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روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی :پیرو اخبار منتشره در خصوص
بــازار روغن نباتی کشــور و بعضــاً اعالم نیاز کارخانجــات به روغن خام
برای تولید بیشتر ذکر برخی از نکات ضروری است.
میانگیــن تولید و توزیع روغن نباتی کشــور طی چهار ســال گذشــته
ســاالنه قریب به یک میلیون و  700هزار تن و میزان روغن خام تأمین
شــده بــرای کارخانجــات از ابتــدای ســال جــاری تاکنون قریــب به یک
میلیــون و 600هــزار تــن بوده اســت که این امر نشــان میدهــد روغن
خوراکی بدون محدودیت عرضه میشود.
همچنیــن از ابتدای ســال  1399روغن خام مورد نیــاز کارخانههای
روغن نباتی برای توزیع در شبکههای خانوار و صنف و صنعت از چهار
محل واردات بخش خصوصی ،استحصالی دانه وارداتی ،استحصالی
دانــه داخلــی و ذخایر راهبــردی تأمین شــده که با احتســاب موجودی
اول دوره میــزان هــزار و  600هزار تن روغن خــام مورد نیاز تولید روغن
نباتی کارخانجات تأمین شده اســت و در حال حاضر روغن موجود در
مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط
مطلوبی قرار دارد.
در ایــن میــان باید تأکید کرد که مشــکل پیش آمده در بــازار روغن،
ناشــی از اطالعرســانی گســترده و متراکــم درخصوص آزادســازی نرخ
ارز کاالهای اساســی در کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی طی
بررســی بودجه ســال  1400اســت که فشــار بسیار ســنگینی بر تقاضای
بخش صنف وصنعت و خانوار به بازار تحمیل و عمالً بازار را از حالت
تعادل خارج کرده است.
گفتنی اســت ،در آخرین جلســه تنظیم بازار کاالهای اساسی اعالم
شد ،دولت هیچ تصمیمی به منظور تغییر ارز کاالهای اساسی از جمله
روغن خام را ندارد لذا امید اســت با کاهش انتظــارات تورمی در آینده
نزدیک بازار روغن به آرامش برسد.

بنگاه

روغن خوراکی
بدون محدودیت عرضه میشود
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مجری طرح توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در گفتوگو با «ایران»:

صرفهجویی  ۶۰۰هزار یورویی
در پتروشیمی جم

با طراحی جدید تیپ برنرهای کورههای گازی ،پتروشــیمی جم ضمن
دســتیابی بــه دانــش فنــی طراحــی و ســاخت تیــپ برنرهــا ،موفق به
بهبود عملیات تعمیراتی و تولید شــد .اکبر بوالحسنی ،رئیس پژوهش
واحدهای فرآیندی و الفینی شــرکت پتروشــیمی جم گفت :با طراحی
جدیــد تیپ برنر کورههــای گازی ،ضمن کاهش چشــمگیر در تخریب
تیــپ برنرهــای جانبی و عایــق دیــواره کورههای گازی ،بهبود مناســبی
در برخــی پارامترهای فرایندی و تولید کورههای گازی پتروشــیمی جم
صورت پذیرفته و برآورد سود حاصل از این دستاورد رقمی بالغ بر 600
هزار یورو در ســال به ازای هر کوره گازی اســت .وی با اشــاره به اینکه از
تابســتان  94مطالعات اولیه روی شبیهســازی کوره و تغییر در طراحی
اولیه تیپ برنرهای واحد الفین آغاز شد ،گفت :پس از تغییر طراحیها
و نهایی شدن نتایج شبیهسازی ،با مشارکت سازندگان ایرانی ،ساخت
تیــپ برنرهــای جدیــد آغــاز و برای نخســتین بــار در پائیز ســال  97به
کارگیــری آنها در این واحد با هدف رفع گلوگاههای تولید و مشــکالت
فرآیندی و تعمیراتی انجام شد.
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آینده گازی ایران در خطر است

عطیــه لبــاف| پــارس جنوبــی ،بزرگتریــن
میــدان گازی ایــران کــه حــدود  70درصد
از گاز مصرفی کشــور را تأمیــن میکند ،در
آستانه افت فشــار و کاهش ظرفیت تولید
گاز اســت .اتفاقی که برخی از کارشناســان
آن را نتیجــه مســابقه میــان دو شــریک
مخزن مشــترک این میدان یعنــی ایران و
قطر ،بهرهبرداری غلط و توسعه نادرست
چاهها میداننــد و برخی هم میگویند که
ایــن مســأله در مورد یک مخزن مشــترک
کامــاً طبیعــی اســت و دیــر یــا زود رخ
میدهــد .اما حاال باید چکار کرد تا ســطح
تولیــد گاز این میدان مهــم که اهمیت آن
زمســتان امسال بیش از پیش نمایان شد،
حفــظ شــود؟ در حــال حاضــر  ۲۷بلــوک
گازی پــارس جنوبــی در مــدار تولیــد قــرار
دارد و دو بلــوک فاز  ۱۱نیز در حال توســعه
اســت .نزدیک به  700میلیون مترمکعب
در روز گاز طبیعــی از این میدان برداشــت
میشود که این میزان  70درصد تولید گاز
کشــور را تشــکیل میدهد .اما حاال محمد
مشکینفام ،مدیرعامل شرکت نفت و گاز
پــارس از ورود ایــن میدان به دوره ســخت
خبر میدهد.
مشــکینفام در گفتوگــو بــا «ایــران»
میگوید« :افت تدریجی ظرفیت تولید گاز
در میدان مشترک پارس جنوبی از  3سال
دیگر رقــم خواهد خورد .افــت تولیدی که
ساالنه حداکثر  5درصد و نزدیک به تولید
یک فاز پارس جنوبی تخمین زده میشود
و باید برای آن برنامهریزی کرد».
امــا افت تولید به انــدازه یک فاز پارس
جنوبــی رقــم بزرگــی اســت کــه اگــر برای
آن فکــری نشــود ،کشــور نه تنهــا از حضور
گســترده در بازارهــای جهانــی همچنــان
محــروم میماند بلکه بزودی با کمبود گاز
در داخل مواجه می شــود .یــک فاز پارس
جنوبی بین  26تــا  28میلیون مترمکعب
در روز گاز تــرش تولیــد میکند و رقم قابل
توجهــی اســت .بــرای درک اهمیــت آن،
این حجم از تولید گاز بعد از شیرینسازی

نزدیک به میزان مصرف گاز ســی ان جی
کشور میشود.
 ëëآغازمرحلهنگهداشتتولید
پارس جنوبی از 8ماه قبل
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که
بازوی اجرایی شــرکت ملی نفت ایران در
این میدان محسوب میشود ،از آغاز فاز دو
توســعه میدان پارس جنوبی یعنی همان
حفظ و نگهداشــت تولید فعلــی ،از  8ماه
قبــل خبر میدهــد و میگویــد« :این افت
فشــار و ظرفیــت تولیــد چیزی نیســت که
یــک دفعه اتفاق بیفتد و به مرور زمان رخ
خواهــد داد .اگرچه از ابتدا در فاز  12پارس
جنوبی شاهد این کمبود تولید بودهایم اما
مابقــی فازها وضعیت قابــل قبولی دارند
و بایــد بــرای جلوگیری از این افت فشــار و
تولیــد هرچــه زودتــر وارد عمل شــویم .به
این منظور  8ماه است که در حال کار روی
بخش مهندســی فاز  2توســعه هســتیم و
به این موضوع وارد شــدهایم .البته اجرای
آن از  3ســال دیگــر خواهد بــود ».به گفته
مشکین فام ،یک برنامه بلندمدت به این
منظور تنظیم شــده که در آن برای مقابله
بــا افــت فشــار و تولیــد برنامهریزی شــده
اســت .برای این مســأله مهندس مشــاور
گرفته شده تا با این افت تولید از مخزن که
از  3ســال دیگر به صــورت تدریجی اتفاق
میافتــد ،مقابله شــود .او میگویــد که اگر
به درستی اقدام نشــود و تولید امسال را با
تولید ســال  1405مقایســه کنید ،این افت
تولید خودش را نشان میدهد.
 ëëامسال بیش از برنامه تولید کردهایم
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با
تأکید بر تدریجی بودن این روند افت فشار
و تولید و اینکه افت فشــار عامل کمبود گاز
در زمســتان امســال نبوده ،اذعان میکند:
«برنامه مصوب امسال تولید  676میلیون
مترمکعــب در روز گاز از مخــزن پــارس
جنوبی بوده اما ما تا این لحظه روزانه 690
میلیــون مترمکعب تولیــد کردهایم که به
این ترتیب حــدود  15میلیون مترمکعب

بیــش از برنامــه مصــوب در حــال تولیــد
هســتیم .ایــن امــکان هــم وجــود دارد که
تولیــد را بــه  700میلیــون مترمکعــب در
روز برســانیم .بــه ایــن ترتیــب ربــط دادن
کمبــود گاز امســال بــه افــت فشــار مخزن
پارس جنوبی و کاهش تولید از این میدان
غیرمنطقی و غیراصولی است».
او همچنیــن از برنامهریــزی و انجــام
کارهــای مهندســی بــرای مقابلــه بــا افت
فشــار در فازهای پــارس جنوبــی میگوید
که به این منظــور در حال رایزنی و مذاکره
بــا یــک شــرکت ســازنده داخلــی بــرای
کمپرســورهای تقویت فشــار هســتند و به
زودی قراردادهــای مربوطــه نیــز منعقــد
میشود.
بــه گفتــه مشــکین فــام ،مطابــق بــا
برنامهریزیهــای انجــام شــده ،پایلــوت
اجــرای فــاز  2توســعه پــارس جنوبــی فاز
 19خواهــد بــود و ایــن کار قابــل تعمیــم
بــه ســایر فازهــا نیــز خواهــد بود .گــزارش
احــداث تأسیســات فشــارافزایی در هر دو
بخش فراســاحل و خشــکی نیز قرار است
کــه بــزودی نهاییشــود .مضاعــف کردن
خطــوط لولــه برای کاهــش افت فشــار در
طــول مســیر انتقــال گاز ،توســعه نواحــی
خــارج از محــدوده فعلــی میــدان پــارس
جنوبــی و حفــر چاههــای درونمیدانــی -
حفاری  ۶۰الی  ۷۰حلقه چاه جدید اطراف
ســکوهای دریایــی  -از دیگــرراهکارهــای
حفظ نگهداشــت تولید گاز اســت و به این
ترتیــب کار توســعه در  20ســال آینــده نیز
در میــدان مشــترک پــارس جنوبــی ادامه
خواهــد داشــت .کار ایــران در مقابل قطر،
شــریک خــود در ایــن میــدان ،ســخت تــر
اســت؛ چراکه ایــران از دانــش و تکنولوژی
و ســرمایه غولهای نفتی جهــان بی بهره
اســت و با تکیه بر توان داخل فرآیند فشار
افزایی از مخزن را دنبال میکند.
ëëفاز 11و تولید زودهنگام زمستان1400
افت فشار طبیعی مخزن و کاهش توان
در برداشت گاز از بستر ،به مرور و با تجمع

محصوالت جانبی مانند کاندانسیت طی
افزایــش برداشــت گاز رخ میدهد .ضمن
آنکه شیب میدان به سمت قطریهاست
و بخــش بزرگتر میــدان نیــز در مرزهای
آنهــا قــرار دارد .اما برای فــاز  11برنامه این
بــود کــه از همــان ابتــدا ســکویی در دریای
خلیــج فارس مســتقر شــود کــه مجهز به
تجهیزات فشار افزایی است.
در دوره برجــام قراردادی نیــز با توتال
فرانسه و سی ان پی سی چین و پتروپارس
ایــران منعقــد شــد اما بــا خــروج امریکا از
برجــام ایــن دو شــرکت نفتــی نیــز از کار
در فــاز  11خــودداری کردنــد .حاال توســعه
فــاز به واســطه شــرکت ایرانــی پتروپارس
دنبال میشــود اما همچنان فشــار افزایی
فــاز در بخــش فراســاحلی خواهــد بــود و
این میدان قرار اســت که زمستان  1400به
تولید زودهنگام گاز با فشار طبیعی مخزن
برسد.
حمیدرضا مسعودی ،مدیرعامل گروه
پتروپــارس درخصوص تولید زودهنگام از
بلوک  11و فشــارافزایی ایــن فاز به «ایران»
میگویــد« :بــرای تولیــد زودهنــگام از این
فــاز در زمســتان  ،1400تاکنــون  2هــزار و
 500متــر عملیات حفــاری انجام شــده و

پیشبینی میکنیــم که این اتفــاق بیفتد.
در بخــش  Bفــاز  11که در حــال حفاری در
آن هســتیم  12حلقه چاه باید زده شود .ما
بــا  5حلقه چاه در گام اول تولید را شــروع
میکنیــم ،حفاری را تمام و ســکو را نصب
میکنیــم و بــا یک اتصال به خــط لوله فاز
 12و اســتفاده از ظرفیــت فراورشــی فاز 12
و فازهــای دیگر منطقه «پــارس دو» تولید
را انجــام میدهیم .البته بــا چالش جدی
بیمــاری کووید  19کــه توان اجرایــی را هم
برای ما و هم برای سازندگان قطعات کند
میکنــد و بــدی آب و هوا در زمســتانهای
خلیج فارس مواجه هستیم اما امیدواریم
که برنامه تولید زودهنگام در زمستان سال
آتی محقق شود.
او در ادامه به مساله فشار افزایی فاز 11
میپردازد و میگوید« :فاز  11با فشار مخزن
کار خودش را شــروع میکند و در ادامه که
فشــار کاهش پیدا میکند از عملیات فشار
افزایــی بــرای حفظ فشــار تولید اســتفاده
خواهد شــد .به همین منظور ســکوی این
فاز متفاوت از ســایر فازهاســت .حجم کار
بیشتر است و مطالعات مهندسی دقیقتر
نیاز دارد .تا به حال تجربه نصب کمپرسور
روی پلتفورمهــای دریایــی وجود نداشــته

کــه قرارداد آی پی ســی این فــاز به همین
منظور منعقد شــد تا در مرحلــه دوم این
اتفاق فشار افزایی بیفتد».
او بــا اشــاره بــه امــکان بازگشــت توتال
و ســی ان پی ســی و یا ســی ان پی ســی به
تنهایی در قالب این قرارداد ،بیان میکند:
«تصمیم نهایــی با وزارت نفت اســت اما
این امکان در قالب قرارداد منعقد شــده،
وجــود دارد و مهمترین مســأله نیز تأمین
مالــی پــروژه اســت .البتــه مــا تمهیداتــی
را در نظــر گرفتــه ایــم و کار مطالعــات را
شــروع کردهایــم کــه خودمــان ایــن طرح
را بــه ســرانجام برســانیم و منتظــر کســی
نمیمانیم».
حاال به نظر میرســد که برای  20ســال
آینــده ،ایــران در پــارس جنوبــی دو محور
«توســعه و نگهداشــت ظرفیــت تولیــد
فعلــی» و در ســایر میادیــن نیــز موضوع
توســعه را دنبــال کنــد تــا کشــور بــا کمبود
مواجــه نشــود .گفته میشــود کــه ظرفیت
افزایــش برداشــت گاز از ســایر میادیــن به
میزان نزدیک به  ۴۲۸میلیون مترمکعب
در روز وجــود دارد و توســعه آنهــا به ایران
یک قــدرت در تأمین نیاز داخــل و رایزنی
برای صادرات میدهد.

