
رایزنی عربستان برای کاهش تولید یک میلیون بشکه نفت

یک مقام مسئول کارگری:

قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد برمی گردد

4انرژی

 بررسی ضرورت کاهش تولید نفت
در نشست اوپک و روسیه

اوپک و متحدانش به رهبری روسیه در نشستی که روز یکشنبه در ابوظبی 
برگزار می شود، کاهش تولید را با هدف متوقف کردن ریزش قیمت نفت 

بررسی خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، وزیران عربستان سعودی و روسیه ریاست دیدارهای کمیته 
نظارتی اوپک و غیراوپک را که روز یکشنبه در پایتخت امارات متحده عربی آغاز 
می شود، برعهده دارند. گفت و گوهای این تولیدکنندگان با افزایش تولید نفت شیل و 

معافیت اعطایی به هشت مشتری نفت ایران پیچیده شده است.
یک نماینده اوپک به پالتس گفت: ما نسبت به وضعیت بازار، اقتصاد جهانی و تقاضا 

و عرضه نگران هستیم.
اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک به رهبری روسیه در نشست ژوئن توافق کردند 
تولیدشان را یک میلیون بشکه در روز از سطح تولید ماه مه افزایش دهد تا افت تولید 
برخی از اعضا شامل ایران و ونزوئال را جبران کنند. با این حال شرایط ضعیف بازار 

باعث شده نیاز به محدودیت عرضه مجددا در برنامه این گروه قرار بگیرد.
منابع اوپک تصریح کرده اند که کمیته نظارتی ممکن است توصیه کند افزایش 

تولید نفت معکوس شده و محدودیت عرضه دوباره احیا شود.
نشست رسمی اوپک که در آن ممکن است تصمیم جدیدی درباره سیاست تولید 

گرفته شود، ششم دسامبر در وین برگزار می شود.
یک نماینده دیگر اوپک گفت: بازار در یک مدت زمان کوتاه تغییر بسیاری پیدا 

کرده است.
طبق جدیدترین نظرسنجی پالتس از تحلیلگران، مقامات صنعتی و آمار کشتیرانی، 
تولید اوپک از ماه مه ۸۲۰ هزار بشکه در روز رشد کرده است. در این بین، روسیه اوایل 
ماه جاری اعالم کرد تولیدش به ۱۱.۴۱ میلیون بشکه در روز رسیده که حدود ۴۴۰ 

هزار بشکه در روز نسبت به ماه مه افزایش داشته است.
همزمان اداره اطالعات انرژی آمریکا برآورد کرد تولید نفت آمریکا در اکتبر به رکورد 

۱۱.۴ میلیون بشکه در روز صعود کرده است.
تحلیلگران شرکت PVM Associatesدر یادداشتی اعالم کردند افت قیمت 
کنند  موافقت  و شرکایش  اوپک  مگراینکه  کرد  پیدا خواهد  ادامه  احتماال  نفت 

تولیدشان را کاهش دهند.
وزیران عربستان سعودی، روسیه، کویت، ونزوئال، الجزایر و عمان در کمیته نظارتی 
اوپک و غیراوپک حضور دارند. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی که 

امسال ریاست اوپک را در دست دارد، میزبان این نشست است.

رایزنی عربستان برای کاهش تولید یک میلیون بشکه نفت
رویترز به نقل از دو منبع آگاه خبر داد عربستان سعودی در حال مذاکره 
با اوپک و متحدان این گروه درباره پیشنهاد کاهش روزانه یک میلیون 

بشکه ای تولید نفت است.
به گزارش ایسنا، این منابع اظهار کردند این مذاکرات هنوز نهایی نشده و به کاهش 

صادرات ایران بستگی دارد.
یکی از این منابع گفت: یک بحث کلی در این باره وجود دارد اما سوال این است 

که چه میزان عرضه باید کاهش داده شود.
نفت برنت حدود ۱۹ درصد و و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۰ درصد از اوج 
قیمتش در اکتبر کاهش یافته است. هر دو قیمت پایه هفته گذشته برای پنجمین 

هفته متوالی به کاهش هفتگی تن دادند.
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک که ریاست آن در دست عربستان 
سعودی و روسیه است، روز یکشنبه برای ارزیابی وضعیت بازار، در ابوظبی دیدار 

خواهند کرد. نشست بعدی اوپک ششم دسامبر در وین برگزار می شود.
این گروه در ۲۳ ژوئن موافقت کرده بودند تولیدشان را مجموعا یک میلیون بشکه 
در روز از سطح تولید ماه مه، افزایش دهند و با جبران افت تولید برخی از کشورها، 

نرخ پایبندی به توافق کاهش تولید را به ۱۰۰ درصد بازگردانند.
یک نماینده اوپک هفته گذشته در مصاحبه با پالتس از استراتژی تولید عربستان 
سعودی و روسیه انتقاد کرده و گفته بود این دو کشور که بزرگترین تولیدکنندگان 
ائتالف اوپک و غیراوپک هستند، باید ضرر ۱۵ دالری در هر بشکه را که تحمیل 

کرده اند، جبران کنند.

70 درصد سرمایه گذاری خارجی به انرژیهای نو 
اختصاص دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: 70 درصد حجم 
سرمایه گذاری خارجی در استان امسال تاکنون به حوزه انرژیهای نو و 

تجدیدپذیر اختصاص داشته است.
سیدمهدی رمضانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ظرف هفت 
ماه گذشته امسال ۲۱ طرح سرمایه گذاری به مبلغ ۱۱7 میلیون دالر در خراسان 
رضوی توسط هیات سرمایه گذاری تصویب و برای آن مجوز تضمین دولت صادر 

شده است.
وی ادامه داد: همچنین دو طرح جدید نیز به مبلغ دو میلیون دالر برای بررسی و 

اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی به این هیات ارسال شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: شش مورد از طرحهای 
مصوب در این مدت به بهره برداری کامل رسیده و سایر طرحها پیشرفت ۱۰ تا 

۸۰ درصدی دارند.
وی بدون اشاره به اطالعات و ارقام بیشتر افزود: 7۰ درصد از مبلغ مصوب سرمایه 
گذاری خارجی استان در سال جاری در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر انجام 

شده است.
رمضانی ادامه داد: فراوانی طرحهای سرمایه گذاری خارجی مصوب در خراسان 

رضوی استان به ترتیب در حوزه های خدمات، صنعت و کشاورزی بوده است.
وی بر اهمیت طرحهای سرمایه گذاری به دلیل زودبازدهی و سرعت در تحقق 
تولید و اشتغال تاکید و بیان کرد: اغلب طرحهای مصوب سرمایه گذاری خارجی در 
خراسان رضوی بزرگ مقیاس نیستند و سریعتر به بهره برداری می رسند بنابراین 

استان از لحاظ تعداد طرحهای سرمایه گذاری خارجی رتبه نخست کشور را دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: کتاب فرصتهای سرمایه 
گذاری خراسان رضوی با معرفی ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف 
اقتصادی استان به دو زبان در قالب الکترونیکی و کاغذی توسط مرکز خدمات 

سرمایه گذاری تهیه و آماده ارائه به متقاضیان سرمایه گذاری است.

 با عرضه 700 هزار بشکه نفت خام به نرخ 71 دالر و 59 سنت انجام می شوداخبار

 دومین روز عرضه نفت در بورس
 مرحله دوم فروش نفت در بورس انرژی، ساعت 14 و 30 
دقیقه امروز با عرضه 700 هزار بشکه نفت خام به نرخ 71 

دالر و 59 سنت انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ششم آبان مرحله نخست 
عرضه نفت خام در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه آغاز 
شد که هشت محموله ۳۵ هزار بشکه ای )معادل ۲۸۰ هزار بشکه( 

به فروش رسید.
قرار بود مرحله دوم فروش نفت در بورس فردا )۲۰ آبان( با نرخ 
بشکه ای 76 دالر و ۲۹ سنت انجام شود اما با توجه به کاهش 
بهای نفت در بازارهای جهانی و با هدف افزایش جذابیت محموله 
های نفتی، شرکت ملی نفت نرخ فروش نفت خام در دومین عرضه 

را به بشکه ای 7۱ دالر و ۵۹ سنت کاهش داده است.
و  دارد  ادامه  همچنان  نفت  قیمت  کاهشی  روند  البته 
حتی به زیر بشکه ای 7۰ دالر نیز افت کرده است، بنابراین 
نرخ نفت در معامالت فردا کم می  مشخص نیست دوباره 

شود یا خیر؟
تغییر دیگر در دومین عرضه نفت خام در بورس، مربوط به 
افزایش مهلت زمان تسویه بخش ارزی است؛ به طوری که مهلت 
تسویه بخش ارزی صورت حساب نهایی )نسبت به اطالعیه عرضه 
پیشین( از ۵۰ روز به 6۰ روز پس از تاریخ بارگیری محموله 

افزایش یافت.
در این مرحله نیز همانند نوبت قبل، حجم خرید دستکم ۳۵ 
هزار بشکه تعیین شده است و محموله های نفتی در پایانه خارگ 

در خلیج فارس تحویل داده می شود.
سه  انرژی  بورس  در  خام  نفت  عرضه  نخست  مرحله  در 
کارگزاری، محموله های نفتی را به نرخ بشکه ای 7۴ دالر و ۸۵ 

سنت خریدند.
مدیرعامل بورس انرژی چندی پیش به خبرنگار اقتصادی ایرنا 
گفت: برنامه شرکت ملی نفت ایران این بود که با یک بار عرضه، 
بازخورد را بررسی کند تا بر اساس آن برای تداوم عرضه تصمیم 

گیری شود.
سیدعلی حسینی تاکید کرد نهادهای مسوول نظارت دقیقی 
بر روند معامالت دارند؛ با این همه بر اساس قانون، اطالعات همه 

خریداران در بورس محرمانه است و انتشار آنها جرم تلقی می شود، 
مگر آنکه یک خریدار خود به اقدام دست بزند.

ایرانی و  برای خرید نفت توسط شرکت های  به گفته وی، 
خارجی هیچ محدودیتی وجود ندارد و سامانه معامالت در صورت 

تقاضا، همه آنها را ثبت می کند.
طرح عرضه نفت خام در بورس در سال های گذشته بارها مطرح 
شد اما ناکام ماند تا سرانجام تیرماه امسال با حمایت دولت و تاکید 

معاون اول رییس جمهوری عملیاتی شد.
شیوه فروش نفت در بورس انرژی ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد 

ارزی است.
تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر( به صورت نقدی پیش 
از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه 
ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک های مورد 
قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله انجام می 

شود.
خریدار باید بخش ارزی را در مدت زمان مشخص شده پس 
از بارگیری، به طریق مورد تایید شرکت ملی نفت که در اطالعیه 

عرضه اعالم می شود، واریز و تسویه کند.

نفت خام به خریداران در محموله های دستکم پنج هزار تنی 
)معادل حدود ۳۵ هزار بشکه استاندارد( تحویل می شود. البته 
خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به خرید 

محموله های بزرگ تر اقدام کنند.
خریداران براساس قیمت پایه اعالم شده از سوی شرکت ملی 
نفت ایران که طبق قیمت های معامالتی امور بین الملل این شرکت 
خواهد بود، روی قیمت نفت خام رقابت می کنند که انتظار می رود 
ایجاد چنین فضای رقابتی به کشف قیمت مناسب و شفاف منجر 

شود.

 ظرفیت تولید برق پنل های خورشیدی کشور 650 مگاوات ساعت است
 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به تمرکز فعالیت های وزارت متبوع خود بر  تولید انرژی های پاک و تجدید پذیر گفت: در حال حاضر ظرفیت برق تولیدی از نیروگاه ها و پنل های بادی و خورشیدی کشور650 مگاوات ساعت است. به 

گزارش ایرنا، همایون حائری عصر شنبه در مراسم بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی قم در منطقه کوه سفید این استان اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشور تا پایان دولت دوازدهم باید به چهار 
هزار مگاوات ساعت برسد، که برای تحقق این امر باید ساالنه دو بار افزایش ظرفیت داشته باشیم.  دوشنبه / 21 آبان 1397 / شماره 276

رویترز به نقل از دو منبع آگاه خبر داد عربستان سعودی در حال مذاکره 
با اوپک و متحدان این گروه درباره پیشنهاد کاهش روزانه یک میلیون 

بشکه ای تولید نفت است.
به گزارش ایسنا، این منابع اظهار کردند این مذاکرات هنوز نهایی نشده و به کاهش 

صادرات ایران بستگی دارد.
یکی از این منابع گفت: یک بحث کلی در این باره وجود دارد اما سوال این است 

که چه میزان عرضه باید کاهش داده شود.
نفت برنت حدود ۱۹ درصد و و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۰ درصد از اوج 
قیمتش در اکتبر کاهش یافته است. هر دو قیمت پایه هفته گذشته برای پنجمین 

هفته متوالی به کاهش هفتگی تن دادند.

کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک که ریاست آن در دست عربستان 
سعودی و روسیه است، روز یکشنبه برای ارزیابی وضعیت بازار، در ابوظبی دیدار 

خواهند کرد. نشست بعدی اوپک ششم دسامبر در وین برگزار می شود.
این گروه در ۲۳ ژوئن موافقت کرده بودند تولیدشان را مجموعا یک میلیون بشکه 
در روز از سطح تولید ماه مه، افزایش دهند و با جبران افت تولید برخی از کشورها، 

نرخ پایبندی به توافق کاهش تولید را به ۱۰۰ درصد بازگردانند.
یک نماینده اوپک هفته گذشته در مصاحبه با پالتس از استراتژی تولید عربستان 
سعودی و روسیه انتقاد کرده و گفته بود این دو کشور که بزرگترین تولیدکنندگان 
ائتالف اوپک و غیراوپک هستند، باید ضرر ۱۵ دالری در هر بشکه را که تحمیل 

کرده اند، جبران کنند.

تنها  دولت  بسته حمایت غذایی  کارگری می گوید:  مقام مسئول  یک 
هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می کند و کارگران با دریافتی 
یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره 

بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی 
کند،    کارگران کمک  معیشت  به  که  اقدامی  هر  از  گفت:  ماه،  آبان  در  دولت 
استقبال می کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار 
و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از 

فشار افزایش هزینه ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود.
را  بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف  داد: در  مصوبه  ادامه  وی 
تشکیل می دهند و اقشار آسیب پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال 
نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ ها، معیشت آنها با دشواری 
همراه شد. این گروه ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند 
بسته های  و  غیرنقدی  کمک های  از  ماهیانه  مستمری  پرداخت  بر  عالوه  که 
کارگران  و  بازنشستگان  نظیر  گروه هایی  ولی  شدند  برخوردار  غذایی  حمایت 
بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به 
این طبقات هم سبد کاال برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک های 

جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که 
دولت کارگران را به طور ویژه تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند 

نوسان  و  تورم  نرخ  افزایش  با  آنها  تومانی  هزار  و ۲۰۰  میلیون  و حقوق یک 
رقم  این  با  قبال  کارگران  شاید  نیست.  آنها  معیشتی  نیازهای  پاسخگوی  ارز، 
قلم کاال  تا ۳۰  نهایت ۲۰  امروز در  ولی  بخرند  واحد کاال  می توانستند ۱۰۰ 
می توانند خریداری کنند و با باال رفتن قیمت ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل 

یافته و از عهده جبران هزینه ها برنمی آیند.
به گفته ابوی، اقالم خوراکی بخش اعظمی از هزینه  سبد معیشت کارگران 
را تشکیل می دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران 
می کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قادر به تامین 

هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم 
و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و 

ترمیم دستمزد کارگران است.
وی در پایان پیشنهاد کرد: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران 
عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگران را مورد حمایت 
قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل و ایاب و ذهاب،  مزایای 

ویژه ای برای کارگران در نظر بگیرد.
و  حقوق  برای  پیش بینی هایی  از  اخیرا  جمهور  رئیس  ایسنا،    گزارش  به 
اولین بسته حمایت  دستمزد در بودجه سال آینده خبر داد و اعالم کرد که 
افرادی که  به  این بسته  غذایی  به گفته وی،  توزیع می شود.  ماه  آبان  غذایی 

مشکالت بیشتری دارند و در فشار بیشتری هستند پرداخت خواهد شد و این 
روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه خواهد یافت تا مشکالتی که برای مردم 

پیش آمده تا حدودی جبران شود.

ابهامات  تهران،  علیه  آمریکا  تحریم های  ازسرگیری 
اقتصادی را برای آذربایجان، گرجستان و ارمنستان که 

همسایگان ایران در قفقاز هستند به همراه آورده است.
به گزارش ایسنا، هدف واشنگتن برای کاهش صادرات نفت 
ایران به صفر روی این سه کشور تاثیر مستقیمی نداشته است، 

زیرا هیچ یک از آنها نفت ایران را وارد نمی کنند. با این حال هر سه 
کشور تا حدودی به گاز طبیعی ایران وابسته هستند و اگر وضعیت 

تحریم ها روشن نشود، از این بابت لطمه خواهند دید.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا اخیرا به این سه کشور 
سفر کرد تا حمایت آنها را از اقدامات واشنگتن برای منزوی کردن 

تهران جلب کند با این حال این سفر نتیجه ای نداشت. زمانی که 
واشنگتن دور جدید تحریم ها علیه بخش انرژی ایران را در پنجم 
نوامبر به اجرا گذاشت، هشت خریدار نفت ایران از جمله ترکیه را 
از تحریم های نفتی معاف کرد اما هیچ یک از این دولتهای قفقاز از 

تحریم ها مصون نماندند.
آذربایجان به عنوان صادرکننده بزرگ نفت و گاز طبیعی که 
گاهی گاز ایران را وارد می کند وضعیت پیچیده تری نسبت به دو 

کشور دیگر دارد.
ایران دارد و  با  این کشور مرزهای زمینی و دریایی طوالنی 
همچنین در برخی از میادین نفت و گاز توسعه نیافته خزر که 
توافق توسعه مشترک آنها در مارس امسال امضا شد، با ایران 

مشترکا سهیم است.
توسعه این میادین اکنون بعید است انجام شود اما سایر سرمایه 
گذاریهای مشترک به نقطه ای از پیشرفت رسیده اند که واشنگتن 
قادر به توقف آنها نخواهد بود. میدان گازی شاه دنیز جمهوری 
آذربایجان از سوی کنسرسیومی به رهبری شرکت BP توسعه 

یافته که شرکت ملی نفت ایران در آن ۱۰ درصد سهم دارد.
شاه دنیز در حال حاضر تنها منبع گاز برای کریدور گاز جنوبی 

است که هدف آن کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه است.
واشنگتن در اوت وضعیت شاه دنیز و پروژه کریدور گاز جنوبی را 
روشن کرد و وزارت خزانه داری یک معافیت دائمی از تحریم های 

مربوط به ایران برای توسعه گاز طبیعی و ساخت و فعالیت این 
خط لوله برای حمل گاز از آذربایجان به ترکیه و اروپا صادر کرد.

امتیاز فوق به این معناست که شرکت نفت دولتی آذربایجان، 
BP یا سه سهامدار دیگر با تحریم های مربوط به این پروژه مواجه 

نخواهند شد.
جمهوری آذربایجان همچنین از هر گونه افزایش قیمت نفت 
جهانی که ناشی از توقف صادرات نفت ایران خواهد بود، سود می 
برد. ابهام پیرامون صادرات نفت ایران به افزایش قیمتهای گاز منجر 

خواهد شد که تحت تاثیر قیمت نفت است.
به گفته جان رابرتس، تحلیلگر انرژی حوزه خزر، جمهوری 
آذربایجان از تحریم های آمریکا علیه ایران متنفع خواهد شد 
زیرا از افزایش قیمت نفت در نتیجه تشدید تنش ها در خلیج 
فارس سود خواهد برد. با این حال وضعیت این کشور به دلیل 
موقعیتش به عنوان یک واردکننده گاز طبیعی از ایران پیچیده 

است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، جمهوری آذربایجان حجم اندکی 
از  گاز ایران را وارد می کند و در سالهای اخیر نیز گاز ترکمنستان 
از طریق ایران به آذربایجان ترانزیت شده است  تا تولید این کشور 
را کامل کرده و تعهدات صادراتی خود به گرجستان را برآورده کند. 
انتظار می رود گرجستان امسال حدود ۲.7 میلیارد متر مکعب گاز 

از آذربایجان وارد کند.

کدام کشورها از تحریم های ایران به شدت ضربه خوردند؟


