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نفت و انرژی

انرژی

کشف یک میدان جدید نفتی در خوزستان

پنجشنبه 18مهر - 1398شماره615

گزارش
چرایی تشکیل شرکتهای آبفای استانی
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان
در خصوص اینکه ادغام شرکتهای آب
و فاضالب شــهری با شــرکتهای آب و فاضالب
روستایی از لحاظ قانونی دارای اشکال است شورای
عالی اداری تشــکیل شــرکتهای آب و فاضالب
اســتانی را ابالغ کرد.به گزارش اقتصادســرآمد،
براساس اصل  ۴۴قانون اساسی ادغام شرکتهای
دولتی با خصوصی غیرقانونی اســت و در ادبیات
ادغام و کوچکسازی ،عموما این فرآیند تنها برای
سازمانهایی به کار میرود که هر دو ساختار دولتی
داشته باشند .در حالی که ساختار این دو شرکت
یعنی شرکتهای آب و فاضالب روستایی دولتی و
شــرکتهای آب و فاضالب شهری خصوصی است.
حال براساس ماده  ۱۹اصل  ۴۴قانون اساسی تنها
ادغام دو شرکت دولتی امکانپذیر است و این اقدام
نیز باید با مجوز هیأت وزیران باشد.
به هر سوی روز گذشته مصوبه شورای عالی اداری
مبنی بر انتقال وظایف ،ماموریتها و فعالیتهای
شرکتهای آب و فاضالب روستایی به شرکتهای
آب و فاضالب اســتانها موضوع قانون تشــکیل
شرکتهای آب و فاضالب مصوب 11/10/1369
مجلس شورای اســامی با امضای رئیس جمهور
ابالغ شد.در ابالغیه شــورای عالی اداری تشکیل
شرکتهای آب و فاضالب استانی و در ماده نخست
این تصویبنامه آمده اســت که به منظور ارتقای
کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب
وفاضالب روستایی کشور ،کلیه امور و فعالیتهای
ایجاد ،توسعه ،نگهداری ،بهرهبرداری ،بازسازی و
مرمت تاسیسات مربوط به تامین ،انتقال ،تقسیم
و توزیع آب شرب و بهداشتی ،جمع آوری و انتقال
و دفع بهداشتی فاضالب  31شرکت آب و فاضالب
روستایی به شرکتهای آب وفاضالب همان استان
واگذار میشود.براساس این مصوبه سازمان برنامه
و بودجه مکلف اســت کلیه حمایتهــای مالی و
بودجهای که تاکنون از فعالیتهای این شرکتها
به وسیله دولت انجام میشده است را استمرار دهد.
پیشتر قاسم تقیزاده خامسی در خرداد ماه امسال
در پاسخ به این سوال که گفته میشود قرار است،
شرکتهای آبفای شهری با شــرکتهای آبفای
روســتایی ادغام شــوند آیا ادغام این دو شرکت
دولتی و خصوصی برخالف قانون و اصل  44نیست،
گفته بود از زمانی که بنده بــه عنوان معاون وزیر
نیرو انتخاب شــدم ،بحث اصالح ســاختار آب را
پیگیری کردیــم ،بنابراین  3ماه اســت که ادغام
شرکتهای آبفای شهری با آبفای روستایی مورد
بحث و پیگیری اســت .معاون وزیر نیرو در امور آ
ب و آبفای وزیر نیرو در پاســخ به این سوال که آیا
این ادغام غیرقانونی نیست ،چرا که براساس اصل
 44تنها شــرکتهای دولتی میتوانند ادغام شوند
در حالی که شــرکتهای آبفای روستایی دولتی
و شــرکتهای آبفای شــهری خصوصی هستند،
اظهار داشت :در اساســنامه این دو شرکت ادغام
پیشبینی شــده اســت و دلیل این ادغام هم این
است که حدود  10هزار روســتا هستند که هنوز
آبرسانی نشــدهاند.تقیزاده خامســی با اشاره به
اینکه شرکتهای آبفای روستایی ضعیف هستند
و شرکتهای آبفای شهری وضعیت خوبی دارند،
تاکید کرد :این ادغام باعث میشــود که وضعیت
آبرسانی به روستاها بهتر شود .وی در پاسخ به این
سوال که این اظهارات شما به این معنی است که
ادغام این دو شــرکت دولتی(آبفای روستایی) و
خصوصی(آبفای شــهری) قانونی است ،در حالی
که براســاس اصل  44ادغام شرکتهای دولتی با
خصوصی غیر قانونی و نشــدنی اســت گفت :این
ادغام قانونی است و مراحل قانونی خود را طی کرده
و دو مصوبه از دولت اخذ کرده اســت .حمیدرضا
فوالدگر رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید
ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی نیز
در خصوص ابهامات ادغام شرکت های دولتی آبفای
روستایی و شرکت های غیردولتی آبفای شهری بر
همین مساله تاکید کرده و گفته بود :شرایط آب و
فاضالب شهری و روستایی با یکدیگر متفاوت است
چراکه آب و فاضالب شــهری غیردولتی است در
حالی که آب و فاضالب روستایی دولتی است .وی
اموال تاسیسات آب
افزود :منظور دولت از واگذاری ِ
و فاضالب روستایی ،روستاهایی است که در حال
حاضر تحت پوشش آب و فاضالب روستایی هستند
اما به شهر تبدیل شده اند .در واقع براساس الیحه
دولت آب و فاضالب این مناطق نیز شهری هستند
و اموالشان باید تعیین تکلیف شود.عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
مقرر شد کارگروهی تشــکیل شود تا با نظر دولت
مشکالت الیحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات آب
و فاضالب اصالح شود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از کشف یک میدان جدید نفتی در منطقه دزفول شمالی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید صالح هندی از کشف
یک میدان جدید نفتی در منطقه دزفول شمالی خبر داد و گفت :این میدان پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی در جنوب ایران کشف شده است.گفته
می شود در آخرین عملیات مطالعات اکتشافی و لرزهنگاری انجام شده در حوزه اکتشافی دزفول شمالی واقع در میادین منصوری ،چشمهخوش ،مارون
در حوزههای غرب و شرق و شرق سوسنگرد ،گزارشات حاکی از اکتشاف ذخایر جدید نفتی است .این ذخایر در سازند ایالم و گورپی کشف شده که حجم
ذخایر و نوع نفت نیز در بررسیهای بعدی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.

گزارش «اقتصادسرآمد» از تاریخچه و اما و اگرهای تولید بنزین پاک؛

«یورو»های ناجی

گــروه انــرژی -به این فــرآورده
استراتژیک ،واژه "پاک"نیز اطالق
شده اســت و این شــاید به خاطر سازگاری
بیشتر آن نســبت به بنزین های قدیمی با
"محیط زیست "باشد.
توزیع این نوع بنزین با هــدف فراگیری آن
در سراســر کشــور ابتدا از 29خرداد 92در
تهران کلید خورد و بــا افزایش مقدار تولید
آن در پاالیشــگاههای نفــت ،عرضه آن به
کالنشهرهایی همچون کرج،اراک و اصفهان
نیز تعمیم یافت.
ورود تدریجی بنزیــن پاک به باک خودروها
درنقــاط مختلــف کشــور که همســو با
سیاستهای کالن وزارت نفت انجام می شود
،گامی مهم برای صنعت نفت کشور به شمار
می آید که با نیل به تحقق شعار "دوستی با
طبیعت" برداشته شده است.
کیفی ســازی بنزین و افزایش تولید آن به
عنوان حرکتی ارزنده در صنعت نفت ،با وجود
شرایط ســخت تحریم با رویکرد نجات جان
انسانها و محیط زیست از مدتها پیش در این
مجموعه( صنعت نفت) شکل گرفته ،با روی
کار آمدن دولت تدبیر و امید و با درک اهمیت
این موضوع شتاب گرفته است و دور نیست
زمانی که آسمان کشورمان به مدد این تالش
آبی آبی شود.
در حال حاضر از  28میلیون لیتر بنزین تولید
داخل 24 ،میلیون لیتر بنزین یورو 5در فاز
اول و فاز دوم اضافه خواهد شد و این رقم به
 52میلیون لیتر خواهد رسید .با راه اندازی
فاز سوم ستاره خلیج فارس 12 ،میلیون لیتر

دیگر به حجم بنزین یــورو  5تولیدی ایران
افزوده خواهد شــد و تالش بر این است که
روزانه  80میلیون لیتــر بنزین یورو 5تولید
کنیم و به هدف  100میلیــون لیتر در روز
نزدیک شویم.
مصرف کنندگان بنزین باید بدانند چنانچه
خودروی آنهــا از اســتاندارد یــورو 4و 5
برخوردار نباشد در صورت استفاده از بنزین
عادی یا یــورو  4و  5میــزان آالیندگی آنها
تفاوتی ندارد و عملکرد موتور خودرو تغییری
نمی کند.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به تأمین و رفع
نیازهای پتروشیمی داخلی هم کمک شایانی
می کند به گونه ای که اگر ستاره خلیج فارس
راه اندازی نمی شد پس از اعمال تحریم های
احتمالی جدید بر ایــران ،فروش  240هزار
میلیون لیتر میعانــات گازی پارس جنوبی
کار دشــواری می شــد تأثیرات جانبی این
پاالیشگاه بسیار بیشتر از تولید  88میلیون
لیتر بنزین یورو  4و  5است.
در این خصوص ،معاون وزیــر نفت در امور
پاالیشــی گفت :در حال حاضــر حدود ۷۹
میلیون لیتر بنزین پاک در کشــور مطابق
اســتانداردهای یــورو تولید میشــود که
نمیتوان ویژگی آالیندگی را به آن نســبت
داد.
علیرضا صادقآبادی اظهار داشــت :در این
زمینه باید با تکیه بر آمار و ارقام صحبت کرد.
شــاخصههای مختلفی در زمینه تشخیص
آالیندگی وجود دارد .به طــور مثال درصد
گوگرد ،یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد آالیندگی

اســت که رقم وجود چنیــن آالیندهای در
سوختهای تولیدی کل کشور به میزان قابل
توجهی کم است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه میزان تولید
آالیندگی در سوختهای مصرفی کشور به
میزان قابل توجهی از نوع احتراق بســتگی
دارد ،افــزود :البته نمیتــوان تأثیر کیفیت
ســوخت در ایجاد یا عدم ایجــاد آلودگی را
کتمان کرد.بــه گفته معــاون وزیر نفت در
امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،اگر
یک نوع ســوخت را در دو خودروی متفاوت
(اســتاندارد باال ـ اســتاندارد پایین) مورد
اســتفاده قرار دهیم ،خواهیم دید که میزان
تولید آالیندگی نهایــی از این دو خودرو که
از یک ســوخت اســتفاده کردهاند ،یکسان
نیســت درحالیکه کیفیت بنزین تولیدی
کشور را بســیاری از ســازمانهای نظارتی
از جمله سازمان ملی اســتاندارد و سازمان
محیطزیســت تحت نظارت و پایش منظم
دارند.صادقآبادی میــزان تولید بنزین یورو
 ۵پاالیشگاه ستاره خلیجفارس را  ۴۵میلیون
لیتــر در روز اعالم کرد و ادامــه داد :میزان
ذرات آالینده این نوع بنزین تولیدی در این

پاالیشــگاه نیم پیپیا ِم است که این میزان
در سطح بینالملل تا  ۱۰پیپیام نیز مجاز
است.
وی تولیــد بنزین پاک در پاالیشــگاه اراک
را  ،۱۷پاالیشــگاه اصفهان  ۱۲و تبریز را ۳
میلیون لیتر دانســت و توضیح داد :در حال
حاضر حدود  ۷۹میلیون لیتر بنزین پاک در
کشور تولید میشــود که این حجم تولید از
استانداردهای یورو تبعیت میکند ،بنابراین
نمیتوان کیفیت پایین را بــرای این بنزین
تولیدی معتبر دانست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران ،علت حل نشدن چالش آلودگی
هوا را تشــخیص اشــتباه بیماری ،عنوان و
تصریح کرد :از آنجایی کــه علت بیماری را
اشتباه تشخیص میدهیم ،راه درمان را نیز
اشتباه میرویم .اگر تأثیر نوع و میزان احتراق
موتــور خودروها را جــدی بگیریم ،متوجه
مشکالت پیشآمده میشویم.
صادقآبادی تأکید کــرد :پیش از این ذرات
معلق موجود در  ۲۵میلیــون لیتر از نفت و
گاز تولیدی کشــور  ۱۰هزار پیپیام است
که اکنون به  ۱۰پیپیام کاهش یافته است.

تشدید کاهش قیمت
جهانی نفت

ثروتمندان  ۲۳برابر بقیه یارانه
بنزین میگیرند!

قیمــت نفــت در
معامــات روز
چهارشــنبه بــازار جهانــی
تحت تاثیر تشــدید تنشها
میان آمریــکا و چین پیش از
مذاکرات تجاری که ابهامات
نســبت بــه رشــد اقتصــاد
جهانی و تقاضا بــرای نفت را
برانگیخت ،برای سومین روز
متوالی کاهش پیدا کرد.بهای
معامالت آتــی نفت برنت ۲۴
ســنت یا  ۰.۴درصد کاهش
پیدا کرد و بــه  ۵۸دالر در هر
بشکه رسید.بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۲۴سنت یا  ۰.۵درصد
کاهش یافت و به  ۵۲دالر و  ۳۹سنت در هر بشکه رســید.مذاکره کنندگان آمریکایی
و چینی روزهای پنجشــنبه و جمعه جدیدترین دور مذاکراتشان را برای پایان دادن به
مناقشه تجاری که رشد اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است ،دیدار خواهند کرد.
اما تنشها میان دو کشــور پس از این که آمریکا محدودیتهــای روادید برای برخی از
مقامات چینی قائل شد ،شدت گرفت.
به گفته هووی لی ،اقتصاددان بانک  ،OCBCبــا وجود این که بازار جهانی نفت دچار
کمبود عرضه شده و این مسئله باید از قیمتها در باالی مرز  ۶۰دالر پشتیبانی کند اما
مناقشات تجاری ،بازار را در وضعیت ریسک گریزی نگه داشته است.
این نگرانیها کاهش یک سومی تولید نفت اکوادور به دلیل ناآرامیهای داخلی را تحت
الشعاع خود قرار داد .شــرکت دولتی پتروآمازوناس برآورد کرده که به دلیل ناآرامیها
در تاسیساتش ،ممکن است تولیدش  ۱۸۸هزار بشکه در روز یا بیش از یک سوم کاهش
پیدا کند.جفری هالی ،تحلیلگر ارشد بازار در شرکت  OANDAدر یادداشتی نوشت:
ناآرامی داخلی در برخی از کشورهای عضو اوپک ،حمایت موقتی برای قیمتهای نفت
فراهم میکند در حالی که ریسک مناقشات تجاری آمریکا و چین بسیار بزرگتر است.
عامل دیگری که باعث کاهش قیمتهای نفت شد ،آماری بود که رشد بیش از حد انتظار
ذخایر نفت آمریکا را نشان داد .گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت
آمریکا در هفته منتهی به چهارم اکتبر ۴.۱ ،میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و به ۴۲۲
میلیون بشکه رسیده است .تحلیلگران افزایش این ذخایر به میزان  ۱.۴میلیون بشکه
را پیش بینی کرده بودند.بر اســاس گزارش رویترز ،اداره اطالعــات انرژی آمریکا روز
سهشنبه پیش بینی کرد تولید نفت خام آمریکا در سال  ۲۰۱۹به میزان  ۱.۲۷میلیون
بشکه در روز رشد کرده و به رکورد  ۱۲.۲۶میلیون بشکه در روز خواهد رسید که اندکی
باالتر از پیش بینی قبلی رشد  ۱.۲۵میلیون بشکه در روز است.
اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش دورنمــای انرژی کوتاه مدت اکتبر قیمت مورد
پیش بینی برای نفت را در مقایسه با گزارش ماه پیش خود پنج دالر دیگر کاهش داد.
دلیل تجدیدنظر این آژانس در پیشبینی قیمت نفت که اکنون انتظار دارد تا سه ماهه
دوم سال  ۲۰۲۰به  ۵۷دالر در هر بشــکه کاهش پیدا کند ،رشد ذخایر جهانی نفت در
نیمه اول سال  ۲۰۲۰اســت .قیمت نفت برنت برای تحویل فوری در سپتامبر  ۶۳دالر
در هر بشکه بود.

در حالــی ســهم
باالیی از یارانههای
پنهان به بخش ســوخت به
ویژه بنزین اختصــاص دارد
که دهکهای باالی درآمدی
بیشترین سهم آن را دریافت
میکننــد؛ یارانهای که دولت
بابــت بنزین بــه دهک دهم
پرداخــت میکنــد  ۲۳برابر
بقیه دهکهاست.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
یارانههای پنهان ،یارانههای
غیرمستقیمی است که ساالنه
با رقم چند صد هزار میلیاردی پرداخت میشود ،در واقع عدم نفع دولت به دلیل فروش
کاالهای تولیدی در داخل با قیمت پایینتر از خارج از کشور است.
طبق آنچه پیش از این مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه اعالم کردند در سال معادل
 ۹۸۷هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که عمدتا در سوخت ،کاالهای
اساسی و دارو خالصه میشــود؛ از رقم بیش از  ۹۰۰هزار میلیاردی یارانههای پنهان
حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که
بیش از  ۲۰۰هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
توزیع ناعادالنه ضریب اصابت یارانه پنهان به ویژه در حــوزه انرژی بین دهکها بارها
مورد بحث قرار گرفته است ،چراکه دهکهای ثروتمندان معموال مصرف کاال و خدمات
بیشتری دارند و در این حالت از یارانه بیشتری نیز بهرهمند میشوند.
این در حالی است که در حال حاضر و در حوزه یارانهای که در حوزه سوخت پرداخت
میشود ،دهک دهم که ثروتمندترین گروه جامعه به شمار میرود  ۲۳برابر سایر دهکها
از آن بهرهمند است.
همچنین دهکهای باال  ۳.۶برابر سایر دهکها از یارانه برق و  ۲.۵برابر یارانه گاز دریافت
میکنند.
در مورد کاالهای اساسی نیز که دولت به ویژه در تامین ارز آن هزینه سنگینی را متحمل
ک دهم نسبت به سایر دهکها  ۴.۷برابر است.
میشود سهم ده 
یارانه پنهانی که گروه ثروتمند بابــت دارو دریافت میکنند نیز قابل تامل اســت؛ به
گونهای که  ۱۹.۵برابر ســایر دهکها که از درآمد پایینتری برخوردار هستند از یارانه
دارو استفاده میکنند.
از سال گذشته قرار بود که با ارائه بســتهای از دولت به مجلس و با پیشنهادهایی که از
سوی نمایندگان مطرح میشــود ،راهکاری برای ساماندهی وضعیت یارانههای پنهان
اندیشیده شده و برای سال جاری اجرایی شود ،اما در نهایت به نتیجهای نرسید.
این در حالی است که احتماال برای سال آینده برنامه جدیتری در مورد یارانههای پنهان
در نظر گرفته شــود ،چرا که دولت در بودجه منابع نفتی را به طور کامل از هزینههای
جاری جدا خواهد کرد و در این حالت باید منابع جدیدی معرفی شود.
آنطور که نوبخت -رئیس ســازمان برنامه و بودجه -اعالم کــرده جایگزینهای نفت
در ســال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی با تعریف پایههــای جدید و احتماال حذف
یارانههای پنهان در برخی بخشها خواهد بود.

عرضه فراوردههای نفتی در بورس جواب داد
طی یکسال گذشته فراوردههای نفتی شرکت ملی نفت ایران
از جمله نفت خام ســبک ،نفت خام سنگین ،میعانات گازی و
بنزین در حجمهای مختلف در بورس انرژی ایران عرضه شد که
طبق اعالم وزیر نفت ،تنور بورس انرژی با عرضه فراوردههای
نفتی گرم بوده است.به گزار اقتصادسرآمد ،چهاردهم مردادماه
بود که مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران در نامهای بــه مدیرعامل بورس انــرژی اعالم کرد که
از این پس عرضــه فرآوردههای نفتی شــرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران در بورس انرژی ایران براساس
زمانبندی و بــه صورت هفتگی انجام میشود.براســاس این
برنامه هفتگی و زمانبندی ،دوشنبهها عرضه گاز مایع و نفت
سفید خوراک سهشنبهها بنزین ســوپر ،بنزین یورو  ،۴بنزین
معمولی ،نفت گاز یورو پنج و نفت گاز  PPM۵۰۰۰و همچنین
چهارشــنبهها تمامی فرآوردههای فوقالذکر در بورس انرژی
عرضه میشود.
رشد  ۱۱۰درصد گاز رسانی روستایی
در دولت تدبیر و امید
معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاستجمهوری با
اشاره به اقدامات ارزشمند انجام شده در روستاها بعد از پیروزی
انقالبشکوهمند اســامی گفت :به طور مشخص گاز رسانی
روستایی در دولت تدبیر و امید ۱۱۰ ،درصد نسبت به گذشته
رشد داشتهاست.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد امید با بیان
اینکه گاز رسانی یک خدمت جدید است که به ویژه در دولت
تدبیر و امید توجه ویژهای به آن شــد  ،افزود :به افزون بر ۸۵
درصد روستاهای کشور گاز رسانی شده اند که شرایط خوبی
در این مناطق بوجود آمده است.وی با اشاره به اینکه  ۶۲هزار
آبادی و روستای کد دار در کشور وجود دارد  ،تصریح کرد :از
این تعداد  ۳۹هزار روستا باالی ۲۰خانوار هستند و از جمعیت
 ۳۱میلیون نفر  ۹۵ ،درصد روستاهای کشور باالی  ۲۰خانوار
هستند که معادل  ۲۰میلیون و ۲۰۰هزار نفر در روستاهای
باالی  ۲۰خانوار در کشور مستقرند و برق رسانی به کشور از
روستاهای باالی  ۲۰خانوار گذشتهو به روستاهای  ۱۰خانوار
رسیده است.وی اظهار کرد :برخی از خدمات در دولت تدبیر و
امید به صورت ویژه دیده شده همچون بحث ارتباطات تلفنی
و مخابراتی درکشــور حدود  ۹۰۰درصد معادل  ۹برابر رشد
داشته است.
آرامکو :تا پایان نوامبر به ظرفیت کامل
تولید نفت می رسیم
مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان در کنفرانس نفت و پول
در لندن گفت تا پایان نوامبــر به ظرفیت کامل تولید نفت می
رسیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،امین ناصر مدیرعامل شرکت
آرامکوی عربســتان در کنفرانس نفت و پول در لندن گفت تا
پایان نوامبر به ظرفیت کامل تولید نفت می رســیم.حداکثر
ظرفیت تولید آرامکو  12میلیون بشــکه در روز اســت ولی
بزرگترین تولید کننده اوپک طبق قرارداد کاهش تولید اوپک
و غیر اوپک ،مدت هاست بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید می
کند .هدف از قرارداد کاهش تولید حمایت از قیمت نفت بوده
است .مدیرعامل بزرگترین شرکت نفت دنیا نگرانی خود را در
مورد نبود یک عزم بینالمللی برای مقابله با عامالن حمله های
پهپادی و موشکی چهاردهم سپتامبر به تاسیسات نفتی آرامکو
ابراز کرد .این حملهها نیمی از تولید نفت آرامکو را از بین برد
و قیمت نفت را  20درصد افزایــش داد.ناصر گفت «:نبود یک
عزم بین المللی برای انجام یک اقدام محکم  ،حمله کنندگان
را جسورتر میکند و امنیت انرژی جهان را به خطر میاندازد».
واردات نفت چین از طریق انتقال کشتی
به کشتی  ۳برابر شد
واردات نفت خام چین از طریق انتقال کشــتی به کشتی بین
ماههای ژانویه تا سپتامبر سه برابر شد و به  ۹۱۰هزار تن رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد ،واردات نفت خام چین از طریق انتقال
کشتی به کشتی بین ماههای ژانویه تا سپتامبر سه برابر شد و به
 910هزار تن رسید.مایکل میدن ،سرپرست برنامه انرژی چین
در موسسه مطالعات انرژی آکســفورد گفت «:به نظر من این
نفت متعلق به ایران یا ونزوئال است».در واقع شکی نیست که
ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا و ادامه صادرات نفت،
عملیات انتقال کشتی به کشتی در دریای آزاد را انجام می دهد.
چین مهمترین خریدار نفت این کشــور است و به طور واضح
تاکید کرده که خرید نفت از ایــران را متوقف نمیکند.چین
قول یک سرمایه گذاری  400میلیارد دالری در زیرساختهای
نفت ،گاز و انرژی و صنایع حمل و نقل ایران طی  25سال آینده
داده است .چین به دنبال یک منبع مطمئن برای عرضه نفت و
گاز در آینده است چون تولید داخلی چین نمی تواند نیازهای
روزافزون این کشور را تامین کند.
تایید خبر اکتشاف یک میدان جدید نفتی
در خوزستان
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران پس از  44روز خبر
اکتشاف یک میدان جدید نفتی را که در منطقه دزفول شمالی
کشف و در خبرگزاری فارس منتشر شــده بود ،تایید کرد.به
گزارش اقتصادسرآمد ،ســید صالح هندی پس از  44روز خبر
اکتشاف یک میدان جدید نفتی را که در منطقه دزفول شمالی
کشــف و در خبرگزاری فارس منتشر شــده بود تایید کرد.
براساس اطالعات به دست آمده در آخرین عملیات مطالعات
اکتشافی و لرزهنگاری انجام شــده در حوزه اکتشافی دزفول
شــمالی واقع در میادین منصوری ،چشــمهخوش ،مارون در
حوزههای غرب و شرق و شرق سوسنگرد ،گزارشات حاکی از
اکتشاف ذخایر جدید نفتی است.این گزارش حاکی است این
ذخایر در سازند ایالم و گورپی کشف شده که حجم ذخایر و نوع
نفت نیز در بررسیهای بعدی توسط مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.

