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نخستین و پرتيراژترين نشريه تخصصي صنعت نفت ايران

م
امارات  5دره 

دانش نفت گزارش میدهد؛

بیست و دومین سال
متواليرتبهبندي
شركتهايبرترايران

ســازمان مديريت صنعتي در ســال  1398براي بیست
و دومین ســال متوالي رتبهبندي شــركتهاي برتر ايران را
انجام میدهد و  500شــركت بزرگ و موثر در اقتصاد كشور
را طي همايشي که در  29دی ماه سال جاری برگزار میشود،
معرفی خواهــد کرد.به گزارش دانش نفــت ،اين همايش با
حضور مقامات كشــوري ،مديران شــركتهاي برتر و بزرگ
ايران ،صاحب نظــران اقتصادي و خبــرگان صنعتي برگزار
ميشــود و در آن ،از شــرکتهای برتری که رتبههای ویژه
ای کســب میکنند ،تقدیر خواهد شد .دکتر ابوالفضل کیانی
بختیــاری ،مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی در همین
ارتباط اظهار داشت :سازمان مدیریت صنعتی در جهت ارتقای
توان عملیاتــی و مدیریتی بنگاههای اقتصادی کشــور و با
انجام رتبهبندی شــرکتهای برتر ایران ( ،)IMI-100اهداف
مهمــیرا دنبال میکند که از جمله آنها ،معرفی و رتبهبندی
شــرکتهای اثرگــذار در اقتصاد ملی و تولیــد اطالعات در
مورد آنها و نیز ،گســترش رقابت بین آنها میباشــد .وی
درخصــوص نقش بنگاه بزرگ در اقتصــاد گفت :بنگاههای
اقتصادی بزرگ-مقیاس که فروش باالیی دارند ،نقش اساسی
در اقتصاد هر کشــوری بازی میکنند .شواهد آماری داخلی و

خارجی نشان از اثرگذاری بنگاههای بزرگ در اقتصاد کشورها
دارد .آمار و اطالعات رتبهبندی فورچون  ،۵۰۰نشان میدهد
کشورهایی که سهم باالتری در فهرست فورچون  ۵۰۰دارند،
از نظــر تولید ناخالــص داخلی نیز رتبه باالتــری دارند.دکتر
کیانی بختیاری افزود :در ســال  ،۲۰۱۷رتبه اول از نظر سهم
درآمدی شرکتهای لیست فورچون  ،۵۰۰به کشور آمریکا با
 ۲۹/۶درصد ،تعلق داشت .کشورهای چین ،ژاپن و آلمان ،به
ترتیب با سهمهای  ۹/۷ ،۲۲/۵و  ۶/۷درصدی در جایگاههای
بعدی قرار گرفتند .این در حالی است که رتبه این کشورها از
نظر شاخص تولید ناخالص داخلی که معرف قدرت اقتصادی
کشــورها اســت ،نیز به همین ترتیب میباشــد .به عبارت
دیگــر ،میتوان نتیجه گرفت کشــورهایی که شــرکتهای
بزرگ بیشــتری دارند ،از اقتصاد قویتری برخوردار هستند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر اهمیت نقش
 500شرکت برتر کشور در تولید ناخالص داخلی اظهار داشت:
از طرف دیگر ،اطالعات  IMI-100مربوط به ســال مالی ۹۶
نشــان میدهد که  ۵۰۰شرکت حاضر در فهرست رتبهبندی،
۴۱درصد و  ۱۰۰شرکت اول ۱۲ ،درصد تولید ناخالص داخلی
مشروح در صفحه13
ایران را تشکیل میدهند.

بررسی علل ناکامی نفت در حفظ روند
صعودی از نگاه پایگاه خبری فایننشیال تایمز؛

پیش بینی قیمت
نفت در روزهای آینده
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به بهانه دومین سالگرد سانحه سانچی؛

«سانچی»
هرگز نمیمیرد
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مدیر عامل شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز غرب تاکید کرد:

ضرورت توسعه
فعالیتهای
پژوهشگاه صنعت
نفت در غرب کشور
5

دانشنفتگزارشمیدهد؛

تصویب آییننامه قانون حمایت از توسعه
صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی
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نگاهتحلیلی
حمله موشکی سپاه به پایگاههای آمریکا چه
تاثیری بر اقتصاد عربستان گذاشت؟

با حمله موشــکی ســپاه پاســداران به دو پایــگاه آمریکایی در
عــراق ،بورسهــا و بازارهای مهم بینالمللی با شــوک مواجه شــدند
و رکوردهــای جدیــدی از نوســانات ســهام و قیمتهــا ثبت شــد.
عربستان سعودی یکی از نخستین کشورهایی بود که با تبعات وحشتناکی
از حمله برق آسای ایران مواجه شد .سهام آرامکوی سعودی پس از حمله
موشکی ایران به مواضع امریکا در عراق ،به  ۳۴ریال ( ۹ /۰۶دالر) سقوط
کرد که پایینترین ســطح از آغاز تجارت آن از  ۱۱دسامبر تاکنون است.
به این ترتیب ارزش ســهام آرامکو نسبت به اوج  ۳۸ /۷۰ریال خود (که
در  ۳۱دسامبر ثبت شده بود) ۱۲درصد سقوط کرده ،اما همچنان از قیمت
تعیین شــده برای عرضه اولیه آن ( ۳۲ریال) که ارزشگذاری شرکت را
به  ۱ /۷تریلیون دالر رســانده بود ،باالتر مانده است .همچنین به دنبال
افزایش شدید تنشهای بین ایران و امریکا شاخص سهام عربستان ۱/ ۴
درصد ســقوط کرد .ریال عربستان نیز در معامالت اخیر با ریزش مواجه
شــد تا جایی که در معامالت بازارهای ارز ،هر دالر امریکا به  ۳/۷۵ریال
عربستان و هر یورو به  ۴/ ۱۷۸۶ریال کاهش یافت .همچنین نرخ برابری
هر پوند معادل  ۴ /۹۳۰۲ریال و هر فرانک ســوئیس به ازای ۳ /۸۶۲۹
ریال عربستان اعالم شــد .ارزش ریال عربستان در برابر دیگر ارز ایمن
جهان یعنی ین ژاپن نیز با کاهش مواجه شد تا جایی که نرخ برابری هر
ریال عربستان معادل  ۲۸/ ۹۱۲۵ین اعالم شد.

اخبار نفت
حضور شرکت ماشینسازی اراک در فرآیند
احداث  19فاز پارس جنوبی

مدیرعامل شــرکت ماشینسازی اراک با اشاره به اینکه این شرکت

در صنایع نفت و گاز پتروشیمیفعالیت میکند ،گفت :شرکت ماشینسازی
اراک در تمامیپروژههای پاالیشی مشارکت داشته و در فرآیند احداث ۱۹
فاز از  ۲۴فاز پارسجنوبی در عسلویه حاضر بوده است.

جعفــر صفری مدیرعامل شــرکت ماشینســازی اراک امروز در
«دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» گفت:
در حال حاضر مشــکل اصلی شــرکت ما مباحث مربوط به نقدینگی و
تامین مالی است.وی افزود :شرکت ماشینسازی اراک با سابقه  ۵۱ساله
بزرگترین شرکت ماشینسازی در خاورمیانه است که در صنایع نفت و گاز
پتروشیمیفعالیت میکند .شرکت ماشینسازی اراک در تمامیپروژههای
پاالیشی مشارکت داشته و در فرآیند احداث  ۱۹فاز از  ۲۴فاز پارسجنوبی
در عسلویه حاضر بوده است.صفری ادامه داد :تا به امروز در کل صنایعی
که ماشینسازی اراک در آن مشارکت داشته یک مورد خطا در تجهیزات
اتفاق نیفتاده است که این نشاندهندهی کیفیت باالی تجهیزات ساخته
شده توسط شرکت ما است.

تجدید بیعت  ۳۰هزار بسیجی صنعت نفت با مقام معظم رهبری

پای دفاع از عرضه پایدار انرژی ایستاده ایم
 ۳۰هزار بسیجی متخصص صنعت
نفــت در نامه ای خطاب بــه مقام معظم
رهبری ،ضمن حمایــت کامل از حمالت
کوبنده ســپاه پاســداران به پایگاههای
اســتکبار ،اعالم کردند :بــا تمام توان و
دانش خــود و تا آخرین قطــره خون در
دفاع و صیانــت از عرضه پایدار انرژی در
بخشهای مختلف صنعــت نفت آمادگی
کامل خواهیم داشت.

تجدید بیعت  ۳۰هزار بسیجی صنعت
نفت با مقام معظم رهبری/پای دفاع از
عرضه پایدار انرژی ایستاده ایم

به گــزارش خبرگزاری فارس۳۰ ،
هزار بسیجی متخصص صنعت نفت در
نامه ای خطاب بــه مقام معظم رهبری
اعالم کردنــد :بر خــود الزم دیدیم تا
ضمن حمایت کامــل از حمالت کوبنده
ی برادران سپاه پاسداران به پایگاههای
اســتکبار ،مجددا تجدید عهد و پیمانی
داشته باشــیم با آن رهبر فرزانه و عزیز
و اعــام میداریم ،که مــا تا پای جان
بر عهدی که بســتیم هســتیم و با تمام
تــوان و دانش خود و تا آخرین قطره ی
خون در دفــاع و صیانت از عرضه پایدار
انرژی در بخشهای مختلف صنعت نفت
آمادگی کامل خواهیم داشت.
متن کامل این نامه به شــرح زیر
است:
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محضــر رهبر فرزانــه ی انقالب
اسالمی
حضرت مستطاب امام خامنه ای
سالم علیکم
همانگونه کــه در پیام عبرت آموز
حضرتعالی در ســوگ سردار سپهبد حاج
قاســم سلیمانی ذکر شــد ،تنها شهادت
اجر این شهید واال مقام و مجاهدتهای
خالصانــه ی او در طی این ســالهای
متمادی بود .به راستی چه زیبا فرمودید

که ارواح طیبه ی تمامیشهدا به استقبال
حاج قاسم آمدند چرا که حضور میلیونی
مــردم در پای پیکر مطهر این شــهید،
تنها نمادی بــود از ادای احترام ملت به
تمامیشهدای ســرافراز انقالب از آغاز
تاکنون؛
رهبــر عزیزما ،داغ ســنگین حاج
قاسم قهرمان برای ما قابل تحمل نبود
که اشکهای شــما بر پیکر منور اسوه
ی مقاومت و اســتکبار ستیزی ،این درد
را مضاعــف و قلبهای عمــوم ملت را
جریحــه دار نمود .در ایــن میان نقطه

ی امیــد تمام ارادتمندان معطوف گردید
به فرمایــش آن رهبر فرزانــه مبنی بر
انتقامیســخت که ان شاءاهلل نتیجه ی
آن تحقــق وعده ی حق ،نابودی و پاک
ســازی منطقه از لوث جرثومه ی فساد
و اســتکبار خواهد بود و بحمداهلل امروز،
با آغاز حمالت موشــکی طاقت فرسای
برادران ســپاه پاســداران به پایگاههای
نظامیآمریکا آغاز گردید.
رهبر عزیزمان ،مگر ســربازان و
فدائیان شــما در سراسر جهان اسالم و
نیــز بیش از  ۳۰هزار بســیجی صنعت

نفــت جمهوری اســامیایران در قید
حیات نباشــند که به تعبیر حضرتعالی
شــقی ترین افراد بشــر لب به تهدید
انقالب و نظام اسالمیباز نماید .بدیهی
است یکی از کلیدی ترین نقاط حساس
هر کشور و مردمی ،تامین پایدار انرژی
اســت که با توجه به حساسیت منطقه
ی غرب آســیا و کشــور عزیزمان ،این
موضوع از اهمیــت دوچندانی برخوردار
است .ولیکن همانگونه که مستحضرید
صنعت نفت کنونی ما صنعت نفت از بن
دندان وابسته به شرکتها و قدرتهای
بیگانه نیســت و تاکنون توانسته است
با وجود تمامیتحریمهــای ظالمانه بر
روی پــای خود بایســتد .بدین منظور
ما متخصصین و بســیجیان و سربازان
صنعت نفت در راســتای تکــرار تاریخ
و الهام از بیعت رضــوان ،بر خود الزم
دیدیم تا ضمن حمایت کامل از حمالت
کوبنده ی برادران ســپاه پاســداران به
پایگاههای استکبار ،مجددا تجدید عهد
و پیمانی داشته باشیم با آن رهبر فرزانه
و عزیز و اعالم میداریم ،که ما تا پای
جان بر عهدی که بســتیم هستیم و با
تمام توان و دانش خود و تا آخرین قطره
ی خــون در دفــاع و صیانت از عرضه
پایــدار انرژی در بخشهــای مختلف
صنعت نفــت آمادگی کامــل خواهیم
داشت.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

گزینش امری مهم در صیانت از بدنه اجرایی و سالمت نظام اداری است

با حکم معاون وزیر نفت؛

سرپرست اداره کل منابع انسانی ستاد وزارت
نفت منصوب شد

معاون توســعه مدیریت و سرمایه انســانی وزارت نفت در حکمی،

حسین فهیمیتبار را به سرپرستی اداره کل منابع انسانی ستاد وزارت نفت
منصوب کرد.

فرزین مینو در این حکم آورده است:
«بــا عنایت به مراتب شایســتگی ،تخصص و تجربیــات ارزنده
جنابعالی ،به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل
منابع انســانی ستاد وزارت نفت منصوب میشوید .امید است با توکل به
خداوند متعال و استفاده از تجارب همکاران محترم آن اداره کل در انجام
وظایف و مسئولیتهای سازمانی در مدت زمان سرپرستی موفق باشید.
فرصت را مغتنم شمرده ،از خدمات ارزنده جناب آقای علیرضا بیگدلی در
مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و تشــکر نموده و از خداوند متعال
توفیق خدمت روزافزون ایشان را در مسئولیت آتی مسئلت مینمایم».
مینو در حکم جداگانهای ،بیگدلی را به عنوان مشاور معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت منصوب کرد.

بومیسازی یک محصول کاربردی
در ملی حفاری

ســوپر خنککننده  ELCمخصوص موتورهای صنعتی و حملونقل با
هدف افزایش بازدهی کاری موتورها از ســوی پژوهشگران شرکت ملی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری
ایران گفت :گزینش امری مهم در صیانت از بدنه اجرایی
و سالمت نظام اداری است که در کارایی سازمان نقش
اساسی دارد.

بــه گــزارش دانــش نفت بــه نقــل از روابط
عمومیشرکت ملی حفاری ایران مهندس سید عبداله
موســوی روز چهارشــنبه ( 18دی ماه) در نشســت
مشترک با رئیس و اعضای هسته گزینش صنعت نفت
در جنوب ،افزود :گزینش در هر کاری که در آن بحث
انتخاب مطرح اســت ،صورت میگیرد و هدف انتخاب
بر مبنای معیارها وشــاخصهای مورد نظر سازمانها

و دستگاهها اســت.وی اظهار کرد :در گزینش مالک
انتخاب افراد تعهد ،تدین ،تخصص و شایسته ساالری
است که بتوانند در سمتها و پستهای سازمانی منشاء
اثر باشــند که این مهم در انتخاب مدیران و مسئوالن
با توجه به مســئولیت و نقــش هدایتی و راهبری حائز
اهمیت و بســیار اثر گذار خواهد بود.موسوی در همین
ارتبــاط گفت :در مــورد مدیران عالوه بــر معیارهای
تعریف شده ،حسن خلق ،کاردانی وداشتن تجربه نیز
مهم است زیرا افزون بر سالمت دستگاه ،رضایتمندی
مردم نیز به نحو مطلوب و شایســته باید مد نظر واقع
شود.مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با اشاره به

جایــگاه صنعت نفت و نقش کلیــدی گزینش در این
صنعت ،افزود :در این بخش افزون بر تعهد و تخصص،
توانمندیهای افراد نیز باید ســنجیده شود زیرا کار در
این صنعت راهبردی ویژگیهای خاص خود را دارد.در
این نشست که شماری از اعضای گزینش صنعت نفت
در جنوب و مدیران شــرکت حضور داشتند ،رئیس این
هســته با تشریح روند کار و فعالیتهای آن در جنوب،
گفــت :اصل ما بر مبنای تکریم افراد و جذب بر مبنای
ضوابط و دســتور العملهای جاری است.سید محمد
طاهــر نژاد با بیان اینکــه در گزینش تعهد و تخصص
افراد و احراز صالحیتها بر اســاس معیارهای تدوین

شــده در صنعت نفت مدنظر اســت و شامل کارکنان
رســمیو قراردادی میشــود ،گفت :با تعامل صورت
گرفته با شرکت ملی حفاری ایران تاکنون بیش از سه
هزار نفر ار نیروهای قرارداد موقت شــرکت در جنوب
مراحــل گزینش را انجام دادنــد.وی افزود :با توجه به
گستردگی فعالیتهای شــرکت ملی حفاری ایران در
چند اســتان ،گزینش کارکنان این ســازمان بر اساس
دامنــه عملیاتی این شــرکت برنامه ریــزی و صورت
میپذیرد.همچنین در این نشســت تعدادی از اعضای
گزینــش جنوب نظــرات و دیدگاههای خــود را بیان
داشتند.

حفاری ایران طراحی و بومیسازی شد.

بــه گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفــاری ایران،
اصغر صادقآبادی ،از پژوهشــگران این شرکت درباره بومیسازی سوپر
خنککننده  ELCگفت :این ماده با حمایت مدیریت امور مهندسی شرکت
به مرحله تولید رسیده است.
وی بــا بیان اینکه این ماده که در انــواع موتورهای caterpillar,
 deutz,oemو ...کاربرد دارد ،در انحصار شرکتهای غربی است ،افزود:
ایــن ماده به دلیل انتقال حرارت عالی ،بازدهی کاری موتورها را افزایش
میدهد.صادقآبادی اظهار کرد :در فرموالسیون سوپر خنککننده ELC
از نانوبازدارندههای خوردگی و ضدرســوبهای جدید استفاده شده و به
همین دلیل عمــر مفید موتورها را افزایش میدهد.این پژوهشــگر که
هماکنون برئیس مهندسی کاال و ماشــینآالت مکانیک مدیریت امور
مهندسی شرکت ملی حفاری است ،گفت :ماده بومیسازی شده با محیط
زیست سازگاری دارد و با تالشهای انجام شده هماکنون در کشور قابل
تولید است.وی با اشاره به اینکه مزیت اصلی محصول طراحیشده نسبت
به نوع خارجی آن تناسب با اقلیم منطقه و گرمای باالی هواست ،اظهار
کرد :اجرای این پروژه دو سال به طول انجامید و همه هزینه آن از سوی
پژوهشگران تامین شده است.

سومین سکوی فازهای  ۲۲تا ۲۴پارس جنوبی به بهرهبرداری رسید
قائم مقام طرح توسعه فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی
از بهرهبرداری و ارسال گاز تولیدی سومین سکوی این طرح
به پاالیشگاه خشکی خبر داد.

به گزارش دانش نفتبه نقل از وزارت نفت ،علیاصغر
صادقی ،ظرفیت برداشــت روزانه گاز از ســکوی فاز  ۲۳را
 ۵۰۰میلیــون فوتمکعب ( ۱۴میلیــون مترمکعب) عنوان
کرد و گفت :مشــعل ســکوی  ۲۳پس از تکمیل مراحل
هــوکآپ و راهاندازی ،با بازشــدن و جریاندهی به چاهها
روشن شد و این سکو ،یکشنبه ( ۱۵دیماه) با ارسال پایدار
گاز به پاالیشگاه ســاحلی فازهای  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی
به بهرهبرداری رســید.وی با بیان اینکه سکوی فاز  ،۲۳با
رعایت همه الزامات و دســتورعملهای ایمنی و از سوی

متخصصان داخلی عملیاتی شــده ،اظهار کرد :با توجه به
تالشهای شبانهروزی گروه راهاندازی در راستای افزایش
ظرفیت تولید گاز و تأمین حداکثری نیازهای مصرفی مردم
در زمستان ،همه فعالیتهای هوکآپ و راهاندازی سکوی
فاز  ۲۳با وجود شــرایط ناپایدار آب و هوا ،در مدت دو هفته
کاری به پایان رسید و این سکو عملیاتی شد.قائم مقام طرح
توسعه فازهای  ۲۲تا  ،۲۴با یادآوری تولید روزانه  ۲۸میلیون
مترمکعب گاز از دو سکوی مرحله نخست این فازها در سال
گذشــته گفت :تولیدی شدن سکوی  ،۲۳ظرفیت برداشت
گاز از بخش فراســاحل فازهــای  ۲۲تا  ۲۴را به روزانه ۴۲
میلیون مترمکعب افزایش داده و به این ترتیب ســه سکو
از چهار ســکوی این فازها هرکدام با ظرفیت  ۱۴.۲میلیون

مترمکعب گاز هماکنون در حال بهرهبرداری هستند.صادقی
افزود :ظرفیت برداشــت گاز در هر یک از این ســکوها به
منزله تولید روزانه  ۱۴میلیون مترمکعب گاز شــیرین۲۰ ،
هزار بشکه میعانات گازی و  ۱۰۰تن گوگرد و ساالنه ۲۵۰
هزار تن گاز مایع و  ۲۵۰هزار تن اتان خواهد بود.
آغاز بهرهبرداری از آخرین سکوی طرح فازهای  ۲۲تا
۲۴؛ بهزودی

عبداهلل مهرابی ،رئیس بخش فراساحل فازهای  ۲۲تا
 ۲۴پارس جنوبی نیز درباره آخرین وضع چهارمین سکوی
این فازها اظهار کرد :پیشــرفت عملیات نصب اتصاالت
و راهاندازی ســکوی  ۲۴Bدر دریا بــه بیش از  ۳۰درصد
رسیده و این ســکو نیز بهزودی راهاندازی و در مدار تولید

قــرار میگیرد.وی تصریح کــرد :فعالیتهای هوکآپ و
راهاندازی این ســکو تا آغاز بهرهبرداری و ارســال گاز به
پاالیشــگاه بهمنظور شتاب بخشــیدن در تأمین سوخت
زمستانی کشور ادامه دارد.رئیس بخش فراساحل فازهای
 ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی با بیان اینکه با تکمیل راهاندازی و
بهرهبرداری از سکوی  ،۲۴Bهمه عرشههای تولیدی این
طرح ،عملیاتی میشــوند ،گفت :این سکو که با رکوردی
بینظیر ســه روز پس از سکوی ســوم فازهای  ۲۲تا ۲۴
پارس جنوبی در دریا نصب شــده بود ،با ظرفیت مشــابه
ســکوی  ،۲۳بهزودی عملیاتی و متعاقب آن کل زنجیره
تولیــد در مرحله دوم این طرح با ظرفیت برداشــت تولید
روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب گاز کامل میشود.

تحلیل
گفتمان

شنبه  21دی ماه 1398
شماره 706
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دانش نفت گزارش میدهد؛

تصویبآییننامهقانونحمایتازتوسعه
صنایعپاییندستینفتومیعاناتگازی

سخنگوی دولت :این آییننامه بر سهامداری خرد و سرمایهگذاری مردم در بخش پتروشیمیبسیار موثر است
آییننامه اجرایــی قانون حمایت از
توسعه صنایع پاییندســتی نفت خام و

این آییننامه که همسو با

میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری

جلوگیری از خامفروشی،

مردمی ،در نشســت روز چهارشنبه۱۸ ،

افزایش صادرات غیرنفتی و

دیماه هیئت دولت تصویب شد.

به گزارش دانــش نفت به نقل
از پایــگاه اطالعرســانی دولت ،این
آییننامه که همســو بــا جلوگیری از
خامفروشی ،افزایش صادرات غیرنفتی
و ایجاد ارزش افــزوده باال در صنعت
نفت مصوب شد ،به نحوی تنظیمشده
که وزارت نفت از طریق اعطای تنفس
خوراک (عــدم دریافت بهای خوراک
در ســالهای اول و تعویــق آن بــه
ســالهای دورتر) اوراق بهادار جذابی
را منتشــر کند که مالــکان نقدینگی
ترجیــح دهند به جای ســپردهگذاری
در بانک ،در این اوراق سرمایهگذاری
کننــد .مطابق ایــن آییننامه ،وزارت
نفت بهمنظور اطالعرســانی صحیح
به عموم مردم برای جلب مشــارکت
در ســرمایهگذاری در طرحهــای
موضوع قانون ،مکلف اســت نســبت
به انتشــار متن قانــون و آییننامه به
همراه فرآیند اجرای ارسال درخواست
ســرمایهگذاری ،نمونــه گزارشهای
امکانســنجی فنی و اقتصادی طرح
و ...در تارنمــای خــود اقــدام کند.
همچنیــن ،این وزارتخانــه باید طی
فراخوان عمومیاز متقاضیان استفاده
از تسهیالت موضوع قانون دعوت کند

ایجاد ارزش افزوده باال در
صنعت نفت مصوب شد ،به

نحوی تنظیمشده که وزارت
نفت از طریق اعطای تنفس

خوراک (عدم دریافت بهای
خوراک در سالهای اول و

تعویق آن به سالهای دورتر)

اوراق بهادار جذابی را منتشر

کند که مالکان نقدینگی ترجیح
دهند به جای سپردهگذاری
در بانک ،در این اوراق

درخواست خود را در مهلت تعیینشده
در فراخوان به همراه گزارشهای فنی
و اقتصــادی طرح مــورد نظر به این
وزارتخانه ارســال کنند.گزارشهای
فنی و اقتصادی هر طرح باید از سوی
شــرکتهای دارای صالحیت ،تهیه و
در زمانبندی مندرج در فراخوان برای
ارزیابی به وزارت نفت ارســال شــود.
همچنین ســرمایهگذاران باید برنامه
تامین منابع مالی مورد نیاز طرح مورد
نظر را چــه از طریق آورده خود و چه
از طریق دیگر منابع داخلی و خارجی
با ارائه مدارک و مستندات کافی اعالم
کنند.

خامفروشی در بخش نفت و گاز کاهش
مییابد

در همین حال ،ســخنگوی دولت
بــه تصویــب آییننامه اجرایــی قانون
حمایت از توســعه صنایع پاییندســتی
نفــت خام و میعانات گازی اشــاره کرد
و گفت :ایــن آییننامه بر ســهامداری
خرد و ســرمایهگذاری مــردم در بخش
پتروشیمیبســیار موثر است .به گزارش
دانش نفت به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دولت ،علی ربیعی ،روز چهارشــنبه۱۸ ،
دیماه در حاشیه نشست هیئت وزیران
و در جمع خبرنگاران گفت :دولت امروز
آییننامه اجرایی حمایت از توسعه صنایع

پاییندســتی نفت خام و میعانات گازی
را تصویب کرد .ایــن آییننامه اهمیت
بســیار زیادی دارد ،صــادرات ایران را
در میانمــدت تقویت خواهــد کرد و با
به ثمر نشســتن این تولیــدات قدرت
صادراتی ایــران افزایش خواهد یافت و
خامفروشــی در حوزه نفت و گاز کاهش
یافته و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را
به همراه خواهد داشت.سخنگوی دولت
با بیان اینکه هر یک شــغل در صنعت
پتروشیمیبه ســه شغل غیرمستقیم نیاز
دارد ،افزود :در شــرایط تحریم ،صنایعی
که به رشد نیاز دارند صنایع پاییندست
حوزه نفت و گاز هســتند .این آییننامه

سرمایهگذاری کنند

بر ســهامداری خرد و ســرمایهگذاری
مردم در بخش پتروشیمیبســیار موثر
اســت .وی تصریح کرد :با تصویب این
آییننامه هم بخش خصوصی بهصورت
کالن و هم مرم از طریق سهام و اوراق
میتوانند مشــارکت کننــد که صندوق
سرمایهگذاری پروژه ،اوراق بهادار قابل
تبدیل و مورد نیاز را منتشــر میکند .در
این آییننامه همچنین از سرمایهگذاری
بخش خصوصی در ایــن حوزه حمایت
شده اســت که میتواند سرمایهگذاری
مــردم را در حوزه پتروشــیمیبه دنبال
داشته باشد.

با تالش فناوران دانشبنیان محقق شد؛

تامین کاتالیستهای صنایع نفت و فوالدسازی با تولید  ۲۰کاتالیست استراتژیک

محققان یکی از شــرکتهای مستقر در شهرک
علمیو صنعتــی اصفهان بــا تولید بیــش از  ۲۰نوع

کاتالیست موفق شــدند عالوه بر تامین نیازهای صنایع
پتروشیمیو فوالدســازی از خروج ارز برای خرید این
محصول استراتژیک جلوگیری کنند.

یکی از شرکتهای دانشبنیان در صنعت نفت با
مشارکت بخش خصوصی و سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران در ســال  ۱۳۸۳شروع به فعالیت کرد و تا
کنون در زمینههای تحقیق و تولید انواع کاتالیستهای
مورد نیاز صنایع نفت ،گاز ،پتروشــیمیو صنعت فوالد
و نیز طراحــی و اجرای واحدهــای ( GTLتولید نفت
مصنوعی) گامهای موثری برداشته است .محققان این
شـرکت بـه منظور دســـتیابی بـه تکنولوژی تبدیـل
گاز طبیعی بـــه میعانات نفتـــی یـــا  GTLبـا انجام
تحقیقـات گسـترده موفق بــه کسب ایــن دانش فنی
شــدند و در همین راستا پایلوت تولید یک تا سه بشکه
میعانات نفتی در روز در کارخانه این شرکت راهاندازی
شد .این فرایند دارای مزایای فراوانی بوده کـــه از آن
جملـه میتوان بــه محصول نفتی چون بنزین و دیزل
بدون سولفور اشاره کرد.کاتالیستها مهمترین مواد در
چرخه فرآیندهای پتروشــیمیها و پاالیشگاهها هستند

و این محققان در تحقیقات خــود به دانش فنی تولید
بیش از  ۲۰نوع کاتالیســت دســت یافتند ،به گونهای
که این شــرکت با تکیه بر دانش فنی خود ،به عنوان
مرجع اصلی تولید و تامین کاتالیست برای مجتمعهای
پتروشیمی ،پاالیشگاهی و فوالدی کشور مطرح است؛
چراکه توانسته است بخش بزرگی از نیاز بازار کشور را
برطرف کند.محصوالت این شرکت دانشبنیان مربوط
به تولید کاتالیستهای صنعت نفت است و در این راستا
عالوه بر تکمیل کاتالیستهای چرخه فرآیند تولید گاز
سنتز در واحد تولید هیدروژن مجتمعهای پاالیشگاهی،
نســبت به تکمیل زنجیره کاتالیستهای مورد استفاده
در فرآیند تولید اوره و آمونیاک مجتمعهای پتروشیمیو
کاتالســیتهای مورد اســتفاده در واحد آهنســازی
مجتمعهای فوالدســازی و همچنین کاتالیســتهای
فرآیند تولید متانول مجتمعهای پتروشیمیاقدام کرده
است.کاتالیستهای زنجیره تولید متانول ،زنجیره تولید
آمونیاک و اوره ،زنجیره تولید هیدروژن ،صنایع فوالد،
عملیات حرارتی و نورد ســرد و کاتالیســتهای دارای
فلزات گرانبها از جمله دســتاوردهای این شــرکت به
شــمار میرود.از  ۲۰نوع کاتالیســت تولید شده  ۴نوع
کاتالیســت دارای کاربرد در صنایع فوالدسازی ۲ ،نوع

کاتالیســت دارای کاربرد در صنایع سختکاری فوالد
و  ۱۴نوع کاتالیســت با کاربرد در صنایع پاالیشگاهی
و پتروشیمیاســت .در حال حاضر پتروشــیمیرازی و
شــیراز و همچنین فوالد خوزستان از مصرفکنندگان
کاتالیســتهای تولیدشده این شــرکت هستند ،ضمن
آنکــه این محققان بیش از  ۲۱قــرارداد تولید و تامین
نیاز کاتالیستهای صنعت فوالد را منعقد کرده و بیش
از  ۱.۵میلیون لیتر کاتالیست احیای مستقیم آهن تولید
و تحویل صنایع شــده است ۵۰.تا  ۶۰درصد کاتالیست
مورد نیــاز صنایع فوالد و  ۷۰درصد کاتالیســتهای
مصرف شــده در بخش پتروشــیمیها از این شرکت
دانشبنیان خریداری شده است و چشمانداز این شرکت
تولید ســاالنه  ۱۳۰۰تن کاتالیســت مورد نیاز صنایع
فوالد است و درصدد هستند تا سال  ۱۴۰۴حداقل ۸۵
درصد کاتالیستهای فوالدی مورد نیاز کشور را تولید
کننــد که این میزان بالغ بــر  ۱۷میلیون دالر (بیش از
 ۶۸۰میلیارد ریال) میشود.به گفته این محققان با تولید
کاتالیســتهای مورد نیاز صنایع فوالد و نفت و گاز به
میزان  ۹میلیون دالر در ســال از خروج ارز جلوگیری
شده اســت و در بخش پتروشیمینیز تاکنون  ۴۵۰تن
از کاتالیستهای تولیدشده این شرکت بارگذاری شده

اســت که این میزان جلوگیری از خروج  ۸میلیون دالر
ارز از کشور را به دنبال داشته است.
مشتریان کاتالیستهای تولید شده این شرکت در
صنایع پتروشیمیو فوالدسازی

این محققــان همچنین در مطالعات خود موفق
به تبدیل گاز متان به متانول شدند ،اهمیت این طرح
این اســت که در این پروژه راهکاری ارائه شــد که
در فشــار و دمای محیط و با اســتفاده از روشی سبز
گاز متان به متانول تبدیل میشــود .متانول در واحد
جداســازی استفاده میشــود و کاتالیست نیز پس از
بازیافت به پروســه تولید بــاز میگردد.متانول یک
محصول کلیدی است و به عنوان ماده اولیه بسیاری
از مواد شیمیایی استفاده میشود .ولی از سوی دیگر
نگهداری گاز متان بسیار ســخت است و زمانی که
حجم این گاز زیاد میشــود ،باید «فلر» (ســوزاندن
گازهایی که در فرآیند استخراج نفت به دست میآید)
شــود که این امر آلودگی زیستمحیطی را به دنبال
دارد؛ ولــی با اجــرای این طرح و تبدیــل گاز متان
بــه متانول ،عالوه بر آنکه گاز استخراجشــده دارای
ارزش افزوده باالتری خواهد شد ،از خام فروشی نیز
جلوگیری میشود.

استمرار فعالیتهای مناطق نفتخیز جنوب در حوزه آبرسانی؛

نفت  ۱۲۰میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی غیزانیه هزینه میکند

شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت آب و فاضالب روستایی
استان خوزســتان تفاهمنامه همکاری امضا کردند که بر مبنای آن ،شرکتهای
بهرهبــرداری نفت و گاز کارون و مارون  ۱۲۰میلیارد ریال برای احداث خط لوله
تامین آب آشامیدنی روستاهای بخش شرقی غیزانیه هزینه خواهند کرد.

شــرکتهای بهرهبرداری نفت و گاز کارون و مــارون به نمایندگی از
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همسو با اهداف مسئولیتهای اجتماعی،
متعهد شــدند  ۱۲۰میلیارد ریال برای احداث خط لوله تامین آب آشــامیدنی
روســتاهای بخش شرقی غیزانیه هزینه کنند.به گزارش شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنــوب ،در آیین امضای تفاهمنامه همکاری ،غالمرضا شــریعتی،
استاندار خوزستان از حســن همکاری این شرکت در تامین اعتبار این پروژه
قدردانــی کرد و گفت :از ســال  ۹۶که کارهای اجرایی این پروژه آغاز شــد،
مناطق نفتخیز جنوب با تمام توان وارد عمل شــد ،اما با تاخیری که بهوجود
آمد این پروژه مشــمول گذشــت زمان و افزایش قیمتها شد و به سرانجام

نرسید.شــریعتی اظهار کرد :این بار به همت شرکت آب و فاضالب روستایی
اســتان ،پروژه در موعد مقرر به انجام رســیده و تالش خواهد شــد در دهه
فجر امسال به بهرهبرداری برسد.وی گفت :انتظار میرود مسئوالن و بخشدار

منطقــه کمکهای متعدد و اقدامهای موثر نفت به مناطق کم برخوردار را به
مردم اطالعرسانی کنند.احمد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب نیز در آیین امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه در زمینه مسئولیتهای
اجتماعی و در حد بضاعت کمکهای الزم را به ســاکنان اطراف تاسیســات
صنعت نفت داشتهایم ،تصریح کرد :افزون بر تامین اعتبار  ۱۲۰میلیارد ریالی
برای این پروژه ،شرکتهای بهرهبرداری کارون و مارون در چند سال گذشته
با اجاره و اختصاص تانکرهای آبرسانی در زمینه تامین آب روستاهای بخش
شرقی غیزانیه خدمترسانی مستمر داشتهاند.وی همچنین ضمن تشریح دیگر
فعالیتها و خدمات صنعت نفت به روســتاها و مناطق پیرامونی تاسیســات،
خواهان رعایت بیشتر ایمنی و حریم خطوط لوله حامل نفت و گاز شد و گفت:
از مسئوالن محلی انتظار داریم در راستای رعایت ایمنی و حفظ سالمت مردم،
خطرات نزدیک شدن به خطوط لوله و ورود به حریم تاسیسات و خطوط را به
مردم یادآور شده و شرکت را در تحقق این مهم یاری کنند.
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یادداشت
درآمد  36هزار میلیارد تومانی دولت با
توسعه CNG

اصغر ابراهیمیاصل

معاون اسبق وزیر نفت

اگر با کاهــش  50درصدی قیمت ،CNG
 20میلیون متــر مکعب تقاضای مصرف CNG
را افزایش دهیم و معادل آن بنزین صرفهجویی
و صادر شود 36 ،هزار میلیارد تومان برای دولت
درآمد به همراه دارد .یکی از راهکارهای کســب
درآمد بــرای دولت توســعه جایگاههای CNG
است .ما به ظرفیت  40میلیون متر مکعب در روز
ایستگاه فروش  CNGاحداث کردهایم .از طرفی
ناوگان اتومبیل ما شــامل  17میلیــون اتومبیل خصوصی و  3.4میلیون
اتومبیل تاکسی ،تاکسی اینترنتی ،وانت و خودروهایی است که شبکهی
توزیع مواد غذایی ،دارو و سبزیجات و میوه را به عهده دارند .از این تعداد
 3.4میلیون 2 ،میلیون و  630هزار تا از آنها دوگانه ســوز نیست .دلیلش
هم این است که مسئولین ما به اشــتباه قیمت  CNGرا افزایش دادند.
اگر دولت قیمت  CNGرا که همه جای دنیا یک ششــم پایینترین نرخ
سوخت است را برا این مبنا محاسبه و تعیین کند؛ یعنی االن اگر گازوئیل
 300تومان اســت باید  CNGمتر مکعبی  50تومان باشد .اگر این اتفاق
بیفتد مصرف از بنزین به سمت  CNGشیفت پیدا میکند .متاسفانه طی
یک تصمیم غلط ،قیمت  CNGرا از ســال  414 ،92تومان به ازای هر
متر مکعب در نظر گرفتند .در نتیجه عم ً
ال دیگر کسی سراغ  CNGنرفته
است .اگر دولت بیاید  CNGرا  200تومان کند 1562 ،میلیارد تومان اینجا
ظاهراً پول از دست میدهد ولی  20میلیون متر مکعب  CNGمشتری پیدا
میکند .اگر  20میلیون متر  CNGمصرف شود در سال  7.3میلیارد متر
مکعب مصرف  CNGافزایش مییابد که معادل آن بنزین صرفهجویی
میشود ،بنزین را با نرخ  50سنت اگر صادر کنیم؛  36هزار میلیارد تومان
پس از کسر این عدم النفع تثبیتی که برای  CNGدادیم برای دولت می
ماند .دولت  36هزار میلیارد تومان پول را به دســت میآورد نه در گران
کردن بلکه در ارزان کردن.
ظرفیت توسعه  CNGدر کشور  130میلیون متر مکعب است

در این فضای روانی تحریم بینالمللی اگر دولت بیاید قیمت CNG
را به نصف تقلیل بدهد؛ تمام ناوگان موجود که اکثرا بنزین سوز هستند؛
همه از  CNGاستفاده میکنند .اآلن روزانه  40میلیون متر مکعب ظرفیت
عرضه  CNGداریم که  16میلیون متر مکعب آن اســتفاده میشود .اگر
برنامهریزی کنیم که  20میلیون متر مکعب دیگر هم مصرف شــود36 ،
هزار میلیارد تومان درآمد برای کشــور ایجاد میکند .کشور پتانسیل این
را دارد که تا  130میلیون متر مکعب  CNGاســتفاده کند در این صورت
میتوان کل بنزین را به کشــورهای همسایه صادر کرد .آمریکا هم قطعا
نمیتواند جلویش را بگیــرد؛ برای اینکه با خط لوله بنزین را به عراق ،به
آذربایجان ،به ارمنستان ،ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان صادر میکنی و
در کشــور خود آنها مخازن وجود دارد و از طریق مخازن از شبکهی خط
لوله یا با تانکر در پمپ بنزینهــا میرود .بنابراین یک عقالنیتی باید در
وزارت نفت حاکم بشود که منافع را سیاسی و حزبی نبیند .منافع را ملی و
استراتژیک ببیند آن وقت وضع مملکت بهتر میشود.

اخبار
عرضه مواد افزودنی و مکملهای بنزین مورد
تایید نیست

شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران طی اطالعیهای اعالم کرد

که عرضه مواد افزودنی و مکملهای بنزین در جایگاههای عرضه سوخت مورد
تایید این شرکت نیست.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،بنزین عرضه شده در تمام جایگاههای عرضه سوخت کشور مطابق با
استانداردهای شرکت ملی پاالیش و پخش ،تولید و توزیع میشود.بر پایه این
اطالعیه ،فرآوردههای نفتی توزیع شده به مواد افزودنی یا مکمل و یا اکتانافزا
از قبیــل محلول ،قرص و ...نیازی نــدارد و عرضه این مواد در جایگاههای
عرضه سوخت کشور مورد تایید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیست.

ساخت دکل چاهپیمایی قابل حمل در الوان

دســتگاه دکل چاهپیمایی قابل حمل از سوی کارکنان واحد خدمات فنی

چاههای منطقه عملیاتی الوان طراحی و ساخته شد.

به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران ،عزتاهلل
عســگری ،رئیس واحد خدمات فنی چاههای منطقه الوان گفت :بهمنظور
ســهولت در انجــام کار برخی عملیات چاهپیمایی ،همچنیــن پایین آوردن
هزینهها ،ســاخت دکل چاهپیمایی تکپایه قابل حمل با امکانات موجود در
منطقه در دستور کار این واحد قرار گرفت و پس از سه ماه ،کار ساخت دکل
بــا موفقیت پایان یافت.وی افزود :یکی از تجهیزات برونچاهی مورد نیاز در
عملیات چاهپیمایی ،باالبرها هســتند که با توجه به شــرایط مکانی چاهها و
سکوها تنوع بســیاری دارند.رئیس واحد خدمات فنی چاههای منطقه الوان
تصریح کرد :اگر این دستگاه دچار مشکل شود ،عملیات چاهپیمایی با تاخیر
روبهرو میشود .برخی سکوهای منطقه الوان جرثقیل و دکل چاهپیمایی ثابت
ندارند که میتوان از دکلهای قابل حمل و متحرک برای برپایی تجهیزات
چاهپیمایی اســتفاده کرد .به همین منظور سالهای پیش یک دستگاه دکل
هیدرولیک خریداری شــد ،اما به دلیل وسعت میدانهای نفت و گاز در این
منطقه پاســخگوی همه نیازهای چاهپیمایی نبود.عسگری افزود :با توجه به
محدودیتهای مالی ،طراحی و ســاخت یک دکل چاهپیمایی تکپایه قابل
حمل با امکانات منطقه در دســتور کار این واحد قــرار گرفت.به گفته وی،
طراحی اولیه با استفاده از تجارب گذشته ،شرایط موجود و نیازهای عملیاتی
انجام و سرانجام با یک کار گروهی این دستگاه ساخته و پس از آزمایشهای
الزم آماده بهرهبرداری شد.
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تحلیل
گفتمان

شنبه  21دی ماه 1398
شماره 706
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت
توطئه آمریکا علیه ایران

جواد یارجانی

مدیرکل پیشین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت

بایـد پذیرفـت اقـدام دولـت ترامـپ در
تـرور سـردار «سـلیمانی» میتوانـد بهعنـوان
حرکتـی در تغییـر مسـیر تحـوالت (game
 )changerدر آینـده خاورمیانـه تعبیـر شـود.
ایـن اقدامهـا از سـوی رؤسـای جمهـوری
آمریـکا کـه به دنبال انتخاب شـدن بـرای بار
دوم یـا برونرفـت از بحـران سیاسـی (ماننـد
اسـتیضاح) انجام میشـود ،کمسـابقه نیسـت
و شـرایط خطرناکـی را بـر صلـح و امنیـت جهانـی تحمیـل میکنـد.
ایـن احتمـال را هـم نبایـد کاملا منتفـی دانسـت کـه عوامـل اصلی
قـدرت در آمریـکا ( )Deep Stateکـه رؤسـایجمهوری آن کشـور
هـم بـا برنامهریـزی آنهـا انتخـاب میشـوند ،بـرای یـک دورهای
کـردن ریاسـتجمهوری ترامـپ ایـن پوسـت مـوز خطرنـاک را زیـر
پـای او انداختـه باشـند کـه حتـی به قیمـت ایجـاد بحـران فراگیر در
منطقـه خاورمیانـه ،از شـر ایـن فـرد نژادپرسـت که مجموعـه بزرگی
از روانکاوان و روانشناسـان آمریکایـی بهتازگـی بـا انتشـار بیانیهای
دربـاره سلامت روانـی وی ابـراز نگرانـی کردهانـد ،خلاص شـوند.
البتـه کمـک بـه شـخص نتانیاهـو ،از عوامـل اصلـی قدرت سـایه در
آمریـکا کـه خـود درگیر بحران سیاسـی بـوده و آینده سیاسـیاش به
انتخابـات آینـده اسـرائیل مرتبط اسـت را نیز بهعنوان یکـی از دالیل
ایـن ماجراجویـی خطرنـاک نمیتـوان از نظـر دور داشـت .بـازار نفت
بهطـور طبیعـی بعـد از ایـن حرکـت جنگطلبانـه و شـوکبرانگیـز
دولـت آمریـکا ،بـا افزایـش سـریع قیمتهـا روبـهرو خواهد شـد.بازار
نفـت پـس از واکنشهـای اولیه ،به انتظـار اقدامهای بعدی از سـوی
ایـران خواهـد نشسـت .هـر نـوع خبـر در راسـتای بحرانیتـر شـدن
شـرایط منطقـه میتوانـد سـبب حرکـت قیمتهـا بـه بـاال شـود که
ایـن تحـوالت قیمتهـا ،نتیجـه آثـار روانـی اولیه اقـدام تروریسـتی
اخیـر دولـت آمریـکا خواهـد بـود .طبیعی اسـت که کشـورهای عمده
مصرفکننـده نفـت کـه بـه واردات آن از منطقـه خاورمیانـه وابسـته
هسـتند ،بـا نگرانـی تحـوالت بحرانـی در ایـن منطقـه ،بهخصـوص
در عـراق را کـه صادرکننـده عمـده بـه بازارهـای جهانـی بهویـژه
آسیاسـت ،دنبـال میکنند.آنهـا در روزهـای آینـده بـا نگرانـی،
تصمیمهـا و واکنشهـای ایـران و همینطـور نیروهـای مردمـیدر
عـراق را کـه رهبـر خودشـان و همینطـور نیروهـای رزمنـده زیادی
را از دسـت دادهانـد ،رصـد خواهنـد کرد .جمهـوری اسلامیایران در
بیـش از  ۴۰سـال عمـر خـود کـه بـا بحرانهـای متعـدد داخلـی و
خارجـی روبـهرو بـوده و آنهـا را عمدتـا با بصیـرت و فداکاری پشـت
سـر گذاشـته ،بـار دیگـر بـا آزمونی تاریخسـاز روبهروسـت کـه بتواند
توطئـه شـیاطینی را کـه دنبـال ضرب ه زدن بـه امنیت کشـور با هدف
رسـیدن بـه اهداف شـوم خـود هسـتند ،نقـش بـر آب کند.ابعـاد این
بحرانآفرینـی دولـت آمریـکا چنـان گسـترده اسـت کـه وضـع بـازار
نفـت ،بخـش کوچکـی اسـت از آنچـه میتوانـد منطقـه را درگیـر
کنـد .شـاید سناریونویسـان ایـن حرکت خطرنـاک در آمریـکا امیدوار
باشـند کـه نهتنهـا ایـران را درگیـر بحـران فرسایشـی با خـود کنند،
بلکـه مصرفکننـدگان عمـده نفـت دنیـا ماننـد چیـن را کـه رقیـب
بزرگـی بـرای آمریکاسـت نیـز تضعیف و کشـورهای منطقـه را بیش
از پیـش بـه چتـر امنیتـی خـود وابسـته کننـد .نبایـد فرامـوش کـرد
کـه تـداوم بحـران و باالتـر رفتـن قیمـت نفـت و تأثیر آن بـر قیمت
بنزیـن در آمریـکا در سـال انتخابـات ریاسـتجمهوری میتوانـد مکر
توطئهگـران را بـه خودشـان برگرداند .به نظر میرسـد حفظ انسـجام
ملـی و نشـاندادن آن بـه دنیـا و جلوگیـری از هرگونـه عکسالعمل
احساسـی کـه میتوانـد مـورد سوءاسـتفاده دشـمنان بهخصـوص در
عـراق باشـد که انسـجام سیاسـی کمتری نسـبت بـه ایـران دارد ،راه
برونرفـت از ایـن توطئـه عظیـم اسـت.

ادامهتولیدوتوسعهدرمیدانمشترکآزادگانجنوبی
بااتکابهظرفیتهایایرانی
میدان مشــترک آزادگان جنوبی که
ظرفیت تولید روزانه نفت آن تا سال  ۹۲از
 ۴۰هزار بشکه تجاوز نمیکرد ،هماکنون
با ظرفیت تولید روزانه  ۱۴۰هزار بشــکه
عملیاتی است و نماد بارزی از ثمربخشی
بهرهمنــدی از ظرفیتهای داخلی صنعت
نفت به شمار میآید.

توســعه میدان مشــترک آزادگان
جنوبــی از ســال  ۹۳و پــس از آنکه
شــرکت ملی نفت ایران ،پیمانکار چینی
این میــدان را در واکنش به بیعملی و
تعللهــای فراوان خلع ید کرد ،شــتاب
گرفــت ،بهطــوری که امــروز ظرفیت
تولید روزانه نفت این میدان مشترک به
حدود  ۱۴۰هزار بشــکه رسیده است و
پیشبینی میشود کار توسعه فاز نخست
این طرح در سال  ۱۴۰۰به پایان برسد.
استقرار واحد فرآورش سیار در شرایط
تحریم

تورج دهقانی ،مدیرعامل شرکت
مهندسی و توسعه نفت (متن) ،افزایش
تولید میــدان آزادگان جنوبــی را در
سالهای اخیر نماد بارزی از ثمربخشی
بهرهمنــدی و اتــکا بــه ظرفیتهای
داخلی میداند و به «شانا» میگوید :نه
تنها از حیث توسعه و افزایش ظرفیت
تولیــد با تکیه بر توان داخل ،بلکه این
طــرح از حیث اجرای پروژه اســتقرار
واحد فرآورش سیار ()Skid Mounted
 ۵۰هزار بشــکهای در شرایط سخت
تحریــم نیــز عملکــردی مثالزدنی
داشته اســت.وی با بیان اینکه تجربه
خوب اســتقرار واحد فرآورش سیار در
آزادگان جنوبی سبب شد این روند در
قالب دستورعملی (دستورعمل الزام به
تغییر روش ســاخت و نصب واحدهای
( )Skid Mountedبهرهبــرداری و
نمکزدایی) از ســوی وزیر نفت ابالغ
و فراگیر شــود ،ادامــه میدهد :غالب
هزینههای توســعه یک میدان مربوط
بــه حفــاری چاهها ،احــداث خطوط
لولــه و فرآیندهای میانی اســت ،اما
عملیاتی نشدن واحد فرآورش که سهم
قابلتوجهی از هزینههای توســعهای
ندارد ،میتواند اجرای کامل یک پروژه
را به تعویق بیندازد و به خواب سرمایه
منجر شود.دهقانی به این سوال که آیا
آزادگان جنوبی به دلیل تکمیل نشدن
واحــد فــرآورش ( )CTEPهماکنون

شدن طرح اصالح نظام پیمانکاری در این وزارتخانه خبر داد.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از وزارت نفت ،فرزین مینو ،که
مردادماه امسال از برنامه این وزارتخانه برای ساماندهی وضع حقوق
و دســتمزد کارکنان پیمانکار و از تشکیل کارگروه مشترک وزارت
نفــت با وزارت تعارن ،کار و رفــاه اجتماعی بهمنظور تحقق اهداف
این برنامه خبر داده بود ،درباره پیشــرفت ایــن برنامه گفت :طرح
اصالح نظام پیمانکاری وزارت نفت نهایی شــده اســت و مقدمات
اجرای آن با طی مراحل اداری و فرآیندهای مورد نیاز تا پایان سال
فراهم شد.وی با بیان اینکه این طرح نیز همانند طرح بهبود معیشت
کارکنــان قراردادی مــدت موقت بهطور ویژه از ســوی وزیر نفت
پیگیری میشد ،ادامه داد :برای نخستین بار در صنعت نفت ،جامعه
آماری از تعداد پیمانکاران وزارت نفت و وضع حقوق و دستمزدشان
ایجاد ،مشاغل پیمانکاری احصا ،شرایط احراز شغلهای پیمانکاری
استانداردســازی ،جداول مختلف حقوق و دستمزد تعریف و سامانه
مرتبط با آن ایجاد شــده است.به گفته مینو ،حدود  ۱۰۶هزار نیروی
پیمانکار در صنعت نفت مشــغول فعالیت هستند که با اجرای طرح
اصالح نظام پیمانکاری ،حقوق و دستمزدهای این بخش از کارکنان
که حدود نیمیاز جمعیت شاغل در وزارت نفت را تشکیل میدهند،
نظاممند خواهد شــد.وی گفت :هماکنون اولویتهای اجرای طرح
اصالح نظام پیمانکاری نیز مشخص شده و بر اساس اولویتسنجی،
مرحله نخست اجرای این طرح بیش از  ۸۰درصد کارکنان پیمانکار
را شامل خواهد شد.

وضع کنونی واحد فرآورش مرکزی

اگرچه هماکنون مشــکلی از حیث
فرآورش نفت تولیــدی آزادگان جنوبی
وجود ندارد ،اما به گفته سرپرســت طرح
توســعه آزادگان جنوبی در شرکت متن،
فعالیتهای مهندســی و اجرایی ساخت
واحد فرآورش مرکزی ( )CTEPآزادگان
هم در دســت اجراست.نصراهلل زارعی از
این واحد فرآورشی بهعنوان بزرگترین
واحــد فرآورش باالدســتی صنعت نفت
کشــور (با ظرفیت فرآورش روزانه ۳۲۰
هزار بشــکه) یاد میکند و میگوید :این
واحد تا پایان سال  ۱۴۰۰آماده فرآورش
تمام نفت تولیدی برنامهریزیشــده در
آزادگان جنوبی خواهد شد .به گفته وی،
برای تســریع در اجرای پروژه ،اقالم و
تجهیزات دیرتحویل آن که قبال از سوی
شــرکت متن و تمام ًا توسط سازندگان
داخلی سفارش ساخت شده بود ساخته و
به سایت حمل شدهاند و مابقی پیشرفت
 ۶۵الــی  ۹۸درصــدی دارنــد .زارعی

پیشنهاد وام  ۵میلیون تومانی برای دوگانهسوز کردن خودروها

بانک اطالعاتی کارکنان پیمانکار وزارت نفت
ایجاد شد

معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از نهایی

دچار مشــکل است؟ پاســخ میدهد:
در آزادگان جنوبی با مشــکلی مواجه
نیستیم ،چراکه بخشی از ظرفیت واحد
بهرهبرداری و نمکزدایی غرب کارون
و همچنین ظرفیت واحد فرآورش سیار
را در اختیار داریم .البته برای فرآورش
نفت هدفگذاری شــده در فاز نخست
توســعه آزادگان جنوبــی ( ۳۲۰هزار
بشکه در روز) حتما به ظرفیت فرآورش
بیشــتری احتیاج خواهیم داشت که با
توجه به برنامهریــزی برای تکمیل و
بهرهبــرداری  CTEPآزادگان جنوبی،
ظرفیت فرآورش نفت این میدان تا آن
زمان افزایش خواهد یافت.بر اســاس
این گزارش ،وزیر نفت تیرماه امســال
دستورعمل الزام به تغییر روش ساخت
و نصب واحدهــای ()Skid Mounted
بهرهبرداری و نمکزدایی را به شرکت
ملــی نفت ایران و معاونت مهندســی،
پژوهش و فناوری وزارت نفت ابالغ و
تاکید کرد از این پس ،اقدام به برگزاری
مناقصــه یا عقد قــرارداد به هر ترتیب
برای اجــرای واحدهــای بهرهبرداری
یا نمکزدایی نفت در خشــکی (به جز
مواردی اســتثنا) نباید به روش متعارف
گذشــته صورت گیــرد؛ رویکردی که
با انجــام اقدامهایــی از جمله تدوین
چارچوب همســان قــراردادی ،تدوین
مجموعــه الزامات فنــی و اچاسیی،
تدویــن الگــوی ارزیابــی صالحیت
شــرکتهای متقاضــی و برگــزاری
فراخوان مربوطه ،در فاز اجرا قرار دارد.

کفایت ظرفیت فرآورشی موجود

جهانگیــر پورهنــگ ،مدیرعامل
شــرکت نفت و گاز ارونــدان نیز درباره
ظرفیت فرآورشی موجود در غرب کارون
به «شــانا» میگوید :واحد بهرهبرداری
و نمکزدایــی غــرب کارون هماکنون
برای فرآورش حجم بیشــتری از نفت
تولیــدی این منطقه ظرفیــت دارد.وی
با اشــاره به اینکه واحــد بهرهبرداری و
نمکزدایی غرب کارون در سال  ۹۶به
بهرهبرداری رسید تا در زمان نیاز پذیرای
نفت تولیدی میدانهای ســپهر ،جفیر،
سوســنگرد و سهراب نیز باشــد ،ادامه
میدهد :با توجه به اینکه هنوز توســعه
سهراب و سوسنگرد آغاز نشده و توسعه
میدانهای ســپهر و جفیر (نفت تولیدی
فعلی جفیر به این واحد ارسال میشود)
هم بهتازگی کلید خــورده ،بنابراین این
واحد فرآورشی برای دریافت نفت بیشتر
از غرب کارون ظرفیت و آمادگی کامل
دارد و میدانهــای این منطقه عملیاتی
از جملــه آزادگان جنوبی ،برای افزایش
ظرفیت تولید با هیچگونه مشکلی مبنی
بر کمبــود ظرفیت فرآورشــی روبهرو
نیســتند.بر اســاس این گزارش ،واحد
بهرهبرداری و نمکزدایی غرب کارون با
ظرفیت فرآورش روزانه  ۱۶۵هزار بشکه
نفت خام در ســال  ۹۶بــه مدار آمد؛ به
این ترتیب که فاز نخست آن در آبانماه
ســال  ۹۴راهاندازی شــد ،فاز دوم سال
 ۹۵به مدار آمد و ســرانجام فاز سوم نیز
سال  ۹۶راهاندازی شــد و این ظرفیت

فرآورشــی تاکنون توانسته است نقش
موثری در فــرآورش نفت تولیدی غرب
کارون ایفا کند.این را هم باید یادآور شد
که پس از پایان مراحل توسعه هر یک از
میدانهای حوزه غرب کارون (از سوی
شرکت متن) ،راهبری تولید از میدانها
به شــرکت نفت و گاز ارونــدان واگذار
میشــود که در همین راستا ،مسئولیت
بهرهبرداری از میــدان آزادگان جنوبی
به نفت و گاز اروندان واگذار شــده و در
دستور کار این شرکت قرار دارد.

درباره روند کلی فعالیتهای توســعهای
در آزادگان جنوبــی میگوید :با تکیه بر
تــوان پیمانکاران و ســازندگان داخلی،
تاکنون بیــش از  ۱۶۵حلقه چاه حفاری،
بیش از  ۷۰درصــد خطوط لوله جریانی
و چندراههها و خطــوط لوله اصلی اجرا
و با اســتفاده از ظرفیتهای فرآورشــی
موجود در غرب کارون و همینطور واحد
فرآورش سیار ،ظرفیت تولید نفت میدان
به  ۱۴۰هزار بشکه در روز رسیده است.
هزینه ایجاد ظرفیت تولید یک بشــکه
نفت نیز در این میدان کمترین هزینه را
در بین میدانهای مشــابه دارد و از همه
مهمتر آنکه این طرح از حیث اســتفاده
حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان
و مشــاوران داخلی رکوددار است.وی با
یادآوری اینکه اگر آبگرفتگی و ســیل
ابتدای امســال نبود ،افزایش مرحلهای
و پلکانی تولیــد با روند بهتــری ادامه
مییافت ،بــه نکته دیگری هم اشــاره
دارد :در طرح آزادگان جنوبی به دغدغه
اصلی بخش باالدست صنعت نفت یعنی
افزایش ضریب بازیافت مخزن هم توجه
شــده و این رویکرد بهویژه در شرح کار
فاز دوم توســعه میدان مشترک آزادگان
نمود خواهد داشت.بر اساس این گزارش،
عملکرد توسعهای نفت در میدان آزادگان
جنوبی افــزون بر ثبــت افزایش بیش
از ســه برابری ظرفیت تولیــد با اتکا به
ظرفیتهــای داخلی (نســبت به زمان
تحویل گرفتن طــرح از پیمانکار چینی)
و اجرای پروژه اســتقرار واحد فرآورش
سیار در ســختترین شــرایط تحریم،
دستاوردهای دیگری نیز به همراه داشته
اســت که از جمله آن میتوان به توجه
طرح به الزامات زیســتمحیطی (تولید
حداکثــری نفــت همزمان بــا آبگیری
حداکثری هورالعظیم) ،توجه به توســعه
فناورانه و همکاری صنعت و دانشــگاه
(همکاری با انستیتو نفت دانشگاه تهران
و ثبت نتایج امیدوارکننده درباره افزایش
ضریب بازیافت این میدان) ،اجرای پروژه
جایگزینی لولههای فلــزی با لولههای
منعطف  ،RTPتحقق حفاری نخســتین
و عمیقتریــن چاه جهــتدار به همت
شــرکت ملی حفاری ،اشتغالزایی برای
نیروهای بومیو مواردی از این دســت
اشاره کرد .حیات در آزادگان جنوبی موج
میزند.

سرپرست مدیریت ســیانجی شرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتی گفــت :مذاکراتی بــرای اعطای وام
 ۵میلیــون تومانی برای دوگانهســوز کــردن خودروهای
شــخصی با یکــی از بانکهای خصوصی کشــور انجام
شده است.

حسن قلیپور روز پنجشنبه ۱۹ ،دیماه اظهار کرد:
در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات و اجرایی شدن
آن ،این تسهیالت بالعوض نخواهد بود اما بخش زیادی
از هزینههای دوگانهسوز کردن خودرو را پوشش میدهد.
وی بــه مصوبه تبدیل یک میلیون و  ۴۶۰هزار خودروی
عمومیبا وام بالعوض اشاره کرد و افزود :پس از امضای
تفاهمنامه با بانــک ملت برای تأمین اعتبار ،روند کار به
خوبی پیش میرود .بازپرداخت اصل و ســود این وام از
محل صرفهجویی بنزین خودروهای عمومیدوگانهســوز
شده شامل وانت بارها ،تاکسیها و مسافربرهای شخصی
انجام خواهد شد.قلیپور با اشاره به پروژه هوشمندسازی
جایگاههای سیانجیادامه داد :مصوبه این پروژه اواخر
پارسال صادر شد اما به دلیل مشکالتی که وجود داشت
هنوز کار به طور کامل انجام نشــده اســت.وی با بیان
اینکه  ۹۲۰هزار خودرو که از ســوی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی دوگانهسوز شده بود نیز مشکل تبدیل
کارت سوخت داشــتند چون اسناد خودروها تغییر نکرده
بود ،موضوعی که در مصوبه پارسال دیده شد ،تأکید کرد:
بر این اســاس مقرر شد تا وزارت صنعت این خودروها و

ســایر خودروهایی که در مراکزی به جز خودروسازیها
دوگانهســوز شــدهاند را معاینه فنی کــرده و برای آنها
کارت سالمت صادر کنند تا اسناد خودرو نیز دوگانهسوز
شــود.قلیپور با اشــاره به اینکه در بحث جایگاهها نیز
امکاناتی نصب شــده تا ایمنی جایگاه افزایش پیدا کند و
تمامیخودروهای دوگانهسوز سوختگیری ایمنی داشته
باشند ،گفت :تاکنون اتفاقاتی که برای مخازن سیانجی
رخ داده مربوط به دستکاری روی مخازن بوده است .البته

مواردی نیز مربوط به وانتهای نیســان بود که در یکی
از خودروسازیها با مشکل دوگانهسوز شده بود.سرپرست
طرح سیانجی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ادامه داد :اکنون اســناد مناقصه آماده شــده است
و امیدواریم تا یکســال آینده پروژه هوشمندســازی به
نتیجه برســد.وی با تاکید بر اینکه در شــهرهای بزرگ
مانند تهران ،مشــکالتی در پراکندگــی جایگاهها وجود
دارد ،افزود :در ســاخت جایگاه سیانجی ،تامین زمین

مهمترین رکن اســت زیرا در صورت تامین زمین بخش
خصوصی آماده تاسیس جایگاههاســت .قلیپور با بیان
اینکه وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی ۳۰۰ ،نقطه
در شهر تهران را شناسایی کردند تا مشکل کمبود جایگاه
در تهران حل شــود ،تصریح کرد :این نقاط بیشــتر در
شــهرداریها ،پایانهها و میادین میوه ترهبار خواهد بود و
بخش خصوصی نیز حاضر به سرمایهگذاری در این زمینه
است.به گفته وی ،ظرفیت روزانه جایگاههای سیانجی
 ۴۰میلیون مترمکعب اســت.وی با اشاره به اینکه اغلب
کارخانههای تامین تجهیزات دوگانهسوز کردن خودروها
در سالهای قبل تعطیل بودند،گفت:با توجه به امکانات
ســاخت مخزن و کیت ،سهمیهها مشخص شده و بانک
هم اعالم آمادگی کردهاند.قلیپور با اعالم اینکه امیدواریم
دوگانهســوزکردن خودروهای عمومیتا پایان سال آغاز
شــود ،افزود :بخشی از مواد اولیه ساخت مخازن وارداتی
و بخشی دیگر نیز داخل کشور تامین میشود.سرپرست
مدیریت ســیانجی شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی به سیانجی سوز کردن موتورسیکلتها نیز اشاره
کرد و گفت :در حال حاضر  ۴میلیون موتور ســیکلت در
تهران تردد میکند و اگر تنها یک میلیون موتورسیکلت
دوگانه ســوز شود،تاثیر قابل توجهی در مصرف بنزین و
کیفیت هوا خواهد داشت .البته این طرح در شرایط فعلی
در مرحله آزمایشی اســت و در صورت موفقیت ،اجرایی
خواهد شد.

تحلیل
گفتمان

شنبه  21دی ماه 1398
شماره 706
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

مدیر عامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب تاکید کرد:

ضرورتتوسعهفعالیتهایپژوهشگاهصنعتنفتدرغرب کشور
جامعه فرهنگسازي شود ،میتوانیم در
آینده شاهد پيشرفتهاي چشمگيري در
کشور در حوزه انرژی باشیم .هماكنون،
ايــن ايزو در مناطق عملياتي به ویژه در
واحد نفت شــهر با همكاري پژوهشگاه
در دســت اقدام میباشــد و امیدواریم
بتوانیم اين موضوع را در تمام واحدهاي
عملياتــي شــرکت نهادینــه و اجرایی
نماییم.

مهندس ســعيد ناصريپور ،مدير
عامل شــركت بهرهبرداري از نفت و گاز
غرب در گفتگوي اختصاصي با واحد خبر
پژوهشگاه صنعت نفت ،با اشاره به اينكه
حوزه فعاليت اين شــركت  650كيلومتر
از غرب کشــور را در بــر ميگيرد ،گفت:
پراکندگی جغرافیایی فعاليتهاي شركت
بهرهبرداري نفــت و گاز غرب از نزدیکی
شهرســتان انديمشك تا نفت شهر ادامه
دارد و این شــرکت با  12ميدان نفتي و

تقویت امکانات و تجهیزات پژوهشگاه
در کرمانشاه

 1ميــدان گازي تولید نفت و گاز در غرب
کشور را بر عهده دارد.

وي در ادامــه تصريح كــرد :اين
ميادين نفتی پتانســيل توليــد بيش از
 200هزار بشــكه نفت خــام را در روز
دارند و البته توليد گاز این شــركت نيز
در حــدود  7ميليون متــر مكعب در روز
با  LGRحدود  1200میباشــد.ناصري
پور گفــت :اين شــركت دارای  5واحد
بهرهبرداری شــامل :واحد چشمهخوش،
دهلران ،نفتشهر ،ســرکان ماله کوه و
تنگ بیجار میباشــد که این واحدها در
 3اســتان کرمانشاه ،ایالم و لرستان قرار
دارند.وی افزود :مخازن نفتی این شرکت
تقريبا به نيمه عمر خود رســيد ه اند ،لذا
نياز است كه با استفاده از تكنولوژيهاي
روز دنیا ،ضريب بازيافت در این مخازن
را افزايــش دهيم و بهتــر بتوانيم از اين
نعمتهای خــدادادي اســتفاده کنیم.
ناصريپــور بــر اســتفاده از نيروهاي
متخصص زبده در غرب كشور تاكيد كرد
و گفت :در حــال حاضر تعامالت مثبتی
از طریق شرکت نفت مناطق مرکزی با
پژوهشــگاه صنعت نفت و دانشگاههای
رازی و صنعتی کرمانشاه در این شرکت
شکل گرفته اســت و مدیرعامل محترم
شــرکت نفــت مناطق مرکــزی تأکید
خاصی در راســتای همکاری بیشتر در
تمــام زمینههای عملیاتی و فنی با توجه
به ظرفیتهــای موجود در منطقه غرب
کشــور با پژوهشگاه را دارند ،لذا با توجه
به وجود این پتانســیلها ضروری است
با بهرهگیــری از تــوان علمینيروهاي
متخصــص ،واحدهــای فرآینــدی و
شیمیایی در غرب کشور را توسعه دهیم.
بهرهگیری از توان داخلی در شرایط
تحریم

ايشان در استفاده از توانمندیهای
داخلــی بــه پروژههاي ايــن مجموعه

که همــکاری بــا پژوهشــگاه صنعت
نفت در حال انجام اســت اشاره کرد و
گفت :پروژه ســاخت دیمولسيفاير براي
واحــد نمكزداي چشــمه خوش يكي
از پروژههايــي اســت كه بــا همكاري
طرفيــن با مقياس ازمايشــگاهي انجام
شــده اســت و اميدواريم در آينده اين
موضوع با هدف تست ميداني و صنعتي
شــدن از ســوي طرفين ســریع ًا انجام
شــود.وي ادامه داد :در صورت ساخت
دیمولســيفايرهای بومیمــا ميتوانیم
هزينههــاي جاري شــركت را كاهش
دهيــم ،چرا كه هماكنون مبالغ بســيار
زيادي صــرف خريد دیمولســيفاير در
واحدهاي عملياتي ميشود كه با ساخت
و بومیســازی آنها توســط پژوهشگاه،
ميتوان از خروج ارز هنگفتی از کشــور
جلوگيــري كرد.مديــر عامل شــركت
بهرهبرداري از نفت و گاز غرب به دیگر
پروژه مشــترك با پژوهشــگاه صنعت
نفت درخصوص رفع تشــكيل وكس در
واحد بهرهبرداري ســرکان اشــاره كرد
كرد و افزود :پروفايــل خط لوله انتقال
این واحد از مسير کوهستانی شهرستان
پلدختر تا تلمبه خانه برداسپی شهرستان
کوهدشت گذر ميكند،که به دليل دماي
پايين اين منطقه در زمستان و بر اساس
 Compositionسیال تولیدی ،خط لوله
انتقال نفت دچار گرفتگی شده و واکس
زیادی در طول این خط لوله تشــکیل
میگــردد که در نهایــت باعث افزایش
افت فشــار در این خط لوله میشــود.

همچنیــن وي ادامــه داد :در خصوص
رفع این مشکل ،پژوهشگاه صنعت نفت،
پس از بررســی ترمودینامیکی موضوع
پيشــنهاد توپکرانی به صورت مداوم در
خط لوله انتقال را به این شــرکت ارائه
کرد و بر همین اســاس در حال حاضر،
هر دو هفته يكبار با اســتفاده از عملیات
توپکراني فع ً
ال مشکل تشکیل واکس در
این خط لوله انتقــال را كاهش دادهايم
و اميدواريــم با توجه بــه انتظاری که
از پژوهشــگاه داریــم در آینده نزديك،
پروژه ساخت آنتي واكس مناسب جهت
تزریــق در این خط لوله تكميل شــود.
ایشــان تاکید کرد :عملیــات توپكراني
ريسكهاي متعددي را ميتواند به دنبال
داشته باشد و امكان توقف تولید در واحد
بهرهبــرداری دور از انتظار نیســت ،لذا
ضروری است که از آنتي واكس مناسب
و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی در
خصوص رفع این مشــکل هرچه سریع
تر اســتفاده شود و مشــکالت احتمالی
در پايين دســت جهت انتقــال نفت به
حداقل کاهش یابد.ناصري پور با اشاره
به این نکته که واحد گازي تنگ بيجار
نیــز از اهميت خاصی برخوردار اســت
و در حــدود  7میلیون متــر مکعب در
روز از این میــدان ،گاز تولید میگردد،
اظهار كرد :دو پروژ ه با عناوین ســاخت
پكينگ مناســب مربوط بــه مكانيكال
سيل پمپها با اســتفاده از فناوری نانو
با پژوهشــگاه صنعت نفت با امضا مدیر
عامل محترم نفــت مناطق مرکزی در

حال انجام اســت.وی گفت :تعریف این
پروژه به علت وجود میــزان هیدروژن
ســولفوره زیاد در  Compositionسیال
تولیدی از میدان تنگ بیجار میباشد که
این میــزان  H2Sدر حال حاضر باعث
ایجــاد خوردگی شــدید در خطوط لوله
و مکانیکال ســیل پمپها شــده است
و همکاران پژوهشــگاه صنعت نفت با
هدف رفع این مشکل پروژه مذکور را در
دســتور کار خود قرار داده اند ،در ضمن
پژوهشگاه ،قرارداد دیگری تحت عنوان
پروژه  GAS Wetکــردن مخازن گاز
میعانی با شــرکت نفت مناطق مرکزی
را اخیــراً نیز به امضا رســانیده اســت.
ايشــان ادامه داد :موضوعاتي نظير رفع
آلودگي از خاكهاي آلوده با اســتفاده از
روشهاي بيوزيستي ،ساخت نمكزدا به
صورت  dual frequencyدر واحدهاي
نمكزدايــي و همچنيــن مطالعــات
خوردگي در واحدهاي بهرهبرداري تنگ
بيجار ،از مهمترين پروژههايي است كه با
پژوهشگاه صنعت نفت در حال پيگيري
است.وي به بحث مميزي انرژي و اخذ
گواهينامــه ايزو  5001در شــرکت نیز
اشــاره كرد و گفت :موضوع اين ايزو از
دو سال پيش با دانشگاه رازي کرمانشاه
در رابطه با بهینه ســازی مصرف انرژی
در ساختمان ســتاد نفت و گاز غرب در
کرمانشاه آغاز شد و نتايج مثبتي از این
پروژه نيز بدست آمد و چنانچه در سراسر
كشــور این ایزو به صورت عملیاتی اجرا
گردد و موضــوع انرژي برای تمام افراد

ناصريپــور بر لزوم گســترش و
توســعه امكانات مركز پژوهشگاه صنعت
نفت در غرب كشــور تاكيد كرد و گفت:
از يكســو با توجــه به وجــود مخازن
متعدد در غرب كشــور و از ســوي ديگر
با توجه به وجود واحدهاي شيميایی اعم
از پتروشيمي و پااليشگاه در استانهای
غربــی کشــور ،بــه نظر ميرســد كه
پژوهشگاه صنعت نفت ميبايست مركز
خود را در غرب كشــور توسعه بخشد و
تعداد محققين و تجهيزات خود را در اين
مركز براي حل مشكالت در سريعترين
زمــان ممکن ،افزايش دهــد.وي افزود:
اخيرا شــركت نفــت و گاز غرب با توجه
به شرایط تحریم کشور ،بر روی ساخت
پمپهاي چندفازي ،ساخت لوله مغزي،
ساخت واحدهاي پيشســاخته نمكزدا
( )M.O.Tو ســاخت transmitterهــا
متمركز نموده و امیدواریم پژوهشــگاه با
استفاده از توان و پتانسيل خود و همچنين
حضور نيروهاي متخصص ،بتواند در هر
يك از اين زمينهها ما را ياري كند.ايشان
در خاتمه بر لزوم برگزاري همايشهاي
تخصصي مشــترک بین پژوهشــگاه و
دانشــگاهها و شــرکتهای تولیدی نيز
اشاره كرد و گفت :سازمانها و شرکتهای
معتبــر ماننــد پژوهشــگاه ميتوانند با
برگــزاري ســمينارها و همايشهــاي
علمي -تخصصي ،دســتاوردهاي خود را
به نمايش بگذارند و راهحلهاي مناسب
جهــت کاهــش هزينههاي جــاری در
دســتگاههای اجرایــی را ارائه دهند تا با
اســتفاده از این میزان صرفه جوییها در
راستای انجام پروژههای پژوهشی ،برای
خودکفایی کشــور گام برداریم و با یاری
دادن سازمان برنامه و بودجه کشور شاهد
ایرانی آباد و خودکفــا در تمامیزمینهها
باشیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت تأکید کرد:

ضرورت تمرکز بر جایگزینسازی ماشینآالت فرآیندی با برندهای جدید
معاون مدیر عامل شــرکت ملی نفــت ایران در

امور تولید گفت :باید بر تعمیرات اساسی ماشینآالت
فرآینــدی ،جایگزینســازی با برندهــای جدیدتر و
قراردادهای اجرا و نگهداری تمرکز بیشتری شود.

بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی
مناطــق نفتخیز جنوب ،فــرخ علیخانی در بازدید از
کارگاه جهاد دانشــگاهی در اهواز با اشــاره به اینکه

تولید ایمن و پایدار هدف اصلی صنعت نفت اســت،
اظهار کــرد :کارکنــان مناطق نفتخیــز جنوب با
پشــتیبانی فنی از فرآیند تولید به خصوص در بخش
ماشــینآالت دوار ،ایــن مهم را محقق ســاختهاند.
وی با بیان اینکــه در کنار این فعالیت ،اســتفاده از
توانمندیهای بخش خصوصی نیز میتواند ثمربخش
باشد ،افزود :بر اساس شیوهنامه ابالغی وزیر نفت باید

بر سه موضوع تعمیرات اساسی ماشینآالت فرآیندی،
جایگزینســازی با برندهای جدیدتــر و قراردادهای
اجرا و نگهداری تمرکز بیشــتری شود.به گفته معاون
مدیر عامل شــرکت ملی نفت ایــران در امور تولید،
مناطق نفتخیز جنوب در این مسیر و تعامل با بخش
خصوصی ،پیشــرو بوده و دستاوردهای قابل توجهی
داشته است.
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یادداشت
تاثیر آسیب تاسیسات نفتی بر بازار نفت

محمد دیالمی

کارشناس انرژی

در صورتی که تاسیسات نفتی در منطقه آسیای غربی آسیب ببیند و ریسک
ترانزیت در خلیجفارس افزایش یابد ،قیمت نفت به شدت افزایش مییابد .در قیمت
نفت مؤلفه ای به نام پریمیوم ریســک ژئوپلوتیک تأثیر گذار است .در توضیح این
فاکتور باید گفت در  ۱۴ســپتامبر  ۲۰۱۹میالدی زمانی پهپادهای یمنی تأسیسات
آرامکوی عربســتان را هدف حمله قرار دادند ،قیمت طالی سیاه حدود  ۱۵درصد
افزایــش یافت .به همیــن دلیل برای قیمت گذاری نفت در شــرایطی که چنین
ریسکهایی به وجود میآید ،این مؤلفه را مد نظر قرار میدهند.
کاهش ذخایر نفت عربستان

تأثیر هدف قرار گرفتن تأسیســات نفتی عربستان را در وهله نخست باید از
نظر فیزیکی (حجم نفت تولیدی) مورد بررســی قرار داد .عربستان به تنهایی ۱۰
درصد نفت جهان را تأمین میکند که نبودن این حجم نفت در بازار باعث میشود
تقاضا برای نفت افزایش یابد .میانگین ذخایر اســتراتژیک نفت عربستان در حال
حاضر در مقایسه با  ۵سال گذشته کاهش یافته است ،میزان این ذخایر استراتژیک
شــاید بتواند نیاز یک ماه یک کشور مصرف کننده نفت را تأمین کند ،اما بی شک
تأثیر منفی بر قراردادهای آتی خرید نفت گذاشــته و در پی افزایش تقاضا به دلیل
ترس از بین رفتن در آینده ،قیمت طالی سیاه را به شدت افزایش میدهد.
اروپاییها و آسیاییها بازنده اصلی

افزایش قیمت نفت قطعی اســت ،اما میزان آن به درک بازار از عمق رخداد
احتمالــی درباره منابــع تولیدی نفت در خاورمیانه بســتگی دارد و باید دید حجم
تخریبها چه میزان است ،چه مقدار به تأسیسات آسیب میرسد و چه حجم از تولید
نفت برای چه مدت از دور خارج خواهد شــد .گرید نفت در قیمت نفت تأثیر قابل
توجهی دارد .به طوری که بسیاری از پاالیشگاهها در آمریکا بر اساس نفت سنگین
طراحی شده اند .این در حالی است که نفت شیل ،نفتی سبک است و در صورتی که
همین میزان واردات نه چندان زیاد نفت سنگین که از عربستان ،عراق یا کانادا انجام
میشــود ،از بازار حذف شود ،بی شک بر افزایش قیمت تأثیر میگذارد .باید دقت
داشت که رخدادهای بازار بیشترین تأثیر را بر قیمت نفت در معامالت آتی میگذارد.
آمریکا سود میکند یا زیان؟

اروپاییها و آسیاییها بیشترین تأثیر منفی از افزایش قیمت نفت را میگیرند.
ســهم واردات نفت آمریکا از خاورمیانه رقم چندانی نیست ،اما تضمین روند پایدار
تأمین نفت در بازار از خاورمیانه برای آمریکا و البته سایر مصرف کنندگان اهمیت
ویژه ای دارد .اگر کشورهای اروپایی از آمریکا حمایت میکنند به دلیل حضور آمریکا
در خلیجفارس بابت تأمین پایدار نفت اســت و در صورتی که این حمایت صورت
نگیرد ،آمریکا باید هزینه هنگفتی برای حضور در خلیجفارس تقبل کنند.
تنگ ه هرمز ،شاه راه حیاتی نفت اروپا و آسیا

بی شک چین و بســیاری از کشورهای آسیایی از ناآمنی در منطقه خشنود
نمیشوند .درباره اینکه در نتیجه ایجاد تنش در خلیجفارس و تنگه هرمز بی شک
هزینه ترانزیت ،بیمه و در نهایت قیمت تمام شــده صادرات نفت به شدت افزایش
مییابد ،این شرایط چه تأثیری بر بازار نفت دارد ،بایستی توضیح داد :نفت صنعتی
است که در آن سرمایه گذاری شده و سوددهی کالنی دارد .بی شک چنین اقدامیبر
قراردادهای آتی تأثیر منفی میگذارد به این ترتیب که فعاالن به سرعت هجوم به
قراردادهای آتی میآورند و سفته بازان این شرایط را یک موقعیت سودده میدانند.
در نتیجــه قیمت نفت به این طریق باال میرود ۱۷ .درصد نفت دنیا از تنگه هرمز
عبور میکند و این تنگه اهمیت ویژه ای برای بازار نفت دارد .البته تأثیر این تنگه
تنها بر نفت نیســت؛ قطر حدود  ۸۰میلیون تن ال .ان .جی تولید میکند که این
میزان گازمایع ار تنگه هرمز به ســوی مقاصد خود حرکت میکند .باقی تجارتها
مربوط به بنزین یا سایر فرآوردههای نفتی را نیز متأثر میکند .در نتیجه تنشهایی
که در ســپتامبر  ۲۰۱۹میالدی که در خلیجفارس شاهد بودیم ،هزینههای حمل و
نقل و بیمهای نفت به شدت افزایش یافت .ال ان جی نیز مانند نفت تأثیر شدیدی
از تنشهای تنگه هرمز میپذیرد ،اخیراً در پی افزایش قیمت نفت برنت ،نرخ ال ان
جیهایــی که به صورت بلند مدت فروش رفته بودند افزایش یافت چرا که قیمت
پایه صادراتی این گازمایع بر اساس نفت برنت در نظر گرفته میشود .درباره اینکه
آســیب تأسیسات نفتی عراق چه تأثیری بر بازار نفت خواهد داشت ،بایستی گفت:
تولید نفت عراق حدود  ۵میلیون بشکه در روز است که حدود  ۲تا  ۲.۵میلیون آن
در داخل مصرف و باقی صادر میشود .حذف چنین حجم نفتی از بازار بی شک در
کوتاه مدت موجب افزایش قیمت نفت میشود .این آسیب میزان نفت سنگین بازار
را به دلیل عدم حضور ایران و ونزوئال ،به شدت کاهش میدهد.بعید است که ایران
تأسیسات نفتی کشورهای منطقه را مورد حمله قرار دهد مگر اینکه تأسیسات نفتی
ایران را مورد حمله قرار دهند.

انجام بیش از  ۱۵هزار مورد ضخامتسنجی
تاسیسات در آغاجاری

شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری بهمنظور ایمنســازی

تاسیســات ،خطوط و چاهها بیش از  ۱۵هزار مورد ضخامتسنجی را از
ابتدای امسال تاکنون انجام داده که نسبت بهمدت مشابه پارسال۵۰ ،

بلومبرگ :ادعای ترامپ درباره نفت خاورمیانه حقیقت ندارد
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
در ســخنرانی اخیــرش در کاخ ســفید
اعالم کرد آمریکا دیگر به نفت خاورمیانه
نیاز ندارد اما پاالیشــگاههای آمریکایی
همچنان نفتی که این منطقه تولید میکند
را استفاده میکنند.

آمریکا به مدد رونق نفت شیل ،در
ســال  ۲۰۱۹واردات نفــت از خاورمیانه
را بــه پایینتریــن میزان در  ۳۰ســال
گذشته کاهش داد .با این حال خاورمیانه
همچنان منبع  ۱۰درصد از واردات آمریکا
است .با وجود تولید باالی نفت در منطقه
پرمیان باسین که رشد بی وقفه آن ادامه
دارد ،وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه

قرار نیست معکوس شود.
آمریکا نفت کمتــری از خاورمیانه
خریداری میکند اما این منطقه همچنان
یــک تامین کننــده مهم مانده اســت.
پیش از انقالب شــیل ،پاالیشــگاههای
منطقه گلف کاست میلیونها دالر برای
فرآوری نفت ســنگین ارزان خاورمیانه و
آمریکای جنوبی ســرمایه گذاری کردند.
نفت شیل آمریکا سبکتر و حاوی سولفور
کمتری است و برای اکثر پاالیشگاههای
آمریکایــی ایده آل نیســت.بر اســاس
گزارش بلومبــرگ ،منابــع تامین نفت
سنگین از زمان وضع تحریمهای آمریکا
علیــه ونزوئال و افت تولیــد مکزیک و

محدودیتهــای لجســتیکی تولید کانادا،
محدود شــدهاند .با توجه به تحریمهایی
که واشنگتن علیه ایران وضع کرده است،
خریــداران همچنان بــه تولیدکنندگان
خاورمیانهای وابسته هستند.پس از اقدام
تروریســتی هوایی آمریکا در به شهادت
رســاندن سردار سپهبد قاســم سلیمانی
در عــراق ،فضــای خاورمیانــه و تنگه
هرمز متشنج شــد و بازارهای جهانی و
ســرمایهگذاران نفت منتظر اقدام تالفی
جویانه ایران بودند که با پاســخ کوبنده
ســپاه در هدف قــرار دادن پایگاههای
نیروهای تروریســتی آمریــکا در عراق
اتفاق افتاد.

درصد افزایش داشته است.

به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،حیدر الیاسینیا ،مدیر امور فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری اظهار کرد :از ابتدای امســال برای ایمنســازی تاسیسات،
در مجموع تعداد  ۱۵هزار و  ۱۰۰موضع عملیات ضخامتســنجی به
روش اولتراسونیک ( )A-SCANاز نقاط آسیبپذیر احتمالی خطوط
لوله ،اتصاالت شیرخانهها ،تفکیکگرهای سرچاهی و همچنین نقاط
بحرانی کارخانهها و واحدهای فرآورشی به عمل آمده است و افزون
بر رشــد  ۵۰درصدی از نظر تعداد موضعها نســبت به پارسال۲۶ ،
درصــد افزایش عملکرد از نظر حجم کار محقق شــد.وی با اشــاره
به ارزیابی پوشــش خطوط زیرزمینی بــه روش  C-SCANاظهار
کرد :ایــن عملیات از ابتدای امســال تاکنون در متــراژی به طول
مجمــوع  ۲هزار و  ۲۰۰متر انجام شــده و محلهــای دارای عیب،
شناســایی ،خاکبرداری و ترمیم شد که از مزایای این روش ،افزون
بر کاهش حجم خاکبرداری و هزینههای مترتب بر آن ،جلوگیری از
آسیبهای احتمالی به پوشش خطوط زیرزمینی در هنگام خاکریزی
بوده که ســبب کاهش  ۹۹درصدی در هزینههای ناشی از عملیات
خاکبرداری شده است.
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پیشبینیبازارجهانیالانجی
در سال ۲۰۲۰

خرب مهم
با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز در پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد؛

ارائه گزارش پیشرفت و دستاوردهای انستیتو
فرآورش گاز

بـه نظـر میرسـد بـازار الانجـی

به نظر میرسد بازار الانجی

در سـال  ۲۰۲۰بـه نقطـهای بحرانـی

در سال  ۲۰۲۰به نقطهای

برسـد و طبـق انتظـار کارشناسـان بـا

بحرانی برسد و طبق انتظار

مـازاد عرضـه قابـل توجهـی در بـازار
الانجـی مواجه شـود کـه برخـی آن را

کارشناسان با مازاد عرضه قابل

اشـباع بـازار ایـن محصـول نامیدهانـد

توجهی در بازار الانجی

کـه تاثیـر منفـی بـر تجـارت ال انجی

مواجه شود که برخی آن

خواهـد گذاشـت .در ایـن بـاره طـی
ماههـای اخیـر نیز تبدیـل مجدد بـه گاز

را اشباع بازار این محصول

افزایـش قابل مالحظـهای یافته و رشـد

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با حضور در پژوهشگاه صنعت
نفت به بررســی رونــد فعالیت انســتیتو فــرآورش گاز پرداخت و از
آزمایشگاههای پژوهشکده گاز بازدید کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از پژوهشــگاه صنعت نفت ،حسن
منتظرتربتی به همراه مدیران پژوهشــگاه صنعت نفت روز سهشنبه،
 ۱۷دیماه در نشســتی به بررســی فعالیتهای انستیتو فرآورش گاز
و روند پیشــرفت آن پرداختند.وی در این نشســت که با هدف توسعه
همکاریهــا برگزار شــد ،گفت:
وزارت نفت درصدد
پژوهشــگاه به عنوان بازوی فنی
و علمیهمــواره در کنار صنعت
ایجاد مرکز نوآوری در
نفت بــوده و هــرگاه صنعت با
شهر ری است ،همچنین
مشکلی نظیر تولید کاالی جدید،
مرکز ایجادشده در
مباحث مرتبط با کاتالیســتها یا
پژوهشگاه صنعت نفت
نیازهای عملیاتی روبهرو شــده،
پژوهشــگاه بهعنوان پشتوانهای
نیز میتواند در زمینه
علمیدر کنــار این صنعت حاضر
توسعه آن مرکز و
بوده اســت.مدیرعامل شــرکت
تجربهاندوزی بسیار
ملی گاز ایران درباره فعالیتهای
موثر باشد
انستیتو فرآورش گاز تصریح کرد:
اقدامهای مناســب و پروژههای
خوبی در این بخش تعریف شده
اســت و با توجه به گزارش روند پیشرفت فعالیتها و توان موجود در
این انستیتو امیدواریم به نتایج مثبتی دست یابیم.وی افزود :از آنجا که
رویکرد پژوهشگاه صنعت نفت اقتصادی نیست و جنبه حاکمیتی دارد
میتوان بیشتر فعالیتها نظیر رسیدن به دانش فنی و نوآوری را در این
مجموعه ،پیگیری و پس از رسیدن به مرحله نهایی با بخش خصوصی
همکاری کرد.معاون وزیر نفت در امور گاز با اشــاره به رویکرد وزارت
نفت درباره شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها و همکاری صنعت
و پژوهشــگاه ،درباره راهاندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت
اظهار کرد :در دنیــای کنونی ،ایدهها از اهمیت بســزایی برخوردارند
به همین ســبب ،راهاندازی مراکز نــوآوری فراهمکننده زمینه حضور
نیروهای جدید و جوان با هدف اســتفاده از اندیشــه و ایدههای نو در
راستای دستیابی به محصول جدید هســتند.تربتی یادآور شد :وزارت
نفت درصدد ایجاد مرکز نوآوری در شــهر ری اســت ،همچنین مرکز
ایجادشــده در پژوهشــگاه صنعت نفت نیز میتواند در زمینه توسعه
آن مرکز و تجربهاندوزی بســیار موثر باشد.شــایان ذکر است ،پس از
این نشســت تخصصی ،مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران و مدیران
پژوهشگاه صنعت نفت از آزمایشــگاههای پژوهشکده گاز پژوهشگاه
صنعت نفت و برخی پایلوتهای این مجموعه بازدید کردند.

نامیدهاند که تاثیر منفی بر

آن از رشـد تقاضـای گاز پیشـی گرفتـه

تجارت ال انجی خواهد

ا ست .

انتظـار مـیرود توسـعه اسـتارت
آپهـا بـرای توسـعه صنعـت گاز در
آینـده نقش قابـل توجهی بـرای افزایش
ظرفیـت تولیـد و تبدیـل مجدد بـه گاز را
در صنعـت ال انجـی ایفـا کننـد و ایـن
امـر نیـز مجـدداً باعـث افزایـش ظرفیت
و عرضـه ایـن محصـول در بـازار خواهد
شـد .مطابـق آمارهای منتشـره ،در سـال
 ۲۰۱۹ظرفیتهـای جدیـدی معـادل ۲۰
ن الانجی ایجاد شـده اسـت و
میلیون ت 
انتظـار مـیرود تا اواسـط سـال ۲۰۲۰نیز
ظرفیـت صادراتی معـادل  ۳۰میلیون تن
در سـال نیـز اضافـه شـود.در عیـن حال
کاهـش قیمـت محمولههـای الان جـی
بـه افزیـش تقاضـا بـرای محمولههـای
الانجـی در مقایسـه بـا گازی کـه از
خـط لولـه تامیـن میشـود منجـر شـده
اسـت و به نظر میرسـد سـاختار تجارت
گاز در سـال  ۲۰۲۰بیشتـر بـه سـمت
محمولههـای الان جی سـوق پیـدا کند.
تحوالت بازار الانجی

عالوهبـر ایـن ،در حالیکـه

گذاشت

عرضهکننـدگان الانجـی امیـدوار
بودنـد بـا احـداث شـرکت جدیـد خـط
لولـه ملـی چیـن و در دسـترس قـرار
گرفتـن آن توسـط سـایر واردکننـدگان
خصوصـی ،واردات الانجـی چیـن
افزایـش یابـد امـا بـه نظـر میرسـد
ایـن امـر بـه دالیلـی محقـق نشـود.
بـر اسـاس اعلام دسـت انـدرکاران
بخـش صنعـت چیـن ،برخلاف انتظار،
اولیـن هـدف ایـن شـرکت افزایـش
ایمنـی عملیـات بهرهبـرداری و نـه
کمـک بـه افزایـش تقاضـا اعالم شـده
اسـت.طبق اعلام مدیریـت کل امـور
اوپـک و روابـط بـا مجامـع انـرژی ،در

سـال  ۲۰۱۸تقاضـای گاز چیـن تحـت
تاثیـر سیاسـتهای ایـن دولـت بـرای
کاهـش آلودگـی و جایگزینـی گاز بـا
ذغـال سـنگ در بخـش نیروگاهـی،
باعث شـد تـا تقاضـای گاز این کشـور
نسـبت به سـال  ۲۰۱۷به میـزان ۱۷.۵
درصـد رشـد کنـد و منجـر بـه افزایش
واردات الانجـی بـه میـزان  ۴۰درصد
نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال قبـل
شـود .امـا در سـال  ۲۰۱۹بـا تغییـر
سیاسـتهای دولـت بـرای کنـد شـدن
رونـد جایگزینـی گاز بـا ذغـال سـنگ،
کاهـش رشـد اقتصـادی و تنشهـای
تجـاری بـا آمریـکا ،مصـرف گاز چیـن
نسـبت بـه سـال  ۲۰۱۸تنـزل یافتـه
اسـت.در حالـی کـه در طـی سـالهای
 ۲۰۱۷و  ،۲۰۱۸کاهـش قابـل مالحظه
دمـای هـوا در زمسـتان محـرک اصلی
افزایـش مصـرف گاز بـوده اسـت ،امـا

پیشبینـی زمسـتانی معتـدل مانـع از
رشـد قابـل مالحظـه واردات الانجـی
ایـن کشـور طـی فصـل سـرما کـه
تـا پایـان مـاه مـارس اسـت ،خواهـد
شـد.بهرهبرداری از خـط لولـه «پـاور
آو سـیبریا» از مـاه سـپتامبر و افزایـش
واردات بـه  ۳۸میلیـارد متـر مکعـب
تـا سـال  ۲۰۲۵بـر واردات الانجـی
چیـن تاثیـر منفـی خواهـد گذاشـت و
سـبب بروز مـازاد عرضـه محمولهای
الانجی در منطقه شـمال شـرق آسـیا
خواهـد شـد.همچنین با عملیاتی شـدن
خـط چهـارم خط لولـه آسـیای مرکزی
و واردات  ۳۰میلیـارد مترمکعـب گاز در
سال از ترکمنسـتان از مسیر کشورهای
ازبکسـتان ،تاجیکسـتان و قزقیزسـتان
کـه احـداث آن از سـال  ۲۰۱۸آغـاز
شـده اسـت ،پیشبینی میشـود عرضه
کننـدگان محمولههـای الانجـی

احتمـاال تـا سـال  ۲۰۳۰همچنـان
بـا مـازاد عرضـه در ایـن بـازار مواجـه
باشـند.از سـوی دیگـر افزایـش تولیـد
داخلـی گاز چیـن عامـل دیگـری برای
کاهـش واردات ال ان جی چین اسـت.
در  ۹مـاه ابتـدای سـال  ۲۰۱۹تولیـد
داخلـی گاز چیـن نسـبت بـه زمـان
مشـابه سـال قبـل بـا  ۱۰.۴درصـد
افزایـش بـه  ۱۶۴میلیـارد مترمکعـب
رسـیده اسـت کـه  ۷درصـد آن از منابع
گاز شـیل تامین شده اسـت و بر اساس
گـزارش موسسـه «وودمکنـزی»،
سـرمایهگذاری چیـن بـرای توسـعه
منابـع گاز شـیل ایـن کشـور در سـال
 ۲۰۱۹بـه میـزان  ۴۱درصـد نسـبت
بـه زمـان مشـابه سـال قبـل افزایـش
یافتـه و تـا سـال  ۲۰۴۰تولیـد گاز این
کشـور از منابع گاز شـیل به  ۸۸میلیارد
مترمکعـب در سـال افزایـش خواهـد
یافت.همچنیـن بـر اسـاس پیـش بینی
شرکت»سـینوپک»تقاضای گاز چیـن
در فصـل زمسـتان تحـت تاثیـر اعتدال
دمـای هـوا نسـبت به سـال گذشـته با
رشـد قابل مالحظه ای مواجـه نخواهد
شد .

خاورمیانه تشنه فناوریهای نو در صنعت پتروشیمی

این انعطافپذیری را به دنبال دارد تا بــا مقادیر مختلف مواد اولیه فعالیتها
ادامه یابد.نمونههای مختلفی از این امر را میتوان در خاورمیانه مشاهده کرد.
برای نمونه ،عربستان ســعودی در یک دهه گذشته سرمایهگذاریهای قابل
توجهی در صنعت پتروشــیمیانجام داده است که طبق آمار و ارقام ،GPCA
 64.8درصد از کل ظرفیت تولید منطقه در ســال  2015را به خود اختصاص
داده است.دانشــگاه نفت و معادن ملک فهد در ظهران عربســتان سعودی،
در تالش اســت فرآیندهای کاتالیزوری را توســعه دهد که این فرآیندها به
پاالیشــگاهها و تولیدکنندگان مواد آروماتیک اجــازه میدهد تولید پارازایلین
خود را از طیف گستردهای از خوراکها افزایش دهند.فعالیتهای این دانشگاه
گامیدر جهت حمایت از تالشهای مداوم عربســتان برای تنوع بخشیدن به
اقتصاد خود با گســترش صنایع پایین دستی به شــمار میآید.در جای دیگر
منطقه ،شــرکت صنایع نفتی کویت از طیف وسیعی از فناوریهای فرآیندی
برای گســترش مجتمع پاالیش و پتروشــیمیخود در منطقه الزور ،در جنوب
شــهر کویت استفاده میکند .این پروژه شــامل یک مجتمع عمده کراکینگ
کاتالیزوری مایعات برای تولید اتیلن و پروپیلن است.

تولیدکنندگان مواد شــیمیایی در خاورمیانه در تالش هســتند تا برای
افزایش سودآوری خود به فناوریهای مناسب و دیجیتال دسترسی پیدا کنند،
اما حال باید دید چه موانعی در این مسیر وجود دارد؟

تولیدکننــدگان صنعت پتروشیمیپیشــگام صنایع دیگــر در منطقه
خاورمیانه به شــمار میآیند .صنعت پتروشــیمیاین منطقه طی  30سال
گذشته رشد خیرهکنندهای را تجربه کرده است و این صنعت در سال 2016
شاهد رشد  3.7درصدی ،رسیدن به ظرفیت تولید ساالنه  150میلیون تن و
پیشــی گرفتن از رشد میانگین جهانی  2.2درصد بود.در دوره مورد بررسی،
طبق اعالم انجمن پتروشــیمیو مواد شــیمیایی خلیجفــارس (،)GPCA
برنامهای برای اجرای پروژههایی به ارزش  13میلیارد دالر اعالم شــد.این
رشد توسط عوامل متعددی از جمله تقاضا برای بنزین و سوختهای جت و
توسعه سریع صنعت پدید آمده است .افزون بر این ،رشد روزافزون استفاده
از پلیاتیلن در صنایع بستهبندی فشار بیشتری به تولید اتیلن وارد میکند.با
اینحال ،با توجه به اینکه تأمین مواد اولیه ارزان قیمت در بیشتر کشورهای
خاورمیانه طی چند سال آینده پایان مییابد ،تولیدکنندگان مواد شیمیایی که
به دنبال گســترش صنایع داخلی هستند با چالشهایی روبهرو خواهند بود.
امروزه ،مزیتهای مقیاس( )economy of scaleلزوم ایجاد مجتمعهای
جدید برای پاســخگویی بــه تقاضای روزافزون محصوالت پتروشــیمیرا
ضروری میکند .مجتمعهای موجود که روزآمد کردن تجهیزات آنها شرایط
دشواری دارد ،به فناوریهایی متکی هستند که از کاتالیزورها و فرآیندهای
جدید استفاده میکنند.در این چارچوب ،بومیسازی صنعت پتروشیمییک
امر ضروری اســت ،زیرا این امکان را به کشورها میدهد تا رضایت داخلی
بیشتری را در تولید دنبال کنند.این موضوع اشکال مختلفی از قبیل توسعه

ظرفیت داخلی برای تولید ســوخت ،مواد شــیمیایی و دیگر محصوالت به
خود میگیرد .همچنین بدان معناســت که احتمال میرود در بعضی شرایط
کشورهایی که فرصتهای رشد بیشتری دارند ،نیازمند افزایش تولید داخلی
کاتالیزورها و تجهیزات باشند.
فرصت منطقه ای

خاورمیانه برای تبدیل مؤثر نفت خام به ســوخت و مواد پتروشیمی ،با
چالشهای متنوعی روبهروست .در اصل مشکالت شیمیایی در مقیاس وسیع
در زمره این چالشها هســتند .اگر در قلب هر پــروژه ،فناوری فرآیند وجود

داشــته باشــد ،آنگاه انرژی حیاتی هر فناوری فرآیند ،کاتالیزور اســت .نقش
کاتالیزور بســیار مهم است .از یک صابون روغنی گرفته تا محصوالت دیگر،
کاتالیزورها میتوانند طیف وسیعی از سوختها و مواد شیمیایی با ارزش باال را
تولید کنند.در این شرایط ،دسترسی به فناوریهای مناسب ،به تولیدکنندگان
کمک میکند تا با تولید محصوالت متنوع پتروشیمیاز هیدروکربنها ارزش
افزوده بیشتری ایجاد کنند .فناوریهای هوشمند و متصل به آنها امکان تولید
ک و محصوالت پتروشیمیرا برای ساخت فیلمهای پالستیکی،
سوختهای پا 
رزینها و الیاف فراهم میکند ..ایــن راهحلها،زباله کمتری تولید میکند و

چشمانداز آینده

بــا نــگاه بــه آینــده ،ایــن پیــام واضــح اســت :تولیدکنندگان
پتروشیمیخاورمیانه دیگر نمیتوانند به مواد اولیه ارزان قیمت اعتماد کنند
و باید راههای دیگری برای حفظ رقابت خود بیابند .با افزایش قابلیتهای
تجاری و عملیاتی خود ،تولیدکنندگان میتوانند گامهای اساسی در جهت
پیشــبرد عملیات تأسیســات خود بردارند .و فنــاوری ،عاملی مهم در این
پیشرفتها به شمار میآید.
منبع :نشریه مید (میدلایست اکونومیک دایجست)

پرتوشیمی

شنبه  21دی ماه 1398
شماره 706
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

دستاوردهای درخشان صنعت پتروشیمیاز نگاه مهندس بهزاد محمدی؛

بهرهبرداری از 55پروژه در صنعت پتروشیمیتا سال1404

مدیرعامل شــرکت ملــی صنعت

ما اگر بتوانیم در بین

پتروشــیمیگفت :تا ســال ۲۷ ،۱۴۰۰
پروژه در صنعت پتروشیمیبه بهرهبرداری

سازندگان داخلی

به آن اضافه میشــود .در مجموع در طی

تجهیزات و پتروشیمیها

میرسد و تا سال  ۲۸ ،۱۴۰۴طرح دیگر
ایــن جهش حجم ســرمایهگذاری ما در
میلیارد دالر میرسد.

اجرای نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر
گاز طبیعی در سال ۹۹

در همین حال ،مدیرعامل شرکت
ملی پتروشیمیایران از اجرای نخستین

تجــارت صنعــت خليج فــارس از مجتمع
پتروشيمیبندرامام بازديد كردند.

به گزارش دانش نفت به نقل از روابط
عمومیپتروشــيمیبندرامام ،رضــا عبادزاده
مديرعامل شركت تجارت صنعت خليج فارس
به همراه هياتی در مجتمع پتروشيمیبندرامام
حاضر شدند و از نزديك از فرآيندهای توليدی
و واحدهــای عملياتی پتروشــيمیبندرامام
بازديد کردند.پس از اين بازديد ،جلســهای با
حضور حميدرضا رستمیمديرعامل و مديران
پتروشيمیبندرامام با مديران شركت تجارت
صنعــت خليج فــارس در ســالن كنفرانس

شکوفایی تولید داخل
فراهم میشود

طــرح ایرانــی تولید پلیمــر گاز طبیعی
در ســال  ۹۹خبر داد .مهنــدس بهزاد
محمدی ادامه داد :یــک حرکت بالنده
را در صنعت پتروشــیمیدنبال میکنیم،
نخســتین طرح ایرانی تولیــد پلیمر از
گاز طبیعی کههایتک اســت را در سال
 ۱۳۹۹اجرایــی خواهیم کرد .مدیرعامل
شرکت ملی پتروشیمیبا اشاره به اینکه
سازندگان داخلی از فضای قابل توجهی
که در حوزه ساخت داخل به وجود آمده
است استفاده کنند ،تاکید کرد :سازندگان
داخلی ایجاد باورپذیری و انجام تعهدات
قراردادهای منعقده ســاخت داخل را در
زمان مقرر ،در دستور کار خود قرار دهند.
نقش راهبردی مدیریت کنترل تولید
 NPCدر صنعت پتروشیمی

در همیــن حــال ،معــاون وزیر
نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمیگفت :مدیریــت
کنترل تولید نقشــی راهبــردی و تاثیر

تا سال  ۲۷ ،۱۴۰۰پروژه
در صنعت پتروشیمیبه
بهرهبرداری میرسد و تا سال
 ۲۸ ،۱۴۰۴طرح دیگر به آن
اضافه میشود .در مجموع
در طی این جهش حجم
سرمایهگذاری ما در صنعت
پتروشیمیاز  ۵۳میلیارد دالر
به  ۹۴میلیارد دالر میرسد

گذاردررونــد فعالیتهــای تولیدی
صنعت پتروشــیمیایران دارد .مهندس
بهزاد محمدی روز یکشــنبه ( 15دی
مــاه) در دیــدار صمیمانه بــا مدیر و
کارکنان مدیریت کنترل تولید شــرکت
ملــی صنایع پتروشــیمیبا تســلیت و
گرامیداشــت یاد و خاطره شهید سردار

سپهبد حاج قاسم ســلیمانی گفت :نام
این شهید بزرگواردرتاریخ ایران ماندگار
خواهــد مانــد.وی با تاکیــد براهمیت
فعالیتهــای مهم مدیریــت کنترل
تولید در نظارت بر روند تولید ،خوراک
بین مجتمعــی و همچنین ارتباط میان
مجتمعهای پتروشــیمیبیان کرد :این
واحــد به دلیل حساســیت و نحوه کار
خــود یکــی از مهمتریــن واحدهای
درحال فعالیت شــرکت ملــی صنایع
پتروشیمیاست.مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشــیمیادامه داد :توسعه و
تولیــد دارای اهمیت ویژه ای اســت و
کار مدیریــت کنترل تولید فقط نظارت
بر تولید نیســت بلکه اززمــان اجرای
طرحها و پیــش راه اندازی تا تولیدی
شدن طرحهای توســعه ای ،این واحد
نقش بســیار مهمــیرا ایفــا میکند.
محمــدی با بیــان این کــه پیگیری
تولیدی شدن طرحها یکی از مهمترین

مراحل فعالیت مدیریت کنترل تولید به
شــمار میرود گفت :با توجه به تولیدی
شــدن طرحهــای آتــی و رســیدن
مجتمعهای پتروشیمیبه تعداد یکصد
پتروشــیمیدر ســال  1404نقشهای
نظارتی و کنترلــی باید با جدیت انجام
شود.محمدی افزود :باید با برنامه ریزی
جامع و دقیق افزایــش ظرفیت تولید
مورد توجه قرار بگیــرد و ظرفیتهای
خالــی برخــی از مجتمعها بــه تولید
برسد.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع
پتروشیمیدرباره انتشار کتاب فرایندها
و واکنشهــای شــیمیایی در صنعت
پتروشیمیایران که قرار است از سوی
مدیریت کنترل تولید انجام شود گفت:
این کتــاب میتوانــد نیازهای فعاالن
صنعت پتروشیمیرا در زمینه اطالعات
مــورد نیاز رفــع کند.در این نشســت
صمیمانه ،مدیر کنترل تولید و همچنین
کارکنان این واحد ضمن تبیین شــرح
وظایــف این دفتر دربــاره برنامهها ی
آتی و برخی چالشهای موجود در این
بخش دیدگاهها و پیشــنهادات خود را
مطرح کردند.

مجتمع برگزار شــد.طي اين جلسه حميدرضا
رســتمیمديرعامل پتروشيمیبندرامام ضمن
خيرمقدم به حاضرين در جلســه توضيحاتي
از پيشــينه و نحوه احداث مجتمع و همچنين
شرايط فعلی شركت در حوزه توليد ،تعميرات
و نيروی انســانی ارائه کرد.رستمي در ادامه
با توجه شرايط كشــور كه دچار تحريمهاي
ظالمانه و غيرقانوني شــده اســت از زحمات
مجموعــه تجــارت صنعــت خليــج فارس
در پيشــبرد اهــداف نظام در حــوزه فروش
و صــادرات محصــوالت پتروشیمیتشــكر
و قدردانــی كــرد.در ادامه جلســه عبادزاده
مديرعامــل شــركت تجــارت صنعت خليج

فــارس ضمن ابــراز رضايــت از حضور در
مجتمع پتروشــيمیبندرامام اظهار داشــت:
همواره همكاري بسيار مطلوبی بين بازرگانی
پتروشــيمیبندرامام و شركت تجارت صنعت
وجــود دارد و انتظار میرود ســطح تعامالت
ارتقاء يابد.گفتني اســت پتروشيمي بندرامام
و تجارت صنعت خليج فارس از شركتهای
زيــر مجموعه شــركت صنايع پتروشــيمي
خليج فارس به شــمار میرونــد كه در اين
بين پتروشــيمیبندرامام ماموريت توليد انواع
محصوالت و شركت تجارت صنعت ماموريت
فــروش و صادرات محصــوالت را به عهده
دارند.

پیشرفت  45درصدی پتروشیمیسیراف
مدیرعامل شــرکت سیراف انرژی با اشاره به اینکه
پتروشیمیسیراف در حال حاضر با سرمایهگذاری صندوق
ذخیره فرهنگیان و بانک صادرات در حال ساخت است و
اولین واحد آن ســال آینده به بهرهبرداری میرسد ،گفت:
پتروشیمیســیراف االن در پیشــرفت  ۴۵درصدی قرار
دارد.

برگزاری نشست تخصصی  مدیر مجتمع
با مدیران و مسئوالن واحدهای مختلف
پتروشیمیمرجان

ظرفیت فوقالعادهای برای

بازديد مديران شركت تجارت صنعت خليج فارس از پتروشيمیبندرامام

مديرعامــل و ديگر مديران شــركت

اخبار

اعتمادسازی کنیم قطعا

صنعت پتروشیمیاز  ۵۳میلیارد دالر به ۹۴

مهندس بهزاد محمدی ،مدیرعامل
شــرکت ملی صنعــت پتروشــیمیدر
«دومین میز تخصصی تعمیق ســاخت
داخل در صنعت پتروشــیمی» گفت :در
حوزه اعتالی تفکر نهضت ساخت داخل
کارهای بزرگی در حال انجام است .ما دو
جهش را در صنعت پتروشیمیپیشبینی
کردیم .تــا ســال  ۲۷ ،۱۴۰۰پروژه در
صنعت پتروشیمیبه بهرهبرداری میرسد
و تا ســال  ۲۸ ،۱۴۰۴طرح دیگر به آن
اضافه میشــود .در مجموع در طی این
جهش حجم سرمایهگذاری ما در صنعت
پتروشــیمیاز  ۵۳میلیــارد دالر به ۹۴
میلیــارد دالر میرســد .محمدی افزود:
ما اگر بتوانیم در بین ســازندگان داخلی
تجهیزات و پتروشــیمیها اعتمادسازی
کنیــم قطعــا ظرفیــت فوقالعــادهای
بــرای شــکوفایی تولید داخــل فراهم
میشــود.مدیرعامل شرکت ملی صنعت
پتروشیمیاظهار داشت :در شرایط فعلی
صنعت پتروشیمیدر حوزهی رونق تولید،
صادرات محصوالت داخلی و ارزآوری به
کشــور کمک بزرگی کرده و امیدواریم
پیشــرفت این صنعت با سرعت بیشتری
انجام گیرد.
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آهنگری مدیرعامل شــرکت سیراف انرژی امروز
در «دومیــن میــز تخصصی تعمیق ســاخت داخل در
صنعت پتروشــیمی» گفت :پتروشیمیسیراف در حال
حاضر با ســرمایهگذاری صندوق ذخیــره فرهنگیان و
بانک صادرات در حال ســاخت است و اولین واحد آن
سال آینده به بهرهبرداری میرسد.وی افزود :ما در حال

حاضر امکان فروش نفت به طور مســتقیم را نداریم و
هماکنون پتروشــیمیها بار اصلی تامین ارز کشور را به
دوش میکشــند.مدیرعامل شرکت سیراف انرژی ادامه
داد :در زمان ساخت یک پتروشیمیحدود  ۲۰۰۰نفر به
صورت مســتقیم و هزاران نفر به صورت غیرمســتقیم
مشغول به کار میشوند و در این عرصه توجه به احداث

واحدهای جدید پتروشیمیکمک بزرگی به ایجاد اشتغال
میکند .پتروشیمیسیراف االن در پیشرفت  ۴۵درصدی
قرار دارد .در طراحی و ساخت این پتروشیمیتدابیر الزم
در ســاخت مخازن و دسترسی به بندر صادراتی در نظر
گرفته شــده است .همچنین از نظر تامین آب و بخار به
صورت خودکفا عمل میکند.

مهندس «شهریار شاکر» مدیر مجتمع پتروشیمیمرجان از تحقق
ظرفیت صددرصدی تولید اکسیژن در واحد  ASUخبر داد.

به گــزارش روابــط عمومیپتروشــیمیمرجان ،مدیر مجتمع و
عضو هیئت مدیره پتروشــیمیمرجان صبح روز چهارشــنبه  ۱۸دیماه
در نشستی تخصصی با مدیران و سرپرستان این شرکت که در محل
واحد  ASUبرگزار شــد .از تحقق صد درصدی ظرفیت تولید اکسیژن
در این واحد خبر داد.وی در این نشســت ،شــهادت سردار پر افتخار
سپاه اسالم سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش را تسلیت گفت
و تاکیــد کرد :آنچه برای ما در عرصه کار آفرینی ارزشــمند اســت و
جهادی مقدس به شــمار میرود این است که با تمام توان در عرصه
تولید اهتمام داشــته باشــیم.مهندس شــاکر با قدر دانی از تالشهای
موثــر تمامیهمکاران در انجام وظایف محوله و اظهار خرســندی از
دســتیابی به ظرفیت صددرصدی تولید اکســیژن تصریح کرد :واحد
 ASUبا هدف تامین اکسیژن و نیتروژن مورد نیاز این مجتمع و سایر
مجتمعهای هدف ساخته شده است و پاسخگوی سطح انتظارات فنی
شرکت بوده است.عضو هیئت مدیره پتروشیمیمرجان ادامه داد :این
واحد همراه و همگام با ســایر واحدهای عملیاتی به لحاظ قابلیتها و
تکنولوژیهای موجود میتواند از ســطح رقابتی مطلوبی نیز برخوردار
باشــد .گفتنی است در این نشســت مدیران و مسئولین قسمتهای
مختلف شرکت پتروشیمیمرجان گزارشی از چگونگی ظرفیت تولید و
دیگر اقدامات شــاخص حوزههای تحت مسئولیت خود ارائه ودر ادامه
پیرامون برنامههای در دســت اقدام و نیز چشم انداز آینده فعالیتها،
با حضور مهندس شــاکر مدیر محتــرم مجتمع به بحث و تبادل نظر
پرداختند.

برگزاری بزرگداشت شهید سپهبد قاسم
سلیمانی با حضور مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی

آیین بزرگداشــت سردار شهید سپهبد قاســم سلیمانی با حضور
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمیبرگزار شد.
به گزارش خبرنگار نیپنا ،آیین گرامیداشــت شهیدســپهبد قاسم
سلیمانی ،روز چهارشنبه18 ،دیماه با حضور بهزاد محمدی مدیرعامل
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ،مدیران و کارکنان این شرکت برگزار
شد .در این آیین ،ســخنران مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهید
ســلیمانی بر ادامه راه شــهدای مقاومت تاکید کرد.گفتنی است در
این مراســم ضمن نثار تــاوت آیاتی از کتاب آســمانی به روح این
شــهیدان ،نوحه خوانی توســط مداح اهل بیت (ع) انجام گرفت و در
پایان ،حاضران با قرائت فاتحه وتجدید پیمان با شــهدا ،یاد و خاطره
آن عزیزان را گرامیداشتند.

ادای احترام بازیکنان بسکتبال به شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی

بازدید رئیس هیئت مدیره از قسمتهای مختلف مجتمع صنعتی پتروشیمیمرجان
دکتر « فرامرز قدیری» رئیس هیئت مدیره مجتمع
صنعتی پتروشیمیمرجان با حضور در منطقه ویژه اقتصادی
عسلویه از قسمتهای مختلف این مجتمع صنعتی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ،رئیس هیئت مدیره مجتمع
صنعتی پتروشیمیمرجان سه شنبه  ۱۷دیماه با حضور در منطقه
ویژه اقتصادی عسلویه از قسمتهای مختلف این مجتمع
صنعتی بازدید و از نزدیک شاهد تالش پیگیر کارکنان بودند.
دکتر « قدیری» با بازدید از سایت صنعتی این مجتمع
از روند اجرای پروژه پایش وضعیت از طریق نصب
سیستم « آکوستیک آمیشن « بر روی خط PRG
کسب اطالع نمود و چگونگی کارکرد این بخش از

فعالیت انجام شده را به دقت مورد بررسی قرار داد.
وی با قدر دانی از تالشها و اقدامات انجام گرفته
در این مجتمع صنعتی اظهار امیدواری کرد که با
برنامه ریزی ،مدیریت جامع موجود و اهتمام مجدانه
نیروی انسانی کارآمد در بکار گیری تمامیظرفیتها
روند کنونی پیشرفت شرکت تقویت و استمرار یابد.
گفتنی است؛ رئیس هیئت مدیره از تمامیقسمتهای
عملیاتی و ستادی پتروشیمیمرجان و همچنین اتاق کنترل
بازدید نمودند ودر جریان این بازدید مدیران و مسئولین
واحدهای مختلف گزارشی از پیشرفت فعالیتهای جاری
شرکت را به سمع و نظر ایشان رساندند.

بازیکنان دو تیم پتروشیمیبندرامام و رعد پدافند شهرکرد پیش از
آغاز بازیشان به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کردند.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومیباشــگاه ورزشــی
پتروشــیمیبندرامام ،از سری مســابقات لیگ برتر در هفته شانزدهم
پتروشــیمیبندرامام در ســالن اندیشــه شــهرک بعثت شهرســتان
بندرماهشــهر میزبان رعد و پدافند شهرکرد بود.پیش از آغاز این بازی
بازیکنــان و کادر فنــی دو تیم و تیم داوران با اهدای شــاخه گلی و
یک دقیقه سکوت به سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام
کردند.پتروشیمیبندرامام در این بازی توانست رعد پدافند شهرکرد را
با نتیجه  98بر  48شکست دهد.
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دو ســال پیش در چنین روزی« ،سانچی» در سواحل
شــرق چین آتش گرفت؛ حادثهای که حاصل برخورد این
نفتکش با یک کشــتی فلهبر چینی بود و آتشی را بر جان و
دل ایران انداخت که نه تنها هنوز آرام نگرفته بلکه سواالت
بسیاری را هم در ذهنها برجای گذاشته است.

نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران
و ثبت شده در پاناما بوده ،این نفتکش حامل  ۱۳۶هزار تن
میعانــات گازی ،به ارزش حدود  ۶۰میلیون دالر بود و باید
این میعانات به شرکتهانوا توتال کره جنوبی تحویل داده
میشــد .مبدا حرکت این نفتکش عسلویه بود و آنطور که
گفته شده نفتکش و محموله توسط یک شرکت بیمه معتبر
بیمه شده بودند .محموله این نفتکش نیز به صورت (FOB
تحویل در بندر) به شــرکت کرهای فروخته شده بود اما بار
این نفتکش به مقصد نرســید چرا که در شــانزدهم دیماه
حادثهای تاریخی رقم خورد.
روز اول پس از حادثه:

پس از برخورد دو کشــتی ،چین یک کشتی پلیس
و ســه کشتی برای پاکســازی به محل حادثه فرستاد و
گاز ساحلی کرهجنوبی نیز یک کشتی و یک هواپیما برای
کمک به عملیات جســتوجو به محل حادثه اعزام کرد.
در این سو اما ســازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع
دریایی کشــور ،با همکاری شرکت ملی نفتکش ایران در
دفتر این شــرکت در چین مشغول بررسی جزئیات و علل
حادثه بودند و طی تماس با مرکز  MRCCچین ،اطالعات
کشتی و اطفا حریق را لحظه به لحظه دنبال میکردند.
اعالم مفقودی همه پرسنل نفتکش ایرانی

 ۱۷ســاعت پس از وقوع این حادثه ،شــرکت ملی
نفتکش ایران خبر مفقودی تمام سرنشینان سانچی را داد و
اعالم کرد که عملیات امداد و نجات برای یافتن آنها ادامه
داد و این در حالی بود که هنوز اسامیسرنشــینان سانچی
بهطور رسمیاعالم نشــده بود.در بیانیهای که توسط این
شــرکت منتشر شــد آمده بود که پس از وقوع این حادثه،
کمیته ویژه اضطراری با حضور مدیران ارشد شرکت ملی
نفتکش ایران در محل این شــرکت در تهران تشــکیل و
اطالعرســانیهای الزم به سازمانهای ذیربط دریانوردی
و امداد و نجات بینالمللی انجام شــد.مقامات دفتر شرکت
ملی نفتکش در چین با حضور در ســازمان امداد و نجات
شانگهای و شــرکتهای  ،Salvageهماهنگیهای الزم
را به منظور اعزام ســریع کشــتیهای تجسس و نجات و
عملیات امداد از طریق دریا و هوا انجام دادند .همچنین دو
فروند از نفتکشهای تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش
ایــران عبوری از منطقه نیز به منظور الحاق به تیم امداد و
نجات به محل حادثه اعزام شدند .کمیته اضطراری مستقر
در شرکت ملی نفتکش ایران ضمن بررسی اخبار و اطالعات
دریافتی از منابع مســئول در محل ،نسبت به اطالعرسانی
به خانواده دریانوردان ،وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط
و موسسات بیمه اقدام کرده است .همچنین با کنسولگری
جمهوری اسالمیایران در شــانگهای نیز هماهنگیهای
الزم به منظور تســریع و کمک در عملیات امداد و نجات
به عمل آمده است.
احتمال دور شدن خدمه نفتکش ایرانی با قایق نجات
پر رنگ شد

از همان روز اول ســناریو قایق نجات و احتمال دور
شــدن خدمه نفتکش ایرانی مطرح شــد .تا جایی که در
همان زمان اعالم شد بر اساس آنچه گفته شد ،قایق نجاتی
روی کشتی قرار داشته که در حال حاضر وجود ندارد .یک
احتمال اســت که افراد از طریق این قایق از محل حادثه
دور شــده باشند اما با توجه به شــدت آتش و شرایط آب
و هوایی ،بالگردها نتوانســتند که به طور کامل برای مهار
اقدام کنند لکن از ســایر روشهــای دیگر اقداماتی انجام
شــده است.یکی از معضالتی که در روز اول پس از حادثه
یعنی هفدهم دی ماه شــائبه برانگیز شــده بود ،تفاوت در
لیست اسامیمنتشر شده در رسانههای مختلف بود که در
نهایت ،شرکت ملی نفتکش اســامیکامل خدمه حاضر
در این کشــتی را در اختیار ایســنا قرار داد که تاحدودی با

لیستهای منتشر شــده تفاوت داشت.بر اساس آن لیست
مجید قصابی عروجی ،کاپیتان ،فرید محبی ،سرمهندس،
مجید نقیان ،افسر اول ،حسین جهانی هل آباد ،افسر دوم،
احســان ابولی قاسم آبادی ،افسر دوم ،میالد عنایتی ،افسر
ســوم ،حامد بهاری هشــکوایی ،مهندس دوم ،محمدرضا
رضازاده ماســوله ،مهندس سوم ،مهدی سادگی ،مهندس
ســوم ،حســن رومیانی ،مهندس چهارم ،محمد کاووسی
تکاب ،افســر تدارکات ،بهرام اتحاد ،افسر برق ،عبدالغنی
سامری ،سرملوان ،بوذر نظامی ،کمک سر ملوان ،سیدجواد
حیدری ،ملوان یکم ،محمد ســاجب علی میریدها ،ملوان
یکم ،محمدهارون راشــید ،ملوان یکم ،علیرضا نجفیفر،
ملوان دوم ،علی حیدریه کهن ،ملوان دوم ،بهرام پوریانی،
تعمیرکار ،یاور افشاری ،روغن کار ،میالد آروی ،روغن کار،
مســلم علیزاده نودهی ،روغنکار ،عبدالکریم بشارتی پور،
سرآشپز ،امید ضیایی ،کمک سرآشپز ،ایوب مظفری عبدگاه،
مهماندار ،احسان فرجی ،مهماندار ،سعید دهقانی ،دانشجوی
عرشه از دانشگاه خارگ ،پوریا عیدی پور ،دانشجوی عرشه
از دانشگاه خارگ ،ســجاد عبداللهی ،دانشجوی عرشه از
دانشگاه خارگ ،محمد پیریائی ،دانشجوی موتور از دانشگاه
صنعت نفت محمودآباد ،ساغی فعال ،همسر حسین جهانی
هلآباد جزو افراد حاضر در سانچی بودند.
بازار داغ شایعات

در روز دوم ،تنور اخبار سانچی بسیار داغ بود تا جایی
که تمام رســانههای داخلی و خارجی سوژهای جز سانچی
نداشتند که همین موضوع نیز به بازار شایعات دامن میزد
دو سال پیش در چنین روزی ،سانچی
در سواحل شرق چین آتش گرفت؛
حادثهای که حاصل برخورد این

نفتکش با یک کشتی فلهبر چینی

بود و آتشی را بر جان و دل ایران

انداخت که نه تنها هنوز آرام نگرفته

بلکه سواالت بسیاری را هم در ذهنها
برجای گذاشته است

و در برخی رسانهها اخباری مبنی بر پیدا شدن افراد سانچی
دیده میشــد که این خبر نیز همان زمان با صحبتهای
صریح مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران تکذیب شد.
روز دوم پس از حادثه

نیروهای امدادرسان روز دوشــنبه برای دومین روز
همچنان در تالش برای مهار آتش سوزی نفتکش ایرانی
بودند و از همان زمان نگرانیهای مبنی بر انفجار و غرق
شــدن نفت کش به وجود آمد .از سوی دیگر شدت آسیب
محیط زیستی و وسعت لکه نفتی از این کشتی تا اون روز
مشخص نشــده بود ،اما پیش بینی میشد که این فاجعه
بدترین فاجعه از سال  ۱۹۹۱باشد که طی آن  ۲۶۰هزار تن
نفت سواحل آنگوال را آلوده کرد.نیروی دریایی آمریکا یک
هواپیمای نظامیرا برای کمک به جستوجو که منطقهای
به وســعت  ۱۲هزار و  ۳۵۰کیلومتر مربع را در برمیگیرد
اعزام کرد اما در بیانیهای اعالم کرد مکان هیچ یک از ۳۲
خدمه مفقود این نفتکش را شناسایی نکرده است.
چرا عملیات کند پیش میرفت؟

اما یکی از موارد مورد انتقاد ،کند پیش رفتن عملیات
اطفای حریق بود که علت آن نیز این مطرح شــده بود که
باتوجه به اینکه نفتکش ایرانی از لحظه تصادف همچنان
در حال ســوختن بود و شــدت آتش ،انفجار و انتشار نفت
در آبهای مجاور مانع از انجــام به موقع عملیات حریق
شده بود و کشتیهای امدادرسان نمیتوانستند برای اطفای
حریق به آن نزدیک شــوند و منتظر شرایط مساعد برای
انجام عملیــات اطفای حریق بودند چراکــه الزمه انجام
عملیات اطفای حریق آن بود که کشــتیهای امدادرسان
بتوانند به فاصله  ۱۵۰متری کشتی در حال سوختن برسند

به بهانه دومین سالگ

و لکه نفتی حدود  ۱۰۰۰متر اطراف کشتی را فرا گرفته بود،
بنا بر این دسترسی به کشتی بسیار دشوار بود.

«سانچی»هر

جسد یکی از مفقودین نفتکش ایرانی پیدا شد

اتفاق مهم در روز دوم پس از حادثه پیدا شدن جسد
یکی از مفقودین حادثه بود که از همان لحظه اول اقدامات
برای انتقال پیکر به شانگهای و شناسایی هویت آن انجام
شــد .عملیات اطفاء و امداد ادامه داشت اما حجم حریق و
انفجار در تمام مخازن کشــتی به میزانی بود که عملیات
امدادرســانی را با ســختی و مشــکل مواجه کرده بود اما
کماکان عملیات ادامه داشت.
احتمال زندهبودن دریانوردان

پیداشــدن پیکر این دریانورد مجهــز به لباس ویژه
نجات احتمال زندهبودن دریانوردان را تشــدید کرد و این
احتمال را به وجود آورد که امکان اینکه نفرات دیگر فرصت
کرده باشند با قایق نجات وارد آب شده و زنده مانده باشند،
وجود دارد.بــه همین دلیل تمام تمرکــز روی آن بود که
پرسنل را نجات دهند .این احتمال وجود داشت که آنها یا
به طرف موتورخانه در پایین نفتکش رفته باشند یا از یکی
از قایقهای نجات اســتفاده کرده یا به کمک لباسهای
وضعیت اضطراری ،خود را به دریا انداخته باشند .در هر حال
تمرکز روی نجات افراد و خاموشکردن آتش بود.
کشتی چینی آسیب ندید

درباره کشتی باربری چینی گفته شد که چندان آسیب
ندیده و قرار شــد تا نمایندگان شــرکت ملی نفتکش در
شــانگهای از کشــتی بازدید کنند .همینطور بازرسها و
نمایندگان بیمه نیز بازدید کرده و مرکز پژوهشی مهندسی
دریا ( )VDRآن را چک خواهند کرد .بعد از خاموشکردن
آتش ،روی کشتی خواهیم رفت و با بررسیها از تمامیزوایا،
میتوان دلیل اصلی این تصادم را شناسایی کرد.مسووالن
بــر این باور بودند که نفتکــش ایرانی مجهز به آخرین
سیستمهای راداری و پیشرفتهترین سیستمها بوده و از نظر
فنی ،وضعیت بســیار خوبی داشــته است و نیروی انسانی
درون این نفتکش نیز همه آموزشها را دیدهاند و بســیار
متخصص هستند.
نشانههای زنده بودن پرسنل

اولویت ایران ،پیدا کردن و نجات پرسنل مفقود شده
بود و مســئوالن ایرانی به دلیل اینکه یکی از قایقهای
نجات سانچی ناپدید شــده بود ،احتمال میدادند خدمه با
قایق نجات از محل گریخته باشند .از سوی دیگر پیکری
که پیدا شــده بود و هویت ایرانی داشــت ،لباس نجات بر
تن داشــته و این احتمال اینکه خدمه فرصت کافی برای
پوشیدن لباس نجات و فرار را داشتهاند را قوت بخشید.
مشاهدات قایق عبوری از سانحه برخورد نفتکش ایرانی

آنطور که رســانههای خارجی در آن روز اعالم کرده
بودند بادهای شدید ،موجهای بلند و گازهای سمیمانع از
پیدا شدن دریانوردان ایرانی مفقود نفتکش سانحه دیده در
دریای چین شــرقی و اطفای آتش سوزی کشتی درمدت
ســه روز گذشته است.وزارت حمل و نقل چین در بیانیهای
اعالم کرده بود که شرایط جوی نامساعد از جمله بادهای
شدید ،بارندگی و موجهایی به بلندی سه متر مانع تالشها
برای اطفای آتش و جســت و جو بــرای  ۳۱خدمه مفقود
این نفتکش شده اســت.دو مقام کره جنوبی اظهار کردند:
شعلههای آتش تیم امداد و نجات گارد ساحلی کره جنوبی
را ناچار کرده در فاصله ســه مایلــی ( ۴.۸کیلومتری) این
نفتکش مستقر شوند.
زمزمههای عدم همکاری چین برای اطفای حریق

در آن روز زمزمههــای عدم همکاری چینیها به گوش
رسید و این در حالی بود که این کشور قول همکاری به ایران
داده بود با این وجود میزان آتش نفتکش ایرانی عصر روز سوم
پس از حادثه نسبت به صبح تغییری نکرده بود اما ساعت ۱۷
انفجاری روی عرشه صورت گرفت که شدت آن به مرور زمان
کم شد.در این میان مسووالن از ورود تیم ژاپن برای همکاری
در اطفــای حریق خبر دادند و قرار بر این بود که این تیم نیز
از روز چهارم عملیات خود را آغاز کنند .و باید گفت که تا روز
چهارم هنوز هویت پیکر پیدا شــده مشخص نبود.در نوزدهم

دی ماه و پس از تشکیل کمیته ویژهای متشکل از نمایندگان
این ســه وزارتخانه و شــرکت ملی نفتکش تشکیل و همان
روز اولین جسله این کمیته به منظور بررسی آخرین وضعیت
نفتکش ایرانی حادثهدیده در آبهای چین و با هدف تسریع در
پیگیری امور ،ایجاد هماهنگیهای الزم میان مسئوالن ایرانی
و چینــی و ایجاد مرکزیت واحــد در اتخاد تصمیمگیریهای
مقتضی برگزار شد.
روز چهارم پس از حادثه

در نهایت بیست دی ماه ،اطفاء حریق نفتکش ایرانی
از ساعت  ۵به وقت ایران توسط چین آغاز شد که دو کشتی
عملیات را آغــاز کردند و چند واحد هم به صورت رزرو در
حالت آمــاده باش قرار گرفتند که اگر مــواد اطفاء حریق
کشتیهای آتشخوار تمام شد ،وارد کار شوند.از سوی دیگر
از آنجایــی که دولت چین پیش از این برای عملیات اطفاء
همکاری نمیکرد ،دولت ایران با ژاپن وارد مذاکره شــد و
قرار بر این بود که تیم ژاپنی در آن شب یا فردای آن روز به
محل برسند ،اما گفته شد که با آغاز عملیات توسط چینیها
حضور ژاپن مفید است ،اما ضروری نیست.
کارشکنی چینیها

درحالی کــه مقامات ایــران تالش خــود را برای
تســریع عملیات با هدف نجات پرسنل سانچی میکردند،
زمزمههای عدم همکاری چیــن و اختالف نظرهایی بین
تیم چینی و ایرانی به گوش میرسید .چینیها حجم آتش و
وجود مواد فرار را مطرح میکردند که تا شعاع چندصدمتری
و حتی چندهزار متری میرود و ریسک اطفاء حریق را باال
میبــرد ،اما نظر ایران با توجه بــه اینکه تجربه جنگ و
آتش ســوزی کشتیها را داشته این بود که خطر برطرف

شده است.

اعالم آمادگی ایران برای خاموش کردن آتش

با وجود اینکه به دلیل حجم آتش نزدیک شــدن به
سانچی پرریسک و ناشدنی بود ،ایران به طرف چینی اعالم
کرد حاضر است حتی با وجود ریسک نسبتا باال گروههای
زبدهای برای کمک به خاموش کردن این کشتی و نجات
سرنشینان آن اعزام کند .همچنین ایران تصمیم گرفت تا
اگر شرایط مساعد بود ،هلیبورد انجام شود و تیم عملیاتی
از ایــران با هلیکوپتر به منطقه اعزام شــود .همچنین در
ایــران فرآیند اخــذ  DNAاز خانــواده مفقودین با هدف
شناسایی هویت پیکر پیدا شده آغاز شد.
روز پنجم پس از حادثه:

نفتکش ایرانی بر اثر جریان باد در حال نزدیک شدن
به مرزهای آبی ژاپن بود و این در حالی بود که کارشناسان
هنوز از نجات سرنشــینان قطع امید نکــرد ه بودند در این
میان ژاپنیها نیز آمادگی خود را برای اطفای حریق اعالم
کرده بودند.
احتمال خاموش شدن آتش پر رنگ شد

در روز ششم بعد از حادثه احتمال خاموش شدن آتش
به وجود آمد تا جایی که مسئول کمیته ویژه رسیدگی حادثه
نفتکش ســانچی پس از دیدار با سفیر ژاپن اعالم کرد که
احتماال حریق نفتکش تا فردا ظهر یعنی روز هشــتم بعد از
حادثه خاموش شــود.در آن روز گفته شــد که تیم چینی از
شب گذشته در انجام عملیات اطفای حریق فعال تر شدهاند.
همچنین آتشــخوارهای ژاپن کنار آتشخوارهای چینی وارد
عملیات شده و فوم زیادی روی نفتکش آتش گرفته پاشیده
شده اســت.آتش نفتکش سانچی کمیتحت کنترل درآمده

گزارش
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گرد سانحه سانچی؛

حال شیفتدهی است ،باید در قبال هشداری که از رادارها
دریافت میکند ،عکسالعمل انسانی نشان دهد.البته اعالم
شده بود که سانچی سه رادار داشته و به یک ایمنی مضاعف
مجهز بوده اســت اما اینکه آفیسر چه عکسالعملی نشان
داده بستگی به این داشته که چند دقیقه فرصت داشته است.
البته کشــتی مقابل هم باید یک اقــدام مقابل انجام دهد.
همچنین این سوال مطرح شد که چرا زمانی که دو کشتی
متوجه شدند در مســیر یکدیگر قرار دارند ،ترمز نکردند یا
تغییر مسیر ندادهاند؟ پاسخ کارشناسان به این سوال این بود
که کشــتی به سیستمیبه نام ترمز مجهز نیست .درنهایت
میتوان موتور نفتکش را متوقف کرد که توقف کشتی بعد
از خاموش کردن موتور به زمان زیــادی نیاز دارد .درمورد
چرخاندن ســکان کشتی و تغییر مســیر نیز باید گفت که
این کار در مســیرهای پرتردد ریسک باالیی دارد .احتماال
پرسنل ســانچی اقداماتی انجام دادهاند اما اینکه دقیقا چه
اقدامیانجام دادهاند ،مشخص نیست.

رگزنمیمیرد

همه پرسنل سانچی در لحظات اول فوت شدهاند؟

چینیها ادعا کرده بودند همه پرســنل ســانچی در
دقایق اول پس از آتش ســوزی فــوت کردند .ادعایی که
توسط بســیاری از کارشناسان رد شــد .زیرا انفجار ابتدا از
وسط کشتی آغاز شده بود .همچنین طبق اولین خبرها که
از سوی رسانههای خارجی مانند رویترز منتشر شد ،پرسنل
کشــتی چینی پس از انفجار خود را به داخل دریا انداختهاند
و این نشــان میدهد تصادفی که انجام شده مرگبار نبوده
است.
سرنوشت قایق نجات چه شد؟

بود و قرار شــد چنانچه دمای کشــتی اجازه دهد ،نیروها به
صورت هلیبرد روی عرشــه بروند و عملیات تجسس آغاز
شــود .اما دمای نفتکش به اندازهای نشده بود که به نیروها
اجازه ورود به عرشــه را بدهد.یک هفته بعد از وقوع حادثه،
علی ربیعی ،برای نظارت مســتقیم بر عملیات اطفای حریق
عازم چین شــد ،او پس از دیدار با سفیر ژاپن درمورد اطفای
حریــق نفتکش ایرانی با تاکید بــر اینکه هنوز وقت طالیی
ما تمام نشده اســت ،اعالم کرد که عملیات به شدت ادامه
دارد و در صورت کاهش دما نیروهای تجسس وارد نفتکش
خواهند شد.
روز هفتم بعد از حادثه
آغاز فرآیند اخذ  DNAاز خانوادههای مفقودین نفتکش
ایرانی

در روز هفتم فرآیند اخذ  DNAاز خانوادههای مفقودین
نفتکش برای تشــخیص هویت نخستین پیکر پیدا شده به
صورت رسمیآغاز شد.
جعبه سیاه نفتکش ایرانی همراه دو پیکر جدید پیدا
شدند

در همان روز جعبه ســیاه نفتکــش ایرانی و دو پیکر
جدید در پل فرماندهی (باالترین نقطه کشــتی) توســط
نیروهای چینی پیدا شــدند چون تیم ایرانی هنوز به محل
حادثه نرسیده بود و به علت زیاد بودن گازهای سمیو نبود
اکســیژن کافی نیروهای چینی فقط نیم ساعت در نفتکش
حضور یافتند و خارج شدند.
تکاوران ایرانی به چین رسیدند

تکاوران ایرانی که برای ورود به سانچی به چین اعزام
شده بودند ،با شناور تندرو به محل حادثه اعزام شدند .قرار

بود این نیروها به داخل نفتکش بروند و عملیات تجســس
را آغــاز کنند ۱۲ .تکاور ایرانــی  ۲۳دیماه به محل حادثه
رسیدند و طبق برنامه قرار بر این شد که پس از پایین آمدن
دمای کشتی برای تجسس مفقودین وارد سانچیشوند.
روز هشتم پس از حادثه پایان یک تراژدی

درحالی که تــکاوران ایرانی در یــک قدمیورود به
ســانچی بودند ،پس از  ۹روز ســوختن در آتش ،درنهایت
طی دو ســاعت نفتکش در دل دریا فرورفت و رنگ سفید
امیدواری زنده بودن  ۲۹پرســنل آن در سیاهی دود غلیظی
که بدنه کشتی را در لحظات آخر در آغوش گرفته بود ،گم
شــد .درجه حرارت سانچی در ساعات و دقایق آخر تا ۹۰۰
درجه باال رفت و امکان ورود به آن وجود نداشت .این حادثه
باعث شد دولت روز  ۲۵دی ماه ،را اعزای عمومیاعالم کند.
پاسخ به ابهامات سانچی

«ســانچی»  ۹روز در دل آب بــا آتــش جنگید ،اما
درنهایت غرق شــد و به زیر آب رفت امــا ابهامات زیادی
برجای گذاشت؛ از جمله چگونگی برخورد دو کشتی ،دقایق
پرالتهابی که به دریانوردان گذشته است ،دلیل نجات نیافتن
پرسنل و سئوالهای دیگر همچنان در ذهن مردم باقی ماند.
سانچی مشکل رادار داشته است؟

پاسخ کارشناسان به این سوال که آیا سانچی مشکل
رادار داشــته یا نه ،اینطور بود که مســائلی مبنی بر اینکه
نفتکش سانچی رادار یا قایق نجات نداشته خیلی بعید است.
مجهزترین رادارها در سیســتم دریانــوردی فقط میتوانند
هشــدار دهند و هیچ عملیاتی نمیتوانند انجام دهند .یعنی
فقط میتوانند هشــدار دهند که یک کشــتی بیش از حد
مجاز نزدیک شــده اســت .آفیســری که در آن لحظه در

همانطور که ذکر شد ،عکسهایی که از سانچی گرفته
شــد ،حاکی از آن بود که یکی از قایقهای نجات سر جای
خودش نیست .در کشتی کنار هر قایق نجات یک جرثقیل
برای استفاده از قایق ســاخته شده است و عکسها نشان
داده بــود که از یکی از این جرثقیلهــا برای پایین آوردن
قایق استفاده شده اســت ،اما موفق نبودهاند .البته احتمال
منفجر شدن این قایق هم وجود دارد .قایقهای نجاتی که
برای نفتکشها تعبیه میشوند ،بسیار مجهز هستند .سوخت
آنها بنزین است و دستگاههایی دارند که به ماهواره وصل
میشــود و امکان ارسال سیگنال به آنها وجود دارد .یکی
از نگرانیهایی که در روزهای اول وجود داشت ،این بود که
اگر پرسنل سانچی از قایق استفاده کردند ،چرا هیچ سیگنالی
ارسال نمیکنند.
پرسنل سانچی داخل موتورخانه رفته بودند؟

اخباری مبنی بر اینکه پرسنل سانچی داخل موتورخانه
بودند ،وجود داشــت که طبق دستورالعملهای ایمنی صحت
این اخبار رد شد .زیرا دســتورالعملهای ایمنی ،افراد هنگام
آتشســوزی نباید وارد موتورخانه شــوند .اگــر دزد دریایی
وارد کشــتی شــد ،افراد میتوانند وارد موتورخانه شوند ،زیرا
قســمت اعظم موتورخانه زیر ســطح آب قرار دارد .به طور
کلی دیوارهای موتورخانه به صورت عمومیضدآتش هستند.
درهای موتورخانه هم ضد آتش اســت ،امــا آتش نگرفتن
موتورخانه منوط به این است که همه درها بسته باشد.برفرض
مثال هم پرســنل فرار کرده و به داخل موتورخانه رفته باشند
و همه درهای موتورخانه را بســته باشند ،اما در و دیوارهای
موتورخانه هم به میزان مشــخصی مقاومــت در برابر درجه
خاصی از حــرارت و آتش دارد .حتی اگــر در و دیوارها هم
مقاومت کافی را داشته باشند ،افرادی که در موتورخانه هستند
نیاز به هوا دارند .به نظر کارشناســان بعید اســت که آنان به
داخل موتورخانه رفته و محبوس شده باشند.
پیکر دریانوردان  ۲۴بهمن به کشور رسید

پیکــر دریانوردانی که هفتم بهمنماه دبیرخانه کمیته
ویژه رســیدگی به سانحه سانچی ،هویت آنها را مشخص
کــرد و بــه «میــاد آروی»« ،مجید نقیــان» و «محمد
کاووسی» متعلق بود؛ بامداد  ۲۴بهمن ماه به فرودگاه امام
خمینی رسید و مراسم تشییع آنها  ۲۷بهمنماه بعد از نماز
جمعه با حضور جمع کثیری از مردم انجام شد.
علت حادثه مشخص شد

ســرانجام ،بعد از پنج ماه ،سازمان بنادر و دریانوردی

علت اصلی حادثه به وجود آمده برای کشــتی ســانچی را
تغییر مسیر کشتی فلهبر چینی اعالم کرد .در نشست خبری
در تشریح گزارش نهایی سانحه سانچی اعالم شد که پس
از بررسیهای طوالنی مدت ســرانجام کشورهایی که در
بررســی این حادثه حضور دارند ،درنهایت برای ارائه علت
نهایی حادثه به دو گروه تقسیم شدهاند .در این رابطه ایران
به همراه پاناما و بنگالدش به این نظریه رسیدهاند که علت
اصلی این حادثه تغییر مسیر کشتی فله بر چینی کریستال
 ۱۵دقیقه قبل از حادثه بوده اســت.همچنین اعالم شد که
کشــورهای چین و هنگ کنگ به عنوان دیگر کشورهای
حاضر در بررســی این حادثه معتقدند که کشتی سانچی در
این اتفاق به عنوان کشتی راه دهنده حضور داشته که باید
پیش از برخورد با کشتی چینی تغییر مسیر میداده و در این
زمینه کشتی کریستال مقصر نیست.
گزارش نهایی تیم داخلی و بینالمللی غواصی

تیم مشاوران داخلی هم بعد از انجام بررسیهای خود
اعالم کردند با توجه به وضعیت و تغییر شــکل ساختمان
کشتی ســانچی در اثر حرارت و فشــار آب در زمان غرق
شدن ،کاهش ارتفاع ساختمان آن از حدود  ۲۸متر به حدود
 ۱۳متر ،در هم پیچیدگی ساختمان کشتی و ریزش اجزای
داخلی آن ،در همان جلســات و بررسیهای اولیه احتمال
وورد غواص به ســاختمان این کشتی منتفی اعالم شد.با
این وجود ،با توجه به اصرار مدیریت ارشــد شــرکت ملی
نفتکش ایران برای بررســی تمام راهکارهای اعزام غواص
نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی
نفتکش ایران و ثبت شده در پاناما

بوده ،این نفتکش حامل  ۱۳۶هزار تن
میعانات گازی ،به ارزش حدود ۶۰

میلیون دالر بود و باید این میعانات به
شرکتهانوا توتال کره جنوبی تحویل
داده میشد

و جســتوجوی نشانه ای از پیکر شهدا ،در بررسی تصاویر
ثانویه دریافتی برروی ساختمان کشتی و موقعیت و شرایط
آن تمرکز شــد اما محدودیتهای اعزام و ورود غواص اعم
از میزان پیشــروی،مدت زمان غوص در دریا و ...بار دیگر
امکان اعزام غــواص و ورود به داخل ســانچی را رد کرد
بخصوص که منافذ و راههای ورود به کشــتی نیز مسدود
شــده و یا از بین رفته اســت.بر این اساس و طبق بررسی
کلیه تصاویر دریافتی و با لحاظ تمام شرایط و جوانب حادثه
و مدت هشت روزی که ســانچی در آتش با درجه حرارت
بیش از  ۹۰۰درجه ســانتیگراد سوخت و ذوب شدن آن بر
اثر حرارت و فشار ناشی از غرق شدن ،حتی به فرض اعزام
غواص نمیتوان به یافتن نشــانهای از پیکر شهدا امیدوار
بود .به عبارت دیگر در شــرایط فعلی این کشتی ،احتمال
موفقیت در یافتن نشانه ای پیکر شهدای سانچی غیرممکن
اعالم شد.
امکان خارج کردن الشه سانچی

درباره خارج کردن الشه سانچی نیز با توجه به شرایط
ویژه این کشــتی ،وزن آن ،عمــق آب و موقعیت جوی و
جغرافیایــی منطقه و فاصله  ۳۰۰مایلی آن از ســاحل ،به
تجهیزات بسیار پیچیده و پیشرفتهای نیاز است که در حال
حاضــر در دنیا وجود ندارد .شــرکت ملی نفتکش ایران از
زمان سانحه سانچی ،برای مراحل عملیاتی مختلف از جمله
ارزیابی اعزام غواص ،اعزام ربات و تصویربرداری از کشتی
ســانچی حدود  ۴۰میلیون یورو هزینه کرده است.از سوی
دیگــر در نامه مکتوبی که از ســوی اعضای تیم عملیات
شرکت اسمیت به عنوان بهترین شــرکت سالویج در دنیا
به شرکت ملی نفتکش ارســال شده است ،پس از بررسی
همه جانبه و انجام مطالعات تخصصی اعالم شده است که
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امکان انجام عملیات غواصی برای تفحص و یا باال کشیدن
الشــه کشتی سانچی وجود ندارد.در این نامه آمده است :از
روی تجربه و دانش کســب شده از دهها عملیات استخراج
شناورهای غرق شده ،به نظر ما امکان خارج کردن نفتکش
سانچی وجود ندارد .عمق و وضعیتی که نفتکش غرق شده
ســانچی در آن قرار دارد و جایگاه بــه خصوص آن ،مدل
کشتی و شرایط ویژه آن در اثر نوع حادثه عواملی هستند که
مانع بیرون کشیدن این کشتی از عمق آب میشوند.مجموع
وزن قسمت انتهایی ســانچی باید دقیق اندازه گیری شود
که به نظر میرسد با در نظر گرفتن محدوده قوانین ایمنی
الزم حداقــل حدود  ۲۲.۰۰۰الی  ۲۵.۰۰۰تن باشــد .برای
باال کشیدن این مقدار عظمت حجم سازه سانچی به علت
استحکام ساختاری ،هیچگونه تجهیزات باالبری فع ً
ال وجود
ندارد که قادر به انجام چنین عملیاتی باشد .بیش از هزاران
ســاعت غواصی برای خارج کردن این عظمت حجم سازه
ســانچی مورد نیاز خواهد بود .در چنین عمقی برای بیرون
کشــیدن هرگونه کشتی غرق شدهایی آن هم با این حجم
عظیم و پیچیده ،ریســک هرگونه عملیات به حدی خواهد
بود که به عقیده ما غیر قابل قبول است.
دریافت خسارت سانچی از چینیها

درنهایت اینطور اعالم شــد که بخشــی از بیمه بدنه
شناور ســانچی داخلی و بخشی هم خارجی بوده که چون
چینیها مقصر حادثه بودند ،دریافت این خســارت بازیافت
هم دارد.بر این اساس گفته شد درصدی از بیمه بدنه سانچی
در ایران و درصدی هم در خارج از کشــور فراهم شده بود
که در اینجا چون کشــتی چینی درصد زیادی در تصادف با
سانچی مقصر بود این دریافت خسارت از آنجا هم بازیافت
دارد .بانک مرکــزی برای پرداخت بیمههای خارجی حواله
ارزی صادر میکند و این ارز از سامانه نیما تامین میشود .در
مورد دریافت خسارت سانچی هم گفته شد خدمات دریافت
این خسارت به صورت ارزی انجام خواهد شد.اما این کشتی
به لحاظ بیمه مســئولیت در ایران بیمه نشده است ،چراکه
هزینه آن بســیار باالست و احتمال داشت کنوانسیونهای
دریایی به خاطر حادثه سانچی تغییر کنند .اما بخشی از بیمه
بدنه این شناور در ایران بیمه شده بود و هرچند چون کشتی
چینی مقصر حادثه بوده از آن محل هم پوشــش بیمهای
وجود داشت.
بیمه سانچی به کجا رسید؟

بر این اســاس حدود  ۳۰درصد از بیمهنامه سانچی
توسط شــرکتهای بیمه داخلی پوشش داده شد که ۲۰
درصد از آن از ســوی بیمه البــرز و  ۱۰درصد آن هم از
طــرف بیمه ملت بوده ،از این  ۳۰درصد هم  ۵۰درصد آن
توسط بیمه مرکزی پوشــش اتکایی داشته است.با توجه
به اینکه ارزش نفتکش ســانچی حــدود  ۳۲میلیون دالر
برآورد شده اســت ،پرداخت حدود  ۱۰میلیون دالر از این
خسارت بر عهده شــرکتهای بیمه ایرانی بود که از این
رقم پنج میلیون دالر ســهم دو شرکت بیمه البرز و ملت
و پنج میلیون دالر هم ســهم بیمه مرکزی میشــود۷۰.
درصد مابقی پوشش بیمهنامه سانچی متعلق به یک کلوپ
بیمهای بینالمللی اســت که توسط  ۱۱شرکت خارجی به
رهبری شــرکت بیمه نروژی  SKULDبیمه شده است.
این کلوپ بیمهای که بــرای جلوگیری از ضرر مالکان و
ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی تاسیس شده است که
اصطالحا به کلوپهای  P&Iمعروف هستند .با این حال
این نوع بیمه شامل خسارتهای معمولی نیست و مواردی
نظیر خســارتهای وارد شــده به محیط زیست همچون
آلودگیهــای نفتی و خســارتهای وارده به محمولهها و
کشتیهای دیگر را شامل میشود.
و ماجرای سانچی همچنان ادامه دارد

البته ماجرای ســانچی تمام نشــده و از سال گذشته
تاکنون حواشی درباره آن ادامه دارد تاجایی که حتی احتمال
گروگانگیری کارکنان ســانچی و زنده ماندن افراد پس از
برخی تماسهای مشــکوک به خانواده این عزیزان مطرح
شــد و این در حالی است که مسووالن کشور این مساله را
منبع :ايسنا
بهطور کامل رد کردهاند.
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بهداشت و
درمان

شنبه  21دی ماه 1398
شماره 706
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گفتمان
پرستار نمونه بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق:

بهترین سالهای کاریم خدمت به خانواده
صنعت نفت بود

پرســتاری تنها انتخاب یک رشــته و شغل نیست ،انتخاب مهر و
مهربانی است .انتخاب شیوه پروانگی است .وقتی قرار است ثانیههایت
را با ثانیههای دردناک بیماری گره بزنی تا اندکی ازدردهایش را تسکین
بخشی .احمد شجیعی کارشناس پرستاری و دکترای فیزیولوژی ورزشی،
 55بهار از عمر را پشــت ســر گذاشــته و نزدیک به  30سال است که
جامه سپید پرســتاری را بر تن کرده و خالصانه به خانواده صنعت نفت
خدمت میکند ،گفتگویی داشــتیم با ایشــان که از نظرمیگذرد :از چه
زمانی به جمع خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت پیوستید؟از مهرماه
سال ۱۳۶۹همکاریم را با بهداشت و درمان صنعت نفت آغاز کرده ام و در
طی این سالها در منطقه سرخس و خانگیران به عنوان پرستار اورژانس،
پرستار ارشــد ،مسوول اورژانس درمانگاه صنعت نفت سرخس ،مسوول
آموزش و روابط عمومیو مدیر داخلی مرکز درمانی صنعت نفت سرخس
خدمت کرده ام و در حال حاضر نیز پرســتار ارشــد و جانشین مسوول
بهداری خانگیران هستم.
 با چه انگیزه و هدفی رشته پرستاری را انتخاب کردید؟

پرستاری جزو رشتههای انتخابی من در زمان کنکور بود اما بعد از
قبولی در این رشته خواب پسرعموی شهیدم رو دیدم که با هم در آسمان
پرواز میکردیم و یک دســتم کتاب شده بود .از روحانی تعبیر پرسیدم.
گفت«:درســی میخوانی؟» گفتم« :بله» گفت «:کتاب اشاره به همین
است با این رشته تو به رستگاری خواهی رسید ».باور نمیکردم .تا اینکه
در جمع بسیج دانشجویان پرستاری به مجروحین عملیات والفجر  ۸شبانه
روزی خدمت کردیم و دو ســال سربازی ام در دوران جنگ و خدمت به
رزمندگان اسالم گذشت و دعای بیماران را بعد از خوب شدن میشنیدم،
باورم شد که فالح و رستگاری در خدمت به مردم هست.
 چه تعریفی از جایگاه پرســتاری در کشور دارید؟ آیا در جایگاه مطلوب

و واقعی خود قرار دارد؟

جایگاه پرستاری در کشور ،مطلوب اما واقعی نیست .از بعد انسانی
خدمت به مردم است ،اما از بعد کاری و قانونی جای علم و کار در رشته
پرستاری بهم ریخته است .گاهی فکر میکنی خواندن آن همه مطالب
علمیبیهوده بوده ،چون گاهی ممکن است چیزی که از تو خواسته شود
که خارج از آن چارچوب علمیاست که فراگرفته ای .به نظرمن مرزهای
رشته پرســتاری در عمل گنگ و بهم ریخته است و پرستاران در عین
داشتن تجربیات و اطالعت زیاد عمال هیچ استقاللی نه در محیط کار و
حتی در جامعه نیز ندارند.
 به نظر شما یک پرستار باید دارای چه خصایصی باشد؟

خصوصیات یک پرستار بسیار سخت است و کار هر کسی نیست.
گذشت ،ایمان ،ایثار ،وجدان ،وفاداری ،رازداری ،دلسوزی ،مهربانی ،صبور
و باحوصله بودن ،حس همکاری زیاد ،ســامتی ذهن و روان و آمادگی
جســمانی همگی از جمله خصایصی اســت که یک پرستار باید به آن
آراسته باشد.
 پرستار بودن در صنعت نفت به عنوان چرخ صنعت کشور چه حساسیتها

و چه مسوولیتهایی در پی دارد؟

به نظر من یکی از مهمترین واحدهای غیر درگیر یا بهتر بگوییم
نیمه درگیر در کارهای عملیاتی صنعت نفت ،بهداشت و درمان است .ما
در بسیاری از عملیاتها از ابتدا تا انتها یک چسب زخم ساده هم استفاده
نکرده ایم ،اما به گفته خود همکاران گاز یا نفت ،همین که آمبوالنس و
پرستار را کنار خود میبینند ،با آرمش خاطر به انجام فعالیتهای سخت
و خطیر خود میپردازند .و این امر مســوولیت ما را در خدمت رسانی به
این عزیزان که چرخ صنعت کشور به دست توانایشان میچرخد ،بیشتر
میکند.

اولیننشستمشترکروسای HSEمنطقهپارسجنوبیو
جمبابهداشتودرمانصنعتنفتبوشهر

گفتمان

جلسـه مشـترک روسـای  HSEمنطقه پارس
جنوبـی و جـم بـا روسـای بهداشـت و درمـان
صنعت نفت بوشـهر و خـارک و دکتـر دارابی قائم
مقام دانشـگاه علوم پزشـکی بوشـهر به میزبانی
بهداشـت و درمان صنعت نفت بوشـهر در سـالن
کنفرانـس بیمارسـتان توحیـد جم برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومیبهداشـت و
درمـان صنعت نفت بوشـهر،در ابتـدا دکتر مالکی
رئیـس ایـن مجموعه ضمـن عرض خوشـامد به
مسـئولین HSEهـای منطقـه گفـت :اولویـت
وزارت نفـت ،بهرهمنـدی از منابع انسـانی سـالم
بـا بهـرهوری بـاال بـوده و سـازمان بهداشـت و
درمـان صنعـت نفت صیانـت از سلامت نیروی
انسـانی و ارتقـاء آن را در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا
امـور  ،HSEوظیفـه خـود میدانـد.
دکتـر مالکـی اقدامـات سلامت محـور در
حـوزه طب صنعتـی و بحران و تعامـل حداکثری
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت بـا واحدهـای
 HSEدر منطقـه را حائـز اهمیـت دانسـت.
وی گفت:برای رسـیدن به اهداف مشـترک
بایـد برنامههـای مـدون داشـته باشـیم و سـطح
تعامـل HSEهـا بـا بهداشـت و درمـان را بـاال
ببریـم و قطعـا دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر
نیـز در ایـن راه پشـتیبان علمیمـا خواهـد بـود.
دکتـر مالکـی افـزود :از آیتمهـای طـب
کار بررسـی ( job fitnessتناسـب افـراد بـا
شـغل آنهـا) ،غربالگـری بیماریهـا و بررسـی
hazardهـای منطقـه میباشـد .بایـد بـه
سلامت کارکنـان صنعـت نفـت توجه بیشـتری
شـود و اقداماتـی ماننـد بهبـود  Life styleیعنی
برنامههایـی بـرای اصلاح شـیوه زندگـی جـزو
اصـول اولیـه سلامتی اسـت.
رئیـس بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت
بوشـهر و خـارگ گفت:مـا مجوزهـای قانونـی
معاینـات سلامت را از دانشـگاه در اختیـار داریم
و بـرای پیشـبرد اهدافمـان بایـد بـه کمـک
مدیـران منطقـه بـرای تمرکـز معاینـات در یک
محـل و تجمیـع منابـع اقدام نمائیـم .در این راه
مدیـران شـرکتها هم بایـد از ابزراهـای مدیریتی
خـود اسـتفاده نمایند.
در ادامـه ،پنـل تخصصـی پزشـکان
متخصـص طـب کار شـامل دکتـر سـعید لطفی،
دکتـر کیـوان کرمیفر،دکتـر ایـرج جامـه بزرگی
و همچنیـن دکتـر نصرآبـادی و دکتـر مالکـی
تشـکیل شـد.

در ایـن پنـل ابتـدا دکتـر جامـه بزرگـی در
مـورد تعاریـف اولیـه سلامت و مفاهیـم پایـه
همچـون سلامت عمومی(GBDبـار جهانـی
بیماریهـا ) توضیحاتـی ارائـه نمـود و بـه ارتبـاط
تنگاتنـگ HSEها با بهداشـت و درمـان صنعت
نفـت تاکیـد کـرد و گفت :ان شـااهلل بـا برگزاری
ایـن نشسـتها بـه راهکارهای عملی کـه نتیجه
بخش باشـد برسـیم.
سـپس دکتـر لطفـی رئیـس طـب کار
بهداشـت و درمـان صنعـت نفـت بوشـهر گفت:
بـا توجـه بـه اهمیـت میـزان مواجهـه بـا عوامل
زیان آور شـغلی،تکمیل صحیـح فرمهای معرفی
شـاغلین بـرای معاینـات سلامت کـه توسـط
امـور  HSEشـرکتها تهیـه و تکمیـل میگـردد
یکـی از مهمتریـن راهنماهـای تیم سلامت کار
در معاینـات شـغلی و  job fitnessمحسـوب
میگـردد و بـا توجه به شـیوع بـاالی بیماریهای
مزمـن غیـر واگیـر و شـغلی یکـی از اهـدف مـا
پیگیـری ایـن بیماریهـا بـا هـدف کنتـرل آنهـا
میباشـد.
دکتـر لطفی همچنیـن افزود :اطلاع کافی
از نقشـه کلـی hazardهای منطقـه میتواند به
مـا در اشـراف کامـل و جامع به شـرایط شـغلی
کارکنـان و شـرایط بهداشـتی آنها کمـک نماید.
سـپس دکتـر کرمیفر مسـئول فنـی مرکز
تخصصـی طـب کار پارس در بهداشـت و درمان

صنعـت نفـت بوشـهر بـه  3هـدف اصلـی طـب
صنعتـی اشـاره کـرد کـه شـامل انجـام معاینات
اسـتخدامیبرای احـراز صالحیـت فـرد بـرای
انجـام یـک شـغل،معاینات دوره ای و fitness
 for workمیباشـد.
وی گفـت :اقدامـات بهداشـتی محیـط کار
جـزء الینفـک ارتقـاء سلامت میباشـد .در این
راسـتا تمامیواحدهـای  HSEهمچنیـن بـرای
کشـف بیماریهـای شـغلی و غیـر شـغلی در
مراحـل اولیـه و بـا تشـکیل یـک تیـم کاری بـا
واحدهـای طـب صنعتـی میتواننـد برنامه ریزی
هدفمنـدی بـرای کاهـش بیماریهـا و عـوارض
شـغلی داشـته باشـند .از طرف دیگـر غربالگری
بیماریهـا نیـز برای تمـام بیماریها نیسـت و طب
صنعتـی هرگونـه بیمـاری را نمیتواند شناسـایی
کنـد .ولـی بـا برخی بیماریهـا و ویژگیهـای الزم
بـرای غرالگـری را دارنـد کـه طـب صنعتـی
براسـاس موازیـن علمیمعتبـر در ایـن زمینـه
عمـل مینمایـد.
در ادامـه دکتـر نصرآبـادی رئیـس دارو و
درمـان بهداشـت و درمـان صنعـت نفت بوشـهر
بـا بیـان تجربه ای واقعـی از وقوع یـک اختالل
در سلامتی شـاغلین در یکـی از مناطـق ویـژه
کشـور پرداختنـد کـه میرفـت تا تبدیـل به یک
معضـل و یا بحـران در منطقه شـود.ولی مداخله
تخصصـی طـب صنعتـی و تعامـل ویژه بـا امور

شــما در این سالهای خدمت در منطقه محرومیمانند سرخس ماندگار

شده اید.

سالهای خدمتم در شهرستان سرخس جزو بهترین سالهای زندگی
من بود .مردمیدوست داشتنی و خونگرم که افتخار میکنم که بهترین
سالهای عمرم را در خدمت آنها بوده ام.
در طی این ســالها حتما خاطرات زیادی از شــغل شریفتان دارید لطفا

بعضی از این خاطرات را برای ما تعریف کنید؟

کار ما پر از خاطرات تلخ و شیرین است ،مرگ و زندگی آمیخته با
کار ما است .تقریبا همه اش خاطره است به خصوص لحظاتی که زندگی
ای را احیا میکردیم.
به یاد دارم کودکی از طبقه دوم سقوط کرده بود ،اقدامات و نجات
اولیــه این کودک را انجام دادیم و بعد با آمبوالنس به مشــهد منتقلش
کردیم و برخالف انتظار دیگران حتی پدر و مادرش زنده ماند .سالها بعد
که بزرگ شده بود با من رفیق شده بود و هر بار که من را میدید تشکر
میکرد ،خیلی لذت بخش بود.
همکاری که با موتور تصادف کرده بود و بعلت شکستگی جمجمه
در کما بود را داشتیم با آمبوالنس به مشهد انتقال میدادیم ،نزدیکیهای
مشــهد آرام آرام به هوش آمد و اولین کلماتــی که به زبان آورد یا امام
رضا بود و...
اما یک بار در یکی از شــرکتهای خصوصی در مشهد ،کارم افتاد
دســت آقای جوانی که مسوول حســابداری آنجا بود .طبق معمول بعد
سالم و احوالپرسی مشکلم را مطرح کرده و منتطر پاسخ آن بودم .متوجه
شدم ایشــان به من میخندند ،تعجب کردم چه اتفاقی افتاده ،اشتباهی
از من ســر زده یا درخواستم خنده دار اســت تا خواستم حرفی بزنم از
من پرسید« :منو میشناسی؟» گفتم« :خیر» گفت« :من فرزند یکی از
کارکنان پاالیشگاه هستم که در کودکی خیلی به من آمپول زدید .و یک
بار که حالم خیلی بد بود بعد از اینکه آمپول زدید کلی سرتون داد زدم و
باهاتون دعوا کردم و شــما فقط به من میخندیدید ».برام جالب بود .اما
جالب تر این بود که مســوول محترم حسابداری در کمال ناباوری گفت
که کاری از دســتم برای شما بر نمیآید .خندیدم و گفتم« :حاال بعد از
این همه ســال من باید داد بزنم و با شمادعوا کنم؟» هردو خندیدیم و
خداحافظی کردم و رفتم.

 HSEو مدیـران شـرکتها در آن زمـان باعـث
کنتـرل کامـل بحـران گردید.
وی در همیـن راسـتا مشـارکت نیروهـای
تخصصـی واحـد سلامت کار در کارگروههـای
کمیتـه سلامت شـرکتهای نفـت،گاز
وپتروشـیمیمنطقه پـارس جنوبـی و جـم را
الزم دانسـت و گفـت :وجـود جلسـات مشـترک
حتـی به صـورت فصلـی میتوانـد باعـث تبادل
اطالعـات و همفکری در مـواردی همچون چاره
جویـی جهـت بهبـود افـراد پرخطر،آموزشـهای
تخصصـی طـب کار و ...گـردد.
پـس از آن دکتـر دارابـی قائـم مقـام
دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر وظایـف ذاتـی
دانشـگاه علوم پزشـکی را ارتقاء سلامت جامعه
عنـوان کـرد و گفـت :هـدف دانشـگاه علـوم
پزشـکی بوشـهر ایجـاد تعاملات در راسـتای
حفـظ و ارتقـاء سلامت کارکنـان عزیـز صنعت
نفـت میباشـد کـه بـا توجـه بـه وجـود صنایـع
بـزرگ و ارزشـمند در بوشـهر مجـوز پذیـرش
دانشـجو در مقطـع کارشناسـی ارشـد را گرفتـه
ایـم و خـدارا شـکر کسـب مقـام اول در علـوم
زیسـت فنـاوری دریایـی نیـز نصیـب دانشـگاه
علـوم پزشـکی بوشـهر گردیـده اسـت .ایشـان
در ادامـه صحبـت خـود ،خواهـان هـم اندیشـی
دانشـگاههای قطـب بـا همراهی مدیـران HSE
صنایـع منطقـه گردیـده انـد.
دکتـر امیـدوار عضو هیـات علمیدانشـگاه
در رشـته بهداشـت حرفـه ای دیدگاههـای
دانشـگاه در حـوزه پژوهـش در صنعـت را مطرح
و راهکارهـای همـکاری نزدیـک دانشـگاه بـا
صنعـت را ارائـه نمودند.بـه ویـژه از شـروع بکار
پژوهشـکده علـوم زیسـت پزشـکی خلیجفـارس
خبـر دادنـد کـه میتوانـد اجـرای بسـیاری از
طرحهـای پژوهشـی را بـه عهـده بگیـرد و یـا
مشـاوره دهـد.
مهنـدس بلکامـه کارشـناس مسـئول
بهداشـت حرفـه ای در معاونـت بهداشـتی
دانشـگاه علوم پزشـکی بوشـهر و همچنین خانم
مهنـدس افشـار کارشـناس معاونـت بهداشـتی
دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر نیـز در مـورد
نحـوه انجـام کنتـرل و نظـارت بـر معاینـات
سلامت شـغلی در سـطح اسـتان ،ثبت معاینات
دوره ای و ...در سـامانه دانشـگاه و مشـکالت
پیرامـون تطابـق بـا محیـط کار صحبـت
نمودند.

ارائه خدمات تخصص طب اورژانس در بیمارستان صنعت نفت جزیره خارگ
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشــهر
و خــارگ گفت :در حال پیگیری هســتیم با کســب
مجوزهای الزم خدمات تخصصی طب اورژانس را در
بیمارستان خلیجفارس جزیره را داشته باشیم.
دکتر وحید مالکی در گفتوگو با خبرنگار خارگ
نیوز ضمن تبریک والدت حضرت زینب کبری (س)
و تبریک روز پرســتار اظهار داشت :حضور متخصص
طب اورژانس موجب آرامش فکری برای شــهروندان
خواهد شد.

وی تصریح کرد :در حال حاضر خدمات بهداشتی
اولیه با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر در
سطح جزیره در حال ارائه است ولی برای ارائه خدمات
بیشتر برای جمعیت بیشتر باید ابالغیه از وزارت نفت
داشته باشیم.
مالکی افزود :به دلیل محدودیتهای دسترسی
که در جزیره خارگ به مناطق مختلف وجود دارد الزم
است خدمات جامع اورژانس در این جزیره ارائه شود.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر و

خارگ گفت :در ســطحبندی خدمات درمانی ســطح
یک ،دو و ســه داریم که جزیره خارگ شــامل سطح
خدمات یک درمانی میشــود یعنی مــا باید بتوانیم
خدمــات اورژانس و ســرپایی را در این جزیره انجام
بدهیم.
وی تصریــح کرد :خدمات فــوق تخصصی نیز
طبق نظام ارجاع وزارت بهداشت باید ارجاع به مراکز
بهداشتی و درمانی استان داشته باشیم.
مالکی افزود :طبیعت ًا برای سختی دسترسی یکی

از مواردی کمککننده بحث امداد هوایی و اســتفاده
از بالگرد اســت که در این خصوص برنامهریزی الزم
با دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر و ســازمان تأمین
اجتماعی خواهیم داشــت تا کمکرسانی در منطقه از
طریق هوایی داشته باشیم.
رئیس بهداشــت و درمان صنعت نفت بوشهر و
خارگ خاطرنشــان کرد :در حال حاضر دانشگاه علوم
پزشــکی بوشهر با یک فروند بالگرد خدماترسانی در
سطح استان را عهدهدار است و خدمترسانی میکند

گزارش
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آرامش و امنیت که الزمه کار سربازان اقتصادی است را مدیون سردارانی چون شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم؛

پیامهای تسلیت مدیران صنعت پتروشیمیبه مناسبت شهادت سردار دلها ،سپهبد قاسم سلیمانی

مدیران صنعت پتروشیمیبه مناسبت شهادت سردار دلها ،سپهبد قاسم سلیمانی پیامهای جداگانه تسلیت صادر کردند .آنچه در پی میآید پیامهای تسلیت مدیران ارشد صنعت پتروشیمیاست که از نظر خوانندگان گرامیمیگذرد.

پیام تسلیت مدیر عامل پتروشیمیایالم
ـــه أَ ْم َواتًا ۚ
ِيل اللَّ ِ
ِين ُقتِ ُلوا فِي َسب ِ
َو َل ت َْح َس َب َّن الَّذ َ
ُ
بَ ْل أَ ْح َيا ٌء عِن َد َربِّ ِه ْم ُي ْر َزقون
مهنــدس تقیپــور ،مدیــر عامــل شــرکت
پتروشــیمیایالم در پی شهادت مظلومانه و جانگداز
ســردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی پیام تسلیتی
به شرح ذیل صادر کرد.
در این پیام آمده است:
شهادت مظلومانه سردار ســرافراز اسالم و ایران و سردار جبهههای حق
علیه باطل ،حاج قاســم ســلیمانی موجب تاثر ،تاســف و اندوه فراوان گردید.
اینجانب شــهادت این الگوی اخالق و اسوه شــجاعت و انسانیت را به محضر
رهبر معظم انقالب ،یاران و همرزمانش در ســپاه پاســداران انقالب اسالمیو
عموم هموطنان تســلیت میگویم .از خداوند متعال برای سردار فداکار اسالم
شــهید ســلیمانی علو درجات و برای خانواده معزز و بازماندگان ایشان صبر و
اجر مسالت دارم.
شاپور تقیپور
مدیر عامل پتروشیمیایالم

پیام تسلیت مدیر عامل پتروشیمیخوزستان

مدیر عامل پتروشیمیخوزستان در پیامیشهادت سردار سرافراز اسالم سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الص ْم َصا ِم َو َف َّ
الس َ
ال ِق الْ َها ِم...
ال ُم َعلَى َصاح ِ
ِب َّ
َّ
ســام بر موالیی که برای گرفتن انتقام دلهای شکســته برخواهد خاست و با شمشیر عدالت گسترش
دودمان ظالمان را بر باد خواهد داد.شــهادت سردار رشيد سپاه اسالم ،ســپهبد شهيد حاج قاسم سليماني را به
پيشگاه حضرت ولي عصر(عج) ،رهبرمعظم انقالب ،خانواده معظم شهدا ،و ملت بزرگ ايران تسليت عرض مي
نماييم و برخود واجب میدانم از طرف خود و تمامیکارکنان شــرکت پتروشیمیخوزستان شهادت جانسوز این سردار پرافتخار را که بی
شک مالک اشتر انقالب اسالمیبود به خانواده ایشان تسلیت بگویم .بی شک ایران پر افتخار ما آرامش و آسایش خود را مدیون خون این
فرزند برومند میداند که عمر ،زندگی و جوانی خود را در راه پاسداری از کشور و آرمانها و ارزشهای الهی و انقالبی این مرز و بوم کرده
است.امیدوارم بتوانیم در ظل رهنمودهای مقام معظم رهبری ،راهرو راستیم و وارث ثابت قدم راه و سلک آن شهید مجاهد باشیم/انشااهلل
ون..
إِنَّا م َِن الْ ُم ْج ِرم َ
ِين ُم ْن َتق ُِم َ

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

ــدوا َّ َ
ٌ
الل َعلَی ِه ۖ
ِنین ِر
جــال َص َدقوا ما عا َه ُ
المؤم َ
م َِن ُ
ِنهم َمن َین َتظِ ُر ۖ َوما بَدَّلوا ت ً
َبدیل
َحب ُه َوم ُ
َفم ُ
ِنهم َمن قَضىٰ ن َ
رب الشهداء
بسم ّ
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بزرگمردی
در تاریــخ معاصر ایران بود که تمــام عمر خود را صرف
مجاهــدت در راه خدا ،ســربازی والیــت و حفظ امنیت
ایــران عزیزمان کرد و در نهایت هم بــه آنچه لیاقت و
اســتحقاقش را داشــت رســید و در اوج صالبت و محبوبیت ،به خیل عظیم یاران
شهیدش پیوست .سردار شهید سلیمانی عمری را صرف مجاهدت در راه حفظ امنیت
و یکپارچگی ایران اسالمیکرد و امنیت امروز کشور در یکی از مهمترین نقاط جهان
مدیون زحمات و مجاهدتهای ایشــان است .بدون شک با شهادت این مجاهد فی
ســبیل اهلل ،راه و نام و یاد او پرصالبتتر از همیشه ادامه خواهد یافت .اینجانب به
نمایندگی از همه کارکنان شــرکت ره آوران فنون پتروشــیمی ،شهادت سردار حاج
قاسم سلیمانی را به پیشگاه مبارک حضرت صاحب الزمان(عج) ،رهبر معظم انقالب،
خانواده معزز این شــهید گرانقدر ،ملت شــریف ایران و همه مجاهدان و همرزمان
ایشــان در محور مقاومت ،تبریک و تسلیت عرض نموده و برای روح بزرگ ،پاک و
مطهر ایشان علو درجات الهی را مسالت دارم.

نوید نادرپور

مدیر عامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

پیام تسلیت مدیرعامل پتروشیمیشهید تندگویان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت سردار سرافراز سپهبد پاسدار حاج قاسم
سلیمانی رضوان اهلل علیه خســارت جبران ناپذیری
برای همه آزادی خواهان جهان اســت .ما سربازان
جبهه اقتصادی کشــور آرامــش و امنیت داخل که
الزمه کار سربازان اقتصادی است را مدیون سردارانی
چون شــهید حاج قاسم سلیمانی هستیم و با برآورده
شــدن آرزوی دیرینه شهید قاسم سلیمانی که همانا شهادت در راه امنیت ایران
اســامیبود با دلی آکنده از غم و اندوه ایمان داریم این بیرق به دست جوانانی
که در مکتب اباعبداهلل مشق عشق کرده اند برافراشته خواهد ماند و ما سربازان
جبهه اقتصادی کشــور این روزا با انگیزه مضاعف خدمت خواهیم کرد .شهادت
سردار مجاهد حاج قاسم سلیمانی عزیز به دست جنایتکاران متجاوز به منطقه،
گرچه این شهید واالمقام را به مقصد مطلوب خود که «شهادت در راه خدا» بود
رســاند ،ولی همه آزادی خواهان جهان را داغدار کرد .برای روح بزرگ و مطهر
او عل ّو درجات و برای بازماندگان مع ّزز و همه همرزمان و همه دوستداران او از
درگاه خداوند متعال صبر جمیل و ادامه راه او را مسألت داریم.

سید رضا قاسمیشهری

مدیر عامل پتروشیمیشهید تندگویان

پیام تسلیت مدیرعامل پتروشیمیکارون

جال َص َدقوا ما عا َه ُدوا َّ َ
ِنین ِر ٌ
الل َعلَی ِه
المؤم َ
م َ
ِــن ُ
ِنهم َمن َین َتظِ ُر ۖ َوما بَدَّلوا
م
و
َحب ُه َ ُ
ۖ َفم ُ
ِنهــم َمن قَضىٰ ن َ
ت ً
َبدیل
شــهادت مظلومانه ســردار ســرافراز اسالم و
سرباز والیت و یاور امت ،حاج قاسم سلیمانی موجب
تاسف و حســرت عمیق شد .حاج قاسم سلیمانی که
از یــادگاران دوران دفاع مقدس بود ،با اخالصی کم
نظیر و مجاهدت شــجاعانه در جبهههای حق علیه باطل به دفاع از کیان این
ســرزمین الهی و امنیت مردم ایران پرداخت و پس از ســالها مبارزه و حضور
در خط مقدم مبارزه با داعش و تروریستهای منطقه ،در پی حمله جنایتکارانه
تروریســم دولتی امریکایی به یاران شــهیدش پیوست .ذرات مطهر خون پاک
او جان تازهای به انســجام ملی و مقاومت اسالمیخواهد داد .اینجانب شهادت
این الگوی مجسم اخالص ،شجاعت و انسانیت را به محضر حضرت ولی عصر
روحــی و ارواحنا فداه ،رهبر معظم انقالب (مد ظله العالی) ،یاران و همرزمانش
و کلیــه همکاران تبریک و تســلیت میگویم .از خداوند متعال برای ســردار
محبوبمان شــهید سلیمانی علو درجات و همنشــینی با سرور و ساالر شهیدان
حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) و برای خانواده معزز و بازماندگان او صبر و اجر
مسالت دارم.
علیرضا صدیقی زاده

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمیسرمایه گذاری ایرانیان

در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند ،بعضی پیمان خود را به آخر بردند(و
در راه او شربت شهادت نوشیدند )و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیل در عهد و پی ان خود ندادند.
سوره مبارکه االحزاب آیه ۲۳
شهادت جانسوز سردار رشید اسالم ،سرباز والیت و رهبری ،سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده سپاه قدس ایران،
همرزم شــهیدش ابومهدی المهندس و جمعی از ســربازان اسالم در حمله تروریستی و ددمنشــانه نیروهای یاغی و تروریست
آمریکای جنایتکار را محضر آقا امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبری ،خانوادههای شــهدای مدافع حرم ،بیت شــریف ایشــان و
مســلمانان مظلوم ایران و عراق تســلیت و تعزیت عرض مینمایم .شهید حاج قاسم ســلیمانی بزرگمردی در تاریخ معاصر ایران بود .او در اوج صالبت و
محبوبیت ،به خیل عظیم یاران شهیدش پیوست .انقالب اسالمیبه خون شهدای سرافراز خود ،استوار است و شهادت سردار سلیمانی و یارانش ،این استواری
را دوچندان خواهد کرد .ســردار شــهید سلیمانی عمری را صرف مجاهدت در راه حفظ امنیت و یکپارچگی ایران اسالمیکرد .امنیت امروز کشور در یکی از
مهمترین نقاط جهان مدیون زحمات و مجاهدتهای شــهید ســردار سلیمانی است .با شــهادت این مجاهد فی سبیل اهلل ،راه و نام و یاد او پرصالبتتر از
همیشه ادامه خواهد یافت و شهد شیرین شهادت گوارای وجودت باد .برای آن سردار سرفراز و اسطوره بی بدیل از درگاه خداوند منان همنشینی با سیدالشهدا
(ع) و حشر با اولیای الهی مسئلت دارم .دوستان تو در پترول در میدان جنگ ناجوانمردانه اقتصادی دشمنان اسالم و انقالب و نظام جمهوری اسالمیحضور
داشته و انشااهلل با قدرت تمام به ساختن ادامه خواهند داد.

رسول اشرف زاده

مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمیسرمایه گذاری ایرانیان

دلنوشته مدیرعامل پتروشیمیجم در فراق سردار رشید اسالم

روز جمعه بدترین خبرممکن را شــنیدیم .حاج قاسم ســلیمانی ،یادگارکم نظیر و محبوب هشت سال دفاع مقدس هم
هدف قرارگرفت وبه پیرومرادش وهمچنین یاران شهیدش پیوست!
باورش ســخت وثقیل بودهمه شدیم اشک ،ماتم وحسرت برای این ســرمایه عظیم اجتماعی وملی! به یاد این زمزمه
معروف خودش افتادم :یاران همه رفتند افســوس که جا مانده منم...پیر ره آمد وطریق رفتن اموخت...آنکه نارفته وجا مانده
منم! عاشــق بود ومصداق عینی شــهدای زنده ،با روحی آرام هرچند نهادی بی قرار که در قامت افتخارملی با مدیریت دل،
قلبها را سرداری میکرد ،وجودش آرامش خاطر برای ایران ومنطقه .نشانه قابل اتکا برای مردمش ،بواسطه ارتفاعی که گرفته
بود افتخارســربازی وطن را ازآن خود کرده بود ومحبوب قلبها که مرزهای جغرافیایی را هم درنوردیده بود .محبوبیت فرامرزی او خار چشــم بدخواهان
این مرزوبوم بود .دشــمنانش با شــلیک به او دریایی از نفرت را درمیان مردم برای خود آفریدند .بدون تردید حاج قاسم قصه پرافتخاروقابل رجوع برای
فرزندانمان ونســلهای آتی این مرزوبوم خواهد بود وشهادتش این اثربخشی را جاودانه ترکرد.ما نیزشهادتش را تبریک وتسلیت میگوئیم ویاد وخاطره
اورا ارج مینهیم .از خداوند متعال محشــور شدنش را با ساالرشهیدان ابا عبداهلل الحســین مسئلت میکنیم .اما آنچه برای ما درعرصه کارآفرینی مهم
اســت باید با اراده ایی محکم واستوار تولید قدرتمندانه را راســخ ترپی بگیریم وجریان خلق ارزش وثروت را برای مردم خود رقم زنیم واین بزرگترین
پاسداشت برای روح بلند وملکوتی حاج قاسمهاست .ما در پتروشیمیجم همه با هم برهمان عهد خود باقی و قافله کار وتالش و رونق تولید را مصمم
ترادامه میدهیم .ان شاء اهلل.

محمدرضا سعیدی
مدیرعامل پتروشیمیجم
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South Pars Marked with Iranian
Manufacturers

The remaining platforms
of phases 13, 14 and 22-24
of the giant offshore South
Pars gas field are set to become operational by the end
of the current calendar year
in March 2020. That would
bring gas recovery capacity
in South Pars, which Iran
shares with Qatar, to 680
mcm/d from the current 630
mcm/d.
Ali Afarideh Qiasi, director of project planning and
control at Pars Oil and Gas
Company (POGC), said the
platforms and offshore pipelines of all South Pars phases, except for SP11, would
have become operational
by the end of the current
calendar year (20 March
2019).He added that Iranian
contractors and manufacturers have achieved good
capacity throughout the
implementation of South
Pars development phases,
registering “brands” in some
sectors.Afarideh said each
conventional phase of South
Pars would involve two
1bcf or five 500mcf platforms. He added: “Of a total
twelve 500mcf platforms in
SP13, SP14 and SP22-24,
two platforms have been
built by ISOCO in Bandar
Abbas Yard and 10 others at
SADRA yard in Bushehr.”
2 Platforms to Start Up
So far, two platforms of
SP14 have been installed
and launched. The third
platform (14B) was installed in June and will
become operational in
December. It would add
more than 14 mcm/d to the
South Pars output.Afarideh
said Platform 14B is now
ready to become operational. He added: “Since
the SP14 refinery is not
ready, we plan to use the
surplus capacity of SP12
refinery for the treating gas
of SP14 gas. Therefore, the
second pipeline connecting the SP14 refinery to
the SP12 refinery has been
built and is about to be
launched. As soon as this
pipeline is completed, Platform 14B would become
operational.”He said that
Platform 14D was ready to
be loaded-out and installed,
adding that SP14 would see
its output reach 56 mcm/

d.“In order to upgrade the
operational flexibility and
make optimal use of platforms and offshore pipelines in South Pars phases,
we are planning to launch a
project to connect all South
Pars refineries in Assaluyeh
and Tonbak areas together,
and use the surplus capacity
of refineries for the processing of gas supplied by
other phases,” he said.
SADRA Builds 10 Platforms
Alongside ISOICO, SADRA has been involved in
the manufacturing, installation and startup of 10
platforms for SP13, SP14
and SP 22-24.Over recent
years SADRA was faced
with numerous challenges,
but it has shown an acceptable performance over the
past two years with regard
to the implementation of
projects.According to Afarideh, of total 10 platforms
built in SADRA yard, 7
have already been launched
or are in the process of being launched.He said: “Only
three platforms remain at
SADRA yard, which would
be installed, launched and
become operational by the
end of the current calendar
year.”
SP22-24 Platforms
Touching on the platforms
of SP 22-24, he said: “The
construction and operation of all four platforms of
SP22-24 had been assigned
to SADRA. Two have
reached production stage
and two others have been
installed and are about to be
launched.”

SP13 Platforms
Afarideh said two of SP13
platforms had been installed
and launched and the remaining two would become
operational by the end of
the current calendar year
in case of favorable climate conditions.Regarding
Platform 13A, he said: “Due
to an accident several years
ago, the wells of this platform are unlikely to become
operational this year.”He
added: “Since platform
13A is linked with Platform 13C in the production
chain, in order to make 13C
operational, this platform
has to be commissioned,
too. Then, the gas production capacity in SP13 would
increase around 14 mcm/d
when the two aforesaid platforms come online, and the
SP13 production capacity
would exceed 42 mcm/d.”
Output Decline Prevented
Afarideh said in addition to
the construction and startup
of remaining platforms at
South Pars, plans would
be under way to prevent
production fall at this field.
He added: “The initial
feasibility is under way
for planning and building pressure compression
platforms.”Afarideh said:
“In parallel with that, drilling additional wells to offset
the production cut at South
Pars would be considered
as a stopgap measure.”He
said: “Generally speaking,
this company is following
up on the continuation of
the current share of South
Pars in total natural gas
production as a long-term
strategy.”Afarideh said:
“Building pressure com-

pression platforms would
require new technology
and big investment. It has
not been common even
in Qatar, and its technology is limited to several
countries.”Afarideh referred
to the weight of pressure
compression platforms,
weighing each 20,000
tonnes, saying: “To build
a platform with such dimensions, we would need
special equipment and a
suitable yard.”“Of course,
in case there is appropriate
infrastructure; and international sanctions are lifted,
building platforms would
not be complicated. However, pressure compressors
would need technological
knowhow which we lack in
the country,” he said.Afarideh said that is why the
Petroleum Ministry had integrated building compression platforms in the deal
signed with France’s Total
before the French giant
pulled out due to US sanctions.He also acknowledged
that international sanctions
had left negative impacts on
the implementation of projects in recent years.“One of
the most important impacts
of sanctions may have been
restrictions on the transfer
of technical savvy, supply
of special equipment and
restrictions in banking transactions with other nations.
However, the sanctions have
contributed to the growth
of domestic contractors and
manufacturers and realization of self-sufficiency in
the supply of necessary
items and services,” said
Afarideh.
Courtesy of Iran Petroleum
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By-law Passed on
Supporting Development
of Downstream Oil Industries

The Rouhani government cabinet has
approved the executive by-law on supporting the development of crude oil and
gas condensate industries by tapping
public investment.
According to President.ir, the ordinance,
which is adopted in line with preventing crude oil sales, boosting non-oil
exports and creating high value added
in the oil industry, is regulated in such a
way that the Iranian Ministry of Petroleum can grant free feedstock to oil and
gas condensate processing plants in the
first years of operation, hence, creating
attractive securities that liquidity holders would prefer to invest in securities
rather than bank deposits.According to
this by-law, the Ministry of Petroleum
is required to publish the text of the
law and bylaws along with the process
of submitting an investment request,
sample technical and economic feasibility reports, etc. in its website, in order
to inform the public to participate in the
investment.

3rd South Pars Phases 2224 Platform Operational

The third offshore platform of phases 22
to 24 of South Pars Gas Field came on
stream.
According to the Pars Oil and Gas
Company (POGC), the deputy head of a
project to develop phases 22 to 24 of the
massive offshore gas field said the production capacity of the platform was 500
million cubic feet per day (14 mcm/d).
Ali Asghar Sadeghi said the flare of
Platform 23 was lit after hookup and
commissioning operations of the structure which took over a fortnight despite
harsh climatic conditions.He further said
that 28 mcm/d of gas was being supplied
by the first two platforms of the project,
adding inauguration of the third platform had brought the phases’ production
capacity to 42 mcm/d.Each of the platforms of the project are operating with
500 mcf/d of gas production capacity as
well as 20,000 b/d of gas condensate,
100 tons/day of sulfur and 250,000 tons/
year of Liquefied Petroleum Gas (LPG)
and ethane.Sadeghi further added that
launching the last platform of the phases
would take place soon.

NIDC Localizes
Strategic Coolant

Researchers at the National Iranian
Drilling Company (NIDC) have successfully produced and localized ELC super
coolant.
According to NIDC, Asghar Sadiqabadi,
an NIDC researcher, said the coolant was produced by support from the
engineering department of the company.
He said the coolant was used in various engines like caterpillar, deutz, oem,
ect. and was only supplied by western
companies previously.The ELC super
cooling formulation uses new corrosion inhibitors and antifouling agents,
thereby extending the useful life of the
engines, Sadiqabadi said.»The localized
item is environmentally friendly and can
be manufactured domestically,» said the
researcher.
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دانش نفت گزارش میدهد؛

بیستودومینسالمتواليرتبهبنديشركتهايبرترايران

سازمان مديريت صنعتي در سال 1398

اين همايش با حضور مقامات

براي بیست و دومین سال متوالي رتبهبندي

كشوري ،مديران شركتهاي

شــركتهاي برتر ايران را انجام میدهد و

اطالعات  IMI-100مربوط

برتر و بزرگ ايران ،صاحب

 500شــركت بزرگ و موثر در اقتصاد كشور

به سال مالی  ۹۶نشان میدهد

نظران اقتصادي و خبرگان

را طي همايشي که در  29دی ماه سال جاری
برگزار میشود ،معرفی خواهد کرد.

به گزارش دانــش نفت ،اين همايش
بــا حضــور مقامــات كشــوري ،مديران
شــركتهاي برتر و بــزرگ ايران ،صاحب
نظران اقتصــادي و خبرگان صنعتي برگزار
ميشود و در آن ،از شرکتهای برتری که
رتبههای ویژه ای کســب میکنند ،تقدیر
خواهد شد .دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری،
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتی
در همین ارتباط اظهار داشــت :ســازمان
مدیریــت صنعتی در جهــت ارتقای توان
عملیاتی و مدیریتــی بنگاههای اقتصادی
کشــور و با انجام رتبهبندی شــرکتهای
برتر ایــران ( ،)IMI-100اهــداف مهمیرا
دنبال میکند کــه از جمله آنها ،معرفی و
رتبهبندی شــرکتهای اثرگذار در اقتصاد
ملــی و تولید اطالعات در مورد آنها و نیز،
گســترش رقابت بین آنها میباشــد .وی
درخصوص نقش بنــگاه بزرگ در اقتصاد
گفت :بنگاههــای اقتصادی بزرگ-مقیاس
که فروش باالیی دارند ،نقش اساســی در
اقتصاد هر کشــوری بازی میکنند .شواهد
آماری داخلی و خارجی نشــان از اثرگذاری
بنگاههای بزرگ در اقتصاد کشــورها دارد.
آمار و اطالعــات رتبهبندی فورچون ،۵۰۰
نشان میدهد کشورهایی که سهم باالتری
در فهرست فورچون  ۵۰۰دارند ،از نظر تولید
ناخالص داخلی نیز رتبه باالتری دارند.
دکتر کیانی بختیاری افزود :در ســال

دکتر کیانی بختیاری:

که  ۵۰۰شرکت حاضر در

صنعتي برگزار ميشود و در

فهرست رتبهبندی۴۱ ،درصد

آن ،از شرکتهای برتری

و  ۱۰۰شرکت اول ۱۲ ،درصد

که رتبههای ویژه ای کسب

تولید ناخالص داخلی ایران را

میکنند ،تقدیر خواهد شد

تشکیل میدهند

 ،۲۰۱۷رتبــه اول از نظــر ســهم درآمدی
شــرکتهای لیســت فورچــون  ،۵۰۰به
کشــور آمریکا با  ۲۹/۶درصد ،تعلق داشت.
کشــورهای چین ،ژاپن و آلمان ،به ترتیب
بــا ســهمهای  ۹/۷ ،۲۲/۵و  ۶/۷درصدی
در جایگاههای بعدی قــرار گرفتند .این در
حالی اســت که رتبه این کشــورها از نظر
شــاخص تولید ناخالــص داخلی که معرف
قدرت اقتصادی کشورها است ،نیز به همین
ترتیب میباشــد .به عبارت دیگر ،میتوان
نتیجه گرفت کشــورهایی که شرکتهای
بزرگ بیشــتری دارند ،از اقتصاد قویتری
برخــوردار هســتند .مدیرعامل ســازمان
مدیریت صنعتی بــا تاکید بر اهمیت نقش
 500شرکت برتر کشــور در تولید ناخالص
داخلــی اظهــار داشــت :از طــرف دیگر،
اطالعات  IMI-100مربوط به ســال مالی
 ۹۶نشان میدهد که  ۵۰۰شرکت حاضر در
فهرست رتبهبندی۴۱ ،درصد و  ۱۰۰شرکت
اول ۱۲ ،درصد تولید ناخالص داخلی ایران
را تشــکیل میدهند .همچنین اگر مجموع

فــروش  ۵۰۰شــرکت بزرگ را بــا میزان
تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶
مقایسه کنیم ،درمییابیم که میزان فروش
 ۵۰۰شرکت معادل  ۴۴درصد تولید ناخالص
داخلی است که بهنوعی میتواند گویای این
مطلب باشد که مجموعهی  ۵۰۰شرکت و
شرکتهای پیشین آنها در زنجیره تأمین،
بهطــور تقریبی در  ۴۴درصد تولید ناخالص
داخلــی ،نقش داشــتهاند .وی درخصوص
ســهم بنگاههای اقتصادی بزرگ ایران ،در
صــادرات غیرنفتی گفت :در ســال ،۱۳۹۶

کل صادرات غیرنفتی  ۴۷میلیارد دالر بوده
اســت ،این درحالی استکه صادرات ۵۰۰
شرکت حاضر در فهرســت ۲۷ ،IMI-100
میلیــارد دالر ،یعنی  ۵۶درصد کل صادرات
غیرنفتی ســهم داشته اســت .سهم باالی
صادرات  ۵۰۰شرکت از صادرات غیرنفتی،
نشــاندهنده فعال بودن ایــن بنگاههای
اقتصادی در بازارهای جهانی اســت .دکتر
کیانــی بختیاری درخصــوص تاثیرگذاری
بنگاههــای اقتصادی بر ســایر متغیرهای
اقتصــادی اظهارداشــت :ایــن بنگاهها در

مقوله اشــتغالزایی نیز ســهم بهسزایی در
بهکارگیــری نیروی کار دارند .رشــد پایدار
اقتصــادی و حرکت در چارچــوب اقتصاد
مقاومتی ،مســتلزم افزایش تــوان رقابتی
بنگاهها و به دســت آوردن ســهم بیشتر از
بازارهــای جهانی اســت .در نتیجهی این
افزایش توان رقابتی ،بنگاهها میتوانند رشد
کرده و در نتیجه ،نیروی انسانی بیشتری را
به کار گیرند .مدیرعامل ســازمان مدیریت
صنعتی ،ذینفعان رتبــه بندی  IMI-100را
شــامل بنگاههای اقتصادی؛ سازمانهای

حاکمیتی و سیاســت گــذاران اقتصادی؛
ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصادی و
پژوهشگران و دانشجویان عنوان نمود و در
خصوص تحللی روند اقتصادی کشور گفت:
با مشــاهده نتایج رتبه بندی شرکتها و به
خصوص روند نتایج در ســالهای مختلف،
تحوالت عرصه اقتصاد بنگاهی از منظری
شفاف تر قابل مشاهده خواهد بود .با بررسی
مداوم نتایج رتبه بندی بنگاهها ،تشخیص
جهت حرکت کسب و کارهای اقتصادی و
شناســایی دورنمای رونق و رکود در صنایع
مختلف براســاس اطالعات معتبر و مستند
میسر خواهد بود و این امر ،دست اندر کاران
سیاست گذاریهای اقتصادی و صنعتی را
در اخــذ تصمیمات اقتصادی متناســب در
راســتای اهداف بلند مدت اقتصادی کشور
یاری خواهد داد .وی در پایان گفت :امسال
یک پایگاه اطالعاتــی راه اندازی میکنیم
تا اطالعات  21ســال گذشــته رتبه بندی
شــرکتهای برتر ایران ،برای تحلیلهای
اقتصادی در سطح کالن استفاده شود.

ماجرای نافرجام خرید پاالیشگاههای خارجی از زبان مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت
«میخواستیم سه پاالیشگاه در کشورهای مقصد بخریم
و آن کشــورها هم تضمین کنند که حتی در صورت بازگشت
تحریمها نفت از ما بخرند .اگر صندوق توســعه ملی موافقت
میکرد ،ایــن اتفاق میافتاد و امروز  ۷۰۰هزار بشــکه نفت

اگر یارانه هدفمند میشد ،پاالیشگاه میخریدیم

داخل تأمین شــود ،اما با ارتقای دانشی که در شرکتهای
ایرانی در سالهای اخیر شــکل گرفت ،امروز میتوان کار
را به آنها ســپرد .ضمن آنکه در مــورد تأمین منابع داخلی
نگرانیها کمتر شده است.

خام بیشــتری صادر میکردیم ».این جمــات را علی کاردر،

یعنی دیگر شــاهد افزایش و جهش بدهیهای شرکت ملی

زبان میآورد که ســکان صنعت نفت را در دوره پســابرجام

در دور قبلــی تحریمهــا رابطــه مالی شــفافی در
قراردادهای نفتی وجود نداشــت و همه چیز به سهم ۱۴.۵
درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی وابسته بود .به
همین دلیل بیش از  ۴۰میلیارد دالر بدهی برای شرکت ملی
نفت به بار آمد ،یعنی شرکت ملی نفت وام میگرفت و محل
تأمیــن منابع را نمیدید ،اما در مدلهای جدید این موضوع
بهخوبی دیده شده اســت .بازپرداخت پروژه از محل درآمد
میدان خواهد بود و راههای تأمین مالی نیز تنوع بیشــتری
دارد .از اساس ســعی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که
همه تأمین مالیها از محل مشخصی و درآمد معینی انجام
شود .مث ً
ال ســالها قبل اوراق مشارکتی توزیع شده بود که
بازپرداخت نشد ،اما در این دوره  ۵هزار میلیارد تومان اوراق
نفتی بدون پشتوانه بانکی وارد بورس کردیم و اسفند ۱۳۹۷
هم بازپرداخت شــد .چرا؟ چون منبع بازپرداخت را از پیش
دیده بودیم .االن هم مدلهای توســعهای همه با پشتوانه
هستند.

کارشــناس نفتی و مدیرعامل پیشین شــرکت ملی نفت به
در دســت داشــت.وی از راهبردهایی میگوید که در صورت
اجرا میتوانست به پیشــبرد اهداف و کم اثر کردن تحریمها
کمک کند .بخشــی از آنها روی کاغذ ماند و برخی هم عملی
شــد .کاردر در این گفتوگو از آخرین طرحهایی که روی میز
کارش ماند و راههای جدیدی که برای توسعه باز شده است،
میگوید.

آقای کاردر! شما از کسانی بودید که پس از برجام برای توسعه

صنعت نفت به دست سرمایهگذاران خارجی تالش زیادی کردید،
اما اکنون قرار است این اتفاق به دست شرکتهای داخلی بیفتد.

نظرتان چیست؟

تغییر نگاهی در صنعت نفت شــکل گرفته اســت .به
هر حال توســعه باید اتفاق بیفتد .شــرایط را با تحریم باید
اندازهگیری کرد و ســنجید .در چنین شرایطی اگر من هم
مدیرعامل شــرکت ملی نفت بودم ،ســراغ سرمایهگذاران
داخلی میرفتم .البته در آن دوره هم کار متوقف نشده بود.
بــه تعبیری در آن دوره دو کار در حــال انجام بود .موازی
مذاکرات با شــرکتهای بینالمللی ،توســعه داخلی انجام
میدادیم .مث ً
ال در میدانهای نفتی غرب کارون کار متوقف
نشــد .تأمین منابع مالی از صندوق توســعه ملی و موضوع
بازپرداخــت از عایدی میدان دیده شــده بود .ما خطرات را
پیشبینــی کرده بودیــم و به همین خاطــر کار را متوقف
نکردیم.
امــا انتقادهایی به دولت نهم و دهم در باب واگذاری پروژهها

به پیمانکاران ایرانی وارد میشد .به نظرتان دولتهای بعدی هم

این خرده را به دولت دوازدهم خواهند گرفت؟

آن زمــان هم تحریــم بودیم ،اما ایــن تحریم نبود.
بخصوص در حوزه توســعه .ضمن آنکه اکنون شرایط فرق
کــرده و بازیگرهای جدیدی وارد کار شــدهاند .دیگر فقط
آن شــرکتهای قدیمیو با توان آن ســالها در گزینهها
نیستند .در این مدت دانش شرکتها بیشتر شده است .البته
اینکه فکر کنیم خروجی کار شــرکتهای ما با شرکتهای
بینالمللی برابر اســت ،این طور نیســت .مث ً
ال شرکتهای
بینالمللــی ماننــد توتال و انــی پــروژهای را  ۵۴ماهه به
بهرهبرداری میرســانند ،اما شــرکتهای ایرانی باید برای
همین پروژه بین  ۷۰تــا  ۸۰ماه کار کنند .منابع هم باید از

نفت نخواهیم بود؟

فکر میکردید که حتی شــرکت «سیانپیسیآی» چین هم

در کنسرسیوم توسعه فاز  ۱۱نماند و برود؟

یکی از دالیلی که پتروپــارس بهعنوان بخش ایرانی
در قــرارداد بود و میخواســتیم بازپرداخــت از محل تولید
میدان انجام شــود ،همین بود ،امــا فکر میکردیم چینیها
میمانند که البتــه به دالیل تحریمیرفتنــد .آمریکا حتی
شرکت «کاســکو» چین را هم تحریم کرد .کاسکو شرکت
بزرگ نفتکش اســت و فکر نمیکردیم آمریکا آن را تحریم
کنــد .این موضوع روی قیمت حمل نفت تأثیر گذاشــت و
بازار را بهم ریخت« .سیانپیســیآی» هم در میدانهای
شــیل گس و شــیل اویل (نفت و گاز غیرمتعارف امریکا)
سرمایهگذاری کرده است .در کانادا هم همینطور .به همین
دلیل نمیتوانست ریسک کند و فاز  ۱۱را ترک کرد.
دربــاره فروش نفت چطور؟ آیا راهکاری طراحی کرده بودید

که اگر تحریمها بازگشت صادرات نفت را آسانتر کند؟

بله .به این موضوع هم فکر کرده بودیم .یک مسیر را
نیز رفتیم ،اما ناموفق بود.
پیشنهادتان چه بود؟

بحث ســرمایهگذاری در پاالیشــگاهها بــود .تقریب ًا
ســه پروژه برونمرزی تعریــف کرده بودیــم و مطالعات

داخل میســوزد و دود میشود .امروز ما معادل  ۵.۵میلیون
بشــکه نفت خام سوخت در داخل مصرف میکنیم .آن هم
با قیمت  ۳صدم ســنت .این عددی اســت که در بازارهای
بینالمللی ناشــناخته است و حتی به ما میخندند .البته این
اواخر افزایش قیمت بنزین را تجربه کردیم ،اما با وجود این
باز هم ما گرفتار یک چرخه معیوب هســتیم .به اسم دهک
پایین جامعه ســوخت را ارزان نگه داشــتهایم و از بسیاری
از سرمایهگذاریها عقب ماندهایم که همین سرمایهگذاری
نکردن فشــار را بر اقشار کمدرآمد بیشتر کرده است .ما ۵.۵
میلیون بشکه سوخت مصرف میکنیم در حالی که باالترین
میزان صادرات نفت ما به  ۲.۶میلیون بشکه در روز میرسد.
این اســت که اقتصادمان امروز با چالشهای اساسی مواجه
است.
چطور عربستان توانست این سرمایهگذاری را انجام دهد؟

امکانســنجی هم انجام شده بود ،اما پول نداشتیم .طرحها
را به صندوق توسعه ملی معرفی کردیم .به آنها گفتیم شما
هم در فروش نفت ســهم دارید و با این ســرمایهگذاری،
میتوانیــم آینده فروش نفت را تا انــدازهای تضمین کنیم.
سهم ما از درآمدهای نفتی  ۱۴.۵درصد است ،اما قرار است
درصد ســهم صندوق از درآمدهــای نفت افزایش یابد و به
بیش از  ۴۰درصد برســد .به این معنا که صندوق توســعه
ملی نفع بیشــتری از فروش نفت میبرد و باید نســبت به
بازگشــت تحریمها دغدغهاش بیشــتر از ما باشد ،اما بحث
بر سر نرخ بازگشت ســرمایه ()Return on Investment
شــکل گرفت و در نهایت صندوق توسعه ملی طرحها را رد
کرد .در حالی که بهترین نرخ بازگشــت سرمایه در مقیاس
بینالمللی حدود  ۹تا  ۱۱درصد اســت و این رقم هم در ۳
پروژه تعریف شــده قابل دســتیابی بود .حتی در پروژههای
داخلی هم نرخ بازگشت سرمایه باالتر از این میزان نیست.
آنچه میگفتیم ،همه منطق داشت و زنجیره ارزش صادرات
نفــت و درآمدهای آتی را تضمین میکرد ،اما مورد موافقت
قرار نگرفت .در حالی که وقتی صندوق سهامدار پاالیشگاه
میشد هم ســود میبرد و هم نفت صادر میشد و پول به
کشور میآمد.
در کدام کشورها  ۳پروژه را تعریف کرده بودید؟

هند و سنگال و یک کشور اروپایی.

ما قبل از انقالب هم ســهامدار چند پاالیشگاه بودیم که االن

فقط بخش جزئی آن مانده اســت .اگر آن ســهام را نگه داشته

بودیم ،آیا صادرات نفت امروز راحتتر از آنچه هست ،نمیشد؟

االن در پاالیشــگاههایی نظیر مدرس سهم داریم ،اما
در قــرارداد ذکر نشــده بود که در هر شــرایطی باید ایران
مســتثنا و نفت آن خریداری شود ،یعنی در قوانین باالدست
نوشته نشده بود که آن پاالیشگاه به خاطر سهام حتم ًا نفت
ایران را ببرد .حدس میزدند که باید این کار را انجام دهند
و تــا مدتی نیز این اتفاق افتاد ،اما وقتی متوجه شــدند که
میتوانند نفت ایران را نخرند ،این کار را متوقف کردند ،اما
این بار اگر صندوق میپذیرفت ،از دولت و پارلمان کشــور
مقصد میخواستیم معافیت بگیریم .مانند عربستان که حدود
 ۶۰درصد از بازارش فقط پاالیشگاههای خودش است .این
نکته مهمیاست.
مگر چقدر پول نیاز داشتید؟

آن پروژههای تعریفشــده بین  ۶میلیارد دالر تا ۱۰
میلیارد دالر سرمایه نیاز داشت.
چقدر به فروش نفت کشور کمک میکرد؟

حدود  ۷۰۰هزار بشکه در روز .ما میتوانستیم قوانین
را حتی درست کنیم اما االن تحریمها اجازه نمیدهد.
واقعاً دولت نمیتوانست خودش این سرمایه را تأمین کند؟

شــاید میتوانســت .اگر یارانههای پنهان را کاهش
مــیداد و یارانههــای نقدی را نیز هدفمنــد میکرد ،قطع ًا
میتوانســت .ضمن آنکه پرت هزینههای ما بیشــتر از این
رقم اســت .همین تأخیر پروژههــا میلیاردها دالر هزینه را
افزایش میدهد.
یعنی با کاهش پرداخت یارانهها میشد این کار را انجام داد؟

بلــه .ما هر چه تولید میکنیم بــا افزایش مصرف در

درآمد شرکت آرامکو  ۳۵۰میلیارد دالر در سال است.
بیشــتر نفت خام تولیــدی خود را صادر میکنــد .اگر این
پول در اختیار ما بود ،چه کارها نمیتوانســتیم انجام دهیم.
زمانی ایران  ۶میلیون بشــکه در روز نفت صادر میکرد ،اما
نتوانستیم در آن موقعیت بمانیم و امروز هم هر پاالیشگاهی
که میســازیم فقط مصرف خودمان را تأمین میکند .ادامه
این روند فقط هزینهها را بیشتر خواهد کرد .باید از این دور
باطل خارج شــویم .اگر آن زمان که برجام اجرا شــده بود،
یارانههای پنهان را اصالح میکردیم ،میتوانستیم هر سال
 ۲۰۰هزار بشــکه به ظرفیت پاالیشگاههای خارجی کشور
بیفزاییم .میتوانســتیم بهترین و گرانترین پاالیشگاهها را
بخریم ،اما این کار را نکردیم و فرصتها از دست رفت.
آیا واقع ًا در این مسیر مانعی وجود نداشت؟
موانعــی بود امــا همگی قابلحل بودنــد .مث ً
ال ما در
بررســیها متوجه شــدیم خطوط انتقال از مرزها و بنادر به
پاالیشگاههای محلی در دست شرکتهای معروف به هفت
خواهران مث ً
ال توتال ،شل و بیپی است .آنها اجازه نمیدهند
که از این خطوط به آســانی اســتفاده شود .این مسئله هم
مطرح میشد و راهکارهایی برای آن در نظر گرفته بودیم.
اگر در داخل پاالیشــگاه میســاختیم ،شرایط چگونه
میشــد؟ االن گفته میشود که صادرات فرآوردههای نفتی
راحتتر از نفت در جریان اســت .فکر نمیکنید با ســاخت
پاالیشگاه در داخل هم مشکل حل میشد؟
اینطور نیست که دشمن متوجه صادرات فرآوردههای
نفتی کشــور ما نباشد .شــاید بتوان گفت که همه چیز در
مدار کنترل اســت ،اما مثل نفت نیســت و با اعمال فشار
روی آن بازارها بهم میخــورد .به همین دلیل به صادرات
فرآوردههای نفتی فع ً
ال فشار نمیآورند.
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یادداشت

پیشبینیقیمتنفتدرروزهایآینده

دارایی خلیجفارس و آمریکا از طالی سیاه

مهدی الریجانی

کارشناس وزارت نفت

همه میدانیم جهان غرب با هدف عقب نگه داشتن ما از اهداف
پیشــرو ،جنگ اقتصادی را علیه ما ،با ابزارها و امکاناتی که در احتیار
داشته و دارد ،از سالهای دور آغاز نموده و تاکنون هم ادامه داده است.
به طوری که این کشــورها از یک سو از ارائه برخی کاال و تجهیزات
که مزیت تولید درآن یافتهاند ،به ما خودداری کرده و از سوی دیگر با
ابزارهای کنترلی مالی و پولی ،ســایر کشورها را نیز از تجارت با ایران
منع میکنند.بنابراین در جنگ اقتصادی اســلحه و مهمات نظامیزیاد
کاربرد ندارد ،بلکه اسلحه و مهمات اقتصادی خیلی مهم است .هر چند
طرف مقابل دوست دارد ،ما از مهمات نظامیاستفاده کنیم و بهانهای
به دستش بدهیم و او بتواند از این اقدام ما علیه ما سوء استفاده بکند.

آمریکا پنج درصد صعود کرد اما بعدازظهر
روز چهارشــنبه گذشته با کاسته شدن از
التهــاب اولیه بازار ،روند افزایشــی نفت
معکوس شــد و تــا روز جمعــه به روند

 -۱انتظار برای فروکش کردن تنش

حرکــت قیمت نفــت در روزهای
آینده تحــت تاثیر واکنــش بازیگران
منطقــه ای خواهــد بود .بســیاری از
معامله گران بر ایــن باورند که تصمیم
اخیر آمریکا برای عدم استفاده از پاسخ
نظامــی به انتقام جویــی ایران پس از
شهادت سردار ســپهبد قاسم سلیمانی،
نشانه آن است که واشنگتن نمی خواهد
وضعیت فعلی را به سمت جنگ بکشاند.
معاملــه گران انتظار دارنــد در صورت
تشــدید تنشــها یا مختل شدن عرضه
نفــت ،قیمتهای نفت به باالی  ۷۰دالر
در هر بشکه صعود کند.

چرا نفت؟

شرکت نفتی نروژی اکوئینور قصد دارد انتشار گازهای گلخانهای

که در میادین فراســاحلی و تاسیسات دیگر در نروژ تولید میشود را
تا سال  ۲۰۳۰به میزان حدود  ۴۰درصد کاهش دهد و تا سال ۲۰۵۰
به صفر برساند.

این کاهش به نروژ که بزرگترین صادرکننده نفت و گاز غرب
اروپاست ،اجازه میدهد با وجود تالش نروژ به منظور تحقق اهداف
توافق جــوی پاریس در کاهش آالیندگیهــای داخلی ،همچنان
میلیونها بشــکه نفت تولید کند.شــرکت اکوئینور اعالم کرد این
شرکت و شــرکایش قصد دارند حدود  ۵۰میلیارد کرون نروژ (۵.۷
میلیارد دالر) تا ســال  ۲۰۳۰ســرمایه گذاری کنند تا نرخ ساالنه
آالیندگی را از  ۱۳میلیون تن ثبت شــده در ســال  ۲۰۱۸به حدود
هشــت میلیون تن کاهش دهد.این شــرکت در ادامه تصریح کرد
که کاهش بیشــتر آالیندگی به میزان  ۷۰درصد در ســال ۲۰۴۰
و رســاندن آن به صفر در ســال  ۲۰۱۵مســتلزم اقدامات بیشتر،
پروژههای برقی سازی بیشتر ،تقویت زیرساختها و فرصتها برای
طراحی فناوریهای جدید و زنجیرههای ارزش اســت.کاهش اولیه
آالیندگی از طریق جایگزین کردن برق توربینهای گازی با انرژی
تجدیدپذیر در تاسیسات بزرگ مانند توربینهای بادی فراساحلی و
نیروی هیدروالکتریک از طریق کابلهای زیردریایی محقق خواهد
شــد.نفت و گاز طبیعی حدود نیمیاز درآمد صادراتی نروژ و حدود
 ۲۵درصد از انتشار دی اکسید کربن این کشور را تشکیل میدهند.
تحت توافق جوی  ۲۰۱۵پاریس تقریبا  ۲۰۰کشــور موافقت کردند
برای کمک به جلوگیری از پیامدهای تغییرات جوی مانند ســیل،
خشکســالی و باال بردن ســطح آب دریا میزان انتشار آالیندگی را
کاهش دهند و قول دادند مشــارکت بخش دولتی و خصوصی به
ایــن منظور را تقویت کنند.اکوئینور اعــام کرد کاهش آالیندگی
فرآینــد تولید نفت و گاز به این شــرکت امــکان میدهد به مدت
چندین دهه به تولید نفت ادامه دهد هر چند که مصرف نهایی نفت
و گاز همچنان باعث انتشــار گازهای گلخانهای میشود.بر اساس
گزارش رویترز ،این شــرکت اعالم کرده که انتظار دارد تولید نفت
نروژ بر مبنای منابع فعلی تا ســال  ۲۰۵۰بیش از نیمیکاهش پیدا
کند اما مدافعان محیط زیســتی بر این باورند که این کاهش کافی
نخواهد بود.

 -۴قیمتهای نفت پیش از این هم
باال بود

کاهشی خود ادامه داد.

چرا جنگ اقتصادی؟

کاهش  ۴۰درصدی آالیندگی میادین نفتی
نروژ تا  ۱۰سال دیگر

بهای معامــات نفت که به باالی
 ۷۱دالر در هــر بشــکه صعــود کرده
بودند ،به پایین  ۶۶دالر ســقوط کرد که
تقریبا یک نوســان قیمت  ۹درصدی در
طول یــک روز معامله بود .پایگاه خبری
فایننشــیال تایمز در گزارشی به بررسی
علل ناکامی نفت در حفظ روند صعودی
خود با وجود تنشهای ژئوپلیتیکی اخیر در
خاورمیانه پرداخت و به تشریح پنج دلیل
پرداخت که عبارتند از:

برخی از معامله گران اظهار کردند
کــه واکنش محــدود قیمــت نفت به
التهابات اخیر بــه این دلیل بود که نفت
در ســه ماهه چهارم ســال  ۲۰۱۹رشد
قیمت چشــمگیری داشــت و قیمتها به
دلیل نگرانیها پیرامون ضعیف شدن رشد
اقتصاد جهانی و تعدیل تنشهای تجاری
میان آمریکا و چیــن حدود  ۱۰دالر در
هر بشکه گران شدند.صندوقهای سرمایه
گذاری روی افزایــش قیمتهای نفت در
چند ماه گذشــته ســرمایه گذاری قابل
توجهی کرده اند و تا زمانی که شواهدی
از اختالل عرضه مشاهده نکنند ،تمایل
ندارند به ریسک بیشتری دست بزنند.

از پاسخ کوبنده سپاه به حمله تروریستی

میتوان گفت ،ســنتیترین علت شــروع جنگها ،اســتثمار و
غارت کشــورها بوده اســت .در جنگ اقتصادی هم مانند جنگهای
نظامیهدف اصلی آغازگر جنگ ،غارت و اســتثمار اســت .به عبارت
دیگــر در جنگ اقتصادی هم مانند جنگهای نظامیمنابع انســانی و
مادی کارآمد ،که میتواند در خدمت پیشــرفت یک کشــور باشد ،از
دست خواهد رفت .پس میتوان گفت ،هدف جنگ اقتصادی دستیابی
به منابع ارزان و حتی مجانی اســت .حال باید به این سوال پاسخ داد،
کدام منابع باعث وارد شدن دشمن به عرصه جنگ اقتصادی میشود.
پاســخ را باید در کاالیی جســتجو کرد ،رتبه اول تجارت جهانی را به
خود اختصاص داده اســت .با نگاه کلی به آمار جهانی صادرات ســال
 2017مشخص خواهد شد که منابع نفت و گاز همچنان در صدر اقالم
صادراتی مهم جهان قراردارد .همان منابعی که در صدر منابع ارزشمند
ایران و کشورهای همسایه ما نیز قراردارد.
بدون اینکه در آمار و ارقام زیاد هم دقیق شــویم ،میدانیم سهم
عمــدهای از ذخایر و تولید منابع نفت و گاز دنیا مربوط به منطقه خاور
میانه و خلیجفارس اســت .به طوری که از حدود  80میلیون بشــکه
تولید روزانه نفت خام جهانی در سال  2019میالدی ،سهم کشورهای
حاشیه خلیجفارس حدود  33درصد اســت .همچنین از دیدگاه ذخایر
اثبات شــده نیز حــدود  50درصد از ذخایر اثبات شــده جهان در این
منطقه اســت .اهمیت این میزان از ذخایر اثبات شده نفت خام زمانی
مشخص میشــود که بدانیم سهم ایاالت متحده از ذحایر اثبات شده
نفت خام جهان تنها  2درصد اســت.از ســوی دیگر اگر به آمار تولید
نفت خام و میزان ذخایر اثبات شــده کشــورها همزمان نگاه شــود،
مشخص خواهد شــد که کشورهای حوزه خلیجفارس تا بیش از صد
سال دیگر نفت خواهند داشت ،در حالی که ذخایر ایاالت متحده کمتر
از  7ســال دیگر به پایان خواهد رســید.نکته با اهمیت اینکه هرچند
ایــاالت متحده در ردیف اول تولید کننــدگان نفتخام قرار دارد ،ولی
با توجه میزان مصرف باالی نفتخام در این کشــور مشخص خواهد
شد ،این کشور نیز همانند چین ،هند ،ژاپن و کره جنوبی در ردیف اول
تا پنجم وابســته ترین کشورها به واردات نفت خام قرار دارد.همچنین
کشــورهای اروپایی هلند ،آلمان ،اســپانیا ،ایتالیا و فرانسه نیز در مقام
بعدی وابستگی به واردات نفت قراردارند .نزدیک شدن آمریکا به پایان
ذخایر نفتیاش آن را مستاصل کرده است.

قیمتهای نفــت در بازار جهانی پس

دفاع عربستان سعودی گفت و گو کرده
است .وی در ســخنرانی روز چهارشنبه
خــود از رویارویی با ایران اجتناب کرد و
گفت نیازی به اســتفاده از پاسخ نظامی
نمی بیند.

 -۲گروههای نفتکش به نظاره تحوالت
نشسته اند

اگرچه زیرساختهای نفت در تنشهای
اخیــر خاورمیانه هدف قــرار نگرفتند اما
بــازار انرژی از جو متشــنج اخیر بی تاثیر
نماند .عربســتان ســعودی که بزرگترین
صادرکننــده نفت جهــان و متحد کلیدی
آمریــکا در منطقه اســت ،حمــل نفت از
طریق تنگه هرمز که مســیر عبور روزانه
 ۲۰درصد از عرضه جهانی نفت اســت را
متوقف کرد .گــروه نفتکش دولتی بحری
عربستان ســعودی نفت خام را از طریق
تنگه هرمز حمل می کند که مسیر اصلی
صادرات عــراق ،کویت ،امــارات متحده

عربی و ایران نیز است .طی سال میالدی
گذشــته چندیــن نفتکش در این مســیر
هدف حمله قرار گرفتند که آمریکا مدعی
دست داشتن ایران در این حمالت شد .به
گفته کارگزاران کشــتی ،سایر اپراتورهای
نفتکش نیز محتاط شده اند و در روز از این
مســیر عبور می کنند .با این حال فرونت
الین کــه بزرگترین اپراتور نفتکش جهان
اســت ،اعالم کرد در عین این که اوضاع
را به دقت زیر نظــر دارد ،تجارت در این
منطقه را متوقف نکرده است.
 -۳اوپک و متحدانش می توانند عرضه
نفت را افزایش دهند

واکنش حساب شــده بازار به اوج

گیری تنشها در خاورمیانه تا حدودی به
این دلیل بوده کــه هر گونه محدودیت
عرضه ای فعال ســاختگی است .اوپک
و متحدانش مانند روســیه تولیدشان را
در سه سال گذشــته محدود کرده اند تا
افزایش تولید صنعت نفت شــیل آمریکا
را جبران کنند .اگر قیمتهای نفت زیادی
افزایــش پیدا کند پیش بینی می شــود
دونالــد ترامپ متحدانش در این گروه از
جمله عربستان سعودی و امارات متحده
عربی را برای افزایش تولید و آرام کردن
بازار تحت فشار قرار دهد .پیش از پاسخ
کوبنده سپاه به حمله تروریستی آمریکا،
ترامپ گفته بود درباره قیمت نفت با وزیر

 -۵قیمتهای باالتر مساوی عرضه باالتر

این محاســبه ســاده که با رشــد
صنعت نفت شیل آمریکا معنی پیدا کرده
در پس ذهنیت هر معامله گر نفتی وجود
دارد.اگرچه پیش بینی شــده اســت که
رشد نفت شیل آمریکا امسال آهسته می
شود زیرا شرکتهای شیل سودآوری را به
جــای حفاری در اولویت قرار داده اند اما
قیمتهای باالتر نفت ممکن است آنها را
به افزایش تولید تشویق کند.

افزایش تولید سوخت پاک همسو با مقررات جدید

بوکام بارگیری کرد و شرکت پاالیش سنگاپور نخستین
محموله  VLSFOخود را در اکتبر عرضه کرد.شــرکت
شورون که در شرکت پاالیش سنگاپور سهم دارد ،اعالم
کرده که ظرفیت عرضــه گازوییل دریایی و VLSFO
در آسیا ممکن اســت در یک تا دو سال آینده دو برابر
شود.شــرکت پرتامینای اندونزی در دسامبر اعالم کرد
به زودی نخســتین محموله ســوخت دریایی خود را از
پاالیشــگاه پالجو ارسال خواهد کرد.شرکت ویتول هم
یک واحد جدید به ظرفیت  ۳۰هزار بشــکه در روز در
مالزی احداث میکند تا عرضه  LSFOرا در ماه مه سال
 ۲۰۲۰آغاز کند.شرکت ایندین اویل هم عرضه سوخت
منطبق با استانداردهای  IMOرا در هند آغاز کرده است.

پاالیشــگاههای نفت جهانی در آمادهسازی برای
اســتانداردهای جدید سوخت دریایی که از اول ژانویه به
اجرا گذاشته شــد ،واحدهای پاالیش خود را ارتقا داده و
فعالیتهایشان را برای افزایش تولید سوختهای حاوی
سولفور اندک افزایش دادند.

مقــررات جدید ســازمان بینالمللــی دریانوردی
( )IMOاستفاده از سوختهای حاوی بیش از  ۰.۵درصد
سولفور را ممنوع میکند در حالی که این سوختها پیش
از این حاوی  ۳.۵درصد ســولفور بودند .تا پایان دسامبر
کشتیها تنها در صورتی میتوانند از سوختهای دارای
آالیندگی بیشتر استفاده کنند که به تجهیزات اسکرابر
برای پاکســازی آنها مجهز باشــند.صنعت کشتیرانی
حدود چهار میلیون بشــکه در روز ســوختهای بانکر
دریایی مصرف میکنند و تغییر مقررات مشــمول حال
بیش از  ۵۰هزار کشتی بازرگانی در سراسر جهان شده
و بازار جدیدی را برای تولیدکنندگان سوخت میگشاید.
چین

تامین کنندگان ســوخت دریایــی چینی قراردادهای
کوتاه مدتی را برای خرید نفت ســیاه حاوی سولفور بسیار
اندک ( )VLSFOاز شرکتهایی مانند شل ،یونیپر آلمان و
شرکت بازرگانی کاالی فری پوینت آمریکا امضا کردهاند.در
حالی که پاالیشگاههای دولتی چین متعهد شدهاند مجموعا
 ۱۴میلیون تن از سوخت را برای سال  ۲۰۲۰تولید کنند که
مطابق با مقررات جدید سازمان بینالمللی دریانوردی باشد،
پکن هنوز تخفیفهای مالیاتی که پاالیشــگاههایی مانند
سینوپک و پتروچاینا را برای افزایش تولید داخلی VLSFO
تشویق میکند ،اعالم نکرده است.

خاورمیانه و اروپا

شمال آسیا

شــرکت «اس کــی کمیکالز» تســت مخلوط
کردن بیودیزل با ســوختهای پایه نفت را برای تولید
سوخت دریایی دارای ســولفور اندک آغاز کرده است.
در «اس کــی کمیکالز» که بزرگترین پاالیشــگاه کره
جنوبی است ،مهندسان در شتابند تا یک واحد پاالیش
جدید را زودتر از برنامه راه اندازی کنند.واحد «اس کی
کمیکالز» تامیــن گازوییل دریایی را از اکتبر آغاز کرده
و در حال احداث یک واحد  VRDSاســت که میتواند
 ۴۰هزار بشــکه در روز نفت کوره دارای سولفور اندک
( )LSFOتولیــد کند و در مارس یــا آوریل راه اندازی

میشود .شرکت ژاپنی ایدمیتســو هم تولید  LSFOرا
افزایش داده و همچنین در حال بلندینگ سوخت برای
تولید سوخت بانکر منطبق با استانداردهای IMO۲۰۲۰
است.شــرکت هیوندای اویل بانــک اعالم کرده که از
نوامبر  VLSFOخواهد فروخت.
سنگاپور/جنوب شرقی آسیا

آمار دولتی نشان داد فروش سوخت دریایی دارای
ســولفور اندگ در سنگاپور کههاب سوخت گیری است
در نوامبــر به رکــورد  ۲.۰۷۶میلیون تن صعود کرد که
بیش از دو برابر رکورد قبلی بود.شــرکت شل نخستین
محموله  LSFOخود را در ســپتامبر از پاالیشگاه یوال

بر اساس آمارهای دولتی؛

در خاورمیانه شرکت یونیپر انرژی دی ام سی سی
واحدهایــی را اداره میکند که ســاالنه  ۳.۶میلیون تن
 VLSFOتولید میکنند و یک شــرکت دیگر درصدد راه
اندازی یک پاالیشگاه به ظرفیت  ۲۵۰هزار بشکه در روز
برای تولید سوخت حاوی ســولفور اندک است .شرکت
پنینســوال پترولیوم قصد دارد تحویل  VLSFOبه اروپا
و آمریکا را تا پایان سال به  ۶۰۰هزار تن افزایش دهد.

اقتصاد عربستان در  ۳ماهه سوم  ۰.۴۶درصد آب رفته است!
آمار جدید دولتی عربستان نشان میدهد که اقتصاد
این کشــور ۰.۴۶ ،درصد در  ۳ماهه ســوم سال ۲۰۱۹
کوچک شده که علت آن ،کاهش قیمت و تولید نفت بوده
است.

به گزارش دانش نفت به نقل از رویترز ،آمار جدید
دولتی عربستان نشــان میدهد که اقتصاد این کشور،
 ۰.۴۶درصد در  ۳ماهه ســوم سال  ۲۰۱۹کوچک شده
که علــت آن ،کاهش قیمت و تولید نفت بوده اســت.
دادههای اداره کل آمار بزرگترین صادرکننده نفت جهان
نشان میدهد تولید بخش نفتی این کشور  ۶.۴۳درصد

ســقوط کرده؛ اما تولید بخش غیرنفتی با رشد فعالیت
خصوصی  ۴.۳۳درصد رشد داشته است.این دادهها پس
از آن منتشر شد که دولت سعودی پیشبینی خود برای
رشــد اقتصادی سال  ۲۰۱۹میالدی را از  ۰.۹درصد به
 ۰.۴درصد کاهــش داد.بخش معدن که  ۳۸.۲درصد از
اقتصاد را تشــکیل میدهد با بیشترین افت ،یعنی ۶.۳۹
درصد ،روبرو شده و بخش پاالیشگاهی و سوخت ۶.۱۱
درصد سقوط کرده و باعث شده بخش تولید  ۲.۴درصد
پایین بیاید.دولــت همچنین پیشبینی کرد که رشــد
اقتصادی این کشور در سال  ۲۰۲۰به  ۲.۳درصد برسد.

آمریکا

بر اســاس گزارش رویترز ،اکثر پاالیشــگاههای
منطقه گلف کاســت آمریکا قادر به پاالیش گریدهای
نفتــی ســنگین بــرای تولیــد ســوختهای منطبق با
استانداردهای  IMOهســتند و امسال هزینه زیادی را
برای ارتقای تجهیزاتشــان صرف کردهاند تا گریدهای
سنگین و ارزانتر را پاالیش کنند.

بینامللل
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منابع انرژی مدیترانه قابل مقایسه با خلیجفارس نیست

اروپاهمچناننیازمندانرژیخلیجفارس
کند .همچنین اگر لیبــی بتواند زیر بنای
اقتصادی خود را بازســازی کند و بتواند
برای ملــت خود امید به آینده ایجاد کند،
مــوج مهاجرت از لیبی بــه اروپا تا اندازه
ای کاسته خواهد شد و این همان چیزی
است که اروپائیان دنبال آن هستند .ولی
به نظر من دوباره ساختن لیبی به عنوان
کشــوری متحد و یکپارچــه مدتی طول
خواهد کشید و آرامش الزم در این کشور
احتیاج به زمان دارد.

پروفســور «نادر انتصــار» رئیس
دانشــکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای
جنوبی آمریکا میگوید :گرچه منابع انرژی
مدیترانه شرقی قابل توجه است ولی قابل
مقایسه با منابع کنونی انرژی خلیجفارس
نیســت و خلیجفارس همچنــان از حیث
انرژی برای اروپا مهم خواهد بود.

دولــت وفــاق ملی لیبــی روز ۲۷
نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) از امضای دو
یادداشــت تفاهم طبق قوانین بینالمللی
در زمینــه همــکاری امنیتــی و مناطق
دریایی به ترکیه خبــر داد که با واکنش
شــدید مصر ،قبرس و یونان مواجه شــد
و متعاقب آن یونان از اخراج ســفیر این
دولت از خبر داد.دولت وفاق ملی لیبی بر
اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال
 ۲۰۱۵تشکیل شد و مورد حمایت جامعه
بینالملل و ســازمان ملل اســت .با این
حال ،گرایش اســامیاین دولت ،باعث
شده است که برخی کشورهای منطقه از
مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات،
از نیروهــای مخالف ایــن دولت حمایت
کنند که ژنرال «خلیفــه حفتر» ،فرمانده
نیروهای مسوم به ارتش ملی لیبی یکی
از آنهاست.حفتر از  ۱۵فروردین ماه که
دستور حمله به شــهر طرابلس ،پایتخت
لیبی و محل اســتقرار دولــت وفاق این
کشور را صادر کرده است ،تالش میکند
بــا حمایتهای منطقــه و بینالمللی به
عمــر این دولت پایان دهــد .او طی این
مدت بارها دســتورهای مشــابهی برای
نیروهــای خود صــادر کرده اســت که
آخرین آن ،پنجشــنبه هفته گذشته بود.
درگیریهــای نظامیبیــن دولــت فایز
ســراج و نیروهای حفتر ،پای قدرتهای
منطقهای و بازیگــران فرامنطقهای را به
لیبی باز کرده و منجر به صفکشــی در
درگیریهای داخلی این کشور شده است.

بــا توجه به اکتشــافات نفتی و گازی در

مدیترانه شــرقی این موضوع چه تأثیری بر

بازار انرژی خواهد داشت؟

عربستان ســعودی ،امارات متحده عربی،
مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت
سیاسی و تســلیحاتی کردهاند .در مقابل
نیز ترکیه و قطــر نیز از دولت وفاق ملی
حمایت تســلیحاتی ،سیاسی و رسانهای
کردهاند.خبرگــزاری فارس در گفت و گو
با پروفسور «نادر انتصار» رئیس دانشکده
علوم سیاسی دانشــگاه آالبامای جنوبی
آمریــکا توافقنامه ترکیه و لیبی و اهمیت
اســتراتژیک دریــای مدیترانــه را مورد
بررسی قرار داده است.
اهمیــت منابع انرژی مدیترانه شــرقی

چیست؟

انتصــار :از نظــر جغرافیایی منطقه
مدیترانه شرقی مرزهای آبی با کشورهای
ترکیه ،قبرس ،مصر ،لبنان ،سوریه ،لیبی،
یونان و اسرائیل دارد و تمام این کشورها
برای دستیابی به منابع انرژی این منطقه
با یکدیگر در حال رقابت هستند.

در حال حاضر تعدادی از شرکتهای
نفتی دنیا در این منطقه فعال هســتند که
ایــن خود نشــانه ای از اهمیت مدیترانه
شرقی برای این شرکتها دارد .کشورهای
منطقــه مدیترانــه شــرقی و همچنین
شــرکتهای انرژی مهم امید دارند که در
آینده نه چنــدان دور این منطقه اهمیت
زیادی برای تولید نفت و گاز به خصوص
برای اروپا داشته باشد

ترکیــه و دولــت وفاق ملی لیبــی اخیرا ً

قراردادهایــی برای تعیین حــدود دریایی

مدیترانه شــرقی امضا کردنــد .تأثیر این
قرارداد بر مناسبات انرژی این حوزه چیست؟

انتصار :ترکیه نگرانی در مورد تعیین
حدود دریایی مدیترانه شــرقی دارد .این
به خصوص در مورد نقش قبرس در این
مــورد صداقت دارد چون آنــکارا میداند
که قبرس میتواند مشــکالت زیادی را
برای ترکیه در گســترش نفــوذ خود در

سیاستهای انرژی منطقه ایجاد کند.لذا
ترکیه مایل است تا آنجایی که میتواند با
سایر کشورهای منطقه برای تعیین حدود
دریایی مدیترانه شــرقی به تفاهمیدست
یابــد .قراردادهایی را کــه ترکیه و دولت
وفاق ملی لیبــی اخیرا در این مورد امضا
کرده اند را باید در این چارچوب بررســی
کرد.
فرانســه ،آلمان و ایتالیا برای آنکه
از صحنه بازی لیبی خارج نشــوند باید با
ترکیه همکاری کنند .تعیین سرنوشــت
آینده لیبــی برای تامیــن نیازهای نفت
و گاز طبیعی اروپا و پیشــگیری از ادامه
موج مهاجرت از لیبی از نظر اروپا اهمیت
حیاتــی دارد .نظر شــما در این خصوص
چیســت؟ انتصار :اگر لیبی بتواند دوباره
به عنوان کشــوری یک پارچه ســاخته
شــود میتواند نقش مهمیبــرای تامین
نیازهای نفــت و گاز طبیعی اروپا بازی

انتصار :نوســانات در بــازار انرژی
دنیا تحت تأثیر موارد گوناگونی هستند و
خواهند بود .با توجه به اینکه اکتشــافات
نفتی و گازی در مدیترانه شــرقی مراحل
اولیه خود را سپری میکنند ما نمیتوانیم
بررســی قطعی در مورد تأثیر اکتشافات
نفتی و گازی در مدیترانه شــرقی در بازار
انرژی جهانــی در کوتاه مدت ارائه کنیم.
ولی اگر روزی مدیترانه شــرقی به یک
منطقــه بزرگ تولید نفــت و گاز طبیعی
تبدیــل شــود آن وقت تأثیــر آن روی
محاسبات انرژی جهان زیاد خواهد بود.
آیا منابع مدیترانه شرقی باعث خواهد شد

اهمیت خلیجفارس از حیث انرژی برای اروپا
کم شود؟

انتصــار :طبــق آماری کــه دولت
آمریکا منتشــر کرده اســت ،منابع نفتی
مدیترانه شــرقی  7.1میلیارد بشــکه و
منابع گاز طبیعی این منطقه  5.3تریلیون
متر مکعب تخمین زده شــده اند .اگرچه
این به خــودی خود منبعــی قابل توجه
است ولی قابل مقایســه با منابع کنونی
انرژی خلیجفارس نیســت و خلیجفارس
تا مدتــی از حیث انرژی برای اروپا مهم
خواهد بود.

چرا  ۲۰۲۰سال مهمیبرای نفت خواهد بود؟
سال  ۲۰۲۰در حالی آغاز شده که بازار
نفــت بیش از همیشــه غیرقابل پیش بینی
است.
به گزارش ایســنا ،آیا در سال ۲۰۲۰
اوپــک پالس کاهــش تولید نفــت خود را
تمدید خواهد کرد؟ آیا رشد نفت شیل آمریکا
سرانجام متوقف خواهد شد؟ آیا امسال سال
خودروهای برقی اســت؟ پایگاه خبری اویل
پرایس به بررسی  ۱۰موضوعی پرداخته که
در سال  ۲۰۲۰مورد توجه بازار نفت خواهند
بود .این موضوعات عبارتند از:

برخی از سیاســتهای دولتــی بلندپروازانه
در ســال  ۲۰۱۹اعالم شد که  ۱۰۰درصد
انــرژی تجدیدپذیر را هدف گرفته اســت.
حدود  ۱۰نیروگاه آمریکایــی برنامههایی
برای به صفر رســاندن انتشار کربن اعالم
کردهانــد .تجدیدپذیرها در ســال میالدی
گذشــته عملکرد بهتری از ســهام نفت و
گاز داشتند و کاهش هزینهها و سیاستهای
حمایتی به حمایــت از تجدیدپذیرها آمد و
آینده نیروی بادی و خورشیدی را روشنتر
کرد.

رونق نفت شــیل آمریکا کــه بر پایه
اســتقراض ارزان بوده ،با حســاب و کتاب
روبروســت .حدود  ۱۰۰شــرکت نفت و گاز
آمریــکای شــمالی از ســال  ۲۰۱۵اعالم
ورشکســتگی کردهاند اما موعــد پرداخت
کوهی از بدهی چند ســال گذشته فرارسیده
اســت .موعــد پرداخت حــدود  ۴۱میلیارد
دالر بدهی در ســال  ۲۰۲۰فرا میرسد که
به معنای احتمال وقوع ورشکســتگیهای
بیشتر است .موج بدهی ممکن است صنعت
نفت شیل آمریکا را مجبور کند روند توسعه
فعالیت خود را آهســته کند تــا راهی برای
پرداخت بدهی به وام دهندگان پیدا کند.

اقتصاد جهانی ممکن اســت از رکود
اجتناب کنــد زیرا برخی از شــاخصها در
ماههای اخیر مثبت شــدهاند .کاهش تعرفه
میــان آمریــکا و چیــن به کاهــش موانع
اقتصادی اشاره دارد .هر گونه تغییر و تحول
جنگ تجاری تاثیر عظیمیروی قیمتهای
نفت در سال  ۲۰۱۹خواهد گذاشت و بهبود
میان واشــنگتن و پکن در اواخر سال ۲۰۱۹
از قیمتها پشــتیبانی کرد .تن زدایی بیشتر
میان دو کشــور تاثیر قابل مالحظهای روی
بازارهای کاال در سال  ۲۰۲۰خواهد گذاشت.

بدهی شیل ،کندی رشد تولید شیل آمریکا

سال خودروهای برقی

برخــی از تحلیلگران میگویند ســال
 ۲۰۲۰ســال خودروهــای برقــی خواهد
بودزیرا دههــا مدل جدید خــودروی برقی
وارد بــازار خواهند شــد .در اروپــا مدلهای
موجــود خودروهای برقــی از  ۱۰۰به ۱۷۵
مدل افزایش پیــدا خواهد کرد .روند فروش
در اواخر ســال  ۲۰۱۹آهســته شد اما کل
بازار جهانی خودرو رشــد منفــی پیدا کرد.
خودروهای برقی ممکن اســت برای حفظ

کاهش تنشهای جنگ تجاری

روند رشدشــان به ســختی تالش کنند اما
خودروهای برقی سهم رو به رشدی از بازار
را تصرف کردهاند.
تغییرات جوی

ســال  ۲۰۲۰با تصاویر جهنمیاز آتش
سوزیهای خارج از کنترل استرالیا آغاز شد.
 ۲۰۱۹یکی از گرمترین سالها و دهه ۲۰۲۰
گرمترین دهه به ثبت رســیده بود .افزایش
دمــای هوا و فجایع طبیعی مختلف ،فشــار
روی صنعت نفت و گاز را افزایش خواهد داد.
تغییرات جوی به عامل نگرانی شــرکتهای
ســهامیعام تبدیل شده است .مدیران نفتی
از افزایش ریسک ســرمایه گذاری با توجه
به اقداماتی که پیرامون تغییرات جوی انجام
میگیرد ،مطلع هستند .بانک سرمایه گذاری
اروپایی دو ماه قبــل به فاینانس پروژههای
نفت ،گاز و زغال ســنگ پایان داد و بانک
گلدمن ساکس فاینانس زغال سنگ و نفت
قطب شمال را کاهش داده است .تصمیمات
مشابه احتماال از سوی موسسات مالی دیگر

اعالم خواهد شد.

سازمان بینالمللی دریانوردی ()IMO

مقررات مربوط به سوخت پاک از سوی
ســازمان بینالمللی دریانــوردی از ابتدای
امســال به اجرا گذاشته شد .این مقررات که
بر اساس آن ســولفور موجود در سوختهای
دریایــی باید از  ۳.۵بــه  ۰.۵درصد کاهش
پیدا کنــد ،روی بازار چهار میلیون بشــکه
در روز ســوختهای دریایــی تاثیر میگذارد.
پاالیشــگاهها و کشــتیرانی از استراتژیهای
متعددی برای عمل به این مقررات استفاده
کردهاند که شامل نصب تجهیزات اسکرابر و
افزایش تولید سوختهای حاوی سولفور اندک
بوده است .این مقررات که زمانی مانند یک
فاجعه به نظر میرسید با وقفههای معدودی
بــه اجرا درآمــد با این حال مشــکالتی در
خصوص وجود رســوب در سوختهای جدید
مشاهده شده است.
مازاد عرضه

بازارهای متعددی شامل زغال سنگ،

گاز طبیعــی مایــع ( )LNGو نفــت خام با
مازاد عرضــه روبرو هســتند .در حالی که
بازار تحت تاثیــر عوامل متعددی قرار دارد،
اوپــک پالس تاثیر زیــادی روی نفت خام
داشته است .رفع اشــباع عرضه گاز طبیعی
در آمریکا دشوارتر خواهد بود و گازی که به
همراه نفت خام استخراج میشود ،همچنان
با وجود مشــکالت مالی صنعت گاز شیل،
رشــد خواهد کرد .بــازار جهانی  LNGهم
دچار اشباع عرضه شده و در نتیجه قیمتها
به پایینترین رکورد چند ســال اخیر سقوط
کردهاند .برخی از تحلیلگران حتی پیش بینی
کردهاند به دلیل کاهش قیمت محمولههای
تک ،برخــی قراردادهای تحویــل گاز لغو
خواهند شد.
ادامه رشد تجدیدپذیرها

تجدیدپذیرها عمده ظرفیت جدیدی
که ســال  ۲۰۱۹در آمریکا ایجاد شــد به
حســاب میآیند .انتظار مــیرود ظرفیت
مخازن انرژی در سال  ۲۰۲۰دو برابر شود.

یادداشت
روسها سلطان بالمنازع بازار جهانی گاز

پریسا بطنی

پوتیــن و رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور ترکیه خط لوله
ترک اســتریم را در هشتم ژانویه رسما افتتاح کردند تا برگ برنده
روسها در تجارت جهانی گاز رسما کلید بخورد .بر این اساس ،با
وجود تحریمهای جدید آمریکا علیه پروژه خط لوله نورد استریم ،۲
روسیه اعالم کرده که این خط لوله گازی را در سال  ۲۰۲۰تکمیل
و راه اندازی خواهد کرد.
والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه عالوه بر نورد استریم
 ۲در چند ســال گذشــته چندین پروژه مهم خط لوله گازی را به
اتمام رســانده است.این پروژهها برنامه پوتین برای این که روسیه
سهم بزرگی از عرضه گاز به اروپا داشته باشد را کامل کرده است.
همچنین صادرات گاز روسیه را به چین که بازار وارداتی برخوردار
از ســریعترین نرخ رشد است ،متصل میکند و این کشور سهم رو
به رشدی از بازار جهانی گاز طبیعی مایع را تصرف خواهد کرد.نورد
اســتریم  ۲جدیدترین پروژه در نقشه پوتین برای برتری انرژی و
ژئوپلیتیکی در جهان است .روسیه در حال حاضر یک سوم از بازار
گاز اروپا را در اختیار دارد و زمانی که کار ساخت نورد استریم  ۲با
وجود تحریمهای آمریکا تکمیل شــود ،با دور زدن مسیر ترانزیتی
اوکراین ،دسترسی مســکو به بازار شمال اروپا را تحکیم میکند.
پیش از نورد اســتریم  ۲روســیه باید خط لوله ترک استریم را راه
اندازی کند که از طریق آن شــرکت گازپروم به ترکیه و جنوب و
جنوب شــرقی اروپا گازرسانی خواهد کرد .گازپروم که پروژه نورد
اســتریم  ۲را برای انتقال گاز روسیه به آلمان هدایت میکند ،در
اوایل دســامبر پروژه خط لوله قدرت ســیبری را برای تحویل گاز
بــه چین راه اندازی کرد که انتظار میرود میزان مصرف و واردات
گازش در ســالها و دهههای آینده افزایش پیدا کند.در حالی که
گازپروم خطوط لوله جدید را در شــرق و غرب راه اندازی میکند
شرکت نواتک که بزرگترین تولیدکننده گاز خصوصی روسیه است،
حضورش در بازار جهانــی  LNGرا تقویت میکند .نواتک که در
حال حاضر از کارخانه  LNGیامال LNG ،صادر میکند در سپتامبر
دومین پروژه بزرگ  LNGخود به نام آرکتیک  LNG۲را در شــبه
جزیره گیدان کلید زد.روســیه در سال  ۲۰۱۹عالوه بر صادرات از
طریق خط لوله که یک سوم از واردات گاز اتحادیه اروپا را تشکیل
میدهــد ،حجم زیادی  LNGبرای اروپا تامین کرده اســت.طبق
گزارش ســه ماهه کمیســیون اروپا از بازارهای گاز اروپا ،واردات
 LNGاروپا در ســه ماهه دوم ســال  ۲۰۱۹به دلیل اشباع عرضه
 LNGو ریزش قیمتها ۱۰۲ ،درصد رشــد ساالنه داشت و روسیه
منبــع  ۱۹درصد از ایــن واردات بود و پس از قطر با ســهم ۳۰
درصدی و باالتر از آمریکا با ســهم  ۱۲درصدی قرار گرفت.طبق
گــزارش اداره اطالعات انرژی آمریــکا ،در فاصله ژانویه تا نوامبر
واردات  LNGبه اروپا شــامل ترکیه بــه رکورد باالیی صعود کرد
و رکورد قبلی که مربوط به ســال  ۲۰۱۱بود را شکســت .آمریکا،
روسیه و قطر در سال  ۲۰۱۹صادرات  LNGخود به اروپا را افزایش
دادنــد و آمریکا از نظر حجم صادرات به اروپا در نیمه دوم ســال
روی دســت روســیه بلند شد.در حالی که روســیه و آمریکا برای
ســهم بازار گاز اروپا رقابت میکنند ،آمریکا در دسامبر پروژه نورد
اســتریم  ۲را هدف تحریم قرار داد و تکمیل این پروژه را دســت
کم چندین ماه به تاخیر انداخت .در پی اعالم تحریمها ،شــرکت
سوییســی  Allseasکه کار ســاخت این خط لوله در بستر دریا را
برعهده داشــت ،بالفاصله فعالیتش را متوقف کرد.وزارت خارجه
آمریکا در بیانیهای با اشــاره به نیت واشنگتن برای متوقف کردن
ساخت نورد استریم  ،۲اعالم کرد آمریکا تحریمهایی وضع خواهد
کــرد مگر این که کســانی که در این پروژه حضور دارند حســن
نیت خود را نشــان داده و بالفاصله فعالیتشــان را متوقف کنند.
پوتین و آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان در یک گفت و گوی تلفنی
تعهدشــان برای حمایت بیشتر از پروژه نورد اســتریم  ۲را تایید
کردند .تحریمهای آمریکا علیه این پروژه در اروپا شــکاف ایجاد
کرده و آلمان از مداخله آمریکا در سیاســتهای و پروژههای انرژی
در اروپا انتقاد کرده اســت.پیش از وضع تحریمها انتظار میرفت
نورد استریم  ۲در اواسط  ۲۰۲۰راه اندازی شود .دیمیتری کوزاک،
معاون نخست وزیر روســیه در نوامبر گفته بود ساخت  ۸۰درصد
از این پروژه تکمیل شــده است.بر اســاس گزارش اویل پرایس،
الکســاندر نواک ،وزیر انرژی روسیه جمعه گذشته اظهار کرد نورد
استریم  ۲تا پایان  ۲۰۲۰راه اندازی خواهد شد .یکی از گزینههای
روســیه برای احداث لولههای گاز در بستر دریا ،استفاده از کشتی
خواهــد بود که اکنون در خاور دور قــرار دارد و تجهیزش ممکن
است مدتی زمان ببرد.با وجود این که تاخیر نورد استریم  ۲اجتناب
ناپذیر اســت ،روسیه با پی ریزی بنیانهای برتری در بازار جهانی
گاز از سوی پوتین ،به افقهای دوردست مینگرد.

هشدار دبیرکل اوپک به آمریکا

انتخابات ۲۰۲۰

انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰
آمریکا رویداد مهمیمحســوب میشــود و
پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات این
کشور به معنای ادامه حمایت از صنعت نفت
و گاز با وجــود وخامت اوضاع اقلیمیخواهد
بود .اگر یک نامزد دموکــرات در انتخابات
پیروز شــود ،ممکن اســت حفاری به روش
شــکاف هیدرولیکی ممنوع شود و مقررات
جدید و مالیاتهای ســوختهای فســیلی را
هدف بگیرد در حالــی که حمایت باالیی از
تجدیدپذیرها وجود خواهد داشت.
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دبیرکل ســازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعالم کرد
که تأسیسات نفتی عراق در امان هستند و تولید نفت این کشور ادامه
دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز ،محمد بارکیندو ،روز چهارشنبه،
 ۱۸دیماه اعالم کرد که تاسیســات نفتی عراق در امان هستند و
تولید این کشور ادامه دارد.وی همچنین ابراز امیدواری کرد با وجود
تنشهای کنونی ،عراق بهموقــع پایبندی خود را به توافق جهانی
کاهش تولید نفت به صددرصد میرســاند.دبیرکل اوپک همچنین
در نامــهای خطاب به رئیسجمهوری آمریــکا اعالم کرد که این
ســازمان به تنهایی نمیتواند همه بار مسئولیت حفظ ثبات در بازار
نفت را به دوش بکشد.

هفته نامه رسارسی

آدرس كانال تلگرامي:
@daneshenaft

صاحب امتياز ،مدير مسوول و سردبير:

()madadi.ahmad1@gmail.com

مدیر بازرگانی :محسن آقایی شکیب

جلیل ساالری

اخبار
ساخت مته حفاری بدون مهندسی معکوس

مدیـر عامـل شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب گفـت:

بـا تعامـل و تسـهیم دانـش فنـی بـا جهـاد دانشـگاهی کشـور،
متههـای حفـاری بـدون مهندسـی معکـوس و بـا تکیـه بـر توان
علمیکارشناسـان هـر دو بخـش بومیسـازی شـد.

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت ملـی مناطق
نفتخیـز جنـوب ،احمد محمدی دیـروز (چهارشـنبه ۱۸ ،دیماه)
پـس از بازدیـد از کارگاه جهـاد دانشـگاهی در اهـواز و ارزیابـی
فرآینـد تولیـد متههـای حفـاری بـا اشـاره بـه اینکـه متههـای
حفـاری از کاالهـای پـر مصـرف بخش باالدسـتی صنعـت نفت
اسـت ،یـادآور شـد :پیـش از ایـن ،متههـای حفـاری از برخـی
کشـورهای خارجـی تامین میشـد اما بـا تعامل و تسـهیم دانش
فنـی با جهـاد دانشـگاهی کشـور ،توانسـتیم این متههـا را بدون
مهندسـی معکـوس و بـا تکیـه بـر تـوان علمیکارشناسـان هـر
دو بخـش بومیسـازی کنیـم .وی افـزود :در بخشهـای دیگـر
نیـز همکاریهـای خوبـی با جهـاد دانشـگاهی داشـتهایم و یک
کاالی مصرفـی دیگـر یعنـی مواد شـیمیایی بهویژه تعلیقشـکن
را نیـز بـه همـت کارشناسـان داخلـی تولیـد و وارد فرآینـد تولید
کردیم.مدیـر عامـل شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب از
بخـش خصوصی خواسـت تـا از تجربه جهاد دانشـگاهی نسـبت
بـه ایجـاد کارگاه صنعتـی در خوزسـتان برای تسـریع و تسـهیل
تعامـل فی مابیـن بهرهگیرند.نخسـتین مته حفاری سـاخت ایران
بـه سـفارش شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب و اهتمـام
کارشناسـان جهاد دانشـگاهی در اسـتان خوزسـتان بومیسـازی
و در نمایشـگاه سـاخت تجهیـزات صنعـت نفـت رونمایی شـد.

ضرورت سرعت بخشیدن به فرآیند
آمادهسازی جکت فاز  ۱۱پارس جنوبی

مدیرعامـل گـروه پتروپـارس بر ضرورت سـرعت بخشـیدن

تلفن 88965531-88982228:فاكس88965408 :
 چاپ :نشر چاپ اميد ايرانيان

طول  ۳۴۳کیلومتــر در مرحله طراحی
اســت و تا دو ماه آینده پیمانکاران این
فاز نیز انتخاب خواهند شــد .افزون بر
این پروژه ایرانشــهر  -پالیزان  -خاش
 میرجاوه با دو پیمانکار در حال انجاماست .ما در سیستان و بلوچستان با همه
توان ،در حال اجرای طرحها هســتیم
و هرگز حــس نکردیم دچــار تحریم
شدهایم و از ادامه کار باز ماندهایم.

گفت و گو :فاطمه شعبانی
مدیرعامل شــرکت مهندســی و
توسعه گاز ایران از بهرهبرداری  ۱۸واحد
توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز
در هشت ماه ســال  ۹۸خبر داد و گفت:
راهاندازی این تعداد ایســتگاه به همراه
تزریق گاز  ۴۰۰کیلومتر خط لوله انتقال در
طول عمر این شرکت کمسابقه بوده است.

ســاختمان مرکــزی «شــرکت
مهندسی و توسعه گاز ایران» در خیابان
طالقانی واقع شده و دفتر مدیرعامل این
مجموعه آخرین طبقه واقع شده است .او
پس از حسن منتظرتربتی ،سکان هدایت
این شــرکت را به دست گرفت .شرکتی
که بازوی اجرایی شرکت ملی گاز ایران
برای احداث و تکمیــل طرحهای مهم
صنعت گاز به شمار میآید .احداث خطوط
انتقال گاز ،احداث ایســتگاههای تقویت
فشــار گاز ،پروژههای ذخیرهسازی گاز،
ایســتگاههای کنترل فشار ،دیسپچینگ
و مخابــرات روی خطــوط انتقال گاز و
پروژههای تاسیســات زیربنایی از جمله
طرحهای شــرکت مهندســی و توسعه
گاز ایران هستند.در ســال  ،۹۷شرکت
مهندســی و توسعه گاز ایران اعالم کرد
در سال  ،۹۸میزان قابل توجهی به طول
شبکه انتقال گاز کشور افزوده خواهد شد.
گفتوگو با بهرام صلواتی را با بررسی کم
و کیف احداث خطوط انتقال گاز و میزان
تحقق وعده یادشده آغاز کردیم .خواندن
این مصاحبه خالی از لطف نیست.
از ابتدای ســال  ۹۸تاکنون تا چه اندازه

در ساخت خطوط انتقال گاز موفق بودهاید؟

مطابــق برنامهریزی که در ســال
گذشــته انجام داده بودیم از ابتدای ۹۸
تاکنون بیش از  ۴۰۰کیلومتر خط انتقال
گاز را احــداث و تزریق گاز کردهایم و تا
پایان امسال بیش از  ۱۷۷کیلومتر دیگر
نیز بــه طول خطوط انتقال گاز کشــور
افزوده خواهد شد.
اجرای پروژههای انتقال گاز در سیستان

و بلوچستان شامل این برنامهریزی شدهاند؟

موضوع سیستان و بلوچستان برای
مجموعه شــرکت ملی گاز ایران بسیار
مهم است .هم از لحاظ انتخاب پیمانکار،
هم تخصیــص بودجه و هم برنامهریزی
و اجرای کار ،این اســتان را جداگانه در
نظر گرفتهایم و با ســرعت کار را پیش
میبریم.

برای تامین تجهیزات و قطعات مشکلی

ندارید؟

هیچکــدام از کشــورهای دنیا به
تنهایی قادر به ساخت و تولید همه آنچه
نیاز دارند ،نیستند .گاهی صفر تا صد یک
کاال را میســازیم و گاهی مواد اولیه را
وارد کشــور میکنیم ،اما نکته مهم این
اســت که همه مراحــل اصلی در داخل
کشور انجام میشــود .ما تولیدکنندگان
بــزرگ و قدرتمندی داریــم که هم نیاز
صنعت گاز و هم نیاز دیگر صنایع کشور
را تامین میکنند .تکمیــل و راهاندازی
پروژههای صنعت گاز از ســاخت خطوط
لوله تا ایســتگاههای تقویت فشار گاز و
ایســتگاههای مخابراتــی همه به اقالم
و تجهیــزات مختلفی نیــاز دارند که با
مدیریت و هوشــمندی بهخوبی از عهده
تامین آنها برمیآییم.
تامین اقالم و تجهیزات در داخل کشــور

نیازمند بومیســازی و کسب دانش کافی

بـه فعالیتهـا و فرآینـد آمادهسـازی نهایـی جکت فـاز  ۱۱پارس

اســت .در ایــن زمینــه چقــدر از توان

بـه گـزارش دانـش نفـت بـه نقـل از شـرکت پتروپـارس،
حمیدرضـا مسـعودی و هیئـت همـراه بـا حضـور در یـارد قشـم
پیشنیازهـای فنی-مهندسـی بـرای آمادهسـازی نهایـی و
نصـب یکـی از چهارپایههـای طـرح توسـعه فـاز  ۱۱پـارس
جنوبـی (جکـت  )۱۱Bرا بررسـی و برنامهریـزی جدیـد را
ابلاغ کـرد.وی همچنیـن از چهارپایـه طـرح فـرزاد و تجهیـزات
سـاخت چهارپایـه طـرح توسـعه میـدان گازی بلال بازدیـد و
دسـتورات الزم را صـادر کرد.توسـعه فـاز  ۱۱پـارس جنوبـی
پـس از خـروج شـرکتهای توتـال فرانسـه و سیانپیسـیآی
چیـن بـه طـور کامـل بـه شـرکت پتروپـارس سـپرده
شده است.

خوشبختانه با همکاری شرکتهای
دانشبنیــان و متخصصــان داخلــی،
بهراحتی توانستهایم هرکدام از قطعات و
تجهیزات موردنیاز صنعت گاز را بسازیم،
در زمینه دانش فنی و بومیســازی نیز
با مشــکلی روبهرو نشــدهایم .امســال
هــم بیش از هر زمــان دیگری به توان
شــرکتهای ایرانــی و دانشبنیانهــا
تکیــه کردهایم و حضور این شــرکتها
در فنبازار تخصصی صنعت گاز بســیار

جنوبـی بـرای نصـب در موقعیـت خود تاکیـد کرد.

www.daneshenaft.ir

بهرهبرداریاز ۱۸واحدتوربوکمپرسورایستگاهتقویتفشارگاز

آمریکا در خواب هم نمیتواند امنیت انرژی
در ایران را تهدید کند

اگــر آمریکاییهــا میتوانســتند
پاالیشــگاههای ما را نابود کننــد؛ در جنگ
تحمیلــی که تــوان فنی-مهندســی و توان
نظامیما کمتر بــود این کار را انجام میدادند
لذا این اظهارات بیشتر جنبه شعاری دارد.
دربــاره حمله به پاالیشــگاههای ایران
بایستی اظهار داشــت :ترامپ از این جرئتها
نــدارد که بخواهد جنگ را به خاک ایران بکشــاند و این تهدیدهایی
هــم که میکنــد از روی ترس اســت .در زمان جنــگ تحمیلی که
تمامیامکانات آمریکا و کشــورهای غربی در اختیــار صدام بود و او
نتوانســت صادرات نفت ایران قطع کند و هیچکدام از پاالیشگاههای
ایران نیز از مدار خارج نشــد .در آن زمان که همهی پاالیشگاههای ما
مورد حمله و بمباران صدام بود؛ به غیر از پاالیشــگاه آبادان نتوانستند
در روند کار مابقی پاالیشــگاههای ما خللــی ایجاد کنند .حاال چگونه
میخواهنــد همهی پاالیشــگاههای ما را نابود کننــد؟ این اظهارات
ترامپ و مقامات آمریکایی بیشــتر جنبه شعاری دارد .ترامپ و آمریکا
حواسشــان را جمع کنند که گلوگاه صادرات نفت خام کجاست و اگر
هر حرکتی کنند اول آن گلوگاه بســته خواهد شد .دراین صورت بحث
انرژی دنیا دچار بحران میشــود که این موضوع هزینهی زیادی برای
آمریکا دارد.ما در ســختترین شــرایط در جنگ تحمیلی هم همیشه
پاالیشــگاههای ما در مــدار تولید بودند .حتــی در آن زمان ما برخی
کارهای توســعهای و افزایش ظرفیت را هم بــا امکانات محدودمان
انجــام میدادیم و از ظرفیت طراحی پاالیشــگاهها عبور کردیم .این
حرفها بیشتر برای ترامپ جنبه تبلیغاتی دارد و آمریکا از این جرئتها
ندارد .اگر آنها میتوانســتند پاالیشــگاههای ما را نابود کنند؛ در زمان
جنگ تحمیلی که توان فنی-مهندســی و توان نظامیو بازدارندگی ما
کمتر بود این کار را حتما انجام میدادند .در آن زمان که ما اصال توان
ســاخت تجهیزات پاالیشی را نداشتیم اجازه ندادیم که پاالیشگاههای
ما از مدار خارج شــوند؛ در حال حاضر هم قطعا ادعاهای آمریکاییها
محقق نمیشــود .ما االن در شــرایطی هســتیم که هــم از لحاظ
ظرفیتســازی و ایجاد مخازن استراتژیک و هم از لحاظ شبکه انتقال
و توزیع مباحث امنیت انرژی را رعایت کردیم و آمریکا در خوابش هم
نمیتواند امنیت انرژی در ایران را تهدید کند.
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دانشبنیانها بهرهمند شدهاید؟

ابتدای امســال وعده دادید هر ماه یک

پروژه افتتــاح کنید .لطفا آمار پروژههای به

بهرهبرداری رسیده را ارائه دهید؟

موثر بوده اســت.امور پژوهش شــرکت
مهندسی و توسعه گاز ایران با همکاری
مدیریت پژوهش شرکت ملی گاز ایران،
قراردادهــای مختلفــی بــا بخشهای
دانشگاهی کشور امضا کرده و طرحهای
پژوهشــی را اجرایی کرده اســت .این
قراردادها شــامل پروژههای تحقیقاتی،
اســتانداردهای جــاری روی خطــوط
لوله و ...هســتند تا بتوانیم واقعیتهای
اجرایی را بهروزرسانی کنیم.با همکاری
شرکتهای دانشبنیان تالش میکنیم
از علم روز اســتفاده کنیم و تا امروز نیز
موفق بودهایم ،بنابرایــن اعمال تحریم
علیه کشورمان نتوانسته از لحاظ اجرای
پــروژه ،تکنولوژی و تامیــن تجهیزات
طرحهای ما را با مشکلی روبهرو کنند.
و این ادعا را چطور میتوان ثابت کرد؟

ایــن موضوع که در مدت هشــت
ماه ۱۸ ،واحد ایســتگاه تقویت فشار گاز
راهاندازی شــود در هیچ ســالی سابقه
نداشــته اســت .تعداد زیادی از پروژهها
وارد مناقصه شــدهاند ۱۱ ،پروژه تا آخر
ســال وارد مرحله اجرا میشوند و هشت
پروژه نیز اکنون در مرحله اجرا هستند به
همراه  ۴۰۰کیلومتر خط انتقال گازی که
تاکنون راهاندازی شدهاند نشان میدهند
تحریم نتوانســته تاثیری در روند کار ما
داشته باشد.
بنابراین بهزودی باید شاهد افتتاح خط

نهم سراسری انتقال گاز باشیم.

خط نهم سراســری انتقال گاز خط
بســیار مهم و راهبردی بــه طول یک
هزار و  ۷۵۰کیلومتر اســت .احداث آن
نیز مطابــق اولویتبندی شــرکت ملی
گاز ایران انجام میشــود .بــرای مثال،
 ۲۳۰کیلومتر از این خط مربوط به مسیر
دهگالن تا میاندوآب است که تزریق گاز
شده و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
 ۲۷کیلومتــر نیز از عســلویه تزریق گاز
شده و قسمت دیگر این طرح در بخش
بیدبلند  -اهواز به طــول  ۱۰۰کیلومتر
اکنون در حال اجرا اســت ،بخش دیگر
خط به طول  ۳۰کیلومتر تا پایان ســال
تزریق گاز خواهد شد و باقیمانده خط نیز
تا نیمه نخســت سال  ۹۹به بهرهبرداری
خواهد رســید.طراحی احــداث خط نهم
در مســیر اهواز  -دزفــول و دزفول -
کوهدشــت بــه طــول  ۴۰۰کیلومتر و
مســیر میاندوآب  -بازرگان انجام شده
که مطابــق اولویتبندی شــرکت ملی
گاز ایران وارد مرحلــه مناقصه خواهند
شد .مسیر عسلویه تا اهواز نیز در مرحله
طراحی تفصیلی اســت ،بنابراین تاکنون
 ۲۶۰کیلومتــر از خط نهم سراســری،
تزریق گاز شده است.
در مســیر خــط نهم سراســری برای

گازرسانی به اســتانها نیز انشعابگیری

کردهاید؟

فلسفه ساخت خط نهم از ابتدا برای
صادرات گاز به ترکیه و اروپا بوده است،
به این ترتیب که یک خط مستقیم بدون
انشــعاب از عســلویه تا بازرگان احداث
شود ،اما با توجه به نهایی نشدن صادرات
گاز ایران به اروپا ،تصمیم گرفته شــد از

توان این خط برای گازرسانی به کریدور
غرب کشــور نیز استفاده شود ،به همین
دلیل انشــعاباتی از این خــط گرفتیم و
برخی از شهرهای مسیر خط را گازرسانی
میکنیم.
احداث ایستگاههای جدید تقویت فشار

گاز روی خطــوط انتقال بــه چه مرحلهای
رسیدهاند؟

ایســتگاههای مــورد نظــر روی
خطوط ششــم و نهم سراســری انتقال
گاز ســاخته شــدهاند که مقرر شــده با
حضور رئیسجمهوری بــه بهرهبرداری
رسمیبرســند .ایســتگاه تقویت فشــار
گاز دیلم  -اهواز ،کوهدشــت ،حسینیه
و بیدبلند که از تعهدات امســال شرکت
مهندســی و توســعه گاز بودند احداث
شدهاند ،واحدهای توربوکمپرسور تکمیلی
پارچیــن و آبپخش نیز بــه بهرهبرداری
رســیدهاند .افــزون بر ایــن ،واحدهای
تکمیلی بیدبلند ،دیلم ،اهواز ،حســینیه،
فراشبند ،سمنان ،دشت و خورموج نیز تا
پایان سال به بهرهبرداری خواهند رسید.
با توجه به اینکه اجرای طرحهای یادشده
از ســال گذشته آغاز شــده بود ،تاکنون
 ۱۸واحد توربوکمپرســور به بهرهبرداری
رسیده و  ۸واحد دیگر نیز تا پایان سال به
بهرهبرداری خواهند رســید که این تعداد
( ۲۶واحد توربوکمپرسور) بهرهبرداری در
نوع خود بیسابقه بوده است.
به ســراغ پارس جنوبی برویم .پارسال

پروژههــای مهمیمانند واحــد تولید ماده

بودارکننــده گاز را راهاندازی کردید .برای

امسال چه برنامهای دارید؟

پــروژه مرکاپتــان از مهمتریــن
پروژههای شــرکت مهندســی و توسعه
گاز بــود که با موفقیت بــه بهرهبرداری
رســید و اکنون نیز در حال تولید است.
شــرکتهای گاز اســتانی نیز بر اساس
اعالم نیاز مدیریت گازرســانی شــرکت
ملــی گاز ایــران ،از این ماده اســتفاده
میکنند ،اما با توجه به گســترش شبکه
گاز در کشــور ،پیشبینی میشــود در
سالهای آینده میزان استفاده از این ماده
بیشــتر شود ،به همین دلیل احتمال دارد
راهاندازی واحد دوم مرکاپتان در دســتور
کار ما قــرار بگیرد.با افتتــاح طرحهای
اصلی در پایان ســال  ،۹۷میتوان گفت
بخش مهمــیاز طرحهای مــا در این
منطقه اجرایی شــدهاند .اکنون در حال
احداث ســاختمان مخابــرات در پارس
جنوبی هســتیم که از طریق آن ،اتصال
بین خطوط  ۷ ،۶ ،۵ ،۴و  ۸برقرار شده و
اطالعات الزم به مرکز دیسپچینگ ستاد
شرکت ملی گاز ایران منتقل شود .افزون
بر این ،احداث دو مخزن ذخیرهســازی
میعانــات گازی بــرای پاالیشــگاه گاز
پارســیان نیز با پیشرفت  ۹۰درصدی در
دست اجرا است.
با توجه به گســتردگی شبکه گازرسانی

کشــور ،توســعه مخازن ذخیرهسازی گاز

طبیعی امری ضروری است .چه نقشه راهی
برای نیل به این مقصود تعریف کردهاید؟

بهمنظور ایجاد تــوازن در مصرف
گاز و اطمینــان از تامیــن گاز مصرفی

کشور در روزهای ســرد سال و شرایط
بحرانــی ،همچنین ایجــاد منابع عظیم
ذخیرهســازی در نقاط پرمصرف ،تاکنون
دو مخزن ذخیرهسازی سراجه و شوریجه
بــرای ذخیرهســازی گاز طبیعــی مورد
اســتفاده قرار میگرفتند و هفت پروژه
ذخیرهســازی دیگر نیز در دســت اجرا
اســت.این هفت پروژه شــامل فاز دوم
ذخیرهســازی میدان شــوریجه ،فاز دوم
ذخیرهسازی میدان سراجه ،ذخیرهسازی
گاز در گنبد نمکــی نصرآباد ،پروژههای
امکانســنجی ذخیرهســازی گاز در
میدانهای قزلتپــه ،بانکول و باباقیر و
سرانجام پیشامکانسنجی میدان مختار
هستند.
و اجرای هرکــدام از این طرحها در چه

مرحلهای قرار دارد؟

پیمانسپاری فاز دوم توسعه مخزن
ذخیرهسازی شــوریجه انجام و پیمانکار
طرح انتخاب شــده اســت تــا عملیات
اجرایی بــهزودی آغاز شــود .مقدمات
توسعه میدان سراجه نیز فراهم شده و در
مرحله انتخاب پیمانکار اســت .همچنین
در حال حفاری یک حلقه چاه اکتشــافی
پروژه امکانســنجی قزل تپه بهعنوان
یک مخــزن مهم و راهبردی هســتیم.
شــایان ذکر است فشــار ،دمای باال و
عمق بسیار زیاد از جمله ویژگیهای این
چاه است.مطالعات امکانسنجی مخازن
بانکــول و باباقیر نیز بــا حفر یک حلقه
چاه انجام میشود که در صورت مساعد
بــودن وضع مخزن برای ذخیرهســازی
گاز طبیعی ،عملیــات اجرایی این پروژه
و مطالعات پیش امکانسنجی در پروژه
مختار آغاز خواهد شد.
از طرحهای سیســتان و بلوچستان چه

خبر؟

پروژههای این استان از طرحهای
بسیار مهم ما هستند .طرح گازرسانی به
این اســتان با سرعت آغاز شده و طبق
برنامهریزی تا دو ســال آینده سراســر
اســتان گازرســانی خواهد شــد.طرح
زاهدان  -دوراهی دشتک به طول ۱۱۰
کیلومتر ،بیش از  ۶۳درصد پیشــرفت
فیزیکی دارد .پیمانــکار طرح دوراهی
دشــتک  -زابل نیز انتخاب شــده که
در حال تجهیز کارگاه اســت ،بخشی
از لولههای موردنیــاز این طرح تامین
شــده و باقیمانده لوله نیــز از طریق
شرکتهای لولهســازی داخلی تامین
خواهد شد .با اجرای این دو طرح ،گاز
از زاهدان تا زابل خواهد رســید.مطابق
دســتور فوری وزیر نفت برای اجرای
ســریع خط انتقال گاز  ۲۹۰کیلومتری
ایرانشــهر  -چابهار ،این خط به چهار
قسمت تقسیم و چهار پیمانکار برای آن
انتخاب شد .قرارداد این خط بهصورت
 EPCتنظیم شده و هر چهار پیمانکار
در مرحله تجهیز کارگاه هستند ،به این
ترتیب از ماه آینده عملیات اجرایی هر
چهــار قطعه بهصــورت همزمان آغاز
خواهد شــد.پیمانکاران فاز اول پروژه
خــاش انتخاب شــده و مشــغول کار
هستند ،همچنین فاز دوم این طرح به

مطابق این وعده ،از ابتدای سال ۶
پروژه خط لوله انتقال را تزریق گاز کرده
و به بهرهبرداری رســاندهایم ،همچنین
 ۷ایســتگاه تقویت فشار گاز و  ۱۸واحد
توربوکمپرسور نیز به بهرهبرداری رسیده
است.
چشمانداز شرکت مهندسی و توسعه گاز

برای افق  ۱۴۰۴بر چه اساسی برنامهریزی

شده است؟

بر اســاس برنامهریزی ما ،تا سال
 ۱۴۰۴طرحهــای ملی ماننــد خط نهم
سراسری حدفاصل عســلویه  -بازرگان
به همراه  ۱۶ایســتگاه تقویت فشار گاز،
خط دهم سراسری به همراه  ۱۳ایستگاه
تقویت فشــار گاز ،خط یازدهم سراسری
به همراه هفت ایستگاه تقویت فشار گاز،
 ۷۰۰کیلومتــر از خطوط باقیمانده طرح
تکمیل گازرســانی سیستان و بلوچستان
در کنــار خط انتقــال گاز ایرانشــهر -
زاهــدان ،زاهدان  -دوراهی دشــتک و
دوراهی دشــتک  -زابل کامل خواهند
شــد.افزون بر این پروژه خط انتقال گاز
رشــت  -چلوند بهمنظور گازرســانی به
آســتارا ،توســعه فاز دوم پاالیشگاه گاز
ایــام و ایســتگاههای میترینگ پارس
جنوبی نیز در دست اقدام است.
برای مناطق ماهشــهر و عســلویه چه

طرحهایی تعریف شده است؟

ماهشــهر و عســلویه از مناطــق
انرژی بســیار مهم کشور هستند .احداث
خطوط انتقال گاز دره عباس  -ماهشهر
 شــادگان اکنون در دست اقدام است،به گونهای که خط انتقال گاز درهعباس
 ماهشــهر به طول  ۷۰کیلومتر و قطر ۳۶اینــچ در مرحله راهاندازی و خط لوله
ماهشهر  -شادگان نیز در حال واگذاری
به پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی است.
در عسلویه نیز احداث مخازن نگهداری
مایعات در قالب طرح توسعه پاالیشگاهها
در دســت اقدام اســت .تاکنون نیز خط
رابط ســایت یک و دو پــارس جنوبی،
خط انتقــال گاز اتان بهعنــوان یکی از
سودآورترین پروژههای شرکت ملی گاز
ایران در عســلویه ،ساخت ایستگاههای
میترینگ پارس جنوبی و پروژه مرکاپتان
اجرا شده است.
و درباره طرحهای مخابراتی و فیبر نوری

چطور؟

طرحهای مخابراتــی و فیبر نوری
در بخش ( PASSIVEســاختمانهای
مخابراتی و فیبر نوری) همزمان با اجرای
احداث خط لوله انجام میشــوند و پس
از آن بخش  ACTIVEدر دســت اقدام
قرار میگیرد.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحها

از کدام محل تامین میشوند؟

عمــده این منابــع از محل بودجه
شــرکت ملی گاز ایران تامین میشوند،
البته ظرفیتهایی مانند اجرای بند «ق»
تبصره  ۲قانون بودجه سال  ۱۳۹۳که در
ســالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته
نیز کمک شــایانی به توســعه و اجرای
طرحها کرده اســت .به استان سیستان
و بلوچســتان با تکیه بــر همین قانون
و درآمدهــای حاصل از آن گازرســانی
میشــود .در زمان اجــرای طرحها نیز
بهرهمندی از حضــور نیروهای بومیدر
اولویت پیمانسپاری شــرکت ملی گاز
ایران قرار دارد.

