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 سهم نفت خام خاورمیانه در واردات نفت کره جنوبی برای نخستین بار در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ به پایین ترین حد در ۳۲ سال گذشته سقوط خواهد کرد که منعکس کننده کاهش تولید عمیق از سوی تولیدکنندگان این منطقه در بحبوحه شیوع ویروس کرونا است.  محاسبات رویترز بر مبنای 
آمار شرکت ملی نفت کره و آمار رفینیتیو آیکان نشان می دهد که مجموع واردات نفت کره جنوبی از خاورمیانه در فاصله ژانویه تا ژوئن ۶۷ درصد معادل ۱.۹۱ میلیون بشکه در روز بود. این رقم در مقایسه با ۷۲ درصد در مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده و پایین ترین میزان واردات نفت خاورمیانه در نیمه 
اول سال از سال ۱۹۸۸ تاکنون خواهد بود. لی دال سئوک، محقق ارشد در موسسه اقتصادی انرژی کره در این باره گفت: سهم نفت خاورمیانه کاهش پیدا کرده زیرا تولیدکنندگان نفت این منطقه کاهش تولید خود را تشدید کرده اند و تقاضای داخلی کره جنوبی برای نفت خام هم کاهش پیدا کرده است. 

انرژی سقوط بی سابقه سهم نفت خاورمیانه در بازار مهم آسیایی

3۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه 
خانوارهای مرزنشین

 مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:ماهیانه ۳۷ میلیون لیتر 
گازوئیل سهمیه خانواده های مرزنشین بوده و مبلغ صادرات آن به حساب یارانه آنها واریز 

می شود.
کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: خانواده های 
مرزنشین تا شــعاع ۲۰ کیلومتری از مرزها مشخص شــده اند و در طرح جدید به صورت 
متمرکز از محل صادراتی که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می دهد، این شرکت 

سهمیه ای برای خانوارهایی که مشمول این مصوبه هستند در نظر می گیرد.
وی افزود: ماهیانه ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل ســهمیه این خانواده ها اســت و مبلغی که 
از صادرات این ۳۷ میلیون لیتر به دســت می آید از طریق ســازمان هدفمندی یارانه ها به 

خانواده های مرزنشین واریز می شود.
به گفته این مقام مسؤول ۸۰ درصد از مبلغ از طریق سازمان هدفندی یارانه ها به حساب 
خانوارها واریز می شود و ۲۰ درصد مابقی به حساب وزارت کشور واریز می شود تا در زمینه 

زیرساخت های این مناطق هزینه شود.

چرا نیروگاه بیشتری ساخته نمی شود؟
 مدیر عامل شــرکت توانیر گفت: افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه ها یکی از 
اولویت های وزارت نیرو تعریف شده و به علت اینکه ساخت نیروگاه ۱۰ برابر کاهش تلفات 

هزینه دارد، اولویت با انجام راهکارهای افزایش راندمان است. 
محمدحســن متولی زاده ، با تاکید بر اینکه در شــرایط تحریم اقتصادی استفاده بهتر 
از ســرمایه گذاری های صورت گرفته اهمیت زیادی دارد که این مســاله در قالب افزایش 
بهره وری خود را نشان می دهد و با اشــاره به سیاست های وزارت نیرو در این راستا، اظهار 
کرد: اگر راندمان افزایش یابد، از میزان تلفات کاسته و از این طریق مصرف مدیریت محقق 

خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت توانیر با تاکید بر اینکه هدف اصلی احداث مرکز پایش شــبکه برق 
این است که به صورت شبانه روزی وضعیت شبکه رصد شود و یا در شرایط اضطرار بتوانیم 
بار را مدیریت کنیم، تصریح کرد: هدف این اســت که بتوانیم از سرمایه گذاری انجام شده 
اعم از نیروگاه، شــبکه های برق انتقال و توزیع با ضریب بار بهتر استفاده کنیم و این مساله 
موجب کاهش قیمت تمام شده نیز می شود. متولی زاده با بیان اینکه اگر بتوانیم با مدیریت 
و جا به جایی بار بدون اینکه در سطح رفاه مردم مشکلی ایجاد شود و یا حجم تولید کاهش 
یابد، مصرف را مدیریت کنیم، یعنی توانســته ایم با هزینه کمتر ظرفیت بیشتری در مدار 
داشته باشیم. وی افزود: اجرای این طرح چندین برابر بهتر از ساخت نیروگاه است، کاری 
که در قالب کاهش تلفات صورت گرفت موجب شــد که طی چند سال اخیر میزان تلفات 

پنج درصد کاهش پیدا کند.
مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه برای انجام این کار حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان طی 
چند سال هزینه انجام شــد که منافع این کار جایگزین نیروگاه ها و شبکه های جدید بود، 

گفت: اگر قرار بود نیروگاه ساخته شود باید ۵۰ هزار میلیارد هزینه صورت می گرفت.
 متولی زاده اظهار کرد: درواقع دو راهکار برای این مساله وجود دارد، یا باید نیروگاه ساخته 
شــود و یا میزان تلفات کاهش یابد و با توجه به اینکه نسبت مدیریت بار و کاهش هزینه ها 

یک به ۱۰ است به همین دلیل افزایش بهره وری اولویت ویژه ای دارد.

8۲۵ رشته انشعاب غیرمجاز آب در غرب استان 
تهران شناسایی شد

 معاون درآمد و امور مشــترکین آبفای غرب اســتان تهران گفت: ۸۲۵ رشــته 
انشعاب آب غیرمجاز از ابتدای امســال در محدوده شهرستان های قدس، شهریار و مالرد 

شناسایی شد. 
به گزارش شرکت آب و فاضالب استان تهران، سهراب فالوند در این باره اظهار داشت: از 
این تعداد ۶۰۹ رشته پس از اخذ جرایم مربوطه تبدیل به مجاز شده اند و برخورد با این گونه 

انشعاب ها به طور مستمر ادامه خواهد داشت. 
وی افزود: آبفای غرب استان تهران مســئولیت تامین آب شرب شهرستان های قدس، 
شهریار و مالرد را بر عهده دارد و متاسفانه با وجود اطالع رسانی در خصوص لزوم مدیریت 
مصرف بهینه از سوی شــهروندان هم چنان شاهد هســتیم برخی افراد متخلف و سودجو 
مبادرت به بهره برداری غیرقانونی از تاسیســات توزیع آب می کنند.  معاون درآمد و امور 
مشترکین آبفای غرب استان تهران ادامه داد: وجود انشعاب های غیرمجاز موجب آسیب به 
شبکه توزیع، هدررفت آب و تضییع حقوق مشترکان قانونی خواهد شد و طبق قانون، جرم 
تلقی می شود. وی تصریح کرد: به  منظور محاسبه دقیق میزان مصرف آب شرب مشترکان 
از ابتدای امسال بیش از یک هزار و ۳۳ مورد دستگاه کنتور خراب تعویض شده است و این 
روند ادامه دارد.   فالوند افزود: مشترکان در خصوص تعویض کنتور خراب هیچ گونه مبلغی 
نباید پرداخت کنند و این خدمت کاماًل رایگان است. وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 
در غرب استان تهران ۷۲۴ رشته انشعاب جدید آب و ۶۷ رشته انشعاب جدید فاضالب نصب 
شده است. به گزارش ایرنا، کمبود آب در غرب استان تهران معضلی است که نه تنها صدای 
مردم این مناطق را در آورده اســت بلکه مســئوالن را ملزم به سیاست گذاری های جدید 
در این مناطق کرده است. به گفته مدیرعامل آبفای غرب استان تهران بیشترین آب شرب 
جنوب غرب استان تهران از منابع زیرزمینی تامین می شــود با این اوصاف باغ و خانه باغ 
هایی در این محدوده از استان تهران قد علم کرده اند که صاحبان آنها با زدن انشعاب های 
غیرمجاز و حتی چاه های غیرمجاز درصدد آبیاری درختان هستند. برداشت آب از انشعاب 
های غیرمجاز و چاه های آب نه تنها باعث کاهش فشــار آب مورد نیاز سایر شهروندان می 
شود بلکه در شرایطی که کشورمان دچار کم آبی اســت، برداشت از سفره های زیرزمینی 
مشکالتی از جمله فرونشســت و پدیده گردوخاک را ایجاد می کند. رفع مشکل آب مردم 
جنوب و غرب استان تهران نیازمند اجرای طرح های جامع و اتصال به شبکه سراسری آب 
و کاهش برداشت از سفره های آب است. برخورد قضایی بازدارنده با متخلفان نیز می تواند 

یکی دیگر از راهکارها برای حل مشکالت مردم این شهرستان ها باشد.

چرا تحریم نفتکش ها این بار فرق دارد؟
 برنامه دولت ترامپ برای افزودن ۵۰ نفتکش به فهرست طوالنی نفتکشها برای باال 
بردن هزینه های حمل نفت در شرایط معمولی کافی است اما ممکن است این بار فرق کند. 
به گزارش ایسنا، ســقوط تقاضا برای نفت در بحبوحه شیوع ویروس کرونا ممکن است 
باعث بیکار شدن نفتکش های بیشتری شود و برخالف سال گذشته که تحریمهای آمریکا 
علیه واحدهای بزرگترین شرکت کشتیرانی چین باعث صعود سرسام آور هزینه حمل نفت 
شده بود، این بار مانع از صعود نرخ کرایه این کشتیها شود. پیتر سند، تحلیلگر کشتیرانی 
در گروه صنعتی بیمکو با اشاره به عدم توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از سقوط تقاضای 
جهانی برای نفت بر اثر شیوع ویروس کرونا است، گفت: افزودن ۵۰ کشتی بیشتر به فهرست 

ممکن است برای افزایش نرخ کرایه نفتکش ها کافی نباشد.
مقامات آمریکایی مکررا نفتکش ها و شرکت های کشتیرانی را سر همکاری با ونزوئال در 
 PDVSA لیست سیاه قرار داده اند. واشنگتن از ژانویه ســال ۲۰۱۹ شرکتی نفتی دولتی
ونزوئال را با هدف سرنگونی دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور این کشور هدف تحریم قرار 
و هشدار داده است اگر دیگران تحریم ها را رعایت نکنند، هدف تحریم قرار خواهند گرفت.

یک منبع آگاه ماه گذشته اظهار کرده بود وزارت خزانه داری آمریکا آماده می شود برای 
مقابله با تجارت میان ایران و ونزوئال، تحریم های دریایی را تشــدید کند. ایران اخیرا برای 
ونزوئال که با کمبود شدید بنزین مواجه است، ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین و مشتقات آن را 
از طریق پنج نفتکش ارســال کرده است. طبق اطالعات وب سایت دفتر کنترل داراییهای 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، حدود ۱۳۰ نفتکــش در حال حاضر تحت تحریمهای 
آمریکا قرار دارند که باالتر از ۸۰ نفتکش در سال گذشته است. این کشتیها شامل کشتیهای 

کوچک و بزرگی هستند که نفت خام، محصوالت نفتی و سوخت حمل می کنند.
وزارت خزانــه داری آمریکا اخیرا به صنعت کشــتیرانی درباره هشــیاری در خصوص 
شیوه های دور زدن تحریم ها هشدار داده و دستورالعمل خود در خصوص کشورهای ایران، 
کره شمالی و سوریه را به روز کرده است. جان هیوز، نایب رییس سابق سیاست تحریمها در 
وزارت خارجه آمریکا و نایب رییس گروه البرایت استون بریج در این باره به بلومبرگ گفت: 
توجه فزاینده به کشــتیرانی در سیاست تحریمهایی که از ســال ۲۰۱۸ برقرار شده است، 

احتماال پس از انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا استمرار خواهد داشت.
به گفته جورجی اسالووف، مدیر تحقیقات منابع طبیعی شرکت مارکس اسپکترون، بیش 
از دو سوم جریان تجارت جهان از طریق دریا و توسط کشتی های بزرگی انجام می شود که 

در تجارت نفت، عامل حمل حدود ۴۰ درصد از نفت هستند.
به گفته استفانو کازانتزیس، مشــاور ارشد شــرکت مک کیلینگ در امور کشتیرانی و 
فاینانس، در سناریویی که تحت آن ۲۸ کشتی VLCC به تازگی به فهرست تحریمها اضافه 
شده اند، ممکن است کرایه این کشتی ها برای حمل نفت از آمریکا به چین از ۶.۵ میلیون 
دالر فعلی به حدود ۸.۵ میلیون دالر افزایش پیدا کند. زمانی که واحدهای شرکت کشتیرانی 
کاسکوی چین در سپتامبر گذشته هدف تحریم قرار گرفتند، هزینه حمل نفت از آمریکا به 

آسیا به حدود ۲۰ میلیون دالر افزایش پیدا کرد و به بازار صادرات آسیب زد.

 معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: صادرات گاز ایران 
در سال ۹۸ با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد 

مترمکعب افزایش یافته است. 
به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، »حسن منتظر تربتی« 
با اشــاره به ثبت رکوردهای جدید تولیــد، انتقال، توزیع و 
صادرات گاز در سال ۹۸ از ثبت رکورد بی سابقه صادرات گاز 
طبیعی کشور در این سال خبر داد و افزود: مصرف تجمعی 
گاز مشــترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده پارســال 
حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافت، اما با وجود ثبت 
رکوردهای جدید مصرف، گاز مشــترکان خانگی شهری و 
روستایی قطع یا با افت فشار روبه رو نشد. وی با بیان اینکه در 
چهار ماه پایانی پارسال، میانگین مصرف گاز خانگی روزانه 
۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش 
داشــت، تصریح کرد: با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما 

پارسال رکوردی جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه سال ۹۸ میانگین 
صادرات تجمعــی گاز حــدود ۳ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
مترمکعب نســبت به ســال ۹۷ افزایش داشــته، افزود: در 
مجموع سال ۹۸ صادرات گاز ایران جهشی ۲۶ درصدی را 

نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.
تربتی با بیان اینکه کل برداشــت گاز از منابع در ســال 
۹۸ حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب بوده اســت، تأکید کرد: 

هم زمان بــا افزایش مصرف گاز و توســعه شــبکه خطوط 
لولــه و بهره برداری از تأسیســات جدید تقویت فشــار، در 
مجموع گازی تولید نشــد که بــرای انتقــال و توزیع آن 
مشکلی وجود داشته باشد. وی یکی از مهم ترین برنامه های 
اولویت دار سال ۹۹ شرکت ملی گاز ایران را ساخت و توسعه 
شبکه گازرسانی در اســتان سیستان و بلوچستان دانست و 
تصریح کرد: براساس برنامه زمان بندی، امیدواریم تا آذرماه 
امسال گازرسانی به شهر زاهدان به پایان برسد، ضمن آنکه 
ساخت خطوط لوله انتقال گاز در دیگر شهرهای این استان 
هم تکمیل شــود و به تفکیک اولویت در مدار بهره برداری 
قرار گیرد. مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران همچنین با 
بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا تاکنون تأثیری در اجرای 
برنامه های توســعه ای یا تعمیرات صنعت گاز کشور نداشته 
اســت، اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شــده از پارسال و با 
تأمین منابع مالی و اجرای تمامی پروتکل های بهداشــتی، 
شیوع کرونا اختاللی در روند توسعه و اجرای پروژه های جدید 

توسعه و تعمیراتی شرکت ملی گاز ایران ایجاد نکرده است.
تربتــی در پایان با اشــاره به اینکه توسعه هوشــمندانه 
شبکه گاز در سال های گذشته تاکنون، به افزایش پایداری و 
تاب آوری شبکه انتقال و توزیع گاز کشور منجر شده است، 
گفت: با ساخت خطوط لوله و تأسیسات جدید تقویت فشار، 

وضع درختی شبکه گاز از بین رفته است.

افزایش ۳.۶ میلیارد مترمکعبی صادرات گاز ایران
خبرنامه

توضیحات وزارت نفت درباره اختالف شرکت ملی گاز ایران و ترکمن گاز

اختالف بر سر میزان بدهی بود
 وزارت نفت طی اطالعیه ای توضیحاتی درباره اعالم 
نتیجه دیــوان داوری بین المللی درخصــوص اختالف بین 

شرکت های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ارائه کرد. 
متن اطالعیــه اداره کل روابط عمومــی وزارت نفت به 
شــرح زیر اســت: »در پی قطع صادرات گاز بــه ایران از 
سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمســتان سال ۱۳۹۵، 
با وجود پیگیری های انجام شــده توسط شــرکت ملی گاز 
ایران برای حل اختالف های مالی بیــن دو طرف از طریق 
مذاکره، شــرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختالف به 

داوری بین المللی گرفت. 
مطابق مفاد پیش بینی شــده در قراردادهــای فیمابین، 
موضوع به دیوان داوری بین المللی در مقر سوئیس ارجاع 
و بررسی شــد. داوری در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۹ رای خود را به 
دوطرف ابالغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی 
هیچ یک از طرف های اختالف قابل انتشــار نیســت، مگر 
با توافق طرفین. در اینجا الزم اســت بر ایــن نکته تأکید 
شود که اساســاً اختالف های جاری بین شــرکت ترکمن 
گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها  یک اختالف برای تعیین 
میزان دقیــق بدهی بــه ترکمن گاز و مطالبات شــرکت 
ملی گاز ایران بابت جرائــم مربوط به کمیت و کیفیت گاز 

صادراتی ترکمنســتان به ایران بوده اســت، بنابراین این 
دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

آنچه درباره رأی صادره قابل بیان اســت، این اســت که 
رأی صادره ابعــاد و جوانــب مختلفــی دارد، در مواردی 
نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی 
گاز ایران پذیرفته شده اســت. تأکید می شود که به خالف 
برخی گزارش های رسانه ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول 
پرداخت هیچ جریمه ای نشــده و اساساً درخواست ترکمن 
گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره 
محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه 
در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شــرکت ملی گاز ایران به 
ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از  شرکت ترکمن گاز تا تاریخ 
قطع گاز و متقاباًل تعیین میزان جرائم متعلقه به شــرکت 

ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
به هر حــال مــا همواره اعتقادمــان بر حل مســائل و 
اختالفات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری 
به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللی برای حل 
و فصل اختالف هاســت. امیدواریم با صدور این رأی زمینه 
توسعه هر چه بیشــتر روابط دو کشــور دوست و همسایه 

فراهم شده باشد.«

خبر

قدرت نمایی ایران در معادالت انرژی خاورمیانه از نگاه رسانه های جهان
 افتتاح دو طرح نفتی و آغاز رسمی ساخت استراتژیک ترین طرح در حال 
انجام دولت »تدبیر و امید« در رسانه های خارجی بازتاب وسیعی داشت  و اکثر این 
رسانه ها آن را طرحی استراتژیک در راستای تامین منافع ایران توصیف کردند. 

عملیات بهره برداری از این سه طرح یعنی ساخت خط لوله انتقال نفت خام از 
غرب کارون تا سواحل مکران و همچنین دو طرح نفتی در حوزه های پاالیشی و 
پتروشیمی که در مجموع با سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دالری، هفته 

گذشته با حضور رئیس جمهوری و به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد.
موسسه »انرژی جنوب شرق اروپا« با استراتژیک توصیف کردن این خط لوله 
که حدود  یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر طول دارد، نوشت: این خط لوله  سبب می شود 
میزان وابستگی صادرات نفت ایران به تنگه هرمز - دومین تنگه بین المللی شلوغ 
جهان- کاهش یابد، تا حدی که حتی در صورت بسته شدن آن آسیبی به  صادرات 
نفت این کشــور وارد نخواهد شد. این موسســه همچنین نوشت: این خط لوله 
به صورت روزانه امکان انتقال یک میلیون بشــکه نفت را از میدان نفتی گوره در 

بوشهر به بندر جاسک در خط ساحلی دریای عمان فراهم می کند.
این خط لوله به مشــتریان نفت ایران اطمینان خاطر خواهد داد که حتی در 
صورت مسدود شدن تنگه هرمز به عنوان »حیاتی ترین آب راه نفتی« در جهان 

نام گذاری شده، آنها همچنان به نفت ایران دسترسی خواهند داشت.
 بدون شک این مســاله یک ویژگی ژئواســتراتژیک مهم برای ایران به شمار 
می آید و سبب می شود ایران در معادالت منطقه ای و جهانی از  قدرت مضاعفی 

برخوردار شود.
خبرگزاری رسمی ترکیه )آناتولی( نیز در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر دکتر 

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به مناسبت افتتاح این خط لوله، طرح یاد 
شده را استراتژیک توصیف کرد.

رویترز نیز در گزارشــی مدعی شده ایران با به نتیجه رســاندن این خط لوله 
در شرایطی که این کشور با تحریم روبرو شــده است به نحوی که حتی ساخت 
لوله های آن نیز در کشور انجام شده، این امکان را دارد تا از تهدیدات بسته شدن 
تنگه هرمز نیز عبور کند، در حالی که هیچ  خللی در صادرات نفتش بوجود نیاید.

به گزارش وزارت نفت ایران،  این طرح با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین 
صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاســک، ذخیره ســازی این نفت در 

جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه اجرایی شده است.
 همچنین این خط لوله، این امکان را برای جاسک فراهم می آورد تا به یکی 
دیگر از قطب های نفتی ایران تبدیل شــود. با توجه به اینکه جاسک در سمت 
شرق تنگه هرمز واقع شده است،  برای انتقال نفت به آنجا دیگر نیازی به عبور 
نفت کش ها از تنگه هرمز نیست،  درنتیجه میزان صادرات نفت ایران در صورت 
بسته شدن تنگه هرمز به صفر نمی رسد و با وجود صادرات نفت از دریای عمان، 
مشتریان نفت ایران مطمئن خواهند بود که نفت خریداری شده شان به دست 

آنها می رسد.

خبر

با امضای موافقت نامه ای صورت می گیرد
توسعه زنجیره صنعت برق خورشیدی کشور با مشارکت حداکثری 

دانش بنیان ها
 موافقت نامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره ارزش صنعت 
برق خورشــیدی کشــور و مدیریت اجرای پروژه های مرتبط با حلقه های 
زنجیره با هدف اســتفاده حداکثــری از دانش فنی داخلــی و توانمندی 
شرکت های دانش بنیان میان صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فراب 

به امضا رسید. 
در حاشیه جلســه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری و در حضور 
دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر احمدی رییس 
دانشــگاه تربیت مدرس، موافقنامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره 

ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرای پروژه های مرتبط با حلقه های زنجیره با هدف استفاده حداکثری از دانش 
فنی داخلی و توانمندی شرکت های دانش بنیان به امضا رسید.

این موافقت نامه میان دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی و علی وکیلی مدیرعامل شرکت فراب (پیمانکار 
اصلی احداث نیروگاه های آبی در ایران) منعقد شد.

بر اساس این موافقت نامه، زنجیره صنعت برق خورشیدی زنجیره ارزشــی است که از اکتشافات منابع مناسب سیلیس آغاز 
می شود و تا ایجاد نیروگاه های متمرکز و غیرمتمرکز برق خورشــیدی ادامه می یابد. فاز اول این موافقت نامه شامل مطالعات 
مقدماتی از طریق بررســی پژوهش هــای اولیه، تکمیل یا انجام مطالعــات مجدد و مطالعات توجیهی فنــی و اقتصادی برای 

تصمیم گیری نهایی ورود به سرمایه گذاری در توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور است.
تدوین نقشه راه، مدل توسعه و شناسایی شرکای بالقوه در فازهای مختلف و برنامه ریزی برای توجیه نهادهای سیاست گذاری 

و حمایتی از دیگر اقدامات فاز اول این موافقت نامه خواهد بود.
عالوه بر این موافقت نامه، تفاهم نامه همکاری نیز بین یک شــرکت دانش بنیان و دانشگاه تربیت مدرس به منظور همکاری 
مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی در زمینه توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرایی پروژه های مرتبط 
امضا شد. بر اساس اعالم صندوق نوآوری و شکوفایی، محور اول این تفاهم نامه شامل در اختیار قرار دادن نتایج حاصل از اجرای 
طرح مطالعاتی ملی سیلیکون خورشیدی با هدف زمینه سازی ادامه اقدامات اجرایی توسعه زنجیره صنعت انرژی خورشیدی در 
کشور است. عالوه بر آن تکمیل و تدقیق مطالعات توسعه زنجیره صنعت خورشیدی با هدف زمینه سازی تصمیم گیری نهایی در 
سرمایه گذاری برای ایجاد این زنجیره و تعیین محورهای مطالعاتی و تحقیقات توسعه ای آتی در این زمینه از دیگر محورهای 

این تفاهم نامه است.

خبرنامه

قیمت نفت نزولی شد
 قیمت نفت تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا و کشورهای دیگر که ممکن است به وضع محدودیت 

و افت تقاضا برای سوخت منجر شود، روز دوشنبه برای دومین روز معامله 
متوالی کاهش پیدا کرد. 

بهای معامالت نفت برنت ۷۲ سنت معادل ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرد و 
به ۴۰ دالر و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معامالت نفت آمریکا ۶۷ سنت معادل ۱.۷ درصد کاهش پیدا کرد 
و به ۳۷ دالر و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید.

نفت برنت در مســیر ثبت سومین رشــد قیمت ماهانه متوالی در ژوئن 
قرار دارد. این رشد قیمت نتیجه توافق تولیدکنندگان مشارکت کننده در 
گروه اوپک پالس با کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز در ژوییه است. 
همچنین تقاضا برای نفت با بازگشایی اقتصادهای بزرگ جهان پس از وضع 

محدودیتهایی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا وضع شده بودند، بهبود یافته است.
با این حال شمار موارد ابتال به ویروس کرونا در جهان روز یکشنبه از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرد. موارد جدید ابتال در کشورهای 

چین، نیوزیلند و استرالیا گزارش شدند که باعث شدند دولتها محدودیتهایی را دوباره وضع کنند.
هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC در این باره گفت: موج دوم ابتال در جریان است و این موضوع خوش بینی که شش تا هشت 
هفته گذشته در بازار وجود داشت را تضعیف کرده است. عامل دیگری که رشد قیمت نفت در مقطع فعلی را ضعیف کرده، حاشیه 

سود ضعیف پاالیش، ذخایر باالی نفت و ازسرگیری تولید آمریکا است.
با وجود تالشهای اوپک پالس برای کاهش عرضه، ذخایر نفت آمریکا که بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده نفت در جهان 

است، به رکورد باالیی صعود کرده است و به باالترین رکورد همه زمانها رسیده است.
اگرچه شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا هفته گذشته به رکورد پایینی سقوط کرد اما قیمتهای باالتر نفت باعث 

شده برخی از تولیدکنندگان حفاری را ازسربگیرند.
در این بین، شرکت نفت شیل "چســاپیک انرژی" در آمریکا به دلیل بدهیهای سنگین و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازارهای 

انرژی، خواستار حمایت در برابر ورشکستگی شد.
همچنین احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در مصاحبه با روزنامه الصباح اظهار کرد که این کشور قراردادهای نفت با برخی از 
شرکتهایی که میادین نفتی پرهزینه را اداره می کنند را مورد بازنگری قرار خواهد داد تا همزمان با کاهش تولید، هزینه ها را نیز 
کاهش دهد. همکاری با اوپک به نفع عراق است تا ارزش بازار نفت را باال ببرد. بر اساس گزارش رویترز، عراق اوایل ماه جاری به 

کمیته نظارتی اوپک پالس قول داد تولیدش را مطابق با سهمیه تعیین شده کاهش دهد.

تهدید ونزوئال برای تعطیلی پمپ بنزینهای خصوصی
 شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال چند هفته پس از کاهش یارانه های 
سوخت، به پمپ بنزینهای مستقل اعالم کرد هر زمان که بخواهد می تواند مجوز آنها 

را باطل کند. 
شرکت PDVSA بازار توزیع بنزین ونزوئال در انحصار دارد و تقریبا مالک همه ۱۲۰۰ 
پمپ بنزین در این کشور است اما اکثر این پمپ بنزینها از طریق مجوزهای تجاری، 

به شرکتهایی خصوصی سپرده شده است.
بســیاری از پمپ بنزینها به دلیل سالها ثابت ماندن قیمتها که باعث شده درآمد 

آنها با هزینه های تعمیرات تجهیزاتشان همخوانی نداشته باشد، متضرر شده اند.
این صنعت امیدوار بود که اصالحات یارانه سوخت و افزایش قیمت بنزین به کسب و 

کار آنها رونق ببخشد اما اکنون حذف مجوزها به دولت اجازه خواهد داد سود قیمتهای 
باالتر بنزین را به جیب بزند. 

بر اساس سندی که توسط رویترز مشاهده شــده، شرکت PDVSA به پمپ 
بنزینها اعالم کــرده که می تواند قرارداد آنها را به طــور یکطرفه و هر زمان که 
بخواهد، لغو کند. یک منبع آگاه اظهار کرد که تاکنون ۱۲ جایگاه ســوخت در 
کاراکاس این اطالعیه را دریافت کرده اند. بر اســاس گزارش رویترز، تغییرات 
مذکور نشان دهنده تالش دولت برای کنترل اوضاع در بحبوحه شیوع ویروس 
کرونا و تشدید تحریمهای آمریکا است که درآمدهای صادرات نفت این کشور را 

به شدت متاثر کرده است.

خبر


