
ميادي�ن  توس�عه  وضعي�ت  در حالي ك�ه 
100 ميلي�ارد  از  بي�ش  ب�ا  غ�رب كارون 
بش�كه نف�ت مش�خص نيس�ت، عراقي ه�ا 
مش�ترك  ميادي�ن  اي�ن  س�وي  آن  در 
قرارداده�اي جدي�دي را به پي�ش مي برند. 
سه ميدان آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي و يادآوران 
ميادين نفتي هستند كه بيش از 100 ميليارد بشكه 
نفت در خود جاي داده اند. در دولت قبل قراردادهاي 
توسعه اين ميادين به دو شركت چيني سپرده شد 
كه توسعه ميدان آزادگان شمالي و يادآوران توسط 
ش��رك�ت هاي CNPC و س��اينوپك پايان يافت و 
تحويل دولت يازدهم شد. سال 91 هم توسعه ميدان 
آزادگان جنوبي به عن��وان بزرگ ترين ميدان نفتي 
ايران به CNPC رسيد كه دولت يازدهم به محض 
روي كار آمدن اين غول چيني را اخراج و قرارداد را 

فسخ كرد. 
در چنين ش��رايطي، مسئوالن ش��ركت ملي نفت 
اعالم كردند براي توسعه دو ميدان ديگر و همچنين 
آزادگان جنوبي مناقصه برگ��زار خواهند كرد كه با 
توجه به بي رغبتي شركت هاي خارجي، تا به امروز 
براي فاز دوم توس��عه اين ميادين تصميمي گرفته 

نشده و همه چيز بين زمين و هوا متوقف است. 

اين در حالي اس��ت كه كارشناس��ان مي گويند اگر 
به جاي شركت هاي چيني، ش��ركت هاي غربي در 
اين ميادين حضور داشتند بدون ترديد وزارت نفت 
چش��م بس��ته قراردادهاي خود را با اين شركت ها 
تمديد مي كرد. در چنين فضايي، عراقي  ها به سراغ 
شركت هاي چيني رفتند.  در فهرست ميادين كليدي 
مش��ترك ميان ايران و عراق، ميدان هاي آزادگان/
مجن��ون، آذر/ب��درا، يادآوران/س��ينياد و دهلران/

ابوغراب، نفتشهر/ خرمش��هر، ميدان نخست براي 
ايران از اولويت زيادي برخوردار است. البته در بهار 
امسال، ميدان آزادگان با وقوع يك سيل گسترده به 
زير آب رفت.  در هفته گذشته اعالم شد كه در بغداد، 
دو قرارداد جديد حفاري در ميدان مجنون - مشترك 
با آزادگان- امضا شده اس��ت. قرارداد اول با شركت 
مهندسي و خدمات نفتي هيلونگ چين براي حفر ۸0 
چاه و به ارزش ۵۴ ميليون دالر خواهد بود. قرارداد 
دوم نيز با شركت حفاري عراق براي حفاري ۴۳ چاه 
به ارزش ۲۵۵ ميليون دالر است.  البته در قرارداد دوم 
نيز همه فعاليت هاي حفاري و تأمين مالي توس��ط 
چيني ها انجام مي شود، اما شركت حفاري عراق كه 
به حاميان مقتدی صدر، رهبر پشت صحنه سياسي 
عراق و رئيس جنبش سايرون تعلق دارد، به عنوان 

واس��طه عمل مي كن��د. در انتخابات گذش��ته، اين 
گروه سياسي با ش��عار جلوگيري از واگذاري عراق 
به كش��ورهاي ديگر در انتخابات پيروز شد.  ميدان 
مجنون در ۶0 كيلومتري پايانه صادراتي جنوب عراق 
در بصره قرار دارد. اي��ن ميدان كه يكي از بزرگترين 
ميادين نفتي دنيا به شمار مي رود، ۳۸ ميليارد بشكه 
نفت ذخيره در ج��ا دارد. مجن��ون در زبان عربي به 
معناي ديوانه بوده و نش��ان دهنده حج��م ديوانه وار 

ذخاير طالي سياه اين ميدان است. 
اين ميدان در س��ال 19۷۵ ميالدي توسط شركت 
پتروبراس برزيل كشف شده، اما به دليل مشكالت 
امنيتي داخلي و وقوع دو جنگ اياالت متحده و جنگ 
هشت ساله با ايران، همچنان ميزان برداشت كمي از 
آن انجام شده اس��ت. وجود انبوهي از مهمات هاي 
باقيمانده از دوره جنگ اي��ران در اين منطقه نيز بر 
دشواري توس��عه آن افزوده اس��ت.  در سال ۲009 
ميالدي، قراردادي با شركت توسعه نفت شل عراق 
و پترون��اس مالزي ب��راي پاكس��ازي منطقه اي به 
وسعت ۲۸ كيلومتر مربع از مواد منفجره و به مدت 
1۸ ماه منعقد گرديده بود. در سپتامبر سال ۲01۳ 
ميالدي نيز توليد از نخستين چاه آغاز شد.  شركت 
شل از روش جديد پاكسازي با لودرها و بولدوزرهاي 

غول پيكر داراي بدنه مس��تحكم و ضدزره براي اين 
عمليات بهره برده بود. آنها در فاز نخس��ت، بيش از 
1۲ هزار م��اده منفجره را با اي��ن روش نابود كردند. 
به دليل فقدان جاده هاي مناسب، بيش از ۴۸ هزار 
تن لوله و اتصاالت فوالدي نيز از طريق ش��ط العرب 
جابه جا شد. اين رود به مدت ۳1 سال متروكه شده 
بود.  بغداد با پذيرش مش��كالت تداركاتي پذيرفت 
كه پاداش اين كنسرس��يوم از درآمدهاي فروش هر 
بشكه نفت فروخته شده 1/۳9 دالر افزايش يابد. سهم 
شركت هاي شل عراق، پتروناس و ميسان اويل عراق 
در اين كنسرسيوم به ترتيب ۴۵ درصد، ۳۵ درصد 

و ۲0 درصد است. 
البته عراقي ها معتقد بودند ب��ه دليل ذخاير عظيم 
ميدان و  س��هولت توليد از آن، نبايد پاداش در نظر 
گرفته شده افزايش بيشتري يابد و مذاكرات دو  طرف 
به بن بست رس��يد. در س��ال ۲01۴ ميالدي توليد 
روزانه از مرز ۲10 هزار بشكه فراتر رفت و هم اكنون 

توليد آن به ۲۴0 هزار بشكه رسيده است. 
وزارت نف��ت عراق از چش��م انداز تولي��د ۴۵0 هزار 
بشكه اي اين كنسرسيوم در ميدان مجنون در سال 
۲0۲1 ميالدي سخن مي گويد. براساس پيش بيني 
اداره اطالعات انرژي در سال ۲0۳0 ميالدي توليد 
عراق از مي��دان مجنون از مرز يك ميليون بش��كه 
فراتر خواهد رفت.  پس از وقوع سيل در بهار امسال، 
پيمانكاران چيني با مشكالت زيادي روبه رو شدند. 
اكثر تأسيسات ميدان مجنون با آسيب هاي زيادي 
روبه رو  ش��ده و در منطقه اي به وسعت يك ميليون 
هكتار در دو س��وي مرز ايران و ع��راق در محدوده 
ميدان هاي مجنون و آزادگان، شاهد فرسايش خاك، 
جمع شدن رسوبات و نابودي پوشش گياهي هستيم. 
چيني ها كه در آزادگان ش��مالي، بهره بردار ميدان 
و در آزادگان جنوبي داراي نقش��ي كليدي هستند، 
بايد با مشكالت كنوني دست و پنجه نرم كنند. آنها 
عالوه بر بازسازي و نوس��ازي تأسيسات، كمپ ها و 
راه هاي دسترس��ي، بايد براي تغيير مس��ير آب نيز 
اقدامات گس��ترده اي انجام دهند.  با ش��رايط پديد 
آمده، شركت سينوك نيز براي قراردادي ۲۵ ساله در 
توسعه ميادين جنوب عراق اعالم آمادگي كرده است. 
اين پروژه در مقايسه با ميدان هاي فراساحلي نياز به 
سرمايه گذاري كمتري داشته و سودآوري بيشتري 
نيز خواهد داش��ت.  با كاهش قيم��ت جهاني نفت، 
رهبران بغداد با ارائه تخفيفات بيشتر و دستمزد باالتر 
تالش مي كنند تا شركت هاي بين المللي بيشتري را 
به حضور در صنعت نفت كشورش��ان ترغيب كنند. 
بدين ترتيب توليد ۵00 هزار بشكه اي از مجنون در 
سه سال آينده چندان دور از دسترس نخواهد بود. 
هر چند چيني ها نيز ساالنه ۸ تا 9 ميليارد دالر درآمد 

كسب خواهند كرد. 
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وزارت نفت چینی ها را به عراق هل داد
با اخراج چيني ها از ايران و بالتكليفي توسعه 3 ميدان، شركت هاي چيني راهي عراق شدند 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

پیشنهاد افزایش 35 درصدی خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد
وزير جهاد كشاورزي با ارسال نامه اي به معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور قيمت پيشنهادي خريد تضميني گندم 
و ساير محصوالت زراعي را براي س�ال زراعي ۹۹- ۹۸ اعالم كرد. 
به گزارش تسنيم، وزارت جهاد كشاورزي نرخ پيشنهادي هر كيلوگرم 
گندم معمولي را ۲ هزار و ۲9۵ تومان و گن��دم دروم را ۲ هزار و ۳۸9 
تومان اعالم كرد كه در مقايسه با سال قبل ۳۵ درصد رشد يافته است؛ 
نرخ خريد تضميني گندم معمولي در سال گذشته هزار و ۷00 تومان و 
گندم دروم هزار و ۷۷0 تومان بود.  قيمت پيشنهادي هر كيلوگرم جو 

نيز در سال زراعي جاري ۴9 درصد رشد داشته و از هزار و 1۶۳ تومان 
به هزار و ۷۳۳ تومان رسيده است.  نرخ پيشنهادي چغندر قند بهاره و 
پاييزه به ترتيب ۵ هزار و ۲0 تومان و ۴ هزار و 91۲ تومان اعالم شد كه 
در مقايسه با سال گذشته ۳۴ و ۳۵ درصد رشد داشته است.  در اين نامه 
همچنين آمده است كه به ازاي هر كيلوگرم چغندرقند بهاره ۵0 تومان 
و چغندر پايي��زه 100 تومان به مبلغ خريد تضميني اضافه مي ش��ود.  
مبناي عيار قند چغندر بهاره 1۶درصد و چغندر پاييزه 1۵ درصد اعالم  
شده اس��ت.  همچنين اعالم شده اس��ت كه به ازاي هر تن چغندرقند 

بهاره دو كيلوگرم قند با نرخ ۷۵0 و ۲0 كيلوگرم تفاله خش��ك با نرخ 
1۲0 تومان و به ازاي هر تن چغندرقند پاييزه دو كيلوگرم قند يا شكر با 
نرخ ۶۵0 تومان و ۲0 كيلوگرم تفاله خشك با نرخ 100 تومان به عنوان 
جايزه تحويل شود.   بنابراين گزارش اين نرخ ها توسط شوراي اقتصادي 
نيز مورد بررسي قرار مي گيرد و نرخ نهايي را اعالم مي كند. نرخ پايين 
خريد تضميني گندم و چغندر قند در سال زراعي گذشته باعث شد كه 
كشاورزان از كاشت و تحويل محصول خود به دولت خودداري كنند و 

ميزان خريد تضميني كمتر از برآوردها بود. 

گزارش2

 عربستان ناتوان از تحويل نفت سبك
 به مشتريان

ژاپني ها نگران طوالني ش�دن س�ولفورزدايي در آرامكو هستند 
و عربس�تان نات�وان از تحويل نفت س�بك به مش�تريان اس�ت. 
  JXTG به گزارش رويترز، شركت نفتي آرامكو عربستان به پااليشگاه
نيپول اويل و انرژي ژاپن اعالم كرده كه احتم��االً تغييراتي در تحويل 
محموله ها خواهد داد. اين مس��ئله نگراني درباره اينكه آيا عربس��تان 

توانايي عرضه نفت خام را خواهد داشت، بيشتر كرده است. 
شركت نفتي آرامكو يك هفته پيش توسط 10 پهپاد يمني مورد حمله قرار 
گرفت. مؤسس��ه نيكي به نقل از JXTG  اعالم كرد: شركت نفتي آرامكو 
دليل تغيير گريد نفتي تحويلي به پااليشگاه هاي ژاپن را اعالم نكرده است. 
اين شركت نفت تحويلي خود را از نفت سبك به نفت سنگين و متوسط 
تغيير مي دهد.  مقامات JXTG مشكوك هستند كه شركت آرامكو زمان 
بيشتري را نس��بت به آنچه براي س��ولفورزدايي از اين پااليشگاه انتظار 
مي رفت نياز داشته باشد. عمليات س��ولفورزدايي براي توليد نفت خام با 
گريد سبك كه در توليد بنزين و گازوئيل سبك استفاده مي شود كاربرد 
دارد.  رويترز به نقل از منابع و آمارهاي پااليشگاه هاي رفينيتو و كپلر اعالم 
كرد: حداقل سه سوپرتانكر كه اين هفته نفت خام از عربستان براي چين و 
هند بارگيري كرده نفت خود را از گريد سبك به سنگين تغيير داده است 
و از خريداران آسيايي خواسته شده كه محموله هاي خود را با تأخير ببرند 
و از سپتامبر و اكتبر گريد نفت خود را تغيير دهند.  در 1۴سپتامبر حمله 
پهپادهاي يمني به پااليش��گاه هاي بقيق و خريص به عن��وان بزرگترين 
پااليشگاه هاي جهان آتش گسترده اي ايجاد و خسارت زيادي وارد كرد كه 
توليد نفت اين كشور را به نصف رس��اند. توليد نفت آرامكو به واسطه اين 

حمالت ۵/۷ ميليون بشكه كاهش يافت. 

 هند دومین ركورددار
 تولید زغال سنگ مي شود

رون�د رش�د تولي�د زغال س�نگ هن�د ادام�ه دارد و اي�ن 
دومي�ن  به عن�وان  امري�كا  از  امس�ال  احتم�االً  كش�ور 
گرف�ت.  خواه�د  س�بقت  جه�ان  ب�زرگ  توليدكنن�ده 
به گزارش پالتس، ني��الدري بهاتاچارجي، از ش��ركاي كي پي ام جي 
در كنفرانس��ي در كلكته اعالم كرد: پيش بيني مي شود در سال مالي 
۲0۲0- ۲019، هند به ميزان ۸1۵ ميليون تن زغال سنگ توليد كند 
كه باالتر از ۷۳0 ميليون تن در سال مالي ۲019- ۲01۸ خواهد بود. 
سال مالي هند از اول آوريل تا ۳1 مارس است.  طبق پيش بيني اداره 
اطالعات انرژي امريكا، توليد زغال سنگ اين كشور در سال ۲019 به 
۶۷۴ ميليون تن بالغ خواهد شد كه كمتر از ۷۵۵ ميليون تن در سال 
۲01۸ است.  همچنان كه اقتصاد هند رشد مي كند، تقاضاي هند براي 

نيرو نيز رو به رشد بوده و باعث افزايش توليد زغال سنگ شده است. 
به گفته يكي از مديران معدني دولتي هند، اين كش��ور نرخ سرانه هزار 
و 1۴9 كيلووات بر س��اعت را در مقايس��ه با نرخ س��رانه ۴ هزار و ۲۸0 
كيلووات بر ساعت در چين و سرانه 1۲ هزار و ۸۳0 كيلووات بر ساعت در 
امريكا را دارد.  دولت هند توليد يك ميليارد تن زغال سنگ تا سال مالي 
۲0۲۵- ۲0۲۴ را هدف گذاري كرده اس��ت كه از اين ميزان پيش بيني 
مي شود شركت »كول اينديا« ۸۸0 ميليون تن توليد كند.  نيروگاه هاي 
زغال سوز ۵۵ درصد از توليد نيروي هند را تشكيل مي دهند، اما توليد 

داخلي زغال سنگ براي تأمين تقاضا به حد كافي وجود ندارد. 

چرا ذخاير نفت امريكا زيرزمین است؟
در پي حمالتي كه به تأسيس�ات نفتي عربستان س�عودي انجام 
گرفت، مقام�ات امريكايي درباره برداش�ت از ذخاي�ر اضطراري 
نف�ت ك�ه در امري�كا نگه�داري مي ش�وند، صحب�ت كردن�د. 
به گزارش ايسنا، سياستمداران امريكايي در اوايل دهه 19۷0 پس از تحريم 
نفتي از سوي كشورهاي خاورميانه كه به جهش شديد قيمت ها منجر شد، 
به فكر ايجاد ذخاير نفت افتادند. اعضاي اوپك شامل ايران، عراق، كويت، 
قطر و عربستان سعودي در پي جنگ اعراب و رژيم صهيونيستي در سال 
19۷۳ و حمايت امريكا از رژيم صهيونيس��تي، از صادرات نفت به امريكا 
خودداري كردند.  اين جنگ در اكتبر تنها سه هفته طول كشيد، اما تحريم 
نفتي كه كشورهاي ديگري را نيز هدف گرفت تا مارس سال 19۷۴ ادامه 
يافت و باعث شد قيمت ها چهار برابر شده و از حدود سه دالر در هر بشكه 
در سراس��ر جهان به حدود 1۲ دالر افزايش پيدا كن��د.  كنگره امريكا در 
س��ال 19۷۵ قانون حفظ و سياس��ت انرژي را تصويب كرد و ذخاير نفت 
استراتژيك را در صورت وقوع يك مشكل عرضه ديگر ايجاد كرد. در حال 
حاضر چهار پايگاه محل نگهداري ذخاير نفت نزديك فريپورت و ويني در 
تگزاس و خارج از ليك چارلز و باتون روژ در لوييزيانا وجود دارند.  هر پايگاه 
چند مغاره نمكي دست ساز حداكثر به طول يك كيلومتر زير زمين دارد 
كه نفت در آنجا نگهداري مي شود. اين شيوه ارزان تر از نگهداري نفت در 
مخازن روي زمين و همچنين ايمن تر است و تركيب شيميايي نمك و فشار 

ژئولوژيكي مانع از خروج نفت مي شود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

آگهى تغییرات شرکت گروه پیشرو فناوران آسان برد با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 447508 و شناسه ملى 14003804627 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (607108)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى نانوایان گل گندم بهارستان 
به شماره ثبت 1751 و شناسه ملى 10183003080

سازمان ثبت اسناد و امالك کشوراداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى رباط کریم (607106)

آگهى تغییرات شرکت زیبا موج نوین با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 228185  و شناسه ملى 10102693241 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (607102)

 آگهى تغییرات شرکت زیبا موج نوین با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 228185 و شناسه ملى 10102693241 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (607101)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى نانوایان گل گندم بهارستان 
به شماره ثبت 1751 و شناسه ملى 10183003080

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى رباط کریم (607105)

آگهى تغییرات شرکت کشت و صنعت فیروزصبا سهامى 
خاص به شماره ثبت 86 و شناسه ملى 10100018980 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشوراداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فیروزکوه (607104)

آگهى تغییرات شرکت کشت و صنعت فیروزصبا سهامى خاص 
به شماره ثبت 86 و شناسه ملى 10100018980 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره کل ثبت اسناد و امالك استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فیروزکوه (607103)

آگهى تغییرات شرکت عکس خودکار ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 410877 و شناسه ملى 10320629728 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (607107)

آگهى تغییرات شرکت سگال سروش با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 284150 و شناسه ملى 10103217384 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (607100)


