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اختالف نظر روسیه و عربستان درباره تقسیم کاهش تولید 
نفت

با وجود این که پوتین از ادامه همکاری با اوپک خبر داده است، روسیه و 
عربستان سعودی هنوز درباره جزییات توافق جدید برای کاهش تولید نفت 

به توافق نرسیده اند.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: مقامات انرژی دو کشور اوایل هفته 
جاری در مسکو دیدار کردند اما درباره نحوه تقسیم هر گونه کاهش تولید جدید اختالف 
نظر داشتند. اوپک و متحدانش قرار است هفته جاری برای تعیین سیاست تولید خود 
برای سال ۲۰۱۹ در وین دیدار کنند. قیمت نفت پس از این که والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روسیه با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی توافق کرد دو کشور به 
همکاری برای مدیریت بازار نفت ادامه دهند، روز دوشنبه بیشترین افزایش را از ژوئن 
داشت. پوتین در حاشیه اجالس سران گروه ۲۰ در بوینوس آیرس گفت: آمار نهایی که 
درباره آن تصمیم خواهیم گرفت هر چه باشد، ما توافق کردیم وضعیت بازار را رصد کرده 
و فورا واکنش نشان دهیم. به گفته منابع آگاه، در مذاکرات مسکو مقامات درباره این که 
هر طرف چه میزان کاهش تولید را باید برعهده بگیرد اختالف نظر داشتند. عربستان 
سعودی استدالل داشت پیشنهادهای روسیه که براساس آن، این کشور تولیدش را 
حداکثر ۱۵۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد به معنای آن است که عربستان 
باید عمده کاهش تولید را بر دوش بکشد. اگر مذاکرات میان وزیران انرژی دو کشور از 
بن بست خارج نشود توافق نهایی ممکن است مستقیما توسط رییس جمهور روسیه و 
ولیعهد عربستان سعودی شکسته شود. در هر صورت، توافق نهایی باید توسط پوتین 
تایید شود. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی و رییس دوره ای اوپک 
روز یکشنبه اظهار کرده بود اوپک پالس در دیدار آتی خود درباره کاهش تولید برای 
سال ۲۰۱۹ به توافق خواهد رسید. تیمهای فنی سرگرم کار روی سطح کاهش تولید 
ضروری و مبنای کاهش تولید هستند. کمیته فنی مشترک اوپک پالس که روز دوشنبه 
در وین دیدار کرد، هیچ توصیه ای درباره عرضه به این گروه ارایه نکرد. طبق ارزیابی 
این کمیته، نرخ پایبندی به توافق کاهش تولید ۱۰۸ درصد در اکتبر بود. کمیسیون 
اقتصادی اوپک هفته گذشته اعالم کرده بود اوپک برای اجتناب از مازاد عرضه در بازار، 
باید تولیدش را کاهش دهد. تدارکات برای دیدار روز پنج شنبه اوپک با تصمیم ناگهانی 
قطر برای خروج از این گروه مختل شد. با وجود این که قطر تولیدکننده کوچکی به 
شمار می رود اما خروجش مقامات اوپک را ناچار خواهد کرد اهداف تولید ۱۴ عضو دیگر 

را مورد بازبینی قرار دهند.  

عزم اوپک برای کاهش تولید با وجود شوک قطر
وزیران و نمایندگان اوپک اعالم کردند اعضای کلیدی این گروه فارغ از تصمیم 
ناگهانی قطر برای خروج از اوپک، مصمم هستند هفته جاری درباره کاهش 

تولید نفت به توافق برسند.
به گزارش ایسنا، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی و رییس دوره ای 
اوپک به "اس اند پی پالتس" گفت: این اتفاق کاری که ما انجام می دهیم را پیچیده 
نمی کند. اظهارات وی بدنبال اعالم خبر شوکه کننده خروج قطر از اوپک مطرح شد. 
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر روز دوشنبه اعالم کرد این کشور تا ژانویه سال ۲۰۱۹ 
از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که حدود یک سوم از عرضه جهانی را در 
کنترل دارد، خارج شده و به تولید LNG متمرکز می شود تا تولیدش را از ۷۷ میلیون 

تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن در سال افزایش دهد.
تولیدکنندگان اوپک روز پنج شنبه با هدف رسیدن به توافق درباره کاهش احتمالی 
تولید نفت، در وین اتریش دیدار می کنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر 
تولیدکنندگان می گویند کاهش تولید برای جلوگیری از اشباع عرضه در نیمه اول سال 
۲۰۱۹ ضروری است. روسیه و ۹ تولیدکننده غیرعضو اوپک روز جمعه به مذاکرات 
خواهند پیوست. "اس اند پی پالتس آنالیتیکس" پیش بینی کرده است این کشورها 
برای کاهش تولید بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز نسبت به سطح تولید اکتبر توافق 
کنند. تصمیم قطر برای خروج از اوپک در شرایطی گرفته شده که اختالفات سیاسی 
گسترده ای میان تولیدکنندگان نفت در منطقه خلیج فارس وجود دارد و ممکن است 
باعث شود رقابت آنها شدت بگیرد. عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است به 
همراه سه کشور عربی دیگر، با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم و ایران، روابط 
تجاری و حمل و نقل با این کشور را قطع کرده اند. قطر منکر این اتهامات شده است. 
محمد بن حمد الرومهی، وزیر انرژی عمان که در کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
و غیراوپک حضور دارد از تصمیم اخیر قطر ابراز نارضایتی کرد و با اشاره به این که قطر 
میزبانی کشورهای صادرکننده گاز را در دوحه برعهده دارد، هشدار داد این کشور ممکن 
است با تالفی جویی از سوی سایر اعضای این گروه روبرو شود. گابریل اوبیانگ، وزیر نفت 
گینه استوایی که عضو اوپک است از تولیدکنندگان نفت خواست در آستانه نشست این 
گروه همبستگی خود را حفظ کنند. قطر در مقایسه با سایر اعضای اوپک، تولیدکننده 
نفت بزرگی نیست و حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند با این حال این 
کشور بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان است و معادل ۵ میلیون بشکه در 
روز نفت تولید انرژی دارد. اگرچه تولید نفت قطر معادل تنها دو درصد از مجموع تولید 
 ،NGL اوپک است اما با در نظر گرفتن ۱.۲۴ میلیون بشکه در روز تولید میعانات و

تولید مایعات این کشور معادل ۴ درصد از مایعات نفتی تولید اوپک است.
تحول اوپک

سارا وخشوری، تحلیلگر و مدیر شرکت مشاوره "اس وی بی اینترنشنال" به پالتس 
گفت: خروج قطر از اوپک نشان دهنده ضعیف شدن روابط میان اعضای این گروه است 
زیرا عربستان سعودی و روسیه کنترل سیاست تولید نفت را در دو سال گذشته بدست 
گرفته اند. ائتالف تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک که متشکل از ۲۵ کشور است 
نزدیک به نیمی از تولید نفت جهان را در کنترل دارد. وخشوری در ادامه افزود: برخی 
از اعضا احساس می کنند منافعشان تامین نمی شود و از ماندن در اوپک نفع چندانی 
نمی برند. این مسئله ممکن است کارکرد و واقعیت اوپک را از آنچه که سابق بر این 
مشاهده می کردیم تغییر دهد. اگرچه مقامات اوپک و متحدانشان از خروج ناگهانی قطر 
از اوپک غافلگیر شدند اما انتظار نمی رود این اتفاق بر استراتژی آنها برای مدیریت بازار 
تاثیری بگذارد. یکی از منابع اوپک با اشاره به این که این گروه امسال جمهوری کنگو و 
سال گذشته گینه استوایی را به عنوان عضو پذیرفت، اظهار کرد: چرا باید نگران باشیم. 
قطر تولیدکننده کوچکی است. آنها می خواهند روی تولید LNG متمرکز شده و به 
رهبر بازار گاز تبدیل شوند. اوپک اعالم کرد برای دستیابی و حفظ توازن و ثبات بازار 
نفت در چارچوب این سازمان و با اعالمیه همکاری با ۱۰ کشور غیراوپک متعهد مانده 
است. مقامات انرژی روسیه در این باره اظهارنظر نکردند و گفتند این یک موضوع داخلی 
اوپک است. کعبی که سابق بر این ریاست شرکت دولتی قطر پترولیوم را برعهده داشت 
ماه گذشته در تغییرات کابینه، جایگزین محمد السادا، وزیر انرژی سابق قطر شد. قطر 
از سال ۱۹۶۱ عضو اوپک بوده است. مقامات قطری اعالم کردند کعبی همچنان در 
مذاکرات هفته جاری اوپک و غیراوپک شرکت خواهد کرد اما معلوم نیست که آیا قطر 

به عنوان یک تولیدکننده غیراوپک در ائتالف باقی خواهد ماند یا خیر.

پیش بینی نهادهای بین المللی از قیمت نفتاخبار

کدام کشورها تا 300 نفت دارند؟
پیش بینی ها در خصوص قیمت نفت در سال آتی حاکی از 
آن است که با توجه به روند صعودی قیمت طال، رشد قیمت 
نفت دور از انتظار نیست؛ با این وجود گزارش نهادهای 
معتبر بین المللی آمار و ارقام دیگری درباره قیمت آینده 

نفت ارائه می دهد که قابل تامل است.
به گزارش ایسنا، باوجود کاهش سهم نفت و گاز از کل مصارف 
انرژی جهان در ۱۰ سال اخیر، همچنان این دو ماده از مهمترین 
منابع انرژی جهان به شمار می روند؛ به طوری که بیش از ۵۷ 
درصد مصارف انرژی اولیه جهان را تشکیل می دهند. مهم ترین 
اتفاق عرضه نفت و مساله تاثیرگذار بر بازار نفت در سال گذشته 
میالدی، طرح فریز نفتی بود که با توافق کشورهای اوپک و روسیه 
و با هدف ثبات قیمت نفت رخ داد. طبق این طرح، کشورهای عضو 
اوپک و روسیه تا حدی بر کاهش تولید نفت خود حتی کاهش 
برخی اعضا از جمله عربستان به توافق رسیدند که این مساله در 
انتهای سال گذشته نیز تا اواسط سال ۲۰۱۸ دوباره تمدید شده 
است. از طرف دیگر بهبود رشد اقتصادی جهان منجر به بهبود 
تقاضا شد و در نهایت وضعیت عرضه و تقاضای سال گذشته رشد 

اندک قیمت نفت را به دنبال داشت.
در خصوص تخمین قیمت نفت در سال آتی با توجه به نسبت 
قیمت آن به طال پیش بینی می شود که رشد قیمت نفت بیش از 
رشد قیمت طال باشد که با توجه به روند صعودی قیمت طال به 
نظر می رسد رشد قیمت نفت دور از انتظار نباشد؛ اما پیش بینی 
نهادهای معتبر بین المللی نفت از جمله اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و موسسه اکونومیست 
از قیمت آتی آن چندان خوشبینانه نیست و بازه قیمتی بین ۴۹ 
دالر تا ۶۳ دالر را در هر بشکه پیش بینی کرده اند. هرچند که اداره 
اطالعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود به  دلیل ابهامات 
نسبت به تاثیر بازگشت تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، قیمت 

مورد پیش بینی برای نفت را باال برده است.
تحوالت ایران با توجه به دارا بودن رتبه چهارم ذخایر نفت و اول 
ذخایر گاز جهان، برای بازارهای جهانی انرژی بسیار مهم است. 
قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۹۷ ایران حدود ۵۵ دالر نزدیک 
به پیش بینی نهادهای بین المللی و پیش بینی صدور نفت خام و 
میعانات گازی در همین سال حدود ۵۳.۲ میلیون بشکه نفت در 

روز در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، وابستگی بیش از ۳۶ درصدی بودجه ایران به 
نفت در سالجاری از مهمترین معضالت اقتصاد نفتی ایران به شمار 
می رود و فعاالن، کارشناسان و سرمایه گذاران اقتصادی تاکید دارند 
که قیمت نفت وگاز بر قیمت بسیاری از کاالهای دیگر موثر است 
و بیشتر قیمتهای کاالهای اساسی، فلزات و محصوالت پتروشیمی 

از قیمت نفت تاثیر می پذیرد.
قیمت نفت در بودجه سال ۱۳۹۷ ایران حدود ۵۵ دالر نزدیک 
به پیش بینی نهادهای بین المللی و پیش بینی صدور نفت خام و 
میعانات گازی در همین سال حدود ۵۳.۲ میلیون بشکه نفت در 

روز درنظر گرفته شده است.
حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس مسایل اقتصادی ـ درباره 
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اثرات آن به ایسنا، می گوید: 
شخصا معتقدم که بودجه ۹۸ یکی از سخت ترین بودجه های 
غیرقابل  بودجه  درآمدهای  تحقق  چون  است  اخیر  سالهای 
پیش بینی است و وابستگی بودجه های سنواتی به نفت و وصول 
درآمدهای ارزی از جمله مسایل حال حاضر بودجه های سنواتی 

به شمار می رود.
وی این احتمال را می دهد که رسیدگی و تصویب بودجه سال 
آینده در مجلس به درازا بکشد و می افزاید: مجلس تا زمانی که 

منابع بودجه مشخص نشود آن را تصویب نمی کند.
سوی  از  مالی  خط  اقتصادی،تعریف  مسایل  کارشناس  این 
اتحادیه اروپا را در کاهش نگرانی ها برای تحقق درآمدهای نفتی 
در بودجه ۹۸ موثر خوانده و می گوید: در صورتی که این خط 
مالی تعریف شود، مشکالتی که ممکن است در بحث پیش بینی 
درآمدها در بودجه وجود داشته باشد، از بین می رود و لذا باید دید 

که اروپایی ها چقدر این خط مالی را پشتیبانی می کنند.
در سال ۲۰۱۶ ذخایر نفت اثبات شده دنیا در مجموع ۱۷۶۰ 
میلیارد بشکه بوده و کشور ونزوئال با داشتن ۱۸ درصد از ذخایر 
نفت دنیا، مقام اول بزرگترین دارنده ذخایر را به خود اختصاص 
داده است.پس از ونزوئال، عربستان با ۱۶ درصد، کانادا با ۱۰ درصد 
و ایران با ۹ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.نسبت ذخایر به 
تولید نشان می دهد که با تولید در سطح مقدار کنونی، درصورت 
افت نکردن فشار در سالهای آتی، ذخایر اثبات شده کنونی تا چند 
سال دوام خواهند داشت.در میان کشورهای فوق، ونزوئال باز هم 
در مقام اول است و با تولید کنونی حدود ۳۵۰ سال نفت خواهد 
داشت. بعد از این کشور، لیبی با ۳۱۰ سال قرار دارد و سپس این 
نسبت کاهش می یابد؛ کشور سوم کانادا با ۱۰۵ سال در رتبه بعدی 

است و در نهایت ایران از این حیث مقام چهارم را دارد و با تولید 
کنونی پیش بینی شده بیش از ۱۰۰ سال نفت داشته باشد.بنابر 
این مشاهده می شود که ونزوئال، لیبی، کانادا و ایران به مقدار کمی 
تولید می کنند و ذخایر قابل اتکایی برایشان باقی مانده است.البته 
شرایط تولید لیبی به دلیل مسایل داخلی خاص است و شاید با 
برطرف شدن مشکالت تولید و افزایش آن، این نسبت در سالهای 

آتی کاهش یابد.
نکته جالب توجه این است که نسبت ذخایر به تولید آمریکا 
تنها ۱۰ سال است و نشان دهنده مقدار زیاد تولید نفت در این 
کشور در شرایط کنونی است.چنانچه فناوری های جدید در تولید 
نفت شیل آمریکا کشف نشود، ذخایر این کشور در دهه آتی پایان 

می یابد.
عربستان، آمریکا و روسیه در رقابتی تنگاتنگ، بزرگترین تولید 
کنندگان نفت جهان به شمار می روند.در میان تولیدکنندگان 
بزرگ نفت جهان، آمریکا و کانادا، عالوه بر تولید نفت مرسوم به 
نفت شیل و نفت ماسه ای، اقدام می کنند که کیفیت نفت این دو 
کشور را موجب شده است.پس از به ثمر رسیدن برجام آثار این 
توافق مهم بین المللی در بخش نفت ایران در سال ۲۰۱۶ کامال 
نشان داده شد به نحوی که ایران با تولید بیش از ۴.۶ میلیون بشکه 
نفت و میعانات گازی و با افزایش تولید بیش از ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز، در میان ۱۰ تولید کننده بزرگ نفت جهان در رتبه چهارم 
قرار گرفته است، در حالی که در انتهای سال ۲۰۱۵ ایران رتبه 

هفتم در میان تولید کنندگان نفت جهان بود.
اداره اطالعات انرژی آمریکا

بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که در ماه ژوئن از 
عرضه و تقاضای نفت در سالهای آتی ارائه کرده، مازاد عرضه در 
سال ۲۰۱۷ از  بین رفته و حتی در مقاطعی تقاضا بیش ازعرضه 
بوده است اما طبق پیش بینی این نهاد بین المللی، وضعیت عرضه 
و تقاضا در سالهای آتی به تعادل خواهد رسید.حتی در مقاطعی 
ممکن است دوباره در بازار مازاد عرضه ایجاد شود به همین دلیل 
این نهاد معتبر بین المللی رشد محدود قیمت نفت را در سالهای 
آتی پیش بینی کرده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا قیمت نفت 
وست تگزارش آمریکا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را ۵۸ دالر در هر 

بشکه پیش بینی کرده است.
بانک جهانی

بر اساس گزارش چشم انداز بازارهای کاالها که بانک جهانی 
در آوریل ۲۰۱۶ اعالم کرده است، متوسط قیمت در سالهای 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی به ترتیب ۵۶ و ۵۹ دالر در هر بشکه 
پیش بینی شده است که اگرچه نشان دهنده پیش بینی رشد 
تدریجی میانگین قیمت نفت در این نهاد بین المللی است، سطح 
قیمت پیش بینی شده برای سال آتی، کمتر از سطح قیمتها در 
اواخر سال ۲۰۱۷ است. از مهمترین دالیل این پیش بینی احتمال 
کاهش توقف طرح فریز نفتی، افزایش تولید نفت آمریکا به دلیل 
بازگشت تولید میدان های نفت شیل و همچنین حل مشکالت 
سیاسی کشورهای نیجریه و لیبی و افزایش تولید نفت این کشورها 

است.
موسسه اکونومیست

تخمین بیزینس مانیتور از قیمت نفت در دو سال ۲۰۱۸ و 

۲۰۱۹ به ترتیب ۶۳ و ۶۰ دالر در هر بشکه برای نفت برنت است 
که این قیمت از قیمت پیش بینی شده نهادهای قبلی خوشبینانه تر 

اما همچنان در مقایسه با قیمتهای کنونی پایین تر است.
صادرات و درآمد فروش نفت ایران

امور  و  توسعه شهری  برنامه ریزی  معاونت  اساس گزارش  بر 
شوراهای شهرداری تهران از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 
۱۳۹۷ ، مجموع ارزش صادرات نفت و میعانات گازی در سال 
۱۳۹۷ با قیمت نفت حدود ۵۵ دالر صادرات ۲.۵۳ میلیون بشکه 
در روز نفت خام و میعانات گازی و فروش داخلی ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز میعانات گازی حدود ۵۲.۷ میلیارد دالر خواهد بود که از 
این مقدار ۷.۶۴ میلیارد دالر به شرکت ملی نفت ایران و ۱۶.۲۵ 
میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و مابقی در 
اختیار دولت قرار می گیرد. فرضیاتی که برای این ارقام در نظر 
گرفته شده است صادرات ۲.۱۳ میلیون بشکه نفت در روز و با 
قیمت ۵۵ دالر، صادرات ۰.۴ میلیون بشکه میعانات گازی و با 
قیمت ۵۵ دالر و فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها به مقدار 
۰.۱ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۲.۵ دالر است.بر اساس ارقام 
فوق وابستگی بودجه دولت به نفت از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۶ 
به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است و قیمت نفت 
پیش بینی شده برای سال بعد نزدیک به همین رقم است و فروش 
دالرهای نفتی با مبالغ باالتر قطعا بودجه دولت را بیشتر می کند.

همچنین صادرات فراورده های نفتی و صادرات گاز در درآمدهای 
نفتی لحاظ نشده در حالی که در هر دو زمینه صادرات در حال 
انجام است و همین مساله منجر به ایجاد ابهام در بودجه دولت در 

بخش درآمدهای نفتی شده است.
مهمترین انتقادی که به بودجه دولت در بخش درآمدهای نفتی 
مربوط است، بحث وابستگی ۳۶ درصدی بودجه به نفت است که 
البته با توجه به ترکیب صادرات غیر نفتی که عمال اغلب آنها بر 
پایه نفت و گاز هستند، این وابستگی بیشتر هم است و با توجه به 
رویکرد جهان برای شیفت به سمت انرژی های تجدید پذیر به نظر 
می رسد در ۱۰ تا ۱۵ سال آتی وضعیت منابع در اختیار دولت از 

طریق فروش نفت با تغییراتی اساسی مواجه شود.
تحلیل حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس مسایل اقتصادی با 
توجه به وابستگی بودجه های ۹۷ به درآمدهای نفتی این است که 
برخالف پیش بینی هایی که ظرف یکی دو ماه گذشته داشتیم و 
تصور می کردیم قیمت نفت بر اساس تحریم ها افزایش یابد، این 
امر چندان عملی نشده است و روسیه و عربستان که به عنوان 
با اوپک  بزرگترین تولید کننده نفت جهان شناخته می شوند 
همکاری نداشتند و تولیداتشان را افزایش دادند؛ کشورهایی مثل 
کره و ژاپن هم که در بحث خرید نفت از ایران معافیت گرفتند،به 

هر حال متحد آمریکا هستند و چندان قابل اعتماد نیستند.
به گفته وی، علیرغم آغاز فصل سرما در اروپا و خاورمیانه قیمت 
نفت روبه تنزل گذاشته است لذا پیش بینی قیمت نفت در بودجه 
سال آینده کمی سخت است و اگر دولت سطح تولیدات را هم 
پیش بینی و خط مالی اروپا نیز حمایت کند، قیمت هر بشکه نفت 
احتماال بیش از ۴۵ تا ۵۰ دالر نخواهد بود.البته ممکن است که 
آمریکایی ها از ذخایرشان استفاده تا قیمت نفت را کنترل کنند و 

نگذارند باالتر برود.

حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش 
که آیا صادرات غیرنفتی ایران می توان هزینه های جاری و منابع 
بودجه ای دولت را تامین کند؟ گفت: سطح صادرات غیر نفتی 
ایران محدود است و آن قدری نیست که پشتیبانی الزم را برای 
جبران هزینه های نفتی کند.طبعا اگر در تحقق منابع بودجه دچار 
مشکل شویم روی دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر 

می گذارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اشاره ای هم به توافق اخیر چین 
و روسیه برای پایین نگه داشته شدن قیمت نفت کرده و می گوید: 
در روزهای گذشته توافق تجاری بین چین و امریکا اتفاق افتاد 
.چین و آمریکا هردو به نفت نیاز دارند و  این نقطه مشترکی است 
که نفت پایین بماند.بنابر این می بینید که نمی توانیم برای خرید یا 
افزایش نفت روی چینی ها هم حساب کنیم چون آنها جزو مصرف 
کنندگان اصلی نفت در دنیا هستند و سهم جدی در مصارف نفت 
دارند از این رو پایین ماندن قیمت نفت ممکن است به مشکالت 
بودجه ای ما منجر شود مگر آن که اتفاق خاصی نظیر آنچه در 

اعالم خروج قطر از اوپک افتاد را شاهد باشیم.
در حال حاضر در بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۵ درصد منابع 
در اختیار دولت صرف هزینه های جاری می شود که بیشتر این 
هزینه ها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است در 
حالی که صادرات غیر نفتی ایران در باالترین حد ممکن قرار 
دارد و بعید است تا سالهای آتی ایران بتواند حجم صادرات خود 
را به شکل محسوسی افزایش بدهد.همچنین با توجه به آینده 
بازارهای جهانی انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، به 
نظر می رسد قیمت نفت نیز کاهش یابد در این صورت و با توجه 
به تورم فزاینده حقوق و دستمزد کارکنان دولت در کنار کاهش 
احتمالی درآمدهای نفتی دولت در سالهای آتی این  پرسش 
مطرح می شود که نقشه راه دولت برای ایجاد تعادل در اقتصاد و 
انجام فعالیتهای عمرانی که برای رونق بازارها بسیار مهم است و 
قسمت مهمی از اشتغالزایی از این محل تامین می شود چیست؟ 

بر اساس جدول زیر میانگین قیمت پیش بینی شده در نهادهای 
معتبر بین المللی بین ۵۷ تا ۵۹ دالر در هر بشکه است.در این بین 
قیمت نفت لحاظ شده در بودجه ایران نیز حدود ۵۵ دالر است 

که با پیش بینی نهادهای بین الملی هماهنگی دارد.
به گزارش ایسنا، با درنظر گرفتن توافق چند روز گذشته چین 
و آمریکا برای پایین ماندن قیمت نفت و همچنین اظهارات اخیر 
وزیر انرژی روسیه مبنی بر مذاکره درباره کاهش تولید نفت پیش 
از نشست این هفته اجالس اوپک و با توجه به اعالم خروج قطر 
از اوپک و پیش بینی بزرگترین شرکت های بازرگانی نفت جهان 
که اعالم کردند قیمت های نفت به دلیل تحریم های آمریکا، در 
سال آینده به پایین ۶۵ دالر در هر بشکه سقوط نکرده و از مرز 
۱۰۰ دالر خواهد گذشت، می توان این طور نتیجه گرفت که در 
سال ۲۰۱۸ با توجه به نشانه های بهبود شرایط اقتصاد جهانی در 
آمریکا، اروپا و چین و افزایش کلی تقاضای جهانی نفت احتمال 
این که قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با میانگین قیمت 
سال ۲۰۱۷ افزایش یابد دور از انتظار نیست و با توجه به قیمت 
میانگین نفت که حدود ۵۰ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۱۷ بوده 
پیش بینی می شود میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ در بازه ۵۵ 

افزایش قیمت نفت ادامه یافت
قیمت نفت روز سه شنبه با انتظار بازار برای کاهش تولید اوپک و کاهش تولید اجباری در کانادا، به روند افزایشی معامالت روز گذشته ادامه داد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۰ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، 

به ۵۳.۳۵ دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی نفت برنت با ۴۰ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش، به ۶۲.۰۹ دالر در هر بشکه رسید. هر دو شاخص قیمت پس از این که واشنگتن و پکن با آتش بس در جنگ تجاری بین دو کشور موافقت کردند و 
تصمیم گرفتند به مدت سه ماه از اقدامات بیشتر علیه یکدیگر خودداری کنند، روز دوشنبه حدود ۴ درصد صعود کردند. چهارشنبه / 1۴ آذر 1۳۹۷ / شماره ۲۹۴

معاون گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو گفت: در حال 
حاضر انرژی های تجدیدپذیر توسعه خوبی در دنیا پیدا کرده و در این 
شرایط در ایران تاکنون ۶۵۴ مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجیدپذیر 

تولید شده که این میزان کمتر از یک درصد کل ظرفیت برق ایران است.
به گزارش ایسنا، احسان لیوانی امروز در نشست خبری درباره وضعیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر کشورهای اروپایی اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه های 
نصب شده برق در آلمان تجدیدپذیر است و با وجود پیشرفتی که این کشور تاکنون 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر داشته، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت نیروگاهی 

تجدیدپذیر خود را به بیش از ۶۵ درصد برساند.
وی افزود: حدود ۴۰ درصد ظرفیت نیروگاه های نصب شده برق انگلستان هم 
تجدیدپذیر است و در نظر دارد تا دو سال دیگر ۳۰ درصد کل انرژی خود را از 
انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه  تولید کند.  معاون گروه  طریق تجدیدپذیرها 
وزارت نیرو با بیان این که در حال حاضر ۳۰ درصد ظرفیت نیروگاهی نصب شده در 
اسپانیا نیز انرژی های تجدیدپذیر است گفت: تا سال ۲۰۵۰ این عدد به ۱۰۰ درصد 
می رسد، عالوه بر این در کشور شیلی تا سال ۲۰۵۰، ظرفیت نیروگاه های نصب شده 

تجدیدپذیر به ۷۰ درصد خواهد رسید.
لیوانی درباره ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشورهای آسیایی ابزار کرد: در 
حال حاضر، دو درصد از ظرفیت نیروگاه های نصب شده در مالزی را نیروگاه های 
تجدیدپذیر تشکیل می دهند و قرار است تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت این نیروگاه ها به 

۲۰ درصد برسد.

وی افزود: در ژاپن نیز ۳۲ هزار گیگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید 
می شود که تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت این نیروگاه ها به ۲۴ درصد می رسد. هم چنین 
باید گفت کشورهای همسایه در توسعه تجدیدپذیرها غافل نبودند و پیشرفت خوبی 

در این حوزه داشته اند.
 به گفته معاون گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو، ترکیه در میان 
کشورهای همسایه ایران در زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر پیشروتر بوده 
تا جایی که در حال حاضر این کشور بدون محاسبه نیروگاه های برق آبی، ۱۲.۵ 
گیگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر تولید کرده که ۱۵ درصد از ظرفیت کل برق 

تولید شده در تمام نیروگاه ها را شامل می شود.
لیوانی با بیان این که ترکیه در نظر دارد تا سال ۲۰۲۳ ظرفیت تولید برق از 
یعنی ۲۷گیگاوات  کنونی،  تولید  برابر  دو  از  بیش  به  را  تجدیدپذیر  انرژی های 
یا ۲۵ درصد برساند اظهار کرد: عراق در حال حاضر ۱۰۰ مگاوات برق از طریق 
و  است  کرده  تولید  خورشیدی  نیروگاه  ویژه  به  تجدیدپذیر  نیروگاه های  نصب 
بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته، قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت تولید برق 

تجدیدپذیر خود را به ۱۰ درصد معادل ۳۵ گیگاوات برساند.
معاون گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو با بیان این که کویت در 
حال حاضر ۷۰مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید کرده، ادامه داد: 
این کشور بنا دارد که تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به ۱۵ 

درصد معادل دو گیگاوات برساند و در نظر دارد برای این کار ۸ میلیارد هزینه کند.
لیوانی با تاکید بر این مساله که دبی ۱۵ درصد از برق خود را از طریق تجدیدپذیرها 

تولید کرده که معادل ۷.۸ گیگاوات برق است، ابراز کرد: عالوه بر این، عربستان در 
حال حاضر ۹۲ مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجیدپذیر تولید کرده و در نظر دارد 
تا سال ۲۰۳۲ میزان برق تولیدی خود از نیروگاه های تجدیدپذیر را به ۵۴ گیگاوات 

برساند که این رقم ۸۰ درصد برق تولیدی ایران در حال حاضر را شامل می شود.
به گفته وی، اردن نیز در حال حاضر ۶۴۶ مگاوات برق از طریق نیروگاه های 
تجدیدپذیر تولید کرده و بنا دارد تا سال ۲۰۲۰ ظرفیت نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر 

خود را به ۱۰ درصد برساند و ۱۸ گیگاوات برق تولید کند. 


