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اخبار

معاون وزير نفت در امور گاز خبر داد

افزايش 3.6ميليارد مترمکعبي صادرات گاز ايران

معاون وزير نفت در امور گاز اعالم کرد که صادرات گاز
ايران در سال  98با ثبت جهشي  26درصدي ،حدود  3.6ميليارد
مترمکعب افزايش يافته است.به گزارش شرکت ملي گاز ايران،
حسن منتظرتربتي ،با اشاره به ثبت رکوردهاي جديد توليد ،انتقال،
توزيع و صادرات گاز در سال  ،98از ثبت رکورد بيسابقه صادرات
گاز طبيعي کشور در اين سال خبر داد و گفت :مصرف تجمعي
گاز مشترکان خانگي ،تجاري و صنايع غيرعمده پارسال حدود 10
ميليارد مترمکعب افزايش يافت ،اما با وجود ثبت رکوردهاي جديد
مصرف ،گاز مشترکان خانگي شهري و روستايي قطع يا با افت
فشار روبهرو نشد.وي با بيان اينکه در چهار ماه پاياني پارسال،
ميانگين مصرف گاز خانگي روزانه  55ميليون مترمکعب نسبت به
مدت مشابه سال  97افزايش داشت ،تصريح کرد :با وجود جهش
مصرف گاز خانگي اما پارسال رکوردي جديد براي صادرات گاز
کشور ثبت شد.معاون وزير نفت در امور گاز با بيان اينکه سال
 98ميانگين صادرات تجمعي گاز حدود  3ميليارد و  600ميليون
مترمکعب نسبت به سال  97افزايش داشته ،افزود :در مجموع سال
 98صادرات گاز ايران جهشي  26درصدي نسبت به سال  97تجربه
کرده است.تربتي با بيان اينکه کل برداشت گاز از منابع در سال
 98حدود  270ميليارد مترمکعب بوده است ،تأکيد کرد :همزمان
با افزايش مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط لوله و بهرهبرداري از
تأسيسات جديد تقويت فشار ،در مجموع گازي توليد نشد که براي
انتقال و توزيع آن مشکلي وجود داشته باشد.وي يکي از مهمترين
برنامههاي اولويتدار سال  99شرکت ملي گاز ايران را ساخت و
توسعه شبکه گازرساني در استان سيستان و بلوچستان دانست و
تصريح کرد :براساس برنامه زمانبندي ،اميدواريم تا آذرماه امسال
گازرساني به شهر زاهدان به پايان برسد ،ضمن آنکه ساخت خطوط
لوله انتقال گاز در ديگر شهرهاي اين استان هم تکميل شود و به
تفکيک اولويت در مدار بهرهبرداري قرار گيرد.مديرعامل شرکت
ملي گاز ايران همچنين با بيان اينکه شيوع ويروس کرونا تاکنون
تأثيري در اجراي برنامههاي توسعهاي يا تعميرات صنعت گاز کشور
نداشته است ،اظهار کرد :با برنامهريزي انجامشده از پارسال و با
تأمين منابع مالي و اجراي تمامي پروتکلهاي بهداشتي ،شيوع
کرونا اختاللي در روند توسعه و اجراي پروژههاي جديد توسعه و
تعميراتي شرکت ملي گاز ايران ايجاد نکرده است.تربتي در پايان
با اشاره به اينکه توسعه هوشمندانه شبکه گاز در سالهاي گذشته
تاکنون ،به افزايش پايداري و تابآوري شبکه انتقال و توزيع گاز
کشور منجر شده است ،گفت :با ساخت خطوط لوله و تأسيسات
جديد تقويت فشار ،وضع درختي شبکه گاز از بين رفته است.

سرمايهگذاري در حوزه صنايع پاييندستي
نفت نيازمند جلب اعتماد مردم

عضو هيات رئيسه کميسيون انرژي مجلس معتقد است
هدايت نقدينگي به سمت توليد صنايع پاييندستي صنعت نفت
عالوهبر بينياز کردن کشور ،ايجاد اشتغال کرده و براي مردم
سودآوري دارد.هادي بيگينژاد درخصوص ايجاد اشتغال با گذر
از خامفروشي ،ساخت پااليشگاه و پتروپااليشگاه و تکميل زنجيره
پاييندستي صنعت نفت ،گفت :نخستين قدم براي ايجاد اشتغال
از اين طريق ،افزايش سطح درگيري اجتماعي و علمي است
بدين معنا که ابتدا بايد دانشگاههاي مختلف را درگير مسئله نفت
و گاز کرد ،درواقع گرههاي صنعت نفت با دانشگاههاي مختلف
طرح و اعتبارات کارهاي پژوهشي توزيع شود .در اين صورت ابتدا
دانشجويان و دانشگاههاي مختلف مشغول به کار شده و در ادامه
با افزايش سطح علمي ،زمينه الزم براي سرمايهگذاري و گسترش
صنايع پايين دستي فراهم خواهد شد.نماينده مردم مالير در
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه ايجاد اشتغال با جلوگيري از
خامفروشي محقق ميشود ،افزود :تحقق اين مهم نيازمند اجماع ملي
است ،درواقع مجلس و تمام ارکان دولت ،وزارت نفت ،قرارگاه خاتم،
دانشگاهها و ...بايد جلو بيايند اما اکنون عدهاي در بدنه دولت اعتقادي
بر جلوگيري از خامفروشي ندارند.وي با اعتقاد به اينکه هدايت نقدينگي
سرگردان در جامعه به سمت توليد صنايع پاييندستي به اقناع ملي نياز
دارد ،اضافه کرد :دولت و مجلس موظفند بستر را براي سرمايهگذاري
مردم در اين عرصه فراهم کنند چراکه مردم درصورتي به سرمايهگذاري
روي مياورند که به اعتماد کامل رسيده باشند.
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انرژی

مطالبات مالي ايران از عراق ؛ موانع و راهکارهاي پيشرو

جمهوري اسالمي ايران بابت فروش انرژي به عراق مطالباتي از اين کشور
دارد ومقام هاي کشورمان دريک ماه گذشته براي دريافت آن سفرهايي به
بغداد انجام دادند و طرف عراقي هم آمادگي خود را براي پرداخت اعالم کرده
است و در عين حال با اينکه آمريکايي ها با تحريمهاي خود موانع مصنوعي
در روابط تهران و بغداد ايجاد کردهاند ،اما مسئوالن دو کشور همچنان به
دنبال يافتن راه هاي مبادله مالي مربوط به قراردادها در بخش معامالت
انرژي هستند.
اصل مشکل در اين باره ،تحريم هاي يکجانبه و ظالمانه آمريکا است هر
چند عراق به دليل اقتصاد شکننده اي که دارد به شدت از پرداخت آن با دالر
و حتي يورو به ايران ناتوان است.
بغداد بارها آمادگي خود را براي پرداخت اين مطالبات بر اساس
دينار عراقي اعالم کرده است اما به دليل اختالف نرخ رسمي دينار با
نرخ آن در بازار آزاد و ضرر و زياني که ايران از آن متحمل مي شود،
تاکنون شرکت هاي توانير و گاز ايران از پذيرش اين پيشنهاد عراقي
ها خودداري کرده اند.
وزيران نفت و نيرو و رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
تاکنون در سفرهايي که به بغداد در طول دو سال گذشته داشته اند اين مساله
را پيگير بوده و اين پرونده در سفر اسفند  97رييس جمهوري اسالمي ايران
به بغداد نيز مورد بحث قرار گرفت.
در سفر «عبدالناصر همتي» رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران به بغداد در بهمن  97بانک هاي مرکزي دو کشور با امضاي توافقنامه
«ساز و کار پرداخت مالي» ،بستر آزاد کردن مطالبات مالي ايران از عراق را
فراهم کردند.
بر همين اساس در سفر «رضا اردکانيان» وزير نيرو در  14خرداد گذشته
نه تنها نيمي از مطالبات برق ايران به ميزان حدود  400ميليون دالر وصول
شد بلکه دو کشور قرارداد تمديد فروش دو ساله برق ايران به عراق را نيز

امضا کردند.
همتي رييس کل بانک مرکزي متعاقبا در  28خرداد گذشته به بغداد
آمد تا پيگير اجراي توافقنامه قبلي امضا شده با بانک مرکزي عراق شود و
ديدارهاي او با نخست وزير عراق نيز حکايت از آن داشت که بغداد به شدت
عالقه مند به پرداخت مطالبات مالي ايران است.
دو کشور در راستاي حل مسائل گذشته تاکنون توافق هايي براي
برداشت از منابع مالي ايران در عراق داشته اند ،از جمله پرداخت
ارز به زائران ايراني اربعين و ديگر مناسبت هاي ديني و يا پرداخت
بخشي از مطالبات شرکت هاي ايراني از عراق که اين توافق ها اجرايي
شده است.
تازه ترين توافق صورت گرفته که در سفر رييس کل بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران به بغداد حاصل شد ،تامين بخشي از کاالهاي اساسي
از جمله دارو از طريق عراق و از منابع مالي ايران نزد دولت عراق است.
وزيران دارايي و بانک مرکزي عراق بارها در ديدار با مقام هاي ايراني

تاکيد کرده اند که منابع مالي ايران محفوظ است و بغداد آمادگي دارد هر
زمان طرف ايراني بخواهد آنها را پرداخت مي کند.
عراق در عين حال به دليل شرايط خاصي که دارد بدون کمترين
اصطکاک با آمريکا مي کوشد روند تعامالت و همکاري ها خود را در حوزه
روابط اقتصادي ،انرژي و تجارت با جمهوري اسالمي ايران به پيش برد.
پيرامون منابع مالي ايران نيز تاکنون مقام هاي ايراني ديدگاه هاي
مختلفي بيان کرده اند.
«بيژن زنگنه» وزير نفت جمهوري اسالمي ايران متعاقب سفر بهمن 97
به بغداد ،گفت که ماهانه بيش از  200ميليون دالر گاز به عراق صادر مي
کنيم.
وي در آن زمان اعالم کرد که جمهوري اسالمي ايران  2ميليارد دالر
بابت صادرات گاز و برق از عراق طلب دارد.
سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي ايران هم نهم بهمن
 98در مصاحبه با ايرنا گفته بود که تحريم هاي آمريکا مانع از امکان برداشت
پول مي شود و  5ميليارد دالر در بانک مرکزي عراق رسوب کرده است.
اين اظهارات رسانه اي ،در ذهن افکار عمومي اين ابهام را شکل داد
که در سايه بحران اقتصادي که عراق را در نورديده آيا ممکن است عراق
در آينده نتواند مطالبات مالي ايران را به دليل شرايط حاد اقتصادي
پرداخت کند؟
مطالبات مالي ايران در زمان حاضر به يک حساب ويژه در بانک تجارت
عراق « »TBIواريز شده و دولت عراق در عمل قادر به برداشت از آن نيست،
بنابراين تحت هر شرايط اقتصادي عراق در آينده ،اين مبالغ دست نخورده
باقي مي ماند.
با اين همه و با وجود موانع ساختگي که آمريکايي ها با اعمال تحريم
هاي ظالمانه عليه ايران ايجاد کرده اند ،دو کشور با تبادل هيات هاي مختلف
سرگرم حل اين مشکالت و توسعه همکاري ها در زمينه انرژي هستند.

خودکفايي در ساخت  4100قطعه در شرکت خوارزمي پتروشيمي بندر امام
شرکت خوارزمي پتروشيمي بندر امام پارسال بيش از  4هزار و 100
قطعه صنعتي را بوميسازي کرده و ساخته است.
به گزارش شرکت پتروشيمي بندر امام ،مجمع شرکتهاي خوارزمي
و آب نيرو برگزار و اقدامهاي انجامشده دو شرکت در سال  98تشريح شد.
شرکت خوارزمي بندر امام در سال  98در بخش تعميرات در دو محور
درون و برونسازماني فعاليت داشته است که در بخش درونسازماني ميتوان
به مشارکت در تعميرات اساسي واحدها و تجهيزات توليدي واحدهاي CF
 LD ، AR، NFو  UTپتروشيمي بندر امام اشاره کرد.
اين شرکت در تعميرات اساسي واحد پلياتيلن سنگين  62هزار و 924
نفرساعت ،در تعميرات اساسي مخزن آب شماره يک مجتمع  10هزار و 477
نفرساعت و در تعميرات اساسي واحد نيروگاه  2هزار و  520نفرساعت کار
تعميراتي را اجرايي کرده است.
شرکت خوارزمي در بخش تعميرات برونسازماني تعميرات اساسي 9
واحد تقويت فشار کارخانه گاز مايع شرکت مناطق نفتخيز را که يکي از
تأمينکنندههاي اصلي خوراک مجتمع پتروشيمي بندر امام به شمار ميرود
به تعداد  261هزار و  400نفرساعت انجام داد.
اين شرکت در منطقه هم فعاليتهاي بسياري داشته است که در اين بين
ميتوان به مشارکت همهجانبه در جابهجايي هواپيماي بوئينگ حادثهديده در
شهرستان ماهشهر اشاره کرد.
ميتوان افزود :پارسال بيش از  4هزار و  100قطعه صنعتي در کارگاههاي
شرکت خوارزمي ساخته و بوميسازي شد تا اين شرکت با دانش کارشناسان
خود در راستاي خودکفايي گامي مؤثر برداشته باشد.

شرکت خوارزمي موفق شد شاخص ايمني خود را بهبود بخشد و 12
ميليون و  924هزار و  599نفرساعت کار بدون حادثه را ثبت کند.
همچنين اين شرکت موفق شد شاخص ضريب تکرار حوادث انساني قابل
ثبت را  1/1درصد کاهش دهد ،بهطوري که در پيشبيني سال  98هدف اين
شرکت ثبت  54/1درصد بود ،اما با دقت و همت مديران و کارکنان خود موفق
شد اين آمار را کمتر کند.
ساخت همه قطعات توربين گازي در آب نيرو
در مجمع شرکت آب نيروي بندر امام نيز تمامي اقدامها و عملکرد آن
در سال گذشته بيان شد که يکي از مهمترين آنها تعميرات اساسي سنگين
روي واحد  Cنيروگاه بود.
واحد  Cشرکت آب نيرو که يکي از چهار واحد توليد برق مجتمع
محسوب ميشود ،در اين تعميرات اساسي روتور ،پرههاي بخش داغ (توربين)،
بخش سرد (کمپرسور) و محفظه احتراق واحد تعويض شدند و در راستاي
دستورات مديريت ارشد پتروشيمي بندر امام که حمايت از خودکفايي و
ساخت داخل است ،ساخت تمامي اين قطعات از سوي شرکتهاي توانمند
داخل کشور انجام شد.
شرکت آب نيرو ،کميته آب را به منظور حمايت از محيط زيست
و صرفهجويي در مصرف تشکيل داد و در اين کميته تمامي مباحث
مانند پايش پارامترهاي کنترلي کولينگهاي مجتمع بهصورت متمرکز،
ارتقاي کيفيت آب کولينگ تاورهاي مجتمع از طريق تزريق آب RO
و کنتر لهاي آنالين کلر ،را هاندازي سيستم پيشتصفيه و  Roواحد
 ،MTBEتعويض و اصالح فيلترهاي ديسکي واحد  ،ARاصالح مش

( )Meshفيلترهاي واحد  ،NF3طرح مفهومي پروژه شيرينسازي
آب دريا به روش  ROو ارائه طرح پيشتصفيه آب آتشنشاني بررسي
و پيگيري شد.
شرکت خوارزمي وظيفه خدمات و پشتيباني تمامي واحدها و بخشهاي
پتروشيمي بندر امام و همچنين واحدهاي تأمين خوراک را بهعهده دارد و
شرکت آب نيرو داراي واحدهاي پشتيباني برق ،بخار آب ،هوا و ازت است که
تأمين برق مجتمع پتروشيمي بندر امام بر دوش اين شرکت است.
مجمع شرکتهاي فرآورش ،بسپاران و کيميا از زيرمجموعههاي
پتروشيمي بندر امام نيز پيشتر برگزار و اقدامهاي پارسال اين شرکتها
تشريح شده بود.

