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حاال نفت به خطــی پررنگ میان 
امریــکا و شــریک دیــروزش تبدیل 
شده اســت، به نظر می رسد در آخرین 
سال های حیات نفت در زمین به عنوان 
اصلی ترین منبع تأمین انرژی، اتفاقاتی 

مهم در جریان است. 
 برخی پژوهش گران می گویند شاید 
این آخرین جنگ نفتی باشد که درگرفته 
اســت. حتی میان مصرف کنندگان 
بزرگ و تولیدکنندگان عمده. ماجرا اما 

از کجا آغاز شد؟
پــس از اینکه قیمت نفــت خام به 
باالترین حد خود در هفت سال گذشته 
رســید، ایاالت متحده آمریکا از دیگر 
مصرف کنندگان خواســت تا ذخایر 
خود را آزادســازی کنند؛ هند آخرین 
مصرف کننده ای اســت کــه به فکر 
آزادســازی ذخایر خود افتاده اســت. 

آزادسازی ذخایر از سوی ایاالت متحده 
آمریکا، ژاپــن، چین و هنــد با هدف 
کاهش تهدید تورمی ناشی از افزایش 

هزینه های انرژی صورت می گیرد. 
رئیس جمهور آمریــکا به دنبال باال 
رفتن قیمت بنزین در کشور و کاهش 
نرخ محبوبیت خود، از چین، هند، کره 
جنوبی و ژاپن درخواست کرد که به طور 
هماهنگ از ذخایر نفتی خود برداشت 

کنند.
کاخ سفید چندین بار تولیدکنندگان 
اوپک را برای افزایش عرضه نفت تحت 
فشــار قرار داده اســت. ائتالف اوپک 
پالس در دوم دسامبر اجالسی جهت 
تصمیم گیری در مــورد روند افزایش 

تولید برگزار می کند.
به نظر می رسد اگر چهار کشور بزرگ 
مصرف کننده جهان به عرضه هماهنگ 
ذخایر اســتراتژیک نفت خــود ادامه 
دهند، ممکن است اوپک و متحدانش 

برنامه های احیای عرضه نفت را مورد 
ارزیابی مجدد قرار دهند.

ایــن اقــدام احتمالــی چهــار 
مصرف کننده بزرگ نفت را مقابل ائتالف 
اوپک پالس  به رهبری عربستان سعودی 
و روســیه قرار می دهد. هلیما کرافت، 
استراتژیست ارشــد کاال معتقد است: 
»چنین حرکتی به طور بالقوه ریسک 
جنگ نفتی را افزایش می دهد و می تواند 
تنش های جدیدی را در روابط دوجانبه 

بین واشنگتن و ریاض ایجاد کند.«
تلویزیون آساهی ژاپن گزارش داد 
که توکیــو در حال آماده شــدن برای 
آزادسازی نفت خام از ذخایر ملی خود 
است. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن 
گفته بود که دولت او بــا هماهنگی با 
کشورها مانند ایاالت متحده، آزادسازی 
ذخایر را بررسی می کند، مقامات هندی 
نیز روز دوشــنبه گفتند کــه در حال 

بررسی اقدام مشابهی هستند.

 هشدار اوپک پالس
 به مصرف کنندگان 

این اقــدام آمریکا البتــه با واکنش 
تندی از سوی کشــورهای عضو اوپک 
پالس روبرو شده اســت. اوپک پالس 
سازمانی فراتر از اوپک محسوب می شود. 
اوپک پالس یک کارتل نفتی متشکل 
از مجموع کشــورهای عضــو اوپک و 
کشورهای غیرعضو اوپک است که هردو 
گروه تولید کننده نفت بــوده و در بازار 
جهانی نفت به ایفای نقش می پردازند.

در حقیقت مشورت و سیاست گذاری 
مشترک میان ۱۰ کشور تولیدکننده 
نفت از جمله روســیه در کنار ۱۳ عضو 
اوپک، بــه اوپک پالس شــهرت یافته 
اســت.اوپک پالس به قصد همراهی 
تولیدکنندگانی مثل روسیه، مکزیک، 
جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، 
سودان جنوبی، مالزی و عمان با سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت، اوپک 

در تنظیم بازار شکل گرفته است. این 
ائتالف صرفا برای کاهش تولید نیست 
بلکه دقیق ترین عبارت شــاید تعیین 

سیاستی مشترک در تنظیم بازار است.
در چنین شرایطی اوپک پالس به 
ژاپن، آمریکا، چین و کره جنوبی هشدار 
جدی داد کــه در صورت آزادســازی 
میلیونها بشــکه نفــت از محل ذخایر 
استراتژیک خود، واکنش مناسبی نشان 
خواهد داد که احتماال روند افزایش تولید 
را کندتر خواهد کرد.هرچند اوپک پالس 
به رقم خاصی اشــاره نکرد اما احتماال 
برنامه خود برای افزایش تولید را کندتر 
خواهد کرد تا بشکه های اضافی که به 

بازار اضافه خواهد شد، جبران شود.
چه خواهد شد؟

تاریخ نشــان داده است که اعضای 
اوپک پالس تمایل دارند هر کاری انجام 
دهند تا سهم شــان در بازار حفظ شود. 
البته در این میان از رقابت داخلی در این 
سامان نیز نباید غفلت کرد. پیش از این 
عربستان و روسیه وارد جنگی پنهانی 
برای افزایش تولید شدند اما در نهایت 
با شیوع کرونا، مجبور شدند به واسطه ی 
کاهش تقاضا، حجم عرضه را دستخوش 
تغییر کنند.کشــورهای تولیدکننده 
نفت غیرعضو اوپک، روسیه، مکزیک، 
جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، 
ســودان جنوبی، مالزی، قزاقســتان، 
برونئی، و عمــان ، اوپک پالس نامیده 
می شوند. اوپک پالس با هدف همراهی 
دیگر تولیدکنندگان نفت با اوپک، در 
تنظیم بازار و کنترل قیمت ها شــکل 
گرفته است. کشورهای الجزایر، ایران، 
عراق، کویــت، لیبی، نیجریــه، قطر، 
عربســتان ســعودی، امارات متحده 
عربی، اکوادور، آنگــوال، ونزوئال و کنگو 
نیز به عنــوان تولیدکننده نفت، اوپک 
را تشــکیل داده اند.رؤســای جمهور 
آمریکا ۳ بار مجوز برداشــت از ذخایر 
استراتژیک این کشور را صادر کرده اند 
که جدیدترین آن ها مربوط به 2۰۱۱ 
طی جنگ لیبی می شود. یک بار هم در 
۱99۱ در بحبوحه جنگ خلیج فارس و 

یک بار طی طوفان کاترینا در 2۰۰5، از 
این ذخایر برداشت شده بود.

طبق قوانیــن برداشــت از ذخایر 
استراتژیک، شرکت های نفتی می توانند 
نفت خــام را از این ذخایــر وام بگیرند 
و بعد آن را برگرداننــد و یا محصوالت 
پاالیش شــده نفتی به عالوه سود آن 
را بازگردانند.ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت و متحدانش در 2 
دسامبر برای بررســی افزایش تولید 
چهارصد هزار بشــکه در روز در ژانویه 
تشکیل جلســه خواهند داد. نکته اما 
اینجاست که محاســبات و مناسبات 
بازار جهانی نفت بــار دیگر تحت تاثیر 
همه گیری کرونا در حال تغییر اســت 
چرا که شــعله های همه گیری کرونا 
در آلمان و اتریش و دیگر کشــورهای 
اروپایی می تواند زمینه را برای کاهش 
دوباره تقاضای نفت مهیا می کند. این 
اتفاق البته می توانــد کمی بازار نفت را 
مهار کرده  تورم جهانی در اثر رشد قیمت 
انرژی و موادغذایی را تخفیف دهد اما در 
نهایت این تکنولوژی روز جهان است 
که حجم وابستگی به نفت را کم کرده 
و به زودی معــادالت انرژی در جهان را 
دستخوش تغییر می کند. به عبارت دیگر 
این تکنولوژی است که عبور از عصر نفت 
را فراهم می کند و اوپک و اوپک پالس 
باید همسو با مصرف کنندگان مهیای 

خروج از دوران سلطه نفت باشند.
 برخی کارشناسان معتقدند پایان 
نفت بســیار نزدیک اســت و یک دهه 
آینده جهان تغییراتی چشــمگیری را 

تجربه خواهد کرد. 

ذخایر استراتژیک در راه بازار

آغاز جنگ نفتی میان آمریکا و اوپک پالس
پس از اینکه قیمت نفت 

خام به باالترین حد خود در 
هفت سال گذشته رسید، 

ایاالت متحده آمریکا از 
دیگر مصرف کنندگان 

خواست تا ذخایر خود را 
آزادسازی کنند

خبر

معاون امــور تولیدات دامــی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: در چند کشتارگاه، ذبح دام های 
مولد اثبات شــده که با توجه به ممنوعیت این 
موضوع، افراد خاطی شناســایی شــده و تحت 

پیگرد قانونی قرار می گیرند.
به گزارش توســعه ایرانــی از وزارت جهاد 
کشــاورزی، »حســین دماوندی نژاد« با بیان 
اینکه ذبح دام های مولد به هیچ عنوان پذیرفتنی 
نیست، افزود: در دستورالعمل های متعددی به 
کشتارگاه ها و صاحبان دام ابالغ شده که کشتار 

دام مولد ممنوع است.
معاون امــور تولیدات دامــی وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار داشت: از دیروز که تصاویر ذبح 
دام های مولد در کشتارگاه منتشر شد، بالفاصله 
وزارت جهاد کشاورزی نســبت به این موضوع 
واکنش نشان داد، متاسفانه در چند کشتارگاه 
کشور کشــتار دام های مولد صورت می پذیرد 

که با توجه به ممنوعیت این موضوع افراد خاطی 
شناسایی شده و با آن ها برخورد قانونی صورت 

می گیرد.
تخصیص ۲۰۰ هزار تن جو مازاد بر برنامه 

برای دام های عشایری و روستایی
دماوندی نژاد گفت: خشکســالی امسال در 
۴۰ سال گذشته بی سابقه است و با توجه به اینکه 
دام های روستایی سبک وابسته به مراتع هستند 
حفظ دام عشــایر دشوار شــده و به برنامه های 
حمایتی نیاز دارد.وی ادامه داد: در همین راستا 
مقرر شد کمیته ســاماندهی دام های مولد در 
۳2 استان تشکیل شــود که وظیفه این کمیته 
شناســایی و معرفی دام های مولد هر استان به 

سازمان های جهاد کشاورزی استان هاست.
وی افــزود: 2۰۰ هــزار تن جو مــازاد بر 
برنامه هــای جاری برای دام های روســتایی و 
عشایر تخصیص داده شده تا به این ترتیب امکان 

حفظ دام های مولد برای دامداران فراهم شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر نیازی 
مازاد بر این مقدار وجود داشــته باشد از سوی 

وزارت جهاد کشاورزی تامین خواهد شد.
دماوندی نژاد ادامه داد: از سوی دیگر دو اقدام 
دیگر داریم که اولی خرید حمایتی دام ســبک 
و دیگری صادرات دام مازاد عشــایر است به این 
ترتیب شرکت پشــتیبانی امور دام، دام سبک 
عشایر را با قیمت ۶2 هزار تومان و دام سنگین را با 
قیمت 59 هزار تومان از عشایر خریداری می کند 
که این مبالغ فراتر از میزان نرخ دام در بازار است.

 وی افزود: دام های خریداری شده در تامین 
ذخایر استراتژیک کشور استفاده می شود.

 مشکل نهاده های دامی
 حمل و نقل است نه کمبود

 دماوندی نژاد افزود: هیچ کمبودی در تامین 
نهاده های دامی وجــود ندارد و تنها مشــکل 

بحث حمل و نقل از بنادر به استان هاســت که 
تا حدودی مرتفع شــده و حل مشکالت در این 
حوزه همچنان در دســت پیگیری اســت.وی 
گفت: در مهر ماه امسال 5۰۰ هزار تن نهاده عالوه 
بر برنامه توزیعی وارد کشور شد تا کمبودی در 
این خصوص وجود نداشــته باشد. همچنین به 
دامداران و مرغداران اطمینان می دهیم که برای 

تامین نهاده آن ها هیچ مشکلی نیست.
 سه هزار تن نهاده های مسموم مانده

 در گمرک معدوم می شوند
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سنوات 
گذشته سه هزار تن نهاده های دامی وارد کشور 
شده که به لحاظ بهداشــتی تایید نشده و این 

نهاده ها معدوم خواهند شد.
دماوندی نژاد گفت: ایــن نهاده ها مربوط به 
بخش خصوصی است و زمانی وارد کشور شده 

که هنوز استفاده از ارز دولتی مصوب نشده بود.
به تازگی به دلیل کمبود علوفه دامی بخشی 
از دام های مولد ) آبســتن( وارد کشــتارگاه ها 

می شوند.
در حالی که این اقدام برابر ماده ۱۰ آئین نامه 
اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور، 

کشتار میش، گاو و گاومیش آبستن ممنوع است.
این درحالیست که چندی پیش دماوندی نژاد 
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
اعالم کرده بود ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن 
جو، ذرت و کنجاله برای حمایــت از دامداران 

توزیع می شود.
براســاس آمارها ماهانه 9۰۰ هزار تن ذرت، 
5۰۰ هزار تن جو و ۴۰۰ هزار تن کنجاله ســویا 
برای بخــش دام صنعتی، طیــور صنعتی، دام 

روستایی و عشایری توزیع شده است.

یک مسئول در وزارت جهاد کشاورزی:

عامالنذبحداممولدتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

میرکاظمی:
بهجایافزایشحقوقها،قدرت
خریدمردمراافزایشمیدهیم

رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه با بیان 
این که دولت به جای 
افزایــش غیرواقعی 
حقوق، قدرت خرید 
مردم را افزایش می 

دهد گفت: این روش بهتر از آن است که 2۰ درصد 
حقوق را باال بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
مسعود میرکاظمی در نشست هم اندیشی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: سیاست قطعی دولت اصالح 
ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری 
و اسناد باالدستی و تمرکززدایی است؛  با این سیاست 
ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد 
قابل مالحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این 
اختیار نسبت به شاخص های کالن اقتصادی حوزه 
خود پاسخگو باشند.وی افزود: در گذشته زیرساخت 
های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه، شده 
رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص های 
کالن اقتصادی؛  در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی 
تمرکز شده است؛  طرح هایی که باعث ایجاد رشد می 
شوند در زیر بخش های مختلف تا سطح شهرستان 
شناسایی شده اند اجرای این طرح ها در دستور کار 

دولت و استانداران قرار می گیرد.
    

چراکاغذروزنامهکمیابشد؟
رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان کاغذ 
و مقــوا از تعطیلی 
کارخانــه چــوب و 
کاغذ مازندران خبر 
داد و علــت کمبود 

کاغذ روزنامه را همین مسئله عنوان کرد.احمد 
شریفان در گفت وگو با ایسنا،  تصریح کرد: علت 
تعطیلی این کارخانه مدیریت غلط، البی گری و 
بهانه های واهی است.به گفته وی، مصرف ساالنه 
کاغذ روزنامه در کشور حدود ۳۰ هزار تن است، 
اما کارخانه چوب و کاغذ مازندران ظرفیت تولید 
ساالنه ۶۰ هزار تن کاغذ روزنامه را دارد و می تواند 
نیاز خاورمیانه را تامین کند.یادآور می شــود در 
روزهای اخیر گزارش هایی از گرانی و کمبود کاغذ 

روزنامه منتشر شده است.
    

اعالمسهروشبرایضمانتوام 
توسعه ایرانی- مدیرکل روابط عمومی بانک 
مرکزی با بیان این که بانک ها در پرداخت وام ازدواج 
نباید ســختگیری کنند در مورد ضامن نوشت: یا 
اعتبارسنجی یا یک ضامن و ســفته یا سهم فرد از 

حساب یارانه ها.
مصطفی قمری وفا در فضای مجازی نوشت: بند 
الف تبصره ۱۶ قانون بودجه: بانک های عمل موظف 
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج هستند و 
به صورت ماهانه نیز تعداد تسهیالت پرداختی و افراد 

در نوبت دریافت را اعالم کنند.
ضمانت این وام ها: یا اعتبارسنجی یا یک ضامن و 

سفته یا سهم فرد از حساب یارانه ها.
    

وزیر نفت: 
منتظرنتیجهمذاکراتنیستیم

وزیر نفت با بیان 
اینکه لحظــه ای در 
تولید و تأمین انرژی 
و امنیت انرژی کشور 
کوتاهی نمی کنیم، 
گفــت: ماه هــای 

آینده در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی 
توفیق های بیشتری حاصل می شود.

جواد اوجی تصریح کرد: در این چند سال اخیر هم 
دشمن برنامه ریزی کرد که با تحریم های فلج کننده 
که بیشتر صنعت نفت را هدف گرفته بود، این صنعت 
را با مشکل روبه رو کند که موفق نشد و روز به روز این 
صنعت شکوفاتر شــده و توفیق های خوبی نیز در 

بحث صادرات نفت اتفاق افتاده است.
وزیر نفت اعالم کرد: تولیــد، پاالیش نفت و 
گاز و بهره برداری از میدان ها، امضای قراردادها 
و دور زدن تحریم ها، شناسایی و استفاده از همه 
ظرفیت ها برای صادرات نفت و میعانات گازی 
و فرآورده ها به عهده مــا کارکنان صنعت نفت 
است و امنیت دریا تا مقاصدی که ما برنامه ریزی 
کرده ایم به عهده شــما عزیزان نیروهای مسلح 
چه در ارتش و چه در ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی، به ویژه نیروهای دریایــی که الحق و 
انصاف که خوش درخشــیدند و کارنامه خوبی 
را در این چند ســال رقم زده انــد. اوجی گفت: 
ما منتظر نتیجه مذاکــرات، تصمیم ها و روابط 

دیپلماسی نیستیم. 

استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز  گفت: 
مقدار آب شیرین قابل اســتحصال نسبت به 
میزان تاریخی خود که ۱۳5 میلیارد متر مکعب 
بوده به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافت، 
گفت: در دنیــا روی ۴۰ درصد آورد حســاب 
می کنند، اکنون در کشور ما درصد استفاده از 
منابع شیرین قابل استحصال بیش از 9۰ درصد 

بوده و به رقم صدددرصد نزدیک می شویم.
مهدی قمشــی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
دالیل بــروز مشــکالت آبی در اســتان های 
مختلف کشور اظهار داشــت: متاسفانه در 2۰ 
سال گذشته در کشور مقدار آب شیرین قابل 
استحصال نســبت به میزان تاریخی خود که 
۱۳5 میلیارد متر مکعب بوده به ۱۰۰ میلیارد 
متر مکعب کاهش یافته برخــی این روند را به 

خشکسالی هیدرولیژیکی، برخی تغییر اقلیم 
و برخی به سوءمدیریت نسبت می دهند. در هر 

حال متوسط آب شیرین که ساالنه به صورت 
نزوالت می توانیم دسترســی داشــته باشیم 
کاهش یافته که البته بیشتر سوء مدیریت منابع 

آب تاثیر داشته است. 
 وی با اشــاره بــه اقدامــات غیرعلمی در 
تخصیص آب به بخش هــای مختلف افزود: ما 
برای تخصیص حقابه بــرای حقابه صددرصد 
روی آورد متوسط حســاب می کنیم در حالی 
که معموال در دنیا روی ۴۰ درصد آورد حساب 

می کنند، اکنون در کشور ما درصد استفاده از 
منابع شیرین قابل استحصال بیش از 9۰ درصد 
بوده و به رقم صدددرصد نزدیک می شــویم. 
یعنی آن میزان آب هم که اســتفاده نمی شود 
سیالب هایی است که از دسترس خارج می شود. 
در حالی که اگر مبنا هم متوسط تاریخی در نظر 
گرفته می شــد و ۶۰ درصد آب در بخش های 
توسعه ای مثل شــرب بهداشــت، صنعت و 
کشاورزی مالک استفاده قرار می گرفت در این 
زمان که دچار کمبود بارش هســتیم مشکلی 
پیش نمی آمد، ولــی مدیریت منابــع آب به 
حدی اشــتباه بوده که با یک خشکی و مسئله 
هیدرولوژیکی و تغییرات مختصر اقلیمی تنش 
به مردم سرایت می کند و بخش های مختلف 

شرب، کشاورزی و صنعت درگیر می شوند.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: 
اگر با منابع آب شــیرین و قابل اســتحصال 
اصولــی و علمی برخورد می کردیــم و اجازه 
حقابه بیــش از ۶۰ درصــد میــزان آورد را 
نمی دادیم، دچار این مشــکل نمی شــدیم، 
تاالب ها خشــک نمی شــدند، رودخانه های 
پایین دست دچار آسیب نمی شدند و نه نفوذ 
آب شور دریا را در کارون داشتیم و نه مسائل 

زیست محیطی.
قمشی با بیان اینکه هر استان باید متناسب 
با آب شیرین قابل استحصال خود برنامه ریزی 
کشاورزی و صنعتی داشته باشــد، ادامه داد: 
اکنون در  خوزســتان ۳ میلیون هکتار زمین 
کشــت آبی داریم در حالی که توان زیر کشت 

بردن بیش از یک میلیون هکتار را ندارد.

یک استاد دانشگاه: 

هماستانهایکمآبوهمپرآب
تنشآبیدارند


