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نفت و انرژی

انرژی

افتتاح  4طرح بزرگ منابع آب و خاک

سه شنبه  31اردیبهشت  - 1398شماره 502

با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو امروز چهار طرح بزرگ توسعه منابع آب و خاک در استان آذربایجانغربی افتتاح میشود.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل
از باشگاه خبرنگاران ،با عزم جدی دولت از سال  ۱۳۹۳اجرای طرحهای توسعه منابع آب و خاک در  ۱۲استان مرزی کشور در قالب  ۶۱طرح و  ۱۲۰پروژه با
هزینهکردی بالغ بر  ۲۷۰هزار میلیارد ریال ،سرعت یافت که درحال حاضر تعداد زیادی از این طرحها در استانهای مرزی کشور آماده بهرهبرداری هستند
و در این مرحله طرح های توسعه منابع آب و خاک اســتان آذربایجانغربی با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح میشود.طرح توسعه بهرهبرداری از
رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی (کرم آباد) ،طرح سد سیلوه و شبکههای آبیاری و زهکشی و همچنین طرح سد و نیروگاه سردشت و طرح غازان
از جمله پروژههای است که توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

گزارش

درپی تغییرات اساسی در روند معامالت بورس انرژی؛

بله به بورس انرژی

نقش گاز در بازی تحریمهای نفتی

طبق پیش بینی مسئوالن ،خریداران نفتی در بورس افزایش می یابند

در حال حاضر ایران در بــازار جهانی گاز
 ۱.۵درصد نقش ایفــا کرده که با توجه به
ذخایر عظیم گازی و موقعیت راهبردی،
پیشبینی میشود که بتواند در این بازار بزرگ سهم
خود را به  ۱۰درصد برساند موضوعی که بسیاری از
کارشناسان نسبت به آن اتفاق نظر دارند و معتقدند
که در شــریط تحریمهای نفتی میتوان نسبت به
آینده گاز امیدوار بود .صادرات روزانه  ۲۰۰میلیون
مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه هدفگذاری
شــده که البته اولویت بــازار صادراتــی گاز ایران،
کشورهای همسایه است .صادرات گاز ایران تاکنون
به کشــورهای ترکیه ،عراق ،ارمنستان ،آذربایجان
و نخجوان انجام شــده که قرارداد با این کشــورها
گاهی در قالب قراردادهای درازمدت ،گاهی در قالب
قراردادهای کوتاهمدت سوآپ و بعضاً در قالب تهاتر
برق و گاز امضا شده است .پس از قطع صادرات گاز
ایران به روسیه ،ترکیه به عنوان بزرگترین مشتری
گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد .قرارداد  ۲۵ساله
صادرات گاز ایران و ترکیه ،در سال  ۱۳۷۴امضا و از
سال  ۱۳۸۱صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.
قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنســتان نیز با هدف
تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن ،ارمنستان
در ازای هر مترمکعب گاز ۳ ،کیلووات ساعت برق به
ایران تحویل میدهد .عراق نیز گاز را برای دو مقصد
بغداد و بصره دریافت میکند .آذربایجان و نخجوان
نیز از دیگر مشــتریان گاز ایران هستند .پنج کشور
دنیا در حالی میزبان گاز ایران هستند که هدف ایران
این است که ســهم خود را از بازار جهانی گاز به ۱۰
درصد برساند ،بنابراین انتظار میرود حجم صادرات
و همچنین تعداد مشــتریان خود را افزایش دهد.
ترکیه و عراق جزو مشتریان گازی ایران هستند که
صادرات گاز از ایران به این دو کشور ادامه دارد .در این
راستا طبق دو قرارداد صادرات گاز به عراق با ظرفیت
روزانــه آن  ۶۰میلیون مترمکعب انجام میشــود.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که حجم قرارداد گاز
با ارمنستان و جمهوری آذربایجان محدود است اما
قرارداد گازی پاکستان همچنان مسکوت مانده است.
در واقع پاکستان قرارداد گاز با ایران را اجرا نکرده و
تخلف کرده اســت ،این موضوع به نخستوزیر این
کشور هم بازتاب داده شده و طرف پاکستانی اعالم
کرده است تحت فشار سیاســی آمریکا ،عربستان
و امارات هســتیم .قرارداد صادرات گاز به عمان از
دیگر پروندههای گازی مسکوت است که توافقنامه
آن جدی اســت و باید لولهگذاری در عمق ۱۰۰۰
متری دریا از سوی دو شرکت در دنیا انجام شود که
شــرکتها به دلیل تحریم درباره آن اقدامی انجام
نمیدهند .در این باره بهروزی فر  -کارشناس حوزه
انرژی  -در خصوص وضعیت آینده صنعت گاز گفت:
جایگزینی گاز در شرایط تحریم نفتی در کوتاه مدت
امکان پذیر نیست چراکه قبل از تحریم روزی ۲.۵
میلیون بشــکه نفت صادرات داشتیم که این حجم
صادرات گاز و ایجاد درآمد در کوتاه مدت و حتی میان
مدت امکان پذیر نیست .وی با بیان اینکه این حجم
عظیم گاز باید به بازارهای بزرگ دنیا همچون هند،
اروپا و چین برود که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست،
اظهار کرد :برنامههایی برای افزایش حجم صادرات
گاز به عراق و ترکیه وجود دارد که این مســاله نیز
میتواند بخشی از خسارت ناشی از تحریمها را جبران
کند البته این در شرایطی است که این کشورها تمایل
به افزایش واردات داشته باشند .به گفته وی برای بلند
مدت نیز اگر تحریم وجود داشته باشد نمیتوان گاز را
جایگزین نفت کرد چرا که بازارهای نزدیک به ایران؛
اروپا ،چین و هند است که اگر صادرات از طریق خط
لوله و ال ان جی منتقل شود مشکالت خاص خود
را دارد .وی با تاکید به این مســاله که اگر در کوتاه
مدت بخواهیم گاز را جایگزین نفت کنیم و تحریمها
وجود داشته باشد تقریباً غیر ممکن است ،تصریح
کرد :در آسیای جنوب شرقی چین و هند بازارهای
رو به گسترشی هســتند که پیشبینی میشود تا
سال  ۲۰۴۰نیاز زیادی به واردات گاز دارند تا جایی
که روسیه با صراحت اعالم میکند قصد دارد با خط
لوله بخشی از صادرات چین را تأمین کند یعنی بازار
بسیار بزرگی در شرق ایران وجود دارد که میتواند
مورد توجه قرار گیرد.

گروه انرژی -برای دهمین بار نفت
خام ســبک در بورس انرژی عرضه
میشود که باتوجه به تغییر شیوهنامه
عرضه این محصول که نحوه قیمتگذاری را
تغییر داده و تخفیف مشتری شفاف و همچنین
قابلیت معامالت پایاپای برقرار شــده است،
ریســک خریدار کمتر میشود؛ لذا مسئوالن
پیشبینی میکنند خریدار نفت بورسی بیشتر
شود.
در سالهای گذشته بارها تالش شد که نفت
خام در بورس عرضه شــود اما علیرغم اینکه
این موضوع چندین بار مطرح شد ،تا مدتها
به نتیجه نرسیداما پس از اینکه آمریکا به طور
یک جانبه از برجام خارج شــد و شرکت ملی
نفت که تنها عرضه کننده نفت ایران است را
تحریم کرد ،مسئوالن به فکر افتادند که برای
فروش این محصول ،عرضهکنندگانی غیر از
شــرکت ملی نفت ایران وجود داشته باشند
تا بتوان با تعدد تعداد عرضهکننده از شــدت
تحریمها بکاهند.
باالخره آبان سال گذشته تصمیم گرفته شد
که نفت خام در بورس انرژی عرضه شــود و
بتوان این محصول را در بازاری متشــکل به
فروش رساند.
از آن تاریخ تا به امروز  ۹بار نفت خام سبک ،یک
بار نفت خام سنگین و پنج بار میعانات گازی
که محصوالت شرکت ملی نفت ایران هستند
در رینگ بینالملل بورس انرژی عرضه شده اما
بیشتر این عرضهها با ناکامی مواجه شده است.
جدا از موضوع تحریمها ،خریداران بالقوه نفت
ایران باید از تداوم عرضه این محصول در بازاری

شفاف اطمینان حاصل کنند تا بتوانند برای
خود برنامهای مشخص تدوین کرده و بر اساس
آن به معامالت در بورس انرژی بپردازند.
موضوع دیگر اینکه محصــوالت زیادی طی
سالهای گذشته در بورس انرژی و کاال عرضه
شدند اما با اینکه موضوع تحریمها مطرح نبود
مدتی طول کشید تا محصوالت بین فعاالن
بازار ســرمایه جا باز کند .در نتیجه بسیاری
معتقدند باید فارغ از اینکه نفت در بورس به
فروش میرود یا خیر ،باید ســعی کرد بستر
عرضه منظم را در بورس بیش از گذشته فراهم
کرد .در این راستا فردا ( ۳۱اردیبهشت) برای
دهمین بار نفت خام ســبک ایران در بورس
عرضه میشود.

آیا حضور روسیه در عراق
افزایش مییابد؟
روســیه با حضــور در
عــراق مــی خواهد با
یک تیر دو نشــان بزند .از یک
طرف می خواهد تاثیر آمریکا را
محدود کند و برای این منظور
با این کشور رقابت می کند و
از طرف دیگر می خواهد نفوذ
بیشتری در خاورمیانه به دست
آورد که هدف والدیمیر پوتین
است .یوری بوریسوف ،معاون نخست وزیر روســیه طی دیدارش با عادل عبدالمهدی ،
نخست وزیر عراق در  26آوریل گفت که تعداد شرکتهای روسی در عراق رو به افزایش
است.
احسان الشمری ،سرپرست مرکز مطالعات سیاسی عراق گفت «:روسیه در حال رقابت
با شرکت های چند ملیتی در مرکز و جنوب عراق است ،مخصوصاً در زمینه انرژی».
وی اضافه کرد «:روسیه همچنین میخواهد با شــرکتهای آمریکایی حاضر در عراق
رقابت کند و سرمایه گذاران روسی بسیاری در چند ماه اخیر وارد عراق شده اند».
« مسکو قصد دارد به منظور جذب بغداد به سمت محور سیاســی خود با پکن و ایران،
ورودی قدرتمندانه به این کشور داشته باشد».
روسیه در  25آوریل یک دفتر اقتصادی در سفارت خود در بغداد باز کرد که نشان میدهد
قصد دارد حضور اقتصادی خود را در عراق تقویت کند .این کشور همچنین میخواهد
بخشی از بازار عراق را طی قراردادهایی که با دولت این کشور می بندد به دست آورد.
لوک اویل به دنبال افزایش سرمایه گذاری خود در عراق از  8میلیارد دالر به  45میلیارد
دالر است که باز هم نشان دهنده رشد فعالیت اقتصادی روسیه در عراق است.
به دنبال سخت تر شدن تحریمها ،شرکتهای روسی نقش مهمی در بازار نفت بازی می
کنند .نفت عراق تبدیل به مهمترین نفت در منطقه شده است و شرکتهای روسی در
این نفت سرمایه گذاری می کنند.
عراق هم در مقابل روسیه را فرصتی برای ایجاد رابطه با یک کشور بزرگ می داند .عقد
قرارداد با روسیه راحت تر از آمریکا و کشورهای غربی است ولی این کار باعث رودررویی
عراق با آمریکا میشود .آمریکا احتماالً جلوی همکاری عراق با روسیه را نمیگیرد ولی
می تواند موانعی بر سر راه این همکاری قرار دهد.
مقامات روسیه طی چند ماه گذشته دیدار های خود را از عراق افزایش دادهاند مخصوصاً
فرستاده مخصوص والدیمیر پوتین در خاورمیانه و آفریقای شمالی که از زمان به قدرت
رسیدن عبدالمهدی در اکتبر  ،2018سه بار از عراق دیدن کرده است.
این دیدار ها سواالتی به وجود می آورد که آیا روسیه در حال رقابت با آمریکا در عراق و
به دست آوردن نفوذ سیاسی است که به او در افزایش نقشش در منطقه کمک می کند؟
عادل بدوی ،پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه بغداد گفت برخی شرکای عراق مخصوصاً
آنهایی که به ایران نزدیکند ،تمایل دارند عراق به روســیه نزدیک شود و از آمریکا دور
بماند.این کار از طریق معامله های تسلیحاتی با روسیه و یا تبدیل روسیه به یک شریک
مهم سیاسی در عراق امکان پذیر است.
در  25آوریــل ،عراق و روســیه  16قرارداد تجــاری  ،انرژی  ،اقتصــادی  ،مخابراتی ،
تکنولوژیکی  ،حمل و نقل  ،کشاورزی ،ســاخت و ساز ،گردشگری و فرهنگی با هم امضا
کردند.

در این راستا امیر حسین تبیانیان  -نماینده
شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی  -در
گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به اینکه چرا عرضه
محصوالت شرکت ملی نفت ایران مخصوصاً
نفت خام در بورس متوقف شده است؟ گفت:
عرضه نشــدن محصوالت در بورس به دلیل
تغییر شیوهنامه جدید بود .این شیوه نامه به
تازگی توسط وزیر نفت ابالغ شده است و در
حال حاضر اطالعیهها به توجه به شیوه نامه
جدید تغییر کرده است.
وی در پاسخ به اینکه تفاوت شیوهنامه قبلی
و فعلی چیســت؟ اظهــار کــرد :کلیت این
شیوهنامهها یکسان است ،شیوه قیمتگذاری
تغییر کرده و به نوعی شــفاف شده است .در

این روش قیمتگذاری ،تخفیفی که مشتری
میگیرد شفاف و ریسک خریدار کمتر میشود.
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی
بیان کرد :با توجه به شیوهنامه جدید ،قراردادها
و معامالت در بورس شبیه به معامالت خارج
از بورس شده است .سابقا نیز معامالت داخل
و خارج بورس با هم تفاوت آنچنانی نداشتند
و تفاوت عمده در نحوه کشــف قیمت است،
چراکه طبیعتاً در بورس کشــف قیمت روی
تابلو صورت میگیرد.
وی درباره دیگر تغییرات اطالعیه عرضه گفت:
برای حمل زمینی حداقــل مقدار بارگیری تا
 ۱۰۰۰بشکه اعالم شــد تا برای محمولههای
کوچک حمل زمینی این موضوع تســهیل
شود .همکاریهای جدیدی با بورس صورت
گرفته از جمله اینکه شــرکت سپردهگذاری
مرکزی حسابهای ارزی به ما معرفی کرده تا
خریدارانی که میخواهند تسویه حساب ارزی
انجام دهند از معامالت پایاپای استفاده کنند
و برای تسویه حسابها به حسابهای خارج از
پایاپای نیازی نباشد.
نماینده شرکت نفت در بورس انرژی در پاسخ به
اینکه امیدوار هستید که با اطالعیه و شیوهنامه
جدید نفت خام در بورس به فروش رود؟ گفت:
قطعاً .نفت خام در سال گذشته به شیوه قبلی
فروش رفته اســت .با توجه به اینکه ریســک
خریــداران در نحوه قیمتگذاری به شــدت
کاهش یافت ،احتمال خرید باال رفته است.
وی افزود :عــاوه بر اینها ،شــیوه درصدی
تخفیف تبدیل شده به یک تخفیف مشخص و
تخفیف ،دیگر درصدی نیست.

آغاز فعالیتهای مصرف بهینه برق
برای پیک تابستان
معاون وزیر نیرو در امور
بــرق و انــرژی گفت با
اقدامهــای مدیریت مصرف در
سال گذشته  ۱.۵برابر درآمد برق
کشور صرفهجویی شده است.
همایون حائری در سفر به استان
خوزستان و نشســت با مدیران
صنعت برق و استاندار در کمیته
کنترل و کاهش پیک بار تابستان
 ۹۸استان گفت :هماهنگیهای سال گذشته در خوزستان باعث شد تا نگاه جدیدی در صنعت
برق ایجاد شود که ما میتوانیم از طریق تعامل با مسئوالن استانی ،مدیریت مصرف ارزشمندی را
داشته باشیم .معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد :تابستان سال گذشته با اقدامهای
صورتگرفته در پیک بار بیش از  ۲۲۰۰مگاوات در کشور صرفهجویی شد ،آن هم در شرایطی
که با کمبود تولید نیروگاههای برقآبی در کشور مواجه بودیم.
حائری با بیان این که خوزستان به تنهایی ۵۰۰مگاوات صرفهجویی داشت و اگر بتوانیم این۵۰۰
مگاوات را برای سال  ۱۳۹۸هم ادامه دهیم ۱۰۰۰ ،مگاوات صرفهجویی خواهد شد ،افزود :اگر
این  ۱۰۰۰مگاوات در بخش مصرف را به بخش تولید منتقل کنیم و تلفات شبکه انتقال و توزیع
و مصرف داخلی نیروگاهها را نیز در نظر بگیریم ،باید  ۱۵۰۰مگاوات نیروگاه نصب میکردیم تا
هزار مگاوات صرفهجویی شده را برای ما تولید میکرد.
طبق اعالم وزارت نیرو ،وی ادامه داد :این  ۱۵۰۰مگاوات در خوزســتان برابر است با  ۱۵هزار
میلیارد تومان در شــرایط فعلی و  ۲۲۰۰مگاوات صرفهجویی معادل  ۳۰هزار میلیارد تومان
صرفهجویی در کشور است و این عدد چیزی حدود  ۱.۵برابر درآمد صنعت برق است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه این روند آغاز شده را باید بتوانیم ادامه دهیم،
اظهار کرد :امسال هم با این رشد  ۱۵درصدی مصرف که تا این لحظه با آن مواجه هستیم باید
اقدامات مدیریت مصرفی سال گذشته را در دستور کار قرار دهیم.
حائری گفت ۱۹ :خرداد که تاریخ شروع اقدامات مدیریت مصرف در سال گذشته از خوزستان
بوده را بهعنوان روز مدیریت مصرف نامگذاری کردهایم و برنامههایی نیز در همین راســتا و با
هدف کاهش پیک بار برنامهریزی شده که در همان روز اعالم خواهد شد.
از سوی دیگر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هم در نشست با مدیران عامل شرکتهای
توزیع نیروی برق منطقه یک کشور در اراک ،برنامهریزی متمرکز و مدیریت مصرف برای عبور
موفق از پیک تابستان را ضروری دانست.
غالمعلی رخشانیمهر گفت :بیش از  ۴۱درصد از خدمات شرکتهای توزیع برق در منطقه یک
کشور ارائه میشود و بهدلیل ترکیب نیروی انسانی متخصص در مجموعه صنعت برق کشور،
خدمات ارزنده انجام شده در شرکتهای توزیع برق قابل تسری به سایر شرکتهاست.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اضافه کرد :اخذ موافقت استانداران برای تغییر ساعات
اداری و همکاری دستگاههای اجرایی در بحث مدیریت مصرف بهویژه در ایام پیک سال باید با
جدیت پیگیری شود.
رخشانیمهر با بیان اینکه طرح حذف قبوض کاغذی در دستور کار قرار دارد ،افزود :بسترسازیها
و کارسازیهای الزم جهت اجرای این طرح در دست بررسی است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به اینکه هدف ما احصا و رفع مشکالت و ایجاد
مطالبهگری است ،افزود :در این جلسات تعهداتی خواهیم داد و بهدنبال آن مطالباتی خواهیم
داشت.

تداوم مذاکره با سرمایهگذاران خارجی پتروشیمی
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تداوم مذاکره
با ســرمایهگذاران خارجی صنعت پتروشیمی ایران خبر داد .حسین
علیمراد درباره سرمایهگذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران گفت:
جذب سرمایههای خارجی ،تابعی از شرایط بینالملل و همکاریها میان
ایران و دیگر شرکتها و کشورهای دنیاست.به گزارش اقتصادسرآمد
به نقل از صدا وســیما،وی افزود :هماکنون روابط ایران با شرکتها و
کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی بر اســاس برد  -برد روند جدید
ویژه خود را تجربه میکند و اینگونه نیســت که راهبرد منفی یک
کشور ،روی راهبرد دیگر کشورها اثر مستقیم ،همسو و سریع بگذارد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه
شرکتهای خارجی بهویژه شرکتهای آسیایی با در نظر داشتن شرایط
و مزیتهای صنعت پتروشــیمی ایران و با وجود همه تبلیغات منفی
کنونی پس از خروج ایاالت متحده از برجام ،همچنان مایل به همکاری
هســتند.علیمراد به حضور دوباره یک کنسرسیوم سرمایهگذاری در
صنعت پتروشــیمی ایران اشــاره و تصریح کرد :مذاکرات الزم با این
کنسرسیوم انجام شده است.
قیمت نفت به باالی  ۷۳دالر رسید
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با  ۱.۰۱دالر افزایش به ۷۳.۲۲
دالر رسیده اســت.پس از اینکه اوپک ســیگنالهایی ارسال کرد که
احتماال توافق کاهش تولید را که به افزایش قیمتها در سال میالدی
کمک کرده ،حفظ میکند و همچنین با وجود ادامه تنشها در غرب
آسیا ،قیمت نفت به باالترین رقم در چند هفته گذشته افزایش یافت.
هر بشکه نفت برنت دریای شــمال با  ۱.۰۱دالر افزایش  ۷۳.۲۲دالر
فروخته شد .به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از باشگاه خبرنگاران ،این
نوع نفت در ساعات اولیه معامالت به  ۷۳.۴۰دالر در هر بشکه رسیده
بود که باالترین رقم از  ۱۶آوریل به شــمار میرود.هر بشکه نفت خام
آمریکا با  ۸۳سنت افزایش  ۶۳.۵۹دالر معامله شد WTI .در ساعات
ی به شمار
اولیه معامالت به  ۶۳.۸۱دالر رسید که باالترین رقم از یک م 
میرود.خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان گفت اجماعی میان اعضای
اوپک و همپیمانانش برای کاهش تدریجی ذخایر نفت خام وجود دارد،
اما وی همچنان متوجه نیازهای «بازار شکننده» است.
بومیسازی  ۳۰۰قطعه کاربردی صنعت حفاری کلید خورد
طرح بومیســازی  ۳۰۰قطعه و تجهیز کاربــردی پرمصرف صنعت
حفاری از ابتدای امسال کلید خورد.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل
از مهر ،بهنود منصورنژاد ،رئیس مهندسی ساخت مدیریت پژوهش و
فناوری شرکت ملی حفاری ایران با اعالم این مطلب گفت :این قطعات
و تجهیزات مربوط به پمپهای ســیال حفاری ،دراورکس ،آچارهوا،
پمپهای گریز از مرکز ،تجهیزات خدمات فنی و ابزار در گردش حفاری
است.وی با اشاره به اینکه شــرکت ملی حفاری ایران با  ۲۵۰سازنده
قطعات و صنعتگران داخلی ارتبــاط کاری دارد ،افزود :با برنامهریزی
و نیازســنجی انجامشــده از مدیریتهای عملیاتی و خدمات فنی و
مهندسی ،بومی کردن تولید قطعات و تجهیزات در طول سال استمرار و
افزایش خواهد یافت.رئیس مهندسی ساخت مدیریت پژوهش و فناوری
شــرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر همکاری و تعامل مؤثر با مراکز
علمی ،پژوهشی ،شرکتهای دانشبنیان و مجتمعهای بزرگ صنعتی
کشور اظهار کرد :از تجهیزاتی که تاکنون به منظور این همکاریها در
داخل تولید شده است میتوان به ســازه دکل حفاری ،دستگاه لوله
مغزی ســیار ،پمپ ســیال حفاری ،ابزار درون چاهی نمودارگیری،
مجموعه کامل  MWDبرای حفاری جهتدار و سیســتم سطحی
نمودارگیری اشاره کرد.منصورنژاد اظهار داشت :حاصل همکاری میان
شرکت ملی حفاری ایران و ســازندگان و صنعتگران داخلی در بیش
از یک دهه گذشته ،ساخت و بومیســازی  ۴هزار و  ۷۵۶قلم قطعات
پرمصرف صنعت حفاری است که این قطعات با احتساب تکثیر ،افزون
بر  ۲۱هزار قطعه میشود.
تعویق امضای قرارداد نفتی عراق با اکسون موبیل
وزیر نفت عراق گفت روند امضای قرارداد مهم نفتی بین عراق و اکسون
موبیل به خاطر تصمیم اکسون برای تخلیه کارکنان بین المللی خود از
میدان نفتی کورنای غربی کند شده است.به گزارش اقتصادسرآمد به
نقل از اقتصادآنالین ،ثامر الغضبان ،وزیر نفت عراق گفت یک قرارداد
مهم نفتی بین عراق و اکسون موبیل درحال بسته شدن بود ولی روند
امضای این قرارداد به خاطر تصمیم اکسون برای تخلیه کارکنان بین
المللی خود از میدان نفتی کورنای غربی کند میشود.وی با اشاره به
یک ســند اولیه که مفاد همکاری را در مورد یک پروژه یکپارچه در
جنوب مشخص میکرد گفت «:اگر به نتیجه رسیده بودیم ،سرفصل
قرارداد را امضا می کردیم .ولی حاال آنها خارج از کشــور هستند .چرا
من باید دنبالشان بدوم؟» مقامات نفتی عراق می گویند اکسون تمام
کارکنان خارجی خود را از میدان نفتی کورنای غربی  1در روز جمعه
و شنبه خارج کرده است که حدود  60نفر می شوند .این شرکت بزرگ
آمریکایی قراردادی بلند مدت برای توسعه این میدان نفتی دارد .تخلیه
کارکنان اکســون چند روز پس از بیرون رفتن کارکنان غیر ضروری
سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت.
بررسی گزارش تفریغ بودجه سال  ۹۶وزارت نفت
رئیس کمیســیون انرژی مجلس به بررســی گزارش تفریغ بودجه
ســال  ۹۶وزارت نفت اشاره کرد و گفت :هیچ دســتگاهی نمیتواند
بخشنامهای درخصوص نحوه هزینهکرد و موضوع واریزی تمام وجوه
به خزانه خالف مصوبه مجلس به سایر وزارتخانهها ابالغکن د.فریدون
حسنوند در تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس بااشاره به بررسی
"گزارش تفریغ بودجه سال 96وزارت نفت" باحضور مسئوالن مربوطه،
گفت :در اینجلسه مســئوالن دیوان محاسبات توضیحات کاملی را
درخصوص برخی از تبصرهها -کهدر این جلسه بیشتربه تبصره یک
و بندهای آن اختصاص داشت -ارائه دادند و مسئوالن وزارت نفت نیز
بهعنوان دستگاهاجراییتوضیحاتی را بیان کردند .همچنین نمایندگان
اعالم کردند؛ هیچ دستگاهی نمیتوانند بخشنامهایدرخصوص نحوه
هزینهکرد وموضوع واریزی تمام وجوه به خزانه خالف مصوبه مجلس
به ســایروزارتخانهها ابالغ کنند.نماینده مردم اندیمشک در مجلس
شورای اســامی ادامه داد :نمایندگان کمیســیون نیز نقطهنظرها،
سواالت وپیشنهادات در رابطه باگزارش تفریغ بودجه سال  96وزارت
نفت داشتند اما از آنجا که اتمام بررسی اینگزارش به جلسه دیگری نیاز
دارد هنوز نتیجهنهایی از وضعیت این گزارش به دست نیامده است.

