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معادالت انرژي

بهرهبرداری کامل از خط لوله ششم سراسری
انتقال گاز در زمستان امسال

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه "خط لوله ششم سراسری
در زمستان امسال به بهره برداری کامل می رسد" ،گفت :برنامه ما این است
که از ظرفیت خط لوله شش��م سراس��ری به طور کامل در زمس��تان امسال
استفاده کنیم.حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتوگو
با تس��نیم اظهار داش��ت :برنامه ما این اس��ت که از ظرفیت خط لوله ششم
سراسری به طور کامل در زمستان امسال استفاده کنیم.
وی اف��زود :عملیات تکمیل این پروژه ملی به خوبی در حال پیش��رفت
اس��ت و هفته آینده برای اطالع از آخرین وضعیت اجرا و پیشرفت فیزیکی،
از روند تکمیل آن بازدید خواهم کرد.
معاون وزیر نفت تصریح کرد :خط لوله شش��م سراس��ری در زمس��تان
امسال به بهره برداری کامل می رسد.

 28جایگاه سوخت دولتی در مزایده به
فروش رفت

مش��اور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت :در مزایده  41جایگاه
س��وخت دولتی  28جایگاه یعنی  70درصد موارد عرضه شده در مجموع به
قیمت  1650میلیارد ریال به فروش رفت.
 28س��یدجعفر س��بحانی در گفت و گو با ایرنا ،درباره برگزاری مزایده
فروش جایگاه های س��وخت دولتی ،اظهار داشت :به طور میانگین برای هر
جایگاه س��وخت  8پاکت پیشنهادی ارایه شده بود؛ البته برای برخی جایگاه
ها  28متقاضی وجود داشت و برای برخی دیگر نیز دو تا سه پیشنهاد ارایه
شده بود.
وی افزود :باال بودن حجم پیشنهادهای ارایه شده سبب شد تا برگزاری
مزایده بیش از سه ساعت به طول انجامد.
سبحانی اظهار داشت :مجموع قیمت پایه ارایه شده برای این جایگاه های
س��وخت  1150میلیارد ریال بود اما استقبال خریداران و ارایه پیشنهادهای
باالتر س��بب ش��د تا  28جایگاه عرضه ش��ده در مجموع  45درصد باالتر از
قیمت پایه یعنی حدود  1650میلیارد ریال به فروش برود.
مش��اور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود :البته برخی جایگاه ها
حتی تا  5برابر باالتر از قیمت پایه آن به فروش رفت و برخی دیگر با اندکی
تفاوت از قیمت پایه خریدار داشت.
س��بحانی درباره زمان تعیین تکلیف جایگاه های سوخت باقیمانده نیز
گفت :عالوه بر  13جایگاه باقیمانده ،به همین تعداد نیز جایگاه س��وخت در
دس��ت بررسی و قیمت گذاری است و انتظار می رود بار دیگر تا پایان سال
این جایگاه ها به مزایده گذاشته شود.
مش��اور رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی تاکید کرد 100 :درصد
خریداران جایگاه های س��وخت متعلق به بخش خصوصی بودند و نهادهای
شبه دولتی و خصولتی ها به این مزایده ورود نکردند.
وی یادآور ش��د که از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تا ابتدای
دول��ت یازدهم ح��دود  19درصد از واگذاری ها به بخ��ش خصوصی واقعی
انجام ش��ده اس��ت اما در دولت تدبیر و امید س��هم بخش خصوصی واقعی
از واگذاری های دولت به  67درصد رس��ید که با مزایده دیروز ،این نس��بت
افزایش می یابد.
وی درباره اینکه کدامیک از جایگاههای س��وخت عرضه ش��ده خریدار
نداش��ت ،توضیح داد :نمی توان گفت جایگاههایی که خریدار نداشته مربوط
به منطقه جغرافیایی خاص یا اس��تان خاص��ی بوده بلکه حتی در تهران نیز
از میان  6جایگاهی که به مزایده گذاش��ته ش��د ،یک جایگاه به تنهایی 14
پیشنهاد خرید داشت و یا در استان اصفهان از  8جایگاه سوخت عرضه شده،
سه جایگاه مشتری نداشت.

عالقهمندی ازبکستان برای سرمایهگذاری در
صنعت پتروشیمی ایران

مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور پتروش��یمی از تمای��ل ازبکس��تان برای
س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران بهویژه در بخش تبدیل متانول
به الفین خبر داد.
س��یدرضا نوروززاده درباره محور مذاکره با علیش��یر سلطاناف ،معاون
نخست وزیر ازبکستان به شانا ،گفت :با وجود این که ازبکستان دارای منابع
گازی اس��ت اما عالقهمند به س��رمایه گذاری در مناطقی است که افزون بر
منابع گازی ،دسترسی به آبهای بین المللی داشته باشند.
وی با اش��اره به ابراز عالقه ازبکستان برای سرمایهگذاری در ایران ادامه
داد :برای عملیاتی ش��دن این مذاکرات ،یک نماینده از ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی و یک نماینده نیز از این کشور انتخاب شدند تا برنامه ریزی این
سرمایه گذاری آغاز شود.
مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمی افزود :همه پ��روژه های صنعت
پتروشیمی که امکان سرمایه گذاری در آنها وجود دارد و مطالعات مقدماتی
آنها انجام ش��ده اس��ت ،به ازبکستان معرفی خواهد ش��د تا به طور عملیاتی
چارچوب سرمایه گذاری برای  ۲کشور مشخص شود.
نوروززاده با بیان این که ازبکس��تان بیش��تر تمایل به سرمایه گذاری در
بخ��ش تبدیل متانول به الفین دارد ،تصریح ک��رد :مذاکرات پروژههای قابل
سرمایهگذاری در این بخشها نیز با این کشور انجام خواهد شد.
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وزیر نفت:

توصیه ترامپ به نخریدن نفت ایران و
عدم تاثیر در صادرات نفت

وزی��ر نفت درباره توصی��ه دونالد
ترامپ رئی��س جمهوری آمری��کا برای
کاه��ش خرید نف��ت ای��ران ،گفت :این
سخنان تاکنون تاثیری بر صادرات نفت
کشورمان نداشته است.
بی��ژن زنگن��ه در گف��ت و گ��و ب��ا
ایرنا،همچنین درب��اره وضعیت صادرات
نفت ب��ه هند و برخی ادعاه��ا مبنی بر
کاه��ش واردات توس��ط هن��دی ها به
علت واگذار نشدن توسعه میدان «فرزاد
ب��ی» به آنه��ا بیان داش��ت :خرید نفت
هندی ها از ایران در حال انجام است و مورد
خاصی در واردات نفت توسط آنها وجود
ندارد.
دونال��د ترام��پ رئی��س جمهوری
آمریکا در  27آبان ماه امس��ال ،با صدور
اطالعی��ه ای اعالم ک��رد :عرضه نفت و
فرآوردههای نفتی در جهان از کشورهایی
غی��ر از ایران به اندازه کافی وجود دارد،
بنابراین میتوان حجم خریداری نفت و
مش��تقات آن از ای��ران را به میزان قابل
توجهی کاهش داد.
ترام��پ تاکی��د کرده بود :ش��رایط
اکنون به گونهای است که میتوان خرید
نفت و محصوالت نفتی از ایران توس��ط
موسس��ات مالی خارجی یا از طریق آنها
را به شکل قابل توجهی کاهش داد.
ای��ن موضع ترام��پ در حالی اتخاذ

شده است که بر اساس توافق هسته ای،
آمریکا نباید مانع از بهبود و عادیسازی
رواب��ط اقتصادی و ص��ادرات نفت ایران
شود.
ایران اکن��ون ح��دود  2.5میلیون
بش��که نفت و میعانات ص��ادر می کند
ک��ه بی��ش از  60درصد آن ب��ه مقصد
کشورهای آسیایی و حدود  40درصد به

کشورهای اروپایی بارگیری می شود.
صادرات نفت ایران به روزانه حدود
ی��ک میلی��ون بش��که در روز مح��دود
ش��ده بود که ب��ا اجرای برج��ام و رفع
تحری��م ه��ا به س��رعت رو ب��ه افزایش
گذاشت.
ایران در فاصله کوتاهی پس از رفع
تحریم ها توانس��ت سهم سابق خود در

اوپک و بازارهای جهانی نفت را باز پس
بگیرد؛ شرکت هایی که در زمان تحریم
قادر به خرید نفت ایران نبودند ،پس از
اجرای برج��ام اقدام به خرید نفت ایران
کردند که از جمله آنها می توان به توتال
(فرانسه) ،ش��ل (انگلیس-هلند) ،سپسا
(اس��پانیا) ،س��اراس (ایتالیا) و هلنیک
(یونان) اشاره کرد.

ف های ایران برای مشتریان نفت آسیایی
تخفی 
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،تخفیفها ب��رای حفظ
خریداران کنونی نفت ایران داده ش��ده که پیش از این
نیز از توافقات دولت��ی در زمان تحریمها علیه صادرات
نفت ایران در فاصله س��ال  ۲۰۱۲ت��ا  ۲۰۱۴برخوردار
بودند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،شرکت ملی نفت
ایران در چند هفته گذش��ته محمولههای تکی از گرید
سبک تا گرید س��نگین را به خریداران قراردادی خود
در آس��یا عرضه کرده در حالی که قیمتهای دس��امبر
را به پایینترین میزان چند سال اخیر نسبت به قیمت
گریدهای عربستان سعودی کاهش داده است.
ش��رکت ملی نف��ت ای��ران در این ب��اره حاضر به
اظهارنظر نشد.
دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا ،حاضر نش��ده
پایبندی ایران به برجام را تایید کند و به کنگره آمریکا
تا اواس��ط دس��امبر فرصت داده تا درب��اره وضع مجدد
تحریمهایی که تحت برجام برداشته شده بودند تصمیم
بگیرد.
به گفته تیالک دوش��ی ،مش��اور در شرکت "میوز

ان��د استانس��یل" در س��نگاپور ،ایران در براب��ر تهدید
تحریمه��ای کنگره آمریکا تالش میکند بازارهای خود
را از طریق تخفیفه��ا و تغییرات در هزینه حمل نفت
خود تحکیم کند.
ش��رکت ملی نفت ای��ران در ابت��دا قیمت فروش
رس��می گرید "ایران ه��وی" در برابر گرید عرب مدیوم
عربستان سعودی را برای اکتبر کاهش داد و این قیمت
را برای دس��امبر دوباره کاهش داد .به این ترتیب طبق
آمار تامسون رویترز ایکون"،ایران هوی" برای د سامبر
باالترین اخت�لاف قیمت یک دهه گذش��ته را در برابر
عرب مدیوم پیدا کرده است .کاهش قیمت ،نفت سبک
ایران را دارای کمترین نرخ پریمیوم دو س��ال اخیر در
برابر عرب الیت عربستان ساخته است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،تخفیفها ب��رای حفظ
خریداران کنونی نفت ایران داده ش��ده که پیش از این
نیز از توافقات دولت��ی در زمان تحریمها علیه صادرات
نفت ایران در فاصله س��ال  ۲۰۱۲ت��ا  ۲۰۱۴برخوردار
بودند.
خری��داران ژاپنی و هن��دی با افزای��ش واردات به

کاه��ش قیمت نفت ای��ران برای اکتبر واکنش نش��ان
دادن��د و انتظ��ار میرود ب��ا قیمته��ای رقابتی ،حجم
واردات آنها باال بمانند .پیش��نهاد ایران برای دس��امبر
چند هفته پیش از نشست رسمی تولیدکنندگان اوپک
و تولیدکنندگان خارج از این س��ازمان در  ۳۰نوامبر به
منظ��ور تصمیمگیری درباره تمدید توافق کاهش تولید
و حمایت از قیمتها صورت میگیرد.
همچنی��ن ای��ران در حالی قیمته��ای نفت خود
را کاه��ش داده که صادرات نفت بصره از س��وی عراق
افزایش یافت��ه و عرضه قطر در ژانوی��ه افزایش خواهد
یاف��ت .به گفت��ه مدیر نفت خ��ام و محصوالت پاالیش
شده در شرکت مشاوره ریسورس اکونومیست ،این امر
گریدهای ایرانی را تحت فشار قرار میدهد.
با اینهمه معاملهگران و تحلیلگران انتظار ندارند که
جنگ برای س��هم بازار که پیش از توافق کاهش تولید
 ۲۰۱۶اوپک برپا ش��ده بود تکرار شود و ایران تولیدش
را در ح��دود  ۳.۸میلی��ون بش��که در روز و صادراتش
را در  ۲.۴ت��ا  ۲.۶میلی��ون بش��که در روز حفظ خواهد
کرد.

مقایسه وضعیت ایران با قطر در الیه های نفتی
پارس جنوبی

قفل تولی��د از الیههای نفتی پارس
جنوبی چندی پیش شکس��ته ش��د اما
س��ر راه امضای قرارداد برای توسعه این
الیه ها با شرکتهای خارجی همچنان
س��دهایی وج��ود دارد و درحالی که به
نظر می رسید مذاکره با "مرسک" برای
توس��عه الیه های نفت��ی در مرحله آخر
قرار دارد ،خرید شاخه نفتی این شرکت
توس��ط توتال فرانس��ه آغوش الیههای
نفت��ی را به روی ش��رکتهای دیگر باز
کرد.
به گزارش ایس��نا ،الی��ه های نفتی
پارس جنوبی که در فاصله تقریبی ۱۰۰
کیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس
در مج��اورت مرز مش��ترک آبی ایران و
قطر قرار دارد یکی از منابع نفتی چشم
انتظار توس��عه ایران است .طرح توسعه
الیههای نفتی پارس جنوبی اوایل سال
ج��اری به بهرهب��رداری رس��ید و تولید
آزمایش��ی از این میدان مشترک اواخر
اسفند سال  ۱۳۹۵آغاز شده و طرح آن
با ظرفیت تولید  ۳۵هزار بشکه نفت در
روز به بهرهبرداری رسید.
ق��رارداد خدماتی بی��ع متقابل این
طرح در سال  ۱۳۸۳با شرکت پتروایران
امضا ش��د .این طرح به عن��وان یکی از
طرحه��ای زیرمجموع��ه ش��رکت نفت
و گاز پ��ارس مطابق برنام��ه زمانبندی
اولی��ه ق��رار بود در ط��ول  ١٩م��اه به
بهره برداری برس��د که به دالیل متعدد،
زم��ان اجرای پروژه به تعویق افتاد .پس
از جدا ش��دن طرح از شرکت نفت و گاز
پارس ،س��ازمان مستقل این طرح با نام
اختصاری  SPOLاز ابتدای سال ۱۳۹۳
با معرف��ی مجری ،زیر نظ��ر مدیرعامل

ش��رکت ملی نفت ایران فعالیت خود را
شروع کرد.
درحال��ی که تولید قط��ر طی چند
س��ال اخیر بالغ بر  ٣٠٠هزار بشکه در
روز بوده اس��ت ایران هنوز در مرحلهی
پایل��وت ق��رار دارد ،ام��ا اتف��اق خوبی
که افتاده این اس��ت که قف��ل تولید از
الیهه��ای نفتی پارس جنوبی شکس��ته
ش��ده و چش��م ان��داز بس��یار مثبتی از
بهره برداری تا س��قف  ١٥٠هزار بشکه
از الی��ه در حال تولی��د (داریان باالیی)
به دست آمده اس��ت .طرف همسایه از
 ٦الی��ه در عمق های متناظر برداش��ت
میکن��د و ای��ن پتانس��یل در س��مت
ای��ران وج��ود دارد ک��ه فق��ط از الیه
داریان باالی��ی برای مدت قابل توجهی،
تولی��د روزانه  ١٥٠هزار بش��که حاصل
شود.
درحال حاضر امکان برداش��ت ٣٥
هزار بشکه از مخزن نفتی پارس جنوبی
وجود دارد اما با توجه به شرایط مخزن
ترجیح داده می ش��ود می��زان تولید در
م��رز  ٢٥هزار بش��که ثابت نگه داش��ته
ش��ود .در ماه های اخیر میزان تولید به
دلیل برخی آزمایشات به  ٢٨هزار بشکه
رس��ید اما مجددا جه��ت رعایت تولید
حداکثری صیانتی به مرز  ٢٥هزار بشکه
باز گشت.
میزان تولید از مخ��زن نفتی پارس
جنوب��ی حداقل ت��ا پایان س��ال جاری
حدود  ٢٥هزار بشکه در روز باقی خواهد
ماند .دلیل اصلی این که از الیههای نفتی
پارس جنوبی  ٣٥هزار بشکه نفت تولید
نمیشود این است که چنانچه به میزان
 ٣٥هزار بش��که از این الیهها نفت تولید

ش��ود ،بیش از  ٢٠میلی��ون فوت مکعب
گاز در روز فلر میش��ود ،موضوعی که در
محاس��بات اوایل دهه ( ٨٠موعد تنظیم
برنام��ه توس��عه مرحله اول ف��از یک ،به
دلیل ع��دم ش��ناخت صحی��ح و دقیق
ساختار و رفتار مخزن ،لحاظ نشده بود)
به همین دلیل هم اکنون سعی میشود
میزان تولید از این الیهها  ٢٥هزار بشکه
در روز ثاب��ت بماند.البت��ه ممکن اس��ت
سقف برداش��ت از الیههای نفتی پارس
ن س��ال جاری،
جنوب��ی از ابت��دای بهم 
ب��ر اس��اس ش��رایط تولی��دی چاهها و
خروج��ی مدلهای مخزن��ی منطبق بر
تطبیق تاریخچه تعیی��ن و اعالم خواهد
شد.
آخرین می�زان تولید تجمعی از
الیه های نفتی پارس جنوبی
آنچه در حال حاضر ،همزمان با تهیه
و تنظیم برنامه جامع و یکپارچه توسعه
مخزن چند الیه نفتی پارس جنوبی (که
در اولویت برنامه های شرکت ملی نفت
ای��ران قرار گرفته اس��ت) ،عملیات حفر
س��ه حلقه چاه تزریقی بر روی س��کوی
فعل��ی در حال به��ره ب��رداری (مرحله
دوم ف��از یک) به منظور تزریق  ٣٠هزار
بش��که آب فرآورش شده دریا به کمک
 FPSOبه درون ناحیه مخزنی در حال
تخلیه جهت تثبیت فش��ار و ممانعت از
کاهش ش��دید تولید در نیمه دوم سال
آتی شمس��ی در صدر برنامه های طرح
توسعه الیههای نفتی پارس جنوبی قرار
دارد.
آخرین عملیات بارگیری و صادرات
محموله الیههای نفتی پارس جنوبی به
مقاص��د بینالمللی هفت��ه پیش صورت

گرفت .به طور کلی طی هشت مرحله از
آغاز س��ال جاری ،حدود چهار میلیون و
 ۲۶۰هزار بشکه نفت خام با مشخصات
م��ورد نظر به مقاصد بی��ن المللی صادر
ش��ده اس��ت .هر  ۲۰تا  ۲۵روز یک بار،
در س��قف  ۵۵۰ه��زار بش��که نفت خام
از الیهه��ای نفتی پ��ارس جنوبی صادر
میش��ود .آخرین می��زان تولید تجمعی
نف��ت خام ت��ا تاری��خ  ۲۳آبان م��اه از
الی��ه های نفت��ی پارس جنوب��ی چهار
میلیون و  ٥٠٠هزار بشکه بود.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،درحالی
که ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت
دانمارکی مرس��ک در فاصله یک قدمی
امض��ای تفاهمنامه برای اج��رای طرح
توسعه الیههای نفتی پارسجنوبی قرار
داشتند ،خرید سهام بخش نفتی شرکت
دانمارکی مرس��ک ازسوی توتال فرانسه
باعث بروز نگرانی در طرف ایرانی ش��د
و در حال��ی ک��ه مذاکره ب��رای اجرای
این طرح با مرس��ک ادامه دارد ایران از
ش��رکت ه��ای بی��ن المللی دیگ��ر نیز
برای مش��ارکت در اجرای طرح توسعه
الی��ه های نفتی پ��ارس جنوبی دعوت
کرده است.
اواخر اس��فند سال گذشته بود که
غالمرض��ا منوچهری ،معاون توس��عه و
مهندس��ی ش��رکت ملی نفت ای��ران از
ارائه پیشنهاد از سوی شرکت دانمارکی
مرس��ک درباره توس��عه الیههای نفتی
پ��ارس جنوب��ی خب��ر داد و در اواخ��ر
فروردین س��ال جاری نی��ز علی کاردر،
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم
کرد این شرکت مطالعه فنی خود را ارائه
کرده است.

میز خبر
اظهارات «زنگنه» درباره مهار آتش چاه
نفتی رگ سفید

سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت :نظر وزیر نفت این است که
مهار آتش چاه نفتی رگ س��فید اصل اس��ت اما نباید تلفات انسانی داشته و
سالمت افراد به خطر افتد.
به گزارش ایس��نا ،اسداهلل قرهخانی درباره آخرین وضعیت مهار آتش در
چاه نفتی رگ س��فید اظهار کرد :روز گذش��ته وزیر نفت در مورد مهار آتش
چاه رگ سفید بیان کرد که گرچه خاموش کردن آتش درون چاه اصل است
اما برای ما حفظ جان افراد مهمتر است.
وی تصریح کرد :براساس اظهارات وزیر ،بنا نیست چاه را خاموش کنیم
از طرف دیگر تلفات انس��انی هم داش��ته باش��یم .بنابراین تاکید داشتند که
بسیار با تأنی کارها پیش برود و عجلهای نباشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان بیان کرد :در واقع ،نظرشان
این بود که اگر چند روز مهار آتش به تاخیر افتاد منعی ندارد زیرا س�لامت
افرادی که در آن محل مشغول فعالیت هستند ،مهم تر است.
عملیات مهار فوران چاه  ۱۴۷میدان رگ سفید آغاز شد
در همین رابطه ،معاون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت گفت :برای مهار و
کش��تن چاه از عمق ،حفر  ۲حلقه چاه انحرافی پیشبینی ش��ده و به همین
منظور دس��تگاه حفاری  ۹۴فتح نیز برپا شده و این دکل حفر چاه دوم را از
زوایه دیگر برای کنترل فوران به زودی آغاز میکند.
محسن پاکنژاد معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید
از پیش��رفت عملی��ات مهار و کنترل فوران چاه  147رگ س��فید منطبق با
برنام��ه و جدول زمانبندی خبر داد و گفت :با ایجاد زیرس��اختهای الزم و
برپای��ی دکل حفاری  93فتح گام اصلی به منظور انجام عملیات مهار فوران
چاه  147رگ سفید از عمق آغاز شد.
ب��ه گفت��ه این مق��ام مس��ئول در نتیج��ه ت�لاش و هماهنگ��ی میان
کارشناس��ان و تیمهای عملیاتی و پش��تیبانی ش��رکت ه��ای ملی مناطق
نفتخیز جنوب و ملی حفاری تمامی اقدامات بر اس��اس برنامه در حال اجرا
است.
پاکنژاد ادامه داد :برای مهار و کش��تن چاه از عمق ،حفر دو حلقه چاه
انحرافی پیشبینی شده و به همین منظور دستگاه حفاری  94فتح نیز روی
لوکیشن  Aبرپا شده و این دکل حفر چاه دوم را از زوایه دیگر برای کنترل
فوران به زودی آغاز میکند.
مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت ایران در ام��ور تولید ب��ا بیان
اینک��ه تمام کاره��ای اجرایی کنترل فوران چاه بر مح��ور برنامه ریزی های
تخصصی و مهندس��ی اس��ت ،گفت :گروههای مهندس��ی از هر دو ش��رکت
در خص��وص نح��وه برپایی دکل ،روش حفاری ،وزن س��یال ،زوایای حفاری
جه��ت دار و رفت��ار مخزن در جلس��ات متعدد جوانب کار را م��ورد ارزیابی
ق��رار دادهاند ت��ا در کمترین زمان ممک��ن این عملیات ب��ه نتیجه مطلوب
برسد.
وی ب��ه پیچیدگ��ی عملیات مهار و س��ختی کار در درون آتش توس��ط
مهارگران صنعت نفت اشاره کرد و گفت :فشار بیش از حد نفت و گاز ،دمای
باالی آتش ،ذوب ش��دن تجهیزات و قطعات و در هم پیچیده ش��دن آنها در
دهانه چاه ،پاکس��ازی کان��ون آتش را از ضایعات دکل حفاری با مش��کالت
عدیدهای مواجه ساخته است.

ایران بیش از  ۵میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه
صادر کرد

ایران در نیمه نخس��ت امس��ال در مجموع پنج میلیارد و  ۴۰۰میلیون
مترمکعب گاز از مرز بازرگان به ترکیه صادر کرد.
س��عید توکلی ،مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز به ش��انا گف��ت :ایران به
ط��ور میانگین روزانه حدود  ۳۰میلیون مت��ر مکعب گاز به ترکیه گاز صادر
میکند.
وی اف��زود :ق��رارداد ما با ترکیه س��االنه اس��ت که بر اس��اس آن حجم
مش��خصی را باید در طول یکس��ال به ترکیه تحویل دهیم ،بر این اس��اس
زمانی که مصرف داخلی زیاد میش��ود مانند زمان اوج مصرف در زمس��تان،
حجم صادرات به ترکیه را کاهش میدهیم و از این بخش قرارداد اس��تفاده
میکنیم.
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز تصریح ک��رد :حجم صادرات به ترکیه در
طول سال  ،۹۵هشت میلیارد مترمکعب و در نیمه نخست امسال در مجموع
پنج میلیارد و  ۴۰۰میلیون مترمکعب بوده است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی از زمانی که صادرات گاز ایران به روسیه
متوقف شد ،ترکیه به عنوان نخستین بازار هدف صادراتی گاز در نظر گرفته
ش��د ،بنابراین این کش��ور قدیمیترین حوزه صادرات گاز برای کشورمان به
شمار میآید.
ص��ادرات گاز به ترکی��ه با ادامه خط لوله دوم سراس��ری انتقال گاز که
منبع اصلی تامین گاز پاالیش��گاه گازی فجر جم اس��ت ،انجام می ش��ود و
این خط لوله تا قزوین ادامه مییابد و از آنجا یک خط لوله به سمت استان
آذربایجان غربی منش��عب میشود و س��رانجام در مرز بازرگان این گاز را به
ترکیه صادر میکنیم.
مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز تصریح کرد :ش��بکه انتقال گاز ایران یک
ش��بکه انحصاری نیس��ت به عنوان مثال فقط یک خط لوله انحصاری برای
ص��ادرات گاز ب��ه ترکیه در نظر گرفته نمی ش��ود زیرا به س��بب پایداری و
انعط��اف عملیاتی که در کش��ور م��ا وجود دارد این قابلی��ت را داریم که هر
مسیری را از بخشهای مختلف تامین کنیم تا در مواقع بحرانی دچار مشکل
نشویم.
توکل��ی اظهار ک��رد :خ��ط صادراتی به ترکی��ه که از قزوین منش��عب
میش��ود و تا آذربایجان ادامه دارد  ۴۸اینچ اس��ت و از تبریز تا بازرگان نیز
قط��ر آن  ۴۰اینچ میش��ود که افزون ب��ر تامین بخش��ی از مصارف داخلی
آذربایج��ان در انته��ا گاز را تحوی��ل م��رز صادراتی می دهد؛ ایس��تگاههای
قزوی��ن ،خرمدره ،زنجان ،هش��ترود ،تبریز و مرند به وس��عت  ۶۹۶کیلومتر
روی ای��ن خ��ط ق��رار دارند ک��ه در مجموع خ��ط دوم آذربایج��ان نامیده
میشود.
طی یک اطالعیه؛

مهلت ثبتنام در آزمون استخدامی وزارت نفت
تمدید شد

مهل��ت ثبتن��ام در آزمون اس��تخدامی وزارت نفت تا س��اعت  ۲۴روز
چهارشنبه ،مورخ هشتم آذرماه امسال تمدید شد.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،ش��رکت مل��ی نفت ای��ران اع�لام کرد :ب��ه اطالع
داوطلب��ان ش��رکت در آزم��ون اس��تخدامی ش��رکت ه��ای تابع��ه وزارت
نف��ت میرس��اند که مهلت ثبت ن��ام در این آزمون یک هفته تمدید ش��ده
است.
ب��ر این اس��اس ،ب��ه منظور ایج��اد فرصت و مس��اعدت ب��ه داوطلبان
مناط��ق زلزلهزده غرب کش��ور ،زمان ثبت ن��ام آزمون اس��تخدامی وزارت
نفت تا س��اعت  ۲۴روز چهارشنبه مورخ هش��تم آذرماه امسال تمدید شده
است.

