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| معاون وزیر نفت، خواستار ارتقای مستمر سطح کیفی تهیه گزارش های 
آماری از طریق توسعه سامانه نرم افزاری در اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت 
مواد نفتی شد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، رکن الدین جوادی  در مراسم تودیع 
و معارفه مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی، این اداره کل را به چشم و 
گوش دولت در وزارت نفت تعبیر کرد و افزود: این اداره کل، بزرگترین منبع مبادالت 
تجاری کشور است که همه محاسبات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و ... بر مبنای آماری این اداره کل انجام می شــود.وی، اداره کل نظارت بر صادرات و 
مبادالت مواد نفتی را یک واحد بسیار مهم در وزارت نفت دانست و افزود: شاید اغراق 
نباشد که بگویم این واحد در بخش شفاف ســازی درآمدها و مبادالت وزارت نفت 
مهمترین نقش را دارد.جوادی با یادآوری این که، این اداره کل از بدو تاسیس زیرنظر 
وزیر نفت فعالیت کرده است، تصریح کرد: اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد 
نفتی به نیابت از وزیر نفت به مبادالت داخلی و خارجی چهار شــرکت اصلی وزارت 
نفت نگاه کمی و کیفی دارد.وی به شکل گیری معاونت هیدروکربوری وزارت نفت 
در یک سال اخیر اشاره کرد و افزود: براساس ساختار جدید، این اداره کل به معاونت 
هیدروکربوری وزارت نفت منتقل شده است.معاون وزیر نفت از اداره نظارت بر صادرات 
و مبادالت مواد نفتی به عنوان یک سازمان آرام، دقیق، با مسئولیت و قابل اعتماد یاد 
کرد و افزود: دیگر ویژگی این سازمان، جوان بودن نیروهای شاغل در آن است،  که 
میانگین سنی آنها حداکثر ۴۰ سال است.جوادی با بیان این که کارهایی بزرگ در 
این مجموعه انجام شده است، ادامه داد: از مدیرکل جدید این اداره خواسته ام تالش 
کند وضع موجود را بهبود بخشــد و ماموریتش را کیفی تر و گسترده تر انجام دهد، 
زیرا  این اداره کل نیازی به تغییر ندارد.وی تصریــح کرد: اداره نظارت بر صادرات و 
مبادالت مواد نفتی باید با همین قوت و با شکوفایی بیشتر به کارش ادامه دهد.معاون 

نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت بر شفاف سازی اداره کل  نظارت بر صادرات 
و مبادالت مواد نفتی تاکید کرد و گفت: یکی از راه های شفافیت، تعریف، تبیین، ثبت 
فرآیندها و گردش کار است زیرا ثبت فرآیندها مانع اعمال سلیقه های ناپخته و تغییرات 
غیرمشخص و غیرشفاف می شود و جلو سردرگمی ذینفعان گرفته می شود.جوادی با 
بیان این که سطح کیفی تهیه گزارش های آماری از طریق توسعه سامانه نرم افزاری 
باید ارتقا یابد،  گفت: گستره اداره  کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی به اندازه 
گستره وزارت نفت است و آثار اقدام های آن بزرگ و بلندمدت است، بنابراین تثبیت 
فرآیندها در رســیدن به اهداف کمک می کند. معاون وزیر نفت بار دیگر از خدمات 
و زحمات علی احمد یارمحمدی قدردانی کرد و گفت: اســتفاده از تجربه های آقای 
یارمحمدی در جایگاه مشاور ادامه خواهد یافت.علیرضا سلمان زاده، مدیرکل جوان 
نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی نیز در این مراسم از اعتمادی که به وی برای 
سپردن این سمت انجام گرفت، قدردانی کرد و گفت: بدون شک سیاست های جدید 
این اداره کل تداوم سیاست های گذشته با کیفیت بهتر و گستردگی بیشتر خواهد بود.

اعمال نظارت های حاکمیتی الزم بر عملیات اندازه گیری کمی و کیفی فرآورده های 
هیدروکربوری در کلیه شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت،  بررسی و اعالم سیاست 
های دولت درخصوص نحوه نظارت بر اندازه گیری و کنترل های کمی و کیفی از طریق 
دستورالعمل سالیانه اوزان و احجام کشور،  نظارت بر طرح های تجهیز و  به روز رسانی 
کلیه سامانه های اندازه گیری دقیق خودکار در مبادی تحویل و تحول صنعت نفت و 
رصد آن در ستاد وزارت نفت، تدوین ، تصویب و نظارت بر امضای قراردادهای فروش 
خوراک مواد نفتی بین شرکت های اصلی با مرجعیت حل اختالف و نظارت بر حسن 
انجام آن، تهیه و ارائه گزارش تحلیلی صادرات/ واردات نفت خام و فرآورده های نفتی، 

بخشی از مهمترین وظایف اداره کل  نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی است.

سطح کیفی گزارش های آماری صادرات و مبادالت مواد نفتی ارتقا یابد
معاون وزیر نفت:

| مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از احتمال تغییر 
در نحوه توســعه میدان های نفتی ایران در قراردادهای جدید 
خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از شرکت ملی نفت ایران، 
علی کاردر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
با بیان اینکه تغییر قراردادهای نفتی مســتلزم گذشت زمان 
اســت گفت: هم اکنون پیش نویس قراردادهای نفتی نهایی 
شده است.علی کاردر با اشاره به اینکه تغییرات صورت گرفته 
در قراردادهای نفتی در نحوه توسعه میدان ها بوده است گفت: 
احتمال دارد توســعه میدان ها فاز بندی شود؛ با اینکه تأکید 
کرده ایم که روش های EOR و  IOR برای افزایش تولید نیاز 
داریم، اما هنوز مدل مالی استفاده از روش های ازدیاد برداشت و 
تفاهم ما در این ارتباط مشخص نیست.کاردر مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران ادامه داد: کامال مشخص است که پیمانکار چه 
کاری را انجام می دهد؛ اما بعد از آن پیمانکار باید تعیین کند 
چگونه می خواهد با روش های ازدیاد برداشت میدان را توسعه 
دهد؛ برخی از شــرکت ها می گویند مــی خواهند تزریق آب 
داشته باشند و برخی دیگر معتقدند باید تزریق گاز باشد؛ عده 
ای هم گفته اند که از پمپ های درون چاهی استفاده می کنند؛ 
بنابراین مدل های ازدیاد برداشت متفاوت است.علی کاردر با 

مقایسه این قراردادها با قراردادهای گازی به ویژه قرارداد توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار داشت: در فاز ۱۱ پارس جنوبی، در 
فاز نخست کامال مشخص است که چه کاری انجام می دهیم و 
در فاز دوم که بخش مهندسی آن است، کارشناسان شرکت ملی 
نفت ایران کارهای محاسباتی آن را انجام دادند؛ به تعبیری در 
فاز ۱۱ نوع کار را قطعی کردیم؛ این که مثال کمپرسور بیاورند 
و روی سکو نصب کنند و یا موارد دیگر. به این ترتیب نوع کار 
مشخص اســت؛ اما در مورد توســعه میدان های نفتی هنوز 
مشخص نشــده اســت.معاون وزیر نفت رفتار مخازن نفتی را 
متفاوت با یکدیگر دانست و گفت: رفتار مخزن در همه میادین 
نفتی متفاوت اســت و از نظر تکنیکال مخازن ما ظرافت هایی 
دارند که بسیار مهم است، در حال حاضر هم اصول قراردادی به 
شرکت های متقاضی توسعه این میادین ارائه شده و نظرات این 
شرکت ها هم دریافت شده و درک متقابلی از هر مخزن وجود 
دارد.علی کاردر در مورد بررسی پیشنهادات فنی میادین مورد 
بررسی در کمیته مشــاوران، گفت: در میان میدان های مورد 
بررسی پیشــنهاد فنی الیه نفتی پارس جنوبی قبل از همه به 
کمیته مشاوران ارسال شد و بعد از آن برای میادین منصوری و 

اب تیمور این اتفاق افتاد

 برجام تامین تجهیزات مجتمع گاز
پارس جنوبی را تسهیل کرد
| مدیــر عملیات مجتمــع گاز پارس 
جنوبی گفت: دیپلماسی موفق دولت و به فرجام 
رسیدن برجام باعث شــده تا تامین تجهیزات 
مورد نیاز طرح های توســعه ای فازهای پارس 
جنوبی تســهیل شــود.به گزارش کائنات و به 
نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی ؛ علمــدار بابایی اعالم کــرد: هرچند 

براساس گزارش ها توسعه پارس جنوبی تا سال 97 تمام می شود اما این 
آغاز یک زنجیره ارزش آفرینی خواهد بود.وی یادآورشد: بین 6۰ تا 63 
میلیارد دالر هزینه تجهیزات مختلف به کار رفته در توسعه پارس جنوبی 
بوده اســت و در نتیجه آنچه از این پس مهم است راهبری مناسب این 
تاسیسات عظیم است.مدیرعملیات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت:در 
فرهنگ جدیـد صنعتی، امـور نگهداری و تعمیرات جزء الینفک مدیریت 
بهره برداری صحیح و اقتصادی از تجهیزات و تاسیســات است و در این 
راستا استفاده  حداکثری از زمان، منابع، امکانات و مدیریت مصرف که از 
ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی هستند، بسیار اهمیت دارد.بابایی تصریح 
کرد: این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که عدم برداشت و 
تولید در داخل کشور باعث پیشی گرفتن رقیب در برداشت از یک مخزن 
مشترک شود.وی گفت:مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در این راستا تمام 
اهداف خود را مطابق برنامه مصوب محقق کرده و آنچه برای بهره برداری 
پایدار از این مجتمع و تولید حداکثری اطمینان بخش است، تاثیر شرایط 

پس از برجام در زنجیره تامین است.

تمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی برای توزیع مستمر و پایدار سوخت

| سید محمدرضا موسوی خواه مدیر 
تامین و توزیع ســوخت شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ضمن اشــاره به تمهیدات 
شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی برای 
توزیع مستمر و پایدار سوخت، از ثبت رکورد 
مصرف ۱۰۴ میلیــون و 7۰۰ هزار لیتر بنزین 
خبرداد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، سید 

محمدرضا موسوی خواه اعالم کرد: پیش از این، بیشترین مصرف بنزین 
مربوط به روز ۱۲ فروردین ماه امســال و با حجم ۱۰۲,۴ میلیون لیتر 
بود و رکورد بیشترین مصرف در سال های گذشته، نیز به ۱۲ فروردین 
ماه 9۵ با ثبت ۱۰۵.9 میلیون لیتر مربوط می شــود.وی با بیان این که 
مصرف بنزین امسال از ابتدا تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال ۸,۴ 
درصد افزایش یافته است، افزود: امسال تاکنون به طور میانگین روزانه 
۸۱.۲ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که این رقم پارسال 7۴.9 میلیون 
لیتر بوده است.مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مصرف در دوره مورد بررسی 
در شهریورماه 96 نسبت به دوره مشابه پارسال، گفت: میانگین مصرف 
بنزین شهریورماه پارسال ۸۰,6 میلیون لیتر در روز و میانگین مصرف 
شهریورماه امسال تاکنون ۸۸.3 میلیون لیتر در روز بوده است.موسوی 
خواه، آخرین ماه تابستان و همزمانی آن با تعطیالت عید سعید قربان و 
عید غدیر خم را از دالیل ثبت رکورد جدید مصرف بنزین برشمرد.وی 
ادامه داد: افزون بر این که شهروندان در شهریورماه سفرهای بیشتری 
دارند، در کنار آن آغاز ســال تحصیلی در چند روز آینده هم ســبب 
افزایش ترددهای شهری هموطنان و در نتیجه افزایش مصرف بنزین 
می شود.مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با اشــاره به آغاز عزاداری های ماه محرم از چند روز آینده، گفت: 
برآورد ما این است که در این ایام مصرف بنزین به میانگین روزانه ۸۱ 
میلیون لیتر در روز برسد.موســوی خواه با بیان این که در شهریورماه 
نیز شاهد ســفر حجاج بوده ایم، گفت: میانگین مصرف سوخت هوایی 
)سوخت جت( از ابتدای امسال روزانه ۵,۲ میلیون لیتر بوده است که 
تاکنون در شهریورماه ماه به ۵.6 میلیون لیتر رسید.وی همچنین درباره 
مصرف نفت ســفید و گاز مایع در کشور گفت: با آغاز عزاداری های ماه 
محرم، بدون شک مصرف این دو فرآورده نیز افزایش می یابد که برای 
تامین مســتمر و پایدار، ذخیره سازی مناســبی برای گاز مایع انجام 

شده است.

معاون شرکت ملی نفت:یک کنسرسیوم 
بین المللی میدان آزادگان را توسعه می دهد

| غالمرضا منوچهری معاون شــرکت 
ملی نفت ایران از امضای قرارداد توسعه میدان 
نفتــی آزادگان در قالب یک کنسرســیوم بین 
المللی خبر داد.به گزارش کائنات و به نقل از ایرنا؛ 
غالمرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفت ایران 
، درباره زمان امضای قرارداد نهایی میدان نفتی 
آزادگان و احتمال امضای آن تا پایان سال ۲۰۱7 

گفت: برای امضای این قرارداد، یک برنامه زمانبندی یک ساله وجود دارد.
میدان آزادگان بزرگ ترین میدان نفتی ایران به شمار می رود که با کشور 
عراق مشترک است.میدان آزادگان از میدان های نفتی ایران است، که در 
منطقه دشت آزادگان، در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از غرب اهواز قرار دارد. 
این میدان در ســال ۱376 در محدوده ای به وسعت ۲۰ در 7۵ کیلومتر، 
کشف شد. میدان آزادگان از شمال در مجاورت میدان مجنون عراق قرار 
دارد. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان معادل 33 میلیارد بشکه 
تخمین زده می  شود.فاز نخست توسعه این میدان نفتی تاکنون در ۲ بخش 
آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی انجام شده، اما قرار است، ادامه توسعه این 
میدان بزرگ نفتی در قالب یک پروژه و در قالب قراردادهای جدید نفتی 
انجام شود.بر این اساس، چندی است که فرایند برگزاری مناقصه میدان 
آزادگان آغاز شده که البته هنوز نهایی نشده است.»سیدنورالدین شهنازی 
زاده«مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت)متن( که مسئولیت توسعه 
این میدان را عهده دار است، در این باره می گوید: ۵9 شرکت برای حضور 
در میــدان آزادگان اعالم آمادگی کرده بودند که با شــرکت های دارای 

صالحیت مکاتبه شده است.

| دبیر کل اوپک اعالم کرد که بازگشت توازن به بازار نفت نزدیک است و کاهش سطح ذخیره سازی های 
نفت خام در جهان ادامه می یابد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا، محمد سانوسی بارکیندو اعالم کرد: توافق جهانی 
کاهش عرضه نفت به بازگشت توازن به بازارهای جهانی کمک می کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

دکل

خبر

احتمال تغییر نحوه توسعه میادین نفتی

امیدواری اوپک به نزدیک شدن توازن به بازار نفت

چهار شنبه    22 شهریور 1396
22 ذی الحجه 1438    13 سپتامبر 2017    شماره 3001

نوبت اول
آگهي مزايده

مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۸ تهران در نظر دارد سه )3( باب مغازه 
واقع در محوطه اداره را جهت اجاره به مدت یک ســال به مزایده بگذارد. 
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و بازدید از محل و دریافت فرم 
شرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز کاری فرصت 
دارند تا در ســاعات اداری بجز ایام تعطیل پاکتهای شرکت در مزایده را به 
نشــانی :تهران خیابان دماوند بعد از چهارراه خاقانی به کارشناســی رفاه 

مراجعه نمایند.


