
  

انرژی 4
۲ میلیارد مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها شد

میلیارد  پنج  از  بیش  به  ارومیه  دریاچه  موجود  آب  اعالم، حجم  بر  بنا 
مترمکعب رسیده است؛ بارندگی های بسیار مناسب سال آبی جاری موجب 
شده تا این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۹۵۰ 

میلیون مترمکعب افزایش یابد.
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل   - دانشجو  کیومرث  ایسنا،  گزارش  به 
آذربایجان غربی - با تاکید بر این که حدود دو میلیارد و ۷۲ میلیون مترمکعب 
آب سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی 
شده است، اظهار کرد: در پی بارندگی های مناسب امسال حدود یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون مترمکعب از این رقم تنها از ابتدای فروردین ماه تاکنون به سمت 

دریاچه رهاسازی شده است.
وی به تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و افزود: تراز سطح 
آب دریاچه در حال حاضر به ۱۲۷۱.۸۳ متر رسیده که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته یک متر و پنج سانتی متر و در مقایسه با ابتدای سال 

آبی جاری )ابتدای مهرماه ۹۷( یک متر و ۵۶ سانتی متر افزایش یافته است.
افزایش وسعت دریاچه ارومیه

بنا بر اعالم وزارت نیرو، دانشجو ادامه داد: وسعت فعلی دریاچه ارومیه نیز 
به ۳۱۸۶.۳۶ کیلومتر مربع رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته بیش از ۸۶۳ کیلومتر مربع و در مقایسه با ابتدای سال آبی جاری 

بیش از ۱۴۶۳ کیلومتر مربع افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر این که حجم آب موجود دریاچه ارومیه به بیش از پنج میلیارد 
مترمکعب رسیده است، گفت: بارندگی های بسیار مناسب سال آبی جاری 
موجب شده است تا این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو 
میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب و در مقایسه با ابتدای سال آبی جاری حدود 

چهار میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند.

سایه دعوای تجاری آمریکا و چین روی بازار نفت

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تغییر چندانی نداشت با این حال تحت 
تاثیر تنشهای تجاری میان دو غول اقتصادی جهان که انتظارات برای رشد 

تقاضای پاالیش آمریکا را تحت الشعاع قرار داد، به کاهش هفتگی تن داد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
ژوئن چهار سنت یا ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۶۱.۶۶ دالر در هر بشکه 
بسته شد و برای کل هفته ۰.۵ درصد کاهش نشان داد که سومین کاهش 

هفتگی متوالی است.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژوئیه ۲۳ سنت یا ۰.۳ درصد 
افزایش یافت و در ۷۰.۶۲ دالر در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۰.۳ 

درصد کاهش ثبت کرد.
ارزش  به  کاالهای چینی  واردات  روی  تعرفه ها  روز جمعه  ترامپ  دولت 
۲۰۰ میلیارد دالر را افزایش داد و پکن وعده داد تالفی کند. مقامات آمریکا و 
چین روز جمعه به مذاکره ادامه دادند اما به توافقی نرسیدند. به گفته ادوارد 
مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، تشدید جنگ تجاری نگرانی ها 
نسبت به رشد اقتصاد جهانی را که به تقاضای کمتر برای نفت منجر می شود 
تجدید کرد. با این حال خوش بینی برای دستیابی به توافق میان آمریکا و چین 
همچنان وجود دارد. بر اساس گزارش مارکت واچ، نگرانی ها نسبت به اختالف 
تجاری آمریکا و چین، افت هفتگی ذخایر نفت آمریکا را تحت الشعاع قرار داد. 
با این حال معامله گران همچنان به نظاره تنش ها در خاورمیانه نشسته اند که 

ممکن است قیمت های نفت را باالتر ببرد.

تشدید تحریم های آمریکا علیه تجارت نفت ونزوئال
وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت و دو نفتکش را با متهم کردن به 
تحویل نفت ونزوئال به کوبا از اواخر سال ۲۰۱۸ تا مارس سال ۲۰۱۹، هدف 

تحریم قرار داد.
به  واکنش  در  تحریم ها  این  کرده  اعالم  آمریکا  ایسنا،  گزارش  به 
دستگیری اخیر شماری از نمایندگان کنگره ونزوئال وضع شده است و 
شرکت مونسون نویگیشن که مالک نفتکش اوشن الگانس است و شرکت 

سرنیتی ماریتیم که مالک نفتکش لئون دیاس است را هدف می گیرد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده که نفتکش های اوشن الگانس و 
لئون دیاس اواخر سال ۲۰۱۸ تا مارس سال ۲۰۱۹ نفت ونزوئال را به کوبا 

رسانده اند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اظهار کرد: اگر 
کوبا به دریافت نفت ونزوئال در قبال حمایت نظامی ادامه دهد، آمریکا 
به اقدامات بیشتری مبادرت خواهد کرد. آمریکا ماه گذشته سه شرکت 
لیبریایی جنیفر نویگیشین، لیما شیپینگ و الرج رنج و سه نفتکش آنها که 
وزارت خزانه داری مدعی بود در فوریه و مارس نفت و محصوالت نفتی 
را از ونزوئال به کوبا رسانده اند تحریم کرده بود. همچنین شرکت "بی پی 

تانکرز" مستقر در ایتالیا و شش نفتکش این شرکت را تحریم کرد.
آمریکا با هدف براندازی دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال در 
ژانویه شرکت نفتی دولتی PDVSA را هدف تحریم قرار داد و واردات نفت 
ونزوئال به آمریکا و صادرات مواد رقیق کننده از آمریکا به ونزوئال را ممنوع 
اعالم کرد. سپس در ۲۸ آوریل مبادالت میان شرکت های غیرآمریکایی و 
PDVSA از طریق سیستم مالی آمریکا را ممنوع کرد و عمالً استفاده از 

دالر آمریکا در تجارت با شرکت PDVSA ممنوع شد.
طبق نظرسنجی اوپک که توسط پالتس انجام گرفت، تولید نفت ونزوئال 
در مارس به دلیل قطعی برق و تحریم های آمریکا، به ۷۴۰ هزار بشکه در 

روز سقوط کرد که پایین ترین میزان در ۱۶ سال اخیر بود.

اخبار
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عربستان و امارات با باال بردن سطح تولید نفت خود، درصدد جبران افت عرضه ایران برآمدند

افزایش ریسک تنش در اوپک با تحریم های ایران

مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب :

کاهش دستوری تولید نفت نداریم

واشنگتن روی متحدان خاورمیانه ای خود برای کمک به 
جلوگیری از افزایش قیمت های نفت به دلیل تحریم هایش 
علیه صادرات ایران حساب می کند اما تحلیلگران هشدار 
می دهند که این امر ممکن است موازنه متزلزل در داخل 

اوپک را بی ثبات تر کند.
به گزارش ایسنا، آمریکا پس از خروج از برجام در سال 
۲۰۱۸، صادرات نفت خام ایران را هدف تحریم قرار داد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از آن زمان اوپک را 
مکرراً تحت فشار قرار داده و از این گروه خواسته است با 
باال بردن میزان عرضه خود، روند رشد قیمت ها را کنترل 

کند.
با این حال اگرچه اوپک ممکن است الزم است برای 
جبران محدود شدن صادرات نفت ایران که یکی از اعضای 
اما چنین  کار شود  به  است، دست  گروه  این  مؤسس 

اقدامی به منزله فاجعه در درون این سازمان است.
بیورن شیلدراپ، تحلیلگر بانک سوئدی SEB در این باره 
چنین می گوید اگر عربستان سعودی به آمریکا کمک کند 
مثل این است که ریاض به ایران حمله غیرمستقیم کرده 

است.
تنش ها احتماالً در دیدار آینده اوپک که اواخر ژوئن در 

وین برگزار می شود باال خواهد بود.
شیلدراپ به خبرگزاری فرانسه گفت: این ممکن است 

پایان اوپکی که ما می شناسیم باشد.
کنار  در  اوپک  اعضای  پرنفوذترین  از  یکی  که  ایران 
عربستان سعودی است همواره خواستار تولید گروهی 
پایین تر برای تقویت قیمت نفت و حمایت از درآمد نفتی 

بوده است.
در آستانه وضع مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران در 
نوامبر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با باال 
بردن سطح تولید نفت خود، درصدد جبران افت عرضه 

ایران برآمدند.
با این حال ترامپ به هشت کشور شامل چین، یونان، 
ایتالیا، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه برای ادامه 

خرید نفت ایران، معافیت شش ماهه داد.
در نتیجه تولید نفت اوپک در سه ماهه چهارم سال 
نیازی به تولید  افزایش یافت بدون این که واقعاً   ۲۰۱۸
بیشتر باشد و به این ترتیب عربستان سعودی غافلگیر شد 

و قیمت ها ریزش کرد.

به گفته ریکاردو فابیانی از مؤسسه تحقیقاتی "انرژی 
اسپکتس"، سعودی ها از تصمیم غیرمنتظره سال گذشته 
برای صدور معافیت ها آن هم زمانی که عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی دست به کار شده و تولیدشان را 
برای حداقل کردن تأثیر تحریم های ایران بر بازار افزایش 
داده بودند سوختند و این وضعیت باعث شرمساری آنها 

شد.
دسامبر  اوپک  اعضای  قیمت ها،  افت  با  مقابله  برای 
گذشته با متحدانشان نظیر روسیه توافق کردند میزان 
عرضه نفت خود را محدود کنند. این اقدام به رشد مستمر 
و  شد  منتهی  جاری  میالدی  سال  اوایل  در  قیمت ها 
قیمت ها در ۲۲ آوریل که آمریکا عدم تمدید معافیت ها از 
تحریم ها علیه صادرات نفت ایران را اعالم کرد به باالترین 

حد در شش ماه گذشته رسید.
اکنون انتظار می رود ریاض پیش از این که به افزایش 
فروکش  و خاک  تا گرد  بماند  منتظر  کند،  اقدام  تولید 
کند. به گفته فابیانی، این بار دیگر سعودی ها و اماراتی ها 
صبر خواهند کرد تا تأثیر پایان معافیت ها بر بازار را پیش 
آنها  واکنش  کنند.  مشاهده  تولید  تدریجی  افزایش  از 

محتاطانه تر خواهد بود.
از سوی دیگر استراتژی خاورمیانه واشنگتن با افزایش 

تولید نفت شیل، جسارت بیشتری پیدا کرده است.
باور است که تغییر چشمگیر رفتار  این  شیلدراپ بر 
آمریکا ناشی از این حقیقت است که آمریکا بی نیازی 
بیشتری برای واردات نفت پیدا کرده است و پیامد آن این 
است که آمریکا می تواند کم و بیش هر آنچه که مایل 

است در خاورمیانه انجام دهد.
با این حال فابیانی به این نکته اشاره کرد که عرضه 
نفت آمریکا برای جبران افت عرضه ایران کافی نیست. 
تنهایی  به  آمریکا  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  وی 
نمی تواند حجم از دست رفته نفت ایران در بازار را به 
خصوص در شرایطی که توافق کاهش تولید اوپک در 
جریان است، جایگزین کند. و در ثانی، کیفیت نفت 
این دو کشور یکی نیست. نفت آمریکا معموالً سبک 
و شیرین است در حالی که نفت ایران سنگین و ترش 
است و از نقطه نظر یک پاالیشگاه، این دو نفت یکی 

نیستند.
پاالیش نفت سنگین و ترش نسبت به نفت سبک و 

شیرین گران تر است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان 
اینکه کاهش دستوری تولید نفت نداریم، گفت: تجهیزات 
به اندازه کافی موجود است و کفاف تولیدمان را می دهد.

احمد محمدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
تحریم ها  خاطر  به  نفت  تولید  دستوری  کاهش  درباره 
اظهار داشت: کاهش دستوری تولید به دلیل محدودیت 
صادرات نداریم و هم اکنون به اندازه ای که می خواهیم 

تولید و صادرات انجام می شود.
وی درباره نیاز به تجهیزات در شرایط کنونی نیز اظهار 

داشت: برای دستیابی به دبی نرمال در حد تولید پیش از 
تحریم، هیچ مشکلی نداریم. ولی ممکن است بخواهیم 
سرمایه گذاری سنگین انجام دهیم که قطعا نیاز به اعتبار 

داریم.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خاطرنشان 
کرد: نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در بخش مطالعه و 

تکنولوژی است.
تولید  به  برگشت  بخواهیم  اگر  اینکه  یادآور شد:  وی 
کفاف  تحریم  خاطر  به  تجهیزات مان  و  باشیم  داشته 

نمی دهد، اینگونه نیست.  
به گزارش ایلنا، نفت و گاز کارون، مارون، گچساران، 
تابعه  شرکت های  جمله  از  مسجدسلیمان  و  آغاجاری 
مناطق نفت خیز جنوب هستند. هم اکنون حدود ۸۰درصد 
از نفت و۱۶ درصد از گاز ایران را تولید می کند و مدیریت 
مخازن و بهره برداری از ۶۵ میدان نفتی و گازی، با مجموع 
بیش از ۳۳۰ میلیارد بشکه نفت خام درجا )۹۳ میلیارد 
بشکه قابل برداشت( و بالغ بر ۴۲۰ تریلیون فوت مکعب، 

گاز طبیعی درجا را برعهده دارد.

علت کاهش نرخ نفت عربستان برای آمریکا
مبنای قیمت گذاری نفت چیست؟

قیمت نفت رشد کرد
کمبود عرضه، تاثیر تنش های تجاری را خنثی کرد

نگاهی به پایه های قیمت گذاری نفت خام وگستردگی بازارها نشان می دهد 
اساس افزایش یا کاهش بهای محموله های نفتی از تحوالت بازار وسیاست 

کشورها نشات می گیرد که عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته اخباری دال بر اینکه عربستان سعودی 
قیمت نفت خود را برای بازار آمریکا کاهش و برای بازارهای دیگر افزایش داده 
است، منتشر شد. در نگاه نخست این کاهش قیمت نوعی خوش خدمتی به 
ایاالت متحده آمریکا معرفی می شود اما اصل ماجرا این است که قیمت های 
اعالمی از سوی عربستان یا هر کشور دیگری بر اساس سیاست های نفتی یک 

کشور و شاخص قیمت گذاری صورت می گیرد.
برای بررسی دقیق این موضوع باید گفت اصوالً برای قیمت گذاری نفت خام 
از شاخص های معروف یعنی برنت مدت دار، وست تگزاس و دوبی - عمان 
استفاده می شود که با توجه به مقاصد مورد نظر، قیمت نفت خام هر کشوری 

بر اساس فرمول تعیین می شود.
فرمول قیمت گذاری که مهم ترین اصل در قراردادهای تجاری نفت است، 
به این شکل عمل می کند که ابتدا قیمت شاخص اصلی نفت پایه، اعالم شده 
و با توجه به تفاوت های نفت مورد معامله با نفت شاخص، قیمت گذاری 

انجام می شود.
هم اکنون حدود ٧٠ درصد قیمت گذاری نفت خام های جهان با شاخص 
نفت برنت انجام و باقی قیمت گذاری ها توسط نفت خام های دیگر انجام 

می شود.
هر منطقه، یک شاخص

سعید مهرافروز، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
کشورهای صادر کننده نفت، برای صادرات به اروپا از شاخص نفت برنت 
مدت دار استفاده می کنند، گفت: قیمت نفت برنت هر روزه اعالم می شود 
و میانگین قیمت یک ماهه آن )در یک دوره تعیین شده توسط صادر کننده( 
مبنای قیمت گذاری نفت این کشورهاست که با توجه به کیفیت نفت خام 
مورد معامله، قیمتی بیشتر یا کمتر از نفت برنت برای آن مشخص می شود.

وی ادامه داد: صادرکنندگان خلیج فارس اما برای صادرات نفت خود به 
شرق آسیا، از شاخص نفت دوبی - عمان استفاده می کنند تا این شاخص هم 

از اهمیت ویژه ای در بازار نفت برخوردار باشد.
به گفته این کارشناس انرژی برای صادرات نفت به آمریکا نیز از شاخص 
وست تگزاس اینترمیدت )WTI(استفاده می شود که نفتی شیرین و سبک 
این  از  تا چند سال پیش، عربستان برای صادرات نفت به آمریکا  است. 
شاخص جهت قیمت گذاری بهره می برد اما با توجه به ضررهایی که ریاض 
متحمل آن شد، از شاخص دیگری به نام آراگوس بهره برد که هم اکنون توسط 
عراق و کویت هم بکار گرفته می شود. به این ترتیب کشورهای حوزه خلیج 
فارس، با تغییر شاخص قیمت گذاری نفت خود از وست تگزاس به آراگوس، 
سود بیشتری کسب می کنند ولی این شاخص به مانند شاخص های دیگر با 

افزایش یا کاهش مواجه می شود.
فلسفه افزایش یا کاهش

به گزارش خبرنگار مهر، در خبرها بارها آمده است که کشورهای صادر 
کننده، قیمت نفت صادراتی خود را برای تحویل در ماه آینده افزایش یا کاهش 
دادند؛ جدای از آنکه ممکن است یک کشور برای تعمیق روابط اقتصادی خود 
با مصرف کننده قیمت نفت خود را کاهش دهد؛ باید به این نکته توجه داشت 

که عمده قراردادهای تجارت نفت، قراردادهای النگ ترم یا بلند مدت است.
این قراردادها که عمری بین یک تا دو سال دارند، از فرمولی خاص تبعیت 
می کنند و طرف فروشنده بر اساس این فرمول و شاخص قیمت گذاری، بهای 
نفت خود را برای ماه بعد تعیین می کند که با توجه به میانگین قیمت نفت و 

همچنین تعدیالت صورت گرفته، قیمت ها مشخص می شود.
امروزه کشورهای صادر کننده، قیمت های رسمی دارند و آن را در سایت های 
خود اعالم می کنند که شرکت ملی نفت ایران هم از این قاعده مستثنی 

نیست.
تغییرات قیمتی قانون مند هستند

اعالم کاهش یا افزایش قیمت محموله ها توسط کشورهای صادر کننده، 
از یک قاعده مشخص پیروی می کند و در قراردادهای بلند مدت، تخفیف ها 
بر اساس مذاکره و موافقت طرفین اجرایی می شود؛ به همین دلیل است که 
عالوه بر فرمول قیمت گذاری، قدرت چانه زنی طرفین نقش مهمی در اعالم 
قیمت دارد که گاهی اوقات، به صورت محرمانه باقی می ماند و خریدار حق 

اعالم قیمت به هیچ نهادی را ندارد.
درباره عربستان و سایر صادرکنندگان نفت به آمریکا باید گفت یکی دیگر 
از دالیل کاهش بهای محموله ها افزایش تولید داخلی ایاالت متحده است که 
باعث شده صادرکنندگان برای حفظ بازار خود گاهی اوقات قیمت پیشنهادی 
خود را کاهش دهند که نشان می دهد تحوالت بازارهای مقصد تا چه اندازه بر 

قیمت های پیشنهادی تأثیرگذار است.
البته در مواقعی قیمت نفت صادراتی دو کشور صادرکننده به یک مقصد 
واحد، این ذهنیت را متبادر می سازد که رقابتی مخرب در میان است در 
تفاوت های نفت  اختالف قیمت،  این  از مهم ترین عوامل  یکی  حالی که 
خام دو کشور است که بر اساس نفت پایه و شاخص، دارای قیمت هایی 

مشخص هستند.
در پایان باید به این مهم اشاره کرد که قیمت گذاری محموله های نفتی 
در قراردادهای بلند مدت، دارای ابعاد پیچیده و فنی است که با معامالت 
بازارهای دیگر تفاوت های بسیاری دارد و حداقل به صورت رسمی، کمتر از 

سیاست های بین المللی پیروی می کند.

تنش های  که  واردات چین،  تعرفه های  افزایش  آغاز  با  نفت  قیمت های 
تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان را باال نگاه داشت، رشد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، قیمت های نفت با آغاز 
افزایش تعرفه های واردات چین، که تنش های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ 

جهان را باال نگاه داشت، رشد کرد.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، 
این  قیمت  به ۶۲.۰۵ دالر رسید.  و  یافت  افزایش  دابلیوتی آی، ۳۵ سنت 

شاخص نفتی در معامالت روز جمعه به ۶۲.۴۹ دالر هم رسیده بود.

بنچ مارک  شمال،  دریای  برنت  خام  نفت  بشکه  هر  پیش خرید  قیمت 
بین المللی قیمت نفت، ۶۷ سنت افزایش یافت و به ۷۱.۰۶ دالر بازگشت. این 

شاخص نفتی هم در معامالت روز جمعه تا ۷۱.۲۳ دالر باال رفته بود.
هر دو شاخص نفتی به سوی ثبت رشد هفتگی اندکی پیش می روند.

ایاالت متحده روز جمعه، جنگ تعرفه ای خود با چین را با افزایش تعرفه های 
واردات ۲۰۰ میلیارد دالر از کاالهای چینی به ۲۵ درصد، تشدید کرد. این 

درحالی است که مذاکرات تجاری بین دو کشور امروز ادامه خواهد داشت.
آن چه قیمت های نفت را باال می برد، کاهش عرضه ناشی از تحریم های 

آمریکا بر ضد ایران و ونزوئال و همچنین تداوم کاهش تولیدات اوپک، می باشد. 
مصرف کنندگان  بزرگترین  که  کشوری  دو  بین  تجاری  تنش های  رشد  اما 
سوخت در جهان هستند، تقاضای نفت را با تردیدهایی همراه کرده است. 
طبق داده های آژانس بین المللی انرژی، چین و آمریکا روی هم رفته ۳۴ درصد 

از مصرف نفت جهان را به خود اختصاص داده اند.
بازارهای جهانی نفت با انتظار از اینکه تقاضا در ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت 
تقویت شدند. اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که اشتهای 

جهانی برای نفت، امسال ۱.۴ میلیون بشکه در روز بیشتر شود.

روزنامه صبح ایران


