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نفـت

نیمه اول و دوم دی1396

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ابالغ قدردانی رئیس جمهوری به مهارگران آتش رگ سفید

ماجرای  ٢پسرخاله که در
«سانچی» بودند

نخس��تین سفرش��ان بود اما آخرین سفرش��ان ش��د.
مقصد ،کرهجنوبی بود؛ مقصدی که هرگز نرس��یدند و در
نیمهراه بازماندند« .پوریا» و «س��جاد» دو پس��رخاله ،دو

همدانش��گاهی ،دو رفی��ق و دو همکار بودند .دو پس��ر ٢٢
س��الهای که از بچگی با هم بزرگ ش��دند و با هم تصمیم
گرفتند که با نفتکش سانچی به سفر دریایی بروند.
هر دو از شهرس��تان «نورآباد ممس��نی» استان فارس
بودند ،از روس��تای «تل مشکی» ١٠ .روز از حادثه آتشین
کشتی سانچی در دلتای یانگ تسه میگذرد ١٠ ،روزی که
خانواده  ٣٢دریانورد در بیم و امید بودند؛ امید به بازگشت
پسران ،همسران و پدرانشان.
میگفتند  ٣١خدمه کش��تی در جایی داخل کش��تی
در حال نفس کش��یدن هس��تند و در انتظار امدادرسانی
اما روز یکش��نبه ٢٤ ،دیماه امیدش��ان ناامید ش��د .آتش
نفتکش س��انچی خاموش نشد و ش��علههای آن تا ارتفاع
 ١٠٠متری رسید و این نفتکش سوزان ،در عمق دریا غرق
ش��د .با پایان یافتن تراژدی س��انچی ،مردان دریا در عمق
 ١١٠کیلومتری اقیانوس آرام برای همیش��ه آرام گرفتند
و چشمانتظاری خانوادههایشان با ماتم و اندوه گره خورد.
 ٣پیکر بیجان خدمه کش��تی از غ��ول  ٢٧٤متری بیرون
کشیده شد اما مزار  ٢٩مرد دریا در همان دلتای یانگ تسه
مان��د .حاال خانوادهها ماندهاند بدون هیچ نش��انی از مرگ
عزیزانش��ان .حتی نمیدانند دریانوردانشان چگونه جان
باختند و رازآلود غروب کردند.
«پوریا عیدی» و «س��جاد عبداللهی» دو پس��رخالهای
بودند که در لیس��ت  ٣٢خدمهای کش��تی سانچی حضور
داشتند؛ دو پسرخالهای که در شهرستان نورآباد ممسنی
زندگ��ی میکردند و اصالتا اهل روس��تای «تل مش��کی»
بودند.
دیروز خانوادههای پوریا عیدی و س��جاد عبداللهی در
شهرس��تان ممس��نی برای دو پس��رخاله مراسم گرفتند.
مراسم یادبود بدون خاکس��پاری .محل دفن دو پسرخاله
فرسنگها دورتر از زادگاهشان است؛ جایی در اعماق آب
بین ژاپن و چین .این دوپس��رخاله که از کودکی با یکدیگر
بزرگ شدهاند ،داستان عجیبی دارند .حسینی ،دایی پوریا
و س��جاد  ٢دانشجوی عرشه از دانشگاه خارک که کارآموز
بودند از خوش��حالی دو خواهرزادهاش گفت که نخستین
سفر خود را تجربه میکردند.
چ�را دو پس�رخاله ه�ر دو با هم عازم این س�فر
شدند؟
پوری��ا و س��جاد از بچگی با هم بزرگ ش��دند .هر کاری
میکردند با هم بود .با هم مدرس��ه رفتند ،دانشگاه رفتند،
امتح��ان دادند و در ش��رکت ملی نفتکش قبول ش��دند.
این نخس��تین سفرش��ان بود .هم نخستین سفر دریایی و
هم نخس��تین سفر خارجیش��ان .از آنجا که آخرینسال
دانشگاهش��ان بود دوره کارآموزی را باید میگذراندند .به
همین خاطر با هم تصمیم گرفتند تا به این سفر بروند.
چه رشتهای درس میخواندند؟
س��جاد و پوریا دانش��جویس��ال آخر رشته مهندسی
دریانوردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دریایی خارک
بودند که بهعنوان بورس��یه در شرکت ملی نفتکش ایران
فعالیت میکردند.
سجاد و پوریا امدادگر هاللاحمر هم بودند؟
س��جاد ا ز س��ال  ٩٢-٩٣بود که وارد هاللاحمر ش��د.
م��ن خودم هم ج��زو نیروه��ای هاللاحمر هس��تم .من
خواهرزادههایم را تش��ویق کردم تا وارد هاللاحمر شوند.
پوریا هم عالقه داش��ت و تصمیم داش��ت وارد هاللاحمر
شود .در ماموریتهایی که ما میرفتیم معموال همراهمان
بود .سجاد دورههای مختلف امدادی را گذرانده بود و خودم
بارها با او به ماموریتهای مختلفرفتم .کوهستان و دره و
تپه و کوه همه جا میرفتیم .سجاد در اکثر برنامههای واحد
ادامه در صفحه 10

وزیر نفت :لحظه ای در توانایی شما برای مهار آتش چاه  ۱۴۷رگ سفید تردید نکردم
وزیر نفت ضمن اب�لاغ قدردانی رئیس جمهوری به
مهارگران آتش چاه  ۱۴۷رگ سفید گفت :خدا را شاهد
می گیرم که حتی لحظه ای در توانایی ش��ما برای مهار
این چاه دچار تردید نشدم و مطمئن بودم می توانید آن
را خاموش کنید.
بیژن زنگنه هفتم دیماه پس از بازدید از چاه  ۱۴۷رگ
سفید با بیان این که خداوند به کسانی که صبر می کنند
بدون حساب اجر می دهد ،یادآور شد :شما صبر کردید و
خداوند به شما اجر داده است.
وی ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره  ۲شهید حادثه
رگ س��فید وآرزوی علو درج��ات برای آنه��ا و خانواده
هایش��ان به بازدید خود در روزهای نخستین این حادثه
اش��اره کرد و افزود :در آن بازدید برایم مسلم شد که تیم
مهار چاه  ۱۴۷رگ س��فید ماهر است و می داند چگونه
ب��رای خاموش کردن چاه برنامه ریزی کند .فقط باید به
آنها اعتماد کرد.
زنگن��ه با تاکید براین ک��ه در مدیریت بحران باید در
کنار اعتماد به تیم مس��تقر ،آرامش ایجاد کرد ،ادامه داد:
استرس ،دستپاچگی و آزار در این شرایط معنا ندارد و باید
اجازه داد تیمی که کارش را بلد اس��ت آن را به سرانجام
برساند.
وی با یادآوری نخس��تین سفر خود به رگ سفید در
نخس��تین روزهای این حادثه تصریح کرد :در آن روز بر
رعایت مسائل ایمنی برای مهار چاه تاکید داشتم و عنوان
کردم نمی خواهم حتی یک مو از س��ر کس��ی در جریان
مهار این آتش کم شود.
وزیرنف��ت ادامه داد :الحمدا ..ش��ما این کار را کردید،
دس��ت شما درد نکند و خدا به ش��ما قوت دهد .از طرف
آقای رئیس جمهوری ،دولت و خودم از ش��ما برای مهار
این آتش قدردانی می کنم.
زنگن��ه با بیان این که ب��رای مهار این چاه خیلی ها از
جمله دولت ،مجلس به خصوص کمیسیون انرژی به ما
کمک کردند ،گفت :هیچک��س در زمان انجام عملیات
برای مهار چاه ما را اذیت نکرد ،البته توضیح خواس��تند

که طبیعی اس��ت اما در کنار ایجاد آرامش از ما حمایت
کردند که نتیجه داد.
وی با بیان این که شرکت ملی حفاری ایران و شرکت
مناط��ق نفتخیز جنوب در این عملی��ات و در کنار هم
بس��یار خوب کار کردند ،افزود :خاموش ش��دن چاه رگ
سفید نتیجه تالش جمعی بود ،هیچکس در این عملیات
به دنبال این نبود کار را به نام مجموعه خود تمام کند بلکه
همه به دنبال خاموش کردن چاه بودند.
همه قهرمانید
وزیر نفت به پیام روز گذشته خود برای مهار آتش چاه
 ۱۴۷رگسفیداشارهکردوگفت:همانگونهکهدرآنپیام
نوشتم همه شما قهرمانید و ما به یک قهرمان نیاز نداریم.
همه زحمت کشیدند و دست همه را برای انجام این کار
بزرگ که با سرعت و به موقع انجام شد ،می بوسم.
زنگنه ادامه داد :هیچکس در انجام این عملیات لحظه
ای کوتاهی نکرد و همه با عشق و فداکاری برای سربلندی
نظام جمهوری اسالمی ایران تالش کردند.
وی با بیان این که ف��داکاری فقط برای دوران جنگ

و بح��ران نیس��ت ،تاکید کرد :ف��داکاری در هر برهه ای
نیاز اس��ت .با فداکاری است که می توان کشوری موفق
و سربلند ساخت .در روزهای نخست فوران چاه ۱۴۷رگ
س��فید که به منطقه آمدم فقط بوی شرافتمندی دوران
دفاع مقدس را در بچه ها احساس کردم  ،این بو هم اکنون
نیز احساس می شود که انرژی مثبت می دهد.
وزیر نفت با بی��ان این که عده ای هم در هنگام انجام
عملیات ش��ما را اذیت کردند و گفتند نمی توانید چاه را
خاموش کنید،تصریح کرد :خدا را ش��اهد می گیرم که
حتی لحظه ای در توانایی شما برای مهار چاه دچار تردید
نشدم و مطمئن بودم می توانید آن را خاموش کنید .پای
اعتماد به شما هم تا لحظه خاموش شدن آن ایستادم.
زنگنه تاکید کرد :انجام عملیات مهار چاه از سوی عده
معدودی از شرکتها در جهان انجام می شود که الحمدا..
شما هم این کار بزرگ را به سرانجام رساندید.
ضرورت سختگیری مدیران صنعت نفت در
مسائل ایمنی
وزی��ر نفت ب��ار دیگر ضمن قدردان��ی از تیم مهار

آتش  ۱۴۷رگ س��فید یادآور ش��د :خوش��حالم این
اتف��اق همزمان ب��ا روز مب��ارک میالد امام حس��ن
عس��گری(ع)بهثمرنشس��ت.
زنگنه با بیان این که همه ش��ما قهرمانان صنعت
نفت هس��تید و به وجود چنین مردانی برای آینده و
ادام��ه کار صنعت نفت نیاز داریم ،افزود :ان ش��اء ا..
قدمهایتان ثابت و اراده هایتان مس��تحکم باشد .من
به داش��تن همکارانی مثل ش��ما افتخار می کنم و ان
ش��اء ا ..بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی ادامه داد :وقت آن رسیده است تا علت حادثه
ب��ا دقت و ب��دون در نظر گرفتن مالحظات بررس��ی
ش��و.د
وزیر نفت بر ضرورت بازنگری دستورالعمل ایمنی
در صنع��ت نفت برای جلوگیری از وقوع حادثه تاکید
ک��رد و گفت :تجهیز ک��ردن صنعت نفت برای مقابله
ب��ا حوادث احتمالی چه در دریا که بس��یار نگران آن
هستم و چه در خشکی باید در دستور کار قرار گیرد.
زنگن��ه با بیان این ک��ه به احتمال ف��راوان دلیل
حادثه رگ سفید استفاده از تجهیزات غیر استاندارد
بوده اس��ت که متاس��فانه سبب ش��د جان  ۲همکار
عزیزمان را از دست بدهیم،تصریح کرد :صنعت نفت
با س��ه عنصر خطرناک آتش ،موادسمی و فشار سیال
س��رکار دارد که برای مقابله با آن باید از به کار بردن
تجهیزات غیر اس��تاندارد پرهیز کرد.
وی تاکید ک��رد :مدیران صنعت بای��د در رعایت
مس��ائلایمنیبس��یارس��ختگیرباش��ند.
وزیر نفت علت س��فر خود به رگ س��فید را صرفا
تقدیر و تش��کر از مهارگران آت��ش  ۱۴۷اعالم کرد و
گفت :می دانم بعضی از افراد برای مهار آتش  ۴۰الی
 ۵۰روز ب��ه خانه هایش��ان نرفتند ،کس��ی نمی تواند
جواب این فداکاری ش��ما را جز خدا بدهد.
چ��اه  ۱۴۷رگ س��فید هفتم آبانم��اه دچار آتش
س��وزی ش��د و پس از  ۵۸روز تالش ش��بانه روزی،
پنجم دیماه فوران و آتش آن مهار ش��د

ضرورت همکاری پژوهشگاه نفت با دانشگاهها و
مراکزتحقیقاتی

وزیر نفت در بهرگان:

پیگیری برای رفع مشکالت کارکنان قراردادی
صنعت نفت ادامه دارد
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت بر ضرورت همکاری
گسترده و مستمر این مجموعه با دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی به منظور افزایش کیفیت خدمات فناورانه
پژوهشگاه تاکید کرد.
جعفر توفیقی دیروز در مراسم معارفه سرپرست
معاونت برنامهریزی پژوهشگاه صنعت نفت ،عنوان
ک��رد :در صحن��ه رقابت ،کیفیت کااله��ا و خدمات
اهمیتی بهسزا دارد و دسترسی به باالترین کیفیت،
مس��تلزم یادگی��ری ،آموزش و همکاری گس��ترده
و م��داوم با دانش��گاهها و مراک��ز تحقیقاتی معتبر
دنیاست.
وی افزود :همه کارکنان پژوهش��گاه صنعت نفت،
در مس��یر پر فراز و نشیبی که برای تبدیل پژوهشگاه
به یک نشان ملی طی شده است ،سهیم هستند و این
مشارکت باید در مسیر بهبود مستمر و ارتقای جایگاه
حقیقی پژوهشگاه ادامه یابد.
توفیق��ی با تاکید بر اینکه حضور پژوهش��گاه در
عرصه مل��ی و بینالمللی باید ب��ا بهرهگیری از همه
ابزاره��ا و امکانات محیطی صورت گی��رد ،ادامه داد:
پژوهشگاه سازمانی ماموریتگرا محسوب میشود و
ماموری��ت اصلی آن تزریق دانش و فناوری به صنعت
نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی و دیگر صنایع مرتبط
است.

وی سرعت را از دیگ ر محورهای عرصه رقابت خواند
و گفت:دنیای امروز ،دنیای سرعت است و تبدیل علم
به ثروت که از مس��یر فناوری میگذرد بسیار اهمیت
دارد .دلی��ل اصلی ایجاد ش��رکتهای دانش بنیان و
پارکهای علم و فناوری ،افزایش س��رعت در تبدیل
دانش به فناوری و تجاریسازی ایدههاست.
رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت با تاکید بر اینکه
تقلیل بوروکراس��ی ،یکی از مع یارهای کاهش زمان
در انج��ام پروژههاس��ت ،ادامه داد :ارائ��ه خدمات به
بازارهای هدف با کمتری��ن زمان و قیمت و باالترین
کیفیت ،از ارکان ورود به میدان رقابت اس��ت و برای
بهرهمندی از فرصتها ،باید اصل بوروکراسیزدایی را
که در اکثر ش��رکتهای پیشرو در دنیا اجرا میشود
عملی ساخت.
توفیقی خاطرنش��ان کرد :ای��ن مرکز تحقیقاتی
و بینالملل��ی از صالحی��ت و شایس��تگی بس��یاری
برخ��وردار اس��ت و میتواند با ارتق��ای جایگاه خود،
تکیهگاه مناسبی برای صنعت نفت باشد.
بر اس��اس ای��ن گزارش ،مراس��م معارف��ه احمد
فرمهین��ی فراهانی ،سرپرس��ت معاونت برنامهریزی
پژوهشگاه صنعت نفت و تودیع محمد حمید ایجازی،
معاون س��ابق برنامهریزی این مجموعه ،دیروز (۱۹
دیماه) در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

وزیر نف��ت گفت :به دنبال کاره��ای تبلیغاتی
نیس��تم و از هر تالشی که منجر به بهبود و ارتقای
سطح کیفی کارکنان قراردادی صنعت نفت شود،
دریغ نمی کنم.
بی��ژن زنگنه پس از بازدی��د از منطقه عملیاتی
رگ سفید ،در منطقه عملیاتی بهرگان حاضر شد
و بر توسعه همه جانبه در این منطقه تاکید کرد.
وی گف��ت :وزارت نف��ت به ط��ور جدی پیگیر
برط��رف کردن مش��کالت کارکنان ق��راردادی و
کارکن��ان مناطق عملیاتی صنع��ت نفت از جمله
کارکنان شرکت نفت فالت قاره است.
وزی��ر نفت عنوان ک��رد :وزارت نفت همواره در
حوزه عمل به مس��ئولیتهای اجتماعی پیش��رو
بوده و مدیریت کمک به عمران مناطق نفتخیز نیز
تاکنون اقدامات ارزش��مندی در این زمینه انجام
داده است.
وی افزود :تاکنون دهها جلس��ه برای بررسی و
برطرف کردن مشکالت مردم بومی منطقه برگزار
و کارهای بس��یار خوبی نیز انجام ش��ده اما از آنجا
که حجم مشکالت بسیار زیاد است شاید برطرف
کردن آن از توانایی یک وزارتخانه خارج باشد.
به گفته وی ،وزارت نفت هماکنون با چالشهای
بیش��ماری از جمله کمبود نقدینگی روبهروست و

امیدواریم با بهبود وضع اقتصادی کش��ور ،شرایط
صنعتنفتنیزتغییرکند.
زنگنه با بیان این که وزارت نفت پیگیر برقراری
عوارض آالیندگی و اختصاص آن به مناطق نفتخیز
اس��ت ک��ه در ص��ورت تحقق این موض��وع بخش
عمدهای از مش��کالت این مناطق برطرف میشود،
به مش��کالت کارکنان اقماری اش��اره کرد و گفت:
پیگیری مش��کالت معیش��تی کارکنان قراردادی
صنعت نفت بهویژه در مناطق عملیاتی و ش��رکت
نفت فالت قاره ب ه طور جدی در دس��تور کار است.
بنده در این زمینه به دنبال کارهای تبلیغاتی نیستم
و از هر تالش��ی که منجر به بهبود و ارتقای س��طح
کیفی کارکنان قراردادی نفت شود ،دریغ نمی کنم.
زنگن��ه از هم��ه کارکنان صنعت نف��ت بهویژه
کارکن��ان مناطق عملیاتی که با همه س��ختیها و
دشواریها با عالقمندی و جدیت کار خود را انجام
میدهند قدردانی کرد.
بر اس��اس اعالم ش��رکت نفت فالت قاره ایران،
غالمرض��ا تاجگردون ،رئیس کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس نیز در این جلس��ه گفت :کمیسیون
تلفیق در زمینه ارتقای معیشت کارکنان قراردادی
نف��ت آمادگی جدی دارد و امیدواریم با کمک آقای
زنگنه مشکالت آنان را حل کنیم.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

با اتمام  ۲دوره دوساله فعالیت عادلی در جیییسیاف

دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز تحویل یوری سنتورین شد

وظیفه مدیران
حفظ آمادگی
نیروی انسانی
است

مع��اون وزیر نف��ت در امور گاز گفت :مدی��ران باید با
خالقی��ت و ن��وآوری روشه��ای نوینی در نگه��داری از
تاسیسات و حفظ آمادگی نیروی انسانی سازمانی داشته
باشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ،حمیدرضا
عراق��ی ،در جمع مدیران گاز خراس��ان رضوی ،با تاکید
ب��ر لزوم توجه به موضوع ن��وآوری و خالقیت ،اظهار کرد:
انسانهای خالق ،با تفکر خود ،نوآوری میکنند و تجسم
آنان سبب تغییر و بهبود امور میشود.
وی با بی��ان اینکه وظیفه مدی��ران ،خلق روشهای
جدید برای نگهداری تأسیسات و حفظ آمادگی نیروهای
انسانی اس��ت ،ادامه داد :خالقیت و کارآیی ویژگی اصلی
الزم برای مدیران است ،بنابراین برای تغییر باید ابتدا باور
کنیم که هر کاری را به بهترین نحو ممکن انجام میدهیم
و در ادامه ،نگران تغییر نباشیم.
مع��اون وزیر نفت در امور گاز گفت :عادت کردن به هر
موضوعی اجازه تغییر ،تحول و خالقیت را از انسان سلب
میکند؛ زیرا نوآوری و خالقیت نیازمند جرات و شهامت
است.
وی با اش��اره به نزدیک بودن زمان پای��ان پروژههای
گازرس��انی روستایی و شهری کش��ور تصریح کرد :امروز
وظیف��ه مدیران ،خلق روشهای جدی��د برای نگهداری
تاسیس��ات و حفظ آمادگی نیروهای انسانی در سازمان
است.
عراقی ضمن بازخوانی آیه «والتین و الزیتون» از قرآن
مجیدگفت:بهرهوریبایدشبیهدرختانجیرباشد؛یعنی
کمترینهزینهوبیشترینمحصولرابدهد،محصولیکه
برای استفاده همگان باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به این که همکاری
و تعامل خوب مدیران ،زمینهس��از بهرهمندی و افزایش
رضایتمندی جامعه از عملکرد ش��رکت ملی گاز است،

گاز
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اظهارکرد:استانخراسانرضویدارایمجموعهایکامل
از زنجیره گاز طبیعی ش��امل استخراج ،پاالیش ،انتقال و
توزیع اس��ت که ای��ن مهم نیازمند هم��کاری تنگاتنگ
مدیران این سه مجموعه برای تامین و پایدار گاز مناطق
شرقی کشور است.
وی در ادام��ه اف��زود :به لطف خ��دا و تعهد و تخصص
کارکن��ان صنعت گاز هم اکنون ش��اهد رش��د روزافزون
فعالیتهایسازمانیدربخشهایمختلفهستیم.
پیشبرد اهداف سازمانی در سایه تعامل خوب مدیران
و کارکنان
حمید فانی ،مدیرعامل ش��رکت گاز استان خراسان
رضوی نیز در این نشست اظهار کرد :امسال عهد کردهایم
روزانه  ۲روس��تا را گازرس��انی کنیم بنابراین سال آینده
شاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز روستایی استان به باالی۹۵
درصد خواهیم بود و پس از آن نیز به س��مت کیفی شدن
خدمات حرکت خواهیم کرد.
مدیرعاملشرکتگازاستانخراسانرضوی،راهاندازی
س��امانه تلفنی بدهکاران ،طراحی و پیاده س��ازی اتاقک
خودروهای امدادی ،اس��تفاده از فناوری «جی آی اس»
در ارائه خدمات س��ریع به مش��ترکان ،واگذاری خدمات
دوازدهگانه به دفاتر پیش��خوان ،تدوین اس��تانداردهای
آموزشی ،بازاریابی سه هزار صنعت ،اجرایی شدن جوش
به سبک بادفیوژن ،بکارگیری سامانههای «جیاسام» و
«آرافآیدی» در جایگاههای عرضه سیانجی ،افزایش
کمیوکیفیفعالیتهایبهداشت،ایمنیومحیطزیست
( ،)HSEراه اندازی «جیپیاس» س��امانههای امداد در
بستر بیسیم ارتباط مستقیم با مشترکان از طریق سامانه
تلفن��ی  ۳۷۰۷۴مرکز ارتباطات مردمی و تدوین کتب با
مص��رف بهینه و ایمن گاز طبیعی برای دانش آموزان را از
مهمترین اقدامات انجام ش��ده از سوی این شرکت و برای
افزایش رضایت مشترکان اعالم کرد.

چهار س��ال فعالیت محمدحسین عادلی در مجمع
کش��ورهای صادرکننده گاز (جیییسیاف) بهعنوان
دبیرکل ،روز یکش��نبه ۳۱ ،دس��امبر (دهم دیماه) به
پایان رسید و وی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به
دبیرکل روسی این مجمع تحویل داد.
اعض��ای مجم��ع کش��ورهای صادرکنن��ده گاز
(جیییس��یاف) در نوزدهمین نشس��ت وزارتی این
مجم��ع در  ۱۲مهرم��اه (چهارم اکتبرم��اه) با اکثریت
آرا یوری س��نتورین روس را بهعن��وان دبیرکل جدید
این س��ازمان برگزیدند ،وی س��وم ژانویه و پس از پایان
تعطیالت کریسمس کارش را در دبیرخانه این مجمع
آغاز می کند.
دبیرکل ایرانی مجمع کشورهای صادرکننده گاز که
در  ۲دوره دبیرکلی خود در این مجمع توانست این نهاد
بینالمللی را به دنیا معرفی کند در چهار س��ال فعالیت
خ��ود اقدامهای مهمی انجام داد ک��ه از جمله آنها می
توان به ارائه سند چشم انداز بازار گاز جهان در دو هفته
گذش��ته که پیش بینی بازار گاز را در میان و بلند مدت
تا س��ال  ٢٠٤٠برآورد میکند ،انتشار نخستین بولتن
آمار س��االنه در ماه دسامبر که آمار مربوط به حوزه گاز
همه کش��ورهای عضو جیییس��یاف شامل میشود،
اشاره کرد.

با مدیریت دبیرکل ایرانی جیییس��یاف نخستین
س��مینار بین المللی این مجمع نی��ز  ۲۲نوامبر ۲۰۱۷
با اس��تقبال گس��ترده وزیران عضو جیییس��یاف در
سانتاکروزبولیویبرگزارشد.
محمدحس��ین عادلی درباره مهمترین برنامههای
آینده این نهاد بینالملیی به ش��انا گفت :همکاری بین
کشورهای صادرکننده گاز در سه زمینهایجاد شاخص
قیمت گاز ،راهبرد بازاریابی گاز و محیط زیس��ت آغاز و
جلسههای متعددی برای آن برگزار شده است.
وی با بیان این که در هریک از زمینههای فوق بهویژه
درچگونگیایجادشاخصقیمت،پیشرفتهاییصورت
گرفته است ،بر ضرورت توجه به این موارد تاکید و اظهار

ک��رد :امیدوارم در این س��ه زمینه مجمع کش��ورهای
صادرکننده گاز به نتیجه برسد و از این طریق بتواند اثر
خود را بر بازار جهانی گاز دو چندان کند.
اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز  ۴۴درصد
از تولید گاز جهان ٦٧ ،درصد از ذخایر گازی جهان۶۴ ،
درصد از انتقال گاز با خط لوله و  ۶۶درصد از تجارت گاز
طبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.
کش��ورهای الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه استوایی،
ایران ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،روس��یه ،ترینیداد و توباگو،
ونزوئال و امارات ١٢ ،عضو اصلی جیییسیاف هستند
و هلن��د ،نروژ ،عراق ،عمان ،پ��رو و آذربایجان به عنوان
اعض��ای ناظر در مجم��ع کش��ورهای صادرکننده گاز
شرکتمیکنند.
ش��یخ تمیم بن حمد بن خلیف��ه آل ثانی ،امیر قطر
نیز  ۲۱آذرماه ضمن قدردانی از محمد حس��ین عادلی
و دستاوردهای برجس��ته این نهاد در چهار سال اظهار
ک��رده بود :مجمع کش��ورهای ص��ادر کنن��ده گاز در
س��الهای اخیر هر روز پیش��رفت کرده و امروز به یک
سازمان جهانی با اعتبار بدل شده است.
امیر قطر همچنین از اقدامهای مختلف دبیرخانه از
جمله تولید بیش از  ٦٠گزارش و تحقیق در باره بازار گاز
جهان و نیز چشم انداز بازار گاز دنیا قدردانی کرد.

معاون وزیر نفت:

 ۷۷درصد از روستاهای استان خراسان از نعمت گازطبیعی بهره مند شدند

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به این که با افتتاح
پروژههای گازرسانی به استان خراسان حدود ۷۷درصد
از روس��تاهای این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند
می شوند ،اظهار کرد :تا پایان امسال این رقم به بیش از
 ۸۰درصد افزایش مییابد.
حمیدرضا عراقی در آیین افتتاح پروژه گازرسانی به
شهرهای خراسان رضوی و بهرهبرداری از خطوط انتقال
گاز جدید در این منطقه که با حضور اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد ،گفت :از این که
دولت همواره کمک حال ش��رکت مل��ی گاز ایران بوده
سپاس��گزارم و از آنجا که گاز محور توس��عه است بدون
پش��تیبانی دولت نمی توانست به موفقیتهای کنونی
دس��ت یابد .وی افزود :نهضتی که اکنون در ش��رکت

مل��ی گاز به وجود آم��ده در دولت آق��ای روحانی آغاز
ش��ده و ادامه یافته اس��ت که منجر به رش��د چشمگیر
موفقیتهای صنعت گاز کش��ور میشود .عراقی ادامه
داد :در این مدت سه هزار کیلومتر خط انتقال گاز ایجاد
ش��ده یعنی  ۳۵هزار کیلومتر خط انتقال فشار قوی در
ابتدای دولت یازدهم اکنون به  ۳۸هزار کیلومتر رسیده
و افزایش  ۹درصدی را در این زمینه نشان میدهد.
رشد ۱۱درصدی ایستگاههای تقویت فشار
مدیرعاملشرکتملیگازدربارهایستگاههایتقویت
فشاراظهارکرد:پارسالپنجایستگاهتقویتفشارتوسط
معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد که تعداد آنها در
دولتکنونیبه ۸ایستگاهمیرسددرحالیکهدرابتدای
دولت یازدهم تعداد کل ایستگاه های تقویت فشار تنها

هفت ایس��تگاه بود و افزایش ایستگاه های تقویت فشار
به  ۱۸عدد در طول مدت چهار س��ال امری بیس��ابقه
است که نش��ان دهنده رشد  ۱۱درصدی ایستگاههای
تقویتفشاراست،همچنینتاکنون ۳۲توربوکمپرسور
به تعداد کلی آنها افزوده شده است.
وی درب��اره بهرهمن��دی نیروگاهه��ا از نعم��ت گاز
طبیعی توضیح داد :در دی ماه س��ال  ،۱۳۹۲نیروگاهها
 ۳۰میلیون مترمکعب گاز اس��تفاده میکردند و بیش
از  ۹۰میلی��ون مترمکعب گازوئی��ل و مازوت در اختیار
نی��روگاه ها ق��رار می گرفت اما امروز ای��ن رقم به ۱۴۰
میلیون مترمکعب گاز طبیعی افزایش یافته که این امر
نشان دهنده صرفه جویی  ۵۰میلیون دالری در مصرف
نیروگاههاست.
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هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت
پتروشیمی اسفندماه برگزار میشود

هش��تمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با شعار «سازمان
سرآمد ،زمینه ساز تحول اقتصادی» اسفندماه امسال برگزار میشود.
علی محمد بس��اق زاده ،رئیس ش��ورای سیاستگذاری جایزه تعالی
پتروش��یمی با تاکید بر اهمیت جایزه تعالی در مس��یر پیش��رفت این
صنعت اظهار کرد :مدل جایزه تعالی صنعت پتروشیمی یک مدل معتبر
جهانی برای بررس��ی و ارزیابی وضع مدیریتی و عملکرد ش��رکتها به
ش��مار میرود که تاکنون هفت دوره آن در کشور با مشارکت گسترده
شرکتهای پتروشیمی برگزار شده است.
وی افزود :مجتمعها و طرحهای پتروش��یمی در جایزه سرآمدی و
تعالی امسال همانند س��الهای گذشته نقشی پررنگ و تعیین کننده
خواهند داشت و امید است که این جایزه سبب تحرک و پویایی بیشتری
در سطح مجموعه شرکتهای پتروشیمی شود.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد :حضور
موفق ش��رکتهای پتروش��یمی در عرصه های مختلف سبب شده تا
فعاالن در این صنعت پیش��رو با ش��تاب گام به سوی تعالی و پیشرفت
برداش��ته و با هدف حضور قدرتمن��د در عرصههای مختلف ،کمیت و
کیفیت فعالیتهای خ��ود را با برنامه ریزیهای جامع و دقیق افزایش
دهند.
بس��اق زاده با اش��اره به این که برگزیدگان صنعت پتروشیمی پس
از ارزیابی در مدل تعالی وزارت نفت ،تحت ارزیابی کش��وری س��ازمان
استاندارد نیز قرار خواهند گرفت ،اظهار کرد :پارسال در ارزیابی وزارت
نفت شرکتهای پتروشیمی توانستند رتبه های باالیی کسب کنند.
نتایج جایزه تعالی امسال در هفته نخست اسفندماه مشخص خواهد
شد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی:

پتروشیمی موفقترین صنعت ایران
پس از انقالب اسالمی است

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

ضرورت توسعه شتابان صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر شتاب گیری هرچه
بیشتر توسعه این صنعت در کشور گفت :این شرکت از سرمایه گذاران
طرح های توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی
بر پارسیان حمایت می کند.
س��یدرضا نوروززاده ،در دیدار با مهدی کرباس��یان ،رئیس هیئت
عامل ایمیدرو با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی در سواحل
جنوبی کش��ور به دلیل وجود زیرساخت های الزم اظهار کرد :سرمایه
گ��ذاری و تامین مالی طرح های توس��عه ای در منطقه ویژه اقتصادی
صنایع انرژی بر پارسیان می تواند منجر به تحول در این منطقه شود.
وی با اش��اره به حمایت ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه
گذاران در طرح های توس��عه ای منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع انرژی
بر پارس��یان ،ادامه داد :کارگروه ویژه این طرح باید مسائل را با جدیت
دنبال کند و تالش بیش��تری برای رفع موانع انجام دهد تا طرح جامع
منطقه نهایی شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی تصریح ک��رد :درباره
توس��عه صنعت پتروشیمی نباید درنگ کرد و فعالیت های توسعه ای

باید شتاب بگیرد.
زمینههای الزم برای توسعه منطقه پارسیان فراهم است
مهدی کرباس��یان ،رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در این جلس��ه
از مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی درخواس��ت کرد تا با
هماهنگی ب��ا وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد
را که باید برای آنها مجوز قانونی کسب شود را پیگیری کند تا سرمایه
گذاران با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی به توانایی های ش��رکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک
پاس��ارگاد برای ساخت بخش پتروش��یمی منطقه اشاره کرد و گفت:
س��رمایه و تجربه مس��یر توس��عه این منطقه را هم��وار خواهد کرد و
زمینههای الزم برای فعالیت فراهم است.
رئی��س هیئت عامل ایمیدرو افزود :در ص��ورت نیاز آماده واگذاری
بخش پتروش��یمی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به
وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستیم.
کرباس��یان ادامه داد :چند ش��رکت معتبر و چن��د ملیتی اروپایی
خواستار سرمایه گذاری و حضور در بخش پتروشیمی منطقه شده اند
که با نهایی ش��دن طرح جامع ،مذاکره با این ش��رکت ها به طور جدی
دنبال خواهد شد.
آمادگی شرکت پتروشیمی خلیج فارس برای حضور در
پارسیان
عادل نژادس��لیم ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز با
تاکید بر اهمیت منطقه پارسیان اظهار کرد :تأمین خدمات جانبی نظیر
آب برق و بخار ،خوراک و فاینانس باید با همکاری تمامی متولیان امر
در این منطقه به جد پیگیری شود.
منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع انرژی بر پارس��یان در محدوده ای
افزون بر  ۱۰هزار هکتار در شهرس��تان پارس��یان هرمزگان واقع شده
و تحت نظارت و مدیریت س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) اداره می ش��ود .شهرس��تان پارسیان در غرب
استان هرمزگان و ۳۰کیلومتری عسلویه واقع شده است.

تولید مجتمعهای پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب افزایش یافت

نتیجه مناقصه واحد اتان کراکر
پتروشیمی بندرامام امسال
مشخص میشود

مدیرعامل پتروش��یمی بندرامام از مشخص شدن نتیجه مناقصه
واحد اتان کراکر این مجتمع تا پایان امسال خبر داد.
رضا امیری با اش��اره به این که روند تولید در پتروشیمی بندر امام
از ابتدای س��ال  ۹۶تاکنون نسبت به دوره مشابه پارسال پنج درصد
رشد داشته است ،اظهار کرد :این موضوع نشان از تمرکز این مجتمع
روی بحث تولید و تامین مناسبتر خوراک NGLاست.
وی در باره طرحهای توسعهای که پتروشیمی بندر امام به منظور
بهینه س��ازی تولید در س��ال  ۹۶آغاز کرده است ،گفت :طرح تصفیه
خان��ه مرکزی برای بازیافت روزانه  ۳۰ه��زار متر مکعب آب در حال
ساخت است.

مدیرعامل پتروش��یمی بندر امام ادامه داد :قرارداد تغییر فرآیند
واحد کلر آلکاریک نیز که پارسال از مدار خارج شده بود امضا شده و
امیدواریم تا  ۲۶ماه آینده به نتیجه برسد.
امی��ری افزود :ط��رح مطالعاتی افزایش ظرفی��ت واحد MTBE
(متیل ترش��ری بوتیل اتر) پتروش��یمی بندر امام با ظرفیت اس��می
 ۵۰۰تنی در دس��تور کار اس��ت .این واحد بیش��تر از  ۳۶۲هزار تن
تولید داش��ته اس��ت که امیدواریم بعد از رفع محدودیتها به تولید
۱۰۰درصدی ظرفیت دست یابیم.
وی ط��رح تامین خ��وراک  ۳۲۰۰ NGLو واحد ات��ان کراکر را از
پروژههای توس��عه ای پتروش��یمی بندر امام عن��وان و تصریح کرد:
امیدواریم تا پایان امس��ال برنده مناقصه واحد اتان کراکر مشخص و
کار آغاز شود و شاهد تحولی بزرگ در تامین خوراک باشیم.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در باره برنامه جذب سرمایههای
خارجی در طرحهای این شرکت گفت :پروژه الفین اتان کراک ر �EP
 ECFاس��ت یعنی فاینانس نیز در آن دیده ش��ده است .حال آن که
بحث فاینانس از س��وی کره جنوبی ،چین ،ژاپن یا اروپا تامین ش��ود
مس��ئله ای است که پس از مشخص شدن کنسرسیوم برنده مناقصه
قابل مذاکره است.
در  ۸ماه نخست امسال

ارزش محصوالت صادراتی پتروشیمی
خارک از  ۲۴۶میلیون دالر گذشت

س��خنگو و عضو اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروش��یمی با بیان اینکه صنعت پتروش��یمی ایران ،صنعتی جهانی
اس��ت و در بازارهای دنی��ا حرفهای زیادی برای گفت��ن دارد ،گفت:
پتروشیمی موفقترین صنعت ایران پس از پیروزی انقالب است.
س��یدحمید حس��ینی در نشس��ت خب��ری مس��ئوالن اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی ،با اشاره به اینکه
نقش ایران در بازار قیر منطقه بینظیر است ،گفت :ایران در صنعت قیر
آسیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد و ما هم اکنون پنج درصد بازار
جهانی این فرآورده را در اختیار داریم.
س��خنگوی اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی با بیان اینکه بازار قیر دنی��ا ،بازاری  ۱۱۰میلیون تنی در
دنیاست ،افزود :صادرات قیر ایران در ماههای گذشته کاهش یافته که
باید با تدابیری این کسری صادرات را جبران کنیم.
وی در ادامه به موفقیتهای صنعت پتروشیمی اشاره و تصریح کرد:
صنعت پتروش��یمی ایران ،یکی از موفقتری��ن صنایع پس از پیروزی
انقالب اس��ت ،این صنع��ت ،صنعتی جهانی اس��ت و در بازارهای دنیا
حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
حس��ینی عنوان کرد :توس��عه صنعت پتروش��یمی نیازمند جذب
سرمایه است ،اگر خواهان استفاده از برجام و جذب سرمایه هستیم باید
بیش از پیش از فرصتهای پیش رو در اقتصاد کشور استفاده کنیم.
وحید ش��یخی ،رئیس کمیس��یون قی��ر اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی نیز در این نشست با بیان اینکه
سولفور داخل قیر ایران سبب شده است تا این محصول کیفیت خوبی
داشته باش��د ،گفت :برخی واحدهای قیرسازی در کشور با مشکالتی
روبهرو هستند که باید به رفع مشکالت آنها اقدام کرد.

مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی با اش��اره به افزایش  ۲۰تا ۳۰
درص��دی تزری��ق اتیلن به خ��ط لوله اتیلن
غرب اظه��ار کرد :با تحقق این امر ،افزون بر
افزایش تولید پلیمرها ب��ا گریدهای متنوع
واحدهای پتروش��یمی در مس��یر این خط
لوله ،همه واحدها نس��بت به پارسال تولید
بیشتری دارند.
علی محمد بس��اق زاده در ب��اره افزایش
تولی��د مجتمعه��ای واقع در مس��یر خط
لول��ه اتیلن غرب گف��ت :به عن��وان نمونه،
پتروشیمی لرستان برای نخستین بار بیش
از  ۱۱۷درص��د ظرفیت اس��می خود تولید
داشته اس��ت که این موضوع به دلیل تامین
خوراک و کاتالیس��ت ،تغییر فرآیند تولید و
استفاده از رآکتورهای موازی صورت گرفته
اس��ت و یا پتروش��یمی مهاباد ک��ه به دلیل
تامین خوراک ،برنامه ریزی مناسب و کسب
مهارتهای الزم نیروی انسانی شاغل در آن
میانگین باالی  ۱۰۵درصد ظرفیت اس��می
خود تولید دارد.

وی با اشاره به این که هر واحد در شرایط
ع��ادی تا ظرفیت  ۱۱۰درصد اس��می خود
م��ی تواند تولید کند ،اف��زود :تولید بیش از
 ۱۲۵درصد ظرفیت اس��می ،نیازمند تغییر
تجهیزات و ارتقای دستگاههاست.
مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی ادامه داد :آمار تولید واحدهای
پتروش��یمی واقع در مس��یر خط لوله اتیلن
غرب نش��ان دهنده تالش ای��ن مجتمعها
ب��ه اس��تفاده از باالتری��ن بازده��ی تولید و
بهرهبرداری از امکانات سرمایهگذاری شده
است.
بساق زاده ،خالی بودن انبارهای محصول
مجتمعهای پتروش��یمی را موفقیتی دیگر
دانس��ت و تصریح کرد :این موضوع نش��ان
دهنده گس��ترش بازاریابیه��ای داخلی و
خارجی اس��ت و واحدها ،توانستند با برنامه
ریزی مناس��ب همه محص��والت خود را به
فروش برسانند.
عضو هیئت مدیره ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی در باره وضع کنونی تولید این

صنع��ت گفت :با توجه ب��ه تامین خوراک و
ب��ه حداقل رس��اندن تعمیرات اساس��ی تا
اواسط آذر ماه س��ال جاری  ۳۸میلیون تن
محصوالت پتروشیمی تولید شده است که
رش��د هفت درصدی را نس��بت به پارس��ال
نشان می دهد؛ همچنین  ۱۴درصد رشد در
ف��روش داخلی و حدود  ۶درصد در صادرات
این محصوالت را نس��بت به پارس��ال شاهد
هستیم.
مدیر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی با اشاره به این که پروژه پردیس
 ۳بی��ش از یکماه اس��ت که تولی��د تجاری
خود را آغاز کرده و نخس��تین کش��تی برای
ص��ادرات در ح��ال بارگیری اس��ت ،افزود:
پتروشیمی کاوه نیز در حال راه اندازی اصلی
و احیای کاتالیس��ت است که تا پایان سال،
این مجتمع یعن��ی بزرگترین تولید کننده
متان��ول جهان با تولی��د روزانه  ۷هزار تن به
بهرهبرداری میرسد؛ پتروشیمی مرجان نیز
در حال راه اندازی اولیه است که بهزودی به
تولید میرسد.

پتروشیمی خارک موفق شد از ابتدای سال  ۹۶تا پایان آبان ماه ۷۷۱
هزار تن انواع محصوالت پتروشیمی به ارزش بیش از  ۲۴۶میلیون دالر
را صادر کند.
مجتمع پتروش��یمی خارک به عنوان یکی از مجتمع های قدیمی
فعال در تولید محصوالت مختلف پتروشیمی توانست از ابتدای امسال
تا پایان آبانماه بیش از ۷۷۱هزار تن محصول را به ارزش  ۲۴۶میلیون
و  ۶۱۴هزار دالر را روانه بازارهای جهانی کند.
پتروش��یمی خارک از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه موفق به تولید
بالغ بر  ۸۰۰هزار تن انواع محصوالت شد و مجموع عملکرد تولیدی این
مجتمع پتروشیمی در آبان ماه  ۱۰۲هزار تن بوده است.
روند تولید ،بازاریابی و صادرات پتروشیمی خارک هم اکنون وضعی
مطلوب دارد؛ پتروشیمی خارک تا پایان آبان ماه موفق شد  ۱۰۳درصد
از برنامه تولید خود را محقق کند.
محصوالت پتروش��یمی خارک شامل متانول ،پروپان ،بوتان ،نفتا و
گوگرد است که بخش عمده آن صادر میشود.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

پاالیش و پخش

به منظور افزایش قدرت بارگیری سوخت

انبار نفت ری به سکوهای بارگیری پیشرفته مجهز شد
مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای
نفت��ی خب��ر داد :انبار نف��ت ری ک��ه  ۶۷درصد
سوخترسانی استان تهران را بر عهده دارد ،به ۱۶
سکوی بارگیری پیشرفته مجهز شد.
سیدمحمدرضا موسوی خواه در بازدید از انبار
نفت ری به همراه هیئت مدیره شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی گف��ت :انبار نفت ری به عنوان
یکی از انبارهای بس��یار قدیمی کش��ور ،به دلیل
اهمیت و موقعی��ت راهبردیاش ،تاکنون فرصت
اجرای پروژه و استانداردسازی در آن نبود.
وی با بیان اینکه بخش عمده س��وخت کشور
از این انبار تامین میش��ود ،ادامه داد :در سالهای
اخیر چند پروژه تعریف ش��د ک��ه این یکی از آنها
تغییر سکوهای بارگیری دستی به سکوهای بسیار
پیشرفته بوده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای
نفت��ی ب��ا بی��ان اینکه ه��م اکنون  ۱۶س��کوی
پیش��رفته ساخته ش��ده که بارگیری بنزین یورو،
بنزین معمولی ،نفتگاز و س��وخت هوایی را انجام
میدهند ،تصریح کرد :این س��کوها هم اکنون به
طور آزمایش��ی راه اندازی ش��دهاند و قرار است در
ایام دهه فجر به بهرهبرداری رسمی برسند.
به گفته موس��وی خ��واه ،هزینه س��اخت این
س��کوها حدود  ۴۵۰میلیارد ریال بوده است؛ این
در حالی است که کل هزینهای که برای طرحهای
ی در نظر گرفته شده بود ۷۰۰ ،میلیارد ریال
نوساز 
بوده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ظرفیت ای��ن انبار در
بارگی��ری باال بوده و تاکنون مش��کلی از این بابت
نیز وجود نداش��ته است ،تصریح کرد :با راه اندازی
این سکوها ،قدرت ،س��رعت و ایمنی بارگیریها
افزایش مییابد.
افزایش سرعت ،دقت و ایمنی
سوختگیری
سیداحد رضوی ،معاون نظارت بر امور اجرایی
ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز گفت:
پروژه بهینهس��ازی انبار نفت ری شامل  ۲۶نقطه
بارگیری اس��ت ک��ه طبق آن تجهی��زات روزآمد

میش��ود و از بازوه��ا ،س��امانههای اندازهگیری و
سنجش (میترها) و س��امانههای جدید استفاده
خواهد شد.
رض��وی افزود :با اج��رای این طرحها ،کنترل و
ایمنی س��وختگیری افزایش مییابد و با افزایش
نقاط بارگیری ،قدرت بارگیری برای استان تهران
نیز افزایش خواهد یافت.
ب��ه گفته وی ،در این پروژه از تجهیزات روزآمد
دنیا و همچنین کاالهای س��اخت داخل استفاده
شده و قرارگاه خاتم االنبیاء پیمانکار اجرای طرح
بوده است.
اجرای  ۱۰۰۰میلیارد ریال پروژه نوسازی
در انبار نفت ری
کرامت ویس کرمی ،مدیر ش��رکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه تهران با بیان اینکه این
انبار نفت بس��یار قدیمی و دارای س��اختمانها و
تجهیزات فرس��وده است ،گفت :هم اکنون ۱۰۰۰
میلیارد ریال پروژه نوسازی و بازسازی تجهیزات و
س��اختمان در انبار نفت ری تعریف شده و در حال
انجام است.
وی افزود :برخی از این پروژهها تکمیل ش��ده
و برخ��ی دیگر در ح��ال انجام اس��ت؛ همچنین
قرار اس��ت تعدادی دیگر از پروژههای نوس��ازی و
بازسازی برای سالهای آینده نیز تعریف شود.

ویس کرمی درب��اره انبار نفت ری توضیح داد:
انب��ار نفت ری به عن��وان یک��ی از انبارهای نفت
تدارکات��ی پایتخت مطرح اس��ت ک��ه از نظر که
باالترین درجه اهمیت و قدمت (حدود  ۶۰س��ال)
را داراست.
وی ادام��ه داد :انب��ار نف��ت ری در زمین��ی به
مس��احت  ۶۰هکتار در جوار پاالیش��گاه تهران و
مرکز انتقال نفت تاسیس ش��ده و دارای ظرفیت
ذخیره س��ازی  ۸۳۰میلیون لیتر ان��واع فرآورده
است.
به گفته ویس کرمی ،انواع و اقسام فرآوردههای
نفت��ی از مبدا (پاالیش��گاه یا خط لول��ه) دریافت،
ذخیره و نگهداش��ت میش��ود و سپس به مقاصد
مختلف که ش��امل جایگاههای عرضه س��وخت و
مصرف کنندگان نهایی است ،منتقل میشود.
مدیر ش��رکت ملی پخش منطقه تهران افزود:
عملیات سوخترسانی در استان تهران به وسیله
چهار انبار نفت انجام میشود که روزانه حدود ۳۳
میلی��ون لیتر انواع و اقس��ام فرآوردههای نفتی به
منظور توزیع در میان شهروندان ،منتقل میشود.
وی ،س��هم انب��ار نفت ری از این می��زان را ۶۷
درص��د (ح��دود  ۲۵میلیون لیتر) اع�لام و اظهار
ک��رد :این انبار به اس��تانهای همج��وار خدمات
سوخترسانی ارائه میدهد.
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سازندگان داخلی به ساخت کاالهای نفتی وارداتی مورد نیاز
ترغیب میشوند

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به موازات واردات برخی
کااله��ای مورد نیاز این ش��رکت ،در حال ترغیب س��ازندگان
داخلی به ساخت نمونههای مشابه در داخل است.
ابوالقاسم زمانی ،مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت گفت :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همزمان با
ورود برخی کاالهای مورد نیاز از شرکتهای سازنده خارجی،
س��ازندگان داخلی را به س��رمایه گذاری و ساخت این کاالها
ترغیب میکند.
وی با بیان اینکه این رویکرد ش��عار امس��ال و برنامه کلی
ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت اس��ت ،ادام��ه داد :البته
سازندگان داخلی باید مطمئن شوند که پس از سرمایهگذاری
و س��اخت یک کاال ،سفارش گذاری از س��وی شرکتها ادامه
داشته باشد تا روند ساخت به طور مستمر ادامه یابد.
مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بر این باور
اس��ت که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت برای بسیاری از
س��ازندگان ،این اطمینان را به وجود آورده اس��ت و هم اکنون
همه لولهها که از اساسیترین کاالهای مورد نیاز این شرکت به
شمار میآید ،از طریق ساخت داخل تامین میشود؛ همچنین
بخشی از شیرآالت مورد نیاز ما را سازندگان ایرانی میسازند.
به گفته وی ،پیش��نهاد س��اخت بعضی شیرآالت جدید به
سازندگان داخلی داده شده و قرار است نمونههایی که از خارج
وارد میشود ،سازندگان داخلی روی آنها مطالعات مهندسی
و پژوهشی داشته باشند.
زمانی با بیان اینکه تعدادی از لوازم جانبی مربوط به شیرها
همچون محرکههای ش��یر (ولو) وج��ود دارد که قیمت آن از
خود شیرآالت گرانتر است ،اظهار کرد :سفارش ساخت برخی
الگوها را را به سازندگان داخلی دادیم.
وی توضی��ح داد :ق��رار بر این اس��ت که پ��س از طراحی و
مهندس��ی اولیه ،یک الگو از آن ساخته و آزمایش شود ،اگر به
اصالح نیاز داش��ت انجام و نهایی شده آن را به تعداد مورد نیاز
شرکت بسازند.
وی تصریح کرد :مهمترین مس��ئله این است که سازندگان
داخلی بتوانند مهندس��ی و علم طراحی ساخت کاال را داشته
باشند ،در این صورت است که آنها میتوانند ساخت را در ابعاد
مختلف ادامه دهند.
زمانی تاکید کرد :یکی دیگر از رویکردهای شرکت خطوط
لوله و مخابرات نفت ایران افزایش ش��مار سازندگان داخلی در
فهرست ش��رکتهای دارای توان س��اخت کاالهای مورد نیاز
اس��ت و به همین منظور تاکنون با چند ش��رکت نشستهایی

را برگزار کردهایم.
تسهیل ورود کاالهای مورد نیاز در پسابرجام
مدیر کاالی ش��رکت خطوط لوله و مخاب��رات نفت با بیان
اینکه پس از برجام توانس��تیم کاالهای مورد نیاز چند س��ال
گذشته را بسیار سریعتر وارد کنیم ،اظهار کرد :هم اکنون این
کاالها را سفارش داده و دریافت کردیم.
وی با بیان اینکه در هش��ت ماه نخست امسال تقاضاهایی
ک��ه این واحد از کل قطعات مورد نیاز ش��رکت دریافت کرده،
 ۱۴۱مورد بوده اس��ت ،افزود :از این تعداد  ۷۴مورد خریدهای
داخلی ۵۱ ،مورد خریدهای خارجی و  ۱۶مورد برای ساخت یا
تعمیرات بوده است.
زمانی گفت :برآورد ما برای قیمت تقاضای کاالهای داخلی،
 ۳۵۱میلی��ارد ریال و ب��رای تقاضاهای خری��د خارجی ۷۸۸
میلیارد (به دلیل تقاضای توربین سولزر) است.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��فارشهایی ک��ه در س��ال  ۹۶برای
خریدهای داخلی ثبت شده ۸۵ ،مورد بوده است ،تصریح کرد:
بهای این س��فارشها با تعدادی که مربوط به تقاضای پارسال
بوده ،حدود  ۵۰میلیارد ریال است.
به گفته وی ،س��فارشهایی که ب��رای خرید خارجی صادر
شده ۲۶ ،فقره به ارزش  ۴۴میلیارد ریال است.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به اینکه
سالهای پیش از تحریم ،تعمیرات اساسی توربینها در خارج
از کشور انجام می شد ،ادامه داد :در زمان تحریم ،محدودیتها
به فرصت تبدیل و س��بب شد که شرکتهای داخلی روی این
موضوع کار کنند و از عهده تعمیرات توربینها به خوبی برآیند.
زمانی گفت :هم اکنون هیچ توربینی برای تعمیرات به خارج
از کشور فرستاده نمیشود و حتی تعداد سفارش کاالهای مورد
نیاز هم روز به روز کمتر میشود.
صرفه جویی ارزی  ۱۳میلیون دالری
مدیر کاالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت به طور کلی
تعداد تقاضای س��اخت داخل پایان یافته از تاریخ ابتدای سال
 ۹۵ت��ا روز  ۲۵آذرماه امس��ال را  ۱۱فقره به ارزش  ۴۵میلیارد
ریال اعالم کرد و گفت :این میزان ساخت داخل  ۲میلیون دالر
صرف��ه جویی ارزی و  ۷۰میلیون ری��ال صرفه جویی ریالی به
همراه داشته است.
ب��ه گفت��ه وی ،در همین ب��ازه زمانی همچنی��ن  ۱۲فقره
تعمیرات پایان یافته به مبلغ  ۲۵۱میلیارد ریال وجود دارد که
 ۱۱میلی��ون دالر صرفه جویی ارزی و  ۳۶۵میلیارد ریال صرفه
جویی داخلی داشته است.
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هش��ت شبانه روز انتظار و امید برای نجات ۳۲خدمه «سانچی» ظهر
یکش��نبه به پایان رسید و سرنوش��ت  ۲۹خدمه نفتکش سانچی به آب
سپرده شد .بدون شک علل تصادم نفتکش تحت مدیریت ایران با فله بر
هنگ کنگ باید هر چه سریعتر مشخص شود این فقط خواسته خانواده
بازماندگان س��انچی نیست این خواست یک ملت اس��ت که دیروز را آرام
نگرفت.
شنبه ۱۶،دیماه :۱۳۹۶نفتکش تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش
ایران به نام «سانچی» که  ۲۵آذرماه با محموله میعانات گازی به سفارش
شرکت هانوا توتال کره جنوبی عازم این کشور بود در ۱۵۸مایلی سواحل
شرقی چین با یک فلهبر چینی برخورد کرد .این اتفاق هشت شب بهوقت
ایران و ۳۰دقیقه بامداد بهوقت شانگهای برای این نفتکش افتاد .خبر این
حادثهاماشنبهشبدرایرانمنتشرنشد.
یکشنبه۱۷،دیماه:۱۳۹۶درنخستینساعاتروزیکشنبه،خبرگزاری
شینهواچینخبریمبنیبربرخوردنفتکش«سانچی»بایکفلهبرچینی
منتشر کرد که به سرعت در ایران بازنشر شد .در این خبر آمده بود« :در اثر
برخورد یک فلهبر چینی با نفتکش ایرانی ۲۱،سرنشین این فلهبر چینی
نجات پیدا کردند و از سرنوش��ت ۳۲خدمه نفتکش تحت مدیریت ایران
خبری نیست ».پس از آن ،وزارت حمل و نقل چین بیانیهای منتشر کرد
کهحاکیازاینبودنفتکشایرانیبهسرعتآتشگرفتهاست.محمولهاین
نفتکش حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی بود که شرکت ملی نفت
ایران به روش فوب ( )FOBآن را فروخته بود.
در پی این اتفاق نخس��تین بیانیه شرکت ملی نفتکش ایران به نقل از
مدیرعاملاینشرکتباتاخیرمنتشرشدکهدرآنبهاقدامهایاینشرکت
در س��ازماندهی عملیات امداد و نجات اشاره و عنوان شده بود  ۳۲خدمه
حاضر در این نفتکش ۳۰ایرانی و ۲بنگالدشی هستند .اندکی پس از آن،
اسامیاعالمشدکهدرمیانآنهایکخانمهمبود؛خانمساقیفعال،همسر
حسینجهانیهلآباد.
عملیات مهار حریق نفتکش سانچی نیز در این روز در دستور کار قرار
گرفت.چهارکشتیامدادرسانیوسهقایقپاکسازیازچینویککشتی
و ی��ک بالگرد نیز از کره جنوبی در محل حادثه برای اطفای حریق حضور
یافتند.
رویترز هم در همان ساعت اولیه اعالم کرد :این حادثه نخستین حادثه
دریایی بزرگ برای یک نفتکش ایرانی از زمان رفع تحریمهای بینالمللی
علیه ایران از ژانویه سال ۲۰۱۶بوده است.
سخنگویکمیسیونانرژیمجلسهماعالمکرد«:شنیدهاستقایق
نجاتیرویکشتیقرارداشتهکههماکنونوجودندارد.یکاحتمالهست
که افراد از طریق این قایق از محل حادثه دور شده باشند».
سیروس کیان ارثی ،مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران هم عصر آن
روز گفت« :نمایندگان س��ه بخش عملیات دریایی ،بیمه و حقوقی برای
بررسیحادثهنفتکش«سانچی»عازمچینمیشوند».
دوشنبه ۱۸ ،دیماه  :۱۳۹۶نیروهای امدادرسان چین که فرماندهی
عملیات مهار آتش را به عهده گرفته بودند و از شب قبل عملیات را متوقف
کرده بودند ،برای دومین روز دس��ت به کار شدند ۲.فروند کشتی شرکت
ملی نفتکش و یک فروند کش��تی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،با
تمرکزجستوجوونجاتشانگهای()MRCCدرمحل
نظارتومدیری 
حادثه حضور داش��تند تا بتوانند ردی از خدمه نفتکش پیدا کنند .حدود
ساعت۱۰صبح،محمدراستاد،مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیاعالم
کرد« :جس��د یکی از مفقودان نفتکش ایرانی چهار مایل دورتر از کشتی
پیدا شده است .هویت جسد نامشخص است و برای بررسی به شانگهای
منتقلشد».
سیروسکیانارثی،مدیرعاملشرکتملینفتکشایرانهمدراینروز
اعالم کرد« :با توجه به پیدا شدن یک پیکر احتمال میرود خدم ه کشتی
فرصت استفاده از وس��ایل نجات را داشتهاند ».وی همچنین اظهار کرد:
«عملیات اطفای حریق و مهار آتش کشتی به طور مستمر ادامه دارد ،به
طوریکهبااعزامسهفروندکشتیآتشخواربزرگبهمحلحادثه،ازشدت
آتشکاستهشدهاست».خبرهاازچیناماحاکیازاینبودکهشدتآتش
بسببکندیکارشدهونزدیکشدنبهکشتیسختاست.
وانفجاردرآ 
سهشنبه ۱۹،دیماه :۱۳۹۶وزارتحملونقلچیندربیانیهایاعالم
کردکهشرایطبدجوی،وزشبادهایشدید،بارندگیوموجهایبلندمانع
اطفایحریقوجستوجوبرای ۳۱خدمهمفقودایننفتکششدهاست.
اکب��ر جبلعاملی ،مدیر عملیات ناوگان ش��رکت ملی نفتکش ایران
در همان س��اعتهای نخستین س��ومین روز حادثه به ایسنا اعالم کرد:
«پیداشدن پیکر یک خدمه نفتکش که به لباس ویژه نجات مجهز است،
نش��ان از آن دارد که امکان اینکه نفرات دیگر فرصت کرده باشند با قایق
نجات وارد آب شده و زنده مانده باشند ،زیاد است».
کاپیتانبهرامی،سخنگویکمیتهویژهرسیدگیبهحادثه«سانچی»
در شرکت ملی نفتکش ایران هم در همین روز در نشستی به خبرنگاران
گفت« :اگر خدم ه کشتی به موتورخانه پناه برده باشند احتمال کمی دارد
که زنده مانده باش��ند ،زیرا موتورخان ه این کشتی ۱۴متر زیر آب است .از
 ۲قایق نجات هم یکی سوخته و دیگری در تصاویر رویت نشده ،بنابراین
ممکن است سرنشینان کشتی با استفاده از آن به آب زده باشند که در این
صورت تا  ۲ماه ذخیره دارند و میتوانند زنده باشند .البته استفاده از قایق
نجاتزمانبراست».
احتمال زنده ماندن خدمه نفتکش س��انچی دقیقا در همین روز قوت
گرفتوخانوادههاامیدوارشدند.
تداوم آتش و زمزمههایی مبنی بر کم کاری چینیها و توقف عملیات
در ش��ب از سوی آنان سبب شد رئیس جمهوری رسما ورود کند و وزارت
نفت ،امورخارجه و راه و شهرسازی را پیگیر وضع مفقودان این تصادم در
آبهایچینکند.حسنروحانیتاکیدکرد«:ابعادمختلفحادثهوبهویژه
سرنوشتکارکنانکشتیوخانوادههایاینعزیزان»پیگیریشود.
تیم امدادی کره جنوبی ،به دلیل شعلههای سرکش سانچی در فاصله
س��ه مایلی آن مس��تقر ش��دند و رویترز هم اعالم کرد« :بادهای شدید،
موجهای بلند و گازهای س��می ،مانع پیدا شدن دریانوردان ایرانی مفقود
نفتکشسانحهدیدهدردریایچینشرقیواطفایآتشسوزیکشتیدر
مدت سه روز گذشته است».
اسداهللقرهخانی،سخنگویکمیسیونانرژیمجلسهمدرهمینروز
اعالمکرد«:کشتیژاپنینیزبرایکمکرسانیدراینمنطقهحضورداردو
نیرویدریاییجمهوریاسالمیایرانبهدستورامیرخانزادیوامیرسیاری
تیمهایحرفهایخودرابهاینمنطقهاعزامکردهاندتاهرچهسریعترآتش
کشتی خاموش ش��ود» .آقای قرهخانی هم اعزام نیروی ارتش جمهوری

دیدگاه

غروب سانچی

اسالمی ایران را در این روز رسما و برای نخستین بار خبری کرد.
چهارش��نبه ۲۰ ،دیماه  :۱۳۹۶روز چهارم حادثه فرار رس��ید .شعله
سرکشسانچیبهگفتهمنابعچینیفروکشکردوخبرهانیزحاکیازآن
بودکهانفجارهادرکشتیمتوقفشدهوامکانورودگروهتجسسونجات
بهکشتیفراهمشدهاست.
رویترز اما در این روز در خبری مدعی ش��د دهها قایق امداد با بادهای
ش��دید ،موجهای بلند و دودهای سمی در منطقهای به مساحت ۳۱۰۰
کیلومتر مربع برای یافتن  ۳۱ملوان مفقود ش��ده و اطفای حریق مبارزه
میکنند ،در حالی که نگرانیهای فزایندهای نس��بت به احتمال انفجار یا
غرق ش��دن این کشتی وجود دارد ».احتمال غرق شدن نفتکش سانچی
درهمینروزفراگیرشد.
با این که در این روز خبرهای خوبی از فروکش کردن شعلههای آتش
شنیده شد ،اما توقف عملیات در شب از سوی چینیها همانند آب سردی
که ریخته شد ،سخنگوی شرکت ملی نفتکش اظهار کرد« :چین به بهانه
ب��دی آبوهوا و به دلیل احتراق کوچکی که روی نفتک��ش رخ داده بود،
عملی��ات اطفای حریق را متوقف کرده اس��ت .این در حالی اس��ت که به
دلیل وقوع حادثه در آبهای چین ،این کش��ور بر اساس کنوانسیونهای
شمسئولیتدارد».
بینالمللیدرقبالخاموشکردناینآت 
کاپیتان بهرامی ،عصر همی��ن روز اعالم کرد گروهی از متخصصان و
تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران برای امداد و نجات
خدمه نفتکش «سانچی» عازم چین میشود تا عملیات هلی برن را انجام
دهند.
همچنیندراینروزعلیربیعیبعنوانمسئولکمیتهویژهرسیدگیبه
حادثهنفتکشایرانانتخابشد؛ یعنیچهارروزبعدازحادثه.
پنجشنبه ۲۱،دیماه:۱۳۹۶دراینروزجلساتکمیتهاضطرارحادثه
سانچیباانتخابعلیربیعیادامهیافت،همچنیننشستهاییباسفیران
چین و ژاپن برگزار و قرار شد عملیات مهار آتش از سوی چینیها سرعت
گیرد.طبقگفتهربیعیعملیاتسرعتهمگرفت.
ویگفت«:تمهیداتیدراینکشتیهاپیشبینیمیشودتاافرادبتوانند
خودرانجاتدهند.کارشناسانبراساسشواهدمیگویندامیدوارباشیم».
ربیعیهمچنیناعالمکرد«:جریانباد،نفتکشغرقدرآتشراآرامآرام
به سمت مرزهای آبی ژاپن میبرد که امیدواریم با خروج کشتی از آبهای
چین ،این کشور همچنان به عملیات ادامه دهد و ناهماهنگی در تعامالت
بینالمللیدرمهارآتشتاثیرینداشتهباشد».
هادی حقشناس ،معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی در
این روز درباره ورود سانچی به آبهای دریایی ژاپن هم توضیح داد :در روز
نخستحادثه(شنبه ۱۶،دیماه)اینکشتیدر ۱۵۸مایلی شانگهایبود
وهماکنونتقریبادر ۲۷۰مایلیشانگهایو ۱۹۰مایلیاوکیناواقرارگرفته
استکهباتوجهبهاینکهیدکشآتشخوارژاپننیزدراینمسیرقرارگرفته
است ،به نفع ایران است.
یدککش آتش��خوار ژاپ��ن هم در این روز به محل حادثه رس��ید ،اما
خبرهایخوبیازآنجامخابرهنشد.سخنگویگاردساحلیژاپنبهرویترز
گفت« :مقامهای چینی پیش��نهاد گارد س��احلی ژاپن را برای کمک رد
کردهاند» .البته این خبر تایید نشد .تلویزیون دولتی چین هم اعالم کرد
که ۱۴کش��تی در حال عملیات اطفای حریق و جس��توجو برای یافتن
مفقودانهستند.
جمع��ه ۲۲،دیماه :۱۳۹۶عملیات اصلی با حضور دومین یدککش
آتشخوار ژاپن به محل حادثه و همکاری چینیها انجام گرفت .همچنان
خبریاز ۳۱مفقوداینحادثهنبود.
بازهم زمزمه تعلل چینیها در عملیات مهار آتش ش��نیده میش��د،
عملیات همچنان در ش��ب متوقف بود و این در حالی بود که کارشناسان
معتقد بودند توقف عملیات در شب سبب شعلهور شدن کشتی میشود و
عملیاتدرروزرابامشکلروبهرومیکند.
ربیعی همزمان با گسترش این زمزمهها و خواست خانواده دریانوردان
و دولت ایران به چین اعزام ش��د .وی پیش از عزیمتش گفته بود« :باید به
خانوادههایمفقودانآرامشبدهیم.ماهنوزوقتطالییداریم».
در همین حال خبرگزاری فارس ش��امگاه شنبه خبری به نقل از امیر
سرتیپدومشاهینتقیخانی،سخنگویارتشجمهوریاسالمیمنتشر
کردکهدرآنآمدهبود«:یکتیمعملیاتویژهنیرویدریاییارتش،شامل
تکاوران کالهس��بز در محل حضور دارند و اگر چین بالگرد در اختیار آنان
بگذارد،باانجام«راپل»براینجاتملوانانواردنفتکشمیشوند».
س��خنگوی کمیته ویژه رسیدگی به وضع نفتکش سانچی هم گفت:
«مرکزامدادونجاتدریاییچیندرحالاندازهگیریوارزیابیدمایپاشنه
(عقب)نفتکشاستتادرصورتمساعدبودنشرایط،نیروهابتوانندبرای
تعیینتکلیفسرنشیناننفتکشواردبدنهکشتیشوند».
 ۱۲تکاورارتشجمهوریاسالمیهمعصراینروزواردشانگهایشدند

تاروزبعدخودرابهمحلاستقرارنفتکشکهصدهامایلازمحلبرخورددو
کشتیفاصلهگرفتهبود،برسانند.
گارد س��احلی ژاپن هم بهطور رسمی اعالم کرد نفتکش سانحهدیده
ایرانیازبامدادروزجمعه،براثروزشبادشدیدازدریایچینفاصلهگرفته
وواردمنطقهانحصاریاقتصادیژاپنشدهاست.
ش��نبه ۲۳،دی ماه :۱۳۹۶ساعت ۶صبح به وقت ایران و در هفتمین
روزایناتفاقازاتاقفرماندهیشانگهایخبررسیدکهگروهتجسسنجات
اینکشورموفقشدواردسانچیشودودرپلفرماندهیکهباالتریننقطه
کشتیاستافزونبریافتن ۲پیکر،جعبهسیاهراپیداکند.اینجعبهسیاه
باید طبق قوانین بینالمللی به کشوری که کشتی در آن ثبت شده ،یعنی
پاناما ،تحویل دادهشود .تیم چهار نفره تجسس و نجات به دلیل زیاد بودن
گازهایسمیبهسرعتازکشتیخارجشدند.
همچنی��ن تکاوران نیروی دریایی ارتش ایران صبح همین روز با قایق
تندرو راهی آبهای ژاپن شدند تا خدمه این نفتکش را نجات دهند ،آنها
 ۱۵ساعتراهپیشروداشتند.
در همی��ن روز مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل س��ازمان
پزش��کی قانونی کشور گفت :در پی حادثه آتشسوزی نفتکش ایرانی در
آبهای چین و یافتن جسد سه نفر از خدمه این کشتی ،سازمان پزشکی
قانونیکشورباهماهنگیسازمانبنادروکشتیرانیازروزپنجشنبه۲۱دی

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ماهکاراخذنمونهژنتیکیازخانوادهخدمهکشتیراآغازکرد.
محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهایرانهمدراینروزبا«وانگیی»،
یخوددربارهوضعنفتکشحادثهدیدهایرانیگفتوگوکرد.
همتایچین 
همچنین علی ربیع��ی ،به عنوان نماینده وی��ژه رئیس جمهوری در
حادثه نفتکش «سانچی» اعالم کرد که از ژاپن و کره جنوبی برای شرکت
در عملیات اطفا از امش��ب درخواس��ت کردهای��م .وی همچنین از چین
درخواست کرد که فرصت گفتوگو با خدمه کشتی هنگکنگی را فراهم
آورد ،اما چین اجازه گفتوگو با خدمه را نداده بود.
نفتکش سانچی همچنان با سرعت میسوخت و با حضور آتشخوارها
اگرچه عملیات اطفای حریق س��رعت گرفت ،اما توقف عملیات در شب
همچنانمشکلسازبود.چینیهابهدالیلفنیعملیاترادرشبمتوقف
کردند.
همچنینعصراینروزرئیسجمهوریدرمکالمهتلفنیباربیعیوضع
مهار آتشسوزی نفتکش سانچی را جویا شد و تاکید کرد که همه اقدامها
و امکانات الزم برای اطالع س��ریعتر از وضع و دسترس��ی به خدمه ایرانی
نفتکشبسیجشود.
یکش��نبه ۲۴دیماه :۱۳۹۶س��اعت حدود پنج صبح تکاوران نیروی
دریاییارتشبهمحلاستقرار نفتکشسانچیدراوکیناوایژاپنرسیدند،
اماآتشچنانزبانهکشیدهبودکهامکاننزدیکشدنبهآنوجودنداشت.
درجه حرارت کش��تی سانچی بر اس��اس دادههای اتاق کنترل عملیات
شانگهای ۳۵۰درجهگزارششد.
درهمینروزفرماندهچینیعملیاتامدادونجاتاظهارکرد«:احتمال
نجات جان دریانوردان ایرانی حاضر در این نفتکش بسیار ضعیف است ،اما
همهتالشهابرایادامهعملیاتامدادباجدیتپیگیریمیشود».
همچنینعلیربیعیدراینروزدرپاسخبه اینکهچراتکاورانایرانیبه
جایبالگردباقایقتندروبهمحلاعزامشدند،بهشبکهخبرگفت«:چینو
ژاپنبادلیلفنیعنوانکردندکهامکاناعزامتکاورانبابالگردوجودندارد،
ضمناینکهبهدلیلبعدمسافتامکاناعزامبابالگردوجودنداشت».
محمد راستاد ،رئیس سازمان بنادر و دریانوردی هم نزدیک ظهر اعالم
ق شدن
کرد که سانچی از حالت شناور بودن خود خارج شده و در حال غر 
استوامیدیبهپیداکردنمفقوداننیست.
صدای اذان ظهر که ش��نیده شد ،دیگر امیدها از بین رفت« .فوت ۲۹
خدمهنفتکشراتاییدمیکنم»اینراراستادگفت.تمام.
دوش��نبه ۲۵ ،دیماه « :۱۳۹۶سانچی» به طور کامل غرق شد .تاریخ
قطعادلیلاینحادثهرامشخصخواهدکرد،بایدصبرکرد.
ویکی پدیا پیش از اتفاق برای نفتکش ایرانی درباره سانچی نوشته بود:
«س��انچی یک روستای کوچک در منطقه رایس��ن درایالت مادیا برادش
هندوستاناستودر ۴۶کیلومتریشمالشرقبوپالقراردارد.اینروستا
بناهای تاریخی بودا متعلق به  ۳قرن پیش از میالد را در خود جای داده و
یکی از اماکن مهم زیارتی بودایان است .اطراف گنبد نمادهایی وجود دارد
که هرکدام نشان دهنده عشق ،صلح ،اعتماد و شجاعت است.گنبدبزرگ
در سانچی در اصل توسط امپراتور بزرگ آشوکا در سه قرن پیش از میالد
بناشد».

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

اخبار

پیشرفت  ۴۲درصدی ساخت واحد شیرینسازی
میعانات گازی پارس جنوبی

مدیر پ��روژه س��اخت واح��د مرکاپتانزدایی میعان��ات گازی در
پاالیش��گاه فازه��ای  ۲و ۳پ��ارس جنوبی ( )DMCاز پیش��رفت ۴۲
درصدی این پروژه تا ابتدای دیماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت و گاز پارس ،سیروس پیکار
با اش��اره به آغاز مراحل اجرایی پروژه  DMCپس از تحویل زمین در
مردادماه س��ال جاری ،به تشریح آخرین وضع این پروژه در بخشهای
مختلف طراحی ،تامی��ن کاال ،نصب و اجرا پرداخت و اظهار کرد :روند
فعالیت در این بخشها به موازات یکدیگر در حال پیشرفت است و در
صورت تامین منابع مالی طبق برنامه مصوب ،پیشبینی میشود این
طرح تکمیلی در دی ماه سال  ۹۷به بهرهبرداری برسد.
مدیر پروژه  ،DMCپیش��رفت این طرح را در بخشهای مهندسی
 ۶۰درص��د ،تامین کاال  ۴۹،۵درصد ،س��اخت و اج��را  ۳۲,۱درصد و
پیشرفت کل طرح را  ۴۲،۷درصد اعالم کرد.
به گفته پیکار ،به منظور تسریع در اجرای پروژه ،همزمان با تحویل
زمین ،فعالیتهای ارزیابی زمین و مکانیک خاک توسط مشاور انجام
و براساس نتایج به دست آمده ،طراحیهای سیویل و سازه آغاز شد.
وی ب��ا اش��اره به انتخاب پیمان��کار نصاب و انج��ام مقدمات نصب
تجهی��زات گفت :با تکمی��ل فعالیتهای این بخ��ش ،عملیات نصب
تجهی��زات اصلی پروژه اواخر ماه جاری آغاز میش��ود و با توجه به این

که تجهیزات ثابت پروژه در کارگاه موجود اس��ت ،پیشبینی میشود
عملیات نصب این تجهیزات تا بهمن ماه به پایان برسد.
مدیر پروژه  DMCبه دیگر فعالیتهای اجرایی این طرح تکمیلی
شامل عملیات سیویل و سازه چهار دستگاه مخزن ذخیرهسازی مواد
ش��یمیایی و ساخت پست برق اش��اره و عنوان کرد :حدود  ۶۰درصد
از ورقهای مورد نیاز س��اخت مخازن در کارگاه پروژه موجود اس��ت و
پیمانکار ساخت این مخازن هم مشخص شده و در حال تهیه نقشههای
ساخت است .ضمن این که زمین محل ساخت پست برق نیز به تازگی
تحویل ش��ده و بهزودی با تهیه نقش��ههای س��یویل و س��ازه ازسوی
پیمانکار ،عملیات ساخت این پست برق نیز آغاز میشود.
پیکاربابیاناینکهخریدتجهیزاتدوارشاملتلمبههاوکمپرسورها
که در مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی شرکتهای سازنده قرار دارد،
بهزودی نهایی میشود ،تصریح کرد :این پیشنهادها عالوه بر تلمبهها
و کمپرس��ورها ،واح��د تولید هوا با درصد خلوص اکس��یژن باال را هم
شامل میشود.
مدیر پروژه  DMCبا اش��اره به آمادهس��ازی نقش��ههای مربوط به
ساخت اسکلتها و سازههای فلزی ()STEEL STRUCTURES
و تامین مواد خام آنها در کارگاه ش��رکت س��ازنده افزود :مطابق برنامه
زمانبندی پیمانکار ،ساخت این سازهها از اواخر دی ماه آغاز میشود.
وی ادامه داد :در زمینه تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز پروژه شامل
شیرهای اطمینان ،شیرهای کنترل ،سیستم کنترل و سایر تجهیزات
ابزار دقیق ،مش��خصات فنی تهیه و در مرحله اخذ پیشنهادهای فنی
س��ازندگان اس��ت که پیشبینی ش��ده ،خرید تجهیزات ابزار دقیق تا
بهمن ماه نهایی شود.
مدی��ر پروژه احداث واحد مرکاپتانزدای��ی میعانات گازی ،فرآیند
شیرینس��ازی این فرآورده در پاالیش��گاههای پارس جنوبی را عامل
ایجاد ارزش افزوده قابل مالحظه عنوان کرد و گفت :اجرای این پروژه
عالوه بر افزایش کیفیت محصول ،موجب کاهش خوردگی تاسیسات
و کاهش آالیندههای زیست محیطی میشود.
شایان ذکر اس��ت که پروژه احداث واحد مرکاپتانزدایی میعانات
گازی در پاالیش��گاه فازهای  ۲و ۳پارس جنوبی به منظور جداس��ازی
ترکیبات گوگردی ترش و آالینده از میعانات گازی تولیدی این فازها
از سوی شرکت ملی نفت ایران و با نظارت شرکت نفت و گاز پارس به
پژوهش��گاه صنعت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (گروه شهید
رجایی) واگذار شده است.

نیمه اول و دوم دی1396

شماره 215-216

7

8

شماره 215-216

پارس جنوبی
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پیشرفت  ۷۷درصدی طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی

خبر

پیشرفت پاالیشگاه طرح
توسعه فاز  ۱۳به  ۹۱درصد
رسید

مجری طرح توس��عه فاز  ۱۳از پیشرفت  ۹۱درصدی
پروژه پاالیشگاه این فاز خبر داد.
پیام معتم��د در باره برنامههای آینده پاالیش��گاه فاز
 ۱۳گفت :هم اکنون با تولید عادی بخار از بویلر نخس��ت
واحد  ،۱۲۱عملیات قلیایی ش��ویی بویلر دوم نیز تا پایان
ای��ن هفته پایان مییابد و از این پ��س هر  ۲بویلر  Aو B
این واحد ب��رای ایجاد اطمینان از پایداری تولید بخار در
عملیات قرار خواهند گرفت.
وی اف��زود :طبق برنامه ریزی انجام ش��ده و با توجه به
پیشرفت عملیات پیش راه اندازی ،هر سه هفته یک بویلر
دیگر از این پاالیشگاه به تولید خواهد رسید.
معتمد با اش��اره به این که هم اکنون اوج فعالیتها در
بخش ابزار دقیق پاالیشگاه متمرکز شده است ،گفت :هم
اکنون تابلوهای هشت واحد سیستم کنترل در واحدهای
مختلف پاالیش��گاه نصب و در مرحل��ه Loop Check
قرار گرفته اند.
مجری طرح توس��عه ف��از  ۱۳پ��ارس جنوبی ،ضمن
تاکی��د بر اس��تفاده از همه امکانات پیمان��کاران توانمند
داخلی و برنامه ریزی های فش��رده برای ش��تاب در روند
پیش��رفت طرح توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی تصریح کرد:
تا پایان بهمن ماه امسال سیستم کنترل کلیه واحد های
فرآیندی مس��یر تولید اولیه ،آماده بهره برداری خواهند
شد.
معتم��د اضافه ک��رد :در حال حاضر بی��ش از ۶۵۰۰
نفر نیروی انس��انی ماهر در قال��ب  ۴۰پیمانکار داخلی با
تالش ش��بانه روزی مشغول آماده سازی پاالیشگاه برای
راه اندازی حداقل یک ردیف ش��یرین سازی با گاز ترش
فازه��ای  ۶ت��ا  ۸پارس جنوبی تا پیش از پایان زمس��تان
امسال هستند.
تولید روزان��ه  ۵۶,۶میلیون متر مکعب گاز غنی۷۵ ،
هزار بشکه میعانات گازی ۴۰۰ ،تن گوگرد و تولید ساالنه
 ۱,۰۵میلی��ون تن گاز مایع «( »LPGپروپان و بوتان) و
یک میلیون تن ات��ان به منظور تامین خوراک واحدهای
پتروشیمی از اهداف اجرای فاز  ۱۳پارس جنوبی است.
کنسرس��یومی متشکل از شرکت پترو پایدار ایرانیان،
ش��رکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) و شرکت مدیریت
پروژه های نیروگاهی ایران(گروه مپنا) اجرای این پروژه
را به عهده دارند .ش��رکت پتروپایدار ایرانیان مس��ئولیت
رهبری این کنسرسیوم را به عهده دارد.

برداشت گاز از بخش دریایی فاز  ۱۴پارس جنوبی بهمن
ماه آغاز میشود
مج��ری طرح توس��عه ف��از  ۱۴پ��ارس جنوبی از
پیش��رفت  ۷۷درصدی این فاز خبر داد و گفت :پیش
بینی میش��ود این فاز با مبل��غ  ۶میلیارد دالر هزینه
تکمیل شود.
حمیدرضا مسعودی پس از آغاز عملیات بارگیری
س��کوی  A۱۴از یارد مجتمع کشتی سازی و صنایع
فراس��احل ایران (ایزوایک��و) در بندرعباس در جمع
خبرنگاران امروز را روز بس��یار مهم��ی برای فاز ۱۴
میدان مش��ترک پ��ارس جنوبی اعالم ک��رد و افزود:
این سکو در صورت مساعد بودن شرایط جوی ظرف
روزهای آینده در موقعیت خود (خلیج فارس) نصب
می شود.
وی ب��ا بیان این که با نصب این س��کو نخس��تین
برداش��ت از این میدان در بهمن ماه محقق می شود،
یادآور ش��د۲ :س��کوی قبلی که برای این فاز ساخته
ش��د به دلیل اولویتبندی فازهای پارس جنوبی به
فازهای  ۱۷و  ۱۸تعلق گرفت.
مسعودی ،مبلغ اولیه قرارداد فاز  ۱۴پارس جنوبی
را پن��ج میلی��ارد و  ۲۵۰میلی��ون دالر اع�لام کرد و
افزود :این قرارداد در س��ال  ۱۳۸۹در قالب طرحهای
موسوم به  ۳۵ماهه امضا شد و هماکنون پیشرفت ۷۷
درصدی داشته است.
وی با اشاره به حضور چشمگیر پیمانکاران داخلی
در طرح توس��عه فاز  ۱۴فاز میدان مش��ترک پارس
جنوب��ی ادامه داد:اجرای کام��ل  ۲۳۰کیلومتر خط
لول��ه دریایی ،اتمام حف��اری  ۲۲حلقه چاه و فعالیت
س��ه دس��تگاه دکل حفاری از جمله ویژگیهای این

طرح است.
مجری طرح توس��عه فاز  ۱۴پ��ارس جنوبی به
اقدامهای انجام شده در پاالیشگاه خشکی این فاز
اشاره کرد و با بیان این که بخش دریایی آن جلوتر
از بخش خش��کی است ،یادآور شد :همه تجهیزات
مورد نیاز س��اخت پاالیش��گاه در محل خود نصب
شده و تا پایان سال  ۹۷واحد یوتیلیتی آن به پایان
میرسد.
به گفته مس��عودی ،در س��ال  ۹۸گاز ترش غنی
برای شیرین س��ازی وارد پاالیشگاه خشکی این فاز
میشود.
وی با بی��ان این که در س��الهای اخیر همکاری

خوبی میان پیمانکاران شکل گرفته که ارتقای توان
پیمانکاران ایرانی را به دنبال داش��ته اس��ت ،تصریح
کرد :در س��اخت س��کوهای این فاز از هیچ پیمانکار
خارجی اس��تفاده نشده است و پیمانکاران داخلی در
طرح توسعه این فاز توانسته اند  ۱۰میلیون نفر ساعت
کار بدون حادثه را در کارنامه خود ثبت کنند.
مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارس جنوبی درباره
این که برای تکمیل این فاز به چه میزان س��رمایه
نیاز اس��ت ،تصریح کرد :پیش بینی میشود حدود
 ۷۰۰ت��ا  ۸۰۰میلیون دالر به مبل��غ اولیه قرارداد
افزوده ش��ود و ای��ن فاز با  ۶میلی��ارد دالر به پایان
برسد.

شرکت نفت و گاز پارس و مدیریت اکتشاف تفاهمنامه همکاری امضا
کردند

شرکت نفت و گاز پارس و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
در حوزه باالدستی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
محمد مشکینفام ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و سیدصالح
هندی ،مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران این تفاهمنامه را که
همس��و با اجرای سیاست استفاده بهینه از امکانات ،اطالعات موجود،
تجارب ،استعداد و توانمندیهای دو طرف بود در حوزه همکاریهای
عملیاتی ،علمی و پژوهشی امضا کردند.
مدیرعامل شرکتنفتوگازپارسدرحاشیهامضایاین تفاهمنامه،
درباره مهمترین اهداف آن گفت :تبادل اطالعات و دادههای مربوط به

مخازن و میدانهای نفت و گاز خلیج فارس از مهمترین اهداف امضای
این تفاهمنامه است.
مشکین فام ادامه داد :با توجه به واگذاری میدانهای گازی جدید
از طرف هیئت مدیره ش��رکت ملی نفت ایران به ش��رکت نفت و گاز
پارس امید میرود با همکاری منس��جم و اس��تفاده از سوابق موجود
و دادههای مدیریت اکتش��اف شرکت ملی نفت ایران ،گام موثری در
مسیر گسترش دامنه فعالیتهای اکتشافی و توسعهای ایران در خلیج
فارس برداشته شود.
س��یدصالح هندی نیز این تفاهمنامه را همسو با انجام مطالعات و
بررس��ی مخازن و میدانهای در حال توس��عه و بهره برداری از سوی
شرکت نفت و گاز پارس عنوان و تاکید کرد :مدیریت اکتشاف شرکت
مل��ی نفت ایران ب��ه منظور تبادل تجارب ،دادهه��ا ،اطالعات ،دانش،
توانمندی فنی و نظارت بر عملک��رد پیمانکاران ،طراحی قراردادها و
همکاریهای متقابل با شرکت نفت و گاز پارس آمادگی کامل دارد.
مدیراکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران یکی از اولویتهای اصلی
وزارت نف��ت را انجام عملیات اکتش��افی جدید در حوزه خلیج فارس
عن��وان کرد و گف��ت :امیدوارم همدل��ی و همراهی می��ان مدیران و
کارشناس��ان ای��ن دو مجموعه زمین��ه انتقال اطالع��ات ،تجارب و
توانمندیهای دو طرف را فراهم کند.

مجتمع گاز پارس جنوبی مسیر شکوفایی سازندگان داخلی را هموار کرده است
اکنون بهترین شرایط و امکانات در مجتمع عظیم گازی کشور،
همسو با رشد و شکوفایی سازندگان داخلی مهیاست.
به گزارش��ی از شرکت ملی گاز ایران ،مس��عود حسنی در آیین
گش��ایش و رونمایی دفت��ر ارتباطی مجتمع با انجمن س��ازندگان
تجهیزات صنعت نفت ایران ،گفت :حضور ثابت و دائمی سازندگان
داخلی در مجتمع موجب میش��ود تا مسئوالن تدارکاتی ،عملیاتی
و فنی در مجتمع ،ارتباط نزدیکی با ش��رکتها و سازندگان داخلی
داشته باشند و امیدواریم سازندگان داخلی نیز این استقرار دائم در
مجتمع را یک فرصت بدانند.
وی گفت :اکنون و در این ش��رایط ،سازندگان ،دیگر در مجتمع
گاز پارس جنوبی صاحبخانه هستند ،بنابراین باید دست به دست
هم دهیم تا س��هم س��اخت داخل را بیش از پیش ،در این مجموعه
افزایش دهیم.
حس��نی عنوان کرد :حضور س��ازندگان در مجتم��ع گاز پارس

جنوبی میتواند نقطهای ش��گرف در تاریخ اقتصادی صنعت انرژی
کشور باشد ،اگر بتوانیم به نحو احسن از آن بهره برداری کنیم.
وی حضور ثابت شرکتها و سازندگان داخلی در پایتخت انرژی
کشور را بس��یار مهم دانس��ت و افزود :مجتمع گاز پارس جنوبی با
سازندگانی که در این منطقه دفتر و کارگاه داشته باشند ،بیشترین
همکاری را در زمینه خرید قطعات و تجهیزات انجام میدهد و این
مهم را روز به روز توسعه خواهد داد.
این مقام مس��ئول گفت :شرکتهای داخلی این را به یاد داشته
باش��ند که مجتمع گاز پارس جنوبی تا وقتی که از تولیدات داخلی
بهرهمند باشد ،هرگز از تولیدات ساخت بیرون استفاده نخواهد کرد
و همواره در مسیر اقتدار سازندگان داخلی گام بر میدارد.
حس��نی گفت :ش��رکتی در کش��ور موفق و س��ربلند است که
دانشبنیان باش��د و دانش فنی یک تجهی��ز را ایجاد کند و طراحی
جدید داشته باشد.

وی ادامه داد :س��ازندگان داخلی همواره باید پشتکار را سرلوحه
خود قرار دهند و س��اخت تجهیزات اولویتش��ان باشد و در فضای
سالم با هم رقابت کنند تا شاهد شکوفایی کشور باشیم.

وی در پاس��خ به این سوال که آیا در فاز  ۱۴پارس
جنوب��ی از لوله های ضد خوردگ��ی ( )CRAچینی
اس��تفاده شده است ،گفت :قاطع میگویم که در این
فاز از لولههای ضد خوردگی چینی اس��تفاده نش��ده
است.
مسعودی با اشاره به این که لولههای مورد استفاده
برای هش��ت حلق��ه چاه در موقعی��ت  Aو  Cاین فاز
از قبل موجود بوده و کامال مطابق با اس��تانداردهای
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت ،ادامه داد :قرار است
بقیه لوله ضد خوردگی این فاز از شرکتهای داخلی
تأمین شود.
تولید روزانه  ۵۶,۶میلیون متر مکعب گاز غنی۷۵ ،
هزار بش��که میعانات گازی و  ۴۰۰تن گوگرد و تولید
ساالنه  ۱.۰۵میلیون تن گاز مایع «( »LPGپروپان و
بوتان) و یک میلیون تن اتان به منظور تأمین خوراک
واحدهای پتروش��یمی از اهداف اجرای کامل فاز ۱۴
میدان گازی پارس جنوبی است.
فاز  ۱۴پارس جنوبی را کنسرس��یومی متشکل
سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)،
ش��رکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران ،شرکت
مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ،شرکت
ملی حفاری ایران ،ش��رکت مجتمع کشتی سازی و
صنایع فراساحل ایران ،شرکت مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران (مپنا) ،ش��رکت پایندان و ش��رکت
ماش��ین س��ازی اراک اج��را می کنند .مس��ئولیت
رهبری کنسرس��یوم بر عهده س��ازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.

پیشرفت  ۹۱درصدی پاالیشگاه فاز
 ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی

مجری طرح توس��عه ف��از  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی از پیش��رفت  ۹۱درصدی
عملیات احداث پاالیشگاه فاز  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی خبر داد.
فرهاد ایزدجوبا بیان این که  ۲سکوی دریایی فاز  ۲۲تا  ۲۴تا اسفندماه امسال
آماده نصب میشوند ،اظهار کرد :سکوی  ۲۲Aو  ۲۴Aاسفند ماه امسال از یارد
صدرا به موقعیت دریایی خود در پارس جنوبی حمل و نصب میشوند.
ایزدجو در باره تعهدهای پیش روی این طرح گفت :مقرر است بر اساس برنامه
زمانبندی تا اواخر اسفندماه امسال یک ردیف شیرین سازی از طرح توسعه این
فاز با استفاده از گاز ترش فازهای  ۶تا  ۸پارس جنوبی وارد مدار تولید و به شبکه
سراسری گاز تزریق شود.
وی همچنین از پیشرفت  ۹۱درصدی عملیات احداث پاالیشگاه فاز  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی خبر داد و افزود :ردیفهای بعدی شیرین سازی گاز ترش این فاز
به ترتیب در اردیبهشت ،تیر و مرداد ماه سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد.
مجری طرح توس��عه فاز  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی تزریق منابع مالی را س��بب
تسریع کار و رفع مشکالت پیش روی طرح عنوان کرد و افزود :امیدوارم تا اواخر
دی ماه امس��ال مش��کالت مالی اندک این طرح رفع شود و با تزریق منابع مالی
روند پرداخت مطالبات کارگری از س��وی پیمانکاران تا قبل از پایان امس��ال به
انجام برسد.
به گزارش ش��رکت نفت و گاز پارس ،تولی��د روزانه  ۵۶,۶میلیون مترمکعب
گاز غنی ۷۵ ،هزار بش��که میعانات گازی ۴۰۰ ،تن گوگرد و تولید س��االنه ۱.۰۵
میلیون تن گاز مایع (ال پی جی) و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک
واحدهای پتروشیمی از اهداف این طرح است.

گزارش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل
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بهرام فارسیجانی

روزنامه نگار و تحلیلگر نفتی

این روزها موضوع افزایش قیمت س��وخت (بنزین
و گازویی��ل) در محافل اقتصادی ش��نیده میش��ود.
دول��ت در بودجه  ١٣٩٧محل مصرف منابع حاصل از
واقعیکردن قیمت س��وخت را پیشبینی کرده است.
گوی��ا دولت اینبار به درس��تی در نظ��ر دارد که متن
قانون را اجرا کند.
اهمیت این موضوع در آن اس��ت ک��ه گویا دولت
همزم��ان برنامههایی ب��رای حذف تع��داد زیادی از
یارانهبگی��ران را نیز در دس��ت اقدام دارد که میتواند
مکمل اقدام در راس��تای افزای��ش قیمتهای داخلی
بنزینوگازوییلباش��د.
این درحالی اس��ت که در دو فاز قبلی هدفمندی؛
ب��ه هیچ طریق اه��داف مورد نظر به می��زان مطلوبی
حاصل نشد و حداقل از این بابت تجربه ناخوشایندی
نصیب دولت ش��د .درعین حال از هماکنون برخی از
مجلس��یها پیرامون موضوع افزایش قیمت سوخت،
جبهه گرفتهاند و دولت را از این اقدام برحذر میدارند.
دول��ت ده��م در نح��وه اج��رای هدفمن��دی،
مغایرته��ای متعددی با آنچه ک��ه در قانون مصوب
ش��ده بود ،پدید آورد .برای مثال نحوه توزیع یارانهها
میان مردم ،تولید و دولت بر اساس مصوبه انجام نشد،
یارانههای تولیدی پرداخت نش��د و عمده یارانههای
نقدی فارغ از فقیر و غنی و استحقاق مردم ،به تمامی
ش��هروندان اختصاص یافت که به گفته کارشناسان،
خالف روح هدفمندی اس��ت .اگر دولت بتواند در این
راس��تا توفیقاتی حاصل کند ،آنگاه آثار بسیار مثبتی
حاصل خواهد ش��د و حجم بزرگ��ی از تعهدات مالی
دولت در ای��ن بخش از بین م��یرود .پرداخت یارانه
عمال یک شکل از سیاستهای جبران تورم محسوب
میشود.
ای��ن نکته نباید فراموش ش��ود ک��ه دولت دهم و
یازدهم هر دو درخص��وص تعدیل قیمتهای انرژی
کوتاه��ی کرده و ای��ن ایراد بر آن��ان (خصوصا دولت
یازدهم) وارد اس��ت که طی چندینس��ال اقدامی در
راستای این تصریح قانونی صورت نداد.
در قان��ون هدفمندی هم تصریح ش��ده که قیمت
ف��روش داخل��ی بنزین ،نف��ت گاز ،نفت ک��وره ،نفت

س��فید و گاز مایع و س��ایر مش��تقات نف��ت ،با لحاظ
کیفی��ت و ب��ا احتس��اب هزینههای مترتب (ش��امل
حملونق��ل ،توزیع ،مالیات و ع��وارض قانونی) نباید
کمتر از ٩٠درصد قیمت فوب خلیجفارس باش��د .در
ف��از دوم هدفمندی (در ابتدایس��ال  )١٣٩٣قیمت
بنزین افزایش پیدا کرد .اگر از س��ال بعد از آن تاکنون
هرسال فقط ٢٠درصد به قیمت بنزین اضافه میشد،
آنگاه درس��ال  ١٣٩٧قیم��ت بنزین به چیزی حدود
 ٢١٠٠تومان میرس��ید که مصداق شیب آرام بوده و
همچنین آمادگی و ام��کان برنامهریزی دقیقتری از
س��وی مردم در زندگی متعارف روزانه پدید میآمد.
این��ک افزای��ش قیمتها در س��طوح باال ،موجب
نوع��ی جنجال و ایجاد ح��س ناامنی و در پی آن آثار
روانی و تورمی شده اس��ت .هر افزایش قیمت بهطور
قطعی باعث رش��د قیمتها میشود .کارشناسان در
این خصوص معتقدند که در شرایط کنونی دولت باید
راهبردهای معطوف به تقویت عرضه را درپیش گیرد
(نه تقویت تقاضا) .بدیهی اس��ت افزایش یارانه نقدی،
محرک رش��د و تقویت س��مت تقاضاست که حاصلی
جز افزایش قیمتها و تورم ندارد.
اما دولت در الیحهس��ال  ١٣٩٧و ذیل تبصره ١٤
رقم ٢٣٠هزار میلیارد ریال را بهعنوان پرداخت یارانه
نقدی و غیرنقدی درخواس��ت ک��رده ،حال آنکه در
تبص��ره  ١٤قانون بودج��ه  ١٣٩٦رقم فوق ٣٣٥هزار

افزایش بهای سوخت ،راهبرد تقویت عرضه
میلیارد ریال بوده اس��ت .بنا بر این به نظر میرس��د
دول��ت عزم جدی در کاهش تعداد یارانهبگیران دارد.
از اینرو میتوان امیدوار بود که س��ایر اقدامات نیز با
همین جدیت به پیش برود.
بههرح��ال طبق نظ��ر تمام کارشناس��ان ،بهبود
ش��رایط عرضه در اقتصاد مستلزم آن است که منابع
حاصل از مابهالتفاوت قیم��ت فرآوردهها و همچنین
س��ایر منابعی نظیر منابع بانکی را به ش��کل مناسبی

در اختی��ار بخش تولی��د و بخشهای خصوصی مولد
قرار گیرد.
مبلغ  ١٧٤هزارمیلیارد ریال مندرج در تبصره ١٨
الیحه مذکور چنین کارکردی دارد .در این تبصره به
دولت اجازه داده ش��ده که مبلغ فوق به ش��کل وجوه
اداره ش��ده و یارانه س��ود و ترکیب ب��ا منابع صندوق
توس��عه ملی و تس��هیالت بانکی در جه��ت حمایت
از طرحه��ای تولید ،اش��تغال و آم��وزش و کمک به
کارورزی جوانان دانشآموخته دانش��گاهی پرداخت

کن��د
.
در جزء ( )١از بند (ال��ف) همین تبصره صندوق
توس��عه مل��ی موظف ش��ده ت��ا مع��ادل ١٥٠هزار
میلی��ارد ریال از منابع ارزی خ��ود را نزد بانکهای
عامل س��پردهگذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام
بانک��ی ،ص��رف اعطای تس��هیالت موض��وع همین
بن��د گردد .همچنین در ج��زء ( )٢به بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران اجازه داده ش��ده از طریق
بانکهای عامل ،مع��ادل منابع موضوع بند (الف) و

گزارش تصویری نمایشگاه حفاری اهواز

ج��زء (الف )١ -تبصره مذکور به طرحهای توس��عه
تولید و اش��تغال موضوع این حکم ،تس��هیالت اعطا
کن��د
.
اینها همگی مصادیقی از تقویت عرضه هس��تند
ک��ه دولت در متن الیحه بودجه ذک��ر کرده و به نظر
میرسد تلفیقی از سیاس��تهای مورد نظر حمایتی
باشند .به همین خاطر است که هرچند بهطورکلی هر
افزایش قیمتی ،درحال حاضر مخالف با سیاستهای
ضدتورمی اس��ت ،اما میتوان از طریق مجموعهای از
راهکارها ،به اهداف مورد نظر نزدیک ش��د.
بدیه��ی اس��ت ک��ه مجلس محت��رم ب��ا توجه به
جمی��ع جهات و مقتضی��ات کنونی اقتصاد کش��ور،
مناس��بترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
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مناطق نفتخیز جنوب
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

عملیات بهرهبرداری دوباره از چاه  ۱۴۷رگ سفید بهزودی آغاز میشود

خبر

خبر حمله تروریستی به خط
لوله نفت در حوالی امیدیه
تکذیب شد

ش��رکت ملی مناط��ق نفتخی��ز جنوب ،خب��ر حمله
تروریس��تی به خط لوله نفت در نزدیکی امیدیه را تکذیب
و اعالم کرد :هیچگونه حادثهای که منجر به آس��یب دیدن
خطوط لوله جریانی نفت و گاز باشد ،رخ نداده است.
روابط عمومی این شرکت اعالم کرده است :قویا انتشار
خبری با عنوان «حمله یک گروه تروریس��تی به خط لوله
نفت نزدیک امیدیه» (منتشر شده ازسوی خبرگزاریهای
معاند و برخی رس��انههای داخل��ی) را تکذیب می نماید.
بدیهی است مس��ئوالن محترم خبرگزاریهای داخلی با
حص��ول اطمینان از صحت اخب��ار و اطالعات دریافتی در
جهت عدم تشویش اذهان عمومی گام برداشته و نسبت به
انتش��ار اخبار و اطالعات موثق مربوط به رویدادهای حوزه
عملیاتی این شرکت اهتمام ورزند».

زاروبژ نفت نتایج مطالعات
توسعه میدان شادگان را به
مناطق نفتخیز جنوب ارائه داد

شرکت زاروبژ نفت روسیه نتایج مطالعات توسعه میدان
نفتی شادگان را به ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ارائه داد .حمید دریس ،مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با بیان این که از پنج شرکتی که برای تهیه
طرح توسعه میدان ش��ادگان با آنها تفاهم نامه ()MOU
امضا شد سه ۳ش��رکت نتایج مطالعات خود را ارائه دادند،
تصریح کرد :کنسرسیوم پرگس و شرکت تنکو نیز احتماالً
تا هفته آینده مطالعات خود را ارائه خواهند داد.
وی گفت :از مطالعاتی که توسط این پنج شرکت انجام
ش��ده یک طرح جامع توس��عه ( )MDPواحد بر اس��اس
مطالعات و  MDPکه پیشتر شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب انجام داده اس��ت ارائه ش��ده که مبنای کار توسعه
میدان شادگان خواهد بود.
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت زاروبژ
نفت روس��یه  ۲۶تیر ماه  ۹۶تفاهمنامهای امضا کردند که
بر اساس آن شرکت زاروبژنفت متعهد شد مطالعات طرح
نهای شادگان و رگ سفید را به انجام برساند؛
توسعه میدا 
بر اساس این تفاهمنامه نتایج مطالعات توسعه میدان رگ
س��فید نیز باید تا خردادماه  ۱۳۹۷به شرکت ملی مناطق
نفت خیز جنوب ارائه شود.

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
گف��ت :فوران و آتش چاه  ۱۴۷رگ س��فید پس از
 ۵۸روز عملیات ،با همت کارشناس��ان شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران
وثبترکوردهایبیس��ابقهمهارش��د.
بیژن عالی پور گفت :تالش و مجاهدتهای تیم
مهار فوران چاه ش��ماره  ۱۴۷رگ سفید در هر رده
س��ازمانی بی بدیل بود ،اظهار کرد.
وی افزود :به محض وق��وع این حادثه ،با وجود
اندوه فراوان ناشی از شهادت دو تن از همکارانمان،
ستاد مش��ترک مهار فوران به دستور وزیر محترم
نفت تش��کیل و  ۲برنامه مه��ار از عمق و کنترل از
س��طحدردس��تورکارقرارگرفت.
مدیر عامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز ،فشار
ب��االی  ۲۴۰۰psiرا از موانع اصلی مهار از س��طح
دانس��ت و گف��ت :پ��س از  ۲هفته از زم��ان فوران
 ۲لوکیش��ن مهی��ا و دکل ه��ای  ۹۳و  ۹۴فتح در
موقعیت های مورد نظر مس��تقر و عملیات حفاری
چ��اه انحرافی در موقعی��ت  c ۱۴۷از یکم آذر ماه
آغاز شد .با گذشت  ۳۴روز از آغاز حفاری انحرافی
س��اعت  ۲۰روز پنج��م دیم��اه نخس��تین عالئم
روس��طحی مهار چاه ش��امل تغییر رن��گ و ارتفاع
ش��عله نمای��ان و در س��اعت  ۲۱و  ۴۵دقیقه آتش

مهیب چاه س��رکش  ۱۴۷رگ س��فید مقهور اراده
حفارگرانش��د.
عالی پور سرعت انجام اقدامات مرتبط با تحقق
هر  ۲برنامه مهار را بی س��ابقه خواند و تصریح کرد:
تنها در  ۲هفته ،دو لوکیشن استقرار دکل های ۹۳
و  ،۹۴دو استخر آب  ۱۳۰و  ۷۰هزار بشکه ای برای

عملیات خنک سازی عملیات ۲۵۰ ،کیلومتر خط
لوله انتقال آب از رودخانه های اطراف تا استخرها،
نزدیک به  ۱۰جاده دسترس��ی به دهانه چاه ۱۴۷
احداث شد که در شرایط عادی بیش از  ۶ماه زمان
صرف می ش��د تا این مهم تحقق یابد.
وی ادام��ه داد :پس از اس��تقرار  ۲دکل حفاری،

نتایج مطالعات شرکت تاتنفت در میدان شادگان به
شرکت ملی مناطق نفتخیز ارائه شد
شرکت تاتنفت روس��یه ،طرح توسعه میدان نفتی
شادگان را به ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه
داد.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت تاتنفت
روسیه ،اسفندماه سال گذشته تفاهمنامهای امضا کردند
که بر مبنای آن ،مطالعه میدان ش��ادگان به این شرکت
روسی واگذار شد و این شرکت ،روز سهشنبه ،پنجم دی
ماه نتایج مطالعات خود را به شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ارائه داد.
افزون بر تاتنفت ،تفاهمنامه همکاری برای مطالعه
این میدان بین ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب و
شرکتهای دیگری نیز امضا و بعضا نتایج مطالعات ارائه
شده است.
میدان نفتی شادگان در جنوب غربی شهرستان اهواز

واقع ش��ده و شامل  ۲مخزن آسماری و بنگستان است.
این میدان در سال  ۱۳۴۷کشف شد و بهرهبرداری از آن
از سال  ۱۳۶۷آغاز شده است.

فاز نخست واحد نمکزدایی اهواز متمرکز در آستانه
راهاندازی قرار گرفت
فاز نخس��ت واح��د نمکزدایی اه��واز متمرکز با
ظرفی��ت فراورش  ۱۱۰هزار بش��که نفت در روز در
آستانه راهاندازی قرار گرفته است.
به گزارشی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
با اس��تقرار گروه مهندسی راه اندازی تولید در پروژه
احداث واحد نمکزدایی اهواز متمرکز ،اقدامات الزم
برای راه اندازی این واحد در حال انجام اس��ت.
بیژن عالیپ��ور ،مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب در حاش��یه بازدید از این پروژه گفت:
با راه اندازی واحد نمکزدایی اهواز متمرکز ،ظرفیت
تولی��د و فرآورش نف��ت نمکی در ح��وزه عملیاتی
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز کارون افزایش می
یاب��د و از افت تولید ب��ه میزان قابل توجهی جلوگیری
می شود.
وی افزود :ه��م اکنون گروه های مهندس��ی راه

ادامه از صفحه 2
جوان��ان و امداد فعالیت میک��رد و دورههای کمکهای اولیه عمومی
امدادونجات را گذراند و آخرین دورهای که بهطور کامل س��پری کرد،
دوره پیشبیمارستانی بود.
کی از خانه به سمت نفتکش حرکت کردند؟
سجاد و پوریا زاده روستای تل مشکی هستند .چندسال پیش بود
که پوریا به همراه پدر و مادرش به شهر رفتند و آنجا زندگی کردند ولی
سجاد و خانوادهاش در همین روستا ماندند ١٥ .آذرماه بود که از نورآباد
ممس��نی به سمت خارک رفتند .سوار ماشین شدند؛ ماشینهای بین
راهی .از خارک هم به سمت عسلویه رفتند.

ان��دازی در این پروژه مس��تقر ش��ده ان��د و در حال
آزمای��ش تجهیزات نصب ش��ده از قبی��ل مخازن،
نمکگیرها ،برق ،ابزار دقی��ق ،ایمنی ،خطوط لوله و
ماشین آالت فرآیندی هستند تا راهاندازی آزمایشی
فاز نخست آن طی روزهای آینده محقق شود.
عالیپ��ور با بیان ای��ن که واح��د نمکزدایی اهواز
متمرکز با ظرفیت  ۲۲۰هزار بشکه بزرگترین واحد
نمکزدایی کش��ور محسوب می ش��ود ،تاکید کرد :با
راه اندازی فاز نخست این پروژه ،ظرفیت  ۱۱۰هزار
بش��که ای برای فرآورش نفت نمکی ایجاد می شود.
وی تصریح کرد :در این پروژه تجهیزات پیشرفته
و با کیفیت باال نصب ش��ده و الزامات ایمنی و زیست
محیطی در باالترین س��طح اس��تانداردهای صنعت
نف��ت و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت مورد نظر
قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

تدوین طرح دو فوریتی برای ایجاد خط اعتباری
در صنعت نفت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تدوین طرح
دو فوریتی برای ایجاد خط اعتباری در صنعت نفت
خب��ر داد که پ��س از بودجه در صحن علنی مطرح
میشود.
فریدون حسنوند با اشاره به حضور بیژن زنگنه،
وزیر نفت در نشس��ت کمیس��یون انرژی مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :در این نشست اولویتها،
مش��کالت ،موان��ع پی��ش روی صنع��ت نف��ت و
راهکارهای رفع آن بررسی شد.
رئیس کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه
وزارت نف��ت یک��ی از بخشهایی اس��ت که امروز
در تح��ول اقتص��ادی و در حوزه اش��تغال و تولید
میتواند تاثیرگذار باش��د ،اف��زود :طی هفتههای
گذش��ته اعضای کمیس��یون انرژی بازدیدهایی از
مجموعههای وزارت نفت در اس��تانهای مختلف
داش��تند که عمده مشکالت در حوزه تامین منابع
مالی بود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در بخ��ش تامین منابع
مال��ی باید به دنب��ال خلق منابع جدی��د در حوزه
داخلی و بیرونی باشیم ،تصریح کرد :نگاه ما باید به
توانمندیهای داخلی و سرمایهها و تکنولوژیهای

ماجرای  ٢پسرخاله که در «سانچی» بودند
آخرین صحبتهایشان پیش از سفر چه بود؟
خیلی خوشحال بودند .تا پیش از سفر آنها را اینقدر شاد ندیده بودم.
بیش��تر از هر وقت دیگری میخندیدند .عید ،عروسی برادر سجاد بود.
میخواس��ت سریعتر این س��فر را برود تا عید در خانه باشد .میگفت
دو تا س�� ه ماه این س��فر طول میکش��د باید زودتر برویم تا عروسی در
خانه باشیم.
خانوادهها از سختی کار دریانوردها خبر داشتند؟
ت��ا حدودی اما هرگز تصور نمیکردیم چنین حادثهای پیش بیاید.
از وقتی میدانم ،چنین اتفاقی در دریا نبوده .فقط میدانستیم مدتها

همکارانمان در ش��رکت ملی حف��اری تنها در ۳۵
روز ب��ه عمق بیش از  ۲۳۳۰متری رس��یدند که به
طور قطع تاکنون در هیچ عملیاتی در این مدت به
چنینعمقیدس��تیافتهنش��دهاس��ت.
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تصریح کرد :به لطف خداوند متعال در ش��ب میالد
امام حس��ن عسکری (ع) ،پس از رسیدن به مخزن
و تزریق س��یال با اس��تفاده از بیست دستگاه پمپ
تراک با فش��ار  ،psi ۵۰۰۰چاه  ۱۴۷رگ س��فید
مهار ش��د و خس��تگی این مارات��ن عملیاتی از تن
همهزدودهش��د.
عال��ی پور در پایان از صبر و تحمل خانواده همه
کس��انی که در تمام م��دت ،عملیات را ترک نکرده
بودند ،تش��کر کرد و گف��ت :کارکنان صنعت نفت،
بهویژه  ۲ش��رکت بزرگ مناط��ق نفتخیز جنوب و
ملی حفاری بی توجه به همه حاش��یه س��ازیها و
اظهارنظره��ای غیر فنی افراد ،همس��و با صیانت از
منابع ملی ایران اس�لامی تالش کردند و با آرامش
خاط��ر به عملیات تکمیل��ی خواهند پرداخت و در
پای��ان باید گفت که ش��ادی اتمام این عملیات را با
همه مردم ش��ریف ایران تقسیم می کنیم و همواره
در ص��ف اول خدم��ت به نظام مق��دس جمهوری
اس�لامیخواهیمبود.

روی آب هستند و کمتر در خشکی و خانوادههایشان تنها میمانند.
پیش از حادثه تماس نگرفته بودند؟
در زم��ان حادث��ه نه اما قب��ل از آن با م��ا تم��اس گرفتند .عکس
میانداختند و ارسال میکردند .از حال و هوای دریا میگفتند و اینکه
چقدر این سفر برایشان خوب بوده؛ تجربه پیدا کرده بودند.
وقتی این حادثه را شنیدید ،چه کار کردید؟
باورماننمیشد.هنوزهمنمیشود.چشمازتلویزیونبرنمیداشتیم
اما خبرها کوتاه بود و در حد زیرنویس .اصال فکر نمیکردیم یک فاجعه
باش��د .فکر میکردیم زنده بیرون میآیند .هن��وز هم همین تصور را

بیرون باش��د که در کنار یکدیگر بتوانند اتفاقهای
خوبی رقم بزنند.
حسنوند با اش��اره به سفر هفته گذشته اعضای
کمیس��یون انرژی مجلس به هرم��زگان و بازدید
از پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس ،گفت :رئیس
جمهوری در روزهای گذش��ته بنا به درخواس��ت
وزیر نفت ،دستوری برای اختصاص اعتبار به پروژه
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس صادر کرد که این
دستور باید اجرایی شود.
وی ب��ا بیان اینکه اعضای کمیس��یون طرحی
اعتب��اری را پیشبینی کردند ک��ه پس از موضوع
بودجه به عنوان ط��رح دو فوریتی در صحن علنی
مجلس مطرح ش��ود ،افزود :بدون اینکه بخواهیم
مش��کالت پی��شرو را مدنظ��ر قرار دهی��م باید از
ظرفیتهای جدید به عنوان خط اعتباری استفاده
کنیم.
حس��نوند با تاکید بر اینکه ب��ه اعتقاد ما منابع
جدی��د وج��ود دارد ،اما این منابع بای��د در اختیار
وزارت نف��ت قرار گیرد ،عنوان کرد :مجلس باید به
وزارتخانههای مولد کمک کند تا از این طریق بتوان
استقالل ،خودکفایی و رضایت مردم را رقم زد..

داریم ،فکر میکنیم خدمه روزی زنده به خاک کشورمان برمیگردند.
حال پدر و مادرشان چطور است؟
اشکشان خشک شده .بغضش��ان تمامی ندارد؛ واقعا باید مثل کوه
باش��ی تا این درد اثر نگذارد .پوریا تنها یک برادر کوچکتر داش��ت که
ورزش��کار است؛ البته هم سجاد و هم پوریا ورزشکار بودند .رشتهشان
کونگفو بود .سجاد هم دو برادر بزرگتر داشت و یک خواهر کوچکتر
که همه عزادار هس��تند .همه داغدیده هس��تند .همه برای تسلی دو
خانواده به خانههایش��ان آمدهاند اما درد کمی نیس��ت .ای کاش اثری
از ای��ن دریانوردان ب��ود .بدون هیچ نش��ان و اثری س��وگواریکردن
س��خت است .ما از مس��ئوالن خواهش میکنیم پیکر عزیزانمان را به
ما برگردانند.

ملی حفاری

نخستین نشریه حامی ساخت داخل
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وزیر نفت از تالش فداکارانه مهارگران چاه  ١٤٧رگ
سفید قدردانی کرد
وزیر نف��ت از تالش فداکارانه مهارگران قدردانی
ک��رد و گف��ت :در آین��ده بای��د در مس��یر ارتقای
اس��تانداردهای حف��اری و اس��تفاده از تجهی��زات
اس��تاندارد گام های محکمتری برداریم و خود را به
امکانات بیش��تری برای مقابله با حوادثی مانند چاه
 ١٤٧رگ سفید ،چه در خشکی و چه در دریا تجهیز
کنیم.
بیژن زنگنه  ،پس از بازدید از موقعیت مهار فوران
چ��اه  ١٤٧رگ س��فید در جمع خبرن��گاران گفت:
فوران چ��اه حادثه ای محتمل ،اما ناگوار و س��خت
در حفاری است.
وی گفت :از ابتدا تصمیم گرفته ش��د هر  ۲روش
مهار از عمق و مهار از سطح در دستور کار قرار گیرد،
احداث بی��ش از  ٢٠٠کیلومتر خط لوله انتقال آب،
آماده سازی محل استقرار  ٢دکل برای حفاری چاه
های امدادی و اقدامات متعدد دیگری در این مدت
انجام شد.
زنگنه گفت :حمالت به چاه از عمق به دلیل فشار
باالی مخزن و آس��یب دیدگی تاسیسات سرچاهی
موف��ق نبود ،اما خوش��بختانه چاه ام��دادی خیلی
س��ریع به محل هدف رس��ید و با تکنیک هایی که
متخصصان هر  ۲شرکت ملی نفتخیز جنوب و ملی

حفاری بر آن تس��لط داش��تند ،بعد از رسیدن چاه
امدادی به هدف و تزریق سیال کنترل کننده ،فوران
مهار و چاه تثبیت شد.
وزیر نفت یادآور ش��د :چاه های امدادی تولیدی

همکاری شرکت ملی حفاری با ۳۰۰
سازنده داخلی

مدیر پژوهش ،فناوری و مهندس��ی ساخت شرکت ملی حفاری ایران از همکاری با
حدود  ۳۰۰ش��رکت سازنده داخلی به منظور تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز این
شرکت خبر داد.
مهدی عرشیان در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت
حف��اری که در اهواز برگزارش��د ،با بیان این مطلب افزود :تاکن��ون  ۶۸درصد اقالم پر
مصرف ش��رکت ملی حفاری که قابلیت س��اخت داخل دارند ،بومیسازی شده است و
برنامهریزی شده که تا سه سال آینده این اقالم به صورت  ۱۰۰درصد تولید داخل شود.
وی ارزش قطعات و تجهیزات بومی س��ازی ش��ده را ۲۱۰میلیارد ریال عنوان کرد و
گفت :تعداد قطعات و تجهیزات ساخت داخل در سال  ۹۵نسبت به سال  ۹۴با  ۲۶درصد
رش��د همراه بود و پیش بینی می شود امسال نیز شاهد رشد  ۲۰درصدی این اقالم در
قیاس با سال گذشته باشیم.
مدیر پژوهش ،فناوری و مهندس��ی س��اخت ش��رکت ملی حفاری ایران با اشاره به
همکاری این شرکت با  ۳۰۰شرکت سازنده داخلی ،ادامه داد ۶۷ :درصد از این شرکتها
از استان خوزستان و  ۳۳درصد از دیگر استانهای صنعتی کشور هستند.
عرش��یان با بیان اینکه در  ۲سال گذشته افزون بر  ۷۵درصد از قراردادهای ساخت
داخل به سازندگان بومی واگذار شده است ،عنوان کرد :در باره ارتقای کیفیت ساخت
داخل برنامه ریزی مناسبی در سه سال گذشته صورت گرفته است.
وی ادامه داد :براس��اس اقدامات انجام شده از قبیل بازنگری دانش فنی و نقشههای
س��اخت و همچنین تخصصی کردن س��اخت داخل توس��ط س��ازندگان ب��ا امضای
قراردادهای باز ،گزارش عدم انطباق و عدم کیفیت در سال  ۹۶نسبت به دو سال پیش
کاهش چشمگیری داشته است.

مشبککاری هشت حلقه چاه گازی در فاز ۱۴
پارس جنوبی

مدیر خدمات ویژه ش��رکت ملی حف��اری ایران از موفقیت متخصص��ان اداره کل
نمودارگیری این مدیریت در انجام  ۲هزار و  ۵۰۰متر مش��بککاری هش��ت حلقه چاه
در فاز  ۱۴طرح توس��عه میدان گازی پارس جنوبی به روش  TCPدر اندازه س��ه و سه
هشتم اینچ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی حفاری ایران ،علی دقایقی در توضیح بیشتر
در این باره اظهار کرد :این کار تخصصی طی  ۲۳عملیات فشرده بدون زمان انتظار و با
دقت و سرعت کم نظیر تا عمق حدود  ۴هزار و  ۸۰۰متر در مدت  ۴۰روز محقق شد.
وی افزود :آخرین مراحل تکمیل هر حلقه چاه قبل از به تولید رسیدن مشبککاری
است که بر اساس نتایج حاصل از نمودارگیری پتروفیزیکی مخزن صورت می پذیرد.
مدیر خدمات ویژه ش��رکت ملی حفاری ایران تصریح کرد :با مش��بککاری هشت
حلقه چاه بهوس��یله متخصصان این ش��رکت در مقایس��ه با ارائه این خدمات از سوی
ش��رکتهای خارج��ی در مجموع از خ��روج  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار یورو ارز از کش��ور
جلوگیری شد.
عملیات توس��عه فاز  ۱۴پارس جنوبی با هدف تولید روزانه  ۵۶میلیون و  ۶۰۰هزار
متر مکعب گاز ترش و  ۷۵هزار بش��که میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی پارس
در حال اجراست.

خواهند شد.
وی تاکی��د کرد :در آینده باید در مس��یر ارتقای
اس��تانداردهای حف��اری و اس��تفاده از تجهی��زات
اس��تاندارد گام های محکمتری برداریم و خود را به

امکانات بیشتری برای مقابله با حوادثی از این دست،
چه در خشکی و چه در دریا تجهیز کنیم.
زنگنه در پاس��خ به این سوال که پس از شنیدن
خبر مهار چاه چه حسی داشتید ،گفت :تکبیر گفتم
و خدای متعال را ش��کر گفتم .همکاران عزیزم ٥٨
روز در این منطقه تالش کردند؛ همکارانی بودند که
 ٣٠یا  ٤٠روز خانه نرفتند و فداکارانه تالش کردند.
وزیرنف��ت با بیان اینک��ه در مدت زمان عملیات
مهار چاه ،حال و هوا و روحیات افراد یادآور روزهای
جنگ بود و این مایه نش��اط من اس��ت ،ادامه داد :به
اف��راد اعتماد کردی��م و اگرچه برخی بس��یار اذیت
کردند ،اما اعتماد ما کم نش��د و آنان نیز پاسخ خوبی
به اعتماد مدیریت کالن کشور دادند.
وی درب��اره مهارگران که در این حدود  ٢ماه بی
وقفه و فداکارانه تالش کردند ،گفت :خدا این مردان
استوار را برای صنعت نفت و خانواده هایشان حفظ
کند و به زندگیشان برکت دهد.
زنگن��ه با بیان اینکه بالفاصل��ه پس از مهار چاه،
خبر این موفقیت را به رئیس جمهوری داده اس��ت،
افزود :رئیس جمهوری گفتند سالم و تشکر مرا نیز
به مهارگران برسانید.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

یکی از نادرترین فوران چاههای نفت و گاز کشور با تخصص و
تجربه مهار شد

مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری
ایران گفت :توکل به خداوند ،تخصص،
تعهدوتجربههمسوباانسجاموهمدلی
میان مهارگران منجر به کنترل یکی از
نادرترین فورانه��ای چاه های نفت و
گازدرکشورو منطقه شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت
ملی حفاری ایران ،س��پهر س��پهری
که از نخس��تین روز بروز این حادثه در
موقعیتعملیاتیاینچاهحضورداشته
است،ضمنتبریکاینموفقیتبزرگ
کهدرشبمیالدخجستهحضرتامام
حسن عسکری (ع) محقق شد ،افزود:
ای��ن موفقیت برگ زری��ن دیگری در
کارنام��ه این صنعت راهبردی به ثبت
رساندونشاندادکهمتخصصانایرانی
توانمندی راهبری از صفر تا صد میادین نفت و گاز را دارند و در این
زمینهدرجهانیکبرندبهشمارمیآیند.
وی افزود :زنجیره تولید از میدانها و مخازن نفت و گاز شامل
اکتشاف،حفاری،استخراجوبهرهبردارینیازمندتحصصودانش
فنی خاص اس��ت که بخش حفاری به عنوان نخستین گام پس از
زمین شناس��ی و پتروفیزیک در زمینه شناخت و کشف مخزن به
شمار میرود و بدون آن دسترسی به تولید و تداوم آن غیر ممکن
است.
سپهریگفت:حفاریکهخودنیازمندبرنامهریزیمهندسیو
تخصصیویژهاستیکیازپرخطرترینعملیاتمیدانیدرصنعت
نفت جهان بهش��مار می آید که از آن جمله حادثه فوران چاهها با
آتش س��وزی مهیب توام با خسارت سنگین به تجهیزات و گاهی
تلفاتانسانیاست.
مدیرعاملورئیسهیئتمدیرهشرکتملیحفاریایرانافزود:
فورانها بسته به فشار ،دما ،سیال ،حجم گاز و موقعیت جغرافیائی
مح��ل چاه متفاوت و پیچیدگی خاصی دارند و برای کنترل فوران
هر چاه نیاز به برنامه ریزی و بسیج امکانات و تجهیزات منحصر به
همان فوران است ،هر چند در تعاریف شیوه مهار مشابهت دارد و به
همنزدیکاست.
وی اظهار کرد :فوران و آتش س��وزی چاه  ۱۴۷رگ سفید – ۲
با توجه به فشار باالی گاز میدان نفتی رگ سفید از جمله حوادثی
بودکهدرنوعخودمنحصربهفردومهارآننیازمندمحاسباتفنی
و مهندسی دقیق بود که متخصصان صنعت نفت در این شرکت و
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به خوبی توانستند در نتیجه
هم افزایی و بهکارگیری ظرفیته��ای موجود از نظر دانش فنی،
عملیاتی ،پشتیبانی و لجس��تیکی به نحو مطلوب به آن عینیت
بخشند.
س��پهری گفت :به دنب��ال وقوع این حادث��ه در هفتم آبان ماه
گذشته ،مدیران ارشد و متخصصان دو شرکت با نظارت مستقیم
وزیر نفت و حضور مس��تمر معاون شرکت ملی نفت ایران در امور
تولید نسبت به تشکیل ستادهای بحران و راهبری مهار فوران چاه
اقدامودراین ارتباطبرنامهریزیوجدولکاریتعریفوبکارگیری
کردند و در زمانی کوتاه با وجود کوهس��تانی بودن منطقه و فاصله
تا حوزه ستادی این شرکت ها در اهواز هر آنچه نیاز بود به منطقه
گسیلوتیمهایعملیاتیوپشتیبانیازهردوشرکتدرموقعیت
مستقروبیدرنگدرتدارکتحققزیرساختهابرآمدند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به اینکه مهار این فوران
با دو روش در دس��تور کار قرار گرفت ،افزود :بستن چاه (کشتن) از

س��طح و مس��دود کردن آن از عمق روش های ب��ود که به موازات
یکدیگر آغاز و پس از ایجاد راههای دسترسی ،احداث استخرهای
آب،ایجادشبکهتامینآبوخنککردنمحوطه،اجراییشد.
وی اظهار کرد :ساخت انواع استینگر ،آماده سازی آتی واگنها،
و دیگر تجهیزات مختص عملیات کش��تن چاه از س��طح (TOP
)KILLوهمچنینایجادمحلاستقراردودستگاهحفاری ۹۳و۹۴
فتحبرایحفرچاههایامدادیوبستنچاهازعمق(BOTTOM
 )KILLدر فرصتی بس��یار کوتاه تر نس��بت به عرف معمول اماده
سازی و اجرایی شد که در نوع خود قابل توجه و حایز اهمیت است.
سپهریگفت:بهکارگیریمیدانیاستینگرهادرشرایطبسیار
دشوار به خاطر حجم فوران و دمای باال در شرایط ایمن کلید خورد
کهباوجودچندمرحلهتالشمهارگرانوتیمهایعملیاتیحاضر
درصحنهمهارازسطحبهنتیجهنرسیدوباحفرچاهامدادیعملیات
مهار فوران چاه از عمق محقق و چاه به کنترل در آمد.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ش��رکت ملی حفاری ایران با
بیان اینکه هم اکنون عملیات ایمن س��ازی چاه در جریان اس��ت
ضمن تبریک ای��ن موفقیت بزرگ به تالش��گران صنعت نفت و
حفاری از حمایت های مقام عالی وزارت نفت ،مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران و معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور
تولید که در این زمینه اهتمام ویژه ای داش��تند ،قدردانی و ضمن
قدردانیازیکایککارکنانصنعتنفتدربخشهایمختلفاعم
از عملیاتی ،فنی تخصصی ،پش��تیبانی و حوزه ستادی دو شرکت
بخصوصکارکنانشرکتملیحفاریایرانکهبهصورتمستقیم
و غیر مس��تقیم تاثیر گذار بوده اند و بزرگداشت یاد و خاطره فرزاد
ارزانی و محمد سلیمی دو نفر از کارکنان شرکت که در این حادثه
جانباختند،توضیحداد:تجارباینعملیاتمستندسازیوبرای
اس��تفاده در اختیار متخصصان صنعت نفت و جامعه دانشگاهی
کشورقرارمیگیرد.
حادثه فوران و آتش س��وزی چاه ۱۴۷رگ سفید – ۲در حوزه
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از شرکت های
زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به هنگام حفاری
بوسیلهدکل ۹۵شرکتملیحفاریایراندرهفتمآبانماهگذشته
اتفاقافتادکهدرجریانآندونفرازکارکنانملیحفاریجانخود
را از دس��ت دادند و دستگاه حفاری و بخش عمده تجهیزات آن به
طور کامل در آتش سوخت.
ای��ن چاه پ��س از  ۵۸روز در نتیجه تالش بی وقفه و مس��تمر
مهارگران صنعت نفت در ش��امگاه سه شنبه (پنجم دیماه) مهار
و آتش سرکش خاموش و به کنترل در آمد.
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خبر

حضور شرکت های دانش بنیان در
نمایشگاه پانزدهم صنعت حفاری
قابل توجه است

قائم مقام مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران اظهار کرد:
حضور ش��رکت های دانش بنی��ان در پانزدهمین نمایش��گاه
تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری قابل توجه است.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی حفاری ایران  ،محمد
رضا تاکایدی با اش��اره به بازدید از تمامی غرفه های نمایش��گاه
پانزدهم  ،افزود :برگزاری این رویداد اقتصادی زمینه هم افزایی
میان شرکت ها ،شناخت توانمندی های داخلی و حضور شرکت
های جدید را در فضای رقابت فراهم آورده است.
وی اظهار کرد :س��ازندگان نیز در این رخداد نمایش��گاهی
ضمن ارائه توانمندی های خود ،با نیازهای شرکت های متقاضی
آشنا و در باره کیفیت و کمیت ساخت و طرح های در دست اجرا
با متخصصان صنعت حفاری به رایزنی می پردازند.
تاکایدی با بیان این که این نمایش��گاه فرصت مناسبی است
که به طور منس��جم توانمندی ها ،قطعات و تجهیزات س��اخته
ش��ده را مورد ارزیابی کارشناس��ان قرار ده��د ،گفت :با مغتنم
شمردن این فرصت ضمن آشنایی با یک سری تولیدات جدید،
قرار ش��د پس از پایان کار نمایش��گاه در بازدیدهای کارگاهی ،
توان این س��ازندگان بررسی و در جلس��اتی ضمن تبادل نظر،
نحوه همکاری و اس��تفاده از ظرفیت های بالقوه آنان در دستور
کار قرار گیرد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود :برخی
ش��رکت های دانش بنیان نیز در باره بازس��ازی و ساخت برخی
قطعات ویژه صنعت حفاری پیش��نهاداتی ارائه و شماری نیز در
موضوع فایناس مذاکره داشتند.

فعالیت شرکتهای سازنده
با هدف گروهبندی تخصصی
بازنگری میشود

رئیس اداره مهندس��ی و فناوری ساخت مدیریت پژوهش،
فناوری و س��اخت شرکت ملی حفاری ایران از بازنگری فعالی 
ت
شرکتهای سازنده با هدف گروهبندی تخصصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی حفاری ایران ،بهنود
منصور نژاد در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات
صنعت حفاری با بیان اینکه این طرح از ابتدای امسال اجرا شده
اس��ت ،گفت :در این زمینه تاکنون ضمن دریافت درخواس��ت
بازدید از  ۸۰ش��رکت س��ازنده در س��طح کش��ور ،فعالیت۴۱
ش��رکت بررسی و در  ۱۳جلس��ه کمیته بررسی منابع مطرح و
تصمیمگیری شد.
وی اظهار کرد :این نگرش بر اس��اس یک رویکرد سیستمی
اس��ت که در آینده با تکیه بر ش��اخصهای اس��تاندارد ساخت
قطع��ات و تجهی��زات حف��اری ،ش��رکتهایی ک��ه دارای این
استانداردها باش��ند در گروههای تخصصی به همکاری خود با
این شرکت ادامه میدهند.
رئیس اداره مهندس��ی و فناوری ساخت مدیریت پژوهش،
فناوری و س��اخت ش��رکت گفت :این اداره ب��ا توجه به رویکرد
بن��گاهداری اقتصادی با تعدادی از ش��رکتهای فعال در بخش
حفاری مکاتبات اولیه را انجام داده است.
وی در همین زمینه به طراحی نقشههای استاندارد با توجه به
دیدگاههای ارائه و تایید شده از سوی ستاد راهبری مهار فوران
چاه  ۱۴۷رگ س��فید ،نظیر نقشههای مربوط به استینگرهای
استفاده ش��ده و یا نقشه های  LAY OUTمخازن گل حفاری
را که توسط کارشناسان واحد مهندسی و فناوری ساخت تهیه
شده است ،اشاره کرد.
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران
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خروج از توافق نفتی به نفع روسیه؟

کاهش قیمت نفت برنت به  61دالر

تقابل آژانس بینالمللی انرژی و اوپک پیش از نشست اوپک در
وین

استقبال تولیدکنندگان شیل آمریکا از
تمدید توافق اوپک
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نخستین نشریه حامی ساخت داخل

شش تصور
غلط
در مورد
شادی

دریچه

کودک درون خود را دریابید
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