
  

انرژی 4
۲۰ و ۲۱ مردادماه

نخستین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر 
برگزار می شود

نخستین مجمع اقتصادی  کشورهای حاشیه دریای خزر ۲۰ و ۲۱ مردادماه 
با حضور نمایندگان دولت ها، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی و برخی 

سازمان های بین المللی در آوازه ترکمنستان برگزار می شود.
به گزارش شانا، این مجمع همزمان با روز جهانی دریای خزر و سالروز 
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا )۲۱ مردادماه( در سه بخش 
و  خزر«  اقتصادی  »همایش  خزر«،  نوآورانه  فناوری های  »نمایشگاه 
»تشکیل نشست های نمایندگان دولت ها، شرکت ها و نمایندگان محافل 

تجاری« به بررسی دیدگاه ها می پردازد.
پروژه  اجرای  مانند  موضوعاتی  خزر«  اقتصادی  »همایش  بخش  در 
آزادی  یا  تبادل تجربه در مورد توسعه مناطق ویژه  برنامه مشترک،  و 
اقتصادی، قانونگذاری و استانداردها، اقتصاد دیجیتال، همکاری میان 

مناطق ساحلی و سرمایه گذاری مشترک، قابل طرح است.  
همکاری های  حوزه  در  نشست  پنج  تاکنون  گزارش،  این  اساس  بر 
مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر در سطح سران برگزار و توافق هایی 
در زمنیه نحوه همکاری کشورهای ساحلی در این منطقه انجام شده است.

مهم ترین توافق انجام شده در این سال ها مربوط به مسائل زیست 
محیطی دریای خزر است که شامل پروتکل های مبارزه با نشت نفت 
در دریا، حفاظت از آلودگی منابع زیرزمینی و پروتکل حفاظت از تنوع 

زیستی خزر می شود.
به پیشنهاد ترکمنستان و در ادامه این توافق ها قرار است توافقنامه های 
دیگری در زمینه حمل ونقل و همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای 

ساحلی امضا شود.

با دستور وزیر نفت
شورای حمایت از شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت 

تشکیل شد

در سال رونق تولید و با هدف ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت 
نفت، با دستور وزیر نفت »شورای حمایت از شرکت های دانش بنیان در 

صنعت نفت« تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار شانا، این امر به منظور توسعه و ارتقای زیست بوم 
برنامه ریزی  با  است  درصدد  و  بوده  نفت  صنعت  فناوری  و  نوآوری 
به کارگیری ظرفیت های  فعال میان ذی نفعان،  روابط  ایجاد  بلندمدت، 
موجود در نهادها و بازیگران درونی و بیرونی و حمایت و هدایت گروه های 
و  دانش بنیان  شرکت های  و  موسسه ها  پذیرش  به  اقدام  کارآفرینی، 
استارت آپ های مرتبط با صنعت نفت کرده و زمینه الزم را برای توسعه 

فناوری و تجاری سازی فراهم کند.
شورا با مساعدت سعید محمدزاده، معاون امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری وزیر نفت، مدیرکل امور فناوری وزارت نفت، مدیران پژوهش 
و فناوری شرکت های اصلی و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان اعضای حقوقی و آقایان جعفر توفیقی، علی آقامحمدی، 
کریمیان اقبال،  مصطفی  دوایی مرکزی،  امیرحسین  مقدم،  محمدرضا 
محمد  و  جهانگرد  نصرالله  قاضی زاده،  محمدصادق  منصوری،  عیسی 

مصطفوی تشکیل می شود.
از مهم ترین وظایف شورا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سیاستگذاری و نظارت بر ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری صنعت 
نفت در کشور؛

شرکت های  توسعه  و  پویایی  توانمندسازی،  ایجاد،  از  حمایت   -
دانش بنیان و استارت آپ های مرتبط با صنعت نفت؛

- سیاستگذاری و نظارت بر تامین و بهره برداری از فضاهای فیزیکی و 
امکانات زیرساختی تخصیص یافته برای استقرار و توسعه شرکت های 

دانش بنیان و استارت آپ ها؛
- حمایت از برقراری ارتباطات ساختاریافته بین شرکت های دانش بنیان با 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی؛
- به کارگیری و تقویت  قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در 

صنعت نفت؛
- حمایت از سرمایه گذاران و شرکت های نوآور عالقه مند به فعالیت در 

حوزه صنعت نفت؛
نوآوری صنعت  فناوری و  - بررسی گزارش های عملکردی زیست بوم 

نفت؛
- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادهای رسیده از ذی نفعان؛

- حمایت از برگزاری رویدادهای کارآفرینی؛
- هم گرایی، تسهیل و یکپارچه سازی ظرفیت ها و توانمندی های بازیگران 

مختلف در توسعه زیست بوم فناوری.
محوطه  در  نفت  صنعت  فناوری  و  نوآوری  زیست بوم  نخست  فاز 
پژوهشگاه سابق صنعت نفت در شهرستان ری و با همکاری مشاوران 
خبره و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرحله طراحی است.

اخبار
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فروش ۱۰8۵۰۰۰ بشکه نفت خام

 دستاورد ۱۷ مرحله عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی

وسیه با اوپک وس نفت درباره توافق نفتی ر خط و نشان ر

برگزاری ۱۷ مرحله عرضه نفت خام و میعانات گازی در 
بورس انرژی در هفت ماه اخیر، به فروش یک میلیون و 

۸۵ هزار بشکه نفت خام منتهی شده است.
به گزارش خبرنگار شانا، از آبان ماه پارسال تا کنون، نفت 
خام سبک شرکت ملی نفت ایران طی ۱۰ مرحله در بورس 
انرژی عرضه شده و نتیجه آن، فروش یک میلیون و ۱۵ 
هزار بشکه نفت خام بوده است، همچنین عرضه نفت 
خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از 
امسال کلید خورد که از دو عرضه برگزار شده، تنها یک 
عرضه به معامله رسید و طی آن، ۷۰ هزار بشکه نفت 

سنگین معامله شد.
عرضه میعانات گازی در بورس انرژی نیز از بهمن ماه 
سال ۹۷ آغاز شد و پنج مرحله عرضه این محصول تا کنون 

به هیچ معامله ای نینجامیده است.
به این ترتیب، از مجموع ۱۷ عرضه انجام شده در حوزه 
نفت خام سبک، نفت خام سنگین و میعانات گازی، تا 
کنون یک میلیون و ۸۵ هزار بشکه نفت خام مشتمل بر 
یک میلیون و ۱۵ هزار بشکه نفت خام سبک و ۷۰ هزار 
انرژی معامله شده  بشکه نفت خام سنگین در بورس 

است.
تسهیالت برای افزایش مشتریان

نکته قابل توجه اینکه وزارت نفت به منظور جذاب کردن 
عرضه ها، تسهیالت مختلفی را لحاظ کرده است؛ هرچند 
درنظر گرفتن این تسهیالت نیز تا کنون نتوانسته در رشد 
معامالت تاثیر بسزایی داشته باشد. بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در این زمینه عنوان کرده است: بورسی ها معتقدند کسب 
موفقیت عرضه نفت در بورس کمی زمان بر است و وارد 
میدان شدن کنشگران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد. 
زنگنه درباره تسهیالت درنظر گرفته شده برای خریداران نیز 
به تسهیالت در تعهدات ریالی و اعتباری اشاره و تصریح 
کرده است: محموله های عرضه نفت در بورس نیز تا حد 
امکان )۳۵ هزار بشکه یا ۵ هزار تن( کوچک شده، بنابراین 
امکان خوبی برای خریداران به وجود آمده است؛ ضمن اینکه 
امکانات لجستیکی مورد نیاز هم از سوی وزارت نفت برای 

تحویل محموله های کوچک فراهم شده است.
ابالغ شیوه نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در 

بورس انرژی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز 
۲۸ بهمن ماه سال گذشته و  در جریان بررسی جزئیات 
الحاقی  بند  با   ،۹۸ سال  بودجه  الیحه  درآمدی  بخش 
تبصره یک این الیحه موافقت کردند که بر مبنای آن، 
وزارت نفت مکلف شد ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه 
نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین و 
۲ میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت 
منظم و مستمر با امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی یا ارزی 
در رینگ بین الملل )صادراتی( بورس انرژی در چارچوب 
قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و 
گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
در همین راستا، اردیبهشت ماه امسال، شیوه نامه نحوه 
عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی از سوی 
از  هدف  زنگنه،  که  شیوه نامه ای  شد؛  ابالغ  نفت  وزیر 

تدوین آن را ایجاد شفافیت پولی در عرضه عنوان کرده 
است.

به گفته وزیر نفت، تا پیش از ابالغ شیوه نامه، عرضه 
نفت و میعانات گازی در بورس انرژی تنها با اجازه شورای 
هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صورت می گرفت، اما 
با توجه به اینکه فروش نفت و میعانات گازی در بورس 
انرژی در قانون سال ۹۸ ذکر شده، این شیوه نامه با در 
نظر گرفتن همه فعل و انفعاالت فروش توسط وزارت نفت 
تدوین و در آن، به مباحثی همچون نحوه قیمت گذاری و 

نحوه تعدیل قیمت ها اشاره شده است.
۱۰ مرحله عرضه نفت خام سبک

۶ آبان ۹۷: نخستین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه 
۷۹.۱۵ دالر که با معامله ۲۸۰ هزار بشکه با قیمت هر 

بشکه ۷۴.۸۵ دالر پایان یافت.
۲۰ آبان ۹۷: دومین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان ۷۰۰ هزار بشکه با قیمت پایه هر بشکه 
۷۱.۵۹ دالر که با معامله ۷۰۰ هزار بشکه با قیمت هر 

بشکه ۶۴.۹۷ دالر پایان یافت.
۱ بهمن ۹۷: سومین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه 

۵۲.۴۲ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
۱۵ بهمن ۹۷: چهارمین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه  

۵۶.۲۴ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
۲۹ بهمن ۹۷: پنجمین عرضه نفت خام سبک در بورس 
انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه  

۵۶.۸۱ دالر که با معامله ۳۵ هزار بشکه با قیمت هر بشکه 
۵۲.۲۵ دالر پایان یافت.

۱۳ اسفند ۹۷: ششمین مرحله عرضه نفت خام سبک 
در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه 
پایان  معامله ای  هیچ  بدون  که  دالر  بشکه ۵۹.۶۳  هر 

یافت.
۲۷ اسفند ۹۷: هفتمین مرحله عرضه نفت خام سبک 
در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه 
هر بشکه ۶۱.۷۳ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.

خام  نفت  عرضه  مرحله  هشتمین   :۹۸ فروردین   ۲۰
سبک در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت 
پایه هر بشکه ۶۳.۳۶  دالر که بدون هیچ معامله ای پایان 

یافت.
۳ اردیبهشت ۹۸: نهمین مرحله عرضه نفت خام سبک 
در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه 
پایان  معامله ای  هیچ  بدون  که  دالر  بشکه ۶۵.۴۳  هر 

یافت.
خام  نفت  عرضه  مرحله  دهمین  اردیبهشت ۹۸:   ۳۱
سبک در بورس انرژی به میزان ۲ میلیون بشکه با قیمت 
پایه هر بشکه ۶۷.۲۸ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان 

یافت.
۵ مرحله عرضه میعانات گازی

۲۴ بهمن ۹۷: نخستین مرحله عرضه میعانات گازی 
پارس جنوبی در بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه 
با قیمت پایه هر بشکه ۶۱.۱۹ دالر که بدون هیچ معامله ای 

پایان یافت.
۶ اسفند ۹۷: دومین مرحله عرضه میعانات گازی پارس 

با  انرژی به میزان یک میلیون بشکه  جنوبی در بورس 
قیمت پایه هر بشکه ۶۲.۷۶ دالر که بدون هیچ معامله ای 

پایان یافت.
گازی  میعانات  اسفند ۹۷: سومین مرحله عرضه   ۲۰
میلیون  یک  میزان  به  انرژی  بورس  در  جنوبی  پارس 
بشکه با قیمت پایه هر بشکه ۶۶.۳۱  دالر که بدون هیچ 

معامله ای پایان یافت.
میعانات  عرضه  مرحله  چهارمین   :۹۸ فروردین   ۲۷
گازی پارس جنوبی در بورس انرژی به میزان یک میلیون 
بشکه با قیمت پایه هر بشکه ۶۷.۸۵ دالر که بدون هیچ 

معامله ای پایان یافت.
میعانات  عرضه  مرحله  پنجمین   :۹۸ اردیبهشت   ۱۷
گازی پارس جنوبی در بورس انرژی به میزان یک میلیون 
بشکه با قیمت پایه هر بشکه ۷۲.۲۰ دالر که بدون هیچ 

معامله ای پایان یافت.
۲ مرحله عرضه نفت خام سنگین

۱۰ اردیبهشت ۹۸: نخستین عرضه نفت خام سنگین در 
بورس انرژی به میزان یک میلیون بشکه با قیمت پایه هر 
بشکه ۶۳.۵۱ دالر که با معامله ۷۰ هزار بشکه با قیمت هر 

بشکه ۶۰.۶۸ دالر پایان یافت.
۷ خرداد ۹۸: دومین عرضه نفت خام سنگین در بورس 
انرژی به میزان دو میلیون بشکه با قیمت پایه هر بشکه 

۶۴.۲۹ دالر که بدون هیچ معامله ای پایان یافت.
بر اساس این گزارش، فردا )۱۳ خردادماه(، ۲ میلیون 
بشکه میعانات گازی پارس جنوبی با قیمت هر بشکه 
۶۷.۱۴ دالر در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه خواهد 
شد تا ششمین عرضه میعانات گازی نیز به ثبت برسد.  

مدیرعامل روس نفت اعالم کرد این شرکت که بزرگترین 
تولیدکننده نفت روسیه است سرگرم مذاکره با دولت برای 
جبران ضرری است که از توافق کاهش تولید میان روسیه 
و اوپک در صورت تمدید آن تا پایان سال متحمل خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک 
که به اوپک پالس معروف هستند با هدف کاهش سطح 
ذخایر نفت و تقویت قیمت ها، توافق کرده اند تولیدشان 
را به مدت شش ماه به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز 
محدود کنند. این تولیدکنندگان قرار است روزهای ۲۵ و 

۲۶ ژوئن برای بازنگری سیاست تولید خود دیدار کنند.
ساالنه  دیدار  در  روس نفت  مدیرعامل  ایگور سچین، 
سهامداران این شرکت اعالم کرد روس نفت قصد ندارد 
راه اندازی پروژه های جدید را به تعویق بیاندازد و همزمان 
سرگرم مذاکره با دولت است تا در صورت تمدید شدن 
توافق کاهش تولید با اوپک تا پایان سال ۲۰۱۹، خسارت 

دریافت کند.
سچین که در گذشته نیز از مشارکت روسیه در پیمان 

نفتی با اوپک انتقاد کرده بود، منطق روسیه برای پایبندی 
به توافق کاهش تولید را زیر سوال برد و گفت: در صورت 
را  روسیه  بازار  سهم  آمریکا  پالس،  اوپک  توافق  تمدید 

تصاحب خواهد کرد.
واگیت الکپروف، رئیس و مدیرعامل شرکت لوک اویل 
اوایل سال میالدی جاری اظهار کرده بود: در دیداری که 
اول مارس برگزار شد شرکت های روسی توافق کرده اند به 
سهمیه کاهش تولید عمل کنند و تولیدشان را همان طور 
که توافق شده است تا زمان پایان مدت توافق در اواخر 

ژوئن کاهش دهند.
وی در آن زمان گفته بود برخی از شرکت های نفتی 
روسی نظرات خاصی داشتند که این اظهارات یادآور نامه 
سچین به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و انتقاد 

وی از توافق اوپک پالس بود.
مدیرعامل روس نفت در نشست سهامداران این شرکت 
گفت: وی انتظار دارد عربستان سعودی خواستار تمدید 
توافق کاهش تولید شود زیرا بودجه این کشور بر مبنای 

قیمت ۸۵ دالر هر بشکه نفت است.

در این بین، گزارش هایی از پیشنهاد روسیه برای تعویق 
زمان برگزاری دیدار تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک به 
سوم و چهارم ژوئیه منتشر شده است. گویا عربستان 
سعودی از این پیشنهاد حمایت کرده اما ایران و سایر 

کشورها با چنین اقدامی مخالف هستند.

به  پرایس، عربستان سعودی  اویل  بر اساس گزارش 
منظور متوقف کردن روند نزولی قیمت نفت هفته جاری 
بار دیگر تکرار کرد که اوپک هر آنچه در توان دارد برای 
متعادل کردن بازار از طریق پایین بردن سطح ذخایر نفت 

انجام خواهد داد.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران:
قیمت برق برای مشترکان پر مصرف واقعی محاسبه شود

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه افزایش تعرفه های 
آب و برق تاثیر الزم برای اصالح رفتار مصرفی مشترکان پر مصرف را ندارد، 

گفت: باید برای این بخش جامعه قیمت ها واقعی محاسبه و دریافت شود.
پیام باقری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
دریافت قیمت واقعی آب و برق از مصرف کنندگانی که خارج از الگوی مصرف 

قرار می گیرند به برقراری عدالت یارانه ای منتهی خواهد شد.
وی افزود: مشترکانی که خارج از الگوی های تعیین شده مصرف می کنند 
باید هزینه واقعی این مصرف خود را پرداخت کنند تا بخشی از این استفاده 
از منافع جامعه را جبران کنند. این موضوع راهکار مناسبی برای جلوگیری از 

تحمیل هزینه های اضافی برکل جامعه محسوب می شود.
باقری با بیان اینکه مصرف کنندگانی که خارج از الگوی های تعیین شده 
مصرف می کنند حدود ۲۰ درصد جامعه را شامل می شوند، گفت: آنها بخش 
قابل توجهی از مصرف را به خود اختصاص می دهند به خصوص در زمان های 
را به خود اختصاص  آنها بیشترین مصرف وسایل سرمایشی  اوج مصرف 
می دهند. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: پارسال براثر استفاده بیش 
از حد از وسایل سرمایشی حدود ۲۴ هزارمگاوات به شبکه تحمیل شد که 
مشترکان پر مصرف سهم بیشتری در این باره داشتندو باید سهم بیشتری از 

هزینه ها را نیز پرداخت کنند.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: بحث افزایش تعرفه ها از دو 
دیدگاه قانونی و نیازمندی به تأمین هزینه های صنعت برق قابل بررسی است.

افزایش تعرفه ها از جنبه قانونی، مستند به  باقری خاطرنشان ساخت: 
قوانین کشور به خصوص اسناد باال دستی است که قیمت حامل های انرژی 
باید در یک بازه زمانی به قیمت واقعی خود نزدیک شوند و این موضوعی 

جدید نیست و همه ساله می بایست افزایش یابد.
این فعال صنعت برق ایران اضافه کرد: اکنون این روند افزایش قیمت ها 
روند قابل توجهی نیست و افزایش هایی که در این قالب رخ می دهد، آنچنان 

تأثیر گذار براصالح اقتصاد صنعت برق نیست، زیرا مبالغ قابل توجهی حاصل 
نمی شود. به گفته باقری، افزایش قیمت هفت درصدی برای عموم جامعه و 
۱۶ درصدی که برای مشترکان پر مصرف پیش بینی شده عدد قابل توجهی 

نیست به گونه ای که حتی تأثیری بر معیشت یک خانواده ندارد.
افزایش شانزده  ایران معتقد است:  نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
درصدی تعرفه برای کسانی که خارج از الگوی مصرف، مصرف می کنند هم 
عدد چشمگیری نیست و مانعی برای اینکه این رفتار خود را تغییر دهند، به 

حساب نمی اید.
وی اضافه کرد: این افزایش تعرفه ها همچنین نسبت به آن چیزی که االن 
در اقتصاد صنعت برق با آن روبرو هستیم، اعداد چندان قابل توجه نیستند 

و در واقع هزینه های این بخش سنگین است.
باقری افزود: باالخره این افزایش قیمت کمی برای پوشش دادن هزینه های 
این بخش مؤثر است، زیرا این صنعت به عنوان یک صنعت سرمایه بر و 
سرمایه پذیر دارای هزینه های باالیی است و وزارت نیرو برای آنکه بتواند این 
هزینه ها را برای سرمایه گذاری ها و آوردن نیروگاه های جدید به مدار و پاسخگو 
بودن متناسب با تقاضای موجود و درنهایت برای اینکه با خاموشی های برنامه 
ریزی شده همانند سال گذشته روبرو نشود باید سرمایه گذاری سنگینی کند، 

اما این اعداد تأثیر چندان چشمگیری در پوشش دادن هزینه ها ندارد.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: این افزایش تعرفه ها گرچه 

گام مثبتی است، اما نمی تواند هزینه های این صنعت را جبران کند.

روزنامه صبح ایران


