خبـر و نظر

با هدف مدیریت مصرف سوخت برگزار میشود

نشستمشترککمیسیونانرژیوبرنامهو
بودجهمجلس

نشست مشترک کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس به
منظور مدیریت مصرف سوخت ،برگزار میشود.
اسداهلل قرهخانی با بیان اینکه نشست مشترک کمیسیون
انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با موضوع
سوخت ،روز دوشنبه ( ۲۸آبانماه) برگزار شد ،گفت :از وزرای
نفت ،امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه
در این نشست دعوت شده تا درباره مدیریت مصرف سوخت
تصمیمگیری شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه مقرر شده
پیش از ارائه الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور درباره مدیریت

مصرف سوخت بررسیهای جامع انجام شود ،افزود :در این
نشست همچنین قرار است راهکارهایی اتخاذ شود تا از قاچاق
بیرویه سوخت جلوگیری کنیم.
 ۲۹مهرماه نیز نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
با موضوع کارت هوشمند سوخت و راهکارهای مقابله با قاچاق
سوخت با حضور برخی اعضای مرکز پژوهشهای مجلس و
انجمن نفت برگزار شد .در این نشست گزارشی درباره مصرف
سوخت و کنترل آن و اقدامهای گذشته همچون استفاده از
کارت هوشمند سوخت ارائه و پیشنهادها درباره راهکارهای
مهار مصرف سوخت مطرح شد.

بورسانرژیمیزبانعرضه  ۱۰هزارتنمیعاناتگازی

بیش از  ۱۰هزار تن میعانات گازی در
رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی
عرضه میشود.
به گزارش بورس انرژی ،رینگ داخلی این
بورس ،روز دوشنبه ( ۲۸آبانماه) شاهد
عرضه کاالهای سیاو پاالیش نفت آبادان،
اکسترکت نفت سپاهان ،نیتروژن مایع
پتروشیمی مبین و حالل  ۴۰۴پاالیش

نفت شیراز بود و نفتای سنگین پاالیش
نفت الوان نیز در رینگ بینالملل بازار
فیزیکی عرضه شد.
در این روز همچنین بازار فیزیکی بورس
انرژی ایران شاهد معامله  ۳۱،۲۱۲تن
انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش
بیش از  ۱,۶۵۰میلیارد و  ۸۳۱میلیون
ریال بود .روز سهشنبه ( ۲۹آبانماه)

کاالهای حالل  ۵۰۳پاالیش نفت
اصفهان ،نفتای سبک پاالیش نفت
بندرعباس ،متانول پتروشیمی شیراز،
زاگرس و فنآوران ،میعانات گازی پاالیش
گاز ایالم ،نیتروژن ،برش سنگین و
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز و
برش سنگین پتروشیمی امیرکبیر در
رینگ داخلی عرضه شد.

کارتسوخت؛ راهکارمدیریتمصرفبنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :فرآوردههای
نفتی و بهویژه بنزین در ایران بدون ابزارهای کنترلی مصرف میشود
و برخی افراد نیز صرفهجویی را سرلوحه کار قرار نمیدهند ،از این رو
استفاده از کارت هوشمند سوخت روشی مناسبی برای مهار مصرف
افسارگسیخته این فرآورده است .جالل میرزایی افزود :با استفاده از
کارتهایهوشمندسوخت،مقدارمصرفبادرنظرگرفتنجزئیاتی
همانند مصرف سوخت در انواع خودروها یا پراکندگی مناطق
کممصرف و پرمصرف بررسی میشود که این نوع اطالعات برای
مدیریت مصرف سوخت کشور بسیار مهم است .وی اظهار کرد :با
توجه به تفاوت قابل توجه قیمت بنزین در داخل کشور و کشورهای
همسایه ،استفاده دوباره از کارت سوخت از رواج قاچاق بهویژه قاچاق

سازمانیافته این فرآورده نفتی جلوگیری میکند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
بیشکاستفادهازسامانههایکنترلیهمانندکارتسوختمیتواند
راهکاریبرایمقابلهباقاچاقفرآوردهباشد.میرزاییعنوانکرد:وضع
کنونی اقتصاد کشور و تحریمها اقتضا میکند که استفاده از کارت
سوخت در جایگاهها الزامی شود.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روز دوشنبه ( ۲۸آبانماه)
در اطالعیهای اعالم کرد :به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین بهویژه
با تشدید قاچاق از مرزها ،تصمیم بر این شده که تحویل بنزین به
خودروها و موتورسیکلتها ،از تاریخی که متعاقباً اعالم خواهد شد،
تنها با استفاده از کارت سوخت انجام شود.

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

اخبار بین الملل

با دستور وزیر نفت انجام شد

از سرگیری صادرات نفت کرکوک
به جیهان
انتقالروزانه ۵۰تا ۶۰هزاربشکهنفتخاممیدانهاینفتیکرکوک
به پایانه جیهان با خط لوله کرکوک-جیهان از سرگرفته شد .به
گزارش خبرگزاری رویترز ،عراق روز جمعه ( ۲۵آبانماه) صادرات
نفت کرکوک را که از یک سال پیش به دلیل بالتکلیفی میان دولت
مرکزی و اقلیم کردستان عراق متوقف شده بود ،به دنبال روی کار
آمدن دولت جدید در بغداد و حصول توافقی آزمایشی با اربیل ،از
سر گرفت .منابع صنعتی میگویند :ازسرگیری صادرات نفت
کرکوک با رقم پایین ۵۰تا ۶۰هزار بشکه در روز آغاز شده است که
بارقمروزانه ۳۰۰هزاربشکهسالگذشته،فاصلهایچشمگیردارد،
همچنین مشخص نیست چه موقع و تا چه مقدار این رقم افزایش
مییابد .نفت خام کرکوک به وسیله خطوط لولهای که از اقلیم
کردستان عراق عبور میکند؛ به بندر مدیترانهای جیهان ترکیه
انتقالدادهمیشودوپسازذخیرهسازیدرمخازننفتیاینپایانه،
ازآنجاروانهبازارهایجهانیمیشود.عاصمجهاد،سخنگویوزارت
نفت عراق تایید کرد که صادرات از سر گرفته شده است و دو طرف
به توافقی برای از سرگیری عرضه ۵۰تا ۱۰۰هزار بشکه نفت در روز
دستیافتهاند.قیمتهاینفتخامدرنتیجهصادراتکمترازسطح
انتظار اقلیم کردستان عراق با افزایش روبهرو شد.
توافقاخیرحاکیازآمادگیعادلعبدالمهدی،نخستوزیرعراق،
و ثامر غضبان ،وزیر نفت این کشور ،برای همکاری با اربیل باوجود
تنشهایناشی از همه پرسی استقاللناموفقسپتامبرسال۲۰۱۷
میالدیاست.قطعصادراتنفتکرکوکدراکتبرسال،۲۰۱۷عرضه
 ۳۰۰هزار بشکه در روز را از عراق به سوی ترکیه متوقف کرد؛
موضوعی که زیان درآمد خالصی ( )net revenue lossمعادل ۸
میلیارد دالر را ظرف سال گذشته میالدی در پی داشت .بیشتر
صادراتنفتعراقازمیدانهایجنوبیعرضهمیشود،اماکرکوک،
یکی از بزرگترین و قدیمیترین میدانهای نفت در خاورمیانه به
شمارمیآیدکهمقدارذخایرقابلبرداشتآن ۹میلیاردبشکهنفت
برآورد شده است .مسیر عبور خط لوله کرکوک  -جیهان پیش از
این در سال ۲۰۱۴میالدی به دست نیروهای داعش اشغال شده بود
و بعدها با عملیات موفق دولت و مردم عراق آزاد شد.

افزایشدکلهایحفارینفتآمریکا

شرکتهاینفتیآمریکاهفتهگذشتهبرایپنجمینبارظرف۶هفته
گذشته شمار دکلهای حفاری را افزایش دادند.
بهگزارشخبرگزاریرویترز،شرکتهایانرژیایاالتمتحدهبرای
پنجمینبارپیاپیدر ۶هفتهگذشتهبرشماردکلهایحفاریخود
افزودندکهبهاینترتیبشماردکلهابهباالترینرقمظرفسهسال
گذشتهرسیدونفتخامتولیدیازحوضههایشیلرکوردجدیدی
را ثبت کرد .بیکر هیوز ،شرکت ارائه دهنده خدمات انرژی و
زیرمجموعه شرکت جنرال الکتریک ،روز جمعه ( ۲۵آبانماه) در
تازهترین گزارش هفتگی خود اعالم کرد :مجموع شمار دکلهای
حفارینفتشرکتهایآمریکاییدرهفتهمنتهیبهجمعه ۲۵آبان
ماه به ۸۸۸دستگاه رسید .پس از آن که رقم دکلهای اضافه شده
در سه ماه سوم امسال از پنج دستگاه فراتر نرفت ،شرکتهای
حفاری تا کنون ۲۵دکل را در سه ماهه جاری میالدی اضافه کردند.
شمار دکلهای حفاری ایاالت متحده ،که شاخصی اولیه از تولید
آیندهبهشمارمیآید،امسالبیشاز۷۳۸دستگاهدرسالگذشته
میالدیاست،زیراشرکتهایانرژیآمریکاامسالتصمیمگرفتند
با صرف هزینه بیشتر ،تولید را افزایش دهند تا سطح قیمتهای
نفتراپایینبیاروند.
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