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 اخبار

تهيه كننده و مترجم : عليرضا منتهايي

اخبار ويژه: 
  در قراردادي 5 ميليارد دالري؛ فاز 11 پارس جنوبي به چيني ها واگذار شد

  قرارداد 5 ميليارد دالري فازهاي 20 و 21 امضاء شد

اخبار داخلي: 
  تدوين و ارسال سند برنامه پنجم توسعه صنعت نفت به دولت

  يازدهمين گردهمايي مديران ارشد صنعت نفت برگزار شد
  بزرگترين طرح تزريق گاز خاورميانه در آغاجاري افتتاح شد

  پنجاه و هفتمين دستگاه حفاري خشكي به ناوگان حفاري ايران پيوست
  ايتاليا در آستانه قرارداد توسعه فاز سوم ميدان نفتي دارخوين

  قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان امضاء شد

اخبار خارجي : 
  اجالس 153 اوپك بدون تغيير سقف توليد پايان يافت

  هشدار پوتين نسبت به بروز مناقشه گازي مجدد با اوكراين
  روسيه براي احداث خط لوله ساوت استريم با اتريش و اسلووني قرارداد مي بندد

  عراق از تركيه براي بازسازي ميدان هاي نفتي آن كشور دعوت كرد
  كردستان عراق صادرات نفت خود را آغاز مي كند

خبر تكنولوژي:
  پيشنهاد فروش تجهيزات سرچاهي توسط شركت هاي آمريكايي  
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اخبار ويژه

قرارداد توسعه فاز11 پارس جنوبی كه هدف از آن توليد روزانه 50 ميليون 
متر مكعب گاز طبيعی از اين ميدان اس��ت ب��ه ارزش 5 ميليارد دالر ميان 

ايران و چين به امضا رسيد.
پس از 9 س��ال كه شركت توتال فرانسه برای انجام اين كار تاخير كرد اين 
قرارداد ميان جش��ن ساز مديرعامل ش��ركت ملی نفت ايران با مدير عامل 

شركت نفت چين امضا شد.
اي��ران و چين هم اكنون همكاريهای گس��ترده ای در بخش انرژی دارند و 
در س��الهای اخير حدودا 10 قرارداد در دو بخش نفت و گاز ميان دو كشور 

امضا شده است.
توس��عه ميدان نفتی يادآوران و توسعه ميدان گازی پارس شمالی از جمله 
قراردادهای مهم ش��ركت ملی نفت ايران با شركتهای بين المللی چينی به 

شمار می آيند.
امض��ای قرارداد ميان ايران و چين در توس��عه ف��از 11 ميدان گازی پارس 
جنوبی به دليل تأخيرهای مكرر شركت توتال فرانسه برای حضور در طرح 

توسعه اين پروژه انجام می شود.
طرح  توس��عه  فاز 11 ميدان گازی پارس جنوبی به  منظور تأمين  گاز ترش  
م��ورد نياز واحد پارس ال ان جی و اس��تحصال ميعان��ات گازی همراه گاز 
طراحی و اجرا خواهد شد. در اين فاز روزانه 2 ميليارد فوت مكعب استاندارد 
گاز و روزانه 70 هزار بش��كه  ميعانات  گازی  سنگين  از ميدان  پارس  جنوبی 
توليد می شود. گاز ترش  استحصالی  به عنوان  خوراك  واحدهای  ال ان جی 
به  ميزان  1900 ميليون  فوت  مكعب  اس��تاندارد در روز به پارس ال ان جی 

ارسال خواهد شد.
دو سكوی  توليد شامل  حفاری  20 حلقه  چاه، دو خط  لوله  32 اينچ  دريايی  
انتقال  گاز ترش  به  س��احل، دو خط  لوله  4/5 اينچ  انتقال  محلول  منو اتيلن  
گاليكول  به تأسيسات دريايی، خطوط  فيبر نوری  به  منظور ارتباط  تأسيسات  
دريايی  و خشكی  با يكديگر و همچنين  با ساير فازهای  پارس  جنوبی و خط 
انتقال ميعانات گازی و گوی ش��ناور به منظور بارگيری و صادران ميعانات 

توليد شده، تأسيسات دريايی اين طرح را تشكيل می دهند. 
واحد س��يالبه گي��ر و جداكننده  ميعانات  گازی  و آب، واحد ذخيره س��ازی  
ميعانات  گازی  و تجهيزات ارسال آن در ساحل واحد، واحد احيای  منواتيلن  
گاليكول ، تأسيس��ات ساحلی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی هستند كه 
در فاصله  حدود 135  كيلومتری  از دريا و در بندر تمبك  احداث  می شوند.

در	قراردادي	5	ميليارد	دالري؛
فاز	11	پارس	جنوبي	به	چيني	ها	واگذار	شد	

قرارداد توسعه فازهای 20 و 21 ميدان گازی پارس جنوبی به ارزش بيش از 
پنج ميليارد دالر در حضور مهندس غالمحسين نوذری، وزير نفت، به امضای 
سيف  اهلل جشن ساز، مديرعامل شركت ملی نفت ايران و ركن الدين جوادی، 
مديرعامل شركت شركت مهندسی و ساختمان صنايع نفت )اويك( رسيد. 

»س��يف اهلل جشن ساز« در مراس��م امضای قرارداد مذكور گفت: اين قرارداد 
از نوع EPC بوده و توليدات آن ش��امل توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب 
گاز تصفيه ش��ده برای انتقال به ش��بكه سراس��ری توزيع گاز كشور و توليد 
ساالنه 1/1 ميليون تن گاز مايع برای صادرات است. وی افزود: توليد روزانه 
77 هزار بش��كه ميعانات گازی برای صادرات و توليد ساالنه يك ميليون تن 
گاز اتان برای تأمين خوراك پتروش��يمی از ديگر توليدات اين فازها اس��ت، 
محصوالت جانبی آن نيز گوگرد اس��ت كه به مي��زان 400 تن در روز برای 

صادرات خواهد بود. 

جشن ساز ادامه داد: ارزش محصوالت توليدی فازهای ياد شده در بخش گاز 
طبيعی روزانه 50 ميليون مترمكعب براساس 20 سنت به ازای هر مترمكعب 
س��االنه س��ه ميليارد و 650 ميليون دالر در سال خواهد بود. اين مقدار گاز 
روزانه جانشين 50 ميليون ليتر فرآورده های نفتی می شود كه ارزش تقريبی 
آن برابر هشت ميليارد دالر در سال خواهد بود. وی افزود: ارزش محصوالت 
در بخش ميعانات گازی روزانه 77 هزار بشكه، براساس60 دالر در هر بشكه 
در مجموع يك ميليارد و 686 ميليون دالر در س��ال خواهد بود. همچنين 
ارزش گاز مايع ساالنه 1/1 ميليون تن براساس 500 دالر به ازای هر تن در 
مجموع به 550 ميليون دالر در س��ال خواهد رسيد. ارزش محصول اتان به 
ميزان س��االنه يك ميليون تن به ازای 200 دالر در هر تن در مجموع 200 

ميليون دالر خواهد شد. 
وی افزود: كار س��اخت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با تغييرات اندكی در 
بخش گوگرد اس��تحصالی آن، مش��ابه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی است و 
اجرای آن به عهده شركت اويك گذاشته شده و اويك نيز بخش دريايی آن 

را به شركت تأسيسات دريايی ايران واگذار كرده است. 
جشن س��از گفت: مدت اجرای س��اخت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 52 
م��اه پيش بينی و ميزان هزين��ه آن بيش از پنج ميليارد دالر برآورد ش��ده 
است. ركن الدين جوادی مديرعامل شركت مهندسی و ساختمان صنايع نفت 
)اويك( نيز در اين مراسم گفت: شركت اويك با تجاربی كه در اجرای فازهای 
9 و 10 پارس جنوبی دارد، اميدوار است فازهای 20 و 21 را در موعد مقرر و 
با كيفيت عالی تحويل دهد. وی اظهار اميدواری كرد: شركت اويك بتواند با 
اجرای فازهای مذكور به عنوان الگويی موفق برای اجرای پروژه های صنعت 
نفت باش��د. وی تصريح كرد: با مقدماتی كه برای اجرای طرح تدارك ديده 

شده است، به محض تنفيذ قرارداد، آماده اجرای آن هستيم.

قرارداد	5	ميليارد	دالري	فازهاي	20	و	21	امضاء	شد	
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تدوين	و	ارسال	سند	برنامه	پنجم	توسعه	صنعت	نفت	به	دولت

مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران از تدوين و ارسال سند برنامه 
پنجم توسعه مربوط به شركت ملي نفت خبر داد و گفت: به زودي 

اين سند براي تصويب از دولت به مجلس ارسال مي شود.
سيف ا... جشن ساز در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: 
بر اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته براي س��ال جاري به عنوان 
آخرين س��ال برنامه چهارم توسعه قرار اس��ت به ظرفيت توليد 

روزانه 4 ميليون و 300 هزار بشكه نفت خام برسيم.
وي اف��زود: البته از اين رقم فرات��ر خواهيم رفت، ميزان ظرفيت 
تولي��د نفت خام براس��اس برنامه چهارم در س��ال آخر روزانه 4 
ميليون و 280 هزار بشكه است كه البته تحقق اين سقف توليد 
با رعايت س��هميه هاي تعيين ش��ده از س��وي اوپك براي اعضاء 

خواهد بود.
وي در م��ورد آخرين اقدامات صورت گرفته براي تدوين س��ند 
برنامه پنجم توس��عه در بخش نفت نيز گفت: در اين راس��تا كل 
س��ند برنامه پنجم مربوط به شركت ملي نفت تدوين و به دولت 
ارسال شده كه به زودي براي تصويب از دولت به مجلس ارسال 

خواهد شد.
به گفته وي، با كميسيون انرژي مجلس نيز جلسات و مذاكراتي 
ص��ورت گرفته و ب��ه زودي ابعاد و اركان مختل��ف برنامه پنجم 

صنعت نفت را براي آنها تشريح خواهيم كرد.

يازدهمين گردهمايی س��االنه مديران ارشد صنعت نفت با حضور رئيس 
جمهوری و وزير نفت روز 28 ارديبهش��ت در محل باش��گاه ش��ماره يك 

شركت ملی نفت ايران برپا شد.
يازدهمين همايش س��االنه مديران ارشد صنعت نفت به دليل نامگذاری 
سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به اصالح الگوی مصرف، با همين 

عنوان نامگذاری شده بود. 
اين همايش در قالب شش پانل تخصصی شامل: چهار پانل براي شركت 
های اصلی وزارت نفت و دو پانل براي معاون وزير نفت در امور مهندسی 
و فناوری و معاون وزير نفت در امور منابع انسانی بر پا شد كه سخنرانان 
در شش پانل ياد شده مباحث مهمی را با محوريت اصالح الگوی مصرف 

انرژی تشريح كردند.
جوادی نيا، دبير يازدهمين همايش س��االنه مديران ارشد صنعت نفت از 
تشكيل كميته ای در سطح وزارت نفت به منظور اصالح الگوی مصرف در 
بخش انرژی خبر داد و افزود: در اين كميته نمايندگانی از چهار ش��ركت 
اصلی و س��تاد وزارت نفت حضور دارند و با ابالغ دستورالعمل ها، فعاليت 
اجرايی آن آغاز و مسيری مناسب برای اصالح الگوی مصرف در كشور باز 

خواهد شد.
همچنين وزير نفت در اين همايش درباره مجموعه اقدام های انجام شده 
در ميدان های مشترك نفتی و گازی كشور اظهار داشت: در ميدان گازی 
پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترين ميدان مش��ترك فعاليت های مطلوبی 

انجام شده است.
وی تصريح كرد: مجموعه فعاليت های انجام ش��ده در ميدان گازی پارس 
جنوبی نشان دهنده آن است كه ايران متناسب با سهم خود از اين ميدان، 

در حال انجام فعاليت های توسعه ای و سرمايه گذاری است.
رئيس جمهوری نيز در حاش��يه يازدهمين همايش مديران ارشد صنعت 
نفت در جمع خبرنگاران  درباره كمك به صنعت نفت برای تامين منابع 

مالی مورد نياز پروژه های توس��عه ای آن اظهار داش��ت: س��رعت اجرای 
پروژه های صنعت نفت باالس��ت و هر چه اعتبار به اين صنعت تخصيص 

يابد تمامی ندارد.
احمدی نژاد در پاس��خ به پرسش��ی درباره موافقت وی با تاس��يس بانك 
صنعت نفت اظهار داش��ت: دولت موافق تاسيس بانك صنعت نفت است 

و منعی برای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: تاسيس بانك صنعت نفت بايد مسير اداری خود را طی كند 

و برای راه اندازی آن تالش شود.
در اين همايش از چهره های ماندگار و مديران نمونه صنعت نفت در سطح 

چهار شركت اصلی وزارت نفت و حوزه ستادی تقدير شد.
در حاشيه برگزاری اين همايش نيز نمايشگاه كتاب و نمايشگاه عكسی از 

يكصد سالگی صنعت نفت برپا شد.

يازدهمين	گردهمايي	مديران	ارشد	صنعت	نفت	برگزار	شد	
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بزرگترين طرح تزريق گاز خاورميانه با ظرفيت دو ميليارد فوت مكعب گاز 
در ميدان نفتی آغاجاری با حضور وزير نفت به طور رسمي افتتاح شد. 

اين طرح كه تماما به دست مهندسين ايرانی ساخته شده از لحاظ حجم 
عظيم انتقال گاز در خاورميانه منحصر به فرد است كه با استخراج گاز از 

فازهای 6، 7 و 8 ميدان مشترك پارس جنوبی تغذيه شده و قابليت انتقال 
دو ميليارد مترمكعب فوت گاز را دارد.

مهندس ناجی س��عدونی مديرعامل شركت مهندس��ی و توسعه نفت در 
مراسم گشايش طرح تزريق گاز آغاجاری اعالم كرد: هزينه عمليات سطح 
االرض��ی اين طرح 300 ميليون دالر ب��وده و 60 ميليون دالر نيز هزينه 
بخش حفاری و تحت االرضی بوده است در صورتی كه اين طرح همچون 
گذشته به ش��ركت های خارجی واگذار می شد حدود دو برابر اين مبلغ 

هزينه دربرداشت.
وی درخصوص توجيه اقتصادی اين طرح گفت: تا سال 1404 توليد نفت 
خام كشور از اين محل به 300 هزار بشكه در روز خواهد رسيد و قابليت 

25 سال بهره برداری و توليد نفت و ذخيره گاز را دارد.
ساخت ايستگاه تزريق گاز، حفاری 19 حلقه چاه تزريق جديد و سه حلقه 
چاه تعميری و ساخت لوله تزريق و تاسيسات سرچاهی و همچنين ساخت 
جاده و محل چاه، تامين آب و برق تاسيسات از جمله فعاليت های اجرايی 

انجام شده در اين طرح است.

پنجاه و هفتمين دس��تگاه حفاري خش��كي به نام 
دس��تگاه حفاري 21 فتح به ناوگان حفاري شركت 

ملي حفاري ايران پيوست.
مدير عامل ش��ركت ملي حفاري ايران در حاش��يه 
راه اندازي اين دستگاه در گفتگو با خبرنگار فارس در 
اهواز اظهار داشت: اين دستگاه از گروه دستگاه هاي 
برقي است كه ارتفاع آن 136 فوت و ظرفيت تحمل 
بار آن 550 هزار پوند و وزن تقريبي آن نيز 150 تن 
است و دكل آن مجهز به دستگاه موتور ژنراتور است 
ك��ه با لوله چهار و ي��ك دوم قابليت حفاري تا عمق 

چهار هزار متري را دارد. 
حيدر بهمني با اش��اره به توانمندي هاي اين شركت 
اف��زود: تحريم هاي س��ال هاي اخير نتوانس��ته تاثير 
نامطلوبي در روند فعاليت اين ش��ركت داشته باشد 
بلكه با توان داخلي و استفاده از استعدادهاي داخلي 

تحول عظيمي در اين شركت رخ داده است. 
وي تصريح كرد: دس��تگاه حفاري 21 فتح بر اساس 

اس��تانداردهاي بين المللي IPS ،API ،ASTM ،ASME و AWS ساخته شده 
و راه ان��دازي آن ب��راي 200 نف��ر به صورت مس��تقيم و 500 نفر به صورت 

غيرمستقيم اشتغالزايي ايجاد مي كند. 
بهمني با بيان اينكه اين دستگاه پنجاه و هفتمين دستگاه حفاري خشكي 

اس��ت، ادامه داد: هم اكنون س��ه دس��تگاه حفاري از 
س��وي ش��ركت هاي داخلي در حال ساخت است و 
برنامه اي براي ساخت 10 دستگاه ديگر نيز در دست 

اجراست. 
وي افزود: پيش بيني مي شود با توجه به فعاليت هاي 
انجام شده و در حال انجام، ناوگان حفاري اين شركت 

تا دو سال آينده به 75 دستگاه افزايش يابد. 
مدير عامل ش��ركت ملي حفاري ايران اظهار داشت: 
در ماه هاي فروردين و ارديبهشت امسال در مجموع 
63 ه��زار و 471 متر حفاري در مناطق خش��كي و 
دريايي 10 اس��تان نفت خيز و گازخيز كش��ور انجام 
شده اس��ت كه با اتخاذ تمهيدات فني و تخصصي و 
پشتكار كاركنان عملياتي و پشتيباني، حفاري هفت 
حلقه از اين چاه ها 121 روز زودتر از موعد پيش بيني 

شده از سوي كارفرما پايان يافت. 
بهمني يادآور ش��د: ش��ركت ملي حفاري ايران با در 
اختيار داشتن حدود 60 دستگاه حفاري در خشكي 
و دري��ا و نزديك ب��ه 20 هزار نيروي فني و تخصص��ي، توانايي حفاري در 

سازندهاي مختلف و هر گونه شرايط اقليمي را در سراسر جهان دارد. 

بزرگترين	طرح	تزريق	گاز	خاورميانه	در	آغاجاري	افتتاح	شد	

پنجاه	و	هفتمين	دستگاه	حفاري	خشكي	به	ناوگان	حفاري	ايران	پيوست	

ش��ركت انی ايتاليا در نظر دارد تا يك قرارداد يك ميليارد و 500 ميليون 
دالری را برای توس��عه س��ومين فاز ميدان نفتی »دارخوين« با ايران امضاء 

كند. 
خبرگزاری يونايتد پرس اعالم كرد، شركت نفت و گاز اروندان در ايران، در 
سال 2001 قرارداد 550 ميليون دالری با شركت انی برای توسعه اولين فاز 
ميدان »دارخوين« واقع در نزديكی مرز عراق امضاء كرد. بر پايه اين گزارش، 
عمليات توس��عه در اولين فاز ميدان دارخوين در س��ال 2005 آغاز شد و 
عمليات توس��عه دومين فاز اين ميدان نيز در حال اجرا اس��ت. شركت انی 
عالقه مندی خود را برای توسعه سومين فاز از اين ميدان اعالم كرده است 

و با سرمايه گذاری يك ميليارد و 
500 ميليون دالری قصد دارد تا 
طرح های خود را با شركای ايرانی 
به مرحله اجرا در آورد. ايران يكی 
از بزرگتري��ن دارن��دگان ذخاير 
طبيعی جهان اس��ت و در بخش 
ذخاير نفتی رتبه سوم و در بخش 

گاز رتبه دوم جهان را دارد. 

ايتاليا	در	آستانه	قرارداد	توسعه	فاز	سوم	ميدان	نفتي	دارخوين
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قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان در حضور روسای جمهور دو كشور 
در تهران امضاء شد.

با امضای اين قرارداد، ايران در پنج س��ال از طريق خط لوله صلح، گاز به 
پاكستان صادر می كند.

خط لوله 2700 كيلومتری صلح، براساس برنامه  ريزی اوليه قرار است گاز 
ايران را به پاكستان و از آنجا به هند منتقل كند.

ب��ا تكميل اين طرح، روزانه 150 ميليون متر مكع��ب گاز ايران به هند و 
پاكس��تان صادر می  ش��ود كه 90 ميليون متر مكع��ب آن برای هند و60 

ميليون مترمكعب آن برای پاكستان در نظر گرفته شده است.
به گفته مديرعامل ش��ركت ملی صادرات گاز ايران، ايران 30 هزارشبكه 

اصلی و 150 هزار شبكه داخلی انتقال گاز دارد.
كسايی زاده همچنين اعالم كرد، در حال مذاكره برای انتقال گاز ايران به 

اروپا و چند كشورعربی هستيم.
وی افزود: طرح پارس LNG قرار است با مشاركت شركت توتال فرانسه و 
پتروناس مالزی اجرا شود و برای همكاری يك شركت چينی نيز در حال 

مذاكره هستيم. 
الزم به ذكر است ايران پس از روسيه دومين كشور صاحب ذخاير گاز در 

جهان است.

قرارداد	صادرات	گاز	ايران	به	پاكستان	امضاء	شد	

يكص��دو پنج��اه و س��ومين 
نشست اوپك در حالی پايان 
يافت كه جه��ان همچنان با 
افزايش م��ازاد عرضه نفت و 
ش��رايط بحران مالی و ركود 
اس��ت.  روب��ه رو  اقتص��ادی 
دراين نشست، اعضای اوپك 
ب��ا تأكيد بر وجود نفت مازاد 
ب��ر تقاض��ا تصمي��م گرفتند 
س��قف توليد خ��ود را بدون 
تغيير حفظ كنند. به گزارش 
دبيرخان��ه اوپ��ك، در بيانيه 
پايان��ی نشس��ت 153 اوپك 
آمده اس��ت: »وزي��ران نفت 
اوپ��ك با بررس��ی گزارش و 

پيشنهادهای كميته نظارت بر بازار سازمان و با در نظر گرفتن 
ش��رايط كنونی بازار جهانی نف��ت و پيش بينی ميزان عرضه و 
تقاضای نفت به ويژه در س��ه ماهه س��وم و چهارم سال جاری 
به اين نتيجه رس��يد كه علت اصل��ی كاهش تقاضا برای نفت، 
بح��ران مالی و ركود اقتص��ادی جهان اس��ت بنابراين كاهش 
سقف توليد ضرورتی ندارد.« پيش از آغاز نشست 153 تقريباً 
تمامی وزيران نفت كشورهای عضو اوپك به اين نتيجه رسيده 
بودند كه كاهش دوباره توليد س��ازمان غيرضروری اس��ت و به 
ج��ای آن بر پايبندی كامل اعضا به س��هميه های توليد تأكيد 
كردند. در نشست 153 وزيران نفت اوپك اميدوار بودند بهبود 
وضعي��ت اقتصادی جهان موجب افزايش تقاضای نفت ش��ود. 
رش��د تقاضای جهانی نفت از سه ماه دوم سال 2008 متوقف 

ش��ده و از آن زمان تاكنون س��يری نزولی داش��ته اس��ت.
يكی از نگرانی های بزرگ نشست 153 وجود مازاد عرضه نفت 
و باال بودن ميزان ذخيره س��ازی ها ب��ود. به گزارش خبرگزاری 
رويترز، برخی اعضای اوپك ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت 
فوق خواستار اقدام اين سازمان بودند اما عبداهلل سالم البدری 

دبيركل و خ��وزه بوتلهودی 
اوپك  رئيس  واسكنسيلوس 
نس��بت به آينده ب��ازار ابراز 
علی  كردن��د.  خوش بين��ی 
النعيمی وزير نفت عربستان 
ني��ز گفت: »تقاض��ای نفت 
جهان در حال افزايش است 
و اين روند، نف��ت مازاد در 
بازار را ج��ذب خواهد كرد. 
نفت  بهای  در حال حاض��ر 
در س��طح خوبی قرار دارد، 
وضعي��ت ب��ازار ني��ز خوب 
اس��ت.« او درب��اره قيم��ت 
نفت در سال جاری ميالدی 
گف��ت: »جهان قادر اس��ت 
نفت 75 تا 80 دالری را تحمل كند. بهای نفت تا پايان س��ال 
2009 به اين س��طوح خواهد رس��يد.« البدری درباره تقاضای 
نفت گفت: »تقاضای نفت در آمريكا افزايش يافته اس��ت. اين 
روند در چين، هند و برخی اقتصادهای آس��يايی نيز مش��اهده 
می ش��ود ك��ه خبر خوبی اس��ت.« آمريكا و چي��ن، به ترتيب 
بزرگترين مصرف كنندگان نفت خام جهان هس��تند. اظهارات 
دبيركل اوپك در حالی صورت می گيرد كه صندوق بين المللی 
پول، س��ازمان بين المللی انرژی و دبيرخان��ه اوپك پيش بينی 
كرده ان��د، تقاضای نفت خام جهان در س��ال ج��اری ميالدی 
نس��بت به سال گذشته با كاهشی چشمگير مواجه خواهد شد. 
با وجود اين، در بيانيه پايانی اوپك با تأكيد بر بروز نش��انه های 
مثبت از بهبود وضعي��ت اقتصادی جهان و در نتيجه، احتمال 
تقاض��ای جهانی نفت خواس��تار پايبندی اعضای س��ازمان به 
س��هميه های توليد ش��دند. اعض��ای اوپك اع��الم كردند: »در 
شرايط كنونی، كاهش دوباره توليد ممكن است شوك ديگری 

ب��ه اقتص��اد بح��ران زده جه��ان وارد كن��د.«

اجالس	153	اوپك	بدون	تغيير	سقف	توليد	پايان	يافت	
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نخست وزير روسيه بار ديگر در مورد توقف صادرات گاز اين كشور به اتحاديه 
اروپا هشدار داد.

به نقل از دويچه وله، »والديمير پوتين« در حالي نسبت به توقف صادرات گاز 
به اروپا هشدار داد كه اين تهديد به اختالف روسيه و اوكراين باز مي گردد. به 
گفته »خوزه مانوئل باروسو« رئيس كميسيون اروپا، والديمير پوتين در گفتگو 
با او، مش��كل پرداخت بهاي گاز صادراتي توسط اوكراين را مطرح كرده است. 
باروس��و وعده داده كه اين مش��كل را با مقام هاي كشورهاي اتحاديه اروپا در 
ميان بگذارد؛ وي در عين حال تأكيد كرده است، اين مشكل روسيه با اوكراين 
اس��ت و نبايد تضمين مالي صادرات گاز به اوكراي��ن را اتحاديه اروپا بر عهده 
بگيرد. به گفته منابع ديپلماتيك، روس��يه در برابر صادرات گاز به اوكراين، 5 

ميليارد دالر از اين كشور درخواست كرده است.

هشدار	پوتين	نسبت	به	بروز	مناقشه	گازي	مجدد	با	اوكراين

طبق اظهارات س��رگئی اش��ماتكو، وزير انرژی روسيه، اين كشور در نظر 
دارد به زودی قراردادی را در زمينه ساخت خط لوله ساوت استريم با دو 

كشور اتريش و اسلوونی منعقد كند.  
 به نقل از خبرگزاري ريانووس��تي روس��يه، اشماتكو ضمن يك كنفرانس 
مطبوعاتی در ش��هر رم پس از مالقات با وزرای انرژی گروه 8 اعالم كرد: 
»ما هم اكنون در مراحل پايانی اين قرارداد هستيم.« وی همچنين اظهار 

داشت: »من نمی خواهم ش��رايط موجود را برای طرفين قرارداد پيچيده 
كن��م و به همي��ن دليل فعاًل نمی توان��م در مورد امضای اي��ن قراردادها 
مطلبی را بيان كنم؛ فقط می توانم بگويم كه در اصل موضوع با ش��ركای 
خود اختالف نظر نداش��ته و در نظر داريم طی چند هفته آينده قرارداد 

نهايی را منعقد كنيم.« 
براس��اس اين گزارش ش��ركت روس��ی گازپروم در روز 15 م��اه می در 
ش��هر س��وچی قراردادی را در زمينه س��اخت خط لوله ساوت استريم با 
شركت های انرژی مربوطه در كشورهای بلغارستان، يونان و صربستان به 
امضاء رس��انده بود. گازپروم چندی پيش با يكی از شركت های ايتاليايی 

نيز برای ساخت اين خط لوله توافق كرده بود. 
خط لوله گاز س��اوت اس��تريم دومين خط لوله ای اس��ت ك��ه با عبور از 
بس��تر دريا، گاز روسيه را به اتحاديه اروپا انتقال می دهد و به اين ترتيب 
مسيرهای س��نتی عبور خطوط لوله گاز روسيه به اروپا، يعنی اوكراين و 

بالروس را دور می زند. 
براساس اين گزارش، ساالنه 31 ميليارد متر مكعب گاز از روسيه و آسيای 
ميانه به منطقه بالكان و س��اير كش��ورهای اروپايی منتقل خواهد شد كه 
از جمله كش��ورهای هدف می توان به بلغارستان، صربستان، مجارستان، 
ايتاليا و يونان اشاره كرد. اين خط لوله قرار است از سال 2013 در مسير 

انتقال گاز قرار گرفته و عملياتی شود. 

روسيه	براي	احداث	خط	لوله	ساوت	استريم	با	اتريش	و	اسلووني	قرارداد	مي	بندد	

حس��ين شهرس��تاني وزير نفت عراق از ش��ركت هاي تركيه دع��وت كرد در 
بازسازي ميدان هاي نفتي كشورش شركت كنند. 

شهرستاني در گفت وگوي اختصاصي با خبرگزاري آناتولي افزود: در زمينه هاي 
ساخت خط لوله، كارخانه هاي نگهداري نفت، تأسيس پااليشگاه و ايستگاه هاي 
نفت��ي كارهاي زيادي براي ش��ركت هاي تركيه وج��ود دارد. وي گفت: من از 

شركت هاي تركيه اي براي فعاليت در اين زمينه ها دعوت مي كنم. 
وزير نفت عراق با اشاره به توانمندي هاي شركت هاي ترك و سابقه فعاليت هاي 
آنها در عراق افزود: ش��ركت هاي ترك مي توانند طرح هاي بسياري را در بصره 
كه مركز توليد نفت است و ديگر شهرها برعهده بگيرند. شهرستاني تأكيد كرد 

كه شركت هاي تركيه مي توانند نقش مهمي در بصره و كركوك ايفا كنند. 

عراق	از	تركيه	براي	بازسازي	ميدان	هاي	نفتي	آن	كشور	دعوت	كرد	
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پس از بومي ش��دن دانش فني و س��اخت رش��ته هاي تكميل��ي، در صورت 
عملياتي ش��دن خط توليد آن در كشور، ساالنه 16 ميليون دالر صرفه جويي 

ارزي خواهيم داشت.
به گزارش خبرگزاري ايس��نا، مهدي فكور � مديرتوليد و پش��تيباني شركت 
نفت مناطق مركزي � با بيان اين مطلب اظهار كرد: در اين شركت در طول 
س��ال حدود 50 حلقه  چاه حفر و تعمير مي ش��ود كه ارزش هر سري رشته 

تكميلي وارداتي حدود 320 هزار يورو است.
وي افزود: به منظور توليد داخل رش��ته هاي تكميلي كه بيش از 90 درصد 
چاه هاي گازي و به ويژه چاه هاي حاوي گاز ترش بايد از آنها استفاده كنند، 
در قال��ب 8 قرارداد به ارزش 220 ميليارد ريال با س��ه كنسرس��يوم داخلي 
همكاري ش��د، به طوري ك��ه هم اكنون حتي ماده اوليه تولي��د قطعات نيز از 

داخل كشور تأمين مي شود.
به گفته وي براي تأسيس��ات  مربوط به تاج چاه )well head( نيز در قالب 
13 قرار داد به ارزش 419 ميليارد ريال با شركت هاي داخلي وارد همكاري 
شديم كه هم اكنون ساخت اين تأسيسات نيز بومي شده و از واردات خودكفا 
ش��ده ايم. به گونه اي كه قيمت هر س��ري قطعات تاج چاه حدود 10 ميليون 

تومان است.
فك��ور با اش��اره ب��ه اينكه هم اكنون بي��ش از 80 درصد از قطع��ات الزم در 
حفاري يك چاه ازداخل توليد مي شود و خط توليد ايراني دارد، تصريح كرد: 
درب��اره لوله هاي جداري نيز به جز لوله هاي جداري كمتر از 7 اينچ، خودكفا 
ش��ده ايم. در اين زمينه تأمين برخي م��واد اوليه گلوگاه  كار بود كه به دليل 
كاربرد دو گانه، ش��ركت هاي خارجي اجازه فروختن به ما نداشتند كه توليد 

آنها را نيز داخلي كرده ايم.

او ب��ا تأكيد بر توجه به اهميت بومي كردن س��اخت قطعات، بخش��نامه 14 
ماده اي به دس��تور وزير نفت تدوين و منجر به بررس��ي منابع و س��ازندگان 
داخلي و تهيه وندورليس��ت در سال 1385 شد، گفت: در پروژه توليد داخل 
قطعات در ش��ركت  نفت مناطق مركزي با 4 كنسرس��يوم متشكل از صنايع 

دفاع، ابزار برقي ايران، گلوبال و دنا پمپ ايران همكاري كرده ايم.
به گفته مدير توليد و پش��تيباني ش��ركت  نفت مناطق مركزي با وجود ترك 
همكاري هاي ش��ركت هاي آمريكايي با ايران به دليل فش��ارهاي آمريكا طي 
سال هاي گذشته، هم اكنون همان شركت ها براي فروش مواد اوليه، قطعات، 
تأسيسات شيرهاي سرچاهي و تاج چاه به ايران پيشنهاداتي مي دهند كه به 

دليل بومي كردن اين قطعات ما نمي پذيريم.

پيشنهاد	فروش	تجهيزات	سرچاهي	توسط	شركت	هاي	آمريكايي		

خبر تكنولوژي

مقامات كردس��تان ع��راق اعالم كردند ك��ه اين منطقه ص��ادرات روزانه حدود 
100هزار بشكه نفت خود را آغاز مي كند. 

به گزارش خبرگزاري فرانسه از دهوك، شركت انرژي تركيه و آداكس پتروليوم 
كه مقر آن ش��هر كلگري كانادا مي باش��د، در ميدان نفتي طق طق استان اربيل 
)350 كيلومت��ري بغداد( و ش��ركت نف��ت دي. ان. او نروژ ني��ز در ميدان نفتي 

طاوكي واقع در زاخو )450كيلومتري شمال بغداد( ، فعاليت مي كنند. 
محمد اوكوتان مدير ش��ركت انرژي تركيه در پروژه طق طق گفته اس��ت: نفت 
صادارت��ي با عبور از خط لوله اي به طول 9كيلومتر در پايانه نفتكش ها بارگيري 
خواهد ش��د و ميزان آن در ابتدا 40 هزار بش��كه در روز، تا پايان سال جاري به 
60 هزار بشكه و تا دو سال آينده هم به روزانه 120 هزار بشكه افزايش خواهد 

يافت. 
وي در ادامه گفت: 12درصد نفت توليدي متعلق به ش��ركت توبكو متش��كل از 

شركت هاي انرژي و آداكس و مابقي آن متعلق به كردستان مي باشد. 
اين ميدان متش��كل از 14حلقه چاه اس��ت كه درح��ال حاضر همه آنها 
م��ورد بهره برداري قرار نگرفته اند. نفت اين مي��دان از طريق خط لوله اي 
به پايانه فيش��خابور )واقع در نزديكي مرز مشترك عراق و تركيه( انتقال 

داده خواهد شد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه حس��ين شهرس��تاني وزي��ر نفت ع��راق چندي پيش 
قراردادهاي منعقد ش��ده ميان كردستان عراق با ش��ركت هاي نفتي خارجي را 

غيرقانوني خواند. 
دولت مركزي بارها از كردس��تان عراق خواسته است كه از امضاي هرگونه قرار 

داد نفتي تا زمان تصويب قانون نفت اين كشور خودداري كند. 
كردس��تان عراق از زم��ان ارائه پيش نويس قانون نفت در س��ال 1386)2007( 

تاكنون بيش از 20 مورد قرارداد امضاء كرده اس��ت. تصويب اين قانون به خاطر 
برخي اختالفات سياسي به دوره بعدي پارلمان واگذار شده است. 

ذخاير نفتي عراق بين 115تا حدود 200 ميليارد بشكه برآورد شده است. 
ت��ا پي��ش از حمله نظام��ي آمريكا به عراق در س��ال 2003 اين كش��ور حدود 
3ميليون بش��كه نفت در روز صادر مي كرد اما درحال حاضر ميزان توليد كنوني 
نفت اين كش��ور از 2 ميليون و 286 هزار بشكه در روز فراتر نمي رود كه حدود 

يك ميليون و 85 هزار بشكه از آن صادر مي شود. 

كردستان	عراق	صادرات	نفت	خود	را	آغاز	مي	كند	
اخبار خارجي




