
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به دولت پیشنهاد داد

تخصیص عادالنه بنزین

 چین مانند ماه های گذشته از ایران نفت وارد می کند

4انرژی

آمادگی ۵۰ درصدی عملیات تعمیرات نیروگاه های ایران

مدیرعامل شرکت برق حرارتی کشور، گفت : در حال  حاضر عملیات تعمیر و 
نگه داری نیروگاه های ایران، ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

محسن طرزطلب در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه های ایران، 
اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته تاکنون وضعیت تعمیر و نگه داری نیروگاه ها تا 
حد زیادی پیش رفته است و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا اردیبهشت ماه 

به طور کامل کار تعمیر و نگه داری انجام خواهد شد.
وی درباره اختصاص منابع مالی مورد نیاز برای انجام این کار، گفت : تاکنون تنها ۱۵ 
درصد از اعتبارات برای اجرای این کار اختصاص یافته است که اگر مساعدت بیش تری 

صورت بگیرد، می توانیم کارها را هرچه  سریع تر پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی کشور با اشاره به این که طبق برآوردهای صورت 
گرفته باید ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: قطعا 
با انجام این اقدام و سایر اقداماتی که درنظر گرفته ایم، می توانیم خاموشی های سال 

آینده را دور بزنیم و چالش های موجود در صنعت برق را کاهش دهیم.
چندی پیش نیز همایون حائری - معاون وزیر نیرو ادر امور برق و انرژی - از آغاز 
عملیات ارتقای ۲۳ نیروگاه در کشور خبر داده و گفته بود که هدف وزارت نیرو این 

است که با انجام اقدامات الزم تابستان سال آینده بدون خاموشی سپری شود.
بر اساس اقداماتی که برای گذر از خاموشی تابستان سال آینده آغاز شده، مقرر شده 
است که ۲۷ واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود که تابستان سال آینده را با انجام 

این تمهیدات با کم ترین چالش پشت سر بگذاریم.
هم چنین برای برآورد هزینه برای انجام این کار هم پیش بینی شده که برای اتمام 

انجام این کارها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز باشد.

انرژی باد هم دستخوش تغییرات آب وهوایی شد

محققان دریافتند گرم شدن آب اقیانوس هند به تضعیف چرخه موسمی و 
کاهش نیروی توربین های بادی منجر می شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از ساینس، بر اساس مطالعات جدید، گرم شدن اقیانوس 
هند، ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی، ممکن است موجب کاهش شدید پتانسیل 

قدرت باد در هند شود.
 بر اساس مطالعه جدید محققان دانشگاه ایالتی هاروارد، هند، سومین کشور 
منتشرکننده گازهای گلخانه ای بعد از چین و ایاالت متحده آمریکاست که میلیاردها 
دالر برای انرژی بادی هزینه کرده و اهداف بلندپروازانه ای برای ظرفیت تولید برق 
بادی طی پنج سال آینده داشته و قصد دارد که استفاده از انرژی باد را دو برابر کند.
توربین های بادی در جنوب و غرب هند ساخته شده اند تا بادهای موسومی را 
جذب کنند. با این حال، محققان دریافتند، درنتیجه گرم شدن آب اقیانوس هند، 

بادهای موسمی تضعیف و منجر به کاهش مداوم نیروی باد خواهد شد.
منگ گائو - نویسنده این مطالعه - اظهار کرد: اگرچه هند سرمایه گذاری عظیمی 
در زمینه نیروی باد برای مقابله با تغییرات آب وهوایی و مسائل مرتبط با آلودگی 

هوا کرده است، اما این سرمایه به دلیل تغییرات آب و هوا در معرض خطر است.
کارشناسان، پتانسیل قدرت باد در هند را طی چهار دهه گذشته محاسبه و عنوان 

کردند که روند نیروی باد به قدرت بادهای موسمی تابستانی وابسته است.
محققان اظهار کردند که درواقع، ۶۳ درصد از تولید انرژی ساالنه باد در هند از 

بادهای موسمی بهار و تابستان به دست می آید.
در طول ۴۰ سال گذشته، این پتانسیل انرژی حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است 

و انرژی کمتری در این زمان از بادهای موسمی تولید شده است.
غرب هند که بیشترین سرمایه گذاری را برای انرژی حاصل از باد انجام داده، 

بیشترین آسیب را دیده است.

تعداد ثبت نام کنندگان کارت سوخت المثنی به مرز یک 
میلیون نفر رسید

درحالی که یک هفته تا اتمام مهلت ثبت نام برای دریافت کارت سوخت 
المثنی باقی مانده است، آمارها حاکی است که به طور کلی از سوم آذرماه 
تاکنون جمعا حدود ۸۹۰ هزار نفر موفق به ثبت نام کارت سوخت المثنی 

شده اند.
به گزارش ایسنا، فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه آغاز شد 
و از روز دوشنبه، پنجم آذرماه هم 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 ابتدا قرار شد افراد در روزهایی که بر اساس رقم سمت راست تلفن همراه آن ها 
تعیین شده، برای ثبت نام اقدام کنند که این محدودیت در چهاردهم آذرماه برداشته 
شد و مالکان فاقد کارت سوخت می توانند تا مهلت تعیین شده ) ۲۴ آذرماه( در هر 
روزی که می توانند از طریق روش هایی که از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی معرفی شده است، برای ثبت نام اقدام کنند.
در این راستا، زیبا اسماعیلی - سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی - با بیان این که تاکنون هفت میلیون نفر برای ثبت نام کارت سوخت المثنی 
اقدام کرده اند، به ایسنا توضیح داد: از این میان بیش از ۷۳۰ هزار نفر به صورت 
غیرحضوری، یعنی با مراجعه به سامانه و اپلیکشین خدمات دولت همراه و استفاده از 
سامانه #۴* و بیش از ۱۶۰ هزار نفر به صورت حضوری و با مراجعه به پلیس +۱۰ 
ثبت نام موفق داشته اند. وی با اشاره به لغو زمان بندی ثبت نام کارت سوخت المثنی 
بر اساس شماره تلفن همراه اظهار کرد: از زمانی که محدودیت زمان بندی برداشته 

شد، تعداد مراجعات برای ثبت نام افزایش یافت.

در پی مذاکره با اعضای اوپکاخبار

زنگنه چانه می زند، مدعیان طعنه می زنند!
دستاورد مذاکرات و اقدامات این طفلک ها اگر برای ما از 
آب و نان فراتر نرود برای خیلی ها بودجه سازمان متبوع 
شان می شود و عجبا که آنان باید شاکرتر باشند شاکی ترند!
مهرداد خدیر- جمعه ۱۶ آذر ۱۳9۷ یک روز متفاوت برای بیژن 
نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و شاید اقتصاد ایران بود. اگر نخواهیم 
از کلمۀ »تاریخی« هم استفاده کنیم باز نمی توان چشم بر ۱۰ 
ساعت مذاکرۀ فشردۀ او با اعضای اوپک بست که طی آن کوشید 
ایران، مشمول کاهش تولید نفت نشود چرا که با اعمال تحریم ها 
تولید نفت ایران کاهش یافته و دلیلی ندارد ایران به کاهش های 

دیگر تن در دهد.
زنگنه در واقع در دو عرصه گفت و گو می کرد. یکی با اعضای 
اوپک و دیگری با روسیه و به گفتۀ او »روسیه نقش تعیین کننده 
یا در تولید نفت غیر اوپک دارد و در جلسه ای که با مقامات این 
کشور داشتیم روسیه نقش سازنده یا را ایفا کرد و کاهش ۲۳۰ 
هزار بشکه از تولید ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت غیر اوپک را روسیه 

بر عهده داشته است«.
در این یادداشت نمی خواهم به بحث نفت و اوپک بپردازم بلکه 
قصد دیگری دارم. این که در این وضعیت دشوار وزیرانی چون 
جواد ظریف و نامدار زنگنه در حال چانه زنی های فشرده در عرصه 
های بین المللی هستند تا منافعی برای ایران کسب کنند و چرخ 
های تولید و صادرات نفت ایران از چرخش بازنایستد و روزهای 
سختی را پشت سر می گذارند اما برخی در داخل بر همان طبل 

هایی می کوبند که در وضعیت عادی می کوفتند.
زیرا درست در این هنگامه کسانی در داخل از تریبون های 
مختلف مدام حرف می زنند و ادعا می کنند. کار ظریف و زنگنه 
این شده که به این در و آن در بزنند تا پولی برای کشور بیاورند تا 
صرف حقوق و یارانه و هزینه های دیگر شود و کار یک عده این که 
مدام حرف بزنند و شعار بدهند و طلب کاری کنند و بگویند چرا 
برجام را تصویب کردید و چرا به اروپا چسبیده اید. دور خودمان 
دیوار بکشیم و دور همی اقتصاد و مملکت را اداره کنیم هیچ راه 
حلی هم ندارند جز منزوی شدن و قطع رابطه با دنیا و بدبینی به 
زمین و زمان. مردم را نمی گویم. حق آنهاست که انتقاد کنند. ولی 
صاحبان برخی تریبون ها که مدعی انحصاری نظام هم هستند 
به دولت به چشم ادارۀ تدارکات نگاه می کنند و وقتی دربارۀ 

وزیران و مجریان و مدیران اقتصادی حرف می زنند انگار اینان 
نوکران مواجب بگیر شخص شخیص خودشان اند و از سر لطف 

دیگران مأموریتی به آنها محول شده وباید انجام دهند.
چه موافق پاره ای سیاست ها باشیم یا نه گاهی دل آدم به حال 
ظریف و زنگنه می سوزد که به این در و آن در باید بزنند و قدر 

هم نمی بینند.
جالب این که دستاورد نهایی این مذاکرات بیشتر به همین 
دلواپسان منتقد می رسد که هر یک به نهادی متصل اند و بودجه 
و ارتزاق آنها از پول نفت است و اتفاقا باید بیش از دیگران قدردان 

باشند اما یاد گرفته اند مدام طلب کاری کنند.

مذاکره با دیگران خصوصا خبره های جهانی کاری است کارستان 
و تنها آنانی که انجام داده اند می دانند چقدر دشوار و شاّق است.

باز هم صریح تر: در روزهایی که جواد ظریف وزیر خارجه در 
حال تالش برای گشایش یک کانال مالی با اروپاست تا پول نفت 
به کشور منتقل شود، تا دالر حاصله در کشور فروشنده نماند و 
به ایران بیاید و به ریال تبدیل شود. تا آن ریال، حقوق کارمند و 
یارانه شهروند و دستمزد کارگر و صد البته بودجه فالن نهاد شود.

بیژن نامدار زنگنه در وین داشت چانه می زد و اینجا عده ای باز 
حرف می زدند و حرف می زدند و شعار می دادند و نصیحت می 

کردند یا زبان به نقد گشودند.

حال آن که اگر گاهی و تنها گاهی تشکر هم بکنند بد نیست و 
از شأن و جبروت شان کسر نمی شود.

شهروند عادی البته حق دارد مطالبه کند. مخالف کلیت نظام 
سیاسی هم طبعا از موفقیت ها خوش حال نمی شود. اما این که 
افرادی در موضع نظام یا با ادعای انعکاس صدای مردم در سخنان 
خود از قیمت یخچال هم غافل نشوند وبرای مردم دل بسوزانند 

ولی یک کلمه از ظریف و زنگنه نگویند خیلی کم لطفی است.
دستاورد مذاکرات و اقدامات این طفلک ها اگر برای ما از آب و 
نان فراتر نرود برای خیلی ها بودجه سازمان متبوع شان می شود 

و عجبا که آنان باید شاکرتر باشند شاکی ترند!

 سهم عراق از کاهش تولید نفت اوپک 14۰ هزار بشکه است
 وزیر نفت عراق اعالم کرد که سهم کشورش از کاهش تولید نفت اوپک در اجالس امروز، 14۰هزار بشکه خواهد بود. به گزارش ایرنا، ثامر الغضبان روز جمعه در یک گفتگوی خبری پس از اجالس اوپک در وین گفت که سهم عراق از کاهش تولید 
نفت اوپک در سال 2۰17 روزانه 22۰ هزار بود و اکنون به 14۰ هزار بشکه رسیده است. وی گفت: این میزان کاهش از نظر عراق راضی کننده است چرا که قیمت نفت در بودجه سال 2۰1۹ این کشور ۵6 دالر در هر بشکه است که 2۰ درصد کسری 

بودجه ایجاد خواهد کرد. الغضبان افزود: بر این اساس عراق نیز نیاز به نرخ های بهتری برای فروش نفت در بازار جهانی داشت. یکشنبه / 1۸ آذر 13۹7 / شماره 2۹7

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان 
»تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد مّلی خانوار« پیشنهادی در 
خصوص سهمیه بندی بنزین ارائه کرد که براساس آن سهمیه بنزین یارانه ای 
باید به صورت »ماهانه 3۰ لیتر بنزین 1۰۰۰ تومانی به ازای هر فرد« در نظر گرفته 
شود و نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز )نرخ آزاد( در بازاری که بین مردم برای 

خرید و فروش سهمیه شکل می گیرد یا توسط دولت، تعیین شود.
به گزارش ایسنا، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی در یک گزارش 
سیاستی تحت عنوان »تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد ملّی خانوار« 

پیشنهادی در خصوص سهمیه بندی بنزین ارائه کرد.
بر اساس این گزارش الگوی تخصیص سهمیه بنزین به هر خودرو که طی سال های 
۱۳۸۶ تا ۱۳9۴ بر بستر کارت سوخت اجرایی شد، آثار مثبتی در مدیریت مصرف و 
کنترل قاچاق داشت. با این وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم مصرف بودند، در این 
الگو مدنظر قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور اعطا نگردید؛ چرا که عماًل 
بنزین یارانه ای تنها به افراد دارای خودرو و موتور سیکلت تعلق می گرفت و این مصداق 

تخصیص ناعادالنه و غیربهینه منابع بود.
الگوی تخصیص ماهانه 3۰ لیتر بنزین 1۰۰۰ تومانی به هر فرد

طبق این گزارش حال که دولت بنا دارد مجددا کارت سوخت را فعال نماید و از مزایای 
آن بهره ببرد، ضروری است در الگوی اجرای آن بازنگری صورت گیرد. الگوی پیشنهادی 
جایگزین، »تخصیص سهمیه به هر فرد بر بستر کد ملّی سرپرست خانوار« است. بر این 
اساس، پیشنهاد می شود سهمیه بنزین یارانه ای به صورت »ماهانه ۳۰ لیتر بنزین۱۰۰۰ 
تومانی به ازای هر فرد« در نظر گرفته شود و این سهمیه بر بستر کد ملّی، به سرپرست 
خانوار تخصیص یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز )نرخ آزاد( در بازاری که بین مردم 

برای خرید و فروش سهمیه شکل می گیرد، تعیین شود.
در این الگو، افرادی که مصرف بنزین ندارند یا کم مصرف هستند، می توانند با فروش 
سهمیه خود در بازاری متشّکل از طریق سازوکارهای نرم افزاری، از مابه التفاوت نرخ 
آزاد و نرخ یارانه ای بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند؛ لذا مسئله پرداخت یارانه 

نقدی دیگر برای دولت وجود نخواهد داشت و به صورت خودکار این یارانه تخصیص می 
یابد. همچنین از آنجا که در این سازوکار، نرخ آزاد یارانه چندانی ندارد، مشکل قاچاق و 

تخصیص یارانه پنهان انرژی به پرمصرف ها نیز مرتفع می شود.
در قالب این الگو در صورت لزوم، امکان مدیریت بازار و تعیین نرخ آزاد به صورت 
تکلیفی نیز توسط دولت وجود دارد. در واقع دولت می تواند به صورت گام به گام و با اتخاذ 
سیاست های هوشمندانه، نرخ دوم را تدریجاً به سمت قیمت فوب خلیج فارس سوق دهد 

و از آزادسازی ناگهانی آن بپرهیزد.
لزوم کنترل نرخ حمل و نقل عمومی پس از سهمیه بندی

طبق گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی همزمان با اجرای این 
طرح، به منظور جلوگیری از اثرگذاری نرخ آزاد بنزین بر هزینه های عمومی، باید نرخ 
حمل و نقل عمومی کنترل شود. این مهم با رفع موانع توسعه سی.ان.جی در کشور 

امکان پذیر است چراکه تقریباً همه تاکسی ها دوگانه سوز هستند.
ذکر این نکته ضروری است که توسعۀ سی.ان.جی )و حتی ال.پی.جی در نیمۀ شمالی 
کشور( نه فقط برای تاکسی ها بلکه برای همۀ افراد و شرکت های خدماتی که فعالیت 
آن ها وابسته به حمل ونقل است، مفید واقع خواهد شد. به این معنی که اگر موانع و 
معضالتی که پیش روی سوخت های جایگزین است رفع شود، اقشار گوناگون بسته به 
میزان منفعتی که از جایگزینی بنزین با سی.ان.جی دارند، از این بازار استقبال خواهند 
کرد. عالوه بر این، برای اطمینان بیشتر می توان تخصیص سهمیه ویژه به تاکسی ها را نیز 
مانند گذشته در دستور کار قرار داد. اگر نرخ حمل و نقل عمومی ثابت بماند، عمده تبعات 

روانی نرخ آزاد بنزین بر سایر هزینه های خانوار قابل کنترل خواهد بود.
6 مزیت تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد برای مردم و دولت

طبق این گزارش تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر بستر کد ملّی خانوار، مزایای 
متعددی نسبت به الگوی تخصیص سهمیه به هر خودرو برای مردم و دولت دارد. این 

مزایا عبارتند از:
یک- به عدالت نزدیک تر است؛ چرا که خانوارهای بدون خودرو یا کم مصرف نیز از 
دریافت سهمیه بنزین خود منفعت کسب می کنند و لذا همه خانوارها، از یارانه بنزین 

بهره مند می شوند. دو- مشکل قاچاق و یارانه پنهان بنزین پرمصرف ها را به صورت دائمی 
حل می کند. چرا که نرخ آزاد تعیین شده با هر سناریو، به نرخ کشورهای همسایه نزدیک 
بوده و لذا انتقال بنزین به کشورهای همسایه به صورت شفاف و با قیمت منصفانه صورت 

می گیرد. پرمصرف ها نیز یارانه اضافی دریافت نمی کنند.
سه- افزایش یارانه نقدی مازاد بر ۴۵ هزار تومان فعلی در کار نخواهد بود. در واقع منابع 
یارانه نقدی از اختیار دولت خارج شده و مستقیماً در اختیار خود مردم قرار خواهد گرفت 

و از اقشار پردرآمد و دهک های باال به اقشارکم درآمد منتقل می شود.
چهار- یارانه نقدی به صورت مستقیم و کامالً هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل 
می شود. درواقع دیگر ضرورت ندارد دولت در تشخیص خانوارهای نیازمند دخالت کند؛ 
بلکه یارانه بنزین به صورت خودکار از اقشار پردرآمد و پرمصرف به خانوارهای بدون خودرو 
یا کم مصرف منتقل می شود. مشخصا خانوارهای بدون وسیله نقلیه بیشترین منفعت 
نقدی را از اجرای این طرح خواهند داشت. به عنوان مثال در صورتی یک خانواده ۴ نفره 
سهمیه بنزین خود را به نرخ ۲۰۰۰ تومان بفروشد، ماهانه ۲۴۰ هزار تومان منفعت نقدی 
خواهد داشت. پنج- نارضایتی عمومی از تغییر نرخ بنزین ایجاد نمی شود؛ چرا که اگر نرخ 
آزاد بنزین به هر دلیل کاهش یابد، بخشی از جامعه رضایت بیشتری خواهند داشت و 
بخشی دیگر درآمدشان کم می شود؛ اگر نرخ آزاد بنزین گران شود نیز درآمد دهک های 
پایین افزایش می یابد و در مقابل به هزینه بنزین پرمصرف ها افزوده می شود. درنتیجه 

همواره بخشی از جامعه منتفع هستند و نارضایتی عمومی شکل نخواهد گرفت.
شش- در این مدل، روزانه تقریباً ۸۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه ای توزیع می شود. 
اگر تولید فعلی بنزین در داخل روزانه 9۵ میلیون لیتر در نظر گرفته شود، دولت روزانه 
۱۵ میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در بازار داخل خواهد فروخت یا آن را با همین قیمت 
صادر خواهد کرد. درنتیجه با فرض اختالف قیمت۲۰۰۰ تومانی نرخ فروش آزاد نسبت 
به نرخ سهمیه، دولت روزانه ۳۰ میلیارد تومان و ساالنه حدود۱۱ هزار میلیارد تومان 
افزایش درآمد نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت. این درآمد به طور کامل می تواند 
برای ارتقاء زیرساخت ها، تقویت حمل ونقل عمومی، حمایت از سوخت های جایگزین و 

بهسازی راه های روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

خبرگزاری رویترز اعالم کرد، بعد از اعمال معافیت تحریم های آمریکا، 
پاالیشگاه های چین این ماه نیز مانند ماه های گذشته از ایران نفت خام 

وارد می کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، بعد از قرار گرفتن چین در فهرست معافیت موقت 
تحریم های آمریکا، شرکت های چینی از جمله شرکت ملی پتروشیمی و سینوپک 
در ماه دسامبر سال جاری مانند ماه های قبل از تحریم ها به واردات نفت از ایران 
ادامه خواهند داد. خبرگزاری رویترز همچنین در ماه نوامبر عنوان کرد، معافیت های 
آمریکا به چین اجازه می دهد تا در مدت شش ماه، ۳۶۰ هزار بشکه نفت خام در روز 
از ایران وارد کند. به گفته یکی از مدیران اجرایی نفت چین، شرکت ملی پتروشیمی 
این کشور که سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در میدان های نفتی ایران دارد، از 
ماه دسامبر برای بارگیری سهم کامل خود از تولید آماده است. به گفته منابع خبری 
رویترز، برآورد می شود که شرکت ملی پتروشیمی چین حداقل دو میلیون بشکه نفت 
خام در ماه دسامبر بتواند از ایران وارد کند که این حجم دوبرابر مقدار واردشده قبل از 
اعمال تحریم های آمریکا در پنجم نوامبر بوده است. قبل از اعمال معافیت ها، شرکت 

سینوپک چین بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی منطقه آسیا، قرار بود واردات نفت از ایران 
را در ماه نوامبر متوقف کند، اما با در نظر گرفتن این معافیت ها این شرکت مانند قبل 
به واردات نفت ایران ادامه می دهد. به گزارش تارنمای المانیتور، بعد از اعمال مجدد 
تحریم های آمریکا علیه ایران، چین مانند دور قبل اتحادیه اروپا را کنار زده و همچنان 
خود را به عنوان مهم ترین متحد ایران در مواقع اضطراری به جهان معرفی کرده است. 
چین حتی بعد از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا این 
سیاست را ادامه داده و به دالیل اقتصادی و ژئوپلیتیکی خواهان تداوم روابط خود با 
ایران است. به گزارش مرکز تحلیلی »اس اند پی گلوبال پالتس« آمریکا، چین در 
ماه اکتبر سال جاری ۶۰۰ هزار بشکه در روز از ایران نفت خام خریداری کرده و 
انتظار می رود تا در ماه نوامبر نیز حجم خرید نفتی چین به ۶۵۰ هزار بشکه در روز 
برسد و در حقیقت باید گفت چین به مقدار ۳۶۰ هزار بشکه بیشتر از مقدار مشمول 
معافیت خود از تحریم های آمریکا از ایران نفت وارد می کند. بیشتر حجم نفت خام 
خریداری شده این کشور در استان لیائونینگ که پیش از این میزبان پاالیش نفت 

ایران نبوده اند منتقل می شوند.

17۵امین اجالس اوپک روز گذشته با تصمیمی مبنی بر 
کاهش تولید یک میلیون و 2۰۰ هزار بشکه ای به پایان 
رسید. تصمیمی که اعضاء برای متعادل کردن قیمت های 
جهانی اخذ کردند تا با حذف مازاد عرضه از سقوط بیش تر 
قیمت ها که طی ماه اخیر کاهش شدیدی داشته جلوگیری 
شود. نکته قابل توجه این است که ایران از کاهش تولید 
مستثنی شده است و به نظر می رسد این تصمیم بر متعادل 

کردن قیمت ها تاثیر مطلوبی دارد.
به گزارش ایسنا، اجالس روز پنجشنبه و جمعه اوپک و غیراوپک 
درحالی برگزار شد که بازار به دالیل مختلف از جمله دخالت های 

آمریکا با مازاد عرضه مواجه شده بود و قیمت جهانی نفت سقوط 
چشم گیری داشت. اعضاء در این اجالس برای کاهش تولید یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای به توافق رسیدند و قرار شد این 
تصمیم را از ابتدای سال جدید میالدی اجرایی کنند. ایران از 
تصمیم مذکور مستثنی شد و بیژن زنگنه - وزیر نفت - رضایت 
خود را از این اتفاق با این جمله که به آن چه تامین کننده منافع 
اوپک و ایران است، دست یافتیم. نشان داد. در این راستا، مرتضی 
بهروزی فر - کارشناس حوزه انرژی - با تاکید بر این که روسیه 
و عربستان سعودی بیش ترین ضرر را از قیمت های پایین نفت 
توافق کاهش  اوپک،  در  اگر  ایسنا گفت:  به  متحمل می شوند 

تولید که منجر به متعادل شدن قیمت ها در بازار جهانی می شود، 
صورت نمی گرفت، عربستان سعودی و روسیه به عنوان بزرگ ترین 
کشورهای تولیدکننده عضو اوپک و غیراوپک بیش ترین ضرر را 
متحمل می شدند. وی با بیان این که تصمیم گیری درباره کاهش 
تولید در اوپک قابل پیش بینی بود، ادامه داد: تصمیم عربستان 
سعودی در این زمینه جدی بود و مهم این بود که چقدر بتواند 

دیگر اعضاء را تحت تاثیر قرار دهد.
تاثیر تصمیم اوپک بر بازار نفت ایران

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه درباره رفتار ایران در اجالس 
اوپک اظهار کرد: زنگنه زیربار کاهش تولید ایران در این شرایط 

نرفت. کاهش تولید در اوپک در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت 
جهانی می شود که به نفع ایران است، اما ممکن است در بلندمدت 
به ضرر ایران باشد. بهروزی فر ادامه داد: زیرا حذف حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از بازار باعث می شود چنانچه صادرات 
نفت ایران به این میزان در آینده کم شود، بازار با واکنش کمتری 
آن را بپذیرد. مگر این که رشد اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۱9 

بیش تر باشد و بازار با افزایش تقاضا مواجه شود.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی با تصمیمی که روز گذشته 
در اوپک گرفته شد، متوسط قیمت نفت بین ۶۰ تا ۷۰ دالر خواهد 

بود.

تصمیم اوپک قیمت نفت را افزایش می دهد؟


