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اخبار

افزايش ظرفيت برداشت در پارس جنوبي

پس از نصب دو سکوي فاز  13در سال گذشته ،ديروز سومين
سکوي فاز  13با ظرفيت برداشت روزانه  14.2ميليون مترمکعب
گاز غني در خليج فارس نصب شد.
روز جاري سکوي  13Aبه عنوان سومين سکوي برداشت گاز
طرح توسعه فاز  13پارس جنوبي با ظرفيت برداشت روزانه 14.2
ميليون مترمکعب گاز غني در خليج فارس نصب شد و در چند روز
آينده سکوي  13Cنيز در موقعيت پروژه نصب خواهد شد.
گفتني است نصب نخستين سکوي فاز  13پارس جنوبي با
عنوان سکوي  13Bدر تاريخ چهاردهم آذرماه سال  97و نصب
دومين سکوي اين فاز با عنوان  13Dدر تاريخ بيست و ششم
آذرماه  97انجام شد.
در اسفندماه سال گذشته همزمان با بهرهبرداري از  4واحد
شيرينسازي پااليشگاه فاز  13پارس جنوبي بهظرفيت توليد روزانه
 50ميليون مترمکعب گاز شيرين ،دو سکوي دريايي اين فاز نيز به
بهرهبرداري رسيد و ظرفيت توليد گاز غني از مخزن ميدان مشترک
پارس جنوبي در فاز  13به حدود  28ميليون مترمکعب رسيد.
دو سکوي دريايي باقي مانده اين فاز بهنامهاي  13Aو 13C
که در دست ساخت بود ،پس از تکميل ،بيستويکم بهمنماه به
صورت همزمان بر روي شناورهاي انتقال دهنده به موقعيت پروژه،
بارگيري شد؛ تا با نصب و راهاندازي اين دو عرشه دريايي ،ظرفيت
برداشت گاز از ميدان مشترک پارس جنوبي به ميزان  28.4ميليون
مترمکعب در روز افزايش يابد.
تکليف بودجهاي جديد براي وزارت نفت

عرضه 500ميليون ليتر فراورده نفتي در
بورس انرژي

درحالي بودجه سال آينده عرضه  500ميليون فراورده نفتي
در بورس انرژي را بر وزارت نفت تکليف کرده است که کارنامه يک
سال گذشته اين وزارت خانه در موفقيت براي به فروش رساندن
نفت خام و ميعانات گازي چندان موفق نبوده است.
بر اساس مصوبه جديد کميسيون تلفيق مجلس شوراي
اسالمي ،وزارت نفت مکلف شده تا ماهانه عالوه بر عرضه دو ميليون
بشکه نفت خام و دو ميليون بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي در
رينگ بين الملل بورس انرژي ،حداقل  500ميليون ليتر از هرکدام
از فرآوردههاي اصلي پااليشي ،بنزين ،گازوئيل ،گازمايع ،نفت سفيد
و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر در رينگ بين الملل بورس
انرژي عرضه کند.
اين عرضه ها مي بايست به دو صورت دريايي و زميني با
امکان تسويه صد در صد ريالي در رينگ بين الملل بورس انرژي
باشد .همچنين بورس انرژي بايد براي معامالت فراورده هاي
نفتي در بورس انرژي  200ميليون تومان براي پيش پرداخت
در نظر بگيرد.
همچنين وزارت نفت مکلف است ماهانه دو ميليون بشکه
نفت خام سبک  ،دو ميليون بشکه نفت خام سنگين ،دو ميليون
بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم با امکان
تسويه  100درصد ريالي يا ارزي با قيمت پايه  80درصد قيمت
شاخص براي شروع رقابت در رينگ بين الملل بورس انرژي
عرضه کند.
اين تکاليف جديد بودجه براي وزارت نفت در حالي است که
بررسي آمارهاي بورس انرزي نشان مي دهد از ابتداي عرضه نفت
خام و ميعانات پارس جنوبي در رينگ بين الملل بورس انرژي،
تعداد بسيار کمي از عرضه ها به معامله ختم شده است .از اين رو
کارشناسان معتقدند نبود نظارت هاي کافي بر عملکرد وزارت نفت
در عرضه هاي نفت خام و عدم پايش دقيق وضعيت اين ناکامي اين
عرضه ها سبب تداوم عرضه هاي بدون مشتري است.
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انرژی

در همايش ارگانهاي دريايي کشور اعالم شد

ظرفيت بالقوه ايران براي توسعه صنعت بانکرينگ

ظرفيتهاي بالقوه ايران در صنعت سوخترساني و ارائه خدمات به
خطوط کشتيراني (صنعت بانکرينگ) در حاشيه بيستوهفتمين همايش
ارگانهاي دريايي کشور بررسي شد.
به گزارش شرکت پايانههاي نفتي ايران ،عباس اسدروز ،مديرعامل شرکت
پايانههاي نفتي ايران در نشست تخصصي «مديريت سواحل ،محيط زيست و
توسعه پايدار دريايي» در حاشيه بيستوهفتمين همايش ارگانهاي دريايي
کشور ،ضمن اشاره به ظرفيتهاي مطلوب ايران در صنعت بانکرينگ اظهار
کرد :سوخت مرغوب و با کيفيت ،امنيت مرزها و جزاير کشور ،عمق مناسب
براي لنگرگاه کشتيها و فاصله نزديک بنادر ايران به آبهاي بينالمللي را
ميتوان در شمار ظرفيتهاي ايران براي توسعه صنعت بانکرينگ ياد کرد.
وي افزود :با توجه به رشد روزافزون بازار بانکرينگ و همچنين
تکنولوژيهاي سوخترساني و نيز استانداردهاي محيط زيست ،نياز به توسعه،
بهبود و بهروزرساني اين صنعت در کشور در حال افزايش است.
مديرعامل شرکت پايانههاي نفتي ايران به توضيح مختصري از
فعاليتهاي اين شرکت پرداخت و گفت :اين شرکت سازماني است عملياتي و
در عين حال تخصصي که همه امور دريافت ،ذخيرهسازي ،عمليات صادرات و
واردات نفت خام ،مواد نفتي و ميعانات گازي ،خدمات دريايي و همچنين ارائه
خدمات اندازهگيري و آزمايشگاهي را بهعهده دارد.
اسدروز با بيان اينکه اين ماموريتهاي مهم با هدف پشتيباني و کمک به

تداوم پايدار توليد نفت و گاز کشور انجام ميشود ،تصريح کرد :در چهار منطقه
عملياتي خارک ،شمال (نکا) ،پارس جنوبي و ماهشهر فرآيندهاي دريافت،
ذخيرهسازي ،امتزاج ،اندازهگيري و سنجش کمي و کيفي ،بارگيري و تخليه
(صادرات و واردات) نفت خام و مواد نفتي توليدي و مبادلهاي ( )SWAPو
عمليات پهلودهي و جداسازي کشتيهاي نفتکش در حال اجراست که سبب
تکميل و ارتقاي زنجيره ارزش نفت و گاز کشور و ايفاي نقش شايسته در
پايداري و انعطاف پذيري بهينه تامين انرژي ملي ،منطقهاي و بينالمللي است.

بررسي توسعه و چشمانداز صنعت گاز
در کميسيون انرژي اتاق تهران

اعضاي کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در نشستي توسعه و چشمانداز صنعت گاز را بررسي کرد و بر لزوم افزايش
سرمايهگذاري در اين صنعت براي سال  99تاکيد کردند.
نمايندگان بخش خصوصي در نشست کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران با حضور محمدامين قلمبر،
رئيس کميسيون آيندهپژوهي فدراسيون صنعت نفت ايران و حميدرضا عراقي ،مديرعامل پيشين شرکت ملي گاز ايران توسعه
اين صنعت و افق چشمانداز آن را بررسي و با تاکيد بر لزوم سرمايهگذاري بيشتر ،بر رقابتي شدن اين صنعت با مشارکت بخش
خصوصي و کسب سهم از بازارهاي جهاني تاکيد کردند.
رضا پديدار ،رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران در ابتداي اين نشست با اشاره به بيانيه اخير سازمان کشورهاي
صادرکننده نفت (اوپک) مبني بر کاهش توليد نفت اين سازمان گفت :براساس گفتههاي رئيس دورهاي اوپک ،کاهش توليد
نفت اين سازمان تا پايان مارس سال  2020ميالدي تمديد شده است.
وي افزود :تا پايان مارس سال  2020ميالدي ،کاهش  1.2ميليون بشکه نفت از سهيمههاي اعضاي اوپک در
دستورکار بود که براساس تصميم اخير اعضاي اين سازمان 503 ،هزار بشکه نيز به سهميه کاهش توليد نفت اوپک
افزوده شد و به اين ترتيب تا پايان سال  2020معادل يک ميليون و  703هزار بشکه نفت از سهيمه توليدي اين
سازمان کاهش خواهد يافت.
محمدامين قلمبر ،آيندهپژوه و رئيس کميسيون آيندهپژوهي فدراسيون صنعت نفت ايران نيز در اين نشست در توضيح
طرح آيندهنگاري شرکتهاي مهندسي و ساخت در صنعت نفت ،گفت :در اين پژوهش ،بر پايه ديدگاههاي متخصصان،
الگوبرداري و تدوين سناريو ،تصاويري شفافتر از آينده صنعت نفت در اختيار شرکتهاي مهندسي و ساخت صنايع نفت و
نيرو قرار خواهد گرفت تا منجر به خلق مزيتهاي رقابتي و توانمندسازي در برابر رقباي خارجي شود.
وي افزود :اگر شرکتهاي داخلي در دوره تحريمها نتوانند خود را روزآمد نگه دارند در زمان رفع تحريمها و ورود
شرکتهاي بينالمللي به بازار ايران ،دچار چالشهاي فراواني خواهند شد از اين رو ،شناخت محيط ،آينده و طراحي
هوشمندانه آن يکي از فعاليتهاي ضروري است که بازيگران اصلي اين صنعت بايد بهصورت پيشدستانه براي آن اقدام کنند.
قلمبر ،هدف از اين طرح را شناسايي آيندههاي پيشروي شرکتهاي مهندسي و ساخت صنعت نفت در ايران عنوان کرد
و گفت :اين طرح همچنين به دنبال تدوين سناريوهاي عملياتي براي شرکتهاي اين بخش و ترويج آن در نظام تصميمگيري
صنعت نفت است.
حميدرضا عراقي ،مديرعامل پيشين شرکت ملي گاز ايران نيز در اين نشست ،راهبرد و سياست اصلي بخش گاز در کشور
را بهينهسازي مصرف و کاهش شدت انرژي در کشور عنوان کرد و از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني نيز خواست تا وزارت
نفت را در تحقق اين راهبرد همراهي کند.

وي افزود :پايانه نفتي خارک بهعنوان يکي از مناطق مهم و راهبردي
شرکت پايانههاي نفتي ايران و بزرگترين مرکز صادرات نفت خام کشور
داراي بستر مناسب براي صنعت بانکرينگ است ،چرا که ارتفاع جزيره ،انتقال
راحت سوخت به کشتيها را ممکن ميسازد و همچنين در مسير بسياري از
کشتيهاي عبوري قرار دارد.
بيستوهفتمين همايش هماهنگي ارگانهاي دريايي کشور با شعار
«توسعه متوازن صنعت دريايي ضامن توسعه پايدار» با حضور جمعي از
مديران ارشد ارگانهاي دريايي و فعاالن دريايي و بندري کشور هفته گذشته
در کتابخانه ملي برگزار شد.
در اين همايش که با حضور محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي ،محمد
راستاد ،مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ،دريادار تنگسيري ،فرمانده
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،عباس اسدروز مديرعامل شرکت
پايانههاي نفتي ايران و جمعي از فعاالن بخش دولتي و خصوصي برگزار شد،
مباحث مرتبط با حوزه دريايي و بندري ارزيابي شد.
ايمني و امنيت دريانوردي ،چالشها و راهکارها ،مديريت سواحل ،محيط
زيست و توسعه پايدار دريايي ،نقش بنادر و لجستيک بندري در توسعه
حملونقل دريايي و بررسي راهکارهاي افزايش توان توليدي و خدماتي داخلي
در توسعه دريايي ،عناوين چهار نشست تخصصي بيستوهفتمين همايش
هماهنگي ارگانهاي دريايي کشور بود.

سومين سکوي فاز 13
پارس جنوبي نصب شد

سومين سکوي برداشت گاز طرح توسعه فاز  13پارس جنوبي با ظرفيت برداشت روزانه  14.2ميليون متر مکعب
گاز غني در خليج فارس نصب شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،سکوي اصلي  ،13Aسومين سکوي فاز  13پارس جنوبي ،صبح ديروز
(دوشنبه ،پنجم اسفندماه) توسط شناور نصاب  5000-HLدر بلوک گازي اين طرح نصب شد.
اين سازه به همراه سکوي اقماري  13Cبا  98درصد پيشرفت عمليات ساخت در يارد صنعتي شرکت صنايع
دريايي ايران (صدرا) در بوشهر ،اواخر بهمنماه به روش کشيدن ( )Pull Pushروي شناور  FLB124بارگيري شدند.
مجري طرح توسعه فاز  13پارس جنوبي با اشاره به انتقال همزمان اين دو سکو به خليج فارس در
هفته گذشته گفت :اين عمليات پيچيده و حساس ،پس از پايدار شدن شرايط جوي در دريا با رعايت دقيق
اصول ايمني و به منظور شتاب بخشيدن به برنامه برداشت گاز غني از مرحله دوم فاز  13پارس جنوبي
اجرايي شد.
پيام معتمد ،به مقدمات آمادهسازي نصب سکوي  13Aاشاره کرد و گفت :پس از قرار گرفتن شناور نصاب در
موقعيت مخزن و حضور تيمهاي اجرايي ،مراحل آماده سازي جکت و نصب کيسون پايان يافت و اين سکوي 2500
تني روي چهارپايه خود قرار گرفت.
وي با بيان اينکه بهزودي عمليات انتقال و نصب سازههاي جانبي اين سکو شامل مشعل ( )flareو پل ارتباطي
آغاز ميشود ،افزود :پس از پايان عمليات نصب متعلقات ،فعاليتهاي مربوط به اتصال چاهها به سکو ( )up Hookو
راهاندازي ،آخرين اقدامها براي تکميل و بهره برداري از سکوي  13Aخواهد بود.
مجري طرح توسعه فاز  13پارس جنوبي از نصب آخرين سکوي فاز  13پارس جنوبي در روزهاي آينده خبر داد
و گفت :با تکميل عمليات راهاندازي و بهرهبرداري از اين سکو با احتساب سکوي  ،13Aروزانه  28ميليون مترمکعب
به برداشت گاز غني از ميدان گازي پارس جنوبي اضافه شده که برابر با نيمي از ظرفيت توليد اسمي تعيينشده براي
طرح توسعه فاز  13است.
معتمد با اشاره به توليدي شدن دو سکوي  13Bو  13Dاين طرح در سال  97گفت :با احتساب توليدي شدن
چهار سکوي گازي تکميل عمليات حفاري و بهرهبرداري از خطوط لوله اصلي و درون ميداني اين سکوها ،ظرفيت توليد
گاز غني در اين طرح به روزانه  56ميليون مترمکعب در روز ميرسد.
براساس اين گزارش طرح توسعه فاز  13پارس جنوبي با هدف توليد روزانه  56ميليون مترمکعب گاز غني75 ،
هزار بشکه ميعانات گازي 400 ،تن گوگرد و ساالنه يک ميليون و  100هزار تن گاز مايع و يک ميليون تن گاز اتان
طراحي شده است.

