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نخستین محموله نفت آمریکا به آلمان رسید
نفتکش حامل نفت ترش آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار در بندر روستوک 

آلمان تحویل داده شد.
به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا قصد دارد تحریم واردات نفت از روسیه را در پنجم دسامبر به 
اجرا بگذارد و بر همین اساس، تالش می کند وابستگی به واردات نفت از این کشور که خوراک 
پاالیشگاه های آلمان، لهستان و کشورهای اروپای مرکزی را از طریق خط لوله تامین می کند 
را قطع کند. پاالیشگاه های اروپایی قصد دارند واردات نفت دریابرد از نروژ، عربستان سعودی، 
انگلیس و آمریکا را جایگزین نفت روسیه کنند. روسیه پیش از این در بازار گاز طبیعی ثابت 
کرده که حاضر است عرضه انرژی به مقصدهای اروپایی را به تالفی تحریم های مالی اتحادیه 

اروپا بر سر جنگ در اوکراین، قطع کند.
طبق آمار کشتیرانی رفینیتیو، نفتکش کاپریکورن که نفت ترش مارس را از کرانه لوییزیانا 
در آمریکا بارگیری کرده بود، س��وم اوت محموله خود را در بندر روس��توک تخلیه کرد. این 
نفتکش توسط شرکت شل کرایه شده بود و برآورد می شود حامل حدود ۵۷۰ هزار بشکه نفت 
بوده اس��ت. به گفته جیم میچل، مدیر ح��وزه نفت آمریکا در رفینیتیو، اگر چه این نخستین 
صادرات نفت خام مارس اس��ت اما در گذشته نفت ترش وس��ت تگزاس به آلمان صادر شده 

است؛ هر چند که میزان آن اندک بوده است.
پایانه نفتی روس��توک در دریای بالتیک از طریق خط لوله به دو پاالیشگاه – پاالیشگاه پی 
س��ی کی شودت با ظرفیت ۲۳۳ هزار بش��که در روز و پاالیشگاه توتال انرژیز با ظرفیت ۲۴۰ 

هزار بشکه در روز - متصل است.
روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، اظهار کرد: این کشور روی راه کاری برای پاالیشگاه شودت 
کار می کند که شامل استفاده از ذخایر ملی نفت و دریافت محموله های نفت از بندر روستوک 
و احتماال گدانسک در لهستان است. شودت عمده سوخت برلین را تامین می کند و آلمان به 
دلیل نگرانی از تالفی جویی مسکو در صورت ملی شدن این تاس��یسات و تردید شرکت های 

غربی برای حضور، برای به دست گرفتن کنترل آن با چالش روبروست.
پاتری��ک پویانه، مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال انرژیز هم اعالم کرده اس��ت این شرکت 

دریافت نفت روسیه از طریق خط لوله را کاهش خواهد داد.
بر اساس گزارش رویترز، آمار وزارت انرژی آمریکا نشان داد آمریکا حدود سه میلیون بشکه 
در روز نفت در س��ال ۲۰۲۱ صادرات کرده اما آلم��ان خریدار نسبتا کوچکی بوده و تنها ۷۷ 

هزار بشکه در روز نفت از این کشور وارد کرده است.

وزیر نیرو خبر داد:

تامین آب و برق پایدار با همکاری و همراهی 
خبرنگاران و مردم در تابستان امسال

وزیر نیرو با صدور پیامی با گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، گفت: تامین آب و 
برق پایدار با همکاری و همراهی خبرنگاران و مردم در تابستان امسال محقق شد.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، در پیام »علی اکبر محرابیان« آمده است: ُکُلّ یَوٍم عاشورا و ُکُلّ 
أرٍض َکربَ��ال، تالقی روز خبرنگار با شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و عاشورای حسینی 
فرصت مناسبی است تا ابعاد این نهضت از منظر رسانه و در بستر رسانه مورد توجه قرار گیرد. 
وی افزود: حرکت و رفتار امام حسین)ع( در ذات خود رسانه ای به بلندا و عظمت تاریخ است 

و عاشورا عظیم ترین تولید رسانه ای تا ابد خواهد بود.
محرابیان اضافه کرد: حسین)ع(، آن انسان آزاده و آزاده ای که بشریت امروز را چاره ای نیست 
جز آنکه به او اقتدا کند و آزادی و آزادگی خود را در زندگی فردی و جمعی، در منش و گفتار 
وی جست وجو کند. پیام آوران کربال، برای آموختن درس و ارس��ال پیام آزادمنش��ی از جان 

گذشتند که فراگرفتن عمیق و عملیاتی آن برای هر قلم به دستی الزم و حیاتی است. 
وزی��ر نیرو تصریح کرد: در حقیقت اطالع رس��انی های خوب و به موق��ع خبرنگاران در یک 
س��ال گذشته، مردم ایران را آگاه کرد تا با همکاری و همراهی شان، صنعت آب و برق بتواند 
آب و ب��رق تابستان امسال را پای��دار در اختیار مردم قرار دهد؛ از این بابت از زحمات یکایک 
خبرنگاران در یک س��ال گذشته تش��کر کرده و همچنان نیازمند کمک ایشان برای ادامه این 

راه و خدمت به مردم هستیم.

ریی�س کمیس�یون ان�رژی مجلس ش�ورای 
اس�امی گفت:توس�عه پتروپاالیش�گاه راهکار 
ج�دی دول�ت ب�رای کاه�ش خ�ام فروش�ی و 
سریع ترین راهکارهای خنثی سازی تحریم های 

نفتی است.
فریدون حسنوند در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی 
ایرنا درباره سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دالری در پترو 
پاالیش��گاه ها که در دس��تور کار دولت سیزدهم قرار 
گرفته اس��ت، گفت: یکی از سیاس��ت های جمهوری 
اس��امی ایران قطع وابس��تگی به خارج از کشور در 
حوزه ان��رژی بوده و از طرف دیگ��ر هم رهبر معظم 
انقاب بارها به این موضوع تاکید داش��تند که از خام 

فروشی منابع انرژی جلوگیری شود.
رییس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسامی 
اف��زود: احداث پتروپاالیش��گاه ها که در دس��تور کار 
دول��ت س��یزدهم اس��ت، از خام فروش��ی جلوگیری 
خواهد کرد و موجب افزایش تولید فراوردهای نفتی و 
قطع وابستگی به خارج از کشور در این حوزه خواهد 

شد.
وی ب��ا بیان اینکه تحریم ها ش��رایط کش��ور را در 
واردات بخشی از فراوردها از جمله بنزین سخت کرده 
بود، تصریح کرد: اگر به سمت احداث پاالیشگاه نرویم 

برای واردات فراوردهای نفتی باید میلیاردها دالر در 
سال هزینه کنیم.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسامی 
یادآور ش��د: احداث پاالیش��گاه یکی از سیاست های 

دولت اس��ت که منجر به جلوگیری ازخام فروش��ی، 
افزایش اشتغال، ارز آوری برای کشور و کم اثر کردن 

تحریم ها می شود.
حس��نوند ادامه داد: برخی از کشورها به رغم عدم 

برخ��ورداری از مناب��ع نفت��ی و گازی از بزرگتری��ن 
فروش��ندگان فراوردهای نفتی هستند، ایران نیز باید 
به این س��مت حرکت کند که در عی��ن برخورداری 
از مناب��ع غنی نفتی، پاالیش��گاه های داخل کش��ور 
را توس��عه دهد. وی ادامه داد:  گس��ترش سهامداری 
در پاالیش��گاه های فراس��رزمینی و ص��دور خدمات 
فنی مهندس��ی در بیش��تر کش��ورهای دنیا نیز باید 
همچنان در سیاس��ت دولت قرار داش��ته باشد که از 
جمله مهم ترین و سریع ترین راهکارهای خنثی سازی 
تحریم های نفتی محسوب می شود. رییس کمیسیون 
انرژی مجلس ش��ورای اس��امی با اش��اره تفاهم نامه 
مشارکت و تأمین مالی ساخت پتروپاالیشگاه »شهید 
قاس��م س��لیمانی« که درهفته گذشته توسط رییس 
جمهور امضاء ش��د، افزود: ای��ن تفاهم نامه گواه بروز 
دیدگاهی جدید در دولت س��یزدهم است و نشان از 
اهتمام دولت، وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس 

در توسعه پتروپاالیشگاه دارد.
حسنوند خاطرنشان کرد: تامین خوراک مورد نیاز 
این پاالش��گاه ها هم از نکات بسیار مهم بود که منابع 
مال��ی الزم برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در 
نهایت تمام این ش��رایط به بهبود اقتصاد و معیش��ت 

مردم منجر خواهد شد.

توسعه پتروپاالیشگاه ها، سریع ترین راهکار خنثی سازی تحریم های نفتی است
رییس کمیسیون انرژی مجلس:

عقب گرد نفت در برابر چشم انداز افزایش صادرات ایرانگاز ایران به اروپا می رسد؟

در زمان جنگ س�رد و طی چند دهه گذش�ته، روس�یه 
تامی�ن کننده مطمئ�ن گاز به اروپ�ا بوده ام�ا اکنون این 
وضعیت تغییر کرده و نگرانی هایی برای اروپا از باب تامین 
گاز فراهم شده است، در این بین این سوال وجود دارد که 

ایران می تواند گزینه ای برای کمک باشد؟
به گزارش ایسنا، روس��یه عرضه گ��از را به تالفی حمایت اروپا 
از اوکراین کاهش داده اس��ت. پس از اقدام روس��یه در استفاده 
از انرژی به عنوان س��الح، چش��م انداز سهمیه بندی گاز در این 
منطقه اکنون کامال واقعی به نظر می رسد. کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا، افزایش قیمت ها را به دنبال داشته 

و اقتصاد این منطقه را تحت فشار قرار داده و ممکن است همبستگی اروپا را دچار شکاف کند.
طب��ق گزارش شرکت مش��اوره وود م��ک کنزی، نیروگاه ه��ای اروپایی مجبور شدند ب��رای تامین نیازهای 
زمستانی، از ذخایرشان گاز برداشت کنند و کنترل های دولتی توزیع گاز ممکن اس��ت تا چند ماه دیگر آغاز 
شود. اگر روس��یه مسیر اصلی صادرات گاز به اروپا را ببندد، این منطقه ممکن اس��ت تا ژانویه با کمبود تامین 
گ��از روبرو شود. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اخیرا اظهار کرد: وضعیت دشواری اس��ت. این آزمون قدرت 

میان متحدان غربی و روسیه است.
پس از این که کرملین، جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم را که مستقیما گاز را به آلمان می رساند، 
حدود ۶۰ درصد کاهش داد، زنگ خطر به صدا درآمد. کاهش تحویل گاز روسیه، پیامدهای ثانویه در فرانسه، 
اتریش و جمهوری چک داشته اس��ت. شرکت یونی پر آلمان که بزرگترین خریدار گاز روس��یه در اروپاس��ت، 
۶۰ درصد کمتر از میزان درخواس��تی، گاز دریافت کرده اس��ت. شرکت اِنی ایتالیا، تنها نیمی از حجمی که 
درخواس��ت کرده بود را از گازپروم دریافت کرده اس��ت و شرکت انژی فرانسه و OMV اتریش هم با کاهش 

دریافت گاز روبرو شده اند.

قیم�ت نفت اوایل معامالت روز س�ه ش�نبه تحت تاثیر 
پیش�رفت مذاکرات نهای�ی برای احیای توافق هس�ته ای 
ک�ه راه را برای افزایش صادرات نفت ایران هموار می کند، 

اندکی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۱۴ س��نت معادل 
۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۶ دالر و ۵۱ س��نت در هر بشکه 
رس��ید و از رشد ۱.۸ درصدی معامالت روز قبل کاس��ت. بهای 
معامالت وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶ س��نت معادل 
۰.۲ درصد کاهش، به ۹۰ دالر و ۶۰ س��نت در هر بشکه رسید. 

شاخ��ص نفت آمریک��ا روز دوشنبه دو درصد صعود ک��رده بود. تحلیلگران گ��روه ANZ Research در 
یادداشتی نوشتند: چش��م انداز توافق هسته ای ایران و آمریکا همچنان روی بازار سایه افکنده است. اتحادیه 
اروپا اواخر روز دوشنبه متن نهایی برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ ایران را ارائه کرد که در انتظار موافقت 
واشنگتن و تهران اس��ت. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: انتظار می رود تصمیم نهایی در این باره تا چند 
هفت��ه دیگر گرفته شود. ویویک دیه��ار، تحلیلگر بانک کامن ولث در یادداشتی نوشت: اگرچه جزییات درباره 
زمان ازسرگیری صادرات نفت ایران حتی در صورت احیای توافق، هنوز معلوم نیست اما قطعا ایران می تواند 
صادرات نفت خود را نسبتا سریع افزایش دهد. ایران می تواند در مدت شش ماه صادرات نفت خود را به میزان 
یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز معادل ۱.۵ درصد از عرضه جهانی افزایش دهد. احیای توافق هسته ای باعث 
خواهد شد قیمتهای نفت افت چشمگیری پیدا کنند. با این حال، پس از انتشار آمار اشتغال ماهانه بهتر از حد 
مطلوب در آمریکا در ژوییه و رشد غیرمنتظره صادرات چین، نش��انه هایی از این که تقاضا به حدی که تصور 
می رفت، ریزش نکرده، کفی برای قیمت ها ایجاد کرده است. بازار نفت اخیرا به دلیل نگرانی از رکود جهانی، 

تحت فشار کاهشی مانده و قیمت نفت برنت هفته گذشته با بزرگترین کاهش هفتگی روبرو شد.


