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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

گاليه بخش خصوصى از همكارى نكردن وزارت نفت  تسنيم: سخنگوى كميسيون انرژى مجلس با تأكيد بر اينكه ضرورت دارد دولت براى ورود بخش خصوصى به فروش نفت، امتيازاتى براى آن ها قايل 
شود، گفت: اگر ما امروز يك بورس قوى داشتيم، از تهديدات آمريكا در رابطه با فروش نفت، لرزه بر بدنه وزارت نفت نمى افتاد. اسداهللا قره خانى، با تأييد گاليه بخش خصوصى درباره همكارى نكردن وزارت نفت 

براى فروش نفت در بورس گفت: بخش خصوصى را وارد عقد قرارداد كنند و تضامين الزم را به بخش خصوصى بدهند اما متأسفانه من مى خواهم بگويم كه بورس انرژى تاكنون فقط يك نامى بيشتر نبوده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
برخى كارشناسان معتقدند كه گروه هاى خاص  به اهداف خود رسيدند

آزادفروشى ارز پتروشيمى ها بايد ممنوع شود  
اقتصاد: تزريق ارز پتروشيمى ها به بازار 
ثانويه براى ايجاد تعادل و پاسخگويى به 
تقاضاها ماجرايى اســت كه هنوز ادامه 
دارد. بتازگى و بر اساس تصميم هيئت 
وزيران براى كنترل مديريت عرضه ارز 
به بــازار، دولت به وزير نفت اختيار داده 
كه اعضاى هيئت مديره شــركت هاى 
پتروشيمى اعم از دولتى، نيمه دولتى و شركت هاى متعلق به نهادهاى عمومى را 
در صورت عدم عرضه ارز به بازار بركنار كند. در همين رابطه نيز وزير نفت با صدور 
نامه اى از شركت هاى پتروشيمى خواسته تا ارز حاصل از صادرات محصوالت خود 
را در اختيار بانك مركزى قراردهند. براساس نامه زنگنه شركت هاى پتروشيمى 
پس از اعالم كتبى موجودى ارز خود و دريافت معادل ريالى آن، مكلف خواهند 
شد ارز مورد نظر را با نظارت بانك مركزى و بر اساس آنچه اين نهاد ناظر معين 
مى كند براى عرضه در بازار ثانويه در اختيار قرار دهند.اين مسائل در حالى است 
كه سهام اغلب قريب به اتفاق شركت هاى پتروشيمى كشور در قالب سه هلدينگ 
بــزرگ تاپيكو، غدير و خليج فارس در اختيار دولت و ســه وزارتخانه رفاه، دفاع 
و نفت اســت.اما پس از مدت كوتاهى از اين تفويــض اختيار وبا وجود انتقادها 
از شــركت هاى پتروشــيمى، وزارت نفت اعالم كرده كه ارز حاصل از صادرات 

پتروشيمى ها از طريق سامانه نيما به طور منظم به بازار عرضه شده است. 
در ايــن خصوص عضو كميســيون انــرژى مجلس در واكنش بــه الزام جديد 
پتروشيمى ها براى تزريق ارز توافقى به بازار ثانويه گفت: اينكه پيگيرى هاى جدى 
براى تزريق ارز 4200 تومانى انجام نشد، نشان مى دهد باندهايى مافيايى به دنبال 
سودجويى از ارز صادراتى هستند. هدايت  اهللا خادمى با اشاره به اخبار منتشرشده 
در خصوص اختيارات جديد وزير نفت براى الزام پتروشيمى ها به تزريق ارز در بازار 
ثانويه گفت: سؤالى كه ايجاد شده اين است كه چرا اين الزام و پيگيرى هاى جدى 
(مانند بركنارى هيئت مديره شركت ها) در زمان اجراى سياست ارز 4200 تومانى 
انجام نشد.وى افزود، همان زمان پتروشيمى ها مدعى بودند كه ارز خود را به نيما 
تزريق كرده اند، اما شواهد برخى خالف آن را نشان مى داد، حاال هم كه وزير نفت 
مأمور دريافت و تزريق ارز پتروشيمى ها به بازار شده، نشان مى دهد دولت بدرستى 
در پى دريافت ارز صادراتى آن هاســت. به عقيده بنده گروه هاى خاصى به دنبال 

آزادفروشى ارز صادرات بودند كه تا حدودى به هدف خود نيز رسيدند.
البته بر اساس گفته نايب  رئيس انجمن كارفرمايان پتروشيمى، مكاتبه زنگنه با 
پتروشيمى ها و تبصره يك آن مربوط به تاريخ 22 فروردين تا 16 مرداد ماه يعنى 
تا پيش از تشكيل بازار ثانويه ارز است و مربوط به ارزهاى صادراتى مجتمع هاى 
پتروشيمى است و اين مجتمع ها بايد رسماً ميزان صادرات خود را به صورت ارزى 
به بانك مركزى به صورت كتبى اعالم كنند و بانك مركزى براســاس قيمتى كه 

تعيين مى كند، معادل ريالى آن را دريافت كند.
يك اقتصاددان هم درباره پتروشيمى ها معتقد است: اين بنگاه ها كه نه خصوصى 
هســتند و نه دولتى، در واقع هم از مزاياى خصوصى ها استفاده مى كنند و هم 
دولتى ها و خود را به هيچ كس پاســخگو نمى دانند و ارزى را كه از محل فروش 

همين منابع بدست مى آورند به بانك مركزى نمى دهند. 
راغفر با اشــاره به اينكه بيش از 90 درصد منابع ارزى كشــور مستقيم از محل 
فروش سرمايه هاى طبيعى از جمله نفت، گاز و معادن زيرزمينى به دست مى آيد 
و بايد استفاده از اين سرمايه ها عادالنه باشد، با تأكيد بر ضرورت بهره گيرى همه 
مردم از اين سرمايه ها گفت: با تفسير غلط، اين منابع اختصاصى شده و بتدريج در 

طول سه دهه گذشته در اختيار گروه هاى خاص قرار گرفته است.
استاد دانشگاه الزهرا تصريح كرد: اينان با قدرتى كه بدست آورده اند، نظام تصميم 
گيرى كشــور يعنى دولت و مجلس را نيــز در اختيار مى گيرند تا از رهگذر آن 
منابع را طبق نظرشان در انحصار داشته باشند.وى با مضحك، خطرناك و دردآور 
خواندن بازار ثانويه ارز، آن را محلى عنوان كرد كه ايجاد شده تا در آن عمالً نرخ 

ارز متناسب با خواست بنگاه هاى بزرگ خصولتى، تثبيت شود.
راغفر گفت: دربازار ثانويه، ارز همان منابعى عرضه مى شــود كه متعلق به مردم 

است؛ بنابراين اين وجوه بايد در اختيار بانك مركزى قرار گيرد.

گزارش

 اقتصاد/ ســعيد قاضى پور  «بيژن 
زنگنه» به عنوان پرسابقه ترين وزير در 
كشور، يك سال گذشته را با موفقيت ها 
و ناكامى هايى پشت سر گذاشت. تسريع 
در تكميل پااليشگاه ستاره خليج فارس 
و دستيابى به خودكفايى در توليد بنزين 
را مى توان مهم ترين دستاورد اين ژنرال 
باسابقه صنعت نفت كشــور آن هم به 
مدد قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا در 
اين مدت دانست. هرچند كه بى توجهى 
بــه مديريــت مصــرف، خودكفايــى 
به دست آمده را در معرض خطر قرار داده 
است. از قلم افتادگى صنعت پتروشيمى 
كشــور نيز همچنان در عملكرد زنگنه 
مشهود است. شايد بتوان گفت مهم ترين 
دغدغه زنگنه در دولت دوازدهم، اجراى 
 (IPC) مدل جديد قراردادهــاى نفتى
بود كه پاى شــركت فرانســوى توتال 
را مجدداً به ايــران باز كرد. حضور اين 
شركت مشهور فرانسوى چنان مسئوالن 
وزارت نفت را ذوق زده كرد كه چشــم 
خود را به روى بدعهدى هاى گذشــته 
اين شــركت در تعامل با ايران بستند. 
همين موضوع باعث شــد كه چند روز 
بعد از خروج ترامپ از برجام، توتال هم 
با انبوه اطالعاتى كه از ميدان مشترك 
پارس جنوبى به دســت آورده اســت، 
دســت وزارت نفت را در حنا بگذارد و 
برود. گزارش حاضر، به بررسى مهم ترين 
اقدامات و رويكردهاى وزارت نفت طى 

يك سال گذشته مى پردازد. 

 توقف توليد نفت خام 
در مرز 3,9 ميليون بشكه در روز

متوسط توليد روزانه نفت خام ايران در 
سال 96 در مقايســه با سال هاى قبل، 
تغيير چشــمگيرى نداشت و در ميزان 
3,9 ميليون بشكه در روز متوقف شد.با 
افزايــش صادرات نفت خــام در دوران 
پســا برجام، صادرات نفت به كشورهاى 
اروپايى ازجمله ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، 
يونان و آلمان افزايش يافت و به تبع آن، 
سهم صادرات نفت به بازار آسيا كاهش 
پيدا كرد. بررســى ها نشان مى دهد كه 
به طور متوسط در سال 96، ايران بيش 
از 62 درصد نفت خود را روانه بازار آسيا 
و نزديــك 38 درصد را بــه اروپا صادر 
نمود.گفتنى است كه ايران در سال 95 
حدود 74 درصد نفت خــود را به بازار 
آســيا و 26 درصد نفت خود را به اروپا 

صادر كرده بود.

واكنش منفى شركت هاى غربى به 
IPC قرارداد

در ســال 96 از مجموع 9 طرح  افزايش 
ظرفيــت توليد نفت مــورد نظر وزارت 
متبــوع زنگنه، قرارداد توســعه  ســه 
ميدان طبق مــدل IPC امضا گرديد؛ 
لكــن قــرارداد 6 طرح ديگــر محقق 
نشــد. با اين اوصاف به نظر مى رسد كه 
نمى توان در توســعه ميدان هاى نفتى 
روى شــركت هاى خارجى حساب باز 
كرد. توضيح بيشــتر آنكه شركت هاى 
خارجى همچون اِنى از ايتاليا، ِمرِســك 
از دانمــارك، OMV از اتريش رغبت 
چندانى به حضور در ميدان هاى نفتى 
ايران نشان ندادند. ضمناً چند روز پس از 
اعالم خروج ترامپ از برجام (ارديبهشت 
97)، شركت  توتال فرانسه اعالم كرد به 
دليل عدم امكان معافيت از تحريم هاى 
جديد دولت آمريكا، از طرح توسعه فاز 

11 پارس جنوبى ايران خارج مى شود.

 روند ُكند توسعه  ميدان هاى نفتى 
غرب كارون 

افزايــش توليــد نفــت از ميدان هاى 
مشــترك يكــى از الزامــات بند 14 
سياســت هاى كلى اقتصــاد مقاومتى 
است. در بين ميدان هاى مشترك نفتى 
كشور، ميدان هاى مشترك غرب كارون 
(شــامل ميدان هاى آزادگان جنوبى و 
شمالى، ياران جنوبى و شمالى، يادآوران 
و چند ميدان نفتى كوچك مشترك با 
كشــور عراق) با ظرفيت نفت درجاى 
64 ميليــارد بشــكه از اهميت خاصى 
برخوردار هســتند. زنگنه خردادماه 96 
در ابــالغ پروژه هاى اولويــت دار وزارت 
نفت به مديرعامل شــركت ملى نفت 
ايران، توليد 350 هزار بشكه اى نفت در 
ميدان هاى غرب كارون را موردنظر قرار 
داد.خاطرنشان مى سازد كه ميزان توليد 
فعلى ايــران از ميدان هاى غرب كارون 

320 هزار بشكه در روز است.
ميدان ياران: در حال حاضر از ميدان 
ياران شــمالى روزانه 20 هزار بشــكه 
نفت برداشــت مى شــود. ميزان توليد 
نفت هدف گذارى شده در ميدان ياران 
جنوبى نيز 25 هزار بشكه در روز است. 
اين ميدان در پاييز سال 96 با برداشت 

روزانه 10 هزار بشــكه به مرحله توليد 
رسيد.

كه  يادآوران  ميدان  يادآوران:  ميدان 
در حال حاضر با توليد روزانه 115 هزار 
بشكه، بيشترين توليد نفت را در ميان 
ميدان هاى غرب كارون دارد، قرار است 
در سه فاز به توليد 300 هزار بشكه اى 
برســد. اين ميدان نسبت به سال 95 با 

افزايش توليد همراه نبود.
ميدان آزادگان: در حال حاضر ميزان 
توليد از ميــدان آزادگان جنوبى روزانه 
100 هزار بشــكه اســت. در حالى كه 
ميدان آزادگان جنوبى، پتانسيل توليد 
600 هزار بشــكه در روز را درمجموع 
دو فــاز دارد؛ همچنين از فاز نخســت 
ميدان آزادگان شــمالى روزانه 75 هزار 
بشكه نفت برداشت مى شود، درحالى كه 
فاز نخست اين ميدان توان بالقوه توليد 
85 هزار بشــكه در روز را دارد. گفتنى 
اســت وزارت نفت قصد داشت در آبان 
95 ميــدان آزادگان جنوبــى را بدون 
برگزارى مناقصه و در قالب قراردادهاى 
جديد به شركت توتال جهت مطالعه و 

توســعه واگذار كند كه اين امر به دليل 
مخالفت صاحب نظران و كارشناسان امر 
صورت نگرفت. پــس از آن وعده هايى 
مبنى بر برگزارى مناقصه براى توســعه  
ميدان نفتى آزادگان جنوبى در ســال 
مطرح شــد كه البته آن وعده ها جامه 

عمل نپوشيدند.

 توسعه كند 
برخى فازهاى پارس جنوبى

در حال حاضر فازهاى 13، 14 و 22 تا 
24 ميدان  گازى پارس جنوبى با ميزان 
پيشرفت ميانگين 85 درصدى در حال 
تكميل اســت. فازهاى در حال تكميل 
پارس جنوبى در يك سال گذشته كمتر 
از 9 درصد پيشــرفت فيزيكى داشــته 

است.

 رشد اندك ميزان صادرات گاز 
به كشورهاى همسايه

به گزارش سازمان اطالعات انرژى آمريكا 
(EIA) ايران بعد از كشور روسيه، دارنده 

بزرگ تريــن منابع گازى جهان اســت 
و 17 درصد منابــع گازى جهان را در 
اختيــار دارد.با وجود اين اّمــا ايران در 
يك درصد از تجارت جهانى گاز سهيم 
است. در ســال 95، ميزان صادرات گاز 
به كشورهاى تركيه، عراق، ارمنستان و 
آذربايجان روزانه 30 ميليون مترمكعب 
بود و ميزان صــادرات اين محصول در 
ســال 96 با رشــد 16 درصدى به 35 

ميليون مترمكعب در روز رسيد.
خاطرنشان مى سازد كه با توجه به خروج 
آمريكا از برجام و بازگشت تحريم خريد 
نفــت ايران، ضــرورت افزايش ظرفيت 
احســاس  بيش ازپيش  پااليشــگاهى 

مى شود. 

 خودكفايى كوتاه مدت بنزين 
با طعم افزايش مصرف

با افتتاح فاز نخســت پااليشگاه ستاره 
خليج فارس در اوايل سال 96، ظرفيت 
توليد بنزيــن 12 ميليون ليتر افزايش 
يافت  و طبق وعده  مسئوالن مى بايست 
كه كشور با اين افزايش در توليد بنزين 
خودكفا شود اّما به دليل افزايش مصرف 
بنزين در سال96 نه تنها كشور در توليد 
بنزين خودكفا نشد، بلكه متوسط واردات 
در سال 96 نيز با اندكى افزايش نسبت 
به سال 95 به روزانه 12,6 ميليون ليتر 

افزايش يافت.
با بهره بردارى كامــل از فازها ى دوم و 
سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، ايران 
براى اولين بار، صادركننده بنزين خواهد 
شــد. از اين منظر اقدام مسئوالن حايز 
قدردانى است، لكن بايد توجه نمود كه 
اگر رشــد مصرف بنزين كنترل نشود، 
صادرات بنزين تنها براى يك سال ادامه 
خواهد داشــت و مطابق نمودار، ايران 
از ســال 1399 واردات بنزين را از سر 

مى گيرد.
متذكر مى شــود متوســط رشد توليد 
خودرو در سال هاى 86 تا 93، 12درصد 
بــود، اّما ميانگين مصرف بنزين در اين 

سال ها رشد منفى را تجربه نمود.

 دور درجاِى توسعه  صنعت 
پتروشيمى

توليد محصوالت پتروشــيمى كشــور 
از 50 ميليون تن در ســال 95 به 53 
ميليون تن در ســال 96 رسيد و حدود 
6 درصد رشــد يافت. ظرفيت اســمى 
مجتمع پتروشــيمى ها در حال حاضر 
62 ميليون تن در سال است كه نسبت 
به سال 95 افزايش ظرفيتى رخ نداد.به 
تعبير ديگر مى توان گفت كه افزايش 6 
درصدى توليد صرفــاً به دليل افزايش 
استفاده از ظرفيت موجود مجتمع هاى 

پتروشيمى ها بوده است.

كاهش صادرات گازوئيل و عدم 
تغيير صادرات نفت كوره در سال 96

ميزان صادرات گازوييل در ســال 96 با 
كاهش چشمگير 40 درصدى نسبت به 
سال 95 از 12,1 به 7,1 ميليون ليتر در 
روز كاهش يافت. به گفته  موسوى خواه، 

مديرعامــل شــركت ملــى پخــش 
فرآورده هاى نفتى، عامل اصلى كاهش 
صادرات گازوئيــل، افزايش مصرف در 
بخش حمل است.گفتنى است صادرات 
نفت كوره در ســال 96 به طور متوسط 

روزانه 49 ميليــون ليتر در روز بود كه 
نسبت به سال 95 تغيير خاصى نداشت.

اجراى ناقص طرح پيمايش سوخت
با اجراى طرح پيمايش سوخت، ميزان 
مصرف گازوئيل در ســال 93 از 100,1 
ميليون ليتر در روز با يك ســير نزولى 
در ســال 95 به ميــزان 80,4 ميليون 
ليتــر در روز رســيد. اّما رونــد نزولى 
كاهــش مصرف گازوئيل در ســال 96 
متوقف شــد و مصرف گازوئيل با رشد 
3 درصدى نسبت به سال 95 به 82,7 
ميليون ليتر در روز رسيد.كارشناســان 
معتقدند افزايش بارنامه هاى صادرشده 
از ســال گذشته نســبت به سال 95، 
اجــراى ناقص فــاز دوم طرح پيمايش 
ســوخت و همچنين افزايش احتمال 
قاچاق گازوئيل، از داليل افزايش مصرف 

گازوئيل در يك سال اخير است.

تعلل وزارت نفت
براى عرضه نفت در بورس انرژى

اوايل مهر ســال 93، وزيــر نفت در 
حاشــيه نشســت با فعــاالن بخش 
خصوصى در اتــاق بازرگانى ايران، از 
عرضه 100 هزار بشــكه نفت خام در 
بورس انرژى با هدف صادرات و تسويه 
آن به صــورت ريالى تا پايان همان ماه 
خبــر داد. اما اين وعده محقق نشــد. 
اخيراً و به واســطه گمانه زنى ها درباره 
تحريم نفــت ايران، مجــدداً موضوع 
فروش نفت در بورس به عنوان ابزارى 
براى بى اثرسازى تحريم هاى آمريكا در 
محافل كارشناســى و رسانه اى مطرح 
شــد. با توجه به تأكيــد جهانگيرى، 
معاون اول رئيــس جمهور در تيرماه 
97 بــر عرضه  نفــت در بورس جهت 
مقابله بــا تحريم هاى نفتــى، انتظار 
مــى رود بزودى شــاهد تحقــق اين 

موضوع باشيم.

قدس عملكرد وزارت نفت در سال نخست دولت دوازدهم را بررسى مى كند

كماى بورس نفتى و در جا زدن صنعت پتروشيمى

  روند پيشرفت فازهاى پارس جنوبى در دولت دوازدهم

پيمانكارفاز
درصد پيشرفت

اسفند ماه 96اسفندماه 95اسفندماه 94اسفندماه 93مردادماه 92

كمتر از 5 درصد----TOTAL، CNPC، پتروپارس11

63,866,873,58189قرارگاه خاتم، مپنا، صدرا13

50,653,858,16477سازمان گسترش، ايزوايكو14

63,467,575,58691قرارگاه خاتم، تأسيسات دريايى22 تا 24

  نماى كلى ميدان هاى نفتى غرب كارون

  ميزان صادرات و واردات گاز ايران از طريق خط لوله (ميليون مترمكعب)

  پيش بينى توليد و مصرف بنزين در كشور تا سال 1401 


