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شناسايي منابع عظيم هيدرات گازي در بخش 
ايراني درياي عمان

مع��اون فن��اوري و رواب��ط بين  الملل 
پژوهش��گاه صنعت نفت با اش��اره به 
اقدامات انجام ش��ده در اين پژوهشگاه 
از شناس��ايي مناب��ع عظي��م هيدرات 
گازي در بخ��ش ايران��ي درياي عمان 
خبر داد. به نقل از ايلنا، منصور بزمي در 
حاش��يه اين نمايشگاه، منصور بزمي، 

درباره اقدامات انجام ش��ده توسط پژوهشگاه صنعت نفت، اظهارکرد: 
پژوهش��گاه صنعت نفت با همکاري مديريت اکتش��اف ش��رکت ملي 
نفت ايران به منظور افزايش ميزان ذخاير انرژي راهبردي کش��ور و 
نيز انتقال و توس��عه فناوري هاي الزم براي کش��ف و اس��تخراج منابع 
نامتعارف نس��بت به اجراي دو پروژه مهم ملي اقدام کرده اس��ت که 
شناس��ايي منابع ش��يل گازي در اس��تان لرستان با مشارکت دانشگاه 
آخن آلمان يکي از آن ها بود که اجرا شد. وي با بيان اينکه شناسايي 
منابع هيدرات گازي در درياي عمان نيز دومين پروژه ملي پژوهشگاه 
صنعت نفت است، گفت: فاز اول آن با موفقيت خاتمه يافته و براساس 
نتايج حاصل در فاز اول، منابع عظيم هيدرات گازي در بخش ايراني 
درياي عمان شناسايي شد. معاون فناوري و روابط بين  الملل پژوهشگاه 
صنعت نفت تصريح کرد: در فاز دوم اين طرح که مجددا با محوريت 
پژوهشگاه اجرايي خواهد شد، تهيه نقشه جامع اين منابع و حفر چند 
حلقه چاه اکتشافي در دستور کار قرار گرفته است. بزمي با بيان اينکه 
در يک دهه گذش��ته، پژوهش��گاه با توسعه کمي و کيفي فعاليت هاي 
خود، توس��عه و انتقال فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت کش��ور را 
بعنوان يکي از سرفصل هاي اصلي کاري مورد توجه مضاعف قرارداده، 
اظهار کرد: تمرکز اصلي پژوهش��گاه بر اجراي تحقيقات کاربردي و 
صنعتي قرار دارد که اين پژوهش ها در س��ه پرديس توس��عه فناوري 
مختص به صنايع باالدس��تي، صنايع پايين دس��تي و انرژي و محيط 
زيس��ت در جريان اس��ت. وي افزود: يکي از مهم ترين دس��تاوردهاي 
مهم اين پژوهشگاه، اجراي طرح پژوهشي مرواريد خليج فارس است 
که بزرگ ترين طرح پژوهشي کشور به شمار مي آيد و پژوهشگاه اين 
طرح را با مش��ارکت مجموعه اي از ش��رکاي خارجي براي کارفرماي 
آن )شرکت نفت فالت قاره ايران( اجرا کرده است. معاون فناوري و 
روابط بين  الملل پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينکه هدف اين طرح، 
مدلسازي سه بعدي سيستم هاي نفتي در خليج فارس و درياي عمان 
به منظور شناسايي منابع هيدروکربوري براي اکتشاف است، گفت: اين 
مدل سه بعدي از سيستم هاي نفتي براي کل سواحل خليج فارس و 
درياي عمان براي شناسايي مسيرهاي مهاجرت نفت و گاز مفيد بوده 
و حاصل اين پروژه در افزايش احتمال کش��ف منابع جديد و کاهش 

هزينه حفاري هاي اکتشافي تاثيري بزرگ خواهد داشت.

اجماع دولت و قوه  قضاييه
 براي برخورد با پتروشيمي هاي متخلف

و  قواني��ن  ک��ه  پتروش��يمي هايي 
اس  )اچ   HSE دس��تورالعمل هاي 
اي- بهداش��ت، ايمن��ي و محي��ط 
زيس��ت( را رعايت نکنن��د، با برخورد 
قاطع قوه قضائيه و وزارت نفت مواجه 
مي شوند. به نقل از شرکت ملي صنايع 
پتروش��يمي، »مرضي��ه ش��اهدايي« 

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در ديدار با »علي جمادي« رييس 
کل دادگستري استان بوشهر گفت: برخي پتروشيمي ها فراتر از مالکيت 
خود ادعاهايي را مطرح مي کنند که قابل قبول نيس��ت و دادگس��تري 
مي تواند برخوردهاي الزم را معمول کند. وي با بيان اينکه همکاري 
و تعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي و دادگستري استان در سطح 
بسيار مطلوبي قرار دارد، ابراز اميدواري کرد روابط با دادگستري هاي 
بوشهر، کنگان و عسلويه نيز بيش از پيش تحکيم يابد.  معاون وزير 
نف��ت ب��ا بيان اينک��ه اجماع براي برخورد با ش��رکت هاي غيرايمن و 
متخلف در بخش »اچ اس ايي« زمينه ساز توليد پايدار پتروشيمي ها 
در سطح منطقه خواهد بود، گفت: بازرسي رياست جمهوري بر برخورد 
قاطع وزارت نفت و ش��رکت ملي صنايع پتروش��يمي با متخلفان تاکيد 
کرده اند. وي افزود: در اين جلس��ه مقرر ش��د، ش��يوه نامه اجرايي براي 
استفاده از ابزارهاي قانوني و برخورد با شرکت هاي متخلف در بخش 
»اچ اس ايي« درنظر گرفته شود. شاهدايي خواستار حفظ شان مديران 
طرح ها و مجتمع هاي پتروشيمي ش��د و افزود: به دليل موقعيت ويژه 
منطقه برخوردهاي قانوني بايد همراه با حفظ شان افراد باشد. »علي 
جمادي« رييس کل دادگس��تري اس��تان بوش��هر نيز با تاکيد بر اينکه 
صنعت پتروش��يمي زمينه س��از رشد اقتصادي کشور شده است، گفت: 
ايجاد امنيت زيست محيطي و رعايت ايمني در استان مي تواند زمينه 
س��از امنيت س��رمايه گذاري باش��د. وي با اش��اره به امادگي همکاري 
دادگستري استان با شرکت ملي صنايع پتروشيمي افزود: قضات آشنا با 
صنعت پتروشيمي در منطقه مستقر شده اند و با شرکت هاي که قوانين 

و مقررات را رعايت نکنند، برخورد خواهيم کرد.
جمادي ادامه داد: خوشبختانه زمين خواري در سطح منطقه به حداقل 

رسيده است.

صادرات گاز به عراق يک قدم به اجرا نزديکتر شد
معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير 
نفت درباره نتايج س��فر هفته گذش��ته 
هي��ات ايراني به ع��راق گفت: در اين 
سفر، جزئيات 2 تفاهم نامه براي امضا 
از س��وي وزيران نفت دو کشور نهايي 
شد. به نقل از وزارت نفت؛ »اميرحسين 
زماني نيا« افزود: تفاهم نامه نخس��ت 

درباره همکاري در توسعه ميدان هاي مشترک پرويز )نفت خانه جنوبي( 
و ديگري  خرمش��هر )س��ندباد يا سيبه( است. وي مفاد تفاهم نامه دوم 
را مربوط به بقيه بخش هاي صنعت نفت از جمله نفت خام، س��اخت 
تجهيزات، صادرات گاز، نوسازي پااليشگاههاي عراق از سوي بخش 
خصوصي ايران و آموزش عنوان کرد. زماني نيا درباره جزئيات صادرات 
گاز به بغداد گفت: ايران اکنون آماده صادرات گاز به بغداد و اين کشور 
نيز آماده دريافت گاز است. وي ادامه داد: خط لوله صادرات گاز ايران 
به بغداد اکنون از گاز پر اس��ت اما اعتبار اس��نادي )ال س��ي( اين طرح 
هنوز باز نشده و به محض حل مسايل مالي، گاز ايران به بغداد مي رود. 
اعتبار اسنادي )Letter of Credit( تعهدي از بانک است که به خريدار 
و فروش��نده داده ش��ده و تعهد مي ش��ود که ميزان پرداختي خريدار به 
فروش��نده به موقع و با مبلغ صحيح به دس��ت فروش��نده خواهد رسيد. 
معاون وزير نفت با بيان اينکه »ال سي« صادرات گاز ايران به عراق 
نيز به زودي و همزمان با سفر هيات عراقي به تهران و در بانک مورد 
نظر ايران، گشايش مي يابد، افزود: به گفته يونس صالح معاون وزيرنفت 
عراق، مبلغ مورد نظر براي پيش پرداخت اوليه اين طرح تخصيص داده 
شده است. با توجه به نياز عراق به گاز طبيعي براي مصارف نيروگاهي، 
طرح موضوع و مذاکرات قراردادي صادرات گاز ايران به عراق از نيمه 
دوم سال 1389 آغاز و قرارداد فروش گاز به بغداد در تيرماه سال 1392 
در بغداد امضا شد. براساس توافق ها مقرر شد، گاز طبيعي صادراتي از 
طريق خط لوله ششم سراسري گاز و حدود 228 کيلومتر خط لوله 48 
اينچ کوهدش��ت - نفت ش��هر به استان هاي دياله و بغداد کشور عراق 
ارسال و از اين طريق گاز مصرفي نيروگاه هاي المنصوريه، االقدس و 
الصدر تامين شود. مدت قرارداد صادرات گاز ايران به بغداد 6 ساله با 

حداکثر حجم صادراتي 35 ميليون مترمکعب در روز است.

پيشخوان

انـرژی

مع��اون وزي��ر نفت از بازگش��ايي اولين فاينانس 
طرح ه��اي جدي��د پااليش��گاهي ايران توس��ط 
ش��رکت هاي چين��ي ب��ه ارزش 1.3 ميليارد دالر 

خبر داد.
عب��اس کاظم��ي در گفتگ��و ب��ا مهر با اش��اره به 
بازگش��ايي اولي��ن فاينان��س چين��ي در صنعت 
پاالي��ش نفت ايران در دوران پس��ابرجام، گفت: 
فاز اول خط اعتباري يک ميليارد و 3۰۰ ميليون 
دالري طرح توس��عه و بهينه س��ازي پااليش��گاه 
نفت آبادان توس��ط يک ش��رکت چيني به طور 

رسمي بازگشايي شده است.
مع��اون وزي��ر نفت با بيان اينک��ه فاينانس طرح 
توسعه و بهينه سازي پااليشگاه نفت آبادان توسط 
شرکت فاينانسور »سايناشور« تامين شده است، 
تصري��ح کرد: مهمتري��ن هدف اجراي اين طرح 
پااليش��گاهي کاهش ظرفيت توليد نفت کوره و 
توليد محصوالتي با ارزش افزوده باالتر همچون 

بنزين و گازوئيل است.
اين مقام مس��ئول، تاکيد کرد: هم اکنون قرارداد 
عمليات اجرايي اين طرح عظيم پااليش��گاهي با 

شرکت ساينوپک چين منعقد شده است.
مديرعام��ل ش��رکت مل��ي پاالي��ش و پخ��ش 
فرآورده هاي نفتي اخيرا اعالم کرده است: براي 
اجراي فاز اول توسعه، بهينه سازي و بهبود فرآيند 
توليد در پااليشگاه آبادان، طرف ايراني 15 درصد 
و طرف چيني 85 درصد سهم دارد که سهم چيني 
توسط فاينانسورهاي اين کشور تامين و به پروژه 

تزريق مي شود.
اي��ن عض��و هيات مديره ش��رکت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي همچنين خاطرنش��ان 
کرده است: در مجموع پيش بيني مي شود حجم 
سرمايه گذاري اجراي فاز اول و دوم طرح توسعه 
و بهينه سازي پااليشگاه نفت آبادان به حدود سه 

ميليارد دالر افزايش يابد.
ايران به منظور اجراي طرح هاي توس��عه، بهينه 
س��ازي و بهبود فرآيند توليد در پااليش��گاه هاي 

موجود نفت دست کم به 14 ميليارد دالر سرمايه 
گذاري نياز اس��ت.  بر اين اس��اس تاکنون تفاهم 
نامه هايي امضا و يا مذاکراتي با شرکت هاي نفتي 
آس��يايي همچون دايلم کره جنوبي، س��اينوپک 
چين، اس کي کره جنوبي، جي اس نيپون ژاپن، 

جي سي سي پي ژاپن و ... انجام گرفته است.
از س��وي ديگ��ر ه��دف از اجراي طرح توس��عه، 
بهينه س��ازي و بهبود فرآيند توليد در پااليش��گاه 
آب��ادان ب��ا مش��ارکت چيني ها، تثبي��ت ظرفيت 
پااليش��ي اي��ن پااليش��گاه 1۰۰ س��اله، تولي��د 
محصوالت براس��اس اس��تاندارد يورو 5 اتحاديه 
اروپ��ا، کاه��ش آالينده هاي زيس��ت محيطي، 
افزايش توليد گازوئيل و بنزين با بهبود تکنولوژي 

تولي��د، همچني��ن کاهش توليد نفت کوره و جمع 
آوري مخازن و تاسيس��ات فرس��وده اجرا خواهد 

شد.
*سبقت ژاپني ها از توتال براي توسعه بزرگترين 

ميدان نفتي ايران
همچنين معاون ش��رکت نفت از سبقت اينپکس 
ژاپن از س��اير شرکت هاي خارجي از جمله توتال 
براي توسعه آزادگان به عنوان يکي از بزرگترين 

ميادين نفتي ايران خبر داد.
غالمرض��ا منوچه��ري در حاش��يه بازدي��د از 
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي نفت و انرژي در 
جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت توليد نفت 
ايران، گفت: هم اکنون توليد روزانه نفت ايران به 

3.9 تا 4 ميليون بشکه در روز رسيده است.
معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران 
با اش��اره به تفاهم نامه با اينپکس ژاپن در مورد 
چند ميدان از جمله آزادگان، اظهارکرد: ژاپني ها 
نتايج اوليه مطالعاتش��ان را ارائه کرده اند و تا س��ه 
هفت��ه آين��ده نيز مرحله دوم مطالعات آن ها را که 
در واقع از ديد کار تفاهم نامه مرحله نهايي است 
را ارائ��ه مي کنن��د که اين ش��رکت ها از ش��رکت 
کنن��دگان صاحب صالحي��ت در مناقصات آتي 

ايران خواهند بود.
اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت، افزود: ما 
تاکنون براي ميدان آزادگان با حدود پنج شرکت 
بين المللي قرارداد محرمانگي و تفاهم نامه امضا 

کرده ايم، ولي با توجه به اينکه اين ش��رکت ها به 
صورت کنسرس��يوم در مناقصه ش��رکت خواهند 
ک��رد، باي��د ديد که چگونه با همديگر مش��ترک 
مي ش��وند ب��ا اين وج��ود ش��رکت هاي چيني با 
اروپايي ها مش��ترک مي شوند و بايد يک شريک 

ايراني داشته باشند.
اين مقام مس��ئول در پاس��خ به اين س��وال که آيا 
واگذاري آزادگان ش��مالي و يادآوران به چيني ها 
لغو ش��ده اس��ت يا خير؟ توضيح داد: به هر حال 
چيني ه��ا ه��م آمادگي دارند که در مناقصات آتي 

نفتي ايران شرکت کنند.
وي با اش��اره به احتمال کش��ف ذخاير جديد نفت 
و گاز در جزاير خليج فارس، تبيين کرد: توس��عه 
تاسيس��ات و ميادين نفت و گاز در جزاير ايراني 
خليج فارس يکي از برنامه هاي اولويت دار شرکت 

نفت است.
منوچهري در ادامه درباره انتشار ليست 29 شرکت 
خارج��ي صاحب صالحي��ت براي مناقصات آتي 
پروژه هاي نفتي هم اظهار داش��ت: اين ليس��ت 
از بخ��ش مربوط��ه در ش��رکت نفت به تازگي به 
بخش توسعه اي تحويل شده که در واقع ليست 

شرکت هاي صاحب صالحيت است.
معاون شرکت ملي نفت، ادامه داد: اسناد مناقصه را 
براي تک تک پروژه ها را آماده مي کنيم و بر حسب 
اع��الم آمادگي خود اين ش��رکت ها، قابليت ها و 
عالقه شان دعوت مي کنيم در مناقصه هاي آتي 
ما ش��رکت کنند، همانطور که قبال اعالم ش��ده 
مناقصه آزادگان جنوبي اولين مناقصه ما خواهد 
بود که اسنادش تقريبا نهايي شده و به زودي اين 

مناقصه برگزار مي شود.
اين مقام مس��ئول همچنين درباره اينکه تاکنون 
شرکتي براي مناقصات اعالم آمادگي کرده است 
ي��ا نه، خاطرنش��ان ک��رد: ابتدا ما بايد اعالم کنيم 
که اس��ناد آماده اس��ت تا بيايند خريداري کنند که 
فکر مي کنم حداکثر تا چهار هفته آينده اين اعالم 

عمومي را خواهيم داشت.

اولين فاينانس چيني ها بازگشايي شد

مشارکت نفتي ايران با شرق آسيا

اختصاص 192 ريال سود به ازاي هر سهم»انرژي«انتشار ساالنه 4.4 ميليون تن گاز گلخانه اينفت به ۵۵ دالر رسيد
قيمت هر بشکه نفت برنت، با 25 سنت 
افزايش نس��بت به روز قبل از آن به 55 

دالر و 2۰ سنت رسيد.
ب��ه نق��ل از رويترز، امي��دواري به اينکه 
برخي کاه��ش توليد هاي برنامه ريزي 

ش��ده از س��وي اوپک و س��اير توليد کنندگان اجرايي خواهد شد 
موجب شد تا قيمت نفت روز سه شنبه اندکي افزايش يابد. دوشنبه 
ترديدها نس��بت به اجرايي ش��دن کاهش توليد نفت موجب افت 

قابل توجه قيمت نفت شده بود.
قيمت هر بش��که نفت برنت، روز گذش��ته با 25 س��نت افزايش 
نس��بت به روز پيش از آن به 55 دالر و 2۰ س��نت رس��يد. قيمت 
نفت خام آمريکا نيز 26 س��نت افزايش داش��ت و به 52 دالر و 

22 سنت رسيد.

مدير دفتر مطالعات و بهره وري انتقال 
و توزي��ع س��ازمان به��ره  وري انرژي 
اي��ران ب��ا بيان اينکه 6۰ ميليون المپ 
رش��ته اي در کش��ور توليد مي شود که 
ح��دود 3۰ ميليون الم��پ آن مصرف 

مي ش��ود گفت:مصوب��ه دول��ت در م��ورد »ممنوعي��ت توليد و 
توزي��ع المپ ه��اي رش��ته  اي با توان باالي 4۰ وات درس��ت 

اجرا نمي شود.
ب��ه گزارش ف��ارس، غالمرضا کبريايي اج��راي طرح تعويض 
المپ هاي رشته  اي با المپ هاي کم مصرف سابقه اي طوالني 
در دنيا دارد و حتي انگلستان نيز اين برنامه را از سال 2۰11 شروع 
کرده  اس��ت، گفت: اجراي طرح تعويض المپ هاي رش��ته اي با 

المپ هاي کم مصرف سابقه اي طوالني در دنيا دارد.

ش��رکت بورس انرژي ايران طي دوره 
9 ماهه منتهي به 3۰ آذر ماه 95 مبلغ 
115 ميليارد و 49 ميليون ريال س��ود 
خالص کسب کرد و 192 ريال سود به 

ازاي هر سهم اختصاص داد.
به نقل از س��نا، ش��رکت بورس انرژي ايران، صورت هاي مالي 
9 ماهه منتهي به 3۰ آذر 95 را با سرمايه 6۰۰ ميليارد ريال به 

صورت حسابرسي نشده، منتشر کرد.
شرکت بورس انرژي در سه ماهه سوم سال مالي منتهي به 3۰ 
اسفند 95، مبلغ 29 ميليارد و 944 ميليون ريال درآمد عملياتي 
کس��ب کرد. بهاي تمام  ش��ده درآمدهاي عملياتي از درآمد اين 
ش��رکت، کس��ر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 29 ميليارد و 

944 ميليون ريال رسيد.

رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با اشاره 
به ايجاد مرکز توسعه سرمايه گذاري و فناوري استصنا 
بازار 1۰۰ ميليارد دالري براي س��ازندگان تجهيزات 
نفتي ايران پيش بيني کرد. به نقل از ايسنا، رضا خياميان 
در حاش��يه س��يزدهمين نمايش��گاه بين المللي نفت و 
انرژي کيش درباره رحلت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
اظه��ار کرد: ايش��ان يکي از پش��تيبانان اصلي بخش 
خصوصي بودند که بخش خصوصي ايشان را از دست 
داد. وي با اشاره به ايجاد مرکزي به عنوان مرکز توسعه 
س��رمايه گذاري و فناوري اس��تصنا )انجمن سازندگان 
تجهيزات صنعت نفت ايران( گفت: اين مرکز بر اساس 
م��دل يوني��دو بوده. در تمام دنيا س��ازمان يونيدو اين 
دفاتر را در کش��ورهاي مختلف ايجاد کرده اس��ت. ما 
هم مذاکره کرديم که البته هنوز به طور کامل زير نظر 
يونيدو نيس��تيم، چون مبالغي را که بايد پرداخت کنيم 
سنگين است و بخش خصوصي در اين زمينه مشکل 
دارد و ب��ه دنبال اين هس��تيم ک��ه بتوانيم اين منابع را 
جذب کنيم. رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت 
نف��ت ب��ا بيان اينک��ه در حال حاضر 6۰ درصد ظرفيت 
توليدکنندگان ما خالي است در صورتي که مي توانيم از 
اين ظرفيت ها استفاده کنيم، ادامه داد: مذاکرات خوبي 
با ايتاليايي ها و هلندي ها داشتيم که اميدواريم به نتيجه 
برس��د و راهي نداريم جز اينکه ش��رکت هاي ايراني و 
خارجي با همديگر سرمايه گذاري مشترک داشته باشند 
تا به سمت انتقال فناوري و صادرات برويم.  خياميان 
ب��ا بيان اينک��ه ايران مي تواند هاب صادرات تجهيزات 
حوزه انرژي باش��د، گفت: چند وقت پيش نمايش��گاه 
آذربايجان بود و بزرگ ترين ش��رکت آذربايجان آمد تا 
جنس از ايران بخرد، اما وقتي عمال کار خواست انجام 
شود گفتند هولوگرام استاندارد نداريد و لغو شد که اين 
به دليل مس��ائل تحريم بود، بنابراين اگر با خارجي ها 
جوينت ش��ويم از برند آن ها مي توانيم براي صادرات 
استفاده کنيم. وي درباره دليل سرمايه گذاري در کيش 
نيز، اظهارکرد: کيش امکانات خوبي دارد و سرمايه گذار 
به راحتي مي تواند رفت وآمد و گردشگري داشته باشد، 
از س��وي ديگر، در آينده چند فاز عس��لويه نيز در کيش 
اجراي مي شود و کيش يک منبع عظيم گازي است که 

مي تواند پروژه هاي زيادي در آن به اجرا برسد.
رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، ادامه 
داد: يکي از بحث هايي که ما در جذب سرمايه گذاري 
داريم، اعتقادمان در تش��کيل صندوق هاي س��رمايه 
گذاري است که مي تواند به صورت آن شور و آف شور 
در داخل کشور و مناطق آزاد مي توانيم اف شور ايجاد 
شود. خياميان با بيان اينکه براي داخل کشور مي توانيم 
صندوق سرمايه گذاري داخلي آن شور راه اندازي کنيم، 
گف��ت: ب��ا بانک خاورميانه بحث کرديم که بتوانيم اين 
صندوق ه��ا را عمليات��ي کنيم و بانک هم دنبال کند و 
مردم پول هاي خرد را در آن صندوق ها بريزند و پروژه 

تعريف کنيم و براي خودمان بازار کار ايجاد کنيم.
وي با بيان بر اساس برنامه ششم توسعه 2۰۰ ميليارد 
دالر قرار است سرمايه گذاري در نفت و گاز شود، ادامه 
داد: ما براي خودمان تعريف کرديم که اگر 6۰ درصد 
از اي��ن رق��م براي تجهيزات باش��د، 12۰ ميليارد دالر 
مي ش��ود ک��ه اگر نص��ف اش را از ايراني ها بخرند، 6۰ 
ميليارد دالر بازار براي ما در برنامه ششم توسعه وجود 
دارد. رئيس انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت 
افزود: در عراق هم سرمايه گذاري 3۰۰ ميليارد دالري 
انجام مي شود که 18۰ ميليارد دالر مربوط به تجهيزات 
مي شود و اگر 2۰ درصد را تامين کنند 36 ميليارد دالر 
بازار ديگر هم ايجاد مي ش��ود و اگر چهار ميليارد دالر 
هم از بقيه کشورها بتوانيم کار بگيريم، يک بازار 1۰۰ 
ميليارد دالري براي س��ازندگان تجهيزات نفت ايجاد 
مي شود که پاسخگويي به اين نيازها به سرمايه گذاري 
ني��از دارد. ب��ه گفته خياميان، با اين 1۰۰ ميليارد دالر، 

2۰۰ هزار فرصت شغلي مي توان ايجاد کرد.

بازار ۱۰۰ ميليارد دالري براي سازندگان تجهيزات نفتي ايران
يک مقام مسئول از امضاي تفاهم نامه سرمايه گذاري 
ميدان گازي توس با آس��تان قدس رضوي خبر داد و 
گفت: امس��ال رکورد ذخيره س��ازي گاز در شمال شرق 

کشور شکسته شد.
به نقل از ش��رکت ملي نفت، محمد مام بيگي درباره 
آخرين وضعيت توليد گاز در ميادين شمال شرق ايران، 
گفت: براي اس��تمرار توليد پايدار گاز در ش��مال ش��رق 
اي��ران تولي��د از ميادين مش��ترک و مخازني که هنوز 
به صورت اکتش��افي و توصيفي باقي مانده به زودي 

آغاز خواهد شد.
مديرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز ش��رق با 
اعالم اينکه ذخاير گازي قابل اس��تحصال در ش��مال 
ش��رق کش��ور بيش از 6۷4 ميليارد مترمکعب است که 
نزديک به دو درصد ذخاير گازي کش��ور را تش��کيل 
مي دهد، تصريح کرد: تاکنون 334 ميليارد مترمکعب 
از اين ذخاير برداش��ت ش��ده و نزديک به 34۰ ميليارد 
مترمکعب ديگر هم براي برداش��ت در دهه هاي آينده 
باقي مانده است. اين مقام مسئول با اشاره به برنامه آغاز 
توليد گاز از ميادين جديدي همچون توس و عطار در 
شمال شرق ايران، تاکيد کرد: ميدان توس از پتانسيل 

باالي توليد گاز ترش برخوردار است.
وي ب��ا اع��الم اينکه براي توس��عه ميدان گازي توس 
تاکنون ش��رکت نفت مناطق مرکزي با آس��تان قدس 
رضوي تفاهم نامه همکاري امضا کرده اس��ت، تاکيد 
ک��رد: ع��الوه بر اين در ش��رايط فعل��ي، تهيه طراحي 
تفصيلي و توس��عه اي اين ميدان گازي انجام ش��ده به 
منظور بررسي به کميته مخازن شرکت نفت ارجاع داده 
شده است. وي از وجود يک اليه گازي به نام کشف رود 
در زير اليه مزدوان ميدان خانگيران خبر داد و افزود: 
در گذشته دو چاه به صورت مقطعي در اين اليه مورد 
بررس��ي قرار گرفت که نتايح آزمايش ها نش��ان داد که 

اين اليه داراي گازي با فشار خيلي باالست.
مام بيگي در مورد شرايط خاص گاز در منطقه عملياتي 
خانگي��ران به عن��وان خطرناکترين گاز ترش صنعت 
 H2S نفت، توضيح داد: گاز ترش منطقه خانگيران با
بي��ش از 36 ه��زار پ��ي پ��ي ام از جمل��ه خطرناکترين 
گازهاي ترش صنعت نفت در ايران و جهان به ش��مار 

مي رود که با فشار اوليه پنج هزار و 4۰۰ پام در سر چاه، 
داراي طراحي ويژه تاسيس��ات از نظر حفاظت ايمني 

و عملياتي است.
مديرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز ش��رق با 
بيان اينکه ذخيره س��ازي گاز در مخزن ش��وريجه D از 
سال 1389 آغاز شده است، تاکيد کرد: با بهره برداري 
از مخزن ذخيره س��ازي ش��وريجه، ايران از نظر توان 
ذخيره س��ازي گاز در رتبه اول خاورميانه و رتبه پنجم 

جهان قرار گرفته است.
مام بيگي همچنين با اشاره به ميزان تزريق گاز طبيعي 
به مخزن شوريجه در پنج ماه امسال در مقايسه با مدت 
مش��ابه پارسال، گفت: امس��ال با ثبت رکوردي جديد 
مي��زان تزري��ق گاز به اين مخ��زن از مرز يک ميليارد 

مترمکعب عبور کرد.
وي در مورد فرآيند تزريق گاز به ميدان شوريجه دي 
هم بيان کرد: اگر بر اساس برنامه عملياتي روزانه 1۰ 
ميليون متر مکعب گاز در روز در هشت ماه ابتداي سال 
به اين مخزن تزريق کنيم احتماال در سال 1399 موفق 
به برداش��ت روزانه 2۰ ميليون متر مکعبي گاز از اين 

مخزن در فصول سرد سال خواهيم شد.
به گفته اين مقام مسئول از ابتداي امسال تاکنون ۷۰ 
درصد برنامه تزريق گاز به مخزن ش��وريجه عملياتي 
شده و پيش بيني مي شود بتوانيم امسال در اوج مصرف 
روزانه 14 ميليون متر مکعب از اين مخزن برداش��ت 
کرد. مام بيگي در پايان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
متوس��ط توليد گاز طبيعي س��االنه از ميادين مزدوران، 
شوريجه بي و دي و مخزن گنبدلي حدود يک تا يک 

و نيم ميليارد متر مکعب است.

ورود آستان قدس رضوي به جمع سرمايه گذاران نفتي ايران

معاونشرکتمهندسيآبوفاضالبکشور:

يکريالازاعتباراتبودجه95بهآبرسانيروستايياختصاصنيافت
معاون برنامه ريزي وتوس��عه ش��رکت مهندسي آب و فاضالب 
کشور با بيان اينکه تخصيص نيافتن کامل اعتبارات پيش بيني 
شده در قانون بودجه ساالنه از مهم ترين چالش هاي طرح هاي 
آبرس��اني روس��تايي بوده اس��ت،گفت: پس از گذشت 1۰ ماه از 
س��ال جاري، هنوز اعتباري براي طرح هاي آبرس��اني روستايي 
تخصي��ص نيافته اس��ت. علي اصغر قان��ع در گفتگو با فارس با 
اش��اره به اينکه در س��ال هاي 93 و 94 تخصيص نيافتن کامل 
اعتبارات پيش بيني ش��ده در قانون بودجه س��االنه از مهم ترين 
چالش هاي طرح هاي آبرس��اني روس��تايي بوده است،گفت: در 
سال جاري نيز عالوه بر اعتبارات صندوق توسعه ملي، مبلغ 3 
هزار و 3۰۰ ميليارد ريال از منابع عمومي در قانون بودجه سال 
95 پيش بيني شده است که تاکنون پس از گذشت 1۰ ماه از سال 
جاري، هنوز اعتباري تخصيص نيافته است. معاون برنامه ريزي 

و توسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور با اشاره به اينکه 
اجراي طرح آبرس��اني روس��تايي در قالب 924 مجتمع آبرساني 
و يک هزار پروژه آبرس��اني تک روس��تايي داراي اولويت، بسيار 
اثربخ��ش ب��وده و مي توان��د بخش عمده اي از مش��کالت آب 
روس��تايي کش��ور را برطرف کند، اظهار داشت: با اجرا و تکميل 
پروژه هاي مذکور که به حدود 62 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز 
دارد، مشکل پايداري تأمين آب شرب 16 هزار روستا با حدود 
هفت ميليون نفر برطرف خواهد شد. وي گفت: تعهد کرده ايم 
تا پايان امس��ال آبرس��اني و تامين آب شرب پايدار براي 3 هزار 
روس��تا را عملياتي کنيم، پس مطابق برنامه زمان بندي افتتاح 
پروژه هاي آبرس��اني بهره مند از اعتبارات صندوق توسعه ملي، 
حداکثر تا پايان س��ال مالي 95 تعداد 3 هزار و چهار روس��تا با 
دو ميليون و 468 هزار نفر جمعيت تحت پوشش، از آب شرب 

بهره مند خواهند ش��د و از اين تعداد تا زمان حاضر به يک هزار 
و 544 روستا با 833 هزار نفر جمعيت از آب رساني شده است. 
قانع ادامه داد: مبلغ 5۰۰ ميليون دالر در قالب بند "ح" تبصره 
)5( قانون بودجه سال 1394 از منابع حاصل از صندوق توسعه 
ملي، براي آبرساني به روستاها، مصوب شد که معادل ريالي 14 
هزار و 961 ميليارد ريال به طرح تکميل مجتمع هاي آبرساني 
اولوي��ت دار روس��تايي اختصاص يافت. مع��اون برنامه ريزي و 
توسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور اضافه کرد: اين 
رقم طي يک مرحله به حساب وزارت نيرو، نزد بانک کشاورزي 
واريز شده است. وي با بيان اين مطلب که طي دو مرحله، اسناد 
خزانه اسالمي به ارزش يک هزار ميليون ريال به طرح مذ کور 
اختصاص يافته اس��ت، افزود: تاکنون 5۰۰ ميليون ريال از اين 
مبلغ، به پيمانکاران، مشاوران و توليدکنندگان پرداخت شده و 

5۰۰ ميليون ريال ديگر درحال ارسال به فرابورس است.
قان��ع با اش��اره به اينکه از مجم��وع اعتبارات اختصاص يافته از 
صندوق توسعه ملي تا زمان حاضر، طي چهار مرحله به مبلغ 11 
هزار و 3۷ ميليارد و 528 ميليون ريال در اختيار شرکت هاي آب 
و فاضالب روستايي قرار گرفته است، گفت: اين مبلغ تا سقف 

8۰ در صد در پروژه هاي طرح مذکور هزينه شده است.
رسيدن شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم به ���8۰ 

درصد
وي اف��زود: ب��ا توجه به جذب اعتبارات صندوق توس��عه ملي تا 
پايان سال مالي 95، شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم 
از ۷2 درصد در پايان س��ال 1394 به 8۰ درصد در پايان س��ال 
95 خواهد رسيد و به عبارتي رشد شاخص بهره مندي طي يک 

سال به ميزان 8 درصد پيش بيني شده است.


