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اخبار انرژی

«مردمساالری آنالین» پیامدهای اجرای بسته جدید ارزی را بررسی میکند

افزایش درآمدهای نفتی ایران
در  ۴ماه نخست امسال
ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلس افزایش صادرات نفت و باال
رفتن قیمت نفت را از دالیل افزایش درآمدهای کشور برشمرد و گفت :قمیت
نفت در چهار ماه نخســت امســال بهطور میانگین  ۷۰دالر ثبت شده است.به
گزارش وزارت نفت ،محمدمهدی مفتح ،به جلسه عصر دیروز کمیسیون برنامه،
بودجه و محاســبات مجلس شورای اســامی که با حضور محمدباقر نوبخت،
رئیس ســازمان برنامه و بودجه برگزار شد ،اشاره کرد و گفت :در این نشست
درباره عملکرد چهار ماه دریافتها و پرداختها (منابع و مصارف) قانون بودجه
ســال  ۹۷کل کشــور بحث و بررسی شــد ،به همین منظور از رئیس سازمان
برنامه و بودجه دعوت شد گزارشی از عملکرد چهار ماه قانون بودجه ارائه کنند.
وی افزود :این گزارشها بیانگر آن بود که درآمد کشــور در طول چهار ماه
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشــد قابل قبولی داشته است،
همچنین گزارشــی از تخصیص اعتبارها به پروژههای تعریف شــده در قانون
بودجه ارائه شد.سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه اعضای کمیسیون از نحوه گزارشدهی سازمان برنامه و
بودجه ابراز رضایت و تشــکر کردند ،گفت :علت افزایش درآمد کشور ،افزایش
صادرات و باال رفتن قیمت هر بشکه نفت است .در قانون بودجه هر بشکه نفت
 ۵۵دالر در نظر گرفته شــده بود که بهطور میانگین هر بشــکه نفت در چهار
ماه نخســت امسال حدود  ۷۰دالر به فروش رسیده که سرانجام سبب افزایش
درآمد کشور نسبت به پارسال شده است.

معافیت کریدور گازی جنوب اروپا
از تحریمهای ایران
کریدور گازی جنوبی ،از تحریمهای آمریکایی ضد مشــتریان انرژی ایران،
معافیت دریافت کرد؛ این پروژه برای انتقال گاز دریای خزر به ترکیه و اروپای
جنوبی طراحی شده اســت.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پالتس ،کریدور
گاز جنوبی ،از تحریمهای آمریکایی ضد مشتریان انرژی ایران ،معافیت دریافت
کرده است .این معافیت ،برای این پروژه که برای انتقال ساالنه  ۱۶میلیارد متر
مکعب گاز دریای خزر به ترکیه و اروپای جنوبی ،با دور زدن روســیه ،طراحی
شده است ،یک پیروزی محسوب میشود.
این اقدام طی یک فرمان اجرایی که ترامپ در روز دوشنبه امضا کرده بود،
انجام شده است.از چندی قبل شرکت بریتیش پترولیوم برای دریافت معافیت
از تحریمهای ایران جهت توســعه میادین گازی دریایی شاه دنیز آذربایجان،
اقــدام کرده بود؛ ایــن میادین منبع گاز طبیعی پــروژه کریدور گازی جنوب
هســتند .شرکت نیکوی ایران (نفتایران ،یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی
نفت ایران) ۱۰ ،درصد از ســهام فاز دوم ایــن خط لوله را در اختیار دارد .این
خــط لوله به طور بالقوه باعث آغاز تحریمهای آمریکا بر علیه ســرمایهگذاری
در بخش نفتی ایران میشــد.فرمان روز دوشــنبه ترامپ ،وضعیت درخواست
بریتیش پترولیوم برای معافیت از تحریمها جهت توســعه میدان گازی روهام
در دریای شــمال ،که مالکیت آن با شرکت ملی نفت ایران در اشتراک است،
را مشخص نکرده است .توافق سال گذشته بیپی برای فروش سهام این پروژه
خود به شرکت سریکا انرژی ،مشروط به دریافت معافیت از تحریمهای آمریکا
میباشــد.این فرمان به ســوالی که از آغاز اعالم تحریمها توسط ترامپ ،ذهن
ســرمایهگذاران بازار انرژی را به خود مشغول کده است ،پاسخ نداد؛ آیا تحریم
نفتی ایران ،میعانات گازی را هم شــامل میشــود یا خیر؟ فرمان کاخ سفید
لیســتی از تعاریف را مشــمول تحریمها قرار داده است ،محصوالت سوختی،
شامل محصوالت متنوعی که از پاالیش و پردازش نفت خام به دست میآیند،
گاز طبیعی و سایر ترکیبات هیدروکربنی.

جهش دوباره قیمت نفت
با نگرانی از تحریم نفت ایران
با تشــدید نگرانی بازارهای جهانی از تحریم نفت ایران که منجر به کاهش
عرضه طالی ســیاه خواهد شــد ،قیمت نفت دوباره جهش کــرد .به گزارش
خبرنگار مهر به نقل از رویترز ،پیشخرید هر بشــکه نفت خام برنت با جهشی
 ۹۰سنتی یا  ۱.۲درصدی ،به  ۷۴.۶۵دالر رسید .این شاخص نفتی در جلسه
معامالتی روز ســه شنبه تا  ۷۴.۹۰دالر هم باال رفت.پیشخرید هر بشکه نفت
خام نیمهســنگین تگزاس غرب آمریکا ،دابلیوتیآی ۱۶ ،ســنت یا  ۰.۲درصد
رشــد کرد و در قیمت  ۶۹.۱۷دالر بسته شد .این درحالیست که این شاخص
دیروز تا قیمت  ۶۹.۸۳دالر هم باال رفته بود.
در کنار تنشهای ژئوپولیتیکی که میتواند بر تولید نفت ایران تأثیر بگذارد،
ســرمایهگذاران به دقت میزان ذخایر نفت آمریکا را تحت نظر دارند که طبق
پیشبینی اقتصاددانان شــرکتکننده در نظرســنجی رویترز ،این هفته ۳.۳
میلیون بشــکه افت خواهد کرد.اما پس از بسته شدن بازارها دادههای موسسه
سوخت آمریکا نشان داد ،ذخایر نفت این کشور در هفته گذشته ،بسیار بیشتر
از حد انتظار و  ۶میلیون بشکه ،کاهش یافته است.

مذاکره برای معافیت
واردکنندگان نفت خام از ایران
یکی از مســئوالن دولت آمریکا اعالم کرد که با وجود پافشــاری بر تحریم
نفتــی ایران ،مذاکره درباره معافیت محــدود برای واردکنندگان نفت خام این
کشــور ادامه دارد.به گزارش نشــریه پالتس ،یکی از مسئوالن ارشد آمریکایی
اعــام کرد دولت آمریــکا همچنان قصد دارد با آغاز تحریمهــا در ماه نوامبر
امســال ،صادرات نفت ایران را کاهش دهد ،اما دیپلماتها همچنان به مذاکره
درباره معافیتهای محدود برای واردکنندگان نفت از ایران ادامه میدهند.وی
با تأکید بر این که هدف آمریکا توقف کامل صادرات نفت ایران است ،گفت :ما
در پی اعطای معافیت یا استثنا نیستیم ،اما مشتاقایم که درباره درخواستها
بحث کنیم و آنها را به صورت موردی بررسی کنیم.
این مقام مســوول از پاســخ درباره این که تا کنون معافیت محدودی اعطا
شــده اســت یا نه ،خودداری کرد و گفت :ما همفکریهای خصوصی با دیگر
دولتها درباره این مســائل را آشکار نمیکنیم.مسئوالن ژاپنی به تازگی برای
تأکید بر دریافت معافیت از تحریمهای ضد ایرانی به آمریکا ســفر کرده بودند.
وزارت امور خارجه آمریــکا از اظهار نظر درباره نتیجه این مذاکرات خودداری
کرد.پیشبینی میشود مشتریان عمده نفت ایران ،از جمله چین و هند ،راهی
برای ادامه واردات نفت از ایران بیابند و ترکیه نیز اعالم کرده اســت به خرید
نفت از ایران ادامه میدهد.از سوی دیگر ،دیگر امضاکنندگان برجام بر پایبندی
خــود به این توافق تأکید کردهاند .وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ،فرانســه،
آلمان و انگلیس نیز دیروز (دوشــنبه  ۱۵مرداد ماه) در بیانیهای مشــترک بر
تعهد خود بر حفظ صادرات نفت و گاز ایران ،تأکید کردند.مقررات اتحادیه اروپا
موســوم به «قانون انســداد» با هدف خنثی کردن اقدامات قانونی آمریکا ضد
شرکتهای اروپایی ،از روز سهشنبه ( ۱۶مردادماه) اجرایی میشود.
اروپا با واردات روزانه  ۷۰۰هزار بشــکه نفــت از ایران ،حدود یک چهارم از
خرید جهانی نفت ایران را به خود اختصاص داده اســت و برخی شــرکتهای
اروپایی توافقهایی برای کمک به توســعه میدانهای نفــت و گاز ایران امضا
کردهاند.اتحادیه اروپا پیش از این کارگروهی تشــکیل داد تا مسائل مربوط به
تحریم از جمله انتقال درآمدها ،ذخیرهسازی ،کشتیرانی ،دسترسی نفتکشها
به پایانهها ،بیمه پاالیشگاهها و بیمه حملونقل محمولهها و تجهیزات و مسائل
دیگر را بررسی کند.

افزایش واردات نفت هند و چین از ایران
صادرات نفت خام کشــورمان به مشــتریان اصلی یعنی چین و هند در ماه
ژوئیه (تیر  -مرداد) افزایش یافت و تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار نگرفت.به
گــزارش ز پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا ،آمار پایگاه تحقیقاتی «اس اند پی
گلوبال پالتس» نشان میدهد ،صادرات نفت کشورمان به چین از  722هزار و
 100در ماه ژوئن (خرداد  -تیر) به  799هزار و 452میلیون بشــکه در روز در
ماه ژوئیه رسیده است.
هند نیز واردات نفت خام از ایران در ماه میالدی گذشته را با  40هزار بشکه
در روز افزایش نســبت به ماه ژوئن به  706هزار و  452بشــکه در روز رساند.
این دو مشــتری بزرگ آســیایی نفت ایران ،پیشتر نیز اعالم کرده بودند که از
تحریمهــای امریکا تبعیت نخواهند کرد و واردات نفت خود از ایران را کاهش
نخواهند داد.آمار پایگاه تحقیقاتی یاد شــده همچنین نشان میدهد ،صادرات
نفــت ایران در ماه میالدی گذشــته به  2میلیون و  320هزار بشــکه در روز
رسیده است.

قیمت ارز در آینده چگونه خواهد بود؟ بسته جدید ارزی
چه تغییری در قیمــت ارز در چند ماه آینده ایجاد خواهد
کــرد؟ خرید و فروش ارز در صرافیها ،پس از توقف  ۴ماهه
فعالیت آنها ،باعث خواهد شــد تا قیمــت ارز پایین بیاید
یا مجددا ً جهشــی در قیمتها روی خواهد داد؟به گزارش
«مردمســاالری آنالین» ،بازار فع ً
ال استقبال خوبی از بسته
جدیــد ارزی انجام داده و قیمتها چه در بازار ســکه و چه
در بازار ارز ،کاهش نســبی را در مقایسه با قیمتهای اوج
این بازارها ،تجربه کردهاند .آیا این روند نزولی تداوم خواهد
داشــت یا خیر؟فع ً
ال تنها چیزی که قطعی است ،این است
که با بسته جدید ارزی ،ســه نرخ در بازار ارز شکل خواهد
گرفت .نرخ اول ارز تخصیصیافته به واردات کاالهای اساسی
و دارو اســت .قیمت این نوع ارز بر اســاس هر دالر آمریکا
 ۴۲۰۰تومان بســته شــده و آنگونه که دولت برنامهریزی
کرده قصد دارد که قیمت کاالهای اساسی و دارو تا فروردین
ســال  ۹۸تغییر نکند .پس علیالقاعده باید تا فروردین ۹۸
برای دســتیابی به این هدف ،قیمت ارز دولتی در ۴۲۰۰
تومان ثابت نگه داشته شود.

دو نرخ ارز با بیشترین عدم قطعیت

همان اندازه که در مورد نرخ نخســت ارز قطعیت وجود
دارد؛ در مورد دو نرخ دیگر با عدم قطعیت روبرو هســتیم.
نرخ دوم در بازار ارز ،نرخی اســت که در بازار ثانویه شــکل
خواهد گرفت .قرار بر این شــده که در قالب بســته جدید
ارزی ،تمــام ارز حاصل از صادرات غیرنفتــی (از جمله ارز
پتروشــیمیها و شــرکتهای فوالدی و معدنــی) در بازار
ثانویه عرضه شود .دیروز اولین روز معامله در بازار ثانویه بر
اساس سیاستهای جدید ارزی بوده و رسانهها گزارشهای
متفاوتی از قیمت دالر در این بازار منتشــر کردهاند .ایسنا
گــزارش داده که دالر در بازار ثانویــه  ۸۹۵۰تومان قیمت
خورده و خبرگزاری فــارس قیمت دالر در بازار ثانویه را بر
درهم عرضهشده توسط پتروشیمیها ۸۰۷۴ ،تومان
اساس
ِ
اعالم کرده است.گزارشهای متفاوت رسانهها نشان میدهد
که هنوز قیمت قطعی برای ارز در بازار ثانویه شکل نگرفته
است .کســانی که موافق تعمیق بازار ثانویه ارز و پمپاژ ارز
پتروشیمیها و فوالدیها به این بازار بودند ،بعضاً میگفتند
که بســته جدید ارزی ،قیمت دالر را در حد  ۸هزار تومان
تثبیت میکند .به نظر میرســد در روزهای نخست پس از
اجرایی شدن بسته جدید ارزی ،کانال  ۸هزار تومانی کانال
قیمتی دالر در بازار ثانویه باشــد .اما احتماالً در آینده این
وضعیت عوض شود و قیمتها تغییر کند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد که در بسته
ارزی جدیــد از امضاهای طالیی یا فضاهایی که می تواند به
ســمت رانت گرایش یابد خبری نیســت و پیگیری پرونده
مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که
دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه باید جدیتر و حساستر از
گذشته آن را بررسی کنند.
پس صحبتهــای رئیس جمهور و گفتههای دولتمردان
از بســته جدید ارزی ،روز گذشته این بســته اجرا و نهایتا
اســامی اقالمی که به عنوان کاالهای اساســی مشمول ارز
دولتی میشوند نیز منتشر شــد که کارشناسان و تجار آن
را بهتر از بســته نخســت ارزی عنوان میکنند .در این باره
محمدرضا مودودی  -معاون توسعه صادرات کاال و خدمات
اینفوگرافی

پیش بینی آینده قیمت ارز

خواهد گرفت.

نظر شرکتهای پتروشیمی
درمورد بسته جدید ارزی

معضلی که دامنگیر بازار ثانویه
و بازار آزاد ارز میشود

مردم عادی موافق تثبیت قیمت  ۸هزار تومانی برای دالر
آمریکا نیستند و میگویند تثبیت این قیمت ،تورم زیادی را
ایجاد خواهد کرد .اما برخی شــواهد و تجربه به ما میگوید
ممکن است قیمت دالر در بازار ثانویه حتی ممکن است از
کانــال  ۸هزار تومانی هم باال برود .شــواهدی که برای این
موضوع وجود دارد ،نرخ ســوم ارز اســت .نرخ سوم ارز ،نرخ
بازار آزاد است .عامل اصلی در تعیین این نرخ ،نرخ معامالت
صرافیها اســت .صرافیها پس از  ۴ماه فعالیت ارزی خود
را مجــددا ً آغاز کردهانــد و ورود آنها به خرید و فروش ارز
به صورت اســکناس ،مجاز اعالم شــده است .از این به بعد
فعالیت صرافیها (چه در ایران و چه در دبی) در کنار فعالیت
دالالن بازار ارز ،نرخ سومی را شکل خواهد داد که نرخ بازار
آزاد است.این نرخ سوم ،یعنی نرخ بازار آزاد ،در حال حاضر
برای دالر آمریکا حدود  ۹۴۰۰تومان اســت .پس تا همین
جای کار نیز نرخ بازار آزاد با نرخ بازار ثانویه تفاوت دارد .در
آینده این تفاوت ممکن است باز هم بیشتر شود و بسیاری
از صادرکنندگان وسوســه شوند که ارز خود را به جای بازار
ثانویه در بازار آزاد بفروشند .این عامل میتواند باعث افزایش
قیمت ارز در بازار آزاد و همچنین در بازار ثانویه شود.در دوره
ریاستجمهوری احمدی نژاد ،از نیمه دوم سال  ۱۳۹۱و با
افزایش شــدید قیمت ارز در بازار آزاد ،یک سیاست جدید

ارزی دنبال شــد که به سیاست کنونی شباهت داشت .در
آن زمان ،قرار شــد به کاالهای اساســی و دارو ارز مرجع با
قیمــت  ۱۲۲۶تومانی تعلــق گیرد؛ مرکزی بــه نام مرکز
مبادالت ارزی شکل گرفت که صادرکنندگان در آن ارز خود
را ارائه میکردند و عمدتاً این ارز توسط واردکنندگان مواد
اولیه کارخانهها و کاالهای غیراساسی خریداری میشد .این
مرکــزی نرخی مختص به خود داشــت و در نهایت نرخی
ســومی نیز برای ارز در بازار آزاد وجود داشت .اتفاقی که در
آن دوران افتــاد این بود که نرخ بــازار آزاد به تدریج از نرخ
مرکز مبادالت ارزی فاصله گرفت.
حاال نیز بــه احتمال زیاد ،مجددا ً نرخ بــازار آزاد ظرف
ماههای آتی از نرخ بازار ثانویه فاصله بگیرد .این امر موجب
افزایش قیمت در بازار ثانویه خواهد شد و از این که قیمت
دالر در کانال  ۸هزار تومانی تثبیت شــود ،ممانعت خواهد
کرد .پــس بنابراین ،احتماالً یک بار دیگر بــازار آزاد ارز به
تدریج باعث خواهد شــد تا بازار دوم دچار آشــفتگی شده
و قیمتهــا افزایش یابند .در صورتی که تحریمهای آمریکا
که به تازگی اعمال شــدهاند ،تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور
داشته باشند ،درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد و مبادالت
ارزی و انتقال ارز به کشور دشوار شود ،این عامل نیز به نوبه
خود ،افزایش بیشتری برای نرخ ارز ،رقم خواهد زد .در واقع،
برخالف رویه چند روز اخیر ،شواهد و تجربه به ما میگوید
که در ماههای آتی قیمت ارز دوباره ســیر صعودی به خود

معاون سازمان توسعه تجارت خبر داد

حذف امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی

سازمان توســعه تجارت ایران  -در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :تصویب و اجرای بســته جدیــد ارزی گامی رو به جلو
برای دولت بود ،چرا که خارج شدن سیاستگذاریهای ارزی
از امضاهای طالیی یا فضاهایی که میتواند به ســمت رانت
گرایش پیدا کند ،نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور
است.
هر وقت که محدودیتی ایجاد میشــود ،به سمت فساد
و رانت گرایش پیدا میکند و در واقع پتانســیل آن را پیدا
میکند و هر قدر این دایره محدودیت کوچکتر میشــود،

توان اجرایی برای جلوگیری از رانت باالتر میرود و از سوی
دیگــر نیز میتوان بهتر آن را مدیریت کرد.وی با بیان اینکه
میتوان هوشمندانهتر از گذشته نسبت به سیاستهای ارزی
و تجــاری تصمیمگیری کنیم و تغییراتــی را نیز مجددا در
بســته جدید اعمال کنیم ،افزود :در بسته ارزی گذشته به
دلیل تعدد باالی کاالهای قرار گرفته در فهرست مشمولین
دریافت ارز دولتی ،سیستم نظارتی در واقع دولت نمیتوانست
بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته
جدید تعداد این کاالها به شــدت کاهش پیدا کرده ،محدود

یکشنبه شب بسته جدید ارزی توسط رییس کل بانک
مرکزی ارائه شــد که طبق این بسته قرار شد ارز صادراتی
پتروشــیمیها در بازار ثانویه معامله شــود .تصمیمی که
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی از آن استقبال
کرده و بر این باور است که باعث از بین رفتن فساد میشود.
احمد مهدوی در گفت و گویی با بیان اینکه بسته سیاست
جدید ارزی به واقعیتها نزدیکتر اســت ،گفت :به نظر من
این بســته بازار را تنظیم میکند و اگر ایرادی هم داشــته
باشد ،باید برطرف شود .طبق این بسته همه صادرکنندگان
باید ارز خود را در بازار بفروشند و مردم میتوانند برای خرید
و فــروش ارز به صرافیها مراجعه کنند .به طور کلی اجرای
این بسته باعث بازگشت آرامش به بازار میشود و مردم را از
نگرانی نوسانات لحظهای ارز نجات میدهد.وی در مورد ارائه
ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه گفت :شرکتهای پتروشیمی
از این تصمیم راضی هســتند زیرا رانت و فســاد را از بین
میبرد و قاچاقچی نمیتواند از این ارز اســتفاده کند .زمانی
که پتروشیمیها موظف بودند ارز صادراتی خود را در سامانه
نیما ارائه کنند ،مشــخص نبود چه کسی با چه قیمتی این
ارز را میگیرد؟دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی
به این سوال که با ارائه سیاست جدید ارزی قیمت خوراک
چه تغییری کرده است ،پاسخ داد :دولت هنوز چیزی در این
مورد اعالم نکرده است.
بر اســاس این گزارش عرضه ارز صادراتی پتروشیمیها
از روز گذشــته آغاز شد و شــرکتهای پتروشیمی موظف
شدند ارز صادراتی خود را با نرخ  ۸۰۸۰در بازار عرضه کنند.
بر اســاس این گزارش زمانی که سیاستهای جدید ارزی
در اردیبهشــت ماه توســط دولت معرفی شد ،شرکتهای
پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما
عرضه کنند .این تصمیم موجب برانگیختن اعتراضات این
شــرکتها شد زیرا عقیده داشتند باعث ایجاد رانت و فساد
میشود .اکنون با رونمایی از بسته جدید ارزی ارز صادراتی
پتروشــیمیها در بازار ثانویه معامله خواهد شد .همچنین
پیش از این و زمانی که شرکتهای پتروشیمی موظف بودند
ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند ،برای قیمت
خوراک تخفیف گرفتند و خوراک با قیمت  ۳۸۰۰تومان به
آنها عرضه میشــد اما قیمت خوراک در بسته جدید ارزی
هنوز مشخص نیست.
به کاالهای اساســی و امنیت غذایی مردم شده است و دیگر
شــاهد اتفاقات تلخی کــه در ماههای گذشــته میافتاد و
تخلفاتی که صورت میگرفت نیستیم .وی ادامه داد :در زمینه
سیاستهای تجاری و ارزی مرتبط با کاالهای اساسی نیز باید
با تدبیر حرکت کنیم چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای
واردات کاالهای اساسی داده شود ،در واقع به این دلیل یارانه
را پرداخــت میکنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با
قیمت مناسب بتوانند این کاالها را تامین کنند اما اگر چنین
اقدامی ســبب بروز پدیدهای مانند قاچاق شود ،کاالیی که
برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان وارد میکنیم،
اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود،
ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است.

