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در زمان گشایش پنجره معافیت ها

واردات نفت آسیا از ایران به کجا رسید؟

واردات نفت آسیا از ایران آغاز شده اما با نرخ پایین تری صورت می گیرد 
زیرا چین، هند، ژاپن و کره جنوبی تالش می کنند معافیت از تحریم های 

آمریکا را که در مه منقضی می شود تمدید کنند.
به گزارش ایسنا، محاسبات اس اند پی گلوبال پالتس نشان می دهد واردات از سوی 
کره جنوبی، ژاپن و هند حداقل نسبت به نوامبر که تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز 

شد، کاهش پیدا کرده اس ت.
ژاپن جدیدترین کشور پس از کره جنوبی است که بارگیری نفت ایران را در 
۲۰ ژانویه آغاز کرد و نخستین محموله نفت را پس از بازگشت تحریم های آمریکا 

دریافت کرد.
ژاپن و کره جنوبی در میان هشت کشوری هستند که معافیت ۱۸۰ روزه برای 
ادامه واردات نفت ایران تا چهارم مه دریافت کرده اند. ابهامات پیرامون مسائل حمل 
محموله، بیمه و بانکی تحت تحریم های آمریکا باعث شده است برخی از کشورها چند 

ماه پس از دریافت معافیت، وارداتشان را از سر بگیرند.
آسیا پیش از تحریم های آمریکا، مقصد بیش از نیمی از صادرات نفت ایران بود و 

چین و هند بیش از ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران را دریافت می کردند.
اس اند پی گلوبال پالتس انتظار دارد صادرات نفت ایران در فاصله ژانویه تا آوریل 

امسال به ۱.۲ میلیون بشکه در روز بالغ شود.
تمامی مبادالت تحت معافیت از تحریم های آمریکا باید تا چهارم ماه مه کامل شود. 
معافیت های جدید ممکن است از پنجم مه برای کشورهایی که آمریکا تشخیص 
دهد به وعده خود عمل کرده و خرید نفت ایران را به میزان قابل توجهی کاهش 

داده اند، اعطا شود.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته جاری حاضر نشد درباره دور دوم 
معافیت ها اظهارنظر کند و عنوان کرد هدف ما به صفر رساندن خرید نفت از ایران به 
سرعت ممکن است. ما همچنان به همکاری با کشورهایی که وارداتشان را بر مبنای 

موردی کاهش می دهند، ادامه می دهیم.
اموس هوشتاین، فرستاده انرژی دولت اوباما در امور تحریم های ایران انتظار دارد 

دور جدید معافیت ها در ماه مه صادر شود.
ازسرگیری واردات نفت کره جنوبی و ژاپن

کره جنوبی واردات نفت ایران را در ژانویه پس از یک وقفه پنج ماهه از سر گرفت. 
انتظار می رود شرکت اس کی اینوویشین دو میلیون بشکه میعانات پارس جنوبی 
را تا اواخر ماه میالدی جاری دریافت کند و پاالیشگاه های دیگر کره ای قصد دارند 

وارداتشان را در فوریه از سر بگیرند.
پیش بینی می شود کره جنوبی حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت ایران را در سه ماهه 
اول خریداری کند که حدود نصف میزان واردات ماهانه معمول این کشور پیش از 

تحریم ها خواهد بود.
بر اساس محاسبات پالتس، به این ترتیب میانگین واردات کره جنوبی در مدت 
معافیت شش ماهه به ۸۳ هزار بشکه در روز خواهد رسید که ۷۴ درصد کمتر از سطح 

۳۱۷ هزار بشکه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ خواهد بود.
از ژاپن، شرکت های شوآ شل، فوجی اویل و کاسمو اویل نخستین پاالیشگاه هایی 
بودند که واردات نفت ایران را در ژانویه از سر گرفتند که نخستین خرید آنها پس از 

چهار ماه وقفه بود و به حدود ۴.۹ میلیون بشکه بالغ شد.
بر اساس محاسبات پالتس، با توجه به اینکه سایر پاالیشگاه ها قصد دارند وارداتشان 
را در فوریه از سر بگیرند انتظار می رود ژاپن در فاصله ژانویه تا فوریه حدود ۱۴ میلیون 

بشکه نفت ایران را بارگیری کند.
به این ترتیب میزان واردات نفت ایران در مدت معافیت ۱۸۰ روزه به ۷۸ هزار بشکه 
در روز خواهد رسید که ۴۹ درصد کمتر از ۱۵۳ هزار بشکه در روز است که در فاصله 

مه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ از ایران وارد شد.
منابع صنعتی اظهار کردند ژاپن ممکن است بارگیری نفت ایران را در مارس متوقف 
کند زیرا خریداران باید محموله های خود را پیش از منقضی شدن بیمه حمل تحت 

حمایت دولت در پایان مارس، دریافت کنند.
دورنمای چین و تایوان

واردات نفت چین از ایران در ماه های نوامبر و دسامبر از ۲۴۸ هزار و ۲۷۴ بشکه 
در روز در اکتبر که پایین ترین رکورد چند ماهه بود، بهبود یافت و عمده واردات به 
مخازن ذخایر نفت استراتژیک در دالیان رفت که شرکت ملی نفت ایران در آنجا ذخایر 

نفت را در اجاره دارد.
این کشور در دسامبر ۵۰۶ هزار بشکه در روز نفت وارد کرد که ۳۰ درصد در 

مقایسه با نوامبر افزایش داشت.
اما منابع بازار انتظار دارند صادرات نفت ایران در ژانویه که روند ذخیره سازی چین 

آهسته می شود، به ۲۳۹ هزار بشکه در روز بالغ شود.
طبق آمار پالتس، اکثر بشکه هایی که ماه جاری تحویل چین داده شدند احتماالً 
به سوی مائومینگ، نینگبو، کینگدائو و تیان جین روانه می شوند که محل استقرار 

پاالیشگاه های سینوپک هستند.
واردات نفت چین از ایران در فاصله نوامبر تا دسامبر به ۴۴۹ هزار و ۹۳ بشکه در 
روز بالغ شد که ۲۷ درصد در مقایسه با ۶۱۵ هزار و ۷۳۰ بشکه در روز در فاصله ژانویه 

تا اکتبر سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.
منابع آگاه در شرکت فورموسا پتروکمیکال و شرکت دولتی CPC اظهار کرده اند 
تایوان از آمریکا معافیت گرفته است اما انتظار نمی رود محموله ای برای تحویل در 

ژانویه دریافت کند.
تسریع واردات هند

در هند انتظار می رود بارگیری نفت ایران توسط چند پاالیشگاه دولتی در فاصله 
ژانویه تا فوریه تسریع شود.

منابع وزارت نفت هند اعالم کرده اند شرکت این دین اویل خرید حداکثر ۵ میلیون 
بشکه نفت در ماه های ژانویه و فوریه را مدنظر دارد. شرکت پاالیش و پتروشیمی 
مانگالور احتماالً دو میلیون بشکه نفت در فوریه خریداری خواهد کرد در حالی که 
شرکت بهارات پترولیوم و شرکت هندوستان پترولیوم هر یک در فوریه یک میلیون 

بشکه نفت از ایران دریافت می کنند.
یک مقام وزارت نفت هند اظهار کرد دهلی نو امیدوار است برای خرید نفت ایران در 

فاصله مه تا نوامبر معافیت دیگری از آمریکا دریافت کند.
تحلیلگران انتظار دارند هند به طور میانگین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز نفت 
از ایران در مدت معافیت شش ماهه وارد کند در حالی که این کشور در سپتامبر 
بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز و در اکتبر حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت از 

ایران وارد کرده بود.

چرا آمریکا ممکن است برای بار دوم از تحریم های ایران عقب نشینی کند؟اخبار

ونزوئال بگ برنده ایران
صفر  به  را  ایران  نفت  صادرات  است  داده  وعده  آمریکا 
برساند و پس از نرمش غیرمنتظره ای که نوامبر گذشته 
از  پس  که  کردند  اعالم  آمریکایی  مقامات  داد،  نشان 
ماه می، دیگر  در  نفتی  تحریم های  معافیت  پایان مدت 
انعطاف پذیر نخواهند بود با این حال دولت آمریکا ممکن 
است بار دیگر خود را در موقعیتی بیابد که ناچار به عقب 

نشینی از مواضع سرسختانه خود شود.
به گزارش ایسنا، دولت ترامپ سال گذشته به هشت کشور 
معافیت داد و به آنها اجازه داد به واردات نفت ایران به مدت شش 
ماه دیگر ادامه دهند. این معافیت ها، بازار نفت را غافلگیر و به 
خصوص عربستان سعودی را مأیوس کرد و به ریزش قیمت های 
نفت منجر شد اما دولت آمریکا ناچار شد این معافیت ها را صادر 
کند زیرا بازار نفت بی نهایت دچار کمبود عرضه بود یا حداقل 
این طور به نظر می رسید به طوری که نفت برنت در اکتبر به باالی 

مرز ۸۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود.
این بار زمانی که معافیت ها در ماه مه منقضی شود، دولت ترامپ 
وعده داده است اوضاع متفاوت خواهد بود. برایان هوک، نماینده 
امور ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا، اوایل ماه میالدی جاری 
با اشاره به تمایل دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران اظهار کرد ما به مسیر خود برای به صفر رساندن صادرات 

نفت ایران ادامه می دهیم.
اما دولت ترامپ ممکن است در اقدام برای اعمال فشار مضاعف 
بر ایران دچار محدودیت شود و این عدم انعطاف پذیری ناشی از 

سیاست های خود دولت آمریکا است.
بازار نفت تا آن زمان ممکن است دچار محدودیت عرضه شود 
و آمریکا را ناچار کند برای تمدید معافیت ها تصمیم بگیرد و این 
کمبود عرضه نتیجه استفاده دولت ترامپ از تحریم ها علیه ونزوئال 

است.
هنوز زود است درباره میزان صادرات نفتی که از تحریم های 
آمریکا علیه ونزوئال متأثر می شود صحبت شود اما حداقل ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز صادرات نفت ونزوئال به آمریکا در معرض خطر 
فوری قرار گرفته است. این بشکه های نفت باید مقصد دیگری 
پیدا کنند و احتماالً دولت مادورو خواهد توانست خریدار دیگری 
برای نفت خود البته با تخفیف سنگین پیدا کند اما همچنان به 
مواد حالل برای فرآوری نفت سنگین خود پیش از اینکه آماده 

صادرات شود نیاز دارد.
تا این اواخر ونزوئال مواد حالل مورد نیاز خود را از آمریکا 
تأمین می کرد اما اکنون شرکت نفتی دولتی PDVSA باید 

آن را از جای دیگری تأمین کند. این ریسک وجود دارد که افت 
تولید نفت ونزوئال به دلیل عدم توانایی این کشور برای فرآوری 
نفت سنگین خود شتاب پیدا کند. تحلیلگران کومرس بانک روز 
چهارشنبه در یادداشتی نوشتند: تولید نفت در ونزوئال احتماالً 
بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت این کشور به آمریکا 
کاهش پیدا خواهد کرد و انتظار می رود ونزوئال از افت تولید 
خود لطمه ببیند اما تحریم های آمریکا این روند کاهش تولید 

را پرشتاب خواهد کرد.
دولت ترامپ روی عربستان سعودی برای جبران این کاهش 
عرضه حساب می کند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، 
اظهار کرده که دوستان آمریکا در خاورمیانه خوشحال خواهند 
شد که این عرضه از دست رفته را جبران کند. این در حالی است 
که عربستان سعودی اعالم کرده تولید نفت خود را در فوریه به 
۱۰.۱ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. این رقم پایین 

سقف تولید تعیین شده برای این کشور تحت توافق کاهش تولید 
اوپک و غیراوپک است. ریاض نمی خواهد برای بار دوم به نجات 
دونالد ترامپ برود و این به معنای آن است که بازار نفت در زمانی 
که معافیت تحریم ها علیه ایران در ماه مه منقضی می شود ممکن 
است به شدت دچار محدودیت عرضه شود و و ترامپ را ناچار کند 

یک بار دیگر از مواضع خصمانه خود عقب نشینی کند.
پایگاه خبری فارین پالیسی به نقل از سارا وخشوری، رئیس 
شرکت SVB Energy International نوشت: تحریم های 
بازار  ایران،  نفت  صادرات  علیه  تحریم ها  همراه  به  ونزوئال 
محدودتری برای نفت سنگین ایجاد خواهد کرد و این امر به دوره 
دیگری از معافیت های ۱۸۰ روزه آمریکا برای صادرات نفت ایران 

منتهی خواهد شد.
بعالوه رویکرد تهاجمی ترامپ در قبال ایران به اندازه رویکرد 
وی در قبال ونزوئال حمایت نمی شود. در حالی که اکثر قدرت های 

ونزوئال  اپوزیسیون  رهبر  گوایدو،  خوان  از  حمایت  به  اروپایی 
حمایت  مادورو  سرنگونی  برای  آمریکا  دولت  از  و  برخاسته اند 

می کنند اما با فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مخالف هستند.
در حقیقت فرانسه، آلمان و انگلیس هفته جاری در حال نهایی 
کردن مکانیزم چندمنظوره SPV بودند که به شرکت های اروپایی 
اجازه خواهد داد تحریم های آمریکا را دور زده و به فعالیت در ایران 
ادامه دهند. بحث هایی درباره کارآمدی این مکانیزم وجود دارد اما 
این تالش نشان دهنده تمایل اروپایی ها برای ادامه توافق برجام 

با ایران است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، قیمت نفت در ماه های آینده به 
دلیل تالش های آمریکا برای مختل کردن صادرات نفت ونزوئال 
ممکن است افزایش پیدا کند و ایران ممکن است برای بار دوم 
شاهد عقب نشینی آمریکا از مواضع خود برای به صفر رساندن 

صادرات نفت ایران شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران: 28 سد به بهره برداری می رسد
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: تا پایان برنامه ششم ۲۸ سد وارد مدار بهره برداری می شود. به گزارش ایسن ا، محمد حاج رسولی ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لرستان قبل از برنامه طرح جامع اجرای سازه های سدسازی عقب 

بود که در برنامه پنجم ۱۱ طرح در استان ساماندهی شد.  وی با اشاره به اجرای چند سد در لرستان، ادامه داد: همچنین سد معشوره بحث های زیادی درخصوص بازنگری داشت که دو سال پیش تخصیص آن نهایی شد. حاج رسولی ها اضافه کرد: 
شرکت آب نیرو موارد فاینانس این سد را در دست اجرا دارد و چنانچه مسائل تحریمی حل شود، با جدیت عملیاتی خواهد شد. البته در مورد نقشه و مساحت آن بحث خاصی نیست و آخرین ابالغ تخصیص آن ۱۰۰ میلیون مترمکعب است. شنبه / ۱3 بهمن ۱397 / شماره 344

چند وقتی است که بحران سیاسی در ونزوئال شدت گرفته و از آنجایی 
که این کشور یکی از اعضای اوپک است، این بحران روی بازار نفت تأثیر 
مستقیم دارد. در این سوی ماجرا ایران هم به عنوان یکی از تولیدکنندگان 
بزرگ نفت با تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا مواجه شده است و 
هنگامی که این دو اتفاق کنار یکدیگر قرار می گیرند بازار نفت را نگران 
می کنند. در این راستا برخی تحلیل گران بر این باورند که هرچند اثرات 
وضع یک تحریم احتمالی بر صادرات نفت ونزوئال در کوتاه مدت مشکالتی 
را برای پاالیشگران آمریکایی به همراه خواهد داشت، اما در صورت تحقق 

آن، فضا برای سایر بازیگران بازار نفت از جمله ایران بازتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بحران سیاسی در ونزوئال سبب شد با وجود جهش عرضه نفت 
آمریکا، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یابد. در این راستا در روز سه شنبه 
بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، به ۶۰.۰۵ دالر در 
هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۳ سنت 
یا ۰.۳ درصد افزایش، به ۵۲.۱۲ دالر در هر بشکه رسید. هرچند وضع تحریم های 
آمریکا ضد صنعت نفت ونزوئال سبب شد روند صعودی قیمت جهانی نفت ادامه 

داشته باشد اما کند شدن رشد اقتصادی چین سبب شد این رشد محدود باشد.
واندانا هری از مؤسسه مشاوره وانا اینسایت گفت: تحریم ها )ضد ونزوئال( تاکنون 
برای پاالیشگران فعال در سواحل جنوبی آمریکا چالش برانگیز بوده است، زیرا آنها 
وادار شده اند به دنبال منابع جایگزینی برای نفت ونزوئال بگردند و خرید نفت از کانادا 
را افزایش دهند. با این همه، این کارشناسان هشدار دادند که کمبود ظرفیت خطوط 

لوله، صادرات نفت کانادا را محدود می کند.
در حالی که تحریم های آمریکا علیه ونزوئال در صدر اخبار قرار گرفته است اما 
تحلیلگران اظهار می کنند مسئله اصلی تجارت جهانی نفت همچنان فراوانی عرضه 
است. عرضه جهانی نفت همچنان باال مانده که به دلیل افزایش بیش از دو میلیون 
بشکه در روز تولید آمریکا است. این کشور سال گذشته ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز 

نفت تولید کرد. از سوی دیگر این نگرانی در صنعت نفت وجود دارد که تقاضا برای 
نفت در بحبوحه کندی رشد اقتصادی فروکش کند.

جایگزینی نفت ونزوئال برای آمریکا کار آسانی نیست
در این راستا، عبداهلل یونس آرا، تحلیلگر حوزه انرژی با تاکید بر اینکه اقتصاد ونزوئال 
به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است، اظهار کرد: بیش از ۹۰ 
درصد درآمدهای ارزی این کشور از محل صادرات نفت تأمین می شود و با توجه به 
مشکالت حوزه روابط خارجی این کشور، منازعات سیاسی کاراکاس با جهان خارج 

مجموعاً به بدتر شدن شاخص های اقتصادی این کشور منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین واردکننده نفت خام از ونزوئال 
است، توضیح داد: روزانه ۵۰۶ هزار بشکه نفت وارداتی به ایاالت متحده از طریق 
ونزوئال تأمین می شود. هرچند کاراکاس بزرگ ترین تأمین کننده نفت خام وارداتی 
ایاالت متحده در سال های اخیر نبوده است و رتبه چهارم بعد از کانادا، عربستان 
سعودی و مکزیک را در میان صادرکنندگان نفت به ایاالت متحده به خود اختصاص 
داده است، اما جایگزینی نفت خام وارداتی از ونزوئال در شرایط کنونی بازار جهانی 
نفت که یک عرضه کننده بزرگ دیگر به نام ایران با تحریم های وضع شده از سوی 

ایاالت متحده روبه روست، مأموریت ساده ای نخواهد بود.
تأثیر بحران سیاسی ونزوئال بر بازار جهانی نفت

این تحلیل گر حوزه انرژی در ادامه با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف تأثیر اختالفات 
سیاسی فزاینده در ونزوئال بر بازار جهانی نفت و شرایط عرضه نفت ایران بستگی به 
سیاست واشنگتن در این خصوص دارد، افزود: اینکه آیا ایاالت متحده طی روزهای 
آینده به منظور افزایش حمایت خود از مخالفان دست به تحریم واردات نفت از ونزوئال 
و یا وضع محدودیت بر صادرات نفت از این کشور بزند یا خیر تعیین کننده آثار 

مناقشات ونزوئال بر بازار نفت و بازیگران آن از جمله ایران خواهد بود.
یونس آرا ادامه داد: هرچند اثرات وضع یک تحریم احتمالی بر صادرات نفت ونزوئال 
به آمریکا در کوتاه مدت مشکالتی را برای پاالیشگران آمریکایی به همراه خواهد 

داشت، اما در صورت تحقق آن، فضا برای سایر بازیگران بازار نفت از جمله ایران بازتر 
خواهد شد. کاهش عرضه نفت ونزوئال به بازار، در کوتاه مدت و با توجه به اینکه مازاد 
ظرفیت چندانی برای جبران افت عرضه ونزوئال در بازار متصور نیست، منجر به رشد 
قیمت از جنبه روانی و فیزیکی در بازارهای جهانی نفت خواهد شد که این فرآیند، 

تمام بازیگران حوزه عرضه نفت خام را منتفع خواهد ساخت.
وی با تاکید بر اینکه این رخداد می تواند زمینه ساز سختگیری کمتر در خصوص 
اعمال تحریم های نفتی ایران در جهت تأمین نیاز بازار شود، توضیح داد: زیرا چین و 
هند دو وارد کننده بزرگ جهانی نفت، از مشتریان عمده نفت ونزوئال بوده و اعمال 
محدودیت در صادرات نفت ونزوئال بسته به نوع محدودیت ها می تواند تأمین نیازهای 
این دو مصرف کننده عمده و به تبع آن قیمت های جهانی نفت را تحت تأثیر قرار 

دهد.

آژانس  این  کرد  اظهار   )IEA( انرژی  بین المللی  آژانس  اجرایی  مدیر 
هنوز تاثیر جدیدترین تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئال را 

ارزیابی نکرده است.
به گزارش ایسنا، فاتح بیرول در حاشیه یک کنفرانس انرژی در دهلی نو به 
رویترز گفت: هنوز زود است درباره ونزوئال صحبت کنیم و ما رویدادهای بعدی 

را به دقت دنبال می کنیم.
دولت آمریکا با هدف وارد کردن فشار مضاعف روی دولت نیکوالس مادورو 
، رئیس جمهور ونزوئال و محروم کردن این کشور از درآمد نفتی خود، دوشنبه 
 PDVSA هفته جاری دور جدیدی از تحریم ها را علیه شرکت نفتی دولتی

اعالم کرد.
معامله گران در حال بررسی راه هایی برای دور زدن تحریم های دولت ترامپ 
هستند که مانع صادرات ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت به آمریکا خواهد شد. هند 

و چین نیز دیگر واردکنندگان بزرگ نفت ونزوئال هستند.
بازار نفت  انتظار دارد  انرژی  آیا آژانس بین المللی  اینکه  به  بیرول در پاسخ 
امسال دچار محدودیت عرضه شود، گفت: بازار در حال حاضر به خوبی تأمین 

شده است و نفت شیل آمریکا به میزان زیادی به بازار عرضه می شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر ابهامات فراوانی در بازار به دالیل مختلف 

وجود دارد. ما ابهامات در آمریکای التین، خاورمیانه و آسیا را دنبال می کنیم.

مصرف بنزین آمریکا در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۱۸ با افزایش 
قیمت این سوخت که تاثیر اقتصاد قوی و رشد چشمگیر 

اشتغالزایی را جبران کرد، ثابت ماند.
به گزارش ایسنا، ثابت ماندن مصرف بنزین در آمریکا به همراه 
جهش تولید نفت شیل و کندی اقتصاد جهانی، بازار نفت را به سوی 
مازاد عرضه سوق داد و به ریزش قیمت ها در اواخر سال گذشته 
منتهی شد. مصرف بنزین در فاصله ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ به 
۹.۳۴ میلیون بشکه در روز بالغ شد که در مقایسه با ۹.۳۶ میلیون 

بشکه در روز در مدت مشابه سال ۲۰۱۷ اندکی کاهش داشت.
طبق برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، مصرف بنزین در سال 
گذشته احتماالً حدود ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. 
مصرف بنزین پس از چهار سال رشد متغیر که در فاصله سال ۲۰۱۳ 

تا ۲۰۱۶ داشت، از سال ۲۰۱۷ رشد صفر یا اندک داشته است.
رشد مصرف بنزین آمریکا در حالی راکد شده که رشد اقتصادی 
بهنرخ بیش از سه درصد شتاب پیدا کرده و تقریباً پنج میلیون شغل 

غیرکشاورزی از پایان سال ۲۰۱۶ به این طرف ایجاد شده است.
اما رکود مصرف بنزین مطابق با افت چشمگیر رشد ترافیک در 
جاده های آمریکا طی دو سال گذشته بوده است. حجم ترافیک در 
فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ جهش یافت و نرخ رشد دو تا سه درصدی 
داشت اما در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافت 
و کمتر از یک درصد رشد کرد. حجم ترافیک در مدت سه ماه از 
سپتامبر تا نوامبر سال ۲۰۱۸ تنها ۰.۳ درصد باالتر از مدت مشابه 
سال گذشته بود. در ربع آخر قرن، رشد ترافیک ارتباط نزدیکی با 

وضعیت اقتصادی و تغییرات در قیمت سوخت داشت.

در حالی که رشد اقتصادی مطلوب مانده است اما قیمت باالتر نفت 
برای مصرف بنزین منفی بوده است. کاهش قیمت بنزین در فاصله 
سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مصرف را تشویق کرد اما رشد قیمت متعاقب 
آن، باعث شد میزان مصرف دچار تحلیل شود. افت روند رشد مصرف 
بنزین در آمریکا یکی از دالیلی بود که قیمت باالی نفت باعث شد 
بازار در سال ۲۰۱۸ دچار مازاد عرضه شود و به همین دلیل قیمت ها 
باید کاهش پیدا می کرد تا توازن میان تولید و مصرف برق شود. تأثیر 
رشد قیمت بنزین در آمریکا روی خودرو سوارها، توضیح می دهد 
که چرا این موضوع برای سیاستمداران حساس به شمار می رود و 
به همین دلیل بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوپک را 
برای کاهش قیمت تحت فشار قرار داده بود. در نهایت، رکود مصرف 
بنزین در آمریکا توضیح می دهد که چرا بازار نفت اتکای بیشتری به 

بازارهای نوظهور و حمل و نقل باری پیدا کرده تا رشد تولید از سوی 
تولیدکنندگان شیل آمریکا و سایر نقاط را جذب کند. قیمت ها و رشد 
مصرف نفت جهانی به میزان فزاینده ای به تغییرات رشد اقتصادی 
خارج از آمریکا و سایر اقتصادهای توسعه یافته حساسیت پیدا کرده اند. 
با بروز عالئم کندی رشد تجارت جهانی در سه ماهه دوم و سه ماهه 
سوم سال ۲۰۱۸، به میزان فزاینده ای روشن شد که رشد مصرف 
و قیمت ها آهسته خواهد شد. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت، به 
مشتریان نفتی بزرگ برای ادامه خریدشان معافیت دهد، آخرین عامل 

حمایت کننده از نفت از میان رفت و قیمت ها کاهش پیدا کرد.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت های پایین تر بخشی از روال احای 
تعادل بازار است و کمک خواهد کرد رشد مصرف در آمریکا و مهم تر 

از همه بازارهای نوظهور بهبود پیدا کند.

گرانی بنزین در آمریکا کارساز شد


