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سودآورترين شركت نفتي دنيا با هزينه توليد تكرقمي

زاويه

اطالعات مالي درز يافته ،اســرار به شدت محافظت شده در صنعت انرژي
را كه مربوط به آرامكوي عربستانســعودي -بزرگترين شركت نفت جهان
است -احتماال برمال ميكند.
طبق اطالعات مالي كه از سوي بلومبرگنيوز به دست آمده و شركت ملي
نفت عربستان سعودي (آرامكو) آن را تاييد نكرده است ،اين شركت در نيمه
اول سال  ۲۰۱۷به ميزان  33/8ميليارد دالر درآمد داشت.
در مقايسه ،اپل كه ارزشمندترين شركت سهامي عام جهان است در مدت
مشابه  28/9ميليارد دالر درآمد داشت.
درآمد آرامكو در نيمه اول سال  ۲۰۱۷بيش از چهار برابر درآمد  7/4ميليارد
دالري اكســون موبيل -بزرگترين شركت انرژي از نظر سرمايه بازار  -است.
اسناد به دست آمده از سوي بلومبرگ همچنين آمار مالي كليدي و جزييات
ساختار حق امتياز آرامكو را برمال ساخت .اين اطالعات احتماال نگاه جامعي را
براي سرمايهگذاران در آستانه مهيا شدن اين شركت براي عرضه اوليه عمومي
سهام فراهم ميكند.

با صــادرات گاز ايران به بغداد ايران در
ميان كشورهاي صادركننده گاز به رتبه 15
رسيد و افزايش صادرات گاز به اين كشور
رتبه ايران را باز هم ارتقا خواهد داد.
عراق از اواخر ژوئن سال  ،2017واردات
گاز از ايران را از طريق ايســتگاه نفتشهر
آغاز كرد و براســاس گفتههاي مسووالن
صنعت نفت ايران توانست واردات گاز خود
از ايران را تا اواخر زمستان سال گذشته به
 1/2ميليارد مترمكعب برساند.
براســاس آمارهاي موجود بدين ترتيب
عراق دومين خريدار بزرگ گاز ايران بهشمار
ميرود كــه واردات آن حدود  14ميليون
مترمكعب در روز اســت و تركيه با واردات
حدود  30ميليــون مترمكعب در روز ،در
جايگاه نخست قرار دارد.
به گفته مسووالن صنعت گاز ،ايران دو
قــرارداد براي صادرات گاز بــه عراق را به
امضا رساند ،يكي به پايتخت عراق ،بغداد و
ديگري به استان بصره وبرهمين اساس ايران
براي صادرات روزانه  25ميليون مترمكعب
گاز به بغداد و انتقال گاز ايران به اســتان
بصره ،برنامهريزي ميكند.
در حال حاضر ايستگاه انتقال گاز شلمچه
از مسير خط اهواز شلمچه آماده انتقال گاز
به بصره اســت و به محض اعالم آمادگي
عراقيها گاز ايران به بصره ميرسد ،در حال
حاضر تنها گاز ايران از طريق نفتشهر به
بغداد صادر ميشود.
 تعليق اجراي پروژههاي خطوط لوله
انتقال گاز ايران به عراق
ســناريوي خط لوله ايــران با توجه به
مذاكرات ايران و عراق در سالهاي 2013
و  2014تا حدودي با عدم قطعيت مواجه

اطالعات درزيافته در حالي منتشر شده كه آرامكو همچنان سرگرم بررسي
زمان مناســب براي عرضه اوليه عمومي بخشي از سهام خود است كه انتظار
ميرود بزرگترين عرضه اوليه عمومي باشــد كه تاكنون انجام گرفته است.
بــا اين همه آرامكــو اين گزارش را تاييد نكرده و به بلومبرگ اعالم كرده اين
اطالعات نادرست است.
طبق اطالعاتي كه به دست بلومبرگ رسيده ،آرامكو 52/1ميليارد دالر جريان
نقدي از فعاليتهايش داشت كه يكي از مهمترين معيارها در صنعت نفت و گاز
است .جريان نقدي اكسون موبيل از فعاليتهايش در مدت مشابه  15/2ميليارد
ي اين شركت ۱۶ ،ميليارد دالر بوده است.
دالر و با احتساب فروش داراي 
تحليل آمار از سوي بلومبرگ نشان ميدهد هزينه استخراج آرامكو كمتر از
چهار دالر در هر بشكه بوده كه به ميزان قابل توجهي كمتر از همتايان بزرگش
است .افراد متعددي كه نسبت به فعاليتهاي آرامكو اطالعات داشتند به شبكه
سيانبيســي گفتهاند اين آمار احتماال بسيار پايين است با اين همه هزينه
استخراج نفت آرامكو قطعا تكرقمي است.
گفته ميشود عربستان سعودي نقطه سر به سر حدود پنج دالر در هر بشكه
براي توليد نفت جديد دارد .آرامكو  ۱۳ميليارد دالر سود نقدي به تنها سهامدار

خود كه دولت عربستان سعودي است پرداخت كرده است .دولت عربستان نرخ
ماليات آرامكو را از  ۸۵درصد درآمدش به  ۵۰درصد كاهش يافته است .اين
اطالعات ساختار حق امتياز جديدي را كه از اوايل سال  ۲۰۱۸اجرا شد ،نشان
ميدهد .حق امتياز  ۲۰درصد در زماني كه نفت حداكثر  ۷۰دالر در هر بشكه
است تعيين شده و اگر قيمت نفت به باالي  ۱۰۰دالر در هر بشكه برسد ،به
 ۵۰درصد افزايش پيدا ميكند .اين هزينه مشمول همه توليدات مايع آرامكو
بوده ،در حالي كه در ساختار قبلي حق امتياز  ۲۰درصدي تنها به صادرات نفت
خام و محصوالت پااليشي تعلق ميگرفت.
عرضه اوليه ســهام براي آرامكو در يك بازار بورس بينالمللي بزرگ براي
سال جاري برنامهريزي شده بود ،اما اكنون انتظار ميرود اين عرضه در سال
 ۲۰۱۹انجام بگيرد.
امين ناصر ،مديرعامل آرامكو ،گفته است :شركتش آماده عرضه سهام است
اما منتظر است تا دولت براي مكان عرضه آن تصميم بگيرد.
عربستان سعودي قصد دارد از اين عرضه حدود  ۱۰۰ميليارد دالر جمع كند
كه ارزش آرامكو را به دو تريليون دالر ميرساند .با اين همه تحليلهاي ديگر
نشان ميدهد ارزش اين شركت احتماال يك تا  1/5تريليون دالر است.

بررسی جایگاه ایران در صادرات گاز در 2017؛
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بــود ،كه طي آن ســالها اين ايده مطرح
شــد كه ايران ميتواند خط لوله ايستگاه
(نفتشــهر) و ايستگاه (شلمچه) را كه در
آن زمان پيشنهاد شده بود راهاندازي كند،
اما وضعيت امنيتي مانع از آن شد.
در آن زمــان گفته شــد كه پروژه خط
لوله عراقي -ايراني شكســت خورده است،
زيرا وضعيــت امنيتي بــه ايرانيها اجازه
نخواهــد داد تا كار خود را ادامه دهند ،اما
تحليلهــاي واقعگرايانهتر هم وجود دارد
بهطوريكه ايران در ســال  ،2014تعليق
اجــراي پروژههاي جديد بــراي توليد گاز

صادراتي را اعالم كرد ،آن هم پس از ثبت
توليد كند در ميدان گازي پارسجنوبي.
ايران در كنــار منابع نفتي خود ،داراي
ذخاير گازي عظيمي در منطقه اســت ،اما
توليد آن بهدليــل افزايش مصرف داخلي،
با مشــكالتي در ثابت نگ ه داشــتن ميزان
آن ،مواجه شــده است ،بهطوريكه نيمي
از گاز ايــران به مصرف خانگي ميرســد،
 21درصد براي توليد برق و  18درصد در
توليدات صنعتي در كشور ،از جمله صنايع
پتروشيمي استفاده ميشود .ايران پس از
اياالت متحده ،روسيه و چين چهارمين بازار

فاز نخست گازرساني به نيروگاه چابهار خردادماه اجرايي ميشود

كاهش۱۷۰ميليون مترمكعبي ذخيره سد سفيدرود

توسعه

يك مقام مســوول گفت :ميزان آب ذخيره شــده در پشت سد سفيدرود نسبت به سال گذشته  ۱۷۰ميليون
مترمكعب كاهش پيدا كرده است.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از وزارت نيرو ،كاظم لطفي ،مديرعامل شركت آب منطقهاي گيالن در جلسه
كميته توزيع آب كشاورزي در رشت با اشاره به شرايط آبي حاكم بر كشور و گيالن اظهار داشت :شرايط كمآبي بر
كشور و گيالن حاكم شده است .وي با اعالم اينكه آب مورد نياز  ۱۸۰هزار كيلومتر از جلگههاي گيالن از حوضه
سد سفيدرود تامين ميشود ابراز داشت :ميزان آب ورودي به مخزن اين سد روز به روز كمتر ميشود و علت آن
صفر شدن ميزان ذخاير برف در حوضههاي باالدستي است.
لطفي ميزان آب ذخيرهشده در پشت سد سفيدرود را  ۸۶۰ميليون مترمكعب اعالم كرد و اظهار داشت :ظرفيت
اين سد بيش از يك ميليارد مترمكعب است كه بر اين اساس ميزان آب ذخيره شده در پشت سد نسبت به سال
گذشته  ۱۷۰ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرده است .مديرعامل شركت آب منطقهاي استان گيالن با اعالم اينكه
چهار سناريو براي مديريت سال آبي  ۹7-۹6پيشبيني شده است تصريح كرد :تا  ۱۶ارديبهشت ميزان آب ذخيره
شده در پشت سد سفيدرود به  ۹۵۰ميليون مترمكعب ميرسد .لطفي با اشاره به اينكه تا پايان دوره زمان كشاورزي،
استان گيالن با كمبود ۶۰۰ميليون مترمكعب كمبود آب مواجه است خاطرنشان كرد :براساس پيشبينيها كشورمان
هر  ۱۰سال با خشكسالي مواجه ميشود .اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه نقاط آسيبپذير استان گيالن در حوزه آب
شناسايي شده است تصريح كرد ۴۰۰ :كيلومتر از انهار شهرستان رشت براي اليروبي شناسايي شده بود كه تاكنون
 ۳۲۵كيلومتر آن اليروبي شده اما با توجه به روند موجود احتماال تا  ۵۰۰كيلومتر اليروبي ميشود.
مديرعامل شركت آب منطقهاي استان گيالن با بيان اينكه  ۱۴۴ايستگاه پمپاژ در شهرستان رشت وجود دارد كه
هماكنون  ۱۲۲ايستگاه آن فعال شده است خاطرنشان كرد :استفاده از آبهاي زيرزميني ،زهكشها و آب تاالبها
در دستور كار قرار گرفته است .وي با بيان اينكه در حال حاضر شركت آب منطقهاي استان گيالن براي مديريت
شرايط بدتر از شرايط فعلي نيز آمادگي دارد خاطرنشان كرد :تا نيمه ارديبهشت ميزان آب ذخيره شده در پشت سد
سفيدرود به  ۹۵۰ميليون مترمكعب ميرسد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای 64/9703
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی ،درمانی استان اردبیل
ستاد مرکزی

ذیل اقدام نمایند.
خرید اسناد :از روز شنبه مورخه  1397/2/1لغایت ساعت  13روز پنجشنبه مورخه 1397/2/6
تسلیم اسناد به دبیرخانه :از روز شنبه مورخه  1397/2/8لغایت ساعت  14روز چهارشنبه مورخه 1397/2/19
تاریخ و محل گشایش اسناد :روز شنبه مورخه  97/2/22راس ساعت  10قبل از ظهر در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای
خیابان دانشگاه -جنب شهرک دادگستری
محل تهيه /خريد اسناد :شهرستان اردبيل -انتهاي خيابان دانشگاه -جنب شهرك دادگستري -دانشكده پزشكي و پيراپزشكي
اردبيل -واحد امور قرارداد
محل تسليم اسناد :دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه واقع در انتهاي خيابان دانشگاه -جنب شهرك دادگستري
مبلغ سپرده شركت در مناقصه 560/000/000 :ریال (پانصد و شصت میلیون ریال)
هزینه تهیه اسناد 500/000 :ريال (پانصد هزار ريال) واريز به شماره حساب  2178580806005نزد بانك ملي شعبه مركزي
اردبيل به نام دانشگاه علومپزشكي اردبيل
مجوز مورد نظر :مجوز سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صنايع و معادن) در خصوص صالحيت و فعاليت در زمينههاي
سكوبندي آزمايشگاهي ،ميزهاي مخصوص آزمايشگاهي و هودهاي آزمايشگاهي
مدت اعتبار پيشنهادات 20 :روز كاري ميباشد.
داوطلبان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  045-33522191دفتر فني و عمراني دانشگاه علومپزشكي اردبيل
تماس حاصل نمايند .يا به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني زير مراجعه نمايند.
http://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani
هزينه درج آگهي در نشريات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابطعموميدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتي،درمانياستاناردبيل

خبر

پايبندي  ۱۶۰درصدي اعضاي اوپك
به توافق كاهش توليد

ميزان پايبندي اعضاي كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به تعهد كاهش
عرضه نفت در ماه مارس (اسفند – فروردينماه) به  ۱۶۴درصد رسيد.
بــه گزارش «جهانصنعت» بــه نقل از وزارت نفت ،اعضاي ســازمان
كشــورهاي صادركننده نفت (اوپك) در نشســت  ۳۰نوامبر ۱۰( ۲۰۱۶
آذرماه  )۹۵تصميم گرفتند توليد خود را به سطح  ۳۲ميليون و  ۵۰۰هزار
بشكه در روز برســانند .اين تصميم كه از ژانويه  ۲۰۱۷به اجرا درآمد ،در
نشستهاي بعدي اين سازمان تمديد شد.
اعضاي اوپك در نشست صدوهفتادوسوم اين سازمان ،توافق كاهش توليد
را تا پايان سال  ۲۰۱۸تمديد كردند تا هدف حذف مازاد عرضه جهاني نفت
بهطور كامل محقق شود .كشورهاي غير اوپك نيز به رياست روسيه ،اوپك
را در توافق كاهش توليد همراهي كردند .سهم اين كشورها از كاهش توليد
نفت طبق توافق ،حدود  ۶۰۰هزار بشكه در روز است.
 ۱۴عضو اوپك در ماه مارس ۳۱ ،ميليون و  ۸۱۵هزار بشكه در روز نفت
توليد كردند كه  ۶۸۵هزار بشكه كمتر از ميزان توافق اين سازمان است.
بر اساس گزارش منابع ثانويه در ماه مارس ،عربستان با توليد  ۹ميليون
و  ۹۱۳هزار بشــكه در روز بزرگترين توليدكننده نفت اوپك است و پس
از آن ،عراق با توليد چهار ميليون و  ۴۰۱ميليون بشكه در روز در جايگاه
دوم قرار دارد.

پرداخت بدهي  2/5ميليارد دالري شركت هندي
به ايران

بدهي  2/5ميليارد دالري پيشين شركت اساراويل به ايران پرداخت شد.
به گزارش رويترز ،مديرعامل شــركت اســاراويل هند اعالم كرد كه اين
شــركت حدود دو ميليارد و  500ميليون دالر از بدهي خود به ايران را بابت
خريدهاي پيشين نفت پرداخت كرده و حدود  616ميليون دالر ديگر به اين
كشور بدهكار است.
اين بدهيها به تاخير در پرداخت پول نفت ايران در دوران تحريمهاي غرب
عليه اين كشور مربوط ميشود.
به گفته آنان ،اين شركت قصد دارد در سال  2018ميالدي  120هزار بشكه
نفت در روز از ايران خريداري كند.

كاهش واردات نفت كرهجنوبي از ايران

واردات نفت خام كرهجنوبي از ايران در مارس نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  39/3درصد كاهش يافت.
آمار گمركي كرهجنوبي نشان داد اين كشور كه پنجمين واردكننده بزرگ
نفت در جهان اســت در مارس  1/37ميليون تن يا معادل  ۳۲۴هزار و ۶۱۲
بشكه در روز در مقايسه با  2/26ميليون تن در مارس سال گذشته نفت از ايران
وارد كرده است .كرهجنوبي كه يكي از مشتريان بزرگ نفت ايران در آسياست
عمدتا ميعانات يا نفت فوق سبك خريداري ميكنند ،اما آمار واردات اين كشور
بهطور كلي منتشر شده و جزييات انواع واردات ارائه نميشود.
بــا وجود تالشهاي ايران براي حفظ خريداران آســيايي از طريق كاهش
قيمتهاي فروش رسمي ،سئول در ماههاي اخير نسبت به مدت مشابه سال
گذشته خريد نفت از تهران را كاهش داده است.
به گفته سه منبع آگاه ،اين امر در شرايطي روي داده كه شركت ملي نفت
ايــران عرضه به كرهجنوبي را به دليــل توليد كمتر و آغاز فعاليت يك واحد
جداسازي جديد ،از ابتداي ماه جاري هر ماه به ميزان سه ميليون بشكه كاهش
داده است.
خريداران ميعانات كرهجنوبي همچنين به دنبال متنوع كردن منابع تامين
خود در صورت وضع تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران هستند.
واردات كرهجنوبي از ايران در سه ماهه نخست سال  ۲۰۱۸به ميزان 39/4
درصد كاهش داشت و به  3/45ميليون تن يا معادل  ۲۸۰هزار و  ۷۳۶بشكه در
روز در مقايسه با  5/69ميليون تن در مدت مشابه سال گذشته رسيد.
در اين بين ،واردات نفت كرهجنوبي از قطر در سه ماهه نخست امسال 2/19
ميليون تن يا معادل  ۱۷۸هزار و  ۶۵۲بشكه در روز بود كه  2/4درصد در مقايسه
با  2/14ميليون تن در مدت مشابه سال گذشته رشد داشت .كرهجنوبي معموال
براي جايگزين كردن نفت ايران از ميعانات قطري استفاده ميكند.
در مجمــوع واردات نفت كرهجنوبي در مارس  10/91ميليون تن يا 2/58
ميليون بشكه در روز بود كه  ۱۴درصد نسبت به  12/68ميليون تن در مدت
مشابه سال گذشته كاهش داشت.
در سه ماهه نخست سال ميالدي جاري كرهجنوبي  36/70ميليون تن يا
معادل سه ميليون بشكه در روز نفت وارد كرد كه  0/4درصد نسبت به 36/88
ميليون تن در مدت مشابه سال گذشته كاهش داشت.

تجديد آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان اردبیل در نظر دارد ،تجدید مناقصه
پروژه ساخت و نصب کابینت و میز آزمایشگاههای دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل را برگزار نماید ،لذا شرکتهای دارای صالحیت برای اطالع از شرایط مناقصه میتوانند به شرح

نمایه

به گفته مدير گازرساني شركت ملي گاز فاز نخست گازرساني به نيروگاه چابهار تا خرداد ماه امسال با هدف
انتقال روزانه يك ميليون مترمكعب گاز راهاندازي ميشود.
به گزارش وزارت نفت ،سعيد مومني ،مدير گازرساني شركت ملي گاز درباره گازرساني به نيروگاه چابهار اظهار
كرد :بر اساس قرارداد ميان شركت ملي گاز ايران و پيمانكار اجراي طرح ،فاز نخست گازرساني به نيروگاه چابهار،
اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد امسال راهاندازي ميشود .وي افزود :گازرساني به نيروگاه چابهار در دو فاز تعريف
شده كه فاز نخست براي گازرساني يك ميليون مترمكعب در روز و فاز دوم براي گازرساني روزانه دو ميليون
مترمكعب است .مومني درباره گازرساني به مناطق جنوبشرقي كشور توضيح داد :هدف اصلي گازرساني به منطقه
جنوب سيستان و بلوچستان افزون بر گازرساني به نيروگاه چابهار ،فراهم كردن شرايط مساعد براي صادرات گاز
ايران به عمان است .ايران و عمان در سال  ۱۳۹۲يادداشت تفاهمي در زمينه صادرات گاز طبيعي امضا كردند كه
با اجراي آن ،گاز ايران با يك خط لوله به صورت مستقيم از بستر خليج فارس به عمان صادر شود.
ايران براي توليد ساالنه يك ميليون و  ۵۰۰هزار تن الانجي در تاسيسات الانجي عمان به اين كشور گاز
صادر ميكند .ظرفيت انتقال گاز با خط لوله صادرات گاز ايران به عمان روزانه يك ميليارد و  ۵۰۰ميليون فوت
مكعب خواهد بود .قرار است بخشي از ظرفيت اين خط لوله در عمان به گاز طبيعي مايع (الانجي) تبديل و
به بازارهاي هدف صادر شــود و باقيمانده ظرفيت خط لوله به بازارهاي آتي در كشورهاي جنوب خليج فارس
اختصاص يابد .در همين حال بيژن زنگنه ،وزير نفت شامگاه چهارشنبه ( ۲۲فروردينماه) پس از ديدار با محمد
بن حمد الرمحي ،وزير نفت و گاز عمان ،گفت :تا پايان ماه ژوئن نحوه توافق براي احداث خط لوله انتقال گاز ايران
به سلطاننشين عمان نهايي ميشود .مومني با بيان اينكه گازرساني به شهر زابل در استان سيستان و بلوچستان
نيز از طريق سيانجي اجرايي ميشود ،ادامه داد :روش گازرساني سيانجي به زابل تا زمان احداث و بهرهبرداري
خطوط انتقال گاز ادامه خواهد داشت.
وي در خاتمه يادآور شد :شركت مهندسي و توسعه گاز كه متولي احداث خطوط انتقال گاز است ،مراحل
تكميل خط انتقال گاز ايرانشهر به چابهار را مطابق برنامه اجرا ميكند.

بزرگ گاز طبيعي جهان بهشــمار ميرود،
اما بهسختي پاسخگوي رشد تقاضاي بازار
است .طبق آمار منتشر شده توسط شركت
بريتيــش پتروليــوم ( ،)BPمصرف گاز از
 102/7ميليارد مترمكعب در سال ،2005
به حدود  191/2ميليارد مترمكعب در سال
 2015افزايش يافــت ،در حالي كه توليد
در طــول مدت مشــابه از  102/3ميليارد
مترمكعب بــه  192/5ميليارد مترمكعب
افزايش يافت.
اما طرف ايرانــي ديدگاه متفاوتي دارد،
بهطوريكــه حميدرضا عراقي معاون وزير

نفت ،ميگويد طبــق برآوردهاي مربوطه،
انتظار ميرود كل حجم صادرات گاز ايران
در پايان برنامه توســعه شش ساله ،به 80
ميليارد مترمكعب در ســال برسد و ايران
قصد دارد  50ميليارد مترمكعب از اين مقدار
از صادرات گاز را به كشــورهاي همســايه
اختصاص دهد.
 ايران مشــكالت صادرات گاز را
پشت سر ميگذارد
بدین ترتیب ايران توانست در آخرين
ماههاي سال ،مشــكالت صادرات گاز را
از طريــق خط لوله انتقال گاز ايســتگاه
نفتشــهر پشت ســر بگذارد؛ گامي كه
اين كشور را با هفت امتياز بيشتر نسبت
به رتبه قبلي ،در مرتبه پانزدهم ليســت
بزرگترين صادركنندگان گاز جهان قرار
داد .از ســوي ديگر ايران در حال بررسي
انتقال خطوط لوله به عمان ،پاكســتان،
هند و ساير كشورهاست.
سال گذشته علي اميراني مدير بازاريابي،
فروش و بررسيهاي اقتصادي شركت ملي
صادرات گاز ايــران ،در مصاحبهاي گفت:
شركت صادرات گاز ايران و شركت هندي
 Sageقــرارداد اوليهاي را براي ايجاد يك
شبكه خط لوله گاز در آبهاي عميق درياي
عمان به امضا رساندند كه هزينه ساخت اين
شبكه بين  4تا  5ميليارد دالر است.
وي افزود :ظرفيت اين شبكه در مرحله
اول 31 ،ميليون مترمكعب در روز است و
ميتوان صادرات گاز بــه هند را از طريق
ايجاد شبكههاي مشابه ديگر افزايش داد.
صــادرات گاز ايــران به هنــد و عمان
ميتواند جايگاه ايران را در ميان كشورهاي
صادركننده گاز افزايش دهد.
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