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| وزیر نفــت، روند پیشــرفت مذاکــرات نفتی با 
آذربایجان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم مذاکرات 
کنونی ایران و آذربایجان در سفر رئیس جمهوری به این کشور 
در نخستین روزهای سال آینده، به حصول توافقی مشترک 
بین دو کشور منتهی شود.بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با  
شاهین مصطفی یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان، با اشاره 
به این که روابط ایران و آذربایجان در تمام زمینه ها به خوبی 
پیش می رود، افزود: روسای جمهوری دو کشور سهم بسزایی 
در این روابط دارند.وی با بیان این که شرکت ملی نفت ایران 
روابط خوبی با شــرکت ملی نفت آذربایجان )سوکار( دارد و 
امیدواریــم بتوانیم این روابط را باز هــم در بخش نفت و گاز 
توسعه دهیم، تصریح کرد: همکاری با سوکار بر اساس روابط 
متعارف بین المللی در دســتور کار است.وزیر نفت ادامه داد: 
امیدواریم بتوانیم برای ســفر رئیس جمهوری کشورمان به 
آذربایجان که در نخســتین روزهای سال ۹۷ انجام می شود، 
زمینه جهش را در روابط ۲ کشور به خصوص در بخش انرژی 
فراهــم کنیم.شــاهین مصطفی یف، وزیر اقتصــاد و صنایع 
آذربایجان نیز در این دیدار گفــت: روابط ایران و آذربایجان 
با اراده روسای جمهوری ۲ کشور در حال گسترش است.وی 
گفت: رئیس جمهوری آذربایجان برای روابط با ایران اهمیت 
خاصی قائل و خواهان گسترش آن است.شرکت در کمیسیون 
اقتصادی ایران و آذربایجان که با حضور مسعود کرباسیان، وزیر 
امور اقتصاد و دارایی ایران برگزار می شود، از دیگر برنامه های 
شــاهین مصطفی یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان است.

سفیر جمهوری اسالمی ایران چندی پیش اظهار کرده بود: 
روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ 
نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است؛ 
همچنین در ۹ ماه ســال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد رشد در 

روابط اقتصادی و تجاری دو کشور رقم خورده است. 

ایران برای بازگشت محتاطانه بخشی از تولید خود 
اصرار می کند

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: ایران دیگر به واسطه 
تحریم های غربی فلج نیســت و برای مهار تولید نفت شیل، 
خواهان نفت با قیمت حدود ۶۰ دالر برای هر بشکه است؛ 
اما عربستان برای پوشــش هزینه های بی سابقه ملی خود 
در ســال جاری میالدی، نیازمند نفت ۷۰ دالری اســت.

به گزارش کائنات و به نقل از شــانا، روزنامه وال اســتریت 
ژورنال نوشــته است: پس از گذشــت بیش از یک سال از 
توافق اعضای اوپــک، اینک دو نظر وجــود دارد؛ برخی از 
اعضا قیمت نفت ۷۰ دالری را مطلــوب می دانند و بعضی  
دیگر برای جلوگیری از افزایش تولید شیل اویل، از قیمت 
۶۰ دالری ســخن می گویند.عامــل این تفــاوت دیدگاه، 
نظرات مختلف درباره این اســت که آیــا قیمت ۷۰ دالر، 
شرکت های شــیل آمریکایی را به سوی یک افزایش تولید 
سوق می دهد و می تواند سبب ســقوط )دوباره( قیمت ها 
شود یا نه؟ به این ترتیب، محدودیت تولید اوپک به عنوان 

یکی از عواملی که به بازســازی چندماهه بازار نفت کمک 
می کند، با تردیدهایی مواجه است.این روزنامه آمریکایی به 
نقل از وزیر نفت کشورمان نوشــت: ایران خواهان آن است 
که اوپک، قیمت نفت را حدود ۶۰ دالر برای هر بشکه نگه 
دارد تا تولیدکنندگان شــیل مهار شوند، زیرا جهش قیمت 
به حدود ۷۰ دالر، تشــویق کننده تولید بیشــتر نفت شیل 
در آمریکا خواهد بود.این رقم کمــی پایین تر از قیمت ۶۵ 
دالر و ۴۹ ســنت برای شــاخص بین المللی برنت و قیمت 
۶۲ دالر و چهار ســنت برای شــاخص نفت خام آمریکا در 
روز جمعه )۱۸ اسفند( است.شرکت های تولیدکننده شیل 
با استفاده از فناوری هایی که به آنها امکان می دهد با توجه 
به قیمت نفت تولید خود را کاهش یا افزایش دهند، نسبت 
به تولیدکنندگان بزرگ عضو اوپک چابکی بیشتری دارند.
از سوی دیگر، عربستان توانایی نفت شیل برای آسیب زدن 
به بازار را کم اهمیت توصیــف و اعالم کرده که توافق اوپک 
با بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان یعنی روســیه، مانعی 
در برابر تولیــد آمریکاست.روســیه و ۹ تولیدکننده دیگر 
نفت به توافق محدودسازی ســقف تولید اوپک پیوسته اند 
و در مجموع حدود ۲ درصد از عرضه نفت جهان را متوقف 
کرده اند.خالــد الفالح، وزیر انرژی عربســتان، در ماه ژانویه 
امســال در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس اعالم 
کرد: من کابوس نمی بینم که نفت شیل باز خواهد گشت و 
ما را کالفه خواهد کرد.یک ماه بعد، الفالح اعالم کرد اوپک 
در ســال جاری میالدی به محدودیت تولیــد خود پایبند 
باقی خواهد ماند، حتی اگر این مســئله بــه معنای کمتر 
شدن عرضه نفت نسبت به تقاضای آن باشد. این اظهارنظر 
سبب شد قیمت نفت باال برود.آقای فالح هرگز به طور علنی 
خواهان قیمت نفت ۷۰ دالری نشده است. به طور خصوصی، 
مسئوالن عربستانی می گویند آنها خواهان آن سطح قیمت 
هستند تا درآمد الزم را برای طرح های هزینه ای جاه طلبانه 
اقتصادی و نظامی ولیعهد عربســتان محمد بن ســلمان، 
تأمین و از عرضه اولیه ســهام آرامکو حمایت کنند.واکنش 
تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا به نفت ۷۰ دالری در ماه 
ژانویه امســال، به مرکز توجه تبدیل شــد که در آن زمان 
قیمت شاخص نفت خام برنت از آن سطح عبور کرد. پس از 
آغاز روند بازســازی بازار در پی توافق اوپک در سال ۲۰۱۶ 
میالدی، تولیدکنندگان نفت شیل به طور کلی تولید خود 
را افزایش داده اند، به گونه ای که تولید روزانه نفت آمریکا در 
طول یک سال، از کمتر از ۹ میلیون بشکه در روز به بیش از 
۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.آرتم آبراموف، 
کارشناس مؤسسه مشاوره ریستاد انرژی از نروژ، اعالم کرد: 
اگر میانگین قیمت نفت در ســال آینده میالدی ۷۰ دالر 
باشد، سبب افزایش ۶۰۰ هزار بشــکه ای تولید روزانه نفت 
آمریکا در مقایســه با سطح تولید در قیمت ۶۰ دالر خواهد 
شــد.آژانس بین المللی انرژی در هفته جاری اعالم کرد که 
تولید نفت شــیل تا کنون به قدری افزایش یافته که بر این 
اســاس، تقاضا برای نفت خام اوپک تا سال ۲۰۲۰ کمتر از 

ســطح تولید کنونی آن باقی خواهد ماند.مسئوالن اوپک 
گفتند نگرانی درباره تولید نفت شیل به احتمال زیاد مسئله 
اصلی در نشســت آینده اوپک در ماه ژوئن در وین خواهد 
بود.زنگنه اعالم کرد: ایران برای بازگشت محتاطانه بخشی 
از تولید خود اصــرار می کند و این مســئله احتماال کمی 
به قیمت نفت فشــار منفی وارد می کند. این کشور روزانه 
حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه نفــت تولید می کند 
و می تواند روزانه ۱۰۰ هزار بشــکه به تولید خود بیفزاید.
زنگنه اعالم کــرد: اوپک در ماه ژوئن برای کنار گذاشــتن 
بخشی از محدودیت های کنونی تولید، توافق خواهد کرد. 
عربســتانی ها آمادگی خود را برای بحث درباره این مسئله 
اعالم کرده اند.بحث درباره قیمت ها نشان دهنده تحولی در 
سازوکارهای درونی اوپک است. در گذشته، ایران مدت ها 
طرفــدار قیمت های باالتــر نفت بود و عربســتان هم نگاه 
متفاوتی نسبت به رویکرد فعلی داشت.این تحول تا حدی 
منعکس کننده سازوکارهای جدید در سیاست و اقتصاد هر 
دو کشور اســت. طبق اعالم صندوق بین المللی پول، ایران 
که دیگر با تحریم های غربی فلج نشده، خواهان قیمت نفت 
تنها حدود ۵۷ دالر و ۲۰ سنت برای هر بشکه است تا بتواند 
بودجه خود را متوازن کند. عربستان برای پوشش هزینه های 
بی سابقه ملی خود در سال جاری میالدی، نیازمند قیمت 

نفت ۷۰ دالر است.روســیه به احتمال زیاد عاملی مهم در 
هر بحث اوپک درباره قیمت نفت است. اگرچه روسیه عضو 
اوپک نیست، کاهش تولید این کشــور قدرت نفوذ ویژه به 
آن در اوپک اعطا کرده است.الکســاندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه، ماه گذشته به رسانه های دولتی این کشور اعالم کرد: 
قیمت نفت حدود ۶۴ دالر رضایت بخش اســت.این تفاوت 
دیدگاه ها همچنین نشان دهنده فرصتی برای زنگنه به عنوان 
باسابقه ترین وزیر نفت اوپک اســت تا دوباره قدرت خود را 
اعمال کند. او توانست با مذاکره، وضعی استثنایی برای ایران 
ایجاد کند که به جای کاهش، تولید خود را به سقفی معین 
محدود کرده و بتواند پس از پایان تحریم های هســته ای، 
تالش برای احیای صنعت نفت خود را پیگیری کند.زنگنه به 
تالش های پیشین اوپک برای رقابت با تولید نفت شیل نظر 
مساعدی نداشت. او به وال استریت ژورنال گفت که نشست 
هفته گذشته در ایالت تگزاس آمریکا میان مسئوالن ارشد 
اوپک و مدیران صنعت شیل آمریکا غیرضروری بوده است، 
زیرا تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا نمی توانند به توافقی 
جامع درباره تولید دست یابند.وی گفت: صنعت شیل آمریکا 
۱۰۰۰ نهاد را در بر دارد، آنها اتحادیه )تولیدکنندگان شیل( 
ندارند.وزیر نفت ایران افزود: کاهش تولید تنها چیزی است 

که اوپک برای مدیریت بازار در اختیار دارد.

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد
وزیر نفت:

| رئیس منطقه عملیاتی خارک شــرکت نفت فالت قاره 
ایران از انجام برخی اصالحات فرایندی در میادین نفتی این منطقه 
عملیاتی خبر داد و گفت: این اصالحات با هدف جلوگیری از افت 
تولید و بهبود کیفیت نفت صادراتی انجام شــده است.به گزارش 
کائنات به نقل از شانا، عباس رجب خانی گفت: پس از اجرای برجام 
و برداشته شدن سیاست کاهش تولید تکلیفی برخی میدان های 
نفتی ایران، افزایش تولید نفت در دستور کار قرار گرفت و منطقه 
عملیاتی خارک هم نســبت به انجام برخی اصالحات فرایندی در 
میدان های خود اقدام کرد.وی افزود: بر این اســاس در یک سال 
گذشــته، با انجام برخی تعمیرات در کارخانه های فرآورش نفت 
میدان های فروزان و ابوذر و همچنین انجام اصالحات فرایندی در 
فراورش نفت تولیدی و با استفاده از روش های تزریق آب و گازرانی 
در میدان نفتــی دورود، نه تنها کیفیت نفــت صادراتی باال رفته، 
بلکه تولید نفت در این منطقه هم افزایش یافته است.رجب خانی 
یکی از دشــواری های تولید نفت در میدان ابوذر را ماسه ای بودن 
نفت تولیدی این میدان عنوان کرد و گفت: وجود ماسه در جریان 
تولید نفت در بسیاری از موارد منجر به آسیب به تاسیسات نفتی و 
خوردگی آنها می شود و بر روی تولید نیز اثر گذاشته و در مواردی 

نیز منجر به افت تولید میدان می شود که ساالنه صدها هزار دالر 
هزینه به شرکت های بهره بردار نفت تحمیل می کند.به گفته وی، 
ریز بودن ماسه های نفت میدان ابوذر باعث شده ماسه ها وارد جریان 
چاه شــوند که این امر در بلندمدت منجر به خوردگی تاسیسات 
داخلــی مانند لوله ها و ولوها می شــود. برای حل این مشــکل از 
تکنولوژی Sand Management بدون کمک شرکت های 
خارجی و با اتکا به توان نیروهای داخلی استفاده شد و آن را بومی 
کردیم. این تکنولــوژی، مجموعه ای از روش هــای چندبعدی با 
اســتفاده از فناوری های نوین برای مدیریت مشکل ماسه در نفت 
است. با استفاده از این روش، ماسه را از نفت جدا کرده و از خوردگی 
خطوط لوله در بلندمــدت جلوگیری کردیم، ضمن این که مانع از 
افت تولید شدیم. رئیس منطقه عملیاتی خارک ادامه داد: با انجام 
تعمیراتی که در تاسیسات بهره برداری ابوذر انجام شده است، همه 
واحدهای این کارخانه در خط تولید هستند، ضمن این که کیفیت 
نفت تولیدی میدان نیز باالست. میدان نفتی ابوذر ۹۵ حلقه چاه 
تولیدی دارد که به دلیل رســیدن چاه ها به نیمه دوم عمرشان، با 
تعمیر و حفاری چاه های جدید و همچنین گازرانی توانسته ایم از 
افت تولید میدان جلوگیری کنیم. عــالوه بر گازرانی، بنا داریم به 

تزریق مواد پلیمری هم اقدام کنیم، این کار باعث می شود جلوی 
حرکت ماسه گرفته شــود. وی گفت: به تازگی ۲ جکت جدید در 
موقعیت چاه های A۲۰  و A۲۱  قرار گرفته اند. در هرکدام از این 
جکت ها چهار حلقه چاه حفاری خواهد شد که انتظار داریم در سال 
۹۸ حفاری آن ها به پایان برسد.رجب خانی با بیان این که در حال 
حاضر تولید نفت از میدان ابوذر در حداکثر ظرفیت انجام می شود، 
افزود: البته به خاطر مسائلی مانند ماســه ای بودن نفت، افزایش 
آبدهی نفت و قرار گرفتن در نیمه دوم عمر میدان، افت تولید مخزن 
طبیعی است؛ اما در یک سال گذشته با اقداماتی که انجام داده ایم 
توانسته ایم افت تولید میدان را جبران کنیم. به نحوی که نسبت به 
سال گذشته تولید نفت از میدان ابوذر افزایش یافته است؛ ضمن این 
که امکان توسعه میدان نیز وجود دارد و در ماه های آینده هم دکل 
جدیدی در میدان ابوذر مستقر خواهد شد. رجب خانی در ادامه به 
باال بودن قدمت برداشت نفت از میدان دورود در منطقه عملیاتی 
خارک نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده شاهد آبدهی 
چاه های این میدان باشیم؛ به همین دلیل با استقرار دکل حفاری 
در خشــکی و دریا، به تعمیر چاه ها پرداختیم تا از افت تولید این 

میدان جلوگیری کنیم. 

بیش از ۲۳ میلیون خانوار تحت پوشش 
شبکه گازرسانی 

| مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: تا پایان دولت دوازدهم، 
آمار گازرســانی در کل کشــور به ۱۷ میلیون و ۷۴۴ هزار خانوار شهری و ۵ 
میلیون و ۳۸۰ هزار خانوار روستایی می  رسد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا 
؛ سعید مومنی درباره افزایش پوشش گازرسانی شهری گفت: در ابتدای دولت 
یازدهم، ۱۴ میلیون و ۶۱ هزار خانوار شهری معادل ۹۵ درصد شهرهای کشور 
گازرسانی شده بودند که پیش بینی می شود این رقم تا پایان دولت دوازدهم به 
۱۷ میلیون و ۷۴۴ هزار خانوار افزایش یابد.وی افزود: در ابتدای دولت یازدهم 
آمار خانوارهای روستایی گازرسانی شده ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار خانوار معادل 
۵۵ درصد روستاهای کشــور بود که در ابتدای دولت دوازدهم به ۳ میلیون و 
۸۸۴ هزار خانوار رسید و پیش بینی می شود تا پایان دولت دوازدهم به ۵ میلیون 
و ۳۸۰ هزار خانوار برســد.به گفته مومنی، تا پایان بهمن ماه امسال، جمعیت 
تحت پوشش شبکه گازرسانی شهری بالغ بر ۱۷ میلیون و ۳۵۳ هزار خانوار و 
روستایی بالغ بر ۴ میلیون و ۳۳۵ هزار خانوار گزارش شده است.مدیر گازرسانی 
شرکت ملی گاز با تاکید بر تاثیر گازرسانی در توسعه مشاغل، اظهار کرد: یکی 
از تعهدات دولت، ایجاد اشــتغال برای همه مناطق کشور است. با ورود گاز به 
بخش های شهری و روستایی زمینه ای مناسب برای راه اندازی مشاغل به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود که این موضوع در اجرایی شدن تعهدات 
دولت نیز تاثیر بســزایی دارد.مومنی با بیان این که گاز سبب رونق اقتصادی و 
توسعه و آبادانی شهرها و روستاها می شود، اظهار کرد: ورود گاز به هر منطقه ای 
زمینه ساز توسعه بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه ها، نانوایی ها، مراکز خدماتی 
و صنایع جدید است و بدون تردید باعث رشد و ایجاد رفاه در آن منطقه می شود. 
به عنوان مثال گازرسانی به خراسان رضوی از مهم ترین پروژه های گازرسانی 
اخیر بود، در این منطقه ظرفیت مناســبی برای راه اندازی کوره های آجرپزی 
وجود دارد و یا پایداری گازرسانی به مازندران فرصت مناسبی برای راه اندازی 

گلخانه ها و توسعه بخش کشاورزی است.

 ۲ هزار واگن جدید
به ناوگان متروی ۹ کالنشهر افزوده می  شود

| با اجرای طرح »توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت 
کالنشهر« که در شورای اقتصاد تصویب شده است، در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، باید 
در مجموع ۲ هزار دستگاه واگن جدید به ناوگان متروی ۹ کالنشهر کشور افزوده شود.
به گزارش کائنات و به نقل از شــانا، کوروش هاشــمی، قائم مقام شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت در بخش حمل و نقل در نشســت تخصصی طرح »توسعه حمل ونقل 
مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر« در تشریح این طرح گفت: به استناد 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و 
آیین نامه اجرایی آن، این طرح از سوی وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب در شورای 
اقتصاد، به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تکلیف شده است.وی افزود: این طرح به 
منظور بهبود و ارتقای سفرهای درون شهری با مترو، دستیابی به اهداف قانون توسعه 
حمل ونقل عمومی، مدیریت و کاهش مصرف سوخت )بنزین، نفت گاز و سی ان جی( و 
کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی اجرا خواهد شد.هاشمی ادامه داد: براساس 
مصوبه شورای اقتصاد، ۲ هزار دستگاه واگن جدید )هزار دستگاه در تهران و هزار دستگاه 
در هشت کالنشهر( در سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به ناوگان متروی تهران و کالنشهرها 
اضافه خواهد شد.وی با اشاره به این که مطابق مصوبه شورای اقتصاد برآورد صرفه جویی 
حاصل از یک واگن در سال، ۱۴۲ هزار و ۱۴۸ دالر برای تهران و ۷۸ هزار و ۸۶۳ دالر 
برای کالنشهرها در نظر گرفته شــده، اظهار کرد: با اجرای کامل این طرح، پیش بینی 
می شود در تهران تا پایان سال ۱۴۰۹ معادل ۱,۴۲ میلیارد دالر و در کالنشهرها تا پایان 
سال ۱۴۱۴ معادل ۱.۱۸ میلیارد دالر صرفه جویی شود.به گفته هاشمی، طول مدت 
اجرای این طرح در تهران ۱۰ سال )تا پایان سال ۱۴۰۹( و در کالنشهرها ۱۵ سال )تا 
پایان سال ۱۴۱۴( پس از شروع به کار واگن های جدید است.وی با بیان این که با اجرای 
کامل این طرح در طول دوره حدود ۱۷,۴ میلیارد لیتر بنزین، ۷.۴ میلیارد مترمکعب 
ســی ان جی و ۰.۷ میلیارد لیتر گازوئیل صرفه جویی می شود و نیز ۴۷,۱ میلیون تن 
معادل دی اکسید کربن کاهش آالینده های زیست محیطی در پی خواهد داشت، ادامه 
داد: سهم تهران در طول دوره ۱۰ ساله، صرفه جویی حدود ۹.۴۹ میلیارد لیتر بنزین، 
۴.۰۹ میلیارد مترمکعب سی ان جی و ۰.۴۰۶ میلیارد لیتر گازوئیل است، همچنین ۲۵.۷ 
میلیون تن معادل دی اکسید کربن کاهش آالینده های زیست محیطی محقق می شود.

قائم مقام شرکت بهینه سازی مصرف ســوخت در بخش حمل ونقل به ارزش سوخت 
صرفه جویی شده حاصل از این طرح اشــاره کرد و گفت: ارزش سوخت صرفه جویی 
شده، پس از اندازه گیری و صحه گذاری ازسوی این شرکت، در بازه های زمانی سه ماهه 
به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی پرداخت خواهد شــد. مبنای بازپرداخت به ازای 
صرفه جویی ناشی از افزایش سفر در سامانه های حمل ونقل ریلی شهری با تحقق هر 
سفر اضافی برابر ۹,۸ سنت پرداخت خواهد شد.به گفته وی، تعهدات موضوع این مصوبه 
متناسب با تعداد سفرهای اضافی از طریق واگن جدید در سقف مصوبات صادره از سوی 
شورای اقتصاد برای کالنشهرهای مذکور، با اعالم سرمایه گذار عامل صرفه جویی طرح، 
تایید شهرداری تهران و سایر کالنشهرها و تایید نهایی وزارت نفت )از طریق سامانه پایش 
و نظارت بر اجرای طرح( در سررسیدها از سوی شرکت ملی نفت ایران و از محل منابع 
ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده، از طریق شهرداری تهران و سایر کالنشهرها 

به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی پرداخت خواهد شد.

 اما و اگرهای نوسان
صادرات نفت

| رویا خالقی - بر اســاس برنامه ریزی انجام شده، ایران در ماه مارس 
۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی و 
اروپایی صادر خواهد کرد که ممکن است این میزان با فروش تک محموله افزایش 

پیدا کند. کاهش صادرات نفت در ماه های اخیر هم بی دلیل نبوده است...
۱-تعمیرات فصلی در پاالیشگاه های فعال در شــمال شرق آسیا، تقاضا برای 
نفت خام را از بازار تک محموله ها با کاهش روبه رو کرده اســت. گزارش ها حاکی 
از آن است که ۲ میلیون بشــکه از ظرفیت پاالیشی آسیا از آوریل تا پایان ماه مه 
)اردیبهشت – خردادماه ۹۷( در تعمیرات است، بنابراین بدیهی است که میزان 
برداشــت محموله ها در ماه های فوریه، مارس و آوریل کمتر باشد و این موضوع 
تنها مختص ایران نیســت. پیش بینی می شود با از سرگیری فعالیت پاالیشی در 
پاالیشــگاه های این منطقه در هفته های آتی، تقاضا برای نفت خام به ویژه نفت  

خام  های سبک، با هدف تولید بنزین و نفتای بیشتر، با افزایش روبه رو شود.
۲-بر اساس برنامه ریزی انجام شده، ایران در ماه مارس ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
بشکه نفت و میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر خواهد کرد 
که ممکن است این میزان با فروش تک محموله افزایش نیز پیدا کند. برنامه ریزی 
برای صادرات این میزان در ماه مارس با لحاظ کردن نکته نخست، فاصله چندانی 
با صادرات نفت و میعانات گازی در ماه فوریه ندارد. شــانا پانزدهم اسفندماه در 
خبری عنوان کرد: »ایران در ماه فوریه حدود ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار بشــکه نفت 
خام و ۴۳۰ هزار بشکه میعانات گازی به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر 
کرد که سهم کشورهای آسیایی و اروپایی از این میزان به ترتیب حدود ۶۰ و ۴۰ 

درصد بوده است.«
۳-دریافت پول نفت با ارز مرغوب در ازای فروش آن، اولویت ایران در مبادالت 
نفتی است و تالش امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران نیز در مذاکرات این 
است تا با حفظ سهم مشتریان سنتی و راهبردی، آنها را به پرداخت پول نفت با 
این ارز متقاعد کند. برخی مشتریان ایران از جمله شرکت های اروپایی هم اکنون 
پول نفت خود را با ارز مرغوب پرداخت می کنند، بنابراین تالش شرکت ملی نفت 
ایران این است تا نفت بیشتری به آنان بفروشد.۴-با راه اندازی واحد تقطیر ردیف 
دوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، از حجم صادرات میعانات گازی 
به کره جنوبی کاســته و بر حجم تخصیص خوراک به این پاالیشگاه افزوده شده 
است. پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز 
میعانات گازی به عنوان خوراک دریافت می کند. این پاالیشگاه در کنار مجتمع 
پتروشیمی برزویه هم اکنون بزرگ ترین مصرف کنندگان میعانات گازی در کشور 
به شمار می آیند.۵-بر اساس برنامه ششم توســعه، همه میعانات گازی تولیدی 
کشور که تا پایان این برنامه به یک میلیون بشکه در روز می رسد، صرف مصارف 
داخلی خواهد شــد؛ از این رو کاهش صادرات میعانات گازی به معنای افزایش 
مصرف داخلی و جلوگیری از خام فروشی است. نباید فراموش کرد شرکت ملی 
نفت در آغاز به کار دولت یازدهم، ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب داشت 
که این رقم  با اجرای برجام و تالش امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در دولت 
یازدهم به صفر رسید؛ کره جنوبی بزرگ ترین مشتری میعانات گازی ایران است.

راه اندازی مجتمع فرآورش گاز هنگام، 
تجلی یک کار گروهی موفق است

| مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره 
ایران از راه اندازی تاسیســات فــرآورش گاز 
میدان مشــترک هنگام به عنوان نمونه موفق 
کار گروهی در این شــرکت یــاد کرد و گفت: 
همکاری موثر میان مجموعه تالشگران شرکت 
نفت فالت قــاره و پیمانکار طرح، نقش موثری 
در پیشــبرد این مهم داشته اســت.به گزارش 

کائنات و به نقل از شانا، حمید بورد در مراسم تجلیل از دست درکاران 
طرح احداث مجتمع فرآورش گاز هنگام که در قشم برگزار شد، با ابراز 
رضایت از تحقق برنامه زمان بندی راه اندازی این مجتمع گفت:  با این که 
مراحل پایانی راه اندازی هر پروژه بسیار دشوار است، زمان راه اندازی این 

پروژه کمتر از سه ماه به طول انجامید.
علی حسنی، مجری طرح توســعه میدان هنگام نیز در این مراسم با 
اشاره به این که مجتمع فراورش گاز هنگام بیستمین پروژه تعریف شده 
در طرح توسعه این میدان بوده است، گفت: سه پروژه دیگر نیز در برنامه 
توسعه ای هنگام گنجانده شده که با تکمیل آن ها، طرح توسعه میدان 
هنگام تکمیل می شود.حسنی، جلوگیری از سوزاندن و هدررفت روزانه 
۸۰ میلیون فوت مکعب گاز و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی 
ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت میدان مشترک هنگام را به عنوان 
یکی از امتیازات طرح راه اندازی تاسیســات فرآورش گاز میدان هنگام 
عنوان کرد .بر اساس این گزارش، استفاده حداکثری از توانمندی داخلی 
در طراحی، ســاخت، نصب و راه اندازی پروژه و همچنین رعایت کامل 
اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( در همه مراحل کار و 
انجام پروژه بدون هیچ گونه حادثه، از ویژگی های طرح مجتمع فرآورش 
گاز هنگام به شمار می رود.مراسم قدردانی از دست درکاران طرح مجتمع 

فرآورش گاز هنگام، در منطقه عملیاتی قشم  شد.

فعال شدن کارگروه سازگاری با کم آبی 
نقش کاربردی در مدیریت بحران آب دارد

| یک عضو کمیســیون انرژی مجلس، 
گفت: کارگروه سازگاری با کم آبی می تواند نقش 
کاربردی در حوزه مدیریت آب داشته باشد و اینکه 
یک جمع نخبه برای کشور به صورت واحد تصمیم 
بگیرند، ضرورت دارد.محمد خالدی سردشــتی 
درباره تشکیل کارگروه ســازگاری با کم آبی در 
دولت، بیان کرد: یکی از مســائل حاد و کلیدی 

و یا بحرانی کشور، آب اســت. اگر رنکینگ را نیز نگاه کنیم، آب در باالی 
جدول قرار دارد و جزء مسائل استراتژیک کشــور است. بنابراین تشکیل 
کارگروه مدیریت بحران آب و سازگاری با کم آبی و اینکه یک جمع نخبه 
برای کشور به صورت واحد تصمیم بگیرند، ضرورت دارد و این کارگروه باید 
به بحرانی بودن مسئله آب و این نکته که ما جزء کشورهای کم آب و نیمه 
خشک هستیم، توجه داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه »مسئله آب باید در 
اولویت برنامه ریزی های کشور قرار گیرد« تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
و استراتژیک بودن مسئله آب در کشــور باید در این زمینه به فکر باشیم 
تا در ۱۰ ســال آینده به دنبال جابه جایی و یا ایجاد مشکل در تامین آب 
شرب نباشیم.این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه » در مجلس 
نمایندگان بعضی از استان ها می گویند آب استان ما جا به جا نشود، از طرف 
دیگر نمایندگان بعضی از اســتان ها می گویند ما آب نداریم« خاطرنشان 
کرد: بنابراین شکل گیری یک مجموعه تصمیم گیر قوی و دلسوز ضرورت 
دارد. نهادهای حاکمیتی نیز باید نقش پررنگی داشته باشند تا تصمیمات 
گرفته شــده در این کارگروه عملیاتی شوند.وی افزود: برنامه ریزی در این 
حوزه یعنی تامین آب در همه جای کشور با در نظر گرفتن اینکه تامین آب 
شرب هم هزینه بر است و هم نیازمند کار کارشناسی شده است. در این زمینه 
در درجه اول باید کار کارشناسی انجام شود به خصوص اینکه در خیلی از 
مناطق کشور نیاز به جابه جایی و نقل و انتقال است باید این مسئله را نیز در 
نظر گرفت که ذیل این مسئله، مسائل اجتماعی و تنش هایی به وجود می 
آید. این کارگروه اگر نقش راهبردی داشته باشد، ضرورتش بر کسی پوشیده 
نیست.نماینده مردم لردگان در مجلس، گفت: زمانی این بحث مطرح بود که 
وزارت نیرو باید تفکیک شود و مسئله آب با محیط زیست ادغام شود. اینکه 
آب از وزارت نیرو جدا شود و با محیط زیست یک کاسه شود می تواند منجر 
به گرفتن تصمیمی واحد در حوزه آب در کشور شود. البته این تفکیک اگر 

به صورت اصولی انجام شود به نفع کشور خواهد بود.

 .تشریح فعالیت های منطقه شش
عملیات انتقال گاز

| مدیر منطقه شــش عملیات انتقال 
گاز در خصوص فعالیت هــای این نهاد در قبال 
مســئولیت های اجتماعی اش گفت: هر نهادی 
مســئول اجرای وظایفی مربوط به خود است و 
بنده توان خود را روی وظایف و مسئولیت های 
اجرایی خود گذاشته ام. کرم گودرزی در نشستی 
خبری اظهار کرد: در پایان بهمن ماه ســال ۹۵ 

بالغ بر ۱۱ و ۶ دهم میلیارد مترمکعب انتقال گاز از منطقه ۶ صورت گرفته 
که این رقم تا پایان بهمن ماه ســال جاری به ۱۴,۱ میلیارد متر معکب 
رسیده است.وی با بیان اینکه منطقه شش عملیات گاز وسیع ترین منطقه 
عملیات گاز کشور است، افزود: این میزان انتقال گاز با کمک سه هزار و 
۴۰۰ کیلومتر خط لوله انجام شده است.مدیر منطقه شش عملیات انتقال 
گاز با اشاره به اینکه انتقال پاک، ایمن و بهره ور از اولویت های مهم منطقه 
شش عملیات گاز است، تصریح کرد: از ابتدای امسال بالغ بر ۷ کیلومتر خط 
لوله معیوب تعویض شده است.گودرزی با بیان اینکه مصرف کننده های 
صنعتی ما شامل چهار استان هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و 
بخشی از استان یزد است، عنوان کرد: در استان هرمزگان در بخش صنعتی 
اقدام های بسیار خوبی برای انتقال گاز به پاالیشگاه میعانات گازی خلیج 
فارس به عنوان یکی از پاالیشگاه های ملی کشور صورت گرفته است.وی 
با اشــاره به اینکه کارخانه صبا فوالد، نیروگاه ایسین و شهرک صنعتی 
بندرعباس از بخش های مصرف کننده صنعتی در استان هرمزگان است، 
خاطرنشان کرد: نیروگاه توانیر و مجموعه صنایع غرب بندرعباس نیز از 

دی ماه سال ۹۵ از نعمت گاز برخوردار هستند.

عملکرد تولید ۱۱ ماهه مجتمع های 
پتروشیمی کشور اعالم شد

| تولید ۵۷ مجتمع پتروشیمی کشور 
از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، در مجموع 
به بیش از ۴۹ میلیون تن رســیده اســت.به 
گزارش کائنات به نقل از شانا، عملکرد تولید ۲۱ 
مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر 
از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۱۷ میلیون و 
۹۵۶ هزار تن بوده است؛ ظرفیت اسمی ساالنه 

مجتمع های پتروشیمی در این منطقه ۲۵,۶ میلیون تن و برنامه تولید 
سال آن ها ۲۱ میلیون تن اســت.عملکرد تولید ۱۶ مجتمع پتروشیمی 
مســتقر در منطقه عسلویه نشــان می دهد تولید واقعی این منطقه در 
۱۱ ماهه امســال حدود ۲۰ میلیون و ۸۸۶ هزار تن بوده است؛ ظرفیت 
اسمی ساالنه مجتمع های پتروشیمی در این منطقه ۳۲,۷ میلیون تن 
و برنامه تولید ســال آن ها نیز حدود ۲۶.۵ میلیون تن پیش بینی شده 
است.براســاس این گزارش، ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق 
داخلی کشور در مدت زمان یاد شده حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۷ هزار تن 
تولید واقعی داشته اند؛ ظرفیت اســمی ساالنه مجتمع های پتروشیمی 
سایر مناطق کشور ۱۳,۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن ها نیز ۱۱.۴ 

میلیون تن برآورد شده است.

| اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد: تولید نفت شیل این کشور در ماه آوریل به رقم بی سابقه ۶ 
میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز می رسد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا؛اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی 
کرد تولید نفت شیل این کشور با ۱۳۱ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه پیش از آن می رسد.
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