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 کاهش59 درصدی بارش ها 
نسبت به پارسال

تفاه��م – گرو خب��ر:  وزارت نیرو اعالم 
کرد: حجم بارش های کش��ور از ابتدای س��ال 
آبی جاری تا روز ش��نبه به 33 میلیمتر رس��ید. 
این می��زان بارندگی در همس��نجی با میانگین 
دوره ه��ای مش��ابه درازمدت )ب��ا 48 میلیمتر 
بارش( نزدیک به 31 درصد کاهش و نس��بت 
به دوره مشابه سال آبی گذشته که 80 میلی متر 
بود، 59 درصد کاهش نشان می دهد. بیشترین 
بارش در 6 حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به 
حوضه آبریز دریای خزر با 115 میلیمتر بارش 
بوده که در همس��نجی با س��ال آبی گذشته 39 
درصد و در مقایس��ه با متوس��ط 48 ساله، سه 
درصد کاهش داشته است. برپایه این گزارش، 
کمتری��ن بارش نیز در حوضه های ش��ش گانه 
اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق 
با یک میلیمتر بارش اس��ت که در همسنجی با 
سال آبی گذشته 95 درصد و متوسط 48 ساله 
92 درصد کاهش داش��ته است. بر اساس این 
گزارش، بیش��ترین میزان بارش ها در ایس��تگاه 
»محمود آباد« استان مازندران با 660 میلیمتر و 
کمترین میزان بارش ها در ایستگاه های چابهار 
در سیستان و بلوچس��تان، »جنت آباد جنگل« 
در خراسان رضوی، »خونیک علیا« در خراسان 
جنوبی با صفر میلیمتر به ثبت رس��یده اس��ت. 
حجم کلی بارش از اول مهر تا پایان بیستم آذر 
مع��ادل 54 میلیارد و 385 میلیون مترمکعب به 

ثبت رسیده است.

 افزایش تزریق گاز شیرین فازهای 
17 و 18پارس جنوبی به خط لوله سراسری
پ��س از دریاف��ت گاز از س��کوی 18بی 
پارس جنوبی ب��ا ظرفی��ت 500 میلیون فوت 
مکعب در پاالیشگاه فازهای 17 و 18، عملیات 
شیرین سازی منابع گازی این سکو و تزریق گاز 
شیرین به ش��بکه سراسری انتقال گاز کشور با 
موفقیت انجام ش��د. به گزارش تفاهم، فرآیند 
دریافت گاز از س��کوی 18بی و شیرین سازی 
و ارس��ال آن به خط لوله سراس��ری طی س��ه 
روز صورت گرفت. براس��اس این گزارش، با 
اس��تفاده از گاز س��کوی 18بی، روزانه حدود 
500 تن اتان و 20 هزار بش��که میعانات گازی 
ب��ه تولید محصوالت این فازها افزوده ش��د و 
با بهره برداری از این س��کو، مجموع برداشت 
بخش فراساحل این فازها به حدود 43 میلیون 
متر مکع��ب در روز افزایش می یابد. س��کوی 
18بی پ��ارس جنوبی مردادماه امس��ال نصب 
ش��د. گفتنی است، توس��عه فازهای 17 و 18 
پارس جنوبی توس��ط کنسرس��یومی متش��کل 
ازش��رکت مهندسی و س��اختمان صنایع نفت 
)OIEC( وسازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( و ش��رکت مهندس��ی و ساخت 
تأسیسات دریایی )IOEC( به عنوان پیمانکار 

بخش دریا در دست اجراست. 

گردهمایی نمایندگان 13 کشور جهان 
در نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی 
کیش نمایندگانی از 13 کش��ور جهان به منظور 
سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران حضور پیدا 
خواهند کرد. به گزارش فارس، براس��اس اعالم 
مسئوالن برگزاری نمایش��گاه بین المللی انرژی 
کیش در نمایشگاه امسال قرار است نمایندگانی 
از کش��ورهای اتریش، س��وئیس، ایتالیا، فرانسه، 
آلمان، چین، آمریکا، اس��پانیا، روس��یه، آفریقای 
جنوبی، هلند، اس��کاتلند برای حضور در رویداد 
سرمایه گذاری وزارت نفت به کیش سفر کنند تا 
آخرین فرصت های توافق برای س��رمایه گذاری 
نفتی در دولت یازده��م را به طور جدی محک 
بزنن��د. درحال��ی که با گذش��ت چندی��ن ماه از 
اجرایی شدن برجام و آغاز روند لغو تحریم های 
بین المللی، صنعت نفت ای��ران تولید نفت را به 
س��طوح پیش از اعمال تحریم ه��ا نزدیک کرده 
است، نمایشگاه انرژی کیش که به عنوان نمایشگاه 
رسمی وزارت نفت با محوریت سرمایه گذاری 
برگزار می شود، بیشترین میزان مشارکت کنندگان 

خارجی در دوران حیات خود را تجربه می کند.

خبرنامه

 افزایش قیمت ال ان جی 
در پی توافق اوپک

تواف��ق اوپک، نه تنها بر روی قیمت نفت 
اث��ر گذاش��ت، بلک��ه موجب افزای��ش قیمت 
ال ان جی در آس��یا ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
فورب��س، قیمت ال ان ج��ی، از هفته گذش��ته، 
حدود 50 سنت افزایش یافته و به هشت دالر 
و یک س��نت برای هر میلیون بی تی یو رسیده 
است که از ژوئیه سال 2015 تا کنون، باالترین 
رقم است. قیمت ال ان جی، ماه فوریه 2014 در 
آس��یا، ، تا 20 دالر ب��رای هر میلیون بی تی یو 
نیز رس��ید، سپس به علت اش��باع بازار از این 
س��وخت پاک، تا دو س��ال پیاپی، روند کاهش 
در پیش گرفت.بر اس��اس این گزارش،  قیمت 
ال ان جی، اوایل س��ال جاری میالدی )2016(، 
به چهار دالر و 24 س��نت برای هر میلیون بی 
ت��ی یو کاهش یافت که از ژوئیه س��ال 2009، 
پایین ترین میانگین قیمت ماهانه برای این کاال 
بوده اس��ت. بر پایه  این گزارش ، معامله گران 
ب��ر این باورند که دو علت برای افزایش قیمت 
ال ان جی، طی هفته گذشته در آسیا وجود دارد.

 آغاز تولید بنزین 
از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

تفاه��م – گروه خب��ر: فرمان��ده قرارگاه 
س��ازندگی خات��م االنبیا، از راه ان��دازی واحد 
بنزین سازی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی کشور، 
تا پایان امس��ال خبر داد. »عبادا... عبداللهی« در 
نشس��ت خبری ظرفیت نهایی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را 360 هزار بشکه در روز عنوان 
ک��رد و افزود: از یک ماه پیش تولید روزانه 10 
میلیون لیت��ر گازوییل و نفتا در آن آغاز ش��ده 
اس��ت. وی یادآور ش��د: با لغو قرارداد ساخت 
کشتی از سوی ش��رکت های کره ای، قرارگاه 
خات��م النبیا می تواند با ایجاد کنسرس��یومی با 
محوریت صدرا، این کش��تی ها را در کش��ور 
بس��ازد. عبداللهی ادامه داد: این کشتی ها را می 
توان با تامین فاینانس 85 درصدی و ارایه سهم 
15 درصدی دولت بس��ازیم. وی بیان داشت: 
قرار بود این کش��تی ها را شرکت های کره ای 
بس��ازند اما به دلیل تحریم ها خودداری کردند. 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به مذاکره 
با شرکت های اروپایی و روسی برای مشارکت 
در توس��عه میدان های نفتی کش��ور اشاره کرد 
و گف��ت: به دلیل جای��گاه و اعتب��ار قرارگاه، 
ش��رکت های بی��ن المللی تمای��ل زیادی به 
همکاری دارند. وی درباره مش��ارکت قرارگاه 
در بخش باالدستی صنعت نفت، افزود: آماده 
ایم با قیمت پایین تر از ش��رکت های خارجی 
دراین بخش فعالی��ت کنیم. عبداللهی با تاکید 
بر لزوم حضور قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
در بخش باالدستی صنعت نفت، تصریح کرد: 
ای��ن قرارگاه در بخش ه��ای مختلف صنعت 
نفت مانند توس��عه فازهای پ��ارس جنوبی و 

ساخت پاالیشگاه فعالیت داشته است. 

 کاهش 3۴7۴ مگاواتی 
پیک مصرف برق کشور 

آمارها نش��ان می دهد پی��ک مصرف برق 
ب��ا ثبت عدد 35 ه��زار و 68 مگاوات دیروز در 
مقایس��ه با روز ش��نبه  با افزایش 3 هزار و 474 
مگاواتی روبرو شد. به گزارش تفاهم، همچنین 
آمارها نش��ان می دهد پیک مصرف برق در این 
روز نس��بت مدت مشابه سال گذشته با افزایش 
5 هزار و 608 مگاواتی روبرو بوده اس��ت. این 
گزارش می افزاید؛ در روز ش��نبه پیک مبادالت 
روزانه برق با کش��ورهای همس��ایه یک هزار و 
829 مگاوات گزارش شد، که یک هزار و 418 
مگاوات آن صادر، و 411 مگاوات آن وارد شده 
است. آمارهای وزارت نیرو حاکی از این است 
ک��ه ذخیره نیروگاهی نیز در ای��ن روز معادل 8 
هزار و 341 مگاوات گزارش شده که در مقایسه 
با مدت مشابه روز شنبه 2 هزار و 114 مگاوات 
کاهش داش��ته است.  شایان ذکر است، مصرف 
برق صنایع در روز ش��نبه با ثبت عدد 3 هزار و 
934 مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته 

با کاهش 104 مگاواتی روبرو شد.

خبرنامه

باروری ابرها آثار 
زیست محیطی ندارد

تفاهم – گ��روه گزارش: رییس موسس��ه 
تحقیقات آب گفت: باروری ابرها به هیچ عنوان 
آثار زیست محیطی ندارد و این شائبه که مطرح 
می شود باروری ابرها سرطان زا است در تمام دنیا 
رد شده است. مرتضی افتخاری در نشستی خبری 
با بیان این که مساله باروری ابرها بیش از 60 سال 
اس��ت که در دنیا مورد تحقی��ق و پژوهش قرار 
گرفته است، اظهار کرد: باروری ابرها ارزان ترین، 
س��ریع ترین و س��الم ترین روش استحصال آب 
است، چرا که آب از این طریق در هر مترمکعب 
بین 15 تا 45 تومان تمام می شود. رییس موسسه 
تحقیق��ات آب با بی��ان این که در ح��ال حاضر 
تحقیق��ات الزم در دانش��گاه تهران در خصوص 
باروری ابرها در حال انجام اس��ت، تصریح کرد: 
به صورت میانگین باروری ابرها موجب افزایش 
15 ت��ا 20 درصدی بارش ها می ش��ود. وی ادامه 
داد: این در حالی اس��ت که قیمت تمام شده آب 
در ای��ران طبق اعالم وزارت نی��رو 1000 تومان 

تخمین زده ش��ده اس��ت با این تفاسیر که طرح 
باروری ابرها هزینه های بسیار کمی را دارد. وی 
با اش��اره به محدودیت های موجود در تس��ریع 
پروژه باروری ابرها، ادامه داد: در س��ال گذش��ته 
از 10 میلیارد اعتبار در نظر گرفته ش��ده تنها یک 
میلی��ارد و 200 میلیون توم��ان تخصیص یافت. 
این مقام مس��ئول در ادامه اذعان داشت: همچنین 
فرس��ودگی تجهیزات باروری ابره��ا با توجه به 
این که س��ن تقویمی هواپیما باالی 30 سال است 
قابلیت الزم وجود ن��دارد. افتخاری با بیان این که 

باروری ابرها از 15 آبان ماه آغاز ش��ده، اظهار کرد: 
تاکنون 30 س��اعت عملیات پ��رواز باروری ابرها 
در هفت اس��تان ف��ارس، ی��زد، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری 
و شمال شرق خوزس��تان انجام شده که طی این 
عملیات 1000 عدد کپس��ول پرواز باروری ابرها 
تزریق شده است. به گفته افتخاری، اگر بخواهیم 
کار باروری ابرها را توسعه دهیم نیاز به 15 میلیارد 
س��رمایه داریم، عالوه بر این در شرایط فعلی نیز 
کمب��ود پنج فروند هواپیم��ا در ناوگان هواپیمایی 

کش��ور، ع��دم تخصی��ص اعتبار پژوهش��ی به 
پروژه های ساخت رادار و پهپاد از جمله مشکالت 
اصلی توس��عه ب��اروری ابرها اس��ت. وی با بیان 
این ک��ه باروری ابره��ا به دو روش کالس��یک و 
یونیزاس��یون صورت می گیرد، اضافه کرد: روش 
کالسیک همان روشی اس��ت که در حال حاضر 
در ایران انجام می ش��ود، اما الزم است در زمینه ی 
روش دیگر نی��ز تحقیقاتی صورت بگیرد. رییس 
موسس��ه تحقیقات آب با بیان این که در سال های 
1393- 1394 حدود 106 سورت و در سال های 
1391- 1392 حدود 79 س��ورت پرواز صورت 
گرفته است، ادامه داد: سال گذشته هیچ عملیاتی 
انجام نشد و برای امسال تاکنون 10 سورت پرواز 
داشته ایم. رییس موسس��ه تحقیقات آب در پایان 
تصریح کرد: در ش��رایط بحران آب یا باید منابع 
آب را افزای��ش و یا مصارف را کاهش داد که در 
شرایط فعلی به نظر می رسد باروری ابرها یکی از 

روش های افزایش منابع آب است.

زیست محیطی

تفاه��م- تبریز- ای��ازی: مهندس 
پاک��روح در گردهمایی معاونین مالی و 
پشتیبانی ش��رکت های آب و فاضالب 
سراس��ر کش��وردر گفتگو با واحد خبر 
صدا و س��یمای مرکز آذربایجان شرقی 
اعالم کرد : دولت و ش��ورای اقتصاد به 
لح��اظ تعیین قیمت تمام ش��ده و نرخ 
فروش آب بر این شرکت نظارت کامل 
دارد اف��زود: صنعت آب و فاضالب به 
علت تفاوت بی��ن قیمت خدمات ارائه 
ش��ده و هزینه ه��ای دریافتی س��االنه 
نزدی��ک 3 ه��زار میلیارد توم��ان ضرر 
می بیند.وی با بیان اینکه ش��رکت های 
آب و فاض��الب ش��هری و روس��تایی 
مباح��ث اقتص��ادی و مال��ی، پویایی و 
چابک��ی را در موضوع��ات درآم��د و 
هزینه و ماحصل تراز مالی ش��رکتها را 
در اولویت کاری خ��ود دارند گفت: با 
این رویکرد هم به لحاظ رسالت تامین 

آب، توسعه خطوط انتقال و تامین آب 
شرب بهداشتی در بین مردم و حفاظت 
کیفی از این منابع و تامین این منابع در 
قالب طرحهای بلند مدت در راس��تای 
مطالعاتی در کش��ور انجام ش��ده است.
معاون هماهنگی و پش��تیبانی ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاض��الب کش��ور با 
اش��اره به برنامه های مطالعات آبرسانی 
این ش��رکت در ش��هرها و روستاهای 
کشور گفت: امس��ال از محل اعتبارات 
صن��دوق توس��عه ملی، نزدی��ک 500 
میلی��ون دالر اعتب��ار به تکمی��ل هزار 
مجتمع آبرس��انی در روس��تاهای باالی 
20 خانوار کش��ور اختصاص داده شده 
است.وی افزود: مجموع اعتبارات مورد 
نیاز ب��رای اجرای طرحهای آبرس��انی، 
ایجاد تاسیس��ات فاض��الب و مجتمع 
های آبرس��انی در روس��تاهای کش��ور 
بی��ش از 80 هزار میلیارد تومان اس��ت 

و با توجه ب��ه محدودیت منابع اجرای 
تصفی��ه خانه ها در ش��هرهای باالی 20 
هزار خانوار در اولویت قرار دارد که به 
تدریج با توجه به تعریف منابع تکمیل 
خواهد شد.معاون هماهنگی و پشتیبانی 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای تاسیسات 
فاضالب یکی از طرحهایی است که بعد 
از اجرای طرح تامین آب در اولویت دوم 
ق��رار دارد گفت: در ح��ال حاضر قریب 

45 درصد جمعیت کشور تحت پوشش 
شبکه های جمع آوری فاضالب هستند.
در ادام��ه مهن��دس ایمانل��و- مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
نیزدر مصاحبه با واحد خبر صدا و سیما 

 گفت :  7 تصفیه خانه فاضالب در استان 
آذربایجان شرقی در حال احداث می باشد 
که این تصفیه خانه هادر ش��هر های بناب، 
ملکان، هریس، آذرشهر، هشترود، سهند و 
کالنشهر تبریز در دست ساخت هستند.
مهندس علیرضا ایمانلو با بیان اینکه هم 
اکن��ون 9 تصفیه خان��ه فاض��الب نیز در 
اس��تان در حال بهره برداری است افزود : 
12 ط��رح  تصفیه خانه های فاضالب هم 
در ش��هرهای قره آغاج، باسمنج، گوگان، 
شرفخانه، کلیبر، تسوج، ایلخچی، شبستر، 
هادیشهر، ورزقان، خاروانا و ترکمنچای 
در دس��ت مطالعه اس��ت.وی مدول دوم 
تصفی��ه خان��ه فاضالب کالنش��هرتبریز 
را مهمتری��ن طرحهای در ح��ال اجرای 
شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد 
و گفت: این طرح با هزینه 2 هزار میلیارد 
ریال با ظرفیت 207 هزار متر مکعب در 

شبانه روز در دست ساخت است.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در همایش معاونین در تبریز عنوان کرد:

دولت فقط 40 درصد بهای تمام شده آب شرب را از مردم می گیرد
      

 مهندس علیرضا ایمانلو 
 با بیان اینکه هم اکنون 

9 تصفیه خانه فاضالب نیز در 
استان در حال بهره برداری است 
افزود : 12 طرح  تصفیه خانه های 

فاضالب هم در شهرهای قره آغاج، 
باسمنج، گوگان، شرفخانه، 

کلیبر، تسوج، ایلخچی، شبستر، 
هادیشهر، ورزقان، خاروانا و 

ترکمنچای در دست مطالعه است
      

تحلیل گ��ران اقتصادی بر این باور هس��تند 
که به دنبال نهایی ش��دن تواف��ق اوپکی ها و غیر 
اوپکی ها، ش��اهد رشد قابل توجه قیمت نفت در 
اولین روز آغاز ب��ه کار بازارهای جهانی خواهیم 
بود. به گزارش مهر،  تحلیل گران بازار در تازه ترین 
اظهارات خ��ود به دنبال توافق تاریخی اوپکی ها 
وغیر اوپکی ها مبنی بر کاهش روزانه یک میلیون 
و 758 هزار بش��که ای خود و تثبیت بهای طالی 
سیاه، روزهای خوش نفتی را در پایان سال جاری 
میالدی و همچنین سال 2017 میالدی پیش بینی 
کردند و معتقد هس��تند که بخش��ی از شیرینی از 
دست رفته طالی س��یاه به کام تولید کنندگان بر 
می گردد.  این در حالی اس��ت که از هم اکنون با 
توافق کاهش تولید نفت، توجه بازار بر روی سیر 
صعودی قیمت جهانی نفت متمرکز ش��ده است. 
به گفته کارشناسان مس��ائل بازار، از سویی دیگر 
این توافق موجب تقویت و آماده سازی همکاری 
طوالنی مدت کشورهای تولید کننده خواهد بود.  
در همین حال »الکس��اندر ن��واک«، وزیر انرژی 
روس��یه گفت: " توافق کاهش تولید نفت موجب 
تس��ریع روند تثبیت ب��ازار، کاهش ب��ی ثباتی و 
 جذب سرمایه گذاری های جدید در حوزه انرژی 
می ش��ود. "بر اساس این گزارش، به دنبال توافق 
روز ش��نبه قرار ش��د که 13 کش��ور غیر اوپکی، 
تولید خ��ود را 558 هزار بش��که در روز کاهش 
دهند که س��هم روس��یه از این کاهش،  در حدود 
300 هزار بش��که در روز خواهد بود.  گروهی از 
کارشناس��ان اقتصادی می گویند، در مراحل اولیه 
اجرای این توافق، قیمت ه��ا با افزایش روبرو و 

موجب خوش��نودی تولیدکنندگان خواهد ش��د؛ 
اما با ت��داوم افزای��ش قیمت، نگران��ی از تزلزل 
در پایبندی به س��طح کاهش از س��وی کشورها 
وج��ود دارد. همچین تحلیلگران معتقد هس��تند 
ک��ه اوپک، هدف گذاری قیم��ت خود را 60 دالر 
در هر بش��که قرار داده اس��ت و رقم باالتر از آن 
م��ی تواند عاملی برای وسوس��ه رقابت در تولید 
شود. دست اندرکاران بازار به دلیل اینکه فعالیت 
اصلی بازارهای جهانی از امروز ش��روع می شود، 
پیش بینی می کنند که با ش��روع به کار بازارهای 
جهانی ش��اخص ب��ورس ها و نیز به��ای فلزات 
گرانب ها تحت تاثیر  توافق روز ش��نبه اوپکی ها 
و غیراوپکی ها قرار گیرد و با افزایش روبرو شود.

مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه نفت 
ایران )متن(  با تش��ریح برگزاری مناقصه توسعه 
بزرگترین میدان نفتی ایران، از احتمال مشارکت 
ش��ل و توتال برای توس��عه آزادگان خبر داد و 
گفت: ش��رکت های خارجی باید حتما ش��ریک 
ایرانی داشته باشند. سیدنورالدین شهنازی زاده در 
گفتگو با مه��ر درباره آخرین وضعیت مذاکرات 
انجام گرفته با غول های نفتی برای توسعه میدان 
آزادگان به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی 
ای��ران و جهان، اظهار کرد: ه��م اکنون عالوه بر 
شرکت شل انگلیس، شرکت های توتال فرانسه، 
اینپکس ژاپن و چند ش��رکت دیگ��ر اروپایی و 
آس��یایی برای توس��عه این میدان اعالم آمادگی 

کرده اند. 
مدیرعامل ش��رکت متن با تاکی��د بر اینکه 
شرکت ش��ل انگلیس پس از امضای تفاهم نامه 
فرصت��ی 4 تا 6 ماهه ب��رای ارائه نتایج مطالعات 
توس��عه میدان نفتی آزادگان دارد، تصریح کرد: 
از سوی دیگر ش��رکت توتال فرانسه هم باید تا 
چند روز آینده نتیج��ه مطالعات فنی خود برای 
توس��عه این میدان مش��ترک نفت��ی را ارائه کند. 
این مقام مس��ئول از ش��رکت اینپکس ژاپن هم 
به عنوان یکی از ش��رکت هایی نام برد که باید تا 
چند روز آینده نتایج مطالعات خود برای توسعه 
می��دان آزادگان را ارائه کند، اظهار داش��ت: پس 
از دریافت نتایج مطالعات ش��رکت ها، نس��بت 
به برگزاری مناقصه بین المللی به منظور توس��عه 
می��دان آزادگان اقدام می کنیم. ش��هنازی زاده با 
بیان اینکه ای��ن احتمال وجود دارد که نیمه اول 

س��ال 2017 میالدی مناقصه بین المللی توس��عه 
آزادگان جنوبی برگزار ش��ود، افزود: در توسعه 
این میدان نفتی باید شرکت های برنامه های خود 
برای افزایش ضری��ب بازیافت از میدان را ارائه 
کنند. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت 
در پایان با تاکید بر اینکه در کنار افزایش ضریب 
بازیافت تمامی شرکت های خارجی عالقه مند 
به توس��عه آزادگان همچون ش��ل و توتال باید 
یک ش��رکت ایران��ی را به عنوان ش��ریک خود 
در مرحله توس��عه میدان انتخ��اب کنند، خاطر 
نش��ان کرد: با جمع بندی مطالعات انجام گرفته، 
می ت��وان درب��اره رقم و حجم بار مالی توس��عه 

میدان نفتی آزادگان اظهار نظر کرد.

 روزهای سفید 
طالی سیاه خواهد آمد

اعالم شرایط ایران به توتال و شل 
برای توسعه میدان آزادگان

 آمادگی 6 کشور 
برای سرمایه گذاری نفتی در ایران

با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی عمر دولت یازدهم، برنامه های جلب سرمایه گذار خارجی در 
صنعت نفت با جدیت بیش��تری پیگیری می ش��ود و با سرعت گرفتن این روند، حضور شرکت های 
خارجی در ایران برای مذاکرات سرعت گرفته است. به گزارش ایسنا، نمایندگانی از اتریش، سوئیس، 
ایتالیا، فرانس��ه، آلمان، چین، آمریکا، اسپانیا، روسیه، آفریقای جنوبی، هلند، اسکاتلند و ... در ماه های 
پایانی س��ال برای حضور در رویداد س��رمایه گذاری وزارت نفت به کیش س��فر می کنند تا آخرین 
فرصت های توافق برای سرمایه گذاری نفتی در دولت یازدهم را به طور جدی محک بزنند. درحالی 
که با گذشت چندین ماه از اجرایی شدن برجام و آغاز روند لغو تحریم های بین المللی، صنعت نفت 
ایران تولید نفت را به سطوح پیش از اعمال تحریم ها نزدیک کرده است، نمایشگاه انرژی کیش که با 
محوریت سرمایه گذاری برگزار می شود، بیشترین میزان مشارکت کنندگان خارجی در دوران حیات 
خود را تجربه می کند. این نمایش��گاه مورد حمایت وزارت نفت ایران و س��ازمان منطقه آزاد کیش 
چند سال است که تمرکز خود را به جذب سرمایه برای صنعت نفت کشور معطوف کرده و حاال با 
تلطیف فشارهای بین المللی علیه ایران، فرصت جدیدی برای جلب سرمایه های خارجی و استفاده از 
فضای پسابرجام در صنعت نفت پدید آمده است و به همین دلیل در این نمایشگاه آخرین فرصت ها 
و ظرفیت های سرمایه گذاری، س��رمایه پذیری، دستاوردهای سازندگان و تولیدکنندگان نفت، گاز، 
پتروش��یمی، آب، برق و انرژی های نو عرضه می ش��ود.  گفتنی اس��ت، نمایشگاه امسال با حمایت 
وزارت نفت جمهوری اس��المی ایران، ش��رکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و 
تهیه کاالی نفت تهران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، سندیکای صنعت برق ایران و 
شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی )اسپک) در مساحتی به 

وسعت 18 هزار متر مربع برگزار می شود.

 22 طرح پتروشیمی 
در دست اجرا

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با بیان اینکه توسعه صنایع پایین دست 
ب��ه دلی��ل آنکه زنجیره ارزش را تکمی��ل می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، گفت: در این 
زمینه برای جذب س��رمایه گذار، 26 طرح آماده ش��ده و امکان سنجی آن ها نیز به صورت کامل انجام 
گرفته اس��ت و اجرای این طرح ه��ا به افزایش بازده اقتصادی و ایجاد اش��تغال کمک می کند. امید 
ش��هیدی نیا در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: بر اساس ظرفیت س��ازی های انجام گرفته، حدود 26 
میلیون تن ظرفیت تولید محصول پتروش��یمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد و در این 
راس��تا طرح هایی در حوزه صنایع باالدست، میانی و پایین دست طراحی شده که آماده ارائه به فعاالن 
اقتصادی هس��تند. وی افزود: این طرح ها عمدتاً دارای بازده اقتصادی بین 20 تا 35 درصد هس��تند و 
منطقه ویژه اقتصادی این آمادگی را دارد تا این طرح ها را در اختیار فعاالن بخش خصوصی قرار دهد 

و به جذب سرمایه گذار در این زمینه بپردازد. 
این مقام مسئول درشرکت پتروشیمی ماهشهر تصریح کرد: سازمان منطقه ویژه به جهت حمایت 
از سرمایه گذاران، تسهیالت الزم از جمله اختصاص زمین و امکانات زیرساختی مانند برق، آب، گاز 
و ... را برای آن ها تأمین خواهد کرد و شرایط مناسبی را برای حضور آن ها به طور کامل مهیا می کند 
تا سرمایه گذاران بتوانند با خیال آسوده به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند. وی بیان کرد: 113 
طرح نیز در دست مطالعه هستند و مطالعات امکان سنجی مقدماتی آن ها انجام شده که این طرح ها نیز 
قابلیت واگذاری به بخش خصوصی در حوزه پایین دس��تی را دارند. شهیدی نیا عنوان کرد: در حوزه 
صنایع باالدس��ت و میانی پتروشیمی در برنامه شش��م، 5 طرح بزرگ در نظر گرفته شده که می تواند 
حدود 7 میلیون تن به ظرفیت پتروش��یمی اضافه کند. این مقام مس��ئول درپایان خاطر نشان کرد: در 
حوزه صنایع پایین دست طرح هایی که برای جذب سرمایه گذاری وجود دارد به صورت کامل آماده 

هستند و حتی مطالعات اقتصادی آن ها نیز انجام گرفته است.

    

    
    

    


