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چند نفر موفق به ثبت نام و دریافت کارت سوخت المثنی 
شدند؟

کارت  ثبت نام  فرآیند  که  از هفته گذشته  که  آمار حاکی است  آخرین 
سوخت المثنی آغاز شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت 
سوخت به سامانه الکترونیکی و اپلیکیشن خدمات دولت همراه مراجعه 
کردند که از این تعداد ۱۵۵ هزار نفر ثبت نام موفق داشتند. از سوی دیگر 
درخواست ۱۵ هزار نفر که از طریق کد دستوری #۴* اقدام کرده اند، موفق 
بوده و تعداد ثبت نام موفق افرادی که به صورت حضوری اقدام کرده اند نیز 
۱۵۰ هزار نفر اعالم شده است. بنابراین درمجموع درخواست ۳۲۰ هزار نفر 

موفق بوده است.
به گزارش ایسنا، شنبه هفته گذشته بود که فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی 
آغاز شد و از روز دوشنبه، پنجم آذرماه سامانه الکترونیکی  و اپلیکیشن خدمات دولت 
همراه برای ثبت نام در اختیار مردم قرار گرفت. هم چنین از ششم آذرماه متقاضیان 
می توانستند از طریق کد دستوری #۴* برای ثبت نام کارت سوخت المثنی اقدام 

کنند.
در این راستا، زیبا اسماعیلی - سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی - با بیان این که تا کنون سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت غیرحضوری 
اپلیکیشن خدمات دولت همراه برای دریافت  الکترونیکی  و  از طریق سامانه  و 
کارت سوخت مراجعه کرده اند، به ایسنا گفت: از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر بر اساس 
زمان بندی  که بر اساس رقم تلفن همراه تعیین شده بود، به درستی مراجعه کرده و 

به طور کلی ۱۵۵ هزار نفر از این طریق ثبت نام موفق و نهایی داشتند.
وی با اشاره به ثبت نام از طریق کد دستوری #۴* اظهار کرد: به طور کلی ۱۵ هزار 
نفر هم از طریق این کد ثبت نام موفق داشته اند. به عبارت دیگر آمار افرادی که موفق 
شدند درخواست خود را برای دریافت کارت سوخت المثنی با موفقیت ثبت کنند؛ 
تاکنون ۱۷۰ هزار نفر بوده است. تعداد ثبت نام موفق افرادی که به صورت حضوری 
اقدام کرده اند نیز ۱۵۰ هزار نفر اعالم شده است. بنابراین درمجموع درخواست  ۳۲۰ 

هزار نفر موفق بوده است.
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، درباره افرادی که طی 
دو تا سه سال گذشته خودروی نوشماره خریداری کرده اند و نمی دانند کارت سوخت 
آن ها در شرکت پست است یا نه نیز توضیح داد: این افراد باید در روزی که نوبتشان 
است، برای ثبت نام اقدام کنند. چنانچه کارت سوخت آن ها در پست موجود بود، به 

آن ها اعالم خواهد شد.
بر اساس این گزارش، به طور کلی چهار روش برای برای ثبت نام کارت سوخت 
المثنی معرفی شده است؛ روش نخست ثبت نام مالکان خودرو یا موتور سیکلت بدون 
کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ بود که از شنبه ۳ آذرماه با ارائه 

مدارک الزم طبق ضوابط جاری آغاز شد.
www.mob.gov. ( روش دوم مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی
ir ( و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی و ثبت اطالعات است که  این 
سامانه از ۵ آذرماه در دسترس عموم قرار گرفته و ثبت اطالعات در این سامانه 

رایگان است.
روش سوم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه و ورود 
به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی بود که از امروز آغاز شد. نسخه های 

Android و IOS  این اپلیکیشن از چهار منبع قابل دریافت است:
)mob.gov.ir( سامانه خدمات همراه دولت •

)iranapps.ir(ایران اپس •
)cafebazaar.ir( کافه بازار •

)appstore.ir( اپ استور •
روش چهارم نیز کد دستوری #۴* است. متقاضیان توجه داشته باشند بر اساس 
رقم سمت راست شماره تلفن همراه خود که جدول زمان بندی آن پیش از این اعالم 

شده است، باید برای ثبت نام کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

حل مساله خشکسالی چطور ممکن می شود؟

یک کارشناس حوزه آب گفت: با توجه به بهبود وضعیت بارندگی ها در 
سال آبی جدید، می توانیم نسبت به حل مساله ی خشکسالی در ایران امید 
داشته باشیم، اما باید به این مساله نیز توجه کرد که راهکارهای مدیریتی 

نباید مورد غفلت واقع شوند.
ایمان لیاقتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که با بهبود وضعیت بارش ها، وضعیت 
سدها و منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است، اظهار کرد: به شرط کاهش هدررفت 

آب و ایجاد استراتژی در مدیریت منابع آب می توان خشکسالی را دور زد.
وی با اشاره به برخی اقدامات که موجب تشدید آب در کشور می شود، ابراز کرد: 
عدم صرفه جویی در جمع آوری آب، افزایش هدررفت آب و برخی موارد از این قبیل 
به این مساله دامن زده است اما تدابیر مدیریتی در سال های اخیر جان گرفته، به 

گونه ای که در حال حاضر اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.
لیاقتی با بیان این که پیش بینی می شود که امسال تنش های آبی کمتری را نسبت 
به سال آبی گذشته احساس کنیم، خاطر نشان کرد: در مناطق برفی، پوشش برفی 
هم باید افزایش یابد چراکه این مساله یک نکته بسیار مهم برای حل این مساله است.
به گفته وی ایجاد بازار آب در کشور نیز نباید مورد غفلت قرار بگیرد، چراکه این 
مساله از اتالف منابع جلوگیری می کند و موجب بهبود وضعیت منابع آبی کشور 

می شود.
این در شرایطی است که چندی پیش هدایت فهمی - معاون دفتر برنامه ریزی 
کالن آب و آبفای وزارت نیرو - گفت: علی رغم این که پاییز امسال شاهد افزایش 
بارندگی ها در ایران هستیم، اما به دلیل این که خشکسالی ایران از ۱۵ سال پیش 

نهادینه شده، نمی توان به بهبود وضعیت خشکسالی امید داشت.

نوسان سهم صندوق توسعه در ۸ بودجهاخبار

چقدر دالر نفتی ذخیره می شود؟
از درآمد  طی سال های اخیر سهم صندوق توسعه ملی 
نفتی متناسب با شرایط و قوانین دستخوش تغییرات بوده 
و در بودجه ساالنه تعیین شده است و اکنون در آستانه 
بسته شدن الیحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخت سهم ۳۴ درصدی 

صندوق مورد توجه است.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۰ بود که اولین تبصره مربوط به 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد تا طبق 
قوانین ساالنه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات 
گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی 
برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در 

بخش های غیردولتی باشد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرارشد تا در مرحله اول ۲۰ 
درصد از درآمد نفتی وارد صندوق شده و ساالنه سه درصد به آن 
اضافه شود؛ از این رو از سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه ۲۰ درصد 
تکلیف شد و از این رو بانک مرکزی مکلف بود تا هر ماه ابتدا سهم 
۲۰ درصدی صندوق را از فروش نفت واریز کرده و بعد ازآن سهم 
سایر بخش ها از جمله ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت، سهم مناطق 
نفت خیز که به حدود سه درصد می رسد و مابقی که به دولت 

اختصاص دارد را پرداخت کند.
 بعد از سال ۱۳۹۰ که ۲۰ درصد به صندوق واریز شد، در 
سال ۱۳۹۱ نیز این روند ادامه داشت و سه درصد دیگر اضافه و 
۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به 
برداشت ۲.۷ میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی زد که به عنوان 
عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت 
اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، 
از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت 
سهم ساالنه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه 

بپردازد.
در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ 
درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف 
شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریزشد. در سال ۱۳۹۳ 
هم این گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق  که به ۲۹ درصد 
رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در 
مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه 

ملی واریز می کرد.

در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت 
نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال 
آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت پیشنهاد عدم پرداخت سهم 
مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در الیحه بودجه ۱۳۹۴ مطرح 
شد و سرانجام با موافقت مجلس قرار شد سهم صندوق به ۲۰ 
درصد کف برگردد و دو درصد باقی مانده بدهی عیدانه هم دیگر 
پرداخت نشد، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ 

درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.
سال ۱۳۹۶ اولی سالی بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه 
باید روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر می کرد؛ به 
طوری که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال دو درصد به 

آن اضافه می شد، بر این اساس در سال ۱۳۹۶ دولت مکلف به 
پرداخت ۳۰ درصد درآمد نفتی  به صندوق توسعه ملی شد و برای 

امسال در قانون بودجه به  ۳۲ درصد رسید.
اما اگر قرار باشد روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی طبق 
قانون پیش برود دولت باید برای سال آینده ۳۴ درصد از درآمد 
ناشی از نفت و فرآورده های آن را به حساب صندوق واریز کند و 
در بودجه آن را بگنجاند، ولی به هر حال با توجه به شرایط موجود 
که از سویی با تحریم های نفتی مواجه و از سویی دیگر قیمت نفت 
در نوسان قرار دارد ارائه پیشنهاد کاهش یا ثابت نگه داشتن سهم 
صندوق امری غیر بعید به نظر نمی رسد و ممکن است مانند سال 

۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ تکرار شود.

با این حال سوی دیگر ماجرا این است که اگر هم سهم صندوق 
انجام  از منابع آن در طرح ها  کامل واریز شود، استفاده دولت 
می شود. این در حالی است که برای سال جاری که ۳۲ درصد 
در بودجه مصوبه شد، در قانون بودجه و در طول سال طرح های 
مختلفی در دستور کار قرار گرفت که در آن منابع صندوق مورد 

استفاده قرار گرفت.
آنطور که شهیدزاده-رئیس صندوق توسعه ملی- اعالم کرده 
است دولت برای سال جاری طبق قانون ۳۲ درصد مصوب را در 
هر ماه پرداحت کرده است؛ هر چند که از نیمه دوم سال به دلیل 
کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن کاهش درآمد نفتی این سهم 

۳۲ درصدی هم با نوسان مواجه بوده است.

پاکستان خواهان تکمیل خط لوله صلح است
وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان گفت: دولت جدید این کشور خواهان تکمیل خط لوله صادرات گاز از ایران موسوم به خط لوله آی پی است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غالم سرور خان، شامگاه روز جمعه )نهم آذرماه( به بیان 
دستاوردهای دولت پاکستان در زمینه انرژی، نفت و گاز اشاره کرد و با تشریح آخرین روند تکمیل خط لوله صادرات گاز از ایران، گفت: پاکستان این پروژه را اجرا خواهد کرد. وی افزود: از همتای ایرانی خود برای سفر به تهران دعوتنامه ای دریافت 

کرده ام، اما تاکنون جزئیات دیدار و سفر با وزیر نفت ایران برنامه ریزی نشده است. وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: دولت پاکستان تصمیم خود را بر اساس منافع ملی اتخاذ می کند. یکشنبه / ۱۱ آذر ۱۳۹7 / شماره ۲۹۱

افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی عالوه بر اینکه باعث تحمیل 
هزینه هایی به مردم شد، به نظر می رسد همین امر افزایش فشارها بر دولت 
برای بستن بودجه  سال آینده )۱۳۹۸( را به دنبال داشته باشد، به طوری که 
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت بودجه سال آینده را تأمین منابع 

آن توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به پایان سال مساله ای که بیش از پیش در 
مباحث اقتصادی مهمتر می شود مساله بودجه سال آینده است. اساسا تمرکز دولت 
برای تامین بودجه خود بر فروش نفت و اخذ مالیات است، هر چند گاهی اوقات برای 
جبران کسری ها دست به فروش برخی شرکت های دولتی هم می زند. اما اتفاقاتی 

که سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران افتاد بودجه بندی را قدری پیچیده تر کرده است.
بارزترین مشخصه اقتصادی سال ۱۳۹۷ جهش نرخ ارز و به دنبال آن باال رفتن 
نرخ تورم است. از ابتدای این سال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان جهش خود را آغاز 
کرد و در اواسط تابستان تا حدود ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. به تبع این جهش 
نرخ ارز، نرخ تورم هم از حالت تک رقمی خود خارج و در آبان ماه امسال به ۱۸.۴ 

درصد رسید.
تورم گریبان دولت را هم می گیرد

مجموع این وضعیت باعث فشار هر چه بیشتر بر منابع مالی دولت می شود، چرا 
که با افزایش تورم هزینه های دولت هم بیشتر می شود، هر چند دولت به عنوان تنها 
عرضه کننده ارز به بازار با فروش ارز گران قیمت خود در بازار توانست ریال بیشتری 
جمع کند، اما این درآمدها هم نمی تواند باعث جلوگیری از کسری بودجه  برای سال 

۱۳۹۸ و بر اساس تورم ۱۸.۴ درصدی شود.
کارشناسان معتقدند با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سویی و همچنین 

کاهش عرضه نفت ایران در این بازار فشارهای درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از 
گذشته خواهد بود. با این حال افزایش مالیات ها و یا افزایش قیمت حامل های انرژی 
احتماال دم دست ترین گزینه ها برای افزایش درآمد دولت خواهد بود، امری که در حال 
حاضر و با توجه به فشارهایی که بنگاه های اقتصادی از ناحیه تورم متحمل می شوند، 

بسیار حساس خواهد بود.
در همین باره سید حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران نیز درباره جزئیات تامین 
بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: قطعاً کاهش درآمد نفتی ما را تحت فشار می گذارد؛ 
به همین خاطر اولویت ما در بودجه سال آینده تأمین منابع بودجه است، اما این 
مالحظه را هم داریم که این مساله و مخصوصا مالیات گیری ها نباید به بخش رسمی 

اقتصاد و مالیات دهندگان فشار وارد کند.
میرشجاعیان مهار تورم را اولویت دیگر وزارت اقتصاد به شمار آورد و گفت: همه 
ما می دانیم شوکی که از جانب تحریم ها به کشور وارد شده، شوک بزرگی بوده است 

بنابراین تالش داریم تا در وهله اول تورم را کنترل کنیم.
درباره بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی 
از جمله بنزین هم اضافه کرد: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. باید 
زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع بندی برسیم. قرار است میزان مصارف افراد 
کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی نگیریم، قاعدتاً یک سیاست ترکیبی باید 
صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند و جلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز 
گرفته شود. هم اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در 

مجلس در رابطه با بنزین تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا،   منابع پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۳۸۶ 
هزار میلیارد تومان است که رقم مصوب برای نیمه اول سال به ۱۹۶ هزار میلیارد 
تومان است. اما نوسان در برخی از بخش های درآمدی موجب شده که منابع عمومی 

دولت در این مدت تنها تا ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شود.
منابع عمومی دولت از محل درآمدها که مالیات را نیز در بر می گیرد تا حدود ۶۳ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای شش ماهه اول سال بوده است  که نسبت به ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کسب در آمد می شد تا ۴۷ هزار میلیارد 

تومان کسری دارد.

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد ابهامات پیرامون مسائل متعدد از جمله حجم 
صادرات نفت ایران، صنعت نفت را متاثر کرده اما تولیدکنندگان روسی 

آماده هستند تا تولیدشان را طبق شرایط تنظیم کنند.
به گزارش ایسنا، الکساندر نواک در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: ما دقیقا 
نمی دانیم درباره صادرات نفت ایران چه اتفاقی روی داده است. تنها ایران و مشتریانش 
این اطالعات را دارند. آمار هر روز منتشر نمی شود و اندکی تاخیر وجود دارد بنابراین 

ما تنها اطالعات مربوط به نوامبر را در اواسط دسامبر دریافت می کنیم.
وی در ادامه افزود: تصمیمات بر مبنای تحلیلهای انجام گرفته توسط کمیته فنی 
مشترک گرفته خواهد شد و آمار منابع مستقل پس از دیدارهای هفته آینده منتشر 
می شود. در پاسخ به این که اگر کاهش تولید ۱.۴ میلیون بشکه در روز تایید شود، 
چگونه میان تولیدکنندگان مشارکت کننده در توافق اوپک پالس تقسیم خواهد 
شد، گفت: هنوز اظهارنظر در این باره زود است. وی اظهار کرد: اگر تصمیم درباره 
این میزان کاهش تولید گرفته شود، نحوه تقسیم بندی سهمیه ها در دیدار وزیران 
مشخص خواهد شد و شرکتهای روسی برای همکاری با تصمیمات اوپک پالس 
متعهد مانده اند. نواک گفت: همه قبول دارند که هنوز زود است درباره پارامترهای 

توافق در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفته شود. از سوی دیگر، اگر الزم باشد شرکتهای 
روسی حجم تولید نفت خود را تنظیم خواهند کرد. وزیر انرژی روسیه گفت: تولید 
نفت روسیه در نوامبر کاهش یافته و در ۲۷ روز نخست این ماه حدود ۴۰ هزار بشکه 
در روز پایین تر از سطح اکتبر بود. وی در ادامه تصریح کرد: نباید نوسانات شدیدی 

باشد. میانگین تولید نفت باید تا پایان سال، در حدود سطح اکتبر بماند.
از نظر قیمت نفت، نواک تاکید کرد که قیمت فعلی برای تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان مناسب است. جهش قیمت به ۸۶ دالر، موقتی بود و به دلیل نگرانی ها 

پیرامون ایران بود اما اگر قیمتها تصحیح پیدا کرده است.
وی در ادامه افزود: هر گونه معافیت مانند معافیتی که برای لیبی، نیجریه و ایران 
تحت پیمان اولیه توافق شد، در معرض بحث قرار خواهد گرفت و وی معتقد است 
که سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۶ به عنوان مبنای توافق جای خود را به سطح تولید 
معاصرتری خواهد داد. نواک خاطرنشان کرد که بعید است دبیرخانه جدیدی برای 
همکاری اوپک و غیراوپک تشکیل شود و این همکاری به شکل فعلی ادامه پیدا 
خواهد کرد. وزیر انرژی روسیه گفت: ما در حال حاضر در این باره صحبت نخواهیم 
کرد و هیچ تصمیمی برای ایجاد یک دبیرخانه جدید گرفته نمی شود. وی افزود: 

دبیرخانه اوپک همچنان روی این توافق کار خواهد کرد و دیدارها در قالب کمیته 
مشترک وزیران اوپک و غیراوپک و دیدارهای وزیران ادامه پیدا می کند.

همکاری روسیه با ایران
نواک گفت: روسیه بدنبال کمک به ایران برای صادرات نفت از طریق زیرساخت این 
کشور نیست. روسیه یک صادرکننده نفت است نه یک واردکننده. وی افزود: برنامه 
نفت در برابر کاال که میان روسیه و ایران توافق شد، یک رابطه تجاری است و اگر دو 

طرف آن را سودمند بدانند همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
بر اساس گزارش پالتس، نواک درباره حجم نفتی که امسال تحت این توافق تامین 
خواهد شد، جزییاتی ارایه نکرد. اما گفت: استفاده از روبل و ریال در تجارت روسیه 
و ایران رو به رشد است که مطابق با حرکت دولت برای فاصله گرفتن از دالر آمریکا 

بدنبال ریسکهای مربوط به تحریم ها است.
روسیه و ایران به مذاکره درباره خط لوله گازی ایران-هند ادامه می دهند. نواک 
گفت: سال گذشته یک تفاهم نامه با ایران و امسال با پاکستان امضا شد. اکنون روی 
یک تفاهم نامه با همکاران هندی مان کار می کنیم و پس از آن مطالعات امکان 

سنجی انجام خواهد گرفت. 

اجالس ۱7۵ اوپک طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته 
جاری درحالی برگزار می شود که زمزمه های کاهش تولید 
از سوی بزرگ ترین عضو این سازمان یعنی عربستان به 
گوش می رسد. این درحالی است که ایران که در شرایط 
تحریم به سر می برد، اعالم کرده میزان کاهش تولید اوپک 

به ایران ارتباطی ندارد.
به گزارش ایسنا، آمریکا با تحریم نفتی ایران بازی جدیدی را در 
بازارهای جهانی به راه انداخت و از سایر اعضای اوپک خواسته که 
برای جبران خالء احتمالی نفت ایران تولید خود را افزایش دهند 

تا تعادل عرضه و تقاضا از بین نرود و قیمت ها افزایش پیدا نکند.
اما آمریکا در اجرای نقشه خود به بن بست رسید، زیرا نتوانست 
تنش های سیاسی بازار که از تحریم ایران ناشی می شد را کنترل 

و خالء نفت ایران را جبران کند و به همین دلیل قیمت ها به طرز 
چشم گیری افزایش یافت و به مرز ۸۵ دالر نیز رسید. این موضوع 
باعث شد آمریکا به هشت مشتری نفت ایران معافیت دهد و این 
تصمیم به این منجر شد که  بازار حس کند با مازاد عرضه رو به 
روست و قیمت ها به طور ناگهانی سقوط کرد. اتفاقی که به مذاق 
تولیدکنندگان بزرگ از جمله عربستان و روسیه خوش نیامد و 
مقامات نفتی این کشورها در آخرین اظهارات خود اعالم کرده اند 
تولید خود را کاهش خواهند داد. البته هرچه عربستان در کاهش 
تولید مصر است، روسیه مخالف این تصمیم بوده و اعالم کرده 
است تولیدکنندگان پیش از تصمیم گیری درباره مداخله، باید 
تحوالت بازار را در نوامبر و اوایل دسامبر ببینند. قیمت های نفت 
از آن زمان به محدوده ۶۵ تا۷۵ دالر که پوتین گفته بود قیمت 

مناسبی برای روسیه است، سقوط کرده اند. البته این نکته قابل ذکر 
است که روسیه جزو اوپک نیست و الزامی برای کاهش تولید ندارد 
اما از آنجایی که بزرگ ترین تولید کننده غیر اوپک است، میزان 

تولید این کشور تاثیر زیادی بر بازار جهانی نفت دارد.
این چالش ها درحالی بین عربستان و روسیه شکل گرفته است 
که ایران پیش از این موپع خود را اعالم کرده و به ایسنا گفته 
بود: ایران در تحریم است و اگر سایر اعضاء از قیمت های کنونی 
ناراضی هستند، باید تصمیم بگیرند و تولید خود را کاهش دهند. 
میزان کاهش تولید به ما ربطی ندارد، زیرا ایران قصد کاهش ندارد؛ 
بنابراین بقیه باید تصمیم بگیرند. ایران در حال حاضر نمی تواند 
برای سایر اعضاء تعیین تکلیف کند و رقمی را برای سایر اعضا 

مشخص کند. 

با این حال قرار است ایران در اجالس اوپک شرکت کند. در این 
راستا، کسری نوری - مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت - درباره 
حضور زنگنه در اجالس آینده اوپک به ایسنا گفت: وزیر نفت در 

این اجالس شرکت خواهد کرد.
این درحالی است که سابقه نشان داده زنگنه گاهی از حضور 
در اجالس اوپک سرباز زده است. دیدار نمایندگان کشورهای 
عضو کمیته وزارتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش یکم مهر در الجزایر برگزار شد اما زنگنه در این دیدار 
شرکت نکرد و دلیل امتناع حضورش به ایسنا اینطور اعالم شد 
که این جلسه فقط رصد بازار جهانی است و جلسه تصمیم گیری 
نیست؛ به همین دلیل از نظر وزیر نفت جلسه مهمی نیست و در 

این جلسه شرکت نخواهد کرد.

زنگنه به اجالس آینده اوپک می رود؟


