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اخبار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

برداشت حداکثری از میدانهای
مشترک نفتی ضرورت دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر
تالش برای افزایش برداشت از میدانهای مشترک نفتی،
گفت :بخش باالدست نفت ،نیازمند جذب سرمایههای
داخلی و خارجی است .شهباز حسنپور بیگلری با اشاره
به روند مطلوب توسعه صنعت نفت در سالهای گذشته
گفت :هرچند منتقدان با تکیه بر مضرات وابسته بودن به
اقتصاد تکمحصولی سعی دارند دستاوردهای دولت در
حوزه صنعت نفت و گاز را کمرنگ جلوه دهند ،اما بر کسی
پوشیده نیست که این صنعت پیشران اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه نمیتوان تولید نفت را به بهانه اینکه
بودجه ساالنه باید وابستگیاش به نفت کاهش یابد ،متوقف
کرد ،افزود :این موضوع مهم بهدرستی و با ظرافت خاص در
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
در بند  ۱۴این سیاستها بر افزایش ذخایر راهبردی نفت و
گاز کشور بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی و نیز حفظ و
توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بهویژه در میدانهای
مشترک تاکید شده است .حسنپور بیگلری تصریح کرد:
یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور بخش نفت ،گاز و
انرژی است و به دست آمدن هر نوع پیشرفت در تولید در
این بخشها ستودنی است .آنچه باید مورد توجه باشد نحوه
مصرف درآمدهای حاصله است که بحثی جداست ،بنابراین
پس گرفتن سهم ایران در بازارهای جهانی نفت خام یکی از
دستاوردهای مهم دولت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی عنوان کرد :باید تالش کنیم سهم کشور را از
میدانهای مشترک نفتی استخراج کنیم و همچنین در
بخش باالدست نفت ،نیاز به سرمایهگذاری داریم ،برای
پیشرفت و ارتقای صنعت نفت دو منبع وجود دارد؛ منبع
اصلی و اولیه داخلی و نیز سرمایهگذاریهای خارجی.

ساخت و تعمیر بیش از  ۵۰۰قلم کاالی
مورد نیاز صنعت نفت در زاگرس جنوبی

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۵۲۱
قلم کاالی مورد نیاز صنعت نفت و گاز را ساخته و تعمیر
کرده است.
به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
سیدمحمود میرباقری ،مدیرعملیات شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی درباره مشارکت بخش خصوصی
در ساخت و تعمیر این اقالم اظهار کرد :از ابتدای امسال
تاکنون تعداد  ۴۹۹قطعه از اقالم و تجهیزات مورد نیاز
صنعت نفت و گاز با مشارکت و حمایت این شرکت ،از
سوی شرکتهای توانمند داخلی ساخته و  ۲۲قلم کاال نیز
تعمیر شده است.
وی با اشاره به شناسایی شرکتهای توانمند داخلی و
ضرورت حمایت از آنها در پیشبرد طرحهای ملی و با توجه
به اهمیت تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید ،اظهار
کرد :با توجه به ضرورت و اهمیت توانمندسازی و لزوم
شناسایی و حمایت از شرکتهای داخلی ،اداره مهندسی
تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از
سالهای گذشته با تشکیل کارگروههای فنی و تخصصی
در حوزههای برق ،مکانیک و ابزار دقیق ،ضمن انجام فاز
مطالعاتی پروژههای ساخت یا تعمیر تجهیزات مورد نیاز،
تالش زیادی برای بومیسازی تجهیزات صنعت نفت داشته
است .وی تعمیر یک دستگاه ،VGV Controller
سه عدد کارت تغذیه الکترونیکی و ساخت پیچ و مهره
کوپلینگ توربین زیمنس  ۴۰۰ SGTرا که یکی از
توربینهای پیشرفته صنعت نفت و گاز است ،از جمله
فعالیتهای تعمیراتی انجام گرفته از سوی زاگرس جنوبی
در سال جاری عنوان کرد .همچنین تعمیر انواع شیرآالت،
الکتروموتور ،پمپهای هیدرولیکی ،ترانسفورماتور و ساخت
انواع اورینگ ،واشر ،رینگ ،چرخدنده ،دستگاههای برش
و  ...را از دیگر اقالم تعمیری یا ساختهشده از سوی این
شرکت میتوان نام برد .میرباقری افزود :فاز مطالعاتی
ساخت یا تعمیر تجهیزات از سوی تیمهای متخصص این
شرکت که تجربه سالها کار در تاسیسات نفتی را دارند،
انجام میشود .مدیرعملیات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی رویه و فرآیند اجرای کار در حوزه ساخت
و تعمیر قطعات در این شرکت را بر مبنای دو رویکرد
مهندسی معکوس و مهندسی منفی دانست و تصریح
کرد  :شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در
زمینه ساخت یا تعمیر تجهزات مورد نیاز صنعت نفت ،دو
رویکرد مهندسی معکوس و مهندسی منفی (تجهیزاتی که
با هدف وابستگی دائم مشتری از سوی سازندگان خارجی
با کیفیت پایین ساخته میشود) در زمینه ساخت تجهیزات
تکنولوژی پیچیده (هایتک) صنعت نفت را با اولویت دو
شاخص زمان و میزان هزینه تمامشده دنبال می کند.

افزایش ظرفیت  ۱۵درصدی واحد الفین
پتروشیمی جم

همزمان با اجرای طرح توسعه کوره  ۱۰۶الفین و
آزمون  ۹۰روزه ،افزایش ظرفیت  ۱۵درصدی خوراک گاز و
مایع در پتروشیمی جم عملی و اجرایی شد.
به گزارش پتروشیمی جم ،با اجرای طرح توسعه یکی
از کورههای دوگانه واحد الفین پتروشیمی جم و اتمام
مراحل نصب کوره  ،۱۰۶مقدمات انجام تست کارایی و
عملکرد از اواخر فروردین ماه آغاز شد.
حسن معینی ،معاون مجتمع پتروشیمی جم و مدیر
پروژه افزایش ظرفیت کوره  ۱۰۶الفین در این خصوص
گفت :با توجه به اهمیت تولید اتیلن از خوراک گاز و
پروپیلن ،بنزین پیرولیز و بوتادین از خوراک مایع ،اجرای
این پروژه با هدف افزایش  ۱۵درصدی خوراک گاز و مایع
در پتروشیمی جم و رسیدن افزایش ظرفیت خوراک گازی
از  ۴۰به  ۴۶تن و مایع از  ۵۰به  ۵۷تن به مرحله اجرا
درآمد .معاون مجتمع پتروشیمی جم ادامه داد :با تکمیل
آزمون کارایی و عملکرد کوره گازی و عملی شدن این پروژه
مهم ،امکان افزایش زمان ککزدایی در کوره گازی از ۶۰
به  ۹۰روز در پتروشیمی جم فراهم شده است و همچنین
درخصوص افزایش زمان ککزدایی در کوره مایع از  ۶۰به
 ۸۰روز در حال آمادهسازی شرایط برای تست هستیم.
معینی تصریح کرد :این کوره در سه بخش مشعلها،
کویلهای تشعشعی و همرفت و جابهجایی با دانش و
فناوری روز طراحی و با مشارکت شرکت خارجی و تالش
بیش از  ۱۵۰نیروی با تجربه و متخصص داخلی با هزینهای
بالغ بر یک میلیون یورو اجرا شد .پیشبینی میشود با این
اقدام مهم و افزایش ظرفیت کورههای الفین بین  ۸تا ۱۰
میلیون یورو در سال برای پتروشیمی جم آورده ارزی به
همراه داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد؛

کارت سوخت اولین گام در جهت فرهنگسازی مصرف

برخالف تصور عمومی که نقش اصلی
کارت سوخت را جلوگیری در قاچاق سوخت
می دانند ،وظیفه این سامانه رصد ،پایش و
فرهنگ سازی مصرف سوخت در کشور است.
سوختگیری با کارت سوخت در 4
کالنشهر کشور اجرایی شد .البته در ابتدا
قرار بود این طرح بصورت ملی و فراگیر
در کل کشور به اجرا درآید که به دلیل
محدودیتهای زیرساختی از جمله کمبود
کارت سوخت ،فعال و در فاز اول به 4
کالنشهر محدود شد .همچنین در اخبار
آمده که به دلیل عدم دسترسی تمام مالکین
خودرو به کارت سوخت هایشان که قرار بود
از طریق پست در اختیارشان قرار گیرد ،فعال
کارت سوخت جایگاه داران از مدار خارج
نشده است .اما سوال اصلی اذهان عمومی در
خصوص چرایی راه اندازی مجدد این سامانه
همچنان بی پاسخ مانده است.
در این رابطه کوروش کرم پور عضو
کمیسیون انرژی مجلس گفت :کارت سوخت
شروع حرکتی است که سیاست چگونگی
مصرف سوخت در کشور را پایش خواهد
کرد .به گفته این نماینده مجلس طبیعتا
وقتی کاری به این بزرگی در کشور قرار
است انجام شود ،نقاط ضعفی را در حین اجرا

خواهد داشت و مسئولین برای این موضوع
باید پیش بینی های الزم را داشته باشند
اگر هم نقاط ضعف باقی بماند ،دستگاه های
نظارتی از جمله مجلس برای جلوگیری از
ایجاد دغدغه برای مردم ،وارد عمل خواهد
شد.
وی در ادامه افزود :تصمیمی که مجلس
بعنوان قانون تصویب می کند ،برای ایجاد و
بهبود شرایط جامعه است .در نتیجه این جز
وظایف ذاتی مجلس است که بر روند اجرایی

سامانهتغذیهپایدارایستگاهتزریقگازآغاجاریتعمیروبازسازیشد

سامانه تغذیه پایدار ( )UPSایستگاه تزریق گاز شرکت بهرهبرداری آغاجاری با
صرفهجویی بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،سیدمحسن دهبانپور،
رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری گفت :سیستم
تغذیه پایدار ( )UPSایستگاه تزریق گاز این شرکت شامل دو مجموعه موازی است که
تغذیه همه سیستمهای کنترل و  DCSرا به عهده دارد و به عنوان قلب واحد محسوب
میشود.
وی افزود :با توجه به نیاز مبرم عملیاتی و امکان بروز توقف ناخواسته و زیانبار
کارخانه ،کار عیبیابی از سوی کارشناسان برق نگهداری انجام و از مجموعه  UPSرفع
اشکال شد.
دهبانپور عنوان کرد :در این مدت برای جلوگیری از توقف سیستم ،یک مجموعه
 UPSغیرصنعتی با توان کمتر و باتریهای سیلد اسید بهطور موقت در این واحد نصب
و UPSهای معیوب از مدار خارج شدند و UPSهای مذکور پس از شناسایی و انجام
آزمایشهای متعدد در کوتاهترین زمان ممکن در مدار عملیاتی قرار گرفتند.
رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد:
ایستگاه مذکور دارای هفت ردیف توربین است و هر ردیف  ۳۳۰میلیون فوتمکعب گاز
به مخازن آغاجاری تزریق میکند که با احتساب قیمت یک مجموعه  UPSمشابه۲۰ ،
میلیارد ریال صرفهجویی به همراه داشته است.

قوانینی مانند کارت سوخت نظارت داشته
باشد.
کرم پور در خصوص تاثیر کارت سوخت
بر کاهش میزان قاچاق نیز گفت :کارت
سوخت صرفا برای مبارزه با قاچاق نیست
و به نظر بنده شاید در حد  2درصد بتواند
در قاچاق سوخت موثر واقع شود .موضوع
اصلی اینجاست که باید قبول کنیم در
کشور فرهنگ درست مصرف کردن را ایجاد
نکرده ایم .وی در این زمینه افزود :در حال

حاضر نیاز مبریم داریم که در زمینه مصرف
سوخت ،رویه مناسب را فرهنگ سازی کنیم
و تمام امکانات نظام برای این منظور بسیج
شود .به عقیده این نماینده مجلس ،کارت
سوخت بیشتر جنبه فرهنگ سازی داشته
و بازگشت به یک حرکت مناسب در جهت
چگونگی مصرف بهینه سوخت در سطح
کشور باشد.
کرم پور اظهار داشت مردم اینطور فکر
نکنند که کارت سوخت برای مبازره با قاچاق
است بلکه مهم ترین کارکرد آن نظام بخشی
و پایش مصرف سوخت است.
وی در پایان به موضوع قاچاق سوخت
اشاره کرد و گفت :مبادی اصلی قاچاق فرآورده
الزاماً از جایگاه های سوخت نیست .وی افزود:
قاچاق بیشتر از سوی افرادی انجام می شود
که احساس امنیت می کنند .مگر می شود
فردی در بحث قاچاق سوخت سرمایه گذاری
کالن داشته باشد و این قاچاق را بصورت
عیان انجام دهد اما امنیت نداشته باشد .به
گفته این نماینده مجلس ،کسی به راحتی
نمی تواند به سادگی دسترسی به اسناد،
مدارک و قراردادها و نحوه بستن قراردادها
و ورود و خروج به کشور را داشته باشد مگر
اینکه شناخته شده باشد.

تولید فاز نخست یوتیلیتی پتروشیمی لردگان آغاز شد

فاز نخست یوتیلیتی پتروشیمی لردگان در مدار تولید قرار گرفت .به گزارش شرکت
گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان ،محسن محمودی ،مدیرعامل پتروشیمی لردگان
با اعالم این خبر گفت :فاز نخست یوتیلیتی (سرویسهای جانبی) این مجتمع پس از
گذراندن تمامی تستهای مربوطه فعالیت خود را شروع کرده که این فرآیند برای راهاندازی
فازهای بعدی ضروری است .فاز نخست یوتیلیتی شامل واحدهای آب خام ،آب بدون امالح،
هوا و نیتروژن ،برجهای خنککننده ،اتاق کنترل ،ایستگاه برق ،واحد بخار و فلر است .وی
با بیان اینکه این بخش از پروژه دارای ویژگی و فرآیند خاصی است و هماکنون امکان نصب
و راهاندازی آن در داخل وجود دارد ،افزود :در شرایط سخت کنونی ،یوتیلیتی پتروشیمی
لردگان با بهرهگیری از دانش بومی و نیروی متعهد متخصص وارد مدار تولید شده است.
مدیرعامل پتروشیمی لردگان اظهار کرد :با توجه به موقعیت خاص ،این شرکت یکی از
پتروشیمیهای ویژه در کشور است که به دلیل نبود زیرساختهای صنعتی الزم با اتکا به
مجموعه توانمند خود گامهای بزرگی در صنعت پتروشیمی برداشته است.
شرکت پتروشیمی لردگان یکی از شرکتهای تابع گروه پتروشیمی سرمایهگذاری
ایرانیان است که در زمینی به مساحت  ۱۰۰هکتار در منطقه فالرد ( ۵۵کیلومتری شهر
لردگان) شهرستان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است .این
مجتمع ظرفیت تولید ساالنه  ۱۰۷۳هزار تن اوره و  ۶۷۷هزار تن آمونیاک را خواهد داشت
که بخش عمدهای از آمونیاک تولیدی برای تولید اوره در داخل مجتمع مصرف میشود و
 ۷۴هزار تن به صورت مازاد برای عرضه مستقیم به بازار در نظر گرفته شده است.

کارنامه صادرات نفت ایران در پساتحریم

دولت ترامپ از  ۱۲اردیبهشت امسال،
سیاست تحریم کامل نفت ایران را کلید
زد .صادرات نفت ایران ،پس از تحریمهای
حداکثری آمریکا ،چه وضعیتی داشته است؟
ایران در حال حاضر چقدر نفت تولید
میکند و چه میزان از این نفت صادر
میشود؟ مدتها است که هیچ آمار رسمی
در مورد میزان تولید و صادرات نفت ایران
منتشر نمیشود و این آمار بین مسئوالن
وزارت نفت و مقامات دولتی در کشور،
جنبه محرمانه پیدا کرده است .با این حال،
تعدادی از موسسات بینالمللی مرتباً وضعیت
تولید و صادرات نفت ایران را رصد میکنند
و آمارهایی غیررسمی در این مورد منتشر
میشود.در کنار آمار این موسسات بینالمللی،
با رجوع به تغییراتی که در بودجه سال ۹۸
ایجاد شده است ،میتوان به نمایی از میزان
صادرات نفت ایران پی برد.آژانس بینالمللی
انرژی گفته است که تولید نفت ایران در ماه
گذشته میالدی (ماه ژوئیه) به کمترین میزان
از اواخر دهه  ۱۹۸۰میالدی تاکنون رسیده
است .این نهاد بینالمللی عنوان کرده که در
ماه ژوئیه تولید نفت ایران ۵۰ ،هزار بشکه
در روز نسبت به ماه ژوئن کاهش یافته و به
 ۲میلیون و  ۲۳۰هزار بشکه در روز رسیده
است.آژانس بین المللی انرژی همچین میزان
صادرات نفت ایران در ماه گذشته میالدی را
 ۴۰۰هزار بشکه در روز برآورد کرده است.
طبق برآورد این نهاد که مقر آن در پاریس
است ،تنها در ماه ژوئیه صادرات نفت ایران،
 ۱۳۰هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
تأثیر تحریمهای حداکثری آمریکا بر

تولید و صادرات نفت ایران
تولید نفت ایران ،پیش از خروج آمریکا
از برجام ،در حدود  ۳.۸میلیون بشکه در روز
تثبیت شده بود .آخرین گزارشی که اوپک
منتشر کرده ،برآورد تیرهتری را نسبت به
برآورد آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد:
طبق برآورد منابع ثانویه اوپک ،تولید نفت
ایران در ماه ژوئن  ۲میلیون و  ۲۲۵هزار
بشکه در روز بوده است .اوپک هنوز گزارش
خود در مورد میزان تولید کشورهای عضو
این سازمان در ماه ژوئیه را منتشر نکرده
است.اگر هر کدام از آمارهای منابع ثانویه
اوپک یا آژانس بینالمللی انرژی را مالک
بگیریم ،تولید نفت ایران پس از اجرای
سیاست خصمانه دولت ترامپ مبنی بر
تحریم حداکثری صنعت نفت ایران ،بیش از
 ۴۰درصد کاهش یافته است که رقم قابل
توجهی محسوب میشود.تحریمهای دولت
آمریکا بر صادرات نفت ایران ،اثر بزرگتری،
نسبت به تولید نفت ،داشته است .بنا به
آمارهای منتشر شده توسط پلتس ،صادرات
نفت ایران در سه ماهه نخست سال ،۲۰۱۸
یعنی زمانی که آمریکا هنوز از برجام خارج
نشده بود ۲ ،میلیون و  ۱۲۱هزار بشکه در روز
بوده است .در سه ماهه نخست سال ،۲۰۱۹
یعنی پس از اعمال اولین دور تحریمهای
نفتی توسط دولت ترامپ ،صادرات نفت ایران
به یک میلیون و  ۳۳۰هزار بشکه در روز
رسید.در واقع ،اگر برآورد آژانس بینالمللی
انرژی درست باشد ،میزان صادرات نفت ایران
نسبت به پیش از خروج آمریکا از برجام،
بیش از  ۸۰درصد کاهش یافته است!در

کنار کاهش جدی صادرات نفت ایران ،قیمت
نفت نیز نسبت به سال گذشته کاهش داشته
که این امر بدان معناست که درآمدها نفتی
کشور نسبت به سال گذشته ،کاهش شدیدی
را تجربه کرده است.گزارشهای منتشرشده
در رسانههای غربی نشان میدهد که در حال
حاضر چین تنها کشوری است که بهصورت
مداوم نفت از ایران خریداری میکند؛ با این
حال ،میزان خرید نفت چین از ایران نیز به
شدت کاهش یافته و واردات نفت این کشور
از ایران ،در ماه ژوئن امسال نسبت به ژوئن
سال گذشته ،کاهش  ۶۰درصدی را تجربه
کرده است .برخی از منابع غربی ،برآورد
کردهاند که از صادرات ِ
نفت حدودا ً ۴۰۰
هزار بشکه در رو ِز ایران ،حدود  ۷۰درصد
به چین و حدود  ۳۰درصد به سوریه میرود.
این آمارها ممکن است نمایی کلی از وضعیت
صادرات نفت ایران به دست دهند ،اما با این
حال ،باید گفت از آنجا که صادرات نفت ایران
در «بازار خاکستری» صورت میگیرد ،ممکن
است که این آمارها چندان دقیق نباشند.
انعکاس کاهش صادرات نفت در تغییر
بودجه سال ۹۸
به جز آمار منتشرشده توسط
سازمانهای بینالمللی ،از طریق تغییراتی
که اخیرا ً در بودجه سال  ۹۸ایجاد شده
هم میتوان به نمایی از میزان صادرات نفت
ایران پی برد.قانون بودجه سال  ۹۸بر اساس
صادرات  ۱.۵میلیون بشکه در روز بسته شد؛
اما اخیرا ً دولت مبنای محاسبه درآمدهای
نفتی در بودجه سال جاری را تغییر داده و
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران

قوا مصوب کرده است که صادرات  ۳۰۰هزار
بشکه در روز نفت ،مالک درآمدهای نفتی
دولت در سال جاری باشد.گرچه دولت آمار
رسمی صادرات نفت را منتشر نمیکند اما
این تغییر اساسی در بودجه سال جاری
نشان میدهد که صادرات نفت ،پس از اعمال
سیاست خصمانه و ضدانسانی دولت ترامپ در
اردیبهشت سال جاری ،کاهش بسیار شدیدی
یافته است .حتی میزان صادرات نفت ،که
مالک درآمدهای نفتی دولت در سال جاری
قرار گرفته ،کمتر از برآورد آژانس بینالمللی
انرژی از صادرات نفت ایران در شرایط فعلی
است.با این وضع صادرات نفت ،دولت باید
کم کم به فکر راهکارهایی باشد که وابستگی
بودجه به درآمدهای نفتی را به شدت کاهش
دهد .محدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور ،امروز گفته است :با توجه به
اینکه در شرایط سخت تحریمی ،بخش قابل
توجهی از منابع بودجه را از دست خواهیم
داد ،ضرورت دارد که اصالح ساختار بودجه
را به سمتی سوق دهیم که میزان اتکای
مستقیم به منابع نفتی به تدریج به صفر
برسد.باید دید آیا دولت میتواند با تغییر
ساختار بودجه ،تبعات کاهش شدید صادرات
نفت را تقلیل دهد یا خیر.

بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای داخلی در طرح ملی گوره  -جاسک

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به
آغاز عملیات اجرایی طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام
گوره  -جاسک و پایانه مربوطه ،از برنامهریزیهای انجام شده
برای استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و همچنین
نیروی انسانی بومی در اجرای این طرح ملی خبر داد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران ،تورج دهقانی اعالم
کرد :عملیات مسیرسازی و احداث جادههای دسترسی در
 ۶پروژه تعریفشده طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام
گوره  -جاسک ،تاسیسات بینراهی و پایانه مربوطه در
سواحل مکران ،عملیات خاکی و محوطهسازی ساخت مخازن
ذخیرهسازی نفت خام به روش  BOTآغاز شده است.
وی افزود :از پنج تلمبهخانه این طرح ،کار تجهیز
کارگاه تلمبهخانههای شماره  ۱و  ۳که در برنامه بهرهبرداری
زودهنگام قرار دارند ،همچنین تلمبهخانههای  ۲و  ۴به اتمام
رسیده و عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن اعالم
شروع فعالیت مهندسی تفصیلی در همه گسترهها گفت :از
اواسط شهریورماه نیز عملیات حمل بخشی از لولهها به سایت
آغاز میشود .وی با تاکید بر بهرهگیری حداکثری از توان و
ظرفیتهای داخلی در طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام
گوره جاسک و پایانه مربوطه گفت :مقرر شده بهکارگیری
سرمایه انسانی در این طرح ،با اولویت نیروهای بومی از سه
استان بوشهر ،فارس و هرمزگان صورت پذیرد.
به گفته دهقانی ،فراهم آوردن امکان تولید داخلی قریب
به  ۶۰درصد از لولههای طرح احداث خط لوله انتقال نفت
خام گوره به جاسک ،اقدام بسیار بزرگی از سوی شرکت
متن است که در راستای جامه عمل پوشاندن به رونق تولید
انجام میشود .وی افزود :بهمنظور تامین لولههای مورد نیاز
طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک،
برای نخستین بار تولید شمش ،تختال و ورق ،متناسب با
استانداردهای مورد نیاز از سنگ معدن آهن فراهم شده
است .این زنجیره بزرگ با تولید شمش ،ورق و لوله طبق
استانداردهای روز دنیا ( )5L APIو ( )NACEدر سه
کارخانه بزرگ کشور در استانهای اصفهان و خوزستان
تشکیل میشود .دهقانی گفت :از این تاریخ ،صنعت نفت
میتواند بخشی از لولههای سرویس ترش و شیرین با
مشخصات یادشده در ضخامتهای باالتر از  ۱۲و کمتر از
 ۲۰میلیمتر را از این زنجیره تامین کند .گفتنی است در این
فعالیت عظیم ،سه کارخانه بزرگ ایرانی برای تولید شمش/
تختال ،تبدیل تختال به ورق و تولید ورق به لوله به کار

گرفته شدهاند .وی با بیان اینکه این اقدام از خروج ۲۰۰
میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است ،افزود :وزارت
نفت ،سنگ اول بینیازی به این محصول را به میزان ساالنه
صدها هزار تن بنا مینهد و این موضوع زمانی اهمیت مضاعف
مییابد که بدانیم شرکتهای سازنده داخلی در سالهای
اخیر با مشکالت بسیاری در سطح ملی مواجه بودهاند و باالتر
از آن تنگنای تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی موجب کاهش
تحققپذیری این طرح شده بود.
مدیرعامل شرکت متن پیش از این اعالم کرده بود:
مناقصههای بخشهای مختلف این پروژه برگزار و غالب آنها
به مرحله قرارداد رسیده است .قراردادهای احداث ایستگاهها
به پیمانکار واگذار شده و عملیات زیربنایی و آمادهسازی
سایت در حال انجام است؛ عملیات اجرایی پروژه احداث
مخازن هم که قرارداد آن مهرماه پارسال امضا شد ،آغاز شده
و عملیات لولهگذاری هم کلید خورده است.
بر اساس این گزارش ،انتقال روزانه یک میلیون بشکه
انواع نفت خام سبک و سنگین میدانهای جنوب غربی کشور
به سواحل جنوب شرقی ،ذخیرهسازی و صادرات آن از طریق
پایانه جدید جاسک ،تضمین استمرار صادرات نفت خام،
تمرکززدایی از پایانههای صادراتی و متنوعکردن آن ،امکان
تأمین خوراک پاالیشگاهی برنامهریزی شده برای احداث در
سواحل مکران ،فراهمسازی زمینه برای سرمایهگذاری و
اجرای طرحهای صنایع پاییندستی و توسعه پایدار مناطق
محروم جنوبشرقی کشور از جمله اهداف اجرای طرح انتقال
نفت خام گوره  -جاسک است.

3

اخبار
در دیدار وزیر نیرو با سفیر تاجیکستان مطرح شد؛

موانع توسعه همکاریهای ایران و
تاجیکستان باید رفع شود

وزیر نیرو گفت :موانع و مشکالت بر سر راه توسعه
همکاریهای ایران و تاجیکستان باید برداشته شده و امکان
اجرای طرحهای بزرگ فراهم شود.
به گزارش وزارت نیرو ،رضا اردکانیان در دیدار با
نظامالدین زاهدی ،سفیر جمهوری تاجیکستان با اشاره
به تاکیدات روسای جمهور دو کشور برای توسعه روابط
میان ایران و تاجیکستان ،اظهار داشت :با توجه به وجود
روابط مناسب در میان سران دو کشور باید پیگیر رفع موانع
توسعه همکاریها باشیم.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
و تجاری ایران و تاجیکستان با اشاره به راهاندازی مرکز
منطقهای مدیریت آب شهری در تهران ،افزود :این مرکز
هماکنون با قوت و سرعت بیشتری فعالیتهای خود را
از سر گرفته است و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته،
اجالس شورای حکام این مجموعه نیز چهارم و پنجم
دسامبر  ۱۳( ۲۰۱۹و  ۱۴آذرماه) در تهران برگزار خواهد
شد.
وی ادامه داد :با توجه به حضور وزرای آب افغانستان و
ازبکستان در این نشست فرصت مناسبی فراهم شده است
تا با برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
و تجاری ایران و تاجیکستان در این بازه زمانی نشست
مشترکی میان وزرای چهار کشور یاد شده در مدت زمان
برگزاری این رویداد بینالمللی برپا شود.
اردکانیان با اشاره به الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا،
گفت :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته مهرماه امسال
اجالس سران این اتحادیه با حضور رئیسجمهور کشورمان
در قزاقستان برگزار خواهد شد که در صورت توافق روسای
جمهور این کشورها ،طرح ایجاد کریدور شمال جنوب و
چابهار به طور جدی دنبال خواهد شد.
همچنین در این نشست نظامالدین زاهدی ،سفیر
جمهوری تاجیکستان با تاکید بر اینکه در ماههای اخیر
تحوالت مثبتی در روابط میان ایران و تاجیکستان رخ داده
است ،گفت :سفر وزیر امور خارجه به تاجیکستان ،دیدار
روسای جمهور دو کشور در دوشنبه و توافق برای توسعه
روابط حاکی از عزم جدی سران دو طرف برای افزایش
همکاریهای فیمابین است.
وی با اشاره به اینکه در تالش برای پیشرفت در
مناسبات میان دو کشور گفت :در تالشیم تا پیش از
برگزاری اجالس سیزدهم کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی ایران و تاجیکستان موانع بر سر راه توسعه
همکاریهای دو طرف برداشته شود.

افزایش ۲درصدی صادرات غیرنفتی از
پارس جنوبی

اگرچه آمریکا تحریمها را با هدف کاهش مبادالت
جهانی ایران وضع کرده اما آمار صادرات غیر نفتی از پارس
جنوبی نشان میدهد که صادرات غیرنفتی نه تنها کاهش
نداشته بلکه در یکسال گذشته رشدی  ۲درصدی را به ثبت
رسانده است.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا ،منطقه پارس
جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان را در خود جای
داده است ،عالوه بر دارا بودن عنوان پایتخت انرژی ایران،
قطب صادرات محصوالت غیرنفتی ،پتروشیمی و میعانات
گازی کشور نیز به شمار میرود.
صادرات محصوالت مواد غیر نفتی از اداره کل گمرک
پارس جنوبی با وجود محدودیتها و تحریمهای آمریکا
روندی افزایشی دارد؛ به طوری که از ابتدای شهریور سال
گذشته تا امروز بیش از  ۱۷.۸میلیارد تن کاال به ارزش ۴.۵
میلیارد دالر مواد غیر نفتی صادر شده که در مقایسه با
سال پیش از آن از نظر وزن  ۲درصد رشد را نشان میدهد.
همچنین آمارها حاکی از آن است که در این مدت،
مقدار  ۵میلیارد و  ۶۱۱میلیون و  ۶۵هزار تن به ارزش ۵
میلیارد و  ۴۸۴میلیون و  ۲۲هزار و  ۵۹۵دالر میعانات
گازی صادر شده است که در مجموع صادراتی بیش از ۲۳
میلیارد تن را از این گمرک به ثبت رسانده است.
«احمد پورحیدر» مدیرکل گمرک منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس با اشاره به صدور  ۲۳میلیارد و ۴۸۹
میلیون و  ۶۵۱هزار و  ۴۲۲تن کاال شامل متانول ،پروپان،
بوتان ،پلیاتیلن سبک و سنگین ،میعانات گازی ،آمونیاک،
گوگرد ،استایرن ،نفت خام و  ...به ارزش افزون بر  ۹میلیارد
و  ۹۹۸میلیون و  ۸۹هزار و  ۵۹۵دالر به خارج از کشور
گفت که این کاالها به کشورهای چین ،امارات ،کره جنوبی،
هند ،ژاپن ،هنگ هنگ ،اندونزی ،ترکیه ،مصر ،کویت و غیره
 ...صادر شده است.
همچنین مقدار  ۲۰میلیون و  ۳۹۵هزار و  ۱۲۳تن
کاال به ارزش  ۹۵میلیون و  ۸۹۳هزار و  ۴۳۵دالر جهت
تکمیل فازها و سایر پتروشیمیها وارد منطقه شده که این
مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵۰
درصد و از نظر ارزش  ۶۱۰درصد افزایش داشته است.
دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور:

قیمتگذاری فرآوردههای ویژه
تابع قیمت نفت است

دبیر انجمن صنایع پاالیشی با بیان اینکه سود این
گروه از صنایع  ۴تا  ۹درصد است ،گفت:این در حالی است
که شرکتهای روغنسازی بعنوان صنایع پاییندستی،
سودی  ۱۵تا  ۳۱درصدی دارند.
ناصر عاشوری دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور صبح
دیروز ( ۲۲مرداد ماه) در نشستی خبری با بیان اینکه
پاالیشگاههای کشور به جهت کمی و کیفی ،رشد قابل
قبولی داشتهاند ،اظهار داشت :از آذر سال  ۹۷تاکنون ایران
نیازی به واردات بنزین نداشته و در این زمینه خودکفا
شده است؛ درهمین ارتباط پاالیشگاه میعانات گازی ستاره
خلیجفارس به تنهایی روزانه بیش از  ۴۵میلیون لیتر بنزین
تولید میکند که از این پاالیشگاه میتوان به عنوان یک ابر
پاالیشگاه یاد کرد.
وی ادامه داد :ظرفیت تولید بنزین در کشور بیش از
 ۱۰۰میلیون لیتر در روز است که از این میزان  ۸۵تا ۹۰
میلیون لیتر آن به طور روزانه ،مصرف و باقی آن برای
صادرات در نظر گرفته میشود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان تولید بنزین
یورو  ۴و  ۵کشور به میزان کافی است ،افزود :کیفیت بنزین
تولیدی کشور بسیار قابل قبول است؛ چنانچه از نیمه دوم
سال گذشته تاکنون آثار آلودگی در کالنشهرها مشاهده
نشده است .در این راستا برخی کارشناسان معتقدند که
نیاز به تولید بنزین سوپر نداریم چرا که کیفیت بنزین یورو
 ۴و  ۵کشور ،از استانداردهای بینالمللی نیز باالتر است.

