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قراردادهای سوآپ  نفت خام تمدید نشده است

از  اخبار  آخرین  ایران،  نفت  مخابرات  و  لوله  مدیرعامل شرکت خطوط 
مذاکرات صورت گرفته در مورد سوآپ نفت خام و فرآورده های نفتی را 
تشریح کرد. وی گفت که قراردادهای سوآپ  نفت خام هنوز تمدید نشده 

است.
عباسعلی جعفری نسب در گفت وگو با ایسنا، درباره سوآپ نفت خام به منطقه 
تهران با بیان این که سوآپ فعال و درواقع چند ماهی است که متوقف شده است، 
اظهار کرد: امور بین الملل باید بتواند قراردادهای جدید را امضا کند که سوآپ برقرار 
شود. فعال قراردادهایی که تمام شده تجدید نشده اند و مذاکره در این حوزه برعهده 

امور بین الملل وزارت نفت است.
وی هم چنین درباره سوآپ نفت کرکوک گفت: سوآپ نفت کرکوک هم فعال 

متوقف است.
بر اساس این گزارش، سال گذشته و پس از هفت سال وقفه در سوآپ نفت ایران، 
۳۶۰ هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله ۳۲ اینچ نکا، ساری، ری سوآپ و به 
پاالیشگاه تهران وارد شد. آخرین اخبار از سوآپ نفت خام به منطقه تهران، اوایل سال 
حاکی از آن بود که سه میلیون و ٣٠٠هزار بشکه نفت خام به این منطقه سوآپ شده 
است.  هم چنین سوآپ نفت کرکوک که بعد از فراز و نشیب های بسیاری صورت 

گرفت، ۷۰۰ هزار تن تحویل داده و سپس متوقف شد.
به گفته سیدحمید حسینی - عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق - بعید است که 
سوآپ از سرگرفته شود، زیرا عراق در حال انجام هماهنگی های الزم برای صادرات 
نفت کرکوک از خط لوله کرکوک_جیحان است. ایران هم عالقه چندانی ندارد سوآپ 
از سر گرفته شود، هم چنین عالقمند نیست که سهم صادرات خود را به عراق بدهد 

و نفت عراق را صادر کند.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت نفت

اقتصادی  به رشد  نگرانی ها نسبت  به  اشاره  با  پول  بین المللی  صندوق 
جهانی، قیمت مورد پیش بینی برای نفت در سال ۲۰۱۹ را از ۷۰ به پایین ۶۰ 

دالر در هر بشکه کاهش داد.
به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد میانگین قیمت 
نفت در سال ۲۰۲۰ پایین ۶۰ دالر در هر بشکه خواهد بود که کمتر از رقم ۶۶ دالر 

است که در گزارش اکتبر این وام دهنده جهانی  پیش بینی شده بود.
صندوق بین المللی پول به نوسان فزاینده قیمت نفت از اوت به دلیل دخالت 
سیاست آمریکا روی صادرات نفت ایران و این اواخر نگرانی ها نسبت به ضعیف شدن 
تقاضای جهانی اشاره کرد. قیمت نفت در اکتبر به رکورد ۸۶ دالر در هر بشکه صعود 
کرده بود و برخی در بازار از صعود نفت به ۱۰۰ دالر صحبت می کردند. با این همه 

قیمت نفت در اواخر دسامبر به پایین ۵۰ دالر در هر بشکه سقوط کرد.
عربستان سعودی و روسیه در نوامبر تحت فشار آمریکا که تالش داشت در آستانه 
وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، قیمت های نفت را پایین نگه دارد، رکورد باالیی 
نفت تولید کردند سپس آمریکا معافیت هایی به هشت کشور برای ادامه واردات 
نفت از ایران صادر کرد و در نتیجه قیمت ها کاهش پیدا کرده و به نگرانی نسبت به 
بازگشت اشباع عرضه به بازار منجر شد. بر اساس گزارش پالتس، اوپک اکنون تالش 
می کند با اجرای توافق کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز با متحدان غیراوپک 
خود، از اشباع عرضه جلوگیری کرده و قیمت ها را تقویت کند. مقامات اوپک اعالم 
کردند که آنها گمراه شدند و معافیت ها محاسبات آنها را برهم زده است. صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرد: اقتصاد جهانی امسال ۳.۵ درصد در مقایسه با نرخ 
۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ رشد خواهد کرد و به این ترتیب پیش بینی اکتبر خود را 
مورد بازبینی نزولی قرار داد که منعکس کننده ریسک های ناشی از تنش های تجاری 
میان آمریکا و چین است. کندی بیش از حد رشد اقتصادی چین یکی از عوامل موثر 
در تشدید ریسک های نزولی برای رشد اقتصاد جهانی بوده، اما صندوق بین المللی 
پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین که حدود یک سوم از رشد جهانی به 

حساب می آید را تغییر نداد.

کاهش قیمت نفت در پی گسترش نگرانی های اقتصادی
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر نشانه های گسترش کندی رشد اقتصاد 
جهانی که نگرانی ها نسبت به تقاضای آتی برای سوخت را برانگیخت، 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۴۸ سنت یا ۰.۸ درصد نسبت به 
روز گذشته کاهش یافت و به ۶۲.۲۶ دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۰.۷ درصد یا ۳۶ سنت کاهش یافت و به ۵۳.۴۴ 
دالر در هر بشکه رسید. چین روز دوشنبه پایین ترین نرخ رشد اقتصادی خود از 
سال ۱۹۹۰ به این سو را اعالم کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور ۶.۶ درصد 
در سال ۲۰۱۸ رشد کرد. شرکت کارگزاری "ایست پورت" در سنگاپور در این باره 
گفت: کندی فعالیت تولید درچین احتماال روی تقاضا تاثیر منفی می گذارد و کندی 
اقتصادی به معنی رشد کمتر از حد تقاضا برای محصوالت نفتی خواهد بود. در نشانه 
دیگری از گسترش کندی اقتصادی، آمار رسمی نشان داد اقتصاد صادرات محور کره 
جنوبی در سال ۲۰۱۸ تنها ۲.۷ درصد رشد داشت. این آمار به دنبال گزارش روز 
دوشنبه صندوق بین المللی پول منتشر شد که در آن نرخ مورد پیش بینی برای رشد 
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ از ۳.۷ درصد اعالم شده در گزارش اکتبر به ۳.۵ درصد 
کاهش داده شد. کریستین الگارد، مدیرکل صندوق بین المللی پول، به خبرنگاران 
گفت: پس از دو سال رشد قابل قبول اقتصاد جهانی بسیار آهسته تر از آنچه انتظار 
می رفت رشد می کند و ریسک ها افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش رویترز، 
با وجود تیرگی دورنمای اقتصادی، قیمت نفت از کاهش تولیدی که در اواخر سال 

۲۰۱۸ میان کشورهای اوپک و غیراوپک توافق شد، حمایت یافته است.

یک کارشناس اقتصاد سیاسی تشریح کرداخبار

تاکتیک های آمریکا برای کنترل صادرات نفت 
هم  را  این  نباید  گفت:  سیاسی  اقتصاد  کارشناس  یک 
احتماال  آمریکا  از سوی  نفتی  معافیت  فراموش کرد که 
می تواند تاکتیکی باشد برای کنترل فروش نفت ایران و 
تسلط بر خریداران نفت ایران. زیرا در صورتی که ایران 
گونه ای  به  باشد  مستقل  خریداران  دنبال  به  راسا  خود 
تحریم ها را دور زده است، در حالی که کشورهایی که به 
آنها معافیت داده می شود، همیشه تحت کنترل آمریکا 

هستند.
علی اصغر زرگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
احتمال تمدید اعمال معافیت نفتی برای ۵ کشور واردکننده نفت 
ایران اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به تحریم های ایران 
خریداران نفت نیز بدنبال راه چاره باشند. برخی راه احتیاط در 
پیش گرفته و سعی کرده اند منابع دیگری برای خود دست و 
پا کنند برخی نیز گفتند تحریم های آمریکا بین المللی نبوده و 
یکجانبه است و از آن پیروی نکرده  و اعالم کرده اند خرید خود را با 

پرداخت غیر دالری تسویه می کنند. 
وی با بیان اینکه آمریکا در قبال نفت ایران سیاست دو وجهی 
را در پیش گرفته تصریح کرد: آمریکا منابع نفتی اضافه دارد که 
به دنبال معامله آن در بازار است بنابراین سیاست خروج نفت 
ایران را با جدیت پیگیری می کند و تمایل دارد که ایران نتواند 
نفت بفروشد تا قیمت ها در سطح باالیی باشد، بنابراین نفعش در 
این است که تالطم بازار ادامه داشته باشد بنابراین تحریم ها علیه 
ایران را زنده نگه می دارد و مکررا اعالم می کند صادرات نفت ایران 
صفر می شود، از دیگر سو نباید از نظر دور داشت که آمریکا عالوه 
بر اینکه فروشنده نفت است واردکننده هم هست، شرکت های 
بزرگ بین المللی دنیا بیشترشان امریکایی هستند که دست اندر 
کار معامالت هستند، بنابراین از قیمت پایین هم سود می برند و با 

معافیت های ایران به این اهداف خود می رسند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: در مجموع از سیاست های 
نفتی آمریکا و رفتار خریداران ایران می توان نتیجه گیری کرد که 
نمی توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند، نفت یک کاالی 
فروخته  قیمت  افت  قدری  با  ناخواه  خواه  و  است  استراتژیک 
می شود، مگر اینکه به یک بلوکه نفتی صورت بگیرد که قطعا 
خطرناک است و ممکن است به برخوردهایی در منطقه بیانجامد.

وی خاطرنشان کرد: در هر حال صادرات نفت ایران تا حدی کم 
شده و به رتبه پنجم اوپک در زمینه صادرات نزول کرده ایم بنابراین 
باید سیاست بلند مدت انرژی را مدنظر قرار داده و مشتریان خاص 

خود را پیدا کند. تا زمانی که امریکا سرسختانه از صادرات نفت 
نفت  رسمی  بازارهای  در  می توانیم  نمی کند  جلوگیری  ایران 
بفروشیم، در کنار آن با کشورهایی که مستقل بوده و می توانند 
از تحریم های دست دوم امریکا فرار کنند مراوده کنیم تا فروش 

تداوم داشته باشد.  
زرگر ادامه داد: اگر ایران بخواهد از ارز ناشی از صادرات جهت 
توسعه تجاری خود استفاده کند باید مشتریان جدیدی پیدا کند 
که بتواند ارز را بازگرداند اگر اروپا توانست راهکار مالی را عملیاتی 
کند تا یک میلیون نفت ایران را خریداری می کند این مسیر عالوه 
بر اینکه به نفع ایران است برای اروپا نیز اهمیت دارد از این منظر 
که می خواهد ارتباط تجاری خود را با ما حفظ کند تا تجارت ایران 

تماما با روسیه و بلوک شرق نباشد.
به  بی توجه  که  مشتریانی  و  اروپا  بر  عالوه  کرد:  بیان  وی 

تحریم های امریکا از ایران نفت می خرند بحران های سیاسی امریکا 
هم به کمک ایران می آید، سیاست خارجی کشورها تابع مسائل 
داخلی شان است، هر چه وضعیت داخلی یک کشور بحرانی تر بوده 
و در سیاست داخلی انسجام نداشته باشد در سیاست خارجی هم 

نمی تواند یک کاسه عمل کند و پیچ ها شل می شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی خاطرنشان کرد: به هر حال در 
این شرایط باید ارتباطات سیاسی خود را با اروپا حفظ کنیم و در 
این صحنه قدرت های بزرگ را به بازی بگیریم سیاست نرمش و 

دیپلماسی فعالی را در پیش بگیریم تا از بن بست خارج شویم.
وی با اشاره به معافیت های نفتی ایران گفت: اینکه چرا در 
بحبوحه تحریم ها و تبلیغات علیه ایران معافیت هم در نظر گرفته 
می شود شاید مربوط به اتفاقاتی باشد که در سطح منطقه رخ 
داده، جنگ سوریه تا حدی حل و فصل شده و اکنون مسائل 

اقتصادی در این کشور مطرح است، مشکالت یمن در حال اتمام 
است، آمریکا می خواهد در حل مشکالت عراق و افغانستان با ایران 
هماهنگ باشد، بنابراین در دیپلماسی و سیاست یک نوع اقدامات 
متقابلی در سطح منطقه انجام می شود، امریکا با طالبان مذاکره 

می کند که این نرمش امریکا نباید از نظر دور داشته شود.
زرگر همچنین گفت: البته ممکن است معافیت نفتی از سوی 
آمریکا تاکتیکی باشد برای کنترل فروش نفت ایران و تسلط بر 
خریداران نفت ایران. زیرا در صورتی که ایران خود راسا به دنبال 
خریداران مستقل باشد به گونه ای تحریم ها را دور زده است، 
در حالی که کشورهای اجازه داده شده توسط آمریکا همیشه 
تحت کنترل آمریکا هستند.بنابراین ایران باید متوجه این توطئه 
باشد و سیاست مستقل انرژی خود را برای خریداران مستقل 

ادامه دهد.
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عربستان  نفت  که صادرات  داد  نشان    JODI سازمان  آمار  جدیدترین 
سعودی در ماه نوامبر به باالترین حجم در دو سال گذشته رسید.

به گزارش ایسنا، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، در 
نوامبر ۸.۲۳۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد که ۵۳۴ هزار بشکه در روز نسبت 

به اکتبر افزایش داشت.
طبق آمار JODI، این باالترین سطح صادرات نفت عربستان سعودی از نوامبر 
سال ۲۰۱۶ پیش از امضای نخستین توافق کاهش تولید بود که در ژانویه سال 

۲۰۱۷ به اجرا درآمد.
فعالیت پاالیشگاهی در نوامبر به ۲.۸۳۶ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۱ هزار 
بشکه در روز نسبت به اکتبر رشد نشان داد در حالی که مصرف نفت برای تولید نیرو، 

با ۵ هزار بشکه در روز کاهش، به ۳۲۸ هزار بشکه در روز رسید.
با در نظر گرفتن مجموع صادرات، فعالیت پاالیشگاه ها و تولید نیرو، عربستان 
سعودی ۱۱.۳۹۹ میلیون بشکه در روز نفت در نوامبر سال ۲۰۱۸ عرضه کرده است.

برداشت از ذخایر نفت در نوامبر، برای دوازدهمین ماه در ۱۳ ماه گذشته انجام 
گرفت و ذخایر نفت عربستان سعودی در نوامبر در ۲۰۸.۲۱۸ میلیون بشکه ایستاد 

که ۱۶.۶ درصد افت ساالنه داشت.
عربستان سعودی اوایل ماه میالدی جاری به اوپک اعالم کرد که تولید این کشور 

در دسامبر به ۱۰.۶۴۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و این کشور تولیدش را 
پیش از اجرای توافق کاهش تولید جدید در اول ژانویه، کاهش داده است.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرده که تولید نفت کشورش در 
ژانویه به ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت که پایین سهمیه تولید 

۱۰.۳۱ میلیون بشکه در روز این کشور تحت پیمان اوپک و غیراوپک است.
این کشور از اواسط سال گذشته برای افزایش تولید و صادراتش از سوی آمریکا 
تحت فشار قرار گرفت تا بازار پیش از آغاز تحریم های واشنگتن علیه صادرات نفت 

ایران به خوبی تامین باشد.
اما صدور معافیت آمریکا به هشت کشور خریدار بزرگ نفت ایران تا پنجم ماه مه و 
پیش بینی ها از ضعیف شدن عوامل بنیادین بازار، اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک را 
واداشت در دسامبر با کاهش تولید به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز در مدت شش 

ماه نخست سال ۲۰۱۹ موافقت کنند.
کمیته مشترک وزیران اوپک و غیراوپک به ریاست عربستان سعودی و روسیه، ۱۸ 
مارس در باکوی آذربایجان دیدار خواهد کرد در حالی که نشست رسمی آینده اوپک 
۱۷ آوریل در وین برگزار می شود و این گروه روز بعد با روسیه و ۹ تولیدکننده دیگر 

غیراوپک دیدار خواهد کرد.
بر اساس گزارش پالتس، صادرات محصوالت نفتی عربستان سعودی از ۲.۰۶۹ 

میلیون بشکه در روز در اکتبر به ۲.۰۵۹ میلیون بشکه در روز در نوامبر کاهش پیدا 
کرد و تولید پاالیشگاهی این کشور در همین مدت از ۲.۶۳۰ به ۲.۸۶۷ میلیون بشکه 

در روز صعود کرد.

معاون وزیر نیرو گفت: اگرچه محدودیت های بسیاری در حوزه آب و برق 
وجود دارد، اما رقم تعیین شده برای بودجه وزارت نیرو بیانگر آن است که 
دولت نگاه ویژه ای به بخش آب و برق کشور داشته و این مساله می تواند 

راهگشای بسیاری از مشکالت فعلی باشد.
 محسن بختیار در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که دولت علی رغم محدودیت هایی 
که دارد، بودجه آب و برق را به نحو احسن تامین کرده است، اظهار کرد: وزارت نیرو 
از الیحه بودجه ۹۸ و مبلغی که برای این بخش در نظرگرفته شده، رضایت نسبی 

دارد و امیدواریم که بتوانیم چالش ها را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان این که در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای وزارت نیرو و واحدهای 
زیرمجموعه آن، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است، گفت: 
برای بودجه سال آینده، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو 
و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رشد هفت 

درصدی داشته و به حدود ۶۰۹۶ میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی اخیرا نیز اعالم کرد: با توجه 
به اولویت تکمیل پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی، بیش از ۷۳۴ میلیارد تومان 
اعتبارات وزارت نیرو در فصول آب و آبفا، برای تکمیل این طرح ها در سال ۱۳۹۸ 

توزیع شده و برای تکمیل و بهره برداری ۱۷۹ طرح مصوب سفرهای استانی دولت 
تدبیر و امید در فصول آب و آبفا، بیش از ۲۲۵۸ میلیارد تومان در سال آینده اعتبار 

اختصاص یافته است.
به گفته وی، در توزیع اعتبارات فصل منابع آب وزارت نیرو در الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷ درصد اعتبارات این فصل برای اقدامات نرم افزاری شامل 
تعادل بخشی و جبران تراز منفی آب های زیرزمینی، عالج بخشی سفره های 
آبی، مرمت و بازسازی تاسیسات و ساماندهی رودخانه ها و سواحل اختصاص 

یافته است.

به  اشاره  با  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  رییس 
سرمایه  ایرانیان خارج از کشور، گفت: بسیاری از ایرانی ها 
در آمریکا سرمایه کالنی دارند و اگر صنعت نفت به آن ها 
تضامین کافی بدهد، می توانند سرمایه خود را برای انجام 

پروژه های نفتی به ایران وارد کنند.
به گزارش ایسنا، رضا خیامیان در مراسم آغاز به کار پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با اشاره به تحریم های آمریکا و 
شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: قطعا در این شرایط، شرکت های 
بزرگ نفتی که سهامداران شان شرکت های آمریکایی هستند 
مانند شل، توتال و بی پی، در ایران حاضر نمی شوند. حتی دایلم 
که یک شرکت کره ای است، زمانی که با تحریم های آمریکا 
مواجه شد، ایران را ترک کرد، بنابراین ما نباید به شرکت های 

بزرگ نفتی متکی شویم.
وی افزود: بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم و پیشنهاد 
آن را هم به ریاست جمهوری داده ایم، این است که شرکت هایی 
کوچک و متوسط ایرانی را با شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی برای تشکیل شرکت های مشترک و پیشبرد پروژه های 

نفت و گاز جوینت کنیم.
رییس سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این که یک 
پروژه بزرگ را می توان به تعداد زیادی از پروژه های کوچک 
تقسیم کرد، اظهار کرد: سپس می توان هر کدام از پروژه ها را در 

اختیار یک شرکت گذاشت که با شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی جوینت شوند. البته اگر تکنولوژی انجام پروژه ها در ایران 
موجود است، شرکت های ایرانی می توانند به تنهایی انجام دهند، 
اما اگر نیاز به ورود تکنولوژی بود، می توانند با شرکت های اروپایی 

جوینت شوند.
ایران  بین  مالی  کانال  راه اندازی  لزوم  بر  تاکید  با  خیامیان 
و اروپا، گفت: همه این اهداف به شرطی محقق می شود که 
مسائل مالی بین ایران و اروپا حل شود. پیش از این با کمیسیونر 
انرژی اتحادیه اروپا هم صحبت کردیم. اگر این کانال راه اندازی 
شود، شرکت های کوچک و متوسط اروپا که ارتباطی با آمریکا 
ندارند، آمادگی خود را برای حضور در بازار نفت و گاز ایران 

اعالم کرده اند.
وی ادامه داد: ما درصدد بودیم در سمیناری از شرکت های 
متوسط و کوچک دعوت کنیم. ۱۱۰ شرکت هم برای حضور در 
این سمینار اعالم آمادگی کردند و منتظریم کانال مالی بین ایران 
و اروپا به نتیجه برسد. در این صورت می توانیم تعداد زیادی از 

شرکت های اروپایی را به ایران دعوت کنیم.
رییس سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با اشاره به موقعیت 
جزیره کیش، گفت: یکی از بهترین نقاطی که می توان از آن 
برای جوینت ونچر و انتقال فناوری استفاده کرد، جزیره کیش 
است. کیش پتانسیل مناسبی برای این کار دارد و درصورتی که 

مسووالن منطقه آزاد کیش کمک و همکاری کنند، این کار به 
راحتی انجام می شود و فضایی ایجاد می شود که شرکت های 

ایرانی و اروپایی همکاری مشترک خود را شروع کنند.
خیامیان تاکید کرد: همه این اتفاقات زمانی رخ می دهد که 
مسائل مالی برطرف شود و وزارت نفت هم به این همکاری و 
تقسیم کردن پروژه های بزرگ به کوچک تمایل داشته باشد. 
بعضی ها به این که پروژه ها کوچک شوند، اعتقادی ندارند. مسائل 
مالی را دولت ایران می تواند حل کند، به شرطی که فضا باز شود. 
زمانی که در فضای آشفته که نوسانات ارزی در آن زیاد است، به 
سر می بریم کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت در 

پروژه های کشور است.
رییس سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه با اشاره به 
سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور، اظهار کرد: بسیاری 
از ایرانی ها در آمریکا هستند که سرمایه کالنی دارند و از ترس 
این که حساب هایشان بلوکه شود، سرمایه های خود را به ایران 
نمی آورند. اگر صنعت نفت ایران تضامین کافی را بدهد، تمایل 
زیادی برای حضور در ایران دارند. باید مذاکره کنیم و ایرانیان 
خارج از کشور را جذب کنیم. صنعت نفت جاذبه های زیادی 
دارد و ایرانیان مقیم خارج از کشور به راحتی در این صنعت 

وارد می شوند.
خیامیان  با بیان این که حتی ایرانیان داخل کشور که امکانات 

مالی باالیی دارند را می توان جذب کرد که پروژه ها به سرانجام 
برسد، تاکید کرد که شرکت های کوچک و متوسط اروپایی، 
دانش و تکنولوژی الزم را دارند؛ برای دستیابی به تکنولوژی های 
ضروری و خاص هم راه وجود دارد. می توانیم از افراد بازنشسته 

همان شرکت ها بهره بگیریم.
رییس سازندگان تجهیزات صنعت نفت ادامه داد: مدیران 
ایرانی پروژه ها و مسئوالن وزارت نفت باید به این باور برسند 
که این همکاری امکان پذیر است. البته در برخی پروژه های آی 
پی سی مناطق نفت خیز جنوب، این کار انجام شده و یک پروژه 
دو میلیارد دالری به پروژه های کوچک ۲۰۰ میلیون یورویی 
تقسیم شده است و این امکان وجود دارد که به اعداد کوچک تر 

هم تقسیم شود.
)یکم  دوشنبه  شامگاه  کیش،  انرژی  بین المللی  نمایشگاه 
بهمن ماه(   آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که به مدت چهار 
روز و به میزبانی منطقه آزاد کیش برگزار می شود، نمایندگان 
بیش از ۱۳۵ شرکت داخلی و خارجی از  کشورهای بلژیک، 
امارات  هلند،  انگلستان، جمهوری چک،  ژاپن،  ایتالیا،  چین، 
متحده عربی، روسیه، کره جنوبی و آمریکا حضور خواهند داشت 
تا در فضای نمایشگاهی به وسعت ۱۸ هزار مترمربع، آخرین 
دستاوردها و فناوری های مرتبط با صنایع نفت، گاز، پاالیش، 

پتروشیمی، برق و انرژی نو را ارائه کنند.

رییس سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد

استفاده از سرمایه ایرانی های خارج از ایران برای پروژه های نفتی


