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 تقاضای نفت اوپک در سال 2019 کاهش می یابد

اوپک در گزارش ماه نوامبر )آبان-آذر( خود، تقاضای نفت این سازمان در 
سال 201۸ را 32 میلیون و 590 هزار بشکه در روز برآورد و پیش بینی پیش 
بینی کرد، این میزان در سال 2019 با کاهش یک میلیون و 50 هزار بشکه 

در روز، به 31 میلیون و 540 هزار بشکه در روز می رسد.
به گزارش ایرنا، سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( در تازه ترین گزارش 
خود، تقاضای جهانی نفت در سال 2018 را 98 میلیون و 790 هزار بشکه در روز 

برآورد کرد که نسبت به سال گذشته 1.54 درصد افزایش دارد.
توسط  شده  یاد  مقدار  از  بشکه  هزار  و 200  میلیون  گزارش، 66  این  به  بنا 
تولیدکنندگان غیراوپک و نفت غیرمعمول اوپک و بقیه با عرضه نفت اوپک تامبن 

می شود.
این کارتل نفتی همچنین، تقاضای نفت این سازمان در سه ماهه چهارم امسال را 
33 میلیون و 50 هزار بشکه در روز برآورد کرد که نسبت به سه ماهه سوم 400 هزار 

بشکه در روز افزایش پیدا می کند.
بر اساس گزارش ماه نوامبر اوپک و مطابق اعالم منابع ثانوی، این سازمان در ماه 
اکتبر )مهر-آبان( 32 میلیون و 900 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است که از 

ماه گذشته 127 هزار بشکه بیشتر است.
این در حالی است که تولید نفت سنگین ایران از سه میلیون و 452 هزار بشکه 
در روز در ماه سپتامبر )شهریور-مهر( به سه میلیون و 296 هزار بشکه در روز در ماه 

اکتبر)مهر-آبان( کاهش یافته است.
کاهش روزانه 156 هزار بشکه ای نفت ایران و 40 هزار بشکه ای نفت ونزوئال به 
طور عمده توسط امارات متحده عربی و عربستان به ترتیب با 142 و 127 هزار بشکه 

در روز جبران شده است.
همچنین بنا به اعالم اوپک، هر بشکه نفت این سازمان در ماه اکتبر به بهای 79 

دالر و 39 سنت معامله شد که نسبت به ماه گذشته 2.9 درصد افزایش دارد.
نفت سنگین ایران نیز در ماه اکتبر با 2.3 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه 

گذشته، به طور متوسط به بهای 77 دالر و چهار سنت در هر بشکه معامله شد.

بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان رو به کاهش 
است

قیمت نفت صبح روز چهارشنبه در بازارهای جهانی همچنان در حال کاهش 
است، زیرا با وجود گذر از اوج تولید نفت که معموال در اوایل اکتبر )مهر-
آبان( اتفاق می افتد، همچنان تولید در حال افزایش و بازار، نگران کاهش 
رشد اقتصادی جهان و افت دورنمای رشد مصرف نفت در سال 2019 است.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز انگلیس، بهای آتی نفت برنت دریای 
شمال برای تحویل در ماه نوامبر )آبان-آذر( در پنج هفته گذشته بیش از 17 دالر 
در هر بشکه یا 20 درصد کاهش یافته در حالی که قیمت آتی نفت وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا برای نخستین بار 13 روز پیاپی کاهش پیدا کرده است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدان غیراوپک آن که در ماه 
اکتبر )مهر-آبان( در مورد افزایش تولید به منظور جبران کاهش صادرات نفت ایران 
به دلیل تحریم ها مذاکره می کردند، اکنون در مورد لزوم کاهش تولید و جلوگیری 

از ایجاد مازاد عرضه در بازار گفت و گو می کنند.
برخی تحلیلگران از تغییر وضعیت سریع بازار از کسری به مازاد عرضه نفت اظهار 
حیرت می کنند، اما در حقیقت چنین تغییرات ناگهانی در بازار نفت بسیار معمولی 

است.
تحریم صادرات نفت ایران در ماه های اخیر، دورنمای بازار را بشدت تحت تاثیر 
قرار داده است. همچنین تولید نفت غیراوپک نیز در حالی افزایش یافته که شواهد از 

کاهش رشد مصرف این کاال در جهان خبر می دهند.
قیمت نفت خام برنت دریای شمال در ساعت یک و 38 دقیقه بامداد امروز به 
وقت شرق آمریکا با 0.06 درصد کاهش نسبت به دیروز )سه شنبه( به 65 دالر و 30 
سنت در هر بشکه رسید در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
بیش از هفت درصد کاهش نسبت به دیروز به بهای 55 دالر و 72 سنت معامله شد.

شیب سقوط قیمت نفت تندتر شد
قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر نشانه های عرضه فزاینده و شبح 
ضعیف شدن تقاضا که سرمایه گذاران را به وحشت انداخت، کاهش پیدا 

کرد و به سقوط هفته درصدی روز گذشته افزود.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 22 سنت کاهش یافت و به 65.25 

دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 19 سنت کاهش نسبت به 

روز سه شنبه به 55.50 دالر در هر بشکه رسید.
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 2014 بوده است.
بازارهای نفت از افزایش عرضه و نگرانی های فزاینده نسبت به کندی رشد اقتصادی 

تحت فشار قرار گرفته اند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد: تولید نفت از هفت منطقه 
بزرگ شیل این کشور در دسامبر به رکورد 7.94 میلیون بشکه در روز صعود خواهد 
کرد. افزایش تولید نفت در خشکی کمک کرده مجموع تولید نفت آمریکا به رکورد 
11.6 میلیون بشکه در روز صعود کند و این کشور را بزرگترین تولیدکننده نفت 

جهان، در جایگاهی باالتر از روسیه و عربستان سعودی قرار داده است.
اکثر تحلیلگران انتظار دارند تولید نفت آمریکا در نیمه اول سال 2019 به باالی 

12 میلیون بشکه در روز صعود کنند.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش تولید آمریکا در رشد سطح ذخایر نفت موثر 
بوده است. آمار موسسه امریکن پترولیوم که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد: 
ذخائر نفت امریکا در هفته منتهی به دوم نوامبر به میزان 7.8 میلیون بشکه افزایش 

یافته است.
اوپک نیز با نگرانی به نظاره جهش عرضه و افت قیمت ها نشسته است و مرتب 
درباره احتمال محدود کردن عرضه در سال 2019 به منظور جلوگیری از اشباع 
عرضه صحبت می کند. این امر اوپک را در تقابل با دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا، قرار داده که علنا از پایین ماندن قیمت های نفت حمایت کرده و از اوپک 

خواسته است تولید خود را کاهش ندهد.

 بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری گازوییل در کشورهای همسایهاخبار

 »قاچاق« مصرف بنزین در مناطق مرزی را تا 50 درصد افزایش داد
 بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری گازوییل در همسایگان 
رشد50  سبب  قاچاق  جذابیت  افزایش  و  ایران  شرقی 
درصدی مصرف بنزین در مناطق مرزی، ایجاد صف های 
طوالنی پمپ بنزین ها و داغ شدن بازار خرید و فروش 

کارت سوخت شده است.
به گزارش ایرنا، با گذشت زمان، نه تنها معضل قاچاق بنزین و 
انواع دیگر سوخت ها رفع نشده بلکه ابعاد پچیده تری یافته است، 
به طوری که گزارش ها از رشد مصرف غیرمتعارف فراورده های 
نفتی در مناطق مرزی حکایت دارد که بخش عمده آن مختص 

به قاچاق است.
براساس گزارش های غیررسمی، میزان مصرف بنزین از ابتدای 
امسال تا پایان مهرماه در استان سیستان و بلوچستان نسبت به 
مدت مشابه پارسال 50 درصد افزایش داشته و مصرف گازوییل 

نیز در این مدت 40 درصد رشد یافته است.
نکته جالب اینکه همزمان با افزایش شدید مصرف بنزین و 
گازوییل در استان های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، بازار 
خرید و فروش کارت سوخت در مناطق مختلف کشور نیز داغ 

شده است.
کارت  خریداری  با  جایگاهداران  برخی  ها،  گزارش  براساس 
سوخت در تهران و سایر شهرها، آن را به قاچاق چیان می فروشند.
درباره میزان قاچاق انواع سوخت آمار دقیقی وجود ندارد اما 
برآورد می شود روزانه 10 میلیون لیتر بنزین و بیش از 10 میلیون 

لیتر گازوییل به کشورهای همسایه قاچاق می شود.
 بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری گازوییل در همسایگان 

شرقی
عامل اصلی قاچاق سوخت، اختالف بهای آن در ایران نسبت 
به کشورهای همسایه است که باعث شده توجه قاچاق چیان به 

آن جلب شود.
بنزین در پاکستان در 12 نوامبر )21 آبان( به نرخ لیتری 73 
سنت خرید و فروش می شده که معادل 10 هزار و 220 تومان 

)با احتساب دالر 14 هزار تومانی در زمان تنظیم گزارش( است.
قیمت بنزین در افغانستان نیز 75 سنت بوده که معادل 10 
هزار و 500 تومان است در حالی که بنزین در ایران لیتری یک 
هزار تومان به فروش می رسد؛ بنابراین در صورت انتقال بنزین از 
ایران به همسایگان شرقی سود 1000 درصدی عاید قاچاق چیان 
خواهد شد. البته ناگفته نماند که کاهش ارزش پول ملی، از دالیل 
اصلی این مساله از سوی کارشناسان اعالم شده است که با افزایش 

نرخ سوخت نیز این بحران قاچاق پایان نمی پذیرد.
با این حال، میزان سود قاچاق گازوییل بسیار بیشتر است به 
طوری که در ایران لیتری 300 تومان به فروش می رسد، اما بهای 
آن در پاکستان )21 آبان( لیتری 84 سنت )معادل 11 هزار و 

760 تومان( بوده است.
گازوییل نیز در افغانستان لیتری 72 سنت معادل 10 هزار و 
80 تومان دادوستد می شده است. قاچاقچیان در صورت انتقال 
گازوییل به پاکستان و افغانستان، به ترتیب سود 39 و 33 برابری 

را کسب می کنند.
 رشد 40 تا 50 درصدی قاچاق فراورده های نفتی در 

مناطق مرزی
براساس گزارش ها، میزان مصرف بنزین، گازوییل و انواع فراورده 
های نفتی در استان های مرزی افزایش قابل توجهی یافته که 
در این میان، رشد مصرف در استان سیستان و بلوچستان قابل 

توجه است.

و  سیستان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  دبیر  گفته  به 
بلوچستان، قاچاق فرآورده های نفتی در 6 ماه نخست امسال 

نسبت به مدت مشابه پارسال 42 درصد رشد داشته است.
البته گزارش های جدید نشان می دهد میزان رشد قاچاق 
بنزین و فراورده های نفتی در پایان مهرماه به حدود 50 درصد 

رسیده که نشان دهنده داغ تر شدن بازار قاچاقچیان است.
در آخرین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان 
و بلوچستان، از کشف بیش از هفت میلیون لیتر مواد سوختی 
قاچاق، توقیف بیش از 170 دستگاه کامیون نفتکش با بارنامه 
جعلی در سیستان و بلوچستان و سرازیر شدن هزاران کارت 
سوخت مهاجر به این استان از ابتدای سالجاری خبر داده شد 
که نشان می دهد با وجود برخورد با متخلفان، سود باالی قاچاق 

عاملی برای تداوم این ناهنجاری شده است.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  گفته  به 
پنج  تا  سه  روزانه  قاچاق  بلوچستان،  و  سیستان  استانداری 
تا  از مرزهای این استان سبب شده است  هزار لیتر سوخت 
پس از سرازیر شدن کارت های سوخت مهاجر به سیستان 
و بلوچستان، اکنون نوبت به هجوم خودروهای وانت بار برای 
این  این استان برسد به طوری که  انتقال سوخت قاچاق به 
موضوع سبب ازدحام و شلوغی در صف های تعویض پالک 

خودرو شده است.
 ابطال 140 هزار کارت سوخت قاچاق

از دالیل افزایش مصرف سوخت در سیستان و بلوچستان، ورود 
کارت های سوخت مهاجر از سایر مناطق کشور بوده که تاکنون 
بیش از 140 هزار کارت سوخت متخلف در این استان ابطال 
و مسدود شده است. البته مهاجرت کارت های سوخت از سایر 
مناطق کشور از جمله تهران به سوی استان های مرزی، هنوز 
متوقف نشده و گزارش ها از بازار داغ خرید و فروش این کارت 

ها حکایت دارد.
فراورده های  بنزین و سایر  افزون  با قاچاق روز  برای مقابله 
نفتی در نواحی مرزی، چندی پیش اجرای طرح »پایش مصرف 

سوخت« در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
بر این اساس، به منظور جلوگیری از توزیع خارج از شبکه، 
طرح کنترل مجاری عرضه و مصرف کنندگان عمده، به صورت 

آزمایشی در منطقه زاهدان اجرا می شود.
 بازار داغ قاچاق از نگاه خبرنگاران میدانی ایرنا

طوالنی شدن صف های پمپ بنزین های مناطق مرزی در 
حالی است که هیچ کمبود بنزینی در این مناطق وجود ندارد و 

افزایش تقاضا برای قاچاق عامل آن است.
خبرنگاران ایرنا مستقر در استان سیستان و بلوچستان، اعالم 
کردند: اختالف قیمت خرید و فروش بنزین، حیرت انگیز است 
به طوری که در شهرهای این استان هر لیتر بنزین تا چهار هزار 

تومان توسط دالالن و قاچاقچیان خریداری می شود.
عالوه بر بنزین، این شرایط زمینه قاچاق نفت سفید و گازوییل 
را نیز افزایش داده به طوری که سهمیه 200 لیتری سوخت که با 
قیمت 35 هزار تومان در اختیار خانوارهای سیستان و بلوچستانی 
قرار می گیرد در بازار سیاه تا 700 هزار تومان از مردم خریداری 

شده و با چندین برابر آن در مرزها معامله می شود.
یکی از شهروندان ساکن در شهر خاش به خبرنگار ایرنا گفت: 
با توجه به مشکالت ارزی در کشور و سود باالی ناشی از فروش 
سوخت در مرزها، بازار فروش سوخت در شهرستان مرزی خاش 

داغ شده است.
محمد جمشیدزهی ادامه داد: گاهی قیمت یک گالن 20 لیتری 
بنزین بین 60 تا 100 هزار تومان است و مردم عادی به دلیل 
لیتری 1000  طوالنی بودن صف ها مجبور به خرید سوخت 

تومانی با چند برابر قیمت واقعی به صورت آزاد هستند.

یکی از شهروندان زاهدانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: از ابتدای تابستان تاکنون صف های دریافت بنزین 
طوالنی و شلوغ شده به طوری که گاهی این صف ها به خیابان 

های مجاور جایگاه های سوخت می رسید.
حسین مالشاهی ادامه داد: هرگاه حضور نیروی انتظامی در 
جایگاه های سوخت افزایش می یابد این معضل برطرف شده اما 

بعد از پایان نظارت ها دوباره صف های طوالنی ایجاد می شود.
عیسی محمدی یکی دیگر از شهروندان سراوانی گفت: جایگاه 
داران نیز از دادن کارت جایگاه خودداری می کنند و فقط در 

اختیار قشری خاص قرار می دهند.
وی با بیان اینکه در جایگاه های سوخت روزانه فقط 10 لیتر 
بنزین به ما می دهند، ادامه داد: برای گرفتن همین میزان بنزین 
نیز باید ساعت ها منتظر بمانیم و روزمان را در صف سپری کنیم.
شماری از شهروندان چابهاری نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
از وجود صف های طوالنی در مقابل جایگاه های سوخت انتقاد 

کردند.
احمد جدگال در این باره گفت: برای چند لیتر بنزین باید بیش 
از 2 تا سه ساعت در صف ها منتظر ماند یا اینکه هر گالن 20 

لیتری را در بازار آزاد بین 60 تا 70 هزار تومان خرید.
 جوالن مافیای سوخت و سوءاستفاده از مرزنشینان

وجود بیکاری و برخی مشکالت اقتصادی در نواحی مرزی باعث 
جوالن دالالن و قاچاق چیان و سوءاستفاده آنها از مرزنشینان 

شده است.
می  انجام  مرزی  مناطق  از  سوخت  قاچاق  از  زیادی  بخش 
شود و برخی افراد از بیکاری احتمالی و وضع معیشتی نامناسب 
مرزنشینان سوءاستفاده کرده و از آنان برای انتقال غیرقانونی انواع 
سوخت بهره می گیرند. در این شیوه قاچاق، سود اصلی را دالالن 

برده و به مرزنشینان پول اندکی پرداخت می شود.

 آژانس بین المللی انرژی:تا سال 2030گاز جای زغالسنگ را می گیرد
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بررسی آمار و ارقام نشان می دهد در طول 231 روز نخست امسال حدود 
بازار  پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی در 

داخلی عرضه شده است.
به گزارش ایسنا، پس از آن که دستورالعمل ارزی جدید از سوی دولت ابالغ شد، 
پتروشیمی ها ملزم شدند ارز خود را با نرخ 4200 تومانی در سامانه نیما وارد کنند 
.البته بعد از آن که از بسته جدید ارزی رونمایی شد، شرکت های پتروشیمی ابتدا ارز 
خود را با نرخ 8080 تومانی وارد سامانه کردند که این نرخ به مرور زمان کاهش 
یافت و به 7500 تومان هم رسید  .طبق جدیدترین اخبار، نرخ ارزی )دالر( که 
پتروشیمی ها طبق سیاست های مذکور باید در سامانه نیما وارد کنند، بین 7500 تا 

7800 تومان است.
بر این اساس در طول 231 روز نخست امسال یعنی از اول فروردین تا 15 آبان ماه 
در مجموع نزدیک به پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی 
از سوی شرکت های پتروشیمی متناسب با سیاست های ارزی دولت روانه بازار داخلی 
شده است. در این مدت و در قالب چهار بازه زمانی در مجموع چهار میلیارد و 
940 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری توسط 

شرکت های پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است.

مروری بر وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نشان می دهد که 
شرکت های پتروشیمی درحد فاصل اول تا 21 فروردین ماه و قبل از مصوبه 22 
فروردین هیأت دولت بیش از 333 میلیون یورو با هماهنگی بانک مرکزی و به 

صرافی های مجاز عرضه کرده اند.
هم چنین درحدفاصل 22 فروردین تا 15 اردیبهشت ماه بالغ بر 244 میلیون یورو  
با نرخ دولتی و با راه اندازی کامل سامانه نیما از 16 اردیبهشت تا 15 مردادماه حدود 
یک میلیارد و 876 میلیون یورو و از 16 مردادماه تا 15 آبان ماه بیش از دو میلیارد 
و 485 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی را مطابق با سیاست 

جدید دولتی مبنی بر فروش در بازار ثانویه در بازار داخلی عرضه کرده اند.
آخرین آماری که از سوی شرکت های پتروشیمی در این حوزه ارائه شد، حاکی 
از آن بود که این شرکت ها در طول 209 روز نخست امسال، 74 درصد از کل ارز 
حاصل از صادرات را در بازار داخلی عرضه کرده و مابقی که معادل 26 درصد شده 
صرف خرید کاتالیست، مواد شیمیایی، بازپرداخت وام و فاینانس های خارجی، تامین 
تجهیزات و قطعات یدکی شد. به طور کلی طبق آمار 209 روزه  حدود 4.4 میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه عرضه شده که سهم پتروشیمی ها 

در عرضه ارز در بازار ثانویه با 2.3 میلیارد دالر به حدود 53 درصد رسیده بود .

مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در اظهاراتی از اوپک 
و متحدانش خواست برای تضمین مطلوب ماندن شرایط 
بازار و جلوگیری از افزایش دوباره قیمت ها مسئوالنه رفتار 

کنند.
خالد  اظهارات  به  واکنش  در  بیرول  فاتح  ایسنا،  گزارش  به 
الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی و سایر وزیران ائتالف اوپک 
و غیراوپک که اعالم کردند سرگرم بررسی کاهش مجدد تولید 
هستند، نسبت به بازگشت قیمت ها به محدوده حدود 86 دالر در 
هر بشکه که اوایل اکتبر اتفاق افتاده بود هشدار داد و گفت به نفع 

هیچ کدام از مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان نیست.
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک که روز یکشنبه 
در ابوظبی دیدار کرد، اعالم کرد: عرضه نفت سریع تر از تقاضا رشد 
کرده و این اتحاد ممکن است ناچار باشد دور جدیدی از کاهش 

عرضه را اجرا کند.
وی همچنین گفت: روند آتی تحریم های آمریکا علیه ایران و 
معافیت اعطا شده به برخی از واردکنندگان نفت ایران منبع ابهام 

بزرگ است.
بیرول که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد، گفت: 
وزیران اوپک به درخواست های آژانس بین المللی انرژی و سایرین 
برای عرضه بیشتر پیش از وضع مجدد تحریم های آمریکا علیه 

ایران پاسخ مثبت دادند.
وی به نگرانی های که در صنعت نفت نسبت به آسیب دیدن 

تقاضا به دلیل قیمت های باال وجود دارد، اشاره کرد و گفت: درست 
نیست اقداماتی انجام دهیم که قیمت ها را به سطوحی برساند که 
منطقه قرمز محسوب می شود. تولیدکنندگان کلیدی در چند ماه 
گذشته مسئوالنه رفتار کردند که قابل تمجید است. امیدوارم این 
روند عرضه مطلوب که در بازارهای نفت مشاهده می شود همچنان 

ادامه پیدا کند.
نفت شیل آمریکا باید به اندازه تولید کامل روسیه به 

تولیدش اضافه کند
جداگانه  اظهارات  در  انرژی  بین المللی  آژانس  اجرایی  مدیر 
دیگری گفت: تولید کنندگان نفت شیل آمریکا باید معادل تولید 
نفت روسیه در ظرف هفت سال آینده به تولیدشان اضافه کنند تا 

مانع کمبود جهانی شوند.
رشد  که  کرد  اعالم  روز سه شنبه  انرژی  بین المللی  آژانس 
نیاز  رشد  تاثیر  تحت  آینده  سال  چند  در  نفت  برای  تقاضا 
صنعت، هواپیمایی و پتروشیمی، قوی خواهد بود. اما بیرول 
به شبکه سی ان بی سی گفت: به دلیل شمار اندک پروژه های 
حفاری تایید شده فعلی در کشورهایی مانند عربستان سعودی 
و روسیه، جهان ممکن است تا اواسط دهه 2020 شاهد کمبود 

عرضه باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: اگرچه برخی به توانایی نفت شیل 
آمریکا برای جبران این کمبود اشاره  کرده اند، اما این تئوری در 
فاصله اکنون تا سال 2025 به بوته آزمون گذاشته خواهد شد و 
آمریکا باید بیش از 10 میلیون بشکه در روز به تولید خود اضافه 
کند. به عبارت دیگر آمریکا به منظور جلوگیری از کمبود عرضه در 
بازار، باید به اندازه تولید کامل روسیه در هفت سال آینده به تولید 

نفت خود اضافه کند.
جهان  انرژی  "دورنمای  گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
اعالم کرد تقاضا برای انرژی در فاصله سال 2017 تا   "2018
2040 با فرض بهینه تر شدن مصرف انرژی، بیش از یک چهارم 
رشد خواهد کرد اما بدون بهبود بهینگی، رشد دو برابری خواهد 

داشت.
در آینده نزدیک نگرانی ها نسبت به اشباع عرضه، قیمت های 
نفت را کاهش داده است. هر دو قیمت پایه نفت برنت و وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از 20 درصد از ارزش خود را از 

اوایل اکتبر از دست دادند.
بیرول همچنین گفت: اگرچه وظیفه وی نیست درباره نظر 
ترامپ اظهارنظر کند، اما منطقی است که قیمت ها پایین نگه 

داشته شود.

آژانس بین المللی انرژی:

اوپک مسئوالنه رفتار کند


