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دانش نفت گزارش می دهد؛

تاسیسات نفت
مانع جریان آب در هورالعظیم نیست
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ایران و عراق
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وزیر نفت در اهواز پاسخ شایعه سازان داخلی و خارجی را داد

م
امارات  5دره 

ممانعت دولت و وزارت نفت از ورود آب به هورالعظیم؛

عجیب اما واقعی؛
نشست فوقالعاده اوپک لغو شد؛

دانشنفت
تحليلكرد؛

نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

خوزستان قلب تپنده صنعت نفت است
و آن را جان خود میدانیم

استاندارخوزستان:

بیش از  90درصد تاالب هورالعظیم
پر آب است
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یادداشت تحلیلی
آیا ادغام دو غول بزرگ اقتصادی ایران در سال رونق

2

تولید محقق می شود؟

تسخیر بازارهای جهانی

پتروشیمی ،روانکارها و قیر با

ادغام هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو
با ادغام ،جایگاه پتروشیمی ایران در منطقه

ارتقاء خواهد یافت و ایران به اصلیترین رقیب
سابیک عربستان در منطقه تبدیل میشود .در

عین حال بعد از این ادغام ،جمع کل فروش این
دو شرکت به محدوده ۱۵میلیارد دالر خواهد

رسید که بعد از سابیک عربستان دومین رتبه در

احمد مددی

دروغ بــزرگ

وزیر نفت:

اویک از
تجارب زیادی
در اجرای
پروژههای
صنعت نفت در
سطوح باالدست
و پاییندست
این صنعت
برخوردار است
و پروژههای
متعددی را در
دست اقدام
دارد

منطقه خاور میانه محسوب میشود

دانش نفت از سفر عادل عبدالمهدی،
ت وزیر عراق به کشورمان گزارش می دهد؛
نخس 

چرا گاز ایران برای عراق
حیاتی است؟

ترامپ پیش از رسیدن به ریاست جمهوری
آمریکا ،در کتابی که سال ۲۰۱۱

11
گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

فرجام دعوای
اوپک و نوپک!

گزارش های تحلیلی

8

اما از زمانی که به قدرت رسیده است ،از
این الیحه حمایت علنی نکرده است
8و9

توسعه میدانهای کیش
بالل و فرزاد در دستور کار

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

منتشر کرد ،از نوپک حمایت کرده بود

ماموریت سخت شرکت نفت و گاز پارس
در سال 98؛
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تحلیل
گفتمان
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یادداشت اول
آیا ادغام دو غول بزرگ اقتصادی ایران در سال رونق تولید محقق میشود؟

تسخیر بازارهای جهانی پتروشیمی ،روانکارها و قیر با ادغام هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو

واگذاریهای شــتابزده در
ســالهای اخیر اقتصاد کشــور به
ویژه در تجــارت جهانی را تحت
تأثیر خویش قرار داده اســت .این
موضوع به ویــژه در واگذاریهای
شرکتهای پتروشیمی اثرات منفی
احمد مددی خود را نشــان داد تا جایی که برند
خوشنام ( NPCشرکت ملی صنایع
پتروشیمی) در بازارهای جهانی ،در فرآیند ناقص واگذاریها رو
به زوال رفت و اینک تنها یک نام از آن باقی مانده اســت .هم
اکنون و در اثر خصوصی سازی ها و واگذاریها ،چندین و چند
هلدینگ و شرکت پتروشیمی در کشور ایجاد شدهاند و عملیات
بازرگانی خارجی را نیــز گاها بدون هماهنگی انجام میدهند
کــه کمترین ضرر آن دامپینگ و ارزان فروشــی فرآوردهها و
محصوالت پتروشــیمی ایران بوده اســت .بــا این اوصاف و
حساســیتهای به وجود آمده ،در میانه خردادماه  97خبری در
صدر اخبار نفتی قرار گرفت ،خبری که نشــان میداد ارادهای
جدی برای نظم بخشــی و اثربخشی بنگاههای اقتصادی در
داخل و حوزه بین المللی در حال شــکل گیری است .اما این
خبر چه بود؟
هیات دولــت تصمیم گرفت تا هلدینــگ تاپیکو را در
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از شرکتهای زیر مجموعه
صندوق بازنشستگی صنعت نفت ادغام کند .از این رو هلدینگ
پتروشــیمی خلیج فارس با افزایش ســرمایه ،سهام تاپیکو را
خریداری خواهد کــرد .در همان برهه بود که مرتضی لطفی،
مدیــر عامل وقت شســتا با تأیید ادغام دو غول پتروشــیمی
دولــت «هلدینگ خلیج فــارس» و «هلدینــگ نفت و گاز
تأمین اجتماعی» و اعالم موافقت وزارتخانههای دفاع ،نفت،
رفاه و تامیناجتماعی با کلیت این ادغام گفت :ســابقه ادغام
هلدینگهای بزرگ حوزه پتروشــیمی در کشور وجود نداشته
و بر همین اساس ،اهمیت بررسی تمامی جوانب این ادغام به
منظور حفظ حقوق ســهامداران در اولویت قرار دارد .وی ادامه
داد :هدف از این ادغام ،راهاندازی شرکت پتروشیمی ایران بوده
که هلدینگهای بزرگ پتروشیمی بر اساس ارزش داراییهای
خود در این شــرکت ادغام شوند .مدیرعامل شستا با اشاره به
اینکه شــرکت پتروشیمی ایران باید به اندازه رقیب عربستانی
(ســابیک) شــود ،تاکید کرد :هدف و دغدغــه اصلی تمامی
وزارتخانهها حفظ حقوق افراد حقیقی و ســهامداران خرد این
هلدینگ ها ها در فرآیند ادغام اســت .وی خاطرنشان کرد :از
آنجایی که وزارت اقتصاد مســئولیت سهام عدالت را بر عهده
دارد ،با این وزارت خانه نیز مذاکراتی انجام شده و پیگیر راهکار
و شیوه قانونی برای حفظ ذینفعان و سهامداران آن هستیم.
 ۰۶تیــر  ۱۳۹۷نیز جعفــر ربیعــی ،مدیرعامل صنایع
پتروشیمی خلیج فارس در مورد ادغام شرکتهای پتروشیمی
تاپیکو در هلدینگ بیان کرد :بر اساس دستور رییس جمهوری
مبنــی بر فروش امــوال صندوقهای بازنشســتگی صندوق
تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشستگی کشوری ،صندوق تأمین
اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان نفت
مسئول شــدند که در این رابطه اقدام کنند .این مقام مسئول،
ادامه داد :فرآیند اجرایی این دســتور کمی پیچیده است که در
اولین گام مجموعههای پتروشــیمی تأمیــن اجتماعی که در
تاپیکو مجتمع هستند با ســهام دار شدن شستا زیرمجموعه
شرکت هلدینگ خلیج فارس خواهند شد در واقع سازمان تأمین
اجتماعی در یک فرآیند افزایش ســرمایه سهام دار هلدینگ
خلیج فارس خواهد شد و ما به عنوان محور صنعت پتروشیمی
قرار میگیریم و بقیه شرکتها را بتدریج وارد هلدینگ میکنیم
البته این فرآیند طوالنی بوده و اجرای آن مدتی طول میکشد
اما در دولت و وزارتخانههای مربوطه اقدامات آن در حال اجرا
است.
با این اظهارات ،محافل اقتصادی در سال گذشته منتظر
بودند بزرگترین ادغام اقتصاد ایران شکل بگیرد .در مرداد سال
گذشته خبری در محافل رسانهای دست به دست شد مبنی بر
اینکه فرایند ادغام  ۲شرکت هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو به
عنوان بزرگترین شــرکتهای پتروشیمی ایران با فروش ۱۶
درصد از ســهام تاپیکو از  ۲۴مردادماه  97آغاز میشود .آنطور
که تأمین اجتماعی اعالم کرده بود ،قرار بود  ۲۴مرداد ماه ۱۶
درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم  ۲۶۰تومان
راهی میز فروش شود که البته چنین نشد .طبق گفته مدیرعامل
شســتا در تاریخ  ۱۳خرداد مــاه ،قرار بود ادغام دو شــرکت
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و سرمایه گذاری نفت و گاز و
پتروشیمی از تاریخ  ۲۴مردادماه با واگذاری  ۱۶درصد ازسهام
«تاپیکو» به ارزش ســه هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان کلید خورد
که از قرار معلوم برای این بلوک مشتری پیدا نشد .مخدومی،
مدیرعامل «تاپیکو» در خصوص چرایــی عدم واگذاری این
بلوک در تاریخ مذکور گفــت :در روز  24مردادماه  ،97بلوک
 16درصدی «تاپیکو» به ارزش سه هزار و  300میلیارد تومان
(هر سهم  260تومان) از سوی شستا روی میز فروش گذاشته
شد که مشتری برای این بلوک حاضر به خرید نشد .وی البته
این موضوع را نیز اشــاره کرد که در این تاریخ هر مشتری که
این میزان مبلغ پرداخت میکرد ،میتوانست در خرید شرکت
کند و منحصر به حضور هلدینگ خلیج فارس نبود .شــنیدهها
حاکی از آن اســت که دو مشــتری اصلی این بلوک ،وزارت
بهداشــت و هلدینگ خلیج فارس بودند که در آن روز حاضر
به پرداخت مبلغ اعالمی از ســوی شستا نشدند .همچنین در
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تأمین نیز سهامدارن در خصوص زمان ادغام دو

هلدینگ پتروشیمی از هیات رئیسه مجمع سؤال پرسیدند که
پاســخ شفافی در خصوص زمان دقیق این پروژه داده نشد .در
آن زمان استیضاح ربیعی ،وزیر وقت کار نیز مزید بر علت شد تا
پروژه ادغام شکست بخورد.
آثار ادغام

اما آثــار ادغام چه خواهد بود .هماکنون ارزش ســهام
هلدینگ خلیج فارس در بورس  40هزار و  992میلیارد تومان
و تاپیکو  18هزار و  827میلیارد تومان است .مجموعه حاصل
از این ادغام در مجموع حــدود  60هزار میلیارد تومان معادل
 ۶میلیارد دالر ارزش خواهد داشــت که دســتکم معادل 14
با ادغام ،جایگاه پتروشیمی ایران در
منطقه ارتقاء خواهد یافت و ایران به

اصلیترین رقیب سابیک عربستان در
منطقه تبدیل میشود .در عین حال

بعد از این ادغام ،جمع کل فروش این
دو شرکت به محدوده  ۱۵میلیارد دالر

خواهد رسید که بعد از سابیک عربستان
دومین رتبه در منطقه خاور میانه
محسوب میشود

تولید مواد شیمیایی و محصوالت پتروشیمی فعالیت میکند.
شــرکت پتروشیمی خلیج فارس در سال  ۱۳۸۹توسط شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی ایران و با سرمایهگذاری بالغ بر ۸۰۰
میلیارد تومان راهاندازی شــد .این شرکت در سال مالی ۱۳۹۴
درآمدی بالغ بر  ۲۵هزار میلیارد تومان کسب نمود و بهعنوان
دومین شــرکت ایران بر پایه میزان درآمد شناخته شد .شرکت
پتروشیمی خلیج فارس هماکنون با دارا بودن چندین شرکت
تولیدی و خدماتی ،بهعنــوان یکی از بزرگترین هلدینگهای
پتروشــیمی در خاورمیانه شناخته میشــود .دفتر مرکزی این
شــرکت در تهران قرار دارد و بخشــی از ســهام آن ،در بازار
بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود .شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی ایران با در اختیار داشتن  ۲۰و یک صدم درصد،
ســهام عدالت  40درصد ،شــرکت ســرمایهگذاری صندوق
بازنشستگی صنعت نفت  ۱۷درصد ،شرکت سرمایهگذاری نفت
و گاز و پتروشــیمی تأمین  8/5درصد ،تابان فردا  8/1درصد،
ســایر اعضا از طریق بورس  4/92درصد و ســهام ترجیحی
کارکنان  0/76درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،بهعنوان بزرگترین ســهامداران آن شناخته میشوند.
برخی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس عبارتند
از :پتروشیمی بندرامام ،پتروشیمی اروند ،پتروشیمی تندگویان،
پتروشیمی فجر ،پتروشیمی بوعلی ،پتروشیمی مبین ،پتروشیمی
کارون ،پتروشــیمی پــارس ،عملیات غیر صنعتــی پازارگاد،
پتروشیمی نوری ،پاالیشگاه بیدبلند ،گروه پترول و  ...اشاره کرد.
جایگاه هلدینگ در رتبه بندی ICIS

درصــد از کل ارزش بــورس را در اختیــار خواهد گرفت و به
بزرگترین مجموعه ســهامی در ایران تبدیل خواهد شد .اما
این همه ماجرا نیست .با این ادغام ،جایگاه پتروشیمی ایران در
منطقه ارتقاء خواهد یافت و ایران به اصلیترین رقیب سابیک
عربستان در منطقه تبدیل میشــود .در عین حال بعد از این
ادغام ،جمع کل فروش این دو شرکت به محدوده  ۱۵میلیارد
دالر خواهد رســید که بعد از سابیک عربستان دومین رتبه در
منطقه خاور میانه محســوب میشــود .مقدار فروش شرکت
ســابیک عربستان هماکنون نزدیک به  ۶۰میلیارد دالر است.
اما اثر دیگر این ادغام به تجمیع شــرکتهای فعال در حوزه
قیر و روانکارها منجر خواهد شــد چه اینکه با ادغام تاپیکو در
صندوق بازنشستگی صنعت نفت شــرکتهای بزرگی چون
ایرانول و نفت ســپاهان در حوزه تولید روغن تصمیمات واحد
اتخاذ خواهند کرد ،همچنین شرکتهای نفت جی و پاسارگاد
در زمینــه تولید قیر نیز در راهبردی مشــترک به تجارت قیر
میپردازند .در اهمیت تصمیمات واحد و ضد دامپینگ در حوزه
فرآوردههای نفتی همین بس که بدانیم کشور کره جنوبی بدون
داشتن ذخایر نفت و گاز ،بیش از  4برابر ایران قیر صادر میکند!

همهســاله موسســه  ICISشرکتهای شــیمیایی و
پتروشیمیایی جهان را بر اساس عملکرد مالی آنها رتبهبندی
میکند و تمامی شرکتهای مطرح و فعال در صنعت پتروشیمی
و شــیمیایی جهان در ایــن رده بندی مشــارکت مینمایند.
شاخصهای مؤثر بر این رده بندی میزان فروش ،سود عملیاتی،
ســود خالــص ،داراییهــا و هزینههای تحقیق و توســعه و
هزینههای ســرمایهای و نیروی انسانی میباشد .در سه سال
گذشته شــرکت آلمانی  BASFدر رتبه اول این شرکتها قرار
داشته و شرکتهای نامداری همچون ساینوپک چین ،اگزون
موبیل آمریکا ،داو کمیکال و سابیک جزو پنج شرکت برتر این
لیست قرار دارند .از میان شرکتهای ایرانی نیز شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،شرکت نفت و گاز پارسیان و شرکت
ســرمایه گذاری نفت و گاز تأمین در این رده بندی شــرکت
داده شده و شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان
بزرگترین شرکت ایرانی در دره بندی جدید این موسسه در رتبه
 ۳۸واقع شــده است .در طی دوسال گذشته این شرکت ضمن
حفظ رتبه خود در جایگاه دوم خاورمیانه ،با نوزده پله صعود به
این جایگاه رسیده است.

بر این اســاس ،بخشــی از دالیل این ادغام ناشــی از
ناهماهنگی در عرصه تصمیمگیری در این دو هلدینگ بزرگ
نفت ،گاز و پتروشیمی بود که وزیر نفت را مجاب کرد از دولت
بخواهد زمینه این ادغام را فراهم کند زیرا وابســتگی این دو
شــرکت بزرگ به  ۲وزارتخانه متفاوت ،تمرکز مدیریت را در
حوزههای پتروشــیمی ،روانکارها و قیر در مقابل شرکتهای
خارجی بهویژه رقبای منطقهای از بین برده اســت .هماکنون
هلدینگ خلیج فــارس تحت نظارت صندوق بازنشســتگی
صنعت نفت ،شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت و
تاپیکو تحت نظر تأمین اجتماعی و وزارت رفاه اداره میشــود.
ایــن متمرکز نبودن عرصه مدیریــت در این صنعت منجر به
کاهش مزیت رقابتی این صنعت در مقابل شرکتهای خارجی

برخی شاخصهای هلدینگ خلیج فارس به شرح ذیل

دالیل ادغام

بخشی از دالیل ادغام ناشی از ناهماهنگی
در عرصه تصمیمگیری در این دو هلدینگ
بزرگ نفت ،گاز و پتروشیمی بود که وزیر

نفت را مجاب کرد از دولت بخواهد زمینه
این ادغام را فراهم کند زیرا وابستگی
این دو شرکت بزرگ به  ۲وزارتخانه

متفاوت ،تمرکز مدیریت را در حوزههای
پتروشیمی ،روانکارها و قیر در مقابل
شرکتهای خارجی بهویژه رقبای
منطقهای از بین برده است

و همینطور ابراز گالیه بیژن زنگنه ،وزیر نفت شــده بود .گویا
براساس درخواســت وزیر نفت قرار است دو هلدینگ غدیر و
صندوق نفت هم در یکدیگر ادغام شوند که درباره اجرای این
تصمیم و موافقت دولت هنوز اطالعاتی در دســت نیست .در
همین حال ،بعد از تصمیم بــه ادغام تاپیکو و هلدینگ خلیج
فارس ،خبر واگذاری پتروشــیمیهای امیرکبیر و شــازند به
گوش میرســد .بر طبق برخی شــنیدهها ،پتروشیمی جم در
حال مذاکره برای خرید پتروشــیمی امیر کبیر اســت .جم که
با احتساب مجتمعهای در حال کار و مجتمعهای در حال راه
انــدازی  ABSو  Rubberو پروژههای در حال احداث تولید
 PPبه روش  PDHو راه اندازی شــرکت تخصصی بازرگانی،
حاال در قواره یک هلدینگ ظاهر شــده ،قصد توسعه و خرید
سایر مجتمعها را دارد.
کوتاه از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس شــرکت
هلدینگ ایرانی اســت که در زمینه سرمایهگذاری و مدیریت
بر مجتمعهای پتروشــیمی و کارخانجات شیمیایی ،همچنین

جایگاه هلدینگ در بین شرکتهای برتر ایران

است:
 کسب عنوان دومین شرکت برتر در میان  ۵۰۰شرکتپس از بانک ملی ایران
 رتبه اول در شاخص ارزش افزوده با ارزش ۹۲۴۷۳.۳میلیارد ریال
 رتبه اول بیشترین صادرات با  ۲۹۲۵۱۰۷هزار دالر رتبــه اول در باالترین ارزش افــزوده با ارزش افزوده ۰۶۸ ،۱۰۱میلیارد ریال
 رتبه اول در بیشترین سود آوری رتبه اول در باالترین ارزش بازار رتبه اول در گروه شرکتهای پتروشیمیکوتاه از تاپیکو

شرکت ســرمایه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تأمین
(تاپیکو) ،یکی از شــرکتهای وابســته به شرکت سرمایه
گذاری تأمین اجتماعی (شســتا) اســت که در یک دوره 13
ســاله ،بسیاری از مراحل رشــد و توسعه را به سرعت پشت
ســر گذارده است .ســنگ بنای اولیه این شــرکت در بدو
تأسیس با ســرمایه  10میلیون ریال در سال  1381گذارده
شــده اســت .تاپیکو با دراختیار داشتن  32شرکت مدیریتی
و وابســته اصلی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشــیمی ،صنایع
الستیک و سلولزی ،ســهم قابل توجهی در تولید و اشتغال
کشــور دارد .هم اکنون بیش از  18هزار و ششصد و هفتاد
نفر بطور مســتقیم در مجموعه شرکتهای عضو هلدینگ
تاپیکو مشــغول بــه کار هســتند .همچنین تنــوع باالی
محصوالت تولیدی در شرکتهای این گروه بخصوص تولید
 10محصول از  12محصول پتروشــیمی در شاخص جهانی
محصوالت پتروشیمی (آیپکس) ،این شرکت را در رده یکی
از شرکتهای متنوع در ســطح بین المللی قرار داده است.
برخی شــرکتهای مدیریتی تاپیکو عبارتند از :شرکت نفت
ایرانول ،شــرکت پتروشیمی غدیر ،شــرکت سرمایه گذاری
صنایع پتروشیمی  ،PIICشرکت سهامی پتروشیمی خراسان،
شرکت پتروشــیمی آبادان ،شرکت پتروشــیمی فن آوران،
شرکت پتروشــیمی فارابی ،شرکت سرمایه گذاری و توسعه
صنایع الستیک ،شرکت گروه صنعتی بارز ،هلدینگ سلولزی
تأمین اجتماعی ،شرکت صنایع کاغذســازی کاوه ،شرکت
صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) ،شرکت صنایع چوب خزر
کاسپین ،شرکت نگهداشت کاران ،شرکت مهندسی و نصب
فیرمکو پارس ،شرکت ماشین سازی پارس ،شرکت بازرسی
فنی و کنترل خوردگی (تکین کو) ،شرکت پتروسینا و شرکت
احداث و خودکفایی صنایع (شاخص) .البته تاپیک در بسیاری
از شــرکتهای پتروشیمی ســهامدار و دارای جایگاه هیات
مدیرهای نیز میباشد.

وضعیت مناطق عملیاتی نفتی در حادثه سیل اخیر مورد بازدید و بررسی قرار گرفت؛

تمهیدات شرکت نفت مناطق مرکزی برای مقابله با
سیل به منظور صیانت از نیروهای انسانی و تاسیسات

هیاتی مرکــب از مدیران ارشــد
شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیران
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران و
شــرکتهای تابعه از منطقــه عملیاتی
سرکان مالکوه در حوزه شهرستان پلدختر
بازدید بــه عمــل آورده و از نزدیک در
جریان روند پیشرفت کارها و شیوههای
صیانت از نیروهای انسانی و تاسیسات در
مقابله با سیلهای اخیر پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت
نفت مناطق مرکزی ایران در این بازدید،
آقایان مهندس فرخ علیخانی ،معاون امور
تولید شــرکت ملی نفت ایران ،مهندس
عبــداهلل زاده راد ،رئیس  HSEشــرکت
ملی نفت ایــران بــا همراهی مهندس
رامین حاتمی ،مدیر عامل شــرکت نفت
مناطق مرکزی ایران ،مدیر برنامه ریزی،
مدیران عامل شــرکتهای بهره برداری
نفــت و گاز غرب و زاگــرس جنوبی و
رئیس  HSEشرکت نفت مناطق مرکزی
ایران و ســایر مدیران و روسای شرکت
بهره بــرداری نفت و گاز غرب مجموعه
فعالیتهای صورت گرفته توسط شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران جهت آمادگی
مقابله با بحرانهای طبیعی و سیالبهای
اخیر مورد بررسی قرار گرفت و از زحمات
همــکاران ســتادی و عملیاتی طی این
مدت تقدیر و تشکر به عمل آمد.
مهندس رامین حاتمی ،مدیرعامل
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران در
رابطه با تمهیدات اندیشــیده شــده در
جهت مواجهه و مقابله با بالیا و ســوانح
طبیعی به خصوص ســیالبهای اخیر
به منظور صیانت از نیروهای انســانی و
تاسیســات این شرکت در غرب کشور از
دو ماه پایانی سال گذشته تاکنون گفت:
با توجه به اهمیت تولید پایدار که ارتباط
مســتقیمی با ایمن ســازی تاسیسات و
خطوط لوله دارد ،با برگزاری نشستهای
متعدد فنی و بررسی پروژهها بر اقدامات
پیشگیرانه تاکید شد .مدیرعامل شرکت
نفت مناطق مرکزی ایــران در ارتباط با
سیلهای امسال گفت :با توجه به وقوع
ســیالبهای اخیر در بیشتر استانهای
کشــور به خصــوص غرب کشــور که
تاسیســات این شرکت در آن واقع است،
با رصد کردن شــرایط و تغییرات جوی
طی ماههای اخیر ،مجموعه مدیریت این
شرکت اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله
با بحرانها را در دســتور کار خود قرار داد.
در این راستا طی روزهای پنجم و ششم
فروردین ماه سال جاری ،ستاد بحران در
ستاد تهران و به صورت ویدئوکنفرانس با
شرکتهای تابعه برگزار شد تا پیشنهادها
و راهکارهــای مقابله با حوادث احتمالی،
بررســی و شیوههای مقابله با آن در نظر
گرفته شــود .مدیران ستادی و عملیاتی
نیز بــا شناســایی نقاط حادثــه خیز و
بحرانی نسبت به تهیه گزارش عملیاتی
و میدانــی پرداختنــد و اقدماتی از قبیل
ایجــاد خاکریزهای مناســب در محیط
تاسیسات ،گشــایش برخی از مسیرهای
آبرفتی ،آماده بــاش نیروهای حاضر در
منطقه و فراخوان آن دسته از همکارانی
که در استراحت به سر میبردند ،کاهش
مرخصیهــا ،آمادگی ماشــین آالت و
ادوات ،استقرار آنها در مناطق مورد نیاز و
تأمین کاالهای ضروری مورد نیاز مناطق

در ایــن رابطه صــورت گرفت .مهندس
حاتمی تاکید کرد :خوشبختانه هیچگونه
حادثه و صدمــات جانی بــرای نیروی
انســانی رخ نداده است و خساراتی که بر
اثر سیل به برخی از جادههای دسترسی
به محل تاسیسات ،مسیرهای مواصالتی
و پلهــا رخ داده از پیامدهــای غیرقابل
اجتناب ســیل بود که با فروکش کردن
سیالب ،بازســازی آنها آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،فعالیتهای صورت گرفته توسط
این شــرکت جهت رفاه حال هموطنان
ســاکن مجاور تاسیسات نفتی سرکان را
شامل ایجاد راه مواصالتی به طول حدود
 14کیلومتر از نقاط صعب العبور در مدت
زمان  72ســاعت ،کمک جهت برقراری
شبکه برق روســتاهای همجوار ،توزیع
اقــام غذایی بین مردم منطقه ،شــروع
ایجاد راه ارتباطی یکی از روســتاههای
مجوار به طول حدود پنج کیلومتر ،بررسی
جهت ایجاد پــل موقت بر روی رودخانه
جهت ارتباط مردم و ارائه خدمات پزشکی
طی این بازدید عالوه بر

بررسی وضعیت مسیرها و

جادههای دسترسی به چاهها
و راههای مواصالتی آنها و

همچنین جادههای دسترسی
روستاییان اطراف ،مواردی
نظیر افتادگی ساپورت های
مناطق عملیاتی در چشمه

خوش و سرکان ،شکستگی سیل
بندهای موجود در مناطق،

تخریب پلها و در نهایت تعمیر،
مرمت و بازسازی مورد بحث
و بررسی قرار گرفت و مقرر
شد با هماهنگی اداره راه

و شهرسازی ،فرمانداری و

دهیار این منطقه و پشتیبانی

لجستیکی شرکت بهره برداری
نفت و گاز غرب راههای
مواصالتی این منطقه و

روستاههای اطراف در کمترین
زمان ممکن بازگشایی و تولید
از این منطقه آغاز شود

توسط پزشــک منطقه عملیاتی به مردم
روستاههای مجاور دانست .بر اساس این
گزارش ،مهنــدس علیخانی ،معاون امور
تولید شــرکت ملی نفت ایــران با تقدیر
از اقدامــات انجام گرفتــه در مجموعه
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران و
شــرکت بهره برداری نفــت و گاز غرب
برای مدیریت بحران و به حداقل رساندن
آســیبهای ســیل اخیر اظهار داشت:
بازگشایی راه مواصالتی منطقه عملیاتی
ســرکان از طریق مسیر  LBV1در کمتر
از  72ســاعت و آغاز عملیات بازگشایی
مســیر دوم دسترســی به این منطقه از
طریق (وره زرد) خــود گواه بر این مهم
اســت .بازگشــایی راههای مواصالتی
روستاهای اطراف و جاده دسترسی آنها از

اولویتهای کاری شرکت نفت به شمار
میرود .ایــن گزارش میافزاید ،طی این
بازدید عالوه بر بررسی وضعیت مسیرها
و جادههای دسترسی به چاهها و راههای
مواصالتــی آنها و همچنیــن جادههای
دسترسی روستاییان اطراف ،مواردی نظیر
افتادگی ساپورت های مناطق عملیاتی در
چشمه خوش و سرکان ،شکستگی سیل
بندهای موجود در مناطق ،تخریب پلها
و در نهایــت تعمیر ،مرمت و بازســازی
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مقرر
شــد با هماهنگی اداره راه و شهرسازی،
فرمانداری و دهیار این منطقه و پشتیبانی
لجستیکی شــرکت بهره برداری نفت و
گاز غرب راههای مواصالتی این منطقه
و روســتاههای اطراف در کمترین زمان
ممکن بازگشــایی و تولید از این منطقه
آغاز شود .این هیات همچنین در جریان
وضعیت کلــی منطقه و پلهــای پران
پرویز ،کیان باد و جلگه خلج قرار گرفتند
و با روستاییان ساکن در این منطقه دیدار
نمودند.
اعزام گروه  ۵۰نفره امداد و نجات نفت
مرکزی به مناطق سیلزده غرب کشور

در همین حال ،شرکت نفت مناطق
مرکــزی ایــران در اقدامی بــه منظور
کمکرســانی به مردم مناطق سیلزده
غرب کشــور ،یک گــروه  ۵۰نفره امداد
و نجات را بــه این مناطق اعزام کرد .به
گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت
نفت مناطق مرکزی ایران ،گروه  ۵۰نفره
امداد و نجات متشکل از کارکنان بسیجی
شــرکت نفت مناطق مرکــزی ایران و
شرکتهای تابعه بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی ،غرب و شــرق به دستور
رامین حاتمی ،مدیرعامل این شــرکت و
به همت پایگاه مقاومت بســیج حضرت
ولیعصر (عج) ستاد تهران و پایگاه مقاومت
شــرکتهای تابعه ،بهمنظــور کمک و
امدادرســانی و توزیع بســتههای غذایی
و اقــام ضروری به اهالی روســتاهای
مجاور تاسیسات منطقه سرکان و مالکوه
از توابع شهرستان پلدختر استان لرستان
اعزام شدند .همچنین با توجه به مسدود
بودن راههای مواصالتی  6روستا از توابع
شهرســتان پلدختــر ،گروههای جهادی
حاضر در منطقه با  ۷۲ساعت کار مداوم،
جاده شوســه جدید به طول  ۱۳کیلومتر
بــرای ورود به این روســتاها ،احداث و
بازگشــایی کردند .کمکهای غیرنقدی
همکاران شــامل بســتههای غذایی به
میــزان  ۱۵تن پــس از انتقال به منطقه
سرکان از مسیرهای سختگذر بهوسیله
خودروهای متناسب با شرایط کوهستانی
در اختیار اهالی روســتاهای منطقه قرار
گرفت .منطقه عملیاتی سرکان از مناطق
عملیاتی شــرکت نفــت مناطق مرکزی
ایران زیر پوشش شــرکت بهرهبرداری
نفــت و گاز غــرب بــه عنــوان پایگاه
جهادی برای اســتقرار نیروهای اعزامی
این شرکت و نیروهای ســپاه پاسداران
اســتان قم برای کمکرســانی به دیگر
روستاهای اطراف درآمده است .بر اساس
این گــزارش ،گروه اعزامی ،با هماهنگی
نیروهای حاضر در منطقه خصوص ًا سپاه
پاسداران اســتان لرستان همچنان آماده
خدمترســانی به هموطنان ســیلزده
ساکن این روستاهاست.

تحلیل
گفتمان

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دیدار

دانش نفت گزارش میدهد؛

معرفی ظرفیتهای اویک در حضور وزیران نفت ایران و عراق
توانمندیها و ظرفیتهای مجموعه
ایران و عراق معرفی و تشریح شد.

تفاهم ایران و عراق برای توسعه
مشترک میدانهای نفتشهر و خرمشهر

در همین حــال ،وزیر نفت از تفاهم
ایــران و عراق برای توســعه مشــترک
میدانهای نفتشــهر و خرمشهر خبر داد.
بیژن زنگنه صبح روز یکشنبه ۱۸ ،فروردین
ماه در حاشــیه بازدید وزیــر نفت عراق از

ثامر غضبان ،وزیر نفت عراق

از شرکت طراحی و مهندسی

صنایع انرژی ( )EIEDکه از

شرکتهای زیرمجموعه شرکت
مهندسی و ساختمان صنایع
نفت (اویک) است
بازدید کرد

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
 EIEDکه وابســته به اویک است ،با بیان
این مطلب افزود :ظرفیتهای فراوانی برای
توسعه همکاری ایران و عراق در حوزههای
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی وجود دارد
و ایران آمادگــی دارد توانمندیهای خود
را در خدمــت صنعت نفت عــراق بگذارد.
وی افزود :ثامر غضبــان ،وزیر نفت عراق
در بازدید از شرکت  EIEDبا ظرفیتهای
این شــرکت و مجموعه اویک آشنا و قرار
شــد با همکاری اویک و شرکت مشابهی
در عــراق ،زمینه اســتفاده از ظرفیتهای
مشــترک طرفین فراهم شــود .وزیر نفت
با بیــان اینکه ایــران در حوزههای نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشــیمی توانمندیهای
بسیاری دارد ،تصریح کرد :با توجه به اینکه
صنایع پتروشــیمی و گاز در عراق توسعه
چندانی پیدا نکرده است ،چشمانداز روشنی
برای همکاریهای مشترک بین دو کشور
وجود دارد .وی طلب گازی ایران از عراق
را که سؤال یکی از خبرنگاران بود در حال
حاضر یک میلیارد دالر عنوان کرد.
کلیات سند همکاری نفتی ایران و عراق
تشریح شد

در همیــن حــال ،معــاون امور
بینالملل و بازرگانی وزیر نفت ،کلیات

ســند همکاری نفتی ایران و عراق را
که نماینــدگان دو طرف چندی پیش
امضا کردند ،تشــریح کرد و صادرات
خدمــات فنی و مهندســی ایــران به
عــراق ،توســعه مشــترک میدانها،
بازسازی پاالیشگاههای قدیمی عراق
و ایجاد شبکه گازرسانی در این کشور
را از مهمتریــن تفاهمهــای دو طرف
برشــمرد .امیرحســین زمانینیــا روز
یکشــنبه  ۱۸فروردین ماه در حاشــیه
بازدید ثامر غضبــان ،وزیر نفت عراق
از شــرکت طراحی و مهندسی صنایع
انرژی (( )EIEDوابســته به شــرکت
مهندســی و ســاختمان صنایع نفت،
راهبرد اویک این است

که بستههای کاری بزرگ
با مختصات مشخص برای

پروژههای در دست اقدام

تعریف و خود به عنوان GC

عمل کند؛ این تجربهای است
که بسیاری از شرکتهای

بینالمللی آن را پیادهسازی
میکنند.

اویک) ،با اشــاره به مراودات ایران و
عراق در زمینه نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشــیمی و مذاکراتی که در جریان
ســفر مهندس زنگنه و چندی بعد در
ســفر دکتر روحانی به عــراق مطرح
شــد ،عنوان کرد :پیرو مذاکرات انجام
شــده ،بهتازگی ســند همکاری ایران

و عراق امضا شــد که بــر مبنای آن،
صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران
به عراق ،توســعه مشــترک میدانها،
بازسازی پاالیشگاههای قدیمی عراق
و ایجــاد شــبکه گازرســانی در این
کشــور مدنظر قرار گرفته اســت .وی
بــا بیان اینکه اکنــون از حیث فضای
سیاسی ،بهترین موقعیت برای توسعه
همکاریهــای صنعت نفــت ایران و
عــراق اســت ،ادامه داد :بــا توجه به
ظرفیتهای سرشــار فنی و مهندسی
صنعــت نفت ایران ،امــکان صادرات
خدمات فنی و مهندســی کشورمان به
عراق وجود دارد ،همچنین با توجه به
منحصربهفرد بودن ایران در توســعه
حداکثری شبکه گازرســانی ،استفاده
از تجــارب و ظرفیتهای ایران برای
ایجاد شــبکه گازرســانی در عراق نیز
مورد تاکید قرار گرفته اســت .به گفته
معاون وزیر نفت ،بازســازی و نوسازی
پاالیشگاههای قدیمی عراق و توسعه
دو میدان مشترک نفتشهر و خرمشهر
به صورت مشــترک ،از دیگر مواردی
اســت که دوطرف برای اجرایی شدن
آن به تفاهم رســیدهاند .زمانینیا ابراز
امیدواری کرد که خط لوله فرآوردههای
نفتــی بین آبــادان و بصــره هم که
سالهای درازی است در مذاکرات بین
ایران و عراق مطرح میشود ،در آینده
نزدیک اجرایی شود .وی به محورهای
آموزشــی نیز در توافقهای دو طرف
اشــاره کرد و گفت :در این زمینه مقرر
شــده اســت گروهی از دانشــجویان
عراقی به تحصیل در رشــته مهندسی
نفت در دانشگاه تهران مشغول شوند.
زمانینیا دلیــل بازدید امروز وزیر نفت

دکتر منوچهری :اویک از
تجارب زیادی در اجرای

پروژههای صنعت نفت در

سطوح باالدست و پاییندست
این صنعت برخوردار است و

پروژههای متعددی را در دست
اقدام دارد

عراق از یکــی از زیرمجموعههای
گــروه اویــک ( )EIEDرا آشــنایی با
نمونهای از ظرفیتهای شــرکتهای
فعال در صنعت نفت ایران عنوان کرد
و افــزود :پیش از این نیز لوی خطیب،
وزیر برق عراق ،از مپنا بازدیدی داشت
که شنیدم پس از آن بازدید ،ایشان از
شرکت مپنا به عنوان «آلمان کوچک»
در حوزه توربین و نیروگاههای حرارتی
تعبیر کرده اســت ،بنابراین دیدارها و
بازدیدهایی از این دســت اگرچه شاید
آثار فوری به دنبال نداشــته باشد ،اما
بدون تردیــد در معرفــی مهارتها،
امکانات و خدمات قابــل ارائه صنایع
ایران نقش اثرگذاری دارد .معاون وزیر
نفت در امــور بینالملل و بازرگانی در
پاسخ به پرسشــی مبنی بر پیشبینی
تمدیــد شــدن یــا نشــدن معافیت
کشورهای واردکننده نفت ایران عنوان
کــرد :االن در این زمینــه اظهارنظر
نمیکنــم ،اما همه میداننــد که بازار
نفت ،بازاری ثابت و راکد نیست ،بلکه
بسیار متالطم است و قیمت بنزین در
پمپ بنزینهای آمریکاست که تعیین
میکند این معافیتها تمدید شــود یا
خیر.

نگاهی به بازارهای نفت در پی اقدامهای اخیر آمریکا؛

اختاللهای بزرگتر در راه است

ا قد ا مــا ت
نابخردانــه آمریکا
در ونزوئال و تالش
ایــن کشــور برای
به صفر رســاندن
محسنآقایی صــادرات نفــت
ایران بــازار نفت را
با گیجی و ســرگردانی خاصی مواجه کرده
است.
در همیــن حال ،یک استراتژیســت
تجاری اعالم کرد :ممکن است الزم باشد
بازار نفــت برای اختاللهــای بزرگتری
آماده شود .به گزارش دانش نفت به نقل از
شبکه خبری سیان بی سی ،جان دریسکول،
استراتژیســت ارشد مؤسســه جی تی دی
انرژی روز سهشنبه 20 ،فروردینماه گفت:
اکنون تقریب ًا شــبیه سال ( 2011میالدی)
اســت که معمر قذافی (دیکتاتور پیشــین
لیبی) ســقوط کرد؛ اگر لیبــی هم به بازی
اضافه شود ،محدودیت عرضه در بازار بیشتر
خواهد شد .وی افزون بر ادامه درگیریها در
لیبی ،به شرایط ونزوئال ،ایران و دیگر منابع
احتمالی خطر در بازار نفت اشاره کرد .ا ین
کارشناس درباره ونزوئال گفت :امور در آنجا
وحشتناک هستند و تولید نفت همچنان در
حال ســقوط است و شــاهد موجی از قطع
برق هســتیم کــه صادرات آنهــا را نصف

دیدار نوروزی زنگنه با کارکنان صنعت نفت
برگزار شد

دیدار نوروزی وزیر نفت با کارکنان این صنعت صبح روز شنبه۱۷ ،

فروردین ماه در ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.

اویک در نشســتی با حضور وزیران نفت

ثامر غضبان ،وزیر نفت عراق روز
یکشــنبه ۱۸ ،فروردین ماه از شــرکت
طراحــی و مهندســی صنایــع انرژی
( )EIEDکه از شرکتهای زیرمجموعه
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(اویک) است ،بازدید کرد و در نشستی
مشــترک که بــا حضور بیــژن زنگنه،
وزیر نفت و مدیران ارشــد اویک برگزار
شــد ،با توانمندیها و ظرفیتهای این
مجموعه آشنا شد .غالمرضا منوچهری،
مدیرعامــل اویک در این نشســت به
معرفی گــروه اویک و زیرمجموعههای
آن پرداخت و گفــت :اویک از تجارب
زیــادی در اجــرای پروژههای صنعت
نفت در ســطوح باالدست و پاییندست
این صنعت برخوردار است و پروژههای
متعددی را در دســت اقــدام دارد .وی
افــزود :راهبــرد اویک این اســت که
بســتههای کاری بزرگ بــا مختصات
مشــخص برای پروژههای در دســت
اقــدام تعریــف و خود بــه عنوان GC
عمــل کند؛ ایــن تجربهای اســت که
بسیاری از شــرکتهای بینالمللی آن
را پیادهسازی میکنند .وزیر نفت عراق
نیز پس از بازدید از بخشهای مختلف
شــرکت طراحــی و مهندســی صنایع
انــرژی ( )EIEDو اســتماع توضیحات
مدیران ارشــد اویک ،از این مجموعه
به عنوان مجموعهای قوی و منســجم
نام برد و گفت :فعالیت شــما در دوران
تحریم قابل تحســین اســت .ما نیز در
سالهای گذشــته ســختی تحریم را
چشیدهایم و از مشقتهای کار در زمان
تحریم آگاهیــم .وی ابــراز امیدواری
کرد که در آینــده ،زمینه همکاریهای
بیشتر صنعت نفت ایران و عراق فراهم
و پروژههای مشــترکی با بهرهمندی از
توان شرکتهای توانمند ایرانی از جمله
اویک اجرایی شود.

کرده است .دریسکول همچنین اعالم کرد
هدف مســئوالن آمریکایــی مبنی بر صفر
کردن صادرات نفــت ایران ،غیر واقعبینانه
و شــاید حتی توهمآمیز است .وی گفت :با
افزایــش قیمت نفت ،دور نگه داشــتن آن
نفت (ایران) از بازار دشوارتر خواهد بود؛ این
نفت راهی پیدا خواهد کرد .این کارشــناس
همچنین اعالم کرد اگر کاسه صبر ایران در
رویارویی با آمریکا لبریز شود و برای بستن
تنگه هرمز تالش کند ،این موضوع ســبب
از دست رفتن گلوگاهی حیاتی میشود که
 30درصد نفت و گاز جهان از آن میگذرد.
دریسکول چندی پیش اعالم کرده بود که
اکنون تقریب ًا شبیه سال 2011

(میالدی) است که معمر قذافی
(دیکتاتور پیشین لیبی) سقوط
کرد؛ اگر لیبی هم به بازی

اضافه شود ،محدودیت عرضه
در بازار بیشتر خواهد شد.

افزون بر ادامه درگیریها در

لیبی ،به شرایط ونزوئال ،ایران

و دیگر منابع احتمالی خطر در
بازار نفت نیز باید اشاره کرد

قیمت هر بشکه نفت به  70دالر میرسد و
این قیمت دوامی نخواهد داشت ،اما اکنون
بــاور دارد که قیمت نفــت باالی  70دالر
پایدارتــر خواهد بود ،زیرا شــرایط بحرانی
مربــوط به لیبــی ،ونزوئال و ایــران حادتر
شدهاند.
افزایش  50درصدی قیمت نفت به دلیل
بحران در اوپک

در همین حال ،اختالل در تولید نفت
سه کشــور عضو اوپک کمک کرد است
قیمت نفت بــه بیــش از  64دالر برای
هر بشــکه افزایش یابد .به گزارش شبکه
خبری ســیان ان ،ونزوئــا درگیر بحران
است ،ایران با تحریمهای آمریکا دست و
پنجه نرم میکند و اکنــون ناآرامیها در
لیبی اوج گرفته اســت .ایــن بحرانهای
جدید در سازمان کشــورهای صادرکننده
نفت (اوپــک) ،تأثیر توافق جهانی کاهش
تولید نفت را تشــدید میکنند ،عربستان
برای کمک به افزایش قیمت نفت و تأمین
بودجه خود ،تولید نفت و صادرات این کاال
به آمریکا را کاهش داده اســت .با وجود
رکوردشــکنی تولید نفــت آمریکا ،قیمت
نفت در این کشــور از کریســمس سال
 2018میالدی تاکنون  50درصد افزایش
یافته است و در شرایطی که اقتصاد آمریکا
به رکود دست و پنجه نرم میکند ،قیمت
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بنزین در این کشــور رو به افزایش دارد.
رایــان فیزموریس ،استراتژیســت انرژی
مؤسســه رابوبنک ،گفت :تعجب نمیکنم
اگر قیمت نفت آمریکا به  70دالر برای هر
بشکه یا بیشتر برسد .احتمال دارد افزایش
قیمت نفت ســبب شــود دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریــکا ،انتقادهای خود
از اوپک را تجدید کند .حملههای پیشین
وی سبب کاهش کوتاه مدت قیمت نفت
شده است.
پوتین :برای همکاری با اوپک آمادهایم

در همیــن حــال ،رئیــس جمهوری
روســیه هــم از آمادگی این کشــور برای
همکاری با اعضای اوپک بهمنظور برقراری
ثبات در بازارهای جهانی نفت خام خبرداد.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز از ســن
پترزبــورگ ،والدیمیر پوتین اعالم کرد که
این کشور و سازمان کشورهای صادرکننده

نفــت (اوپک) باید در ماههای آینده ســال
جاری میالدی درباره توافق جهانی کاهش
تولید نفت مذاکره کنند .وی گفت :ما برای
همکاری با اوپــک در زمینه تصمیمگیری
آماده هســتیم ،اما هنوز نمیتوان گفت که
تولید باید کاهش یابد یا در ســطح کنونی
ثابت بماند .رئیس جمهوری روســیه با ابراز
رضایت از سطح کنونی قیمت نفت ،افزود:
ما طرفدار افزایش مهارگسیخته قیمت نفت
نیســتیم .پوتین گفت :ما و شریکانمان به
دقت بــازار را زیر نظر داریم؛ کشــورهای
عضو و غیرعضو اوپک توافق کردند که اگر
لزومی برای تالش مشــترک وجود داشت،
در نیمه دوم سال ( 2019میالدی) گردهم
آیند و مذاکره کننــد .وی همچنین اعالم
کرد که شرکتهای روس برنامههای خود
را دارند و قصد آنها برای توسعه میدانهای
جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدار مسعود کرباسیان ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران،
حسن منتظر تربتی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،بهزاد محمدی،
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،علیرضــا صادقآبادی،
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،سعید
محمــدزاده ،معاون وزیر نفت در امور مهندســی ،پژوهش و فناوری،
فرزین مینو ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ،محسن
پاکنژاد ،معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت ،هوشــنگ
فالحتیان ،معاون برنامه ریزی وزیر نفت ،شجاع الدین بازرگانی ،معاون
امور حقوقی و مجلس وزارت نفت ،حسین حاجحسینی ،رئیس سازمان
حراســت صنعت نفت ،آیدین ختالن ،دستیار ارشد وزیر نفت و کسری
نــوری ،مدیرکل روابط عمومی وزارت نفــت و جمعی از معاونان وزیر
و مدیران ارشــد صنعت نفت حضور داشــتند .کارکنان صنعت نفت،
ســال  ۹۸را پــرکار آغاز کردند و با تالش آنهــا در تمام روزهایی که
بیشتر مناطق کشور غرق باران و سیل بود ،لحظهای در سوخترسانی
خللی ایجاد نشــد .وزیر نفت  ۱۴فروردین ماه امسال در پیامی به همه
شــرکتهای تابعــه وزارت نفت برای ادامه کمکرســانی به مناطق
ســیلزده تاکید و عنوان کرد :آالم و آسیب هموطنان عزیز در مناطق
ســیلزده و گستره بیســابقه حادثه ،ایجاب میکند که همه نیروها و
تجهیزات صنعت نفت همچنان با هماهنگی کامل با ســتاد فرماندهی
مدیریت بحران ،برای یاریرســانی و ارائه خدمات به مردم ،حضوری
فعال و مبتنی بر سازماندهی مؤثر داشته باشند.
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تحلیل
گفتمان

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

اخبار نفت
 ۳انتصاب در شرکت
مهندسی و توسعه نفت

با صدور احکامی از ســوی مدیرعامل شــرکت مهندســی
و توســعه نفت ،سرپرســت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره
جاسک و پایانه مربوطه (مکران) ،مدیر امور مالی و سرپرست امور
حقوقی و قراردادها منصوب شدند.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت مهندسی و توسعه
نفت ،تورج دهقانی در احکامی جداگانه ،رضا نوشادی را به عنوان
سرپرســت طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه
مربوطه (مکران) ،محمودرضا مصباح را به عنوان مدیرامورمالی
و محمدزمــان حیــدری را به عنوان سرپرســت امور حقوقی و
قراردادهای شــرکت متن منصوب کرد.در متن حکم مدیرعامل
شرکت مهندسی و توسعه نفت به رضا نوشادی آمده است:
«نظر بــه مراتب تعهد ،تجارب و توانمنــدی جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت
خام گوره جاســک و پایانه مربوطه (مکران) منصوب میشوید.
بــا توجه به اهمیت راهبردی این طرح و لزوم انجام بخشهای
اصلی آن تا پایان ســال  ۹۸بر اساس برنامه زمانبندی ،انتظار
مــیرود اقدامهای اجرایی جدی ،مؤثر و مســتمر برای تکمیل
طرح صورت پذیرد».
در متن حکم تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت مهندسی و
توسعه نفت به محمودرضا مصباح نیز آمده است:
«نظر بــه مراتب تعهد ،تجارب و توانمنــدی جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان مدیر امور مالی منصوب میشــوید.
انتظــار میرود با نظــارت دقیق و برقراری تعامل مناســب ،با
مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران در راستای ساماندهی
و بهرهوری آن مدیریت گام برداشــته و در راســتای شفافیت و
رعایت انضباط مالی با ســازمانها و نهادهای نظارتی همکاری
تنگاتنگ داشته باشید».
همچنین در متن حکم مدیرعامل شــرکت مهندســی و
توسعه نفت به حیدری آمده است:
«در راستای رعایت مفاد اعالمیه شماره  ۲/۲۰-۲۹۹مورخ
 ۶/۵/۱۳۹۷مقام عالی وزارت ،مبنی بر محدودیت  ۴ساله برای
عهدهداری یک سمت ،همچنین نظر به مراتب تعهد و توانمندی
جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور حقوقی و
قراردادها منصوب میشوید».

نخستین عرضه سال  ۹۸نفت در بورس بی
مشتری ماند

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت :عرضه

امروز نفت در بورس انرژی بدلیل فقدان مشتری ،منجر به معامله
نشد.

امیرحســین تبیانیان ،نماینده شــرکت ملی نفت ایران در
بورس انــرژی در گفتگو با خبرنگار مهر بــا اعالم اینکه امروز
معاملــهای در بورس انرژی برای نفت خام انجام نشــد ،گفت:
هیچ مشــتری برای عرضه امروز وجود نداشــت و هیچ واریزی
برای خرید نفت نداشتیم .شرایط فروش نفت نیز مطابق آخرین
بخشــنامه فروش مورخ  ۲۷اسفند ماه سال  ۹۷است .وی افزود:
امروز احتمال تمدید زمان برای خرید بعید اســت .به گفته این
مقام مسؤول ســه شنبه هفته آینده مورخ  ۲۷فروردین  ۹۸یک
میلیون بشــکه میعانات گازی در بورس انرژی بر اساس قوانین
آخرین بخشنامه سال گذشته عرضه میشود.

ضخامتسنجی خطوط لوله و تاسیسات
فرآیندی شرکت مارون

مدیرعامــل شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز مــارون از

ضخامتسنجی  ۴۴هزار و  ۲۰۳موضع از خطوط لوله و تاسیسات
فرآیندی این شرکت در سال  ۹۷خبر داد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،حمید کاویان با بیان اینکه پایداری تولید مستلزم پایش
دقیق و حفظ سالمت فیزیکی خطوط لوله و تاسیسات فرآیندی
شرکت اســت ،گفت :در سال  ،۹۷موفق شدیم  ۴۴هزار و ۲۰۳
مورد معادل حدود  ۱.۵میلیون دسی متر مربع را ضخامتسنجی
کنیم که تأثیر قابل توجهی بر کاهش تعداد تعمیرات و عملکرد
تولیدی شــرکت داشته اســت .وی افزود :به همین منظور و در
بخش بازرســی فنی ۸ ،هزار و  ۷۴۰مورد و در بخش خوردگی
فلزات ۷ ،هزار و  ۷۵۴مورد بازرسی و نظارت انجام پذیرفت.

توانمندی باالی آزمایشگاههای پایانههای
نفتی ایران در سطح جهانی

مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران از توانمندی قابل
توجه آزمایشــگاههای تحقیقاتی پایانههای نفتی ایران در سطح
داخلی ،منطقهای و جهانی خبر داد.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت پایانههای نفتی
ایران ،عباس اســدروز در بازدید از آزمایشــگاه اداره شیمیایی
پایانه نفتی خارک اظهار کرد :اداره شــیمیایی شرکت پایانههای
نفتی ایران ،شامل آزمایشگاههای کنترل کیفیت و ارزیابی نفت
خــام و میعانات گازی و آزمایشــگاههای تحقیقاتی (full crud
 )assayدر ســطح داخلی ،منطقــهای و بینالمللی توانمندی
قابل توجهــی برای ارائه همه خدمات فنــی و تخصصی دارد.
وی افزود :آزمایشگاه شیمیایی شرکت پایانههای نفتی ایران به
عنوان ذیصالح و متخصص در زمینه آزمایشهای نفت خام و
فرآوردههای نفتی از طریق موسسه اعتباردهنده استاندارد جهانی
به همه مراجع ،موسسهها و کمیتههای بینالمللی اعتبارسنجی
معرفی و تائید شده است.

دانش نفت گزارش می دهد؛

بسیج همه امکانات صنعت نفت برای شکست سیالب

ســیل و ســیالب خانمــان برانداز
شــمال ،جنوب غــرب و غرب کشــور،
مــردم ایران را غــم زده و متاثر کرد .در
این میان نهادها و ارگانهای دولت نهاد و
ســایر دستگاههای غیر دولتی و مرم نهاد
به کمک ســیل زدگان شــتافتند تا شاید
اندکی از آالم آنــان بکاهند .صنعت نفت
کشــورمان نیز از قافله یاری رسانی عقب
نماند و به ویژه در خوزســتان قهرمان به
ایفای نقش موثر پرداخــت .این همه به
خصوص پس از دســتور موکد وزیر نفت
به شــرکتهای تابعه با جدیت مضاعفی
دنبال شــده و هم اکنون نیز روند خدمت
رسانی به ســیل زدگان در تمامیحوزهها
ادامــه دارد .در ایــن باره وزیــر نفت در
پیامیبــه همه شــرکتهای تابعه وزارت
نفت برای ادامه کمکرســانی به مناطق
ســیلزده تاکید کرد و نوشت :هر گزندی
به خوزستان ،زخمیبر پیکره صنعت نفت
خواهد بود.
واکنش مثبت رئیس جمهوری

تالشهــای صنعــت نفــت برای
کمک به سیل زدگان واکنش مثبت دکتر
روحانی ،رئیس جمهور را در پی داشــت و
ایشان با بیان اینکه وزارت نفت در زمینه
سوخترسانی و گازرســانی به شهرها و
روستاهای سیلزده اقدامهای بسیار خوبی
انجام داده اســت ،گفــت :از تالشهای
انجام شــده در مدیریت بهموقع که سبب
جلوگیری از وقوع حادثه در بخش گاز شد،
تشــکر میکنم .دکتر حسن روحانی ،این
سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ ،فروردینماه
در نشست هیئت دولت اعالم کرد.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛
از ارکان اصلی امدادرسانی در سیل
خوزستان

اما شــرکت ملی مناطــق نفتخیز
جنــوب به عنــوان بزرگترین شــرکت
تولیدکننده نفت کشــور که عمده فعالیت
آن در اســتان خوزســتان متمرکز است،
این روزها همزمــان با تالش برای حفظ
و اســتمرار تولید نفــت ،در قامت یکی از
ســازمانهای اصلی کمکرسان به مردم
ســیلزده این اســتان ظاهر شــده و با
اعزام ماشینآالت متعدد ،ایجاد سیلبند،
ایمنسازی کریدورها ،تهیه و توزیع غذای
گرم و دیگر اقدامها ،روزهای پرمشغلهای
را سپری میکند.با افزایش مستمر حجم
بارشها ،این شرکت فعالیتهای امدادی
خــود را در نوروز امســال آغاز و آن را در
چنــد جهت ســاماندهی و دنبال کرد که
نخســتینش ،تامین ماشینآالت مورد نیاز
شهرســتانهای در معرض خطر سیل با
هماهنگی ســتاد مدیریت بحران استان
خوزســتان بود .مدیریت عملیات ترابری
و پشــتیبانی تولید شــرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب در همان روزهای آغازین
پس از اعالم شــرایط بحرانی ناشــی از
سیل ،انواع ماشینآالت شامل کمپرسی،
لــودر ،بیلمکانیکــی ،بولــدوزر ،غلتک،
گریدر ،کامیون ،وانت ،تریلر و پمپ آب را
به مناطق مختلف از جمله شهرستانهای

باوی و اندیکا ،بخشهای اســماعیلیه و
بامدژ ،روســتای بیت حمید مشراگه ،ایذه
و دشــت آزادگان اعزام و اعالم کرد که
بیش از  ۱۰۰نفر از نیروهای این مدیریت
بهصورت  ۲۴ســاعته (نوبتکار) مشــغول
کار هســتند .واحدهای ایمنی و بازرسی
فنی این مدیریت نیز در مناطق یادشــده
مشــغول فعالیت شــدند.احمد محمدی،
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنــوب در این بــاره به شــانا میگوید:
تاکنون بیش از  ۳۰۰دستگاه ماشینآالت
فوقســنگین ،ســنگین و نیمهســنگین
راهســازی و تجهیزات صنعتی به مناطق
سیلزده در حاشــیه رودخانههای کارون،
دز و کرخــه اعزام شــده ،همچنین برای
نجات و انتقال دام و احشــام روستاییان
به نقاط امن ،نیرو و وســایل نقلیه کافی
به مناطق سیلزده فرســتاده شده است.
وی به اختصاص نیروی انســانی ماهر و
اپراتورهای زبده ماشینآالت برای تداوم
عملیات امداد بهصورت شــبانهروزی نیز
اشــاره میکند و ادامه میدهد :تجهیزات
ویــژه عملیات حفاری مثــل پمپتراک،
کمپرســور هوا ،ژنراتور بــرق و .. .نیز به
منظــور کمک بــه تخلیــه فاضالب در
شــهرها و مناطق سیلزده به این مناطق
ارســال شــده اســت.ایجاد بیش از ۷۰
کیلومتر سیلبند در نقاط بحرانی واقع در
شهرستانها ،شــهرها ،روستاها و مناطق
ســیلزده و ایمنســازی کریدور خطوط
لوله مشــرف بر رودخانه کارون ،راههای
ارتباطــی ،تاسیســات آبرســانی اهواز،
موقعیتهای در حــال حفاری ،واحدهای
عملیاتی نفــت و گاز و همچنین چاههای
در حــال تولید از دیگــر اقدامهای انجام
شده ازسوی شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب اســت که محمدی به آن اشــاره
میکنــد و میگوید :ما بهطور همزمان در
دو جبهه کاری فعال هستیم؛ یکی ایفای
مســئولیتهای اجتماعی با کمکرسانی

تالش های صنعت نفت برای

کمک به سیل زدگان ،واکنش
مثبت دکتر روحانی ،رئیس
جمهور را در پی داشت و

ایشان با بیان اینکه وزارت

نفت در زمینه سوخترسانی
و گازرسانی به شهرها و

روستاهای سیلزده اقدامهای
بسیار خوبی انجام داده است،
از تالشهای انجام شده در
مدیریت بهموقع که سبب

جلوگیری از وقوع حادثه در
بخش گاز شد ،تشکر کرد

همهجانبه در سیالب و دیگری راهبری
عملیات تولید پایدار و انجام تعهدهای خود
در قبال برنامه ابالغی از ســوی شرکت
ملی نفت ایران.به گفته این مقام مسئول،
شــرکت ملی مناطق نفتخیــز جنوب و
شرکت ملی حفاری ایران به عنوان معین
شــهرهای باوی ،کارون و اهواز ،شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مســجد سلیمان
به عنوان معین مناطق مسجدســلیمان،
اندیکا ،اللی ،هفتکل و لبسفید ،شرکت
بهرهبــرداری نفت و گاز گچســاران به
عنوان معین بخشــی از شهرســتانهای
استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،فارس
و بوشهر و شــرکت نفت و گاز آغاجاری
به عنوان معین شــهرهای شرقی استان
خوزســتان از جنــوب و جنــوب غرب،
کهگیلویه و بویراحمد تا شهرســتانهای
امیدیه ،ماهشهر و هندیجان و شرکتهای
بهرهبرداری نفت و گاز مارون و کارون نیز
به عنوان معین مناطق روســتایی اطراف
شهر اهواز ،شــهر اهواز و کارون فعالیت
میکنند.

پایش مستمر وضع خطوط لوله و چاهها

مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق
نفتخیز جنوب اظهــار میکند :همزمان
با امدادرسانی ،پایش مستمر وضع خطوط
لوله و چاههای در معرض ســیل را همراه
با تمهیــدات تخلیه اضطــراری خطوط
انتقال نفــت در تالقی بــا رودخانهها به
طور جدی در دستور کار داریم ،همچنین
به منظــور راهانــدازی و تعمیــر فوری
دیزل ژنراتورهــا و پمپهای اضطراری،
کشــیک  ۲۴ســاعته کارکنان در کارگاه
مرکزی اهواز برنامهریزی شــده است و
اجرا میشود.ایجاد مســیرهای موازی و
پمپهای اضطراری برای انتقال فاضالب
شــهری مناطق مختلف شهرستانهای
اهواز و کارون (خرمکوشــک ،نیوسایت،
زیتــون کارگری و حصیرآبــاد و ،)...تهیه
و توزیــع روزانه حدود هــزار پرس غذای
گرم با نظارت ایمنی و بهداشــت صنعت
نفــت و هالل احمر اســتان خوزســتان
بین ســیلزدگان و برگزاری نشستهای
روزانه مدیریــت بحران با حضور اعضای
ســتاد بحران و گرفتن تصمیمهای الزم
برای برنامهریزی و تداوم عملیات کنترل
ســیالب را هم باید به مجموعه اقدامها
و برنامههــای نفتخیــز جنــوب در این
روزهــا اضافه کرد.محمدی بــه ارتباط و
هماهنگی مستمر با سازمانها و نهادهای
اســتانی از جمله هاللاحمر برای تمرکز
در امدادرســانی و اطمینــان از توزیــع
بهینه کمکها ،ســازمان آب و برق برای
دریافت آخرین وضع جریان ســیالب در
باالدســت کارون و شهرداری اهواز برای
پاسخگویی به درخواستهای آن سازمان
در زمینــه کمک به مناطق ســیلزده و
تامین ماشــینآالت راهســازی نیز اشاره
میکند و ادامه میدهد :همچنین اعضای
شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب به عنوان بزرگترین

شرکت تولیدکننده نفت کشور

که عمده فعالیت آن در استان
خوزستان متمرکز است ،این

روزها همزمان با تالش برای
حفظ و استمرار تولید نفت،

در قامت یکی از سازمانهای
اصلی کمکرسان به مردم

سیلزده این استان ظاهر شده
و با اعزام ماشینآالت متعدد،
ایجاد سیلبند ،ایمنسازی

کریدورها ،تهیه و توزیع غذای
گرم و دیگر اقدامها ،روزهای
پرمشغلهای را سپری میکند

حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان
وزارت نفــت جنوب با ایجــاد تمهیدات
حفاظتــی ،کنترل و نظارت کامل فیزیکی
و الکترونیکی توســط حراســت نفت بر
خطوط لوله ،تاسیسات و چاههای همجوار
با رودخانهها و شهرها در آمادهباش کامل
هســتند.بر اســاس این گزارش ،کریدور
خطوط لوله نفت و گاز شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنــوب در محل تصفیهخانه آب
صنعتی شهید دغاغله ،از واحدهای تحت
راهبری شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
کارون اســت که از روی رودخانه کارون
میگذرد و از ســوی حوزه مقاومت بسیج
شــهید تندگویــان وزارت نفت جنوب در
حال ایمنسازی است.
شرکتهای تابعه نفت خیز در صف
امدادرسانی

صحبــت از شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز کارون شــد؛ شــرکتی که در
ایجــاد کمیته بحــران در همان روزهای
آغازین ســال  ۹۸پیشتاز بود و با توجه به
مجاورت بخشی از تاسیساتش با رودخانه
کارون ،اتخاذ راهکارهــای الزم را پیش
از بحرانی شــدن شــرایط در دستور کار
قرار داد.کارکنان این شــرکت در بحبوحه
ســیالب و آبگرفتگی ،موفــق به کنترل
نشــت نفت لوله  ۲۰اینچ نفت ارســالی
بــه آبــادان در کیلومتر  ۸۰جــاده اهواز
– آبــادان و جلوگیری از انتشــار آلودگی
در آبهای جمع شــده از سیالب شدند.
تعــدادی از چاهها به دلیــل آبگرفتگی
جادههای دسترسی بســته و خطوط لوله
آنها تخلیه شــد و در عیــن حال از همه
چاههــای منطقه بازدید بــه عمل آمد و
گودالهای سوخت آنها پاکسازی شد.همه
شرکتهای زیرمجموعه مناطق نفتخیز
جنوب ایــن روزها برای امدادرســانی به
سیلزدگان سنگ تمام گذاشتهاند .کاروان
کمکهای غیرنقدی شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز مسجدســلیمان مشــتمل بر
مرغ ،برنج ،روغــن و رب به منظور تهیه
 ۵هزار پرس غذای گرم برای شهروندان
سیلزده مسجدسلیمان تحویل فرمانداری
شوشتر شــد تا پخت و توزیع غذای گرم
با نظارت فرمانداری صورت گیرد.شرکت
بهرهبــرداری نفــت و گاز آغاجاری هم
محمولههایی از وســایل و مــواد غذایی
مورد نیاز ســیلزدگان را به همراه  ۶هزار
گونی  ۵۰کیلویی برای احداث سیلبند به
منطقه سیلزده حمیدیه ارسال و با استقرار
موکب در پادگان شــهید غالمیحمیدیه،
نســبت به همراهی با ســیلزدگان اقدام
کرده است .شرکتهای بهرهبرداری نفت
و گاز مارون و نفت و گاز گچســاران نیز
با اعزام ماشینآالت و اقدامهای امدادی
دیگر ،دوشــادوش سیلزدگان ایستادهاند.
خوزستان تنها نیست.

تحلیل
گفتمان

تداوم خدمات شرکت ملی حفاری تا
عادی شدن شرایط جوی در خوزستان

در همین حال ،مدیرعامل شــرکت
ملــی حفاری ایــران گفت :این شــرکت
بــا مردم مناطــق در معرض ســیالب تا
زمــان عادی شــدن شــرایط جــوی در
خوزســتان همراه و همــگام خواهد بود و
همــه تجهیزات و امکانات خــود را برای
پیشــگیری از تبعات آن و خدماترسانی
بهکار گرفته است.ســیدعبداهلل موســوی
گفت :وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران در دیدارهای اخیر و تماسهای
خــود ،روی دو محور همیاری و همکاری
مســتمر با ســاکنان مناطــق در معرض
سیالب در اجرای مسئولیتهای اجتماعی،
حفــظ و صیانــت از تولید و تاسیســات
نفتــی در این مناطق تاکیــد دارند.وی با
بیان اینکه شــرکت ملی حفاری بهعنوان
عضــو اصلی ســتاد بحران خوزســتان،
خدمات خــود را در چارچوب مصوبههای
این ســتاد ارائه میدهد ،بــه حضور فعال
شــرکت در جلوگیری از پیامدهای ناشی
از بارندگیهای شــدید اواســط زمستان
پارســال در مناطق دشــت آزادگان اشاره
کرد و افزود :شــرکت ملی حفاری تاکنون
در همه نشســتها و اجرای تصمیمهای
ستاد بحران استان مشارکت داشته است.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران در
تشریح اقدامهای انجام شده از سوی این
شرکت تصریح کرد :براساس مصوبههای
ستاد بحران استان ،مسئولیت چهار منطقه
شامل کوت عبداهلل و روستاهای شهرستان
کارون از جمله (بهر ،فارسیات ،شیرینشهر،
جنگیه ،عمیشیه و موران ،ابودبس ،وعیلیه،
ابومشــیلش ،اســامآباد چمیــان) ،حوزه
فعالیت شهرداری منطقه  4اهواز (از منطقه
گلســتان ،پل فوالد تا شــهرک اکباتان)،
الهایی و روستاهای اطراف ،منطقه دغاغله،
سیدخلف و منطقه بامدژ (شامل روستاهای
سیدسلمان ،سیدنبی ،سیدمعان ،البونیس،
حریــه یک ،دو و ســه ،و گبیر یک ،دو و
سه) ،روســتای نبیاکرم و الباجی به این
شرکت محول شده است.
آمادهباش شرکت فالت قاره برای کمک
به سیلزدگان

مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره
ایران هم از بســیج گســترده امکانات در
این شرکت به منظور کمک به هموطنان
سیلزده کشــور خبر داد.حمید بورد گفت:
با آغاز بارشهای شــدید و وقوع سیل در
بســیاری از نقاط کشــور به همه رؤسای
مناطق عملیاتی ،دســتور آمادهباش کامل
برای مقابله با آثار ســیل و امدادرسانی به
هموطنان ســیلزده محیط پیرامونی داده
شــد.وی افزود :رؤســای مناطق عملیاتی
شــرکت نفت فــات قاره نیــز با حضور
فعال در ســتاد مدیریت بحــران ،آمادگی
همهجانبه و بســیج امکانــات را در مقابله
با خســارتهای احتمالی و امدادرســانی
به ســیلزدگان اعــام کردند.مدیرعامل
شرکت نفت فالت قاره ایران گفت :هیئت
مدیره و کارکنان شــرکت فالت قاره نیز
با درک درست شــرایط و در یک حرکت
خداپسندانه برای کمک به هموطنان خود
پیشقدم شــده و کمکهــای نقدی خود
را از طریق کســر از حقوق به ســامانهای
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کمک های نقدی و غیر نقدی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی به سیل زدگان خوزستان

ســتاد مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
در راســتای صیانت از منطقه جهت پایداری تولید و مسئولیت
های اجتماعی با همکاری شــرکت های پتروشیمی منطقه با
پشتیبانی گســترده ای در حال خدمات رسانی به سیل زدگان
استان خوزستان هستند.
بــه گزارش دانش نفت به نقل ازروابط عمومی ســازمان
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی با اعالم آماده باش وحالت
فوق العاده در استان خوزستان شرکتهای پتروشیمی با همکاری
ســتاد مدیریت بحران اقدام به جمع آوری وارســال کمک به
هموطنان ســیل زده ،برپایی موکب جهت طبخ وتوزیع غذای
گرم و واریز کمک های نقدی وغیر نقدی و تامین ماشین آالت
در جهت کمک به مناطق سیل زده کردند.
کمک های غیر نقدی

براســاس این گزارش کمک های غیــر نقدی به این
مناطق شامل جمع آوری  40محموله ( شامل  195000کیسه)
از مجتمع های پتروشــیمی(بندر امام ،رازی ،مارون ،امیرکبیر،
غدیر ،الله ،سازمان ،نوید زرشــیمی ،اروند ،شهید تندگویان،
رجال ،خوزســتان ،شازند اراک و بوعلی ســینا) و ارسال 26
محموله ( شامل175000کیسه) به مناطق در معرض سیالب
در اســتان (چمران ،ســربندر ،اروند کنار ،مدیریت آب جنوب
شرق ،سوســنگرد ،رامشــیر و روســتای رقیه) با هماهنگی
فرمانداری از تاریخ  15فروردین لغایت  18فروردین ماه بوده
اســت .همچنین جمع آوری  4محموله ( بیش از 200بشکه
خالی) از شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی (غدیر ،فناوران،
الله و اکســیر سازان اطلس) و ارسال  3محموله ( حدود 130
بشــکه) به پادگان الزهرا منطقه سوم ســپاه از دیگر خدمات
امداد رسانی شــرکتهای پتروشــیمی منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی بوده است .
بر پایی موکب وتهیه غذای گرم

این گزارش مــی افزاید :این موکــب بامحوریت پایگاه
مقاومت بسیج درشهراهواز(اردوگاه راهیان نورشهیدمسعودیان)
درابتداباحضــور  20نفر و از طریــق طبخ  2000پرس غذا برپا
شــد.هم اکنون 30نفر نیروی داوطلب از شــرکتهای مســتقر
در منطقــه ویژه(بندرامام،رازی،امیرکبیر،مارون،بوعلی ســینا
و شــهیدتندگویان) درحال طبخ و ارســال  5000پرس غذا به
که به همین منظور طراحی و پیادهســازی
شده اســت ،واریز میکنند.بورد افزود :این
کمکها پس از جمعآوری ،از طریق منابع
رسمیمانند هالل احمر و کمیته امداد امام
خمینی (ره) بهسرعت در اختیار هموطنان
سیلزده قرار خواهد گرفت.
امدادرســانی خطوط لوله و مخابرات
منطقه فارس به سیلزدگان
در همیــن حــال ،منطقــه فارس
در عملیــات رفــع آبگرفتگی ناشــی از
سیل در روســتای کجائی واقع در بخش

مناطق ســیل زده شــهرهای کارون،باوی،سوســنگرد،الهائی
وحمیدیه باهمکاری هالل احمر و ســپاه می باشــند.همچنین
روزانه  1000پرس غذای گرم نیز توسط پتروشیمی مارون تهیه
و در اختیــار هالل احمر اهواز قرار می گیردکه تا کنون 5000
غذای گرم توزیع شده است.بر این اساس به میزان  120میلیون
ریال تره بار نیز توسط پتروشیمی بوعلی سینا تهیه و به موکب
ارســال شده اســت که مجموعا تا پایان روز  19فروردین ماه
تعداد  20000پرس غذا ( 15000پرس)موکب منطقه و 5000
پرس مارون) توزیع شده است.
تامین ماشین آالت  ،تجهیزات و ارسال اقالم مختلف

بر پایه این گزارش عالوه بر تهیه 10دستگاه ماشین آالت
ســنگین و  1دســتگاه آمبوالنس وتجهیزات گوناگون توسط
پتروشــیمی های این منطقه ،هزینه تعداد  73دستگاه ماشین
آالت نیز تقبل شده است .همچنین اقالم موردنیاز سیل زدگان
شامل چادر،آب معدنی ،کنسرو  ،خرما برنج ،مرغ  ،روغن و......
از طریق فراخوان ســتاد مدیریت بحران از شرکت های مستقر
در منطقه جمع آوری و در اختیار فرمانداری ماهشــهر و موکب
منطقه در اهواز قرارگرفته است.
اختصاص  100میلیارد ریال توسط شورای راهبردی منطقه

همچنین بر اساس مصوبه جلسه شورای راهبردی منطقه
ویژه اقتصادی پتروشــیمی میــزان  100میلیــارد ریال برای
بخش هزینه های انجام شــده و تامین تجهیزات و نیز استمرار
تامین مواد غذایی وهرگونه خدمات رســانی تا زمان مورد نیاز
اختصاص یافت.
کمک نقدی  4میلیارد ریالی

واریز مبلــغ  4میلیارد ریال به حســاب کمیته امداد امام
خمینی (ره) به منظور تهیه  2000بسته تغذیه ای یک هفته ای
ســیل زدگان (هر بسته به ارزش دو میلیون ریال) شامل کمک
های نقدی بوده است که در دست اقدام می باشد.
برگزاری جلسات مدیریت بحران

شــایان ذکر اســت با اعالم آماده باش و بحران سیل در
اســتان و اثرات احتمالی آن بر روند تولید در منطقه و نیز نحوه
تداوم خدمت رســانی و تامین نیازهای سیل زدگان چند جلسه
هماهنگی ستادمدیریت بحران منطقه به طور منظم تشکیل و
تصمیمات مقتضی اتخاذ گردیده است.

مرکزی شهرســتان نورآباد و امدادرسانی
به ســیلزدگان شــهر شــیراز مشارکت
کرد .علی رضائی ،رئیــس ترابری منطقه
گفت :همســو با سیاســتهای راهبردی
مســئولیت اجتماعــی و در جریان وقوع
سیل در شــهرهای اســتان فارس مانند
شــیراز و نورآباد همــکاران منطقه فارس
که در ایام نــوروز در حالــت آماده باش
بودند کمکرســانیهای الزم را برای رفع
آبگرفتگی ناشی از سیل انجام دادند.
آمادگی باالی شــرکت ملی پخش

فرآوردههای نفتی در بحران اخیر
در همیــن حــال ،ضریــب آمادگی
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در
بحران ســیل اخیر و تعطیــات نوروزی
 ۹۹.۸درصد اعالم شــد .ســیدمحمدرضا
موســویخواه ،مدیرعامل شــرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی گفت :خوشبختانه
ضریــب آمادگــی خوبی در تاسیســات،
انبارهای نفت ،مراکز سوختگیری هوایی،
مجاری عرضه و فروشندگیهای روستایی
به لحاظ خدماترســانی در بحران اخیر و

ایام تعطیالت نوروز برآورد شــده است که
این عدد نشــاندهنده آمادگی باالی این
شرکت برای خدماترسانی به کشور بوده
است .روزهای پرکار اروندان؛ از پشتیبانی
شادگان و خرمشهر تا حفظ استمرار تولید
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان این
روزها پرکارتر از همیشــه مشغول فعالیت
اســت و افزون بر وظایف جــاری که در
راس آن حفظ تولید قــرار دارد ،به عنوان
معین و پشــتیبان شهرستانهای شادگان
و خرمشــهر نیز فعالیت کــرده و فرآیند
تولید نفت را با وجود شــدت بارندگیها و
تبعات ناشی از آن ،بیوقفه ادامه میدهد.
شــرکت نفت و گاز ارونــدان که در مهار
و کنترل ســیالبی که از اواخر پارسال در
بخشهایی از اســتان خوزســتان به راه
افتاد ،نقش موثری داشت ،همچنان نیز به
عنوان معین شهرهای خرمشهر ،دارخوین
و شادگان فعالیت میکند.نخستین نشست
کمیته بحران شــرکت نفت و گاز اروندان
در ســال جدید ،پیش از آغاز بارندگیهای
سیلآســای مجدد در اســتان خوزستان،
بــه منظــور ارزیابی خطــرات احتمالی و
پیشبینی راهکارهــای مقابله با بحران و
شــرایط اضطراری و حفظ استمرار تولید
برگزار شــد و برگزاری جلسات این کمیته
تاکنون به طور مستمر ادامه دارد.
آمادهبــاش کامــل پایانههای نفتی
ایران برای کمک به سیلزدگان
مدیرعامل شــرکت پایانههای نفتی
ایران هم گفت :کارکنان این شــرکت با
تشــکیل کمیته بحران برای کمکرسانی
به آسیبدیدگان سیل ،به حالت آمادهباش
کامل درآمدند .عباس اســدروز در نشست
مدیریت بحران شــرکت پایانههای نفتی
ایران اظهار کرد :کمیته ارزیابی بحران در
شــرکت پایانههای نفتی ایران در مناطق
عملیاتی شــمال ،خارک و خوزستان برای
ادامه کمکرســانی به مناطق ســیلزده
تشکیل شــد.وی تصریح کرد :پایانههای
نفتــی ایران ضمن اعــام آمادگی کامل
نیروی انســانی خود برای خدمترســانی
به ســاکنان مناطق سیلزده همه امکانات
و تجهیــزات را برای امدادرســانی فراهم
ساخته است.
انتقال گاز در استانهای سیلزده پایدار
است

مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز
ایران هم از پایش مــداوم خطوط انتقال
گاز و ایســتگاههای تقویت فشــار گاز در
استانهای سیلزده خبر داد و گفت :هیچ
مشــکلی در روند انتقال و توزیع گاز وجود
ندارد .سعید توکلی در تشریح وضع شبکه
انتقال گاز کشــور در استانهای سیلزده
گفت :با گشــت و سرکشی که پس از هر
بارندگی و سیل در شبکه انتقال گاز کشور
انجام میشود و نیز همکاری شرکت انتقال
گاز ایران با ســتاد شرکت ملی گاز ایران،
مجموعه گازرسانی و دیسپچینگ ،تاکنون
هیچ مورد انفجار یا آتشسوزی در خطوط
فشار قوی انتقال گاز کشور رخ نداده است.
وی افزود :این سرکشــی بینظیر در مدت
زمان محدود ،نشاندهنده پایش ،نگهداری
و بهرهبرداری صحیح و همچنین واکنش
ســریع و اثربخش کارکنان شرکت انتقال
گاز در شرایط اضطراری است.
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اخبار گاز
دیدار نوروزی مدیرعامل و مدیران ارشد با
کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

در هفدهمین روز از بهار سال  98و طی سنوات گذشته با پیروری
از سنت زیبای دید و بازدید عید ،مدیرعامل به همراه جمعی از مدیران
ارشد با کارکنان روزکار شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در یک
فضای صمیمی دیدار کردند.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش
گاز شــهید هاشــمی نژاد ،در این دیدار مدیرعامل به همراه مسئولین
در جمع همکاران قرار گرفتند و آغاز ســال  1398را با شــور و شعف
بــه یادماندنی آغاز نمودند .طی آئین و یکی از ســنتهای دیرینه در
آغازین روزهای ســال جدید ،دیدار مدیران با کارکنان اســت که در
این مراســم مدیران عید نوروز و فرا رسیدن سال جدید را به کارکنان
شرکت تبریک عرض میکنند .در این مراسم مدیرعامل سالی سرشار
از نیکــی ،توأم با موفقیــت روز افزون ،بهروزی و ســامتی را برای
همکاران پرتالش در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از خداوند
متعال خواستار شد.

گازرسانی به  ۲۰۰روستای خراسان جنوبی
در سال ۹۷

عملیات گازرسانی به  ۲۰۰روستا ،پارسال در خراسان جنوبی اجرا
شد و تعداد روستاهای بهرهمند از گاز این استان به  ۴۹۲روستا رسید.
ســیدمحمود هاشــمی ،مدیرعامل شرکت گاز اســتان خراسان
جنوبی گفت :در ســال  ،۹۷افــزون بر ارائه خدمات به مشــترکان و
اســتمرار گازرسانی در سراسر استان ،با گازدار شدن  ۲۰۰روستا ،تعداد
روستاهای گازدار استان به  ۴۹۲روســتا رسید و با گازرسانی به چهار
شــهر ،همه شهرهای استان نیز زیر پوشــش گاز طبیعی قرار گرفت.
وی افزود :به موازات خدماترسانی در بخشهای شهری و روستایی،
گازرسانی به واحدهای صنعتی ،تولیدی و خدماتی نیز در برنامه شرکت
گاز اســتان خراسان جنوبی قرار داشت و اجرا شد ،به گونهای که ۴۹۷
واحد صنعتی ،خدماتی و تولیدی به شــبکه گاز طبیعی متصل شدند و
در این راســتا تعداد صنایع گازدار استان به یکهزار و پنج واحد افزایش
یافت.

پاالیشگاه گاز سرخونوقشم گواهینامه انطباق
معیار مصرف انرژی دریافت کرد

شــرکت پاالیش گاز سرخون و قشم موفق به دریافت گواهینامه
انطباق معیار مصرف انرژی بر اســاس اســتاندارد  14156-ISIRIدر
زمینه مدیریت انرژی شد.
به گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران،
محمدحســین نوروزی ،مدیرعامل این شــرکت در ایــن باره گفت:
گواهینامه رعایت معیار مصرف انرژی براساس استاندارد ایزو 14156
نیازمند برنامهریزی سیســتماتیک برای چگونگی اســتفاده صحیح و
منطقی از انرژی ،کاهش ضایعات و به حداقل رساندن هزینه آن بدون
تأثیر در کاهش کیفیت و کمیت محصوالت دریافت شــده است .وی
افزود :این موفقیت با همکاری همه ارکان ســازمانی به همراه رعایت
اصول سهگانه شــامل جلوگیری از اتالف ،نشــت و اسراف انرژی و
استفاده غیرمنطقی در شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم تجلی یافته
است.
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گاز

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
غایت صادرات گاز ایران چه باشد؟

جواد سلیمان پور

کارشناس حوزه صادرات گاز

احتمال قطــع واردات گاز ایران از ســوی عراق ضعیف
اســت اما عراق نباید غایت صادرات گاز ایران باشــد و باید به
بازار ســوریه ،کویــت و لبنان نیز وارد شــویم .در همین حال،
دربــاره امکان قطع واردات گاز ایران از ســوی عراق طی  ۲تا
 ۳ســال آینده بایستی توضیح داد :عراق میتواند با جمع آوری
گازهای همراه نفت خود بخشــی از نیاز خــود به گاز را تأمین
کند ،اما نکتهای که در این میان وجود دارد  ۵واحد جمع آوری
و پاالیش گاز عراق اســت که در حال احداث بود ،اما در نتیجه
حمله داعش این طرحها متوقف شــد کــه اکنون در حال احیا
است که بین  ۲تا  ۳ســال زمان میبرد .حجم گازهای همراه
نفت عراق پاسخگوی نیاز این کشور نیست و عراقیها تصمیم
دارنــد تولید نفت خود را تا ســال  ۲۰۲۵میالدی به  ۷میلیون
بشکه در روز برسانند .در صورتی که تولید نفت خود و در نتیجه
تولید گازهای همراه نفت را افزایش دهد ،باز هم نمیتوانند نیاز
کل کشور خود به صورت پایدار تأمین کنند چرا که عمده تولید
نفت عراق در جنوب این کشــور اســت .از سویی دیگر عمده
مصرف گاز عراق به منظور تولید برق و بخشی هم برای تزریق
به چاههای نفتی اســت .زیر ســاخت صنعت برق عراق از نظر
تولید و انتقال شــرایط مطلوبی ندارد .بنابراین حتی با استفاده
از گازهای همراه نفت خود که عمده آن در جنوب این کشــور
متمرکز بوده ،باز هم به واردات گاز و برق از ایران نیازمند است.
چرا عراق به گاز ایران نیاز دارد؟

ما میتوانیم مشــروط به اســتفاده از گاز ایران ،اقدام به
ســاخت نیروگاه در بخشهای مختلف این کشور کنیم و نباید
هدف نهایی خــود را بازار گاز عراق قــرار دهیم ،بلکه باید در
نظر داشته باشــیم که عراق گلوگاهی است برای دسترسی به
بازار گازی ســوریه ،لبنان و کویت .بــه ویژه کویت که از نظر
فاصلــه مکانی اختالف چندانی با ایران نــدارد .ایران میتواند
چه به صورت مســتقیم و چه به صورت سوآپ وارد بازار گازی
کویت شود چرا که این کشــور فقط منابع نفتی در اختیار دارد
و به دلیل مصرف برق بــاال ،نیاز به گاز باالیی نیز دارد .اینکه
گفته میشــود عراق میتواند گاز مایع ( )LNGرا جایگزین گاز
دریافتی از ایران کند ،صحیح نیســت چرا کــه آالن جی گاز
گرانی است و استفاده آن برای نیروگاه هزینه باالیی در بر دارد
و از ســویی دیگر بارگیری محدودی دارد که نیاز به تجهیزات
و بندرگاههایــی دارد تا بتوان گاز مایــع را تبدیل کرده و مورد
اســتفاده قرار داد که عراق فاقد آن است و از سویی با توجه به
گستردگی جغرافیایی عراق ،توزیع چنین گاز گرانی بعید و تقریب ًا
غیرممکن به نظر میرسد.
باید خودمان را اثبات کنیم

روش دیگــر تأمین برق مورد نیــاز عراق ،دریافت برق از
عربســتان است .کشــوری که خود برای تولید برق از سوخت
مایع اســتفاده میکند و همین امــر موجب افزایش قیمت برق
تولیدی عربستان نسبت به تولید برق از سوخت گازی میشود
که انتقال آن عــاوه بر گرانی نمیتواند پایدار باشــد چرا که
نیاز عربســتان به برق نیز میزان کمی نیست .به طور کلی بازار
گازی کشــورهای حاشیه خلیج فارس برای ایران جذاب است،
چرا که اغلب این کشــورها به جز قطر فاقد منابع گازی هستند
و از طرفی به دلیل نوع آب و هوا نیاز گستردهای به برق دارند.
با وجود اینکه قطر از طریق خــط لوله اقدام به صادرات گاز و
آالن جی به امارات میکند اما این کشور برای تأمین نیازهای
خود به گاز نیاز دارد .در این بین ایران باید دو نکته را در بخش
صادرات گاز سرلوحه قرار دهد؛ نخست اینکه باید در این حوزه
عالوه بر استمرار ،انعطاف داشت و دیگر اینکه خود را به عنوان
تأمین کننده پایدار اثبات کنید.

بررســیها نشــان
میدهــد گاز ماننــد نفت
تحریمپذیر نیست و ایران
با دارا بــودن حجم قابل
توجهی گاز در داخل کشور
میتواند صــادرات گاز را
نرسیقربان
جایگزین صــادرات نفت
تحلیلگرانرژی
کنــد .بر اســاس گزارش
شــرکت بریتیش پترولیوم ایران از لحاظ حجم ذخایر گاز با دارا
بودن  ۲۰۰ ,۳۳تریلیون مترمکعب گاز پس از روسیه در مقام دوم
جهان قرار دارد و ســهمی معادل  ۱۷.۲درصد از ذخایر گازی را
به خود اختصاص داده است .این در حالی است که ایران با تولید
ساالنه  ۲۲۳میلیارد و  ۹۰۰میلیون مترمکعب گاز پس از آمریکا
و روسیه در رتبه سوم کشورهای تولیدکننده گاز جهان قرار دارد
و در این زمینه سهم  ۱ ,۶درصدی را از آن خود کرده است .اما
بررسی وضعیت صادرات گاز ایران نشان میدهد صادرات روزانه
 ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه هدفگذاری
شده که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران ،کشورهای همسایه
اســت .صادرات گاز ایران تاکنون به کشــورهای ترکیه ،عراق،
ارمنستان ،آذربایجان و نخجوان انجام شده است .قرارداد با این
کشــورها گاهی در قالب قراردادهای درازمدت ،گاهی در قالب
قراردادهای کوتاهمدت ســوآپ و بعض ًا در قالب تهاتر برق و گاز
امضا شده است.
ترکیه به عنوان بزرگترین مشــتری گاز طبیعی ایران در

خانواده صنعت گاز در کنار مردم؛

پایبندی شرکت ملی گاز ایران در اجرای مسئولیتهای اجتماعی
آغاز بارش باران در روزهای پایانی
سال  ،1397شوق رسیدن بهار را در دل
مردم دوچندان میکرد و نویدبخش سالی
سرشــار از برکت بهویژه برای کشاورزان
بود ،اما شــدت گرفتن میزان بارش باران
بهویــژه آن هنگام که تبدیل به ســیالبی
گلآلود در اســتانهای مختلف کشور شد،
شوقها را به ترس و وحشت تبدیل کرد.
آرامش از میان هموطنــان رفت ،خانهها
ویران و معابر مســدود شــدند ،سدهای
عظیم گنجایش خود را به انتها رســاندند
و سرریز شــدند و اینچنین ،سال  98کام
ایرانیان از گلســتان گرفته تا سایهســار
جنگلهای انبــوه مازندران ،لرســتان و
کوچهپسکوچههای خوزستان تلخ شد.

ایــران ،مــدام و مدام ســیاهپوش
میشــود .یک روز آتشنشانان غیورمان
در هیاهوی شعلههای چهارراه استانبول
میســوزند .یک روز ســانچی در غربت
آتــش میگیرد .یــک روز کرمانشــاه
میلرزد و فرو میریــزد .یک روز حمله
تروریســتی ،یک روز خشکســالی ،یک
روز سیل  . ...ســردرگم میشویم میان
ایــن همه حادثه که هــر کدامش برای
ســاختن خاطرهای زهرآگیــن در ذهن
چندساله یک ملت کافی است .مدیریت
بحــران ،مقاومت ســاختمانها ،امداد و
نجات ،نیروهای نظامی ،همیاری مردم،
نوعدوستی ،امدادرسانی سایر کشورها و
بســیاری موارد دیگر در هر کدام از این
حوادث دوباره و دوباره آزموده میشوند.
یکی قبول و یکی مردود .ســازمانهای
ارائهدهنده خدمات دائمی به مردم مانند
آب ،برق ،مخابرات ،شــرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی و شــرکت ملی گاز
ایران نیز در زمره نهادهایی هســتند که
تا زمــان ارائه بهموقع خدمات ،کســی
حواسش پی انجام وظیفه دقیق و سریع
آنها نیست و خدا نرساند آن لحظه را که
برقها برود یا گاز خانههایی که ســالم
ماندهاند قطع شود .وقوع حوادث طبیعی،
غیــر از آنکه بال اســت و عمق جان را
میسوزاند ،اما میدانی برای راستیآزمایی
ادعاهــای پیــش از وقوع حادثــه نیز
محســوب میشــود .زمانی که در اخبار
صحبت از اســتاندارد بــودن تجهیزات،
رعایت اصول ایمنــی و اچاسیی ،دقت
در ســاخت و نصب تاسیســات و  ...به
میــان میآید کســی نمیدانــد که آیا
بهراستی همه آنچه گفته میشود رعایت
شــده اســت یا خیر؟! اما در زمان وقوع
حادثه ،باید به نحــوه عملکرد کارکنان
شــرکتهای خدماترســانی ،مدیریت
بحــران و کیفیــت و ایمنــی تجهیزات
و تاسیســات پی برد .شــرکت ملی گاز

ایران به گفته کســانی که با موضوع گاز
سروکار دارند در زمره سازمانهایی است
که تاکنــون از نمره قبولــی در کارنامه
عملکرد خود برخوردار بوده است .سرعت
عمل کارکنان شــرکتهای گاز استانی
در نخســتین لحظات وقوع حوادث برای
مدیریت شــبکههای گاز درون شهری و
درون روستایی ،اجرای عملیات نشتیابی
سریع و شــبانهروزی ،همکاری با سایر
نهادهــا بــرای جمــعآوری کمکهای
مردمی و توزیع میان افراد آســیبدیده
و بســیاری اقدامهای دیگر نشاندهنده
تعهد و اخــاق گرایی نیروی انســانی
شــرکت ملی گاز ایران اســت .مقاومت
لولههای انتقال گاز و ایستگاههای تقویت
فشار گاز در نقاط مختلف کشور ،هنگام
وقوع حــوادث به گونــهای که کمترین
آســیب را از بالیای طبیعــی میبینند از
دیگر موارد قابل عنــوان در صنعت گاز
اســت .بخشــی که کیفیت و استاندارد
بودن خود را در ســختترین شرایط به
رخ میکشــد و اوج آسیبها گاهی تنها
به نشــت گازی که بالفاصله در کنترل
کارشناسان انتقال گاز در میآید ،خالصه
میشــود .همانطور که ســعید توکلی،
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران نیز در
ایام نوروز امسال ،از مهار سریع نشت گاز
خط لولــه خرمآباد که در اثر رانش زمین
رخ داده بود سخن گفت و توضیح داد که
نشت گاز این خط موجب قطع گاز هیچ
مصرف کنندهای نشد .به گفته او ،مناطق
دهگانه انتقال گاز از نخســتین ســاعات
آغاز بارندگی و ســیالب ،همه تاسیسات
و ایســتگاههای انتقال گاز را به صورت
لحظهای کنترل میکنند و خطری متوجه
این تاسیسات نیســت .با توجه به آنکه
گاز طبیعــی ،بیش از  70درصد از ســبد
انرژی کشــور را به خود اختصاص داده

سرعت عمل کارکنان شرکتهای
گاز استانی در نخستین لحظات
وقوع حوادث برای مدیریت
شبکههای گاز درون شهری و درون
روستایی ،اجرای عملیات نشتیابی
سریع و شبانهروزی ،همکاری
با سایر نهادها برای جمعآوری
کمکهای مردمی و توزیع میان
افراد آسیبدیده و بسیاری
اقدامهای دیگر نشاندهنده تعهد و
اخالق گرایی نیروی انسانی شرکت
ملی گاز ایران است

است حفاظت و حراســت از داراییهای
صنعت گاز از اهمیــت ویژهای برخوردار
است ،چه در زمان ساخت و چه در دوران
بهرهبرداری .به همین ســبب در صورتی
که هر گونه تهدیــدی متوجه خطوط و
تاسیسات گازی شــود بالفاصله نسبت
به مدیریــت و رفع آن اقدام میشــود.
ستاد بحران شــرکت ملی گاز ایران نیز
از نخستین ســاعات وقوع هر حادثهای
وارد صحنه میشــود .گروههای ارزیابی
عملیاتی و امدادرســانی با دریافت شرح
وظایف دقیق تشکیل میشود تا در کنار
حضور میدانی مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران و مدیران گازرســانی ،انتقال گاز،
ستادی و عملیاتی کار خود را آغاز کنند.
همانطــور که در حادثه اخیــر نیز از 27
اسفندماه  97تاکنون در حالت آمادهباش
قــرار دارند و بــه یاری مــردم مناطق
سیلزده شــتافتهاند .حسن منتظرتربتی،
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران نیز در
گفتوگو با شــانا ،تجهیزات صنعت گاز
را از سطح مطلوب اســتاندارد برخوردار

دانست و اعالم کرد که هماهنگی بسیار
مناســبی بین همــکاران صنعت گاز در
پاالیشگاهها ،ایستگاههای تقویت فشار،
شــبکههای توزیع گاز و شرکتهای گاز
اســتانی برقرار اســت .بر اساس اعالم
شــرکت ملــی گاز ایران ،شــبکههای
گازرسانی جز در مواردی معدود به سبب
شدت سیالب ،آســیب ندیدهاند .یکی از
خطوط گاز در قائمشــهر دچار مشــکل
شد که برای جلوگیری از حوادث ثانویه،
گاز  53روســتا قطع ،اما در کمتر از 24
ساعت گاز روستاها وصل شد .نشت خط
انتقــال گاز خرم آباد نیــز در کوتاهترین
زمان رفع و وارد مدار شد .استان لرستان
نیز از گزند آسیب ســیل در امان نماند.
خط لوله  ۱۰اینچ شــبکه گازرسانی شهر
معموالن به سبب بارندگی شدید و وقوع
ســیالب دچار آسیب شد ،به همین دلیل
شیر گاز ورودی این شهر بالفاصله بسته
شد .قطعی گاز در شهر معموالن به دلیل
تخلیه کامل شــهر و ایجاد شرایط ایمن
برای هموطنان بود .بــا فروکش کردن
آب ،گاز مناطق شرقی پلدختر ،معموالن،
چگنی و دوره وصل شــد .پس از آن نیز
نوبت روستاهای این مناطق با چند هزار
مشــترک بود که یکی پــس از دیگری
دوباره از نعمــت گاز برخوردار شــدند.
همچنین مناطــق غربی پلدختر نیز پس
از انجام عملیات نشتیابی به شبکه گاز
طبیعی متصل شدند.
پایبندی شرکت ملی گاز ایران در اجرای
مسئولیتهایاجتماعی

بر اساس نشستهای برگزار شده
در ستاد بحران وزارت کشور و درخواست
این ســتاد از وزیر نفت مبنی بر دریافت
لولههــای گاز در قطرهای مختلف برای
عبــور دادن جریان آب ،مطابق دســتور
وزیر نفت و نیز مدیرعامل شــرکت ملی

ضرورت توجه به صادرات گاز در شرایط تحریم

نظر گرفته شــد .قرارداد  ۲۵ساله صادرات گاز ایران و ترکیه ،در
سال  ۱۳۷۴امضا و از سال  ۱۳۸۱صادرات گاز ایران به این کشور
آغاز شــد .قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنســتان نیز با هدف
تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن ،ارمنستان در ازای هر
مترمکعب گاز ۳ ،کیلووات ساعت برق به ایران تحویل میدهد.
عراق نیز گاز را بــرای دو مقصد بغداد و بصره دریافت میکند.
آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران هستند .پنج
کشور دنیا در حالی میزبان گاز ایران هستند که هدف ایران این
است که ســهم خود را از بازار جهانی گاز به  ۱۰درصد برساند،
بنابراین انتظار میرود حجم صادرات و همچنین تعداد مشتریان
خود را افزایش دهد .بر این اساس ،یکی از قدیمیترین مذاکرات
ایــران برای صادرات گاز ،مذاکره با امارات متحده عربی بود که
از ســال  ۱۳۷۶آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد
کرسنت در سال  ۱۳۸۱منجر شــد .طبق این قرارداد با ساخت
خط لولهای از میدان سلمان به امارات مقرر شد گازهای همراه
میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰
میلیون فوت مکعب در روز صادر شــود که این قرارداد اجرایی
نشــد .البته ایران ،سال گذشته بعد از گذشــت حدود  ۱۵سال
آمادگی خود را برای احیای این قرارداد اعالم کرد و بیژن زنگنه
 وزیر نفت  -در یکی از اظهارنظرهای خود در تابســتان سالگذشته ،از اعالم رسمی ایران به شرکت کرسنت پترولیوم ،برای

از ســرگیری مجدد صادرات خبر داد .البته این پرونده مسکوت
مانده و اطالعات جدیدی از مذاکرات اعالم نشده است .پرونده
دیگر ،مذاکره با کشــور کویت بوده که از سال  ۱۳۸۱آغاز شد.
در این راستا ،دو تفاهمنامه تا  ۹آذرماه سال  ،۱۳۸۲امضا شد که
طبق آن باید از سال  ۲۰۰۵ساالنه حداقل سه میلیارد مترمکعب
گاز به کویت صادر میشد .این تفاهمنامه تاکنون اجرایی نشده
است .البته حمیدرضا عراقی ،مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز
ایران در اواســط زمستان ،سال  ۱۳۹۶در آخرین نشست خبری
خود دلیل تعویق صادرات گاز به کویت را مسائل سیاسی دانست
و توضیح داد :ایران و کویت ،برای صادرات گاز از ایران به کویت
در چند سال گذشته مذاکرات خوبی داشتهاند .کویت به گاز ایران
نیــاز دارد اما زمانی که مذاکــرات به خوبی پیش میرفت ،یک
نفر از دیوار سفارت عربســتان سعودی باال رفت و پل ارتباطی
قطع شد .هر وقت مسائل سیاسی حل شد ،میتوانیم گاز صادر
کنیم .دو ســال بعد از آغاز مذاکرات با کویت برای صادرات گاز،
توافقنامه صادرات گاز از ایران به عمان در  ۲۵اســفندماه سال
 ۱۳۸۳امضاء شــد .طبق این قرارداد  ۲۵ســاله صادرات گاز به
عمان باید تا ســال  ۲۰۰۸با  ۳۰میلیــون مترمکعب آغاز و در
ســال  ۲۰۱۲به  ۷۰میلیون مترمکعب میرسید ،اما این قرارداد
نیز تاکنون اجرا نشــده است .این در حالی است که طبق گفته
مسئوالن ،قرار بود صادرات گاز به عمان ،از سال  ۱۳۹۷و با ۱۰

میلیــون مترمکعب در روز آغاز شــود ،ادعایی که علی کاردر -
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران  -آن را تقریب ًا غیرممکن
دانســت .یکی دیگر از مذاکرات گازی ایران با بحرین بود که از
ســال  ۱۳۸۶آغاز شد .بحرین خواستار خرید روزانه یک میلیارد
مترمکعب گاز از ایران بــود ،اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه
نرســیده است .صادرات گاز به پاکستان و پس از آن به هند نیز
تحت عنوان خط لوله صلح سالهاست که میان ایران و پاکستان
مطرح شــده است .ایران با این هدف ،خط هفتم سراسری را با
قطر  ۵۶اینچ از عســلویه به سوی سیستان و بلوچستان کشید.
اگرچه گازرســانی به مناطق جنوب و جنوب شرق کشور از این
خط انجام میشــود ،اما هدف اصلی صادرات گاز به پاکســتان
بود .بــا این وجود ،هنوز این موضوع بــه مرحله اجرا در نیامده
اســت .البته ایران برای این پروژه ،بارها اعالم آمادگی کرده و
طرف پاکستانی پای تعهدات خود نایستاده است .در این راستا،
حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نخستین
نشســت خبری خود در این باره گفته بود :زیرســاختها برای
صادرات گاز به پاکســتان مهیاست و ما آماده انتقال گاز به این
کشوریم؛ پاکســتان باید در این باره تصمیم بگیرد .ایران فع ً
ال
برنامهای برای مشارکت در فراهم کردن زیرساختها در بخش
پاکســتانی خط لوله آیپی ندارد و امیدواریم بخش خصوصی
پاکستان در این حوزه سرمایهگذاری کند .توسعه مخازن گازی

گاز ایران  700متــر لولههای فلزی گاز
در قطرهای  ۳۰اینچ ۴۰ ،اینچ و  ۱۲اینچ
در اختیار اســتانداری استان گلستان قرار
گرفتند که از آنها برای عبور دادن حجم
وسیع آب از زیر جادهها یا از معابر استفاده
میشــود .خطوط لوله فشار قوی گاز به
صورت  ۶متری و  ۲تایی در کنار هم قرار
میگیرند تا در زیر مســیلها واقع شوند
و آب را عبور دهند .ارســال این خطوط
بهعهده شــرکت انتقال گاز و منطقه ۹
عملیات انتقال گاز قرار گرفت .افزون بر
این ۳۰۰ ،متر خط لوله  ۱۲اینچ دیگر نیز
از سوی شرکت انتقال گاز استان گلستان
برای ساخته شدن پل و عبور دادن آب به
استانداری گلستان تحویل داده شد .بخش
دیگری از همکاری صنعت گاز کشــور
برای استانهای آسیبدیده ،تجهیزات و
امکاناتی اســت که از سوی شرکت گاز
استان گلستان در ابتدای زمان وقوع سیل
در اختیار اســتانداری و فرمانداری قرار
گرفت .اســتفاده از ماشینآالت سنگین
و ســبک و بیل مکانیکی برای الیروبی
از جمله این تجهیزات است .بهرهمندی
از نیروی انســانی بهویــژه در مازندران،
گلســتان و آققال از سوی شرکت گاز و
ناحیه گاز این مناطق نیز بخش دیگری
از کمکهای شــرکت ملــی گاز ایران
برای هموطنان مناطق ســیلزده است،
همچنیــن فرمانداری گلســتان به دلیل
اعتماد به شــرکت گاز این اســتان این
مجموعه را مرکز جمعآوری کمکهای
مردمی قرار داد و کارکنان شــرکتهای
گاز گلســتان و مازندران ،افزون بر انجام
وظایف خود به توزیع کمکهای مردمی
نیز پرداختهاند .تاکنون حدود  10کامیون
امکانات و مواد غذایی شامل کنسرو مواد
غذایی ،آب معدنی ،لوازم بهداشــتی و ...
از سوی همکاران صنعت گاز جمعآوری
و به مردم مناطق ســیلزده تحویل داده
شده اســت .وزارت نفت و شرکتهای
زیرمجموعه آن ،بهویژه شرکتهایی که
به طور مستقیم با آسایش و زندگی مردم
در ارتباط هســتند در هیچ کدام از دوران
سخت ،خود را محدود به وظایف معمول
نکردهاند ،بلکه پا را فراتر گذاشته و همه
توان خود را برای برداشتن باری از دوش
آنان که آســیب دیدهاند به کار گرفتهاند.
سوخترسانی ســریع و بهموقع به همه
فرودگاهها و جایگاههای عرضه سوخت
سراسر کشــور تا چندین برابر همیشه و
دقــت و پایداری در گازرســانی مداوم و
ایمن به مشترکان در کنار رفع سریع هر
گونه نقص و مشکل ،نشاندهنده تالش
مجموعه صنعت نفت و صنعت گاز برای
بودن در کنار مردم است.

در حالــی صورت میگیرد که کارشناســان بر ایــن باورند که
هرچقدر بتوانیم بیشــتر خودمان را در تجارت جهانی گاز درگیر
کنیم از نظر توان سیاسی و اقتصادی به نفع کشور است .حال در
روزهایی که آمریکا باز هم با تحریم نفت ایران را اشــاره گرفته
است و حتی برخی کارشناسان پیشبینی میکنند صادرات نفت
ایران تا  ۸۰۰هزار بشکه هم کاهش یابد ایران میتواند با توسعه
صادرات گاز جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند؛ زیرابه
گفته غالمرضا منوچهری  -معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی
نفت در امور مهندسی و توسعه  -صادرات گاز شامل تحریمهای
نفتی نمیشــود زیرا صادرات به صورت خط لوله است و آالن
جی نیســت و فرآیند آن به روابط دو کشور بستگی دارد .بر ای
اساس ،ایران پتانســیل خوبی برای صادرات گاز دارد ،صادرات
گاز مشابه صادرات نفت نیست که بالفاصله بعد از تولید توسط
نفتکشها منتقل شــود .صادرات گاز مستلزم احداث خطوط
انتقال و یا مایع کردن گاز برای حمل با کشــتی اســت که این
مسائل نیازمند چندین سال مذاکره و سرمایهگذاری است .یکی
از مشکالتی که تاکنون سر راه صادرات گاز وجود داشت ،این بود
که خریداران میگفتند ایران نمیتواند در فصل زمستان فرآیند
صادرات گاز را بدون خلل انجــام دهد و در همه قراردادها این
موضوع ذکر میشد که شرکت ملی گاز تأمین بدون مشکل گاز
را در فصل زمستان به صورت قطعی تعهد نمیکرد .ایران اکنون
با توســعه فازهای پارس جنوبی ،کمبودی در داخل ندارد و نیاز
همه بخشها و صنایع به گاز تأمین شده است ،گاز مازاد میتواند
برای صادرات اختصاص یابد.

پرتوشیمی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

وزیر نفت در دیدار با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس مژده داد؛

تحول بزرگ در صنعت پتروشیمی کشور در دو سال آینده
وزیر نفــت از تحــول بزرگی در

ما توانایی صادرات نفت به

صنعت پتروشــیمی کشــور در دو سال

مقدار پیش از خروج آمریکا

آینــده خبر داد و گفت :بر اســاس این

از برجام و آغاز تحریمهای

تحول ،تولید صنایع پتروشــیمی ایران
از لحاظ وزنی نزدیک به دو برابر خواهد

واشنگتن را برخالف عدهای

شد.

بیژن زنگنه وزیــر نفت در دیدار
با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس
شورای اســامی در ساختمان مرکزی
شــرکت ملی گاز ایران اظهار کرد۹۷ :
ســال خوبی برای صنعت نفت بود .در
این ســال برای نخســتین بار با وجود
افزایش جمعیت زیر پوشش گازرسانی
هیچ محدودیتی حتی در بخش صنعتی
و نیروگاهی اعمال نشد .کار بزرگی بود
که از ســوی شــرکت ملی نفت ایران
و شــرکت ملی گاز ایران انجام شــد.
وی با بیان اینکه هــم اکنون بیش از
 ۹۲درصد جمعیت کل کشــور بهطور
مســتقیم از نعمت گاز بهرهمند هستند،
یادآور شــد :بیش از  ۹۹درصد جمعیت
شــهری و  ۸۰درصد جمعیت روستایی
هم اکنون از نعمت گاز برخورداند؛ البته
در این بخش شاهد نبود تعادل هستیم.
کرمــان ،خراســان جنوبی ،خراســان
رضــوی ،آذربایجان غربــی اندکی از
بقیه اســتانها عقب هستند .وزیر نفت
افزود :صــادرات فرآوردههای نفتی با
تالش شبانهروزی همکارانمان شرایط
مطلوبــی دارد ،البته برخی مشــکالت
وجود دارد که الینحل نیست.
مشکل کنونی صادرات نفت سیاسی و
امنیتی است؛ نه عملیاتی

وزیر نفت ،صادرات نفت و میعانات
گازی را به دلیــل تحریم آمریکا یکی
از مشــکالت وزارت نفت عنوان کرد و
افزود :تالشمان این است هیچ رقمی از
صادرات نفــت و میعانات گازی عنوان
نشود و تاکنون نیز در این زمینه موفق

که عنوان میکنند به دلیل

ناکارآمدی نداریم ،داریم.

مشکل کنونی صادرات نفت
سیاسی و امنیتی است ،نه
عملیاتی.

تاکنون فرد یا سازمانی در

بخش تهاتر نفت با کاال وارد
نشده است .دریافت پول

نفت برای ما بسیار مهم است
و باید نسبت به پرداخت آن
مطمئن شویم تا مشکالت
همانند بابک زنجانی بار
دیگر تکرار نشود

بودیــم؛ اعالم رقم صــادرات نفت
سبب سوء اســتفاده دشمنان میشود.
وی تاکیــد کرد :مــا توانایی صادرات
نفــت به مقدار پیش از خروج آمریکا از
برجام و آغاز تحریمهای واشــنگتن را
برخالف عدهای که عنوان میکنند به
دلیل ناکارآمدی نداریم ،داریم .مشکل
کنونی صادرات نفت سیاسی و امنیتی
است ،نه عملیاتی.

همه راههای فروش نفت را آزمایش
کردیم

وزیــر نفت بــا بیــان اینکه هم
اکنون بخشــی از میعانــات گازی در
اختیار پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس
قــرار میگیرد و مشــکالت صادرات
این بخش کمی برطرف شــده است،
افــزود :همه راههای فــروش نفت از
بورس انرژی گرفته تا تهاتر را آزمایش
کردیم و با هر فردی یا ســازمانی که
خواســتار خرید نفت ایران باشــد نیز
مذاکــره کردیم و بهتازگــی نیز اعالم
کردم صورتجلســه ایــن مذاکرات نیز
امضــا شــود .وی ادامــه داد :تاکنون
فرد یا ســازمانی در بخش تهاتر نفت
با کاال وارد نشــده است .دریافت پول
نفت برای ما بســیار مهم است و باید
نســبت به پرداخت آن مطمئن شویم
تا مشــکالت همانند بابک زنجانی بار
دیگر تکرار نشــود .زنگنه درباره سیل
هم که نگرانی برخی نمایندگان بود ،با
بیان اینکه بخش زیادی از سیل مربوط
به مناطق نفتخیز خوزســتان اســت،

افزود :توصیه خــود را در این زمینه به
همه شــرکتهای تابعــه وزارت نفت
اعالم و تاکید کردم آســیب هموطنان
عزیز در مناطق سیلزده ایجاب میکند
که همــه نیروهــا و تجهیزات صنعت
نفــت همچنان با هماهنگــی کامل با
ستاد فرماندهی مدیریت بحران ،برای
یاریرســانی و ارائه خدمات به مردم،
حضوری فعال داشــته باشــند تا مردم
هرچه ســریعتر به خانه و زندگیشان
برگردند.
تولید صنایع پتروشیمی از لحاظ وزنی
نزدیک به دو برابر خواهد شد

وزیرنفت به شــعار امسال (رونق
تولید) اشاره کرد و افزود :امسال میتوان
بخش عمدهای از سفره پارس جنوبی را
جمع کرد ،مشکالتی را که در پاالیشگاه
فاز  ۱۴اســت باید حل کنیم و بقیه نیز
امسال جمع میشــود .افزون بر این ،در
زمینه طرحهای نفتی نیز ما نخســتین
اوراق مشارکت را به ارزش  3هزار میلیارد
تومــان فروختیم که با هدف آغاز به کار
سریعتر پیمانکاران است و این اقدام در

مناطقی که سیل رخ نداده با سرعت
بیشــتری انجام میشود .وی با تاکید بر
اینکه شــرکت ملی گاز ایران نیز امسال
باید گازرسانی بهویژه در بخش روستایی
را با قدرت و شــدت بیشتری ادامه دهد
از تحول بزرگی در صنعت پتروشــیمی
کشور در دو سال آینده خبر داد و گفت:
بر اســاس ایــن تحول ،تولیــد صنایع
پتروشیمی ایران از لحاظ وزنی نزدیک به
دو برابر خواهد شد که در میان طرحهای
نیمهتمام خوراک پتروشیمیها ،کار بسیار
بزرگی اســت؛ از امسال مقدار خوراک از
مصرف بیشتر میشود.
امسال نیز در پی افزایش ظرفیت
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هستیم

زنگنه با ارائــه توضیحاتی درباره
صنعت پاالیش نفت ،به توسعه فازهای
پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج
فارس در ســال  ۹۷اشاره کرد و گفت:
امســال نیز در پی افزایــش ظرفیت
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس هستیم.
وزیر نفت در پایان گفت :پارسال ،سال
سختی برای کشــور بود که به خوبی
گذشــت .امسال هم سال سختی است
و انشاء اهلل بتوانیم بهخوبی از آن عبور
کنیم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم:

استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی اولویت پتروشیمی جم است

مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی جم

گفت :تالش میشود طرح ABS & Rubber
شرکت پتروشیمی جم با استفاده حداکثری از
توان سازندگان ایرانی به بهرهبرداری برسد.

حسین میرافضلی در دیدار نوروزی با
مدیران و کارکنان این شرکت ،مهمترین
ماموریتها و اهداف پتروشــیمی جم در
ســال  ۹۸را تشریح کرد و گفت :براساس
برنامــه زمانبندی ،پیشبینی میشــود
طــرح  ABS & Rubberپتروشــیمی
جم تا شــهریورماه امسال تکمیل شود و
در مــدار تولید و بهرهبــرداری قرار گیرد.
وی بــا اعالم اینکه همزمــان با افزایش
تحریمها و محدودیتها ،استفاده از توان
و ظرفیت ســازندگان و صنعتگران ایرانی
امسال در اولویت قرار گرفته است ،از آغاز
عملیــات اجرایی نخســتین طرح PDH/
 PPدر عســلویه با هدف تکمیل زنجیره

ارزش پروپان بهعنوان یکی از برنامههای
اولویتدار پتروشیمی جم در سال  ۹۸نام
برد و تصریح کرد :هماکنون مطالعات پایه
و مهندســی این طرح انجام شده ،زمین
برای ســاخت پروژه تأمیــن و بهزودی
عملیات اجرایی و انتخــاب پیمانکار این
طرح آغاز خواهد شــد .مدیرعامل شرکت
پتروشــیمی جم عنوان کــرد :تاپکو با در
اختیار داشــتن سه شــرکت زیرمجموعه
بهویژه دو شرکت فعال در صنایع تکمیلی
و پاییندســتی پتروشــیمی به هلدینگ
تبدیل شــده و مهمتریــن مأموریت این
هلدینــگ تکمیل زنجیرههــای ارزش و
تولید محصــوالت ارزشــمند در صنعت
پتروشــیمی اســت .میرافضلی از انجام
پروژه تعمیرات پتروشیمی جم در سال ۹۷
بهعنوان یکــی از بزرگترین پروژههای
تعمیــرات و نگهــداری در تاریخ صنعت

پتروشیمی کشور یاد کرد و گفت :در این
پروژه همه واحدهای تولیدی و فرآیندی
تعمیر اساســی شــدند و بدون حادثه این
پــروژه تکمیل و اهداف اجــرای آن نیز
بهطور کامل تحقق یافته است .مدیرعامل
شرکت پتروشــیمی جم با اشاره به انجام

پــروژه گســترده تعمیراتــی در اوج آغاز
تحریمهــا افزود :با پایــان تعمیرات ،هم
اکنــون وضع تولیــد در تمامی واحدهای
فرآیندی پتروشــیمی جم رضایتبخش
اســت و در این پروژه افــزون بر تعمیر
واحدها ،تعویض تیپ مشــعل ،اصالح و

افزایش ظرفیت واحد الفین ،بازســازی و
نوسازی لولههای  GRPدر دستورکار قرار
گرفــت .میر افضلی با اشــاره به افزایش
ظرفیت تولید اتیلن نخســتین کوره واحد
الفین پتروشیمی جم در سال  ،۹۷تصریح
کرد :با اجرای این پــروژه ظرفیت تولید
اتیلــن حدود  ۱۵درصــد افزایش یافت و
عملیــات افزایش ظرفیــت دیگر کورهها
نیز در ســال  ۹۸با تــوان و دانش داخلی
در دســتور کار قرار گرفت .وی از افزایش
ظرفیت مصرف و دریافت  C۳+بهعنوان
یکی دیگر از برنامههای به نتیجه رسیده
پتروشیمی جم در سال  ۹۷نام برد و عنوان
کــرد :امیدواریم امســال در کنار تحقق
اهداف و برنامههای تولید ،کاهش ریسک
تولید در مجتمعهای پتروشیمی همجوار
با دریافت بیشتر  ،C۳+زمینه برای تولید
محصوالت ارزشمند فراهم شود.

شرکت شیمی تکس آریا سودآور شد
شرکت شیمی تکس آریا به عنوان تنها واحد تولید
کننده  MEKدر کشور توانست به اهداف درآمدی خود در
پایان سال  ۹۷دست یابد و به سوددهی برسد.

بــه گزارش دانش نفت به نقــل از روابط عمومی
شرکت شــیمی بافت ،مهندس شمس مدیر عامل این
شرکت اظهار داشــت :با برنامه ریزیهای انجام شده،
و تالش همه پرسنل شرکت شیمی تکس ،این شرکت
که از ابتدای راه اندازی بدلیل مشــکالت ســاختاری و
موانع خــاص در تولیــد و فروش محصــول در میان
شرکتهای ضررده قرار داشت ،توانست با اصالح ساختار
تولید و مالی خود اعم از کاهش هزینهها ،اصالح بهای
تمام شده ،افزایش قیمت محصول تولید شده ،در پایان

ســال  ۹۷به سود دهی رســیده و در وضعیت مطلوبی
قرار بگیرد .محســن شــمس ادامه داد :فروش شرکت
شــیمی تکس آریا در سال  ۹۷از مرز  ۵۰۰میلیارد ریال
گذشــت و رکورد بی نظیری در فروش مقداری و ریالی
 MEKبه ثبت رســید بطوریکه این رقم نسبت به مدت
مشــابه سال قبل آن  ۳۰۰درصد افزایش داشته است و
تمامی آن صرف نیاز کارخانجات داخلی بوده است .وی
تصریــح نمود :ثبات در تولید و بهینه ســازی داراییها
اولویت نخســت شرکت در ســال  ۹۸است و به دنبال
تقویت برند شــرکت شیمی تکس آریا با هدف افزایش
ســطح تولید  MEKبا کیفیت و مناسب جهت رقابت در
بازارهای خارجی هستیم .شــمس با بیان اینکه توسعه

پایدار نیازمند نگاه بلندمدت میباشد افزود :تمام تالش
ما اینست در سال جدید که از سوی مقام معظم رهبری
به شــعار”رونق تولید” نامگذاری شده است ،با تعریف
پروژههایی جدید به تولید مســتمر رسیده و روند روبه
رشــد خود را حفظ نماییــم .وی تأکید کرده :مهمترین
هدف این شرکت بعنوان تنها واحد تولید کننده  MEKدر
کشور این است که صد در صد نیاز  MEKشرکتهای
داخلی را بصورت کامل تأمین نموده لذا اخذ مجوز گرید
دارویی نیز از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است
تا دیگر نیازی به واردات این محصول از خارج نباشد و
ارز در کشــور برای کمک به اقتصاد داخلی حفظ شود.
وی همچنین در مورد ادغام دو شــرکت شیمی بافت و
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شیمی تکس آریا عنوان کرد :جلسات کارشناسی زیادی
تشــکیل شده و مصوبات آن برای عملیاتی شدن ادغام
دو شــرکت اخذ شده است .گفتنی است ،شرکت شیمی
تکس آریا در راستای تکمیل زنجیر ه ارزش پتروشیمی
شیمی بافت در سال  ۸۹تأســیس و همچنین ورود به
عرصــه رقابت در بازارهای جهانی ،بــه عنوان اولین و
تنها تولیــد کننده متیل اتیل کتــون ( MEKمحصول
نهایی) و -۲بوتانول ( SBAمحصول میانی) در ایران و
خاورمیانه ،تولید تجاری خود را از سال  ۱۳۹۱با ظرفیت
 ۳۰۰۰تن در سال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
ماهشــهر و با استفاده از توان مهندسی و اجرایی داخل
کشور آغاز کرده است.

کمبود یا گرانی بطری پالستیکی در راه است؟

داود محبی

کارشناس حوزه پتروشیمی

 ۱۶تیر ماه ســال  ۹۵بود که آتش ســوزی در پتروشیمی بوعلی
سینا که در بندر ماهشــهر قرار دارد ،سر خط اخبار قرار گرفت و وزیر
نفت را در گرمترین روزهای ســال از پایتخت به نزدیکترین فاصله
از آتش ســوزی رساند .البته به فاصله یک روز یعنی  ۱۷تیرماه مخزن
دیگری در این پتروشــیمی طعمه حریق شــد .هرچند احتمال سرایت
حریق به سایر مناطق وجود داشت اما ،این آتش سوزی پس از سه روز
بدون خسارت جانی خاموش شد .خوراک پتروشیمی بوعلی سینا نفتای
ســبک و سنگین اســت که در نهایت به محصوالتی نظیر پارازایلن و
بنزن تبدیل میشود .پس از بنزن ،پارازایلن مهمترین مواد آروماتیکی
محســوب میشــود .پارازایلن به طور عمده برای تولید دی .ام .تی و
پی.تی .ای مصرف میشــود که این  ۲محصول در ساخت پلی اتیلن
ترفتاالت اســتفاده میشود که میتواند در ساخت و تولید پلی استرها،
الیاف مصنوعی ،فیلم عکاســی ،صنایع داروســازی ،حشــره کشها،
حاللها و بطری نوشــابه و آب معدنی کاربرد داشته باشد .پتروشیمی
بوعلی ســینا محصوالت خود را به منظور تولید پت که تابستان سال
جاری به چالش جدی تبدیل شــده بود ،در اختیار پتروشیمی تندگویان
قرار میدهد ،حال با توجه به اینکه تولیدات این پتروشیمی را از دست
دادهایم ،تندگویان برای تأمین نیاز خود ،دســت به دامان پتروشــیمی
نوری در عســلویه شده اســت .به دلیل فاصله زیادی که بین این دو
پتروشیمی وجود دارد ،محصوالت پتروشیمی نوری از عسلویه بارگیری
شــده و با کشتی به بندر ماهشهر میرســد .طی این مسافت موجب
افزایش هزینههای تولید پت در پتروشیمی تندگویان شده است که در
نتیجه بر قیمت عرضه این محصول در بورس تأثیر گذاشــته و موجب
شــده نرخ پت عرضه شــده در بورس با وجود اهرمهایی برای کنترل
قیمت ،افزایش یابد .سال گذشــته در گرمترین روزهای سال صنعت
بطری سازی کشــور با مشکل کمبود پت به عنوان ماده اولیه ساخت
بطریهای نوشابه و آب معدنی مواجه شد .عدهای معتقد بودند که این
کمبود پت به دلیل کاهش تولید پتروشــیمی تندگویان بود که به دلیل
تحریمها تصمیم گرفتند برای اســتفاده از حضور تیم خارجی در روند
اورهال این پتروشیمی ،زمان اورهال را زودتر اجرایی کنند .البته یکی از
دالیل بازار کساد پت ،کاهش ارزش ریال در مقابل افزایش ارزش دالر
بود .در چنین شــرایطی محصوالت خریداری شــده از بورس به جای
اینکه به مصرف داخل و بخش پایین دســتی پتروشــیمی برسد روانه
بازارهای بین المللی میشد .در این حالت به دلیل کمبود پت در کشور
نرخها باال رفت تا اینکه دولت دست به کار شد و سقف رقابتی قیمت
بورس را برداشــت .در نتیجه این اقدام نرخ پت تا حدی منطقی شــد.
حــال با توجه به اینکه به زودی داغترین روزها را نیز تجربه میکنیم،
نیاز به آب معدنی و ســایر نوشــیدنیها به شدت افزایش مییابد .این
افزایش تقاضا در حالی اســت که نه تنها پتروشیمی بوعلی سینا وارد
مدار تولید نشده است ،بلکه با تأمین مواد اولیه پتروشیمی تندگویان از
پتروشیمی نوری نرخ محصول پت در داخل بورس افزایش یافت .این
گرانی نرخ محصول نسبت به نرخ موجود در بورس موجب میشود که
جریان قاچاق این محصول مجدداً فعال شود .نکتهای که در این میان
اهمیت بیشتری دارد این است که چرا پتروشیمی بوعلی سینا با گذشته
حدود دو ســال و با توجه به اینکه عمــده هزینه بیمه خود را دریافت
کرده است ،وارد حوزه ساخت و عملیات نمیشود .میزان خسارت وارد
شده به پتروشیمی بوعلی سینا حدود  ۱۲۰میلیون دالر ارزیابی شده که
از این میزان بخش عمده آن توسط بیمه پرداخت شده است.

تک خرب
نیاز صنایع پاییندستی به پلی اتیلن تأمین میشود
آســیبدیدگی خــط لوله

اتیلــن غرب بر اثر وقوع ســیل
اخیر ،مشکلی در تأمین نیاز بازار
داخل ایجاد نخواهد کرد.

مرضیــه طهماســبی،
سرپرســت دفتر توسعه صنایع
پاییندستی پتروشیمی گفت :با
توجه به موجــودی محصوالت
پتروشــیمیهای خط لوله اتیلن غرب و با توجــه به برنامهریزیهای انجام
شــده ،کمبود احتمالی پلیاتیلن با همیاری دیگر پتروشیمیها تأمین خواهد
شد .وی تصریح کرد :با توجه به تولید مازاد نیاز داخل پلی اتیلنها از سوی
مجتمعهای پتروشیمی در کشور ،توقف مقطعی تولید محصوالت پلیاتیلنی
در چند پتروشــیمی غرب کشور بر اثر سیالب شدید تأثیر خاصی در تأمین
بازار داخلی این محصول ایجاد نخواهد کرد .سرپرســت دفتر توسعه صنایع
پاییندستی پتروشــیمی با اشــاره به اینکه همواره در حال رصد بازارهای
داخلی بهمنظور تنظیم بازار هستیم ،گفت :کف عرضه بهار  ۹۸تعیین شده و
با همکاری سازنده شرکتهای پتروشیمی و رؤسای کارگروههای تخصصی
پتروشــیمیها بر رعایت آن نظارت میشود .طهماســبی درباره نقش دفتر
توسعه صنایع پاییندست پتروشــیمی در بازار گفت :این دفتر برای توسعه
صنایع پاییندستی آمادگی هر نوع همکاری با تشکلها و انجمنها را دارد.
حتی گاهی محصولی را که در بورس کاال عرضه نمیشود اگر مورد مناقشه
باشــد ،دفتر با برگزاری نشســتهای بین تولیدکننــده و مصرفکنندگان
چالشهــای صنعت را برطرف میکند .وی ادامــه داد :اعتقاد داریم که اگر
در صنایع پاییندستی پتروشــیمی رونق ایجاد شود وضع پتروشیمیها نیز
بهتر خواهد شــد ،زیرا صنایع تکمیلی ،مصرفکننده پتروشیمیها هستند و
اگر بتوانند از تأمین خوراک اطمینان داشــته باشند صادرات و ارزش افزوده
بیشتری خواهند داشت.

8

تحلیل

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تهدیدهای متناوب اوپک از ســوی آمریکاییها و
به ویژه ترامپ وارد مرحله پرخطری شــده است .ترامپ
به صراحت از قانون ضد تراســت آمریکا پشتیبانی کرده
اســت .او بارها در مورد آنچه کــه او قیمت باالی نفت
میخوانــد ،به اوپک تاخته اســت .از آمریکا تهدید و از
اوپک نســبت ًا بی اعتنایی! اما گویی تحوالت جدیدی در
شــرف وقوع است .تحوالتی که شــاید بازار نفت را به
سوی ناکجاآباد ببرد.
در  24آذر ماه  97بود که تارنمای خبری آمریکایی
المانیتور گزارش داد که کنگره وکاخ ســفید برای اقدام
حقوقی علیه اوپک به تفاهم رســیدهاند ،چیزی که از آن
به عنوان «نوپک» یاد میشود .المانیتور گزارش داد که
کنگره آمریکا و کاخ ســفید در مورد اقدام حقوقی علیه
سازمان کشــورهای صادر کننده نفت (اوپک) به استناد
قانون ضد تراســت آمریکا به تفاهم بی سابقه رسیدهاند.
این تارنما اضافه کرد :در صورتی که واشنگتن با استفاده
از قانون داخلی خود در دادگاههای آمریکا ،اقدام حقوقی
علیه اوپک انجام دهد ،اوپک را در شــرایط سختی قرار
خواهــد داد .البته از آن تاریخ به بعد خبری از نومحافظه
کاران نشد و حمایت رسمی از این قانون صورت نگرفت.

میالدی در صدد تصویب قانون منع شکل گیری کارتل
های تولیدی و صادراتی نفت اســت .این قانون توسط
دولتهای جرج دبلیو بوش پســر و بــاراک اوباما مورد
مخالفت قرار گرفته بود ،اما موافقت ترامپ با الیحه ضد
تراســت وحمایت بخش نظارتی «ضد تراست» وزارت
دادگســتری آمریکا ،این الیحه را در آســتانه تصویب
قانونی قرار داده اســت .در صــورت تصویب این قانون،
متحدیــن و دشــمنان آمریکا به طور مســاوی در برابر
قانون مبارزه با تراســت آمریکا ،آسیب پذیر خواهند شد
و بــا توجه به قانون مصونیتهــای خارجی و حاکمیتی
آمریکا ،از حقوق حمایتی محروم خواهند شــد .عربستان
ســعودی ،نگران از آینده این الیحه مسکوت مانده که
مبادا به قانون تبدیل شــود و در ماه سپتامبر گذشته ،تد
اولســون ،وکیل جمهوری خواه را بــرای تبلیغ علیه آن
الیحه استخدام کرد .اما این وکیل ،حمایت از اوپک را به
خاطر عواقب افتضاح سیاســی در مورد قتل فجیع جمال
قاشــقچی ،کنار گذاشت .اما باب گودالت ،رییس کمیته
قضایی مجلس نمایندگان آمریکا هم از ترامپ خواســته
اســت قانون ضد تراست را تصویب کند .گودالت گفت:
اوپک ســاالنه  250میلیارد دالر بــه مصرف کنندگان
آمریکا خسارت می زند.

قانون نوپک در صورت تصویب شــدن ،به دولت
آمریکا اجازه خواهد داد اعضای اوپک را بابت دستکاری
قیمتهــای نفت تحت پیگرد قــرار دهد .الیحه نوپک
برای نخســتین بار در سال  ۲۰۰۰معرفی شد اما رؤسای
جمهور سابق آمریکا با این الیحه مخالفت کردند .ترامپ
پیش از رسیدن به ریاســت جمهوری آمریکا ،در کتابی
که سال  ۲۰۱۱منتشــر کرد ،از نوپک حمایت کرده بود
اما از زمانی که به قدرت رســیده اســت ،از این الیحه
حمایت علنی نکرده اســت .کنگره آمریکا از سال 2000

در وانفسای تهدید آمریکا به اعضای اوپک بود که
برخی منابع اعالم کردند که عربستان تهدید کرده است
که در صورت تصویب قانون ضد ســازمان کشــورهای
صادرکننده نفت (اوپک) در آمریکا ،عربســتان دالر را از
معامــات نفتی خود کنار میگذارد .خبرگزاری رویترز از
لندن گزارش داد که ســه منبع نزدیک به سیاستهای
نفتی عربســتان اعالم کردند که این کشور تهدید کرده
اســت که اگر آمریکا قانون ضد اوپــک را تصویب کند
کــه اعضای این ســازمان را در معــرض مقررات ضد

احمد مددی

نگاهی به «نوپک»

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

میادین نفتی و گازی فراوانی در کشــور در
نوبت توســعه قرار دارند که شــوربختانه کمبود و
نبود منابع مالی و ســرمایه گذاری خارجی ،توسعه
عمده میادین یاد شــده را به محاق ابهام فرو برده
اســت .موضوع کمبود منابع مالی سبب شده است
که پروژهها با الویت بندی دنبال شــود .در همین
حال ،توافق برجام هر چند بارقه امیدی را به روی
کشور گشود و شــرکتهای خارجی برای توسعه
پروژههای نفتی از یکدیگر ســبقت میگرفتند ،اما
بــا خروج آمریکا از برجــام ،عم ً
ال مدلهای جدید
قراردادی نیز بی مشــتری ماند و خارجیها نیز از
ترس جرائم احتمالــی آمریکاییها از ایران رفتند.
اینک شــرایط خاصی بر صنعت نفت حاکم شده
است ،شــرایطی که ماحصل آن کندی و دست به
عصایی در اجرای پروژههای نفتی است .در همین
حال ،خبرها حاکی از آن اســت کــه میدانهای
کیش ،بالل و فرزاد قرار است در سال جاری تعیین
تکلیف و در نوبت توســعه قرار بگیرند .مهر تأیید
بر این خبر را محمد مشــکینفام در نخستین سفر
سال  ۹۸به عسلویه زد ،آنجا که در جمع کارکنان
با اشــاره به مســئولیتهای جدید این شرکت در
ســال پیش رو اعالم کرد که توســعه میدانهای
کیــش ،بالل و فرزاد در دســتور کار قرار گرفته و
با محول شــدن توسعه میدانهای گازی جدید به
شــرکت نفت و گاز پارس از جملــه میدان گازی
کیش ،بخش شرقی میدان پارس جنوبی (بالل) و
میدان گازی فرزاد و لزوم مدیریت هرچه مطلوبتر
این پروژهها ،فعالیتها در شرکت نفت و گاز پارس
بسیار فشردهتر از گذشته خواهد بود.
هندیها و میدان گازی فرزاد B

اما  10ســال از مذاکره ایــران و هند برای
امضــای قرارداد توســعه میــدان گازی فرزاد بی
میگــذرد ،قــراردادی که همچنان به ســرانجام
نرسیده است و آنطور که وزیر نفت در آخرین اظهار
نظر خود در این مورد اعالم کرده ایران مشــکلی
ندارد و همچنان در این قرارداد منتظر هند اســت.
این در حالی اســت که قرار بود طرح جامع توسعه
میــدان گازی فرزاد  Bتا پایان ســال  ۱۳۸۷امضا
شــود ،اما این اتفاق محقق نشد تا اینکه در مرداد
ماه سال  ،۱۳۸۸منابع خبری از تصمیم ایران برای
مذاکــره با هند درباره میــدان گازی فرزاد  Bخبر
دادند .اما از سال  ۱۳۸۸که خبر حضور هندیها در
فرزاد  Bقطعی شد ،تا سال  ۱۳۹۰همچنان توسعه
این میــدان گازی منتظر نهایی شــدن مذاکرات
شــرکت ملی نفت ایران با یک کنسرسیوم هندی
بود .مذاکــرهای که حتی دو ســال بعد از آن هم
نهایی نشد و در اردیبهشت  ،۱۳۹۲مدیرعامل وقت
شرکت نفت فالت قاره در مورد توسعه میدان فرزاد
 Bتوضیح داد که «با توجه به اینکه سرمایهگذاری
در این میدان بسیار باال است ریسک باالیی را به
همراه دارد ،اما در حــال حاضر در حال مذاکره با
مسؤوالن انرژی هند هستیم « .مذاکرات از سالی

عجیب اما واقعی؛ نشست فوقالعاده اوپک لغ

انحصار قرار میدهد ،عربستان برای فروش نفت خود از
ارزهایی غیر از دالر اســتفاده خواهد کرد .منابع یاد شده
اعالم کردند در ماههای اخیر ،این مسئله به طور داخلی
میان مسئوالن ارشــد انرژی عربستان مورد بحث قرار
گرفته ،با برخی اعضای اوپک در میان گذاشــته شده و
همچنین به مسئوالن ارشد انرژی اعالم شده است .اما
هنوز جوهر این خبر خشــک نشده بود که مشخص شد
تهدید سعودهای ها توخالی است و خالد الفالح ،وزیر نفت
عربســتان در عقب نشینی آشکار اعالم کرد که تجارت
نفت عربستان فقط با دالر صورت میگیرد .وزیر انرژی
عربســتان هر گونه تغییر در سیاســتهای اقتصادی و

از تهدید توخالی تا ترس عربستان؟!

به سال دیگر موکول میشد بدون اینکه نتیجهای
در پی داشــته باشد .در نهایت  ۲۱فروردین ۱۳۹۵
بود که وزیر نفت و گاز هند گفت مذاکرات در مورد
فرزاد  Bپیش از تحریمها صورت گرفته و بنابراین
خارج از مناقصه به شــرکت هندی داده میشود.
به گفتــه «پــرادان» اگرچه هنــوز توافقی برای
قیمتگذاری گاز میدان فرزاد  Bصورت نگرفته اما
این پروژه حتم ًا به یک شــرکت هندی میرسد .با
اینکه پرادان با قطعیت از واگذاری توســعه میدان
گازی فــرزاد خبر داده بود امــا اختالفات ایران و
هند همچنان ادامه داشــت .البته موضوع مناقشه
دو کشــور بحثهای مالی بــود و از نظر فنی به
توافق رسیده بودند .به توافق نرسیدن ایران و هند
تــا جایی ادامه پیدا کرد که ایران به دنبال راههای
دیگری برای توســعه میدان گازی فرزاد  Bرفت.
از جمله این راهها مذاکرات به شــرکتهای دیگر
نفتی و همچنین طراحی مدل  EPCFو پکیجهای
کوچکتر برای توسعه این میدان به بازار بود .بیژن
زنگنه ،وزیر نفت حتی در در اوایل اســفند ســال
 ۱۳۹۵صراحت ًا اعالم کرد پیشنهاد هند مورد بحث
قرار میگیرد اما با آنها به توافق نرسیدیم و بعید
است به این ســادگی به توافق برسیم .زیرا فاصله
پیشنهاد ما و هندیها از نظر قیمت خرید گاز زیاد
اســت .بنابراین ممکن است توسعه این میدان به
شرکت دیگری داده شود.
فرزاد همچنان در انتظار هندیها

البته توســعه میدان فرزاد بی از آن زمان تا
کنون نه به کشــور و شــرکت دیگری داده شده
و نــه راه دیگری برای توســعه آن در نظر گرفته
شده است .در این راســتا ،علی کاردر ،مدیرعامل
سابق شرکت ملی نفت ایران در آخرین اظهار نظر
خود در این مورد به ایســنا گفتــه بود :در مذاکره
با هند مدل اقتصادی خیلی خوب شــکل نگرفته
اســت .فرزاد بی گاز بسیار گرانی دارد و اگر قیمت
گاز در جهان در موقعیت خوبی قرار داشــته باشد
و موضــوع قیمــت گاز در ایران حل شــود ،مدل
اقتصادی هندیها پاســخگو خواهد بود .همچنین
محمد مشــکین فام ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز
پارس در آخرین نشســت خبری خود با اشــاره به
توســعه میدان گازی فرزاد ،اظهار کرد :مذاکره با
شــرکت او ان جی ســی هند ،برای توسعه میدان
گازی فرزاد بی که  MDPآن تکمیل شده ،اگرچه
کنــد ،اما در حال انجام اســت .البته خودمان هم
بهصورت موازی طرح را دنبال میکنیم و مطالعات
تکمیل شده است .به گفته مشکین فام ،گاز فرزاد
یا در شبکه تزریق میشــود و یا به میادین نفتی.
در این راســتا ،وزیر نفت نیز در گفتوگو با ایسنا
در مورد آخرین وضعیت توسعه میدان گازی فرزاد
بی توضیح داد :مذاکره با هند برای توســعه میدان
گازی فــرزاد بی همچنان ادامــه دارد و ما منتظر
هندیها هستیم .البته از نظر ما قطعی است .آنها
باید بیایند و کمی مالحظه دارند .چرا توسعه فرزاد
سخت و پر مناقشه است؟

ترامپ پیش از رسیدن به
ریاست جمهوری آمریکا ،در
کتابی که سال  ۲۰۱۱منتشر
کرد ،از نوپک حمایت کرده
بود اما از زمانی که به قدرت
رسیده است ،از این الیحه
حمایت علنی نکرده است

فرجام دعوای اوپک

نفتی این کشور را تکذیب کرد و اعالم کرد تجارت نفت
عربســتان در طول سالهای متمادی با دالر آمریکا بوده
اســت .فالح گفت :در طوالنی مدت نیز هیچ تغییری در
سیاست اقتصادی ما نسبت به دالر صورت نگرفته است.
در همین رابطه وزارت انرژی عربســتان نیز در بیانیهای
اعالم کرد که گزارشهای منتشــر شده به نقل از وزیر
انرژی این کشــور مبنی بر حذف دالر از سیاســتهای
نفتی تکذیب میشــود و این گزارشها درســت نیست!
این وزارت خانه اعالم کرد اولویت سیاست تجاری نفت
عربستان با ارز دالر است و تنها گفت وگوهای تجاری با
این ارز صورت خواهد گرفت .وزیر انرژی امارات متحده
عربی هم اظهار کرد :اســتفاده از دالر آمریکا به عنوان
ارز اصلــی تجارت نفت نمیتواند یک شــبه تغییر کند.
ســهیل بن محمد المزروعی در پاســخ به احتمال اقدام
اعضای اوپک برای کنار گذاشتن دالر آمریکا در تجارت
نفت ،گفت :تجارت با دالر آمریکا مســئلهای اســت که
نمیتوان یک شــبه تغییر داد .وزیر انرژی امارات متحده
عربــی در یک کنفرانس انــرژی در دوبی گفت :اوپک
این حرف را نزده اســت .اوپک مدعی نشــده است که
ارز مورد اســتفاده در تجارت نفــت را تغییر خواهد داد و
من دربــاره امکان انجام چنین اقدامی نظری ندارم .وی
در ادامه افــزود :انتظار میرود نــرخ پایبندی به توافق
کاهش تولید کشــورهای اوپــک و غیراوپک در آوریل
خوب باشد .المزروعی اظهار کرد :اوپک و متحدانش در
حال دستیابی به تعادل بازار نفت هستند .اوپک و اوپک

پالس همواره هر آنچه الزم باشــد برای متعادل کردن
بازار انجام میدهند .وی درباره این که آیا اوپک پالس
کاهش تولید نفت را به مدت ســه ماه دیگر یا بیشــتر
تمدید خواهد کرد و آیا روســیه بخشــی از این تصمیم
خواهد بود ،گفت :این پیش بینی یا تصمیم یک کشــور
نیست .اوپک و همچنین کشورهای غیراوپک یک رأی
هســتند و ما همواره تصمیم درست را برای بازار انجام
میدهیم.
لغو نشست فوقالعاده اوپک!

اما شــاید بروز همین اختالف نظرها میان اوپک و
اوپک پالس و ترس ســعودیها از آمریکاییها بود که
نشســت فوقالعاده اوپک را که قرار بــود در ماه آوریل
برگزار شود ،کنسل و صرف ًا مقرر شد که یکصد و هفتاد و
ششمین نشست عادی این سازمان  ۲۵ژوئن (سهشنبه،
چهارم تیرماه) در وین برگزار شود.
تصویب قانون «نوپک» اقتصاد دالر را به خطر میاندازد

اما معادالت سرانگشتی نشان میدهد که با تصویب
قانون نوپک ،دست کم کشورهای عربستان ،ایران و عراق
دالر را از معامــات نفتی کنار خواهند زد .این کشــورها
درصد باالیی از نفــت کل جهان را تولید میکنند و کنار
گذاشــتن دالر در معامالت نفتی این کشورها ،رقمی در
حدود پانصد میلیارد دالر از معامالت ساالنه این ارز کاهش
خواهد داد .این رقم بدون شک تأثیر قابل توجهی بر ارزش
دالر خواهد داشت .همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد
که منطقه یورو نیز در کشمکشهای اخیر ترامپ و اتحادیه

مأموریت سخت شرکت نف

توسعه میدانهای کیش ،ب
میادین نفتی و گازی فراوانی در

کشور در نوبت توسعه قرار دارند

که شوربختانه کمبود و نبود منابع
مالی و سرمایه گذاری خارجی،
توسعه عمده میادین یاد شده را
به محاق ابهام فرو برده است.

موضوع کمبود منابع مالی سبب
شده است که پروژهها با الویت
بندی دنبال شود

اما آنچه باعث میشــود توسعه میدان گازی
فرزاد  Bکه به دلیل مشــترک بودن با عربســتان
برای ایــران اهمیت زیادی دارد بــه تأخیر بیافتد
نوع گاز این میدان است .گاز فرزاد  Bغنی نیست
و در مقایســه این میدان با میــدان گازی پارس
جنوبــی باید گفت پارس جنوبی کاندینســت دارد
و کاندینســت آن نیز برای بازپرداخت هزینههای
سرمایهگذاری کافی اســت ،اما یکی از مشکالت
برای توســعه فرزاد  Bاین اســت که گاز آن غنی
نیست و طرف هندی باید گاز تولیدی آن راال .ان.
جی کند یا به صورت خط لوله بفروشــد .پیشنهاد
هندیها این اســت که ایران گاز فرزاد  Bرا بخرد
اما ایران از یک سو منابع مورد نیاز خرید گاز فرزاد
را ندارد و از ســوی دیگر نیازی بــه گاز فرزاد B
حداقل تا پنج سال آینده نخواهد داشت .بر اساس
این گزارش ،حجم گاز درجای میدان گازی فرزاد
 ،Bبیش از  ۲۱تریلیون فوت مکعب برآورد شــده
که  ۱۲.۵تریلیون آن قابل استحصال است و طبق
برنامه قرار اســت با توســعه میدان در فاز نخست
از این میدان روزانــه  ۱.۱میلیارد فوت مکعب گاز
تولید شود.
طرح توسعه میدان گازی کیش

امــا همانطور که گفته شــد ،در ســالهای
اخیر توســعه میــدان گازی کیش نیز در دســت
انداز کمبود منابع مالی گرفتار شــده است .در روز
شنبه  ۳۱شــهریور  ۱۳۹۷یکصدوپنجاهوهفتمین
جلسه کمیته مشــاورین مدیریت مخازن کشور با
هدف بررســی الیههای مخزنی کنگان و داالن
طرح توســعه میدان گازی کیش با حضور اعضای
کمیتــه ،کارگــروه مذاکراتی شــرکت نفت و گاز
پارس و همچنین کارشناسان مربوطه برگزار شد.
در این جلسه طرحهای پیشــنهادی شرکتهای

انگلیسی-هلندی شــل ،انی ایتالیا ،سرمایهگذاری
غدیر ،گازپروم روســیه ،روســنفت و کوگس کره
جنوبی درباره توســعه میدان گازی کیش ،ازسوی
گروه مذاکره کننده ارائه شــد و اعضای کمیته در
این باره تبادل نظر کردند .البته خروجی دیگری از
این جلســه به بیرون درز نکرد اما آنچه از شواهد
پیداست ،جملگی شــرکتهای خارجی از توسعه
این میدان پا پس کشــیدهاند و اطالع دقیقی نیز
از حضور گروه ســرمایهگذاری غدیر برای توسعه
میدان کیش در دســت نیســت .بر اساس اعالم
معاونت هیدروکربوری برنامهریزی تلفیقی شرکت
ملی نفت ایــران ،میدان گازی کیش در ســطح
زیرین جزیره کیش و  ۱۷کیلومتری خط ســاحلی
خلیجفــارس قرار دارد .این میــدان یک تاقدیس
گنبدی شکل متأثر از دیاپریسم نمک بوده و دارای
مخزن کربناته شــکافدار است .اگرچه ساختار این
میدان ابتدا بر اســاس خطوط لرزهنگاری دوبعدی
در ســال  ۱۳۴۶و با حفر چاه شــماره  ۰۱-KIدر
سال  ۱۳۴۷شناسایی ،اما افقهای مخزنی کنگان،
داالن باالیی ،نار و داالن پایینی در سال  ۱۳۸۴با
حفر چاه  ۰۲-KIکشف شد.
نگاهی به میدان گازی کیش

تولیــد روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از
میدان گازی کیش ،تصفیه گاز در پاالیشگاه کیش
و تزریق آن به شبکه سراسری مصرف گاز داخلی
کشور و  ۱۱هزار و  ۳۰۰بشکه میعانات گازی جهت
صادرات از اهداف طرح توسعه میدان گازی کیش
محسوب میشــود .حجم گاز درجای این میدان
 ۵۵.۵تریلیــون فوت مکعب با ضریب بازیافت ۷۰
درصد ،حجم میعانــات گازی درجای میدان ۵۱۴
میلیون بشــکه و حجم گاز قابل استحصال ۳۸.۳
تریلیون فوت مکعب از سازندهای کنگان و داالن
فوقانی اســت .میزان تولید گاز در فاز اول توسعه
این میدان یک میلیارد فوت مکعب در روز معادل
 ۲۸.۳میلیون مترمکعب و میعانات گازی  ۱۱هزار
و  ۳۰۰بشــکه در روز اســت .تاریخ شروع پروژه
توسعه میدان گازی شش اول فروردینماه ۱۳۸۶
بوده و محل تأمیــن اعتبار آن طبق ابالغ مصوبه
هیات مدیره نفت در  ۲۵آذرماه ســال  ۱۳۸۶منابع
داخلی در  ۲۲اســفندماه سال  ۱۳۸۹بیع متقابل در
 ۱۹دیماه سال  ۱۳۹۰ترکیب منابع داخلی و سایر
منابع و در دوم آذرماه ســال  ۱۳۹۳از سایر منابع
اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره قانون
بودجه ســال  ۱۳۹۳بوده است .مدت قرارداد طبق

قرارداد مصوبه هیات مدیره نفت در  ۲۵آذرماه سال
 ۴۸ ،۱۳۸۶ماه ۲۲ ،اســفندماه در  ۵۲ ،۱۳۸۹ماه و
 ۲آذرماه ســال  ۱۸ ،۱۳۹۳ماه است .مشاور اولیه
این طرح از ســال  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۰شرکت طرح و
پاالیش و مشــاور کنونی از سال  ۱۳۹۱مشارکت
سازه و نفت کیش است.
تاریخچه پیشرفت توسعه میدان گازی کیش

حفاری اولین چاه اکتشــافی جهت ارزیابی
پتانســیل هیدروکربــوری افق آســماری ،گروه
بنگستان ،خامی و دهرم در سال  ۴۷توسط شرکت
اسکو و توقف آن به دلیل آبخیز بودن این مخازن
حفاری تا عمق  ۲۶۲۱متری در سازند هیث بدون
موفقیت پایان یافت .حفاری چاه شــماره  ۲بعد از
انجام عملیات لرزه نگاری شــبه سه بعدی جهت
ارزیابــی گروه دهرم در تاریــخ  ۸دیماه  ۱۳۸۳و
توقف آن در عمق  ۴۴۰۹متری در شازند فراقون به
علت مشاهده آب در سال  ۱۳۸۵اتفاق افتاد .توسعه
میدان گازی کیش در دستور کار شرکت ملی نفت
ایران قرار گرفت و توســعه میــدان برای یک فاز
براساس اطالعات چاه شماره دو و اثبات وجود گاز
میدان برای تأمین گاز مصرفی استانهای جنوبی

و جنوب شرقی کشور و همچنین صادرات میعانات
گازی به خارج از کشور و نیز تزریق گاز به میادین
نفتی بود .طرح توســعه میدان گازی کیش مطابق
مصوبه هیئت مدیره شــرکت ملــی نفت ایران از
ســال  ،۸۶با اختصاص بودجه  ۲/۲میلیارد دالر از
محل منابع داخلی شــرکت نفت و با هدف توسعه
یک فاز و اجرای آن توســط شــرکت مهندسی و
در نهایت طرح توسعه میدان
گازی بالل در هشتم آذر سال
 94در چارچوب مدل جدید
قراردادهای نفتی در کنفرانس
تهران به سرمایهگذاران خارجی
معرفی شد و دو شرکت خواهان
این میدان گازی شدند و حتی
تفاهم نامه مطالعاتی نیز با صنعت
نفت کشورمان امضا کردند اما
علیرغم امضای تفاهم نامهها با این
شرکتها ،خروج آمریکا از برجا
همه نقشههای توسعه بالل را به
هم ریخت

تحلیل
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غو شد؛

ک و نوپک!
با تصویب قانون نوپک ،دست کم
کشورهای عربستان ،ایران و عراق دالر
را از معامالت نفتی کنار خواهند زد .این
کشورها درصد باالیی از نفت کل جهان
را تولید میکنند و کنار گذاشتن دالر
در معامالت نفتی این کشورها ،رقمی
در حدود پانصد میلیارد دالر از معامالت
ساالنه این ارز کاهش خواهد داد

اروپا ،نشان داده است که فرصتهای کاهش ارزش
دالر را غنیمــت میشــمارد ،از این رو خریــداران نفت
کشورهای اوپک نیز برای حذف دالر انگیزه نشان خواهند
داد .در نتیجه میتوان دریافت که دونالد ترامپ با حمایت
از قانــون نوپک ،خود را در ته چاه قــرار میدهد .چراکه
سنگاندازی برای کشورهای اوپک میتواند اقتصاد دالر
را با آسیبهایی جدی رو به رو کند.
احتمال تصویب الیحه ضد اوپکی چقدر است؟

به اعتقــاد تحلیلگران ،احتمال تصویب الیحه ضد
اوپکی مطرح شده در کنگره آمریکا ،نوپک ()NOPEC
ناچیز اســت و بعید است عربســتان هم تهدید خود را

عملی کند ،با این همه مطرح شــدن چنین تهدیدی هر
چند توخالی! نشــاندهنده خشم عربستانیها از پیگیری
مقررات ضد اوپکی در آمریکاست .آنچه مبرهن است؛ در
صورتی که عربســتان دالر را کنار بگذارد ،جایگاه دالر
به عنوان ارز اصلی تجاری در جهان به چالش کشــیده
میشود و توان آمریکا برای اعمال تحریم ضد کشورها،
تضعیف میشود .بر پایه این گزارش ،سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) متشــکل از کشورهای الجزایر،
ایــران ،عراق ،کویــت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،عربســتان
ســعودی ،امارات متحده عربی ،اکوادور ،آنگوال ،ونزوئال
و کنگو اســت که در ســال  ۱۳۳۹تشکیل شد .اعضای
اوپک که مدت زیادی منابع نفتی آنها ازسوی کشورهای
اســتعمارگر مثل انگلیس چپاول شده و بعد از ملی شدن
نیز توسط این کشــورها با قیمت بسیار پایین خریداری
میشــد ،برای تأمین منافع کشــورهای صادر و مصرف
کننده نفت این سازمان را شکل دادند .در اساسنامه اوپک
در باره اهداف اصلی این سازمان آمده است« :هماهنگی
و یکپارچهسازی سیاســتهای نفت کشورهای عضو و
تعیین بهتریــن راه برای تأمین منافــع جمعی ،طراحی
شــیوههایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت
بینالمللــی به منظور از بین بردن نوســانات مضروغیر
ضروری؛ توجه خاص به ضــرورت فراهم کردن درآمد
ثابت برای کشــورهای تولیدکننده نفــت و تأمین نفت
کشــورهای مصرفکننده به صورت کارآمد ،مقرون به
صرفه و همیشگی تشکیل شد.

فت و گاز پارس در سال 98؛

بالل و فرزاد در دستور کار
حفاری دو حلقه چــاه توصیفی و تهیه طرح
توسعه میدان ،حفاری  ۱۲حلقه چاه خشکی ،طراحی
تاسیســات فراورش ،انتقال گاز و میعانات گازی و
نظارت بر اجرای طرح ،تاسیســات پاالیشــگاهی
و خطوط انتقال گاز و نیروگاه و تســهیل اراضی،
خدمات مشاوره با مدیریت طرح ،احداث تاسیسات
فراورش و انتقال مــورد نیاز فاز یک به طور کلی
جمعــ ًا  ۲۲۰۶.۵۵دالر و  ۴۹۹۱۵۲۹۳ریــال و در
ســال  ۵۷.۳۸ ،۱۳۹۵دالر و  ۶۸۷۹۴۴ریال اعتبار
مصوب توســعه میدان گازی کیش است .هزینه
که از محل منابع داخلی شــرکت ملی نفت ایران
برای حفاری دو حلقه چاه توصیفی و تهیه MDP
میدان تأمین میشــود شامل حفاری  ۱۲حلقه چاه
خشــکی ،طراحی تاسیسات فراورش ،انتقال گاز و
میعانات گازی و نظارت بر اجرای طرح ،تاسیسات
پاالیشــگاهی و خطــوط انتقــال گاز و نیروگاه و
تســهیل اراضی ،خدمات مشاوره و مدیریت طرح
و احداث تاسیسات فراورش و انتقال مورد نیاز فاز
یک به طور کلی  ۱۶۶.۸۶دالر و  ۴۰۰۶۵۰۸ریال
و در ســال  ۹.۱۹۵ ،۱۳۹۵دالر و  ۲۴۹۸۶۵ریــال
بوده است .این امار براساس گزارش امور مالی طی
نامه شــماره  ۱۱۵۱۲تاریخ  ۲۷اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۶تهیه شده است.
توســعه نفت آغاز شد .استراتژی شرکت ملی نفت
ایران در نحوه تأمین مالــی طرح و اجرای آن به
صورت بیع متقابل از اواخر ســال  ۸۸تغییر کرد و
بودجه طرح از محــل منابع داخلی و تأمین اعتبار
توسط بانک ملت قطع شــد .واگذاری طرح طبق
اســتراتژی بیع متقابل در تاریخ  ۱۷بهمن ماه ۸۸
 ۸۸به کنسرسیوم ،پذیرش  ۱۷فقره و عدم پذیرش
 ۱۳فقره از قراردادها توســط شــرکت  KOGCو
اختتام این قراردادها ،ملغی شدن قرارداد بیع متقابل
با شــرکت  KOGCبه دستور وزیر نفت در تاریخ
 ۲۲مردادماه  ۱۳۹۰به منظور جلوگیری از هزینه و
خسارات بیشتر و به علت عدم تأمین مالی پروژهها
از سوی شــرکت  KOGCو مشکالت متعدد در
مدیریت و نظارت بر ا جرای و قراردادهای واگذار
شــده ،اخذ ابالغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی
نفت ایران مبنی بر اجرای طرح از طریق شــرکت
مهندسی و توسعه نفت با تغییر روش تأمین مالی
و اجرا از بیع متقابــل به ترکیبی از منابع داخلی و
سایر منابع ،زمانبندی  ۳۸ماهه و بودجه باقیمانده از
سقف بودجه مصوب به مبلغ  ۶۲۱ ،۱میلیون دالر
در تاریخ  ۱۹دی ماه ســال  ،۱۳۹۰امضاء موافقت

نامه همکاری ( )HOAبا مشارکت فراب ،ناردیس
و ناموران در خصوص توســعه پاالیشــگاه گازی
کیش (فاز  )۱در  ۲۶اســفند  ۹۰و ابالغ شروع به
کار در پنجــم اردیبهشــت  ۹۱و تمدید آن تا ۲۹
اسفند  ۹۱مطابق ابالغ مصوبه هیئت مدیره نفت،
خاتمه مذاکرات قــراردادی Finance Service
 Contractبا مشــارکت ناردیس و ارســال پیش
نویس قرارداد به امور حقوقی شــرکت نفت و متن
جهت بررسی و تأیید نهایی ،با توجه به عدم تأمین
مالی توســط پیمانکار طــرف  HOAو همچنین
منقضی شدن آن ،نســبت به اعالم عدم هزینه و
منقضی نمودن  HOAاقدام شــد ،تصویب سناریو
برتر اجرای طرح توســط وزیر در  ۱۴دی  ،۹۲اخذ
ابــاغ مصوبه هیئت مدیره نفــت در دوم آذر ۹۳
بر مبنای تأیید ســناریوی برتر اجرای طرح توسعه
میــدان کیش در یک فاز در جلســه  ۳۰فروردین
 ۹۳درحضــور مقام عالــی وزارت با درنظر گرفتن
حداقل هزینهها جهت تولید روزانه  ۱۰۰۰میلیون
فوت مکعب گاز شــیرین و  ۱۱۳۰۰بشکه میعانات
گازی تثبیت شده طی  ۱۸ماه
بودجه و هزینه طرح

آخرین وضعیت قراردادهای منعقد شده و در شرف
انعقاد فاز یک

حفاری چاههای توصیفی شامل کیش  ۳که
خاتمه یافت .کیش  ۴کــه در تاریخ  ۱۱بهمنماه
سال  ۱۳۸۹با رعایت مهلت  ۳۰روزه خاتمه قرارداد
به پیمانکار اعالم شــد و طبــق اعالم مصوبه دو
آذرماه ســال  ۱۳۹۶اجرای ایــن طرح به فازهای
بعد موکول شــد و انجام آزمایشــات آنالیز مغزه و
سیال مخزن چاه شــماره  ۳خاتمه یافت .حفاری
چاههای خشکی که شامل حفاری  ۱۲حلقه چاه و
یک حلقه چــاه موجود در جزیره کیش بوده که تا
پایان شــهریورماه سال جاری تمدید شد و ساخت
دو دســتگاه  PONY BASEکه خاتمه یافت .در
مورد قراردادهای ســطحاالرضی شامل تجهیزات
پاالیشگاهی و خطوط انتقال گاز و نیروگاه سیکل
ترکیبی که طراحی تاسیسات فراورش و انتقال گاز
در ســطح  FEEDدر  ۲۹اسفندماه سال  ۱۳۹۰به
قرارداد مذکور خاتمه داده شــد .احداث تاسیسات
فرآیندی کالسترها و خط لوله زمینی تا تاریخ ۲۹
اســفندماه سال  ۱۳۹۵تمدید شد .احداث خط لوله
دریایی و گوی شــناور با پیمانــکار در زمان اتمام

تولید روزانه یک میلیارد فوت

مکعب گاز از میدان گازی کیش،
تصفیه گاز در پاالیشگاه کیش

و تزریق آن به شبکه سراسری
مصرف گاز داخلی کشور و ۱۱

هزار و  ۳۰۰بشکه میعانات گازی
جهت صادرات از اهداف طرح

توسعه میدان گازی کیش محسوب
میشود

قرارداد تســویه شد .احداث خط لوله زمینی
 ۵۶اینچ در مرحله خاتمه پیمان و برگزاری مناقصه
جهت باقی مانده کار قــرار دارد .تکمیل عملیات
خــط لوله زمینــی  ۵۶اینچ در مرحلــه برگزاری
مناقصه جهت باقی مانده کار است .مصوبهنیروگاه
برق ترک شــریفات شده و مشــاور  MSتا پایان
مهرماه  ۱۳۹۶جهت پیگیری در حال انجام است.
پروژههای باقیمانده در میدان گازی کیش
عدم شــروع کار در ســاحل گرزه علی رغم
امکان شــروع عملیــات اجرایــی در این منطقه،
توقــف عملیات اجرایی در جزیــره کیش به علت
عدم پوشش لوله ،عدم شروع فعالیتهای اجرایی
در دریا بــه علت عدم تأمیــن کاال تاکنون ،عدم
شــروع مناقصه تأمین گوی شناور بارگیری ،اتمام
عملیات جابهجایی مرجانه َا ،ممانعتهای سازمان
منطقه آزاد کیش از انجام فعالیتها از کاستیهای
پروژه توسعه میدان گازی کیش محسوب میشود.
همچنیــن عملیات اجرایی بســیار کمی در زمینه
حفاری انجام شــده که بدون اخذ دســتور کار و
حضور نظارت کارگاهی بوده است.
منابع داخلی توسعه میدان گازی کیش

آماده سازی کالسترها (جهان پارس) ،احداث
انبارهای کیش (توان شرق) ،محصورسازی اراضی
پاالیشگاه (فرافن زاگرس) ،جابهجایی خط انتقال
برق (شرکت برق استان هرمزگان) ،محصور سازی
ارزی کیــش (رامپکو) و جابهجایی جاده موجود در
اراضی اختصاص یافته به پاالیشگاه (بوستان راه)
تا پایان سال  ۱۳۸۸خاتمه یافت .انتخاب مشارکت
ســازه و نفت کیش جهت انجام خدمات مشاور در
بخشهای فتحاالرضی و تحتاالرضی سه فاز که
در پنج اردیبهشــتماه ســال  ۱۳۹۱آغاز شد .اخذ
ابالغ هیات مدیره نفت در خصوص افزایش اعتبار

مشــاور طرح از  ۲۱۰میلیارد ریال به  ۳۹۳میلیارد
ریال ،خاتمه فعالیتهای مهندسی  FEEDبراساس
ســناریوی جدید ،ابالغ شروع به کار پروژه احداث
خطوط لوله دریایی و گوی شناور بارگیری در نهم
دیماه ســال  ،۱۳۹۳ابالغ شــروع به کار پروژه
احداث تاسیسات فرآیندی کالسترها و خطوط لوله
خشکی در جزیره کیش در  ۲۶آذرماه سال ،۱۳۹۳
واگذاری خدمات بازرســی فنی و خوردگی فلزات
و بازرس شــخص ثالث به شــرکت تکنیکو ،اخذ
مجوز ترک تشــریفات هیات دولت جهت ساخت
نیروگاه توسط شرکت مپنا (مبلغ قرارداد  ۴۲میلیون
یورو و مدت اجرا  ۱۰ماه اســت) ،.اخذ مجوز ترک
تشــریفات هیات دولت جهت افزایش  ۴۰میلیون
یورو به قرارداد شــرکت ملی حفاری جهت خرید
کاالهای اضافی حفــاری ،امضای  CAو MOU
به طور جداگانه با شرکتهای شل ،شرکت صانع،
قدیر و گازپــروم و انجام مذاکرات جهت واگذاری
توســعه میدان (در انتظار دریافت پیشنهادات فنی
و مالی) منابع مورد نظر برای توسعه میدان گازی
کیش محسوب میشوند.
طرح توسعه میدان گازی کیش

طرح توســعه میدان گازی کیش از  ۲بخش
تاسیســات ســرچاهی در جزیره کیش ،سکوهای
دریایی تولید گاز و تاسیســات پاالیشــگاهی در
ســاحل ســرزمین اصلی در منطقه گرزه واقع در
استان هرمزگان تشکیل شده است و برای رعایت
حداقل عوارض زیســت محیطی در جزیره کیش
همه تاسیسات پاالیشــگاهی این طرح در منطقه
گرزه و در ســاحل ســرزمین اصلی در مجاورت
بندر آفتاب اجرا میشــود .میدان گازی کیش در
زیر جزیــره کیش (واقع در آبهــای خلیج فارس)
در جنوب غربی بندر لنگه تا شــمال غربی جزیره
سیری ،در جوار جزایر هندورابی و در شرق جزیره
الوان قــرار دارد و پس از میــدان پارس جنوبی،
بزرگتریــن میدان گازی خلیج فارس به شــمار
میرود .فاز نخست طرح توسعه این میدان با هدف
تولید روزانه یک میلیــارد فوت مکعب گاز در روز
در حال اجراست .طرح توسعه میدان گازی کیش
با هدف انتقال گاز تولیدی از این میدان به وسیله
خطــوط لوله زیرزمینی و دریایی و انتقال گازترش
به پاالیشگاه گاز (واقع در منطقه گرزه) ،همچنین
فرآورش گازترش در پاالیشگاه به منظور تولید گاز
سبک برای صادرات و یا مصارف داخلی در دستور
کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار دارد.
میدان بالل

طرح توسعه میدان نفتی بالل که به صورت
بیع متقابل با شرکتهای خارجی بسته شده بود،
از سال  1378شروع و در دی ماه سال  1381به
بهره برداری رســید .پس از عملیات اجرایی طرح
توسعه این میدان نفتی ،بهرهبرداری از این میدان
با تولید روزانه  20هزار بشکه نفت شروع شد .اما
این میدان قابلیت استحصال گاز نیز دارد ،درسال
 2011بود که توسعه الیههای نفتی میدان بالل

آغاز شــد ،در همان زمان بحثــی از وجود گاز در
این میدان نیز شکل گرفت و گفته شد این میدان
ذخایر عظیمی از گاز طبیعی را نیزز در خود دارد.
پس از مطالعه روی این میدان ،برآوردههای اولیه
نشــان داد که ذخیرهای معــادل  6تریلیون فوت
مکعبی گاز در این میــدان وجود دارد و البته گاز
درجای این میدان بالغ بر  9.5ترلیون فوت مکعب
اســت .قراربود شــرکت نفت فالت قــاره ایران
توســعه الیههای گازی این میــدان را به عهده
بگیرد تا تولید گاز از بالل را به حجم روزانه 500
مییون فوت مکعب برساند ،اما در نهایت موضوع
توســعه میدان گازی بالل به قراردادهای جدید
نفتی ایران و کنفرانس تهران کشــید و در لیست
میادینی قرار گرفت که منتظر ورود سرمایهگذاران
و پیمانکاران خارجی میماند.
معرفی میدان گازی بالل در کنفرانس تهران

در نهایــت طــرح توســعه میــدان گازی
بالل در هشــتم آذر ســال  94در چارچوب مدل
جدید قراردادهای نفتــی در کنفرانس تهران به
ســرمایهگذاران خارجی معرفی شد و دو شرکت
خواهان این میدان گازی شدند و حتی تفاهم نامه
مطالعاتی نیز با صنعت نفت کشورمان امضا کردند
اما علیرغم امضای تفاهم نامهها با این شرکتها،
خروج آمریکا از برجا همه نقشههای توسعه بالل
را به هم ریخت تا جایی که هم اکنون توسعه آن
به شرکت نفت و گاز پارس سپرده شده است.
کوگس PTTEP ،و دیگر هیچ!

در ایــن میان ،یادداشــت تفاهــم مطالعه
میدان گازی بالل به عصر روز  ۱۳اردیبهشــت
 ۱۳۹۵بازمــی گردد کــه بر این اســاس ،رکن
الدین جوادی با ســیونگ هو لی ،رئیس شرکت
گاز کره جنوبــی (کوگس) در زمینه مطالعه برای
توســعه میدان گازی بالل یادداشت تفاهم امضا
کردند .اما کار بالل به اینجا ختم نشــد چه اینکه
با عدم تمایل شــرکت گاز کره جنوبی (کوگس)،
عم ً
ال کار به تایلندیها ســپرده شد تا شاید آنان
برای توســعه این میدان طرحــی تدبیر کنند اما
تایلندیهــا نیز چهاردهمین تفاهم نامه همکاری
در قالب مدلهای جدید قراردادی را امضا کردند
اما آنها هم برای توســعه نیامدند! بر این اساس،
چهاردهمیــن تفاهمنامــه همــکاری ،مربوط به
مطالعه میدانهای چنگوله ،بالل و دالپری بود که
به شــرکت  PTTEPاز شرکتهای زیرمجموعه
شرکت شــناخته شــده نفتی دولتی  PTTتایلند
ســپرده شــد اما تایلندیها هم به سرنوشــت
کرهایها دچار شدند.
دوم خــروج آمریکا از برجام ،مســئولیت
توســعه میدان گازی بالل به شرکت نفت و گاز
پارس به عنوان شــرکتی ایرانی و خوشنام سپرده
شده است .بدون شک توسعه میادین و پروژههای
نفــت و گاز در ســال رونق ولید کمک شــایان
توجهی به اشتغال و درآمدزایی کشور در سالهای
آتی خواهد نمود.
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بهداشت و
درمان

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دکترسمیع:

اخبار
اعزام اولين تيم پزشكي تخصصي
در مناطق سیل زده

اولیــن تيم پزشــكي تخصصي و فوق تخصصي بهداشــت
و درمــان صنعــت نفت اهــواز بــه سرپرســتي دكتــر فرهاد
كالنتــري رییــس ایــن مرکــز  ،همــراه بــا دارو و تجهيزات
پزشــكي روز جمعه  23فروردین ماه به سوســنگرد اعزام شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بهداشــت ودرمان صنعت نفت
اهواز ،این تیم متشکل از متخصصين ارتوپدي،عفوني،اطفال،زنان
و زايمان،طب سالمندي،بيهوشــي و فــوق تخصص روماتولوژي
و تكنســين هاي اتاق عمل،هم اكنون در كمپ شــهداي مناي
سوسنگرد مشــغول مداواي بيماران سيل زده هستند و با توجه به
برنامه ریزی های صورت گرفته قصد حضور در ســه کمپ در آن
منطقه را دارند.

ارائه خدمات به بیش از  14هزار نفر در بخش
رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران

مسئول واحد رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران

گفت:در ســال گذشــته به بیش از 14هزار نفر از بیماران بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچســاران خدمات رادیولوژی و سونوگرافی ارائه
شد.

رزیتا آقایی در گفتگو با پایگاه روابط عمومی بهداشت و درمان
صنعت نفت گچســاران با بیان اینکه واحد رادیولوژی بیمارســتان
بعثت صنعت نفت گچســاران مجهز به پیشرفته ترین و بروزترین
دستگاه ها است،اظهار داشت:این دستگاه ها نقش مهمی در ارتقای
خدمت رســانی به بیمــاران دارد.آقایی بیــان کرد:واحد رادیولوژی
بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچســاران مجهز به پیشرفته ترین
و بروزترین دســتگاه ها از جمله رادیولوژی دیجیتال،ســونوگرافی
مدرن،ماموگرافی آنالوگ،دستگاه پانورکس و سفالومتری،رادیولوژی
پرتابــل و رادیوگرافی دیجیتــال و آنالوگ می باشــد.وی تصریح
کرد:کنترل کیفی تمامی دســتگاه های مستقر در واحد رادیولوژی
بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران جهت حفظ ایمنی پرسنل
و بیماران به صورت ســالیانه از سوی شــرکت های طرف قرارداد
انجام می شود.مسئول واحد رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت نفت
گچساران یادآور شد:دوزیمتری واحد رادیولوژی نیز هر6ماه از سوی
کارشناسان پرتو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اندازه گیری می شود.
آقایی همچنین گفت:مســئول بهداشت حرفه ای بهداشت و درمان
صنعت نفت گچســاران بر کلیه ی فعالیت های کارکنان این واحد
جهت حفظ ایمنی بیماران نظارت کامل دارد.آقایی حدود هفت هزار
و  500مورد رادیولوژی دیجیتال،پنج هزار و 200مورد سونوگرافی و
یکهزار و 500مورد عکسبرداری دندان و فک را از خدمات این مرکز
اعالم کرد.وی ادامه داد:بیماران از واحدهای اورژانس،کلینیک های
تخصصی،عمومی،دندانپزشکی و بهداشت خانواده به واحد رادیولوژی
ارجاع داده می شوند.
انجام هفت هزار و  500مورد رادیولوژی دیجیتال

مســئول واحــد رادیولوژی بیمارســتان بعثــت صنعت نفت
گچســاران گفت:در راستای خدمات رســانی به بیماران بیمارستان
بعثت صنعت نفت گچســاران بیــش از هفت هــزار و  500مورد
رادیولوژی دیجیتال در سال گذشته انجام شد.وی با بیان اینکه واحد
رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران مجهز به دستگاه
DDRمی باشــد،اظهار داشت:استفاده از این دستگاه کاهش ضریب
خطا را به حداقل رسانده است.آقایی همچنین از فعالیت شبانه روزی
واحد رادیولوژی بیمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران خبر داد و
گفت:بیماران با مراجعه به این واحد می توانند نیازهای خود را مرتفع
نمایند.
مجهز بودن بیمارستان بعثت صنعت نفت به سونوگرافی
مدرن( )GE8

آقایی اظهار داشــت:واحد رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران مجهز به پیشــرفته ترین دستگاه سونوگرافی نوع
GE8می باشــد.وی ادامه داد:در سال گذشته پنج هزار و 200مورد
سونوگرافی در واحد رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
صورت پذیرفته اســت.آقایی تصریح کرد:بیشترین سونوگرافی ها
مربوط به شــکم،لگن،بارداری به اســتثنایNTو،NBتیروئید،بافت
نرم،پروســتات،کلیه،داپلرها به جزء واریس و عروق کلیه است.وی
افزود:واحد مذکور3روز در هفته از ساعت9صبح الی12و سایر روزها
به صورت کشیک به بیماران خدمت ارائه می دهد.
دستگاه پانورکس و سفالومتری

آقایی گفت:دستگاه پانورکس(رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی
( )O.P.Gدر سال  91در بخش رادیولوژی بیمارستان بعثت صنعت
نفت گچساران نصب و راهاندازی شد.وی انجام یکهزار و 500مورد
عکســبرداری دنــدان و فک در ســال 97را از خدمات دســتگاه
رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی اعالم کرد.آقایی یادآور شد:واحد
مذکور در روزهای یک شنبه و سه شنبه عصر ،آماده خدمت رسانی
به بیماران می باشد .
دستگاه رادیولوژی پرتابل

مســئول واحــد رادیولوژی بیمارســتان بعثــت صنعت نفت
گچساران افزود:یک دستگاه رادیولوژی پرتابل از سال92تاکنون به
صورت24ساعته به بیماران بیمارستان بعثت صنعت نفت گچساران
خدمات ارائه می دهد.آقایی بیان کرد:در مواقع اورژانس یا هنگامی
که امکان حمل بیمار به اتاق تصویربرداری به هر دلیلی وجود نداشته
باشــد،برای تصویر برداری از دستگاه رادیولوژی پرتابل استفاده می
شود.وی تصریح کرد:از این دستگاه می توان در مکان های مختلف
از جمله اتاق بیمار،اتاق ریکاوری و بخش مراقبتهای ویژه استفاده
کرد.

تمام امکانات بهداشت و درمان در خدمت مردم خوزستان

دهمین نشســت مدیریت شرایط
اضطراری شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنــوب  ۲۱فروردیــن  ۱۳۹۸با حضور
رضا خلیلی ،معاون مدیرعامل شــرکت
ملی نفت ایــران درعملیات غیرصنعتی،
فرخ علیخانی ،سرپرســت معاونت تولید
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،حبیب
اله سمیع ،مدیرعامل سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفــت و جمعی از مدیران
و روســای شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب در محل ستاد مدیریت بحران این
شرکت برگزار شد.
دکتر حبیب اله سمیع ،مدیرعامل
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
نیز در این نشســت گفت :از زمان شروع
بحــران ســیل در کشــور برنامه ریزی
برای ارائه خدمات به مناطق ســیل زده
در دســتور کار قرار گرفت و هم اکنون
تمام امکانات بهداشــت و درمان صنعت
نفت از جمله پایگاههای درمانی ســیار
و تیمهای بهداشــتی-درمانی (پزشکان،

پرستاران و بهیاران) جهت ارائه خدمات
درمانــی باکیفیت برای امدادرســانی به
مردم خوزستان آماده است.
دکتر ســمیع افزود :خوشــبختانه

آســیبهای انســانی ســیل در استان
خوزستان بســیار کم بوده است ولی در
لرســتان متأسفانه این آســیبها خیلی
جــدی بــود و در حال حاضــر اتوبوس

آمبوالنس بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشهر در پلدختر مستقر است.
وی با تاکید بر عملکرد قوی ستاد
بحران بهداشــت و درمان اهواز گفت :با

مدیریت خوبی که انجام شــده است در
حال حاضر و در صورت نیاز بیمارســتان
بزرگ نفت اهــواز آماده پذیرش بیماران
سایر بیمارستانهای اهواز است.
مدیرعامل ســازمان عنــوان کرد:
ایــن آمادگی را اعــام میکنیم که با
هماهنگــی هالل احمر و دانشــگاه در
مراکزی که ســیل زدگان حضور دارند،
مستقر شــده و خدمات درمانی رایگان
ارائه دهیم.
دکتر ســمیع ادامه داد :تأمین آب
آشــامیدنی و غذای سالم ،دفع بهداشتی
زباله و سرویسهای بهداشتی مناسب را
در جهت پیشگیری از شیوع بیماریهای
عفونی را ضروری خواند.
مدیرعامل ســازمان خاطر نشــان
کــرد :پویــش جمــع آوری کمکهای
نقدی و غیر نقدی همکاران با همکاری
واحد روابط عمومی و بســیج در مناطق
بهداشــت و درمان فعال اســت تا این
کمکها در اختیار سیل زدگان قرار گیرد.

اقدامهای گسترده بهداشت و درمان برای کاهش آالم مردم سیلزده
یک پزشــک عمومی ،دو نفر پرستار خانم و
آقا ،یک نفر ماما و  ۵نفر نیروی پشتیبانی به
همراه یک دستگاه آمبوالنس بود که تا اتمام
وضعیت بحرانی و اعالم وضعیت ســفید در
منطقه ،استقرار این تیم جهت خدمت رسانی
ادامه پیدا خواهد کرد.
اقدامهای گروه امداد پزشکی در بوشهر

به دنبال جاری شــدن سیل و اعالم
حالــت فوقالعاده در اســتان خوزســتان و
لرستان ،بهداشــت و درمان صنعت نفت با
هدف استمرار ارائه خدمات درمانی در شرایط
اضطــراری و کاهش آالم مردم ســیلزده،
اقدامهای گســتردهای را به انجام رســانده
است.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت ،در
نشســتهای کمیتــه مدیریــت بحــران
راهکارهای پیشــگیری و مقابله با ســیل
بررســی و وضع آمادگی برای امدادرســانی
ارزیابی شد .جلســه کمیته مدیریت بحران
پیرو هماهنگی قبلی فرمانده حوزه بســیج
سازمان با فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت و
مدیرعامل سازمان بابت کمک به هموطنان
ســیل زده با حضور دکتر جهانبخش امینی
رییس امور ایثارگران ،دکتر جزایری فرمانده
بســیج ،دکتر پیمان فریدنیا رییس سالمت
کار و  ،HSEســیده فاطمــه اولیایی رییس
روابــط عمومی و همکاران واحد بســیج و
روابط عمومی برگزار و مقرر شد» هر منطقه
یک نماینده رابط ،با هماهنگی بسیج ،روابط
عمومی و ریاست بهداشت و درمان مشخص
کند ،کمکهای نقدی و غیر نقدی توســط
بسیج و باهمکاری روابط عمومی جمع آوری
و ارسال شود.
آماده باش در بیمارستان بزرگ نفت اهواز

در پــی بارندگیهــا و اعــام حالت
فوقالعاده در اســتان خوزستان و همچنین
افزایش آب رودخانههــای کارون و کرخه،
بهداشت و درمان اهواز در حالت آماده باش
قرار گرفــت و تمهیدات الزم بــرای ارائه
خدمات درمانی پایدار در شرایط اضطراری از
جمله تأمین آب شرب ،مواد غذایی و سوخت

اندیشیده شد .آمادگی بیمارستان نفت اهواز
برای پذیرش بیماران بستری ،اعزام دو گروه
درمانی به همــراه دارو و تجهیزات الزم به
روســتای بامداژ و جنگل امقر ،اســکان ۲۴
نفــر از خلبانان بالگردهــای هالل احمر در
بیمارســتان ،جمــعآوری کمکهای نقدی
و غیرنقدی همکاران شــاغل در بهداشــت
و درمــان اهــواز برای ســیلزدگان ،اعزام
آمبوالنس و پزشــکیار به مناطق سیلزده از
چهارم تا دوازدهــم فروردینماه ،تهیه ۳۰۰
عدد کیســه شنی برای پیشــگیری از ورود
سیل به مراکز بهداشــت و درمان ،آمادگی
بــرای برپایی یک درمانگاه ســیار در کمپ
اسکان سیلزدگان ،سازماندهی و تجهیز سه
اکیپ درمانی سیار ،اعزام دو اکیپ به مناطق
چفته و صلیهه شامل  2نفر پزشک ،پرستار،
ماما و پزشــکیار بهمراه دارو و تجهیزات و
بخشی از کمکهای جمع آوری شده ،حضور
پزشکان بهداشــت و درمان در قالب گروه
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز در کمپهای ثامن االئمه (ع) و
جواداالئمــه (ع) و پذیرش و ویزیت رایگان
بیماران ســیلزده مســتقر در کمپ شهید
هاشمی در منطقه کارون اهواز از مهمترین
اقدامهای گسترده بهداشت و درمان صنعت
نفت اهواز درباره کمکرسانی به سیلزدگان
است.
اعزام تیم پزشکی بیمارستان صنایع
پتروشیمی ماهشهر به مناطق سیل زده
دشت آزادگان

در پــی اعالم وضعیــت بحرانی ،تیم
پزشکی از سوی بیمارستان صنایع پتروشیمی
ماهشهر در روز  ۱۳فروردین سالجاری جهت
امداد به منطقه سیل زده دشت آزادگان اعزام
شد .این تیم امدادی شامل  ۹نفر متشکل از

طبق هماهنگی انجام شده ،نخستین
گروه امدادی بهداشت و درمان صنعت نفت
بوشــهر نیز با امکانات یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس ،یک دســتگاه وانــت تدارکات،
یک دستگاه خاور شــامل پتو ،مواد غذایی
و بهداشــتی بــه همراه دو پزشــک و پنج
پرســتار و ســه نیروی تدارکاتی به جنوب
استان خوزستان اعزام و در یکی از مناطق
روستایی درگیر سیل مستقر خواهد شد .تیم
امداد پزشــکی  17نفره بهداشــت و درمان
صنعت نفت بوشــهر در قالب یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنسی و یک دستگاه آمبوالنس
و به همراه کمکهای اهدایی پرســنل این
بهداشــت و درمان (شــامل یک دســتگاه
کامیون و  2دســتگاه وانت بار و به محتوای
مــواد غذایی و مواد بهداشــتی ,پتو و لباس
گرم) به مناطق ســیل زده اســتان لرستان
اعزام شد .شایان ذکر است بهداشت ودرمان
صنعت نفت فارس نیز در تأمین کادر درمانی
این تیم امدادی ،مشارکت فعال داشته است
آمادگی درمانگاه منطقه چنار بهداشت و
درمان مرکزی و لرستان

همکاران پزشــک و پرستار بهداشت
و درمــان صنعت نفت مرکزی و لرســتان
مستقر در منطقه عالوه بر خدمت رسانی به
کارکنان صنعت نفــت و خانوادهها به مردم
منطقه و روســتاها به صورت  ۲۴ســاعته
خدمــات پزشــکی و درمانی ارائــه کردند.
همچنیــن ارتبــاط مراکز پزشــکیاری که
پرستاران وکارشناسان فوریتهای سازمان
مستقر میباشند برقرار شده است که به سیل
زدگان روســتاهای نزدیک خدمت رســانی
میکنند  .17فروردین ماه  1398دو ماشین
کمکهای غیــر نقدی همکاران بهداشــت
و درمان منطقه شــامل مــواد غذایی ،آب
معدنی ،خرما ،پنیر ،نان ،کنسرو و پوشاک به
همراه تیم پزشکی و آمبوالنس به درمانگاه
منطقه لرستان اعزام تا با هماهنگی مدیران
استانی در خدمت رسانی مشارکت نمایند .در

ادامه امدادرســانی در مناطق سیل زده روز
چهارشــنبه  21فروردین دو تیم بهداشت و
درمان صنعت نفت استان مرکزی (متشکل
از دو پزشــک ،دو پرستار ،کارشناس مامایی
و واکسیناسیون دو دســتگاه آمبوالنس) در
منطقه شاهیوند و روســتاهای کهنه سرخ،
چم خوش ،کله هور حضور یافته و نســبت
به ویزیت و توزیع کمکهای ابتدائی در بین
مردم منطقه سیل زده اقدام نمودند.
پویش مهربانی کارکنان بهداشت و درمان
آغاجاری

بــا توجه بــه عملیاتی بــودن منطقه
آغاجاری و ریزش بارانهای شدید و جاری
شدن سیل در شــمال و شمال غرب استان
خوزســتان تمامــی بخشهــا و واحدهای
بهداشــت و درمان صنعت نفت آغاجاری در
آماده باش کامل قرار گرفت .خوشــبختانه
در روزهای پایانی سال  97کلیه تجهیزات
مورد نیاز در این منطقه تهیه و در دســترس
قرار گرفت تا در زمان بحران کمبودی نباشد.
تعیین  4تیم پزشکی با تجهیزات کامل ،جمع
آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی همزمان
با حضور داوطلبانه کارکنان در نقاط مختلف
استان خوزستان جهت ایجاد سیل بند ،ثبت
نام همکاران داوطلب امدادی اعم از پزشک،
پرســتار ،ماما ،تکنیســینهای رادیولوژی و
آزمایشــگاه ،آماده باش  4اکیپ پزشکی با
آمبوالنــس تایپ  ،bپر کــردن گونیها در
شــیفتهای صبح و عصر ،حضور داوطلبانه
تعدادی از همــکاران در منطقه دارخوین و
کمک در ایجاد ســیل بند بر روی حاشــیه
شهر دارخوین ،مداوای بیماران سیل زده از
مناطق حمیدیه ،سوســنگرد رفیع و تحویل
ســری اول کمکهای نقدی و غیر نقدی
همکاران به هالل احمر خوزســتان جهت
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رییس اورژانس بیمارســتان نفت تهران از مراجعه  2600نفر به بیمارستان نفت
تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بهداشت ودرمان نفت تهران ،دکترعلی شاه آبادی
با بیان این مطلب افزود:خوشبختانه باحضور موثرنیروهای درمانی بیمارستان نفت تهران،
درایام تعطیالت نوروز که از  28اســفند  97تا  17فروردین سال  98ادامه داشت ،کلیه
اقدامات درمانی اورژانســی بدون حادثه منجر به فوت صورت گرفت.وی افزود :در سال
جاری اورژانس بیمارســتان نفت تهران ،ازتخصص همکاران مقیم  24ساعته اورژانس

داخلی ،جراحی  ،ICUقلب و عروق  ،اطفال ،ســونوگرافی و زنان بهره برد .شاه آبادی
تصریح کرد :همکاران در سه شیفت صبح و عصر و شب مشغول بودند و درهرشیفت غیر
از پزشک ها  10نفر مشغول به خدمت رسانی بودند .همچنین مسئول فنی نیز  24ساعته
حاضر بود و در هر شیفت اورژانس نیز دو پزشک عمومی نیز حضور داشتند .وی خاطر
نشان کرد :البته در کلیه رشته های تخصصی همکاران بصورت آنکال نیز پاسخگوی
بیماران بودند .البته حضور پرستاران در مدیریت درمانی بیماران قابل توجه بود .رییس
اورژانس بیمارســتان نفت تهران توضیــح داد :از حدود  2600مراجعه کننده  160 ،نفر

ارسال به مناطق سیل زده از جمله :برنج 40
کیســه-آب معدنی  1300عدد ،ظرف یکبار
از جمله اقدامات این منطقه برای خدمت به
سیل زدگان بود.
اعالم وضع فوق العاده در بهداشت و
درمان صنعت نفت آبادان

در پــی شــرایط اقلیمی و شــرایط
موجود در حوضههای آبی ســدها در استان
خوزســتان وضع فوقالعاده اعالم شد و به
این منظور نشســت کمیته مدیریت بحران
بهداشــت و درمان صنعت نفــت آبادان در
روزهای چهارشنبه (هفتم فروردینماه (شنبه
و یکشــنبه ( ۱۰و  ۱۱فروردینمــاه) برای
هماهنگی بیشتر و ایجاد آمادگی و اقدامهای
الزم برای حفظ زیرســاختهای آب ،برق و
محافظت از دستگاههای حیاتی بیمارستان
و جلوگیــری از ورود آبهــای احتمالی به
بخشها و واحدهای این مرکز برگزار شــد.
بر این اســاس ،در  ۲۴ســاعت نخست و با
تالشهای کارکنان زحمتکش ،همه واحدها
با کیسههای شــن یا دیوارهای بتنی کوتاه
محافظت شدند .در پی اخطار احتمال سیل
در استان خراســان رضوی ،کمیته مدیریت
بحران بهداشت و درمان صنعت نفت شمال
شرق نشســت اضطراری تشــکیل داد .در
این نشست مصوب شــد دو عدد پمپ آب
کفکش واحد تاسیســات و کمیته بحران
اچاسیی ،فعال و آماده به کار باشــد .تعداد
 ۵۰عدد کیسه شــن (ماسه بادی) آماده شد
تا در صورت لزوم در مسیر ورودی رمپهای
هر دو ساختمان ،دپو شده و مانع ورود آب به
داخل ساختمان شود ،همچنین برای اطالع
کارکنان این مرکز اقدامهای ایمنی پیش از
وقوع سیل و مقابله با سیل اطالعرسانی شد.

بستری و تحت درمان تخصصی قرار گرفتند که بیشترین تعداد مراجعین را بخش های
ویژه قلب و آی  .سی  .یو» تشکیل دادند و بیماران بخش داخلی و جراحی دررتبه بعد
قرار داشتند.در این مدت بالغ بر  36عمل جراحی بصورت اورژانس انجام دادیم که بیشتر
جراحی های عمومی و زنان و زایمان و ارتوپد بودند .شــاه آبادی گفت :از بیماران قلبی
تحت درمان  3 ،نفر منجر به آنژیو گرافی و بازکردن عروق قلب” ”PCIشد وخوشبختانه
بیماری منجر به “ ”CPRنداشتیم .همچنین در مدت زمان آماده باش اورژانس بیمارستان
نفت تهران 12 ،زایمان در ایام نوروزدر بیمارستان نفت انجام شد.

تحلیل

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

نگاه

دانش نفت از سفر عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر عراق به کشورمان گزارش میدهد؛

چرا گاز ایران برای عراق حیاتی است؟

مسئله اصلی در صادرات گاز
ایران به عراق

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت

روابــط ایران و عراق با ســفر
عادل عبدالمهدی ،نخست وزیر عراق
به کشورمان از هفته گذشته وارد فاز
جدیــدی از همکاریهــای راهبردی
سیاسی و اقتصادی شد .هر دو کشور
امیدوارند حجم مبادالت تجاریشان
را از  12میلیــارد دالر فعلــی به 20
میلیارد دالر برسانند.

اتصــال راهآهــن دو کشــور،
صادرات برق و اتصال شــبکه برق
و گاز ایــران به عــراق و همچنین
اتصال شــبکه نفــت در آینــده از
جملــه راهبردهایی اســت که افق
همکاریهــای ایــران و عــراق را
روشــنتر از گذشته میســازد .در
همیــن حال ،نخســتوزیر عراق با
ابراز خوشــحالی از ســفر به ایران
و قدردانــی از دولــت و ملت ایران
به دلیل اســتقبال از هیئت عراقی،
گفت :ایران کشور مسلمان ،همسایه
و دوســت ماســت کــه فرهنگ و
تمدنی به قدمــت تاریخ دارد و فکر
نمیکنم بتوانیم دو کشــوری مانند
ایــران و عراق با این قدمت تاریخی
در جهــان پیدا کنیم .نخســت وزیر
عراق با اشــاره به ســخنان رئیس
جمهوری ایــران ،افزود :جناب آقای
روحانی به همه توافقها و مســائلی
کــه در گفتوگوهای مشــترک به
آن پرداختیم اشــاره کرد و من هم
اعالم میکنم که با همه مواردی که
اعالم شــد ،همنظر هستم و حرف
من هم همین اســت .معتقدم همه
توافقهایی که بین دو کشور صورت
گرفته و همکاریهای نزدیک ایران
و عراق به ســود دو کشور ،منطقه و
جهان خواهد بود .وی با بیان اینکه
ما به دنبال توســعه روابط دو کشور
هستیم ،تصریح کرد :تالش میکنیم
روابط ما بیش از پیش گسترش یابد.
روابط تهران  -بغداد میتواند الگویی
برای روابط ما با دیگر کشــورهای
منطقه باشــد .همه تــاش خود را
بهکار خواهیم بست که توافقهایی
کــه بین دو کشــور حاصل شــده،
اجرایی و عملیاتی شود.
چرا گاز ایران برای عراق حیاتی
است؟

قرارداد صــادرات گاز ایران به
عراق که از ســال  ۱۳۹۰روی کاغذ
مانــده بود ،ســرانجام در  ۳۱تیرماه
ســال  ۱۳۹۶به امضا رسید و عراق
نیز به جرگه مشــتریان گازی ایران
پیوست .مشتری پروپا قرصی که به
نظر نمیرســد با وجود اعمال فشار
از ســوی آمریکا که نفــت ایران را
تحریم کــرده ،دســت از گاز ایران
بکشد و برنامهای برای قطع واردات

داشته باشد .تفاهمنامه صادرات گاز
ایران به عراق در ســال  ۱۳۸۸امضا
و دو سال بعد به قرارداد تبدیل شد.
بر اســاس این قرارداد ،ایران متعهد
میشــد که روزانه  ۲۰تا  ۲۵میلیون
متر مکعــب گاز به عراق صادر کند.
حجم این قرارداد که به منظور تأمین
سوخت نیروگاههای «المنصوره» و
«الصدر» بغــداد بود ،با یک الحاقیه
به  ۲۵میلیون مترمکعب رســید .با
این تبصره که در روزهای گرم سال
این مقدار تــا  ۳۵میلیون مترمکعب
افزایش یابد .آبانماه سال  ۱۳۹۴نیز
دومین قرارداد صادرات گاز ایران به
شــهر بصره عراق میــان حمیدرضا
عراقــی  -معاون ســابق وزیر نفت
ایران در امور گاز  -و خالد حســن
صالح  -معاون وقت وزیر برق عراق
 امضا شــد .قراردادی که هرچندایران همــواره تاکید داشــت آماده
اجرای آن است اما مسائل مختلف از
جمله مسائل امنیتی در عراق و عدم
گشایش آل سی در این کشور ،مدام
آن را به تعویق میانداخت .سرانجام
صــادرات گاز طبیعی ایران به بغداد
از شــامگاه چهارشنبه ۳۱ ،خردادماه
سیدحمید حسینی  -کارشناس
ارشد حوزه انرژی :ایران گاز

مازاد دارد و به دنبال بازارهای
صادراتی است و زمانی که
ایران گاز عراق را تأمین

میکند ،باعث میشود اقتصاد

عراق به نوعی به ایران وابسته

شود و این موضوع باعث امنیت
شده و روابط دو کشور را
پایدار میکنند

 ۱۳۹۶با حجــم حدود هفت میلیون
مترمکعــب در روز آغاز و قرار شــد
ســرانجام به  ۳۵میلیون مترمکعب
برســد .صادرات گاز به بصره نیز در
سال  ۱۳۹۷آغاز شد و طبق آخرین
آماری که از ســوی وزارت نفت در
اواخر سال گذشته اعالم شده است،
میانگین صــادرات گاز به عراق نیز
روزانه  ۱۵میلیون مترمکعب اســت
که بر اساس توافقها ،در سالهای
آتی به روزانه  ۴۰میلیون مترمکعب
افزایش خواهد یافت.
چالشهای صادرات گاز ایران به
عراق

صــادرات گاز از ایران به عراق
طبق روال ادامه داشــت تــا زمانی
که ترامپ در اردیبهشــتماه ســال
گذشــته از برجام خارج شــد و نفت
ایران را تحریــم کرد .آمریکا در این
راستا مشــتریان نفتی و گازی ایران
را تهدید کرد که اگــر تعامل خود با
ایــران را ادامه دهند ،آنها را تحریم
خواهد کــرد .قاعدت ًا عراق نیز که در
لیست مشــتریان قرار داشت ،شامل
این تهدیدها شــد .عراق در نخستین
قــدم هیأتــی را به آمریکا فرســتاد
تا بر ســر تعامالت مالی با ایران ،با
واشنگتن به توافقی دست یابد .اعزام
این هیأت برای عــراق نتیجهبخش
بود و این کشــور توانست از آمریکا
برای ادامــه واردات گاز از ایران ابتدا
معافیتــی  ۴۵روزه و بعد از اتمام ۴۵
روز معافیتــی  ۹۰روزه بگیــرد .البته
بعد از اینکه  ۹۰روز مذکور به پایان
رســید و باز هم موضوع قطع روابط
گازی ایران و عراق از ســوی آمریکا
مطرح شــد ،عراقیها صراحت ًا اعالم
کردند واردات گاز از ایران را متوقف
نخواهند کرد .مشکل دیگری که در

زمینــه صادرات گاز از ایران به عراق
در ســایه تحریمهــای آمریکا ایجاد
شد ،پرداخت پول از سوی عراق بود.
طبق قرارداد عراقیها موظف هستند
پول گاز را بــا یورو پرداخت کنند اما
بعد از اعمــال تحریمهــای آمریکا
علیه ایران ،عراقیها پیشنهاد کردند
پــول گاز را با دینــار پرداخت کنند.
پیشنهادی که چالشهای بسیاری را
به همراه داشت و طرف ایرانی حاضر
به پذیرش آن نبــود اما درنهایت دو
حساب دینار و یورو در بانک مرکزی
ایران برای دریافــت پول گاز و برق
از عراق بازگشــایی شــد و درنهایت
در تاریخ  ۲۰اســفندماه اولین بخش
از مطالبــات دولت ایران به حســاب
بانک مرکزی کشــورمان واریز شد.
از  ۱۲میلیــارد دالر صادرات ایران به
عراق  ۴میلیــارد آن صادرات برق و
گاز است و آنطور که وزیر نفت پیش
از این اعــام کرده بود ،عراقیها دو
میلیارد دالر به ایران بابت پول برق و
گاز بدهکارند .در این راستا مسئوالن
اعالم کردند مبلغی که پرداخت شده
است یا به دینار است یا یورو و قطع ًا
به دالر نیســت .امــا در حال حاضر
 ۸۰درصد برقــی که در نیروگاههای
عراق تولید میشــود ،به گاز وابسته
اســت و این کشــور از نظــر ذخایر
گازی بســیار فقیر است .کارشناسان
بر ایــن باورند که اگر عــراق بتواند
همه گازهــای همراه نفــت خود را
جمــعآوری کند ،میتواند  ۳۵میلیون
مترمکعــب گاز تولید کنــد .در حالی
که عــراق به حدود  ۱۵هزار مگاوات
برقی نیــاز دارد که کمبودهای فعلی
خود را برطــرف کند و امکان اینکه
با  ۳۵میلیــون مترمکعب گاز ،بتوان
 ۱۵هــزار مگاوات بــرق تولید کرد،

اتصال راهآهن دو کشور،
صادرات برق و اتصال شبکه
برق و گاز ایران به عراق و
همچنین اتصال شبکه نفت در
آینده از جمله راهبردهایی
است که افق همکاریهای
ایران و عراق را روشنتر از
گذشته میسازد

وجود ندارد .در دورهای که مســائلی
بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت
نیرو ،صــادرات برق به عراق را برای
دریافت طلب خــود قطع کرد ،باعث
شد که عکسالعملهایی داخل عراق
شــکل بگیرد .برخی از وزرای عراق
که عالقهای به گســترش ارتباط با
ایران نداشتند ،در هیأت دولت مطرح
کردند که ســایر کشورهای همسایه
را بــرای واردات برق و گاز بررســی
کنیم و هیاتهایی را به عربســتان،
کویت و …و روانه کردند .این اقدام
آنها عم ً
ال نتیجهای در پی نداشــت.
از ســوی دیگــر ،عربســتان اعالم
آمادگی کرد که برای تأســیس برق
خورشیدی ،سرمایهگذاری میکند که
قیمت آن یکچهارم قیمت برق ایران
است اما باید گفت این طرحی نیست
که به زودی به نتیجه برســد و هنوز
به مرحله قرارداد هم نرسیده است.
امکان جایگزینی گاز و برق ایران
برای عراق وجود ندارد

از طــرف دیگــر ،عراقیها از
ادامــه خرید بــرق و گاز از ســایر
کشــورها ،منصرف شــده و متوجه
شــدند که عمــ ً
ا نمیتوانند کاری

11

انجــام دهنــد .اقــدام دیگری که
عراقیهــا انجــام دادنــد ،این بود
که برای تأمین بــرق آینده عراق،
با شــرکتهای زیمنــس و جنرال
موتــور مذاکراتــی انجــام دادند و
ظاهراً قراردادهای بزرگی هم امضا
کردنــد .اما این شــرکتها اعالم
کردند تــا ســال  ۲۰۲۲نمیتوانند
ایــن نیروگاهها را بــه بهرهبرداری
برسانند .درواقع مذاکرات انجام شده
اما بحــث تأمین مالی ،فاینانس آن
و نحوه قرارداد نهایی نشــده است.
بنابراین ،عراقیهــا میدانند که به
هیچوجه امــکان جایگزینی گاز و
برق ایران را ندارند .همچنین اوضاع
در جنوب عراق بحرانی اســت و با
وجود اینکه در حال حاضر از ایران
گاز و برق وارد میکنند ،اما باز هم
مردم عراق ،بهشدت ناراضی و بعض ًا
آماده تظاهرات در بصره هستند .با
این اوصاف ،دولت عراق نه میتواند
و نه میخواهد نســبت بــه خرید
برق و گاز از ایران تجدیدنظر کند؛
بنابراین باید به آمریکا فشار بیاورد
تا معافیتهــا را تمدید کند .در این
راســتا وزیر برق عراق ،در حاشــیه
دیدار با رضا اردکانیان  -وزیر نیروی
کشورمان  -بر اهمیت واردات گاز از
ایــران تاکید کرد و گفت :خرید گاز
و برق از ایران تا زمانی ادامه خواهد
داشت که ما میادین گازی خودمان
را بهاندازهای توســعه دهیم که در
تأمین گاز به خودکفایی برســیم و
همچنین نیروگاههای الزم را برای
تأمین برق عراق بســازیم؛ این امر
بین  ۲تا  ۳سال زمان میبرد.
مزیت صادرات گاز به عراق برای
ایران

در ایــن راســتا ،ســیدحمید
حســینی  -کارشــناس ارشد حوزه
انرژی با تاکید بــر اینکه ایران گاز
مــازاد دارد و بــه دنبــال بازارهای
صادراتی اســت توضیح داد :زمانی
که ایران گاز عراق را تأمین میکند،
باعث میشود اقتصاد عراق به نوعی
به ایران وابســته شود و این موضوع
باعث امنیت شده و روابط دو کشور
را پایدار میکنند .وی با بیان اینکه
صــادرات گاز برای ایران درآمدزایی
به همــراه دارد ،افزود :قیمت گازی
که ایران به عراق صادر میکند۱۰ ،
تا  ۱۵درصد بیشتر از قیمت گازی
است که داخل ایران توزیع میشود.
از ســوی دیگر عمــده مصرف گاز
ایران در زمستان است ،در حالی که
عراقیها به گاز در فصل تابســتان
نیــاز بیشتری دارند .زیرا از این گاز
برای نیروگاههــا با هدف تولید برق
استفاده میکنند .همین موضوع یک
فرصت برای ایران است.

عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق
هفتــه گذشــته در رأس هیاتی سیاســی و
اقتصادی به تهران ســفر کرد و با مسئوالن
عالی رتبه ایران دیــدار کرد .در این دیدار دو
طرف بــه ادامــه واردات گاز و نفت از ایران
تاکید کردند بــه طوریکه عبدالمهدی در این
دیدار اعالم کرد عراق بــه گاز ایران نیازمند
اســت و هیچ عاملی نمیتواند مانع از واردات
گاز از ایران شود.
عــراق کــه در فهرســت معافیتهای
تحریمــی آمریکا در دور اول قرار داشــت به
دنبال گرفتــن مجوز از آمریکا بــرای ادامه
معافیت بود تا بتواند گاز مورد نیاز خود را که به
منظــور تولید برق از ایران وارد میکند تأمین
کند .این کشــور در آخرین روزهای سال 97
موفق شد تا این معافیت را تمدید کرده و سه
ماه دیگر نیز اقدام به واردات گاز از ایران کند.
هرچنــد که عراقیها تا ســال  2020نیازمند
گاز ایران هســتند و تا آن ســال نمیتوانند
به تولید گاز برســند .نکته حائــز اهمیت در
صادرات گاز ایران به عراق موضوع تســویه
حســاب آن اســت که وزیر نفت در نشست
خبری که در بهمن ماه سال  97داشت اعالم
کــرد ماهانه  200میلیــون دالر گاز به عراق

درحالی نخست وزیر عراق

رسم ًا از ادامه واردات گاز از
ایران علی رغم تحریمهای
آمریکا خبر میدهد که

مسئوالن صنعت نفت ایران

بارها اعالم کردهاند مشکل

اصلی در این زمینه ،پرداخت
وجوه از طرف عراقیها در
شرایط تحریم است که باید
برطرف شود

صادر میکنیم که پــول آن را نمیدهند .اما
یک ماه قبل از این صحبتهای زنگنه حسن
منتظر تربتــی مدیرعامل شــرکت ملی گاز
ایــران اعالم کرده بود که پــول گاز ایران با
ارز یورو دریافت میشــود و اخیرا ً نیز برخی از
منابع مطلــع در بانک مرکزی اعالم کردهاند
پول گاز صادراتی ایران بــا ارز یورو از عراق
دریافت میشود .عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی هم اعالم کرد در جریان دیدار
روحانی و عبدالمهدی موضوع مطالبات ایران
از عراق مورد گفتوگو قرار گرفت و در حال
حاضر بخش قابــل توجهی از مطالبات ایران
به حســاب بانک مرکزی واریز شده است و
بایســتی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط
مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال
افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شــود.
براساس این گزارش ،امروز بیژن زنگنه وزیر
نفت هم در حاشیه بازدید از شرکت طراحی و
مهندسی صنایع انرژی  ،))EIEDمیزان طلب
گازی ایــران از عراق را  ۱میلیارد دالر اعالم
کرد .آنچه که از گفتههای مســئوالن صنعت
نفت ایران و بانــک مرکزی میتوان دریافت
کرد این اســت که مشکل اصلی در صادرات
گاز ایــران حجم صادرات گاز به این کشــور
همسایه نیست بلکه دریافت وجوه از عراقیها
اســت .در واقع ،این وجــوه هرچند دریافت
میشوند ولی به دلیل تحریم بانکی ایران این
امر به راحتی صورت نمیگیرد .براســاس این
گزارش ،قرارداد صادرات گاز از ایران به عراق
از  ۳۱خردادماه ســال  96بعد از شــش سال
اجرایی شد و طبق این قرارداد میزان صادرات
گاز به این کشــور به روزانــه  ۱۴میلیون متر
مکعب رسید که قرار است میزان صادرات گاز
به عراق با آغاز بهرهبرداری از خط لوله انتقال
گاز ششــم سراســری  ۳۵میلیون مترمکعب
برسد .این گزارش حاکی است در حال حاضر
ایران روزانه  42میلیون متر مکعب گاز صادر
میکنــد که بخش قابل توجهی از این میزان
به ترکیه اختصاص یافته است و صرف ًا میزان
صادرات گاز ایــران به عراق حدود  12تا 14
میلیون متر مکعب در روز است.

Oil
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Iran Ready to Connect Gas
Network to Iraq: Rouhani

Iranian President Hassan Rouhani voiced
Iran’s readiness to
link its power and gas
networks to that of
neighboring Iraq. “We
believe that this issue
will not only be extended between the two
countries, but would
be expanded to other
countries in the region
in the future,” said the
President on Saturday,
April 6, addressing a
joint press conference
with Iraqi Prime Minister Adel Abdul-Mahdi.

Dr. Rouhani underlined the deep-seated
relations between the
two countries, saying:
«Over the centuries,
relations between Iran
and Iraq have always
been good and grow-

ing, but today we are
in a fortunate position
for the development of
relations.”He named
the rail link between the
two countries as one of
the important agreements between Iran and

Iraq, and added: «We
hope that the connection between Iran and
Iraq will take place in
different directions in
the future, but for the
time being, the connection of the railroad from
Shalamcheh to Basra is
underlined by the two
sides.”The President
pointed to the issue of
electricity exports and
the connection of the
Iranian power and gas
networks to that of Iraq
in the future, saying,
«We are ready to estab-

lish these connections
and believe that this issue will not only be extended between the two
countries, but would
be expanded to other
countries in the region
in the future.”Rouhani
described Iran-Iraqi
business relations as
very well, and said:
«Our plan for the future
is to achieve a trade
volume of $20 billion
between the two countries, which we hope to
reach this point in the
coming months.»

Impact of Trump›s Irrational Decisions on Oil Market

The Brent crude oil, last night, for
the first time in 2019, crossed the
$71/barrel threshold, only hours
after the US labelled Iran›s elite
Revolutionary Guard Corps a ‹terror group›, indicating that the US
President, contrary to his tweets,
not only was not concerned about
stabilizing the oil market and
helping cut fuel prices in the US,
but also caused turmoil in the
market with his illogical decisions.US President Donald Trump
has destabilized the oil market
by his statements (or assaults) on
the Organization of the Petroleum
Exporting Countries (OPEC)’s
policies; Trump’s statements, or
interventions, on OPEC, following imposition of sanctions on
Iran, went so far as to call on the
Saudi king, in a belittling tone, to
ramp up the kingdom’s oil output
to offset removal of Iran’s oil
from the market, and in June last
year, when the market was stable
in terms of supply and demand,
called for OPEC’s increased
output, which destabilized the

oil market.On Monday, April 8,
Brent oil prices, influenced by
sanctions on Iran and Venezuela,
as two founding members of
OPEC, recent Libyan clashes
and OPEC›s reduced oil output,
reached its highest level in the
last five months. Brent crude was
traded at $71.19/b and West Texas
Intermediate (WTI) was priced at
$64.44/b. International analysts
say the main reason for rising oil
prices is US sanctions against
Iran and OPEC’s oil production
cuts.An agreement for a 1.2 mbd
reduction in OPEC+ crude oil

output was enforced on January 1,
2019, and is being well complied
with by OPEC members, which
has brought about Trump’s anger,
who in February 2019, warned
OPEC once again on his Twitter
account not to continue reducing
supplies and aggravate the price
hikes.On the other hand, OPEC
is determined to implement the
output cut agreement. They have
not forgotten how the outcome of
the last agreement (January 2017)
was lost due to the collaboration
of some members with Trump in
a short time (two months) and the

average OPEC crude price fell
from $83/b to $63/b. certainly,
OPEC members would not opt
for the repeat of this experience.
Now that Nigeria and Libya are
crisis-stricken, Venezuelan oil
production has almost flatlined,
and OPEC and its allies are determined to stick to their output cut
plan, Trump’s call on oil consumers not to deal with Iran and
putting pressure on its customers
is self-injury which will lead to a
sharp increase in oil prices, and
eventually the American consumers will have to pay for it in gas
and fuel stations because of the
unilateralism of Mr. Trump.The
United States fully understands
that elimination of Iran’s oil from
the market would not benefit
anyone and that countries like
Saudi Arabia and the UAE do not
have the ability to replace Iran›s
oil (due to its special characteristics). According to international
analysts, disruptions in supply
conditions could push oil prices to
over $80 per barrel.

Export of Petchems, Petroleum Products Satisfactory: Min.
Iranian Minister of Petroleum Bijan Zangeneh
described the current state of Iran’s export of petrochemicals and petroleum products as satisfactory.During a meeting with members of the energy
committee of the Iranian parliament on Sunday,
Zangeneh said the previous Iranian calendar year
of 1397 which ended on March 20 was a good
year for oil industry. “We had no limits for gas
supply either to the industrial or power genera-

tion sectors during the year,” the official said.He
said over 92 percent of the Iranian population had
access to natural gas, saying over 99 percent of
the urban population and 80 percent of the rural
population also had access to the item in Iran.The
official said that efforts were being made for not
disclosing any numbers regarding the country’s oil
and gas condensate exports due to the US sanctions and the potential advantages that might be

taken of the figures by Iran›s enemies.The Iranian
Minister of Petroleum further said Iran was able
to export oil and condensate at desired levels and
had no technical shortcoming in this regard. “The
problem is that oil exports have become a political
and security matter, not a practical one.”The official underlined the recent flash floods in several
Iranian provinces including the oil-rich southwestern province of Khuzestan.

Iraqi Minister of Oil Hopes for Enhanced Energy Cooperation with Iran

Visiting Iraqi Oil Minister Thamer al-Ghadhban
expressed optimism for furthering cooperation
between Iran and Iraq for the benefit of the two
countries’ nations.Following a visit to the Energy
Industries Engineering and Design (EIED, an
affiliate to the Oil Industries› Engineering and
Construction (OIEC)), the official hoped for
advancing cooperation between the two OPEC

members to meet the interests of their nations.
He said he had realized that EIED was a very
capable complex involved in the implementation
of engineering and design projects of oil, gas and
petrochemical projects.The Iraqi official further said
he was pretty much impressed by learning about
the size of the projects and achievements of EIED
in the oil industry, saying EIED experts had exerted

the greatest efforts in oil fields under the sanctions,
which is “admirable”.The visit was aimed at
assessing methods and means for cooperation
between the two neighbors subsequent to a recent
state visit by Iranian President Hassan Rouhani to
Iraq.He further said that Iraq had a company like
EIED which could establish ties with its Iranian
opposite number.
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News
Iraqi Oil Minister Visits EIED

Speaking on Sunday, during a visit to
the Energy Industries Engineering and
Design (EIED, an affiliate to the Oil
Industries› Engineering and Construction
(OIEC)), the official said: «There are
massive potentialities for expanding IranIraq cooperation in oil, gas, refining and
petrochemicals grounds, and Iran is ready
to offer its capabilities to the Iraqi oil
industry.”
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از سوی وزیر نفت؛

اولویتهای کاری معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت تبیین شد
وزیر نفت ،اولویتهــای کاری معاونت
مهندســی ،پژوهش و فناوری را تشریح و در
رأس این اولویتها ،بر ضرورت تقویت ارتباط
صنعت نفت با دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی،
ارتقــای توان ســاخت داخــل ،تقویت نظام
پیمانکاری و استانداردسازی تاکید کرد.
بیژن زنگنه بعدازظهر روز یکشــنبه۱۸ ،
فروردینماه در آیین تودیع حبیباهلل بیطرف،
معاون پیشــین و معارفه ســعید محمدزاده،
معاون جدید مهندســی ،پژوهــش و فناوری
وزارت نفــت ،بــه تبییــن اولویتهای کاری
این معاونت پرداخــت و گفت :همانطور که
در حکم انتصاب آقــای محمدزاده نیز تاکیده
کردهام ،توســعه روابط فناورانه با دانشگاهها و
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی اهمیتی بسزا دارد.
تقویت ارتباط با دانشگاهها

زنگنه با اشــاره به امضای قراردادهای
توسعه فناورانه تعدادی از مخازن نفتی کشور
با هدف افزایــش ضریب بازیافت این مخازن
بین شــرکت ملی نفت ایران و دانشــگاهها و
مراکــز تحقیقاتی (ســال  )۱۳۹۳و همچنین
امضــای  ۱۲قــرارداد کالن پژوهشــی در
حوزههای گاز ،پاالیش و پتروشــیمی (ســال
 ،)۱۳۹۵بــر ضــرورت تقویت ایــن ارتباط و
پیشبرد اهداف قراردادهای یاد شده تاکید کرد
و افزود :درگیر شدن اســتادان و دانشجویان
مقاطع تحصیلی دکترا و کارشناســی ارشد در
بطن پروژههای صنعت نفت ،حداقل اثرگذاری
حاصل از اجرای این قراردادهاســت و از این
حیث حائز اهمیت است.
ارتقای توان ساخت داخل

وی به اجــرای طرح بومیســازی ۱۰

گروه کاالهــای کاربردی صنعت نفت نیز که
از ســال  ۹۳در دســتور کار وزارت نفت قرار
گرفت اشــاره کرد و گفــت :اجرای این طرح
و توجه به بومیســازی کاالهــای پرمصرف
صنعت نفــت ،ضمن ارتقــای توانمندیها و
فناوریهای داخلــی و افزایش بهرهمندی از
این توانمندیها ،کارآفرینی نیز به دنبال دارد.
زنگنه یادآور شــد :امکان ساخت داخلی همه
تجهیــزات نفتی وجود نــدارد ،اما اجرای این
طــرح در تأمین بیش از  ۷۵درصدی نیازهای
صنعت نفت از محــل تولیدات داخلی اثرگذار
بوده اســت ،ضمــن اینکه انتخــاب این ۱۰
گروه ،به معنای مخالفت با بومیســازی دیگر
گروههــای کاالیی نفت نبوده و تنها راهبرد و
نقطه تمرکز مــا را به منظور بهبود عملکرد و
اثربخشی بیشتر مشخص کرد.

همانطور که در حکم
انتصاب آقای محمدزاده
نیز تاکیده کردهام،
توسعه روابط فناورانه
با دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و تحقیقاتی
اهمیتی بسزا دارد

تقویت ظرفیتهای پیمانکاری

اولویت دیگری که زنگنه در این نشست
بر آن تاکید کرد و پیــش از این نیز در حکم
انتصاب محمدزاده ،آن را مورد اشاره قرار داده
بــود ،تقویت ظرفیتهای پیمانکاری کشــور
بهویژه در بخش باالدســتی صنعت نفت بود.
وزیر نفت در این زمینه گفت :ما در حوزههای
مختلف از قبیل حفاری ،لولهگذاری ،ســاخت
تجهیزات ،ســاخت و نصب سکوهای دریایی،
ســاخت پاالیشــگاه و  ...ظرفیتهای خوبی
داریم و باید در مســیر ارتقای این ظرفیتها
بیش از پیش تالش و معدود شرکتهای GC
فعال در صنعــت نفت را تقویت کنیم .وی در
ادامــه ،یکی از آفتهای صنعــت نفت را کار
امانی برشمرد و بر روزآمد کردن نظام اجرای
پروژههای صنعت نفت و نظــام بهرهبرداری

از آنها بهویژه برای طرحهای باالدســتی نفت
تاکید و اظهار کرد :معاونت مهندسی ،پژوهش
و فناوری ،معاونت مهمــی در وزارت نفت به
شمار میرود و اگر فعالیت و عملکرد مطلوبی
داشته باشد کمااینکه در سالهای اخیر داشته
اســت ،میتواند در بســیاری از جهات نقش
اثرگذاری ایفا کند.
ایمنی و استانداردسازی

زنگنه بــه مجموعه ابالغیههای مربوط
بــه عملیات حفاری و اهمیت آن نیز اشــاره

کرد و در ایــن زمینه تعبیر جالبی به کار برد:
عملیات حفــاری یک چاه بــه مثابه کار در
مجاورت جهنمی اســت که اگر کوچکترین
اهمالــی صــورت گیرد ،این جهنــم عینیت
پیدا میکنــد .وی متذکر شــد :باید افرادی
که روی دســتگاههای حفاری کار میکنند،
از صالحیت فنــی و حرفهای کافی برخوردار
باشــند؛ دســتگاهها باید از اســتانداردهای
الزم برخوردار باشــند و فرآیندهای عملیات
حفــاری باید روزآمد باشــد .وزیــر نفت در

ادامــه به ابالغیههای مرتبط با بحث تعمیر و
نگهداری ماشینهای دوار و نیز برونسپاری
بهرهبــرداری از تاسیســات اشــاره کــرد و
گفت :در این زمینه ،شــیوهنامه نحوه انجام
تعمیرات اساسی ماشــینهای دوار با هدف
کاهش تصدی در شــرکتهای تابعه ،بهبود
بهرهبرداری از تاسیســات و صرفهجویی در
وقت و هزینه در ارتباط با این تعمیرات ابالغ
شده اســت و بر اجرای آن تاکید داریم .وی
استانداردســازی را نیز مورد تاکید قرار داد و

در تبیین اهمیت و مزیتهای این الزام ،به
قطع حداقلی گاز در سیل اخیر اشاره و تصریح
کرد :برخورداری از اســتانداردهای باال سبب
شــد با وجود گستردگی ســیالب ،با حداقل
قطعی گاز در نقاط ســیلزده روبهرو شویم.
زنگنه در پایان ،از امید شاکری ،مدیرکل نظام
فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرحهای معاونت
مهندســی ،پژوهش و فناوری به دلیل تقبل
سرپرستی این معاونت تا انتصاب معاون جدید
قدردانی کرد .وی محمدزاده را در بنگاهداری
و مدیریت عالی در حوزه مهندســی ،فردی
موفــق و شایســته خواند و ابــراز امیدواری
کرد که صنعت نفت در آینده شــاهد عملکرد
مؤثر وی باشــد .زنگنه همچنین بار دیگر از
تالشها و زحمات حبیباهلل بیطرف که پیش
از این ،تصدی این معاونت را بهعهده داشت
قدردانی کرد.
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مهندس موسوی خواه ،مدیرعامل شرکت ملی پخش خبر داد

پیشبینی رسیدن متوسط مصرف بنزین به روزانه  ۱۰۰میلیون لیتر در سال جاری
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای

بر پایه آمارهای ارائه

از  ۲۷اسفند  ۹۷تا پایان

که با این حســاب پیشبینی میکنیم امســال

مصرف بنزین کشور در

بهطور میانگین روزانه

محمدرضا موســوی خــواه مدیرعامل
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
گفــت :از  ۲۷اســفند  ۹۷تا پایان شــانزدهم
فروردین بهطور میانگیــن روزانه  ۹۸میلیون
لیتر بنزین در کشــور مصرف شده که نسبت
به مدت مشــابه پارسال  ۳.۳دهم درصد رشد
نشــان میدهد .موســویخواه با بیان اینکه
پیشبینی ما رشــد  ۱۴درصدی بــود ،افزود:
با این حال با شــروع بارندگیهــا و کاهش
ســفرهای برونشهری در  ۱۶روز اول امسال
رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال
قبل تنها یک درصد بود .مدیرعامل شــرکت
ملی پخــش فرآوردههای نفتی ایران ،ضریب
آمادگــی این شــرکت را  ۹۹.۹۷درصد اعالم
کرد و افزود :به اذعان ســتادهای ســفرهای
نوروزی هیچگونه کمبود ســوختی در کشور
در ایام نوروز گزارش نشــد که بی سابقه بوده
است .موسویخواه در خصوص رکورد مصرف
بنزیــن در ایام پایانی ســال افــزود :بر پایه
آمارهای ارائه شده ،بیشــترین مقدار مصرف
بنزین کشــور در روز  ۲۹اســفند  ۹۷ثبت شد
که رقم  ۱۳۵میلیون و  ۸۰۰هزار لیتر را نشان
میدهد و رکوردی بیســابقه در تاریخ صنعت
نفت کشور اســت .وی درباره کمترین مقدار
مصرف نیز گفــت :این رقم متعلق به روز ۱۳
فروردین  ۹۸به میزان  ۷۵میلیون و  ۶۰۰هزار
لیتر است که کمترین مقدار مصرف بنزین در
فاصله  ۱۹روزه تعطیالت ســال نو به حساب

شد که رقم  ۱۳۵میلیون

نفتی ایران گفت :پیشبینی ما از رشــد مصرف
بنزین در ســال جاری حدود  ۱۰.۲درصد است
بهطور میانگین روزانــه حدود  ۱۰۰میلیون لیتر
بنزین در کشور مصرف شود.

شده ،بیشترین مقدار

شانزدهم فروردین

روز  ۲۹اسفند  ۹۷ثبت

 ۹۸میلیون لیتر بنزین
در کشور مصرف شده

و  ۸۰۰هزار لیتر را نشان

که نسبت به مدت مشابه

میدهد و رکوردی

پارسال  ۳.۳دهم درصد

بیسابقه در تاریخ صنعت

رشد نشان میدهد

نفت کشور است

میآید .موســوی خواه افــزود :پیشبینی ما
از رشــد مصرف بنزین در ســال جاری حدود
 ۱۰.۲درصد است که با این حساب پیشبینی
میکنیم امســال بهطور میانگین روزانه حدود
 ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود.
آرزو میکنیم این پیشبینی محقق نشــود و
مردم در مصرف بنزین صرفه جویی کنند.
مصرف بیش از یک میلیارد و  ۸۵۰میلیون لیتر
بنزین در نوروز ۹۸

در همین حــال ،مصرف بنزین کل
کشــور در نــوروز  ۹۸با توزیــع بیش از
 ۵۰۰میلیون لیتــر بنزین در  ۶روز پایانی
تعطیالت ســال نو ،در مجموع به بیش از
یــک میلیارد و  ۸۵۰میلیون لیتر رســید.
شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی
ایران اعالم کــرد :در فاصلــه  ۱۹روزه
بیست و هفتم اسفند ماه سال  ۹۷تا پایان
روز شانزدهم فروردین ماه سال  ،۹۸یک
میلیارد و  ۸۵۱میلیــون و  ۵۰۰هزار لیتر
بنزین در کشور توزیع و مصرف شده که
این مقدار (معــادل توزیع میانگین روزانه

 ۹۷میلیون و  ۴۴۷هــزار لیتر بنزین) در
مقایسه با مدت مشابه پارسال ( ۲۷اسفند
 ۹۶تا شــانزدهم فروردیــن  )۹۷با یک
میلیــارد و  ۸۱۵میلیون و  ۹۳۰هزار لیتر،
 ۱.۹درصد افزایش یافته اســت .براساس
اعالم این شــرکت ،مصرف بنزین کشور
در فاصله روزهای یازدهم تا شــانزدهم
فروردینمــاه جــاری در مجمــوع ۵۳۱
میلیون و  ۶۰۰هزار لیتر بنزین در کشــور
بــوده که این مقدار در مقایســه با مدت
مشابه پارســال با رقم  ۵۳۰میلیون و ۹۷
هزار لیتر ۰.۲ ،درصد افزایش یافته است.

 ۲۹اسفند  ۹۷و  ۱۳فروردین  ،۹۸بیشترین و
کمترین مقدار مصرف

بر پایه آمار ارائه شده از سوی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی بیشترین مقدار مصرف
بنزین کشــور در ایام نوروز امســال در روز ۲۹
اسفندماه سال  ۱۳۵ ،۹۷میلیون و  ۸۰۰هزار لیتر
ثبت شــد که رکوردی بیسابقه و تاریخی است
که مصرف بنزین کشور را به باالترین حد خود
رساند .در روز ســیزدهم فروردین ماه سال ۹۸
نیز  ۷۵میلیون و  ۶۰۰هزار لیتر بنزین در کشور
توزیع شــد که کمترین مقــدار مصرف بنزین
کشــور در فاصله  ۱۹روزه تعطیالت سال نو به

شمار میآید .در سیزدهم فروردین سال ۷۵ ،۹۸
میلیون و  ۶۰۰هزار لیتر بنزین در کشور مصرف
شــد که این میزان در مقایســه با مدت مشابه
پارسال ( ۱۳فروردین سال  )۹۷با  ۷۹میلیون و ۸
هزار لیتر ۴.۵ ،درصد کاهش یافته است .در روز
پایانی تعطیالت نوروزی امسال ( ۱۶فروردینماه
 ۸۳ )۹۸میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد
که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال
( ۱۶فروردینماه  )۹۷با  ۸۱میلیون و  ۵۵۴هزار
لیتــر ۱.۷ ،درصد افزایش یافته اســت .مصرف
بنزین کشــور که در روزهای ابتدایی تعطیالت
نوروزی افزایش چشمگیری یافته بود ،به دلیل

شــرایط نامساعد جوی و بارشهای سیلآسا در
سراســر کشــور کاهش یافت ،به نحوی که در
بیشــتر روزها در مقایســه با روزهای گذشته و
نیز مدت مشابه پارســال روندی کاهشی نشان
داد .مناطق ســیوهفتگانه شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران برای سوخترسانی به
مســافران نوروزی و توزیع ســوخت در مناطق
سیلزده به مردم و خودروهای امدادی در همه
ایام تعطیالت سال نو در حالت آماده باش به سر
برده و همچنان نیز در حال فعالیت شبانهروزی
برای سوخترســانی در مناطق سیلزده کشور
هســتند .این شــرکت به منظور پشــتیبانی و
مدیریت بحران اخیر ،همزمــان با پیشبینیها
و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور در این
مناطق ذخیرهسازی مناســب سوخت داشت و
پس از وقوع رخداد نیز با ارســال ســوختهای
اضافــی گرمایشــی ،ارســال نفتکشهــای
سوخترســان و نصب جایگاه سیار و نیز توزیع
سوخت رایگان نسبت به سوخترسانی مطلوب
به مردم و تجهیزات واحدهــای امداد و نجات
اقدام میکند.

سرمایهگذاری سنگین عربستان و امارات روی آینده خورشیدی

نوبت دوم

کشورهای عربستان و امارات

تجديد مرتبه اول مناقصه شماره 9640151

با سرمایهگذاری عظیم روی توسعه
فناوریهــای جدید تولیــد انرژی
خورشیدی در حال آماده شدن برای

شركت ملي گاز ايران

دوران پسا سوخت فسیلی هستند.

به گزارش دانش نفت به نقل
از عرب نیوز ،عربســتان سعودی و
امارات در حال ساخت سیستمهای
قدرتمنــد و پیشــرفته انــرژی
خورشیدی هستند و امیدوار هستند
که این حرکت گام بزرگی در حرکت
دو کشور به ســوی بهرهبرداری از
منابع مختلف و غیرفســیلی انرژی
در دهه آینده باشد .براساس گزارش
جدید عرب نیوز ،عربستان سعودی
در حال ســرمایهگذاری سنگین در
یک طرح جدید انرژی خورشیدی
است که امیدوار است در دهههای
آینــده به این کشــور در رهایی از
وابستگی بیش از حد به نفت کمک
کند .هســته اصلی ایــن برنامه بر
انرژی خورشیدی متمرکز ()CSP
اســت که یک تکنولــوژی انرژی
خورشیدی است که طی چند سال
گذشته توانسته اســت بسیاری از
تواناییهای خود را نشــان دهد .در
عربستان سعودی و

امارات در حال ساخت
سیستمهای قدرتمند
و پیشرفته انرژی

خورشیدی هستند و

امیدوار هستند که این
حرکت گام بزرگی

در حرکت دو کشور

به سوی بهرهبرداری
از منابع مختلف و

غیرفسیلی انرژی در
دهه آینده باشد

شركت پااليش گاز شهيدهاشمي نژاد

(خريد لوله كربن استيل بدون درز (توليد داخل كشور))

()S.G.P.C

حالی که سیستمهای فتوولتائیک
( )PVبیشتر شناخته شدهاند .تفاوت
کلیدی آنها این است که  CSPدر
مقایســه با  PVبه جای استفاده از
فوتونهای نور خورشــید و تبدیل
آنها بــه جریان مســتقیم برق ،از
گرمای تولید شده حاصل از تابش
نور خورشــید بــرای تبدیل آب به
بخار که بــرای چرخاندن توربین و
تولید برق استفاده میشود ،استفاده
میکند .در یک سیستم  ،CSPنور
خورشید از مجموعهای از آینههای
زاویــهدار بازتاب میشــود تا نور
خورشید را به یک گیرنده در باالی
برج بازتاب دهد .در داخل گیرنده،
یک مدار از لوله آب کشــیده شده
اســت و به بخار تبدیل میشــود.
سپس این بخار به منظور چرخاندن
یک توربین اســتفاده میشــود و
دوبــاره به آب تبدیل میشــود تا
ایــن فرآیند دوباره از نو شــروع و
تکرار شود».عبدالحمید المحیدب»
رئیس مدیریت دارایی عربســتان
ســعودی گفت :ایــن تکنولوژی

کام ً
ال متفاوت از  PVاســت ،زیرا
شــما باید یک تبدیــل حرارتی و
استفاده از توربینهای بخار را دارید،
فرآیندی که گرانتر از  PVاســت.
وی افــزود :مزیت اصلی این روش
قدرت ذخیرهســازی آن است ،زیرا
شما میتوانید گرما را ذخیره کنید،
در حالی که در صفحات خورشیدی
نمیتوان این کار را کرد و استفاده از
باتریهای لیتیومی نیز گران است.
اما برای اولین بار قیمت تکنولوژی
جدید  CSPتک رقمی شده است و
به ازای هر کیلووات ساعت به ۷.۳
سنت میرسد .ضمن این که پروژه
 CSPدر همسایگی عربستان و در
شهر دوبی نیز در حال ساخت است
که دارای یک برج خورشیدی ۲۶۰
متری است و انتظار میرود که به
 ۳۲۰هزار نفر به صورت  ۲۴ساعته
برقرسانی کند و ســاالنه مانع از
انتشــار  ۱.۶میلیون تن کربن شود.
پس از اتمام این پروژه انتظار میرود
میزان انتشار کربن ساالنه تا بیش از
 ۶.۵میلیون تن کاهش یابد».سعید

عربستان سعودی در
حال سرمایهگذاری

سنگین در یک طرح

جدید انرژی خورشیدی
است که امیدوار است
در دهههای آینده به

این کشور در رهایی از

وابستگی بیش از حد به
نفت کمک کند

الطائر» مدیر عامل و رئیس شرکت
برق و آب دوبــی گفت :این پارک
خورشیدی تا سال  ۲۰۳۰به میزان
 ۵۰۰۰مگاوات بــرق تولید خواهد
کــرد .این پــروژه در منطقهای به
وسعت  ۴۴کیلومتر مربع راهاندازی
میشود و به چندین رکورد جهانی
از جمله کمترین هزینه برق ،CSP
بلندترین برج خورشیدی در جهان
و بزرگترین ظرفیت ذخیرهســازی
حرارتــی که امکان دسترســی به
انــرژی تمام وقت را فراهم میکند
دست خواهد یافت.

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 -2نوع فراخوان  :عمومی .
 – 3نام ونشــاني مناقصه گذار  :شــركت پااليش گاز شهيد هاشــمي نژاد ( )SGPCبه آدرس  :مشــهد ،خیابان آبکوه ،نبش
دانش سراي شمالي ،شماره  ، 255شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات.
 -4نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه  :تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ
 180.378.000ريال ( يكصد و هشتاد ميليون و سيصد و هفتاد و هشت هزار ریال )
 -5محل ،زمان و مهلت دريافت اســناد  :متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري مورخ  98/02/12نســبت به دريافت اسناد
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه به يكي از روشهاي زير اقدام نمايند :
الف  :مراجعه حضوري به آدرس اعالم شده ،به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد (معرفي نامه كتبي نماينده،
جهت دريافت اسناد به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي است) ،در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.
ب  :مراجعه به ســايت اينترنتي اين شــركت بــه آدرس  WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR :و دريافت كليه اســناد از بخش
مناقصه ها و مزايده ها  /مناقصه ها.
 -6آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات  :پايان وقت اداری مورخ 98/02/28
(توضيح اينكه تاريخ تحويل پاكتها به پســت مالك عمل نبوده و مالك ،تحويل پيشــنهادات و پاكتهاي مناقصه ،به دبيرخانه كميسيون
مناقصات ،واقع در آدرس اعالم شــده مي باشد .لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي الزم را در خصوص تحويل به موقع
پيشنهادات (چه از طريق پست و چه به صورت حضوري) به عمل آورند .بدیهی است امکان قبول پیشنهاد هایی که پس از پایان مهلت
اعالم شده دریافت می شــوند (حتی اگر قبل از پایان مهلت ارسال شده باشند) وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پیشنهادهایی
از این دســت برای مناقصه گران عودت خواهد گردید .همچنين ارسال پيشــنهادها به آدرسي غير از آدرس اعالم شده و يا ارسال به
پااليشــگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد كرد .الزم به ذكر است پس
از پايان مرحله ارزيابي كيفي اســناد شــركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق
شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
 -7محل و زمان گشايش پيشنهادات  :پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها ( ارزيابی فنی ) ،پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط
در تاریخ  98/04/12در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد ،خيابان آبكوه ،نبش دانشسراي شمالي ،شماره
 ،255شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت .الزم به ذكر است تاريخ و مكان
اعالم شــده (تاريخ گشايش پيشــنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفي و همچنين فني/بازرگاني پيشنهادات و
رفع ابهام هاي احتمالي امكان تغيير وجود خواهد داشــت ،با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني
آنها (پس از ارزيابي فني) مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي (حداقل  72ســاعت قبل از جلســه قطعي گشايش پيشنهادات ) اقدام
خواهد نمود.
توضيح مهم :با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشــد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارســال اسناد ارزيابي
كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد .بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد براساس
مكاتبات آتي اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً اعالم خواهد شد خواهند نمود.
شماره مجوز؛ 1398.74

روابط عمومي
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بین امللل

شنبه 24فروردین ماه 1398
شماره 668
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

نگاهی به وضعیت تولید و صادرات نفت ایران در تحریمها؛

کاهش تولید و افزایش صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی
صفر شدن صادرات نفت ایران تهدید جدی برای جریان تجارت نفت به خصوص از خلیج فارس است

صادرات نفت و میعانات
ایران در مارس ۱۲
درصد رشد کرد و به

محمودسیاوشآبکناری

علی رغم تالشهای ایاالت متحده
آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت
ایران ،اما آمار منابع کشــتیرانی نشــان
میدهد صادرات نفت ایران که از اواخر
سال میالدی گذشته هدف تحریمهای
آمریکا قرار گرفت ،با تقاضا از سوی چین
و کره جنوبی ،نزدیک به ســطح پیش از
تحریمها بهبود پیدا کرده است ،هر چند
هنــوز ابهامات جدی دربــاره آینده بازار
نفت جهان وجود دارد.
صادرات نفــت و میعانات ایران در
مارس  ۱۲درصد رشــد کرد و به ۱.۷۰
میلیون بشکه در روز رسید که باالترین
ســطح از اکتبر گذشته بود .این افزایش
صادرات با خرید حجم باالتر نفت ایران
از سوی مشتریان بزرگ این کشور پیش
از پایان مهلت معافیــت از تحریمهای
آمریکا در اوایل ماه مه ،روی داد .به گفته
تحلیلگران ،اگــر معافیت از تحریمهای
آمریکا برای هشت کشوری که معافیت
گرفتهاند محدودتر شــود ،ممکن است
صادرات نفت ایران متأثر شــود .بازار در
جست و جوی شفافیت در خصوص این
معافیتها است اما بسیاری بر این باورند
که معافیت بزرگترین مشــتریان ایران
احتما ًال تمدید میشود.
کاهش ذخایر نفت ایران

طبق آمــار پالتس ،صادرات نفت
ایران در نوامبر به  ۱.۰۸میلیون بشــکه
در روز رسید و تقریب ًا  ۱.۳۴میلیون بشکه
در روز نسبت به ماه مه که آمریکا خروج

 ۱.۷۰میلیون بشکه در
روز رسید که باالترین
سطح از اکتبر گذشته بود
بیش از  ۷۰هزار بشکه در روز نسبت
به فوریه افزایش داشت.
ابهام در تصمیم آمریکا

تأمین گریدهای نفتترش
سنگین و مدیوم به دلیل

عرضه محدودتر از سوی
ونزوئال ،ایران و سایر

منابع بزرگ نفتترش

سنگین ،مایه نگرانی اصلی
پاالیشگاههای آسیایی
مانده است

از برجام را اعالم کرد ،کاهش نشان
داد اما حجم صادرات ایران از نوامبر ۶۰
درصد بهبود یافته و بسیاری را در بازار
غافلگیر کرده اســت .منابع آگاه اظهار
کردهاند که رشد صادرات ایران با وجود
افت تولید این کشور صورت گرفته زیرا
این کشــور از نفت موجود در ذخایرش

اســتفاده کرده اســت .آمار استارت آپ
آنالیز جغرافیایی  Ursaکه ذخایر نفت را
با استفاده از اطالعات ماهوارهای رصد
میکند نشــان میدهد که ذخایر نفت
ایران از اوایل ژانویــه تقریب ًا  ۲۵درصد
کاهش پیدا کرده است .بیشترین کاهش
در ذخایر جزیره خارک دیده میشود که
پایانه اصلی صادرات نفت ایران اســت
و  ۳۰درصد در مارس کاهش داشــت.
به گفته جفری کــرگ ،تحلیلگر انرژی
در شــرکت  ،Ursaاین اطالعات نشان
میدهد که تولید نفت ایران از صادرات
کمتر شــده و برداشــت از ذخایر برای
پوشــش این کمبود را ضــروری کرده
اســت .با صدور معافیت از سوی آمریکا
به برخی از مشتریان بزرگ نفت ایران،
صادرات این کشــور بهتر از حد انتظار
بوده است .طبق نظرسنجی اوپک «اس
انــد پی گلوبال پالتــس» ،ایران ۲.۶۹
میلیــون بشــکه در روز نفت در مارس

تولید کرد که  ۲۸۰هزار بشــکه در روز
نســبت به نوامبر کاهش داشت .چین،
هند و کره جنوبی خرید نفت ایران را به
میزان قابــل توجهی افزایش دادهاند به
خصوص از زمانی که عرضه گریدهای
نفتی ســنگین تا متوســط در چند ماه
گذشــته به شــدت محدود شده است.
تأمیــن گریدهای نفتترش ســنگین
و مدیــوم بــه دلیل عرضــه محدودتر
از ســوی ونزوئال ،ایران و ســایر منابع
بزرگ نفتترش ســنگین ،مایه نگرانی
اصلی پاالیشــگاههای آســیایی مانده
اســت .تقاضا برای نفت ایران در چین
که بزرگترین واردکننده جهان است ،در
ماههای اخیر بهبــود یافته و طبق آمار
پالتس ،از  ۵۷۱هزار و  ۴۶۴بشــکه در
روز در فوریه به  ۶۲۷هزار و  ۷۱۰بشکه
در روز در ماه میالدی گذشــته رســید.
خریــد نفت هند از ایــران در مارس به
حدود  ۳۵۰هزار بشکه در روز رسید که

اکثر تحلیلگران انتظار دارند حداقل
چهار خریدار بزرگ نفت و میعانات ایران
معافیت جدیــد از تحریمهای آمریکا را
دریافت کنند .بنا بر نظرسنجی پالتس از
دهها تحلیلگر سیاست تحریمهای نفتی
علیه ایران ،کشورهای چین ،هند ،ترکیه
و کره جنوبی احتمــا ًال معافیت خواهند
گرفت در حالی که معافیت ایتالیا ،یونان
و تایوان تمدید نمیشود .ایتالیا ،یونان و
تایــوان از اکتبر و با وجود اینکه معافیت
داشــتهاند نفت ایــران را وارد نکردهاند.
دولت آمریکا تاکید دارد که مصمم است
صادرات نفت ایران را به صفر برســاند
امــا اکثر تحلیلگران چنین اتفاقی را بعید
میدانند .ســارا وخشوری ،رئیس شرکت
«اس وی بی انرژی اینترنشنال» در این
باره گفت :ما انتظار نداریم صادرات نفت
ایران به صفر برسد .صفر شدن صادرات
نفت ایــران تهدید جدی بــرای جریان
تجارت نفت به خصوص از خلیج فارس
است.

ترامپ چگونه از چاله تحریمهای ایران خواهد گریخت؟
رئیس جمهــور آمریکا زمانی که بحث سیاســت
خارجــی و قیمتهای نفت به میــان میآید ،در وضعیت
بغرنجــی قرار دارد و خود وی نیز به خوبی از این امر آگاه
است.

دونالد ترامپ از یک ســو میخواهــد تحریمها
علیه صادرات نفت ایران را برای فشــار حداکثری روی
دولت این کشور تشــدید کند و از سوی دیگر ،نگران
باال رفتــن قیمتهای نفت در صــورت توقف یکباره
صادرات نفت ایران اســت .این امر به مصرف کنندگان
آمریکایی و بخشهای تولیــد و حمل و نقل آمریکا و
احتما ًال محبوبیت رئیــس جمهور آمریکا در میان رأی
دهندگان لطمه خواهد زد .بهتریــن اقدام برای دولت
آمریکا اکنون حفظ معافیتهایی اســت که برای برخی
از کشــورها برای ادامه واردات نفت ایران صادر کرده
اســت .آمریکا در نوامبر به هشــت کشور شامل چین،
ژاپن و هند برای واردات نفت ایران از تحریمها معافیت
داد البته به شــرطی که این کشورها حجم وارداتشان
از ایــران را کاهــش دهنــد و پول خرید نفــت را در
حسابهایی واریز کنند که استفاده ایران از درآمدهای
نفتی را محدود کند .این معافیتها به مدت شــش ماه
اعتبار داشــت و تا چند هفته دیگر آمریکا اعالم خواهد

کرد که آیا ایــن معافیتها تمدید شــده ،کاهش پیدا
کرده یا خاتمه پیدا خواهند کرد .اگر کاخ ســفید حداقل
بخشی از این معافیتها را تمدید نکند ،قیمتهای نفت
درســت وقتی که آمریکاییها برای تعطیالت تابستانی
به جاده میزننــد ،جهش پیدا خواهد کــرد و این امر
مانع سیاســت خارجی آمریــکا در قبال ونزوئال و چین
میشــود .بلومبرگ پیش از این گــزارش کرده بود که
دولتمردان آمریکایی بر سر تمدید معافیت از تحریمها
علیه صادرات نفت ایران اختالف نظر دارند .تحریمهای
یکجانبهای که در نوامبر از ســوی دولت ترامپ علیه
صادرات نفت و میعانات ایران به اجرا گذاشــته شــد،
صادرات ایران را متأثر کرد .جان بولتون ،مشاور امنیت
ملی ترامپ خواهان توقف کامل صادرات ایران اســت
و لری کودالو ،مشاور اقتصادی کاخ سفید معتقد است
عرضه کافی نفت در بــازار وجود دارد و متوقف کردن
صــادرات ایران لطمهای وارد نخواهــد کرد .اما مایک
پمپئو ،وزیر خارجــه آمریکا از ادامــه معافیتها برای
اجتناب از شوکه کردن بازار حمایت میکند .صحبتها
و توییتهای ترامپ نشــان داده که وی پایین ماندن
قیمتهــای نفت را در اولویت قرار داده اســت .از نظر
سیاسی ،ترامپ از به صفر رساندن صادرات نفت ایران

در ماه مه ســودی نمیبرد .از نظــر اکثر طرفدارانش،
وی به وعــده انتخاباتی خــود برای پایــان دادن به
توافق هســتهای باراک اوباما با ایران عمل کرده است.
تحریمهای شــدیدتر علیه ایران برای وی در انتخابات
 ۲۰۲۰رأی بیشتری نمیآورد .ترامپ در نگرانی خود از
بابت قیمت نفت اشــتباه نمیکند .عرضه جهانی نفت
محدودتر شده و قیمتهای آن باالتر میرود .شاخص
قیمت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا اکنون بیش از
 ۶۰دالر در هر بشــکه است که باالترین قیمت امسال
است و شاخص قیمت جهانی نفت برنت نیز حدود ۷۰
دالر در هر بشکه است .تولید نفت اوپک در پایینترین
ســطح چهار ســال اخیر قرار دارد .عربستان سعودی
تولیدش را از آغاز سال  ۲۰۱۹به میزان  ۴۰۰هزار بشکه
در روز کاهش داده اســت .در حالــی که تولید ونزوئال
حداقل  ۳۶۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
تولید ذخایر وسیع قزاقســتان  ۱۲۰هزار بشکه در روز
افت کرده و تولید روسیه نیز کند شده است .پایان دادن
به صادرات نفت ایران ،بــه یکباره عرضه  ۱.۵میلیون
بشــکه در روز نفت به بازار را حــذف خواهد کرد .تنها
عربستان سعودی مازاد ظرفیت تولید برای جبران این
کمبود دارد اما هشــدار داده کــه چنین کاری را انجام

نخواهد داد .همچنیــن ممنوعیت صادرات نفت ایران،
دولت ترامــپ را در ونزوئال و چین محــدود میکند.
آمریکا برای براندازی حکومت نیکالس مادورو ،رئیس
جمهور ونزوئال صادرات نفت این کشور را هدف تحریم
قرار داده است اما وی همچنان در قدرت است .بنابراین
ترامــپ اکنون هند و چین را برای قطع واردات نفت از
ونزوئال تحت فشار قرار داده است .رئیس جمهور آمریکا
نمیتواند صادرات نفت هر دو کشــور ایران و ونزوئال
را متوقف کند و انتظار داشــته باشــد قیمت نفت ثابت
بماند .به عالوه ،کاخ سفید ســرگرم مذاکرات تجاری
با پکن اســت و ترامپ از تمایل چین برای ادامه خرید
نفت نسبت ًا ارزان ایران مطلع است .وی نمیتواند بدون
تالش برای استفاده از این موضوع به عنوان یک ابزار
چانه زنی در مذاکرات تجاری بزرگتر به معافیت چین
پایان دهد .بر اســاس گزارش بلومبرگ ،دولت ترامپ
احتما ًال به معافیت کشــورهای یونــان ،ایتالیا و تایوان
پایان خواهد داد زیرا این کشــورها نفتی از ایران وارد
نکردند و سقف واردات نفت و میعانات هند ،ترکیه ،کره
جنوبی و ژاپن را به میزان  ۱۰تا  ۲۰درصد دیگر کاهش
خواهــد داد .اما معافیــت چین احتما ًال مــورد مذاکره
بیشتری قرار خواهد گرفت.

تقاضای پاالیشگاههای نفت برای عرضه بیشتر اوپک پالس

تقاضای جهانی برای نفت با مقرراتی که قرار است در
جهت حفظ محیط زیست از ســال میالدی آینده اجرا شود،
تقویت خواهد شد.

تحلیلگران پاالیش در نظرســنجی بلومبرگ اظهار
کردنــد پاالیشــگاههای جهان از ســال آینده بــا اجرای
مقرراتی که تحت آن آلودگی ســولفور سوختهای دریایی
بایــد کاهش پیدا کند ،باید حدود  ۷۰۰هزار بشــکه در روز
نفت بیشتری پاالیش کنند .تأمین نفت بیشتر ممکن است
راحت نباشــد زیرا تولیدکنندگان نفت اوپک و متحدانشان
عرضه میلیونها بشــکه نفت را محــدود کردهاند و ممکن
اســت محدودیتهای عرضه خود را تمدید کنند .از ژانویه

سال  ۲۰۲۰کشتیها در اکثر نقاط دنیا باید محتوای سولفور
ســوخت خود را از  ۳.۵درصد به  ۰.۵درصد کاهش دهند.
همچنیــن آنها میتواننــد با نصب تجهیزاتــی معروف به
اســکرابر جلوی انتشــار این آالینده را بگیرند .دی اکسید
ســولفور عامل تشــدید مشکالت ســامتی مانند آسم و
همچنین نگرانیهای محیط زیســتی مانند باران اســیدی
اســت .با وجود این که این مقررات در ژانویه سال ۲۰۲۰
به اجرا گذاشته میشوند اما انتظار میرود مالکان کشتی از
پیش خود را آماده کنند .در نتیجه تقاضا برای سوختهای
جدید ممکن است از اواخر امسال تسریع شود .دلیل این که
تقاضا برای نفت افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد این است

که پاالیشگاهها باید تولید فرآوردههایی مانند دیزل را شروع
کنند تا کمبود ســوخت دریایی حاوی سولفور باال را جبران
کنند و به این منظور باید نفت بیشتری مصرف کنند .با این
حال تحلیلگران انتظار دارند تأثیر مقررات جدید روی رشد
نرخ پاالیش نفت به مدت طوالنی ادامه نخواهد داشــت و
در سال  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۲از میان میرود .شرکت «وود مک
کنــزی» پیش بینی میکند در نتیجه اجرای مقررات IMO
 2020مصرف نفت توسط پاالیشگاهها  ۷۰۰هزار بشکه در
روز رشد کند در حالی که شرکت «فکتس گلوبال انرژی»
انتظار دارد مصرف نفت پاالیشگاهها بین  ۵۰۰هزار بشکه
در روز تا یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
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تحلیل رفتار آمریکا درباره تمدید معافیت
مشتریان نفتی ایران

معافیت ششماهه آمریکا به هشت مشتری نفت ایران
رو به پایان است و باز هم آمریکاییها بازی روانی خود با بازار
جهانی نفت درباره اینکه این معافیتها را تمدید خواهند کرد
یا خیر ،آغاز کردهاند .اما در این راســتا ،کارشناسان داخلی و
خارجی بر این باورند که آمریــکا معافیتها را تمدید خواهد
کرد.
به گزارش ایســنا ،با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت
سال  ،۱۳۹۷ترامپ اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران را اعالم
کرد و مشــتریان نفتی کشــورمان را تهدید کرد که اگر خرید
نفــت از ایران را ادامه دهند ،آنها را تحریم خواهد کرد .آمریکا
هدف خود را به صفر رســاندن صادرات نفت ایران اعالم کرد،
هدفی که بیــژن زنگنه  -وزیر نفت ایران  -آن را رؤیای تعبیر
نشدنی برای آمریکا دانست .در نهایت زمانی که تنها دو روز به
آغاز اعمال تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران باقی مانده بود،
آمریکا در  ۱۱آبانماه ســال گذشته اعالم کرد به هشت کشور
از جمله متحدان نزدیک خود مانند کره جنوبی و ژاپن و همین
طــور هند اجازه میدهد که پس از اعمال تحریمها بر ایران به
خریــد نفت از ایران ادامه دهند ،البتــه این معافیتها نامحدود
نخواهند بود .آمریکا از کشــورهایی که شــامل معافیت شدند
خواســت تا میزان خرید نفت از ایران را طی شش ماه کاهش
داده و به صفر برســانند .در حالی که اردیبهشتماه مهلت شش
ماهه آمریکا به مشتریان نفتی ایران به پایان میرسد ،مسئوالن
آمریــکا باز هم رفتار ســابق خود را تکرار کــرده و یک روز از
تمدیــد معافیتها حرف میزنند و روز دیگر تمدید معافیتها را
ناممکن میدانند .برایــان هوک  -نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران  -هفته گذشــته به خبرنگاران اعالم کرد برای دستیابی
به هدف «صفر کردن همه صادرات نفت ایران» ،شــرایط بازار
نفت در سال جاری میالدی بهتر از سال  ۲۰۱۸میالدی هستند.
البته نظرســنجی «اس اند پی گلوبــال پالتس» ،حاکی از آن
است که آمریکا در اوایل ماه مه احتما ً
ال معافیت از تحریمهای
واشــنگتن علیه صادرات نفت ایران را برای حداقل چهار کشور
خریدار بزرگ نفت و میعانات ایران شامل چین ،هند ،کره جنوبی
و ترکیــه تمدید خواهد کرد .نتایج نظرســنجی پالتس از دهها
تحلیلگری که سیاســت تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران را
دنبال میکنند ،نشــان داد احتما ً
ال دولت ترامپ به چین ،هند،
کــره جنوبی و ترکیه اجازه خواهد داد به واردات نفت و میعانات
ایران به مدت شــش ماه دیگر ادامه دهند ،در حالی که معافیت
از تحریمها برای ایتالیا ،یونــان ،ژاپن و تایوان منقضی خواهد
شد .از ســوی دیگر ،امیرحسین زمانینیا  -معاون وزیر نفت در
امــور بینالملل و بازرگانی  -در هفته جاری در حاشــیه بازدید
ثامر غضبان  -وزیر نفت عراق  -از شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژی ( )EIEDدر پاســخ به پرسشی مبنی بر پیشبینی
تمدید شــدن یا نشدن معافیت کشورهای واردکننده نفت ایران
عنوان کــرد :االن در این زمینه اظهارنظــر نمیکنم ،اما همه
میدانند که بازار نفت ،بازاری ثابت و راکد نیســت ،بلکه بسیار
متالطم است و قیمت بنزین در پمپ بنزینهای آمریکاست که
تعیین میکند این معافیتها تمدید شود یا خیر.
آمریکاییهای سختگیر به واقعیت بازار تن میدهند
در این راســتا ،سید مهدی حسینی  -تحلیلگر ارشد حوزه
انرژی  -با بیان اینکه تجربه حاکی از آن است که آمریکاییها
در اعمــال تحریمها ســختگیرند ،گفت :اما آنهــا در نهایت
مجبور میشــوند به واقعیتهای بازار تن دهند و کوتاه بیایند.
این موضوع تجربهای اســت که از رفتار آمریکا طی  ۱۰تا ۱۵
سال گذشــته و در طول تحریمهای یک جانبه سازمان ملل و
تحریمهای بعد از برجام برداشــت شده است .وی ادامه داد :از
نظر فنی نمیتوان نفت دیگری را به راحتی و به سرعت ،با نفت
کشور دیگری جایگزین کرد و این موضوع نیازمند زمان زیاد و
هزینه باالیی اســت .البته ممکن است مصرفکنندگان کوچک
نفت ایران بتوانند نفت کشور دیگری را جایگزین کنند ،اما اگر
مصرفکنندگان بزرگ بخواهند نفت کشور دیگری را جایگزین
نفت ایران کنند ،باید شرایط فنی پاالیشگاه خود را تغییر دهند که
این موضوع منطقی نیست .حسینی با بررسی شرایط کشورهای
مختلف گفت :برخی از مشــتریان مانند ژاپن وابستگی شدیدی
به واردات انرژی داشته و نگرانی آنها درباره تأمین منابع انرژی
به صورت دائــم همواره وجود دارد و آن را امنیت ملی میداند؛
به طوری که این کشور اعالم کرده است به اکتشافات نفت در
کشورهای مختلف دنیا را از نظر مالی حمایت میکند .تحلیلگر
ارشــد حوزه انرژی ادامه داد :کشــورهای مصرفکننده انرژی،
هر کدام با زاویه دید خودشــان به موضوع واردات نفت از ایران
نگاه میکنند و انگیزه زیادی برای ادامه خرید نفت از ایران چه
از لحاظ فنی و چه از لحاظ حساســیتهایی که از طریق تأمین
انــرژی وجود دارد ،دارند .وی درباره رفتار آمریکا توضیح داد :از
ســوی دیگر آمریکاییها راه را برای مشــتریان نفتی ایران باز
گذاشــته و اعالم کردهاند هر کشوری که میخواهد خرید نفت
از ایــران را ادامه دهد ،باید از ما اجازه بگیرد .سیاســت آمریکا
این اســت که حداکثر فشار را درباره ایران به نمایش بگذارد .به
همین دلیل اعالم میکنم به کشــوری مانند چین مجوز ادامهٔ
واردات نفت از ایران را میدهند ،اما چین باید ظرف شــش ماه
آینده میزان خرید نفت از ایران را کاهش دهد .تحلیلگر ارشــد
حوزه انرژی در پایان تاکید کرد :من معتقدم معافیتهای نفتی
آمریکا تکرار میشــود و میزان صادرات نفت ایران یک تا یک
میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه خواهد بود.
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تاسیسات نفت ،مانع جریان آب در هورالعظیم نیست

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه نفت با
اشاره به پرشدن بخش عمده مخازن تاالب هورالعظیم،
بهصراحت اعالم کرد که تاسیسات نفت ،به هیچ عنوان
مانعی برای جریان آب در این تاالب نبوده و نیست.

تورج دهقانی به تشــریح شرایط منطقه عملیاتی
غرب کارون و روند تولید و توسعه در شرایط خاص ناشی
از سیالبها در این منطقه پرداخت و گفت :با توجه به
قرابت مکانی تاسیســات نفتی غــرب کارون با تاالب
هورالعظیــم ،ضرورت اعمال همزیســتی و همگرایی
بین اجزای کار با هدف تحقق اهداف توسعهای ،برای
شرکت متن تعریفشده و بدیهی است؛ تحقق آبگیری
 ۷۰درصدی هورالعظیم (تا پیش از وقوع بارندگیهای
اخیر) ،مصداق بارز این همزیستی است .وی بحثهای
مطرح شــده مبنی بر ممانعت نفت از هدایت آب ســد
کرخه به ســمت هورالعظیــم را به دلیــل صیانت از
تاسیســات نفتی رد کــرد و افــزود :هماکنون بخش
عمده هورالعظیم پرآب شــده و ناگزیر برخی جادههای
دسترسی تاسیسات نفتی نیز آسیب دیدهاند ،اما با وجود
این ،شــرکت متن به نمایندگی از شــرکت ملی نفت
ایران ،با ســازمانهای فعال در منطقه و شورای تأمین
و کمیته بحران اســتان همکاری تمامعیاری داشته و
حتی این شرکت برای هدایت بهتر آب و کاهش شدت
بحران ،با همکاری نیروهای تالشگر نظامی مستقر در
منطقه نســبت به تقطیع و انفجار در برخی جادههای
دسترســی خود اقدام کرده اســت .مدیرعامل شرکت
مهندسی و توســعه نفت با بیان اینکه از سیالب اخیر
به عنوان «سیالب هزارســاله» یاد میشود ،ادامه داد:
با وجود گســتردگی این سیل ،تولید و توسعه در غرب
کارون بی وقفه ادامه دارد ،البته در شــرایطی ســخت
و طاقتفرســا .دهقانی استمرار تولید در شرایط کنونی
را مرهون پیگیری مســتمر ،دقتنظر فراوان و تالش
و همت شــبانهروزی کارکنان مســتقر این شرکت در
منطقه غرب کارون خواند و با بیان اینکه کمیته بحران
این شرکت شبانهروزی فعال بوده است ،افزود :شرایط
عادی در این منطقه عملیاتی حاکم نیســت و تقویت
و اصالح زیرســاختها و ترمیم جادههای دسترسی با
هدف استمرار تولیدی ایمن و پایدار باید در دستور کار
قرار گیرد .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به
ایفای مســئولیتهای اجتماعی شرکت متن اشاره کرد
و گفت :توجه به مســئولیت اجتماعــی ،از رویکردها و
وظایف ثابت و همیشگی این شرکت به شمار میرود و
در همین راستا ،شرکت متن با اعزام ماشینآالت سبک
و سنگین ،توزیع غذا و  ،...در این حوزه فعال بوده است.
به گفته دهقانی ،بیش از  ۷۵دستگاه ماشینآالت سبک
و سنگین این شــرکت برای کمک به فرایند مدیریت
سیالب در منطقه بهویژه شهر ُر َفیع حضور فعال داشتند
و روزانه حدود هزار پرس غذا از ســوی شــرکت متن
توزیع شــده است .همچنین احداث سیلبندی به طول
هفت کیلومتر با هدف مقابله با ســیل در شهر ُر َفیع ،از
دیگر اقدامهای شرکت متن به شمار میرود.
استمرار تولید

نصراهلل زارعی ،معاون توســعه شرکت مهندسی
و توســعه نفت نیز در واکنش بــه برخی مباحث مبنی
بر ممانعت از هدایت آب از سمت کرخه به هورالعظیم
به دلیل تداوم فعالیت تاسیســات نفتی ،به شانا گفت:
هماکنون همه زیر شــاخههای منتهــی به هورالعظیم
بــا تمامی ظرفیت در جریان اســت و با هدف تخلیه و
توزیع بیشــتر آب در هور ،محلهای جدید از دایکها
تحت هدایت سازمان آب و برق خوزستان و با همکاری
ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی شکافته شده و
همه آب ورودی در مخازن هور در بخش ایرانی توزیع
و مدیریت میشــود و تقریب ًا بــه جز مخزن یک ،همه
ظرفیت هور در مخازن  ۴ ،۳ ،۲و  ۵آبگیری شده است.
وی افزود :فعالیتهای تولیدی و توســعهای در منطقه
عملیاتی غرب کارون بیوقفــه ادامه دارد و تمهیدات
الزم بــرای به حداقل رســاندن تبعات ســیل در این
منطقه اندیشیده شده اســت .به گفته زارعی ،همزمان

با تشدید فعالیت سامانههای بارشی در حوزه کرخه که
میدانهای غرب کارون در دشت آزادگان عمدت ًا متأثر
از این حوزه هســتند ،کمیته بحران شــرکت مهندسی
و توســعه نفت (متن) در منطقه غرب کارون تشکیل
شــد و در این مدت ،نشستهای کمیته با هدف اتخاذ
راهکارهای مناســب برای مقابله با تبعات سیل بهطور
مرتب برگزار شده است .این مقام مسئول البته به وارد
آمدن خسارتهایی به جادههای دسترسی اشاره کرد و
افزود :ترمیم و بهسازی جادههای آسیبدیده بهزودی
در دســتور کار قرار میگیرد .زارعی به احداث سیلبند
در غرب شــهر رفیع نیز اشاره کرد و افزود :پیرو دستور
وزیر نفت مبنی بر تداوم همکاری شرکتهای تابعه در
کمکرســانی به مناطق سیلزده ،این شرکت در مسیر
انجام مسئولیت اجتماعی و با هدف به حداقل رساندن
تبعات ســیل برای مردم ،در دو هفته گذشته نسبت به

با وجود گستردگی این

سیل ،تولید و توسعه در
غرب کارون

بی وقفه ادامه دارد،
البته در شرایطی

سخت و طاقتفرسا
احداث این سیلبند اقدام کرد.

بررسی تأثیر سیل خوزستان بر تولید نفت از میادین
غرب کارون

در همیــن حال ،معــاون پشــتیبانی منطقهای
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) آخرین
وضعیت تاسیســات نفتی در غــرب کارون را در زمان
وقوع سیل تشریح کرد و گفت :در تولید نفت از میادین
نفتی غــرب کارون به دلیل وقوع ســیل خللی ایجاد
نشده اســت .عبداهلل طواف با بیان اینکه برخی معتقد
هستند اگر ارتفاع تأسیسات نفتی در خوزستان بیشتر
بود ،کمتر در معرض ســیالب قــرار میگرفت ،اظهار
کرد :این در حالی اســت که مــا پیشبینیهای الزم
را انجام دادهایــم و طراحیها با توجه به احتمال وقوع
ســیل صورت گرفته است .البته باید گفت به طور کلی
هیچ طراحی به این سمت نمیرود که در منطقهای که
 ۱۵سال است خشکســالی وجود دارد ،ریسک صورت
گرفته و تأسیســات بر مبنایی که هر  ۱۰۰۰سال یک
بار ،ممکن اســت رخ دهد ساخته شــوند .وی با تاکید
بر اینکه در تولیــد میادین غرب کارون با وجود وقوع
سیل خللی وجود ندارد ،گفت :شرکت متن آمادگی دارد
تا آخر بحران ســیل ،میزان تولیــد را حفظ کند .البته
باید گفت انتهای همه سیالبهای خوزستان در حوزه
کرخه ،تأسیسات نفتی غرب کارون است.
امکان هدایت سیالب به هور وجود ندارد

معاون پشــتیبانی منطقهای مدیرعامل شــرکت
مهندسی و توسعه نفت (متن) ادامه داد :آبگرفتگیهایی
نیز در این بخش وجود دارد و در حال ترمیم تأسیسات
مرزی هســتیم البته ســطح هیچکدام از تأسیســات
نفتی را آب نگرفته اســت و ارتفاع این تأسیسات ۳۸۰
سانتیمتر است ،در حالی که ارتفاع آب در این مناطق
به  ۳۵۰ســانتیمتر هم نرسیده است .چنانچه در برخی
نقــاط ارتفاع آب به پنج متر هم برســد ما آماده مقابله
با آن هســتیم .طواف با اشــاره به وضعیت هورالعظیم
گفت :به دلیل ورود غیرمجاز به بســتر رودخانه ،امکان
هدایت ســیالب به هور وجود نــدارد و به همین دلیل
ما حدود  ۱۵دهانه جدید باز کردیم تا آب را به ســمت
هور هدایت کنیم.
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وزیر نفت در اهواز پاسخ شایعه سازان داخلی و خارجی را داد

ممانعت دولت و وزارت نفت از ورود آب به هورالعظیم
یک دروغ بزرگ است
وزیر نفــت بعدازظهر پنج
شنبه به اهواز سفر کرد تا شخصا
در نشست ستاد مدیریت بحران
شرکت ملی نفت شرکت کند .او
در این نشست پاخ شایعه سازان
را نیــز داد و خبر ممانعت وزارت
نفــت و دولت به انتقــال آب به
تاالب هورالعظیم برای آســیب
نرســیدن به تاسیســات نفتی و
تولیــد را یک دروغ بزرگ عنوان
کرد .وی گفت :خوزســتان قلب
تپنده صنعت نفت اســت و آن را
جان خود میدانیم.
بیــژن زنگنــه شــامگاه
پنجشنبه ( ۲۲فروردینماه) پس
از نشستی حدود  2ساعت با ستاد
هماهنگی و پشــتیبانی مدیریت
بحران شــرکت ملی نفت ایران،
در گفتوگوی زنده با شبکه خبر
سیما و شــبکه استانی خوزستان
اظهار کرد :هر کمکی الزم باشد
تحت مدیریت ستاد بحران استان
خوزســتان برای کاهــش درد و
رنج مــردم عزیز خوزســتان که
گرفتار سیل شدند ،انجام خواهیم
داد و همه امکانات نفت بســیج
شده اســت .وی با بیان اینکه ما
برای این منظور نماینده ویژهای
را برای بســیج بیشــتر امکانات
در این اســتان مســتقر کردیم،
تصریح کــرد :ما خوزســتان را
جان خود میدانیم و این اســتان
قلــب تپنده صنعت نفت اســت،
در شــرایطی که این عضو تعیین
کننده ایران عزیــز به رنج افتاده
اســت همه ایران و صنعت نفت
در خدمت مردم خوزســتان است
و بــا همه تــوان و وجودمان در
این زمینه کار خواهیم کرد .وزیر
نفت درباره وضع پاالیشــگاهها
و چاههای نفت این اســتان هم
مهندس زنگنه:
اطراف تجهیزات نفتی
ما را آب فرا گرفته
است ،فیلمهای آن
موجود است و هر
شخصی میتواند
بازدید کند

توضیح داد :وضع پاالیشگاههای
نفت خوب اســت .مــن اکنون
یک نشســت حدود  ۲ساعته در
زمینههــای مختلف داشــتم که
در آنجــا گــزارش همه مدیران
استان و شاخههای مختلف تولید
و توســعه نفت را دریافت کردم.
زنگنه ادامه داد :تولید نفت جز در
برخــی چاهها که تصمیم گرفتیم
به دلیل خطرهای زیست محیطی
بسته شود ،در جریان است .ما در
نقاط محدودی خودمان چاهها را
بســته ایم و خطوطلوله را خالی
کردیم تا اگر مشــکلی برای این
خطوط پیش آمد مشــکل زیست
محیطی پیدا نکنیم .وی تصریح
کــرد :انتقــال نفــت از مناطق
نفتخیزجنوب به پاالیشــگاهها
در جریان اســت و انتقال گاز نیز
در جریان اســت ،البتــه جریان
گاز حدود  ۵۰روســتا تخلیه شده
را ،به دلیل ایمنــی و حفاظت از
خانههای مردم ،قطع کردیم.
زندگی در هورها باید جریان

داشته باشد ،اعتقادم این است
وزیر نفت به اخبار منتشــر
شــده در فضای مجازی و بعضی
از رســانههای خارجــی مبنی بر
مخالفــت وزارت نفت برای وارد
شــدن آب به تاالب هورالعظیم
اشــاره کرد و گفت :رســانههای
خارجی و بعضی از طریق فضای
مجازی که دشمنان ایران ،وحدت
ملی و یکپارچگی ملت هســتند
اعالم میکنند که دولت و وزارت
نفت به عمد برای اینکه آب وارد
تاسیســات نفتی نشود مانع ورود
آب به هورالعظیم شــدهاند و به
عمد آب را به واحدهای مسکونی
هدایت کردند تا خسارت به ملت
و مردم این مناطق وارد کنند که
این یک دروغ بزرگ است.زنگنه
با بیــان اینکه متاســفانه برخی
اوقات این اخبار از سوی دوستان
بازنشر میشــود ،ادامه داد :این
یک جنگ روانی علیه ملت ایران
اســت .ما هرگز برای تولید چند
هزار بشــکه نفت بیشــتر راضی
به خســارت به مردم نیستیم ،نه
وزارت نفت راضی است ،نه دولت
راضی اســت ،نه آقــای رئیس
جمهــوری .این یک دروغ بزرگ
است که با یک تحقیق هم قابل
اثبات است.
وی با تاکید براینکه بیشتر
اتفاق چاههای نفــت در منطقه
غــرب کارون را آب فراگرفتــه
اســت ،افزود :ما اصــا به دلیل
تولید نفت مانــع از ورود آب به
هورالعظیم نشدیم و نظرمان هم
این نبوده اســت ،ما نظرمان این
اســت که زندگی و اکوسیســتم
طبیعــی در هورها بایــد جریان
داشته باشد .من از سال  ۹۲چنین
اعتقادی داشــتم و بهطور رسمی
هم گفتــم .همکارانم هم بر این
اعتقاد هســتند .وزیر نفت افزود:
ســتاد بحران اســتان خوزستان
در ایــن باره تصمیم گیرنده بوده
اســت و خواهد بود ،ما هرگز در
این باره دخالتی نداشتیم ،نداریم
ونخواهیــم داشــت ،هرچه نظر
ستاد استان باشد عمل می شود.
این دروغ بزرگی است که عدهای
می گوینــد ،اینان دشــمنان ما
هستند،همانهایی که در مقاطع
مختلف سعی میکنند ملت ایران
را صرفنظــر از اینکه چه نژاد و
زبانی داشته باشــند تحقیر کنند
و میخواهند همــه را در رنج و
عذاب بیندازند ،اینان دشمنان ما
هســتند و ما باید هوشیار باشیم.
زنگنه بــا تاکید بــر اینکه همه
امکاناتمــان در خدمــت مناطق
ســیلزده خواهد بود ،یادآور شد:
ما در رنــج مردم در کنــار آنها
خواهیم بــود همانگونه که آنها

رسانههای خارجی و بعضی
از طریق فضای مجازی که
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وزارت نفت به عمد برای
اینکه آب وارد تاسیسات
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در خوشی در کنارمان بودند .نظر
آقای رئیس جمهــوری و دولت
نیز همین است ما در کنار مردم
هســتیم ،آنچه چاره ندارد مرگ
اســت؛ دولت همه توان خود را
برای جبران خسارت مردم سیل
زده بهکار میگیرد.
بسیج امکانات وزارت نفت
برای کاهش آســیب بــه مردم
خوزستان
در همین حــال ،وزیر نفت
در پایــان نشســت و گفتوگو
با غالمرضا شــریعتی ،اســتاندار
خوزســتان با تاکید بر اینکه همه
امکانات صنعت نفت برای کاهش
آســیب به مردم خوزستان بسیج
شده است ،گفت :باید کمک کنیم
رنج از دوش خوزســتان برداشته
شود.بیژن زنگنه درباره اهداف و
برنامههای سفر خود به خوزستان
گفت :مــن به اهواز آمــدم تا از
نزدیک گزارشها را از همکاران
خود و همچنین اســتاندار محترم
دریافت کنم و از آنان تشکر کنم
و خداقوت بگویــم.وی افزود :از
روز نخست که استان خوزستان
گرفتار ســیل شد دســتور داده و
تاکیــد کردم که همــه امکانات
صنعت نفــت در خدمت کاهش
آسیبها ،دردها و رنجهای مردم
باشــد ،از روز چهارشــنبه (21
فرورینماه) هم نمایندهای ویژه را
فرستادیم تا در اینجا مستقر باشد.
وزیر نفت تصریــح کرد :آنگونه
کــه اســتاندار خوزســتان تایید
میکنند و همکاران من گزارش
میدهند ،همه شرکتهای نفت
اقدامهای مناســب را برای اراه
خامات خود به مردم انجام دادند،
زیرا خدمــات نفت از جمله تداوم
انتقال گاز و رسیدن سوخت مایع
به مردم ســیلزده و ارسال نفت
خام بــه پاالیشــگاهها بهمنظور
تامین رفــاه مردم مهم اســت.
زنگنــه ادامــه داد :بخش دیگر
اقدامهای شرکتهای نفتی این
اســت ک ه با توجه به سیل عظیم

که در همه حوزههای آبریز استان
خوزســتان اتفاق افتاده است ،هر
کاری که به آنها واگذار میشود،
با توجه به تواناییهای خود انجام
دهنــد و این وظیفه نه تنها برای
شرکتهای نفتی مستقر در اینجا
بلکه برای کل صنعت نفت بوده
است.وی یادآور شــد :الحمداهلل
اقدامهای بسیار خوبی انجام شده
تا شهرهای اســتان خوزستان از
خطر دور باشــد و تاکنون آسیب
جانی نداشــتیم؛ مرگ چاره ندارد
اما بقیه مــوارد را میتوان جبران
کــرد و دولت هم انشــاء اهلل با
توان خود خســارتهای وارده به
مردم را جبران میکند.وزیر نفت
تاکید کــرد :ملت ایران اکنون در
رنج هســتند برای اینکه بخشی
از ایران که خوزســتان است در
رنج اســت و همه ما باید کمک
ج از دوش مردم
کنیم تا این رنــ 
خوزســتان برداشته شــود.زنگنه
با اشــاره به اقدامهــای عناصر
ضد انقالب و دشــمنان وحدت و
یکپارچگی ملت ایــران ،در این
باره توضیــح داد :طرح مواردی
از این دســت که صنعت نفت یا
مسئوالن استان خوزستان قبول
کردند کــه در دشــت آزادگان
خســارت به مردم خوزستان وارد
شود تا به تاسیسات نفتی آسیبی
نرسد؛ خالف واقع است.وی ادامه
داد :اطــراف تجهیزات نفتی ما را
آب فرا گرفته اســت ،فیلمهای
آن موجود اســت و هر شخصی
میتوانــد بازدید کنــد؛ مدیریت
استان خوزســتان ،وزارت نفت،
دولت و آقــای رئیس جمهوری
هم چنین نظــری ندارند  .همه
داشــتههای ما در خدمت مردم
اســت و هیچ انســان با شرافتی
نمیآید بــرای آنکــه چند هزار
بشکه نفت بیشــتر تولید کند به
مردم ضرر بزند .وزیر نفت تصریح
کــرد :البتــه در بخــش نفت ما
حساسیت زیادی داریم که آسیب
زیست محیطی هم به مردم وارد
نشود ،این مردم پس از سیل هم
میخواهند در دشــت آزادگان و
دیگر مناطــق هورالعظیم زندگی
کنند ،اگر اتفاقی بــرای یکی از
خطــوط لول ه ما بیفتــد زندگی و
دامــداری و کســب و کار مردم
برای سالها مختل میشود ،از این
رو ما برای جلوگیری از آســیب
زیســت محیطی به مردم ،تولید
نفــت را کاهش دادهایم و بعضی
از خطوط لولــه را تخلیه کردیم.
زنگنه تاکید کــرد :همه امکانات
وزارت نفت تحت مدیریت ستاد
بحران استان خوزســتان بسیج
شده است تا مردم از این شرایط
عبور کننــد.وی در ادامه درباره

خدماترســانی صنعــت نفت به
دیگر استانهای سیل زده توضیح
داد :بله در اســتانهای شمالی و
آققال نیز اقدامهایی برای ارسال
پمپهــای قــوی و تخلیه آب
بهوسیله آنها انجام شد؛ بر اساس
اقتضایی که هســت ما هر کاری
که بتوانیــم انجــام میدهیم و
مضایقه نمیکنیم.
استاندار خوزستان :بیش از
 90درصد تــاالب هورالعظیم پر
آب است
استاندار خوزســتان گفت:
شــهادت می دهم که هیچ فشار
و تاکیدی از ســوی وزارت نفت
بــرای آنکه به مردم فشــار وارد
شــود و آب به تاسیســات نفتی
نرســد ،وجود نداشــته اســت.
غالمرضــا شــریعتی در جمــع
خبرنــگاران اظهــار کــرد :هیچ
معذوریتی بــرای اینکه بخواهیم
دکل هــای نفتی را رعایت کنیم
و به مردم فشــار بیاوریم نداشته
ایم و شــهادت می دهم که هیچ
فشــار و تاکیدی برای این کار از
سوی وزارت نفت نیز نداشتهایم
تا به مردم فشــار وارد شود و آب
به تاسیســات نفتی نرسد .وی با
اشاره به بازدیدی که همراه وزیر
کشور از هورالعظیم داشت ،افزود:
تاکنون آنچه به سود استان بوده
اســت عمل کردهایم .دور تا دور
دکل های نفتی را در هورالعظیم
آب پر کــرده بــود و فقط یک
جــاده ارتباطی میان آن ها وجود
داشت .استاندار خوزستان تصریح
کرد :بیــش از چندیــن دکل و
تاسیســات پشــتیبانی نفت در
تاالب هورالعظیم پر آب بودند و
اینکه بیش از  90درصد از تاالب
هورالعظیم پر آب است نیز بیانگر
استاندار خوزستان:
شهادت می دهم که

هیچ فشار و تاکیدی

از سوی وزارت نفت
برای آنکه به مردم

فشار وارد شود و آب

به تاسیسات نفتی نرسد،
وجود نداشته است

همین مساله است .میزان حجم
آب بــه حدی باال بــود که حتی
دایک مرزی را در تاالب شکسته
ایم تا آب به ســمت عراق برود.
شریعتی بیان کرد :بخشی از آبی
که از اتصال کرخه و دز به سمت
اهواز می آمد نیز از طریق کانال
سلمان به مخزن شماره  5تاالب
هورالعظیــم هدایــت کردهایم تا
آب وارد آن مخزن شــود .در این
مخزن نیز دکل های نفتی وجود
دارد و آب نیز در آنجا رهاســازی
شده است .وی با اشاره به اهمیت
برداشــت از مخازن نفتی ایران
گفــت :برخــی ها اصــرار دارند
تا تولیــد نفت در نقاطــی مانند
هورالعظیم مختل شــود .در این
زمینه ما متعهد به رعایت مسایل
زیست محطیی و تامین حق آبه
تاالب هستیم .همچنین متعهد به
رعایت مســایل زیست محیطی
میــان نفت و تاالب هســتیم و
عالوه بر آن بایــد به تولید نفت
نیز تعهد داشته باشیم.

