
  

انرژی 4
 دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی:

 معافیت ها، بدون ورود درآمد حاصل از فروش نفت و 
میعانات به چرخه اقتصاد، فایده ای ندارد

دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: مهم تر از فروش نفت و 
میعانات امکان استفاده از درآمد حاصل از آن است بر فرض ما 2 میلیون 
بشکه بفروشیم اما اگر نتوانیم از درآمد حاصله استفاده کنیم و آن را وارد 

چرخه اقتصاد کشور کنیم هیچ فایده ای ندارد.
پویا فیروزی دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت معافیت تحریم کره جنوبی 
از سوی آمریکا گفت: هنوز وضعیت تمدید تحریم ها مشخص نیست و 
مطابق اطالعاتی که ما داریم مذاکرات بین آمریکا و کره جنوبی بر سر 

خرید نفت از ایران ادامه دارد.
وی ادامه داد:ترجیح می دهیم تا اعالم رسمی و مشخص شدن شرایط 
بر روی  تا  باشیم  نداشته  و موضع گیری خاصی  نکنیم  فعال صحبتی 
روند مذاکرات آنها تاثیر نگذاریم اما به نظر می رسد در بحث میعانات 
و محصوالت پتروشیمی معافیت ها تمدید خواهد شد اما در مورد خرید 

نفت هنوز نمی توان با قطعیت حرف زد.
فیروزی افزود: مهم تر از فروش نفت و میعانات امکان استفاده از درآمد 
حاصل از آن است بر فرض ما 2 میلیون بشکه بفروشیم اما اگر نتوانیم از 
درآمد حاصله استفاده کنیم و آن را وارد چرخه اقتصاد کشور کنیم هیچ 
فایده ای ندارد. پس باید سازوکار های آن نیز فراهم باشد که اصلی ترین 

آن مسئله حمل و نقل است.
دبیر اتاق بازرگانی در خصوص خروج برخی شرکت های تولیدی کره ای و 
تعطیل شدن چندین نمایندگی گفت: به هر حال این اتفاقات قابل پیش 
بینی بود و بر همین اساس شرکت های تولیدی تصمیم گرفته اند با تغییر 
تامین کنندگان و حتی تغییر برندها به تولید ادامه دهند. از طرفی برخی 
اقالم وارداتی نیز از طریق واسطه ها خریده می شود که این امر هزینه ها را 

باال می برد اما نمی گذارد که روند کار متوقف شود.
وی در پایان تصریح کرد: تا زمان اعالم رسمی آمریکا در خصوص تمدید 
معافیت ها هیچ خبر موثقی نمی توان در این خصوص داد اما چیزی که 
مطمئن هستیم این است که کره ای ها خواهان ادامه تجارت با ایران هستند 

و برای آن مذاکره می کنند.

یک مقام پاالیشگاهی کی یف:
تحریم های نفتی روسیه ممکن است اقتصاد اوکراین را 

فلج کند
تنش های اخیر بین مسکو و کی یف منجر به افزایش تنش های تجاری و 

تهدید به تحریم از جانب طرفین شده است.
ایلنا به نقل از راشا تودی، یکی از مقام های پاالیشگاهی  به گزارش 
اوکراین گفت که تحریم های نفتی و گازی روسیه به دلیل اختالفات اخیر 
دو کشور ممکن است منجر به خسارات وسیعی در اقتصاد اوکراین شود.

سخنگوی شرکت »اوکرتات نفتا« گفت که در صورتی که تهدیدهای 
روسیه مبنی بر عدم صادرات نفت به واقعیت بپیوندد، شاهد بحران 

دیگری در اوکراین خواهیم بود.
البته این شرکت، جایگزینی دیگر میادین دریای خزر را به جای نفت و 

گاز روسیه پیشنهاد کرده است.
»الکسی پوشکوف« نماینده مجلس روسیه درباره تحریم های احتمالی 
کشورش علیه اوکراین گفت: » کی یف به اشتباه تصور می کند که ما به 
فتنه انگیزی های اخیرش علیه روسیه پاسخ نمی دهیم. اوکراین می خواهد 

همه چیز را خراب کند. ما برای تحریم کردن تعلل نخواهیم کرد«.
»دیمیتری مدودوف« نخست وزیر روسیه در اظهارنظری دیگر بیان کرد 
که روسیه در اقدامی  قصد دارد کاالهای وارداتی از اوکراین شامل لباس، 
وسایل راهسازی و انتقال خطوط لوله به ارزش 2۵۰ میلیون دالر را متوقف 

کند.
اقدام  های اخیر روسیه در پی تحریم های کی یف علیه مسکو برای کاهش 

مبادالت تجاری بوده است.

یک مقام مسئول خبر داد؛
حفر ۷ حلقه چاه نفت و گاز در فروردین ماه

سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری از حفر هفت 
حلقه چاه نفت و گاز در نخستین ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، محمد 
آل خمیس گفت: از این هفت حلقه چاه، چهار حلقه توسعه ای و توصیفی 

و سه حلقه تعمیری و تکمیلی بوده است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۱۴ هزار و ۴۶۶ متر حفاری از سوی ناوگان 
این شرکت به ثبت رسید، افزود: پنج حلقه چاه حفر شده در گستره 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دو حلقه در قالب پروژه ای بوده 

است.
آل خمیس با اشاره به اینکه عملیات حفاری در طول سال حتی روزهای 
نخستین  در  کرد:  اظهار  دارد،  استمرار  شبانه روزی  به صورت  تعطیل 
ماه امسال با تالش و پشتکار کارکنان شرکت در بخش های عملیات و 

پشتیبانی، حفاری یک حلقه چاه ۱۸ روز زودتر از برنامه به پایان رسید.
سرپرست معاونت عملیات حفاری شرکت ملی حفاری گفت: مدت 
تعیین شده برای تعمیر این چاه نفتی در منطقه آبتیمور از سوی کارفرما 
۷۸ روز پیش بینی شده بود که ۶۰ روزه محقق و تحویل شرکت متقاضی 

شد.
وی همچنین در زمینه جابه جایی دستگاه های حفاری در مناطق عملیاتی 
توضیح داد: هم اکنون ۱۳ دکل حفاری در حال جابه جایی است که هفت 
دستگاه برای حفر چاه های توسعه ای و ۶ دستگاه برای تعمیر چاه ها به کار 

گرفته شده است.
آل خمیس با اشاره به پیامدهای ناشی از بارندگی های سیل آسای اخیر در 
استان خوزستان افزود: آب گرفتگی مناطق عملیاتی که دستگاه های حفاری 

استقرار دارد سبب بروز مشکالتی برای دستگاه های حفاری شده است.
وی یادآور شد: برنامه های امسال شرکت در بخش عملیات حفاری بر 
محور افزایش بازدهی و متراژ حفاری ترسیم شده که انتظار می رود با 

تالش مضاعف و همراهی کارکنان محقق شود.

اخبار
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 بنزین امسال می پرد؟

خ سوخت هراس از رها شدن فنر نر

برای نفت آمریکا هیچ جا خانه نمی شود

بنزین  انرژی مخصوصا  های  قیمت حامل  افزایش 
آن  به  بسیاری  نگاه  روزها  این  که  است  موضوعی 
باک  کردن  پر  هزینه  از  فراتر  است.  شده  دوخته 
خودروها، این آثار تورمی گران شدن بنزین است که 

باعث نگرانی می شود.
های  پژوهش  و  تفسیر  تحلیل،  گروه  گزارش  به 
و  بنزین  امسال،  بودجه  قانون  طبق  ایرنا،  خبری 
حامل های انرژی افزایش قیمتی نخواهد نداشت اما 
قانون برنامه ششم توسعه این اجازه را به دولت داده 
افزایش قیمت  که بدون رای نمایندگان مجلس حق 

سوخت را داشته باشد.
هر  که  ایم  شده  سال  پنجمین  وارد  که  حالی  در 
اقتصاد  رسد،  می  فروش  به  تومان  هزار  بنزین  لیتر 
اعمال تحریم  با  و  قابل توجهی مواجه  تورم  با  ایران 
است.  بوده  کاهش  به  رو  هم  دولت  درآمدهای  ها 
نرخی شدن  دو  زمزمه های  این شرایط  تمام  با  حاال 
می شود؛  آن شنیده  قیمت  افزایش  همان  یا  بنزین 
به  تر  محتمل  کارت سوخت  احیای  با  که  موضوعی 

نظر می رسد.
البته در سال گذشته هم بحث هایی درباره افزایش 
زنگنه«  نامدار  »بیژن  اما  آمد  میان  به  بنزین  قیمت 
شایعه  را  آن  و  کرد  رد  را  موضوع  این  نفت  وزیر 
نمایندگان  هم  گذشته  سال  اسفندماه  دانست. 
بنزین  نرخی شدن  چند  با  را  خود  مخالفت  مجلس 

اعالم کردند.
رسمی  به صورت  مسوولی  هیچ  هنوز  که  چند  هر 
را  بندی  سهمیه  بازگشت  یا  بنزین  شدن  نرخی  دو 
دو  احتمال  از  جسته  گریخته  اما  است  نکرده  تایید 
نرخی شدن بنزین صحبت هایی می شود که واکنش 
مخالفان و موافقان را به دنبال داشته است. عده ای 
بر این باورند که دو نرخی شدن بنزین در این شرایط 
شد  خواهد  تورم  رشد  ادامه  باعث  کشور  اقتصادی 
و در آن طرف هم این ایده مطرح است که افزایش 
به  منجر  مصرف  پر  های  گروه  برای  بنزین  قیمت 
اصالح مصرف و کاهش قاچاق سوخت خواهد شد. 
در دو نرخی شدن بنزین موضوع هزینه و فایده مطرح 
است که اصالح مصرف سوخت تا چه حد می تواند به 
اقتصاد کشور کمک کند و اینکه اساسا افزایش قیمت 
از سوی دیگر  ها منجر به اصالح مصرف می شود؟ 
چگونه ممکن است سیاستگذاران اقتصادی از افزایش 

نرخ تورم جلوگیری کنند؟
 آثار دو نرخی شدن بنزین چیست؟

کمیسیون  عضو  و  نفت  کارشناس  پدیدار«  »رضا 
ایرنا  پژوهشگر  با  وگو  گفت  در  بازرگانی  اتاق  انرژی 
درباره آثار دو نرخی شدن بنزین در اقتصاد کشور، 
اظهار داشت: با توجه به بحران اقتصادی در کشور 
اقتصادی  رکود  با  حاضر  حال  در  که  آنجایی  از  و 
مواجهیم و با کاهش ضریب رشد اقتصادی، نرخ تورم 
افزایش یافته است، به طور قطع افزایش قیمت بنزین 

می تواند این شرایط اقتصادی را ملتهب تر کند.
وی ادامه داد: باید دید سهم انرژی در سبد خانوار 
انرژی  نرخ  است.  چقدر  مردم  اقتصادی  سبد  و 
متوسط  اقشار  خانوار  اقتصاد  در  را  تاثیر  بیشترین 
نرخ  افزایش  با  که  چرا  دارد،  پایین  به  رو  متوسط  و 
بنزین، قیمت تمام شده بسیاری از کاالها و خدمات 

و  هزینه حمل  بر  تاثیر مستقیم  و  یابد  می  افزایش 
نقل دارد.

متوسط سه  و  اقشار ضعیف  اینکه  بیان  با  پدیدار 
گفت:  دهند،  می  تشکیل  را  کشور  جمعیت  چهارم 
بر  نامطلوب  اثری  بنزین  نرخ  افزایش  قطع  طور  به 
اقتصاد خانوار ضعیف می گذارد مگر اینکه نرخ بنزین 
به صورت هوشمندانه ای افزایش یابد و شوک تورمی 

به اقتصاد کشور وارد نکند.
این کارشناس انرژی افزود: دولت می تواند سهمیه 
ای را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرد و نرخ بنزین 
سهمیه ای را کمتر از ۱۵۰۰ تومان اعالم کند و افرادی 
کنند شامل  می  را مصرف  این سهمیه  مازاد  که  هم 

افزایش نرخ بنزین با درصد و رقم باالتری شوند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره احتمال 
داشت:  اظهار  بنزین  نرخی شدن  دو  با  رانت  ایجاد 
اقتصاد یک فرایند دو لبه است که هر دو لبه آن هم 
تیز است و نمی توان موضوعات را یکطرفه دید. همه 

مسایل با میانگین نسبی ارزیابی می شوند.
پدیدار ادامه داد: طبق آمارهای رسمی 2۵ میلیون 
 ۴.۵ تعداد  این  از  که  دارد  وجود  کشور  در  خودرو 
 2۰ و  هستند  دار   CNG های  خودروهای  از  میلیون 
میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی بنزین سوز در کشورمان 
نشان  ها  بررسی  اینکه  است. حال  پالک شده  ثبت 
این  از  میلیون   ۱2 یعنی  درصد   ۶۰ که  است  داده 
تعداد خودرو در ایام پیک در روز فعالند که تقریبا 
حدود 2 میلیون آن می تواند متعلق به اقشار غنی و 
دهک های باالی کشور باشد. یعنی ۱۰ میلیون خودرو 

تصمیم  گونه  هر  که  است  اقشار ضعیف  به  متعلق 
گیری درباره نرخ بنزین می تواند بر زندگی آنها تاثیر 

مستقیم بگذارد.
به گفته پدیدار، در این میان عده ای بر این باورند 
که نرخ بنزین باید افزایش یابد تا دهک های باال از 
سوخت ارزان سوء استفاده نکنند اما باید به این افراد 
کم  اقشار  از  کنندگان  مصرف  اغلب  که  شود  گفته 
اقتصاد  در  بنزین  گرانی  تاثیر  بیشترین  که  درآمدند 
خانوار آن ها دیده می شود. وی تصریح کرد: دولت 
باید با مردم صادق باشد و علت اصلی افزایش قیمت 
با  کارشناس  این  بگذارد.  میان  در  مردم  با  را  بنزین 
اشاره به فاصله قیمت بنزبن در ایران با قیمت فوب 
خلیج فارس گفت: این مقایسه اشتباه فاحش است 
چرا که اقتصاد ملی کشورمان با هیچ یک از کشورهای 
ایران کامال بسته  همسایه همخوانی ندارد و اقتصاد 
با  را  کشورمان  اقتصادی  شرایط  توان  نمی  و  است 
قیمتی  اختالف  کرد.  مقایسه  کشورها  سایر  اقتصاد 
بنزین درایران با فوب خلیج فارس طبیعی است چرا 

که شاخص های اقتصادی برابری نداریم.
وی ادامه داد: معتقدم دولت می توانست طی چند 
سال گذشته ساالنه درصد ناچیزی را به قیمت بنزین 
ناگهانی  طور  به  قیمت  افزایش  میزان  تا  کند  اضافه 
افزایش پیدا نکند و به هر حال امروز هم اگر قیمت 
بنزین بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی باال برود، 
و  درآمد  کم  خانوار  اقتصاد  در  منفی  آثار  تواند  می 

حتی متوسط از خود باقی بگذارد.
هراس از رها شدن فنر نرخ سوخت

ایران پس از ونزوئال رتبه دوم در ارزان  ترین بنزین 
بسیاری  البته  است.  داده  اختصاص  به خود  را  دنیا 
از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به 
برای  نرخ  این  کشورمان  در  دستمزد  و  خرید  قدرت 
اما عده ای دیگر می گویند که  بنزین طبیعی است 
یارانه  پرداخت  معنای  به  بنزین  نرخ  بودن  ارزان 
قابل توجه در این بخش است و تجربه نشان داده 
باشد،  داشته  جریان  آن  در  یارانه  که  ای  حوزه  هر 

فسادخیز است.
با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ بنزین متناسب 
در سیستم  همواره  اما  است  بینی  پیش  قابل  آن  با 
معیوب اقتصاد ایران پس از چند سال سرکوب قیمت 
ها شاهد رشد جهشی نرخ ها و فراتر از قدرت خرید 
مردم بوده ایم که بعید نیست این بار هم شاهد تکرار 

این دور باطل در اصالح قیمت بنزین باشیم.
از  جلوگیری  برای  راهکار  وموثرترین  ترین  مهم 
جهش نرخ بنزین، افزایش جزیی قیمت آن به صورت 
ساالنه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. به 
معنای دیگر سرکوب قیمت ها تنها باعث فشرده تر 
شدن فنر افزایش نرخ می شود که رها سازی آن با 

جهش همراه خواهد بود.
قدرت  با  متناسب  مالیم  شیب  با  قیمت  افزایش 
کاهش  و  ها  قیمت  شدن  واقعی  به  مردم،  خرید 
وابستگی به یارانه کمک خواهد کرد و از همه مهم تر 
اینکه مانع از ادامه اختصاص یارانه به این بخش می 
شود و می تواند مسیر ویژه ای را که برای برخی از 

افراد از این طریق ایجاده شده، مسدود کند. 

هر کسی که بخواهد دیدگاه غول های نفتی درباره بازار 
انرژی را درک کند باید به پیشنهاد خرید ۵۰ میلیارد دالری 
جمعه  که  پترولیوم  آنادارکو  شرکت  به  شورون  شرکت 

گذشته مطرح شد، نگاهی بیاندازد.
به گزارش ایسنا، این قرارداد خرید بر مبنای سه فرض 
مهم است. نخست اینکه نفت ماندنی خواهد بود. هنوز 

زمان زیادی تا پیک تقاضا برای نفت مانده و بعید است 
پیش از سال 2۰۳۰ چنین اتفاقی روی دهد. خودروهای 
برقی توجهات را جلب کرده اند اما شمار خودروها و سایر 
خودروهای سبک دارای موتور احتراقی همچنان بین ۹۷ 
تا ۹۸ درصد از بازار جهانی را تشکیل می دهد. حتی اگر 
با  زمانی پیک تقاضا برای نفت روی دهد، قرار نیست 

افت یکباره تقاضا همراه شود و احتماالً تقاضا یکنواخت 
خواهد ماند. خودروهای برقی سهمی از بازار را به دست 
خواهند آورد اما رشد حمل و نقل بار و هواپیمایی و همین 
طور بخش پتروشیمی، همچنان ضامن رشد تقاضا برای 
نفت خواهد بود. مصرف ۱۰۰ میلیون بشکه در روز نفت، 
محتمل ترین نتیجه پیک تقاضا خواهد بود که همچنان 
حجم باالیی است و نیاز به کشف و توسعه منابع نفتی 

را مبرم می کند.
دوم اینکه این صنعت دریافته که در سال های اخیر 
تاکید بیش از حدی روی گاز و توجه ناکافی به نفت داشته 
است. تقاضا برای گاز طبیعی قوی بوده و سرمایه گذاری 
باال در توسعه منابع جدید گاز را تشویق کرده است. خود 
شرکت شورون در سال های اخیر سرمایه گذاری های باالیی 
در گاز داشته و به خصوص یک سری پروژه های پرهزینه 
را در استرالیا راه اندازی کرده است. نگرانی آزاردهنده این 
است که عرضه گاز طبیعی از تقاضا فراتر رود زیرا منابع 
انرژی تجدیدپذیر کم هزینه با حمایت دولتی برای کاهش 
آالیندگی طراحی شده و ضریب نفوذ آنها در بازارهای برق 
جهانی رو به رشد است. تقاضا برای گاز برای استفاده در 
تولید نیرو، عامل رشد اخیر بوده است اما همچنان که بازار 
برق رقابتی تر می شود، گاز در برابر تجدیدپذیرها آسیب 
پذیری بیشتری پیدا می کند و در میان مدت، نفت سرمایه 

گذاری بهتری به نظر می رسد.
اما چالش اساسی و سومین پیام پیشنهاد خرید شورون 

این است که یک شرکت نفتی بزرگ برای ادامه فعالیت، 
به دسترسی به منابع نیاز دارد. این چالش با نیاز برای 
یافتن منابعی که با هزینه اندک قابل توسعه هستند و در 
برابر ریزش بیشتر قیمت ها آسیبی نمی بینند، پیچیده شده 
است. هیچ کمبود نفتی در جهان وجود ندارد اما موانع 
سیاسی بی شماری دیده می شوند. ذخایر نفتی خاورمیانه 
به دلیل مالکیت دولتی )عربستان سعودی(، تحریم ها 
زیادی  حدود  تا  )لیبی(  فیزیکی  ریسک های  یا  )ایران( 
روسیه  مانده اند.  بسته  بین المللی  گذاری  روی سرمایه 
نیز به دلیل تحریم های آمریکا همچنان دچار محدودیت 
دسترسی است و نیجریه در فساد فرو رفته در حالی که 
ونزوئال درگیر منازعه سیاسی است. بنابراین برای غول های 
نفتی آمریکایی راحت تر است که به منابع داخلی متمرکز 
شوند. کاهش هزینه ای که می توان با خرید شرکتی مانند 
آنادارکو انجام داد، قابل توجه است. دارایی ها در منطقه 
پرمیان باسین تگزاس و نیومکزیکو که یکی از بزرگترین 
میادین نفتی کشف شده در خارج از خاورمیانه هستند، 
ارزش باالیی دارند به ویژه به این دلیل که از هزینه های 
و  جدید  زیربناهای  و  برخوردارند  توسعه  برای  پایینی 

گسترده برای رساندن منابع به بازار وجود دارد.
خرید  پیشنهاد  تایمز،  فایننشیال  گزارش  اساس  بر 
آنادارکو، آخرین پیشنهاد خرید یک شرکت نفتی نخواهد 
بود چرا که تفکر شورون در کل صنعت انعکاس یافته 

است.

در پی خبر تصمیم آمریکا برای عدم تمدید معافیت ها
مخالفت هند با توقف واردات نفت ایران

عدم تمدید  برای  آمریکا  تصمیم  خبر  به  واکنش  در  هندی  مقام  یک 
معافیت ها از تحریم نفتی ایران گفت: »آمریکا باید مراقب متحدان خود و 
شرکای استراتژیکش باشد. ما امیدواریم باز هم معافیت بگیریم و بتوانیم نفت 

ایران را بخریم«.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، هند امیدوار است آمریکا به 
متحدانش اجازه دهد به جای توقف کامل خرید نفت ایران، بخشی از واردات 

خود را از ایران انجام دهند.
انتظار می رود آمریکا اعالم کند خریداران نفت ایران باید به واردات خود از 
ایران خاتمه دهند و گرنه با تحریم های آمریکا مواجه می شوند. این خبر که 
توسط یک منبع آگاه به دست آمده تا حاال سه درصد قیمت نفت خام را باال 

برده و به باالترین حد در 2۰۱۹ رسانده است.

این مقام آگاه گفت: »آمریکا باید مراقب متحدان خود و شرکای استراتژیکش 
باشد. از ابتدا صحبت از کاهش تدریجی  واردات ایران تحت تحریم ها بود و 

قرار نبود یکباره این واردات را صفر کرد«.
 هند بزرگترین مشتری نفت ایران پس از چین است و از نوامبر تا حاال 
واردات نفت از ایران را تقریباً نصف کرده است. آمریکا در نوامبر به هشت 
کشور به خاطر کاهش وارداتشان از ایران برای خرید نفت  این کشور معافیت 

داد.
این منبع آگاه گفت: »ما امیدواریم باز هم معافیت بگیریم و بتوانیم نفت 

ایران را بخریم«.
 پاالیشگاه های هند هنوز سفارشی برای خرید نفت ایران در ماه می نداده اند 
و منتظر مشخص شدن تصمیم واشنگتن در مورد تمدید معافیت ها هستند.

روزنامه صبح ایران


