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77انرژی

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به پیش بینی رشد مصرف گاز 
بخش خانگی به تبع فراگیر شــدن دوباره سرما در روزهای آینده 
گفت: برنامه ریزی ها بر این اســاس است که با وجود پیش بینی 
رشد مصرف گاز، در روزهای آینده هیچ گونه قطعی یا افت فشار 

گاز نداشته باشیم.
عباس اعظمی، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، اظهار داشت: با 
توجه به سامانه ای که چند هفته ای است وارد ایران شده و عمده 
بخش های کشور را تحت تأثیر قرار  داده، شاهد کاهش کم سابقه 
دمــا در نقاط مختلف و به تبــع آن افزایش مصرف گاز در بخش 

خانگی بودیم.
وی افزود: ســامانه جدیدی روز گذشته از سمت غرب کشور وارد 
شده که در شبانه روز گذشته دمای هوای تعداد زیادی از شهرهای 
غربی کشــور بین منفی 20 تا منفی 27 درجه ســانتیگراد قرار 

گرفت.

سرمای هوا در راه مناطق مرکزی کشور�
سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه »این سامانه به تدریج به مناطق 
مرکزی کشور نیز می رسد«، گفت: مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و 
صنایع غیرعمده در شبانه روز گذشته به 625 میلیون مترمکعب رسید، 
اما با کاهش دما در روزهای آینده، پیش بینی رشد 5 تا 8 درصدی مصرف 

گاز کشور در این بخش ها را داریم.
وی ادامــه داد: پیش بینی می کنیم طی روزهای پیش رو، مصرف گاز در 
بخش هــای خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده بــه 660 تا 670 میلیون 
مترمکعب در روز برسد که رقم بزرگی است، لذا از مشترکان می خواهیم 
که توجه الزم را به مصرف بهینه گاز در این روزهای ســرد سال، داشته 

باشند.

تهران همچنان در صدر مصرف گاز�
اعظمی با بیان اینکه »روز گذشته تهران با مصرف 116 میلیون مترمکعبی 
گاز، رتبه اول را در بین تمامی استان ها به خود اختصاص داد«، گفت: بعد 
از تهران، استان های خراســان رضوی با 50 میلیون مترمکعب، اصفهان 
بــا 46 میلیون مترمکعب و آذربایجان شــرقی با 39 میلیون مترمکعب، 

رتبه های بعدی را در میزان مصرف گاز داشتند.
وی افزود: طی هفته های اخیر هم که میانگین دمای کشــور ســردتر از 
سال گذشته بوده و طبق اعالم کارشناســان سازمان هواشناسی، دمای 
هفته های اخیر کشور از متوسط بلندمدت در زمان مشابه نیز سردتر بود، با 
برنامه ریزی و تمهیداتی که متخصصان، کارشناسان و مدیران شرکت ملی 

گاز ایران داشتند، شبکه در آمادگی کامل بوده است.

تنش گازی با تالش شبانه روزی مدیریت شد�
سخنگوی شرکت ملی گاز تصریح کرد: همزمان با کاهش کم سابقه 
دمای هوا، شاهد قطع گاز ترکمنستان بودیم که با این وجود، حفظ 
پایداری گازرسانی ناشی از تالش شبانه روزی کارکنان صنعت گاز 
کشــور صورت گرفت؛ در این خصوص رئیس جمهور محترم نیز 
با حضور در شرکت ملی گاز، در جریان جزئیات این اقدامات قرار 

گرفتند و از تالش کارکنان این صنعت، تشکر کردند.
وی ادامه داد: این تکانه یا تنش گازی که ناشی از همزمانی قطع 
گاز ترکمنستان و بروز سرمای کم سابقه در کشور که هم از نظر 
کاهش دما و هم از نظر گســتردگی و هم از نظر میزان پایداری، 
کم سابقه بود، به خوبی مدیریت شد و این، حاصل یک کار گروهی 
شبانه روزی و ترکیب جوانان پرشور و افراد باسابقه و باتجربه بود.

برنامه ریزی برای جلوگیری از بروز قطعی و افت فشار گاز
ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه »جلســات هماهنگی 
سوخـــت رسانی زمستانی به طور منظم در حال برگزاری است«، گفت: 
در این جلسات نمایندگان دستگاه های مختلف حضور داشته و هماهنگی 
بســیار خوبی بین شرکت ملی گاز و دیگر نهادها و سازمان ها وجود دارد 

تا سوخت رسانی زمستانی در تمامی بخش ها بدون کاستی انجام شود.
به گزارش تســنیم؛ وی ادامه داد: برنامه ریزی ها بر این اساس است که با 
وجود پیش بینی رشــد مصرف گاز، در روزهای آینده هیچ گونه قطعی یا 
افت فشار گاز نداشته باشیم، اما با هماهنگی صورت گرفته در جلسه روز 
گذشته سوخـت رسانی زمستانی، تمامی نهادها و دستگاه های ذیربط در 

آماده باش کامل هستند.

 آماده باش کامل برای جلوگیری از قطعی و افت فشار گاز

   :  یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: ماجرای بودجه 
نفت و گاز زمانی آغاز شد که در بررسی الیحه بودجه 
سال 1401 کل کشور از میزان کل درآمدی 686 هزار میلیارد تومان 
14.5٪ مربوط به ســهم شرکت ملی نفت و گاز و 3٪ مربوط به سهم 
مناطق محروم و 40 درصد مربوط به صندوق توســعه ملی با مابقی 

معادل 42.5 درصد سهم دولت تصویب شد.
حشمت اهلل رضایی ، درباره راه حل جبران وضع موجود تولید و تامین 
در کشــور گاز اظهار داشــت: امروز برای خیلی از مردم ایران با توجه 
به جایگاه دوم جهان و همچنین میزان ذخایر گاز طبیعی موجود در 
مخــازن هیدروکربنی ایران که بیــش از 1200 تریلیون فوت مکعب 
اســت و همچنین دارا بودن ٪17 درصد سهم گاز جهان ذخایر گازی 

این قطعی گاز، جای سوال دارد.
وی با بیان اینکــه تاریخچه پیدایش گاز در ایران را می توان همزمان 
با کشف میدان نفتی مسجد ســلیمان دانست، افزود: اولین مشتری 
صادرات گاز ایران که کشــور ترکمنستان  بود و خرید گاز از ایران را 
در ســال 1997 آغاز کرد و دومین مقصد صادرات گاز کشور، ترکیه 
بود که طرح احداث خط لوله گاز بین دو کشــور در ســال 2002 به 
پایان رســید و صادرات گاز به این کشور آغاز شد. ارمنستان سومین 

واردکننده گاز از ایران است که در سال 2009 دست به این اقدام زده 
است و بعد عراق … و همچنین پاکستان و هند مشتری احتمالی گاز 
ایران بودند،  اما اکنون باید پرســید ماجرا به کجا می رود و گاز ایران 

چطور به این روز افتاده است.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: مقصر اصلی عدم توسعه و همچنین 
محــدود کــردن وزارت نفــت در بودجه و همچنین کاهش ســهم 
وزارت نفت فقط به 14٪ از فروش اســت، در سال 1401 بسیاری از 
کارشناسان بخش انرژی و مخصوصاً وزارت نفت؛ چهارده و نیم درصد 
از درآمدهای نفتی و تخصیص آن به شرکت نفت و گاز را مورد انتقاد 
قرار دادند و گفتند مانند آن اســت که دست یک شناگر را ببندیم و 
حاال به او بگویید در خلیج فارس شنا کند شاید بتواند خود را روی آب 
مدتی نگه دارد اما نمی تواند به مســیر رشد و توسعه خود فکر کنند و 

به اهداف خود برسد.
وی خاطرنشــان کرد: ماجرای بودجه نفت و گاز زمانی آغاز شد که در 
بررسی الیحه بودجه سال 1401 کل کشور از میزان کل درآمدی 686 
هزار میلیارد تومان 14.5٪ مربوط به ســهم شرکت ملی نفت و گاز و 
3٪ مربوط به ســهم مناطق محــروم و 40 درصد مربوط به صندوق 
توسعه ملی با مابقی معادل 42.5درصد سهم دولت تصویب شد. حال 

سوال اینجاســت که صندوق توسعه ملی نقش آن جز تصدی گری و 
بانــک داری و بهره گرفتن به نوعی که منجر به تورم افسارگســیخته 

می شود چیزی فراتر بوده است؟
رضایی با تاکید بر اینکه امروز و در شرایط کنونی باید در بودجه 1402 
سهم صندوق توسعه ملی کم و سهم وزارت نفت و مخصوصا در بخش 
توسعه و نگهداشت بیشتر شود، گفت: آیا مسببان آن تصمیم ها امروز 
نباید پاســخگوی این وضعیت و تعطیلی ها باشند؟ آیا اکنون وقت آن 
نرسیده است که 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در سال 1402 
به تقویت و نوســازی تجهیزات نفت و گاز و مخصوصاً توسعه میادین 

مشترک از جمله پارس جنوبی، آزادگان و غیره اختصاص دهیم؟
به گزارش ایلنا، وی در ادامه با بیان اینکه دود عدم نیاز به مشــارکت 
جهانی به چشم مردم می رود، گفت: روسیه با توجه به شرایط سخت 
سرما دچار چنین مشکلی نشده است، آن هم به خاطر ابر پروژه هایی 
مثل نورداســتریم است، این کشور درگذشــته تکنولوژی های الزم را 
وارد کشور خود کرده و مشکلی از این بابت ندارد، از سوی دیگر تصور 
می شــود روسیه شریک استراتژیک ایران اســت که هیچ عالقه ای به 
پیشرفت ایران ندارد. روســیه در حوزه گازی نه تنها شریک که بلکه 

رقیب قدرتمند ایران است.

راه حل جبران قطعی گاز چیست؟ 

   :   دادرس گفــت: به علت برودت هوا20 تا 30 درصد 
جایگاه های سی ان جی ها تعطیل هستند که علت 
این امر افت فشــار در پایانه های گاز رســانی مناطق شمالی و مناطق 

سردسیر کشور است.
این روزها خبر تعطیلی سی ان جی ها در شهرهای مختلف یکی پس 
از دیگری شنیده می شود، اما آیا سردی هوا منجر به چنین اتفاقی شده 
است؟ اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG در رابطه 
با این موضوع می گوید: حدود یک چهارم یعنی 20 تا 30 درصد ســی 
ان جی ها تعطیل هستند که علت این امر افت فشار در پایانه های گاز 

رسانی مناطق شمالی و سردسیر کشور است.
وی با اشــاره افزایش 5 تا 8 میلیون لیتری مصرف گاز در روز اضافه 
کرد: به علت قطعی ســی ان جی ها مصــرف بنزین در روز 5 تا 8 

میلیون تومان افزایش داشــته است که بیشتر مربط به حمل و نقل 
عمومی می شــودو دولت باید نســبت به این موضوع چاره اندیشی 

کند.
دادرس اضافه کرد: اکنون اســتان های شــمالی به خصوص مشــهد، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و تعدادی جایگاه در استان مازندران 
قطع شده اندو به طور کلی 30 درصد از سی ان جی های فعال در کشور 

با مشکل مواجه شده اند.
به گفته وی در شهرســتان هایی که مشکلی برای سی ان جی ها وجود 
ندارد به دلیل آن است که در مسیر گازرسانی قرار دارند و فشار گاز به 

صورت مناسب بوده است.
 به گزارش  مهــر ، وی در خاتمه اضافه کرد: هر روز قطعی جایگاه های 

سی ان جی ها معادل 25 میلیون لیتر بنزین است.

CNG افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین با قطع گاز جایگاه های

بحران ناترازی گاز سال  های آینده 
بیشتر خواهد شد

تبصره ۱۴ مانع توسعه صنعت نفت
نجمه جمشیدی 

   :  وزیر نفت به مردم قول داده که زمستان آینده 
قطعی گاز نداشته باشیم، این درحالی است که 
براســاس آمار، ناترازی گاز از 250 میلیون مترمکعب در ســال 
جاری به 400 میلیون مترمکعب در سال 403 خواهد رسید. این 

بدان معناست که زمستان سخت ایرانیان تمام شدنی نیست.
وزیــر نفــت در برنامه تلویزیونی به مردم ایــران قول داد که با 
تدابیر دولت، ســال آینده مشــکل قطعی گاز نخواهند داشت. 
ســخنان اوجی به معنای معجزه در صنعت نفت اســت چراکه 
براســاس آمار شــرکت ملی گاز، بحران ناترازی در ایران آغاز 
شــده و سال های آینده تشــدید خواهد شد. با نگاهی به برنامه 
هفتم توســعه و الیحه بودجه 402 به این موضوع پی خواهیم 
بــرد که عزمی برای رهایی از بحران ناترازی در دولت و مجلس 

وجود ندارد.
دی ماه ســال جاری، ایران بــا 250 میلیون مترمکعب ناترازی 
گاز، تعطیل شــد. تولید در صنایع بزرگی همانند پتروشــیمی  
و فوالد و ســیمان و ... به دلیل قطع گاز متوقف شــد. مدراس 
و ادرات تعطیل و گاز برخی از شــهرها نیز قطع شــد. همه ی 
این اتفاقات تنها به دلیل کمبود 250 میلیون مترمکعب گاز در 
کشــور رخ داده است. طی دو ســال آینده این ناترازی به 400 
میلیون مترمکعب خواهد رســید؛ حال تصور کنید آن زمان چه 
فاجعه  ای در ایران رخ خواهــد داد. درحال حاضر روزانه حدود 
980 میلیون مترمکعب گاز در کشــور تولید می شود آنچه که 
به شبکه سراســری گاز تزریق می شود 850 میلیون مترمکعب 
اســت اما نیــاز گازی ایران یک هزار میلیــارد و پنجاه میلیون 

مترمکعب است.

 تبصره 14 مانع توسعه صنعت نفت�
ناترازی گاز، داســتان امروز نیســت، این روند از سال ها پیش 
آغاز شــده و هم اکنون مردم ایران آن را با گوشت و پوست خود 
لمس کرده اند. نمی توان دولت رئیسی را تنها مقصر این داستان 
دانســت؛ تمامی دولت ها و مســئوالن که تاکنون در این حوزه 
تصمیم گیــر بوده اند در ناترازی گاز مقصر هســتند. محمدرضا 
صدیقی، مدیر پیشین برنامه ریزی شرکت ملی گاز در گفت وگو 
بــا »اقتصادآنالین« تبصره 14 را یکــی از دالیل کم توجهی به 
صنعت نفت و گاز ایران می داند. او در این باره می گوید: » 14/5 
درصــد از درآمد فروش نفت را بــه صنعت نفت اختصاص داده 
شــده و مابقی آن سهم تبصره 14 اســت. با این نوع تخصیص 
اعتبار، انتظــار معجزه در صنعت نفت و حل مشــکالت را نیز 
دارنــد. در طی دولت هــای مختلف بیش از یــک میلیارد متر 
مکعب مجوز گاز در بخش خانگی و تجاری و صنایع صادر شده 
که البته برخی از این مجوزها تاکنون اجرایی نشده است. اخبار 
بودجه را که دنبال می کنم نگرانیم درباره ی ناترازی گاز تشدید 

می شود. حل ناترازی گاز جدی گرفته نشده است.«

فاجعه ناترازی گاز در �1403
چندی پیش وزیر نفت برای پاسخگویی درباره ی ناترازی گاز به 
مجلس شورای اسالمی رفت. اوجی در این جلسه از نیاز به 80 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری برای برطرف کردن چالش ناترازی 
گاز ســخن گفت. این اظهارات وزیر نفت با انتقاد شدید ازسوی 
قالیباف، مواجه شد. صدیقی با اشاره به اینکه بیژن زنگنه، وزیر 
نفت پیشــین نیز از 60 میلیارد دالر اعتبار برای حل مشــکل 
ناترازی گفته بــود، ادامه می دهد: »درحال حاضر 950 میلیون 
مترمکعب گاز سبک وارد شبکه سراسری می شود اما نیاز گازی 
کشــور یک هزار میلیارد و پنجاه میلیون مترمکعب اســت و با 
250 میلیون مترمکعب ناترازی گاز مواجه هستیم. این ناترازی 
درحال افزایش اســت. براساس آمار ســال 1403 ناترازی گاز 
از مــرز 400 میلیون مترمکعب عبور می کنــد و در 1415 به 
600 میلیون مترمکعب ناترازی می رســد. بسیاری ناترازی گاز 
را به گردن دولت رئیســی یا روحانــی می اندازند. آدرس دهی 
غلط نکنیم. مشــکل ناترازی گاز مشــکل امروز و دیروز نیست، 
بلکه ســال ها وجود داشــته و اما میزان آن کمتر بوده است. در 
ســال های آینده ناترازی گاز تبدیل به بحران خواهد شــد اگر 

برنامه ریزی برای آن نشود.«

غبار فراموشی بر سند شورای عالی انرژی�
میادین نفت و گاز ایران سال هاســت توسعه نیافته اند و یکی از 
دالیل ناترازی گاز، همین مسئله است. ایران فناوری و تجهیزات 
توســعه میادین نفت و گاز را در اختیار ندارد و برای توسعه آن 
نیازمند کشورهای دیگر است که به دلیل تحریم های بین المللی، 
کشورهای صاحب فناوری و تجهیزات حاضر به سرمایه گذاری و 
همکاری با ایران نیستند؛ به همین دلیل توسعه میادین نفت و 
گاز ایران به اندازه ای ناچیز است که می توانیم بگویم صفر است. 
این کارشناس انرژی با اشــاره به اینکه اگر سرمایه گذاری الزم 
در صنعت نفت و گاز انجام نشود، با بحران مواجه خواهیم شد، 
عنوان می کند: »ســندی در شورای عالی انرژی مصوب شد که 
در آن راهکارها و برنامه هایی برای حوزه انرژی ارائه شده است. 
با نگاهی به چهارچوب برنامه هفتم توســعه و الیحه بودجه به 
این نتیجه می رسیم که بحث ناترازی گاز به عنوان مشکل جدی 
دیده نشــده است. اگر به این ســند رجوع نشود با چالش های 

اساسی در این حوزه مواجه خواهیم شد.«

بحران ناترازی با سراب توسعه میادین گازی�
به گزارش اقتصادانالین؛ توســعه میادیــن نفت و گاز از دیرباز 
آرزوی تمامی دولت ها بوده اســت. آرزویی که دولت ها با نگاه 
به چین و روســیه آن را به ســراب تبدیل کرده اند. ایران برای 
حــل ناترازی گاز به بهره بــرداری از پنج فاز پارس جنوبی نیاز 
دارد که باتوجه به تحریم های بین المللی این کار غیرممکن به 
نظر می رسد. کشور از یک ســو برنامه ای برای توسعه میادین 
گازی و جذب ســرمایه گذار ندارد و از سوی دیگر در بسیاری 
از میادین گازی دچار افت تولید شــده و برخی از این میادین 
همانند »سرخون« در ســال های پایانی عمر خود هستند و به 
زودی از مدار تولید خارج خواهند شــد. گویا زمستان سختی 
که در ایران آغاز شــده و  قرار است چند دهه مهمان ایرانیان 
باشــد در این میان نیز دولت ها یکی پــس از دیگر می آیند و 
تنها وجه مشــترک آنها اعمال سیاست های اشتباه در صنعت 

نفت و گاز است.

یادداشت

   :  مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تایید 
درخواست پیمانکار توسعه میدان های نفتی رامشیر و 
منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد گفت: مطالبات صنایع 
مختلف استان به هر میزان که در جریان عملیات اجرایی طرح نگهداشت 
و افزایش تولید نفت در این میدان ها مشارکت داشته اند، تعیین تکلیف 

و پرداخت خواهد شد.
علیرضا دانشــی ، با تایید درخواست پیمانکار توسعه میدان های نفتی 
رامشــیر و منصوری برای خروج از این پروژه و فسخ قرارداد اظهار کرد: 
در حال حاضر توسعه میدان های نفتی رامشیر و منصوری در شرایطی 
قرار گرفته که شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC( به 

عنوان پیمانکار تصمیم به خروج از این پروژه ها گرفته است.
وی با بیان اینکه توســعه میدان های نفتی رامشیر و منصوری از جمله 
طرح های نگهداشــت و افزایش تولید 28 میدان نفتی مناطق نفتخیز 
جنوب بشــمار می روند، افزود: بهتر بود که پیمانکار فعلی کار خود در 

این پروژه را ادامه می داد تا برای خود و همچنین ساختار اجرایی کشور 
زحمتی ایجاد نمی کرد اما در هر صورت تصمیم گروه OIEC، خروج از 

پروژه میدان های نفتی رامشیر و منصوری است.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: در مدتی 
که شرکت مهندسی و ساختمان نفت )OIEC( در میدان های رامشیر 
و منصوری فعالیت داشــته، صنایع مختلفی از استان خوزستان با این 
شــرکت همکاری داشــته اند. مطالبات این صنایع به هر میزان که در 
جریــان عملیات اجرایی طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت در این 

میدان ها مشارکت داشته اند، تعیین تکلیف و پرداخت خواهد شد.

وی افزود: درخواست پیمانکار برای خروج از پروژه به معنی بالتکلیفی 
مطالبات این صنایع نیســت و شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به 
عنوان کارفرمای پروژه و نماینده حاکمیت، پرداخت مطالبات معوق شده 
صنایع استان را در دستور کار دارد.به گزارش ایسنا، دانشی در خصوص 
میزان تعهدات گروه OIEC به صنایع استان گفت: اعالم مبلغ تعهدات 
این شرکت نیازمند بررسی های کارشناسی است اما پیش از این، شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
برابر با قوانین و مقررات در قالب حسابرســی های انجام شده، بخشی از 

مطالبات صنایع استانی را پرداخت کرده است.

   :  آژانس بین المللی انرژی تولید نفت ایران در آخرین 
ماه 2022 را 2.72 میلیون بشکه در روز اعالم کرد و 
از صعود ایران به جایگاه چهارم بزرگ ترین تولیدکنندگان اوپک خبر داد.

آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت 
جهان، کل تولید نفت اوپک در آخرین ماه ســال میالدی گذشــته را 

29.19 میلیون بشکه در روز اعالم کرده است.
مجموع تولید نفت 13 عضو اوپک در دسامبر 2022 نسبت به ماه قبل 

از آن 40 هزار بشکه در روز کاهش داشته است.
این نهاد بین المللی همچنین تولید نفت خام ایران در دسامبر 2022 را 
2.72 میلیون بشــکه در روز اعالم کرده است که این رقم نسبت به ماه 
قبل از آن تغییری نداشــته اما نسبت به ماه اکتبر 210 هزار بشکه در 
روز افزایش داشته است. تولید نفت ایران در اکتبر امسال 2.51 میلیون 

بشکه در روز اعالم شده بود.

بر اســاس این گزارش ایران با افزایش قابل توجه تولید نفت خود طی 
ماه های اخیر توانسته است در دره بندی تولیدکنندگان بزرگ اوپک یک 

پله باالتر بیاید و جای کویت در جایگاه چهارم را بگیرد.
ایران که در پی تحریم های غیرقانونی آمریکا با کاهش قابل توجه تولید 

نفت مواجه شــده و از دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به جایگاه پنجم 
نزول کرده بود طی ماه های اخیر توانسته است بخش مهمی از تولید از 
دست رفته خود را بازیابد و در ماه های نوامبر و دسامبر 2022 به جایگاه 

چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک صعود کرده است.
کویت در ماه نوامبر 2.68 میلیون بشــکه در روز و در ماه دسامبر 2.66 

میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که کمتر از ایران بوده است.
کویت در اکتبر امســال 2.8 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود 
در حالــی که تولید نفت ایران در این ماه 2.51 میلیون بشــکه در روز 

گزارش شده بود.
به گزارش ایرنا، عربســتان با تولید روزانه 10.48 میلیون بشــکه نفت 
بزرگ ترین تولیدکننده اوپک در دسامبر 2012 بوده و پس از این کشور، 
عراق با 4.45 میلیون بشکه در روز در رتبه دوم و امارات با 3.23 میلیون 

بشکه در روز در رتبه سوم قرار گرفته اند.

 فسخ قرارداد توسعه ۲ میدان نفتی از سوی پیمانکار

ایران یک پله جایگاه از دست رفته خود در اوپک را پس گرفت

مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد

 با کنار زدن کویت؛


