
ترفند نفت کش های ایران برای دور زدن تحریم ها

 تحلیلگران نفتی: اوپک نمی تواند افزایش بهای نفت را مهار کند

4انرژی

نشست رسمی اوپک به تاخیر افتاد

را سه روز عقب  این گروه در وین  تاریخ نشست رسمی وزیران  اوپک 
انداخت و این نشست را به جای سوم دسامبر که پیش از این اعالم شده 

بود، ششم دسامبر برگزار می کند.
به گزارش ایسنا، روسیه و ۹ تولیدکننده غیرعضو اوپک که در پیمان نفتی با این 

گروه مشارکت کرده اند، هفتم دسامبر به مذاکرات در وین خواهند پیوست.
وزیران کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک که تقریبا نیمی از عرضه جهانی را کنترل 
می کنند، در ۲۳ ژوئن موافقت کردند تولیدشان را به میزان یک میلیون بشکه در 
روز افزایش دهند و نرخ پایبندی به توافق کاهش تولید را به ۱۰۰ درصد بازگردانند. 
اعضای این توافق که از ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی شد، قرار بود تولیدشان را ۱.۸ 
میلیون بشکه در روز کاهش دهند اما به دلیل اختالالت تولید برخی از کشورها به 

خصوص ونزوئال، میزان تولیدشان بیش از سطح توافق شده کاهش پیدا کرده بود.
اما با وجود توافق برای افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز، مشخص 
نشده است این افزایش چگونه میان کشورهای مشارکت کننده در توافق تقسیم 
خواهد شد. وزیران اوپک و غیراوپک در نشست الجزایر اعالم کردند آنها به دقت 
تقاضای جهانی را ارزیابی می کنند تا معلوم شود چه میزان نفت باید تولید شود و بازار 

دچار اشباع عرضه نشود.
پایگاه خبری اس اند پی گلوبال پالتس برآورد کرده است که ۱.۷ میلیون بشکه در 

روز صادرات نفت پس از آغاز تحریمها در نوامبر، متاثر خواهد شد.
کمیته مشترک وزیران اوپک و غیراوپک به ریاست عربستان سعودی ۱۱ نوامبر در 
ابوظبی دیدار خواهند کرد تا به ارزیابی شرایط بازار پرداخته و درباره اقدامات بعدی 

گفت و گو کند.

کویت منکر توقف صادرات نفت به آمریکا شد

شرکت نفت کویت اخبار منتشره مبنی بر کاهش صادرات نفت کویت به 
آمریکا را نادرست خواند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پایگاه خبری بلومبرگ پیش تر گزارش کرده بود 
کویت صادرات نفت به آمریکا را برای نخستین بار از زمان حمله صدام حسین به 

کویت در سال ۱۹۹۰، متوقف کرده است.
اگر این خبر صحت داشته باشد، نشانه افزایش تقاضا برای نفت در آسیا به خصوص 
در آستانه بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران و رشد عرضه نفت شیل آمریکا است 

که مسیرهای تجارت نفت را دستخوش تغییر کرده است.
صادرات نفت کویت به آمریکا بر مبنای آمار ماهانه، از ماه مه سال ۱۹۹۲ که این 
کشور در حال احیا از آتش سوزی میادین نفتی پس از عقب نشینی نیروهای عراقی 

بود، متوقف نشده است.
بر مبنای محاسبات بلومبرگ از قیمت فروش رسمی کویت، نفت کویت حدود ۸۰ 
دالر در هر بشکه در آسیا در مقایسه با حدود ۷۹ دالر در آمریکا است. نفت کویت 

در اروپا حدود ۷۶ دالر در هر بشکه است.
به گفته اندرو لیپو، رییس شرکت مشاوره لیپو اویل آسوشیتس، تحریمها علیه 
ایران فرصتی را برای سایر تولیدکنندگان به منظور فروش نفت بیشتر به آسیا که 

قیمت فروش بهتری نسبت به آمریکا دارد، فراهم کرده است.

نفت برنت باالی ۸۵ دالر ایستاد
قیمت نفت تحت تاثیر چشم انداز محدود شدن عرضه به دلیل اجرای 
روز  معامالت  در  آینده،  میالدی  ماه  از  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 

سه شنبه نزدیک به باالترین رکورد چهار سال اخیر ایستاد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با پنج سنت افزایش نسبت به 
قیمت نهایی روز گذشته، به ۸۵.۰۳ دالر در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه 
تا مرز ۸۵.۴۵ دالر پیش رفته بود که باالترین قیمت از نوامبر سال ۲۰۱۴ بود. نفت 
برنت از آخرین رکورد پایینی که در اوت داشت، حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت 

پیدا کرده است.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت با ۲۴ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به 
۷۵.۵۴ دالر در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت از اواسط اوت تاکنون حدود 

۱۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
بازارهای نفت تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه صادرات ایران که حدود سه 
درصد از تقاضای جهانی برای مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را تامین 

می کند، افزایش قیمت پیدا کرده اند.
طبق آمار بازرگانی Refinitiv Eikon، صادرات دریابرد ایران در سپتامبر تنها 
۱.۹ میلیون بشکه در روز بود که پایین ترین سطح از اواسط سال ۲۰۱۶ به این طرف 

به شمار می رود.
به گفته نوربرت روئکر، مدیر تحقیقات کاال در بانک سوئیسی جولیوس بائر، قیمت 
نفت همچنان به صعود ادامه می دهد که تحت تاثیر نزدیک شدن زمان اجرای 
تحریم ها علیه ایران و نگرانی های مربوط به عرضه است. وضعیت عرضه در واقع 
ضعیف به نظر می رسد، زیرا هرگونه افت بیشتر عرضه مانند وخامت وضعیت تولید 

ونزوئال، عرضه نفت را محدودتر خواهد کرد.
بانک HSBC در گزارش دورنمای اقتصاد جهانی سه ماهه چهارم خود نوشت: 
تحلیلگران نفتی ما براین باورند که ریسک باالیی وجود دارد که نفت به ۱۰۰ دالر 

در هر بشکه صعود کند.

با نزدیک شدن به موعد اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران بررسی شداخبار

دو روی سکه عرضه نفت خام در بورس
با نزدیک شدن به موعد اعمال تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران زمزمه های عرضه نفت خام در بورس با هدف 
دور زدن تحریم ها بعد از سال ها مجددا به گوش رسید و آن 
طور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده، این 
تصمیم قرار است از هفته آینده عملیاتی شود؛ تصمیمی 
که از یک طرف بخش خصوصی و برخی کارشناسان آن را 
دریچه جدیدی برای ورود نفت ایران به بازار جهانی و برخی 

دیگر آن را در دور زدن تحریم ها بی اثر می دانند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری از عرضه نفت خام ایران در بورس خبر داد و گفت: 
با کشورهای دوست خود گفت وگو و راه های فروش نفت خود را 
باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد تا 
بخش خصوصی، به طور شفاف نفت را خریداری و صادر کند؛ در  
نتیجه  به مقدار مورد نیاز، بخش خصوصی در تناژهای مختلف 

وارد عرصه شده است.
چندی بعد از این اظهار نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با  که  کرد  تصویب  برگزار شد  روحانی  ریاست حسن  به  که 
نفت  عرضه  طرح  نفت،  فروش  روش های  متنوع سازی  هدف 
خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت 
ارزی انجام شود. بر اساس این طرح، وزارت نفت می تواند با 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و 
فراورده های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور 

به فروش برساند.
به نظر می رسد عرضه نفت در بورس یکی از راهکارهای مورد 
اشاره اسحاق جهانگیری برای دور زدن تحریم هاست. معاون اول 
رئیس جمهوری گفته که نخستین هدف آمریکا، ممانعت از فروش 
نفت ایران است که با عرضه نفت خام در بورس، بخش خصوصی 

می تواند نفت را از بورس به طور شفاف خریداری و صادر کند.
نظر زنگنه درمورد عرضه نفت خام در بورس

این تصمیم درحالی به گفته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت از هفته آینده اجرا خواهد شد که وزیر نفت اجرای آن را فعال 
آزمایشی می داند. به گفته بیژن زنگنه هیات دولت با عرضه نفت 
در بورس موافقت نکرده و سران سه قوه موافقت کردند. به دلیل 
حساسیت هایی که این موضوع دارد، گفته شد که ۲۰ درصد به 
صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی به طور آزمایشی و 
به طور محدود عرضه شود و بعد ازگرفتن نتایج و انجام ارزیابی 

تصمیم گیری شود. عرضه آن حدود ۴۰ هزار بشکه است.
نحوه بازاریابی چگونه و بازارهای صادراتی کجاست؟

یکی از سواالتی که درمورد عرضه نفت خام در بورس مطرح 

می شود این است که اگر قرار باشد نفت ایران تحریم شود، 
بخش خصوصی چگونه می تواند دست به صادرات بزند؟ پاسخ 
بخش خصوصی این 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 
مانع  تحریم  که  آزاد  نفتکش های  یا  و  نفتکش  ملی  شرکت 
بخش  دیگر  سوی  از  کنند.  استفاده  نمی شود  آن ها  فعالیت 
خصوصی می تواند سازوکاری را فراهم کند که خارج از مقررات 
بازار   را صادر کند. همچنین گفته می شود  نفت  دنیا  سخت 
کشورهای آسیایی مانند چین و هند و کشورهایی است که 

امکان انتقال ارزی را دارند.
قیمت و نحوه دریافت پول به چه صورت است؟

شنیده ها حاکی از آن است که قیمت بخش خصوصی با قیمت 

بین المللی یکسان است. زیرا نمی توان قیمت را با دو نرخ در کشور 
به فروش رساند. بخش خصوصی همچنین نحوه دریافت پول را 
تعریف  و از طریق بانک های عاملی که تعریف شده است اقدام 

می کند.
کارشناسان چه می گویند؟

با اینکه طرح عرضه نفت خام در بورس در یک قدمی اجرا 
ایستاده است، همچنان مخالفانی دارد. موافقان این طرح بر این 
باورند که اگر عرضه نفت خام در بورس در سال های قبل شکست 
خورد به این دلیل بوده که عرضه نفت خام در بورس در سال های 
قبل یک مرحله بود و در آن زمان در اختیار بخش خصوصی نبود. 
دولت تصمیم گرفت ۵۰۰ هزار بشکه نفت سنگین را با یک قیمت 
مشخص به فروش برساند. متقاضیان خواهان قیمت کم تری بودند 
اما نماینده امور بین الملل اعالم کرد با قیمت کم تر حاضر به فروش 
نفت خام نیست درحالی که بورس بر اساس عرضه و تقاضاست، 
آن ها می گویند سبد بخش خصوصی کوچک تر است و این بخش 

محموله های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه ای را به بخش خصوصی به 
فروش خواهد رساند و به همین دلیل امکان دور زدن تحریم ها 

وجود دارد.
درحالی که مخافالن این طرح بر این باورند که وقتی هنوز 
را  بورس  معامالتی  هسته  و ضعف های  مشکالت  نتوانسته ایم 
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 چرا که 

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.

تهرانی ها می توانند مصرف برق خود را رصد و مدیریت کنند
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران از راه اندازی اپلیکیشن همراه برق تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با راه اندازی این اپلیکیشن مشترکان می توانند عالوه بر پرداخت بهای برق، میزان مصرف خود را به صورت آنالین مشاهده کنند. 

حسین صبوری در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد: پس از راه اندازی این اپلیکیشن مشترکان به راحتی می توانند عالوه بر انجام خدمات خود به صورت غیرحضوری از میزان مصرف خود نیز مطلع شوند. وی با بیان این که نهایتا تا چند ماه آینده این 
اپلیکیشن بهره برداری می شود، گفت: یکی از اهداف شرکت توزیع برق تهران این است که خدمات مشترکان به صورت غیرحضوری صورت گیرد به همین دلیل برای اولین بار این اپلیکیشن در ایران رونمایی خواهد شد. چهار شنبه / 11 مهر 1397 / شماره 245

صنعت نفت جهانی کنجکاوی زیادی پیدا کرده است تا ببیند ایران چگونه 
در برابر تحریم های آمریکا علیه صادرات نفتش عمل خواهد کرد؟

به گزارش ایسنا، تحلیلگران غربی می گویند ایران با کمک نفت کش های خود بازی 
موش و گربه به راه انداخته است. نفتکش های ایران فرستنده های خود را خاموش 

کرده اند تا از رصد سیستمهای ردیابی ماهواره ای جهانی پنهان بمانند.
داخلی،  پاالیشگاه های  فعالیت  توجه  قابل  افزایش  با  ایران همچنین همزمان 
نگهداری نفت در نفت کش های خود را به عنوان یک خط دفاعی دیگر افزایش داده 

است.
 VLCC توجهات به نفت کش های شرکت ملی نفت کش ایران که ۳۸ نفت کش
دارد، معطوف شده است. این شرکت دومین اپراتور بزرگ چنین نفت کش هایی پس 

از شرکت Bahri عربستان سعودی است که ۴۷ نفت کش VLCC دارد.
نرم افزار eFlow اس اند پی گلوبال پالتس نشان می دهد برخی از نفت کش های 
شرکت ملی نفت کش ایران سیستم شناسایی اتوماتیک )AIS(  را خاموش کرده اند.

بر اساس گزارش پالتس، تقریبا ۱۱ نفتکش ایرانی در چند هفته گذشته فرستنده 

خود را خاموش کرده اند و در نتیجه ردیابی صادرات نفت ایران دشوار شده است.
این تاکتیک در دوران تحریم های غربی در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مورد 

استفاده قرار گرفته بود.
برخی از نفت کش ها سیگنال خود را به دلیل شرایط جوی نامساعد از دست 
داده اند اما تحلیلگران متعدد بر این باورند که این روند در میان نفت کش های ایرانی با 
تحریم ها مرتبط است. صادرات نفت و میعانات ایران از ماه مه که دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا از توافق هسته ای با ایران خارج شد، کاهش یافته است و طبق برآورد 
پالتس، صادرات ایران در سپتامبر به ۱.۷ میلیون بشکه رسید که ۷۰۰ هزار بشکه در 

روز نسبت به مه کاهش داشت.
بر پایه اطالعات پالتس، ایران در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ میلیون بشکه نفت و 
میعانات را در مخازن شناور در پایانه های نفتی اصلی خود نگهداری می کند در حالی 

که سطح این مخازن حدود سه هفته قبل ۱۵ تا ۱۷ میلیون بشکه بود.
تحلیلگران می گویند افزایش ذخایر نفت ایران به همراه نفتکشهای شبح این کشور 

نشان می دهد تولید ایران هنوز چندان محدود نشده است.

کشورهای  سازمان  که  کردند  اعالم  دوشنبه  روز  نفتی  تحلیلگران   
صادرکننده نفت )اوپک( از قدرت کافی برای جلوگیری از رسیدن بهای 

نفت به بشکه ای یکصد دالر در سال جاری برخوردار نیست.
به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی، در حالی که دالالن نفتی برای احتمال 
رسیدن بهای هر بشکه نفت تا قبل از پایان سال جاری میالدی به یکصد دالر آماده 
می شوند، تحلیلگران می گویند عربستان برای جلوگیری از شوک عرضه در بازار 

انرژی مهیا نیست.
به گفته »استفان برنوک« تحلیلگر نفتی در شرکت »پی وی ام اویل آسوشیتدس«، 
هیچ کس با علم به اینکه بشکه های نفتی ایران قرار است از بازار برچیده شود، مایل 

نیست با کمبود مواجه گردد.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته میالدی از تولیدکنندگان اوپک 
خواست میزان تولیدشان را به منظور جلوگیری از افزایش بهای نفت در آستانه 

انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، بتدریج افزایش دهند.
دولت ترامپ، این کارتل نفتی خاورمیانه را تحت فشار قرار داد تا در آستانه تحریم 

های نفتی ایران، شروع به تولید نفت بیشتر کند.
به عالوه، واشنگتن از خریداران نفت ایران درخواست کرد؛ میزان واردات خود را به 
صفر کاهش دهند تا به زعم آمریکا، تهران مجبور شود برای انعقاد توافق هسته ای 

جدید، پای میز مذاکره بنشیند.
به گزارش سی ان بی سی، چین که ابتدا درخواست آمریکا برای مسدود کردن 
جریان دالرهای نفتی به جمهوری اسالمی را رد کرده بود، در نتیجه فشار مضاعف 
دولت ترامپ، شروع به برداشتن گام هایی در مسیر تن دادن به این خواسته، کرده 

است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که شرکت 
پاالیشگر نفتی چینی موسوم به »سینوپک« بارگیری محموله های نفتی از ایران را 

در ماه سپتامبر )شهریور - مهر( به نصف کاهش داده است.
این در حالی است که چین همواره از مبادالت خود با ایران در بخش انرژی، که 
ارزش آن حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر در ماه برآورد می شود، دفاع کرده 

و آن را شفاف و قانونمند خوانده است.

در این میان، تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک در ابتدا تمایلی به تن دادن به 
درخواست دولت ترامپ برای افزایش تولید نداشتند، اما انتظار می رود عربستان ظرف 

چند ماه آینده ۵۵۰ هزار بشکه در روز نفت مازاد به بازار عرضه کند.
ریاض، پیش تر ادعا کرده بود که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت 
موجود دارد تا در صورت نیاز، به بازار تزریق کند اما به نظر می رسد این کشور قادر به 

جبران کامل اختالل در عرضه جهانی نفت ظرف ماه های آتی نباشد.
»جان دریسکال« استراتژیک ارشد شرکت »خدمات انرژی جی تی دی« به سی 
ان بی سی گفت: ما به سوی جهانی حرکت می کنیم که از موجودی انبار کمتر، 
ظرفیت مازاد پایین تر و حمایت ضعیف تر از خریداران برخوردار است. وی از این 

سبب، احتمال رسیدن نفت به بشکه ای یکصد دالر را باال برشمرد.
در همین حال، نفت برنت روز دوشنبه حدود ۸۳ دالر و یک صدم سنت در هر 
بشکه معامله شد که تقریباً ۳۴ صدم سنت افزایش قیمت داشت و نفت وست تگزاس 
اینترمیدیت آمریکا نیز با افزایش بیش از دو دهم درصدی، به حدود ۷۳ دالر و ۴۲ 

سنت در هر بشکه رسید.

تصویب تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی ها بر مبنای ارز 
برای موج  به محلی  ثانویه که در هفته های اخیر  بازار 
دهنده  نشان  بود،  شده  تبدیل  دولت  منتقدان  سواری 
عزم دولت برای شفاف سازی و واقعی سازی اقتصاد و 

حذف رانت از بخش های مختلف اقتصاد است.
به گزارش ایرنا، موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها و نحوه 
تسعیر بهای خوراک از مهم ترین مسایل اقتصادی مطرح در 
هفته های اخیر بوده است؛ آنچه که این موضوع را بیش از پیش 
بود که زمینه  ارز  نرخ  نوسان شدید  قرار داد،  در مرکز توجه 
برخی امتیازات اقتصادی خاص را برای برخی صنایع و گروه 

های اقتصادی فراهم کرد.
در زمان نوسان شدید نرخ ارز در خردادماه امسال، نرخ تسعیر 
خوراک شرکت های پتروشیمی در سال ۹۷ با هدف تشویق آنان 
برای عرضه ارز خود در سامانه نیما، بر مبنای دالر ۳۸۰۰ تومانی 
تعیین شد که از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به آن وجود داشت.
اما پس از فراز و فرود بسیار و پس از بررسی های کارشناسانه، 
های  شرکت  خوراک  تسعیر  نرخ  افزایش  به  تصمیم  دولت 

پتروشیمی از ۳۸۰۰ تومان به نرخ بازار ثانویه کرد.

بر این اساس، از ابتدای مهر امسال در محاسبه قیمت میعانات 
به  تحویلی  های  خوراک  دیگر  و  خوراک  طبیعی  گاز  گازی، 
با  برابر  ماه  هر  ارز  تسعیر  نرخ  داخلی،  پتروشیمی  واحدهای 

متوسط نرخ معامالتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.
 موج سواری منتقدان با تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی

تعلل و تاخیر در واقعی سازی نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی 
منتقد  های  و جریان  ها  رسانه  برخی  که  بود  باعث شده  ها 
اینگونه ادعا کنند که دولت و وزارت نفت مخالف این شفاف 
سازی و واقعی سازی قیمت ها هستند که می تواند زمینه ساز 

برخورداری از رانت شود.
اعالم  حتی برخی منابع خبری منتقد دولت چندی پیش 
کردند »در حالی که قیمت خوراک واحد های پتروشیمی با دالر 
۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود و ارز آنها با نرخ بازار ثانویه، اما 
وزارت نفت افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک را معادل بازار ثانویه 

برای واحدهای پتروشیمی وتو کرد.«
البته وزارت نفت در پی انتشار این ادعاها با انتشار تکذیبیه ای 
اعالم کرد: این خبر از اساس کذب و یک دروغ پردازی مغرضانه 

با اهدافی خاص است.

این منتقدان با تکرار ادعاهای خود گفته بودند: »با توجه به 
این تکذیب باید صبر کرد و دید که آیا قیمت تسعیر ارز محاسبه 
خوراک پتروشیمی ها از ارز ۳۸۰۰ تومانی به ارز بازار ثانویه تغییر 
خواهد کرد یا نه. این تغییر نرخ، صحت و سقم تکذیب وزارت 

نفت را مشخص خواهد کرد.«
اما تصمیم روز یکشنبه هیات دولت در افزایش نرخ تسعیر 
ارز خوراک پتروشیمی ها، نشان داد که این ادعاها و اتهامات 
که ریشه در بازی های سیاسی و جناحی دارد، وارد نیست و 
عزم حاکمیت برای حذف رانت در بخش های مختلف اقتصادی 

جزم است.
البته باید فکری برای کندی و سستی ساختار اداری کشور 
کرد که باعث می شود روند تصمیم گیری و تصمیم سازی بسیار 

طوالنی شده و حتی تصمیمات مهم نیز با تاخیر اتخاذ شود.
جزئیات تصمیم دولت برای شفاف سازی نرخ تسعیر 

خوراک
در  ارز  تسعیر  نرخ  دولت،،  هیات  مهرماه  هشتم  مصوبه  با 
دیگر  و  خوراک  طبیعی  گاز  گازی،  میعانات  قیمت  محاسبه 
خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی از ابتدای 

با متوسط نرخ معامالتی ارز در سامانه نیما  مهر امسال برابر 
می شود.

مصوبه هیات دولت مربوط به افزایش نرخ تسعیر ارز و نه بهای 
خوراک بوده و هنوز دولت درباره نرخ جدید خوراک پتروشیمی 

تصمیمی نگرفته است.
خردادماه  در  ارز  نرخ  شدید  نوسان  زمان  در  وزیران  هیات 
پتروشیمی در سال  نرخ تسعیر خوراک شرکت های  امسال، 
۹۷ را بر مبنای دالر ۳۸۰۰ تومانی تعیین کرده بود که البته 
پتروشیمی ها نیز ملزم به عرضه ارز صادراتی به نرخ ارز ۴۸۰۰ 

تومانی در سامانه نیما شده بودند.
اما پس از مدتی با تایید هیات دولت، پتروشیمی ها مجاز 
 ۹ تا   ۸ )حدود  ثانویه  بازار  نرخ  به  را  صادراتی  ارز  که  شدند 
هزار تومان( در سامانه نیما به فروش برسانند که این موضوع، 

سودآوری شرکت های پتروشیمی را باال برد.
شهریورماه  در  کشور  پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت 
امسال با راه اندازی سه طرح به ۶۵.۵ میلیون تن افزایش یافته 
است؛ درآمد حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی نیز ساالنه 

حدود ۱۳ میلیارد دالر برآورد می شود.

 عزم دولت برای شفاف سازی و حذف رانت از اقتصاد


