
مصرف برق ایران در مرحله  انفجار!

آژانس بین المللی انرژی برآورد کرد

افزایش فروش نفت عربستان به چین

4انرژی

پیش بینی زودتر از موعد برای کمبود عرضه نفت در 
سال آینده

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد بازار نفت جهانی به دلیل توافق اخیر 
اوپک با متحدانش برای کاهش تولید و تصمیم کانادا برای محدود کردن 
تولید، ممکن است در سال آینده زودتر از موعد پیش بینی شده دچار 

کمبود عرضه شود.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ۲۰۱۹ را تغییر نداد و ۱.۴ میلیون بشکه در روز اعالم کرد و انتظار 

دارد تقاضا امسال ۱.۳ میلیون بشکه در روز رشد کند.
اما آژانس بین المللی انرژی هشدار داد ابهامات پیرامون اقتصاد جهانی که ناشی از 

جنگ تجاری آمریکا و چین است، ممکن است رشد مصرف نفت را تضعیف کند.
اوپک هفته گذشته با روسیه، عمان و سایر کشورهای مشارکت کننده در ائتالف 
معروف به اوپک پالس، توافق کردند تولیدشان را در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ 
به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز از سطح تولید ژانویه کاهش دهند تا مانع رشد 

بیش از حد ذخایر شوند.
طبق گزارش آژانس، تصمیم دولت آلبرتای کانادا برای وادار کردن تولیدکنندگان 
نفت برای محدود کردن عرضه، بزرگترین کاهش تولید نفت را در سال آینده به 

دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت در نتیجه عرضه فزاینده، از رکورد ۸۷ دالر در 

اوایل اکتبر به حدود ۶۰ دالر در هر بشکه سقوط کرده است.

به بهانه خروج چینی ها از پارس جنوبی

بدعهدی خارجی ها در قراردادهای خود با ایران

با خروج آمریکا از برجام باز هم سیاست بر نفت سایه انداخت و بعد از 
از  بسیاری  کرد،  اعمال  ایران  علیه  را  نفتی  های  تحریم  آمریکا  آنکه 
تعامالت بین المللی نفتی ایران تحت الشعاع قرار گرفت. تاکنون تعدادی 
از شرکت های نفتی جهان با نفت ایران خداحافظی کرده اند اما باید به این 
نکته توجه داشته باشند بازگشت به این بازار برایشان به راحتی قبل مقدور 

نیست.
به گزارش ایسنا، صنعت نفت ایران همواره به دالیل مختلف از جمله ارزان بودن 
قیمت تولید نفت در ایران و موقعیت جغرافیایی این کشور برای سرمایه گذاران 
خارجی جذابیت داشته است. به طوریکه بعد از امضای برجام شاهد حضور غول های 

نفتی جهان در ایران و پای میز مذاکره برای توسعه میادین ایران بوده ایم.
مذاکراتی که موافقان و مخالفان بسیاری داشت و در نهایت یکی از آن ها به سرانجام 
رسید. این قرارداد طرح توسعه فاز ١١پارس جنوبی و طرف قرارداد کنسرسیومی 
متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم ۵۰.۱، شرکت چینی CNPC  با سهم ۳۰ 

درصد و شرکت ایران پتروپارس با سهم ۱۹.۹ درصد بود.
توتال که کار خود را در فاز ١١ آغاز کرده و ٩٠ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده 
بود با فشار آمریکا از قرارداد خارج شد، اما طبق مفاد قرارداد اجازه نداشت سرمایه 

خود را بازپس بگیرد.
طبق قرارداد شرکت CNPC باید جایگزین توتال شود. در این راستا چندی پیش 
امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزیر نفت به ایسنا گفت این شرکت هنوز 

کار خود را در پارس جنوبی آغاز نکرده است.
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری اعالم 
کرد: بعد از آنکه توتال از این قرارداد خارج شد قرار بود شرکت ملی نفت چین 
)CNPC( طبق قرارداد فاز ۱۱ را توسعه بدهد که اگر این کار را نکند تخلف کرده 

است. با این حال ما به این فکر کرده ایم که چه باید بکنیم.
در این راستا رویترز به نقل از سه مدیر نفتی دولتی چین خبر داد شرکت ملی 
نفت چین )CNPC( سرمایه گذاری در پروژه گاز طبیعی پارس جنوبی ایران را در 
واکنش به فشار آمریکا و به حداقل رساندن تنشها در مذاکرات تجاری میان پکن و 

واشنگتن، معلق کرده است.
یکی از این مدیران چینی به رویترز گفت: توقف سرمایه گذاری پس از چهار دوره 
گفت وگو در پکن روی داده که آخرین دور آن در اکتبر برگزار شد و طی آن مقامات 

آمریکایی از CNPC خواسته بودند تزریق فاینانس جدید در ایران را متوقف کند.
بر اساس گزارش رویترز، معلوم نیست آیا دستور توقف سرمایه گذاری مستقیما از 
سوی دولت چین داده شده است، اما منابع آگاه اظهار کردند که در شرایط مذاکرات 
تجاری میان چین و آمریکا، از نظر سیاسی بسیار حساس است. منابع آگاه به دلیل 

محرمانه بودن موضوع، مایل نبودند نامشان فاش شود.
نخستین منبع آگاه اظهار کرد: ایران ۱۲۰ روز زمان دارد تا نقش CNPC در 
پارس جنوبی را بازبینی کند و تصمیم بگیرد که این شرکت چینی را به عنوان یک 

سرمایه گذار خاموش نگه دارد یا قرارداد را لغو کند.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا راه برای بازگشت شرکت های خارجی 
از  ایران هموار خواهد بود؟ شرکت هایی که پیش  برای حضور در صنعت نفت 
تحریم ها مصرانه پای میز مذاکره مینشستند و اکنون تحت فشار آمریکا زیر قرارداد 

خود می زنند.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت:اخبار

کارگروه ویژه قاچاق مشتقات نفتی تا پایان سال تشکیل می شود
کارگروه  از تشکیل  قاچاق سوخت  با  مبارزه  دبیر ستاد 
ویژه ای برای تعیین تکلیف پرونده های مرتبط با قاچاق 

مشتقات نفتی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش ایرنا، »علی مویدی خرم آبادی« عصر چهارشنبه در 
پایان نشست ویژه بررسی آخرین وضعیت قاچاق سوخت که با 
حضور وزیر کشور برگزار شد، توضیح داد: وزارت نفت و سازمان 
ملی استاندارد ایران موظف بودند تکلیف مشتقات نفتی را که به 
قاچاق سوخت منجر می شود تعیین کنند و بررسی برخی از آنها 
را نیز در دستور کار داشتند که مقرر شد با همکاری این ۲ نهاد، 
تا پایان سال کارگروه ویژه ای با نظارت ستاد تشکیل و این پرونده 

ها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین به عنوان یکی دیگر از مصوبات این نشست درباره 
قاچاق سوخت در خودروهای ترانزیتی خارجی گفت: قرار شد 
امکانات و زیرساخت  وزارت نفت در مبادی ورودی تجهیزات، 
های الزم را فراهم کند که از خروج غیرقانونی سوخت توسط 

خودروهای تزانزیتی جلوگیری کند.
مویدی خرم آبادی ادامه داد: در این نشست تاکید شد همه 
ناوگان حمل و نقل سوخت باید به طرح پیمایش تجهیز شوند 
و به وظایف خود بپردازند. دستگاه های متولی باید با جدیت این 
موضوع را پیگیری کنند و حوزه های نظارتی برای تکمیل این 

طرح نظارت کافی را به عمل آورند.
صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید

از مصوبات  پایه یکی دیگر  بر  آبادی،  به گفته مویدی خرم 
نشست قرار شد از این پس هر نوع خودرو جدید که از سوی 
نیروی انتظامی پالک گذاری می شود کارت سوخت به همراه 

داشته باشد.
وی افزود: در مورد خودروهای اسقاطی مراتب از طریق نیروی 
انتظامی به مبادی مربوط اعالم می شود که کارت های سوخت 

آنها مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد.
 کاهش سه میلیون لیتری قاچاق سوخت با فروش تعادلی 

در مرز
این مقام میزان قاچاق سوخت را روزانه ۱۰ میلیون تا ۱۵میلیون 
لیتر اعالم کرد و گفت: با اقدام های به عمل آمده و فروش سوخت 
در جدار مرز به صورت تعادلی و موانع پیگشیرانه وزارت نفت، این 

رقم به میزان سه میلیون لیتر در روز رو به کاهش است.
مویدی خرم آبادی رقم تعادلی فروش سوخت برای مرزهای 
سمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق و جنوب غرب را متفاوت 
عنوان کرد و افزود: سوخت و به طور عمده نفت گاز و گازوییل به 
بهای مناسبی که با آن سوی مرز تفاوت محسوسی داشته باشد 
فروخته و درآمد این فروش برای مرزنشینان به کار گرفته می شود.
به گفته وی، دولت در ۲ سال گذشته برای توسعه زیرساخت 
های مرزی به فروش سوخت تعادلی در مرز دست زد و با تالش 

های وزارت نفت، قرار شد این کار توسعه یابد و در دیگر نقاط 
مرزی با نظارت استانداران انجام شود.

تاثیر احیای کارت سوخت بر کاهش قاچاق
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت در پاسخ به ایرنا درباره نقش 
کارت سوخت تصریح کرد: احیای کارت های سوخت در کاهش 

قاچاق تاثیر بسزایی دارد اما کافی نیست.
به گفته وی، فقط در یکی از استان های مرزی به تنهایی ۲۰۰ 
هزار کارت سوخت غیرمجاز امحا شد که می تواند در کاهش 

قاچاق تاثیرگذار باشد.
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به پرسشی درباره 
سیاست های ارزی و نقش آن در قاچاق معکوس گفت: سیاست 
های ارزی باعث شد شاهد کاهش ورود قاچاق به داخل کشور و 

افزایش روند قاچاق معکوس باشیم.
وی افزود: تالش خوبی در جدار مرزی برای جلوگیری از خروج 
کاالی اساسی به عمل آمده اما ناکافی است و خروج غیرقانونی 
دام و سوخت و برخی اقالم اساسی ادامه دارد و توقف این روند به 

همکاری مردم نیازمند است.

 ابهام در زمان آغاز بکارگیری کارت سوخت
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره زمان اجرایی 
شدن کارت سوخت گفت: در جلسات پیشین از ناحیه دولت و 
بخش مربوط به ستاد مقرر شد کارت سوخت احیا شود و وزارت 
نفت و حوزه های مرتبط دیگر تالش های خوبی در این ارتباط 

داشتند.
مویدی خرم آبادی افزود: تاریخ اجرایی شدن کارت سوخت در 

آینده اعالم می شود.
وی اضافه کرد تعیین شیوه استفاده از کارت سوخت و زمان 
آن به این جلسه برنمی گردد؛ زیرا نشست ما فقط به امر مبارزه با 

قاچاق متمرکز و معطوف است.
»درباره سیاست های مرتبط با سوخت، شیوه استفاده از کارت 
سوخت و تاریخ آغاز آن از طریق دولت و مجموعه دستگاه های 

مسوول تصمیم گرفته می شود.«
ایران با ۱۵ کشور همسایه است و با آنها ارتباط ناوگانی و حمل 

و نقلی دارد.
ثبت نام کارت سوخت آغاز شده و قرار است در آینده استفاده از 

کارت سوخت اجباری شود، اما هنوز جزئیات طرح جدید مدیریت 
مصرف سوخت و سهمیه بندی اعالم نشده است.

اکنون کارگروه های مختلف در دولت و مجلس در حال بررسی 
طرح ها و پیشنهادات مختلف مدیریت مصرف سوخت هستند.

در طرح های جدید مدیریت مصرف سوخت تالش می شود، 
عالوه بر کاهش مصرف، یارانه بنزین به شکل عادالنه تری در بین 

قشرها و گروه های مختلف جامعه توزیع شود.
به نظر کارشناسان، شیوه قبلی و کنونی عرضه یارانه بنزین، 
عادالنه نبوده و به سود طبقات آسیب پذیر و دهک های پایین 
جامعه نیست، زیرا آن دسته از افرادی که خودروهای بیشتری 
داشته و جزو طبقات باالی مرفه شناخته می شوند، یارانه سوخت 

بیشتری را به خود اختصاص می دهند.
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی 
تا بیست و چهارم آذر مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+۱۰، 
سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد 
دستوری ۴* در گوشی تلفن همراه به طور رایگان نسبت به ثبت 

نام اقدام کنند.

 بلومبرگ: عربستان صادرات نفت خود را به شدت کاهش می دهد
 خبرگزاری »بلومبرگ« روز پنجشنبه در گزارشی اعالم کرد که صادرات نفت عربستان سعودی طی ماه آینده میالدی به شدت کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، نفت صادراتی عربستان سعودی به آمریکا در ماه آینده 

میالدی )ژانویه( ممکن است که به کم ترین میزان طی 30 سال گذشته برسد. این در حالی است اواخر سال 2017 صادرات روزانه نفت عربستان به آمریکا به 582 هزار بشکه رسیده بود. این گزارش می افزاید، صادرات کلی نفت عربستان سعودی نیز در ماه ژانویه 
به روزانه هفت میلیون بشکه خواهد رسید که حاکی کاهش از یک میلیون بشکه ای نسبت به ماه نوامبر و دسامبر است. براساس این گزارش، صادرات نفت عربستان سعودی در ماه گذشته )نوامبر( و ماه جاری )دسامبر( به روزانه هشت میلیون بشکه رسیده بود. شنبه / 24 آذر 1397 / شماره 302

براساس آخرین آمار، مصرف برق ایران در دنیا در رتبه 18 و این در شرایطی 
است که به اعتقاد کارشناسان، میزان مصرف در سرانه تولید و شدت انرژی 
تناسبی با سایر کشورهایی که رتبه های مشابهی در عرصه های اقتصادی 

مانند ما دارند، وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، طی ۳۰ سال گذشته، ساالنه به طور متوسط بیش از ۵.۵ درصد 
رشد مصرف انرژی برق اتفاق افتاده و  مقایسه ای بین رشد مصرف انرژی الکتریکی و 
رشد جمعیت پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد که رشد مصرف برق هم 
از لحاظ پیک مصرف و هم از لحاظ میزان انرژی الکتریکی مصرفی، بیش از هشت 

برابر افزایش جمعیت بوده است.
آنطور که وزارت نیرو اعالم کرده، روند مصرف انرژی ایران طی سه تا چهار دهه 
گذشته، کامال افزایشی بوده است؛ به گونه ای که همزمان با پیروزی انقالب اسالمی 
پیک مصرف برق ایران حدود ۳۶۰۰ مگاوات بوده است که این رقم در تابستان سال 
جاری، از مرز ۵۷ هزار مگاوات نیز عبور کرد. این در شرایطی است که جمعیت ایران 
نسبت به پیش از انقالب، ۲.۵ برابر شده است، در مقابل پیک مصرف نیز حدود 
هشت برابر شده و عالوه بر این، رشد سرانه مصرف انرژی الکتریکی نیز تقریبا به 

همین نسبت اضافه شده است.
از سوی دیگر، میانگین مصرف برق در خانه های اروپا، ۳۶۰۰ کیلووات ساعت در 
سال است که دو برابر بیش تر از مصرف برق در خانه های چین و سه برابر بیش تر از 

میانگین مصرف در خانه های هند است. این در حالی است که پایین ترین میانگین 
مصرف برق خانگی، به نپال مربوط است که برابر معادل ۳۲۰ کیلووات ساعت در سال 

برق در این کشور مصرف می شود.
هم چنین بر اساس آمار جهانی، شدت مصرف انرژی در ایران از تمام کشورها باالتر 
است و چهار برابر متوسط مصرف انرژی در دنیا، شدت مصرف انرژی داریم؛ در این 
میان، شدت مصرف انرژی الکتریکی، سه برابر این مقدار بوده و این از یک مشکل 

نهادینه شده در مصرف انرژی ایران ناشی است.
اما با توجه به آمار آژانس بین المللی انرژی، تا سال ۲۰۳۰ رشد مصرف کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته محدود شده ولی کشورهای غیرصنعتی به شدت با رشد 
مصرف انرژی روبرو هستند که این امر بسیار نگران کننده است. البته کشورهایی 
مانند آمریکا و اروپا به سمت کاهش مصرف انرژی پیش می روند ولی این امر در 
خاورمیانه و خصوصاً ایران، رو به افزایش است و درواقع ایران کشوری است که در آن 
مصرف انرژی الکتریکی، به ثروت تبدیل نمی شود و به هدر می رود که این امر بخاطر 

اسراف در مصرف انرژی برق در ایران است.
البته میزان مصرف انرژی برق در ایران، به صورت مقطعی بوده است، به طوری که 
در تابستان فشار برروی شبکه های ما بسیار زیاد می شود و در زمان های دیگر این 
فشار برروی شبکه های برق وجود ندارد و این قضیه بیانگر این است که در مصرف 
انرژی الکتریکی، تعادل وجود نداشته و درنهایت به اتالف انرژی الکتریکی منجر 

می شود. در این میان، وزارت نیرو، بسته های تشویقی را برای کاهش مصرف در نظر 
گرفته است؛ به گونه ای که قرار شده پس از تصویب دولت برای مشترکان صرفه جو و 
کم مصرف، معادل مبلغ صرفه جویی شده، هزینه برق آن ها پرداخت شود تا شاید از 

این طریق، مصرف برق در ایران کاهش یابد.

آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود برآورد کرد با 
وجود توافق اخیر عربستان سعودی برای برعهده گرفتن عمده کاهش 
تولید، این کشور قراردادهایی را با چین امضا کرده که صادراتش را در سال 

میالدی آینده حداکثر ۶00 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی برآورد خود از تقاضا برای نفت اوپک در 
سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ را به ترتیب به میزان ۷۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش داد و پیش بینی کرد بدنبال توافق ماه جاری اوپک در وین، از 

شدت اشباع عرضه در بازار نفت کاسته خواهد شد.
این آژانس در گزارش ماهانه خود برآوردش از رشد تولید غیراوپک در سال میالدی 
آینده را به میزان ۴۱۵ هزار بشکه در روز کاهش داد و به ۱.۵ میلیون بشکه در روز 
رساند که تا حدود زیادی به دلیل مشارکت روسیه در توافق کاهش تولید اوپک است.

همچنین بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضا برای نفت اوپک در 
در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ به ۳۱.۴ میلیون بشکه در روز و در سه ماهه دوم به 
۳۱.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. تولید این گروه در نوامبر با در نظر گرفتن 
تولید قطر که خروجش از اوپک را اعالم کرد، ۳۳.۰۳ میلیون بشکه در روز برآورد 

شده است.
بر اساس گزارش رویترز، در حالی که آژانس بین المللی انرژی در این گزارش 
پیش بینی کرده میزان تقاضا از عرضه در سه ماهه اول به میزان قابل مالحظه ای 
فراتر خواهد رفت اما اوپک انتظار دارد بازار همچنان با عرضه مازاد بر تقاضا روبرو شود.

با این حال، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده که سطح ذخایر نفت کشورهای 
عضو سازمان OECD در اکتبر به باالی میانگین پنج ساله صعود کرده و به ۲.۸۷۲ 

میلیارد بشکه رسیده است که منعکس کننده افزایش اخیر تولید است.

کاهش تولید نفت که اخیرا میان اوپک و متحدانش توافق 
شده است، بازارهای نفت جهانی را در نیمه اول سال 2019 
متعادل خواهد کرد اما پس از آن ممکن است به اقدامات 

جدی تری در این زمینه نیاز باشد.
به گزارش ایسنا، اگر عربستان سعودی، روسیه و سایر کشورهای 
مشارکت کننده در ائتالف معروف به اوپک پالس، تولیدشان را 
همان طور که وعده داده اند در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ به 
میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند، عرضه و تقاضای 
اوپک نشان می  آمار  این همه،  با  جهانی متعادل خواهد شد. 
دهد روند رشد تولید شیل آمریکا به معنای آن است که این 
تولیدکنندگان برای جلوگیری از اشباع عرضه در سه ماهه چهارم، 

باید کاهش تولید را تقریبا دو برابر کنند.
قیمت نفت در روند نزولی باقی مانده و با وجود موافقت اوپک و 

متحدانش با کاهش تولید که هفتم دسامبر اعالم شد، در حدود 
۶۰ دالر در هر بشکه معامله می شود. معامله گران نگرانند که 
رشد باالی تولید آمریکا و رشد ضعیف مصرف سوخت به اشباع 

عرضه منجر شود.
برای  تولید  انرژی معتقدند کاهش  مشاوران شرکت ریستاد 
اطمینان از بهبود فوری قیمت نفت کافی نخواهد بود. با این حال 
این تصمیم مثل یک هدیه کریسمس برای صنعت شیل آمریکا 
است که رشد بی وقفه تولیدش در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و فراتر از 

آن نیز ادامه خواهد یافت.
اوپک در گزارش دسامبر خود، پیش بینی درباره میزان عرضه و 
تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۹ را تقریبا بدون تغییر حفظ کرد اما 
این گروه برآوردش از میزان نفتی که در سال آینده عرضه خواهد 

کرد را ۹۰ هزار بشکه در روز کم کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رشد تولید خارج از اوپک که محرک 
اصلی آن شرکتهای حفاری شیل آمریکا هستند، در سال ۲۰۱۹ 
بیش از تقاضای جهانی خواهد کرد و ۲.۱۶ میلیون بشکه در روز 
رشد می کند در حالی که رشد تقاضا برای نفت تنها ۱.۲۹ میلیون 

بشکه در روز خواهد بود.
در گزارش اوپک خاطرنشان شده که بازارهای جهان ممکن 
است در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ با اشباع عرضه مواجه شوند و حتی 
اگر محدودیت عرضه که اخیرا توافق شده است اجرایی شود، 
همچنان حدود یک میلیون بشکه در روز مازاد عرضه در سه ماهه 

چهارم سال ۲۰۱۹ وجود خواهد داشت.
اما در گزارش اوپک آمده است اختالالت عرضه در داخل این 
گروه ممکن است مازاد عرضه را محدودتر کرده و ضرورت کاهش 

تولید توسط سایر اعضا را کمتر کند.

گزارش ماهانه اوپک نشان داد
ضرورت کاهش بیشتر تولید نفت اوپک در آینده


