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معادالت انرژي

سومین سکوی فاز  ١٤امسال آماده نصب میشود

مجری طرح توس��عه فاز  ۱۴پارس جنوبی از بارگیری و نصب س��کوی
 ۱۴Bتا پایان امسال خبر داد.
به گزارش وزارت نفت ،حمیدرضا مس��عودی ،پیش��رفت عملیات بخش
حف��اری طرح توس��عه ف��از  ۱۴را ۸۳.۶درصد عنوان کرد و اف��زود :عملیات
حفاری روی موقعیت س��کوی  ۱۴Bدومین موقعیت اصلی این فاز به پایان
رسیده و با توجه به اینکه مشبک کاری و تمیزکاری چاهها در جریان است،
انتظار میرود عملیات تکمیلی حفاری در موقعیت این س��کو تا پایان بهمن
ماه نهایی شود.
وی اظه��ار ک��رد :ای��ن س��کو ه��م اکن��ون در ی��ارد ش��رکت مجتمع
کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس حدود ۹۲.۵
درصد پیشرفت دارد و به محض پایان عملیات تکمیلی چاهها و ترک دکل،
برای نصب آن اقدام خواهد شد.
مجری طرح توس��عه فاز  ١٤پارس جنوبی ،با اش��اره به پیش��رفت ۹۳
درصدی بخش س��کوهای تولیدی فاز  ۱۴پارس جنوبی افزود :کار س��اخت
دومین س��کوی اقماری این طرح با پیش��رفت فیزیک��ی  ۸۸درصد در یارد
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در بوشهر درحال اجراست و خوشبختانه
ب��ا توجه به اقدامهایی که برای تامین کاال و تجهیزات س��کوی  D۱۴انجام
شده است ،انتظار میرود این سکو هم تا پایان امسال آماده نصب شود.
وی پیشرفت خطوط لوله طرح توسعه فاز  ۱۴را ۹۱.۶ ،درصد اعالم کرد
و افزود :عملیات لولهگذاری  ۲رش��ته خط لول��ه زیردریایی و خطوط درون
میدان��ی این طرح بهطول  ۲۳۰کیلومتر و بهرهبرداری از خطوط لوله مرحله
نخست زیر دریایی و درون میدانی ( ۱۴Aو  C(۱۴پایان یافت.
به گفته مس��عودی ،عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی خطوط لوله
دوم طرح ش��امل خط لوله میانی دو س��کوی اصلی  ۱۴Bو اقماری ۱۴Dو
همچنین خط لوله دوم طرح به پاالیشگاه خشکی درحال انجام است.
در طرح توس��عه فاز  ۱۴پارس جنوبی ،هم اکنون دو س��کو هر کدام با
ظرفیت برداش��ت روزان��ه  ۱۴میلیون مترمکعب ترش غن��ی در مدار تولید
اس��ت و نیمی از ظرفیت بخش فراس��احل این طرح ش��امل برداشت روزانه
 ۲۸میلی��ون متر مکعب گاز از حوزه فراس��احلی این ط��رح به بهره برداری
رسیده است.
مس��عودی ،با تاکید براینکه طرح توس��عه فاز  ۱۴در ش��رایطی فراتر از
انتظار به تولید روزانه  ۲۸میلیون مترمکعب گاز ترش غنی از بخش فراساحل
خود رس��یده اس��ت ،گفت :فاز  ۱۴پارس جنوبی به تولید رسیده و عملیات
پیچیده نصب و راه اندازی سکوهای تولیدی انجام شده است.

ابالغ آئیننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و
فروش فرآوردههای نفتی

آییننام��ه رس��یدگی به تخلف��ات توزیع و ف��روش فرآوردههای نفتی و
سیانجی از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ابالغ شد.
به گزارش ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،سیدمحمدرضا
موس��وی خواه اع�لام کرد :پس از تایید تغییرات در ضوابط ،دس��تورعملها
و فرآینده��ای اجرای��ی «آییننامه رس��یدگی ب��ه تخلفات توزی��ع و فروش
فرآوردههای نفتی و س��یانجی» ،این آییننامه در س��ایت س��تاد و مناطق
س��یوهفتگانه ب��رای بهرهبرداری همه اش��خاص حقیق��ی و حقوقی طرف
قرارداد قابل رویت است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ای��ران ،گفت :در این
آییننام��ه تمامی اطالع��ات از جمله تاریخچه ،صالحی��ت ،اختیارات ،نحوه
تشکیل جلسات ،رسیدگی ،صدور و اجرای آرا در کمیتهها و همچنین مبانی
و مستندات لحاظ شده ،ضمن آنکه این تغییرات بر اساس تعامالت ،روشها،
قیمتها و سهولت دسترسی و عناوین تخلف ،تهیه و تنظیم شده است.
وی ادامه داد :این آییننامه با تغییر شرایط ،قوانین و مقتضیات زمان در
آینده قابل تغییر خواهد بود.

ضرورت حضور پررنگ شرکت ملی حفاری در
بازارهای خارجی

مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه این شرکت به عنوان
یک س��رمایه و برند مل��ی در صنعت نفت جایگاه وی��ژهای دارد ،بر ضرورت
حضور پررنگ شرکت ملی حفاری در بازارهای خارجی تاکید کرد.
به گزارش ش��رکت ملی حفاری ایران ،س��یدعبداهلل موسوی در بازدید
از طرح مرکزیت صنعتی این ش��رکت در منطقه س��دین گفت :شرکت ملی
حفاری در چهار دهه گذش��ته نقشی اساس��ی در حفر چاههای نفت و گاز و
خدمات جانبی در س��طح ش��رکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران
داشته و سرمایهگذاری کالنی برای ایجاد زیرساختها ،تامین ناوگان حفاری،
تجهیزات خدمات فنی ،فضاهای کارگاهی و انبارهای پش��تیبانی کرده است
که این سرمایهها باید حفظ و به نحو مطلوب از آن استفاده شود.
وی ب��ا تاکید بر تقویت و توس��عه فعالیتهای ش��رکت ملی حفاری در
بخشه��ای عملیاتی و پش��تیبانی و ب��ا رعایت الزامهای اچاسیی از س��وی
مجموعه کارکنان ،گفت :این شرکت سرمایه و امکانات وسیعی از نظر منابع
انسانی در اختیار دارد که باید به نحو مطلوب از آن بهرهبرداری شود.
موسوی انسجام و همدلی مجموعه سازمان برای چابکسازی و افزایش
بازدهی کار و متراژ حفاری را با اهمیت دانست و اظهار کرد :انسجام انضباطی
و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی ،اجرایی و مالی و بهینهس��ازی هزینهها
در بخشهای مختلف میتواند فرصت را برای توجه بیشتر به مسائل رفاهی
و ایجاد انگیزه کارکنان مهیا س��ازد و این موضوع در توس��عه پایدار شرکت
تاثیرگذار است.
معاون وزیر خارجه ایران:

تهران می تواند شرایط «فرزاد ب» را برای هند
تسهیل کند

اکونومیک تایمز هند به نقل از معاون وزیر خارجه ایران نوش��ت که در
دوره پیش��ین تحریم ه��ا ،هند واردات نفت خود از ای��ران را متوقف نکرد و
در ش��رایط جدید این امکان وجود دارد که با تسهیل شرایط  ،شرکت های
هندی حق توسعه میدان گازی «فرزاد ب» را به دست آورند.
به گزارش ایرنا ،این نش��ریه هندی نوش��ت« :غالمرضا انصاری» معاون
ظری��ف گفت که تهران می تواند تعدادی از ش��رایط این پروژه را برای هند
تس��هیل کند.اکونومیک تایمز همچنین به نقل از مع��اون وزیر امور خارجه
ایران نوش��ت :همانطور که هند به دنبال ادامه واردات نفت از ایران اس��ت،
تهران امیدوار است که این کشور (هند) برای به دست آوردن معافیت های
جدید از تحریم ه��ای آمریکا تالش کند.به گزارش اکونومیک تایمز ،پس از
خروج آمریکا از توافق هسته ای (برجام )در ماه مه (اردیبهشت) ،واشنگتن به
کشورها فشار آورد تا واردات نفت خود از ایران را متوقف کنند.
بخش��ی از تحریم های آمریکا علیه ایران در ششم ماه اوت ( 15مرداد)
اجرایی ش��دند در حالی که تحریم های ایران در بخش انرژی در چهارم ماه
نوامبر ( 13آبان) به اجرا گذاش��ته شدند.آمریکا در ماه نوامبر(آبان) به هند و
هفت کشور دیگر برای ادامه واردات نفت از ایران به مدت شش ماه معافیت
اعطا کرد .هند اکنون  1.25میلیون تن نفت خام در ماه یا  300هزار بشکه
نفت خام در روز از ایران خریداری می کند.
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واردات بنزین از مهرماه متوقف شد

مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و
پخش فراوردههای نفتی از توقف واردات
بنزی��ن به ایران از ابت��دای مهرماه خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا صادقآبادی
در مراس��م راهاندازی فاز سوم پاالیشگاه
س��تاره خلیج فارس در نشست خبری ،
اظه��ار کرد :با به مدار آمدن فاز س��وم،
حاش��یه امن در تولید و توزیع بنزین در
ایران ایجاد میشود.
وی با اش��اره به آم��ار تولید بنزین
داخل��ی اظهار ک��رد :منظ��ور از بنزین
داخل��ی ،بنزین پایه کش��ور ب��ه اضافه
اکتانافزاه��ای تولی��د داخ��ل اس��ت.
میانگین تولید بنزین در ایران در س��ال
 ١٣٩٦روزان��ه  ٢٨/٦٧میلی��ون لیت��ر
بود ک��ه این میزان در س��ال  ٩٧تا روز
گذشته ،به  ٩٥/٨٧میلیون لیتر رسیده
است .البته در دو ماه نخست سال جاری
فاز دوم س��تاره خلیج ف��ارس راهاندازی
نش��ده بود و بیشترین حجم اورهال را
در پاالیشگاهها در این فاز داشتیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و
پخ��ش فراوردههای نفتی با بیان اینکه
ظرفیت تولی��د بنزین به جز فاز س��وم
س��تاره خلیج ف��ارس ٩٥ ،تا ٩٧میلیون
لیتر بود ،افزود :در تابس��تان سال جاری
ک��ه پیک مصرف بنزین در کش��ور بود،
تولید بنزین به  ٩٧میلیون لیتر رسید.به
گفته صادقآبادی میانگین تولید بنزین
پایه  ٩٧/٩٥میلیون لیتر است.
جزیی�ات تولی�د و مصرف نفت
گاز در ایران
وی در ادامه با بی��ان اینکه میزان
تولید نفت گاز در ایران در سال ،۱۳۹۶
 ٩٤میلی��ون لیت��ر ب��ود ،گف��ت :از این
میزان ٢١ ،میلیون لیتر طبق استاندارد
یورو چهار بود .متوس��ط تولید نفت گاز
در سال جاری هم ٢٨میلیون لیتر طبق
استاندارد یورو چهار و  ۱۰۰میلیون لیتر
نفت گاز پایه بود.
به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالی��ش و پخ��ش فراوردهه��ای نفتی،

متوس��ط تولید نفت گاز ی��ورو چهار در
س��ال جاری ٤٠ ،میلیون لیت��ر در روز
خواهد شد.
صادق آبادی ادامه داد :پاالیش��گاه
تبریز ،سه میلیون لیتر به ظرفیت تولید
نف��ت گاز یورو چهار اضافه کرد و حدود
دو ماه است که در پاالیشگاه بندرعباس
 ١٤تا  ١٦میلیون لیتر نفت گاز یورو به
تولید کشور اضافه کرده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه ظرفیت تولید
نفت گاز ی��ورو از  ٢٣میلی��ون لیتر در
سال  ۱۳۹۶به  ٤٠میلیون لیتر در سال
جاری میرسد ،توضیح داد :سه میلیون
لیتر در پاالیش��گاه تبریز و  ١٤میلیون
لیت��ر در پاالیش��گاه بندرعباس افزایش
تولید ص��ورت گرفته اس��ت .همچنین
پایان س��ال  ١٢میلیون لیتر تولید نفت
گاز یورو در ستاره خلیج فارس به تولید
اضافه میشود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و
پخش فراوردههای نفت��ی درباره توزیع
نفت گازی که در پاالیش��گاه بندرعباس
تولید میش��ود ،توضی��ح داد :نفت گاز
تولی��دی در ای��ن پاالیش��گاه در بنادر
اصلی کش��ور توزیع میشود و مازاد آن
هم در استانهای کرمان و فارس توزیع
میشود.
ب��ه گفت��ه صادقآب��ادی ،می��زان
گوگ��رد در نف��ت گاز از دو هزار PPM
ب��ه می��زان  PPM ۵۰میرس��د که به
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{Ã|Ë{³ ZmY ¥ÔfyY ¶u Ä^  Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ºÌ¸e ÊfYÂy{Y
Á ½Z/ÅYÂy d/YÂy{ Ä/] Ã|/¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ã| ¾ÌÌ e Ê³|Ì d«Á Á
{|ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ÃZ³{Y{ Âf
¯ÃZ/³{Y{ f§{ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¾ËyM ¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
»{ Á |ËZ¼¿ d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY
{Â/ ¹Ó Ê/Æ³M Ä¸Ì/Â] Ê£Ô]Y Y| ] Är¿ZÀq |¿Z¼Æ] Âu Ê³|Ì dÆm ÓZ] ¬» d«Á
§¬ .{Â] |ÅYÂy ½M c|» fÀ» d]Â¿ ®Ë
ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 13 ÃÂu ÌW
-3664/¦·Y.¹4227

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

¯- 15:15 dZ/ 97/11/28 wÂ/» Á { :Ê³|Ì/ d/«Á - 148/13/97 :Ã|/¿Áa ÄÔ
½Z/ÅYÂy - ®/q Ä/mÁ Ä/^·Z»:Äf/YÂy - ÊuÔ/ |Ìn»:Ã|¿YÂy - |¿ÁÓZ{Y{Y|y:½ZÅYÂy
{Z/mY ¥Ôf/yY ¶/u13 Ä^ / Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ºÌ¸e ÊfYÂy{Y
d/YÂy{ Ä/] Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» d¸ Ä] Ã| ¾ÌÌ e Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³
{ d/]Â¿ ®/Ë \/eY» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ÃZ³{Y{ Âf{ Á ½ZÅYÂy
ÃZ/» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¾ËyM ¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë
]Y ºWZ¼/ Á d/YÂy{Y{ ¹Á{ Äz/¿ {Â/y ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä
{Ä¸ÌÂ] Ê£Ô]Y Y| ] Är¿ZÀq |¿Z¼Æ] Âu Ê³|Ì dÆm ÓZ] ¬» d«Á { Á |ËZ¼¿ d§ZË
.{Â] |ÅYÂy ½M c|» fÀ» d]Â¿ ®Ë ¬§ {Â ¹Ó ÊÆ³M
ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 13 ÃÂu ÌW
-3665/¦·Y.¹4228

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

/» Á 39702154404000666 Z/f°Ë Ä/ZÀ Ä/] ÄË{ZÆ/fY ±] Á{ {ZÀfZ] Ê¸« Ã|Ë§ º¿Zy
ÃZ¼/] ½Z/¼eZaM ²¿Y|/ dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ Ê|» ZËÆ 23 Ä¿Zyf§{ 859555 ªË|e
158/63duZ/¼] 1222 Y Ã| Én» Á Á¨» Ê°Ì°¨e ZÆq Ä « Ê¸Y 50 Y Ê§ 8486
»4 Ä « Ê¿Â°» ÉZ^¿Y ¹Z¼¿Z] dY ¾°·Z] ½M ]»f» 6/15 Ä¯ ¹ZÆq Ä¬^ { «YÁ ]»f
]¼Ä/ « Ê¿Â°/» ²ÀÌ¯Za ¹Z¼¿Z] ¦°¼Å Ê« µZ¼ d¼ { «YÁ ]»f» 4/16 duZ
272504 d/^i ¶/Ë} ¦°¼Å Ê« µZ¼ d¼{ «YÁ ]»f»11/25duZ¼] Ê°Ì°¨e ZÆq
¨{Z dÌ°·Z» |À Á d^i Ê¸« Ã|Ë§ ¹ZÀ] 91/[-107486 ÊaZrÅZ¼] 1934 f§{ 272 Äv
Ã{Z» ¶Ë} Ã^e {ZÀfY Ä] \eY» Y~· dY Ã|Ë{³ {Â¬¨» ÊËZn]Zm d¸ ]Á dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á
d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» Ê¯ Är¿ZÀq Ze {ÂÌ» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM 120
]Ã{ c|/» ¥ ÊÆ³M ¾ËY ¿ xËZe Y |Z^Ì» {Ây {¿ dÌ°·Z» |À {ÂmÁ ZË Á ©Â§ Ôa Ä
ÉZ¬¿Y Y a cÂÀËY Ì£ { |ËZ¼¿ d§ZË{ |Ì Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä]Y {Ây YfY Á
»|.| |ÅYÂy ¹Y|«Y cY¬» ª^ ÊÀj¼·Y |À Á| Ä] d^¿ ÊÅYÂyYÁ ½|Ì¿ Á Â¯~» c
ÉÂÂ» Êe» |Ì - ZËÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW -3668/¦·Y.¹4231

کاهش آالیندگی ناشی از گوگرد کمک
میکند.
صادق آب��ادی همچنی��ن از توقف
واردات بنزین از مهرماه خبر داد و گفت:
با به مدار آمدن فاز س��وم س��تاره خلیج
فارس ،در هر فاز این پاالیش��گاه١٢ ،تا
 ١٥میلی��ون لیتر بنزین ی��ورو  ٤تولید
میشود.
وی با اشاره به میزان مصرف بنزین
در ایران اظهار کرد :اگر با ظرفیت ١٠٥
میلی��ون لیت��ر تولید بنزین در کش��ور،
میزان مصرف ١٠٠میلیون لیتر باش��د،
حاشیه اطمینان خوبی نیست.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و
پخ��ش فراوردههای نفتی ،ب��ا تاکید بر
اینکه اصالح الگوی مصرف امری ضروری
است ،افزود :اگر این اتفاق صورت نگیرد،
ایران دوباره به واردکننده بنزین تبدیل
میشود .فاصله تولید و مصرف نفت گاز
در کش��ور١٥ ،تا ٢٠میلیون لیتر است.
البته میزان مصرف در نفت گاز به اندازه
بنزین نیست.
ص��ادق آبادی درباره تبعات افزایش
مص��رف بنزین در ای��ران اظه��ار کرد:
اگر ای��ن روند مصرف ادام��ه پیدا کند،
در اف��ق  ،١٤١٢تف��اوت مصرف و تولید
بنزی��ن در ایران ،ب��ه  ١٩٠میلیون لیتر
خواهد رسید .یعنی کمبود بنزین روزانه
١٩٠میلیون لیتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه سرمایه مورد نیاز

برای احداث پاالیشگاه  ٥٧میلیارد دالر
است ،گفت :اگر بخواهیم تفاوت تولید و
مصرف را از طریق واردات جبران کنیم،
به روزی  ۱۰۰میلیون دالر نیاز داریم.
زم�ان افتت�اح ف�از  ٤س�تاره
مشخص نیست
مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و
پخش فراوردههای نفتی در ادامه درباره
زمان افتتاح فاز چهارم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس توضیح داد :فاز چهارم مشابه
فاز سوم است؛ بهعبارت دیگر  ١٢٠هزار
بش��که به ظرفیت تولید این پاالیش��گاه
اضافه میش��ود .همه تجهیزات این فاز
هم آماده اس��ت اما درم��ورد اینکه چه
زمانی افتتاح میش��ود ،باید گفت زمانی
که منابع مالی تضمین شده وجود داشته
باشد ،این فاز افتتاح خواهد شد.به گفته
صادقآبادی سهم شرکتهای ایرانی در
سه فاز  ٧٠درصد است.
حرکت به سمت صادرات بنزین
او همچنی��ن از صادرات بنزین خبر
داد و اف��زود :م��ازاد بنزی��ن داریم و به
س��مت صادرات حرک��ت میکنیم .این
اتفاق یا از طریق قرارداد صورت میگیرد
یا در رینگ بورس عرضه خواهد شد اما
این برنامه ما در سال جاری است.
س�رمایه یک�ی از پروژهه�ای
سیراف تامین شد
وی در ادام��ه درب��اره وضعی��ت
تامین س��رمایه پاالیشگاه سیراف گفت:
وضعیت یکی از پروژههای س��یراف که
از صن��دوق توس��عه ملی تامین ش��ده
بود ،مشخص ش��د اما از آنجاکه درحال
حاضر امکان تامی��ن ارزی وجود ندارد،
برای تامین مالی س��ایر پروژهها مشکل
وجود دارد .صندوق توس��عه ملی هم با
محدودیتهایی مواجه است.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالیش
و پخ��ش فراوردههای نفت��ی ادامه داد:
البته با چند ش��رکت چینی برای تامین
س��رمایه مذاکره شده و این امر مستلزم
این اس��ت ک��ه خط اعتب��اری دوم بین
ایران و چین جاری شود.

¾ËÂ¯ d»Ô ½YZ [Z¿ Zy Ê»ZÆ d¯ ÌZe ÊÆ³M

{ Ê//¸» Ä//ZÀ Ä//] 15478 d//^i ÃZ¼// Ä//] 1397/10/17 xËZ//e
Ä] ½M ÄÔy Ä¯ Ã|Ë{³ ¶Ì¼°eeZ§{ ¶Ë} Z»Y Á d^i 14008064519
Á |/Ì·Âe: d/Ì·Z § ÂÂ» .{{´Ì» ÊÆ³M ¹Â¼ ÔY dÆm Ë s
§Y º/Y Z^°/y Á cZm ÄËÁ{Y ËÂe Á za Á É|À] Äf] Á ÉÁM
^cÔ£ Á cZ]Â^u Á ¶ÌmY Á ÊÅZÌ³ cÓÂv» Á Ã| ®y cZnË
Á ÊfÀ/ cZ/Ì«Á Ê¯YÂ/yÁ Êf À/ ÉZÆ°¼¿ YÂ¿Y Á cZm µÔy Á
Á cZ»|/y Ä/¿Â³Å Á( ¹ÔY Á ¾Ì¿YÂ« [ÂqZq{ ) Zn» ÊÅZÌ³
§ Á l¿/] cY{Z/ Á cY{YÁÁ Á§ Á |Ëy Y ºY Ê¿Z³Z] dÌ·Z
·Á Ä/Â]» cZ»YÂ· ËZ Á Âb»Z , ½Â]Z , d¸Ë |À¿Z» ÊfY|Æ] ¹YÂ
»cÔÌÆ/e ~/yY Á Ê³|/ÀËZ¼¿ ÉZ/Y Á \  {ZnËY Á dÌ·Z § ÂÂ
]Á cZ/«ZÀ» { d¯/ Á Zn» ÉZ^fY cZÂ» Á ZÅ ®¿Z] Y Ê°¿Z
»¾Ì/Z» Ä/ Á |/Ì·Âe Á ÊÂy Á Êf·Á{ ÉZÅ d¯ ÉZÅ Ã|ËY
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»ÉZÆÅZ´/ËZ¼¿{ d¯/Á d/Ì·Z § Â/Â» ÉZ°¿Z¼Ìa Á ÉY ÃÁZ
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, É| / ,¾ËÁ« Æ , É¯» z] , ¾ËÁ« ½ZfÆ , ¾ËÁ« ½ZfY
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Ê/¸ ÉZ«M µZ 2 c|» Ä] ÃË|» dXÌÅ ÌW d¼ Ä] Á4310390579
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Ì/W Ã|Æ Ä] ¶»ZË|» [ZÌ£ { Á |Z^Ì» ^f » d¯ Æ» Z] ÃY¼Å
Z] ÃY¼Å ¶»Z Ë|» Y Ê¼ Ä»ZÀf·Z¯Á ¾fY{ ZÌfyY { Z] ÃË|» dXÌÅ
»Ä»ZÀ/ZY ª/^ : ¶/»Z Ë|/» cYZÌfyY .{Â] |ÅYÂy ^f » d¯ Æ
]Ä/] 4310301606 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Ê¸ ¯Zy Z|¼v» ÉZ«M ½ZZ
¼Ä] Ê¸Ì¸y ÄnË|y º¿Zy Ê·Z» µZ ®Ë c|» Ä] µ|^·Y Ê¸ Z] d
¼µZ/ ®/Ë c|/» Ä] Ê¸Y Z] d¼ Ä] 4323605005 Ê¸» ÃZ
»¾ÌÌ e d¯ ÉZÅ ÊÆ³M k{ dÆm ÀË§M Zf¿ÓY Ìj¯ Ä»Z¿Á Ê·Z
Ä/¿YÁa Á|/ Á ~/yY Ä/·À» Ä/] Â¯~» dÌ·Z § ÂÂ» d^i .|Ë{³
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]cZ¼Ì¼e 1397/09/25 wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
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(343594) |Æ» ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

میز خبر
بالتکلیفی سرنوشت توسعه میدان گازی کیش

برای توسعه میدان گازی کیش ،پیش از این با شرکتهای شل ،گازپروم
و سرمایهگذاری غدیر قرارداد همکاری امضا شده بود ،اما هنوز تکلیف توسعه
این میدان روشن نشده و به نظر میرسد با تغییر پیمانکار ،سرنوشت توسعه
این میدان از سر نوشته شود.
به گزارش ایس��نا ،زمانی که پیمانکار میدان گازی کیش ،شرکت توسعه
و مهندسی نفت بود ،محل تامین اعتبار توسعه این میدان گازی ،طبق ابالغ
مصوب��ه هیات مدی��ره نفت در  ۲۸آذرماه  ،۱۳۹۶مناب��ع داخلی ،طبق ابالغ
مصوبه هیات مدیره نفت در  ۲۲اس��فندماه  ،۱۳۸۹بیع متقابل ،طبق مصوبه
هیات مدیره نفت در  ۱۹دیماه س��ال  ،۱۳۹۰ترکیب منابع داخلی و س��ایر
منابع ،طبق مصوبه هیات مدیره نفت در تاریخ دوم آذرماه سال  ،۱۳۹۳سایر
منابع اعتباری ش��رکت مل��ی نفت و بند «ق» تبصره  ۲قانون بودجه س��ال
 ۱۳۹۳و طبق مصوبه هیات مدیره نفت در تاریخ  ۱۷اردیبهش��تماه س��ال
 ۱۳۹۶از محل عواید حاصل از صرفهجویی ناشی از جایگزینی سوخت مایع
با س��وخت گازی در قالب ماده  ۱۲رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام
مالی کشور تعیین شده بود.
همچنی��ن اعتبار مورد نیاز برای توس��عه این می��دان گازی ،طبق ابالغ
مصوب��ه هیات مدیره نفت در دوم آذرماه س��ال  ۱.۴۰۴ ،۱۳۹۳میلیون دالر
( ۹۵۲میلی��ون دالر) هزینههای س��رمایه و  ۱۴۳میلی��ون دالر هزینههای
غیرس��رمایهای و گازرسانی به جزیره کیش طبق اعالم مصوبه هیات مدیره
نفت در  ۱۷اردیبهش��تماه س��ال  ۱۳۹۶برای گازرس��انی به جزیره کیش،
 ۴۷۶میلیون یورو و  ۱.۳۳۱میلیارد ریال تعیین شده بود.
برای توسعه میدان گازی کیش قرارداد محرمانگی امضا شد
اما چراغ توسعه این میدان در اول فروردینماه  ۱۳۸۶روشن شد و طبق
ابالغ مصوبه هیات مدیره نفت در  ۱۷اردیبهش��تماه س��ال  ۱۳۹۶آغاز شد.
مش��اور طرح از سال  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۰ش��رکت طرح و پاالیش بوده و مشاور
کنونی در بخش سطحاالرضی ،شرکت سازه از سال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۶و شرکت
پارس از س��ال  ۱۳۹۶به مدت یکسال و در بخش تحتاالرضی ،شرکت نفت
کیش از سال  ۱۳۹۱بوده است.
طب��ق ابالغ مصوبه هیات مدیره نفت در تاریخ  ۳۰آبانماه س��ال ۱۳۹۶
قرار است حفاری  ۱۴حلقه چاه موجود ،احداث خط لوله زمینی  ۵۶اینچ گاز
از بندر آفتاب تا خط سراس��ری هفتم و اتصال آن به لوله  ۳۲دریایی جهت
انتق��ال گاز به جزیره کیش ،خط لوله دریای��ی  ۳۲اینچ بین جزیره کیش و
بندر آفتاب و احداث تاسیس��ات فرآیندی کالس��ترها و خطوط لوله زمینی
مربوطه جهت اتصال به خط لوله  ۳۲اینچ دریایی تکمیل شود.
با این حال قرار بود میدان کیش در یک فاز خشکی و چهار فاز دریایی
توس��عه یابد .در این راس��تا پیش از ای��ن و قبل از اینکه آمری��کا از برجام
خارج شود ،برای توسعه این میدان چند قرارداد محرمانگی امضا شده و شل
گزارش نهایی خود را ارائه کرده بود .همچنین ش��رکتهای انی و دو شرکت
ایرانی غدیر و صانع گزارش نهایی خود را ارائه کردند.
به گفته ش��هنازیزاده  -مدیرعامل و رییس هیات مدیره سابق شرکت
مهندسی و توسعه نفت  -خطوط لوله بین جزیره و شهر آفتاب کشیده شده
است .قرار بود برای این میدان در شهر آفتاب یک پاالیشگاه ساخته شود اما
با توجه به کمبود خوراک پاالیشگاههای فازهای  ۶تا  ۸و پاالیشگاه جم قرار
است گاز این میدان به عسلویه منتقل شود.

تسویه پول نفت ایران توسط هند آغاز شد

ی��ک مق��ام بلندپایه بانکی اظه��ار کرد هند برای نخس��تین بار از زمان
بازگش��ت تحریمهای آمریکا علیه تهران ،پرداخ��ت پول نفت ایران به روپیه
را آغاز کرده اس��ت.به گزارش ایس��نا ،واش��نگتن به هشت کشور شامل هند
معافیت ش��ش ماهه داده که ب��ه آنها امکان میدهد ب��ه واردات نفت ایران
ادامه دهند.
بر اس��اس گزارش رویترز ،هند که سومین واردکننده بزرگ نفت جهان
است ،خواهان ادامه خرید نفت ایران است که مدت اعتبار طوالنیتری داشته
و هزینه حمل آن رایگان است .ایران نیز قصد دارد از پول صادرات نفت خود
که به روپیه دریافت میکند برای پرداخت پول واردات از هند استفاده کند.
چاران س��ینگ ،مدیر اجرایی بانک دولتی  UCOهند به رویترز گفت:
ما میزان قابل توجهی پول از برخی از شرکتهای نفتی دریافت کردیم .وی
به نام پاالیش��گاهها و میزان پولی که به این بانک واریز ش��ده است ،اشارهای
نکرد.
دهلینو اخیرا پرداخت به روپیه که برای واردات نفت ایران انجام میشود
را از مالیات س��نگین معاف کرد .این معافیت به پاالیشگاههای هندی امکان
داد حدود  ۱.۵میلیارد دالر بدهی معوق به ش��رکت ملی نفت ایران را که از
زمان بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران ایجاد شده است ،تسویه کنند.
مناب��ع صنعت��ی آگاه اظهار کردهان��د که "ایندین اویل" ک��ه بزرگترین
پاالیش��گر نفت هند است و ش��رکت "پاالیش و پتروش��یمی مانگالور" پول
واردات نفت ایران را پرداخت کردهاند اما هیچ یک از این دو ش��رکت در این
باره اظهارنظر نکردند.
محم��د جواد ظریف ،وزیر خارجه کش��ور روز گذش��ته اظهار کرده بود
ای��ران بدنبال تاخیر در فعالیت مکانیس��م چند منظ��وره اتحادیه اروپا برای
تسهیل تجارت با تهران ،مکانیسمهای پرداخت شامل مکانیسمهای تهاتری
با شرکای تجاری خود مانند هند ،چین و روسیه ایجاد کرده است.
در دور قبلی تحریمهای آمریکا علیه ایران ،هند  ۴۵درصد از پول واردات
نف��ت ایران را به روپیه پرداخت میک��رد و پرداخت مابقی آن به یورو انجام
میگرفت ،اما این بار دهلینو توافقی با تهران امضا کرده که تحت آن ،تمامی
پول خرید نفت را به روپیه پرداخت خواهد کرد .توافق مذکور به هند کمک
خواهد کرد تراز تجاری میان دو کشور را که به نفع ایران بود ،بهبود دهد.
ارزش واردات نف��ت هند از ایران در فاصله آوریل تا نوامبر س��ال ۲۰۱۸
به حدود  ۱۱میلیارد دالر بالغ ش��ده است و نفت حدود  ۹۰درصد از واردات
هند از ایران را تشکیل داد.مدیراجرایی بانک  UCOاظهار کرد پیش از این
پاالیشگاههای هندی به  ۱۵بانک پول پرداخت میکردند اما این بار تنها به
حساب  ۹بانک ایرانی پول واریز میکنند زیرا  ۵بانک دیگر هدف تحریمهای
ثانویه آمریکا قرار گرفتهاند.این  ۹بانک ش��امل بانک سامان ،بانک پاسارگاد،
بانک اقتصاد نوین ،بانک کارآفرین ،بانک سرمایه ،بانک خاورمیانه ،بانک شهر،
بانک حکمت ایرانیان و بانک گردشگری هستند.

ترکیه واردات نفت ایران را از سرگرفت

ترکیه واردات نفت ایران را پس از وقفه یک ماهه در نوامبر که ناشی از
بازگشت تحریمهای آمریکا علیه تهران بود ،از سرگرفت.
به گ��زارش «تابناک»  ،آمریکا در اوایل نوامبر به ترکیه و هفت کش��ور
دیگر ب��رای ادامه واردات نفت ایران معافی��ت داد .ترکیه تحت این معافیت
میتواند سه میلیون تن در سال یا معادل حدود  ۶۰هزار بشکه در روز نفت
از ایران وارد کند.
ترکی��ه پیش از این ک��ه تحریمهای آمریکا علیه ای��ران بازگردد ،حدود
 ۲۰۰هزار بش��که در روز نفت از ایران وارد میکرد .این کش��ور واردات نفت
ایران را در ماههای پیش از بازگش��ت تحریمهای آمریکا کاهش داد تا بتواند
از واشنگتن معافیت بگیرد و در نوامبر وارداتش به صفر رسید.
اما منابع بازرگانی و کش��تیرانی آگاه به رویت��رز اظهار کردند ترکیه در
دس��امبر دو نفتکش حامل نفت ایران معادل حدود  ۵۴هزار بش��که در روز
تحویل گرفته است.

