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اخبار

پیشرفت  ۸۴درصدی در برداشت اطالعات
مکانی تجهیزات و تأسیسات گازرسانی

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت
ملی گاز ایران از پیشرفت  ۸۴درصدی در مرحله برداشت
اطالعات مکانی تجهیزات و تاسیسات گازرسانی در کشور
تا پایان سه ماه نخست امسال خبر داد .به گزارش شرکت
ملی گاز ایران ،سیدجالل نورموسوی در این باره گفت:
بدون تردید با تکمیل فاز برداشت داده (با پیشرفت کنونی
 ۸۴درصد) و ورود به مرحله بهرهبرداری از داده و اصالح
فرآیندهای سازمانی بر پایه  ،GISمیتوان موجبات افزایش
بهرهوری و چابکی سازمان و افزایش رضایت مشتریان و
ذینفعان را فراهم کرد .وی ادامه داد :با توجه به توسعه
چشمگیر خطوط تغذیه و توزیع گازرسانی در سالهای
اخیر ،اکنون بهرهبرداری از طریق حفظ ،نگهداشت ،کنترل و
مدیریت شبکهها و تأسیسات و ارائه خدمات به طیف وسیع
مشترکان ،امری ضروری و تحقق شعار دولت الکترونیک
بهمنظور افزایش بهرهوری و چابکی شرکتهای گاز استانی،
اجتنابناپذیر است .سرپرست مدیریت هماهنگی امور
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد :سیستم GIS
نیز بهعنوان زیرساختی ضروری ،مفید و کارآمد در راهبری
و مدیریت یکپارچه شبکه تأمین گاز کشور مطرح میشود.
نورموسوی افزود :بر اساس سیاستگذاری شرکت،
عملیاتیکردن هر چه سریعتر سیستم  GISدر دستور
کار مدیریت گازرسانی قرار دارد و اقدامهای بسیاری در
حوزه راهبری استانها و نظارت بر عملکرد آنها از طریق
پایشهای میدانی و دریافت گزارشهای ادواری ،مطابق
با شاخصهای مصوب کمیته  GISانجام شده و بهطور
مستمر در حال پیگیری است .وی با بیان اینکه اجرای
این امر بر عهده شرکتهای گاز استانی است ،اظهار
کرد :بهرهمندی از ساختار سازمانی مناسب به لحاظ
پشتیبانی کار و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص،
همچنین بهکارگیری نرمافزار /سامانه مناسب و کارآمد
برای بهرهگیری از دادههای برداشت شده ،امری ضروری
است و پیگیری تحقق موارد مزبور در دستور کار مدیریت
گازرسانی قرار دارد تا از طریق ارتباط با مدیریتهای
ذیربط ،پشتیبانی الزم فعالیتهای  GISبرقرار شود.
به گفته سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی
شرکت ملی گاز ایران ،تهیه و تدوین دستورعمل الگوی
داده و دستورعمل تهیه نقشه بیلت و ازبیلت بر پایه ،GIS
تهیه و تصویب فهرست بهای پیمانهای حوزه GIS
برای یکسانسازی و وحدت رویه در همه شرکتهای گاز
استانی ،تهیه دستورعملهای مختلف مانند مشخصات فنی
دستگاههای  ،GPSدستورعمل روش آزمون دستگاه
 GPSمولتی فرکانس برای خرید در شرکتهای گاز
استانی ،دستورعمل مشخصات فنی انواع اسنکر نقشه و
اسکنر پرسرعت مدارک ،بعضی از اهم اقدامهای انجامشده
در این حوزه است .نورموسوی تاکید کرد :دستورعمل
مشخصات فنی برچسب علمک ،تدوین شاخصهای ارزیابی
پیشرفت مرحله برداشت داده  GISدر شرکتهای گاز
استانی ،تدوین شاخصهای ارزیابی کیفیت دادههای
برداشتشده ،طراحی و استقرار سامانه پایش  GISبرای
دریافت گزارش عملکرد ماهیانه با همکاری مدیریت محترم
فناوری اطالعات و ارتباطات در بستر سامانه سورین ،انجام
چهار دوره پایش و ارزیابی میدانی اقدامهای انجام شده
حوزه  GISدر همه شرکتهای گاز استانی و برگزاری
مستمر نشستهای کمیته  GISبا حضور خبرگان استانی
نیز بعضی دیگر از مهمترین اقدامها در مدیریت گازرسانی
و کمیته  GISاست .براساس این گزارش ،سیستم GIS
بهعنوان ابزاری توانمند از طریق مدیریت یکپارچه اطالعات
مکانی و توصیفی ،کمک میکند تا دیگر فرآیندهای عملیاتی
مانند کنترل شبکه گازرسانی ،بلوکبندی و مدیریت بحران
قطع گاز ،امداد و حوادث گاز ،سیستم نگهداری و تعمیرات
و  ...به صورت اثربخش و دقیق تحقق یابد و در تقسیمبندی
کلی میتوان اقدامهای حوزه  GISرا در دو مرحله برداشت
داده و بهرهبرداری از داده خالصه کرد.

فرصت سود  6میلیارد دالری ایران
از تجارت با گاز روسیه

به اعتقاد کارشناسان در بلندمدت بهترین سناریو برای
ایران جهت واردات گاز روسیه ،صادرات آن به قیمت باالتر
به کشورهای همسایه است؛ موضوعی که مزایای اقتصادی آن
بیش از  6میلیارد دالر خواهد بود.
بعد از وقوع جنگ روسیه و اوکراین ،اتحادیه اروپا با اعمال
تحریمهایی بر صنعت نفت و گاز روسیه ،وارد جنگ اقتصادی
با این کشور شد ،روسها نیز در واکنش به این اقدام اتحادیه
اروپا ،جریان صادرات گاز به کشورهای اروپایی را محدود کرد
تا با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به گاز خود ،آنها را تحت
فشار بگذارد.
مناقشه گازی روسیه و اروپا یک فرصت بینظیر را مقابل
ایران قرار داده است تا با استفاده از ظرفیت گاز مازاد روسیه ،در
مسیر تبدیل شدن به هاب گازی منطقه قدم بردارد و یا موجب
تقویت صادرات گازوئیل و مازوت مصرفی در نیروگاهها شود.
محمدصادق جوکار ،رئیس موسسه مطالعات بینالمللی
انرژی ،با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و محدودیت صادراتی
گاز این کشور به اروپا میگوید :روسها هماکنون طبق آمارهای
مختلف ،با  75تا  95میلیارد مترمکعب گاز در دسترس روبهرو
هستند که قب ً
ال یا به اروپا صادر میکردند یا برنامه صادراتی
داشتند ،برای نمونه نورداستریم 2-را میخواستند افتتاح کنند
که باید یکی دو سال پیش اجرایی میشد و نورداستریم1-
که هماکنون با کمتر از  40درصد ظرفیت خود ( 55میلیارد
مترمکعب گاز در سال) کار میکند ،در عمل برای یک ظرفیت
 75تا  95میلیارد مترمکعبی گاز روسیه ،بازاری وجود ندارد.
وی توضیح داد :این فرصتی کلیدی برای جمهوری
اسالمی است تا این گاز را از عملیاتیترین مسیر ممکن از
ترکمنستان و با برعکس کردن خط لوله  CACکه در گذشته
گاز ترکمنستان را به روسیه وصل میکرد و هماکنون از
ظرفیت  30تا  50میلیارد مترمکعبی انتقال آن از ترکمنستان
تنها  5.5میلیارد مترمکعب آن فعال است ،استفاده کند .نکته
مهمتر دیگر اینکه ما هم دو خط لوله داریم که از ترکمنستان
با ظرفیت نهایی  20میلیارد مترمکعب میتواند گاز را تحویل
بگیرد.
بدین ترتیب در حال حاضر زیرساخت کافی برای واردات
گاز روسیه به میزان  20میلیارد متر مکعب در سال وجود دارد
و برای خرید گاز ارزان روسها نیازی به سرمایهگذاری برای
احداث خط لوله نیست.
همچنین باید توجه داشت که در حال حاضر روسها با
گاز مازاد زیادی مواجه هستند و این موضوع موجب میشود
حاضر باشند به قیمت پایینتری گاز خود را صادر کنند ،اتفاقی
که به صورت مشابه در حوزه صادرات نفت روسیه نفت رقم
خورد و نفت این کشور با تخفیفهای  30- 20دالری صادر
میشد.

ساخت یک نیروگاه گازی در کمتر از  6ماه ؛

رکوردشکنی پیاپی ایران در صنعت برق

به دنبال رکوردزنی ساخت 6000
مگاوات نیروگاه در کشور در یک سال ،برای
اولین بار ساخت یک نیروگاه توسط سازنده
داخلی در کمتر از  6ماه به سرانجام رسید و
حدنصاب بینالمللی جدیدی در این زمینه
ثبت شد.
 16مرداد بود که مجری طرح احداث
نیروگاههای صنایع معدنی توانیر از اتصال به
شبکه نخستین واحد نیروگاهی احداث شده
توسط صنایع خبر داد.
قرعه اولین سنکرون شدن واحدهای
نیروگاهی صنایع در قالب تفاهم  10هزار
مگاواتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
وزارت نیرو به نام واحد گازی  183مگاواتی
نیروگاه سمنان افتاد اما سنکرون این واحد
نیروگاهی فارغ از مسائل یاد شده یک رکورد
منحصر به فرد دیگر را در بر داشت.
در همین راستا به منظور پردهبرداری
از این رکورد باید به تاریخ  19مهر سال
 1400بازگردیم ،جایی که علیاکبر محرابیان
و سیدرضا فاطمیامین به عنوان متولی دو
وزارتخانه نیرو و صنعت ،معدن و تجارت
در قالب امضای تفاهمنامهای از احداث 10
هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط
بخش صنعت و معدن خبردادند.
پس از امضای این تفاهمنامه،
بررسیهایی به منظور جزئیات ساخت تک
تک واحدهای نیروگاهی زیرمجموعه در
دستور کار قرار گرفت و  3ماه بعد یعنی در
تاریخ  2بهمنماه سال  ،1400اولین قرارداد
تفاهمنامه وزارت نیرو و وزارت صمت بین
شرکت تولید انرژی سامان سمنان به عنوان
زیر مجموعه صنعت و شرکت مپنا به عنوان
سازنده رد و بلد شد.

 2روز بعد در تاریخ  4بهمن سال ،1400
زمین توسط کارفرما به پیمانکار تحویل شد
و اولین پیشپرداخت نیز در تاریخ  14بهمن
همان سال به پیمانکار پرداخت شد.
* رکورد ساخت نیروگاه در ایران
شکسته شد
مطابق قرارداد منعقده در نیروگاه
سمنان ،به تبعیت از مدت زمان عادی برای
ساخت یک واحد گازی ،زمان سنکرون واحد
اول باید  12ماه پس از پرداخت پیشپرداخت
یعنی در تاریخ  14بهمن سال  1401اتفاق
میافتاد.
بر این اساس ،شرکت مپنا با ثبت یک
رکورد بینالمللی در زمینه ساخت نیروگاه
فقط  6ماه پس از جاری شدن قرارداد ساخت
یعنی حدود  50درصد از زمان قراردادی
موفق به سنکرون این واحد نیروگاهی شد.
* ساخت یک نیروگاه در شرایط نرمال
 12تا  14ماه زمان نیاز دارد
در همین رابطه ،صادق جوادی،

کارشناس حوزه برق ضمن اشاره به ساخت
نیروگاه سمنان گفت :ساخت یک نیروگاه
در شرایط نرمال  12تا  14ماه زمان نیاز
دارد ،در دنیا رکوردهایی از ساخت نیروگاه
در بازه زمانی  9ماه ،آن هم به ندرت دیده
میشود اما کار انجام شده در این نیروگاه
توسط سازنده به معنای واقعی کلمه تحسین
برانگیز و مشخص کننده توان ساخت نیروگاه
در ایران است.
این کارشناس حوزه برق تاکید کرد:
ایران دانش روز ساخت نیروگاه را در اختیار
دارد و این مسئله را به توسعه در دو بعد
اقتصادی و راهبردی ادامه داده و همین
امر در نهایت ختم به چنین رکوردزنیهایی
میشود.
* جزئیات رکوردشکنی ساخت
نیروگاه سمنان
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی
شرکت مپنا به عنوان سازنده این نیروگاه ،از
شروع نصب واحد تا زمان سنکرون در قالب

 120روز به سرانجام رسیده در حالی که
زمان نرمال این بخش در شرایط عادی بیش
از  210روز ادامه دارد.
همچنین در بخش بهرهبرداری از زمان
شروع فالشینگ روغن تا برقدار شدن
 ،DCSبه طور نرمال به  90روز زمان نیاز
دارد که این کار تنها در  52روز به سرانجام
رسیده است.
با توجه به این مسئله نیروی کار فعال
در سایت ساخت نیروگاه در مقاطعی نظیر
تیرماه سال  1401در اوج گرما به نزدیک
 300نفر رسیده و این آمار تا زمان نصب
نهایی ادامه یافته است.
* افزایش  6هزار مگاواتی ظرفیت
تولید برق برای جلوگیری از خاموشی
به دنبال خلق رکورد ساخت نیروگاه
گازی کامل در کمتر از  6ماه کشور از شروع
دولت سیزدهم در یک دوره یک ساله یعنی
تا انتهای شهریورماه سال  ،1401بیش از 6
هزار مگاوات نیروگاه را وارد دوره بهرهبرداری
کرده است.
این مسئله در شرایط رقم میخورد که
رکورد تاریخی ساخت نیروگاه در ایران مرتبط
با ساخت  4935مگاوات واحد نیروگاهی در
سال  1389است.
به معنای دیگر ،تالش نیروهای عملیاتی
صنعت برق سبب شده تا در سال 1401
به عنوان اولین سال شروع فعالیت دولت
سیزدهم شاهد شکستن رکورد تاریخی
ساخت نیروگاه باشیم .همین مسئله سبب
شده تا  31درصد از ناترازی شکل گرفته در
صنعت برق پوشش داده شده و زمینه تامین
برق پایدار برای مشترکان خانگی ،صنعتی و
کشاروزی مهیا شود.

مدیرعامل سازمان بنادر اعالم کرد؛
آغاز انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به نفتکش ایرانی

امدادرسانی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال
به مناطق سیلزده همجوار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز عملیات بازگرداندن نفت توقیف شده
کشتی «النا» تحت پرچم جمهوری اسالمی در یونان از شب گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سازمان بنادر و دریانوردی« ،علیاکبر صفایی» با
بیان اینکه کشتی «النا» تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران نفت متعلق به یک شرکت
خصوصی جمهوری اسالمی ایران بود ،اظهار داشت :این کشتی که دچار نقص فنی شده
بود در سواحل یونان متوقف و بار آن به درخواست دادگاه آمریکایی ،توسط دولت یونان
توقیف شد.
به گفته وی ،پس از انجام اقدامات الزم توسط جمهوری اسالمی ایران و پیگیریهای
مجدانه صورت گرفته توسط تمام ارگانهای مرتبط کشور ،دادگاه یونانی نسبت به صدور
حکم ،جهت بازگرداندن نفت به مالک ایرانی ،اقدام کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در نهایت پس از انجام اقدامات
فنی صورت گرفته در مورد کشتی النا و انجام تعمیرات مربوطه از شب گذشته عملیات
بازگرداندن بخشی از بار کشتی آغاز شد ،افزود :بازگرداندن این بخش از بار کشتی که به
تانکری در اجاره آمریکاییها منتقل شده بود ،آغاز شده است.
گفتنی است ،دولت یونان  ۲۵ماه مه سال جاری به درخواست یک دادگاه آمریکایی،
محموله نفتکش النا را توقیف کرد و تانکر مذکور را که به دلیل نقص فنی به سواحل
یونان منتقل شده بود  ،متوقف کرد و دولت یونان اذعان کرد که این محموله نفتی را به
درخواست وزارت دارایی آمریکا توقیف کرده است!

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال از آمادگی کامل و امدادرسانی
این منطقه به نقاط سیلزده استانهای گلستان ،مازندران و تهران خبر داد.
محمدمهدی جامعی گفت :پس از پیشبینیها برای بارشهای گسترده در منطقه
شمال همزمان با تعطیالت تاسوعا و عاشورای حسینی ،نشست کارگروه بحران تشکیل شد
و در این نشست مقرر شد که گروههای علمیاتی و کاری به مناطق مختلف اعزام شوند و در
حالت آمادهباش قرار گیرند تا در شرایط اضطراری بتوانیم کمکرسانی الزم را انجام دهیم.
وی افزود :همزمان امکانات لجستیکی خودمان از جمله بیل مکانیک ،لودر و دیگر
ماشینآالت سنگین را در دو استان گلستان و مازندران بهویژه بخش فیروزکوه که احتمال
خطر بیشتری وجود داشت ،مستقر کردیم تا در کمترین زمان امکان خود را به محل
برسانیم و واکنش سریع داشته باشیم.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال تأکید کرد :فرمانداری فیروزکوه
نیز احتیاج به کمکرسانی داشتند که ما از همین فرصت استفاده کردیم و دستگاههایی
را که در سمت ورسک داشتیم ،در اختیار فرمانداری فیروزکوه قرار دادیم که این عملیات
همچنان در آن منطقه در حال انجام است و در حال پاکسازی راههای مواصالتی و خانههای
روستاهای سیلزده منطقه ایستگاه زرینشهر از جمله روستای باغات و  ...هستیم.
جامعی تصریح کرد :با توجه به پیشبینیهای هواشناسی ،آمادگی کامل وجود دارد تا
در صورت بروز هر گونه سیالب در منطقه فیروزکوه و دیگر نقاط ،نسبت به اعزام تاسیسات
خود به محل اقدام کنیم.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت :در
شرایط فعلی که اروپا درگیر بحران انرژی
شده ،یک فرصت مثبت برای خودنمایی ایران
ایجاد شده است که می تواند نتایج خوبی را
به دنبال داشته باشد.
محمد خطیبی با بیان اینکه چنانچه
موانع برداشته شود ،ایران به راحتی و در
فرصتی کوتاه میتواند بخشی از نیازهای اروپا
را تامین کند ،اظهار کرد :پیش از تحریمها به
اروپا صادرات نفت داشتیم و درصورت رفع
تحریمها میتوانیم با مشتریان قدیمی و یا
حتی مشتریان جدید تعامل داشته باشیم،
بنابراین در مورد نفت مشکلی وجود ندارد
و در زمانی کوتاه میتوانیم نیازهای اروپا را
برطرف کنیم.
وی افزود :درباره گاز نیازمند
سرمایهگذاری هستیم و در کوتاه مدت

یک فرصت برای نفت و گاز ایران
نمیتوان نسبت به این مساله امیدوار بود
و باید نگاه بلندمدت به این موضوع داشت؛
اگر اروپاییها مایل باشند که نیاز گازی خود
را از ایران تامین کنند ،باید در این کشور
سرمایهگذاری و به شکل خط لوله و یا
 LNGنیاز خود را تامین کنند و در مجموع
باید گفت که صادرات گاز به اروپا در کوتاه
مدت عملی نیست اما در بلندمدت می توان
این کار را پیش برد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره
به پتانسیلهای باالی ایران در حوزه صنعت
گاز ،گفت :ایران ظرفیت باالیی در منابع
گازی دارد و میتواند بخشی از نیازهای اروپا
را تامین کند و این دو فرصت برای ما وجود
دارد و میتوانیم از آن استفاده کنیم؛ البته
برای اروپا نیز یک فرصت خوب به حساب
میآید و میتوان این مساله را یک بازی برد-

برد برای ایران و اروپا دانست.
خطیبی با اشاره به وضعیت بازار با
توجه به بحران اروپا ،تاکید کرد :در شرایط
فعلی بازار تحت تاثیر دو نیروست ،باتوجه به
اینکه به سمت فصل پاییز و زمستان پیش
میرویم ،تقاضای فصلی افزایش مییابد و این
یک عامل تقویت کننده بوده ،اما از طرفی
باال بودن تورم و احتمال وقوع رکود اقتصادی
به ویژه در کشورهای صنعتی موجب کاهش
قیمتها شده است تا جایی که اخیرا حتی
شاهد قیمتهای زیر  ۱۰۰دالر نیز بودیم.
وی با بیان اینکه این رکود اقتصادی میتواند
تقاضا را کاهش دهد ،گفت :این عوامل
موجب شده تا قیمتها روند کاهشی داشته
باشند ،درواقع احتمال وقوع رکود اقتصادی
به ویژه در کشورهای صنعتی و عامل فصلی
موجب وقوع تغییراتی در قیمت میشود و

باید دید کدام یک بر دیگری غلبه میکند.
این کارشناس با اشاره به وضعیت ایران در
بازار گفت :ایران کماکان درگیر محدودیت
است و تحت تاثیر تحریمها نمیتواند از توان
صادراتی خود استفاده کند ،البته در این
شرایط نیز صادرات نفت صورت می گیرد
اما این تمام توان ایران نیست ،چنانچه موانع
برداشته شود ،میتوانیم نفت بیشتری صادر و
درآمدهای بیشتری را اخذ کنیم.

جدیدترین آمار تولید نفت ایران به روایت اوپک

جدیدترین آمار اوپک نشان میدهد که تولید نفت ا
یران در تیر ماه تغییراتی داشته و نیز آمار کامل ما ه های
گذشته هم در این گزارش آمده است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام ،اوپک در
جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد:
تولید نفت ایران در ماه جوالی  ۲۰۲۲برابر با تیر ماه ۱۴۰۱
به  ۲میلیون و  ۵۵۸هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به
ماه پیش از آن  ۱۱هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
ایران در ماه ژوئن (خرداد ماه)  ۲میلیون و  ۵۶۹هزار
بشکه نفت در روز تولید کرده بود.
بر اساس گزارشهای اوپک ،ایران در ماه می (اردیبهشت
ماه)  ۲میلیون و  ۵۴۳هزار بشکه در روز و در ماه آوریل
( ۲۰۲۲فروردین ماه  )۱۴۰۱روزانه  ۲میلیون و  ۵۶۵هزار
بشکه نفت تولید کرده بود.
* ایران همچنان در جایگاه پنجم اوپک
به لحاظ تولید
ایران در ماه آوریل یا فروردین ماه  ۱۴۰۰جایگاه
چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را از کویت گرفته بود و از
آن زمان تا مهر ماه ( ۱۴۰۰اکتبر  )۲۰۲۱این جایگاه را حفظ

کرده بود اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه ،بار دیگر تولید نفت
کویت از ایران پیشی گرفت و در جایگاه چهارم نشست و
ایران به رتبه  ۵بازگشت.
در حال حاضر ،کشورهای عربستان با تولید  ۱۰میلیون
و  ۷۱۴هزار بشکه در روز ،عراق با تولید  ۴میلیون و ۴۹۶
هزار بشکه در روز و امارات با  ۳میلیون و  ۱۳۱هزار بشکه در
روز ،سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار میروند.
کویت با تولید  ۲میلیون و  ۷۷۲هزار بشکه در روز
چهارمین تولیدکننده اوپک است.
ایران ،پیش از تحریمهای آمریکا از سال  ،۲۰۱۸سومین
تولیدکننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.
* افزایش  ۳۲هزار بشکه ای تولید نفت ایران
در سه ماهه دوم ۲۰۲۲
ایران در سه ماه نخست سال  ۲۰۲۲روزانه  ۲میلیون و
 ۵۲۸هزار بشکه نفت تولید کرده است.
این رقم برای سه ماهه دوم امسال برابر با  ۲میلیون و
 ۵۵۹هزار بشکه برآورد شده است که نسبت به سه ماه اول
 ۳۱هزار بشکه بیشتر است.
همچنین میزان تولید نفت ایران در سه ماهه دوم امسال
 ۸۷هزار بشکه در روز بیشتر از سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱
است.
ایران در سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۱روزانه  ۲میلیون و
 ۴۷۲هزار بشکه نفت تولید کرده است.
* متوسط تولید نفت ایران در سالهای قبل
ایران به طور متوسط در سال  ۲۰۲۱روزانه  ۲میلیون و
 ۳۹۲هزار بشکه نفت و در سال  ۲۰۲۰روزانه یک میلیون و
 ۹۹۱هزار بشکه نفت تولید کرده است.
به این ترتیب ایران در سال  ۲۰۲۱به طور متوسط

نسبت به سال پیش از آن  ۴۰۱هزار بشکه نفت در روز بیشتر
تولید داشته است.
ایران در سال  ۲۰۱۹روزانه  ۲میلیون و  ۳۵۶هزار بشکه،
در سال  ۲۰۱۸روزانه  ۳میلیون و  ۵۵۳هزار بشکه و در سال
 ۲۰۱۷روزانه  ۳میلیون و  ۸۱۳هزار بشکه نفت تولید کرده
است.
* افزایش  ۲۱۶هزار بشکه ای تولید نفت اوپک
بر اساس این گزارش ،تولید نفت  ۱۳کشور عضو این
سازمان در ماه جوالی ( ۲۰۲۲تیر  ۲۸ )۱۴۰۱میلیون و ۸۹۶
هزار بشکه در روز عنوان شده است که افزایش روزانه ۲۱۶
هزار بشکهای نسبت به ماه ژوئن را نشان میدهد.
اوپک در ماه ژوئن روزانه  ۲۸میلیون و  ۶۸۰هزار بشکه
نفت تولید کرده بود.
* افزایش  ۱۵۸هزار بشکهای تولید نفت عربستان
عربستان در ماه جوالی  ۱۵۸هزار بشکه نفت در روز
بیشتر تولید داشته است و میزان تولیدش به  ۱۰میلیون و
 ۷۱۴هزار بشکه رسیده است .میزان تولید این کشور در ماه
ژوئن  ۱۰میلیون و  ۵۵۶هزار بشکه در روز بود.
* بیشترین افزایش تولید برای عربستان
بیشترین افزایش تولید این ماه با  ۱۵۸هزار بشکه در
روز به عربستان تعلق دارد و ونزوئال با  ۴۹هزار بشکه در
روز کاهش تولید ،بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده
است.
البته افزایش تولید عربستان با ماه گذشته چندان فرقی
ندارد و ریاض در ماه ژوئن  ۱۵۹هزار بشکه در روز افزایش
تولید داشت.
ایران ،لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف
هستند.
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پایان لولهگذاری دریایی
نخستین سکوی فاز  ۱۱پارس جنوبی

عملیات لولهگذاری دریایی خط انتقال گاز نخستین
سکوی فاز  ۱۱پارس جنوبی در خلیج فارس تکمیل شد.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس ،عملیات لولهگذاری
خط انتقال گاز موقعیت دریایی سکوی  11Bاز فاز  ۱۱پارس
جنوبی که با استقرار شناور لولهگذار سیمستر از ششم
مردادماه آغاز شده بود ،روز جمعه ( ۲۱مردادماه) پایان یافت.
این عملیات شامل یک رشته خط لوله  ۳۲اینچ
دریایی گاز ترش و یک رشته خط لوله  ۴.۵اینچ تزریق
منواتیلن گالیکول به طول تقریبی  ۱۵کیلومتر است که
از طریق اتصال در کیلومتر  ۱۸خط لوله دریایی سکوی
دریایی  12Cاز فاز  ۱۲پارس جنوبی ،وظیفه انتقال گاز
ترش سکوی  11Bرا به پاالیشگاه خشکی بر عهده دارد.
هدف از اجرای این خط لوله ،انتقال روزانه  ۲۸میلیون
مترمکعب گاز تولیدی سکوی  11Bپارس جنوبی به پاالیشگاه
خشکی فاز  ۱۲در منطقه پارس  ۲کنگان خواهد بود.
بر اساس این گزارش ،افزون بر بخش لولهگذاری دریایی،
شرح کار مرحله نخست طرح توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی،
نصب جکت ،انتقال و نصب عرشه سکوی  12Cبه موقعیت
 ،11Bحفاری و تکمیل چهار حلقه چاه است که با اجرای آن
ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به میزان
روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب افزایش مییابد.

بهرهبرداری از هفتاد و نهمین جایگاه
عرضه سوخت مایع در گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گلستان اعالم کرد که هفتاد و نهمین جایگاه عرضه سوخت
مایع استان در شهرستان کردکوی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گلستان ،عیسی افتخاری در آیین گشایش این
جایگاه که با حضور فرماندار شهرستان کردکوی و برخی
مقامهای استانی و شهرستانی برگزار شد ،گفت :با گشایش
جایگاه «مادر» ،شمار مجاری عرضه فرآوردههای نفتی در
ناحیه کردکوی به  ۱۲باب رسید.
وی افزود :این جایگاه با دو سکو و  ۱۷نازل عرضه
بنزین سوپر و معمولی ،چهارمین جایگاه عرضه سوخت
مایع در شهرستان کردکوی است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
گلستان تأکید کرد :این جایگاه  ۷۴۹متر مربع مساحت
دارد که با سرمایهگذاری بخش خصوصی ،امکان اشتغالزایی
برای  ۵نفر را نیز فراهم کرده است.
افتخاری بیان کرد :با بهرهبرداری از این جایگاه ،شمار
مجاری عرضه سوخت در استان گلستان به  ۱۳۷باب رسید
که از این تعداد  ۷۹باب جایگاه عرضه سوخت مایع و ۵۸
باب جایگاه عرضه سیانجی است.

قیمت نفت دو درصد سقوط کرد

قیمت نفت با این انتظار که اختالالت تولید در خلیج
مکزیکوی آمریکا موقتی خواهد بود و تداوم نگرانیها نسبت به
دورنمای تقاضا ،در معامالت روز جمعه ،حدود دو درصد سقوط
کرد اما موفق شد رشد هفتگی به ثبت برساند.
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و  ۴۵سنت معادل
 ۱.۵درصد کاهش ،در  ۹۸دالر و  ۱۵سنت در هر بشکه بسته
شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر و
 ۲۵سنت معادل  ۲.۴درصد ریزش کرد و در  ۹۲دالر و  ۹سنت
در هر بشکه بسته شد .هر دو شاخص روز پنج شنبه بیش از دو
درصد صعود کرده بودند.
فیلیپ فالین ،تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در این باره
گفت :بازار پس از صعود چشمگیری که روز پنج شنبه داشت،
روز جمعه اندکی عقب نشینی کرد.
قیمت نفت برنت که دو هفته پیش به دلیل نگرانی از
آسیب دیدن رشد اقتصادی و تقاضا برای سوخت تحت تاثیر
تورم رو به رشد و افزایش نرخهای بهره ۱۴ ،درصد ریزش
کرده بود ،هفته گذشته  ۳.۴درصد رشد کرد .وست تگزاس
اینترمدیت  ۳.۵درصد رشد هفتگی داشت.
یک مقام بندر لوییزیانا روز جمعه گفت :انتظار میرود
قطعات خطوط لوله نفتی آسیب دیده ،تا پایان روز تعویض
شوند و امکان ازسرگیری تولید در هفت سکوی نفتی
فراساحلی منطقه خلیج مکزیکو فراهم شود.
شرکت شل که بزرگترین تولیدکننده نفت در خلیج
مکزیکوست ،پنج شنبه اعالم کرده بود تولید در سه سکوی
نفتی در این منطقه را متوقف کرده است .ظرفیت تولید این سه
سکو ،مجموعا  ۴۱۰هزار بشکه در روز است .سخنگوی شرکت
شل اعالم کرد خط لوله امبرجک ،یکی از دو خط لوله که به
دلیل نشت نفت ،متوقف شده بود ،فعالیتش را با ظرفیت کمتر
آغاز کرده است .خط لوله مارس متوقف مانده است ،اما انتظار
می رود اواخر روز جمعه فعالیتش را مجددا آغاز کند.
بازار همچنین دیدگاههای متضاد اوپک و آژانس بین
المللی انرژی را هضم کرد .اوله هانسن ،مدیر استراتژی کاال
در ساکسو بانک گفت :ما شاهد کندی رشد اقتصادی هستیم
اما معلوم نیست همان طور که بعضی از پیش بینیهای اخیر
نشان میدهند ،آیا این یک کندی قابل توجه است.
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه اواخر سال
میالدی جاری به اجرا گذاشته میشوند در حالی که آزادسازی
نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا و متحدانش که قرار است به
مدت شش ماه اجرا شود ،در آخر سال  ۲۰۲۲به پایان میرسد.
اوپک روز پنج شنبه پیش بینی خود از رشد تقاضای
جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۲را به میزان  ۲۶۰هزار بشکه
در روز کاهش داد و اکنون انتظار دارد مصرف نفت امسال به
میزان  ۳.۱میلیون بشکه در روز رشد کند.
در این بین ،آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد به
دلیل سوئیچ از گاز به نفت ،مصرف جهانی نفت به میزان ۲.۱
میلیون بشکه در روز رشد می کند که  ۳۸۰هزار بشکه در روز
باالتر از برآورد قبلی این آژانس است.
همچنین آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از
میزان عرضه نفت روسیه در نیمه دوم سال  ۲۰۲۲را به میزان
 ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش داد اما اعالم کرد اوپک برای
افزایش تولید ،مشکل خواهد داشت.
در آمریکا ،قیمت واردات در ژوئیه برای نخستین بار در
هفت ماه گذشته ،تحت تاثیر ارزش قویتر دالر و قیمت پایین
سوخت و کاالهای دیگر ،کاهش پیدا کرد .دورنمای یک ساله
مصرف کنندگان از تورم در اوت مالیمتر شد که ممکن است
عالمت به اوج رسیدن فشارهای قیمت باشد.
بر اساس گزارش رویترز ،شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز
روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا ،هفته
گذشته ،سه حلقه افزایش یافته و به  ۶۰۱حلقه رسیده است.
روند رشد دکلهای حفاری آهسته بوده و پیش بینی می شود
تولید نفت آمریکا سال میالدی جاری به سطح پیش از شیوع
کووید ،بهبود پیدا کند.

