
 تولید اوپک در سپتامبر به بیش از 32 میلیون بشکه در روز رسید

4انرژی

 ارزش معامالت بورس انرژی از مرز 5هزار میلیارد 
ریال گذشت

ارزش معامالت هفتگی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با عبور از مرز 5 
هزار میلیارد ریال رکورد جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در آخرین روز کاری هفته که 
گذشت )چهارشنبه( 463 هزار تن انواع فرآورده نفتی به ارزش بیش از1.01 میلیارد 

ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد و ستد شد.
در آخرین روز کاری هفته، اولین معامله نفتای سنگین پاالیش نفت اصفهان در 

تاالر داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام شد.
فردا )شنبه(، کاالهای آیزوفید، حالل 404 و »آیزوریسایکل« پاالیش نفت شیراز، 
حالل 402،404 و آیزوریسایکل پاالیش نفت تبریز در رینگ داخلی و هیدروکربن 

سبک در تاالر بین الملل بورس انرژی عرضه می شود.
به گزارش ایرنا، قرار است تا پایان مهر ماه، عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در 

تاالر بین الملل بورس انرژی آغاز شود.
فروش نفت خام به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی خواهد بود که تسویه 
بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر سنا( بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه 
بخش ارزی به صورت اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از 
بانک های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله انجام می شود.

تحویل نفت  خام به خریداران در محموله های حداقل پنج هزار تنی )معادل حدود 
35 هزار بشکه استاندارد( قابل انجام بوده و البته خریداران می توانند با تجمیع 

قراردادهای خرید، نسبت به برداشت محموله های بزرگتر اقدام کنند.
فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد به جز رژیم صهیونیستی خواهد بود.

ساز و کار اجرایی و سایر شرایط عرضه شامل قیمت پایه، نحوه تحویل محموله، 
تسویه حساب موقت و نهایی، شرایط ضمانت نامه تعهد پرداخت و غیره در اطالعیه 

عرضه  اعالم خواهد شد.

آمارهای سرسام آور در مورد بنزین
وقتی بودجه ایران در کشورهای دیگر مصرف می شود!

سرسام آور بهترین لقبی است که می توان به آمارهای حوزه بنزین نسبت 
نه تنها در کشور مرز خطر را  داد؛ فرآورده نفتی که میزان مصرف آن 
رد کرده، بلکه پای آن از مرز کشور هم گذشته و به صورت قاچاق وارد 
کشورهای همسایه شده است. با یک حساب سرانگشتی و طبق گفته های 
مسئوالن می توان فهمید که دولت هرماه حدود سه هزار و ۶۸۰ میلیارد 

تومان برای بنزین یارانه می دهد.
به گزارش ایسنا، ماجرای نرخ بنزین در ایران سر دراز دارد. حقیقت این است که 
نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه در سال 138۹ دولت نهم رسما آغاز 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصالح شده از 28 
آذر را اعالم کرد  ، در این قانون پیش بینی شده بود قیمت سوخت به صورت ساالنه 
و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی 
یا فوب خلیج فارس برسد، این اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان یارانه سرسام آور 

بنزین بر دوش دولت سنگینی می کند.
به گفته مسئوالن، هم اکنون روزانه 35 میلیون دالر یارانه پنهان به بنزین اختصاص 
می یابد و در مجموع در شش ماه نخست امسال، بیش از 5.5 میلیارد دالر یارانه به 
بنزین تعلق گرفته است. نکته نهفته در این موضوع این است که پرداخت ارقام 
هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهک های ثروتمند جامعه اختصاص 
می یابد و همین طور قاچاق بنزین با قیمت یارانه ای، هر دو از نمودهای بی عدالتی 

است.
پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی مصرف بنزین در کشور با قیمت فعلی  یارانه 
پنهانی که دولت باید بابت بنزین پرداخت کند از 35  میلیون دالر به 45 میلیون دالر 
در روز افزایش خواهد یافت .با احتساب نرخ تسعیر ارز به میزان 42000 ریال، یارانه 
پنهان بنزین حدود  ماهانه برای هر نفر460 هزار ریال بوده است که پیش بینی می 

شود در ماه های آینده این رقم به ۷00 هزار ریال افزایش یابد.
اگر جمعیت ایران را 80 میلیون در نظر بگیریم و به هر فرد ماهانه 460 هزار ریال 
یارانه بنزین پرداخت شود، یعنی دولت ماهانه سه هزار و 680 میلیارد تومان یارانه 

پرداخت می کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، برای سال 13۹5 بیش از 50 درصد مبلغ یارانه 
پنهان به سه دهک پردرآمد کشور اختصاص یافته و باقی مانده آن بین ۷ دهک دیگر 
توزیع شده است. از 30 میلیون دالر یارانه ای که دولت در سال 13۹5 برای بنزین  
پرداخت کرده است، بیش از 15 میلیون دالر از این یارانه بین سه دهک درآمدی باال 

تقسیم شده و باقی مانده آن بین هفت دهک دیگر توزیع شده است.
مصرف بی رویه بنزین در کشور که حتی از پیش بینی ها هم فراتر رفته است، تنها 
یک روی هدر رفت بودجه دولت در این زمینه است. روی دیگر این سکه قاچاق این 
فرآورده است که در ماه های اخیر و با باال رفتن نرخ دالر در ایران تنور آن داغ تر از 

گذشته شده است.
بارها اعالم شده که ایران دارای ارزان ترین نرخ بنزین در منطقه است. در ترکیه با 
جمعیت تقریبا مشابه ایران، روزانه 8 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود و ما در حال 
رسیدن به مرز 100 میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم. یکی از دالیل این تفاوت 
فاحش عالوه بر درست نبودن فرهنگ مصرف در کشور، اختالف قیمت بنزین در 
ایران با کشورهای همسایه است. برای مثال نرخ بنزین در ایران 0.2۹ سنت و در 

ترکیه 1.16 سنت است.
آمارهای مختلفی درمورد قاچاق بنزین ارائه شده است اما نمی توان عدد دقیقی 
برای آن مشخص کرد. به گفته رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی روزانه 
حدود 10 میلیون لیتر بنزین به افغانستان قاچاق می شود که قیمت هر لیتر بنزین 
در ایران 1000 تومان و در افغانستان 6000 تومان است. اما این پول به جای ایران 
به چین یا ترکیه می رود و با آن لباس استوک وارد می شود و دوباره پول آن تبدیل 
به دالر شده و از کشور خارج می شود؛ یعنی قاچاق در قاچاق که این حجم نمی تواند 

توسط کولبران انجام شود.

نگاهی به وضعیت مشتریان نفتی ایران نشان می دهداخبار

 مقاومت مشتریان نفتی ایران در مقابل تحریم های آمریکا
نگاهی به وضعیت مشتریان نفتی ایران نشان می دهد که 
با وجود فشارهای آمریکا و کمتر از یک ماه مانده به موعد 
تحریم های واشنگتن، بزرگترین و اصلی ترین مشتریان 
نفت ایران به جز کره جنوبی نسبت به تهدیدات ترامپ بی 

اعتنا بوده و همچنان به خرید نفت ادامه می دهند.
به گزارش ایرنا، گذشت زمان در حال نشان دادن محاسبات 
اشتباه آمریکا برای به صفر رساندن و توقف کامل صادرات نفت 

ایران است.
دولت »دونالد ترامپ« هجدهم اردیبهشت ماه امسال از توافق 
هسته ای برجام خارج شد و اعالم کرد خریداران نفت ایران باید تا 

چهارم نوامبر )13 آبان( واردات نفت خود را متوقف کنند.
ترامپ بارها هشدار داده بود با رسیدن موعد تحریم ها، تخلف 
مشتریان در توقف خرید نفت از ایران با عواقب بدی برای آنها 

مواجه خواهد شد.
اما همزمان با اعالم برنامه آمریکا برای توقف و به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران، کارشناسان بر ناکارامدی این سیاست تاکید 
کردند؛ به نظر کارشناسان عالوه بر ناتوانی بازارهای جهانی نفت 
برای پر کردن خالء ناشی از نفت ایران، خریداران اصلی نفت ایران 

نیز قادر به توقف کامل خرید نفت نخواهند بود.
بر این اساس، نگاهی به تحوالت هفته های اخیر نیز نشان می 
دهد که بازار جهانی نفت آمادگی خروج ایران از بازار را نداشته و 
مشتریان نفتی نیز همچنان در پی ادامه خرید نفت از کشورمان و 

مستثنی کردن خود از این تحریم ها هستند.
واشنگتن نیز در مواجهه با سیل انتقادات و پی بردن به ناتوانی در 
کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی انرژی، به تدریج در حال بازنگری 

در این سیاست خود و اعمال معافیت های مختلف نفتی است.
بر این اساس پایگاه خبری »واشنگتن فری بیکن« گزارش داد 
که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معافیت از تحریم 

های نفتی ایران به برخی کشورها را پذیرفته است.
این پایگاه خبری به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت: دولت 
ترامپ به رغم وعده ای که برای تشدید تحریم ها علیه تهران داده 
بود، پذیرفته است که به برخی کشورها اجازه تداوم واردات نفت 
از ایران را بدهد. این مقام ها افزودند که برخی کشورها از تحریم 
هایی که قرار است در چهارم نوامبر )13 آبان( علیه ایران اعمال 

شود، به صورت موقت معاف می شوند.
به نوشته واشنگتن فری بیکن، برخی مقام های دولت ترامپ در 
تالش هستند تا از طریق معافیت و دیگر امتیازها، شدت تحریم ها 

علیه ایران را کاهش دهند.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام دولت آمریکا خبر 
داد که واشنگتن در حال بررسی معافیت های تحریمی برای 
کشورهایی است که واردات نفت خود را از ایران کاهش می دهند.

 تداوم خرید توسط بزرگترین مشتری نفتی ایران
چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران به تنهایی بیش از 
600 هزار بشکه نفت از کشورمان وارد می کند؛ این کشور در دور 
قبلی تحریم ها، 40 درصد نفت ایران را خریداری می کرد که پس 

از اجرای برجام، حجم واردات نفت را افزایش داد.
با وجود فشارهای آمریکا و اعزام چند نماینده در ماه های اخیر، 

چین اعالم کرده است که خرید نفت از ایران را ادامه می دهد.
شرکت های پاالیشی چین برای تضمین خرید نفت ایران و 
جلوگیری از کارشکنی آمریکا، استفاده از نفتکش های ایرانی را 

افزایش داده اند.
 دومین مشتری بزرگ ایران به دنبال معافیت از تحریم

هند پس از چین به عنوان دومین خریدار بزرگ نفت ایران به 
شمار می رود که آمریکا فشارهای گسترده ای را برای توقف خرید 
نفت توسط آنها وارد کرده، اما این کشور تاکنون در مقابل این 

خواسته مقاومت کرده است.
اعالم کردند  رویترز، مسئوالن هندی  به گزارش خبرگزاری 
پیش از آغاز تحریم های آمریکا ضد ایران در ماه نوامبر امسال، هند 

امیدوار است بتواند از این تحریم ها معاف شود.
نوامبر )آبان - آذر(  هند اعالم کرده است قصد دارد در ماه 

امسال ۹ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کند.
نکته جالب این است که واردات ۹ میلیون بشکه ای نفت توسط 
هند از ایران در ماه نوامبر، یعنی ماهی انجام خواهد شد که قرار 

است تحریم های آمریکا از آن تاریخ آغاز شود.
»دارمندرا پرادهان« وزیر نفت هند نیز پیش از این اعالم کرد 
که این کشور برای دریافت معافیت از تحریم های آمریکا، در حال 
مذاکره با همه مسئوالن ذی ربط است. پاالیشگاه »ایندین اویل« 
و شرکت پترو پاالیش »مانگلور«، از جمله خریداران هندی نفت 

ایران در دوره پس از تحریم ها هستند.
 عقب نشینی آمریکا در مقابل تحریم میدان مشترک 

گازی ایران و انگلیس
میدان گازی رهام که در دریای شمال در اروپا قرار دارد، به طور 
مساوی به ایران و انگلیس تعلق دارد؛ این میدان گازی حدود پنج 
تا هفت درصد نیاز گازی انگلیس را تامین می کند، بنابراین ادامه 

فعالیت آن برای انگلیس ضرورت دارد.
بر اساس سیاست آمریکا در تحریم شرکت ملی نفت ایران، باید 
فعالیت این میدان گازی نیز متوقف می شد اما با فشار انگلیس، 

دولت آمریکا در مقابل تحریم این میدان کوتاه آمده است.
بر این اساس، خبرگزاری رویترز روز سه شنبه )1۷ مهر( گزارش 
داد که آمریکا به شرکت »بریتیش پترولیوم« و »سریکا انرژی« 
برای ادامه فعالیت در میدان گازی دریای شمال)میدان رهام( که 

بخشی از آن متعلق به ایران بوده، مجوز داده است.
لغو  این  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  انرژی  سریکا  شرکت 
ممنوعیت اجازه خواهد داد تا سریکا به فعالیت خود در میدان 

گازی رهام ادامه دهد.
مجوز معافیت از تحریم به شرکت بریتیش پترولیوم و سریکا 
انرژی تا 31 اکتبر 201۹ )۹ آبان 13۹8( اعتبار خواهد داشت و 

ممکن است پس از آن نیز تمدید شود.
 تهیه سازوکار تداوم فروش نفت به اروپا

را  ایران  از نفت  اروپایی ها در دوره برجام حدود 40 درصد 
خریداری می کردند که مذاکره با آنها برای تداوم خرید ادامه دارد.

با وجود اعالم برخی شرکت های اروپایی برای توقف واردات 

نفت، اتحادیه اروپا و ایران در حال نهایی کردن سازوکار فروش 
نفت هستند که براساس آن عالوه بر تداوم صادرات نفت به اروپا، 
پول حاصل از فروش نفت نیز در اختیار ایران قرار می گیرد تا 

بتواند محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در این باره گفته است: ایران 

و اروپا در آستانه توافق نفتی هستند.
 چشم بادامی ها همچنان خواستار نفت ایران

ژاپن که یک از پنج مشتری اصلی نفت ایران محسوب می شود 
همچنان در حال خرید نفت از ایران بوده و حتی در ماه های اخیر 
میزان خرید آن افزایش داشته است؛ نفت ایران 5.5 درصد واردات 

نفت ژاپن را تشکیل می دهد.
بر این اساس »ژاپن تایمز« به نقل از وزارت اقتصاد و تجارت 
ژاپن اعالم کرد: واردات نفت ژاپن از ایران، به رغم تحریم نفتی 
تهران توسط آمریکا، برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافته است.
ماه آگوست )مرداد- شهریور(  ایران در  از  ژاپن  نفت  واردات 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد افزایش یافت.
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن، در ماه آگوست 
این کشور در مجموع سه میلیون و 3۹0 هزار بشکه برابر با روزانه 

1۷۷ هزار و 500 بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
ژاپن پیشتر از آمریکا خواسته بود با توجه به نیاز پاالیشگاه های 
این کشور به نفت ایران، توکیو را از تحریم های نفتی تهران معاف 

کند.
مقاومت ترکیه در مقابل تحریم ها

آمریکا، ترکیه را نیز مشمول تحریم های نفتی دانسته و خواستار 
توقف خرید نفت از ایران توسط آنها شده بود، اما آنکارا نسبت به 

این موضوع، واکنش منفی نشان داده است.
»نهاد زیبکچی« وزیر اقتصاد ترکیه در واکنش به زیاده خواهی 
آمریکا گفته است: تصمیم ایاالت متحده در خصوص تحریم نفتی 

ایران نیز به ما ارتباطی ندارد و آنکارا مجبور به اجرای آن نیست.
وی با اشاره به اعالم آمریکا مبنی بر لزوم توقف خرید نفت ایران 
از سوی کشورهای مختلف تا ماه نوامبر افزود: این تصمیم مربوط 
به وزارت تجارت خارجی آمریکاست و ربطی به ترکیه ندارد و ما 

به هیچ چیزی، خارج از منافع ملی ترکیه تن نمی دهیم و به 
رسمیت می شناسیم.

زیبکچی اظهار کرد: در خصوص خرید نفت ایران تنها موظف 
به تبعیت از تحریم های بین المللی مصوب سازمان ملل هستیم. 
خارج از مصوبات سازمان ملل، تنها به منافع ملی ترکیه فکر می 

کنیم.
ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در گفت و 
گو با بلومبرگ در واکنش به اعالم تحریم خریداران نفت ایران از 
سوی آمریکا، بر ادامه پایبندی کشورش به قراردادهای گاز و نفت 
با ایران تاکید کرده و گفته بود: ایران شریکی مهم برای ترکیه 

است.
وی افزود: آنکارا ایران را یک شریک تجاری مهم خود می داند 
و از قراردادهای نفت و گاز با جمهوری اسالمی ایران دست بر 
نخواهد داشت و ترکیه همواره بر اساس منافع اقتصادی خود عمل 

خواهد کرد.
کالین اظهار کرد: آنکارا در چهارچوب منافع اقتصادی خود 

حرکت می کند و موافق تحریم نفتی آمریکا علیه ایران نیست.
اعالم کرده است:  ترکیه  انرژی  بان  رویترز، دیده  به گزارش 
بزرگترین پاالیشگاه ترکیه )توپراس( در چهار ماه نخست سال 
2018 به طور میانگین روزانه 18۷ هزار بشکه نفت از ایران وارد 

کرده است و همچنان به خرید خود ادامه می دهد.
 کره جنوبی خواستار از سرگیری خرید نفت از ایران

در میان مشتریان سنتی نفت ایران، تنها کره جنوبی در سه ماه 
اخیر اقدام به توقف خرید نفت ایران کرده است که البته گزارش ها 
نشان می دهد با وجود توقف، در حال مذاکره با آمریکا برای معاف 
شدن از تحریم هاست تا بتواند خرید نفت از ایران را از سر بگیرد.

کره تاکنون چندین بار اقدام به مذاکره با آمریکا و اعزام هیات 
های نمایندگی برای کسب معافیت از تحریم های نفتی ایران 

کرده است.
»دانگ یئون« معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کره جنوبی به 
تازگی نتیجه دیدار خود با وزیر خزانه داری آمریکا درباره تحریم 

های نفتی ایران را مثبت ارزیابی کرده است. 

سرمایه گذاری روی انرژی های پاک آب رفت
بنا بر گزارش سه ماهه بلومبرگ نیوانرژی فاینانس )BNEF(، سرمایه گذاری جهانی روی انرژی های پاک در سه ماهه سوم سال میالدی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافت و به ۶۷.۸ میلیارد دالر رسید. به گزارش ایسنا، 
سرمایه گذاری اروپا بر مبنای ساالنه یک درصد رشد کرد و به ۱۳.۴ میلیارد دالر رسید در حالی که سرمایه گذاری خورشیدی چین ۲۳ درصد کاهش یافت. آمریکا و ژاپن نیز شاهد افت سرمایه گذاری بودند. گزارش BNEF یک روز پس از گزارش 

آژانس بین المللی انرژی منتشر شد که هشدار داد رشد جهانی انرژی های تجدیدپذیر به حد کافی نبوده تا روند افزایش انتشار دی اکسید کربن جهانی را معکوس کند. در نتیجه انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ برای دومین سال متوالی رشد کند. شنبه / ۲۱ مهر ۱۳9۷ / شماره ۲5۳

شبکه سی ان بی سی از افزایش تولید نفت سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت)اوپک( به روزانه حدود ۳۲.۸ میلیون بشکه در سپتامبر امسال خبر 

داد.
به گزارش این شبکه خبری آمریکایی، اوپک برای جبران کاهش تولید ایران و 

ونزوئال، در ماه سپتامبر تولید نفت خود را 132 هزار بشکه در روز افزایش داد.
شماری از اعضای اوپک به رهبری عربستان و لیبی برای جبران کاهش تولید نفت 

ایران، در ماه سپتامبر بشکه های نفتی بیشتری روانه بازار کردند.
عربستان در ماه سپتامبر روزانه 108 هزار بشکه نفت در اختیار بازار قرار داد و تولید 

روزانه خود را به 10.5 میلیون بشکه رساند.
وزیر انرژی عربستان اخیرا گفت که کشورش در زمان حاضر روزانه 10.۷ میلیون 

بشکه نفت تولید می کند و در ماه نوامبر بازهم تولید خود را افزایش می دهد.
افزون بر این، عالوه بر لیبی که در ماه سپتامبر تولید روزانه خود را 103 هزار بشکه 

افزایش داد، آنگوال، نیجریه و امارات عربی متحده نیز تولید خود را افزایش دادند.
دونالد ترامپ پس از اعالم خروج آمریکا از توافقنامه هسته ای ایران، در ماه اوت 
اعمال تحریم ها علیه ایران را از سرگرفت و در 4 نوامبر نیز صنایع نفت و بانکداری 

ایران را هدف تحریم قرار می دهد.

'حسین کاظم پور اردبیلی' نماینده ایران در اوپک ، از عربستان و روسیه به 
دلیل افزایش تولید نفت انتقاد و اعالم کرد: این کشورها توافق جهانی کاهش تولید 
نفت را نقض و به تالش های آمریکا برای وضع تحریم ضد ایران، کمک می کنند. 
وی همچنین به روسیه هشدار داد که افزایش تولید این کشور، اتحاد بلندمدت 
میان تولیدکنندگان نفت را به خطر می اندازد. نماینده ایران در هیئت عامل سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( گفت: روسیه، عربستان و دیگران تولید نفت خود 
را یک میلیون بشکه در روز افزایش می دهند تا صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار 
دهند؛ آنها دست حمایت خود را به سوی دونالد ترامپ دراز می کنند و این رویکردی 

بسیار خصمانه در برابر ایران است.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه با کاهش 
خرید نفت از ایران اتفاقی در بازار نفت رخ نمی دهد، گفت: عرضه نفت ایران به بازار تا 
2 و نیم میلیون بشکه در روز است و حذف این مقدار در بازار نفت، قطعاً اثر خود را 

می گذارد و آقای ترامپ زیاد حرف می زند.
وی با اشاره به احتمال تمدید طرح فریز نفتی، افزود: بیشتر اعضای اوپک با تمدید 

فریز نفتی موافق هستند، اما تصمیم نهایی در نشست اوپک اخذ می شود.
وزیر نفت که با خبرگزاری خانه ملت گفت وگو کرده است، درباره کاهش قیمت 

و  نیست  نگران کننده  نفت  قیمت  کاهش  کرد:  تصریح  اخیر،  روزهای  در  نفت 
نشان دهنده کاهش تنش های سیاسی در منطقه است.

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید نفت ایران 
در سپتامبر سال میالدی جاری با ۱5۰ هزار بشکه در روز 
به اوت، به ۳.۴۴۷ میلیون بشکه در روز  کاهش نسبت 
رسید و همزمان قیمت گرید نفت سنگین ایران حدود 5 

دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، گزارش اوپک بر مبنای منابع ثانویه نشان 
می دهد تولید نفت ایران در ماه میالدی گذشته به 3.44۷ میلیون 
بشکه در روز رسید که 150 هزار بشکه در روز نسبت به نرخ تولید 

3.5۹۷ میلیون بشکه در روز در اوت کاهش نشان داد.
متوسط تولید نفت خام ایران در سه ماهه سوم سال میالدی 
جاری به 3.5۹۹ میلیون بشکه در روز بالغ شد که در مقایسه با 

3.818 میلیون بشکه در روز تولید سه ماهه دوم کاهش داشت.
آمار تولید اوپک بر مبنای اطالعاتی که از سوی ایران ارائه شده 
است، نشان می دهد تولید کشور در سپتامبر سال میالدی جاری 
3.۷55 میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با 3.806 میلیون 

بشکه در روز در اوت، 51  هزار بشکه در روز کاهش نشان داد.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشکل از 15 
عضو است، به 32.۷6 میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر رسید 
که 132 هزار بشکه در روز نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشت. 
تولید نفت خام در عربستان سعودی، لیبی و آنگوال افزایش یافت 

در حالی که در ایران، ونزوئال و الجزایر کاهش یافت.
اوپک در  ارزش سبد مرجع  اوپک،  ماهانه  اساس گزارش  بر 

سپتامبر تقریبا ۷ درصد افزایش یافت و برای نخستین بار از اکتبر 
سال 2014 به باالی ۷۷ دالر در هر بشکه رسید. این سبد بر 
مبنای ماه به ماه در سپتامبر 4.۹2 دالر یا 6.8 درصد صعود کرد 
و به ۷۷.18  دالر در هر بشکه رسید. ارزش سبد مرجع اوپک از 
ابتدای امسال تاکنون ۷0.34 دالر در مقایسه با 50.13 دالر در 

مدت مشابه سال گذشته بوده است.
قیمت نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر ۷5.28 دالر بود که 
در مقایسه با اوت 4.82 دالر یا معادل 6.8 درصد افزایش داشت. 
متوسط قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میالدی جاری 
تاکنون 68.۷0 دالر در هر بشکه در مقایسه با 4۹.60 دالر در مدت 

مشابه سال میالدی گذشته بوده است.

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد

افزایش 5 دالری قیمت نفت ایران همزمان با کاهش تولید


