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وزارت نیرو چه در سر دارد؟

ممنوعیت پرورش ماهی در سدهای آب شرب!

4انرژی

بی اعتنایی اوپک به ترامپ با کاهش شدیدتر تولید

از سوی  با عرضه کمتر  اوپک  نفت  تولید  داد  رویترز نشان  نظرسنجی 
عربستان سعودی و سایر صادرکنندگان خاورمیانه و همچنین افت بیشتر 

تولید ونزوئال، در فوریه به پایین ترین میزان در چهار سال گذشته رسید.
به گزارش ایسنا، کاهش ۳۰۰ هزار بشکه در روز تولید نفت اوپک در ماه میالدی 
گذشته با وجود انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صورت گرفته که دوشنبه 
گذشته در پیام توییتی از این گروه خواسته بود محدودیت عرضه را تسهیل کند و 

هشدار داده بود قیمت نفت گران شده است.
اوپک و متحدانش از اول ژانویه توافق کاهش تولید جدیدی را برای جلوگیری از 
اشباع عرضه و تثبیت بازار آغاز کردند. منابع اوپک می گویند این توافق با وجود فشار 
ترامپ پیش خواهد رفت. یک منبع اوپک در خصوص توئیت رئیس جمهور آمریکا 

گفت: ما به برنامه کاهش تولید پایبند هستیم.
طبق نظرسنجی رویترز، اوپک متشکل از ۱۴ کشور در فوریه ۳۰.۶۸ میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کرد که پایین ترین میزان تولید اوپک از سال ۲۰۱۵ به شمار 
می رود. تولید ۳۰.۹۸ میلیون بشکه در روز اوپک در ژانویه مورد بازنگری قرار نگرفت.
قیمت نفت تحت تأثیر تولید کمتر عربستان و محدودیت های ناخواسته تولید در 
سایر کشورهای اوپک و چشم اندازه عرضه کمتر از سوی ونزوئال که تحت تحریم های 
آمریکا قرار گرفته، از پایین ۵۰ دالر در دسامبر به ۶۶ دالر در هر بشکه صعود کرده 

است.
اوپک به همراه روسیه و سایر کشورهای غیر اوپک که به گروه اوپک پالس معروف 
هستند، در دسامبر برای کاهش عرضه به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز در نیمه 
اول سال ۲۰۱۹ توافق کردند که سهم اوپک از این کاهش تولید، ۸۰۰ هزار بشکه 

در روز است.
بر پایه نظرسنجی رویترز، از میان اعضای اوپک، ایران، لیبی و ونزوئال از مشارکت 
در کاهش تولید معاف شدند. یازده عضو اوپک در فوریه پایبندی ۱۰۱ درصدی به 

کاهش تولید را نشان دادند که باالتر از ۷۰ درصد در ژانویه بود.
در میان کشورهایی که از کاهش تولید معاف شدند، عرضه ونزوئال سقوط بیشتری 
کرد در حالی که ایران موفق شد با وجود اینکه تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، 

صادراتش را افزایش دهد.
جدیدترین توافق اوپک پالس تنها چند ماه پس از موافقت این گروه با تولید بیشتر 
نفت برای تسهیل محدودیت عرضه که از سال ۲۰۱۷ اجرا شده بود، صورت گرفت.

بزرگترین کاهش تولید در اوپک
طبق نظرسنجی رویترز، بزرگترین کاهش عرضه مربوط به عربستان سعودی بود 
که بزرگترین تولید کننده اوپک است و حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز نفت کمتری 

در ژانویه تولید کرد.
تولید عربستان سعودی در نوامبر با درخواست ترامپ برای تولید بیشتر نفت به 
منظور محدود کردن رشد قیمت ها و جبران از دست رفتن عرضه ایران، به رکورد 
۱۱ میلیون بشکه در روز صعود کرده بود. با این حال اوپک و عربستان سعودی با 
ریزش قیمت ها تحت تأثیر چشم انداز اشباع عرضه در سال ۲۰۱۹ روند تولید خود 

را تغییر دادند.
 PDVSAدومین کاهش بزرگ عرضه در ونزوئال روی داد که شرکت نفتی دولتی
در ژانویه تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت و صادراتش محدودیت شد. تولید در 
این کشور که زمانی جز سه تولیدکننده بزرگ اوپک بود به دلیل فروپاشی اقتصادی 

سالهاست که روند کاهشی داشته است.
نظرسنجی رویترز نشان داد که کویت و امارات متحده عربی نیز تحت توافق اوپک، 

کاهش تولید بیشتری داشتند.
اما عراق در پایبندی به کاهش تولید عملکرد ضعیف تری داشت. وزارت نفت عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد صادرات نفت این کشور در فوریه به ۳.۶۲۰ میلیون بشکه در 
روز بالغ شد که اندکی نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشت. عراق در ژانویه ۳.۶۴۹ 
میلیون بشکه در روز صادر کرده بود. صادرات از بنادر بصره در جنوب عراق در فوریه 
به ۳.۵۴ میلیون بشکه در روز رسید که کمتر از ۳.۵۵۶ میلیون بشکه در ژانویه بود. 
صادرات نفت از میادین کرکوک در شمال عراق به بندر سیهان ترکیه از ۷۵ هزار 
بشکه در ژانویه به ۶۳ هزار بشکه در روز در فوریه کاهش یافت. میانگین قیمت فروش 
نفت عراق در فوریه ۶۰.۸۳۴ دالر در هر بشکه بود. عراق مطابق با توافق کاهش تولید 
میان کشورهای اوپک و غیر اوپک، پایین حداکثر ظرفیت خود که حدود پنج میلیون 

بشکه در روز است، نفت تولید می کند.
تولید لیبی تغییر چندانی نداشت و ناآرامی در این کشور در یک ماه گذشته باعث 
متوقف شدن تولید میدان نفتی الشراره شده است. ایران موفق شد عرضه خود را 
اندکی افزایش دهد زیرا برخی از مشتریان با معافیت هایی که از تحریم های آمریکا 

دریافت کردند، خرید خود را افزایش دادند.
نیجریه تولید خود را کاهش داد اما تولید این کشور به دلیل آغاز فعالیت میدان 
اگینای توتال، فراتر از سهمیه تعیین شده توسط اوپک بود. این کشور اعالم کرده 
میدان اگینا میعانات تولید می کند در حالی که توافق کاهش تولید اوپک مربوط به 

نفت خام است.
تولید کنندگان آفریقای کوچک گابن و کنگو نیز بیش از سطح توافق شده نفت 

تولید کردند.
روسیه: تصمیم برای تمدید کاهش تولید اوپک پالس گرفته نشده است

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرد: کشورهای اوپک و غیر اوپک که 
در توافق کاهش تولید اوپک شرکت کرده اند هنوز درباره تمدید کاهش تولید پس 
از پایان مدت اجرای آن در نیمه اول سال ۲۰۱۹، تصمیمی نگرفته اند و به انجام 

بررسی های بیشتر نیاز دارند.
نواک در برابر این پرسش که آیا توافق ممکن است تمدید شود، گفت: هنوز هیچ 
پاسخی برای این پرسش وجود ندارد. نخست اینکه این یک تصمیم مشترک میان 

وزیران خواهد بود و در نشست باکو نمی تواند گرفته شود.
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیر اوپک به ریاست مشترک نواک و 

همتای سعودی اش، فالح، ۱۸ مارس در باکو دیدار خواهند کرد.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی هفته گذشته گفته بود احتمال تمدید 
توافق کاهش تولید در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ وجود دارد اما این گروه اطمینان حاصل 

خواهد کرد که محدودیت عرضه غیرضروری در بازار رخ ندهد.
نواک روز جمعه گفت: تنها دو ماه از اجرای توافق گذشته و هنوز خیلی زود است 

ضرورت تمدید آن ارزیابی شود.
وزیر انرژی روسیه روز جمعه با نمایندگان شرکت های انرژی روسیه دیدار کرد 
تا درباره توافق تولید نفت گفت وگو کند. روسیه متعهد شده است تولیدش را از 
سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۸ به میزان ۲۳۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد و در 
حال کاهش تدریجی تولید است و انتظار دارد تا آوریل به هدف کاهش تولید دست 

پیدا کند.

 پیشی گرفتن ایران در تولید گاز نسبت به قطراخبار

 ایران، برنده مسابقه تولید در بزرگ ترین میدان گازی جهان
پارس جنوبی از نمادهای توسعه صنعتی در دوران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی است که با شتاب گیری توسعه آن 
در دولت های یازدهم و دوازدهم و افزایش تولید، عالوه بر 
جبران عقب ماندگی های گذشته به پیشی گرفتن از قطر 

در برداشت از این میدان عظیم گازی منجر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از نگرانی ها و انتقادهای 
کارشناسان در سال های گذشته برداشت حداکثری قطر از میدان 
گازی مشترک پارس جنوبی و عقب ماندن ایران در این زمینه بود.
تا پیش از استقرار دولت یازدهم، سوال و مطالبه اصلی این بود 
که باید چه کرد تا عقب ماندگی تولید نسبت به قطر را جبران 
کنیم اما اکنون سوال این است که با توجه به تولید حداکثری و 
جلو زدن ایران از قطر، با این حجم عظیم تولید در پارس جنوبی 

چه باید کرد.
آیا باید گاز برداشت شده از پارس جنوبی را به مصرف داخلی 

برسانیم یا صادر کنیم؟
 رقابت قطر و ایران در تولید از پارس جنوبی

میدان گازی پارس جنوبی )یا گنبد شمالی در بخش قطری(، 
بزرگ ترین میدان گازی مستقل جهان است که با داشتن ۳۴.۲ 
تریلیون مترمکعب گاز استحصال پذیر، حدود ١٩درصد از کل 

ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است.
این میدان گازی در عمق بیش از سه هزار متری از بستر خلیج 
فارس و در محوطه ای به وسعت ٩ هزار و ٧٠٠ کیلومتر مربع 

واقع شده است.
حدود سه هزار و ٧٠٠ کیلومتر مربع از این میدان مشترک، در 
آب های سرزمینی ایران و حدود ۶ هزار کیلومتر مربع از آن در 

آب های قطر قرار دارد.
از جمله دغدغه های ایران در سال های گذشته، تولید حداکثری 
قطر از پارس جنوبی و از دست رفتن فرصت برداشت از این میدان 

مشترک توسط ایران بود.
با توجه به اینکه به دلیل شرایط فیزیکی، امکان مهاجرت گاز 
این میدان مشترک به کشور قطر وجود دارد، کارشناسان نسبت 
به لزوم توسعه هرچه سریع تر بخش ایرانی این میدان تاکید کرده 

بودند.
ایران توسعه فازهای پارس جنوبی را همزمان با قطر آغاز کرد و 
میزان تولید ۲ کشور از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۶ فاصله زیادی 
نداشت اما به تدریج قطری ها پیشی گرفتند؛ به طوری که این 
کشور در سال ۹۲ دو برابر ایران از پارس جنوبی گاز برداشت 

می کرد.
 فرصت سوزی دولت نهم و دهم در پارس جنوبی

در گذشته، طرح های توسعه فازهای این میدان در ایران طبق 
برنامه پیش نمی رفت و کاستی هایی دیده می شد که بیشتر در 

کمبود منابع مالی و سوءمدیریت ریشه داشت.
مهمترین اقدام دولت نهم و دهم به نام توسعه پارس جنوبی، 
کلنگ زنی همزمان چندین فاز پارس جنوبی بود که به فازهای 

۳۵ ماهه معروف است.

آن دوران بدون توجه به ظرفیت و توان داخلی و محدودیت 
فازهای  اجرای  کلنگ   ۸۹ سال  خرداد  در  بودجه،  های 
۱۳،۱۴،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳ و ۲۴ موسوم به فازهای ۳۵ ماهه به 

زمین زده شد.
اگرچه این تصمیم با هدف توسعه سریع فازهای پارس جنوبی 
صورت گرفت اما به علت غیر کاشناسی بودن به زیان ایران تمام 
شد و با پراکنده کردن منابع فنی و مالی، تاخیر طوالنی در تکمیل 

پروژه ها را رقم زد و کشورمان نسبت به قطر عقب افتاد.
در زمان امضای پر سروصدای قرارداد فازهای ۳۵ ماهه برخی 
کارشناسان صنعت نفت هشدار دادند راه اندازی این فازها اقدامی 
احساسی و شعاری است و با ظرفیت ها و واقعیت های صنعت 

نفت همخوانی ندارد.
طبق قرارداد باید در خرداد ماه سال ۹۲ تولید زودهنگام از این 
هشت فاز آغاز می شد اما این مساله در تاریخ اعالم شده محقق 

نشد.
نگاهی به وضعیت پیشرفت این فازها نشان می دهد این فازها 
در مهلت تعیین شده )خرداد ۹۲( فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت 

داشتند.
 اولویت بندی فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم

از نخستین اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم، ساماندهی 
دست  در  فازهای  بنابراین  بود.  جنوبی  پارس  توسعه  وضعیت 

ساخت پارس جنوبی اولویت بندی شد.
پس از استقرار دولت یازدهم وزیر نفت اعالم کرد تکمیل فازهای 
١٢، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨ میدان مشترک پارس جنوبی در اولویت 

قرار دارد.
بیژن زنگنه اعالم کرد: باید نخست تکلیف پروژه های قدیمی را 
روشن کنیم و مطمئن شویم به موقع می آیند و بعد روی فازهای 
٣٥ ماهه تمرکز کنیم. نمی گویم آنها را تعطیل کنیم اما اکنون 

تمرکز بر پنج فاز قدیمی پارس جنوبی است.
بدین ترتیب ابتدا فازهای ١٢، ١٥، ١٦، ١٧ و ١٨ که توسعه 
بیشتری داشتند تکمیل شدند تا اینکه تقریبا همه فازهای پارس 

جنوبی راه اندازی شد یا در مدار توسعه قرار گرفت.
تنها فازی که هنوز عملیات فیزیکی توسعه آن آغاز نشده، فاز 
۱۱ است که به علت مشکالت مربوط به تحریم در روند اجرای 
قرارداد مربوط به توسعه آن مشکالتی رخ داد اما با برنامه ریزی 
انجام شده، این فاز توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت های 

چینی و ایرانی توسعه می یابد.
جدیدترین فازهایی که اکنون در نوبت بهره برداری قرار دارد، 
فازهای ۱۳، ۲۲ و ۲۴ است و رییس جمهوری در روزهای آتی به 

طور رسمی این فازها را افتتاح می کند.
 پیشی گرفتن ایران در تولید گاز نسبت به قطر

با اقدام دولت یازدهم و بهره برداری از طرح های جدید، برداشت 

گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی پس از ۱۲ سال و در 
پایان سال ۱۳۹۵ با قطر برابر شد.

اما این پایان کار نبود و با راه اندازی فازهای جدید، میزان تولید 
گاز از پارس جنوبی همچنان افزایش یافت تا اینکه ایران توانست 
از قطر پیشی بگیرد و بدین ترتیب بخشی از عقب ماندگی سال 

های گذشته را جبران کند.
تولید گاز از ١٠ فاز نخست پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ 
نزدیک به ۲۸۵ میلیون مترمکعب بود اما اکنون میزان تولید از 
روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته که عالوه بر رفع نیاز 
داخل، باعث پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان 

نیز شده است.
 سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد دالری برای توسعه پارس 

جنوبی
پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین مرکز صنعتی کشور به شمار 
می رود که تاکنون ۸۰ میلیارد دالر برای توسعه فازهای مختلف 

آن در بخش دریا و خشکی سرمایه گذاری شده است.
با وجود این سرمایه گذاری هنگفت، میزان درآمد آن برای 
کشور بسیار باالتر از هزینه های صرف شده است؛ به طوری که با 
احتساب قیمت های کنونی نفت و گاز، از زمان راه اندازی در اوایل 
دهه هشتاد تاکنون حدود ۲۵۰ میلیارد دالر درآمد از این میدان 

کسب شده است.

افزایش ۳۰ درصدی بارش در ۵ ماه گذشته
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از افزایش ۳۰ درصدی بارش در کشور طی پنج ماه گذشته، نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد. صادق ضیائیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در ماه گذشته در کل کشور ۵۰.۸ 
میلی متر بارش صورت گرفته است، گفت: بارش بلندمدت کشور بهمن ماه ۳۶.۷ میلی متر بود بنابراین بارندگی های بهمن ماه ۹۷ نسبت به میانگین بلندمدت ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است همچنین با توجه به بارش ۲۲ میلی متری کشور در بهمن 

ماه سال گذشته، در مقایسه با سال قبل، ۱۲۸.۵درصد افزایش بارش داشتیم. یکشنبه / ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ / شماره ۳۶۶

براساس پیش بینی ها برای تابستان سال آینده، ۸۰۰۰ مگاوات کمبود عملی 
برق خواهیم داشت که ۵۲۲۳ مگاوات آن توسط نیروگاه های حرارتی و 
مابقی توسط نیروگاه های برق آبی تجدیدپذیر و هم چنین مدیریت مصرف 
تأمین می شود که برای این مهم نیز گویا وزارت نیرو تدابیری را درنظر گرفته 

است.
به گزارش ایسنا، یکی از اقداماتی که وزارت نیرو در دستور کار خود قرار داده، 
مدیریت پیک بار سال آینده در نظر گرفته شده به گونه ای است که باید رکورد تولید 
۴۷ هزار مگاوات در روز در پیک سال ۱۳۹۷ در تابستان جاری حفظ شود و حداقل 
به ۵۱ هزار مگاوات در روز برسد و پیش بینی می شود که با این روند تابستان ۹۸ 

بدون خاموشی سپری شود. 
به گفته مسؤوالن، با مدیریت مصرف برق در تابستان گذشته، ۲۰۰۰ مگاوات 
صرفه جویی صورت گرفته و با توجه به این که ۱۰ درصد نیروگاه های کشور دارای 
بیش از ۴۰ سال عمر هستند، تصمیم گرفته شده با مدیریت مصرف، پیک برق سال 
آینده بدون مشکل سپری شود. در این بین نیز همایون حائری - معاون وزیر نیرو - 
چندی پیش اظهار امیدواری کرد که وزارت نیرو به تعهدات و برنامه های پیش بینی 

شده پیک ۱۳۹۸ دست یابد.
به گفته وی، برای تابستان آینده دو برنامه مهم پیش بینی شده که شامل آمادگی 
کامل واحدها و افزایش راندمان نیروگاه ها به ۳۸.۵ درصد است؛ هم چنین برای 
فرکانس بهتر شبکه اقداماتی انجام خواهد شد که تابستانی بدون خاموشی را سپری 

کنیم.
عالوه بر این نیز توانیر با هدف مدیریت مصرف برق، طرحی با عنوان خرید تابستانه 
برق در برنامه دارد که از ظرفیت نیروگاه های موجود صنایع و مولدین خود تأمین 
ادارات، سازمان ها، ارگان ها، بیمارستان ها و… استفاده و برق تولیدی این نیروگاه ها با 

را قیمت های جذاب خریداری کند.
در مجموع، ساالنه باید پنج درصد میزان تولید برق افزایش یابد و برای گذر از اوج 
مصرف سال آینده نیازمند افزایش ۳۰۰۰ مگاوات تولید شبکه برق هستیم که قرار 
شده قسمت عمده این افزایش تولید در بخش بخار نیروگاه های موجود سراسر کشور 
صورت بگیرد. هم چنین در بخش انتقال و فوق توزیع تدابیر الزم برای افزایش ظرفیت 
تولید برق در نظر گرفته شده، به طوری که طرح های ویژه عبور از اوج مصرف تدوین 
شده که بتوان نقص ها و مشکالت موجود در شبکه انتقال و فوق توزیع را برطرف کرد.

اجرای طرح پرورش  ماهی در مخازن سدها به ویژه سدهای با هدف تأمین 
شرب به لحاظ تأثیر منفی بر شرایط کیفی تابع ضوابط خاص بوده و تاکنون 
هیچ مجوزی به هیچ کدام از سدهای تأمین کننده آب شرب در ایران از 

سوی وزارت نیرو اعطا نشده است.
به گزارش ایسنا، وزارت نیرو با اجرای طرح پرورش ماهی در سدهای شرب مخالف 
بوده و در این رابطه مجوزی صادر نکرده است؛ ایجاد آلودگی توسط ماهی ها و مغذی 
شدن مخزن سد بر اثر مواد خوراکی و در نتیجه افت کیفیت آب، عمده ترین دالیل 
عدم اعطای مجوز وزارت نیرو به این طرح هاست. در این باره چندی پیش بود که تقی 
عبادی - مدیرکل دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو - با اشاره به 
تغییر شرایط کیفی آب سدها بر اثر اجرای طرح پرورش ماهی در قفس گفته بود: 
پسماندهای غذایی و فضوالت ایجاد شده توسط ماهی ها می تواند منجر به افزایش 
توده های جلبکی، کاهش اکسیژن آب و ایجاد شرایط بی هوازی در مخزن و در نتیجه 

افت کیفیت آب و ایجاد بو و طعم در آن شود که مستلزم هزینه های چند برابری 
جهت بهبود کیفیت به ویژه برای مصارف شرب است. به گفته او در شرایط کاهش 
ورودی به سدها و به دلیل نوسانات تراز آب در مخازن، ناچار به آبگیری از رقوم های 
پایین تر هستیم، بنابراین با مشکل بی هوازی شدن آب به ویژه در الیه های پایین 
مواجه می شویم. مدیرکل دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو با بیان 
این که آئین نامه آبزی پروری در مخازن سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف 
غیرشرب با همکاری وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سازمان شیالت ایران تنظیم 
و ابالغ شده است، گفت: هرگونه فعالیت آبزی پروری در مخازن با هدف غیرشرب باید 

بر اساس مطالعات و فرایندهای تعریف شده در آئین نامه مذکور صورت گیرد.
بر این اساس و به گفته مسؤوالن تا زمانی که نتایج بررسی ها مطابق آئین نامه 
مذکور، اجرای اینگونه طرح ها را تأیید نکرده است، اقدام اجرایی در این زمینه به صالح 

نبوده و توصیه نمی شود.

برنامه تامین خوراک پایدار پاالیشگاه های گازی فجر جم، 
سرخون و فراشبند تشریح شد.

به گزارش ایسنا، حمید ایزدی - مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی - از اجرای پنج طرح ارزیابی و تولید 
زودهنگام جهت تأمین خوراک پایدار پاالیشگاه فجر جم خبر 
داد و افزود: طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان خارتنگ 
با سرمایه گذاری ۱۰۳ میلیون دالری در برنامه قرار دارد. در این 
راستا، سه حلقه چاه تولیدی حفاری یا تکمیل و روزانه پنج میلیون 
متر مکعب گاز برداشت خواهد شد. در برنامه بلندمدت نیز تولید 

روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز در دستور کار قرار دارد.
از میدان گردان  تولید زودهنگام  ارزیابی و  وی، درباره طرح 

تصریح کرد: این طرح با هدف تولید روزانه دو میلیون متر مکعب 
گاز و برنامه بلندمدت برداشت روزانه هشت میلیون متر مکعب گاز 

و با سرمایه ۴۱ میلیون دالر هدف گذاری شده است.
بنا بر اعالم روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
ایزدی از اختصاص یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دالر برای توسعه 
میادین گازی دی، سفیدزاخور، هالیگان و سفیدباغون خبر داد 
و افزود: در این طرح حفاری ۲۷ حلقه چاه در نظر گرفته شده 
است و با نصب تسهیالت فرآیندی سطح االرضی روزانه بیش از 

۳۲ میلیون متر مکعب گاز برداشت خواهد شد.
وی در ادامه درباره طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز کنگان 
نیز گفت: این طرح با سرمایه گذاری ۴۸۰ میلیون دالری و تضمین 

تولید ۱۰ ساله به میزان روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در 
دستور کار توسعه قرار دارد. طی این طرح، گاز میدان کنگان از ۲۰ 

به ۹۰ بار فشارافزایی می شود.
تقویت  ایستگاه  آرایی  باز  پروژه  هم چنین  داد:  ادامه  ایزدی 
فشار میدان نار نیز سرمایه ای بالغ بر ۲۱ میلیون دالر را به خود 
اختصاص خواهد داد که تولید ۱۸ میلیون مترمکعب در روز و طی 
مدت ۱۰ سال را به ارمغان خواهد داشت. گاز میدان نار با اجرای 

این پروژه از ۲۰ به ۸۲ بار فشارافزایی خواهد شد.
زاگرس جنوبی  و گاز  نفت  برداری  بهره  مدیر عامل شرکت 
هم چنین از تأمین خوراک پایدار پاالیشگاه های سرخون و فراشبند 
در استان های هرمزگان و فارس خبر داد و افزود: تأمین خوراک 

پاالیشگاه گاز سرخون شامل طرح بازآرایی پاالیشگاه و احداث 
بازآرایی  در طرح  که  است  گاز سرخون  فشار  تقویت  ایستگاه 
تأسیسات پاالیشگاه، امکان دریافت شش میلیون مترمکعب گاز از 
میدان سرخون فراهم می شود. هم چنین با احداث ایستگاه تقویت 
فشار گاز روزانه شش میلیون متر مکعب گاز به مدت هفت سال 

تأمین خواهد شد. این طرح در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.
وی درباره فاز دوم پاالیشگاه فراشبند تصریح کرد: در فاز دوم 
پاالیشگاه فراشبند، طرح توسعه میدان گازی آغار شامل تأسیسات 
باالدستی و پایین دستی تعریف شده است که در این طرح با 
سرمایه گذاری یک میلیارد و ۷۳ میلیون دالر، تولید گاز از میدان 

آغار به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.

جزئیات تامین خوراک پایدار سه پاالیشگاه


