
  

انرژی 4
بارکیندو دبیرکل اوپک باقی ماند

تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک تا ۲۰۲۰

۱۴ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( دقایقی پیش 
و پس از پایان نشست پشت درهای بسته وزیران این سازمان بر سر 
تمدید توافق کاهش ۸۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت این سازمان برای یک 

دوره ۹ ماهه و تا پایان سال ۲۰۲۰ توافق کردند.
در  اوپک  اعضای  وین،  از  شانا  اعزامی  خبرنگار  گزارش  به 
تداوم  با  همچنین  سازمان  این  عادی  نشست  یکصدوهفتادوششمین 
دبیرکلی محمد سانوسی بارکیندو برای یک دوره سه ساله دیگر موافقت 

کردند.
نیز فردا در  تمدید توافق کاهش ۴۰۰ هزار بشکه متحدان غیراوپکی 
نشست مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بررسی می شود و به 
احتمال زیاد اعضای غیراوپک نیز اوپک را در این تصمیم همراهی خواهند 

کرد.
بر اساس تازه ترین گزارش نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک 
و غیر اوپک موسوم به JMMC که صبح امروز برگزار شد مجموع تعهد 
اعضای اوپک تا پایان ماه مه ۱۴۴ درصد و برای غیراوپک ۲۰۴ درصد بوده 
است، همچنین مجموع پایبندی به توافق اوپک و غیراوپک تا پایان ماه مه، 

۱۶۳ درصدعنوان شده است.
بیانیه پایانی نشست ۱۷۶ اعضای اوپک و تصمیم های آنها تا دقایقی 

دیگر  منتشر می شود.

منشور همکاری اوپک و غیراوپک تضادی با کلیات 
اساسنامه اوپک ندارد

۱۳ کشور عضو اوپک در نشست ۱۷۶ این سازمان با هدف جلب نظر 
ایران که مخالف شدید منشور همکاری اوپک و غیر اوپک بود، بندی را به 
این منشور اضافه و تاکید کردند: هر آنچه در متن منشور همکاری اوپک 
و غیراوپک آمده است کامال داوطلبانه است و با کلیات اساسنامه اوپک 

تضادی ندارد.
به گزارش خبرنگار اعزامی شانا به وین،   ایران تنها کشوری بود که با 
وجود تایید ۲۳ کشور عضو اوپک و غیر اوپک، با متن پیشنهادی منشور 

همکاری کشورهای عضو غیرعضو اوپک مخالفت کرد.
یکصد و هفتاد و ششمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( بعد ازظهر امروز )۱۰ تیرماه( در مقر این سازمان در وین آغاز به کار 
کرد و بعد از نشست عادی که با حضور وزرای نفت و هیئت های همراه 
برگزار شد، وزرای نفت در نشستی پشت درهای بسته شرکت کردند که 

این نشست بیش از پنج ساعت به درازا کشید.

وزیر نفت عراق:
اوپک به دنبال کنترل ذخایر نفت است

وزیر نفت عراق روز دوشنبه گفت دولت وی و سایر اعضای اوپک 
درصدد کنترل ذخایر جهانی نفت و احیای تعادل بازار نفت هستند.

به گزارش ایسنا، وزارت نفت عراق در بیانیه ای اعالم کرد ثامر غضبان 
در حاشیه نشست اوپک در وین با همتایان سعودی و روسی خود دیدار 
کرد. این وزیران درباره تحوالت بازار نفت گفت و گو کرده و به تبادل نظر 
درباره کاهش عرضه نفت پرداختند. بر اساس گزارش رویترز، کشورهای 
عضو اوپک روز دوشنبه در مقر این گروه در وین دیدار می کنند و سپس 
روز سه شنبه با متحدانشان شامل روسیه به مذاکره درباره کاهش تولید، 

اتفاقات بازار و پایبندی تولیدکنندگان به توافق خواهند پرداخت.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛
یکبار با کارت سوخت شخصی بنزین بزنید

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به دارندگان کارت هوشمند 
سوخت توصیه کرد که تا پایان تیرماه، حداقل یک بار با کارت سوخت 

شخصی خود سوخت گیری کنند.
براساس اعالم این شرکت، نظر به اجرای مصوبه های دولت و مجلس 
از کارت  استفاده  با  بنزین  برنامه عرضه  به  توجه  با  و  شورای اسالمی 
هوشمند سوخت از ۲۰ مرداد ماه امسال، روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران توصیه می کند به منظور کسب اطمینان از صحت 
عملکرد کارت سوخت، مالکان تمامی خودروها و موتورسیکلت ها تا پایان 
تیرماه حداقل یک بار از کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت 
 wwww.niopdc.ir بروز هر گونه مشکل احتمالی، به آدرس سایت
مراجعه کنند. بر پایه توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، قرار است از ۲۰ مراد ماه سوخت گیری خودروهای شخصی در 
پمپ بنزین ها از طریق ارائه کارت سوخت شخصی انجام شود با این 
حال تغییری در قیمت این حامل انرژی بوجود نمی آید و همچنان قیمت 
بنزین معمولی برای هر لیتر یکهزار تومان و بنزین سوپ یکهزار و ۲۰۰ 
تومان است. هدف از انجام اینکار کنترل شیب مصرف بنزین در کشور و 

همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است.
زمستان سال گذشته، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مردم 
خواست تا در صورت مفقودی کارت سوخت، نسبت به دریافت کارت 
المثنی اقدام کنند و پس از آن اعالم شد می توان یکی از کارت های بانکی 

صاحب خودرو را به عنوان کارت سوخت در نظرگرفت.

اخبار
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زنگنه پس از پایان نشست وزرای اوپک:

منشور همکاری اوپک و غیراوپک الزام آور نیست

از سوی شرکت نیروی برق تهران بزرگ؛

المپ های پرمصرف مراکز تجاری پایتخت جمع آوری می شوند

اوپک  کشورهای  همکاری  منشور  گفت:  نفت  وزیر 
تاثیری در مکانیزم های  و  الزام آور نیست  و غیراوپک 

عملیاتی و تصمیم گیری های اوپک ندارد.
به گزارش خبرنگار اعزامی شانا به وین، بیژن زنگنه 
امروز )سه شنبه، ۱۱ تیرماه( پس از پایان نشست وزرای 
اوپک که بیش از پنج ساعت به درازا کشید، در جمع 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  و  شد  حاضر  خبرنگاران 
اوپک  همکاری  منشور  در  ایران  نظر  مورد  اصالحات 
است، گفت: خوشبختانه همه  بوده  اوپک چه  غیر  و 
که  است  این  اصلی  مسئله  شد،  انجام  اصالحات 
تصمیم های این مجموعه الزام آور نیست و هیچ تعهدی 
برای کشورها ندارد، ضمن اینکه به کشورها اجازه داده 
و  از دولت ها  را  لزوم،  مجوزهای الزم  شد در صورت 

مراجع باالترشان بگیرند.
موضوع  مهم ترین  این،  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
بر مکانیزم های  تاثیری  این منشور هیچ  این است که 

عملیاتی و تصمیم های اوپک ندارد.
به گفته زنگنه، در نشست اوپک، مقداری هم درباره 
بحث  فرآیند  این  با  مرتبط  مالی  مسائل  تامین  نحوه 
جداگانه  صورت  به  آن  مالی  منابع  برای  باید  که  شد 
تصمیم گیری شود، یعنی این کار بار جدیدی بر اوپک 
نایب  و  رئیس  اینکه  بیان  با  زنگنه  کند.  نمی  تحمیل 
تغییر  ساالنه  همکاری  منشور  این  با  مرتبط  رئیس 
می کنند، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ایران نیز 
این منشور را تایید خواهد کرد، افزود: از آنجا که اجرای 
این منشور الزام آور نیست، مشکلی ندارد. در واقع این 

منشور یک همکاری داوطلبانه بین اعضاست.
این  این پرسش که تصویب  به  پاسخ  وزیر نفت در 
منشور چه تاثیری بر عملکرد آینده اعضای اوپک خواهد 
گذاشت نیز اظهار کرد: هدف این است که آغوشی برای 
تولیدکننده های غیراوپک باز شود تا بتوانند بیایند. در 
واقع سازوکاری است برای  کشورهایی که نمی خواهند 

همکاری  اوپک  با  خواهند  می  اما  شوند،  اوپک  عضو 
داشته باشند.

دبیرخانه  نیز در  زنگنه فعال محل جلسات  به گفته 
نایب  و  رئیس  است  شده  قرار  و  بود  خواهد  اوپک 
رئیس این نهاد به طور متناوب از میان اعضای اوپک و 

کشورهای غیر عضو انتخاب شود.
اوپک  که  کردیم  تأکید  ما  شد:  یادآور  نفت  وزیر 

این منشور و اصول و متن آن  پابرجاست و  همچنان 
هیچ تأثیری بر اوپک ندارد.

وی اعالم کرد: ایران همچون گذشته، از کاهش تولید 
نفت معاف شده است.

زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه جلسه امروز 
را برای ایران مطلوب می دانید؟، گفت: به نظرم جلسه 

خوبی بود و به چیزی که دنبال آن بودیم، رسیدیم.

زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اوپک 
چه  و  بخواهیم  چه  داد:  ادامه  است،  شده  سیاسی 
است،  سیاسی  حدودی  تا  نفت  که  آنجا  از  نخواهیم 
نمی توانیم این موضوع را که نفت یک ماهیت سیاسی 
قوی دارد، رد کنیم، اما عده ای از نفت به عنوان ابزاری 
علیه تولیدکننده هایی مانند ایران و ونزوئال استفاده می 

کنند.

تهران،  شهر  تجاری  واحدهای  پرمصرف  المپ های 
توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و با همکاری 
اتحادیه های کسب وکار و صاحبان اصناف، جمع آوری 

می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با توجه 
به تعداد قابل مالحظه واحدهای تجاری شهر تهران و 
مصرف باالی برق مورد استفاده به منظور تأمین روشنایی 
موردنیاز این بخش در ساعات اوج مصرف شبانه، شرکت 
نیروی برق تهران بزرگ، جمع آوری و جایگزینی  توزیع 
المپ های التهابی و پرمصرف فروشگاه ها و دیگر اماکن 

تجاری شهر تهران را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش، برخی از واحدهای تجاری شهر 
خصوص  در  گسترده  اطالع رسانی های  به رغم  تهران، 
افزایش بار شبکه توزیع برق در تابستان، لزوم مدیریت 
از  همچنان  انرژی،  رفت  هدر  از  جلوگیری  و  مصرف 

روشنایی  تأمین  به منظور  بازده  کم  التهابی  المپ های 
افزایش  در  زیادی  تأثیر  امر،  این  که  می کنند  استفاده 
مصرف برق شهر تهران به ویژه در ساعات ۲۰ تا ۲۳ به عنوان 
ساعت پیک شبانه دارد. این در حالی است که استفاده از 
المپ های کم مصرف وLED، ضمن کاهش برق مصرفی 
شهر تهران و کمک به پایدار بودن شبکه توزیع برق، تأثیر 
زیادی بر کاهش بهای برق مصرفی واحدهای تجاری و 

بهبود و توسعه کسب و کار نیز خواهد داشت.
به همین منظور، اکیپ های عملیاتی مناطق ۲۲ گانه 
در  حضور  با  بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
آموزش  اطالع رسانی گسترده،  با  پایتخت،  خیابان های 
چهره به چهره و جلب همکاری مغازه داران، نسبت به 
با  جایگزینی  و  التهابی  پرمصرف  آوری المپ های  جمع 
یا LED توسط صاحبان اصناف،  المپ های کم مصرف 

اقدام می کنند.

بر اساس این گزارش، کاهش مصرف برق و جلوگیری 
از بروز خاموشی، کاهش مخاطراتی همچون آتش سوزی 
ناشی از افزایش دمای کابل های برق، حذف نورهای تند و 

زننده واحدهای تجاری، حذف گرمای حاصل از المپ های 
به دنبال آن کاهش مصرف برق سیستم های  التهابی و 

سرمایشی از جمله مزایای اجرای این طرح است.

نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین:

ایران خواهان اوپکی مستقل، حرفه ای و فنی است

در حاشیه نشست اوپک صورت گرفت

گفت وگوی وزیران نفت ایران و عربستان

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین گفت: ایران 
طرفدار یک اوپک مستقل، حرفه ای و فنی است، نه اوپکی که تحت تاثیر 
کشوری مثل آمریکا باشد، یا اوپکی که برخی از اعضا، تصمیم هایش را در 

خارج از این مجموعه سازمان دهی کنند.
برگزاری  حاشیه  در  تیرماه(   ۱۰ )دوشنبه،  امروز  غریب آبادی  کاظم 
یکصدوهفتادوششمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
در گفت وگو با خبرنگار شانا، اعمال نفوذ قدرت های خارج از اوپک بر این 
سازمان را از جمله موضوعات مهمی خواند که در مدت اخیر، فعالیت های 
اوپک را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: آمریکا با حمایت یکی دو کشور 
معدود از اعضای اوپک همواره تالش کرده است بر تصمیم های کلیدی این 
سازمان اثرگذار باشد و اقدام های قهری یکجانبه خود را که بیشتر در حوزه 
تحریم ها به ویژه علیه برخی اعضای اوپک مانند جمهوری اسالمی ایران و 
ونزوئال است اجرایی کرده و منویات خود را از طریق این کشورها در اوپک 

دنبال کند.
وی با با بیان اینکه آمریکا خواهان استقالل یک سازمان حرفه ای و فنی به 
نام اوپک نیست، اظهار کرد: این خواسته آمریکا غیرقابل انکار است. آمریکا 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در عرصه جهانی است، بنابراین هرچه 
نقش کشورهایی مانند ایران و ونزوئال را با اعمال تحریم ها در بازار انرژی و در 
عرصه جهانی کم کند، در واقع نقشی برای خودش دست و پا می کند و امکان 
بیشتری برای حضور خود در عرصه بازار انرژی جهانی باز خواهد کرد. این 
موضوعی است که در تحلیل هایمان نسبت به سازمان اوپک نباید به راحتی 

از کنار آن عبور کنیم.
غریب آبادی تالش های عربستان و امارات برای کمرنگ کردن نقش ایران در 
اوپک را نکته دوم و مهمی خواند و ادامه داد: از زمانی که جمهوری اسالمی 
ایران مورد تحریم های یک جانبه دولت ترامپ و آمریکا قرار گرفته است، 
متاسفانه برخی اعضای اوپک مانند عربستان و امارات همه تالش خود را 
به کار گرفتند تا بتوانند سهم و نقش جمهوری اسالمی ایران را به نفع خود 

مصادره کنند.
وین، وحدت سازمان  بین المللی در  نزد سازمان های  ایران  دائم  نماینده 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( را به سبب تالش های قدرت های بیرونی 
و برخی اقدام های سیاسی کشورهای درون عضو اوپک، در معرض مخاطره 
عنوان کرد و افزود: این دو تهدید همواره از سوی آقای زنگنه، وزیر نفت 
کشورمان در مواضع رسمی و غیررسمی و همچنین در مصاحبه ها در عرصه 

دیپلماسی عمومی به خوبی برجسته شده است.
وی جمهوری اسالمی ایران را طرفدار یک اوپک مستقل، حرفه ای و 
فنی دانست و یادآور شد: ایران خواهان اوپکی نیست که تحت تاثیر 
تحریم های  و  قهری  اقدامات  به  دست  که  باشد  آمریکا  مثل  کشوری 
برخی  که  سازمانی  چنین  با  ایران  اسالمی  جمهوری  می زند.  یکجانبه 
اعضای آن بخواهند تصمیم هایشان را خارج از اوپک سازمان دهی کنند، 
مخالف  برسانند،  اعضا  همه  تصویب  به  و  بیاورند  اوپک  درون  سپس 

است.
غریب آبادی با اشاره به حضور خود در سه اجالس گذشته اوپک در کنار 
وزیر نفت، گفت: تایید می کنم تاکنون هیچ تصمیمی در اوپک نتوانسته است 
بدون جذب حمایت جمهوری اسالمی ایران عملی شود. در اجالس گذشته در 

دسامبر، همین کشورهای معدود در تالش بودند تصمیم کاهش سهمیه های 
نفت شامل کشورهایی مثل جمهوری اسالمی ایران نیز بشود، اما ایستادگی و 
تالش بسیار جدی وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت ایرانی موجب شد افزون 
بر اینکه سهمیه های اعضای اوپک و غیر اوپک به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بشکه کاهش یابد، به دلیل وضع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی، این کاهش 
سهیمه ها شامل جمهوری اسالمی ایران نشود. این تصمیم بسیار بزرگی بود 
که محقق شد و من به خاطر دارم که حداکثر یک ساعت پس از این تصمیم 

قیمت نفت چند دالر افزایش یافت.
نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، درباره نشست امروز 
اوپک توضیح داد: در جلسه امروز اوپک نیز دوباره شاهد اثرگذاری برخی 
تالش ها در روند تصمیم هایی هستیم که در راستای منافع همان قدرت های 
بیرونی و برخی از کشورهای عضو اوپک که خواهان حفظ وحدت این سازمان 

نیستند اتخاذ می شود.
وی ادامه داد: آقای زنگنه به عنوان رئیس هیئت ایرانی از ابتدا و پیش از 
شروع کنفرانس، به صراحت موضع جمهوری اسالمی ایران را مبنی بر اینکه 
نباید تصمیمی خارج از اوپک پخته و برای تصویب به کنفرانس وزرای اوپک 
ارائه شود بیان کردند و در رایزنی هایی که امروز با هیئت های متعدد قبل 
از شروع کنفرانس وزرا داشتند این موضوع را مورد تاکید قرار دادند که این 

موضع جمهوری اسالمی ایران از حمایت اعضای اوپک نیز برخوردار است.
غریب آبادی تاکید کرد: هیئت هایی که با آنها مالقات شد نیز بر این اعتقاد 
هستند که اوپک باید به استقالل خود ادامه دهد و یک سازمان حرفه ای باشد 
و هر تصمیمی که گرفته می شود حتی اگر درباره همکاری کشورهای عضو 
اوپک و غیر اوپک باشد نیز ابتدا باید در درون کشورهای اوپک و با وحدت 
و اجماع آنها مواجه شود و سپس مورد مذاکره با کشورهای غیر عضو اوپک 

قرار بگیرد.
وی افزود: برداشت من این است که با توجه به مواضع جمهوری اسالمی 
ایران، نتایج این نشست به طور قطع در راستای منافع کشورمان خواهد بود و 
انحرافی که برخی در مسیر تصمیم گیری اوپک ایجاد می کنند، اصالح خواهد 

شد.

گفت وگوی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران و خالد 
الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی در حاشیه برگزاری نشست اوپک در 

وین، مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت.
در  الفالح  و  زنگنه  الیوم،  روسیا  تلویزیونی  شبکه  تارنمای  گزارش  به 
یکصد و هفتاد و ششمین نشست اوپک در وین اتریش با یکدیگر دست 

دادند.
در حاشیه این نشست زنگنه با همتای عربستانی خود در حال گفت وگو 

بود که این موضوع مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت.

بیشتر  جزئیات  از  خبری  تاکنون  داد:  گزارش  تلویزیونی  شبکه  این 
صحبت های وزیران نفت ایران و عربستان منتشر نشده است.

رساندن  صفر  به  تهدید  که  می شود  برگزار  حالی  در  اوپک  نشست 
صادرات نفت ایران، تنش تجاری آمریکا و چین، افزایش تولید و صادرات 
افزایش ذخیره سازی نفت کشورهای عضو سازمان  ایاالت متحده،  نفت 
توسعه و همکاری های اقتصادی، حمله به نفت کش ها در دریای عمان و 
همچنین نشست سران گروه ۲۰ برخی از مهم ترین مسائل بازار نفت پس 

از نشست گذشته این سازمان بوده است.

روزنامه صبح ایران


