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شماره 3541

شرط آغاز صادرات گاز به عراق
نخست

معاون وزیر نفت از توافق ایران و عراق برای توسعه دو میدان نفتی به صورت
مشترک خبر داد و گفت :در صورت بازگشایی اعتبارات اسنادی صادرات گاز
به عراق آغاز میشود.
امیرحس��ین زمانی نیا در تشریح جزییات توافق جدید نفتی ایران و عراق،
گفت :در سفر هیات ایرانی به بغداد دو تفاهمنامه مشترک نفتی بین دو طرف
امضا شد.
به گزارش شانا ،معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت با اعالم اینکه در
این سفر تفاهمنامه نخست دو کشور درباره همکاری در توسعه میادین مشترک

گروه نفت و انرژی -گردونه صنعت جهانی
نفت امروزه برای توسعه به جذب و به کارگیری
س��رمایههای کالن نیاز دارد و اکنون با توجه به
اجرایی شدن برجام ،تمایل شرکتهای خارجی
فعال در حوزه نفت و گاز برای سرمایه گذاری در
حوزههای نفتی ایران بیشتر شده است .
از این رو س��یزدهمین نمایشگاه بین المللی
انرژی با هدف معرفی توانمندیهای کش��ور در
زمینههای نفت ،گاز ،آب ،برق و انرژیهای نو در
جزیره کیش آغاز به کار کرد.
حض��ور ش��رکتهای ایران��ی و خارجی در
نمایشگاه امسالنسبت به سال گذشتهبیشتر بوده
و به نظر میرس د امید بیشتری به نتایج حاصل
از برگزاری نمایشگاه در زمینه انعقاد قراردادهای
داخلی و خارجی وجود داش��ته باشد.در همین
حال غالمرضا منوچهری روز گذشته در کنفرانس
بینالمللی نفت و انرژی با اشاره به ضرورت افزایش
ضریب بازیافت از میادین نفت و گاز ،یادآور شد:
ضریب بازیافت از میادین نفت باید از  ۲۶درصد به
حدود ۴۰درصد برسد که این امر نیازمند ۳۰سال
کار مستمر بوده که اگر کل ظرفیت خود را ۸۰۰
میلیارد بشکه حساب کنیم ،به میزان یک درصد
معادل هشت میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفت
ایران افزوده خواهد شد.معاون توسعه و مهندسی
ن افزود :در این صورت حدود
شرکت ملی نفت ایرا 
 ۴۰۰میلیارد دالر به ارزش ذخایر نفت و گاز کشور
اضافه خواهد ش��د.وی با بیان اینکه باید از دوره
تولید نفت ارزان یعنی هزینه تولید  ۱۰دالری به
ازای هر بشکه نفت وارد دوره نفت گرانتر شویم،
گفت :این افزایش هزینه به ضریب بازیافت دوم
است که حتما باید ریکاوریها انجام شود چراکه
ه��ر اندازه مخزن از لحاظ باال آمدن س��طح آب
و تغییرات س��نگ و ...بیش��تر آسیب میبیند،
ظرفیت خود را از دس��ت میدهیم و بس��یاری
از اینها میادین مش��ترکی است که همسایهها
نیز میتوانند استفاده کنند.این مقام مسوول با
بیان اینکه برای توسعه صنایع باالدستی ساالنه
باید  ۳۰میلیارد دالر سرمایهگذاری جذب شود،
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ی خرمشهر (سندباد یا سیبه) است ،تصریح
پرویز (نفتخانه جنوبی) و دیگر 
کرد :تفاهمنامه دوم در بقیه بخشهای صنعت نفت از جمله نفت خام ،ساخت
تجهیزات ،صادرات گاز ،نوسازی پاالیشگاههای عراق از سوی بخشخصوصی ایران
و آموزش امضا شده است.این مقام مسوول همچنین در خصوص زمانبندی از
س��رگیری صادرات گاز به عراق هم توضیح داد :ایران هماکنون آماده صادرات
گاز به بغداد و این کشور نیز آماده دریافت گاز است.
زمانینی��ا ب��ا بیان اینکه هماکنون خط لوله ص��ادرات گاز ایران به بغداد از
گاز پر اس��ت اما اعتبار اس��نادی (ال سی) این طرح هنوز باز نشده و به محض
حل مس��ایل مال��ی ،گاز ایران به بغداد م��یرود ،تاکید کرد :اعتبار اس��نادی
( )Letter of Creditتعهدی از طرف بانک است که به خریدار و فروشنده

داده و متعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ
صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه ال سی صادرات گاز ایران به عراق نیز به زودی و
همزمان با سفر هیات عراقی به تهران و در بانک مورد نظر ایران ،گشایش مییابد،
یادآور شد :یونس صالح ،معاون وزیرنفت عراق در این سفر اعالم کرده دولت این
کشور برای پیشپرداخت اولیه این طرح مبلغ مورد نظر تخصیص داده است.
زمانی نیا محور دیگر تفاهمنامه دوم با عراق را خط لوله نفت خام و فرآورده
بصره  -آبادان  -بصره عنوان کرد و افزود :در سفری به بغداد ،نمایندگان شرکت
ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
و رییس دفتر نمایندگی وزارت نفت حضور داشتند.

نخستین مناقصه نفتی ایران برگزار میشود؛

سبقت ژاپنیها از توتال

تصریح کرد :براساس اهداف برنامه ششم توسعه
اگر در یک برنامه پنجساله مجموع سرمایهگذاری
به  ۲۰۰میلیارد برس��د ۷۰ ،درصد آن میتواند
س��هم داخلیها باشد.معاون توسعه و مهندسی
ش��رکت ملی نفت با ی��ادآوری اینکه در بخش
بازیافت دچار عقبافتادگی هستیم ،خاطرنشان
کرد :کشورهایی که ذخایر نفتی دارند ،برخی این
دوران را ط��ی کردهاند و پس از آن موضوع نفت
ش��یل است که پتانسیل آن را داریم و هرچقدر
تکنولوژی افزایش یابد میتوانیم از آن استفاده
کنیم.منوچهری همچنین با اش��اره به ضرورت
محدود کردن گازهای گلخانهای و نظارت بیشتر
بر موارد زیستمحیطی از سوی تولیدکنندهها،
گفت :هماکنون شاهد تحوالت ژئوا نرژی زیادی
در جهان هستیم به طوریکه آمریکا تبدیل به
صادرکنن��ده گاز ش��ده و حتی در آینده ممکن
است ،نفت صادر کند ،از این رو ایران باید جایگاه
خود را در حوزه انرژی حفظ کند.معاون توسعه
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه
ایران یک دوران طوالنی استخراج ذخایر نفتی به
روش تولید متعارف و همچنین به طور محدود
در برخی میادین تزریق آب و گاز داش��ته است،
تصریح کرد :امروز به تولید حدود چهار میلیون
بش��که نفت قناعت کردیم و بسیاری از مخازن
کش��ور در حال افت تولید هستند و با توجه به
اینکه مخازن نفت کشور در نیمه عمر خود است،
با افت تولید همراه میشوند.این مقام مسوول با
اشاره به افزایش تولید گاز ایران با محور توسعه
فازهای پارسجنوبی ،اظهار داشت :هماکنون تولید
گاز در پارسجنوبی به  ۵۰۰میلیون مترمکعب در
روز و س��هم گاز در سبد سوخت و انرژی کشور
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به حدود  ۷۰درصد رسیده است.این عضو هیات
مدیره ش��رکت ملی نفت با ی��ادآوری اینکه در
شرایط فعلی حدود  ۸۵درصد جمعیت روستایی
و ش��هری به ش��بکه گاز متصل شدهاند ،تاکید
کرد :با وجود افزایش تولید نفت و گاز در کشور،
مخازنی همچون الیه خامی در مناطق نفتخیز
جنوب وجود دارد که هنوز تولیدی نشدهاند.معاون
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اشاره
به تفاهمنامه با اینپکس ژاپن در مورد چند میدان
از جمله آزادگان ،اظهارکرد :ژاپنیها نتایج اولیه
مطالعاتشان را ارائه کردهاند و تا سه هفته آینده
نیز مرحله دوم مطالعات آنها را که در واقع از دید
کار تفاهمنامه مرحله نهایی است ارائه میدهند.
اینشرکتهاازشرکتکنندگانصاحبصالحیت
در مناقصات آتی ایران خواهند بود.این عضو هیات
ت افزود :تاکنون برای میدان
مدیره شرکت ملی نف 

آزادگان با حدود پنج شرکت بینالمللی قرارداد
محرمانگی و تفاهمنامه امضا کردهای م ولی با توجه
به اینکه این شرکتها به صورت کنسرسیوم در
مناقصه ش��رکت خواهند کرد ،باید دید چگونه
با همدیگر مش��ترک میش��وند ،ب��ا این وجود
شرکتهای چینی با اروپاییها مشترک میشوند
و باید یک شریک ایرانی داشته باشند.این مقام
مسوول در پاس��خ به این سوال که آیا واگذاری
میادین آزادگان شمالی و یادآوران به چینیها لغو
شده است یا خیر ،توضیح داد :به هر حال چینیها
هم آمادگی دارند که در مناقصات آتی نفتی ایران
شرکت کنند.وی با اشاره به احتمال کشف ذخایر
جدید نفت و گاز در جزایر خلیجفارس ،تبیین کرد:
توسعه تاسیسات و میادین نفت و گاز در جزایر
ایرانی خلیجفارس یکی از برنامههای اولویتدار
شرکت نفت است.منوچهری در ادامه درباره انتشار
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خبر

مشارکت نفتی ایران -چین کلید خورد

لیست ۲۹شرکت خارجی صاحب صالحیت برای
مناقصات آتی پروژههای نفتی هم اظهار داشت:
این لیس��ت از بخش مربوطه در شرکت نفت به
تازگی به بخش توسعهای تحویل داده شده که در
واقع لیست شرکتهای صاحب صالحیت است.
ت ادامه داد :اسناد مناقصه
معاون شرکت ملی نف 
را برای تکتک پروژهها آماده میکنیم و بر حسب
اعالم آمادگی خود این ش��رکتها ،قابلیتها و
عالقهشان دعوت میکنیم در مناقصههای آتی
ما ش��رکت کنند .همانطور که قبال اعالم شده
مناقصه آزادگان جنوبی اولین مناقصه ما خواهد
بود که اسنادش تقریبا نهایی شده و به زودی این
مناقصه برگزار میشود.این مقام مسوول همچنین
درباره اینکه تاکنون شرکتی برای مناقصات اعالم
آمادگی کرده است یا نه ،خاطرنشان کرد :ابتدا باید
اعالم کنیم اسناد آماده است تا بیایند خریداری
کنند که فکر میکنم حداکثر تا چهار هفته آینده
این اعالم عمومی را خواهیم داشت.
  ایران ذخایر هی�درات گازی در دریای
عمان کشف کرد
از س��وی دیگر منصور بزمی ،معاون فناوری و
روابط بینالملل پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه
برگزاری نمایش��گاه انرژی کیش در گفتوگو با
شبکه اطالعرسانی انرژینیوز از شناسایی منابع
عظیم هیدرات گازی در بخش ایرانی دریای عمان
خبر داد.این مقام مسوول با اشاره به کشف ذخایر
شیلگازدرلرستانبامشارکتدانشگاهآخنآلمان،
تصریح کرد :فاز اول شناسایی منابع هیدرات گازی
در دریای عمان با موفقیت پایان یافته و براساس
نتایج حاصل در فاز اول ،منابع عظیم هیدرات گازی
در بخش ایرانی دریای عمان شناسایی شد.
معاون فناوری و روابط بینالملل پژوهش��گاه
صنعت نفت از حفر یک حلقه چاه اکتشافی برای
استخراج اطالعات بیشتر از ذخایر هیدرات گازی
در دریای عمان خبر داد و افزود :برنامههای متعدد
مطالعاتی برای تخمین و کشف ذخایر جدید نفت
و گاز در حوزه خلیجفارس و دریای عمان در حال
اجراست.
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مهر -معاون وزیر نفت از بازگشایی اولین فاینانس طرحهای جدید
پاالیشگاهی ایران توسط شرکتهای چینی به ارزش  1/3میلیارد دالر
خبر داد.
عباس کاظمی با اشاره به بازگشایی اولین فاینانس چینی در صنعت
پاالیش نفت ایران در دوران پسابرجام ،گفت :فاز اول خط اعتباری یک
میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالری طرح توسعه و بهینهسازی پاالیشگاه نفت
آبادان توسط یک شرکت چینی به طور رسمی بازگشایی شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه فاینانس طرح توس��عه و بهینهس��ازی
پاالیشگاه نفت آبادان توسط شرکت فاینانسور «سایناشور» تامین شده
است ،تصریح کرد :مهمترین هدف اجرای این طرح پاالیشگاهی ،کاهش
ظرفیت تولید نفت کوره و تولید محصوالتی با ارزش افزوده باالتر همچون
بنزین و گازوئیل است.این مقام مسوو ل تاکید کرد :هماکنون قرارداد عملیات
اجرایی این طرح عظیم پاالیشگاهی با شرکت ساینوپک چین منعقد شده
است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی اخیرا اعالم
کرده است :برای اجرای فاز اول توسعه ،بهینهسازی و بهبود فرآیند تولید
در پاالیش��گاه آبادان ،طرف ایرانی  ۱۵درصد و طرف چینی  ۸۵درصد
س��هم دارد که سهم چینی توسط فاینانسورهای این کشور تامین و به
پروژه تزریق میشود.ایران به منظور اجرای طرحهای توسعه ،بهینهسازی
و بهبود فرآیند تولید در پاالیشگاههای موجود نفت دست کم به ۱۴میلیارد
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.

کاهش بهای نفت در پی افزایش تولید آمریکا
و صادرات ایران

رویترز -اوپک و تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان از جمله روسیه در
حال عمل کردن به توافقی هستند که بر اساس آن قرار است روزانه حدود
 1/8میلیون بشکه از تولید نفت این کشورها کاسته شود .ایران به همراه
لیبی و نیجریه از کاهش تولید معاف شده است.در همین حال نماینده
کویت نزد اوپک گفت :کشورهای تولیدکننده نفت از عربستان گرفته تا
امارات در حال تبعیت از توافق کاهش تولید به منظور تثبیت بازار هستند.
نوال الفزایا ،نماینده کویت در مقر اوپک گفت :قطر ،کویت و عمان نیز در
حال پیروی از توافق کاهش تولید هستند و کاهش عرضه نفت خود را به
مشتریان اعالم کردهاند.این در حالی است که خبر افزایش صادرات نفت
ایران و افزایش فعالیتهای حفاری نفت در آمریکا برای دهمین هفته متوالی
موجب شد قیمت نفت با کاهش مواجه شود.تجار گفتن د کاهش قیمتها
ناش��ی از افزایش صادرات نفت ایران بوده است .به گفته منابع صنعتی،
ایران با استفاده از معافیت از توافق کاهش تولید اوپک بیش از  13میلیون
بشکه نفت ذخیره شده خود روی دریا را فروخته است.بر اساس آمارهای
موسسه تامسون رویترز ،مقدار نفت ذخیرهشده ایران روی دریا از 29/6
میلیون بشکه در ابتدای ماه اکتبر به  16/4میلیون بشکه رسیده است.البته
افزایش صادرات نفت ایران تنها عامل افت قیمتها نبوده است.شرکتهای
انرژی آمریکایی هفته گذشته برای دهمین هفته متوالی تعداد سکوهای
حفاری خود را افزایش دادند و به این ترتیب روند ازسرگیری فعالیتهای
شرکتهای شیل وارد نهمین ماه خود شد .این افزایش فعالیتها پس از
رشد قیمت جهانی نفت آغاز شده است.
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