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سهم هر بخش در صادرات فرآورده های نفتی چقدر است؟انرژی

| سعيد رفيعى فر دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى سهم شركت هاى 
صددرصد دولتى، شركت هاى عضو اين اتحاديه، شركت هايى كه عضو اتحاديه نيستند و ساير شركت هاى خصوصى در 

صادرات فرآورده هاى نفتى در سال 1396 و هشت ماهه سال جارى را اعالم كرد.

خبر

| رویا خالقی -  10صبح 14 اســفندماه 1397، پااليشگاه فاز 
13 از ارتفاع حدود 200 مترى و از ويوگالرى آن ديدن دارد. آسمان آبى 
و دريا كمى مواج است و پااليشگاه مانند ساعت كار مى كند. همه چيز 
براى افتتاح رسمى از سوى رئيس جمهورى آماده است. اين را گروه سه 
نفره ما در جريان بازديد از بخش هاى مختلف پااليشگاه در كنار مجرى 

اين طرح به عينه ديد.
گفت وگو با پيام معتمد را پيش از بازديد انجام داديم. او صادقانه حرف 
زد، كم و كاستى ها و تأخيرها را پذيرفت و در برابر بى انصافى ها سكوت 
نكرد: صداقت از هر چيزى مهم تر اســت. شــفاف و صادقانه به مردم 
مى گويم پااليشگاه فاز 13 كامال در شرايط افتتاح است و ظرفيت پااليش 

روزانه 56.6 ميليون مترمكعب گاز را دارد.
وى از خبرنگاران به عنــوان راوى اخبار براى مردم دعوت كرد از همه 
بخش هاى پااليشــگاه فاز 13 بازديد كنند و گــزارش آن را صادقانه به 

مرم بگويند.
پيام متعمد به ما گفت حدود 5 ميليارد دالر براى فاز 13 سرمايه گذارى 

شــده و ارزش روزانه محصوالت اين فاز، 5 ميليون دالر اســت. وى از 
بهترين و بدترين خاطرات خود در طول 9 سال كه اجراى اين پروژه به 

درازا كشيد هم حرف زد.
*شرايط پااليشگاه فاز 13 پارس جنوبى كه قرار است به زودى با حضور 

رئيس جمهورى افتتاح شود، چگونه است؟
پااليشگاه اين فاز هم اكنون با ظرفيت كامل فعال است و چهار رديف 
شيرين سازى آن كه در مدت 10 ماه عملياتى شد، در مدار توليد است. 
برداشت ميعانات گازى اين فاز نيز همزمان با برداشت گاز از دريا در 26 
دى ماه امسال آغاز شده و ميعانات آن در حال ذخيره سازى در مخازن 
اســت. نخســتين محموله ميعانات گازى فاز 13 نيز 20 اسفندماه در 

اختيار امور بين الملل براى صادرات قرار گرفته است.
همچنين واحد «بازيافت گازهاى اســيدى» كه با هدف جلوگيرى از 
سوزاندن گازهاى اسيدى در مشعل هاى پااليشگاه و پيش از راه اندازى 
آخرين رديف شيرين ســازى در مدار قرار گرفته و سبب ثبت ركورد در 

اين فاز شده، فعال است. 

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی:
پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی آماده افتتاح رسمی است

| مديرعامل شركت ملى نفت ايران اعالم كرد: عرضه 
20 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت اين شركت با هدف تامين 
بخشــى از منابع مالى طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت، 
در دو مقطع زمانى چهارشنبه 22 اسفند و شنبه 25 اسفند 
در فرابورس انجام مى شــود. به گزارش كائنات و به نقل از 
شانا، مسعود كرباســيان با بيان اينكه اوراق منفعت ازسوى 
شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند و با ضمانت شركت ملى 
نفت منتشر مى شود، اظهار كرد: اين اوراق با نرخ اسمى 19 
درصد ساالنه و سررسيد سه ساله عرضه مى شود و پرداخت 

سود آن نيز 6 ماه يكبار خواهد بود.
به گفته وى، با توجه به ظرفيت هاى بازار سرمايه و استقبال 
از عرضه اوراق منفعت، پيش بينى مى شود در سال آينده نيز 
شركت ملى نفت ايران مسير تامين سرمايه از محل فروش 

اوراق منفعت را ادامه دهد.
مديرعامل شــركت ملى نفت ايران تصريح كرد: افزون بر 
اوراق منفعت، شركت ملى نفت ايران براى سال آينده ديگر 
ابزارهاى تامين مالى براى تامين ســرمايه پروژه هاى نفت و 

گاز را نيز در دستور كار دارد.
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه طبق برنامه در مجموع 
تا پايان ســال، 30 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت منتشر 
خواهد شد، افزود: بهمن ماه امسال 10 هزار ميليارد ريال از 
اين اوراق عرضه شد و 22 اسفند نيز 20 هزار ميليارد ريال 

باقيمانده عرضه خواهد شــد تا برنامه اعالم شده در زمينه 
تامين سرمايه پروژه ها از محل فروش اين اوراق عملى شود.

پيش از اين نيز تالين منصوريان، مدير ســرمايه گذارى و 
كسب وكار شــركت ملى نفت ايران با بيان اينكه اين عرضه 
با پيگيرى هاى مستمر شــركت ملى نفت ايران و همكارى 
و تعامل ســازمان بورس اوراق بهادار فراهم شــده است و 
مى تواند يكى از گزينه هاى قابل اتكا براى تامين منابع مالى 
مورد نياز در اجراى طرح نگهداشــت و افزايش توليد نفت 
باشــد، گفته بود: «ضمانت اصلى بازگشت اصل و فرع اين 
اوراق، منافع و عوايد محصول اســت كه بر اساس قوانين و 
مصوبه هاى مربوطه، بازپرداخت از محل بخشى از اين عوايد 
انجام مى شــود؛ افزون بر اين، شركت ملى نفت ايران ضامن 

اوراق خواهد بود.»
بر اســاس اين گزارش، در حالى كه تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران، اقتصاد و به ويژه صنعت نفت كشــور را نشانه 
گرفته اســت، شــركت ملى نفت ضمن تدوين و پيگيرى 
اجراى طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت با هدف 
به كارگيرى ظرفيت هاى داخلى، اشتغال زايى و جلوگيرى 
از ركود در صنعت، استفاده از ابزارهاى مالى متنوع داخل 
كشور را نيز در دستور كار قرار داده است تا فرآيند جذب 
سرمايه براى اجراى طرح ها و پروژه ها معطل شركت هاى 

خارجى نباشد.

آغاز عرضه ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت صنعت نفت 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛ وجود ۲۰۰ مخزن نفت و گاز توسعه نیافته 

در ایران
| مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى 
نفت ايران گفت: هم اكنون بيش از 200 مخزن 
توسعه نيافته در كشــور وجود دارد و مى توان 
گفت در مجمــوع 42.4 درصد از مخازن نفتى 
و 10 درصد از مخازن گازى تخليه شده است. 
به گزارش كائنات و به نقل از شانا، كريم زبيدى 
در آيين قدردانى از برگزيــدگان دومين دوره 
مسابقات دانشجويى مهندسى نفت دانشگاه صنعتى اميركبير با موضوع 
«بهينه سازى توســعه ميدان هاى نفتى» در محل آمفى تئاتر دانشكده 
مهندسى نفت اين دانشــگاه با بيان اينكه در مجموع 125 ميدان نفتى 
و 59 ميدان گازى در كشــور وجود دارد، گفت: هم اكنون بيش از 200 
مخزن توسعه نيافته در كشور وجود دارد و مى توان گفت در مجموع 42.4 

درصد از مخازن نفتى و 10 درصد از مخازن گازى تخليه شده است.
وى افزود: مخازن و ميدان هاى نفــت و گاز ايران ظرفيت بااليى براى 
انجام مطالعات پژوهشى دارند. مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت ملى نفت 
ايران در تشريح وضع ميدان هاى بزرگ نفتى ايران نيز گفت: هم اكنون 
بيشترين برداشت نفت از مخازن آسمارى و بنگستان ميدان اهواز انجام 
مى شود، اين در حالى است كه اين ميدان ذخاير 70 ميليارد بشكه اى نفت 
دارد.زبيدى در ادامه از ميدان هاى گچساران، رگ سفيد، بى بى حكيمه، 
پارسى و آغاجارى به عنوان ديگر ميدان هاى بزرگ نفتى ياد كرد و گفت: 
بايد توجه داشت كه توليد باال به ســرمايه گذارى مداوم و به كارگيرى 
فناورى هاى روز نياز دارد؛ در اين زمينه الزم است تا با انجام فعاليت هاى 

پژوهشى، ميزان بهره ورى در توليد نفت و گاز افزايش يابد.

مدیر تامین و تویع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

شبکه حمل و نقل فرآورده های نفتی 
توسعه می یابد

| مدير تامين و توزيع شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران گفت: تقويت و توسعه 
شبكه حمل ونقل فرآورده هاى نفتى با مكانيزه 
كردن و ارتقاى ســامانه هاى تخليه و بارگيرى 
انبارهاى نفت در دســتور كار اين شركت قرار 
گرفته است. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، 
مجتبى دلبرى در نشســتى بــا حضور اعضاى 
انجمن صنفى شركت هاى حمل و نقل و مالكان نفتكش ها در استان فارس 
اظهار كرد: با توجه به شرايط ويژه اقتصادى كشور، ايجاد زمينه الزم براى 
مكانيزه كردن، ارتقاى سامانه هاى تخليه و بارگيرى در انبارهاى نفت از 

برنامه هاى شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى در سال آينده است.
وى بر نقش ويژه تامين و توزيع ســوخت در چرخه اقتصادى كشــور 
اشاره كرد و افزود: با هماهنگى هاى انجام شده با سازمان هاى مربوطه در 
سطوح ملى و منطقه اى، بسيارى از مشكالت و چالش هاى حمل و نقل 

فرآورده برطرف شده است.
مدير شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه فارس نيز در اين 
نشســت با بيان اين كه اســتان فارس خط انتقال فرآورده ندارد و همه 
فرآورده مورد نياز استان با نفتكش تامين و توزيع مى شود، اظهار كرد: اين 
مهم تنها با همكارى همه جانبه و تالش هاى صادقانه رانندگان نفتكش 

و شركت هاى حمل ونقل محقق مى شود.

خبرنامه
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