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وضعيتمطلوبايراندرخاموشيها
مديرعام��ل ش��رکت تواني��ر گف��ت: بر 
اساس استانداردها ما کمترين خاموشي 
و باالتري��ن کيفي��ت را در ارائ��ه خدمت 

برق  داريم.
به نقل از ايسنا، آرش کردي در مراسم 
افتت��اح ۱۳ پروژه صنعت برق قزوين 
که در س��الن جلس��ات شرکت توزيع 

برق قزوين برگزار ش��د، تصريح کرد: صنعت برق براي ما ناش��ناخته 
نيست و يک خدمت حساس، زيربنايي و توسعه ساز است که زندگي 
همه ارکان جامعه به آن ربط دارد و روز به روز نياز به برق در کش��ور 

بيشتر احساس مي شود.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي توانير با اشاره به اينکه برق صنعتي 
اس��ت که بر اقتصاد کش��ور اثرگذار اس��ت، خاطرنش��ان کرد: صنعت 
برق زيربنايي براي زيربناهاي ديگر اس��ت و وابس��تگي وس��يعي در 
اي��ن زمين��ه وج��ود دارد. درواقع اين صنعت تکنولوژي گس��ترده اي 
دارد و به عنوان باالترين دس��تاورد مهندس��ي بشر توسط متخصصين 

موردتوجه قرارگرفته است.
وي افزود: کل کش��ور به لحاظ صنعت برق به هم پيوس��ته اس��ت و 
سرنوشت مشترکي بر کشور حاکم است. علي رغم تمام مشکالت يک 
دهه گذشته که مي توانست هر صنعت و بخشي را دچار تبعات سنگيني 

کند اما باهمت و تالش مديران صنعت برق اين اتفاقات نيفتاد.
کردي يادآور شد: در زمان تحريم ها با مشکالت زيادي روبه رو بوديم 
اما هرگز در ارائه خدمت با مش��کل روبه رو نبوديم. حساس��يت باال، 
زمان ب��ر ب��ودن و هزينه ب��ر بودن نيز از ديگر مواردي اس��ت که بايد در 

اين صنعت ديده شود.
وي بي��ان ک��رد: تدابي��ر ما بايد براي اين صنع��ت خاص و توام با نگاه 
جديدي باش��د و از تجربيات دنيا و تجربيات خودمان در بخش هاي 
مختلف استفاده کنيم تا مديران عرصه صنعت برق، اين صنعت را به 

خوبي اداره کنند و از تنگناها رهايي پيدا کنند.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي توانير يادآور شد: صنعت برق داراي 
ذينفعان است که در محافل قانون گذاري و تصميم گيري دولت اثرگذار 
و برخي از ذينفعان نيز مش��ترکين صرف کننده برق هس��تند و بخش 

ديگر ما به عنوان کارگزاران هستيم.
وي تأکيد کرد: اختالف ديدگاه اين سه بخش باعث ايجاد مشکالت 
و تنگناها ش��ده اس��ت. اس��تانداردهاي ما با اس��تانداردها مشترکين، 
س��رمايه گذاران و دولت بايد هماهنگ ش��ود. اين نکته تاکنون مورد 

غفلت قرارگرفته و مشکالت اقتصادي را ايجاد کرده است.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي توانير خاطرنشان کرد: هرچقدر در 
مديريت مصرف موفق ش��ويم به نفع اقتصاد کش��ور اس��ت و بايد روي 
اين زمينه بيشتر توجه شود. اگر وحدت نظر در همه بخش هاي ايجاد 

شود در بخش اقتصاد اتفاق هاي خوبي رخ مي دهد.
وي بي��ان ک��رد: م��ا کمترين خاموش��ي و باالتري��ن کيفيت را در ارائه 
خدمت برق بر اساس استانداردها داريم و در زمينه تلفات فني و غير 
فني کاهش داش��تيم. همچنين از حضور بخش خصوصي در صنعت 

برق کشور استقبال مي کنيم.
کردي با اش��اره به صنعت برق اس��تان قزوين تأکيد کرد: صنعت برق 
قزوين به نسبت ميانگين کشوري وضعيت قابل قبولي دارد که داليل 

آن متعدد است.

بزرگترينفاکتورتاثيرگذار
برقيمتنفتدرسال۲۰۱۸

طبق يافته هاي نظرس��نجي از مديران 
صنع��ت انرژي خاورميانه، نگراني هاي 
ژئوپليتيک��ي ب��ه عن��وان عامل اصلي 
تاثيرگ��ذار بر قيمت هاي نفت در س��ال 
مي��الدي ج��اري، جاي کاه��ش توليد 

اوپک و غيراوپک را مي گيرد.
ب��ه نق��ل از ايس��نا، ۶۷ درصد از مديران 

صنعت انرژي خاورميانه در نظرس��نجي ش��رکت "گلف اينتليجنس" 
نگراني هاي ژئوپليتيکي را عمده ترين عامل موثر بر روند قيمت هاي 

نفت در سال ۲۰۱۸ شناختند.
درس��ت زمان��ي ک��ه تاثير تواف��ق کاهش توليد اوپک ب��ر ذخاير نفت 
جهاني ملموس ش��د، ريس��ک ژئوپليتيکي در سال گذشته در قيمت ها 

اثر گذاشت.
اين ريس��ک نخس��تين بار با همه پرس��ي اس��تقالل منطقه کردستان 
عراق و واکنش دولت مرکزي اين کش��ور به آن آغاز ش��د. نگراني ها 
نسبت به احتمال مختل شدن عرضه از سوي اين منطقه به افزايش 

قيمت ها منجر شد.
س��پس پاکس��ازي سياس��ي عربس��تان و همچنين تشديد تنش ميان 
عربستان سعودي و ايران بازارها را شوکه کرد. اقدامات تحريک آميز 
کره ش��مالي و فروپاش��ي اقتصادي و خطر ورشکستگي ونزوئال نيز از 

ديگر ريسک هاي ژئوپليتيکي مورد توجه در سال ۲۰۱۸ هستند.
امسال قيمت هاي نفت قوي ترين شروع سال را در چهار سال گذشته 
داشتند و معامالت برنت و وست تگزاس اينترمديت براي نخستين بار 

از ژانويه سال ۲۰۱۴ در باالي ۶۰ دالر در هر بشکه گشوده شدند.
طب��ق يافته هاي اين نظرس��نجي، ۵۱ درص��د از مديران انتظار دارند 
متوسط قيمت هر بشکه نفت برنت امسال در محدوده ۶۰ دالر باشد 
در حاليکه ۲۲ درصد متوسط قيمت برنت را حدود ۷۰ دالر و ۲۱ درصد 

حدود ۵۰ دالر پيش بيني کردند.
همچنين ۳۴ درصد از اين مديران پيش بيني کردند پايبندي کشورهاي 
اوپک و غيراوپک به توافق کاهش توليد به ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۸ 
برسد. مجموعا ۳۲ درصد پايبندي ۸۰ درصدي به توافق کاهش توليد 
را پيش بين��ي کردن��د در حاليک��ه تنه��ا ۱۲ درصد از اين مديران انتظار 

پايبندي ۱۰۰ درصدي را داشتند.
درباره مسئله عرضه عمومي اوليه سهام آرامکو نيز ۵۹ درصد مديران 
پيش بين��ي کردن��د اين برنامه در س��ال ميالدي جاري انجام مي گيرد 
در حاليکه ۴۱ درصد نس��بت به وقوع اين رويداد پيش از پايان س��ال 

بدبين بودند.

شکايتنيويورکسيتيازپنجغولنفتي
پنج شرکت اکتشاف، توليد و پااليش نفت به دليل نقشي که در گرمايش 

زمين داشته اند، با شکايتهايي در شهر نيويورک مواجه هستند.
بيل دبالس��يو، ش��هردار نيويورک اظهار کرده که اين شکايت، تالشي 
ب��راي بازياب��ي منابع مالي اس��ت که اين ش��هر ب��راي مقابله با اثرات 
تغييرات جوي در س��الهاي اخير هزينه کرده اس��ت. در ش��کايتنامه 
اوليه از شرکتهاي بي پي، شورون، کونوکوفيليپس، اکسون موبيل و 
رويال داچ شل نام برده شده است.  طبق گزارش وب سايت اوالندو 
سنتينل، نيويورک سيتي همچنين اخيرا طرحهايي را براي کنار کشيدن 
صندوقهاي بازنشس��تگي خود از س��رمايه گذاري در بخش س��وخت 
فس��يلي اعالم کرده اس��ت.  از زماني که ديويد پاترس��ون، فرماندار 
پيش��ين در نيويورک ممنوعيت موقتي فرکينگ )فناوري پيش��رفته 
براي استخراج انرژي( را در سال ۲۰۱۰ اعالم کرد، اين ايالت به نماد 
حرکت به س��وي انرژي تجديدپذير تبديل ش��د. اندرو کومو، جانشين 
پاترس��ون فرکينگ را به طور قطعي در س��ال ۲۰۱۴ ممنوع کرد و در 
س��ال ۲۰۱۶ مانع س��اخت خط لوله کانستيتوش��ن شد که قرار بود گاز 

طبيعي را از پنسيلوانيا به نيويورک و نيوانگالند منتقل کند. 
توليد گاز طبيعي در نيويورک در فاصله سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ميزان 
۵۰ درصد کاهش يافت و به کاهش مشاغل، کاهش حق امتياز براي 

زمين داران و درآمد کمتر دولتهاي محلي منجر شد. 

پيشخوان

انـرژی

معاون امور دريايي س��ازمان بنادر و دريانوردي گفت: عمليات 
اصل��ي مه��ار آتش، روز جمعه با حضور تيم تجس��س نجات و 

آتش خوارهاي ژاپني انجام مي شود.
به نقل از وزارت نفت، هادي حق شناس گفت: عمليات اصلي 
اطف��اء حري��ق با حضور دومين يدک ک��ش آتش خوار ژاپن در 
محل حادثه و همکاري چيني ها، روز جمعه، ۲۲ ديماه( انجام 
مي شود و تيم تجسس سازمان بنادر و دريانوري تالش خواهد 

کرد، وارد نفتکش شود.
وي درباره ورود نفتکش »سانچي« به آب هاي ژاپن هم توضيح 
داد: اگر کش��تي موتور نداش��ته باشد، طبيعتا با وزش باد حرکت 
مي کند؛ اما اينگونه نيس��ت که وارد آب هاي ژاپن ش��ده باش��د؛ 
بلک��ه به س��مت جزي��ره اوکيناوا ژاپن يعني به س��مت جنوب 

شرقي حرکت کرد. 
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با يادآوري اين 
که در روز نخست حادثه )شنبه، ۱۶ ديماه( اين کشتي در ۱۵۸ 
مايلي شانگهاي قرار داشت، افزود: هم اکنون اين کشتي تقريبا 
در ۲۷۰ مايلي شانگهاي و ۱۹۰ مايلي اوکيناوا قرار گرفته است 
که با توجه به اين که يدکش آتش خوار ژاپن نيز، در اين مسير 

قرار گرفته است، به نفع ما است.
حق ش��ناس با تاکيد بر اين که فرماندهي مهار آتش نفتکش 
»س��انچي« همچنان با مرکز تجس��س نجات بندر شانگهاي 
)MRCC( اس��ت، تصري��ح ک��رد: هم اکنون تيم مش��اور فني 
هلن��د و هي��ات ۲ نفره کارشناس��ان فن��ي پاناما نيز، در کنار اين 

مرکز قرار دارند.
وي به ديدار ربيعي، وزير کار و رفاه اجتماعي با سفير چين در 
روز پنجش��نبه، ۲۲ديماه اش��اره کرد و افزود: مجموعه فعاليت 
وي به عنوان مس��ئول کميته ويژه رس��يدگي حادثه نفتکش 
»س��انچي« س��بب شد ش��اهد فعاليت موثر در مرکز تجسس 

نجات بندر شانگهاي چين باشيم.
کشتي سانچي روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ بندر عسلويه را با محموله 
ح��دود ي��ک ميليون بش��که ميعانات گازي، ب��ه مقصد يکي از 
بندرهاي کره جنوبي ترک کرد و روز ش��نبه ۱۶ دي ماه ۱۳۹۶ 
ساعت ۸ شب به وقت محلي با يک کشتي فله بر تحت پرچم 
هنگ کنگ و با خدمه چيني برخورد کرد.در اين حادثه ۳۲ خدمه 
اين نفتکش مفقود شدند که با پيدا شدن يکي از اجساد در روز 

پنجشنبه، سرنوشت ۳۱ نفر ديگر مشخص نيست.

تيم ه�اي ام�داد و نج�ات در ص�ورت کاه�ش دم�ا وارد  ���
موتورخانه سانچي مي شوند

مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي اعالم 
کرد: هنوز وقت طاليي ما تمام نش��ده اس��ت و عمليات ادامه 
دارد و در صورت کاهش دما نيروهاي تجس��س وارد نفتکش 

سانچي مي شوند.
همچنين علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مسئول 
کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي ديروز )جمعه، 
۲۲ دي ماه( پس از ديدار هيروياسو کوباياشي، سفير کبير ژاپن 
در تهران، در محل ساختمان شرکت ملي نفتکش ايران گفت: 
عمليات اطفاي حريق از س��اعت هفت و پنج دقيقه صبح روز 
جمعه به وقت شانگهاي از سوي سه شناور ژاپني و چيني آغاز 

شده است و اميدواريم امروز آتش به طور کلي مهار شود.
وي درباره آخرين ش��رايط عمليات امداد و نجات اظهار کرد: 
چيني ها در کنار ژاپني ها عمليات مهار آتش در نفتکش سانچي 
را آغ��از کرده ان��د و تاکن��ون فوم زيادي روي ش��عله هاي آتش 

ريخته ش��ده اس��ت و نيروهاي آماده روي عرشه حضور دارند و 
کشتي هاي ديگر نيز آماده باش  هستند.

مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي ادامه داد: 
دماسنج ها در حال اندازه گيري دماي نفتکش سانچي هستند و 
اميدواريم شعله ور شدن آتش  منجر به انفجاري جديد نشود.

ربيع��ي گف��ت: عمليات مهار آتش نفتکش س��انچي به صورت 
شبانه روزي بوده است و ما دوباره منتظر هستيم ميزان دماي 
کش��تي اعالم ش��ود، دماي کنوني نفتکش به اندازه اي نيست 

که به نيروها اجازه ورود به عرشه را بدهد.
وي افزود: نفتکش س��انچي در زمان تصادم با کش��تي فله بر 
هنگ کنگي، در فاصله ۱۵۵ مايلي ش��انگهاي بوده که در پي 
جريان آب جابه جا ش��ده و اکنون در ۲۸۰ مايلي ش��انگهاي و 
نزديک تري��ن خش��کي از م��رز دريايي بين چي��ن و ژاپن، وارد 
آب هاي ژاپن ش��ده و هم اينک در فاصله ۱۳۵ مايلي آن قرار 

دارد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: در صورت مهار 
آتش نفتکش سانچي، گروه هاي امداد و نجات وارد موتورخانه 
مي شوند زيرا آتش در جلو و وسط نفتکش همچنان شعله ور و 

هم اينک دماي کشتي به ۳۵,۵ درجه رسيده است.

��� عمليات تجسس با کاهش دماي نفتکش آغاز مي شود
مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي پس از 
ديدار با سفير ژاپن در تهران اعالم کرد: هنوز وقت طاليي ما 
تمام نشده است و عمليات ادامه دارد و در صورت کاهش دما 

نيروهاي تجسس وارد نفتکش سانچي مي شوند.
ربيعي با اش��اره به اين که حريق در نفتکش س��انچي اندکي 
تحت کنترل درآمده اس��ت، افزود: چنانچه دماي کش��تي اجازه 
دهد نيروهاي تجس��س با انجام عمليات هلي برن روي عرش��ه 
مي روند و عمليات تجس��س آغاز مي ش��ود، اما اميدوارم ديگر 

شاهد انفجار جديدي نباشيم.

تشکيل ستاد مشترک ايران، چين و ژاپن ���
ربيعي از تشکيل ستاد مشترک ميان ايران، چين و ژاپن در بندر 
شانگهاي خبر داد و گفت: اين ستاد عملياتي فرآيند مهار آتش 

نفتکش سانچي و عمليات امداد و نجات را بررسي مي کند.
وي با اشاره به مفقود شدن خدمه نفتکش سانچي گفت: پس از 
آن که پيکر يکي از مفقودان يافت شد خبر ديگري از ۳۱ خدمه 
نفتکش نداريم، شبيه سازي ها در حال انجام است و اميدواريم 

با پايين آمدن دماي کشتي نيروها بتوانند وارد شوند.
ربيعي در باره اميد به يافتن مفقودان گفت: نمي توان پيش بيني 
کرد اما نمي خواهيم خبر نگران کننده بدهيم. بايد به خانواده هاي 

مفقودان آرامش بدهيم.
مسئول کميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتکش سانچي تصريح 
کرد: ما هرچه در توان داريم انجام مي دهيم. در اين راس��تا با 
سفيران چين و ژاپن در ايران گفت وگوهاي الزم شده است.

ربيعي يادآور شد: هنگامي که از کارشناسان درباره وضع خدمه 
نفتکش سانچي مي پرسم به من پاسخ مي دهند که پيش بيني 
اين موضوع نيازمند علم پيچيده اي است، ما هنوز وقت طاليي 
داريم و هرچه در توان داشتيم انجام داده ايم؛ نيروهاي امداد و 

نجات هم پنجشنبه شب ۲۱ دي ماه به محل رسيدند.

رد پيشنهاد ژاپني ها براي کمک به نفتکش ايراني سانحه  ���
ديده از سوي چين

س��خنگوي گارد س��احلي ژاپن به رويترز گفت مقامات چيني 
پيشهاد گارد ساحلي ژا پن براي کمک را رد و اعالم کردند اگر 

الزم بود درخواست کمک خواهند کرد.
نفتکش س��انچي از ش��نبه شب هفته گذشته که با کشتي باري 
چيني "س��ي اف کريس��تال" در درياي چين ش��رقي برخورد 
کرد حدود يک هفته اس��ت که در آتش مي س��وزد و به گفته 
يک س��خنگوي منطقه دهم گارد س��احلي در کاگوش��يما، تا 
بعدازظهر  پنج ش��نبه در فاصله حدود ۳۰۰ کيلومتري ش��مال 

غربي سوکوزاکي در جزيره آمامي اوشيما قرار گرفت. 
آمامي اوش��يما يکي از جزاير ش��مالي در مجموعه جزاير ريوکيو 

است که اوکيناوا را نيز دربرمي گيرد. 
اين س��خنگو با اش��اره به اينکه نفتکش ايراني س��انحه ديده 
بعدازظهر چهارش��نبه بر اثر وزش��هاي بادهاي شديد از سواحل 
چين به س��وي منطقه اقتصادي ويژه ژاپن کش��يده ش��د، گفت 
مقامات چيني پيش��نهاد گارد س��احلي ژاپن براي کمک را رد و 

اعالم کردند اگر الزم بود درخواست کمک خواهند کرد. 
وي اظهار کرد گارد ساحلي قايقهاي گشت زني و هواپيما براي 

کنترل اوضاع فرستاده کرده است. 
طب��ق گزارش ش��بکه تلويزيون��ي CCTV چين، اين نفتکش 
طي دو روز گذش��ته حدود ۴۰ کيلومتر به س��وي جنوب حرکت 
کرده اس��ت. اين ش��بکه به نقل از مرکز امداد و نجات دريايي 
ش��انگهاي اعالم کرد حدود ۱۴ کش��تي امداد و نجات تالش 
مي کنند آتش را اطفا کرده و ملوانان مفقود ش��ده اين نفتکش 

را جست و جو کنند. 
سانچي در زمان برخورد با کشتي باري ۳۲ خدمه داشت که تنها 
پيکر يکي از آنها روز دوشنبه در نزديکي کشتي پيدا شد و براي 
شناس��ايي به ش��انگهاي منتقل ش��د. باقي خدمه که شامل ۳۰ 

ايراني و دو بنگالدشي هستند، همچنان مفقود هستند. 
نفتکش سانچي که تحت مديريت شرکت ملي نفتکش ايران 
ب��ود، در ح��دود ۱۶۰ مايل دريايي )۳۰۰ کيلومتري( س��واحل 
نزديک ش��انگهاي با کش��تي باري "س��ي اف کريس��تال" که 
حام��ل غل��ه از آمري��کا به چين بود، برخ��ورد کرد. اين نفتکش 
که در پاناما به ثبت رس��يده، از ايران به مقصد کره جنوبي در 
حرک��ت ب��ود و حام��ل ۱۳۶ هزار تن ميعانات معادل حدود يک 
ميليون بشکه به ارزش حدود ۶۰ ميليون دالر بر مبناي قيمت 

نفت جهاني بود. 

��� احتم�ال خام�وش ش�دن حري�ق نفتک�ش ايران�ي ت�ا
 ظهر شنبه

مس��ئول کميته ويژه رس��يدگي حادثه نفتکش سانچي پس از 
ديداري که صبح جمعه با سفير ژاپن داشت با مديرعامل شرکت 
ملي نفتکش و کاپيتاني که براي بررسي وضعيت فني نفتکش 
سانچي در آب هاي چين حضور دارند، ارتباط تلفني برقرار کرد 
و در اين ارتباط تلفني اعالم شد احتماال حريق نفتکش تا فردا 

ظهر خاموش شود.
س��يروس کي��ان ارث��ي در اين گفت وگوي تلفن��ي اظهار کرد: 
عمليات اطفاي حريق روز جمعه جدي تر شده و فوم مستقيما 
روي آتش ريخته مي ش��ود. اميدواريم تا ش��نبه ش��رايط بهتر 
ش��ود. وي ب��ا تاکي��د بر اينکه حرارت نفتک��ش در حال حاضر 
بس��يار باالس��ت افزود: تيم هاي امداد و نجات منتظر دس��تور 
هس��تند تا در صورت مطلوب ش��دن ش��رايط به داخل کش��تي 
وارد شوند. گروه اعزامي از سوي ايران نيز نيم ساعت ديگر به 
محل مي رس��ند. مديرعامل ش��رکت ملي نفتکش با بيان اينکه 
تيم امداد چيني به استقبال تيم امداد ايراني خواهد رفت اظهار 
کرد: قرار اس��ت اين دو تيم با يکديگر جلس��ه مش��ترکي داشته 
باش��ند. تالش مي ش��ود س��رعت بيشتر شود زيرا با اين شرايط 
آتش امکان هلي بورن نيست. از سوي ديگر فاصله با مرزهاي 
خشکي زياد است و سوخت هواپيما پاسخگو نيست. کيان ارثي 
ب��ا تاکي��د بر اينکه چيني ها عمليات اطفاي حريق را به صورت 
جدي تر دنبال مي کنند تصريح کرد: اگر حرارت کشتي پايين 
آمد امکان ورود به کشتي فراهم مي شود. براي اينکار ۱۰ نفر 
از گ��روه ايران��ي و تيم ام��داد و نجات چين در حالت آماده باش 
هس��تند. همچنين از ژاپن درخواس��ت ش��ده که در صورت نياز 
از هلي کوپترهاي آنها اس��تفاده کنيم. براس��اس اين گزارش 
در گزارش��ي که کاپيتان ايراني مس��تقر در محل حريق در اين 
گفت وگوي تلفني از شرايط ارائه کرد اعالم شد از آنجايي که 
عمليات اطفا با جديت بيشتري ادامه دارد اميد مي رود آتش تا 

ظهر شنبه خاموش شود.

ربیعی: هنوز وقت طالیی تمام نشده است

احتمال خاموش شدن حریق نفتکش ایرانی تا ظهر شنبه

امیدواری به زنده بودن سرنشینان »سانچی«

آرامکو میلیاردها دالر وام ارزان مي گیردپایبندي اوپک به کاهش تولید تا پایان امسالماجراي درخواست عراق از شرکت هاي خارجي
وزارت نفت عراق از ش��رکت هاي نفتي 
خارجي که در اين کشور فعاليت مي کنند، 
درخواس��ت ميکند براي عراقي هايي که 
در پروژه هاي آنها کار مي کنند مس��کن 
احداث کنند. جبار اللعيبي، وزير نفت عراق 

در اطالعيه عمومي از ش��رکت هاي خارجي طرف قرارداد با اين 
کشور خواست براي کارمندانشان مسکن مدرن ساخته و خدمات 
ض��روري را فراهم کنند. اکس��ون موبيل، ل��وک اويل، گازپروم، 
اني، رويال داچ ش��ل، توتال، BP، پتروچاينا و پتروناس از جمله 
شرکت هايي هستند که در عراق فعاليت مي کنند و تصميم اخير 
وزارت نفت اين کشور ممکن است هزينه هاي آنها را به ميزان قابل 
توجهي افزايش دهد. عراق با توليد ۴.۴ ميليون بشکه در روز نفت، 

دومين توليدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودي است.

وزير انرژي امارات متحده عربي اعالم 
کرد اوپک به ادامه اجراي توافق کاهش 
توليد نفت تا پايان سال ميالدي جاري 
متعهد اس��ت. سهيل المزروعي گفت: 
اوپک نسبت به تصميمي که در نوامبر 

سال ۲۰۱۷ گرفته شد، متعهد است و به کاهش توليد تا پايان 
امسال ادامه مي دهد. وي در ادامه خاطرنشان کرد: زمان بيشتري 
مورد نياز است تا تعادل کامل ميان عرضه و تقاضا برقرار شود.  
وزير انرژي امارات پيش بيني کرد تعادل بازار در س��ال ۲۰۱۸ 
حاص��ل خواهد ش��د اما زمان زيادي ب��راي حذف مازاد عرضه 
نياز اس��ت.  مزروعي که رييس کنوني اوپک اس��ت، همچنين 
اظهار کرد نس��بت به يک ش��وک عرضه به دليل کاهش توليد 

در ونزوئال نگران است.

ش��رکت س��عودي آرامک��و در تالش 
اس��ت تا از بانک هايي که در آس��تانه 
عرضه عمومي س��هام اين شرکت در 
پي تقويت رابطه خود با اين غول نفتي 
هستند، ميلياردها دالر وام ارزان قيمت 

بگيرد. شرکت سعودي آرامکو در تالش است تا از بانک هايي 
که در آستانه عرضه عمومي سهام اين شرکت در پي تقويت 
رابطه خود با اين غول نفتي هستند، ميلياردها دالر وام ارزان 
قيمت بگيرد. اين وام ها همگي به پشتوانه آژانس هاي اعتبار 
صادراتي اعطا خواهند شد. سيتي گروپ، استاندارد چارترد و 
سوميتومو ميتسوئي از بانک هاي مشورت دهنده به سعودي ها 
هس��تند که ممکن اس��ت حداقل ۵ تا ۶ ميليارد دالر وام به 

شرکت آرامکو اعطا کنند.

عقب نشيني بازار نفت از رکورد ۷۰ دالر
نف��ت پ��س از اينکه روز پنج ش��نبه ب��ه ۷۰ دالر صعود کرد، در 

معامالت روز جمعه به عقب نشيني از اين سطح تن داد.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت آمريکا به ۶۳.۶۲ 
دالر در هر بشکه رسيد که ۱۸ سنت يا ۰.۳ درصد پايين قيمت 
نهايي معامالت روز گذشته بود. بهاي معامالت نفت آمريکا روز 
پنج شنبه به ۶۴.۷۷ دالر صعود کرده بود که باالترين قيمت از 
دسامبر سال ۲۰۱۴ بود. بهاي معامالت نفت برنت ۶۹.۲۷ دالر 
در هر بشکه بود که نسبت به قيمت نهايي روز گذشته تغييري 
نداشت. برنت روز پنج شنبه به ۷۰.۰۵ دالر صعود کرده بود که 

باالترين قيمت از دس��امبر س��ال ۲۰۱۴ بود. اگرچه تحليلگران 
از ابتداي سال ميالدي جاري نسبت به احتمال تصحيح نزولي 
قيمت نفت هش��دار داده اند اما ش��رايط کلي بازار را تحت تاثير 
توافق کاهش توليد به سرکردگي اوپک قوي توصيف کرده اند.  
بازاره��اي نف��ت در مجم��وع از توافق کاهش توليد ميان اوپک 
و توليدکنندگان خارج از اين س��ازمان ش��امل روسيه که از اول 
ژانويه س��ال گذش��ته به اجرا درآمده و قرار اس��ت تا پايان سال 

۲۰۱۸ ادامه پيدا کند، تحت پشتيباني قرار گرفته اند. 
عام��ل ديگ��ري که از قيمته��ا حمايت کرد، کاهش ذخاير نفت 

آمريکا بود. ذخاير نفت آمريکا در هفته منتهي به پنجم ژانويه، 
حدود ۵ ميليون بشکه کاهش يافت و به ۴۱۹.۵ ميليون بشکه 
رسيد که اين رقم، اندکي پايين متوسط پنج ساله ۴۲۰ ميليون 
بش��که اس��ت. طبق اعالم اداره اطالعات انرژي آمريکا، توليد 
نفت اين کشور ۲۹۰ هزار بشکه در روز کاهش يافت و به ۹.۵ 
ميليون بش��که در روز رس��يد. اوله هانسن، مدير استراتژي کاال 
در ساکس��و بانک در يادداش��تي نوش��ت: مختل شدن عرضه و 
کاه��ش ذخاي��ر نفت آمريکا و جه��ان، قيمتهاي نفت را باالتر 
برده است. اما سيگنالهاي منفي نيز در بازار مشاهده مي شوند 

که ش��امل افزايش ذخاير س��وخت و کاهش س��ود محصوالت 
پااليش ش��ده در آس��يا هس��تند. انتظار مي رود اين مسئله مانع 

سفارش براي نفت خام شود.

بازارهای جهانی نفت در انتظار مشخص شدن موضع 
دونالد ترامپ در مورد يکی از بزرگترين صادرکنندگان 

نفت يعنی ايران هستند.
به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، بازارهای جهانی 
نفت در انتظار مش��خص ش��دن موضع دونالد ترامپ 
در م��ورد يک��ی از بزرگترين صادر کنندگان نفت يعنی 

ايران هستند.
دو مقام آگاه در دولت آمريکا که نخواسته اند نامشان 
فاش ش��ود گفته اند که ترامپ احتماال با ادامه تعليق 
تحري��م ه��ای آمريکا عليه ايران در برجام باقی خواهد 
ماند. بر اس��اس قوانين آمريکا، ترامپ بايد هر ۹۰ روز 
ي��ک ب��ار پايبندی اي��ران به برجام را تاييد کند. وی در 
انته��ای دوره ارزياب��ی قبل��ی در ماه اکتبر گفته بود که 
اي��ران ب��ه روح توافق پايبند نب��وده، اما از وضع مجدد 
تحري��م ها عليه صنعت ان��رژی ايران خودداری کرد. 
اکن��ون وی ع��الوه بر تاييد يا عدم تاييد پايبندی ايران 
بايد تصميم بگيرد که تحريم های تعليق ش��ده عليه 
صنع��ت نف��ت ايران را همچن��ان معلق نگه دارد يا نه. 
اين تحريم ها در دوران اجرا عالوه بر کاهش ش��ديد 
صادرات نفت ايران مانع از سرمايه گذاری خارجی در 

اين بخش شده بود.
اوليوير جاکوب، مدير موسس��ه پتروماتريکس در اين 
باره گفت: »اين مهمترين ريسک ژئوپلتيک هفته است 
و خيلی سخت می توان پيش بينی کرد که ترامپ در 

نهايت چه تصميمی خواهد گرفت.«
بسياری از ناظران احتمال می دهند که ترامپ آمريکا 

را همچنان در برجام نگه دارد. 
رئيس جمهوری آمريکا همچون ماه اکتبر با اين ريسک 
مواجه اس��ت که تحريم ها در صورت وضع مجدد در 
مورد ايران کارايی نداشته باشد و اينکه آمريکا حمايت 
متح��دان کلي��دی خود را از دس��ت بده��د. اگر ترامپ 
تحريم های آمريکا عليه ايران را مجددا برقرار نمايد، 

اين اقدامات يکجانبه خواهند بود.
 اهرم اصلی در اختيار آمريکا اين اس��ت که معامالت 
نفتی به دالر انجام می گيرد و اين بدان معناس��ت که 
هر معامله نفتی ای بايد از طريق سيس��تم بانکی اين 

کشور صورت گيرد. 
دولت آمريکا همچنين می تواند شعبه های آمريکايی 
ش��رکت ه��ای خارج��ی را به دليل هم��کاری با ايران 

تنبيه نمايد.

بازار نفت در انتظار تصميم برجامی ترامپ
طبق نظرسنجي ساالنه رويترز از کارشناسان انرژي، 
انتظار مي رود قيمت نفت نزديک به سطح کنوني باقي 
مانده و تا پايان دهه جاري بين ۶۰ تا ۷۰ دالر در هر 

بشکه معامله شود.
پيش بيني هاي قيمت از آخرين نظرس��نجي در سال 
گذشته تغييري نکرده و نسبت به نخستين نظرسنجي 
ک��ه در س��ال ۲۰۱۶ انج��ام گرفت، تنها اندکي باالتر 
رفته اس��ت. پيش بيني قيمت در بلندمدت حدود ۷۰ 
دالر اس��ت و بين ۶۰ تا ۷۰ دالر براي س��ال ۲۰۱۸ و 
۶۰ تا ۷۰ دالر تا پايان سال ۲۰۲۰ است. اين نتايج بر 
مبناي پرسشنامه هايي بوده که براي بيش از ۷۰۰۰ 
کارشناس بازار انرژي ارسال شده و پاسخها از بيش از 

۱۰۰۰ نفر در فاصله ۹ تا ۱۱ ژانويه دريافت شد. 
انتظار مي رود قيمت برنت در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ دالر 
در هر بش��که برس��د که تنها اندکي باالتر از ۶۰ تا ۶۵ 
دالر پيش بيني شده در نظرسنجي سال گذشته است. 
ميانگين قيمت هر بش��که برنت در س��ال آينده ۶۵ تا 
۷۰ دالر پيش بيني ش��ده که باالتر از حدود ۶۵ دالر 

در نظرسنجي سال ۲۰۱۷ است. 
کارشناس��ان در اين نظرس��نجي پيش بيني کردند 

قيمتها تا پايان دهه جاري به حدود ۷۰ دالر در سال 
۲۰۲۰ برس��د که نس��بت به قيمت پيش بيني شده در 
نظرس��نجيهاي ۲۰۱۷ و حتي ۲۰۱۶ تغييري نداشته 

است. 
تنها کمتر از ۵ درصد کارشناسان انتظار داشتند قيمتها 
در سال ۲۰۱۸ و حتي در سال ۲۰۱۹ کمتر از ۵۵ دالر 
باش��د. همين طور تنها ۵ درصد از کارشناس��ان انتظار 
داشتند بيش از ۷۵ دالر در سال ۲۰۱۸ يا بيشتر از ۸۵ 

دالر در سال ۲۰۱۹ باشد. 
در مقايس��ه با نظرس��نجيهاي قبلي، تعداد کمتري 
انتظ��ار داش��تند قيمتها دوباره به مح��دوده ۳۰ و ۴۰ 
دالر افت کند که منعکس کننده اعتماد رو به رش��د 
به پايداري احياي چرخه اي قيمتها است. تفسيرهاي 
زي��ادي درباره ريس��ک افزايش قيمتها تا پايان دهه 
جاري به دليل کمبود سرمايه گذاري در عرضه جديد 
از زم��ان اف��ت قيمتها در س��ال ۲۰۱۴ وجود دارد. اما 
تنها چهار درصد از کارشناسان انتظار داشتند قيمتها 
تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ دالر يا بيشتر که آخرين بار در 
فاصله س��ال ۲۰۱۱ تا نيمه اول س��ال ۲۰۱۴ مشاهده 

شد، صعود کند. 

نفت تا دو سال ديگر بين ۶۰ تا ۷۰ دالر معامله مي شود


