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| در حاشیه امضای آخرین قرارداد نفتی سال ۹۶، 
از علی کاردر ســوالی مطرح شد: »که فکر می کنید بهترین 
رویدادی که می تواند در ســال ۹۷ برای شرکت ملی نفت 
ایران رخ دهد، چه خواهد بود؟ « و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران در پاسخ ، رفع تنگناهای مالی را مهم ترین دغدغه 
این شرکت برشمرد و بهترین رویداد را امضای چند قرارداد 
نفتی در سال ۹۷ و پیشبرد اهداف توسعه  ای در قالب الگوی 
جدید قراردادی به منظور رفع بخشی از مشکالت باالدست 
صنعت نفت در زمینه تامین سرمایه عنوان کرد.  به گزارش 
کائنات و به نقل از شانا ؛ علی کاردر ، مدیر عامل شرکت ملی 
نفت ایران بر ضرورت تامین منابع مالی به منظور پرداختن 
به الزام  های دیگری از جمله بازسازی و نوسازی تاسیسات 
قدیمی هــم تاکید دارد و می گویــد : » این صنعت با بیش 
از ۱۰۰ سال قدمت ، در بســیاری از بخش ها با فرسودگی 
و استهالک تاسیسات روبه روســت که این معضل می تواند 
آسیب  های جبران  ناپذیری به همراه داشته باشد . امیدواریم 
بتوانیم پیرو ابالغیه وزیر نفت ، امســال به این بخش نیز به 

طور جدی تر ورود کنیم «. 
توانمند سازی هرچه بیشتر شــرکت های ایرانی فعال در 
صنعت نفت ، موضوع دیگری بود که مدیرعامل شرکت ملی 
نفت به آن اشــاره می کند . به گفته علی کاردر ،مدیر عامل 
شــرکت ملی نفت ایران ، اثرگذاری مطلوب و بلندمدت بر 

شاخص های اقتصادی کشور به ویژه افزایش تولید ناخالص 
داخلی )GDP(، تنها از طریق افزایــش تولید نفت و گاز 
محقق نمی شــود ، بلکه در کنار آن ، باید عمق  بخشــی به 
توانمندی  ها و ظرفیت  هــای داخلی را نیز مدنظر قرار داد ؛ 
الزامی که همچنان در سال جدید در شرکت ملی نفت ایران 
مورد توجه قرار می گیرد. علی کاردر ،مدیر عامل شرکت ملی 
نفت ایران از تنگناهای مالی می گوید ؛ از تنگناهای مالی در 
صنعتی که خوب یا بد ، همچنان نقــش پررنگی در تامین 
درآمدهای کشــور ایفا می کند . نفت تشنه سرمایه است و 
پرواضح است هر نقصانی که به هر شکل، فرآیندهای کاری 
شــرکت ملی نفت را با چالش روبه رو کند، می تواند تبعات 
نامطلوبی به دنبال داشته باشد . شرکت ملی نفت ایران که 
روزگاری نفت ۱۴۰ دالری می فروخت ، حاال در روزهایی که 
حتی اعضای سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
هم به دلیل شــرایط حاکم بر بازار بر حفظ قیمت در حدود 
۶۰ دالر تاکید دارند ، این شــرکت همچنان با سهم ۱۴,۵ 
درصدی از فروش نفت روزگار می گذراند ؛ در حالی که بدهی 
عظیم به نظام بانکی کشور نیز بر دوشش سنگینی می کند 
. اگر قرار داد های بیع  متقابل دســتخوش تغییر شد، از این 
رو بوده اســت که روند اجرای طرح ها و پروژه های نفتی که 
سرمایه های هنگفتی می طلبند متوقف نشود .خوشبختانه به 
رغم حصول برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و گسترش 

ارتباطات بین المللی صنعت نفت در سال های اخیر، از توجه 
و بهره  گیری از ظرفیت های داخلی هم غفلت نشــد و اتفاقا 
در این مسیر کارهای بزرگی کلید خورد ؛ چه در حوزه ایجاد 
و توانمندسازی شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی، چه در 
حوزه تامین کاالها و تجهیزات از داخل کشور و چه در حوزه 
بهره مندی از ظرفیت های علمی و دانشــگاهی داخلی. این  

تالش ها همه و همه، به پشــتوانه محکم و آســیب ناپذیری 
برای صنعت نفت بدل شــده، اما واقعیت این اســت که در 
حوزه تامین منابع، امکانات و منابع مالی داخلی پاسخگوی 
پروژه های کالن نفتی نیست و همانطور که کاردر می گوید، 
چالش مالی شرکت ملی نفت دغدغه ای است که باید برای 

رفع آن، تمهیدات اساسی تری اندیشید.  

رفع تنگناهای مالی مهم ترین دغدغه است
مدیرعامل شرکت ملی نفت : 

 عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار
با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می یابد

| جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فارس گفت: ارز صادراتی مجتمع های پتروشیمی 
بالفاصله پس از دریافت با هماهنگی بانک مرکزی 
وارد کشور شده و از طریق شبکه بانکی و صرافی 
ها در بازار عرضه می شود.جعفر ربیعی مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس در حاشــیه آیین سالگرد 
عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس در 

پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره عرضه ارز پتروشیمی ها برای تنظیم 
بازار، اظهار داشت: دستور العمل مشخصی برای ارز پتروشیمی ها در بازار 
وجود دارد.به گزارش کائنات و به نقل از ایرنــا ؛ جعفر ربیعی مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس با بیان این که هلدینــگ خلیج فارس، بزرگترین 
صادرکننده کشور است، افزود: پارسال ۶,۵ میلیارد دالر درآمد صادراتی 
داشــتیم که 3,۵ میلیارد دالر به طور خالص وارد کشــور شد.مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس یادآور شد: بقیه این درآمد صرف خرید تجهیرات، 
پرداخت بدهی ها و تامین فاینانس شده است.مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فارس در پاسخ به سوال دیگری درباره تامین مالی نیز بیان داشت: با توجه با 
این که تامین مالی ارز از طریق فاینانس از تامین مالی داخل کشور ارزان تر 
است، به دنبال برخی فاینانس ها هستیم.ربیعی یادآور شد: همچنین تالش 
می کنیم که از طریق ابزار های مختلف مالی بورس نیز منابع مالی را تامین 
کنیم.مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درباره حمایت از کاالهای ایرانی نیز 
گفت: خرید کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند، ممنوع است.جعفر 
ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: برای حمایت از کاالی 
ایرانی، سازندگان باید به افزایش کیفیت و کاهش قیمت توجه کنند.ربیعی 
درباره وضعیت بازار ارز نیز گفت: ثبات بازار ارز در بلند مدت به نفع شرکت 

های پتروشیمی است.

پایبندی ۱۶۴ درصدی اعضای اوپک به 
توافق کاهش تولید

| میزان پایبندی اعضای کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( به تعهد کاهش عرضه 
نفت در ماه مارس )اســفند - فروردین ماه( به 
۱۶۴ درصد رسید . به گزارش کائنات و به نقل از  
شانا، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در نشست 3۰ نوامبر ۲۰۱۶ )۱۰ آذرماه 
۹۵( تصمیم گرفتند تولید خود را به سطح 3۲ 

میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسانند. این تصمیم که از ژانویه ۲۰۱۷  
به اجرا درآمد، در نشست های بعدی این سازمان تمدید شد .اعضای اوپک 
در نشست ۱۷3 این سازمان، توافق کاهش تولید را تا پایان سال ۲۰۱۸ 
تمدید کردند تا هدف حذف مازاد عرضه جهانی نفت به طور کامل محقق 
شود. کشورهای غیر اوپک نیز به ریاست روسیه، اوپک را در توافق کاهش 
تولید همراهی کردند. سهم این کشورها از کاهش تولید نفت طبق توافق، 
حدود ۶۰۰ هزار بشــکه در روز اســت.۱۴ عضو اوپک در ماه مارس، 3۱ 
میلیون و ۸۱۵ هزار بشــکه در روز نفت تولید کردند که ۶۸۵ هزار بشکه 
کمتر از میزان توافق این سازمان است . بر اساس گزارش منابع ثانویه در 
ماه مارس، عربستان با تولید ۹ میلیون و ۹۱3 هزار بشکه در روز بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت اوپک است و پس از آن، عراق با تولید ۴ میلیون و ۴۰۱ 

میلیون بشکه در روز در جایگاه دوم قرار دارد.

| اسداله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان این که سرمایه گذاری در پروژه های نفتی 
اولویت وزارت نفت برای سال ۹۷ است، گفت: وزارت نفت، جذب سرمایه خارجی برای شرکت های پتروشیمی را در اولویت قرار 
دهد.به گزارش کائنات و به نقل از شانا،وی گفت: دعوت از شرکت های بزرگ نفتی و پتروشیمی باید تداوم یابد.

دکل

خبر

جذب سرمایه های خارجی برای شرکت های پتروشیمی در اولویت است

| مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز گفت: فاز نخست گازرسانی به نیروگاه چابهار تا 
خرداد ماه امسال با هدف انتقال روزانه یک میلیون مترمکعب گاز راه اندازی می شود . سعید 
مومنی مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز درباره گازرسانی به نیروگاه چابهار گفت: بر اساس 
قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و پیمانکار اجرای طرح، فاز نخست گازرسانی به نیروگاه 
چابهار، اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد امسال راه اندازی می شود . به گزارش کائنات و به نقل 
از شانا ؛ سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز افزود: گازرسانی به نیروگاه چابهار در 
دو فاز تعریف شده که فاز نخست برای گازرسانی یک میلیون مترمکعب در روز و فاز دوم برای 
گازرسانی روزانه ۲ میلیون مترمکعب است. ســعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
درباره گازرسانی به مناطق جنوب شــرق کشور توضیح داد: هدف اصلی گازرسانی به منطقه 
جنوب سیستان و بلوچستان افزون بر گازرسانی به نیروگاه چابهار، فراهم کردن شرایط مساعد 

برای صادرات گاز ایران به عمان است. 
ایران و عمان در سال ۱3۹۲ یادداشت تفاهمی در زمینه صادرات گاز طبیعی امضا کردند 
که با اجرای آن، گاز ایران با یک خط لوله به صورت مســتقیم از بستر خلیج فارس به عمان 

صادر شود .
ایران برای تولید ساالنه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ال ان جی در تاسیسات ال  ان  جی عمان 

به این کشور گاز صادر می  کند .
ظرفیت انتقال گاز با خط لوله صادرات گاز ایران به عمان روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

فوت مکعب خواهد بود .
قرار است بخشی از ظرفیت این خط لوله در عمان به گاز طبیعی مایع ) ال  ان  جی ( تبدیل 
و به بازارهای هدف صادر شــود و باقیمانده ظرفیت خط لوله به بازارهای آتی در کشورهای 

جنوب خلیج فارس اختصاص یابد.
در همین حال ، بیژن زنگنه ، وزیر نفت ، شامگاه چهارشنبه ۲۲ فروردین  ماه  پس از دیدار 
با محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان، گفــت: تا پایان ماه ژوئن نحوه توافق برای 

احداث خط لوله انتقال گاز ایران به سلطان نشین عمان نهایی می شود .
سعید مومنی مدیر گازرسانی شــرکت ملی گاز ، با بیان این که گازرسانی به شهر زابل در 
استان سیستان و بلوچســتان نیز از طریق سی ان جی اجرایی می شــود ، ادامه داد :  روش 
گازرسانی ســی ان جی به زابل تا زمان احداث و بهره  برداری خطوط انتقال گاز ادامه خواهد 
داشت. سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز اظهار کرد : شرکت مهندسی و توسعه 
گاز که متولی احداث خطوط انتقال گاز اســت ، مراحل تکمیل خط انتقال گاز ایرانشهر به 

چابهار را مطابق برنامه اجرا می کند .

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

فاز نخست گازرسانی به نیروگاه چابهار خردادماه اجرایی می شود
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