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قیمت نفت سبک ایران
به مرز  ۶۸دالر رسید

قیمت نفت سبک ایران که سال  ۲۰۱۸را با افزایش
آغاز کرده بود ،در هفته منتهی به پنجم ژانویه به مرز ۶۸
دالر برای هر بشکه رسید .قیمت نفت سبک ایران در هفته
منتهی به پنجم ژانویه (جمعه ۱۵ ،دیماه) با یک دالر و ۸۰
سنت به  ۶۷دالر و  ۵۷سنت برای هر بشکه رسید .میانگین
قیمت نفت ایران از ابتدای سال  ۲۰۱۸تا کنون ۶۴ ،دالر
و  ۵۷سنت برای هر بشکه بوده است .قیمت نفت خام
سنگین ایران در دوره مورد بررسی یک دالر و  ۴۰سنت
برای هر بشکه افزایش یافت و به  ۶۴دالر و  ۳۸سنت برای
هر بشکه رسید .میانگین قیمت نفت سنگین ایران نیز از
ابتدای امسال تا کنون  ۶۴دالر و  ۳۸سنت برای هر بشکه
بوده است .قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به
پنجم ژانویه به  ۶۵دالر و  ۴۹سنت رسید که نسبت به
هفته گذشته ،یک دالر و  ۵۰سنت افزایش نشان میدهد.
قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته منتهی به
دوره مورد بررسی ،یک دالر و  ۳۶سنت افزایش یافت و به
 ۶۱دالر و  ۳۶سنت برای هر بشکه رسید .در هفته مورد
بررسی ،قیمت نفت خام شاخص برنت با  ۲دالر و  ۲۸سنت
افزایش به  ۶۷دالر و  ۹۴سنت برای هر بشکه رسیده است.
قیمت نفت خام شاخصهای دوبی و عمان نیز به ترتیب ۶۴
دالر و  ۷۱سنت و  ۶۴دالر و  ۹۹سنت برای هر بشکه بود
که نسبت به هفته گذشته به ترتیب  ۹۳سنت و یک دالر
و  ۵۰سنت افزایش نشان میدهد .سرمای شدید در آمریکا
و آسیا و افزایش تقاضای نفت خام از سوی پاالیشگران
این مناطق برای تامین سوخت گرمایشی یکی از مهمترین
دلیل افزایش قیمت نفت در هفته اخیر بوده ،ضمن این که
کاهش  ۱۰۰هزار بشکهای تولید نفت خام لیبی در هفته
آخر دسامبر  ،۲۰۱۷به دلیل انفجار در خط لوله انتقالی و
مشکالت تامین برق ،در این افزایش بیتاثیر نبوده است.

 ۲۶شرکت برای شرکت در مزایده
میدانهای نفتی عراق مجاز شدند

عراق اعالم کرد که  ۲۶شرکت مجوز حضور در مزایده
واگذاری توسعه بلوکهای نفت و گاز در مناطق مرزی
این کشور را دریافت کردهاند .گزارش خبرگزاری رویترز
از بغداد ،وزارت نفت عراق دیروز (جمعه  ۲۲دیماه) اعالم
کرد ۲۶ :شرکت برای حضور در مزایده بلوکهای نفت و
گاز در مناطق مرزی این کشور ،واجد صالحیت شناخته
شدند .طبق اعالم این وزارتخانه ،افزون بر  ۲۱شرکتی که
پیش از این صالحیتشان تایید شده بود ،پنج شرکت دیگر
نیز میتوانند در این مزایده پیشنهاد خود را مطرح کنند.
عراق در ماه نوامبر سال  ۲۰۱۷میالدی از شرکتهای
خارجی دعوت کرد برای امضای قرارداد اکتشاف و توسعه
ذخایر نفت و گاز در  ۹بلوک جدید ،پیشنهادی خود را
اعالم کنند .قرار است شرایط مزایده تا پایان ماه مه سال
 ۲۰۱۸میالدی نهایی و آیین آغاز طرح پیشنهادها ،در ماه
ژوئن این سال برگزار شود.

تولید بیش از  ۱۷میلیون مگاوات ساعت برق
در نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

مدیر عملیات تولید شرکت نفت و گاز
پارس گفت :از ابتدای راهاندازی نیروگاه
متمرکز پارس جنوبی تاکنون ۱۷ ،میلیون
و  ۷۰۰هزار مگاوات ساعت برق در نیروگاه
متمرکز پارس جنوبی تولید شده است.
علیرضا عبادی با اعالم اینکه در شرایط
کنونی ،نیروگاه متمرکز پارس جنوبی تنها
منبع تامینکننده انرژی در تعداد زیادی
از فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی است،
گفت :این نیروگاه با ثبت  ۷۶هزار نفر ساعت
کار بدون حادثه ،به عنوان زیرمجموعه
معاونت عملیات و پشتیبانی ،از سال ۸۸
تاکنون در حال بهرهبرداری است.
مدیر عملیات تولید شرکت نفت و گاز
پارس ،درباره ویژگیها و موقعیت نیروگاه
متمرکز گفت :این نیروگاه مشتمل بر  ۶واحد
گازی مدل  V۹۴,۲مجموعا به ظرفیت نامی
 ۱۰۰۰مگاوات به همراه سیستمهای جانبی
شامل دیزل خانه ،ایستگاه تقلیل فشار گاز،
کمپرسور خانه ،پمپ خانه و ایستگاه آتش
نشانی۲ ،پست  ۱۳۲و یک پست  ۴۰۰کیلو
ولت در زمینی به مساحت  ۲۸هکتار در
شمال شرقی فازهای  ۱۵و  ۱۶واقع است.
عبادی به تشریح جزئیات تولید برق
در نیروگاه متمرکز پرداخت و گفت :از
ابتدای بهرهبرداری از این نیروگاه ،بیش از
 ۱۷میلیون و  ۷۰۰هزار مگاوات برق تولید
شده که از این مقدار ۷ ،میلیون و  ۷۰۰هزار

مگاوات ساعت برق به فازهای پاالیشگاهی
پارس جنوبی و مابقی نیز به شبکه سراسری
اختصاص داده شده است.
وی اظهار کرد :چشمانداز نیروگاه
متمرکز پارس جنوبی ،تامین برق ایمن
و پایدار فازهای پاالیشگاهی پارس یک
(فازهای ،)۲۰-۲۱ ،۱۷-۱۸ ،۱۵-۱۶ ،۹-۱۰
فازهای پاالیشگاهی پارس دو (فازهای ،۱۲
 )۲۲-۲۴ ،۱۹ ،۱۳و نیز پشتیبان برق فازهای
یک تا هشت ،تاسیسات میعانات گازی،
آبگیرها ،مصارف منطقه ویژه انرژی و صنایع
پاییندستی است ،ضمن آنکه به عنوان یک

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:
فناوری اطالعات نقطه عطف حوزههای مختلف صنعت گاز است

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت :مهمترین بخش یک سازمان در صنعت ،فناوری
اطالعات است که به مراکزی با کارایی ،امنیت باال و هزینه پایین برای ادامه حیات سازمان
نیاز دارد.
به گزارش شرکت ملی گاز ،سعید مومنی در هشتمین نشست روسای فناوری اطالعات
شرکتهای گاز استانی افزود :در دو دهه اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین سهم
را در تحول و توسعه جوامع بهویژه در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک ،این فناوری
تحولی شگرف و نقطه عطفی در حوزههای مختلف کاری بهویژه در صنایع است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ،اظهار کرد :تدوین رویهها و مقررات استاندارد در
بخش باالدستی صنعت گاز به منظور همگرایی و همسویی بین واحدهای فاوا و سرانجام
ایجاد یکپارچگی در سطوح فرآیند ،اطالعات ،نرمافزار و زیرساخت ،از جمله اهداف برگزاری
نشست روسای فناوری اطالعات شرکتهای گاز استانی است.
وی تصریح کرد :در کنار پایهگذاری مدیریت دانش و کاربردی کردن آن ،باید
شاخصهای اصلی صنعت گاز برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز را بر اساس
شاخصهای ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه بیان کرد.

منبع مطمئن در تأمین برق شبکه سراسری
در مواقع کمبود انرژی ثمربخش بوده است.
مدیر عملیات تولید شرکت نفت و گاز
پارس برقرسانی ایمن ،پایدار و مستمر به
فازهای پاالیشگاهی مناطق پارس یک و دو
را ماموریت بسیار مهم نیروگاه متمرکز عنوان
کرد و گفت :بر همین اساس و به منظور
افزایش پایداری تولید ،این نیروگاه در قالب
پروژهای با احداث پست و خطوط  ۴۰۰کیلو
ولت ،مهرماه امسال به شبکه سراسری برق
متصل شد.
به گفته عبادی ،با احداث این پست برق،

دریافت انرژی از شبکه سراسری امکانپذیر
شده و ضمن پایداری واحدهای نیروگاه و
تامین انرژی فازهای پاالیشگاهی در شرایط
ایمن و مستمر ،در صورت بروز نارسایی در
تولید توان نیروگاه ،تأمین انرژی الکتریکی
فازهای پاالیشگاهی تا حد بسیار زیادی از
طریق اتصال به شبکه سراسری از دو نقطه
( ۱۳۲و  ۴۰۰کیلوولت) تضمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه شرکت نفت و گاز
پارس با هدف حمایت از محیط زیست،
کاهش آالیندههای زیست محیطی و گازهای
گلخانهای را یکی از اهداف مهم خود میداند
و در این مسیر گامهای موثری برداشته است،
افزود :برای رسیدن به این هدف ،تبدیل
نیروگاه گازی پارس جنوبی به نیروگاه سیکل
ترکیبی در دستور کار مجری طرحهای
نیروگاهی این شرکت قرار دارد.
مدیر عملیات تولید شرکت نفت و
گاز پارس اظهار کرد :در این نوع نیروگاه
با استفاده از بویلرهای بازیافت حرارتی،
از حرارت موجود در گازهای خروجی از
توربینهای گاز برای تولید بخار و سپس
راهاندازی توربوژنراتورهای بخار استفاده و
متعاقب آن برق تولید میشود.
به گفته عبادی ،با این کار افزون بر
کاهش آثار مخرب زیست محیطی ،بازده ۲۵
تا  ۴۰درصدی نیروگاه گازی ،به حدود ۶۰
درصد افزایش خواهد یافت.

احداث خطوط لوله جدید
انتقال نفت در نفت و گاز مسجدسلیمان

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان از احداث  ۲خط جدید لوله انتقال
نفت در این منطقه خبر داد .به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مسجدسلیمان ،قباد ناصری اعالم کرد :این  ۲خط لوله به طول  ۲۱هزار و  ۲۰۰متر با هدف تسهیل
در فرآیند انتقال نفت تولیدی و همچنین صیانت از محیط زیست در  ۲شهرستان مسجدسلیمان و
ایذه اجرا شد .وی با اشاره به این که این پروژهها با تکیه بر اصل اقتصاد مقاومتی و استفاده از توانمندی
کارکنان مدیریت عملیات و اداره تعمیرات خطوط لوله و همکاری بخش خصوصی انجام میشود ،افزود:
با اجرای این  ۲عملیات اصالحی ضمن نوسازی و ایمنبخشی فرآیند انتقال ،با جمعآوری و خروج
خط لوله قدیمی از حریم مسکونی روستاها ۲۲۰ ،هزار مترمربع از زمینهای کشاورزی واقع در حریم
خطوط لوله یادشده آزاد شد .ناصری با تاکید بر این که امکان کشت و کار روستاییان واقع در مسیر
پیشین میسر شد ،گفت :اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت
روستاییان دارد .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان در تشریح ابعاد زیست
محیطی این پروژهها اظهار کرد :با این اقدامها خطر پوسیدگی و نشت نفت و آالیندگی محیط زیست
برطرف شد ،همچنین از سوزاندن مایعات گازی پاالیشگاه تمبی جلوگیری و این فرآورده نفتی به جای
سوزاندن و ایجاد آالیندگی ،فرآورش شده و سبب ارزآوری و تأمین نیازهای اقتصادی کشور میشود.
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نفت مناطق مرکزی موفق به کسب
گواهینامههای مدیریت کیفیت و
زیستمحیطی شد

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور پیاده
سازی سیستمهای مدیریت با استانداردهای مدیریت
کیفیت و زیست محیطی موفق به دریافت چهار گواهینامه
شد.
عبداهلل سهرابی ،رئیس مهندسی سیستمها و
بهرهوری این شرکت با اعالم این مطلب گفت :شرکت
بینالمللی فعال در زمینه صدور گواهینامههای مدیریت
کیفیت با انجام ممیزی در ستاد شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران و منطقه عملیاتی سراجه قم به بررسی
پیادهسازی سیستمهای مدیریت در این شرکت با
استانداردهای مدیریت کیفیت و زیست محیطی پرداخت
و ضمن تایید تطابق الزامات مدیریت سیستم با چهار
استاندارد BS,۲۰۰۴-ISO۱۴۰۰۱,ISO/TS۲۹۰۰۱
۲ ۰ ۰ ۸ -I S O ۹ ۰ ۰ ۱ ,۲ ۰ ۰ ۷ -O H S A S ۱ ۸ ۰ ۰ ۱
گواهینامههای مربوط را به این شرکت اعطا کرد.
وی درباره لزوم دریافت گواهینامههای مدیریت
کیفیت گفت  :اخذ گواهینامههای سیستم مدیریت
یکپارچه با توجه به الزامهای قانونی ابالغی از سوی شرکت
ملی نفت ایران و تاکید مدیریت شرکت بر بهبود مستمر
فعالیتهای شرکت مدنظر قرار دارد.
سهرابی افزود :نتیجه موفقیت در ارزیابیهای به عمل
آمده ،اثبات انطباق با الزامات استانداردهای مرجع بر
اساس مقررات موسسههای اعتباردهنده بینالمللی است و
بهرهوری و بهبود شاخص های کیفی شرکت را در بر دارد.
همچنین ممیزی خارجی در سه سال پیاپی انجام می شود
که ممیزی سال اول صدور گواهینامه است.

بازار نفت همچنان
با مازاد عرضه روبهروست

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد :همه عرضه مازاد نفت از
بازارهای جهانی حذف نشده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو ،الکساندر
نواک ،وزیر انرژی روسیه ،دیروز (جمعه ۲۲ ،دیماه) اعالم
کرد :وزیران چند کشور امضا کننده توافق جهانی کاهش
تولید نفت ،هفته آینده درباره احتمال خروج آرام از این
توافق مذاکره میکنند .وی گفت :رشد کنونی قیمت نفت
کوتاهمدت است و در نشست آینده کمیته وزارتی نظارت
بر توافق جهانی کاهش تولید نفت که قرار است  ۲۱ژانویه
(یکم بهمنماه) در عمان برگزار شود ،درباره این وضع با
نمایندگان دیگر کشورهای عضو این توافق مذاکره میکند.
وزیر انرژی روسیه همچنین درباره مسائل مربوط به خروج
احتمالی از توافق جهانی کاهش تولید نفت ،افزود :گمان
نمیکنم شخصی مانع گفتوگوی ما درباره این مسائل
شود .نواک همچنین با تأکید بر این که عرضه مازاد نفت از
بازارهای جهانی زدوده نشده ،تصریح کرد :باید به بررسی
وضع کنونی ادامه دهیم.

