
کوچ اجبـــاری 
 سير افت و خيز 

درآمدهای نفتی در کشور

سرنوشت ميليون ها بشکه 
نفت دپو شده؛ پس از تحريم

جنوب

   دوشنبه 7 تیـــر مـاه 1400  شمــاره 85
قیمت: 5000 تومان
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سمیه مهدوی تنهــا چنــد روز به تحویــل دولــت دوازدهم 

باقی مانده اســت و با مشخص شــدن اعضای کابینه، دولت 

ســیزدهم کار خود را شــروع خواهد کرد؛ مقطعــی که ديگر 

رقابت ها در نيام همفكري و همكاري در مسيري كه پيشرفت 

و توسعه صنايع كشــور و آرامش ملت را مطالبه گری می کند، 

آرام بگيرد.

فــارغ از اینکــه در بخش انــرژی چه كســي و با چــه عنواني به 

طبقــه پانزدهم وزارت نفــت عزيمت خواهد كــرد و كداميك از 

مديران مديريت وزارت نيرو را برعهده مي گيرند باید این نکته 

درنظرگرفته شــود كه وزراي آينده با هرپيشــينه و سابقه اي كه 

برای وزارت خانه ها كانديد مي شــوند در راستای تحقق کامل 

اهداف انرژی کشور برنامه هایشان را باتوجه به واقعیت امروز و 

پیش بینی شرایط فردا تدوین کنند.

اما تئوریســن های اقتصاد در بخش انرژی در وهله نخست باید 

در سياست كلي وزارتين نفت و نيرو اولویت های این ساختار را 

در چارچوبی فکرشــده تعیین کنند؛ بهینه سازی انرژی کشور به 

موازات هوشمندســازی صنايع ذي ربط، می تواند در صدر این 

برنامه ها قرار بگیرد. 

دراین میان آنچه در بخش نفــت و گاز می تواند در اولویت قرار 

بگیرد اتخاذ تصميماتي حســاب شده براي احياي شبكه گازي 

كشــور جهت ممانعت از تنزل به جايگاه وارد كننده است؛ تغییر 

نگاه به پارس جنوبی که با شروع زمزمه های افت فشار زنگ خطر 

را برای تامین گاز کشور به صدا دراورده ضرورتی است تا برای 

سناريوي گازي كشور تكمله اي خاص ترسیم کند.

فارغ از مباحث مربوط به نوع و چگونگی برداشــت از این مخزن 

گازی موضوعی که امروز اهمیت دارد برنامه ریزی برای مدیریت 

وضعیت فعلی گاز با نگاه به آینده این صنعت است. 

فرض کنید اتفاقی که برای بخش برق به دلیل سوءمدیریتی که 

در آن رخ داده و آن را به صنعتی واردکننده تبدیل کرده است برای 

تک تک بخش هــای دیگر اعم از نفــت، گاز و ... رقم بخورد؛ 

دراین شرایط به وجهه انرژی، ثروت و همینطور روابط خارجی 

کشور چه هزینه ای را تحمیل خواهد کرد؟

از خاطرمان نرفته اســت كه تركمنســتان در مقطعــي از زمان 

چگونه با صادرات گاز به ايران در زمســتان 92 گروكشي كرد. 

دراین شرایط نيروگاه ها و پتروشيمي ها با مواجه شدن در کمبود 

خوراک به این بحران دامن می زنند و به این ترتیب در مجاورت 

مصرف سرســام آور بخش خانگي بالشك در رده واردكنند گان 

گاز قرار خواهيم گرفت و در ادامــه بازارهاي صادراتي را نيز از 

دست خواهيم داد. 

از یک طرف تالش عوامل تحریم بــرای حذف بازار صادراتی 

ایران از طرف دیگر ضعیف شــدن نبض تپنده صنعت گاز یعنی 

پارس جنوبی به چهره بین المللی انرژی کشــور می تواند خدشه 

جدی وارد کند.

اگر قرار باشــد با واگذاری عرصه صادرات و تســخیر بازارهای 

وارداتــی در تک تک بخش های انرژی عمل شــود هرآنچه که 

تاکنون بــرای مقابله با تحریم و فشــارهای بین المللی رشــته 

بودیم پنبه می شود.

بنابراین بايد توليد و مصرف در صنعت گاز را باالنس كرد؛ سال 

گذشــته صادرات روزانه گاز75 میلیون، مصرف 740 میلیون، 

تولید در آذرماه روزانه 900 میلیون مترمکعب بوده اســت حال 

آنکه برداشــت گاز فقط از پــارس جنوبی رقمــی در حدود 700 

میلیون مترمکعب گاز بــوده که اختالف فاحش تولید و مصرف 

به صورتی محرز در ارقام مذکور نمایان اســت! و ســهم تعیین 

کننده پارس جنوبی در صنعت عیان.  برای متوازن کردن ترازوی 

تولید و مصرف ضمن اینکه از توجه فصلی به نمودار مصرف گاز 

باید فاصله گرفــت و افق دید را در دورنمای کلی تر قرار داد باید 

در کفــه  تولید نیز گزینه های دیگر را بعنــوان راهکاری مطمئن 

از نظر گذراند.  ضروری اســت براي ممانعت از رســيدن به مرز 

بحران تامين گاز بايد با به فکر بودن برای بهینه ســازی مصرف 

انرژی گامي اساسي برداشت و در ادامه براي جلوگيري از افت 

فشار سناريوي برداشت رقابتي را تغيير داد يا به منظور ممانعت 

از اين كاهش فشار به فكر تسريع در ساخت سكوهاي فشارافزا 

بود. دراين خصوص بايد گفت طراحي ساخت سکوی فشارافزا 

توســط یک شرکت فرانسوی قبل از بازگشــت تحریم ها انجام 

شــده و اجراي آن منوط به پــاي كار بودن يك شــركت توانمند 

جهت پياده سازي آن اســت كه با توجه به سخت بودن آن شاید 

پروسه ای زمان بر باشد. 

بايد به اين فكر بــود كه كداميك از ميادين را مي توان جايگزين 

تامين همان حجم70 درصدي گاز كشورعنوان كرد؛ مداومت 

در میادین مستقل و همسایه با پارس جنوبی در خلیج فارس، یا 

کوچ کردن از خليج فارس به درياي خــزر برای امتحان کردن 

شانس اکتشــافی دیگر؟ اخیراً خبرهایی در خصوص حفاری و 

اکتشــاف درحوزه خزر مطرح شــده که ظرفیت گاز درجای آن 

حدود یک چهارم ذخایر پارس جنوبی تخمین زده می شود؛ اگر 

بنا به مهاجرت باشد صرف نظر از زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز 

برای اســتخراج این حجم از گاز در موقعیت جغرافیایی خاص 

خود و توانایی شــرکت ها دراین کارزار، باید یک کوچ دیگر در 

ســاختار انرژی ازتولید صرف به ســمت بهینه سازی درمصرف 

شــکل بگیرد تا بتوان عرضه امروز صنعــت گاز را به  تأمین نیاز 

فردای مصرف کنندگان گره زد. 

    اســحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیــس جمهوری، آیین نامه 

اجرایی تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، 

حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آن ها طبق 

قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران را ابالغ کرد.

به گزارش نفت جنوب،هیئت وزیران در نشست روز 2۳ خردادماه به 

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور )با همکاری وزارتخانه های 

نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح، امور اقتصادی و دارایی و 

صنعت، معدن و تجارت( آیین نامه اجرایی بند )ی( تبصره )۱( ماده 

واحده قانون بودجه سال ۱400 کل کشور درخصوص تسویه خالص 

بدهی های قطعی دولت به اشــخاص حقیقی، حقوقــی، تعاونی و 

خصوصی از محل تحویل نفت خام به آن ها طبق قیمت روز صادراتی 

شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه یادشده، شــرکت ملی نفت ایران موظف است 

در ازای ابــالغ اعتبار و تخصیص نفت را تحویــل دهد و نتیجه را به 

تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ )ارزی و ریالی( 

به سازمان برنامه و بودجه کشــور و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

)خزانه داری کل کشــور( اعالم کند. ســهم دولــت از ارزش نفت 

تحویلــی 47.5 درصد حداکثر معادل مبلــغ 900 هزار میلیارد ریال 

اســت و شــرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را به 

حســاب بدهکار دولت منظور می کند. تحویــل نفت خام و میعانات 

گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت 

ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی 

نفت ایران مکلف اســت پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی به 

هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعالمیه 

مقدار و ارزش نفت تحویلی )ریالــی و ارزی( به تفکیک تخصیص 

اعتبار مندرج در این آیین نامه را برای تســویه حســاب به سازمان و 

خزانه داری کل کشور اعالم کند.

سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب 

ارزی به ترتیب مقــرر در این آیین نامه به بانــک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ارسال خواهد شد. نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام 

ریالی اعالم شده توسط ســازمان، نرخ سامانه معامالت الکتریکی 

)ETS( خواهد بود.

اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت های 

بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در 

مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق 

کرده اند، نیســتند. در صورت احراز این موضوع برای شرکت ملی 

نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط 

دستگاه مشمول یا شرکت های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.

در اجرای قســمت اخیر مرحله نخســت بند )ی( تبصره )۱( قانون 

بودجه سال ۱400 کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، 

حقوقــی، تعاونــی و خصوصــی دارای انواع اوراق مالی اســالمی 

منتشرشده برای تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر 

از خرداد سال ۱40۱، ســازمان برنامه و بودجه کشور موظف است 

براســاس فهرســت اعالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ 

و تخصیــص اعتبار تا ســقف ۱50 هزار میلیارد رالــس را صادر و به 

شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص 

اعالم کند. متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند )ی(، معادل 

۳۸ درصد جهت پرداخت ســهم صندوق توسعه ملی و ۱4.5 درصد 

به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت  قابل انتقال 

به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

به موجب آیین نامه یادشــده، به وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 

مســلح اجازه داده می شــود از محل منابع منــدرج در این آیین نامه 

مبلغ ۳00 هزار میلیارد رال  از ســهمیه نفــت را از طریق پاالیش در 

پاالیشــگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود 

اقدام کرده اند، به مصرف برســاند. معادل ارزش نفت مصرف شده 

برای افزایش تولید، فرآورده های ناشــی از اجــرای این بند برای 

صــادرات آن در اختیار نیروهای مســلح قرار می گیرد. براســاس 

گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، قرارداد بین وزارت 

دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و هر یک از پاالیشگاه ها که در 

ســال ۱400 موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت 

عملکردی و عملیاتی ســال ۱۳99 )با تأیید شــرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی ایران( شــوند و مایل به اســتفاده از مفاد 

این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه مقدار و نوع 

فرآورده های نفتی کــه در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در 

اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به تأیید شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران می رسد.

تسویه 90 هزار میلیارد تومان بدهیکوچ اجباری 
 دولت از کانال نفت
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جنوب

سرمقاله

  بانک آمریکا پیش بینی کرد قیمت نفت ممکن است در سال 2022 
میالدی به ۱00 دالر برای هر بشکه برسد.

به گزارش نفت جنوب، بانک آمریکا در یادداشتی اعالم کرد که پیشی 

گرفتن رشــد تقاضا از عرضه نفت در ماه های آینده ممکن است سبب 

افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به ۱00 دالر برای هر بشکه در سال 

2022 شود. تحلیلگران بانک آمریکا با افزایش خیره کننده برآورد خود 

از قیمت نفت خام برنت در ســال آینده میالدی اظهار کردند: بر این 

باوریم که احیای قابل توجه تقاضای نفت در ۱۸ ماه آینده از عرضه آن 

سبقت می گیرد و کاهش بیشتر ذخیره سازی ها و ایجاد زمینه افزایش 

قیمت های نفــت را در پی خواهد داشــت. بر اســاس پیش بینی این 

بانک، میانگین قیمت نفت خام برنت در ســال 202۱، ۶۸ دالر برای 

هر بشکه خواهد بود، قیمت این شــاخص نفت خام در برآورد پیشین 

بانک آمریکا ۶۳ دالر برای هر بشکه بود. این بانک همچنین پیش بینی 

کرد میانگین قیمت نفت خام برنت در ســال 2022، 75 دالر به ازای 

هر بشــکه خواهد بود، این رقم در برآورد پیشــین این بانک ۶0 دالر 

برای هر بشکه بود. براساس گزارش اویل پرایس؛ تحلیلگران این 

بانک انتظار دارند بازار جهانی نفت در یک ســال و نیم آینده همچنان 

با کمبود عرضه روبه رو شود و میانگین کمبود عرضه در این بازه زمانی 

900 هزار بشکه در روز باشد.

  سهم نفت خاورمیانه در واردات نفت هند در ماه مه به پایین ترین 

میزان در 25 ماه گذشته سقوط کرد. به گزارش نفت جنوب، هند که 

ســومین واردکننده بزرگ نفت اســت، در مارس از پاالیشگاه های 

دولتی خواسته بود منابع واردات نفت را متنوع کنند. این درخواست 

در واکنش به امتناع تولیدکنندگان اوپک به ســرکردگی عربستان 

سعودی از تسهیل محدودیت عرضه صورت گرفت. هند که سومین 

اقتصاد بزرگ آسیاســت، در ماه مه حدود 4.2 میلیون بشکه در روز 

نفت وارد کرد که پایینتر از ماه پیش بود اما ۳۱.5 درصد در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. 

سهم خاورمیانه از واردات نفت هند در ماه مه به 52.7 درصد کاهش 

یافت که پایینترین میزان از آوریل سال 20۱9 بود و در مقایسه با ۶7.9 

درصد در آوریل کمتر بود. واردات از عربســتان سعودی که دومین 

صادرکننده بــزرگ نفت به هند بعد از عراق بــود، حدود یک چهارم 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. واردات از امارات 

متحده عربی هم به میزان ۳9 درصد کاهش یافت و این کشــور در 

میان صادرکنندگان بزرگ نفت به هند، از جایگاه سوم به هفتم نزول 

کرد. خرید کمتر نفت از خاورمیانه، سهم اوپک از واردات نفت هند را 

به رکورد پایینی رساند. در عوض پاالیشگاه های هندی به واردات از 

آمریکای التین، ایاالت متحده و مدیترانه به عنوان جایگزینی برای 

نفت خاورمیانه پرداختند. احسان الحق، تحلیلگر بخش تحقیقات 

و پیش بینی های رفینیتیو گفت: هندی ها در مارس با این انتظار که 

تقاضای داخلی برای بنزین در ماه های آینده بهبود پیدا می کند، حجم 

باالتری نفت آمریکا را که بازدهی بنزین خوبی دارد خریداری کرده 

بودند. پاالیشگاه های هندی خصوصی ریالینس اینداستریز و نایارا 

انرژی خرید نفت ســنگین کانادا را به رکورد 244 هزار بشکه در روز 

رساندند که معادل حدود شش درصد از کل واردات نفت هند بود. بر 

اساس گزارش رویترز، آمار ورود نفتکش ها واردات باالتر را برخالف 

آمار دولتی اولیه نشان داد، زیرا طوفان ها در خط ساحلی هند در ماه 

گذشته تخلیه محموله ها را به تاخیر انداخته بود.

 سقوط سهم خاورمیانه از واردات نفت هند نفت ۱۰۰ دالری می شود

سهم دولت 
از ارزش نفت 
تحویلی ۴۷.۵ 
درصد حداکرث 
معادل مبلغ 
۹۰۰ هزار 
میلیارد ریال 
است و رشکت 
ملی نفت ایران 
ارزش محموله 
نفت تحویلی 
را به حساب 
بدهکار دولت 
منظور می کند
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خبـــر

 کارگــران پیمانــکاری پارس جنوبی خواســتار حذف 
پیمانکاری و برابری در حقوق و دستمزدها هستند.

به گزارش نفت جنــوب، کارگران پیمانکاری عســلویه در 

اعتراض به شرایط نامناسب شــغلی و عدم رعایت برابری، 

در برخی از فازها دست به اعتراض زدند.

این کارگران می گویند: خواسته  اصلی ما حذف پیمانکاران 

از تمام شرکت های نفتی است؛ باید قانون کار یکسان- مزد 

یکسان در تمام پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و صنایع نفت و 

گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و 

دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی 

برای همه به یکسان موجود باشد.

این کارگران اعمال شــرایط چهارده-چهــارده برای همه 

کارگران نفتی پارس جنوبی را از خواسته های خود می دانند 

و می گوینــد: با توجه بــه وخامت اوضاع کرونــا، کارگران 

پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتال 

قرار دارند؛ سطح رعایت پروتکل های ایمنی در کانکس های 

استراحت، محل سرو غذا و سرویس های رفت و آمد بسیار 

پایین است و کارگران به سادگی آلوده می شوند.

براســاس گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری نفت، بیش از 

یک هفته اســت که با ایجاد هشــتِگ »نه به پیمانکاران« 

خواســتار حذف شــرکت های واســطه در صنایع نفت و گاز 

کشور شده اند.

ماجرای هشتِگ 
»نه به پیمانکاران« چه بود؟

دوشنبـــه 7 تیــــر 1400
شمــاره  85

جنوب

تاواِن گودنشینی
 سمیه مهدوی مقصد اهواز بود و برنامه بازدید از یک طرح صنعتی 

در جنوب کشــور. دمای 42 درجه ای اهواز طاقتمــان را طاق کرده بود اما 

رســالت خبری اینگونه حکم می کرد که برای پوشــش و انتشار زحمات و 

دستاوردهای صنعتگران و نیروهای انسانی حاضر در صحنه کمی از فضای 

کاری آن ها را با گوشت وپوست خود لمس کنیم. 

فعالیت در محیط خشــن مناطق عملیاتی چه در جوار چاه های نفت چه در 

کنار مخازن گاز و چه در ســایه واحدهای پاالیشــی و پتروشیمی سخت و 

طاقت فرسا است، از داغی هوا تا استشمام بوی ذرات مرکاپتان معلق در 

آن و خستگی چشم از یک نواختی دریا در روزهای متمادی یا همسایگی با 

یک مشت آهن  و فلز که در ماورای خود نفت و گاز یدک می کشند، درنهایت 

محیطی غیرقابل پیش بینی و درعین حال خسته کننده ترسیم می کند که  

اگر عشق، تعهد و انگیزه ای نباشد فضا را غیرقابل تحمل می کند تاحدی 

که ساعتی را در آن تاب نخواهی آورد. 

نفس کشــیدن در هوای داغ جنوب و طــی راه کردن برای حضور برســر 

تاسیسات و روشن نگاه داشتن چراغ صنعتی که هر لحظه با دسیسه و توطئه 

سعی در زمنگیرکردن آن وجود داشته، کم از جهاد ندارد این سخن نه اغراق 

است نه گزافه گویی. 

خبرنــگاران و روزنامه نگاران این حوزه بنا به ســنخیت برنامه هایی که در 

ســازمان های مختلف و ذی ربط در این حوزه طی سالیان گذشته حضور 

داشته اند این واقعیت را از نزدیک نظاره گر بوده اند؛ از هور تا خلیج فارس در 

امواج سهمگین و هوای شرجی، از نخل های بی سر خرمشهر تا نیزارهای 

شلمچه تا همین دوقدمی میادین غرب کارون روایت ها را نگاشته و قاب 

تصویر کرده اند.  باید یادآور شد دامنه بحران های پیش آمده در صنایع عالوه 

برآنکه قشــر بازیگران اصلی دراین عرصه یعنی متخصصان، مهندسان 

و کارگران را در برمی گیرد ولی همیشــه ســهمی از آن متوجه همین قشر 

مطبوعاتی نیز بوده است. 

یادآوری اتفاقات ناخوشــایند متعــددی که تاکنون از بیــخ گوش فرد فرد 

گودنشینان عرصه مطبوعات گذشته است گاه لبخند تلخی را در گوشه لبان 

و اذهان آشفته این روزها حک می کند. 

عصر چهارشنبه در اثنای بازدید جمعی از خبرنگاران حوزه انرژی از یکی از 

طرح ها صنعتی درحوزه پاالیش، خبری شوکه کننده فضای این کارناوال 

خبری را منقلب کرد »ســقوط اتوبوس خبرنگاران حوزه محیط زیست به 

دره و... «.

خبر تالم آور و تاسف برانگیز این سانحه و در پی آن از دست دادن دو خبرنگار 

ســایه ســنگینی از غم و اندوه را برفضا حکمفرما کــرد. خبرنگاران حین 

ماموریت ها، سفرها و برنامه های خبری بارها و بارها با اتفاقات و حوادثی 

ناخوشــایند دســت به گریبان می شــوند ولی این بار منجر به رقم خوردن 

فاجعه ای بزرگ شده بود. 

روز حادثه خبرنگاری که قرار بود سوار اتوبوس مرگ شود دست تقدیر او را 

راهی اهواز می کنــد. او متحیر از این حادثه نگران جویای احواالت دیگر 

همکارش می شود؛ خبر خوب این بود که خطر از بیخ گوش همکارش گذشته 

بود ولی خبر مرگ دو تن از خبرنگاران دیگر سرمان را به دوران انداخته بود.  

آرزوی سالمتی داشتن برای روان و جسم سایر بازماندگان این حادثه لق 

لقه زبانمان شده بود و این ســوال را مونولوگ وار با خود تکرار می کردیم؛ 

خبرنگاران تاوان چه چیزی را دادند؟!

اما علت حادثه چه بود؟ نقص فنی و ترمز بریدن اتوبوس؛ ســهل انگاری 

ردپایی عجیبی در این ماجرای دردناک از خود به جای گذشته است. چیدن 

سازو کار یک سفر ایمن برای به راه انداختن یک تورخبری جهت بازدید یا 

افتتاح هر طرحی الزمه و از ضروریات این فرآیند است که متاسفانه دراین 

ماجرا لحاظ نشده بود. اصولی که از الفبای این کار محسوب می شود دراین 

موضوع وقعی نداشته!

بماند که واکنش هایی نسبت به این سانحه دردناک و قضاوت کردن های 

بی منطقی از خارجِ گودنشینان خبر شکل گرفت که نمک بیشتری بر روی این 

زخم پاشید؛ ولی گویا خبرنگار  حکم چوب دوسر طالیی را به خود گرفته است 

که باید هم از خودی بخورد؛ هم از ناخودی! گاه شماتت می شود از اینکه چرا 

پای دراین مسیر گذاشته، پس انتخاب آگاهانه بوده است؛ اما دراین یک 

بام و دوهوا و جای دیگر رسالت خبرنگار بودنشان را زیر سوال می برند! و با 

دیده اغماض به تعهد و عشق به کارشان می نگرند.

دســت برقضا گودنشینانی که خود همیشــه صدای بی صدای بسیاری از 

دادخواهان بودند این بار خود قربانی سکوت شدند. 

سخت است در این ملغمه نفس کشیدن...

اما گویا مرگ ترمز بریده تر از این سخنان بود، دامنه این نحسی چند روز بعد 

سربازان معلم را نیز گرفتار کرد و تعداد دیگری از جوانان این مرز و بوم را به 

کام مرگ کشاند؛ پس کار در جای دیگری می لنگد! و علت را باید ریشه ای تر 

از این حرف ها جست وجو کرد.

حال باید پرســید عذرخواهی، عزل، اســتعفا و محاکمه کدامیک از این 

واژگان برای تسالی خاطر بازماندگان حوادث این چنینی کارساز خواهد 

بود؟

در پایان باید گفت، آنچه به جد باید به آن پرداخته شود تغییر رویه در خصوص 

تعامل و نحوه نگرش به جامعه خبرنگاران اســت که نیازمند یک بازنگری 

اساسی است و دست اندرکاران باید توجه خاصی به این امر مبذول کنند تا 

در سایر موارد از فرجام های تلخ این چنینی برحذر شود؛ انشاالله. 

بدنبال وقایع 
تلخی که درپی 

بی مباالتی ها 
رخ می دهد؛ 

باید پرسید 
عذرخواهی، 

عزل، استعفا و 
محاکمه کدامیک 

از این واژگان 
برای تسالی 

خاطر بازماندگان 
حوادث این 

چنینی کارساز 
 خواهد بود؟ 

آنچه به جد باید 
به آن پرداخته 

شود تغییر رویه 
در خصوص 

تعامل و نحوه 
نگرش به جامعه 
خربنگاران است 

که نیازمند یک 
بازنگری اساسی 

است

 فریدون حســنوند در جریان برگــزاری انتخابات هیئت 
رئیسه کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی به عنوان 

رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش نفت جنوب، انتخابات هیئت رئیســه کمیسیون 

انــرژی مجلس شــورای اســالمی در اجالســیه دوم دوره 

یازدهم، برگزار و ترکیب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون 

مشخص شد.

در جریان این انتخابات، فریدون حسنوند به عنوان رئیس، 

قاسم ساعدی نایب رئیس اول و احمد مرادی به عنوان نایب 

رئیس دوم برگزیده شدند.

در همین حال، حســین حســین زاده دبیــر اول، عبدالعلی 

رحیمــی مظفــری به عنــوان دبیــر دوم و مصطفــی نخعی 

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی 

انتخاب شدند.

 معاون شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل 22 حلقه 
چاه نفت و گاز در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش نفت جنوب، مســعود افشــار در جمع خبرنگاران 

اظهار کرد: حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در راستای 

حفظ، نگهداشت و افزایش تولید، در سه ماه نخست امسال 

موفق به حفر و تکمیل 22 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق 

خشکی و دریایی کشور شدند.

وی افزود: از این تعداد چاه، ســه حلقه توسعه ای، دو حلقه 

اکتشافی و ۱7 حلقه تعمیری – تکمیلی هستند.

معاون شرکت ملی حفاری ایران گفت: ۱۸ حلقه از این 22 

حلقه چاه در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب، دو حلقه در شرکت نفت فالت قاره و دو حلقه در حوزه 

فعالیت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، حفاری و 

تکمیل نهایی شده است.

افشار با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون متراژ 

حفاری چاه ها به ۱۶ هزار و 797 متر رسیده است، بیان کرد: 

در ســه ماهه نخست امسال حفاری ســه حلقه چاه، ۱4 روز 

زودتر از زمان تعیین شــده خاتمه یافت و این نشانه عملکرد 

موفق حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران است. براساس 

گزارش ایسنا، وی افزود: هم اکنون 25 دستگاه حفاری در 

حال جابه جایی در موقعیت های عملیاتی هستند.

»حسنوند« رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شد

 حفر و تکمیل 22 حلقه چاه 
نفت و گاز در کشور

جنوب طی سالیان گذشته بیش از 2 هزار و ۸00 روستا 

و 2۱ شــهر گازرسانی شــده اند این درحالی است که کشور 

امروز به مرز گازرســانی 95 درصدی در سراسر کشور نائل 

آمده است. باتوجه به شرایط موجود باید گفت نظر به افزایش 

و رشد فرآیند گازرسانی باید مقوله بهینه سازی مصرف انرژی 

به جد لحاظ شود چرا که منابع گازی کشور که قطب اصلی 

آن پارس جنوبی محسوب می شود همیشگی نخواهد بود. 

 وزیر نفت به تازگی دراین خصوص با اشاره به پوشش 95.۱ 

درصدی جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی تاکید کرد: بدون 

اجرای طرح های بهینه ســازی به ویژه در نیروگاه حراراتی 

نمی توانیم در آینده تراز بین تولید و مصرف گاز را حفظ کنیم 

زیرا ما پارس جنوبی دیگری نداریم.

بیژن زنگنه در آیین بهره بــرداری از طرح های ملی وزارت 

نفت اظهار کرد: وزارت نفت با اتکا به افزایش 2.5 برابری 

برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از سال 92 تاکنون 

و مجموعه اقدام های انجام شــده در زمینه توســعه شبکه 

انتقال و گازطبیعی موفق شــد تعداد روستاهای بهره مند از 

نعمت گاز طبیعــی را از ۱4 هزار در ســال 92 به نزدیک ۳5 

هزار روستا در سال 99 که معادل 2.5 برابر است، برساند.

وی با بیان اینکه با اقدام های انجام شده پوشش گازرسانی 

کل کشــور اکنون به 95.۱ درصد رسیده که رقمی بی نظیر 

در دنیاست، یادآور شد: در سال 92 به منظور انتخاب روشی 

بهینه برای تامین انرژی مورد نیاز شهرها و روستای محروم از 

گاز یک مشاور دانشگاهی انتخاب شد و گزینه هایی مختلف 

شامل استفاده از برق در این مناطق، انرژی های نو، گاز مایع 

به صورت شبکه، سی ان جی محلی، ال ان جی محلی و ادامه 

وضع کنونی بررسی شد.

زنگنه با اشــاره به اینکه تاکنون به بیش از 20 هزار روستا با 

بیش از یک میلیون و 770 هزار خانوار و ۱94 شهر با نزدیک 

۶50 هزار خانوار گازرسانی شــده است، افزود: هم اکنون 

9۸.4 درصد جمعیت شهری و ۸4.۶ جمعیت روستایی و در 

مجموع بیش از 95 درصد کل جمعیت کل کشور از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند هستند این در حالی است که سال 92 جمعیت 

شهری 95 درصد و جمعیت روستایی 54 درصد و در مجموع 

۸5 درصد زیر پوشش شبکه گازرسانی قرار داشتند.

وزیر نفت با بیان اینکه در کنار فعالیت ها برای احداث شبکه 

توزیع گاز شهری و روستایی از سال 92 تاکنون، اقدام های 

زیادی برای جلوگیری از حبس گاز در منطقه پارس جنوبی 

و ایجاد زیرساخت گازرسانی به مناطق کم برخوردار انجام 

شد، گفت: افزودن ۸4 واحد توربوکمپرسور جدید به شبکه 

انتقال گاز کشور و احداث بیش از 5 هزار کیلومتر خطوط لوله 

انتقال گاز از جمله خطوط لوله ششم و نهم سراسری از جمله 

این اقدام هاست که با انجام آن امکان افزایش 90 درصدی 

صادرات گاز هم فراهم شد.

وی در ادامه با اشــاره به غیرواقعی بودن قیمت گاز و برق و 

اینکه برق به عنوان بزرگتریــن مصرف کننده گاز در بخش 

صنعتی است، تأکید کرد: بی شک بهینه سازی مصرف گاز 

و افزایش ظرفیت تولید گاز از دستاوردهای مهم این دولت 

است. وزیر نفت از اعمال تعرفه های تشویقی و تنبیهی برای 

ایجاد انگیزه در مصرف کننــدگان گاز و اجرای طرح هایی 

مانند بهینه ســازی ســامانه موتورخانه ها و دیگر طرح های 

بهینه ســازی به عنوان بعضی از اقدام ها این دولت در زمینه 

بهینه سازی نام برد و اظهار کرد: برای ریل گذاری برای آینده 

سند »تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران تا افق ۱420«، 

سند »نحوه بهره گیری حداکثری از ظرفیت پاالیشگاه های 

گازی منطقــه عمومی غرب خلیج فارس« و ســند »تولید، 

نگهداشت تولید و میدان پارس جنوبی« تدوین شده که در 

بردارنده همه تجارب این دولت و صنعت نفت و ریل گذاری 

برای دولت آینده است.

زنگنه با تأکید بر اینکه صرفه جویی و بهینه سازی در همه این 

برنامه ها یک اجبار است و دیگر انتخاب نیست، ادامه داد: 

بدون صرفه جویی و بهینه ســازی امکان تامین گاز کشــور 

میسر نمی شــود ما پارس جنوبی دیگری نداریم که بتوانیم 

روزانه 700 میلیــون مترمکعب گاز از آن برداشــت کنیم. 

پارس جنوبی به پایان رســیده اســت و پس از آن دیگر باید 

تولید آن را حفظ کنیم.

وزیر نفت ترشیح کرد

از دغدغه حبس گاز در پارس جنوبی تا لزوم بهینه سازی درمرصف 



جنوب مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فارس بــا تأکید بر 

توسعه صنعت پتروشیمی در کنار تولید گفت: اکنون ۱۶ طرح 

پتروشــیمی با ظرفیت 2۱ میلیون تن و حجم ســرمایه گذاری 

حــدود ۱7 میلیــارد دالر در ایــن هلدینگ در حــال طراحی و 

اجراســت که این به معنای ریل گذاری مناســب برای توسعه 

صنعتی کشور است.

جعفر ربیعی در آیین بهره برداری از طرح شیرین ســازی برش 

سبک پتروشیمی بوعلی سینا اظهار کرد: خانواده بزرگ صنعت 

پتروشیمی و همکاران باغیرت در گروه صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس در سال های سخت تحریم و جنگ اقتصادی و بیماری 

کرونا عملکرد مناســبی در تولید، صادرات، ارزآوری و توسعه 

صنعت پتروشیمی داشــته اند. وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۳ 

شــرکت تولیدی هلدینگ خلیج فارس با ظرفیت کل ســاالنه 

2۸ میلیون تن و تولید واقعی 2۱ میلیون تن محصول در ســال 

99، ۶5 محصول پتروشــیمی را تولید می کنند، افزود: مقدار 

صادرات هلدینگ خلیج فارس پارسال حدود ۳ میلیارد دالر و 

فروش داخلی 7۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر اینکه در کنار تولید، 

توسعه صنعت نیز مجدانه در دستور کار است، ادامه داد: اکنون 

۱۶ طرح توســعه ای پتروشیمی با ظرفیت کل 2۱ میلیون تن و 

حجم سرمایه گذاری حدود ۱7 میلیارد دالر در این هلدینگ در 

حال طراحی و اجراســت که این به معنای ریل گذاری مناسب 

برای توسعه صنعتی کشور است.

ربیعی به افتتاح 4 طرح پتروشــیمی هلدینــگ خلیج فارس در 

سال 99 با حضور رئیس جموری اشاره کرد و گفت: بزرگترین 

این طرح ها، ابرپــروژه بیدبلند خلیج فارس با ۳.4 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری بود.

وی به اجــرای طرح هــای پایین دســتی با مشــارکت بخش 

خصوصی اشاره و اظهار کرد: در این حوزه هفت طرح با ظرفیت 

کل ۳ میلیون تن و حجم ســرمایه گذاری 490 میلیون دالر در 

حال اجراست.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به اجرای طرح های کوچک 

و بــزرگ در شــرکت های تولیدی این گــروه با هــدف تولید 

محصوالت جدید و رفع گلوگاه های تولید اشاره کرد و افزود: 

طرح شیرین ســازی برش ســبک پتروشــیمی بوعلی سینا در 

ســال های اوج تحریم و کرونا با هــدف افزایش تولید مجتمع 

به ۱۱0 درصد ظرفیت اسمی و تولید محصوالت باکیفیت تر و 

باارزش تر اجرا شده است.

ربیعــی با اشــاره به اینکــه واحد شیرین ســازی برش ســبک 

پتروشیمی بوعلی سینا ۳50 هزار تن محصول را به محصوالت 

با ارزش باالتر تبدیل می کند، گفت: بــرای احداث این طرح 

700 میلیارد تومان هزینه شــده و این طــرح در زمان احداث 

به طور میانگین برای 250 نفر و در زمان بهره برداری برای 40 

نفر به صورت مســتقیم و ۱50 نفر به طور غیرمســتقیم اشتغال 

ایجاد کرده است.

وی تصریــح کــرد: فعالیت هــای مهندســی و اجــرای طرح 

شیرین سازی برش سبک پتروشیمی بوعلی سینا را به طور کامل 

شرکت های داخلی انجام داده اند و بیش از ۸5 درصد تجهیزات 

نصب شده از سازندگان داخلی تأمین شده است.

طــرح شیرین ســازی )گوگردزدایــی( برش ســبک مجتمع 

پتروشیمی بوعلی سینا با هدف گوگردزدایی از محصول برش 

سبک این شرکت برای رسیدن به مقدار نهایی گوگرد کمتر از 

یک PPM با حضور رئیس جمهوری از طریق ویدیوکنفرانس به 

بهره برداری رسمی رسید.

سرمایه گذاری 1۷ میلیارد دالری در 16 طرح پتروشیمی 

اکنون ۱۳ 
رشکت تولیدی 
هلدینگ 
خلیج فارس 
با ظرفیت کل 
ساالنه ۲۸ 
میلیون تن و 
تولید واقعی 
۲۱ میلیون 
تن محصول 
در سال ۹۹، 
۶۵ محصول 
پرتوشیمی را 
تولید می کنند
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گسرته 
پرتوشیمی

دوشنبـــه 7 تیــــر 1400
شمــاره  85

جنوب

  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: 
دولت در چند ماه اخیر بیش  از 55 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

در حوزه پتروشیمی اســتان را کلید زده که این طرح های مصوب 

دارای موافقت اصولی مبتنی بر تأمین خوراک و آب است.

به گــزارش نفــت جنــوب،  »محســن دارابــی« تصریــح کرد: 

عالوه بــر مکان یابــی مناســب، تأمین خــوراک و آب بــه  عنوان 

مهم ترین فاکتورهای احداث صنایع پتروشــیمی مطرح است که 

پتروشیمی های اســتان کرمانشــاه در این زمینه موفق به گرفتن 

موافقــت اصولی طرح هــای خود شــده اند. او دربــاره مهم ترین 

طرح های پتروشیمی در اســتان اظهار کرد: پروژه متیل آمین در 

شهرســتان ســنقر و کلیایی، پروژه EPDM با 50 هزار تن ظرفیت 

تولید الستیک اعم از کف پوش، روکش کابل و قطعات پالستیکی 

خودرو در حوزه اورامانات، پروژه اتیلن اکساید با ظرفیت تولید طیف 

عمده ای از ضدعفونی کننده ها و فایبرگلس در شهرستان کنگاور، 

پروژه پلی پرو پیلین در شهرســتان اســالم آباد غرب و پاالیشگاه 

گازی در یکــی از ســه شهرســتان گیالن غرب، قصرشــیرین یا 

سرپل ذهاب از پروژه های مهم حوزه پتروشیمی است که با تکمیل 

آنها طی ســال های آینده فضای اشتغال استان تحت تاثیر مثبتی 

قرار می گیرد. دارابی کل سرمایه گذاری صنعتی استان کرمانشاه 

تا سال ۱۳9۸ را چهار هزار و 500 میلیارد تومان دانست و گفت: فقط 

در سال ۱۳99 حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 

استان کرمانشاه صورت گرفته است که تنها در یک مورد آن کارخانه 

قوطی سازی زمزم با 2 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و به همت 

مدیریت ارشد استان و رییس بنیاد مستضعفان کشور به بهره برداری 

رسید. براساس گزارش ايرنا، به گفته  دارابی این پروژه های مهم و 

کلیدی می توانند نقش پیش ران و لوکوموتیو را برای استان ایفا کنند 

و سایر واگن های توسعه استان را جلو ببرند.

55 هزار ميليارد تومان رسمایه در راه 
پرتوشيمي كرمانشاه

خبـــر

  مدیرعامل پتروشیمی اروند به افزایش ۱7 درصدی تولید ُکلر در 
این مجتمع اشاره کرد و گفت: این شرکت افزون بر تأمین خوراک 

زنجیره تولیدات خود، خوراک شرکت های پتروشیمی بندرامام، 

غدیر، کارون و خوزســتان را نیز تأمین و رشد تولید در این زنجیره 

را محقق کرد. به گزارش مثلث انرژی، حســن نشان زاده مقدم در 

نشست خبری با خبرنگاران که در آستانه برگزاری مجمع عمومی 

ســاالنه این شــرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین زنجیره کلر دنیا 

برگزار شد، گفت: در ســالی که گذشت، موفق به ثبت رکوردهای 

تاریخی از زمان احداث شرکت تاکنون شدیم و با تالش کارکنان 

پتروشــیمی اروند به تولید 2 میلیون و 50 هزار تن محصول دست 

یافتیم که در تاریخ فعالیت شرکت بی سابقه بوده است. وی با اشاره 

به افزایش تولید ُکلر در این مجتمع پتروشــیمی افزود: با افزایش 

۱7 درصدی تولید ُکلر، افزون بر تأمین زنجیره تولیدات پتروشیمی 

اروند، توانستیم خوراک شرکت های پتروشیمی بندرامام، غدیر، 

کارون و خوزســتان را هم تأمین کنیم و در همه شــرکت هایی که 

خوراک خود را از پتروشیمی اروند تأمین می کنند نیز شاهد افزایش 

تولید و شکوفایی در این زنجیره بوده ایم. نائب  رئیس  هیئت مدیره 

 EPVC پتروشــیمی اروند به افزایش ۱ 2 درصــدی تولید محصول

اشاره کرد و ادامه داد: با این افزایش تولید افزون بر بی نیازی کشور 

از واردات این محصول، توانستیم ارزآوری چشمگیری برای کشور 

به ارمغان آوریم. مدیرعامل پتروشیمی اروند تأکید کرد: این شرکت 

با تعهد نیروهای متخصص و جوان و برنامه ریزی منسجم، با رصد 

مشکالت و شناســایی گلوگاه ها مشــکالت را حل کرده و در کنار 

افزایش تولید، مدیریت منابع مالی مناسب داشته است. براساس 

گزارش شرکت پتروشیمی اروند، نشان زاده رمز این موفقیت بزرگ 

و دستیابی به رکوردهای تاریخی را روحیه جهادی مجموعه اروند و 

حمایت های مدیریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تکیه 

و اعتماد بر توان داخلی شرکت های دانش بنیان دانست.

 افزایش ۱۷ درصدی تولید 
»کُلر« در کشور

رسمایه گذاری سه میلیارد دالری 
لوک اویل در پرتوشیمی

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خبر داد

  معاون صنایع ســازمان صمــت چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکــه نگاه جدید در مجموعه 

ســازمان صمت اســتان پیگیــری بــرای اجرای 

طرح هــای بــزرگ صنعتــی در اســتان اســت، 

گفــت: اجــرای طرح های توســعه پتروشــیمی 

لــردگان در دســتور کار این ســازمان قــرار دارد 

 و چنــد طــرح نیــز در همین راســتا تعریف شــده 

است. به گزارش نفت جنوب، محمدکاظم منزوی 

از پرداخت تسهیالت به واحدهای به بهره برداری 

رسیده جهت افزایش ظرفیت تولید در این واحدها 

خبــر داد و اظهار کرد: هدفمند کردن تســهیالت 

برای اولین بار در اســتان انجام شــده است، یعنی 

واحد برای دریافت تســهیالت بایــد تولید خود را 

افزایــش دهد. معــاون صنایع ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در خصوص 

وضعیت بانک صنعت، معدن و تجارت در شهرکرد، 

توضیح داد: تنها یک شعبه از این بانک تخصصی 

در حوزه صنعت در استان فعال است، این شعبه در 

برخی موارد اختیارات الزم را ندارد و این مســئله 

پاشــنه آشــیل ســازمان صمت اســتان محسوب 

می شود، اگر میزان سپرده گذاری و تراکنش در این 

بانک افزایش پیدا و این شعبه ارتقا پیدا کند، قطعا 

بر روی برخی از مسائل نیز تاثیرگذار خواهد بود.

براســاس گزارش ايســنا،  وی در ادامه بــا تاکید 

بــر اینکه نگاه جدیــد در مجموعــه صنعت، معدن 

و تجــارت چهارمحال و بختیــاری پیگیری برای 

اجرای طرح های بزرگ صنعتی در اســتان است، 

گفت: اجرای طرح های توسعه پتروشیمی لردگان 

در دستور کار این سازمان قرار دارد و چند طرح نیز 

در همین راستا تعریف شده است، توسعه کارخانه 

پتروشــیمی لردگان موجب توسعه این شهرستان 

نیز خواهد شد.

  اقدام ها و دســتاوردهای تولیــدی و اقتصادی 

پتروشــیمی بندرامــام در مجمع ســاالنه فرآورش 

این شرکت تشــریح شــد. به گزارش نفت جنوب، 

مجمع ساالنه ۱۳99 شــرکت فرآورش پتروشیمی 

بندرامام با حضور مدیران و رؤسای ارشد پتروشیمی 

بندرامام برگزار شــد و در آن گزارشــی از اقدام های 

انجام شــده مؤثر بر تولید، تعمیرات و داخلی سازی 

ارائه شد. براســاس این گزارش، شرکت فرآورش 

پتروشــیمی بندرامام موفق شــد بخش عمده ای از 

تحریم هــای ظالمانه را بی اثر کند و بخش زیادی از 

فعالیت ها در حوزه دریافت خوراک و تولید حداکثری 

در واحدهــای تولیدی فــرآورش بــود. در مدیریت 

 ،)۳ ,۱.2) NF فرآورش واحدهای تولیدی همچون

الفین و آروماتیک وجود دارد که بخش عمده تولید 

و اقتصاد پتروشــیمی بندرامام را به خود اختصاص 

داده اند. یکی از مشکالت اصلی پتروشیمی بندرامام 

در این واحدهای تولیدی دریافت خوراک بود که با 

تمهیدات اندیشیده شده آمار تولید رشد چشمگیری 

از  و کارشناســی  تأثیرگــذار  اقدام هــای  داشــت. 

سوی متخصصان پتروشــیمی بندرامام سبب تولید 

حداکثری برخی از محصوالت شد. از این اقدام ها 

می توان به تزریق DPG به خوراک واحد آروماتیک 

و افزایش ۶2 درصدی تولید بنزن، اصالح سیستم 

BOG مخزن اتیلن واحد الفین )جلوگیری از ارسال 

اتیلن به مشــعل کــه از ابتدای راه انــدازی بندرامام 

وجود داشــت(، تولیــد اقتصادی در واحــد الفین با 

حداکثر مصرف خوراک اتان و کاهش ضایعات آن 

اشــاره کرد. در کنار این اقدام ها با یک برنامه ریزی 

از پیش مشــخص شــده تعمیرات اضطــراری و به 

موقعی در واحدهای NF2 ،NF۱، الفین و پارازایلین 

و تعمیرات اساســی مشعل واحد NF پس از گذشت 

سال های متمادی انجام شد و تعویض خطوط مشعل 

واحدهای بســپاران در این مجتمع پتروشــیمیایی 

نیز نقش مؤثری در عملکرد این شــرکت داشــت. 

پتروشــیمی بندرامــام در راســتای دریافت خوراک 

و تولید بــا حداکثر ظرفیت، مقدمــات و پروژه های 

الزم را برای دریافت اتان و گاز مایع از پاالیشــگاه 

بیدبلند خلیج فارس را با نهایت دقت و سرعت انجام 

داد و توانســت همه تنگناهای تولیــدی مربوطه را 

به خوبی پشت سر گذارد، همچنین تعمیرات اساسی 

گســترده ای در نواحی ۳00 و 400 واحد آروماتیک 

انجام شــد. به منظور صیانت از محیط زیست ناحیه 

آمیــن در واحــد NF۳ راه اندازی شــد، همچنین به 

رعایت دســتورعمل های ایمنی و حفاظت از تولید، 

 NF خطوط و دستگاه های با ریسک باالی واحدهای

)CF ،)۳ ,۱.2، الفین و آروماتیک شناســایی شــدند 

و بخش عمده ای از اشــکاالت آنها با فعال ســازی 

 Asset( گروه مدیریت دارایی های فیزیکی شــرکت

management( از جملــه بازســازی ۱2 مخزن در 

حال انجام اســت. همچنین بازســازی بخش های 

آســیب دیده واحد آروماتیک در کوتاه ترین زمان در 

دســتور کار قرار داد و در نخستین اقدام ناحیه ۱00 

این واحد در مدار تولید قــرار گرفته و دیگر واحدها 

نیــز در حــال راه اندازی اســت. براســاس گزارش 

شركت پتروشيمي بندرامام، یکی از نیازهای اصلی 

پتروشــیمی بندرامام در راستای دریافت حداکثری 

گازهــای همراه بــا نفــت )NGL۳200(، طراحی و 

راه اندازی واحد بازیافت اتان است و به زودی شاهد 

راه اندازی این واحد در مجتمع پتروشیمی بندرامام 

خواهیم بود.

اجرای طرح های توسعه پرتوشیمی لردگان 

روي ريل مي افتد

 افزایش ۶2 درصدی تولید بنزن در يك مجتمع پرتوشيمي

  شــرکت لوک اویل که دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه 
است، قصد دارد ســه میلیارد دالر در تولید پتروشیمی در شش 

سال آینده سرمایه گذاری کند. 

به گزارش نفت جنــوب، واگیت الکپروف، مدیر لوک اویل این 

مطلب را در مراســم راه اندازی یک واحد ایزومریزاســیون در 

پاالیشگاه نفت نورسی که بخشــی از تالش روسیه برای بهبود 

کیفیت و استانداردهای محیط زیستی سوخت است، مطرح کرد. 

لوک اویل ظرفیت تولید ساالنه این واحد را ۸00 هزار تن برآورد 

کرده است. این واحد به لوک اویل برای افزایش تولید بنزین به 

میزان 400 هزار تن در سال کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش 

رویترز، آمار رفینیتیو نشــان می دهد این پاالیشــگاه ۱۱.۱۶۱ 

میلیون تن نفت خام در سال 2020 پاالیش کرد و ۳.۳۱7 میلیون 

تن بنزین، ۳.۱5۸ میلیون تن دیــزل و 2.۱42 میلیون تن نفت 

کوره تولید کرد.



   عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی مجلس، از پیگیری 

"طرح تشــکیل شــرکت ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی" در 

کمیسیون انرژی خبر داد و مدیریت یکپارچه در حوزه پتروشیمی 

و پاالیشی کشور را ضروری دانست.

به گزارش نفــت جنوب، هادی بیگی نژاد بــا بیان اینکه "طرح 

تشکیل شــرکت ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی" به زودی در 

دســتور کار کمیســیون انرژی قرار می گیرد، برضرورت ایجاد 

شرکت ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی در زیر مجموعه وزارت 

نفت توسط دولت آینده تاکید کرد و گفت: از آنجا که پاالیشگاه ها 

می توانند خوراک الزم برای پتروشیمی ها را تهیه کنند، سال ها 

است بر ساخت "پتروپاالیشگاه" تاکید می شود اما نبود مدیریت 

یکپارچه مانع این مهم شــده در حالی کــه مدیریت یکپارچه به 

معنای یکی بودن مدیریت بخش پتروشــیمی و پاالیش اســت 

بنابراین مجموعه وزارت نفت آینده به یک مدیریت یکپارچه در 

حوزه پتروشیمی و پاالیش نیاز دارد.

نماینــده مردم مالیر در مجلس شــورای اســالمی بــا تاکید بر 

اینکه باید در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای 

مختلف در حــوزه پتروپاالیشــگاه ها ســرمایه گذاری شــود، 

افزود: اگرچه امروز پاالیشــگاه ها انگیزه ای برای بهینه سازی 

و متنــوع کــردن محصــوالت خــود ندارند امــا اگــر مدیریت 

پاالیشگاه ها و پتروشــیمی ها به لحاظ ساختاری یکپارچه شود 

به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر می روند بنابراین باید با ایجاد 

پتروپاالیشــگاه ها محصوالت متنوع تولیــد و با صادرات آن ها 

برای کشور ثروت آفرینی کرد. 

وی اظهار کرد: دنیا به سمت ساخت پتروپاالیشگاه می رود بدین 

معنا که صنایع پتروشــیمی و صنایع پاالیشــگاهی را اصطالحا 

مخلوط کرده و پتروپاالیشــگاه ها را خلق کرده اند، کشور چین 

نیز پیشرو این صنعت است چراکه با برنامه ریزی های بلندمدت 

محصوالت تولیدی در پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه ها یک جا 

تولید می کنند.

براساس گزارش خانه ملت،  عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از آنجا که صنعت نفت صنعتی 

توسعه ای اســت، تولید فرآورده از نفت آن هم در شرایطی -که 

تحریم ها شدت گرفته اند- ضروری است البته یکی از راه های 

دستیابی به این توســعه تاسیس پتروپاالیشگاه ها است چراکه 

اگر پتروپاالیشگاهی همچون ستاره خلیج فارس نبود باید بنزین 

وارد می کردیم اما خوشــبختانه اکنون روزانه باالی 20 میلیون 

لیتر بنزین صادر می شــود هرچند تاکنون نگاه دولت ها بر محور 

خام فروشی چرخیده و تولید فرآورده چندان مدنظر نبوده است. 

پااليشگاه آبادان به عنوان يكي از قديمي ترين  سهیل فرزانه

پااليشگاه هاي خاورميانه با 4۳0 هزاربشكه ظرفيت فعلي به زودي 

در مجاوزت خود شاهد به بهره برداري رسيدن يك واحد پااليشي 

خواهد بود؛ فاز دوم پااليشــگاه آبادان با ظرفيت ۳۶0 هزار بشكه 

با دراختيار داشتن تمام واحدهاي فرآيندي يك پااليشگاه تا سال 

آينده در مــدار بهره برداري قرار خواهد گرفــت تا ميزان توليدات 

اين پااليشگاه از جمله بنزين را به ميزان ۱۶ درصد افزايش دهد. 

این امر در شــرایطی که صادرات بنزین درحال دســت و پا کردن 

جایگاهی مناسب در سطح منطقه است می تواند امر قابل توجهی 

باشــد بویژه آنکه اگر این امر در ســایر پاالیشــگاه ها تسری پیدا 

کند. با اقدامات صورت گرفته ظرفیت پاالیشــگاه ابادان تا سال 

آینده با احتساب این واحد پاالیشی نوپا به 790 هزار بشکه در روز 

می رســد؛ این امر می تواند به افزایش ظرفیت پاالیشی کشور که 

در حال حاضر دومیلیون وسیصد هزار بشکه در روز برآورد می شود، 

تلنگری ملموس بزند. 

دراین رابطه دســتیار مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 

فــرآورده هــای نفتی ایــران از کاهــش 4۱ درصدی نفــت کوره 

پاالیشگاه آبادان خبر داد و عنوان کرد: باتوجه به اجرای طرح تثبیت 

و توسعه ظرفیت پاالیشــگاه ابادان می توان گفت یک پاالیشگاه 

جدید در کنار پاالیشــگاه آبادان قرار می گیرد و پاالیشــگاه قدیم 

نوسازی می شود.

محمد رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص طرح 

توســعه و تثبیت پاالیشــگاه آبادان تصریح کــرد: اگر محدودیت 

های کرونا وجود نداشــت ایــن طرح باید در ایام پیــش رو به بهره 

برداری می رسید.

رضایی گفت: فاز 2 پاالیشــگاه آبادان 2 قسمت است که قسمت 

الف آن شــامل واحد تقطیر، تقطیر در خال، شکست هیدوروژنی، 

یوتولیتی و پشتیبان خواهد بود.

وی تاکید کرد: طرح توسعه و تثبیت طرفیت پاالیشگاه آبادان، یک 

پاالیشگاه جدید در کنار پاالیشگاه آبادان است که تمام واحدهای 

فرآیندی را دربرمی گیرد.

رضایی افزود: با اجرای این طرح، نفت کوره پاالیشگاه 4۱ درصد 

کاهش پیدا می کند و از 40 درصد به 25 درصد می رسد.

 گریز نفت خام از دارخوین به آبادان 

همچنین مدیرعامل پاالیشــگاه آبادان در بخــش دیگری از این 

نشســت مطرح کــرد: با اجــرای طرح توســعه و تثبیــت ظرفیت 

پاالیشگاه آبادان مدرن خواهد شد.

علیرضا امین درخصوص اقدامات صورت گرفته طی ســال های 

گذشــته در این مجموعه صنعتی گفت: دراین ســال ها به منظور 

بهبود شــرایط زیســت محیطی کارهای بزرگی انجام شده است، 

این درحالی اســت که مصرف آب در این پاالیشــگاه نیز کاهش 

یافته است.

وی با اشــاره به روند جمع آوری گازهای فلر در پاالیشــگاه آبادان 

افزود: با اجرای برنامه های مرتبط گازهای فلر جمع آوری شده و به 

عنوان سوخت پاالیشگاه مورد استفاده قرار گرفته است.

امین با اشــاره به طرح توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان 

گفت: درحال حاضر ســهم نفت کوره از فرآورده های تولیدی این 

پاالیشــگاه 40 درصد اســت که با اجرای فاز 2 سهم نفت کوره به 

25 درصد می رسد.

به گفته وی در این طرح سوخت دیزل با کیفیت و دارای استاندارد 

یورو تولید خواهد شد.

مدیرعامل پاالیشگاه آبادان با اشاره به اینکه خوراک نفت خام از 

دارخوین، امیدیه و اهواز تامین می شــود، گفت: عمده خوراک، 

نفت خام ترش و ســنگین است و با به مدار آمدن فاز جدید نیز تغییر 

چندانی در ترکیب نفت خام ایجاد نخواهد شد.

پیشرفت ۸۰ درصدی یک طرح کلیدی

همچنین مجری طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان از 

پیشرفت ۸0 درصدی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان 

خبر داد و گفت: سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای بخش نخست 

فاز 2 پاالیشگاه آبادان، یک میلیارد و ۳00 میلیون یورو بوده و ۸0 

درصد اعتبارات آن جذب شده است.

مهدی آرامــی تصریح کرد: اکنون بخش مهندســی پاالیشــگاه 

آبادان ۸9.5 درصد، تامین تجهیزات 90 درصد و ساخت ۶0 درصد 

پیشرفت را ثبت کرده است.

به گفته آرامــی این پروژه از معدود پروژه هایی اســت که با برنامه 

زمانی تعریف شده برای آن جلو می رود و سال آینده در همین زمان 

پروژه برای بهره برداری تحویل پاالیشگاه آبادان می شود.

وی گفت: یکی از تعهدات دراین طرح استفاده از نیروهای بومی 

بوده است که از پنج هزار نیروی شاغل در فاز 2 پاالیشگاه آبادان، 

۸0 درصد نیروها بومی هستند.

ظرفیت پاالیشی آبادان از پاالیشگاه های دیگر سبقت می گیرد

با اقدامات صورت 
گرفته مجموع 

ظرفیت پاالیشگاه 
ابادان تا سال 

آینده با احتساب 
به بهره برداری 

رسیدن فاز دوم 
این پاالیشگاه به 
۷۹۰ هزار بشکه 

در روز می رسد 

پیشنهاد یک ادغام پاالیشی
صواب یا ناصواب؟!

  مدتی  اســت که بنزین یورو 4 در جایگاه های ســوخت بوشهر موجود 

نیســت و همین امر موجب نارضایتی و گالیه مندی مردم این شهر شده 

است.

به گزارش نفت جنوب، اســتان بوشهر را قطب اقتصادی و انرژی کشور 

شناخته می نامند و بخش زیادی از ذخایر انرژی کشور مربوط به این استان 

زرخیز، ولی محروم است. بیش از نیمی از کل گاز کشور در استان بوشهر 

تولید می شــود و این اســتان صادرکننده بیش از 90 درصد نفت کشور و 

همچنین تولیدکننده بخش عمده محصوالت پتروشیمی و محصوالت 

پایین دستی کشور است. بوشهری ها توقع دارند با توجه به ظرفیت های 

مهم استان شــان در برخورداری از امکانات و تولیــد صنایع نفت و گاز و 

پتروشــیمی، وضعیت شــان در حوزه انرژی و ســوخت اگر بهتر از دیگر 

استان ها نباشد حداقل مانند دیگر استان ها باشند، ولی اینگونه نیست.

با وجود اینکه گفته می شود با گذشت ۸ سال از آن زمان و در طول دولت 

تدبیر و امید، ایران نه تنها در تولید و تامین بنزین خودکفا شده بلکه امکان 

صادرات ســوخت حتی بیش از میزان واردات ســال 9۱ در کشور وجود 

دارد اما مدتی ست که سهمیه بنزین یورو4 استان بوشهر به صورت چراغ 

خاموش قطع شده است.

طبق قانون بنزین یورو 4 که از انواع استاندارد بنزین محسوب می شود به 

استان هایی داده می شود که به لحاظ آلودگی در شرایط مناسبی نباشند 

از همین رو بنزین یورو 4 چند سالی بود که به شهر بوشهر و سه شهرستان 

دیگر استان تعلق می گرفت.

رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 

بوشــهر اظهار کرد: توزیع بنزین در استان بوشــهر از سوی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی پس از انجــام آزمایش های الزم در باالترین 

ســطح آزمایشگاه های مرجع و اســتاندارد کشــور انجام می شود. برابر 

اعالم سازمان محیط زیســت، اولویت توزیع بنزین یورو 4 با استان ها و 

کالن شهرهایی است که با مشکل آلودگی زیست محیطی روبه رو هستند.

مهــرداد بیوکــی دربــاره توزیــع بنزین یــورو 4 برابــر اعالم ســازمان 

محیط زیســت در کشــور تصریح کرد: پیش تر ســهمیه بنزیــن یورو4 

در شهرســتان های بوشــهر، عســلویه، جــم و کنــگان به علــت وجود 

آالیندگی های زیســت محیطی توزیع می شــد، اما بنا به دالیلی سهمیه 

شهرستان های عسلویه، جم و کنگان قطع شد و 2ماهی نیز می شود که 

بنزین یورو4 در بوشهر هم توزیع نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: مشخص نیســت چه زمانی توزیع بنزین یورو4 در 

بوشهر از سرگرفته خواهد شد.

رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 

بوشــهر بیان کرد: در استان بوشــهر 7۸ جایگاه عرضه فرآورده سوخت 

خدمات رسانی می کنند.

انتظار مردم اســتانی که روی مخازن بزرگ نفــت و گاز خوابیده اند این 

است که از خدمات این صنایع و منابع نیز بهره مند شوند و سهم آن ها تنها 

آلودگی صنایع نفت و گاز نباشد از این رو سکوت 2 ماهه مسئولین استانی 

و بی توجهی آن ها تاسف برانگیز است.

بنزین همواره کاالیی استراتژیک به شــمار می رفته است، زیرا یکی از 

مهم ترین پایه های امنیت انرژی هر کشــوری است، از همین رو تامین 

پایدار این ســوخت در اولویت دولت های مختلف قرار دارد. با این حال 

ایران تا چند سال گذشته در تامین بنزین مورد نیاز خودکفا نبود و واردات 

بنزین انجام می شد.

همین موضوع باعث شــد تــا در دور قبلی تحریم ها در ابتــدای دهه 90 

شمسی، فروش بنزین به ایران یکی از فاکتورهای مهم باشد و مشکالتی 

را نیز برای کشور به وجود آورد. تحریم فروش بنزین به ایران زنگ خطر 

را در این زمینه به صدا درآورد و طرح های پاالیشــی که در کشور بیش از 

۱0 سال بر زمین مانده بود را به جریان انداخت.

براساس گزارش ایســنا، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شتاب در 

ســاخت این طرح ها ســرعت گرفت و با اولویت بندی اجرای آنها، منابع 

مالی متمرکز شــد. البته اقدام های دولت بــرای افزایش کمی و کیفی 

فرآورده های تولیدی و به ســرانجام رسیدن طرح های پاالیشگاهی در 

کشــور در دولت تدبیر و امید در حالی اجرا شــد که کشــور با شدیدترین 

تحریم های اقتصادی رو به رو بود، اما با وجود همه فشارهای خارجی علیه 

کشور، صنعت پاالیش مسیر رو به رشد خود را طی کرد، تا آن جا که ایران 

به جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده بنزین در منطقه، نخستین تولیدکننده 

بنزین و دومین تولیدکننده گازوئیل در اوپک دست یافته است.

معمای حذف سهمیه بنزین یورو 4 در بوشهر و عسلویه !
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چشم انداز 
پاالیش

کیوسک

دوشنبـــه 7 تیــــر 1400
شمــاره  85

جنوب

  تقاضای ســوخت هند در حال بهبود از اوج موج دوم شــیوع 
ویروس همه گیر کرونا در این کشور است.

به گزارش نفت جنوب، تقاضای سوخت هند در دو هفته نخست 

ماه ژوئن ۱۳ درصد افزایش یافت، این نخستین افزایش ماهانه 

تقاضا در این کشور از ماه مارس است و نشان می دهد زمان تأثیر 

منفی موج دوم شــیوع ویروس کرونا در هند به اوج و افول خود 

رسیده است و روند مصرف احیا می شود.

برخی منابع آگاه از داده های اولیه خرده فروشان بزرگ سوخت 

هند اعالم کردند که فروش گازوئیل - پرکاربردترین ســوخت 

جاده ای - و فروش بنزین در ســومین واردکننــده بزرگ جهان 

تاکنون در ماه جاری میالدی افزایش یافته است.

هند با کاهش مــوارد روزانه ابتال به کرونــا در هفته های اخیر، 

برخــی محدودیت ها را کاهش داده و شــاهد افزایش تحرک و 

استفاده از وسایل نقلیه مسافربری بوده است.

این در حالی است که فروش سوخت حمل ونقل جاده ای هنوز به 

سطح پارسال نرسیده است.

احیای تقاضا در هند به شــرکت های بــزرگ نفتی و اوپک امید 

می دهد که روند افزایــش روزافزون مصرف نفت در ســومین 

واردکننده بزرگ نفت خام جهان ادامه دارد و این کشور ممکن 

است بدترین دوران مصرف سوخت را پشت سر گذاشته باشد.

براساس گزارش راشاتودی، شیوع موج دوم همه گیری کرونا در 

ماه مارس و کاهش تقاضای نفت این کشور در چند هفته گذشته 

سبب شده بود که چشم انداز مصرف جهانی این کاال تیره شود.

تقاضای سوخت هند 
در حال بهبود است

جنوب



    منابع صنعتی و تجاری آگاه به رویترز خبر دادند ایران در صورت 
رسیدن به توافق هسته ای با آمریکا، می تواند به سرعت میلیون ها 

بشــکه نفتی که در ذخایر نگهداری می کنــد را صادر کند و در حال 

انتقال نفت به نفت کش ها برای آماده سازی ازسرگیری احتمالی 

صادرات به بازارهای جهانی است.

به گزارش نفت جنوب، آمریکا و ایران در اواسط ژوئن ششمین دور 

مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای سال 20۱5 را 

آغاز کردند که دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا در ســال 

20۱۸ از آن خارج شــده بود. ترامپ تحریمها علیه صنعت انرژی 

ایران را دوبــاره وضع کرد که باعث متاثر شــدن صادرات و تولید 

نفت ایران شد.

 طبق اعالم شرکت های مونیتورینگ و مشاوره، در اقدامی به منظور 

کاهش شــکاف میان تولید و صادرات، شرکت ملی نفت ایران از 

مخازن خشکی و شناور که حاوی حداکثر 200 میلیون بشکه نفت 

هســتند، اســتفاده می کند. این امر اجازه خواهــد داد ایران یک 

میلیون بشکه در روز بیشتر معادل یک درصد از عرضه جهانی، به 

مدت بیش از شش ماه نفت صادر کند.

ایمان ناصری، مدیرکل منطقه خاورمیانه شرکت مشاوره انرژی 

FGE در این باره به رویتــرز گفت: ایران از حدود ۶0 میلیون ذخایر 

نفت که ۳0 تا ۳5 میلیون بشــکه آن در دو سال گذشته ایجاد شده 

است، در مدت چند ماه پس از رفع تحریم ها استفاده خواهد کرد.

افزایش یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت ایران، قیمت های 

جهانی نفت را تحت فشار قرار خواهد داد اما بانک سرمایه گذاری 

آمریکایی گلدمن ساکس ماه میالدی گذشته پیش بینی کرد بازار 

جهانی نفت نســبتا سریع می تواند عرضه بیشــتر از سوی ایران را 

جذب کند.

تقاضا برای سوخت با بهبود فعالیت اقتصادی جهانی از تبعات همه 

گیری کووید ۱9 رشــد کرده و تولیدکنندگان اوپک و متحدانشان 

درباره افزایش عرضه به بازار به منظور اجتناب از شــوک ناشی از 

بازگشت نفت ایران محتاط مانده اند.

فلوریان تالر، مدیرعامل و هم موسس شرکت مشاوره اویل ایکس 

در این باره گفت: از نقطه نظر کالن، بازگشــت نفت ایران به بازار 

نبایستی نیات اوپک پالس برای افزایش تدریجی تولید را تا زمانی 

که احیای تقاضا در آمریکا و اروپا ادامه دارد، تغییر دهد.

آماده سازی برای ازسرگیری صادرات نفت

طبــق آمار شــرکت اطالعاتــی کپلر، ایــران حجم نفتــی که در 

نفت کش ها نگهــداری می کند را در ماه هــای اخیر افزایش داده 

اســت که ممکن اســت آماده سازی برای ازســرگیری صادرات 

باشــد. برخی از این نفت کش ها در آسیا هستند که از نظر تاریخی 

بزرگترین بازار نفت ایران است.

همایون فلک شــاهی، تحلیلگر ارشد کپلر گفت: برآورد می کنیم 

حدود 7۸ میلیون بشــکه نفت و میعانات ایــران در دریا نگهداری 

می شــود که در مقایسه با 4۱ میلیون بشــکه در مدت مشابه سال 

گذشته افزایش نشان می دهد. بسیاری از این نفت کش ها در حال 

حاضر نزدیک بازارهای شرق آسیا قرار دارند.

دو منبع کشتیرانی گفتند نفت کش های حامل هشت میلیون بشکه 

نفت ایران شامل میعانات در آبهای خارج از سواحل سنگاپور حضور 

دارند تا در صورت نیاز انتقال نفت انجام گیرد.

یک معامله گر ارشــد چینی گفت: ایران صادرات نفت به چین را 

در ماه های آوریل و مه کاهش داد و باعث شد نفت بیشتری ذخیره 

شود و شــاید هدف از این اقدام فروش به قیمت باالتر پس از رفع 

تحریمها بوده است. طبق برآورد شرکت های مشاوره انرژی ذخایر 

FGE، آی اچ اس مارکیت و اویل ایکس، ذخایر شناور نفت ایران 

بین 50 تا ۶0 میلیون بشــکه است. شرکتهای FGE و اویل ایکس 

اعــالم کرده اند که عمده ذخایر شــناور ایران میعانات اســت که 

خوراک مورد عالقه کارخانه های پتروشیمی در چین، کره جنوبی 

و امارات متحده عربی است.

طبق گزارش FGE، ایران حدود ۱20 میلیون بشکه نفت و میعانات 

در مخــازن خشــکی دارد که تقریبا یک ســوم آن در تاسیســات 

نگهداری خارجی است.

دو منبع بازرگانی غربی اظهار کردند بین 20 تا ۳0 میلیون بشــکه 

فضای ذخیره ســازی در منطقه چین برای نفت ایران اختصاص 

پیدا کرده است.

یک معامله گــر چینی به رویترز گفت: شــرکت های چینی عمدتا 

خصوصی در دو سال گذشــته به لیزینگ فضای ذخیره سازی در 

استان شرقی شاندونگ و استان لیائونینگ پرداخته اند که قطب 

پاالیشگاه های خصوصی است. دستکم ۱۳ میلیون بشکه از این 

فضای ذخیره سازی به ذخیره ســازی نفت ایران اختصاص پیدا 

کرده است.

مذاکرات ایران برای ازسرگیری فروش

واحد بازاریابی شــرکت ملی نفت ایران با انتظــار برای توافق در 

هفته ها یا ماه های آینده با مشتریان سنتی تماس گرفته است.

دســتکم یک پاالیشــگاه اروپایی برای ازســرگیری خرید نفت 

ایران مذاکرات پیشــرفته ای با شــرکت ملی نفت ایران داشته و 

پاالیشــگاه های هندی می گویند قصد دارند خرید محموله های 

تک را کاهش دهند تا فضا برای خرید نفت ایران داشته باشند.

به گفته فلک شــاهی، انتظار می رود شــرکتهای چینــی و هند و 

مصرف کنندگان اروپایی مانند ساراس، انی و رپسول به خرید نفت 

ایران عالقه نشــان دهند. مقامات ایرانی به افزایش سریع تولید 

خوش بین هستند و یک مقام وزارت نفت ایران اوایل ماه میالدی 

 جــاری اعالم کرد عمــده تولیــد می تواند در مدت یــک ماه احیا 

شــود. ناظران انتظار دارنــد افزایش تولید ایران اندکی بیشــتر 

زمان ببرد.

بر اســاس گزارش ایسنا، سارا وخشوری، رییس شرکت اس وی 

بی انرژی اینترنشــنال در این باره گفت: ما انتظار داریم در مدت 

ســه ماه پس از رفع تحریم ها، تولید نفت ایــران بین 500 تا 700 

هزار بشکه در روز و در مدت شش تا ۱2 ماه بین یک تا ۱.2 میلیون 

بشکه در روز احیا شود.

سرنوشت میلیون هابشکه نفت دپو شده 
پس از تحریم

رییس رشکت 
اس وی بی 

انرژی: انتظار 
داریم در مدت 
سه ماه پس از 

رفع تحریم ها، 
تولید نفت 

ایران بین ۵۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار 

بشکه در روز و 
در مدت شش 
تا ۱۲ ماه بین 

یک تا ۱.۲ 
میلیون بشکه 

در روز احیا 
شود

دوشنبـــه 7 تیــــر 1400
شمــاره  85 ۶

ذره بین 
انرژی

   نایب رئیس اتحادیه آهن فروشان اهواز گفت: به نظر می رسد 
که منشاء مشکالت برق در خوزستان از ذوب کردن آهن به وجود 

آمده باشــد، نه از اســتخراج بیتکوین! به گــزارش نفت جنوب، 

رضا نــادری درباره مصرف بــاالی بــرق در کارخانه های ذوب 

آهن، اظهار کرد: در خوزســتان کارخانه هایی وجود داشــت که 

کارشان تنها نورد کردن فوالد بود اما اکنون مشغول ذوب کردن 

آهن هســتند که این فرآیند، حجم عظیمــی از مصرف برق را در 

 بر دارد و ایــن کارخانه ها به مصرف کننــدگان اصلی برق تبدیل 

شده اند.

 وی با بیان اینکه مصرف برق در ذوب صنایع فوالد، تقریبا معادل 

مصرف برق یک شهر است، افزود: در خوزستان کارخانه هایی 

مانند صنایع فوالد و گروه ملــی و کارخانه روهینا در دزفول عمل 

ذوب کردن آهــن را با برق انجام می دهند و به نظر می رســد که 

منشاء مشکالت برق در خوزســتان از ذوب کردن آهن به وجود 

آمده باشــد، نه از اســتخراج بیتکوین! وی افزود: کارخانه های 

ذوب آهن به صورت 24 ساعته و بدون وقفه در حال ذوب کردن 

آهن هســتند و به صورت مداوم به دنبــال افزایش در تیراژ تولید 

هســتند. نایب رئیس اتحادیه آهن فروشــان اهواز با اشــاره به 

اینکه در گذشته تنها خوزستان و اصفهان، آهن ذوب می کردند؛ 

گفت: این در حالی است که استان های چهارمحال و بختیاری، 

هرمزگان و کرمانشاه که در گذشته، ذوب آهن انجام نمی دادند 

نیز اکنون عمل ذوب آهن را انجام می دهند. براســاس گزارش 

ایســنا، نادری افزود: دولت قبل از اینکه مجوز ذوب کردن آهن 

را به کارخانه های جدید بدهد باید زیرســاخت های مصرف برق 

را درست می کرد.

منشاء مشکالت برق در خوزستان 
شناسایی شد

خبـــر

جنوب

معاون استاندار بوشهر

مسائل رفاهی کارگران نفت 
و گاز درحال پیگیری است

   معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان این 
که پیگیری برای بهبود مسائل رفاهی کارگران صنعت نفت و گاز در 

حال انجام است، گفت: مطالبات قانونی کارگران و مهندسان صنعت 

نفت و گاز در فضای آرام قابل پیگیری است. به گزارش نفت جنوب، 

محمد تقی ایرانی افزود: برای به روزرسانی پرداخت های کارگران 

صنعت نفت وگاز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تالش زیادی 

در کمیسیون کارگری استان بوشهر و شهرستان ها صورت گرفت که 

باعث شــد معوقه های کارگران به کمترین میزان برسد. وی ادامه 

داد: در مورد تبعیض در پرداخت ها، کمیسیون کارگری مصوبه ای 

در زمینه برطرف شدن تبعیض ها به منطقه سازمان ویژه اقتصادی 

انرژی پارس ابالغ کرد. ایرانی گفت: همچنین در این زمینه تالش 

شد تعدیل ها به کمترین میزان برسد و در صورت تعدیل؛ از کارکنان 

شرکت های یاد شده در شرکت ها و پتروشیمی های مورد بهره برداری 

اســتفاده شــود.  ایرانی تصریح کرد: پی گیری برای بهبود مسائل 

رفاهی کارگران از ســوی منطقه اقتصادی انرژی پارس و بازرسی 

از شرکت ها و پتروشــیی ها در حال انجام است و پیشنهاد پرداخت 

همزمان حقوق مدیران، کارگران و کارکنان انجام شده است. معاون 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: با توجه به مصوبه 

اخیر مجلس شورای اسالمی در مورد کاهش سقف حقوق کارمندان 

رسمی پیشنهاد ما اصالح قانون مجلس و واقعی کردن پرداخت ها 

و امتیاز استراحت کاری برای کارمندان به عنوان مطالبه کارگران 

و کارمندان است. براساس گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: در این 

شرایط تحریم و نیاز کشور به تولید نفت، گاز و پتروشیمی کارگران، 

کارمندان و مهندســان پرتالش صنعت نفت و گاز با حضور در محل 

کار خود، اجازه ندهند چرخ تولید متوقف شود.

    دبیــر انجمــن بنکداران تهــران گفت: آب 
معدنی خارجی به کشــور وارد می شــود و اقشار 

مرفــه جامعه بــرای مهمانی هــای لوکس خود 

از ایــن آب معدنی هــا می خرنــد. بــه گزارش 

نفت جنوب، قاسمعلی حســنی اظهار کرد: آب 

معدنی های خارجی با وجود ممنوعیت واردات، 

امــا در بازارهای عمده فروشــی تهران فروخته 

می شوند. اغلب این آب معدنی ها از کشورهای 

حوزه اسکاندیناوی وارد کشــور شده اند. وی با 

بیان این مطلب که سوئد و دانمارک بزرگ ترین 

صادرکنندگان آب معدنی به ایران هستند، افزود: این آب معدنی ها به صورت قاچاق از مرزهای جنوبی 

کشور وارد کشور می شوند و با قیمت های بســیار زیاد فروخته می شوند. دبیر انجمن بنکداران تهران در 

پاسخ به این ســوال که چرا با فروشــندگان کاالی قاچاق در این زمینه برخورد نمی شود؟ بیان کرد: آب 

معدنی تنها کاالی خوراکی قاچاق نیســت؛ در بنکداری های سراســر تهران بیش از 2 هزار نوع کاالی 

نوشیدنی و خوراکی قاچاق فروخته می شــود که این یعنی نظارت کافی در این حوزه وجود ندارد. حسنی 

ادامه داد: برخورد با این فروشندگان بر عهده انجمن بنکداران نیست و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان و سازمان بازرسی اصناف باید با این متخلفان برخورد کنند. براین اساس انجمن تنها وظیفه 

دارد که گزارش تخلف را به سازمان های ناظر بدهد. براساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی اضافه 

کرد: به هر حال آب معدنی به صورت قاچاق وارد کشور می شود و البته مصرف همگانی و روزانه ندارد و تنها 

اقشار مرفه جامعه برای مهمانی های خاص و لوکس خود این آب معدنی ها را می خرند.

   براســاس آمــار بهره بــرداری از ســدهای مخزنــی کشــور تــا پایــان 2۱ خردادمــاه ســال 
آبی ۱۳99 – ۱400 حجم آب موجود مخازن کل کشــور 2۸ درصد نســبت به ســال گذشــته کاهش 

یافته است.

به گزارش نفت جنوب، براساس آخرین آمار ارائه شده در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن کل کشور 

2۸.0۱ میلیارد مترمکعب است که این عدد در سال گذشته ۳9.0۶ میلیارد مترمکعب بوده، همچنین کل 

ورودی آب از ابتدای سال آبی تاکنون 2۶.0۶ میلیارد مترمکعب در سال جاری بوده که این عدد در سال 

گذشــته 49.42 میلیارد مترمکعب بوده که بیانگر کاهش 47 درصدی ورودی آب به مخازن کل کشــور 

اســت. میزان کل خروجی آب از ابتدای ســال ابی تاکنون 25.۱9 میلیارد مترمکعب ثبت شده که این 

عدد در سال گذشته ۳۸.۸۸ میلیارد مترمکعب بوده و گویای کاهش ۳5 درصدی خروجی آب از مخازن 

کل کشــور است. گفتنی است ظرفیت کل مخازن سدها 50.5 میلیارد مترمکعب بوده و درصد پرشدگی 

ســدها در حال حاضر 5۶ درصد و ورودی سدها در هفته جاری 0.۳2 میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه 

سال آبی گذشته 0.۸۱ میلیارد مترمکعب بوده، عالوه بر این خروجی سدها در هفته جاری 0.74 میلیارد 

مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱.22 میلیارد مترمکعب بوده است.

وضعیت سدهای مهم شرب و کشــاورزی تا پایان 2۱ خرداد ماه گویای این است که به جز سد رییسعلی 

دلواری در اســتان بوشــهر در مابقی سدهای مهم کشور شــاهد کاهش حجم مخازن سدها هستیم که 

بیشترین کاهش در سد شمیل و میان در استان هرمزگان با 79 درصد کاهش ثبت شده است.

بعد از آن سدهای استان سیستان و بلوچستان وضعیت چندان مطلوبی ندارند تا جایی که در سد چاه تیمه 

4 شاهد کاهش 7۳ درصدی حجم مخازن سد هستیم. در استان تهران نیز سدهای پنج گانه با ۳0 درصد 

تغییر نســبت به سال گذشــته در حال حاضر 79۱ میلیون مترمکعب موجودی مخازن دارند و 42 درصد 

مخزن سدهای تهران پر هستند.

 2۸ درصد از حجم آب مخازن کشور آب رفت!آب هم قاچاق شد!



  معاون وزیر نفــت در امور گاز از افزایــش چهار برابری 

صادرات فرآورده های نفتی به مدد توســعه گازرســانی در 
مقایسه با سال ۱۳۹۲ خبر داد. به گزارش نفت جنوب، حسن 
منتظرتربتی گفت: امروز که به مــدد همکاری، همیاری و 
تالش کارکنان گاز در اقصی نقاط کشــور، شاهد پویش ۹۵ 
درصدی گازرسانی در کشــور هستیم، باید بیش از گذشته 
بهینه مصرف کــردن را در صدر کارها و برنامه های خود قرار 
دهیم تا خدای ناکرده شــرمنده آیندگان نباشیم.  وی ادامه 
داد: در حالی شاهد بهره مندی بیش از ۲۸۰۹ روستا، ۲۱ شهر 
و ۴۶۶۴ واحد صنعتی در ۶ استان آذربایجان غربی، خراسان 
جنوبی، کرمان، لرستان، خوزستان و فارس از گاز طبیعی و با 
سرمایه گذاری ۶۳۳۱ میلیارد تومان بودیم که در بحث تولید 
و برداشت از میدان های گازی کشور نه تنها خودکفا شده ایم، 
بلکه صادرکننده هم هســتیم و این یک افتخار بزرگ برای 
دولت و نظام جمهور اسالمی ایران است.  مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران با بیان اینکه چهار واحد تأسیسات تقویت فشار 
گاز در استان های خوزستان و فارس نیز امروز به بهره برداری 
رسیدند، توضیح داد: این موارد شامل واحد تکمیلی تأسیسات 
تقویت فشار صفاشهر ۸، واحد تکمیلی تأسیسات تقویت فشار 
بیدبلند ۶، واحد تکمیلی تأسیسات تقویت فشار حسینیه ۶ 
و واحد تکمیلی تأسیسات تقویت فشار فراشبند ۱۰ با اعتبار 
۶۵۸۶ میلیارد تومان می شود. تربتی تصریح کرد: تاکنون به 
بیش از ۲۰ هزار روستا با بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار خانوار 
و ۱۹۴ شــهر با نزدیک ۶۵۰ هزار خانوار گازرسانی شده و بر 
همین اساس، هم اکنون ۹۸.۴ درصد جمعیت شهری و ۸۴.۶ 
جمعیت روستایی و در مجموع بیش از ۹۵ درصد کل جمعیت 
کل کشور از گاز طبیعی بهره مند هستند، این در حالی است 
که سال ۹۲، جمعیت شهری ۹۵ درصد و جمعیت روستایی 
۵۴ درصد و در مجموع ۸۵ درصد زیر پوشش شبکه گازرسانی 
قرار داشتند. براساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، وی در 
پایان با بیان اینکه گازرسانی زمینه ساز افزایش رفاه اجتماعی، 
اشتغال زایی و حفاظت محیط زیست شده، اظهار کرد: این 
مهم در عین حال، ســبب باال رفتن صــادرات فرآورده های 
نفتی در ســال های اخیر به بیش از چهار برابر نسبت به سال 

۹۲، شده است.

رئیس هیئت مدیره رشکت نفت خزر از تصویب 2 پروژه »لرزه نگاری 

دوبعدی ناحیه انتقالی دریا - خشکی رشق دریای خزر« و »راهربی و 

نگهداشت سکوی امیرکبیر و شناورهای پشتیبانی« در هیئت مدیره 

رشکت ملــی نفت ایران خرب داد و گفت: شــواهد حاکــی از وجود 

ظرفیت قابل توجه گاز در دشت گرگان است.

به گزارش نفت جنوب، سیدعماد حسینی در این زمینه توضیح داد: 

از میان چهار پروژه راهربدی اعالم شــده بــه هیئت مدیره رشکت 

ملــی نفت ایــران، دو پــروژه »لرزه نگاری دوبعــدی ناحیه انتقالی 

دریا - خشــکی رشق دریای خزر« و »راهربی و نگهداشت سکوی 

نیمه شــناور ایران امیرکبیر و شناورهای پشتیبانی به منظور عملیات 

از طریــق تعمیرات حداقلی« تصویب و مقرر شــد دو پروژه دیگر با 

عنوان »حفاری و اکتشــاف ســاختار عظیم چالــوس« و »حفاری 

اکتشافی آب های کم عمق دریایی در ساختار رودرس« در دستور کار 

آینده هیئت مدیره قرار گیرد.

وی با اشاره به پروژه لرزه نگاری رشق دریای خزر که تصویب شده 

اســت، توضیح داد: شــواهد حاکی از وجود ظرفیت قابل توجه گاز 

در دشــت گرگان است. اطالعات ۱۶ حلقه چاه حفاری شده در این 

منطقه به همراه مطالعات صورت گرفته همچون مطالعات ساختار 

مرزی پل، نشــان دهنده لزوم تغییر رویکرد فنی نسبت به پتانسیل 

منابع هیدروکربــوری در حوضه خزر جنوبی اســت که امید می رود 

نتایج ناشــی از حفاری چاه اکتشــافی هیرکان- ۱ و چاه قزل تپه -۳ 

نیز تکمیل کننده این جمع بندی باشــد. رئیس هیئت مدیره رشکت 

نفت خزر با اشاره به هدفگذاری های ترکمنستان برای کشف ذخایر 

گازی در خزر، ادامه داد: رشکت نفت خزر با هدف یکپارچه ســازی 

اطالعات لرزه نگاری حوضه خــزر جنوبی و یافنت بهرتین موقعیت 

حفاری عمیق، انجام پروژه لرزه نگاری ناحیه انتقالی دریا – خشکی 

رشق دریای خزر را در دستور کار قرار داده است. این پروژه آغازی 

بر ایجاد تجربه لرزه نگاری در نواحی چالشــی انتقال دریا – خشکی 

دریای خزر خواهــد بود که با توجه به ظرفیت هــای موجود در این 

سواحل اهمیت بسزا دارد.

حسینی با بیان اینکه موضوع نیاز به انرژی در مناطق شمالی کشور 

به قدری حائز اهمیت اســت که عملیات های باالدســتی با ریسک  

باال را نیز در دشت گرگان توجیه پذیر می کند، گفت: انتظار می رود 

این لرزه نگاری ۸۳0 کیلومرتی )پوشش دهنده منطقه ای به وسعت 

۱450 کیلومرت مربع( ضمن ایجاد اشتغال زایی کوتاه مدت، پس از 

موفقیت حفاری اکتشــافی به اشــتغالزایی بلندمدت در استان های 

شمالی و تأمین گاز مورد نیاز این منطقه منتهی شود. 

حفاری و اکتشاف در ساختار چالوس

وی با اشــاره به پروژه دیگری با عنوان »حفاری و اکتشاف ساختار 

عظیم چالوس«، یکی از اهداف رشکت نفت خزر در دو سال آینده را 

حفاری و اکتشاف در ساختار چالوس خواند و گفت: این ساختار پس 

از ســاختار الربز بزرگ ترین ســاختار دریای خزر است که براساس 

مطالعه طرح توســعه راهربدی میدان هــای هیدروکربوری حوضه 

خزر جنوبی توســط گروه مطالعاتی SCSG و نتایج عملیاتی ناشــی 

از حفاری اکتشــافی چاه های میدان رسدار جنگل، برآورد می شود 

این ســاختار دارای ظرفیت ذخایر درجای گازی حدود یک چهارم 

پارس جنوبی باشد؛ موضوعی که در عمل این ساختار را در جایگاه 

دهمین مخزن گازی بزرگ دنیا قرار خواهد داد. بر اساس برآوردها 

این ساختار ظرفیت تولید معادل ۱۱ فاز پارس جنوبی را داراست که 

در صورت صحت برآوردها و موفق بودن عملیات اکتشاف ساختار 

چالوس، حجم گاز قابل برداشــت این ساختار به تنهایی ۱.5 برابر 

کل گاز قابل اســتحصال کشــور آذربایجان و برابر با ۳0 درصد کل 

گاز قابل برداشت کشورهای حوضه دریای خزر خواهد بود. از طرف 

دیگر بر اساس شواهد این ساختار می تواند ذخایر قابل توجه ای نفت 

داشته باشد. رئیس هیئت مدیره رشکت نفت خزر تأکید کرد: طبق 

اطالعات موجود ساختار چالوس به لحاظ حجم هیدروکربور درجا و 

قابل برداشت با هر یک از میدان های بزرگ گاز و نفت جنوب کشور 

قابل مقایسه است.

 ،SMDP و SCSG حســینی افزود: بر مبنای برنامه مدون مطالعات

حفاری اکتشافی ساختار چالوس باید در نخستین فرصت آغاز شود 

و بالفاصله پس از اکتشــاف، عملیات آزمایــش طوالنی مدت چاه 

برای چند ماه به منظور ارزیابی ظرفیت برداشــت از مخزن در آن به 

اجرا درآید تا بر اساس نتایج آن بهرتین برنامه توسعه میدان تهیه و 

اجرا شــود. همین همخوانی نتایج و ارزیابی ها رشکت نفت خزر را 

برآن داشته است تا از طریق بهره برداری حداکرثی از ظرفیت های 

موجود به بهرتین نحو فعالیت اکتشــافی خود را در ساختار چالوس 

آغاز کند و نقطه عطفی در اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز در کارنامه 

صنعت نفت در شمال کشور به یادگار بگذارد.

حفاری اکتشافی در ساختار ژئوفیزیکی رودرس

وی اولویت دیگر برای انجام عملیات حفاری اکتشــافی را ساختار 

ژئوفیزیکی رودرس دانســت و گفت: این ساختار در بخش کم عمق 

جنوبی دریای خزر واقع شــده و به وســیله یک ناحیه زین اســبی از 

ساختار رامرس جدا شده است.

رئیس هیئت مدیره رشکت نفت خزر با بیان اینکه وجود هیدروکربور 

در ساختار رودرس می تواند گواه تأیید ظرفیت باالی هیدروکربوری 

در ســاختار بزرگ رامرس باشــد، افزود: رشکت نفت خزر این پروژه 

را با دیدی جامع و اسرتاتژیک تعریف کرده است. نزدیکی ساختار 

رودرس به ســاحل و کم عمق بودن آب ســبب شده با توجه به تجربه 

بســیار باالی صنعت نفت ایران در آب های کم عمق خلیج فارس، 

ریســک عملیات اکتشــافی ســاختار رودرس در کمرتین حد ممکن 

باشد. از طرف دیگر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دریای 

خزر همســو بــا منافع ملی مدنظــر جدی رشکت نفت خزر اســت و 

تالش خواهد شــد رشایط به گونه ای فراهم شــود که ظرفیت های 

بخش خصوصی و تجهیزات آنها در شمال کشور یاری رسان صنعت 

نفت ایران در برداشــت از ذخایر نفت و گاز شــمال باشــد. حسینی 

ادامه داد: کشورهای همسایه به خوبی به پتانسیل باالی ذخایر گاز 

حوضه جنوبی خزر واقف هســتند و به همین دلیل کشور آذربایجان 

سکوی نیمه شــناور حیدر علی اف را با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 

دالر در ســال های گذشــته وارد عملیات کرده اســت و این ســکو 

اکنون با اجاره روزانه ۳00 هزار دالر برای توســعه میدان شاه دنیز 

در اجــاره رشکت های خارجی قــرار دارد. به گفتــه وی، برای پی 

بردن به اهمیت وجود ناوگان توانمند در دریای خزر ذکر همین نکته 

کافی است که رشکت های خارجی برای حفاری چاهی معادل چاه 

پیشنهادی چالوس هزینه ای بالغ بر 90 میلیون دالر رصف می کنند، 

در حالــی که به دلیل وجود نــاوگان توانمند رشکت نفت خزر، طبق 

برآوردها پروژه حفاری اکتشــافی چالوس حــدود ۱9 میلیون دالر 

برای رشکت ملی نفت ایران هزینه در پی خواهد داشت که معادل 

هزینه حفــاری چاه های میدان هــای خلیج فارس اســت. به دلیل 

ارزش باالی این ناوگان است که رشکت نفت خزر تصویب هر چه 

رسیع تر حفاری اکتشافی ساختار چالوس را یک تصمیم هوشمندانه 

همسو با منافع ملی می داند.

راهربی و نگهداشت سکوی امیرکبیر

پروژه دیگری که در هیئت مدیــره رشکت ملی نفت ایران تصویب 

شــده اســت، پروژه »راهربی و نگهداشــت ســکوی نیمه شــناور 

ایران امیرکبیر و شــناورهای پشــتیبانی به منظور عملیات از طریق 

تعمیرات حداقلی« اســت که علی اصولی، مدیرعامل رشکت نفت 

خزر درباره این پروژه توضیح داد: پروژه تصویب شده در عمل تجلی 

توانایی ایجادشــده در رشکت نفت خزر اســت کــه از طریق رصف 

کمرتین هزینه، حداکرث بهره برداری از سکوی نیمه شناور امیرکبیر 

را در سال های آینده میرس می کند. وی افزود: از آنجا که مطالعات 

رشکت های شل، وبا، الزمو و نفت خزر حاکی از وجود منابع عظیم 

گاز و نفت در بخش ایرانی دریای خزر بوده و همین موضوع ســبب 

شــده رشکت ملی نفت از طریق رسمایه گذاری راهربدی و با همت 

متخصصان ایرانی ســاخت تجهیزات عملیات حفاری، اکتشاف و 

پشتیبانی در دریای خزر را در دســتور کار قرار دهد، افزود: حاصل 

این رسمایه گذاری ملی ساخت ســکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر 

است که در زمان ســاخت بزرگ ترین و منحرصبه فردترین سکوی 

حفاری خاورمیانه به شمار می آمد و از طریق کشف نفت در آب های 

عمیق ساختار رسدار جنگل، افتخارآفرین شد. به گفته مدیرعامل 

رشکــت نفت خــزر، نفت کشف شــده در ســاختار رسدار جنگل )با 

پتانسیل 2 میلیارد بشــکه نفت درجا فقط برای مخزن کشف شده( 

از یک طرف ایران را وارد باشــگاه دارنــدگان تکنولوژی آب های 

عمیق کرده و از طرف دیگر ارزش اکتشــافی ســاختارهای بخش 

ایرانی دریای خزر را به مقدار بســیار قابل توجهی افزایش داده که 

در عمــل ارزش افزوده ناوگان دریایی عظیــم رشکت نفت خزر را 

نشان می دهد. همین موضوع سبب شد رشکت نفت خزر با موضوع 

مدیریــت ناوگان با رویکردی به طور کامــل حرفه ای برخورد کند و 

ضمن ایجاد دانش نگهداشت مؤثر ناوگان، هزینه های نگهداشت 

و تعمیرات ادواری ســکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر و شناورهای 

کاسپین را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

نسخه شمالی عسلویه

اصولی درباره ظرفیت های جذب رسمایه گذاری در حوزه نفت و گاز 

خزر گفت: این منطقه محل اتصال کشــورهای آســیای مرکزی و 

قفقاز به خاورمیانه است و دارا بودن ظرفیت های اقتصادی مناسب، 

بازار بزرگ در کشور و منطقه، رسمایه انسانی جوان و متخصص و 

خــالق، منابع عظیم نفت و گاز به همراه دسرتســی ایران به دریا و 

آب های آزاد بین املللی و واقع شدن در مسیر اصلی ترانزیت منطقه و 

قرابت فرهنگی و تمدن ایران با کشورهای شمال، از دیگر امتیازات 

آن به شــمار می رود. اصولی با بیان اینکه ۶75 کیلومرت از ســواحل 

خزر مربوط به ایران اســت و این منطقه بعد از خاورمیانه و سیربی 

از مهم ترین مناطق حوزه انرژی جهان به شــمار می آید، ادامه داد: 

افزون بر ویژگی های منحرصبه فرد کشــور برای صــادرات انرژی 

همسایگان به بقیه مناطق جهان، در صورت موفقیت اکتشافی در 

ساختار چالوس و صحت برآوردها، بخش ایرانی دریای خزر تبدیل 

به هاب جدید انرژی دنیا خواهد شــد و ایــن میدان به تنهایی توان 

تأمیــن 20 درصد گاز مورد نیاز اروپا را خواهد داشــت که به معنای 

جلــب رسمایه گذاری های بــزرگ خارجی در منطقــه خواهد بود، 

ضمن اینکه غیر از ساختار چالوس، ساختارهای پرپتانسیل بزرگ 

دیگری هم در ادامه در دســتور کار قرار می گیرد. وی با بیان اینکه 

کشــورهایی مانند چین و هند از نزدیک وضع نفت و گاز منطقه خزر 

را رصد می کننــد، اضافه کرد: ایران با دارا بودن امن ترین مســیر 

بــرای صدور نفت و گاز با امکاناتی نظیر تأسیســات نفتی و گازی، 

تســهیالت بندری، پاالیشگاه ها و شــبکه های لوله نفتی و گازی، 

مناســب ترین گزینه بــرای صادرات گاز به رشق و غرب اســت و با 

اســتناد به پیش بینی های مطرح شــده در صــورت موفقیت حفاری 

اکتشــافی در ساختار چالوس، نسخه شمالی عســلویه ایران در راه 

خواهد بود. براساس گزارش وزارت نفت، مدیرعامل رشکت نفت 

خزر یادآور شد: پروژه های پیشنهادی رشکت نفت خزر پس از طرح 

در هیئت مدیره ایــن رشکت برای تصویب نهایــی به هیئت مدیره 

رشکت ملی نفت ایران اعالم شد که از این میان، دو پروژه تصویب 

شده است.

تأمین 2۰ درصد گاز اروپا از هاب جدید انرژی کشور

نقش گاز در صادرات 
فرآورده هاي نفتي
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مقایسه است

پاي گاز 
به خارک باز مي شود

   مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون 
نزدیک به ۹۹.۲ درصد از جمعیت شهری استان گازرسانی 
شــدند، اعالم کرد که با اجرای طرح خط دریایی قابلیت 
گازرســانی به جزیره خارک مهیا می شود. به گزارش نفت 
جنوب، مسلم رحمانی اظهار کرد: هدف اصلی شرکت گاز 
استان بوشهر، بهره مندی همه مردم استان از گاز طبیعی 
بوده و تاکنون بیش از ۷۲۰۰ کیلومتر شبکه گاز در استان 
اجرا شده اســت. وی تصریح کرد: استان بوشهر ۴۰ شهر 
دارد که از این تعداد، تاکنون ۳۹ شهر از گاز طبیعی بهره مند 
شده اند. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود: تنها یک 
شهر استان بدون گاز است و آن هم جزیره خارک است که 
در صورت اجرایی شدن طرح خط دریایی، قابلیت گازرسانی 
به این جزیره نیز مهیا می شود. رحمانی با بیان اینکه تاکنون 
۳۲۲۹ کیلومتر شبکه گذاری شهری و ۶۲۸ کیلومتر خط 
تغذیه و انتقال در اســتان بوشهر انجام شده است، گفت: با 
گازرسانی به شهرهای استان، زمینه بهره مندی ۲۳۴ هزار 

و ۶۴۳ خانوار شهری از گاز طبیعی فراهم شده است.
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دوشنبـــه 7 تیــــر 1400
شمــاره  85

 رئیس شورای سیاست گذاری: مازیار هوشمند 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالحمید شعرانی

رسدبیر: سمیه مهدوی

صفحه آرا: کتایون رحیمی/ عکس: شبنم رضوانی

 آدرس: عسلویه، بلوار وحدت، ساختمان متین، طبقه دوم، واحد 4

چاپ: هرن رسزمین سبز

جنوب رسانه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

فازهای توسعه  یافته پارس جنوبی
طرح توسعه فازهای 15 و 16 از دی ماه 85 درحالی آغاز شــد که توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز شيرین براي استفاده در شبكه مصارف خانگي، تجاري و صنعتي ، توليد روزانه  
80 هزار بشكه  ميعانات  گازي، توليد ساليانه  1.05 ميليون  تن  گاز مایع )پروپان و بوتان(، توليد ساليانه  1 ميليون  تن  اتان  به  منظور تامين  خوراك  واحدهاي  پتروشيمي  مستقر در منطقه 
عسلویه و توليد روزانه  400 تن  گوگرد از اهداف این طرح قرار گرفت. همچنين طرح توسعه ای فاز 19 با هدف توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز شيرین در فروردین 96 به بهره برداری 

رسيد، این فاز معادل دو فاز استاندارد محسوب می شود.

نفت در آیینه تـــاریخ

عكس: مجتبی محسنی

سیر افت و خیز درآمدهای 
نفتی  در کشور
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درآمد :110

درآمد :
دولت موقت؛ دولت های اول 
و دوم )سال های 57 تا 60( 

دولت هفت و هشتم 
)سال های 84-76(

دولت نهم و دهم 
)سال های 92-84(

دولت یازدهم و دوازدهم 
)سال های 1400-92(

دولت سیزدهم  )1404-1400(
 سرنوشت درامدهای نفتی برسر دوراهی 

برجام و تحریم

دولت سوم و چهارم 
)سال های 68-60(

دولت پنجم و ششم 
)سال های 76-68(

 میلیارد دالر

درآمد :141

 میلیارد دالر

درآمد :157

 میلیارد دالر

درآمد :618

 میلیارد دالر

پیش بینی درآمد:350

 میلیارد دالر

 میلیارد دالر

اسحاق جهانگیری؛معاون اول رئیس جمهوری: »کل درآمد نفتی این کشور در سال 1398 به دلیل شدت تحریم های ایاالت متحده، در حدود 8 میلیارد دالر بوده است«.
محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه:  »درآمد نفتی ایران در سال 99 به زیر 9 میلیارد دالر می رسد«.

فاز 15 و 16فاز 19


