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اخبار
بدهي  ۴۲ميليون دالري سريالنکا به
ايران تا ماه آينده تسويه ميشود

صندوق بين المللي
پــول اعــام کرد،
ســريالنکا تــا ماه
آينــده بدهي نفتي
 ۴۲ميليون دالري
خــود به ايــران را تســويه خواهد کرد.
به گزارش تســنيم ،صندوق بين المللي
پول اعالم کرد ،سريالنکا فوريه امسال
بدهي نفتــي  42ميليون دالري خود به
ايران را تســويه خواهد کرد.در گزارشي
که صندوق بين المللــي پول از اقتصاد
ســريالنکا منتشــر کرده آمده اســت:
«بعــد از برقراري يک مکانيزم پرداخت،
بدهيهاي خارجي از طريق بانک توسعه
صــادرات ايران و براســاس يک برنامه
زمان بندي شــده که در اختيار مقامات
ايران نيز قرار داده شده در حال پرداخت
اســت و تا فوريه  2018صــاف خواهد
شد».براساس اين گزارش ،سريالنکا تا
اواسط ســال  2017ميالدي  42ميليون
دالر بدهي نفتي معوق به ايران داشــته
که  13ميليون دالر آن مربوط به ســال
 2016بوده است.مشــکالت در برقراري
يک چارچــوب پرداخــت موجب عدم
پرداخت اين بدهيها شده بود.بدهيهاي
معوق ســريالنکا به ايران از سال 2013
و به دليل مشــکالت بانکي ناشــي از
تحريمهاي آمريکا عليه ايران ايجاد شد.
عراق احياي ميدان نفتي کرکوک را
به «بي پي» ميسپارد

عراق قصد دارد بــراي افزايش ظرفيت
توليــد نفــت ميادين شــمالي کرکوک
قراردادي با شرکت بي پي منعقد نمايد.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز ،يک
مقام عراقي گفت ،عراق قصد دارد براي
افزايش ظرفيت توليد نفت ميادين شمالي
کرکوک که در ماه اکتبر از جدايي طلبان
کرد پس گرفته شد ،قراردادي با شرکت
بي پي منعقــد نمايد.وي افــزود ،جبار
اللعيبي ،وزير نفت عراق در مراسم امضاي
موافقتنامه ميان شرکت نفت شمال عراق
با شــرکت بي پي حضور خواهد داشت.
عراق چند روز پــس از اخراج نيروهاي
کرد از منطقه کرکوک از بي پي خواسته
تا ظرفيت توليد نفت اين منطقه را بيش
از دو برابر افزايش دهد و به باالي 700
هزار بشکه در روز برساند.صادرات نفت
از کرکــوک پس از عمليات ارتش عراق
براي بازپسگيري اين مناطق از دســت
اقليم کردستان متوقف شده است.عراق
قصد دارد صادرات نفت خام از کرکوک
به ايران را از اواخر ماه جاري آغاز کند.
هشدار در مورد رشد انفجاري
توليد نفت آمريکا

آژانــس بين المللي
انرژي اعــام کرد
رشــد «انفجاري»
توليد نفت آمريکا در
سال جاري ميالدي
به دليل افزايش قيمتها ،احتماال موجب
خنثي شــدن کاهش بيشــتر توليد نفت
ونزوئال خواهد شد.به گزارش تسنيم به
نقل از بلومبرگ ،آژانس بين المللي انرژي
در اولين گزارش خود در سال  2018اعالم
کرد ،رشد «انفجاري» توليد نفت آمريکا
در سال جاري ميالدي به دليل افزايش
قيمتها ،احتماال موجب خنثي شــدن
کاهش بيشتر توليد نفت ونزوئال خواهد
شد.آژانس بين المللي انرژي همچنين در
اين گزارش پيشبيني خود از رشد توليد
نفت توليدکننــدگان غيراوپکي را 100
هزار بشــکه نسبت به گزارش قبلي اش
افزايش داده و به  1.7ميليون بشــکه در
روز رسانده است.آژانس همچنين هشدار
داده که به دليل وضعيتهاي نامشخص
ژئوپلتيک و ريســکهاي متوجه صنعت
نفت ونزوئال ســال  2018ميتواند يک
سال «پرنوسان» براي بازار نفت باشد.
مصرف بنزين در کشور
 6درصد افزايش يافت

ميانگين مصرف بنزين کشــور از ابتدا تا
 ۲۶ديماه حدود  ۶درصــد و از ابتداي
ســال تا  ۲۶ديماه حــدود  ۷.۹درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
داشته اســت.به گزارش ايسنا ،بر اساس
آخرين آمار ،ميانگيــن مصرف بنزين از
ابتدا تا  ۲۶ديماه  ۷۵ميليون و صد هزار
ليتر بوده است که نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته که  ۷۰ميليون و صد هزار
ليتر بوده حدود شــش درصد رشد داشته
است.براســاس اين گــزارش ،ميانگين
مصرف بنزين از ابتداي سال  ۱۳۹۶تا ۲۶
ديماه  ۸۰ميليون و  ۴۰۰هزار ليتر بوده
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که
 ۷۵ميليــون و  ۵۰۰هزار ليتر بوده حدود
 ۷.۹درصد رشد داشته است.

مذاکره با سپاه براي پرواز هواپيماي باروري ابر

عصرايرانيان-گروه انرژي :در حالي که
اولين ماه از فصل زمستان را هم پشت
سر گذاشته ايم بارندگيها در کشور نسبت
به سال گذشــته و ميانگين درازمدت با
کاهش قابل توجهي روبه رو شده است
که بيم آن ميرود منجر به بروز مشکل
در تامين آب مردم شــود به طوري که
فرمانــدار تهران گفته اگر بارندگيها به
همين منوال پيش رود ســال آينده 52
درصد مــردم در اســتانهاي تهران و
البرز از آب شرب برخوردار نخواهند بود.
در راســتاي تامين آب ،باروري ابرها در
دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته است.
معاون وزير نيرو با اشاره به طرح باروري
ابرهــا گفت :در تالش مذاکره با صنايع
هواپيمايي و نيروي هوايي سپاه هستيم
که بدون اســتفاده از آن دو هواپيماي
روســي که در حال حاضر امکان پرواز
ندارند امکان پرواز با هواپيماهاي ديگر
براي بارورســازي ابرها وجــود دارد يا
نه.قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل
هم درباره کاهش بارندگيها در کشــور
گفت :تمام اجــداد و نياکان ما با همين
شرايط خشکسالي زندگي کردهاند ،مثال
در ســال  ۵۲در کشور يک خشکسالي
رخ داده که نيمياز نواحي شرقي کشور
خالي از سکنه شده است مثال در گنبد،
گرگان و گلســتان مردمــيرا ميبينيم
که از سيستان کوچ کردهاند.به گزارش
تسنيم ،رحيم ميداني ،معاون وزير نيرو
گفت :امسال براساس اطالعات راداري
هواشناسي ،شرايط مناسبي از نظر جوي
بــراي باروري ابرها تا امروز نداشــتيم.
متأســفانه نتوانستيم تجهيزات خودمان
را نيز براي پــرواز دو فروند هواپيماي
اجارهاي مســتعمل آنتونوف روسي که
ظاهراً امســال آخرين ســالي است که
ميتوانستند مجوزهاي الزم براي پرواز
را دريافت کننــد آماده کنيم.وي با ابراز
اينکه «کنتــرل و تعميرات دورهاي اين
هواپيماهــا بايد در تاجيکســتان انجام
ميشــد و منابع مالــي آن بايد نقدي
پرداخت شــود ولي نتوانســتيم آن را
انجام دهيم» افزود :صنايع وابســته به
وزارت دفاع در تالشــند مراحل ساخت
پيروپاترونهاي (فشــنگهاي حاوي
يديد نقره) الزم بــراي باروري ابرها را
انجام دهند و از وزير دفاع درخواســت
کرديم که اين کار ســرعت بيشتري به
خود بگيرد چون پيش از اين فشنگهاي
الزم را از روسيه وارد ميکرديم.ميداني
ادامه داد :براي خريد فشنگهاي حاوي
يديد نقره هم بايد پول نقد به روســيه
پرداخت کنيم به همين دليل در تالش

 21ميلي متر و هرمزگان  24ميلي متر
ميانگين بارش داشته اند.به اين ترتيب
گيالن پربارشترين اســتان و خراسان
جنوبي کم بارشترين اســتان از ابتداي
سال آبي (مهرماه) بوده است.
آژير قرمز در  ۹۶سد کشور به صدا
درآمد

مذاکره با صنايــع هواپيمايي و نيروي
هوايي سپاه هســتيم که بدون استفاده
از آن دو هواپيماي روســي که در حال
حاضر امکان پرواز ندارند امکان پرواز با
هواپيماهاي ديگــر وجود دارد يا نه.وي
تأکيد کرد :بايد بهفکــر خريد  4فروند
هواپيما در زمينه باروري ابرها باشــيم و
يا از طريق شــرکتهاي داخلي آنها را
اجاره کنيم که همه اينها نياز به منابع
مالي دارد که بايد تأمين شود.معاون وزير
نيرو با تأکيد بــر اينکه باروري ابرها در
بهترين شرايط  15درصد ميزان بارش
را افزايــش ميدهد ،گفت :همين مقدار
بــارش در برخي مناطق بســيار مؤثر
است.ميداني افزود :اگر در شرايط فعلي
بهدنبال آبهــاي ژرف ،مديريت آب،
سدسازي هستيم بايد باروري ابرها هم
را گسترش دهيم.وي ادامه داد :بيش از
اين ساالنه  4ميليارد تومان براي باروري
ابرها در نظر گرفته ميشد که اين رقم
امسال به  9ميليارد تومان افزايش يافت
که تاکنون  2ميليارد تومان آن ب ه صورت
اسناد خزانه تخصيص يافته است.
پارازيت تاثيري بر بارندگيها ندارد

همچنين عليرضا ،دائميقائم مقام وزير
نيرو در امور بين الملل در گفتگو با ايلنا
با اشاره به کاهش بارندگيها در کشور،
درباره برخي شايعات مبني بر تاثير منفي
پارازيتها بر ابرناکي و باران زايي اظهار
داشت :مسئله خشکي و خشکسالي در
ذات اين کشور است ،وقتي تاريخ کشور
را ميخوانيــم ميبينيــم ،اتفاقاتي که
امروز ميافتد مربوط به امروز نيســت،
خشکســاليهاي بلندمــدت در تاريخ
 ۸هزار ســاله اين ســرزمين ثبت شده
است به همين دليل ميبينيم که زماني
که تمدني وجود نداشــت ،ســازههاي

تاريخي مثــل انبارهاي نگهداري آب و
يا حتي ســيلوهايي براي نگهداري غذا
داشــتيم.وي با بيان اينکه خشکسالي و
خشکي با شــرايط کشور عجين است،
افزود :برنامه ما بايد منطبق با شــرايط
کشور باشــد ،اينکه اتفاق خاصي افتاده
که باران نداريم و يــا به داليل خاص
غيرعلمياين گونه شده ،صحيح نيست.
قائم مقام وزيــر نيرو در امور بين الملل
تاکيد کرد :ما به عنوان وزارت نيرو بايد
برنامه داشته باشــيم و مردم نيز برنامه
انطباق داشته باشــند.وي تصريح کرد:
اشتباه ما اين است که الگوبرداريمان از
کشورهاي اروپايي است ،در اتريش ۸۵۵
ميلي متر ،ژاپــن باالي  ۱۱۰۰ميليمتر
بارندگي دارند ،ســرزمين ما خشــک و
نيمهخشک اســت ،برنامههاي ما بايد
با اين وضعيت سرزميني انطباق داشته
باشــد ،دنبال محکوم کــردن و اينکه
حتما اتفاق خاصي افتاده که خشکسالي
شده ،نباشيم.دائميادامه داد :ما در سال
 ۱۳۹ ،۸۷ميلي متر در کشــور بارندگي
داشتيم ،آن ســال هم مشکل داشتيم،
اکنون فعال در ابتداي سال آبي هستيم
هنوز نميشود قضاوت کرد ،هنوز  ۳ماه
از سال را پشت سر گذاشتهايم ،پاييزمان
خشکترين پاييز اســت ،اما اميدواريم
که در ادامه فصل زمســتان و بهار اين
کمبودها جبران شــود.وي خاطرنشان
کرد :تمام اجداد و نيــاکان ما با همين
شرايط خشکسالي زندگي کردهاند ،مثال
در ســال  ۵۲در کشور يک خشکسالي
رخ داده که نيمياز نواحي شرقي کشور
خالي از سکنه شده است مثال در گنبد،
گرگان و گلســتان مردمــيرا ميبينيم
که از سيســتان کوچ کردهاند.اين مقام
مســئول يادآور شد :خشکســاليها در

رئيس گروه مطالعات انرژي وين:

دليلکاهشخريدنفتهندازايرانسياسينيست

رئيس گــروه مطالعات انرژي
وين با بيان اينکه توليدکنندگان
و صادرکننــدگان بزرگ نفت
چشم به بازار آسيا دارند ،گفت:
بازيگران اصلي بازار نفت ،حاال
هند را کانون رشــد تقاضاي
طالي سياه ميدانند.فريدون
برکشــلي ،رايزن سابق انرژي
ايران در اوپــک در گفتگو با
مهر ،درباره عملکــرد بازاريابي ايران در فروش
نفت خود ،گفت :نظام و اصول بازاريابي نفت خام
و فرآوردههاي نفتي ايران ،کماکان تحريم محور
و منبعث از قوانين و اصولي است که طي سالها
در صنعت نفت (وگاز) کشور شکل گرفته و نهادينه
شده است.به اين ترتيب اين قاعده ،نظام صادرات
نفت خام کشــور را محدود به چهار کشورچين،
ژاپن ،کره جنوبي و هندوســتان ساخته بود که
از سوي شوراي امنيت از بخشي از تحريمهاي
نفتي جمهوري اسالميايران مستثني شده بودند.
وي ادامه داد :پــس از برجام مدت زيادي طول
کشيد تا صنعت نفت کشورمان خود را با قواعد،
قرانين و اصول حاکم بر بازاريابي و صادرات نفت
خام وفق دهد که خوشــبختانه با توجه به عقبه
قدرتمند صنعت نفت ايران اين روند با ســرعت
نسبتا خوبي محقق شد.البته بايد توجه داشت که
بازگشت نفت ايران به بازار جهاني هم به يکباره
تحقق پيدا نکرد و فرآيند چندين ماههاي را الزم
داشت تا به ظرفيت قبل از اعمال تحريمها دست
يابيم.رئيس گروه مطالعات انرژي وين در توضيح
وضعيت سياستهاي صادراتي ايران در حوزه گاز،
بيان داشت :با وجود اينکه ايران دومين ذخاير گاز
جهانــي دنيا را دراختيــار دارد ،بنيانگذار مجمع
جهاني توليدکنندگان و صادرکنندگان گاز است
و همچنين چهارمين کشــور بزرگ توليدکننده
گاز جهان به شــمار ميآيد ولي با کمال تاسف،
واردکننده خالص گاز اســت و سياست صادرات
گاز کشــور در حد فاجعه اســت.اين کارشناس
ارشد بين المللي بازار نفت ،پيشبيني نرخ نفت
را دشوار دانست و افزود :با توجه به تقويت بازار
از طرف تقاضا و به ويژه در آسيا و تاثيرات مثبت
کاهش نسبي توليدکنندگان اوپک و غيراوپک و
همچنين پايبندي قابل توجه کشورها و خويشتن
داري اعضاي متعهد به ثبــات بازار ،به احتمال
قوي قيمت جهاني نفت خام در نيمه دوم ســال
 ٢٠١٨تا آستانه  ٧٠دالر در بشکه تثبيت خواهد
شــد.البته اين ارقام عمدتا متوجه نفت خامهاي
سبک است که نسبت به قيمت و بازار حساسيت
بيشــتري دارد.طبق گفتههاي برکشلي در نيمه
نخســت ســال جاري ميالدي انتظار نوسانات

قيمتي چشــمگيري را نبايد
داشــت.گفتني است بخشي
از آرامش نسبي بازار منبعث
از ابهــام در عملکــرد نفت
خامهاي غيرمتعارف به ويژه
شيل است.البته مخازن نفت
خام آبهاي عميق همچنان
در انتظار رفتار سرمايه گذاران
تازه نفس است.در هر صورت
ســال  ،٢٠١٨بازار جهاني نفت ما را از تحوالت
پيشبيني نشــده ،بي بهره نخواهد گذاشــت.
رايزن ســابق انرژي در اوپک با اشاره به اينکه
سياست هنديها در کاهش خريد از جمهوري
اســاميايران ،چندان سياسي نيست ،تصريح
کرد :توليدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت،
جملگي به بازارهاي آســيا چشم دوخته اند.اين
درحالي است که بازيگران اصلي بازار ،حاال هند
را کانون اصلي رشد تقاضاي نفت ميدانند.به اين
ترتيب ميتوان گفت بنا به داليلي که جاي بحث
مفصلي دارد ،بازار انرژي چين موقعيت دهه ٢٠٠٠
ميالدي خود را به تدريج از دســت ميدهد.وي
گفت :توليدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ در
آسيا و به ويژه در هند ،در حال ساخت پااليشگاه
هستند تا بازار تضمين شــدهاي داشته باشند.از
سويي ديگر توليدکنندگان عمده خاورميانه مانند
عربستان ،کويت و امارات در حال مذاکره براي
خريد سهام پااليشگاه و ايجاد ظرفيت پااليشي
جديد بوده و تالش ميکنند تا از هم اينک بازار
تضمين شدهاي در اختيار داشته باشند.رئيس گروه
مطالعات انرژي وين با تاکيد بر اينکه شرکت ملي
نفت متوجه اين مهم بود و اقداماتي را هم شروع
کرد ،ولي روشها ،سياستها ،قوانين و مقرارات
با چنين سياســتهايي ناســازگار است ،اظهار
داشــت :احتمال ضعيفي وجود دارد که صنعت
نفت ايران بتواند بين المللي عمل کند و حضور
خود در بازارهاي جهانــي را تثبيت کند.چراکه
متاسفانه سالها تحريمهاي خارجي و متفکران
خودتحريمي ،ابتکارعمل صنعت نفت کشورمان
در صحنههاي جهاني را ناسازگار ساخته است.البته
طي دوران پس از تحريم ،بازاريابي صنعت نفت
در بازارهاي اروپايي از موفقيتهاي نابي برخوردار
بوده است.براساس گفتههاي اين کارشناس بين
المللي انرژي ،صــادرات گاز طبيعي بيش از ٣٥
سال است که سياست رسميگاز طبيعي کشور
از طريق خط لوله به پاکستان و هندوستان بوده
و هست که متاسفانه هرگز عملياتي نشده است
لذا طراحي يک ديپلماسي قوي در صادرات گاز
از مهمترين اولويتها در حوزه ديپلماسي انرژي
کشور به شمار ميرود.

کشــور ما تواتري اتفاق ميافتد ،ما بايد
آماده باشيم و خودمان را منطبق کنيم،
اينکه دنبال اين باشــيم که چه اتفاقي
افتاده که بارندگي نداريم ،علمينيست.

 ۷استان کشــور زير  ۱۰ميلي متر
بارندگي داشتند

بارندگيها البته در جاي جاي کشــور
متفاوت بوده اســت به طوري که در از
ابتداي ســال آبي جاري ميانگين بارش
در استان اصفهان  ۶ميلي متر ،خراسان
جنوبي يک ميلي متر ،ســمنان  ۷ميلي
متر ،سيستان و بلوچستان  ۲ميلي متر،
قم  ۷ميلي متر ،کرمان  ۸ميلي متر و يزد
 ۳ميلي متر گزارش شده است.ميانگين
بارش از ابتداي ســال آبي جاري در 4
اســتان بيشتر از  100ميلي متر گزارش
شده اســت.در استان اردبيل  103ميلي
متر ،گلســتان  184ميلــي متر ،گيالن
 363ميلي متــر و مازندران  280ميلي
متر ميانگين بارش داشــته ايم.ميانگين
بارش در  12اســتان ديگر کشــور بين
 50تا  100ميلي متر ثبت شــده است.
اســتان آذربايجان شرقي  80ميلي متر،
آذربايجان غربي  94ميلي متر ،البرز 56
ميلي متر ،ايالم  74ميلي متر ،بوشــهر
 67ميلي متر ،چهارمحال و بختياري 72
ميلي متر ،قزوين  54ميلي متر ،کردستان
 97ميلي متر ،کرمانشــاه  86ميلي متر،
کهکيلويه و بوير احمــد  85ميلي متر،
لرستان  82ميلي متر و همدان  57ميلي
متر ميانگين بارش ثبت شده است.به اين
ترتيب ميانگين بارش در  8استان ديگر
بين  10تا  50ميلي متر بوده است.استان
تهران  35ميلي متر ،خراســان رضوي
 12ميلي متر ،خراسان شمالي  39ميلي
متر ،خوزستان  38ميلي متر ،زنجان 49
ميلي متر ،فارس  40ميليمتر ،مرکزي

اين در حالي اســت که  ۹۶سد که ۴۰
درصــد حجم مخازن  ۱۷۷ســد مهم
کشــور را تشکيل ميدهند کمتر از ۴۰
درصد آب دارند.سدهاي دز ،سفيدرود،
الر ،زاينده رود ،ساوه و مالصدرا از آن
جمله است 18.سد کشور که  26درصد
مخازن  177سد مهم کشور را به خود
اختصاص دادهاند بين  40تا  50درصد
آب دارند.ســدهاي کوثر ،تهم ،دامغان،
ســهند ،کارون  3و کرخه از آن جمله
است 27.ســد کشــور که  26درصد
ظرفيت مخازن  177ســد مهم کشور
را دارند بين  50تا  70درصد پر اســت
که ســدهاي طالقان ،کرج  ،جيرفت،
البرز و گتوند اوليا قابل ذکر اســت23.
سد کشــور نيز که  6درصد از ظرفيت
مخازن ســدهاي مهم را دارند بين 70
تا  90درصد پر است ،سدهاي نيجران،
دو برج ،تنگه حمام و شيرين دره از آن
جمله به شــمار ميآيند و  13سد ديگر
که تنها دو درصد ظرفيت  177سد مهم
کشور را به خود اختصاص دادهاند بين
 90تا  100درصد پر است که سدهاي
سورال ،گاوشان ،رودبال  ،داراب  ،بافت
و داريان از آن جمله اســت 31.درصد
ســدهاي پنج گانه تأميــن کننده آب
شــرب تهران آب دارد.وضع آبي  5سد
تأمين کننده آب شرب تهران بدين شرح
است :ســد الر  27ميليون مترمکعب،
ســد طالقان  249ميليون مترمکعب،
ســد کرج  101ميليون مترمکعب ،سد
لتيان  29ميليون مترمکعب و سد ماملو
 179ميليون مترمکعــب آب دارند.به
اين ترتيب در حال حاضر  586ميليون
مترمکعــب آب در مخازن ســدهاي
تهران وجود دارد و اين سدها به ترتيب
ذکر شــده  39 ،55 ،59 ،3و  72درصد
پر است و نسبت به سال قبل  2درصد
حجم آب ســدهاي تهران کمتر شده
است.ميزان ورودي آب به سدهاي پنج
گانه از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه)
تاکنون  169ميليون مترمکعب بود که
نسبت به پارسال  7درصد کاهش نشان
ميدهد و ميزان خروجي آب نسبت به
زمــان مشــابه پارســال  413ميليون
مترمکعب گزارش شــده اســت که 5
درصد افزايش دارد.

تفاهم نامهها امضا شد؛ خبري از اجرا نيست

صادراتگازايرانبهعماندربالتکليفي

درحالي تفاهــم نامه صادرات
گاز ايــران و عمان در ســال
 92امضا شده است که بعد از
گذشت  4سال هنوز مشخص
نيســت که آينده اين طرح به
کجا خواهد رسيد ،در صورتي
که قرار است تا  ۲سال آينده
گاز به عمان برسد.به گزارش
فارس ،طرح انتقال گاز ايران
به عمان با گذشــت  4ســال از امضاي تفاهم
نامه آن در تهران هنوز در مرحله اوليه اســت
و با اين روند مشــخص نيســت که چه زماني
گاز ايران به عمان خواهد رسيد.ســالها بود که
ايران و عمان بــه دنبال مذاکره براي صادرات
گاز بودند که در نهايت اين طرح در قالب يک
يادداشــت تفاهم در  ۴شــهريور ماه  ۱۳۹۲به
امضاي دو طرف رسيد.بهمن ماه سال گذشته
نيــز با حضور بيژن زنگنه ،وزيــر نفت ايران و
محمد بن حمد الرمحي ،وزير نفت و گاز عمان
چارچــوب توافق ايران و عمان ميان شــرکت
ملي نفت ايران و وزارت نفت عمان براي ادامه
فعاليتهاي پروژه احداث خــط لوله صادرات
گاز ايران به عمان امضا شد.ســند امضا شده،
موافقتنامهاي ميان شــرکت ملي نفت ايران
و وزارت نفــت و گاز عمان با عنوان چارچوب
کلي توافق براي احداث خط لوله صادرات گاز
ايران به عمان است که با توجه به پايان مهلت
اين سند با امضاي دوباره اين چارچوب ،توافق
( )Frame work Agreementتمديــد
شد.براساس توافق ســال  ٢٠١٣ميان ايران و
عمان ،قرار اســت براي  ١٥ســال روزانه ١,٥
ميليارد فوت مکعب گاز ايــران از طريق يک
خط لوله از بســتر خليج فارس به عمان صادر
شــود که اهميت راهبردي اين پروژه ســبب
تحکيم روابط دو کشــور و مناسبات انرژي در
منطقــه خاورميانه ميشــود.وزير نفت ايران و
عمان در پي امضــاي چارچوب توافقات براي
صادرات گاز ايران ،بر سر پروژه احداث خط لوله
صادرات گاز ميان ايران و عمان مذاکره کردند.
به گفته زنگنه ،شــرکت توتال فرانسه ،شرکت
انگليسي-هلندي شل ،ميتسوئي ژاپن ،کوگس
کره جنوبي و يونيپر آلمان ازجمله شرکتهاي
خارجي عالقهمند به مشــارکت در احداث خط
لوله صادرات گاز ايران به عمان بودهاند و اخيرا
شرکت گازپروم روسيه نيز عالقه مندي خود را
براي احداث اين خط لولــه دريايي ابراز کرده
است.به گفته زنگنه ،يکي از تصميمهاي مطرح
شــده ميان ايران و عمان ،استفاده از بخشي از
ظرفيت عمان براي تبديل شدن گاز ايران به گاز

طبيعي مايع شده (ال.ن.جي)
و تحويل ايــن گاز به ايران
براي فروش و صادرات است.
پروژه صــادرات گاز ايران به
عمان با در نظر گرفتن عبور
از آبهاي عميــق ،به يک
ميليــارد و  ۲۰۰ميليون دالر
ســرمايهگذاري نياز دارد که
براســاس گفتههاي وزيران
نفت ايــران و عمان ،تحقق اين طرح صادرات
گاز افزون بــر تجارت انرژي ،بــه پيوندهاي
سياسي ،فرهنگي و تاريخي دو کشور و روابط
راهبردي تهران-مســقط عمق ميبخشد و به
صورت پايدار ،روابط ايران و عمان را مستحکم
ميکند.از نــگاه ،محمد بن حمد الرمحي ،وزير
نفــت و گاز عمان ،پروژه صادرات گاز ايران به
عمان با وجود چالشهاي پيش رو در مســير
خود به خوبي پيش ميرود و اميدوار اســت که
اين پروژه مطابق با انتظارهاي تهران و مسقط
در افق ســال  ۲۰۲۰ميالدي تکميل شــود.
تصميمگيري درباره مسير صادرات گاز ايران به
عمان ،برعهده کشور عمان است ،البته کوتاهتر
شــدن مســير خط لوله صادرات گاز ايران به
عمان و نبود کشــوري ثالث در مسير صادرات
گاز از طريق خط لوله از مزاياي عبور خط لوله
از مسير آبهاي عميق و بدون عبور از امارات
اســت.در حاشيه اجالس  ۱۷۳اوپک که آذرماه
امسال برگزار شد ،وزير نفت ايران و عمان بار
ديگر با هم ديدار کردند که به امضاي ســندي
ديگر براي پيشبرد پروژه صادرات گاز به عمان
براي توليد الانجي منجر شد.زنگنه در حاشيه
اين ديدار گفته بود :با عمان قراردادي را امضا
کرديــم که کار صادرات گاز به اين کشــور را
تســريع ميکند ،همچنين حجم قرارداد ،اينکه
هر کشــور کدام قســمت از طرح را فاينانس،
تامين مالــي و اجرا کند و نيز تعهدات پذيرفته
شده توسط طرف عماني مشخص شده است.بر
اين اساس ،محمد بن حمد الرمحي ،وزير نفت
عمان متعهد شده که از ايران ماليات و عوارض
نگيرد.براساس توافقهاي پيشين ظرفيت انتقال
گاز با خط لوله صادرات گاز ايران به عمان که
قرار است تا ســال  ۲۰۲۰تکميل شود ،روزانه
يک ميليارد و  ۵۰۰ميليون فوتمکعب خواهد
بود.عمانيهــا براي تامين خــوراک واحدهاي
الانجــي و صنايع خود نيازمنــد واردات گاز
از ايران هســتند و ميدان گازي کيش يکي از
منابع تامين گاز مورد نياز اين کشــور است که
با توجه به شــيرين بودن گاز آن ،توسعه آن در
زماني کمتر نســبت به ديگر ميدانهاي گازي

اخبار
آخرين اخبار اختالس  100ميليارد
توماني از زبان وزير نفت

وزير نفــت ضمن
ارائــه توضيحاتي
پيرامــون اختالس
در بخش اکتشاف
نفت ،گفت :تا اينجا
ميزان اختالس حدود  100ميليارد تومان
اعالم شده اســت.به گزارش خانه ملت،
«بيژن زنگنه» ضمن اعالم اين مطلب،
درباره انتشــار اخباري مبني بر اختالس
ميليــاردي يکي کارکنــان وزارت نفت،
گفت :اين فــرد يکي از کارمندان بخش
اکتشــاف بوده که تخلف کرده اســت و
خود کارکنان بخش اکتشافات اين تخلف
را کشــف کرده اند.وي با اشاره به اينکه
اين فرد به مقامات قضايي معرفي شــده
است ،افزود :مقامات قضايي با جديت اين
موضوع را دنبال ميکنند.زنگنه افزود :اين
فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار
کرده و مقامات قضايي از طريق اينترپل
پيگير هســتند که اين فرد را به کشــور
بازگردانند؛ عالوه بر اين در حال بررسي
هستند که اگر اين فرد همدستي دارد با
آن برخورد کنند.وزير نفت با بيان اينکه
به دليل قصور ،چند نفر از مســئوالن را
در اکتشاف از پستهايشان برکنار کردهام
گفت :بر اين اســاس تاکنون يک نفر به
هيات تخلفات معرفي شده و ممکن است
چند نفر ديگر به دليــل قصور و اهمال
در انجام وظيفه به هيات تخلفات اداري
وزارت نفت معرفي شوند.
صادرات «گاز مايع»
افزايش مييابد

پالتــس به نقل از منابــع بازرگاني آگاه
خبر داد روند بهبود صادرات ( LPGگاز
مايع) ايران پس از کاهشي که از سپتامبر
به دليــل توليد کمتر ميدان گازي پارس
جنوبي داشت ،براي دومين ماه ادامه يافته
و از  ۳۷۳هزار تن در دسامبر به  ۳۷۴هزار
تــن در ژانويه افزايــش خواهد يافت.به
گزارش ايسنا ،نرم افزار رهگيري کشتي
«اس انــد پي گلوبــال پالتس» عالوه
بر مطلب فوق ،نشــان ميدهد صادرات
 LPGايــران در ژانويه به مقصد چين،
اندونزي ،تايلند ،هند ،پاکستان و احتماال
شرق آفريقا بوده است.به گفته منابع آگاه،
ايران حــدود  ۳.۵ميليون تن  LPGدر
ســال  ۲۰۱۷صادر کرد و باالترين حجم
صادرات ماهانــه در اوت به ميزان ۴۲۳
هزار تن بود که فعاليت تعميراتي پارس
جنوبي هنــوز آغاز نشــده بود.تعميرات
ميدان پارس جنوبي در اواســط نوامبر به
پايان رسيد.
نگاه پاکستان به اندونزي براي
واردات گاز مايع

پاکستان که سالهاست با بحران کمبود
انرژي روبرو اســت ،اکنون به راهي تازه
براي تامين بخشي از نياز خود به نفت و
گاز فکر ميکند و اين بار چشم به منابع
انرژي اندونزي در زمينه گاز مايع طبيعي
(ال ان جي) دوخته است.به گزارش ايرنا،
در سالهاي اخير پاکستان با بحران تامين
انرژي روبه رو بوده و به همين منظور به
دنبال انعقاد قراردادهاي مختلف واردات گاز
ازجمله خط لوله صلح ،خط لوله تاپي براي
واردات از ترکمنستان و واردات ال.انجي
از قطر بوده است.پروژه گازرساني از ايران
به پاکســتان موســوم به خط گاز صلح
سالهاست آغاز شده اما دخالت کشورهاي
مختلف اجــراي آن را در پاکســتان به
تأخير انداخته است.رسانههاي پاکستاني
شامگاه پنجشنبه در خبري اعالم کردند
که اندونزي به دنبال عقد قرارداد  10ساله
صــادرات گاز مايع طبيعي (ال ان جي) با
پاکستان است.
افزايش  ۱۲دالري قيمت نفت ايران
در سال ۲۰۱۷

متوســط قيمــت
نفت ايران در سال
 ۲۰۱۷با حدود ۱۲
دالر افزايش نسبت
به سال قبل از آن
به  ۵۱دالر و  ۷۱سنت رسيد.به گزارش
تســنيم ،اوپــک در جديدترين گزارش
ماهيانــه خود ضمن بيــان اين مطلب،
اعالم کرد قيمت متوســط نفت سنگين
ايران در دسامبر  2017با يک دالر و 60
سنت ،معادل  2.7درصد افزايش نسبت
به مــاه نوامبر به  60دالر و  87ســنت
رسيده است.همچنين قيمت متوسط هر
بشکه نفت ســنگين ايران در کل سال
 51 ،2017دالر و  71ســنت بــوده که
رشــد قابل توجهي نسبت به  39دالر و
 57سنت ثبت شده در سال  2016نشان
ميدهد.اوپک همچنين به نقل از منابع
ثانويــه اعالم کرده که ميزان توليد نفت
ايــران در ماه پاياني ســال  2017با 13
هزار و  200بشکه افزايش به  3ميليون
و  829هزار بشــکه در روز رسيده است.
اين دومين ماه متوالي افزايش توليد نفت
ايران بوده است.اما گزارش اعالميدولت
ايران به دبيرخانه اوپک نشان ميدهد که
توليد نفت ايران در ماه دسامبر با  67هزار
بشــکه کاهش به  3ميليون و  811هزار
بشکه در روز رسيده است.

