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مصطفي زين الدين، مديرحقوقي و قراردادهاي ش�ركت ملي نفت ايران: اين قرارداد مشتمل بر چندين قرارداد 
ديگر اس��ت؛ به نحوي كه مواردي مثل فروش محصول »ال ان جي«، س��اخت كارخانه توليد »ال ان جي«، تأمين 

خوراك، فاينانس و تأمين منابع مالي و توسعه ميدان در بخش باال دستي را شامل مي شود.
وي با اشاره به اين موضوع كه ارزش چارچوب قرارداد در بخش هاي باال دستي و پايين دستي 
حدود 16ميليارد دالر برآورد مي ش��ود، تصريح كرد: براي زم��ان امضاي قرارداد بين مديران عامل 
دو ش��ركت نمي توان تاريخ مش��خصي را تعيين كرد زيرا اعالم زمان بندي با توجه به حجم قرارداد 

كمي مشكل است.
ب��ه گزارش موج، طرح توس��عه اين ميدان در قالب چهار فاز تعريف ش��ده ك��ه توليد از هر فاز اين 
ميدان، حدود 1/2 ميليارد فوت مكعب است و با احتساب چهار فاز، روزانه 4/8 ميليارد فوت مكعب 
از فازهاي ميدان پارس شمالي توليد خواهد شد. مساحت منطقه پارس شمالي 16 هزار كيلومتر و 

در شهرستان هاي دير، دشتي و تنگستان واقع شده است.
بر اس��اس اين گزارش، حجم گاز درجاي مخزن مس��تقل گازي »گلش��ن« كه در فاصله 180 
كيلومتري جنوب ش��رقي بوش��هر و 65 كيلومتري س��احل و در عمق خليج فارس قرار دارد، 42 تا 56 تريليون 
فوت مكعب برآورد شده است. حجم ذخيره درجاي گاز طبيعي در ميدان پارس شمالي نيز 58/9 تريليون فوت 

مكعب )TCF( است و بر اساس برآوردها، مقدار گاز قابل برداشت در اين ميدان به TCF 47/2 مي رسد. 
www.naftnew.net :منبع

قرارداد 16 ميليارد دالری ايران و چين برای توسعه ميدان گازی پارس شمالی نهايی شد
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مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت )متن( از افزايش توان توليد روزانه 4 هزار بشكه نفت در ميدان 
نفتی مسجد سليمان در پی اجرای طرح توسعه اين ميدان نفتی، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ش��انا، مهندس »ناجی س��عدونی« گفت: اي��ن مقدار توليد با 
انجام عمليات آزمايشی حفر يك حلقه چاه افقی با استفاده از پمپ برقی درون چاهی 

)ESP( در ميدان قديمی مسجد سليمان حاصل شده است. 
 وی رس��اندن توليد ميدان نفتی مسجد س��ليمان به 25 هزار بشكه در روز را از 

اهداف پيش بينی شده در طرح توسعه اين ميدان نفتی عنوان كرد.
 مهندس» سعدونی« با اشاره به قدمت اين ميدان نفتی و وضعيت و سطح توليد 
فعلی آن افزود: رس��يدن به توليد نفت با حفر چاه جديد در اين ميدان نشان می دهد 
ك��ه با اس��تفاده از تكنولوژی جديد ام��كان بهره برداری، بازياف��ت و توليد ميدان های 

قديمی امكان پذير است.
 مديرعامل ش��ركت مهندس��ی و توس��عه نفت ادامه داد: مطالعات و آزمايش های 
اوليه بر روی اين ميدان مثبت ارزيابی شده و قرار است 12حلقه چاه افقی و 3 حلقه 

چاه عمودی جديد در ادامه طرح توسعه ميدان نفتی مسجد سليمان حفر شود.
 وی، س��اخت يك واحد بهره برداری و نمك زدايی به ظرفيت 30 هزار بش��كه در 
روز و حفاری دو حلقه چاه عمودی برای تزريق آب های زايد واحد نمك زدايی در 36 
ماه كار مهندس��ی و اجرايی را از برنامه های تعريف ش��ده به منظور توسعه اين ميدان 

نفتی برشمرد.
 مهندس»سعدونی« خاطرنشان كرد: تاكنون اقدام هايی از جمله بازنگری مطالعات 
جامع مخزن با اس��تفاده از اطالعات جديد به دس��ت آمده از ميدان، آماده س��ازی و 
ساخت جاده دسترسی و 9 حلقه چاه، حفاری و تكميل 5 حلقه چاه عمودی و افقی و 

طراحی پايه تأسيسات رو زمينی )سطح االرضی( در اين طرح انجام شده است.
 ش��ركت مهندس��ی و توسعه نفت در س��ال 1373 به منظور مديريت و نظارت بر روند اجرای پروژه های 

بزرگ نفت و گاز در شركت ملی نفت ايران تأسيس شد. 
 اين ش��ركت با هدف اجرای پروژه های متعدد خش��كی و دريايی با ش��ركت های پيمانكار و مهندسی در 
داخل و خارج از كشور همكاری دارد و زمينه الزم برای انتقال فناوری مربوط به صنايع نفت و گاز وابسته به 

پروژه های پيش گفته را به داخل كشور فراهم می كند.
www.shana.ir :منبع

اي��ران قص��د دارد ذخاير نفتی خ��ود در دريای خزر را به همكاری چين و هند توس��عه دهد. به گزارش 
»ايسنا« و به نقل از خبرگزاری »شينهوا«، ايران درحال مذاكره با شركت نفت وگاز هند )ONGC( و شركت 
نف��ت فالت قاره هن��د برای همكاری در توس��عه ذخاير نفتی منطقه جنوبی دريای خزر اس��ت. »حجت اهلل 

غنيمی فرد« � معاون س��رمايه گذاری شركت ملی نفت ايران � عنوان كرد: شركت 
ملی نفت اين موضوع را با بخش فعاليت های خارجی شركت نفت هند مورد بررسی 
قرار داده و مذاكراتی را نيز با طرف چينی انجام داده اس��ت. براس��اس اين گزارش، 
ش��ركت نفت درحال بررس��ی پيشنهاداتی است كه ش��رايط قرارداد را برای حضور 
ش��ركت های بين المللی جذاب تر س��ازد و شايد برای نخس��تين بار از قراردادهای 
مشاركت در توليد استفاده كند. براساس چنين قراردادهايی پيمانكار توسعه ميدان 
بخشی از سهم توليد را دراختيار خواهد داشت كه به وی امكان می دهد هزينه های  
سرمايه گذاری خود را از اين طريق تأمين كرده و به سودآوری برسد. غنيمی فرد با 
بيان اينكه احتمال دارد منطقه خزر از قراردادهای بيع متقابل استثناء باشد، افزود: 
از آنجا كه پروژه های اين منطقه در آب های عميق انجام مي گيرد، هزينه های توليد 

به ازای هربشكه بيشتر از ساير مناطق است. پيشتر معاون سرمايه گذاری شركت ملی نفت ايران با بيان اين 
كه مطالعات انجام ش��ده نش��ان می دهد كه منطقه خزر ايران ذخاير نفت و گازی بالغ بر 21 ميليارد بش��كه 
را در خود جای داده اس��ت، از مذاكره ايران با ش��ركت های نفتی آسيايی برای توسعه دو بلوك نفت و گاز در 
دريای خزر خبر داد. معاون سرمايه گذاری شركت ملی نفت افزود: اين قراردادها درصورت موافقت مجلس و 
مقامات ايران باتوجه به پرهزينه بودن پروژه های خزر می تواند به صورت مش��اركت در توليد )PSC( باشد. به 
گفته وی، قانون ايران س��رمايه گذاری خارجی در بخش باالدستی انرژی كشور را ممنوع می كند، ولی ممكن 

است استثناهايی وجود داشته باشد.
 www.aftab.ir/news : منبع

اخبار 

افزايش توان توليد روزانه 4 هزار بشكه نفت در ميدان نفتی مسجد سليمان

توسعه منابع نفتی ايران در خزر با مشاركت چين و هند
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هرچه تحريم هاي اقتصادي بر ضد ايران افزايش يابد، جذابيت هاي حوزه انرژي آنقدر زياد هست كه خط 
قرمز تحريم ها را پاك كند.

 ايران به عنوان كش��وري كه دومين ذخاير غني گاز و سومين ذخاير غني 
نفت جهان را در اختيار دارد، منطقه اي جذاب براي س��رمايه گذاري شركتهاي 
خارجي محس��وب مي ش��ود و به دليل غناي باالي سرزمين ايران از نظر منابع 
انرژي، ريس��ك سرمايه گذاري در آن پايين تر از بسياري از نقاط جهان است. به 
همين دليل ش��ركتهاي خارجي، تحريم ها را دور مي زنند و به صورت مستقيم 
و غير مس��تقيم، س��عي دارند حضور خود را در بازار ايران تداوم بخش��ند. اگر 
تهديدهاي آمريكا، شركتهاي ژاپني را براي حضور در ايران با ترديد مواجه كند 
و آنها بر خالف ميل باطني، در انتظار گذرزمان باشند تا بدون رنجاندن دوستان 
آمريكايي خود به ايران بازگردند، اين بدان معنا نيست كه ايران نيز منتظر آنها 
بماند. اين گونه اس��ت كه شركت گاز پروم نفت، بازوي نفتي شركت روسي گاز 
پروم كه دامنه حضور خود در دنيا را روز به روز گس��ترده تر مي كند، از فرصت 
اس��تفاده كرده و با اعالم آمادگي براي مذاكره با مقامات ايران در مورد توس��عه 
مش��ترك ميدان نفتي آزادگان شمالي، بار ديگر تأثيرگذاري تحريم ها در حوزه 

انرژي را زيرسؤال مي برد.
 آنگونه كه نش��ريه »پالتس« نوشته الكس��اندر دياكوف، رئيس شركت گاز 
پروم نفت گفته: ما در انتظار دعوت طرف ايراني هس��تيم تا به منظور گفت و گو 
در مورد موضوعات مرتبط با اين پروژه به ايران س��فر كنيم. دياكوف گفت كه 
اميدواريم اين ديدار در ماه جاري )سپتامبر( صورت گيرد. شركت گازپروم نفت 

پيش ازاين عالقمندي خود را به مش��اركت در توس��عه ميدان نفتي آزادگان شمالي اعالم كرده است. رئيس 
شركت گازپروم نفت گفت كه  انتظار دارد به منظور توسعه ميدان »آزادگان شمالي« يك قرارداد بيع متقابل 
با ايران امضاء كند اما يك رشته مسائل فني و اقتصادي وجود دارد كه قباَل بايد به صورت مشروح در باره آنها 
بحث و گفت وگو ش��ود. دياكوف گفت: ما هنوز بايد در مورد نرخ بازده - جبران س��رمايه گذاري بعد از آن كه 
پروژه فعاليت توليدي خود را آغاز كند - و نيز ميزان نفت خامي كه پس از راه اندازي پروژه دريافت خواهيم 
داش��ت به توافق برسيم. رئيس ش��ركت گازپروم نفت اضافه كرد برآورد مي كند كه اوج توليد نفت در ميدان 
آزادگان ش��مالي  5/5 الي 6 ميليون تن در س��ال )110تا 130 هزار بشكه در روز( خواهد بود. وي همچنين 
ذخايرنفت قابل بازيافت اين ميدان را حدود 150 ميليون تن )1 ميليارد و 100 ميليون بش��كه( تخمين زد. 
دياكوف گفت كه شركت گازپروم نفت همچنين عالقه مندي خود را به توسعه سه ميدان نفتي ديگر با نام هاي 
»دود رو«، »ريگ« و »ش��وروم« با همان ش��رايط توس��عه ميدان نفتي آزادگان شمالي اعالم كرده است. وي 
گفت: من فكر مي كنم در ديدار ماه جاري از ايران در مورد توس��عه اين ميدان ها نيز گفت وگو خواهيم كرد. 
وي بدون اين كه به رقم معيني اش��اره كند، گفت: ذخاير نفتي اين س��ه ميدان با ذخاير نفت ميدان آزادگان 

قابل مقايسه است. 
ميدان نفتي آزادگان در استان خوزستان و در نزديكي مرز عراق قرار دارد. ذخاير نفت درجاي اين ميدان 
حدود 33 ميليارد بشكه نفت سنگين برآورد شده است. بنا به اين گزارش توليد اوليه از ميدان نفتي آزادگان 
آغاز ش��ده و در حال حاضر روزانه 20 هزار بش��كه نفت از آن توليد مي شود. پروژه آزادگان  به دو فاز تقسيم 
شده است كه فاز نخست آن )جنوبي( 150 هزار بشكه در روز توليد خواهد داشت. قرار است از سال 2012 

از فاز دوم  اين ميدان )شمالي( روزانه 110 هزار بشكه در روز نفت توليد شود.
www.daneshenaft.ir :منبع

دانشمندان روسي موفق شده اند براي نخستين بار در جهان فناوري توليد سوخت مصنوعي از لجن هاي 
قيري و ماسه هاي نفتي را راه اندازي كند.

به گزارش خبرگزاري روس��يه »ريا نووس��تي« از ايزويس��تيا، ادوارد ولكوف مدير انستيتو انرژي 
مس��كو اعالم كرد كه دس��تگاه »او تي تي-3000« براي پااليش روزانه 3 هزار تن ماسه هاي نفتي با 
فناوري منحصر به فرد و اس��تفاده از پيروليز به طور همزمان مي تواند نفت مصنوعي، روغن شيس��ت 
)oil shist(، گاز پر كالري و برق توليد كند. به گفته اين دانشمند حجم اوليه توليد نفت مصنوعي به 
يك ميليارد بش��كه رسيده اس��ت و بهاي هر بشكه آن بسته به كيفيت و هزينه توليد، بين15 تا 40 
دالر خواهد بود. قرار است اين فن آوري در كشورهاي چين، تركيه، اردن ، اسرائيل، آلمان، مراكش، 

ژاپن و امريكا نيز به كار گرفته شود.
به گفته وي ماسه هاي نفتي كانادا به تنهايي، بيش از همه ذخاير كشف شده عربستان سعودي 
داراي نفت خام اس��ت. اما اس��تخراج آن حتي با فروش هر بش��كه 100 دالر، سود درخور توجهي به دست 

نخواهد داد.
اخبار 

نگاهي ويژه به يك موضوع ويژه؛ گاز پروم نفت در آزادگان شمالي

ابتكار جديد روس ها : توليد سوخت با استفاده از ماسه هاي نفتي
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)محققان پژوهشكده صنعت نفت دانشگاه صنعتي شريف با كشف گونه هاي جديد از ميكروارگانيسم هاي 
گوگ��رد خ��وار در مناطق نفت خيز ايران و ابداع يك روش بيولوژيك جديد موفق به حذف گوگرد از نفت خام 

سنگين شدند.(
دكتر جالل الدين ش��ايگان، عضو هيات علمي دانش��گاه صنعتي ش��ريف و استاد 
راهنماي اين طرح در گفت و گو با خبرنگار "پژوهش��ي" خبرگزاري دانش��جويان ايران 
)ايسنا( گفت: در اين طرح كه در قالب يك رساله دكتري انجام گرفته از روش جديدي 
استفاده شده است. البته حذف سولفور به روش زيستي از تركيبات نفتي در دنيا انجام 
شده و در ايران هم اقداماتي مثل حذف گوگرد از گازوئيل به دليل داشتن گوگرد باال 
و اف��ت مرغوبيت آن صورت گرفته اس��ت، اما در مورد نفت خام س��نگين كه در حال 
حاضر با توجه به كاهش فزاينده ذخيره نفت خام س��بك ايران جزو محصوالت بس��يار 
مهم كش��ور ما به حساب مي آيد و تكيه ما در مقطع كنوني بر روي نفت خام سنگين 

است، چنين كاري انجام نشده است.
وي خاطر نشان كرد: نفت خام سنگين بين 4تا 8 درصد گوگرد دارد كه مرغوبيت 
نفت را كاهش مي دهد و هنگام سوختن هم آالينده مهم co2 را به وجود مي آورد. به 
طور كلي اين نفت از نظر اقتصادي نفت مرغوبي نيس��ت و لذا پروژه اي را با »ش��ركت 
مهندسي و توسعه نفت« برنامه ريزي كرديم كه طي آن چند گونه ميكروارگانيزم را از خاك هاي آلوده مناطق 
نفتي به ويژه جنوب كش��ور يافتيم كه قادر هس��تند گوگرد نفت خام را تا 90 درصد از بين ببرند كه بين آنها 

هم باكتري و هم قارچ وجود دارد.
دكتر ش��ايگان با اش��اره به اين كه اين تحقيقات توسط س��ارا تركمني دانش آموخته دانشكده مهندسي  
شيمي دانشگاه صنعتي شريف انجام شده خاطر نشان كرد: در اين روش بيولوژيكي كيفيت يا ارزش حرارتي 
نفت كاهش پيدا نمي كند و خود نفت توسط باكتريها خورده نمي شود، بلكه تنها گوگرد نفت توسط باكتري ها 

مصرف مي شود. 
رئيس انجمن مهندس��ان شيمي ايران در مورد چگونگي انجام اين طرح به ايسنا گفت: در تحقيقات اين 
طرح با رفتن به مناطقي كه مدتها با نشت نفت خام مواجه بودند در جست و جوي ميكروارگانيسم هايي بوديم 
كه براي رشد نياز به مواد داخل نفت دارند. به طور طبيعي ميكروارگانيسم هاي موجود در اين مكان ها مقاوم 
هس��تند و ما اين نمونه ه��ا را از جاهاي آلوده منتقل و از بين آنها گونه هاي��ي را كه از گوگرد تغذيه مي كنند 

يافتيم.
وي خاطر نش��ان كرد: ما به باكتريها مواد غذايي مختلف داديم اما گوگرد به آنها نداديم و در نتيجه اين 
باكتريها مجبور ش��دند گوگرد مورد نيازش��ان را از نفت استخراج كنند. آنها از اين 
طريق تركيبات پيچيده با وزن مولكولي باال را كه شامل چند اتم گوگرد هستند از 
نفت جدا كرده و گوگرد آنها را جذب و مصرف مي كنند و در نتيجه ساختار نفت با 
وجود شكسته ش��دن بعضي از مولكولها مرغوبتر شده، گرانروي يا ويسكوزيته نفت 

را پايين مي آورد.
به گفته رئيس انجمن مهندسان شيمي ايران، چون اين نمونه ميكروارگانيسم ها 
در مناطق گرمسير يافت شده اند، فرضيه اي مطرح شد مبني بر اين كه باكتري هاي 
گرما دوست )ترموفيليك( هم در اين مناطق پيدا خواهند شد و تصادفاَ اين حدس 
درس��ت از آب در آمد و باكتريهاي ترموفيليك كه در دماي 60 درجه س��انتي گراد 

فعاليت مي كنند شناخته شدند.
وي خاطر نش��ان كرد در اين دما اصوالَ نفت سنگين گرانروي كمتري دارد و در نتيجه عمليات سولفورزدايي 

با وجود باكتريهاي ترموفيليك بهتر انجام مي شود.
دكتر ش��ايگان در پاس��خ به اي��ن كه تحقيقات اي��ن طرح در چه مرحله اي اس��ت به ايس��نا گفت: كار 
آزمايش��گاهي را در مقياس 250 س��ي س��ي انجام داده و پس از آن در ارلن دوليتري و پنج ليتري آزمايش 
كرديم و نتايج خوبي را به دس��ت آورديم و در آخر سيس��تم پايلوتي را در مقياس كامل و با سيس��تم هاي 
كنترلي و تمام ش��رايط يك واحد صنعتي طراحي كرديم كه حدود يك ميليارد تومان هزينه در برداشت، كه 
اگر شركت مهندسي و نفت توسعه بودجه آن را تأمين كند و اين كار سطح در پايلوت دربرداشت انجام شود 

راه رسيدن به مقياس صنعتي بسيار هموار خواهد شد.
دكتر ش��ايگان در پايان تصريح كرد از آن جا كه در حال حاضر نفت اس��تخراجي ما بيشتر به سمت نفت 
خام س��نگين مي رود و ما در فروش نفت س��نگين و تصفيه آن مشكل داريم اگر بتوانيم گوگرد آن را كاهش 
بدهيم كيفيت آن را از نظر كاهش گوگرد و نيز شكستن مولكولهاي خيلي سنگين باال برده ايم در اين صورت 

هم پااليش نفت راحت تر خواهد شد و هم بهاي آن بين 10 تا 15 دالر افزايش خواهد داشت.

اخبار 

با شناسايي گونه هاي باكتري گوگرد خوار ؛ پژوهشگران ايراني به روش جديدي براي
 گوگردزدايي از نفت خام سنگين دست يافتند.
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يكصد و چهل و نهمين نشس��ت عادي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( روز چهارشنبه 10 
سپتامبر )20 شهريور( در وين به كار خود پايان داد.

وزيران نفت اوپك در پايان اين نشس��ت با صدور بيانه اي تصميمات اتخاذ ش��ده در اين نشست را اعالم 
نمودند. اعضاي اين سازمان توافق كردند كه توليد خود را به ميزان 500 

هزار بشكه كاهش دهند.
براس��اس اين بيانيه، كنفرانس وزيران اوپك با بررسي شرايط كنوني 
بازارهاي نفت و چش��م ان��داز آينده اين بازارها، به اين نتيجه رس��يد كه 
اقدام��ات اوپك، عرضه نفت كافي به بازار را تضمين كرده اس��ت و باعث 
ش��ده كه ذخاير نفتي در آستانه فصل افزايش تقاضاء، به سطوح مناسبي 

برسد.
وزيران نفت اوپك همچنين توجه خود را به كاهش قابل توجه قيمت 
نفت در هفته هاي اخير- به دليل مش��كالت اقتصادي جهان به خصوص 
در كش��ورهاي صنعتي- معط��وف كرده و تأثير آن را ب��ر كاهش تقاضاي 
نفت مورد بررس��ي قرار دادند. عالوه بر اي��ن افزايش ارزش دالر وكاهش 

تنش هاي ژئوپليتيك را نيز بررسي نمودند.
براين اس��اس از آنجا كه بازار نفت با مازاد عرضه مواجه اس��ت، كنفرانس وزيران اوپك موافقت كرد كه 
اعضاء، به سهميه هاي تعيين شده در سپتامبر 2007 پايبند باشند )سهميه هايي كه آنگوال و اكوادور را در برمي گيرد 
و اندونزي و عراق جايي در آن ندارند(. مجموع توليد رس��مي اوپك بايد معادل 28 ميليون و 800 هزار بش��كه در 

روز باشد و اعضاء موظفند كاماًل سهميه هاي خود را رعايت كنند.
وزي��ران اوپك همچنين ب��ه پايبندي خود براي تضمين عرضه نفت كاف��ي و ايجاد ظرفيت مازاد توليد 
براي بازارهاي جهان تأكيد كرده و آمادگي خود را براي واكنش نشان دادن به هر اتفاقي كه ثبات بازار نفت 
را ب��ر هم زند اعالم كردند. بنابراين اعضاء ب��ا تأكيد بر اين كه تمام تحوالت بازار را با دقت زير نظر خواهند 
داشت، موافقت خود را با برگزاري نشست فوق العاده در الجزاير به تاريخ 17 دسامبر 2008 )27 آذر 1387( 

ابراز نمودند.
س��ازمان كش��ورهاي صادر كننده نفت، همچنين با تأس��ف، موافقت خود را با درخواست اندونزي براي 
تعليق عضويت كامل در اين سازمان، اعالم كرد و ابراز اميدواري نمود اين كشور در آينده اي نه چندان دور 

بار ديگر به اعضاي اوپك بپيوندد.
در ادام��ه كنفران��س، وزيران نفت اوپك، وزير نفت آنگوال- دسيدريوكاس��تا- را به عنوان رئيس دوره اي 

اوپك در سال 2009 انتخاب كرد.
عالوه بر اين موافقت ش��د كه نشست عادي بعدي در روز يكشنبه 15 مارس 2009 )25 اسفند87( در 

وين برگزار گردد.
www.opec.org : منبع

اخبار 

ش��ركت نفتی دولتی چين موسوم به CNPC نخستين شركت خارجی است كه چنين قرارداد بزرگی را 
در زمينه صنعت نفت با عراق امضاء مي كند.

دولت ه��ای چي��ن و عراق ماه گذش��ته ق��راردادی نفتی 
به امضاء رس��اندند كه ب��ه موجب آن چي��ن در ميدان نفتی 
»االحداب« واقع در جنوب بغداد 3 ميليارد دالر سرمايه گذاری 

خواهد كرد.
اين قرارداد از آن جهت كه سرآغازی برای حضور شركت 
های غير آمريكايی در اقتصاد در حال بازس��ازی عراق اس��ت، 

برای هردو كشور يك پيروزی به شمار می آيد. 
پس از تأييد عقد اين قرارداد توسط سفارت عراق، »كين 
گانگ« س��خنگوی وزير امور خارج��ه چين در اين باره گفت: 
»اي��ن قرارداد بی ترديد برای هر دو طرف منبع س��ود و فايده 

خواهد بود«. 
وی افزود: »از يك س��و اين قرارداد موجبات توسعه اقتصادی 

عراق را فراهم خواهد آورد و از ديگر سوی نياز چين را به ميادين نفتی برطرف خواهد كرد«. 
گفتنی است پيشينه عقد اين قرارداد به سال 1997 برمی گردد كه در آن زمان مقدمات آن نيز فراهم آمد؛ 
اما از آنجا كه كشور عراق با تحريم های سازمان ملل مواجه شد اين قرارداد نيمه تمام به حال خود رها شد. 
http://www.oilvoice.com : منبع
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چين و عراق قرارداد نفتی 3 ميليارد دالری امضاء كردند


