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اخبار

وزير نيرو :ايران حقآبه هيرمند را از
افغانستان ميگيرد

رئيس کميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي ايران و
افغانستان گفت :در سال آبي جاري حق آبه رودخانه هيرمند را
دريافت ميکنيم و در شرايط خوبي به سر مي بريم.رضا اردکانيان
با اشاره به مسئوليت وزارت نيرو به عنوان مسئول کميسيون
همکاريهاي اقتصادي ايران و افغانستان ،گفت :به اعتقاد من زمينه
خوبي براي توسعه همکاريها بين ايران و افغانستان وجود دارد.
وزير نيرو گفت :در آينده نزديک دو نمايشگاه در زمينه فعاليتهاي
تجاري ،بازرگاني و صنعتي را برپا خواهيم کرد و کميسيون مشترک
همکاريهاي اقتصادي را در افغانستان برگزار ميکنيم.اردکانيان
افزود :در زمينه برق ،همکاريها را با افغانستان توسعه خواهيم داد
و زمينه بسيار خوبي براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي بين دو
کشور وجود دارد.وزير نيرو درباره حق آبه ايران از رودخانه هيرمند
هم گفت :در چارچوب معاهده سال  1351بين ايران و افغانستان
عمل ميکنيم که در آن معاهده ،ساز و کاري تحت عنوان تشکيل
هيئت کميسارياي هيرمند پيش بيني شده است که از هر دو طرف
يعني از جمهوري اسالمي ايران و افغانستان در آن عضو هستند.
اردکانيان گفت :از جمله وظايف اين کميسارياي هيرمند ،نظارت بر
اجراي معاهده بوده و خوشبختانه با توجه به فضاي خوب همکاري،
اين بخش از معاهده فعال است.وي افزود :جلسات کميسارياي
هيرمند به صورت مرتب در تهران و کابل برگزار ميشود.وزير
نيرو همچنين گفت :اقدامات خوبي هم براي پايش اجراي معاهده
هيرمند در حال انجام است و سفر اخير سرپرست وزارت خارجه
افغانستان به ايران هم تأکيدي بر اين موضوع در گفتگوهاي دو
جانبه بود.اردکانيان تصريح کرد :در سال آبي فعلي هم طبيعتاَ
آن ميزان از حق آبه رودخانه هيرمند را دريافت ميکنيم و در
شرايط خوبي به سر مي بريم.وي درباره احداث سد جديد در مسير
رودخانه هيرمند تصريح کرد :به طور طبيعي هر نوع سازه آبي
که در مسير اين رودخانه احداث شود ،نبايد بر قرارداد ايران و
افغانستان در زمينه هيرمند تأثير بگذارد و ما اميدوار هستيم اين
مسئله مورد توجه همکارانمان در افغانستان هم باشد.
وزير نيرو افزود :قرارداد بين ايران و افغانستان درباره بهره
برداري از رودخانه هيرمند يک قرارداد رسمي و تأييد شده دو
کشور بوده که براي هر دو طرف قابل احترام است.
اردکانيان درباره رودخانه هريرود هم گفت :اين رودخانه يک
رودخانه مرزي است و در انتها ،ايران و ترکمنستان از اين رودخانه
فصلي بهره مند هستند.
وي افزود :رودخانه هريرود رودي است که در ماههايي از سال
پرآب ميشود که ما سد دوستي را روي اين رودخانه احداث کرديم.
اردکانيان در ادامه با اشاره به اينکه مذاکرات با مقامات
افغانستان درباره هريرود در جريان است ،گفت :وزارت امور خارجه
در قالب سند همکاريهاي جامع و بلندمدت دو کشور بحثي را به
اين امر اختصاص داده است.

مذاکرات غول نفتي چين براي حضور در
ميدان گازي عمان

شرکت ملي نفت چين ( )CNPCسرگرم مذاکره براي خريد
 10درصد سهم شرکت  BPدر يک ميدان گاز طبيعي بزرگ عمان
است که قراردادش  1.5ميليارد دالر ارزش خواهد داشت.
منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند شرکت ملي نفت چين در
مرحله مذاکره پيشرفته با شرکت  BPبراي خريد  10درصد سهم
ميدان گاز طبيعي خزان قرار دارد و اين سهم اندک حدود 1.5
ميليارد دالر ارزش دارد .با اين حال تصميم نهايي هنوز گرفته نشده
و ساير شرکتها هم نسبت به خريد اين دارايي ابراز عالقه کرده اند.
بلومبرگ پيش از اين در ژوئن گزارش کرده بود که شرکت
 BPسرگرم مذاکره براي فروش سهم  10درصدي در ميدان گاز
طبيعي خزان است .اين غول نفتي  60درصد سهم در اين پروژه
دارد و شرکت نفت عمان پس از اين که  10درصد سهمش را در
سال  2018به شرکت نفتي دولتي مالزي فروخت ،از اين ميدان
 30درصد سهم دارد.چين در راستاي تالش پکن براي افزايش نفوذ
جهاني خود و احياي مسيرهاي تجاري قديمي تحت ابتکار کمربند
و جاده ،در حال تقويت حضورش در خاورميانه است .شرکت دولتي
برق چين سال گذشته  49درصد سهم در شرکت انتقال برق
دولتي عمان خريداري کرد که نخستين خصوصي سازي بزرگ يک
توليدکننده نفت غيرعضو اوپک در خاورميانه بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،شرکت  CNPCفعاليتهايي در
پنج کشور خاورميانه شامل عمان دارد .اين شرکت با  50درصد
سهم در ميدان نفتي بلوک  5در سال  2002فعاليتش در اين کشور
را آغاز کرد .همچنين اين غول نفتي چيني در سال  2018حدود
 1.2ميليارد دالر براي خريد سهم در دو امتياز نفت و گاز طبيعي
در ابوظبي پرداخت کرد.
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انرژی

يک صادرکننده برق به کشورهاي همسايه خبر داد:

ورود ترکيه به بازار صادرات برق به عراق

فعال صنعت برق گفت :نگران رقابت با ترکيه اي ها در صادرات برق به عراق
نيستيم.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران ،عليرضا کالهيصمدي گفت :صنعت برق
ايران جزو معدود صنايع توانمند کشور است که اين خودکفايي يا توانمندي با
برنامهريزي مشترک دولت و بخشخصوصي ايجاد شده است.
وي ايران را مهمترين صادرکننده برق به عراق دانست و گفت :ورود ترکيه
به اين بازار جايگاه ايران را متزلزل نميکند؛ اما شرط عقل اين است که حواسمان
به رقبا باشد.
کالهي صمدي به سفر اردکانيان به کشور عراق اشاره کرد و ادامه داد:
پانزدهم خردادماه امسال در سفر وزير نيرو به عراق قرارداد صادرات برق به عراق به
مدت دو سال امضا شده ،که قرارداد بسيار خوبي است؛ اين قرارداد ميتواند بخشي
از مطالبات و نگاه بخش خصوصي را پاسخگو باشد.
وي افزود :ما يکي از صادرکنندگان برق به عراق هستيم؛ برخي از ورود
ترکيه به بازار برق عراق نگران هستند که مبادا جاي ما را بگيرد؛ ولي من معتقدم
که چنين اتفاقي نخواهد افتاد؛ ترکيه خود واردکننده انرژي است؛ اما معناي اين
گفته اص ً
ال اين نيست که ما با خيال راحت بنشينيم و فکر کنيم ترکيه جاي ما
را نميگيرد .تجارت برق تجارت خوبي است؛ وصل کردن شبکه برق کشورها به
همديگر بسيار مفيد است.
وي تصريح کرد :ما بايد در حوزه انرژي برخي مسائل استراتژيک را در نظر
بگيريم؛ بايد ارزش سوخت فسيلي خود را بدانيم و بايد دارايي زيرزميني خود را
دارايي روي زميني تبديل کنيم .ما به دليل تحريم نتوانستهايم به بازار  LNGوارد
شويم و فکر ميکنم بعد از اين هم نميتوانيم جاي محکمي در اين بازار پيدا کنيم؛
اين بازار تحت کنترل آمريکاييهاست.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران تأکيد کرد :در اين شرايط بايد گاز را به برق
تبديل کرده و آن را صادر کنيم؛ ما صنعت برق توانمند بومي داريم؛ وصل شدن به
شبکه کشورهاي ديگر ميتواند شبکه برق ايراني را به تعادل برساند.
وي ادامه داد :اما صنعت برق ايران در داخل با چالشهاي متعددي روبهرو
است که برخي از آنها صورتي مزمن به خود گرفته است .در واقع امروزه اقتصاد
صنعت برق بيمار است.

کالهيصمدي درباره ريشه و علت بيماري صنعت برق ميگويد :اوالً گفتن از
مشکالت نافي توانمند بودن صنعت برق ايران نيست ،بلکه نشانه توانمندي صنعت
است .اين صنعت از متوسط کشورهاي جهان سوم توسعهيافته است .ايران در
صنعت برق  90درصد خودکفايي با مسير درست و بومي را طي کرده است و اين
با خودکفايي در حوزه صنعت خودرو خيلي متفاوت است.
وي درباره يکي از مشکالت حوزه انرژي يادآور شد :مث ً
ال ايران کشوري پهناور
است و چگالي جمعيتي پاييني دارد و به دليل اختالف دما بار متوازني از لحاظ
مصرف برق وجود ندارد .اين چالشها در حالي مطرح است که بر اساس يک سري
تصميمات سياسي و اجتماعي ،برق را به هر منطقه دورافتاده بردهايم.
فعال صنعت برق افزود :در مقوله اقتصاد صنعت برق در طول سالهاي گذشته
دچار يک دوگانگي شدهايم به اين معنا که نتوانستهايم تصميم بگيريم که آيا برق
يک خدمت عمومي است يا يک کاالي تجاري؟ اگر برق يک خدمت اجتماعي
است بايد هزينههاي آن در اسناد ديگري مانند سند بودجه ريزي کشوري ديده
شود و اگر هم يک کاالي تجاري است بايد يک سازوکار منطقي قيمتگذاري براي
آن تعيين شود .اما هيچکدام از اين سياستها به طور مشخص دنبال نشده است.
کالهي صمدي بر اين باور است که صنعت برق ايران توانمند بوده و اين
توانمندي عليرغم مشکالتي است که دولتها به اين حوزه تحميل کرده است.

وي ادامه داد :ما با صنعت برق به عنوان يک صنعت يارانهاي برخورد کردهايم؛
هيچ استراتژي مشخصي نداريم .در هيچجاي دنيا اينقدر تعرفههاي مختلف وجود
ندارد .بهطور مثال تعرفه مجاني براي اماکن مذهبي و آموزشي و تعرفه کشاورزي
يکي از مشکالت جدي اين حوزه است .چندگانگي تعرفهها يک ايراد است که در
اصطالح ميتوان گفت به شفاف نبودن تعرفهها بازميگردد .هر کااليي که چند
نرخي باشد باعث گسترش فساد ميشود.
کالهي صمدي بيان داشت :بايد براي توسعه صنعت برق استراتژي منسجمي
تدوين و قيمت تمامشده عادالنه براي برق تعيين شود .قيمت عادالنه هم شرايط
مختلفي دارد که بايد آنها را در نظر داشت .در اين ميان مردم و مصرفکنندگان
نبايد هزينههاي ناکارآمدي دستگاههاي دولتي را بپردازند .ما بايد تصميم بگيريم
که آيا برق کاالي تجاري است يا خدمت اجتماعي؟؛ بايد تکليف خود را در اين
بخش مشخص کنيم تا بر اساس آن سياست ،راهکار مشخصي در پيش بگيريم؛ با
ادامه اين وضعيت بار مالي هزينهها به وزارت نيرو و از طريق اين وزارتخانه به بخش
خصوصي با تأخير در پرداخت معوقات تحميل ميشود.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران گفت :عليرغم همه موانع 95 ،درصد از
صادرات خدمات فني و مهندسي در صنعت برق اتفاق افتاده که وابسته به زنجيره
صنعت بومي است؛ تقريباً همه اجزاي صنعت برق در ساخت يک نيروگاه بومي
است و اين تأثير بااليي در افزايش حجم توليد ناخالص ملي دارد.
وي خاطرنشان کرد :ايران صادرکننده برق به افغانستان ،پاکستان ،عراق و
ترکيه است؛ بنابراين بايد به بازار صادرات برق توجه کافي و مسائل و مشکالت اين
حوزه برطرف شود.
گفتني است عراق ميخواهد براي جبران کمبود برق از ترکيه و يک شرکت
مستقر در منطقه اقليم کردستان برق وارد کند .احمد موسي ،سخنگوي وزارت برق
عراق گفته است عراق قصد دارد  450مگاوات برق از گروه  KARدر منطقه اقليم
کردستان عراق و  200مگاوات برق از ترکيه وارد کند .همچنين پانزدهم خردادماه
رضا اردکانيان وزير نيرو ،در سفر يکروزه خود به به عراق قرارداد دوساله صادرات
برق به اين کشور امضا کرد؛ تمامي قراردادهاي صادرات برق به عراق تا پيش از اين
يک ساله بوده اما در اين سفر ،مذاکرات نهايي شده و قرارداد دو ساله صادرات برق
براي سالهاي  2020و  2021با وزارت برق عراق به امضا رسيد.

رشد  93درصدي صادرات گاز در دولت تدبير و اميد

صادرات گاز ايران به کشورهاي همسايه در حالي سال  98به  17ميليارد و
 400ميليون متر مکعب رسيد که اين عدد در سال  92حدود  9ميليارد متر مکعب
بوده که نشاندهنده رشد  93درصدي در طول دولت تدبير و اميد است.
توجه به صادرات گاز در ايران به پيش از سال  2000ميالدي باز ميگردد .با
توجه به رايزنيهايي که صورت گرفت ،شرکت ملي گاز ايران با ترکيه يک قرارداد
صادرات گاز بلندمدت امضا کرد که از سال  2001آغاز شد .در آن زمان ايران با
ترکيه به توافقي  25ساله براي صادرات گاز رسيدند.
بر اساس آن قرارداد ،ترکيه بايد هر سال حداقل حدود  8.5ميليارد مترمکعب گاز
برداشت کند .هر چند در سالهاي اخير و به دليل تنوع منابع انرژي ترکيه ،بهانههاي
مختلفي براي کاهش برداشت گاز از سوي اين کشور مطرح ميشود.
با اين حال تا مدتها ترکيه تنها مشتري جدي گاز ايران به شمار ميرفت
اما در اواخر دهه  80بود که موضوع صادرات گاز ايران به عراق نيز مطرح شد.
در حالي که تفاهمنامه صادرات گاز ايران به کشور عراق در سال  1388امضا
و دو سال بعد به قرارداد تبديل شد اما جريان گاز بين دو کشور تا سال  96به
طول انجاميد.
بر اساس اين قرارداد ايران متعهد ميشد که روزانه  20تا  25ميليون متر
مکعب گاز به عراق صادر کند .البته بعدها حجم اين قرارداد که به منظور تأمين
سوخت نيروگاههاي «المنصوره» و «الصدر» بغداد است ،با الحاقيهاي به  25ميليون

مترمکعب رسيد و با اين تبصره که در روزهاي گرم سال اين مقدار تا  35ميليون
مترمکعب افزايش يابد.
آبان ماه سال  94نيز دومين قرارداد صادرات گاز ايران به شهر بصره عراق
ميان حميدرضا عراقي ،معاون وزير نفت ايران و خالد حسن صالح ،معاون وزير برق
عراق امضا شد.قراردادي که هرچند ايران همواره تاکيد داشت آماده اجراي آن
است اما مسائل مختلف از جمله مسائل امنيتي در کشور عراق و عدم گشايش ال
سي در اين کشور مدام آن را به تعويق ميانداخت.
سرانجام با اجراي برجام و ايجاد گشايش در مبادالت مالي ايران ،از شامگاه
چهارشنبه 31 ،خردادماه  ،1396جريان گاز به صورت آزمايشي بين ايران و عراق
آغاز شد .درآن زمان صادرات با حجم حدود هفت ميليون مترمکعب در روز آغاز
شد تا سرانجام به  35ميليون مترمکعب در روز برسد.
افزايش صادرات گاز به عراق تا آنجا ادامه داشته که ارديبهشت ماه امسال
مدير سابق ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران به ايرنا گفته بود که صادرات گاز
ايران به عراق به  32ميليون متر مکعب در روز رسيده است.
با آغاز جريان گاز ايران به عراق و تداوم صادرات به ترکيه ،صادرات گاز ايران
که به گفته مديرعامل وقت شرکت ملي گاز در سال  ،92حدود  9ميليارد متر
مکعب در روز بود بر اساس بررسيهاي ايرنا به  17ميليارد و  400ميليون متر
مکعب در سال  98رسيده است.

پيش از اين نيز «حسن منتظر تربتي» مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با
اشاره به ثبت رکوردهاي جديد توليد ،انتقال ،توزيع و صادرات گاز در سال  ،98از
ثبت رکورد بيسابقه صادرات گاز طبيعي کشور در اين سال خبر داده و گفته بود
که سال گذشته ،صادرات گاز ايران با ثبت جهشي  26درصدي ،حدود  3.6ميليارد
مترمکعب افزايش يافت.
اين آمار حکايت از آن دارد که ايران در سال  13 ، 97ميليارد و  850ميليون
متر مکعب صادرات گاز صادر کرده که با رشدي  26درصدي اين عدد در سال 98
به  17ميليارد و  400ميليون متر مکعب رسيده است.
وي با بيان اينکه سال گذشته کل برداشت گاز از منابع ،حدود  270ميليارد
مترمکعب بوده است ،تاکيد کرد :همزمان با افزايش مصرف گاز و توسعه شبکه
خطوط لوله و بهرهبرداري از تاسيسات جديد تقويت فشار ،در مجموع ،گازي توليد
نشد که براي انتقال و توزيع آن مشکلي وجود داشته باشد.
به گزارش ايرنا ،افزايش  93درصدي صادرات گاز در دولت تدبير و اميد
در حالي محقق شده که ايران در سال  92ساالنه  6ميليارد متر مکعب گاز
از ترکمنستان وارد ميکرد ،اما با بهرهبرداري از فازهاي پارس جنوبي و افزايش
ظرفيت شبکه گاز کشور ،ايران از واردات گاز بينياز شده و عالوه بر تامين نياز
داخلي ،تعهدات صادراتي خود را نيز به طور کامل انجام ميدهد .در حال حاضر
ظرفيت توليد گاز ايران يک ميليارد متر مکعب در روز است.

طرح ملي ارسال نفت سنتزي به پااليشگاههاي نفت ،وارد فاز تکميلي شد

معاون توليد شرکت ملي نفت ايران گفت :طرح ملي ارسال نفت سنتزي
به پااليشگاههاي نفت نتيجه يک فعاليت خوب گروهي در حوزه نفت است
که اکنون در فاز تکميلي خود قرار گرفته است.به گزارش پايگاه اطالعرساني
شرکت ملي نفت ايران« ،فرخ عليخاني» اظهار داشت :موفقيت در به نتيجه
رسيدن طرح تهيه و انتقال نفت سنتزي به عنوان خوراک پااليشگاههاي
اصفهان و آبادان نتيجه کار خوب گروهي بين شرکتهاي ملي نفت ايران،
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي و مجتمع گازي پارس جنوبي با محوريت
شرکت ملي نفت همراه بوده است.وي با اعالم خبر ارسال روزانه  20هزار
بشکه نفت سنتزي به عنوان خوراک پااليشگاه آبادان از چهارشنبه 8 ،مرداد
 ،1399گفت :عمده توليد گاز کشور از پارسجنوبي صورت ميگيرد که همراه
آن ميعانات گازي نيز توليد ميشود؛ ميعانات گازي در برخي از پااليشگاهها
و پتروشيمي ها به ويژه پااليشگاه ستاره خليج فارس استفاده مي شود اما

مازاد آن بايد مديريت شود تا خدشهاي به توليد پايدار گاز کشور وارد نشود.
وي با اشاره به راهکارهاي پيش رو براي مديريت ميعانات گازي ،گفت:
توليد نفت سنتزي يکي از روشهاي بهکارگيري ميعانات مازاد بود که در واقع
ترکيب نفت خام فوق سنگين و ميعانات گازي با نسبتي مشخص براي استفاده
در پااليشگاهها به عنوان خوراک است.عليخاني از برگزاري جلسات متعدد و
برنامهريزي براي بهکارگيري اين روش ياد کرد و گفت :ابتدا برنامهريزي براي
استفاده از آن به عنوان بخشي از خوراک پااليشگاههاي شمال کشور از مبدا
پااليشگاه اصفهان صورت گرفت و پس از عملياتي شدن و تثبيت شرايط ،در
فاز تکميلي ،تامين بخشي از خوراک پااليشگاه آبادان نيز از اين نوع نفت در
دستور کار قرار گرفت و اجرايي شد.
عليخاني از انجام کار خوب گروهي براي اجراي اين طرح ملي ياد کرد و
گفت :همکاري شرکتهاي ملي نفت ايران ،پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي
و مجتمع گازي پارس
جنوبي ( )SPGCدر
اين موضوع با محوريت
شرکت ملي نفت ايران
منجر به اجراي صحيح
طرح در زمان بسيار
کوتاهي شد؛ از طرفي
در شرکت ملي نفت
ايران نيز همکاري
شرکتهاي عملياتي
از جمله شرکت نفت
فالت قاره ،شرکت ملي
مناطق نفتخيز جنوب،
و شرکت پايانههاي
نفتي ايران در کنار
مديريتهاي نظارت بر

توليد و امور بين الملل ،با حمايت و پيگيري مديريت ارشد شرکت ملي نفت
ايران ،منجر به تسريع و صحت انجام طرح شد.
به گفته معاون توليد شرکت ملي نفت ايران ،نفت سنتزي از بهرگان
با استفاده از خطوط لوله شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب به تلمبهخانه
اميديه و بعد به سمت پااليشگاه اصفهان ارسال ميشود و با تثبيت شرايط و
ايجاد هماهنگي بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي ،اجراي طرح براي پااليشگاه آبادان نيز کليد خورد.
وي افزود :از آنجايي که خط لوله مورد نظر براي انتقال نفت سنتزي به
پااليشگاه آبادان وجود نداشت ،نزديکترين نقاط شناسايي و ظرف مدت 16
روز از سوي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري ،خط لوله مورد نظر بين
دو خط ايجاد شد و چهارشنبه 8 ،مردادماه انتقال نفت سنتزي به پااليشگاه
آبادان با دبي روزانه  20هزار بشکه آغاز شد.
عليخاني توليد و ارسال نفت سنتزي به پااليشگاههاي اصفهان و آبادان
را نتيجه همدلي و چاالکي بخشهاي مختلف شرکتهاي تابعه وزارت نفت
دانست و گفت :متناسب با ظرفيت خوراک پااليشگاهها امکان افزايش ميزان
نفت سنتزي ارسالي وجود دارد ،اما در حال حاضر  50هزار بشکه در روز براي
اصفهان و  20هزار بشکه به سمت آبادان ارسال ميشود و بعد از دريافت
بازخورد پااليشگاه آبادان قصد داريم جمع ارسال خوراک نفت سنتزي به 2
پااليشگاه را در مجموع بين  80تا  90هزار بشکه در روز برسانيم.
وي در خصوص برنامه ارسال نفت سنتزي براي ديگر پااليشگاههاي
کشور نيز گفت :ارسال نفت سنتزي به پااليشگاه اصفهان به معناي ارسال
اين خوراک به رينگ پااليشگاههاي شمال کشوراست ،که پااليشگاههاي
تهران و تبريز را نيز در بر ميگيرد.عليخاني در پاسخ به اينکه اگر در
آينده خريدار بينالمللي براي ميعانات گازي پارس جنوبي بيشتر شود،
تکليف اين خوراک چيست ،گفت :مشکلي از اين بابت نيست و توليد نفت
سنتزي براي خوراک پااليشگاههاي کشور ،يک گزينه به گزينههاي پيش
روي ما اضافه کرد که در شرايط مختلف بتوانيم انعطاف الزم و قدرت
مانور بيشتري داشته باشيم.

