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اخبار

جزییات طرح صندوق پروژه
شرکت ملی نفت

مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت جزییات طرح
صندوق پروژه شرکت ملی نفت را تشریح کرد.
محمد مصطفوی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح
طرح صندوق پروژه شرکت ملی نفت گفت :در حوزه
باالدست شرکت نفت دو مدل تامین مالی برای چند سال
آینده وجود دارد .یکی قراردادهای جدید نفتی  IPCو
دیگری بسته نگهداشت و افزایش تولید یا به عبارتی دیگر
 EPCFPDاست.
وی افزود :این طرح صندوق پروژه تامین مالی برای
 ۳۶بسته در  ۱۷میدان نفتی است که نیازمند رقمی معادل
 ۶.۵میلیارد دالر است .عمده سرمایهگذاری آن برای ۲۰۰۰
حلقه چاه نفتی است که الزاما حفاری چاه نیست .با این
تامین مالی قرار است برای تعمیر و بازسازی  ۱۲۰۰حلقه
چاه استفاده شود و  ۸۰۰حلقه چاه جدید نیز احداث خواهد
شد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با اشاره به
اجرایی شدن ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری
برنامه ششم توسعه اظهار کرد :بر اساس ماده  ۱۲قانون
برنامه ششم توسعه حداکثر تا  ۵۰درصد درآمد اضافی
ناشی از تولید را میتوان به سرمایهگذار داد و این صندوق
نیز که با سرمایهگذاری داخلی برای افزایش تولید ۱۷
میدان نفتی صورت میگیرد ،میتواند تا  ۵۰درصد سود
را بین سرمایهگذاران تقسیم کند.
مصطفوی درباره میزان تولید از تامین مالی این
صندوق پروژه توضیح داد :میزان تولید بر اساس برآورد ما
 ۳۰۰هزار بشکه در روز است و این افزایش تولید طی یک
دوره چهار ساله است که مجوز آن از شورای اقتصاد گرفته
شده که برای کل پروژه حدود  ۲۰میلیارد دالر درآمد ارزی
خواهد داشت.
وی درباره نهاد واسط مالی این صندوق و ارتباط آن با
بورس و اوراق بهادار گفت :نهاد واسط بانک تجارت است.
در واقع یک صندوق سرمایهگذاری ارکان مختلفی دارد.
بانک تجارت یکی از ارکان این صندوق است .از سوی دیگر
قرار است یونیتهای آن از سوی بورس نیز عرضه شود.
البته این طرح نهایتا تا اواخر خرداد ماه سال جاری اجرایی
میشود زیرا تاکنون همه مجوزها و تاییدیهها گرفته شده
است .از جمله کمیسیون شورای اقتصاد ،سازمان برنامه و
 ...همچنین منتظر تاییدیه نهایی از سوی شورای اقتصاد
هستیم که مشکل خاصی هم در این زمینه وجود ندارد.
مصطفوی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی ریسک
سرمایهگذاری این صندوق پروژه با وجود نوسانات قیمت
نفت پاسخ داد :قراردادی که شرکت نفت با صندوق پروژه
بسته ،سود را هم تضمین کرده است .در واقع این صندوق
پروژههای شرکت نفت را فاینانس میکند و شرکت نفت
نیز متقابال از محل حاصل از این پروژه بازپرداخت ارزی
میکند .سرمایهگذاری در این صندوق ریسک بسیار پایینی
دارد زیرا با احتساب تجمیع  ۲۰میلیارد دالر حاصل از
تولید قطعا شرکت نفت میتواند از بازپرداخت  ۶.۵میلیارد
دالر براید .وی تاکید کرد با وجود عالقهمندی مردم برای
سرمایهگذاری ارزی باید گفت که این صندوق میتواند
منابع ارزی یعنی دالر  ۴۲۰۰تومانی را در قبال بازپرداخت
سود در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد .در واقع کار
جدیدی است که قانون این اختیار را صادر کرده است.

قیمت سبد نفتی اوپک رکورد شکست

قیمت سبد نفتی اوپک دیروز برای نخستین بار در
حدود چهار سال اخیر به باالی  ۷۵دالر برای هر بشکه
رسید.
به گزارش پایگاه اینترنتی دبیرخانه سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) ،قیمت سبد نفتی اوپک دیروز
(سهشنبه ۲۵ ،اردیبهشتماه) به  ۷۵دالر و  ۴۷سنت رسید.
قیمت این شاخص در روز پیش از آن ۷۴ ،دالر و ۲۰
سنت بود .سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در
 ۱۴کشور عضو اوپک است.
دیروز قیمت شاخص نفت خام برنت به  ۷۸دالر و ۴۳
سنت و قیمت شاخص نفت خام دبلیوتیآی آمریکا به ۷۱
دالر و  ۳۱سنت برای هر بشکه رسید.

بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه
۴۰درصد افزایش یافت

ارتفاع ریزشهای جوی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
از اول مهر پارسال تا دو روز گذشته ( 24اردیبهشت)
 370.6میلیمتر بود که این مقدار بارندگی نسبت به دوره
مشابه پارسال 39.8 ،درصد افزایش داشته است.
با اینکه ارتفاع کل ریزشهای جوی در کشور بیش از
 31درصد کاهش داشته است ،حوضه آبریز دریاچه ارومیه
و همچنین حوضه آبریز دریای خزر ،روندی افزایشی را
تجربه کرده است .به طور کلی ،ایران دارای  6حوضه آبریز
اصلی است که این حوضه ها شامل «دریای خزر»« ،خلیج
فارس و دریای عمان»« ،دریاچه ارومیه»« ،فالت مرکزی»،
«مرزی شرق» و «قره قوم» است.
ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا دو روز گذشته
( 24اردیبهشت) در حوضه دریاچه ارومیه نسبت به پارسال
که  265.1میلیمتر بود 39.8 ،درصد افزایش داشته است؛
بارندگی در این حوضه آبریز ،نسبت به متوسط  49سال
گذشته نیز که  300.3میلیمتر بوده 23.4 ،درصد افزایش
داشته است .بارندگی ها در حوضه دریای خزر نیز از اول
مهر تا بیست و چهارم اردیبهشت  325.1میلیمتر گزارش
شده است که نسبت به سال آبی گذشته پنج درصد
افزایش داشته است؛ با این حال ،بارندگی در این حوضه
نسبت به متوسط  49ساله که  337.7میلیمتر بوده3.7 ،
درصد کاهش داشته است .به جز این دو حوضه آبریز اصلی
(دریاچه ارومیه و دریای خزر) ،بارندگی ها امسال در حوضه
های آبریز دیگر روندی کاهشی داشته است .بارندگی ها
در حوضه آبریز «خلیج فارس» و «دریای خزر» نسبت به
پارسال حدود  40درصد کمتر بوده است« ،فالت مرکزی»
کاهشی بیش از  40درصدی را تجربه کرده و بارندگی در
حوضه های آبریز «مرزی شرق» و «قره قوم» نیز به ترتیب
 37و  35درصد کاهش داشته است.
به طور کلی ،ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور از اول
مهر تا دو روز گذشته ( 24اردیبهشت)  154.1میلیمتر بود
که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه
درازمدت  -که  228میلیمتر بود  32.4 -درصد کاهش
داشته است .این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه
سال آبی گذشته که  223.9میلیمتر بود ،نیز  31.2درصد
کاهش داشته است .سال آبی که معیار سنجش میزان
بارش های سالیانه در کشور است ،از ابتدای مهرماه هر سال
آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد.

جیره بندی آب ،آخرین راهکار گذر از تابستان است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت :با
وجود کاهش بارندگی ها ،جیره بندی آب
آخرین راهکار برای گذر از فصل تابستان
است.
«عباس سروش» افزود :وزارت نیرو در
درجه نخست برنامه تامین آب برای همه
مشترکان را در نظر دارد .به گفته وی،
تامین آب در شهرهایی که با تنش آبی
مواجه هستند ،از طریق استفاده از چاه های
کشاورزی و شهرداری ها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد :شرکت های آب و فاضالب
در شهرهایی که آب آنها از منابع زیرزمینی
تامین می شود ،مذاکرات خود را با کشاورزان
و شهرداری ها آغاز کرده اند.
سروش اظهار داشت :تاکنون
قراردادهایی برای اجاره چاه کشاورزان
و شهرداری ها توسط شرکت های آب و
فاضالب منعقد شده است.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود :در
شهرهایی که امکان اجاره چاه و تامین آب
از این طریق وجود ندارد ،درصدد هستیم با

«مدیریت فشار» و «فرهنگ سازی» کمبود
منابع آب را جبران کنیم .ارتفاع کل ریزش
های جوی از اول مهر تا دو روز گذشته (24
اردیبهشت)  154.1میلیمتر بود که این
مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

مشابه درازمدت که  228میلیمتر بود32.4 ،
درصد کاهش داشته است.
این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه
سال آبی گذشته که  223.9میلیمتر بود نیز
 31.2درصد کاهش داشته است .معاون

شرکت آب و فاضالب کشور پیش از این اعالم
کرد که تابستان امسال 334 ،شهر با جمعیت
 34.5میلیون نفر تحت تنش آبی قرار دارند.
شاهین پاکروح افزود :در این میان،
شهرهای اصفهان ،یزد ،کرمان ،بندرعباس،
شیراز و بوشهر از جمله شهرهای بزرگی است
که امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
وی با بیان اینکه در اصفهان قرار است
 70حلقه چاه جدید حفر شود ،ادامه داد :در
تعامل شهرداری با آبفای استان اصفهان،
برنامه ریزی شده است که برای جبران
کمبود آب شرب ،چاه هایی که آب آنها
قابلیت شرب دارد به منابع تامین آب شهر
اصفهان اضافه شود.
معاون شرکت آب و فاضالب کشور با
تاکید بر اینکه «در شهری که با تنش آبی
مواجه است ،فضای سبز معنی ندارد»،
گفت :استفاده از چاه های حفر شده توسط
شهرداری برای تامین آب شرب از اصفهان
آغاز شده و در سایر شهرها نیز با همکاری
شهرداری ها انجام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

نفت به قیمت منطقی و واقعی خود نزدیک شده است

کارگروهیبرایساماندهیتوزیعوعرضهسوختتشکیلمیشود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید تالش
کنیم تولید نفت به حداکثر برسد ،گفت :معتقدم نفت به قیمت منطقی
رسیده است ،همچنین درباره موضو عهایی که توسط آمریکا مطرح میشود
نباید نگران بود.
بهروز نعمتی درباره قیمت اخیر نفت در بازارهای جهانی به خبرنگار شانا
گفت :معتقدم نفت به قیمت واقعی و منطقی رسیده است و پیشبینی میشود
قیمتها با کاهش جدی روبهرو نشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی به خروج آمریکا از برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) و تأثیر آن بر قیمت نفت اشاره کرد و افزود:
آمریکاییها باید پاسخگوی بدعهدی خود نسبت به پیما نهای بینالمللی
باشند و در این زمینه باید به مردم آمریکا و کشورهای دنیا پاسخ بدهند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :رئیس
جمهوری آمریکا سخنان متناقض زیادی مطرح میکند و باید توجه داشت
نیاز بازار جهانی به نفت ایران بیش از آن است که رئیس جمهوری آمریکا
فکر میکند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :پس از بررسی همه
جوانب ،کارگروهی برای ساماندهی توزیع و عرضه سوخت و همچنین گاز طبیعی فشرده
(سیانجی) تشکیل میشود.
اسداهلل قرهخانی در تشریح نشست عصر روز سهشنبه ۲۵ ،اردیبهشتماه کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :در نشست این کمیسیون ،جزئیات طرح الزامهای
اجرایی توزیع و عرضه سوخت و همچنین بررسی شد که کلیات آن در نشستهای
گذشته مصوب شده بود .وی با بیان اینکه طرح ارائه شده از سوی نمایندگان کامل نبود،
افزود :از نمایندگان پیشنهاددهنده طرح ،نماینده جایگاهداران ،نماینده سازمان مدیریت
و برنامهریزی ،مرکز پژوهشهای مجلس ،دیوان محاسبات ،شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی و دیگر دستگاههای ذیربط دعوت شد توضیحهای تکمیلی خود را درباره
این طرح ارائه دهند تا طرح یادشده به صورت کامل به صحن علنی مجلس ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید محورهای دیگری
در طرح الزامهای اجرایی ،توزیع و عرضه سوخت و سیانجی گنجانده شود ،تصریح کرد:
این طرح باید نگرانی جایگاهداران را برطرف کند ،تصدیگری دولت را کاهش دهد و حقوق
شهروندی را تامین کند.

ایران باتوجه به پتانسیل هایی که دارد
می تواند عالوه بر منطقه ،تامین برق اروپا را
عهده دار شود؛ که در این زمینه اقداماتی در
حال انجام است.
با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی
و همچنین منابع و پتانسیل های کشور،
متاسفانه ایران از تجارت برق همانند تجارت
گاز سهم اندکی دارد .سهمی که انتظار می
رود با توجه به تعدد همسایگان ،بیش از
میزان کنونی باشد .از سویی دیگر گسترش
تجارت برق کشور با سایر همسایگان که
غلب آنها کشورهایی در حال توسعه ( در
حال صنعتی شدن) هستند ،می تواند روابط
سیاسی – اقتصادی فی مابین را تقویت کرده
و تحکیم ببخشد .با این وجود و علیرغم
پتانسیل مطلوبی که ایران در تامین خوراک
نیروگاه های گازی و همچنین مهارت و چیره
دستی در ساخت این نوع نیروگاه ها دارد ،
سوال این است که چرا تاکنون ایران سهم
ناچیزی در این بازار داشته است؟ از طرفی
به نظر می رسد با توجه به تاکید وزارت نیرو
بر پایین بودن نرخ برق در سبد هزینه خانوار
و با توجه به اینکه نرخ صادراتی برق قطعا از
نرخ فروش داخلی آن بیشتر است ،پیش بینی
می شود که به موازات تامین نیاز داخلی ،به
صادرات برق نگاه جدی تری شود.
در این ارتباط  ،پیام باقری ،نایب رییس
هیات مدیره سندیکای برق ایران به بیان
اینکه میزان صادرات و واردات برق ایران
متناسب با فصول سال در تغییر است،
گفت :در فصل تابستان که میزان مصرف
داخلی به دلیل گرمای هوا افزایش می یابد،
میزان صادرات ما به حداقل ممکن (سقف
قراردادی) می رسد و حتی در مواردی شاهد

سهم اندک ایران درتجارت برق

واردات برق هستیم که این روال در فصل
زمستان برعکس می شود.
وی به طور متوسط بیشترین میزان
صادرات برق کشور را  ۱۴۰۰تا ۱۵۰۰
مگاوات اعالم کرد و ادامه داد :این میزان،
متناسب با فصول مختلف سال متفاوت است.
اما میزان واردات ما نیز حداکثر حدود ۷۰۰
مگاوات بوده است .این در حالی است که که
طبق توافقات اخیر بین ایران و جمهوری
آذربایجان ،قرار است ایران حدود  ۱۷۰تا
 ۱۸۰مگاوات برق از این کشور وارد کند
که در مجموع میزان واردات ما را به حدود
 ۱۷۰۰مگاوات در بهترین حالت می رساند.
واردات برق ارزان از ترکمنستان
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات
انرژی با تاکید بر اینکه میزان صادرات ما
هرچند با اختالف کم ،اما از واردات ما بیشتر
است ،افزود :ایران تقریبا با هر کشوری که
با آن مرز زمینی داشته ،ارتباط الکتریکی
دارد .این در حالی است که ایران به عراق،
پاکستان ،افغانستان و ترکیه صادرات
برق داشته و از ترکمنستان و به زودی از
جمهوری آذربایجان برق وارد می کند.
طبق گفته این کارشناس حوزه انرژی،
بیشترین میزان صادرات برق ایران به عراق
 ۱۰۰۰ ،تا  ۱۲۰۰مگاوات است .این در
حالی است که میزان صادرات برق به سایر
کشورهای مذکور اندک و در حدود ۱۰۰
مگاوات یا کمی بیشتر است .البته مدتی است
ترکیه میزان خرید برق خود از ایران را به
دلیل تغییر در رویکرد خود در حوزه انرژی
کاهش داده و بیشتر حجم سرمایه گذاری
ها را دربخش انرژی های تجدیدپذیر متمرکز
کرده است .از سویی دیگر علت واردات برق

از ترکمنستان نیز هزینه پایین تولید برق در
این کشور به دلیل ارزان بودن خوراک گازی
است.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق
ایران با بیان اینکه ایران با وجود پتانسیل
های باال سهم ناچیزی در تجارت برق دارد،
تصریح کرد :با توجه به پتانسیل های کشور
در تولید و صادرات برق ،ایران می تواند
تبدیل به هاب برقی منطقه شود .بویژه آنکه
تقریبا تمام کشورهای اطراف ایران کشورهای
در حال توسعه هستند که برای رونق صنعت
خود نیاز زیادی به برق دارند .اما باید توجه
داشت که فرصت ایران برای تبدیل شدن به
هاب انرژی منطقه اندک است چرا که هر
یک از این کشور ها برای تامین نیاز خود به
سرعت در حال خلق منابع جدید هستند .به
طور مثال پاکستان که نیاز باالیی به برق دارد
از طریق پروژه کاسا  ۱۰۰۰از کشورهایی مثل
قرقیزستان و تاجیکستان از مسیرافغانستان
برق را دریافت می کند.
سایه دولت بر تجارت برق؛
خیز سعودی ها
وی اظهار کرد :درحال حاضر سهم
اندکی در تجارت برق داریم به نحوی که
اکنون حدود  ۸۰هزار مگاوات ظرفیت نصب
شده نیروگاهی داریم این در حالی است که
در زمستان رقمی بیش از  ۲۰هزار مگاوات
مازاد مصرف داریم که قابل صادرات است.
در صورت حضور بخش خصوصی در حوزه
صادرات ،با سرمایه گذاری های جدید می
توانیم تجارت برق را توسعه دهیم و شاهد
رونق و توسعه بیشتری دراین زمینه داشتیم
اما متاسفانه این کار در ایران ،طی سالهای
طوالنی در دست بخش دولتی است.

باقری با بیان اینکه گفتگوهایی با
جمهوری آذربایجان و گرجستان برای اتصال
به شبکه برقی آنها و سپس امکان حضور در
بازار های اروپا درحال انجام است ،گفت :اگر
ایران در منطقه تبدیل به هاب انرژی شود
قدرت چانه زنی آن در حوزه های مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و  ...باال می رود.
این مهم در صورت حضور پررنگ بخش
خصوصی در این حوزه امکان پذیر است.
نایب رییس سندیکای صنعت برق با
بیان اینکه ایران ساالنه با رشد مصرف ۷
درصدی تقاضای برق مواجه است ،بیان
داشت :با توجه به رشد مصرف برق باید
حداقل ساالنه  ۵هزار مگاوات به ظرفیت
تولید برق کشور اضافه کنیم .از طرفی سال
قبل پیک مصرف  ۵۴۵۰۰مگاوات بود در
صورتی که در زمستان سال گذشته  ۳۲هزار
مگاوات مصرف را تجربه کردیم .بنابراین در
زمستان با  ۲۰هزارمگاوات ظرفیت مازاد
مواجه هستیم که بدون سرمایه گذاری جدید
می توانیم آن را صادر کنیم .البته بخشی
ازاین برق به اورهال نیروگاه ها باز می گردد.
به گفته باقری ،سعودی ها در تالش
هستند تا به بازیگر مهمی در تجارت برقی
منطقه تبدیل شوند.

چرایی ممنوعیت سرمایهگذاری در احداث و توسعه انبارهای نفت

وزیر نفت طی ابالغیهای به شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ،از «آمادگی سرمایهگذاران بخش
خصوصی برای ساخت ،نگهداری و بهرهبرداری از مخازن و
انبارهای ذخیره فرآوردههای نفتی» یاد کرده و سرمایهگذاری
آن شرکت را در ساخت مخازن ذخیره فرآورده ممنوع کرده
است.
وزیر نفت در عین حال تصریح کرده که این ابالغیه به
منظور فراهم کردن فضای سرمایهگذاری و کسبوکار برای
بخش خصوصی و کاهش سرمایهگذاری و تصدی دولت در
این کار صادر شده است.
با این اوصاف بخش پاییندستی صنعت نفت در عمل
در زنجیره تصدی ساخت ،نگهداری و بهرهبرداری از مخازن
جدید فرآوردههای نفتی نقشی نخواهد داشت و در صورت
نیاز ،با تشویق بخش خصوصی ،خدمات مورد نیاز خود را با
امضای قرارداد دریافت خواهد کرد.
پیرامون فلسفه این تصمیم ،ذکر چند نکته الزم است:
نکته نخست اینکه نظام توزیع فرآورده در سالهای
اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته که یکی از آنها افزایش
ظرفیت ذخیرهسازی فرآورده است .هماکنون با احتساب

انبارهای گاز مایع ،راهبری تعداد  ۹۴انبار در اختیار بخش
پاییندستی صنعت نفت است.
به لحاظ اهمیت مقوله سوخت ،همواره نیاز است که
احجامی از همه فرآوردههای حامل انرژی در کشور ذخیره
شوند ،بنابراین موضوع افزایش ذخیرهسازی همواره در دستور
کار بخش پاییندستی وزارت نفت قرار داشته است.
اکنون با توجه به پایداری میزان ذخیرهسازی فرآورده
در کشور و همچنین وجود سیستمهای کنترلی (نظیر سامانه
هوشمند سوخت یا طرح تخصیص هوشمند گازوئیل بر
اساس پیمایش) بهنظر میرسد توسعه ظرفیتسازی انبارش
فرآورده ،باید از دستور کار خارج شود.
توسعه انبارها یا ساخت انبارهای جدید ،افزون بر
هزینههای بسیار سنگینی که بر دوش بودجه عمومی
کشور باقی میگذارد ،عمال یک سری هزینههای جانبی
دیگری را نظیر هزینههای ایمنی و آتشنشانی و بازرسی
و زیستمحیطی و نیروی انسانی تحمیل میکند که طبعا
از نظر عملیاتی تاثیر چندانی بر بهبود عملکرد نظام توزیع
سوخت ندارد.
اما حوزه دیگری که بهنظر میرسد در ارتباط با ابالغیه
اخیر وزیر نفت باشد ،همانا بخش برندینگ و شیوههای نوین
جایگاهداری و توزیع فرآورده است .این ابالغیه را میتوان
بهعنوان یک مکمل در کنار اجرای طرح پیشرو و نوین
برندینگسازی در توزیع فرآوردههای نفتی مطمح نظر قرار
داد.
طرح ایجاد شرکتهای زنجیرهای توزیع سوخت با هدف
«کیفیسازی خدمات» مرتبط با توزیع فرآوردههای نفتی
آغاز شده و براساس آن قرار است شرکتهای صاحبنشان
(برندها) ،مجموعهای از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی
و سیانجی را زیر پوشش خدمات خود قرار داده و از طریق

احداث و خرید جایگاههای جدید ،خدمات مورد نظر خود
را در جایگاههای موجود ارائه کنند و در ازای عملیاتی که
از دوش دولت برمیدارند هزینههای حملونقل فرآوردههای
نفتی و حقالزحمه توزیع آن را از دولت مطالبه کنند.
اجرای این طرح در سه فاز پیشبینی شده است:
در فاز نخست (کوتاهمدت)؛ شرکتهای زنجیرهای توزیع
سوخت وظیفه خرید و حمل سوخت را تنها از محل انبارهای
اصلی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و توزیع بهموقع
آن در جایگاههای زیر پوشش عهدهدار هستند .این شرکتها
تنها میتوانند فرآوردههای نفتی را از دولت بخرند و اختیاری
در تامین فرآوردههای نفتی از دیگر منابع ندارند.
در فاز دوم (میانمدت) این برندها در بازه زمانی
میانمدت گزینه بهرهگیری از ظرفیتهای استفاده نشده
موجود را از طریق اجاره یا خرید این مخازن خواهند داشت
و به این ترتیب این شرکتها امکان اعمال مدیریت بر بخش
گستردهتری از زنجیره تامین سوخت را پیدا میکنند.
و باالخره در فاز سوم (بلندمدت) شرکتهای
صاحبصالحیت میتوانند ضمن مشارکت با پاالیشگاهها،
ساخت پاالیشگاههای جدید را در دستور کار قرار داده یا از
طریق واردات نسبت به تامین سوخت مورد نیاز جایگاههای
زنجیرهای خود اقدام کنند و به صورت کامل عهدهدار زنجیره
تامین و توزیع فرآوردههای نفتی در کشور باشند.
بنابر نظر مسئوالن وزارت نفت ،این طرح در صورت
اجرای کامل ،به ایجاد فضای رقابتی در حوزه خدمات توزیع
فرآوردههای نفتی و متعاقب آن بهبود کیفیت خدمترسانی
منجر میشود ،بنابراین ممنوعیت مداخله در توسعه و
احداث انبارهای نفت از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش
را میتوان گامی همسو با تحقق برندینگ و تقویت حضور
بخش خصوصی در صنعت نفت محسوب کرد.
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اخبار

الیههای نفتی به ایرانیها نخواهد رسید؟

تولید آزمایشی از الیههای نفتی پارس جنوبی که
به دلیل مشترک بودن با قطر اهمیت ویژه ای برای ایران
داشت اواخر اسفند سال  ۱۳۹۵آغاز شده و طرح آن با
ظرفیت تولید  ۳۵هزار بشکه نفت در روز به بهرهبرداری
رسید.امضای قرارداد توسعه این میدان تا یک قدمی شرکت
دانمارکی مرسک رفت ،اما به نتیجه نرسید و درحالی که
برخی شرکتهای  E&Pایرانی اعالم کردهاند توان توسعه
آن را دارند ،به نظر می رسد وزارت نفت بنا بر دالیلی
تمایلی به واگذاری طرح توسعه این میدان به شرکتهای
ایرانی ندارد.
قرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توسعه الیه های
نفتی در سال  ۱۳۸۳با شرکت پتروایران امضا شد .این
طرح به عنوان یکی از طرحهای زیرمجموعه شرکت نفت
و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندی اولیه قرار بود در طول
 ١٩ماه به بهره برداری برسد که به دالیل متعدد ،زمان
اجرای پروژه به تعویق افتاد .پس از جدا شدن طرح از
شرکت نفت و گاز پارس ،سازمان مستقل این طرح با نام
اختصاری  SPOLاز ابتدای سال  ۱۳۹۳با معرفی مجری،
زیر نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت خود را
شروع کرد .درحالی که تولید قطر طی چند سال اخیر
بالغ بر  ٣٠٠هزار بشکه در روز بوده است ایران هنوز در
مرحلهی پایلوت قرار دارد ،هرچند قفل تولید از الیههای
نفتی پارس جنوبی شکسته شد و چشم انداز بسیار مثبتی
از بهره برداری تا سقف  ١٥٠هزار بشکه از الیه در حال
تولید (داریان باالیی) به دست آمده است.
در این بین شرکت مرسک که تقریبا تنها شرکتی بود
که خواهان توسعه الیه های نفتی بود از همان زمان که
قراردادهای  IPCاز سوی وزارت نفت معرفی شد عالقه
خود را به توسعه الیه های نفتی آغاز کرد و مذاکرات بین
طرفین آغاز شد و تا جایی پیش رفت که حتی محمد
مشکین فام ،مدیرعامل نفت و گاز پارس در نشست خبری
خود که در پاییز سال گذشته برگزار شد از احتمال امضای
دومین قرارداد  IPCبا مرسک تا دو ماه دیگر خبر داد.
البته این خبر با خرید بخش نفتی مرسک توسط
توتال هرگز محقق نشد و بیژن زنگنه ،وزیر نفت صراحتا
اعالم کردتوسعه الیه های نفتی به توتال داده نمی شود.از
سوی دیگر مشکین فام در آخرین نشست خبری خود اعالم
کرد ایران برای مرسک جایگزین دارد.
با این شرایط درحالی که هنوز مذاکره جدی با هیچ
شرکتی برای توسعه الیه های نفتی آغاز نشده و خبری
مبنی بر اعالم تمایل شرکتی برای توسعه الیه های نفتی به
گوش نرسیده است برخی شرکت های  E&Pایرانی برای
طرح توسعه این میدان ابراز تمایل کرده اند.
در این راستا،احمد قلعه بانی ،مدیرعامل شرکت
گلوبال پتروتک کیش با بیان اینکه در یک سال اخیر
شرکت ملی نفت تمایل زیادی برای واگذاری توسعه
الیههای نفتی پارس جنوبی به شرکت مرسک را داشته
است،اظهار کرد :به همین دلیل مذاکرات شرکت گلوبال
برای جلب همکاری در این میدان نفتی مدتی متوقف ماند.
مجددا صحبتهایی را آغاز کردهایم و امیدواریم شرکت
ملی نفت با توجه به اهمیت بهره برداری از خدمات داخلی
توسعه الیههای نفتی را به شرکت گلوبال کیش واگذار کند.
وی ادامه داد :شرکت گلوبال کیش برای توسعه
الیههای نفتی تجهیزات مناسبی در اختیار دارد که در
کشور کم نظیر هستند .این شرکت می تواند با استفاده از
شیوه های مناسب الیههای نفتی را به بهره برداری برسانند.
مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش به این سوال
که آیا شرکتهای ایرانی توانایی توسعه الیههای نفتی را
دارند،پاسخ داد:بله .اگر شرکت ملی نفت بخواهد برای
توسعه الیههای نفتی به شرکتهای داخلی اکتفا کند
امکان پذیر است و می توانیم این کار را انجام دهیم .البته
در این راستا با متخصصان خارجی نیز رایزنیهایی را داشته
ایم اما اگر امکان جلب مشارکت شرکتهای خارجی نیز
نباشد ،این شرکت به تنهایی توانایی توسعه الیه های نفتی
را دارد .بنابراین می توان با اعتماد و اتکاء به تخصص و
تجربه شرکتهای ایرانی هرچه زودتر شاهد فعالیت بخشهای
مختلف از جمله حفاری چاههای توصیفی منطقه  Bو C
بود و سپس با کسب اطالعات از کلیه قسمتهای این میدان
مشترک ،توسعه جامع آن را در بخش ایرانی آن شاهد
باشیم .این درحالی است که غالم رضا منوچهری،معاون
مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه
در آخرین نشست خبری خود درمورد مذاکره با شرکت
های ایرانی درمورد توسعه الیه های نفتی گفت :توسعه
الیههای نفتی پارس جنوبی بسیار پیچیده است .ما به
دنبال پیمانکار ذیصالح هستیم که بتواند تعهد تولید کند.
شرکتهای ایرانی عالقهمند هستند پول بگیرند و چاه بزنند
ما به دنبال تولید تجمعی هستیم.
رویترز مدعی شد ؛

رایزنی ایران با چینیها درباره خرید نفت

رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد یک مقام
بلندپایه شرکت ملی نفت ایران هفته جاری با خریداران
چینی دیدار کرده تا از آنها بخواهد وارداتشان را پس از
بازگشت تحریمهای آمریکا حفظ کنند.
به گزارش ایسنا ،این منابع به رویترز گفتند :سعید
خوشرو ،مدیر امور بینالمللی شرکت ملی نفت ایران روز
دوشنبه در پکن دیدارهای جداگانهای با مدیران واحد
بازرگانی شرکت نفتی سینوپک و شرکت بازرگانی نفت
دولتی «ژوهای ژنرانگ» برای مذاکره درباره تامین نفت
و دریافت تضمین از خریداران چینی برای ادامه وارداتشان
داشت .یک فرد آگاه از این دیدارها گفت :در جریان این
دیدارها آقای خوشرو این پیام آقای ظریف را رساند که
ایران امیدوار است چین سطح واردات خود را حفظ کند.
چین که بزرگترین خریدار نفت جهان است ،طبق آمار
گمرکی رسمی این کشور در سه ماهه نخست سال میالدی
حدود  ۶۵۵هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد که
معادل بیش از یک چهارم از کل صادرات ایران است.
مدیران چینی قول محکمی ندادند ،اما اعالم کردند به
عنوان شرکتهای نفتی دولتی مطابق با تمایالت پکن اقدام
خواهند کرد .این دیدار دومین سفر رییس بازاریابی شرکت
ملی نفت ایران به پکن در سال جاری است .وی یک ماه
پیش نیز با مشتریان چینی دیدار کرده بود .یک منبع دیگر
مطلع از این مذاکرات گفت :شرکتهای چینی امیدوار بودند
بتوانند به خریدشان ادامه دهند و این شرکتها همچنان
تاثیر احتمالی تحریمهای جدید را ارزیابی میکنند .منابع
آگاه از این موضوع مایل نبودند به دلیل محرمانه بودن
این اطالعات نامشان فاش شود .خریداران در آسیا شامل
چین و اروپا اعالم کرده اند در طول مهلت شش ماههای
که آمریکا برای بازگرداندن تحریمها داده است ،به دنبال
معافیت از این تحریمها خواهند بود.

