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اخبار
برگزاري مناقصات  ۵ميليارد
دالري«نگهداشت توليد»از سال۹۷

مديرعامل شــرکت ملي نفت ايران گفت:
اســناد مناقصات مربوط به بسته حدود پنج
ميليــارد دالري طرحهــاي نگهداشــت و
افزايش توليد اين شرکت آماده شده است و
برگزاري مناقصات از ابتداي سال آينده کليد
ميخورد.به گزارش مهر ،علي کاردر با بيان
اين مطلب گفت :براساس تاکيد وزير نفت،
مهمترين هدفي که از اجراي طرحهاي ذيل
اين بسته دنبال ميشود ،ايجاد تکاپو و رونق
در ميان فعاالن صنعت نفت و ايجاد ارزش
افزوده از محل عمق بخشيدن به فعاليتهاي
اقتصادي است.وي با بيان اينکه منابع اجراي
اين طرحها از محل ماده  ۱۲قانون رفع موانع
يشــود ،ادامه داد:
توليد رقابتپذير تامين م 
مدلسازي مبني بر بهرهمندي از قابليتهاي
اين ماده قانونــي ،اقدام مطلوبي بود که اگر
در دستور کار قرار نميگرفت ،نميتوانستيم
شاهد توسعه در ميدانهاي پارس جنوبي و
غرب کارون باشيم.کاردر ،بر ضرورت رعايت
اصولي بهداشــت ،ايمني و محيطزيســت
( )HSEدر همه زيرمجموعههاي شــرکت
ملي نفت ايران تاکيد و تصريح کرد :بودجه
مورد نيــاز حــوزه  HSEبه طــور کامل
تخصيص داده شده و هرگونه ناکارآمدي در
اين حوزه به بهانه نبود بودجه ،مردود است.
اولين حمايت رسميدولت
از بازگشت سهميهبندي بنزين

معاون اقتصادي ســازمان برنامه در صحن
علني مجلس با اشــاره به مزايا و ضرورت
افزايش قيمت بنزين صرفا براي پرمصرفها،
از تصويب پيشنهاد افزايش پلکاني قيمت اين
فــرآورده نفتي براي مصارف مازاد بر الگوي
مصرف در ســال آينده دفاع کرد.به گزارش
فارس ،در جريان بررســي پيشنهاد افزايش
پلکانــي قيمت بنزين براي مصــارف مازاد
بر الگوي مصرف در جلســه روز پنجشنبه
صحن علني مجلس ،سيد حميد پورمحمدي،
معــاون اقتصادي ســازمان برنامه و بودجه
کشور به عنوان نماينده دولت در موافقت با
اين پيشنهاد صحبت کرد.اين اولين حمايت
رسميدولت روحاني از بازگشت سهميهبندي
بنزين و چند نرخي شــدن مجدد آن بعد از
حذف اين سياســت توســط اين دولت در
خردادماه  94اســت که افزايش قابل توجه
رشــد مصرف و واردات بنزين در سالهاي
اخير را به دنبال داشت.پورمحمدي با اشاره
به سير صعودي سرانه مصرف بنزين گفت:
وقتي به قيمت حاملهاي انرژي در ايران در
مقايسه با کشورهاي همسايه نگاه ميکنيم،
تفاوت در برخي حاملها بين  300تومان تا
 6هزار تومان است و در اين شرايط ،قاچاق
قطعا محتمل است.
اوپک و غيراوپکيها پيمان اتحاد
بلندمدتامضاميکنند

وزير انــرژي امارات گفــت ،توليدکنندگان
نفت قصد دارند تا پايان ســال پيشنويس
موافقتنامــهاي در زمينه ايجــاد يک اتحاد
بلندمدت را آماده کنند.به گزارش تسنيم به
نقل از رويترز ،سهيل المزروعي ،وزير انرژي
امارات گفت ،توليدکنندگان نفت بهرهبري
عربســتان و روسيه قصد دارند تا پايان سال
پيشنويس موافقتنامهاي در زمينه ايجاد يک
اتحاد بلندمــدت را آماده کنند.وي همچنين
از اعضاي اوپک خواسته تا بهمنظور تعديل
هرگونه نوسانات افزايشــي افسارگسيخته
قيمت نفت در نتيجــه تضعيف ارزش دالر
آمريکا در سال جاري ،ضربهگيرهاي ظرفيت
توليد خود را تقويــت کنند.المزروعي گفت،
کار بهروي منشــور اين اتحاد بلندمدت در
حال انجام اســت ،اما چارچوب پيشنويس
اين موافقتنامه ممکن اســت قبل از پايان
ســال به تأييد و امضاي تمام  24کشــور
توليدکنندهبرسد.
شرکت نفت «لوک اويل» روسيه با ايران
قرارداد نفتي امضا ميکند

رئيس شــرکت نفت لوک اويل روسيه ابراز
اميدواري کرد که در طول  4ماه آينده با ايران
قراردادي براي بهره برداري از چند چاه نفتي
امضا کند.به گــزارش روز جمعه ايرنا ،وحيد
علي اکبروف در مورد امکان امضاي قرارداد
بهره برداري از چند چاه نفتي در ايران در ماه
مارس (ماه آينده ميالدي) اعالم کرد :فرصت
کم اســت و ماه آينده نميتوانيم قرارداد را
امضا کنيم.خبرگــزاري تاس به نقل از علي
اکبروف نوشت :متاسفانه وقفهاي ايجاد شده
که لوکاويل مسئول آن نبوده است و نياز به
چهار ماه فرصت براي امضاي قرارداد با ايران
داريم.رسانه روسي نوشــت« :علي کاردر»
مديرعامل شــرکت ملي نفت ايران پيشتر
گفته بود که قراردادهايي براي بهره برداري
از ميدانهاي نفتي منصوري و منگوله در ماه
مارس امضا خواهد شــد.تاس افزود :شرکت
لوک اويل طرح توسعه ميدان نفتي منصوري
را در ماه اوت سال گذشته به ايران ارائه کرد.
همزمان اسناد شرکت پرتاميناي اندونزي هم
کــه براي بهره بــرداري از اين ميدان نفتي
تالش ميکند نيز ارائه شد.

ايران هنوز نميتواند پول نفت صادراتي به هند را دريافت کند

عصرايرانيان-گروه انرژي :يک کارشناس حوزه انرژي در واشنگتن
گفت :يکي از بزرگترين موانع صادرات نفت ايران به هند ،عدم
امکان پرداخت هزينه نفت دريافتي از سوي هند به ايران است،
زيــرا در قالب تحريمها ،ايران هنوز نميتواند پول نفت صادراتي
به هند را دريافت کند.اين در حالي اســت که خريد نفت هند از
ايران در ماه ژانويه نســبت به يک سال قبل  ۱۰.۷درصد کاهش
يافته و اين کشــور خريد نفت از عراق را افزايش داده است.هند
مدتي است که به دنبال در اختيار گرفتن طرح توسعه ميدان گازي
فرزاد ب ايران است و حتي براي تحت فشار گذاشتن ايران براي
گرفتن طرح توسعه اين ميدان واردات نفت از ايران را کاهش داده
اســت.اکنون نيز در حالي که مذاکرات ايران و هند بر سر قيمت
گذاري گاز به بن بست خورده است ،شرکت اوانجيسيويدش
پيشــنهاد کرده که  ۶.۲ميليارد دالر در توسعه ميدان گازي فرزاد
ب در خليج فارس سرمايه گذاري کند و بازاريابي گاز اين ميدان
را بــه تهران واگذار کند.به گزارش فــارس به نقل از ترند ،اميد
شکري کارشناس حوزه امنيت انرژي در واشنگتن گفت :در زمان
پسابرجام حوزه انرژي از پتانســيل بااليي براي تبديل شدن به
مبناي توســعه روابط ايران با هند دارد.وي با اشــاره به گزارش
آژانس بينالمللي انرژي مبني بر محتمل بودن تبديل شدن هند و
چين به بزرگترين مصرفکننده انرژي در جهان گفت که ايران
ميتواند منبع قابل اعتمادي براي تأمين نفت و گاز هند باشــد.
شــکري افزود :با توجه به گزارش آژانس بينالمللي انرژي ،هند
بايد براي تأمين نفت و گاز مورد نياز خود به دنبال منابع مطمئني
باشد.اين کارشناس حوزه امنيت انرژي در واشنگتن ادامه داد :هند
دومين مشــتري بزرگ نفت ايران محسوب ميشود و ميتواند
منبع احتمالي مطمئني براي تأمين انرژي هند باشــد.وي اضافه
کرد :هند حتي در بحبوحه تحريمها نيز دســت از واردات نفت از
ايران برنداشت.اين کارشناس انرژي مقيم آمريکا گفت :در حال
حاضر يکي از بزرگترين موانع صادرات نفت به هند از ايران عدم
امکان پرداخت هزينه نفت دريافتي از سوي هند به ايران است؛
چراکه در قالب تحريمها ،ايران هنوز نميتواند پول نفت صادراتي
به هند را دريافت کند.شکري معتقد است ،در سفر روحاني به هند
احتما ًال مقامات دو کشــور تالش خواهند کرد ،تا راهحلي براي
رفع موانع پرداخت پول نفت به ايران بيابند.وي افزود :با توجه به
سخنان ترامپ در اواسط ماه اکتبر درباره استراتژي جديد آمريکا
در قبال ايران ،انتظار ميرود هرگونه تحريم احتمالي عليه حوزه

پيشــنهاد جديد  6/2ميليارد دالري هند براي توسعه ميدان
«فرزاد ب»

انرژي ايران به چالشي براي اين کشور تبديل شود.اين کارشناس
حوزه امنيت انرژي در واشــنگتن معتقد اســت ،اظهارات ترامپ
درباره برجام ميتواند مســتقيم يا غيرمستقيم سرمايهگذاري در
حوزه انرژي اين کشــور را تحت تأثير قرار دهد و در صورتي که
کنگره تحريمهاي جديدي عليه حــوزه انرژي ايران وضع کند،
احتمــا ًال ايران از طريق بازاريابي براي فروش نفت و گاز خود به
مقابله با آن خواهد پرداخت.شکري ادامه داد :بنابه آنچه گفته شد
ميتوان انتظار داشت که شرکتهاي هندي تصميمگيري نهايي
خود در قبال واردات نفت ايران را به زماني پس از تصميمگيري
کنگره بــراي اعمال يا عدم اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران
موکول خواهند کرد.
کاهش  ۱۱درصدي خريد نفت هند از ايران در ماه ژانویه

اين در حالي اســت که به گزارش تســنيم به نقــل از رويترز،
آمارهاي به دســت آمده از ردگيري تانکرها و اطالعات موسسه
تامسون رويترز نشان ميدهد که خريد نفت هند از ايران در ماه
ژانويه نســبت به يک سال قبل  10.7درصد کاهش يافته و اين
کشور خريد نفت از عراق را افزايش داده است.اين گزارش حاکي

اســت ،در ماه ژانويه هند حدود  495هزار بشکه در روز از ايران
خريداري کرده که حدود  3.4درصد نسبت به ماه گذشته کاهش
يافته است.در  10ماهه گذشته از ابتداي سال مالي جاري ،يعني
آوريل تا ژانويه ،واردات نفت هند از ايران حدود  17درصد کاهش
يافته و به  442هزار و  800بشــکه در روز رسيده است.پس از
آنکه تهران تصميم گرفت امتياز توسعه ميدان گازي فرزاد ب را
به جاي شــرکتهاي هندي به يک شرکت روسي واگذار کند،
پااليشــگاههاي دولتي هند سال گذشــته تصميم گرفتند خريد
نفــت از ايران را کاهش دهند.ميــزان کل واردات نفت هند در
ماه ژانويه نســبت به مدت مشابه سال گذشته  13.6درصد رشد
داشته و به  4.9ميليون بشکه در روز رسيده است.افزايش خريد
نفت هند از عراق ،سهم نفت خاورميانه از کل خريد نفت هند را
افزايش داده و موجب کاهش خريد نفت اين کشور از آمريکاي
التين و آفريقا شده است.براساس آمارهاي منتشر شده ،ايران در
ماه ژانويه پس از عراق و عربســتان سومين تامين کننده بزرگ
نفت هند بوده اســت.در اين ماه هند هيچ خريد نفتي از آمريکا
نداشته است.

براســاس اين گزارش اين کارشــناس انرژي معتقد است« :هند
عالقهمند به سرمايهگذاري در ميدان نفتي فرزاد ب است و در سال
 2017نيز با پيشنهاد  11ميليارد دالر سرمايهگذاري يکي از بهترين
پيشنهادها را به ايران ارائه کرد که در حال حاضر اين پيشنهاد به
دليل اختالف دو کشور براي قيمتگذاري بر نفت و گاز صادراتي
ايران به هند هنوز موفقيتآميز نبوده است.همانند چين ،هند نيز
به دنبال سرمايهگذاري در حوزه انرژي ايران است».براساس اين
گزارش ،در حالي که مذاکرات ايران و هند بر سر قيمت گذاري گاز
به بن بســت خورده است ،شرکت او ان جي سي ويدش پيشنهاد
کرده که  6.2ميليارد دالر در توســعه ميــدان گازي فرزاد ب در
خليجفارس سرمايه گذاري کند و بازاريابي براي گاز اين ميدان را
به خود تهران واگذار کند.شرکت او وي ال سال گذشته اعالم کرد
که بهترين پيشنهاد خود مبني بر سرمايه گذاري  11ميليارد دالري
در توسعه ميدان گازي فرزاد ب و ايجاد زيرساختهاي الزم جهت
صــادرات گاز اين ميدان را به تهران ارائه کرده ،اما ايران به دليل
اختالف نظر بر سر قيمت گذاري گاز ،از اعطاي امتياز توسعه اين
ميدان به شرکت هندي خودداري کرده است.اکنون در حالي که
مذاکرات در آستانه شکست قرار گرفته ،به گفته منابع آگاه ،شرکت
او وي ال پيشــنهاد کرده که تنها در بخش باالدستي يعني توليد
گاز از اين ميدان مشارکت نمايد و بازاريابي گاز توليدي را به خود
ايران واگذار نمايد.هند اميدوار است در جريان سفر حسن روحاني،
رئيس جمهوري ايران به هند ،پيشرفتي در اين مذاکرات حاصل
شود.براساس اعالم شرکت او وي اي ،بخش باالدستي هزينهاي
 6.2ميليارد دالري خواهد داشت و  5ميليارد دالر ديگر هم براي
ساخت تاسيسات صادرات ال ان جي الزم است.منابع مطلع گفتند،
در حالي که ايران معتقد است که سرمايه گذاري باالدستي نبايد
بيشــتر از  5.5ميليارد دالر باشــد ،اين کشور ميخواهد هند کل
گاز توليد شــده از اين ميدان را با قيمتي معادل قيمت ال ان جي
فروشــي قطر به هند ،خريداري نمايد.اين کارشناس حوزه امنيت
انرژي در واشنگتن ادامه داد :از سوي ديگر با توجه به اينکه هند به
دنبال صادرات کاالهاي خود به افغانستان و آسياي مرکزي بدون
عبور از پاکســتان است ،بندر چابهار شرايط خوبي را در برابر هند
قرار ميدهد.قرار اســت ايران و هند در پروژه کريدور حمل و نقل
شمال به جنوب نيز با يکديگر همکاري کنند.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

براساس اعالم سازمان استاندارد کيفيت بنزين تهران از يورو ۴کمتر است

در گفتگو با خانه ملت ،با اشــاره به اعالم ســازمان
اســتاندارد مبني بر غيراستاندارد بودن بنزين تهران،
گفت :سازمان استاندارد عنوان کرده که ميزان گوگرد
بنزين تهران بيش از حد مجاز و يا حد ادعايي شرکت
ملي پااليش و پخش است در حالي که سازمان ملي
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس ،از بررسي کيفيت شــرکت پااليش و پخش مدعي است که حداقل در
بنزين در کميسيون متبوعش خبر داد.اسدا...قره خاني سطح تهران بنزين يورو 4را عرضه ميکند.سخنگوي

کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ،افزود :بايد
بررســي شود که با توجه به اينکه استاندارد يورو 4در
حال حاضر مدنظر است اســتاندارد بنزين تهران از
يورو 4کمتر اســت يا خير که بنابر اظهارات سازمان
ملي استاندارد از اين استاندارد پايين تر است.نماينده
مردم علي آباد کتول در مجلس شــوراي اسالمي،
با بيان اينکه بايد مشــخص شــود که دستگاههاي

معاون امور انرژي کميسيون اروپا:

در ماه ژانويه

اروپا آماده مذاکره براي واردات گاز ايران است

معاون امــور انرژي کميســيون اروپا گفت،
اتحاديه اروپا آماده است تا در خصوص امکان
اتصال ايران به کريدور گازي جنوبي مذاکره
نمايد.به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري
ترند ،ماروس ســفکوويچ ،معاون امور انرژي
کميسيون اروپا پس از چهارمين نشست وزاري
عضو شوراي مشورتي کريدور گازي جنوبي در
کنفرانسي خبري در باکو گفت ،اتحاديه اروپا
آماده است تا در خصوص امکان اتصال ايران به کريدور گازي
جنوبي مذاکره نمايد.وي گفت ،اين به استراتژي ايران بستگي
خواهد داشت زيرا اين کشور عمدتا روي افزايش صادرات نفت
خود متمرکز شده است.اين مقام اروپايي افزود ،ابراز عالقمندي
کشورهاي مختلف به کريدور گازي جنوبي يک بار ديگر نشان
دهنده اهميت اين کريدور به عنوان يک زيرساخت استراتژيک
است.سفکوويچ گفت ،به لطف اين پروژه ،اروپا به يک منطقه
غني از نظر منابع انرژي دسترســي خواهد يافــت.وي افزود،

سنجشي که شرکت ملي نفت دارد چگونه است ،ادامه
داد :براي اين ســنجش بايد از سازمان محيطزيست
کمک گرفته شود و مشخص شود که محيطزيست
نظر پااليش و پخش را تاييد ميکند و يا نظر استاندارد
را.قره خاني يادآور شــد :ســازمان محيط زيست در
قســمت آاليندگي هوا در بخش بنزين متخصصان
و کارشناسان خاص خود را دارد.سخنگوي کميسيون

انرژي مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه کيفيت
بنزين پس از تصويب بودجه در صحن علني مجلس
در کميسيون متبوعش بررسي ميشود ،تصريح کرد:
بايد در اين بخش راستي آزمايي داشته باشيم ،لذا سه
دستگاه سازمان استاندارد ،شرکت پااليش و پخش و
سازمان محيط زيست براي اين بررسي کيفيت بنزين
به کميسيون انرژي دعوت ميشوند.

طرف اروپايــي آماده بحث در خصوص تمام
فرصتهاي بيشــتر مرتبط با کريدور گازي
جنوبي اســت.به گفته سفکوويچ ،اين مسئله
چندين نوبت بــا نمايندگان ايران مورد بحث
قرار گرفته است.کريدور گازي جنوبي يکي از
پروژههاي اولويت دار براي اتحاديه اروپاست
کــه از طريق آن  10ميليــارد مترمکعب گاز
آذربايجان از منطقه خزر از طريق گرجستان
و ترکيه به اروپا منتقل ميشود.در مرحله نخست ،گازي که بايد
در فاز دوم توسعه ميدان شاه دنيز آذربايجان توليد شود ،به عنوان
منبع اصلي پروژه کريدور گازي جنوبي در نظر گرفته شده است.
در مراحل بعــدي ديگر منابع گازي نيز ميتوانند به اين پروژه
متصل شوند.در فاز دوم پروژه شــاه دنيز ،گاز از طريق توسعه
خطلوله قفقاز جنوبي و ساخت خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولي
(تاناپ) و ترانس آدرياتيک (تاپ) به بازارهاي ترکيه و اروپا صادر
خواهد شد.

واردات نفت کره جنوبي از ايران ۴۷درصد کاهش يافت

واردات نفت کره جنوبي از ايران در ماه ژانويه
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتي
 ۴۷درصدي داشــته و بــه  ۲۲۴هزار و ۶۳۲
بشــکه در روز رسيده است.به گزارش تسنيم
به نقــل از رويترز ،آمارهاي گمرکي نشــان
ميدهد واردات نفــت کره جنوبي از ايران در
ماه ژانويه امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته افتي  47درصدي داشته و به  950هزار
و  13تن ،معادل  224هزار و  632بشــکه در روز رسيده است
که پايينترين رقم از اکتبر  2016تاکنون اســت.يکي از داليل
کاهــش خريد نفت کره جنوبي از ايران در ماه گذشــته حادثه
پيش آمده براي نفتکش سانچي است که حامل  136هزار تن
ميعانات ايران به مقصد کره جنوبي بود.اين محموله قرار بود به
شرکتهانوها توتال پتروچميکال کره جنوبي تحويل داده شود.
کره جنوبي ،پنجمين واردکننده بزرگ نفت جهان ،ميعانات مورد
نياز خود را عمدتا از ايران تامين ميکند و بعد از لغو تحريمهاي

غرب عليه ايران در سال  2016خريدهاي خود
از تهران را افزايش داده است.اما واردات نفت
کره جنوبي از ايــران از نوامبر  2017به اين
طرف رو به کاهش گذاشته که ناشي از افت
صادرات ميعانات ايران به دليل يک مشــکل
فني به وجود آمده در ميــدان پارس جنوبي
بوده اســت.ايران قيمت رسمينفت خام خود
را براي مــاه فوريه کاهش داده و براي جذب
مشتريان آسيايي تخفيف قيمت نفت سنگين خود نسبت به نفت
سنگين عربستان را بيشتر کرده است.کره جنوبي در مجموع در
ماه ژانويه  13.25ميليون تن ،معادل  3.13ميليون بشکه در روز
نفت وارد کرده که  7.1درصد بيشــتر از  12.37ميليون تن وارد
شده در ژانويه سال گذشته بوده است.واردات نفت کره جنوبي از
عربستان در اين ماه نسبت به يک سال قبل  11.2درصد رشد
داشته و به  3.69ميليون تن ،معادل  872هزار و  840بشکه در
روز رسيد.

توسعه  ۲ميدان مشترک نفتي ايران به روسها واگذار میشود

شــرکت ملي نفت ايران پس از امضاي قرارداد توسعه
فاز  ۱۱پارس جنوبي با توتال ،تا پيش از پايان امســال
قراردادهاي توسعه ميادين آبان و پايدار غرب را با شرکت
زاروبژنفت روسيه و نفت پارس جنوبي را با مرسک اويل
امضا ميکند .به گزارش تســنيم ،از ابتداي سال جاري
تاکنون شرکتهاي بينالمللي که پيشتر بر سر توسعه
ميادين نفت و گاز با شرکت ملي نفت ايران تفاهم نامه
همکاري امضا کردند حدود  30گزارش و نتايج مطالعات
توسعه ميادين نفت و گاز را ارائه کرده که اين گزارشها
در شــوراي مخازن شرکت ملي نفت مورد بررسي قرار
گرفته اســت.بر اين اساس در بين تماميپيشنهادهايي
که از سوي شــرکتهاي بين المللي نفت و گاز جهان
همچون توتال فرانسه ،شل انگليس ،اني ايتاليا ،پتروناس
مالزي ،زاروبژنفت ،گازپروم و لوک اويل روســيه ،او.ام.
وي اتريش و ...ارائه شــده دو گزارش از نظر فني مورد
تائيد قرار گرفته و آخرين مراحل گفتگوها براي امضاي

قرارداد نهايي آغاز شده است.در همين حال «غالمرضا
منوچهري» معاون توسعه و سرمايه گذاري شرکت ملي
نفت ايران از امضاي دو قرارداد بزرگ نفتي تا پيش پايان
ســال  1396خبر داده اســت.اولين قرارداد بزرگ نفتي
ايران بين شرکت نفت مناطق مرکزي به نمايندگي از
شــرکت ملي نفت ايران و شرکت «زاروبژنفت» روسيه
براي توسعه دو ميدان مشترک نفتي در غرب کشور امضا
خواهد شــد.با توافق نهايي بين مقامات «زاروبژنفت»،
معاونت توســعه و مهندسي و امور حقوقي شرکت ملي
نفت و در نهايت شــرکت نفت مناطق مرکزي ،رئوس
قرارداد توسعه دو ميدان مشترک نفتي آبان و پايدار غرب
چنــد هفته قبل در تهران نهايــي و به امضاي طرفين
رسيده است«.احمد رجبي» مدير امور فني شرکت نفت
مناطق مرکزي هم با اشــاره به امضاي رئوس قرارداد
( )Contract Fundamentalsتوســعه ميادين
پايدار غرب و آبان با شــرکت «زاروبژنفت» روســيه از

امضاي قرارداد نهايي توســعه اين دو ميدان مشــترک
نفتي با عراق تا پيش از پايان سال جاري و آغاز مراحل
اجرايي آن خبر داده است.براساس توافق انجام گرفته اين
شرکت روسي با سرمايهگذاري حدود  350ميليون دالر و
عمدتا از طريق نصب و استفاده از تلمبههاي درون چاهي
( )ESPو تجهيزات مرتبط در تماميچاههاي دو ميدان
در يک دوره  10ساله در مجموع حدود  65ميليون بشکه
به حجم ذخاير قابل برداشت اين دو ميدان نفتي اضافه
خواهند کرد.از سوي ديگر با استفاده از اطالعات توليد
جمع آوري شــده ،روشهاي ازدياد برداشت (EOR/
 )IORدو ميدان هم توسط «زاروبژنفت» روسيه مطالعه
و نتايج ارائه خواهد شد که در صورت تاييد شرکت نفت
اجــراي آنها به منظور افزايش توليد دو ميدان عملياتي
خواهد شــد«.زاروبژنفت» روســيه پيشــتر توافقنامه
مشارکت و سرمايهگذاري سهجانب ه توسعه ميدانهاي
نفت و گاز ،با شــرکت اکتشــاف و توليد غدير (شرکت

تاپاياناسفند

 ۱۲ميليونليتربنزينيورو ۵بهچرخهتوزيعسوختافزودهميشود

معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
گفت :با تکميل فاز دوم پااليشــگاه ســتاره خليج فارس تا
پايان امســال ،روزانه  ۱۲ميليون ليتر بنزين يورو ۵به توليد
کشور افزوده ميشود.به گزارش مهر ،عليرضا صادقآبادي در
نشستي با حضور فريدون همتي ،استاندار هرمزگان و شماري
از مديران پروژه احداث پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج
فارس ،گفت :با راهاندازي واحد تقطير فاز دوم پااليشگاه ستاره
خليــج فارس و تکميل آن تا پايان امســال ۱۲ ،ميليون ليتر
بنزين يورو  ۵و  ۸ميليون ليتر نفتگاز يورو  ۵به سبد سوخت
کشور افزوده ميشــود.وي با بيان اينکه پارسال در همين
ايام ميانگين توليــد روزانه بنزين  ۶۰ميليون ليتر بود ،افزود:
هم اکنون ميانگين توليد روزانه کشــور به حدود  ۷۸ميليون
ليتر رسيده و فاصله توليد و مصرف بنزين به هم نزديک شده
است.مديرعامل شــرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي
نفتي تصريح کرد :با تکميل فاز دوم پااليشــگاه ستاره خليج
فارس تا پايان امســال ،روزانه  ۱۲ميليون ليتر بنزين يورو۵
به توليد کشــور افزوده ميشــود.صادقآبادي با بيان اينکه

پااليشگاه ســتاره خليج فارس پيشاني ديگر پااليشگاههاي
کشور اســت ،گفت :ساخت پااليشــگاهي با ظرفيت توليد
روزانــه  ۳۶ميليون ليتر بنزين يورو ۵در دنيا بينظير اســت.
وي با اظهار اميدواري به راهاندازي هرچه ســريعتر فاز سوم
پااليشــگاه ســتاره خليج فارس ،عنوان کرد :دستاوردهاي
زيســت محيطي پروژه ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس
بســيار حائز اهميت است و در عين حال افتخاري براي نظام
جمهوري اسالميايران به شمار ميآيد.صادق آبادي در ادامه
از راهاندازي واحد ايزومريزاســيون پااليشــگاه بندرعباس تا
پايان امسال خبر داد و افزود :اين واحد بر کيفيت  ۱۲ميليون
ليتر از توليد اين پااليشــگاه ميافزايــد و اين مقدار با اکتان
حدود  ۹۲توليد ميشــود.با راهاندازي واحد تصفيه هيدروژني
اين پااليشگاه در سال آينده ۱۲ ،ميليون ليتر نفت گاز يورو۴
در اين پااليشــگاه توليد خواهد شد.به گفته صادقآبادي ،با
احتســاب توليد  ۲پااليشگاه بندرعباس و ستاره خليجفارس،
اســتان هرمزگان هم اکنون توليد  ۴۰درصد بنزين کشور را
برعهده دارد.

 E&Pايراني) و شرکت يونيت اينترنشنال ترکيه امضا
کرده بود .در کنــار روسها ،دومين قرارداد بزرگ نفتي
ايران با شرکت «مرســک اويل» به منظور توسعه فاز
دوم اليه نفتي پارس جنوبي امضا خواهد شــد.ايران از
اواســط سال جاري با استقرار و بهره برداري يک فروند
کشتي  FPSOتوليد نفت از پارس جنوبي را با ظرفيت
توليد روزانه  30هزار بشکه در روز آغاز کرده و در طول
 10ماهه گذشته از ابتداي امسال هم بالغ بر پنج ميليون
بشکه نفت از اين ميدان مشترک با قطر برداشت شده
است.شرکت ملي نفت ايران توسعه فاز دوم اين ميدان
مشــترک نفتي در خليج فارس با هدف توليد روزانه 80
هزار بشکه نفت خام را در دستور کار قرار داده که مطالعه
و ارزيابي پيشــنهاد مرسک براي توســعه فاز دوم اين
ميدان هم در شــرکت ملي نفت مورد تائيد قرار گرفته
است«.محمد مشکينفام» مديرعامل شرکت نفت و گاز
پارس هم اخيرا از واگذاري فاز دوم توســعه اليه نفتي

پارس جنوبي به شــرکت مرسک اويل خبر داده است.
مجموع نفت درجاي مخزن نفتي پارس جنوبي براساس
پتانســيل تخمين زده شده اليه مخزني داريان بااليي،
بيش از  ٦ميليارد بشــکه است که بدون در نظر گرفتن
روشهاي نوين ازدياد برداشــت و صرفا با تزريق آب،
ضريب بازيافت آن حدود  10درصد ميشود و به کمک
روشهاي جديد و متعدد ازدياد برداشت و تخليه سازند
داريان بااليي تا  ٣٥درصد نيز محتمل اســت.از سوي
نتايج مطالعات جديد انجام گرفته در شرکت ملي نفت
نشان ميدهد که اين اليه نفتي از ذخيره قابل برداشت تا
سقف  14ميليارد بشکه نفت خام برخوردار است.

ايران سيزدهمين کشوري که تا سال  2040با بحران شديد آب مواجه ميشود

رفعتشنگيايران،منتظرتحققوعدههايوزيرنيرو

براساس آمار جهاني ،ايران ســيزدهمين کشوري است که
تا ســال  ۲۰۴۰با بحران شــديد آب مواجه خواهد شد و به
هميــن دليل از هم اکنون تدابيــر گوناگوني براي حل اين
چالش در نظر گرفته شــود.وزير نيرو نيز وعدههايي را براي
بهبود شرايط آبي داده است.به گزارش ايسنا ،در حال حاضر
 ۲۵درصد منابع آب کشــور بدون درآمد بوده و اين در حالي
اســت که بايد اين عدد زير  ۱۵درصد باشد؛ به همين دليل
بسياري از کارشناســان معتقدند که مصرف آب کشور بايد
از  ۱۰۰ميليارد مترمکعــب به  ۷۰ميليارد مترمکعب کاهش
يابد.همچنين ميزان هدررفت آب در ســطح ايران بين ۳۰
تا  ۳۵درصد ثبت شــده و اين بدانمعنا است که بالغ بر ۲۴
ميليــارد مترمکعب آب آن هم در شــرايطي که با بحران و
تنش آبي مواجه هســتيم دور ريخته ميشود.از سوي ديگر
کاهــش بارندگي ،افزايش درجه حرارت و در نتيجه افزايش
تبخيــر و تعريق و کاهش ميزان آب تجديدشــونده از ۱۳۰
ميليارد مترمکعب به  ۷۰ميليارد مترمکعب در سالهاي آتي
و استفاده روزافزون از منابع آبي براي مصارف مختلف و به

ويژه کشاورزي موجب شــده که ايران با شرايط نابهسامان
کم آبي مواجه شود.در اين بين رضا اردکانيان  -وزير نيرو -
وعده داده که در دولت دوازدهم به اهداف استفاده از پساب،
تعادل بخشي منابع زيرزميني ،دادن اختيارات به استانداران
براي کاهش آب به حســاب نيامده ،فعــال کردن بازار آب،
ارائه طــرح آمايش آب برســيم.وي همچنين در خصوص
اقدام وزارت نيرو براي احياي طرح تعادلبخشــي آبهاي
زيرزميني گفت :براي اين مســاله نيازمند يک سيســتم به
هم پيوســته مديريت منابع آب هستيم.به گونهاي که يک
مفاهمه و همکاري نزديک با ذينفعان با يک هدف مشترک
ايجاد شــود.او ادامه داد :در همين راستا در قالب طرحهاي
مشــترک با وزارت جهاد کشــاورزي و ديگر سازمانهاي
ذينفع به اين نتيجه رســيدهايم که برخي از دشــتها را به
صورت آزمايشــي انتخاب کنيم و به بحث تعادلبخشي در
اين دشتها بپردازيم و براســاس مقايسه منابع مالي مورد
نياز ،زمان اختصاص داده شــده و نتيجه کار به يک راهکار
عموميدر سطح کشور برسيم.

