
صادرات نفت روسیه به چین رکورد زد

احتمال افزایش 20 درصدی تولید نفت ایران

4انرژی

 رشد 202 درصدی بارندگی ها در 64 روز

آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از این است که بارش ها 
از ابتدای سال آبی جاری تا چهارم آذرماه، 202 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا چهارم 
آذرماه سال آبی 97-98 بیش از 71.1 میلیمتر گزارش شده است؛ در حالی که ارتفاع 

کل ریزش های جوی در مدت مشابه پارسال، 23.5 میلیمتر بود.
سال  درازمدت 50  مشابه  دوره های  میانگین  به  نسبت  امسال  های  بارندگی 

اخیر)31.6 میلیمتر( 125 درصد افزایش داشته است.
حجم کل بارش ها از ابتدای مهرماه تا چهارم آذرماه امسال معادل 117 میلیارد و 

175 میلیون متر مکعب گزارش شده است.
در سال آبی جاری، بارندگی در همه حوضه های آبریز به جز حوضه »دریاچه 
ارومیه« روندی صعودی داشته است؛ بارندگی این حوضه آبریز در سال آبی گذشته 
60.3 میلیمتر بوده که امسال این میزان با کاهشی 1.3 درصدی، به 59 میلیمتر 

رسیده است.
بیشترین بارندگی ها نیز مربوط به حوضه فالت مرکزی است؛ این حوضه آبریز از 
ابتدای مهرماه تا چهارم آذر، 35.3 میلیمتر بارندگی را تجربه کرد در حالی که بارش 

های این حوضه آبریز در مدت مشابه پارسال، فقط 5.9 میلیمتر بود.
حوضه آبریز فالت مرکزی اصلی ترین حوضه ایران است که بیش از نیمی از 

مساحت کشور را در بر می گیرد.

برق تمام روستاهای مناطق زلزله زده وصل شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه گفت: برق 83 روستا که پس 
از زلزله 6.4 ریشتری قطع شده بود در کمتر از 6 ساعت )2 بامداد روز 
دوشنبه( وصل شد و از این بابت هیچ گونه مشکلی در مناطق زلزله زده 

وجود ندارد.
علیمراد مرادی مجد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزد: تمامی 52 
روستای تابعه شهرستان سرپل ذهاب که برق آنها قطع شده بود از ساعت 2 بامداد 

برق آنها وصل شده است.
وی اضافه کرد: در جریان این زلزله برق 6 روستای اسالم آبادغرب، پنج روستای 

داالهو، 20 روستای گیالنغرب نیز قطع شد که تا ساعت 24 برقدار شدند.
مدیرعامل برق منطقه ای استان کرمانشاه نیز اعالم کرد: در لحظات اولیه زلزله 
6.4 ریشتری شامگاه یکشنبه 2 ترانس 63 کیلووات پست فوق توزیع قصرشیرین از 
مدار خارج شد ودر نتیجه تمامی فیدرهای 20 کیلوواتی شهرستانهای سرپل ذهاب، 

قصرشیرین و گیالنغرب و همه روستاها قطع شد.
علی اسدی با بیان اینکه ترانس 63 کیلووات فوق توزیع قصرشیرین کمتر از 10 
دقیقه وارد مدار شد، اظهار داشت: در این زلزله هیچ خسارتی به تجهیزات و ترانس 

ها برقی منطقه وارد نشده و کمتر از نیم ساعت برق همه منطقه وصل شد.
براثر زلزله 6.4 ریشتری یکشنبه شب تاکنون 771 نفر مصدوم شده اند.

ساعت 20 و هفت دقیقه یکشنبه شب زمین لرزه ای به بزرگی 6.4 درجه در 
مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( غرب استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش ایرنا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد، این زمین لرزه در 
عمق هفت کیلومتری زمین و در فاصله 17 کیلومتری سرپل ذهاب، 18 کیلومتری 
قصرشیرین و 33 کیلومتری گیالنغرب و 127 کیلومتری مرکز کرمانشاه رخ داده 

است.
این زلزله به حدی شدید بود که در تمام نقاط استان کرمانشاه احساس شد و اکثر 

مردم را به معابر عمومی و بوستانها کشاند.
این زلزله پس لرزه زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان سال گذشته بوده که در 11 
کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب رخ داد و 620 کشته 

و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.
این زلزله به 10 شهرستان و یک هزار و 930 روستای استان کرمانشاه خسارت 
وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقالب اسالمی حدود 100 هزار واحد 

مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند.

گاز همه مناطق زلزله زده استان کرمانشاه وصل شد
سخنگوی شرکت ملی گاز روز دوشنبه اعالم کرد: گاز مناطق زلزله زده 
قصر شیرین، سرپل ذهاب و 50 روستای تابعه آن پس از اطمینان نسبت به 

سالمت شبکه گازرسانی وصل شده است.
به گزارش ایرنا، مجید بوجار زاده افزود: پس از وقوع زلزله 6.4 ریشتری شامگاه 
یکشنبه )چهارم آذرماه( در مناطق قصر شیرین، سرپل ذهاب، گاز بخشی از این 
مناطق و حدود 50 روستای تابعه به دلیل جلوگیری از حوادث احتمالی و ثانویه قطع 
شد که به محض اطمینان از عدم وجود مشکل از سوی نیروهای گاز استان کرمانشاه، 

اقدام الزم برای وصل گاز انجام شد.
وی اضافه کرد: تا صبح امروز به طور کامل گاز همه روستاها و بخش ها وصل 

شده است.
بوجارزاده ادامه داد: غیر از تعداد اندکی شکستگی و افتادگی علمک ناشی از وقوع 
زلزله و تخریب ساختمان، مشکل دیگری در شبکه گازرسانی شهری مناطق زلزله 

زده وجود ندارد.
و  اتصاالت  همراه  به  بخاری  و  آبگرمن  مانند  گازسوز  وسایل  کرد:  تاکید  وی 
دودکش ها از جمله مواردی هستند که در هنگام بالیای طبیعی مانند زلزله آسیب 
می بینند؛ بنابراین الزم است مشترکان همه مناطق زلزله زده، از سالمت وسایل 

گازسوز، لوله های بخاری و دودکش ها اطمینان یابند.
به گفته بوجارزاده، کارشناسان شرکت گاز استان کرمانشاه برای راهنمایی و 

امدادرسانی به مشترکان گاز در همه ساعات شبانه  روز آماده اند.
به گزارش ایرنا، زمین لرزه ای به بزرگی 6.4 درجه در مقیاس امواج درونی زمین 

)ریشتر( یکشنبه شب شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد، این زمین لرزه ساعت 20 و 7 دقیقه 
و 31 ثانیه در عمق 7 کیلومتری زمین و در فاصله 17 کیلومتری سرپل ذهاب، 18 
کیلومتری قصرشیرین، 33 کیلومتری گیالنغرب و 127 کیلومتری کرمانشاه رخ داد.

این زلزله به حدی شدید بود که در همه مناطق استان کرمانشاه و مناطق همجوار 
احساس شد.

بهمن روشنی معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، آخرین آمار 
مصدومان زلزله شب گذشته را 729 تن اعالم کرد و گفت: از این تعداد 37 نفر به 

مراکز درمانی مرکز استان اعزام شدند.

با اجرای مقدمات الزم برای احیای کارت سوخت اخبار

دولت قدم اول را برای مقابله با قاچاق سوخت برداشت
طی  که  سوخت  قاچاق  تنور  کردن  خاموش  برای  دولت 
ماه های اخیر، زیر سایه ارزان بودن نرخ آن و نوسانات نرخ 
ارز حسابی داغ شده بود، با اجرای مقدمات الزم برای احیای 
کارت سوخت نخستین قدم را برداشته و قرار است از این 
طریق آماری از میزان مصرف در نقاط مختلف به دست آورد.

به گزارش ایسنا، این عبارت که ایران در رتبه دوم ارزان ترین نرخ 
سوخت بین کشورهای دنیا ایستاده ، تکراری و نخ نما شده است اما 
تبعات آن با نوسانات نرخ ارز طی چند ماه گذشته که افزایش فاصله 
نرخ بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه را رقم زد، تبعاتی 

در پی داشت که کم تر کسی پیش بینی می کرد.
مرزهای ایران به محلی برای خرید و فروش سوخت، نه به صورت 
قانونی که به طور غیرقانونی تبدیل شده است. در ترکیه با جمعیت 
تقریبا مشابه ایران، روزانه هشت میلیون لیتر بنزین مصرف می شود 
و ما در حال رسیدن به مرز 100 میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم. 
یکی از دالیل این تفاوت فاحش، عالوه بر درست نبودن فرهنگ 
مصرف، اختالف قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه است. 
برای مثال نرخ بنزین در ایران 0.29 سنت و در ترکیه 1.16 دالر 
است. همین موضوع ولع قاچاقچیان را برای کسب سود، بیش تر 

می کند.
هرچند طی شش ماه گذشته، آمارهای مختلفی از سوی افراد 
مختلف درباره میزان قاچاق سوخت اعالم شده است، اما از آنجاکه 
این فرآیند بستری غیرقانونی داشته و سازوکار مشخصی ندارد، 

نمی توان آمار دقیقی از قاچاق سوخت اعالم کرد.
یارانه پنهان بنزین؛ روزی 35 میلیون دالر

به گفته کارشناسان، قاچاق سوخت درحالی درحال انجام است 
که نرخ سوخت در ایران واقعی نیست و دولت مبلغ زیادی یارانه 
به سوخت اختصاص می دهد. به گفته مسئوالن  اکنون روزانه 35 
میلیون دالر یارانه پنهان به بنزین اختصاص می یابد و در مجموع 
در شش ماه نخست امسال بیش از 5.5 میلیارد دالر یارانه به بنزین 
تعلق گرفته است. نکته نهفته در این موضوع این است که پرداخت 
ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهک های 
ثروتمند جامعه اختصاص می یابد و همین طور قاچاق بنزین با قیمت 

یارانه ای، هر دو از نمودهای بی عدالتی است.
پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی مصرف بنزین در کشور با 
قیمت فعلی یارانه پنهانی که دولت باید بابت بنزین پرداخت کند، از 
35  میلیون دالر به 45 میلیون دالر در روز افزایش خواهد یافت .با 
احتساب نرخ تسعیر ارز به میزان 42000 ریال، یارانه پنهان بنزین 
حدود ماهانه برای هر نفر 460 هزار ریال بوده است که پیش بینی 
می شود در ماه های آینده این رقم به 700 هزار ریال افزایش یابد. 
اگر جمعیت ایران را 80 میلیون در نظر بگیریم و به هر فرد ماهانه 
460 هزار ریال یارانه بنزین پرداخت شود، یعنی دولت ماهانه 3680 

میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، برای سال 1395 بیش از 50 
درصد مبلغ یارانه پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاص یافته 
و باقی آن بین هفت دهک دیگر توزیع شده است. از 30 میلیون 
دالر یارانه ای که دولت در سال 1395 برای بنزین  پرداخت کرده، 
بیش از 15 میلیون دالر از این یارانه بین سه دهک درآمدی باال 
تقسیم شده و باقی مانده آن بین هفت دهک دیگر توزیع شده است.

قدم های اولیه برای احیای کارت سوخت

این آمار و ارقام وحشتناک بود که دولت را بر آن داشت تا برای 
مقابله با قاچاق سوخت چند سناریو را مورد بررسی قرار دهد که 
مهم ترین آن احیای کارت سوخت بود تا از این طریق مانیتورینگ 
مصرف امکان پذیر شود. با استفاده از کارت های هوشمند سوخت، 
مقدار مصرف با در نظر گرفتن جزئیاتی همانند مصرف سوخت در 
انواع خودروها یا پراکندگی مناطق کم مصرف و پرمصرف بررسی 
می شود که این نوع اطالعات برای مدیریت مصرف سوخت کشور 

بسیار مهم است.
 البته قدم های اولیه برای بازگرداندن کارت سوخت از زمستان 
سال گذشته با اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی برداشته شد و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
همان زمان اعالم کرد طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، استفاده 
از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت گیری خودرو بار دیگر 
الزامی خواهد شد. ضمن اعالم این خبر هم چنین تاکید شد افرادی 
که کارت سوخت ندارند، باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل، 

نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
روش های ثبت نام کارت سوخت المثنی

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  که  بود  آبان ماه  نهایت 28  در 
فرآورده های نفتی در اطالعیه ای از قطعی شدن بازگشت کارت 
سوخت خبر داد و اعالم کرد: مالکان خودروها و موتورسیکلت هایی 
که کارت سوخت خود را گم کرده اند، الزم است به ترتیبی که در 
رسانه ها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ شنبه 3 آذرماه، حداکثر تا 
شنبه 24 آذرماه 1397 نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت 

کارت سوخت جدید اقدام کنند.
این شرکت هم چنین سه روش را برای ثبت نام کارت سوخت 

المثنی معرفی کرد. روش نخست ثبت نام مالکان خودرو یا موتور 
سیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 
بود که از شنبه 3 آذرماه با ارائه مدارک الزم طبق ضوابط جاری 

آغاز شد.
نشانی   به  به سامانه خدمات دولت همراه  مراجعه  روش دوم 
کارت  درخواست  گزینه  به  ورود  www.mob.gov.irو 
سوخت المثنی و ثبت اطالعات است که  این سامانه از 5 آذرماه در 
دسترس عموم قرار می گیرد و ثبت اطالعات در این سامانه رایگان 
است ؛روش سوم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات 
دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی از 
امروز )5آذر( است. نسخه های Android و IOS  این اپلیکیشن 

از چهار منبع قابل دریافت است:
)mob.gov.ir( سامانه خدمات همراه دولت ·

)iranapps.ir(ایران اپس ·
)cafebazaar.ir( کافه بازار ·

)appstore.ir( اپ استور ·
نظر دولت و مجلس درمورد احیای کارت سوخت

در این راستا، بیژن زنگنه - وزیر نفت - در آخرین اظهار نظر 
خود درمورد احیای کارت سوخت با اعالم این که در استفاده مجدد 
از کارت سوخت می خواهیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم تاکید 
کرد که بحث مان اصال افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین نیست.

هم چنین نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، حدود دو هفته پیش در نشست 
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، راهکارهای مدیریت 
مصرف بنزین را بررسی کردند. در این نشست، طبق اعالم وزارت 

پژوهش های  انرژی مرکز  اسعدی - عضو کمیته  فریدون  نفت، 
مجلس شورای اسالمی - در گزارشی به وضع تولید و مصرف بنزین 
در کشور طی دوره های برنامه های توسعه اشاره کرد و افزود: اگر 
هدف سیاست گذاران در کشور صرفا مقابله با قاچاق بنزین است، 
رویکرد احیای کارت سوخت می تواند بهترین گزینه قلمداد شود 
و اگر کاهش و مدیریت مصرف سوخت را هدف گذاری کرده اند، 
سهمیه بندی به همراه روش های غیرنفتی کاهش تقاضا می تواند 

گزینه مناسب برای مواجهه با آن باشد.
به گفته جالل میرزایی - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی - فرآورده های نفتی و به ویژه بنزین در ایران بدون ابزارهای 
کنترلی مصرف می شود و برخی افراد نیز صرفه جویی را سرلوحه کار 
قرار نمی دهند، از این رو استفاده از کارت هوشمند سوخت روشی 

موثر برای مهار مصرف افسارگسیخته این فرآورده است.
اما محمود واعظی - رئیس دفتر رئیس جمهوری - در این مورد 
گفت: یکی از راه های مهار جریان انتقال سوخت، استفاده از کارت 
هوشمند سوخت است. تصمیم گرفتیم این کارت به روش های 

مختلف مانند میزان استفاده هر خودرو از سوخت انجام شود.
احیای کارت سوخت به معنی سهمیه بندی بنزین نیست

به موازات انتشار اخبار احیای کارت سوخت، شایعه سهمیه بندی 
شدن بنزین نیز به گوش می رسد. شایعه ای که شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی در نخستین اطالعیه خود آن را رد و 
اعالم کرد این اقدام به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت 
نبوده و الزم است هموطنان محترم به شایعات بی اساس در این 
مورد توجه نکنند. هم چنین زنگنه نیز بر این نکته تاکید کرد و گفت 

که سهمیه بندی مطرح نیست.

نفت پایین 60 دالر ماند
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تالش کرد بخشی از کاهش شدیدی که روز جمعه متحمل شد را جبران کند، اما همچنان پایین مرز 60 دالر باقی ماند. به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۹۱ سنت یا ۱.6 درصد افزایش یافت و به 5۹.۷۱ دالر در هر بشکه 

رسید. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 4۹ سنت یا یک درصد افزایش، به 50.۹۱ دالر در هر بشکه رسید. برنت برای کل هفته ۱۱.3 درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۱0.8 درصد کاهش نشان داد که بزرگترین کاهش هفتگی از ژانویه سال 20۱6 بود. 
براساس گزارش رویترز، این افزایش قیمت نتوانست ریزش 8 درصدی قیمت نفت در معامالت جمعه سیاه را جبران کند. فشارهای کاهشی روی قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه و کندی رشد تقاضا بوده که در نتیجه به اشباع عرضه در سال آینده منجر می شود. سه شنبه / 6 آذر ۱3۹۷ / شماره 28۷

حجم صادرات نفت روسیه به چین در اکتبر به رکورد باالی جدیدی صعودی 
کرد و همزمان، واردات نفت از ایران به دلیل ابهامات پیرامون تحریم های 

آمریکا علیه تهران کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان داد واردات نفت این کشور از 
روسیه در اکتبر بر مبنای ساالنه 58 درصد رشد کرد و به 7.347 میلیون تن معادل 

1.73 میلیون بشکه در روز رسید که باالترین میزان واردات تاکنون بود.
واردات نفت از روسیه در 10 ماه نخست امسال 57.91 میلیون تن یا معادل 1.39 

میلیون بشکه در روز بود که 16.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان داد.
گمرک چین ماه گذشته به روزرسانی آمار واردات کاال را آغاز کرد و این آمار 

جایگزین سرویسی شد که تا مارس تنها برای مشتریان موجود بود.
واردات نفت چین در اکتبر به رکورد باالیی صعود کرد و انتظار می رود تا پایان سال 

با افزایش خرید پاالیشگاه های مستقل چینی، باال بماند.
تقاضای باالی پاالیشگاه های مستقل چینی کمک کرده پریمیوم محموله های تک 
گریدهای محبوبی مانند اسپوی روسیه و نفت عمان به باالترین قیمت در بیش از 

چهار سال گذشته صعود کند.

اما واردات نفت چین از ایران در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل 
ابهامات پیرامون تحریم های آمریکا علیه تهران، 64 درصد کاهش یافت و به 1.0496 

میلیون تن یا حدود 247 هزار و 160 بشکه در روز رسید.
واردات ماهانه نفت چین از ایران در اکتبر که شرکت های چینی برای کاهش 
خریدشان از سوی آمریکا تحت فشار قرار گرفته بودند، برای سومین ماه متوالی 

کاهش پیدا کرد.
واردات نفت از ایران در فاصله ژانویه تا اکتبر 3.4 درصد در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته کاهش یافت و به 25.54 میلیون تن یا معادل 613 هزار و 300 بشکه 

در روز رسید.
چین یکی از هشت خریدار بزرگی است که برای ادامه واردات نفت از ایران، از 
تحریم های آمریکا معاف شده است. این کشور که بزرگترین مصرف کننده نفت 
جهان است، اجازه یافته در مدت 180 روز 360 هزار بشکه در روز نفت از ایران 

خریداری کند.
بر اساس گزارش رویترز، صادرات نفت عربستان سعودی به چین در اکتبر به 4.77 
میلیون تن یا معادل 1.12 میلیون بشکه در روز رسید که 3.4 درصد نسبت به اکتبر 

سال 2017 رشد داشت. واردات نفت چین از عربستان در 10 ماه نخست امسال 0.2 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به 43.2 میلیون تن یا 1.04 

میلیون بشکه در روز رسید.

مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که 
احتمال افزایش 20 درصدی تولید نفت ایران وجود دارد، گفت: راه مقابله 
و دور زدن تحریم ها را بلد هستیم و تا زمانی که برای نفت ایران مشتری 
وجود داشته باشد و بتوانیم نفت را بفروشیم، حتی یک بشکه نیز از تولید 

نفت کشور را کاهش نخواهیم داد.
رامین قلمبر دزفولی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعمال تحریم ها بر صنعت نفت 
ایران اظهار کرد: با اعمال تحریم ها در حوزه صنعت نفت قطعا با مشکالتی مواجه 
خواهیم شد اما با سیاست های اجرایی در وزارت نفت به راحتی از این تحریم ها عبور 

خواهیم کرد. وی افزود: با سیاست هایی که وزارت نفت در بحث ساخت داخل قطعات 
از چند سال گذشته آغاز کرده است، در حال حاضر باالی 70درصد از نیاز صنعت 
نفت از درون کشور تامین می شود. مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت 
ملی نفت ایران تصریح کرد: همه کاالهایی که به صورت 100 درصدی ساخت داخل 
شده اند، می توانند نیاز صنعت نفت را در دوران تحریم ها تامین کنند. قلمبر دزفولی با 
بیان این که آیا در شرایط اعمال تحریم ها کشور با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر، 
عنوان کرد: صنعت نفت ایران هیچگاه در بحث تولید نفت حتی با اعمال تحریم ها 
دچار مشکل نخواهد شد زیرا راه مقابله و دور زدن تحریم ها را بلد هستیم. وی ادامه 

داد: تا زمانی که برای نفت تولید ایران مشتری وجود داشته باشد و بتوانیم نفت را 
بفروشیم، حتی یک بشکه نیز از تولید نفت کشور را کاهش نخواهیم داد. در این زمینه 
بلکه با اجرای پروژه های جدیدی که در حال پیگیری هستند، احتمال افزایش 20 
درصدی تولید نفت نیز وجود دارد. مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کاالی شرکت 
ملی نفت ایران با اشاره به کیفیت ساخت قطعات و تجهیزات نفتی توسط سازندگان 
داخلی، عنوان کرد: همه کاالهایی که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرند، 
مطابق استانداردهای بین المللی است. بنابراین محصوالت ساخت داخل کیفیت 

استانداردی دارند که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرند.

رییس جمهور آمریکا مدعی شده که کاهش قیمت نفت مانند 
رانندگان در  اما  بوده است  برای جهان  مالیات  یک کاهش 
اکثر نقاط آسیا هنوز از ریزش اخیر بهای نفت بهره چندانی 

نبرده اند.
به گزارش ایسنا، قیمت نفت برنت از سوم اکتبر که به رکورد 86.29 
دالر در هر بشکه صعود کرد، 32 درصد سقوط کرده و اواخر هفته 

گذشته به 58.50 دالر رسید.
افت قیمت نفت با کاهش 33 درصدی قیمت بنزین اکتان 92 
در سنگاپور که از رکورد 92.65 دالر در هر بشکه در دوم اکتبر به 
62.30 دالر در هر بشکه در 23 نوامبر کاهش یافت، برابری می کند 
اما قیمت خرده فروشی بنزین در کشورهای آسیایی بزرگ کاهش 

نسبتا کمتری داشته است.
قیمت خرده فروشی بنزین بنزین در دهلی نو، پایتخت هند در 24 
نوامبر 76.66 روپیه معادل 1.07 دالر در هر لیتر بود که 10 درصد 

از اوج قیمت 84.06 روپیه در چهارم اکتبر کمتر شده است. افت 10 
درصدی نشان می دهد که کاهش شدید قیمت نفت و افت قیمت 

بنزین هنوز برای مصرف کنندگان معنادار نشده است.
با این حال در محاسبات فوق، مالیات سوخت در هند که حدود یک 
سوم از قیمت خرده فروشی است به حساب نیامده است. قیمت بنزین 
در هند بدون در نظر گرفتن مالیات، 13.2 درصد نسبت به اوایل اکتبر 
کاهش نشان می دهد. طبق آمار موسسه نفت استرالیا، میانگین قیمت 
بنزین در استرالیا از 1.605 دالر استرالیا )1.16 دالر( در هر لیتر در 
هفته منتهی به 28 اکتبر، به 1.378 دالر در هفته منتهی به 25 
نوامبر کاهش پیدا کرده است. مالیات سوخت استرالیا به میزان مشابه 
هند است یعنی در قیمت سوخت بدون مالیات کاهش قابل مالحظه 

ای روی داده است اما همچنان با افت قیمت برنت برابری نمی کند.
چین که سیستم کنترل شده ای برای قیمت خرده فروشی سوخت 
دارد، در مقایسه با هند و استرالیا کاهش قیمت کمتری داشته است و 

طبق آمار وب سایت گلوبال پترول پرایس، قیمت بنزین در این کشور 
در هفته منتهی به 19 نوامبر، 5.4 درصد کاهش یافته و به 7.74 
یوان )1.12 دالر( در هر لیتر بالغ شد. ممکن است قیمت بنزین در 
این کشورها در هفته های آینده کاهش پیدا کند اما بعید است این 
کاهش با توجه به افت شدید قیمت نفت، به همان میزانی باشد که 

مصرف کنندگان امیدوار بودند.
پاالیشگاه های آسیایی به سختی از تولید بنزین سودآوری دارند 
و حاشیه سود تولید یک بشکه بنزین اکتان 92 از نفت برنت در 
سنگاپور در 23 نوامبر به 32 سنت رسید که در مقایسه با ضرر 1.17 
دالر در هر بشکه که هشتم نوامبر به ثبت رسانده بودند بهبود داشت 
اما همچنان بسیار کمتر از رکورد 11.55 دالر است که در 15 اوت 

به ثبت رسیده بود.
با ضعیف شدن حاشیه سود تولید بنزین، پاالیشگاه ها برای کاهش 
بیشتر قیمت محدودیت دارند. این کار به نوعی یک تیغ دولبه برای 

پاالیشگاه های آسیایی است و آنها می توانند قیمت بنزین را کاهش 
داده و به ضرر تن دهند به امید این که تقاضا رونق پیدا کند و مازاد 

عرضه بنزین رفع شود.
با توجه به تقاضای باال برای دیزل و سود پاالیشگاهی قوی، تعجبی 
ندارد که چرا قیمت خرده فروشی در هند و استرالیا، منعکس کننده 
افت اخیر قیمت نفت نیست. با تمرکز باالیی که در بازارهای نفت روی 
بخش عرضه و تغییر نگرانی ها از کمبود به مازاد عرضه وجود ندارد، 

بخش تقاضای این معادله، نباید نادیده گرفته شود.
که  این  برای  راه  بهترین  شاید  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
تولیدکنندگان، معامله گران و پاالیشگاه ها مازاد عرضه در بازارهای 

نفت را حذف کنند، تقویت رشد تقاضا برای رفع مازاد عرضه است.
با این حال، با توجه به افت اندک قیمت خرده فروشی بنزین و 
دیزل در کشورهای بزرگ آسیا، محدود شدن تقاضا در بازار اجتناب 

ناپذیر خواهد ماند.

چرا بنزین به اندازه نفت ارزان نشد؟


