
جهان اقتصاد6 نفت

کارشناس حوزه انرژى در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد

تصمیمات کالن کشور معطل وصول درآمدهاي نفتی

الیحه بودجه ســال 1400 را بایــد در کنار موضوع نرخ ارز و 
نوسانات بازار بورس جزء پرحاشیه ترین موضوعات اقتصادى 
ماه هاى اخیر کشــور دانســت. نگاه مجلس جدید به مسائل 
اقتصادى و پیش بینى روى کارآمدن دولتى همســو با مجلس 
موجب شده تا حساسیت سیاسى بر این مقوله اقتصادى سایه 

افکند. 
محمد ابراهیمى، کارشناس حوزه انرژى، در گفتگو با خبرنگار 
جهــان اقتصاد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: منابع و مصارف 
مربوط به نفت خام، میعانات گازى، گاز و فرآورده هاى نفتى، 
بخش مهمى از این اختالف نظرها در الیحه بودجه ســال بعد 
اســت. از میزان صادرات نفت گرفته که مســتقیماً درآمدهاى 
ارزى کشــور را تحت تاثیر قرار مى دهد تا موضوع قیر رایگان 
و پرداخت یارانه نقدى که از محل فروش داخلى فرآورده هاى 

نفتى و صادرات آن تامین مى شود.
وى تصریــح کرد: جداي از اینها و در سیاســت گذاري هاي 
کالن کشور، ضرورت و چگونگی کاهش اتکاء بودجه دولت 
به درآمدهاي نفتی نیز به معضل الینحل اقتصاد ایران و محلی 

براي بروز اختالفات فنی تبدیل شده است.
وى با بیان اینکــه در این میان چالش برانگیزترین مباحث، به 
میزان صادرات پیش بینی شــده نفت در الیحه تقدیمی دولت 
به مجلس شوراي اسالمی اختصاص یافته بود گفت: اشکالی 
که مجلس به الیحه بودجه سال آینده وارد کرد (که البته از نگاه 
اغلب کارشناسان مبتنی بر واقعیت بود)، به غیرقابل تحقق بودن 
پیش بینی صادرات 2میلیون و 300 هزار بشــکه در روز براي 

نفت برمی گردد. 
ابراهیمى خاطرنشــان کرد: مجلس معتقد است الیحه بودجه 
ســال 1400 متکی به مذاکره و خوش بینی به آمریکا تدوین 
شده اســت. در همین خصوص رئیس کمیســیون اصل 90 
مجلس شوراي اسالمی معتقد اســت؛ اتکاء بودجه کشور به 
مسائل سیاسی اشتباه بزرگی است و بودجه کشور باید براساس 
واقعیت هاي قابل تحقق نگارش و تصویب شود. او همچنین 
معتقد است فشار شدید اقتصادي بر مردم در سال جاري نیز به 

دلیل تصویب بودجه ســال 1399 براساس تئوري مذاکره بوده 
است.

وى با اشــاره به اینکه قیر رایگان را هم شاید بتوان یکى از پر 
سر و صداترین مباحث درگرفته بین مجلس و دولت در حوزه 
نفت دانســت گفت: موضوعی که قبل از تدوین الیحه بودجه 
سال آتی و در جریان درخواست مکرر مجلس براي تخصیص 
سهمیه قیر رایگان به حوزه هاي انتخابیه و دستگاه هاي اجرایی 
در ســال 1399 به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده بود و 

نهایتاً با حذف تخصیص قیر رایگان در الیحه بودجه سال 1400 
از سوي دولت، موجب اعتراض مجدد مجلس گردید. اگرچه 
اعضاي کمیسیون هاي مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه 
و بودجه وعده گنجاندن تکلیف براي توزیع قیر رایگان را داده 
اند اما تا زمان تصویب بودجه ســال آینده کشور، قیر رایگان 

همچنان از اهم مباحث حوزه بودجه اي کشور خواهد بود. 
به گفته این کارشناس حوزه انرژى، دیگر موضوع مهم اقتصادي 
کشور که از سال 1388 به دغدغه مهم دولت ها و بخش بزرگی 

از جامعه تبدیل شــده اســت همانا یارانه نقدي و موارد حول 
و حوش آن بوده اســت و براســاس تبصره 14 قانون بودجه 
ســال 1399 حــدود 90درصد از درآمدهــاى موضوع قانون 
هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 با اصالحات و الحاقات 
بعدي که با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توســعه 
بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت 
یارانه به خانوارهاى نیازمند از محــل دریافتی هاى حاصل از 
فروش داخلى فرآورده هاي نفتــی، دریافتی حاصل از فروش 
صادراتــى فرآورده هــاي نفتی، فروش داخلــی گاز طبیعی و 
خوراك میعانات گازى پتروشیمى ها تامین مى گردد ومفاد این 
تبصره قانونى را مى تــوان یک از مهم ترین گلوگاه هاى الیحه 
بودجه ســال 1400 دانست. جایى که قرار است وعده مجلس 
شوراى اسالمى مبنى بر حمایت از اقشار کم درآمد ذیل آن محقق 

گردد.
وى ادامه داد: اما آن طور که از شــواهد و محتواى جلســات 
کمیسیون هاى مختلف مجلس برمى آید، مجلس قرار است منبع 
مهم دیگرى به حوزه یارانه نقدى (احتماالً مازاد بر منابع جدول 
دریافتی هاي ذیل تبصره 14 سنوات قبل) اضافه کند که عبارت 
است از مابه التفاوت دالر 4200 تومانى با دالر 17500 تومانى، 
زیرا اعضاى کمیســیون تلفیق سیاست چندنرخى بودن ارز را 
مضر دانسته و معتقدند اقشــار کم درآمد از مزایاى دالر 4200 

تومانى بهره مند نمى شوند. 
کارشــناس حوزه انرژى عنوان کرد: فــارغ از روایى این ادعا، 
کارکــرد حذف ارز ترجیحى 4200 تومانى و تبعات آن، به نظر 
مى رســد بودجه 1400 را باید بودجه اى دانست که حداقل در 
بخش یارانه نقدى نگاه مطلقاً معطوف به عواید حاصل از نفت 
و گاز ندارد و ســایر منابع را نیز درگیر سیاســت هاى مبتنى بر 

پرداخت یارانه نقدى خواهد کرد.
وى در پایــان مطرح کرد: به هرحال اگرچــه تاکید دولت ها 
همواره بر تالش جهت نشــان دادن کاهش وابستگی به نفت 
در بودجه هاي ســنواتی است و در برخی سال ها نیز استثنائًا 
بودجه ارائه شده نشان دهنده تمایل ساختار بودجه ریزي کشور 
بر این مهم است لیکن امري که همواره عیان بوده، وزن بسیار 
سنگین درآمدهاي نفتی در حوزه هاي مهم اقتصادي، اجتماعی 
و سیاسی کشور اســت. جایی که بسیاري از تصمیمات کالن 

کشور معطل وصول درآمدهاي نفتی است.

 سرپرست طرح توســعه پایانه نفتى جاسک از آغاز عملیات 
لوله گذارى دریایى فاز زودهنگام این طرح خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، وحید مالکى 
در حاشیه عملیات لوله گذارى دریایى این طرح گفت: با مساعد 
شدن شرایط جوى و انجام مقدمات اولیه در روزهاى گذشته، 
 (shore pulling) عملیات کشــش خط لوله دریا از ساحل
مسیر منتهى به نخستین گوى شناور پایانه نفتى جاسک به طول 
2.5 کیلومتر، از ســاعات ابتدایى امروز (سه شنبه، 30 دى ماه) 

توسط شناور لوله گذار سى مستر آغاز شد.
وى اجراى این عملیات را نخســتین بخش از توسعه دریایى 
پایانه نفتى جاســک عنــوان کرد و افزود: بخــش دریایى فاز 
زودهنگام این طرح با احداث دو رشــته خــط لوله 36 اینچ 
دریایى به طول تقریبى 12 کیلومتر و احداث یک گوى شناور 

به همراه تجهیزات جانبى تکمیل مى شود.
سرپرســت طرح توســعه پایانه نفتى جاســک پیشرفت فاز 
زودهنگام طرح توسعه پایانه نفتى جاسک را 70 درصد عنوان 

کرد و گفت: پیش بینى مى شود با تالش هاى صورت گرفته در 
بخش کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) و پیمانکاران طرح 
(کنسرسیوم شرکت هاى مهندسى و ساخت تاسیسات دریایى 
ایران و شرکت گاما)، بهره بردارى زودهنگام از این طرح تا پایان 

امسال محقق شود.
مالکى اجــراى کامل این طرح را افزون بر تضمین اســتمرار 
صادرات نفت خام کشــور و کاهش وابســتگى ایران به تنگه 
هرمز، زمینه ساز اشتغال نیروهاى بومى منطقه دانست و افزود: 

این پــروژه در زمان اجرا براى حــدود 1200 نفر به صورت 
مستقیم شغل ایجاد مى کند. طرح توسعه پایانه نفتى جاسک به 
عنوان آخرین حلقه از زنجیره طرح ملى و راهبردى انتقال نفت 
خام از گوره به جاسک، شامل 3 مجموعه خطوط لوله 48 اینچ 
خشــکى و سیستم هاى اندازه گیرى، 6 رشته خط لوله 36 اینچ 
زیردریایى، 3 مجموعــه چندراهه دریایى و 3 مجموعه گوى 
شــناور به همراه تجهیزات جانبى است که مقرر است تا پایان 

سال 1400 به بهره بردارى کامل برسد.

لوله گذارى دریایى پایانه نفتى جاسک آغاز شد

 در آخرین معامالت بازارهاى جهانى قیمت نفت برنت با افزایش1,04 درصدى 
،52سنت افزایش داشت و به قیمت50 دالرو61 سنت رسید

همچنین قیمت سبد نفتى اوپک در آخرین معامالت با افزایش 1,74 درصدي وبا 
86 سنت افزایش به 50 دالرو 38سنت تثبیت شد.

این در حالى بود که ، قیمت نفت سنگین ایران با کاهش80 صدم درصدى وبا 40 
سنت کاهش به 49دالرو88سنت رسید.

سرمایه گذاران نسبت به تقاضا در چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، 
خوش بین هستند. آمارى که روز دوشنبه منتشر شد نشان داد تولید پاالیشگاههاى 
نفت چین در سال 2020 سه درصد رشد داشته است. چین تنها اقتصاد بزرگى در 
جهان بود که سال گذشته از رشد منفى اجتناب کرد در حالى که بسیارى از کشورها 

در تالش براى مهار شیوع ویروس کرونا بودند.
به گفته مایکل مک کارتى، استراتژیست ارشد شرکت سى ام سى مارکتس، آمار روز 

گذشته چین براى قیمتهاى نفت مثبت بود.
سرمایه گذاران منتظر مراسم تحلیف جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا در 
روز چهارشنبه براى شنیدن جزییات بسته کمک کرونایى 1.9 تریلیون دالرى وى 

هستند.
جفرى هالى، تحلیلگر ارشد شــرکت OANDA در این باره گفت: نفت مانند 

سایر کاالهاى از دورنماى تدابیر محرك مالى آمریکا در آسیا پشتیبانى شده است.
به گفته تحلیلگران گروه بانکــى ANZ، قیمت نفت همچنین از اقدام یکجانبه 
عربستان سعودى براى کاهش تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز دیگر در دو 
ماه آینده که ذخایر جهانى نفت را در سه ماهه نخست امسال 1.1 میلیون بشکه در 

روز کاهش خواهد داد، حمایت شده است.

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

کرونا تقاضا براى سوخت را کمتر مى کند، رشد قیمت نفت مى شود

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

نماى عمومى معامالت گروه فرآورده هاى نفتى  

 ســهام 7شرکت گروه فرآورده هاى نفتى تاالر اصلى بورس تهران در آخرین 
معامالت مورد دادو ستد قرار گرفت . 

تعداد 463,247ســهم این شــرکت ها در 108,306نوبت  مورد معامله قرار 
گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به 10,180هزار میلیارد ریال بالغ 
شد .  شــاخص گروه فرآوره هاى نفتى بورس تهران در آخرین معامالت با 

434440واحد (7,75درصد) افزایش به عدد 5608990واحد رسید

نام
قیمت 
پایانی

درصد 
تغییر

تعداد 
معامله

حجم 
معامله 

هزار سهم/

ارزش 
/ معامله

میلیون ریال
34,5104.994,13135,6821,231,000پااليش نفت تبريز

40,4004.4524,04266,1762,673,000پااليش نفت بندرعباس
72,6904.911,6542,012146,000نفت  بهران 

16,8300.00000پااليش نفت اصفهان
16,62026.9768,482329,1415,472,000پااليش نفت تهران

24,4204.093,2149,981244,000نفت سپاهان
57,8004.606932,045118,000نفت  پارس 

0.256,09018,210296,000-16,250سرمايه گذاري  صنعت  نفت 

10,180.000
463.247
108,306

میلیون سهم حجم معامالت گروه

خالصه مبادالت سهام گروه در روز گذشته
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نگاهی به معامالت سهام گروه فرآورده های نفتی           

نمای عمومی معامالت گروه فراورده های نفتی

شرکت
نوبت

تعداد شرکتهای فعال
مجموع دفعات معامالت

4344407.75% 5608990

%تغییرتغییرشاخص

میلیارد ریالمجموع ارزش معامالت گروه

٤٤٠٠٠٠٠.٠
٤٦٠٠٠٠٠.٠
٤٨٠٠٠٠٠.٠
٥٠٠٠٠٠٠.٠
٥٢٠٠٠٠٠.٠
٥٤٠٠٠٠٠.٠
٥٦٠٠٠٠٠.٠
٥٨٠٠٠٠٠.٠

هتغییرات شاخص گروه فراورده های نفتی در هشت روز گذشت

%تغییر تغییر قیمتدالر/قیمتواحد مبادلهحامل انرژی
%32.930.391.20بشکهنفت خام تگزاس

%50.610.521.04بشکهنفت خام برنت
%50.380.861.74بشکهسبد نفت اوپک

%0.80-0.40-49.88بشکهنفت سنگین ایران
%2.95-2.600.08میلیون بی تی یوگاز طبیعی

%1.330.010.90گالنبنزین
%1.460.010.50گالننفت کوره

قیمت حامل های انرژی در بازارهای جهانی

نگاهى به تحوال ت بازار نفت

نفت وپتروشیمى در بورس تهران

فرآورده هاى نفتى  و پتروشیمى در بورس کاالى تهران
نماى عمومى مبادالت فرآورده هاى نفتى و پتروشیمى 

در بورس کاالى تهران محصوالت عرضه شده 176شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت 
در این روز بیش از208,44282هزارتن کاال به فروش رســید ارزش کل مبادالت بورس کاالى 

تهران به بیش از 15883,192میلیارد ریال رسید.

176 فروشندگان
هزار تن208.44282 مقدار عرضه

درصد0.00022میانگین تغییر قیمت

میلیارد ریال15883.912ارزش کل معامالت

نام 
کاال

تولید کننده
عرضه

(تن)

قیمت
پایانی

(ریال)

میانگین
رشد
%قیمت

ارزش معامله
(هزار ریال)

حجم
معامله

965,136,00024,000%24,00040,2140.00پوکیوم باتوم
813,345,00015,000%15,00054,2230.00پلوب کات سنگین

688,318,3123,212%3,212214,2960.18پ0209AAپلی اتیلن سبک خطی 
566,654,9282,208%2,208256,6370.29پHP552Rپلی پروپیلن نساجی 

557,296,2343,014%3,014184,9030.07پ52518پلی اتیلن سنگین تزریقی 

نمای عمومی مبادالت فرآورده های نفتی و پتروشیمی

#RE F !#REF ! %4%77%4%5%6لوب کات سنگینوکیوم باتوم

آمار مبادالت فیزیکی فرآورده های نفتی و پتروشیمی پنج کاالی برتر

0209AAپلی اتیلن سبک خطی  52518پلی اتیلن سنگین تزریقی HP552Rپلی پروپیلن نساجی  %4سایر کاالها
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پنج کاالی برتر در معامالت روز گذشته

به دلیل قطع برق
تولید نفت قزاقستان کاهش یافت

 تولید نفت قزاقستان به دلیل قطعى هاى برق ناشى از سرما کاهش یافته است. 
به گزارش مهر به نقل از رویترز، یک منبع مطلع از داده هاى تولید روزانه قزاقستان اعالم کرد 
که تولید نفت قزاقستان به دلیل قطعى برق ناشى از آب و هواى زمستان، 130 هزار بشکه در 

روز کمتر از حد میانگین است.
قزاقســتان که عضو توافق کاهش تولید نفت ائتالف ســازمان کشورهاى صادرکننده نفت 
(اوپک) و متحدانش (اوپک پالس) است، هفته گذشته تولید نفت خود را حدود 200 هزار 
بشکه در روز کاهش داد، زیرا هواى نامناسب زمستان سبب قطع برق و ایجاد اختالل در انتقال 

نفت برخى خطوط لوله شده بود.
این منبع با اســتناد به اطالعات وزارت انرژى گفت: تولید نفت قزاقستان از 17 ژانویه (28 
دى ماه) به یک میلیون و 620 هزار بشکه در روز رسید، این مقدار همچنان حدود 130 هزار 
بشکه در روز کمتر از روزانه یک میلیون و 750 هزار بشکه اى است که پیش از قطعى برق 
عرضه مى شد. تولید همچنان در دو میدان عمده نفتى قزاقستان - تنگیز و کاشاگان - به دلیل 

قطعى برق در غرب این کشور کاهش یافته است.
شــرکت برق قزاقستان هفته گذشته در بیانیه اى اعالم کرد هواى زمستانى در 15 ژانویه (26 
دى ماه) ســبب قطع برق در مناطق غربى کشور شده، اما از 16 ژانویه (27 دى ماه) فعالیت ها 

به طور کامل به حال عادى بازگشته است.

     گروه نفت
energy@jahaneghtesad.com

خبر کوتاه

سال بیست و نهم 
شماره 7499 

  چهارشنبه اول بهمن  1399 
 6 جمادى الثانى 1442  20 جوالى 2021 

  گلناز پرتوى مهر
گروه  نفت 

 Partovimehr.1394@gmail.com

به هرحال اگرچه تاکید دولت ها همواره بر تالش جهت نشان دادن کاهش وابستگی به نفت در 
بودجه هاي سنواتی است و در برخی سال ها نیز استثنائاً بودجه ارائه شده نشان دهنده تمایل 

ساختار بودجه ریزي کشور بر این مهم است لیکن امري که همواره عیان بوده، وزن بسیار سنگین 
درآمدهاي نفتی در حوزه هاي مهم اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور است. جایی که بسیاري از 

تصمیمات کالن کشور معطل وصول درآمدهاي نفتی است


