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اسیایی ها نفت بیشتری از ایران می خرند
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پیشنهاد مشتریان بورسی نفت در انتظار اخذ مجوز

پنج عرضه نفت خام در بورس که نخستین چراغ آن در ششم آبان ماه 
روشن شد، موفقیتی نصفه و نیمه داشته است و در دو عرضه از این پنج 
عرضه نفت در بورس به فروش نرفت. در این راستا، متقاضیان پیشنهادهایی 
را به سازمان بورس و وزارت نفت ارائه کرده اند که به گفته نماینده شرکت 
ملی نفت در بورس، این پیشنهادات منتظر اخذ مجوز از وزارت  نفت است.

به گزارش ایسنا، از میان پنج مرتبه ای که نفت خام در بورس عرضه شد، دو مرتبه 
بی مشتری ماند و به فروش نرفت. گفته می شود دلیل این موضوع، چالش خریداران 
نفت و موضوع انتقال پول است؛ اما خریداران در این راستا، پیشنهاداتی هم ارائه 

کرده اند که مورد بررسی قرار گرفته است.
درباره  ایران   نفت  نماینده شرکت ملی   - تبیانیان  امیرحسین  راستا،  این  در 
پیشنهادات مذکور به ایسنا توضیح داد: ویژگی ها و امتیازاتی که در هر عرضه در 
نظر می شود، باید از مجاری رسمی و نهادهای قانونی مجوزهای الزم را کسب کند. 
در سطح وزارت نفت این پیشنهادات مورد توافق قرار گرفته است و در مسیر اخذ 

مجوز قرار داد.
به گفته وی، اگر مجوزها صادر شود در اطالعیه عرضه منتشر و امکانات فراهم 

می شود.
نماینده شرکت ملی نفت ایران درباره پیشنهاد متقاضیان هم توضیح داد: مهم ترین 
بحث تسویه است. راهکار جدیدی در نظر گرفته خواهد شد که مخاطبان آن اکثراً 
مشتریان خارجی هستند که راحت تر بتوانند تسویه هایی که برای پیش پرداخت یا 

بعد از خرید محموله در بورس انجام می دهند را انجام دهند.

عقب گرد نفت در واکنش به جهش تولید آمریکا
قیمت نفت روز پنج شنبه ضعیف شدن فعالیت تولیدی در چین و ژاپن و 
رکورد باالی تولید آمریکا کاهش پیدا کرد اما پایبندی اوپک و متحدانش به 

پیمان محدودیت عرضه، مانع از سقوط شدید بازار شد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۲۴ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش، 

به ۶۶.۱۵ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، ۲ سنت نسبت به قیمت 

نهایی روز چهارشنبه کاهش یافت و به ۵۶.۹۲ دالر در هر بشکه رسید.
قیمت های نفت پس از این که آمار رسمی نشان داد تولید نفت آمریکا طی سال 
گذشته بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به رکورد بی سابقه ۱۲.۱ 

میلیون بشکه در روز صعود کرده است، پایین آمد.
معامله گران می گویند ضعیف شدن اقتصاد چین نیز قیمت های نفت را تحت 

فشارهای کاهشی قرار داده است.
فعالیت کارخانه در چین که بزرگ ترین واردکننده نفت جهان است، در فوریه برای 
سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد. شاخص تولید رسمی چین به پایین ترین حد 
در سه سال اخیر سقوط کرد که بارز کننده عمیق شدن شکاف در اقتصاد این کشور 

است که با ضعیف شدن تقاضا در داخل و خارج روبروست.
هم چنین در ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ آسیاست، تولید کارخانه ای در ژانویه 
بزرگترین کاهش یک سال اخیر را داشت زیرا کندی اقتصاد چین روی کل منطقه 

تأثیر گذاشته است.
با این حال، قیمت نفت امسال از توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیراوپک 
معروف به گروه اوپک پالس حمایت شده است. این تولیدکنندگان اواخر سال 
گذشته با هدف متعادل کردن بازار و تقویت قیمت ها موافقت کردند تولیدشان را ۱.۲ 

میلیون بشکه در روز در نیمه اول سال ۲۰۱۹ محدود کنند.
بر اساس گزارش رویترز، این گروه اعالم کرده با وجود فشار از سوی دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا محدودیت عرضه نفت خود را حفظ خواهد کرد.
تحت تأثیر کاهش تولید این گروه، ذخایر نفت تجاری آمریکا در هفته منتهی به 

۲۲ فوریه، ۸.۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۴۵.۸۷ میلیون بشکه رسید.
گروه بانکی ANZ اعالم کرد واردات نفت به آمریکا هفته گذشته به ۱.۶ میلیون 

بشکه در روز سقوط کرد که پایین ترین میزان در دو دهه گذشته بود.

 کاهش سریع و شدید
صادرات نفت عربستان به آمریکا

عربستان سعودی بیش از نیمی از صادرات نفت خود به پاالیشگاه های گلف 
کاست آمریکا را نسبت به سال گذشته، کاهش داده است و عرضه نفت این 

کشور ممکن است بزودی متوقف شود.
به گزارش ایسنا، عربستان سعودی تحت توافق محدودیت عرضه میان کشورهای 
اوپک و غیراوپک، تحویل نفت به بزرگترین مشتریان آمریکایی خود را کاهش داده 
است. آمار گمرکی آمریکا که از سوی بلومبرگ گردآوری شده است، نشان می دهد 
شرکت آرامکوی سعودی تنها ۱.۶ میلیون بشکه نفت را در ماه میالدی جاری به 
خریداران منطقه گلف کاست آمریکا صادر کرده است، در حالی که سال گذشته این 

رقم ۵.۷۵ میلیون بشکه بود. صادرات این کشور در ژانویه ۲.۶۹ میلیون بشکه بود.
اندی لیپو، رئیس شرکت لیپو اویل آسوشیتس در هیوستون اظهار کرد: ما ممکن 
است شاهد به صفر رسیدن صادرات نفت عربستان سعودی به گلف کاست آمریکا 
باشیم. انتقاد اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از طریق توئیتر نسبت به باال 
بودن قیمت نفت، این روند کاهشی را مهار نخواهد کرد و اعضای اوپک و غیراوپک 
احساس می کنند قیمت نفت بسیار پایین است و هر آن چه در توان دارند، برای 

متعادل کردن بازار انجام خواهند داد.
آمار دولتی نشان داد واردات نفت عربستان سعودی به آمریکا هفته گذشته، به 

۳۴۶ هزار بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان از سال ۲۰۱۰ بود.

سهم زیادی از آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شوداخبار

تاراج آب ایران در بخش کشاورزی
در حال حاضر سهم زیادی از آب ایران در بخش کشاورزی 
مصرف می شود و این در شرایطی است که میزان هدررفت آب 
در این حوزه نیز بسیار زیاد اعالم شده و به اعتقاد کارشناسان، 
الزم است که راه کارهایی برای کاهش مصرف آب در این حوزه 

انجام شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب بهای 
کشاورزی از آب زیرزمینی تقریباً رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر 
سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش 
شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده 
تأمین آب، از مصرف کننده دریافت می شود. اختصاص یارانه به بخش 
کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی 
مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که 

به خصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.
کارشناسان بر این باورند که باید توجه کرد مفاهیم اصالح قیمت 
آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصالح قیمت، 
وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست های دولت تغییراتی در 
آن اعمال می شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصالح ساختار اقتصاد 
آب مدنظر است که طبق گفته های رضا اردکانیان - وزیر نیرو - اصالح 
ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، 
محیط زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند که 

بهترین نتیجه حاصل آید.
وی با بیان این که ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که 
زیرساخت های بازار آب را شکل می دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود 
کیفیت مدیریت عرضه و بهره برداری مطلوب تر از آب خواهد داشت، 
اظهار کرد: از نمونه های موفق عملکرد سرمایه گذاران در حوزه آب، 
فروش آب بسته بندی است. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز با ورود 
به مقوله آب مجازی، کشت های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن 
محصوالت  واردات  و  صادرات  سیاست های  تنظیم  و  محصوالت 
برای اصالح مشکالت و ورود بخش  را  افق روشن تری  کشاورزی، 

خصوصی فراهم کرده است.
هزینه های سنگین  دلیل  به  دولت ها  از  بسیاری  راستا،  این  در 
از  نگهداری  و  بهره برداری  ساخت،  آب،  منابع  توسعه  طرح های 
تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم ها را به 
بخش خصوصی واگذار کرده اند. هرچند این کار به تنوع بخشی مالی 
و پایداری مالی این سیستم ها کمک می کند، اما خطر جدی آن بر 

محیط زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.
در این باره وزیر نیرو با تاکید به این مساله که قضاوت درباره گرایش 
به خصوصی سازی و کاال سازی آب زود است، اما دالیل زیادی برای 
پیگیری آن وجود دارد، ادامه داد: لیکن در کنار این مقوله، باید به 
جنبه کاالی اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد. بنابراین باید پذیرفت 

آب یک مقوله »اقتصادی - اجتماعی« است.
اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف  از آنجایی که ارزش  اما 
بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه 
هزینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در برقراری 
پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست. لذا هرگونه تصمیم گیری 
در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را 
می طلبد. به عنوان مثال بازنگری در سیاست های موجود خودکفایی 
غذایی )نه خوداتکایی در محصوالت استراتژیک( به گونه ای که در 
چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی نیز حفظ شود، 
نیازمند هم افزایی و تصمیم گیری هماهنگ همه بخش های مربوطه 
می شود که در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و 

تحریم های ظالمانه، بسیار حیاتی است.
غذایی  بار سیاست های خودکفایی  تحمیل  اردکانیان،  گفته  به 
)نه خوداتکایی در محصوالت استراتژیک( و اشتغال زایی به بخش 
آب و کشاورزی نتایج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در این 
سیاست ها برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم های ظالمانه، 
بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت 
منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه خشک کشور برای 
مناطق مختلف با زیست بوم های متنوع از معتدل تا خشک و گرم 

انتخاب شود.

به منظور دستیابی به اصالح ساختار اقتصادی آب مواردی باید مورد 
توجه قرار بگیرد که طبق گفته های کارشناسان منظور کردن ارزش 
کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه ریزی های کالن، 
سیاست های آمایش سرزمین و بیشینه سازی ارزش افزوده حاصل از 
کاربرد آب، استقرار نظام قیمت گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده 
کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای کلیه 
بخش های مصرف و اعمال یارانه های هدفمند به اقشار آسیب پذیر و 
کشاورزان در راستای ارتقای بهره وری و امنیت غذایی مورد تاکید 

است.
اصالحات  اعمال  آب،  ملی  حسابداری  نظام  استقرار  هم چنین 
ساختاری، نهادی و حقوقی الزم برای ایجاد، ساماندهی و تقویت 
بازار، بانک و بورس آب، تنوع بخشی منابع مالی و ارتقا جایگاه و سهم 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، غیردولتی و تشکل های 
بهره برداران آب در مدیریت امور آب، حمایت از کشت فراسرزمینی 
مشروط به واردات محصوالت کشاورزی به کشور و منظور کردن 
بازرگانی آب مجازی در سیاست گذاری صادرات و واردات محصوالت 
کشاورزی و صنعتی مورد توجه است چراکه در حال حاضر در ایران، 
واردات آب مجازی حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب و صادرات آب مجازی 
حدود ۷ میلیارد مترمکعب است. از کل آب مصرفی جهان در بخش 

کشاورزی، ۱۵ درصد برای تولید مواد صادراتی مصرف شده است.
از سوی دیگر اما محمود حجتی - وزیر جهاد کشاورزی - اخیراً 
اعالم کرد که میزان دقیق سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع 
آبی چندان مهم نیست و از ۷۰ تا بیش از ۸۰ درصد بین دستگاه های 
مختلف اختالف نظر وجود دارد اما مهم این است که در این زمینه با 
وجود اقدامات انجام شده، عقب افتادگی داریم و باید بهره وری را ارتقا 
دهیم. وی با بیان این که در زمینه آب دو مسئله مدیریت و مصرف 
وجود دارد که در زمینه مدیریت همه باید تالش کنیم تا از هدر 
رفت آن جلوگیری کنیم و سفره های آب زیرزمینی را بیش از پیش 
تغذیه و تقویت کنیم، اظهار کرد: یکی از مشکالت برداشت بی رویه 
از سفره های آب زیرزمینی بوده و روز به روز تعادل آن بیش تر به هم 
می خورد که در این زمینه تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی از 
اهداف پیش رو است و به نظر می رسد که با کمک همه بهره برداران 

می توان به آن دست یافت.
نام مصرف  به  آب  دیگر جنبه مسئله  به  وزیر جهاد کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: در مسئله مصرف که پس از مدیریت از اهمیت 
باالیی برخوردار است، باید به این نکته توجه کنیم که در همه دنیا 

بخش کشاورزی بیش ترین مصرف کننده منابع آبی است و به صورت 
میانگین سهم این بخش حدود ۷۰ درصد است که البته در ایران 
به گفته همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی، سهم بخش کشاورزی 
از مصرف آب در همین حدود قرار دارد اما کارشناسان وزارت نیرو 

معتقدند که این میزان باالتر از ۸۰ درصد است.
حجتی با بیان این که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در 
برخی کشورها هم چون پاکستان باالتر از ۹۵ درصد محاسبه شده 
است، تاکید کرد: مسئله اساسی این است که چگونه آب را با کمترین 
هدررفت به مزرعه برسانیم و در این زمینه با عقب افتادگی روبرو 
هستیم و مهم تر از همه این مسائل بهره وری آب است که در این 
زمینه علم و تکنولوژی از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکه برای 
افزایش بهره وری آب باید به این توجه کنیم که ارزش اقتصادی هر 
گیاه چقدر بوده و اگر آب را صرف آن کنیم، چه ارزشی پیدا می کند و 
چه محصولی برای ما تولید می شود. بنابراین باید از منظر اقتصاد آب 
به این مسئله توجه کنیم که چه محصوالتی را باید در داخل تولید 

کنیم و کدام محصوالت را همچون ذرت باید وارد کنیم.
بنا بر اعالم، در سال های گذشته در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات 
مناسبی در حوزه مدیریت و افزایش بهره وری آب در این بخش انجام 
شده است که می توان به انتقال کشت محصوالت از بهار به پاییز 
همچون چغندر قند اشاره کرد که سال گذشته میزان تولید آن به 
یک میلیون تن در پاییز رسید و این سبب می شود که مصرف آب در 
این بخش تا حدود بسیاری کاهش پیدا کند و همچنین کشت نشایی 
از دیگر جهت گیری های وزارت جهاد کشاورزی بوده است که می تواند 

مصرف را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
به گفته مسؤوالن، راهکار بعدی که در حوزه ارتقا بهره وری آب به 
آن توجه ویژه ای صورت گرفته است، توسعه کشت گلخانه ای بوده که 
طی سال های اخیر به سرعت در حال رشد و توسعه است و می تواند 
در حوزه ارتقا بهره وری آب تأثیر فوق العاده ای داشته باشد چراکه به 
عنوان مثال در تولید برخی محصوالت جالیزی می تواند تا ۱۰ برابر 

تولید را ارتقا دهد.
بر این اساس، در نیمه اول امسال حدود ۱۴۰۰ هکتار گلخانه 
سطح  کل  برابر  دو  میزان  این  که  یافت  توسعه  و  شد  راه اندازی 
گلخانه هایی بود که در سال گذشته به بهره برداری رسید. همین 
مسئله سبب شده با وجود این که هر ساله آب کمتری در اختیار 
بخش کشاورزی قرار می گیرد، تولیدات بهتری داشته باشیم و از این 

منظر مشکلی به وجود نیاید.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، براساس ارزیابی های صورت گرفته 
اتاق بازرگانی، میزان بهره وری آب در سال های گذشته در بخش 
کشاورزی شش درصد رشد داشته است و میزان تولید ماده خشک 
به ازای مصرف هر متر مکعب آب به ۱.۳۲ کیلوگرم رسیده است 
چراکه در این پنج سال، بیش ترین سرمایه گذاری در مزرعه در طول 

دوره های مختلف صورت گرفته است.
توجه به این نکته که امنیت غذایی به مفهوم خودکفایی داخلی 
نیست و باید سیاست خوداتکایی در محصوالت استراتژیک، هم زمان 
با امنیت آبی، در چارچوب امنیت ملی و ظرفیت های تولیدی تبیین 
شود و ایجاد نظام های بهره برداری متناسب با مدیریت به هم پیوسته 
منابع آب، شرایط تغییر اقلیم و سازگار با کم آبی و هم چنین توسعه 
صنایع پایین دستی کشاورزی، گلخانه های صنعتی، صنایع کوچک، 
توریسم  اکو  نو،  انرژی های  سبز،  کسب وکارهای  و  صنایع دستی 
و بوم گردی می تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند که وابستگی 

معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
اما به اعتقاد تحلیلگران، تحقق راه های دستیابی به کشاورزی پایدار 
نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی از قبیل مشارکت فراگیر بهره برداران 
مصرف کننده،  به  آب  حجمی  تحویل  بهره وری،  افزایش  آب، 
به کارگیری خالقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، 
داشت و برداشت جهت افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی، تغییر 
زمان کشت، توسعه کشت های گلخانه ای، کشت فرا سرزمینی، توسعه 
سیستم های مدرن و کارآمد، توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب 
خصوصاً حمایت از تولید محصوالت با تقاضای آب، اصالح ساختارهای 
مالکیتی اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه 
زمین بهره برداران، به منظور کاهش هزینه و جلب سرمایه گذاری است 
که می توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا 

کنند.
همه این موارد، اما بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی 
بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست. اختصاص موضع آب به یک 
دستگاه اجرایی و این که سایر دستگاه ها، به ویژه مصرف کنندگان عمده، 
نقش خود را در مدیریت مسئوالنه منابع آب نادیده بگیرند، موجب 
شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست ها و راهبردهای ذکرشده 
خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی 
نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت شش 
دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی 
ضروری در این زمینه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ با مصوبه هیئت 
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منابع تجاری و انرژی پیش بینی می کنند که کشورهای آسیایی واردات 
نفت از ایران را در ماه های آینده افزایش دهند.

خبرگزاری انگلیسی رویترز از سنگاپور گزارش داد : منابع تجاری گفته اند انتظار 
می رود واردات نفت ایران از سوی ژاپن و کره جنوبی تا ماه های منتهی به ماه مه 
)اردیبهشت( افزایش یابد زیرا خریداران میزان نفتی را که می توانند در مدت زمان 

اجرای معافیت ها خریداری کنند، افزایش داده اند.
رویترز با استناد بر آمار شرکت »ریفینیتو« نوشت انتظار می رود واردات نفت آسیا 

از ایران تقریبا دو برابر شود و به ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز برسد.
این خبر گزاری گفت : چهار کشور اصلی خریدار نفت خام ایران شامل چین، هند، 
ژاپن و کره جنوبی در ماه ژانویه در مجموع ۷۱۰ هزار و ۶۹۹ بشکه نفت در روز از 

ایران وارد کرده اند که ۴۹ درصد کمتر از همین ماه از سال ۲۰۱۸ بوده است.
این خبرگزاری نوشت: تحریم های آمریکا علیه ایران که از اواخر ماه نوامبر )آذر( 

اجرایی شد، بر صادرات نفت این کشور به آسیا تاثیر منفی داشته است.
به نوشته رویترز، خریداران نفتی باید بر مشکالت ناشی از حمل محموله های نفتی 

و پرداخت پول آن غلبه کنند که این امر از سرگیری واردات از ایران توسط ژاپن و 
کره جنوبی را به تاخیر انداخت.

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفتی سازمان کشورهای صادر کننده نفت » 
اوپک« است.

این گزارش افزود: ژاپن در ماه ژانویه اولین محموله نفت وارداتی خود را از زمان 
تحریم ها افزایش داد و انتظار می رود این محموله در ماه فوریه به این کشور برسد.

رویترز افزود: آمار شرکت نفت ملی کره نشان می دهد: کره جنوبی واردات نفتی از 
ایران را در ماه ژانویه به دنبال چهار ماه تردید از سرگرفت اما انتقال نفتی این کشور 

۷۵ درصد کمتر از رقم همین ماه در سال گذشته بوده است.
بر اساس این گزارش؛ کره جنوبی به عنوان سومین کشور بزرگ خریدار نفت ایران 
در آسیا، واردات خود را به میعانات گازی شامل نفت فوق سبک برا ی استفاده در 

تولید مواد پتروشیمی محدود کرده است.
این گزارش افزود: چین به عنوان بزرگترین مشتری نفتی ایران در ماه ژانویه ۳۷۷ 

هزار و ۳۸ بشکه نفت در روز از ایران وارد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش باز هم در توییتی 
این گروه خواست کاهش  از  و  داد  قرار  را خطاب  اوپک 
تولید خود را تسهیل کند و نسبت به باال رفتن قیمت 
نفت هشدار داد. توئیت هفته جاری ترامپ باعث سقوط 
چشمگیر قیمت نفت در روز دوشنبه شد اما در روز بعد، 
قیمت های نفت تحت تأثیر ادامه پایبندی به کاهش تولید 
اوپک ثبات یافت. در این راستا یک کارشناس انرژی ضمن 
بررسی تأثیر رفتار ترامپ در بازار نفت، قیمت نفت را بین 

55 تا 65 دالر پیش بینی کرد.
به گزارش ایسنا، ترامپ روز دوشنبه در جدیدترین سری از 
پیام های توییتری خود خطاب به اوپک از این گروه خواست کاهش 
تولید خود را تسهیل کند و نسبت به باال رفتن قیمت نفت هشدار 
داد. در این راستا، وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد: ما به 
اظهارات رئیس جمهور آمریکا گوش داده و نگرانی های وی درباره 

مصرف کنندگان را درک می کنیم و به همه اطمینان می دهیم که 
به همان اندازه که به منافع تولیدکنندگان توجه داریم، به منافع 
اقتصاد جهانی و مصرف کنندگان سراسر جهان نیز توجه داریم. 
توئیت هفته جاری ترامپ باعث سقوط چشمگیر قیمت نفت در 
روز دوشنبه شد اما در روز سه شنبه قیمت های نفت تحت تأثیر 
ادامه پایبندی به کاهش تولید اوپک ثبات یافت. عربستان سعودی 
تاکنون عمده بار کاهش تولید را به دوش کشیده و قصد دارد تولید 

خود را در مارس ۵۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش دهد.
در این راستا، مرتضی بهروزی فر در گفت وگو با ایسنا به بررسی 
تأثیر رفتار ترامپ در بازار نفت پرداخت و اظهار کرد: چند موضوع 
مطرح است. نخست آنکه اقتصاد آمریکا بزرگ ترین اقتصاد دنیا 

است و وضعیت آن روی دنیا تأثیرگذار است.
اختیار  اوپک در  از  قابل توجهی  آنکه بخش  افزود: دوم  وی 
ایالت  بلوک قدرت  کشورهای عربی خلیج فارس است که در 

متحده قرار دارند و همانطور که ترامپ هم چندی پیش اعالم کرد 
اگر دست خود را از پشت این کشورها بردارد، عمالً سیستم آن ها 
متزلزل می شود. از سوی دیگر این کشورها نمی خواهند کاری 

انجام دهند که ترامپ را از خودشان ناراضی کنند.
این کارشناس انرژی، با تاکید بر این که آمریکا تمایل ندارد قیمت 
نفت به بیش از ۶۰ دالر برسد، افزود: باید در نظر داشت ممکن 
است نظر رئیس جمهور آمریکا با تولیدکنندگان نفت این کشور 
متفاوت باشد. تولیدکنندگان نفت آمریکا مخالفتی با افزایش قیمت 
نفت ندارند زیرا افزایش قیمت به نفع آن هاست اما اگر قیمت نفت 
ارزان تر شود، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی آمریکا شود. 
چشم اندازهای ۲۰۱۹ برای رشد اقتصادی آمریکا روشن نیست. 

قیمت های پایین تر نفت می تواند برای آمریکا مزیت باشد.
بهروزی فر پیش بینی کرد نرخ نفت برای ۲۰۱۹ بین ۵۵ تا ۶۵ 

دالر باشد.

بازار نفت به ترامپ توجه می کند؟


