
با کاهش عرضه عربستان و کانادا

نفت سنگین گران تر شد

4انرژی

 با حضور جهانگیری انجام شد؛

بهره برداری از اولین خط تولید پایه های چدن نشکن 
توزیع برق و روشنایی

 اولین خط تولید پایه های چدن نشکن توزیع برق و روشنایی با حضور 
معاون اول رییس جمهوری در شرکت هامون نایزه شهرستان کاشان به 

بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا ، دکتر اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در جریان سفر به شهرستان 
کاشان با حضور در شرکت هامون نایزه، اولین خط تولید پایه های چدن نشکن توزیع 

برق و روشنایی را افتتاح کرد.
معاون اول رییس جمهوری در بازدید از بخش های مختلف این واحد صنعتی 
با توضیح مهندسان و مدیران این شرکت در جریان روند تولیدات این شرکت قرار 

گرفت.
شرکت هامون نایزه با تولید 53 هزار اصله پایه چدن نشکن توزیع برق در سال 
گام مهمی در راستای بهبود کیفیت، کارکرد و مقاوم سازی شبکه توزیع برق کشور 

برداشته است.
این شرکت توانسته با همکاری متخصصان داخلی با تولید این پایه ها، انحصار تولید 
این محصول را که تا پیش از این در اختیار کشور آمریکا بود، خارج کند و از این پس 
ایران بعنوان دومین کشور تولید کننده پایه های چدن نشکن توزیع برق در جهان 

شناخته می شود.
خط تولید پایه های چدنی توزیع برق با 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این 
شرکت به بهره برداری رسیده و حدود 500 نفر به طور مستقیم در این واحد صنعتی 

مشغول به کار شده اند.
جهانگیری به منظور افتتاح و بهره برداری از چند طرح صنعتی و زیربنایی امروز 

وارد فرودگاه کاشان شد.

پاالیشگاه هندی از ایران یک میلیون بشکه نفت وارد 
می کند

روزنامه فایننشال اکسپرس هند روز یکشنبه گزارش داد که پاالیشگاه 
بهارات پترولیوم )بی پی سی ال( به عنوان دومین پاالیشگاه بزرگ این 
کشور به لحاظ ظرفیت در ماه های فوریه و مارس )بهمن و اسفند( یک 

میلیون بشکه نفت از ایران وارد می کند.
براساس این گزارش، آر. راماچاندران، مدیر مجموعه پاالیشگاه های بی پی سی 
ال در گفت وگو با این نشریه گفت: از آنجایی که نفت ایران مرغوب ترین نفت مورد 
نیاز پاالیشگاه های هند است شرکت اش قصد دارد بعد از سه ماه وقفه، یک میلیون 

بشکه از ایران نفت خام وارد کند.
به گزارش ایرنا، شرکت بهارات پترولیوم هند به رغم تهدید های آمریکا، برای ماه 
ژوئن )خرداد گذشته( نیز یک میلیون بشکه نفت بیشتری از ایران سفارش داده بود.
خرید نفتی از ایران امروزه برای مشتریان بین المللی از آن جهت بسیار جذاب تر 

شده است که خرید مدت دار نفت ایران نسبت به خریدهای نقدی بهتر است.
در واقع، زمانی که قیمت برای شرکت بهارات هند کاهش یافت، آنها تمایل 

بیشتری برای خرید دارند.
در حال حاضر هند عنوان بزرگ ترین مشتری نفتی ایران پس از چین است و 
ازجمله کشورهایی است که در دور قبلی تحریم های آمریکا روابطش را با ایران 
قطع نکرد و این کشور روابط خود با ایران را تنها محدود به تحریم های سازمان 

ملل متحد کرد.
به گزارش ایرنا، آمریکا به دلیل ترس از افزایش قیمت نفت جهانی با اعمال دور 
دوم تحریم های این کشور علیه مردم ایران، سرانجام در ماه جاری به اعطای معافیت 
به هشت کشور جهان برای ادامه واردات نفتی از ایران به مدت 180 روز مجبور شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه امسال، خروج آمریکا 
از برجام را اعالم کرد اما بالفاصله دیگر کشورهای امضا کننده این توافق یعنی 
انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از 
این توافق چندجانبه بین المللی، تأکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت 

شرکت هایشان با ایران حمایت می کنند.
ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی و تحریم های یک جانبه غیرقانونی و فشار به 
جامعه جهانی به دنبال ایجاد جنگ روانی و القای انزوای ایران است، ولی تجربه 
ماه های اخیر و همراهی نکردن جهان با آمریکا نشان داد که این کشور هیچ گاه به 

هدف خود دست نخواهد یافت.
تحریم هایی که آمریکا یکجانبه علیه ملت ایران اعالم می کند، از مدت ها قبل شروع 
شده و جامعه جهانی با آنها همراهی نکرده تا جایی که ترامپ مجبور شده است از 

برخی از آنها عقب نشینی کند.

انتقاد عمان از بی انصافی ترامپ در قبال اوپک
وزیر نفت عمان معتقد است دونالد ترامپ در قبال اوپک رفتار منصفانه ای 
نداشته است و مانند سایر اعضای اوپک، خواستار اجتناب از خصومت 

سیاسی با رییس جمهور آمریکا شد.
به گزارش ایسنا، محمد بن حمد الرومهی، وزیر نفت عمان در حاشیه مجمع 
انرژی جهانی شورای آتالنتیک به شبکه سی ان بی سی گفت: هیچ کس نوسان 
نمی خواهد. من مطمئن هستم که ترامپ نوسان نمی خواهد زیرا مدیریت نوسان 
دشوار خواهد بود. ترامپ ماه ها به انتقاد از نحوه مدیریت تولید نفت اوپک پرداخته و 
از این گروه خواست شیرهای نفت را باز نگه دارند و قیمتها را پایین بیاورند. ترامپ در 

توییتی در اکتبر گذشته نوشت: اوپک از ما کالهبرداری کرده است.
اعضای اوپک در دسامبر با روسیه و چند تولیدکننده دیگر غیراوپک برای کاهش 
تولیدشان به میزان 1.۲ میلیون بشکه در روز به منظور مهار ریزش قیمت نفت و متعادل 
کردن عرضه در بازار به توافق رسیدند. وزیر نفت عمان گفت: متاسفانه مسائل سیاسی 
وجود دارد اما گاهی مسائل سیاسی افراد را وادار می کند برای مطرح کردن حرفشان به 
شبکه اجتماعی یا به سی ان بی سی مراجعه کنند و این مسئله واقعیت دنیای امروز 
است. اما وی ابراز امیدواری کرد که با واشنگتن توافقی حاصل شود که تحت آن نیازهای 
هر دو طرف در خصوص نفت تامین شود هر چند که چنین امری در حرف، آسانتر از 
عمل است. الرومهی در ادامه افزود: امیدوارم دور هم نشسته و به تبادل نظراتمان بپردازیم. 
عمان حدود ۹00 هزار بشکه در روز نفت تولید می کند که کمتر از یک دهم حجم تولید 
عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک- است. این سلطان نشین از افت 
قیمت نفت بیشتر از همسایگان بزرگترش ضرر کرده است و پیش بینی می شود رشد 
اقتصادی آهسته تری در سال ۲01۹ تجربه کند. ارزش ریال عمان تحت فشار فزاینده 
ای قرار گرفته و تحلیلگران توصیه می کنند این کشور تدابیر ریاضت مالی را تشدید کند.

پدیده خشکسالی چتر خود را بر اقصی نقاط کشور گسترده استاخبار

 نقش گلخانه ها در کاهش مصرف آب کشاورزی
حدود دو دهه است که پدیده نامیمون خشکسالی چتر 
خود را بر اقصی نقاط کشور گسترده است و هر رو این چتر 
فراگیر و همه گیرتر می شود که در این شرایط کارشناسان 
بیش از پیش بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش های 

مختلف به ویژه بخش کشاورزی تاکید می کنند.
به گزارش ایرنا، براساس آمارهای اعالم شده از سوی وزارت نیرو 
حدود 88 درصد آب مصرفی در کشور مربوط به حوزه کشاورزی 
است که این آمار ۲0 درصد بیشتر از متوسط جهانی اعالم شده 

است.
این در شرایطی است که بازده این میزان مصرف آب در بخش 
کشاورزی برای کشور فقط بین 30 تا 40 درصد برآورد شده، در 
حالی که این بازدهی در کشورهای توسعه یافته 65 درصد و برای 

کشورهای در حال توسعه 45 درصد است.
به گفته معاون اول رییس جمهوری، امروز دیگر موضوع آب 
یک مساله بحرانی و ملی در کشور ایران است و باید مورد توجه 

ویژه همه مردم و دولت ها قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری آذرماه امسال در بخشی از سخنان خود 
در مراسم بهره برداری از مرحله اول آب شیرین کن 100 هزار 
مترمکعبی بندرعباس اظهار داشت: مصرف آب شرب ما حدود 6 
درصد است، یعنی اگر 100 میلیارد متر مکعب آب مصرف کنیم، 
چیزی حدود 6 میلیارد متر مکعب شرب بوده و مابقی آن به 

بخش کشاورزی و صنعت اختصاص دارد.
های  روش  اگر   : داشت  اظهار  رییس جمهوری  اول  معاون 
صحیح و مناسب در بهره برداری از آب کشاورزی و صنعت انجام 
و از جایگزینی آب صنایع و کشاورزی در بخش های مناسب 

استفاده شود، دغدغه ما کمتر می شود.
 کشت گلخانه ای تسهیل گر عبور از کم آبی

با توجه به وضعیت موجود و بحرانی بودن شرایط منابع آبی 
کشور و باال بودن مصرف آب در کشاورزی سنتی ، اصالح شیوه 
های آبیاری در این بخش و توسعه کشت محصوالت نیازمند به 

آب کمتر بسیار مورد تاکید است.
یکی از بهترین کشت هایی که از سوی کارشناسان کشاورزی 
برای صرفه جویی در مصرف آب مورد توصیه می شود و دولت نیز 

از آن حمایت می کند، کشت گلخانه ای است.
کشت گلخانه ای به دلیل تاثیر فراوان در کاهش مصرف آب 
و نیز افزایش بهره وری محصول و کاهش خسارت های ناشی 
از بارندگی و حوادث غیرمترقبه به عنوان بهترین گزینه برای 

کشاورزان محسوب می شود.
براساس آمارهای اعالم شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
کشت گلخانه ای نقش بسزایی در افزایش بهره وری آب دارد؛ 
به عنون مثال برای تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی و خیار در 
عرصه 300-400 لیتر آب مصرف می شود در حالی که با انتقال 
کشت این محصول به فضای گلخانه می  توان مصرف آب را به ۲5 
تا 30 لیتر کاهش داد. افزایش تولید در سطح نیز از دیگر مزایای 
کشت گلخانه ای عنوان می شود که به طور مثال اگر در عرصه 
در یک سطح مشخص 30 تا 35 تن محصول تولید شود با انتقال 
به فضای گلخانه در همان سطح در دو دوره کشت بیش از 500 

تن محصول تولید خواهد شد.
عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب و تولید محصول بیشتر، 
سالمت محصول تولیدی گلخانه ها و اشتغالزایی نیز از دیگر 
مزایای توسعه کشت گلخانه ای عنوان می شود و این مزایا هر 
کدام به خودی خود نقش بسزایی در شکوفایی بخش کشاورزی 

در شرایط بحرانی امروز منابع آبی دارد.

سطح گلخانه های کشور به 58 هزار هکتار افزایش می 
یابد

اکنون  هم  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسووالن  اعالم  براساس 
سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای کشور 14 هزار هکتار است 

که تا پایان امسال سه هزار هکتار به این اراضی افزوده می شود.
براساس این آمارها ، پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 
میزان برداشت محصول از گلخانه های کشور به سه میلیون تن 
وزارت جهاد کشاورزی  از سوی  که  ریزی  برنامه  برسد. طبق 
صورت گرفته ، ظرف 10 سال آینده سطح اراضی گلخانه ای 

کشور به 58 هزار هکتار افزایش می یابد.
این افزایش نشان از آن دارد که کشاورزی در ایران به سمت 
کشت گلخانه ای هدایت می شود و این مهم از برنامه های اولویت 

دار وزارت جهاد کشاورزی است.
توسعه گلخانه ها سیاست راهبردی در هرمزگان

در میان مناطق درگیر با بحران خشکسالی و کم آبی، هرمزگان 
پیشرو بوده و حتی بندرعباس مرکز این استان در زمره بحرانی 

ترین شهرهای کشور در مواجه با کم آبی است.
در این شرایط مسووالن هرمزگان نیز بر صرفه جویی هر چه 
بیشتر آب در بخش های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی 

تاکید می کنند و برای هر بخش نسخه جداگانه ای می پیچند.
از جمله نسخه های خوب و شفابخش برای بخش کشاورزی 
هرمزگان، توسعه کشت گلخانه ای است که امروز به عنوان یک 

سیاست راهبردی در این استان مطرح می شود.
هم اکنون وسعت گلخانه های استان هرمزگان ۲05 هکتار 
با تولید ساالنه 50 هزار تن محصول خارج از فصل است که 
این میزان طبق اعالم سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان باید 
در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه های 

10ساله به 5 هزارهکتار افزایش یابد.
در اطالعات منتشره سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان زمان 
کشت گیاهان در گلخانه های این استان شهریور و آغاز برداشت 

محصوالت نیز آذر تا اواخر اردیبهشت ماه سال بعد اعالم شده 
است.

مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از فلفل 
رنگی، خیارسبز ، گوجه فرنگی، بادمجان و کدو به عنوان کشت 
های عمده درگلخانه های این استان نام برده که همه ساله افزون 
بر 40 درصد محصوالت برداشتی به خارج از کشور صادر می 

شود.
در این اطالعات میزان تولید محصول در گلخانه ها در مقایسه 
با کشت های سنتی بین 10 تا 15 برابر اعالم شده به طوری که 
در تولید خیار یا گوجه فرنگی به عنوان ۲ کشت عمده متراکم 
به روش غرقابی در هر هکتار حداکثر ۲5 تن برداشت می شود 
درحالیکه این رقم در هر هکتار گلخانه به ۲50 تا 300 تن نیز 

می رسد.
 حمایت از سرمایه گذاران کشت گلخانه ای هرمزگان

استاندار هرمزگان دراین زمینه گفت: توسعه گلخانه های تولید 
محصول های کشاورزی از سیاست های محوری در استان است 
و متقاضیان فعالیت در این عرصه را مورد حمایت قرار می دهیم.

فریدون همتی در سفر اخیر خود به شهرستان میناب با تاکید 
بر اینکه توسعه کشت گلخانه ای را با جدیت پیگیری می کنیم، 
افزود: این اقدام با توجه به بحران کم آبی حاکم بر هرمزگان یک 

اقدام ضروری است.
وی با تاکید بر تغییر الگوی کشت کشاورزی در استان با توجه 
به شرایط آبی حاکم ، گفت: باید به سمت توسعه کشت گلخانه 

ای در راستای کاهش مصرف آب حرکت کنیم .
وی بیان داشت: باید برنامه هایی به منظور سازگاری با کم آبی 
و در راستای ارتقای بهره برداری از عوامل تولید با محوریت توسعه 
گلخانه ای برای مقابله با کمبود آب در بخش کشاورزی استان 

تدوین و انجام شود.
استاندار هرمزگان فعال سازی گلخانه  های متروکه را یکی از 
اولویت های ستاد راهبردی گلخانه های هرمزگان دانست و بیان 

داشت: اقدام الزم برای راه اندازی مجدد این گلخانه ها انجام شود.
با تاکید بر جذب سرمایه گذار توسط دستگاه های  همتی 
زیرمجموعه ستاد راهبردی گلخانه های استان، تصریح کرد: بانک 
کشاورزی متولی پرداخت تسهیالت به متقاصیان احداث گلخانه 

در هرمزگان است.
 بهره برداری از 53 هکتار گلخانه تولید محصوالت 

کشاورزی در هرمزگان
رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در سفر اخیر 
وزیر جهاد کشاورزی به استان در آذرماه امسال 53 هکتار گلخانه 

تولید محصوالت کشاورزی در هرمزگان به بهره برداری رسید.
علی باقرزاده افزود: با بهره برداری از این طرحها، سطح کل 
گلخانه های هرمزگان به ۲8۲ هکتار با تولید ساالنه 70 هزارتن 
محصوالت سبزی و صیفی به ویژه گوجه فرنگی، خیارسبز و فلفل 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه کشت 
های گلخانه ای در هرمزگان افزود: براساس اعالم این وزارتخانه 

هرمزگان رشد مناسبی در این بخش داشته است.
باقر زاده ادامه داد: با تالش های صورت گرفته هم اکنون وسعت 
گلخانه های کشاورزی هرمزگان به بیش از ۲۲0 هکتار افزایش 
یافته درحالیکه مجوز احداث یک هزار و 700 هکتار دیگر نیز 
صادر و متقاضیان برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل 

معرفی شده اند.
وی ادامه داد: هرمزگان با وجود شرایط سخت آب و هوایی در 
حوزه کشاورزی حرکت های خوبی آغازکرده که منتج به مصرف 

کم آب و باال رفتن واحد تولید در سطح می شود.
اعمال سیاست های تشویقی برای توسعه کشت گلخانه 

ای
سوی  از  ظالمانه  های  تحریم  اعمال  دلیل  به  کشور  امروز 
دشمنان، با شرایط سخت اقتصادی مواجه است که در این شرایط 
بخش کشاورزی و تالش برای شکوفایی هر چه بیشتر آن می 

تواند تا حدودی تاثیر این تحریم ها بر اقتصاد را کمرنگ کند.
بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن امتیاز مهم کشور ما در 
این شرایط است چون کشوری چهار فصل و دارای نیروی انسانی 

توانمند، خاک مرغوب و پشتکار و همت هستیم.
اما در این میان و با توجه به وضعیت منابع آبی کشور، برای 
شکوفایی بخش کشاورزی باید نسخه های خوب و شفابخش 
همچون نسخه کشت گلخانه ای را مورد توجه قرار دهیم تا هم 
صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم و هم به اقتصاد کشور 
کمک کنیم. با رفتن به سمت کشت های گلخانه ای و صنعتی 
عالوه بر تامین نیاز و مصرف داخل با تولید محصوالت با کیفیت ، 

می توان وارد بازارهای رقابتی خارجی نیز شد.
در این شرایط و با توجه به محدودیت منابع آبی سیاست دولت 
دوازدهم در بخش کشاورزی نیز حمایت از تولیدات گلخانه ای و 

صرفه جویی در مصرف آب است.
توسعه کشت گلخانه ای به دالیل بهره وری مصرف آب، افزایش 
میزان تولید نسبت به فضای باز، امکان مدیریت تولید محصوالت 
صادراتی، ارز آوری برای کشور و ایجاد فرصت های شغلی باید به 
عنوان محور اصلی توسعه کشاورزی جایگاه واقعی خود را پیدا 

کند.
از همین رو مسووالن دستگاه های متولی باید همسو با سیاست 
های دولت و با اعمال سیاست های تشویقی و برگزاری دوره های 
آموزشی و اعطای تسهیالت کم بهره ، کشاورزان و فعاالن این 

عرصه را به سمت کشت گلخانه ای ترغیب کنند.

عربستان پاالیشگاه نفت ۱۰ میلیارد دالری در پاکستان می سازد
وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد کشورش قصد دارد یک پاالیشگاه نفت ۱۰ میلیارد دالری در شهر بندری گوادار پاکستان احداث کند. به گزارش ایسنا، پاکستان به دنبال جذب سرمایه گذاری و سایر حمایت های مالی برای مقابله با کسری 

حساب جاری روبه  رشدی است که تا حدودی ناشی از افزایش قیمت های نفت بوده است. عربستان سعودی سال گذشته یک بسته شش میلیارد دالری به پاکستان عرضه کرد که شامل کمک برای فاینانس واردات نفت بود. خالد الفالح وزیر انرژی 
عربستان سعودی در گوادار به خبرنگاران گفت: عربستان سعودی می خواهد با ایجاد یک پاالیشگاه نفت و شراکت با پاکستان در کریدور اقتصادی چین پاکستان، توسعه اقتصادی پاکستان را باثبات کند.  دوشنبه / 24 دی ۱397 / شماره 328

کاهش تولید در آلبرتای کانادا و عربستان سعودی، به افزایش قیمت نفت 
سنگین منجر شده و پاالیشگاههای فراوری کننده نفت سنگین را در 

مخمصه بدی انداخته است.
به گزارش ایسنا، در حالی که محدودیتهای تولید در آلبرتا، قیمت های داخلی را به 
باالترین حد خود در حدود یک دهه گذشته رسانده است، بهای سایر گریدهای نفتی 
مانند عرب هوی و هوی لوییزیانا سوییت نیز افزایش پیدا کرده است. انتظار می رود 
سعودی ها در راستای تالش برای متعادل کردن بازار جهانی، تولید نفت سنگین را 

محدود کنند.
به گفته جان اوئرز، نایب رئیس شرکت مشاوره ترنر میسون در داالس، معموال 
زمانی که سعودی ها تولیدشان را کاهش داده اند،  نفت سنگین و متوسط بوده است. 
این به معنای آن است نفتی که بیش از 10 درصد از خوراک پاالیشگاه ها را تشکیل 
می دهد، به میزان فزاینده ای با کمبود عرضه مواجه شده است به خصوص که تولید 
ونزوئال نیز دچار فروپاشی شده است. بیش از نیمی از نفت سنگین جهان در آمریکا 

فراوری می شود.
در کانادا قیمت نفت سنگین از ماه گذشته که کاهش تولید اجباری 3۲5 هزار 
بشکه در روز به دلیل محدودیت ظرفیت خطوط لوله اعالم شد، جهش پیدا کرده 
است. نفت وسترن کانادین سلکت با اختالف قیمت 6.۹5 دالر در هر بشکه نسبت 
به وست تگزاس اینترمدیت معامله می شود که کوچکترین اختالف قیمت در حدود 
یک دهه گذشته است و برای پوشش هزینه حمل ریلی یا انتقال از طریق خطوط 
لوله به منطقه گلف کاست کفایت نمی کند. در حالی که اختالف قیمت در اکتبر 

50 دالر بود.
در این بین، عربستان سعودی عرضه خود را در دسامبر حدود 500 هزار بشکه 
در روز محدود کرد و انتظار می رود صادراتش به دلیل توافق اوپک و متحدانش 
برای کاهش تولید به میزان 1.۲ میلیون بشکه در روز، در ماه میالدی جاری کاهش 

بیشتری داشته باشد.
در ونزوئال که یک صادرکننده نفت سنگین است، صادرات در سال ۲018 به دلیل 
فروپاشی اقتصادی و سیاسی این کشور، به پایینترین میزان در ۲8 سال گذشته 

سقوط کرد.
هوی لوییزیانا سوییت که معموالن ارزانتر از الیت لوییزیانا سوییت معامله می شود، 

روز جمعه 45 سنت گران تر فروخته شد که بزرگترین اختالف قیمت از مارس بود.
عربستان سعودی قیمت فروش رسمی گرید عرب هوی برای فوریه را به آمریکا 50 
سنت باالتر از شاخص نفت ترش آرگوس اعالم کرده است که در 10 سال گذشته 

بی سابقه بوده است.
بازار آسیا

اگر سعودی ها به واقع بیشتر عرضه نفت مدیوم و سنگین را کاهش دهند، بازار 
آسیایی که معموال گریدهای مذکور را از عربستان می خرد، به شدت از این بابت لطمه 
خواهد خورد. در نتیجه عرضه محدودتر گریدهای مذکور، اختالف قیمت نفت دوبی 
با وست تگزاس اینترمدیت افزایش پیدا خواهد کرد و صادرات نفت خلیج مکزیکو به 

آسیا را سودآور خواهد کرد.
پاالیشگاهها در سرتاسر گلف کاست و میدوست، میلیاردها دالر در تجهیزات 

فراوری نفت سنگین در سه دهه گذشته هزینه کرده اند و انتظار داشتند عرضه نفت 
سبک محدودتر شده و عرضه نفت سنگین از سوی کانادا، ونزوئال و مکزیک رشد 

بیشتری پیدا کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، انقالب شیل و همچنین تولید نفت فراساحلی از سوی 
برزیل و غرب آفریقا باعث افزایش عرضه نفت سبک شد در حالی که عرضه از سوی 
ونزوئال کاهش پیدا کرد. رشد عرضه کانادا نیز به دلیل محدودیتهایی که در زیرساخت 

انرژی این کشور وجود دارد، به تاخیر افتاده است.

ماهه  هشت  طی  گمرک،  توسط  شده  اعالم  آمار  طبق 
امسال، بیش از 45 درصد سهم صادرات مربوط به حوزه 
معدن و صنایع معدنی بوده است. بر این اساس ترکیه، 
بیش ترین میزبان محصوالت معدنی ایران بوده و بیش ترین 

صادرات به این کشور صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، بررسی مبادالت تجاری ایران و ترکیه در دوره 
هشت ماهه سال 13۹7 نشان می دهد که بخش معدن و صنایع 
معدنی با سهم بیش از 400 میلیون دالری، بیش از 45 درصد 

صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
آمارهای گمرک نشان می دهد، ایران در مدت یادشده به میزان 
441 هزار و 311 تن کاالی بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 
بیش از 404 میلیون و 60۹ هزار دالر به ترکیه صادر کرده است. 
حجم مبادالت ایران و ترکیه در دوره 10 ماهه سال ۲018 )11 

دی ۹6 تا ۹ آبان ۹7( افزون بر 8.۲ میلیارد دالر اعالم شد.
فرو  انواع  مرتبط،  محصوالت  و  سنگ  انواع  اساس،  این  بر 

)فوسیلیس و ..(، انواع محصوالت سفال، آجر، سرامیک و کاشی، 
پودر آلومینا، زغال سنگ و کک، زنجیره آلومینیوم و محصوالت 
آن، زنجیره تیتان، روی، سرب، سیمان، کروم و مولیبدن، جزو 

بیش ترین کاالهای صادر شده است.
هم چنین زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، سایر اقالم 
معدن و صنایع معدنی، صنایع فلزی، فلزات و سنگ های گرانبها 
)طال، نقره و ...(، مس و محصوالت پایین دستی، میکا، نیکل و 
محصوالت از دیگر اقالم صادراتی ایران در دوره مورد بررسی به 

ترکیه بود.
در دوره هشت ماهه امسال، صادرات زنجیره روی به میزان 38.7 
هزار تن به ارزش بیش از 110 میلیون و ۹10 هزار دالر، باالترین 
سهم را داشته و پس از آن، زنجیره آلومینیوم و محصوالت آن، 
با افزون بر 41.۲ هزار تن به ارزش بیش از 85 میلیون دالر و 
زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط با بیش از بر 138.8 
هزار تن به ارزش بیش از 74.5 میلیون دالر در جایگاه های بعدی 

قرار گرفته اند.
در مقابل، فلزات و سنگ های گرانبها )طال- نقره و ...( با سهم 
بیش از هفت میلیون دالری در مدت یادشده، کمترین سهم را 
به خود اختصاص داد. برپایه آمارهای مورد بررسی، میزان واردات 
کشور از ترکیه در زمینه اقالم معدن و صنایع معدنی در هشت 
ماهه سال جاری، 1۲ درصد از حجم مبادالت را به خود اختصاص 

داده است.
مرتبط  فوالدی  ومحصوالت  فوالد  زنجیره  این،  عالوه بر 
وارداتی از ترکیه در دوره هشت ماهه امسال به میزان بیش 
از 6۲ هزار تن به ارزش افزون بر 53.6 میلیون دالر بود که 
باالترین سهم را داشت. واردات زنجیره روی از ترکیه در دوره 
مورد بررسی بیش از 8۲.8 هزار تن به ارزش  افزون بر ۲3.۲ 
میلیون دالر بود و صنایع فلزی نیز با حجم بیش از 4.6 هزار 
تن به ارزش بیش از 14.7 میلیون دالر در جایگاه دوم و سوم 

از لحاظ ارزش قرار گرفتند.

ترکیه بیش ترین دریافت کننده صنایع معدنی ایران


