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اخبار

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

طراحی هاب جدید منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی بهزودی نهایی میشود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه طراحی
هاب جدید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این هفته به جمعبندی
میرسد ،گفت :تولید حدود  ۵تا  ۶میلیون تن محصول برای هاب جدید
ماهشهر پیشبینی شده است.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،بهزاد محمدی در
مجمع عمومی ساالنه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره
به اینکه ماهشهر یک هاب قدیمی و مهم صنعت پتروشیمی است و
الگوی کاملی از حاکمیت در آن به چشم میخورد ،اظهار کرد :دو
هدف عمده در این منطقه مدنظر قرار دارد که مرحله نخست نگهداشت
شرایط موجود با همه الزامهاست و بخش دیگر که اهمیت و اولویت
باالیی دارد ،نگاه توسعهای به این منطقه و جذب و تسهیل سرمای ه است
که باید حساسیت ویژهای داشته باشد و این روند برای سرمایهگذاران
جاذبه بسیار داشته باشد.
وی با بیان اینکه در نقشه کالن ماهشهر توجه به توسعه صنایع
پاییندست و میاندست مدنظر قرار دارد و سند هاب ماهشهر نیز در
دست تهیه و اقدام است ،افزود :به همین منظور طرحهایی که از قبل
پیشبینی شده بود از سوی همکاران در حال بازنگری است و امیدواریم
تا هفته آینده نهایی و با توجه به ظرفیت خوراک منطقه متناسب شود.
محمدی با اشاره به اینکه در بحث توسعه ماهشهر و طراحی هاب
جدید در این هفته به جمعبندی خواهیم رسید ،گفت :هماکنون برای
هاب جدید ماهشهر تولید حدود  ۵تا  ۶میلیون تن محصول پیشبینی
میشود.
وی با اشاره به برخی مشکالت تامین خوراک در این منطقه ادامه
داد :پلنتهایی برای این منطقه تعریف شده است و با بهرهبرداری از
طرح بیدبلند خلیج فارس و تأمین خوراک از دیگر مناطق وضع تامین
خوراک بهبود خواهد یافت.

درخواست اوپک برای حل سریع
مناقشه ایران و آمریکا

اوپک خواستار راه حل سریع برای مناقشاتی شد که در پی
تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئال که دو عضو مؤسس این گروه
هستند ،ایجاد شدهاند.
محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک به خبرنگاران در وین گفت :ایران
و ونزوئال از اجرای توافق کاهش تولید  ۱.۲میلیون بشکه در روز نفت به
دلیل شرایطی که با آن روبرو هستند ،معاف شدهاند.
خبرگزاری آنادولو به نقل از نشریه «دی» نیجریه نوشت :بارکیندو
گفت این تصمیم به دلیل وضعیتی که ونزوئال و ایران با آن روبرو هستند
و پیامدهای تحریمها و تأثیر آنها بر تولیدشان گرفته شده است.
وی در ادامه افزود :لیبی نیز به همراه ایران و ونزوئال از شرکت در
کاهش تولید معاف خواهد ماند.بارکیندو گفت :ما از راهحلی برای مسائل
این کشورها استقبال خواهیم کرد و تحریمهای آمریکا بازارها را مختل
کرده و تالشهای ما با اعضای غیراوپک برای حفظ ثبات بازارهای
نفت را پیچیدهتر کرده است.وی تاکید کرد تنشهای ژئوپلیتیکی به
ضرر ثبات در سراسر جهان است و این گروه میخواهد رهبران دنیا
هر آنچه در توان دارند برای جلوگیری از مناقشات تجاری و نظامی به
عمل آورند .دنیا برای تضمین رشد و توسعه ،به صلح و ثبات نیاز دارد.
آمریکا شرکت نفتی دولتی  PDVSAونزوئال را در ژانویه هدف
تحریم قرار داد و انتظار دارد  ۷میلیارد دالر دارایی این شرکت بلوکه
شود و از  ۱۱میلیارد دالر درآمد نفتی تا سال آینده محروم شود.
از سوی دیگر ایران در هفتم اوت سال  ۲۰۱۸پس از خروج آمریکا
از برجام ،هدف تحریم واشنگتن قرار گرفت و دور دوم تحریمها که
شامل صادرات نفت بود ،در پنجم نوامبر همان سال اجرا شد.
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انرژی

راهکار جدید دولت برای بهبود شرایط فعلی اعالم شد؛

پیش فروش نفت ایران به کشورهای قدرتمند

در شرایطی که ایران در حوزه نفتی با برخی محدودیتها و فرصتها
دستوپنجه نرم میکند ،دولت راهکار جدیدی را برای بهبود شرایط فعلی اعالم
کرده که بر اساس آن هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند،
میتواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیشخرید کند.
بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریمهای نفتی اقدامات
نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد .گذر از مدل سنتی فروش
نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطافپذیری بخش
خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت
میزان صادرات نفت خام کشور بود.
خلق منابع جدید غیر نفتی و صرفهجویی در هزینهها؛ دو راهکار جدید
دولت برای اداره کشور است که طبق گفتههای اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهوری هم اکنون برای اداره کشور دو راهکار پیش رو داریم
که یکی خلق منابع جدید بدون اتکا به منابع نفتی و دیگری صرفهجویی در
هزینههاست.
وی با بیان اینکه ایران کشوری ثروتمند است که ذخایر و منابع عظیم نفت و
گاز دارد ،اظهار کرد :درآمد ساالنه ما از بخش نفت حدود  ۱۵۰میلیارد دالر در سال
بوده است و هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند ،میتواند
برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را پیشخرید کند.
او افزود :در شرایط خطیر پیش رو ،بهصورت توأمان با محدودیت و
فرصتهایی روبهرو هستیم که این محدودیتها و فرصتها تأثیر جدی و تعیین
کنندهای بر همه نهادهای کشور و بهویژه دانشگاهها دارد و نقش و عملکرد آنها
تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تدوین بودجه سال  ۹۸کل کشور از
سوی دولت و تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بودجه باید به گونهای باشد

که شرایط تحریم از آن استنباط شود ،تصریح کرده است :پس از تاکید ایشان،
بودجه بازنگری شد و به  ۴۰۷هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این رقمی بود که
سازمان برنامه و بودجه آن را بهعنوان رقمی اعالم کرد که دیگر نباید کاهش یابد.
پس از این بازنگری توسط دولت ،مجلس شورای اسالمی بودجه را به ۴۴۷
هزار میلیارد تومان افزایش داد و پس از آن مقام معظم رهبری تکلیف دیگری را
بر عهده دولت قرار دادند تا بودجه با حداقل اتکا به درآمدهای نفتی اصالح شود
که پس از این بازنگری بودجه به عدد  ۳۸۶هزار میلیارد تومان کاهش یافت که
در شورایعالی اقتصادی قوای سهگانه تصویب شد و مقام معظم رهبری نیز آن
را تأیید کردند.
بنا بر اعالم پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس جمهوری ،وی با تاکید بر
ضرورت همافزایی قوای سهگانه و افزایش تابآوری مدیریتی ،گفت :تابآوری
مدیریتی یعنی بتوانیم بهموقع تصمیمگیری کنیم و همه شهروندان احساس کنند

که نظام میتواند از این شرایط عبور کند.
پیشفروش نفت ایران امری شدنی اما غیر مرسوم
خطیبی  -کارشناس ارشد حوزه انرژی  -درباره امکان پیشفروش نفت ایران
به ایسنا گفت :معموالً قراردادهای نفتی به صورت یک ساله منعقد میشود و
تاکنون قراردادی که عمر آن بیش از یکسال باشد را کمتر دیدهایم اما اینکه یک
کشور برای دو تا سه سال نفت را پیشخرید کند ،امری شدنی است ،اما در واقع
در بازار جهانی نفت مرسوم نیست.
وی با اشاره به اهمیت امنیت انرژی اظهار کرد :این مساله یک موضوع مهم
برای کشورهای خریدار انرژی است که بتواند با ایجاد سازوکارهایی امنیت انرژی
خودشان را باال ببرند و میتوان گفت که این اقدام میتواند در این مساله بسیار
کارساز باشد ،اما باید نیز به این موضوع توجه کرد که در حال حاضر نیز میتوان
در بورس انرژی تا حد زیادی امنیت انرژی را ارتقا داد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره انعقاد قرارداد سه یا چهار ساله آن هم
به صورت فیزیکی ،تاکید کرد :از نظر ارتقای امنیت انرژی این موضوع میتواند به
نفع کشورهای مصرف کننده و از نظر تضمین فروش نیز میتواند به نفع کشورهای
تولید کننده باشد ،اما باید به این مساله نیز توجه کرد که در شرایط تحریم فعلی
ایران ،نمیتوان روی این پیشنهاد حساب زیادی باز کرد.
وی افزود :این پیشنهاد میتواند در آینده شرایط خوبی را به وجود آورد اما
در شرایط فعلی ،بازار در حالت اشباع قرار دارد و کشورهای خریدار نگرانی بابت
تأمین انرژی ندارند و اگر نگرانی نیز برای قیمت نیز وجود داشته باشد ،میتوانند
این مساله را با ورود به بورس تا حد زیادی متعادل کنند.
به گفته خطیبی اگر شرایط فعلی بازار نفت معکوس شود و کشورها نگران
تأمین انرژی باشند ،قطعاً از این پیشنهاد استقبال خواهد شد و میتوان نتایج مثبت
آن را دریافت کرد.

هدفگذاری افزایش  ۲۰۰درصدی تولید از سومین میدان نفتی جهان

تولید نفت از میدان آزادگان در غرب کارون که سومین میدان بزرگ نفت
جهان نیز به شمار میرود ،اکنون به بیش از  ۱۱۰هزار بشکه در روز رسیده و قرار
است با تکمیل توسعه این میدان ،رقم تولید به  ۳۲۰هزار بشکه در روز بالغ شود.
منطقه استراتژیک غرب کارون ،بخش بزرگی از قلمرو کاری شرکت مهندسی
و توسعه نفت است .این شرکت با توجه به راهبردی و پراهمیت بودن پروژههای
ملی که در دست اجرا دارد ،برای شتاببخشی به بهرهبرداری مطلوب و بهموقع
از میدانهای نفتی غرب کارون همه توان خود را به کار گرفته است .بر اساس
سیاستهای کالن وزارت نفت و برگزاری نشستهای تخصصی پیگیری طرح و
پروژهها با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،شرکت متن باید
بر مأموریت اصلی خود که همانا توسعه میدانهای نفت و گاز است ،متمرکز باشد،
از این رو میدانهای توسعه یافته غرب کارون به تدریج از شرکت متن به شرکت
نفت و گاز اروندان تحویل میشود.
پس از انجام ارزیابیهای مختلف فنی و عملیاتی از میان طرحهای توسعهای
میدانهای نفتی در غرب کارون که امروز جز مهمترین پروژههای ملی کشور به
شمار میروند ،،راهبری عملیات تولید از میدان مشترک آزادگان جنوبی به شرکت
نفت و گاز اروندان محول میشود؛ پس از آن نیز سایر طرحهای تکمیل شده و به
تولید رسیده با همین رویکرد از سوی شرکت متن به شرکت نفت و گاز اروندان
تحویل میشود .گفته شده که هدف از این امر تمرکز شرکتها بر مأموریتهای
تعریف شده سازمانی و پیشبرد آنها با شتاب بیشتر و کیفیت مطلوبتر است.
بر اساس آمار موجود میدان آزادگان ،بعد از میدان غوار در عربستان سعودی
و میدان بورقان در کویت ،سومین میدان بزرگ نفتی جهان است .نخستین چاه
اکتشافی در گستره این میدان نفتی در سال  ۱۳۵۵حفر و مجموعه مخازن عظیم

این میدان با حفر دومین چاه در سال  ۱۳۷۸کشف شد .تا کنون چهار الیه تولیدی
شامل سروک ،کژدمی ،گدوان و فهلیان در میدان آزادگان شناسایی شده است که
بیش از  ۹۰درصد نفت این میدان که نفت سنگین با درجه حدود  ۲۰است در الیه
سروک ذخیره شده و نفت الیههای دیگر این میدان از نوع سبک است.
ظرفیت درجای این میدان  ۳۳میلیارد بشکه اعالم شد که بعد از کشف
الیهای جدید در سال  ۱۳۷۸بر ظرفیت این میدان  ۲.۲میلیارد بشکه افزوده شد.
این میدان در دو بخش شمالی و جنوبی در حال توسعه است .بخش جنوبی به
عنوان مهمترین بخش این میدان نفتی ،به نوعی برند صنعت نفت ایران به شمار
میرود.سال  ۱۳۷۶همزمان با سفر رئیس جمهوری وقت ایران به ژاپن ،مقرر شد
بیژن زنگنه وزیر نفت وقت با شرکت اینپکس ژاپن بر سر توسعه میدان نفتی
آزادگان به توافق برسند تا اینکه باالخره بعد از سالها مذاکره و تفاهم و توافق
باالخره در سال  ۱۳۸۲قرارداد توسعه این میدان به امضا رسید اما داستان به همین
جا ختم نشد کمکاری ژاپنیها از افزایش زمان حفر چاههای اکتشافی گرفته تا
مینروبی سطحاالرض و … بارها باعث اعتراض شرکت ملی نفت ایران شد در
نهایت اینپکس پس از چند سال اتالف وقت و کمکاری به بهانه فشار آمریکا با
حفظ  ۱۰درصد از سهم خود ،رسماً با ایران خداحافظی کرد.
طبق برنامه توسعهای پیشبینیشده ،تولید نفت در فاز نخست این میدان
باید به  ۳۲۰هزار بشکه در روز میرسید که محقق نشد .برای ادامه روند توسعه این
میدان جلسات متعددی با شرکتهای ایرانی برگزار شد که نهایت توسعه میدان به
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واگذار شد.
مناطق نفتخیز جنوب در مدت زمان شش ماه موفق به تولید  ۱۵تا ۱۶
هزار بشکه نفت از این میدان شد .این شرکت طرح توسعه آزادگان را به صورت

یکپارچه بدون تقسیمکردن آن به شمالی و جنوبی اجرایی کرد چرا که معتقد
بود مخزن یکپارچه است و هر حفاری در هر نقطه از میدان روی چاههای دیگر
تأثیر میگذارد .تالشهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای توسعه میدان
آزادگان تولید  ۵۶هزار بشکهای نفت از این میدان را در کمتر از یک سال رقم زد.
با این موفقیت قرار شد که فاز دوم و سوم توسعه این میدان هم به شرکتهای
ایرانی واگذار شود .شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طرح پیشنهادی برای
افزایش تولید این میدان به  ۱۷۰هزار بشکه را ارائه کرد که متأسفانه با این پیشنهاد
موافقت نشد و پس از مدتی در سال  ،۱۳۸۹ادامه توسعه این میدان به شرکت
چینی  CNPCدر قالب بیع متقابل سپرده شد.چینیها از ژاپنیها هم بدتر با
وقتکشیهای متعدد کار را بهجایی رساند که در سال  ۱۳۹۳وزارت نفت ،پیمانکار
این پروژه را خلع ید کرد.پس از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه میدان
آزادگان جنوبی ،اجرای فعالیتهای توسعهای این پروژه از سوی وزارت نفت دوباره
به پیمانکاران ایرانی واگذار شد ،سرانجام پس از سه سال ،با حفاری و تکمیل بیش
از  ١٠٠حلقه چاه ،ظرفیت تولید از این میدان نفتی به بیش از  ١٠٠هزار بشکه در
روز رسید ،در حالی که در طول یک دهه پیش از آن ،شرکت چینی تنها با حفاری
و تولیدی کردن  ۲۵حلقه چاه تولید از آزادگان را حدود  ۵۰هزار بشکه در روز
رسانده بود.هم اکنون میزان تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی بیش از  ۱۱۰هزار
بشکه در روز است .در بخش سطحاالرضی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان
جنوبی ،فعالیتهایی شامل مهندسی و ساخت تأسیسات سرچاهی ،خطوط لوله
انتقال ،منیفولدها ،مراکز جمعآوری و مراکز جداسازی و فرآورشی برای ظرفیت
 ۳۲۰هزار بشکه در حال ایجاد است و بر اساس برنامه زمانبندی تحقق فاز نخست
اسفندماه  ۱۳۹۹پیش بینی شده است.

