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اخبار

صادرات گاز مایع ایران به چین ادامه یافت

صادرات  LPGایران به چین در نوامبر ادامه یافت اما تحت
تاثیر تحریمهای آمریکا و فعالیتهای تعمیراتی ،در مقایسه با حدود
 ۱۲محموله در ژوئن کاهش داشت.
معاملهگران برآورد کردند که محمولههای  LPGایران به
مقصد چین در نوامبر بین هفت تا  ۱۰محموله بوده است .برخی از
معاملهگران نیز به پالتس گفتند :شمار این محمولهها کمتر و شش
تا هفت محموله بوده است در حالی که یک منبع آگاه دیگر گفت:
شمار آنها از  ۹محموله فراتر نرفته است.
منابع آگاه برآورد کردند که ایران برای صادرات در اکتبر ۱۰
محموله بارگیری کرده است .محمولههای  LPGایران معموال ۴۴
هزار تن بوده و ترکیبی از پروپان و بوتان هستند.
عالوه بر تحریمهای آمریکا که از چهارم نوامبر سال گذشته
اجرایی شد ،منابع بازار اظهار کردند که این کاهش ممکن است
به دلیل مشکالت فنی و تعطیلی برای تعمیرات معمول در
پاالیشگاههای ایرانی بوده باشد.
بارگیری  LPGاز ایران در اکتبر سال  ۲۰۱۸به  ۵۶۸هزار
تن رسیده بود که باالترین رکورد از ژانویه سال  ۲۰۱۶بود که
تحریمهای غربی علیه تهران بر چیده شده بود.
براساس گزارش پالتس ،تعرفههای چین روی  LPGآمریکا،
جریان واردات از آمریکا را متوقف کرده و باعث شده است خریداران
چینی به محمولههای گرانتر تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانهای از
جمله ایران روی بیاورند که صادراتش به قیمت ارزانتری انجام
میگیرد.به گفته بازرگانان ،محمولههای آمریکایی از چین به ژاپن،
کره جنوبی ،تایوان ،اندونزی و در ماههای اخیر به هند فرستاده
شدهاند.افت قیمتهای  LPGبازار آسیا به پایینترین حد یک ماه
گذشته به عرضه فراوان  LPGآمریکا به آسیا نسبت داده شده است.
معاملهگران برآورد کردهاند که  ۲.۵میلیون تن در نوامبر و  ۲.۵تا
 ۲.۶میلیون تن در دسامبر به این منطقه خواهد رسید.
معاون وزیر برق عراق:

ما به برق ایران نیاز داریم

یک مقام وزارت برق عراق اعالم کرد که این کشور برای
جبران کمبود تولید داخلی و تامین نیازهایش ،هفت گیگاوات
برق از ایران وارد میکند .عباس جابر ،معاون وزیر برق عراق در
کنفرانسی در قاهره اظهار کرد که شاید عراق تا سه سال دیگر به
خودکفایی دست پیدا کند اما چنین امری چالش برانگیز خواهد بود
زیرا مصرف کنندگان تنها بخشی از هزینه های تولید را پرداخت
می کنند.
چند دهه تحریم و جنگ ،عراق را که یک تولیدکننده بزرگ
نفت به شمار می رود با کمبود برق مواجه کرده است.
به گفته جابر ،ظرفیت تولید داخلی عراق  ۱۹.۵گیگاوات است،
در حالی که نیاز این کشور  ۲۶.۵گیگاوات است و واردات از ایران
کمبود موجود را جبران می کند.
این آمار شامل منطقه نیمه مختار کردستان عراق نیست.
این مقام عراقی درباره ضرورت واردات از ایران گفت :ما به
واردات برق از ایران نیاز داریم زیرا ظرفیت تولید کافی نیرو برای
تامین تقاضا در عراق نداریم.اما انتظار می رود عراق تامین کنندگان
خود را متنوع کند زیرا قرار است فعالیت یک خط برق با ظرفیت
حدود  ۵۰۰مگاوات به کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در
تابستان سال  ۲۰۲۰آغاز شود.
جابر گفت :تعرفه پرداختی از سوی مصرف کنندگان عراقی
کمتر از  ۱۰درصد هزینه های تولید را پوشش می دهد اما عراق در
حال افزودن به ظرفیت تولید است.وی همچنین خاطرنشان کرد
که خسارات به بار آمده از سوی داعش ،ظرفیت تولید داخلی را به
میزان حدود  ۴.۵گیگاوات کاهش داد.
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ابهامات تجاری بالی جان نفت شد

نفت در معامالت روز جمعه به دلیل ابهامات موجود نسبت به توافق
تجاری واشنگتن و پکن و رشد ذخایر آمریکا کاهش قیمت پیدا کرد.
بهای معامالت آتی نفت برنت  ۱۶سنت یا  ۰.۳کاهش یافت و به  ۶۲دالر
و  ۱۳سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت روز پنج شنبه با  ۰.۹درصد افزایش
قیمت بسته شده بود.
بهای معامالت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۲۳سنت یا
 ۰.۴درصد کاهش پیدا کرد و به  ۵۶دالر و  ۹۲سنت در هر بشکه رسید .نفت
آمریکا روز پنج شنبه  ۱.۴درصد افزایش قیمت داشت.
مناقشه تجاری میان آمریکا و چین که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند،
رشد اقتصاد جهانی را آهسته کرده و باعث شده است تحلیلگران نرخ مورد
پیش بینی از تقاضا برای نفت را پایین ببرند و نگرانیها نسبت به اشباع عرضه
در سال  ۲۰۲۰تشدید شود.
وزیر بازرگانی چین روز پنج شنبه اعالم کرد که دو کشور در دو هفته
گذشته برای لغو تعرفههای تجاری علیه صادرات یکدیگر در فازهای مختلف
توافق تجاری موافقت کردهاند اما به زمان مشخصی اشاره نکرد.
اما پس از این که رویترز گزارش کرد این برنامه با مخالفت شدید در
درون دولت آمریکا روبرو شده است ،اظهارات وی مورد تردید قرار گرفت.

به گفته استفن اینس ،استراتژیست ارشد بازار در شرکت «اکسی تریدر»،
نفت در وضعیت سکون قرار گرفته زیرا معاملهگران منتظر روشن شدن
جزئیات بیشتری درباره توافق تجاری آمریکا و چین هستند.
موضوع دیگری که ذهن ناظران بازار نفت را به خود مشغول کرد،
اظهارات محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک بود که هفته جاری گفت :به دلیل

انرژی

تحوالت احتمالی مثبت در زمینه مناقشات تجاری ،وی نسبت به دورنمای
سال  ۲۰۲۰خوش بینی بیشتری دارد و به نظر رسید نیاز به کاهش بیشتر
تولید نفت را کم اهمیت قلمداد کرد.
تحت توافق اوپک پالس ،شماری از کشورهای اوپک و غیراوپک شامل روسیه
با هدف تقویت قیمت نفت ،تولیدشان را به میزان  ۱.۲میلیون بشکه در روز تا
مارس سال میالدی آینده محدود کردهاند .این تولیدکنندگان در روزهای پنجم و
ششم دسامبر برای بازبینی سیاست تولید خود در وین دیدار خواهند کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،عامل دیگری که قیمتهای نفت را تحت فشار
کاهشی قرار داد رشد ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته به دلیل کاهش
تولید پاالیشگاهها و صادرات کمتر بود .طبق اعالم اداره اطالعات انرژی
آمریکا ،سطح ذخایر نفت در هفته منتهی به اول نوامبر به میزان  ۷.۹میلیون
بشکه رشد کرد .همچنین ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل
معامالت نفت است ۱.۷ ،میلیون بشکه افزایش پیدا کرد.
در این بین ،وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد که دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا رسما دن برویت  ۵۷ساله را به سمت وزیر انرژی منصوب کرده
است .وی که سابق بر این رئیس شرکت خودروسازی فورد موتور و رگوالتور
انرژی ایالت لوییزیانا بود ،جانشین ریک پری میشود.

اجبار میلیاردرهای سعودی برای خرید سهام آرامکو

عربستان سعودی با قلدری ،شهروندان ثروتمند این کشور را وادار
کرده در رویداد عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو ،سهام این شرکت نفتی
را خریداری کنند.
فوربس به نقل از منابع آگاه نوشت :شهروندان عربستان سعودی که از
آنها خواسته شده است سهام آرامکو را خریداری کنند شامل خانواده ثروتمند
العلیان که با آرامکو رابطه دارند و همچنین شاهزاده الولید بن طالل که در
سال  ۲۰۱۷با دارایی  ۱۸.۷میلیارد دالر ،چهل و پنجمین فرد ثروتمند دنیا
شناخته شده بود ،هستند.
خانواده العلیان سرگرم بررسی سرمایهگذاری به ارزش صدها میلیون
دالر در سهام آرامکو هستند .سایر سرمایهگذارانی که از آنها برای مشارکت
در خرید سهام آرامکو دعوت شده است ،شامل خانواده المجدوعی و طایفه
الترکی هستند که هر دو منابع مالی قابل توجهی دارند .انتظار میرود این
نامهای بزرگ در آرامکو سرمایهگذاری داشته باشند.

انتظار میرود سرمایهگذاران کوچکتر هم سرمایهگذاری کند حتی اگر
الزم باشد از بانکها وام ارزان بگیرند و شایعاتی وجود دارد مبنی بر این که
بانکها هم تمایل کنند چنین وامهایی را عرضه کنند.
اما فارغ از وعده عرضه سهام آرامکو و جمع کردن سرمایهگذاران و
بانکها ،تاریخ عرضه اولیه سهام آرامکو هنوز قطعی نبوده و فاقد جزئیات است.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،اطالعیه آرامکو درباره عرضه سهام روز
شنبه منتشر خواهد شد و انتظار میرود فروش سهام این غول نفتی دولتی در
بازار داخلی عربستان در دسامبر انجام گیرد.
آرامکو در کسب و کار نفت ،یک غول بزرگ به شمار میرود و به تنهایی
حدود یک دهم از نفت جهان را تولید میکند .این شرکت سال میالدی
گذشته  ۱۱۱میلیارد دالر درآمد خالص داشت که تقریبا دو برابر سود اپل و
بسیار باالتر از رقیبانی مانند اکسون موبیل و رویال داچ شل بود .اما عرضه اولیه
عمومی سهام آرامکو برخالف اهداف بلندپروازانه عربستان پیش خواهد رفت.

محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی زمانی که در سال  ۲۰۱۶برنامه
فروش سهام آرامکو را اعالم کرد ،گفته بود این شرکت حدود دو تریلیون دالر
ارزش خواهد داشت و عرضه سهام تا سال  ۲۰۱۷انجام میگیرد و سهام این
شرکت عالوه بر بازار داخلی ،در بازارهای بین المللی مانند نیویورک ،لندن یا
نیویورک معامله خواهد شد .اما بانکدارانی که در این زمینه فعالیت میکنند به
دولت عربستان سعودی اظهار کردهاند که سرمایهگذاران احتماال ارزش آرامکو
را  ۱.۵تریلیون دالر ارزش گذاری میکنند.
بر اساس خبر جداگانه دیگری که رویترز منتشر کرد ،کریل دیمیتریف،
مدیر صندوق سرمایهگذاری دولتی روسیه اعالم کرد که صندوق سرمایهگذاری
روسیه-چین تالش دارد سرمایهگذاران چینی را برای عرضه اولیه عمومی سهام
آرامکو جذب کند .با این حال وی گفت :انتظار نمیرود روسیه سرمایهگذاری
قابل توجهی در این رویداد داشته باشد زیرا پیش از این حضور قابل توجهی
در بخش نفت و گاز داشته است.

وزارت نیرو اعالم کرد:

بهره برداری از اولین نیروگاه برق آبی با روش سرمایه گذاری B.O.O

بهرهبرداری از اولین نیروگاه برق آبی با روش سرمایهگذاری ،B.O.O
توسط بخش خصوصی آغاز شد.
به گزارش وزارت نیرو ،در آئین بهره برداری از نیروگاه های برقآبی مسیر
خط انتقال آب شرب ساری و زیست محیطی سد شهیدرجایی محمد حاج
رسولیها ،مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به اهمیت نیروگاه های
برقآبی و نیز ظرفیت های این نیروگاه ها در استان مازندران ،اشاره کرد و
گفت :باید از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی با اشاره به شروع خوب شرکت آب منطقه ای مازندران در
احداث این نیروگاه ها و ضرورت بهره گیری از تجربه و توان بخش
خصوصی برای پیشبرد این هدف ،گفت :تالش کردیم مشکالت قانونی
پیش رو سرمایه گذاران در این بخش را برطرف و فرآیند آن را تسهیل

نماییم؛ به گونه ای که هرماه به جای بحث تخصیص ،یک مجوز گذر
حجمی آب صادر می کنیم.
حاج رسولیها افزود :در بین نیروگاه های تجدیدپذیر نیروگاه های
برقآبی باتوجه به نرخ تضمینی تعیین شده از توجیه بسیار باالیی
برخوردار هستند لذا از همه سرمایه گذاران دعوت می کنیم در این کار
مهم مشارکت نمایند.
وی ،یکی از بحث های مهم استان مازندران را بحث احداث سدها دانست
و گفت :باید تالش کنیم مطالعات طرح های سدسازی تکمیل و اجرای آنها
شروع شود و طرح های نیمه تمام نیز تکمیل شود.
حاج رسولیها بااشاره به عقب ماندگی استان در بحث توسعه منابع آب،
احداث سد زارم رود را برای بخش مرکزی و شرق استان ضروری برشمرد و

گفت :برای ادامه ی مدول دوم تصفیه خانه نیازمندیم سد زارم رود هرچه
سریعتر اجرایی گردد.
این مدیر بخش آب کشور ،موضوع مهندسی رودخانه را یکی از دغدغه
های آب کشور دانست و تصریح کرد :باتوجه به رخداد سیل؛ امروز فهم
مشترکی برای اقدامات مهندسی رودخانه ایجاد شده و باید ضمن تامین اعتبار
مورد نیاز مسائل رودخانه را نیز حل و فصل کنیم.
وی در پایان باتوجه به نگرانی مردم و نمایندگان استان مازندران در بحث
انتقال آب تاکید کرد :وزارت نیرو بر انجام کار کارشناسی تاکید دارد و اطمینان
می دهد تا زمانی که مطالعات طرح تکمیل نشود و مباحث کارشناسی آن
روشن نگردد قطعا هیچ اقدام عملی را شروع نخواهد کرد.

