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| معاون وزیر نفــت در امور گاز گفت: 
بر اســاس مذاکرات انجام شــده میان تهران 
و مســقط، در کنار زیرســاخت های الزم برای 
صادرات گاز ایران به عمان در بخش دریا، اجرای 
بخش خشکی بر عهده ایران گذاشته شده است 
و ما آماده اجرای آن هستیم.حمیدرضا عراقی، 
درباره روند پیشرفت طرح صادرات گاز ایران به 
عمان گفت: اجرای این طرح همچنان در اختیار 
وزارت نفت اســت که باید در دو مرحله دریایی 
و خشکی اجرایی شود.وی افزود: بخش دریایی 
زیرســاخت های صادرات گاز ایــران به عمان 
هنوز پایان نیافته اســت، اما هــر زمان که این 
بخش نهایی شود، باید به سراغ بخش خشکی و 
زیرساخت های آن برویم.مدیرعامل شرکت ملی 
گاز اظهار کرد: اجرای بخش خشــکی بر عهده 
ایران گذاشته شده است و ما نیز برای این موضوع 
اعالم آمادگی کرده ایم.به گزارش کائنات و به نقل 
از شــانا، با توجه به رویکرد راهبردی جمهوری 
اســالمی ایران نسبت به کشــورهای همسایه 
و با توجه بــه تاکید رئیس جمهــوری ایران و 
پادشاه کشور عمان، یادداشت تفاهمی در زمینه 
صادرات گاز طبیعی میــان وزیران نفت ایران و 
عمان در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۲ به امضای 

۲ طرف رسید.بهمن ماه پارسال، با حضور بیژن 
زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، 
وزیر نفت و گاز عمان چارچــوب توافق ایران و 
عمان میان شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت 
عمان برای ادامه فعالیت های پروژه احداث خط 
لوله صادرات گاز ایران به عمان امضا شد. سند 
امضا شده، موافقت نامه ای میان شرکت ملی نفت 
ایران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان چارچوب 
کلی توافق برای احــداث خط لوله صادرات گاز 
ایران به عمان اســت که با توجه به پایان مهلت 
این ســند با امضای دوباره این چارچوب، توافق 
)Frame work Agreement( تمدیــد 
شد.بر اســاس توافق ســال ۲٠۱۳ میان ایران 
و عمان، قرار است برای ۱٥ ســال روزانه  ٥,۱ 
میلیارد فوت مکعب گاز ایران از طریق یک خط 
لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود که 
اهمیت راهبردی این پروژه سبب تحکیم روابط 
دو کشور و مناسبات انرژی در منطقه خاورمیانه 
می شــود.وزیر نفت ایران و عمان در پی امضای 
چارچوب توافقات برای صادرات گاز ایران، بر سر 
پروژه احداث خط لوله صادرات گاز میان ایران 
و عمان مذاکره کردند. به گفته زنگنه، شــرکت 
توتال فرانسه، شــرکت انگلیسی-هلندی شل، 

میتســوئی ژاپن، کوگس کره جنوبی و یونیپر 
آلمان از جمله شــرکت های خارجی عالقه مند 
به مشــارکت در احداث خط لوله صادرات گاز 
ایران به عمان بوده اند.به گفتــه زنگنه، یکی از 
تصمیم های مطرح شــده میان ایران و عمان، 
استفاده از بخشی از ظرفیت عمان برای تبدیل 
شدن گاز ایران به گاز طبیعی مایع شده ) ال.ان.
جی( و تحویل این گاز به ایــران برای فروش و 
صادرات است. پروژه صادرات گاز ایران به عمان 
با درنظر گرفتن عبور از آب های عمیق، به یک 
میلیارد و ۲٠٠ میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز 
دارد که بر اســاس گفته های وزیران نفت ایران 
و عمان، تحقق ایــن طرح صادرات گاز افزون بر 
تجارت انرژی، به پیوندهای سیاسی، فرهنگی و 
تاریخی دو کشور و روابط راهبردی تهران-مسقط 
عمق می بخشد و به صورت پایدار، روابط ایران و 
عمان را مستحکم می کند.از نگاه، محمد بن حمد 
الرمحی، وزیر نفــت و گاز عمان، پروژه صادرات 
گاز ایران به عمان با وجود چالش های پیش رو 
در مســیر خود به خوبی پیش می رود و امیدوار 
است که این پروژه مطابق با انتظارهای تهران و 
مسقط در افق سال ۲٠۲٠ میالدی تکمیل شود.
تصمیم گیری درباره مسیر صادرات گاز ایران به 

عمان، بر عهده کشور عمان است، البته کوتاه تر 
شدن مسیر خط لوله صادرات گاز ایران به عمان 
و نبود کشوری ثالث در مســیر صادرات گاز از 
طریق خط لوله از مزایای عبور خط لوله از مسیر 
آب های عمیق و بدون عبور از امارات اســت.در 
حاشــیه اجالس ۱۷۳ اوپک که آذرماه امسال 
برگزار شــد، وزیر نفت ایران و عمان بار دیگر  با 
هم دیدار کردند که به امضای سندی دیگر برای 
پیشبرد پروژه صادرات گاز به عمان برای تولید 

ال ان جی منجر شد.زنگنه در حاشیه این دیدار 
گفته بود: با عمان قــراردادی را امضا کردیم که 
کار صادرات گاز به این کشور را تسریع می کند، 
همچنین حجم قرارداد، اینکه هر کشــور کدام 
قسمت از طرح را فاینانس و تامین مالی و اجرا 
کند و نیز تعهدات پذیرفته شــده توسط طرف 
عمانی مشخص شده است. بر این اساس، محمد 
بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان متعهد شده 

که از ایران مالیات و عوارض نگیرد.

آمادگی ایران برای اجرای بخش خشکی صادرات گاز به عمان
معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:

| مدیر عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس گفت: از ابتدای راه اندازی 
نیروگاه متمرکز پارس جنوبی تاکنون، ۱۷ میلیون و ۷٠٠ هزار مگاوات ساعت برق 
در نیروگاه متمرکز پارس جنوبی تولید شــده است.به گزارش کائنات و به نقل از 
شانا، علیرضا عبادی با اعالم این که در شرایط کنونی، نیروگاه متمرکز پارس جنوبی 
تنها منبع تامین کننده انرژی در تعداد زیادی از فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی 
اســت، گفت: این نیروگاه با ثبت ۷۶ هزار نفر ســاعت کار بدون حادثه، به عنوان 
زیرمجموعه معاونت عملیات و پشتیبانی، از سال ۸۸ تاکنون در حال بهره برداری 
است.علیرضا عبادی مدیر عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس، درباره ویژگی ها 
 V۹۴,۲ و موقعیت نیروگاه متمرکز گفت: این نیروگاه مشتمل بر ۶ واحد گازی مدل
مجموعا به ظرفیت نامی ۱٠٠٠ مگاوات به همراه سیستم های جانبی شامل دیزل 
خانه، ایستگاه تقلیل فشار گاز، کمپرسور خانه، پمپ خانه و ایستگاه آتش نشانی، 
۲پست ۱۳۲ و یک پست ۴٠٠ کیلو ولت در زمینی به مساحت ۲۸ هکتار در شمال 
شرقی فازهای ۱٥ و ۱۶ واقع است.عبادی به تشریح جزئیات تولید برق در نیروگاه 
متمرکز پرداخت و گفت: از ابتدای بهره برداری از این نیروگاه، بیش از ۱۷ میلیون 
و ۷٠٠ هزار مگاوات برق تولید شده که از این مقدار، ۷ میلیون و ۷٠٠ هزار مگاوات 
ساعت برق به فازهای پاالیشــگاهی پارس جنوبی و مابقی نیز به شبکه سراسری 

اختصاص داده شده است.وی اظهار کرد: چشم انداز نیروگاه متمرکز پارس جنوبی، 
تامین برق ایمن و پایدار فازهای پاالیشگاهی پارس یک )فازهای ۹-۱٠، ۱۶-۱٥، 
۱۸-۱۷، ۲۱-۲٠(، فازهای پاالیشگاهی پارس دو )فازهای ۱۲، ۱۳، ۱۹، ۲۲-۲۴( 
و نیز پشتیبان برق فازهای یک تا هشت، تاسیسات میعانات گازی، آبگیرها، مصارف 
منطقه ویژه انرژی و صنایع پایین دستی اســت، ضمن آن که به عنوان یک منبع 
مطمئن در تأمین برق شبکه سراسری در مواقع کمبود انرژی ثمربخش بوده است.
مدیر عملیات تولید شــرکت نفت و گاز پارس برق رســانی ایمن، پایدار و مستمر 
به فازهای پاالیشــگاهی مناطق پارس یک و دو را ماموریت بســیار مهم نیروگاه 
متمرکز عنوان کرد و گفت: بر همین اســاس و به منظور افزایش پایداری تولید، 
این نیروگاه در قالب پروژه ای با احداث پســت و خطوط ۴٠٠ کیلو ولت، مهرماه 
امسال به شبکه سراســری برق متصل شــد.به گفته عبادی، با احداث این پست 
برق، دریافت انرژی از شبکه سراسری امکان  پذیر شده و ضمن پایداری واحدهای 
نیروگاه و تامین انرژی فازهای پاالیشــگاهی در شرایط ایمن و مستمر، در صورت 
بروز نارســایی در تولید توان نیروگاه، تأمین انرژی الکتریکی فازهای پاالیشگاهی 
تا حد بسیار زیادی از طریق اتصال به شــبکه سراسری از دو نقطه )۱۳۲ و ۴٠٠ 

کیلوولت( تضمین خواهد شد.

فناوری اطالعات نقطه عطف حوزه های 
مختلف صنعت گاز است

| سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت 
ملی گاز گفت: مهم ترین بخش یک سازمان در 
صنعت ، فناوری اطالعات است که به مراکزی 
با کارایی ، امنیت باال و هزینه پایین برای ادامه 
حیات ســازمان نیاز دارد . به گزارش کائنات 
به نقل از شانا ، ســعید مومنی مدیر گازرسانی 
شرکت ملی گاز در هشــتمین نشست روسای 

فناوری اطالعات شرکت های گاز استانی افزود : در دو دهه اخیر ، فناوری 
اطالعات و ارتباطات بیشترین سهم را در تحول و توسعه جوامع به  ویژه 
در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک ، این فناوری تحولی شگرف 

و نقطه عطفی در حوزه های مختلف کاری به ویژه در صنایع است .
سعید مومنی مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز ، اظهار کرد : تدوین 
رویه ها و مقررات استاندارد در بخش باالدســتی صنعت گاز به منظور 
همگرایی و همسویی بین واحدهای فاوا و سرانجام ایجاد یکپارچگی در 
سطوح فرآیند ، اطالعات ، نرم افزار و زیرساخت ، از جمله اهداف برگزاری 

نشست روسای فناوری اطالعات شرکت های گاز استانی است .
سعید مومنی مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز تصریح کرد : در کنار 
پایه  گذاری مدیریت دانش و کاربردی کردن آن ، باید شاخص  های اصلی 
صنعت گاز برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز را بر اساس شاخص  

های ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه بیان کرد.

پتروشیمی موفق ترین صنعت ایران پس 
از انقالب اسالمی است

| سخنگو و عضو اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفــت، گاز و پتروشــیمی با بیان 
این که صنعت پتروشیمی ایران، صنعتی جهانی 
است و در بازارهای دنیا حرف های زیادی برای 
گفتن دارد، گفت: پتروشیمی موفق ترین صنعت 
ایران پــس از پیروزی انقالب اســت.به گزارش 
کائنات و به نقل از شانا، سیدحمید حسینی، در 

نشست خبری مسئوالن اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی، با اشاره به این که نقش ایران در بازار قیر منطقه بی نظیر است، 
گفت: ایران در صنعت قیر آسیا حرف های زیادی برای گفتن دارد و ما هم 
اکنون پنج درصد بازار جهانی این فرآورده را در اختیار داریم.سخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که 
بازار قیر دنیا، بازاری ۱۱٠ میلیون تنی در دنیاست، افزود: صادرات قیر ایران 
در ماه های گذشته کاهش یافته که باید با  تدابیری این کسری صادرات 
را جبران کنیم.وی در ادامه به موفقیت های صنعت پتروشــیمی اشاره و 
تصریح کرد: صنعت پتروشــیمی ایران، یکی از موفق ترین صنایع پس از 
پیروزی انقالب اســت، این صنعت، صنعتی جهانی است و در بازارهای 
دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارد.حسینی عنوان کرد: توسعه صنعت 
پتروشیمی نیازمند جذب سرمایه اســت، اگر خواهان استفاده از برجام 
و جذب ســرمایه هســتیم باید بیش از پیش از فرصت های پیش رو در 
اقتصاد کشور استفاده کنیم.وحید شیخی، رئیس کمیسیون قیر اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این نشست با 
بیان این که سولفور داخل قیر ایران سبب شده است تا این محصول کیفیت 
خوبی داشته باشد، گفت: برخی واحدهای قیرسازی در کشور با مشکالتی 

روبه رو هستند که باید به رفع مشکالت آنها اقدام کرد.

| وزیر نفت گفت: قرارداد با توتال بدون هیچ تاخیر و وقفه ای در حال اجراست و همه مناقصات آن جز مناقصه 
حفاری برگزار شده است.به گزارش کائنات و به نقل از شانا ، وی گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ بدون هیچ تاخیر و وقفه ای 
در حال اجراست و همه مناقصه های آن به جز مناقصه حفاری برگزار شده و همه پیمانکاران مشخص شده اند.

دکل

خبر

تولید بیش از ۱۷ میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

قرارداد با توتال بدون هیچ تاخیر و وقفه ای در حال اجراست
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