
 فوربس:

ایران از شرایط دوگانه بازار جهانی نفت منتفع می شود

4انرژی

 روسیه از سال 2019 برق به ایران صادر می کند

وزارت انرژی روسیه اعالم کرد که از سال 2019 به صورت آزمایشی به ایران 
برق صادر خواهد کرد.

به گزارش جمعه شب ایرنا، وزارت انرژی روسیه امروز در اطالعیه ای افزود: برق 
صادراتی از طریق کریدور انرژی روسیه - جمهوری آذربایجان - ایران به جمهوری 

اسالمی ارسال خواهد شد.
خبرگزاری تاس گزارش داد که اطالعیه وزارت انرژی روسیه در پایان نخستین 
نشست گروه کاری سه جانبه برای پیوستن سیستم های انرژی ایران- روسیه و 

جمهوری آذربایجان صادر شده است.
و جمهوری  ایرانی  های  مقام  نام  ذکر  بدون  روسیه  انرژی  وزارت  اطالعیه  در 
آذربایجان در نشست سه جانبه و محل برگزاری این نشست آمده است : در این 

نشست از طرف روسیه، آناتولی یانوفسکی معاون وزیر انرژی حضور داشت.
براساس این اطالعیه، طرف های شرکت کننده در این نشست اتفاق نظر داشتند 
که شرکت های اینتر رائو روسیه، توانیر ایران و شرکت آذرانرژی جمهوری آذربایجان 
باید تنظیم پیشنهادات معین برای تجارت نیروی برق در مجموعه شبکه برق سه 
کشور را سرعت بخشیده و امکان صدور نیروی برق بطور آزمایشی به ایران در سال 

2019 را فراهم کرد.

جزئیات ورود استارت آپ ها به صنعت گاز

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با اشاره به ورود استارت آپ ها و 
برقراری تعامل بین عرضه کننده و متقاضی در صنعت گاز گفت: بعد از اعالم 
فراخوان، ۳2 طرح به صنعت گاز ارائه و پس از نخستین ارزیابی، 2۳ عنوان 
به کمیته داوری ارجاع داده شد که از این تعداد 1۷ طرح دارای حداقل 

شرایط ورود به رقابت بودند.
به گزارش ایسنا، سعید پاک سرشت در نشستی که صبح امروز درباره دومین 
رویداد استارت آپ دموی صنعت گاز برگزار شد، با بیان این که فن بازار صنعت گاز از 
ابتدای سال 1۳9۶ با همکاری فن بازار ملی و پارک فناوری پردیس کار خود را آغاز 
کرد، افزود: این اتفاق یک رویکرد جدید با ذی نفعان حوزه فناوری است. این اقدامات 
اگرچه سابقه ای طوالنی در دنیای پیشرفته دارد، اما در کشور ما نسبتا جوان تر است.
وی ادامه داد: با تاییدهایی که از سوی مدیریت شرکت ملی گاز گرفته شد، 

نخستین فن بازار تخصصی شکل گرفت.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با تاکید بر این که فن بازار محل ارتباط 
عرضه کنندگان و متقاضیان واقعی در صنعت گاز است، اظهار کرد: سعی شد نیازهای 
واقعی در صنعت گاز شناسایی و اولویت بندی شده و در معرض دید عرضه کنندگان 
که همان شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و غیره هستند، قرار 

بگیرند.
پاک سرشت با بیان این که با این اقدام، فضای کسب وکار برای تامین نیازهای واقعی 
صنعت گاز فراهم می شود، گفت: شرکت ملی گاز در این زمینه نقش حاکمیتی خود 
را اجرا می کند. در این راستا در قالب فن بازار رویدادهایی تعریف شده و شرکت های 

کوچک و نوپا به متقاضیان معرفی می شوند.
وی در ادامه با اشاره به نخستین قدمی که در این حوزه برداشته شد، اظهار کرد: 
نخستین قدم در حاشیه نمایشگاه نفت و اردیبهشت ماه برداشته شد. در این راستا 
سعی شده و خواهد شد که تعدادی از شرکت های محصوالت فناورانه را شناسایی 

کنیم و به اطالع متقاضیان برسانیم.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با بیان این که اقدامات دیگری برای تامین 
نیازهای فناورانه اجرا شده است، توضیح داد: در این راستا تورهای فناورانه برگزار 
شد و آن ها بازدید واحدهای عملیاتی صورت گرفت. هم چنین واحدهای عملیاتی، 

بازدیدهایی از پارک های علم و فناوری داشتند.
پاک سرشت با تاکید بر این که سعی شد از طریق مجموعه فن بازار نیازهای واقعی 
این حوزه شناسایی شود، ادامه داد: در کنار متقاضیان و عرضه کنندگان ذی نفع های 
دیگری هم در این فن بازار حضور دارند. یکی از نیازهای ما تامین سرمایه گذار بود، 

به همین دلیل از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که با ما همکاری داشته باشند.
وی با بیان این که صنعت گاز توانایی استخدام همه متقاضیان را ندارد، اظهار کرد: 
اما این صنعت می تواند متقاضیان را به کار بگیرد که برای این کار از روش های نوین 

استفاده می کنند.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ادامه داد: بعد از فراخوانی که اعالم شد، 
۳2 طرح به صنعت گاز ارائه شد و بعد از نخستین ارزیابی که صورت گرفت، 2۳ 
عنوان به کمیته داوری ارجاع شد و درنهایت 1۷ طرح دارای حداقل شرایط ورود 
به رقابت بودند که از این تعداد 1۴ شرکت دانش بنیان و سه شرکت غیردانش بنیان 
حضور داشتند. از 1۷ طرح پیش بینی می شود در جلسه هفته آینده شش یا هفت 
طرح انتخاب شود و بعد از انتخابات آن ها، به سمت امضای قرارداد پیش خواهیم 

رفت.
وی ادامه داد: انتظار داریم در این رویداد بخش های مختلفی نظیر سرمایه گذار، 

شتاب دهنده ها، مراکز علمی و فناوری هم حضور داشته باشند.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که 
عرضه کنندگان و متقاضیان استارت آپ های مذکور چه کسانی هستند، اظهار کرد: 
عرضه کنندگان که طراحان هستند، طرح خود را عرضه می کنند و متقاضیان طرح 
را انتخاب می کنند. این نیاز ممکن است در بخش رعایت نکات ایمنی صرفه جویی 
و غیره باشد، درواقع معامله بین دارنده و متقاضی دانش فنی است. مصرف کنندگان 

ممکن است پاالیشگاه گاز، مراکز انتقال گاز و یا حتی مردم باشند.

سیاست های متناقض دولت ترامپ، شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت را به نفع ایران تغییر داداخبار

 درآمد نفتی ایران 62 درصد بیشتر از پارسال است
سیاست های متناقض دولت ترامپ، شرایط حاکم بر بازار 
جهانی نفت را به نفع ایران تغییر داده به شکلی که بر 
اساس آمار بانک مرکزی، کشورمان در پنج ماهه نخست 
از  بیشتر  درصد  صادرات، 62.4  کاهش  وجود  با  امسال 

پارسال درآمد نفتی داشته است.
آمریکا  جمهوری  رئیس  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
اردیبهشت ماه امسال از توافق برجام خارج شد و اعالم کرد در 
دو بازه زمانی 90 و 180 روزه تحریم ها علیه ایران را دوباره برقرار 

می کند.
هشدار دونالد ترامپ سبب شد برخی کشورها واردات نفت و 
فرآورده های نفتی و گازی را از ایران کاهش دهند اما در مقابل 
برخی کشورها چون هند و ژاپن نیز برای مستثنی شدن از تصمیم 
آمریکا رایزنی کردند؛ آنگونه که روزنامه تایمز چاپ لندن گزارش 
داده است، پس از واکنش شدید کشورهایی که به خرید نفت ایران 
وابسته هستند، دولت آمریکا مجبور شده است تا معافیت هایی را 

برای صادرات نفت ایران مدنظر قرار دهد.
در مجموع، آنچه در چند ماه اخیر درباره تحریم مجدد نفتی 
ایران در فضای سیاسی و رسانه ای جهان پیچید، سبب شد تا با 
وجود تصمیم برخی کشورها از جمله عربستان برای افزایش عرضه 
نفت به بازارهای جهانی، قیمت این طالی سیاه روند افزایشی خود 
را بپیماید به گونه ای که اکنون بر اساس اعالم وزارت نفت، قیمت 
نفت خام سنگین ایران از 80 دالر بابت هر بشکه عبور کرده است.
بنا بر اعالم سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( با وجود 
افزایش تولید اعضای این سازمان در ماه سپتامبر )شهریور- مهر( 
و رسیدن به تولید حدود ۳2.8 میلیون بشکه در روز، قیمت ها 
در بازارهای جهانی صعودی است و همانطور که بیژن زنگنه وزیر 
نفت ایران می گوید خالء ناشی از نفت ایران در بازارهای جهانی 

به سادگی پر نمی شود.
نتیجه اینکه حتی کاهش صادرات نفت ایران نیز نتوانسته به 
پیشبرد اهداف خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان کمکی کند 
زیرا سال گذشته میانگین بهای فروش هر بشکه نفت ایران کمتر از 
نصف رقم کنونی بود؛ موضوعی که کارشناسان بازار انرژی در هفته 
های نخست خروج آمریکا از برجام بر آن تاکید داشتند و اعالم 
کرده بودند که حتی با کاهش صادرات نفت ایران، افزایش قیمت 

آن در بازارهای جهانی مانع از آن خواهد شد که آمریکا به خواسته 
هایش در تحریم ایران دست یابد.

اکنون و بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از دخل و خرج 
دولت در پنج ماهه امسال، ایران در این مدت 5۳8 هزار و 800 
میلیارد ریال از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی درآمد 
داشته در حالی که طبق قانون بودجه، پیش بینی ها بر درآمد 

۴29 هزار میلیارد ریالی استوار بود.
اهمیت این عدد در این است که میزان درآمد کسب شده از 
محل فروش نفت ۶2.۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 
دارد؛ یعنی در سال گذشته با وجود صادرات نفت بیشتر در همین 

مدت، دولت ۳۳1 هزار و 800 میلیارد ریال درآمد نفتی کسب 
کرده بود.

بخش قابل توجهی از این درآمد از محل فروش نفت خام به 
دست آمده است؛ امسال دولت تا پایان مرداد ۴۴2 هزار و ۳00 
میلیارد ریال نفت خام فروخت که در مقایسه با پارسال ۷8.۷ هزار 

میلیارد ریال رشد داشت.
با این حال در بخش منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی 
و میعانات گازی، دولت ۴۳ هزار و 200 میلیارد ریال درآمد کسب 
کرد که نسبت به پارسال حدود ۳۶ درصد کاهش دارد؛ بخشی از 
این کاهش صادرات به راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باز 

می گردد که دو فاز از آن راه اندازی شده و روزانه حدود 2۴0 هزار 
بشکه میعانات گازی مصرف می کند و البته قرار است فاز سوم آن 
که به طور آزمایشی فعالیت می کند، در ماه های آینده به بهره 

برداری رسمی برسد.
با این اوصاف و با توجه به اینکه در گذشته به طور متوسط 
بود، راه  روزانه ۶00 هزار بشکه صادرات میعانات گازی کشور 
اندازی پاالیشگاه خلیج فارس سبب شده تا بخش عمده ای از خام 
فروشی ها به محصوالت پایین دستی نفتی دارای ارزش افزوده 
بیشتر تبدیل شود که نتیجه آن اشتغالزایی برای جوانان کشور 

است.

توقف رشد هفتگی قیمت نفت در پی تولید باالی جهانی
قیمت نفت آمریکا روز جمعه که سرمایه گذاران به ارزیابی تحوالت بازار سهام پرنوسان پرداختند، افزایش یافت، اما نشانه های رشد عرضه باعث شد چهار درصد کاهش هفتگی به ثبت برسد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا برای تحویل در نوامبر با ۳۷ سنت یا 0.۵ درصد افزایش، در ۷1.۳4 دالر در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر در بازار لندن، با 1۷ سنت یا 0.2 درصد افزایش، در ۸0.4۳ دالر در هر بشکه 
بسته شد، با این حال حدود 4.4 درصد کاهش هفتگی داشت.  یکشنبه / 22 مهر 1۳9۷ / شماره 2۵4

نشریه فوربس در گزارشی نوشت: علیرغم ادعای برخی کشورها مبنی بر 
کاهش واردات نفت از ایران و تقاضا برای معافیت از تحریم های واشنگتن، 
ایران نه تنها صادرات نفتی خود به این کشورها را متوقف نکرده بلکه بهای 

پیش بینی شده باالترنفت، درآمد بیشتری برای ایران رقم می زند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، 'الن والد' مشاور حوزه انرژی و از اعضای اندیشکده 
آمریکایی شورای آتالنتیک در یادداشتی با عنوان 'ایران چگونه تجارت مخفیانه نفت 
خود را پنهان می کند' افزود: دولت 'دونالد ترامپ' نگران افزایش قیمت نفت و 
گازوئیل ناشی از وضع آخرین دور تحریم ها علیه صنعت نفت و گاز ایران است که 
این تاریخ )۴ نوامبر برابر با 1۳ آبان ماه( تنها دو روز پیش از انتخابات میان دوره ای 

آمریکا است.
ترامپ دالیل خوبی برای نگرانی در مورد پیامدهای سیاسی این امر دارد. لذا برای 
جلوگیری از افزایش قیمت نفت در توئیتی بی رحمانه به کارتل اوپک و مسابقه ای 

که برای باال بردن بهای نفت به راه افتاده، حمله کرد.
در ادامه یادداشت این کارشناس حوزه انرژی می خوانیم: بهای جهانی نفت، برنت، 
نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است. ناظران پیش بینی می کنند 
که بهای جهانی نفت در سال جدید میالدی به بشکه ای 100 دالر برسد، حال آنکه 
دولت ترامپ اعالم کرده است به دنبال معافیت برای برخی از وارد کنندگان نفت 

ایران است.
به احتمال زیاد این احکام به کشورهایی که به دنبال تحقق تحریم های آمریکا بوده 
اند تعلق می گیرد، اما به احتمال زیاد از سوی دیگر این کشورها به نفت ایران بیش 
از اندازه وابسته هستند. اما باید گفت سیاستگذاران ایاالت متحده آمریکا در اشتباه 
بسر می برند که در این زمان در حال معاف کردن برخی کشورها از تحریم های نفتی 
علیه ایران هستند چراکه شواهد جدید نشان می دهد مقادیر زیادی از واردات نفت 

ایران به این کشورها به شیوه ای مبهم هنوز ادامه دارد.
به عبارتی دولت ترامپ باید بیش از هر چیز دیگر نگران میزان نفت ایران باشد که 

هنوز در بازار جهانی و بعد از تحریم های ۴ نوامبر معامله می شود.
در واقع علی رغم گزارش های زیاد که تاکید دارند تحریم ها، روزانه 1.5 میلیون 
بشکه از صادرات نفتی ایران را کاهش داده و بزرگترین مشتریان نفت ایران یعنی 
چین، هند، ترکیه، امارات متحده عربی و ژاپن واردات نفت از ایران را کم یا کامال قطع 
کرده اند، اطالعات جدید درباره حمل و نقل نفت ماه سپتامبر )شهریور ماه( نشان می 

دهد صنعت نفت ایران هنوز قدرتمندانه به پیش می رود.

براساس گزارش تارنمای TankerTrackers، ایران در واقع نفت بیشتری به 
بسیاری از مقصد هایی که ما حتی فکرش را هم نمی کردیم، صادر کرده است. 
TankerTrackers سرویس آنالینی است که تانکرهای نفتی را معموال از طریق 
ماهواره در سراسر جهان نظارت می کند و از سال 2015 بر ذخیره سازی و صادرات 

نفت ایران نظارت دارد.
برای مثال، هند از جمله کشورهایی است که از ایاالت متحده خواسته تا واردات 
نفت خود از ایران را از تحریم های نفتی ایران معاف کند. چراکه بنا بر اعالم این 
کشور، پس از مهلت زمانی اعالم شده توسط واشنگتن در خصوص قطع واردات نفت 
از ایران، هند به شدت واردات نفت خود را از ایران کاهش داده است. اما اعداد و ارقام 
چیز دیگری می گوید؛ طبق گفته TankerTrackers، واردات نفت هند از ایران در 
ماه های آگوست )مرداد( و سپتامبر )شهریور( در واقع تقریبا بدون تغییر بوده است.

این کشور دومین مشتری نفت ایران است. TankerTrackers ادعا می کند که 
در ماه های اوت و سپتامبر ؛ هند 1۴.9۷ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است 
که این عدد در مقابل رقم 1۷.89 میلیون بشکه نفت در ماه ژوئیه )تیرماه( کاهش 
چشمگیری را نشان نمی دهد. بنابراین به نظر می رسد هند شایسته معافیت برای 

ادامه واردات نفت ایران نیست.
از سوی دیگر سیاستمداران چنانچه خواهان قطع فروش نفت ایران در بازارهای 
جهانی هستند، باید به دنبال راه های پنهانی خرید و فروش نفت ایران با استفاده 
از نفتکش هایی باشند که مقصد و مبداشان نامشخص است. مثال خوب از تجارت 
مخفی نفت امروز، نفتکش 'یوفوسان' است که ابتدا میعانات گازی و نفت ایران را 
بارگیری کرده و سپس فضاهای خالی را با نفت کویت پر کرده و به سوی ژاپن 

رهسپار شده است.
در نگاه نخست به نظر می رسد این نفتکش متعلق به کویت باشد اما در واقع 
مقادیر قابل توجهی از نفت ایران را حمل می کند. اگر چه ژاپن در ظاهر واردات نفت 
از ایران را متوقف کرده است اما در ماه سپتامبر )شهریور ماه( 1.۳9 میلیون بشکه 

نفت و میعانات گازی از ایران وارد کرده است که این با روایت رسانه ها تفاوت دارد.
مورد 'یوفوسان' نشان می دهد حمل و نقل نفت به کشورهایی که به طور عمومی 

اعالم کرده اند واردات نفت از ایران را متوقف کرده اند، آسان است.
نفتکش ها ممکن است چندین توقف در خلیج فارس انجام دهند تا سبب آشفتگی 
ردیابها شوند و حتی برخی از فرستنده های 'ردیاب اتوماتیک' خود را خاموش کنند 
تا فعالیت ها و مقصد هایشان را پنهان کنند. بنابراین تا زمانی که سیاستگذاران نگاه 

دقیقی به فعالیت نفتکش ها نداشته باشند، کشورهای وابسته به نفت ایران می توانند 
همچنان واردات نفت ایران را حتی بعد از مهلت تحریم ها ادامه دهند.

اطالعات مربوط به جابجایی نفت نشان می دهد که صادرات نفت ایران همانگونه 
که رسانه ها گزارش داده اند، کاهش نیافته است.

ایران در ماه سپتامبر سالجاری حداقل 2 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کرد 
که این میزان در مقایسه با صادرات آن در ماه اوت افزایش یافته است. دالالن نفت و 
دولت ترامپ باور دارند که تهدید تحریم های قریب الوقوع علیه صادرات نفت ایران 
سبب افزایش بهای نفت تا بشکه ای 100 دالر می شود. اما داده های واقعی صادرات 
نفت ایران چیز دیگری می گوید. بنابراین شرایط به نفع ایران است و باعث می شود 
ایران از این روایت دوگانه منتفع شده و نه تنها صادرات نفتی خود را متوقف نکرده 

بلکه بهای باالتر نفت به معنای درآمد بیشتر برای ایران است.
بنابراین در حالیکه هنوز تحریم ها آغاز نشده، تالش ها برای داد و ستد مخفیانه 
نفت ایران شروع شده است. در حال حاضر حجم و مقصد تجارت نفت ایران بر کسی 
آشکار نیست. بنابراین دولت ایاالت متحده باید به جای اعطای معافیت به برخی 
کشورها، باید ببیند تا چه اندازه می تواند این تجارت پنهان را برهم زند. عالوه بر این، 
بازارهای جهانی نیز باید نگاه دقیق تری به این حمل و نقل مخفیانه نفت که قرار است 

بهای آن به بشکه ای 100 دالر برسد، داشته باشد.

از ابتدای هفته گذشته بورس انرژی در انتظار عرضه نفت 
خام بود، اتفاقی که رخ نداد و در حد انتشار اعالمیه ای از 
سوی شرکت ملی نفت باقی ماند. طبق این اعالمیه  شرکت 
ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهرماه سال جاری به 
عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین الملل 

بورس انرژی ایران اقدام کند.
با نزدیک شدن به موعد تحریم های نفتی  ایسنا،  به گزارش 
آمریکا علیه ایران، راهکارهای مختلفی برای دور زدن تحریم ها و 
ادامه صادرات نفت روی میز وزارت نفت و سازمان های ذیربط برای 
بررسی قرار گرفت. یکی از این راهکارها عرضه نفت خام در بورس 
بود. راهکاری که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، سران سه قوه با 

آن موافقت کرده اند.
دیدگاه بخش خصوصی به عرضه نفت خام در بورس

آنطور که علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، هفته 
گذشته اعالم کرد، قرار بود عرضه نفت خام در بورس، هفته گذشته 
آغاز شود اما این اتفاق رخ نداد. بخش خصوصی به عنوان متقاضی 
و متولی این اقدام، بر این باور است که آمریکا معامالتی که توسط 
دولت ایران انجام می شود را منع کرده و اعالم نکرده است که مردم 
عادی خرید و فروش نکنند. قرار است عامالن بخش خصوصی در 
قالب تشکل ها، اتحادیه ها و شرکت های فعال در حوزه انرژی، وارد 
عمل شوند و برای فروش نفت می توانند از نفتکش های شرکت 
ملی نفتکش و یا نفتکش های آزاد که تحریم مانع فعالیت آن ها 

نمی شود، استفاده کنند.
از سوی دیگر بخش خصوصی می تواند سازوکاری را فراهم کند 

که خارج از مقررات سخت دنیا نفت را صادر کند. هم چنین گفته 
می شود بازار  کشورهای آسیایی مانند چین و هند و کشورهایی 

است که امکان انتقال ارزی را دارند.
از طرف دیگر شنیده ها حاکی است که قیمت بخش خصوصی 
با قیمت بین المللی یکسان است. زیرا نمی توان قیمت را با دو نرخ 
در کشور به فروش برساند. بخش خصوصی هم چنین نحوه دریافت 
پول را تعریف و از طریق بانک های عاملی که تعریف شده است 

اقدام می کند.
آیا با عرضه نفت خام در بورس می توان تحریم ها را دور 

زد؟
با وجود اینکه بخش خصوصی به جد معتقد است با عرضه 
نفت خام در بورس می توان تحریم ها را دور زد، برخی کارشناسان 
می گویند وقتی هنوز نتوانسته ایم مشکالت و ضعف های هسته 
معامالتی بورس را برطرف کنیم، چطور می خواهیم یک سیستم 
نرم افزاری جدید برای بورس نفت ایجاد کنیم؟ به عقیده آن ها با 
عرضه نفت خام در بورس نمی توان اثرات تحریم ها را کاهش داد. 
زیرا ساز و کار بورس نفت بر اساس بازار آزاد است و بازار آزاد مبتنی 

بر عرضه و تقاضاست.
طبیعتا ما در سمت عرضه مشکلی نداریم، ولی در سمت تقاضا 
قطعا با مشکالت زیادی مواجه خواهیم بود چراکه بازار مناسبی 
برای تقاضای نفت ما وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر نحوه 
تسویه نقدی نفت در بورس، بر اساس دالر انجام می پذیرد ولی 
با توجه به تحریم های ارزی، ایران در تسویه نقدی معامالت دچار 

مشکل خواهیم شد.

بورسی ها چه می گویند؟
باره  این  در  انرژی  بورس  -مدیرعامل   - حسینی  سیدعلی 
در گفت وگو با ایسنا بار دیگر به اهمیت همکاری وزارت نفت و 
بانک مرکزی برای عرضه نفت خام در بورس اشاره کرده و گفته 
است یکی از مسائلی که تصمیم گیری در این باره را طوالنی کرده 
است، ضرورت همکاری بانک مرکزی و بانک های عامل، بابِت ارائه 
راه حل های ممکن و مشارکت در امر نقل و انتقال و تسویه وجوه 
است که انتظار می رود پیگیری هایی که توسط شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و بورس انرژی 

ایران در حال انجام است، به نتیجه منجر شود.
وی تاکید کرده که "ضروری است شرکت ملی نفت ایران با 
برگزاری جلسات کارشناسی و مشورتی منظم با حضور تمامی 
دستگاه های ذیربط بتواند به راه حل مطمئن و موثری برای تحویل 

و تسویه مالی معامالت نفت خام در بورس دست یابد ."
بررسی راهکارهای دیگر

این اظهارات درحالی است که سیدحمید حسینی - سخنگوی 
اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی- در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه فعال اتفاق جدیدی در عرضه نفت خام در بورس 
رخ نداده است، اظهار کرد: اتفاق جدیدی در این مورد رخ نداده، 
زیرا تحریم های نفتی هنوز جدی نشده است تا سازوکاری فراهم 

و اجرایی شود.
وی با بیان اینکه عرضه نفت خام در بورس هنوز به سازوکارهای 
بیش تری نیاز دارد، توضیح داد: در این باره یک تصمیم کلی گرفته 
به آیین نامه و هماهنگی بین بخش های مختلف  شده است و 

اقتصادی کشور احتیاج دارد. من فکر می کنم منتظرند مشخص 
شود مذاکرات نفتی با اروپا به کجا می رسد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه 
داد: تیم دیگری با شرکت نفت چین درحال مذاکره بودند و تیمی 
هم در کنفرانس اخیر نفت در سنگاپور مذاکره کردند. کارشناسان 
در حال رصد مذاکرات هستند تا ببینند چه نتیجه ای در پی دارد. 
نرسید، عرضه نفت خام در بورس  نتیجه  به  این مذاکرات  اگر 

جدی تر فعال خواهد شد.
نخستین قدم شرکت ملی نفت ایران

بعد از مباحثی که در این راستا اعالم شد، درنهایت شرکت 
ملی نفت ایران اواخر هفته گذشته، طبق اعالمیه ای جزئیات این 
موضوع را شرح داد.   شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان 
مهرماه سال جاری به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ 
بین الملل بورس انرژی ایران اقدام کند که قرار است اطالعیه عرضه 
مربوطه طی هفته جاری از طریق سایت شرکت بورس انرژی 
منتشر شود. بر این اساس، فروش به صورت 20 درصد ریالی و 
80 درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ 
تسعیر سنا( به صورت 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 شر کت ملی نفت ایران، پس از 
تحویل محموله صورت می گیرد. خریدار باید بخش ارزی را ظرف 
مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری، به ترتیب مورد تایید 
شرکت ملی نفت که در اطالعیه عرضه اعالم خواهد شد، واریز 

و تسویه کند.

شمارش معکوس برای عرضه نفت خام در بورس


