
وزیر نفت:

۲۰ درصد تسویه قیمت نفت در بورس ریالی است

4انرژی

افزایش قیمت نفت در پی امتناع اوپک از پذیرش 
درخواست آمریکا

قیمت نفت روز دوشنبه که بازارهای آمریکا در آستانه اجرای تحریم های 
جدید واشنگتن علیه ایران دچار محدودیت عرضه بودند افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱.۰۲ دالر یا ۱.۳ درصد افزایش 
یافت و به ۷۹.۸۲ دالر رسید.

بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۸۲ سنت یا ۱.۲ درصد افزایش 
یافت و به ۷۱.۶۰ دالر در هر بشکه رسید.

در بحبوحه محدود شدن عرضه به بازار، ذخایر نفت تجاری آمریکا به پایین ترین 
سطح خود از اوایل سال ۲۰۱۵ رسیده و اگرچه تولید نفت این کشور در رکورد 
نزدیک به ۱۱ میلیون مانده است، اما افت اخیر فعالیت حفاری از کندی رشد تولید 

در آینده حکایت دارد.
شرکت های بازرگانی ترافیگورا و مرکوریا روز دوشنبه پیش بینی کردند نفت برنت 
ممکن است تا کریسمس به ۹۰ دالر و حتی در اوایل سال ۲۰۱۹ به باالی ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه صعود کند، زیرا بازارها پس از اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران از 

نوامبر، دچار محدودیت عرضه می شوند.
بانک جی پی مورگان انتظار دارد تحریم ها به کاهش ۱.۵ میلیون بشکه در روز از 
میزان عرضه به بازار منتهی شود، در حالی که مرکوریا هشدار داده ممکن است میزان 

عرضه حداکثر دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
کشورهای اوپک و متحدان شان شامل روسیه روز یکشنبه در الجزایر پیرامون 
افزایش تولید برای جبران افت عرضه ایران گفت وگو کردند با این حال هیچ تصمیمی 
هنوز گرفته نشده است. این تولیدکنندگان با وجود فشار آمریکا برای پایین بردن 

قیمتها، اعالم کردند ضروریت چندانی برای افزایش بیشتر تولید وجود ندارد.
ادوارد بل، تحلیلگر کاال در بانک ان بی دی امارات گفت: ما انتظار داریم کشورهای 
عضو اوپک که ظرفیت تولید شناور دارند به خصوص عربستان سعودی تولید خود را 

افزایش دهند، اما اقدام آنها افت عرضه ایران را کامال جبران نخواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، جی پی مورگان در جدیدترین دورنمای بازار خود که 
روز جمعه منتشر شد اعالم کرد احتمال افزایش قیمت نفت به ۹۰ دالر در ماه های 
آینده به دلیل تحریم های ایران وجود دارد. این بانک پیش بینی کرد میانگین قیمت 
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در شش ماه آینده به ترتیب ۸۵ و ۷۶ دالر در 

هر بشکه خواهد بود.

نمایشگاه بین المللی ایران پالست با حضور 15 کشور 
گشایش یافت

 دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست با حضور بیژن زنگنه 
وزیر نفت و مشارکت شرکت هایی از 15 کشور از صبح امروز )دوشنبه( در 

تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران، در آیین افتتاحیه دوازدهمین دوره نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست رضا نوروززاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران و شماری از مسووالن صنعت نفت و پتروشیمی در محل 

دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران حضور داشتند.
دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست که نمایشگاه تخصصی صنعت 
پتروشیمی به شمار می رود، با شعار »رونق کسب و کار جهانی صنعت پالستیک« 

برپا شده است.
نمایندگانی از ۱۵ کشور شامل آلمان، ایتالیا، سوئیس، اتریش، قبرس، بلژیک، 
صربستان، تایلند، یونان، هند، هلند، ترکیه، چین، تایوان و کره جنوبی در این دوره 

از نمایشگاه مشارکت دارند.
بیش از ۲۳۰ تجار و ۱۵ هیات اقتصادی از ۱۳ کشور خارجی از جمله عراق، 
جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه، تونس، 

کنیا، هند و سریالنکا دعوت شده اند تا در این دوره از نمایشگاه حاضر شوند.
همچنین ۲۲ کشور شامل سوریه، امارات متحده عربی، چین، قزاقستان، اوکراین، 
ازبکستان، ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان، روسیه، غنا، کنیا، تانزانیا، ایتالیا، فرانسه، 
آلمان، رومانی، اسپانیا، کانادا و کلمبیا در این دوره از نمایشگاه دارای بازدیدکننده 

انفرادی هستند.
نمایشگاه بین المللی ایران پالست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار 
صنایع پالستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت 

کشور در بازارهای جهانی است.
این نمایشگاه، بزرگ ترین رویداد صنعت پالستیک در منطقه خاورمیانه به 
شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پالستیک جهان طبقه بندی 

می شود.
در حاشیه این دوره از نمایشگاه ایران پالست مذاکرات و نشست های رودررویی 

میان فعاالن صنایع پتروشیمی ایران و دیگر کشورها برگزار خواهد شد.
همچنین چهار همایش با حضور اتحادیه ها و شرکت های داخلی و خارجی فعال 

در صنعت پالستیک در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود.
دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست از دوم تا پنجم مهرماه در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

از هفته آینده؛

تولید و توزیع مجدد بنزین سوپر آغاز می شود
بنزین سوپر که از لحاظ کیفیت تفاوت چندانی با بنزین یورو ۴ ندارد، از 

هفته آینده دوباره در کشور تولید و توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، زیبا اسماعیلی، سخنگوی این شرکت درباره تولید و توزیع دوباره بنزین سوپر 
در کشور گفت: تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه های امام خمینی شازند و اصفهان از 

هفته آینده از سر گرفته می شود.
وی با بیان این که با تولید بنزین سوپر، توزیع این فرآورده نیز چند روز پس از آن 
آغاز خواهد شد، اظهار کرد: هم اکنون مصرف بنزین سوپر تنها ۳ درصد از کل مصرف 

بنزین کشور را به خود اختصاص می دهد.
به گفته سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، بنزین 
یورو ۴ که اکنون بخش عمده مصرف سوخت کشور را شامل می شود از نظر کیفیت 

تفاوت چندانی با بنزین سوپر ندارد.

 بررسی نشست اوپک در الجزایراخبار

شکست آمریکا در بسترسازی حذف نفت ایران از بازار جهانی
تهدیدها و جوسازی های ترامپ در اعمال فشار به اعضای 
اوپک در نشست الجزایر که با هدف افزایش فوری تولید نفت 
و بسترسازی برای حذف نفت ایران از بازارهای جهانی انجام 

می شد به شکست انجامید.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دهمین جلسه کمیته مشترک وزارتی 
 )JMMC( نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک
دیروز )یکشنبه( با حضور نمایندگانی از ۲۴ کشور از جمله ایران در 

الجزیره پایتخت الجزایر برگزار شد.
برخالف گمانه زنی هایی که در ابتدا مبنی بر کوتاه آمدن برخی 
اعضای اوپک در مقابل فشارهای آمریکا و موافقت آنها با افزایش فوری 
تولید نفت مطرح بود، اما در نهایت با مقاومت کشورهایی مانند ایران، 

این طرح آمریکا شکست خورد.
لجزایر، کنگو، کویت، ونزوئال، امارات، قطر،آذربایجان، روسیه و  ا
عربستان در سطح وزیر انرژی در این نشست شرکت کردند، سایر 

کشورها نیز نمایندگان خود را عازم این نشست کرده بودند.
فشار توئیتری ترامپ پیش از نشست

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری این نشست 
با انتشار توئییتی اقدام به تهدید و انتقاد از برخی کشورهای عرب 
تولیدکننده نفت کرد: »ما از کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه 
حمایت می کنیم، این کشورها بدون ما امن نخواهند بود، با این حال 
باعث می شوند قیمت نفت باالتر برود؟ ما این را به خاطر خواهیم 

سپرد، اوپک باید اکنون قیمت نفت را کاهش دهد.«
در واکنش به این اظهارات، بیژن زنگنه وزیر نفت، توئیت ترامپ را 
بزرگ ترین توهین به دولت ها و ملت های دوست آمریکا در منطقه 
دانست و تاکید کرد، »امیدوارم این تهدیدها، برخی همکاران اوپکی   
مرا وحشت زده و به اجرای دستورهای رئیس جمهوری ترامپ ترغیب 

نکند.«
وی به نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
غیراوپک  و  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  رضه  ع
)JMMC( اشاره و گفته بود: امیدوارم نتایج این نشست تحت تاثیر 
توییت تهدیدآمیز رئیس جمهوری ترامپ قرار نگیرد؛ اوپک سازمانی 

مستقل از آمریکاست و امیدوارم همواره مستقل بماند.
 دیپلماسی موفق نفتی ایران در نشست الجزایر

از جمله اهداف آمریکا از فشار به تولیدکنندگان نفت در حاشیه 
برگزاری این نشست، باال بردن میزان تولید نفت و آماده کردن بازارها 

برای تحریم نفتی ایران بود.
همچنین برخی کشورها مانند عربستان و متحدانش در کنار روسیه 
امید داشتند که بتوانند در صورت کاهش صادرات نفت ایران، آنها 

سهم ایران در بازارهای صادراتی را به خود اختصاص دهند.
صادرات نفت ایران بیش از ۲ میلون بشکه در روز است که حذف 
آن از بازار به راحتی امکان پذیر نیست، اما ترامپ تالش دارد با اعمال 
فشار به عربستان و متحدانش ظرفیت تولید آنها را باال ببرد تا بتوانند 
خالء ناشی از احتمال خروج نفت صادراتی ایران از بازارهای جهانی 

را پر کنند.
اما ایران بار دیگر با دیپلماسی موفق نفتی تالش کرد این دسیسه 
آمریکا و متحدانش را به شکست بکشاند. بر این اساس، زنگنه وزیر 
نفت ایران پیش از برگزاری این نشست تاکید کرد: هر تصمیمی در 

اوپک که به زیان منافعش باشد را وتو می کند.
زنگنه وزیر نفت پیشتر نیز گفته بود: برخی کشورهای عضو در اوپک 
در پی خشنود کردن آمریکا هستند؛ ایران بر این باور است که کمیته 
مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک 
)JMMC( هیچگونه حق تصمیم گیری و اختیار قانونی ندارد و از 
نظر حقوقی دارای صالحیت نیست که درباره هیچ مساله ای تصمیم 

گیری کند؛ نظارت  آن هم تعیین کننده نیست، این نهاد تنها نظارت و 
بررسی می کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می دهد.

 تاکید ایران بر پایبندی 100 درصدی اعضای اوپک
موضع ایران در نشست الجزایر، حمایت بر پایبندی ۱۰۰ درصدی 

اعضای اوپک بود که بارها بر آن تاکید کرد.
بر این اساس، حسین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در هیات 
عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( گفت: جمهوری 
اسالمی ایران برای رسیدن به پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق اوپک 

ممانعتی ندارد ولی بیش از آن را نمی پذیرد.
وی افزود: از همکاری همه کشورها استقبال می کنیم و حضور ما در 

این جلسه برای همکاری درباره وضعیت بازار است.
نماینده کشورمان در هیات عامل اوپک در ادامه تاکید کرد که ایران 

تولید نفت خود را همچنان ادامه می دهد.
وی در مورد موضع گیری های دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در خصوص بازار نفت و اوپک نیز گفت: او با گستاخی در امور 
اوپک دخالت می کند و قصد باجگیری از برخی اعضا را دارد. ترامپ 
مدعی است این کشورها مورد تهدید هستند در حالی که کسی در 

منطقه مورد تهدید نیست.
عقب نشینی عربستان و روسیه از افزایش فوری تولید

عربستان و روسیه که پیش از برگزاری نشست الجزایر در پی زمینه 
سازی برای افزایش فوری نفت بودند، در نهایت، پس از مواجه شدن 
با واقعیت های بازار نفت و مواضع ایران، هرگونه افزایش فوری تولید 

نفت را منتفی دانستند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، »خالد الفالح« وزیر انرژی عربستان 
پیش از برگزاری نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش 
تولید نفت، گفت: »من بر قیمت ها تأثیر نمی گذارم؛ عربستان ظرفیت 
مازاد برای افزایش تولید نفت را دارد اما اکنون این اقدام ضروری 

نیست.«
وی افزود: اطالعاتی که دارم نشان می دهد شرایط عرضه نفت در 

بازارها کافی است؛ هیچ پاالیشگری را در جهان نمی شناسم که دنبال 
نفت بگردد و نتواند آن را بیابد. »الکساندر نواک« وزیر انرژی روسیه 
نیز اعالم کرد: هیچگونه افزایش فوری تولید ضروری نیست؛ با این 
همه، وی تأکید کرد که جنگ تجاری میان چین و آمریکا و همچنین 
تحریم های آمریکا ضد ایران، چالش هایی جدید برای بازار نفت ایجاد 
می کند. الفالح اعالم کرد، دستیابی به پایبندی ۱۰۰ درصدی به توافق 
جهانی کاهش تولید نفت، هدف اصلی است و باید در دو تا سه ماه 

آینده به آن دست یافت.
وی افزود: اجماع داریم که باید کمبود تولید را جبران کنیم و به 
پایبندی ۱۰۰ درصدی دست یابیم؛ این یعنی اینکه در صورت وجود 

تقاضا، باید سطح تولید کنونی خود را بسیار بیشتر تولید کنیم.
 بیانیه پایانی نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 

اوپک و غیراوپک
در پایان نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
عرضه نفت اوپک و غیراوپک )JMMC( بدون دستیابی به هدف 
افزایش فوری تولید نفت که آمریکا آن را دنبال می کرد، بیانیه ای 

صادر شد.
در این بیانیه آمده است: کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیر اوپک گزارش ماهانه کمیته مشترک فنی نظارت بر توافق 
اوپک و غیراوپک )JTC( و تحوالت کوتاه مدت بازارهای جهانی نفت 

خام شامل دورنمای سال ۲۰۱۹ را بررسی کردند.
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک اشاره کرد 
که بر خالف افزایش تردیدها در بنیان های بازار نفت شامل اقتصاد، 
عرضه و تقاضا، کشورهای حاضر در توافق همکاری کشورهای عضو 
و غیرعضو اوپک به تالش خود برای بازار متوازن و پایدار نفت به نفع 
مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، صنایع و اقتصاد کالن جهان ادامه 

می دهند.
این کمیته همچنین رضایت خاطر خود را از چشم انداز کنونی 
بازارهای جهانی نفت خام و وجود تعادل سالم بین عرضه و تقاضا 

اعالم کرد. افزون بر این، کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
اوپک و غیراوپک اشاره کرد که پایبندی کشورهای حاضر در توافق 
همکاری اوپک و غیراوپک به سهمیه های تولید و سقف تولید در ماه 
اوت ۲۰۱۸ )مرداد-شهریور( در مجموع ۱۲۹ درصد و در ماه ژوئیه 

)تیر-مرداد( ۱۰۹ درصد بوده است.
ارقام نشان دهنده پیشرفت منطقی به سوی اجرای مصوبه  ین  ا
نشست ۱۷۴ وزیران نفت و انرژی اوپک و چهارمین نشست مشترک 
وزیران نفت و انرژی اوپک و غیر اوپک در ژوئن ۲۱۰۸ )تیر( در وین 

مبنی بر پایبندی ۱۰۰ درصدی به سقف تولید بوده است.
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک همچنین 
رضایت کلی خود را از عملکرد کشورهای حاضر در توافق از زمان 
رگزاری نشست این کمیته در وین، اظهار و اشاره کرد که برای  ب
پایبندی ۱۰۰ درصدی به سهمیه های تولید تالش ها ادامه داشته و 

این روند سبب کاهش سطح ذخیره سازی های نفت خام شده است.
این کمیته اعالم کرد که کشورهای دارای مازاد ظرفیت تولید به 
منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان در ماه های باقیمانده از سال 

۲۰۱۸ با آنها همکاری کنند.
کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک، »کمیته فنی 
نظارت« بر این توافق را مامور رصد و بررسی اوضاع بازارهای جهانی 
نفت خام و سطح پایبندی کشورهای حاضر در توافق همکاری اوپک 
و غیراوپک همسو با تالش ها برای رعایت پایبندی ۱۰۰ درصدی به 

سقف تولید، کرد.
افزون بر این، کمیته مشترک فنی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک 
مسئول مطالعه چشم انداز ۲۰۱۹ و گزینه های کنونی سطح تولید 
در سال ۲۰۱۹ برای جلوگیری از برهم خوردن توازن در بازارهای 

جهانی نفت خام شد.
نشست آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه 
نفت اوپک و غیراوپک ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ )۲۰ آبان ماه ۹۷( در ابوظبی 

)امارات متحده عربی( برگزار می شود.

ترامپ مسئول افزایش قیمت نفت است نه اوپک
وزیر نفت عمان اعالم کرد: ترامپ بیش از اوپک، در افزایش قیمت نفت نقش دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در واکنش به تکرار اتهام های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر مقصر بودن سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( در افزایش قیمت نفت، محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت و گاز عمان، اعالم کرد: ترامپ مسئول اصلی افزایش قیمت نفت است.وی گفت: سخنان اخیر )ترامپ( بیشتر از تصمیم های اوپک در دو نشست اخیر، بر افزایش 
قیمت نفت تأثیر دارند؛ من این مسئله را »افزایش قیمت ناشی از واشنگتن« می نامم. قیمت نفت در سال جاری میالدی 1۸ درصد افزایش قیمت داشته است. سه شنبه / 3 مهر 1397 / شماره 23۸

وزیر نفت گفت: به دلیل حساسیت باالی عرضه نفت در بورس، قرار شد به 
طور آزمایشی و محدود، این عرضه با 20 درصد تسویه ریالی و ۸0 درصد 

ارزی انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه ایران پالست 
در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره عرضه نفت در بورس گفت: این تصمیم توافق 
سران سه قوه بوده است و با توجه به حساسیتی که در این زمینه وجود داشت، قرار 
است با ۲۰ درصد تسویه ریالی و ۸۰ درصد تسویه ارزی، به صورت آزمایشی و محدود 

نفت در بورس عرضه شود و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته و ارزیابی شود.
وی در پاسخ به اینکه عرضه به چه نحوی خواهد بود؟ توضیح داد: می توانیم حدود 
۴۰ هزار بشکه در روز عرضه داشته باشیم؛ اما به طور کلی عرضه به صورت خرد و 

آزمایشی است.
این مقام مسئول با اشاره به نشست روز گذشته اعضای اوپک و غیراوپک در الجزایر 
گفت: نتیجه روز گذشته این نشست در نهایت منجر به پایبندی همه اعضای اوپک و 
غیراوپک به سهمیه های تولید شد و سازگار با آن چیزی شد که ایران می خواست.

وی درباره اینکه آیا خالء نفت ایران در بازار برای بلند مدت امکان پذیر است یا خیر، 
توضیح داد: این خال برای طوالنی مدت امکان پذیر نیست اما برای کوتاه مدت و میان 
مدت ممکن است انجام شود این در حالی است که آمریکایی ها مساله ای در ذهن 

دارند و می خواهند حتی یک ماه هم که شده این اتفاق بیفتد.

وزیر نفت با تاکیدبر اینکه بارها مطرح کرده ایم اوپک یک سازمان مستقل است و 
زیرشاخه ای از وزارت انرژی آمریکا محسوب نمی شود، اظهار داشت: صحبت های 
ترامپ خطاب به کشورهای دوست آمریکا در حاشیه خلیج فارس مبنی بر اینکه آنها  
تامین امنیت خود را از آمریکا دارند یک توهین بزرگ به ملت و دولت این کشورها 

محسوب می شود و امیدواریم آنها با اقدامات مقتضی پاسخ این توهین را بدهند.
بر اساس گفته های زنگنه آنچه دیروز در نشست الجزایر حاصل شد پاسخ مثبتی 
به خواسته ترامپ نبود و اوپک و غیراوپک به شکل مشترک اعالم کردند، در حال 
حاضر نیازی به افزایش تولید نفت نیست. به طور کلی اگر این پاسخ را شکست 
سخت ندانیم، می توان گفت آن چیزی که ترامپ و آمریکا می خواست از این 

نشست حاصل نشد.
 این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره کاهش خرید کشورها  از نفت ایران تصریح 
کرد: برخی کشورها میزان خرید خود را کاهش دادند؛ اما کره جنوبی سه ماه است 

که خرید نفت خود از ایران را متوقف کرده است.
وزیر نفت درباره قیمت خوراک پتروشیمی ها نیز توضیح داد: قیمت خوراک 
واحدهای پتروشیمی با توجه به تغییرات نرخ ارز تغییر می کند؛ این در حالی است 
که به نظر می رسد طی یک تا دو ماه آینده بورس عرصه فعالیت دالالن بوده و مواد 
اولیه به تولیدکنندگان اصلی نمی رسید؛ چرا که سال گذشته ۲۵۰ هزار تن پت در 
بورس عرضه شد؛ اما بازار همچنان در تعادل بود این در حالی است که امسال نیز 

همین میزان را در بورس عرضه کردیم؛ اما شاهد یک میلیون تن تقاضا برای این 
محصول بودیم؛ پس مشخص است این درخواست و تقاضا رانتی است.

به گفته زنگنه، سامانه های موجود نمی توانند خیلی دقیق این دالالن را شناسایی 
و این نوع تقاضا را شناسایی کنند اما با توجه به اینکه سقف رقابت را برداشته ایم، 

انتظار می رود قیمت نهایی برای مصرف کننده کاهش یابد.

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( گفت: 
اوپک نه یک انحصار است و نه یک کارتل؛ بلکه نهاد جهانی 
مسوولی به شمار می رود که به طور مداوم برای حفظ ثبات 
بازارهای نفت و منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می 

کوشد.
به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت نفت از سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، »محمد سانوسی بارکیندو« در دهمین 
نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک 
و غیراوپک )ِجی.ام.ام.سی( در الجزایر گفت: همکاری اوپک و غیر 
اوپک برای تقویت گفت وگو و ایجاد همکاری در سراسر این صنعت 
ادامه می یابد. این کار برای اطمینان از ثبات پایدار بازار جهانی 
نفت و فراهم سازی رشد اقتصادی پایدار و ماندگار در کشورهای 

تولیدکننده و مصرف کننده تشدید می شود.
بارکیندو گفت: به عنوان بخشی از تالش ما به عنوان یک نهاد 

تخصصی، ما همچنان به گسترش تبادل اطالعات و گفت وگوی 
آزاد درباره تحوالت و تجزیه و تحلیل بازار نفت ادامه می دهیم.

وی گفت: اوپک از همان ابتدا تالش کرد نیازهای مشتریان را 
به شکلی قابل اعتماد و ایمن برآورده کند. ما همچنان با همه 
ذینفعان اصلی از جمله مصرف کنندگان، به بحث و گفت وگوی 
آزاد برای در نظر گرفتن مسائل و نگرانی های مشترک درباره ثبات 
در بازار خواهیم پرداخت و این بازخورد، به طور طبیعی شامل همه 
تصمیم گیری های اوپک و به تازگی کشورهای غیر عضو نیز می 

شود.
اطالعات  شفافیت  اوپک،  برای  کرد:  تصریح  اوپک  بیرکل  د
همیشه جزو مسائل مهم بوده و هست و به همه فعالیت های 

سازمان تعمیم داده می شود.
بارکیندو ادامه داد: نرم افزار موبایلی چشم انداز نفت جهانی، 
پایگاه  در  نفت  بازار  ماهانه  گزارش  و  سالیانه  آماری  ولتن  ب

اطالع رسانی دبیرخانه اوپک قابل دسترس است و دسترسی به 
مقادیر زیادی از اطالعات بازار نفت از سال ۱۹۶۰ تا امروز را به طور 

برخط )آنالین( و رایگان برای همگان فراهم می کند.
در حاشیه نشست امروز، نسخه ۲۰۱۸ »چشم انداز جهانی 

نفت« به طور رسمی رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز انگلیس پس از پایان نشست 
گزارش کرد: عربستان و روسیه هرگونه افزایش فوری تولید نفت 
را منتفی دانستند و در عمل، درخواست رییس جمهوری آمریکا 

برای افزایش تولید نفت را رد کردند.
رییس جمهوری آمریکا چندی پیش با متهم کردن اوپک به 

انحصارگرایی، کاهش قیمت نفت را خواستار شده بود.
دهمین جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
عرضه نفت اوپک و غیراوپک امروز به ریاست عربستان و با حضور 

نمایندگانی از ۲۴ کشور در الجزیره پایتخت الجزایر برگزار شد.

 دبیرکل اوپک: 

 این سازمان نه انحصاری است و نه یک کارتل


