
با آغاز فصل تابستان از امروز، نگراني ها درباره 
تشديد خاموشي ها و البته كم آبي بيشتر شده 
اس�ت؛ موضوعي كه حت�ي مس�ئوالن دولتي 
راه�كار مش�خصي ب�راي آن ندارند و ب�از هم 
م�ردم بايد ب�ا صرفه جويي كمك حال باش�ند. 
به گزارش »جوان« دولتي ه��ا كاهش باران را دليل 
بحران خاموش آب عنوان مي كنند و براي موضوع 
خاموشي ها از خالي شدن ظرفيت نيروگاه هاي برقابي 
و همچنين از مدار خارج شدن نيروگاه اتمي بوشهر 
مي گويند. ماجراي رمز ارزها و ميزان مصرفي برق آنها 
نيز هنوز به پاسخ مشخصي نرسيده و بر ميزان ابهامات 
افزوده است. گفته مي شود از اين هفته كه هوا گرم تر 
مي شود، شرايط سخت خواهد بود. بر اساس آمارهاي 
منتشر شده، در هفته گذشته ميانگين دماي كشور 
حدود 36 درجه بود اين درحالي است كه براساس 
نقشه هاي هواشناس��ي، دماي هوا بين يك تا يك و 
نيم درجه افزايش خواهد يافت. به گفته كارشناسان، 
با رسيدن ميانگين دماي هوا به 38 درجه در كشور، 
احتمال آنكه رك��ورد نياز مصرف برق ب��ه 62 هزار 

مگاوات افزايش يابد وجود دارد. 

در اينباره، مع��اون هماهنگي توزي��ع توانير و دبير 
ستاد راهبري اوج بار صنعت برق با بيان اينكه هفته 
گذشته با رس��يدن نياز مصرف به بيش از 60 هزار 
مگاوات، شاهد ش��كاف 6 هزار مگاواتي در تراز بين 
توليد و مصرف بوديم، گفت: »اين هفته با توجه به 
شرايط موجود، احتمال تشديد اين شكاف بيشتر 

شده است.« 
غالمعلي رخشاني مهر با بيان اينكه پيك برق در بازه 
ساعت هاي 12 تا 18 رخ مي دهد، خاطرنشان كرد: 
»اگر فرض كنيم اين اوج بار براي س��ه ماه رخ دهد 
حدود 450 ساعت در س��ال اوج مصرف داريم كه 
براي پاسخگويي به اين نياز مصرف بايد 7 تا 8 هزار 

مگاوات نيروگاه احداث شود.« 
معاون هماهنگي توزيع توانير ب��ا تأكيد بر اينكه 
در همه دنيا، مصارف در اين ساعت ها را مديريت 
مي كنند، افزود: »در ايران نيز همانند ساير نقاط 
دنيا مصارف به س��اعت هايي غير از ساعات پيك 

منتقل مي شود.« 
رخش��اني مهر همچنين با اش��اره به اينكه اوايل 
خرداد  شاهد رش��د بيش از 30درصدي مصرف 

برق بوديم، گف��ت: »بخش كش��اورزي به دليل 
كمبود بارش ها از ابتداي امس��ال رش��د مصرف 
زيادي را تجربه كرده  كه در بخش كش��اورزي به 
دليل كمبود بارش ها ش��اهد افزايش پمپاژ آب و 
در نتيجه باال رفتن 18درصدي مصرف برق بوديم 
و پس از آن نيز بخش صنعت بود كه در رده دوم 

مصرف قرار داشت.« 
وي ادام��ه داد: »در صورت��ي كه هم��ه هموطنان 
كولرهاي گازي را روي عدد 25 درجه تنظيم و از دور 
كند كولرهاي آبي استفاده كنند و استفاده از وسايل 
پرمصرف برقي را نيز به ساعات خنك روز يا پاياني 
شب موكول نمايند، مي توانيم به طور قطع اطمينان 

دهيم كه شاهد قطعي برق نخواهيم بود.« 
  شرايط بد آبي

اما در حوزه تأمي��ن آب مصرفي، گرچ��ه تا كنون 
جيره بندي آب گزارش نشده است اما نگراني هاي 
بسياري در اينباره وجود دارد. بر اساس اعالم وزارت 
نيرو ذخاير سدها نيز در كشور وضعيت خوبي ندارد 
و در برخي  مناطق آب پشت سدها نسبت به سال 
گذشته حدود 40 درصد كمتر شده است، به طوري 

كه در دي و اسفند سال گذشته و فروردين امسال از 
نظر بارندگي، بدترين شرايط را در 52 سال گذشته 

داشتيم. 
برخي آمارها هم مي گويند در س��ال آبي 1400- 
13۹۹ از مجموع ظرفيت 5/50 ميليارد مترمكعبي 
مخازن س��دها، حدود 28 ميليارد و 810 ميليون 

مترمكعب، معادل 57 درصد مخازن پر شده است. 
بالطبع روند كاهش��ي بارش ها و افزايش گرماي 
 ه��وا، حج��م ورودي آب از ابت��داي س��ال آبي 
1400- ۹۹ تاكنون برابر ب��ا 25 ميليارد و 2۹0 
ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال آبي قبل از آن )47 ميليارد و 580 ميليون 
مترمكعب(، بيانگر كاهش 47 درصدي ورودي آب 
به مخازن سدهاي كش��ور است. آخرين وضعيت 
س��دهاي كش��ور نش��ان مي دهد افزايش دماي 
زودرس كار خود را انجام داده و ميزان ذخاير آب 
در مخزن س��دها به 28 ميلي��ارد و 810 ميليون 
مترمكعب رس��يده كه در مقايس��ه با س��ال آبي 
۹۹- ۹8 )3۹ميليارد و 680 ميليون مترمكعب( 

داراي 27 درصد كاهش است. 
وضعيت تهران در مقايس��ه با بيش��تر اس��تان ها 
بدتر است؛ اين اس��تان، 37 درصد نسبت به سال 
آبي گذشته كاهش بارندگي را تجربه كرد. حجم 
ذخاير س��دهاي تهران در سال گذش��ته حدود 
يك ميليارد و 100 ميليون مت��ر مكعب بوده اما 
اكنون اين عدد به 800 ميليون مترمكعب كاهش 
يافته است، يعني نسبت به سال قبل حدود 300 
ميليون متر مكعب كس��ري آب ش��رب سدهاي 
تهران را داريم. ضمن اينكه امسال به دليل گرماي 
زودرس و افزاي��ش دما ميزان مص��رف مردم نيز 

افزايش يافته است. 
محمدرض��ا بختي��اري، مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب تهران نيز در اينباره گف��ت: »اولويت اول 
ما اخطار و سپس كاهش فشار اس��ت و با اين حال 
بي توجهي به اين هشدارها قطع آب را به دنبال دارد. 
به زودي در مناطق پرمصرف هم كاهش فشار آب را 
اعمال خواهيم كرد، ولي برنامه اي براي جيره بندي 
و س��هميه بندي آب تا اين لحظه در استان تهران 

نداريم.« 
وي افزود: »امسال ما برنامه اي براي قطع يا نوبت بندي 
آب تا به امروز نداش��ته ايم و نخواهيم داش��ت، ولي 
وضعيت نگران كننده اي را در سدهاي استان تهران 
شاهد هستيم. امسال به لحاظ كاهش بارندگي در 
كشور سال ويژه اي است، در مقايسه با 50 سال اخير 
ميزان بارش ها در سراسر كشور به پايين ترين ميزان 

خود رسيده است.« 

در طول س�ه س�ال جن�گ اقتص�ادي، درآمد 
نفتي كش�ور بي�ش از ۱۰۰ميلي�ارد دالر كاهش 
يافت اما طبق گفته هاي وزير نفت دولت در اين 
ش�رايط تالش كرد  كنار اس�تفاده از روش هاي 
غيرمتع�ارف در ف�روش نف�ت و فرآورده ه�اي 
نفتي، وابس�تگي به نف�ت را در بودجه كش�ور 
كاهش ده�د و آن را ب�ه زير ۱۰ درصد برس�اند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، از س��ال 13۹7 ب��ا خ��روج 
يكجانبه امري��كا از برجام و آغاز جن��گ اقتصادي 
ترامپ عليه مل��ت ايران، با اعمال سياس��ت ارعاب 
و تهديد دول��ت امريكا مش��تريان نفتي كش��ور، 
تقاض��اي خ��ود را كاه��ش دادن��د و اي��ن كاهش 
 درآمد بر هم��ه بخش ه��ا از جمله بودج��ه دولت 

تأثير گذاشت. 
در س��ال 13۹۹ نيز افزون بر تحريم ه��اي امريكا و 
شرايط ويژه شيوع ويروس همه گيري جهاني كرونا، 
پايين آمدن قيمت نفت اين موضوع را تشديد كرد، 
به نحوي كه طبق اعالم بيژن زنگن��ه، وزير نفت در 
مجموع در سه س��ال جنگ اقتصادي، درآمد نفتي 

كشور بيش از 100 ميليارد دالر كاهش يافت. 
به گفته وي دولت در اين ش��رايط ت��الش كرد در 
كنار اس��تفاده از روش هاي غيرمتعارف در فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي، وابس��تگي به نفت را در 
بودجه كشور كاهش دهد تا آنجا كه وابستگي 42 
درصدي بودجه به نفت ابتداي دولت تدبير و اميد، 

در اليحه بودجه ۹۹ به كمتر از 10درصد رسيد و براي 
نخستين بار در كشور، بودجه بدون اتكا به درآمدهاي 

نفتي تدوين شد. 
  بودجه بدون نفت

چندي پيش نيز حس��ن روحاني با اعالم طراحي و 
اجراي بودجه بدون نفت گفت: در اين دولت در سه 
سال و نيم گذشته نتوانستيم از بودجه نفت استفاده 
كنيم، 2/5 درصد بودجه كش��ور مع��ادل 12هزار 

ميليارد تومان از نفت بوده اس��ت، ما در اين شرايط 
بودجه بدون نفت را طراحي كرديم، هيچ شخصي 
فكر نمي كرد در اين كشور بودجه بدون نفت طراحي 

و عمل شود. 
به گفته وي براي جبران سهم نفت در بودجه، سهام 
دولت را شش برابر سال پيش فروختيم كه كار بزرگي 
بود، اوراق مالي را چند برابر اس��تفاده كرديم و اين 
خيلي مهم است كه دولتي در جنگ اقتصادي باشد و 

يك ريال از پايه پولي بانك مركزي استفاده نكند. 
درواقع تحريم ه��اي نفتي ايران كه بع��د از خروج 
امريكا از برجام با هدف به صفر رس��اندن صادرات 
نفت ايران بازگش��ت به در بس��ته خ��ورد، چراكه 
ب��راي همه مش��خص ش��د امري��كا ق��درت آن را 
ندارد كه ص��ادرات نفت اي��ران را متوقف كند، زيرا 
مس��يرهاي خاكس��تري براي صادرات نفت وجود 
 دارد و ايران از اين مس��يرها نفت خود را به فروش 

مي رساند. 
همچنين ايران ع��الوه بر صادرات نف��ت، صادرات 
فرآورده هاي نفتي را نيز با قدرت انجام داد، تا جايي 
كه عالوه بر صادرات فرآورده هاي نفتي به كشورهاي 
همسايه، در مهم ترين اقدام در س��وم خرداد سال 
گذشته اولين نفتكش ايراني حاوي بنزين به ونزوئال 

رسيد كه در نوع خود قدمي بزرگ براي ايران بود. 
در ش��رايط فعلي نيز كه مذاكرات احياي برجام در 
حال انجام است، مي توان گفت امكان تغيير شرايط 
درباره درآمدهاي نفتي، افزايش توليدات غير نفتي و 
توسعه صادرات رقابت در بازارهاي جهاني وجو دارد 
كه به گفته كارشناسان در اين شرايط نيز الزم است 
درآمدهاي نفتي به سمت تأمين هزينه زيرساخت ها 
هدايت شود و به سمت افزايش توليد و رشد اقتصادي 
بخش غير نفتي و صادرات اين بخش پيش برويم و 
درآمدهاي مالياتي، جايگزيني براي اتكا به درآمدهاي 

نفتي شود. 

كاهش وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي به 10درصد رسيد

ايران 200ميليون بشكه نفت ذخيره  شده دارد
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با آغاز تابستان، نشانه هاي خطر براي جيره بندي و قطعي انرژي ديده مي شود

روزهاي داغ آب و برق

 پرداخت 5500ميليارد تومان 
از منابع هدفمندی براي تأمين کاالی اساسی

با هدف تنظيم بازار كاالهاي اساسي ضروري و به  دليل اهميت ويژه خريد 
تضميني گندم از كشاورزان براي تأمين يارانه نان و امنيت غذايي كشور 
پرداخت از محل منابع نقدي سازمان هدفمندسازي يارانه ها صورت گرفت. 
اميد حاجتي، رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به پرداخت بخش��ي از منابع 
هدفمندي براي امنيت غذايي گفت: با توجه به اهميت داش��تن امنيت 
غذايي هموطنان عزيز و همچنين تأمين مسكن اقشار نيازمند و محروم 
جامعه در شرايط خاص كشور به  دليل تحريم همه جانبه دشمنان و وجود 
بيماري منحوس كرونا پرداخت هاي زير به دستگاه هاي اجرايي كشور 
انجام مي شود تا ان شاءاهلل ش��اهد ارائه هرچه بهتر و سريع تر خدمات به 

ملت شريف ايران اسالمي باشيم. 
وي همچنين اف��زود: با تأمين به موقع منابع مالي اين س��ازمان از س��وي 
ش��ركت هاي تأمين كننده تالش خواهيم كرد امنيت غذايي كشور را كه 
از اهميت ويژه اي برخوردار است تأمين و از دس��ت اندازي و ورود دالالن و 

سوداگران به اين بخش جلوگيري كنيم. 
بر اين اساس، روز دوش��نبه 31 خرداد ماه شركت مادرتخصصي بازرگاني 
دولتي ايران مبلغ هزار ميليارد تومان و از ابتداي سال تا اين تاريخ مبلغ 4هزار 
ميليارد را دريافت كرد. همچنين سازمان تأمين اجتماعي بابت بيمه اقشار 
خاص مبلغ 50ميليارد تومان و از ابتداي سال تا اين تاريخ مبلغ 73 ميليارد 
تومان را دريافت كرد. از سوي ديگر بنياد مسكن انقالب اسالمي بابت كمك به 
تأمين مسكن محرومان مبلغ 500 ميليارد تومان و از ابتداي سال تا اين تاريخ 
مبلغ 1100 ميليارد تومان را دريافت كرد. همچنين وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بابت تنظيم كاالهاي اساسي و ضروري مبلغ 20ميليارد تومان و از اول 

سال تا اين تاريخ مبلغ 50 ميليارد تومان را دريافت كرده است. 
حاجتي ضمن بيان اين نكته كه پرداخت هاي صورت گرفته با وجود منابع 
محدود سازمان از لحاظ ميزان واريزي شركت هاي تأمين كننده منابع نقدي 
سازمان به دليل جنگ نابرابر اقتصادي دشمنان و تحريم همه جانبه و نيز 
تأثيرگذار بودن بيماري كروناست گفت: اميدواريم با تسريع در تأمين منابع 
مالي سازمان هدفمندسازي از جانب شركت هاي تأمين كننده با مديريت 

صحيح منابع تكاليف قانوني خود را به خوبي انجام دهيم. 

احتمال افزايش قيمت ماکاروني
مشاور انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات ماكاروني از احتمال 
افزايش بي�ش از ۷۰درصدي قيمت ماكاروني در س�ال جاري خبر 
داد و گف�ت  توليدكنندگان ب�راي تعيين قيمت دقي�ق ماكاروني 
در س�ال جاري، منتظر اعالم نرخ گندم صنف و صنعت هس�تند 
و اين تأخير در اعالم قيمت براي آنها مشكل س�از ش�ده اس�ت. 
رسول مژده شفق در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه دولت در سال جاري 
قيمت خريد تضميني گندم را كه ماده اوليه اصلي توليد ماكاروني اس��ت، 
صددرصد افزايش داده اس��ت، گفت: سال گذش��ته دولت هر كيلو گندم 
را 2500 توم��ان از كش��اورز مي خريد و 2700 تومان ب��ه صنف و صنعت 
مي فروخت اما امسال اين قيمت 5هزار تومان اعالم شده كه با هزينه هاي 
تبعي حدود 5500 تومان به دست صنف و صنعت مي رسد، اما هنوز قيمت 
قطعي اعالم نشده اس��ت. وي با بيان اينكه در سال جاري هزينه دستمزد، 
بسته بندي مثل سلفون و كارتن نيز افزايش داشته است، تصريح كرد: در حال 
حاضر مهم ترين مشكل توليدكنندگان مشخص نشدن قيمت گندم صنف و 
صنعت است و با گذشت سه ماه از سال جاري مشخص نيست كه قيمت تمام 

شده ماكاروني بر چه اساس بايد محاسبه شود. 
وي افزود: در س��ال جديد قطعاً قيمت ماكاروني افزايش خواهد يافت، اما 
هرچقدر تعيين قيمت ديرتر انجام شود، توليدكنندگان با مشكل جدي تري 
در امر توليد مواجه خواهند شد، بنابراين ادامه اين روند كه كاال به قيمت سال 
گذشته عرضه شود، اما هزينه حمل و نقل با افزايش 70 درصد، دستمزد با 
حدود 3۹ درصد، بسته بندي با بيش از 70 درصد در كنار افزايش هزينه هاي 

سربار مواجه باشد براي توليدكنندگان ممكن نيست. 
شفق با بيان اينكه در صورت افزايش صد درصدي قيمت گندم نيز قيمت 
ماكاروني بايد افزايش پيدا كند، در پاسخ به س��ؤالي درباره ميزان افزايش 
قيمت ماكاروني گفت: هنوز قيمت دقيقي براي نرخ ماكاروني در سال جاري 
برآورد نشده است اما با توجه به شرايط ياد شده و سهم 60 درصدي گندم 
در قيمت ماكاروني به نظر مي رسد با اين شواهد قيمت هر بسته ماكاروني 
در س��ال جاري بايد 70 تا 80 درصد افزايش پيدا كند اما هنوز نرخ دقيقي 

مشخص نشده است. 

کاهش واردات نفت چين از عربستان
واردات نفت چين از عربستان در ماه گذشته ميالدي با ۷/2 ميليون 
تن، 2۱ درصد نسبت به سال گذش�ته ميالدي كاهش يافته است. 
چين همچنان به طور رس�مي هيچ نفتي از اي�ران وارد نمي كند. 
 به گزارش رويترز، اطالعات گمرك نش��ان مي دهد واردات نفت چين از 
عربستان 21 درصد در ماه مي نسبت به سال گذشته ميالدي كاهش يافته 
ولي عربستان همچنان برترين عرضه كننده نفت به چين براي نهمين ماه 
متوالي بوده است. واردات نفت چين از عربستان در ماه گذشته ميالدي7/2 
ميليون تن معادل 1/6۹ ميليون بشكه در روز گزارش شده است. اين رقم 
در ماه آوريل 6/47 ميليون تن و در ماه مي 2020 برابر با۹/16 ميليون تن 
بوده است. واردات چين از روسيه، دومين عرضه كننده نفت به اين كشور 
هم با 5/44 ميليون تن معادل 1/28 ميليون بشكه در روز، نسبت به ماه قبل 
كاهش داشته است. كاهش واردات چين از اين دو صادركننده بزرگ دنيا 

همگام با كاهش 15درصدي كل واردات نفت خام اين كشور بوده است. 
اطالعات گمرك براي پنجمين ماه متوال��ي واردات صفر نفت را از ايران 
نشان مي دهد. در اين بين، واردات اين كشور از مالزي با 3/6 درصد افزايش 
ساالنه، 1/04 ميليون تن گزارش شده است. برخي تاجران عقيده دارند 

مالزي محل انتقال كشتي به كشتي نفت خام سنگين ونزوئالست. 

استخراج رمز ارز با برق هسته اي
شهردار ميامي با هدف تبديل ش�هر خود به قطب استخراج ارزهاي 
رمزنگاري شده در جهان، اين هفته از شركت هاي خارجي استخراج 
رمز ارز براي فعاليت در اين شهر با استفاده از برق هسته اي دعوت كرد. 
به گزارش راشاتودي، فرانسيس سوارز، شهردار ميامي كه مي خواهد شهر 
خود را به قطب استخراج ارزهاي رمزنگاري شده در جهان تبديل كند، اين 
هفته از شركت هاي خارجي استخراج ارز ديجيتال براي ايجاد مراكز داده و 
فعاليت در اين شهر دعوت كرد. وي در مصاحبه با شبكه سي ان بي سي گفت: 
منابع زياد برق هسته اي ميامي بايد آن دسته از استخراج كنندگان بيت كوين 
را كه به دنبال اتخاذ منابع انرژي پاك براي فعاليت هاي خود هستند، جذب 
كند به خصوص اكنون كه رد پاي كربن براي استخراج ارزهاي رمزنگاري شده 

مورد توجه قرار گرفته است. 
سوارز افزود: مسئوالن اين شهر به دنبال كاهش هزينه هاي انرژي با همكاري 
شركت هاي برق هستند. وي همچنين تأكيد كرد: آنها در مورد مشوق هاي 

ديگري مانند ماليات و مقررات حداقلي گفت وگو مي كردند. 
به گفته شهردار ميامي كه طرفدار ارزهاي ديجيتال است و در دارايي هاي 
خود هم بيت كوين و هم اتر دارد، ميامي ممكن است با ساير مراكز استخراج 

ارزهاي ديجيتال در تگزاس و وايومينگ رقابت كند. 
همچنين به نظر مي رسد مقامات رسمي ميامي محرك هاي جذب ارزهاي 
رمزنگاري شده را گسترش دهند، چراكه اين شهر در نظر دارد به پايتخت 

بيت كوين جهان تبديل شود. 
دعوت سوارز از استخراج كنندگان رمز ارز در خارج از امريكا همزمان با افزايش 

فشارها بر اين صنعت، به ويژه در چين صورت مي گيرد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
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13,340-470كشتيرانيجمهورياسالميايران
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47016,130لولهوماشينسازيايران
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3,868-32ليزينگپارسيان
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مناب�ع تج�اري مي گويند در ص�ورت حصول 
توافق هس�ته اي، ايران به عن�وان يك اقدام 
موقتي مي تواند به س�رعت ميليون ها بشكه 
نفت را كه روي آب ذخيره س�ازي كرده است 
صادر كند تا ميزان توليد خود را افزايش دهد. 
رويترز به نق��ل از چهار منبع تج��اري و صنعتي 
مدعي شد، در صورت حصول توافقي ميان ايران 
و امريكا بر سر برنامه هس��ته اي اين كشور، ايران 
مي تواند به سرعت ميليون ها بش��كه نفت را كه 
روي آب ذخيره سازي كرده است صادر كند. آنها 
گفتند، ايران نفتش را به مكان هايي انتقال داده 
تا بعد ازحصول توافق براي از سرگيري احتمالي 

فروش آن اقدام كند. 
چهارمين ذخاير بزرگ نفتي جهان در اختيار ايران 
است و به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است. 
به گفته مقامات نفتي ايران، اگر و زماني كه دولت 
ايران و امريكا به توافقي برسند كه به رفع تحريم ها 
منجر شود، تهران در نظر دارد تا ميزان توليد نفت 

خود را به 8/3 ميليون بشكه در روز برساند كه در 
حال حاضر روزانه 1/2ميليون بشكه است. 

در اين صورت، ميزان توليد ايران به سطح پيش 
از تحريم ها بازمي گردد، اما به علت سرمايه گذاري 
پايين در س��ال هاي گذش��ته در ميادين نفتي و 

كاهش شديد توليد، اين امر زمانبر خواهد بود. 
بنا بر اعالم شركت هاي مش��ورتي و رصد انرژي، 
درحالي كه اي��ران روي افزاي��ش توليد خود كار 
مي كند، انتظار مي رود، به عنوان يك اقدام موقتي، 
شركت ملي نفت اين كش��ور، از ذخاير ساحلي و 
فراساحلي اش كه تا 200 ميليون بشكه نفت در 

خود ذخيره دارد، صادرات انجام دهد. 
اين اقدام به اي��ران اجازه مي دهد ت��ا براي بيش 
از ش��ش ماه، يك ميليون بش��كه در روز )يا يك 
درصد عرضه نفت در جهان( بيش��تر از قبل نفت 

صادر كند.  
ايمان ناص��ري، مديرعام��ل بخ��ش خاورميانه 
مؤسسه مش��ورتي FGE گفت: »ايران از ذخاير 

نفت حدود 60 ميليون بش��كه اي خود استفاده 
خواهد كرد ك��ه 30 تا 35 ميليون بش��كه از اين 
ذخاير در دو سال گذشته ذخيره سازي شده اند.«

افزايش يك ميليون بشكه در روز بر ميزان صادرات 
نفت ايران، فشار كاهشي بر قيمت نفت در جهان 
وارد خواهد كرد اما بانك سرمايه گذاري گلدمن 
ساكس ماه گذش��ته اعالم كرد بازار جهاني نفت 
قادر اس��ت عرضه اضافي نفت را نس��بتاً س��ريع 

جذب كند. 
ب��ا توجه ب��ه بهب��ود فعاليت هاي اقتص��ادي در 
جهان، تقاض��ا براي س��وخت در ح��ال افزايش 
اس��ت و توليدكنندگان اوپك و هم پيمانانش��ان 
در مورد افزايش عرضه به بازار براي جلوگيري از 
ايجاد شوك ناشي از بازگشت نفت ايران محتاط 

هستند. 
فلورين تالر، مدير ارشد اجرايي و مؤسس مؤسسه 
مشورتي OilX گفت: »از منظر كالن، بازگشت 
نفت ايران به بازار، تا زماني ك��ه تقاضا در اروپا و 

امريكا در حال بهبود اس��ت، برنامه اوپك پالس 
براي افزايش تدريجي توليدشان را از ريل خارج 

نمي كند.«
بر اساس آمارهاي شركت كپلر، ايران در ماه هاي 
اخير، حجم نفت ذخيره س��ازي در نفتكش ها را 
افزايش داده كه احتماال آمادگي براي ازسرگيري 
مجدد صادرات است. برخي از اين نفتكش ها هم 
اكنون در آسياست كه از قديم، بزرگ ترين بازار 

نفت ايران بوده است. 
همايون فلك ش��اهي، تحليلگر ارش��د ش��ركت 
كپلر گفت : »ما در ح��ال حاضر تخمين مي زنيم 
كه 78 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي روي 
آب ذخيره شده باشد و اين رقم در مقايسه با تنها 
41 ميليون بش��كه در مدت مشابه سال گذشته، 

بيشتر است.«
وي افزود: »تع��داد زيادي از اي��ن نفتكش ها در 
نزديكي بازارهاي آس��ياي شرقي است كه سؤال 

اين روزهاست.«
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