سرمقاله
«اچ اس ای» سپری برای تن و جان و جهان
سال  1859وقتی سرهنگ «دریک» نخستین چاه نفت را در
ایالت پنسیلوانیا امریکا حفر کرد ،بشر ،ذوق زده از کشف منبع
ثروت دیگری ،به جان زمین افتاد .شاید در این صد و پنجاه سال
هیچ چیز به اندازه نفت برای انسان سودمند و البته پر ضرر نبوده
است .بشر با غلبه ساحت تکنیکی خود ،زمین و طبیعت را به
خدمت در آورد و پس از انقالب صنعتی ،طبیعت را «بی جان»
شناخت و امروزه سرعت دیوانهوار بهره انسان از این طبیعت
بیجان ،همه چشمها را خیره کرده است.
این جنون سود ،جهان را در مخاطرههای هول انگیز انداخته
است؛ مخاطرههایی که هر لحظه می رود تا بخشهای بزرگی از
زمین را به ورطه نابودی بکشاند .خیلی طول کشید تا بشر ذوق
زده از کشف منابع عظیم فسیلی ،با نگاهی به اطراف ،خود را در
خطر ببیند .انسان ،طبیعت بیجان شده! را به نیستی کشاند و
خود نیز رو به نابودی رفت ،اما توجه به اطراف و نگاهی عمیق تر
به این بهرهبرداری بزرگ که سرهنگ دریک ،نخستین بار ،راه آن
را به دنیا نشان داد ،خیلی دیر به جهان توسعه نیافته رسید .در
این سوی عالم ما خیلی دیرتر از کشورهای توسعه یافته متوجه
خطر شدیم؛ خطری که نه در نزدیکی ما ،بلکه با ماست ،در وجود
ماست ،آن را می نوشیم ،تنفس می کنیم و روی آن راه میرویم.
آری! ما از این خطر فاصله نداریم با او هستیم .باید به خود آییم و
چشم در چشم خطر بدوزیم تا شاید سایه اش کمتر بر ما سنگینی
کند .باز هم تکنیک به یاری تکنیک آمده است و شاید اگر با
اندکی فکر همراه شود ،بتواند گریزگاهی از خطر را فرا روی ما که
در راه توسعه هستیم ،بگشاید .امروز در صنعت نفت ایران ،جایگاه

اچ اس ای از همیشه برجستهتر شده است و این مسئله جای
امیدواری دارد ،چنانکه وزیر نفت نیز چندی پیش در گفتوگوی
تلویزیونی خود بر ضرورت توجه به موضوع اچ اس ای در صنعت
نفت تاکید ویژه داشت .امروز صنعت نفت کشورمان با درک
عمیقتر از بهره تکنیکی ،بدون محاسبه خطرها ،بیش از پیش
آگاهی یافته است .راه توسعه از نابودی زمین و بشر نمیگذرد که
این مسئله خود یک توسعه نیافتگی مضاعف است .با عدم توجه
به اچاسای و به شمار نیاوردن آن در معادالت بهرهبرداریهای
صنعتی و اقتصادی برای حرکت در مسیر توسعه ،نه تنها در مسیر
توسعه گام بر نمیداریم که در بدفهمی عمیق از توسعه ،دچار
نوعی توسعه نیافتگی مضاعف میشویم؛ چنان که نجاری با
چوبهای میز خود ،صندلی بسازد و البته که میز را خراب کرده
است .توسعه بدون در نظر گرفتن مسائل محیط زیست و سالمت
و ایمنی ،درو کردن باد است .زیرا آنچه را به دست میآید ،دوباره
باید صرف آنچه کرد که از دست رفته است .اچ اس ای تعارفات
مرسوم نیست که موضوعی حیاتی است و راه توسعه برای ما بدون
در نظر گرفتن آن گشوده نخواهد شد .مجله مشعل بر اساس،
راهبرد وزیر نفت ،همت اهالی صنعت نفت و درک شرایط خطیر
اچ اس ای ،صفحاتی ثابت را به این موضوع اختصاص داده و این
هفته به طور ویژه به آن پرداخته است .همچنین راهاندازی
«نخستین مرکز تله مدیسین دریایی» مورد توجه ویژه مشعل این
هفته قرار گرفته است .برای اچ اس ای و اولویتهای آن راهی بس
طوالنی پیشرو داریم و مشعل بر آن است که به اندازه سهم و توان
خود در این حوزه نیز به یاری صنعت نفت بیاید.

امروز در صنعت نفت ایران ،جایگاه اچ اس ای از همیشه
برجستهتر شده است و این مسئله جای امیدواری دارد ،چنانکه
وزیر نفت نیز چندی پیش در گفتوگوی تلویزیونی خود بر
ضرورت توجه به موضوع اچ اس ای در صنعت نفت تاکید ویژه
داشت .امروز صنعت نفت کشورمان با درک عمیقتر از بهره

ازتیتر یک

تکنیکی ،بدون محاسبه خطرها ،بیش از پیش آگاهی یافته است.
راه توسعه از نابودی زمین و بشر نمیگذرد که این مسئله خود
یک توسعه نیافتگی مضاعف است .با عدم توجه به اچاسای و
به شمار نیاوردن آن در معادالت بهرهبرداریهای صنعتی و
اقتصادی برای حرکت در مسیر توسعه ،نه تنها...
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گزارش تصویری
از یک دکل
حفاری دریایی

اینجاایراناست،قلبخلیجفارس
پاالیشیها در
تعقیب صدرنشین

ضریب بازیافت نفت
در فالت قاره  ٤درصد
افزایش یافته است

اسداهلل قره خانی ،سخنگوی
کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی ،در تشریح نشست روز
یکشنبه (  ٢٤بهمنماه) این
کمیسیون گفته است :در این
نشست ،حمید بورد ،مدیرعامل
شرکت نفت فالت قاره و معاونان
وی گزارشی از نحوه فعالیت
شرکت در میدانهای نفتی ارائه
دادند .تالش شرکت نفت فالت
قاره بر این است که در میدانهای
نفتی از شرکتهای داخلی و
همچنین دکلهای حفاری داخلی
استفاده کند ،همچنین این
شرکت به جای استفاده از
نیروهای خارجی در بخش
خدمات ،قایقها و لنجها از
نیروهای داخلی استفاده کرده و
این سبب شده که هزینه شرکت
به نصف کاهش پیدا کند.
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روایتی از دیدارهای هیئت سوئدی با رئیس جمهوری و وزیر نفت:
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توافق میزبان و میهمان
در همکاری های انرژی

هفتهای که گذشت ،هیئت سوئدی در باالترین سطح سیاسی  -اقتصادی میهمان
ایرانیان بودند .نفت نیز به عنوان یک کاالی مهم و راهبردی اقتصادی در تعامالت ایرانیها
و سوئدیها نقش مهمی ایفا کرد .پس از برجام و گشایشهای شاخص در صنعت نفت که به
گواه متخصصان و کارشناسان یکی از چشمگیرترین آنها در اقتصاد ایران بود ،روز به روز بر
دیدارها و مناسبات کشور با مشتریهای جدید و قدیمی افزوده شده است .دولت یازدهم
با درک میدان تعاملها و بهرهبرداری از شرایط پیش آمده بر افقهای روشن اقتصادی ...

نویسنده ،تحلیلگر و گزارشگر مشعل باشید
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مرضیه شاهدایی ،معاون وزیر نفت در گفت و گو با مشعل:

فرهنگسازی رکن اصلی
فعالیتهای اچاسای است

شناسنامه

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

گازرسانیبهروستاهادردولتیازدهم
افزایشیخیرهکنند هداشتهاست

[
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جهشصادراتنفت

درپایانههاینفتیایرانپس
ازبرجامبهروایتگرافیک

[

آسمان خراشی
در دل تاریخ
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مدير مسئول :
کسری نوری

جانشین مدير مسئول:
ابوالحسن درویشی
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سردبیر:
مسعود رفیعی طالقانی

مدیرهنری و طراح جلد :مزدک غیاثی

همکاران تحریریه :علی بهرامی ،اکرم
برنجی ،آرش جعفری ،راحله خالقی ،سمیه
راهپیما ،محمد رفیعی ،آرزو عطایی ،مرجان
طباطبایی ،زینب محبتی ،مهدی مهرابی،
سعید محمدبگی
ویراستار :زهرا شهبازی

28

هماهنگی و ارتباطات  :مریم دهلوی
صفحهآرا :حسین گلپایگانی
حروفچین  :رقیه مصطفوی

[

احیای نماد
صنعتیایران

[

گروه عکس :سید مصطفی حسینی ،سید
حسن حسینی ،رضارستمی
مجتبی محمدقلی ،نرگس مختار
نگاهیویژهبهنخستین
همایشسالمتروان
خانوادههایاقماریدر
شرکتنفتفالتقاره:

18

در میزگرد «مشعل» با عنوان «بهینه سازی مصرف سوخت؛ چالش ها و راهکارها» مطرح شد

حرکت از فرهنگ به تکنولوژی

21
در صفحه «اقتراح» مشعل بخوانید

نشریه کارکنان صنعت نفت ایران

نقش مهم صنعت گاز در توسعه صنایع

آنچه در پس
پرده سکوت
نهان است!
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همزمان با افتتاح
طرحمنحصربهفرد
تلهمدیسیندریایی

وزیر نفت:

عده ای نمیخواهند
کشور در حال آرامش و توسعه باشد
حبیباهلل بیطرف:
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رویکرد تازه
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و محیط زیست نفت

سپری برای تن و جان و جهان
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توافق میزبان و میهمان در همکاری های انرژی

هفتهایکهگذشت،هیئتسوئدیدرباالترین
سطح سیاسی  -اقتصادی میهمان ایرانیان بودند.
نفت نیز به عنوان یک کاالی مهم و راهبردی
اقتصادی در تعامالت ایرانیها و سوئدیها نقش
مهمی ایفا کرد .پس از برجام و گشایشهای
شاخص در صنعت نفت که به گواه متخصصان و
کارشناسان یکی از چشمگیرترین آنها در اقتصاد
ایران بود ،روز به روز بر دیدارها و مناسبات کشور با
مشتریهای جدید و قدیمی افزوده شده است.
دولت یازدهم با درک میدان تعاملها و بهرهبرداری
از شرایط پیش آمده بر افقهای روشن اقتصادی
آینده پافشاری کرده است .رئیس جمهوری و وزیر
نفت در این میان دیدارهای ویژه ای با هیئت
سوئدیداشتند.

همکاری گسترد ه در حوزه انرژی

دکتر حسن روحانی ،روز شنبه ( ٢٣بهمنماه)
در دیدار با استفان لوفون ،نخست وزیر سوئد گفت:
ایرانواروپامیتوانندهمکاریگستردهایدرحوزه
انرژیداشتهباشندوازلحاظترانزیتینیزمیتوانیم
مسیر جنوب به شمال را برای سوئد تسهیل و
اروپای شرقیو شمالی را به دریای عمان و شرق
آسیامتصلکنیم.
استفان لوفون ،نخست وزیر سوئد نیز در این
دیدار با استقبال و اعالم آمادگی کشورش برای
توسعه و افزایش همکاری در همه زمینهها میان٢
کشور عنوان کرد :ایران و سوئد در بسیاری از
زمینههامیتوانندبایکدیگرهمکاریکنند.
برخی آمارها حاکی از آن است که در سالهای
 ٢٠٠٣و ٢٠٠٤ایران به ترتیب بیست و یکمین و
بیستوهشتمینکشورصادرکنندهکاالبهسوئد
بود ،اما یکسال بعد ( )٢٠٠٥ایران از فهرست٣٠
کشورصادرکنندهبهاینکشورحوزهاسکاندیناوی
خارج شد.
در چند سال گذشته که تحریمها مانع از رونق
روابط خارجی ایران میشد ،مبادالت تجاری ایران
و سوئد به یک چهارم کاهش یافت و از ١٠میلیارد
کرون (یک میلیارد و ١٠٠میلیون دالر) به حدود
 2/5میلیارد کرون ( ٢٨٢میلیون دالر) رسید.
آمارهای انتشار یافته درباره میزان مبادالت
میان  ٢کشور در سال ( ٢٠١٤پیش از توافق
هستهای) تفاوت خیره کنندهای را میان صادرات
ایران به سوئد و واردات از آن کشور نشان می داد؛
به طوری که از حدود  ٣٤٥میلیون دالر مبادالت
تجاری در آن سال  ١٤میلیون و  ٦٦٦هزار دالر
صادرات ایران به سوئد و ارزش صادرات سوئد به
ایران معادل  ٣٣٠میلیون و  ١٥٠هزار دالر بود.
پس از دیدار دکتر حسن روحانی ،رئیس
جمهوری اسالمی ایران با نخست وزیر سوئد ،پنج
سند همکاری در زمینههای فناوری ،علوم
تحقیقات ،امور جاده ای ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،امور زنان و خانواده میان جمهوری
اسالمی ایران و سوئد در حضور آنان امضا شد.

4

همکاریدرحوزهبهینهسازیمصرف
انرژی

بیژن زنگنه ،وزیر نفت بعدازظهر روز شنبه (٢٣
بهمن ماه) پس از دیدار و گفتوگو با یک هیئت
سوئدی به ریاست آن لیند ،وزیر اتحادیه اروپا و
ی
تجارت سوئد ،گفت :در این دیدار درباره همکار 
شرکتهای ایرانی و سوئدی مذاکره کردیم ،وزیر
اتحادیه اروپا و تجارت سوئد و هیئت همراه بیشتر
بحثهایی در باره طرحهای بهینه سازی ،کاهش
مصرف انرژی و دی اکسید کربن ( )CO٢مطرح
کردند که ما هم از این حوزهها استقبال میکنیم.
وی با اشاره به مالقاتهای یک سال اخیر با
برخی مقامهای سوئدی ،گفت :از جمله کارهایی
که ما به آنان توصیه کرده همکاری در حوزه تولید
خودروهای سنگین بود که اکنون این همکاریها
آغاز شده و شرکتهای اسکانیا و ماموت به تازگی
همکاری جدی را آغاز کرده اند.در ماه گذشته ما
برای حمایت از تولید کامیون در ایران ،قراردادی
امضا کردیم که بخشی از آن همکاری اسکانیا و
ماموت را شامل میشد.
زنگنه گفت :ما همچنین در این مذاکرات
توصیه کردیم که شرکتهای سوئدی با همکاری
شرکتهایایرانیدرزمینهتولیداتوبوسهایپایه
گازسوز برای استفاده در حمل و نقل شهری فعال
شوند .وی با بیان این که سوئدیها تقاضایی برای
همکاری در بخش باالدستی نداشتند و آنها
شرکتهایفعالیدرحوزهباالدستیصنعتنفت
و گاز ندارند ،گفت :ما عالقهمندیم در بخشهای
کاهشمیزانسوزاندنگازهایمشعل،یاباالبردن
راندمان حرارتی در تاسیسات صنعت نفت کار
کنند،در قالبمجوزهای قانونیموجودمی توانیم
از این طرحها حمایت کنیم.
در این هیئت ،مدیران شرکتهای اسکانیا،
اریکسون ،الکتا ،ولوو ،ایبیبی ،گروه سنسیس
گاتسو ،بانک دانسکه ،آژانس مالی ای کی ان،
آژانس انرژی سوئد ،آژانس حفاظت از محیط
زیست ،اداره پست و ارتباطات سوئد ،اتحادیه

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 822

صنعت و فلزکاران سوئد ()IF METALL
نخست وزیر این کشور را به تهران همراهی
میکنند.

ایران حق خود را در اوپک با دیپلماسی
موفقنفتیپسگرفت

پسازتشویقهاوقدردانیهایچندبارهرئیس
جمهوری از صنعت نفت و کارکنان خدوم آن ،روز
جمعه و در اجتماع بزرگ مردم در  22بهمن ماه
دکترروحانیدرسخنانخوداشارههاییبهصنعت
نفت کشور داشت.
دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری روز
جمعه( ٢٢بهمنماه)دراجتماعبزرگمردمتهران
در مراسم راهپیمایی  ٢٢بهمن ،با تشریح
دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی در  ٣٨سال
گذشته ،گفت :امروز صنعت نفت ،حمل و نقل،
کشاورزی و صنایع روز به روز به سمت پیشرفت
حرکت میکند و در بسیاری از زمینهها نیز در
مراحل شکوفایی قرار داریم .با فشار ظالمانه
بدخواهان ،نفت و میعانات گازی محدود شده بود
و امروز مسیر را برای رشد و تولید باز کردیم،
صادرات نفت خام و میعانات گازی در یک سال
گذشتهیکمیلیونو ٢٠٠هزاربشکهبود،اماامروز
این مقدار به  ٢میلیون و  ٨٠٠هزار بشکه رسیده
و این به معنای آن است که بیش از ٢برابر افزایش
صادرات نفت و میعانات گازی داشتهایم .ما در
نشست اعضای سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) حق ملت بزرگ ایران را برای تولید و
صادراتنفتبادیپلماسیموفقنفتیپسگرفتیم
که این به معنای افتخار ملت ایران است .رئیس
جمهوری با بیان این که در دولت تدبیر و امید،
اتکای بودجه به نفت ،کاهش داشت ،افزود :در
سالهای گذشته اتکای بودجه به نفت مثبت٤٤
درصدبود،اماازسهسالگذشتهتاکنونمثبت٣٢
درصد شده است و این نشان میدهد که ما در
مسیر اهداف بلند انقالب اسالمی قرار داریم .وی با
تاکید بر این که امروز در شرایطی هستیم که تا

پایان کار دولت یازدهم برای نخستین بار برداشت
گاز در پارس جنوبی از قطر پیشی خواهد گرفت،
گفت :در سالهای پیش تنها  ١٠فاز در پارس
جنوبی به بهرهبرداری رسیده بود ،اما در دولت
یازدهم و تا پایان کار این دولت ١١ ،فاز به
بهرهبرداری میرسد و برداشت گاز از رقم روزانه
 ٢٤٠میلیون مترمکعب پیش از دولت یازدهم،
امسال به روزانه ٥٠٠میلیون مترمکعب و تا پایان
دولت تدبیر و امید به  ٥٦٠میلیون مترمکعب در
روز میرسد .این افتخار بزرگ ملت ایران است که
در زمینه برداشت از یک منبع مشترک گازی با
کشور همسایه ،با همت مهندسان ،کارکنان و
جوانان به تعادل رسیدیم.
رئیس جمهوری از افتتاح  ٩طرح مهم
پتروشیمی و هفت طرح مهم دیگر تا پایان کار
دولت یازدهم خبر داد وگفت :تولید محصوالت
پتروشیمی کشور ،نسبت به گذشته  ١٤درصد
افزایشیافتهاستوصادراتدربخشپتروشیمی،
 ٤٦درصدافزایش دارد .وی با بیان این که پوشش
گازرسانی در دولت یازدهم در سطح کشور ٩٠
درصد افزایش یافته است،عنوان کرد :در مناطق
دور دست و در فصل سرما ،لولههای گاز کشیده
شد و تا پایان سال ،تا زاهدان لوله گازکشیده
خواهد شد تا مردم سیستان و بلوچستان نیز از
نعمت گاز برخوردار شوند.

نکتههایزنگنهدربرنامهتیترامشب

بیژن زنگنه ،وزیر نفت روز چهارشنبه (٢٠
بهمنماه) با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه
خبر ،ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر به تشریح
عملکرد وزارت نفت در بخشهای مختلف نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی پرداخت .وی درباره این
که وزارت نفت از جمله دستگاههای پیشتاز در
عرصه اقتصاد مقاومتی است ،در این زمینه چه
اقداماتیانجامدادهاست؟گفت:درستادفرماندهی
اقتصاد مقاومتی برای دستگاههای مختلف
اقتصادیماموریتهاییدرقالبطرحهاوبرنامهها
بااهدافمشخص تعریف شدهاستکه یکیازاین
دستگاهها وزارت نفت است.
در ادامه اهم سخنان وزیر نفت را میخوانیم:
به طور طبیعی برنامه ای که برای ما تعیین
شد ،در زمینه تولید نفت بهویژه از میدانهای
مشترک بود و تا حدود زیادی این برنامه را محقق
کردیم و بقیه آن در حال اجراست.
به قسمت اعظم اهداف تعیین شده از این
میدان مشترک گازی نیز دست یافتیم و فعالیت
در این میدان ادامه دارد.
بهاهدافماندربخشپتروشیمی،گازرسانی
روستایی ،گازرسانی به استان سیستان و
بلوچستانومشخصازاهدان،بخشپاالیش،انتقال
فناوری نیز دست یافتیم و این روند ادامه دارد.
منتظریم در اسفندماه رئیس جمهوری
فازهای ١٧و  ١٩ ،١٨و  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی را

چهارگوشه
به صورت رسمی افتتاح کند ،این فازها هم اکنون
بهطور عمده در مدار تولید هستند البته کم و
کسریهایی دارند؛ اما ظرف ٢٠روز تا یک ماه باید
جبران کنیم تا این فازها در یک وضع قابل قبول
پایدار افتتاح شود.
گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان
به ویژه زاهدان که رئیس جمهوری وعده کرده
بود ،تا پایان امسال محقق میشود
هم اکنون نزدیک به  ٩٠درصد جمعیت
کل کشور از گاز طبیعی در خانههایشان استفاده
میکنند که از این تعداد حدود  ٧٠درصد آن در
روستاها و  ٩٥درصد در شهرها هستند که با
افزوده شدن سیستان و بلوچستان و بهویژه
زاهدان که شهر بزرگی است ،این عدد به باالی
 ٩٣درصد میرسد.
مهمترینچالشبخشباالدستیصنعت
نفت ایران که در دنیا نیز به آن پرداخته میشود،
افزایش بازیافت از میدان نفتی است ،برای نمونه
ما میدانی همانند آزادگان داریم که حدود ٣٤
میلیارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما
برآوردهایی که برای آن میشود این است که٩٣
درصد این نفت زیر زمین میماند و فقط هفت
درصد را میتوانیم با روشهای کنونی استخراج
کنیم یعنی  ٩٣درصد آن از دست میرود یا با
هزینههای بسیار باال باید آن را برداشت کنیم.
نفت ثروت بزرگی است که خدا داده است
و مجاز نیستیم که بپذیریم ازآن به درستی
برداشت نکنیم و ثروت کشور را از بین ببریم.
ضریب بازیافت کنونی نفت در ایران ٣٠
درصد است و شک نکنید این رقم باید باال برود
و باال هم میرود؛ اکنون میدانهای آزادگان و
یادآوران که ضریب بازیافت آن  ٦تا  ٧درصد
است ،خیلیها میگویند میتواند به باالی ٢٠
درصد هم برسد.
البته در برخی میدانهای ایران ،ضریب
بازیافت باالی  ٥٠درصد و در بیشتر مخازن زیر
 ٢٠درصد است که میتوان با فناوریهای نو این
رقم را باال برد.
صادرات نفت هم اکنون نزدیک به سطح
پیش از تحریمها رسیده است و وضع خوبی دارد؛
صادرات نفت خام و میعانات کشور در پنج ماه
نخست سال  1/2 ،٩٢میلیون بشکه در روز بود
که در چهار ماه اخیر به 2/8میلیون بشکه در روز
رسیده است و این نشان از افزایش  1/6میلیون
بشکهای صادرات دارد.
این افزایش حجم صادرات نفت ایران
برای ناظران غربی بسیار اعجاب برانگیز بود،
تصور افزایش یک میلیون بشکهای نفت خام به
سرعت در مدت سه ماه باور نکردنی بود و
همکاران ما کار کارستانی انجام دادند که جای
تشکر دارد.
فروش امسال کشور حدود ٤٠میلیارد دالر
است که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت
میگیردوبراساسبرآوردهاوبااحتسابهربشکه
نفت ٥٥دالر ،سال آینده ارزش صادرات نفت خام
و میعانات به ٤٥تا ٥٠میلیارد دالر خواهد رسید.
در حوزه گاز ،برای نخستین بار همراه با
توسعه پارس جنوبی حرکت بزرگی برای ساخت
مجتمعهایپتروشیمیدرعسلویهانجامشدکه
افتخار بزرگی برای کشور است؛ گفتنی است که
بیشتر مجتمعهای پتروشیمی که در عسلویه

ساخته شدند ،متکی به خوراک گاز هستند.
با ساخت یک واحد  ١٢٠هزار بشکه ای
میعانات گازی در شیراز ،طرح فراگیر پاالیشی
سیراف با ٤٨٠هزار بشکه مصرف میعانات گازی
و مصرف  ١٢٠هزار بشکه دیگر از سوی
مجتمعهای پتروشیمی عسلویه و بندرامام ،تا
چند سال آینده میعانات گازی برای صادرات
نخواهیم داشت و همه آن در کشور به محصوالت
با ارزش تر تبدیل میشوند.
ظرفیتپاالیشیکشورحدود 1/7میلیون
بشکه است ،با احتساب میعانات گازی ،پاالیشگاه
آناهیتا و بهمن گنو در جاسک ظرفیت پاالیشی
کشور به سه میلیون بشکه خواهد رسید که این
رقمبسیارخوبیبادرنظرگرفتن 5/6بشکهتولید
نفت خام و میعانات برای آینده است.
در دوره پیشین وزارت بنده ،خط لوله
تهران  -نکا با ظرفیت انتقال  ٥٠٠هزار بشکه
نفتخاموپایانهنفتینکاساختهشدکهبهدالیلی
سوآپ به مدت سه سال قطع بود و پس از آن در
دوران تحریم هم انجام آن امکان پذیر نبود اما هم
اکنون وزارت نفت به دنبال فعال کردن سوآپ
نفتخاماستکهباتوجهبهاینکهتولیدکنندگان
نفت مسیرهای دیگری برای خود پیدا کردهاند،
این کار بسیار سخت و زمانبر است .تنها سود
سوآپ اهمیت ندارد بلکه ایجاد پیوند میان
اقتصادها و ورود نفت ایران به بازارهای بینالمللی
از نظر امنیتی و بینالمللی بسیار مهم است.
وزارت نفت از طریق ماده  ١٢قانون رفع
موانع تولید میتواند به سازندگان خودروهایی که
مصرف سوخت باالیی دارد ،برای اصالح خط
تولید کمک کند؛ یکی از برنامههای وزارت نفت
جایگزین کردن تاکسیهای فرسوده با
تاکسیهای پایه گازسوز است که تأثیر بسیار
زیادیدرمحیطزیست،کاهشدیاکسیدکربن،
ارتقای فناوری و کاهش مصرف سوخت دارد.
پاالیشگاه آبادان قدیمیترین پاالیشگاه
ایران است که نماد ملی شدن صنعت نفت کشور
با ظرفیت پاالیشی حدود  ٤٠٠هزار بشکه است
اما به دلیل قدمت ،پایین بودن فناوری و فرسوده
شدن تجهیزات سالی حدود  ٧٠٠میلیون دالر
ضررمیدهددرنتیجهاینپاالیشگاهبایدنوسازی
شود نه بازسازی؛ در طرحی که هم اکنون نهایی
شده ،قرار است یک شرکت داخلی با همکاری
یک شرکت چینی یک پاالیشگاه مدرن جدید
 ٢١٠میلیون بشکه در آن جا احداث کنند١٥٠،
هزار بشکه هم از واحدهایی که سالم هستند از
نظر فرآیندی به پاالیشگاه جدید پیوند میخورد
کهدرنتیجهیکپاالیشگاهمدرن ٣٦٠هزاربشکه
خواهیم داشت.
امسال با اجرای برنامههای وزارت نفت و
بهرهبرداری از واحدهای آماده ،ارزش محصوالت
پتروشیمی ٦میلیارد دالر باال میرود .پلی اتیلن
لرستان با ظرفیت ٣٣٠هزارتن ،اسیدسولفوریک
ارومیه ،پلی اتیلن خطی مهاباد ،اوره و آمونیاک
مرودشت ،پتروشیمی تخت جمشید و فاز ٢
پتروشیمیکارون،ازطرحهاییهستندکهامسال
به بهرهبرداری رسیدهاند.
طرحهای اتیلن گالیکول مروارید ،پلی
استایرنانتخاب،پلیاتیلنکردستانتاپایانسال
و فاز  ٣پتروشیمی پردیس و متانول کاوه نیز تا
پایان دولت یازدهم به بهرهبرداری میرسند.

رئیس جمهوری ساخت خط لوله گاز
ایرانشهر -چابهار را کلید میزند

دکترحسنروحانی،رئیسجمهوریدرسفردهه
نخست اسفندماه امسال ،کلنگ خط انتقال لوله گاز
از ایرانشهر به چابهار را به زمین خواهد زد.
علی اوسط هاشمی ،استاندار سیستان و
بلوچستان در این باره گفت :با حضور رئیس جمهوری
در دهه نخست اسفندماه ،مشعل گاز در زاهدان
روشن و کلنگ بیش از  ٣٠٠کیلومتر لولهکشی گاز
در درون شهر زاهدان به زمین زده میشود .افزون بر
این ٣٠٠کیلومتر ،روند لوله کشی گاز به طول هزار و
 ٣٠٠کیلومتر در سطح شهر زاهدان ادامه خواهد
داشت .استاندار سیستان و بلوچستان به سفر خود به
تهران و برگزاری نشست هماهنگی سفر رئیس
جمهوری به استان اشاره کرد و افزود :کلنگزنی و
افتتاح طرحهای یاد شده در سفر رئیس جمهوری به

سیستان و بلوچستان نهایی شده است .سید محمد
علی افشانی ،استاندار فارس ،چندی پیش با بیان این
که در دولت یازدهم معادل کل تاریخ گازرسانی
روستایی استان فارس عملیات گازرسانی انجام شده
است ،گفت :از سال  ۱۳۴۴تا سال  ۱۳۹۲تعداد ۶۰۴
روستا در استان فارس گازرسانی شده بود که این رقم
تاکنون به هزار و  ۱۷۰روستا رسیده است و
نشاندهنده این است که در طول سه سال گذشته
معادل کل تاریخ گازرسانی روستایی استان فارس
عملیات گازرسانی انجام شده است .امروزه وجود گاز،
یکی از زیرساختهای توسعه هر استان به شمار
میرود ،این انرژی پاک ،همچنین نقش مهمی در
پیشرفت و اشتغالزایی استانها ،به ویژه روستاهای
محروم کشور خواهد داشت.

چرا قیمت گاز خانگی١٥٠تومان است؟

تعرفهگازمصرفیبخشخانگیدرهشتماهگرم
امسال ( )١٣٩٥به قیمت ثابت ١٥٠٠ریال به ازای هر
مترمکعب تعیین شده است .در راستای اجرای بند
«ب» ماده یک قانون هدفمندی یارانهها و وفق ماده٢
آئین نامه اجرایی تبصره ١٤قانون بودجه سال١٣٩٥
و تبصره جزء «ب» ذیل آن تعرفه گاز مصرفی بخش
خانگی در هشت ماهه گرم امسال به قیمت ثابت
 ١٥٠٠هزار ریال به ازای هر مترمکعب و برای چهار ماه
پایانی سال تغییری نسبت به پارسال نداشته است .به
منظور آگاهی مشترکان بخش خانگی ،مراتب در
صورتحسابهایصادرهاطالعرسانیشده،ضمنآنکه
ضمن برای ماههای گرم پارسال نیز سقف مبلغ١٥٠٠
ریال به عنوان حداکثر نرخ میانگین برای مشترکان
بخشخانگیمالکعملبودهاست .شایدبارهاوبارها
با این خبر برخورد کرده باشید ،برخی آن را به حق و
برخی آن را ناحق میدانند ،اما الزم است بدانیم که
شرکت ملی گاز ایران سهم عمده ای در تامین یارانه
نقدی که هر ماهه به حساب سرپرستان خانوار واریز
میشود دارد ،جالب است بدانید شرکت ملی گاز ایران
مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی
در داخل کشور به جز نیروگاهها مبلغ ٦٨٧ریال و برای
کل سال  ٨٠ ،١٣٩٥هزار میلیارد ریال بابت سازمان
هدفمندی یارانهها واریز کند ،یعنی از ١٥٠تومان گاز
پرداختی مشترکین به ازای هر متر مکعب گاز ،حدود
 ٧٠تومانبرایهدفمندییارانههاواریزشود .البتهاین
تنها مختص شرکت ملی گاز ایران نیست و شرکت

ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز
موظف است ساالنه ٢١٣هزار میلیارد ریال که ماهانه
 ١٧هزار و  ٧٥٠میلیارد ریال میشود ،پرداخت کند.
وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضالب هم با
اختصاص بخشی از درآمدهای خود به سازمان
هدفمندی یارانه ها ،در تامین یارانه بیش از هفتاد
میلیون ایرانی در روزهای پایانی هر ماه سهمی به خود
اختصاص دادهاند تا چرخ یارانه کشور بچرخد.
و جالبتر این که شرکتهای یادشده موظفند
مبالغ مورد نظر سازمان هدفمندی یارانهها را هر ماه
مقدم بر همه پرداختهای خود مطابق قوانین به
حساب مربوطه در خزانه واریز کنند در غیر این صورت
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی کشور
مکلف است مراتب را به خزانه اعالم و خزانه موظف به
کسر وجوه اعالمی از حسابهای تمرکز وجوه
شرکتهای مرتبط و واریز به حساب سازمان است .در
این شرایط ،اگر به عنوان نمونه شرکت ملی گاز ایران
که تقریبا نیمی از دریافتی خود از مشترکان را به
حساب خزانه کشور واریز میکند با هزینههای دیگر
این شرکت باید چه کند؟ گویی این که این شرکت از
محلهای دیگر نیز کسب درآمد کند .در هر صورت
با حذف یارانه نقدی خانوارها به سازمان برنامه و بودجه
کشور اجازه داده میشود تا سقف  ١٥هزار و ٥٩٠
میلیارد ریال در قالب تسهیالت ،یارانه سود تسهیالت
و کمک ،که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت باشد
اختصاص داده شود.
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خط اول
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری:

گازرسانیبهروستاهادردولتیازدهم
افزایشیخیرهکنند هداشتهاست
معاون امور زنان و خانواده رئیس
جمهوری گفت :گاز رسانی به روستاهای
کشور در دولت یازدهم با سیر صعودی
همراه بوده است .شهیندخت موالوردی ،که
برای افتتاح طرح های گاز رسانی به بیش
از  ٦هزار خانوار روستایی به اردبیل سفر
کرده گفت :دولت برای گاز رسانی به این
روستاها  ٣٦١میلیارد ریال هزینه کرده که
با تداوم اجرای طرحهای گاز رسانی ،سال
آینده ،همه روستاهای استان اردبیل از
نعمت گاز بهرهمند میشوند .وی با اشاره به

این که در مناطق سردسیر ،اجرای این
چنین طرحهایی ضرورت بیشتری دارد،
افزود :دولت به اهمیت این موضوع واقف و
در طول سه سال و نیم گذشته عمران
روستاها را مد نظر داشته است .موالوردی
تصریح کرد :دولت تدبیر و امید در راستای
خدمات رسانی به روستاها و نیز پایان
طرحهای نیمه تمام ،تالش خود را خواهد
کرد .حمیدرضا عراقی ،مدیر عامل شرکت
ملی گاز ایران که برای افتتاح و آغاز عملیات
اجرایی  ٢٤٢پروژه گاز رسانی به استان

آذربایجان غربی سفر کرده بود گفت :افتتاح
پروژه گاز رسانی شهر سیلوانا و روستاهای
اطراف در استان زیبای آذربایجان غربی با
وجود مشکالت موجود طی یکسال گذشته
به تاخیر نیفتاد .وی اظهار کرد :افتتاح این
پروژه طی یکسال ،نشان آن است که
تحریمها نتوانسته ما را متوقف سازد.
معاون وزیرنفت ،گاز را محور توسعه
دانست و تصریح کرد :استفاده درست و با
برنامه از گاز ،گسترش تولید و اشتغالزایی
را در این استان به همراه خواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

گازرسانیبهسیستان
وبلوچستانسبب
شکوفاییاقتصادیست

محمد نهاوندیان ،رئیس دفتر رئیس جمهوری
صبح روز جمعه ( ٢٢بهمن ماه) با حضور در ایستگاه
تقلیل فشار زاهدان ،از مراحل اجرای فاز نخست
طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و
خط لوله انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان بازدید
کرد .وی گفته است« :بسیار خوشحال کننده است
که یکی از اصلیترین پروژههای زیرساختی در سفر
دکتر روحانی به استان سیستان و بلوچستان
پیشرفت خوبی داشته است .امیدواریم این پروژه
مهم تا پایان امسال به بهرهبرداری برسد و صرف
هزینه ٧٠٠میلیارد تومانی برای این پروژه بتواند به
یک محور تولید و اشتغال در استان بدل شود .این
پروژه جدای از این که نیاز مصرفی شهر زاهدان به
گاز که حدود یک چهارم جمعیت استان را در خود
دارد ،تامین میکند ،امکان تولید صنعتی و
کشاورزی و پایین دستیهای صنعتی را در این
حوزه تامین خواهد کرد .اجرای این پروژه برای
جوانان تحصیل کرده این استان اشتغالزایی خوبی
به همراه خواهد داشت و یکی از اصلیترین گامها
برای تامین عدالت اقتصادی در استان و توازن منابع
که از سیاستهای اصلی نظام است ،با اجرای این
پروژه تحقق مییابد» .
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سخنگوی دولت:

دولتبهجایفروشنفت
به اخذ مالیات گرایش دارد
محمد باقر نوبخت ،سخنگوی دولت ،روز
سهشنبه ( ١٩بهمن ماه) در نشست خبری با
خبرنگاران به سرنوشت پولهای مسدود شده
ایران در برخی کشورها اشاره کرده و گفته است:
آنچه تعهد شده بود برای رفع بلوکه شدن پولها
پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،انجام
شده ،اما برخی از وجوه در کشورهایی مانند هند ،مانده ،ممکن است اخالل
یا تعللی در پرداخت از سوی برخی کشورها وجود داشته باشد ،اما در کل
همه پولهای ایران آزاد شده است .سخنگوی دولت با بیان این که گرایش
دولت برای افزایش منابع از طریق اخذ مالیات است نه فروش نفت ،گفته
است:خطمعافیتازمالیاتبردرآمد ۲،میلیونتومانتعیینشد،براساس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،باید سهم مالیات در بودجه افزایش یافته و
هرنوعتخفیفمالیاتیقطعشود،امابایدمالیاترابراساسظرفیتدریافت
کرد .سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ۴۰
درصد است ،در حالی که در کشور ما این میزان قرار است به ۸درصد برسد،
گرایش دولت نیز برای افزایش منابع از طریق اخذ مالیات است نه فروش
نفت.

علی آقا محمدی:

نفتشاگرداول
اقتصادمقاومتیاست
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام
گفت :تا مردم وسط نیایند و بسیج
مردمی درست نکنیم ،اقتصاد مقاومتی
شکلنمیگیرد.
علی آقامحمدی در برنامه
گفتوگوی ویژه خبری شبکه  ٢سیما
درباره اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی که روز یکشنبه
( 17بهمن ماه ) پخش شد ،با اشاره به فرمایشات مقام
معظم رهبری به دولت برای تدوین برنامه  ١٠ساله
گفته است :دولت بر این اساس تعریف مشی جدید که
چارچوبهایش را مقام معظم رهبری معین کرده
بودند ،آغاز کرد.
وی در باره شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در دولت
بیان کرده است :نفت ،شاگرد اول بوده است؛ رشد،
بهطور عمده ناشی از رشد نفت است زیرا عقب ماندگی
شدیدی اتفاق افتاده بود اما سرمایهگذاری خوبی برای
بازگشت به شرایط پیش از تحریم صورت گرفته است.

چهارگوشه
معاون پژوهش و فناوری:

وزارتنفتآمادههمکاری
بابخشخصوصیاست
حبیب اهلل بیطرف روز چهارشنبه (٢٠
بهمنماه) در آیین گشایش مخازن ذخیرهسازی
نفت خام با ظرفیت ١٠میلیون بشکه در محدوده
دیلم و گناوه استان بوشهر که از سوی بخش
خصوصیاجراشده،گفتهاست:صنعتنفتایران
به عنوان یکی از صنایع زیربنایی و پایه ای اقتصاد
کشور ،امروز افزون بر اهتمام به
سیاستتوسعهظرفیتهایتولیدو
بهرهبرداری از منابع نفت و گاز و
توسعه صنایع پایین دستی با هدف
توانمندی اقتصادی ،ایجاد اشتغال و
گسترش فناوری را در دستور کار
قرار داده است .توسعه نفت و گاز در
قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی
از مسائل ملی است و برای اینکه بتوانیم مخازن
ذخیره سازی نفت را توسعه و توان انتقال این
کاالی راهبردی را افزایش دهیم باید دو نیاز اصلی
سرمایه و فناوری در بدنه آن گنجانده شود.
معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نفت افزوده است« :با توجه به طول عمر مخازن
نفتی و مقرون به صرفه نبودن روشهای قدیمی
برداشت نفت از آنها ،باید ضریب بازیافت از این
مخازن افزایش یابد و این امر نیازمند فناوریهای
نو است ،از این رو استفاده حداکثر از توان و
ظرفیتهای داخلی وانتقال فناوری به عنوان دو
پیوست جدید به الگوی جدید قراردادهای نفتی
افزوده شده است .برای تحقق این دو پیوست،
مقررشده در امضای قراردادهای توسعه
میدانهای نفت و گاز،شرکتهای ایرانی به عنوان
شریک خارجیها در قراردادهای اصلی حضور
داشته باشند .با توجه به اینکه شرکتهای
اکتشاف و تولید نفت در دنیا توان و فناوری باالیی
دارند ،سیاست ایران این است که درصورت حضور
هر شرکت که با خود سرمایه و فناوری میآورند،
باید یک شریک ایرانی با توانمندی باال داشته
باشند .معاونت مهندسی ،پژوهشی و فناوری
وزارت نفت مسئولیت و ماموریت دارد که در همه
فعالیتهای صنعت نفت این دو محور را بهمنصه
ظهور برساند .برای تحقق این هدف ،معاونت
مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت باید
ظرفیتهای داخلی را شناسایی و ارزیابی کند و با
همکاری آنان و تشکلهای حرفهای بتواند
گواهینامهکیفیتالزمرابرایحضوردرمناقصات
اصلی پیدا کند .ایران از نظر توان ،استقالل و
خوداتکایی اقتصادی مسیر بسیار شکوهمندی را
پیموده و شکوفا کرده است.
اگر اقتصاد ما با توانمندسازی بتواند مقاومت و
پایداری را در فراز و نشیبهای جهانی و در ارتباط
با نیازهای داخلی پیدا کند ،به اهداف اصلی و
پایهای انقالب اسالمی دراین زمینه دست
مییابیم ».بیطرف با بیان این که مخازن ذخیره
سازی نفت خام گناوه از نظر تقویت تاسیسات
ذخیره سازی ،نقش کلیدی در برنامههای نفتی
دارد ،عنوان کرده است «:با اجرایی شدن این پروژه

مهم حدود  ١٨درصد به ظرفیت مخازن در حال
بهرهبرداری ایران افزوده میشود .وزارت نفت برای
همکاری با بخش خصوصی در اجرای طرحهای
مختلف آمادگی کامل دارد و از آنان دعوت
میکند » .همزمان با گرامیداشت دهه فجر روز
چهارشنبه در آیینی با حضور معاون امور
مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نفت ،پروژه مخازن ذخیره سازی١٠
میلیون بشکهای نفت خام (امید) در
شمال استان بوشهر به عنوان
بزرگترین مجموعه مخازن بخش
خصوصی کشور به بهرهبرداری
رسید .این پروژه در محدوده
شهرستانهای گناوه ،دیلم بهدست
متخصصان ،مدیران و کارگران ایرانی با اعتبار
هفت هزار و  ٢٨٠میلیارد رالم طراحی ،نظارت و
اجرا شده است .بیطرف همچنین روز پنجشنبه
( ٢١بهمنماه) در آئین گشایش پروژههای دهه
مبارک فجر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
گفته است :ابتکار منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس در سال  ٧٥مطرح شد و شرایط آن زمان
این موضوع را تاکید میکرد و امروز این منطقه
رشد یافته است.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار مدیریت سازمان
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در به نتیجه
رساندن طرحها ،یادآور شده است :نمیتوان این
موضوع را نفی کرد؛ تیم مدیریت منطقه ویژه
پارس جوان و پر انرژی است و آنان فکر و ایدههای
نو دارند که این موضوع میتواند در توسعه منطقه
نقش موثری ایفا کند .معاون امور مهندسی،
پژوهش و فناوری وزیر نفت با اشاره به اینکه
موضوع اطالعات مکانی کاری مطلوب و نیاز آینده
کشور است ،افزوده است« :شرکتهای
دانشبنیان با خالقیت و نوآوری خدمات سنتی را
تغییر میدهند و در مسیر بهبود شرایط مانند
یدارند».
اجرای طرح اطالعات مکانی ،گام بر م 
بیطرف با اشاره به اینکه وزارت نفت در پژوهش
گامهای بزرگی برداشته ،ادامه داده است« :در این
زمینه دستورعمل و نظامنامهها باید تغییر کند و
به شرکتهای ملی و استانی اختیارات بیشتری
واگذار شود .هدف از این کارها این است که
پژوهشهای واقعی به وجود بیاید تا معضالتی را
که با بررسی فنی از میان نمیرود ،رفع کند و
پژوهشهای بنیادین به طور جدی دنبال شود و
در این صورت است که فعالیتها مبنای علمی
خواهد داشت .وقتی که گزارش سرمایهگذاری
شرکتهای بزرگ را میبینیم ،رقمهای باالیی را
در پژوهش صرف کردهاند که متاسفانه در ایران
در مقایسه با آن شرکتها رقم بودجههای
پژوهشی بسیار پایین است » .وی با بیان اینکه
اجرای پژوهشهای کاربردی و توسعهای نیاز
شرکتهای ماست ،اظهار کرده است :بهرهبرداری
اهمیت زیادی دارد اما متاسفانه در کشور ما این
موضوع به درستی انجام نشده است.

ایران و مالزی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری مطالعه میدانهای گلشن و
فردوسی روز چهارشنبه ( ٢٠بهمن ماه) به امضای
غالمرضا منوچهری ،معاون توسعه و مهندسی شرکت
ملی نفت ایران و شمسول الزهر عباس ،رئیس هیئت
مدیره (BIV) Bukhary International
 Venturesمالزی رسید .در این نشست ضمن ارائه
گزارشی از میدانهای گلشن و فردوسی نمایندگان٢
کشور بر گسترش همکاری میان ایران و مالزی تاکید
کردند و قرار شد مطالعه این میدان ظرف مدت هفت
ماه از سوی این شرکت مالزیایی به انجام برسد .میدان
فردوسی در سال  ١٩٦٧کشف و لرزهنگاری سه بعدی
آن نیز انجام شده است؛ این میدان همچنین دارای
نفت سنگین است که  APIآن  ٨تا  ١٦است؛ میدان
گازی فردوسی تقریبا در  ٣٠کیلومتری غرب میدان
گازی گلشن در خلیج فارس قرار گرفته است .میدان
گلشن که در سال ١٩٩٣کشف و لرزهنگاری سه بعدی
آن نیز انجام شده ،دارای نفت خام سنگین بوده است؛

میدان گازی گلشن تقریبا در  ٦٥کیلومتری جنوب
غربی ساحل ایران در خلیج فارس قرار گرفته است.
دکترمنوچهری،معاونتوسعهومهندسیشرکت
ملینفتایرانپسازامضایاینتفاهمنامهگفتهاست:
این توافقنامه در ادامه توافقی است که در دولت گذشته
بامجموعهالبخاریانجامشدهاستکهقرارشدمطالعه
آن ظرف مدت هفت ماه انجام شود.
وی با بیان این که میدانهای گلشن و فردوسی هم
نفتی و هم گازی است ،افزوده است :البته توسعه بخش
گاز و انتقال آن به بخش خشکی برای تبدیل آن به ال
ان جی مدنظر این شرکت ( )BIVاست.
دکتر منوچهری با بیان این که این میدانها
همچنین دارای نفت خام بسیار سنگینی هستند که
هنوزدرایرانچنیننفتیاستخراجنشده،تصریحکرده
است :میدانهای گلشن و فردوسی میدانهایی
پرچالش و سخت است که امیدواریم پس از این
مطالعات ،نتایج روشنیتری داشته باشیم.

ادامه روند راهاندازی فازهای
پارس جنوبی در سال ٩٦

غالمرضامنوچهری،معاونمدیرعاملشرکتملی
نفت ایران در امور توسعه و مهندسی روز چهارشنبه
( ٢٠بهمن ماه) در بازدید از یارد شرکت صدرا ،گفته
است« :هم اکنون در یارد شرکت صدرا در استان
بوشهر ۱۰ ،سکو متعلق به پارس جنوبی در حال
ساخت و تکمیل است .سکوهای در حال ساخت در
یارد صدرا متعلق به فازهای  ۱۳ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲و ۱۴
است و این سکوها هر کدام به ظرفیت  ۵۰۰میلیون
فوت مکعب در روز قادرند گاز را تصفیه اولیه و به ساحل
منتقل کنند ».منوچهری با بیان اینکه حدود ۲۵۰۰
نفر در یارد شرکت صدرا در استان بوشهر در حال
فعالیت هستند ،افزوده است« :خوشبختانه توقف و

رکودی که در گذشته در این کارگاه وجود داشت ،به
طور کامل از بین رفته و پروژهها به طور متوسط ماهانه
حدود چهار درصد پیشرفت دارند .بر اساس قول
مساعد شرکت نفت و گاز پارس ،شرکت صدرا و قرارگاه
خاتماالنبیا،پیشبینیمیشودنخستینسکو(سکوی
فاز ،)۲۲تیرماه سال آینده تکمیل شود که با احتساب
حدود سه تا چهار ماه زمان راهاندازی ،انتظار میرود که
هر دو ماه تا سه ماه یک سکوی جدید بارگیری شود.
البتهجداازبحثساختسکو،بحثتکمیلوراهاندازی
خطوط انتقال از دریا و همینطور کارهای تکمیلی
مربوط به حفاری در محل سکو نیز مطرح است که در
دستور کار و برنامه است».

آخرین سکوی طرح توسعه فاز  ۱۹پارس جنوبی بارگیری شد

سکوی اقماری ۱۶۴۰تنی  ١٩Bپارس جنوبی با
ظرفیتتولید 14/2میلیونمترمکعبگازترش،ظهر
دیروز ( ٢٣بهمن ماه) در یارد صنعتی خرمشهر
بارگیری شد .با پایان بارگیری سکوی  ١٩Bو انجام
عملیاتحملآندرهفتهآینده،آخرین سکوی طرح
توسعه فاز ۱۹در اوایل اسفندماه در خلیج فارس نصب
خواهد شد .با نصب این سکو ،بخش فراساحل طرح
توسعه فاز ۱۹پارس جنوبی با ٢سکوی اصلی۲۷۵۰
تنی و ٢سکوی اقماری ۱۶۴۰تنی و همچنین پایان
عملیات حفاری ۲۱حلقه چاه و تست و راهاندازی خط

لوله  ۱۸اینچی انتقال ،تکمیل میشود و با توجه به
وضع مناسب پاالیشگاه خشکی ،این طرح اسفندماه
آماده افتتاح و بهرهبرداری خواهد بود .به گفته
حمیدرضا مسعودی ،مجری طرح توسعه فاز ۱۹
پارس جنوبی ،این فاز هم اکنون به طور میانگین ۳۱
میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق
میکند که با بهرهبرداری کامل از این طرح ،این رقم
به  ۵۶میلیون مترمکعب افزایش مییابد و روزانه ۸۰
هزار بشکه میعانات گازی و  ۴۰۰تن گوگرد تولید
خواهد شد.
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خط اول
تشریح دستاوردهای اکتشافی شرکت ملی نفت

معرفی ٥میدانجدیداکتشافیدردولتیازدهم
سیدصالح هندی ،مدیر اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران روزدوشنبه ( ٢٥بهمن ماه) در نشست
خبری گفته است ١١ :میدان گازی و  ٢مخزن
گازی جدید و  ١٠میدان نفتی و  ٢مخزن نفتی
جدید کشف شده و با حفر چاههای تحدیدی در
برخیمیادینقدیمینیزبهمجموعذخایردرجای
نفت و گاز کشور افزوده شده است .در ادامه اهم
سخنان این مدیر صنعت نفت میآید:
اکتشاف ٣٠میلیاردبشکهذخایرنفتدرجا
و  ٧٠تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز درجا نیز در
برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است.
ماهیتفعالیتهایاکتشافیزمانبراستو
ثمربخشی آن در فضایی باثبات و آرام ممکن
میشود؛ اما متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل
فراز و نشیبهای زیاد صنعت نفت ،حوزه اکتشاف
آسیب دیده است.
ضریب موفقیت چاههای اکتشافی (تعداد
چاههای موفقنسبتبه تعدادچاههایحفر شده)
در ایران  ٦٠درصد است و به عبارت دیگر ،از هر
سه حلقه چاهی که در کشورمان حفر میشود٢،
حلقه چاه به نتیجه میرسد و شواهد نفت و گاز
رویت میشود .این در حالی است که با وجود رشد
و توسعه فناوری در جهان ،ضریب موفقیت
چاههای اکتشافی در دنیا به طور متوسط ٣٠
درصد است.البته به هدف رسیدن یک حلقه چاه
لزوما به معنای اقتصادی بودن برداشت از مخزن
نیست.
در این بازه زمانی برنامه پنج ساله پنجم
توسعه با حفر ٣٧حلقه چاه اکتشافی و تحدیدی،
بالغبر ٣٠میلیاردبشکهنفتدرجاکشف شدهکه
 4/7میلیارد بشکه آن قابل استحصال است؛ در
بخشگازنیز ١٢٨تریلیونفوتمکعبگازکشف
شده که  83/8تریلیون فوت مکعب آن قابل
استحصالاست.
در مجموع از میان  ١٤قرارداد بلوکهای
اکتشافی کشور ١١ ،قرارداد به پایان رسید و سه
قرارداد به دلیل تحریمها ناتمام ماند.
اجرای قراردادهای بلوکهای اکتشافی در
دورههای زمانی مختلف ،با جذب سرمایهای بالغ
بر  1/2میلیارد دالر توانست  16/6تریلیون فوت

مکعب ذخایر گازی و  1/6میلیارد بشکه ذخایر
نفتیبهمجموعذخایرنفتوگازکشوراضافهکند.
قرار است در سالهای برنامه ششم توسعه،
 ٣٥حلقه چاه در خشکی و پنج حلقه چاه دریایی
در خلیج فارس حفاری شود.
هم اکنون  ٦دکل خشکی و یک دکل
دریایی در اختیار مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران قرار دارد که همه دکلها از سوی
پیمانکارانتامینمیشود.
تعهداکتشافیدربرنامهششمتوسعهکشور
کشف  ٣٠میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا و ٧٠
تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز درجا است.
بر اساس دستور وزیر نفت ،محل کشف و
نوعکشفبرحجمنفتوگازاکتشافیاولویتپیدا
کرده و به این ترتیب حفاریهای اکتشافی در پنج
حوزه رسوبی کشور در اولویتهای کاری مدیریت
اکتشاف قرار گرفته است.
طرح احداث پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
با اولویت کشف نفت ،طرح اکتشافی دشت
آبادان با اولویت اکتشاف نفت به ویژه در بخش
جنوبی ،طرح اکتشافی کپهداغ به منظور کشف
گاز در شمال شرق کشور و طرحهای دزفول
شمالی و دزفول جنوبی (بخشی از مناطق
نفتخیز تا کنارههای مرز غربی کشور) با تاکید بر
کشف گاز برای تزریق در میدانهای نفتی و
همچنین میادین مرزی مشترک در غرب کشور
به عنوان محورهای اولویت دار هستند.
پیگیری تلههای چینه ای از رویکردهای
جدید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
است؛ همچنین بحث آنالیز ریسک را در تمام
بخشها مدنظر قرار دادهایم و در صدد همکاری
تنگاتنگ با شرکتهای بهره بردار هستیم.
هندی در ادامه این نشست خبری به عملکرد
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در
دولت یازدهم نیز اشاره کرد و گفت:
از مجموع میادین و مخازن کشف شده از
ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون ٩ ،میدان
گازی ،چهار میدان نفتی و یک مخزن نفتی
جدید در دولت یازدهم کشف و از محل این
کشفیات 6/5 ،میلیارد بشکه نفت درجا و 62/5
تریلیون فوت مکعب به ذخایر کشور اضافه شده

است.
وی به معرفی پنج میدان از مجموع ١٣
میدان کشف شده در این دولت پرداخت و گفت:
میدان گازی پازن که در سال  ٩٤کشف
شد ،در جنوب استان فارس ١٧٠ ،کیلومتری
جنوب شیراز ٦٥ ،کیلومتری شمال عسلویه و
شمال شرق شهرستان جم قرار دارد و ذخایر
درجای گاز این میدان  19/05تریلیون فوت
مکعب و ذخیره میعانات گازی آن  ٤٣٦میلیون
بشکه است.
گاز این میدان از نوع مرغوب است،
کارشناسان فنی ما معتقدند با حفر یک چاه در
بخش شمال غربی این میدان و دیگر افقهای
این میدان ،ذخایر قابل توجهی به مجموع ذخایر
پازن اضافه میشود؛ از این رو حفر یک چاه
تحدیدی در این میدان در برنامه قرار دارد.
میدان خارتنک در  ١٢٠کیلومتری شرق
بوشهر و  ٦٠کیلومتری شرق خورموج قرار دارد
و از  16/4تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز درجا
و ٢٦١میلیون بشکه ذخیره میعانات گازی درجا
برخوردار است.
حفاری خارتنک در سال  ٩٢پایان یافت و
با توجه به بزرگی میدان ،احتماال در آینده چاههای
تحدیدی در این میدان حفاری میشود.
میدانگازیچارکبهعنوانسومینمیدان
اکتشافی در دولت یازدهم است ،این میدان به
لحاظ زمین شناسی در استان فارس و از حیث

تقسیمات کشوری در استان هرمزگان واقع شده
است.
نزدیکی این میدان به دریا و قرار گرفتن در
شمال بندر چارک از مزیتهای این میدان است.
حفاری چارک اوایل امسال پایان یافته و ذخایر گاز
درجای آن 17/38تریلیون فوت مکعب و ذخیره
میعانات گازی درجای آن  ١٧٤میلیون بشکه
برآورد شده است.
میدان یادمان ،میدان نفتی مرزی است که
در دشت آبادان واقع شده است و در زمره تلههای
چینهایقرارمیگیرد.اینمیداندر ٦٥کیلومتری
غرب اهواز واقع شده است و بالغ بر 2/8میلیارد
بشکه ذخیره نفت درجای این میدان است.
میدان سپهر جنوب غربی به عنوان
پنجمین میدان اکتشافی است ،این میدان نیز در
منطقه دشت آبادان و  ٦٥کیلومتری اهواز و
جنوب غربی هویزه قرار گرفته است .این میدان با
حدود  2/2میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در
سال  ٩٤کشف شده و مانند یادمان ،از تلههای
چینهای به شمار میرود .هندی در پایان از
میادین فرزاد  ،Aسپند ،یادآوران ،سپهر ،سهراب،
دهلران ،آزادگان ،سومار ،دالوران ،مهر ،سامان،
بیستون و خسرو نام برد و گفت :این میادین از
جمله میادینی هستند که کشفیات جدید یا
افزایش ظرفیت ذخایر نفت و گاز درجای کشور
را در طول سالهای برنامه پنجم توسعه به خود
اختصاص دادند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

ضریببازیافتنفتدرفالتقاره ٤درصدافزایشیافتهاست
اسداهلل قره خانی ،سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی ،در تشریح نشست روز
یکشنبه( ٢٤بهمنماه)اینکمیسیونگفتهاست:در
این نشست ،حمید بورد ،مدیرعامل شرکت نفت
فالت قاره و معاونان وی گزارشی از نحوه فعالیت
شرکت در میدانهای نفتی ارائه دادند .تالش
شرکت نفت فالت قاره بر این است که در
میدانهای نفتی از شرکتهای داخلی و
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همچنین دکلهای حفاری داخلی استفاده کند،
همچنین این شرکت به جای استفاده از نیروهای
خارجی در بخش خدمات ،قایقها و لنجها از نیروهای
داخلی استفاده کرده و این سبب شده که هزینه
شرکت به نصف کاهش پیدا کند .قره خانی با اشاره
به این که میانگین بازیافت نفت در فالت قاره از ٢٣
درصد به  ٢٧درصد افزایش یافته است ،افزوده است:
مقرر شد که در برنامه ششم توسعه شرکت فالت قاره

استخراج نفت را تا  ٥٨٠هزار بشکه افزایش دهد و
همچنین ٩٠میلیونمترمکعبگازتولیدکند.برآورد
شرکت نفت فالت قاره بر این است که در میدانهای
نفتی فالت قاره حدود ١٠٠میلیارد بشکه نفت درجا
وجود دارد و  ١٦میلیارد بشکه نفت در فالت قاره با
امکانات موجود و فعلی قابل استحصال است و اگر از
فناوریهایپیشرفتهبرایبازیافتاستفادهشود،بدون
تردید این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.

قدردانیاعضایکمیسیوناقتصادیمجلس
ازاقدامهایمثبتوزارتنفت

نشستمشترکاعضایکمیسیوناقتصادی
مجلسبامهندسبیژنزنگنه،وزیرنفتومعاونان
وی ،دوشنبه شب ( ٢٥بهمنماه) در وزارت نفت
برگزار شد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در
مورد این نشست گفته است :توجه ما باید هرچه
بیشتر بر روی سرمایهگذاری در طرحهای
توسعهای نفت و گاز باشد ،یکی از ظرفیتهای
مطلوب برای توسعه این صنعت استفاده از بازار
سرمایه همسو با تامین مالی برای توسعه صنعت
نفت و گاز است .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس با بیان این که از ظرفیتهای مختلفی
مانند استفاده از قراردادهای سلف و اوراق مشتقه
میتوان منابع برای توسعه صنعت نفت جذب
کرده ،افزوده است :در بخش تامین مالی برای
توسعه صنعت نفت و گاز باید از دیگر منابع

استفاده شود .سید حسن حسینی شاهرودی،
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز با قدردانی از اقدامهای خوب وزارت نفت،
عنوان کرده است :گازرسانی روستایی باید هرچه
بیشتر تداوم یابد .سید فرید موسوی ،نایب رئیس
کمیسیوناقتصادیمجلسنیز،ازاقدامهایانجام
شدهدروزارتنفتدرحوزههایمختلفقدردانی
کرده و گفته است :کمبود منابع برای توسعه
صنعت نفت و گاز باید برطرف شود .معصومه
آقاپورعلیشاهی ،یکی دیگر از اعضای کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز در این نشست از اقدامهای
وزارت نفت تشکر کرد .در این جلسه اعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
نظرات و پیشنهادات خود در حوزه نفت و گاز
کشور را مطرح و وزیر نفت نیز گزارشی از عملکرد
این وزارتخانه به نمایندگان عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس ارائه داد.

 ٦سکویپارسجنوبیسالآینده
بهبهرهبرداریمیرسد

محمدمشکینفام،مدیرعاملشرکتنفتو
گاز پارس ،در جریان بازدید از سکوهای درحال
ساخت در یارد شرکت صنعتی دریایی
ایران(صدرا) ،روند ساخت تاسیسات فراساحل
فازهای پارس جنوبی را مطلوب ارزیابی کرده و
گفته است :با ورود بخش عمدهای از کاالهای
اساسی ،فعالیتهای اجرایی سرعت گرفته است،
ضمن آنکه با حمایت کارفرما موانع گمرکی رفع
شده و بخش دیگری از کاالهای موجود در
گمرکات بزودی وارد یارد صدرا میشود .وی با
اشاره به این که سال آینده  ٦سکوی جدید به
بهرهبرداری میرسد ،افزوده است :از هرکدام از
فازهای ١٣و ٢٣،٢٢و ٢٤دو سکو و از فاز ١٤هم
یک سکوی اقماری در یارد صدرا تکمیل و
راهاندازی خواهد شد .سکوی  A١٤هم که کار
ساخت آن در یارد شرکت ایزوایکو درحال انجام
است ،تا اردیبهشت سال آینده تکمیل و آماده
نصب و راهاندازی میشود .مشکین فام با بیان این
که ٦سکوی ذکر شده هرکدام ٥٠٠میلیون فوت
مکعب گاز از میدان پارس جنوبی برداشت
میکنند ،گفته است :به این ترتیب سال آینده با

بهرهبرداری از این سکوها روزانه سه میلیارد فوت
مکعب گاز به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده
میشود.بابهرهبرداریازاینسکوهاظرفیتتولید
گاز پارس جنوبی به بیش از  ٦٠٠میلیون متر
مکعب و به حدود سه برابر گاز تولیدی از این
میدان در ابتدای دولت یازدهم خواهد رسید.
بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس،
مشکین فام تامین گاز مورد نیاز کشور از پارس
جنوبی به ویژه در فصل زمستان را در کنار
فعالیتهایتوسعهایبسیارمهمدانستهوتصریح
کرده است :هم اکنون بخش عمده منابع گازی
پارس جنوبی پس از ارسال به پاالیشگاههای
درحال توسعه به شبکه سراسری ارسال میشود.
وی با بیان این که ردیفهای فرآوری اتان،
پروپان و بوتان فازهای  ٢٠و ٢١تکمیل شده و
آماده بهره برداری است ،گفته است :برای
راهاندازی این واحدها حجم قابل توجهی از گاز
مورد نیاز است که هم اکنون به دلیل افزایش نیاز
مصرفی و پرهیز از تولید آزمایشی از این بخشها،
گاز تولیدی این فازها به خط سراسری تزریق
میشود.

تالشلهستان برایوارداتنفتازایران

شرکت لوتوس لهستان قصد دارد برای
واردات نفت از ایران ،قراردادی بلند مدت منعقد
کند.خبرگزاری رویترز از ورشو گزارش داد:
مارتین یاسترزبسکی ،مدیرعامل لوتوس دومین
پاالیشگر بزرگ نفت در لهستان ،اعالم کرد پس
از تکمیل یکی از واحدهای جدید پاالیشگاه
گدانسک در سال آینده میالدی ،این شرکت
قراردادی بلند مدت برای واردات نفت از ایران
منعقد خواهد کرد .این پاالیشگر دولتی تالش
میکند با تنوع بخشی به منابع تأمین نفت خام

خود ،وابستگی به روسیه را کاهش دهد .این
شرکت سال گذشته میالدی با انعقاد قراردادی
باشرکتملینفتایران،نخستینمحمولهنفتی
ایرانی به حجم دو میلیون بشکه را وارد کرد .این
شرکت اکنون نیز برای خرید دو میلیون بشکه
نفت از ایران ،در حال مذاکره است .یاسترزبسکی
گفت :ما برای خرید یک محموله نفت سنگین از
ایران مذاکره میکنیم و انتظار داریم که یک
محموله دو میلیون بشکهای ،در آغاز ماه مه به
گدانسک برسد.

چهارگوشه
معاون اول رئیس جمهوری:

امسال اقدامهای قابل توجهی در بخش نفت و
پتروشیمی انجام شده است

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،روز
دوشنبه ( ٢٥بهمنماه) به ریاست اسحاق جهانگیری،
معاوناولرئیسجمهوری،باحضوروزیر
نفت و دیگر وزرای دولت یازدهم برگزار
شد.جهانگیری در این جلسه با اشاره به
گزارشدبیرخانهستادفرماندهیاقتصاد
مقاومتی از عملکرد دستگاههای اجرایی
در خصوص اجرای طرحهای اقتصاد
تدارسال ٩٥گفت:امسال
مقاومتیاولوی 
اقدامهای قابل توجهی در حوزه تولید،
صنعت،نفتوپتروشیمیصورتگرفتهواینگزارش
نشان میدهد که دستگاهها اهتمام جدی برای اجرای
اقتصاد مقاومتی داشتهاند .در این جلسه مقرر شد،
دبیرخانه ستاد ضمن مشورت و نظرخواهی از

دستگاههای اجرایی ،برنامهریزی منسجم و دقیقی را
برای سال  ٩٦انجام دهد تا ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی بتواند از ابتدای سال  ٩٦با
سرعت و بدون اتالف وقت ،کارها را
مطابقبابرنامهریزیورویکردهایجدید
دنبال کند و روند اجرای اقتصاد مقاومتی
با وقفه مواجه نشود.در این جلسه که
مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت و برخی
اعضای کابینه دولت تدبیر و امید حضور
داشتند ،دبیرخانه ستاد گزارشی از
عملکرد اجرای اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی
در  ٩ماه نخست امسال ارائه کرد و به تشریح میزان
پیشرفت فیزیکی  ١٢١پروژه اولویتدار اقتصاد
مقاومتی طی امسال پرداخت.

تولید گاز در پایتخت انرژی کشور استمرار دارد
مهدی یوسفی ،مدیرعامل سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ،با بیان این که به دلیل شرایط
خاص آب و هوایی و برف و باران در کشور ضرورت
استمرار تولید گاز در پارس جنوبی و انتقال آن بسیار
حایز اهمیت است ،گفته است :در این زمینه باید از
تمامی امکانات و ظرفیتهای شرکتهای مستقر در
منطقه برای پیشگیری از وقوع هرگونه بحران
استفاده شود .وی با اشاره به این که تا این لحظه هیچ
صدمهای به تاسیسات منطقه وارد نشده است،
افزوده است :در برخی نقاط منطقه ،چند نوبت
آبگرفتگی و ریزش کوه گزارش شد که خوشبختانه
با حضور به موقع اکیپهای امدادی ،تمامی راههای
اصلی و فرعی در حال حاضر باز و تردد در آنها جریان
دارد.
همچنین گشتهای فوق العاده از سوی
شرکتهایمستقردرمنطقهانجاممیشودکهدراین

زمینه تاکنون مسئله خاصی گزارش نشده است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
با بیان این که تمهیدات الزم برای کنترل سیالبهای
مجاور تاسیسات اندیشیده شده ،تاکید کرده است:
بازدید از اتوبانها ،سدها ،سیل بندها و مسیلهای
منطقه به طور مداوم انجام میشود و تجهیزات و
اکیپهای امدادی منطقه در آماده باش کامل هستند
تا در صورت آبگرفتگی معابر که در شرایط بارش
شدیدامریطبیعیاستبهسرعتواردعملخواهند
شد .در پنجمین نشست ستاد بحران منطقه ویژه
پارس که با حضور مدیران شرکتها و مسئوالن
شهری،نظامیوانتظامیبرگزارشد،ضمنهماهنگی
بامدیرانبحرانشرکتهایپتروشیمیومجتمعگاز
پارس جنوبی مقرر شد در صورت وقوع هرگونه بحران
احتمالی کلیه منابع به صورت واحد و یکپارچه در
اختیار ستاد مدیریت بحران قرار گیرد.

اچاسای در نفت پررنگتر میشود

اجرایپروژهسیستماعالنواطفایحریقمجتمع
مخازن پایانه نفتی خارک با هدف ایمنسازی
زیرساختهای ذخیرهسازی و صادراتی نفت خام
کشور بررسی شد .در نشست مشترکی که با حضور
مدیربهداشت،ایمنیومحیطزیستشرکتملینفت
ایران و مدیران و روسای شرکت پایانههای نفتی ایران
روز ( ٢٥بهمن ماه) برگزار شد ،ایمنسازی
زیرساختهای ذخیرهسازی و صادراتی کشور مورد
تاکیدقرارگرفتوپروژهسیستماعالنواطفایحریق
مجتمعمخازنپایانهنفتیخارکبهاینمنظوربررسی
شد .سیاوش درفشی ،مدیر بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست شرکت ملی نفت ایران ،این پروژه را یک طرح
اثربخشبهمنظورتقویتزیرساختهایذخیرهسازی
و صادرات نفت خام کشور عنوان کرده و گفته است:
این پروژه سالمت تجهیزات و فعالیتهای عملیاتی
صنعتنفتدربزرگترینپایانهنفتیکشورراتضمین
میکند .وی در مورد مشخصات پروژه سیستم اعالن

و اطفای حریق مجتمع مخازن پایانه نفتی خارک
عنوان کرده است :این پروژه باید در چند فاز و در مدت
 ۲سال تکمیل شود و تهیه سناریوهای بهتر برای
تسریع در اجرایی شدن و تکمیل آن مورد توجه است.
درفشینقشپایانههاینفتیبهویژهپایانهنفتیخارک
را در اقتصاد و درآمدزایی برای کشور مهم ارزیابی کرده
وگفتهاست:عالوهبراهمیتاقتصادیاینپایانه،نقش
راهبردی ،اهمیت پایانه نفتی خارک را دوچندان
میکند .سیدپیروز موسوی ،مدیرعامل شرکت
پایانههای نفتی ایران نیز با اشاره به ضرورت اجرای این
پروژه ،بر ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و
فناورانه موجود در سطوح بینالمللی تاکید کرد .به
گفتهموسوی،شرکتهایمعتبرخارجیکهدرتولید
فناوریهای روز دنیا در زمینه تامین سامانههای
پیشرفته در امنیت و ایمنی مخازن ذخیرهسازی
فعالیت میکنند ،عالقمند به همکاری با شرکت
پایانههاینفتیایرانهستند.
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خط اول
نفت ایران به
اندونزی رفت

یک فروند کشتی شرکت ملی نفتکش ایران
( )NITCبا ظرفیت  ٢٩٩هزار و DWT ١٦٧
برای تحویل یک محموله نفتی به پاالیشگاه
 Cilacapاندونزی ،عازم این کشور شد .این
محموله مسیر و بازار جدیدی در تجارت نفت ایران
باز میکند.
این محموله نخستین محموله نفتی است که
ایران پس از برداشته شدن تحریمهای بینالمللی
در سال  ٢٠١٦میالدی ،به اندونزی ارسال میکند.
پهلوگیری این کشتی نفتکش ایرانی در این بندر
شرق آسیا به فهرست بنادری که ایران قادر به
توقف در آنهاست ،میافزاید.
همچنین تحویل نفت ایران به اندونزی درست
در زمانی صورت میگیرد که تهران و جاکارتا
گفتوگوهای جدی خود را آغاز کردهاند ٢ .کشور
برای سرمایهگذاری اندونزی در صنایع باالدستی
نفت ایران ،و سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران
در صنایع پائین دستی پاالیشی در اندونزی
مذاکرات خود را آغاز کرده اند.
نشریه لویدز لیست در ماه سپتامبر ٢٠١٦
گزارش داده بود که شرکت ملی نفت ایران
( )NIOCدر حال مذاکره برای خرید سهام
پاالیشگاه در هندوستان ،اندونزی و اروپاست .این
اقدام  NIOCگامی استراتژیک برای تصاحب
بازار جهت صادرات نفت خود قلمداد شده بود .این
کشتی نفتکش در تاریخ  ٥فوریه ١٧( ٢٠١٧
بهمن  )١٣٩٥از پایانه نفتی جزیره خارک حرکت
و سفر خود را به سمت پایانه نفتی سیالکاپ
اندونزی آغاز کرد .این کشتی نفتکش براساس
برنامه قرار است  ١٩فوریه ( اول اسفند  )١٣٩٥به
پایانه سیالکاپ ،که بزرگترین پاالیشگاه نفت
اندونزی در آن واقع است ،برسد .اندونزی هیچگاه
بازار بزرگی برای نفت ایران نبوده است .ایران و
اندونزی در زمینه محصوالت کشاورزی و
محصوالت نفتی نظیر قیر با یکدیگر رابطه تجاری
دارند .بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی لویدز
لیست ،صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی
حتی پیش از اعمال تحریمهای غرب در سال
 ٢٠١١میالدی بیشتر به کشورهای چین ،هند،
ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،و سریالنکا بوده است.
در همین حال ،اطالعات لویدزلیست نشان
میدهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه ٢٠١٧
میالدی با اندکی کاهش به  2/09میلیون بشکه
در روز رسیده است .صادرات نفت ایران در ماه
دسامبر  ٢٠١٦نزدیک به  2/51میلیون بشکه بود.
صادرات نفت ایران در حالی در ماه ژانویه امسال
کاهش یافته است که ایران جزو معدود
تولیدکنندگان نفت عضو سازمان کشورهای
صادرکننده نفت ( اوپک) بوده که از برنامه کاهش
تولید نفت مستثنی شده است .عمد هترین
واردکنندگان نفت ایران در ماه ژانویه کشورهای
چین ،فرانسه ،یونان ،هند ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند ،کره
جنوبی ،اسپانیا ،و ترکیه بوده اند.
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مهندس زنگنه در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما:

عدهاینمیخواهندکشوردرحالآرامشوتوسعه باشد
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،شامگاه سهشنبه (٢٦
بهمنماه) در برنامه زنده «گفتوگوی ویژه
خبری» از شبکه  ٢سیما درباره سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت در پاسخ
به مقایسه مقدار برداشت گاز ایران و قطر از میدان
مشترک پارس جنوبی گفت :بخشی از افزایش
برداشت ایران از این میدان مشترک انجام شده و
مقدار برداشت به قطر خیلی نزدیک شده است که
ان شاء اهلل تا آخر سال خبرهای خوشی را به مردم
کشور خواهیم داد.
وی در پاسخ به پرسشی در باره اقدامها در
میدان گازی پارس شمالی توضیح داد :پارس
شمالی ،میدان مشترک نیست؛ به همین دلیل در
فهرست فعالیتهای اولویت دار وزارت نفت قرار
نگرفته است اما به نظر بنده منظور جنابعالی
برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی است که
خوشبختانه باید این خبر را بدهم که ان شاء اهلل تا
پیش از پایان امسال ،تولید از این میدان نفتی
مشترک آغاز میشود.

برداشت از پارس جنوبی

وزیر نفت با اشاره به ورود نخستین پاالیشگاه
شناور خاورمیانه به ایران گفت :با استقرار این شناور
فرآورشی در الیه نفتی میدان مشترک پارس
جنوبی ،نخستین برداشت از این میدان به ٣٥هزار
بشکه در روز میرسد که البته برای افزایش تولید
و بازیافت از این الیه نفتی تا روزانه ١٠٠هزار بشکه
در حال مذاکره هستیم .زنگنه در پاسخ به این
پرسش که آیا تمرکز بر توسعه میدانهای پارس
جنوبی و غرب کارون سبب غفلت ایران از
میدانهای مشترک با عربستان مانند فرزاد ای و
فرزاد بی میشود یا خیر ،ادامه داد :میدانهای
پارس جنوبی و غرب کارون از نظر ارزش و اندازه
مهمترین میدانهای ایران هستند .وی با بیان این
که میدانهای فرزاد ای و بی ،میدانهای گازی
هستند ،اظهار کرد :وزارت نفت به طور جدی به
دنبال عملی کردن برنامه توسعه این میدانهاست
که امیدواریم در یک سال آینده با درست شدن
بسته مالی آن در قالب بیع متقابل ،شاهد امضای
قرارداد و آغاز توسعه این میدان باشیم.

مسائل قرارداد با توتال

وزیر نفت در باره سرانجام توافقنامه ایران و
شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ١١میدان
گازی پارس جنوبی که آبانماه امسال امضا شد،
افزود :مذاکرات این توافقنامه برای تبدیل شدن به
قرارداد به صورت جدی در حال دنبال شدن است
و امیدواریم این قرارداد تا  ٢ماه آینده تمام شود.
وی با اشاره به مالحظات سیاسی که به تازگی
توتال عنوان کرده است ،اظهار کرد :این موارد به
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران بازتاب
داده شده و در حال پیگیری است .زنگنه با بیان
اینکهتوتالخودراپیروسیاستهایاتحادیهاروپا
دانسته است ،ادامه داد :البته رسانه ای کردن این
مورد از سوی این شرکت برای من قابل توجیه
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مصرف نفت کوره ،نفت سفید ،گاز مایع و گازوئیل
حرارتی به سمت صفر میل میکنند.

ظرفیتپاالیشنفت

نیست اما بخش فنی و قرارداد بازرگانی این
همکاری از سوی ما در حال انجام است.

راه حل در پارس جنوبی

وزیر نفت گفت:ایران در چند سال آینده با افت
تولید در میدان پارس جنوبی روبهرو خواهد شد
که برای جلوگیری از آن به کسب فناوریهای نو
نیاز داریم؛ این تصمیم بسیار درست انجام شده و
یک تصمیم جمعی بوده است .وزیر نفت در پاسخ
به این که آیا ممکن است اطالعاتی از میدانهای
نفتی ایران که به توتال داده میشود ،ازسوی این
شرکت در اختیار قطر قرار گیرد ،افزود :انجام این
کار از لحاظ قانونی سبب خسارت فراوانی برای
شرکت میشود اما وزارت نفت نیز هیچگاه
اطالعات کل میدان نفتی را در اختیار این سرمایه
گذاران نمیگذارد.

الگوی جدید قراردادها

زنگنه با اشاره به این که ظرفیت پاالیش نفت
خام هم اکنون حدود روزانه یک میلیون و ٧٠٠
هزار بشکه است که بر اساس برنامه ششم توسعه
این رقم به روزانه سه میلیون بشکه خواهد رسید،
افزود :حدود یک میلیون بشکه از این برنامه از
مجموع ٣٦٠هزار بشکه از پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس ٤٨٠ ،هزار بشکه از هشت پاالیشگاه طرح
فراگیر پاالیشی سیراف ١٢٠ ،هزار بشکه
ازپاالیشگاه دوم شیراز و همچنین مصرف
مجتمعهای پتروشیمی محقق خواهد شد.با
احتساب روزانه  ٣٠٠هزار بشکه از پاالیشگاه
جاسک و ١٥٠هزار بشکه در روز پاالیشگاه آناهیتا
در مجموع ظرفیت پاالیشی کشور به سه میلیون
بشکه میرسد که رقم بسیار خوبی است و بیشتر
این ظرفیت در سواحل به دلیل کاهش هزینه
حمل برای صادرات است و باالبردن کیفیت
تولیداتبرایدیگرپاالیشگاههادرنظرگرفتهشده
است؛ این افزایش ظرفیت همسو با اقتصاد
مقاومتی انجام میشود که ارزش افزوده باالیی را
به همراه دارد.

سهم ایران در بازار جهانی

زنگنه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی
ادامه داد :حدود یک سال برای رسیدن به اجماع
در باره این قراردادها زمان صرف ،نهایی و ابالغ شد
و وزارت نفت در پسابرجام در این چارچوب پیش
خواهد رفت و ان شاء اهلل موفق خواهد شد.
دیدگاههایهمهمخالفانالگویجدیدقراردادهای
نفتی نیز بررسی و در صورت لزوم اعالم شده است
اما عده ای نمیخواهند کشور در حال آرامش و
توسعه باشد .وزیر نفت در باره منابع حاصل از
انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومانی از
سوی وزارت نفت در سال  ٩٤برای توسعه
میدانهای نفت و گاز گفت :این مبلغ امسال از
سوی این وزارتخانه دریافت شد که حدود سه هزار
میلیارد تومان آن تاکنون هزینه شده است.

زنگنه بازگشت دوباره ایران به بازارهای جهانی
نفت پس از تحریمهای ظالمانه علیه کشور را یکی
از موفقیتهای وزارت نفت عنوان کرد و گفت:
دولت تصمیم مهمی به منظور حداکثر سرعت
بازگشت به بازار جهانی را با وجود مخالفتهای
موجود گرفت .وی با اشاره به این که مخالفان،
بازگشت سریع ایران به بازار جهانی را در تخریب
یدانستند،ادامهداد:سهم
قیمتنفتبسیارموثرم 
ایران از بازار نفت بسیار مهم تر از قیمت این کاال و
مسئولیت درست کردن قیمت به عهده کسانی
است که این قیمت را خراب کردهاند و ما نقشی در
این زمینه نداشتیم زیرا هنگامی که ایران یک
میلیون بشکه نفت صادر میکرد ،دیگر کشورها
صادرات خود را افزایش و براساس تحلیلها قیمت
را کاهش دادند.

همسوبااقتصادمقاومتی

تولیدخودروبامصرفبهینه

زنگنه با اشاره به دستاوردهای وزارت نفت
همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:
توسعه سه حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی اولویت
وزارت نفت برای سال ٩٥و همسو با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است .وی در باره موفقیتهای
وزارت نفت در صنعت پاالیشی کشور به عنوان
یکی از دغدغههای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:
جلوگیری از خام فروشی با افزایش ظرفیت
پاالیشی از یک سو و همچنین اجرای برنامههای
توسعه ای در حوزه گاز تا پایان سال آینده ،مصرف
کل فرآوردههای مایع منحصر به نفت گاز و بنزین
برای حمل و نقل و سوخت هوایی میشود و تقریبا

زنگنه بر ضرورت تولید خودروهایی با مصرف
بهینه سوخت تاکید و با اشاره به قانون رفع موانع
تولید تصریح کرد :براساس طرحهای این قانون،
دولت همه تالش خود را برای جایگزینی
خودروهای گازسوز اعم از تاکسی و اتوبوس از
محل صرفه جویی مصرف سوخت و جلوگیری از
افزایش رشد مصرف گازوئیل و بنزین در داخل
کشور دارد .براساس پیشبینیها ،ایران برای
سالهای دور و تا سال ١٤١٠به هیچ وجه کمبود
بنزین و گازوئیل نخواهد داشت و با کنترل مصرف،
صادرات را همچنان ادامه می دهد.
ادامه در صفحه 48

چهارگوشه

برندینگمشکالتجایگاههای
سوخترابرطرف میکند

عباس کاظمی ،مدیرعامل شرکت پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی در آیین افتتاح اولین
ک سکو در منطقه ۲۲تهران با اشاره به
جایگاه ت 
اینکه شرکت ملی پخش ،بزرگترین شبکه
پرمشتری سطح کشور را دارد ،گفته
است :ما به اندازه تعداد وسایل نقلیه در
سطح کشور ،مشتری داریم؛ بنابراین
انتظار داریم که متولی جایگاهداران
خودشان بیایند و طرح برند عرضه
فرآورده را به عهده بگیرند و توسعه
دهند .این مقام مسئول با اشاره به
اینکه در حال حاضر بزرگترین شبکه
توزیع فرآورده در اختیار شرکت پخش
فرآوردهای نفتی است ،افزوده است :هنگامی که
طرح برندینگ توسعه یابد ،مشکالتی که اکنون
در عرضه سوخت وجود دارد ،برطرف خواهد شد.
ویباتأکیدبراینکهمامیتوانیمزیرساخـتهای
مناسبی را ایجاد و در اختیار جایگاهداران قرار
دهیم ،افزوده است :هدف از طرح برند ایجاد
شرایط عرضه بهتر سوخت است .کاظمی با

تأکید براینکه دولت سه سال است در قانون
بودجه به طور منظم پیشبینی میکند که
بخش خصوصی میتواند اقدام به واردات بنزین
کند،گفتهاست :تاکنونبخشخصوصیدراین
زمینه ورود پیدا نکرده که
امیدواریم در آینده این برندها
بتوانند چنین کاری را انجام
دهند .مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی با اشاره به اینکه در آینده
برندها میتوانند حتی بنزین
مورد قبول خود را که البته با
شرایط و ضوابط ما نیز سازگار باشد ،عرضه کنند،
گفته است :به عنوان مثال یک جایگاه میتواند
بنزین پاالیشگاه خلیج فارس و جایگاه دیگر
بنزین پاالیشگاه اصفهان را عرضه کند که این
موضوع در آینده اتفاق خواهد افتاد .توقع ما از
مجموعه جایگاهداران این است که خودشان
بیایند و طرح برند را که االن نوپا است ،توسعه
داده و به بلوغ برسانند.

دومینمحمولهنفتایپاالیشگاه
ستارهخلیجفارسبهآسیارفت
پس از ارسال نخستین محموله نفتای
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از سوی مدیریت
امور بین الملل شرکت ملی نفت به امارات،
دومین محموله این پاالیشگاه به مقصد ژاپن
صادر شد؛ حجم این محموله ،حدود  ٢٨٠هزار
بشکه است.
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
به عنوان نخستین پاالیشگاه طراحی شده بر
اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰
هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر ،تصفیه
گاز مایع ،تبدیل کاتالیستی ،تصفیه نفتا،
ایزومریزاسیون ،تصفیه نفت سفید و نفت گاز با
هدف تولید بنزین ،گازوئیل ،گاز مایع و سوخت
جتدرکنارپاالیشگاهکنونیبندرعباسدرحال
ساخت است .خوراک مورد نیاز این پاالیشگاه با

خط لولهای به طول بیش از  ۴۸۵کیلومتر از
پاالیشگاههای گاز پارس جنوبی تامین خواهد
شد .با بهرهبرداری از پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس روزانه  ٣٦میلیون لیتر بنزین (عدد اکتان
 )۹۵و ۱۴میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید
فرآوردههای نفتی کشور اضافه میشود .تولید
روزانه چهار میلیون لیتر گاز مایع ،سه میلیون
لیتر سوخت جت و  ۱۳۰تن گوگرد از دیگر
محصوالت تولیدی این واحد پاالیشی هستند.
ظرفیت ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی این
پاالیشگاه در حدود  ۱۱میلیون بشکه است.
ساخت این پاالیشگاه با  ۷۰۰هکتار مساحت از
سال  ۱۳۸۵آغاز شده است و در صورت تامین
بهموقع منابع مالی تا پایان سال  ۱۳۹۶به
بهرهبرداری خواهد رسید.

پاالیشگاههایپارسجنوبی
باحداکثرظرفیتدرمدارتولید
مسعود حسنی ،مدیرعامل مجتمع گاز
پارس جنوبی ،با اشاره به وقوع بارندگی بی
سابقه در منطقه پارس جنوبی و محدودیت
تولید در برخی از پاالیشگاهها در  ٢٤ساعت
گذشته گفته است :با همت و تالش شبانهروزی
متخصصان و کارکنان ،تمامی پاالیشگاههای
این مجتمع هم اکنون با حداکثر تولید و به
میزان  ٤٠١میلیون استاندارد مترمکعب گاز در
روز در مدار تولید قرار دارند .بارندگي بیسابقه
و وقوع سیل دیروز دوشنبه ( ٢٥بهمن ماه)

سبب شد در تولید این مجتمع در مجموع
حدود  ٣٠میلیون مترمکعب گاز معادل هشت
درصد تولید محدودیت ایجاد شود .با توکل به
خدای متعال و تالش مستمر و جدی تمامی
واحدهای عملیاتی ظرف  ٢٤ساعت ،این
کاهش تولید ناشی از وقوع سیل و آبگرفتی به
حالت عادی بازگشت .هم اکنون تمام
پاالیشگاههای مجتمع عظیم گازی کشور در
مدار تولید قرار دارند و گاز مورد نیاز هموطنان
را تامین خواهند کرد.

قدردانی وزیر نفت از کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی

مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت صبح روز
سهشنبه ( ٢٦بهمن ماه) در تماس تلفنی با
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ،از زحمات
شبانهروزی و خستگی ناپذیر کارکنان و
متخصصان مجتمع عظیم گازی کشور در پی
بارندگی سیل آسای روز گذشته در عسلویه که
منجر به آب گرفتگی برخی از پاالیشگاههای
مجتمع شد ،تشکر و قدردانی کرد.
مهندس زنگنه در پی این تماس تلفنی خطاب
به کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد:
به دلیل بارشهای بی سابقه و وقوع سیل در
پایتخت گازی ایران خوشبختانه با تالش و
مجاهدت شما نیروهای پرتالش ،فراورش گاز
پاالیشگاههای این مجتمع عظیم در مدار تولید

قرار دارد .وی گفت :امیدواریم با هم فکری و
تجارب ارزشمند شما نیروهای جوان تمامی
مسائلی که در روزهای اخیر به وجود آمده مرتفع
شود .هم اکنون تمام پاالیشگاههای گازی در
مجتمع گاز پارس جنوبی به طور کامل در مدار
تولید هستند و فعالیت شیرین سازی و تولید
پایدار گاز برای تزریق به شبکه سراسری گاز بی
وقفه ادامه دارد.در پی پیشبینی وقوع بارندگی
سیل آسا در منطقه پارس جنوبی ،ستاد بحران به
فرماندهی مدیرعامل سازمان منطقه اقتصادی
انرژی پارس و با حضور مدیران و نمایندگان همه
واحدهای مستقر در این منطقه از چند روز پیش
تشکیل و تدابیر الزم برای مقابله با هرگونه شرایط
اضطراری اندیشیده شد.

مصرف گاز به  ٥٠٠میلیون مترمکعب رسید

مجید بوجارزاده ،سخنگوی شرکت ملی گاز ایران
با اشاره به سرما و بوران در  ٢٢استان کشور گفته
است :با وجود گسترش موج سرما در کشور ،از ابتدای
فصل زمستان تاکنون هیچ گونه قطع و افت فشار گاز
نداشتیم.
وی گازرسانی به استانهای شمالی کشور را
مطلوب عنوان کرده و افزوده است :میزان مصرف
نیروگاهها و پتروشیمیها نیز به ترتیب  ٨٠و ٤٠
میلیون مترمکعب بوده است.
بوجارزاده با یادآوری موج جدید سرما گفته است:

کم کردن  ٢درجه ای گرمای محیط سبب
صرفهجویی حدود ٥٠میلیون مترمکعبی گاز خواهد
شدوبااینصرفهجویی،گازبیشتریدراختیارصنایع
قرار میگیرد .وی با تاکید بر مصرف بهینه و ایمن گاز
از سوی مردم اظهار کرده است :تالش شبانه روزی
برای گازرسانی به تمام نقاط کشور در حال انجام است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران درباره صادرات گاز
به ترکیه نیز اعالم کرده است :صادرات گاز به این
کشور به صورت پایدار در حال انجام است و مشکلی
در این زمینه وجود ندارد.

نهادینهسازی تخصص مهار فوران چاههای نفت و گاز

حیدر بهمنی ،مدیرعامل شرکت ملی حفاری
ایران روز دوشنبه ( ۲۵بهمن ماه) در همایشی با عنوان
«خودباوری ملی» که در دانشکده مهندسی شیمی و
نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد ،گفته است:
عملیات مهار فوران چاهها در شمار تخصصهای
پیچیده در صنعت نفت است که تلفیق علم و تجربه
و مدیریت منسجم در آن نقش اساسی دارد.
وی در این همایش که با حضور اساتید و
دانشجویان این دانشکده در سالروز آغاز عملیات
مهار و کنترل فوران چاه  ۵۰کریت اهواز برگزار شد،
توفیق متخصصان ایرانی در مهار فوران چاههای
نفتی و گازی ۵۰اهواز ۴۱ ،نفت سفید ۲۳ ،و ۲۹
کنگان ۲۴ ،نفت شهر در بخش خشکی و چاههای
سکوی ابوذر در دریا را از افتخارات صنعت حفاری
کشور عنوان کرده و افزوده است :مهار فوران چاهها
تا قبل از انقالب در ایران از سوی شرکتهای

خارجی انجام میشد و امروز نیز انجام آن در
کشورهای نفتخیز جهان تنها در انحصار چند کشور
است .هماهنگی ،نگرش تیمی ،پذیرفتن ریسک باال
از موارد بارز در مهار فوران چاههاست و توجه به
عوامل محیطی ،طراحی ،انتخاب تجهیرات مناسب،
پشتیبانی و ایثار و از خودگذشتگی تیم مهار در
سرعت عمل و اجرای موفق عملیات بسیار اثرگذار
خواهد بود.
فوران چاهها از اتفاقاتی است که وقوع آن در
مناطقعملیاتیدرصنعتنفتجهاناجتنابناپذیر
است ،اما تجارب متخصصان ،روز آمد بودن دانش
تخصصی کارکنان ،برخورداری از کارشناسان
مجرب زمین شناس ،انجام مطالعات فنی و
تصمیمگیریعاقالنهمدیریتمیتوانددرپیشگیری
از بروز چنین حوادث و کنترل به موقع آن تاثیرگذار
باشد.
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اچ اس ای
رئیس واحد بهداشت ،ایمنی و محیط زیست(اچاسای) شرکت نفت فالت قاره در گفت و گو با «مشعل» تشریح کرد:

اشــــاره

بیم ها و امیدهای اچ اس ای در فالت قاره

سمیهراهپیما

مدیریت اچاسای ،باالبردن سطح آگاهی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست
درهمه سطوح سازمانی ومشارکت موثر دراین زمینه ،ظهور عوامل مخاطره آمیز
و وقوع حوادث را حتی المقدور کاهش داده وچنین امر مهمی را عالوه بر ارتقای
سطح آگاهی با ایمن سازی محیط کار و ماشین آالت ممکن میسازد .جایگاه
اچاسای در قلب مدیریت جاری سازمان است و در آن عناصری نظیر ساختار
سازمانی ،طرحریزی فعالیتها ،تعیین مسئولیت در روشهای انجام کار با توجه
به منابع قابل دسترسی به منظور حفظ خط مشی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست
تالش میکند .در سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست (اچاسای-

رئیس واحد بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست(اچاسای) شرکت نفت فالت قاره بر این
اعتقاد است که موضوع اچاسای بیش از آنکه
سخت افزاری و نرمافزاری باشد ،یک مقوله
فرهنگی است .ایمان شیریان پور در این باره به
خبرنگار مشعل با ارائه تجارب خود در این حوزه
می گوید :شاهد هستیم که در حوزه ایمنی،
اقدامات موثر و زیادی انجام شده است اما در
حوزه فرهنگی برای مباحث ایمنی دارای نقاط
ضعف هستیم که به سبک زندگی در کشور باز
میگردد؛ از این رو صنعت ما نمیتواند جلوتر از
این باشد .او می گوید :شاهد هستیم که عمده
تخلفاتی که بررسی و پیگیری میشود ،مالی
است اما به ندرت گفته شده در زمینه اچاسای
تخلفاتی صورت گرفته .انحراف از استاندارد
تخلف است ،حال میخواهد مالی باشد یا
سرپیچی از قوانین ایمنی ،به اعتقاد بنده تخلف
ازاستانداردهامهمتراستوبایدباجدیتدنبال
شود .به عنوان نمونه ساختمان پالسکو را قبل
از بروز فاجعه با هزینه یک تا  4میلیارد تومان
میشد به سیستم هوشمند ایمنی مجهز کرد،
اما متاسفانه این کار صورت نگرفت .او ادامه داد:
اکنون حوزه اچاسای زیر نظر عملیات غیر
صنعتی قرار گرفته و این در حالی است که
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست باید بخشی از
فرآیندهایکاروتولیدباشدتادیگرکسینتواند
از قوانین این حوزه سرپیچی کند .تقویت
ساختارهای سازمانی اچاسای باید به لحاظ
کمی و کیفی افزایش پیدا کند و در این زمینه
ورود نفرات کیفی بسیار حائز اهمیت است.
همانطور که میدانیم اچاسای از واحد
آتشنشانیاستخراج
شده است و این
در حالی است
کهبایدترکیبی
ا ز ا یمنی ،
بهداشت،محیط
زیست،

12

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 822

پدافند غیر عامل و بحران باشد و هر کدام از این
بخشهانیز تخصص خاص خود را داشته باشد.
رئیس واحد بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست(اچاسای)شرکتنفتفالتقارهبااشاره
به اقدامات انجام شده و در حال انجام این
شرکت می گوید :در حوزه ایمنی با توجه به
عارضهیابیهایی که یکی از شرکتهای نروژی
انجامداده 6عنصرمهماچاسایدرشرکتنفت
فالت قاره و شرکت ملی نفت ایران استخراج
شده است که در این میان میتوان به مدیریت
ریسک و بازخوانی حوادث اشاره کرد.

مدیریتریسک

بازخوانی حوادث را در شرکت فالت قاره
همانند ساخت مستندها اجرایی کردهایم و
نخستین اقدام ما در این زمینه در سال 89
شکل گرفت که دو نفر از همکارانمان به دلیل
برخورد با گازهای سمی  H2Sو حریق یکی از
مخازن دچار خفگی شدند که در این زمینه در
حال ساخت انیمیشن بابهرهگیری از الگوهای
کشورهای صاحب سبک هستیم؛ البته
شرکتهای پتروشیمی این کار را انجام
میدهند اما در حوزه نفت برا ی نخستین بار
اینکار انجام میشود.
یکیدیگرازعناصرپرهیزازسانسورحوادث
است تا بتوانیم آن را گسترش و اجرایی کنیم.
همچنین مدیریت ریسک را انجام دادیم و به
مدت 2سال تمام حوزه فعالیت خود را ارزیابی
ریسک کردیم و در پایان  20تا  30شناسنامه
پروژه استخراج کردیم که منتهی به تهیه طرح
جامع  F5سیری ،طرح جامع  F5الوان ،طرح
جامع F5خارک و طرح جامع F5سکوی ابوذر
و طرح جامع  F5سکوهای نصر و ایالم شد که
به سمت نوسازی حرکت کردند .در مدیریت
اچاسای پیمانکاران نیز دو آییننامه تدوین
کردیم که یکی اچاسای پیمانکاران در سایت و
دیگری اجرای اچاسای پیمانکاران از زمان
مناقصه تا شروع به کار ،در طول کار و پایان کار
است که قواعد  8گانه تا  11گانه نجات جان
پیمانکاران را در دستور کار داریم این قواعد
شامل مواردی مانند کار در ارتفاع و ورود به
فضای بسته است که منسوخ شده و به دنبال
تدوینمواداولیهوآموزشهستیم.بعدازآنباید

)MSهیچ واحد یا فرآیند سازمانی که مرتبط با این سیستم نباشد ،وجود ندارد.
اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست (اچاسای-
)MSتعهد تمامی کارکنان سازمان را میطلبد .بنابراین مسئولیتهای ایمنی،
بهداشت ومحیط زیست نباید محدود به امور ایمنی انگاشته شود ،بلکه میتواند
امور دیگر سازمان مانند مدیریت عملیات یا سایر وظایف کارکنان به جز موارد
ایمنی و بهداشت را نیز در برگیرد .بر اساس اهمیت این موضوع گفتوگویی با
ایمان شیریان پور ،رئیس واحد بهداشت ،ایمنی و محیط زیست شرکت نفت فالت
قاره انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:

قوانین سختگیرانه در نظر گرفته شود .اجرایی
کردن این قواعد برای پیمانکار به لحاظ حقوقی
پیچیده است و اکنون در حال تنظیم آیین نامه
هستیم .از دیگر اقداماتی که در حوزه ایمنی
انجام دادهایم ،میتوانبه سیستمهای مجوزکار
در مناطق عملیاتی اشاره کرد که بدون کمک
شرکتهایخارجی،سیستممجوزکارراباالگو
گیریازشرکتهایصاحبسبکمانندتوتال،
شل ،بی پی ،تدوین کرده و در حال استخراج
دستورعملهایاجراییآنهستیمتادریکیاز
مناطقبهنامایستگاهتقویتفشارگازوصادرات
گاز سیری در منطقه سیری پیاده کنیم.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی اچاسای
را برای مدیران ارشد سازمان و تدوین
دستورعملهایاجراییایمنیبرایهرمخاطره
در دستور کار داریم.

گزارش به سازمان

اکنون بحث ایمنی فرودگاهها را نیز داریم ،
میان ایمنی فرودگاهی و صنعتی تفاوتهایی
وجود دارد .فالت قاره اکنون سه فرودگاه را
راهبریمیکندودراینفضاهممنابعمالینیاز
داریموهمنفراتتاایمنیزمینهایفرودگاهی
را پوشش دهند .شیریانپور با اشاره به مباحث
زیستمحیطینیزمیگوید:شرکتنفتفالت
قاره جزء شرکتهایی است که خروجی تصفیه
پسابصنعتیتعریفکردهاستتابدینوسیله
کل آبهای خروجی را دوباره برای تزریق و
افزایش تولید در چاهها و یا مکانهای دفعی باز
گردانیم .بر اساس استانداردها و الزاماتی که
سازمان محیط زیست به ما ارائه کرده ،جزء
شرکتهاییهستیمکهتماممعیارهایزیست
محیطی از جمله خروجی دودکشها ،خروجی
آب ،آلودگی و ..را ساالنه به صورت خود اظهاری
و شفاف به این سازمان گزارش میکند .برای
اینکار ،ایجادونصبسیستمهایپایشآنالین
را در خروجی دودکشها و پسابهای صنعتی
داریم که فاز اول آن تعریف شده تا از چه
فناوریای میتوان استفاده کرد و برای استقرار
پایش آنالین سامانه آلودگی و در مناطق که
استقرار ،خرید و نصب تجهیزات را در فاز اول
داریم .رئیس واحد بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست(اچاسای) شرکت نفت فالت قاره در

ادامه می گوید :در سال  84شرکت فالت قاره
دارای  4منطقه بود و اکنون این تعداد به 6
منطقهرسیدهاماتعدادمنابعانسانیافزایشپیدا
نکردهاست.متناسبباتنوعریسکیکهبهفالت
قاره تحمیل میشود،این شرکت در گذشته
عملیاتی بوده اما اکنون عملیاتی -توسعه ای
استوهرکدامدارایریسکهایمتنوعیاست
و متخصص اچاسای برای خشکی و دریایی،
طر حهای توسعهای و عملیات تولید
تخصصهای جداگانه ای نیاز دارد .واحد
اچاسای شرکت نفت فالت قاره عالوه بر
راهبری عملیات تولید ،طرحهای توسعهای،
تبدیل تجهیزات نفتی به نفت گازی ،توسعه
تجهیزات باید فرودگاه را نیز پوشش دهد که با
منابعسازمانیسابقامکانپذیرنیستوالزامات
زیست محیطی هم روز به روز بیشتر میشود .با
سازمان محیط زیست تعامل برقرار کردهایم و
سعی بر پوشش این الزامات داریم .در پی
طراحی مانیتورینگ ریزشهای نفتی هستیم،
باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم تمام
الزامات اعالم شده از سوی سازمان محیط
زیست را پوشش دهیم.

شرایطاضطراری

ویدرموردمدیریتبحرانمیگوید:دراین
زمینه مباحث سخت افزاری و نرم افزاری مطرح
است .در حوزه نرمافزاری ،سامانه جامع مدیریت
بحران را در منطقه سیری در حال پیادهسازی
هستیمومتشکلازطبقهبندیبحران،امکانات،
تحلیل شرایط اضطراری است که بر اساس آن
برنامه مقابله تعریف میشود و بعد بحث
سختافزاریتجهیزاتاستکهباکمبودمنابع
مالیروبهروهستیم.درحوزهمدیریتبحراندر
مسیری هستیم که باید منابع مالی بیشتری
اختصاص داده شود .با این سامانه عالوه بر اینکه
طبقهبندیبحرانمشخصمیشود،میتوانیم
امکانات را نیز بررسی کنیم و سناریوی مقابله را
درنظربگیریم.بااینسامانه،شناورهایآتشخوار
کالس باال داریم .استقرار این سامانه تا آخر
امسال قراردادش بسته میشود و پیشنهاد
میکنیم شرکتی که سامانه را نسبت میکند،
یک تا دو سال مانور برگزار کند تا نقاط ضعف
مشخصشود.

نگاه
معاون وزیر نفت در گفت و گو با مشعل:

فرهنگسازیرکناصلی
فعالیتهایاچاسایاست
شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی
کشورمان بر اساس قوانین و دستورعملهای
موجود ملزم به رعایت باالترین استانداردهای
موجود بینالمللی در زمینه بهداشت ،ایمنی،
محیطزیستهستندوحفظموازینمورداشاره
خط قرمز این صنعت است .در این زمینه پایش
مستمر و اصالح و بهبود روشها و فناوریهای
به کار رفته در بخشهای مختلف صنعت
پتروشیمی ،افزون بر مجتمعهای تولیدی ،در
طرحهای توسعهای نیز دارای نقشی مهم و
راهبردی است.
در این زمینه معاون وزیر نفت در امور
پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار ما به یک
خاطره در حوزه ایمنی اشاره میکند و میگوید:
«زمانیکهبهیکیازبنادرکانتینریکشوربلژیک
که در آن محصوالت پلیمری و جامد توسط
کانتینر به کشورهای دیگر ارسال میشود ،برای
حضور در یک جلسه رفته بودم با توجه به اینکه
از قبل وقت گرفته بودیم و رده سازمانی ما را
میشناختند ،وقتی میخواستیم با خودروی
خود وارد بندر شویم ،نخست هنگام ورود جلوی
خودروی ما را گرفتند و پیاده شده و ما را به یک
اتاقک جداگانه منتقل کردند و بعد از کنترل
کامل و استفاده از کاله ،لباس و کفش ایمنی
اجازه سوار شدن بر ماشین و حرکت به سمت
دفتر مرکزی را دادند .تمام این نکات ایمنی در
حالیرعایتمیشدکهماقصدرفتنبهکناربندر
را نداشتیم .در ادامه برگهای حاوی اخطارهای
کلی مسائل ایمنی را در اختیارمان گذاشتند و از
بدو ورود به دفتر مرکزی جهت حضور در جلسه
به ازای هر دو نفر یک مامور برایمان گذاشتند تا
اگر خواستیم وارد مجتمع شویم به طور کامل از
لحاظ ایمنی ما را تحت کنترل قرار دهند.
تمامی نکات ایمنی در حالی در آن بندر
رعایت میشد که خط لوله و مواد آتشزایی در
آن نبود ،اما تمام موارد اچاسای در آن رعایت
میشد و این روند برای من قابل تحسین بود که
حتی نیروهای حاضر در آنجا نیز به طور کامل
این نکات را رعایت میکردند».
شاهدایی بر این اعتقاد است که «به جای
کلمه اچاسای ،باید اساچ ای مورد توجه قرار
گیرد ،یعنی نخست ایمنی و بعد بهداشت و
محیط زیست رعایت شود» .
وی میگوید« :رعایت مسائل ایمنی
در مجتمعها به فرهنگ سازی نیاز
دارد و این محقق نمیشود مگر با
اعمال قوانین سختگیرانه تا بدین
وسیله افرادی که سهوا و عمدا این
نکات را رعایت نمیکنند ،به نوعی
فرهنگشان را تغییر دهیم و شاهد
ایمنیدرسطحمجتمعهایپتروشیمی
باشیم.فرهنگسازیعالوهبرآموزش،نیاز

به تکرار ،کنترل ،برگزاری مانور و سرمایهگذاری
دارد .برای خرید تجهیزاتی که بتوان در مناطق
با آتشسوزی و حوادث بزرگ مقابله کرد ،نیاز به
سرمایهگذاری حداقل یک میلیارد دالری دارد
تا بتوان به کمک مشاوران حاضر در مجتمعها
اقدامات اصالحی را استخراج کرد».
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره
بهدستورعملهایایمنیدرصنایعپتروشیمی
میگوید« :ما همیشه به دنبال انجام
دستورعملهاوممیزیهایایمنیوآتشنشانی
هستیموشرکتهایمختلفگزارشهایروند
کار را برایمان ارسال میکنند .اکنون تمهیدات
بیشتریدرنظرگرفتهایموبهصورتتجمیعدر
منطقههای پتروشیمی بررسی و برآوردهایی
انجامدادهایمکهاگرحادثهبزرگوعمیقیمانند
پتروشیمیبوعلیرخدهد،باچهمشکالتیروبه
رو خواهیم بود و چه تمهیداتی جهت رفع آن
باید در نظر گرفته شود.
براساسبررسیهایانجامشده،مقررکردیم
چند شرکت مشاور را برای ممیزی در ایمنی،
آتشنشانی و فرایند مجتمعها درنظربگیریم تا
روندکارتهیهوتغییراتاصالحیمشخصشود
تا شاهد حادثه کمتری باشیم .برای تحقق این
مهم،بایدجهتاستخراجفهرستمشاورانبرای
شرکتهایمشاورمناقصهبرگزارکنیمواکنون
در حال شرح حال مناقصه و اسناد آن هستیم.
شاهدایی در پایان میگوید« :پاالیشگاههای
پتروشیمیوصنعتنفتهمیشهدستورعملها
و مسائل ایمنی مشخص دارند و روند کار نوشته
شده است ،این فرایندهاخاص ایراننیستبلکه
در تمام کشورهای جهان مورد استفاده قرار
میگیرد و این مدارک به ایران منتقل شده و ما
به شرکتها ابالغ کردهایم».

زیر مجموعههای اچاسای

ایرج کلهری* اگر به صورت عملياتي در
مورد اچاسای سخن بگویيم ،ميتوانيم آن را به
سه زير مجموعه عمده تقسيمبندي كنيم:

بخش بهداشت حرفهاي:

ايمني كار در فضاهاي بسته و محصور؛ ايمني
پيمانكاران؛ ايمني تجهيزات؛ ايمني برق؛ آمادگي
و واكنش در شرايط اضطراري؛ ايمني رانندگي(
رانندگي تدافعي)؛ ايمني كار در ارتفاع؛ مجوزهاي
كاري؛ تجهيزات حفاظت فردي؛ مانورهاي اطفای
حريق؛ ارزيابي ريسكهاي ايمني و تعريف و
اجراي پروژ ههاي مرتبط؛ تجهيزات اطفا؛
تجهيزات آشكار ساز؛ بررسي و تحليل شبه
حوادث و تحليل و بررسي حوادث و درس گيري
از آنها براي پيشگيري از تكرار حوادث.
عملكردصحيحبخشايمنيموجبميشودكه
حوادث و رويدادهاي بوقوع پيوسته درسيستم به
حداقل ميزان ممكن برسد و عمليات مقابله با آنها (
در صورت بروز) با آمادگيهاي بيشتري انجام شود.

هدف اصلي اين بخش ،حفظ بهداشت و
سالمت كاركنان در محل كار است .عملكرد
صحيح در اين بخش باعث مي شود كه سالمت
و بهداشت همكاران در محل كار ،كمترين تاثير
پذيري را از عوامل صدمه رسان احتمالي محيط
كار داشته باشد.
عمليات مهندسي انجام گرفته در اين بخش
حيطههاي مختلف طراحي و كنترلي و
اندازهگيري شامل مواردی از جمله :ارگونومي؛
كنترل مواجهه با مواد شيميايي؛ تجهيزات
حفاظت فردي؛ كنترل و مهندسي تشعشعات؛
كنترل عوامل فيزيكي زيان آور مانند صدا،
روشنايي ،ارتعاش ،تشعشعات يوني و غير يوني و
غير يوني ،شرايط جوي كارگاه و محل كار؛ كنترل
و مهندسي عوامل شيميايي و بيولژيك زيان آور
مانند گرد و غبار ،گازهاي خفقان آور ،گازهاي
سمي ،محلوله و مايعات ،قار چها ميكرو
ارگانيسمهاي بيماري زا ،هورمونها؛ كنترل و
پيشگيري از بيماريها و عوارض ناشي از كار:
پوستي ،تنفسي ،خوني ،كبدي و كليوي ،قلبي و
عروقي ،مفاصل و استخوانها ،عصبي رواني،
چشمش ،گوش ،حنجره و بيني و سينهها ،دهاني
و دنداني ،سرطا نها؛ ارزيابي ريسكهاي
بهداشتي و و تعريف اجراي پروژههاي مرتبط و...
موارد بهداشت حرفهاي ،مناسب بودن محل كار
را با كاركنان مد نظر قرار داده ،از بروز بيماريهاي
شغلي ( ناشي از محل كار) پيشگيري میکنند.

اين بخش از طريق قوانين و مقررات ملي و
نالملليوپروتكلهايمختلف،تحتنظارتكامل
بي 
قرار دارد .هيچ صنعتي حق ندارد به صرف انجام
فعاليت ،محيط زيست را در زمينههاي آب ،هواو
خاك آلوده از منابع انرژي برخالف روند توسعه
پايدار ،استفاده کند.
عمليات اجرايي و مهندسي مهم در اين بخش
عبارتند از :پيشگيري از آلودگي آب؛ پيشگيري
از آلودگي هوا؛ پيشگيري از آلودگي خاك؛ نظارت
بر مصرف انرژي در راستاي« توسعه پايدار»؛
مديريت مواد زائد؛ ارائه گزارشات ارزيابي اثرات
زيست محيطي طرحها و...
بخشهاي ديگري كه در مديريت اچاسای
مطرح است از جمله پدافند غيرعامل ،كميته بحران
و آموزش ،در قسمتهاي بعدي توضيح داده خواهد
شد.

اهميت اين بخش بر كسي پوشيده نيست ،با
توجه به اينكه صدمات ناشي از حوادث ،مستيقما
متوجه سيستم و تاسيسات ميشود.
حساسيتهاي اين بخش باالست .موارد بارز
مورد توجه و بررسي در اين بخش عبارتند از:

* مدیر اچ اس ای  ،پدافند غیر عامل و کمیته بحران
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

بخش ايمني و آتشنشاني:

بخش محيط زيست:

آنچه مهم است اینكه بخش اچاسای در
صنعت ،به صورت يك سيستم كامل استقرار مي
يابد؛ بنابراين تعهد مديران ارشد سازمان ،انجام
مميزيها ،ارائه آموزشها ،نظارت بر عملكرد فرد
به فرد كاركنان ،نياز حياتي است.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 822
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اچ اس ای
ت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:
رئیس کل بهداشت ،ایمنی ومحیط زیس 

رویکرد مشارکتی«،اچاسای»راتقویتمیکند

تدوین برنامه سالمت
روان و افسردگی

تمامشرکتهایمناطقعملیاتگازیموظفبهدرنظر
گرفتن موارد بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و پدافند
غیرعامل در تمامی فعالیتهای خود هستند که در این
خصوص گفتوگویی با کیانوش شجاعی ،رئیس اچ اسای
و پدافند غیر عامل منطقه  2عملیات انتقال گاز انجام
دادهایم که در ادامه میخوانید:

چهاقداماتیدرزمینهاچاسایدر
منطقهشماصورتگرفتهاست؟
اقدامات انجام شده در منطقه دو
عملیات انتقال گاز در زمینه اچاسای و
پدافندغیرعامل ،از زمان تاسیس
سازمان اچاسای و مدیریتهای قبلی
آغاز شده است و در حال حاضر همکاران منطقه با ادامه
فعالیتهایشان موفق به کسب رتبه دوم در ارزیابی اچاسای
مناطقعملیاتیانتقالگازدرسال 1394شدهاند.تمامیاین
فعالیتها و اقدامات در زمینه ارتقای فرهنگ اچاسای بود و
سعیشدهبابرگزاریدورههایآموزشیونظارتهایمستقیم
برفعالیتهایپرریسک،اینفرهنگایجادشود.خوشبختانه
باتالش،کوششوجدیتهمکاراندراموراچاسایواهتمام،
دقت و مسئولیتپذیری تیمهای اجرایی در جهت کاهش
حوادث حرکت کردهایم.
برایسالآیندهچهبرنامههاییدارید؟
برخورداری از سالمت و محیط سالم برای کارکنان،
مهمترینرویکردمنطقهدوعملیاتانتقالگازبرایکارکنان
در سال آینده است ،در صورت تحقق این هدف و برنامه ،گام
ارزشمندی در مسیر افزایش بهرهوری منابع انسانی برداشته
خواهد شد .با توجه به ابالغ دستورالعمل تشکیل کمیته
سالمت از سوی وزارت نفت ،این منطقه به تشکیل
کمیتههایفرعیاقدامکردهاستوباتوجهبهشعار«سالمت
روان و افسردگی» سازمان بهداشت جهانی () WHOبرای
سال 2017برای سال آینده برنامههای ویژهای در این زمینه
تدوینشدهاستوهدفاصلیماارتقایسطحبهداشتروان
کارکنان و آشنایی هر چه بیشتر همکاران با این مسئله مهم
خواهد بود.
در مدت مدیریت در حوزه اچاسای چه
تجربههاییکسبکردهاید؟
کار در اچاسای همواره با چالش و استرس روبهرو بوده و
باتوجهبهاینکههدفاصلیاموراچاسایحفظسالمتنیروی
انسانی در مرحله اول و بعد از آن حفظ منابع و تجهیزات است،
همیشهبااینمسئلهمواجهبودهایمکهچگونهفعالیتیرابدون
حادثه به پایان برسانیم ،تک تک عملیاتهاي تعمیراتی
خصوصا در خطوط لوله و تاسيسات ،تجارب ارزشمندی در
زمینه اچاسای میتواند داشته باشد .با توجه به اینکه خطوط
انتقالگازازشریانهایاصليانرژیکشورمحسوبمیشوند،
همیشه تعمیرات در اين حوزهبا محدودیت زمانی مواجهبوده
است .منطقه دو عملیات انتقال گاز كه عهدهدار بهرهبرداری از
تاسیساتتقویتفشاروخطوطلولهانتقالگازدرمرکزکشور
بهعنوانبزرگترینمنطقهعملیاتیانتقالگازمحسوبمیشود
و نقش بسزایی در پایداری شبکه انتقال گاز دارد ،بیشتر با این
محدودیتزمانیمواجهبودهاستوهموارهباهمکارییکایک
نیروهای عملیاتی و کارکنان زحمتکش اچاسای و با
برنامهریزی مناسب ،شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ،ایجاد
زیرساختهای مناسب ،تعهد سازماني مدیریت و کارکنان،
ایجاد هماهنگی بین کارکنان اجرایی و مسئولین و انتقال
تجارب،توانستهایمبایاریپروردگارسربلندباشیم.
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«با توجه به اندوختههای ارزشمند علمی و
تجربی مدیران و کارشناسان اچاسای در خالل
انجام پروژههای متعدد ،بهرهبرداری از واحدهای
تولیدی و همچنین مدیریت حوادث متعدد در
مناطق مختلف عملیاتی استفاده از این تجارب
از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی با روسای
ا چا سای و برگزاری کمیتههای تخصصی
متشکل از کارشناسان توانمند این حوزه به
عنوان یکی از ارزشمندترین رویکردهای این
اداره اچاسای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس در دستور کار قرار گرفته است» اینها
بخشی از صحبتهای محمدعلی خادمیان
رئیس کل بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
وی در گفتوگو با خبرنگار مشعل با بیان
اینکه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به
عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور
نقش بیبدیلی در تامین خوراک صنایع
پاییندستی ،افزایش صادرات غیرنفتی ،افزایش
تولید ملی و همچنین کمک به ارتقا و بهبود
وضعیت محیط زیست از طریق جمعآوری
گازهای حاصل از استخراج نفت و تبدیل آن به
محصوالت مختلف با ارزش افزوده باال ایفا
میکند ،می گوید :موضوع تامین ایمنی و
سالمت کارکنان ،همچنین صیانت و حفاظت از
محیط زیست کشور همواره به عنوان ارزشهای
بنیادین این شرکت تلقی شده و نقش بسیار
باالیی در تدوین ارکان جهت ساز برنامههای
کالن و استراتژیک این شرکت داشته است .با
توجه به ساختار مدیریتی این شرکت وماموریت
ذاتی آن اداره کل بهداشت ،ایمنی ومحیط
زیست وظیفه و مسئولیت نظارت ،هدایت
وحمایت ازشرکتهای تابعه درحوز ههای
تخصصی اچاسای را به عهده دارد که در این
زمینه ،فعالیتهای متعددی را دردست اقدام و
همچنین برنامههای متنوعی را در آینده به اجرا
خواهد گذاشت.
نخستین برنامه دردست اجرای این اداره،
بازنگری در ساختار سازمانی اداره کل اچاسای
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شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به
منظور چابک سازی و تسهیل در کار جهت
سرعت بخشیدن به انجام ماموریتهای درنظر
گرفته شده برای سازمان است .این ساختار
سازمانی با بهینه کاوی و مقایسه با  14شرکت
ملی و بینالمللی طراحی و شرح وظایف
سمتهای آن نیز نوشته شده است که بزودی
مراحل تصویب و اجرای آن طی خواهد شد.
دومین برنامه دردست اجرا استفاده از توان
بالقوه بسیار باالی نیروی انسانی ادارات
اچاسای در سطح شرکتهای تابعه جهت
بهبود روشها و رویههای کاری در حوزههای
مختلف اچاسای است .برای این منظور رویکرد
مدیریت مشارکتی از طریق تشکیل کمیتههای
تخصصی متشکل از کارشناسان وخبرگان
حوزههای مختلف است .خادمیان در ادامه
می گوید :درحال حاضر کمیته یکسان سازی
دستورالعمل پروانههای کار که نقش بسیار
باالیی در بهبود وضعیت ایمنی و کاهش حوادث
درسطح شرکتها دارد ،تشکیل شده و جلسات
متعددی را در این ارتباط برگزار کرده که بزودی
حاصل کار این کمیته در سطح شرکتها جاری
خواهد شد .دومین کمیتهای که در دستور کار
قراردارد ،کمیته یکسان سازی دستورالعمل
اچاسای پیمانکاران است و سایر کمیتههای
تخصصی نیز جزء برنامههای آتی این اداره است.
سومین برنامه دردست اقدام ممیزی اچاسای
از شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس است
که تیم تخصصی ممیزی تشکیل و چک
لیستهای استاندارد برای این منظورتهیه شده
است .تیم مذکور با مشارکت کارشناسان
متخصص حوزههای مختلف شرکتها کار
ممیزی داخلی اچاسای شرکتها را دست اجرا
دارد .انجام ممیزی اچاسای با استفاده از
شرکتهای توانمند بینالمللی نیز جزء
برنامههای جاری این اداره است که
به زودی برنامه ریزی و اجرا خواهد
شد.
یکی دیگر از برنامههای

دردست اقدام این اداره جهت ایفای موثرتر
نقش نظارتی خود در حوزه اچاسای ،تدوین
شا خصها ی کلید ی عملکر د شا مل
شاخصهای  laggingو شاخصهای Leading
است که بدین ترتیب امکان پایش فعالیتهای
پیشگیرانه درحوزههای بهداشت ،ایمنی و
محیط زیست از طریق کنترل شاخصهای
 Leadingو همچنین امکان حصول اطمینان از
موثر بودن و کارآمدی این فعالیتها از طریق
پایش شاخص (  )laggingفراهم میشود .شاید
مهمترین برنامه ای که از اولویت های مهم
برنامههای آتی این شرکت است ،تدوین اسناد
باالدستی اچاسای شرکت به منظور استاندارد
سازی و یکسان سازی رویههای کاری در سطح
شرکتهای تابعه شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس است .برای این منظور هم در
نمودار سازمانی پیشنهادی پیشبینیهای الزم
شده است و هم مذاکرات اولیه با مشاورین و
متخصصین این حوزه به عمل آمده که
فعالیتهای اجرائی به زودی آغاز خواهد شد.
وی بر این اعتقاد است که موضوع طراحی
ومعماری مدیریت ریسک ،به عنوان یکی
ازموثرترین الزامات سازمان جهت شناسایی،
ارزیابی و کنترل ریسک یکی دیگر از برنامههای
دردست اقدام این اداره است که با اجرای این
پروژه ،کلیه ریسکهای سازمانی و عملیاتی
شناسائی و ارزیابی و مکانیزمهای کنترلی آن و
همچنین ارتباطات بین شرکتهای مختلف با
هلدینگ خلیج فارس به منظور به حداقل
رساندن ریسکهای عملیاتی و سازمانی تعیین
خواهد شد .تعامل و همکاری موثر و سازنده با
مدیریت توسعه منابع انسانی ،همچنین شرکت
ره آوران فنون جنوب به منظور حمایت از
ادارات اچاسای شرکتهای تابعه از طریق
بهبود نمودارهای سازمانی ،طراحی ،تدوین و
اجرای دور ههای آموزشی تخصصی در
حوزههای مختلف اچاسای درداخل و خارج از
کشور ،یکی دیگر از رویکردهای این اداره در
جهت ایفای نقش حمایتی خود است.

با تکیه بر بزرگترین شبکه مخابرات صنعتی ایران و خاورمیانه محقق شد

راهاندازینخستینمرکزتلهمدیسیندریاییکشور

آرزو عطایی

برای نخستین بار در کشور به منظور انجام
مشاورههای پزشکی ،سکوی نفت و گاز
دریایی  SPQ1در عسلویه به دستگاه تله
مدیسین (سامانه پزشکی از راه دور) مجهز
شد؛ فاصله این سکو از خشکی  120کیلومتر
است و در میدان مشترک گازی ایران و قطر
قرار دارد .از طریق این سامانه میتوان با 28
نقطه بهداشت و درمان صنعت نفت کشور
ارتباط برقرار کرد .همچنین از طریق این
سامانهمیتواناطالعاتیازقبیلتصویر،صوت
و دیتاهای پزشکی از جمله نوار قلب ،صدای
قلب و ریه ،ضایعات پوستی ،دید مستقیم
انتهای چشم و داخل گوش و  ...را دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار مشعل ،مدیرعامل
سازمانبهداشتودرمانصنعتنفتدرآئین
افتتاحیهاینمرکزکهروزسهشنبه 18(،بهمن
ماه) در محل ساختمان مرکزی بهداشت و
درمان صنعت نفت ایران برگزار شد ،گفت :این
مرکز بیست و نهمین مرکز تله مدیسین
(پزشکیازراهدور)صنعتنفتکشوربهشمار
میرود که برای اولین بار در یک سکوی نفتی
راهاندازی شده است .دکتر حبیباله سمیع با
اشاره به این که تلفیق فناوری و فعالیتهای
صنعتی با علم پزشکی منجر به ارتقای علم
پزشکی میشود ،گفت :تله مدیسین یکی از
این امکانات است که با استفاده از آی.تی و
انفورماتیک میتوانیم با عملیات صنعت نفت
ارتباط برقرار کنیم .وی افزود :استفاده از
امکانات راه دور مدتهاست که در دنیا مرسوم
شده است و بهداشت و درمان صنعت نفت نیز
قصد دارد با نگاه توسعهای به این امر،
هزینههای ناشی از جابجایی بیماران را کاهش
دهد .وی با تاکید بر این که نمونه این امکانات

حتی در وزارت بهداشت کشور نیز موجود
نیست ،گفت :با توجه به گسترش تاسیسات
نفتی در سطح کشور ،برخی مناطق حتی
همجوار سکوهای نفتی از امکانات شهری و
تخصصی پزشکی محروم هستند که تصمیم
گرفتیم با راهاندازی این سامانه در دورترین
نقاط ،خدمات تخصصی به کارکنان مستقر در
سکوهای دریایی ارائه کنیم.

سامانههایدرمانی
نفتپیشرفتهترمیشود

رئیس مراکز تله مدیسین بهداشت و
درمان صنعت نفت نیز در این مراسم در
تشریح سامانه تله مدیسین گفت :تله
مدیسین یا پزشکی از راه دور ،ارتباط بیمار با
پزشک فوق تخصص به صورت آنالین است
که از طریق ارتباطات رادیویی و مخابراتی
راهاندازی شده و ارتباط از طریق راههایی
نظیر اینترنت ،اینترانت ،رادیو یا ماهواره
برقرار میشود.
دکتر مشتری دوست با تاکید بر راه اندازی
این سامانه با تکیه بر سامانه قوی مخابراتی
صنعت نفت گفت :تاسال ،86هشت مرکز تله
مدیسین در کشور راه اندازی شده بود که
موفق شدیم تعداد این مراکز را به  29مرکز
برسانیم.
وی راهاندازی آمبوالنس ،آی سی یو و سی
سی یو مجهز به تله مدیسین و home care
(سامانه مراقبت خانگی) را از جمله برنامههای
پیش رو عنوان کرد و افزود :اطمینان خاطر از
سالمت کارکنانی که در دورترین نقاط صنعت
نفت کشور فعالیت میکنند ،عالوه بر
آسودگی خاطر از حفاظت از نیروی انسانی،

ضریب اطمینان تولید نفت کشور را نیز
افزایش خواهد داد.

امنیتروانیکارکنان
مستقر در سکوها مهم است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که
سکوی نفت و گاز دریایی  SPQ1در عسلویه را
نیز تحت پوشش خود دارد ،گفت :با توجه به
اهمیت منطقه پارس جنوبی که تولید 65
درصد از گاز کشور را بر عهده دارد و تا پایان
سال این رقم به  80درصد میرسد ،امنیت
روحی – روانی کارکنان این منطقه از اهمیت
باالیی برخوردار است.
محمد مشکین فام با تاکید بر رفع نیازهای
رفاهی کارکنان مستقر در سکوها افزود :هم
اکنون حدود  365نفر نیروی انسانی در 26
سکوی این شرکت (به طور میانگین  12نیرو)
مشغول به کار هستند که امیدواریم بتوانیم
امکانات پزشکی از راه دور را در تمام این
سکوها راهاندازی کنیم.

صنعتنفتدارایبزرگترین
مرکزمخابراتیخاورمیانه

مدیر سابق مخابرات شرکت خطوط لوله
و مخابرات نیز در آئین افتتاح این مرکز
درباره نقش این شرکت در تامین
زیرساختهای موردنیاز این مراکز با اشاره
به این که مخابرات صنعت نفت ایران از باب
پشتیبانی و ضریب اطمینان ،بزرگترین
مرکز مخابراتی خاورمیانه محسوب میشود،
افزود :مخابرات صنعت نفت تا سال  86تنها
دارای یک شبکه آنالوگ بود ،اما پس از آن

این مرکز شروع به تعویض شبکه آنالوگ به
دیجیتال کرد و بنابراین امکان انتقال
بسیاری از شبکهها به وجود آمد.
محمدعلی پیشاهنگ افزود :در گذشته
به دلیل نبود زیرساختهای ارتباطی ،حضور
در مناطق عملیاتی برای خانواد هها و
کارکنان سخت بود ،اما با فعال شدن امکانات
پزشکی از طریق مخابرات ،مدیریت سالمت
شکل گرفته و ساماندهی شد و توسعه
شبکه ،رونق سامانههای تله مدیسین را به
همراه داشت که این موضوع ،نیز به کاهش
تردد همکاران و خانوادهها به سمت مراکز
درمان و کاهش هزینههای درمانی و زمان و
از همه مهمتر افزایش امنیت خاطر همکاران
منجر شد.
به گزارش مشعل ،سامانه تله مدیسین،
از جمله امکانات پزشکی از راه دور است که
در کنار مراکز درمانی اصلی مناطق نفتی و
در مواقع ضروری مورد بهره برداری قرار
میگیرد .افزایش سطح دسترسی نواحی
دورافتاده و محروم به مراقبتهای پزشکی،
مشاوره با پزشکان ،کاهش هزینه و تسریع
در درمان ،کاهش تعدد مراجعه بیماران به
مراکز درمانی و عدم حضور متخصصان در
کار ،از مهمترین مزایای اجرای سامانههای
پزشکی از راه دور است که در حفظ سطح
تولید در سکوهای نفتی از اهمیت باالیی
برخوردار است .ایران ،با وجود نوپا بودن این
فناوری در کشور ،به لحاظ به کارگیری
تیمهای کارآزموده و همچنین دستگاهها و
تجهیزات پیشرفته و علم و دانش الزم در
حوزه تله مدیسین دست کمی از کشورهای
توسعه یافته ندارد.
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چشم انداز

برجام،پاالیشوسیلسرمایههایخارجی
اکرم برنجی با گذشت یک سال از امضای
چ کس فکر نمیکرد که برخی
برجام شاید هی 
بخشها نظیر وزارت نفت از این فرصت پیش
آمده،نهایتاستفادهراببردوعقبماندگیهاو
خسارتهایناشیازتحریمرابهسرعتجبران
کند ،اهتمام جدی وزارت نفت در میزان تولید و
صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی ،جذب
سرمایهگذاران خارجی و رشد اقتصاد کشور
قطعا برگ زرینی در کارنامه دولت یازدهم است
که نشان از غیرت ایرانی دارد.

دستاوردبرجامدربخشپاالیشیکشور

اظهار تمایل شرکتهای اروپایی ،آمریکایی و
آسیایی برای برقراری ارتباط با ایران و حضور در
پروژههای نفتی از جمله طرحهای پاالیشی ،نشان
از جایگاه ایران در صنعت نفت دنیا دارد که شرکت
ملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران«یکی
ت اصلی وزارت نفت» به دنبال به ثمر
از چهار شرک 
نشاندن مذاکرات و قراردادها ی پاالیشی است.
امضای تفاهم نامه  MOUبا شرکت هیوندای
کره جنوبی (می  )2016برای انجام مطالعه پروژه
کاهش تولید نفت کوره پاالیشگاه تهران ،امضای
تفاهم نامه MOUبا شرکتهای STRبرزیل ،مگتل
اسپانیا ،شرکت QUANTUM
 GROUP LIMITEDگروه کوانتوم
لیمیتد غنا و شرکت نفت سیرالئون
در بازه زمانی فوریه  2014تا 2016
در زمینه احداث پاالیشگاه در خاک
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آن کشورها ،برجستهترین مذاکراتی است که در
این سالها به ثمر رسیده است و پس از گذشت 6
ماه از انعقاد تفاهم نامه وارد مرحله عقد قرارداد می
شود.

برجام ،دروازه سرمایهگذاری

شایداگربرجامراجانیتازهبرایصنعتازنفس
افتادهنفتتوصیفکنیم،بیراهنگفتهباشیم.درزمان
تحریم ،عدم اجرای بسیاری طرحها چرخ این
صنعت را از حرکت باز داشته بود ،اما دوباره این چرخ
به حرکت درآمده؛ ولی اینبار با قدرت و تخصص
ایرانی که حاصل خالقیت سالهای تحریم بود.
افزایش قدرت چانهزنی ایران و
انتخابکشورهایسرمایهگذار،اینبار
نقطه قوتی است که شرایط را برای
شرکتهای مطرح و معروف این
صنعت رقم زده است ،از جمله
شرکتهای قدرتمند و مطرح در
زمینه پاالیشی که برای انجام
پروژههای بزرگ وارد ایران شدهاند.
مذاکرات نهایی شرکت پاالیش نفت
آبادان با شرکت خارجی «جی جی
سی و ماروبنی » JGC / Marobeni
ژاپن ،شرکت پاالیش نفت
تهران با شرکت «جی جی
سی و میتسوییJGC / Mitsui
» ژاپن ،شركت پااليش نفت
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اصفهان با دایلم  Dailemكره جنوبي ،شركت
پااليش نفت تبريز با شرکت  SKكره جنوبي و
شركت پااليش نفت بندرعباس با شرکتهای
« » Chiyoda / Marobeniبرای انجام مطالعات امكان
سنجي فني/اقتصادي در زمينه كيفي سازي
محصوالت و كاهش مقدار نفت كوره که مراحل
پایانی خود را طی میکند .اینها تنها گوشهای از
نمونههایبارزوقابلتوجهدستاوردصنعتپاالیش
در این بازه زمانی محدود است که نشان از عزم
مدیران نفت برای سر و سامان دادن به آشفته بازار
به جای مانده از تحریم دارد.

حرکتقطارشركتهايپااليشی
روی ریل توسعه

آمارها نشان میدهد صنعت پاالیش کشور در
سایهاقتصادمقاومتی،گشایشبرجاموتدبیردولت
یازدهم در مسیر توسعه قرار گرفته و آینده روشنی
برای این صنعت رقم خورده است.

پاالیشگاهآبادان

انعقاد قرارداد شرکت پاالیش نفت آبادان با
شركتژاپنيهيتاچيوبررسيپيشنهادهایفني/
مالي با شركت ايتاليايي  REMOSAبرای تامين
كاالهاي مورد نياز ،اعالم آمادگي شركتهاي بنام
كاتاليست همچونAlbomarle , Grace UOP ،
جهتشركتدرمناقصهتامينكاتاليستموردنياز
واحد بنزينسازي ،همكاري شركت Dalman
فرانسه جهت راهاندازي پكيج  Slurry Fitterواحد
كتكراكر،همكاريشركت SimonCarvesانگليس
جهت بررسي و رفع اشكاالت واحد بازيافت
اسيدسولفوريك از جمله اقداماتی است که در سایه
برجامبهنتیجهرسیدهاست.درکنارایندستاوردها
شاید بزرگترین رهآورد برجام در صنعت پاالیشی را

نهاییشدنقرارداداجرایفازنخستطرحتوسعه
و تثبيت ظرفيت پاالیشگاه آبادان از طريق خط
اعتباري كشور چين باید بدانیم که در حال
گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك ملت است.
همچنین ،انعقاد قرارداد تجاري با مشاركت
كشورهاي چين و ايران جهت اجراي فاز دوم
طرح مذكور و مذاكره با شركت چيني ساينوپك
جهت تامين مالي ،دستاورد دیگری است که
نصیب پاالیشگاه آبادان شده است.

طرح بنزينسازي متوقف شد و پس از برجام
رفع شده ،پيگيري خريد كاتاليست واحد
آيزوماكس که در حال بارگيري و ارسال است،
مذاكره و تبادل اطالعات با شركتهاي ژاپني
 Mitsuiو  Chiyodaدرباره اجراي طرح آپ
گریدینگ ( ) Upgradingپااليشگاه که مطالعات
امكان سنجي فني /اقتصادي صورت گرفته از
جمله اقداماتی است که پاالیشگاه بندرعباس
را در بین شرکتهای پاالیشی کشور مطرح
خواهد کرد.

انعقادقراردادباشركتفرانسوي Axensجهت
خريد كاتاليست واحد هيدروكراكينگ كه در
مرحلهانجامثبتسفارشقراردارد،اعالمآمادگي
شركتهاي تامينكننده كاال و تجهيزات براي
ادامههمكاري،مذاكراتجهتتامينمنابعمالي
اجراي واحدهاي  RHUو  RFCCطرح توسعه و
بهينهسازيازطريقبانكهايكرهجنوبي،امضای
تفاهمنامهاوليه بينپااليشگاهوشركتدايلمكره
جنوبي که قرارداد تجاري آن در حال نهايي شدن
است ،رخدادهای مهم و تاثیرگذار در آینده
پاالیشگاه اصفهان است که با جدیت دنبال
میشود.

پااليشگاهتهران

پاالیشگاهاصفهان

پااليشگاهبندرعباس

صدور مجوز ورود كاالهايي كه در دوران
تحريم در كشورهاي اروپايي بخصوص در مورد

مذاکرات برای مطالعات امكان سنجي فني/
اقتصادي طرحهاي ارتقای كيفيت فرآورده و آپ
گریدینگ پااليشگاه با شركت JGCدر حال انجام
است.

پااليشگاهتبريز

مطالعات امكان سنجي فني /اقتصادي طرح

آپ گریدینگ« » Upgradingپااليشگاه با شركت
 SKكره جنوبي در دست اجراست.

جهت مناقصه  10انبار نفت بزرگ كشور،
مهمترین اقداماتی بود که در این عرصه صورت
گرفتهاست.

قرارداد خريد كاتاليست واحد آيزوماكس با
شركت Albemarleهلند منعقد شده است.

تخطوطلوله و
مانور قدرت شرك 
مخابراتنفتايران

پااليشگاهشازنداراک

پااليشگاهستارهخليجفارس

ترخيص و حمل كمپرسورها و کورههای
واحدهاي بنزينسازي و تصفيه هيدروژني
نفتگاز ساخت شركت زیمنس ،راهاندازي واحد
تقطير فاز نخست و واحدهاي مرتبط مانند بخار،
برق شامل نيروگاه و پستهاي برق ،آب شامل
آبگير،حوضچههايپااليشگاه،آبشيرينكنها،
آب دمين ،شبكه آب آتشنشاني ،واحد هوا،
نيتروژن ،مخازن ،فلر ،سيستم كنترل و واحد
سوخت انجام شده و بهرهبرداري از اين واحد و
توليد محصوالت نفتا و نفت گاز صورت گرفته
است.

تمليپخشفرآوردههاي
رشدشرك 
نفتيدرسایهبرجام

امضای تفاهمنامه و انعقاد قرارداد جهت
صادرات فرآوردههاي نفتگاز ،سوخت هواپيما،
گازمايع و گوگرد ،تسهیل شرایط تامين مواد،
تجهيزات رنگ و خوردگي ،توسعه همكاري با
شركتهاي صاحب فناوری و جذب سرمايه
خارجي از كشورهاي آمريكا ،انگليس ،فرانسه و
ايتاليا برای طراحي ،ساخت ،فروش و خدمات
پس از فروش سيستمهاي بازيافت بخار بنزين

حضور كارشناسان شركت & Man Diesel
 Turbo Schweis AGجهت تامين قطعات يدكي
و تعمير و نگهداري  18دستگاه از توربينهاي
سولزر ،مذاكرات با شركت زيمنس به منظور
شروع مجدد همكاري براي تعمير و نگهداري
توربينهاي راستون و تايفون ،ترخيص يك
دستگاهتوربينتايفونتوقيفيازگمركانگليس،
رفع توقيف از اقالم يك فقره سفارش قطعات
يدكي اكچويتورهاي شركت  Rotorkدر پايان
سال  1394كه از پاييز سال  1391در آلمان
توقيف شده بود ،پيگيري و مكاتبه با شركت
وودگروپ جهت عودت دو دستگاه توربين سوالر
تاروس و مارس كه از سال  1391در جبلعلي
امارات توقيف و ارسال نشده است ،پذيرش
گشايش اعتبارات اسنادي از طريق بانك ملت
EIH Bankهامبورگ به ارز يورو توسط شركت
 Man Diesel & Turbo Schweis AGاقدامهای قابل
توجهی است که نشان از قدرتمند شدن شرکت
پاالیشی در حاشیه امن ایجاد شده ناشی از برجام
و اقتصاد مقاومتی دارد .صنعت پاالیشی کشور تا
پایان سال  96با اجرای طرحهای پاالیشی در
دست اقدام ،به یکی از قدرتمندترین بخشهای
نفت تبدیل خواهد شد که مهمترین آن با
سرمایهگذاریهای خارجی و استفاده از توان و
تخصصداخلیخودکفاییدرتامینبنزینمورد
نیاز،رساندنمازوتپاالیشگاههابهحداقلممکن
و صادرات پایدار تمامی فرآوردههای نفتی
« بنزین ،نفتگاز ،نفتکوره ،نفت سفید و گاز
مایع» خواهد بود.
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دریچه

نگاهی به جزئیات بزرگترین سرمایهگذاری
دوران پسابرجام در پاالیشگاه آبادان

احیاینماد
صنعتی
ایران

مشعل  -پاالیشگاه آبادان را به عنوان نماد
صنعتی شدن ایران و نخستین تاسیسات
صنعت نفت حفظ و احیا خواهیم کرد .این
بخشی از سخنان وزیر نفت درآیین آغاز
عملیات توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه
آبادان در روز دوشنبه ( ۱۸بهمن )۱۳۹۵بود که
ضمن بیان آنها نوسازی پاالیشگاه آبادان را
اجتنابناپذیر دانست و گفت :پاالیشگاه با
وضعیت کنونی امکان ادامه حیات نداشت.
در حال حاضر پاالیشگاه آبادان با تولید
 45درصد نفت پاالیشی به مازوت ساالنه
 700تا  800میلیون دالر ضررده است که با
اجرای این طرح ،با سرمایهگذاری  2میلیارد
و  700میلیون دالری شرکت ساینوپک چین
دوباره زنده میشود.
طبق این قرارداد ،تامین مالی قرارداد
 EPCاز خط اعتباری ایران -چین به صورت
 85درصد سهم فاینانسور چینی و 15درصد
سهم کارفرمای ایرانی (شرکت ملی پاالیش
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و پخش فرآوردههای نفتی ایران) انجام
خواهد شد.
طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت
فرآوردههای پاالیشگاه آبادان شامل واحد
تقطیر 210هزار بشکهای در روز است که
جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی میشود
و ظرفیت کل پاالیش بعد از احداث این
واحد به میزان  360هزار بشکه در روز
تثبیت خواهد شد.
همچنین ،تمامی محصوالت حاصل از
پاالیش 360هزار بشکه در واحدهای تصفیه
هیدروژنی تصفیه میشوند و کیفیت
محصوالت پاالیشگاه به یورو  5ارتقا
مییابد.
کاهش آالیند ههای زیست محیطی
محصوالت با حذف گوگرد مطابق با
استاندارد یورو ،سودآوری پاالیشگاه با
تبدیل نفت کوره به نفت گاز و بنزين با
استفاده از فناوری هیدروکراکر و کاهش
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تولید نفت کوره از جمله دستاوردهای
اجرای این طرح است که در فاز نخست بیش
از  40هزار شغل ایجاد خواهد کرد که این
خبر خوشی برای نیروهای فنی آبادان و
منطقه خوزستان است.
نخستین پاالیشگاه ایران
در مسیر توسعه
طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه
آبادان با همکاری شركت چيني ساينوپك
اينترنشنال پتروليوم «  »SINOPECبا
همکاری شرکت طراحی و ساختمان نفت
« » ODCCاجرا خواهد شد.
قرارداد  EPCطرح توسعه و تثبیت
ظرفیت پاالیشگاه آبادان با هدف سودآور
کر د ن پا ال یشگا ه  ،ا ستا ند ا ر د سا ز ی
محصوالت تولیدی ،تثبیت ظرفیت با
تاسیس واحدهای جدید و جمعآوری
واحدهای قدیمی در سال  « ۲۰۱۰فروردین

ماه  » 1389با کنسرسیومی متشکل از
شرکتهای  SEIچین و  ODCCایران با لحاظ
کردن تامین مالی قرارداد (فاینانس) از خط
اعتباری ایران  -چین منعقد شد.
برجام راهگشای توسعه
پاالیشگاه آبادان
پاالیشگاه آبادان در حال حاضر با
ظرفیت پاالیش 400هزار بشکه در روز
مشغول به کار است ،که  250هزار بشکه از
ظرفیت  400هزار بشکه در سه واحد تقطیر
با قدمت بیش از  70سال پاالیش میشود.
با توجه به فناوری قدیمی و تجهیزات
فرسوده ،این سه واحد تقطیر دارای بازده
بسیار پائین ،ریسک بسیار زیاد عملیات و
هزینههای باالی تعمیرات ،مطالعات طراحی
بنیادی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت
پاالیشگاه بین سالهای  1386تا 1388
توسط شرکت ناموران به همراه سه شرکت

حرف مردم

وقتی کلنگ توسعه آبادان بر زمین زده شد

صاحب دانش فنی ( )Licensorsاز جمله
 TOPSOEدانمارک AXENS ،فرانسه و
 TECHNIMONTایتالیا انجام شد .در پی
گشایشهای حاصل از اجرای برجام و
اهتمام نسبت به نوسازی این پاالیشگاه،
اجرای این قرارداد به مبلغ بیش از ۲۲
میلیارد یوان چین با استفاده از فاینانس
خارجی آغاز شد.
این طرح با توجه به منابع فاینانس
در دو فاز تعریف شده است .فاز نخست
آن با بیش از  ۸میلیارد یوآن و فاز دوم
آن در حدود  ۱۴میلیارد یوآن اجرایی
خواهد شد که اعتبار اسنادی فاز
نخست طرح ماه جاری گشایش یافته و
پیشبینی میشود اعتبار اسنادی فاز
دوم نیز در سال آینده تامین شود.
طبق این قرارداد تامین مالی قرارداد
 EPCاز خط اعتباری ایران -چین به
صورت  85درصد سهم فاینانسور
چینی و 15درصد سهم کارفرمای ایرانی
( شر کت ملی پا ال یش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران) انجام خواهد
شد.
تولد دوباره پاالیشگاه آبادان
طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت
فرآوردههای پاالیشگاه آبادان شامل
واحد تقطیر 210هزار بشکهای در روز
است که جایگزین واحدهای تقطیر
قدیمی خواهد شد و ظرفیت کل پاالیش
بعد از احداث این واحد به میزان 360
هزار بشکه در روز تثبیت خواهد شد.
تما می محصو ال ت حا صل ا ز
پاالیش 360هزار بشکه در واحدهای
تصفیه هیدروژنی تصفیه میشوند و
کیفیت محصوالت پاالیشگاه به یورو 5
ارتقا مییابد.
براساس این گزارش ،کاهش
آالیندههای زیست محیطی محصوالت
با حذف گوگرد مطابق با استاندارد یورو،
سودآوری پاالیشگاه با تبدیل نفتکوره
به نفتگاز و بنزين با استفاده از فناوری
هیدروکراکر و کاهش تولید نفت کوره
از جمله دستاوردهای اجرای این طرح
است.
وضعیت محصوالت پیش و پس از
اجرای طرح
با اجرای طرح توسعه و تثبیت
ظرفیت پاالیشگاه آبادان ضمن تعهدات
خود مبنی بر تامین خوراک پتروشیمی
بند ر ا ما م  ،پتر و شیمی آ با د ا ن ،
روغنسازی ایرانول و قیر پاسارگاد،
محصوالتی شامل بنزین معمولی ،بنزین
سوپر ،نفت سفید ،گازوئیل و نفت کوره
را مطابق با استاندارد یورو  ۲۰۰۵تولید
خواهد کرد.
همچنین ،با اجرای این طرح ظرفیت
بنزین معمولی از  72هزار بشکه فعلی با

 16درصد افزایش به  81هزار بشکه،
تولید بنزین سوپر به  20هزار بشکه در
روز میرسد که در وضعیت فعلی وجود
ندارد.
نفت سفید هم با  205درصد افزایش
از  15هزار بشکه فعلی به  45هزار بشکه
در روز و گازوئیل با  7درصد کاهش به
دلیل کم شدن خوراک پاالیشگاه از 114
هزار بشکه در روز به  107هزار بشکه در
روز و نفت کوره با  41درصد کاهش از
 158هزار بشکه در روز به  88هزار
بشکه در روز خواهد رسید.
صدرنشینی پاالیشگاه  105ساله ایران
با اجرای طرح توسعه و تثبیت
ظرفیت ،شاهد ساخت بزرگترین واحد
تقطیر کشور ،ساخت بزرگترین واحد
هیدروکراکر کشور برای تبدیل مازوت
به محصوالت با ارزش مانند سوخت
جت ،گازوئیل و گاز مایع ،خارج شدن
واحدهای قدیمی از مدار تولید و
جایگزینی با واحدهای جدید براساس
تکنولوژی روز ،ایجاد اشتغال برای
حدود  4تا  8هزار نفر (به صورت
مستقیم) و ایجاد اشتغال چندبرابری
نیروی کار غیرمستقیم و به کارگیری
حداکثری صنایع استان خوزستان
خواهیم بود.
گفتنی است ،کنسرسیوم پیمانکاری
حاضر که به صورت  ۵۰درصد ایرانی و
 ۵۰درصد چینی و با شراکت این طرح را
انجام میدهند پیش از این در قالب
کنسرسیوم دیگری تجربه انجام طرح
افزایش و بهبود کیفیت محصوالت
پاالیشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک
را با موفقیت انجام دادهاند.
قدیمیترین پاالیشگاه ایران
پاالیشگاه نفت آبادان ،بزرگترین
پاالیشگاه ایران است که در شهر
آبادان ،استان خوزستان قرار دارد.
ساخت این پاالیشگاه در سال  ۱۲۹۱ه.
ش به پایان رسید و تا آغاز جنگ ایران
و عراق در سال  ۱۳۵۹بزرگترین
پاالیشگاه دنیا با ظرفیت تصفیه ۶۲۸
هزار بشکه در روز بود.
این پاالیشگاه با ظرفیت 2500
بشکه در روز آغاز به کار کرد ولی در
حال حاضر با ظرفیت پاالیش  400هزار
بشکه در روز مشغول به کار است ،که
 250هزار بشکه از ظرفیت  400هزار
بشکه در سه واحد تقطیر با قدمت بیش
از  70سال پاالیش میشود .پاالیشگاه
آبادان به وسیله خطوط لوله به چند
میدان نفتی و بندر ماهشهر متصل
است .خط لولهای هم از آبادان به سمت
تهران میآید ،سپس در طول مرزهای
شمالی کشور از مشهد تا تبریز امتداد
مییابد.

مشعل -کلنگ زنی فاز دوم پاالیشگاه آبادان در این شهر چندان امید بخش و شورآفرین بوده
است که می توان این امید و شور را در چشم مردمانش دید؛ هر جا که میروی و با هر که سخن می
گویی از زمین خوردن کلنگ فاز دوم طرح تثبیت ظرفیت با خبر است ،تو گویی آبادان را باید با نام و
سرنوشت پاالیشگاه دیرپایش گره خورده دانست .سرنوشت پاالیشگاه ،انگار سرنوشت شهر آبادان
را بازنمایی میکند .آبادانیها از همین حاال میدانند که افتتاح فاز دوم به معنای رونق اقتصادی،
اجتماعی و معیشتی در شهرشان است و صدالبته این روزها با این امید سر میکنند .بابک گشتیزاده
خبرنگار روابط عمومی پاالیشگاه آبادان به همین بهانه با سفارش «مشعل» با شماری از اهالی این شهر
از اقشار مختلف اجتماعی گپ کوتاهی زده است که در ادامه میخوانید؛

ما میتوانیم با تبلیغات زیاد درباره آبادان نشان
دهیم جز کیش منطقه آزاد دیگری هم وجود
دارد و با همین تبلیغات ،سرمایهگذاران را به
سرمایهگذاری در این منطقه ترغیب و
حتی میتوانیم سرمایهگذار خارجی را
جذب کنیم .با ثروتی که در آبادان است
و با همت نمایندگان و مدیران شاید بتوان
قطب پایتخت ایران را عوض کرد .ولی
مسئله مهم نیروی بومی است ،باید کاری
صورت گیرد که نیروی بومی بتواند در شهر خود
مشغول به کار شود ،علت نداشتن پیشرفت ،نبود
توجه به نیروی بومی است .اگر تبلیغات مناسب

بنده  25ساله و کیوسکدار شهرداری هستم.
کارهایی خدماتی مثل کپی و کار اداری و روزمره
سرانجام میدهم .این روزها با افتتاح فاز دوم
پاالیشگاه ،اکثر مردم برای وارد شدن به این فاز
پرس و جو میکنند .اکثر جوانها هم که بیکار
هستند ،یا صاحب کار موقتی و شغل کاذب بودند،

بنده  45ساله و کارمند پست هستم .به نظرم
اگر فاز دوم پاالیشگاه راه بیفتد ،موقعیت شغلی
برای افراد بیکار بیشتر میشود .احداث فاز دوم
در روحیه مردم بسیار تاثیر داشته است ،اگر از
افراد بومی برای کار در پاالیشگاه استفاده بشود،
رونق اجتماعی و فرهنگی و شغلی مردم بیشتر

داشته باشیم و از نیروی بومی استفاده کنیم،
سرمایهگذار خود جذب میشود برای بازسازی
آبادان .میتوانیم از بزرگترین معماران بخواهیم
که بیایند و در آبادان تدریس کنند ما
دانشگاه بینالمللی داریم ،اما اساتید
باتجربه نداریم ،علت رفتن اساتید
باتجربه از کشور ،کمبود امکانات است.
این امکانات باید در اختیار مردم و
جوانها باشد.
اگر امکاناتی در اختیار آبادانیها قرار بگیرد،
مردم برای تفریح به جای کیش و انزلی به آبادان
میآیند.

پیگیر راهی برای ورود هستند .در هر حال
پاالیشگاه باید راهی مثل راهاندازی سایت یادفتر
برای ثبتنام و ورود برای مردم بگذارند ،راهی که
آخرش به ازدحام و بالتکلیفی مردم منجر نشود،
راهی باید باشد که هم احترام مردم حفظ بشود
و هم بدون نتیجه نباشد.

میشود .پاالیشگاه واقعا یک شریان برای آبادان
است باید برای آبادان باشد و کارگران آبادانی در
آن کار کنند.
استقبال برای ثبتنام در پروژههای فاز دوم
زیاد بوده است ،زیرا جوانها همه بیکار و جویای
کار بودند.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 822

19

خط اول
مهندس زنگنه در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما

نفت ایران به
اندونزی رفت

یک فروند کشتی شرکت ملی نفتکش ایران
( )NITCبا ظرفیت  ٢٩٩هزار و DWT ١٦٧
برای تحویل یک محموله نفتی به پاالیشگاه
 Cilacapاندونزی ،عازم این کشور شد .این
محموله مسیر و بازار جدیدی در تجارت نفت ایران
باز میکند.
این محموله نخستین محموله نفتی است که
ایران پس از برداشته شدن تحریمهای بینالمللی
در سال  ٢٠١٦میالدی ،به اندونزی ارسال میکند.
پهلوگیری این کشتی نفتکش ایرانی در این بندر
شرق آسیا به فهرست بنادری که ایران قادر به
توقف در آنهاست ،میافزاید.
همچنین تحویل نفت ایران به اندونزی درست
در زمانی صورت میگیرد که تهران و جاکارتا
گفتوگوهای جدی خود را آغاز کردهاند ٢ .کشور
برای سرمایهگذاری اندونزی در صنایع باالدستی
نفت ایران ،و سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران
در صنایع پائین دستی پاالیشی در اندونزی
مذاکرات خود را آغاز کرده اند.
نشریه لویدز لیست در ماه سپتامبر ٢٠١٦
گزارش داده بود که شرکت ملی نفت ایران
( )NIOCدر حال مذاکره برای خرید سهام
پاالیشگاه در هندوستان ،اندونزی و اروپاست .این
اقدام  NIOCگامی استراتژیک برای تصاحب
بازار جهت صادرات نفت خود قلمداد شده بود .این
کشتی نفتکش در تاریخ  ٥فوریه ١٧( ٢٠١٧
بهمن  )١٣٩٥از پایانه نفتی جزیره خارک حرکت
و سفر خود را به سمت پایانه نفتی سیالکاپ
اندونزی آغاز کرد .این کشتی نفتکش براساس
برنامه قرار است  ١٩فوریه ( اول اسفند  )١٣٩٥به
پایانه سیالکاپ ،که بزرگترین پاالیشگاه نفت
اندونزی در آن واقع است ،برسد .اندونزی هیچگاه
بازار بزرگی برای نفت ایران نبوده است .ایران و
اندونزی در زمینه محصوالت کشاورزی و
محصوالت نفتی نظیر قیر با یکدیگر رابطه تجاری
دارند .بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی لویدز
لیست ،صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی
حتی پیش از اعمال تحریمهای غرب در سال
 ٢٠١١میالدی بیشتر به کشورهای چین ،هند،
ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،و سریالنکا بوده است.
در همین حال ،اطالعات لویدزلیست نشان
میدهد که صادرات نفت ایران در ماه ژانویه ٢٠١٧
میالدی با اندکی کاهش به  2/09میلیون بشکه
در روز رسیده است .صادرات نفت ایران در ماه
دسامبر  ٢٠١٦نزدیک به  2/51میلیون بشکه بود.
صادرات نفت ایران در حالی در ماه ژانویه امسال
کاهش یافته است که ایران جزو معدود
تولیدکنندگان نفت عضو سازمان کشورهای
صادرکننده نفت ( اوپک) بوده که از برنامه کاهش
تولید نفت مستثنی شده است .عمد هترین
واردکنندگان نفت ایران در ماه ژانویه کشورهای
چین ،فرانسه ،یونان ،هند ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند ،کره
جنوبی ،اسپانیا ،و ترکیه بوده اند.
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عدهاینمیخواهندکشوردرحالآرامشوتوسعه باشد
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،شامگاه سهشنبه (٢٦
بهمنماه) در برنامه زنده «گفتوگوی ویژه
خبری» از شبکه  ٢سیما درباره سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت در پاسخ
به مقایسه مقدار برداشت گاز ایران و قطر از میدان
مشترک پارس جنوبی گفت :بخشی از افزایش
برداشت ایران از این میدان مشترک انجام شده و
مقدار برداشت به قطر خیلی نزدیک شده است که
ان شاء اهلل تا آخر سال خبرهای خوشی را به مردم
کشور خواهیم داد.
وی در پاسخ به پرسشی در باره اقدامها در
میدان گازی پارس شمالی توضیح داد :پارس
شمالی ،میدان مشترک نیست؛ به همین دلیل در
فهرست فعالیتهای اولویت دار وزارت نفت قرار
نگرفته است اما به نظر بنده منظور جنابعالی
برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی است که
خوشبختانه باید این خبر را بدهم که ان شاء اهلل تا
پیش از پایان امسال ،تولید از این میدان نفتی
مشترک آغاز میشود.

برداشت از پارس جنوبی

وزیر نفت با اشاره به ورود نخستین پاالیشگاه
شناور خاورمیانه به ایران گفت :با استقرار این
شناور فرآورشی در الیه نفتی میدان مشترک
پارس جنوبی ،نخستین برداشت از این میدان به
 ٣٥هزار بشکه در روز میرسد که البته برای
افزایش تولید و بازیافت از این الیه نفتی تا روزانه
 ١٠٠هزار بشکه در حال مذاکره هستیم .زنگنه در
پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز بر توسعه
میدانهای پارس جنوبی و غرب کارون سبب
غفلت ایران از میدانهای مشترک با عربستان
مانند فرزاد ای و فرزاد بی میشود یا خیر ،ادامه داد:
میدانهای پارس جنوبی و غرب کارون از نظر
ارزش و اندازه مهمترین میدانهای ایران هستند.
وی با بیان این که میدانهای فرزاد ای و بی،
میدانهای گازی هستند ،اظهار کرد :وزارت نفت
به طور جدی به دنبال عملی کردن برنامه توسعه
این میدانهاست که امیدواریم در یک سال آینده
با درست شدن بسته مالی آن در قالب بیع متقابل،
شاهد امضای قرارداد و آغاز توسعه این میدان
باشیم.

برای حمل و نقل و سوخت هوایی میشود و تقریبا
مصرف نفت کوره ،نفت سفید ،گاز مایع و گازوئیل
حرارتی به سمت صفر میل میکنند.

ظرفیتپاالیشنفت

مورد از سوی این شرکت برای من قابل توجیه
نیست اما بخش فنی و قرارداد بازرگانی این
همکاری از سوی ما در حال انجام است.

راه حل در پارس جنوبی

وزیر نفت گفت:ایران در چند سال آینده با افت
تولید در میدان پارس جنوبی روبهرو خواهد شد
که برای جلوگیری از آن به کسب فناوریهای نو
نیاز داریم؛ این تصمیم بسیار درست انجام شده و
یک تصمیم جمعی بوده است .وزیر نفت در پاسخ
به این که آیا ممکن است اطالعاتی از میدانهای
نفتی ایران که به توتال داده میشود ،ازسوی این
شرکت در اختیار قطر قرار گیرد ،افزود :انجام این
کار از لحاظ قانونی سبب خسارت فراوانی برای
شرکت میشود اما وزارت نفت نیز هیچگاه
اطالعات کل میدان نفتی را در اختیار این سرمایه
گذاران نمیگذارد.

الگوی جدید قراردادها

زنگنه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی
ادامه داد :حدود یک سال برای رسیدن به اجماع
در باره این قراردادها زمان صرف ،نهایی و ابالغ شد
و وزارت نفت در پسابرجام در این چارچوب پیش
خواهد رفت و ان شاء اهلل موفق خواهد شد.
دیدگاههایهمهمخالفانالگویجدیدقراردادهای
نفتی نیز بررسی و در صورت لزوم اعالم شده است
اما عده ای نمیخواهند کشور در حال آرامش و
توسعه باشد .وزیر نفت در باره منابع حاصل از
انتشار اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومانی از
سوی وزارت نفت در سال  ٩٤برای توسعه
میدانهای نفت و گاز گفت :این مبلغ امسال از
سوی این وزارتخانه دریافت شد که حدود سه هزار
میلیارد تومان آن تاکنون هزینه شده است.

مسائل قرارداد با توتال
مجلس
تعامل وزارت نفت و
فصل جدید
همسوبااقتصادمقاومتی
وزیر نفت در باره سرانجام توافقنامه ایران و

شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ١١میدان
گازی پارس جنوبی که آبانماه امسال امضا شد،
افزود :مذاکرات این توافقنامه برای تبدیل شدن به
قرارداد به صورت جدی در حال دنبال شدن است
و امیدواریم این قرارداد تا  ٢ماه آینده تمام شود.
وی با اشاره به مالحظات سیاسی که به تازگی
توتال عنوان کرده است ،اظهار کرد :این موارد به
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران بازتاب
داده شده و در حال پیگیری است .زنگنه با بیان
اینکهتوتالخودراپیروسیاستهایاتحادیهاروپا
دانسته است ،ادامه داد :البته رسانه ای کردن این
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زنگنه با اشاره به دستاوردهای وزارت نفت
همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:
توسعه سه حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی اولویت
وزارت نفت برای سال ٩٥و همسو با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است .وی در باره موفقیتهای
وزارت نفت در صنعت پاالیشی کشور به عنوان
یکی از دغدغههای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:
جلوگیری از خام فروشی با افزایش ظرفیت
پاالیشی از یک سو و همچنین اجرای برنامههای
توسعه ای در حوزه گاز تا پایان سال آینده ،مصرف
کل فرآوردههای مایع منحصر به نفت گاز و بنزین

زنگنه با اشاره به این که ظرفیت پاالیش نفت
خام هم اکنون حدود روزانه یک میلیون و ٧٠٠
هزار بشکه است که بر اساس برنامه ششم توسعه
این رقم به روزانه سه میلیون بشکه خواهد رسید،
افزود :حدود یک میلیون بشکه از این برنامه از
مجموع ٣٦٠هزار بشکه از پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس ٤٨٠ ،هزار بشکه از هشت پاالیشگاه طرح
فراگیر پاالیشی سیراف ١٢٠ ،هزار بشکه
ازپاالیشگاه دوم شیراز و همچنین مصرف
مجتمعهای پتروشیمی محقق خواهد شد.با
احتساب روزانه  ٣٠٠هزار بشکه از پاالیشگاه
جاسک و ١٥٠هزار بشکه در روز پاالیشگاه آناهیتا
در مجموع ظرفیت پاالیشی کشور به سه میلیون
بشکه میرسد که رقم بسیار خوبی است و بیشتر
این ظرفیت در سواحل به دلیل کاهش هزینه
حمل برای صادرات است و باالبردن کیفیت
تولیداتبرایدیگرپاالیشگاههادرنظرگرفتهشده
است؛ این افزایش ظرفیت همسو با اقتصاد
مقاومتی انجام میشود که ارزش افزوده باالیی را
به همراه دارد.

سهم ایران در بازار جهانی

زنگنه بازگشت دوباره ایران به بازارهای جهانی
نفتپسازتحریمهایظالمانهعلیهکشوررایکیاز
موفقیتهای وزارت نفت عنوان کرد و گفت :دولت
تصمیممهمیبهمنظورحداکثرسرعتبازگشتبه
بازار جهانی را با وجود مخالفتهای موجود گرفت.
وی با اشاره به این که مخالفان ،بازگشت سریع ایران
به بازار جهانی را در تخریب قیمت نفت بسیار موثر
یدانستند ،ادامه داد :سهم ایران از بازار نفت بسیار
م
مهم تر از قیمت این کاال و مسئولیت درست کردن
قیمت به عهده کسانی است که این قیمت را خراب
کردهاندومانقشیدراینزمینهنداشتیمزیراهنگامی
کهایرانیکمیلیونبشکهنفتصادرمیکرد،دیگر
کشورها صادرات خود را افزایش و براساس تحلیلها
قیمت را کاهش دادند.

تولیدخودروبامصرفبهینه

زنگنه بر ضرورت تولید خودروهایی با مصرف
بهینه سوخت تاکید و با اشاره به قانون رفع موانع
تولید تصریح کرد :براساس طرحهای این قانون،
دولت همه تالش خود را برای جایگزینی
خودروهای گازسوز اعم از تاکسی و اتوبوس از
محل صرفه جویی مصرف سوخت و جلوگیری از
افزایش رشد مصرف گازوئیل و بنزین در داخل
کشور دارد .براساس پیشبینیها ،ایران برای
سالهای دور و تا سال ١٤١٠به هیچ وجه کمبود
بنزین و گازوئیل نخواهد داشت و با کنترل مصرف،
صادرات را همچنان ادامه می دهد.
ادامه در صفحه 48
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سمیهراهپیما

درکشور ما تا این
لحظه ای که درآنیم ،به
طور کلی می توان
گفت  :ا قد ا م ها ی
مفیدی در زمینه بهینهسازی مصرف
انرژی در کشور به انجام رسیده است.
تدوین استانداردها و معیارهای
برچسب مصرف انرژی ،ایجاد و
توسعه آزمایشگاه ملی صرفهجویی
انرژی ،تولید خودروهای دوگانهسوز،
تولید خودروهای هیبریدی ،بهینه
سازی انرژی و مدیریت شدت مصرف
د ر صنا یع  ،ممیز ی ا نر ژ ی د ر
ساختما نها ،تهیه نرم افزارهای
مشاور بهینه سازی و فعالیتهای
آموزشی و آگاه سازی ،از جمله این
اقدامات بوده است .با وجود این
همچنا ن ظر فیتها ی بسیا ر
گستردهای برای بهینه سازی مصرف
انرژی در کشور وجود دارد که در
صورت به کارگیری راهکارهای
مناسب ،نتایجی همچون کاهش
سطح تقاضای انرژی و محدود شدن
نرخ رشد رو به افزایش ظرفیتهای
نیروگاهی ،بهبود الگوی تولید،
مصرف و بهبود ضریب استفاده از
سیستم مو جو د و آ ز ا د سا ز ی
ظرفیتهای عرضه برای حضور
فعالتر در بازارهای بینالمللی انرژی
را به دنبال دارد .بر اساس اهمیت این
موضوع ،هفته نامه نشریه مشعل،
میزگردی تخصصی با عنوان «بهینه
سازی مصرف سوخت؛ چالشها و
راهکارها» با حضور احمد نعمت
بخش ،دبیر انجمن خودروسازان و
حا مد حو ر ی جعفر ی  ،مشا و ر
مدیرعامل و مسئول هماهنگی قانون
ا صال ح ا لگو ی مصر ف شر کت
بهینهسازی مصرف سوخت برگزار
کرده است که مشروح آنرا در ادامه
822یخوانید:
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میزگرد
با توجه به اینکه بهینهسازی مصرف
سوخت یکی از موضوعات مطرح در
وزارت نفت است ،لطفا بفرمایید که در
این زمینه تاکنون چه اقداماتی صورت
گرفتهاست؟
نعمتبخش :بر اساس بند «ق» تبصره 2
قانون بودجه سال  ،1393شورای اقتصاد مقرر
شده بود نوسازی  65هزار دستگاه کامیون و 17
هزار اتوبوس ،تاکسی و ون نوسازی در سیستم
حمل و نقل عمومی کشور صورت پذیرد تا بدین
ت با تعویض خودروهای
وسیله مصرف سوخ 
فرسوده کاهش پیدا کند اما متاسفانه به دالیلی با
وجود مصوبه ،هنوز به طور کامل اجرایی نشده
است .برای رفع این مشکل بهتر است وزارت نفت
به جای بودجهای که هر سه ماه در اختیار سیستم
سوخت کشور قرار میدهد ،میزان تردد هر خودرو
را محاسبه کند و اختالف سوخت را در اختیار
سرمایه گذاری قرار دهد که حاضر به تعویض
خودرو است ،با این روش طرح نوسازی ناوگان
حمل و نقل کشور به زودی اجرا و در مصرف
سوخت نیز صرفهجویی میشود.
حوری جعفری :در ادامه مطالب پاسخ آقای
مهندس را خواهم داد اما ابتدا اجازه دهید که
مروری بر وضعیت مصرف در ایران داشته باشیم،
سپس وضعیت پیشرفت طرحها را گزارش خواهم
کرد .ایران از لحاظ میزان و شدت مصرف انرژی،
در وضعیت خوبی در مقایسه با استانداردهای
جهانی قرار ندارد و الزم است پروژههای
صرفهجوییانرژیباجدیتاجراییشوند.سیستم
انرژی هر کشور شامل طرف عرضه و تقاضا است
که در ایران سیستم عرضه عمدتا در اختیار دولت
و طرف تقاضا عمدتا در اختیار عموم مردم است.
مثال در عرضه نفت ،تولید و فرآورش و انتقال و
توزیع فرآوردههای نفتی زنجیرهای است تا انرژی
در نهایت به دست مصرف کننده نهایی میرسد.
مجموعه فرآیندهای استخراج ،فرآورش،
تبدیل ،انتقال و توزیع حملهای نهایی را سیستم
عرضه میگوییم .از سوی دیگر ،بخش تقاضا را
داریم که شامل خانگی ،تجاری ،حمل و نقل،
صنعت و کشاورزی میشود که جزء مصرف
کنندههاینهاییهستند.ارزیابیتماماینسیستم
از لحاظ میزان مصرف با شاخص شدت مصرف
انرژی سنجیده میشود .شدت مصرف انرژی در
ایران حدود  4برابر متوسط جهانی است و در
وضعیت بسیار نامطلوبی
در سطح جهانی قرار

دارد 99 .درصد از حاملهای اولیه انرژی در ایران
نفت و گاز است و این بدان معناست که وابستگی
زیادیبهسوختهایفسیلیداریمواستفادهکمی
از انرژیهای تجدیدپذیر یا زغال سنگ میکنیم.
آیا در بخش مصرف نهایی شاخصهای
ایرانبادنیایکیاست؟
حوری جعفری :در بخش مصرف نهایی،
شاخصهای ایران با دنیا فاصله دارد .در بخش
خانگی متوسط مصرف انرژی در سال به ازای هر
متر مربع  460کیلووات ساعت استفاده میشود
که متوسط آن در دنیا 160کیلووات ساعت است
یعنی  3تا  4برابر متوسط دنیا .در بخش حمل و
نقل ،متوسط مصرف در خودروهای تولیدی به
ازای هر  100کیلومتر باالی  10لیتر در سیکل
ترکیبی (پیمایش درون و برون شهری) است ،در
صورتی که استاندارد جهانی حدود  5/5تا  6لیتر
حداکثر برای سیکل ترکیبی است .در بخش
صنعت هم باید انرژی به ازای واحد تولید را ارزیابی
کنیم .انرژی به ازای واحد تولید در بخش صنایع با
دنیا فاصله زیادی دارد که در بدترین صنعت که
آجر است 130 ،درصد باالتر از استاندارد دنیا
سوختمصرفمیکنیمودربهترینصنایعکشور
که به نوعی پتروشیمی و صنایع غذایی هستند،
هنوز  25درصد با استاندارد جهانی فاصله داریم.
این آمار نشان از وضعیت نامطلوب کارایی انرژی
در کشور دارد.
چه اقدامهایی برای پروژههای یاد شده
از سوی شرکت بهینه سازی مصرف
سوختصورتگرفتهاست؟
حوری جعفری :در مورد طرح کامیون و
کشنده قرارداد نوسازی 5هزار کامیون و کشنده با
ظرفیت 10تن با بخش خصوصی از سوی شرکت
بهینهسازی منعقد و تا کنون  127دستگاه نیز از
این قرارداد تحویل داده شده است .در بخش
نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی ،شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت با اتحادیه تعاونیهای
تاکسیرانی سراسر کشور به تازگی قراردادی برای
جایگزینی  10هزار تاکسی فرسوده با نو گازسوز
منعقد کرده است که  2هزار دستگاه از نوع سدان
گازسوز و  8هزار دستگاه از نوع ون گازسوز
(کامیونها نوع گازوئیلی مدنظر است ،در تاکسی
فرسوده جایگزین میکنیم و گازسوز اضافه
میکنیم ).در مورد اتوبوس ،شرکت برای
جایگزینی تعداد  500دستگاه اتوبوس فرسوده با
نو گازسوز برای خط بی آرتی با اتوبوسرانی تهران

در حال مذاکره است و به همین ترتیب با
اتوبوسرانی مشهد و اصفهان نیز در حال رایزنی
هستیم .در اتوبوسهای گاز سوز زیر ساختهای
اجرایی بسیار مهم است مانند تعمیر و نگهداری
جایگاههای پایانهها که جایگاه سوختگیری
گازطبیعی دارند و خیلی مهم است جایی که
سوخت تحویل میشود ،بدون رطوبت و با کیفیت
باال تحویل مصرفکننده شود ،بر این اساس
بازرسی دورهای بسیار اهمیت دارد.
در بحث چاههای کشاورزی قراردادی با جهاد
نصر منعقد شده که  100حلقه چاه کشاورزی را
به صورت پایلوت برق دار کند و متعاقب آن بحث
فاینانسی در کار است که تعداد  50هزار حلقه به
این تعداد که به صورت پایلوت و برای برآورد فنی
و اقتصادی است ،افزوده خواهد شد .همچنین
اولین قرارداد توسعه حمل و نقل ریلی را شرکت
بهینهسازی مصرف سوخت با وزارت راه منعقد
کرده است .طرحهای اشاره شده همگی در قالب
اجرای ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور است که توسط دبیرخانه
ماده  12در شرکت به طور جدی در حال پیگیری
است .پروژه ارتقای کارایی موتورخانهها را نیز در
دستور کار داریم ،با ارتقای کارایی انرژی در
موتورخانههابهازایصرفهجوییهریکمترمکعب
گاز ،وزارت نفت  13سنت به سرمایهگذار عامل
صرفهجویی پرداخت خواهد کرد .در این پروژه
متمرکز بر اجرای راهکارهای طوالنی مدت و
ماندگار هستیم و ممکن است در یک موتورخانه،
راهکاری کوتاه مدت داشته باشیم که ماندگار
نباشد ،مانند تنظیم مشعل و نظایر آن .ما به دنبال
استفادهازسیستمهایباراندمانباالمثلبویلرهای
چگالشی و تولید همزمان برق و حرارت را برای
امسال داریم.
قرارداد مربوط به افزایش کارایی حدود 15هزار
موتورخانه را آماده برای عقد قرارداد داریم و منتظر
تائیدیه معاونت برنامهریزی وزارت نفت هستیم،
ضمن آنکه سرمایهگذار آماده است تا در هتلها و
هتل آپارتمانهای شهر مشهد ،توسعه و نصب
سیستم  CHPبرای دانشگا ه تهران و شریف و
ساختمان وزارت نفت با اولویت انجام شود .در شهر
اصفهان هم 5هزار واحد مسکونی کاندید هستند
تاعقد قرارداد آنها صورت گیرد .خوشبختانه در
سال  95تحول خوبی برای اجرایی کردن ماده 12
اتفاق افتاده و این فعالیتها جهش بزرگی در
راستایطرحهایبزرگوملیبهینهسازیمصرف
سوخت است .الزم به ذکر است که دخالت انسانی
در اجرای این طرحها تقریبا صفر است و همه

نعمتبخش:درآمدسرانهدرکشور
کم است و توان خرید خودرو ،موتور
برقیوگازسوزدرکشوربهدلیلفراهم
نبودن زیر ساختها وجود ندارد.
سازمانمحیطزیستبایدبهشهرداری
تکلیف کند که همانطور که برای پایان
کار باید آسانسور داشته باشد ،میباید
پارکینگهایمجتمعهانیزپریزیداشته
باشد تا برای شارژ خودروهای برقی
استفادهشود.
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مراحل توسط سامانه مربوطه به آدرس
 behsama.irانجام می شود.

چه قوانینی در بهینه سازی مصرف
سوختدرکشوروجوددارد؟
حوری جعفری :در حوزه بهینهسازی 2
قانون بسیار مهم داریم .یکی قانون اصالح مصرف
انرژی مصوب سال  89و دیگری قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر (بویژه ماده 12آن) .قانون اصالح
الگوی مصرف ناظر برروشهای نرمافزاری مدیریت
انرژی است که  75ماده در بخشهای ساختمان،
حمل و نقل و صنعت دارد و الزاماتی برای مدیریت
مصرف انرژی ایجاد کرده است.
به عنوان نمونه ،ماده  18قانون اصالح الگوی
مصرف انرژی بر طراحی برچسب مصرف انرژی و
چسباندن آن روی ساختمان تاکید دارد که از این
طریق اطالعات مصرف انرژی ساختمانی که
خریداری می شود ،اطالع رسانی شود ،همچنین
مواد  10و  11که در آن تدوین معیارها و
استانداردها را داریم که بر میزان مصرف در بخش
حمل ونقل ،ساختمان و صنعت تاکید دارد.
همچنین بر اساس مواد  25و  26که ناظر بر
اعمال سیاستهای تنبیهی برای صنایع است اگر
میزان انرژی آنها باالتر از حد استاندارد باشد،
جریمه شوند و در کنار آن ماده  14همان قانون
قرار دارد ،که ناظر بر اعمال سیاستهای تشویقی
به طور همزمان برای صنایع با وضعیت مناسب در
مصرف انرژی است .در ماده  12قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر ،عمدتا طرحها از نوع عملیاتی
است و نه کار نرم افزاری که باید با اجرای اقدامات
مدیریت انرژی صورت گیرد و در قالب آن  7طرح
ازسوی شرکت بهینه سازی تعریف شده است که
شامل جایگزینی  140هزار خودروی فرسوده با
تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال ،جایگزینی65
هزار کامیون و کشنده از نوع دیزل با نوع جدید و
بهروز دنیا ،جایگزینی  17هزار اتوبوس فرسوده با
نوع گاز سوز ،ارتقای کارایی  600هزار موتور خانه
در واحدهای مسکونی و تجاری و اداری ،توسعه
حمل و نقل ریلی ،تبدیل چاههای کشاورزی از نوع
دیزل به برقی و استفاده از قوای محرکه 3سیلندر
هستند و پیشرفت هر یک از آنها که پیشتر اعالم
شد .فلسفه این پروژهها و به طور کلی ماده 12
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر استفاده از
سرمایهگذاری بخش خصوصی و عمومی بوده
است تا بدین وسیله از محل صرفه جویی سوخت،
سرمایه گذاری صورت گرفته مستهلک و
بازپرداخت شود .همانطور که اشاره شد،
خوشبختانه در سال جاری ،قراردادهای این ماده
قانونی عملیاتی شد ،در ابتدای سال مشکالتی
وجود داشت ،به عنوان نمونه ،وقتی میخواهیم
سرمایهگذاری در بخش انرژی صورت گیرد تا از
محلش بازپرداخت داشته باشد ،باید برای
سرمایهگذار توجیه اقتصادی داشته باشد ،زیرا
ممکن است متناسب با باال یا پایین شدن قیمت
نفت و نوسانات نرخ ارز ،این طرحها از توجیه فنی
اقتصادی خارج شود .برای رفع این مشکل و
بسیاری از موارد دیگر که در مصوبات اولیه بود،
پیگیری و حمایت جدی از سوی مدیرعامل
شرکت بهینهسازی و دبیرخانه ماده 12شرکت با
همکاری معاونت اجرایی ریاست جمهوری انجام

}
و اکثر مصوبات اصالح شد و به مرحله اجرا نزدیکتر
شدند اکنون هم که مالحظه میفرمایید ،عقد
قراردادها و شروع کار اکثر طرحهای مذکور به ثمر
نشستهاست.
نعمت بخش :اجرایی شدن این طرحها بسیار
خوب است .همزمان با در نظر گرفتن تشویقها برای
سرمایهگذار باید تنبیهاتی هم گذاشته شود ،زیرا
وقتی یک کشنده با عمری 40سال 50-40تومان
ارزش دارد و در مقابل کامیونی که  500میلیون
تومان خریداری شده ،بخواهد یک مبلغ مشترک
برای حمل بار داشته باشند ،دیگر تمایلی برای
تعویض ماشین وجود ندارد ،بنابراین بهتر است
سیستمی طراحی شود تا ظرف  6ماه آینده ،بارنامه
به کشندههای قدیمی داده نشود.
درزمینهمعاینهفنیخودروهاچهاقداماتی
صورتگرفتهاست؟
نعمتبخش :بهوسیلهطرحسیمپاتماممعاینه
فنی خودروها با یکدیگر لینک هستند و این روش
باعث می شود تا تمام خودروها به صورت واقعی
معاینه فنی خودرو دریافت کنند.
همچنینآقایمتصدی ،معاونسازمانحفاظت
محیط زیست کشور در گزارشی اعالم کرده است
معیارهای معاینه فنی در خودروها اصالح شده ولی
متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
برنامه پنجم توسعه معاینه فنی را به 5سال افزایش
دادهاند که ما با آن مخالف بودیم .در دنیا قوانینی
وضع شده که دیگر برای مالک صرف نمیکند
خودروهای فرسوده را نگهداری کند .مثال بیمه
شخص ثالث در ایران برای خودروهای گران قیمت
نسبت به خودروهای فرسوده بیشتر است و در دنیا
عکس این قضیه صادق است زیرا احتمال اینکه یک
خودروی فرسوده تصادف کند و عیب فنی داشته
باشد ،بیشتر است .پیشنهاد این بود که به جای
معاینه فنی  5ساله برای هر خودرو ،خودروها را
دستهبندی کرده و براساس سال تولید مراجعه به
معاینه فنی را برایشان در نظر بگیریم.
حوری جعفری :بحث معاینه فنی 2جنبه دارد
یکی به ایمنی ماشین بر میگردد و دیگری به شدت
آالیندگی و میزان مصرف .که این معیارها را سازمان
محیط زیست تغییر داده و نسبت به این موضوع
سختگیرانه تر برخورد میکند ،برای کاهش میزان
آلودگی در کالن شهرها یکی از راهکارهای اصلی
معاینه فنی در خودروهای سبک و سنگین است.
البته در کنار آن باید زیرساختهایی برای تعویض
کاتالیست خودرو و خدماترسانی به آن صورت
گیرد .خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست،
معیارهای جدیدی را برای دور پایین و باالی موتور
به صورت جداگانه ابالغ و اجباری کرده است .یعنی
وقتی یک خودرو به معاینه فنی مراجعه می کند ،در
دور پایین ممکن است معیارها را پاس کند اما در دور
باال بسیاری از معیارها را نداشته باشد .برای حل این
مشکل یک فاصله زمانی  6ماهه قرار دادهاند که
تستها برای معیارهای جدید در دور پایین انجام
شود و بعد از آن برای دور باال نیز معایه فنی را اجباری
کنند.
یکی از ابزارها و مکانیزمهای خیلی مهم در بهینه
سازی مصرف سوخت ،مدیریت مصرف در بخش
خودروهای سبک و سنگین است .متاسفانه عمر
متوسط خودروهای سنگین در کشور باالی 25سال

در بخش مصرف نهایی ،شاخصهای ایران با دنیا فاصله دارد .در بخش خانگی متوسط مصرف انرژی در سال به ازای هر متر
مربع 460کیلووات ساعت استفاده میشود که متوسط آن در دنیا160کیلووات ساعت است یعنی 3تا 4برابر متوسط دنیا

است و اکنون شاهد هستیم که تعداد زیادی از
خودروهای باالی  35سال در حال تردد هستند
و مصرف سوخت باالیی دارند و به ازای هر 100
کیلومترحدود 70لیترگازوئیلمصرفمیکنند.
آیابرایخودروهایسواریهمتمهیداتی
اندیشیدهشدهاست؟
نعمت بخش :برای کاهش مصرف انرژی،
خودروهایدوگانه سوزرا تولیدکردهایمهمچنین
مصوبه ای به نام مالیات سبز داریم تا بر این اساس
اگرخودرویی مصرف انرژی بیش از حد معمولی
داشت،مالیاتبیشتریپرداختکند .قراردادهای
جدید ما به سمت تولید خودروهای روز است و تا
یک ماه ایران خودرو شروع به تولید ماشین 3
سیلندر در فرانسه میکند که یک خودروی کم
مصرف است .باید خودرو سازها به سمت تولید
خودروهاییبروند تا شاهدکاهش مصرف سوخت
در کشور باشیم؛ این روش  ،به نفع مصرف کننده
و تولید کننده است.
حوری جعفری :نکته مهمی که در حوزه
خودرو و حمل و نقل وجود دارد این است که یا
قبل از بهرهبرداری و در مرحله تولید راهکاری را
اعمال میکنیم که یکی از آنها حرکت به سمت
خودروهای با فناوری نوین و موتورهای کم مصرف
است و یا راهکاری را برای مرحله بهرهبرداری و
مصرف کننده اعمال میکنیم .ممکن است
بهترین کیفیت خودرو تحویل شود اما با رفتاری
که بهرهبردار و یا مصرف کننده دارد ،نهایتا مصرف
باالیی داشته باشد .یعنی استفاده و فرهنگ
بهرهبرداری از خودرو نیز بسیار مهم است.
درمورد دوگانه سوز کردن خودروها
بفرمایید چه اقداماتی صورت گرفته
است؟
نعمت بخش :خودروسازی براساس تقاضا،
خودروی دوگانه سوز تولید میکند .براساس
مصوبات ،گفته شده که قیمت گاز باید 40درصد
قیمت بنزین باشد ،ولی این موضوع ،رعایت نشده
و کال قیمت بنزین هم گران نیست و این دو عامل
به ترغیب مردم برای گازسوز کردن خودروها
لطمه زده است .همچنین پراکندگی ایستگاه گاز
مثل بنزین نیست ،از همه مهمتر اینکه برای
بهینهسازی مصرف سوخت باید به سمت
خودروهای هیبریدی و برقی برویم که این نیز به
درآمدسرانهکشوربازمیگردد.ضمناینکهدرآمد
سرانه در کشور کم است و توان خرید خودرو،
موتور برقی و گاز سوز در کشور به دلیل فراهم

نبودنزیرساختها نیست.سازمانمحیطزیست
باید به شهرداری تکلیف کند که همانطور که
برای پایان کار باید آسانسور داشته باشد ،میباید
پارکینگهایمجتمعهانیزپریزیداشتهباشدتا
برای شارژ خودروهای برقی استفاده شود.
حوری جعفری :استفاده از خودروهای
گازسوز دو بحث دارد؛ یکی بحث سهولت در
سوخترسانی و سوختگیری است که نسبت
استاندارد تعداد خودرو به جایگاه  1000است
ولی در ایران به ازای هر  1490خودرو گازسوز
یک جایگاه  CNGداریم و این نسبت در چین
و پاکستان به ترتیب  600و  800است .اکنون
 3میلیون و  500هزار خودرو گازسوز داریم که
تعداد جایگاه تنها  2343است .برای رفع این
مشکالت باید جایگاههای کوچک و خانگی را
توسعه دهیم .اکنون خطوط گاز در تمام خانهها
هست و باید ایستگاههای سوخترسانی خانگی
توسعه پیدا کند .این روش باعث دسترسی آسان
به سوخت گاز در کشور می شود .همچنین باید
به سمتی برویم که مخزن را در کفی یا شاسی
جانمایی کنیم تا فضای صندوق عقب را اشغال
نکند .در عین حال به سمت استفاده از
کپسولهای سبک و کامپوزیت حرکت نمود.
شاهد هستیم که کپسول در خودروهای سمند
 100کیلو وزن دارد و خودش افزایش مصرف به
خودرو تحمیل میکند .پس جانمایی درست،
استفاده از مخازن کامپوزیت و سبکتر و در کنار
آن افزایش پیمایش خودروهای گازسوز ،سه
عاملی هستند که میتوانند رغبت مصرف کننده
به استفاده از خودروهای گازسوز را افزایش
دهند .در مورد خودروهای برقی همانطور که
گفته شده ،به زیرساخت در سطح شهر و منازل
نیاز داریم ،ولی یک راهکار خوب خودروهای
هیبریدی است (موتور الکتریکی در کنار سوخت
اصلی) که نیاز به زیرساخت ندارند .مصرف
خودروهای هیبریدی در شهر با سرعتهای
حدود  70 - 60حدود  5/5لیتر است که برای
خودروی بنزینی که در داخل شهر با یک کالس
مشابه کار می کند ،حدود  9تا  10لیتر در هر
 100کیلومتر است .از لحاظ اقتصادی استفاده
از خودروی هیبریدی توجیه دارد .براین اساس
در ایران باید خودروهای هیبریدی را درگام اول
توسعه دهیم و بعد به سمت خودروهای تمام
الکتریکی برویم .اقتصاد هردوی آنها نیز حتی با
شرایط فعلی که راندمان نیروگاهها دارد ،جواب
میدهد .راندمان یک موتور الکتریکی بسیار
باالست و از چاه تا چرخ یک موتور الکتریکی از

}

لحاظ اقتصادی قابل رقابت با موتور بنزینی و
حتی گازسوز است.
تولید خودروهای هیبریدی چقدر
جدیاست؟
نعمت بخش :شرکت تحقیقات سایپا روی
تولید آن کار کرده اما هنوز به تولید انبوه نرسیده
است .خوشبختانه واردات آن شروع شده و دولت
نیز تعرفه گمرکی آنرا کم کرده است .همچنین
تعرفه  4درصد شده بازهم گرانتر از خودروهای
مشابه بنزینی است.
چهاقداماتیروی فرهنگصرفهجویی
سوختصورتگرفتهاست؟
حوری جعفری :فرهنگ مصرف در تمام
بخشهای مصرفکننده نهایی بسیار مهم و موثر
است .پارامتر مهم دیگر قیمت حاملهای انرژی
است .یعنی آنچه کشش تقاضا را ایجاد میکند تا
مصرف کننده نهایی به آن فکر کند که آیا اقدامی
برای کاهش مصرف انجام دهد یا خیر؟ بنابر این
رویکرد اصلی مدیریت انرژی میتواند از یک منظر
همان اصالح قیمت حاملهای انرژی باشد که از
سطح دنیا فاصله دارد .همچنین باید فرهنگ
سازیدرستومناسبیدرزمینهروشهایبهینه
سازی مصرف انجام داد و برای تحقق این امر حتی
باید از آموزشهای ابتدایی شروع کرد تا نسل
جدید از همان ابتدا به بحث انرژی و محیط زیست
حساس باشد .البته برای اطالع رسانی و
فرهنگسازی صحیح باید تمام دستگاهها ورود
پیدا کنند و از همه مهمتر صدا و سیما ،مطبوعات
و . ....
نعمتبخش :بهتراستقیمتگازوئیلگران
و هم قیمت بنزین شود با استفاده از این روش
صرفهجویی و بهینهسازی صورت میگیرد و
رانندگان اقدام به تعویض خودروهای قدیمی
میکنند.
نتیجهگیری:
حوری جعفری  :بهینهسازی مصرف انرژی
یک وظیفه ملی است و میبایستی مدیریت
یکپارچه انرژی در طرف عرضه و تقاضا همزمان
صورت پذیرد.
نعمتبخش:مصرفسوختارتباطمستقیم
با مسائل زیست محیطی دارد و برای کمتر کردن
مصرف حاملهای انرژی حتما میباید افزایش
قیمت داشته باشیم.

حوری جعفری :باید فرهنگ سازی
درست و مناسبی در زمینه روشهای
بهینه سازی مصرف انجام داد و برای
تحقق این امر حتی باید از آموزشهای
ابتدایی شروع کرد تا نسل جدید از
همان ابتدا به بحث انرژی و محیط
زیست حساس باشد .البته برای
اطالع رسانی و فرهنگسازی صحیح
باید تمام دستگاهها ورود پیدا کنند و از
همه مهمتر صدا و سیما ،مطبوعات و ....
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اقتراح
نقش مهم صنعت گاز
در توسعه صنایع
تامین و توزیع روزانه 750میلیون مترمکعب
گاز به اقتصاد ایران و مصرف بخش خانگی یک
کارنامه درخشان است و باید پرسید که با توجه به
الگوی مصرف آیا این روند کشور را به خطر
نمیاندازد؟اگراستراتژیوسیاستهایتوسعهای
به هم پیوسته نباشند و از یک خط مشی واحد
پیروینکنندممکناستسوختیکهنعمتاست،
به بال تبدیل شود .وزارت نفت در سه سال گذشته
بیش از 200میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت
تولید گاز کشور اضافه کرده که این موضوع یک
کارنامه درخشان است .از طرفی با توجه به نبود
راهبرد مشخص در حوزه انرژی ،رکورد مصرف گاز
بخش خانگی در ایران به 530میلیون مترمکعب
رسیده است که این مقدار معادل صادرات گاز
روسیه به اتحادیه اروپا است .در حالی که روسیه از
امکان صادرات گاز به همین میزان به عنوان یک
سالح استراتژیک و ژئوپولیتیک عالوه بر منافع
اقتصادی ،مقاصد خود را در دنیا پیش میبرد ما
معادل همین مقدار گاز را میسوزانیم که خالف

امنیت کشور است .به هر میزان که ظرفیت تولید
گاز افزایش مییابد ،به همان میزان نیز به مصرف
گاز مشترکان بخش خانگی اضافه میشود که این
موضوع باید از سوی مسئوالن کشور دیده شود.
فعالیتیکهوزارتنفتدرتامینگازکردهبسیار
بزرگ بوده و برای کشور ارز آوری داشته است .در
 10ماه امسال با توجه به تزریق خوراک به صنایع،
 42میلیون تن محصوالت پتروشیمی تولید
کردهایم و صنعت نفت ،از طریق تولید محصوالت
پتروشیمیدررشدبخشصنعتنیزسهیماست.
در کنار این دستاوردهای بزرگ ،مقامات را که فراتر
از وزارت نفت هستند ،به تدوین یک استراتژی
بسیار مهم و جامع در حوزه امنیت کاربرد انرژی
دعوت میکنم .مصرف روزانه  550میلیون
مترمکعب گاز در بخش خانگی در حالی که این
مصرف سهمی در رشد اقتصادی کشور ندارد ،باید
مسئوالن ارشد ایران را به فکر فرو برد.
امنیتانرژیکشور 99،درصدباکاهشمصرف
انرژی محقق میشود .در این رابطه سالها بحث

ابزاری در
فضای دیپلماسی
علیرضا رحیمی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی

هر ترانزیتی که در کشور اتفاق میافتد ،چه
به صورت واردات و صادرات و هر مبادله ای که
در حوزه انرژی ثبت میشود ،عالوه بر منافع
اقتصادی قطعا به طور مستقیم و غیر مستقیم
در حوزه امنیت نیز تاثیر خواهد داشت.
همچنان که نفت میتواند یک ابزار در فضای
دیپلماسی باشد ،گاز نیز میتواند در این حوزه
به کار گرفته شود و ابزاری در این زمینه باشد
و با تحقق این موضوع ،طبیعتا تبعات امنیتی
هم برای هر کشور خواهد داشت .بخش گاز
بیشتر از تاثیرات امنیتی ،در بخشهای
اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است و مسائل
امنیتی را نیز تحت الشعاع قرار میدهد .در این
مسیر نباید فراموش کرد قراردادهایی که در این
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بخشها امضا میکنیم ،باید از استحکام الزم
برخوردار باشند و پیشبینیهای الزم در
شرایط اضطراری را در آن قراردادها دیده
باشیم.
از سوی دیگر ،یکی از رویکردها ،جایگزینی
گاز با نفت در بخشهای مختلف از جمله
صنایع ،نیروگاهها و حتی در بخش حمل و نقل
است که این موضوع عالوه بر مباحث اقتصادی
در مباحث زیست محیطی نیز تاثیرگذار خواهد
بود .بهره گیری از گاز به عنوان انرژی پاک به
طور مستقیم در توسعه اقتصادی کشور در
سطوح کوچک و ملی تاثیر گذار است و ورود
گاز به یک منطقه ،عالوه بر ایجاد مشاغل
جدید ،باعث رونق صنایع منطقه نیز میشود.
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سعید لیالز
کارشناس اقتصاد سیاسی

شده است و این طور نیست که راهکارهایی جدید
داشته باشد .فناوری مصرف سوخت ،نقش مهمی
دارد ،ولی تشخیص مردم به اینکه از این فناوری
جدید استفاده کنند ،عامل مهمی است که این
موضوعجزباتغییرالگویمصرفوافزایشقیمت
سوختامکانپذیرنیست.دراثرتداومسیاستهای
پوپولیستی (عوام گرایی) ،موضوع افزایش مصرف
قیمت حاملهای انرژی در ایران متوقف شده و این
موضوعی است که شایسته است فکری اساسی
برای آن شود .به عنوان مثال اگر از طریق کاهش
مصرف سوخت ،تولید محصوالت پتروشیمی را از
 42به 50میلیونتنبرسانیموهشتمیلیونتن
صادراتبیشتری داشته باشیم ،بهتر است یا اینکه
گازرابدونمنفعتاقتصادیبسوزانیم؟
از سوی دیگر ،افزایش صادرات نفت و میعانات
گازی ،بزرگ ترین عملکرد وزارت نفت ایران پس از
انقالب به شمار میآید و این موضوع دستاورد
بزرگی است که در صورتی که شخص دیگری به
غیرازبیژنزنگنهبهعنوانوزیرنفتمنصوبشده

بود ،هرگز به این مرحله نمیرسیدیم .با توجه به
عمکرد وزارت نفت نه تنها رشد اقتصادی ایران در
سال  95تضمین شد بلکه این وزارتخانه رشد
اقتصادیسال 96رانیزتضمینکردهاست.توافقی
که وزیر نفت با عربستان سعودی در اوپک کرد،
تضمین کننده ارزش افزوده باالی اقتصاد ایران در
سال 96خواهد بود .در اقتصاد کالن ،اگر تولید یک
کاال افزایش یابد ،رشد اقتصادی اتفاق میافتد و اگر
نالمللیآننیزافزایشیابد،رشداقتصادی
قیمتبی 
خواهد داشت .بر این اساس در سال  95از طریق
افزایشتولیدنفترشداقتصادیداشتیمودرسال
 96نیز باتوجه به توافق اوپک و افزایش قیمت نفت
رشد اقتصادی خواهیم داشت.
ایندستاوردهاجزباپایمردیومدیریتکلیدی
وزارت نفت محقق نمیشد .عربستان سعودی در
توافق تن به مصالحه ای داد که هیچکس فکر
نمیکرد انجام دهد و رضایت دهد که تولید خود
کاهش و تولید ایران افزایش یابد که این رویداد در
تاریخ اوپک سابقه نداشته است.

انرژی یکی از
منابع قدرت کشورهاست
سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی کیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی

انرژی به عنوان یکی از منابع قدرت کشورمان
میتواند در چانهزنیها و موضوعات دیپلماتیک
مورد بهرهبرداری قرار گیرد .بسیاری از کشورهای
صنعتی به شدت نیازمند این انرژی هستند و
حاضرندامتیازهایفراوانیبدهندتاازاینسوخت
پاکبهرهمندشوند؛بنابراینوجودمنبعخدادادی
گاز ،شاخصی توانمند در دیپلماسی محسوب
میشود .ایران دارای بزرگ ترین ذخایر گازی
دنیاست و به لطف نظام جمهوری اسالمی ایران،
هم اکنون مردم در داخل از این نعمت الهی به
خوبی بهرهمند میشوند و از سوی دیگر ،منبعی
سرشار از درآمد در بخش صادرات محسوب
میشود و مشتریان بسیار زیادی در عرصه
بینالملل دارد .سوخت گاز در ایجاد رفاه و آرامش

مردم نقش بسزایی دارد و در اقتصاد کشور نیز،
زمینه ساز توسعه شده است .در گذشته،
دشواریهای زیادی برای بهرهگیری از انرژی به
ویژهدرزمستانهایسرددرمنازلوچرخاقتصاد
تولیدی کشور وجود داشت و این در حالی است
که امروز بخش عمده ای از این نیاز با گاز تامین
می شود و منشا امنیت برای صنعت و رفاه مردم
است .در حوزه صادرات نیز اگرچه هنوز
نتوانستهایم از همه ظرفیت استفاده کنیم ،اما در
سال های اخیر ،اتفاق های خوبی برای بهرهگیری
از این سرمایه الهی به ویژه در میدانهای مشترک
رخ داده که این دستاورد ،نقش چشمگیری در
خروج از رکود اقتصادی و حمایت از رونق آن
خواهد داشت.

گاز سبب توسعه
فراگیر اقتصاد کشور میشود
صنعت گاز بخشی از اقتصاد ایران است که
کارایی باالیی دارد .در اقتصاد ،به فرآیندی «کارایی
باال» اطالق میشود که با اعتبار کم بتوانیم از آن
بازدهی باالیی به دست آوریم که این موضوع در
زمینه گاز صادق است .بر این اساس میتوانیم از
این کارایی در اقتصاد بهره بگیریم و عالوه بر
چرخشچرخصنایع،دیگربخشهارانیزبهپیش
ببریم .گاز ،منبع خدادادی است که اگر درست
استفاده شود ،میتواند توسعه را از حالت بخشی
خارج کند و توسعه فراگیر داشته باشیم .جامعه
بشری تاکنون به منبع انرژی همچون نفت و گاز
دست نیافته است و در یک گذار میان مدت ،گاز
همچنان برای خود مشتریانی دارد و بخشی از
درآمد ارزی ما را تضمین میکند و در کمتر
کشوری چنین فرصتی وجود دارد .نکته ای که
وجود دارد این است که اگر سیاستهای اقتصادی
ما درست اعمال نشود ،همین وضعیت مثبت

میتواند شکلی از توسعه را برای ما به وجود آورد
که بخشی از اقتصاد توسعه یابد و بخشهای دیگر
این توسعه را نخواهند داشت .در ادبیات اقتصادی
به این شرایط بیماری هلندی گفته میشود و به
این مسئله باز میگردد که شما اقتصادتان وابسته
به یک بخش شود که کارایی باال و درآمد ارزی
باالتری برای شما خواهد داشت و این درآمد
موجب میشود نرخ ارز رقابتی در اقتصاد نباشد و
موجب میشود که در بقیه صنایع نسبت به
کشورهایدیگرواقتصادهایدیگرشماضعیفتر
عمل کنید و تنها یک بخش از اقتصاد توسعه
مییابد که موجب ضربه زدن به بخشهای دیگر
میشود.اینجاستکهنقشسیاستگذاراقتصادی
پررنگ میشود تا برای بیرون آمدن از این وضعیت
چند کار انجام دهد .نخست بخشی که مربوط به
انرژی و گاز میشود و بیاید و به هر شکل حلقه
ارزش افزودهای را که میشود ایجاد کرد را شکل

گاز و تقویت
موقعیت ژئوپولیتیک ایران
گازتاکنونتاثیرقابلتوجهیدرتوسعهاقتصاد
کشور داشته است و روند استفاده از این سوخت به
عنوان انرژی فسیلی که به نوعی پاک است ،رو به
افزایش بوده و جایگزین خوبی برای نفت و
فرآوردههای آن به شمار میآید .در سالهای
گذشته روند جایگزینی خوبی طی شده و برپایه
پیشبینیها ،با توجه به توسعههای آتی و افزایش
مصرف نفت در داخل اختصاص به بخش صادرات
کاهش می یابد که با بهره گیری از گاز در داخل
می توان باعث افزایش حجم صادرات نفت شد .با
توجه به دارا بودن ذخایر باالی گاز ،این سوخت می
تواند به تدریج جایگزین بسیار مناسبی برای نفت

و فرآوردههای آن باشد.
ازطرفی،تبدیلگازبهمحصوالتباارزشباالتر
با هدایت این سوخت پاک به سمت صنایع با
زنجیرهارزشداخل محقق میشودودراین مسیر
تا جایی که امکان دارد باید از خام فروشی
جلوگیری کنیم .هدایت گاز به سمت بنگاههای
تولیدی به ویژه پتروشیمیها می تواند در اقتصاد
کشور تاثیر گذار بوده و این زنجیره را تکمیل
میکند .از سوی دیگر گاز در بحثهای رفاهی نیز
تاثیر گذار بوده و در فصول سرد نقش ویژهای در
گرمایش بخش خانگی دارد که در این زمینه باید
برای مصرف بهینه تالش کرد .بخش عمدهای از

پویا جبل عاملی
اقتصاددان و عضو بانک مرکزی

دهد و موادی که میشود در صنایع به ارزش افزوده
بدل شود ،تولید و این زنجیره را برای تبدیل به
ارزش باالتر به هم پیوند بزند .هم اکنون این منبع
خدادادی در پارس جنوبی وجود دارد و از آن
میتوانیم استفاده کنیم .به هر شکل ما در بخش
نفت و گاز کشور مثل بقیه بخشها نیازمند این
هستیم که همواره از نظر تقاضایی که برای
محصوالت ما وجود دارد و از نظر تکنولوژیک و در
واقعسرمایهگذاریهاییکهدراینبخشنیازاست
با بازارهای جهانی پیوند بخوریم .در صورتی که
بخش گاز ما با بازار جهانی پیوند نخورد ،نمیتواند
توسعه الزم را داشته باشد .تجربه این موضوع را
داشتهایم و پروژههای پارس جنوبی در دولت
هشتم با همکاری شرکتهای بینالمللی زودتر از
موعد به بهرهبرداری رسید و این در حالی است که
با آغاز تحریمهای جهانی ،پروژههای مشابه با چند
برابر زمان و هزینههایی که برآورد شده بود به

بهرهبرداری رسید و عمال از آن بازدهی که مورد
انتظاربود،خارجشد،بنابراینفکرمیکنمنخستین
نکته این است که ما تا چه حد به بازارهای جهانی
نزدیکهستیم.آیاوضعیتیکهپسازبرجاماتفاق
افتاده تداوم خواهد داشت یا نه؟ اگر ادامه یابد،
وضعیتمیتواندمطلوبباشد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که قیمت گاز
بر مبنای نفت است و همبستگی شدیدی میان
این دو وجود دارد؛ بنابراین اگر کشورهای صادر
کنندهگازبتوانندهمچونکشورهایصادرکننده
نفت ائتالف تشکیل دهند و در بازار جهانی تاثیر
بگذارند ،میتوان انتظار داشت که قدرتی که نفت
در چانهزنیهای سیاسی دارد در گاز نیز دیده شود.
در طول سالهای گذشته صنعت نفت سبب
توسعه کشور شده و امید میرود با توجه به تجربه
 100سالهنفتو 50سالهگازبتوانیمبهرهبیشتری
از این منابع ببریم.

علی دینی ترکمانی
کارشناس اقتصادی

میزان باالی مصرف گاز در بخش خانگی به دلیل
نبودفناوریباالیتولیدوسایلگرمایشیاستکه
برای کاهش مصرف باید فناوری تولید این وسایل
را ارتقا داد و تنها با افزایش قیمت نمیتوان مصرف
باال را مدیریت کرد.
از سوی دیگر ،بهرهمندی از نفت و گاز به نوعی
مزیتنسبیایراننسبتبهدیگرکشورهامحسوب
میشود و باید از این مزیت تمام استفاده را برد و
نباید با قیمت جهانی این سوخت را در اختیار
بنگاهها قرار داد .زنجیره ارزش زمانی شکل می
گیرد که گاز با قیمت مناسب در اختیار بنگاههای
اقتصادی قرار گیرد و پس از آن باید سیاست

صنعتیدقیقوآیندهنگریداشتهباشیم.بهعنوان
مثال باید دید در افق  20سال آینده می خواهیم
در کجا باشیم و بر این اساس نقشه راه استخراج
کنیمومتناسبباآندستبهسیاستگذاریهای
کوتاه مدت بزنیم که در امتداد نقشه راه کلی باشد.
از سوی دیگر گاز در چانهزنیهای سیاسی و
بینالمللی نیز تاثیرگذار است .هم اکنون میزان
استفاده از گاز به عنوان سوختی پاک در دنیا در
حال افزایش است .طبیعی است که این سوخت
میتواند موقعیت ژئوپولیتیک ایران را تقویت کند
که الزمه این برنامه این است که در منطقه درگیر
مناسباتپرتنشنشویم.
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صادرات نفــت در دولت یازدهم
 662میلیون

 427میلیون

 431میلیون

95
94
93

کشتیهای
پهلو داده شده
در  10ماه امسال

 730فروند

 662میلیون بشکه
افزایش کشتیهای
پهلو داده شده
در سال95

38
ثبت رکورد
بارگیری در روز

 7میلیونبشکه

نفتکشهای
پهلو داده شده
هم زمان پایانه نفتی

 10فروند
اینفوگرافی :مزدک غیاثی
تولید محتوا :فرزانه اسمعیلزاده

رشد صادرات
نفت خام ایران
به اروپا

10

جهشصادراتنفت
درپایانههاینفتیایرانپسازبرجام

رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت از برنامه های اصلی دولت یازدهم
است که پس از اجرایی شدن برجام و دیپلماسی موفق این دولت و تالش
مضاعف در صنعت نفت ،شرایط دستیابی به جایگاه واقعی ایران در اوپک
فراهم شد و صادرات نفت خام به گواه بنگاههای خبری و اقتصادی جهان
افزایش یافت .در این خصوص آماراداره صادرات شرکت پایانههای نفتی به
عنوان آخرین حلقه تولید و صادرات نفت خام حاکی از دستیابی ایران به
جهش صادرات نفت تا پایان سال جاری است که خروج صادرات را از رکودی
چند ساله نشان می دهد.

افزایش تردد
نفتکشهادرپایانههای
نفتینسبتبهسالقبل

50

مجموع صادرات نفت خام ایران به چهار مصرف کننده
عمده آسیایی یعنی چین ،هند ،کره جنوبی و ژاپن در
چندماه گذشته بیش از  100درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
حدود  93درصد نفت خام کشور از جزیره خارک صادر
میشود که از طریق دو اسکله شرقی و غربی جزیره
خارک و روش کشتی به کشتی انجام می شود.

افزایش تردد نفتکشها

صادرات نفت ایران به اروپا که به دلیل تحریم ها لغو
شده بود ،با اجرای برجام دوباره آغاز شد.
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اطالعات کشتیرانی نشان می دهد که در دوران پس از
تحریم ،فرانسه بزرگترین مشتری اروپایی نفتی ایران
بوده و حدود یک سوم از واردات نفت اروپا از ایران را
به خود اختصاص داده است.
دو نفتکش متعلق به ایران برای نخستین بار از زمان لغو
در سال گذشته ،بهمن ماه امسال به سمت یک مرکز
پاالیش و تجارت نفت خام در شمال اروپا حرکت
کردند.
توتال ،رپسول ،انی ،لوتوس و ..از مشتریان اروپایی نفت
ایران در پسا برجام هستند.

رویداد
همزمان با دهه فجر اعالم شد

بهرهبرداریاز ٤٠١پروژهمسئولیتاجتماعیدردولتیازدهم

شیرهاینفتبرایذخیرهسازی
در مخازن گناوه باز شد

شیرهای نفت برای ذخیره سازی در مجموعه مخازن
ذخیره سازی نفت خام گناوه با ظرفیت ١٠میلیون بشکه
در استان بوشهر روزسه شنبه (١٩بهمن ماه) باز شد.ورود
نفتخام از خطوط صادراتی به مجموعه مخازن ذخیره
سازی نفتخام بخش خصوصی با حضور مهندسانی از
مناطقنفتخیزجنوبومهندسانومتخصصانپتروامید
آسیا با موفقیت انجام شد .مجموع مخازن نفت خام گناوه
قرار است چهارشنبه ( ١٩بهمن ماه) با حضور حبیباهلل
بیطرف ،معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت به
صورت رسمی افتتاح شود .افتتاح این طرح بزرگ نفتی که
به طور کامل از سوی بخش خصوصی اجرا شده است٣٥،
درصدبهحجمذخیرهسازینفتخامپایانههاینفتیایران
میافزاید .همه فرآیند ساخت این مخازن ذخیره نفت خام
به دست متخصصان ایرانی صورت گرفته و یکی از
بزرگترینسامانههایاندازهگیرینفتخامایرانبرایثبت
دقیق میزان ورود و خروج تهیه و نصب شده است .هشت
مخزن یک میلیون بشکهای ،چهار مخزن به ظرفیت هر
کدام ٢٥٠هزاربشکهو ٢مخزن ٥٠٠هزاربشکهای مجموع
مخازن نفت خام گناوه هستند که در زمینی به مساحت
 ١٠٠هکتار ساخته شده است.

جایگاههایتکسکوبنزین
در تهران راهاندازی شد

آیین گشایش سه جایگاه عرضه سوخت تک سکو در
منطقه ٢٢تهران،شامگاهسهشنبه( ١٩بهمنماه)باحضور
عباس کاظمی ،مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران برگزار شد .ویس کرمی ،مدیرعامل
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان تهران در آیین
گشایش جایگاههای تک سکو گفته است :استان تهران تا
امروز  ٢٨٤جایگاه عرضه بنزین داشت که از شامگاه
سهشنبه با ورود این سه باب جایگاه ،شمار جایگاههای
عرضه سوخت در سطح شهر تهران به ٢٨٧جایگاه رسید.
روزانه  ١٥میلیون لیتر بنزین در استان تهران عرضه
میشود که سهم کالنشهر تهران از این رقم ١٠ ،میلیون
لیتر در روز است که با استفاده از  ١٥٠جایگاه ،بنزین به
خودروهای در حال تردد در پایتخت عرضه میشود.

دوانتصابجدید

محمود بیلکار ،مدیر امور مالی ،در حکمی روحاله
عسگری را به سمت رئیس امور مالی قراردادهای نفتی
منصوب کرد .همچنین در انتصابی دیگر  ،رضا خلیلی ،
رییس شورای فرهنگی و اقامه نماز  ،کمال الدین رضایی را
به سمت دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی نفت ایران
منصوبکرد.
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از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون،
 ٤٠١پروژه به ارزش بیش از  ٣٨٥میلیارد تومان
در حوز ههای مختلف آموزشی ،ورزشی،
بهداشتی ،راه و خدماتی از سوی مدیریت نظارت
بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز شرکت ملی
نفت ایران تکمیل و بهرهبرداری شده است.
بر اساس اعالم مدیریت برنامهریزی تلفیقی
شرکت ملی نفت ایران ،از مجموع این ٤٠١
پروژه ١٤٤ ،پروژه در بخش آموزشی١١٥ ،
پروژه در بخش ورزشی ٩٠ ،پروژه در بخش
بهداشتی ٤٤ ،پروژه در بخش خدماتی و  ٩پروژه
در بخش راه به بهرهبرداری رسیده است.
مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق

نفتخیز شرکت ملی نفت ایران از زمان آغاز به
کار دولت یازدهم در سال  ٩٢تا پایان این سال،
 ٥٧پروژه به ارزش  ٢٣میلیارد و  ٧٥٤میلیون
تومان را تکمیل کرد و در سال  ٩٣نیز ١٠٦
پروژه با ارزشی بالغ بر  ٣١میلیارد و  ٤٩٠میلیون
تومان را در مسیر ایفای مسئولیتهای اجتماعی
صنعت نفت اجرایی کرد.
توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی در
شرکت ملی نفت ایران در سال  ٩٤به اوج خود
رسید؛ به طوری که طی این سال ١٦٥ ،پروژه
مسئولیت اجتماعی به ارزش  ٢٦٢میلیارد و
 ٧٠٠میلیون تومان تکمیل و بهرهبرداری شد.
از ابتدای امسال تاکنون نیز  ٧٣پروژه به

ارزش حدود  ٦٨میلیارد تومان تکمیل شده
است که پیشبینی میشود این میزان تا پایان
سال به میزان قابل توجهی افزایش یابد.حوزه
مسئولیتهای اجتماعی در صنعت نفت در
سالهای اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است؛
بهطوریکه به این منظور ،بستههای کاری
مجزایی برای فعالیتهای  CSRدر پارس
جنوبی و غرب کارون تعریف شده و به تصویب
شورای اقتصاد رسیده است .در صورت تصویب
نهایی این بستهها و اجرایی شدن آن ،سه درصد
از اعتبارات مصوب طرحهای توسعهای هر یک
از این مناطق به حوزه مسئولیت اجتماعی
اختصاص مییابد.

تولیدمحصوالتپتروشیمیایران
بهبیشاز ٤٢میلیونتنرسید

گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی نشان
میدهد که با تولید چهار میلیون و  ٥٠هزار تن
محصول این صنعت در دیماه امسال ،مجموع
کل تولید کشور در  ١٠ماه نخست سال به
 42/107میلیون تن رسید.
این صنعت ارزش آفرین در دیماه امسال
بیش از چهار میلیون و پنجاه هزار تن تولید
داشته است که از این میزان یک میلیون و ٣٨٧
هزار تن به ارزش 26717/3میلیارد ریال به
فروش داخلی و یک میلیون و  680/4هزار تن
به ارزش  899/9میلیون دالر به صادرات
اختصاص یافته است .مجتمعهای ایالم ،کربن
ایران ،تبریز ،شیراز ،ارومیه ،رجال ،الله ،نوری،

زاگرس ،مهر ،پردیس ،پلیمر کرمانشاه ،جم و
آبادان به ترتیب باالترین عملکرد تولید در دی
ماه را محقق کردهاند .از مجموع تولید صنعت
پتروشیمی کشور در  ١٠ماه امسال ،سهم ٢٠
مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر بیش از
 ١٥میلیون و  ١٠٠هزار تن ١٤ ،مجتمع
پتروشیمی در منطقه عسلویه  ١٨میلیون و
 ٨٤١هزار تن و سهم  ١٩مجتمع پتروشیمی در
سایر مناطق کشور  ٨میلیون و  ١٦٥هزار تن
بوده است .از مجموع فروش داخلی در  ١٠ماهه
امسال ،سهم مجتمعهای پتروشیمی منطقه
ماهشهر  ٤میلیون و  ٩١٩هزار تن ،مجتمعهای
واقع در عسلویه بیش از  ٥میلیون و  ٩٦٨هزار

مطالعهمیدانگازیکیش
به یک شرکت ایرانی سپرده شد

بر اساس این تفاهمنامه همکاری که روز سهشنبه ( ١٩بهمنماه) با
حضورسیدنوریالینشهنازیزاده،مدیرعاملورئیسهیئتمدیرهشرکت
مهندسیوتوسعهنفتوداوودرضاربانی،رئیسهیئتمدیرهشرکتصانع
امضا شد؛ در صورت موافقت نهایی ،پس از پایان دوره سه ماه مطالعاتی
شرکت صانع ،تامین مالی بخشی از فعالیتهای فاز یک طرح ،احداث
تاسیسات ،خط لوله و چاههای دریایی در توسعه باالدستی فازهای  ۲و ۳
میدان گازی کیش به عهده این شرکت خواهد بود .همچنین با موافقت
نهاییدرخصوصاجراییشدناینتفاهمنامه،شرکتصانعموظفخواهد
بود با هزینه خود تاسیسات فرآورشی الزم به منظور شیرین سازی گاز
میدان و جدا سازی  C۲+را در منطقه گرزه اجرا کند ،گاز شیرین و سبک
خروجی از این تاسیسات جهت انتقال به شبکه سراسری گاز کشور نیز
تحویل شرکت ملی نفت ایران خواهد شد .میدان گازی کیش ،زیر جزیره
کیش (واقع در آبهای خلیج فارس) در جنوب غربی بندرلنگه تا شمال
غربی جزیره سیری ،نزدیکی جزایر هندورابی و شرق جزیره الوان قرار دارد
و پس از میدان گازی پارس جنوبی ،بزرگترین میدان گازی خلیج فارس به
شمارمیرود،هماکنونفعالیتهایطرحدرفازیکتوسعهآنجهتتولید
یک هزار میلیون فوت مکعب گاز در روز در بخشهای حفاری و احداث
خطوط لوله در جریان است.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 822

تن و مجتمعهای مستقر در سایر مناطق ٢
میلیون و  ٦٢هزار تن بوده است .در بخش
صادرات محصوالت پتروشیمی نیز سهم
مجتمعهای منطقه ماهشهر چهار میلیون و
 ٢٨١هزار تن ،مجتمعهای عسلویه  ٩میلیون و
 ٦٥٦هزار تن و مجتمعهای سایر مناطق کشور
 ٣میلیون و  ٢٣هزار تن بود .ارزیابی فروش در
دی ماه امسال نشان میدهد که پتروشیمی
زاگرس از نظر مقدار و پتروشیمی نوری از نظر
ارزش باالترین عملکرد صادراتی را به خود
اختصاص دادهاند؛ پتروشیمی نوری نیز از نظر
مقدار و ارزش ،شرکت فعال در بخش فروش
داخلی بود.

تأییدآژانسبینالمللیانرژی
بر تحقق ٩٠درصدی توافق اوپک

شبکه بلومبرگ گزارش داد :آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد در
آغاز اجرای توافق کاهش تولید ،اوپک موفق شده است به باالترین
سطح پایبندی به سقف تولید در تاریخ خود دست یابد .این مسئله در
کنار رشد غافلگیر کننده تقاضای نفت جهان ،سبب شده است حذف
عرضه مازاد نفت ،شتاب گیرد .طبق اعالم نهاد یاد شده ،کشورهای
عضو اوپک  ٩٠درصد به تعهد خود برای کاهش عرضه پایبند بودند و
عربستان تولید خود را حتی بیش از میزان مقرر در توافق ،کاهش داد.
آژانس بینالمللی انرژی همچنین اعالم کرد  ١١کشور تولیدکننده
نفت غیر عضو اوپک نیز به حدود نیمی از تعهد خود برای کاهش تولید،
پایبند بودند.
فاتحبیرول،مدیراجراییآژانسبینالمللیانرژی،گفت:بهنظرمیرسد
ازجهتپایبندی،اینیکیازموفقیتآمیزترینتوافقهایاوپکبودهاست.
این آژانس همچنین با اشاره به افزایش بیش از انتظار تقاضای نفت در سال
 ٢٠١٦میالدی ،پیش بینی کرد که در سال جاری میالدی تقاضای روزانه
نفت از یک میلیون و  ٤٠٠هزار بشکه رشد برخوردار خواهد شد.آژانس
بینالمللی انرژی اعالم کرد اگر اوپک به توافق خود پایبند بماند ،در نیمه
نخست سال جاری میالدی سطح ذخیره سازی نفت جهان روزانه ٦٠٠
هزار بشکه کاهش مییابد.

همزمان با اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیش انجام می گیرد

افزایشکمیتوکیفیتفرآوردههاینفتیپاالیشگاهآبادان
حمید شریف رازی مدیرعامل شرکت ملی
مهندسی و ساختمان نفت روز شنبه ( ٢٣بهمن) در
نشستخبریبااصحابرسانهگفتهاست:آباداننماد
صنعتیشدنایراناست،بنابراینبرایبقایایننماد
و افزایش کمیت و کیفیت پاالیشگاه آبادان طرحی
تصویب شد که در دو فاز اجرا میشود .در این طرح
یک واحد تقطیر و یک تا دو واحد دیگر با ظرفیت
 ١٥٠هزار بشکه در روز حفظ میشود و بقیه واحدها
در اجرای طرح به مرور از رده خارج خواهند شد.
مدیرعاملشرکتملیمهندسیوساختماننفتبا
بیاناینکهظرفیتکلیطرحسرانجام ٤٠هزاربشکه
در روز کاهش مییابد ،افزوده است :حجم نفت کوره
از ١٤میلیونلیترکنونیبههشتمیلیونلیتردرروز
خواهد رسید که البته بخشی از این نفت کوره هم به
عنوان خوراک واحدهای دیگر استفاده میشود.
اهم سخنان این مدیر صنعت نفت را در ادامه
میخوانیم:
هم اکنون روزانه  ١٠٠تن گوگرد تولید و
بقیهدرهوامنتشرمیشود،امابااجرایکاملطرح،
مقدار تولید گوگرد به روزانه حدود ٧٠٠تن خواهد
رسید.
با اجرای این طرح ،مقدار تولید بنزین
معمولیکههماکنون ١٣میلیونلیتردرروزاست،
 ١٦درصد افزایش مییابد ،بنزین سوپر که هم
اکنون تولید نمیشود ،به تولید سه میلیون لیتری
در روز و تولید نفت کوره از هفت میلیون و ٢٠٠
هزار لیتر کنونی ٢،برابر میشود.
حجم تولید گازوئیل در پایان اجرای طرح
هفت درصد کاهش مییابد زیرا بخشی از آن به
عنوانخوراکواحدهایجدیداستفادهخواهدشد.
مبلغکلاینپروژه ٢میلیاردو ٧٠٠میلیون
دالراستوتاکنونیکمیلیاردو ٢٠٠میلیوندالر
آن از سوی بیمه دولتی چین تایید شده است .برای
بقیه این فاینانس ،مجوزهای الزم دریافت شده
است.

برگزاریچهارمینکنگره
بینالمللیصنعتحفاریایران

درصد مشارکت طرف ایرانی و طرف چینی
هرکدام ٥٠درصد و مدت زمان اجرای هر فاز چهار
سال است که اگر در فاز دوم تامین تسهیالت زودتر
به ثمر برسد ،میتوانیم امیدوار باشیم که کل پروژه
حداکثر ظرف مدت پنج سال اجرا شود.
در فاز نخست و دوم برای حدود  ٦تا هفت
هزار نفر به طور مستقیم اشتغالزایی خواهد شد،
تالش ما بر این است که در صورت نیاز ،نیروهای
بومی را آموزش دهیم.
دانش فنی همه تجهیزات از پیش دریافت
شده است ،دانش فنی برخی تجهیزات مربوط به
دانمارک،دانشفنیتجهیزاتبنزینسازیمربوط
به فرانسه و واحد گوگرد مربوط به ایتالیاست.
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و
ساختمان نفت ایران درباره موضوع استفاده از
برخی کاالهای خارجی در پروژههای این شرکت،
قرارداد خرید ورق فوالدی از خارج را به شدت
تکذیبکرد.
اینشرکتتنهااستعالمقیمتگرفتهاست،
شرکت بسیار تمایل دارد ،تجهیزاتی را که در داخل
تولید میشود ،از سازندگان داخلی خریداری کند.
البته سازندگان داخلی هم باید به کیفیت اجناس،
قیمت و زمان تحویل تجهیزات مورد نیاز متعهد

باشند.
مبحث رعایت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست (اچاسای) در پروژههای این شرکت بسیار
حایز اهمیت است ،این شرکت همه شرکتهای
داوطلب را به طور جداگانه در زمینه اچاسای
ارزیابی ،سپس اجازه حضور در مناقصه را برای آنها
صادر میکند.
اگر شرکتی در زمینه اچاسای سابقه خوبی
نداشتهباشد،حتیاگردربقیهمواردامتیازهایالزم
را کسب کرده باشد ،بازهم صالحیت حضور در
مناقصه را نخواهد داشت.
اچ اس ای یک فرهنگ است که باید زمینه
سازی شود ،خوشبختانه این فرهنگ در
شرکتهایپاالیشیبهطورکاملجاافتادهودرکل
برایمجموعهصنعتنفتمهماست.البتهطبیعت
صنعت نفت پرمخاطره است ،اما سعی ما بر این
است که با رعایت اچاسای حوادث به حداقل
کاهشیابد.
در طرح توسعه و افزایش کیفیت پاالیشگاه
آبادان با جمعآوری بخشی از واحدهای قدیمی ،به
محیطزیستنیزتوجهشدهاست،حذفواحدهای
قدیمی سبب جمعآوری نشتیهای محیطی
خواهد شد.

نخستین پاالیشگاهشناور خاورمیانه وارد ایرانشد
نخستین کشتی فراورشی خاورمیانه ،بامداد الیه نفتی پارس جنوبی در شرکت ملی نفت اکنون در حال حرکت به سمت موقعیت عملیاتی
روز  ٢٢بهمن ماه وارد آبهای سرزمینی ایران در ایران ،در نخستین ساعات بامداد  ۲۲بهمن ماه و خود در حوزه الیه نفتی پارس جنوبی است و در
خلیج فارس شد و به سمت موقعیت خود در حوزه همزمان با سی و هشتمین سالروز پیروزی انقالب صورت مساعد بودن شرایط جوی ظرف چند روز
الیه نفتی پارس جنوبی حرکت کرد .رهام قاسمی ،اسالمی ایران وارد آبهای سرزمینی جمهوری آینده به منظور آغاز عملیات استقرار ،وارد آبهای
مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران از ورود اسالمی ایران در خلیج فارس شد .این کشتی هم این منطقه خواهد شد .پس از اتمام استقرار و
راهاندازی این کشتی فرآورشی،
نخستین شنا و ر فر ا و ر شی
به زودی قدم نهایی برای
خاورمیانه به آبهای سرزمینی
مذاکره با توتال ادامه دارد
بهرهبرداری از الیه نفتی پارس
ایران خبر داده و گفته است :این
یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس
جنوبی برداشته میشود .پیش
کشتی فراورشی با تالش
شرکتتوتالاعالمکردکهباشرکتتوتالتوافقکردهایممذاکراتبراینهایی
از این علی کاردر ،مدیرعامل
همکاران طرح توسعه الیه نفتی
کردن متن قرارداد ،کماکان و بدون هیچ وقفهای به پیش برود .البته بحثهای
شرکت ملی نفت ایران اعالم
پارس جنوبی در شرکت توسعه
سیاسی هم هست که همکاران ما در وزارت امور خارجه با جدیت از طریق
کرده بود که در اسفند ماه
پتروایران و با حمایت بیدریغ و
اتحادیه اروپا و کشورهای ٥+١آنها را دنبال میکنند .موافقتنامه اصولی طرح
امسال ،برداشت از الیه نفتی
مجدانه مدیران بخشهای
توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی ١٨ ،آبان
پارس جنوبی آغاز میشود.
مختلف صنعت نفت به ویژه طرح
ماه  ١٣٩٥میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال
فرانسه ،شرکت ملی نفت چین(سیانپیسی) و پتروپارس امضا شد.

این کنگره گردهمایی ساالنه فعاالن صنعت
باالدست نفت در کشور به شمار میرود که با حضور
هزار و  ٢٠٠نفر از مدیران و کارشناسان ارشد از
بخشهای کارفرمایی و شرکتهای خصوصی داخلی
و خارجی برگزار خواهد شد .برای برگزاری این کنگره،
 ٣٠کارگروه فنی و مدیریتی تاکنون بیش از ١٥٠
جلسه تخصصی با حضور بیش از  ٤٠٠عضو از
کارشناسان صنعت نفت کشور برگزار کردهاند که نتایج
بحث و بررسیهای آنان در جریان کنگره در قالب ٣٠
پنل ارائه میشود .همزمان با برگزاری این کنگره،
نمایشگاه جانبی با حضور شرکتهای فعال در این حوزه
برپا خواهد شد؛ هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه و معرفی
آخرین دستاوردها و فرصتهای توسعه و سرمایهگذاری
در این صنعت است .نمایندگان تعدادی از شرکتهای
خارجی فعال در صنعت باالدست نفت هم در این کنگره
حضور مییابند .عالقهمندان برای دسترسی به اطالعات
بیشتروحضوردرکنگرهمیتوانندبهپایگاهاینترنتیکنگره
به نشانی www.irandrilling.comمراجعه کنند.

قیمت خوراک ان جی ال
تحویلیبهپتروشیمیبندر
امام در آذرماه اعالم شد

قیمتخوراکانجیالتحویلی(خوراکطرحآماک)
به پتروشیمی بندر امام در آذرماه هشت میلیون و ٥٠٣
هزار و ١٧٣ریال به ازای هر تن تعیین شده است .معاونت
برنامهریزی وزارت نفت پیش از این قیمت خوراک
انجیالتحویلی(خوراکطرحآماک)بهپتروشیمیبندر
امام را برای فروردینماه ٦میلیون و ٨٧٢هزار و ٧٤٦ریال،
اردیبهشتماه هفت میلیون  ١٣٩هزار و  ١٢٦ریال،/
خردادماه هفت میلیون  ١٤٦هزار و  ٦٨ریال ،تیرماه ٦
میلیون و  ٨٤٦هزار و  ٧٨ریال ،مردادماه  ٦میلیون و ٣٢٠
هزار و  ١٩٣ریال ،شهریورماه هفت میلیون و  ١٣هزار و
 ٧٦٨ریال در هر تن اعالم کرده بود .همچنین این معاونت،
قیمت خوراک انجیال در مهرماه را هفت میلیون و٩١٦
هزار و  ٩٠٤و آبان ماه را نیز هشت میلیون و  ٢٢٦هزار و
 ٩١٦ریال عنوان کرده که در توضیح این ٢ماه آمده است،
مزید استحضار قیمتهای خوراک مهرماه و آبان ماه ابالغ
شده طی نامه شماره  ٥٢٤٨٣٧تاریخ  ١٠بهمن ماه به
قیمتهای فوق اصالح شده است .قیمتهای فوق بدون
در نظر گرفتن عوارض ،مالیات و حقوق قانونی دولت است
که باید بر اساس مقررات و دستورعملهای مالی منظور
شود.
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موزه های نفت
گزارشی از نمایشگاه عکس ساختمان مرکزی نفت
که به همت مديريت موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت برگزار شد

آسمانخراشی
در دل تاریخ
آرزو عطایی

بعدازظهر شنبه  23بهمن ماه  95هوا ابری و
گرفته است که از خیابان طالقانی وارد خیابان
حافظ میشوم تا از در اصلی ساختمان مرکزی
جدید وزارت نفت وارد ساختمان قدیم شوم؛ به
چهره عابرانی که از تقاطع این چهارراه تاریخی
عبور میکنند و سرما و نم باران سرهاشان را در
گریبان فرو برده است ،نگاه میکنم؛ به راستی این
چهارراه و این پیادهروهای مجاور در دل تاریخ
شاهد چه حوادث تلخ و شیرین سیاسی و
اقتصادی بوده است و چه مردمانی با چه رویاهای
ملی و شخصیای در سر این چهارراه نفتی کار و
زندگی کرده اند و نگران حوادث بودهاند .سفر من
به شصت سال گذشته که ایده اولیه طراحي
ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران بر سر
تقاطع فعلی حافظ  -طالقانی تهران در ذهن
عبدالعزیز فرمانفرمائیان شکل گرفت ،از تقاطع
همین چهار راه آغاز میشود ،آنجا که بلندترین
آسمان خراش ایران و حتی خاورمیانه در
مرکزیترین نقطه سیاسی تهران سر به آسمان
سائید.
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از کنار نردههای سیاهرنگ و قدیمی ساختمان
میگذرم و از در ساختمانی که به مرکزی جدید نفت
معروف است ،وارد حیاط ساختمان قدیمی نفت
میشوم ،از اینجا نمای کل ساختمان که هم اکنون
ساختمان بلندتر دیگری نیز در ضلع غربی آن احداث
شده ،پیداست ،از در شیشهای وارد ساختمان میشوی
و از مقابل آسانسورها میگذری ،راهروی سمت راست
طبقه همکف تو را به سمت نمایشگاه هدایت میکند،
عکسهایی از دل تاریخ که نماهایی از احداث اولیه
ستونهای اصلی ساختمان قدیمی و مرکزی شرکت
ملی نفت ایران ،کارگران ایرانی در حال کار احداث
ساختمان ،چاپخانه مرکزی ساختمان ،رستوران،
کتابخانه ،البی ورودی ،کارکنان در حال کار در واحد
تلفنخانهونورآراییساختماندرمناسبتهایمختلف
را پیش دید بیننده تشنه تاریخ میگذارد و چه پر رمز
و راز است عکسهایی که کارکنان صنعت نفت را در
بخشهای مختلف این ساختمان در بیش از 50سال
گذشته به تصویر میکشد و تابلوی تمام نمایی از
فرهنگ و هنر و معماری و مردم شناسی و صنعت و
فناوری است .عکسها ،اسالیدها ،نقشهها ،تمبرها و
مطبوعات،نگاتیونقشههایساختمان،خطکشبسیار
دقیق Tمورد استفاده در نقشهکشی ساختمان و
صفحات تاریخی موجود در کتبی که به معماری و
دالیلاحداثساختمانپرداخته،ازدیگراسنادموجود
در این نمایشگاه است.

ساختماننفتاولین؛آسمانخراشتهران

مدیر موزهها و مركز اسناد صنعت نفت که میزبانی
بسیاری از مدیران صنعت نفت و وزیر نفت را در
نمایشگاه به عهده دارد ،درباره ایده برگزاری نمایشگاه
میگوید« :حادثه فروریزی ساختمان پالسکو بهانه ای
شد تا اسناد موجود درباره ساختمان قدیمی شرکت
ملی نفت ایران را که به قول قدیمیها اولین آسمان
خراش تهران بوده است مورد بررسی قرار دهیم.
بعد از این که شرکت نفت از ساختمان موجود در
ضلعغربیباغملی–کهتماماتفاقاتملیشدنصنعت
نفت در آن اتفاق افتاده است -در دوران کنسرسیوم و
ساختمان فعلی معاونت كنسولي وزارت امور خارجه
جدا میشود ،ساختمان مناسبی برای خود نداشته
است و همین محل فعلی به دلیل وجود یک باشگاه
نفت  -که بعدها تخریب میشود  -از طرفی و مرکزیت
سیاسی و اجتماعی شهر که نزدیک به سفارت
کشورهای آمریکا ،فرانسه ،روسیه و انگلیس نیز بوده
است ،برای احداث ساختمان جدید انتخاب میشود.
معماراینساختمانمهندسفرمانفرمائیان،معمار
بهنامیبودهاستکهدرطراحیبرجهاوساختمانهای
بسیاری در تهران نقش داشته است و طراحی این
ساختمان را نیز با مشارکت معماران فرانسوی انجام
میدهد،شرکتپیمانکارساختمانيكشركتایرانی
بوده است و تایید مسئولین وقت هم این بوده است که
آن را با حداکثر ظرفیت ایرانی بسازند .در سال 37
مغازههای کسبه ای که در این مکان مستقر بودهاند،
خریداری میشود و در سال 39کار احداث ساختمان
جدید رفته رفته تمام میشود و کارکنان نفت که در
ساختمانهای متعددی متفرق بوده اند کم کم به این
محلمنتقلمیشوند،اماهنوزظرفیتخالیبسیاری
وجود داشته است .این ساختمان برای نفتیهای
قدیمی،تاریخکشوروتاریخمعمارینوستالژیخاصی
داردوجزءاولینساختمانهایبلندمرتبهایبودهاست
که زمانی که همه ساختمانها کوتاه بودند ،در پانزده
طبقه سربر میآورد».

مهندسبيژنزنگنه،درنخستينروزازبرپايي«نمايشگاهاسنادوعكسهايساختمانمركزي
شركت ملي نفت ،نخستين آسمان خراش ايران» از اين نمايشگاه بازديد کرد.
بهگزارشپايگاهاطالعرسانيموزههاواسنادصنعتنفتايران،دراينبازديدكهاكبرنعمتالهي،
مدير موزهها و مركز اسناد صنعت نفت ،مهندس زنگنه را همراهي مي كرد ،وزير نفت از تصاوير و
اسناديكهمراحلساختوبهرهبرداريازبنايساختمانشركتملينفتايرانوبخشهايمختلف
آن را در اواخر دهه 1330و تا اواخر دهه 1340نشان ميدهد ،بازديد کرد.
***
معاون وزير نفت در امور مهندسي ،پژوهش و فناوري نیز در بازديد از «نمايشگاه اسناد و
عكسهاي ساختمان مركزي شركت ملي نفت ،نخستين آسمان خراش ايران» از تالش مسئوالن
موزه نفت براي حفظ اين آثار قدرداني كرد .مهندس حبيب اله بيطرف كه در دومين روز از برپايي
«نمايشگاهاسنادوعكسهايساختمانمركزيشركتملينفت،نخستينآسمانخراشايران»
از اين نمايشگاه ديدن ميكرد ،در يادداشتي در دفتر يادبود نمايشگاه چنين نوشت« :زحمات
مسئوالن موزههاي نفت از نظر گردآوري و حفظ و نمايش اسناد قديمي اين ساختمان درخور
قدرشناسي است و اينجانب از اين خدمت ارزشمند تشكر و سپاسگزاري ميكنم».

ساختمانقدیمینفتازنومتولدمیشود

اکبرنعمتالهیاضافهمیکند«:بارهاتالشکردیم
تا ساختمان را ثبت کنیم ،اما با توجه به این که احداث
ساختمانها در آن زمان ،فناوری امروز را نداشته و از
نظر مقاومتی نیز مشکالتی دارد – اگر چه در آن زمان
جزو بهترینها بوده و مطابق با استانداردها احداث شده
است – و طبق بررسیهای کارشناسان و مهندسان
صنعت نفت قرار است این ساختمان تخریب شده و در
همین طرح و نما از نو ساخته شود؛ چرا که هزینههای
بازسازی آن بیش از هزینه ساخت است و طبق
بحثهایکارشناسیانجامشده،مقاومسازيآنبهبن
بسترسیدهاست.آنهاهرگزفکرنمیکردهاندکهاین
ساختمان 60سال عمر کند و بیش از ظرفیت نیز نیرو
در آن رفت و آمد کند».

پالسکواولینساختمانبلندتهراننیست

مشاورمدیرموزههاومركزمرکزاسنادصنعتنفت
که در نمایشگاه حاضر است و از بازدیدکنندگان و
مدیران به گرمی استقبال میکند ،درباره موضوع
نمایشگاه میگوید« :براساس اسناد موجود ادعا
میکنیم قدیمیترین و بلندترین ساختمان ایران
همینساختمانشرکتملینفتایرانبودهاست،چرا
که ساختمان پالسکو در سال  41احداث شده است،
اما طبق اسناد به دست آمده از جمله نقشههای
ساختمانی و خبر روزنامه اطالعات ،احداث ساختمان
شرکت نفت در سال  37آغاز شده و در سال  39به
بهرهبرداری رسیده است؛ اسناد به دست آمده و ارائه
شدهدرنمایشگاهحاصلتیمتحقیقاتیهمکارانمادر
مرکز اسناد صنعت نفت است و قابلیت برگزاری در

سطح عموم مردم را نیز دارد.
تعداد عکسها بیش از  120قطعه است که 60
مورد آن به صورت شاسی در نمایشگاه نمایش داده
شده است و باقی در فتوکلیپ نمایش داده میشود،
تمامیکتابهایموجوددرحوزهتاریخوفرهنگنفت
را مورد مطالعه قرار دادیم اما تنها در کتابی که از سوی
مهندس قباد فخیمی که قبل و بعد از انقالب عضو
هیئت مدیره نفت بوده است  -به نام سی سال نفت
ایران -به اطالعات دیگری درباره این ساختمان دست
نیافتیم و اطالعات جالبی درباره علت احداث این
ساختمان در تهران در این کتاب ارائه شده است».
حشمت اله منعم با اشاره به محدودیتهای موجود در
تردد کارکنان به ساختمان مرکزی شرکت نفت اضافه
میکند« :در حال حاضر تنها کارکنان ساختمان
مرکزی قدیم و جدید شرکت نفت میتوانند از این
نمایشگاهبازدیدکنند؛امانمایشگاهوموضوعموردارائه،
قابلیتوظرفیتبرگزاریآندرسطحکلصنعتنفت
و حتی بازدید عمومی برای مردم را نیز دارد ،چرا که در
آن صورت ما پذیرای جامعه مهندسان و معماران نیز
خواهیمبودوخودنمایشگاهیبهانهایبرایدسترسی
به اسناد بیشتر خواهد شد».
از خاطرات سر برآورده از قدمت موجود در دل
عکسها و نقشهها فاصله گرفته و به حال باز میگردم،
تصویر ثبت شده متخصص ایرانی ای که با لباسهای
آراسته ،کیف چرمی – به احتمال زیاد حامل ظرف
غذای  -خود را بر دوش دارد و با اعتماد به نفس و
پرصالبت از در ساختمان متین ،باشکوه و پرابهت نفت
وارد میشود تا روز کاری پراز اندیشه وطن را آغاز کند،
از ذهنم پاک نمیشود.
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باشگاه خبر
ر

 7/4میلیون لیتر صرفهجویی درمصرف نفت گاز
شرکت گاز استان قزوین

شرکت گاز استان لرستان

 159روستای استان لرستان ،بهمن ماه امسال و همزمان با
دهه انقالب اسالمی ،زیرپوشش گاز طبیعی قرارگرفتند .به گفته
مدیرعامل شرکت گازاستان لرستان ،برای گازرسانی به این تعداد
روستا  400کیلومتر خط تغذیه و توزیع اجرا وهشت ایستگاه
کاهش فشار نصب شده است .حشمتاله شمس خرم آبادی،
اعتبارهزینه شده برای گازرسانی به این  159روستا را  55میلیارد
ریال اعالم کرد .وی گفت :بهرهمندی هشت هزارو یکصد
خانوارروستایی استان لرستان ازگازطبیعی ،از آثار ارزشمند این

طرح است .مدیرعامل شرکت گازاستان لرستان ،همچنین
ازآغازعملیات اجرایی برای گازرسانی به  207روستای این استان
خبر داد و افزود :با تکمیل این طرح بزرگ12،هزارخانوار روستایی
دیگر به جمع بهرهمندان از گازطبیعی خواهند پیوست .به گفته
شمس خرم آبادی ،هزینه پیشبینی شده برای گازرسانی به این
روستاها بیش از 80میلیارد ریال برآورد شده است که انتظار
میرود با تامین اعتبارمورد نیاز ،عملیات اجرایی گازرسانی به این
 207روستا نیزآغاز شود.

بهرهمندی1300خانوار روستایی از گاز
شرکت گاز استان خوزستان
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مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چالوس
ازصرفهجویی 7/4میلیونلیترنفتگازدرحوزهمدیریتیخودخبر
داد.سید محمود طاهری گفت :با توجه به اجرای فاز نخست طرح
تحویل سوختبهخودروهایگازوئیل سوز(طرحپیمایش)وعرضه

 159روستا در حلقه گاز

1300خانوار روستایی از توابع شهرستانهای باوی و باغملک
استان خوزستان زیرپوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.
سرپرست شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به این که افتتاح
اینطرحهامربوطبهدربهمنماهوهمزمانبابرگزاریجشنپیروزی
انقالب است ،افزود :هفت روستا از این مجموعه به صیدون شمالی
شهرستان باغملک مربوط میشود که با اعتبار بالغ بر 44میلیارد
ریال انجام شده است .علی اکبرنکونام تصریح کرد :برای گازرسانی
به این روستاها 25کیلومترشبکه تغذیه و توزیع اجرا شده است.
وی اظهار کرد :با بهرهبرداری از این هفت طرح گازرسانی800 ،

خانوار روستایی صیدون شمالی شهرستان باغملک زیرپوشش
گازطبیعیقرارگرفت هاند.مديرمهندسيشركتگازاستانخوزستان
نیز ازافتتاح طرح گازرسانی به 6روستای شهرستان باوی خبرداد و
افزود :برای گازرسانی به این روستاها  40کیلومتر شبکه و 250
انشعاب اجرا و نصب شده است .به گفته عکرش ،با زیرپوشش
قرارگرفتن روستاهای حميدانيه ،سنيجيه ،گارگه ،كاييديه ،ام
السراجينه و كهيش 500،خانواراز گازطبیعی بهره مند شدهاند.
ویاعتبارهزینهشدهبرایگازرسانیبهاین 6روستایشهرستان
باوی را  40میلیارد ریال اعالم کرد.

بهرهبرداری از چند طرح گازرسانی و عمرانی
شرکت گاز استان اصفهان

مفرد بوشهری ،مدیرعامل
شرکت گازاستان قزوین از
بهر هبرداری وآغازعملیات
اجرایی  169طرح گازرسانی با
 655میلیاردریالاعتباردراین
استان خبر داد.
وی با بیان این که مجموعه
این طرحها مربوط به دهه فجرامسال است ،شمار
روستاهای متصل شده به شبکه سراسری گاز را44
مورد اعالم کرد و افزود  :برای گازرسانی به آنها
 328میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین اظهارکرد:
ازمجموعروستاهایمتصلشدهبهشبکهسراسری
گازکشور 13،روستابهشهرستانقزوین 28،روستا
به تاکستان وآوج و سه روستا به مناطق بوئین زهرا،
آبیک و محله اکبرآباد در شهراقبالیه مربوط
میشود.
وی درباره پروژههای آغاز شده دردهه فجر
امسال نیز اظهار کرد :این طرحها مربوط به
گازرسانی به  23روستا درمناطق مختلف استان
قزوین است که عملیات اجرایی آنها با پیش بینی
بودجه ای معادل  150میلیارد رال انجام خواهد
شد.
مدیرعاملشرکتگازاستانقزوینتصریحکرد:
گازرسانی به14روستا در مناطق آوج و بوئین زهرا،
هفت روستا از توابع قزوین ،البرزوآبیک ،همچنین
گازرسانی به دو روستا در منطقه تاکستان
درمجموعه گازرسانی به  23روستا قرار دارند که
درقالب دو پیمان اجرا خواهند شد.
بوشهری گفت :امیدواریم گازرسانی به 23
روستای استان قزوین نیز تا پایان سال آینده به
شبکه سراسری گاز متصل شوند.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین ،همچنین
ازگازرسانیبه96واحدصنعتیدرنقاطمختلفاین
استان و یک جایگاه سیانجی در بوئین زهرا خبر
داد وافزود :برای این مجموعه از طرحها نیز26 ،
میلیارد ریال هزینه شده است.
وی آغاز ساخت سه ساختمان اداری با بودجه
 137میلیارد ریال را از دیگر طرحهای شرکت گاز
استان قزوین عنوان کرد و افزود :با توجه به
استیجاری و مستهلک بودن ساختمانهای اداری
شهرهای قزوین ،بوئین زهرا ،ارداق وخاکعلی،
همچنین تکریم هرچه بیشترارباب رجوع ،ساخت
ساختمانهای اداری جدید در شهرهای مزبور در
دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گازاستان قزوین گفت :با
استقرار نظام جمهوری اسالمی ،درهمه زمینهها به
ویژهگازرسانیبهشهرهاوروستاهایکشورانقالبی
عظیم رخ داده است؛ به گونهای که میزان گازرسانی
در قبل و پس از انقالب ،قابل مقایسه نیست.
وی گفت :هم اکنون97درصدخانوارهای شهری
و 68درصد خانوارهای روستایی زیرپوشش
گازطبیعی قرار دارند که این رقم ،قبل از انقالب
اسالمی ،حدود یک درصد بوده است.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چالوس

اجرای  169طرح
با  655میلیارد ریال اعتبار

منطقهای این فرآورده نفتی ،مصرف نفت گاز منطقه چالوس در10
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6درصد کاهش نشان
میدهد.وی معادل ریالی این کاهش 6درصدی در مصرف نفت گاز
را  80میلیارد ریال (هشت میلیارد تومان) اعالم کرد.مدیرشرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چالوس به وضع جایگاههای
عرضهسوخت(بنزینونفتگاز)اینمنطقهپرداختوافزود:باتوجه
بهاجرایطرحدرجهبندیمجاریعرضهسوختمایع(بنزینونفت
گاز)درنیمهدومامسال،نزدیکبه 85درصدجایگاههایاینمنطقه
ممتاز شناخته شدند .طاهری با اشاره به فعالیت 53جایگاه سوخت
در غرب استان مازندران اظهار کرد :از مجموع این تعداد جایگاه فعال
در منطقه چالوس 42باب موفق به دریافت نشان ممتازی شدند .به
گفتهوی،چهاربابجایگاهنیزرتبهیکوبقیهنیزدیگررتبهها(درجه
دو و ) ...را کسب کردند.
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در گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی ،چند پروژه گازرسانی
و عمرانی دراستان اصفهان بهرهبرداری و آغاز شد.
در این ایام شعله گاز در روستای دستجرد اردستان روشن شد
وشمار روستاهای زیرپوشش این شهرستان را به 154مورد از166
روستا افزایش داد .به گفته معاون بهرهبرداری شرکت گاز استان
اصفهان ،با گازرساتی به روستای دستجرد اردستان که برای آن 9
میلیارد و 500میلیون ریال هزینه شده است 20،خانوار زیرپوشش
گازطبیعی قرار گرفتهاند .آغاز عملیات احداث ساختمان اداری و
امداد نوش آباد ،همچنین توسعه و تجهیز ساختمان اداری ،اداره گاز
آران وبیدگل ،از دیگر طرحهای حوزه گازرسانی استان اصفهان به

شمار میآید که در بهمن ماه امسال کلید خورد.
ساختمان اداری شهرنوش آباد که از توابع شهرستان آران
وبیدگلکاشاناست،باصرف 9میلیاردریالودرمساحت 270هزار
متر مربع زیر بنا احداث خواهد شد .به گفته سیدابراهیمی ،رئیس
اداره گازشهرستان آران وبیدگل ،اداره گاز نوش آباد هم اکنون در
ساختمان استیجاری مستقر است و به چهار هزار مشترک خدمات
دهی میکند .وی درباره پروژه توسعه و تجهیز ساختمان اداره گاز
شهرستان آران وبیدگل گفت :این پروژه با اعتباری بالغ بر هفت
میلیارد ریال انجام شده و مساحت ساختمان اداری مزبور به 420
متر مربع زیربنا توسعه یافته است.

اعطای تندیس سیمین صنعت سبز کشور به یک پاالیشگاه گاز
شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

محمد حسین نوروزی با بیان این که بهمن ماه امسال
هیجدهمیندورهاینهمایشبهمیزبانیپژوهشکدهمحیطزیست
و توسعه پایدار در تهران برگزارشد ،تصریح کرد :شرکت پاالیش گاز
سرخون و قشم بنابر ارزیابیهای کمیته انتخاب صنعت و خدمات
سبز،موفقبهدریافتتندیسسیمینصنعتسبزشد.ویتصریح
کرد :در این ارزیابیها پاالیشگاه گاز سرخون و قشم ،مطابق با اهداف
سازمانحفاظتمحیطزیستوبراساسآییننامهمصوبهکشوری
منتخب وموفق به دریافت این تندیس شده است.

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در هیجدهمین همایش
ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز تندیس سیمین صنعت
سبز دریافت کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم گفت :همایش
ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز با هدف ترویج و توسعه
فرهنگ محیط زیست ،پیشبرد اهداف و برنامهها در این بخش
به منظور ترغیب و ارتقای فعالیتهای زیست محیطی صنایع،
سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور برگزار میشود.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آوایارکسترسمفونیکتهران
درپایتختانرژیکشور

نشتیابی 7100کیلومتر خط لوله گاز
شرکت گاز استان بوشهر

از ابتدای امسال بیش از هفت هزار و  100کیلومتر از
خطوط گازرسانی استان بوشهر بازرسی و نشتیابی شده
است.
رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بوشهر با مهم
برشمردن بازرسی مستمر خطوط و تاسیسات گازرسانی
تصریحکرد:خطوطگازرسانیشهریوروستاهاییایناستان
مطابق با برنامه زمانبندی بازرسی و نشتیابی شده است.
فرشید بشیری از تستهای مخرب و غیرمخرب،
هیدرواستاتیک ،همچنین نیوماتیک و تستهای پوشش
پروژهها خبر داد وافزود :مجموعه این اقدامها با هدف اطمینان
از رعایت استانداردها ،استفاده ایمن از گازطبیعی ،پیشگیری
از بروزسوانح احتمالی ،همچنین جلوگیری از ایجاد نشتی و

اتالف سـرمایههای ملی انجام میشود.وی با مهم برشمردن
شتاب بخشی به فرآیند عملیات بازرسی خطوط گازرسانی،
افزود :یکی از اقدامهای قابل توجه دراین زمینه باتوجه به
حجم باالی پروژههای اجرا شده و در دست اجرا ،کاهش زمان
نشت یابی خطوط گازرسانی است .به گفته بشیری ،عالوه
برافزایش سرعت دراین بخش ،از همه ظرفیتها به
منظورانجام عملیاتی دقیق و باکیفیت بهره گرفته میشود .
رئیسبازرسیفنیشرکتگازاستانبوشهرهمچنینبازرسی
سرزده از طرحهای در دست اجرا را از دیگر اقدامهای مهم در
جهت ایمنسازی شبکههای گازرسانی استان برشمرد و
افزود :امسال  178مورد بازرسی سرزده از پروژههای
گازرسانی انجام شده است.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود

تخصیص 105میلیارد ریال اعتبار بالعوض
به جایگاههای سی ان جی
مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهشاهرودگفت:
درسهسالگذشتهیکصدوپنجمیلیاردریالاعتباربالعوضازسوی
اینمنطقهبهبخشسیانجیاستانسمناناختصاصیافتهاست.
سبحانرجبپوربااشارهبهاینکهاینمیزانسرمایهگذاریبالعوض
باهدف افزایش تعداد و ظرفیت جایگاههای سی ان جی در استان
انجام شده است ،افزود :درسه سال اخیر فعالیت دولت تدبیر و امید،
پنج باب جایگاه سی ان جی جدید وافزایش ظرفیت درچهار
مرکزعرضه سوخت پاک ایجاد شده است.وی اظهار کرد :هم اکنون
 30درصد ازسوخت خودروهای استان سمنان به سی ان جی

اختصاص یافته که عالوه بر کاهش هزینه خرید سوخت از طرف
مردم ،صرفهجویی قابل توجهی نیز درخروج ارز به منظور واردات
بنزیندرپیداشتهاست.مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
منطقه شاهرود تصریح کرد :این منطقه با بهرهگیری از  ۴۱باب
جایگاه عرضه سی ان جی در استان سمنان ،روزانه سیصد هزار
کیلوگرم سوخت پاک به خودروهای گازسوزعرضه میکند.
به گفته سبحانی ،هم اکنون ۷۵درصد جایگاههای سی ان جی
استان سمنان گواهینامه استاندارد دریافت کرده اند و بقیه نیز در
حال بروز رسانی و رفع نقص هستند.

صرفهجويي 2440ميلياردریالیبانظامپیشنهادها
شركت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاري

مديرعامل شركت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاري گفت :با ارائه
 ١٠پيشنهاد برترفني و عملياتي از ابتداي سال جاري تا كنون بيش
از 2440ميليارد ريال سود و صرفه اقتصادي در این شرکت محقق
شده است.ابراهيم پيرامون با تاکید بر کارآمد بودن نظام پيشنهادها
افزود :این نظام ارزشی که یکی از نظامهای ارزشی در جهت گره
گشایی سازمانها به شمار میآید ،در شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز آغاجاري بیش از  15سال سابقه فعالیت دارد و با بهرهگیری از
ظرفیتهاینیروهایمتخصصخودتوانستهاستدرجهتتحقق

اقتصادمقاومتیگامهایبزرگیبردارد.پيرامونگفت:انتقالگازهاي
فشار پائين و فشار متوسط كارخانه گاز وگازمايع 1000به
كارخانههاي  200و  300آغاجاري با بيش از يك ميليارد و 200
ميليون ريال صرفه اقتصادي ،همچنین اصالحيه اتصال خط نفت
خروجي مخزن گاز زدا به نفت خروجي مخزن بهرهبرداري شماره
 2با 992ميليارد ريال صرفه اقتصادي از جمله طرحهای ارائه شده
در چارچوب نظام پیشنهادها بودهاند که صرفه اقتصادی در پی
داشتهاند.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد
روحانیبراینخستینباردرپایتختانرژیایرانروی
صحنهرفت.
رئیسروابطعمومیوامورفرهنگیمنطقهویژه
اقتصادی انرژی پارس با بیان این که فعالیتهای
فرهنگی-هنریباتوجهبهرهنمودهایمقاممعظم
رهبری ،سیاستهای دولت تدبیر و امید ،همچنین
نگاه ویژه وزیر نفت و راهبردهای طراحیشده از
سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،از
اولویتهای مهم این سازمان است ،افزود :در تعقیب
این سیاستها تورکنسرت ارکستر سمفونیک
تهران،بهمنماهامسالهمزمانباگرامیداشتدهه
فجر ،با پنج اجرا در استانهای بوشهر وخوزستان
روی صحنه رفت .ایوب بنوی تصریح کرد :عسلويه،
بوشهر ،اهواز ومنطقه آزاد اروند ،شهرهایی هستند
کهارکسترسمفونیکتهراندرآنهااجراداشتهاست.
به گفته وی ،این ارکستر با همکاری منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس به رهبری شهرداد روحانی در
سالنهمایشهایخلیجفارسعسلویهرویصحنه
رفت و با اجرای  10قطعه موسیقی ملی ،مذهبی،
حماسی مورد استقبال کارکنان پتروشیمیها،
شرکتهایمستقردرمنطقهویژهقرارگرفت.خليج
هميشهفارس،فريادتهي،سرزميندالوران،آواهاي
مجار،ويليامتل،كالمشمشير،ماسيني،همچنین،
خاك مهر آيين ،خوشه چين و وطنم ،قطعاتی است
که اركستر سمفونیک تهران باحدود100نوازنده آنه
رابرایعالقهمنداناجراکرد.شهردادروحانی،رهبر
ارکسترسمفونیک تهران ضمن قدردانی ازمديران
صنعت نفت در منطقه ويژه پارس اظهارکرد :از این
که این برنامه را در عسلویه و درکنار مردم آن اجرا
کردهایم،خوشحالموامیدوارماینروندتداومداشته
باشد .وی با بیان این که ايجاد ارتباط مخاطبان با
اجراها به دلیل ساختار موسيقي اركستر سمفوني
بسیارجالب توجه بود ،تصریح کرد :این نکته نظر ما
را به این مهم جلب كرد که در اين منطقه صنعتي به
مضامين فرهنگي  -هنري نیز توجه جدي ميشود.
ارکستر سمفونیک تهران با  80سال قدمت،
بزرگترین و قدیمیترین ارکستر سمفونیک کشور
است .این ارکستر در سال  1312به وسیله
غالمحسینمینباشیانوبانام«ارکستربلدیه»آغاز
به فعالیت کرد وتا این سال رهبران متعددی را در
دوران مختلف تجربه کرده است .رهبری ارکستر
سمفونیکتهراندرسال 1395بهشهردادروحانی،
پر افتخارترین ایرانی در موسیقی کالسیک جهان
سپردهشد.
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باشگاه خبر
تحویل سوخت به شناورها با سامانه تجارت آسان

کاهش  68درصدی قاچاق
فرآوردههاینفتی

منطقه پنج انتقال گاز ایران
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بیان این که وجود کسری غیرمتعارف بنزین درمجاری عرضه
سوخت ،یکی ازمشکالت مشترک درمیان مناطق پخش است،
افزود:به منظورحفظ این سرمایه ارزشمند ملی و پیشگیری
ازبروزخسارت متصدیان جایگاههای سوخت ،کسری غیرمتعارف
بنزین جایگاههای منطقه با توجه به برخی اقدام ها  ،دردیماه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  40درصد کاهش را نشان
میدهد .وی ازاستقرار 48ساعته گروههای متعدد عملیاتی
دربرخی مجاری عرضه خبرداد و افزود :تشکیل جلسات
وکارگروههای کارشناسی ،برگزاری نشستهای هم اندیشی با
جایگاهداران ،نظارت مستمر برتانک و ملحقات نفتکشها ازجمله
اقدامهای موثر درکاهش کسری غیرمتعارف بنزین است.

بازسازی اسکرابرهای تقویت فشار گاز صفا شهر

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

به گفته مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتیمنطقهکردستان،فرآوردههاینفتیمکشوفه
در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 68
درصد کاهش داشته است.
فریدون یاسینی درهشتمین نشست کارگروه
مبارزهباقاچاقکاالوارزاستانکردستان،اظهارکرد:
دراین بازه زمانی 214هزار و 557لیتر نفت گاز و40
هزار لیتر نفت سفید قاچاق ،کشف و با انجام
آزمایشهای کیفی وتخلیه در انبارهای منطقه ،به
مجاری رسمی توزیع ،برگشت شده است.
ویبابیاناینکهتیمهایبازرسی،کنترلعرضه
سوخت درمجاری عرضه ،خودروهای سنگین
وسبک ،همچنین مسیرهای حمل سوخت را به
عهده دارند ،تصریح کرد :با توجه به فعالیت این
گروههای بازرسی ،سهمیه سوخت بیش از34
هزارمصرف کننده عمده و جزء بازبینی شده است.
مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقه
کردستانافزود:اینگروههایبازرسی،میزاندقیق
سوخت مورد نیازمصرف کنندگان عمده وجزء را
تعیین میکنند .مدیرشرکت پخش فرآوردههای
نفتی منطقه کردستان با بیان این که با انجام
اقدامهای پیشگیرانه ،امکان هرگونه دستکاری
تلمبههایمجاریعرضهبهصفررسیدهاست،افزود:
ت گاز و کسری
فروش واقعی جایگاههای عرضه نف 
غیرمجاز مجاری عرضه استان پیوسته کنترل
میشود .وی ،دریافت تعهد از پیمانکاران حمل
سوخت با هدف انتقال سالم و کامل سوخت ،توقیف
خودروهای دارای باک اضافه و غیراستاندارد ازسوی
مراجع انتظامی ،همچنین پیگیری و بررسی
خودروهای ورودی به بازارچه مرزی «باشماق»
مریوان به وسیله بازرسان شرکت مالی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه کردستان را با هدف
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق نفت گاز،
ازجملهاقدامهایپیشگیرانهقاچاقسوختدربخش
حمل و نقل جاده ای عنوان کرد .میرزایی ،دبیر
کمیسیونمبارزهباقاچاقکاالوارزاستانکردستان،
نیزضمن تشکر از اقدامها و برنامهریزیهای شرکت
ملیپخشمنطقهکردستانبرایپیشگیریومبارزه
با عرضه خارج از شبکه فرآوردههای نفتی افزود:
تعامل ادارهها وسازمانهای عضو کمیسیون ،الزمه
مبارزه با قاچاق است در سایه تالشهای انجام شده
و هماهنگی اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال
وارزاستان کردستان ،پدیده قاچاق در این استان
درمقایسهباسنواتگذشتهبهحداقلممکنرسیده
است.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه کردستان

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهچابهارگفت:
تحویل سوخت به شناورهای دریایی نفت گازسوز از طریق ثبت
درسامانه تجارت آسان امکانپذیر است.
مهدی عاطفی با بیان این که فروش سوخت درحوزه دریایی
با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه از اهمیت باالیی
برخورداراست ،تصریح کرد :با توجه به این مهم ،ازاین پس فروش
سوخت به شناورهای دریایی و لنجهایی نفت گازسوز تنها به
صورت ثبت کاربرد در سامانه تجارت آسان امکانپذیراست.
وی اظهارکرد :این رویه جدید فروش سوخت به شناورهای
دریایی از نیمه دوم بهمن ماه امسال در مناطق دریایی استان
سیستان وبلوچستان مانند منطقه چابهار ،کنارک عملیاتی شده
است .عاطفی افزود :تخصیص سوخت به کلیه قایقهای نفت
گازسوز نیز همانند شناورها ،از طریق سامانه جامع دریایی انجام
میشود .به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه چابهار ،به منظور توجیه این شیوه تحویل سوخت به
شناورهای دریایی ،نشستهای آموزشی برگزارشده است تا رویه
جدید به بهترین نحو ممکن انجام شود .عاطفی همچنین از
کاهش  40درصدی کسری غیر متعارف بنزین در جایگاههای
سوخت حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه چابهار خبر داد.
مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار با
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در فرآیند تعمیر و بازسازی اسکرابرهای چهار واحد
تاسیسات تقویت فشار گاز صفا شهر اصفهان،
سایکلوتیوبهای موجود در این اسکرابرها با هدف افزایش
راندمان انتقال گاز تعویض شد.
سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران گفت:
به منظور افزایش راندمان فیلتراسیون گاز ورودی به کمپر
سورهای تقویت فشار گاز و جلوگیری از صدمات احتمالی
به آن ،تعمیر و بازسازی چهار اسکرابر تاسیسات تقویت
فشار گاز صفاشهر در دستور کار قرار گرفت .ولیاله فرخی
افزود :آماده سازی ،نصب ،تنظیم و جوشکاری  255تیوب
داخل اسکرابرها مجموعه عملیات انجام شده در فرآیند
تعمیر و بازسازی اسکرابرهای یاد شده است.

وی تصریح کرد :این اسکرابرها با ظرفیتی نزدیک به 30
میلیون متر مکعب در روز ،جداسازی ذرات و مایعات از گاز
طبیعی را به عهده دارند.
سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درباره
جزییات این عملیات اظهار کرد :در این عملیات برای هر
اسکرابر پنج نفر به مدت هفت روز (به طور میانگین) فعال
بودهاند .فرخی با بیان این که بازسازی یک اسکرابر در
کارگاه نوسازی دستگاهها و تاسیسات تعمیرات اساسی
منطقه انجام شده است ،افزود :بازسازی سه اسکرابر دیگر
به وسیله بخش خصوصی انجام شده است .مجتمع
تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر ،روی خط چهارم و
هشتم سراسری انتقال گاز کشور قرار دارد.

ايمن سازي بخشي از خط لوله نفت شهر -پايطاق
مديرشركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب گفت:
بخشي ازخط لوله انتقال نفت خام ،حد فاصل نفت شهر-
پايطاق در بستر رودخانه تنگاب ،ایمن سازی شد.
حقیقیان هدف ازانجام اين عمليات را ايمنسازی و افزایش
پايداري انتقال نفت خام از این خط لوله  8اينچ عنوان کرد.
وي افزود :با توجه به بارندگيهاي سال گذشته و بروز
سيالبهاي متعدد درمحدوده رودخانه تنگاب ،بستر این
رودخانه به طورکامل دچار آب بردگي شد؛ به نحوي كه لوله
انتقال نفت ،باالتر ازبستر رودخانه قرار گرفت.
مديرشركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب
تصریح کرد :بررسیها و بازدیدهای انجام شده ازمنطقه یاد شده

واحتمال بروزسيالبهاي بيشتر در رودخانه تنگاب ،همچنین
افزایش احتمال شكستگي لوله انتقال نفت خام فعال دربستر
این روخانه ،موجب شد تعویض این خط لوله دربستر رودخانه
تنگاب دردستور واولویت کاری این منطقه قرار گیرد.
رئيس مهندسي تعميرات خط منطقه غرب نیزدراين
خصوص گفت :عملیات ایمن سازی خط لوله انتقال نفت خام،
نفت شهر -پايطاق در بستر رودخانه تنگاب باهماهنگي
مهندسي خطوط لوله ستاد و در مسیری به طول  46مترازخط
لوله یاد شده انجام شد.بهزاد خدادوست گفت :جوشكاري،
راديوگرافي ،پوشش وتست هيدرواستاتيك ،مجموعه عملیاتی
است که جهت ایمن سازی این خط لوله انجام شده است.

برگزاری كارگاه آموزشي ارزيابي جامع آبهاي ايران

شرکت نفت خزر

كارگاه آموزشي ارزيابي جامع آبهاي ايران با حضوركارشناسان
اداره ژئوفيزيك شركت نفت خزر و سازمانها و موسسات پژوهشی،
دردانشگاهمازندرانبرگزارشد .اينكارگاهآموزشيبههمتدانشكده
علوم دريايي دانشگاه مازندران وهمكاري دانشگاههامبورگ آلمان
در زمينه بررسي ژئوفيزيك دريايي ،اقيانوس شناسي ،هواشناسي و
محيط زيست برگزارشد .دراين كارگاه آموزشی که با حضور
نمايندگانیازسازمانهاوموسساتپژوهشيداخليمانندادارهبنادر
ودريانوردي،وزارتنيرو،شركتنفتخزر،سازمانهواشناسي،مركز
مطالعاتدرياييخزر ،سازمانزمين شناسيومحيطزيستبرگزار
شد و در آن توسعه همكاريهاي علمي بينالمللي ،ارائه مسائل
پژوهشيوبهرهبرداريازظرفيتهايموجودبهمنظورارتقایدانش
فنيدرزمينههايمختلفهمكاري،موردبحثوبررسيقرارگرفت.
چالشهاي موجود در زمينه اجراي پروژههاي ژئوفيزيكي مانند
بسترشناسيولرزهنگاريباقدرتتفكيكباالازجملهموضوعهایی

مجتمعگازپارسجنوبي

کاهش مشعل سوزي
دستاوردی مهم در پارس
جنوبی

بود که كارشناسان شركت نفت خزردراين كارگاه آموزشي ارائه
وضمن ارزيابي توانمنديها و تجهيزات شركتهاي صاحب دانش
در اين حوزه درباره آن با كارشناسان دیگر سازمانها بحث و تبادل
نظرکردند.

کامپوزیت30مقطعخوردگیدرخطانتقالفرآورده
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان

 30مقطع ازخط لوله 14اینچ فرآورده نفتی تنگ فنی  -شهید
قلندری(پل باباحسین) با هدف تقویت مقاطع اولویت دار خوردگی،
کامپوزیت شد .رئیس واحد مهندسی نگهداری وتعمیرات خط
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت :این
عملیاتبهدنبالانجامتستمیدانیجنسکامپوزیتوفشارپذیری
آن ،شناسایی ،حفاری و خاکبرداری طرفین مقاطع با رعایت همه
نکات فنی و ایمنی ،انجام شده است .سعیدمیر ،ضخامت کامپوزیت
استفادهشدهدرعملیاتاخیررا10میلیمتراعالمواظهارکرد:بااجرای
این عملیات 380،متر از خط لوله 14اینچ فرآورده نفتی تنگ فنی
– پل باباحسین تقویت شده است .وی افزود :حدود یک و نیم متر

ازمحلتماسخط 20اینچمربوطبهرلیفهاینفتخاممرکزانتقال
نفت شهدای تنگ فنی نیزبه دلیل خوردگی خط ،کامپوزیت شده
است .رئیس واحد مهندسی نگهداری وتعمیرات خط شرکت
خطوطلولهومخابراتنفتمنطقهلرستان،همچنینبهکامپوزیت
کردن چهارمترازخط لوله10اینچ خروجی مرکز انتقال نفت شهید
قلندری(پل باباحسین) به دلیل خوردگی و وجود دو وصله قدیمی
اشاره وتصریح کرد :کامپوزیت این خط لوله انتقال به منظور
جلوگیری ازرشد خوردگی و افزایش استحکام خطوط ،همچنین
تداوم انتقال فرآوردههای نفتی درکمترین زمان ممکن و حداقل
هزینه انجام شده است.

صادرات 102میلیون لیتر نفت گاز به کردستان عراق

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب

مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب
گفت :ازابتدای امسال تا پایان دیماه  102میلیون لیتر نفت گاز
از مرز تمرچین پیرانشهر به کردستان عراق صادر شده است.
محمد صادقی با بیان این که صادرات نفت گاز به اقليم
كردستان عراق ،يكي از نمودهاي واقعي تحقق عملي اقتصاد
مقاومتي به شمار میآید ،تصریح کرد :این مقدار نفت گاز از
طریق طرح فروش سوخت به مرزنشینان با همکاری
دستگاههای ذیربط به کردستان عراق صادر شده است.
به گفته وی ،از محل فروش نفت گاز در قالب طرح مزبور
در  10ماه امسال بیش از یکهزار میلیارد ریال درآمد کسب و

به خزانه دولت واریز شده است.
صادقی درباره مصرف فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب
در 10ماه امسال نیز گفت :در این بازه زمانی  797مییلون لیتر
انواع فرآورده نفتی مصرف شده که سهم بنزین در این میان به
 3/3درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 264
میلیون لیتر است.
مدیرشرکت ملی فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب نفت
گاز مصرفی  10ماه امسال را  294میلیون لیتر ،نفت سفید را
 198و نفت کوره را نیز 41میلیون لیتر عنوان کرد.
وی تصریح کرد :نفت گازمصرفی دراین بازه زمانی درمقایسه
با 10ماه سال گذشته نزدیک به پنج درصد کاهش داشته است.
صادقی اجرای طرح پیمایش ،توقف طرح فروش باک پر در
مرز تمرچین و تبدیل سوخت مصرف کنندگان را از دالیل مهم
درکاهش مصرف نفت گاز برشمرد.
به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
میاندوآب ،گسترش بهر مندی خانوارها از گازطبیعی و اجراي
طرح بازنگری کاالبرگ ،دالیل کاهش مصرف نفت سفید بوده
است.
صادقی همچنین مصرف سی ان جی منطقه میاندوآب را
در  10ماه امسال 430 ،هزار متر مکعب اعالم کرد.

رئيس امور بهداشت ،ايمني و محيط زيست
مجتمع گاز پارس جنوبي گفت :کاهش مشعل
سوزی ،از مهمترين دستاوردهاي مجتمع گازي
پارس جنوبي در برداشت پايدار از منابع گاز
است.
عليرضانجوميدرحاشي هبازديدكارشناسان
ژاپني از پااليشگاههاي مجتمع گازي پارس
جنو بي ا ظها ر کر د  :مشعل سو ز ی
درپااليشگاههاي اول تا پنجم مجتمع با اجراي
اقدامهایاصالحياز 2900ميليونمترمكعبدر
سال 1387به چهار صد و 16ميليون مترمكعب
در سال  1394کاهش یافته است.
وی تصریح کرد :مشعل سوزي ،يكي از
شاخصهاي راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی
برای پايش نرخ گازهاي ارسالي به فلر است و با
شاخصهايجهانيمقایسهمیشود.
نجومیگفت:ازبدوبهرهبرداریازمنابعگازی
منطقه،كاهشآثارمنفيبرمحيطزيستدركنار
دیگر فعاليتها مورد توجه قرار گرفته و
شناسايي حوزههاي تاثير پذير از شرايط
عملياتي،پايشمداوممناطقآسيبپذيروارائه
راهكارهاي كنترلي برای كاهش اثرات منفي ،از
پيشگام بودن اين شركت درحوزه توليد پايدار
حکایت دارد.
وی با اشاره به برنامههاي مجتمع درصيانت
از عرصههاي طبيعي و احترام به تعهدات ملي و
بينالمللي دراجراي الزامهای زیست محیطی
اظهارکرد:كاهشمشعلسوزي،بهبودواحدهاي
بازيابيگوگرد،كاهشانتشارگازهايگلخانهاي،
حذف چالههاي سوزان در پااليشگاههاي سوم
تا پنجم و برنامهريزي به منظور حذف مشعل
سوزی در پااليشگاه اول ،مجموعه اقدامهای
انجام شده در این زمینه است.
وی بهبود عملكرد سيستمهاي تصفيه
فاضالب ،مديريت بهين ه پسماندهاي صنعتي،
ارتقاي سطح آموزش و فرهنگ محيط زيستي
و افزايش سطح فضاي سبز را از دیگر برنامههاي
مهم مجتمع گاز پارس جنوبي درحوزه محیط
زیست عنوان کرد.
رئيس بهداشت ،ايمني و محيط زيست
مجتمع گاز پارس جنوبي با بیان این که بهبود
واحدهاي بازيابي گوگرد ،از ديگر اهداف زيست
محیطیمجتمعگازپارسجنوبیاست،تصریح
کرد :این مهم ازآن جهت که به كاهش انتشار
اكسيدهاي گوگرد به محيط منجر میشود ،از
درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
وی همچنین با بیان این که انتشار گازهاي
گلخانه اي ،یکی دیگر از شاخصهای راهبردی
تعريف شده درمجتمع گاز پارس جنوبی است،
تصریح کرد :در این حوزه که با بهبود بخشی به
هواي محيط ارتباط دارد ،پروژههايی در جهت
كاهش گازهاي گلخانهاي تعريف شده که در
دست اجراست.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 822

37

معرفت

پیامبرانی که کمتر شناختیم

ذوالکفل،پیامبری ازنسلابراهیم

(ع)

صفحهای برای
گسترش و
ترویج فرهنگ،
آداب و اندیشه
دینی
تهیه و تنظیم:
ستاد اقامه نماز
وزارت نفت

«ذوالکفل» نام یکی از انبیای بنی اسرائیل
از ذریه حضرت ابراهیم علیه السالم است؛ نام
او دو بار در قرآن کریم آمده است .بعضی
گویند او الیاس است و برخی گویند زکریاست
و گروهی گفته اند یوشع است و پاره ای
گویند حزقیل است و جمعی گفتهاند یونس
بن متی است ،اما بیشتر بر آنند که او خود
پیامبر بوده است و صاحب کتاب معالم
التنزیل که او را از آن جهت «ذوالکفل»
نامیدهاند که کفالت هفتاد پیامبر را کرده
است.
بعضی دیگر پیرامون نام آن حضرت
گفتهاند :از آن روی او را ذوالکفل نامیدهاند
که او نذر کرد روزی صد رکعت نماز بخواند و
به نذر خود عمل کند.

ذوالکفل در قرآن کریم

نام ذوالکفل نیز در دو سوره از سورههاى
قرآن کریم ذکر شده است؛ یکى در سوره انبیا
آیه  85و دیگرى سوره ص آیه .48
خداوند در سوره انبیا میفرماید :و
اسماعیل و ادریس و ذو الکفل را [یاد کن] که
همه از صابران بودند.
در علت نامگذارى او به این نام با توجه به
اینکه «کفل» (بر وزن فکر) هم به معناى
نصیب و هم به معنى کفالت و عهدهدارى
آمده است ،احتماالت متعددى دادهاند ،بعضى
گفتهاند چون خداوند نصیب وافرى از ثواب و
رحمتش در برابر اعمال و عبادات فراوانى که
انجام مىداد به او مرحمت فرمود ذوالکفل
نامیده شد (یعنى صاحب بهره وافى) و بعضى
گفته اند چون تعهد کرده بود شبها را به
عبادت برخیزد و روزها روزه بدارد ،و هنگام
قضاوت هرگز خشم نگیرد و تا آخر به وعده
خود وفا کرد »،ذوالکفل» نامیده شد .بعضى
نیز معتقدند که ذوالکفل لقب « الیاس» است،
همانگونه که « اسرائیل» لقب « یعقوب» ،و «
مسیح» لقب « عیسى» ،و « ذا النون» لقب «

آدابدینی

وضو
شرط
صحت
نماز
38

یونس» است .همچنین در سوره ص درباره
این پیامبر خداوند میفرماید :و یاد کن
اسماعیل و یسع و ذو الکفل را [که] همه از
نیکان بودند (ص.)48 ،
بعضى معتقدند که او از پیامبران بنى
اسرائیل است ،وى را فرزند ایوب مى دانند که
اسم اصلیش» بشر» یا» بشیر» یا» شرف» بوده
است و بعضى او را همان» حزقیل» مى دانند
که ذا الکفل به عنوان لقب او انتخاب شده
است.

ذوالکفل در روایات

در کتاب بحار االنوار روایتى از رسول خدا
(ص) در این رابطه چنین نقل کرده است:
چون عمر حضرت یسع (ع) به پایان
رسید ،در صدد بر آمد کسى را به جانشینى
خود منصوب دارد ،از این رو مردم را جمع
کرد و گفت :هر یک از شما که تعهد کند سه
کار را انجام دهد من او را جانشین خود

وضو ،از جملة عبادات به شمار میرود و
نیزشرطصحتنمازوبعضیاموردیگراست.
وضو در روایات ،باعث صحت ،طول عمر و
نورانیت باطن معرفی شده است.
فلسفة وضو هم مثل سایر عبادات ،باالتر
از فواید مادی و نتایج جسمانی است؛ بلكه
فایدة آن ،معنوی و روحانی و برای قرب به
مبدأ است .حدیث نبویصلیاهللعلیهوآله
ُور َعلَی ن ُور؛
ُور َو اَل ْ ُوضُ وُء َعلَی ال ْ ُوضُ ؤ ِء ن ٌ
«اَل ْ ُوضُ وُء ن ٌ
وضو نور است و وضو [گرفتن] با [داشتن]
وضو ،نوری اضافه بر نوری دیگر است ».نیز
اشاره به همین معنا دارد.
مراد از نور در فایدة وضو ،صفای قلب،
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گردانم .روزها را روزه بدارد ،شبها را بیدار
باشد و خشم نکند.
جوانى که نامش عوید یابن ادریم بود و در
نظر مردم خوار مى آمد ،برخاست و گفت :من
این تعهد را مى پذیرم .یسع آن جوان را باز
گرداند و روز دیگر همان سخن را تکرار کرد
و همان جوان برخاست و تعهد را پذیرفت و
یسع او را به جانشینى خود منصوب داشت تا
این که از دنیا رفت و خداى تعالى آن جوان
را که همان ذوالکفل بود به نبوت برگزید.
شیطان که از ماجرا مطلع شد ،در صدد بر
آمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را بر
خالف تعهدى که کرده بود به خشم وادارد،
از این رو به پیروانش گفت :کیست که این
مأموریت را انجام دهد؟ یکى از آنها که
نامش ابیض بود گفت :من این کار را انجام
مى دهم .شیطان به او گفت :نزدش برو ،شاید
خشمگینش کنى.
ذوالکفل شبها نمى خوابید و شب زنده

حصول قرب و چراغی است كه مؤمن را از
ظلمات ماهیات و مادیات نجات میدهد و
برای رسیدن به معنویات و ورود به ساحت
قدس حضرت احدیت رهبری میكند .وضو
افزونبرفوایدروحی،روانی،معنویوحقیقی،
حاوی فواید جسمانی ،مادی ،طبیعی و
بهداشتی زیادی است .در ذیل به بعضی از
حکمتها و فوائد مادی و معنوی وضو اشاره
میشود:
 .1یكی از شرایط وضو این است که اعضا
باید شسته شود و باید برای رسیدن به این
مقصود ،همة آلودگیهای بدن ،مانند
آلودگیهای اطراف ناخنها رفع شود.

چه محركی باالتر از این پیدا میشود كه
مردم مجبور باشند در شبانه روز چندین بار
وضو بگیرند و وادار شوند كه بدن و سر خود را
پاك و تمیز نگه دارند؟
 .2هنگامی كه با آب پاكیزه و خنك وضو
میگیرید ،صورت و دستهایتان را میشویید
و بر این اعضا دست میكشید.
در این صورت ،جریان خون در سطح بدن
تقویت میشود و همین امر ،عكسالعمل
سریعی را در همة بدن سبب میشود .نتیجة
فوری و محسوس آن ،خرمی و تازگی است
كه بیشتر افراد پس از وضو در خود احساس
كنند .این احساس ،نشانة سالمت افراد است.

دارى مى کرد و نیمه روز مقدارى مى خوابید.
ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب
رفت بیامد و فریاد زد :به من ستم شده و من
مظلوم هستم (حق مرا از کسى که به من
ستم کرده بگیر).
ذوالکفل به او گفت :برو و او را نزد من آر.
ابیض گفت :من از اینجا نمىروم.
ذوالکفل انگشتر مخصوص خود را به او داد
و گفت :این انگشتر را بگیر و نزد آن شخصى
که به تو ستم کرده ببر و او را نزد من آر.
ابیض آن انگشتر را گرفت و چون فردا
همان وقت شد بیامد و فریاد زد :من مظلوم
هستم و طرف من که به من ظلم کرده ،به
انگشتر توجهى نکرد و به همراه من نیامد.
دربان ذوالکفل بدو گفت :بگذار بخوابد که
او نه دیروز خوابیده و نه دیشب.
ابیض گفت :هرگز نمىگذارم بخوابد ،زیرا
به من ستم شده و باید حق مرا از ظالم بگیرد.
دربان وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل
گفت .ذوالکفل نامه اى براى او نوشت و تا مهر
خود آن را مهر کرد و به ابیض داد .وى برفت
تا چون روز سوم شد ،همان وقت یعنى
هنگامى که ذوالکفل تازه به خواب رفته بود،
بیامد و فریاد زد که شخص ستم کار به هیچ
یک از اینها وقعى نگذارد پیوسته فریاد زد تا
ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست ابیض
را گرفت و براى دادخواهى از ستم کار به راه
افتاد .گرماى آن ساعت به حدى بود که اگر
گوشت را در برابر آفتاب مى گذاشتند ،پخته
مى شد .مقدارى راه رفتند ولى ابیض دید به
هیچ ترتیب نمى تواند ذوالکفل را به خشم
درآورد و در مأموریت خود شکست خورد،
پس دست خود را از دست ذوالکفل بیرون
کشید و فرار کرد.
خداى تعالى نام او را در قرآن کریم ذکر
کرده و داستان او را به پیغمبرش یادآورى
مى کند تا در برابر آزار مردم صبر کند ،چنان
که پیمبران بر بال صبر کردند.
 .3دست را میشوییم؛ چون محل تجمع
میكروبها و راه نفوذ آن به بدن است .شستن
صورت و استنشاق نیز راه نفوذ میكروبها و
باكتریها را از بینی و دهان مسدود میكند.
 .4امام رضا (ع) دربارة فلسفه وضو
میفرماید« :وضو برای این است كه بنده در
مقابل خداوند ،پاكیزه باشد و از كثافت و
نجاست پاك شود و خواب از چشم او بیرون
رود .سبب وجوب شستن صورت ،این است
كه با صورت ،سجده و خضوع میكند و علت
شستن دست ،این است كه با دست خود،
حاجتخودراعرضهمیكندوعلتمسحسر،
این است كه سر خود را در حالت نماز رو به

در محضر بزرگان

کار نیک در ترازوی عدل الهی

توجه به این که دانشمندانی نظیر «ادیسون» مخترع برق و «گالیله» مخترع
پرسش :با ّ
تلسکوپ و کاشف مسائل مه ّمی در هیأت و «گوتنبرک» مخترع چاپ و افرادی از این قبیل،
گامهای مؤثّری در راه آسایش و خدمت به بشر برداشتهاند ،آیا آنان در روز رستاخیز درباره این
نوع خدمات ،اجر و پاداش خواهند داشت و یا اینکه تمام کارهای نیک آنان به حکم این که مسلمان
نبودهاند و آخرین شریعت آسمانی را نپذیرفتهاند ،در چنین روزی بیثمر خواهد بود؟

سیدمحمدرضااحمدیبروجردی

فقه نفتی

علم فقه از وسیعترین و گستردهترین
علوم اسالمی است که تاریخ آن از تمام علوم
اسالمی قدیمیتر است.
فقه در لغت به معنای مطلق فهم بیان
شده ولی به نظر میرسد موشکافی و ریزبینی
و فهم دقیق ،از شاخصههای مهم آن است.
اما در اصطالح به استنباط احکام شرع از ادله
همانا قرآن ،سنت معصومین ،اجماع فقها و
عقل است ،میگویند.
در ا صطال ح علما  ،ا ین کلمه به
«فقهاالحکام» اختصاص یافته است .تعالیم
اسالم شامل معارف و اعتقادات ،اخالقیات و
احکام است .فقها کلمه فقه را در مورد اخیر
به کار برد هاند .فقها برای علم فقه
دستهبندیهایی را ذکر کردهاند که یکی از
موارد آن اینگونه بیان شده است:
الف -بخش عبادات ،شامل مباحث نماز،
روزه و...
ب -اموال ،شامل اموال عمومی یعنی
اموالی که به فرد خاصی تعلق ندارد بلکه برای
مصالح عموم است مانند مالیات ،انفال،
اراضی .همچنین اموال خصوصی یعنی
اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد
مانند عقود و ایقاعات
ج -روابط خانوادگی مانند ازدواج و طالق
ه -رفتار فردی و اجتماعی مانند
خوردنیها و آشامیدنیها ،آداب معاشرت،
ذبح ،نذر
قبله میكند و علت مسح پا این است كه قیام
و قعود نماز را با آن انجام میدهد».

 .5موسیو شارل مسیمیر دربارة وضو در
اسالم و اسرار بعضی از احكام مسلمانان چنین
میگوید« :شستن روی چشم در وضوی شرعی،
حاوینكاتیدرحفظصحتعمومیاست؛چنان
که اروپاییان به شستن چشم و روی خودشان
فوقالعاده اهمیت میدهند و برای زایلكردن
سنگینی ذهن و سر ،رفع ركود و به كار انداختن
اعصاب باز مانده از كار ،مسح كردن سر را الزم
یدانند .همچنین مسح ،مانع از هجوم خون به
م
دماغ است .مسح سر در صورت اشتغال به
كارهای دشوار و غلبه قوة فكریه بر سایر قوا بسیار
اهمیت دارد و مسح پاها نیز در نظافت و رفع بوی

ی -آداب عمومی مانند شهادات ،قضا،
جهاد ،حدود ،حکومت ،والیت

فقه نفت:

نفت و گاز ،یکی از مهمترین منابع انرژی
است .این منابع در مخازن نفتی و در
الیههای زیرزمینی قرار گرفتهاند و دستیابی
به آنها جز از راه شناسایی میدانهای نفتی و
استخراج نفت از آنها ممکن نیست .از این رو
برای به دست آوردن نفت و گاز باید
قراردادهایی با شرکتهای متخصص ،منعقد
شود .فقه نفت عبارت از بررسی فقهی
قراردادهای منعقده در این حوزه است.
صنعت نفت دارای سه نوع قرارداد تیپ
در حوزه اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی
را تجربه کرده است :قراردادهای امتیازی،
قرادادهای مشارکت در تولید و قراردادهای
خرید خدمت .البته گروههای دیگری از
قراردادها نیز در بازار بینالمللی رواج دارد که
به طور معمول ترکیبی از این قراردادها
هستند ،مانند قراردادهای هیبریدی چین.
این قراردادها در حقیقت ترکیبی از
قراردادهای امتیازی مدرن و قراردادهای
مشارکت تولید است .با مشاهده سیر
تحولهای قراردادی در عرصه باالدستی نفت
و گاز میتوان دریافت که عوامل متعددی
طی تحول قراردادها اثرگذار بوده است.
تحلیل فقهی مدلهای قراردادهای نفت و
گاز در فقه نفت راهگشاست.
پامدخلیتشایانیدارد.ماساژسوئدی،بهمعنای
مالش (مشت مال) بدن است .امروز خاصیت و
فوایدماساژبرایهمهطبقاتثابتشدهاست؛به
ویژه دانشمندانی كه مطلق ماساژ ،بهویژه ماساژ
سوئدی را باعث تقویت و تسریع گردش خون
میدانند و آن را در مباحث ورزش در رأس قرار
میدهند .وضوی اسالمی ،همان خاصیت ماساژ
اتم در بردارد؛ زیرا وقتی آب سرد به
را به نحو ّ
سطحاعضایوضورسید،محلآن،سردمیشود
وجریانخونبهآنسمت،شدتمییابد.سپس
دستگاه گردش خون برای حفظ درجة طبیعی
بدن و جبران حرارت از دست رفتة اعضا ،به
سرعت فعالیت میكند و در نتیجه ،در دستگاه
گردش خون ،نشاط به وجود میآید».

• پیش از آن که منطق اسالم را در این موضوع
تشریح کنیم ،الزم است به برخی نظرها در این موارد
اشاره کنیم:
برخیتص ّورمیکنندکههرنوععملنیکیکهبه
نفع جامعه تمام شود ،در پیشگاه خداوند دارای ارزش
موحد،
موحد و غیر ّ
خواهد بود و در این موضوع ،میان ّ
مسلمان و غیرمسلمان فرقی نیست و هرگز خداوند
عادل و دادگر میان بندگان در این قسمت فرقی
نمیگذارد.
آنان میگویند :اصوالً ایمان به خدا و اعتقاد به
نب ّوت آخرین پیامبر الهی ،چه تأثیری در حال عمل
دارد و یک عمل نیک همواره به حال جامعه مفید و
موحد یا مشرک،
سودمند خواهد بود؛ خواه عامل آن ّ
مسلمانیاغیرمسلمانباشد.
در برابر این گروه ،دسته دیگری هستند که برای
این نوع اعمال انسانی حتّی در صورتی که با نیت پاک
توأم باشد ،کوچکترین ارزشی قائل نشده و همه را
نادیده میگیرند و به حکم این که از عقاید صحیح
برخوردار نیستند کارهای خوب آنان بیارزش خواهد
بود .هر دو طرز تف ّکر که در نقطه مقابل یکدیگر قرار
گرفتهاند ،نادرست است و نظر س ّومی در اینجا هست
کهمنطقیبهنظر میرسد.
هر کار خوبی که انجام شود دو جنبه دارد:
جنبه اول شخصی و منافعی که به خود انسان
بازمیگردد؛ جنبهبعدیجنبهاجتماعیکهفایدهآن
مربوط به عموم بشر بوده و همه افراد از آن بهرهمند
میشوند.
هرگاه هدف مخترعان و مکتشفان از زحمات
توانفرسایی که در طریق کشف حقایق و اختراع
تحمل میکنند؛ این باشد که در میان جامعه
صنایع ّ
انسانی ،نام و شهرتی پیدا کنند یا از درآمدهای ما ّدی
اختراعات و اکتشافات خود بهرهای ببرند ،در این
صورت آنان پاداش خود را دریافت داشتهاند و به
هدف نهایی و مقصد خویش رسیدهاند .دیگر معنا
ندارد که در روز رستاخیز از خداوند پاداش بطلبند؛

زیرا فرض این است که آنها در این خدمت ،خدا و
جامعه بشری را در نظر نداشته و هرگز به فکر آن نیز
محرک و انگیزه آنان همان شهرت و
نبودهاند ،بلکه ّ
نام و پول و درآمدهای ما ّدی بوده و فرض این است
که به چنین اهداف ما ّدی خود رسیدهاند .ولی هرگاه
محرکآناندرکاوشهایعلمیوخدماتاجتماعی
ّ
این بوده باشد که در راه رفاه و آسایش بندگان خدا
کاری انجام دهند ،گرههای کور زندگی و مشکالت
طبقات مختلف را بگشایند و باری از دوش جامعه
انسانی بردارند ،به طور مسلّم در پیشگاه خدا اجر و
پاداش خواهند داشت و عدل الهی ایجاب میکند که
نتیجه این کار نیک خود را ببینند .در احادیث
اسالمی میخوانیم که حاتم طایی با این که مشرک
و بتپرست بود و به هیچ یک از ادیان آسمانی ایمان
نداشت؛ ولی چون پناهگاهی برای محرومان و
بینوایان بود و همواره از همنوعان خود پذیرایی
میکرد و گره از زندگی آنان میگشود ،در روز
رستاخیز پاداش مناسبی خواهد داشت .ضمناً برای
آن که از نیت مخترعان و مکتشفان به خوبی آگاه
محرک آنان برای این نوع کارها
شویم و بدانیم که آیا ّ
جنبه انسانی داشته و یا ما ّدی و شخصی بوده است،
راههای روشنی وجود دارد .دانشمندانی هستند که
اگر به آنان مث ً
ال در کارخانههای بمبسازی و
مخرب ،حقوقی بیشتر از
و
میکروبی
سالحهای
ّ
حقوق داروسازی بدهند تا دانش خود را برای تهیه
بمب به کار گیرند ،فوری کار قبلی خود را ترک گفته
و در ردیف کارمندان کارخانه بمبسازی قرار
میگیرند .چنین افرادی با این روحیه ،هرگاه در
مواقعی دست به اکتشافاتی علمی بزنند ،چون جنبه
الهی و انگیزه انسانی ندارند در پیشگاه خدا و از نظر
منطقاسالمپاداشینخواهندداشت؛ا ّماآنهاکهاحیاناً
از منافع ما ّدی خود به خاطر جنبههای انسانی چشم
میپوشند ،به طور مسلّم در خدمت اجتماعی و
انسانی خود شایسته پاداش و در خور تقدیر خواهند
بود.
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سالمت
نگاهی ویژه به نخستین همایش سالمت روان خانواده های کارکنان اقماری در شرکت نفت فالت قاره

آنچهدرپس
پردهسکوتنهاناست!

اشــــاره

گاهی کار در شرایط سخت و طاقتفرسا،
دوری از خانواده و به دنبال
آن افسردگی و ...آدمی را
به سمت و سویی میبرد
که در انتهایش ،ناکجاآباد
ایستاده است ،سمت و
سویی که فروپاشی
کانون خانواده از

• آقای دکتر ،یکی از نخستین
ی به
پرسشهایی که درباره کارکنان اقمار 
ذهن میرسد ،چالشها و مشکالتی است
که این بخش از کارکنان خدوم صنعت نفت
با آن دست به گریبانند ،از نظر شما به
عنوان کسی که سالها در مناطق عملیاتی
و به صورت اقماری کار کردهاید و در حال
حاضر سرپرستی روابط کار و مددکاری
اجتماعی شرکت نفت فالت قاره را برعهده
دارید ،مهمترین این مشکالت کدامند؟
شغل اقماری به دلیل غیبتهای طوالنی
مدت و عدم حضور مرد در کانون خانواده،
در ماهیت خود آسیبزاست ،چنانکه در
دیگر نقاط جهان هم این نوع مشاغل و
آسیبهای ناشی از آن همواره مورد توجه
محققان بوده است .میتوان گفت بروز
مشکالت خانوادگی یکی از مسائلی است
که اغلب در میان کارکنان اقماری دیده
میشود .همسر و پدر بودن مهمترین نقش
یک مرد در خانواده است که کارکرد
مشخص و مهمی دارند و حذف آنها در
فواصل طوالنی مدت -اگر خانوادهها به آن
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جمله عوارض آشنا و ابتدایی آن است .کارکنان
اقماری ،به عنوان نیروهای تالشگر و تاثیرگذار
در عرصه اقتصاد کشور که بخش قابل توجهی
از شاغالن در صنعت نفت را تشکیل میدهند،
به دلیل ماهیت شغلی خود با مشکالتی از این
دست مواجهاند ،مشکالتی که اگرچه از سوی
مسئوالن خانواده صنعت نفت به درستی
شناسایی شده و گاه گامهایی موثر نیز برای رفع
آنها برداشته شده است؛ اما این اقدامات ناکافی
به نظر میرسد .چندی پیش همایشی با عنوان

توجهی نداشته باشند -مشکلآفرین
خواهد شد .البته اين نوع شغل مانند ديگر
مشاغل خاصي كه در آن افراد به صورت
شيفتي كار ميكنند و يا مشاغل سختي كه
ذاتا خطرآفرين و يا جزو مشاغل سخت
هستند ،شرايط خاصي دارد كه افراد اگر با
آنها آشنا شوند ،چالشهاي مربوط به آن را
بشناسند و در نهایت شکل کاری را که
انتخاب کردهاند ،به عنوان سبکی از زندگی
بپذیرند ،میتوانند خود را در برابر اين
چالشها توانمند كنند و مهمتر از همه این
که وقتی خود را مسئول بدانند ،قادر
خواهند بود تا حد زيادي مشكالت ناشي از
آن را مديريت كرده و مسائل به وجود آمده
را به درستی حل کنند .به بیان دیگر
مهمترین مساله برای کارکنان اقماری و
خانوادههای آنها انطباق مناسب این سبک
کار با شرایط زندگی است و قطعا برای
دستیابی به این انطباق ،آموزش امری
ضروری است .ما با آموزش درست
خانوادهها حتی میتوانیم این مشکالت و
چالشها را به فرصت تبدیل کنیم.
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زینبمحبتی

نخستین سالمت روان برای خانوادههای اقماری
به همت شرکت نفت فالت قاره در دو شهر
اصفهان و شاهینشهر برگزار شد .موضوعات و
محورهای مورد بحث در این همایش ،انگیزهای
شد تا با متصدیان برگزاری آن یعنی دکتر
امیرحسین لوالور ،سرپرست روابط کار و
مددکاری اجتماعی این شرکت و خانم مینا
آدینه کارشناس ارشد روانشناسی در شرکت
نفت فالت قاره ایران گفتو گویی انجام دهیم
که حاصل آن را در برابر دارید.

• به بحث آموزش اشاره کردید ،با
برگزاری همایش سالمت روان برای
کارکنان اقماری و خانوادههای آنها تا چه
میزان به این هدف نزدیک شدید؟
نخستین هدفی که ما از برگزاری
اینگونه همایشها دنبال میکنیم ،ارتباط
مستقیم با خانوادههای کارکنان اقماری
است تا از این طریق بتوانیم با عمده
چالشهای آنها آشنا شویم و برای آموزش
و تقویت مهارتهایی چون مدیریت و حل
مساله ،تا بآوری ،انعطا فپذیری و...
برنامهریزی کنیم.
با توجه به اين که نقش افراد متخصص
در حوزه سالمت روان برای مداخله موثر و
حرفهاي به اين خانوادهها و بعد آموزش آنها
بر ا ی پيشگير ي ا ز مشكال ت قا بل
پيشبيني ،بسيار مهم هستند ،اين قبيل
همايشها ،گذشته از يكسري اهداف مانند
اعالم حمايت از خانوادهها و انتقال اين پيام
كه سازمان دغدغه آنها و مشكالتشان را
همواره داشته و دارد ،آگاهسازي خانوادهها

از وجود مراكز مشاوره طرف قرارداد و  ،...با
هدف آموزش و آگاهسازي آنها برگزار
ميشود .ایراد سخنراني و اجرای كارگاه
آموزشي با موضوعات مرتبط با مشكالت
اين خانوادهها از جمله برنامههایی بود که
در این همایش اجرا شد .همانطور كه
ميدانيم همسران اقماري به دليل دور
بودنهاي طوالني مدت از يكديگر ،ممكن
است در حفظ روابط صميمي و معمول خود
دچار مشكل شوند و چون در اين مدت دو
نقش مهم پدر و همسر در خانواده كمرنگ
و يا گاه حذف ميشوند ،اين خانوادهها
ممكن است نيازمند دريافت كمك يا
حمايت بيشتري از خانواده خود و
همسرشان باشند كه اين روابط اگر درست
مديريت نشوند ،خود بسترساز مشكالت
عديد ه ديگري خواهند شد .بنابراین،
موضوعات «صميميت زناشويي و فاصلهها»
و «رابطه با خانواده همسر» پس از تایید
روانشناسان متخصص براي اين همايش
در نظر گرفته شد .در اين همايش براي
كودكان حاضر هم برنامههايي داشتیم كه

از سوی تيم متخصصان كودك و خانواده ،در
ت در حوزههايي مانند مسيريابي
قالب فعالي 
شغلي ،مديريت احساسات و افزايش تمركز
و توجه و نوروفيدبك در حين همايش اجرا
شد.
• اگر بخواهیم بیپرده صحبت کنیم باید
بگوییم که گاه افسردگی و یا حتی گرایش به
مواد مخدر در بین برخی از کارکنانی که به
صورت اقماری و به دور از خانوادهها مشغول
فعالیت هستند ،دیده میشود ،برای
پیشگیری از این گونه عوارض چه اقداماتی
انجام گرفته است؟
یکی از دغدغههای اصلی ما بحث اعتیاد
است که فعالیتهای متعددی برای مقابله با
آن انجام دادهایم ،از جمله تشکیل کارگروهی
از روانشناسان زبده با هدف پیشگیری و
درمان به منظور کاهش آسیبهای ناشی از
آن تدوین شده و مراحل نهایی را میگذراند.
اما در حوزه پیشگیری باید زمینه را طوری
فراهم کنیم که تمایل افراد نسبت به استفاده
از مواد افیونی کاهش پیدا کند و این
امکانپذیر نیست مگر با همکاری سازنده
تمام واحدهای ذیربط از مدیریت گرفته تا
امور ورزش و ...در واقع همه باید در ارتقای
سطح آگاهی کارکنان از طریق آموزش
مهارتهای زندگی ،ایجاد نشاط در بین
کارکنان با ترغیب انجام فعالیتهای ورزشی
و کارهای تفریحی همکاری داشته باشند تا
ما به عنوان واحد روابط کار و مددکاری
اجتماعی بتوانیم در زمینه پیشگیری اولیه
موثر عمل کنیم .نکتهای که الزم میدانم در
اینجا یادآور شوم این است که کارکنان

اقماری صنعت نفت در مناطق عملیاتی
مختلف ،اعم از سکوهای دریایی و جزایر
نفتی ،اگرچه دور از خانواد ههای خود
هستند ،اما در خانوادهای بزرگتر از جنس
همکاران روزگار میگذرانند و اغلب،
دوستیها و روابط حاکم بین کارکنان بسیار
عمیق است.
• خانم آدینه ،از نگاه یک روانشناس به
این پرسش پاسخ دهید که آیا مشکالت و
چالشهای پیشروی کارکنان اقماری و
خانوادههای آنها را میتوان با مدیریت
درست به فرصت تبدیل کرد؟
بله البته .پر واضح است كه شرايط كار
اقماري ،مستلزم سبكي از زندگي ،متفاوت
از سبك زندگي عادي است ،بنابراین با
شناخت ویژگیهای این شیوه زندگی و
كسبتوانمنديبيشتردرزمينههايمختلف
 به ویژه روابط بين فردي -ميتوانت تبدیل و سبكي
چالشهاي آن را به فرص 
از زندگي لذتبخش را تجربه كرد؛ شعار ما
هم در اين همايشها همين است« :داشتن
خانوادهاي شاد اتفاقي نيست ،يك انتخاب
است» انتخابي كه قطعا ساده به دست
نخواهد آمد و زحمت ،تمرين ،تدبير و
انديشه ،ارزيابي و حل مداوم مساله را
ميطلبد .ما هم اميدواريم با حركتهايي از
اين دست و ايجاد بستر و امكانات مختلف
براي توانمندسازي خانوادهها ،در اين مسير
گام برداريم.
حضور مداوم یک روانشناس و مددکار
اجتماعی در مناطق عملیاتی ،برگزاری
همایشهای آموزش محور برای کارکنان

اقماری و خانوادههای آنان ،دادن حس
ارزشمندی به خانواد هها ،استفاده از
پکیجهای فرهنگی برای این عزیزان و ...از
جمله کارهایی است که ما در این زمینه انجام
دادهایم ،اما باید این نکته را هم مد نظر قرار
دهیم که انتظار حل تمام مشکالت به دست
سازمان ،انتظاری نامعقول است ،چراکه محور
خود افراد هستند ،وظیفه سازمان
بسترسازی مناسب است و این افراد هستند
که باید خود را مسئول زندگی خود بدانند و
با به دست آوردن مهارتهای حل مساله،
مشکالت را به درستی مدیریت کنند.
• در خالل گفتوگو بارها به مهارتهای
ارتباطی یا مهارتهای برطرف کردن حل
مشکل اشاره شد .کارکنان یا خانوادههای
آنها چطور میتوانند به این مهارتها دست
پیدا کنند و اساسا این مهارتها چطور
تعریف میشود؟
پیشتر اشاره کردیم که سبک خاص شکل
زندگی در خانوادههای اقماری ،مستلزم
مهارت بیشتر این عزیزان در مدیریت مسائل
موجود محیط کار و خانواده است .آیتمهای
کلی به دست آوردن این مهارتها عبارتند
از :مهارت حل مساله ،مدیریت هیجان و
تا بآوری ،روابط بین فردی -ارتباطی،
مدیریت زندگی و تفکر نقاد ،مهارت
جراتمندی و نه گفتن.
واحد کار و روابط مددکاری اجتماعی
شرکت نفت فالت قاره ،تالش کرده است با
باال بردن فرهنگ مطالعه همکاران و
خانوادهها و برگزاری کالسهای آموزشی در
زمینه مهارتهای زندگی ،در راه آموزش این

مهار تها گام بردارد .همچنین ما سعی
کردهایم از طریق روانشناسان و مددکاران
مستقر در مناطق عملیاتی ،با سرلوحه قرار
دادن اصل رازداری ،اعتماد کارکنان را جلب
کنیم تا قادر به چارهجویی برای چالشها و
مشکالت موجود آنها باشیم.
• آقای دکتر ،یکی از موضوعاتی که مطرح
شد ،دادن حس ارزشمندی به خانوادههاست
در این باره توضیح بفرمایید.
واقعیت این است که کارکنان خدوم نفت،
پیشرانان اقتصاد کشور هستند ،در هر جایی
از این صنعت عظیم که مشغول خدمت
باشند .با زحمات شبانهروزی و تالش بیوقفه
این عزیزان است که چرخهای صنعت عظیم
نفت از اکتشاف تا تولید همواره در گردش
است .حال اگر خانوادههای این کارکنان
اهمیت وجود همسران و پدران خود را به
درستی درک کنند ،حس ارزشمندی در آنها
به وجود خواهد آمد و بیشک خود را در این
کار سهیم میدانند؛ و با حمایت عاطفی
بیشتر از همسر و پدر ،یاور او در تحمل
مشکالت و سختیها خواهند بود .شرکت
نفت فالت قاره که چند هزار نیروی اقماری
در مناطق عملیاتی دارد ،برای این منظور
برنامهریزی کرده و از خانوادههای کارکنان
دعوت میکند تا در تعطیالت نوروز یا
تابستان و در برخی مناطق مثل خارگ ،در
جشن بازنشستگی کارکنان به صورت
گروهی برای چند روز از مناطق بازدید کنند؛
حتی فرزندان پسر در تعطیالت تابستان
میتوانند همراه پدر باشند و از نزدیک محیط
و شرایط کار او را ببینند.
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شبکه های اجتماعی
About

Contacts

Settings

داغترین هفته
بازی استقالل و پرسپولیس داغترین سوژه هفته
اخیر در صفحات مجازی بود.

انتخاب هفته

رخداد هفته

عکس ترور سفیر روسیه
در آنکارا به عنوان بهترین
عکس سال ورلد پرس فوتو
( )worldpressانتخاب شد .این
ترور توسط یک پلیس جوان
در یک نمایشگاه هنری در
دسامبر  ۲۰۱۶در آنکارا اتفاق
افتاد.

بهمن برفی ایران

سوژه هفته

عجیبترین هفته

دادستان کل کشور در نامهای به برخی مسئوالن اجرایی ،به استفاده از تلگرام در اطالعرسانی
امور سازمانی هشدار داده است .از سوی دیگر ،رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز به کاربران
کانالهای تلگرام در مورد سوءاستفاده از عناوین و تصاویر افراد دیگر در فضای مجازی بدون اجازه
فرد هشدار داد.
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 ، PAL-V ONEیک خودروی دونفره هیبریدی – جایروکوپتر ،محتملترین گزینه خودروی
پرنده است که به طور واقعی ساخته خواهد شدPAL-V .شرکت هلندی سازنده آن نیز پیش
سفارش برای این محصول را به قیمت  ۴۰۰هزار دالر آغاز کرده است.

About

Contacts

Settings

قاب هفته
« فردریک پلتن» خبرنگار سی ان ان در سفری که به ایران داشته ،سری به پیست اسکی دربندسر تهران زده و از
دیدن این پیست زیبا شگفتزده شده است .او در گزارشی تصویری و توصیفی از این منطقه ،زیباییهای آن را منتشر
کرده است.

پربازدیدها

کاریکاتور هفته

تصویری که ماهواره ناسا از وضعیت آب و هوای ایران منتشر کرد.

هر هفته
 15تا 20
هزار شبکه
ضداخالقی
را میبندیم
ولی...

جالبترین هفته

رخداد هفته

محققان در جستوجوی حیات خارج از زمین  ۶۰سیاره جدید کشف کردهاند که نزدیک
منظومه شمسی دور ستارهها میچرخند.

بارش باران و گرد و غبار شدید در هفتهای که گذشت ،مردم  ۱۰شهر خوزستان
را با قطع آب و برق مواجه کرد ،مسئوالن عذرخواهی کردند.
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ورزش نفت

پاالیشیهادرتعقیبصدرنشین

جدیدیزاده:

نایب قهرمانی دور
از دسترس نیست

یزاده ،سرمربی تیم فوتسال بانوان
رز جدید 
پاالیش نفت آبادان ،با بیان این که تیمش
پتانسیل قهرمانی داشت ولی چاشنی شانس و
داوری آنها را از قهرمانی دور کرد ،در خصوص
بازی تیمش مقابل دانشگاه آزاد و دختران کویر
کرمان گفت :بازی با دانشگاه و کویر دوبازی
متفاوت بود در هر دوبازی مستحق پیروزی
بودیم ولی به جرات میگویم داوری در بازی با
دانشگاه 3امتیاز را از ما گرفت تا فقط یک امتیاز
کسب کنیم .البته بازهم منتظر لغزش دانشگاه
آزادهستیمتابتوانیمجایگاهسومیرابهجایگاه
دومی تغییر دهیم .رز جدیدیزاده که از
داوریها ناراحت است ،در ادامه گفت :متاسفانه
تیم ما از ابتدای فصل تاکنون خیلی از داوری
ضربه خورده و داوری خیلی ما را اذیت کرده
است .در نیمه اول بازی با دانشگاه آزاد از داوری
متضرر شدیم ،باید داوران قویتری را
میگذاشتند ،چرا که صحنههایی در بازی بود
که کارت داشت ،ولی داور این کار را انجام نداد.
در جایی از بازی ،بازیکن حریف با خطایی که
روی دروازهبان ما داشت ،بینی او را شکست ولی
داورخطانگرفت! سرمربیتیمفوتسالپاالیش
نفت آبادان در مورد بازی گفت :بازی فوقالعاده
زیبا بود و کسانی که بازی را دیدند ،از تماشای
آن لذت بردند .در نیمه نخست حریف بهتر ازما
بود؛ در ضد حمله دو گل خوردیم ولی در نیمه
دوم ،بازی را به تساوی کشاندیم و به نظرم اگر
دودقیقهدیگروقتداشتیم،میتوانستیمبرنده
باشیم .وی در خصوص دیدار برابر نماینده
کرمان هم عنوان کرد :حریف تیم خوب و
منسجمی بود .بچهها اجازه خودنمایی به
آنها ندادند و در نهایت موفق شدیم با یک
پیروزی پرگل در مثلث قهرمانی باقی بمانیم،
تا بتوانیم حداقل به مقام دوم دست پیدا کنیم.

تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت آبادان،
دیگر تیم حاضر نفتی در رقابتهای لیگ
برتر فوتسال بانوان ایران ،تیم کرمانی را
قربانی کرد تا همچنان در تعقیب
صدرنشینان باشد .تیم فوتسال بانوان
پاالیش نفت آبادان در هفته

بیستم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاههای
ایران در خانه و سالن  17شهریور آبادان،
میزبان تیم دختران کویر کرمان بود که
موفق شد با ارائه یک بازی برتر ،حریف
کرمانی خود را دردیداری پرگل با نتیجه 5
بر یک شکست دهد .شاگردان رز جدیدی

زاده هفته گذشته نیز موفق شده بودند تیم
مدعی دانشگاه آزاد را در روزی که از حریف
خود برتر بودند ،با نتیجه  2بر  2متوقف
کنند .پاالیش نفت آبادان با این پیروزی43
امتیازی شد و در مکان سوم جدول باقی
ماند.

حفاری باخت و
صدرنشین باقی ماند
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز که صدرنشین
لیگ برتر فوتسال باشگاههای ایران است ،دردیداری
حساس با تیم مدعی دانشگاه آزاد ،نتیجه را واگذار کرد،
ولی در صدر باقی ماند تا مدعی اول قهرمانی باشد.
تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز در هفته بیستم لیگ
برتر فوتسال باشگاههای ایران در تهران میهمان دانشگاه آزاد
بود که در یک بازی دور ازانتظار مقابل حریف خود هیچ حرفی
برای گفتن نداشت و با نتیجه  10بر یک بازی را واگذار کرد.
شاگردان زیور باببای هفته گذشته در خانه با توجه به حاضر
نشدن حریفشان  3برصفر برنده اعالم شدند.
ملی حفاری با این شکست در صدر جدول  51امتیازی باقی
ماند.

گازیها دست پر به خانه برگشتند

تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز ایالم با یک
پیروزی دیگر ،جایگاه خود را در رتبه چهارم
جدولمستحکمترازقبلکرد.تیمفوتبالبانوان
پاالیش گاز ایالم در هفته هجدهم لیگ برتر
فوتبال بانوان باشگاههای ایران در خرم آباد،
میهمان تیم فوتبال خیبر خرم آباد بود که
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توانست میزبان خودرا با ارائه یک بازی برتر از
پیش رو بردارد .شاگردان حیاتی در خرم آباد در
طول نود دقیقه بر توپ و میدان تسلط داشتند،
ولی از تمام موقعیتهای خود نتوانستند به
خوبی استفاده کنند و در روزی که میتوانستند
چند گل به میزبان بزنند ،به یک گل بیشتر

قناعت نکردند ،تا با برتری یک بر صفر مقابل
خیبر خرم آباد به پیروزی برسند.
تکگلپیروزیبخشتیمپاالیشگازایالم
را زهرا حاتم نژاد به ثمر رساند.
پاالیش گاز ایالم با این پیروزی 28امتیازی
شد و در مکان چهارم باقی ماند.

یزدی:

به وعده خود وفا
کردیم

داربی نفتیها در گلف برنده نداشت

هفته سوم و پایانی از دور رفت مرحله
نهایی لیگ برتر گلف کشور با برگزاری 2
دیدار پروندهاش بسته شد.
دو تیم خوزستانی و نفتی مدعی
کسب عنوان قهرمانی ،یعنی نفت
مسجدسلیمان و ملی حفاری اهواز در

دیداری حساس که به داربی نفتیها
معروف است ،در اهواز به مصاف هم
رفتند ،که پس از برگزاری دیداری مهیج
در نهایت این بازی برنده نداشت و دوتیم
با نتیجه یک بریک به کار خود پایان
دادند.

در پایان مرحله رفت ،تیمهای ملی
حفاری اهواز و نفت مسجدسلیمان با 7
امتیاز و تفاضل  +5و  +4به ترتیب در
ردههای اول و دوم جدول ردهبندی قرار
دارند و تیم سورتمه اهواز با  3امتیاز در
رده سوم جدول قرار دارند.

صدرجدول
درتسخیرنفتیهای
گچساران
تیم فوتبال نفت وگاز گچساران با شکست
شهرداری اراک به صدر جدول گروه اول
صعود کرد.
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته
بیست و سوم لیگ دسته دوم باشگاههای
ایران در اراک میهمان تیم شهرداری این شهر
بود.
شاگردان داریوش یزدی در روزی که بازی
را خوب شروع نکرده بودند ،موفق شدند از
هیچ ،همه چیز بسازند و به صدر جدول تکیه
بزنند.
نفتیهای گچساران در ابتدای مسابقه،

بازی را خوب شروع نکردند و در همان ده
دقیقه ابتدایی مسابقه دو گل دریافت کردند،
بعد از دریافت این گلها بازیکنان نفت وگاز
به خود آمدند و در دقیقه  25گل اول خود را
توسط علی کرمی به ثمر رساندند.
در ادامه مسابقه بازهم گچسارانیها بودند
که با در دست گرفتن نبض بازی موقعیتهای
زیادی روی دروازه نماینده اراک ایجاد کردند
تا اینکه این حمالت دامنه دار اواخر نیمه اول
به ثمر نشست و نفتیهای گچساران با زدن
دو گل دیگر در دقایق  42و  44توسط محمد
رضا مظاهری و محمد نوروزی از حریف پیش

افتادند.
با شروع نیمه دوم ،دو تیم بازی متعادلی
از خود به نمایش گذاشتند و نفتیهای
گچساران رفته رفته بار دیگر همانند نیمه اول
بازی را در دست گرفتند و با اداره بازی در
صدد حفظ نتیجه بودند ،که با دفاع منسجم،
اجازه خودنمایی به تیم حریف را نداد و
مسابقه با نتیجه سه بر دو به سود گچسارانیها
به پایان رسید.
نفت گچساران با کسب  3امتیاز با ارزش
خارج از خانه  40امتیازی شد و صدر جدول
را تصاحب کرد.

داریوش یزدی ،سرمربی نفت وگاز
گچساران ،بعد از پیروزی پرگل تیمش در
اراک گفت :با پیروزی مقابل اراک تا حدودی
صعود خود را قطعی کردیم ولی نباید مغرور
شویم ،همان طور که دو هفته پیش قول
داده بودم که آرام آرام صدر جدول را
تصاحب خواهیم کرد به وعده خود عمل
کردیم.
یزدی در ادامه گفت :بازی سخت و
نفسگیری را پشت سرگذاشتیم ،بعد از ده
دقیقه ابتدایی مسابقه که دو گل در اثر عدم
تمرکز دریافت کردیم ،بازیکنان به خود
آمدند و نبض بازی را در دست گرفتند.در
همان نیمه اول سه گل زدیم و خیال خود
را راحت کردیم و در نیمه دوم به دنبال
کنترل بازی بودیم که حتی چند موقعیت
گلزنی داشتیم که به گل تبدیل نشد.
سرمربی نفت وگاز گچساران تصریح
کرد :در برد باید به یک موضوع اشاره کنم و
آن اینکه تیمی که در عرض ده دقیقه ،دو
گل دریافت میکند و در همان نیمه سه گل
به حریف میزند ،این نشان از قدرت فنی و
روحی روانی باالی یک تیم است که نباید به
راحتی از کنار آن رد شویم.
یزدی درباره صعود تیمش به مرحله بعد
گفت :با پیروزی در این دیدار تا حدودی
صعود خود را قطعی کردیم ولی نباید مغرور
شویم ،همان طور که دو هفته پیش قول
داده بودم که آرام آرام صدر جدول را
تصاحب خواهیم کرد ،به وعده خود عمل
کردیم و به صدر جدول رفتیم؛ جا دارد از
زحمات مجموعه تیم تشکر و قدردانی کنم.
سرمربی نفت با تشکر از هواداران تیمش
گفت :از هواداران انتظار داریم همچون
هفتههای گذشته در استادیوم حاضر شوند
و با حمایتهای خود باعث افزایش انگیزه
بازیکنان و مجموعه تیم شوند.

صعود تنیس بازان نفت
و گاز گچساران به پلی آف لیگ یک

تیم تنیس روی میز بزرگساالن نفت و گاز گچساران به مرحله
پلی اف لیگ یک دسته یک باشگاههای کشور صعود کرد.

حمید کریمی ،سرپرست تیم تنیس روی میز نفت و گاز
گچساران با تایید این خبر گفت :تیم نفت در مجموع دور رفت
و برگشت مرحله گروهی لیگ دسته یک تنیس روی میز توانست
به مقام قهرمانی برسد و به مرحله پلی آف این رقابتها راه پیدا
کند .تیم تنیس روی میز نفت و گاز گچساران با سرمربیگری
سهیل دستگذار و مربیگری رضا پیشیار که از مربیان با دانش
تنیس روی میز باشگاه نفت هستند و بازیکنان بومی و شرکتی
که در ردههای پایه باشگاه رشد پیدا کردند ،به این موفقیت
دست یافت.
مرحله پلی آف لیگ دسته یک  14اسفند به میزبانی تهران
برگزار میشود.
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ورزش نفت

نصر اصفهانی:

دنبالتوســـــعهورزش
درمناطـــــقمختلف
نفتــــیکشورهستیم
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دهمین دوره المپیاد سراسری
کارکنان مرد صنعت نفت که
چندی پیش در آبادان برگزار شد،
ویژگیهای قابل تأملی داشت،
برگزاری  10رشته ورزشی طی 10
روز با حضور بیش از 850
ورزشکار و بزرگان ورزش کشور،
نقطه عطفی در برگزاری این
رقابتها بود.
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حسن نصر اصفهانی ،رئیس ستاد برگزاری
کمیته تشکیالتی دهمین المپیاد فرهنگی
ورزشی سراسری کارکنان مرد صنعت نفت در
این باره گفت :این المپیاد سالها در شمال
کشور و مجموعه فرهنگی ورزشی محمودآباد
برگزار میشد ،اما امسال با توجه به اینکه آبادان
یکی از قطبهای اصلی ورزش صنعت نفت به
شمار میآید ،تصمیم گرفتیم این مسابقات را
در آبادان برگزار کنیم .با توجه به پتانسیلی که
در آبادان بود ،در پایان رقابتها از این تصمیم
راضی بودیم و تجربه خوبی برای آینده شد.

حضور بزرگان ورزش

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی
پاالیش و پخش در ادامه به ویژگی دیگر المپیاد
کارکنان مرد وزارت نفت اشاره کرد و افزود:
حضور چهرههای فعال در حوزه ورزش صنعت
نفت در محل برگزاری این مسابقات بی سابقه
بود و رئیس و اعضای شورای مرکزی ورزش
وزارت نفت در آبادان ،که از بزرگان ورزش
کشور بودند ،وزن مسابقات را باالتر برد .این
عزیزان از نزدیک در محل برگزاری مسابقات و
در جمع حدود  850ورزشکار ،مربی ،سرپرست
و عوامل اجرایی رقابتها حضور یافتند.

پیام وزیر

عضو شورای مرکزی ورزش وزارت نفت
ضمن اشاره به پیام وزیر نفت به مناسبت
برگزاری المپیاد دهم خاطرنشان کرد :پیام
وزیر نفت که به مناسبت برگزاری المپیاد دهم
– خطاب به فعاالن حوزه ورزش صنعت نفت-
صادر شده بود ،اتفاق قابل توجهی در ورزش

این وزارتخانه محسوب میشود .نگاه وزیر نفت
مبنی بر حمایت از ورزش که در راهبردهای
ابالغی مشهود بود ،بار دیگر در این پیام و با
اشاره به مباحثی نظیر پیشگیری از فرسودگی
شغلی ،افزایش بهرهوری کارکنان خصوصاً
کارکنانی که در مشاغل عملیاتی مشغول به
فعالیت هستند ،به عنوان اهداف ورزش این
وزارتخانه مورد تأکید قرار گرفت.

برنامهریزی و اهداف

رئیس ستاد برگزاری کمیته تشکیالتی
المپیاد فرهنگی -ورزشی سراسری کارکنان
مرد افزود :این المپیاد همانطور که ناظران
برگزاری مسابقات از جمله اعضای شورای
مرکزی ورزش وزارت نفت اذعان داشتند ،نشان
از پیگیری جدی ورزش در این وزارتخانه دارد
و شاهدی بر این مدعا است که ورزش در
وزارت نفت فراتر از امری تفننی و سرگرمکننده
محسوب میشود.
نصر اصفهانی در ادامه در خصوص
برنامههای پیش روی این شرکت در زمینه
ورزش گفت :در همسویی با سیاستهای
ابالغی وزیر نفت در حوزه ورزش ،به دنبال
توسعه ورزش در مناطق مختلف کشور هستیم
و یکی از اهداف ما این است که به گونهای
پیش برویم که بتوانیم از چهرههای مستعد
حوزه ورزش همگانی در بخش قهرمانی بیشتر
بهره ببریم.

توسعه و تجهیز

مدیر توسعه منابع انسانی پاالیش و پخش
در ادامه در خصوص بازدید اعضای شورای
مرکزی ورزش وزارت نفت که در حاشیه

برگزاری المپیاد سراسری کارکنان در آبادان
صورت گرفت ،اظهار کرد :رئیس و اعضای
شورای مرکزی ورزش وزارت نفت از پروژههای
در حال پیگیری در آبادان بازدید کردند و
دیدگاههای کارگشای آنان در دستور کار قرار
گرفت.
وی افزود :در طول  3سال گذشته ،با توجه
به کمبود زیرساختها و نیاز به بازسازی و
اصالح اماکن و امکانات ورزشی آبادان،
ارزیابیهایی صورت گرفت و کاستیها احصا
شد .سپس طی برنامهای که تدوین کردیم ،به
احداث زیرساختهایی در آبادان و آمادهسازی
و ساخت خوابگاه و زمین چمن مورد نیاز
آکادمی فوتبال آبادان پرداختیم ،همچنین با
توجه به اینکه در فعالیتهای ورزشی احتمال
آسیبدیدگی ورزشکاران وجود دارد و قطعاً
برای درمان این قبیل ورزشکاران نیاز به
تجهیزات فیزیوتراپی بود و به دلیل نیازی که
به چنین مراکزی احساس میشد ،در حال
حاضر یک مرکز فیزیوتراپی مجهز در حال
تکمیل داریم که پس از راهاندازی ،به غیر از
شاغالن نفت و اعضای خانواده آنان،
ساکنان جنوب و جنوب غرب کشور هم
میتوانند از امکانات آن برای درمان
ورزشکاران استفاده کنند.

شهر محسوب میشود ،ضمن اینکه با توجه به
شرایطی که پس از جنگ در این شهرستان
حاکم شد ،ورزش میتواند فعالیتی جهت
ایجاد انگیزه در این منطقه و سایر مناطق
جنوبی کشور تلقی شود.
عضو شورای مرکزی ورزش وزارت نفت
افزود :جدا از بحث احداث ،بازسازی و نوسازی
زیرساختهای ورزشی ،بحث اصالح ساختار
سازمانی در حوزه ورزش هم بحث با اهمیتی
است که بنا بر مسئولیت اجتماعی وزارت نفت،
باید به طور جدی دنبال شود.

فوتبال و نفت

مدیر توسعه منابع انسانی
شرکت ملی پاالیش و پخش در
ادامه به شرایط حاکم در آبادان
اشاره کرد و گفت :آبادان مهد
فوتبال صنعت نفت است و فوتبال
یکی از دغدغههای اصلی مردم این
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آخر دفتر

نیمنگاهیبهفعالیتهایتوسعهاینفتدرپارسجنوبیوغربکارون

طرح توسعه میدان پارس جنوبی و طرحهای
توسعهای میدانهای نفتی غرب کارون از نقاط
قوت کارنامه صنعت نفت ایران در دولت یازدهم
به شمار میآید .از زمان روی کار آمدن دولت
یازدهم تاکنون ،طرحها و پروژههای بسیاری
تکمیل و بهرهبرداری شده است که در میان آنها،
بهرهبرداری از فازهای  ١٥ ،١٢و  ١٦در میدان
مشترک پارسجنوبی و بهرهبرداری از طرحهای
توسعه ای آزادگان شمالی ،یاران شمالی و یادآوران
در غرب کارون خودنمایی میکنند .بر اساس این
گزارش ،عالوه بر بهرهبرداری کامل از فازهای ،١٢
 ١٥و  ،١٦افزایش ظرفیت تولید طرح توسعه
فازهای  ١٧و  ١٨و در مدار قرار گرفتن بخش
عمده فاز  ،١٩همچنین آغاز تولیدگاز از طرح
توسعه فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی ،از دیگر
فعالیتهای انجام شده در سالهای اخیر در این
میدان گازی است .در غرب کشور نیز عالوه بر
افتتاح چند طرح توسعهای در غرب کارون ،احداث
واحد نمکزدایی میدان منصوری ،احداث مخازن
ادامه از صفحه :20وزیر نفت با اشاره به طرح
جایگزینیپنجهزارکامیونباکیفیتتولیدداخل
با کامیونهای فرسوده افزود :با امضای قرارداد
جایگزینیتاکسیوونهایفرسودهباتاکسیهای
پایه گازسوز  ،هم اکنون روزانه حدود  ٢٠میلیون
مترمکعب گاز به عنوان سوخت خودرو مصرف
میشود .وزیر نفت از مردم ایران خواست تا مصرف
گاز را کاهش دهند و تصریح کرد :به این منظور،

ذخیرهسازی نفت خام در دارخوین و توسعه واحد
بهرهبرداری چشمه خوش برای فراورش نفت خام
میدان پایدار غرب ،از فعالیتهای صورت گرفته
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به شمار
میرود .احداث تسهیالت فراورشی در نمکزدایی
بنگستان اهوازیک ،احداث مجموعه تفکیک و

تقویت فشار سرچاهی منصورآباد یک در شرکت
ملیمناطقنفتخیزجنوبواحداثمخازنذخیره
سازی نفت خام در جزیره خارک و تکمیل واحد
جدید تزریق آب به میدانهای نفتی سیری را
میتوان از دیگر اقدامهای انجام شده در سالهای
اخیرعنوانکرد.براساساعالمبرنامهریزیتلفیقی

رفاه خود را کاهش ندهند و فقط  ٢درجه دمای
وسیله گرمایشی را کاهش دهند .وی در پاسخ به
راندمانپایینوسایلگرمایشیدرکشوروافزایش
مصرف افزود :بنده این را قبول ندارم و کافی است،
مردم هنگام گرما ،پنجره را باز نکنند و در فصل
زمستانبهجایلباسآستینکوتاه،ازپلیوروژاکت
درخانهاستفادهکنند.
وزیر نفت در پاسخ به این که مشکالت موجود

شرایطتحریمرفعشدهاست،گفت:اینمشکالت
در حال رفع هستند و یخ  ٢متری یک شبه آب
نمیشود و سرانجام آب میشود و بهار میآید.
وزیر نفت ذخایر درجای کشور را حدود ٨٠٠
میلیاردبشکهاعالمکردوادامهداد:ضریببرداشت
ما از این میزان حدود  ٢٨درصد است .ضریب
برداشت نفت خام در کشور به هیچ وجه خوب
نیست و در صنعت نفت ،هنر فقط این نیست که

شرکت ملی نفت ایران ،هم اکنون موازی با
پروژههای توسعهای غرب کارون و پارس جنوبی
که با جدیت دنبال میشود ،پروژههای متعددی
در بخشهای مختلف زیرمجموعه شرکت ملی
نفت ایران در دست اقدام است و از جمله آن
میتوان به برخی پروژههای شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب اشاره کرد .این شرکت هم اکنون
تجهیز واحد نمکزدایی رگ سفید یک ،احداث
واحدهاینمکزداییمتمرکزهفتکلونفتسفید،
احداث واحد نمکزدایی متمرکز آسماری اهواز،
احداث واحد نمکزدایی قلعه نار ،احداث واحد
نمکزداییکارخانهبهرهبرداریشماره ٣گچساران،
احداث کارخانه نمکزدایی بی بی حکیمه یک و
توسعه و تجهیز کارخانه نمکزدایی شماره  ٢و ٦
مارون را در دستور کار دارد .احداث ایستگاه تزریق
گازهایهمراهبنگستانولبسفید،خریدونصب
تلمبههای تقویت فشار  HPSو بهینه سازی
فراورش میدان نفتی هفتکل نیز ،در برنامه کاری
این شرکت است.
چاه بزنیم و نفت برداشت کنیم .زنگنه به میدان
آزادگان و یادآوران در غرب کارون اشاره و اظهار
کرد :برای این  ٢میدان تا االن  ٦٧میلیارد بشکه
ذخیره درجا ثبت شده که هم اکنون ضریب
بازیافت در برداشت اولیه از این مخزن هفت درصد
یعنی 4/5میلیارد بشکه نفت خام است که با این
رقم ضریب بازیافت مابقی 62/5میلیارد زیر زمین
میماند و قابل دسترس نخواهد بود.

جدول
افقی
-1جمعی از کارکنان صنعت نفت به این شیوه فعالیت میکنند – بر حلقه انگشتر میدرخشد-2
میوه تلفنی – فهم و شعور – شرکت نفتی هلندی ر انگلیسی – باغ بهشت  -3شیوهای برای نگارش
داستان – پدر از دست داده – عنوانی برای پادشاهان روسیه که آخرین آنها نیکالی دوم بود -4جنگ
آن این روزها بر سر زبانهاست – مایه حیات – نوعی معامله در عرصه نفت که طی آن ،فروشنده نفت
را به خط لوله خریدار تحویل میدهد -5خوب و پسندیده – بخش علمی ،فرهنگی و تربیتی سازمان
ملل متحد – جوانمرد  -6دیدگاهها و نظرات – شیوهای برای ترمیم پارگی لباس  -7گردآوری – از
کهنترینشهرهایایرانکهزیرهآنازدیربازشهرتداشتهاست-8حرفهمراهی–یکهوتنها–عدد
موازی – سطح داخلی دست  -9وارد شدن ضربه به بدن که موجب شکستگی استخوان یا پارگی
عصب یا جراحت پوستی شود – دانستن و دریافت باال  -10حرف تعجب – زیست مایه است و در علم
روانشناسی ،آن را نیروی حیات در میان افراد بشر میشمارند – میگویند وقتی بیاید ،نود هم پیش
ماست  -11دام – دانه خوشبو – بچه نارس و مرده که پیش از موعد از شکم مادر بیفتد  -12واحدی در
پول – برای درمان بر زخم مینهند – مال و ثروت -13وجه مشترک اسب و شیر – نیروگاه بزرگ شمال
کشور – در کمان نقش اصلی را دارد – رنگ آرامش -14رواج دهنده – فیلمی به کارگردانی اورسن ولز
که آن را بهترین فیلم تاریخ سینمای آمریکا میدانند.
عمودی
 -1میدانی نفتی میان اللی و مسجدسلیمان – کشور بام دنیا – لقب حضرت موسی  -2درد و رنج
– برای بهبود بیماری تجویز میکنند – دوست و رفیق  -3کارش جست و جو در اعماق روح است –
آخرین نبرد ناپلئون بناپارت  -4جنس به ظاهر قوی – ضرباهنگ – زیر پا مانده  -5از کشیدنیهای
خوب – شبه جزیره زیبای استان مازندران  -6غذا را از حلق به معده میرساند – شهری در منطقه
حجاز که خانه کعبه را در دل خود دارد -7درجه آرام سوزی بنزین – گورگیر معروف -8خشک است
و صفتی برای افراد عبوس – آزاد و رها -9سنگ سبز گرانبها – طعم -10نفت خام عمده نیجریه – وقتی
بیاید همه را شامل میشود  -11نوعی خط کش – گریختن – شهری مذهبی در ایران  -12بزرگترین
شرکت گاز روسیه و جهان – به هم ساییده شدن -13چین و چروک پوست – محکم و استوار و قطعی
– پیامبر رسول خدا  -14از شخصیتهای عهد عتیق است و پادشاه بابل – ارزشمندترین ماده
هیدروکربوری و حامل انرژی – سنگین و باوقار
افقی:
-1شــهیدان آتش – کباب  -2وال – برص – یک – وبا  -3رنده – ســراب – ادیپ  -4گاز – آر – آیا  -5نکا – بهرگان – پتو
 -6رها – گیس  -7جریان – لوترک  -8رز – لش – سر -آه  -9ســیمین – توازن  -10نت – آستارا – وی  -11ارس – نه – نجس
 -12دشنه – بونی – تبسم  -13اتو – دری – هل – رنو  -14دالی – فراورش گاز
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عمودی:
 -1شورون – جرس – وداد  -2هلن – رزین – شتا  -3یادگاری – متانول  -4ها – هالی – ره  – 5آب – زبانشناس  -6نرس
– برف  -7اصرار – تنویر  -8ارگ – آهن  -9شیب – یهو  -10انگلستان – لر  -11ای – یورو – جت  -12بوداپست – اوسبرگ
 -13آبی – رازی – سنا  -14باپکو – کهن – تموز.

حل جدول
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