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4انرژی

 روحانی:

درزمینه سوآپ انرژی آماده همکاری باارمنستان هستیم

 رئیس جمهوری اسالمی ایران بر ارتقای روابط اقتصادی با ارمنستان همپای 
روابط سیاسی تاکید کرد و گفت: در زمینه سوآپ انرژی آماده همکاری با 

ایروان هستیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه 
به وقت نیویورک در دیدار »نیکول پاشینیان« افزود: خوشبختانه اعتماد خوبی بین 
دو دولت و دو ملت وجود دارد اما برخالف ظرفیت ها و توانمندی های گسترده دو 

کشور، سطح همکاری های اقتصادی تهران ایروان مطلوب نیست.
رئیس جمهوری ادامه داد: ظرفیت های گسترده در دو کشور، ایجاب می کند که 
روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی ارتقا یابد. برای ارتباط با دریای سیاه از طریق 
ارمنستان و گرجستان اهمیت قائل هستیم و کریدور جنوب و شمال در این راستا از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
روحانی با تاکید بر اینکه تهران از نظر خدمات فنی و مهندسی آماده تکمیل این 
کریدور و شاهراه است، اضافه کرد: تقویت همکاری بخش های خصوصی دو کشور 
ضروری است و ما آماده ایم بخش خصوصی را برای فعالیت تجاری در ارمنستان 

تشویق و برای سرمایه گذاری ارمنستانی تسهیالتی فراهم کنیم.
دعوت از روحانی برای دیدار از ایروان

نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با ابراز تسلیت به مناسبت شهادت جمعی 
از ایرانیان در حمله تروریستی در اهواز گفت: آماده توسعه روابط با جمهوری اسالمی 
ایران هستیم و باید از تمام ظرفیت ها در مسیر توسعه این همکاری ها و ایجاد جهش 

در روابط به ویژه در حوزه اقتصادی بهره گرفت.
» نیکول پاشینیان« با تاکید برضرورت اجرای سریع تر طرح های توافق شده میان 
دو کشور افزود: باید طرح های جدیدی را برای توسعه همکاری ها طراحی کرد و 
اکنون زمان اجرای توافقات گسترده میان دو کشور بویژه در حوزه سواپ انرژی است.
وی اظهارداشت: ما همچنین عالقه مندیم در زمینه کریدور ارتباطی جدید که ما 

را به خلیج فارس متصل می کند، همکاری داشته باشیم.
نخست وزیر ارمنستان در این دیدار از روحانی برای دیدار رسمی از ایروان دعوت 

کرد.
به گزارش ایرنا، دیدار نیکول پاشینیان با حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در محل اقامت رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در هفتاد و سومین مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، انجام شد.
روحانی تا کنون با نخبگان سیاست خارجی آمریکا، رئیس جمهوری کوبا، رئیس 
جمهوری بولیوی، رئیس جمهوری ترکیه، رئیس کمیته ملی المپیک، مدیر صندوق 
بین المللی پول، رئیس اجرایی دولت افغانستان و نخست وزیر نروژ دیدار داشته است.
سخنرانی در نشست گرامیداشت نلسون ماندال و سخنرانی در هفتاد و سومین 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیگر برنامه های رئیس جمهوری در دو روز 

اقامت در نیویورک بوده است.
 NBC ، وی همچنین با برخی مدیران رسانه های آمریکایی دیدار و با شبکه

CNN و PBS مصاحبه داشته است.
قرار است رئیس جمهوری با همتای فرانسوی و نخست وزیر انگلیس هم دیدار 

کند.

 زنگنه: 

ترامپ متهم اصلی افزایش قیمت نفت است
وزیر نفت گفت: متهم اصلی افزایش قیمت نفت و بی ثباتی بازار آن، آقای 

ترامپ و سیاست های اخاللگر و غیرقانونی اوست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »بیژن نامدار زنگنه« امروز )چهارشنبه( در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: رئیس جمهوری آمریکا که خود عامل 
اصلی باال رفتن قیمت نفت و بی ثباتی در بازار است، انگشت اتهام خود را به سمت 
اوپک گرفته، در حالی که اوپک همه ظرفیت و توان خود را برای تولید به کار گرفته 

است.
به گفته این عضو کابینه دولت دوازدهم، »ترامپ کوشش می کند که هم صادرات 
نفت ایران را کاهش دهد و هم می خواهد قیمت ها باال نرود، در حالی که اگر می 
خواهد بازار با ثبات باشد باید دست از منطقه خاورمیانه و دخالت های بی جا و تنش 

زایش بردارد و مانع تولید و صادرات ایران نشود.«
زنگنه ادامه داد: دیشب رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی اش در سازمان ملل 

نیز به صراحت به این موضوع اشاره کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص بیانیه کشورهای »4+1« در قبال صادرات نفت 
ایران، اظهار داشت: 2 طرف باید بتوانند این موضوع را عملیاتی کنند و به اعتقاد من 

»طرفین از اراده سیاسی الزم برای اجرای این کار برخوردارند«.
وزیر نفت تاکید کرد که اروپایی ها در این مساله جدی اند و می خواهند این کار 

انجام شود.
وی تصریح کرد: اکنون توان تولید کشورهای عضو اوپک بیش از آنچه امروز تولید 

می کنند نیست و اگر کشوری حرفی خالف این می زند »خالی بندی« است.

وزارت نیرو ۳۰۰۰ مگاوات روی مردم خساب باز کرده 
است!

وزارت نیرو از همراهی مشترکان در گذر از اوج مصرف آب و برق تابستان 
۹۷ و صرفه جویی دو هزار مگاواتی مصرف انرژی در یکی از خشک ترین 

سال های آبی نیم قرن اخیر کشور تقدیر کرد.
به گزارش ایسنا، زمستان سال گذشته کاهش 4۵ درصدی بارش ها در این فصل و 
در پی آن پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سدها نگرانی های متعددی را برای تامین 
آب و برق تابستان سال 1۳۹۷ ایجاد کرده بود. حتی رشد 12 درصدی بارندگی های 
بهار امسال هم نتوانست مانع از تبدیل شدن سال آبی جاری به یکی از خشک ترین 
مقاطع زمانی نیم قرن اخیر کشور شود و از نگرانی های تامین برق تابستان امسال 
به ویژه کسری 4۰۰۰ مگاواتی تولید برق نیروگاه های بکاهد. به طوری که افزایش 
مستمر دمای هوا و رشد طبیعی مصرف برق در کشور در کنار کسری چند هزار 

مگاواتی تولید انرژی شرایط خاصی را بر شبکه برق ایران تحمیل کرد.
درک ملموس شرایط متفاوت امسال موجب شد تا با همراهی بخش های مختلف 
جامعه از جمله صنایع و کشاورزان برای جابجایی بار از ساعات پیک به غیرپیک و 
همچنین کاهش ساعات کاری ادارات برای صرفه جویی در مصرف انرژی حدود 
2۰۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف برق با همکاری مردم به دست آید و بخش 

قابل توجهی از کسری تولید انرژی پیک تابستان امسال را جبران کند.

قیمت هر بشکه نفت ممکن است به ۱۲۰ دالر یا بیشتر صعود کنداخبار

سرنوشت نفت ایران چه می شود؟
نفت ایران به قدمت صد ساله اش روزهای افول و صعود داشته و 
تورق تاریخ حاکی از آن است که قرار گرفتن در وضعیت بحران 
قصه ای نام آشنا برای طالی سیاه ایران است. هر چند نفت ایران 
در این دوران در شرایط ناخوشی قرار دارد، اما پیش از این هم 
روزهای سخت تری را گذرانده است؛ اما بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند که این شرایط ماندنی نیست و برای آینده نفت 

ایران چشم انداز روشنی را پیش بینی کرده اند.
به گزارش ایسنا، درحالی حدود یک ماه تا آغاز تحریم های نفتی ایران 
از سوی آمریکا مانده است که در ماه  اخیر شاهد تغییراتی در بازار نفت 
بودیم که منشا این تغییرات اقدامات آمریکا بود. بعد از آنکه آمریکا از 
برجام خارج شد به صفر رساندن صادرات نفت ایران را هدف خود قرار 
داد و برای رسیدن به هدف مذکور راه های مختلفی را برگزید. راه نخست 
تهدید مشتریان نفت ایران بود. ترامپ از مشتریان نفت ایران خواست 
واردات نفت از ایران را تا آبان ماه به صفر برسانند و اعالم کرد در غیر این 

صورت کشورهای مذکور را تحریم می کند.
بعد از تهدید ترامپ صف طویلی از مشتریان نفت ایران از جمله ژاپن، 
کره جنوبی، هند و... برای گرفتن معافیت از امریکا تشکیل شد. این 
کشورها موفقیت نصفه و نیمه ای در این مسیر کسب کرده اند. به گفته 
وزیر نفت به جز کره جنوبی که سه ماه است واردات نفت از ایران را 
متوقف کرده، هیچ کشوری واردات خود را به طور کامل متوقف نکرده 

است. البته برخی کشورها واردات را کاهش داده اند.
در این میان ماجرای چین به عنوان بزرگ ترین مشتری نفت ایران 
فرق داشت و از آنجایی که این کشور با آمریکا وارد جنگ تجاری شده 
است آزادی بیشتری برای خرید نفت از ایران دارد. با این حال برخی 
شرکت های خصوصی چین اعالم کرده اند  واردات نفت از ایران را کاهش 

خواهند داد.
از سوی دیگر درحالی که هند در پای میز مذاکره با امریکا برای اخذ 
معافیت بسیار جدی است و یک مقام هندی اعالم کرده این کشور 
به شدت به واردات نفت ایران برای نیازهای مصرفی خود متکی است 
پاالیشگاه های هندی بارگیری نفت ماهانه خود از ایران را برای سپتامبر و 
اکتبر  نسبت به اوایل امسال کاهش خواهند داد. هند که دومین مشتری 
نفتی بزرگ ایران پس از چین است، تحریم های آمریکا علیه تهران را به 
رسمیت نشناخته، اما دریافت معافیت از محدودیت های واشنگتن برای 
دهلی نو به منظور حفظ دسترسی به سیستم مالی آمریکا ضروری به 

شمار می رود.
وزارت نفت هند در ژوئن به پاالیشگاه های این کشور اعالم کرده بود 
برای کاهش یا توقف واردات نفت ایران از نوامبر آماده شوند. طبق آمار 
منابع بازرگانی، هند حدود ۶۵۸ هزار بشکه در روز نفت ایران را در فاصله 
آوریل تا اوت خریداری کرده و کاهش پیش بینی شده برای سپتامبر و 
اکتبر میانگین روزانه واردات طی این دو ماه را 4۵ درصد کاهش داده و 

به ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار بشکه در روز می رساند.
همانطور که گفته شد کره جنوبی نخستین کشوری است که در پی 
اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، به طور کامل واردات نفت 
از ایران را قطع کرده است. سئول تا پیش از قطع واردات نفت از ایران 
روزانه به طور میانگین حدود 1۸۰ هزار بشکه نفت می خرید همچنین 
یک خریدار ژاپنی در آستانه تحریم های آمریکا آنچه به نظر می رسد 
آخرین محموله خریداری شده نفت ایران برای تحویل در اوایل اکتبر 

پیش از آغاز تحریم های آمریکا است را بارگیری کرد.
بازار با جای خالی نفت ایران چه خواهد کرد؟

آمریکا برای جایگزین کردن نفت ایران در کشورهای مشتری هم 
راه حل هایی در نظر گرفته است که به باور بسیاری از کارشناسان این 
راه حل ها برای کوتاه مدت پاسخگو است. امریکا در ابتدا از ذخایر خود 
حدود 11 میلیون بشکه برداشت کرد. همچنین از برخی اعضای اوپک 
درخواست کرد تولید خود را افزایش دهند. این کشورها هم تا حدی 
تولید خود را خارج از تعهد کاهش تولید اوپک افزایش دادند. برای مثال 
گزارش ماه سپتامبر اوپک بر اساس منابع ثانویه نشان می دهد تولید نفت 
عربستان به 1۰ میلیون و 4۰1 هزار بشکه در روز رسیده که ۳4۳ هزار 
بشکه بیشتر از تعهد این کشور بر مبنای تصمیم گیری نشست یکصد و 
هفتاد و یک )نوامبر 2۰1۶ )این سازمان است. از سوی دیگر عراق هم 
بدون توجه به میزان تعهد خود، دائم در حال افزایش تولید است. تولید 
نفت خام عراق در ماه اوت چهار میلیون و ۶4۹ هزار بشکه در روز بوده 

که ۸۸ هزار بشکه در روز بیشتر از تولید مرجع ماه اکتبر 2۰1۶ است.
روسیه هم که بزرگ ترین تولید کننده غیر اوپک است و در تعهد 
کاهش تولید در همراهی با اعضای اوپک تولید خود را ۳۰۰ هزار بشکه 
کاهش داده بود، اکنون حدود 2۶۵ هزار بشکه در روز آن را به بازار 
بازگردانده است. البته بخشی از افزایش تولید این کشورها مربوط به 
آخرین اجالس اوپک است. در اجالس 1۷4 اوپک افزایش یک میلیون 
بشکه ای تولید اوپک و غیر اوپک برای کاهش تعهد از 12۰ درصد به 

صد در صد تصویب شد.
با این حال عربستان و روسیه در آخرین اظهار نظر خود هرگونه 

افزایش فوری تولید نفت را منتفی دانستند و در عمل درخواست دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید نفت را رد کردند.

مقامات نفتی ایران چه می گویند؟
با وجود اینکه صادرات نفت ایران کاهش یافته و وزیر نفت هم کاهش 
واردات از سوی برخی مشتریان را تایید کرد، مقامات نفتی ایران بر این 
باورند که آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. حسن 
روحانی، رئیس جمهوری در آخرین اظهار نظر خود در مورد تحریم 
نفت ایران در پاسخ به این که ایاالت متحده آمریکا به طور روشن گفته 
که می خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، آیا معتقدید که 
چنین اتفاقی رخ می دهد و چگونه چنین اتفاقی را می بینید، تصریح 
کرد: آمریکا در عمل آنچه در نوامبر باید انجام بدهد، پیشاپیش انجام 
داده است. یعنی در همین سپتامبر فشارهای خود را به همه کشورهای 
خریدار نفت ما وارد کرده است، بنابراین ظاهرش این است که نوامبر 
نرسیده است، اما در واقع در ماه سپتامبر آنچه بنا بود در نوامبر عمل 

شود، عمل شده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: آمریکا قادر نیست فروش نفت ما را به صفر 
برساند، این کار امکان پذیر نیست و این ادعای توخالی و پوچی است که 
آمریکا انجام می دهد. سرانجام در این مسیر ممکن است فشارهایی بر ما 

وارد شود، اما آمریکا حتما به اهدافش نمی رسد.
همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران توسط آمریکا را رویای آمریکا دانست و گفت: آمریکا مواردی در 
ذهن دارد که می خواهد اگر شد برای یک ماه هم صادرات نفت ایران را 

به صفر برساند که انشااهلل این خواب تعبیر نمی شود.

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل سازمان 
کشورهای تولید کننده نفت )اوپک( نیز با بیان این که شرایط بازار نفت 
و تولید کشورها به گونه ای نیست که بتوان جایگزینی برای نفت خام 
ایران یافت و آن را از بازارها حذف کرد، افزود: تقاضای جهانی برای نفت 
خام در صورت اصرار برای کاهش صادرات نفت ایران در اثر تحریم های 
آمریکا، همچنان ادامه خواهد داشت، اما سوال اینجاست که چه کسانی 

می توانند وارد بازار شوند و این کمبود عرضه احتمالی را جبران کنند.
قیمت نفت سر به فلک می کشد؟

ناگفته نماند یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار اقدامات ترامپ در بازار 
جهانی نفت افزایش قیمت نفت است. ترامپ طی سه ماه گذشته اظهار 
نظرهای متفاوتی را در مجامع رسمی و یا حساب توییتر خود در مورد 
قیمت نفت اعالم کرده و افزایش قیمت نفت را ناشی از اقدامات اعضای 
اوپک دانسته است. درحالی که افزایش ناگهانی قیمت نفت توسط 
شخص ترامپ و تصمیمی که در مورد نفت ایران اتخاذ کرد کلید خورد 
و با هر توییت به این افزایش قیمت دامن زد. به طوری که کارشناسان 
بر این باورند عادت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در اظهار 
نظرهای جنجالی در شبکه های مجازی، قیمت نفت را باال می برد و 
وی برای مهار رشد قیمت نفت، باید اظهار نظر در فضای مجازی را 
متوقف کند. درحال حاضر نفت در مرز ۸۰ دالر در حرکت است و 
کارشناسان در حالی احتمال نفت 1۰۰ دالری را می دهند که پیش 
از این انک امریکا مریل لینچ اعالم کرد اگر آمریکا موفق شود صادرات 
نفت ایران را حذف کند، قیمت هر بشکه نفت ممکن است به 12۰ دالر 

یا بیشتر صعود کند.

ذخیره سازی نفت عربستان کاهش یافت
ذخیره سازی های نفت خام عربستان در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ به کمترین سطح خود در ۹ سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده ازسوی موسسه جودی )JODI(، عربستان در ماه ژوئیه، ۵ میلیون و ۵۱۰ هزار بشکه 
نفت خام )معادل ۱۷۸ هزار بشکه در روز( از ذخیره سازی های خود را تخلیه کرده و آن را به ۲۲۹ میلیون بشکه رسانده است. سطح ذخیره سازی های نفت خام عربستان در ماه ژوئن امسال معادل ۱۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. بر اساس گزارش موسسه جودی، مقدار 

صادرات نفت خام عربستان در ماه ژوئیه برابر با ۷ میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز بوده که ۱۲۰ هزار بشکه کمتر از ماه ژوئن است. خوراک نفت خام پاالیشگاه ها نیز در ماه ژوئیه برابر با ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه گزارش شده که ۲۰ هزار بشکه کمتر از ماه ژوئن است. پنجشنبه / ۵ مهر ۱3۹۷ / شماره ۲4۰

 رشد 3۰۰ درصدی فروش سوخت و صف های طوالنی مقابل جایگاه های 
پمپ بنزین برخی مناطق کشور در حالی شکل گرفته که به گزارش وزارت 
نفت، با راه اندازی طرح های جدید پاالیشی، ظرفیت تولید بنزین و انواع 

فراورده ها افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، انتشار خبرهایی درباره کمبود بنزین در برخی شهرستان ها باعث 

ازدحام و ایجاد صف های طوالنی در مقابل پمپ بنزین ها شده است.
این، در حالی است که با قرارگرفتن فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در آستانه 
بهره برداری و همچنین آغاز فعالیت برخی طرح های توسعه ای در پاالیشگاه های 
کشور از جمله پاالیشگاه بندرعباس و تبریز، با افزایش پیوسته بنزین و سایر فراورده 

ها روبروییم.
تارنمای وزارت نفت امروز )سه شنبه( گزارش کرد: جو روانی ایجاد شده ناشی از 
انتشار خبرهایی درباره کمبود سوخت در روزهای گذشته سبب ازدحام و شلوغی 
در جایگاه های عرضه سوخت شده، به طوری که مقدار فروش سوخت در برخی 

جایگاه های مهم مراکز استان ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
مدیران مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید کرده اند به لحاظ 
تامین و عرضه فرآورده مشکلی وجود ندارد و مردم از ازدحام در جایگاه های عرضه 

سوخت خودداری کنند.
روال عادی توزیع سوخت در جایگاه های عرضه منطقه اهواز

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز درباره تامین و توزیع سوخت در 
این منطقه گفت: اکنون به لحاظ تامین سوخت در منطقه هیچ مشکلی وجود ندارد 

و سوخت کافی به جایگاه های عرضه تحویل شده است.
نعمت اهلل نجفی افزود: از چند روز گذشته جو روانی ایجاد شده بر اثر شایعه ها سبب 
ازدحام و هجوم مردم به جایگاه های عرضه سوخت شده بود که خوشبختانه امروز 

شرایط به حال عادی بازگشته است.
وی اضافه کرد: شایعه  های منتشر شده در چند روز گذشته سبب افزایش تحویل 
سوخت به جایگاه های عرضه و افزایش مصرف شده بود اما سوخت کافی ذخیره شده 

است و نیاز مردم به سوخت تامین می شود.
نجفی اعالم کرد: دیروز )دوشنبه( چهار میلیون لیتر بنزین در این منطقه از طریق 

جایگاه های عرضه توزیع شد، درحالی که میانگین مصرف بنزین در منطقه اهواز 
روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است.

 ممنوعیت فروش بنزین داخل ظرف در جایگاه های منطقه بوشهر
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر نیز گفت: اکنون سوخت 
مورد نیاز به همه نقاط منطقه ارسال شده است و جایگاه های عرضه به لحاظ تامین 

سوخت مشکلی ندارند.
مسعود نیکتاج افزود: بر اثر جو روانی ایجاد شده، هجمه عجیبی به جایگاه های 
عرضه سوخت در منطقه شده بود که همین موضوع افزایش مصرف بنزین را تا سقف 

2 میلیون لیتر در روز به دنبال داشت.
وی از ممنوعیت فروش فرآورده داخل ظرف در جایگاه های منطقه بوشهر خبر داد 
و اضافه کرد: خوشبختانه به لحاظ تامین سوخت کمبودی وجود ندارد و مردم به 

شایعه  های بی  اساس توجه نکنند.
عرضه بی وقفه سوخت در منطقه ساری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری نیز از عرضه بدون وقفه 
سوخت در منطقه شمال خبر داد و افزود: متاسفانه عده ای با فرصت طلبی به انتشار 

شایعه ها دست می زنند و همین موضوع سبب افزایش ازدحام در جایگاه ها می شود.
حسینعلی طالبی مشکل کمبود فرآورده در این منطقه را تکذیب و اضافه کرد: 
اکنون سوخت رسانی بی وقفه به مردم در سراسر جایگاه های عرضه سوخت این 

منطقه در حال انجام است.
وی از افزایش مصرف بنزین در این منطقه خبر داد و افزود: در چند روز اخیر روزانه 

نزدیک به پنج میلیون لیتر سوخت در این منطقه توزیع شده است.
 افزایش ۷۷ درصدی مصرف سوخت در منطقه کرمان

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، درباره روند سوخت رسانی در 
این منطقه گفت: نه تنها مشکلی به لحاظ تامین سوخت وجود ندارد، بلکه با افزایش 
حضور مردم در جایگاه ها، عرضه سوخت در روزهای اخیر حدود ۷۷ درصد افزایش 

یافته، اما به هیچ وجه متوقف نشده است.
فضل اهلل اکبری یادآوری کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان 
سوخت رسانی به دیگر نواحی از جمله خراسان رضوی، نواحی شرق استان فارس، 

تربت حیدریه و غیره را نیز به عهده دارد و سوخت رسانی به این مناطق نیز بدون وقفه 
در حال انجام است.

وی اضافه کرد: اکنون هیچ جایگاهی در منطقه غیرفعال نیست و سوخت رسانی 
طبق روال عادی ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ثبت رکوردی جدید در 
تیرماه امسال به ۹1 میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با ماه مشابه در 

سال 1۳۹۶ رشد بیشتر از هشت درصدی را ثبت کرد.
مصرف بنزین کل کشور نیز در سی و یکم تیرماه به رکورد 121میلیون و ۸۰۰ 

هزار لیتر رسید.
میزان روزانه مصرف بنزین سوپر در کشور حدود چهار میلیون لیتر است.

میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸.۵ 
درصد رشد نشان می دهد. پارسال میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور ۸4 

میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بود.

 بهای نفت خام برنت دریای شمال صبح روز چهارشنبه با 
اندکی تغییر همچنان نزدیک رکورد چهارساله باقی ماند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز انگلیس، قیمت نفت 
پایه اروپا که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت های سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( بر اساس آن قیمت گذاری می 
شوند، سه شنبه گذشته رکورد زد و به باالترین سطح در چهار 

سال گذشته رسید.
با این حال بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
کاهش یافت، زیرا مقامات آمریکایی این اطمینان را دادند که با 
وجود تحریم صادرات نفت ایران در آینده نزدیک، نفت کافی در 

بازارها وجود خواهد داشت.
قیمت نفت برنت دریای شمال که دیروز در بازار لندن با رسیدن 
به سطح ۸2 دالر و ۵۵ سنت در هر بشکه، باالترین رکورد از نوامبر 
2۰14 )آبان-آذر 1۳۹۳( را ثبت کرد، در ساعت ۰۳:42 بامداد 

امروز به سطح ۸1 دالر و ۸۳ سنت رسید که تنها چهار سنت از 
آخرین قیمت دیروز کمتر بود.

نفت خام آمریکا در بازار نامکس این کشور به بهای ۷2 دالر و 
1۵ سنت معامله شد که نسبت به آخرین قیمت دیروز 1۳ سنت 

یا ۰.2 درصد کاهش داشت.
بهای نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به 
روز پیش از آن، باالترین رکورد از 11 ژوئیه )2۰ تیر( را ثبت کرد.
به گزارش ایرنا، با وجود اینکه مقامات آمریکایی از جمله »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری این کشور تالش می کنند تا مصرف 
کنندگان را متقاعد سازند که نفت کافی در بازارها وجود دارد، 
اما تحلیلگران معتقدند بازار پتانسیل کافی برای جبران کاهش 
صادرات نفت ایران را ندارد و قیمت ها بار دیگر به سطوح سال 

2۰14 که بیش از 1۰۰ دالر در هر بشکه بود باز می گردد.
از  نقل  به  گذشته  دوشنبه  آمریکا  بلومبرگ  خبری  پایگاه 

تحلیلگران پیش بینی کرد، همزمان با آماده شدن بازارها برای 
حذف صادرات نفت ایران به دلیل تحریم آمریکا، بهای نفت پس 
از چهار سال، بار دیگر به سطح 1۰۰ دالر برای هر بشکه می رسد.
موسسه  در  بازار  ارشد  استراتژیست  کارتی«  مک  »مایکل 
تحقیقاتی »سی ام سی مارکتس« سیدنی به رویترز گفت: معامله 
گران همچنان بر قراردادهایی که قیمت نفت برنت در آنها نزدیک 

باالترین رکورد چهارسال گذشته است، متمرکز هستند.
وی افزود: تحریم قریب الوقوع نفت ایران نه تنها حدود یک 
میلیون بشکه نفت در روز را از بازار حذف می کند، بلکه احتمال 

حذف حتی 2 میلیون بشکه در روز نیز وجود دارد.
این در حالی است که کشورهای اوپک و غیراوپک از جمله 
روسیه که بزرگ ترین صادرکننده نفت درجهان است، آخر هفته 
میالدی گذشته با یکدیگر در مورد امکان افزایش تولید نفت 

صحبت کردند، اما نیازی به افزایش تولید ندیدند.

به گزارش ایرنا، روسیه و ۹ تولید کننده دیگر در اواخر سال 
2۰1۶ به توافق کاهش تولید اوپک که در ۳۰ نوامبر 2۰1۶ )دهم 
آذرماه 1۳۹۵( در وین به امضا رسیده بود، پیوستند. کشورهای 
امضاکننده این توافق متعهد شدند در مجموع از سطح تولید 1.۸ 
میلیون بشکه در روز بکاهند. این میزان، حدود 2 درصد کل تولید 

نفت در جهان بود.
وزیران نفت کشورهای اوپک و هم پیمانان غیراوپک این سازمان 
تیرماه گذشته بار دیگر در وین گرد هم آمدند و موافقت کردند که 
رقم کاهش یک  میلیون  و ۸۰۰ هزار بشکه مورد توافق رعایت شود 
اما در عین حال، کاهش بیش  از  حد عرضه نفت در بازارها که 

حدود یک میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود، جبران شود.
1۵ کشور الجزایر، آنگوال، اکوادور، گینه استوایی، کنگو، گابن، 
ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده 

عربی و ونزوئال عضو اوپک هستند.

 نفت برنت همچنان نزدیک رکورد چهارساله معامله می شود


