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هنر مدیریت در ممانعت از بحران؛

افتفشارمخزن
اپرسجنویب
سجاد محمودی :پارس جنوبی مجموعهای از مجتمعهای
پاالیشگاهی و پتروشیمیها است که طرح توسعهای آن در
سال  ۱۳۷۶آغاز و اکنون از آن به عنوان پاشنه آشیل توسعه و
ارزآوری کشور یاد میشود.
بزرگترین شرکتهای صنعت انرژی و بورس ایران در این
منطقه واقع شده و استان بوشهر را به تنهایی در صدر جدول
تحقق بودجهای کشور تکیه داده است.
عمده شرکتهای این منطقه از میدان گازی پارس جنوبی
به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان تغذیه میکنند و دو
کشور ایران و قطر در برداشت از این میدان با هم رقابت
تنگاتنگی نیز دارند.
حدود ًا یک دهه است که کارشناسان نسبت به افت فشار
مخزن پارس جنوبی هشدار میدهند و علی رغم گزارشهای
تخصصی متعدد و ترسیم آینده این پیش آمد ،دولتها
تدبیری برای نگهداشت تولید این مخزن نداشته و ندارند.
مخازن گازی حین برداشت و به مرور زمان با افت فشار
مواجه میشوند که در مواردی با نزدیک شدن فشار مخزن به
فشار خط تولید (ورودی سکو و پاالیشگاه) مقدار گاز خروجی
مخزن کاهش یافته و حتی ممکن است پس از سالها دیگر
تولید از مخزن مذکور اقتصادی نباشد و تولید متوقف شود.
چندین دهه است که مجتمعهای پاالیشگاهی و پتروشیمی
در حال مکیدن جان این مخزن هستند ولی برای نگهداشت
این تولید هیچ اقدام مؤثری را در پیش نگرفتهاند و مسئولین
صرف ًا در قامت مجری خبر ،مشغول خبرخوانی هستند و
گویی این وظیفه بر گرده مردمی است که این مجتمعها بالی
جانشان شده و میبایست خود اقدام به نگهداشت تولید

مهمانانشان کنند.
افت فشار میدان گازی پارس جنوبی آغاز شده است .کشور
قطر برای جبران افت فشار ،اقدام به نصب سکوهایی جهت
جبران افت فشار کرده و امسال نیز برای افزایش  ۴۰درصدی
استحصال گاز از مخزن برنامه ریزی میکند ولی از طرفی
کشور ایران کماکان ،رویه خود را بر استفاده حداکثری و
استحصال ،بدون اینکه برای افت فشار آن تدبیری بیاندیشد
استوار کرده است و این زنگ خطری است.
 ساالنه تولید یک فاز پارس جنوبی را از دست میدهیم
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به برنامهریزی
برای حفظ و نگهداشت تولید گاز در پارس جنوبی اظهار
داشت :در بخش فراساحل پارس جنوبی  ۳۷سکوی گازی،
 ۳۴۰حلقه چاه ،سه هزار و  ۲۰۰کیلومتر خط لوله و  ۵۰ردیف
عملیاتی در حال بهرهبرداری است.
محمد مشکینفام از رسیدن میزان تولید گاز از پارس جنوبی
به  ۷۰۰میلیون مترمکعب خبر داد و اضافه کرد :روزانه ۷۰۰
هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی تولید میشود که
متناسب با میزان تولید روزانه گاز متغیر است.
وی مهرماه امسال در نشست با مدیرعامل شرکت نفت
ایران با ابراز نگرانی از وضعیت تولید گاز پارس جنوبی برای
سالهای آینده گفت :تولید گاز از پارس جنوبی به پیک
ظرفیت رسیده ،اما از چهار سال آینده ،پیش بینی میشود،
ساالنه به اندازه یک فاز پارس جنوبی ( ۲۸میلیون مترمکعب)
با افت تولید مواجه شود.
 حفظ و نگهداشت تولید از پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تحقق استمرار تولید گاز را

وادی الرحمه" آرامستان جدید بوشهر از اسفند ماه  ۹۸برای دفن
جانباختگان کرونا موقت افتتاح و مرداد ماه امسال با تکمیل
ظرفیت قبرستان قدیمی بهشت صادق ،بطور رسمی آرامستان
این شهر شد ،اما با گذشت چهار ماه از این تاریخ ،همچنان
مشکالت ریز و درشتی دارد که غم مضاعفی برای مصیبت
دیدگان است.
به گزارش ایرنا ،به گفته مدیر آرامستان شهرداری بوشهر همه
جانباختگان بیماری کووید  ۱۹در "وادی الرحمه" (قبرستان
جدید) تغسیل و دفن شدهاند و هیچ فوتی کرونایی به "بهشت
صادق" (آرامستان قدیم محله شکری) راه نیافته است ،اما
غالمرضا کرهبندی هفتم مرداد ماه امسال خبر از تکمیل ظرفیت
آرامستان صد ساله محله شکری داد که بیش از  ۱۷هزار نفر از
اموات این شهر در آن آرام گرفتهاند.
از نهم مرداد ماه وادیالرحمه در  ۲۰۰متری پاسگاه جاده نیروگاه
اتمی ،این بار به طور رسمی افتتاح شد تا از این پس این
آرامستان خانه ابدی همه درگذشگان بوشهری باشد و امروز
که  ۱۱۹روز از این تاریخ میگذرد ،وادیالرحمه هنوز چنانکه باید
سامان نگرفته است و جای خالی بسیاری از زیرساختهای
ضروری در آن به چشم میخورد.
 انتظار سوگواران برای سنگفرش قطعهها و نصب سنگ مزار
هم اکنون سنگفرش قطعهای از آرامستان جدید  ۳۰هکتاری
بوشهر که جانباختگان کرونا از اسفند  ۹۸در آن دفن شدهاند به
اتمام رسیده و در فاز نخست  ۶هکتار دیوار کشی ،قطعه بندی
و برای دفن مهیا شده است ،اما به علت بهسازی نشدن دیگر
قطعهها سوگواران بوشهری پس از گذشت چهار ماه نمیتوانند
سنگی بر مزار اموات خود بگذارند.
مردمی که به تازگی عزیزی را از دست دادهاند روی مزار او
بنری با شکل ظاهری سنگ قبر انداخته و آن را با کلوخ یا دیگر
مصالح دورچین کردهاند حتی تابلو یا شمارهای نیز برای قبرها

حاضران وادیالرحمه عصر
نصب نشده است و چنانکه برخی از
ِ
پنجشنبه گذشته گفتند :مردم با شمردن ردیفها ،محل دفن
درگذشتگان خود را مییابند و نشانهای روی آن قرار میدهند تا
بتوانند آن را پیدا کنند.
برای گفتوگو با بانوی میانسالی که بر سر مزاری با یک بنر
بسیار کوچک فاتحه میخواند ،منتظر شدم؛ او گفت" :بینظمی"
مهمترین مشکل آرامستان جدید است که باید حل شود و
ادامه داد :نزدیک به  ۲ماه است که مادرم را اینجا به خاک
سپردهایم ،سنگ کوچکی نصب کردیم که کندند و گفته شد که
اشتباهی بوده است ،حاال پس از مراسم چهلم دوباره قبرها را
شمردهایم و این نشانه را برای خودمان نصب کردهایم.
گفتههای  ۲خواهر جوان که سوگوار مادرشان بودند نیز
وجود این مشکل را تایید کرد ،یکی از آنها با نشان دادن چند
موزائیک گفت :با اینکه سه ماه از خاکسپاری مادرم میگذرد
اما هنوز نمیتوانیم سنگی بر قبر او بگذاریم و با اینها برای خود
نشانهگذاری کردهایم.
خاکی بودن این قطعه که بخش زیادی از آن نیز پر شده
است ،عالوه بر نابسامانیهای ذکر شده ،از نظر وجهه ظاهری
و سالمت بهداشتی نیز دچار مشکل است چنانکه زائران پرشمار
اهل قبور پنجشنبهها در محوطهای خاکی و بدون فاصله برای
قرائت فاتحه تنگاتنگ یکدیگر مینشینند.
نبود فضای سبز کافی ،نیمکت یا سایبان در محوطهسازی نیز از
دیگر مواردی بود که به چشم میآمد چرا که افرادی که از سرپا
ایستادن طوالنی خسته شده بودند هر جایی که بلوکی یافته
بودند یا بر لبه دیوار کشیها نشستهبودند و این منظره بسیار
از نظم و زیبایی به دور بود.
 راه دسترسی
نزدیک به  ۲ماه که از بهره برداری رسمی وادیالرحمه در نهم
مرداد ماه میگذشت تنها راه دسترسی این آرامستان یک فرعی

نیازمند اجرای دو راهکار حفظ و نگهداشت تولید از پارس
جنوبی و توسعه دیگر میدانهای گازی عنوان کرد.
مشکینفام گفت :تا کنون  ۱۵درصد گاز درجای میدان معادل
 ۶۲تریلیون فوت مکعب برداشت شده است ،با تأسیسات
موجود پارس جنوبی میتوان  ۵۰درصد گاز درجای میدان
را که حدود  ۲۱۰تریلیون فوت مکعب محاسبه شده است،
برداشت کرد.
 پیامدهای افت فشار پارس جنوبی
به واسطه میدان پارس جنوبی ،یک هاب اشتغال در جنوب
کشور تشکیل شده است .افت فشار پارس جنوبی مساوی
با افت تولید محصوالتی همچون اتان ،متان ،پروپان ،بوتان
و میعانات گازی است که هر کدام گستره وسیعی از صنایع
پایین دستی را خوراک دهی میکنند.امروزه کشور ایران،
ضمن برخورداری از منابع عظیم گازی ،به دلیل برخورداری از
صنایع انرژی بر ،با انحراف و تراز منفی تولید گاز روبروست که
اوج آن را با کاهش خوراک دهی به صنایع در زمستان شاهد
بودهایم.برخی کشورها ضمن برخورداری از منابع ،استراتژی
واردات را در نظر میگیرند .از آنجا که در فضای رسانه ،واردات
گاز توسط ایران یک نکته منفی قلمداد میشود لیکن با
توضیحات باال و ذکر یک مثال عینی ،این کار یک استراتژی
خوب و کارآمد است هر چند که هر وارداتی ،سیطره کشور
صادرکننده بر واردکننده را در معادالت در پی خواهد داشت.
در صورتی که برای افت تولید پارس جنوبی چاره اندیشی
نشود پیامدهایی همچون تعدیلهای عظیم نیروی انسانی،
کاهش شدید درآمد دولت از طریق افت تولید پاالیشگاهها و
متعاقب ًا پتروشیمیها ،افزایش نقدینگی تورم زا بواسطه عدم

استقبال از سهام زنجیره وار این صنایع ،کاهش مبالغ مصوب
مسئولیتهای اجتماعی و کاهش راندمان تولیدات انرژی بر
خصوص ًا برق ،سیمان ،خودرو و… محتمل است.
 تا دیر نشده تدبیر شود
از آنجایی که این میدان سهم عظیمی از درآمد ،تولید،
اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است به نظر میرسد
استحصال صرف گاز ،بدون سرمایه گذاری در نگهداشت علی
رغم تدابیر طرف مقابل ،در آینده بحران امنیتی را رقم و بدون
شک دولتهای بعد را زمین گیر خواهد کرد.
برای نگهداشت تولید ،عمدت ًا از دو روش کاهش فشار خط
تولید و نصب کمپرسورهای با تکنولوژی باال و استفاده
میشود.بر اساس گفته کارشناسان امر ،از آنجا که پاالیشگاهها
برای پایداری تولید ،تحت پارامترهای فرآیندی (دما ،فشار،
شدت جریان و …) خاصی راهبری میشوند ،افت فشار خط
تولید به عنوان راه حلی مقطعی ،مشکالتی را ایجاد میکند که
مجموع ًا ناپایداری تولید را رقم خواهد زد.
راه حل دیگر که معمول بوده ولی با هزینه زیادی نیز همراه
است ،نصب کمپرسورها (نصب بر روی پلتفرم و سکوهای
بسیار عظیم) است که در طرح توسعهای فاز  ۱۱پارس جنوبی
گنجانده شده بود ولی با خروج توتال ،این مهم محقق نشد.
 احداث ایستگاههای تقویت فشار گاز
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تالشهای
صورت گرفته برای جبران افت فشار در پارس جنوبی اظهار
داشت :میدان گازی پارس جنوبی منبع  ۷۰درصد تولید کشور
است.محسن خجسته مهر اضافه کرد :با حفاری چاههای
جدید ،اقدامهای مهندسی نفت از جمله اسیدکاری و…
میتوان تا حدودی از افت طبیعی تولید جلوگیری کرد.
وی افزود :مهمترین کاری که باید انجام دهیم احداث
ایستگاههای تقویت فشار گاز است که یک اقدام اساسی
محسوب میشود .اگر این کار را در بخش دریا انجام دهیم ۲۰
میلیارد دالر و در خشکی به  ۱۰میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که در عسلویه در جمع

اعضای کمیسیون انرژی سخن میگفت ،تصریح کرد :برای
افت تولید از پارس جنوبی ،سناریوی جبرانی داریم که اگر
انجام ندهیم سال  ۱۴۰۴وارد کننده گاز خواهیم شد.
وی بیان کرد :طرح ضربتی افزایش تولید  ۱۰میدان گازی
مناطق نفت مرکزی ایران ،طرح توسعه میدان گازی کیش و
خط لوله انتقال گاز ،طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی،
طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی ،طر حهای توسعه میادین
گازی فرزاد الف و ب ،در این موارد در مجموع  ۳۶۶میلیون
مترمکعب در روز به تولید گاز کشور افزوده میشود که در
مجموع  ۵۴میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد.
 همه پای کار باشند
به نظر میرسد صنایع گازی پارس جنوبی هم اکنون در اوج
نقطه تولید خود قرار دارند و این نگهداشت ،مستلزم تدابیری
است که از دید صنعت نفت هزینه ،از دید مردم وظیفه و
از دید صنایع پایین دستی سرمایه گذاری قلمداد میشود.
درآمد سالیانه صنایع پایین دست این میدان به اندازه ایست
که به راحتی هزینه نگهداشت تولید چند میدان با این ابعاد
را میتواند پوشش بدهد.
استان بوشهر ضمن برخورداری از این صنعت و این تحقق
درآمدی ،در بدیهیات خود وامانده است و به نظر میرسد
با افت تولید و درآمد ،توسعه کم فروغ کنونی نیز متوقف و
مشکالت جدیدی را برای این استان و کشور در ابعاد امنیت
ملی به وجود خواهد آورد.میطلبد استاندار بوشهر در هیئت
دولت این پیشامد را تبیین ،نمایندگان کمیسیون انرژی
مجلس و سازمان منطقه ویژه انرژی پارس با قید فوریت،
شرکتهای حاضر را راهبردی و با رایزنی ،وزارات دفاع (دارای
مالکیت  ۲۷درصدی بر صنعت پتروشیمی)،نفت (دارای
مالکیت  ۲۶درصدی بر صنعت پتروشیمی)،وزارت کار (دارای
مالکیت  ۲۱درصدی بر صنعت پتروشیمی) و… شرکتهای
خصوصی (دارای مالکیت پنج درصدی بر صنعت پتروشیمی)
را قانع به این هزینه کرد تا شاهد بروز این بحران نباشیم/.
مهر

عذاب زندگان در وادی الرحمه بوهشر
خاکی بود که  ۲۰۰متر پایین تر از ایست و بازرسی از جاده
نیروگاه اتمی منشعب میشد .راهی که به تازگی آسفالت آن به
اتمام رسیده و به گفته مدیر آرامستان شهرداری بوشهر با اعتبار
پنج میلیارد ریال و به صورت امانی اجرایی شده است.
یکی دیگر  ۲خواهری که در کنار مزار مادرشان با آنها گفتوگو
کردم توضیح داد که به مدت  ۲ماه برای آمدن به اینجا مجبور
بودیم هزینه زیادی بپردازیم چرا که تاکسیها میگفتند مسیر
خاکی است.او گفت اگر جاده اصلی دسترسی به آرامستان
آماده شود ،تردد بسیار کم هزینه میشود در حالی که اکنون
باید کرایههای گزافی را برای دربست کردن تاکسی بپردازیم.
مسیر اصلی که دسترسی آسان به آرامستان را فراهم میکند
جادهای است که تنگک سوم را به محله "سر تل" متصل میکند
و اجرای آن از یک ماه پیش آغاز شده است.
 سرعت بخشی به ساماندهی وادیالرحمه؛ ضرورتی اجتناب
ناپذیر
رفع کمبودهای آرامستان وادی الرحمه دیرهنگام و پس از نیاز
اجتناب ناپذیر به آن آغاز شده است و چنانچه اعضای شورا و
مدیران شهرداری گفتهاند به صورت "تدریجی" دنبال میشود،
اما ضروری است نظم بخشی و فراهم کردن زیرساختهای
ت گیرد تا این کاستیها باری مضاعف
رفاهی این مجموعه سرع 
برای شهروندانی نباشد که هنگام مراجعه به اینجا در سوگ از
دست دادن عزیزی دلخستهاند.
آخرین اقدامات و برنامهریزیها برای سامان بخشیدن به
"وادیالرحمه" بوشهر را از مدیر آرامستان شهرداری بوشهر جویا
شدم.راه اصلی دسترسی به وادیالرحمه نخستین موضوعی بود
که کرهبندی در این گفتوگو به آن پرداخت .او پیگیری و تالش
شورا را در رفع کمبودهای این مجموعه موثر دانست و از این
روی ضمن قدردانی از همکاری شورای ششم و "پیگیری جدی
مطالبات بحق آرامستان" ،گفت :مسیر اصلی که یک جاده مهم،
حیاتی و پدافندی است در  ۲فاز فعال شد و از یک ماه پیش
شروع به کار کرد که پیشرفت فیزیکی چشمگیری داشته است.
او در ارتباط با سنگفرش قطعهها و بهسازی محوطه ،نورپردازی
آرامستان گفت :بهسازی کف در قطعه دوم در حال انجام است
گ قبرها نصب میشود.
و بالفاصله پس از اتمام ،سن 
آنطور که کره بندی گفت :به تازگی طرح گذرها و جدولها برای
محوطه سازی تنظیم و وارد مرحله پیادهسازی شده است و
 ۱۱پایه پروژکتور نیز برای نورپردازی محوطه نصب شده است.
مدیرآرامستان شهرداری بوشهر با بیان اینکه در بخشی از
مجموعه درختان بومی مانند گل ابریشم ،مشعل جنگل ،نارنج و
بنجامین کاشته شده است ،ادامه داد :پس از تعیین مسیرهای
ی نسبت به توسعه فضای سبز اقدام میشود.
داخلی و بلوار کش 

کره بندی در ادامه به تجهیز آرامستان به پنج سردخانه
استاندارد با ظرفیت  ۱۰متوفی اشاره کرد و گفت :خرید چهار
دستگاه آمبوالنس نیز در دستور کار است.
 تامین آب شرب وادیالرحمه؛ همچنان سیار
تامین آب شرب آرامستان جدید شهر بوشهر یکی دیگر از
مسائلی است که عالوه بر بعد بهداشتی آن ،توجه به فرهنگ و
رسوم ایرانی-اسالمی ضرورت آن را دوچندان کرده است.
هر چند به گفته علی پورقربان مدیر آب و فاضالب شهرستان
بوشهر ،آب وادیالرحمه تا کنون پیوسته به صورت سیار تامین
شده است و مخزنهای بزرگی که در چند نقطه آرامستان قرار
داده شده دسترسی به آب شرب را برای عموم امکانپذیر کردهبود
اما مهیا شدن آب شرب لولهکشی یکی دیگر از کاستیهایی
است که با گذشت بیش از یک سال و نیم از نخستین دفن،
در اینجا خودنمایی میکند.مدیر آرامستان شهرداری بوشهر در
این باره بیان کرد که لوله گذاری انجام گرفته است و اداره آب و

 امتداد فرآیند عمران و تکمیل وادیالرحمه تا ۱۴۰۱
تکمیل راه اصلی دسترسی ،سنگ فرش قطعه  ۲و بخشی
از محوطهسازی آرامستان اکنون در دست اجرا است و به
پیشبینی مسئوالن امر تا پایان سال به اتمام میرسد اما
کاستیهای وادیالرحمه برای تبدیل شدن به مجموعهای که
از این پس بتواند پاسخگوی نیاز مرکز استان بوشهر باشد تا
بودجه  ۱۴۰۱شهرداری نیز امتداد مییابد.
احداث قطعههای عمومی ،صالحین ،نام آوران و نوزادان،
خریداری چهار دستگاه آمبوالنس و ساخت سکوی نماز مسقف
با سیستم خنک کننده بخشی از آن چیزی است که به گفته
مدیر آرامستان شهرداری بوشهر قرار است سال آینده محقق
شود.ایمان زندینیا سخنگوی شورای اسالمی شهر بوشهر نیز با
اذعان به اینکه آرامستان یکی از مکانهایی است که حتی بیش
از بسیاری دیگر از مکانهای عمومی مورد مراجعه مردم است،
تاکید کرد که باید تبا رفع کمبودها ،خدمات دهی در آن در شان

فاضالب استان بوشهر باید بر اساس وظیفهای که برای توسعه
شبکه آبرسانی در شهر دارد اقدام کند.
او از مدیر آبفا خواست با درک حساسیت و نیاز مبرم مجموعه
آرامستان به انشعاب آب شرب نسبت به موضوع به صورت
ویژه دستورات الزم را به زیر مجموعه خود ابالغ کند تا این
مشکل حل شود.پورقربان مدیر آبفای شهرستان بوشهر در پاسخ
به این مساله اعالم کرد :در توافق با شهرداری شبکه انتقال
آب به وادی الرحمه اجرا شده است و مراحل پایانی خود را
طی میکند و دریافت انشعاب از این خط انتقال بزودی برای
شهرداری امکان پذیر میشود.

مردم بوشهر در این مجموعه صورت گیرد.
او گفت :هر آنچه از تکمیل وادیالرحمه باقی بماند در بودجه
سال آینده شهرداری در نظر گرفته میشود تا با تخصیص اعتبار
الزم کاستیها برطرف شود.اگر چه نخستین خاکسپاری در
آرامستان وادیالرحمه به اسفند  ۹۸بر میگردد اما در تاخیری
سوال برانگیز بیشتر اقدامات صورت گرفته برای تکمیل و رفع
کاستیهای آن در  ۲تا سه ماه اخیر خالصه میشود و اکنون که
بهشت صادق دیگر به هیچ روی نمیتواند میزبان درگذشتگان
بوشهری باشد ،سامان بخشی تدریجی به وادیالرحمه آغاز شده
است و بی شک نیازمند سرعتی بیش از اینها است.

