خبـر و نظر

وضعیت اشتغال در عسلویه مطلوب است
معاون سیاسی ،امنیتی فرماندار
عسلویه با مثبت ارزیابیکردن روند
پیگیری اشتغال در این منطقه گفت:
در  ۳۸روز گذشته ۸۲ ،نفر از جوانان
شهرستان عسلویه در شرکتهای
مستقر در منطقه مشغول به کار
شدهاند.
به گزارش سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس ،سیدعلیرضا
سجادی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای
موجود برای اشتغال در منطقه عسلویه
تاکید کرد و گفت :در بخشنامه وزیر نفت
و نیز برنامه ششم توسعه تاکید شده است
که شرکتها باید نیروی کار خود را از
هسته نیروهای ساکن در مجاورت
تاسیسات تأمین و استخدام کنند.
معاون سیاسی -امنیتی فرماندار
عسلویه ادامه داد :ما وقت میگذاریم و

جوانان جویایکار را به شرکتها معرفی
میکنیم ،اما بعضی از آنان استقبال
نمیکنند و فرصت شغلی پیشآمده را از
دست میدهند.
سجادی در ادامه به موضوع پرداخت
تسهیالت بانکی برای اشتغال روستاییان

منطقه اشاره کرد و افزود :تعدادی از
اهالی روستاهای منطقه ،تسهیالت بانکی
دریافت کردهاند و با راهاندازی کارگاههای
کوچک مشغول به کار شد هاند که
امیدواریم روند اشتغال فراگیر در شهرها
نیز توسعه یابد.

رونق عرضه فرآوردههای هیدروکربوری
در بورس انرژی
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران ،شاهد رونق عرضه و معامله
فرآوردههای هیدروکربوری بود.
به گزارش بورس انرژی ایران ،رینگ داخلی این بورس ،روز
یکشنبه (دوم دیماه) شاهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل ،حالل
 ۵۰۲ ،۴۱۰ ،۴۰۶ ،۴۰۲ ،۴۰۰و  ۵۰۳پاالیش نفت اصفهان،
حالل  ۵۰۲ ،۴۰۲و  ۵۰۳پتروشیمی بیستون ،حالل ،۴۰۴
بلندینگ نفتا حالل  ،۴۱۰نفتای سنگین تصفیه نشده ،آیزوفید
و آیزوریسایکل پاالیش نفت شیراز ،نفتای سنگین پاالیش نفت
تهران بود.
در این روز 7.83 ،تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش
از  ۳۰۹میلیارد و  ۳۸۳میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی
ایران معامله شد.
همچنین روز دوشنبه (سوم دیماه) کاالهای حالل ۴۰۲

پاالیش نفت تبریز ،حالل  ،۴۰۴نفتای سبک ،نفتای سنگین
تصفیه نشده پاالیش نفت شیراز ،نفتای سبک پاالیش نفت
تهران و سیاساو پاالیش نفت شازند در رینگ داخلی عرضه
شد.

طرحبرندسازیدرصنعتنفتوگازاعالموصولشد

طرح برندسازی در صنعت نفت و گاز ،از سوی هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.
علیرضا رحیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی،
روز یکشنبه (دوم دیماه) موارد اعالم وصولی را قرائت کرد که
بررسی وضع طرح برندسازی در صنعت نفت و گاز از جمله

آنها بود.
در همین حال ،احمد علیرضابیگی ،عضو کمیسیون امور
داخلی مجلس نیز در نطق میاندستور خود در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی ،قاچاق سوخت را یکی از چالشهای
کشور عنوان کرد و افزود :سوخت سرمایه ملی است و باید
اقدامهای اساسی برای جلوگیری از تاراج ثروت ملت ایران انجام
شود.
علی بختیار ،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
نیز در نطق میاندستور خود گفت :باید بیش از گذشته وابستگی
بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به تقویت
زیرساختهای مالیاتی کشور بپردازیم .اصالح قانون مالیات بر
ارزش افزوده ،وضع مالیات بر سرمایه و وضع قوانینی که بتواند
درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمد حاصل از نفت کند،
ضروری است.
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اخبار بین الملل

احتمال برگزاری نشست فوقالعاده
تولیدکنندگاننفت

وزیر انرژی امارات اعالم کرد ،اگر کاهش تولید نفت کافی
نباشد ،تولیدکنندگان نفت نشست فو قالعاده برگزار
میکنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از کویت ،سهیل المزروعی
روز یکشنبه (دوم دیماه) در حاشیه نشست سازمان
کشورهای عرب صادرکننده نفت (اوآپک) گفت :اگر کاهش
تولید روزانه یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفت کافی نباشد،
اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و متحدانش
نشست فوقالعاده برگزار میکنند و اقدام الزم برای توازن
بازار را انجام میدهند.وی همچنین اعالم کرد :تمدید توافق
جهانی کاهش تولید نفت دشوار نخواهد بود و تولیدکنندگان
چیزی را که بازار ایجاب کند ،انجام میدهند.وزیران نفت و
انرژی  ۱۴کشور عضو اوپک در صد و هفتاد و پنجمین
نشست عادی خود پس از دو روز مذاکرات فشرده (ششم و
هفتم دسامبر) توافق کردند تولید خود را برای یک دوره ۶
ماهه (از ابتدای سال  ۲۰۱۹میالدی)  ۸۰۰هزار بشکه در روز
کاهش دهند؛ پیرو آن وزیران نفت و انرژی  ۱۰تولیدکننده
غیرعضو اوپک نیز تصمیم گرفتند همگام با اوپک برای
کمک به کاهش مازاد عرضه و بهبود قیمتهای جهانی نفت
خام  ۴۰۰هزار بشک ه از تولید خود بکاهند.

افزایش قیمت نفت به دلیل تیره شدن
دورنمای تولید آمریکا

بروز نشانههایی از تأثیر منفی افت قیمت نفت در
هفتههای اخیر بر تولید نفت آمریکا سبب شد ،قیمت این
کاال روز دوشنبه (سوم دیماه) افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سئول ،ساعت  7و ۳۸
دقیقه بامداد امروز ،قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۶۰
سنت افزایش به  ۵۴دالر و  ۴۲سنت و قیمت شاخص نفت
خام دبلیوتیآی آمریکا با  ۳۷سنت افزایش به  ۴۵دالر و ۹۶
سنت رسید.هفته گذشته قیمت شاخص نفت خام برنت ۱۱
درصد افت داشت و به پایینترین حد خود در بیش از یک
سال اخیر رسید.افت قیمت نفت سبب شده است
تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا ،برنامههای حفاری خود
را برای سال آینده میالدی محدود کنند.کیم کوانگ -رائه،
تحلیلگر مؤسسه سامسونگ فیوچرز گفت :در کوتاهمدت،
به نظر نمیرسد افت قیمت نفت ادامه داشته باشد ،زیرا
شاخص دبلیوتیآی مرز مقاومت  ۵۰دالر را شکسته و دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا برای حمایت از صنعت نفت
شیل این کشور ،نمیخواهد شاهد افت بیشتر شاخص
دبلیوتیآی باشد.
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