند
و به درآمدهای مناسب دست یابد .در این حال،
کاهش درآمدهای ارزی کشور ،به محدودیت
تأمین اعتبار انجامید و در نتیجه منابع مالی و
ارزی کافی برای تکمیل پروژههای در دس��ت
اجرایپتروشیمیتامیننشد.
برجام و بهبود روند صادرات
ب��ا تالش دولت یازدهم و به ثمر نشس��تن
توافق برجام ،مش��کالت بیمهای و حملونقل
محص��والت و همچنین مش��کالت مبادالت
پول��ی و بانک��ی کاه��ش و رون��د ص��ادرات
محص��والت پتروش��یمی بهب��ود یاف��ت .در
نتیجه ،ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی از
 ۱۲,۸میلیون تن در س��ال  ۱۳۹۲به ۲۰.۸۵
میلیون تن در پایان سال  ۱۳۹۵افزایش یافت
و همچنین مجتمعهای پتروشیمی کشور در
 ۹ماه امس��ال بیش از  ۱۶میلیون و  ۴۰۰هزار
تن محصول به ارزش  ۸میلیارد و ۵۸۱میلیون
دالر صادر کردند.
از ابت��دای دول��ت یازده��م ۱۳ ،ط��رح
پتروش��یمی با س��رمایهای بیش از  ۴میلیارد
دالر به بهرهبرداری رس��ید که افزایش بیش از
 ۵میلیون تن��ی ظرفیت تولید در این صنعت
را به دنبال داش��ته اس��ت .از جمله طرحهای
بهرهبرداری شده س��ال  ۹۶میتوان به افتتاح
مجتم��ع پتروش��یمی کردس��تان در پنجم
فروردی��ن ماه که یکی از طرحهای همس��و با
سیاستهایاقتصادمقاومتیاست،اشارهکرد.
اینمجتمععالوهبرتوسعهبخشپاییندستی
صنایع پتروش��یمی و تکمی��ل زنجیره ارزش
ایجاد بازارهای جدید صادراتی ،اشتغالزایی و
ارزش افزوده بیشتر در کشور به ویژه در مناطق
غرب و شمال غرب ایران را به همراه دارد.
همچنی��ن چهار ط��رح پتروش��یمی در
عسلویهیعنیپتروشیمیمرواریدتولیدکننده

امضا موافقتنامه همکاری پتروشیمی پردیس و  KBRانگلستان

ارتقای فناوری تولید پتروشیمی پردیس
براساس شاخصهای جهانی

ت KBRانگلستان در زمینه
ش��رکت پتروشیمی پردیس و ش��رک 
خدمات فنی مهندسی موافقتنامه همکاری امضاکردند که به دنبال
آن فناوری تولید در این پتروشیمی براساس شاخصهای جهانی ارتقا
مییابد.
به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس ،این موافقتنامه
ب��ا هدف ارتقای ایمنی واحدها ،بهینهس��ازی مص��رف انرژی ،کاهش
خوردگی و نوسازیواحدها ،روز شنبه (هفتم بهمن ماه) میان حسین
شهریاری ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس و جان اگیل برایندلند
( ،)Jan Egil Braendelandمدیرعامل شرکت  KBRامضا شد.
ت  KBRانگلس��تان ،در زمینه فناوریهای کسب درآمد از
ش��رک 
هیدروکربنها (به ویژه گاز طبیعی) فعالیتمیکند و صاحب لیسانس
فنی واحدهای آمونیاک پتروشیمی پردیس است.
امضای این موافقتنامه پس از سالها تحریم و قطع ارتباطات فنی
و مهندسی اهمیت زیادی دارد و نویدبخش توسعهفعالیتهای شرکت
پتروش��یمی پردیس برای ارتقای فناوری تولید براساس شاخصهای
جهانی است.

کلیات الیحه بودجه سال  ۹۷کل
کشور تصویب شد

اتیلن گالیکول با ظرفیت س��االنه  ۵۵۴هزار
تن و س��رمایهگذاری  ۳۰۰میلی��ون دالر ،فاز
 ۲پتروش��یمی کاویان ب��ا ظرفیت تولید یک
میلی��ون تن اتیلن ب��ا س��رمایهگذاری ۳۱۳
میلیون دالر ،پلیاس��تایرن پتروشیمی تخت
جمش��ید با ظرفیت س��االنه  ۵۵ه��زار تن و
سرمایهگذاری  ۷۰میلیون دالر و پلیاستایرن
پتروش��یمی انتخ��اب با ظرفی��ت  ۲۵۰هزار
تن و س��رمایهگذاری  ۲۰۰میلی��ون دالر در
بهار امس��ال با حض��ور رئیس جمه��وری به
بهرهبرداریرسیدند.
مجموع سرمایهگذاری در این چهار طرح
 ۸۸۳میلیون دالر اس��ت که ب��ا بهرهبرداری
از آنها حدود  ۲میلی��ون تن به ظرفیت تولید
محصوالت پتروش��یمی کشور به ارزش بیش
از  ۲میلیارد دالر افزوده میشود .بیشک این
میزان افزایش تولید در مسیر تکمیل زنجیره
ارزش اشتغالزایی بیشماری را همسو با سال
«اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» به دنبال
داشته و دارد.
ریشهیابیمشکالت
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با توجه
به نقش حاکمیت��ی خود در ای��ن صنعت ،با
تش��کیل کمیته رفع موانع تولید ،در مس��یر
ریشهیابی مش��کالت موجود برای دستیابی
به ظرفیت اس��می در ش��رکتهای تولیدی
صنعت پتروشیمی گام برداشته است .در این
کمیته با جدیت هرچه تم��ام جزئیات موانع
تولید بررس��ی و از طریق برگزاری جلسات و
مذاکرات مؤثر در س��طح مدیران ارشد وزارت
نفت و صنعت پتروش��یمی ،علل عمده موانع
تولید برطرف میشود .نتایج حاکی از آن است
که واحدهای عملیاتی با توان بیشتری در مدار
تولید ق��رار گرفتهاند ،به ط��وری که ظرفیت
اس��می تولید از  ۷۳درصد در س��ال  ۹۱به ۸۲
درصد در سال گذشته رسیده است.
البت��ه اقدامه��ای موثر دول��ت یازدهم به
منظور تامین خوراک صنایع پتروش��یمی از
جمله بهرهب��رداری از فازهای پارس جنوبی را
که به بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای نصب
شده در این صنعت منجر شد ،نمیتوان نادیده
گرفت .در س��ال  ۷,۷ ،۹۲میلیون تن کاهش
تولی��د به دلیل کمبود خوراک صورت گرفت،
در حالی که در س��ال  ۹۵با بهرهبرداری از چند
طرح پتروشیمی ،کاهش تولید ناشی از کمبود

خوراک به  ۴.۸میلیون تن رسید.
افزایش ظرفیت نصب شده به بیش از
 ۱۷۲میلیون تن
برنامهریزیه��ای انجام ش��ده در صنعت
پتروش��یمی با رویکرد پرهیز از خامفروشی،
تکمی��ل زنجی��ره ارزش و تبدیل محصوالت
پایه و میان��ی به محصوالت ب��ا ارزش افزوده
باال اس��ت و طرحهای معرفی یا واگذار ش��ده
به س��رمایهگذاران ،مجتمعهای یکپارچه از
ابتدای زنجیره تا محصوالت نهایی پتروشیمی
را در برمیگیرد.
در ص��ورت تامین منابع مالی م��ورد نیاز
ازس��وی بخش خصوصی و تسهیلگری الزم
از س��وی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی،
پیشبینی میش��ود در س��ال انتهایی برنامه
ششم توسعه ،ظرفیت نصب شده این صنعت
در کش��ور به  ۱۷۲,۱میلی��ون تن ،تولید انواع
محصوالت پتروشیمیایی به  ۱۵۲.۸میلیون
ت��ن و مقدار ف��روش کل  ۹۸.۷میلیون تن به
ارزش  ۵۴میلی��ارد دالر ان��واع محص��والت
پتروشیمیاییبرسد.
صنایعپاییندستی؛سرمایهگذاری
کمتر،زمانبازگشتسریعتر
توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی به
منظورمحرومیتزدایی،ایجاداشتغالوارزش
افزوده بیشتر و نیز تکمیل زنجیره ارزش برای
کش��ور حائز اهمیت فراوانی است .این صنایع
نس��بت به صنایع باالدستی و میانی به حجم
س��رمایهگذاری کمت��ری نیاز دارن��د و زمان
بازگشت سرمایه آنها سریعتر است.
برنامه شش��م توس��عه در ح��وزه صنایع
پاییندستی پتروش��یمی در  ۲بخش صنایع
ایج��ادی و صنایع موجود و بر اس��اس س��ند
چش��مانداز ،ادامه برنامه پنجم توسعه صنعت
پتروش��یمی ،راهبرد ش��رکت مل��ی صنایع
پتروش��یمی ،تکمیل زنجی��ره ارزش و ایجاد
ارزش افزوده بیشتر تدوین شده است.
بدون ش��ک ،تحقق برنامههای توسعهای
صنع��ت پتروش��یمی میتواند با تس��ریع در
بهرهب��رداری حداکث��ری از اج��رای برجام و
گس��ترش روابط بینالمللی به منظور تأمین
مالی طرحها و پروژههای پتروشیمی و کسب
دانش و فناوریه��ای روزآمد جهان در دولت
دوازدهم سرعت باالتری به خود گیرد.

نماین��دگان م��ردم در
مجلس ش��ورای اس�لامی با
کلیات الیحه بودجه سال ۹۷
موافقت کردند.
ب��ه نق��ل از خان��ه ملت ،
نمایندگان در نشس��ت علنی
مجلس ش��ورای اس�لامی ،کلیات الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور را
ب��ا ۱۸۲رأی موافق ۷۳ ،رأی مخال��ف و  ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲
نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند .الیحه بودجه س��ال  ۹۷کل
کشور مشتمل بر یک ماده واحده و  ۲۲تبصره است.
بررسی کلیات الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور در مجلس شورای
اسالمی آغاز شد و سه نماینده موافق و سه نماینده مخالف در این باره
صحبت کردند.
محمد باقر نوبخت ،رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه نیز در دفاع از
کلیات این الیحه در جلس��ه علنی صبح امروز مجلس نکاتی را مطرح
کرد.
دکتر حس��ن روحانی ،رئیس جمهوری الیحه بودجه سال  ۹۷کل
کش��ور را یکش��نبه  ۱۹آذر ماه تقدیم مجلس کرد .پیش از این الیحه
یادشده در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
شورای اسالمی بررسی شد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت پتروشیمی
جم گواهینامه بینالمللی گرفت

آزمایشگاه کنترل
کیفیت پتروش��یمی
ج��م موفق به کس��ب
گواهینام��ه تأیی��د
صالحیت بینالمللی
از موسس��ه تایی��د
صالحی��ت آلم��ان
( )DAKKSشد.
به نقل از روابط عمومی پتروشیمی جم ،این گواهینامه پس از حضور
ارزیابان موسسه دولتی تایید صالحیت آلمان در دو مرحله در تابستان
امسال در محل آزمایش��گاه کنترل کیفیت پتروشیمی جم و تکمیل
اطالعات برای تامین الزامات استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵صادر شد.
موسس��ه  DAKKSآلمان یک موسس��ه بینالمللی برای ارزیابی
صالحیت آزمایشگاهها و بررسی صحت نتایج آزمایشهاست.
آزمایشگاه پتروشیمی جم نخس��تین مجموعهای است که پس از
کاه��ش محدودیتهای بینالمللی موفق ب��ه دریافت این گواهینامه
در ایران شده اس��ت .دامنه کاری این گواهینامه مشتمل بر  ۷۵روش
استاندارد اندازهگیری و نمونهبرداری است که در نوع خود بزرگترین
دامنه کاری تایید صالحیت ش��ده از س��وی این نهاد معتبر در سطح
کشورمان محسوب میشود.
بنا بر این گزارش ،از مهمترین دستاوردهای این گواهینامه بینیازی
به آنالیز مجدد محصوالت صادراتی ازسوی آزمایشگاههای ثالث است،
زیرا براس��اس معاه��ده  ،ILACاتحادیه بینالملل��ی تایید صالحیت
آزمایشگاهها که یکی از سازمانهای فرعی و وابسته به سازمان تجارت
جهانی اس��ت ،نتایج صادره از آزمایش��گاههای تایید صالحیت ش��ده
از س��وی مراج��ع بینالمللی ،از نظر اصال��ت و صحت مورد قبول همه
خواهد بود .از این رو کسب این گواهینامه نشانگر توانمندی و کارکرد
این آزمایش��گاه در عرصه جهانی و اعتبار باالی شرکت متبوع در بین
مشتریان و رقبا خواهد بود.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت:

امضای قراردادهای جدید با شرکتهای اروپایی
پس از برجام قوت گرفت

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
گفت :آزاد ش��دن تجهیزات توقیف ش��ده در دیگر
کش��ورها و همچنین امضای قراردادهای جدید ،از
دستاوردهای برجام برای این شرکت بوده است.
عباسعلی جعفری نسب اظهار کرد :در سالهای
تحریم ،ارتباط سازنده و موثر با شرکتهای خارجی
ارائهکننده تجهیزات و خدمات فنی کامال قطع شده
ب��ود ،اما پس از اجرایی ش��دن برنام��ه جامع اقدام
مشترک (برجام) همه این ش��رکتها دوباره برای
همکاری با ما اظهار تمایل کردند.
وی افزود :در مواردی همچون س��اخت و تعمیر
برخی توربینها که در ساخت داخل هنوز به نتیجه
نرسیدهایم ،توانستیم دوباره از شرکتهای خارجی
خدمات مورد نظر را دریافت کنیم.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
با اشاره به آزاد ش��دن و ورود چهار دستگاه توربین
از ام��ارات و انگلیس در پس��ابرجام ،گفت :در زمان
تحریم هیچ مذاکرهای درباره این مس��ئله کارس��از
نب��ود و ما جواب��ی نگرفتیم ،اما پ��س از برجام این
توربینها که توقیف ش��ده بودند ،وارد کشور شد و
هم اکنون در محلهای مورد نظر نصب ش��ده و در
حال بهرهبرداری است.
جعفری نسب تاکید کرد :هم اکنون شرکتهای
زیادی از اروپا برای فروش تجهیزات و ارائه خدمات
به ما مراجعه میکنند.
امضای قرارداد برای سامانه نشتیاب
اتوماتیک
وی از امضای قرارداد با یک ش��رکت انگلیس��ی
برای نصب س��امانه نش��تیاب خودکار خبر داد و
گفت :به تازگی این قرارداد امضا ش��ده و قرار است
بهزودی در یکی از مسیرهای خطوط لوله به صورت
آزمایشی نصب شود.
جعفری نس��ب عنوان کرد :امیدواریم این نمونه
در دهه فجر امس��ال در مس��یر م��ورد نظر نصب و
افتتاح شود.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
با بیان اینکه پس از برجام و گشایشهایی که انجام

ش��د ،در زمینه پیگرانی هم ش��رکتهای اروپایی
پیش��نهاد همکاری دادند ،افزود :این موضوع سبب
ش��ده است که همکاری شرکتهای چینی و روس
که در زمان تحریم تداوم داشت ،افزایش یابد.
وی ادام��ه داد :در پ��روژه اس��کادا که هم اکنون
در ح��ال اجراس��ت نی��ز ممکن اس��ت از خدمات
شرکتهای خارجی استفاده کنیم.
جعفری نسب اظهار کرد :هم اکنون طرف اصلی
ما در پروژه اس��کادا یک شرکت ایرانی است ،اما این
ام��کان وجود دارد که بخش��ی از این طرح با کمک
شرکتهای خارجی انجام شود.
س��امانه سرپرس��تی و گردآوری داده یا اس��کادا
(SCADA: Supervisory Control And
 )Data Acquisitionب��ه س��امانههای کنترل و
اندازهگیری در مقیاس بزرگ گفته میشود؛ بهطور
معمول منظور از اسکادا یک سامانه مرکزی است که
نظارت و کنترل یک س��ایت یا سیستم گسترده در
فواصل زیاد (در حد چندین کیلومتر) را بر عهده دارد.
در یک سیستم اس��کادا اتاق کنترل میتواند بر
پایه دادههای بهدستآمده دستورهای الزم را صادر
کن��د ،همچنین این دادهها در یک سیس��تم ثبت
اطالعات یا سیس��تم مدیریت پای��گاه داده ذخیره
میشوند که معموالً قابلیت ترسیم نمودار و تحلیل
اطالعات را هم دارد.
سیس��تمهای اس��کادا ب��رای پایش ی��ا کنترل
فرآیندهای ش��یمیایی ،حمل و نقل ،سیستمهای
آبرس��انی ش��هری ،کنترل تولی��د و توزیع انرژی
الکتریکی و در خطوط نفت و گاز و دیگر فرآیندهای
گسترده و توزیع یافته ،استفاده میشود.

پاالیش و پخش
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برجام مسیر توسعه صنعت پاالیش را هموار کرد
با ورود تجهیزات پاالیش��گاهی ،پیشنهاد فاینانسها و
گش��ایشهای مالی ،خرید تجهیزات به یک سوم قیمت و
البته کیفیت باال در صنعت پاالیش کشور ،میتوان گفت
برجام نقطه آغاز دوباره این صنعت در مسیر توسعه است.
دی م��اه  ۱۳۹۴ک��ه تحریمه��ای مربوط ب��ه برنامه
هستهای ایران برداشته ش��د ،در سه بخش بانکی ،حمل
و نقل و صنعت نفت گش��ایشهایی صورت گرفت ،به این
ص��ورت که تمام پول حاصل از ف��روش فرآوردهها و نفت
خام بدون مش��کل وارد کش��ور ش��ود و کاالهایی هم که
سالهای گذشته ورودشان به ایران ممنوع بود ،آزاد شوند.
البته ورود بیدردس��ر تجهیزات به کش��ور در حالی است
که به گفته برخی مس��ئوالن ه��م اکنون  ۶۰تا  ۶۵درصد
تجهیزات پاالیش��گاهی از داخل کشور تامین میشود .به
عنوان مثال ،هماکنون حدود  ۸۰درصد کاتالیس��تهای
واحدهای پاالیشی نفتی از داخل کشور تامین میشود.
فاز نخست پاالیشگاه ستاره به تثبیت در تولید رسید
عملیات احداث پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس سال
 ١٣٨٦آغاز ش��د و باید طبق برنام��ه زمانبندی  ٤٨ماهه

به پایان میرس��ید .با گذشت حدود  ۱۰سال ،فاز نخست
آن امس��ال افتتاح و آذرماه تولی��د  ۱۲میلیون لیتری آن
تثبیت شد.
بع��د از رفع تحریمها بود که تجهیزات اصلی توس��عه
پاالیشگاهها به ویژه تجهیزات مربوط به پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به کشور وارد شد.
ع�لاوه بر پروژه س��تاره خلیج فارس ،فاز یک توس��عه
بنزین س��ازی بندرعباس و الوان در سرویس قرار گرفت
و اواخر س��ال گذشته عملیات اجرای فاز یک طرح توسعه
پاالیش��گاه آبادان با سرمایه گذاری  ۱,۱میلیارد دالری از
سوی ساینوپک نیز آغاز شد.
دیگر س��رمایهگذاریها عمدتا از کش��ورهای جنوب
شرقی آس��یا مانند چین و ژاپن و کره بوده است و همسو
ب��ا آن ،م��راودات س��ازندهای در زمینه اص�لاح کیفیت
پاالیش��گاههای بندرعب��اس ،تهران و تبریز انجام ش��د.
همچنین پاالیشگاه اصفهان زمستان پارسال ،با دایلم کره
تاثیر منابع مالی و اجرای پروژه را نهاییسازی کرد.
افزایش تولید بنزین پاالیشگاهها و صادرات فرآورده

با راهاندازی فاز نخس��ت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
و همچنین بنزینس��ازی بندرعباس و الوان ۱۶ ،میلیون
لیتر به تولید بنزین کشور اضافه شد که با توجه به مصرف
کنونی ،هم اکنون در مرز خودکفایی قرار داریم و از س��ال
آینده به واردات بنزین نیازی نخواهد بود.
همچنین با توس��عه شبکه گازرس��انی در سال  ۹۵به
ص��ادرات روزانه  ۱۳میلیون لیتر نفتگاز دس��ت یافتیم؛
فرآوردههای صادراتی این ش��رکت نیز ش��امل نفت گاز،
نفتکوره و نفت سفید و ال پی جی میشود.

توضیح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره کیفیت بنزین تهران

بنزین تولیدی پاالیشگاههای کشور مطابق بااستانداردهای جهانی است
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درپاسخ به برخی اظهارنظرها
درباه کیفیت بنزین عرضه شده در تهران توضیحاتی ارائه میدهد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،بنزین توزیعی
در کالنش��هر ها از جمله تهران که در پاالیشگاههای داخل کشور تولید میشود مطابق با
ویژگیهای اس��تاندارد جهانی و استاندارد یورو  ۴است و آلودگی هوای تهران ارتباطی به
کیفیت بنزین عرضه شده ندارد.
به منظور دس��تیابی به نتیجه بهتر در بررس��ی جایگاههای عرضه سوخت که پیش از
این اعالم ش��ده بود بنزین اس��تاندارد در جایگاهها عرضه نمیش��ود ،شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی اعالم میکند که باتوجه به تخصصی بودن موضوع ،پیش��نهاد میشود
نمونهبرداری بنزین ،انجام آزمایشهای تخصصی و بررسیهای کارشناسی درباره کیفیت
بنزین با حضور کارشناس��ان ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام شود تا پیش از
هرگونه اظهارنظر بررسیهای الزم انجام شود.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه کیفیت همه بنزین عرضه شده
در کالنشهرها بهویژه تهران یورو  ۴است ،درخواست می کند هرگونه مستندات را به این
شرکت تحویل تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ کارشناسی الزم ارائه شود.
در پایان همچنین یادآور میش��ود بهتر اس��ت برخی مسئوالن پیش از آزمایشهای

علم��ی و فنی الزم ،نس��بت به هرگونه اظهارنظر دقت الزم را داش��ته باش��ند تا زحمات
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فرآوردههای نفتی در تولید و عرضه س��وخت با کیفیت
تحت الشعاع واقع نشود.
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

خبر

سایه ریسک سیاسی
بر قراردادها
صنعت نفت پس از س��الها تحم��ل تحریم و محدودیت،
مدتی اس��ت که به ش��رایط عادی در تولید و توسعه بازگشته
اس��ت .با وجود این ،برخی تاخیر در امضای قراردادهای نفتی
با شرکتهای خارجی را دلیلی برای اثبات ناکارآمدی برجام
از یکس��و و نب��ود جذابیت الگوی جدی��د قراردادهای نفتی
میدانند؛ دالیلی که از توجیه منطقی و قابل قبولی برخوردار
نیستند.
گذش��ت  ۲س��ال از زمان اجرای برجام ،فرصتی مناسب
ب��رای تحلیل و بررس��ی عملکرد ،دس��تاوردها و نقاط قوت و
ضعف برجام اس��ت .برخالف تصور برخی افراد و جریانهای
سیاس��ی که دستاوردهای سیاسی و اقتصادی برجام را ناچیز
میش��مارند و همچنان بر طبل مخالف��ت میکوبند ،برجام
در بردارنده دس��تاوردهای بزرگی اس��ت که در طول  ۲سال
گذشته بهصورت آشکار و پنهان در حوزههای مختلف متبلور
شده است.
مهمترین دستاورد سیاس��ی برجام جدای از اینکه سایه
تحریمهای ش��ورای امنیت را از س��ر ایران برداشت و دروازه
جدیدی از تعاملهای سیاسی با نظام بینالملل را برای ایران
گش��ود ،ایجاد یک سپر دفاعی مطمئن و مستحکم در مقابل
زیادهخواهی و اعمال فشار ترامپ علیه ایران است.
س جمهوری آمریکا همه
در طول یک سال گذش��ته ،رئی 
تالش خود را برای لغو برجام و باز کردن منفذی برای فش��ار
و تهدید علیه ایران به کار بس��ت ،اما تاکنون موفقیتی نداشته
اس��ت .این شرایط باعث شده اقتصاد ایران ،روند تعاملی خود
با اقتص��اد جهانی را ادامه دهد و به دس��تاوردهای خوبی نیز
دست یابد.
اما این همه ظرفیت اقتصادی برجام نیس��ت .برجام واجد
ظرفیتهای بزرگ اقتصادی است که برخی از این ظرفیتها
با گذش��ت زمان خود را نشان داد و برخی باید در پرتو تدبیر و
دیپلماس��ی اقتصادی و سیاسی ،احیا و تقویت شده و همسو
با سیاستهای کالن توسعهای و رفع مشکالت و چالشهای
اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
یکی از این ظرفیتها ،توسعه صنعت نفت با بهرهگیری از
س��رمایه و تکنولوژی روز دنیاست .به نظر میرسد در  ۲سال
گذش��ته ،صنعت نفت به خوبی از ای��ن ظرفیت بهره برده و با
تقویت مذاکرات پیچیده و گس��ترده با شرکتهای خارجی،
زمین��ه انعقاد یک ق��رارداد راهبردی (توس��عه فاز  ۱۱پارس
جنوبی) و امضای دهها تفاهمنامه را فراهم ساخته است.
بهطور طبیعی تحرکات گستردهای از سوی آمریکا و برخی
قدرتهای منطقهای برای اخالل در روند حضور شرکتهای
خارجی در صنعت نفت صورت گرفته و میگیرد و شاید یکی
از عوامل مهم تاخیر در نهایی ش��دن قراردادهای توسعهای،
ناشی از این تحرکات است.
دول��ت آمریکا که تاکنون در لغو برجام ناتوان بوده اس��ت،
تالش دارد با سیاست تهدید به لغو برجام فضای روانی حاکم
بر مناس��بات اقتصادی و سیاس��ی بینالمللی ای��ران را دچار
اخالل کند .در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی و ظرفیت
آن برای جذب شرکتهای خارجی در صنعت نفت نیز یادآور
میش��ود که این قراردادها با لحاظ همه ش��رایط سیاس��ی،
اقتص��ادی و الزامهای بینالمللی روز ،طراحی ش��د و به اجرا
درآمد.
گرچ��ه روند تصویب این الگو به دلی��ل برخی مخالفتها
و تنگنظریهای داخلی طوالنی و همین مس��ئله در تاخیر
امضای قراردادها موثر واقع شد ،اما اجماع نظر درباره این الگو،
ظرفیت خوبی برای جذب شرکتهای خارجی مهیا ساخت و
ه��م اکنون این الگو محور اصلی مذاکره و امضای قراردادهای
نفتی است.
بنابراین به نظر میرس��د آنچه بر روند قراردادهای نفت و
گاز بیش��تر تاثیر گذاشته ،عوامل سیاس��ی ناشی از تحرکات
قدرته��ای بزرگ اس��ت ،وگرنه الگوی جدی��د قراردادهای
نفتی جذابیت الزم را برای شرکتهای خارجی دارد .با وجود
همه تحرکات و با در نظر گرفتن همه ش��رایط سیاسی ،روند
مذاکرات برای نهایی ش��دن قراردادها به خوبی پیش میرود
و در آینده نزدیک چندین قرارداد بزرگ در حوزه باالدس��تی
صنعت نفت ،نهایی میشود.

مروری بر بازار جهانی نفت و بازار فرآوردههای نفتی در آسیا
در نخس��تین ماه س��ال  ۲۰۱۸میالدی قیمت نفت رشد داشت ،اما
فرآوردههای نفتی داستان متفاوتی را تجربه کردند.
قیمت جهانی نفت در ماه ژانویه امسال جهش یافت و برای نخستین
بار در سه سال اخیر از مرز  ۷۰دالر گذشت که این رشد قیمت ،از چند
عامل بنیادین در بازار ناشی میشد.
به چند دلیل مهم ،تولید نفت ونزوئال از میانه س��ال  ۲۰۱۷میالدی
تا س��ال  ۲۰۱۸حدود  ۳۰۰هزار بش��که در روز کاه��ش یافت .کمبود
س��رمایهگذاری ،تأخیر در پرداخت ب��ه عرضهکنندگان کاال و خدمات
و همچنی��ن تحریمهای آمریکا ،از جمله مهمترین دالیل این مس��ئله
بودند.
در ماه دس��امبر سال  ۲۰۱۷میالدی تولید نفت در دریای شمال نیز
کاهش یافت که سبب شد در این ماه عرضه روزانه نفت حدود  ۴۰۵هزار
بشکه کاهش یابد و سطح عرضه در بازار مختل شود.
طب��ق آخرین خبرها ،توافق جهانی کاه��ش تولید نفت میان اوپک
و غیر اوپک که از آغاز س��ال  ۲۰۱۷میالدی اجرایی شده بود و تا پایان
س��ال  ۲۰۱۸تمدیده ش��ده است ،همچنان نقش��ی مهم در روند رشد
قیمت نفت ایفا میکند.
اخبار امیدوارکننده از بعد تقاضای نفت ،به ویژه افزایش  ۸درصدی
واردات نفت پاالیش��گران مس��تقل چینی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷
میالدی که به رش��د قیمت نفت در ماه ژانویه کمک کرد ،آماری بسیار

مثبت درباره سود پاالیشی است که میتواند در ماههای آینده نیز دوام
داشته باشد.
کاه��ش ارزش دالر آمریکا ک��ه مدتی به پایینترین حد خود در ۱۵
ماه اخیر رسید و رونق بیشتری به بازارهای کاال بخشید ،از دیگر عوامل
مثبت در بازار نفت است.
با وجود نشانههای مثبت یاد شده ،تأثیر افزایشی ناشی از اختالل در
تولید نفت در دریای ش��مال ،بهزودی کمرنگ میشود و آغاز تعطیلی
پاالیش��گاهها برای عملیات نگهداری ،احتمال کاه��ش توازن در بازار
نفت را بیشتر میکند.
از سوی دیگر ،رش��د قیمت نفت و ضعف فصلی تقاضا در هفتههای
اخیر بر سود پاالیشی در مناطق مختلف جهان تأثیر گذاشته و میتواند
موجب کاهش فعالیت پاالیش��گاهها ش��ود .بنابرای��ن ،اگر هیچ رویداد
پیشبینی نش��دهای در کار نباش��د ،انتظار میرود در چند هفته آینده
قیمت نفت به آهستگی رو به کاهش بگذارد.
در ماه فوریه امس��ال میتوانیم انتظار داشته باشیم که تفاوت قیمت
شاخص نفت خام برنت با شاخص دوبی کمتر شود ،زیرا بازسازی تولید
نفت در دریای شمال آغاز شده است.
با توجه به فاصله قیمت ش��اخص نفت خام برنت با ش��اخص دوبی،
فاصله قیمت ش��اخص دبلیوتیآی با دوب��ی میتواند فرصت معامالتی
بهتری برای واردات نفت آمریکا به آسیا فراهم کند.

بازار فرآوردههای نفتی آسیا
در ماه ژانویه ،حاشیه س��ود همه بازارهای فرآوردههای نفتی به جز
فرآورد ههای میانی ،کاهش یافت که مؤید ضعف بنیادهای آنها بود.
بنزین روندی خنثی را در ماه ژانویه پش��ت س��ر گذاشت ،اما به طور
کلی ش��اهد عرضه ب��االی آن در چند ماه گذش��ته بودیم و پیش بینی
میش��ود در م��اه فوریه به وضع کمبود عرضه روزانه  ۲۵۰هزار بش��که
باز گردیم .با توجه به رش��د اخیر ذخیرهس��ازی و تطعیلی برنامهریزی
ش��ده پاالیشگاهها در مناطق مختلف ،پیشبینی میشود حاشیه سود
پاالیشی بنزین تا حدی باال برود.
کاهش قیمت الپیجی و ورود حجمی عمده از نفتا به منطقه فشار
زیادی به قیمت نفتا وارد کرد .به دلیل ارزانتر شدن الپیجی ،بسیاری
از مصرفکنندگان در آسیا به جای نفتا از الچیجی استفاده میکنند.
س��رما ممکن اس��ت سبب ش��ود الپیجی به جای بخش پتروشیمی،
برای گرمایش مصرف ش��ود و این مس��ئله میتواند قیم��ت نفتا را در
ماههای آینده بهبود بخش��د .نوس��ان قیمت نف��ت مطلوبیت نفتا را در
بازارها کاهش میدهد.
سود پاالیشی گازوئیل در آس��یا وضع مناسبی دارد .رشد قدرتمند
تقاضا در منطقه ادامه دارد و تقاضای هند و چین نقش��ی مهم در بازار
گازوئیل در منطقه ایفا میکند.
مجموع رش��د تقاضا در آس��یا در ماههای ژانویه و فوریه ،باید حدود
 ۵۵۰هزار بش��که در روز یا حدود  ۷درصد باش��د .افزون بر آن ،با وجود
ضعف تقاضا ،مزیت معامالتی در اروپا همچنان برقرار است.
س��ود پاالیشی سوخت جت و نفت س��فید نیز نسبتا باال باقی مانده
اس��ت و در آغاز س��ال جاری میالدی ،با فاصله قیمتی باالیی با س��طح
قیمت خود در س��ال  ۲۰۱۷میالدی معامله ش��ده است .انتظار میرود
سرمای هوا و تقاضای باال برای نفت سفید در شمال شرق آسیا همچنان
در چند هفته آینده به رشد قیمتها کمک کند.
ب��ه دلیل افت تقاضا از س��وی کش��تیها و نیروگاهها ،ب��ازار نفت
کوره در آس��یا در چند م��اه پیاپی در بدترین وضع خ��ود باقی مانده
اس��ت .افزایش محمولههای ارسالی از اروپا به آس��یا ،تأثیر زیادی بر
فضای روانی بازار داش��ته است .در بخش ذخیرهسازی ،ذخایر تجاری
فرآوردههای س��نگین در سنگاپور افزایش یافت و فشار منفی به بازار
را بیشتر کرد.
تا اینجا در س��ال جاری میالدی ،صادرات ناش��ی از اختالف قیمت
به آس��یا از غرب کانال س��وئز ،با وجود ضعف چش��مگیر فرصتهای
آربیتراژ ،همچنان باالس��ت .محمولههای اروپای��ی ،احتماال به دلیل
ضع��ف تقاضا در ای��ن منطقه ،روانه بازار آس��یا میش��وند .همچنان
چالشهای��ی برای بازار وج��ود دارد که تأثیر منف��ی قیمتهای باال
ب��ر تقاض��ا در منطقه و تداوم رون��د کاهش واردات در پاکس��تان که
سیاس��تگذاری موجب گرایش بیشتر به سوختهای پاکتر میشود،
از جمله این چالشهاست.
انتظار میرود با توجه به عوامل بنیادین ،حاشیه سود نفت کوره در
هفتههای آینده باال برود ،اما همچنان درباره تداوم این روند افزایش��ی
باید محتاط بود.

منابع مالی پنهان در توسعه حملونقل
عمومی

علیرضاسلطانی

استاد دانشگاه

اجرای سیاس��ت نوین تامین مال��ی که میتوان
از آن ب�� ه عنوان یک منبع پنهان ی��ا منابع حاصل از
صرفهجویی در مصرف انرژی نام برد،افزون بر افزایش
بهرهوری در حوزه ان��رژی ،زمینه افزایش رفاه ،رونق
تولید ،ایجاد اشتغال و رفع مخاطراتی مانند آلودگی
هوا در شهرهای بزرگ را فراهم میکند.
ل توسعهای مانند ایران
اقتصادهای سنتی یا در حا 
همواره به مناب��ع مالی آماده برای س��رمایهگذاری،
اج��رای طرحهای عمران��ی ،توس��عهای ،تولیدی و
خدماتی و راهاندازی کس��بوکار عادت کردهاند .این
گونه اقتصاده��ا همواره به منابع مال��ی آماده عادت
کردهاند؛ منابعی که ب��ه دلیل همین آماد ه بودن ،در
بسیاری موارد حیفومیل میشود و به اهداف تعیین
شده نمیرسد.
در این نظامها ،از آنجا که معموال تالشی برای ایجاد
منابع انجام نمیشود ،حساسیت و مراقبتی نیز به نحوه
هزینهکرد وجود ندارد ،در نتیجه بودجه و بودجهریزی
ل و خرج در ای��ن اقتصادها همواره با
و ب ه عبارت��ی دخ 
چالش مواجه اس��ت و مس��ائلی مانند بهرهوری پایین،
تشدنطرحهای
رکودکسبوکاروطوالنیوبیخاصی 
اقتصادیبهصورتبرجستهخودنماییمیکند.
اقتص��اد م��درن جهانی سالهاس��ت ک��ه از این
نظامه��ا و س��ازوکارهای س��نتی تامی��ن و تزری��ق
منابع مالی طرحهای اقتصادی جدا ش��ده اس��ت .در
اقتصادهای جدید ،منابع مالی بس��یاری از طرحها و
سیاس��تهای اقتصادی و توسعهای در نتیجه اجرای
طرحه��ا و سیاس��تهای توس��عهای ی��ا از دل خود

طرحها و سیاس��تها و در نتیجه اجرای آنها ،تامین
میش��ود؛ ش��یوهای که امروز منبع اصلی بسیاری از
کسبوکارهای نوین نیز هست.
در این نظامها ،با اجرای طرحی که هزینهای ندارد،
منابعی به دس��ت میآید که یا خرج همان طرح برای
تکمیل و تداوم میشود یا اینکه به اجرای طرحهای
دیگ��ر اختصاص مییابد .نمونه این نظام تامین مالی
به تازگی تجربه ش��ده اس��ت ،منابع
که در ایران نیز 
حاص��ل از صرفهجویی در انرژی در نتیجه توس��عه
حملونق��ل عموم��ی و تزری��ق این مناب��ع به حوزه
حملونقل عمومی با هدف توس��عه و تکامل بیش��تر
است.
برای نخس��تین بار به پیشنهاد وزارت نفت ،بندی
ذیل تبصره  ٢در قانون بودجه سال  ٩٣موسوم به بند
«ق» اضافه شد ،مبنیبر اینکه در صورت صرفهجویی
در مصرف حاملهای انرژی در کشور ،درآمد حاصل
از این صرفهجویی از سوی وزارت نفت به بخشهای
مختلف مانند توسعه حملونقل عمومی ،حمایت از
تولید و کسبوکار و ...اختصاص مییابد.
بهپیشبینی وزارت نفت ،منابع حاصل میتوانست
تا ۱۰۰میلیارد دالر برسد .بعدها این بند توسعهای در
قانون مهم رفع موانع تولید (ماده  )١٢تثبیت و تقویت
شد .واقعیت این است که میزان باالی مصرف انرژی
در کشور ،ایران را در صدر کشورهای پرمصرف انرژی
جهان قرار داده است.
به گفته وزیر نفت ،مص��رف روزانه انرژی در ایران
معادل  ٥,٥میلیون بشکه نفت است .شاخص دیگری
در این زمینه نش��ان میدهد که مصرف گاز در ایران
 ٨٠میلیون��ی ،معادل مصرف گاز در چین با جمعیت

ک میلیارد و ٣٠٠میلیون نفری است .مصرف باالی
ی 

ن بودن
انرژی در ایران که در نتیجه عواملی مانند ارزا 
حاملهای انرژی ،عقبماندگی و ضعف در س��امانه
مصرف خودروها و سامانههای گرمایشی و سرمایشی
خانهها ،اماکن عمومی و واحدهای تولیدی و خدماتی
و همچنین فرس��ودگی و ناکارآمدی س��ختافزاری
و نرمافزاری س��امانه توزیع س��وخت اس��ت ،ساالنه
میلیارده��ا دالر از منابع ملی کش��ور را هدر میدهد
و فرصتهای بزرگی را در ایجاد اش��تغال ،رفع فقر و
ایجاد رفاه از بین میبرد.
اجرای سیاس��ت نوین تامین مال��ی که میتوان
از آن ب�� ه عنوان یک منبع پنهان ی��ا منابع حاصل از
صرفهجویی در مصرف انرژی نام برد ،افزون بر افزایش
بهرهوری در حوزه ان��رژی ،زمینه افزایش رفاه ،رونق
تولید ،ایجاد اشتغال و رفع مخاطراتی مانند آلودگی
هوا در شهرهای بزرگ را فراهم میکند.
تفاهمنامه اخیر میان وزارت نفت و شهرداری تهران
در حوزه توسعه حملونقل شهری تهران (مترو) در این
ل توجه است .بر اساس این تفاهمنامه ،ب ه ازای
مورد قاب 
گس��ترش خطوط مترو و استفاده شهروندان از مترو،
مصرف سوخت در تهران کاهش مییابد.
وزارت نفت معادل کاهش مصرف سوخت (بنزین)
را به شهرداری تهران بابت توسعه بیشتر مترو و دیگر

وسایل حملونقل عمومی پرداخت میکند.
در این ش��یوه ،در عمل ش��رکت ملی نفت ایران از
منابعخودپولیبهشهرداریتهرانپرداختنمیکند،
بلکه شهرداری تهران هر چقدر با توسعه مترو ،زمینه
کاهش مصرف سوخت را در این کالنشهر فراهم کند،
معادل ریالی آن را از شرکت ملی نفت ایران به قیمت
روز دریافت میکند.
این شیوه باعث میشود شهرداری تهران به توسعه
حملونقل عمومی و گس��ترش فرهنگ اس��تفاده از
حملونقل در میان شهروندان برای دریافت مابهازای
آن از شرکت ملی نفت ایران مصمم شود.
به نظر میرس��د این ش��یوه نوی��ن منطقیترین
و آس��انترین ش��یوه برای تامین مناب��ع مالی برای
ی مانند ش��هرداری تهران باش��د
نهاده��ای عموم�� 
که ب��ا چالش بزرگ تامین منابع مالی برای توس��عه
حملونقل عمومی و همچنی��ن معضل آلودگی هوا
ت بهگریبان هستند.
دس 
امید است این حرکت به حرکتی گسترده و پایدار
در دیگ��ر بخشها و حوزههای اقتصادی ،ب ه خصوص
در حوزه مصرف انرژی تبدیل شود و زمینه جدایی از
اقتصاد نفتی ،مصرف بیرویه انرژی ،توسعه اشتغال و
رفع مخاطرات زیستمحیطی را فراهم کند.

تحلیل

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

افت قیمت نفت؛ دالیل و دورنما
شعیب بهمن
عوامل متعددی از رویدادها و تحوالت
سیاسی گرفته تا رخدادهای اقتصادی در
گوش��ه و کنار جهان بر قیمت نفت در بازارها تاثیرگذار هس��تند ،به
نحوی که یک رویداد سیاس��ی یا اقتص��ادی میتواند قیمت نفت را
افزایش یا کاهش دهد.
قیمت نفت باوجود روند افزایش��ی خود در چند ماه گذشته با افت
و خیزهایی همراه بوده اس��ت ،بهطوری که در روزهای اخیر ،قیمت
نفت با روند کاهشی روبهرو شده است .این موضوع در شرایط کنونی
به دالیل مختلفی روی داده است که از جمله مهمترین آنها میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:

 .۱افزایش تولید نفت آمریکا
اعالم آمار وزارت انرژی آمریکا درباره ذخیرهسازیهای نفت خام
این کش��ور را میتوان یکی از موثرترین عوامل در کاهش قیمت نفت
به ش��مار آورد .مطابق با آماری که وزارت انرژی آمریکا منتشر کرده،
تولید نفت این کشور در هفته منتهی به دوم فوریه ( ۱۳بهمنماه) به
روند افزایش��ی خود ادامه داده و به  ۱۰میلیون و  ۲۵۰هزار بشکه در
روز رسیده است؛ این در حالی است که هفته پیش از آن  ۹میلیون و
 ۹۲۰هزار بشکه بود .بر این اساس مقدار تولید نفت آمریکا در ماههای
اخیر رکوردی تاریخی را ثبت کرده و برای نخستین بار از سال ۱۹۷۰
میالدی تاکنون از مرز  ۱۰میلیون بشکه در روز گذشته است .افزون
ب��ر این ،اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز اع�لام کرده که انتظار دارد
تولی��د نفت این کش��ور به  ۱۰میلیون و  ۵۹۰هزار بش��که در روز در
سال  ۲۰۱۸و به  ۱۱میلیون و  ۱۸۰هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۹
برس��د .اعالم این آمار نیز از لحاظ روانی تاثیر قابل توجهی بر بازارها
داش��ته است ،زیرا اگر بازار با این چش��م انداز روبهرو باشد که عرضه
نفت در آینده افزایش مییابد ،بهطور طبیعی واکنش نشان میدهد.
 .۲ایجاد توازن نسبی در عرضه و تقاضا
در حال��ی که کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپ��ک با توافق کاهش
عرضه تالش کردند ب��ه بازار عرضه و تقاضا نظم دهند ،در هفتههای
اخی��ر ،افزایش تولید آمریکا و کاه��ش پایبندی برخی اعضای اوپک
همچون عربس��تان و نیجری��ه به توافق کاهش عرضه س��بب بر هم
خوردن تعادل عرضه و تقاضا ش��ده است ،بهنحوی که افزایش تولید
س��بب افزایش عرضه ش��ده و ای��ن روند به طورطبیع��ی به کاهش
قیمتها کمک کرده است.

 .۳دستکاری ارزش دالر ازسوی دولت آمریکا
یک��ی از دالیل مهم کاهش قیمت نفت ک��ه دارای ابعاد اقتصادی
است ،دس��تکاری ارزش دالر ازس��وی دولت آمریکاست .با توجه به
آنک��ه آمریکا یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام در جهان به
ش��مار میآید ،افزایش قیمت نفت سبب تشدید کسری تجاری این
کش��ور میشود .در این میان افت ارزش دالر سادهترین و سریعترین
س��ازوکاری است که میتواند این کسری را جبران کند و وضع را در
حال تعادل نگه دارد .از این رو هماکنون که دولت ترامپ با کس��ری
بودجه شدیدی در داخل روبهروست ،با ارزش کاهش دالر قصد دارد
قیم��ت کمتری برای واردات نفت بپردازد تا از این طریق ،بخش��ی از
کسری بودجه هنگفت خود را جبران کند.
 .۴تمایل اندک کشورهای عضو اوپک به افزایش قیمت
یک��ی دیگر از دالیل مهم قطع روند افزایش��ی قیمت نفت ،تمایل
کش��ورهای عضو اوپک به افزایش ندادن بیش از حد آن اس��ت؛ زیرا
کش��ورهایی که به روشهای متعارف نفت تولید میکنند ،به شدت
نگران به صرفه شدن تولید نفت شیل هستند که با افزایش قیمتها
میتواند جانی تازه بگیرد .از این رو بیش��تر کش��ورهای تولیدکننده
بهویژه اعضای اوپ��ک تمایلی به افزایش قیمتها در حدی که تولید
نفت شیل به صرفه شود ،ندارند.
ب��ا وجود عوامل ف��وق برای کاهش قیمت نفت ،به نظر میرس��د
بازارهای جهانی به چند دلیل در آینده دچار ثبات و تعادل شوند:
نخست آنکه تداوم توافق کاهش عرضه ازسوی کشورهای عضو و
غیر عضو اوپک میتواند از سقوط قیمت نفت جلوگیری کند و عاملی
برای توازنبخشی به قیمت این کاالی راهبردی باشد.
دوم آنکه تمایل آمریکا به تولید نفت شیل نمیتواند این کشور را
به اس��تفاده از ابزارهایی همچون کاهش نرخ دالر در درازمدت سوق
ده��د ،زیرا در چنی��ن صورتی ،هزینههای تولید نفت ش��یل بیش از
منفعت آن خواهد بود.
از این رو به احتمال زیاد بازارهای جهانی در آینده نزدیک ،شاهد
نوس��انی ش��دید نخواهند بود و نفت پ��س از افتوخیزهای طبیعی
دوب��اره قیمت متع��ادل خود را باز خواهد یافت .ب��ا این حال نباید از
ی��اد برد که عوامل متعدد دخی��ل در تعیین قیمت نفت همچنان به
قوت خ��ود باقی خواهند ماند و بازیگران مختلف میتوانند در مواقع
مقتض��ی از اهرمه��ای خود ب��رای تاثیرگذاری ب��ر بازارهای جهانی
استفاده کنند.
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این بمب ساعتی را دریابید
حمیدرضا شکوهی

برخی تاسیسات و تجهیزات صنعت نفت
آنقدر قدیمی است که میتوان آنها را به بمب
س��اعتی توصیف کرد ،بمبی ک��ه هر لحظه
آماده انفجار اس��ت و خس��ارتهای جانی و
مالی آن قابل برآورد نیست.
بارها ش��نیده و خواندهایم که سهم نفت
و نفتیها از درآمدهای نفتی چیست و همه
اذعان دارند که س��هم نفت به معنای صنعت
نف��ت و نفتیها ،به معن��ای کارکنان نفت و
مناطق نفتی به معن��ای مناطقی که نفت و
گاز از آنها تولید میشود ،از درآمد حاصل از
فروش نفت کم اس��ت ،ام��ا در این میان یک
نکته هم هس��ت که کمتر م��ورد توجه قرار
گرفته و آن هم نیاز تجهیزات قدیمی صنعت
نفت به نوسازی است.
ناگفته پیداس��ت که صنع��ت نفت ایران
بس��یار قدیمی است و فرس��ودگی در اغلب
تاسیسات و تجهیزات آن ،بهویژه در تاسیسات
نفت و پتروشیمی در نقاط مختلف خوزستان
به دردی مزمن تبدیل شده است.
این فرسودگی را میتوان در خطوط لوله
قدیمی انتقال نفت و سایر تاسیسات مربوط
در نقاط دیگر کش��ور هم لمس کرد .برخی
تاسیس��ات و تجهیزات صنع��ت نفت آنقدر
قدیمی اس��ت ک��ه میتوان آنه��ا را به بمب
س��اعتی توصیف کرد؛ بمبی ک��ه هر لحظه
آماده انفجار اس��ت و خسارات جانی و مالی
آن قابل تخمین نیست.
 ۲س��ال پی��ش علیرض��ا اصلعرب��ی،
مدیرکل راهبردی نظام نگهداری ،تعمیرات
معاونت ام��ور مهندس��ی وزارت نفت گفته
بود س��ه درصد از درآمد صنعت نفت صرف
هزینههای خوردگی میش��ود ،زیرا صنعت
نفت م��ا بهوی��ژه در حوزه باالدس��تی عمر
باالیی دارد و فرس��وده اس��ت ،به طوری که
س��ال گذشته صنعت پتروش��یمی به دلیل
مس��ائل تعمیراتی ۱۰ ،درصد افت راندمان

داش��ته اس��ت .برای اینکه بتوانیم صنعت
را نگه��داری کنیم  ۱۰میلی��ارد دالر هزینه
نوس��ازی نیاز داریم ت��ا تجهیزات را به روز و
مسائل خوردگی را رصد کنیم.
وی همچنین گفته بود که س��هم بودجه
نفت کف��اف فعالیتهای جاری را نمیدهد،
همچنین هزینهای ک��ه بابت ضدخوردگی
میدهیم باالس��ت و ما باید س��رمایهگذاری
کنیم و از قبل کاه��ش خوردگی ظرف  ۲تا
 ۳درصد هزینهها بازگش��ت خواهند داشت.
در این م��ورد بند (ل) م��اده  ۱۲قانون رفع
موانع تولید کاهش ضایعات را دیده است ،از
ای��ن رو کارگروهی برای ارائه طرح به بخش
خصوصی تشکیل دادهایم.
از س��وی دیگر بیژن زنگنه ،وزیر نفت نیز
از زمانی ک��ه به نفت بازگش��ته ،بر ضرورت
نوسازی تجهیزات فرس��وده تاکید داشته و
بارها به این موضوع پرداخته است.
آخرین ب��ار نی��ز هفته گذش��ته بود که
وزیر نفت در س��فر به گچس��اران که یکی از
قدیمیترین تاسیس��ات نفتی کشور در آن
واقع شده ،نوسازی تجهیزات نفت را نیازمند
 ۱۰میلیارد دالر دانس��ت و گفت :از عمر این
تاسیس��ات بی��ش از  ۶۰س��ال میگذرد و
تاسیسات ما مستهلک شده است.
وی گف��ت :روزان��ه  ۲۰م��ورد س��وراخ
لولههای نفت به ما گزارش میشود.
آنچه آش��کار است ،اذعان مسئوالن نفت
به فرسودگی تجهیزات نفتی و لزوم نوسازی
آن اس��ت که خود یک گام به جلو محسوب
میشود ،اما واقعیت آن است که در سالهای
اخیر گامی ب��رای تامین مالی به منظور رفع
این نیاز برداش��ته نش��ده است .این که برای
نوسازی تجهیزات فرسوده صنعت نفت چه
باید کرد بهطور طبیعی راهکارهای متعددی
وج��ود دارد؛ از بهرهگیری از توانمندیهای
بخش خصوصی ت��ا یافتن روشهای تامین
مال��ی جدید تا این نی��از  ۱۰میلیارد دالری
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برطرف شود ،اما نکتهای که نمیتوان نادیده
گرفت ،ضرورت قطعی و بدیهی این نوسازی
اس��ت که اگر به همین منوال س��پری شود،
باید در انتظار ح��وادث متعددی در صنعت
نفت باشیم.
به نظر میرسد نقش دولت در این زمینه
بس��یار مهم و اثرگذار است .بخش مهمی از
موفقیته��ای دولت در س��الهای اخیر در
حوزه اقتص��اد ،حاصل موفقیتهای صنعت
نفت بوده اس��ت .از افزایش درآمدهای ارزی
گرفته تا ارتقای عدد رش��د اقتصادی و حتی
انعقاد مهمترین قرارداد سرمایهگذاری و نه
خرید در پس��ابرجام ،ک��ه همگی در صنعت
نف��ت رخ داده نش��اندهنده نقش مهم این
صنعت در اقتصاد کشور و کمک آن به تحقق
بخشی از وعدههای اقتصادی دولت است.
در چنین ش��رایطی قرار نیست دولت به
صنعت نفت صرفا به چش��م یک گاو شیرده
بنگ��رد که از محصول آن اس��تفاده کند ،اما
برای نگهداری آن خود را مسئول نداند.
تش��خیص اینکه دولت برای رسیدن به
ای��ن مهم باید چه راه��کاری اتخاذ کند ،در
صالحیت بنده نیس��ت ،اما تص��ور میکنم
مش��خص کردن درصد مش��خصی از درآمد
نفتی کش��ور به نوس��ازی تجهی��زات نفتی
که آن هم با هدف رش��د هم��ان درآمدهای
نفتی به طور عام در سالهای آینده صورت
میگی��رد میتواند گام مهم��ی در رفع این
مشکل باشد.
فرام��وش نکنی��م ه��ر س��ال تاخیر در
عملیاتی ساختن این کار ،به معنای افزایش
طول عمر و فرس��ودگی تجهیزات نفتی و به
تبع آن نیاز به مبالغی بیش��تر برای نوسازی
آن است.
امید که وزارت نفت جدیت بیش��تری در
تحقق این هدف و اقناع دولت نش��ان دهد و
دولت نیز با درک مناس��بی ،مسیر را هموار
کند.
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خبر
پاسخ شرکت ملی نفت ایران به یک گزارش

اگر درآمدهای نفتی وصول نشده،
مصارف بودجهای دولت چگونه
تامین شده است؟

شرکتملینفتایراندرپاسخبهگزارشخبرگزاریتسنیمبا
عنوان«وصولوایصالارزنفتدرتابلویتفریغ»،جوابیهایصادر
کرد و طی آن متذکر شد :اگر پس از برجام وزارت نفت هیچگونه
وصولواقعیبابتصادراتنداشتهاست،پستامینبخشمهمی
از مصارف بودجهای دولت ،پرداخت یارانهها ،تامین بنزین مورد
نیاز کش��ور و حتی هزینههای جاری وزارت نفت چگونه و از کجا
تامین شده است؟
متن کامل جوابیه شرکت ملی نفت ایران به گزارشی که نهم
بهمن ماه امسال در خبرگزاری تسنیم منتشر شد ،به شرح ذیل
است:
«بر اس��اس بند ب ماده ( )۱قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی دولت ( )۲مص��وب ۹۳ /۱۲ /۴
وزارت نفت از طریق ش��رکتهای دولت��ی اصلی تابعه ذیربط،
مکلف است دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات
گازی اعم از صادرات هرسال و سال های قبل به هر صورت را پس
از کس��ر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علیالحساب
پرداخته��ای موضوع این ماده بالفاصله از طریق حس��ابهای
مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به حسابهای
مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی نیز مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور
متناسب ،سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط
(با احتساب بازپرداخت بیع متقابل) ،سهم صندوق توسعه ملی و
سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میشود،
پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را ش��ورای پول
و اعتبار مش��خص میکند به حساب مربوط نزد خزانهداری کل
کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق
ش��رکت دولتی تابعه ذیربط را به حسابهای آن شرکت مورد
تایید خزانهداری کل کش��ور در داخ��ل و مورد تایید آن بانک در
خارج از کش��ور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه
کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به قرارداد و هزینههای جاری
و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیالت مالی
خارجی توثیق نماید .لذا بر اساس ماده قانونی فوق و قراردادهای
منعقده با خریداران خارجی وزارت نفت مبالغ حاصل از صادرات
نف��ت خام و میعان��ات گازی را در حس��ابهای بانک مرکزی یا
حسابهایموردتاییدآنبانکدرخارجازکشوروصولمینماید
که اسناد و مدارک دال بر صحت وجوه وصول شده ،در امور مالی
ش��رکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
موجودمیباشد.شایانذکراستکهعملیاتوصولوجوهحاصل
از صادرات محموالت نفتی به صورت منظم و ماهیانه بین شرکت
ملی نفت ایران و بانک مرکزی تطبیق میگردد.
حال سوال اینجاست که اگر به گفته نویسنده مطلب مذکور،
پ��س از برجام وزارت نفت هیچگونه وصول واقعی بابت صادرات
نفت خام ،میعانات گازی و گاز طبیعی نداشته است ،پس بخش
مهمی از مصارف بودجهای دولت ،پرداخت یارانهها ،تامین بنزین
مورد نیاز کشور و حتی هزینههای جاری وزارت نفت چگونه و از
کجا تامین شده است؟
درخصوص عدم پرداخت س��هم صندوق توس��عه ملی بابت
ص��ادرات فرآوردههای نفتی در س��ال  ۱۳۹۵با عنایت به اینکه
طبق نظریه حقوقی معاونت محترم ریاس��ت جمهوری تکلیفی
برای ش��رکت ملی نفت ایران مبنی بر پرداخت س��هم صندوق
توس��عه ملی بابت صادرات فرآوردههای نفتی آن س��ال تعیین
نشده است و اساس��ا صادرات فرآوردههای نفتی ،هیچ درآمدی
عاید ش��رکت ملی نفت ایران نمی کند ،به رغم واریز بخش��ی از
مبالغبهحسابصندوقتوسعهملی،پسازتعینتکلیفموضوع،
ش��رکت ملی نفت ایران طی مکاتباتی عودت وجوه واریزی بابت
سهم صندوق توس��عه ملی صادرات فرآوردههای نفتی در سال
 ۹۵را درخواس��ت کرد که متعاقبا با توجه به درخواست شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به تس��ویه س��هم
هدفمندی آن شرکت اختصاص یافته است.
درپایانشایستهاستکهجدولشماره ۳گزارشتفریغبودجه
س��ال ۱۳۹۵دیوان محاس��بات مورد توجه قرار گیرد که طی آن
صراحتابیانشدهاست«:منابعحاصلازفروشنفتخامومیعانات
گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری داراییهای سرمایهای به
شمار میرود که میزان تحقق آن حدود %۹۹بوده است ».

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

جوابیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به برنامه پایش
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس در واکنش به برنامه اخیر
«پایش» صدا و سیما ،پیرامون عدم اجرای بخشنامههای دولت ،استفاده
از مدیران بازنشس��ته و دیگر مس��ائل مربوط به این ش��رکت ،جوابیهای
منتشر کرد.
نالملل ش��رکت صنایع پتروشیمی
به نقل از روابط عمومی و امور بی 
خلیج فارس ،در این جوابیه آمده است:
الف) :رعایت بخشنامه های دولت:
همانگونه که بر اساس مصوبات دولت تصریح شده ،شرکتهای دولتی
موظف به اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند که در
این بخشنامه به صراحت این موضوع تبیین شده است.
برای نمونه در تبصره ی��ک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان مصوب  ۱۳۹۵/۳/۴مجلس شورای اسالمی« ،به کارگیری
افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت
خدمات کش��وری و کلیه دس��تگاههایی که به نح��وی از انحاء از بودجه
عمومی کل کشور استفاده می نمایند ،ممنوع شده است».
این در حالی است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت
های تابعه از سال  ۱۳۹۲خصوصی شده و بنا به تعاریف قانونی ،شرکتی
دولتی محس��وب نشده و در نتیجه مش��مول قوانین و مقررات حاکم بر
ش��رکتهای دولتی نبوده (ماده  ۴قانون محاسبات عمومی کشور ،ماده
 ۴قانون مدیریت خدمات کشوری) و از بودجه عمومی استفاده نمیکند،
بلکه قانون تجارت بر ش��رایط اداری و ساز و کارهای سازمانی آنان حاکم
است.
بدیهی اس��ت از این قبیل شرکت های خصوصی نمیتوان انتظاراتی
فراتر از قانون تجارت داش��ت چرا که ش��رکتهای خصوصی در راستای
تکالیف تعیینی در مجامع عمومی آنها فعالیت می کنند و نمیتوان به
آنها ،نگاهی غیر از یک بنگاه اقتصادی داشت.
شرکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با در اختیار داشتن بیش از
 ۲۷هزار نفر نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف تولیدی ،خدماتی
و طرحهای در دس��ت اج��را ،تنها از خدمات تعداد مع��دودی از مدیران
و مش��اوران بازنشس��ته و مجرب به دلیل اس��تفاده از توانمندی و دانش
ارزش��مند آنان بهره میگیرد تا با انتقال تجارب آنان و جانشین پروری،
خالء مدیران توانمند در نسل جدید پوشش داده شود .ضمن آنکه برخی
اسامی مدیران نام برده شده در آن برنامه جزو بازنشستگان شریف کشور
نبودند.
ب) :حض�ور تمام وق�ت مدی�ران عملی�ات در مناطق محل
خدمت:
یکی از سیاستهای هلدینگ خلیج فارس ،حضور تماموقت مدیران

عملیاتی در مناطق محل خدمت بوده که مکررا نیز پیگیری می نماید .به
محض دریافت بخش��نامه شماره  ۱۸۲۴۵۷-۲/۲۰مورخ  ۹۵/۴/۲۶وزیر
محترم نفت و بخش��نامه شماره  ۱۲۹۸۹۰مورخ  ۹۵/۱۰/۱۹معاون اول
محترم رییس جمهور ،مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز رعایت مفاد
آن را طی نامهای به تمامی مدیران عامل شرکتها اعالم و دستور پیگیری
الزم را ابالغ کردند و در راستای پیگیری و ادامه آن کمیتهای در مدیریت
منابع انس��انی هلدینگ خلیج فارس تش��کیل و اقدام به مشخص کردن
مدیران و سرپرس��تانی که شامل این بخش��نامه هستند نمود و با توجه
به حساس��یت کار و تخصصی بودن آن طی یک برنامه مشخص ،تمامی
شرکت های تابعه نیز طبق ابالغیه مذکور اقدام الزم برای استقرار کامل
افراد یا جایگزینی نفراتی که امکان حضور مداوم ندارند را آغاز نمودند.
خوش��بختانه بخش اعظم این جابجایی انجام شده و باقیمانده آن نیز
در حال انجام می باشد و گزارش اقدام های انجام شده نیز به وزارت نفت
ارس��ال می گردد .شایان ذکر اس��ت مدیران عامل شرکتها با توجه به
ماموریت و مسئولیتی که بر عهده دارند از این بخشنامه مستثنی هستند.
لذا پروازی باشند یا نباشند باالجبار برای پیگیری کارهای اداری از قبیل
شرکت در جلسات بورس ،سرمایه گذاری ،بانک ،فاینانس و غیره باید به
تهران یا هر ش��هر دیگری که الزم باش��د مسافرت نمایند؛ هرچند تعداد
زیادی از مدیران عامل ش��رکت های تولیدی نیز در حال حاضر س��اکن
منطقه می باشند.
ج) مدیران دوتابعیتی:
در سطح شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهای تابعه،
هی��چ مدیر دو تابعیتی وجود ندارد و برابر بخش��نامههای صادره در این
مجموع��ه تمامی انتصابات پس از اخ��ذ تاییدیه از مراجع ذیصالح صادر
میش��ود .لذا ضمن ابراز گالیه ش��دید از اعالم اسامی افراد در یک برنامه
زنده تلویزیونی بدون اینکه هرگونه اقدام یا عمل از س��وی آنان از س��وی
مس��ئولین ارزیابی تخلفات اداری یا مراجع قضائی محرز ش��ده باش��د،
صراحتاً اعالم می دارد در مجموعه ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج
فارس هیچ کارمندی که مقیم خارج از کش��ور بوده و به شرح اعالم شده
در آن برنامه از این مجموعه حقوق دریافت کند ،وجود ندارد .در رابطه با
س��ه نفر اس��امی نام برده شده در آن برنامه نیز اعالم می شود هیچ یک از
آنان مقیم آمریکا نیستند.
ضمن اینکه خانم آزاده باطنی س��الهای گذش��ته در پتروش��یمی
بندرام��ام ش��اغل بوده و با دریاف��ت اقامت کانادا به آن کش��ورمهاجرت
کردهاند .پس از دریافت یک دوره مرخصی بدون حقوق با درخواستهای
بعدی ایش��ان برای مرخصی ب��دون حقوق موافقت نش��ده و با توجه به
غیبت غیرموجه ،پرونده ایش��ان در کمیته انضباط کار مطرح و در حال

توسعه مشارکت زنان از ماموریتهای صنعت
نفت است

مش��اور وزیر در امور بانوان وزارت
نف��ت ب��ر توس��عه و ارتقای س��طح
مش��ارکت زنان در صنعت نفت تاکید
کرد و این موض��وع را یکی از اهداف و
برنامههای صنعت نفت برشمرد.
ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ،فاطمه
تندگوی��ان در نشس��تی ب��ا مدیران
و مس��ئوالن ش��رکت مل��ی پخ��ش
فرآوردهه��ای نفتی ب��ه ماموریتها و
اهدافی که امور بانوان صنعت نفت دنبال میکند اش��اره کرد و گفت :اصالح نگرشهای
فرهنگی نس��بت به زنان در صنعت نفت و تحکیم بنیان خانواده از مهمترین اهداف این
امور است.
وی اظهار کرد :تحکیم بنیان خانواده امری مقدس است و با توجه به تحوالتی که در
خانوادهها در سطح جهانی و ملی به وقوع پیوسته باید بیش از پیش به چالشهای پیش
رو توجه کنیم.
تندگویان ،طراحی س��اختار مناس��ب در صنعت نفت برای امور زنان و تحکیم بنیان
خان��واده را از دیگ��ر اهداف امور بانوان صنعت نفت بی��ان کرد و گفت :صنعت نفت جزو
معدود سازمانهایی است که در این زمینه سند راهبردی دارد.
وی بر ارتقای جایگاه زنان در خانواده ،توزیع نقشها و برابری جنس��یتی تاکید کرد
و گفت :خوشبختانه در سند چشمانداز  ۲۰ساله و در هر یک از قانونهای پنج ساله که
تدوین میشود موادی به همه نکات باال اشاره دارد و افزون بر آن ،طراحی ساختار مناسب
دستگاههای اجرایی نیز باید به موضوع مشارکت زنان و تحکیم بنیان خانواده بپردازد.
تندگویان افزود :در پنج س��ال گذش��ته در صنعت نفت ،برای نخستین بار شیوههای
برقراری عدالت جنسیتی مطرح و برای برنامه ششم پیشنهاد شد که خوشبختانه امروز
به عنوان یکی از ماموریتهای وزارت نفت ،تا پایان برنامه ششم و تا زمان تحقق آن مورد
توجه است.
مشاور وزیر در امور بانوان در بخشی از سخنان خود گفت :با توجه به فعالیت امور زنان
صنعت نفت و شبکه مشاوران شرکتهای اصلی و تابع ،سال گذشته در هفته دولت به
عنوان سازمان برتر انتخاب شدیم و سبب خرسندی است که در این عرصه نیز به عنوان
سازمان پیشرو هستیم.
وی از تش��کیل کارگروههایی از کارشناس��ان پژوهش ،آم��وزش ،بازنگری و تدوین
مقررات ،س�لامت ،ورزش و فرهنگی خبر داد و آن را از دیگر دس��تاوردهای امور بانوان
معرفی کرد.

رسیدگی است.
د) ع�دم ارتباط تلفنی مدیرعام�ل هلدینگ خلیج فارس در
برنامه:
علیرغ��م اظهار این جمله از س��وی مجری برنامه که ق��رار بوده آقای
مهندس نژادس��لیم در این برنامه ارتباط تلفنی داشته باشند ،همانطور
ک��ه در تماس تلفنی یکی از تهیه کنندگان یا رابطین این برنامه با روابط
عمومی اعالم ش��د ،مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
طبق برنامه از پیش تعیین ش��ده ،روزهای یکشنبه و دوشنبه (اول و دوم
بهم��ن ماه) در برنامه بازدید از مجتمعهای پتروش��یمی و طرحهای در
دست اجرا در سفر ماهشهر به سر میبردند و امکان تماس و ارتباط تلفنی
در برنامه را نداشتند؛ لذا هیچ گونه قولی داده نشده بود که خلف وعدهای
صورت گرفته باشد.
در پای��ان ضمن تش��کر از دقت و توجه مجری محت��رم برنامه پایش
به اجرای قوانین و بخش��نامهها یادآور میش��ود با توجه به حضور رقبای
قدرتمند پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و توطئه دشمنان ایران و مهمتر
از همه حساسیت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به لزوم اجرای اقتصاد
مقاومتی ،شایسته است با انجام برنامههای سازنده ،حمایت و توجه الزم
و کافی نس��بت به زحمات صنعتگران ،زحمتکشان و متخصصان کشور،
بویژه کارکنان صنعت پتروش��یمی که انصاف��ا در حال حاضر طالیه دار
توسعه کشور می باشند انجام گیرد.
از تهی��ه کنندگان محترم این برنامه انتظار منطقی این بود که قبل از
انتش��ار اطالعات و اخبار تایید نش��ده دریافتی ،ابتدا از صحت و سقم آن
مطمئن ش��ده ،سپس نسبت به انتشار آن در رس��انهای مانند تلویزیون
اقدام کنند .همچنین این شرکت حق هرگونه پیگیری حقوقی و قضائی
را برای خود محفوظ می داند.

 ۳۸پروژه نگهداشت تولید در دستور کار نفت و گاز کارون
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز کارون گفت ۳۸ :پروژه س��رمایهای با
هدف نگهداشت و پش��تیبانی از تولید ،با
اعتبار مالی  ۲هزار میلیارد ریال در دستور
کار این شرکت قرار دارد.
محسن دهانزاده در نشست پیشبینی
پنج ساله بهرهدهی چاههای نفت و تولید،
توزی��ع و تزریق گاز ش��رکت بهرهبرداری
نف��ت و گاز کارون که با حضور مدیرعامل
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار
ش��د ،اظهار ک��رد :برنام��ه افزایش تولید
شرکت نفت و گاز کارون از ابتدای امسال
تاکنون به مقدار  ۱۰۹,۲درصد محقق شد
که به طور میانگی��ن تولید نفت به میزان
 ۱۳۵هزار بشکه در روز افزایش یافت.
وی میانگی��ن تولی��د نفت خ��ام این
ش��رکت در  ۱۱ماه ابتدای امس��ال را یک
میلیون و  ۵۰هزار بش��که عن��وان کرد و
گفت :در این مدت ۶۹ ،هزار مورد عملیات
بازرس��ی و ضخامتس��نجی انجام شد و
برای اس��تمرار فرآیند تولی��د ۲۲ ،هزار و
 ۸۵۰م��ورد کار تعمیرات��ی و  ۴۰۵مورد
اورهال و تعمیرات اساس��ی ماشینآالت
فرآیندی صورت گرفت.
بومیسازی  ۱۸۹قلم کاالی راهبردی
دهان��زاده تاکی��د کرد :ب��ا هدف قطع
وابس��تگی و اس��تفاده از توان داخلی ،در
شرکت نفت و گاز کارون  ۱۸۹قلم کاالی
راهبردی ب��ه ارزش  ۳۲میلی��ارد ریال با
همکاری س��ازندگان داخلی بومیسازی
ش��د که همه این اقالم در تاسیسات مورد
استفاده قرار گرفت.
ای��ن مقام مس��ئول ،حج��م عملیات
تعمیری روی چاهها به وسیله لوله مغزی

س��یار را هزار و ۱۸۰دکل روز عنوان کرد و
گفت :امسال به طور میانگین روزانه چهار
عملیات لوله مغزی روی چاهها انجام شد
که نشان میدهد برای تحقق برنامه تولید،
بدون وقفه کار کردهایم.
دهانزاده افزود :ب��رای اجرای عملیات
لول��ه مغ��زی س��یار حتما باید دس��تگاه
فرآورش سیار باش��د تا از آلودگی محیط
زیست جلوگیری شود .امسال با استفاده
از این دس��تگاه از س��وزاندن بیش از یک
میلیون و  ۳۱۶هزار بش��که نفت ممانعت
شد که استحصال این مقدار نفت ،اثر قابل
توجه��ی در عملکرد تولید این ش��رکت و
همچنی��ن پیش��گیری از آلودگی محیط
زیست داشته است.
وی گفت :در حوزه ایمنی نیز امس��ال
بیش از  ۱۳هزار پروانه عملیات گرم و هزار
و  ۵۰۰پروان��ه انجام عملیات س��رد صادر
شد که نشاندهنده حجم باالی فعالیتها
برای نگهداش��ت تولید و نظ��ارت دقیق
واحد ایمن��ی برای اطمینان از س�لامت

کارکنان و تاسیسات است.
بیژن عالیپور ،مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب نیز در این نشست،
برگزاری جلس��ات پیشبین��ی تولید را از
مهمترین رویدادهای این شرکت برشمرد
و تاکی��د کرد :نتایج و دس��تاوردهای این
نشستها به عنوان برنامه تولید در شرکت
ملی نفت ایران مصوب میشود.
وی ب��ا قدردانی از تالشهای ش��رکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز کارون ب��رای
تحق��ق برنامهه��ای تولید ،اظه��ار کرد:
راهاندازی فاز نخست نمکزدایی  ۲۲۰هزار
بشکهای اهواز متمرکز در حوزه عملیاتی
این ش��رکت ،از کاهش تولید نفت در این
شرکت جلوگیری کرده است.
عالیپ��ور با اش��اره به اینکه بس��یاری
از مخ��ازن نفتی در نیم��ه دوم عمر خود
هس��تند ،برنامهریزی دقیق ،محاس��به و
تعیین ملزوم��ات مورد نیاز متناس��ب با
شرایط مخازن را مورد تاکید قرار داد.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل
هانیه موحد

روزنامه نگار و تحلیلگر نفتی

ش��رکت ملی نفت ایران در  ۱۰ماه و  ۲۱روز گذشته،
به مدد تالش بیوقفه کارکنان تالشگر و غیرتمند خود،
رویدادهایمبارکبسیاریراتجربهکردهوعملکردخوبی
را در بخشهای مختلف شاهد بوده است؛ از افزایش تولید
و ص��ادرات نفت خام تا افزای��ش تولید گاز؛ از همگامی با
قطر در پارس جنوبی تا پیشتازی نسبت به عراق در غرب
کارون؛ از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا امضای
قرارداد بزرگ ساخت کاالی صنعت نفت.
تالشها و دس��تاوردهایی که اگر چه گاه با خبرهایی
مثلسوءاستفادهمالیدریکیاززیرمجموعههایشرکت
مل��ی نفت ای��ران ،حادثه تلخ و ناگوار نفتکش س��انچی
و فوران چاه  ۱۴۷رگ س��فید به تلخ��ی گراییدند ،اما در
مجموع کارنامه مطلوبی از عملکرد این ش��رکت بر جای
گذاش��تند .ای��ن رویدادها را به تفکیک فصول س��ال در
آستانه سیونهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی مرور
میکنیم.
بهار:۹۶
 ۲۷فروردین ماه امس��ال و با حضور رئیس جمهوری،
فازهای ۲۰،۱۹،۱۸،۱۷و ۲۱و الیه نفتی پارس جنوبی به
بهرهبرداری رسیدند تا افزون بر افزایش  ۱۵۰میلیون متر
مکعبی تولید گاز شیرین در این میدان گازی و همترازی
ایران و قطر در برداش��ت از عظیمترین میدان مش��ترک
گازی جهان ،قفل تولید نفت در الیه نفتی پارس جنوبی
نیز گشوده و برداشت نفت از این میدان برای نخستین بار
آغاز شود .عملیات تکمیل فازهای ۲۳،۲۲،۱۴،۱۳،۱۱و
 ۲۴پارس جنوبی نیز در دست تکمیل است که بر اساس
اعالم وزیر نفت ،به جز فاز ۱۱که قرارداد توسعه آن امسال
منعقد ش��د و همینطور فاز  ،۱۴باقی فازهای یادشده در
سال ۹۷تکمیلمیشوندوبهرهبرداریمیرسند.
بهارامسالظرفیتتولیدروزانهنفتدرمیدانآزادگان
جنوبی به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور
از مرز ۸۰هزار بشکه و ظرفیت تولید روزانه نفت در میدان
مش��ترک آذر از مرز  ۳۰هزار بشکه گذش��ت و در ادامه،
پیشراهان��دازی واحد نمکزدایی هفتکل ،بومیس��ازی
پمپهای فرآیندی چند مرحل��های ( )BB۳با حمایت
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،طراحی و ساخت
دس��تگاه  RTD Testerب��ه عنوان یک��ی از تجهیزات
کاربردی سامانههای حفاظت الکتریکی در شرکت نفت

مناطق مرکزی ایران و امضای چند تفاهمنامه مطالعاتی
میدانهاینفتوگازدرجریاننمایشگاهبینالمللینفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی ،در عملکرد س��ه ماه نخست
شرکت ملی ایران ثبت شد.
خرداد ماه امس��ال ،بزرگترین قرارداد ساخت کاالی
صنعت نفت یعنی قرارداد س��اخت لولههای  CRAبین
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی اسپانیایی-ایرانی
به ارزش ۵۵۶میلیون یورو امضا ش��د تا مقدمهای باش��د
ب��رای انتقال فناوری و بومیس��ازی این کاالی راهبردی
در ایران .تقریبا همزمان ب��ا امضای این قرارداد ،یکصد و
هفتادودومی��ن نشس��ت وزیران نفت و انرژی س��ازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز به تمدید توافق
 ۹ماهه کنترل عرضه نفت انجامید و بالفاصله خبر توافق
کش��ورهای تولیدکننده نفت غیرعض��و اوپک نیز برای
کاهشعرضهنفتمنتشرشد.
تابستان:۹۶
امضای قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی به عنوان
نخس��تین گام اجرایی در قالب الگوی جدید قراردادهای
نفتیرامیتوانازمهمترینرویدادهایصنعتنفتایران
به شمار آورد؛ قراردادی که  ۱۲تیرماه امسال بین شرکت
ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال
فرانس��ه CNPCI ،چین و پتروپارس ایران امضا ش��د و
افزونبرآنکهمقدماتسرمایهگذاری ۵میلیارددالریرا
در کشور فراهم کرد ،حاوی پیامهایی از جمله فروریختن
دی��وار تحریمه��ا ،امنی��ت س��رمایهگذاری و موفقیت
دیپلماسی نفتی ایران بود .اگرچه تنویر ابعاد مختلف این
قرارداد و مقابله با سیاهنماییهای گاه سازماندهی شده
درباره آن ،زمان و انرژی بس��یاری از مجموعه وزارت نفت
و ش��رکت ملی نفت ایران گرفت ،اما خوشبختانه با تمام
این تفاس��یر ،قرارداد در مس��یر خود قرار گرفت و به رغم
کارشکنیهایآمریکاازیکسووهجمههایغیرمنصفانه
داخلی از س��وی دیگر ،فرآیند اجرای��ی این قرارداد طبق
برنامهزمانبندیدنبالمیشود.
ش��رکت ملی نفت ایران در تابستان امسال ،گامهایی
جدی نیز در مس��یر بهینهسازی مصرف سوخت و بهبود
محیط زیس��ت برداشت ،به طوری که آخرین روز تیرماه
امسال ،قرارداد نوس��ازی  ۲هزار و  ۱۰۰دستگاه کامیون
و کش��نده فرس��وده باالی ۱۰تن و بیش��تر از ۳۵س��ال
سن ،میان شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ،شرکت
س��ایپادیزل ،س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای و
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به بهانه سیونهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی

مرور چهار فصل نفت
بانک توسعه تعاون امضا شد و نیمه شهریورماه امسال هم
شاهد امضای قرارداد پروژه بازیافت و مصرف گاز مشعل
پاالیش��گاه دوم پارس جنوبی (فازه��ای  ٢و  )٣به ارزش
حدود  ۵۰۰میلیون یورو بین ش��رکت ملی نفت ایران و
کنسرس��یومی متش��کل از ش��رکتSOFREGAZ
فرانسهوشرکتصنعتسازهثمینبودیم.
پیش راهاندازی مجتمع فراورش گاز هنگام ،صادرات
نخستین محموله بوتان فازهای  ۱۷و  ۱۸پارس جنوبی،
تش��کیل کمیته تامین مالی در شرکت ملی نفت ایران،
تشکیل کمیته س��رمایهگذاری در ش��رکت نفت خزر،
راهاندازی آزمایش��ی واحد نمکزدایی گچساران  ،۳نصب
سامانهپیشرفتهکنترلسکوینفتیفروزان،آغازساخت
نخستین واحد شیرینس��ازی میعانات گازی در پارس
جنوبی ،اجرای پروژه مقاومس��ازی بخش زیرآب سکوی
 R۴رش��ادت و نصب جکت جدید س��کوی  ۱۳Aپارس
جنوبی را میتوان به عنوان دیگر رویدادهای شرکت ملی
نفت ایران در سه ماه دوم سال  ۹۶مورد اشاره قرار داد.
ناگفته نماند که مرداد ماه امس��ال با رای اعتماد قاطع
مجلس شورای اس�لامی به بیژن زنگنه برای فعالیت به
عنوان وزیر نفت دولت دوازدهم همراه ش��د و زنگنه پس
از کسب این رای اعتماد ،تعیین تکلیف تمام میدانهای
مشترک کش��ور را تا پایان دولت دوازدهم ،از برنامههای
اصلی خود برش��مرد .وی به موازات ،خطمشی و راهبرد
توس��عه و بهرهب��رداری صیانتی از مخازن نف��ت و گاز و
همچنین تکالیف شرکت ملی نفت ایران برای نوسازی و
بازسازی تاسیسات روسطحی را نیز ابالغ کرد.
پاییز:۹۶
 ۱۶مهرماهامسال،قراردادتکمیلطرح NGLخارک،
شیرینس��ازی و تفکیک گازهای همراه مناطق خارک و
بهرگانوفروشمحصوالتسنگینترازاتان،بینشرکت
نفت فالت قاره و ش��رکت صنایع فراساحل (صف) امضا
شد و  ۲روز بعد ،در جریان کنگره نفت و نیرو ،وزیر نفت از
تدوینبستهطرحهاینگهداشتوافزایشتولیدبهارزش
حدود  ۵میلیارد دالر خبر داد؛ بس��تهای که امور مربوط

به آن پیگیری شده و پیشبینی میشود مناقصههای آن
از ابتدای س��ال آینده به تدریج برگزار شود .پاییز امسال
میدان مشترک یاران جنوبی به تولید رسید و با راهاندازی
 ۶حلقه چاه این میدان ،برداش��ت روزانه ۱۰هزار بشکه از
آن محقق شد.
راهاندازی واحد جدید نمکزدایی شماره ۳گچساران،
تدوینبرنامهنوسازیتاسیساتفرسودهمناطقنفتخیز
جنوب ،نصب موفقیتآمیز جکت س��کوی  F۱۸میدان
مش��ترک فروزان ،روشن شدن نخستین مشعل فازهای
 ٢٢ت��ا  ٢٤پ��ارس جنوب��ی ،راهاندازی نخس��تین بویلر
پاالیشگاه فاز ۱۳پارس جنوبی ،بهرهبرداری از واحد آبگیر
فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی و روش��ن ش��دن مشعل
نخستینچاهفاز ۱۴پارسجنوبینیزازجملهرویدادهای
سه ماه سوم سال  ۹۶به شمار می رود.
افزون بر تفاهمنامههای مطالعاتی میدانهای نفت و
گاز که به طور معمول در دس��تور کار ش��رکت ملی نفت
ایران قرار دارد ،در این بازه زمانی ،تعدادی از ش��رکتهای
زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با هدف جمع آوری
گازهای ارس��الی به مش��عل ( )Flareب��رای تولید برق
و نوس��ازی تجهیزات نفت و گاز با شرکت آنسالدو ایتالیا
تفاهمنامهامضاکردند؛شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب
پنج قرارداد پژوهش��ی در حوزه ازدیاد برداش��ت و بهبود
تولیدازمخازن،بامراکزعلمیوپژوهشیکشورامضاکرد؛
تفاهمنامه همکاری اجرای طرح نوسازی ۲هزار دستگاه
اتوبوس دیزلی فرس��وده و جایگزینی آن با اتوبوسهای
جدیدهیبریدی/برقی،میانشرکتبهینهسازیمصرف
س��وخت و شرکت شهاب خودرو امضا شد و شرکت ملی
نفت ایران و ش��رکت انرژی گستر سینا (متعلق به بنیاد
مستضعفان) برای بررسی و مطالعه امکانسنجی تامین
پایدار خوراک پاالیش��گاه فجر جم در حضور وزیر نفت و
رئیسبنیادمستضعفانتفاهمنامههمکاریامضاکردند.
البته نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز
مایعشده ( )LNGصادراتی ،بین شرکت ملی نفت ایران
و ش��رکت ( IFLNGتحت مالکیت شرکت پاالیش گاز
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وزیر نفت ،این قرارداد در مراحل تصویبی رد و منتفی شد.
پاییز امسال ش��اهد امضای تفاهمنامههایی نیز بین
ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت لوک اویل ،ش��رکت
گازپروموشرکتروسنفتروسیهبودیم؛تفاهمنامههایی
کهاهدافمختلفیرادرزمینهمطالعهمیدانها،همکاری
راهب��ردی در حوزه ان��رژی و همکاریهای تحقیقاتی و
پژوهشی و مطالعه پروژه ایرانالانجی دنبال میکند.
و اما بخش قابل توجهی از توان ش��رکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و ش��رکت ملی حفاری ایران در ماههای
آب��ان و آذر امس��ال ،به مهار حادثه ف��وران چاه ۱۴۷رگ
س��فیدمعطوف ش��د؛ رویدادی که هفتم آبان ماه امسال
حادثهس��از و به ج��ان باختن  ۲نفر از کارکنان ش��ریف
شرکت ملی حفاری ایران منتهی شد .عملیات مهار این
حادثه عظیم ،با تالش شبانهروزی گروه عملیاتی و حضور
حداکثری تیم مدیریتی (از معاون امور تولید شرکت ملی
نف��ت ایران گرفته تا مدیران عامل ش��رکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و ش��رکت ملی حفاری ایران) همراه بود و
پس از آزمودن روش مهار از س��طح به دفعات و پیش��برد
روش مهار از عمق به موازات ،سرانجام این فوران در پنجم
دیماهامسالمهارشدوباردیگرتوانمتخصصانصنعت
نفت کشور را به منصه ظهور رساند.
زمستان:۹۶
همانطور که گفته ش��د ،در نخستین روزهای دی ماه
امس��ال (پنجم دی ماه) خبر مهار ف��وران چاه  ۱۴۷رگ
س��فید ،صنعت نفت را مسرور کرد و با ادامه فعالیتهای
حفاری در این منطقه ،بهمن ماه امسال چاه ۱۴۸امدادی
رگ سفید به تولید رسید و جایگزین چاه ۱۴۷شد.
ثبت رکورد جدید در پهلودهی نفتکشها و بارگیری
میعانات گازی از گویهای ش��ناور پایانه میعانات گازی
پارسجنوبیدردیماهامسال،افزایشظرفیتتولیدگاز
در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،افزایش
تولید نفت در میدان رش��ادت و نصب س��کوی Aفاز۱۴
پارس جنوبی از دیگر رویدادهای نفتی زمس��تان امسال
است.
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در ماههای اخیر،
پرخبرترازهمیشهظاهرشدوافزونبرطراحیوراهاندازی
س��امان ه یکپارچ ه «ایفکو آزما» به منظور س��اماندهی و
ادامه در صفحه 11
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اخبار
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
خبرداد

افزایش سهم سازندگان ایرانی
در ساخت تجهیزات مورد نیاز
صنعت نفت

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت:
بخش عمده قطعات مورد نیاز تأسیسات نفتی را متخصصان
داخلی میسازند
هوش��نگ صیدالی با اش��اره به اینکه پی��ش از پیروزی
انقالب اس�لامی به جز کارگران ساده همه کارکنان صنعت
گچس��اران خارجی بودند ،افزود :هم اکن��ون همه کارکنان
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز این شهرستان ایرانی هستند.
وی بی��ان کرد :هم اکنون بخ��ش عمده قطعات مورد نیاز
تأسیسات نفتی را متخصصان داخلی میسازند که روز بهروز
نیاز به بیگانگان کمتر میشود.
مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچس��اران با
اش��اره به تحریمهای دش��من در س��الهای اخیر بیان کرد:
س��اخت  ۲هزار قطعه و تجهیزات مورد نیاز شرکت در زمان
تحریمها به دس��ت کارشناسان ایرانی نشاندهنده معکوس
شدن اثر تحریمها بر شرکت نفت بوده است.
وی ابراز داشت :اکنون  ۷هزار و  ۴۰۰نفر نیروی انسانی در
ردههای مختلف در این شرکت فعالیت دارند.
صیدالی مهار آتشس��وزی چاه  ۱۴۷رگ س��فید را که با
بهرهگیری از حفر  ۲چاه انحرافی در طول  ۵۸روز انجام ش��د
نمونهای دیگر از همت کارکنان نفت برای کاهش وابس��تگی
به بیگانگان دانست.
این مقام مس��ئول گفت :خدم��ات اجتماعی عامالمنفعه
در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی و ورزش��ی از فعالیت خوب
شرکت نفت گچساران است.
صیدال��ی بیان ک��رد :اکنون تنها برای  ۲طرح راهس��ازی
گچس��اران به گناوه و بیبی حکیمه یک هزار و  ۶۰۰میلیارد
ریال اختصاص یافته است که بخش عمدهای از آن با اعتبارات
نفتی تأمین میشود.
مدیرعامل ش��رکت بهرهب��رداری نفت و گاز گچس��اران
ب��ا یادآوری نقش کارگران نفت گچس��اران در اعتصابهای
دوران مبارزه با حکومت پهلوی که به پیروزی انقالب اسالمی
منجر ش��د ،افزود :کارکنان نفت گچس��اران که  ۳۱ش��هید
از می��ان آن��ان در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب ش��د ،با
پیش��تازی در عرصه اقتصادی در هم��ه دوران پربرکت نظام
جمهوری اسالمی اثربخش بودهاند.
منطقه نفتخیز گچساران در سال  ۱۳۰۲هجری شمسی
م��ورد مطالع��ه قرار گرف��ت و در س��ال  ۱۳۱۸تولید نفت از
مخزن گچس��اران با چاه ش��ماره  ۱۳آغاز ش��د .این شرکت
وظیفه اس��تخراج و بهرهبرداری از  ۱۸میدان نفتی را برعهده
دارد ک��ه بخش اعظم آن به میدان نفتی گچس��اران مربوط
اس��ت .ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران دارای ۱۰
واحد بهرهبرداری ۱۰ ،واحد تقویت و تزریق فش��ار گاز ،س��ه
پاالیش��گاه گاز و گاز مایع ،پنج واحد نمکزدایی و بیش از ۶
هزار و  ۷۰۰کیلومتر خط لوله انتقال نفت است.

سرپرست معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشکده نفت دانشگاه
صنعت نفت معرفی شد
سرپرست دانشگاه صنعت نفت ،در حکمی مجید اکبری را
بهعنوانسرپرستمعاونتدانشجوییوفرهنگیدانشکدهنفت
دانشگاهصنعتنفترامعرفیکرد.
درمتنحکمکریمسلحشور،سرپرستدانشگاهصنعتنفت
بهمجیداکبریآمدهاست«:نظربهتعهدوشایستگیجنابعالی
و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ،به موجب این حکم به عنوان
سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده نفت شهید
تندگویان آبادان منصوب میشوید .امید است با اتکال به الطاف
خداون��د متعال در ارتقای کمی و کیفی این حوزه موفق و مؤید
باشید .ضمنا از زحمات مهندس صادق نوروزیه در طول تصدی
اینمسئولیتتشکروقدردانیمیشود

مناطق نفتخیز جنوب

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تالش مستمر برای عبور از گلوگاههای تولید در مناطق
نفتخیز جنوب
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت ۱۰ :پروژه بزرگ
صنعتی این شرکت آماده افتتاح در دهه فجر است.
بهگزارششرکتملیمناطقنفتخیزجنوب،بیژنعالیپوردرگفتوگویی
یونهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ،در زمینه
مبسوط به مناسب س 
طرحهایآمادهافتتاحاینشرکتوهمچنینچالشهاوراهکارهایموجود
برای استمرار تولید پایدار ،حداکثری و صیانتی توضیحاتی ارائه داده است
که در زیر میخوانید:
در ابتدا ،وضع کلی ش�رکت را از حیث اجرا و تکمیل طرحهای
مرتبطباتولیدچگونهارزیابیمیکنید؟
چهار دهه پس از پیروزی انقالب اس�لامی ،شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوبهمچنانبهعنوانقطباصلیتولیدنفتایران،درزمینهتداومتولید
و پایداری تأمین انرژی و ارز کشور مسئولیت س نگینی به عهده دارد .این
شرکتبهتناسباینمسئولیت،صدهاپروژهصنعتیدرزمینهنگهداشتو
افزایش تولید نفت و گاز و به همین نسبت پروژههای پشتیبانی از تولید را به
صورت همزمان پیش میبرد و از این حیث یکی از سازمانهای پروژهمحور
در کش��ور محسوب میشود .پیشبرد این طرحها با استفاده از یک ساختار
مهندسی دقیق و کارشناس��ی و متناسب با چشماندازهای ترسیم شده از
سوی شرکت ملی نفت ایران ،باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود و به
اتمامبرسد،اماازآنجاکهصنعتنفتمثلهروزارتخانهدیگریبرایمصارف
جاری و توسعهای خود نیازمند اختصاص بودجه است و بودجه نیز محدود
به سقف ۱۴,۵درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت است ،در فراز و نشیب
بازاروقیمتنفت،گردشمالیونقدینگیوزارتنفتوشرکتهایتابعنیز
دچارنوسانمیشود.برایناساس،مشکالتناشیازکمبودنقدینگیازیک
سو و چالش تأمین کاالهای اساسی از سوی دیگر مهمترین مشکل فراروی
تکمیلبهنگامپروژههاست.
ب�رای برونرفت از این مش�کالت چ�ه راهکاره�ای در پیش
گرفتهاید؟
مشکالتنقدینگیباتدبیروزیرمحترمنفتومدیرعاملمحترمشرکت
ملی نفت ایران تا حدی برطرف شده و بهتدریج بخشی از بدهیهای شرکت
به پیمانکاران و س��ازندگان پرداخت ش��ده و امیدواریم در سال آینده وضع
نقدینگی بهبود یابد .از حیث تأمین کاالی عمده ،اتکای ما از زمان ش��دت
گرفتن تحریمها بر س��ازندگان داخلی بوده اس��ت ،اما به هر روی بخشی از
تجهی��زات مورد نیاز صنعت بهویژه کاالهای «هایتک» همچنان از خارج
وارد میش��ود .در دو ،سه سال اخیر گشایشی نسبی در این زمینه به وجود
آمده و به تناسب آن طرحها نیز در مسیر تکمیل و راهاندازی قرار گرفتهاند.
مناطقنفتخیزجنوبرکوردهاوحدنصابهایخوبیدرزمینه
بازگش�ت به س�قف تولید پیش از تحریمها ،تکمی�ل و راهاندازی
پروژهه�ای معوق ی�ا به تازگ�ی در زمینه فراهم ک�ردن مقدمات
مهار چاه داش�ته است؛ مجموعه این اقدامات با توجه به مشکالت
نقدینگیوباقیماندنآثارتحریمهاچگونهاتفاقمیافتد؟
پس از برداشتن تحریم ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب سه راهبرد
کوتاهمدت،میانمدتوبلندمدترادردستورکارقراردادکهبهترتیبشامل
افزایش س��ریع تولید نفت خام و گاز و رسیدن به سقف پیش از تحریمها،
تضمی��ن پایداری تولید از طریق تکمیل طرحهای معوق و ناتمام با اولویت
پروژههایکلیدیروسطحیبهویژهتأسیساتمرتبطبافرآورشنفتنمکی
و تس��هیل در انتقال ایمن نفت و گاز با لحاظ الزامهای زیس��ت محیطی و
توسعه چهار میدان و  ۹مخزن بوده است .نتیجه این اقدامات در کوتاهمدت
تحقق تولید در مرز  ۳میلیون بشکه در سال  ۹۴و رسیدن به سطح پیش از
تحریمها بود و در میانمدت تثبیت این سقف تولید را به همراه داشت .در
بلندمدتنیز طرح توسعه میدانهادردستاجراست.
درباره پروژههای آماده افتتاح در دهه فجر امسال توضیحاتی
ارائه فرمایید .چند پروژه و در کجا به بهرهبرداری میرس�د؟ تاثیر
آنهابرتولیدراچگونهارزیابیمیکنید؟
بر اساس برنامه زمانبندی ش��ده ۱۰ ،پروژه بزرگ صنعتی در دهه فجر
آمادهافتتاحاست.اینپروژههادرزمینهاحداثوتوسعهواحدهایفرآورشی
هس��تند و ازسوی مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت اجرا شدهاند
و راهاندازی آنها نقش مهمی در نگهداش��ت و افزایش تولید نفت و گاز دارد.
اح��داث واحدهای جدید نمکزدایی «اهواز متمرکز»« ،بیبی حکیمه ،»۱
«گچس��اران « ،»۳رگ سفید « ،»۱اهواز  ۲بنگس��تان»« ،هفتکل و نفت
س��فید» ،و توس��عه و تجهیز واحدهای نمکزدایی اهواز  ،۴ ،۳ ،۲و «مارون
 ، »۱احداث سیس��تم جدید فرآورش��ی میدان نفتی هفتکل و نوس��ازی
توربوپمپ شماره  ۷بوس��تر اهواز ،پروژههای یادشده هستند .در این میان
واحد نمکزدایی اهواز متمرکز بزرگترین مجتمع و تأسیس��ات نمکزدایی
کش��ور اس��ت که با ظرفیت فرآورش روزانه بیش از ۲۲۰هزار بش��که نفت
نمکی در محدوده شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون احداث شده است.
با راهاندازی فاز اول این واحد به میزان  ۱۱۰هزار بشکه در روز ،بخش مهمی
از ظرفیت الزم برای اس��تمرار تولید نفت با کیفیت از میدان اهواز آسماری
فراهممیشود.
کارخانه نمکزدایی بی بی حکیمه  ۱نیز با هدف فراهم آوردن امکانات و
تسهیالت مورد نیاز فرآورش نفت نمکی میدانهای اقماری بیبی حکیمه
شامل س��والبدر ،چلینگر ،گرنکان کیلورکریم و چهار بیشه ،نرگسی و نیز
مازاد نفت نمکی بیبی حکیمه در حوزه عملیات شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز گچس��اران احداث شده اس��ت .از آنجا که برای تولید نفت نمکی این
میدانها ،ظرفیت بیشتری نس��بت به ظرفیت موجود برای فرآورش نفت
نمکی چاهها نیاز است ،بنابراین به منظور نگهداری سقف تولید ،یک واحد
نمکزدایی به ظرفیت  ۵۵هزار بشکه در روز در کنار واحد بهرهبرداری بیبی
حکیمه ۱احداثشد.
در هفتکل ،قدمت و فرس��ودگی تأسیس��ات بهرهبرداری واقع بر میدان
هفتکل که پس از مسجدس��لیمان به عنوان دومین میدان کش��ف ش��ده
خاورمیانه محسوب میشود ،سبب شد تا سامانه جدید فرآورشی با ظرفیت
روزانه  ۴۵هزار بش��که احداث و یک واحد جمعآوری و تقویت فشار گاز نیز
در کنار آن ایجاد شود.

جلوگی��ری از س��وزاندن گازهای همراه به عنوان س��رمایههای ملی و
همچنی��ن کاهش آالیندگی و رعایت جنبههای محیط زیس��تی ،تزریق
گازهای همراه جداس��ازی ش��ده به میدان نفتی هفتکل به منظور صیانت
از میدان و نگهداش��ت ظرفیت تولید ،ارتقای کیفیت نفت تولیدی در حد
اس��تانداردهای جهانی و پیادهس��ازی فناوریهای نو صنایع نفتی به ویژه
اجرای سیستمهای کنترل و پایش تولید از ویژگیهای این طرح است.
همچنی��ن یک واحد نمکزدایی ب��ا ظرفیت  ۴۵هزار بش��که در روز در
کنار واحد بهرهبرداری نو تأس��یس هفتکل به منظور فرآورش نفت نمکی
میدانهاینفتیهفتکلونفتسفیدوتثبیتدبیتولیدیآنهااحداثشده
که هماکنون آماده بهرهبرداری است.
ازدیگرپروژههایمهمآمادهافتتاح،توسعهوتجهیزواحدهاینمکزدایی
اه��واز  ۲و  ۳و  ،۴احداث نمکزدایی م��ارون  ،۱احداث واحد نمکزدایی رگ
سفید۱و احداث واحد نمکزدایی اهواز ۲بنگستان است که به منظور بهبود
کیفی��ت فرآورش نفت نمکی و جلوگیری از کاهش تولید نفت میدانهای
اهواز ،مارون و رگ سفید اجرا شدهاند.
واحد نمکزدایی ش��ماره  ۳گچس��اران با ظرفیت  ۱۱۰هزار بش��که در
روز برای فرآورش نفت نمکی واحد بهرهبرداری ش��ماره  ۳و نیز بخش��ی از
نفت نمکی واحد بهرهبرداری ش��ماره ۴گچس��اران طراحی و احداث شده
اس��ت .ردیف هفتم توربوپمپهای بوستر اهواز در حوزه عملیاتی شرکت
بهرهبرداری نف��ت و گاز کارون قرار دارد که با هدف افزایش قابلیت پمپاژ و
استمرار انتقال روزانه نفت خام صادراتی نوسازی ،بازسازی ،تعمیر اساسی و
براینخستینبارپسازچهاردههبهعلتنیازعملیاتیراهاندازیشدهاست.
گفته میش�ود پروژههای نمکزدایی یکی از گلوگاههای اصلی
تولید در جنوب اس�ت ،آیا رفع کامل نیازه�ای مرتبط با فرآورش
نفتنمکی،درمیانمدتامکانپذیراست؟
ب��ا توجه به این که میدانهای نفتی ما در نیمه دوم عمر خود قرار دارند
و تولید نفت نمکی رو به فزونی است ،متناسب با برنامه توسعه کشور برای
ظرفیتسازیتولیدنفتخام،یکیازمحوریترینهدفگذاریهایمناطق
نفتخیز جنوب احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی است .به این منظور
طرح جامع توسعه واحدهای نمکزدایی در مناطق نفتخیز جنوب اجرایی
ش��ده اس��ت .ظرفیتس��ازی فرآورش نفت نمکی ،باال بردن کیفیت نفت
تولی��دی ،صیانت از ذخایر نفتی با هدف جلوگیری از حفر چاههای جدید،
جلوگیری از کاهش خوراک پاالیشگاهها و رفع مشکالت زیست محیطی با
تزریقپسابواحدهاینمکزداییبهچاههایدفعیازاهدافومنافعحاصل
از اجرای پروژههای نمکزدایی است .با اجرای این پروژهها ،به میزان ظرفیت
تولید ،ظرفیت نمکزدایی خواهیم داشت و یکی از محدودیتهای کلیدی
افزایش تولید به شکل اساسی برطرف خواهد شد.
پروژه احداث تأسیس�ات هفتکل به تازگی به سرانجام رسیده
اس�ت ،آیا میتوان ادعا کرد که با راهاندازی این واحد در عمل همه
تاسیساتقدیمیواقعدرحوزهمسجدسلیماننوسازیشدهاند؟
بله همین گونه اس��ت .پروژه احداث تأسیسات فرآورشی میدان نفتی
هفتکلیکیازآخرینتأسیساتیاستکهدرحوزهعملیاتومحدودهتولید
مسجدس��لیمان و با هدف جایگزینی تأسیس��ات موجود با عمر حدود۹۰
سال و بهکارگیری فناوری روزآمد اجرا شده و شامل یک واحد بهرهبرداری
با ظرفیت  ۴۵هزار بش��که و ایستگاه جدید تقویت فشار گاز با ظرفیت ۱۲
میلیونفوتمکعباست.
می��دان نفتی هفتکل در س��ال  ۱۳۰۷به عنوان دومی��ن میدان نفتی
خاورمیانه بعد از میدان مسجدس��لیمان کشف و باعث پیدایش تجمعات
ش��هری در آن منطقه شد ،اما اکتشاف میدانهایی با ظرفیتهای باالتر در
کنار اهداف س��ودجویانه و چپاولگرانه ش��رکت نفت انگلیس و ایران و پس
از آن کنسرس��یوم ،موجب ش��د میدانهای واقع در منطقه تولیدی قدیم
به س��رعت تخلیه ش��ده و به عنوان منطقه مرده نفتی اعالم شوند .هفتکل
در ای��ن میان رو به تعطیلی نهاده و عمال مناطق ش��رکتی آن نیز متروکه
و عمدتا تحویل ارتش ش��د ،اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ،برنامههای
ازدیاد برداشت و بهرهبرداری صیانتی از مخازن نفت و گاز و با هدف کاهش
آسیبهایاقتصادیواجتماعیناشیازتعطیلیتاسیساتنفتی،دردستور
کار مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفت و هم اکنون میدانهای هفتکل و نفت
سفید به عنوان یکی از مناطق تحت مدیریت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مسجدسلیمان در مجموع  ۴۵هزار بشکه در روز تولید نفت و افزون بر ۱۲
میلیونفوتمکعبتولیدگازدارند.
با هدف جلوگیری از س��وزاندن گازهای همراه که عالوه بر جلوگیری از
اتالف س��رمایه ملی از جنبه محیط زیستی در سطح ملی نیز حائز اهمیت
است ،با انجام مقدمات راهاندازی سامانه تقویت فشار گاز که برای نخستین
بار در قالب این پروژه احداث ش��ده ،با فشارافزایی گازهای همراه جداسازی
شده تا فشار ۱۰۰بار و تزریق آن به میدان هفتکل ،از گاز سوزی ۱۲میلیون
فوت مکعب در روز گاز جلوگیری خواهد شد.
مهمترین رویداد مناطق نفتخیز جنوب در سه ماه پایانی سال
مهار فوران چاه ۱۴۷رگ سفید بود .درباره این تجربه بگویید.
عملیاتمهارچاه ۱۴۷رگسفیدکهدرمدت ۵۸روزباهمتکارشناسان
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران محقق شد،
رکوردهایبیسابقهایدرتاریخصنعتنفتبهجاگذاشت.بااطالعازوقـوع
این حادثه در هفتم آبـان ماه  ،۹۶ستاد مهـار فوران به دستور وزیر محترم
نفـت تشکیل و دو برنامه مهار از عمق و کنترل از سطح در دستور کار قرار
گرفت .باوجوداینکهفشارباالی ۲۴۰۰psiدهانهچاهمهمترینمانعمهاراز
سطح بود ،اما برای اجرای این عملیات تالش بیوقفهای انجام شد و با آماده
شدن دو لوکیشن و استقرار دکلهای  ۹۳و  ۹۴فتح در موقعیتهای مورد
نظر در مدت دو هفته ،عملیات حفاری چاه انحرافی در موقعیت  ۱۴۷Cاز
یکم آذر ماه آغاز شد .با گذشت ۳۴روز از آغاز حفاری انحرافی ،شامگاه پنجم
دی ماه آتش مهیب چاه سرکش ۱۴۷رگ سفید مقهور اراده حفارگران شد
که در نوع خود رکوردی جدید در این زمینه محسوب میشود.
س��رعت انجام اقدامات مرتبط با تحقق هر دو س��ناریو بیسابقه بود ،به
گونهای که تنها در دو هفته ،دو لوکیش��ن اس��تقرار دکلهای  ۹۳و  ،۹۴دو

استخر آب  ۱۳۰و  ۷۰هزار بشکهای برای عملیات کولینگ یا خنکسازی
عملی��ات ۲۵۰،کیلومت��ر خط لوله انتق��ال آب از رودخانهه��ای اطراف تا
اس��تخرها ،نزدیک به ۱۰جاده دسترسی به دهانه چاه ۱۴۷احداث شد که
در شرایط عادی بیش از ۶ماه زمان صرف میشد تا این مهم تحقق یابد.
پس از اس��تقرار دو دکل ش��رکت ملی حفاری ایران ،تنها در  ۳۴روز به
عمق بیش از ۲۳۴۲متری رس��یدیم که بدون ش��ک پیش از آن حداقل در
میدانهای مش��ابه سابقه نداشته اس��ت .اگر به کتاب فوران چاه (بلوبوک
مناطق نفتخیز) مراجعه فرمایید ،مشاهده میکنید که چاه  ۳۳این میدان
در س��ال  ۱۳۵۴به همین نحو دچار فوران و آتشسوزی شده و در آن زمان
شرکت آمریکایی ،عملیات مهار از عمق و حفاری چاه امدادی را طی ۸۵روز
انجام داده است.
روندپیشرفتتفاهمنامههایمرتبطباتوسعه ۴میداننفتخیز
جنوب را توضیح دهید و بفرمایید آیا تا پایان س�ال امکان تبدیل
حداقلیکیازتفاهمنامههابهقراردادوجوددارد؟
فعالیتهای مناطق نفتخیز جنوب در خصوص توس��عه میدانها به ۲
بخش «میدان محور» و«عملیات محور» تفکیک میش��ود .فعالیتهای
«میدان محور» مربوط به توس��عه چهار میدان کرنج ،پارس��ی ،رگ سفید
و ش��ادگان بر اساس الگوی جدید قراردادهای مناطق نفتخیز است و از این
میان تکلیف ۲میدان کرنج و شادگان تا پایان سال مشخص می شود.
محیط زیست و توسعه پایدار بی تردید چالش اصلی صنایع در
کل جهان و همینطور ایران اس�ت .برای همسازی این دو موضوع
ناهمسازچهتدبیریاندیشیدهاید؟
راهبرد ما در این زمینه ،همانگونه که بسیاری از فعاالن این حوزه تأکید
میکنند«حفظتولیدومحیطزیست»بهصورتتوأماناست.برایناساس،
هر پروژهای که اجرا میشود ،در مرحله مطالعات تفصیلی برای جلوگیری
از ایجاد آالیندگی ،بازیافت یا دفع اصولی پساب ،فضای سبز پیرامون و روی
هم رفته عوارض زیس��ت محیط��ی آن از هر حیث پیشبینی الزم صورت
گرفته و ارزیابی می شود .یکی از مهمترین چالشهای تولید نفت در کشور
ما چالش س��وزاندن گاز همراه بوده اس��ت که ما برای آن چاره جوییهای
متعددداشتهایم.قبلازهرچیزبایدبهایننکتهتوجهداشتکهجمعآوری،
فش��ارافزایی و تزریق گاز به مخ��ازن مهمترین اولویت و نیاز عملیاتی خود
ماس��ت که طی  ۴۰سال گذش��ته به صورت مستمر پیگیری شده و عمال
نگهداش��ت بخش قابل توجهی از تولید نفت در مخازن کربناته ،منوط به
تزریقمنظمگازاست.
گامدومیکهدردودههگذشتهبرداشتهشده،جمعآوری،شیرینسازی
و استفاده از گازهای ترش یا به اصطالح گازهای بنگستانی است که به علت
وجود هیدروژن س��ولفوره باال و خورندگی ش��دید تا پیش از آن به مشعل
ارسال میشد .طرح آماک مثال بارز اجرای این طرح است که تقریبا افزون
ب��ر  ۸۰درصد گازهای ترش اهواز ،م��ارون ،کوپال ،منصوری و آب تیمور را
گردآوریوشیرینسازیمیکند.محصولخروجیواحدشیرینسازیاین
طرح نیز به عنوان مواد اولیه صنایع پتروشیمی به ماهشهر ارسال می شود.
طرح جامع موس��وم به ( )NO FLEARINGش��امل مجموعهای از
پروژههاست که اجرای تدریجی آنها منجر به کاهش گازسوزی به میزان۹۸
درصد خواهد شد .سوزاندن آن ۲درصد باقیمانده که عمال تاثیری بر محیط
زیستندارد،درحقیقتبهعنوانسیستمپایلوتوایمنیمشعلهااستکه
امکان اشتعال گاز در موارد اضطراری را فراهم میسازد.
طرحبرونسپاریوفروشگازمشعلهابهبخشخصوصیبرای
نخس�تین بار در مناطق نفتخیز جنوب اجرا شد ،این طرح نیز در
چارچوب NO FLAARINGاست؟
طرحفروشگازمشعلهابهبخشخصوصی،یکتجربهجدیدوموفقدر
زمینه جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه است که عمال به صورت موقت
اجرامیشود.بدینمعنیکهیکشرکتخصوصیتاسیساتموردنیازبرای
جمعآوری و فرآورش گاز تعدادی مشخص از مشعلها را در جوار تاسیسات
ایج��اد کرده و پس از فرآورش همان میزان گاز را به خود مناطق نفتخیز یا
شرکت گاز میفروشد یا از آن در تولید برق استفاده میکند و برق تولیدی
را به صورت تضمینی به مناطق نفتخیز جنوب میفروشد .موقتی بودن این
طرح بدان معناست که پس از راهاندازی تاسیسات فرآورش گاز در یک دهه
آینده عمال مدت پیمان این شرکتها نیز به اتمام رسیده و این گاز به شکلی
دیگر فرآوری و استفاده میشود.
سخنپایانی؟
ت هستند .برای ما اهمیت
مردم مهمترین سرمایه اجتماعی صنعت نف 
دارد ک��ه آنان مجموعه نفت را ن��انآور و خدمتگزار ملت بدانند و اطمینان
داشتهباشندکهتالششبانهروزیمابرایاستمرارتولید،باهدفجلوگیری
از بروز هرگونه کاس��تی در معیشت و گردش چرخهای زندگی آنان صورت
می گیرد و نهایتا اینکه مردم اطمینان داش��ته باش��ند ک��ه ما برای تولید
ی نمیکنیم و هوا،
بیشتر ،از مشکالت و عوارض زیست محیطی چشمپوش 
خاک و آب آنان را پاس خواهیم داشت .در  ۱۰۰سال گذشته همنشینی و
همسایگی نفت با ساکنان پیرامون تاسیسات و میدانهای نفتی براساس
حس��ن همجواری و چه بس��ا فراتر از آن بوده اس��ت ،به نوعی که ساکنان
اقلیمهای نفتی ،صنعت نفت را عامل توسعه و رونق زندگی در منطقه خود
میدانستهاند .در مقابل ،صنعت نفت نیز بهرهمندی آنان از مزایای مترتب
بر تولید ،اشتغال ،ایجاد راههای دسترسی ،توسعه زیرساختهای شهری،
روس��تایی و کمک به توس��عه فرهنگی این مناطق را بخشی از مسئولیت
اجتماعی خود میدانسته است .به عنوان یکی از خدمتگزاران مردم افتخار
دارم که حداقل در سه دهه گذشته سهم و نقشی در توسعه و آبادانی مناطق
نفتخیز کشور داشتهام .امیدوارم در چشمانداز و افق آینده نیز این تعامالت
بهگونهایرقمبخوردکهاعتمادواطمینانمردمبهعنوانمهمترین سرمایه
اجتماعی صنعت نفت حفظ ش��ود و بهبود یابد .بدون ش��ک وزارت نفت با
وجودکمبودهاینقدینگیوکاستیهایمالی،یکیازوزارتخانههاییاست
کهبرایعملبهمسئولیتهایاجتماعی،برنامهمدونوساختاریمنسجم
دارد و این سرمایه مهم را پاس خواهد داشت.

ملی حفاری

نخستین نشریه حامی ساخت داخل
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در حاشیه نمایشگاه نفت و انرژی کیش عنوان شد

شرکت ملی حفاری ایران در مناقصات بینالمللی حفاری عراق حضور مییابد
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران با اشاره به رویکرد این شرکت
ب��رای حض��ور در بازاره��ای جهان��ی ،از برنامهریزی برای ش��رکت در
مناقصههای بینالمللی حفاری در کشور عراق خبر داد.
س��پهر سپهری ،ش��امگاه سهش��نبه (س��وم بهمن ماه) در حاشیه
چهاردهمی��ن نمایش��گاه بینالمللی نف��ت و انرژی کی��ش در جمع
تهای ش��رکت مل��ی حفاری،
خبرن��گاران گف��ت :با توج��ه به ظرفی 
هدفگذاری کردیم تا در کشورهای همسایه نیز فعالیت داشته باشیم و
به این منظور ،با کشور عراق مکاتباتی انجام شده است.
وی همجواری ایران و عراق ،دسترسی دو کشور به منطقه آزاد اروند،
ظرفی��ت مطلوب تولید نفت در بص��ره و روابط خوب میان  ۲طرف را از
مزیتهای کار در عراق برش��مرد و با اش��اره به برنامه برگزاری نشست
مشترک با مدیران شرکت حفاری عراق در آن کشور طی یک ماه آینده،
ادامه داد :در س��ه مناقصهای که شرکت انی ایتالیا برای حفاری چا ه در
عراق برگزار میکند ،شرکت ملی حفاری ایران حضور مییابد.
س��پهری بازار دوم هدفگذاری شده از سوی شرکت ملی حفاری را
کش��ور عمان برش��مرد و گفت :برای ارائه خدمات حفاری در عمان نیز
اعالم آمادگی کردهایم و در سفری که هیئت عمانی در هفتههای آینده
به ایران خواهند داش��ت ،همکاری در این زمینه را در نشستی مشترک
بررسی میکنیم.
وی یادآور ش��د :بس��یاری گمان میکنند شرکت ملی حفاری تنها
دارای دکل و تجهیزات حفاری اس��ت ،حال آنکه سهم قابل توجهی از
در نتیجه تالش متخصصان شرکت
ملی حفاری ایران

با تعمیق فرآیند
حفاری توسط
دستگاه  93فتح
چاه امدادی  148در
موقعیت رگ سفید
تولیدی شد

قابلیتهای ش��رکت ملی حفاری به ت��وان ارائه خدمات حفاری در این
شرکت مربوط است و آماده ارائه خدمات حفاری هستیم.
س��پهری گفت :پس از عراق و عمان ،هم��کاری در حوزه حفاری با
کشور قطر نیز در برنامه قرار دارد.

تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای
استان خوزستان

مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری ایران در ادام��ه به توانمندیهای
صنعت حفاری در کش��ور اش��اره کرد و گفت :این صنعت ثابت کرد که
میتواند در ساخت تجهیزات حفاری خودکفا باشد.

متخصصان مدیریت عملیات حفاری خش��کی –  3ش��رکت ملی حفاری ایران
موفق ش��دند با کاربس��ت دس��تگاه حفاری  93فتح و تعمیق فرآیند حفاری ،چاه
امدادی  148در موقعیت رگ سفید را تولیدی و جایگزین چاه  147نمایند .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران مدیر عملیات حفاری خشکی
–  3در این باره توضیح داد :کارکنان سختکوش دستگاه حفاری  93فتح پس از آنکه
توانستند طی  33روز حفاری در عمق دو هزار و  341متری ،چاه در حال فوران 147
را به روش مهار از عمق به کنترل در آورند؛ در ادامه با نظر کارفرما عملیات حفاری
را تا عمق تعیین شده برای به تولید رساندن چاه نیز ،تداوم بخشیدند .
غالمرضا آل محمود گفت :حفر چاه امدادی از تاریخ اول آذرماه کلید خورد و پس
از  75روز حفاری در عمق دو هزار و  514متری به تولید رسید و به عنوان یک حلقه
چاه توسعه ای در اختیار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفت .
وی اف��زود :زمان پیش بینی ش��ده برای حفر این چاه  80روز تعیین ش��ده بود
که پنج روز زودتر از برنامه تکمیل گردید و این در حالی اس��ت که دس��تگاه حفاری
 94فتح از مدیریت عملیات حفاری خش��کی –  2که کار حفاری دومین حلقه چاه

وی ادامه داد :هماکنون تنها در بخش ساخت دکل محدودیتهایی
وجود دارد و به تازگی در زمینه ساخت متههای حفاری نیز موفقیتهایی
حاصل شده است.
س��پهری بر ضرورت بهکارگیری ظرفیتهای استان خوزستان در
این زمینه تاکید کرد و افزود :بیشتر دکلهای ما در این استان مستقرند
و اس��تفاده حداکثری از توان شرکتهای سازنده تجهیزات حفاری در
استان برای شرکت ملی حفاری بسیار حائز اهمیت است ،به طوریکه
هم اکنون بالغ بر  ۷۰درصد تجهیزات مورد نیاز این شرکت از سازندگان
فعال در استان خوزستان تامین میشود.
مدیرعامل ش��رکت ملی حف��اری ایران در پایان با اش��اره به برنامه
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای تولیدی کردن  ۲چاه میدان
نفتی رگ سفید که در جریان عملیات مهار چاه  ۱۴۷این میدان حفاری
شده بود ،عنوان کرد :این حادثه مانند هر حادثه دیگری در صنعت نفت،
آموزههایی به همراه داش��ت که پس از تکمیل بررس��یها و جمعآوری
مس��تندات ،از این آموزهها به نحو مطلوب استفاده میشود و بر مبنای
آن ،امکان تدوین دستورعملهای الزم برای جلوگیری از حوادث مشابه
در شرکت ملی نفت ایران فراهم خواهد شد.
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی نفت و انرژی کیش ،از دوم بهمن
ماه امس��ال در جزیره کیش آغاز به کار کرده است و پنجم بهمن ماه به
کار خود پایان میدهد

امدادی را بر عهده دارد نیز ادامه عملیات حفاری برای حفر دیگر چاه توس��عه ای در
این منطقه را دنبال می کند .
آل محم��ود اظهار کرد :عملکرد کارکنان عملیاتی  ،پش��تیبانی ،مدیریت های
خدمات ،عملیات ویژه ،امور مهندس��ی ،س��یاالت ،خدمات فنی ،سیمان و انگیزش
چاه ،فناوری اطالعات و ارتباطات  HSE،و سایر بخش ها در زمینه آغاز و پایان کار
حفاری این چاه و به جا گذاش��تن رکوردهای قابل توجه در شتاب بخشی به اجرای
عملیات در خور تحس��ین و در فهرس��ت کارهای برجسته شرکت در حوزه عملیات
حفاری لحاظ می شود .
مدی��ر عملیات حفاری خش��کی –  3ش��رکت ملی حف��اری ایران با اش��اره به
برخورداری این مدیریت از  19دس��تگاه حفاری س��نگین و سبک ،گفت :از ابتدای
س��ال جاری تا کنون مدیریت عملیات خشکی –  3حفر  52حلقه چاه توسعه ای و
تعمیری را در گس��تره عملیاتی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت
فالت قاره ایران در کارنامه خود دارد.
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خبر
به بهانه سیونهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی

مرور چهار فصل نفت

ادامه از صفحه 9
برقراﺭی اﺭﺗباﻁ موثر اس��تانداﺭدها و معیاﺭهای مصرف سوخت ،مراکز
آزمایش��گاهی حوزه انرژی و شرکتهای بازﺭسی فعال دﺭ این زمینه
و اﺟرای مف��اد قانوﻥ اصالح الگوی مصرف انرژی ،با ش��هرداری تهران
تفاهمنامههمکاریمشترکیامضاکردکهبرمبنایآن«،طرحتوسعه
حملونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر» با اهداف
بهبودوارتقایسفرهایدرونشهریبامترو،دستیابیبهاهدافقانون
توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و کاهش مصرف
س��وخت (بنزین ،نفت گاز و سیانجی) و کاهش انتشار آالیندههای
زیس��ت محیطی اجرا خواهد ش��د .در این طرح تعداد ۲هزار دستگاه
واگن جدید (هزار دستگاه در تهران و هزار دستگاه در کالنشهرها) در
س��الهای  ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰به ناوگان مترو تهران و کالنشهرها اضافه
خواهدشد.
بازدیدنمایندگانکمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمیازبرخی
طرحهای شرکت نفت و گاز پارس و تاسیسات شرکت نفت فالت قاره
ایران در منطقه عملیاتی قشم را نیز باید مورد اشاره قرار داد؛ بازدیدها
و تعامالت��ی که بار دیگر نمایندگان مجلس را در جریان مش��کالت و
چالشهای عملیاتی ش��رکت ملی نفت ایران به ویژه در بخش تامین
مناب��ع مالی قرار داد و در جریان این بازدیدها ،خبرهایی مانند تدوین
طرح دوفوریتی برای ایجاد خط اعتباری در صنعت نفت منتشر شد.
و در آخر:
امسال تفاهمنامههای متعددی برای مطالعه میدانهای نفت و گاز
ایران بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای ایرانی و خارجی امضا
و برنامههای پیشنهادی متعددی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد؛
قراردادهایی در حوزههای مختلف اعم از توسعه میدان ،محیط زیست
و بهینهسازی مصرف سوخت به امضا رسید؛ فعالیتهای عامالمنفعه
نفت ،جدیتر از همیش��ه دنبال شد؛ فعالیتهای توسعهای در پارس
جنوبی تداوم یافت و ادامه روند تولید و توسعه در غرب کارون ،ظرفیت
تولیدنفتدراینمنطقهرابهبیشاز ۳۰۰هزاربشکهدرروزرساند؛این
همه در کارنامه سال ۹۶شرکت ملی نفت ایران درج شد تا مایه سرور و
امید باشد؛ امید به کار و تالش مضاعف در سال  ۹۷که بیشک امضای
قراردادهای جدید نفتی و اجرای طرحهای نگهداشت و افزایش تولید
در آن نقشی بسزا ایفا خواهد کرد.

گزارش تصویری نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی عسلویه

12

شماره 218-217

پارس جنوبی

نیمه اول و دوم بهمن1396

اخبار

سکوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی
نصب شد

س��کوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی س��اعتی پیش با شناور
اوشنیک  ۵۰۰۰در محل خود در آبهای خلیج فارس نصب
شد.
حمیدرضا مس��عودی ،مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس
جنوبی مس��عودی با اش��اره به اینکه وزن س��کوی  Aفاز ۱۴
پارس جنوبی  ۲۵۰۰تن اس��ت ،گفت :این س��کو که سکوی
اصلی ای��ن طرح اس��ت ۵۰۰ ،میلیون فوت مکع��ب (۱۴,۱
میلیون مترمکعب) گاز ترش غنی را از این میدان مش��ترک
برداشتمیکند.
وی با بیان این که گاز ترش سکوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی
پس از انجام عملیات راهاندازی و هوکآپ با خط لوله  ۳۲اینچ
که پیشتر نصب آن در خلیج فارس انجام ش��د به پاالیشگاه
و تاسیسات خش��کی منطقه پارس  ۲منتقل میشود ،افزود:
امیدواریم تا پایان بهمن ماه جاری با برنامهریزی انجام ش��ده،
گاز ترش این سکو به تاسیسات خشکی کنگان منتقل شود.
شناور اوش��نیک  )۵۰۰۰ )Oceanicکه عملیات نصب
س��کوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی را انجام داده اس��ت .یکی از
بزرگترین شناور چندمنظوره عملیات فراساحلی (عملیاتی/
لوله گذار) در دنیا اس��ت .اوش��نیک  ٥٠٠٠قابلیت جابجایی
س��کوهایی با وزن چهار ه��زار و  ٥٠٠تن را دارد .این ش��ناور
برای نصب بس��یاری از پروژه های نصب س��کو و لوله گذاری
استفاده شده است .پروژه نصب سکوی فاز  ۱۹و  ۲۱دو مورد از
فعالیتهای این شناور راهبردی است.

نخستین ردیف فاز  ۱۳پارس
جنوبی آماده ارسال گاز به شبکه
سراسری شد

نخستین ردیف شیرینسازی گاز پاالیشگاه فاز  ۱۳پارس
جنوبی آماده ارسال گاز به شبکه سراسری است.
فاز ۱۳پارس جنوبی یکی از فازهای در حال تکمیل پارس
جنوبی اس��ت که قرار است تا پایان سال آینده به بهرهبرداری
کامل برسد .هدف از اجرای این فاز برداشت روزانه  ۵۶میلیون
مترمکعب گاز ترش از میدان مش��ترک پارس جنوبی و تولید
روزانه  ۵۰میلیون مترمکعب گاز شیرین ۲۹۰۰ ،تن گاز مایع،
 ۲۷۵۰ت��ن اتان ۷۵ ،هزار بش��که میعان��ات گازی و  ۴۰۰تن
گوگرد است.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

شرکتهای ایرانی برندگان اصلی مناقصات فرعی فاز ۱۱
پارس جنوبی هستند
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از اعالم اسامی
برن��دگان مناقصههای فرعی فاز  ۱۱پارس جنوبی در
ی��ک ماه آین��ده خبر داد و گفت :عمده ش��رکتهای
حاضر در این مناقصهها ایرانی هستند.
محمد مش��کینفام با اش��اره به این که پاکتهای
مال��ی بخشهای فاز  ۱۱پ��ارس جنوبی به جز بخش
حفاری باز شده است ،تصریح کرد :اسامی پیمانکاران
اجرایی فاز  ۱۱پارس جنوبی که عمدتا ایرانی هستند
پس از بررس��ی از سوی ش��رکت توتال اعالم و با آنها
قرارداد امضا میشود.
وی ب��ا تاکید بر این که حداکث��ر در یک ماه آینده
نتیجه بررسی پاکتهای مالی برای انتخاب پیمانکار
ایرانی از سوی توتال نهایی میشود ،افزود :جکت ،تاپ
ساید ،خط لوله دریایی ،سکو و نصب آن از بخشهایی
هستند که برای آن مناقصه برگزار شده است.
مش��کین فام با تاکید بر این که به محض انتخاب
پیمان��کار ،ف��از  ۱۱پ��ارس جنوبی وارد ف��از اجرایی
میشود ،گفت :پیشبینی میش��ود اواسط سال ۹۷
بهطور رسمی عملیات اجرایی این فاز آغاز شود.
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه
تاکن��ون نزدیک  ۵۰میلی��ون دالر برای فاز  ۱۱پارس
جنوبی هزینه ش��ده است ،افزود :این هزینه مربوط به
کار مطالعات و مدیریت است.
بی��ژن زنگن��ه ،وزیر نفت ه��م دیش��ب در برنامه
«نگاه یک» در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه با توجه به
بدعهدیهای آمریکا ،آیا تمهیدات الزم درباره قرارداد

توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوبی اندیش��یده شده است،
گفت :در قرارداد توس��عه ف��از  ۱۱گفتهایم اگر در یک
س��ال و نیم مجموع کنسرس��یوم  ۵۰۰میلیون دالر
هزینه نکنند ما مجاز هس��تیم ق��رارداد را لغو کنیم و
هیچ مبلغی هم به آنها پرداخت نشود.
وی با بیان این که هماکنون شواهدی وجود ندارد
که آنها بخواهند کنار روند ،زیرا همه مناقصههای فاز
نخس��ت جز حفاری طبق زمانبندی انجام شده است
و همه برندهها هم مش��خص ش��دهاند ،تصریح کرد:
امیدوارم ظرف  ۱۵تا  ۲۰روز آینده همه قراردادهایی
که نزدیک یک میلیارد دالر اس��ت و بیشتر برندههای
آنها هم شرکتهای ایرانی هستند ،ابالغ و فعال شوند.
زنگنه گفت :بیش از  ۸۰درصد ارزش قراردادها به
ایرانیها واگذار میش��ود که در عمل واگذاری قرارداد
به شرکتهای ایرانی به معنای انتقال فناوری است.
وزیر نفت در پاس��خ به این س��وال که شنیده شده
اس��ت مدیرعامل توتال گفته در صورت خروج امریکا
از برجام حتی اگر فرانس��ه هم به برجام متعهد باش��د
توتال از قرارداد فاز  ۱۱کنار میرود ،گفت :من چنین
سخنی نشنیدهام ،ایش��ان که با من صحبت کردهاند
چنینحرفینگفتهاند.
ق��رارداد  ۴میلی��ارد و  ۸۷۹میلی��ون دالری طرح
توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوب��ی در قالب الگوی جدید
قراردادهای نفتی  ۱۲تیرماه امسال میان شرکت ملی
نفت ایران و کنسرس��یومی متشکل از توتال فرانسه،
ش��رکت ملی نفت چین (سیانپیسی) و پتروپارس

امضا شد.
ب��ا اجرای فاز  ۱۱پارس جنوبی ،روزانه  ۵۶میلیون
مترمکعب به ظرفیت برداش��ت ای��ران از این میدان
گازی مشترک با قطر افزوده میشود.
توجهبهموضوعازدیادبرداشتازطریقبهکارگیری
فناوریه��ای م��درن و پیش��رفته از مزیتهای طرح
توسعه فاز  ۱۱اس��ت ،بهطوری که برای نخستین بار
در میدان گازی پارس جنوبی ،اس��تفاده از تاسیسات

تقویت فش��ار هدفگذاری ش��ده اس��ت .پیش بینی
میش��ود فاز  ۱۱به مرکز انتق��ال فناوریهای روزآمد
پارس جنوبی بدل شود.
برجس��تهترین نقطه قوت این طرح توس��عهای،
افزایش مشارکتهای بینالمللی شرکتهای ایرانی
به عنوان مس��یری ب��رای انتقال فناوریه��ای نو در
حوزههای مختلف به ویژه ازدیاد برداش��ت و ساخت
تجهیزاتاست.

با نصب سکوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی

برداشت گاز از پارس جنوبی  ۱۴,۱میلیون مترمکعب افزایش مییابد

مجری طرح توس��عه فاز  ۱۴پارس جنوبی از نصب س��کوی  Aفاز ۱۴
پارس جنوبی خبر داد و گفت :با نصب این سکو ،میزان برداشت از میدان
گازی پارس جنوبی  ۱۴,۱میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.
حمیدرضا مس��عودی با اش��اره به اینکه قرارداد طرح توسعه فاز ۱۴
پارس جنوبی  ۲۵خرداد  ۱۳۸۹در قالب طرحهای موس��وم به  ۳۵ماهه
امضا ش��د ،اظهار کرد :س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران رهبر
کنسرسیوم فاز  ۱۴پارس جنوبی است.
وی می��زان قرارداد ف��از  ۱۴پارس جنوبی را  ۵میلیارد و  ۲۵۰میلیون

دالر عنوان کرد و افزود :تاکنون  ۴میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر از این مبلغ
جذب شده است.
مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی با بیان اینکه پیشرفت کلی
ف��از  ۱۴پارس جنوبی ۷۷,۵ ،درصد و پیش��رفت بخش حفاری ،خطوط
لوله ،س��کوها و پاالیشگاه و خش��کی به ترتیب  ۹۱ ،۸۸ ،۷۴و  ۷۵درصد
است ،تصریح کرد :شناور اوشنیک  ۵۰۰۰نصب سکوی  Aفاز  ۱۴پارس
جنوبی را انجام میدهد.
مسعودی با اشاره به اینکه وزن سکوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی ۲۵۰۰
تن اس��ت ،ادامه داد :این س��کو که س��کوی اصلی این طرح است۵۰۰ ،
میلیون فوت مکع��ب ( ۱۴,۱میلیون مترمکعب) گاز ترش غنی را از این
میدان مشترک برداشت میکند.
وی با بیان اینکه گاز ترش س��کوی  Aف��از  ۱۴پارس جنوبی پس از
انجام عملیات راهاندازی و هوکآپ با خط لوله  ۳۲اینچ که پیشتر نصب
آن در خلیج فارس انجام ش��د به پاالیش��گاه و تاسیسات خشکی منطقه
پ��ارس  ۲منتقل میش��ود ،گفت :امیدواریم تا پای��ان بهمن ماه جاری با
برنامهریزی انجام ش��ده ،گاز ترش این سکو به تاسیسات خشکی کنگان
منتقل شود.
مجری طرح توس��عه فاز  ۱۴پارس جنوبی ادامه داد :هش��ت حلقه از
 ۱۱حلقه چاه س��کوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی هم اکنون آماده اس��ت و

انشاءاهلل پس از نصب سکو و انجام عملیات هوکآپ ،این چاهها تولیدی
خواهند شد.
مس��عودی با اش��اره به این که دکل حفاری ک��ه روی موقعیت  Aفاز
 ۱۴پ��ارس جنوب��ی در ح��ال فعالیت بود هم اکنون مح��ل خود را ترک
کرده و برای تکمیل حفاری به موقعیت  Cکه س��کوی اقماری سکوی A
اس��ت ،منتقل شد ،افزود :میزان پیشرفت سکوی  Bفاز  ۱۴طرح توسعه
پارس جنوبی  ۸۸درصد است که اردیبهشت ماه سال  ۹۷آماده بارگیری
میشود.
وی با بیان اینکه س��اخت س��کوی اقماری س��کوی  Bفاز  ۱۴پارس
جنوبی که  D۱۴نام دارد در یارد صدرا در بوشهر با پیشرفت قابل قبولی
در حال انجام است ،تصریح کرد :پس از اتمام عملیات حفاری موقعیت B
و  Dفاز  ۱۴پارس جنوبی ،سکوهای این فازها در موقعیت خود در آبهای
خلیج فارس نصب میشوند.
مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی با یادآوری اینکه سرعت کار
در بخش خشکی و پاالیش��گاهی فاز  ۱۴پارس جنوبی از نیمه دوم سال
 ۱۳۹۵افزایش یافته ،بهگونهای که همه تجهیزات آن به پاالیش��گاه وارد
و نصب بیش از  ۹۰درصد آن انجام ش��د ،گفت :همه واحدهای پاالیشگاه
فاز  ۱۴پارس جنوبی از سوی پیمانکار اصلی به پیمانکاران فرعی سپرده
شد و واحدی در پاالیشگاه وجود ندارد که دارای پیمانکار فرعی نباشد.

تداوم تولید پایدار گاز از پارس جنوبی

نقش پارس جنوبی در سبد سوخت کشور راهبردی است

ای��ن فاز در چهار بخش س��اخت س��کوهای دریایی ،خط
لوله دریا ،حفاری و پاالیش��گاه خشکی از سوی کنسرسیومی
متشکل از شرکتهای پتروپایدار ایرانیان ،مپنا و صدرا درحال
اجراست.
پیش��رفت حفاری و سکوهای این طرح تا پایان بهمن ماه
بیش از  ۸۴درصد بوده است .بر اساس برنامهریزی انجام شده
۲سکوی اولویتدار این فاز اردیبهشت ماه سال  ۹۷بارگیری و
نصب میشوند .پیشرفت بخش خشکی فاز  ۱۳پارس جنوبی
بر اس��اس آخرین اظهار نظر محمد مش��کینفام ،مدیرعامل
شرکت نفت و گاز پارس بالغ بر ۹۲درصد اعالم شد.
ق��رارداد فاز  ۱۳پارس جنوبی  ۲۵خرداد  ۱۳۸۹و در قالب
طرحهای  ۳۵ماهه امضا شد.

مدیرتولید و عملیات ش��رکت نف��ت و گاز پارس،
تامین  ۷۰درصد س��بد سوخت گازی کشور از پارس
جنوبی را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و گفت:
تولی��د پای��دار گاز در پارس جنوب��ی همچنان بدون
اختالل ادامه دارد.
علیرضا عبادی با اش��اره به س��رما و برف فراگیر و
افزایش مصرف س��وخت در کش��ور گفت :با توجه به
بهرهبرداری از فازهای جدید ،افزایش تعداد سکوهای
گازی و آمادگ��ی کارکنان ،تولید پایدار گاز در پارس
جنوبی همچنان بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود :فرآیند برداش��ت گاز ت��رش از مخزن،
ارس��ال به بخش خش��کی از طریق صده��ا کیلومتر
خط لوله ،فرآوری در پاالیشگاههای گازی و ارسال به
شبکه سراسری انتقال گاز ،حاصل تالش شبانهروزی
کارکن��ان عملیاتی در ش��رایط س��خت آب و هوایی
است و چنین شرایطی مصرف اصولی و بهینه گاز در
بخشهای مختلف را ضروری میکند.
مدیرتولید و عملیات ش��رکت نف��ت و گاز پارس،
دستیابی به ظرفیت تولید تکلیفی گاز از پارس جنوبی
را نش��انگر بلوغ کاری کارکنان این شرکت دانست و
افزود :هماکنون با احتس��اب وض��ع تولید در تمامی
س��کوهای گازی پارس جنوبی از جمله سکوهای در
دس��ت پیمانکاران ،حدود  ۹۵درصد تعهدات عملی
شده است.
وی راهبری این س��کوها را گامی مهم برای تمرکز

بیشتر بر روند تولید ،نگهداشت و تحقق کامل تعهدات
در برنامه تکلیفی تعیین شده عنوان و ابراز امیدواری
کرد این تعهدات با واگذاری س��کوهای جدید بهطور
کامل اجرایی شود.
عبادی به بهرهبرداری از  ۲۷س��کوی تولیدی این
ش��رکت در میدان پارس جنوبی اش��اره و اظهار کرد:
هماکنون از این تعداد ۲۳ ،س��کو به مدیریت تولید و
عملیات واگذار شده است.
عبادی با اشاره به اینکه تا پایان دیماه در مجموع

 ۶س��کو از فازهای جدید به مجموعه سکوهای تحت
راهبری مدیریت تولید و عملیات ش��رکت نفت و گاز
پارس افزوده ش��ده ،اظهار کرد :با واگذاری سکوهای
باقیمانده ،شمار سکوهای تحت راهبری این مدیریت
به  ۲۷سکو میرسد.
وی تامین  ۷۰درصد از س��بد سوخت گازی کشور
در پارس جنوبی را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد
و با اشاره به اثرگذاری مستقیم بر ایجاد اشتغال و رشد
صنایع پایین دس��تی گفت :وابس��تگی دهها مجتمع

پاالیشگاهی و صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه به
منابع گازی این میدان ،وظیفه مهم کارکنان مدیریت
تولید و عملیات در زمینه تولید ایمن و پایدار را بیش
ازپیش روشن میسازد.
عب��ادی درباره کیفیت و زمان تعمیرات اساس��ی
س��االنه س��کوها با اش��اره به اینکه در زمینه تعمیر
تجهیزات و تامین قطعات یدکی برنامهریزی اصولی
انجام شده است ،اظهار کرد :در نتیجه این فعالیتها،
ع�لاوه بر افزایش کیفیت و کاه��ش هزینه تعمیرات
س��االنه ،بر اس��اس برنامههای در دس��ت اق��دام ،از
وقفههای این تعمیرات در روند عملیات تولید کاسته
و به دنبال آن بر میزان تداوم تولید افزوده میشود.
مدی��ر تولید و عملیات ش��رکت نفت و گاز پارس
در مورد الزام تامین محل اس��کان مناسب کارکنان
ش��اغل در بخش فراساحل با توجه به افزایش تعداد
سکوهای تولیدی ،از برنامهریزی و انتخاب پیمانکار
به منظور تامین بارجه��ای اقامتی خبر داد و گفت:
مطابق برنامه ،افزون بر سکوی  ،SPQ۱در دو نقطه
دیگر از میدان ،بارجه��ای اقامتی با امکانات رفاهی
کامل مس��تقر و به این ترتیب از تعداد نفرات ساکن
روی س��کوهای تولیدی کاسته میشود ،ضمن این
که با وج��ود کارگاههای تعمیراتی روی این بارجها،
ارسال تجهیزات تعمیراتی از سکو به بخش خشکی
متوقف و تعمیرات الزم در ش��ناورهای مذکور انجام
میشود.

اخبار

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

نیمه اول و دوم بهمن1396

برای قضاوت درباره گازرسانی انصاف داشته باشیم

گازرسانی به ش��هرها و روستاهای کشور ،اقدامی
بزرگباهزینههایفراواناستکهبرایتحققآنباید
مسائل مختلفی از جمله حفظ محیط زیست ،صرفه
اقتصادی ،رفاه م��ردم و اجرای صحیح قانون در نظر
گرفته ش��ود .قضاوت درباره گازرسانی بدون درنظر
گرفتناینعواملمنصفانهنیست.
گازرس��انی به همه بخشهای روستایی و شهری
کش��ور با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی آن ،یکی از
بزرگتری��ن و مهمترین طرحه��ای در حال اجرای
ش��رکت ملی گاز اس��ت که در دوران پیش و پس از
انقالب اس�لامی ،با روی کار آمدن هر دولت ش��تاب
متفاوتی به خود گرفته است.
تا پیش از انقالب اس�لامی در سال  ،۵۷تنها پنج
شهر در سراسر کش��ور از نعمت گاز برخوردار بودند
که البته بازهم همه خانوارهای آن شهرها زیر پوشش
نبودن��د ،اما پس از انقالب ،روند گازرس��انی با گذر از
فراز و نش��یبهایی ،شتاب گرفت تا جایی که تا پایان
امسال ،میزان خانوارهای روستایی بهرهمند از گاز به
 ۷۷درصد و میزان خانوارهای شهری بهرهمند از گاز
به  ۹۸درصد میرس��د .بر این اس��اس تا پایان امسال
تنها ۲درصد از جمعیت شهری کشور برای گازرسانی
باقیمیمانند.
دول��ت یازدهم همس��و با سیاس��تهای اقتصاد
مقاومت��ی ،محرومیتزدای��ی و گس��ترش عدالت
اجتماعی ،همه زیرس��اختهای الزم برای توس��عه
گازرس��انی در داخ��ل کش��ور بهویژه گازرس��انی به
روستاها را فراهم کرده و نسبت به دولتهای قبل ،در
عملیات گازرسانی پیشرو بوده است .براساس آمار ،تا
پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۹۷۵،شهر و  ۱۴هزار
روستابه شبکهسراسریگازمتصلبودند،امادرچهار
سال فعالیت دولت یازدهم ۹ ،هزار روستا و  ۱۲۳شهر
دیگر به شبکه سراسری گاز متصل شدهاند .هم اکنون

 ۷۴درصد از خانوارهای روس��تایی ایران از نعمت گاز
برخوردارند که این میزان تا پایان امس��ال و با تکمیل
برخی طرحها به  ۷۷درصد افزایش مییابد.
از ۵میلیون و ۵۲۳هزار خانوار روستایی در کشور،
اکنون  ۲۴هزار و  ۴۰۰روستای کشور گازرسانی شده
و  ۵هزار روس��تا نیز تا پایان س��ال به این تعداد اضافه
میش��وند.به طور کل ۵ ،میلیون و  ۵۲۳هزار خانوار
روستاییزندگیمیکنند.
افزون بر جمعیت روس��تایی ،در ای��ران یکهزار و
 ۲۵۴ش��هر داریم که از این تعداد یکهزار و  ۱۰۱شهر
گازرسانیشدهاند،البتهاینآمارباتعدادمشترکانگاز
برابر نیست ،زیرا ممکن است برخی افراد دارای چند
اش��تراک گاز باشند ،بر این اساس اکنون  ۲۱میلیون
و  ۶۰۰هزار مشترک شهری داریم .تعداد خانوارهای
شهری زیر پوشش شبکه گاز ۱۴،میلیون و  ۶۸۳هزار
خانوار ،برابر  ۹۶درصد است که تا پایان امسال به ۹۸
درصد میرسد.
بدون شک ،تامین آسایش مردم وظیفه هر دولت
است و گازرسانی به خانوارهای شهری و روستایی در

سراسر کشور در شمار وظایف شرکت ملی گاز ایران
قرار دارد ،اما این ش��رکت افزون بر وظیفه گازرسانی
موظف به رعایت قوانین نیز هس��ت .بر اس��اس بند
«ق» تبصره  ۲قانون بودجه ،برای گازرسانی و تامین
انش��عاب هر منطقه تعریف مشخصی وجود دارد .به
عنوان نمونه ،الزم نیس��ت برای روستاهایی که کمتر
از  ۲۰خان��وار جمعیت دارند یک خ��ط گاز طوالنی
با علمک و انش��عاب ایجاد ش��ود ،زیرا این کار توجیه
اقتصادی ندارد و بهتر است از سایر روشهای تامین
سوخت مورد نیاز مردم مانند گاز مایع یا برق استفاده
شود .براساس قانون نیز ش��رکت ملی گاز در چنین
مناطقی موظف به گازرسانی بدون صرفه اقتصادی و
با هر قیمت و شرایطی نیست.
در طول برنامه شش��م توس��عه ح��دود  ۱۸هزار
میلی��ارد تومان تنه��ا در بخش توزیع گاز و توس��عه
گازرسانی به سراسر کشور سرمایهگذاری خواهد شد.
اگر به محاسبه جزء به جزء بخش های گازرسانی اعم
از احداث شبکه گاز در تمام شهرها و روستاها ،اتصال
به خطوط اصلی سراسری ،نصب علمکها و بسیاری

موارد ریز و درش��ت دیگر بپردازی��م ،در نظر گرفتن
چنی��ن رقمی دور از ذهن نیس��ت .به عنوان مثال در
حالت عادی هزینه نصب هر علمک  ۶میلیون تومان
است ،اما زمانی که شرکت ملی گاز توجیه اقتصادی
طرح را کنار بگذارد و قصد گازرس��انی به دورترین یا
س��ختگذرترین مناطق را داش��ته باشد ،گاهی این
هزینه به ۲۳میلیون تومان نیز افزایش مییابد.
زمانی که شرکت ملی گاز امکان گازرسانی مطابق
قانون به هر کدام از شهرها و روستاهای کشور را داشته
باشد ،بیشک این کار را انجام خواهد داد ،اما زمانی که
باز هم مطابق قانون و به سبب همان بحث اقتصادی از
این گازرسانی منع شود ،دیگر تامین سوخت مردم آن
منطقه از عهده این شرکت خارج میشود.
از س��وی دیگر ،قاس��م میرزایی نیک��و ،نماینده
مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی
مدعی اس��ت موضوع انتقال گاز دماوند به الریجان،
تمام طول چند صد کیلومتری مس��یر لولهکشی را
ش��خم زده و طبیعت شهرس��تان دماون��د را از بین
برده اس��ت .این در حالی است که شرکت مهندسی
و توس��عه گاز ،هر بخش از طرحهای خطوط انتقال
گاز کش��ور را با کس��ب موافقتنامه سازمان محیط
زیست اجرا میکند و همه بخشهای پروژهها نیز بر
اس��اس قانونی پیش میرود که نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی آن را تصویب میکنند .حال
نمایندگان با هم به توافق برسند که شرکت ملی گاز
به حرف دل چه کسی راه بیاید؟ اینکه با هزینههای
کالن و به هر قیمتی گاز را به تک تک خانهها برساند
و محیط زیس��ت را تخریب کند ،ی��ا به فکر محیط
زیست باش��د ،یا اینکه از راهاندازی خطوط انتقال
گازی که از خانهه��ای مردم تا کارگاهها و نانواییها
و م��دارس و مراکز اداری و عموم��ی و نیروگاهها را
پوشش میدهد صرفنظر کند؟

رئیس  HSEشرکت ملی گاز ایران:

رعایتاصولایمنیشرطالزمبرایاستفادهازوسایلگازسوزاست
رئیس HSEشرکت ملی گاز ایران گفت :اطمینان از سالمت کارکرد و
استانداردبودندودکشودقتدرنصباتصالهایلوازمگازسوز،ازراههای
پیشگیریازخطرگازمنواکسیدکربناست.
محمدرضا یوسفیپور اظهار کرد :مش��ترکان باید زمان نصب وسایل
گازسوز بهویژه بخاری گازی از باز بودن مسیر دودکش و نصب کالهک H
در پشت بام مطمئن شوند ،همچنین برای پیشبینی تبادل هوا و جریان
اکسیژنکافیمتناسببانیازدستگاههاوسامانههایگرمایشینصبشده
درمحیطهایمسکونیدقتکافی داشتهباشند.
ویافزود:باآغازفصلسردسالبراثربیاحتیاطیورعایتنکردناصول
ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی بهویژه بخاری و آبگرمکن ،تعدادی از
هموطنان جان خود را به علت مسمومیت با گاز منوکسیدکربن از دست
میدهند .امیدواریم مشترکان گاز با رعایت کامل اصول ایمنی در استفاده
ازوسایلگازسوز،بهویژهآبگرمکنهاخطرگازگرفتگیرابهصفربرسانند.
یوسفیپورباتاکیدبراینکهاستفادهازوسایلگرمایشیشعلهدارنیازمند

رعایتتمهیداتیاست،گفت:هنگاماستفادهازوسایلگرمایشی شعلهدار
فضایی برای ورود هوا به داخل منزل باز باشد.
رئیسHSEشرکتملیگازایرانبااشارهبهاینکههموطنانازشومینه
بهدلیلخطرهایزیادیکهدارداستفادهنکنند،افزود:درصورتاجباربرای
استفاده از شومینه ،پیش از روشن کردن حتما از بازبودن دریچه شومینه

(دمپر)اطمینانیابند.چنانچهدمپردرحالتبستهباشد،همهگازهایسمی
ناشیازاحتراقبهفضایمسکونیبرمیگرددوخطرناکاست.
یوس��فیپور تصریح کرد :توجه به این نکته ضروری است که رگالتور و
کنتورگازازسویشرکتملیگازایرانبارعایتهمهنکاتایمنیوفنیدر
محلمناسبنصبمیشود،بنابراینفقطشرکتملیگازایرانمجازاست
درصورتلزوممحلآنراتغییردهد.رگالتورمجهزبهوسایلایمنیخاصی
اس��ت که در صورت بروز هرگونه نقص در لولهکشی شهر به طور خودکار
جریان گاز را قطع میکند تا مصرفکنندگان در معرض خطر قرار نگیرند،
بنابراینازدستکاریکنتورورگالتورخودداریشود.
رئیس  HSEشرکت گاز ،رعایت نکات ایمنی توام با مصرف بهینه گاز
طبیعی در روزهای سرد سال را ضروری دانست و گفت :ذخایر انرژیهای
فسیلیتمامشدنیوتجدیدناپذیراست،بنابراینهموطنانافزونبررعایت
ایمنی در استفاده از گاز طبیعی در منازل خود ،در مصرف این ماده باارزش
صرفهجوییکنند.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز خبرداد

افزایش گازرسانی به نیروگاهها با بهرهبرداری از فازهای جدید پارسجنوبی

مدیرگازرسانیشرکتملیگازگفت:بهرهبرداریازفازهایجدیدپارس
جنوبی در ابتدای امسال ،سبب گازرسانی مطلوب به بخشهای مختلف
کشورازجملهنیروگاههایکشورشد.
سعیدمومنی،دربارهتوسعهگازرسانیدرکشوربهخبرنگارشاناگفت:تا
پیش از پیروزی انقالب اسالمی حدود ۲هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در

کشور وجود داشت که شامل پنج شهر و تعداد محدودی از روستاها بود ،اما
از ابتدای انقالب اسالمی که تصمیم گرفته شد توسعه گازرسانی با جدیت
پیگیری شود تا ابتدای دولت یازدهم  ۲۴۳هزار کیلومتر شبکهگذاری در
شهرهاوروستاهایمختلفکشورانجامشد.
وی اف��زود :از ابت��دای دولت یازدهم تا پایان آذرماه امس��ال ۳۲۵،هزار
کیلومتر به طول شبکه افزوده شد که تنها شبکه معابر را شامل میشود و
در صورتی که علمکها و ایستگاهها نیز در نظر گرفته شود ،شبکه افزایش
بیشتریدارد.
مدیرگازرسانیشرکتملیگازبابیاناینکهمنظورازشبکهگازرسانی
همان شبکه درون شهری برای گازرسانی در سطح شهرها و روستاهاست،
نشهریودرونروستاییبا ۳۶هزار
تصریحکرد:شبکهمعابرگازرسانیدرو 
کیلومتر خط انتقال گازی که در سراسر کشور گسترده شده تفاوت دارد؛
ش��بکه گازرس��انی از سایز ۲اینچ تا ۳۶اینچ در سطح کشور کار شده و۱۱
میلیونانشعابرویاینشبکهبرقراراست.
مومنی با اشاره به اینکه قطر شبکه توزیع گاز از ۶۳میلیمتر و لولههای
 ۲اینچ آغاز میش��ود ،ادامه داد :این قطر برای گازرس��انی درون کوچهها
استفاده میشود ،قطر انشعابها نیز سهچهارم است که به سبب قطر کم،
آسیبپذیریبیشتریدارد.
وی اظه��ار ک��رد :از ابتدای دولت یازدهم تاکن��ون بیش از ۱۱میلیون
انش��عاب نصب شده که در مجموع ۲۲۰هزار کیلومتر شبکه سهچهارم و
 ۲۵میلیمتری پلیاتیلن را شامل میش��ود ،بر این اساس اکنون بیش از
 ۵۵۰ه��زار کیلومتر لوله گاز تا در من��ازل داریم که باید به بهترین صورت

نگهداریشوند.
رشد بیسابقه گازرسانی روستایی از ابتدای دولت یازدهم
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره روند توسعه گازرسانی روستایی
توضیحداد:درآغازفعالیتدولتیازدهمتنها ۱۴هزارروستاگازرسانیشده
بودند ،اما این رقم در ۹ماه امسال به ۲۴هزار و ۶۵۸روستا رسید.
وی افزود :با ورود فازهای جدید پارس جنوبی در ۹ماه امسال نسبت به
مدتمشابهسالپیش ۴میلیاردمترمکعبگازبیشتربهنیروگاههاتحویل
دادیم که حداقل یک میلیارد دالر صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه
داشتهاست.
مومن��ی ،میانگین تحویل گاز به نیروگاهها در ۹ماه س��ال ۹۵را حدود
 ۱۸۹میلی��ون مترمکعب در روز اعالم کرد که این رقم ،امس��ال به حدود
 ۲۰۰میلیون مترمکعب در روز رس��یده است ،در بخش صنایع عمده نیز
در ۹ماه سال قبل به طور میانگین روزانه ۹۶میلیون مترمکعب گازرسانی
انجام شد که این رقم در مدت مشابه امسال با ۶درصد رشد به ۱۰۳میلیون
مترمکعبرسید.
مومنیبابیاناینکهدر ۹ماهامسالمجموعگازرسانیبهطورمیانگین
به ۵۱۵میلیونمترمکعبدرروزرسید،ادامهداد:میانگینبرداشتازمنابع
گازی نیز در مدت یادشده به  ۷۶۶میلیون مترمکعب در روز رسید ،بر این
اساس میزان کل مصرف گاز کشور تا پایان آذر ماه ۱۷۸میلیارد مترمکعب
که در مقایسه با س��ال پیش ( ۱۶۷میلیارد مترمکعب) ،نشاندهنده ۶,۵
درصدافزایشمصرفاست.
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یادداشت

تولید پایدار و صیانتی بر مدار تدبیر و
دانش

بیژن عالیپور

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

دهه فجر انقالب اس�لامی یادآور مبارزات ملت س��رافراز ایران
برای تحقق سه اصل اساسی «اس��تقالل»« ،آزادی» و «جمهوری
اسالمی» است.
بیتردید یکی از مهمترین جلوههای «استقالل» کشور ،در نحوه
راهب��ری و اداره صنعت نفت پ��س از خروج بیگانگان تجلی یافته و
در چهار دهه گذش��ته به تکامل و تکوین رسیده است .در این مدت
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان پیشگام تولید نفت خام
کشور ،تجربهای ش��گرف از راهی پرفراز و نشیب را پشت سر نهاده
و با اتکا به تدبیر و توان نیروها و اتخاذ تصمیمات راهبردی مدیران،
ت به سالمت گذشته است .صنعتی
از گلوگاهها و گردنههای س��خ 
که در کوران حوادث دوران دفاع مقدس به پختگی الزم رس��ید و با
تحمل شداید ناشی از دشمنی جهان سلطه ،چونان فوالد آبداده ،به
رویین تنی و استواری دست یافت ،در سالهای اخیر ،ضمن گشودن
گرههای کور ناش��ی از اعمال تحریمها ،بر مدار تدبیر و محور دانش،
تولی��د پایدار و صیانتی افزون بر  ۸۰درصد نفت خام ایران را محقق
ساختهاست.
پس از برداشتن تحریم فروش نفت ایران و ایجاد گشایش نسبی
در نقدینگی ،تأمین کاال و امکان س��رمایهگذاری خارجی ،شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب به صورت همزمان سه راهبرد مهم را با
رویکرد کوتاهمدت و میانمدت و با تاثیری درازمدت در دستور کار
قرار داده اس��ت .نخست راهبرد افزایش زودهنگام تولید نفت خام و
گاز به میزان قبل از تحریمها ،به نحوی که متضمن حفظ منافع ملی
و آش��کارکننده اقتدار و توان کشور در عرصههای بینالمللی بوده و
برای پس گرفتن سهم ایران از تولید اوپک هیچ فرصتی را از دست
ندهد .دوم راهبرد تضمین پایداری تولید از طریق تکمیل طرحهای
مع��وق و ناتم��ام با اولوی��ت پروژههای کلیدی روس��طحی بهویژه
تأسیس��ات مرتبط با فرآورش نفت نمکی و تسهیل در انتقال ایمن
نفت و گاز با لحاظ الزامات زیس��ت محیطی بود که این بخش از کار
عمدتا با توجه به گذشت زمان نسبتا طوالنی و تغییر شرایط اجرای
پروژهها ،با چالشهای خاص خود مواجه بوده است .سه دیگر ،برنامه
توس��عه چهار میدان و  ۹مخزن در راس��تای اهداف برنامه ششم و
چشمانداز افزایش تولید نفت به میزان تعیین شده از سوی شرکت
ملی نفت ایران اس��ت که این مهم پس از مذاکرات مفصل و امضای
تفاهمنامههای متعدد با ش��رکتهای صاحبنام و س��رمایهگذاران
خارجی و داخلی ،در قال��ب قراردادهای جدید وزارت نفت در حال
پیگیریاست.
با مروری بر عملکرد یک سال گذشته به صورت مشخص از دهه
فجر سال ۱۳۹۵به این سو ،در مییابیم که ثمربخش بودن مجموعه
فعالیتهای ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ش��رکت های
پنجگانه بهرهبرداری تابع در این مدت ،به تحقق  ۹۹درصدی اهداف
تولیدازابتدایسالجاریمنجرشدهکهحدنصابوشاخصی بسیار
ارزشمند در ارزیابی عملکرد تولید محسوب میشود ،اما آنچه ارزش
این دستاوردها را دوچندان میسازد ،کیفیت انجام کار و فرآیندهای
منجر به این نتایج باش��کوه است که با وجود تمام تنگناهای مالی و
چالشهای خاص تولید از میدانها و تأسیسات قدیمی ،این شرکت
هیچگاه الزامات زیست محیطی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی
خود را از یاد نبرده و از دغدغه توس��عه پایدار و حس��ن همسایگی با
مردمان س��اکن در مناطق نفتخیز فارغ نبوده است که تفصیل آن
در گزارشهای آتی به اطالع مردم ،مس��ئوالن محترم و ذینفعان و
عالقهمندان به صنعت نفت خواهد رسید .از دیگر مباحث قابل طرح
در این مقال ،یادکردی از خلق حماسه بیبدیل مهار آتش و کنترل
فوران چاه  ۱۴۷رگ سفید است که در یک کالم بار دیگر شایستگی
و توان متخصصان ایرانی را در انجام عملیاتی پیچیده و س��ترگ به
نمایش گذاش��ت و در بسیاری از زمینهها در قیاس با عملیاتهای
پیشین ،رکوردهایی تازه برجای نهاد.
به هر روی در آستانه چهارمین دهه از استقرار جمهوری اسالمی
ایران ،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معمار بزرگ انقالب اسالمی،
حضرت امام خمینی (ره) و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا ،ایثارگران
و نقشآفرین��ان انقالب و دفاع مقدس ،الزم میدانم ایام ش��هادت
دخت گرامی پیامبر اسالم ،حضرت فاطمه مرضیه (س) را تسلیت
گفتهواز محضر شریفبانویدوعالم،تعالیوسرآمدیکشوروعزت
و عظمت مردم شریف ایران را در سایه رهبری داهیانه مقام عظمای
والیتمسئلتکنم.

14

شماره 218-217

بینالملل

نیمه اول و دوم بهمن1396

اخبار

اعتراض روسیه به تحریمهای
جدید ازسوی آمریکا

وزیر انرژی روس��یه اع�لام کرد ک��ه تحریمهای جدید
آمریکا علیه مسئوالن این وزارتخانه ،غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مس��کو ،الکساندر نواک،
وزیر انرژی روسیه اعالم کرد :تحریمهای جدید آمریکا ضد
دو نفر از مس��ئوالن وزارت انرژی روس��یه ،غیرقانونی است
و مسکو در این باره از واشنگتن توضیح خواهد خواست.
وی گفت :ما آن را از اس��اس غیرقانونی در نظر میگیریم
و آنها هیچ اس��تداللی ب��ه ما ارائه نکردهاند .م��ا در این باره
توضیحاتی جویا خواهیم شد.
آندری چرزوف ،معاون وزیر انرژی روسیه ،از جمله افراد
افزوده شده به فهرست تحریمهاست.
وی پیش از این ب��ه دلیل دخالت در فروش توربینهای
گازی به شبه جزیره کریمه ،در فهرست سیاه اتحادیه اروپا
قرار گرفته بود.
با این هم��ه ،نواک کارآمدی این تحریمه��ا را رد کرد و
گفت :تحریمها تنها ش��رایطی اضافی برای توس��عه صنایع
داخلی ایجاد میکنند.

خوشبینی اوپک به رشد
تقاضاینفت

اوپک پیشبینی کرد تقاضای نفت در سال جاری
میالدی افزایش مییابد ،اما درباره رشد عرضه نفت از
سوی رقیبان نیز هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ،اوپک اعالم
کرد :به دلیل وضع مناس��ب اقتصاد جهان ،تقاضای
جهانی نفت در سال  ۲۰۱۸میالدی با شتابی بیش از
انتظار افزایش خواهد یافت.
با ای��ن همه ،اوپک در گ��زارش ماهانه خود اعالم
ک��رد :ب��ه دلیل افزای��ش تولید نفت آمری��کا و دیگر
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک ،بازگشت توازن به بازار
نفت زودتر از پیشبینیهای گذشته اتفاق نمیافتد و
در اواخر سال  ۲۰۱۸میالدی محقق میشود.
طبق پیشبینی اوپک ،تقاضای روزانه نفت جهان
در سال جاری میالدی یک میلیون و  ۵۹۰هزار بشکه
رشد خواهد داشت که  ۶۰هزار بشکه بیشتر از برآورد
پیشین این سازمان است.
در گزارش اوپک آمده اس��ت :به تازگی ،توس��عه
اقتصادی مطلوب و مس��تمر در مراکز تقاضای نفت
در جهان ،مهمترین عامل محرک رشد تقاضای نفت

بوده است.
این س��ازمان در گزارش خود اف��زود :پیشبینی
میش��ود حداقل در کوتاهمدت ،ای��ن پیوند نزدیک
میان رش��د اقتصادی و افزایش تقاض��ای نفت ادامه
داشته باشد.
اوپک پیشبینی کرد آمریکا و دیگر تولیدکنندگان
نفت غیر عضو این س��ازمان عرض��ه روزانه نفت خود
را در س��ال  ۲۰۱۸می�لادی یک میلیون و  ۴۰۰هزار
بشکه افزایش میدهند و این مسئله ،بازگشت توازن
به بازار را به تأخیر میاندازد.
این سازمان اعالم کرد :روند مستمر رشد قیمت
نفت از تابس��تان  ۲۰۱۷تا کنون و تمایل به استفاده
از فرصتهای رشد سبب شده است تولیدکنندگان
عم��ده نفت فعالیتهای اکتش��افی خ��ود را هم در
بخش نفت ش��یل و هم در بخش فراس��احلی ،از سر
بگیرند.
اوپک افزود :انتظار میرود بازار تنها در اواخر سال
 ۲۰۱۸میالدی به سوی توازن باز گردد.
طبق اعالم اوپک ،س��طح ذخیرهس��ازی نفت در

توافق اوپک قیمت نفت را حداقل
 ۲۵دالر افزایش داد

وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که توافق جهانی کاهش
تولی��د نفت حداق��ل  ۲۵دالر به قیمت نف��ت در بازارهای
جهانی افزوده است.
به گ��زارش خبرگزاری ایتارتاس از داووس ،خالد الفالح،
وزیر انرژی عربس��تان ،در حاش��یه مجم��ع جهانی اقتصاد
در س��وئیس گفت :ب��ه نظر من ،حداق��ل  ۲۵دالر از قیمت
کنون��ی نفت ،حاص��ل توافق (جهانی کاه��ش تولید نفت)
اس��ت و بیشتر این رش��د قیمت ،نصیب دولتها میشود،
نه شرکتها.
وزی��ر ان��رژی عربس��تان پی��ش از ای��ن اع�لام ک��رده
ب��ود امضاکنن��دگان تواف��ق جهان��ی کاه��ش تولید نفت
(تولیدکنن��دگان عض��و و غیرعضو س��ازمان کش��ورهای
صادرکننده نفت) در صورت تصمیم به خروج از آن در آغاز
س��ال  ۲۰۱۹میالدی ،ای��ن کار را به صورت تدریجی انجام
میدهند ،به گونهای که بازار دچار شوک نشود.
به گفته وی ،احتمال تصمیم به خروج از توافق یاد ش��ده
در نشست آینده تولیدکنندگان نفت ،بسیار کم است.
با این حال ،الفالح اعالم کرد ممکن اس��ت اصالحاتی در
توافق یاد ش��ده انجام شود و ش��اید رقم هدف اوپک درباره
سطح ذخیرهسازی نفت جهان ،تغییر کند.

کش��ورهای صنعت��ی در ماه دس��امبر س��ال ۲۰۱۷
میالدی با  ۲۲میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه کاهش ،به ۲
میلیارد و  ۸۸۸میلیون بشکه رسید که همچنان ۱۰۹
بشکه بیشتر از میانگین پنج ساله است.
گزارش ماهانه اوپک همچنین نشان داد پایبندی
به توافق جهانی کاهش تولید نفت در ماه ژانویه امسال
همچنان مطلوب بود و تولید اعضای این س��ازمان در
این مقطع با هشت هزار بشکه کاهش به  ۳۲میلیون
و  ۳۰۲هزار بشکه در روز رسید.

مروری بر بازار جهانی نفت و بازار فرآوردههای نفتی در آسیا

افزایش برآورد بانک آمریکایی از
قیمت نفت

بانک جیپی مورگان با اس��تناد به رش��د تقاضا ،برآورد
خود را از قیمت نفت در س��ال ج��اری میالدی به  ۷۰دالر
افزایش داد.
به گزارش ش��بکه سی ان بی سی ،بانک جی پی مورگان
ضمن پیشبینی رش��د تقاضای جهانی نفت به دلیل بهبود
شرایط اقتصادی در مناطق گوناگون جهان ،برآورد خود را
از میانگین قیمت ش��اخص نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸
میالدی به  ۷۰دالر افزایش داد.
ای��ن در حال��ی اس��ت که بان��ک آمریکا  -مری��ل لینچ،
میانگی��ن قیمت  ۶۴دالر و بانک گلدمن س��اکس میانگین
قیمت  ۶۲دالر را برای شاخص برنت پیشبینی کردهاند.
ج��ی پی م��ورگان همچنی��ن پیشبینی خ��ود درباره
میانگین قیمت ش��اخص نفت خ��ام آمریکا را با بیش از ۱۰
دالر افزایش به  ۶۵دالر و  ۶۳سنت رساند.
آبهیشک دش��پانده ،رئیس بخش پژوهش نفت در جی
پ��ی مورگان گفت :س��ال  ۲۰۱۸دو نیم��ه متفاوت خواهد
داش��ت؛ در نیمه نخست مسئله اصلی تقاضا و در نیمه دوم
مس��ئله اصلی عرضه اس��ت که در واکنش به رش��د تقاضا،
افزایش خواهد یافت.
وی با اش��اره به عوامل��ی نظیر فعالیت تج��اری فراتر از
انتظار ،رش��د اقتصادی و افزای��ش هزینه مصرفکنندگان،
اع�لام کرد تقاض��ای نفت در نیمه نخس��ت  ۲۰۱۸فراتر از
پیشبینیها خواهد بود .این کارش��ناس انتظار دارد قیمت
نفت در س��ه ماه نخست یا سه ماه دوم این سال به  ۷۸دالر
برای هر بشکه برسد.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

در نخس��تین ماه س��ال  ۲۰۱۸میالدی قیمت نفت رشد داشت ،اما
فرآوردههای نفتی داستان متفاوتی را تجربه کردند.
قیمت جهانی نفت در ماه ژانویه امسال جهش یافت و برای نخستین
بار در س��ه سال اخیر از مرز  ۷۰دالر گذشت که این رشد قیمت ،از چند
عامل بنیادین در بازار ناشی میشد.
به چند دلیل مهم ،تولید نفت ونزوئال از میانه س��ال  ۲۰۱۷میالدی
ت��ا س��ال  ۲۰۱۸حدود  ۳۰۰هزار بش��که در روز کاه��ش یافت .کمبود
س��رمایهگذاری ،تأخیر در پرداخت به عرضهکنندگان کاال و خدمات و
همچنین تحریمهای آمریکا ،از جمله مهمترین دالیل این مسئله بودند.
در ماه دس��امبر سال  ۲۰۱۷میالدی تولید نفت در دریای شمال نیز
کاهش یافت که سبب شد در این ماه عرضه روزانه نفت حدود  ۴۰۵هزار
بشکه کاهش یابد و سطح عرضه در بازار مختل شود.
طب��ق آخرین خبرها ،توافق جهانی کاهش تولید نفت میان اوپک و
غیر اوپک که از آغاز سال  ۲۰۱۷میالدی اجرایی شده بود و تا پایان سال
 ۲۰۱۸تمدیده ش��ده است ،همچنان نقش��ی مهم در روند رشد قیمت
نفتایفامیکند.
اخب��ار امیدوارکننده از بعد تقاضای نفت ،به ویژه افزایش  ۸درصدی
واردات نفت پاالیش��گران مس��تقل چینی در ماه دس��امبر سال ۲۰۱۷
میالدی که به رش��د قیمت نفت در ماه ژانویه کمک کرد ،آماری بس��یار
مثبت درباره س��ود پاالیشی است که میتواند در ماههای آینده نیز دوام
داشتهباشد.
کاهش ارزش دالر آمریکا که مدتی به پایینترین حد خود در  ۱۵ماه
اخیررسیدورونقبیشتریبهبازارهایکاالبخشید،ازدیگرعواملمثبت
در بازار نفت است.
با وجود نشانههای مثبت یاد شده ،تأثیر افزایشی ناشی از اختالل در
تولید نفت در دریای ش��مال ،بهزودی کمرنگ میش��ود و آغاز تعطیلی
پاالیشگاهها برای عملیات نگهداری ،احتمال کاهش توازن در بازار نفت
رابیشترمیکند.
ازسویدیگر،رشدقیمتنفتوضعففصلیتقاضادرهفتههایاخیر
برسودپاالیشیدرمناطقمختلفجهانتأثیرگذاشتهومیتواندموجب
کاهش فعالیت پاالیش��گاهها شود .بنابراین ،اگر هیچ رویداد پیشبینی
نشدهای در کار نباشد ،انتظار میرود در چند هفته آینده قیمت نفت به
آهستگی رو به کاهش بگذارد.

در ماه فوریه امس��ال میتوانیم انتظار داشته باشیم که تفاوت قیمت
شاخص نفت خام برنت با شاخص دوبی کمتر شود ،زیرا بازسازی تولید
نفت در دریای شمال آغاز شده است.
با توجه به فاصله قیمت ش��اخص نفت خام برنت با ش��اخص دوبی،
فاصله قیمت ش��اخص دبلیوتیآی با دوب��ی میتواند فرصت معامالتی
بهتری برای واردات نفت آمریکا به آسیا فراهم کند.
بازار فرآوردههای نفتی آسیا
در ماه ژانویه ،حاش��یه س��ود همه بازارهای فرآوردههای نفتی به جز
فرآوردههای میانی ،کاهش یافت که مؤید ضعف بنیادهای آنها بود.
بنزین روندی خنثی را در ماه ژانویه پشت سر گذاشت ،اما به طور کلی
ش��اهد عرضه باالی آن در چند ماه گذشته بودیم و پیش بینی میشود
در ماه فوریه به وضع کمبود عرضه روزانه  ۲۵۰هزار بش��که باز گردیم .با
توجه به رشد اخیر ذخیرهسازی و تطعیلی برنامهریزی شده پاالیشگاهها
در مناطق مختلف ،پیشبینی میش��ود حاشیه سود پاالیشی بنزین تا
حدی باال برود.
کاهش قیمت الپیجی و ورود حجمی عمده از نفتا به منطقه فشار
زیادی به قیمت نفتا وارد کرد .به دلیل ارزانتر شدن الپیجی ،بسیاری
از مصرفکنندگان در آسیا به جای نفتا از الچیجی استفاده میکنند.
سرما ممکن است سبب شود الپیجی به جای بخش پتروشیمی ،برای
گرمایش مصرف ش��ود و این مس��ئله میتواند قیمت نفتا را در ماههای
آینده بهبود بخشد .نوسان قیمت نفت مطلوبیت نفتا را در بازارها کاهش
میدهد.
س��ود پاالیشی گازوئیل در آس��یا وضع مناسبی دارد .رشد قدرتمند
تقاض��ا در منطقه ادامه دارد و تقاضای هند و چین نقش��ی مهم در بازار
گازوئیل در منطقه ایفا میکند.
مجموع رشد تقاضا در آسیا در ماههای ژانویه و فوریه ،باید حدود۵۵۰
هزار بش��که در روز یا حدود  ۷درصد باش��د .افزون بر آن ،با وجود ضعف
تقاضا ،مزیت معامالتی در اروپا همچنان برقرار است.
سود پاالیشی سوخت جت و نفت سفید نیز نسبتا باال باقی مانده است
و در آغاز سال جاری میالدی ،با فاصله قیمتی باالیی با سطح قیمت خود
در س��ال  ۲۰۱۷میالدی معامله شده است .انتظار میرود سرمای هوا و
تقاضای باال برای نفت سفید در شمال شرق آسیا همچنان در چند هفته
آینده به رشد قیمتها کمک کند.
به دلیل افت تقاضا از س��وی کشتیها و نیروگاهها ،بازار نفت کوره در
آس��یا در چند ماه پیاپی در بدترین وضع خود باقی مانده است .افزایش
محمولههای ارس��الی از اروپا به آس��یا ،تأثیر زیادی بر فضای روانی بازار
داشته است .در بخش ذخیرهسازی ،ذخایر تجاری فرآوردههای سنگین
در سنگاپور افزایش یافت و فشار منفی به بازار را بیشتر کرد.
تا اینجا در س��ال جاری میالدی ،صادرات ناشی از اختالف قیمت به
آسیا از غرب کانال سوئز ،با وجود ضعف چشمگیر فرصتهای آربیتراژ،
همچنان باالست .محمولههای اروپایی ،احتماال به دلیل ضعف تقاضا در
این منطقه ،روانه بازار آس��یا میشوند .همچنان چالشهایی برای بازار
وجود دارد که تأثیر منفی قیمتهای باال بر تقاضا در منطقه و تداوم روند
کاهش واردات در پاکس��تان که سیاستگذاری موجب گرایش بیشتر به
سوختهای پاکتر میشود ،از جمله این چالشهاست.
انتظار میرود با توجه به عوامل بنیادین ،حاش��یه سود نفت کوره در
هفتهه��ای آینده باال برود ،اما همچنان درباره تداوم این روند افزایش��ی
باید محتاط بود.

خرسندی توتال از عملکرد مالی خود
در ۲۰۱۷

مدیر عامل توتال اعالم کرد که این ش��رکت بهزودی گزارش عملکرد خود در
سال گذشته میالدی را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،پاتریک پویان ،مدیرعامل ش��رکت فرانس��وی
توتال ،اعالم کرد :این شرکت از ظرفیت تصاحب شرکتهای بیشتری برخوردار
اس��ت ،اما در س��ال  ۲۰۱۸میالدی بر جذب کامل شرکت مرسک اویل و تکمیل
قراردادهای دیگر ،متمرکز خواهد شد.
وی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت :ما سودآوری فزایندهای
را گزارش خواهیم کرد که فراتر از  ۱۰میلیارد دالر است.
سود خالص توتال در سال  ۲۰۱۶میالدی  ۸میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر بود.
کارشناسان برآورد میکنند سود این شرکت در سال  ۲۰۱۷میالدی ۱۰ ،و ۵۰۰
میلیون دالر بوده باشد.
پویان گفت :ما نباید انضباط خود درباره هزین هها را از دست بدهیم .من همیشه
میگویم که ما نمیتوانیم قیمت نفت را کنترل کنیم و تنها میتوانیم هزینههای
خود را مهار کنیم.
وی همچنین اعالم کرد امروز به دلیل باال بودن تقاضا ،قیمت نفت به حدود۷۰
دالر رسیده ،اما اگر قیمت نفت خیلی باال برود ،تقاضا نیز پایین میآید.
مدیرعام��ل تصریح کرد :با قیم��ت  ۷۰دالر ،تولیدکنندگان آمریکایی دوباره
تولید خود را باال میبرند و این مسئله بر قیمت نفت تأثیر منفی خواهد داشت.

شمار دکلهای حفاری آمریکا به
باالترین حد در  ۳سال اخیر رسید
یک ش��رکت خدمات حفاری اعالم کرد که شرکتهای نفتی آمریکا شمار
دکلهای حفاری خود را به باالترین میزان در حدود سه سال اخیر رساندند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعالم کرد:
شرکتهای نفتی آمریکا در هفته گذشته شمار دستگاههای حفاری خود را با
 ۲۶مورد افزایش به  ۷۹۱دکل رس��اندند که باالترین میزان از ماه آوریل سال
 ۲۰۱۵میالدی تاکنون به شمار میآید.
بیکر هیوز اعالم کرد رشد شمار دکلها در هفته گذشته ،بزرگترین رشد
هفتگی در حدود یک سال اخیر بوده است.
شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا به عنوان شاخصی برای پیشبینی
رشد تولید نفت این کشور در آینده در نظر گرفته میشود.

در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸

عربستان صادرات روزانه نفت خود را افزایش نمیدهد
برخی منابع اعالم کردند عربس��تان در سه ماه نخست سال جاری
میالدی ،حجم صادرات نفت خود را تغییر نمیدهد و در حدود هفت
میلیونبش��کهنگهمیدارد.
ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی ،منابع صنعتی اعالم کردند
با وجود تعطیلی برنامهریزی ش��ده پاالیشگاهها ،عربستان قصد دارد
در س��ه ماه نخس��ت س��ال  ۲۰۱۸میالدی ،صادرات نفت خود را در
حدود هفت میلیون بش��که در روز حفظ کند.

اوپ��ک به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد تولید نفت
ونزوئال در ماه ژانویه امسال به یک میلیون و  ۶۰۰هزار
بش��که در روز رس��ید ،در حالی که گزارش مستقیم
ونزوئال به این س��ازمان نشاندهنده تولید روزانه یک
میلیون و  ۷۶۹هزار بشکه بود.
با اس��تناد به افزایش تولید کش��ورهای غیر عضو
اوپک ،این سازمان برآورد تقاضای جهانی برای نفت
اعض��ای خود را  ۲۳۰هزار بش��که کاهش داد و به ۳۲
میلیون و  ۸۶۰هزار بشکه در روز رساند.

با توجه به تعطیلی پاالیش��گاههای عربس��تان در س��ه ماه نخست
هر س��ال میالدی ،این کش��ور به طور معمول امکان افزایش صادرات
در این مقطع را دارد .با این حال مس��ئوالن س��عودی نمیخواهند با
افزایش عرضه ،روند کاهش ذخیرهس��ازی نفت جهان را مختل کنند.
منابع یادش��ده همچنین اعالم کردند در ای��ن دوره ،تولید روزانه
نفت عربستان حدود  ۹میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز ثابت خواهد
ماند.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل
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چاپمقاالتومطالبارسالیبهنشریهلزومابهمنزلهتایید
دیدگاه نویسنده از سوی نشریه نمیباشد.
نشریهنمایندهاستانیمیپذیرد.
کلیه افراد و داوطلبین در سراس�ر کشور که تمایل دارند
به عنوان خبرنگار افتخاری با نش�ریه تجهیزات صنعت
نفت همکاری کنند با دفتر نشریه تماس حاصل نمایند.

