
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اعالم کرد:

 ضریب نفوذ ۹۹ درصدی گاز در شهرهای استان بوشهر

با همکاری مرکز پژوهش های مجلس صورت می گیرد

بازنگری در تعرفه آب

4انرژی

چشم انداز مدیران انرژی آمریکا منفی شد

طبق نتایج نظرسنجی که از سوی بانک فدرال رزرو داالس منتشر شد، 
چشم انداز مدیران نفت و گاز آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ منفی 

شد.
به گزارش ایسنا، نظرسنجی از چشم انداز مدیران انرژی آمریکا به منفی ۱۰ در 
مقایسه با ۴۷ در سه ماهه قبل رسید که نخستین قرائت منفی از زمان سقوط قیمت 

نفت به ۲۶ دالر در هر بشکه در اوایل سال ۲۰۱۶ بود.
بیش از نیمی از این مدیران گفتند انتظار دارند هزینه سرمایه کمتری در سال 
۲۰۱۹ داشته باشند. با این حال این مدیران پیش بینی کردند که نفت آمریکا سال 
۲۰۱۹ را در حدود ۶۰ دالر در هر بشکه به پایان خواهد بود که ۳۰ درصد باالتر از 

قیمت فعلی است.
طبق این نظرسنجی که در فاصله ۱۲ تا ۲۰ دسامبر انجام گرفت، مدیران از قیمت 
۵۰ دالر تا ۶۴.۹۹ دالر در هر بشکه برای برنامه ریزی استفاده می کنند و تنها ۹ 

درصد اعالم کردند بر مبنای قیمت پایین ۵۰ دالر برنامه ریزی کرده اند.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا روز جمعه حدود ۴۷.۱۵ دالر 

در هر بشکه معامله شد.
با این که شرکتهای اکتشاف و تولید در سال گذشته برای تقویت ترازنامه، کنترل 
هزینه و سوددهی به سهامداران، از سوی سرمایه گذاران تحت فشار قرار داشتند تنها 
۷ درصد از مدیران اظهار کردند که هدف اصلی آنها سوددهی به سهامداران است و 
۴۶ درصد اعالم کردند که هدف اولیه در سال ۲۰۱۹ باال بردن تولید نفت و گاز است.

شرکتهای خدماتی که کارهای حفاری در میادین نفتی را برعهده دارند، دورنمای 
منفی تری نسبت به شرکتهای اکتشاف و تولید داشتند و حدود ۵۸ درصد شرکتهای 
خدماتی ابهام بیشتری را اعالم کردند. دیگران نیز کاهش اخیر قیمتهای نفت را که 

در اکتبر تا مرز ۷۶ دالر صعود کرده بودند ضربه ای به اعتمادشان خوانندند.
بر اساس گزارش رویترز، در این نظرسنجی ۱۰۴ شرکت فعال در زمینه اکتشاف 
و تولید و ۶۳ شرکت فعال در زمینه خدمات میدان نفتی شرکت کردند. بانک فدرال 
رزرو داالس در بررسی خود تگزاس، جنوب نیومکزیکو و شمال لوئیزیانا را پوشش 

داده است.

کاهش شدید صادرات نفت اوپک به آمریکا
محموله های نفتی که از سوی اوپک به آمریکا صادر می شود در دسامبر به 

پایینترین میزان در پنج سال اخیر رسید.
به گزارش ایسنا، آمار نشان داد محموله های نفت از سوی کشورهای عضو اوپک به 
آمریکا ماه میالدی گذشته به ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱.۸۹ میلیون 

بشکه در روز در نوامبر و ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز در اکتبر، کاهش پیدا کرد.
به گفته تحلیلگران، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است 
و اعضای دیگر اوپک در مواجهه با رشد فزاینده تولید و ذخایر آمریکا، عرضه به این 
کشور را محدود کردند. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک از جمله روسیه با هدف 
تقویت قیمتها، ماه میالدی گذشته موافقت کردند تولیدشان را در نیمه اول سال 
۲۰۱۹ به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. طبق نظرسنجی رویترز، 
اوپک در دسامبر ۳۲.۶۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۴۶۰ هزار بشکه 
در روز نسبت به نوامبر کاهش داشت و نشان داد برخی از اعضای این گروه زودتر از 
موعد توافق، به محدود کردن عرضه خود اقدام کردند. رید ایانسون، اقتصاددان انرژی 
در شرکت کپلر در این باره گفت: معموال عربستان سعودی از جریان صادرات به 

آمریکا به عنوان روشی برای نشان دادن نیات خود استفاده می کند.
طبق آمار شرکت کپلر، نفتکشها در دسامبر حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز نفت از 
عربستان سعودی به آمریکا حمل کردند که در مقایسه با ۶۳۲ هزار بشکه در روز در 
نوامبر کاهش داشت. الجزایر در دسامبر ۱۰ هزار بشکه در روز نفت به آمریکا صادر 
کرد که ۹۴ هزار بشکه در روز نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشت و صادرات 

نیجریه با ۴۸ هزار بشکه در روز کاهش، به ۱۰۳ هزار بشکه در روز رسید.
تنها استثنا در این میان عراق بود که طی مدت مذکور ۲۹۵ هزار بشکه در روز 
نفت به آمریکا صادر کرد که ۱۴۰ هزار بشکه در روز نسبت به نوامبر افزایش داشت. 

صادرات ونزوئال نیز ۲۲ هزار و ۳۷۸ بشکه در روز باالتر بود.
رونق تولید شیل آمریکا و رشد ذخایر این کشور، تقاضای آمریکا برای واردات نفت 
را کمتر کرده است. طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت این کشور در 
هفته منتهی به ۲۱ دسامبر به ۴۴۱ میلیون بشکه رسیده که باالتر از ۳۹۴ میلیون 

بشکه در اواسط سپتامبر بوده است.

20 درصد کسری مخزن آب کشور متعلق به خراسان 
رضوی است

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اطالعات درباره میزان 
مصرف و کسری آب در استان های شرقی کشور باید روز به روز در اختیار 
مردم قرار گیرد و همه به آن دسترسی داشته باشند چرا که این آگاهی 

بخشی در بهبود میزان مصرف کمک زیادی می کند.
به گزارش ایسنا، غالمحسین داوری در همایش مدیریت آب در شرق کشور در 
اتاق مشهد با اشاره به سرعت گرم شدن زمین به ویژه در ایران اظهار کرد: پیش 
بینی می شود که هر ۱۰ سال، یک درجه زمین گرمتر خواهد شد؛ در صورت روی 
دادن این اتفاق، آب تجدیدپذیر را در ایران به تدریج از دست می دهیم و تبخیر آب 
بیشتری صورت خواهد گرفت که این امر منجر می شود میزان شوری آب افزایش 
یابد. در نتیجه وضع وخیم تر می شود و با همه اینها شاهد هستیم که در حال حاضر 

برداشت های اضافی زیادی از منابع آب زیرزمینی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در این راستا، به یک حرکت جهادی نیازمندیم چراکه راه دیگری جز 
اقدام سریع و عاجل برای کاهش میزان مصرف وجود ندارد. سالهاست که مسئوالن 
می خواهند اقدام عاجل کنند اما به دنبال اجماع نیستند و تا زمانی که این اجماع 

صورت نگیرد، ما در اجرای این برنامه مداوم عقب افتادیم.
داوری با تاکید بر اینکه اطالعات در حوزه آب باید در دسترس همگان باشد، 
تصریح کرد: چرا با وجود برنامه های تعادل بخشی در این سالها همچنان شاهد شیب 
کاهش میزان آبهای زیرزمینی هستیم؟ اطالعاتی که امروز در این همایش درباره 
میزان مصرف آب و میزان کسری آب در استان های شرقی کشور بیان شد، باید روز 
به روز در اختیار مردم قرار گیرد و همه به آن دسترسی داشته باشند؛ این آگاهی 

بخشی در بهبود میزان مصرف کمک زیادی می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه یک پنجم منابع آب 
کشور در اختیار خراسان رضوی است، عنوان کرد: ۲۰ درصد کسری مخزن آب 
کشور متعلق به خراسان رضوی است و بر همین اساس، نیازمند اقدامی جدی در 

احیای منابع آبی خود هستیم، این اتفاق اول باید در استان اتفاق بیفتد.

نماینده مجلس: اخبار

کارت سوخت برای مقابله با قاچاق سوخت ناکافی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: احیای 
کارت سوخت تا اندازه ای جلو قاچاق سوخت را می گیرد 
اما همه راه حل نیست و باید در کنار آن از سایر راهکارها 

نیز استفاده کرد.
به گزارش جمعه ایرنا، افزایش شدید مصرف سوخت و قاچاق 
گسترده آن به کشورهای همسایه باعث شده است نهادهای ذیربط 

در پی مدیریت و کنترل مصرف باشند.
برای مقابله با مصرف بی رویه و قاچاق، راهکارها و پیشنهادهای 
مختلفی ارایه شده که از جمله آنها احیای کارت سوخت است که 
در هفته های گذشته از مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت 

ثبت نام انجام شد.
احیای کارت سوخت، گامی مهم برای مقابله با افزایش بی رویه و 
کنترل قاچاق به شمار می رود اما به نظر کارشناسان، کافی نیست 

و باید با سایر ابزارهای کنترلی همراه باشد.
در این پیوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مدیریت مصرف 
سوخت گفت: در بحث ساماندهی مصرف سوخت مشکالت و 
مسائلی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد، زیرا تصمیم های 
نادرست و غیر کارشناسی می تواند عوارض بسیار بدی را به دنبال 

داشته باشد.
»علی بختیار« اهمیت بررسی همه ابعاد موضوع مدیریت مصرف 
سوخت را یادآوری کرد و گفت: در اجرای این طرح ها باید تالش 

کرد به دهک های پایین جامعه فشاری وارد نشود.
وی اضافه کرد: همچنین ساماندهی طرح برندینگ )ایجاد شبکه 
از اهداف مدیریت مصرف  باید  های زنجیره ای توزیع سوخت( 

سوخت باشد.
به گفته وی، »اکنون طرح برندینگ اجرا می شود اما کیفیت 

خدمات و قیمت ها در آنها یکسان و ثابت و بدون رقابت است«.
 اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد

کارت  اندازی  راه  داد:  ادامه  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
سوخت توسط دولت به مصوبه مجلس نیازی ندارد و نمایندگان 

با آن موافقند.

بختیار گفت: به علت افزایش نرخ ارز، میزان قاچاق سوخت 
رشد زیادی کرده و در برخی روزها به ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون 
لیتر رسیده است. وی اضافه کرد: بجز کارت سوخت، راه حل های 
دیگری نیز برای مدیریت مصرف سوخت ارائه شده است که از 
جمله آنها می توان به طرح اختصاص بنزین به همه افراد اشاره 
کرد که بر اساس آن بنزین به خودرو تحویل داده نمی شود بلکه 

به همه مردم اختصاص می یابد.
به گفته وی، این طرح از طریق کسب و کارهای نوپا )استارت 

آپ ها( اجرا می شود. بر اساس این طرح، مردم می توانند بنزینی 
را که استفاده نمی کنند از طریق استارت آپ ها به برندها )شبکه 

های زنجیره ای تامین و توزیع بنزین( بفروشند.
»بر اساس این طرح که گروهی از نمایندگان مجلس تهیه کرده 
اند اما هنوز قطعی نشده است، نرخ دوم بنزین نباید ثابت و مشمول 
قیمت گذاری شود، بلکه قیمت آن بر اساس کیفیت سوخت و 

محل توزیع باید متفاوت باشد«.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآوری کرد: تحریم های کنونی 

با تحریم های دوره قبل تفاوت های زیادی دارد؛ در تحریم قبلی 
موضوع تامین بنزین یک چالش مهم بود اما امروز اینگونه نیست 
و با اجرای طرح های پاالیشی، بنزین مورد نیاز کشور به خوبی 

تامین می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: منابع مالی مورد 
نیاز برای ساخت و تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز به 
نحو مطلوبی تامین شده و واحدهای مختلف آن به نوبت در حال 

قرارگرفتن در مدار تولید است.

صادرات نفت عراق افزایش یافت
صادرات نفت عراق در دسامبر به ۳.۷۲۶ میلیون بشکه در روز رسید که افزایش قابل توجهی نسبت به ماه پیش از آن داشت. به گزارش ایسنا، وزارت نفت عراق در بیانیه ای اعالم کرد صادرات نفت از بنادر بصره در جنوب این کشور در دسامبر به 

رکورد ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۳.۳۶۳ میلیون بشکه در روز در نوامبر افزایش داشت. صادرات از میادین نفتی کرکوک در شمال عراق به بندر سیهان ترکیه نیز در همین مدت ۸۷۱۶ بشکه در روز افزایش یافت و به ۹۹ 
هزار بشکه در روز بالغ شد. عراق در نوامبر به دلیل شرایط جوی نامساعد که بارگیری نفت از بنادر جنوب این کشور را مختل کرد، با کاهش صادرات مواجه شده و ۳.۳۷۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده بود. شنبه / ۱5 دی ۱۳۹۷ / شماره ۳۲۰

با توجه به ضریب نفوذ ۹۹ درصدی گاز در شهرها و ۹5 درصدی گاز در 
روستاها ، استان بوشهر ازجمله استان های برخوردار کشور در امر گازرسانی 

معرفی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، مسلم رحمانی، مدیرعامل شرکت 
گاز استان بوشهر با اعالم این خبر، اظهار داشت: از ۳۷ شهر استان بوشهر، به ۳۶ 
شهر که قابلیت گازرسانی داشته اند و نیز از ۴۰۷ روستای باالی ۲۰۰ خانوار، براساس 
مصوبه وزارت نفت و شورای اقتصاد تاکنون به ۳۹۷ روستای استان گازرسانی شده 
است که تالش می شود تا پایان سال همه ۱۰ روستای واجد شرایط باقی مانده از 

نعمت گاز برخوردار شوند.
وی در ادامه با اشاره وضعیت گازرسانی در شهرستان گناوه بعنوان یکی از مناطقی 
که طی سالهای اخیر روند توسعه گازرسانی در آن شتابان بوده است ، اظهار داشت 
:در حال حاضر، ۱۰۰ درصد از جمعیت شهری و افزون بر ۹۸ درصد از جمعیت 

روستایی آن، قادر به استفاده از نعمت گاز هستند.
به گفته رحمانی، تاکنون بیش از ۱۷ هزار انشعاب نیز در شهرستان گناوه نصب 
شده که از این میزان، حدود ۱۲ هزار انشعاب آن در شهرها و بیش از ۵ هزار انشعاب 
آن در روستاها نصب شده و در حال حاضر، بیش از ۱۳ هزار خانوار در شهرستان 

گناوه از خدمات گازرسانی استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر همچنبن اظهار داشت: در دولت یازدهم 
براساس بند »ق« تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ پیشنهاد داده شد از محل ظرفیت صرفه 
جویی استفاده از گاز به جای سایر سوخت ها، گازرسانی به شهرها و روستاها انجام 

شود که در استان بوشهر این کار اجرا و این پروژه ها از محل صرفه جویی سوخت 
مایع، تامین اعتبار شده است.

وی افزود: در سال های اخیر همه تالش خود را برای خدمت رسانی به مردم به کار 
گرفته ایم تا ضمن توسعه زیرساخت های گازرسانی در استان بوشهر، در مسیر ارتقای 

رفاه و رضایتمندی آنان گام برداریم.
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به روان سازی در روند اشتراک پذیری 
در استان بوشهر گفت: پیرو هماهنگی های به عمل آمده با بانک ملت، موفق به اخذ 
مجوز نزدیک به ۱۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه کمک هزینه لوله  کشی گاز 
منزل و خرید لوازم گازسوز در قالب وام ۲۰ میلیون ریالی با نرخ کارمزد ۴ درصد تا 
سقف ۲۰۰ میلیارد ریال شده ایم که در این زمینه استان بوشهر اولین استان کشور 
است که موفق به گرفتن مجوز پرداخت تسهیالت یاد شده در این حجم گسترده 

به مردم شده است.
رحمانی در ادامه با بیان این که در زمان حاضر ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز، ساالنه 
در بخش خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی در استان بوشهر به فروش می رسد، گفت: 
براساس مصوبه شورای اقتصاد از محل بند »ق« در سال ۹۵ مبنی بر گازرسانی ، 
سهم استان بوشهر ۱۸۵ واحد صنعتی به غیر از شهرک های صنعتی بود که در زمان 

حال از این تعداد ۱۲۶ واحد صنعتی در استان گازرسانی شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۱۹۸ هزار انشعاب در این 
استان نصب و ۱۷۷ هزار مشترک از نعمت گاز استفاده می کنند که به رغم وجود 
آلودگی کمتر گاز نسبت به نفت و ایمنی و استمرار موجود در گازرسانی نسبت به 

سایر سوخت ها، ولی هنوز در استان ظرفیت خالی اشتراک وجود دارد.
رحمانی در پایان بیان کرد: تاکنون قریب به ۶۴۰۰ کیلومتر شبکه گذاری و حدود 
۴۰۰ کیلومتر خط انتقال درشهرها و روستاهای استان بوشهر انجام شده که براین 
اساس، تا نیمه سال آینده، توسعه فراگیر شبکه های گازرسانی براساس قوانین و 

مقرارات در استان به پایان می رسد.

گفت:  نیرو  وزارت  بهره وری  ارتقای  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
مرکز  و  آبی  کم  با  کارگروه سازگاری  مصرف،  الگوی  اصالح  راستای  در 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، به بازنگری در تعرفه های بخش آب 

اقدام کرده اند.
بنفشه زهرایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در سال جاری اقدامات متعددی 
برای کاهش مصرف آب در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از این اقدامات، 
تشویق ادارات دولتی به نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب بوده است که در این 

راستا نیز هیات دولت مصوبه ای را ابالغ کرد.
وی افزود: براساس مصوبه هیات دولت، ادارات دولتی ملزم به کاهش مصرف خود 
تا ۲۰ درصد شدند. عالوه بر این، قرار شد که اگر طی یک ماه به میزان مصرف تعیین 

شده نرسد، شرکت های آبفا برروی قبوض آن ها جریمه لحاظ کنند.
این که  بیان  با  نیرو  وزارت  بهره وری  ارتقاء  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
شرکت های آبفا، ساختمان های مختلف دولتی را از نظر استاندارد بودن شیرآالت 
مورد بررسی قرار دادند، ادامه داد: براساس ارزیابی های صورت گرفته ازسوی شرکت 
آب و فاضالب، به ادارات دولتی اعالم شد که چه طور می توانند میزان مصرف خود را 
استاندارد کنند، در همین راستا، بسیاری از دستگاه های دولتی میزان مصرف خود 

را کاهش داده اند.
به  را  بودجه ای  نیز  بودجه  و  برنامه  این، سازمان  بر  اظهار کرد: عالوه  زهرایی 
شرکت های  آب و فاضالب به منظور تجهیز مکان های عمومی مانند مساجد و مدارس 
به لوازم کاهنده مصرف اختصاص داد و اکنون نیز ما در حال جمع آوری گزارش ها و 

میزان عملکرد این طرح هستیم.
وی افزود: عالوه بر این، در کارگروه سازگاری با کم آبی مصوباتی در راستای افزایش 
تعرفه مشترکان پرمصرف به تصویب رسید و اکنون نیز در مرحله ی ابالغ هیات 

دولت قرار دارد.
او با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای مدیریت مصرف آب در کشور گفت 
که در حوزه مصرف آب، در بخش کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی مصوبه 
ممنوعیت کشت برنج در استان های غیرشمالی مصوب شد و اکنون این مصوبه 

مراحل نهایی خود را طی کرده است.
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری وزارت نیرو، شیوه نامه 
اجرای این طرح در کارگروه ملی و هیات دولت به تصویب رسیده که در جلسه 
آتی کارگروه ملی اگر تصویب شود، به همه استان ها ابالغ خواهد شد و از این طریق 

می توانیم شاهد کاهش سطح زیرکشت در استان های غیرشمالی باشیم.

چندی پیش نیز دستورالعمل نحوه تدوین گزارش های سازگاری با کم آبی استان ها 
در ششمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصویب و به استانداران به عنوان 

رؤسای کارگروه های استانی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، ابالغ شد.

قیمت نفت بدنبال کاهش تولید اوپک و مذاکرات تجاری 
در  تجاری،  جنگ  به  دادن  پایان  برای  چین  و  آمریکا 

معامالت روز جمعه اندکی افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۷ سنت یا ۰.۳ 
درصد نسبت به معامالت روز پنج شنبه، افزایش یافت و به ۵۶.۱۲ 
دالر در هر بشکه رسید. برنت روز گذشته در ۵۵.۹۳ دالر در هر 

بشکه بسته شده بود.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶ سنت یا 
۰.۱ درصد نسبت به قیمت نهایی روز پنج شنبه باالتر بود و به 

۴۷.۱۵ دالر در هر بشکه رسید.
قیمت نفت پیشتر پس از این که در آمریکا مانند اکثر اقتصادهای 
بزرگ دیگر افت فعالیت بخش تولید گزارش شد، کاهش پیدا کرده 
بود. هر دو قیمت پایه پیش از این تحت تاثیر نگرانیها نسبت به 
جنگ تجاری آمریکا و چین که به کندی رشد اقتصاد جهانی 

منجر خواهد شد، روند کاهشی را در پیش گرفته بودند.

اما به گفته معامله گران، پس از این که وزارت بازرگانی چین 
اعالم کرد در هفتم و هشتم ژانویه مذاکراتی در سطح معاون وزیر با 
مقامات آمریکایی در پکن خواهد داشت، قیمتها بهبود پیدا کردند. 
دو اقتصاد بزرگ جهان در تالش برای پایان دادن به اختالفاتی 

هستند که به اقتصادهای هر دو طرف ضربه زده و بازارهای مالی 
جهان را متالطم کرده است.

آمریکا و چین در طول سال میالدی گذشته درگیر جنگ 
تجاری بودند که جریان تجارت کاالها به ارزش صدها میلیارد 
دالر را مختل کرد و نگرانیها نسبت به کندی اقتصاد جهانی را 

برانگیخت.
آمار دسامبر موسسه ISM بزرگترین کندی رشد آمریکا در 
بیش از یک دهه گذشته را نشان داد که نتیجه جنگ تجاری با 
چین، افت بازارهای سهام و ابهام فزاینده ای بوده که به بزرگترین 
اقتصاد جهان لطمه زده است. اقتصادهای بزرگ در آسیا و اروپا نیز 

کاهش فعالیت بخش تولید خود را گزارش کرده اند.
کردند  اظهار  گران  معامله  جهانی،  بازار  آشفتگی  وجود  با 
قیمتهای نفت با کاهش تولیدی که از سوی اوپک در اواخر سال 
گذشته اعالم و هفته جاری رسما آغاز شد، بهبود پیدا خواهد کرد.

طبق نظرسنجی رویترز، اوپک در دسامبر ۳۲.۶۸ میلیون بشکه 

در روز نفت تولید کرد که ۴۶۰ هزار بشکه در روز نسبت به نوامبر 
کاهش داشت زیرا عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده 
نفت این گروه است، زودتر از موعد اجرای توافق کاهش تولید، به 

محدود کردن عرضه خود اقدام کرد.
ائتالفی از تولیدکنندگان جهانی معروف به اوپک پالس که 
شامل تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک از جمله روسیه است، در 
هفتم دسامبر موافقت کردند تولیدشان را در نیمه اول سال ۲۰۱۹ 
به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز از سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۸ 
کاهش دهند. سهم اوپک از این کاهش تولید ۸۰۰ هزار بشکه در 

روز است.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت FGE با توجه به کاهش برنامه 
ریزی شده تولید از سوی اوپک و ادامه رشد تولید آمریکا که اواخر 
سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز صعود کرد، انتظار دارد 
قیمت نفت برنت در ماههای نخست سال میالدی جاری بین ۵۵ 

تا ۶۰ دالر در هر بشکه باشد.

ریزش قیمت نفت متوقف شد


