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تالش عربستان براي ايجاد تعادل در بازار نفت

نمایه

گروه انرژی -عربستان كه چندان در رسيدن به هدف خود از كاهش توليد
نفت موفق نبوده است ،همچنان اميدوار است با بهكارگيري استراتژي ديگري
بتواند شاهد بهبود بازار نفت و تسريع روند تعادل باشد.
اوپك با وجود اينكه به دنبال حذف مازاد انبار نفت و فرآوردهها در كشورهاي
توسعهيافته و بازارهاي در حال ظهور و رساندن حجم انبارها به سطح ميانگين
سالهاي اخير بود اما با وجود اجراي موفق توافق اوپك در نيمه اول سالجاري
ميالدي به موفقيت نرسيد.
اين موضوع به دو دليل رخ داده؛ از طرفي توليد نفت آمريكا سريعتر و بيشتر
از حد پيشبيني شده افزايش يافته و از طرف ديگر تقاضا هم اندكي كمتر از
سطح پيشبينيشده رشد كرده است.
از همينرو عربس��تان سعودي اينبار قصد دارد از كاهش چشمگير ذخاير
نفت آمريكا براي متقاعد كردن بازار نفت درباره به وقوع پيوستن تعادل مجدد
و افزايش قيمتهاي نفت استفاده كند.
اين كشور صادراتش را به همه مقصدها كاهش داده اما كاهش صادرات به
آمريكا اهميت ويژهاي دارد زيرا ذخاير آمريكا در معرض توجه بيشتري هستند
و بزرگترين تاثير را بر قيمتها دارند.
عربستان تالش ميكند با كاهش صادرات خود به آمريكا به منظور كاهش
ميزان ذخاير تجاري از قيمتهاي نفت حمايت كند.

«جهان صنعت» -آب و كشاورزي از
مهمترين موضوعات آينده ايران است .كه
نهتنها حياتشان به يكديگر وابست ه است
بلكه حيات اقتصاد و زندگي بسياري از
مردم نيز به آنها وابسته است.
در حال حاضر بحران و كمبود آب در
كشور و كاهش منابع آب تجديدشونده
و ذخاي��ر زيرزميني ،تخليه روس��تاها،
گسترش بيابانها و فرونشست زمين،
پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني،
خش��ك ش��دن درياچهها و تاالبها و
برخي از رودخانهها و تشديد ريزگردها از
مهمترين چالشهاي حوزه آب است.
ع�لاوه بر اين افزايش دما و تبخير و
تغييرات آب و هوايي كشور و ناپايداري
مص��ارف آب به دلي��ل مصرف بيش از
ظرفيت منابع آب كشور را نيز ميتوان
از ديگر چالشها عنوان كرد.
س��اخت و بهرهبرداري از  54سد از
جمله س��د گتوند در خوزستان ،صدور
مج��وز به افتتاح پروژهه��اي آبي بدون
ارزيابي زيستمحيطي ،حفر بيش از ۸۲
هزار حلقه چاه كشاورزي برقدار در مدت
شش سال به خصوص در حوالي درياچه
اروميه ،صدور سهبرابري مجوز سه روزه
براي حفاريه��اي چاه هزاران متري و
افزايش  75ميليارد متر مكعبي به بيالن
منفي ۴۵ميلياردمترمكعبيبرداشتآب
از جمله اقدامات نامناسب در هشت سال
دولت احمدينژاد بود.
ناسا هشدار داده كه با روند تغييرات
آب و هوايي و استفاده بيرويه آب ايران
تا  30 - 40سال ديگر به بياباني وسيع
تبديل ميشود .اتفاقي كه اگر رخ دهد
اي��ران با بحراني عظي��م روبهرو خواهد
شد .قطعا كشاورزان كه  92درصد آب
ايران را مصرفميكنند ،نهتنها بحران
اقتصادي را پيشرو خواهند داشت بلكه
ايران با مشكالتي از جمله كمبود مواد
غذايي ،مهاجرت و حاشيهنشيني مواجه
ميشود.
از همين رو دولت يازدهم كه با شعار
محيطزيستي وارد عرصه مديريت كشور
شد با وجود اينكه با بحرانهاي عظيمي
كه دولت پيش��ين به وج��ود آورده بود
دست به گريبان بود سعي كرد كشور را
از بحران نجات دهد.
در مجموع دولت يازدهم نگاه خاصي
به حل بحران آب در ايران داشته اما آنچه
مبرهن است وجود خشكسالي  ۱۵ساله
در كش��ور است كه با تدبير چهار ساله
قابل رفع نيست و نياز به مديريت جامع
و درازمدت دارد.
در همين راس��تا وزير نيرو ش��نبه
شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني
توضيحاتي را درخصوص وضعيت آب
و پروژهه��اي مربوط به آن و همچنين
مشكالت قيمت آب بيان كرد.
حمي��د چيتچيان گف��ت :زماني
ك��ه دول��ت يازدهم آغاز ب��هكار كرد
 ۱۴۴س��د در ح��ال اجرا ب��ود ،اما با
مطالعاتي كه انجام شد تعداد  ۵۰سد
به دليل عدم بهرهمندي از پيوستهاي
زيستمحيطي و شاخصهاي فني از

عربستان سعودي پس از كانادا بزرگترين تامينكننده نفت خام آمريكا بوده
و در سال  ۲۰۱۶بهطور متوسط  1/1ميليون بشكه در روز نفت به پااليشگاههاي
آمريكاي��ي فروخت .بزرگترين صادركننده نفت اوپك با محدود كردن عرضه
اميدوار است ذخاير نفت آمريكا را كاهش دهد و به معاملهگران بدبين ثابت كند
كه تعادل مجدد بازار جهاني سرانجام در جريان است.
ت زودهنگام داشته و ذخاير نفت
به نظر ميرسد اين استراتژي تا حدي موفقي 
خام آمريكا زودتر و سريعتر از حد معمول در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم تا
سال  ۲۰۱۷كاهش يافته است.
ذخاير نفت خام آمريكا به ميزان  ۴۰ميليون بشكه از پايان مارس در مقايسه
با هشت ميليون بشكه در مدت مشابه سال  ۲۰۱۶كاهش يافته است .ذخاير نفت
خام آمريكا اكنون تنها سه ميليون بشكه باالتر از مدت مشابه سال  ۲۰۱۶است
در حالي كه در پايان مارس  ۳۵ميليون بشكه باالتر از مدت مشابه سال گذشته
بود .عمده كاهش ذخاير نفت خام به فعاليت پااليش باال نسبت داده شده اما
واردات كمتر نيز احتماال نقش تعيينكننده و مهمي داشته است.
اوپك به همراه س��اير توليدكنندگان ش��امل روسيه در راستاي توافقي كه
از ژانويه س��الجاري ميالدي آغاز ش��ده و تا مارس  ۲۰۱۸ادامه خواهد يافت،
موافقت كردهاند توليدشان را حدود  ١/٨ميليون بشكه در روز كاهش دهند .با
اينهمه رشد بيش از  ۱۰درصدي توليد آمريكا از اواسط سال  ۲۰۱۶و همچنين
افزايش توليد نيجريه و ليبي ،تالشهاي مذكور براي حذف مازاد عرضه به بازار
را تضعيف كرد.

عربستان سعودي تالش ميكند با كاهش صادرات خود به آمريكا به منظور
كاهش ميزان ذخاير تجاري از قيمتهاي نفت حمايت كند .طبق گزارش اداره
اطالعات انرژي آمريكا ،واردات نفت خام آمريكا از عربستان سعودي در چهار
هفته منتهي به  ۷ژوئيه ،به كمتر از  ۹۰۰هزار بشكه در روز رسيد.
واردات آمريكا از عربستان سعودي به پايينترين نرخ از سال  ۲۰۱۵رسيده
و به كندترين روند براي اين وقت از سال در بيش از پنج سال گذشته رسيده
است.
به گفته يك منبع آگاه در صنعت نفت عربستان ،واردات آمريكا از اين كشور
در ماه آگوست كاهش بيشتري پيدا ميكند و به كمتر از  ۸۰۰هزار بشكه در
روز خواهد رسيد.
آمريكا بيش از  ۴۰درصد ذخاير نفت و فرآوردههاي نفتي موجود در سازمان
توسعه و همكاري اقتصادي را در اختيار دارد و ذخاير اين كشور به جاي اينكه
مانند س��اير كشورها به صورت ماهانه گزارش شود ،به صورت هفتگي منتشر
ميشود.
به همين جهت ذخاير نفت و فرآوردههاي نفتي آمريكا توجه زيادي از سوي
معاملهگران و تحليلگران نفت را جلب ميكند و ميتواند تاثير بزرگي بر قيمتهاي
جهاني نفت داشته باشد.
تغيي��رات در ذخاير نف��ت خ��ام و فرآوردههاي نفتي آمري��كا اغلب براي
منعكسك��ردن تغيي��رات در تعادل مي��ان عرضه و تقاض��اي جهاني ارزيابي
ميشود.

گالیه وزیر از واقعی نبودن قیمت آب در کشور؛

گره اصلی در مدیریت مصرف

دستوركار خارج شد.
وي به تشريح عملكرد وزارت نيرو در
چهار سال گذشته پرداخت و گفت :يكي
از مهمترين كارهايي كه در چهار سال
گذش��ته انجام شد تدوين و ابالغ سند
آمايش آب بود ،سندي كه نشان ميداد
در  ۶۰۹دشت كشور و حوضههاي آبريز
ش��شگانه وضعيت آب به چه صورت
است وبايد با توجه به وضعيت كنوني
آب ،چه ميزان را استخراج و به چه ميزان
به بخشهاي مختلف آب تعلق گيرد تا
در وضعيت حال و آينده دچار مش��كل
كمآبي نشويم.
چيتچي��ان اف��زود :همچنين در
ابتداي اين دولت ساالنه  10/8ميليارد
مترمكعب براي مصارف زيستمحيطي
در نظر گرفته ش��د ت��ا در حقابههاي
زيستمحيطي مغفول نماند.
وي تصري��ح كرد :از ابتداي دولت تا
امروز  ۳۴س��د افتتاح و آبگيري شده و
سه س��د نيز قرار است در روزهاي آتي
در كرمانش��اه و همدان به بهرهبرداري
برسد.
وزير نيرو ادامه داد :ميزان آبي كه
از طريق اين س��دها قابل استحصال
اس��ت  4/5ميليارد مترمكعب است و
اين آمار در نوع خود بيس��ابقه است
چراكه آمارها نش��ان ميدهد تا قبل
از پيروي انقالب ساالنه  ۵۰۰ميليون
مترمكعب به آب قابل استحصال كشور
اضافه ش��ده است و از پيروزي انقالب
تا اي��ن دولت بهطور متوس��ط ۸۰۰
ميلي��ون مترمكعب بوده ام��ا در اين
دولت به تنهايي س��االنه يك ميليارد
و  ۲۰۰ميليون مترمكعب به آب قابل
استحصال كشور اضافه شده است.
همچني��ن وي اضافه كرد :در چهار
سال گذشته به  ۵۴۰۰روستاي كشور
آبرساني شد كه اميدواريم تا پايان اين
دولت حدود  ۸۰۰روستاي ديگر نيز به
اين آمار اضافه شود.
وزير نيرو تاكيد كرد :در سال  ۹۵به
تنهايي به ۲۹۵۸روستاي كشور آبرساني
شد كه اين آمار به تنهايي برابر با ۱۰سال
قبل از دولت يازدهم است.
چيتچيان خاطرنشان كرد :در حال
حاضر ميزان كل منابع آبي كشور حدود
 ۱۰۰ميليارد مترمكعب است كه حدود
 ۹۲درصد آن در بخش كشاورزي ،شش
درصد در بخش ش��رب و دو درصد در
بخش صنعتي مصرف ميشود.
وزير نيرو در پاس��خ به سوالي مبني
بر علت مصرف بيرويه آب در كش��ور
گفت :مص��رف بيرويه آب در كش��ور
ناش��ي از مس��ايل اجرايي نيست بلكه
عمدتا ناشي از واقعي نبودن قيمت آب
در كشور است.

وي ادامه داد :در حال حاضر وزارت
نيرو براي تامين هر مترمكعب آب هزار
تومان هزين��ه ميكند ام��ا تنها ۴۵۰
تومان از اين پول را از مشتركين دريافت
ميكن��د ،مس��لما در چنين وضعيتي
نميتوان از مش��ترك انتظ��ار مصرف
درس��ت و اس��تفاده از تكنولوژيهاي
كممصرف را داشت.
وزير نيرو تاكيد كرد :بايد توجه داشت
كه تامين منافع ملي در درازمدت بسيار
مهمتر از منافع كوتاهمدت مش��تركين
اس��ت و نبايد با سياستهاي نادرست
مناب��ع مل��ي را دس��تخوش رضاي��ت
كوتاهمدت مشتركين كنيم.
وي در پاس��خ ب��ه علت ب��اال بودن
هدررف��ت آب در كش��ور نس��بت ب��ه
كش��ورهاي اروپايي اظهار داشت :بايد
توجه داش��ت كه ش��بكههاي آب عمر
مشخصي دارند و بازسازي آنها نيازمند
هزينه بااليي است كه شركتهاي آب و
آبفا از پس آن بر نميآيند.
چيتچي��ان اف��زود :در حال حاضر
اتالف در شبكههاي آب حدود  ۲۴درصد
است كه تنها ۱۳درصد آن هدررفت فني
است و بقيه به قديمي بودن كنتورهاي
آب ،انشعابهاي غيرمجاز و ...برمي گردد.
وي تصريح كرد :كاهش هر يك درصد
تلفات آب حدود ه��زار ميليارد تومان
هزينه دارد كه البته با برنامهريزيهايي
كه انجام ش��ده قرار است ساالنه حدود
 ۱۲۰۰ميليارد تومان به اين امر اختصاص
يابد.
چيتچيان در مورد انسداد چاههاي
غيرمجاز در چهار س��ال گذشته اظهار
داشت :انسداد چاههاي غيرمجاز در چهار
سال گذش��ته از جمله دستوركارهاي

وزارت نيرو بوده و در چهار سال حدود
 30هزار چاه غيرمجاز مسدود شد.
وزير نيرو در مورد استفاده از منابع آبي
ژرف نيز گفت :مطالعات نشان ميدهد
در عم��ق هزار ت��ا دو هزار متري منابع
آبي وجود دارد كه امكان دسترس��ي به
آنها است اما بايد توجه داشت كه برخي
از اين مناب��ع غيرقابل تجديد و برخي
ديگ��ر از طريق گس��لها قابل تغذيه
هس��تند كه اگر اس��تحصال نشوند به
درياهاي آزاد ميريزند و نميتوان از آنها
استفاده كرد.
وي تاكي��د ك��رد :در ح��ال حاضر
مطالعات آبهاي ژرف در اس��تانهايي
چون فارس ،سيستان و بلوچستان ،يزد
و خراس��ان جنوبي در حال انجام است
ام��ا بايد توجه داش��ت كه اين آب تنها
براي مصارف شرب و صنعت خواهد بود
نه كشاورزي.
وزي��ر ني��رو در ادام��ه در م��ورد
اختالفهاي موجود بين وزارت نيرو و
وزارت جهاد كشاورزي در مورد تحويل
آب به كشاورزان اظهار داشت :معتقديم
وزارت جهاد كشاورزي نبايد از آب حاصل
از روشهاي نوين آبياري براي توس��عه
سطح زيركشت استفاده كند چراكه اين
امر مانع نفوذ آب به داخل زمين ميشود
و مناب��ع آبي را در آينده با خطر جدي
مواجه خواهد كرد.
وي اضافه كرد :قدم اول در مديريت
منابع آب ،اندازهگيري ميزان آب تحويلي
به مشتركين اس��ت و اميدواريم نصب
وس��ايل اندازهگيري ب��ا كمك دولت و
مجلس تا انتهاي برنامه ششم به اتمام
برسد.
وزير نيرو خاطرنشان كرد :زماني كه
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 -6متقاضیان میتوانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IRبخش مناقصات تهیه نمایند.
-7متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 021-23942630تماس حاصل نمایند.
 -8محل ارسال پیشنهادات :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از مسجد بالل ،نرسیده به تقاطع مدرس ،خیابان خاکزاد ،پالک ،12طبقه ،9اتاق ،9-16کمیسیون مناقصات.
 -9مناقصهگرانی که از ابتدای سال 1395در مناقصات مشابه (درحدود مناقصه حاضر) توسط شرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نمودهاند،
نیازی به ارائه مجدد مدارک و فرم ارزیابی نداشته و صرف اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت میکند.
تکمیلجداولارزیابیالزامیمیباشد.عدمتکمیلجداولمنجربهردکیفیپیشنهاددهندگانمیگردد.
شماره مجوز1396.1775:

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

دولت يازدهم ش��روع به كار كرد ۱۴۴
سد در حال اجرا بود اما با مطالعاتي كه
انجام ش��د تعداد  ۵۰سد به دليل عدم
بهرهمنديازپيوستهايزيستمحيطي
و شاخصهاي فني از دستور كار خارج
شد.
  عالجبخشي سد گتوند
وزير نيرو در مورد آخرين وضعيت
س��د گتوند ،درياچه اروميه ،هامون و
خوزس��تان نيز اظهار داش��ت :مساله
عالجبخشي و رسيدگي به سد گتوند
از سوي كارگروهي متشكل از وزارت
نيرو ،س��ازمان برنام��ه ،وزارت جهاد
كشاورزي و محيطزيست به دانشگاه
تهران واگذار شده است كه با مطالعات
انجام ش��ده اميدواريم در چند س��ال
آين��ده بتواني��م اين موض��وع را حل
كنيم.
وي افزود :قبل از اين دولت س��طح
درياچه اروميه ساالنه حدود  ۴۰درصد
كاه��ش يافت ام��ا بحمدهلل ب��ا وجود
بارندگيهاي خوب و البته اقدامات موثر
وزارت نيرو و دولت ما توانستيم در طول
چهار س��ال گذشته وضعيت درياچه را
تثبيت كرده و در حال حاضر به سمت
احياي كامل حركت ميكنيم.
چيتچيان در موردهامون نيز گفت

كه مذاك��رات خوبي با طرف افغاني در
حال جريان است كه اميدواريم به نتايج
مطلوبي براي هر دو طرف برسيم.
وزير نيرو همچنين در مورد وضعيت
خوزستان گفت :اخيرا در سفري كه به
اين اس��تان داشتهام پنج شبكه آبياري
و زهكش��ي براي احي��اي دوباره حدود
 ۳۲هزار هكتار نخلستان اين استان به
بهرهبرداري رسيد و همچنين سه سد
س��لولي نيز براي ممانع��ت از ورود آب
شور دريا به بهمنشير و اروند رود نيز به
بهرهبرداري رسيد.
  افزايش 2/5برابري نيروگاههاي
تجديدپذير
چيتچي��ان در ادامه در مورد علت
مصرف باالي برق در كش��ور بهويژه در
روزهاي اخير تابستان اظهار داشت :در
حال حاضر هزين��ه توليد هر كيلووات
س��اعت برق حدود  ۱۲۰تومان اس��ت
ام��ا تنها  ۶۶تومان به ازاي هر كيلووات
ساعت از مش��تركين دريافت ميشود.
مس��لما اين امر نيز باعث ميش��ود تا
مصرفكننده كنترلي روي مصرف خود
نداشته باشد.
وزي��ر نيرو گفت :با آغ��از كار دولت
يازدهم ن��رخ برق افزايش يافت اما اين
افزايش به اندازه نرخ تورم نبود و اكنون
حدود  ۵۴تومان در هر كيلووات برق در
حال ضرر هستيم و اين سبب ميشود
توان ما براي تعمير و نگهداري تاسيسات
كم شود.
وزي��ر نيرو افزود :ت��ا االن هيچگونه
قطعي برق��ي در كش��ور بهدليل عدم
كفايت توليد نداشتهايم و تنها مشكلي
كه وجود دارد اين اس��ت كه در برخي
مناطق به دليل كمبود شبكه انتقال و
فوق توزيع با افت ولتاژ روبهرو هستيم
كه آن نيز بس��يار به ن��درت و در حال
مرتفع شدن است.
وي تصريح كرد :مصرف برق صنايع
در يك سال گذشته حدود  11/7درصد
افزايش داشته است كه اين امر ميتواند
خبر خوبي براي صنعت كشور باشد اما
عمده مشكل ما در مصرف بيرويه برق
در بخش غيرمولد است كه اميدواريم با
همكاري مردم اين ميزان كاهش يابد.
وزير نيرو در مورد اقدامات انجام شده
در بخش برق در چهار س��ال گذش��ته
گفت :در مدت چهار س��ال گذشته به
كليه روستاهاي باالي  ۱۰خانوار كشور
برقرس��اني ش��د ،چندين پست ۴۰۰
كيلوولت نصب شد و ظرفيت منصوبه
نيروگاههاي تجديدپذير كشور  2/5برابر
شده است و به صورت تصاعدي در حال
رشد است.

خبر

افزايش  40درصدي توليد نفت خام
در دولت يازدهم
متوسط توليد نفت خام ايران در سال ۱۳۹۵نسبت به پنج ماهه نخست
سال  ۱۳۹۲بيش از  ۴۰درصد افزايش يافته است.
افزايش توليد و ص��ادرات نفت ايران يكي از مهمترين اهداف وزارت
نفت در دولت يازدهم بود كه با اجرايي شدن برجام در كوتاهترين زمان
ممكن عملياتي شد.
به گزارش ش��انا ،صادرات نفت خام كشور در دولت يازدهم نيز روند
افزايشي قابل توجهي داشته بهطوريكه در اواخر سال  ۱۳۹۵نسبت به
ابتداي استقرار دولت يازدهم (پنج ماه سال  )۱۳۹۲بيش از  ۱۴۰درصد
رشد داشته است.
توليد ميعانات گازي كش��ور نيز در دولت يازدهم روند افزايشي قابل
توجهي داش��ته ،بهطوريكه اين مقدار در سال  ۱۳۹۵نسبت به ابتداي
اس��تقرار دولت يازدهم (پنج ماه س��ال  )۱۳۹۲حدود  ۵۵درصد رش��د
نشان ميدهد.
همچنين ميزان صادرات ميعانات گازي كشور در اواخر سال ۱۳۹۵
نسبت به سال  ۱۳۹۲حدود  2/5درصد افزايش يافته است.
ت خام در شركت ملي نفت ايران و شفافسازي
تمركز بر صادرات نف 
در معامالت فروش نفتخام و ميعاناتگازي و جلوگيري از واسطهگري
بهعنوان يك اصل در ش��ركت ملي نفت ايران در دولت يازدهم پذيرفته
و اجرا شده است.
ايران در ماه ژوئن (خرداد – تير) دو ميليون و  ۱۵۰هزار بشكه نفت به
مقصد كشورهاي اروپايي و آسيايي صادر كرده است.
ميانگين صادرات نفت خام ايران در سال  ۲۰۱۷اندكي بيشتر از دو
ميليون و  ۱۰۰هزار بشكه در روز بوده است .مقصد حدود يك ميليون
بشكه از نفت صادراتي ايران ،كشورهاي اروپايي است.

اتصال پااليشگاه فازهاي  22تا  24پارسجنوبي
به شبكه سراسري انتقال گاز
از مهمتري��ن اقدامات دولت يازدهم توس��عه بزرگترين ميدان
گازي جهان در اين دوره بود و حاال ش��اهد تكميل عمليات اتصال
خط خروجي پااليشگاه فازهاي  23 ،22و  24پارسجنوبي به شبكه
سراسري هستيم.
در س��ال گذش��ته فازهاي  17و  18تكميل و در ابتداي امسال
راهاندازي شدند .بخشهايي از فازهاي  20 ،19و  21نيز در ماههاي
اخير به بهرهبرداري رسيدند .پيش از اين نيز فازهاي  15 ،12و 16
بهطور كامل توسط دولت يازدهم راهاندازي شده بودند.
توليد گاز در پارسجنوبي در دولت يازدهم با بهرهبرداري از 11
فاز ،حدود دو برابر شده و از روزانه  285ميليون مترمكعب به 575
ميليون مترمكعب افزايش يافته است.
شماري از فازهاي پارسجنوبي كه نسبت به ساير فازها پيشرفت
كمتري داش��تند ،پس از تكميل فازهاي قديمي و آزادسازي منابع
مالي و فني ،مورد توجه قرار گرفتند و به س��رعت در حال توس��عه
هس��تند كه از جمله آنها ميتوان به فازهاي  23 ،22و  24اش��اره
كرد.
به گزارش ش��ركت ملي نفت ايران ،مجري طرح توسعه فازهاي
 22تا  24پارسجنوبي با اشاره به راهاندازي واحد هواي ابزار دقيق
و بخش��ي از تاسيس��ات خش��كي اين پااليش��گاه اعالم كرد :ساير
س��رويسهاي پش��تيباني پااليشگاه ،تا ش��هريورماه امسال بهطور
كامل راهاندازي ميشوند .فرهاد ايزدجو پيشرفت پااليشگاه فازهاي
۲۲تا  ۲۴پارسجنوبي را  ۸۹درصد اعالم كرد و درباره زمان اولين
مرحل��ه بهرهب��رداري از اين فازها گفت :در ص��ورت تخصيص گاز
ت��رش از فازهاي  ،۷۶و  ۸مطاب��ق برنامه زمانبندي امكان عمليات
شيرينس��ازي گاز در رديف اول شيرينسازي پااليشگاه اين فازها،
از آذرماه امسال فراهم خواهد شد.
به گفته اين مجري طرح ،اتصال پااليشگاه فازهاي  ۲۲تا  ۲۴به
خط گاز ترش (آيگت  )۵انجام شده و عمليات تكميلي اتصال اين
خط هم تا اواخر مردادماه به پايان ميرسد.
ايزدجو همچنين از تكميل خط خروجي اتصال پااليش��گاه اين
فازها به شبكه سراسري انتقال گاز خبر داد و گفت :تا پيش از دريافت
گاز از حوزه مخزني اين فاز ،امكان عمليات شيرينسازي و تزريق به
خط سراسري با دريافت گاز ترش از آيگت  ۵محقق خواهد شد.
پيش از اين مجري طرح توسعه فازهاي  22تا  24پارسجنوبي
از تكميل عمليات حفاري در موقعيت س��ه س��كو از مجموع چهار
سكوي اين فازها خبر داده و گفته بود :با دريافت لولههاي سيآراي
( )CREاز شركت ملي نفت ايران تا مهرماه امسال ،عمليات نصب
اين لولهها در هر چهار سكو آغاز شده و پس از آن عمليات تكميلي
چاهها در مدت شش ماه پاياني سال انجام ميشود.
طرح توسعه فازهاي  ٢٢تا  ٢٤پارسجنوبي با هدف توليد روزانه
 56/6ميليون مترمكعب گاز ترش ٧٥ ،هزار بش��كه ميعانات گازي،
 ٤٠٠تن گوگرد ،دو هزار و  ٨٧٠تن الپيجي و دو هزار و  ٧٤٠تن
اتان در حال انجام است.

