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سقوط ۱۱ درصدی قیمت هفتگی نفت در سایه کرونا

قیمت نفت در معامالت هفته گذشته بیش از ۱۱ درصد از ارزش خود را 
از دست داد و دوباره به زیر ۴۰ دالر در هر بشکه سقوط کرد.

به گزارش ایرنا، قیمت نفت هفته گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا در 
جهان و بازگشت محدودیت ها با کاهش همراه شد. 

هفته گذشته با سرد شدن هوا در اغلب مناطق جهان، موج جدید شیوع 
کرونا به راه افتاد، موجی که باعث نگرانی دولت ها از همه گیری بیماری 
شده و حاال کشورهای اروپایی قرنطینه را در دستور کار قرار دادند تا از 

گسترش کرونا جلوگیری کنند. 
این موضوع فشار مضاعفی بر تقاضای نفت در جهان داشته و باعث 
شده تا در هفته گذشته طالی سیاه ۱۱ درصد از ارزش خود را نسبت به 
ابتدای هفته از دست بدهد.  نفت برنت با افتی ۱۱ درصدی از ۴۲ دالر و ۷ 

سنت به ۳۷ دالر و ۹۴ سنت سقوط کرد.
نفت شاخص آمریکا نیز ۱۱.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و از ۳۹ 

دالر و ۸۵ سنت تا ۳۵ دالر و ۷۲ سنت پایین آمد. 

نابودی مشاغل انرژی در بحران کرونا

شرکتهای نفت و گاز در سراسر جهان برای دوام آوردن در برابر رکود تقاضا 
در بحران شیوع ویروس کرونا، به تعدیل کارکنانشان روی آورده اند.

به گزارش ایسنا، شرکت اکسون موبیل اخیرا اعالم کرد ۱۵ درصد معادل 
حدود ۱۴ هزار نفر از کارکنانش را اخراج خواهد کرد. شرکتهای شورون و رویال 

داچ شل برنامه های مشابهی اعالم کرده اند.
طبق گزارش شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار 
شغل بخش نفت و گاز امسال حذف شده اند که حدود نیمی از آنها در آمریکا 
بوده اند که مقر چندین شرکت بزرگ اکتشافی و اکثر شرکتهای نامدار خدمات 

میدان نفتی است.
ویروس کرونا بخشهای وسیعی از اقتصاد جهانی را نابود کرده و انرژی، سفر 
و میهمان پذیری در میان صنایعی هستند که بدترین آسیب را دیده اند. 
شرکتهای انرژی در حال حاضر با سودهای ضعیف دست و پنجه نرم می کنند 
به خصوص شرکتهایی که در مناطق شیل آمریکا فعالیت می کنند اما ناچار 
شده اند کاهش هزینه هایشان را دو برابر کنند زیرا سرمایه گذاران شرکتها را 

برای بهبود حاشیه سود تحت فشار قرار داده اند.
عالوه بر اکسون، شورون، شرکت وودساید پترولیوم استرالیا و سنووس 
انرژی کانادا طی هفته های اخیر طرحهایی را برای تعدیل نیروی کارشان اعالم 
کرده اند. تقاضای جهانی برای سوخت در بهار بیش از یک سوم کاهش پیدا 
کرد. اگرچه مصرف از آن زمان تا حدودی بهبود پیدا کرده اما در مقایسه با سال 
گذشته پایینتر مانده است و اقتصادهای بزرگ به منظور مهار شیوع ویروس 

کرونا دوباره قرنطینه های جدیدی وضع کرده اند.
این رکود در آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، شدیدتر بوده 
است. این کشور بیشترین آمار قربانیان کرونا را داشته و صدمات ناشی از 

پاندمی، نرخ بیکاری را به حدود هشت درصد افزایش داده است.
دن برویت، وزیر انرژی آمریکا اظهار کرده که بعید است تولید نفت آمریکا 
به این زودی به ۱۳ میلیون بشکه در روز که رکورد تولید سال ۲۰۱۹ بود، برگردد. 
این رکورد تولید عمدتا از طریق فناوری فرکینگ مورد استفاده توسط شرکتهای 
شیل حاصل شده بود. صنعت شیل از شیوع ویروس کرونا ضربه سختی 
خورده زیرا برای شرکتهای نفتی اخراج کارکنان و کاهش هزینه آسان بوده 

است.
فرکینگ به بحث داغی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل 
شده است. جو بایدن، نامزد دموکرات می خواهد فرکینگ را در زمینهای فدرال 
محدود کند در حالی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا از حفاری بیشتر 

حمایت کرده و می گوید موضع بایدن مشاغل انرژی را نابود خواهد کرد.
روند تحکیم و ادغام شرکتها در تعدیل مشاغل بی تاثیر نبوده است. شورون 
تازگی  به  را که  انرژی  نوبل  کارکنان شرکت  از  دارد حدود ۲۵ درصد  قصد 
خریداری کرده است، تعدیل کند. شل اعالم کرده که تولید نفت بعید است به 
اوج سال گذشته برگردد و قصد دارد حدود ۱۰ درصد از نیروی کارش را حذف 
کند. شرکت سنووس هم پس از خرید شرکت هاسکی انرژی، حدود ۱۰ درصد 
نیروی کار خود را اخراج خواهد کرد. در استرالیا، بیش از ۲۰۰۰ شغل صنعت 
نفت از مارس حذف شده اند که شامل مشاغل شرکتهای اکسون و شورون 
بوده اند. شرکت تولیدکننده گاز وود ساید اوایل اکتبر اعالم کرد که حدود 

هشت درصد از نیروی کار این شرکت را اخراج خواهد کرد.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اخیرا از روند بهبود تقاضا برای نفت که پایینتر 
از حد انتظارات بوده، ابراز نگرانی کرده است و این روند احتماال تولیدکنندگان 

بزرگ را ناچار خواهد کرد محدودیت عرضه فعلی را حفظ کنند.
البته همه شرکتها پسروی ندارند. شرکت پتروچاینا که بزرگترین تولیدکننده 
نفت و گاز آسیاست، ۳۵۰ درصد افزایش سود نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته گزارش کرده است.
شرکت BP در گزارشی که اوایل اکتبر منتشر کرد، دو سناریو برای مصرف 
نفت جهان که سال گذشته به ۱۰۰ میلیون بشکه در روز رسیده بود، مطرح 
کرد. این شرکت اخیرا با تغییر گرایش به سوی توسعه انرژی تجدیدپذیر، حدود 
۵۰ درصد از تیم اکتشاف خود را اخراج کرده است. بر اساس گزارش رویترز، 
وضعیت بازارهای معامالت آتی در حال حاضر نشان می دهد که به دلیل 
تقاضای ضعیف،  نفت حداقل به مدت دو سال آینده فراتر از ۴۰ دالر در هر 

بشکه نخواهد رفت و این امر استخدام را محدود می کند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

باروندکنونیمصرف،تا۲۰سالآیندهواردکنندهگازمیشویم
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت اظهار داشت: با روند کنونی مصرف، 
باید در ۲۰ سال آینده ۵۰۰ میلیون متر مکعب 

گاز در روز وارد کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مبینی دهکردی 
در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان 
نسبت  کشور  ظرفیت  حاضر  حال  در  اینکه 
به دو دهه قبل قابل مقایسه نیست، اظهار 
داشت: توانمندی ها و زیرساخت های فیزیکی 
داشته  خوبی  ساماندهی  اگر  شده،  بزرگتر 
ظرفیت   از  و  کرده  اعتماد  مردم  به  و  باشیم 
استعداد مردم استفاده کنیم همه غیرممکن ها 

ممکن خواهد شد.
وی با اشاره به شیوع کرونا و موضوع تحریم 
سخت تر  ما  برای  کار  اکنون  کرد:  تصریح 
همچنین  شده  گسترده تر  بیکاری  شده، 
تکنولوژی و منابع مالی و  انتقال  محدودیت 
سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، جریان خرید 
و فروش کاال، تورم، تغییرات نرخ پایه را تحت 
از  برون رفت  برای  باید  که  گرفته  قرار  تاثیر 
این موضوعات یک اولویت ملی در چارچوب 
محیط  هم  تا  بگیریم  نظر  در  بهینه سازی 
به  انرژی  مصرف  هم  و  یابد  بهبود  زیست 

صورت بهینه باشد.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت خاطرنشان کرد: ما اکنون ظرفیت های 
به  که  داریم  مالی  منابع  خلق  برای  بزرگی 
وسیله جلوگیری از اتالف انرژی و بهینه سازی 

محقق خواهد شد.
مبینی دهکردی با بیان اینکه هدف امنیت 
انرژی و پایداری در تعادل مصرف و مدیریت 
بهینه سازی  بازار  باید  گفت:  است،  تقاضا 
دولت  زمینه  این  در  و  دهیم  را شکل  انرژی 
به عنوان رگوالتور در نظر گرفته شده و تمام 
صنعت،  تولید،  بخش  جمله  از  ذی نفعان 
بخش  همچنین  و  پاالیشگاه ها  و  نیروگاه ها 

انتقال در آن دخیل باشند.
لحاظ  به  ما  کشور  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بهینه سازی  قانون  و  ندارد  مشکلی  مقررات 
اظهار  است،  قوانین  عالی ترین  جزو  مصرف 
را  بدانیم که چگونه مصرف  باید  اما  داشت: 
مدیریت کرده و خلق منابع مالی کنیم تا در 
و  کارآفرینی  و  کار  و  کسب  توسعه  راستای 
فناورمحور بودن شبکه سازی کرده تا بتوانیم 

ثروت آفرینی کنیم.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  سوخت 
نیروگاه های بخش خصوصی فعال شده اند اما 
ما باید راه حل مدیریت چالش ها را پیدا کنیم.

مبینی دهکردی بازار بهینه سازی انرژی در 
کشور را بین ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه معادل 
اگر  گفت:   و  کرد  عنوان  روز  در  خام  نفت 
این میزان مصرف را با نفت ۴۳ دالر کنونی 
عدد  کنیم  محاسبه  کرونا  از  بعد  دالر  و 6۵ 
برای  می تواند  که  بود  خواهد  توجهی  قابل 
خلق اشتغال و بهره برداری از منابع به درستی 

استفاده شود.
وی با بیان اینکه کشور ایران از نظر میزان 
شدت  ولی  آلمان  به  نزدیک  انرژی  عرضه 
برابر کشور است،  انرژی در کشور ما شش 
با  آلمان  کشور  ناخالص  تولید  میزان  گفت: 
از  برابر قدرت خرید بیش  توجه به شاخص 
سه برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص 
می دهد  نشان  که  است  ایران  برابر  شش 
بخش  خدمت  در  ایران  در  انرژی  مصرف 

غیرمولد است.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
در  انرژی  مصرف  شدت  همچنین  سوخت 
دو  و چین؛  ترکیه  امارات،  برابر  را سه  ایران 
افزود:  و  کرد  عنوان  عراق  و  عربستان  برابر 
حتی میزان مصرف انرژی در ایران از کشور 
روسیه که رقم ۰.۵ درصد را دارد، باالتر است.

مبینی دهکردی با بیان اینکه در طول دهه 
اخیر عرضه انرژی اولیه کشور به طور متوسط 
بیان  است،  داشته  ساالنه  رشد  درصد   ۳
داخلی،  ناخالص  تولید  به  توجه  با  داشت: 
انرژی  مصرف  شدت  افزایشی  روند  موجب 
مصرف  رشد  که  حالی  در  است  شده  اولیه 
روند  گذشته  دهه  طول  در  جهان  انرژی 

کاهشی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه براساس تراز ۹6 مصرف 
فعلی انرژی معادل 6.۳ میلیون بشکه نفت 
در روز است، خاطرنشان کرد: اگر برنامه های 
به صرفه جویی  قادر  شود  انجام  بهینه سازی 

۵۰ درصدی در مصرف انرژی خواهیم بود.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت یادآور شد: در دهه های اخیر عرضه 
انرژی اولیه کشور به طور متوسط ساالنه ۳ 
تولید  رشد  به  توجه  با  و  داشته  رشد  درصد 
ناخالص داخلی موجب روند افزایشی شدت 
اولیه شده است در حالی که  انرژی  مصرف 
شدت مصرف انرژی در جهان روند کاهشی 

داشته است.
مبینی دهکردی با بیان اینکه شدت مصرف 
انرژی در ایران باید طی ۱۰ سال آینده نصف 
برای  بهینه سازی  با  است  الزم  افزود:  شود، 
اقتصاد بعد از کرونا، خلق منابع داشته باشیم 

و بازار بهینه سازی انرژی را تشکیل دهیم.
بین المللی  آژانس  گزارش  به  همچنین  وی 

ایران  انرژی  عرضه  شدت  مقایسه  و  انرژی 
با دیگر کشورها پرداخت و گفت: کشورهای 
درصد  ۱۲صدم   ،۲۰۱۸ سال  در  آمریکایی 
شدت عرضه انرژی اولیه داشته اند. کشورهای 
کشورهای  درصد،  ۳۱صدم  ایران  همسایه 
خاورمیانه ۳۴صدم درصد. ۱۴۱ کشور جهان 
۱۷ صدم درصد اما در ایران این رقم بیش از 

سه برابر متوسط جهانی است.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت در ادامه خاطرنشان کرد: طرح هایی 
بند »ق«  به  با توجه  در زمینه حمل و نقل 
بهینه سازی 6۰۰ هزار  مصوب شده همچنین 
کشاورزی  چاه های  کردن  برق دار  موتورخانه 
نظر  در  سوخت  مصرف  بهینه سازی  برای 

گرفته شده است.
رشد  اگر  اینکه  بیان  با  دهکردی  مبینی 
براساس  بماند  باقی  شکل  همین  به  مصرف 
محاسبات تا سال ۱۴۱۰ به ۸.۳ میلیون بشکه 
طبق  گفت:  رسید،  خواهیم  مصرف  روز  در 
 ۱۰ تا  انرژی  مصرف  شدت  رهبری  فرمایش 

سال آینده باید به یک دوم برسد.
وی همچنین گفت: مطابق آنچه وزارت نفت 
در قرارداد با دانشگاه ها برای افزایش ضریب 
بازیافت انجام داده ما نیز از دانشگاه ها برای 
بهینه سازی در مصرف انرژی استفاده خواهیم 
دانشگاه  اولین  فعال  رابطه  این  در  و  کرد 

انستیتوی نفت خواهد بود.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
زمینه  در  سند  دو  تضمین  درباره  سوخت 
همواره  کرد:  تصریح  مصرف  بهینه سازی 
وزارت نفت مورد انتقاد است که چرا در زمینه 
پاالیشگاه سازی اقدام نکرده؟ در همین راستا 
وزارت نفت ماموریت داد که وضعیت حمل 
و  مطالعه شود  در سال ۱۴۲۰  نقل جهان  و 

نقل  و  حمل  سند  مطالعات،  این  براساس 
کشور تدوین شد و پس از آن نیز وضعیت 

تولید و مصرف گاز مورد توجه قرار گرفت.
قرارداد  داد:  توضیح  دهکردی  مبینی 
بهینه سازی مصرف ۱۰۰ هزار چاه کشاورزی، 
نوسازی 6۵ هزار دستگاه کامیون و کامیونت، 
تولید  فرسوده،  تاکسی  هزار   ۱۵۰ جایگزینی 
قوای محرکه کم مصرف و موتور پایه گازسوز 
کم مصرف، توسعه حمل و نقل قطار شهری 
بهینه سازی  کالنشهر،  هشت  و  تهران  در 
انرژی در ۷۰۰۰ مرغداری و همچنین  مصرف 
برای کاهش مصرف در  ماده ۱۲  از  استفاده 
نیروگاه ها را از جمله طرح های در دستور کار 
افزود:  انرژی برشمرد و  برای کاهش مصرف 
پتروشیمی،  و  پاالیشی  طرح های  همچنین 
صنایع فوالد و سیمان و بهینه سازی مصرف 
در  اقدامات  جمله  از  ساختمان  بخش  در 

دستور کار برای بهینه سازی مصرف است.
یک دومی  رشد  به  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
 ۸ تا   6 بین  ساالنه  برسیم  انرژی  مصرف  در 
انرژی  مصرف  کاهش  ظرفیت  دالر  میلیارد 
انرژی  مصرف  موضوع  به  داشت،  خواهیم 
باید  ما  و تصریح کرد:  اشاره  در مرغداری ها 
حاضر  حال  در  مثال  دهیم  تغییر  را  رفتارها 
برای تولید هر جوجه ۲ لیتر سوخت مصرف 
می شود که باید این میزان به یک لیتر برسد.

مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
مصرف،  کنونی  روند  با  شد:  یادآور  سوخت 
باید در ۲۰ سال آینده ۵۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز در روز وارد کنیم. همچنین براساس دو 
مصرف سوخت  بهینه سازی  برای  که  سندی 
در نظر گرفته شده و طبق آنچه در سند اول 
ارائه شده ما در ۲۰ سال آینده ۲.۷ میلیون 

بشکه ظرفیت پاالیشی نیاز خواهیم داشت.

اخبار

مبینی دهکردی با بیان اینکه 
در طول دهه اخیر عرضه انرژی 

اولیه کشور به طور متوسط 3 
درصد رشد ساالنه داشته است، 

بیان داشت: با توجه به تولید 
ناخالص داخلی، موجب روند 

افزایشی شدت مصرف انرژی 
اولیه شده است در حالی که 
رشد مصرف انرژی جهان در 

طول دهه گذشته روند کاهشی 
داشته است

 تولید نفت آمریکا در ماه اوت ۳.۶ درصد کاهش یافت

اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که تولید نفت ایاالت متحده در ماه اوت 
در پی کاهش عرضه از خلیج مکزیک ۳.6 درصد کاهش یافت.

به گزارش ایلنا از رویترز، اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده )EIA( روز جمعه 
) نهم آبان ماه( در گزارش ماهانه خود اعالم کرد که تولید نفت آمریکا در ماه اوت 
به دلیل کاهش عرضه نفت خلیج مکزیک و رسیدن آن به کمترین مقدار در ۷ 
سال اخیر، ۳.6 درصد کاهش یافت. تولید نفت آمریکا در این ماه ۱۰ میلیون و 

6۰۰ هزار بشکه در روز بود.
این رقم نسبت به میانگین تولید روزانه ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت 
آمریکا در ماه اوت ۲۰۱۹، ۱۴.۹ درصد کمتر است، زیرا تولیدکنندگان ایاالت 
متحده امسال به دلیل تضعیف تقاضا در پی همه گیری ویروس کرونا حفاری 

جدید را کاهش دادند. 
همچنین این نخستین بار بود که تولید مجموع نفت خام سه ماه کاهش یافت.

تولید نفت خلیج مکزیک آمریکا در ماه اوت ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و به 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز - کمترین مقدار تولید یک ماهه از اکتبر 
۲۰۱۳ - رسید، زیرا تولیدکنندگان به دلیل طوفان های پیاپی تولید را به طور موقت 

تعطیل می کردند.

اطالعیه شرکت طب تصویر سامان پژوه صدو یک تهران
با مسئوليت محدود( به شماره ثبت: 496474 و شناسه ملی: 14006068661  ( 
بدینوسیله به اطالع میرساند که صورتجلسه مورخ 1399.05.28 مشترک هیئت 
مدیره و هیات موسس و سهامداران در دفترخانه شماره 1274 به شماره سند 16871 

در تاریخ 1399.08.01 به ثبت رسید .


