
مشکالت فروش بورسی نفت حل شد

4انرژی

 ادامه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

کشورهای  تالش  ادامه  در  جمعه  روز  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت 
صادرکننده نفت برای کاهش صادرات، به باالتر از 62 دالر در هر بشکه 

رسید.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، قیمت نفت برنت دریای شمالی با افزایش 

1.64 دالر به 62.82 دالر برای هر بشکه رسید.
براساس این گزارش، قیمت نفت در بازارهای جهانی سه درصد افزایش یافت.

این گزارش می افزاید: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در پی انتشار 
جرئیات برنامه اوپک برای کاهش صادرات نفت اعضای این سازمان و همچنین وجود 

شواهدی دال بر فروکش کردن جنگ تجاری میان آمریکا و چین است.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعالم کرد که قیمت نفت خام وست تگزاس 
افزایش 3.3  اینترمدیت با 1.70 دالر به 53.77 دالر برای هر بشکه رسید که 

درصدی را تجربه کرد.
قیمت نفت در بازارهای جهانی برای سومین هفته متوالی شاهد افزایش است.

اداره اطالعات انرژی آمریکا در تازه ترین چشم انداز کوتاه مدت انرژی خود نوشت: 
پیش بینی می شود تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک تا پایان امسال به زیر 30 
میلیون و 73هزار بشکه در روز کاهش یابد که پایین ترین میزان تولید ماهانه این 

گروه از فوریه 2015 )بهمن – اسفند93( خواهد بود.
طبق آمار هفته گذشته پایگاه تحقیقاتی اس اند پی گلوبال پالتس، کشورهای 
عضو اوپک در ماه دسامبر )آذر- دی( 32 میلیون و 43 هزار بشکه در روز نفت تولید 

کرده اند که 630 هزار بشکه در روز از تولیدات ماه نوامبر )آبان-آذر( کمتر است.
این آمار از آن حکایت دارد که این کشورها در راستای توافق با روسیه و دیگر 
کشورهای تولیدکننده، فرآیند کاهش تولیدات خود را کلید زده اند. براساس این 
توافق، کشورهای مذکور تولیدات خود را نسبت به اکتبر 2018 )مهر-آبان97(، 1.2 

میلیون بشکه در روز کاهش خواهند داد؛ کاهشی که از ماه جاری آغاز شد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که میزان تولیدات نفتی ونزوئال 
در نیمه دوم سال 2019 به زیر 1 میلیون بشکه در روز و در سال 2020 به 700 

هزار بشکه در روز کاهش یابد.

پدر علم کویرشناسی ایران:

جبران کم آبی در گرو استحصال آب های نامتعارف 
است

پدر علم کویرشناسی ایران، وضعیت آب در کشور را بسیار بحرانی دانست 
و گفت: برای جبران این کم آبی باید مانند سایر کشورها به دنبال آب های 

غیرمتعارف از جمله فاضالب خانگی و پساب صنعتی باشیم.
به گزارش ایرنا، پرویز کردوانی روز شنبه در همایش گرامیداشت 'روز هوای پاک' 
در کاشان افزود: آب شیرین با گذشت زمان، کمتر و آب شور و فاضالب زیادتر می 
شود و به علت زیاده روی در مصرف بی رویه، آب اقیانوس ها نیز در حال شوری و 

آلودگی است و بر اساس پژوهش ها، بسیاری از آبزیان هم در حال نابودی هستند.
وی با اشاره لزوم توجه به استحصال آب های غیرمتعارف اضافه کرد: حفر چاه های 
عمیق و نیمه عمیق که از دهه40 در ایران آغاز شد، با تالش برای خودکفایی در 

محصوالت کشاورزی شدت یافت که در عمل به نابودی منابع آبی کشور منجر شد.
این جغرافی دان، شمار چاه های غیرمجاز در حال حفر کنونی در کشور را بیش 
از چاه های غیرمجاز در حال انسداد اعالم کرد و افزود: هم اکنون نزدیک به700 
هزار حلقه چاه آب در کشور وجود دارد که باید150 هزار حلقه از آنها بسته و از 

مدار خارج شود.
کردوانی تاکید کرد: ساخت کارخانه های فوالد و خودروسازی و ایجاد بندر خشک 
در کویر به توسعه یافتگی منجر نمی شود، بلکه عین عقب ماندگی است زیرا تولید 

فوالد به آب فراوان نیاز دارد که در کویر نیست.
وی خاطرنشان کرد: بدتر از همه این است که استان های کویری کشور از روی 

چشم و هم چشمی، هنوز هم به دنبال ساخت این نوع کارخانه ها هستند.
وی انتقال آب از دریا برای جبران کم آبی را نیز مفید ندانست و گفت: انتقال آب از 
دریا به کویر با توجه به طوالنی بودن مسیر )نزدیک به900 کیلومتر(، تنها10 درصد 
آب مورد نیاز را آن هم در دوره بلند 16 ساله انتقال می دهد در حالی که مردم هم 
اکنون به آب نیاز دارند. پدر علم کویرشناسی ایران یادآور شد: در صورت تحقق این 
طرح نیز دوباره آب در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد که آن را در لوله تحویل می 
دهد که در نهایت هم به ساخت کارخانه، توسعه فضاهای سبز و راه اندازی کارواش 
ها منجر می شود. وی در ادامه با نادرست خواندن طرح باروری ابرها نیز گفت: کسانی 
که این طرح را اختراع کردند، خودشان اجرا نمی کنند و می گویند صرفه اقتصادی 
ندارد، چنان که مرکز باروری ابرها در یزد، مشکل کم آبی این شهر را حل نکرده است.
کردوانی، کشت هندوانه را به عنوان بهترین و مغذی ترین میوه، مقرون به صرفه تر 
از محصوالتی مانند گردو دانست و گفت: این محصول برای بزرگ شدن، آب چندانی 
مصرف نمی کند، زیرا تعرق ندارد و آب اضافی خود را به بوته های مجاور می دهد در 

حالی که درخت گردو برای ادامه حیات خود و به بار نشستن، آب فراوانی نیاز دارد.
وی همچنین کاشت چمن را خیانت به محیط زیست توصیف کرد و با تاکید 
بر حذف آن از فضای سبز یادآور شد: چمن سرطان زاست، در زمستان سرد و در 

تابستان گرم می شود و به گرم شدن محیط زیست هم کمک می کند.
 موج صنعت موجب آلودگی محیط زیست شد

فرماندار ویژه کاشان نیز در این همایش، آلودگی محیط زیست را ناشی از عامل 
انسانی بیان کرد و گفت: از سده 18 که موج صنعتی در اروپا آغاز شد و به سایر 

کشورها از جمله ایران آمد، آلودگی محیط زیست نیز شروع شد.
علی اکبر مرتضایی افزود: کمتر روزی را در تاریخ جهان سراغ داریم که در آن 
جنگ رخ نداده است اما سازمان هوا و فضای آمریکا)ناسا( با توجه به بررسی جو کره 
زمین، سال ها پیش اعالم کرد که در برخی کشورها، دیگر نیازی به جنگ نیست؛ 
زیرا خشکسالی مشکالتی را به وجود خواهد آورد که سرنوشت و آینده بشر به آن 
بستگی دارد. وی برگشت به گذشته را کوتاه ترین راه برای جبران آلودگی محیط 
زیست دانست و گفت: استفاده از هوا، تغذیه مناسب و سالم، دوری از اضطراب و 
استراحت، بهترین راه برای ادامه زندگی است. فرماندار ویژه کاشان یادآور شد: از زمانی 
که روستاییان با رها کردن فضای سبز و تغذیه مناسب خود، مهاجرت کرده و به بلند 
مرتبه سازی در شهرها پرداختند، شرایط ناگواری که هم اکنون گرفتارش هستیم، 
فراهم شد. به گزارش ایرنا، برآیندها نشان می دهد که سفره های آب زیرزمینی کشور 

ساالنه بین 7 تا 8 میلیارد مترمکعب بیالن منفی دارند.
میزان منابع آب تجدیدپذیر کل ایران130 میلیارد مترمکعب است که از این 
میزان نزدیک به 83 میلیارد مترمکعب)93 درصد( به بخش کشاورزی، 5.5 میلیارد 
مترمکعب)6 درصد( به بخش خانگی و سایر آن به بخش صنعت و نیازهای متفرقه 

دیگر اختصاص دارد.

 مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:اخبار

ایران با پرداخت 45 میلیارد دالر یارانه انرژی از چین جلو زد
 مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: ایران 
با 80 میلیون نفر جمعیت، سالیانه 45 میلیارد دالر یارانه 
انرژی پرداخت می کند در حالی که چین با 1.5 میلیارد نفر 

جمعیت، 38 میلیارد یارانه انرژی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محسن دالویز« امروز)شنبه( 
در نشست خبری افزود: از نظر مصرف سوخت در وضعیت مطلوبی 

نیستیم و با میانگین و استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه 
مقابله با مصرف بی رویه انرژی در کشور نیاز به عزم ملی دارد، 
اضافه کرد: بهینه سازی مصرف سوخت مربوط به یک سازمان یا 

نهادی خاص نیست و همه بخش ها باید کمک کنند.
دالویز یادآورشد: بودجه کشور توان پاسخگویی به این میزان از 

یارانه انرژی را ندارد.
وی ادامه داد: 15 درصد یارانه انرژی که در دنیا پرداخت می شود 
مربوط به ایران است که برای پرداخت آن ساالنه 10 درصد تولید 

ناخالص ملی کشور مصرف می شود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد که 
پرداخت یارانه سنگین مانع توسعه است و باید در آن تجدید نظر 
کرد.»پرداخت یارانه انرژی با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی 
باید بررسی کرد که این موضوع تا چه حد  اما  انجام می شود 

توانسته به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.«
دولت و مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت 

ندارد
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه با بیان 
اینکه دولت و مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت در 
سال آتی ندارند، افزود: اکنون 50 درصد یارانه انرژی به سه دهک 
ثروتمند جامعه می رسد که بهای سوخت آنها سه درصد از هزینه 

هایشان را تشکیل می دهد.
دالویز به ابزارهای مختلف برای مدیریت مصرف سوخت اشاره 
کرد و گفت: ابزار قیمتی از مهمترین شیوه ها برای کنترل مصرف 

به شمار می رود.
وی با بیان اینکه بنزین در ایران ارزان است، افزود: البته باید 
توجه داشت که سرانه درآمد مردم ایران پایین بوده باید در جای 

خود به آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: اخذ جریمه، ابزار دیگر مدیریت مصرف سوخت 

است که تجربه نشان داده که کارساز نیست.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، از فرهنگ سازی 
و آموزش به عنوان ابزار دیگر مدیریت مصرف سوخت نام برد و 
گفت: باید برای گروه هایی مانند دانش آموزان و بانوان فرهنگ 

سازی کرد.
 تلفات انرژی در ایران معادل 445 میلیون بشکه نفت 

خام در سال
دالویز افزود: براساس ترازنامه سال 1395، انرژی کشور سالیانه 
معادل 396 میلیون بشکه نفت خام انرژی در بخش خانگی مصرف 

می شود.
وی افزود: میزان مصرف انرژی در بخش صنعت معادل 331 
میلیون بشکه و در بخش حمل و نقل معادل 319 میلیون بشکه 

نفت خام است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه 
بخش عمده ای از سوخت در خودروهای فاقد استاندارد و فرسوده 
هدر می رود، گفت: مصرف باالی سوخت در کشور در حالیست 

که سرانه مالکیت خودرو در ایران پایین است.
وی ادامه داد: در ایران برای به ازای هر 100 کیلومتر به طور 
متوسط 7.8 لیتر بنزین مصرف می شود در حالی که میانگین 
آن در اروپا 5.5 لیتر است که برای کاهش آن به 4 لیتر برنامه 

ریزی کردند.

دالویز گفت: سالیانه معادل 445 میلیون بشکه نفت خام تلفات 
انرژی در کشور داریم که باید فکری به حال آن کرد.

 برگزاری جشنواره فرهنگ سازی برای دانش آموزان
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: قرار است 
جشنواره بزرگ دانش آموزی با نام »بهسو« برای دانش آموزان 

مقطع متوسطه با هدف فرهنگ سازی برگزار شود.
وی افزود: حدود 6 میلیون دانش آموز در این مقطع تحصیلی 
مشغولند که با احتساب خانواده های آنها حدود 15 میلیون نفر 

را درگیر خواهد کرد.
دالویز اضافه کرد: این جشنواره از اول بهمن ماه تا 22 بهمن 
ماه برگزار می شود که در مراسم اختتامیه از نفرات برتر تقدیر 

خواهد شد.
 مصرف گاز 3 فاز پارس جنوبی توسط بخاری های سنتی

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به مصرف باالی 
بخاری های سنتی اشاره کرد و گفت: هر بخاری سنتی روزانه 
11.5 متر مکعب گاز مصرف می کند که باالتر از استاندارد جهانی 
است. دالویز افزود: بخاری های سنتی به علت فناوری پایین، در 
110 روز سرد سال در مجموع معادل تولید سه فاز پارس جنوبی، 

گاز مصرف می کنند.
باید 18  پارس جنوبی  فاز  توسعه سه  برای  اضافه کرد:  وی 
میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد، در حالی که برای تبدیل بخاری 
های هوشمند با بخاری های سنتی تنها به سه میلیارد دالر سرمایه 

گذاری نیاز است.
 آمادگی برای تعویض 150 هزار بخاری ناایمن مدارس

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به حادثه آتش 
سوزی مدرسه ای در زاهدان در هفته های اخیر اشاره کرد و 
گفت: حدود 150 هزار بخاری و وسیله گرمایشی غیر استاندارد در 
مدارس کشور وجود دارد که در صورت همراهی سازمان نوسازی 
و تجهیز مدارس می توان آنها را در مدت دو سال با بخاری های 

جدید و ایمن جایگزین کرد.
دالویز افزود: ظرفیت ساخت ساالنه 300 هزار بخاری هوشمند 
وجود دارد که از طریق آن می توان در مدت 2 سال بخاری های 

مدارس را تعویض کنیم.
وی با بیان اینکه دولت برای هر بخاری جدید 250 دالر یارانه 
می دهد، اضافه کرد: آمادگی داریم تا از طریق کمیته امداد و سایر 
نهادهای ذیربط برای تامین بخاری های افراد کم برخوردار اقدام 

کنیم.
 ضرورت ایجاد سازمان متولی انرژی در کشور

از  انتقاد  با  سوخت  مصرف  سازی  بهینه  شرکت  مدیرعامل 
وضعیت جزیره ای در مدیریت بخش انرژی کشور گفت: اگر ما 
بتوانیم یک سازمان واحد متولی انرژی در کشور ایجاد کنیم می 

توانیم وضعیت مدیریت مصرف سوخت را سامان بدهیم.
دالویز با بیان اینکه بخش عمده ای از تلفات انرژی کشور در 
نیروگاه ها و برای تبدیل گاز به برق است، ادامه داد: بهره وری 
نیروگاه های حرارتی کشور 38 درصد است که فاصله زیادی با 

استاندارد جهانی دارد.
وی افزود: قرار است 110 هزار چاه کشاورزی تا سه سال آینده 
برقی شود که این اقدام را از طریق سازمان توانیر انجام خواهیم داد.
کرد:  اضافه  بهینه سازی مصرف سوخت  مدیرعامل شرکت 
جایگزینی 140 هزار تاکسی گازسوز با تاکسی فرسوده، نوسازی 
65 هزار کامیون و کشنده سنگین، توسعه حمل و نقل ریلی و 
مترو از مهم ترین برنامه های در دست اجرا برای مدیریت کالن 
ادامه داد: حدود 19.5  مصرف سوخت در کشور است. دالویز 
میلیارد دالر پروژه مصوب برای بهینه سازی مصرف سوخت در 
کشور وجود دارد که برخی از آنها به خوبی در حال اجراست اما در 

اجرای شماری از این طرح ها مشکالتی رخ داده است.
وی یادآور شد: بخشی از چالش هایی که در روند اجرای این 
طرح ها رخ داده مربوط به انتقال این پروژه ها به وزارت صنعت 
است که از جمله آنها می توان به طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل 

و تاکسی ها اشاره کرد.
 دولت و مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت 

ندارند
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در پاسخ به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بهینه سازی مدیریت مصرف بنزین 

نیز گفت: طرح های مختلفی برای مدیریت مصرف بنزین در 
دست اجراست که از جمله می توان به توزیع بنزین به همه افراد 
به جای خودرو اشاره کرد که در راستای عدالت اجتماعی مطرح 

شده است.
دالویز اضافه کرد: یارانه بنزین با هدف تحقق عدالت اجتماعی 
پرداخت می شود، این در حالی است که بخش عمده ای از افراد 
نیازمند جامعه اصال خودرو ندارد و این یارانه عاید افراد دارای 

خودرو می شود.
وی ادامه داد: البته طرح اعطای یارانه سوخت به همه افراد نیز 
دارای ایراداتی است، از جمله اینکه آیا افزایش توزیع یارانه، کار 

درستی است یا خیر؟
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه باید 
بررسی کرد که آیا عدالت اجتماعی از طریق قیمت پایین سوخت 
تحقق می یابد یا راه های دیگری نیز وجود دارد، افزود: آیا عدالت 
اجتماعی در کشوری مانند نروژ که دارای قیمت باالی سوخت 
است تحقق یافته یا در کشورهایی مانند ونزوئال، سودان و ایران که 

یارانه سنگینی برای سوخت پرداخت می کنند.
دالویز یادآور شد: در دنیا آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، 
مالیات بر مصرف سوخت است به این معنا که هر کس که سوخت 

بیشتری مصرف می کند باید پول بیشتری نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت 
سوخت ندارند، گفت: باید فکری به حال مصرف سوخت کرد زیرا 

به شدت در حال افزایش است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: تولید 
سوخت و بنزین از سال 92 رو به افزایش گذاشت اما همزمان با 

آن میزان مصرف سوخت نیز به شدت باال رفته است.
وی ادامه داد: به دلیل قیمت پایین سوخت هم اکنون حجم 
باالیی از قاچاق سوخت وجود دارد که آمارها از 10 تا 20 میلیون 

لیتر قاچاق حکایت دارد.
دالویز ادامه داد: برای مدیریت مصرف سوخت نیاز به گفتمان 
مشترک بین نخبگان داریم باید نخبگان به دور از بحث های 

سیاسی و جناحی به تبادل نظر در این موضوع بپردازند.

 بهای نفت  سنگین ایران در مقایسه با پارسال 10 دالر کاهش یافت
 قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به 11 ژانویه )21 دی  ماه( نسبت به مدت مشابه پارسال 9 دالر و 89 سنت برای هر بشکه کاهش یافت. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته یاد شده 55 دالر 
و 73 دالر به ازای هر بشکه معامله شد، این رقم در مدت مشابه پارسال 65 دالر و 62 سنت بود. بر اساس گزارش ماهانه دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت نفت خام سنگین ایران همچنین در هفته منتهی به 11 ژانویه 

نسبت به هفته ماقبل )14 دی ماه( چهار دالر و 64 سنت برای هر بشکه افزایش یافته است. یکشنبه / 30 دی1397 / شماره 333

مدیر عامل بورس انرژی با بیان اینکه اطالعات خریدار در تمام بورس های 
دنیا محرمانه است، گفت: افزایش طول تسویه از 60 به 90 روز و امکان 
تسویه کامل ریالی و یا ارزی از جمله تسهیالت ایجاد شده در سومین دوره 

عرضه نفت در بورس است.
به گزارش ایلنا، سید علی حسینی درباره آخرین وضعیت سومین عرضه نفت در 
بورس انرژی اظهار کرد: سقف عرضه یک میلیون بشکه و حداقل خرید برای هر 
مشتری 35 هزار بشکه تعیین شده است. خریداران شامل شخصیت های حقوقی 

ایرانی و خارجی هستند و محدودیتی برای خرید وجود ندارد.
وی با اشاره به تسهیالت و تفاوت های این دوره با دو عرضه قبلی تصریح کرد: از 
جمله تسهیالتی که برای این مرحله ایجاد شده این است که خریداران می توانند 
صددرصد ارزش معامله را به صورت ریالی تسویه کنند. همچنین دوره تسویه از 60 
روز به 90 روز افزایش پیدا کرده است. پیش پرداخت نیز قبال 10 درصد بود که در 
این دوره به 6 درصد کاهش پیدا کرده است. عرضه بر اساس دالر است، بنابراین 

خریدار می تواند تمام وجه معامله را به صورت دالری یا یورو تسویه کند و برای 
کسانی هم که عالقه مند به تسویه ریالی بودند امکان پرداخت صددرصدی آن فراهم 
شده است. در این مرحله مجوز سه میلیون بشکه عرضه از شورای عالی اقتصادی 
کشور گرفته شده است. بر اساس بازخوردی که از فعاالن حوزه و خریداران احتمالی 
گرفتیم سعی شد مشکالت دو دوره قبلی برطرف شود که از جمله  آنها افزایش طول 
تسویه از 60 به 90 روز و امکان تسویه کامل ریالی و یا ارزی بوده است. قانون بازار 
اوراق بهادار می گوید اسامی خریداران نباید اطالع رسانی شود و این مختص بورس 
ما نیست در بورس های تمام دنیا اطالعات خریداران محرمانه است. ما اختیار نداریم 
که بگوییم چه فردی خرید انجام داد. اعالم نشدن اسامی خریداران مختص ایران و 
یا نفت نیست، طبق قانون اطالعات خریدار برای همه کاالهایی که عرضه می شود 
محرمانه است و نباید اطالع رسانی عمومی شود و این جزو حقوق خریدار است. فعال 
سقف عرضه 3 میلیون بشکه است و پیش بینی این است که در صورت استقبال 

عرضه ها تداوم پیدا کند.

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: از حضور شرکت های 
خزر  بخش  در  نفت  صنعت  توسعه  در  خارجی  توانمند 

استقبال می کنیم اما معطل آنها نمی مانیم.
به گزارش ایرنا از تارنمای شرکت نفت خزر، »علی اصولی« در 
نشست راهبردی این شرکت که امروز )شنبه( با حضور معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، افزود: در 

صورت مشارکت با شرکت های بزرگ خارجی، نتایج بهتری در 
حوزه نفت و گاز دریای خزر به دست خواهیم آورد اما معطل 
آنها نمی مانیم و با اتکا به توان داخل، فرآیندهای کاری را پیش 

می بریم.
)برجام(،  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  از  پس  افزود:  وی 
نشست های مفصلی با شرکت های متخصص و بزرگ جهان در 

حوزه آب های عمیق در شرکت نفت خزر برگزار و تفاهمنامه هایی 
نیز در این زمینه امضا شد اما اگر شرکت های خارجی پای کار 
نیایند، ما با اتکا به توان داخل به فعالیت های خود ادامه می دهیم.

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: در گذشته نگاه مسئوالن 
تا  بود  امنیتی  و  سیاسی  نگاهی  بیشتر  خزر  دریای  به  کشور 
اقتصادی اما امروز با اقدام ها و فعالیت های اکتشافی که توسط 
شرکت نفت خزر انجام و منتهی به کشف میدان سردار جنگل 

شد، نگاه اقتصادی-سیاسی غالب شده است.
به گفته وی، مطالعات درباره پنج منطقه آب های عمیق دنیا که 
مثلث آمریکای شمالی، خلیج مکزیک و جنوب آفریقا معروف ترین 
آنهاست، نشان می دهد فعالیت های اکتشافی در آب های عمیق نه 

تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: پایین آمدن قیمت نفت سبب شد فعالیت در 
آب های عمیق کمی افت کند اما در مجموع فعالیت در این آبها 
روند صعودی یافته و در بسیاری از موارد، توسعه این میدان ها 

روندی مطلوب داشته است.
اصولی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده، کشورهای 
حوزه دریای خزر همواره در حال توسعه فعالیت های اکتشافی و 
تولید نفت و گاز از دریای خزر هستند، افزود: حتی روسیه یکی از 

بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می رود و در 
حال توسعه فعالیت های خود در حوزه دریای خزر است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: سرآمد کشورهای پیشتاز در 
دریای خزر، جمهوری آذربایجان است که امروز شاهدیم با امضای 
قراردادهای متعدد با شرکت های بزرگ خارجی به نتایج بسیار 
مثبتی دست یافته  است. ترکمنستان و قزاقستان نیز در حال 

توسعه فعالیت های خود در این منطقه هستند.
وی تصریح کرد: نباید از توسعه صنعت نفت در دریای خزر چشم 
بپوشیم، زیرا آیندگان بر ما خرده می گیرند که چرا بهره برداری 

مناسب از منابع خدادادی در این حوزه صورت نگرفته است.
غنی  منابع  از  ایران  برخورداری  دلیل  به  ایرنا،  گزارش  به 
هیدروکربوری در خلیج فارس، خوزستان و مناطق مرکزی در 
سالیان طوالنی اکتشاف و استخراج در دریای خزر مورد توجه قرار 
نداشته اما در سال های اخیر وزارت نفت توجه ویژه ای به توسعه 

میادین این منطقه کرده است.
در اردیبهشت سال 1391 حفاری چاه نخست اکتشافی میدان 
سردار جنگل در دریای خزر پایان یافت و ذخایر نفت در جای 
آن 2 میلیارد بشکه برآورد شد که با احتساب ضریب بازیافت 25 

درصد، 500 میلیون بشکه آن قابل استحصال است.

 مدیرعامل شرکت نفت خزر:

توسعه مخازن نفتی دریای خزر معطل شرکت های خارجی نمی ماند


