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معادالت انرژي

شنبه 18فروردین1397

شماره  5803سال بیستم

معاون مهندسی ،پژوهشی و فناوری سابق وزارت نفت :

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

جایگاه مطلوبی در تجارت جهانی گاز نداریم

بدهی شرکت ملی نفت حدود  ۱۵۰هزار
میلیارد تومان است

مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز ایران گفت :هر چند در زمینه منابع
گازی در دنیا رتبه باالیی داریم اما جایگاه مناسبی در زمینه تجارت جهانی
گاز نداریم.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا  ،س��عید مومن��ی در آیی��ن تودی��ع و معارف��ه
مدی��ران ش��رکت گاز اس��تان ف��ارس اظهار داش��ت :بای��د با ارتق��ا در این
ح��وزه ک��ه از اه��داف برنامه شش��م نیز بوده اس��ت ب��ه جای��گاه مطلوبی
برسیم.
وی ب��ر لزوم توجه بیش��تربه حوزه صادرات و تج��ارت گاز تاکید کرد و
گف��ت 46 :میلی��ون مترمکعب گاز به عراق ،ترکیه ،آذربایجان و ارمنس��تان
پارسال صادر شد.
مومن��ی ادام��ه داد:ما با بی��ش از  34ه��زار میلی��ارد مترمکعب منابع
گازی ،در رتب��ه اول دنی��ا از نظ��ر منابع گازی و گاز رس��انی به مناطق قرار
داریم.
مدیر گازرس��انی ش��رکت مل��ی گاز ایران اضافه کرد  :ع�لاوه بر ارتقای
جایگاه در برخی از حوزه ها نیازمند بهینه س��ازی مصرف گاز نیز هس��تیم،
در برخ��ی از اس��تان ها از جمله اس��تان ف��ارس بیش از  12ه��زار میلیارد
مترمکع��ب گاز مص��رف میش��ود ک��ه از ای��ن مق��دار  6درص��د در بخش
نیروگاههای��ی مصرف میش��ود در حالیک��ه مطلوب این ح��وزه  36درصد
است.
معاون عمرانی اس��تانداری فارس نیز در این مراس��م ب��ر لزوم توجه به
اس��تفاده صنعتی از منابع گاز تاکید کرد و گفت  :استان فارس قابلیت های
ویژه در گاز رس��انی به مناطق به ویژه مناطق روس��تایی داشته است و طی
س��الهای اخیر معادل  40سال گذشته در گازرس��انی به مناطق روستایی و
حوزه صنعت کار منسجم انجام شده است.
عنای��ت اهلل رحیمی اف��زود :امیدواریم با نهضت گاز رس��انی به مناطق
 ،امس��ال ش��اهد به پایان رس��یدن گازرس��انی ب��ه همه روس��تاهای فارس
باشیم.
وی ارقام��ی در م��ورد گازرس��انی ب��ه مناطق روس��تایی ف��ارس بیان
نکرد.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اس�لامی و نماینده جهرم در
مجلس نیز در این مراس��م بر لزوم استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای
توس��عه منطقه ای در اس��تان فارس تاکید کرد و گفت  :فارس در گذش��ته
قابلیتهای کش��اورزی فراوانی داش��ته که امروز تحت تاثیر خشکسالی قرار
گرفته است.
محمدرضای��ی کوچ��ی گفت:بس��یاری از ظرفیته��ا را در ای��ن حوزه
از دس��ت داده ای��م  ،در بس��یاری از حوزهه��ا عق��ب ماندهای��م و ضعی��ف
هس��تیم و تداوم خشکس��الی قابلیت های بخش کش��اورزی را از بین برده
است.

سقوط قیمت نفت در
پی تهدید
جدید ترامپ
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مع��اون مهندس��ی ،پژوهش��ی و
فناوری س��ابق وزارت نفت گفت:بدهی
کالن شرکت ملی نفت حدود  ۱۵۰هزار
میلیارد تومان است که امکان بازسازی،
نوسازی تأسیسات و سرمایه گذاری برای
توسعه میادین را دشوار کرده است.
به گزارش مه��ر ،محمدرضا مقدم،
معاون مهندس��ی ،پژوهش��ی و فناوری
س��ابق وزارت نف��ت در پاس��خ ب��ه این
س��ئوال که عملکرد بخش های مختلف
صنعت نفت برای ارتق��ای بهره وری را
چط��ور ارزیابی م��ی کنید؟گفت:فقدان
سیاس��ت های معین ب��رای ارتقاء توان
داخل این صنع��ت موجب ایجاد تهدید
و چال��ش و در نهایت عدم اس��تفاده از
فرص��ت ژئواس��تراتژیک مناب��ع نفت و
گازکشور ش��ده است .چنانچه در بخش
تولی��د ف��رآورده ه��ای نفتی ب��ه دلیل
گستردگی در کاربرد و اتکاء کامل بخش
حمل و نقل به فراورده ها ،این بخش با
تهدید امنیت عرضه جدی مواجه است
زی��را دامنه تهدید عرضه ف��راورده های
نفتی می تواند به سرعت به یک فاجعه
اجتماعی تبدیل ش��ده و اکنون شکاف
عرضه و تقاض��ا ،واردات بنزین را به ۱۰
تا  ۱۵میلیون لیتر در روز رسانده است.
این در حالی اس��ت که خط��وط انتقال
نفت و فرآورده های نفتی با فرس��ودگی
جدی روبرو اس��ت که اص�لاح فوری را

می طلبد.
هزین��ه ه��ای س��نگین واردات
مس��تمر بنزین بر بودجه کش��ور و نیز
خصوصی س��ازی «از دولت به زیر سایه
دولت » و نیز نبود « نهاد مستقل تنظیم
مق��ررات دولت با بخش خصوصی» نیز
ازجمله مشکالت و چالش های پر خطر
این بخش به حساب می آید.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ئوال که
خصوصی س��ازی در بخش پاالیشگاهی
را مثمر ثم��ر می دانید؟اظهار داش��ت:
هزینه های سنگین واردات مستمر بنزین
بر بودجه کش��ور و نیز خصوصی سازی
«از دولت به زیر سایه دولت » و نیز نبود
« نهاد مس��تقل تنطیم مقررات دولت با
بخش خصوصی» نیز ازجمله مشکالت
و چال��ش ه��ای پر خطر ای��ن بخش به

]Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» 139660313003003022 ÃZ¼ ÉY ]Y
ÊZ¬f» Z »Ô] Á Ä¿Z°·Z» cZ§e ÉÂy Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ
2801065005 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] 5310 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] ½ÔÌ» ÉÂ¸¿Z°zÌ ÅZ º¿Zy/ ÉZ«M
²¿Y|/ Ä] d^¿ ]»f» 26/17 duZ» Ä] ÃZ¤» [Z] ®Ë { É{ZÅ |¿§ ÉÂy Y Ã{Z
ÉY|/Ëy ÉÂy 2 z] { «YÁ Ê¸Y - 2517 Ê·Y-2510 Y - 10Y ÃÁ¨» Ê§ 76 Ôa
Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· .dY Ã|Ë{³ v» Ê¼ ®·Z» ½YÂÀ Ä] ÉY{Æ Y
¿d/Ì°·Z» |À/ Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ { {Â Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â
»Y/fY ÃZ/» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ YfY ÊZ¬f
Y/fY ºÌ¸/e xËZ/e Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây
{Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] .|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« m» Y {Ây dYÂy{Y
|.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY µÂÁ ¹
1397/01/18 : µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/02/02 : ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-9/97
Âb¿Z¼Ì¸ ËÁa - ÉÂy ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
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Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY

]Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» 139660313003004203 ÃZ¼ ÉY ]Y
ÊZ¬f» Z »Ô] Á Ä¿Z°·Z» cZ§e ÉÂy Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ
Y Ã{Z/ 2802559516 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä] 124 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] ÊÀÌu ÄnË|y º¿Zy/ ÉZ«M
47 Ôa ²¿Y| Ä] d^¿ ]»f» 113/10 duZ» Ä] Ä¿Zy [Z] ®Ë { Ê¸Ì» |¿§ ÉÂy
§Ä/] Ê¸¯Â/e ¾Ì/u Y ÉY|/Ëy ÉÂy 2 z] { «YÁ Ê¸Y - 2704 Y - Y ÃÁ¨» Ê
Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· .dY Ã|Ë{³ v» Ê¼ ®·Z» ½YÂÀ
YfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ { {Â Ê» ÊÆ³M Á 15
{ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY
Y {Â/y d/YÂy{Y{ Y/fY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e
»µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~/» c|/» ÉZ/¬¿Y cÂ/ { dY ÊÆË|] .|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« m
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY
1397/01/18 : µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/02/02 : ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-10/97
Âb¿Z¼Ì¸ ËÁa - ÉÂy ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW

]Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» 139660313003004033 ÃZ¼ ÉY ]Y
ÊZ¬f» Z »Ô] Á Ä¿Z°·Z» cZ§e ÉÂy Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ
Y Ã{Z/ 2801345148 Ê/¸» ÃZ¼ Ä] 942 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] ¹|«Y Ê·ZÀË Z º¿Zy/ ÉZ«M
Ô/a ²¿Y|/ Ä/] d^/¿ ]»f» 164/08 duZ» Ä] Ä¿Zy [Z] ®Ë { Z^ |¿§ ÉÂy
Ê/§ Ô/a Ä/¯ )ÉÂ/y 2 z] { «YÁ Ê¸Y - 1 Y - 170 Á 171Y ÃÁ¨» Ê§ 3604
»171 Ô/a Y Ê/f^i Ä»ZÀ/z] ª]Z» Ä¯ Ã| ¹ÔY – 171Á170 Ôa Y ÉY { Ã| Én
§/v» Ê¼/ ®/·Z» ½YÂ/À Ä] Z¯ Á sZË ÊÀ] Z»Ô£ Y ÉY|Ëy (|Ë{³ ÂÀ» Ê
{Â/ Ê/» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· .dY Ã|Ë{³
{ |/À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ YfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ
~/yY Y /a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y
ºË|/¬e ÊËZ/« /m» Y {Ây dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ |Ì
¿¼|À/ cY¬» ª^ YfY µÂÁ ¹| Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] .|ÀËZ
».| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z
1397/01/18 : µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/02/02 : ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
Âb¿Z¼Ì¸ ËÁa - ÉÂy ½ZfÆ Ô»YÁ {ZÀY d^i ÌW
-5/97

É]Z/¯ Z/n»Ì£ ÌÌ¤e ] ÊÀ^» c» |¼v» ºÆf» ÄÌ¸ ÊfËZ° ÉÁZ¯ {ZÆm ÃY{Y Ê¯Z
»102 Ä^ / 9609982914100603 Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s
{12/30 dZ/ 1397/03/29 wÂ/» Ê³|Ì d«Á Á d^i Ë{a ½ZfÆ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y
µÂ/Æn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e
Z/f¿ÓYÌj¯ |/ËYm Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y
Á Ä/ mY» ÃZ/³{Y{ /f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M
¼¾ d/Æm ©Â/§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì
{-3639/¦·Y.¹77432
»|Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 102 Ä^  É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ f§{ Ë
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ÊÆ³M

Ë{a ½ZfÆ

ÊÆ³M

{ |¼v» ÉZ«M ÄÌ¸ {YÂm |Ì |¿§ ½Z^£Z] Ä·Y¿ |Ì ÄvÌ¸» º¿Zy dËZ° Ây
]Z/] ¾¨¸e ªË Y ¾ÌÅÂe Á ÊÀ¨¸e d¼uY» {ZnËY ¹ZÆeY Ä] Ä·Y dËM |Ì |¿§ ÉZÌfz
ª/Ë Y ½ZËY Ä] ÊËZ« ©YÁY ¡Ô]Y ½Z°»Y ¹| Á Ã{^»Z¿ Ä] Êf{ ¹| Ä] ÄmÂe
¿ { {{³ ¡Ô]Y Ã{^»Z¿ Ä] Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë {Y| e Ä] ÊÆ³M
»¹Â/ Ä^  { Ê³|Ì Á cZvÌÂe dÆm Zf¿Y Y a ÃZ» ®Ë Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ
{¹|/ .|/¿{³ /Zu ½YÆe (cZ¿YÌ¼) 1 ÄÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÉZË{Y
.|Z] Ê¼¿ Ê³|Ì Ä»Y{Y Y ¿Z» Âu
{Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÉZË{Y{ ¹Â Ä^  ZË{Y
{-3640/¦/·Y.¹77433

½YÆe (cZ¿YÌ¼) 1 ÄÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á

]|{ [Ô/¬¿Y Á Ê»Â/¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 115 Ã{Z» ÉYmY { Ä¸ÌÂÀË
Ä/] Á ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ä¯ Ä·Y ¼ |¿§ {§ ÊWZ]Z] {Zn ÉZ«M ºÆf» Ä] É¨Ì¯ Â»Y
{ d/]Â¿ ®/Ë Äf§³ Y« \Ì¬ e dve YM Z] ¹YÂe µÀ» Y d« { d¿ÁZ » ¹ZÆeY
xËZ/e Y ÃZ» ®Ë c|» ¥ Ä¯ {Â Ê» ÊÆ³M Ê¸v» ZË Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë
{Ä^ / { s/» ÃZ¼ Ä] É¨Ì¯ Ã|¿Áa { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm ÊÆ³M k
ª/§Á Ä^  ¾ËY cÂ ¾ËY Ì£ { Á Zu ½YÆe 34 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ ÉZË{Y{ ¹ZÆq
»¬/¿ Z/ÆY Á Ê]Z/Ì£ Ê³|Ì ½Â¿Z« ½Z¼Å cYË e ½Â¿Z« 652 {YÂ» ª]Z» cY
.{¯ |ÅYÂy
{½YÆe 34 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ ¹ZÆq Ä^  ZË{Y
{-3641/¦·Y.¹77434

حس��اب می آی��د و عم��ق تهدیدهای
امنی��ت عرضه در بخش ف��راورده های
نفتی را نش��ان می دهد.کلید استفاده از
موقیعت راهبردی در منظقه خاورمیانه
ب��رای برق��راری امنیت ان��رژی و ارتقاء
امنی��ت ملی کش��ور در منطقه و جهان
کامال وابس��ته ب��ه فرصت ه��ای نهفته
در اس��تعدادهای صنع��ت نفت کش��ور
است.
س��اختار قدیم��ی الگوی پاالیش��ی
پاالیش��گاه ه��ای کش��ور؛ در نتیجه این
ساختار قدیمی تولید حدود  ۳۰درصد نفت
کوره از مجموع فراورده های پاالیشگاه ها،
اقتصاد این بخش را تا مرز ورشکس��تگی
رس��انده است و با خصوصی سازی و قرار
گرفتن پاالیش��گاه ها در مجموعه های
بنگاه��ی ناکارآمد اقتصادی ،عم ً
ال مکان

هر گونه س��رمایه گذاری برای نوسازی
و بازس��ازی پاالیش��گاه ها را غیر ممکن
ساخته است و این در شرایطی است که
نمونه های فراوانی از پاالیشگاه ها را در
دنیا می توان یافت که با وجود بازسازی
و نوس��ازی وکاهش جدی میزان تولید
نفت کوره و تولید فراورده های با ارزش
اف��زوده باالتر ،توان رقابت با پاالیش��گاه
ه��ای مدرن فاق��د تولید نف��ت کوره را
نداشته و تعطیل شده اند.
وی در م��ورد ارزیاب��ی از عملک��رد
ایران در بخش بازاره��ای صادراتی گاز
خاطر نش��ان کرد :با وجود اینکه وجود
بازاره��ای ج��ذاب در آس��یا و اروپ��ا و
خصوصاً کشورهای همس��ایه ،برای گاز
طبیع��ی وجود دارد ،دیپلماس��ی انرژی
فعالی هنوز نتوانس��ته اس��ت ق��رارداد
صادرات گاز به پاکستان را بطور قطعی
به نتیجه برس��اند و« تقاضا » را در این
بازار مهم از نظ��ر راهبردی برای امنیت
ملی ،تأمین نمای��د و این غفلت موجب
شد خط لوله گاز ترکمنستان ،افغانستان
و پاکستان پس از انعقاد قرارداد صادرات
گاز ایران با پاکستان برای صادرات گاز
به پاکس��تان فعال شده و ترکمنستان با
ایران برای تأمین گاز پاکستان به رقابت
بپردازد در همین حال قطر نیز با برنامه
دیگری برای تأمین گاز پاکس��تان وارد
رقابت شده است.

قیمت نفت پس از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد تعرفه های جدیدی علیه واردات کاالهای چینی اعمال خواهد کرد ،کاهش
یافت.به گزارش ایس��نا ،بهای معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه  ۳۵س��نت یا  ۰.۶درصد کاهش
یافت و به  ۶۳.۱۹دالر در هر بش��که رس��ید .بهای معامالت آتی نفت برنت در بازار لندن  ۳۲س��نت یا  ۰.۵درصد کاهش یافت و
به  ۶۸.۰۱دالر در هر بش��که رس��ید.دونالد ترامپ اعالم کرد به مقامات تجاری این کش��ور دس��تور داده تعرفههایی را برای ۱۰۰
میلیارد دالر دیگر واردات کاالهای چینی بررس��ی کنند .تهدید جدید رئیس جمهور آمریکا تنش��های میان واش��نگتن و پکن را
تشدید کرد و نگرانیها نسبت به وقوع جنگ تجاری را برانگیخت.با وجود اینکه ناظران بازار نفت نگران تشدید اختالفات تجاری
میان آمریکا و چین هس��تند ،با نش��انههایی که از کمبود عرضه در بازار وجود دارد ،انتظار ندارند شاهد سقوط چشمگیر قیمتها
باشند.
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یادداشت
اما و اگرهای نوسان صادرات نفت

بر اس��اس برنامهریزی انجام شده ،ایران در ماه مارس  ۲میلیون و ۴۰۰
هزار بشکه نفت و میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر
خواهد کرد که ممکن اس��ت این میزان با ف��روش تکمحموله افزایش پیدا
کند .کاهش صادرات نفت در ماههای اخیر هم بیدلیل نبوده است...
 -۱تعمیرات فصلی در پاالیش��گاههای فعال در ش��مال ش��رق آس��یا،
تقاضا برای نفت خام را از بازار تک محمولهها با کاهش روبهرو کرده اس��ت.
گزارشها حاکی از آن اس��ت که  ۲میلیون بش��که از ظرفیت پاالیشی آسیا
از آوریل تا پایان ماه مه (اردیبهش��ت – خردادماه  )۹۷در تعمیرات اس��ت،
بنابراین بدیهی است که میزان برداشت محمولهها در ماههای فوریه ،مارس و
آوریل کمتر باشد و این موضوع تنها مختص ایران نیست .پیشبینی میشود
با از س��رگیری فعالیت پاالیشی در پاالیش��گاههای این منطقه در هفتههای
ت خامهای سبک ،با هدف تولید بنزین
آتی ،تقاضا برای نفت خام به ویژه نف 
و نفتای بیشتر ،با افزایش روبهرو شود.
 -۲بر اس��اس برنامهریزی انجام ش��ده ،ایران در ماه مارس  ۲میلیون و
 ۴۰۰هزار بشکه نفت و میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی
صادر خواهد کرد که ممکن است این میزان با فروش تکمحموله افزایش نیز
پی��دا کند .برنامهریزی برای صادرات این میزان در ماه مارس با لحاظ کردن
نکته نخس��ت ،فاصله چندانی با صادرات نفت و میعانات گازی در ماه فوریه
ندارد .شانا پانزدهم اسفندماه در خبری عنوان کرد :ایران در ماه فوریه حدود
 ۲میلیون و  ۱۶۰هزار بش��که نفت خام و  ۴۳۰هزار بشکه میعانات گازی به
مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرد که سهم کشورهای آسیایی و
اروپایی از این میزان به ترتیب حدود  ۶۰و  ۴۰درصد بوده است.
 -۳دریاف��ت پول نف��ت با ارز مرغوب در ازای ف��روش آن ،اولویت ایران
در مبادالت نفتی اس��ت و تالش امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران نیز
در مذاکرات این اس��ت تا با حفظ س��هم مشتریان س��نتی و راهبردی ،آنها
را ب��ه پرداخ��ت پول نفت با ای��ن ارز متقاعد کند .برخی مش��تریان ایران از
جمله شرکتهای اروپایی هماکنون پول نفت خود را با ارز مرغوب پرداخت
میکنند ،بنابراین تالش ش��رکت ملی نفت ایران این اس��ت تا نفت بیشتری
به آنان بفروشد.
 -۴با راهاندازی واحد تقطیر ردیف دوم پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره
خلی��ج فارس ،از حجم ص��ادرات میعانات گازی به کره جنوبی کاس��ته و بر
حجم تخصیص خوراک به این پاالیشگاه افزوده شده است .پاالیشگاه ستاره
خلی��ج ف��ارس هماکنون بیش از  ۲۰۰هزار بش��که در روز میعانات گازی به
عنوان خوراک دریافت میکند .این پاالیش��گاه در کنار مجتمع پتروش��یمی
برزوی��ه هماکن��ون بزرگترین مصرفکنندگان میعانات گازی در کش��ور به
شمار میآیند.
 -۵بر اس��اس برنامه ششم توس��عه ،همه میعانات گازی تولیدی کشور
که تا پایان این برنامه به یک میلیون بش��که در روز میرسد ،صرف مصارف
داخلی خواهد شد؛ از این رو کاهش صادرات میعانات گازی به معنای افزایش
مصرف داخلی و جلوگیری از خام فروش��ی است .نباید فراموش کرد شرکت
ملی نفت در آغاز به کار دولت یازدهم ۷۵ ،میلیون بشکه میعانات گازی روی
آب داش��ت که این رقم با اجرای برجام و تالش امور بینالملل شرکت ملی
نفت ایران در دولت یازدهم به صفر رس��ید؛ کره جنوبی بزرگترین مشتری
میعانات گازی ایران است.
-۶رکنالدین جوادی ،معاون هیدروکربوری وزیر نفت اخیرا اعالم کرده
اس��ت« :برای دس��تیابی به ظرفیت تولید هدفگذاری شده در پایان برنامه
ششم توسعه به میزان  ۴,۷میلیون بشکه در روز و حفظ سهم ایران در تولید
نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ،با توجه به افت طبیعی
تولید میدانهای کش��ورمان ،نیازمند ایجاد ساالنه  ۶۰۰هزار بشکه ظرفیت
تولید نفت هستیم ».مسئوالن نفتی نیز بارها عنوان کردهاند که صنعت نفت
برای استمرار تولید به میزان کنونی به سرمایهگذاری نیاز دارد ،بنابراین بهتر
است با توجه به سهم حداقلی نفت از بودجه و مواجهه این صنعت با معضل
تاسیسات فرسوده ،شرایط برای جذب سرمایه خارجی مساعد شود.
رویا خالقی

میز خبر
رویترز گزارش داد:

هند طرحی جدید برای میدان گازی ایران
پیشنهاد میدهد

خبرگ��زاری رویترز گزارش داد؛ هند هفته آینده به ایران طرح جدیدی
برای توس��عه میدان گازی «فرزاد ب» به ارزش س��ه تا چهار میلیارد دالر ،
پیشنهاد می دهد.
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از این رس��انه ،ایران در نشس��تی در ماه فوریه
(بهمن) ،طرح توس��عه این میدان گازی را محدود کرده و از هند خواس��ته
بود که پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه دهد.خبرگزاری رویترز به نقل از
منابع آگاه در دولت هند مینویس��د که طرح دهلی نو اکنون تنها استخراج
و توس��عه میدان را ش��امل میش��ود و فعالیتهای پاالیشی و توسعه صنایع
پاییندس��تی را دربر نخواهد گرفت.رویترز میافزاید که این طرح در س��فر
هفته آینده «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران به هند ،مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.فرزاد-ب یکی از میدانهای گازی مشترک ایران و عربستان سعودی
در خلیج فارس با ظرفیت نزدیک به  22تریلیون فوت مکعب گاز اس��ت.این
میدان را هندیها در سال  2008کشف کردند و قرار بود که خود توسعه آن
را بر عهده داش��ته باشند؛ اما مذاکرات در این رابطه در پی تشدید تحریمها
علی��ه ایران متوقف شد.ش��رکتهای هندی پس از امض��ای برجام ،بار دیگر
پروژه توسعه این میدان را خواستار شدند؛ ولی پیشنهادهای آنها مورد تایید
مسئوالن وزارت نفت ایران قرار نگرفت.قرار است در صورت به توافق نرسیدن
ایران و هند ،طرح توسعه این میدان بزرگ گازی به مناقصه گذاشته شود.

آغاز سوآپ نفت کرکوک از اواسط اردیبهشت

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق درمورد سوآپ نفت خام کرکوک اظهار
کرد :چندماهی اس��ت که این توافق صورت گرفته اس��ت .اواخر س��ال قبل
ش��ایعاتی مبنی بر توقف این پروژه شنیده شد اما باید گفت این پروژه ادامه
دارد و فکر می کنم اواخر ماه آوریل (اواسط اردیبهشت) اجرایی شود.
س��ید حمید حسینی در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به شایعاتی در اواخر
س��ال گذش��ته مبنی بر اینکه سوآپ نفت کرکوک توس��ط ایران و همچنین
صادرات گاز از ایران به بصره متوقف میش��ود ،گف��ت :این زمزمهها در اواخر
سال گذشته شنیده میشد و گفته میشد که کردستان عراق با دولت مرکزی
توافق کرده اس��ت که صادرات نفت کرکوک از مسیر قبلی(کرکوک_جیحان)
صورت بگیرد و بنابراین س��وآپ آن توسط ایران متوقف شود.وی ادامه داد :در
راس��تای سفر آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به بغداد در اواخر
سال گذشته و از آنجایی که مسئوالن نفتی هم در این سفر حضور داشتند این
مباحث مطرح شد و طرف عراقی تاکید کرد که بر تعهدات خود مبنی بر اجرای
خط لوله ایران به بصره برای س��وآپ نف��ت کرکوک و همچنین واردات گاز از
ایران پایبند است.دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه سوآپ نفت
کرکوک از نظر عملیاتی بسیار دشوار است ،توضیح داد :خط لوله باید از دو شهر
عراق رد شود تا به دره شهر ایالم برسد یا باید از سلیمانیه گذر کند.

