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گام دیگر دانش بنیان ها در راستای قطع وابستگی به 
محصوالت خارجی در پاالیشگاه های پارس جنوبی

مدیر پاالیش�گاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در راستای قطع وابستگی 
به محصوالت خارجی، دس�تگاه های الکتروالیزر واحد تاسیس�ات مش�ترک ۲ این 
پاالیشگاه با حمایت و مشارکت شرکت های دانش بنیان با موفقیت بومی سازی شد.

به گزارش ایرنا، مهرداد عبدی در نشست با کارکنان این پاالیشگاه با اشاره به توانمندی ها، 
دس��تاوردهای نوآورانه، تجربه، تخصص و تعهد کارکنان و متخصصان پاالیش��گاه هفتم پارس 
جنوبی افزود: این اقدام با هدف دستیابی به اقتصاد پویا، پیشرو، درون زا ،کاهش و قطع کامل 
وابس��تگی به محصوالت خارجی، با انجام دقیق مراحل طراحی، ساخت و نصب، دستگاه های 

الکتروالیزر انجام گرفته است.
وی ادامه داد: دس��تگاه های الکتروالیزر با انج��ام فرایندهای تصفیه آب، تولید و تزریق کلر 

برای گندزدایی آب دریا نقش بسیار موثری در تولید پایدار گاز ایفا می کنند.
عبدی با اش��اره به تعامل و همکاری بسیار سازنده این مجموعه با شرکت های دانش بنیان 
و مجموع��ه س��اخت بار اول بیان کرد: با توج��ه به پایان دوره کارآی��ی و زمان مفید بازدهی 
دس��تگاه های الکتروالیزر واحد تاسیس��ات ۲ االیشگاه هفتم پارس جنوبی و قطع وابستگی به 
ش��رکت های خارجی در زمینه تامین این کاالی مهم، متخصصان و کارکنان پاالیشگاه هفتم 

در کوتاه ترین زمان ممکن این دستگاه راهبردی را ساخت و نصب کردند.
مدیر پاالیشگاه هقتم مجتمع گاز پارس جنوبی به کیفیت بسیار باالی این دستگاه ساخته 
ش��ده نس��بت به نمونه های خارجی اشاره کرد و ادامه داد: عیب ها و محدودیت های عملیاتی 
دس��تگاه های خارجی در نمونه های تولید ش��ده داخلی کامل برطرف ش��ده است و کارایی و 

قابلیت اطمینان این دستگاه ها افزایش یافته است.

ایران یک پله جایگاه از دست رفته خود در اوپک را 
بهبود داد

آژان�س بین المللی ان�رژی تولید نفت ایران در آخرین م�اه ۲۰۲۲ را ۲.۷۲ میلیون 
بشکه در روز اعالم کرد و از صعود ایران به جایگاه چهارم بزرگ ترین تولیدکنندگان 

اوپک خبر داد.
ب��ه گزارش ایرنا، آژان��س بین المللی انرژی در جدیدترین گ��زارش ماهانه خود از بازار نفت 
جهان، کل تولید نفت اوپک در آخرین ماه س��ال میالدی گذشته را ۲۹.۱۹ میلیون بشکه در 

روز اعالم کرده است.
مجموع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن ۴۰ هزار بشکه 

در روز کاهش داشته است.
این نهاد بین المللی همچنین تولید نفت خام ایران در دسامبر ۲۰۲۲ را ۲.۷۲ میلیون بشکه 
در روز اعالم کرده است که این رقم نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشته اما نسبت به ماه 
اکتبر ۲۱۰ هزار بش��که در روز افزایش داش��ته اس��ت. تولید نفت ایران در اکتبر امسال ۲.۵۱ 
میلیون بش��که در روز اعالم ش��ده بود. بر اساس این گزارش ایران با افزایش قابل توجه تولید 
نفت خود طی ماه های اخیر توانس��ته است در دره بندی تولیدکنندگان بزرگ اوپک یک پله 

باالتر بیاید و جای کویت در جایگاه چهارم را بگیرد.
ایران که در پی تحریم های غیرقانونی آمریکا با کاهش قابل توجه تولید نفت مواجه شده و 
از دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به جایگاه پنجم نزول کرده بود طی ماه های اخیر توانسته 
است بخش مهمی از تولید از دست رفته خود را بازیابد و در ماه های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ 

به جایگاه چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک صعود کرده است.
کویت در ماه نوامبر ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز و در ماه دسامبر ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز 

نفت تولید کرده که کمتر از ایران بوده است.
کویت در اکتبر امسال ۲.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود در حالی که تولید نفت 

ایران در این ماه ۲.۵۱ میلیون بشکه در روز گزارش شده بود.
عربستان با تولید روزانه ۱۰.۴۸ میلیون بشکه نفت بزرگ ترین تولیدکننده اوپک در دسامبر 
۲۰۱۲ بوده و پس از این کش��ور، عراق با ۴.۴۵ میلیون بش��که در روز در رتبه دوم و امارات با 

۳.۲۳ میلیون بشکه در روز در رتبه سوم قرار گرفته اند.

ش��رکت نفت و گاز پارس در س��ال جاری مطابق با 
برنامه ابالغی صنعت نفت، مسوولیت تحقق تولید روزانه 
۶۹۹ میلی��ون مترمکعب گاز را بر عهده داش��ته که با 
انجام تمهیدات الزم و در ش��رایط دشوار ناشی از اعمال 
محدودیت های بین المللی، دستیابی به تولید روزانه ۷۰۵ 

میلیون مترمکعب گاز محقق شده است.
به گزارش ایرنا، ش��رکت نفت و گاز پارس در واکنش 
به گزارش��ی با عنوان »۶۷ میلیون مترمکعب گازی که 
نرسید« که در شماره ۱۵۳ روزنامه هم میهن منتشر شد، 

توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه داد.
در ای��ن جوابی��ه تاکی��د ش��ده ک��ه مق��ام معظ��م 
رهبری۱۴۰۱/۰۹/۰۵: » مهم ترین شیوه دشمن، جعل و 
دروغ پردازی است؛ االن مهم ترین کاری که دشمن دارد 
می کند )انتشار( دروغ است؛ یعنی همین تلویزیون هایی 
که می دانید و می بینید مدل دشمن است، یا همین فضای 
مجازی، خبر دروغ می دهند، تحلی��ل دروغ می دهند، 
کشته دروغ معرفی می کنند، آدم ها را به دروغ یکی را بد 
می کنند، یکی را خوب می کنند، دروغ، یک عده هم باور 
می کنند. بدانید دشمن  بر پایه دروغ و دروغ پردازی دارد 
کار می کند، خب وقتی که دانستید، طبعاً وظیفه می آید 
روی دوشتان؛ تبیین کنید. »جهاد تبیین« که گفتیم، 
یکی از جاهایش اینجاست؛ جهاد تبیین.« چندی است 
جریان رسانه ای مشخصی در کشور با انگیزه های معلوم، 
خط تخریبی سنگینی علیه دولت با هدف نادیده گرفتن 
یا کوچک جلوه دادن موفقیت ها و از طرفی بزرگنمایی 
مش��کالت را در دستور کار قرار داده و به هر بهانه ای به 

بخش های مختلف دولت سیزدهم می تازد.
روزنامه هم میهن روز چهارش��نبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ 
طی گزارشی با عنوان »۶۷ میلیون مترمکعب گازی که 

نرس��ید« با انتقاد ناموج��ه از رویه تولید و توزیع گاز در 
شبکه مصارف داخلی، مجموعه اقدامات مستمر جاری 
ش��رکت ملی نفت ایران در پیش��برد عملیات توسعه و 
تولی��د در میدان گازی پارس جنوب��ی به عنوان کانون 
اصلی تولید انرژی گاز کش��ور را ب��ا نگاهی تک بعدی، 
یک س��ویه و مملو از یکجانبه نگری مورد نقد و تخریب 
هدفمند قرار داده است. فارغ از زمینه یابی و اهداف طرح 
چنین گزاره هایی در رسانه های داخلی کشور، به اطالع 
می رس��اند شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای 
پارس جنوبی در س��ال جاری مطاب��ق با برنامه ابالغی 
صنعت نفت، مسوولیت تحقق تولید روزانه ۶۹۹ میلیون 
مترمکعب گاز را بر عهده داش��ته که با انجام تمهیدات 

الزم و تالش همکاران سخت کوش این شرکت، به ویژه 
فعاالن حاضر در سکوهای دریایی این میدان در شرایط 
دشوار ناشی از اعمال محدودیت های بین المللی، دستیابی 
به تولید روزانه ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز محقق گردید 
که این رقم فراتر از انتظارات و تکالیف ابالغی سال جاری 
بوده است. در خصوص طرح موضوع عدم دسترسی به 
منابع گازی فاز ۱۶ پارس جنوبی الزم به ذکر اس��ت که 
خط لوله ف��از ۱۶ که به علت عدم نگهداری صحیح در 
دولت قبل دچار فرس��ودگی زودرس شده بود، در اوایل 
ش��روع به کار دولت س��یزدهم دچار نشتی های متعدد 
ش��ده و به طور کامل از کار افتاد؛ ب��ا این حال در یک 
ط��رح ضربتی اقدامات الزم به عمل آمده و خط لوله در 

س��ریع ترین زمان تعمیر و وارد مدار گردید و پس از آن 
نیز هیچ گاه تولید از سکوی فاز ۱۶ متوقف نشده است؛ 
اکنون نیز این خط در حال کار و ارسال گاز از فاز ۱۶ به 
پاالیشگاه واقع در منطقه خشکی می باشد؛ لذا مشخص 
نیس��ت نگارنده محت��رم به کدام خ��ط ۱۶ و کدام ۲۸ 
میلیون مترمکعب گاز در روز اش��اره می نماید؛ احتماالً 
منظور ایش��ان خط جدیدی اس��ت که در حال ساخت 
اس��ت؛ عملیات اجرایی نصب خط لوله جدید در بستر 
دریا نیز با اتکا به توانمندی متخصصان داخلی توس��ط 
شناور C- MASTER جهت جایگزینی خط لوله در 
ماه های آتی و مطابق برنامه در حال انجام است. فعاالن 
صنعت نفت و ناظران این حوزه به خوبی بر این موضوع 
واقف اند که عملیات توس��عه در فاز ۱۱ علی رغم تعلل و 
ترک فعل و تاخیرات پیاپی و نامعلوم وزارت نفت دولت 
گذشته منجر به اعمال عدم النفع میلیاردها دالر در این 
حوزه مشترک گردید. متاسفانه توسعه این فاز مرزی در 
دولت قبل هیچ گاه اهمیت نداشته و با گذشت عمر آن 
دولت هیچ گونه اقدام جدی و موثری در این خصوص 
صورت نگرفت که شرح آن بر همگان روشن است. اما 
اولین دس��تور ابالغی در مهرماه ۱۴۰۱، قرار گرفتن 
طرح توسعه فاز ۱۱ در صدر اولویت های شرکت ملی 
نفت ایران و وزارت نفت دولت سیزدهم بود. در همین 
راستا تغییراتی در مدیریت ارشد پیمانکار اصلی طرح 
و همچنی��ن پیمانکار فرعی ط��رح که متولی حفاری 
چاه ها ب��ود صورت گرف��ت و در نهایت دکل حفاری 
قبل��ی با بهتری��ن دکل موجود در آب ه��ای ایران در 
خلیج فارس به نام »WellTarget۲« جایگزین شد؛ 
در نتیجه این اقدامات اکنون ۴ حلقه چاه فاز ۱۱ تکمیل 

و آماده تولید می باشد.

 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تایید درخواست 
پیمانکار توسعه میدان های نفتی رامشیر و منصوری برای خروج 
از این پروژه و فسخ قرارداد گفت: مطالبات صنایع مختلف استان 
ب�ه هر میزان ک�ه در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداش�ت و 
افزایش تولید نفت در این میدان ها مش�ارکت داش�ته اند، تعیین 

تکلیف و پرداخت خواهد شد.
علیرضا دانش��ی در گفت و گو با ایس��نا، با تایید درخواس��ت پیمانکار 
توس��عه میدان های نفتی رامش��یر و منصوری برای خروج از این پروژه و 
فسخ قرارداد اظهار کرد: در حال حاضر توسعه میدان های نفتی رامشیر و 
منصوری در شرایطی قرار گرفته که شرکت مهندسی و ساختمان صنایع 
نفت )OIEC( به عنوان پیمانکار تصمیم به خروج از این پروژه ها گرفته 
اس��ت. وی با بیان اینکه توس��عه میدان های نفتی رامش��یر و منصوری 
از جمله طرح های نگهداش��ت و افزایش تولی��د ۲۸ میدان نفتی مناطق 
نفتخیز جنوب بشمار می روند، افزود: بهتر بود که پیمانکار فعلی کار خود 

در ای��ن پروژه را ادامه می داد تا برای خود و همچنین س��اختار اجرایی 
 ،OIEC کش��ور زحمتی ایجاد نمی کرد ام��ا در هر صورت تصمیم گروه

خروج از پروژه میدان های نفتی رامشیر و منصوری است.
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: در مدتی 

که ش��رکت مهندسی و ساختمان نفت )OIEC( در میدان های رامشیر 
و منصوری فعالیت داش��ته، صنایع مختلفی از اس��تان خوزستان با این 
ش��رکت همکاری داش��ته اند. مطالبات این صنایع به ه��ر میزان که در 
جری��ان عملیات اجرایی طرح نگهداش��ت و افزای��ش تولید نفت در این 

میدان ها مشارکت داشته اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.
وی افزود: درخواست پیمانکار برای خروج از پروژه به معنی بالتکلیفی 
مطالبات این صنایع نیس��ت و ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب به 
عنوان کارفرمای پروژه و نماینده حاکمیت، پرداخت مطالبات معوق شده 

صنایع استان را در دستور کار دارد.
دانشی در خصوص میزان تعهدات گروه OIEC به صنایع استان گفت: 
اعالم مبلغ تعهدات این شرکت نیازمند بررسی های کارشناسی است اما 
پی��ش از این، ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ب��ه منظور حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی برابر با قوانین و مقررات در قالب حسابرس��ی های 

انجام شده، بخشی از مطالبات صنایع استانی را پرداخت کرده است.

مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد

فسخ قرارداد توسعه ۲ میدان نفتی از سوی پیمانکار

دستیابی به تولید روزانه ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی
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