خبـر و نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

هیچکشورینمیتواند
فروشنفتایرانرابهصفربرساند

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی ایران افزایش یافته است ،گفت:
هیچ کشوری نمیتواند فروش نفت ایران را به صفر برساند .غالمعلی
جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با خبرنگار شانا ،با بیان اینکه
تحریمها بیش از آنکه به ما خسارت وارد کند به آمریکا ضربه
میزند ،گفت :سیاستهای ترامپ سبب شده است قیمتهای
جهانی نفت خام افزایش یابد ،ما از این افزایش قیمت ضرر نمیکنیم
و با وجود بدعهدی برخی کشورها ،مشتریان تازهای پیدا کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش درآمد نفتی ایران واقعیت دارد ،افزود:
در ماه اکتبر تغییرهای محسوسی در صادرات نفت نداشتیم و
کماکان نفت ایران صادر میشود ،ضمن اینکه درآمدهای نفتی نیز

افزایش یافته است .آمریکا تا به حال هر کاری توانسته انجام داده و
کار دیگری نمانده است که برای  ۱۳آبان بخواهد آن را عملیاتی
کند.
این عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :خریدار نفت داریم و سازوکارهایی نیز پیدا
میکنیم تا بتوانیم باوجود ادعای ترامپ ،نفتمان را صادر کنیم.
جعفرزاده ایمنآبادی گفت :وزیر نفت هفته گذشته با حضور در
کمیسیون برنامه و بودجه ،گزارش بسیار امیدوارکنندهای ارائه کرد.
وی تاکید کرد :عامل افزایش قیمت نفت ،تحریمهای آمریکا علیه
ایران است ،با این حال ما نفت خود را به هر شکل ممکن به دست
خریداران میرسانیم.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در منطقه آزاد انزلی

احداثمرکزنوآوریوفناوریهایانرژیآغازشد
عملیات احداث مرکز نوآوری و فناوریهای
انرژی با حضور معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری در منطقه آزاد انزلی آغاز شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،سورنا ستاری در آیین آغاز
احداث مرکز نوآوری و فناوریهای انرژی
منطقه آزاد انزلی ،بر ایجاد تحرک در
ظرفیتهای منطقه گیالن با هدف رونق
کسبوکارهای دانش بنیان و فناور ،تاکید کرد
و گفت :ظرفیتهای بالقوهای برای رونق اقتصاد
دانشبنیان وجود دارد که الزم است با ایجاد
زیرساختهای مناسب ،زمینه ایجاد تحرک و
بالفعل شدن این ظرفیتها فراهم شود.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،هدف
اصلی از احداث این مرکز را ایجاد تحرک و
بهکارگیری زیرساختهای موجود در نوآوری
و رونق اقتصاد دانشبنیان عنوان کرد و افزود:
شرایط منطقهای گیالن برای توسعه اقتصاد
دانشبنیان مطلوب است و وجود فرهنگ
کارآفرینی ،تعداد دانشگا هها و جوانان
تحصیلکرده و خالق از جمله ظرفیتهایی

نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

با دستور وزیر نفت انجام شد

سفارش هند
برای خرید نفت از ایران در ماه نوامبر

یک مسئول هندی اعالم کرد این کشور برای خرید نفت
از ایران در ماه نوامبر امسال سفارش ثبت کرده است .به
گزارشخبرگزاریپیتیآیازسنگاپور،یکیازمسئوالن
ارشدهنداعالمکردشرکتهایدولتیاینکشورپیشاز
اینبرای عرضهنفت درماهنوامبر امسال،به ایرانسفارش
دادهاند .سانجی سودهیر ،دبیر مشترک همکاری
بینالمللی در وزارت نفت و گاز طبیعی هند ،گفت:
شرکتهای بخش عمومی ما پیش از این سفارشها برای
ماهنوامبررابهایراندادهاند.ویافزود:ایرانبهطورتاریخی
یک عرضه کننده کلیدی نفت به هند بوده است .این
مسئول هندی افزود :در هند ،ما با مالحظات خود برای
امنیت انرژی هدایت میشویم .سودهیر همچنین اعالم
کرد مسئوالن هندی برای دریافت معافیت در زمینه
تحریمهایآمریکادربارهمعاملهباایران،درحالمذاکرهبا
دولتآمریکاهستند.

ناتوانیاوپک
در جبران کاهش تولید نفت
است که باید در خدمت توسعه فرهنگ اقتصاد
دانشبنیان استان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نوآوری ،خالقیت و
شرکتهای دانش بنیان ،مهمترین برگ برنده
کسبوکارهای جدید برای ارزشآفرینی و
ایجاد اشتغال هستند ،اظهار کرد :منطقه آزاد
انزلی به صنایع آالینده و ناسازگار با محیط
زیست آلوده نشده است و نگرش توسعه
کسبوکارهای دانشبنیان و نوآور در میان

آسیبسهامشرکتهایانرژیآمریکا
ازجهشقیمتنفت
نگرانیها درباره جهش قیمت نفت در جهان از یک سو و محدودیت
زیرساختهای انتقال نفت در آمریکا از سوی دیگر ،به درآمد شرکتهای
انرژی این کشور آسیب زد .به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک ،نگرانی
درباره قیمتگذاری نفت در جهان و محدودیت خطوط لوله انتقال نفت در
آمریکا به بخش انرژی آمریکا فشار میآورند و ارزش سهام بسیاری از
شرکتهای این کشور نسبت به پارسال کمتر شده است .انتظار میرود
گزارش سوددهی شرکتهای انرژی در سه ماه سوم سال جاری میالدی،
باالتر از پارسال باشد ،زیرا میانگین قیمت نفت (سه ماه سوم )2017حدود

مسئوالن این منطقه وجود دارد.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
تصریح کرد :استان گیالن جزو استانهای مهم
در حوزه توسعه اقتصاد دانشبنیان است.
ساختار مناسبی که در بندر انزلی بهویژه در
حوزه نرمافزاری وجود دارد ،شرکتهای
برجستهپایتخترانیزترغیبمیکندتادراین
منطقه فعالیت اقتصادی خود را در حوزه
کسبوکارهای دانشبنیان آغاز کنند.

 ۴۴درصد نسبت به دوره مشابه پارسال باالتر بوده است ،اما این قیمتها در
پایان هفته گذشته برای سومین بار پیاپی کاهش یافت که این شرایط
نگرانیها را درباره کند شدن رشد اقتصاد جهانی و جنگ تجاری آمریکا و
چینوتأثیرمنفیاینعواملبرتقاضایجهانینفتتشدیدمیکند.قیمت
نفت در ماه جاری میالدی ،حدود  ۸درصد کاهش یافته و شاخص انرژی
«اساندپی »۵۰۰نیز بیش از ۱۲درصد کاهش داشته است .میانگین قیمت
هر بشکه نفت آمریکا در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸میالدی ۶۹دالر و ۴۳سنت
بوده است .تحلیلگران انتظار دارند این مسئله به رشد سوددهی شرکتهای
آمریکایی در این دوره کمک کند .با این همه ،برخی سرمایهگذاران میگویند
باتوجهبهنگرانیهایمربوطبهتجارتودیگرتردیدها،ممکناستاینرشد
سوددهی برای جبران روند افت ارزش سهام ،کافی باشد.

مدیرعامل بزرگترین شرکت نفتی روسیه اعالم کرد که
اوپک برای جبران کاهش عرضه نفت کشورهای آسیب
دیدهازتحریمهایآمریکا،همچونونزوئالوایران،ظرفیت
مازاد عرضه کافی ندارد .به گزارش خبرگزاری رویترز از
ورونا ،ایگور سچین ،مدیرعامل شرکت روسنفت روسیه،
اعالمکرد:اینشرکتباقیمتهایکنونینفتراحتاست
و هیچ کس در جهان به جهش قیمت نفت که رشد
اقتصادی جهان را تهدید میکند ،عالقهای ندارد .وی
همچنین اعالم کرد که این خطر وجود دارد که سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای جبران کاهش
عرضه نفت کشورهای آسیب دیده از تحریمهای آمریکا،
همچون ونزوئال و ایران ،به اندازه کافی ظرفیت آزاد نفت
نداشته باشد .مدیرعامل روسنفت همچنین اعالم کرد
صنعت نفت جهان به جریان ثابت و خیرهکننده
سرمایهگذاریدربلندمدتنیازخواهدداشتتاافتتولید
میدانهای قدیمی را جبران کند.
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