
آیا بحران نفتی سال ۲۰۱۴ تکرار می شود؟

 سه معاون بازنشسته وزارت نفت اختیارات خود را واگذار کردند

4انرژی

با تقویت احتمال کاهش تولید اوپک

قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات بازار برای کاهش عرضه از سوی 
اوپک افزایش پیدا کرد؛ با این حال رکورد باالی تولید آمریکا، رشد قیمت 

را محدود کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۴۸ سنت )۰.۷ درصد( افزایش یافت 
و به ۶۷.۱۰ دالر در هر بشکه رسید.  بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا نیز با ۳۸ سنت )۰.۷ درصد( افزایش نسبت به روز پنج  شنبه، به ۵۶.۸۴ دالر 

در هر بشکه رسید.
قیمت های نفت از انتظارات برای اقدام اعضای اوپک در محدود کردن عرضه به 
دلیل واهمه از اشباع عرضه در بازار و تکرار ریزش قیمت سال ۲۰۱۴ پشتیبانی 

شده است.
نفت بیش از یک چهارم از ارزش خود را از اوایل اکتبر از دست داده که یکی از 

بزرگترین افت قیمت ها از زمان فروپاشی قیمت ها در سال ۲۰۱۴ بوده است.
منابع آگاه به رویترز اظهار کرده اند که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین عضو 
اوپک از این گروه و متحدانش خواسته است تولیدشان را حدود ۱.۴ میلیون بشکه در 

روز که معادل حدود ۱.۵ درصد عرضه جهانی است، کاهش دهند.
با این حال بانک مورگان استنلی هشدار داد کاهش تولید از سوی تولیدکنندگان 

خاورمیانه ای اوپک ممکن است نتیجه مطلوب را به همراه نداشته باشد.
این بانک اعالم کرد هر دو قیمت پایه برنت و وست تگزاس اینترمدیت نفت سبک 
شیرین هستند و افت آن ها، اشباع عرضه در بازار را منعکس می کند. کاهش تولید 
اوپک معموال نفت سنگین و متوسط را از بازار حذف می کند اما مشکل اشباع عرضه 

نفت سبک شیرین را حل نمی کند.
در حالی که اوپک درصدد محدود کردن عرضه نفت خود است، اداره اطالعات 
انرژی آمریکا روز پنج شنبه اعالم کرد تولید نفت آمریکا به رکورد ۱۱.۷ میلیون بشکه 

در روز صعود کرده است.
اکثر  و  است  کرده  رشد  ابتدای سال  از  تقریبا یک چهارم  آمریکا  نفت  تولید 
تحلیلگران انتظار دارند تولید این کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به باالی ۱۲ میلیون 

بشکه در روز صعود کند.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش تولید آمریکا در رشد سطح ذخایر نفت موثر بوده 
است. آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی 
به نهم نوامبر، به میزان ۱۰.۳ میلیون بشکه افزایش یافته و به رکورد ۴۴۲.۱ میلیون 

بشکه صعود کرده است.
بانک آمریکا مریل لینچ در یادداشتی اعالم کرد ما دیگر انتظار نداریم قیمت نفت 

در سال ۲۰۱۹ به ۹۵ دالر در هر بشکه صعود کند.
در حالی که دورنمای قیمت نفت تیره شده است، برخی از تحلیلگران هشدار دادند 
که در سال ۲۰۱۹ بازار ممکن است بیش از حد انتظار دچار محدودیت عرضه شود.

پیامد رایگان شدن آب، برق و گاز

مصرف برق مساجد و مدارس تا سه برابر افزایش یافت

سخنگوی صنعت برق می گوید: به دنبال رایگان شدن برق مساجد و 
مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است.

»محمودرضا حقی فام« روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
سیاست رایگان کردن قیمت برق برای مدارس و مساجد سیاست درستی نیست زیرا 

به افزایش مصرف در این مراکز منجر می شود.
وی ادامه داد: اگر قصد داریم به مساجد و مدارس کمک کنیم، بهتر است این 
کمک ها به طور مستقیم انجام شود نه اینکه برق را به صورت رایگان به این مراکز 

عرضه کنیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر پیشنهاد کرد: به جای عرضه برق رایگان، نرخ برق را 
به طور واقعی محاسبه کنیم و منابع حمایتی را از طریق سازمان اوقاف به مساجد و 

از طریق وزارت آموزش پرورش به مدارس پرداخت کنیم.
حقی فام اضافه کرد: رایگان بودن برق برای مدارس و مساجد سبب می شود از 

منابع عمومی بدون حساب و کتاب برداشت کنیم.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات 
بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی ۳ تبصره ۶ این الیحه موافقت 
کرده بودند که بر اساس آن »در سال ۱۳۹۷ تمامی مدارس وزارت آموزش وپرورش 
از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف الگوی مصرف معاف هستند«. این 

قانون در سال های پیش نیز برای مساجد اجرا شده بود.
وزیر نیرو پیش از این در خصوص رایگان بودن آب و برق برای مدارس اعالم کرد: 
»این موضوع اکنون قانون و الزم االجراست اما اگر قبل از تصویب قانون از من نظر 
می خواستند، می گفتم در حالی که سرمایه گذاری سنگینی باید برای آموزش 
الگوی صحیح مصرف بکنیم، نخستین گام این سرمایه گذاری روی فرزندانمان است؛ 
حتی اگر دستگاه آموزش و پرورش نیازمندی دارد این نیازمندی را به طریق دیگری 
تامین کنیم تا آموزش دادن به بچه ها اینقدر سخت نباشد که از آنها بخواهیم کاالیی 

که به شکل رایگان در اختیارشان هست را درست مصرف کنند.«
وی اظهار امیدواری کرد که مجلس توجه الزم را در بودجه ۹۸ به این مساله 

داشته باشد.
وزیر نیرو افزود: فوق العاده نیازمند اصالح مصرف در منابع مختلف هستیم و جزو 

اصلی ترین گام های آن هم آموزش به فرزندان هستند. 

با بی میلی روس ها برای کاهش تولید نفتاخبار

راه روسیه از اوپک جدا می شود؟
منابع آگاه روسی اظهار کردند روسیه می خواهد از هرگونه 
کاهش تولید نفت که برخی از شرکایش در اوپک خواهان 

آن هستند، فاصله بگیرد.
به گزارش ایسنا، اوپک به دلیل نگرانی از کاهش قیمت نفت که 
ناشی از کندی رشد تقاضا و رکورد باالی عرضه از سوی عربستان 
سعودی، روسیه و آمریکا بوده است درباره کاهش تولید صحبت 
می کند، در حالی که هنوز چند ماه از توافق این گروه و شرکایش 

شامل روسیه برای افزایش تولید نگذشته است.
والدیمیر پوتین - رییس جمهور روسیه - درباره این که آیا باید 
تولید نفت محدود شود، از دادن پاسخ مستقیم طفره رفت اما 
گفت: درباره وضعیت بازارهای نفت جهانی با دونالد ترامپ - رییس 

جمهور آمریکا - گفت و گو کرده است.
پوتین به خبرنگاران در سنگاپور گفت: ما باید بسیار دقیق باشیم. 
هر واژه اهمیت دارد اما این حقیقت که همکاری با اوپک ضروری 

است، کامال روشن است و ما با این گروه همکاری خواهیم کرد.
ترامپ هفته جاری گفت امیدوار است که عربستان سعودی و 
سایر اعضای اوپک تولید نفت خود را کاهش ندهند. پوتین نیز 
گفت قیمت نفت حدود ۷۰ دالر در هر بشکه برای روسیه مناسب 

است.
افت شدید قیمت ها، بسیاری از حاضران بازار نفت را شگفت زده 
کرده است. نفت برنت از رکورد ۸۶ دالر در اوایل اکتبر به ۶۷ دالر 
تا روز جمعه سقوط کرد. تا چند هفته پیش برخی از شرکت های 

بازرگانی از نفت ۱۰۰ دالری صحبت می کردند.
یک مقام دولتی بلندپایه روسیه به رویترز گفت: تصور می کنم 
تولید نفت نباید کاهش داده شود. ما این کار را در گذشته انجام 
دادیم اما این یک رویکرد سیستماتیک درست نیست. تولید نفت 
در روسیه در سال های اخیر رو به رشد بوده و هر سال حدود ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده و در آینده نیز به رشد خود 

ادامه خواهد داد.
سه منبع آگاه اوایل هفته جاری به رویترز گفته بودند اوپک و 
شرکایش سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید به میزان ۱.۴ میلیون 
بشکه در روز هستند با این حال روسیه ممکن است با چنین 

کاهش بزرگی همراهی نکند.
یک منبع آگاه دیگر گفت: مسکو ممکن است از کاهش تولید 
کمتر که از سوی سایر تولیدکنندگان انجام می شود حمایت کند.

وی اظهار کرد: تصور می کنم یک میلیون بشکه در روز کاهش 
واقع گرایانه تر از ۱.۴ میلیون بشکه در روز است اما این که چه 

کسی این کاهش را انجام می دهد پرسش دیگری است.

پوتین در ماه گذشته اظهار کرده بود که روسیه قادر است ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کند.

روسیه ۱۱.۴۱ میلیون بشکه در روز در اکتبر نفت تولید کرد 
که باالترین رکورد تولید پس از دوران شوروی سابق بود. خالد 
الفالح - وزیر انرژی عربستان سعودی - سطح تولید اکتبر را به 

عنوان سطح مرجع هر گونه کاهش تولیدی پیشنهاد کرده است.
سطح تولید روسیه در اکتبر حدود ۴۶۰ هزار بشکه در روز باالتر 
از ۱۰.۹۴۷ میلیون بشکه در روز بود که این کشور قرار بود تحت 

توافق کاهش تولید با اوپک، تولید کند.
منبع آگاه دوم گفت: کاهش اندک از سطح تولید اکتبر برای 
روسیه "برد-برد" خواهد بود. از سوی دیگر روسیه ممکن است 

پیشنهاد کند اصال کاهش تولیدی صورت نگیرد.
مخالفت شرکت های نفت روسیه

کشورهای اوپک و غیراوپک به سرکردگی عربستان و روسیه 

از ابتدای سال ۲۰۱۷ برای محدود کردن عرضه نفت همکاری 
کرده اند. این تولیدکنندگان تحت فشار ترامپ که خواهان پایین 
رفتن قیمت های نفت بود، در ژوئن با تسهیل محدودیت عرضه 

موافقت کرده بودند.
پالس"  "اوپک  غیررسمی  عنوان  به  که  تولیدکنندگان  این 
معروف شده اند، در نخستین هفته دسامبر برای تصمیم گیری 

درباره سیاست تولید نفت در وین دیدار خواهند کرد.
ایگور سچین - رییس شرکت روس نفت و متحد کلیدی پوتین، 
نیز از پاسخ مستقیم درباره ضرورت کاهش تولید طفره رفت و 
اظهار کرد: قیمت نفت پس از این که تحت تاثیر ابهامات پیرامون 
تولید نفت ایران صعود کرده بود، اکنون در حال تطبیق یافتن با 

شرایط بازار است.
روس نفت که در ۴۰ درصد از تولید نفت روسیه مشارکت دارد، 
قصد دارد تولید هیدروکربن مایع خود را از ۴.۷۳ میلیون بشکه 

در روز در سه ماهه سوم امسال به ۲۴۱ میلیون تن یا ۴.۸ تا ۴.۹ 
میلیون بشکه در روز در سال میالدی آینده افزایش دهد.

شرکت "گازپروم نفت" که یک تولیدکننده بزرگ دیگر روسیه 
است آماده است تولید خود را امسال ۲۰ تا ۳۰ هزار بشکه در روز 
دیگر افزایش دهد و در سال آینده ۵۰ هزار بشکه در روز به تولید 
خود اضافه کند. واگیت الکپروف، مدیر شرکت لوک اویل هفته 

جاری با هر گونه کاهش تولید ابراز مخالفت کرد.
افزایش تولید نفت آمریکا مانعی برای اوپک پالس است. انتظار 
می رود تولید نفت این کشور به ۱۲.۰۶ میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۱۹ برسد و با رشد سریع عرضه شیل، زودتر از حد انتظار 

از مرز ۱۲ میلیون بشکه در روز عبور کند.
بر اساس گزارش رویترز، در دور قبلی کاهش تولید جهانی، 
شرکت های نفت روسیه ابتدا با این اقدام مخالفت کرده بود اما 

سپس تحت دستور پوتین تسلیم شدند.

 برق عراق، اردن، مصر، سوریه و لبنان به هم متصل شود
'محمدعلی حکیم' وزیر خارجه عراق خواستار اتصال شبکه برق این کشور با اردن، مصر، سوریه و لبنان شد. به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه اردن که روز جمعه در رسانه های عراقی بازتاب یافت، حکیم در جریان سفر روز پنجشنبه 
'برهم صالح' رئیس جمهوری عراق به اردن، در یک کنفرانس خبری مشترک با 'ایمن الصفدی'همتای اردن خود این امر را خواستار شد. وی پیشنهاد کرد که این پنج کشور طرحی را اجرا کنند که بر اساس آن شبکه برق این کشورها به یکدیگر 
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بر پایه یک گزارش جدید، تقاضای جهانی برای نفت تا سال 20۴0 به اوج 
خود خواهد رسید؛ با این حال پیش از آن زمان ممکن است کمبود عرضه 

ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی هفته جاری گزارش "دورنمای انرژی 
جهان ۲۰۱۸" را منتشر کرد که یکی از مهمترین گزارش های پیش بینی انرژی به 
شمار می رود که هر سال منتشر می شود. این موسسه در دورنمای امسال پیش بینی 
کرده که تقاضای جهانی برای نفت ساالنه یک میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ 
رشد خواهد کرد و پس از این تاریخ، رشد تقاضا به ۰.۲۵ میلیون بشکه در روز کاهش 

پیدا می کند.
خودروهای برقی وارد بخش حمل و نقل شده اند و انتظار می رود روند گسترش آنها 
در سالهای آینده شتاب بگیرد. حتی با وجود این که فروش خودرو ۸۰ درصد تا سال 
۲۰۴۰ افزایش پیدا می کند، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده تا اواسط دهه ۲۰۲۰ 
تقاضا برای نفت در بازار خودروهای سواری به اوج خود می رسد. این موسسه انتظار 
دارد ۳۰۰ میلیون خودروی برقی تا سال ۲۰۴۰  مورد استفاده قرار بگیرد که حدود 

۳.۳ میلیون بشکه در روز تقاضا برای نفت را حذف می کند.
با این حال تقاضا برای نفت همچنان رشد خواهد کرد و تا سال ۲۰۴۰ به اوج 
نمی رسد. این مقطع یک برآورد کامال محفاظه کارانه در پیش بینی پیک تقاضا برای 

نفت است.
دلیل آن نیز این است که آژانس بین المللی انرژی معتقد است سایر بخش ها 

اهمیت بیشتری در رشد تقاضا برای نفت ایفا خواهند کرد. همه تصور می کنند 
خودروهای سواری و کامیون ها منبع اصلی تقاضا برای نفت هستند اما طی دو دهه 
آینده، پتروشیمی ها، هواپیمایی و کامیون های سنگین سهم عمده ای در رشد تقاضا 

برای نفت خواهند داشت.
بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، سهم پتروشیمی ها از رشد تقاضا، ۵ 
میلیون بشکه در روز و کامیون های سنگین ۴ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۴۰ 
خواهد بود. اقتصادهای در حال توسعه شاهد بیش از ۵ میلیون بشکه در روز رشد 
تقاضا برای خودروهای سواری خواهند بود اما این میزان با افت تقاضا در اقتصادهای 

توسعه یافته به دلیل رشد بکارگیری خودروهای برقی، جبران خواهد شد.
در بخش عرضه، حدود سه چهارم از افزایش تولید نفت جهانی تا سال ۲۰۲۵ از 
جانب آمریکا خواهد بود که بسیار قابل مالحظه است. اما پس از این تاریخ، شیل 
اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد و اوپک موقعیت خود را به عنوان منبع اصلی رشد 

عرضه بازمی یابد.
در حقیقت، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده با وجود اینکه شیل آمریکا همچنان 
رشد می کند اما این خطر وجود دارد که بازار نفت کامال به شیل وابسته شود. صنعت 
نفت پس از ریزش قیمت ها در سال ۲۰۱۴، میزان هزینه خود را به شدت کاهش داد. 

این اقدام به معنای اکتشافات کمتر و توسعه پروژه های جدید کمتر است.
هزینه بخش باالدستی در سطح جهانی سال گذشته رو به رشد گذاشت اما روند 
رشد آن آهسته بود و آژانس بین المللی انرژی از این واهمه دارد که با این روند رشد، 

بازار نفت در دهه ۲۰۲۰ دچار مشکل عرضه شود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، پیام آژانس بین المللی انرژی این است که تقاضا برای 
نفت در میان مدت رشد خواهد کرد اما تا سال ۲۰۴۰ به پیک خود می رسد اما در 
این بین، کمبود هزینه از سوی شرکت های نفتی ممکن است به معنای کمبود عرضه 

در اواسط سال ۲۰۲۰ باشد.

سه معاون وزیر نفت که مشمول »قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« 
هستند، اختیارات خود را به معاونان یا قائم مقام خود واگذار کردند.

کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  مشمول  بازنشستگان  مهلت  ایرنا،  گزارش  به 
بازنشستگان شنبه آینده )۲۶ آبان ۹۷( به پایان می رسد.

با توجه به تاکید قانون مبنی بر کناره گیری مشموالن تا شنبه آینده، سرعت 
کناره گیری و یا واگذاری اختیارات در دستگاه ها و وزارتخانه ها شدت گرفته است.

بر این اساس، تغییر مدیران و معاون بازنشسته وزارت نفت نیز آغاز شده است به 
طوری که در ۲ روز اخیر مدیران عامل سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت 
یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اختیارات 
خود را واگذار کرده اند. تنها شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت که تغییر مدیریتی 
را تجربه نمی کند، شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی به شمار می رود 

که مدیرعاملی جوان بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.
تفویض اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به پاک نژاد

»علی کاردر« معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که باید تا 
روز شنبه کنار برود دیروز حق امضای خود را به »محسن پاک نژاد« معاون امور 
تولید این شرکت تفویض کرد. در نامه کاردر به پاک نژاد آمده است: با توجه به 
هماهنگی  های به عمل آمده با وزیر نفت و بر مبنای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، 
حق امضای ناشی از اختیارات، از جمله مکاتبات، تنظیم و ابالغ صورتجلسات، اسناد 

مالی، انعقاد موافقت نامه ها و قراردادها و همچنین صدور احکام انتصاب، بخشنامه ها و 
دستورالعمل ها تفویض می شود.

واگذاری اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با توجه به الزام اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان که رضا نوروززاده، 
تعیین  تا  نیز شامل می شود، وی  را  پتروشیمی  ملی صنایع  مدیرعامل شرکت 
مدیرعامل جدید، اختیارات خود را به معاون خود تفویض کرده است. بر این اساس، 
از این پس »حسین ابویی مهریزی« عهده دار مسئولیت های این شرکت تا تعیین 

مدیرعامل جدید است.
تغییر مدیریتی در شرکت ملی گاز

حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز در حکمی 
»حسن منتظر تربتی« را به عنوان قائم مقام این شرکت منصوب کرد. منتظر تربتی 
پیش از این مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز بود. به گزارش ایرنا، »فیاض 
شجاعی« دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده است که طبق 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، آخرین مهلت حضور بازنشستگان مشمول 
این قانون در دستگاه های اجرایی ۲۶ آبان ۹۷ است. وی تصریح کرد: مشمولین 
این قانون از روز شنبه مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه های خود نیستند و از روز 
شنبه اگر افرادی از مشموالن این قانون در کار خود باشند با آنان اقدام قانونی صورت 

می گیرد.

در اولین مرحله عرضه نفت خام در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ایران هشت محموله 3۵ هزار بشکه ای و در دومین 
مرحله عرضه 20 محموله 3۵ هزار بشکه ای نفت خام سبک 
این عرضه ها  رفت؛ مسئوالن می گویند  فروش  به  ایران 

موفق بوده و ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته اسحاق جهانگیری - معاون 
اول رئیس جمهور - اعالم کرده بود که برای مقابله با تحریم های 
یک طرفه آمریکا نفت خام در بورس انرژی عرضه می شود. بعد از 
چند ماه رییس جمهور نیز به این موضوع تاکید کرد و بعد از مدت 
ها یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل 

بورس انرژی عرضه شد.
هر چند که قیمت نفت خام از قیمت پایه بشکه ای ۷۹ دالر 
تعدیل شد اما در نهایت هشت محموله ۳۵ هزار بشکه    ای در عرضه 
نخست و فروش ۲۰ محموله ۳۵ هزار بشکه   ای در مرحله دوم، در 

مجموع عرضه آزمایشی نسبتا موفقی را در بورس انرژی رقم زد.
مسئوالن معتقدند در جریان این عرضه آزمایشی، بازخوردهای 
سازنده ای دریافت شده است. آن ها تاکید می کنند که همچنان 
منتظر پیشنهادها و نظرهای سازنده بخش خصوصی هستند تا 
با لحاظ کردن آنها، نقاط قوت کار را افزایش دهند و فضا را برای 

عرضه   ای موفق   تر و مطمئن   تر فراهم کنند. 

خوشرو - دبیر امور بین الملل شرکت ملی نفت - با اشاره 
به تصمیم   گیری درباره افزایش مهلت تسویه ارزی به ۶۰ روز و 
همین طور انعطاف قیمتی در عرضه، می گوید »شرکت ملی نفت 
ایران شرایط مساعدی را برای خرید نفت خام از طریق بورس 
انرژی برای بخش خصوصی فراهم کرده است و معتقدیم هیچ 
خریداری نمی   تواند به طور مستقیم راحت   تر از فرآیندی که در 

بورس انرژی شکل گرفته، نفت خریداری کند.«
علی حسینی - مدیرعامل بورس انرژی - نیز اظهار امیدواری 
کرده که این عرضه ها به طور منظم انجام شود و با این کار بخش 

 خصوصی بتواند وارد معامالت نفت خام شود.

از  ناشی  را  قیمت  تغییر  از مسئوالن  تعدادی  است،  گفتنی 
کاهش قیمت جهانی نفت دانسته و و می گویند »قیمت کنونی 
نفت نسبت به زمانی که اطالعیه نخست عرضه نفت خام در بورس 
انرژی منتشر شد، تقریبا حدود ۱۵ دالر کاهش یافته و این کاهش 
قیمت به طور طبیعی در قیمت فروش نفت در بورس انرژی هم 
اثرگذار است؛ همان گونه که قیمت نهایی نیز با توجه به قیمت روز 

نفت در زمان تحویل تعدیل خواهد شد.«
با این حساب احتمال دارد با انتشار اطالعیه های عرضه نفت خام 
سبک، به طور منظم شاهد عرضه این کاال در بورس انرژی باشیم و 

بعد از آن نیز از معامالت آتی برای داد و ستد نفت استفاده شود.

عرضه نفت خام در بورس ادامه دارد


