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تيغ دولبه تمديد توافق اوپك
نخست

وزیر انرژی عربستان سعودی اخیرا با همتایان ونزوئالیی و قزاقستانی خود
دربــاره گزینه تمدید توافق کاهش تولید پس از پایان مدت آن در  ۳۱مارس
توگو کرده است.
سال  ۲۰۱۸گف 
این گزارش یک هفته پس از اظهارات الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه منتشر
شد که گفته بود گزینه تمدید دوباره توافق کاهش تولید روی میز است .با این
همه وی خاطرنشان کرده بود هنوز زود است در این باره قطعا صحبت کنیم.
توافق اولیه اوپک و غیراوپک قیمت برنت را به  ۵۷دالر و قیمت نفت وست
تگزاس اینترمدییت را به بیش از  ۵۴دالر در هر بشکه در ژانویه امسال رساند اما از
آن زمان هر دو قیمت پایه کاهش پیدا کردهاند و تنها چندین مورد اختالل عرضه
و تصمیم تولیدکنندگان در ماه می برای تمدید توافق کاهش تولید که قرار بود در
 ۳۰ژوئن سال  ۲۰۱۷به پایان برسد ،روند کاهش قیمتها را آهسته کرد.
با این همه شمار رو به رشدی از تحلیلگران بر این باورند که اوپک با تمدید
توافق کاهش تولید ،چاه بزرگتری برای خود حفر میکند .تولید کمتر از سوی
اعضای این ســازمان به معنای صادرات کمتر و در نتیجه ،درآمد نفتی کمتر
است .همچنین به قیمت از دست دادن سهم بازار به رقیبانی شامل روسیه و
آمریکا تمام میشود.
تحلیلگــران معتقدند جبران این ضرر دشــوار خواهد بــو د بنابراین برای

تولیدکنندگان کمهزینه در خاورمیانه تالش برای حمایت از قیمتها از طریق
محدود کردن تولید ممکن است حساستر باشد .در عوض ،بازگشت به تولید رو
به رشد ممکن است قیمتها را به حدی تحت فشار قرار دهد که تولیدکنندگان
شیل آمریکا نتوانند به تولید ادامه دهند.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،باید دید آیا اعضای اوپک تمایل دارند چرخش
 ۱۸۰درجهای انجام دهند جدیدترین آمار صادرات و ذخایر شناور نشان میدهد
که اشباع عرضه جهانی ممکن است رو به کاهش گذاشته باشد اما این کاهش
با روند کندی انجام میشود.
اين در حالي است كهنیکالس مادورو روز گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی
افزود :در آخرین ســفر خود به خاورمیانه ،این مساله را با رییس جمهور ایران
مطرح کردم و تهران نیز با تمدید این توافق موافق بود.
به گزارش رویترز مادورو که برای شرکت در نخستین نشست سران سازمان
همکاری اسالمی در زمینه علم و فناوری به آستانه قزاقستان سفر کرده بود،
یکشنبه این هفته (نوزدهم شهریورماه) با رییسجمهور ایران دیدار کرد.
ی در دیدار همتای ونزوئالیی خود تداوم رایزنی میان کشورهای
حسن روحان 
صادرکننده نفت را ضروری دانست و گفت :تالشهای اعضای اوپک و غیراوپک
به ویژه ونزوئال برای کاهش تولید ،پایداری و تعادل بهای نفت دســتاوردهای
مثبتی داشته که تداوم این تالشها ضروری است.
مادورو در سخنرانی دیروز خود اضافه کرد :بیستم سپتامبر (بیست و نهم

شهریورماه) وزرای نفت اوپک در وین جلسه دارند که موقعیت مناسبی برای
رسیدن به اجماع در این مورد است و بعید نیست توافق یادشده تمدید شود.
اوپک در نشســت رسمی سیام نوامبر ( 2016دهم آذرماه  )1395در وین
برای نخستین بار از سال  2008میالدی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش
مازاد عرضه نفت در بازارها ،به باال رفتن سطح قیمتها کمک کند.
براساس این توافق ،مقرر شد اوپک یک میلیون و  ٢00هزار بشکه در روز از
سطح تولید خود بکاهد.
ایران ،الجزایر ،آنگوال ،اکوادور ،گابن ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،عربستان،
امارات و ونزوئال اعضای اوپک به شمار می روند.
ایران ،نیجریه و لیبی تا رسیدن به سطح تولید پیش از بحران خود از برنامه
کاهش تولید اوپک مستثنی شدند.
اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه ،1395تولیدکنندگان نفت غیراوپک
شامل روسیه ،قزاقستان ،گینه ،جمهوری آذربایجان ،سودان ،مالزی ،عمان ،بولیوی،
مکزیک ،بحرین و برونئی را با خود همراه سازد.
این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش  600هزار بشکه در روز از تولید
نفت خود موافقت کردند.
وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در نشست رسمی چهارم خرداد
امسال این سازمان با تمدید توافق کاهش تولید نفت برای  9ماه دیگر موافقت
کردند.

اولین کارگاه آموزشی شرکت توتال برای شركتهاي ايراني؛

الگوی تبادل فناوری تشریح شد

گروه انرژي -صنعت نفت ایران با قدمت
صد سالهاش صنعت پیری محسوب میشود،
به طوری که بسیاری از میادین و مخازن نفتی
و گازی ايران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند
و يا مشــترك با كشورهاي همسايهاند همین
موضوع باعث میشود برداشت از آنها با چالش
مواجه شود و نیاز به فناوری ،سرمایه و تکنولوژی
ویژهای داشته باشد.
افزایش برداشت از مخازن همواره مورد توجه
بوده و بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که
برای جلوگیری از هدررفت ثروت ملی ،باید اين
موضوع را به طور ویژهای مورد توجه قرار داد.
در هميــن حال دولــت دوازدهم افزایش
ضریب بازیافت مخازن در دل امضای قراردادهای
جدید نفتی را مهمترین اولویت وزارت نفت قرار
داده است.
یکی ديگــر از اهداف مهــم الگوی جدید
قراردادهای نفتی ،انتقال فناوری و افزایش توان
ساخت داخل است.
به گفته بیژن زنگنه ،وزیر نفت کشــورمان
افزایش برداشت از مخازن ،مساله اصلی ماست
و به هیچ وجه نباید در این زمینه کوتاه بیاییم.
این نفت ،ثروت مملکت و بیتالمال اســت و
باید روی صــدم درصد ضریب بازیافت آن هم
حساسیت داشته باشیم.
بنابراين از همان ابتدا که بحث باز شدن پای
توتال به صنعت نفت ایران مطرح شد ،یکی از
مهمترین اهداف این همکاری با فرانســویها،
انتقال دانش بهروز و کارآمد و از ســوی دیگر،
اســتفاده از تجارب توتال بود که کشورمان به
دلیل عدم حضور چندین ساله در بازار جهانی ،به
شدت از نبود این دو مقوله مهم رنج میبرد .
در همين حــال توتال روز گذشــته پیرو
عمل بــه محتوای قــرارداد ،در یــک کارگاه
آموزشــی -توجیهی شرایط احراز صالحیت را
برای شــرکتهای ایرانی به منظور حضور در
مناقصات طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱
پارسجنوبی تشریح کرد .
در این نشست که نمایندگان تعداد زیادی از
شرکتهای ایرانی سازنده تجهیزات و فعال در
بخش پیمانکاری صنعت نفت حضور داشتند ،از
سوی کارشناسان شرکت ملی نفت ایران عنوان
شد که از این پس در پروژههایی اینچنینی که
یک شرکت  E&Pمسوولیت توسعه پروژه نفتی
و یا گازی را برعهده دارد ،شــرکت ملی نفت یا
وزارت نفت برای شرکتهای داخلی متقاضی
حضور در مناقصات بخشهای مختلف اجرای
پروژه ،کارفرما نیستند ،بلکه این شرکت  E&Pبه
عنوان کارفرما محسوب میشود؛ از اینرو احراز
صالحیت شرکتهای ایرانی خواهان حضور در

بخشهای مختلف اینگونه پروژههای توسعهای
باید از سوی این شرکتهای  E&Pصورت گیرد.
در بخشی از این کارگاه آموزشی رضا دهقان،
مدیــر هماهنگی امور قراردادهای باالدســتی
نفت و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت
ملی نفت ایران نخســتین هدف از امضای این
قراردادها را افزایش برداشت نفت و گاز خصوصا
در میادین مشــترک دانست و گفت :ایران در
حوزه ازدیاد برداشت خصوصا در زمینه برداشت
نفت دچار ضعف و کاستیهایی است؛ به طوری
که کشورهای همسایه مانند عربستان و عراق
در این زمینه به مراتب پیشرفتهای بیشتری
داشتهاند.
وی ادامــه داد :الزم اســت در این زمینه با
شتاب بیشتری عمل کنیم و با جذب سرمایه
خارجی برداشت از میادین را به صورت صیانتی
افزایش دهیم.دهقان با اعالم اینکه یکی از اهداف
مهم الگوی جدید قراردادهــای نفتی ،انتقال
فناوری و افزایش توان ســاخت داخل اســت؛
گفت :مدل جدید قراردادهای نفتی مبتنی بر
حضور شــرکتهای اکتشاف و تولید ()E&P
و پیمانکاران  EPCاست.مدیر هماهنگی امور
قراردادهای باالدســتی نفت و گاز در معاونت
توسعه مهندسی شرکت ملی نفت ایران افزود:
پیمانکاران داخلی و سازندگان و تامینکنندگان
تجهیزات باید برای حضور در این پروژهها روابط
خود با شرکتهای اکتشاف و تولید را افزایش
دهند ،البته شــرکت ملی نفت ایران در زمینه
مطالعات مخازن با دانشگاهها نیز همکاری خواهد

داشت به طوری که هم دانشگاهها و هم ما قادر به
بهرهمندی از تواناییهای یکدیگر باشیم و بتوانیم
از توانمندیهای بینالمللی هم استفاده کنیم.
دهقــان با بیان اینکه در قراردادهای جدید
تبادل تکنولوژی در چهار حوزه از طرف خارجی
به ایرانی انجام خواهد شــد ،گفت :نخســتین
حوزه مدیریت و مهندســی مخزن اســت که
یکــی از اهداف ما در الگوی جدید قراردادهای
نفتی ارتقای دانش در این حوزه است؛ دومین
حوزه مدیریت پروژه است که در این بخش نیز
تجارب شرکتهای خارجی به پیمانکاران ایرانی
منتقل خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :تامین مالــی ،تولید و
بهرهبرداری از میادین نیز به ترتیب ســومین
و چهارمیــن حوزه مورد نظر در انتقال فناوری
هستند که در قالب قراردادهای جدید محقق
خواهد شد.
این مقام مسوول همچنین خاطرنشان كرد:
شرایط این قراردادها به گونهای تعیین شده است
که یک شرکت ایرانی میتواند به تنهایی تمام
پکیج مناقصه را بر عهده گیرد اما اگر مشخص
شود که این شرکت از عهده انجام تمام جوانب
ایــن پکیج برنمیآید باید از شــریک خارجی
استفاده کند.
دهقان تصریح کرد :این موضوع سبب میشود
پیمانکاران ایرانی و خارجی در کنار یکدیگر قرار
گیرند و توانمندیهای داخلی افزایش یابد.
مدیر هماهنگی امور قراردادهای باالدستی
نفت و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت

پیچیدهترین عملیات نصب جکت در فاز  ۱۳پارسجنوبی

ت جدید ســکوی  13Aکه
جکــ 
پیچیدهترین عملیات نصب را به دنبال
داشت ،توسط شرکت تاسیسات دریایی
و شناور اوشنیک ۵۰۰۰با موفقیت نصب
و وارد چرخه بهرهوری شد .
در همین رابط ه پیام معتمد ،مجری
طرح توسعه فاز۱۳پارسجنوبی با اشاره
به اینکه عملیات بارگیری و انتقال این
سازه  ۱۵۰۰تنی به موقعیت فراساحلی
اوایل شــهریورماه پایان یافت ،گفت:
عملیات حســاس و پیچیده داکینگ
این جکت روی چهارپایه به جا مانده از

سکویتخریبشدهپیشینودرمجاورت
 ۱۱حلقه چاه از پیش حفاری شده ،طی
هشت ساعت کار دقیق و مهندسی شده
با موفقیت کامل انجام شد.
ی عملیات نصب جکت جدید فاز
و
 ۱۳را از دو منظر منحصر به فرد دانست و
تاکید کرد :به واسطه وجود ۱۱کنداکتور
چاه در محل و همچنین ساختار ویژه این
سازه به دلیل استفاده از مادمت و پایههای
جکت پیشین به عنوان تکیهگاههای
موقــت نصب تا پیش از پایان عملیات
پایلکوبی،نصباینسازهپیچیدگیهای

منحصربهفردی داشت.به گزارش رواب 
ط
عمومی شرکت نفت و گاز پارس ،پیام
معتمد ،با اشــاره به حادثه پیشآمده
در موقعیت سکوی SPD13Aتوضیح
داد :بخش حفاری این طرح که اکنون
به پیشرفت  ۸۰درصدی رسیده ،دوم
فروردینماه ســال  ۱۳۹۴شاهد یکی
از حوادث نادر در ســکوی SPD13A
بود ،این سکو با هشت چاه حفاریشده
که چاه شــماره  ۵آن تکمیل و به گاز
رسیدهبود،پیشروترینسکوبینفازهای
۳۵ماهه محسوب میشد و در شرایطی
که همه فرآیندهای استاندارد و جهانی
ترک موقعیت توســط سکوی حفاری
رعایت شــده بود ،بــر اثر بیاحتیاطی
کاپیتان کشــتی  ۴۶هزار تنی آلپاین
اترنیتی که حاوی  ۴۰هزار تن سوخت
جت بود ،دچار ســانحهای شدید شد
و شــدت این تصادف به حدی بود که
افزونبرآسیبجدیبهکشتی،موقعیت
یادشــده را بهطور کامل تخریب کرد و
کنداکتور همه چاههای حفاری شــده
به همراه تجهیزات سرچاهی را به عمق

ملــی نفت ایران ادامــه داد :نکته مهم در این
قراردادها تعیین حداقــل درصد خرید کاال و
خدمات ایرانی از سوی شرکت ملی نفت ایران
اســت و آن تعداد از شرکتهای  E&Pکه در
پکیج پیشنهادی خود درصد باالتری از استفاده
از تجهیزات و خدمات ساخت داخل را مدنظر
قرار دهند از امتیاز تشویقی بیشتری برخوردار
خواهند شد و ادامه داد :در هر قرارداد توسعهای
تعدادی پکیج تعیین میشود و در هر کدام از
آنها حداقل درصد خرید کاال و خدمات ایرانی
مشخص شده اســت و شرکتهای اکتشاف و
تولید در زمان برگزاری مناقصه برای هر پکیج
موظف هستند در اسناد مناقصه حداقل میزان
استفاده از کاالهای داخلی را ذکر کنند و برای
استفاده بیشــتر از این کاالها و خدمات امتیاز
تشویقی قایل شوند.
وی تاکید کرد :اســتفاده هر چه بیشتر از
پیمانکاران E&Pایرانی نیز امتیاز خواهد داشت
و به برنده شدن شــرکت مربوطه در مناقصه
کمک خواهد کرد.به گفته این مقام مسوول در
قراردادهای جدید در مجموع حداقل  51درصد
از کاال و خدمات باید ایرانی و ساخت داخل باشد.
مدیر هماهنگی امور قراردادهای باالدستی نفت
و گاز در معاونت توسعه مهندسی شرکت ملی
نفت ایران ادامه داد :شــرکتهای ایرانی الزم
است شرایط ذکر شده از سوی شرکت خارجی
را جدی بگیرند تا در فرآیند صالحیتسنجی
موفقتر عمل کنند.
وی گفت :در آینده شــرکتهای خارجی

نمایه

 ۴۰متری آب کشاند.این مقام مسوول در
شرکتنفتوگازپارسبابیاناینکهپس
از بررسیهای جهانی و پذیرش تقصیر
از سوی بیمه ،چاههای این سکو با یک
برنامه حسابشده در دو مرحله کنترل
شد ،افزود :همچنین عملیات آواربرداری
که با زمانبندی چهارماهه از شهریورماه
سال  ۱۳۹۵آغاز شده بود ،به دلیل ایجاد
نشتی در چاهها که حاصل استرسهای
نهفته تصادف در سازه جکت بود به طول
انجامید که خوشبختانه با رعایت کامل
مسایل ایمنی و زیستمحیطی در ماه
گذشته با موفقیت پایان یافت.
به گفته مجری طرح توسعه فاز ۱۳
پارسجنوبی ،مهندسی ،خرید ،ساخت
و نصب جکت جدید براســاس قرارداد
یکساله بیمه با یک شرکت ایتالیایی از
شهریورماه سال گذشته آغاز شد که با
انجام عملیات داکینگ ،قرارگیری جکت
جدید با موفقیت انجام شد و پس از پایان
نصب جکت ،عملیــات  Tie-Backو
تکمیلحفاریچاههاانجاممیشودواین
موقعیت تا پیش از پایان خردادماه۱۳۹۷
آماده بهرهبرداری خواهد بود.

بیشتری در صنایع نفت و گاز کشورمان حضور
خواهند داشــت و همین موضوع لزوم آشنایی
شرکتهای ایرانی با پروتکلها و استانداردهای
بینالمللی را بیشتر میکند.
رســول فالحنژاد در حاشــیه ایــن کارگاه
توجیهی پروژههای جدید باالدســتی فاز 11
پارسجنوبی برای سازندگان و تامینکنندگان
تجهیزات ،نيز لزوم عمل در رابطه با اهداف این
قرارداد و تبعات مثبت آن صحبت کرد .
وی بیان کــرد :در این قرارداد فرصتهایی
طالیی برای بومیسازی فناوری و بهکارگیری
تجهیزات ساخت داخل و همچنین مشارکت
شــرکتهای ایرانی در اجرای طرحها از طریق
مشــارکت و ایجاد کنسرســیوم با طرفهای
خارجی پیشبینی شــده اســت و با توجه به
امتیازاتــی که طبق قرارداد اجــرای فاز یازده،
برای شرکتهای خارجی که با طرفهای ایرانی
مشارکت کنند یا متعهد به خرید تجهیزات تولید
داخل شوند پیشبینی شده ،طرفهای خارجی
نیز قطعا تمایل دارند در اجرای طرحهای خود
با طرفهای ایرانی همکاری کنند .
ش شــرکتهای
فالحنژاد در ادامه گفتههای 
بزرگ ایرانی که در زمینه طراحی و ســاخت
انواع تجهیزات صنایع باالدســتی میدان گازی
پارسجنوبی وارد عرصه مناقصه میشــوند را
ملزم به انتقال و بومیسازی فناوریهای پیشرفته
صنعت گاز دانســت و همچنین توجه کافی به
اجــرای دقیق زمانبندی شــرکتها و اجرای
مناقصهها را امری بسیار مهم تلقی کرد تا حذف
از چرخه مناقصهها و مشارکتها رخ ندهد .
مدیر مهندسی ساختمان شرکت نفت و گاز
س هفت عملیات حفاری در خشکی ،خدمات
پار 
فنی تکمیلی چاهها در خشکی ،حفاری دریایی،
خدمات فنی تکمیلی چاهها در دریا ،ساخت پایه
سکوهای دریایی ،لولهگذاری دریایی و عملیات
سطحی در خشکی را زمینههای مهم قابل حضور
شرکتهای داخلی در مناقصهها دانست و تصریح
کرد :پیمانکاران خارجی نیز که در مناقصهها،
درصد مشارکت پیمانکاران ایرانی و تامین کاالی
ساخت داخل ایران را باالتر پیشنهاد کنند ،بر
اساس فرمولهایی ،امتیاز بیشتری و حتی تا حد
 ۱۰درصد در مناقصه دریافت میکنند .
ش در مورد لزوم
فالحنژاد در پایان صحبتهای 
عمل به تعهدات توسط پیمانکار خارجی ،تصریح
کرد :بر اساس قرارداد ،اگر پیمانکار خارجی نتواند
به تعهدات خود در خصوص خرید کاالی داخلی
و خدمات فنی مهندسی شرکتهای ایرانی عمل
کند ،مشــمول جریمه خواهد شد .این قرارداد
فرصت بسیار خوبی را برای شرکتهای ایرانی
فعال در عرصه تولید و استحصال و انتقال گاز از
دریا فراهم کرده تا سطح خود را از شرکتهای
بزرگ داخلی به شرکتهای بزرگ بینالمللی
ارتقا دهند .

خبر

تامین  76درصدی از منابع سطحی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت :امسال  76درصد آب
مورد نیاز تهران از منابع سطحی و  24درصد از منابع زیرزمینی تامین شد.به
ش ادامه داد :بیستم تیرماه امسال شهروندان
گزارش وزارت نیرو،محمد پرور 
تهرانی با مصرف سه میلیون و  425هزار مترمکعب آب رکورد جدیدی را در
استفاده از مایه حیاتی به ثبت رساندند.وی یادآوری کرد :سالیانه یک میلیارد
و  24میلیون مترمکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی برای تهران تامین
و توزیع میشود که امسال به دلیل وضعیت مناسبتر ذخایر سدها استفاده
بیشتری از منابع سطحی داشتیم.پرورش تاکید کرد :برنامهها برای کنترل
پیک (اوج) مصرف سال آینده آغاز شده و تمرکز را بر موضوع مدیریت مصرف
گذاشتهایم تا بتوانیم میزان مصرف امسال را برای سال آینده نیز ثابت نگه داریم
و شاهد افزایش میزان مصرف نباشیم.این مسوول گفت :با توجه به توسعه
شهری پایتخت به ویژه در مناطق  21و  22باید برای تامین هر چه بهتر آب
این مناطق تصفیهخانه ششم وارد مدار شود.به گزارش ایرنا ،پرورش پیش از
این در حاشیه مراسم افتتاح پروژه ارتقای کیفی آب شرب جنوب تهران در
محــل تصفیهخانه کن به خبرنگاران گفته بود :با توجه به افزایش جمعیت
تهران ،خدمات آب و فاضالب نیز باید به تناسب جمعیت افزایش یابد و اگر
ک ساعت در ارائه خدمات خلل ایجاد شود ،نارضایتیهایی ایجاد میشود
ی 
در نتیجه باید زیرساختهایی ایجاد شود و توسعه یابد تا در خدماترسانی
خللی ایجاد نشود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران از پیشرفت
 45درصدی طرح جامع آبرسانی تهران خبر داد که تا یک سال و نیم آینده
به بهرهبرداری میرسد.

بهرهمندی  ۱۰۰درصدی بخش خانگی و
تجاری از گاز طبیعی تا ١٤٠٠

به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران انتظار میرود در پایان برنامه
ششم توسعه ١٠٠ ،درصد بخش خانگی و تجاری تحت پوشش شبکه گاز
قرار گیرند.به گزارش وزارت نفت ،سعید مومنی گفت :پیرو اجرای سیاست
جایگزینی گاز طبیعی با سایر فرآوردههای میانتقطیر و با توجه به ذخایر عظیم
گاز طبیعی در ایران در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،روند گازرسانی
به شهرها و روستاهای کشور از رشد شتابانی برخوردار شده و پیشبینی میشود
طی سالهای نهچندان دور ،گستره شبکههای گاز شهری ،تما م اقصینقاط
میهن اسالمی و جمعیت ساکن در آن را تحت پوشش خود قرار دهد .وی
در ادامه افزود :در حال حاضر سیاست کالن شرکت ملی گاز ایران در حوزه
مدیریت مصرف گاز طبیعی بر مبنای برنامهریزی برای بهرهمند کردن غالب
جمعیت کشور از آسایش حاصل از سوخت گاز طبیعی ،عوامل تاثیرگذار و
مهم اقتصادی دیگ ر همچون حفظ تناسب الزم بین تولید و مصرف ،ارزش
افزوده ،تعیین منطقی سهم بخشهای مصرفی ،رعایت اعتدال در مصرف،
توجه به سهم آیندگان از ذخایر موجود ،لزوم حضور پررنگ صنعت گاز در
عرصههای تجارت بینالملل ،قرار گرفتن گاز به عنوان محور توسعه پایدار،
بنگاهداری اقتصادی ،آماده کردن زمینههای الزم برای اجرایی کردن اصل
 ۴۴قانون اساسی و رعایت عدالت در گسترش گازرسانی به شهرها و روستاها
در سطح کالن و همچنین تامین گاز بخشهای مختلف است .مومنی با بیان
اینکه شرکت ملی گاز ایران در راستای سیاست کالن خو د در دولت یازدهم
بیشترین ســرمایهگذاری و تالش خدمتی در طول تاریخ حیات خویش را
در راستای تحقق برنامههای مورد نظر انجام داده است ،اظهار کرد :در حال
حاضر بیش از  ۹۶درصد واحدهای مسکونی در مناطق شهری و  ۷۲درصد
از واحدهای مسکونی در روستاهای قابل گازرسانی سطح کشور تحت پوشش
گاز طبیعی قرار گرفتهاند.

اروپاییها مشتری پروپاقرص نفت ایران

بر اساس آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مسووالن ،ظرفیت تولید نفت
خام ایران 4/8میلیون بشکه در روز است اما میزان تولید نفت ایران در ماه گذشته
دستخوش تغییرات بوده و طبق آمارهای اوپک از منابع ثانویه این سازمان ،در ماه
آگوست با دو هزار و  300بشکه کاهش به سه میلیون و  828هزار بشکه در روز
رسیده است.با همه این تفاسیر وضعیت فروش ایران در بازارهای جهانی کمی رو
به بهبود است .بررسی بازارهای جهانی نفت حاکی از آن است که به تبع افزایش
تقاضای خرید نفت از ایران از سوی خریداران نفت جهان ،صادرات نفت خام و
میعاناتایراننیزافزایشیافتهاست.حجمصادراتصورتگرفتهازطریقنفتکشها
از بنادر ایرانی در آگوست (ماه گذشته)  2/5درصد رشد کرد و به  2/42میلیون
بشکه در روز در مقایسه با 2/37میلیون بشکه در روز در ژوئیه رسید.درحالی که
هند میزان خرید نفت از ایران را به دلیل مشکالت پیشآمده بین دو کشور برای
توسعه میدان گازی فرزاد Bکاهش داده است ،میزان خرید نفت ایران از سوی چین
افزایش یافته است و از ۶۳۸هزار و ۳۲۲بشکه در روز در ژوئیه به ۶۹۳هزار و۴۱۹
بشکه در روز در آگوست رسید .این در حالی است که صادرات به هند در آگوست
بر مبنای ماه به ماه به میزان  ۱۶۷هزار و  ۲۵۸بشکه در روز کاهش پیدا کرد .در
نتیجه فروش کمتر به هند ،کره جنوبی با خرید  ۲۸۴هزار و  ۷۴۲بشکه در روز،
دومین خریدار بزرگ نفت ایران در آگوست شد.گفتنی است صادرات ایران به ژاپن
همچنان به روند نزولی ادامه داد و به میزان  ۴۳هزار و  ۱۶۲بشکه در روز کاهش
یافت.اما اروپاییان یکی از مشتریان پ روپاقرص طالی سیاه ایران محسوب میشوند
و سهم آنها از صادرات نفت ایران با افزایش تقاضا از سوی ایتالیا ،فرانسه ،هلند و
یونان ،رشد چشمگیری پیدا کرد به طوری که یکی از دالیل افزایش صادرات نفت
ایران در ماه میالدی گذشته افزایش تقاضا در اروپا بوده است .صادرات نفت ایران به
اروپا در آگوست بهبود پیدا کرد و به ۸۳۵هزار و ۷۴۲بشکه در روز رسید که تقریبا
 ۲۰۰هزار بشکه در روز رشد ماه به ماه داشت .ولی همچنان ترکیه با واردات۲۵۶
هزار و ۲۵۸بشکه در روز در ماه گذشت ه بزرگترین خریدار نفت ایران در اروپا ماند.

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

 6ﻣﺎﻫﻪ
750/000
1/5 00/000

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
1/500/000
3/000 /000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
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ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ
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