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نفت و انرژی

انرژی

ادامه صادرات گاز مایع ایران به چین

شنبه 18آبان  - 1398شماره 636

صادرات  LPGایران به چین در نوامبر ادامه یافت اما تحت تاثیر تحریمهای آمریکا و فعالیتهای تعمیراتی ،در مقایسه با حدود  ۱۲محموله در ژوئن کاهش داشت.به
گزارش اقتصادسرآمد ،معاملهگران برآورد کردند که محمولههای  LPGایران به مقصد چین در نوامبر بین هفت تا  ۱۰محموله بوده است .برخی از معاملهگران نیز به
پالتس گفتند :شمار این محمولهها کمتر و شش تا هفت محموله بوده است در حالی که یک منبع آگاه دیگر گفت :شمار آنها از  ۹محموله فراتر نرفته است.منابع آگاه
برآورد کردند که ایران برای صادرات در اکتبر  ۱۰محموله بارگیری کرده است .محمولههای  LPGایران معموال  ۴۴هزار تن بوده و ترکیبی از پروپان و بوتان هستند.
عالوه بر تحریمهای آمریکا ،منابع بازار اظهار کردند که این کاهش ممکن است به دلیل مشکالت فنی و تعطیلی برای تعمیرات معمول در پاالیشگاههای ایرانی بوده باشد.

گزارش
بازنگری در شیوهنامه عرضه
نفت خام در بورس
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس
انرژی با اشاره به اینکه تغییری در حجم
نفت خام و میعانات خریداری شده در بورس انرژی
ایجاد نشــده،گفت :از اردبیهشت ماه سال جای
تاکنون نفت خام به بر اساس شــیوهنامه ابالغی
وزیر نفت در بورس عرضه شده اما اکنون در حال
بازنگری این شیوهنامه هستیم.
به گزارش اقتصادســرآمد ،عرضــه نفت خام در
بورس انرژی به عنوان راهــکاری برای دور زدن
تحریم و همچنین افزایش نقش بخش خصوصی
در تجارت نفت چند سالی است که در دستور کار
قرار دارد ،با این حال تا سال گذشته اقدام عملی
در این زمینه اتفاق نیفتاد.
اما ابتدای سال جاری بود که وزیر نفت شیوهنامه
عرضه نفت خــام در بورس را ابالغ کــرد تا بر آن
اساس نفت خام سبک و سنگین و میعانات گازی
برای فروش به بخش خصوصی داخلی و خارجی
عرضه شــده و این افراد نفت خریداری شده را به
مشتریان خارجی برسانند.
با این حال عرضه نفت و میعانات با اقبال چندانی
مواجه نشد و نفت خام بورسی بیمشتری ماند و
در  ۶ماه گذشته تا کنون تنها حدود یک میلیون
بشکه نفت خام سبک و  ۸۰هزار بشکه نفت خام
سنگین به فروش رســیده و میعانات گازی روی
دست فروشــنده مانده اســت ،حتی در روزهای
اخیر خبر توقف عرضه نفت خام در بورس نیز به
گوش میرسد.
خبری که «بیژن زنگنه» وزیر نفت آن را تکذیب
کرده و گفته که نه تاخیــری رخ داده و نه توقفی
بوده اســت؛ ما نفتخام و میعانــات گازی و نیز
فرآوردههای نفتی را در رینــگ صادراتی بورس
انرژی عرضه کردیم.
وی تاکید کــرده که در رینــگ صادراتی بورس
انرژی در بخش فرآوردههای نفتی ،بیش از آنچه
فکر میکردیم موفق بودیم .هم تقاضا بسیار خوب
بود و هم قیمتها بســیار بهتر از قیمتهایی بود
که خارج از بورس داشتیم ،اما در بخش نفت خام،
به آن شــکل موفق نبودیم و دلیل آن هم تفاوت
ماهیت فرآورده و نفت خام است.
زنگنه معتقد اســت که فعاالن ایرانی هم اکنون
با ظرفیتهــای موجود خود بــا احجام کوچکتر
صادراتی آشــناتر هســتند؛ با این حال ما عرضه
(نفت خام و میعانــات گازی) را ادامه میدهیم و
سعی میکنیم مشــکالتی را که میگویند ،حل
کنیم.
در همین مورد «امیرحســین تبیانیان» نماینده
شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با اشاره
به اینکه حجم مبــادالت نفت خــام و میعانات
گازی تغییری نداشته ،افزود :برای اقبال بیشتر
خریداران به عرضه نفت خام در بورس،مواردی
مطرح شده که در این مورد در حال تصمیمگیری
هستیم.
وی با بیان اینکه این موارد بیش از هر چیز مربوط
به به روز رسانی شــیوهنامه عرضه نفت در بورس
است ،ادامه داد :از اردیبهشت امسال،عرضه نفت
بر اساس شیوه ابالغی وزیر انجام شده اما اکنون
در حال بازنگری این شیوهنامه هستیم.
تبیانیــان تاکید کرد :به زودی دوباره بر اســاس
شیوهنامه به روز شده عرضه نفت انجام خواهد شد.
به گفته تبیانیان بر اساس تکلیف قانونی ،ماهانه
باید  ۶میلیون بشــکه نفت خام و میعانات گازی
در بورس عرضه شود که شرکت ملی نفت در این
زمینه تعهد خود را صد درصد به انجام رسانده و
حتی در برخی از ماهها ،بیش از حجم تعهد شده
عرضه داشته است.
وی با اشاره به اینکه برای حضور مشتریان خارجی
در عرضه نفت خام در بــورس منع قانونی وجود
ندارد ،گفت :با این حال خریداران خارجی برای
خرید نفت ،شرکت ملی نفت ایران را میشناسند و
از سوی دیگر ،بورس تهران ابعاد بینالمللی ندارد.
نماینده شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی
ادامه داد :این موضوع حضور مشتریان خارجی را
سخت میکند زیرا باید مشتریان ابتدا با ساز و کار
بورس ایران آشنا شوند.
بر اساس قانون ،خریداران نفت خام و میعانات در
بورس ،میتوانند تا ســه ماه پس از انجام معامله،
محموله را تحویل بگیرنــد و تحویل محموله در
دیگر مناطق منوط به تایید شرکت ملی نفت ایران
امکانپذیر است.
عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران برای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع
در روشهای فروش نفت و استفاده از ظرفیتهای
بخش غیردولتی بهمنظــور صادرات نفتخام در
دستور کار قرار گرفته است/.ایرنا

گزارش «اقتصادسرآمد»از جزییات یک طرح؛

خداحافظی بحران با بارورسازی ابرها؟

گروه انرژی -هره گیری از فناوری
باروری ابرها یكــی از راهكارهای
مقابله با بحران كم آبی به شمار می رود ،این
در حالی است كه انجام این فناوری پیشرفته
و گران قیمت حتی در كشورهای مبدع آن با
تامل و اما و اگر هایی همراه است.طی سالهای
اخیر طرح باروری ابرها طبق هماهنگی های
وزارت نیرو در استان های مختلف كشور نظیر
زنجان ،قزوین و مركزی اجرا شــده است به
طوریكه برخی بارشــهای خوب پاییزی در
ایران را نشــانه ای از باروری ابرها قلمداد می
كنند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،پروژه بارورسازی
ابرها در ایران عمری حدودا ً  ۴۰ساله دارد اما
اولین پروژه اجرای مستقل توسط کارشناسان
ایرانی در تابســتان ۱۳۸۷در استان گیالن
انجام گرفــت .مرکز تحقیقــات و مطالعات
باروری ابرها از آن زمــان تاکنون پروژههای
متعدد اجرایی ومطالعاتی بــاروری ابرها در
مناطق مختلف به اجرا گذاشــته اســت اما
دولت دوازدهم و وزارت نیــرو رویکرد خود
را به بارورسازیابرها تغییر دادند و با مطرح
شدن کمک ســپاه برای توسعه باروری ابرها
جای پای این فناوری قرص شد.هدف اصلی
اجرای پروژههای بارورســازی ابرها مقابله با
بحران خشکســالی بود .بحرانی که به دلیل
بارندگیهای اخیر کشــور کمرنگتر شده
و اجرای ایــن پروژهها را بــه تأخیر انداخت.
به طوری که این پروژه در ســال آبی گذشته
اجرا نشد.
موافقان بارورســازی ابرها می گویند که این

روش یک واقعیت علمی تایید شــده توسط
مجامع علمی بین المللی است که در صورت
مدیریت درســت ،می تواند باعــث افزایش
بارندگی شود .اما مخالفان این پروژه معتقدند
که به اجبار و صرف هزینه بســیار نمی توان
ابر بدون رطوبت را بارور کرد و اگر این روش
کارگشا بود کشورهای پیشرفته مشتری اصلی
آن بودند.به اعتقاد مخالفان بارورسازی ابرها،
حتی اگر باران زایی با این روش ممکن باشد،
حجم بارش تولید شده بسیار محدود است و
باید به جای اتکا به راهحلهای کوتاه مدت ،بر
کاهش مصرف و نیاز آبی کشور تمرکز کنیم.
در این خصــوص ،مدیر مرکــز تحقیقات و
مطالعات باروری ابرهــا علت ،زمان و منطقه
جغرافیایی بارورسازی ابرها را اعالم کرد.
فرید گلکار با بیان اینکه برای بارورسازی ابرها
باید هماهنگیهایی در جهت عقد قرارداد با

انتقاد ازالبیگری
درصنعت قیرکشور
وزارت نفــت در
توزیــع و تولید قیر
بی توجهی کرده اســت و با
توجه به افزایــش قیمت قیر
در خارج از کشور این ماده را
صادرکردند و همین موضوع
در واقع باعث شــده که این
افراد پول قابل توجهی را در
این راستا به دســت آوردند
و از طرفی هــم کارگراندر
کارخانههای قیر کارشان را از
دست بدهند.
به گــزارش اقتصادســرآمد
به نقــل از خانــه ملت ،عضو
فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس گفــت :وزارت نفت
در توزیع و تولید قیر بی توجهی کرده اســت و همین کار باعث شــده که کارگران در
کارخانههای قیر کارشان را از دست بدهند .
احمد علیرضا بیگی به کمبود قیر در کشور اشاره کرد و گفت :در حال حاضر فصل کار
پروژه های عمرانی در کشور روبه اتمام است که ما با محدودیت قیردر جهت رسیدگی
به این پروژه ها به ویژه پروژههای راه با آن مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود :تلویزیون مســتندی را نشــان مــیداد که از کمبود مــاده اولیه
کارخانههای تولید قیر به نام "وکیوم باتــوم" حکایت میکرد و البته همین ماده اولیه
در اختیار تعدادی خاص از تولیدکنندگان قیر قــرار گرفته که آنها هم به جای تولید و
در واقع ایجاد ارزش افزوده برای این ماده خام آن را به صورت خام به کشورهای دیگر
صادر کردند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ،به کم کاری وزارت نفت در جهت تولید
قیر در کارخانهها اشاره و تصریح کرد :با این روشی که وزارت نفت در جهت توزیع ماده
اولیه قیر و همچنین تولید آن اتخاذ کرده سبب شده اســت که تعداد قابل توجهی از
کارگران کارخانههای قیر کار خود را از دست بدهند و البته ناگفته نماند که در داخل
کشور هم مشــکالت فراوانی از جهت عدم تامین قیر پیش آمده و پروژه های عمرانی
که میتوانستند در این زمان مورد بهره برداری قرار بگیرند با مشکل مواجه شده اند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در ادامه افزود:دولت سریعا به موضوع کمبود
قیر رسیدگی کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم به توزیع ماده اولیه قیر بین افراد خاصی اشاره و تاکید
کرد :ماده اولیه قیر در اختیار کارخانهها و افراد خاصی قرار میگیرند و آنها به جای اینکه
این ماده را در جهت تولید استفاده کنند آن را صادر کردند ،همین مسئله هم سبب شده
که ما در داخل با بحران قیر مواجه شویم.
وی در ادامه افزود :وزارت نفت در توزیع و تولید قیر بی توجهی کرده است و با توجه به
افزایش قیمت قیر در خارج از کشــور این ماده را صادر کردند و همین موضوع در واقع
باعث شده که این افراد پول قابل توجهی را در این راستا به دست آوردند و از طرفی هم
کارگران در کارخانههای قیر کارشان را از دست بدهند.

نیروی هوا و فضا صورت بگیــرد ،اظهار کرد:
باید تجهیزات و هواپیما را از آنها اجاره کنیم.
تاخیری هم که تا کنون ایجاد شــده به دلیل
مسائل اداری و نقل و انتقال طرح از موسسه
تحقیقات آب به شرکت آب و نیرو است.
وی به این سوال که با توجه به بارندگی های
اخیر کشور ،بارورسازی ابرها ضرورت دارد یا
خیر؟ پاســخ داد :میانگین بارش در کشور به
طور کلی یک ســوم جهان است .یعنی ایران
همیشــه با کمبود بارش و کاهش منابع آب
مواجه است و همواره بیالن منفی در زمینه
آب های رو زمینی و زیرزمینی دارد .بنابراین
حتی سالهایی که بارندگی نرمال یا بیش از
میزان نرمال است ،باز هم میزان بارندگی کم
تر از میانگین جهانی است.
مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
ادامه داد :بنابراین باید همواره هم بحثهای

صرفه جویی در مصرف آب را مــد نظر قرار
دهیم هم بحثهای تولیــد و مدیریت تولید
آب را .از ســوی دیگر در اوقاتی که هوا از نظر
بارندگی مناسب است و بارش های خوبی در
کشور رخ میدهد ،افزایش بارش بیشتری را
از طریق فناوری باروری ابرها میتوانیم داشته
باشیم.گلکار با تاکید بر اینکه نمیتوان پیش
بینی کرد میزان کاهش بارندگی در سال های
آتی چقدر اســت ،گفت :بنابراین امسال که
میزان بارندگیها مناسب تر است ،بهتر است
بحثهــای افزایش بــارش و پروژهها را اجرا
کنیم و آب برای سالهای آتی ذخیره شود.
وی افزود :کار ما افزایش بارش است نه ایجاد
بــارش .هرچه میزان بارش بیشــتر باشــد،
افزایش هم بیشتر خواهد بود.
مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها
در ادامه در مورد زمان بارورســازی ابرها نیز
توضیــح داد :امیدوارم بحثهــا ی اداری به
نتیجه نهایی برسد و طرف مقابل هم برای به
روزرسانی تجهیزات خوز نیاز به زمان دارد و
پس از آن میتوان کار را آغاز کرد.
گلکار ابراز امیدواری کرد پروژه بارورســازی
ابرها نیمه دوم پاییز کلید بخورد.
وی درمور منطقه جغرافیایی بارورسازی ابرها
گفت :تمرکز روی حوضه آبخیزی اســت که
سد وجود دارد و امکان ذخیرسازی بیشتری
فراهم است .نقاطی هم سد نیست اما ریزش
بارش برای مراتع و دشت ها مهم بوده و آثار
عیر مستقیم به جز بحث های آبی دارد ،مانند
خراسان جنوبی .در فکر این هستیم که این
مناطق را هم تحت پوشش قرار دهیم.

اجبار میلیاردرهای سعودی
برای خرید سهام آرامکو
عربستان سعودی با
قلدری ،شهروندان
ثروتمند این کشــور را وادار
کرده در رویــداد عرضه اولیه
عمومی ســهام آرامکو ،سهام
این شرکت نفتی را خریداری
کنند.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
فوربس به نقــل از منابع آگاه
نوشت :شــهروندان عربستان
ســعودی که از آنها خواسته
شده اســت ســهام آرامکو را
خریداری کنند شامل خانواده
ثروتمند العلیان که با آرامکو
رابطــه دارنــد و همچنیــن
شــاهزاده الولید بن طالل که
در ســال  ۲۰۱۷با دارایی  ۱۸.۷میلیارد دالر ،چهل و پنجمین فرد ثروتمند دنیا شناخته
شده بود ،هستند.
خانواده العلیان سرگرم بررسی سرمایهگذاری به ارزش صدها میلیون دالر در سهام آرامکو
هستند .سایر سرمایهگذارانی که از آنها برای مشارکت در خرید سهام آرامکو دعوت شده
است ،شامل خانواده المجدوعی و طایفه الترکی هستند که هر دو منابع مالی قابل توجهی
دارند.انتظار میرود سرمایهگذاران کوچکتر هم سرمایهگذاری کند حتی اگر الزم باشد از
بانکها وام ارزان بگیرند و شایعاتی وجود دارد مبنی بر این که بانکها هم تمایل کنند چنین
وامهایی را عرضه کنند.
اما فارغ از وعده عرضه سهام آرامکو و جمع کردن سرمایهگذاران و بانکها ،تاریخ عرضه اولیه
سهام آرامکو هنوز قطعی نبوده و فاقد جزئیات است.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،اطالعیه آرامکو درباره عرضه سهام روز شنبه منتشر خواهد
شد و انتظار میرود فروش سهام این غول نفتی دولتی در بازار داخلی عربستان در دسامبر
انجام گیرد.
آرامکو در کسب و کار نفت ،یک غول بزرگ به شــمار میرود و به تنهایی حدود یک دهم
از نفت جهان را تولید میکند .این شرکت سال میالدی گذشته  ۱۱۱میلیارد دالر درآمد
خالص داشــت که تقریبا دو برابر سود اپل و بســیار باالتر از رقیبانی مانند اکسون موبیل
و رویال داچ شــل بود .اما عرضه اولیه عمومی ســهام آرامکو برخالف اهداف بلندپروازانه
عربستان پیش خواهد رفت .محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی زمانی که در سال
 ۲۰۱۶برنامه فروش سهام آرامکو را اعالم کرد ،گفته بود این شرکت حدود دو تریلیون دالر
ارزش خواهد داشت و عرضه سهام تا سال  ۲۰۱۷انجام میگیرد و سهام این شرکت عالوه
بر بازار داخلی ،در بازارهای بین المللی ماننــد نیویورک ،لندن یا نیویورک معامله خواهد
شد .بر اساس خبر جداگانه دیگری که رویترز منتشر کرد ،کریل دیمیتریف ،مدیر صندوق
سرمایهگذاری دولتی روسیه اعالم کرد که صندوق سرمایهگذاری روسیه-چین تالش دارد
سرمایهگذاران چینی را برای عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو جذب کند .با این حال وی
گفت :انتظار نمیرود روسیه ســرمایهگذاری قابل توجهی در این رویداد داشته باشد زیرا
پیش از این حضور قابل توجهی در بخش نفت و گاز داشته است.

پیشنهاد فروش نفت روزانه یک میلیون و ۵۰۰هزار
بشکه در بودجه ٩٩
عضو کمیســیون برنامــه ،بودجه و محاســبات مجلس فروش
روزانه یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشــکه نفت بــا قیمت  ۵۴دالر
را رقم مناسبی برای بودجه ســال آینده عنوان کرد.به گزارش
اقتصادســرامد به نقــل از خانه ملــت ،مهــرداد بائوجالهوتی
درخصوص قیمت مناســب نفت در بودجه ســال آینده ،گفت:
روال همیشــگی میزان فروش نفت در قانون بودجه ســاالنه،
فروش باالی دو میلیون و  500هزار بشکه بود اما سال گذشته به
دلیل تحریمها ،در قانون بودجه فروش یک میلیون و  500هزار
بشکه نفت در نظر گرفته شــد.نماینده مردم لنگرود در مجلس
شورای اسالمی یک میلیون و  500هزار بشکه نفت با قیمت 54
دالر را همچون سال جاری عدد مناســبی برای فروش نفت در
سال آینده دانست.عضو کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس همچنین تاکید کرد :ارز در ســال جاری دونرخ داشت
بدین صورت کــه 14میلیارد دالر به خرید کاالهای اساســی با
ارز  4200تومانی اختصاص داده شد و یک نرخ دیگر برای ارز با
عنوان "نیمایی" در نظر گرفته شــده بود در حالی که باید ارز را
یک نرخی پیشبینی کرد تا بتوان از طریق نرخ ارز ،تفاوت کسری
بودجه را که ناشــی از کاهش فروش نفت بوده پوشش داد و در
واقع کسری درآمدها ناشی از کاهش فروش نفت از دو میلیون
و  500هزار بشکه به یک میلیون و 500هزار بشکه از این طریق
باید برطرف شود.
احتمال همکاری ساتبا و بخش خصوصی
برای صادرات برق
رئیس ســاتبا از امکان تشــکیل کارگروهی میان این سازمان و
بخش خصوصی برای بررســی موانع حضــور بخش خصوصی
برای صادرات برق خبر داد و گفت :باید اعتماد بخش خصوصی
افزایش یابد تا برای صادرات برق تجدیدپذیرها رغبت بیشتری
از خود نشان دهند.به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از فارس،
ســیدمحمد صادقزاده معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی
های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) در پاسخ به این سئوال
که ابالغیــه وزیرنیرو در خصوص صادرات بــرق تجدیدپذیرها
آیا میتواند بــرای فعاالن بخش خصوصی نجات دهنده باشــد
گفت :هزینه تمام شده تولید برق تجدیدپذیر در ایران  2سنت
در هر کیلووات ساعت اســت و این درحالی اســت که در بازار
صادرات کشورهای همســایه تولید برق در هر کیلووات ساعت
 7تا  8سنت است.وی با تاکید بر اینکه پس اگر کمی دقت شود
متوجه می شویم که اختالف  7تا  8سنتی جذابیت خوبی برای
صادرکنندگان در پی خواهد داشــت ،اظهار داشت :بعد از این
ابالغیه  5پروانه هم صادر شده اســت اما تصور ما این است که
بخش خصوصی هنوز اعتماد کامل برای حضور ندارد.صادق زاده
ادامه داد:در این راســتا میتوان کارگروهی بین ساتبا و بخش
خصوصی تشکیل داد تا موانع بررسی شود.
قطع مقطعی صادرات برق به عراق
به دلیل عدم تسویه بدهی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه عدم پایبندی عراق
در پرداخت به موقع وجه حاصل از خریــد برق به ایران ،قطعی
موقتی صادرات به این کشور را به دنبال داشته است ،گفت :طبق
تفاهمنامه اخیر عراق باید هر چند ماه یک بار هزینه برق مصرفی
را با ایران تسویه کند.به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از خانه
ملت ،احمد صفری درخصوص ظرفیت باالی صادرات برق ایران
به عراق ،گفت :چندین سال است برق مازاد کشور به عراق صادر
میشود و چند نیروگاه در استان کرمانشاه بهمنظور افزایش تولید
و صادرات تاسیس شده است ،همچنین کرمانشاه به قطب تولید
انرژی کشور تبدیل شده و به همین دلیل به میزان قابل توجهی
برق به شهرهای بصره ،اربیل و سلیمانه عراق انتقال یافته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شــورای اسالمی با یادآوری
اینکه نیروگاه بیستون کرمانشاه سال گذشته رتبه نخست تولید
در کشــور را به خود اختصاص داد ،خبر داد :وزیر نیرو ،استاندار
کرمانشــاه و وزیر نیروی عراق تفاهم نامهای را هفته ی گذشته
به منظور افزایش صادرات برق ایران بــه عراق منعقد کردند اما
طرف عراقی در مواردی همچون -پرداخت به موقع وجه حاصل
از خرید برق ایران -پایبند به تعهدات خود نیست.
بهانه دولتها برای فرار از اکتشاف نفت خزر
عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه دولتها برای فرار از اکتشاف
نفت خزر به بهانه میآورنــد ،گفت :دولتهــا میگویند از آنجا
که این نفت در عمق  ۱۰۰۰متری دریا اســت تکنولوژی باالی
را میطلبــد ،در حالی که نفت در دنیا با همین عمق اکتشــاف
میشود.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت ،سیدعلی
ادیانی با بیان اینکه پس از حدود  200ســال برای نخسیتن بار
در دولت دهم فرضیه اکتشاف نفت از خزر به اثبات رسید ،گفت:
بر این مبنا ایران میتواند مطابق با ســهمیه خــود از نفت و گاز
خزر برداشت کند اما اراده دولتها بر این نیست.نماینده مردم
قائم شهر ،سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسالمی به بهانه
دولتها برای فرار از اکتشــاف نفت از خزر اشــاره کرد و افزود:
دولتها میگوینــد از آنجا که این نفــت در عمق  1000متری
دریا است استخراج آن گران تمام می شود و تکنولوژی باالی را
میطلبد لذا نمیتوان به این مهم اقدام کرد ،در حالی که نفت در
دنیا با همین عمق اکتشاف میشود بنابراین میتوان برای تحقق
این مهم از سرمایهگذاری خارجی نیز استفاده کرد.
تامین سوخت مناطق زلزله زده بدون مشکل ادامه دارد
سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت:
سوخت مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی به طور کامل
تامین میشود و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد.به گزارش
اقتصادسرامد به نقل از ایسنا ،فاطمه کاهی در خصوص آخرین
وضعیت سوخترســانی به مناطق زلزله زده استان آذربایجان
شــرقی اظهار کرد :ســوخت کافی در منطقه وجود دارد و هیچ
کمبودی به لحاظ تامین ســوخت مورد نیــاز جایگاهها و مردم
وجود ندارد.

