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اخبار

جزییات
برداشت روزانه
۸۴میلیون
مترمکعب
گاز از پارس
جنوبی
طی ۶ماه

پیش بینی می شود با تکمیل فاز اول زنجیره
تولید هر یک از فازهای  ۱۴ ،۱۳و  ۲۴-۲۲پارس
جنوبی در نیمه اول سال  ،۹۷در مجموع شاهد
برداشت روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز (معادل
 ۸۴میلیون مترمکعب) از میدان مشترک پارس
جنوبی باشیم.
در حال حاضر ساخت  ۱۰عرشه دریایی فازهای
 ۱۴ ،۱۳و  ۲۴-۲۲پارس جنوبی در حال ساخت
است ،سکوی دریایی  ،۲۲اسفندماه سال گذشته
بارگیری شد و در مراحل نهایی مهاربندی قرار دارد.
همچنین سکوی  ۲۴Aبه زودی آماده بارگیری و
نصب می شود.
توسعه  ۸۹درصدی فاز ۱۳
در این راستا پیش از این نیزپیش بینی شده
بود عملیات ساخت و راه اندازی ردیف دوم شیرین
سازی پاالیشگاه فاز  ۱۳پارس جنوبی تا آخر
فروردینماه در مدار تولید قرار گیرد.نخستین ردیف
شیرین سازی پاالیشگاه فاز  ۱۳در آخرین روز سال
 ۱۳۹۶با دریافت روزانه  ۷میلیون مترمکعب گاز
ترش از خط لوله انتقال گاز پنجم سراسری و تزریق
گاز شیرین به خط لوله انتقال گاز ششم سراسری
در مدار تولید قرار گرفت .با توجه به آماده بودن
واحد صادرات گاز ،گاز تصفیه شده در همان روز در
ردیف نخست شیرینسازی ،پس از افزایش فشار تا
 ۹۰بار به خط لوله ششم سراسری تزریق شد.
طبق آخرین اخبار طرح توسعه فاز  ۱۳پارس
جنوبی  ۸۹درصد پیشرفت داشته و پیشرفت بخش
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کامیابی اوپک در مأموریت کاهش
ذخیرهسازی جهانی نفت

آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد که اوپک در مأموریت
خود در کاهش سطح ذخیرهسازی جهانی نفت موفق بوده
است.به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن ،آژانس بینالمللی
انرژی اعالم کرد به نظر میرسد سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) و متحدانش مأموریت خود در زمینه کاهش
سطح ذخیرهسازی نفت به سطح مطلوب را با موفقیت به
انجام رساندهاند.این نهاد اعالم کرد :سطح ذخیرهسازی نفت
در کشورهای توسعه یافته ،ممکن است در ماه مه سال جاری
میالدی به میانگین پنج ساله (که سطح مطلوب اوپک است)
کاهش یابد.آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد :ما در جایگاهی
نیستیم که از طرف کشورهای امضاکننده توافق جهانی کاهش
تولید نفت بگوییم مأموریت آن تحقق یافته ،اما اگر برآورد ما
دقیق باشد ،بیگمان به نظر میرسد که این گونه بوده است.
در حالی که اوپک در گزارش هفته گذشته خود اعالم کرده بود
سطح ذخیرهسازی نفت در جهان  ۴۳میلیون بشکه باالتر از
میانگین پنج ساله است ،آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد این
رقم تنها  ۳۰میلیون بشکه باالتر از سطح یاد شده قرار دارد.

ابراز تمایل  ۱۴شرکت
به قراردادهای نفتی عراق

خشکی تا پایان سال  ۱۳۹۶به بیش از  ۹۲درصد
رسیده است .پیشرفت ساخت سکوهای دریایی طرح
توسعه فاز  ۱۳پارس جنوبی به  ۸۵درصد ،خطوط
لوله دریا  ۷۸درصد و بخش حفاری چا ههای دریایی
نیز به  ۸۶درصد رسیده است.
همچنین ساخت سکوهای  Bو  Dاین طرح در
یارد بوشهر شرکت صدرا  ۹۲درصد پیشرفت داشته
است و با نصب این دو سکو تا آذرماه سال ۱۳۹۷
عملیات دریافت گاز از موقعیت مخزنی این سکوها
و ارسال آن به پاالیشگاه انجام شود.
نصب دومین سکوی دریایی فاز  ۱۴در
اردیبهشت ماه
هم اکنون پیشرفت ساخت فاز  ۱۴پارس جنوبی
در دو بخش پاالیشگاه ساحلی و تاسیسات دریایی به
حدود  ۸۵درصد رسیده که ویژگی تکمیل مراحل
توسعه این فاز مشترک گازی ،نصب و راه اندازی
اولین سکوی دریایی آن در سال  ۹۶با ظرفیت
برداشت روزانه  ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز است.
بر این اساس با راه اندازی اولین سکو و احداث
خطوط لوله دریایی و خشکی ،گاز ترش این سکو
به پاالیشگاه های پارس جنوبی برای شیرین سازی
و انتقال به شبکه سراسری انتقال داده شده است.
از سوی دیگر پیش بینی شده بر اساس برنامه
زمان بندی دومین سکوی دریایی این فاز مشترک
گازی اردیبهشت ماه امسال برای نصب و راه اندازی
روانه آ بهای خلیج فارس شود.
زیر و بم فرآیند تکمیل فاز ۲۴_۲۲

همچنین طرح توسعه فاز های  ٢٢-٢٤پارس
جنوبی برای تولید  ۵۶میلیون متر مکعب گاز ترش
از میدان مشترک و تولید روزانه  ۵۰میلیون متر
مکعب گاز متان ۲۹۰۰ ،تن گاز مایع (۲۷۵۰ ،)LPG
تن اتان ۷۵ ،هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰
تن گوگرد طراحی شده است .این پروژه از سوی
کنسرسیومی متشکل از شرکت صنعتی دریایی
ایران (صدرا) و شرکت پتروسینا آریا و در حال اجرا
است.
عملیات انتقال عرشه  ٢٢طرح توسعه فاز های
 ٢٢-٢٤پارس جنوبی اواخر اسفند سال  ۱۳۹۶از
یارد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) انجام
شد.عرشه اصلی  ۲۲-SPDنخستین سکوی دریایی
این طرح است که با پیشرفت ۹۵.۵درصدی ،پس
از عملیات بارگیری و مهاربندی ،برای نصب به
موقعیت دریایی خود در مخزن مشترک پارس
جنوبی هدایت میشود.
این سکو پس از بارگیری توسط جرثقیل ۵۰۰۰
تنی  HLبر روی شناور  FLB۱۲۴قرار خواهد گرفت
و بعد از عملیات مهاربندی ،راهی آبهای خلیج
فارس میشود تا به همراه پل ارتباطی این سکو ،در
موقعیت فاز  ٢٢نصب شود.
سه پایه مشعل عرشه ٢٤Aپارس جنوبی نیز در
نوروز در موقعیت مخزنی این عرشه نصب شد .این
سه پایه که  ٢٢اسفندماه از یارد شرکت صنعتی
دریایی ایران(صدرا) در بوشهر بارگیری شده بود،
پس از عملیات مهاربندی و حمل ،چهارم فروردین

سودآورترین شرکت نفتی دنیا با هزینه تولید تک رقمی

اطالعات مالی درز یافته ،اسرار به شدت محافظت شده در صنعت انرژی
را که مربوط به آرامکوی عربستان سعودی  -بزرگترین شرکت نفت جهان
است  -احتماال برمال میکند.
طبق اطالعات مالی که از سوی بلومبرگ نیوز به دست آمده و شرکت
ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) آن را تایید نکرده است ،این شرکت در
نیمه اول سال  ۲۰۱۷به میزان  ۳۳.۸میلیارد دالر درآمد داشت.
در مقایسه ،اپل که ارزشمندترین شرکت سهامی عام جهان است در
مدت مشابه  ۲۸.۹میلیارد دالر درآمد داشت.
درآمد آرامکو در نیمه اول سال  ۲۰۱۷بیش از چهار برابر درآمد ۷.۴
میلیارد دالری اکسون موبیل -بزرگترین شرکت انرژی از نظر سرمایه بازار
 است .اسناد به دست آمده از سوی بلومبرگ همچنین آمار مالی کلیدی وجزییات ساختار حق امتیاز آرامکو را برمال ساخت .این اطالعات احتماال نگاه
جامعی را برای سرمایهگذاران در آستانه مهیا شدن این شرکت برای عرضه
اولیه عمومی سهام فراهم میکند.
اطالعات درزیافته در حالی منتشر شده که آرامکو همچنان سرگرم
بررسی زمان مناسب برای عرضه اولیه عمومی بخشی از سهام خود است
که انتظار میرود بزرگترین عرضه اولیه عمومی باشد که تاکنون انجام گرفته
است .با این همه آرامکو این گزارش را تایید نکرده و به بلومبرگ اعالم کرده
این اطالعات نادرست است.

طبق اطالعاتی که به دست بلومبرگ رسیده ،آرامکو  ۵۲.۱میلیارد دالر
جریان نقدی از فعالیتهایش داشت که یکی از مهمترین معیارها در صنعت
نفت و گاز است .جریان نقدی اکسون موبیل از فعالیتهایش در مدت مشابه
 ۱۵.۲میلیارد دالر و با احتساب فروش دارایی این شرکت ۱۶ ،میلیارد دالر
بوده است.
تحلیل آمار از سوی بلومبرگ نشان میدهد هزینه استخراج آرامکو کمتر
از چهار دالر در هر بشکه بوده که به میزان قابل توجهی کمتر از همتایان
بزرگش است .افراد متعددی که نسبت به فعالیتهای آرامکو اطالعات داشتند
به شبکه سی ان بی سی گفتهاند این آمار احتماال بسیار پایین است با این
همه هزینه استخراج نفت آرامکو قطعا تک رقمی است.
گفته میشود عربستان سعودی نقطه سر به سر حدود پنج دالر در هر
بشکه برای تولید نفت جدید دارد .آرامکو  ۱۳میلیارد دالر سود نقدی به
تنها سهامدار خود که دولت عربستان سعودی است پرداخت کرده است.
دولت عربستان نرخ مالیات آرامکو را از  ۸۵درصد درآمدش به  ۵۰درصد
کاهش یافته است .این اطالعات ساختار حق امتیاز جدیدی را که از اوایل
سال  ۲۰۱۸اجرا شد ،نشان میدهد .حق امتیاز  ۲۰درصد در زمانی که
نفت حداکثر  ۷۰دالر در هر بشکه است تعیین شده و اگر قیمت نفت به
باالی  ۱۰۰دالر در هر بشکه برسد ،به  ۵۰درصد افزایش پیدا میکند .این
هزینه مشمول همه تولیدات مایع آرامکو بوده ،در حالی که در ساختار
قبلی حق امتیاز  ۲۰درصدی تنها به صادرات نفت خام و محصوالت
پاالیشی تعلق میگرفت.
عرضه اولیه سهام برای آرامکو در یک بازار بورس بینالمللی بزرگ برای
سال جاری برنامهریزی شده بود ،اما اکنون انتظار میرود این عرضه در سال
 ۲۰۱۹انجام بگیرد.
امین ناصر ،مدیرعامل آرامکو ،گفته است :شرکتش آماده عرضه سهام
است اما منتظر است تا دولت برای مکان عرضه آن تصمیم بگیرد.
عربستان سعودی قصد دارد از این عرضه حدود  ۱۰۰میلیارد دالر جمع
کند که ارزش آرامکو را به دو تریلیون دالر میرساند .با این همه تحلیلهای
دیگر نشان میدهد ارزش این شرکت احتماال یک تا  ۱.۵تریلیون دالر است.

نقشآفرینی بازار سرمایه در تامین مالی طرحهای صنعت پتروشیمی

تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سیاستگذاریهای هلدینگ
خلیجفارس دارای اهمیت ویژهای است و در آینده نزدیک بازار سرمایه سهم
ویژهای را در این زمینه برعهده خواهد گرفت.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،بازگشایی معامالت روز یکشنبه
بورس تهران ،در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران شرکت صنایع
پتروشیمی خلیجفارس انجام شد و زنگ آغاز معامالت به صدا درآمد.
این مراسم نمادین که در بورسهای مطرح دنیا نیز مرسوم است ،در روزها
و مناسبتهای خاص به ناشران و اعضای بورس اجازه میدهد تا در بازگشایی
بازار مشارکت داشته باشند.
بورس اوراق بهادار تهران نیز با هدف تعامل بیشتر با ناشران پذیرفته شده و
یادآوری ارتباط و همکاری ناشر با بازار سرمایه اقدام به برگزاری این مراسم کرد.
جعفر ربیعی ،مدیرعامل هلدینگ خلیجفارس در نشست خبری پنجمین
سالروز عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس تهران ،گفت :برای اجرای اهداف
سرمایهگذاری کالن از سه روش تامین مالی استفاده میکنیم و بازار سرمایه در
این میان نقش پررنگی دارد.
وی مشارکت شرکتهای خارجی در پروژههای شرکت را اولویت اصلی
برای تامین مالی دانست و گفت :قصد داریم با برنامهریزیهای انجام شده سهم
بیشتری از تامین مالی را با مشارکت شرکتهای خارجی محقق کنیم.
ربیعی فایناس ارزی خارج از کشور را دومین مسیر تامین مالی شرکت
صنایع پتروشیمی خلیجفارس عنوان کرد و گفت :از آنجایی که تامین مالی
در داخل کشور هزینههای زیادی دارد ،یکی از راهبردهای شرکت برای تامین
مالی ،استفاده از فاینانس ارزی تبیین شده تا از این طریق گام بزرگی را برای
پیادهسازی اهداف سرمایهگذاری شرکت برداریم.

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیجفارس به نقش بازار سرمایه در تامین
مالی این شرکت نیز اشاره کرد و افزود :سومین راه تامین مالی را از طریق
بازار سرمایه در سیاستگذاریها تعیین کردهایم و با استفاده از ابزارهای مالی
این بازار ،بورس نقش مهمی در تامین مالی شرکت برعهده دارد و در آینده
نزدیک بازار سرمایه سهم ویژهتری را در این زمینه برعهده خواهد گرفت.
ربیعی گفت :باید دستورعمل و قوانین بازار سهام از ثبات بیشتری برخوردار
باشد و هر از چندگاهی شاهد تغییر در مقررات نباشیم تا شرکتها بتوانند از
همه فرصتها و ظرفیتهای موجود در این بازار استفاده کنند و به نوعی نگاه
جدیتری به بازار سرمایه داشته باشند.

ماه در موقعیت پارس جنوبی نصب شده است.
سه پایه مشعل دو سکوی دیگر از مجموع ٤
سکوی طرح توسعه فازهای  ٢٢تا  ٢٤پارس جنوبی
در سال ٩٦نصب شده بود .آخرین سه پایه مربوط
به سکوی  ٢٤Bاین طرح درحال توسعه ،اردیبهشت
ماه امسال در موقعیت مخزن این فاز در دریا نصب
می شود.
میزان سرمایهگذاری در سکوهای فاز  ۲۲تا۲۴
پارس جنوبی ۶۵۰میلیون دالر است و تا کنون در
سایر بخشهای این فازها به میزان پنج میلیارد و
 ۲۰۰میلیون دالر سرمایهگذاری انجام شده است.
طبق آخرین اخبار طرح توسعه فازهای  ۲۲تا ،۲۴
۸۸درصد پیشرفت داشته است .گاز استخراجی این
فاز با دو خط لوله  ۳۲اینچی به منطقه اختر کنگان
منتقل و پس از شیرینسازی در محل احداث
پاالیشگاه جدید به شبکه سراسری گاز تزریق
میشود.
بر اساس این گزارش پیش بینی شده تا ابتدای
سال  ۹۸زنجیره دوم تولید طرح های در حال توسعه
میدان مشترک پارس جنوبی تکمیل و محقق شود.
از ابتدای توسعه میدان مشترک پارس جنوبی
تا کنون  ۷۲میلیارد دالر در این میدان سرمایه
گذاری شده است و پیش بینی می شود این رقم
به  ۸۷میلیارد دالر افزایش یابد .در حال حاضر
 ۷۰درصد گاز مصرفی کشور از پارس جنوبی تأمین
می شود که با تولید روزانه نفت خام کشور برابری
میکند .

عراق اعالم کرد  ۱۴شرکت بینالمللی برای مشارکت در
قراردادهای توسعه نفتی این کشور ابراز تمایل کردهاند.به گزارش
خبرگزاری رویترز از بغداد ،وزارت نفت عراق اعالم کرد ۱۴ :شرکت
بینالمللی نسبت به امضای قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز
در این کشور که قرار است در ماه آوریل امسال به مزایده گذاشته
شود ،ابراز تمایل کردهاند.طبق بیانیه وزارت نفت عراق ۱۴ ،شرکت
یاد شده بستههای حاوی اسناد شرکت در مزایده و شرایط قرارداد
مربوط به  ۱۱بلوک اکتشافی را خریداری کردهاند.این بلوکها
که در مناطق مرزی مشترک با ایران و کویت و همچنین مناطق
فراساحلی در خلیج فارس هستند ،قرار بود پیش از این در ماه
ژوئن سال جاری میالدی به مزایده گذاشته شوند ،اما زمان این
مزایده جلو انداخته شد.عراق با دعوت از شرکتهای بینالمللی
نفتی توانست تولید روزانه نفت خود را در یک دهه گذشته از ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در روز به  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار بشکه
در روز افزایش دهد.

اختیارات وزیر نفت ونزوئال افزایش یافت

رئیس جمهوری ونزوئال برای شتاب بخشیدن به اصالح بخش
انرژی ،اختیارات وزیر نفت این کشور را افزایش داد.به گزارش
خبرگزاری رویترز از کاراکاس ،نیکوالس مادورو ،رئیس جمهوری
ونزوئال ،به مانوئل کودو ،وزیر نفت این کشور ،قدرتهای ویژهای
اعطا کرد تا برای جلوگیری از افت تولید نفت تالش کند.به
دلیل چالشهایی همچون رکود ،ورشکستگی و تحریمهای مالی
آمریکا ،تولید نفت ونزوئال در ماه فوریه سال جاری میالدی به
یک میلیون و  ۵۸۶هزار بشکه در روز سقوط کرده است.دستور
جدید رئیس جمهوری ونزوئال به کودو اختیار امضا ،فسخ و اصالح
توافقهای مربوط به شرکت ملی نفت ونزوئال (پدوسا ۹این کشور و
زیرشاخههای این شرکت را میدهد.پدوسا در بیانیهای اعالم کرد
که این اقدام جدید ،امکان سازماندهی دوباره عملیات و کاهش
دیوانساالری را فراهم میکند.

