انرژی

سه شنبه  10تیر 1399
شماره 2726
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خودکفایی در ساخت  ۴۱۰۰قطعه در
شرکت خوارزمی پتروشیمی بندر امام

شرکت خوارزمی پتروشیمی بندر امام پارسال بیش از
 ۴هزار و  ۱۰۰قطعه صنعتی را بومیسازی کرده و ساخته
است.
به گزارش شرکت پتروشیمی بندر امام ،مجمع
شرکتهای خوارزمی و آب نیرو برگزار و اقدامهای
انجامشده دو شرکت در سال  ۹۸تشریح شد.
شرکت خوارزمی بندر امام در سال  ۹۸در بخش
تعمیرات در دو محور درون و برونسازمانی فعالیت داشته
است که در بخش درونسازمانی میتوان به مشارکت در
تعمیرات اساسی واحدها و تجهیزات تولیدی واحدهای CF
 NF ،AR ، LDو  UTپتروشیمی بندر امام اشاره کرد.
این شرکت در تعمیرات اساسی واحد پلیاتیلن
سنگین  ۶۲هزار و  ۹۲۴نفرساعت ،در تعمیرات اساسی
مخزن آب شماره یک مجتمع  ۱۰هزار و  ۴۷۷نفرساعت و
در تعمیرات اساسی واحد نیروگاه  ۲هزار و  ۵۲۰نفرساعت
کار تعمیراتی را اجرایی کرده است.
شرکت خوارزمی در بخش تعمیرات برونسازمانی
تعمیرات اساسی  ۹واحد تقویت فشار کارخانه گاز مایع
شرکت مناطق نفتخیز را که یکی از تأمینکنندههای
اصلی خوراک مجتمع پتروشیمی بندر امام به شمار میرود
به تعداد  ۲۶۱هزار و  ۴۰۰نفرساعت انجام داد.
این شرکت در منطقه هم فعالیتهای بسیاری داشته
است که در این بین میتوان به مشارکت همهجانبه در
جابهجایی هواپیمای بوئینگ حادثهدیده در شهرستان
ماهشهر اشاره کرد.
میتوان افزود :پارسال بیش از  ۴هزار و ۱۰۰
قطعه صنعتی در کارگاههای شرکت خوارزمی ساخته و
بومیسازی شد تا این شرکت با دانش کارشناسان خود در
راستای خودکفایی گامی مؤثر برداشته باشد.
شرکت خوارزمی موفق شد شاخص ایمنی خود را
بهبود بخشد و  ۱۲میلیون و  ۹۲۴هزار و  ۵۹۹نفرساعت
کار بدون حادثه را ثبت کند.
همچنین این شرکت موفق شد شاخص ضریب
تکرار حوادث انسانی قابل ثبت را  ۱/۱درصد کاهش دهد،
بهطوری که در پیشبینی سال  ۹۸هدف این شرکت ثبت
 ۵۴/۱درصد بود ،اما با دقت و همت مدیران و کارکنان خود
موفق شد این آمار را کمتر کند.
در مجمع شرکت آب نیروی بندر امام نیز تمامی
اقدامها و عملکرد آن در سال گذشته بیان شد که یکی
از مهمترین آنها تعمیرات اساسی سنگین روی واحد C
نیروگاه بود.
واحد  Cشرکت آب نیرو که یکی از چهار واحد تولید
برق مجتمع محسوب میشود ،در این تعمیرات اساسی
روتور ،پرههای بخش داغ (توربین) ،بخش سرد (کمپرسور)
و محفظه احتراق واحد تعویض شدند و در راستای
دستورات مدیریت ارشد پتروشیمی بندر امام که حمایت از
خودکفایی و ساخت داخل است ،ساخت تمامی این قطعات
از سوی شرکتهای توانمند داخل کشور انجام شد.
شرکت آب نیرو ،کمیته آب را به منظور حمایت از
محیط زیست و صرفهجویی در مصرف تشکیل داد و در
این کمیته تمامی مباحث مانند پایش پارامترهای کنترلی
کولینگهای مجتمع بهصورت متمرکز ،ارتقای کیفیت
آب کولینگ تاورهای مجتمع از طریق تزریق آب RO
و کنترلهای آنالین کلر ،راهاندازی سیستم پیشتصفیه و
 Roواحد  ،MTBEتعویض و اصالح فیلترهای دیسکی
واحد  ،ARاصالح مش ( )Meshفیلترهای واحد ،NF۳
طرح مفهومی پروژه شیرینسازی آب دریا به روش RO
و ارائه طرح پیشتصفیه آب آتشنشانی بررسی و پیگیری
شد .شرکت خوارزمی وظیفه خدمات و پشتیبانی تمامی
واحدها و بخشهای پتروشیمی بندر امام و همچنین
واحدهای تأمین خوراک را بهعهده دارد و شرکت آب نیرو
دارای واحدهای پشتیبانی برق ،بخار آب ،هوا و ازت است
که تأمین برق مجتمع پتروشیمی بندر امام بر دوش این
شرکت است.
مجمع شرکتهای فرآورش ،بسپاران و کیمیا از
زیرمجموعههای پتروشیمی بندر امام نیز پیشتر برگزار و
اقدامهای پارسال این شرکتها تشریح شده بود.

اصالح و راهاندازی تجهیزی کاربردی
در پایانه کوروش

سامانه هیدرولیک وینچ پایانه شناور فرآورشی
کوروش که از تجهیزات حائز اهمیت این پایانه است از
سوی کارشناسان ابزار دقیق  FPSOدوباره طراحی ،اجرا
و رفع اشکال شد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران،
سامانه وینچ و هیدرولیک شناور کوروش از تجهیزات
اساسی و مرتبط با عملیات صادرات نفتخام است و تعمیر
و نگهداری آن از اولویتهای واحد تعمیرات به شمار
میآید .پایانه شناور فرآورشی کوروش مجهز به دو سامانه
 Station Power Packقدیم و جدید به ترتیب برای
سامانه ( Hawserبهمنظور Tandem Moor-ing
 )Systemو دیگری برای استفاده از  AFTو FWD
است که به دلیل اشکال در سه راهه هیدرولیک در مسیر
خروجی پمپ هیدرولیک شماره  ۱و  ۲سیستم قدیمی،
امکان استفاده از آنها از ابتدای تحویلگیری FPSO
وجود نداشت و با وجود درخواست خرید برای تهیه شیر
سه راهه و سولونوئید مورد نیاز برای رفع اشکال این تجهیز،
این قطعه دریافت نشد.
خاص بودن سولونوئید و استفادههای چند باره این
تجهیز در عملیات با طناب ،یا انتقال سبد محل بار به
سکوی سرچاهی ،بنا بر تصمیمهای واحدهای برق و ابزار
دقیق ،به موازات بررسی مدارک مهندسی ،ساخت بوبین در
دستور کار قرار گرفت و در خالل ساعات پیاپی ،آزمایش،
ارزیابی و مشخص شد با اصالح مدار برقی تغذیه بوبین،
افزون بر کاهش اتالف توان ،تجهیز در دمای پایینتر و با
عمر بهتر کار خواهد کرد.
برای انجام این کار یک عدد تایمر و یک عدد مقاومت
یک کیلو اهم  ۱۰وات برای محدود کردن جریان به مدار
هر بوبین اضافه شد و براساس این تغییر ،جریان بوبین پس
از استارت و غلبه بر اینرسی اولیه ،به حداقل جریان مورد
نیاز محدود شد .همچنین رفع عیب از منبع تغذیه ۲۴
ولت  DCمربوط به فلومتر ،اصالح بخش اتوماتیک مدار
و تنظیمهای شدت جریان عبوری روغن هیدرولیک روی
فلومتر مربوطه از اقدامهای دیگر برای استفاده اتوماتیک
وینچ بوده است.
در یک سال گذشته اقدامهای اصالحی و نوآورانه
فراوانی در منطقه کیش انجام شده که نشاندهنده توان
باالی مهندسی کارکنان آن منطقه و راهبری مناسب است.

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد :

افزایش  3/6میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد
که صادرات گاز ایران در سال  ۹۸با ثبت
جهشی  ۲۶درصدی ،حدود  ۳.۶میلیارد
مترمکعب افزایش یافته است.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،حسن
منتظرتربتی ،با اشاره به ثبت رکوردهای
جدید تولید ،انتقال ،توزیع و صادرات گاز
در سال  ،۹۸از ثبت رکورد بیسابقه صادرات
گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و
گفت :مصرف تجمعی گاز مشترکان خانگی،
تجاری و صنایع غیرعمده پارسال حدود ۱۰
میلیارد مترمکعب افزایش یافت ،اما با وجود
ثبت رکوردهای جدید مصرف ،گاز مشترکان
خانگی شهری و روستایی قطع یا با افت فشار
روبهرو نشد.
وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی
پارسال ،میانگین مصرف گاز خانگی روزانه
 ۵۵میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه
سال  ۹۷افزایش داشت ،تصریح کرد :با وجود
جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی
جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان
اینکه سال  ۹۸میانگین صادرات تجمعی گاز

حدود  ۳میلیارد و  ۶۰۰میلیون مترمکعب
نسبت به سال  ۹۷افزایش داشته ،افزود :در
مجموع سال  ۹۸صادرات گاز ایران جهشی
 ۲۶درصدی نسبت به سال  ۹۷تجربه کرده
است.
تربتی با بیان اینکه کل برداشت گاز
از منابع در سال  ۹۸حدود  ۲۷۰میلیارد
مترمکعب بوده است ،تأکید کرد :همزمان با

افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط
لوله و بهرهبرداری از تأسیسات جدید تقویت
فشار ،در مجموع گازی تولید نشد که برای
انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته باشد.
وی یکی از مهمترین برنامههای
اولویتدار سال  ۹۹شرکت ملی گاز ایران را
ساخت و توسعه شبکه گازرسانی در استان
سیستان و بلوچستان دانست و تصریح کرد:

براساس برنامه زمانبندی ،امیدواریم تا
آذرماه امسال گازرسانی به شهر زاهدان به
پایان برسد ،ضمن آنکه ساخت خطوط لوله
انتقال گاز در دیگر شهرهای این استان هم
تکمیل شود و به تفکیک اولویت در مدار
بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
همچنین با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا
تاکنون تأثیری در اجرای برنامههای توسعهای
یا تعمیرات صنعت گاز کشور نداشته است،
اظهار کرد :با برنامهریزی انجامشده از پارسال
و با تأمین منابع مالی و اجرای تمامی
پروتکلهای بهداشتی ،شیوع کرونا اختاللی
در روند توسعه و اجرای پروژههای جدید
توسعه و تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران
ایجاد نکرده است.
تربتی در پایان با اشاره به اینکه توسعه
هوشمندانه شبکه گاز در سالهای گذشته
تاکنون ،به افزایش پایداری و تابآوری شبکه
انتقال و توزیع گاز کشور منجر شده است،
گفت :با ساخت خطوط لوله و تأسیسات
جدید تقویت فشار ،وضع درختی شبکه گاز
از بین رفته است.

نشستهای مجامع عمومی عادی ساالنه شرکت ملی گاز
برگزار میشود

واریز سود حاصله از طریق سازمان هدفمندی ؛
سهمیه هر خانواده مرزنشین ١۵٠٠لیتر گازوییل صادراتی

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از برگزاری نشستهای مجمع عمومی عادی
ساالنه شرکتهای تابع شرکت ملی گاز ایران از تاریخ  ۱۰تیر ماه امسال خبر داد.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران ،ابراهیم رئیسی با بیان اینکه این نشستها با حضور
معاون وزیر نفت در امور گاز و برای رسیدگی به عملکرد سال مالی  ۱۳۹۸شرکتها برگزار
میشود ،گفت :این نشستها درباره بررسی و تصویب عملکرد و صورتهای مالی منتهی به
سال  ۹۸شرکتهای تابع براساس برنامه زمانبندی امور مجامع برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :با توجه به شیوع ویروس کرونا مجامع امسال با رعایت کامل دستورعملها
و پروتکلهای بهداشتی با حضور حسن منتظرتربتی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران (رئیس مجمع عمومی) و دیگر اعضای مجمع ،حسابرسان مستقل و بازرسان
قانونی در محل سالن نشستهای شرکت ملی گاز ایران برگزار میشود.
رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد :در هر نشست مدیرعامل شرکت
مربوطه گزارش جامعی از عملکرد شرکت در سال گذشته ارائه میکند که گزارش مذکور
شامل مواردی از جمله اهداف و برنامهها و پروژههای اجراشده در سال  ،۹۸فرصتها،
چالشها ،تهدیدها ،مزایای شرکت ،عملکرد مالی و منابع و مصارف و عملکرد هیئت مدیره
است.
رئیسی یادآور شد :این نشستها از تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹دهم تیرماه آغاز میشود و تا
پایان تیرماه امسال ادامه خواهد داشت.

بنابر مصوبه اخیر دولت هر خانواده مرزنشین تا شعاع  ٢٠کیلومتری از مرز مشمول
دریافت ماهانه  ١۵٠٠لیتر گازوییل صادراتی می شود.
بر اساس تصمیم هیات دولت از ابتدای سال  ،۱۳۹۹سهمیه کل سوخت نفت گاز
تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه ،در سال ،برابر ۴۵۰
میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود و سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویبنامه ،در
سال حداکثر  ۱۵۰۰لیتر نفت گاز تعیین میشود .گفتنی است از دالیل اتخاذ این تصمیم
است که رانتهایی که به واسطه حضور دالالن در مناطق مرزی ایجاد میشد ،متوقف
میشود زیرا سهمیه سوخت تنها به خانوارهای مرزنشین تعلق خواهد گرفت .از این رو
در قرار است شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه
خانوارهای مشمول ،اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آنها از مرزهای زمینی میکند و ۲۰
درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین شده به
نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان (سهمیه مرزنشینان)
واریز می کند .سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است نسبت به واریز  ۸۰درصد
منابع مذکور به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز  ۲۰درصد این منابع به حساب
تعیین شده وزارت کشور نزد خزانهداری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه
و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند .قابل ذکر است واریز سود به حساب مرزنشینان از
اواخر سال  ۱۳۹۷شروع شده و تاکنون  ۱۰مرحله پرداخت شده است.

سرمایهگذاری در حوزه صنایع پاییندستی نفت نیازمند جلب اعتماد مردم

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی
مجلس معتقد است هدایت نقدینگی به
سمت تولید صنایع پاییندستی صنعت نفت
عالوهبر بینیاز کردن کشور ،ایجاد اشتغال
کرده و برای مردم سودآوری دارد.
هادی بیگینژاد درخصوص ایجاد
اشتغال با گذر از خامفروشی ،ساخت
پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه و تکمیل زنجیره
پاییندستی صنعت نفت ،گفت :نخستین
قدم برای ایجاد اشتغال از این طریق،
افزایش سطح درگیری اجتماعی و علمی
است بدین معنا که ابتدا باید دانشگاههای

مختلف را درگیر مسئله نفت و گاز کرد،
درواقع گرههای صنعت نفت با دانشگاههای
مختلف طرح و اعتبارات کارهای پژوهشی
توزیع شود .در این صورت ابتدا دانشجویان
و دانشگاههای مختلف مشغول به کار شده و
در ادامه با افزایش سطح علمی ،زمینه الزم
برای سرمایهگذاری و گسترش صنایع پایین
دستی فراهم خواهد شد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه ایجاد اشتغال با
جلوگیری از خامفروشی محقق میشود،
افزود :تحقق این مهم نیازمند اجماع ملی

است ،درواقع مجلس و تمام ارکان دولت،
وزارت نفت ،قرارگاه خاتم ،دانشگاهها و ...باید
جلو بیایند اما اکنون عدهای در بدنه دولت
اعتقادی بر جلوگیری از خامفروشی ندارند.
وی با اعتقاد به اینکه هدایت نقدینگی
سرگردان در جامعه به سمت تولید صنایع
پاییندستی به اقناع ملی نیاز دارد ،اضافه
کرد :دولت و مجلس موظفند بستر را برای
سرمایهگذاری مردم در این عرصه فراهم کنند
چراکه مردم درصورتی به سرمایهگذاری روی
میاورند که به اعتماد کامل رسیده باشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی

مجلس معتقد است هدایت نقدینگی به
سمت تولید صنایع پاییندستی صنعت نفت
عالوهبر بینیاز کردن کشور ایجاد اشتغال
کرده و برای مردم سودآوری دارد.

مطالبات مالی ایران از عراق ؛ موانع و راهکارهای پیشرو

جمهوری اسالمی ایران بابت فروش انرژی به عراق مطالباتی
از این کشور دارد ومقام های کشورمان دریک ماه گذشته برای
دریافت آن سفرهایی به بغداد انجام دادند و طرف عراقی هم
آمادگی خود را برای پرداخت اعالم کرده است و در عین حال با
اینکه آمریکایی ها با تحریمهای خود موانع مصنوعی در روابط
تهران و بغداد ایجاد کردهاند ،اما مسئوالن دو کشور همچنان به
دنبال یافتن راه های مبادله مالی مربوط به قراردادها در بخش
معامالت انرژی هستند.
اصل مشکل در این باره ،تحریم های یکجانبه و ظالمانه
آمریکا است هر چند عراق به دلیل اقتصاد شکننده ای که دارد
به شدت از پرداخت آن با دالر و حتی یورو به ایران ناتوان است.
بغداد بارها آمادگی خود را برای پرداخت این مطالبات بر
اساس دینار عراقی اعالم کرده است اما به دلیل اختالف نرخ
رسمی دینار با نرخ آن در بازار آزاد و ضرر و زیانی که ایران از
آن متحمل می شود ،تاکنون شرکت های توانیر و گاز ایران از
پذیرش این پیشنهاد عراقی ها خودداری کرده اند.
وزیران نفت و نیرو و رییس کل بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تاکنون در سفرهایی که به بغداد در طول دو سال

گذشته داشته اند این مساله را پیگیر بوده و این پرونده در سفر
اسفند  ۹۷رییس جمهوری اسالمی ایران به بغداد نیز مورد بحث
قرار گرفت.
در سفر «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران به بغداد در بهمن  ۹۷بانک های مرکزی
دو کشور با امضای توافقنامه «ساز و کار پرداخت مالی» ،بستر
آزاد کردن مطالبات مالی ایران از عراق را فراهم کردند.
بر همین اساس در سفر «رضا اردکانیان» وزیر نیرو در ۱۴
خرداد گذشته نه تنها نیمی از مطالبات برق ایران به میزان حدود
 ۴۰۰میلیون دالر وصول شد بلکه دو کشور قرارداد تمدید فروش
دو ساله برق ایران به عراق را نیز امضا کردند.
همتی رییس کل بانک مرکزی متعاقبا در  ۲۸خرداد
گذشته به بغداد آمد تا پیگیر اجرای توافقنامه قبلی امضا شده با
بانک مرکزی عراق شود و دیدارهای او با نخست وزیر عراق نیز
حکایت از آن داشت که بغداد به شدت عالقه مند به پرداخت
مطالبات مالی ایران است .دو کشور در راستای حل مسائل
گذشته تاکنون توافق هایی برای برداشت از منابع مالی ایران در
عراق داشته اند ،از جمله پرداخت ارز به زائران ایرانی اربعین و
دیگر مناسبت های دینی و یا پرداخت بخشی از مطالبات شرکت
های ایرانی از عراق که این توافق ها اجرایی شده است.
تازه ترین توافق صورت گرفته که در سفر رییس کل بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به بغداد حاصل شد ،تامین
بخشی از کاالهای اساسی از جمله دارو از طریق عراق و از منابع
مالی ایران نزد دولت عراق است .وزیران دارایی و بانک مرکزی
عراق بارها در دیدار با مقام های ایرانی تاکید کرده اند که منابع
مالی ایران محفوظ است و بغداد آمادگی دارد هر زمان طرف
ایرانی بخواهد آنها را پرداخت می کند.

عراق در عین حال به دلیل شرایط خاصی که دارد بدون
کمترین اصطکاک با آمریکا می کوشد روند تعامالت و همکاری
ها خود را در حوزه روابط اقتصادی ،انرژی و تجارت با جمهوری
اسالمی ایران به پیش برد.
پیرامون منابع مالی ایران نیز تاکنون مقام های ایرانی
دیدگاه های مختلفی بیان کرده اند.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران متعاقب
سفر بهمن  ۹۷به بغداد ،گفت که ماهانه بیش از  ۲۰۰میلیون
دالر گاز به عراق صادر می کنیم.
وی در آن زمان اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران ۲
میلیارد دالر بابت صادرات گاز و برق از عراق طلب دارد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران
هم نهم بهمن  ۹۸در مصاحبه با ایرنا گفته بود که تحریم های
آمریکا مانع از امکان برداشت پول می شود و  ۵میلیارد دالر در
بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.
این اظهارات رسانه ای ،در ذهن افکار عمومی این ابهام را
شکل داد که در سایه بحران اقتصادی که عراق را در نوردیده آیا
ممکن است عراق در آینده نتواند مطالبات مالی ایران را به دلیل
شرایط حاد اقتصادی پرداخت کند؟
مطالبات مالی ایران در زمان حاضر به یک حساب ویژه در
بانک تجارت عراق « »TBIواریز شده و دولت عراق در عمل قادر
به برداشت از آن نیست ،بنابراین تحت هر شرایط اقتصادی عراق
در آینده ،این مبالغ دست نخورده باقی می ماند.
با این همه و با وجود موانع ساختگی که آمریکایی ها با
اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران ایجاد کرده اند ،دو کشور
با تبادل هیات های مختلف سرگرم حل این مشکالت و توسعه
همکاری ها در زمینه انرژی هستند.

قدرتنمایی ایران در معادالت انرژی از نگاه رسانههای جهان

آغاز رسمی ساخت راهبردیترین طرح
در حال انجام دولت (طرح انتقال نفت خام
گوره به جاسک) در رسانههای خارجی
بازتاب وسیعی داشت بهطوری که بیشتر
آن را طرحی راهبردی همسو با تأمین منافع
ایران توصیف کردند.
عملیات بهرهبرداری از سه طرح صنعت
نفت یعنی آغاز ساخت خط لوله انتقال
نفت خام از گوره به جاسک و همچنین دو
طرح در حوزههای پاالیشی و پتروشیمی
در مجموع با سرمایهگذاری  ۲میلیارد و
 ۱۴۰میلیون دالری ،هفته گذشته با حضور
رئیسجمهوری و بهصورت ویدئو کنفرانس
انجام شد.
مؤسسه «انرژی جنوب شرق اروپا» با
راهبردی توصیف کردن این خط لوله که
حدود یکهزار و  ۱۰۰کیلومتر طول دارد،

نوشت :این خط لوله سبب میشود میزان
وابستگی صادرات نفت ایران به تنگه هرمز -
دومین تنگه بینالمللی شلوغ جهان  -کاهش
یابد ،تا حدی که حتی در صورت بسته شدن
آن ،آسیبی به صادرات نفت این کشور وارد
نخواهد شد.
این مؤسسه همچنین نوشت :این خط
لوله بهصورت روزانه امکان انتقال یک میلیون
بشکه نفت را از میدان نفتی گوره در بوشهر
به بندر جاسک در خط ساحلی دریای عمان
فراهم میکند.
این خط لوله به مشتریان نفت ایران
اطمینان خاطر خواهد داد که حتی در
صورت مسدود شدن تنگه هرمز بهعنوان
«حیاتیترین آبراه نفتی» در جهان
نامگذاری شده ،آنها همچنان به نفت ایران
دسترسی خواهند داشت.

بدون شک این مسله یک ویژگی
ژئواستراتژیک مهم برای ایران بهشمار میآید
و سبب میشود ایران در معادالت منطقهای
و جهانی از قدرت مضاعفی برخوردار شود.
خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی) نیز
در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر دکتر
حسن روحانی ،رئیسجمهوری ایران به
مناسبت افتتاح این خط لوله ،طرح یادشده را
استراتژیک توصیف کرد.
رویترز نیز در گزارشی مدعیشده ایران
با به نتیجه رساندن این خط لوله در شرایطی
که این کشور با تحریم روبهرو شده است،
به نحوی که حتی ساخت لولههای آن نیز
در کشور انجام شده ،این امکان را دارد تا
از تهدیدات بسته شدن تنگه هرمز نیز عبور
کند ،در حالی که هیچ خللی در صادرات
نفتش بهوجود نیاید.

به گزارش وزارت نفت ،این طرح با هدف
انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی
و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک،
ذخیرهسازی این نفت در جاسک و همچنین
صادرات نفت خام از این منطقه اجرایی شده
است ،همچنین این خط لوله ،این امکان را
برای جاسک فراهم میآورد تا به یکی دیگر
از قطبهای نفتی ایران تبدیل شود.
با توجه به اینکه جاسک در سمت شرق
تنگه هرمز واقع شده است ،برای انتقال نفت
به آنجا دیگر نیازی به عبور نفتکشها از تنگه
هرمز نیست ،در نتیجه میزان صادرات نفت
ایران در صورت بسته شدن تنگه هرمز به
صفر نمیرسد و با وجود صادرات نفت از
دریای عمان ،مشتریان نفت ایران مطمئن
خواهند بود که نفت خریداریشدهشان
بهدست آنها میرسد.
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اخبار
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد

خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک؛
تحولساز در صادرات نفت

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،
خط لوله انتقال نفتخام از گوره به جاسک را ابرپروژهای
تحولساز در حوزه صادرات نفت دانست.
احمد مرادی در حساب توئیتری خود نوشت :خط لوله
انتقال نفتخام از گوره به جاسک ،ابر پروژهای تحولساز در
حوزه صادرات نفت است که البته باید مردمی را که زندگی
آنها تحتتأثیر این ابرپروژه قرار میگیرد نیز مدنظر قرار
داد .در توئیت نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی آمده است« :آغاز عملیات خط لوله انتقال نفتخام
از گوره به جاسک یکی از ابرپروژههای ملی و استراتژیک
و تحولساز در حوزه صدور نفت است .این پروژه با اعتبار
 ۱.۵میلیارد یورویی میتواند نوید بخش آیندهای روشن و
تحولی عظیم در اشتغال و آبادانی منطقه مکران باشد».
مرادی نوشت :این انتظار از رئیسجمهوری میرود که
حق و حقوق مردمی که از بوشهر تا جاسک خانههایشان
و حتی کسبوکارشان تحتالشعاع این پروژه قرار میگیرد
تمام و کمال پرداخت شود.

عراق در قرارداد میدانهای نفتی
پرهزینه بازنگری میکند

وزیر نفت عراق اعالم کرد که این کشور در حال
بازنگری در شرایط قراردادهای میدانهای نفتی پرهزینه
است.
احسان عبدالجبار روز یکشنبه (هشتم تیرماه) اعالم
کرد :عراق برای کاهش هزینهها و همزمان با کاهش
تولید نفت این کشور ،در حال بررسی قراردادهای نفتی با
شرکتهایی است که در حوزههای عملیاتی فعالیت دارند و
هزینههای آنها زیاد است.
وزیر نفت عراق گفت :این وزارتخانه قصد دارد با
شرکتهای نفتی مذاکره کند و بررسی بعضی از قراردادهای
نفتی پرهزینه را آغاز کرده است.
الجبار افزود :در حال بررسی و مطالعه شرکتهای
خدماتی که برای افزایش تولید میدانهای نفتی با عراق
همکاری میکنند هستیم؛ البته این ارزیابی و بررسی دوباره
مربوط به برخی از قراردادهاست و نه همه آنها.
وی تصریح کرد :به نفع عراق است که با سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش ،موسوم
به «اوپک پالس» برای باال بردن ارزش بازار نفت همکاری
کند.
در اوایل ماه جاری میالدی ،عراق به ائتالف اوپک
پالس اعالم کرد برنامهای فوری را برای کاهش تدریجی
تولید نفت بهمنظور پایبندی کامل به سهمیه تولید خود
مطابق با توافق اوپک پالس آغاز خواهد کرد.
این اقدام عراق پس از آن صورت گرفت که اوپک پالس
خواستار پایبندی بغداد و دیگر کشورهای تخطیکننده از
سهمیه کاهش تولید مطابق با توافق اخیر این ائتالف شد.
اوپک ،روسیه و متحدانشان در  ۱۷خردادماه پس از
برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس ،به توافق رسیدند
که کاهش تولید تاریخی نفت را بهمدت یک ماه و تا پایان
ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید  ۹میلیون و ۶۰۰
هزار بشکه ،حدود  ۱۰درصد از عرضه جهانی نفت ،از مازاد
عرضه ناشی از همهگیری ویروس کرونا بکاهند.

افزایش  ۴۰درصدی مصرف سیانجی
در منطقه چالوس

مدیر منطقه چالوس از افزایش  ۴۰درصدی مصرف
سیانجی در اردیبهشت  ۹۹در این منطقه خبر داد.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه چالوس ،تورج امانی در این باره گفت :از ابتدای
امسال تا پایان اردیبهشتماه بیش از  ۱۵میلیون مترمکعب
سیانجی در سطح منطقه چالوس مصرف و تقریباً همین
مقدار در مصرف بنزین صرفهجویی شد.
وی افزد :این منطقه اردیبهشتماه امسال با مصرف
 ۵.۹میلیون مترمکعب این فرآورده با  ۴۰درصد افزایش
مصرف روبهرو بوده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
چالوس تأکید کرد :زمان پیش از مدیریت مصرف سوخت،
تعداد خودروهایی که روزانه از جایگاههای سیانجی
منطقه سوختگیری میکردند بهطور تقریبی  ۱۵هزار
خودرو بوده که پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت
این عدد تقریباً به  ۲۳هزار خودرو افزایش یافت و با توجه
به ظرفیت کمپرسورهای جایگاههای سیانجی منطقه،
قابلیت سوخترسانی به  ۵۰هزار خودرو در روز را دارند.
امانی ضمن اشاره به وجود  ۴۱جایگاه سیانجی در
منطقه چالوس افزود :جایگاههای سیانجی منطقه حدود
 ۲۰۰نازل فعال دارند و در شرایط ایمن و استاندارد در سطح
غرب استان مازندران آماده سوختگیری خودروها هستند
و همچنین بر اساس آخرین آمار  ۱۰۰درصد جایگاههای
سیانجی منطقه توانستهاند گواهینامه استاندارد را تا
ابتدای سال  ۹۸دریافت کنند.

امارات فروش نفت به مشتریان خود را
۵درصد کاهش داد

شرکت ملی نفت ابوظبی به مشتریان خود که ماهانه
مقدار مشخصی نفت از این شرکت دریافت میکنند اعالم
کرد  ۵درصد از صادرات نفت خود را پایین آورده است.
به گزارش اس پی گلوبال پلتس ،شرکت ملی نفت
ابوظبی (ادنوک) در ماه اوت  5درصد از مقدار نفتی را که
از تمام درجات نفتی به مشتریان مدت دار خود تحویل می
دهد ،کم میکند .ادنوک به مشتریان خود که ماهانه مقدار
مشخصی نفت از این شرکت دریافت میکنند اعالم کرد 5
درصد از صادرات نفت خود را برای درجات نفتی محبوب
موربان ،آپر زاکوم ،ام لولو و داس بلند پایین آورده است.
ادنوک  5درصد از صادرات خود در ماه جوالی را هم
کاهش داده است .صادرات نفت موربان و آپر زاکوم ادنوک
در ماه ژوئن  20درصد کاهش داشته و صادرات درجات
نفتی داس بلند و ام لولو پنج درصد پایین آمده است .دلیل
این کاهش صادرات ،پیوستن امارات به عربستان ،کویت و
عمان در کاهش تولید بیش از سهمیه شان طبق قرارداد
کاهش تولید ائتالف اوپک پالس در ژوئن بوده است.
این خبر در شرایطی منتشر شد که اوپک و متحدانش
هنوز در مورد تمدید کاهش  10میلیون بشکهای تولید نفت
پس از ماه جوالی تصمیم گیری نکرده اند .ائتالف اوپک
پالس توافق کرده کاهش تولید از ماه اوت  7.7میلیون
بشکه در روز باشد ولی اعالم شد به منظور مدیریت بهبود
بازار نفت ،احتمال تغییر این قرارداد وجود دارد.

