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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون اول رئیس جمهوری:

خبر
پاسخ ذیحساب وزارت نفت به یک برداشت اشتباه

سوءاستفاده مالی در ابعاد فساد
نفتی اخیر در مدت یک ماه
امکانپذیرنبود

ذیحس��اب و مدی��ر کل امور مال��ی وزارت نفت گفت:
سوءاس��تفاده مالی در ابعاد فساد نفتی اخیر در یک ماه ،در
هیچ دستگاه اجرایی ممکن نیست ،چه رسد به وزارت نفت
که سامانه کنترل و نظارت دقیقتر و جامعتری بر آن حاکم
است.
مظفر نیکپور درباره نقل قولی که بهتازگی از وی مبنی
بر اینکه «فس��اد نفتی اخیر  ۸س��اله نبود،یک ماهه بود»
در رس��انهها درج شده اس��ت ،در گفتوگو با خبرنگار شانا
توضیحاتی ارائه داد و گفت :منظور ،کشف فساد در ماه مورد
اشاره بوده است ،وگرنه بدیهی است که سوءاستفاده مالی در
ابعاد فساد نفتی اخیر در مدت یک ماه امکانپذیر نیست.
وی با تاکید دوباره بر وجود سامانه کنترل و نظارت دقیق
مالی در وزارت نفت ،ادامه داد :وزارت نفت تنها وزارتخانهای
اس��ت که با وجود فعالیت واحدهای مالی و حسابرس��ی در
ش��رکتهای تابع ،به طور مجزا اداره کل حسابرسی و امور
مجامع دارد؛ این س��اختار منسجم نشان میدهد بنای این
وزارتخانه بر نظارت و کنترل است.
ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت نفت با بیان اینکه
با سامانه نظارتی حاکم بر وزارت نفت ،امکان ندارد این میزان
فس��اد در یک ماه صورت پذیرد یا دفعتا انجام ش��ده باشد،
یادآور ش��د :در کل چنین س��وء استفاده مالی در مدت یک
ماه محال به نظر میرسد ،به ویژه در وزارت نفت که سامانه
کنترل و نظارت دقیقتر و جامعتری بر آن حاکم است.
مدیرکل امور مالی وزارت نفت تاکید کرد :در این که فساد
نفتی اخیر به تدریج انجام شده ،هیچ تردیدی نیست.
نیکپور این موضوع را نیز یادآور ش��د که مس��ائل مالی
ش��رکتهای اصلی وزارت نفت هیچ ارتباطی با حوزه کاری
ذیحساب و مدیریت مالی وزارت نفت ندارد و عملکرد این
مدیریت به هیچ عنوان با شرکتهای تابع مرتبط نیست.
بر اساس این گزارش ،روزنامه خراسان ،پنجم اسفندماه
امسال در گفتوگویی با مظفر نیکپور ،ذیحساب و مدیر
کل امور مالی وزارت نفت ،به نقل از وی عنوان کرد که «فساد
نفتی اخیر ،یک ماهه بوده اس��ت نه  ۸ساله»؛ موضوعی که
دستمایه هجمه برخی رسانهها به وزارت نفت و متهم کردن
این وزارتخانه به دروغپردازی درباره سابقه چندساله فساد
نفتی اخیر شد.

ی صنعتی و پتروشیمی در سواحل مکران ادامه مییابد
سرمایهگذار 
مع��اون اول رئیس جمه��وری به خط انتقال گاز به منطقه س��واحل
مکران برای استقرار پتروشیمی و صنایع وابسته به آن اشاره کرد و گفت:
پیگیر خط انتقال گاز به هند و پاکس��تان هستیم ،اما در داخل کشور نیز
سرمایهگذاریهای صنعتی و پتروشیمی بهویژه در سواحل مکران انجام
خواهد شد.
اسحاق جهانگیری در دومین همایش بینالمللی معرفی فرصتهای
س��رمایهگذاری و توس��عه پای��دار در س��واحل مک��ران گف��ت :یکی از
شاخصهای مهم عدالت ،عدالت منطقهای است و توسعه سواحل مکران
میتواند عدالت منطقهای را به دنبال داش��ته باش��د ،زیرا برخی مناطق
کشور نسبت به دیگر مناطق در زمینه توسعه عقبتر هستند.
وی با بیان اینکه در طرح توسعه سواحل مکران به امنیت ملی و رشد
اقتصادی ایران توجه خواهد شد ،افزود :ایران یکی از امنترین کشورهای
منطقه اس��ت و توسعه س��واحل مکران قادر است به درجه امنیت کشور
اضافه کند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در طرح توس��عه س��واحل
مکران ش��هرهای جدیدی پیشبینی ش��ده که مردم میتوانند در این
ش��هرها ساکن شوند ،گفت :بخش وس��یعی از فعالیتهای اقتصادی که

قائم مقام وزیر نفت عنوان کرد

تدوین قوانین سختگیرانه در صنعت نفت برای رعایت مسائل
اچاسیی

قائم مقام وزیرنفت از تدوین برنامهها و قوانین سختگیرانه در
صنعت نفت برای رعایت هرچهبیشتر مسائل بهداشت،ایمنیو
محیط زیست ( )HSEخبر داد.
مرضیه شاهدایی در آیین گشایش کارگاه ایرانی -فرانسوی
اچاسییدرصنعتنفتاظهارکرد:برپاییکارگاههایآموزشی
در حوزه اچاسیی برای کارشناسان صنعت نفت و گاز ایران در
بلندمدت سبب صرفهجویی در هزینهها و جلوگیری از سوانح
میشود.
وی با اش��اره به اینکه صنعت نفت و گاز ،در ش��مار صنایع
پرمخاطره جهان است ،افزود :همه لحظات کار در صنعت نفت
به دلیل ماهیت آن ،با احتمال خطر روبهروس��ت ،این خطر در
صنعت نفت ایران به دلیل فرسودگی تاسیسات بسیار باالست.
قائم مقام وزیر نفت با تاکید بر این که شرکتهای مطرح دنیا
ب��رای رخداد حوادث در صنعت نفت و گاز به دنبال راهحلهای
اثربخش��ی بودهاند و به نتایج سودمندی دست یافتهاند ،گفت:
اس��تفاده از دانش و تجربههای این ش��رکتها در قالب برپایی
کارگاهها و کالسهای آموزش��ی برای کارشناسان و کارکنان
صنعت نفت کشور ضروری است.
شاهدایی ،استقرار مدیریت ایمنی فرآیند ( ،)PSMطراحی
ذاتا ایمن ،ارزیابی ریسک ،ایجاد محیط ایمن برای سازمانها و

مدیریت دارایی فیزیکی را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از
مخاطرات در محل کار برشمرد.
وی به بح��ث صالحیت حرف��های و آموزشهای اثربخش
کارکنان اش��اره کرد و افزود :گذش��ته از فرسودگی تاسیسات
صنعت نفت در کش��ورمان ،در بس��یاری از موارد شاهد بودیم
که حوادث و مخاطرهها تنها به دلیل بهکارگیری برخی افراد که
حائز صالحیت نبودهاند ،اتفاق افتاده است ،بنابراین بهکارگیری
افراد در مش��اغل کلیدی و حادثهآفرین باید با احراز صالحیت
حرفهای همراه باشد.
ش��اهدایی پرداختن به مسئله بهداش��ت ،ایمنی و محیط
زیس��ت ( )HSEرا بس��یار ض��روری دانس��ت و تاکی��د کرد:
فناوریهای روزآمد ،بس��یاری از آالیندههای محیط زیست را
هم اکنون کنترل میکند؛ چیزی که در گذشته و در تاسیسات
قدیمی به هیچ وجه وجود نداش��ت و ما از هم اکنون باید برای
آینده برنامهریزی کنیم تا بتوانیم با هزینه کردن برای استفاده
از فناوریهای روزآمد ،در کنار توس��عه پایدار و تولید ،دوستدار
طبیعتباشیم.
قائ��م مقام وزیر نفت ب��ا بیان این که ام��روزه بهرهمندی از
مدیریت دانش و استفاده از تجربه شرکتهای پیشرو در زمینه
مدیریت بحران در سراس��ر جهان بسیار مقرون به صرفه است،
تصریح کرد :برپایی کارگاههای ۲روزه و کوتاهمدت اگرچه مفید
است ،اما کافی نیس��ت .برای همگانی شدن آموزش اچاسیی
باید بهزودی دورههای کالن برگزار شود.
کارگاه ایران��ی -فرانس��وی  HSEصبح امروز با حضور قائم
مقام وزیر نفت آغاز به کار کرد و فردا (چهارشنبه ۹ ،اسفندماه)
ب��ه کار خود پایان میدهد .جایگاه مس��ائل  HSEدر طراحی،
پیشگیری از خس��ارت و مدیریت داراییهای فیزیکی ،تقویت
فرهنگ  HSEو ایمنی مبتنی بر رفتار ،مدیریت ریسک فوران
چاههاینفتوگازومسائلجدیدمحیطزیستدرصنعتنفت
از محورهای اصلی این کارگاه آموزشی است.

 ۱۳۷۷میلیارد متر مکعب؛ مقدار برداشت گاز از میدانهای نفت و گاز زاگرس جنوبی
ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران اعالم
ک��رد :تاکنون بالغ بر یک هزار و  ۳۷۷میلیارد
مترمکع��ب گاز از میدانهای گازی ش��رکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز زاگ��رس جنوب��ی
برداشت شده است.
ب��ر اس��اس اعالم ش��رکت نف��ت مناطق
مرک��زی ای��ران ،مقدار گاز درجای ش��رکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز زاگ��رس جنوب��ی
(یکی از سه شرکت تابع شرکت نفت مناطق
مرکزی) بیش از ۳ه��زار و  ۷۰۰میلیارد متر
مکعب و ذخایر قابل اس��تحصال گاز بیش از
 ۲هزار و  ۷۰۰میلیارد متر مکعب اس��ت که از
این میان ،تاکنون یک هزار و  ۳۷۷میلیارد متر
مکعب برداشت شده است.
این گ��زارش میافزای��د :می��زان ذخایر
نفت درجای ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی نیز  ۴۲۵میلیون بشکه است
که  ۱۲میلیون بشکه آن برداشت شده است.
تولید روزانه  ۱۹۳میلیون متر مکعب در
ماههای سرد سال
در همین زمینه ،رامین حاتمی ،مدیرعامل

هزار بشکه در روز پیشبینی میشود.

ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران در جلسه
پیشبین��ی بهرهده��ی چاهه��ای ش��رکت
بهرهب��رداری نفت و گاز زاگرس جنوبی اعالم
کرد :میانگین تولید روزانه شرکت نفت و گاز
زاگرس جنوب��ی در ماههای آذر ،دی و بهمن
 ۱۹۳میلیون متر مکعب در روز بوده است.
وی درباره میانگی��ن ظرفیت تولید گاز و

نفت ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی در س��ال آینده عنوان کرد :میانگین
تولید گاز این ش��رکت در هش��ت ماه س��ال
 ۹۷و نیز چهار ماه پایانی این س��ال به ترتیب
 ۱۷۰و  ۱۹۱میلی��ون مترمکعب خواهد بود،
همچنین در این  ۲بازه زمانی ،میانگین تولید
نفت به ترتیب معادل  ۶هزار و  ۱۰۰بش��که و

تاکید بر ضرورت احداث ایستگاه های
تقویت فشار گاز
غالمحسین منتظری ،مدیرعامل شرکت
بهرهب��رداری نفت و گاز زاگ��رس جنوبی نیز
در این جلس��ه بر احداث ایستگاههای تقویت
فشار برای اس��تمرار تولید گاز از میدانهای
این شرکت تاکید کرد و گفت :با توجه به افت
فشار برخی از مخازن و کاهش فشار سرچاهی
میدانهای نار ،کنگان ،هما ،وراوی و سرخون
برای استمرار تولید از آنها ،احداث و راهاندازی
هر چه س��ریعتر ایستگاهای تقویت فشار گاز
الزامی است.
وی اف��زود :به منظور جلوگیری از کاهش
تولید شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی و تامین خوراک پایدار پاالیشگاههای
گاز ،توس��عه میدانهای جدید از جمله پازن،
مدار ،خارتنک ،دی ،س��فیدزاخور ،هالگان و
س��پیدباغون در برنامههای توس��عهای این
شرکت قرار دارد.

نمیتوان به دلیل برخی محدودیتها انجام داد ،در س��واحل مکران قابل
انجام هستند و طرحهای صنعتی مختلف بخش نفت و گاز نیز میتوانند
در این سواحل مستقر شوند.
جهانگیری با اش��اره به خط انتقال گاز به منطقه سواحل مکران برای
استقرار پتروش��یمی و صنایع وابسته به آن گفت :پیگیر خط انتقال گاز
به هند و پاکس��تان هس��تیم ،اما در داخل کشور نیز سرمایهگذاریهای
صنعتی ،پتروشیمی ،کشاورزی و شیالت بهویژه در سواحل مکران انجام
خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه برنامهریزی دولت در منطقه جاس��ک تصریح کرد:
مهمترین اقدام راهبردی که در منطقه جاسک در دستور کار دولت قرار
دارد این اس��ت که پایانه صادراتی بخشی از منابع نفتی کشور را از خلیج
فارس به دریای عمان و جاس��ک منتقل کنیم و این منطقه در آینده به
راهآهن سراسری کشور متصل و به یکی از کانونهای مهم بندری کشور
تبدیل میشود.
معاون وزیر نفت اعالم کرد

بهرهمندیازدستاوردهایپژوهشی
درفعالیتهایعملیاتیصنعتنفت

معاون مهندس��ی ،پژوهش و فناوری
وزی��ر نف��ت ،بهرهمن��دی حداکث��ری از
دستاوردهای پژوهش��ی در فعالیتهای
عملیات��ی صنعت نف��ت را از رویکردهای
جدید این وزارتخان��ه در حوزه پژوهش و
فناوری عنوان کرد.
حبیبال��ه بیط��رف ب��ا اش��اره ب��ه
سیاس��تهای راهب��ردی وزارت نفت در
حوزه پژوهش که ب��ر تقویت زمینههای
فن��اوری در داخل نفت و مجموعههای مرتبط با نفت تأکید دارد ،گفت :در  ۲س��ال اخیر رویکرد
جدیدی را در حوزههای پژوهشی در دستور کار قرار دادهایم که براساس آن ،باید ذخایر نفت و گاز
و توان تولید در آنها افزایش یابد .وی افزود :براساس اهداف برنامه ششم توسعه در سال  ۱۴۰۰باید
 ۴,۵میلیون بشکه در روز تولید نفت ۹۵۰ ،هزار بشکه در روز میعانات گازی و روزانه یک میلیارد و
 ۱۰۰میلیون مترمکعب تولید گاز داشته باشیم که برای رسیدن به این اهداف ،به ۱۳۴میلیارد دالر
در باالدستی و  ۶۷میلیارد دالر در پاییندستی صنعت نفت نیاز داریم.
بیطرف یادآور شد :چهار طرح کالن شامل توانمندسازی و ظرفیتسازی داخلی در قراردادهای
جدید نفتی ،انتقال و توس��عه فناوری در بخش باالدس��ت از طریق دانش��گاهها و مراکز عملیاتی،
انتقال و توس��عه فناوری در بخش پاییندست از طریق دانشگاهها و مراکز عملیاتی و تحقیقاتی و
نیز حمایت از ساخت داخل اقالم پرمصرف صنعت نفت با حمایت بخش خصوصی در دستور کار
وزارت نفت است .وی تأکید کرد :پیشتر چرخهای حوزه پژوهش و فناوری جدای از حوزه عملیاتی
میچرخید ،اما در رویکرد جدید وزارت نفت این دو در کنار هم و به کمک هم آمدهاند تا پژوهشها
در صنعت نفت بهکار گرفته شوند.
معاون وزیر نفت با بیان این که در نظام جدید پژوهشی صنعت نفت از شرایط متمرکز به شرایط
غیرمتمرکزجابهجاخواهیمشد،گفت:اصلنتیجهگیریدرپژوهشوفناوریوهمسوییوتبعیت
از راهبردهای تحقیق و توسعه به خصوص در حوزههای عملیاتی اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان این که نقشآفرینی واحدهای عملیاتی در فرآیند تعریف ،نظارت و تحویل طرحها
و ایجاد نهادهای واس��طهای برای ارتباط صنعت با دانش��گاه و انتقال فناوری دارای اهمیت زیادی
است ،ادامه داد :به عنوان نمونه در جریان قراردادهای مشترک با دانشگاهها و شرکتهای عملیاتی
به دنبال ایجاد و س��رمایهگذاری نهادهای واسط بین دانشگاهها و شرکتهای عملیاتی هستیم تا
انستیتوهایواسطشکلگیرند.
بیطرف با اشاره به تغییراتی که در جشنواره امسال رخ داد ،گفت :تعداد داوطلبان در این دوره
نسبت به دورههای پیش قابل توجه بود ،به نحوی که تعدادشان برابر با هفت دوره گذشته بوده و
این روند نشان میدهد که الکترونیکی شدن ثبتنام و ارائه مدارک ،تأثیر زیادی در سهولت شرکت
در این جشنواره داشته است .معاون وزیر نفت تأکید کرد :راهی جز پیشرفت برای حفظ انقالب و
ارتقای کشور نداریم و برای این پیشرفت باید پژوهش و فناوری در کشور رشد داشته باشد و از این
فناوری به عنوان مزیت نسبی استفاده کنیم.
با حضور معاونان وزیر نفت

افتتاح انستیتو فرآورش گاز در پژوهشگاه صنعت نفت

پیرو قرارداد پژوهش��ی امضا ش��ده بین ش��رکت ملی گاز ایران و پژوهشگاه صنعت نفت با هدف
همکاریپژوهشیدرحوزهتصفیهوشیرینسازیگاز،دقایقیپیشانستیتوفرآورشگازباحضور۲
نفرازمعاونانوزیرنفتبهبهرهبرداریرسید.
انستیتوفرآورشگازپژوهشگاهصنعتنفتباحضورحبیبالهبیطرف،معاونمهندسی،پژوهش
وفناوریوزیرنفتوجمعیازمدیراناینمعاونت،حمیدرضاعراقی،مدیرعاملشرکتملیگازایران
واعضایهیئتمدیرهاینشرکتوجعفرتوفیقی،رئیسپژوهشگاهصنعتنفتوجمعیازمدیرانو
رؤسایاینمجموعهافتتاحشد.براساساینگزارش ۱۲،قراردادپژوهشیحوزهپاییندستصنعت
نفت،درستحدودیکسالپیش(نهماسفندماه)میانسهشرکتاصلیوزارتنفتوهفتدانشگاه
و ۲مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد که در این میان ،یکی از قراردادها با هدف همکاری پژوهشی در
حوزهتصفیهوشیرینسازیگازبینشرکتملیگازایرانوپژوهشگاهصنعتنفتامضاشدهبود.
بر اساس این گزارش ،نخستین انستیتو در قالب قراردادهای پژوهشی پاییندست صنعت نفت،
انستیتو متانول دانشگاه شیراز بود که اردیبهشت ماه امسال به بهرهبرداری رسید و روز دوم اسفندماه
نیز انس��تیتو فرآورش گاز در پژوهش��گاه صنعت نفت افتتاح شد.این انستیتو در ٢فاز اجرا میشود؛
فاز نخست که امروز به نتیجه رسید با هدف تهیه و ایجاد زیرساختهای الزم ،سازوکارهای اجرایی
مناسب ،تخصیص و تجهیز فضای اداری-آزمایشگاهی و تهیه برنامه جامع اجرایی انستیتو برای فاز
دوم اجرایی شده است.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

ارائه دستاوردهای شرکت ملی گاز در نمایشگاه هفدهم
محیط زیست

در هفدهمین نمایش��گاه بینالمللی محیط زیست،
دستاوردهای زیس��تمحیطی شرکت ملی گاز ایران در
اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت مل��ی گاز ایران،
محمدرضا یوس��فیپور ،رئیس  HSEش��رکت ملی گاز
ایران درب��اره هفدهمین نمایش��گاه بینالمللی محیط
زیس��ت گف��ت :روزانه  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر از غرفه ش��رکت
مل��ی گاز ایران بازدید کردند ک��ه این افراد ضمن اطالع
از آخرین دس��تاوردهای صنعت گاز ،در جریان اقدامات
و فعالیته��ای این ش��رکت در زمینه حفاظت از محیط
زیست قرار گرفتند.
وی درب��اره بازدید معاون س��ازمان حفاظت محیط
زیس��ت ،از غرفه ش��رکت اظهار ک��رد :در ای��ن بازدید
مشکالت ناشی از تأخیر در دریافت مجوز زیست محیطی
و زیانهای مالی ناش��ی از آن مطرح و درخواس��ت ش��د
آییننامه ارزیابی زیس��ت محیطی تصحیح و پیش��نهاد

شرکت ملی گاز درباره طرحهای مشمول ارزیابی در این
آییننامه لحاظ شود.
یوسفیپور گفت :برپایی جلسه مشترک هیئت مدیره
شرکت مهندس��ی و توس��عه گاز ایران با مدیرکل دفتر
ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست،
درباره مش��کالت دریافت مجوز زیست محیطی از دیگر
مواردی بود که در این نمایشگاه مطرح شد.

مدیرعاملشرکتانتقالگازایرانخبرداد

صرفهجویی ۱۴۰۰میلیاردریالیدرجلوگیریازهدررفتگاز
مدیر عامل شرکت انتقال گاز گفت :با استفاده از فناوری
جدیدونگهداشتگاز،بیشازیکهزارو ۴۰۰میلیاردریال
در زمینه جلوگی��ری از هدر رفت گاز طبیعی صرفهجویی
شدهاست.
به گزارش شرکت انتقال گاز ایران ،سعید توکلی ،درباره
صرفهجویی در زمینه جلوگی��ری از هدررفت گاز طبیعی
گفت :ش��رکت انتقال گاز با استفاده از توان فکری کارکنان
و به کارگی��ری روشهای نوین تعمیرات ،بدون تخلیه گاز
طبیعی از خطوط لوله ،توانس��ته از سال گذشته تاکنون با
جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی ،بیش از یک هزار و ۴۰۰
میلیاردریالصرفهجوییرارقمزند.
وی افزود :این شرکت تاکنون به تعهدهای خود در تداوم
انتقال گاز و تامین گاز مبادی مصرف به نحو احس��ن عمل
ک��رده ،بهگونهای که با انتق��ال روزانه بیش از ۷۵۵میلیون
مترمکع��ب گاز ،رکورد جدی��دی را در ش��رکت ملی گاز
ایران به ثبت رس��انده اس��ت .بدون شک موفقیت در انجام
ماموریتهای س��ازمانی و ارائه خدم��ات مطلوب ،حاصل
پشتیبانی،نگاهنظاممندوبهرهمندیمناسبازتوانعلمی

وبالقوهنیرویانسانیاست.
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز ،این شرکت را سازمانی
دانشمحور و چابک معرفی کرد و افزود :امس��ال یک هزار
و ۹۰۷کیلومتر خطوط انتقال گاز با شرایط ویژهای تحویل
ش��د و با افزایش خطوط لوله این شرکت ،کل خطوط لوله
فشارقویتحتپوشششرکتانتقالگازدرکشوربهبیش
از ۳۶هزار کیلومتر رس��ید .بدون شک ،حفاظت از خطوط
لول��ه و پایداری انتقال گاز ،نیازمند هوش��یاری و دقت نظر
نیروهایعملیاتیاست.
وی در تشریح تعهدها و فعالیتهای شرکت انتقال گاز
اظهار کرد :افزون بر تعهدهای صادراتی و مصارف صنایع و
خانگی ۲۷۰،میلیونمترمکعبگازدرنیمهنخستامسال
به نیروگاهها تحویل شد که این موضوع ضمن تقویت رونق
اقتصادی،تاثیریبهسزادرحفظمحیطزیستدارد.
مدیر عامل شرکت انتقال گاز تصریح کرد :برای این که
بتوانیماینشرکترابهجایگاهواقعیوسرآمدبرسانیمبایدبا
برخورداریازنگاهیمتوازنوتوسعههمهجانبه،برایبهبود
ش��رایط ،گامهای موثر برداریم و نگاهمان همواره رو به جلو
باشد.

گاز
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
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 ۳انستیتوی تخصصی مرتبط با صنعت گاز کشور تاسیس میشود
مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور گاز گف��ت :در قالب
قرارداده��ای پژوهش��ی ش��رکت مل��ی گاز ای��ران با
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی منتخب کش��ور ،س��ه
انستیتوی تخصصی تاسیس میشود.
حمیدرضا عراقی در حاش��یه آیین افتتاح انستیتو
ف��رآورش گاز در پژوهش��گاه صنعت نف��ت در جمع
خبرنگاران گفت :امروز شاهد افتتاح انستیتو فرآورش
گاز در پژوهش��گاه صنع��ت نفت بودیم و قرار اس��ت
انس��تیتوهایی نیز در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه
تهران فعالیت کنند.
وی عنوان کرد :همکاری با دانشگاه تهران در زمینه
فن��اوری مینی الانجی و همکاری با دانش��گاه علم و

صنعت در زمینه توربینها و اندازهگیری هوشمند گاز
با استفاده از رویکردهایی از جمله اینترنت اشیاست.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ،س��ه ویژگی اصلی
فعالیت انستیتو فرآورش گاز را فعالیت در حوزه بازیافت
گوگرد ،شیرینسازی گاز و کاهش آالیندههای گازی

برشمرد و گفت :مجموعه فعالیتهای پژوهشی که با
همکاری ش��رکت ملی گاز و دانشگاهها دنبال میشود
ب��ا هدف تکمیل زنجی��ره ارزش گاز از تولید تا مصرف
است.
عراق��ی حرک��ت از کمیت ب��ه س��مت کیفیت را
هدفگذاری  ۵۰س��ال دوم فعالیت ش��رکت ملی گاز
ای��ران عنوان کرد و گفت :این ش��رکت در  ۵۰س��ال
نخس��ت فعالیت خ��ود بر افزایش تولید و گازرس��انی
حداکث��ری به ش��بکه خانگ��ی ،صنای��ع و نیروگاهها
متمرکز بود و تصمیم دارد در  ۵۰س��ال بعد به سمت
افزایش کیفیت عملکرد ،ایجاد ارزش افزوده بیش��تر و
استفاده از روشهای بهینهتر صرفهجویی حرکت کند.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز خبرداد:

اجرای  ۸۰۰کیلومتر شبکه گازرسانی در زاهدان تا پایان سال ۹۷
مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز
گف��ت :از ابتدای س��ال آین��ده۸۰۰ ،
کیلومتر ش��بکه گازرس��انی در ش��هر
زاه��دان ۶۰۰ ،کیلومت��ر گازرس��انی
به زاب��ل و پ��س از آن ،خ��ط انتقال و
گازرسانی مسیر زابل و خاش در دستور
کار شرکت ملی گاز قرار میگیرد.
س��عید مومن��ی ،درب��اره رون��د
پیش��رفت گازرس��انی ب��ه اس��تان
سیستانوبلوچس��تان گف��ت :تاکنون
اقدامه��ای ش��ایان توجه��ی ب��رای
گازرس��انی به این اس��تان انجام شده
و ب��ر اس��اس برنامهریزیه��ای انجام
شده ،سال آینده  ۸۰۰کیلومتر شبکه
گازرس��انی در زاهدان اجرایی میشود
که ش��امل یک طرح  ۵۰۰کیلومتری و
دو طرح  ۱۵۰کیلومتری است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ش��بکه
گازرس��انی زاه��دان در ح��ال تکمیل
اس��ت ،افزود :گازرس��انی به سراس��ر
ش��هر زاهدان به هماهنگی استانداری
و شهرداری با شرکت گاز بستگی دارد،

زی��را فراهم ش��دن زمینه گازرس��انی
در کوچ��ه و خیابانهای این ش��هر به
هماهنگی این سازمانها وابسته است.
مدی��ر گازرس��انی ش��رکت مل��ی
گاز درب��اره گازرس��انی ب��ه ش��هر
زاب��ل اظه��ار کرد :براس��اس دس��تور
رئیسجمه��وری در س��فری ک��ه به
استان سیستانوبلوچس��تان داشت،
گازرس��انی ب��ه ش��هر زاب��ل از طریق
سیانجی تامین میش��ود .به همین
منظور یک ایس��تگاه مادر در زاهدان
و یک ایس��تگاه س��یانجی دختر در
زابل نصب میش��ود و گاز با کامیون از
ایستگاه مادر برداشته میشود و پس از
تقلیل فش��ار به ایستگاه دختر تحویل
داده میشود.
مومنی با بی��ان اینکه  ۸۰کیلومتر
از شبکهگذاری ش��هر زابل اجرا شده،
گفت :شهر زابل به  ۶۰۰کیلومتر شبکه
نیاز دارد ،پس از آن نیز از ابتدای س��ال
آینده ،خط انتقال و شبکه گازرسانی از
سمت ایرانش��هر به سوی زابل به طول

 ۲۴۰کیلومت��ر و ایرانش��هر به س��وی
خاش ب��ه طول ح��دود  ۱۰۰کیلومتر
در اولوی��ت ق��رار میگی��رد و پ��س از
انتخاب پیمانکار ،اجرای این طرح آغاز
میش��ود ،اما از آنجا که راهاندازی این
طرح زمانبر اس��ت ،تا پیش از اجرایی
ش��دن کامل طرح گازرس��انی زابل و
خاش ،گازرس��انی به منطق��ه زابل از
طریق سیانجی انجام خواهد شد.
به گفته مومنی ،ایرانشهر نخستین
نوبلوچستان
بخش از اس��تان سیستا 
اس��ت که اکنون از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند شده است.
وی تع��داد مصرفکنن��دگان گاز
این اس��تان را  ۱۶هزار و  ۱۳۲مشترک
اع�لام ک��رد و ادام��ه داد :از این تعداد
مش��ترک ۳۵۰ ،اش��تراک مرب��وط به
بخش روس��تایی اس��ت ،زیرا تاکنون
به س��ه روس��تا گازرسانی ش��ده و ۱۹
روس��تای دیگر نیز برای گازرسانی در
دست اقدام هستند.
مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز

تصریح کرد :طول ش��بکه کار شده در
استان سیستانوبلوچستان یکهزار و
 ۱۱۸کیلومتر اس��ت که با تامین منابع
مالی مورد نیاز ،گازرسانی به این استان
شتاب بیشتری میگیرد.
مومن��ی تاکی��د ک��رد :در بح��ث
گازرس��انی به هموطنان ،تفاوتهای
مذهبی (شیعه و سنی) مدنظر نیست،
بلک��ه حق قانون��ی هر ش��هروند و هر
روستایی اس��ت که دولت انرژی اولیه
آنه��ا را تامی��ن کند و در اختیارش��ان
بگذارد ،اگر توسعه گازرسانی با سرعت
بیش��تری انجام ش��ود س��بب افزایش
س��طح رضایتمندی عمومی در میان
مردم خواهد شد.
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

معاون وزیر نفت:

 ۳درصد درآمد صنعت پتروشیمی
صرف پژوهش و فناوری شود

برگزیدگان هشتمین همایش
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
معرفی شدند

ش��رکتهای فراس��ان و پمپیران برنده تندیس سیمین هشتمین
جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شدند.
یین هش��تمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی،با معرفی
شرکتهای برگزیده برگزار شد که بر این اساس شرکتهای فراسان و
پمپیران تندیس سیمین را به خود اختصاص دادند.
همچنین  ١٢ش��رکت پتروش��یمی ش��یراز ،پتروش��یمی رازی،
پتروش��یمی فج��ر ،پتروش��یمی پارس ،پتروش��یمی بوعلی س��ینا،
پتروش��یمی مهر ،پتروشیمی مبین ،پتروشیمی ش��هید تندگویان،
پتروش��یمی مارون ،پتروش��یمی خراس��ان ،ش��رکت همپا انرژی و
پتروشیمی تبریز برنده تندیس بلورین شدند.
ش��رکتهای عملیات غیرصنعتی پازارگاد ،پتروش��یمی مروارید،
طرح متانول پتروشیمی بوشهر ،شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات
صنایع پتروش��یمی ،پتروشیمی اروند ،پتروشیمی امیرکبیر و شرکت
فاتح صنعت کیمیا تقدیرنامه  ٥ستاره همایش را کسب کردند.
افزون بر این ،شرکتهای پتروش��یمی فناوران ،فراپیشتاز هونام-
فراراب ،پتروشیمی کارون ،پتروش��یمی خوزستان ،شرکت مدیریت
توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت بینالمللی مهندسی ایران  -بیوتک
تقدیرنامه چهار ستاره گرفتند.
در این آیین ،تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به
شرکتهای پتروشیمی الله ،طرح اوره و آمونیاک شرکت پتروشیمی
هنگام ،پتروشیمی زاگرس ،پتروشیمی کاویان ،شرکت نیرومند پلیمر
پارس و شرکت ماشین سازی پارس تعلق گرفت.
تقدیرنامه دو س��تاره این همایش نیز به ش��رکتهای پتروشیمی
بیستون ،پتروشیمی گچساران ،طرح  ESBRشرکت صدف عسلویه،
شرکت کیمیاآران ،ش��رکت آریا پاالیش ایرانیان و شرکت مهندسین
مشاور سازهپردازی ایران رسید.

مع��اون مهندس��ی ،پژوه��ش و فناوری
وزیر نف��ت گفت :صنعت پتروش��یمی برای
پیش��تازی و اثرگذارتر بودن در کش��ور الزم
است  ۲تا  ۳درصد درآمد خود را به پژوهش و
فناوری اختصاص دهد.
حبیباله بیطرف در آیین امضای قرارداد
تجاریسازی کاتالیس��ت  SAC۵۰۰اظهار
کرد :این ق��رارداد محص��ول کار تحقیقاتی
ش��رکت پژوه��ش و فناوری پتروش��یمی و
همس��و با اه��داف نظام جمهوری اس�لامی
بهویژه اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت فرآین��د
فعالیتهای علمی در بخش تجاریس��ازی
اف��زود :جهتگی��ری وزارت نف��ت در حوزه
پژوهش ،انجام پژوهشهای کاربردی است؛
پژوهشهای��ی که مورد نیاز صنعت اس��ت و
نتایج آن در صنعت استفاده میشود.
معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نف��ت با بیان این که تبدی��ل نتیجه پژوهش
به فرآیند صنعتی بس��یار حائز اهمیت است،
ادامه داد :این موض��وع ،دانش فنی و مهارت
خاص خود را میطلبد که مرکز پژوهش��ی،
دانش فنی کس��ب ش��ده را به نمونه صنعتی
تبدیل کند؛ واحدهای پژوهشی وزارت نفت
این توانمندی را به خوبی دارند.
بیطرف با اش��اره به بازدیدی که از شرکت
پژوهش و فناوری پتروش��یمی داشته است،
گفت :این مجموعه از نظر علمی و تجهیزات
برای خدمت به صنعت پتروش��یمی کش��ور
توانمندی بسیار باالیی دارد.
وی پتروشیمی را صنعتی پیشرو با بازدهی
بسیار باال ،بازگشت سرمایه سریع ،اشتغالزا،

معاون وزیر نفت تاکید کرد

امکان سودآوری حداکثری از
منابع هیدروکربوری در صنعت
پتروشیمی

مع��اون مهندس��ی ،پژوهش و فن��اوری وزیر نف��ت گفت :صنعت
پتروش��یمی از ظرفیت مناسبی برای کسب س��ودآوری حداکثری با
اس��تفاده از منابع هیدروکربوری برخوردار است و باید این مهم را جزو
ماموریتهای اصلی خود قرار دهد.
حبیباله بیطرف ،شش��م اسفند ماه در جمع هیئت مدیره منطقه
ویژه پتروش��یمی ماهش��هر اظهار کرد :صنعت پتروشیمی در ایران از
جمله صنایع پیشرو به شمار میآید.
وی با اعالم اینکه باید بیش��ترین ارزش افزوده را از هر بش��که نفت
یا هر مترمکعب گاز به دس��ت آورد ،یادآور شد :اگر به هر دلیل ،ارزش
افزوده کمتری از منابع هیدروکربوری به دست آوریم ،حق نسل آینده
را ادا نکردهایم.
بیطرف با اش��اره به حمایتهای دولت از فعالیتهای منطقه ویژه
اقتصادی پتروش��یمی در ماهش��هر در سالهای گذش��ته ،ادامه داد:
امکانات��ی که در این منطقه وج��ود دارد ،میتواند در رش��د و جهش
واحدهای پتروشیمی موثر باشد.
بر اس��اس این گزارش ،بیطرف با هدف بازدید از تاسیس��ات صنایع
پتروش��یمی منطقه ویژه ماهش��هر ،حض��ور در کنفرانس تعالی نظام
مدیریت دارایی فیزیکی صنعت پتروشیمی و افتتاح چند طرح جدید
صنعت پتروشیمی به ماهشهر سفر کرده است.
نخس��تین کنفرانس تعالی نظام مدیری��ت دارایی فیزیکی صنعت
پتروش��یمی ،هفتم اسفندماه در ماهش��هر برگزار میشود و همزمان،
سه طرح جدید پتروش��یمی نیز با حضور معاون مهندسی ،پژوهش و
فناوری وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به
بهرهبرداری میرسد.

دارای س��هم قابل توج��ه در تولید ناخالص
ملی و ارزآور دانس��ت و اف��زود :این صنعت با
این ویژگیها میطلب��د که در زمینه تأمین
نیازهای فناوری خود با س��رعت بیشتری به
سمت خودکفایی حرکت کند.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که صنعت
پتروشیمی ایران برای پیشتازی و اثرگذارتر
بودن در کشور باید با صنایع پیشرفته جهانی
مقایسه ش��ود ،اظهار کرد :بیش از  ۹۰درصد
پژوه��ش و فناوری در جهان در  ۲۰کش��ور
صنعتی دنیا ( )G۲۰انجام میشود.
بیط��رف نس��بت هزینهه��ای پژوه��ش
و فن��اوری ب��ه تولی��د ناخال��ص داخلی در
کش��ورهای صنعتی جه��ان را قاب��ل توجه
دانس��ت و ادامه داد :کره جنوبی با اختصاص
س��االنه  ۴,۲تولید ناخال��ص داخلی خود به
پژوهش و فناوری ،بیشترین هزینه را در این
بخش دارد.
وی ب��ا اش��اره به این که س��هم پژوهش و
فناوری امروز در کل کش��ور نسبت به تولید
ناخالص داخلی هش��ت دهم درصد اس��ت،
گفت :الزم اس��ت صنعت پتروشیمی  ۲تا ۳
درص��د درآمد خود را ب��ه پژوهش و فناوری
اختصاص دهد.

ب��ه گفته مع��اون مهندس��ی ،پژوهش و
فن��اوری وزیر نفت ،با اختص��اص این هزینه
به پژوهش و فناوری در صنعت پتروش��یمی،
این صنعت میتواند در تولید کاتالیستها به
خودکفایی دست یابد.
بیطرف تأکی��د کرد :س��رمایهگذاری در
ح��وزه پژوهش و فناوری به خصوص صنعت
پتروش��یمی بای��د نزدی��ک ش��اخصهای
بینالمللیباشد.
وی با اش��اره به این که بیش از  ۵۰درصد
درآمد صنعت پتروشیمی ایران ،ارزی است،
افزود :این صنعت میتواند در بخش پژوهش
و فناوری پیشتاز باشد.
معاون وزی��ر نفت تصریح کرد :ش��رکت
پژوه��ش و فناوری پتروش��یمی میتواند از
توانمندیهای پژوهش��گران دانش��گاهها و
حتی بخش خصوصی استفاده کند.
بیط��رف با اش��اره به این ک��ه حیات یک
واحد صنعتی در روزآمد بودن ،توسعه و تنوع
محصول ،وابس��ته به توجه ویژه به پژوهش و
فناوری واقعی اس��ت ،اظهار کرد :وزارت نفت
همسو با سیاستهای دولت و مهندس زنگنه
از فعالیتهای پژوهشی حمایت میکند.
ق��رارداد تجاریس��ازی کاتالیس��ت
 SAC۵۰۰صب��ح روز چهارش��نبه۲۵ ،
بهمنماه با حضور سیدرضا نوروززاده ،معاون
وزی��ر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی و حبیباله بیطرف ،معاون امور
مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت میان
اسماعیل قنبری ،مدیرعامل شرکت پژوهش
و فناوری پتروش��یمی و ابراهی��م ولدخانی،
مدیرعامل پتروشیمی شازند امضا شد.

با حضور معاونان وزیر نفت

 ۳طرح صنایع تکمیلی پتروشیمی افتتاح شد
 ۳طرح پاییندس��تی پتروشیمی با ظرفیت  ۱۴۶هزار تن امروز در
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به طور رسمی افتتاح شد.
ای��ن طرحها از مجموعه طرحهای صنایع تکمیلی و پاییندس��تی
پتروشیمی به ش��مار میروند که با حضور رضا نوروززاده ،معاون وزیر
نفت در امور پتروش��یمی ،حبیباله بیطرف ،معاون امور مهندس��ی،
پژوهش و فناوری وزیر نفت و غالمرضا ش��ریعتی ،استاندار خوزستان
روز دوشنبه ۷ ،اسفندماه بهطور رسمی افتتاح شد.
مجموع سرمایهگذاری سه طرح ،تصفیه پساب شرکت پتروشیمی
مارون به روش ( MBRفرآیند رآکتور بیولوژیکی غش��ایی) ،توس��عه
صنایع بس��تهبندی پتروپک و تولید آمیزهها و مستربچهای پلیمری،
 ۹۷۷میلیارد ریال و  ۱۵,۱میلیون دالر اس��ت که با بهرهبرداری از آنها،
 ۱۵۲شغل مستقیم ایجاد میشود.
این واحدها ساالنه  ۱۴۶هزار تن آمیزهها ،مستربچها و کامپاندهای
پلیمری و گرانول حاصل از بازیافت کیسههای شیرینگ تولید میکنند
و محصول آنها در صنایع س��اختمانی ،خودرو ،بس��تهبندی ،نساجی و

خانگی کاربرد دارد.
مس��احت این سه کارخانه  ۱۱۵هزار و  ۳۵۰متر است که در سایت
یک و  ۲منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار دارد.

افزایش ارزش معامالت پتروشیمی با اهرم دالر

حجم معامالت تاالر پتروشیمی بورس
کاال در بهمنم��اه ب��ا افزای��ش  ۴۲هزار و
 ۷۵۴تنی به  ۳۸۴هزار و  ۳۴۶تن رس��ید،
در همی��ن ح��ال ارزش معام�لات ت��االر
پتروش��یمی در بهمن ماه ،بیش��ترین رقم
در س��ال  ۹۶را تجربه کرد.
بررسی آمارهای رسمی سازمان بورس
کاال نش��ان میده��د ارزش معامالت تاالر
پتروش��یمی در بهم��ن ماه ب��ه  ۱۶هزار و
 ۴۱۳میلیارد و  ۳۸۵میلیون ریال رس��یده

اس��ت ،این در ش��رایطی اس��ت که ارزش
معام�لات تاالر پتروش��یمی در بهمن ماه
پارس��ال  ۱۰ه��زار و  ۶۸۸میلیارد و ۳۰۰
میلیون ریال بوده اس��ت.
همچنی��ن بررس��ی آمارهای رس��می
س��ازمان ب��ورس کاال بیانگ��ر آن اس��ت
که بیش��ترین حج��م معام�لات در تاالر
پتروش��یمی در  ۱۱ماه سال برای آبانماه
ب��ا  ۳۷۵هزار و  ۷۲۸ت��ن و کمترین حجم
معامالت ب��رای فروردین ب��ا  ۲۲۸هزار و
۸۷۴تنثبتش��دهاس��ت.
کارشناس��ان معتقدند افزایش حجم و
ارزش معام�لات محصوالت پتروش��یمی
 ۲دلی��ل مه��م دارد؛ نخس��تین دلی��ل به
افزای��ش قیمت دالر در ب��ازار برمیگردد،
دالر در بهمن ماه روزهای پرنوسان و البته
صعودی را تجربه کرد .نوس��انهای ارزی
سبب ش��د نگرانیهایی درباره آینده بازار

ارز به وجود آید و سرانجام همین نوسانها
به افزایش حج��م تقاضا و باال رفتن ارزش
معامالت محصوالت پتروشیمی منجر شد.
دومی��ن دلی��ل که همه س��اله س��بب
افزای��ش حج��م معام�لات محص��والت
پتروش��یمی میش��ود ،افزایش تقاضا در
ماههای پایانی س��ال اس��ت ،به طوری که
پارس��ال نیز حجم معامالت در بهمن ماه
ب��ا افزایش ح��دود  ۵۰هزار تن��ی به بیش
از  ۳۰۱هزار تن رس��ید ،اما با آغاز س��ال ۹۶
حج��م معامالت کاه��ش قاب��ل توجهی را
تجربه کرد و به کمتر از  ۲۳۰هزار تن رسید.
نمای کلی بازار نش��ان میدهد در ۱۱
ماه امس��ال حج��م معام�لات محصوالت
پتروش��یمی روند رو به رشدی داشته و در
مجموع ب��ا افزایش حدود  ۱۰درصدی در
مقایس��ه با  ۱۱ماه پارسال ،به  ۳میلیون و
۵۳۹هزار و ۴۵۷تن رس��یده اس��ت.

 ۳طرح صنایع تکمیلی پتروشیمی
آماده افتتاح است

 ۳طرح پاییندستی پتروشیمی با ظرفیت  ۱۴۶هزار تن هفته آینده
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به طور رسمی افتتاح میشود.
ب��ه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی ،این
طرحها از مجموعه طرحهای صنایع تکمیلی و پاییندستی پتروشیمی
به ش��مار میروند که با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و
مسئوالن استانی افتتاح خواهند شد.
مجم��وع س��رمایهگذاری این طرحها ۹۷۷ ،میلی��ارد ریال و ۱۵,۱
میلیون دالر اس��ت که با بهرهبرداری از آنها ۱۵۲ ،شغل مستقیم ایجاد
میشود.
این واحدها ساالنه  ۱۴۶هزار تن آمیزهها ،مستربچها و کامپاندهای
پلیمری و گرانول حاصل از بازیافت کیسههای شیرینگ تولید میکنند
و محصول آنها در صنایع س��اختمانی ،خودرو ،بس��تهبندی ،نساجی و
خانگی کاربرد دارد.
مساحت این سه کارخانه  ۱۱۵هزار و  ۳۵۰متر است که  ۵هکتار آن
در اراضی ش��رکت پتروشیمی مارون قرار دارد ۲ .طرح از این سه طرح
از محصوالت پاییندست شرکت پتروشیمی مارون به شمار میرود.
انواع محصوالت پلیمری شرکت پتروشیمی مارون شامل HDPE،
 LDPE،LLDPEو  PPبا گریدهای مختلف است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبرداد

بهرهبرداری از  ۲۷طرح منطقه
ویژه اقتصادی پتروشیمی تا ۳
سال آینده

مدیرعامل سازمان
منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی با اشاره به
این که  ۲۷طرح در این
منطقه در حال ساخت
اس��ت که تا  ۲یا  ۳سال
آینده ب��ه بهرهبرداری
میرسند ،گفت :بیش از  ۱۶هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال و حدود یک هزار
میلیون دالر در این طرحها سرمایهگذاری شده است.
سید امید شهیدینیا در بازدید حبیباله بیطرف ،معاون مهندسی،
پژوه��ش و فناوری وزیر نف��ت از منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی،
عم��ده برنامههای آینده این منطقه را متمرکز بر طرح توس��عه و ایجاد
کریدور صادراتی عنوان کرد .وی این کریدور را تس��هیلکننده مس��یر
و ش��تابدهنده صادرات دانس��ت و افزود :امیدواریم این کریدور پس
از طی مراحلی و با همکاری س��ازمانهای مربوط ،در چند ماه آینده به
ثمر برسد.
شهیدینیا یادآور شد :ایجاد زمینه برای مشارکت و حمایت بانکها و
سایر نهادهای مالی در طرحهای سرمایهگذاری از طریق ارائه تسهیالت
با نرخ مناس��ب یکی از اهداف ماس��ت که س��عی میکنی��م با افزایش
همکاری ،زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری در منطقه فراهم کنیم.
وی از امض��ای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک در منطقه برای
توس��عه س��رمایهگذاری در صنایع پاییندس��ت حمایت و تاکید کرد:
محصوالت پتروشیمی از طریق بورس ارائه میشوند و این مسئله گاهی
صنایع پاییندس��ت را به خرید خوراک خود از بازار میکشاند و قیمت
تمام شده آنها باال میرود .امیدواریم بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که
واحدهای پاییندس��ت منطقه بتوانند از طریق همان سازوکار بورس
کاال ،اما با قراردادهای بلندمدت خوراک مورد نیازشان را از داخل منطقه
تامینکنند.
سرمایهگذاری  ۱۷,۸میلیارد دالری در منطقه ویژه
پتروشیمی
ش��هیدینیا ادام��ه داد :از ابتدای تأس��یس س��ازمان منطقه ویژه
اقتص��ادی پتروش��یمی تاکنون بی��ش از  ۱۷,۸میلی��ارد دالر در این
منطقه س��رمایهگذاری و حدود  ۱۰هزار میلی��ارد ریال نیز برای ایجاد
زیرساختها در این منطقه هزینه شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به این
که  ۲۷طرح در این منطقه در حال ساخت است که تا  ۳ ، ۲سال آینده به
بهرهبرداری میرسند ،تصریح کرد :بیش از  ۱۶هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال
و حدود یک هزار میلیون دالر در این پروژهها سرمایهگذاری شده است.
میزان اشتغالزایی مستقیم این طرحها حدود  ۲هزار و  ۶۰۰نفر است.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

تعمیرات اساسی واحد تقطیر پاالیشگاه آبادان پایان یافت

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت آبادان از پایان
تعمی��رات اساس��ی واحد تقطیر در اتمس��فر ۱۰۰
پاالیشگاه آبادان پس از  ۲۳روز خبر داد.
به گزارش شرکت پاالیش نفت آبادان ،اسفندیار
دائمالذکر گفت :با توجه به هدفگذاری انجام شده
درباره انجام عملیات پیشرفته  ،RBIزمان کارکرد
واحد  ۱۰۰از سه سال به پنج سال افزایش یافت.

وی افزود :افزون بر اضافه شدن حجم قابل توجه
کارهای از پیش تعیین ش��ده در این طرح ،چند زیر
طرح مهم نیز برای نخستین بار به اجرا گذاشته شد.
واحد تقطیر در اتمسفر  ۱۰۰پاالیشگاه آبادان به
عنوان بزرگترین واحد تقطیر کشور در سال ۱۳۵۶
با ظرفیت  ۱۳۰هزار بشکه نفت خام به بهرهبرداری
رس��ید و پس از پایان بازس��ازی در س��ال  ۱۳۸۴با
انجام طرح افزایش ظرفی��ت ،با ظرفیت  ۱۵۰هزار
بشکه در روز در مدار قرار گرفت.
پاالیشگاه نفت آبادان هماکنون فرآوردههای گاز
مایع ،بنزین موتور ،نفت س��فید ،نفتگاز ،سوخت
جت ،نفت کوره ،ان��واع روغن موتور پایه ،انواع قیر،
ان��واع حاللهای نفت��ی ،گوگرد ،نفت��ای (خوراک
آروماتی��ک پتروش��یمی بندرام��ام) ،گاز (خوراک
پتروشیمی آبادان) را تولید میکند.

دالیل آلودگی هوا به دادههای صحیح و آزمایشهای
دقیق نیاز دارد
بح��ث و بررس��ی درباره عل��ل آلودگی هوای
کالنشهرها نیازمند اطالعات و دادههای صحیح
و انجام آزمایشهای دقیق برای تعیین سهم هر
یک از عوامل آالینده هواس��ت.
پیرو انتش��ار مطلب��ی با عن��وان «پنج متهم
اصل��ی» به قلم آق��ای اصغ��ر ابراهیمیاصل ،در
صفحه  ۸روزنامه ش��هروند م��ورخ ۹۶ /۱۱ /۲۹
و ط��رح پ��ارهای مطالب خالف واق��ع ،اداره کل
روابط عمومی وزارت نفت توضیحات زیر را ارائه
کرد:
پی��رو ادعای آق��ای اصغ��ر ابراهیمیاصل در
م��ورد اینک��ه بنزی��ن توزیعی در کالنش��هرها
از جمل��ه ش��هر ته��ران فاقد اس��تاندارد یورو ۴
اس��ت ،ضمن تکذیب این ادعا ب��ه اطالع عموم
میرس��اند توزیع بنزین با اس��تاندارد یورو  ۴از
تیرماه  ۱۳۹۲در تهران آغاز شده و به تدریج در
س��ایر کالنشهرها نیز فراگیر ش��ده و هم اکنون
روزانه  ۴۰میلیون لیتر بنزین با اس��تاندارد یورو
 ۴در هش��ت کالنش��هر و تعدادی از ش��هرهای
دیگر کش��ور توزیع میش��ود ،ام��ا همانگونه که

نویس��نده خود معترف است تکنولوژی پایین در
اکثر اتومبیله��ای موجود در چرخه حملونقل
س��بب اصل��ی انتش��ار گازهای آالین��ده بوده و
آزمایشه��ای صورت گرفت��ه روی خودروهای
ب��ا فن��اوری و بازده��ی پایین و باال در ش��رایط
یکس��ان اس��تفاده از سوخت ،به روش��نی موید
این موضوع اس��ت که علت اصل��ی آالیندگی نه
خ��ود بنزین ،بلکه گازه��ای خروجی از اگزوز بر
اث��ر راندم��ان پایین موتور خ��ودرو و تکنولوژی
قدیمیآنهاس��ت.
همچنی��ن درب��اره تامین س��وخت مصرفی
نیروگاهها در زمس��تان به اطالع میرس��اند که
با بهرهبرداری از فازه��ای جدید پارس جنوبی،
می��زان تحوی��ل گاز طبیع��ی ب��ه نیروگاههای
حرارتی امسال به  ۶۸میلیارد مترمکعب رسیده
که نس��بت به س��ال گذش��ته بیش از  ۵میلیارد
مترمکع��ب افزایش یافته و ب��ه همین میزان از
مصرف گازوییل و مازوت در نیروگاهها کاس��ته
ش��ده و بدیهی است این موضوع نمیتواند عامل
بزرگ آلودگی هوای کالنش��هرها قلمداد ش��ود.

پاالیش و پخش
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 ۱۲میلیون لیتر بنزین یورو  ۵به چرخه توزیع سوخت کشور افزوده میشود

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی در مراس��م راهاندازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیشگاه
س��تاره خلیج فارس ،گفت :با راهاندازی این واحد ،تا پایان
امس��ال  ۱۲میلیون لیتر بنزین ی��ورو  ۵و  ۴میلیون لیتر
گازوئیل یورو  ۵به چرخه توزیع س��وخت کش��ور افزوده
میشود.
علیرضا صادقآبادی ،در نشس��تی ب��ا حضور فریدون
همتی ،اس��تاندار هرمزگان و ش��ماری از مدی��ران پروژه
احداث پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ،گفت:
با راهاندازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیش��گاه ستاره خلیج
فارس و تکمیل آن تا پایان امسال ۱۲ ،میلیون لیتر بنزین

یورو  ۵و  ۴میلیون لیتر نفتگاز یورو  ۵به س��بد س��وخت
کشور افزوده میشود.
وی ب��ا بیان اینکه پارس��ال در همین ای��ام میانگین
تولی��د روزانه بنزین  ۶۰میلیون لیتر بود ،افزود :هم اکنون
میانگین تولید روزانه کش��ور به ح��دود  ۷۸میلیون لیتر
رس��یده و فاصله تولید و مصرف بنزین به هم نزدیک شده
است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی تصریح کرد :با تکمیل فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس تا پایان امسال ،روزانه  ۱۲میلیون لیتر بنزین یورو ۵
به تولید کشور افزوده میشود.
صادقآب��ادی با بیان اینکه پاالیش��گاه س��تاره خلیج
فارس پیش��انی دیگر پاالیش��گاههای کشور است ،گفت:
ساخت پاالیش��گاهی با ظرفیت تولید روزانه  ۳۶میلیون
لیتر بنزین یورو  ۵در دنیا بینظیر است.
وی ب��ا اظهار امی��دواری به راهاندازی هرچه س��ریعتر
فاز س��وم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ،عن��وان کرد:
دس��تاوردهای زیس��ت محیطی پروژه ساخت پاالیشگاه
س��تاره خلیج فارس بس��یار حائز اهمیت است و در عین
حال افتخاری برای نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار

میآید.
راهاندازی واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه
بندرعباس
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی در ادامه از راهاندازی واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه
بندرعباس تا پایان امس��ال خب��ر داد و افزود :این واحد بر
کیفیت  ۱۲میلیون لیتر از تولید این پاالیشگاه میافزاید و
این مقدار با اکتان حدود  ۹۲تولید میشود.
وی همچنی��ن عنوان کرد :با راهان��دازی واحد تصفیه
هیدروژنی این پاالیشگاه در سال آینده ۱۲ ،میلیون لیتر
نفت گاز یورو ۴در این پاالیشگاه تولید خواهد شد.
به گفته صادق آبادی ،با احتس��اب تولید  ۲پاالیشگاه
بندرعباس و س��تاره خلیج فارس ،اس��تان هرمزگان هم
اکنون تولید  ۴۰درصد بنزین کشور را برعهده دارد.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفت��ی در پای��ان از حمایته��ای کارکن��ان ،مدی��ران و
پیمانکاران پروژه احداث پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس و
حمایته��ای وزیر نفت در تامین مالی این پروژه قدردانی
کرد.

در مدت  ۱۰ماه امسال محقق شد

توزیع یک میلیارد و  ۵۸۶میلیون لیتر فرآورده در منطقه همدان
از ابت��دای س��ال  ۹۶تا پای��ان دی ماه ،ی��ک میلی��ارد و  ۵۸۶میلی��ون لیتر انواع
فرآوردههای نفتی مایع به وس��یله حدود  ۸۰هزار دس��تگاه انواع نفتکش ،در س��طح
اس��تان هم��دان توزیع و مصرف ش��ده که به ط��ور میانگین روزان��ه  ۱۱میلیون لیتر
فرآورده از انبار نفت ایثارگران این منطقه خارج ش��ده اس��ت.
به گزارش ش��رکت پخش فرآوردهه��ای نفتی منطقه همدان ،ای��ن منطقه که در
سوخترس��انی مطلوب در اس��تان و مناطق همجوار پیشروس��ت ،با بیش از  ۸۰سال
فعالیت در این عرصه ،تا پیش از فراگیری اس��تفاده از گاز طبیعی ،به عنوان نماینده
بالمنازع صنعت نفت در استان شناخته میشد.
اکنون نیز با گذش��ت بیش از س��ه دهه از گس��ترش خدمات گازرس��انی ،افزون بر
تأمین ،نگهداش��ت ،انبارش فرآوردههای نفتی ،توزیع س��وخت مورد نیاز بخشهای
مختلف را برعهده دارد و باوجود فعالیتهای توس��عه شبکه انتقال گاز ،هنوز حدود ۸
هزارخانواربرایمصارفگرمایش��یخودازنفتس��فیداس��تفادهمیکنند.
منطقه همدان در مجموع با  ۱۰۸جایگاه در عرضه س��وخت فعال اس��ت که شامل

 ۱۰جای��گاه عرضه بنزین ۴۲ ،جایگاه عرضه بنزی��ن -نفتگاز ۲۲ ،جایگاه دومنظوره
(گاز طبیع��ی فش��رده  CNGو فرآوردههای مایع) ۲۲ ،جایگاه گاز طبیعی فش��رده
 ،CNGیک جایگاه نفتگاز ۹ ،فروش��ندگی داخل اتاقک و  ۲فروش��ندگی س��کودار
میشود.
ح��وزه عملیات��ی منطقه همدان ش��امل  ۸ناحیه و  ۲انبار ذخیرهس��ازی فرآورده
ب��ا ظرفی��ت  ۳۶۸میلیون لیت��ر (مخازن بنزین ،نف��تگاز ،نفت س��فید) و یک مرکز
س��وختگیری هواپیمایی با ظرفیت  ۴۵۰هزار لیتر س��وخت هوایی  ATKاس��ت .این
منطقه س��وختهای قابل عرضه خود و نواحی و مناطق همجوار تحت پوش��ش را از
طری��ق خط لوله اراک -همدان تأمین میکن��د و نفتکوره مورد نیاز بخشهای ویژه
صنعت��ی مانند نیروگاه ش��هید مفتح هم از طریق ناوگان حم��ل و نقل زمینی تامین
میشود .منطقه همدان با ذخیرهسازی راهبردی انواع فرآورده نفتی ،افزون بر تأمین
س��وخت حیاتی نیروگاه برق اس��تان بهویژه در مواقع افت فشار گاز طبیعی ،سوخت
مصرفی در سراس��ر استان و حتی اقصی نقاط کش��ور را نیز تأمین و ارس��ال میکند.
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یادداشت
سعید ساویز

کارشناس نفت و انرژی

تعیین سقف پاداش بازنشستگی
و دست بردن در جیب کارکنان
نفت

نزدیک به  ۱۱۰سال است که درآمدهای حاصل از فروش نفت
تامین کننده بخش اعظم بودجه اداره کشور است .کشف نفت در
مس��جد سلیمان در س��ال  ۱۹۰۸و هم عصر با حکومت قاجار در
ایران اتفاق افتاد و آرام آرام رفاه و آبادانی که رهاورد حاصل از ورود
درآمدهاینفتیبهاقتصادایرانبودچناندرساختارزندگیایرانی
رخنه کرد که ام��روزه حتی تصور حذف پول نفت در بودجه یک
خواب آشفته برای اقتصاد ایران است.
اینکه چرا پس از گذش��ت ۱۱۰س��ال از کش��ف نفت و سه بار
تغییرنوعحاکمیتوقانونگذار(قاجار،پهلویوجمهوریاسالمی)
همچنانفکریبهحالکاهشوابستگیبهدرآمدهایسوختهای
فس��یلی نشده است و تا این حد اقتصاد ایران آسیب پذیر و متاثر از
نوس��انهای بازار نفت و گاز است ،خود پرسشی است که شاید در
مجالیدیگربایدبهآنپرداخت،امانوعنگاهبهنفتوگازودرآمدهای
حاصل از آن نگاهی است که از آن به انفال یاد میشود.
یعنی از نگاه دول��ت و مجلس درآمدهای نفتی و گازی به این
دلیل که ثروت های خدادادی محسوب می شوند مانند بیتالمال
و غنایم جنگی باید بین امت اس�لامی به تساوی تقسیم شوند و
به همین دلیل مجلس بخش��ی از درآمدهای نفت��ی را به عنوان
بودجه مصوب در اختیار وزارت نفت میگذارد (۱۴,۵درصد) که
به مصارف توس��عهای ،جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
برسد و بخشی دیگر در صندوق توسعه ملی ذخیره می شود (۳۲
درصد) و باقیمانده ،بخش اعظم بودجه کشور را تشکیل میدهد.
از س��ویی بخش��ی از دریافتی حقوق کارمندان نفت هر ماه به
عنوان آیتم صندوق بازنشس��تگی صنعت نفت در صندوقی پس
انداز میش��ود و پول پس انداز ش��ده در تعدادی از ش��رکتها به
صالحدید مدیران صندوق سرمایهگذاری میشود.
این پس انداز در هنگام بازنشس��تگی محاسبه شده و سهم هر
کارمندبهویپرداختمیشود.پسسرمایهصندوقبازنشستگان
نفت بخش��ی از نفت استخراج ش��ده از زیر زمین نیست و دارای
س��هامداران خاص اس��ت که همگی کارکنان نفت هس��تند ،اما
اختص��اص تنها  ۱۴,۵درصد از درآمدهای نفتی توس��ط مجلس
شورای اسالمی به وزارت نفت به عنوان بودجه مصوب ،خود جای
بسی تامل و تفکر دارد که به اختصار به آن میپردازیم.
بر اس��اس بررس��یهای به عمل آمده ازس��وی چند موسسه
تحلیل بازار انرژی بین المللی ،تولید هر بش��که نفت ایران به طور
میانگین رقمی حدود  ۱۲,۵دالر به ازای هر بشکه هزینه دارد ،اگر
نفت بش��که ای  ۷۰دالر در بازار به فروش رسد با یک ضرب ساده
مش��خص میشود که تنها  ۱۰.۱۵دالر به ازای تولید هر بشکه به
وزارت نفت پرداخت میشود و البته این تنها شامل صادرات است
و آن بخشی از نفت که به مصارف داخلی می رسد به مراتب درآمد
کمتری را عاید وزارت نفت میکند یعنی وزارت نفت بش��که ای
 ۱۲.۵دالر هزینه میکند و با نفت  ۷۰دالری بش��که  ۱۰.۱۵دالر،
آن هم تنها برای آن بخشی که صادر می شود دریافت میکند.
همه اینها در ش��رایطی است که ما به دلیل استفاده از تخلیه
طبیعی مخازن هنوز در ایران سرگرم تولید نفت ارزان یا Easy
 oilهس��تیم و اگر نوس��ازی تجهیزات فرس��وده و فاز استفاده از
روشهای ازدیاد برداش��ت بهدلیل کاهش تولیدی که وزیر نفت
نیز به آن اشاره کرد آغاز شود هزینه تولید تا  ۳۰دالر نیز میتواند
افزایشیابد.
اینکه منابع نفت و گاز انفال است یا نیست موضوعی است که
متخصصانعلومدیگربایددربارهآناظهارنظرکنند،امااگربناست
شرکت ملی و وزارت نفتی وجود داشته باشد و این مجموعه فنی به
حیاتخودادامهدهد،نوعنگاهبهآنبایدنگاهبهیکبنگاهاقتصادی
باشدکهقراراستدربازارهایجهانیرقابتکند.
پرداخ��ت حق وزارت نفت و حق کارکن��ان وزارت نفت مانند
پرداخت حقابه تاالبهاس��ت؛ می توان نپرداخت اما اگر بخشکد
گرد و غبارش زندگی برای همگان را دش��وار و چه بسا غیر ممکن
می سازد .چرا نگاه به پول نفت مانند نگاه به گوشت قربانیست؟
آنچهمسلماستکاهشدرآمدهایوزارتنفت،کاهشحقوق
ومزایایکارکناننفتواقدامهایماجراجویانهاینچنین،تأثیری
ج��ز کاهش بهرهوری و در پایان متضرر ش��دن کل اقتصاد ایران
ندارد.
پاداشحقوقبازنشستگیهمانگونهکهپیشترعنوانشدپولی
اس��ت که حاصل سرمایه گذاری پس اندازهای کارمندان نفت در
صندوق بازنشستگی است و هیچ نهادی با هیچ مجوزی حق ندارد
در چیزی که دارای سهامداران خاص است دخل و تصرف کند که
اگر چنین کند مصداق بارز دس��ت بردن در جیب کارکنان نفت و
تصاحب مال غیر خواهد بود.
صرفهجویی،اقتصادمقاومتی،بیتالمالوانفالهمهمفاهیمی
اس��ت که تعاریف مش��خصی دارد ،اما هیچک��دام از این تعاریف
ارتباطی به اقدامهای اخیر مجلس شورای اسالمی درباره کاهش
سهمبازنشستگیکارکناننفتندارد.

فاطمه شعبانی

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

فروغ گاز در دیار شاهنامه

ن و بلوچستان ،دیار افسانههای کهن
روشنش��دن مشعل گاز در سیستا 
ایرانی ،نوری از امید در دل مردمان این خطه است تا عزمشان را جزم کنند و
چرخهای صنعت را در سرزمینشان به حرکت درآورند.
که کردار ماند ز ما یادگار
چنین گفت رستم به اسفندیار
ازین نامبردار مرد کهن
کنون داده باش و بشنو سخن
مرور اش��عار ش��اهنامه ،کام ذهن و جان آدمی را شیرین میکند .از سام و
زال و رستم و سهراب گرفته تا داستانهای عاشقانه و گاهی توصیف اشخاص
مانند تهمینه ،بانوی خردمند ش��اهنامه که فردوسی در وصفش میسراید:
«روان��ش خرد ب��ود و تن جان پاک  ...تو گفتی که بهره ندارد ز خاک»؛ اینها
روایتی اس��ت از سرزمین اسطورههای ایران که ریش��ه در تاریخ شعر و ادب
پارسی دوانده ،مهد یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان در حوزه هلیل رود.
سیستان و بلوچستان.
با این فکر ،مسیر تهران تا زاهدان را سپری میکنم .شهری که برایم پر از
ابهام است .نه از مردمانش چیز زیادی میدانم نه فرهنگشان را میشناسم.
حاال دیگر در دیار سیس��تان ،خبری از رودابه و رس��تم نیست و بیشتر اخبار
خش��ک و رس��می به گوش میرس��د .با ابهاماتی که در ذهن دارم ،نمیدانم
تا کجا میتوانم برای تهیه گزارش��ی درباره گازرس��انی به استان سیستان و
بلوچستان پیش بروم.
تصمیم میگیرم پیش از آنکه روانه ش��رکت گاز استان شوم ،نگاهی به
فضای شهر زاهدان بیندازم و تاثیر ورود گاز را از زبان هموطنانم بشنوم .همه
جا آرام اس��ت .بلوچها با چهرههای آفتاب سوخته و لباسی به سپیدی برف،
توگو هستند و دانشآموزان ،راهی
توجهبرانگیزند .مغازهدارها مش��غول گف 
مدرسه برای نوبت عصر.
مردم از بوی نفت سر سفرههایشان راضی نبودند
عطر نان سنگک تازه به مشام میرسد .با گروه خبری همراه ،وارد نانوایی
میش��ویم .نانواها جزو افرادی هس��تند که بودن یا نبودن گاز همواره تاثیر
زیادی بر کسبوکارش��ان دارد .مرد میانس��الی ،مشغول پهن کردن خمیر
نان اس��ت .میگوید« :چند تا نان میخواهید؟» میگویم آمدهایم ببینیم از
گازکشی به نانواییتان راضی هستید یا خیر؟!
کارش را متوق��ف میکند .رو به س��ویمان میکن��د و با خنده میگوید:
«چرا راضی نباش��م؟ از وقتی این نانوایی گازکشی شده مشتریها چند برابر
شدهاند».
نگاهی به صف مش��تریان نانوای��ی میان��دازم .از او میخواهم برایمان
درب��اره گازکش��ی نانوایی توضیح ده��د .خودش را مه��دی زیبایی معرفی
یگوید« :روزهایی که در این نانوایی گاز نداش��تیم
میکن��د .آقای زیبایی م 
اوضاع کس��بوکارمان خیلی بد بود .مجبور بودیم از گازوئیل و نفت استفاده
کنیم .یک تانکر نفت روی پشتبام داشتیم که با لولهکشی نفت به کوره تور
میرسید .بیشتر وقتها نفت روی نانهای داخل تنور میریخت و آنها را سیاه
میکرد .خیلی وقتها هم نانهایی که س��یاه نشده بودند بوی نامطبوع نفت
میدادند و همین باعث ش��ده بود مردم از ما نانی نخرند ،اگر هم میخریدند
از سر اجبار بود».
همکارش ،چند نان سنگک داغ از تنور درآمده را به مشتریان میدهد و
حساب و کتاب میکند .آقای زیبایی میگوید« :نفت و گازوئیل برای نانوایی
بهداشتی نیست .وقتی نفت روی نانها میریخت هم ما ضرر مالی داشتیم،
هم مشتریها از کیفیت نان راضی نبودند».
م��رد نانوا توضیح میدهد که بوی نفت باعث بروز تنگی نفس بین نانواها
میشده و از طرفی نشت نفت به سقف نانوایی هر از گاهی هزینه سفید کردن
مجدد سقف را روی دستشان میگذاشته است.
به گفته او ،االن  ۲ماه است که تنور نانوایی سنگکی اش با گاز گرم میشود.
چهرهاش گواه رضایت درونی اوست وقتی که میگوید« :از وقتی گاز به نانوایی
رس��یده ،وضعیت کارمان هم خیلی فرق کرده ،مشتریهایمان چند برابر
ش��دهاند ،ما کل سیستم سوخت نانوایی را عوض کردیم و وسایل و لولههای
نفتی را کنار گذاش��تیم و االن فقط از گاز استفاده میکنیم .در این  ۲ماه هم
پیش نیامده که گاز قطع یا فش��ارش کم شود ،هرقدر هم فشار گاز تنور بهتر
باشد نان با کیفیت باالتری پخته میشود».
از او درباره گازرس��انی به خانههای مردم میپرس��م .م��رد نانوا میگوید:
«بس��یاری از خانهها گازکش��ی ش��دهاند ،خیلیها هم پول گازکشی داخل
خانهش��ان را ندارند ،اما نانوایی به عن��وان یک محل عمومی زودتر از خانهها
گازکشی شده است».
ن��ان س��نگکی میخریم و ب��ا آرزوی رونق بیش��تر کس��بوکار نانوایی،
بی��رون میآییم .مقصد بعدی ما محلههایی اس��ت که علمک گاز در ورودی
س��اختمانهای مس��کونی نصب شده اس��ت .زیباش��هر ،نام یکی از همین
محلههای زاهدان است .س��ید سعید عطایی ،رئیس شرکت گاز شهرستان
زاهدان به ما ملحق میش��ود .به خانههای گازکشی شده میرسیم .عطایی
برایمان توضیح میدهد که گاز از عس��لویه تا ایرانش��هر با یک خط  ۵۶اینچ
منتقل میش��ود و از آنجا با یک انشعاب  ۳۶اینچی به طول  ۲۶۲کیلومتر به
ایستگاه  CGSغربی زاهدان میرسد که از خردادماه تا کنون مشترکان گاز
زاهدان با استفاده از همین خط از گاز استفاده میکنند .این ایستگاه تقلیل
فش��ار با ظرفیت  ۳۰هزار مترمکعب در س��اعت فعال است و افزون بر آن۲ ،
ایس��تگاه  TBSدیگر نیز با هدف تقلیل فش��ار گاز در س��طح شهر استقرار
یافتهاند.
زاهدانیها در انتظار پیگیری وام از سوی استانداری هستند
در محله زیباشهر زاهدان ،ساختمانهای مسکونی دو ظاهر کامال متفاوت
دارند .بعضی از آنها نوساز هستند و بعضی دیگر ،بسیار قدیمی و کهنه .حاال،
ساکنان تعداد زیادی از این منازل ،از گاز طبیعی برای گرمایش و پخت و پز
استفاده میکنند ،اما عدهای دیگر برای گازکشی داخل منزل با مشکلهایی
مواجه ش��دهاند ،آنها یا هزینه گازکش��ی داخل خانه را ندارند یا اینکه هنوز
موفق به گرفتن تاییدیه سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان
نشدهاند.
ورودی یکی از کوچهها توقف میکنیم .در این کوچه هم ساختمان نوساز
هست هم قدیمی .روی یکی از سکوهای کوچه ،پیرمردی نشسته و با تعجب
ما را نگاه میکند .سراغش میروم و پس از معرفی خود ،از او میخواهم بگوید
که آیا خانهاش گازکشی شده یا نه؟! پیرمرد پاسخ میدهد« :من و خانوادهام
در این خانه مس��تاجریم .هزینه گازکشی داخل خانه با صاحبخانه است ،اما
او حاضر نیس��ت این مبلغ را پرداخت کند و ما هم به ناچار هنوز از نفت برای
گرمای خانهمان استفاده میکنیم».
از پیرم��رد خداحافظی میکنم و راهی خانهای قدیمی میش��وم که در
انتهای این کوچه بنبس��ت قرار دارد .با س��نگی کوچک ب��ه در آهنی خانه

میزنم .صدای بانوی جوانی به گوش میرس��د .با خانم عاطفه محمدی ،به
گفتوگو مینش��ینم .خانم محمدی میگوید« :تمامی همسایههای ما در
این محله و کوچه گاز دارند ،فقط ما و چند خانواده دیگر هنوز نتوانس��تهایم
گازکشی داخل خانه را انجام دهیم ».او دلیل گازکشی نشدن خانه را شرایط
نامناس��ب اقتصادی خانوادهاش اعالم میکند و میگوید« :زمانی که رئیس
جمهوری به زاهدان آمدند شنیدیم که دستور دادند به خانوادههایی که برای
گازکشی توان مالی ندارند وام پرداخت شود ،اما هنوز هیچ خانوادهای موفق به
دریافت وام نشده است ،فقط در زابل تعدادی از خانوادهها از وام برای گازکشی
خانهشان استفاده کردهاند ،در زاهدان هنوز کسی وام نگرفته است .ای کاش
زودت��ر اي��ن وام را پرداخت میکردند تا ما هم بتوانی��م گازی را که تا ورودی
خانهمان رسیده به داخل ببریم و دیگر مجبور نباشیم از نفت استفاده کنیم».
از منزل خان��م محمدی بیرون میآییم .عطایی ،رئیس گاز شهرس��تان
زاهدان درباره پرداخت وام به ش��هروندان میگوید« :واسطه اصلی پرداخت
وام به مردم ،اس��تانداری اس��ت که باید پیگیریهای الزم برای اعطای وام را
انجام دهد .از طرف شرکت گاز استان نیز اقدامات الزم انجام شده تا تعامل با
بانکهای عامل انجام شود و امیدواریم به زودی به مردم اعالم کنیم که برای
دریافت وام برای گازکشی داخل خانههایشان به بانکها مراجعه کنند».
به میانه کوچه که میرسیم ،با خانمی مسن مواجه میشویم .نزد او میروم
و درباره گازکش��ی خانهاش سوال میکنم .این که حاال برای پخت غذا برای
خانوادهاش ،به راحتی از اجاق گاز اس��تفاده میکن��د یا خیر؟ و جواب خانم
فاطمه خمر ،منفی است.
او در منزلش پذیرای ما میش��ود؛ خانهای کم نور که یک چراغ نفتی در
وس��ط اتاق خودنمایی میکند و پیرمردی الغر در زیر پتو کنار آن به خواب
رفته اس��ت .خانم خمر باالی س��ر او مینش��یند ،چادرش را صاف میکند و
میگوید« :چند ماهی اس��ت که گاز را به ش��هر و محله ما آوردهاند ،خیلی از
همسایهها بالفاصله گازکشی خانهشان را انجام دادند و حاال با بخاری گازی
خانههایشان گرم است ،غذا را هم روی اجاق گاز درست میکنند ،اما ما که
برای گازکش��ی مراجعه کردیم گفتند حدود ۲میلیون تومان باید پرداخت
کنیم ،اما چنین پولی نداریم و مجبوریم باز هم از چراغ نفتی استفاده کنیم».
نگاهی به همسرش میاندازد و میگوید« :ای کاش مسئوالن همتی کنند
و به فکر خانوادههایی که برای گازکشی داخل خانه پول ندارند باشند تا شاید
ما هم بتوانیم از گاز استفاده کنیم».
به خانم خمر قول میدهیم موضوع پرداخت وام و گازکش��ی خانهشان را
پیگیری کنیم .این بار دعای خیر این بانو بدرقه راهمان میشود.
زاهدانیها رسیدن گاز به شهرشان را باور کردهاند
برای یک س��اعت بعد با محمدحس��ن طهرانی ،مدیرعامل ش��رکت گاز
استان سیستان و بلوچستان قرار مالقات و گفتوگو داریم .راهی شرکت گاز
میشویم .در کنار خیابانهای زاهدان ،مردهایی با چهرههای آفتاب سوخته
باالی سر دبههای بنزین ایستادهاند.
عطایی ،مدیر ش��رکت گاز زاهدان که همچنان برای بررس��ی گازرسانی
ب��ه زاهدان م��ا را همراهی میکند ،میگوید« :یکی از ش��غلهای کاذبی که
در زاهدان رونق گرفته ،قاچاق س��وخت است .هنوز هیچ جایگاه سیانجی
در این ش��هر نداریم و مردم از بنزین اس��تفاده میکنن��د ،تا دلتان بخواهد
ه��م در هر کوچه و خیابانی ظرفهای بنزین  ۲۰لیتری و حتی بیش��تر را با
فروشندگانشانپیدامیکنید».
عطایی ادامه میدهد« :مردم زاهدان س��الها در انتظار گاز بودند ،اما این
اتفاق نمیافتاد .گاز پس از مدتها به ایرانش��هر رس��ید ،اما با گذشت مدتی
طوالنی باز هم مردم زاهدان از گاز برخوردار نبودند ،به همین دلیل ذهنیت
مردم نس��بت به ش��رکت گاز منفی و همین موضوع باعث ش��د وقتی گاز به
زاهدان رس��ید با استقبال س��ریع مردم برای گازکشی خانههایشان مواجه
نشد .پس از گذشت حدود  ۲ماه که گاز به زاهدان رسید ،باالخره مردم حضور
گاز در شهرشان را باور کردند و اشتراکپذیری گاز آغاز شد ،بنابراین کار خود
را از اردیبهشت آغاز کردیم ،اما اوج کار ما شهریور ماه بود .تعداد مشترکان گاز
زاهدان اکنون به  ۶هزار و  ۳۰۰مشترک رسیده است».
به گفته عطایی ،ایرانش��هر در س��ال  ۸۷گازرس��انی و مقرر ش��ده بود تا
س��ال  ۹۲گاز به زاهدان ،زابل و خاش برس��د ،اکنون نیز بیش از  ۸۰درصد از
مردم ایرانشهر و  ۲۳روستا از گاز استفاده میکنند البته ایرانشهر یک منطقه
گرمسیر است که میزان مصرف گاز در آنجا با زاهدان ،خاش و زابل تفاوت دارد.
خط گازرس��انی به چابهار نیز از خط گاز این مناطق جدا شده ،زیرا مسیری
مجزا دارد ،بنابراین یک خط  ۳۶اینچ از ایرانشهر به چابهار احداث شده است.
در زاهدان نیز جمعیت روستایی هنوز از نعمت گاز بهرهمند نیستند و تعداد
جمعیت شهری مطابق چشمانداز گاز استان در افق ۱۴۰۴باید به  ۱۴۰هزار
خانوار افزایش یابد ،همچنین پیشبینی میش��ود ش��بکهگذاری زاهدان تا
سال  ۹۸به پایان برسد و تا سال  ۱۳۹۹تعداد  ۲۰هزار انشعاب در زاهدان اجرا
ش��ود که در تمام فرآیند اشتراکپذیری از کنتورهای ارتقا یافته برای مردم
استفادهمیشود.
گازرسانی به زاهدان از ابتدای دولت یازدهم سرعت گرفت
به س��اختمان شرکت گاز استان سیس��تان و بلوچستان میرسیم .دفتر
مدیرعامل در آخرین طبقه این س��اختمان نوساز قرار دارد .طهرانی ،با رویی
گشاده از ما اس��تقبال میکند و به معرفی استان و شرح وضعیت گازرسانی
میپردازد.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان سیس��تان و بلوچستان میگوید« :اجرای
پروژه خط انتقال گاز ۵۶اینچ عسلویه به استان سیستان و بلوچستان با عنوان
خط هفتم سراسری به طول  ۹۰۷کیلومتر در سال  ۸۴مصوب شد و در سال
 ۸۹به بهرهبرداری رسید .عالوه بر این خط اصلی ۴ ،هزار کیلومتر شبکه برای
گازرسانی شهری و روستایی در استان نیاز است که تا پایان دولت دهم۷۲۱ ،
کیلومتر از این میزان راهاندازی و تنها یک شهر و سه روستا گازرسانی شد که
مطابق آن  ۴هزار و  ۳۸خانوار ش��هری و  ۲۲خانوار روس��تایی از گاز بهرهمند
ش��دند ،اما از ابتدای دولت یازدهم ،هزار و  ۱۵۱کیلومتر به شبکه گازرسانی
اس��تان اضافه شد ۲ ،شهر و  ۳روس��تای دیگر گازدار شدند و  ۱۵هزار و ۷۷۰
خانوار شهری و  ۳۵۰خانوار روستایی نیز به جمع مشترکان گاز پیوستند».
طهرانی ،مبلغ اعتبار طرح گازرسانی به استان را هزار و  ۸۲۰میلیارد ریال
عنوان میکند و ادامه میدهد« :از ش��هریور س��ال  ،۹۲یک خط  ۳۶اینچ به
طول  ۲۶۲کیلومتر ،گاز را از ایرانش��هر به زاهدان آورد که پس از آن عملیات
نصب علمک در زاهدان آغاز ش��د و توانس��تیم عالوه بر گازرس��انی به بخش
خانگی ،س��ه نیروگاه در سطح اس��تان را نیز گازرسانی کنیم که تاثیر بسیار
مطلوبی در کاهش مصرف سوخت مایع داشته است».
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان ،اکنون یک

نیروگاه گازی در شهر زاهدان ،یک نیروگاه بخار و یک نیروگاه سیکل ترکیبی
در ایرانش��هر و نیز یک نیروگاه در چابهار که به روش س��یانجی گازرسانی
میشود ،به جای سوخت مایع از گاز طبیعی استفاده میکنند.
خط انتقال گاز زاهدان به دشتک نیز با قطر  ۳۶اینچ به طول  ۱۰۸کیلومتر
و خط دشتک به زابل نیز با قطر  ۲۴اینچ به طول  ۱۲۰کیلومتر در دستور کار
اس��ت ،همچنین مطالعات و طراحی خط انتقال گاز ایرانشهر به خاش نیز از
دی ماه امسال آغاز شده است.
توضیحات مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان که به پایان میرسد ،موضوع
پرداخ��ت وام به خانوادههای نیازمند برای گازکش��ی داخل منازل را مطرح
میکنیم و اینکه بعضی افراد از شرکت گاز برای گازکشی داخل خانه یاری
خواستهاند.طهرانیدراینزمینهتوضیحمیدهدکهجلسههاییمیانشرکت
گاز ،استانداری ،بانکها و سایر نهادهای مربوط برگزار شده و بودجهای برای
پرداخ��ت وام به مردم در نظر گرفتهاند که الزم اس��ت به تایید بانک مرکزی
برسد .وی درباره کمک به خانوادههای نیازمند زاهدان نیز به ما قول مساعد
میدهد و میگوید هر کاری بتواند انجام میدهد تا مردم برای استفاده از گاز
با مشکلی مواجه نشوند.
به گفته طهرانی ،شرکت ملی گاز تنها وظیفه گازرسانی تا ورودی منازل و
ساختمانها و نیز نصب علمک را بر عهده دارد ،اما لولهکشی گاز داخل منازل
برعهده مشترکان است و شرکت ملی گاز در این باره الزام قانونی ندارد .با این
حال ،در کنار استانداری که وظیفه اصلی پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای
اس��تانی رئیس جمه��وری را بر عهده دارد ،از لحاظ اجرای مس��ئولیتهای
اجتماعی و اخالقی ،موضوع وام را پیگیری میکند تا مبلغ مورد نیاز با درصد
سود پایین یا به صورت قرضالحسنه در اختیار مردم قرار گیرد.
امیدواریم با رسیدن گاز به زاهدان ،اتفاقهای خوبی بیفتد
ازساختمانشرکتگازاستانخارجمیشویموسراغکوچهوخیابانهایی
میرویم که در آنجا عملیات نصب علمک در ورودی خانهها تازه آغاز ش��ده
اس��ت .یکی از ش��هروندان زاهدانی ،مرد جوانی اس��ت که با دقت به فعالیت
کارگران نگاه میکند .با لبخند به س��وی ما میآی��د و میگوید« :باالخره ما
هم گازدار شدیم».
از او میخواهم تا خودش را معرفی کند و بیش��تر برایمان از نظرش راجع
به گاز بگوید .نعمت امامدادی ،جوان  ۳۰ساله زاهدانی است .او میگوید« :از
طرف دولت زحمت زیادی کشیده شد تا باالخره گاز به زاهدان آمد .با اینکه
ما آخرین استان در کشور هستیم که از این نعمت بهرهمند شدیم ،اما باز هم
اطمینان داریم که با آمدن گاز اتفاقهای خوبی میافتد».
آقای امامدادی با امیدواری نسبت به توسعه کسبوکار در زاهدان صحبت
میکند و میگوید « :آمدن گاز به زاهدان حتما روی اشتغالزایی در شهر ما
تاثیر می گذارد .متاسفانه ما هیچ کارگاه و صنعتی در زاهدان نداریم ،اما اول
منتظر رسیدن گاز به همه خانههای مردم هستیم ،اما متاسفانه خیلیها پول
گازکشی داخل خانهشان را ندارند».
آقای منصور ش��اهقوزایی ،از دیگر ش��هروندان زاهدان است که با لباس
سپید بلوچی نظارهگر گازرس��انی است .او نیز از رسیدن گاز به شهر زاهدان
ابراز خوشحالی میکند و میگوید«:امیدوارم با رسیدن گاز به زاهدان شاهد
اشتغالزایی بیشتری در شهرمان باشیم ،به هر حال خوشحالیم که این گاز
پاک و ایمن به زاهدان رسیده است و مردم آسایش بیشتری دارند» .
طعم رسیدن گاز به زاهدان شیرین است
سیستان و بلوچستان با  ۲میلیون و  ۷۵۰هزار نفر جمعیت ،از بزرگترین
استانهای کشور است که مرز آبی آن با دریای عمان و اقیانوس هند ،موقعیت
مناس��بی برای توسعه صنعت و تجارت در این خطه فراهم کرده است .با این
وجود ،تعداد مشاغل بخش خصوصی در صنایع بسیار اندک است .این موضوع
یکی از مهمترین دالیل قرار گرفتن استان در زمره مناطق محروم است.
با تکیه بر همین موضوع ،بهترین حالت برای پرداخت وام به این قش��ر از
هموطنان ،وام قرضالحس��نه یا وامی با درصد س��ود پایین است ،چرا که اگر
مردم پولی برای گازکش��ی داخل خانه نداشته باشند و مجبور به دریافت وام
ش��وند و در مقابل نیز برای بازپرداخت وام ،مجبور به پرداخت درصد س��ود
باالیی شوند ،باز هم از لحاظ معیشتی با مشکل مواجه خواهند شد.
رسیدن گاز به زاهدان طعم شیرینی دارد .تصور روزهایی که وقت جوانان
زاهدان در کنار خیابانها و باالی سر دبههای بنزین به بطالت نگذرد ،روزهایی
که دس��تان پرتوان هر کدام مش��غول انجام کاری برای کسب درآمد و رونق
اقتصادی ش��هر باشد ،دور شدن دغدغه مردم برای تهیه نفت و گازوئیل ،نان
تازه و خوش عطر بر س��ر س��فرهها ،پخت غذای تازه روی اجاق بدون نگرانی
از تمام ش��دن کپسول گاز ،گرمای مطبوع مدارس و راحتی دانشآموزان در
مدرسهها و دیگر اتفاقهای خوبی که با رسیدن گاز به زاهدان میافتند ،همه
و همه طعم شیرین گازرسانی را اثبات میکنند.
لبخندی که با روش��ن ش��دن آس��ان ش��عله گاز در خانهها بر لبان مردم
مینشیند ،نفس راحتی که یک صنعتکار با راه انداختن کارگاهش میکشد،
هر شغل جدیدی که ایجاد میشود ،خستگی را از تن غیورمردانی که شبانه
روز تالش کردند و این نعمت خدادادی را به زاهدان رساندند ،به در میکند.
دیار سیس��تان ،هنوز رس��تمهای جوانی دارد که منتظ��ر میدانی برای
آفرینش حماسههای بزرگ زندگیشان هستند .همه ما امید داریم به روزی
که ایرانی در هر کجای این س��رزمین پهناور که باشد ،سربلند و پر از آرامش
زندگی کند و دیگر دغدغهای نباش��د که خواب راحت را از چشمانش برباید.
بی شک؛ گاز ،این نعمت پاک ،ایمن و ارزشمند نقشی موثر در چنین آرامشی
خواهد داشت.

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

تازهترین دورنمای انرژی بیپی

دورنم��ای انرژی بیپی،ک��ه به تازگی
منتشر ش��ده ،نیروهای ش��کلدهنده به
تحول انرژی جهان تا سال  ۲۰۴۰میالدی
و ابهامه��ای اصل��ی مربوط ب��ه این تحول
را واکاوی میکن��د .ای��ن گزارش نش��ان
میده��د که چگونه رون��ق اقتصاد جهانی
موجب افزایش تقاضای انرژی میش��ود و
در دهههای آینده منابع گوناگون انرژی از
جمله نفت ،گاز ،ذغال س��نگ و انرژیهای
تجدیدپذیر ،این تقاضا را تأمین میکنند.
به گ��زارش پای��گاه اینترنتی ش��رکت
بیپی ،شتاب تحول یاد شده مبهم است و
فرضهای گوناگونی در دورنمای جدید در
نظر گرفته شدهاند .در فرض تحول تکاملی
ک��ه طب��ق آن سیاس��تهای حکومتی،
فناوری و گرایشهای اجتماعی با ش��یوه
و س��رعتی همانند س��الهای اخیر تحول
مییابند ،موارد زیر پیشبینی میشود:
 رشد شتابان در کش��ورهای در حالتوس��عه ،تقاضای انرژی جهان را یک سوم
افزایش میدهد.
 س��بد انرژی جهان بیشترین تنوع راتا س��ال  ۲۰۴۰خواهد داشت و نفت ،گاز،
ذغال سنگ و سوختهای غیر فسیلی ،هر
یک ح��دود  ۲۵درصد از ان��رژی جهان را
تأمین میکنند.
 -انرژیه��ای تجدیدپذی��ر ت��ا کنون

در می��ان منابع انرژی س��ریعترین رش��د
را خواهند داش��ت و با رش��د پنج برابری،
ح��دود  ۱۴درصد از ان��رژی اولیه جهان را
تأمین میکنند.
 تقاض��ای نفت در بیش��تر دوره موردبررس��ی در این دورنم��ا افزایش مییابد و
در س��الهای پس از آن به تدریج متوقف
میشود.
 تقاضای گاز طبیعی با قدرت افزایشمییاب��د و جای ذغال س��نگ را به عنوان
دومین منبع تأمین انرژی جهان میگیرد.
 نف��ت و گاز در مجموع حدود نیمی ازانرژی جهان را تأمین میکنند.
 با توجه به وجود ش��واهدی از متوقفش��دن رشد تقاضای ذغال سنگ در چین،
پیشبینی میشود مصرف این سوخت در
جهان افزایشی نداشته باشد.
 ش��مار خودروهای برقی به حدود ۱۵درصد از کل خودروهای جهان میرس��د،
اما با توجه به ش��دت باالی استفاده از آنها،
حدود  ۳۰درصد از مس��افت سفر با خودرو
را به خود اختصاص خواهند داد.
 آلودگیه��ای کربن��ی همچن��انافزای��ش خواه��د یافت که نش��اندهنده
ل��زوم مجموعهای جام��ع از اقدامات برای
دستیابی به تحولی تعیینکننده نسبت به
گذشته است.

تحلیل
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به بهانه سفر رئیس جمهوری به هند

شماره 219-220

انرژی؛ دروازه گسترش روابط ایران و هند

حس��ن روحانی ،رئیس جمه��وری در حالی عازم دهلی نو
برای گس��ترش روابط میان ایران و هند است که انرژی و نفت
نقشی بسزا در این روابط دارد .فروش نفت ،گاز و عالقهمندی
ش��رکتهای هندی برای حضور در طرحه��ای نفتی ایران از
محورهای همکاری  ۲کشور در بخش انرژی است.
 -۱هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت خام ایران است.
این کشور جزو چهار کشور آسیایی است که در دوران تحریم،
خرید نفت از ایران را قطع نکرد ،اگرچه آمریکا برای کم کردن
خرید نفت از ایران فش��ار زیادی بر دهلی نو وارد کرده بود ،اما
این کش��ور آس��یایی در دوران تحریم بارها از آمریکا خواسته
بود به دلیل وابس��تگی شدید به نفت خام ایران ،کشورش را از
تحریمهای ایران معاف کند.
هن��د یک��ی از بازاره��ای رو به رش��د نفت در آسیاس��ت.
پاالیشگران هندی در سال  ،۲۰۱۷به طور میانگین  ۴۵۰هزار
بش��که از ایران نفت خریدند .رکورد این کش��ور در خرید نفت
از ایران در س��ال  ۲۰۱۷در ماه ژوئیه ثبت ش��د و شرکتهای
پاالیش��گر هندی در ای��ن ماه  ۵۰۰هزار بش��که از ایران نفت
خریدند .هم اکنون هفت ش��رکت هن��دی خریدار نفت ایران
هس��تند که از اس��ار و ریالینس به عن��وان معروفترین آنها
میتوان نام برد .با توجه به رش��د ب��االی تقاضا انرژی در هند،
این کشور میتواند بازار خوبی برای ایران چه در بخش نفت و
چه در بخش گاز باشد که نباید از آن غفلت کرد.
 -۲هم��کاری ایران و هند تنها به خرید نفت ش��رکتهای
هندی از ایران ختم نمیش��ود .عالقهمندی هند به حضور در
طرحهای نفتی ایران همواره یکی از محورهای مورد گفتوگو
 ۲کش��ور بوده اس��ت .یک��ی از قدیمیترین مذاک��رات هم به
توسعه میدان گازی فرزاد بی برمیگردد.
ش��رکت اوانجیس��ی هند و ش��رکت نفت و گاز پارس در
س��ال  ۲۰۱۷مذاکرات متعددی داشتند .محمد مشکینفام،
مدیرعام��ل ش��رکت نفت و گاز پارس در نشس��ت خبری ۲۷
آذرم��اه درباره آخرین وضع مذاکره با هندیها برای توس��عه
این میدان با بیان این که ایران به لحاظ فنی برای توس��عه این
میدان مش��کلی با هندیها ندارد ،اظهار کرده بود :مهمترین
موضوع در مذاکره با ش��رکت هندی برای میدان گازی فرزاد
بی ،خرید گاز این میدان است .آنها پیشنهاد کردند که شرکت
مل��ی نفت ایران گاز تولیدی از این می��دان را خریداری کند،
ام��ا با توجه به میزان کافی گاز در کش��ور ما نیازی به گاز این

میدان نداریم.
بی��ژن زنگن��ه ،وزیر نفت هم  ۱۵بهمن م��اه در گفتوگو با
اصحاب رس��انه درباره مذاکره برای توس��عه می��دان فرزاد با
هند اظهار کرده بود :روشهای مختلفی برای توس��عه میدان
گازی فرزاد در نظر داریم که باید دید کدام به نتیجه میرسد،
مسئوالن و مقامهای ایرانی در حال رایزنی با مسئوالن هندی
هستند.
وزیر نفت با بیان این که در قراردادهای حوزه نفت و گاز بر
مبنای قانون بخش��ی از بازپرداخت باید از محل تولید میدان
باش��د و اینگونه نیس��ت که طرف قرارداد بگوید گاز را تولید
میکنم ،ام��ا خودتان درباره آن تصمیم بگیرید ،تصریح کرده
بود :بحث ما با هندیها بر س��ر این اس��ت که میگوییم هند
باید این گاز را در ایران مصرف یا به خارج از ایران صادر کند.
ش��رکت ملی نفت ایران در مذاکرات با هند برای س��پردن
میدان گازی فرزاد بی به ش��رکت اوانجیس��ی انعطاف الزم
را داش��ته اس��ت ،اما آنجایی که پای منافع ملی در میان باشد
کوتاه نخواهد آمد.
 -۳ص��ادرات گاز ای��ران ب��ه هند را میت��وان از محورهای
همکاری  ۲کش��ور عنوان کرد .ص��ادرات گاز ایران به هند در
ابت��دا قرار بود با س��اخت خط لولهای که ب��ه دلیل حضور دو
کش��ور هند و پاکستان در آن «صلح» نام گرفت ،به هند صادر
شود .مذاکرات اولیه بر سر این طرح به بیش از  ۲۰سال پیش
ب��ر میگ��ردد ،اما به مرور ب��ه دلیل اختالفهای ش��دید بین
پاکس��تان و هند ،هند به کلی از این پروژه کنار رفت و آنچه از
خط لوله صلح ماند «خط لوله آیپی» نام گرفت.
وزی��ر نفت  ۸بهمن ماه در گفتوگو با نگاه یک ش��بکه اول
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سیما درباره انتقال گاز ایران به هند اظهار کرده بود :برنامهای
ب��رای انتق��ال گاز به هند وجود ندارد و ای��ن موضوع تنها یک
ایده اس��ت ،ضمن این که هندیه��ا هیچوقت در این زمینه با
ما همکاری نکردند.
زنگنه در عین حال عنوان کرده بود :شرکت گازپروم روسیه
در مذاکرات با ما ،اظهار عالقه کرد که در طرح انتقال گاز ایران
به پاکستان و هند مشارکت داشته باشد .ما هم آمادگی خود را
برای صادرات گاز ایران اعالم کردیم و قرار شد گازپروم روسیه
هماهنگیهای الزم را با پاکستان و هند انجام دهد.
اما با لغو تحریمها ،ش��یوههای دیگری برای صادرات گاز به
هند مطرح شد که از جمله آن میتوان به صادرات گاز ایران به
روش الانجی به هند اش��اره کرد که در صورت اجرایی شدن
میتواند با توجه به رش��د باالی تقاض��ای انرژی در هند ،بازار
خوبی برای ایران باشد.
 -۴دریاف��ت پول از هن��د در ازای فروش نف��ت اگرچه در
دوران تحریم با مش��کالتی همراه بود ،اما شرکتهای خریدار
نفت��ی هندی پس از لغو تحریمها و اجرای برجام ،پول نفت را
در موعد مقرر به حس��ابهای بانک مرکزی ایران در اروپا و به
یورو پرداخت میکنند و مشکلی برای دریافت پول ندارند.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت  ۱۵بهمنماه در نشس��ت خبری در
واکنش به ادعای مس��دود شدن پول ایران در برخی کشورها
نظیر هند گفته بود :ما از هند ۲هزار و  ۴۰۰میلیون یورو طلب
داشتیم که  ۹۰۰میلیون را پرداخت کردند ،یک هزار میلیون
دیگ��ر را در ماه آوریل یا مارس و  ۵۰۰میلیون را هم در آینده
میپردازند ،یعنی تکلیف همه طلبها که متعلق به  ۲شرکت
بخش خصوصی بوده است ،مشخص شد.
اگرچه بس��یاری معتقدند روابط ایران و هند فراتر از بخش
انرژی اس��ت ،اما جایگاه ویژه انرژی بر تداوم و گسترش روابط
 ۲کش��ور قابل کتمان نیست و نفت و انرژی است که میتواند
به روابط سیاس��ی و تجاری  ۲کش��ور سمت و سو بدهد .ایران
به عن��وان بزرگترین دارنده ذخایر نف��ت و گاز جهان و یکی
از بزرگترین تولیدکنندگان هیدروکربورها میتواند نقش��ی
بس��زا نه تنها در توس��عه روابط با هند ،بلکه با دیگر کشورهای
منطقه که تش��نه انرژی اند ،داش��ته باش��د ،اما یادمان باشد
صنع��ت نفت ایران هم برای س��رپا ماندن به س��رمایهگذاری
نیاز دارد و باید ش��رایط برای حضور س��رمایهگذاران خارجی
به کشور تسهیل شود.
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اخبار

نیمه اول و دوم اسفند1396

اخبار
مدیرعاملبورسانرژی:

 ۵۰کاالی جدید امسال در بورس
انرژیمعاملهشد

مدیرعامل بورس انرژی گفت :امسال  ۵۰کاالی جدید به این
بورس وارد ش��د که برخی از محصوالت پتروشیمی از جمله این
کاالهاهستند.
س��یدعلی حس��ینی ،درباره تعداد کاالهایی که امسال وارد
بورس انرژی ش��ده است ،گفت :حدود  ۵۰کاال ،امسال به بورس
انرژی وارد ش��د ک��ه حاللهای گرید جدید ،نفتای پاالیش��گاه
بندرعباس و نفتای پاالیشگاه شیراز از آن جمله هستند.
وی درباره استفاده از ابزار جدید مالی در این بورس برای سال
 ،۹۷افزود :امسال پذیرهنویسی نخستین صندوق پروژه به عنوان
اب��زار مالی جدید در بورس انرژی انجام ش��د و برای س��ال  ۹۷با
سازمان بورس برای ورود ابزارهای مالی بیشتر مذاکره میکنیم.
مدیرعاملبورسانرژیتصریحکرد:اینابزاربهسرمایهگذاران
با درجه ریسکپذیری متفاوت و همچنین بنگاههای اقتصادی
کشور که به وجوه نقد نیاز دارند ،کمک کرده است ،همچنین این
ابزارها افزون بر جذب سرمایههای کوچک و بزرگ ،هدایت وجوه
نقد از بازارهای کم کارآمد به بازارهای کارآمد را به عهده دارند.

افزایش مصرف انرژی چالشی
بزرگ برای ایران است

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری گفت :مصرف انرژی ،امروز چالشی بزرگ برای
کش��ور محسوب میش��ود ،از این رو در هر سطح و جایگاهی که
هس��تیم باید به مقوله مصرف ،بهویژه بخش انرژی توجه داشته
باشیم.
سیروسوطنخواه ،روزیکشنبه،ششماسفندماهدرهفتمین
کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی و محیط زیست،
(ایتک) که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد ،با بیان اینکه
امروزه توس��عه هر کشوری مدیون انرژی است ،گفت :اجرای هر
برنام ه توسعهای در کشور به بخش انرژی وابسته است.
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری افزود :مصرف انرژی ،امروزه چالشی بزرگ برای
کش��ور محسوب میش��ود ،از این رو در هر سطح و جایگاهی که
هس��تیم باید به مقوله مصرف ،بهویژه بخش انرژی توجه داشته
باشیم.
وی ادام��ه داد :در بحث کنترل آلودگ��ی هوا کارهای خوبی
صورت گرفته و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در این مقوله
فعالیتهای بسیاری انجام داده است.
ب و کاره��ای نوآورانه
وط��ن خ��واه با اش��اره به اینکه کس�� 
فعالیتهای حوزه انرژی را متحول کردهاند ،گفت :امروز کارهای
بس��یاری در حوزه استارتآپ انجام شده که در بخش انرژی نیز
این مقوله با فروش بنزین بهصورت اینترنتی ،طرحی نو محسوب
میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری افزود :پیشران اصلی حوزه انرژی ،بخش تقاضا
و مصرف اس��ت که متاس��فانه این موضوع جایگاه مناس��بی در
دستگاههایاجراییندارد.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تجلیل وزیر صنعت از شرکتهای تابع شرکت ملی گاز ایران
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت در نوزدهمین همایش ملی س��بز در
تجلیل از  ۱۵شرکت تابع شرکت ملی گاز گفت :امروزه حرکت در مسیر
توسعه سبز ،یک انتخاب نیست ،یک اجبار است و ما باید بتوانیم در این
جهت حرکت کنیم.
به گزارش شرکت ملی گاز ،محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در نوزدهمین همایش ملی سبز  ،در سالن همایشهای بینالمللی
سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور برگزیدگان واحدهای صنعتی و
خدماتی سبز در سطح کشور برگزار شد ،گفت :توسعه صنعتی باید بر پایه
عقل و منطق و علم و فناوری روزآمد دنیا باشد و امیدوارم صاحبنظران
و فعاالن صنعتی و محیط زیس��ت ،همکاریه��ای الزم را در این باره ،با
یکدیگر داشته باشند.
وی افزود :توس��عه ،گس��ترش و پایداری تولید بدون توجه به مسائل
زیستمحیطی غیرممکن و توجه به این مسئله در ایران و جهان ،بسیار
حائز اهمیت است.
شریعتمداری ،بر لزوم مکانیابی مناسب صنایع بر پایه مالحظات سبز
تاکید کرد و افزود :در نظر داش��تن قوانین بازیافت و ش��یوههای کاهش
مصرف انرژی در محیطهای کس��ب و کار صنعتی از مهمترین توصیهها
ت محیطی بعدی مبتال نشویم.
در این زمینه است تا به مشکالت زیس 
وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت تصریح کرد :کاهش ش��دت انرژی در
فعالیتهای صنعتی ،کاهش استفاده از منابع طبیعی در این فعالیتها،

کاهش آالیندگیها برپایه اس��تفاده از فناوریهای نو ،هوشمندس��ازی
تولید و توزیع در کش��ور و بهکارگیری اینترنت اش��یا باید در دستور کار
توسعه صنعتی قرار گیرد.
وی تصریح کرد :امروز مصرف س��رانه انرژی کش��ور دو برابر میانگین
جهانی و بیش از  ۳تن معادل نفت خام است.
شریعتمداری ،سرانه باالی انتشار دیاکسید کربن به میزان  ۶۶درصد
باالتر از میانگین جهانی را از جمله مش��کالت صنعتی کش��ور دانست و
افزود :حرکت در مسیر توسعه سبز یک اجبار و نه یک انتخاب است ،زیرا
جهان هر روز در حال فاصله گرفتن از اقتصاد کربنمحور است.
در ادام��ه ای��ن آیین ،عیس��ی کالنت��ری ،مع��اون رئیسجمهوری
و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز با بیان ای��ن که امروز ۸۰
درصد آالیندهها ،مربوط به وس��ایل نقلیه اس��ت ،گفت :اگر سوختهای
غیرفس��یلی نیز به مرور وارد صنعت س��بز نشود ،ما هوای پاک نخواهیم
داشت ،ضمن آن که موضوع مهم «توسعه» در سایه حفظ محیط زیست،
معنا پیدا میکند.
ش��ایان ذکر است در این همایش  ۴۳شرکت تابع وزارت نفت مفتخر
به کس��ب عنوان واحد صنعتی یا خدماتی س��بز شدند .از این تعداد ۱۵
عنوان ( ۳۵درصد) را شرکتهای تابع شرکت ملی گاز به خود اختصاص
دادند .واحد خدماتی برگزیده سبز (زرین)؛ منطقه  ۵عملیات انتقال گاز
ایران (استان فارس) ،واحدهای خدماتی سبز (سیمین)؛ شرکتهای گاز

در حاشیه افتتاح انستیتو فرآورش گاز اعالم شد

تالش پژوهشگاه نفت برای تولید
فناوریهای مورد نیاز صنعت گاز
رئیس پژوهش��گاه صنعت نفت با
بیان این که این پژوهشگاه توان خود
را برای تولی��د فناوریهای مورد نیاز
صنعت گاز کش��ور ب��ه کار می گیرد،
گف��ت :افتتاح و آغاز به کار انس��تیتو
فرآورش گاز نیز در این مسیر اجرایی
شده است.
جعفر توفیقی در حاشیه آیین افتتاح انستیتو فرآورش گاز در پژوهشگاه صنعت نفت،
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پژوهشگاه تالش خود را به کار میگیرد تا در قالب قرارداد
پژوهش��ی منعقد شده با ش��رکت ملی گاز ایران ،تا حد امکان به نیازهای این شرکت در
زمینه فناوری ،بهینهسازی فرآیندهای موجود و خلق ثروت پاسخ دهد.
وی افزود :انس��تیتو فرآورش گاز در س��ه محور اصلی شیرینسازی ،گوگردزدایی و
کاهش آالیندگیهای زیس��ت محیطی فعالیت میکند و بر اس��اس آنچه امروز از سوی
معاون مهندس��ی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مورد
تاکید قرار گرفت ،انستیتو در مسیر تکمیل زنجیره ارزش گاز قدم بر می دارد.
توفیقی به سابقه طوالنی فعالیتهای پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه گاز اشاره کرد
و ادامه داد :ابداع حالل مخصوص برای شیرینسازی گاز ،طراحی واحد مرکاپتانزدایی
و فعالیتهایی در حوزه گوگردزدایی از جمله این اقدامات بوده است.
وی درباره اعتبارات این انس��تیتو گفت :اعتبارات س��ال  ۹۷این انستیتو که تصویب
شده ،بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان و  ۶۵هزار یورو است که از سوی کارفرما تامین میشود.
در همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

عنوان واحد سبز به شرکت پایانههای
نفتی ایران اختصاص یافت

ش��رکت پایانههای نفتی
ای��ران در  ۲منطقه عملیاتی
خارک (جنوب) و نکا (شمال)
ب��ه عن��وان س��رآمد محیط
زیس��ت و «واح��د س��بز» در
نوزدهمی��ن همای��ش مل��ی
واحدهای صنعتی و خدماتی
سبز معرفی شد.
در مراس��م اختتامیه این
همایش که در س��ازمان حفاظت محیط زیست کش��ور برگزار شد ،شرکت پایانههای
نفتی ایران در میان  ۳۱۲واحد صنعتی و خدماتی ،به عنوان واحد سبز معرفی شد و لوح
سپاس و تندیس سیمین این جشنواره را به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش ،در نوزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز،
چهار واحد صنعتی و چهار واحد خدماتی به عنوان «برگزیده س��بز» ش��ناخته شدند و
از  ۶۷واحد «صنعت سبز» و  ۲۲واحد «خدمات سبز» با اهدای تندیس قدردانی شد.
واحدهای صنعتی با  ۱۲ش��اخص و ضرایب متفاوت ارزیابی ش��دند و در این داوری
مدیریت پس��اب ،کاهش آلودگی هوا ،کاهش آلودگی صدا ،مدیریت پس��ماند ،فضای
سبز ،استقرار نظام مدیریت سبز و کاهش میزان مصرف منابع و همچنین استقرار دفتر
محیط زیست یا واحد  HSEمورد توجه قرار گرفت.
سیستم بهداشت ایمنی و بهداشت حرفهای ،اشاعه فرهنگ و اخالق زیست محیطی
و ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی و تولید محصول سبز از جمله شاخصهایی است که
در داوریها مورد توجه قرار گرفته است.

اس��تانی ایالم ،بوشهر ،تهران ،فارس ،کردستان ،چهارمحال و بختیاری،
ی��زد ،منطقه  ۷عملیات انتقال گاز ایران ،واحدهای خدماتی قابل تقدیر؛
ش��رکتهای گاز استانی اصفهان ،آذربایجان شرقی و منطقه  ۴عملیات
انتقال گاز ایران ،واحد صنعتی س��بز (س��یمین)؛ پاالیش��گاه پارسیان و
پاالیشگاه شهید هاش��مینژاد و واحد صنعتی قابل قدردانی؛ پاالیشگاه
س��رخون و قش��م هستند که موفق به کس��ب عنوان واحد صنعتی سبز
شدهاند.

با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی

توتال بانک اطالعاتی گستردهای از پیمانکاران ایرانی ایجاد کرده است
مع��اون وزیر نفت در امور مهندس��ی،
پژوهش و فناوری گفت :ش��رکت توتال با
هدف اس��تفاده حداکثری از ظرفیتهای
ایرانی در توس��عه فاز  ۱۱پ��ارس جنوبی،
بانک اطالعاتی گستردهای از پیمانکاران و
سازندگان ایرانی ایجاد کرده است.
حبیبال��ه بیط��رف در حاش��یه آیین
گشایش رسمی انس��تیتو فرآورش گاز در
پژوهشگاهصنعتنفتدرجمعخبرنگاران
اظهار کرد :در قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس
جنوبی با کنسرس��یومی ک��ه در رأس آن
توتال فرانسه قرار دارد ،استفاده حداکثری
از ظرفیتهای ایرانی در بخش پیمانکاران
و س��ازندگان تجهیزات پیشبینی ش��ده
اس��ت و س��تاد وزارت نفت و شرکت ملی
نفت ایران بر این فرآیند نظارت میکنند.
وی گفت :روش بهکارگیری پیمانکاران
و تأمین تجهیزات بر مبنای مناقصه است
و اگرچه برخی ش��رکتهای لولهسازی در
ایران در این زمینه ابراز نگرانی کردهاند ،اما
وزارت نفت این موضوع را پیگیری میکند
و جای نگرانی وجود ندارد.
بیط��رف با بی��ان این که هر س��ازنده
ایرانی باید هولوگرام معتبر تولید و کیفیت
محصول را داش��ته باش��د ،ادام��ه داد :در
صورتی که س��ازندگان محص��ول کیفی
تولی��د کنند ،اما دارای هولوگرام نباش��د،
مقرر شده گواهی کیفیت محصول خود را
از نهاد صدور گواهینامه کیفیت محصول
که در انجمن نفت ایران ایجاد شده است،
دریافتکنند.
معاونوزیرنفتدربارهانستیتوفرآورش
گاز ک��ه روز چهارش��نبه ،دوم اس��فندماه
افتتاح ش��د ،توضی��ح داد :این انس��تیتو

یکی از  ۱۲انس��تیتویی است که در قالب
قراردادهای پژوهش��ی بخش پاییندست
صنعت نف��ت ایجاد میش��وند و هدف از
تأس��یس ای��ن انس��تیتوها ،بهکارگیری
ظرفیتهای علمی و پژوهش��ی ،توس��عه
فناوری و کس��ب دانش فنی در حوزههای
مختلف بخش پاییندس��ت صنعت نفت
است.
وی عنوان کرد :این انس��تیتو ساختار
ویژهای دارد ،از هیئت علمی و پژوهش��ی
پژوهش��گاه صنعت نفت استفاده میکند
و دارای ش��بکهای از همکاران دانشگاهی
داخلی و خارجی و مشاوران ایرانی خواهد
بود.
به گفته بیطرف ،مجموعه ظرفیتهای
موج��ود ب��ه کار گرفته میش��ود تا ضمن
دستیابی به دانش فنی مورد نیاز در حوزه
فرآورش گاز ،زنجی��ره ارزش در این حوزه
نیز تکمیل شود.
مع��اون وزی��ر نفت با اش��اره ب��ه تنوع
فرآوردهه��ای هیدروکرب��وری در ای��ران

اف��زود :باید دانش خ��ود را به منظور ابداع
برشه��ای جدیدی از هیدروکربور و خلق
ثروت جدید و ارزش افزوده به کار گیریم.
بیط��رف تصری��ح کرد :وظیف��ه فعلی
ما اس��تفاده حداکثری و درس��ت از منابع
خدادادی هیدروکرب��وری و در عین حال
زمینهسازی برای استفاده نسلهای بعدی
از این منابع است.
ش��ایان ذکر است که انستیتو فرآورش
گاز پژوهش��گاه صنعت نفت ،پیرو قرارداد
پژوهش��ی امضا شده بین شرکت ملی گاز
ایران و پژوهش��گاه صنع��ت نفت با هدف
هم��کاری پژوهش��ی در ح��وزه تصفیه و
شیرینس��ازی گاز ب��ا حض��ور حبیباله
بیط��رف ،مع��اون مهندس��ی ،پژوهش و
فن��اوری وزیر نفت و جمعی از مدیران این
معاون��ت ،حمیدرضا عراق��ی ،مدیرعامل
ش��رکت ملی گاز ای��ران و اعضای هیئت
مدیره این شرکت و جعفر توفیقی ،رئیس
پژوهشگاه صنعت نفت و جمعی از مدیران
و رؤسای این مجموعه افتتاح شد.

با بهرهبرداری از فاز نخست انتقال نفت از کارخانه دورود  ٢به ۳

کیفیت نفت صادراتی میدان دورود افزایش مییابد
رئیس منطقه عملیاتی خارک از بهرهبرداری فاز نخس��ت طرح
انتقال نفت از کارخان��ه دورود  ٢به کارخانه دورود  ٣خبرداد و گفت:
با اجرای این ط��رح ،نفت تولیدی این میدان با کیفیت باالیی صادر
میشود.
فاز نخست طرح انتقال نفت از کارخانه دورود ٢به کارخانه دورود
 ٣با ظرفیت  ٦٥هزار بش��که در روز به منظور بهبود فرآورش نفت و
صرفهجوییدرهزینههادرمیداندورودواردمرحلهاجراییشد.
با نصب پمپ جدید نفت در فاز نخست این طرح ،پس از تفکیک
گاز،نفتازکارخانهدورود ٢بهکارخانهدورود ٣منتقلشدهوعملیات
نمکزداییوکیفیسازینفتتولیدیانجاممیشود.
عباس رجب خانی ،رئیس منطقه عملیاتی خ��ارک ،در این باره
اظه��ار کرد :با اجرای این طرح ،کیفی��ت نفت تولیدی میدان دورود

بهبودوباکیفیتباالییصادرمیشود.
در فاز دوم این طرح که سال آینده
اجراییمیشود،انتقالنفتازچاههای
فشارباالانجامخواهدشد،بهاینطریق
که نفت چاههای فش��ار باال پس از یک
مرحلهتفکیکگازدرکارخانهدورود ٢بهطورمستقیمبدونپمپبه
کارخانه درود ٣ارسال میشود.
میدان نفتی دورود در جزیره خارک و در شمالغربی خلیج فارس
واقع ش��ده اس��ت .این میدان نفتی در منطقهای با گستره تقریبی
 ۵کیلومت��ر مرب��ع در ۲۵کیلومتر مربع ،در ح��وزه جزیره خارک و
ش��مالغربی خلیج فارس واقع شده و یکی از بزرگترین میدانهای
نفتیایرانبهشمارمیرود.

گزارش

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

نیمه اول و دوم اسفند1396

از ابتدای امسال تاکنون محقق شده است

یادداشت
علیرضاسلطانی

کارشناس اقتصاد انرژی

سنگینی سایه سیاست بر
قراردادهای نفتی

صنعت نفت از دوره پس��ابرجام بیش��ترین به��ره را از محل
افزایش تولید ،صادرات نفت و بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار
نفت برد که موفقیتی بزرگ برای این صنعت به شمار میآید ،اما
این روند با وجود تحرکات مثبت در جذب شرکتهای خارجی
برای حضور و مش��ارکت در طرحهای توسعهای باالدستی ،در
ادامه دچار مسائلی شد.
سایه سیاست چند ماهی است بار دیگر بر سر اقتصاد ایران
و بهط��ور خاص صنعت نفت س��نگینی میکن��د و روند رو به
پیشرفتی را که از اجرای برجام آغاز شده بود ،کند کرده است.
انعقاد قرارداد توس��عه فاز  ١١پارس جنوبی با کنسرسیومی
به رهبری توتال فرانس��ه و امضای دهها تفاهمنامه همکاری با
شرکتهای تراز اول جهانی برای مطالعه و سپریکردن مراحل
امضای قرارداد نهایی حرکتی شایانتوجه و دستاوردی بزرگ
برای صنعت نفت به شمار میآید.
این تفاهمنامهها قرار ب��ود در یک فرآیند زمانی کوتاهمدت
به مرحله امضای قرارداد نهایی برسد .بر اساس اعالم مقامهای
دستدرکار ،مذاکرات گستردهای نیز در این زمینه انجام شده
و بس��یاری از ای��ن تفاهمنامهها به مرحله امض��ای قرارداد نیز
رس��یده است ،اما تحت تاثیر فضای سیاسی ایجادشده از سوی
دولت آمریکا در خصوص برجام و فش��ارهای سیاسی موجود،
نهاییشدن قراردادها با تاخیر مواجه شده است.
تاخی��ر در امض��ای قراردادهای م��ورد نظ��ر میتواند آثار
و پیامده��ای زی��ادی ب��ه صنعت نفت داش��ته باش��د و حتی
دس��تاوردهای برجامی آن بهویژه افزایش تولید و صادرات را با
چالش جدی روبهرو کند.
صنع��ت نفت و به تب��ع آن گاز ای��ران ،دوران میانس��الی
خود را میگذراند .بس��یاری از میدانهای نفتی کش��ور یا وارد
دوران پیری ش��دهاند یا تولید آنها به دلیل اس��تفاد ه نکردن از
فناوریهای جدید در ش��رایط افت و کاهش قرار گرفته است،
این مس��ئله موجبات کاهش تولید نفت و گاز کش��ور را فراهم
آورده و زمینه تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی بسیار رقابتی
نفت را موجب میشود.
کاه��ش جایگاه ایران در بازار نفت نیز از یکس��و اثرگذاری
کش��ور در معادالت سیاس��ی و اقتصادی جهانی و منطقهای را
کاهش میدهد و از سوی دیگر ،آسیبپذیری اقتصادی کشور
را در س��طوح داخلی و خارجی تش��دید میکند .فرس��ودگی
تاسیسات نفتی و گازی در بخشهای پاییندستی مانند صنایع
پاالیشی و پتروشیمی را نیز باید به این شرایط اضافه کرد.
راهکار برونرفت از این وضع و نگهداش��تن صنعت نفت در
این شرایط مستلزم سرمایهگذاری در میدانهای جدید بهویژه
میدانهای مشترک و همچنین جذب فناوریهای جدید برای
افزای��ش ضریب بازیافت نفت در میدانه��ای جدید و قدیمی
است.
صنع��ت نفت ایران هم اکنون برای س��پریکردن ش��رایط
ع��ادی خود و برای اینکه بتوان��د در عرصه رقابت جهانی باقی
بماند ،نیازمند س��رمایهگذاری  ١٧٠تا  ٢٠٠میلیار د دالری در
یک فرآیند زمانی پنجساله است.
ام��ا فقط پول و س��رمایه رفع کننده مس��ائل و چالشهای
صنعت نفت نیست .ش��اید بهرهبرداری از صندوق توسعه ملی
و همچنین فروش اوراق مش��ارکت داخل��ی بتواند باری اندک
و کوچک از دوش این صنعت بردارد ،اما واقعیت این اس��ت که
شرایط امروز نفت ایران در گرو دو عامل سرمایه و فناوری است؛
س��رمایه بدون فناوری و فناوری بدون س��رمایه ،مشکلی را از
صنعت نفت و گاز در حال احیای ایران رفع نمیکند.
راهکار اول و آخر برای رفع مشکل ،جلب و جذب شرکتهای
خارجی در توسعه صنعت اس��ت .حضور شرکتهای خارجی
در صنعت نفت کش��ور افزون بر اینکه مشکل منابع مالی این
صنع��ت را حل میکند ،زمینه انتقال فناوری روز به کش��ور را
فراهم میکند و د ر همین حال تا حد زیادی بازارهای جهانی را
برای نفت و فراوردههای نفتی ایران تضمین میکند.
بنابراین مسئله مش��ارکت و همکاری شرکتهای خارجی
با صنعت نفت و گاز کش��ور در زمره اساس��یترین و مهمترین
مسائل اقتصادی و سیاسی کشور است.
ت در کاران صنعت نفت کشور باوجود همه مشکالت
دس�� 
و موان��ع ،وظیف��ه خ��ود را در مذاکره با ش��رکتهای خارجی
و آمادهک��ردن قراردادهای هم��کاری انجام دادهان��د ،اما گویا
نگرانیهای سیاسی ناشی از تحرکات ضدبرجامی دولت آمریکا
و سیاس��ت برزخگونه آن در مورد برجام که هر س��ه ماه یک بار
تکرار میش��ود ،عمال امکان هرگونه تحرکی را از ش��رکتهای
نفتی طرف ایران سلب کرده است.
به این ش��رایط البته فش��ارهای سیاسی داخلی و همچنین
نبود یک انسجام اجماع ملی بر سر منافع ملی کشور و پایداری
برجام را نیز باید اضافه کرد .به نظر میرسد تنها راه مناسب برای
خروج از این بنبست ،آغاز تحرکات سیاسی و دیپلماتیک فعال
و مناس��ب برای خنثیکردن تحرکات ضدبرجامی در داخل و
خارج کشور است.
برجام پس از دو سال با وجود همه مصائب و رنجها ،نیازمند
نیرو و انرژی جدیدی است که منشا تامین آن نیز عمدتا ایران و
برخی کشورهای اروپایی هستند.
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فرآورش بیش از  ۶میلیارد مترمکعب گاز در پاالیشگاه بیدبلند

از ابت��دای امس��ال تاکن��ون بی��ش از  ۶میلیارد
مترمکعب گاز از سه منبع گازی در پاالیشگاه بیدبلند
فرآورش و به ش��بکه سراسری انتقال گاز تزریق شده
است.
پاالیشگاه گاز بیدبلند به عنوان نخستین پاالیشگاه
گاز در خاورمیانه در  ۱۸کیلومتری شمال آغاجاری،
 ۳۲کیلومتری غرب بهبهان و  ۳۵کیلومتری ش��رق
میانکوه در استان خوزستان واقع شده است .طراحی
پاالیش��گاه از ابت��دا به منظور تصفی��ه گازهای ترش
همراه منطق��ه آغاجاری و صدور به خارج از کش��ور
انجام ش��د و ساختمان اولیه ش��امل  ۵واحد تصفیه
گاز با ظرفی��ت Million Metric( mmscfd۲۴۰
 )Standard Cubic Feet per Dayاس��ت که
واحدی برای سرعت جریان گاز در شرایط دما و فشار
استاندارد به شمار میآید.
با علیمحمد پوررضا ،مدیرعامل ش��رکت پاالیش
گاز بیدبلند درباره فعالیتهای این پاالیشگاه در سال
 ۹۶گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
آق�ای پوررض�ا ،با توج�ه به اینکه امس�ال
از س�وی مق�ام معظم رهب�ری ،س�ال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اش�تغال نامگذاری شده بود،
در پاالیشگاه گاز بیدبلند برای تحقق این هدف
چه اقدامهایی انجام شد؟
تا پایان دی ماه در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال
حدود  ۲۵درصد افزایش تولید داشتیم که با دریافت
حداکثری از حوزه صیانتی و مشترک پارسجنوبی از
طریق خط پنجم سراسری محقق شد و میزان تولید
پاالیش��گاه در این مدت به  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون
مترمکعب رس��ید که حدود  ۳میلیارد از این حجم با
 ۱۶درصد افزایش ،از حوزه پارسجنوبی تامین شده
اس��ت .تا بهمن ماه امسال ۶ ،میلیارد مترمکعب گاز
تصفیه شد که بر این اس��اس ،روزانه بهطور میانگین
حدود  ۱۸میلیون مترمکعب گاز در پاالیشگاه بیدبلند
فرآورش میش��ود ،ظرفیت پاالیش روزانه گاز در این
پاالیشگاه نیز  ۲۷میلیون مترمکعب است.
پاالیش��گاه گاز بیدبلند آماده دریافت گاز از منابع
س��هگانه (آغار ،پارس جنوب��ی از طریق خط پنجم و
آغاجاری ) اس��ت .مخل��وط گازهای این س��ه حوزه
خ��وراک واحده��ای پاالیش اس��ت ک��ه از دوبخش
شیرینسازی و نمزدایی تشکیل میشود .گاز خشک
و ش��یرین خروجی در این مرحله با اس��تانداردهای
مورد تایید شرکت ملی گاز از طریق تاسیسات تقویت
فش��ار شهید کاوه پیشه به خط اول سراسری تحویل
میشود.
ط��رح تفکیکگر س��هفازی مایع��ات گازی که با
خالقیت و ابتکار مهندس��ان این پاالیش��گاه اجرایی
شده از مهمترین طرحهای اجرا شده به منظور تحقق
ش��عار اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال در پاالیشگاه
بیدبلند است که تاثیر قابل توجهی در میزان تولید و
صرفهجویی در پاالیشگاه داشته است.
شاخصهای عملکرد پاالیشگاه گاز بیدبلند

کنون بال استفاده بود .این دیزل ژنراتور اکنون در حال
نصب در محل نیروگاه به منظور تامین برق اضطراری
بخشه��ای مهم و حیاتی پاالیش��گاه در مواقع قطع
برق است.
طرح نصب ( R.Oدس��تگاه تصفی��ه آب به روش
معک��وس) نی��ز با توجه ب��ه هدررف��ت روزانه حدود
 ۱۲۰۰مترمکعب آب از برج خنک کننده پاالیش��گاه
و به منظور صرفهجویی در مصرف آب تعریف ش��د و
پیشبینی میش��ود در پایان سال ،مراحل نصب آن
شروع شود که با تکمیل و راه اندازی این طرح ،روزانه
حدود  ۶۰۰مترمکعب آب صرفهجویی شود.
افزون بر طرحهای ذکر ش��ده ،نصب دستگاههای
اندازهگیری جریان آب تولیدی در تاسیس��ات شهید
پرخیده ،طرح تکمیل س��امانه  CCTVو استفاده از
هلیش��ات برای پایش وضع تیپ مشعلهای بلند از
دیگر طرحهای اجرا ش��ده در پاالیشگاه گاز بیدبلند
است.

در آخری�ن ماهه�ای س�ال  ،۹۶چ�ه تغییراتی
داشته؟
فرآینده��ای ش��رکت در س��ال  ۹۶طب��ق مدل
 APQCبازنگ��ری ش��د که ب��ر این اس��اس ،تعداد
فرآینده��ا از  ۳۹فرآین��د ب��ه  ۴۵فرآیند در س��طوح
اصلی ،مدیریتی و پشتیبانی افزایش یافت ،همچنین
حدود  ۲۶۰شاخص تعیین شد که در بازههای زمانی
س��ه ماهه ۶ ،ماهه و س��االنه به طور مستمر در حال
اندازهگیری و پایش هستند.
در فاصل�ه زمانی بین دهه فجر س�ال  ۹۵تا
دهه فجر امسال ،چه فعالیتهای توسعهای در
این پاالیشگاه انجام شد؟
در این بازه زمانی ،فعالیتهای توسعهای گوناگونی
در اداره مطالع��ات ان��رژی و تحلی��ل سیس��تمهای
ش��رکت پاالی��ش گاز بیدبلند انجام ش��د .به عنوان
نمونه ،پاالیش��گاه بیدبلند به دلیل پیش��ینه و اینکه
نخستین پاالیش��گاه گاز خاورمیانه اس��ت از خرداد
امس��ال طرح اس��تقرار نظام جامع مدیریت دانش را
آغاز کرد .هدف از اجرای این طرح ،کس��ب ،نگهداری
و تس��هیم دانشهای س��ازمانی در ش��رکت پاالیش
گاز بیدبلند اس��ت ،همچنین به منظور بهرهگیری از
انرژیهای تجدیدپذیر در تامین توان الکتریکی مورد
نیاز س��اختمانهای اداری این شرکت ،طرح احداث
نیروگاه  ۳۰کیلو واتی خورشیدی در دستور کار قرار
گرفته و در حال طی مراحل برونسپاری است.
تا پایان دهه فجر امس�ال ،چه طرحهایی به
بهرهبرداری رس�یدند و هدف از اجرای آنها چه
بود؟
طرح تفکیکگر س��هفازی مایع��ات گازی که به
دلیل اهمیت محیط زیس��ت و جلوگیری از سوزاندن
گاز در مش��عل و صرفهجویی ان��رژی که با خالقیت
و ابت��کار مهندس��ان این پاالیش��گاه اجرایی ش��د از
مهمترین طرحهای اجرا ش��ده در پاالیش��گاه است.

اجرای این طرح به کاهش مصرف س��وخت ،بازیافت
ب مقطر و همچنین استحصال
روزانه  ۲۵۰۰۰لیتر آ 
روزانه  ۴۰۰۰لیتر میعانات گازی با کیفیت منجرشده
اس��ت .افزون بر این ،بازسازی مخازن تصفیهخانه آب
خام ش��هید پرخی��ده که به دلیل قدم��ت زیاد دچار
فرسودگی ش��ده بودند ،بهسازی محوطه تلمبهخانه
آب ش��هید اسکندری از دیگر طرح های اجرا شده در
پاالیشگاههستند.
تعوی��ض تی��پ مش��علهای بلند که به وس��یله
کارکنان ش��رکت ساخته ش��ده و دیگر شرکتهای
پاالیش گاز کشور نیز متقاضی ساخت آن شدهاند ،از
دیگر طرحهای اجرا شده در پاالیشگاه هستند .هدف
از اجرای این طرح ،نوس��ازی محل س��وخت گازهای
غیرقابل استفاده است که در ارتفاع حدود  ۱۰۰متری
قرار دارند و به مرور زمان دچار فرسودگی شدهاند.
چ�ه طرحه�ای قاب�ل توج�ه دیگ�ری در
پاالیشگاه بیدبلند اجرایی شدهاند؟
س��امانه ذخیرهسازی و ارس��ال میعانات گازی به
کارخانه  NGL۱۶۰۰پس از اجرای طرح تفکیکگر
س��ه فازی به منظور ذخیرهس��ازی و انتقال میعانات
گازی به اجرا در آمده و به بهرهبرداری رس��یده است
که بیش��ترین درصد قطعات این طرح از محل منابع
موجود تهیه شده است.
نص��ب س��امانه اندازهگیری جریان س��وخت گاز
مش��علها از دیگر طرحهای اجرا ش��ده در پاالیشگاه
اس��ت .تا پی��ش از اجرای این ط��رح ،امکان کنترل و
پایش مصرف س��وخت مشعلها فراهم نبود ،اما اجرا
و نصب این س��امانه ،س��بب کنترل بهینه آن شده و
کاه��ش  ۲۰۰هزار مترمکعبی س��وختن گاز در این
بخش را به همراه داش��ته اس��ت .از دیگ��ر اقدامهای
انجام شده در پاالیشگاه میتوان به تعمیر و بازسازی
دیزل ژنراتور قدیمی اشاره کرد که سالها پیش برای
استفاده در بخش مسکونی میانکوه تهیه شده بود و تا

چه اقدامهایی برای کاهش سوختن گازهای
مشعل انجام دادهاید؟
با توجه به ماهیت خوراک ،منابع باالدستی و امکان
کنترل جریان گاز در پاالیش��گاه ،میزان س��وزاندن
گازهای مشعل را به حداقل رساندهایم ،به طوری که
جز با هدف روشن نگه داشتن شعله مشعلها ،حداقل
میزان سوختن گاز در طول سال را داریم.
ب��ا توجه به اصالحات انجام ش��ده در س��امانه
ان��دازه گی��ری س��وخت گاز و همچنی��ن نص��ب
شعلهیاب روی مشعل اسیدی ،در دو سال گذشته
ش��اهد کاهش خیرهکننده حجم سوختن گازهای
ارس��الی به مش��علها بودهایم ،تا جایی که در دو
سال اخیر میزان کاهش سوختن گازهای ارسالی
به مش��عل روزانه حدود  ۲۰۰هزار مترمکعب ثبت
ش��ده اس��ت .از س��وی دیگر ،با توجه ب��ه فناوری
قدیمی مش��علهای بلند پاالیشگاه ،این مشعلها
با نمونههای جدید و روزآمد که قابلیت بیش��تری
در پوشش دادن نیازهای فرآیندی دارند ،تعویض
ش��دند .با ای��ن کار ،میزان س��وخت کمتری برای
نگهداش��ت ش��عله م��ورد نیاز اس��ت و پیشبینی
میش��ود با تعویض این مش��عل ،بهبود زیادی در
عملکرد مش��علها و کاهش مصرف انرژی داشته
باشیم.
یکی از مهمترین اقدامهای هر پاالیش�گاه
ب�رای حفاظ�ت و مراقب از تاسیس�ات و حفظ
عملک�رد صحی�ح ،انج�ام بهموق�ع تعمیرات
اساسی است .امس�ال این اقدام در پاالیشگاه
انجام شده است؟
بله ،تعمیرات اساس��ی یکی از مهمترین اقداماتی
اس��ت که هر ساله در پاالیش��گاه گاز بیدبلند اجرایی
میشود .این تعمیرات ش��امل اورهال واحد  ۳۰۰در
س��ال  ۱۳۹۶بود که از پایان مرداد امس��ال آغاز شد و
مانند سالهای گذشته مطابق برنامه در مدت  ۳۰روز
با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان:

گازرسانی به سیستان و بلوچستان اولویت شرکت ملی گاز است
مدیرعامل شرکت گاز سیس��تان و بلوچستان
گفت :گازرسانی به اس��تان سیستان و بلوچستان
ب��ا هزین��های بالغ ب��ر  ۲میلی��ارد دالر در اولویت
طرحهای شرکت ملی گاز است.
محمدحس��ن طهران��ی ،درباره گازرس��انی به
استان سیس��تان و بلوچستان گفت :گازرسانی به
شهرهای اس��تان سیستانوبلوچستان به احداث
خط��وط انتق��ال گاز به ط��ول یک ه��زار و ۲۲۰
کیلومت��ر در قطره��ای  ۱۶تا  ۴۲این��چ نیاز دارد،
اف��زون بر این ،ح��دود  ۲۲۰هزار انش��عاب گاز با
هزین��های بالغ بر  ۲میلی��ارد و  ۳۰۰میلیون دالر
در دستور کار است.
وی اف��زود :نقط��ه عطف در توس��عه اس��تان،
س��فر اس��تانی رئی��س جمه��وری و هیئت دولت
در فروردین س��ال  ۹۳بود که طرح گازرس��انی به
اس��تان سیستان و بلوچس��تان با هدف گازرسانی
ب��ه  ۳۰۰ه��زار خان��وار ش��هری و روس��تایی در
شهرس��تانهای زاهدان ،چابهار ،خ��اش ،زابل و
کنارک و همچنین گازرس��انی ب��ه صنایع موجود
در اس��تان با مبلغ ی��ک میلی��ارد و  ۸۰۰میلیون
دالر از محل بند (ق) تبصره  ۲قانون بودجه س��ال
 ۹۳تصویب شد.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان با بیان این که با اجرایی ش��دن خط
انتقال گاز ایرانش��هر به زاهدان ،از  ۴هزار کیلومتر
ش��بکه مورد نیاز در این اس��تان ،یک هزار و ۱۵۱

کیلومتر ش��بکه احداث شده ،ادامه داد ۲ :شهر و
س��ه روس��تا از نعمت گاز بهرهمند شدهاند ،بر این
اس��اس ۱۵ ،ه��زار و  ۷۷۰خانوار ش��هری و ۳۵۰
خانوار روس��تایی از گاز طبیعی استفاده میکنند.
وی درص��د بهرهمندی خانوار ش��هری از گاز
را ح��دود ۵درص��د از کل خانوار اس��تان و درصد
بهرهمن��دی خانوار روس��تایی را  ۰,۱درصد اعالم
ک��رد و گفت :ت��ا پای��ان دولت ده��م ،تنها ۷۲۱

کیلومت��ر از مجموع  ۴هزار کیلومتر ش��بکه مورد
نیاز اس��تان ،احداث و تنها یک ش��هر از نعمت گاز
بهرهمندش��دهبود.
طهرانی اظه��ار کرد :پروژه عظی��م انتقال گاز
از عس��لویه ب��ه سیس��تان و بلوچس��تان به طول
 ۹۰۷کیلومت��ر و قطر  ۵۶اینچ با عنوان خط هفتم
سراس��ری راهاندازی ش��د و پس از گازدار ش��دن
ای��ن خط ،با انش��عابی از خط هفتم ،ایرانش��هر از

نعمت گاز برخوردار ش��د ،پس از ایرانش��هر ،زابل
نی��ز به  ۷۵۰کیلومتر ش��بکه تغذی��ه و توزیع نیاز
دارد ک��ه تاکن��ون  ۴۶کیلومت��ر آن اجرا ش��ده،
همچنین فراخوان گازرس��انی به این شهر با روش
س��یانجی به منظ��ور گازدار کردن ش��بکه آغاز
شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان ،طول ش��بکه مورد نیاز شهر خاش را
 ۲۷۵کیلومت��ر اع�لام کرد و گف��ت :از این میزان
حدود  ۸۵کیلومتر اجرایی ش��ده است .گازرسانی
ب��ه ش��هرهای بمپ��ور و محم��دان نیز ب��ه ۱۸۵
کیلومت��ر ش��بکه نیاز دارد ک��ه  ۱۳۵کیلومتر آن
اجرایی شده ،روس��تاهای حومه ایرانشهر و بمپور
نیز برای گازرسانی به  ۲۵۰کیلومتر شبکه تغذیه
و توزی��ع نیاز دارند ک��ه  ۱۵۲کیلومتر آن اجرایی
ش��ده و از مجموع  ۲۳روس��تا در این منطقه سه
روستا گازدار شده است.
وی درب��اره خ��ط انتق��ال گاز ایرانش��هر ب��ه
چابه��ار نی��ز توضیح داد :این طرح از اس��فند ۹۵
با پیمانس��پاری از سوی بخش خصوصی در حال
اجراس��ت و تاکنون بیش از  ۱۷درصد پیش��رفت
داش��ته اس��ت .این خط برای تامی��ن گاز طبیعی
به صورت خوراک و س��وخت صنایع پتروشیمی،
ف��والد و نیروگاهه��ای چابهار و کن��ارک در نظر
گرفته ش��ده و در اولویت طرحهای ش��رکت ملی
گاز قرار دارد.
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خبر
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

 ۸پروژه بزرگ نمکزدایی نفت
خام عملیاتی شد

مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جن��وب از پایان
مراحل پیشراهاندازی و عملیاتی ش��دن هش��ت پروژه بزرگ
نمکزدایی این شرکت خبر داد.

به گزارش ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،بیژن عالی
پور گفت :این طرحها شامل احداث فاز نخست واحد نمکزدایی
اهواز متمرکز ،احداث واحد نمکزدایی بی بی حکیمه ،۱احداث
واحد نمکزدایی گچساران  ،۳احداث واحد نمکزدایی هفتکل
 نفت س��فید ،توس��عه نمکزدایی مارون ،۱توس��عه و تجهیزواحدهای نمکزدایی اه��واز  ۲و  ۳و  ،۴احداث واحد نمکزدایی
رگ سفید ۱و احداث واحد نمکزدایی اهواز ۲بنگستان هستند
کهپسازتکمیلوراهاندازیوتاییدعملکرد ۷۲ساعته،تحویل
شرکتهایبهرهبردارشد.
ویتصریحکرد:راهاندازیاینطرحهاافزونبرافزایشتولید،
ت نفتخام تولیدی ،افزایش
سبب تثبیت تولید ،ارتقای کیفی 
مانورعملیاتی،رفعمحدودیتتولیدوهمچنینامکانترخیص
تأسیساتقدیمیبدونتحملبارکاهشیبرایانجامتعمیرات
اساسی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درباره واحد
نمکزداییاهوازمتمرکزگفت:اینواحدکهبزرگترینمجتمع
و تاسیس��ات نمکزدایی کشور اس��ت ،ظرفیت فرآورش روزانه
بیش از  ٢٢٠هزار بش��که نفت نمکی را دارد و فاز نخست آن با
ظرفیت ۱۱۰هزار بشکه در روز عملیاتی شد.
وی با اشاره به روند رو به افزایش میزان نفت نمکی در میدان
آس��ماری اهواز افزود :با راهاندازی این واحد ،ظرفیت الزم برای
اس��تمرار تولید نفت با کیفیت از میدان اهواز آس��ماری فراهم
میشود.
عالیپور درباره احداث واحد نمکزدایی شماره  ۳گچساران
گفت :این واحد با ظرفیت ۱۱۰هزار بشکه در روز برای فرآورش
نفتنمکیواحدبهرهبرداریشماره ۳ونیزبخشیازنفتنمکی
واحد بهرهبرداری شماره ۴گچساران طراحی و احداث شد.
وی اظه��ار کرد :با توجه به کاهش ضخامت س��تون نفتی
مخزن،چاههایتولیدیبهسوینمکیشدنپیشمیروندکه
بااحداثتسهیالتنمکزدایی،دبیتولیدیتثبیتشد.
عالیپور احداث یک واح��د نمکزدایی به ظرفیت  ۴۵هزار
بش��که در روز در ج��وار واحد بهرهب��رداری جدید هفتکل را از
دیگر طرحهای مهم این ش��رکت عنوان کرد و گفت :این واحد
به منظور فرآورش نفت نمکی میدانهای نفتی هفتکل و نفت
سفید و تثبیت دبی تولیدی آنها اجرا شده است.
وی تصریح کرد :از دیگر طرحهای راهاندازی شده در بهمن
ماه امسال توسعه و تجهیز نمکزدایی مارون ،۱توسعه و تجهیز
واحدهای نمکزدایی اه��واز  ۲و  ۳و  ،۴احداث واحد نمکزدایی
 ۵۵ه��زار بش��کهای رگ س��فید ۱و احداث واح��د نمکزدایی
 ۳۰هزار بش��کهای اهواز  ۲بنگستان است که به منظور بهبود
کیفیت فرآورش نفت نمکی و جلوگیری از کاهش تولید نفت
میدانهای مارون و اهواز اجرا شدهاند.
مدیرعامل ش��رکت بهرهب��رداری نفت و
گاز گچساران از تحقق  ۱۰۱درصدی برنامه
تولید تکلیفی این ش��رکت در نیمه دوم سال
 ۹۶خب��ر داد و گف��ت :در این م��دت به طور
میانگین روزانه  ۶۲۰هزار بش��که نفت در این
شرکت تولید شده است.
هوش��نگ صیدال��ی اف��زود :در ای��ن
م��دت همچنی��ن  ۳۴ه��زار و  ۷۳۳م��ورد
ضخامتس��نجی انجام شده که تاثیری بسزا
در پیشگیری از نشت خطوط لوله و نفتریزی
در حوزههای عملیاتی شرکت داشته است.
وی با اش��اره به اهمیت صیانت از محیط
زیس��ت با جلوگیری از نفتس��وزی ،عنوان
کرد :از اول مهر ماه تا اواخر بهمن ماه امسال،
بیش از  ۸۴۰هزار بشکه نفت با دستگاههای

مناطق نفتخیز جنوب

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

احداث ساالنه ۲۵۰جاده دسترسی به چاه و موقعیت حفاری
درمناطقنفتخیزجنوب
معاون طرحهای راه و ساختمان مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت :بر اساس برنامه ،برای توسعه  ۲۷مخزن
که زیربنای اصلی آن حفاری چاههای توس��عهای و تعمیری اس��ت ش��رح
کار اح��داث موقعیتهای حفاری و جادههای آن آغاز ش��ده و برای برخی
موقعیتهادرمرحلهانتخابپیمانکارهستیم.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی مناطق نفتخی��ز جنوب ،دالور
س��لجوقی با بیان اینکه طرحهای آمادهسازی محل چاههای توسعهای و
تعمیری،احداثجادههایدسترسیوخدماترسانیبهدکلهایحفاری،
نقشی مستقیم در تولید نفت و گاز دارند ،گفت :هرگونه تأخیر در اجرای این
طرحها ،ضمن اخالل در برنامه حفاری و تولید برنامه ،سبب توقف و انتظار
دکلهای حفاری میشود و هزینههای زیادی به شرکت وارد میکند.
سلجوقی افزود :برای پیشرفت مطابق برنامه این طرحها ،همکاران این
معاونت شبانهروز تالش میکنند و بسیاری از کارکنان برای رفع مشکالت
احتمالی ،روزهای تعطیلنیز در محلکارشان حضور دارند.
وی ب��ا بی��ان این که هم اکن��ون حدود ۳۰دکل توس��عهای و ۲۳دکل
تعمیراتی برای مناطق نفتخیز جنوب مشغول حفاری هستند ،اظهار کرد:
افزونبراحداثجادهوموقعیتچاه،تمامکارهایزیربناییبرایایندکلها
از جمله احداث محل اردوگاه ،احداث خطوط لوله آبرسانی ،احداث جایگاه
پمپهایآبوخدماتپشتیبانیمانندبازسازیابنیهوتاسیساتتاآخرین
روز استقرار دکل انجام میشود.
احداث ساالنه  ۲۵۰جاده دسترسی به چاه و لوکیشن در
مناطق نفتخیز جنوب
س��لجوقی گفت :هر دکل در طول س��ال بیش از یک حلقه چاه حفاری
میکند و این معاونت ساالنه ۲۰۰تا ۲۵۰جاده دسترسی به چاه و موقعیت
حفاری (لوکیشن) احداث یا بازسازی کرده که در نوع خود رقم قابل توجهی
است.
ویتاکیدکرد:آغازتولیدنفتازاحداثراههایدسترسیبهچاهوساخت
موقعیتهای حفاری شروع میشود ،بنابراین فعالیتهای این معاونت در
صدرفعالیتهایتوسعهایمناطقنفتخیزجنوبقراردارد.
میانگین ساخت لوکیشن در مناطق نفتخیز جنوب  ۶ماه
است
مجری طرحهای پش��تیبانی حفاری معاونت طرحهای راه و ساختمان
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز درباره فرآیند ساخت یک موقعیت
حفاری (لوکیشن) توضیح داد :لوکیشنها برمبنای برنامهای که مهندسی
نف��ت برای حفاری چاههای توس��عهای و تعمیری تهیه میکند س��اخته
میشوند .بر این اساس ،پس از تعیین مختصات چاهها ،برای احداث راههای
دسترسیبهموقعیتهاوساختلوکیشناقدامیشود.
عزیز نس��یم افزود :برای حفاری چاههای توس��عهای به طور کلی دو نوع
لوکیش��ن در مناطق نفتخیز جنوب احداث میش��ود که از نظر ابعاد با هم
تفاوت دارند .لوکیشنهای بزرگ در ابعاد  ۲۰۰در  ۱۰۰متر و لوکیشنهای
معمولی در ابعاد ۱۴۰در ۸۰متر ساخته میشوند.
نس��یم اظهار داش��ت :در موقعیته��ای نزدیک به مناطق مس��کونی
یا زیس��تگاههای طبیعی ،رودخانهه��ا و اراضی جنگلی که به لحاظ رعایت
استانداردهای زیست محیطی حائز اهمیت هستند ،لوکیشنهای بزرگ
احداث میشود ،زیرا در این لوکیشنها دکلهایی برای حفاری به کار گرفته
میش��ود که دارای تجهیزات مدیریت پس��ماند هستند و به فضای زیادی
نیازدارند.
وی ادامه داد :در مجاورت هر نوع لوکیشن یک استخر در اندازه  ۱۰۰در
 ۱۰۰متر برای تخلیه پسماندهای آب و گل با رعایت تمام مالحظات زیست
محیطیاحداثمیشود.
وی میانگین زمان احداث یک موقعیت جدید حفاری در مناطق نفتخیز
جنوبرا ۶ماهعنوانکردواظهارکرد:درمناطقکوهستانینظیرگچساران،
رگ سفید ،بیبی حکیمه ،هفتکل و مسجد سلیمان به دلیل سنگبری و
اس��تفاده از تجهیزات ویژه ،احداث یک لوکیشن به زمان زیادی نیاز دارد و
ممکن اس��ت تا  ۱۰ماه طول بکشد؛ در نواحی مسطح مانند اهواز ،مارون و

کوپال ساخت یک موقعیت حفاری حداقل پنج ماه زمان میبرد.
وی گف��ت :برای چاههای تعمیری به دلیل این که از لوکیش��ن موجود
استفادهمیکنیمکارعمدهشاملبتنریزیوتوسعهموقعیتفعلیاستکه
زمان کمتری نسبت به ساخت موقعیت جدید نیاز دارد و به طور میانگین
سه ماه طول میکشد.
نسیم تصریح کرد :در مواقع اضطراری و شرایط خاص عملیاتی ،با بسیج
نیروهاوافزایشنوبتهایکاریواعزامتعدادزیادیتجهیزاتوماشینآالت
زم��ان احداث یک موقعیت چاه را کوتاه میکنیم ک��ه نمونه آن را آبان ماه
امسال در عملیات مهار فوران چاه ۱۴۷رگ سفید مشاهده کردیم.
رکورد سریعترین زمان ساخت لوکیشن در رگ سفید۱۴۷
به ثبت رسید
مجری طرحهای پش��تیبانی حفاری شرکت افزود :برای مهار چاه ۱۴۷
رگ سفید  ۲لوکیشن برای انجام عملیات حفاری امدادی در مدت  ۱۴روز
احداث شد که پیش از آن و در شرایط عادی در مدت هفت ماه تحقق یافته
ورکوردکمنظیریمحسوبمیشود.
وی گفت :موقعیت کوهس��تانی و پوش��یده از سنگ ۲چاه امدادی رگ
س��فید ،کار را دشوار کرده بود ،اما با پشتکار و تالش شبانهروزی و استفاده
از  ۲۸پیمانکار محلی برای تامین دستگاههای سنگین و امکانات مورد نیاز
رکورد تازهای در صنعت نفت ثبت کردیم.
نسیم افزود :فعالیتهایی که برای پشتیبانی مهار چاه  ۱۴۷رگ سفید
انجام دادیم بینظیر بود و سختترین شرایط را تجربه کردیم؛ برای ساخت
لوکیشنها،لولههایانتقالآبواستخرهایذخیرهآبدراینعملیات،تکه
تکه سنگ از دل کوه جدا کردیم.
وی گفت :در رگ سفید ۱۴۷همزمان با ساخت ۲موقعیت چاه ،ساخت
هش��ت جاده جدید دسترس��ی به چاهها و کمپها در مدت پنج روز۲۵۳ ،
کیلومت��ر خط لول��ه انتقال آب در پنج روز ۲،اس��تخر ۱۳۰هزار و ۷۰هزار
بش��کهای ذخی��ره آب در هفت روز ،محوطهس��ازی کمپه��ا در  ۱۰روز،
محوطهس��ازی پارکینگ در پنج روز ،محوطهس��ازی مخازن گل در شش
روز و ساخت  ۲دستگاه باند هلیکوپتر سه روز انجام شد که هر کدام رکورد
تازهایمحسوبمیشوندوبدونسختکوشیوتالششبانهروزیهمکاران
ناممکنبود.
مجری طرحهای پش��تیبانی حفاری معاونت طرحهای راه و ساختمان
مناطق نفتخیز جنوب تاکید کرد :یکی از عوامل کلیدی در افزایش سرعت
عملیات مهار چاه ۱۴۷رگ سفید ،احداث زیرساختها و محلهای حفاری
در کوتاهترین زمان ممکن بود و هرگونه تاخیر در ایجاد زیرساختها موجب
تاخیر در عملیات حفاری چاههای امدادی ش��ده و زم��ان مهار را طوالنی
میکرد.

گزارش عملکرد نیمه دوم سال  ۹۶اعالم شد

تحقق کامل برنامه تولید تکلیفی در نفت و گاز گچساران
تفکیکگر س��یار نف��ت ( )MOSو فرآورش
سیار نفت ( )MOTاستحصال شده است.
صیدالی با بیان اینکه توسعه صنایع نفت
و گاز بدون توجه به آثار آن بر محیط زیست،
موج��ب ب��روز بحرانهای زیس��ت محیطی
میش��ود ،افزود :این شرکت خود را به حفظ
محیط زیست پیرامونی خودمتعهد میداند و
موفق ش��ده است با بهکارگیری دستگاههای
فرآورش نفت خام ،از سوزاندن هزاران بشکه
نف��ت در گودالهای س��وخت در محل چاه
جلوگیری کند.

وی ادامه داد :ش��رکت بهرهبرداری نفت و
گاز گچساران با تولید روزانه  ۶۳۰هزار بشکه
نف��ت و بیش از یک میلیارد فوت مکعب گاز،
افزون بر صیانت از منابع نفتی و رعایت اصول
و ضوابط ایمنی ،اقدامه��ای مؤثری را نیز به
منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت
برداش��ته اس��ت که اس��تفاده از سه دستگاه
تفکیکگر سیار نفت و یک دستگاه فرآورش
سیار نفت از آن جمله است.
صیدالی گف��ت :این اقدام��ات به کاهش
حجم نف��ت س��وزانده ش��ده ،جلوگیری از

آلودگی محیط زیست ،جلوگیری از هدررفت
س��رمایه ملی ،افزایش تولی��د و اعمال دقت
بیش��تر در اتخ��اذ تصمیمه��ای مقتضی در
فرآیند توسعه میدانها و طراحی تسهیالت
فرآورش مناسب میدان انجامیده است.
وی دریاف��ت تندی��س بلوری��ن در
جش��نواره نظام پیشنهادها و کسب عنوان
پیش��نهاد برتر ازس��وی کارکنان شرکت
بهرهب��رداری نف��ت و گاز گچس��اران را از
دیگ��ر افتخارت این ش��رکت در نیمه دوم
امسال عنوان کرد.

وی گفت :در سال جاری همچنین موقعیت حفاری چاه ۱۲۳اهواز که از
نوع چاههای تعمیراتی است در مدت  ۲۱روز آماده شد که این مورد هم یک
رکورد دیگر در خصوص احداث موقعیت محسوب میشود.
نسیم با تاکید بر این که در احداث جادههای دسترسی و موقعیت چاهها
همواره از برنامه جلوتر هستیم ،گفت :با سازماندهی و برنامهریزی منسجم
برای ایجاد زیرس��اختهای موردنیاز برای حف��اری هر چاه آمادگی کامل
داریم.
فرآیند دریافت مجوز از سازمانهای بیرونی عامل تاخیر در
پروژههای لوکیشنسازی است
وی اظهار کرد :مهمترین عاملی که سبب تاخیر در پروژههای ما میشود
طوالنیشدنفرآیندصدورمجوزازسازمانهایذیربطمانندمنابعطبیعی
ومحیطزیستاستکهانتظارداریمدرخواستهایمناطقنفتخیزجنوب
از این سازمانها با اولویت مورد بررسی قرار گیرد.
مجری طرحهای پش��تیبانی حفاری معاونت طرحهای راه و ساختمان
مناط��ق نفتخیز جن��وب تصریح ک��رد :فعالیتهای پش��تیبانی حفاری
ش��بانهروزی اس��ت و حتی روزهای تعطیل مانند ایام نوروز همکاران ما در
محل کار حضور دارند .تا موقعیت و راه دسترسی به چاه آماده نباشد که هیچ
سازمانی نمیتواند کاری از پیش ببرد؛ به بیان دیگر سایر سازمانها پشت
سرماحرکتمیکنند.
ویبااشارهبهاینکهبرایدسترسیبهموقعیتچاههایجدیدبامناطق
ناشناخته س��روکار داریم ،گفت :در برخی مناطق به دلیل نبود جادههای
دسترسی برای رسیدن به موقعیتهای تعیین شده از سوی مهندسی نفت
و برآوردهای الزم حدود ۱۰تا ۱۵کیلومتر در مناطق سختگذر ،پیادهروی
داریم ،از این رو حوادث تلخ و شیرین زیادی تجربه میکنیم.
درمناطقنفتخیزجنوبحفاریچاههایتوسعهایوتعمیریعمدهترین
فعالیتبراینگهداشتتولیدنفتوگازمحسوبوحجمزیادیازمنابعمالی
نیز در این بخش هزینه میشود .بر این اساس تحقق برنامههای حفاری ،به
طور مستقیم برنامه تولید ساالنه را تحت تاثیر قرار داده و کاهش یا افزایش
تولید را به همراه دارد .پس از تدوین برنامه حفاری و تعیین موقعیت چاهها،
اجرایاینبرنامهبهعواملمتعددیازجملهتامیندستگاههایحفاریمورد
نیاز و مواد مصرفی حفاری وابسته است ،اما عامل مهمی که کمتر به چشم
میآید و از درجه اهمیت باالیی برخوردار است احداث راههای دسترسی به
محل حفاری و آمادهس��ازی موقعیتهای حفاری است .این فعالیت مهم
در گس��تره وسیع عملیاتی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیش از
 ۴۰۰هزار کیلومتر مربع مساحت برعهده معاونت طرحهای راه و ساختمان
مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت است که به صورت شبانهروزی و
بدون وقفه در تمام روزهای سال انجام میشود.

ملی حفاری

نخستین نشریه حامی ساخت داخل

نیمه اول و دوم اسفند1396

در  ۱۱ماه امسال ازسوی ناوگان شرکت ملی حفاری محقق شد

حفاری بیش از  ۲۳۳هزار و  ۳۳۰متر چاه نفت و گاز در خشکی و دریا
بی��ش از  ۲۳۳هزار و  ۳۳۰متر حفاری چاههای نفت و گاز در  ۱۱ماه
امسال از س��وی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در مناطق خشکی و
دریایی کشور محقق شد.
به نقل از ش��رکت ملی حفاری ایران ،حمیدرضا خوشآیند ،معاون
مدیرعامل در عملیات حفاری ش��رکت ملی حف��اری ایران در این باره
گفت :در این مدت با تالش ش��بانهروزی کارکنان سختکوش شرکت،
عملیات حفاری و تکمیل  ۱۴۹حلقه چاه به اتمام رسید.
وی افزود :از مجموع چاههای حفر ش��ده  ۶۱حلقه توسعهای ،هشت
حلقه توصیفی ،دو حلقه اکتشافی و  ۷۸حلقه تعمیری  -تکمیلی بوده
است.
معاون مدیرعامل در عملیات حفاری ش��رکت مل��ی حفاری ایران
اظهار کرد ۱۱۲ :حلقه از این چاهها در گس��تره عملیاتی ش��رکت ملی

مناطق نفتخیز جنوب ،هشت حلقه در حوزه فعالیت شرکت نفت فالت
قاره ایران ۲۷ ،حلقه در پروژههای اجرایی ش��رکت مهندسی و توسعه

نفت و دو حلقه به س��فارش مدیریت اکتش��اف شرکت ملی نفت ایران
حفر شده است.
خوشآین��د گفت :با تمهی��دات به کار گرفته ش��ده و هماهنگی و
همکاری ب��ا کارفرماها در مدت پیش گفته ،عملیات حفاری  ۲۱حلقه
چ��اه  ۵۵۷روز زودتر از برنامه پیشبینی ش��ده به پایان رس��ید و برای
بهرهبرداری تحویل شرکت متقاضی شد.
ش��رکت ملی حفاری ایران با داشتن  ۷۳دستگاه حفاری شامل ۷۰
دکل خشکی و سه دستگاه دریایی ،بزرگترین ناوگان حفاری در کشور
را در اختیار دارد.
این شرکت هم اکنون بخش عمده عملیات حفاری و خدمات جانبی
چاههای نفت و گاز در اقصی نقاط نفتخیز کشور را انجام میدهد.

شرکتهای ملی حفاری و مدیریت طرحهای صنعتی تفاهمنامه امضا کردند
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت مدیریت طرح
های صنعتی ایران در زمینه مشارکت در پروژههای
حوزه های نفت و گاز که در قالب EPCF/EPDF
از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران اعالم میش��ود،
تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به نقل از شرکت ملی حفاری ایران ،این تفاهمنامه
بعدازظهر یکشنبه (ششم اسفندماه) در محل سالن
کنفرانس ش��رکت ملی حفاری در محل ساختمان
مرکزی هشتم نفت بین سپهر سپهری ،مدیرعامل
ش��رکت ملی حفاری و حس��ن بویری ،مدیرعامل
شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران امضا شد.
در آیین امضا و مبادله این تفاهمنامه مدت اعتبار
این س��ند همکاری یک سال عنوان شد که با توافق
دو طرف قابل تمدید خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در این باره
گفت :با توجه به توانمندیهای شرکت ملی حفاری
در بخشهای باالدستی توسعه میدانها و همچنین
فعالیتهای ش��رکت مدیری��ت طرحهای صنعتی
ایران در بخش پایین دستی صنعت نفت ،انتظار می
رود فرصت مناس��بی برای همکاری مطلوب بین دو
شرکت فراهم شود.
مدیرعام��ل مدیریت طرح های صنعتی ایران به

حوزه فعالیت های این ش��رکت اش��اره کرد و گفت:
فعالی��ت م��ا در بخشهای تامی��ن نیازهای صنایع
مختل��ف بهویژه اج��رای پروژههای پایین دس��تی
صنایع نفت و گاز تمرکز دارد و همکاری با ش��رکت
ملی حفاری را برای توس��عه فعالیتهای ش��رکت

مدیریت طرح های صنعتی ایران با اهمیت میداند.
در حاش��یه امضای تفاهمنام��ه همکاری بین دو
ش��رکت ،س��پهری با اس��تقبال از همکاریهای دو
جانب��ه و چند جانبه با ش��رکتهای داخلی بهویژه
ش��رکتهای فع��ال در عرصه صنایع نف��ت و گاز و

حفاری ،تصریح کرد :این شرکت با برخورداری از ۷۳
دستگاه حفاری خش��کی و دریایی و طیف وسیعی
از خدم��ات جانب��ی حف��اری یکی از ش��رکتهای
بینالملل��ی مجرب و توانمند در زمینه فعالیت های
حف��اری و خدمات فن��ی تخصصی مرتب��ط با این
صنعت در کشور است.
سپهری با بیان اینکه شرکت ملی حفاری حضور
فع��ال در پروژههای برون م��رزی را هدفگذاری و
در دس��تور کار قرار داده اس��ت ،افزود :در نخستین
گام مش��ارکت در پروژههای صنع��ت نفت عراق و
ش��رکتهای خارجی که در آن کشور فعالیت دارند
مدنظر اس��ت و ب��ه زودی هیئتی از مدیران ارش��د
شرکت برای بررسی پیشرفت مذاکرات به آن کشور
سفر می کند.
وی به تقوی��ت و روز آمدکردن ن��اوگان حفاری
ش��رکت بهوی��ژه در بخش دریا اش��اره کرد و گفت:
نگاه بنگاه��داری اقتصادی و درآمدزایی سیاس��ت
راهب��ردی ملی حفاری اس��ت و تالش میش��ود تا
ضمن پاس��خگویی به نیازهای صنعت نفت کشور،
گستره فعالیتها به دیگر کشورهای نفتخیز منطقه
توسعه یابد.
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خبر

راههای همکاری تاتنفت روسیه و
شرکت ملی حفاری بررسی شد

در دیدار نمایندگان ش��رکت تاتنفت با مدیرعامل شرکت ملی
حفاری درباره راههای همکاریهای دوطرف تبادل نظر شد.
به نقل از شرکت ملی حفاری ایران ،در این دیدار که روز سهشنبه
(هشتم اسفندماه) در ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران
در اهواز برگزار شد ،ازت سافین ،سرپرست هیئت روس گزارشی از
توانمندیها و ظرفیتهای شرکت ارائه داد.
وی گفت :ش��رکت تاتنفت که پنجمین شرکت بزرگ نفت و گاز
روسیه است آمادگی دارد در اجرای پروژههای  EPDFو EPCF
با شرکت ملی حفاری ایران همکاری کند.
در ای��ن دیدار که رئیس اداره بازاریابی و همکاریهای بینالملل و
تعدادی از مدیران ش��رکت ملی حفاری ایران حضور داشتند ،سپهر
سپهری ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت با تشریح ویژگیها
و ظرفیتهای باالی این شرکت در زمینه عملیات حفاری و خدمات
فنی و تخصصی از همکاری با شرکت تاتنفت استقبال کرد.
س��پهری گفت :شرکت ملی حفاری بزرگترین شرکت حفاری
در ایران اس��ت که با برخورداری از  ۷۳دس��تگاه حفاری خشکی و
دریای��ی ،بخش عمدهای از عملی��ات حفاری و خدمات جانبی را به
صنعت نفت کشور ارائه میدهد.
وی افزود :این شرکت هماکنون خود را برای حضور در طرحهای
خارج از ایران و مش��ارکت با ش��رکتهای نفت و گاز دنیا در عرصه
طرحهای خارجی مهیا کرده است.
در این نشس��ت مقرر شد این رایزنیها تا حصول نتیجه نهایی و
امضای تفاهمنامه همکاری استمرار یابد.
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نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

با ثبت رکوردی تازه

اخبار
سفیر فرانسه در تهران:

پویایی صنعت نفت ایران در
پروژههای پارس جنوبی قابل
مشاهده است

س��فیر فرانس��ه در تهران گفت :وزارت نفت ایران توانسته
پویای��ی مطلوبی در پروژههای نفت��ی بهویژه پروژههای پارس
جنوبی ایجاد کند.
فرانسوا سنمو در افتتاحیه کارگاه آموزشی ایرانی-فرانسوی
بهداش��ت ،ایمنی و محیط زیس��ت ( )HSEدر صنعت نفت با
اش��اره به موفقیت وزارت نفت در ایجاد پویایی در شرکتهای
ایرانی ،اعالم کرد :هیئت فرانسوی در بازدید اخیر از تأسیسات
پاالیش��گاههای گازی میدان پارس جنوب��ی ،تحت تأثیر قرار
گرفتند .وی افزود :با رفع تحریمها علیه ایران و اجرایی ش��دن
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،همکاری ایران و فرانسه در
زمینه نفت و گاز ازس��ر گرفته شده ،به گونهای که واردات نفت
فرانس��ه از ایران در س��ال  ۲۰۱۷میالدی از مرز  ۲میلیارد دالر
فراتر رفت.
س��فیر فرانس��ه در تهران با اش��اره به تجربه ش��رکتهای
فرانس��وی در فعالیتهای بینالمللی ،ابراز امیدواری کرد که
توسعه همکاری شرکتهای ایرانی و فرانسوی در صنعت نفت
و گاز که شامل همکاری در زمینه اچاسیی نیز میشود ،ادامه
یابد.
سنمو یادآور شد :اچاسیی مسئلهای مهم در صنعت نفت
و گاز ایران است و زمینهساز تالقی توسعه اقتصادی با مسائل
انسانی و اخالقی به شمار میآید .وی همچنین اعالم کرد :در
پی امضای توافق زیستمحیطی پاریس ( ،)COP۲۱مسئله
محیط زیس��ت دیگر جنبه الزامآور یافته است و بر این اساس،
اچاسیی دیگر یک مس��ئله جانبی نیست و جایگاهی اساسی
دارد.
کارگاه دور روزه آموزشی ایرانی-فرانسوی بهداشت ،ایمنی
و محیط زیست ( )HSEدر صنعت نفت با حضور متخصصانی
از ش��رکتهای معتبر نفت و گاز دنیا و حوزه  HSEفرانس��ه با
هماهنگی معاونت امور بینالملل و بازرگانی و اداره کل HSE
وزارت نفت برگزارشد.
مدیر پیشین دفتر توتال در ایران:

قرارداد توتال با ایران برای
توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی در
جریان است

مدیر پیشین دفتر توتال در ایران گفت :قرارداد توتال با ایران
در جریان است و این شرکت راهی برای انتقال نقدینگی به ایران
یافتهاست.
پیر فابیانی ،مدیر پیشین دفتر توتال در ایران ،روز شنبه۱۲ ،
اسفندماه در حاشیه دومین کنگره اکتشاف و تولید و پنجمین
کنگره صنعت حفاری ایران با اشاره به چالشهای کنونی برای
جذب سرمایههای خارجی ،گفت :ایران باید منعطفتر باشد ،در
توافق ،هر دو طرف نیازهایی دارند .وی افزود :چنین کنگرههایی
میتواننددرزمینهشناساییچالشهامؤثرباشند،اماگفتناین
که در آینده اوضاع بهتر میشود کافی نیست و الزم است امروز
اقدام کنیم تا فردا بهتر شود .این کارشناس فرانسوی با اشاره به
این که ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد ،ادامه
داد :قرارداد توتال با ایران برای توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوبی در
قالب کنسرس��یومی با مشارکت شاخه بینالمللی شرکت ملی
نفت چین ( )CNPCIو شرکت پتروپارس ایران در جریان است
و به نظر میرسد این شرکت به توافقی مناسب دست یابد و راهی
برای انتقال نقدینگی به ایران یافته است.
فابیانی با اش��اره به اکتش��افهای فزاین��ده در گاز جهان و
دورنماینهچندانروشنقیمتاینکاالبهدلیلوجودبازیگران
متعدد و رقابت ش��دید ،یادآور شد :ایران در مذاکرات مربوط به
پروژههای الانجی باید این واقعیتها را در نظر داشته باشد.

مشعل نخستین سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی روشن شد
مجری طرح توس��عه ف��از  ۱۴پارس
جنوبی از روشن شدن مشعل نخستین
س��کوی فاز  ۱۴پارس جنوبی در صبح
روز ش��نبه ،پنجم اس��فندماه خبر داد و
گفت :این س��کو با ثبت رکوردی تازه و
در م��دت  ۱۸روز از مرحله نصب ،آماده
تولیدگازمیش��ود.
حمیدرضا مس��عودی اظه��ار کرد:
گاز ترش غنی س��کوی  ۱۴Aبا ظرفیت
 ۵۰۰میلیون فوت مکعب در روز (۱۴,۱
میلیون مترمکع��ب) از طریق یک خط
لوله  ۳۲اینچی ،تا  ۲۰اسفندماه امسال
از بل��وک این فاز به پاالیش��گاه فازهای
منطقه پارس ۲در کنگان منتقل میشود.
س��کوی  A۱۴پ��ارس جنوب��ی
نخس��تین عرشه طرح توس��عه فاز ۱۴

اس��ت که ب��ا وزنی مع��ادل  ۲۵۰۰تن،
چهارم بهمنماه امس��ال با موفقیت در
بلوک مخزنی این طرح نصب ش��د و در
مرحله برداش��ت گاز قرار گرفت.
وی با یادآوری اینکه ش��رکت ملی
حفاری ایران پیمانکار عملیات حفاری
چاهه��ای این ف��از بوده اس��ت ،افزود:
در مرحل��ه نخس��ت ،از  ۱۱حلق��ه چاه
س��کوی  Aفاز  ۱۴پارس جنوبی ،هشت
حلق��ه چاه بعد از عملی��ات کامل نصب
و راهاندازی س��کو ،در م��دار تولید قرار
خواهند گرفت.
به گزارش ش��رکت نفت و گاز پارس،
طرح توس��عه فاز  ١۴پ��ارس جنوبی با
هدف تولید روزان��ه  ۵۶میلیون و ۶٠٠
ه��زار مترمکعب گاز ت��رش و  ٧۵هزار

بشکه میعانات گازی در منطقه پارس ۲
در حال اجراس��ت .تولید ساالنه بیش از
یک میلیون ت��ن گاز مایع ،یک میلیون
تن اتان مصرفی واحدهای پتروش��یمی
و تولی��د روزانه  ۴٠٠تن گوگرد از دیگر
تولیدات این فاز خواهد بود.
اجرای طرح این فاز به کنسرسیومی
متش��کل از سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو) ،ش��رکت مدیریت
طرحه��ای صنعت��ی ای��ران ،ش��رکت
مهندسی و س��اخت تأسیسات دریایی
ای��ران ،ش��رکت مل��ی حف��اری ایران،
ش��رکت مجتمع کشتیسازی و صنایع
فراس��احل ای��ران ،ش��رکت مدیری��ت
پروژهه��ای نیروگاه��ی ای��ران (مپنا)،
شرکت پایندان و شرکت ماشینسازی

اراک واگذار شده که مسئولیت رهبری
کنسرس��یوم را س��ازمان گس��ترش و

نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) عهدهدار
است.

نخستین ردیف شیرینسازی پاالیشگاه فازهای  ۲۴-۲۲پارس جنوبی راهاندازی شد
مج��ری طرح توس��عه فازهای  ۲۲ت��ا  ۲۴پارسجنوب��ی از راهاندازی
نخستین ردیف شیرینسازی پاالیشگاه فازهای  ۲۲تا ۲۴خبر داد و گفت:
این فازها آماده دریافت گاز ترش است.
فرهاد ایزدجو پیش��رفت بخش خشکی و پاالیش��گاهی فاز  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی را  ۹۲درصد عنوان کرد و گفت :عملیات مربوط به ساخت،
پیشراهاندازی و راهاندازی همه بخشهای نخستین ردیف پاالیشگاهی
این طرح ش��امل واح��د دریافت گاز ،واحد مش��عل ،واحدهای یوتیلیتی
(س��امانه هوای ابزار دقیق ،تولید بخار ،تولید نیتروژن) واحدهای آبگیر و
آبشیرینکن ،واحدهای فرآیندی (واحد شیرینسازی و نمزدایی گاز) و
همچنین واحد افزایش فشار گاز به پایان رسیده است.
وی افزود :همه شرایط برای ورود گاز ترش از فاز  ۶تا  ۸پارس جنوبی و
انجام عملیات شیرینسازی مهیاست.

ب��ه گفته ایزدجو ،در ص��ورت دریافت گاز ترش م��ورد نیاز این بخش
پاالیشگاهی از طریق فازهای  ۶تا  ۸پارس جنوبی ،عملیات شیرینسازی
با ظرفیت روزانه  ۱۲,۵میلیون مترمکعب گاز و ارسال به شبکه سراسری
میتواند از اسفندماه امسال آغاز شود.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،بر اساس برنامه زمانبندی کارفرما
و پیمانکاران طرح در حال توسعه فازهای  ۲۴-۲۲پارس جنوبی ،هر چهار
ردیف شیرینس��ازی پاالیش��گاه این فاز تا پایان سال  ۹۷به طور کامل به
بهرهبرداریمیرسد.
ن مترمکعب گاز غنی،
بهرهبرداری کامل از این طرح ،روزانه  ۵۶,۶میلیو 
 ۷۵هزار بش��که میعانات گازی و  ۴۰۰تن گوگرد ،ساالنه یک میلیون تن
گاز مایع و یک میلیون تن گاز اتان به ظرفیت برداشت از میدان مشترک
پارس جنوبی میافزاید.

سهپایه مشعل سکوهای فازهای  ۲۳و  ۲۴Aپارس جنوبی آماده نصب میشوند
سهپایه مشعل سکوهای فازهای  ۲۳و  ۲۴Aپارس جنوبی ،برای نصب
در موقعیت مخزنی فاز  ۲۲تا  ۲۴آماده میشوند.
فرهاد ایزدجو ،مجری طرح توس��عه فاز  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی گفت:
پس از عملیات بارگیری ،مهاربندی و حمل ،به ترتیب دو سهپایه مشعل
س��کوهای موقعیت  ۲۳و  ۲۴Aپارس جنوبی به وسیله شناور  CPadاز
یارد صدرا به موقعیت نصب منتقل و عملیات نصب آنها از روز سهش��نبه،
هشتم اسفندماه آغاز میشود.
وی نصب این  ۲سازه دریایی را گامی در جهت تکمیل فرآیند عملیات
ساخت تا بهرهبرداری از سکوهای فاز  ٢٢تا  ٢٤پارس جنوبی عنوان کرد
و گفت :پیشرفت کلی فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی  ٨٨.٢درصد است.
ایزدجو ،پیش��رفت بخش خش��کی و پاالیش��گاهی فازهای  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی را  ۹۲و بخش س��اخت چهار س��کوی دریایی را  ۸۶درصد
اعالم کرد.

مجری طرح توس��عه ف��از  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی به پیش��رفتهای
به دس��ت آمده در انجام عملیات حفاری نیز اش��اره کرد و افزود :حفاری
چاههای موقعیت سکوی  ۲۴A ،۲۲و ۲۴Bتکمیل شده و پس از تحویل
و نصب لولههای  CRAآماده بهرهبرداری خواهند شد.
به گفته وی ،بر اس��اس برنامه زمانبندی تعیین شده ،عملیات حفاری
چاهه��ای موقعیت س��کوی  ۲۳که هماکنون از پیش��رفت  ۸۵درصدی
برخوردار است ،اردیبهشتماه سال آینده به پایان میرسد.
به گزارش ش��رکت نفت و گاز پارس ،طرح توس��عه فازهای  ٢٣ ،٢٢و
 ٢٤به منظور برداش��ت روزان��ه  ٥٦میلیون متر مکعب گاز غنی از میدان
پارس جنوبی طراحی ش��ده و با اتمام آن ،روزانه  ٥٠میلیون متر مکعب
گاز شیرین ٧٥ ،هزار بشکه میعانات گازی ٤٠٠ ،تن گوگرد و ساالنه یک
میلیون تن اتان و یک میلیون تن پروپان و بوتان ،تولید خواهد شد.

رئیس تعمیرات پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی؛

ثبت دستاوردهای بزرگ در سال جاری ماحصل تالش شبانه روزی
کارکنان و متخصصان پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
رئیس تعمیرات فازهای  7،6و  8پارس جنوبی گفت :در س��ال
جاریمتخصصانوکارکنانپرتالشپاالیشگاهچهارممجتمعگاز
پارسجنوبیدستاوردهایبسیارمهموعظیمیرابهثبتبرسانند.
بهگزارشروابطعمومیشرکتمجتمعگازپارسجنوبی؛مهدى
علیپورلیلى،رئیستعمیراتپاالیشگاهچهارمدرمراسمآیینتجلیل
ازمتخصصانومهندسانپاالیشگاهچهارمگفت:اکنونمتخصصان
وکارکنانمجتمعگازپارسجنوبیباتالششبانهروزیتوانستهاند
موجباتشکوفاییاقتصادکشوررافراهمآورند.
علیپور در ادامه با اش��اره به اقدامات مهم و اساسی سال اخیر
در پاالیش��گاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی عنوان داش��ت:
دستاورد مهم کاهش شاخص فلرینگ در دو سال گذشته را یکی
از افتخارات عظیم پاالیشگاه چهارم می باشد که با تالش تمامی
واحد های پاالیشگاه محقق شده است.
رئیس تیم اجرایى پروژه اس��تقرار نظ��ام مدیریت داراییهاى
فیزیکى در پاالیشگاه چهارم از اقدامات صورت گرفته و مشارکت
تمامى افراد در شش ماه اخیر در این پروژه تشکر کرد و این پروژه
را نمونه موفقى براى مش��ارکت و تمرین کار تیمى همه واحدها
دانس��ت و اظهار کرد :امیدواریم فضای همفکرى و همگرایى و با
هم بودن در مجتمع روز به روز شکوفاتر و همواره این موارد بیش
از پیش جارى گردد.

وی در ادام��ه گفت :تجربه اندوزى،کس��ب مهارت،یادگیرى
مستمر،بروز رسانى خود با فناورى و تکنولوژی روز،مشارکت در
کاره��اى گروهى،حضور فعال در فراگی��رى آموزش (با توجه به
اینکه اداره آموزش پاالیش��گاه در س��طح مجتمع بینظیر هست
و هم��واره در جه��ت ارتق��ا گام بر مى دارد و ای��ن فرصت خوبى
براى کارکنان این پاالیشگاه هست) و مشارکت در سیستم نظام
پیشنهادات با ارائه پیشنهادهاى وزین و با کیفیت را از الزامات یک
سازمان بسوى تعالى دانست.
این مقام مسئول در پایان از تمامى دست اندرکاران برگزارى
این مراس��م و واحدهاى منابع انس��انى و روابط عمومى تقدیر و
تشکر کرد.

 ۲سکوی طرح توسعه فازهای  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی آماده بارگیری شد

مجری طرح توس��عه فازه��ای ،٢٢
 ٢٣و  ٢٤پ��ارس جنوبی از آماده ش��دن
 ۲سکوی طرح توسعه فازهای  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی برای بارگیری خبر داد.
به نقل از ش��رکت نف��ت و گاز پارس،
فرهاد ایزدجو ،ضمن اعالم آمادگی برای
بارگیری  ۲سکوی دریایی فازهای -٢٤
 ٢٢پارس جنوبی گفت :عملیات ساخت
سکوی اصلی  ٢٢و سکوی اقماری  ٢٤Aدر یارد صدرا ،در مجموع با پیشرفت نزدیک به
 ٩٥درصد به اتمام رس��یده و س��کوی  ،٢٢هفدهم اسفندماه و سکوی  ٢٤Aدر فروردین
ماه سال  ٩٧بارگیری و پس از مهاربندی ،به موقعیت دریایی خود در پارس جنوبی حمل
و نصب خواهند شد.
وی افزود :با بهرهبرداری از این  ۲سکو ،روزانه  ٢٨میلیون مترمکعب معادل یک میلیارد
فوت مکعب گاز غنی از بخش فراساحل این فازها برداشت خواهد شد.
مج��ری طرح توس��عه فازهای  ٢٣ ،٢٢و  ٢٤پارس جنوب��ی تصریح کرد :همه مراحل
طراحی و ساخت این  ۲سازه عظیم دریایی ازسوی متخصصان داخلی انجام شده که هر
کدام وزنی حدود  ٢٣٠٠تن دارد.
طرح توسعه فازهای  ٢٢-٢٤پارس جنوبی برای تولید  ۵۶میلیون مترمکعب گاز ترش
از میدان مش��ترک و تولید روزانه  ۵۰میلی��ون مترمکعب گاز متان ۲۹۰۰ ،تن گاز مایع،
 ۲۷۵۰تن اتان ۷۵ ،هزار بش��که میعانات گازی و  ۴۰۰تن گوگرد طراحی شده است؛ این
طرح از سوی کنسرسیومی متشکل از شرکتهای پتروسینا آریا و صدرا در حال اجراست.

اخبار

نخستین نشریه حامی ساخت داخل
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از سوی مرکز سوختگیری هواپیمای اصفهان انجام شد

سوخترسانی به بالگردهای امدادرسان در یاسوج
رئیس اداره کل س��وختگیری هواپیمایی کشور
از آمادگی این اداره برای تامین س��وخت مورد نیاز
بالگرده��ای امدادی ب��ه هواپیمای س��انحه دیده
تهران  -یاسوج خبر داد و گفت :یک دستگاه رفیولر
(سوخترس��ان هواپیما)  ۲۰هزار لیتری به سمیرم
اعزام شد.
مرتض��ی عابدین��ی با اش��اره به این ک��ه پس از
وقوع حادثه روز یکش��نبه  ۲۹ ،بهمنماه هواپیمای
 ATRته��ران -یاس��وج ،با تصمی��م کمیته بحران
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ای��ن رفیولر از مرکز
سوختگیری هواپیمایی اصفهان عازم سمیرم شد،
تصریح کرد :سوخت  JP۴مورد نیاز بالگردها نیز به
صورت مظروف از انبار نائین تامین و گروه عملیاتی
اعزامی از سوختگیری یاسوج عهدهدار سوختگیری
بالگردها در منطقه سمیرم شده است.

وی با بیان این که یک دستگاه نفتکش  ۱۹هزار
لیتری ه��م ضمن بارگیری س��وخت ۱-JETAاز
مرکز سوختگیری هواپیمایی اصفهان راهی منطقه
ش��د ،ادامه داد :اداره کل س��وختگیری هواپیمایی
کشور آماده است در صورت نیاز بالگردهای امدادی،
هر میزان سوخت نیاز باشد ،تامین کند.
رئی��س اداره کل س��وختگیری هواپیمای��ی
کش��ور درگذشت مس��افران هواپیمای  ATRرا به
خانوادههای آنان تس��لیت گفت و برای بازماندگان
از خداوند صبر خواستار شد.
یک فروند هواپیمای  ATRش��رکت هواپیمای
آسمان روز یکش��نبه در دنا سقوط کرد و متاسفانه
در ای��ن حادثه  ۶۶نفر از هموطنان جانش��ان را از
دست دادند .جستوجو برای یافتن الشه هواپیما و
سرنشینان آن کماکان ادامه دارد.

احداث نیروگاه خورشیدی در پاالیشگاه گاز بیدبلند

ش��رکت پاالی��ش گاز بیدبلند س��ه ط��رح مهم «اح��داث نیروگاه
خورش��یدی»« ،مدیریت دانش» و «مدیریت داراییهای فیزیکی» را
در دستور کار دارد.
علیمحمد پوررضا ،مدیرعامل پاالیش��گاه گاز بیدبلند ،با اعالم این
خبر ،درباره آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی در شرکت
پاالیش گاز بیدبلند گفت :همسو با سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم
رهبری درباره بهینهسازی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی ،شرکت
پاالیش گاز بیدبلند در مسیر تهیه شرح کار و پیمانسپاری «طراحی و
احداث نیروگاه خورشیدی  ۳۰کیلوواتی» گام برداشته است.
وی اف��زود :ابالغیه هیئت وزیران درب��اره تامین  ۲۰درصد از انرژی
مورد نیاز ساختمانهای اداری از محل انرژیهای تجدیدپذیر و نو ،نیز
دلیل مهم دیگری برای اجرایی کردن طرح نیروگاه خورشیدی است.
مدیرعامل پاالیش��گاه بیدبلند ادامه داد :ه��دف از اجرای این طرح،
تامین بخشی از بار الکتریکی مورد نیاز ساختمان حملونقل پاالیشگاه
بهصورت آزمایشی است .سامانه مورد نظر از نوع متصل به شبکه است
و با رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی و با تامین اعتبار از محل بند
(ث) ماده  ۴۸قانون برنامه ششم توسعه اجرایی میشود.
پور رضا اظهار کرد :بر اس��اس قانون ذکر ش��ده ،شرکتهای دولتی
باید یک درصد از اعتبارات طرحهای توسعهای ساالنه خود را به کاهش

حوزههای ساختار سازمانی ،فناوری و فرهنگ سازمانی است.
وی اف��زود :ف��از دوم به بخ��ش فرهنگی مربوط اس��ت ،همچنین
مدلس��ازی دانشی س��ازمان شامل اس��تخراج درخت دانش و تعیین
حوزههای دانشی س��ازمان ،تعیین گروههای آزمایشی مستندسازی،
انجمن خبرگی( ،)COPتعیین و صدور احکام کمیته راهبری مدیریت
دانش و طراح��ی نظامنامهها و آییننامههای مورد نیاز مدیریت دانش
از دیگر بخشهای اجرای طرح مدیریت دانش در پاالیشگاه هستند.

ش��دت مصرف انرژی از راه ایجاد ظرفیت ،جذب و توس��عه انرژیهای
تجدیدپذیر اختصاص دهند.
اجرای طرح مدیریت دانش در پاالیشگاه گاز بیدبلند
مدیرعام��ل پاالیش��گاه گاز بیدبلند ،درباره اج��رای طرح مدیریت
دانش در این شرکت پاالیشی نیز گفت :اجرای این طرح در بخشهای
مختلفی آغاز ش��ده که نخس��تین فاز مربوط به ش��ناخت سازمان در

پتروشیمیهای ایران از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
جایزه دریافت کردند
رئیس شورای سیاستگذاری هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی گفت :بعضی از شرکتهای
صنعت پتروشیمی امسال توانستند از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا(  )EFQMجایزه دریافت کنند.
علیمحمد بساقزاده در آیین هشتمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ،مدل تعالی را ابزار پویایی
صنعت نفت دانست و گفت :ارزیابی مداوم صنعت پتروشیمی به رشد و توسعه خیرهکننده این صنعت منجر
شده است.
وی اظهار کرد :این دوره جایزه تعالی با ش��عار س��رآمدی سازمان ،زمینهس��از تحول اقتصادی بر اساس
رویکرد اقتصاد مقاومتی صنعت برگزار شده است.
مدیر طرحهای ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با اش��اره به این که فعالیت هشتمین دوره جایزه تعالی
صنعت پتروشیمی از خرداد ماه امسال آغاز شد ،افزود :افزون بر ارزیابی شرکتهای ثبتنام کننده ،در حاشیه
جایزه تعالی دورههای آموزش ارزیابان ،تورهای تعالی ،کارگاههای ارزیابی و دورههای  IATاز سوی مدیران
بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ( )EFQMنیز برگزار شده است.
حضور  ۶۴۲شرکت در هشت دوره برگزاری جایزه تعالی
رئیس ش��ورای سیاستگذاری هشتمین دوره
جایزه تعالی صنعت پتروش��یمی ،به ثبت نام ۷۵
ش��رکت در هش��تمین دوره جایزه تعالی صنعت
پتروش��یمی اش��اره کرد و گفت :از بین آنها۳۱ ،
ش��رکت تولیدی ،پشتیبانی و خدمات ،پنج طرح
و پ��روژه در حال س��اخت که بی��ش از  ۶۰درصد
پیش��رفت داش��تهاند ۲۲ ،ش��رکت پیمانکاری و
تامینکنن��دگان و س��ازندگان و  ۱۷ش��رکت از
صنایع پایین دستی پتروشیمی بودند.
به گفته وی ،در این دوره  ۲۳شرکت در سطح تعهد به تعالی و حضور ۱۴ ،شرکت در سطح تندیس و ۲۵
شرکت در سطح لوح سپاس  ۲تا  ۵ستاره موفق به تایید و انتخاب شدند.
بساقزاده در مورد گروههای ارزیابی اظهار کرد ۲۴۱ :ارزیاب در این دوره در گروههای  ۳تا  ۶نفره حضور
داشتند که  ۸۱۱نفر روز ارزیابی صورت گرفت.
وی با اشاره به امتیازهای کسب شده در جایزه تعالی سال  ،۹۶میانگین کل توانمندسازی را  ۴۷و میانگین
کل نتایج را  ۴۵عنوان کرد و گفت :این آمار نش��ان میدهد که در بخش نتایج بیش��تر از توانمندس��ازی باید
فعالیت کنیم تا اثربخشی صنعت پتروشیمی بیشتر شود.
بس��اقزاده با بیان این که در هش��ت دوره جایزه تعالی  ۶۴۲شرکت حضور داشتند ،افزود :در این دورهها
 ۲۲۶۰ارزیاب تربیت شدهاند.
دفتر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در ایران فعال شد
رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با اشاره به این که  ۶۷۰۰نفر روز در این
هشت دوره ،ارزیابی صورت گرفته است ،ادامه داد :این نشان میدهد که ارزیابی مداوم صنعت پتروشیمی به
رشد این صنعت و رشد  ۶.۲درصدی در امتیاز کسب شده از  ۳۰۴به  ۴۶۳منجر شده است.
بساقزاده ،مدل تعالی را از ابزار پویایی در وزارت نفت عنوان کرد و گفت :با تالش صنعت پتروشیمی ،بنیاد
مدیریت کیفیت اروپا ( )FQMکه مدل تعالی صنعت پتروشیمی براساس آن ارزیابی میشود سال گذشته
دفتر خود را در ایران فعال کرد.

سامانه مدیریت داراییهای فیزیکی ،یکی از شاخههای
پویای مدیریت است
پوررضا ،درباره پیادهس��ازی س��امانه مدیریت داراییهای فیزیکی
در پاالیش��گاه گاز بیدبلند ،اظهار کرد :این س��امانه ،ادامه روند تکاملی
نگهداری و تعمیرات است که به مرور زمان رشد کرده و امروز به یکی از
شاخههای پویای مدیریتی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد :س��امانه مدیریت داراییهای فیزیکی س��عی دارد
با بهکارگی��ری راهبردهای کالن ،روشهای مدیریت منابع انس��انی،
مدیری��ت خری��د تجهیزات ،بهرهب��رداری ،نگهداش��ت ،تامین قطعه،
اندازهگیری عملکرد و ریس��ک ،باالترین ارزش داراییهای سازمان در
بلندمدت را به دست آورد.

از سوی کارشناسان شرکت نفت و گاز مارون

سامانه جمعآوری دادههای صنعتی برای نخستین بار
در صنعت نفت طراحی شد
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران:

گازوئیل توزیعی در استان تهران
یورو ۴است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت :بر اساس
اعالم ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،کل بنزین توزیعی
ش��هر تهران و کل گازوئیل عرضه ش��ده در استان تهران یورو۴
است.
کیوم��رث کالنت��ری در جلس��ه کارگ��روه کاه��ش آلودگی
هوای اس��تان تهران که در اس��تانداری تهران برگزار شد ،گفت:
در  ۹جلس��ه گذش��ته این کارگ��روه مجموع��ا  ۷۶مصوبه برای
دس��تگاههای مختلف و شهرداریها داش��تیم که از مجموع این
مصوبات ،دستگاههای اجرایی توانس��ته بودند  ۸۵درصد آنها را
اجرایی کنند و برخی دیگر نیز در حال اجراست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود :مهمترین
بخشی که انجام شده بحث سوخت بود که خوشبختانه بر اساس
اعالم ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،کل بنزین توزیعی
ش��هر تهران ی��ورو ۴و کل گازوئیلی که در اس��تان تهران توزیع
میشود نیز یورو ۴است.
وی ادامه داد :بر اساس اعالم شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ،در مجموع  ۱۰۰درصد بنزین عرضه ش��ده در شهر تهران
و  ۱۰۰درصد گازوئیل توزیعی در استان تهران یورو ۴است.
کالنتری به اجرای طرح کهاب (جمعآوری و بازیافت بخارات
بنزین) در مخازن جایگاههای عرضه سوخت اشاره و عنوان کرد:
در ی��ک مخزن طرح جمعآوری بخار بنزین اجرا و قرار ش��د که
در  ۲مخزن دیگر تهران نیز این کار ازس��وی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان تهران از ممنوعیت
تردد کامیونهای فرس��وده و فاقد معاینه فنی تا پایان س��ال در
سطح شهر تهران خبر داد و گفت :مقرر شد با اجرای این مصوبه
بتوانیم آلودگی پایان سال را مدیریت کنیم.
وی اف��زود :با توجه به تدابیر دولت در س��ال  ۹۷برای تبدیل
کامیونهای فرسوده و جایگزینی این کامیونها مقرر شد صدا و
سیما در بخشهای مختلف مالکان خودروها را به استفاده از این
تسهیالت تشویق کند.
نسبت به پارسال

مصرف بنزین کشور  ۸درصد
افزایش یافت

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز مارون از طراحی و
ساخت س��امانه جمعآوری دادههای صنعتی کامال
بومی برای نخس��تین بار در صنعت نفت ایران خبر
داد.
به گزارش ش��رکت مل��ی نفت ای��ران ،جهانگیر
پورهنگ گفت :با توجه به لزوم جمعآوری یکپارچه
دادهه��ای صنعت��ی و محدودیته��ای امنیت��ی،
عملیاتی و مالی برای استفاده از سامانههای خارجی،
کارگروه��ی از کارشناس��ان اداره خدمات رایانهای،
مهندس��ی فرآورش و تعمیرات در شرکت مارون به
منظور ارزیابی وضع موجود و دس��تیابی به فناوری
مورد نیاز تشکیل شد.
به گفته وی ،این کارگروه در مدت حدود دو سال
ضمن بررسی گزینههای مختلف ،موفق به طراحی
الگوریتمه��ای نرماف��زاری شبیهس��ازی عملکرد
مجموع��ه تجهیزات فرآیند  Data Gatheringاز
جمله مبدل و انتقالدهنده سیگنال و پروتکلهای
صنعت��ی به ویژه  Modbusبه  TCP/IPش��د و با
کمتری��ن هزینه ،کل فرآیند به ص��ورت نرمافزاری
و ازطریق س��ورس کدی که به طور کامل ازس��وی
کارشناسان مارونی تهیه شده بود شبیهسازی شد.
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز مارون شناس��ایی
سریع تنگناهای عملیاتی ،سرعت در تصمیمگیری

و انج��ام اقدامات به موقع و موثر ،تش��خیص خرابی
تجهی��زات و تاسیس��ات و پیش��گیری از س��رایت
خرابیه��ا به س��ایر تجهیزات ،کاه��ش هزینههای
تعمی��ر با انجام اقدامات اصالحی به موقع ،تس��هیل
فرآین��د کنترل محصول ،کاهش هزینههای کنترل
کیفیت محصول و افزایش رضایتمندی ذینفعان را
از اهداف طرح جمعآوری دادههای صنعتی برشمرد.
پورهنگ افزود :دسترسی سریع ،آسان و بهنگام
واحد مهندس��ی به تنظیم��ات پارامترهای مؤثر در
اصالح فرمولهای محاسباتی دبی سیاالت ،استفاده
از الگوریتمهای انعطافپذیر به اقتضای نوع س��یال
در واحدهای مختلف ،امکان ایجاد تاریخچه ()Log
کامل فرآیندها ،امکان تحلیل دادهها و تصمیمسازی
هوشمند از مزایای دیگر دسترسی به دادههای الیه
فیلد است.
وی یادآور شد :در فاز نخست کارخانه نمکزدایی
ش��ماره یک مارون ب��ه عنوان پایلوت ب��ا هزینهای
حدود  ۱۷۰میلیون ریال به این س��امانه مجهز شد
که توسعه آن به دیگر واحدهای نمکزدایی به سرعت
پیش خواهد رفت و به موازات آن ،طراحی و ساخت
سامانه واحدهای بهرهبرداری نیز در حال انجام است
که در  ۶ماه آینده تکمیل خواهد شد.

میانگین مصرف بنزین کل کش��ور در  ۱۱ماه امسال (منتهی
به یک اس��فند) با  ۸درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال
به  ۸۰,۲میلیون لیتر رس��ید.در  ۱۱ماه س��ال  ۷۴.۳ ۹۵میلیون
لیتر بنزین مصرف شده بود.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای
نفتی ،مصرف بنزین در بهمن ماه امس��ال به  ۷۷,۹میلیون لیتر
در روز رس��ید ،این در حالی اس��ت که مص��رف بنزین بهمن ماه
پارس��ال  ۷۱.۶میلیون لیتر بود که نس��بت به امسال  ۸.۵درصد
کمتر بوده است.
پرمصرفترین روز امسال برای بنزین با  ۹۱,۶میلیون لیتر به
روز ش��نبه  ۲۱بهمن و کم مصرفترین روز با  ۶۳.۷میلیون لیتر
به روز جمعه  ۲۷بهمن مربوط میشود.
مصرف نفتگاز کش��ور نیز در  ۱۱ماه امس��ال (منتهی به یک
اس��فند) با  ۳,۶درصد رش��د به  ۸۲.۷میلیون لیتر رسید .مصرف
این فرآورده در مدت مشابه پارسال  ۷۹.۸میلیون لیتر بود.
اما مصرف نفت گاز در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه
پارسال پنج درصد کاهش یافته است.
بر اس��اس این گ��زارش ،میانگین مصرف روزان��ه نفتگاز در
بهم��ن امس��ال  ۹۵,۸و در بهمن پارس��ال  ۱۰۰.۹میلیون لیتر
بوده است.
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درخشش تیم پتروشیمیهای
عسلویه در مسابقات روباتیک
آنکارا

دانشآم��وزان تکنی��کال روباتی��ک پتروش��یمیهای
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مسابقات بینالمللی
روباتیک  ۲۰۱۸آنکارا ( )ODTUمقام نخس��ت را به خود
اختصاص دادند.
به نقل از پایگاه اطالعرس��انی س��تاد اقامه نماز وزارت
نفت ،دانشآم��وزان تکنیکال روباتیک پتروش��یمیهای
منطقه عسلویه با همراهی و هدایت حجتاالسالم شهابی،
رابط ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این
منطقه ،مقام نخست مسابقات بینالمللی روباتیک ۲۰۱۸
آنکارا را کسب کردند.
این دانش آم��وزان زیر نظر یک��ی از روحانیون اعزامی
از س��وی دفتر ارتباطات حوزوی س��تاد اقامه نماز آموزش
دیدهاند.
پانزدهمی��ن دوره مس��ابقات بینالملل��ی روباتی��ک و
اختراع��ات آنکارا در تاریخ  ۳و  ۴مارس  ۱۲ ( ۲۰۱۸و ۱۳
اسفند امسال) به میزبانی دانشگاه Middle Eastدر شهر
آنکارای ترکیه برگزار شد.
این مس��ابقات از سطح علمی بس��یار باالیی برخوردار
اس��ت و هر س��اله با اس��تقبال زیادی ازس��وی کشورهای
مختلف جهان همراه میشود.

نخستین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تقاضای جهانی Aنفت در سال  ۲۰۱۸به روزانه  ۱۰۰,۲۳۰میلیون بشکه میرسد
تقاضای جهانی نفت در س��ال  ۲۰۱۸میالدی با افزایش روزانه یک
میلی��ون و  ۷۳۰هزار بش��کهای ب��ه  ۱۰۰میلیون و  ۲۳۰هزار بش��که
خواهد رسید.
براس��اس گزارش ماه فوری��ه  ۲۰۱۸اداره اطالع��ات انرژی آمریکا
( ،)EIAپیشبینی رش��د تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۱۸با ۲۲۰
هزار بش��که بازنگری صعودی ،به یک میلیون و  ۷۳۰هزار بش��که در
روز رسید.
پیش بینی میش��ود تقاضای جهانی نفت در س��ال  ۲۰۱۸به ۱۰۰
میلیون و  ۲۳۰هزار بش��که در روز برسد ،همچنین رشد تقاضای نفت
چین ،هند و آمریکا در س��ال  ۲۰۱۸به ترتی��ب برابر  ۴۰۰هزار۲۸۰ ،
هزار و  ۴۵۰هزار بشکه در روز خواهد بود که تقاضای نفت این کشورها
مهمترین عامل موثر بر رشد تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۱۸است.
تقاضای این کش��ورها در س��ال  ،۲۰۱۸به ترتیب ب��ه  ۱۳میلیون

و  ۴ ، ۶۶۰میلی��ون و  ۸۳۰و  ۲۰میلی��ون و  ۳۳۰ه��زار بش��که در روز
خواهد رسید.
ب��ه گزارش مدی��رکل امور اوپ��ک و روابط با مجامع انرژی ،رش��د
تقاضای نفت در کش��ورهای س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی در
سال  ۲۰۱۸به  ۴۳۰هزار بشکه در روز خواهد رسید.
همچنین مطاب��ق این گزارش ،تقاضای نفت ژاپن با کاهش روبهرو
شد ،به طوری که تقاضای نفت این کشور در سال  ۲۰۱۸معادل ۱۱۰
هزار بشکه در روز نسبت به سال  ۲۰۱۷کاهش خواهد یافت.
بر اس��اس این گزارش ،رشد تقاضای جهانی نفت در سال  ۲۰۱۹به
معادل یک میلیون و  ۷۲۰هزار بش��که در روز خواهد رس��ید و میزان
تقاضا به  ۱۰۱میلیون و  ۹۵۰هزار بشکه در روز میرسد.
رش��د تقاضا در س��ال  ۲۰۱۹از رشد تقاضا در س��ال  ۲۰۱۸کمتر
خواهد بود.

بزرگترین مزایده نفت و گاز آمریکا ماه آینده
برگزار میشود

آمری��کا اع�لام ک��رد ک��ه
بزرگتری��ن مزای��ده امتی��از
اکتش��اف نفت و گاز در مناطق
فراس��احلی این کش��ور در ماه
مارس امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز
از واشنگتن ،دولت آمریکا اعالم
ک��رد مزای��ده اکتش��اف نفت و
گاز در خلی��ج مکزیک را در ۲۱
مارس امسال برگزار میکند که

بزرگترین مزایده در تاریخ این
کشور به شمار میآید.
وزارت کش��ور آمری��کا
اع�لام ک��رد  ۷۷میلی��ون و
 ۳۰۰ه��زار آکر (مع��ادل ۳۱
میلی��ون و  ۳۰۰ه��زار هکتار)
از قلم��رو فراس��احلی ای��ن
کش��ور در آبهای نزدیک به
ایالتهای تگ��زاس ،لوییزیانا،
میسیس��یپی ،آالبام��ا و

فلوری��دا در خلیج مکزیک ،در
این مزایده برای توسعه نفت و
گاز واگذار خواهد شد.
مزایده یادش��ده ب��ا راهبرد
انرژی فراس��احلی اعالم ش��ده
از س��وی دونال��د ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا ،همسوس��ت
و با هدف کاهش وابس��تگی این
کش��ور به واردات و رشد اشتغال
در صنعت نفت انجام میشود.
ب��ا این همه ،ب��ا توجه به افت
قیمت نفت و عرضه بیش از حد
نفت ارزان تولی��دی در مناطق
خشکی ،تولید پرهزینه نفت در
مناطق فراساحلی ممکن است
جذابیت چندانی نداشته باشد.
مزایده نفت و گاز فراساحلی
پیش��ین در آمری��کا در ماه اوت
سال  ۲۰۱۷میالدی ،با استقبال
سردی روبهرو شد.

اوپک به هدف اصلی توافق کاهش تولید نزدیکتر شده
است

رئی��س بخش پژوه��ش اوپک
اعالم کرد با گذش��ت یک س��ال از
آغاز اج��رای توافق جهانی کاهش
تولید نفت ،این س��ازمان به هدف
اصل��ی این توافق نزدیکتر ش��ده
است.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز
از لن��دن ،عای��د القحطانی ،رئیس
بخش پژوهش سازمان کشورهای
صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک) ،روز
سهش��نبه ،یکم اس��فندماه اعالم
کرد :این س��ازمان به هدف اصلی
توافق جهانی کاهش تولید نفت ،یعنی کاهش ذخیرهس��ازی نفت در کش��ورهای صنعتی و رس��اندن آن به سطح
میانگین پنجساله ،نزدیکتر شده است.
وی افزود :س��طح ذخیرهس��ازی نفت در کشورهای صنعتی که در ماه ژانویه سال  ۲۰۱۷میالدی  ۳۴۰میلیون
بشکه باالتر از میانگین پنجساله بود ،در ماه گذشته میالدی تنها  ۷۴میلیون بشکه باالتر از میانگین پنجساله بوده
اس��ت .پایبندی بیس��ابقه اعضای اوپک به سهمیه تولید خود به تحقق اهداف توافق جهانی کاهش تولید ،کمک
شایانی کرده است.
به گفته القحطانی ،پایبندی  ۱۳۳درصدی اوپک به توافق یاد شده در ماه ژانویه امسال ،باالترین رقم پایبندی
در تاریخ اوپک است.
رئیس بخش پژوهش اوپک گفت :این سطح پایبندی در کاهش عرضه مازاد بسیار موفق بوده است.

بازار نفت در حال بازگشت به توازن است
وزیر انرژی عربس��تان اعالم کرد بازار نفت در فرآیند بازگش��ت به
توازن قرار دارد.
ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز از دهلینو ،خالد الفالح ،وزیر انرژی
عربستان ،روز جمعه ،چهارم اسفندماه تاکید کرد :بازار نفت در حال
بازگشت به توازن است و به پیشبینی وی روند کاهش ذخیرهسازی
نفت امسال ادامه یابد.
وزیر انرژی عربستان افزود :بسیاری از نهادها کاهش ذخیرهسازی
نفت را مس��تند کردهاند و باور دارم این روند در سال  ۲۰۱۸میالدی
ادامه مییابد.
الفالح این سخنان را در سفر خود به هند اعالم کرد که از پنجشنبه
هفته گذشته (سوم اسفندماه) آغاز شد.

ونزوئال با روزانه  ۱,۵میلیون بشکه
کاهش تولید روبهروست

وزی��ر ان��رژی اکوادور اعالم ک��رد که تولید روزانه نف��ت ونزوئال یک
میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه کمتر از رکورد تولید این کشور است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از هیوس��تون ،کارلوس پرز ،وزیر نفت
اکوادور ،روز دوشنبه  ۱۴اسفندماه اعالم کرد :تولید نفت ونزوئال اکنون
یک میلیون و  ۵۰۰هزار بش��که کمتر از رقم تاریخی تولید آن است ،اما
ونزوئال باید خود این مشکل را برطرف کند.
وی در حاش��یه همایش نفتی س��راویک در هیوستون آمریکا گفت:
تصمیمگیری درباره راهحل جبران افت تولید این به عهده ونزوئالست.
وزی��ر نفت اک��وادور ،همچنین تأثیر تولید ش��یل در آمریکا در بازار
جهانی نفت را کم اهمیت خواند و یادآور ش��د که میدانهای نفت شیل
بهط��ور معمول مجموع برداش��ت نفت کمتری نس��بت به میدانهای
متعارف دارند.
وی گفت( :نفت شیل) تأثیر دارد ،اما نه تأثیری که انتظار داریم؛ نرخ
برداشت همچنان پایین است ،بنابر این تأثیر بیشتری در کار نیست.
ونزوئال و اکوادور از جمله اعضای س��ازمان کش��ورهای صادرکننده
نفت (اوپک) هستند.

ایران در ماه فوریه حدود ۲,۶
میلیون بشکه نفت صادر کرد

ایران در ماه فوریه (بهمن -اس��فندماه) موفق شد حدود  ۲میلیون و
 ۶۰۰هزار بش��که نفت را به مقاصد کش��ورهای آسیایی و اروپایی صادر
کند.
ای��ران در ماه فوریه حدود  ۲میلیون و  ۱۶۰هزار بش��که نفت خام و
 ۴۳۰هزار بش��که میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی
صادر کرد که درصد کشورهای آسیایی و اروپایی به ترتیب حدود  ۶۰به
 ۴۰درصد حفظ شده است.
چین ،هند ،کره جنوبی و ژاپن بزرگترین مش��تریان نفت ایران در
آس��یا هستند .شرکتهای انگلیسی -هلندی شل ،توتال فرانسه ،انی و
س��اراس ایتالیا ،هلنیک پترولیوم یونان ،رپسول اسپانیا ،مول ()MOL
مجارس��تان ،برخی از مشتریان محمولههای نفت خام ایران در اروپا به
شمار میروند.
 ۴۰پاالیشگر
جهان هم اکنون
خریدار نفت خام
و میعان��ات گازی
ای��ران هس��تند.
میعان��ات گازی
ای��ران بیش��تر
ب��ه پاالیش��گران
آسیایی فروخته
میش��ود و کره جنوب��ی بزرگترین مش��تری میعان��ات گازی ایران
محسوب میشود.
امیرحس��ین زمانینیا ،معاون وزیر نفت اخیرا در پاس��خ به پرسشی
درب��اره تقاضا برای نفت خام ایران اظهار کرده بود :نفت ایران همیش��ه
مش��تری دارد ،اما باید گفت ایران هنوز به اس��تفاده از راههای خالقانه
برای فروش نفت نیاز پیدا نکرده است.
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