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طرح پتروپاالیش مهر خلیج فارس به ۴۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی رسید

مدیر پروژه و عضو هیات مدیره پتروپاالیش مهر خلیج فارس گفت: این پتروپاالیش 
که کلنگ آن س�ال ۱۳۹۹ به زمین خورد، اکنون به پیش�رفت فیزیکی ۴۵ درصدی 

رسیده است.
بهزاد س��جودی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داش��ت:  امید می رود پتروپاالیش مهر 
خلیج فارس با توجه به س��رعت انجام کار توس��ط مهندس��ان ایرانی طراح و مجری طرح در 
دهه فجر س��ال آینده محصول داش��ته و به بهره برداری برس��د. وی ادامه داد: قرارداد ساخت 
این پتروپاالیش ۲۵۶ میلیون یورو بوده که تا کنون ۸۰ میلیون یورو برای س��اخت آن هزینه 
ش��ده اس��ت و قراردادهای خرید و تامین تجهیزات منعقد و پیش پرداخت ها هم به حس��اب 
فروش��ندگان و تهیه کنندگان وسایل مورد نیاز واریز شده است. وی اضافه کرد: صفر تا  ۱۰۰ 
طراحی پتروپاالیش مهر خلیج فارس بدس��ت مهندس��ان ایرانی و دهه شصتی ها انجام شده 
است و همه تجهیزات مورد نیاز هم از شرکت های تولید کننده داخلی تامین می شود. مدیر 
پ��روژه و عضو هیات مدیره پتروپاالیش مهر خلیج فارس گفت: خوراک اولیه این پتروپاالیش 
۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی بوده و در مرحله نخست بهره برداری روزانه ۷۸ هزار لیتر نفتا 
و در مرحله دوم بهره برداری ۱۴ میلیون لیتر بنزین یورو پنج و پنج میلیون لیتر گازوییل یورو 
پنج خواهد بود. س��جودی یادآور ش��د: موقعیت احداث پتروپاالیش مهر خلیج فارس از نظر 
جغرافیایی هم مناسب بوده و به بندر شهید رجایی برای صادرات دسترسی مناسبی دارد و در 

نزدیکی پاالیشگاه نفت ستاره خیلج فارس واقع است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اعالم کرد؛

معامله برد- برد ایران و روسیه با اجرای تفاهم نامه 
نفتی ۴۰ میلیارد دالری

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( از تفاهم نامه مشترک امضا شده 
میان ایران و روس�یه به عنوان مصداق معامله ب�رد- برد یاد کرد و گفت: این تفاهم 

نامه فصل جدیدی از روابط را میان دو کشور باز خواهد کرد.
»ابوذر ش��ریفی« در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره تفاهم نامه اخیر میان شرکت ملی نفت 
ایران و گازپروم روسیه، افزود: امضای این یادداشت تفاهم و اجرایی شدن آن می تواند تحوالت 
مثبتی را در صنعت نفت و گاز ایران به ویژه میادین گازی فراهم آورد. وی اضافه کرد: پیگیری 
این تفاهم نامه و به نتیجه رسیدن آن باید در اولویت اقدامات شرکت ملی نفت و شرکت های 
تابعه قرار گیرد. مدیرعامل ش��رکت متن با اشاره به اینکه نیاز امروز صنعت نفت و گاز کشور، 
سرمایه گذاری و استفاده از فناوری های پیشرفته و نیاز امروز روسیه راه اندازی کریدور شمال-

جنوب برای س��وآپ فرآورده های نفتی اس��ت، ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه بتواند گام 
موثری در تحقق اهداف طرفین باش��د. وی یادآور ش��د: به مدد این همکاری های مش��ترک، 
کشور عالوه بر بهره مندی از عواید انتقال فرآورده های نفتی، گاز و حتی نفت خام از کشورهای 
حاشیه دریای خزر به دریای عمان و آب های آزاد، می تواند از سرمایه گذاری الزم برای توسعه 

میادین نفت و گاز بخصوص میادین مشترک بهره مند شود.
ش��ریفی تصریح کرد: البته در این راستا الزم اس��ت قراردادهای موجود آسیب شناسی شده 
و با انجام تغییرات الزم متناس��ب با ش��رایط میادین مورد توسعه، از قابلیت فناورانه و تجارب 

شرکت های معتبر بین المللی روسی استفاده شود.
به گزارش ایرنا، با امضای تفاهم نامه مش��ارکت ۴۰ میلیارد دالری میان ش��رکت ملی نفت 
ایران و ش��رکت گازپروم روسیه، گام بلندی در مسیر توسعه میادین نفت و گاز ایران و تامین 

مالی پروژه های ال ان جی، جمع آوری گازهای مشعل و غیره برداشته خواهد شد.
با اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه و منتهی شدن به قرارداد، پیش بینی می شود نزدیک به 
۲۵ میلیارد دالر برای توسعه میادین گازی و تکمیل پروژه های ال ان جی و جمع آوری گازهای 
مش��عل و ۱۵ میلیارد دالر برای توس��عه ۶ میدان نفتی در نظر گرفته شود که میادین کرنج، 

آذر، چنگوله، آب تیمور و منصوری از جمله این میادین هستند.

افغانستان ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران وارد می کند
مق�ام ه�ای وزارت مالیه طالبان اعالم کردند که افغانس�تان برای کنترل و کاهش 

قیمت نفت در بازارهای این کشور ، ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران وارد می کند.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری جمهور؛ در اطالعیه ای که از سوی وزارت مالیه طالبان منتشر 
ش��ده ؛ آمده است قرارداد خریداری ۳۵۰ هزار تُن مواد نفتی در جریان سفر هیات طالبان به 

ایران با یک شرکت سهامی ایرانی امضا شده است.
در اعالمیه آمده است هیات مشترک از شرکت دولتی نفت و گاز وزارت های مالیه، خارجه، 
تجارت، بانک مرکزی و اداره نورم به منظور خریداری مواد نفتی عازم جمهوری اسالمی ایران 

شده است.
اعالمیه می افزاید که در جریان این سفر  این هیات به همکاری سفارت افغانستان در ایران 
با نماینده رئیس جمهور آن کش��ور در امور افغانستان، مسوولین شرکت های سهامی و دولتی 
در رابطه به خریداری، کیفیت، قیمت و ترانزیت مواد نفتی و فراهم س��ازی تس��هیالت الزم 

برای تاجران بحث کردند.
مسووالن وزارت مالیه می گویند که در این سفر عالوه بر همکاری های دوجانبه افغانستان و 
 )G۲G(ایران، طرفین در رابطه به ایجاد یک کمیته مشترک جهت قراردادهای دولت به دولت
ادامه کار ساخت خط نفتی، ساخت  تصفیه خانه های مشترک و اجرای قراردادهای دراز مدت 
به توافق رسیدند. همچنان به دلیل فزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان، قرار داد 
خریداری ۳۵۰ هزار تن مواد نفتی با یک ش��رکت س��هامی خاص ایران عقد گردید که روند 
واردات آن ب��ه افغانس��تان در روزهای نزدیک آغاز گردیده و با ای��ن کار قیمت مواد نفتی در 

کشور کاهش خواهد یافت.
 این قرارداد درحالی امضا می شود که اخیرآ قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان افزایش 

چشم گیر داشته است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اصالح 
رابطه مالی دولت با ش�رکت مل�ی نفت، ابتدای 
اصالح س�اختاری بودجه ش�رکت  ملی نفت در 
جه�ت بهبود حکمرانی اس�ت، گف�ت: تا پیش 
از این هیچ دولت و مجلس�ی ج�رات این کار را 
نداشته اس�ت و ترجیح داده می شود بخشی از 

این رابطه در چارچوب برنامه ها تعریف شود
به گزارش ایرنا، بند "س" تبصره یک قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده است تا رابطه مالی 
ش��فاف و باتوجه به عملکرد و هزینه کردها با شرکت 

ملی نفت برقرار کند.
این نظر کارشناسی سال هاست در فضای حکمرانی 
انرژی کشور به گوش می رسد و به عنوان یک تکلیف 
قانونی سه سال است در قانون بودجه تکرار می شود. 
تا کنون دولت ها عزمی برای اجرای آن نداشته اند، اما 
به نظر می رسد در دولت فعلی این مهم باهدف اصالح 

ساختار بودجه به سرانجام رسیده است.
ازآنجایی که هرس��اله ۱۴.۵ درص��د از درآمدهای 
نفتی به وزارت نفت اعطا می شود، سامان دادن رابطه 
مال��ی دولت و وزارت نفت اهمی��ت زیادی در اصالح 
س��اختار بودجب کش��ور دارد. در حال حاضر، وزارت 
نفت آن چنان که شایس��ته اس��ت در خصوص نحوی 
هزینه ک��رد مبالغی که در اختی��ارش قرار می گیرد، 
پاس��خگویی ندارد. همی��ن امر ضرورت س��اماندهی 
رابطه دولت و وزارت نفت را بیش ازپیش مطرح کرده 

است.
س��ید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیس��یون 
برنام��ه  و بودجه مجلس یازده��م در خصوص رابطه 
مالی دولت و وزارت نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت 
مانن��د دیگر وزارتخانه ها هزینه های مختلفی ش��امل 
هزینه ه��ای جاری و پروژه های عمران��ی دارد، اظهار 

کرد: برای این مصارف منابعی تعریف می شود که در 
قانون بودجه پیش بینی شده است.

وی افزود: الزم است که این مبالغ با شفافیت هزینه 
ش��ود و مشخص باش��د که در کجا صرف شده اند. در 
قانون بودجه امسال تالش شده است تا با اصالح رابطه 
مالی دولت با ش��رکت ملی نفت، شفافیت هزینه کرد 

وزارت نفت بیشتر شود.
این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد: پاسخگویی 
ش��رکت مل��ی نفت در خص��وص نح��وی هزینه کرد 
مبالغی ک��ه در اختیارش قرار می گیرد، در راس��تای 
اصالح ساختار بودجه است و در نهایت به نفع کلیت 
جامعه و اقتصاد کش��ور اس��ت. این اقدامات صحیح 
نظارتی باعث کامل تر ش��دن س��اختار بودجه کشور 

می شود و از عدم شفافیت جلوگیری می کند.
میرتاج الدینی افزود: چند س��ال اس��ت که س��هم 
۱۴.۵ درص��دی از فروش نفت ب��رای وزارت نفت در 
نظر گرفته می ش��ود. هدف این اس��ت که وزارتخانه 
موردبح��ث بتواند در پروژه های عمرانی و توس��عه ای 
سرمایه گذاری های الزم را داشته باشد. اما الزم است 
بررس��ی های همه جانبه توسط س��ازمان های نظارتی 
کشور در خصوص نحوی هزینه کرد مبالغ اعطایی به 

وزارت نفت صورت بگیرد.
وی ادامه داد: همچنین باید مجلس، دولت، دیوان 
محاس��بات و دیگر نهادهای مربوط��ه این موضوع را 
بررس��ی کنند که آیا ش��یوی دیگری برای حمایت از 
پروژه های زیرساختی وزارت نفت وجود دارد یا خیر. 

به هرحال، تحت هر شرایطی نیاز است که هزینه کرد 
وزارت نفت در نهایت شفافیت صورت بگیرد و دولت 
و مجل��س در جری��ان نح��وی تخصی��ص بودجه به 

پروژه های مختلف قرار بگیرند.
عضو کمیس��یون برنامه  و بودجه مجلس با اش��اره 
به ای��ن موضوع ک��ه ۱۴.۵ درصد از عواید ناش��ی از 
فروش نفت به وزارت نفت اعطا می شود، تصریح کرد: 
س��ازمان های نظارتی باید بادقت به نحوی هزینه این 
بودجه نظارت داش��ته باش��ند. همه چیز باید شفاف 
باش��د و س��رمایه گذاری ها در چارچ��وب ضواب��ط و 
مصوبات داخلی دولت صورت بگی��رد. نباید این طور 
باشد که درآمد بیشتر وزارتخانه از محل فروش نفت 

به هزینه های جاری باالتر منجر شود.
میرتاج الدینی گفت: رابطه مالی دولت و وزارت نفت 
یکی از مسائل پیچیده است و نیاز به ساماندهی دارد. 
سال هاس��ت که مجلس به صورت س��نواتی به تعریف 
این ارتباط می پ��ردازد و به ص��ورت مقطعی موضوع 
س��امان داده می شود. مشکالت از سالی به سال دیگر 
منتقل می ش��ود و الینحل باقی گذاش��ته شده است. 
اصالح س��اختار بودجه در گ��روی اصالح رابطه مالی 
دولت با ش��رکت های دولتی نظیر ش��رکت ملی نفت 

ذیل وزارت نفت است.
وی ب��ا بیان اینکه این موضوع بای��د در یک قانون 
دائمی اصالح شود. تاکید کرد: متأسفانه تا پیش ازاین 
هیچ دولت و مجلسی جرئت این کار را نداشته است و 
ترجیح داده می شود بخشی از این رابطه در چارچوب 
برنامه س��االنه یا نهایتاً پنج ساله تعریف شود و اصالح 
رابط��ه دولت با ش��رکت مل��ی نفت، ابت��دای اصالح 
ساختاری بودجه ش��رکت  ملی نفت در جهت بهبود 
حکمرانی در ح��وزه نفت و گاز و همچنین کارآمدی 

بهتر هزینه کردها در این حوزه است.

مدیرعام�ل ش�رکت ملی نفت ایران با اش�اره 
به تفاهم نام�ه نفتی ۴۰ میلی�ارد دالری ایران و 
روسیه گفت: قرارداد توس�عه ۷ میدان نفتی به 
ارزش ۴ میلیارد دالر با روس ها امضا ش�ده و در 

شرایط تحریم در حال پیشرفت است.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، محس��ن خجسته مهر 
با اش��اره به تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دالری این شرکت 
با ش��رکت گازپروم روس��یه اظهار ک��رد: صنعت نفت 
همان طور که یک صنع��ت درآمدزا بوده، یک صنعت 
س��رمایه بر نیز است، در نتیجه برای تحقق برنامه های 
توسعه و سایر تکالیف شرکت نفت برای تامین بخشی 
از بودجه کشور، جذب سرمایه در صنعت نفت ضروری 

است.
وی تأکی��د ک��رد: م��ا از هیچ فرصتی ب��رای جذب 
مناب��ع مالی در این صنعت چشم پوش��ی نمی کنیم و 
به دنبال جذب سرمایه از منابع داخلی شامل بانک ها 
و هلدینگ های صنایع بزرگ و منابع خارجی ش��امل 

فاینانس کشورهای مختلف هستیم.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت ایران اف��زود: یکی 
از برنامه های ش��رکت ملی نفت برای جذب س��رمایه 
خارجی، استفاده از ظرفیت شرکت های روسی است. 
از گذشته نیز ما با شرکت های معتبر روسی تفاهم نامه 
و قراردادهایی را امضا کرده بودیم که به نتیجه رسیده 
است. خجس��ته مهر گفت: آن تفاهم نامه ها بعد از طی 
ک��ردن مراحل مختلف ش��امل انج��ام مطالعات اولیه 
درب��اره میدان ها مدنظر، امضای ق��رارداد محرمانگی، 
ارائ��ه پیش��نهادهای فن��ی و اقتص��ادی و مذاک��رات 
ق��راردادی، تصویب هیئت مدیره ش��رکت ملی نفت 
و دریافت مصوبه ش��ورای اقتصاد ب��ه مرحله امضای 

قرارداد رسیده است.
وی گف��ت: تاکنون همین مس��یر را برای توس��عه 
۷ میدان نفتی با س��رمایه گذاری روس ها پش��ت سر 

گذاشتیم که تبدیل به قراردادهایی به ارزش ۴ میلیارد 
دالر شده اند و اکنون در مرحله عملیات اجرایی است. 
از ای��ن ۷ می��دان، ۲ میدان پایدار غ��رب و آبان جزو 

میدان ها مشترک هستند.
خجس��ته مهر اظهار کرد: ش��رکت گازپروم یکی از 
بزرگ ترین ش��رکت های بین المللی در حوزه توس��عه 
میدان ها نفت و گاز اس��ت و یک��ی از غول های بزرگ 
ان��رژی دنیاس��ت، در گذش��ته خیلی تالش ش��د که 
هم��کاری مش��ترکی با این ش��رکت انجام ش��ود، اما 
موفقیت آمیز نبود. مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: 
امروز به دلیل تغییر ش��رایط بین المللی و نظم جدید 
دنیا، کش��ور ایران و روسیه وارد عمیق ترین مناسبات 
راهبردی شده اند که این مناسبات همه ابعاد اقتصادی 
دو کش��ور را در برمی گیرد و همکاری های مش��ترک 
ایران و روس��یه با چش��م انداز ایجاد زیرس��اخت های 

بلندمدت پیش می رود.
وی گف��ت: ذخایر گازی ایران و روس��یه در مجموع 
۷۰ تریلیون مترمکعب است و ۳۰ درصد ذخایر گازی 
جهان را ش��امل می شود. این دو کشور پیشتاز تامین 
انرژی گاز در جهان هس��تند. تحکیم روابط دو کشور 
باع��ث هم افزایی و افزایش قدرت در عرصه بین المللی 
اس��ت زیرا مناس��بات سیاسی مس��تقل از مناسبات 

اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی شکل نمی گیرد.

مدیرعام�ل گ�روه صنعتی مپنا با بی�ان اینکه 
کش�ورمان ب�ه گفت�ه بزرگ ترین ش�رکت های 
بین المللی در صنعت برق پیش�رو اس�ت، گفت: 
اقتص�اد ب�رق در داخ�ل مهم تری�ن معضل این 

صنعت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس علی آبادی، 
در نشست خبری "رویداد نوآوری باز مپنا تک" افزود: 
تا اقتصاد برق درست نشود، اتفاق های مهم این صنعت 

مهجور خواهد ماند.
وی ادام��ه داد: در دیدارهای��ی ک��ه ط��ی یک ماه 
گذش��ته با ابر کمپانی های بین المللی داش��تیم، همه 
معتقد بودند ما در مقیاس جهانی هس��تیم و متقاضی 

فناوری ما بودند.
مدیرعام��ل گروه مپنا خاطرنش��ان کرد: امروز ما به 
نقطه ای رس��یدیم که در پیچیده ترین ماشین فناوری 

دنیا، در رتبه سوم جهانی هستیم.
علی آب��ادی گف��ت: با وج��ود اینکه م��ا در توانایی 
تخصصی و س��رمایه گذاری خوب بودیم، اما همچنان 
در تابس��تان نگران خاموشی هس��تیم و علت آن هم 
اقتصاد برق اس��ت که تا حل نش��ود، مسابقه تولید و 
مصرف ادامه دارد و این مصرف کننده اس��ت که برنده 

خواهد ماند.
وی با بیان اینکه تولید یک میلیارد کیلووات ساعت 

برق ثروت عظیمی اس��ت که می توان با آن کش��ور را 
اداره کرد، اما ما با تداوم مصرف به ناکجاآباد می رویم، 
اف��زود: هر س��ال چند مگاوات نیروگاه ب��رق به تولید 
ک��ش.ر اضافه می کنیم، اما انرژی را اس��راف کرده، به 
طوری که ساالنه ۴۰۰ میلیارد یورو انرژی و آب را به 

ثمن بخس تلف می کنیم.
مدیرعام��ل گ��روه مپنا ادام��ه داد: ای��ن در حالی 
اس��ت که تولید س��االنه برق در کشور ما یک میلیارد 
کیلووات س��اعت، تولید گاز یک میلی��ارد مترمکعب، 
۲۰۰ میلی��ون لیتر گازویی��ل و بنزین و ۱۰۰ میلیارد 

مترمکعب آب تولید می کنیم.
علی آبادی با بیان اینک��ه ۱۶۷ پروژه نیروگاهی که 
۷۵ درصد ظرفیت را ش��امل می ش��ود، در دستور کار 
ق��رار دارد، تصریح کرد: از ای��ن میزان در حال حاضر 
۲۴۶ م��گاوات در حال اح��داث و ۶۱ واحد نیروگاهی 
در دس��ت ابالغ داریم. وی با بیان اینکه از پیک سال 
گذش��ته تاکنون ۳۳۰۰ مگاوات واح��د برق جدید به 
مدار ش��ده و تا پایان س��ال، دو هزار م��گاوات اضافه 
می کنیم، خاطرنش��ان کرد: از پیک سال قبل تا پیک 
س��ال جاری ۵۳۰۰ م��گاوات ظرفیت جدی��د اضافه 
خواهی��م کرد، البت��ه از پیک ۱۴۰۰ ت��ا ۱۴۰۱، ۴۵ 
واحد )۶۹۲۹ مگاوات( ارتقا نیروگاهی داریم و ۷ واحد 
معادل ۲۹۳ مگاوات را افزایش ظرفیت داشتیم. به این 
ترتیب ۵۸۰۰ مگاوات از پیک س��ال  گذشته تا پایان 

سال افزایش ظرفیت خواهیم داشت.
مدیرعام��ل مپنا با بیان اینکه از ابتدای س��ال ۵۴۰ 
مگاوات برق در عراق سنکرون کردیم که ۳۰۰ میلیون 
یورو ارزش دارد، ابراز داشت: اولین واحد نیروگاه حلب 
را ک��ه داعش منهدم کرده بود، بازس��ازی کردیم، در 
همی��ن م��دت دو واحد دیگر در ع��راق نصب و آماده 
سنکرون اس��ت، در الذقیه س��ه واحد در حال نصب 

داریم و به تدریج وارد مدار خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت تشریح کرد؛

ناگفته های تفاهم  ۴۰ میلیارد دالری با گازپروم
مدیرعامل گروه صنعتی مپنا:

اقتصاد برق بزرگ ترین معضل این صنعت است

 اصالح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت برای بهبود حکمرانی
در حوزه نفت و گاز است
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