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 مقدمه
بیژن نامدار زنگنه ،که در تمامی دولت ها به غیر از دولت های نهم و دهم حضور داشته و حامیان دولت روحانی به او
لقب «شیخ الوزرا» می دهند ،بخش زیادی از وقتش در این دولت بخصوص پس از اجرای برجام را صرف مذاکره با
خارجی ها برای افزایش صادرات نفت و مذاکره با داخلی ها برای دفاع از مدل جدید قراردادهای نفتی ( )IPCو ایجاد
بسترهای قانونی برای اجرای آن کرد .در اثر این تالشها ،وزارت نفت به «فروشنده» موفق نفت خام بدل شد .همچنین
تثبیت بسترهای قانونی  IPCو امضای قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی با شرکت بدسابقه توتال با استفاده از همین
مدل قراردادی از جمله ثمرات این تالشها بود .البته اگر وزارت نفت می توانست جلوی سقوط شدید قیمت جهانی
نفت در سال های  93و  94را بگیرد و ایران پس از اجرای برجام به راحتی به درآمدهای نفتی خود دسترسی داشت،
شاید آثار فعالیت های زنگنه برای افزایش خام فروشی نفت بیشتر در اقتصاد کشورمان مشخص می شد.
بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی (فازهای  12و  15تا  )21در دولت یازدهم ،دستاورد بزرگی برای زنگنه
بود که به مدد تکیه بر توان شرکت های داخلی حاصل شد .افزایش قابل توجه تولید میعانات گازی از پارس جنوبی،
در کنار پیشرفت الک پشتی احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و سیراف موجب افزایش قابل توجه صادرات میعانات
گازی و روی زمین ماندن شعار زنگنه مبنی بر قطع کامل خام فروشی این ماده خام شد.
اجرای فاز اول طرح پیمایش در بستر کارت سوخت گازوئیل یکی از اقدامات مثبت و قابلتقدیر وزارت نفت دولت
یازدهم بود که کاهش قابلتوجه قاچاق این فرآورده را به همراه داشت؛ ولی همچنان خبری از اجرای فاز دوم این طرح
نیست .همچنین در دولت یازدهم ،شاهد افزایش قابل توجه مصرف و واردات بنزین بودیم که ارتباط زیادی با حذف
سهمیه بندی بنزین در خردادماه  94توسط زنگنه داشت.
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 اقدامات
افزایش قابلمالحظه تولید و صادرات نفت خام ایران
متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در سال  2.82 ،92میلیون بشکه بود 1که این میزان تولید با اجرایی شدن برجام
در دیماه  ،94افزایش یافت و در سال  95میزان تولید نفت حدود روزانه  3.8میلیون بشکه 2رسید.
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نمودار  .1متوسط تولید نفت ایران (میلیون بشکه در روز)
(منبع :گزارش سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک ))(OPEC

قابل ذکر است که از دست رفتن ظرفیت 200هزار بشکهای در شرکت فالت قاره موجب گردید که ظرفیت تولید نفت
به 4میلیون بشکه در روز نرسد.
میزان صادرات روزانه نفت خام کشور نیز تا قبل از اجرایی شدن برجام و افزایش تولید نفت متوسط روزانه 1.07
میلیون بشکه در روز بود که این مقدار در سال  95بهطور متوسط به  1.8میلیون بشکه در روز رسید.
بدین ترتیب میتوان گفت که در دولت یازدهم ،با توجه به عدم افزایش ظرفیت پاالیشگاههای نفت کشور ،افزایش
تولید نفت ایران به افزایش صادرات نفت خام منجر گردید.

توسعه میادین مشترک غرب کارون
افزایش تولید نفت از میادین مشترک یکی از الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است .در بین میادین مشترک
نفتی کشور ،میادین مشترک غرب کارون (شامل میادین آزادگان جنوبی و شمالی ،یاران جنوبی و شمالی ،یادآوران و

 1خبرگزاری ایسنا /کدخبر95031714925 :
 2خبرگزاری ایسنا /کدخبر95031714925 :
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چند میدان نفتی کوچک مشترک با کشور عراق) از اهمیت خاصی برخوردارند .در ادامه وضعیت توسعه هر یک از این
میادین طی سالهای اخیر تشریح میشود.
میدان یاران؛ این میدان به نسبت میادین غرب کارون کوچکتر است اما به دلیل اشتراک با عراق ،اهمیت زیادی
دارد .میدان مذکور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیمشده است .در حال حاضر از میدان یاران شمالی روزانه 30
هزار بشکه نفت برداشت میشود .3نکته قابلتوجه ،حضور موفق پیمانکار داخلی (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) در
این میدان است4؛ بهگونهای که شرکت مذکور در بهار  95این میدان را طبق مهلت تعیینشده با بودجهای کمتر از
بودجه مصوب و با استفاده  71درصدی از تجهیزات ایرانی توسعه داد .میزان تولید نفت هدفگذاریشده در میدان
یاران جنوبی نیز  25هزار بشکه در روز است.
میدان آزادگان جنوبی؛ در میان میادین غرب کارون ،میدان آزادگان جنوبی ،بهعنوان بزرگترین میدان نفتی کشور
و سومین میدان بزرگ نفتی جهان ،جایگاه ویژهای دارد .در فاز نخست ،تولید روزانه  40تا  47هزار بشکهای 5این
میدان از سوی پیمانکاران داخلی (شرکتهای مناطق نفتخیز جنوب و پتروایران) محقق گردید و طبق برنامه باید تا
پایان شهریورماه  1395نیز 60 ،هزار بشکه دیگر از سوی پیمانکار داخلی (شرکت مهندسی و توسعه نفت) به تولید
روزانه آن افزوده میشد که البته این امر جامه عمل نپوشید.6
وزارت نفت به دنبال واگذاری فاز دوم میدان آزادگان جنوبی 7به شرکتهای خارجی 8در قالب قراردادهای جدید نفتی
است؛ گزینه اصلی وزارت نفت برای واگذاری آزادگان جنوبی ،شرکت توتال فرانسه 9محسوب میشود که سابقه خوبی
در توسعه میادین نفت و گاز ایران ندارد .10آبان  95وزارت نفت قصد داشت که مطالعهی میدان نفتی آزادگان جنوبی
را به شرکت توتال واگذار کند؛ این اقدام با اعتراض اصحاب رسانه و کارشناسان حوزهی نفت روبهرو شد و وزارت این
میدان به شرکت توتال را واگذار ننمود .زمان اجرای مناقصهی میدان آزادگان جنوبی نیز همراه با دیگر میادین در
دولت دوازدهم خواهد بود .طبق برنامه تولید نفت از میدان آزادگان جنوبی درمجموع دو فاز به  600هزار بشکه در روز
خواهد رسید.
میدان آزادگان شمالی؛ فاز نخست میدان آزادگان شمالی رسماً افتتاح نشده است ،اما روزانه  75هزار بشکه 11از آن
برداشت میشود؛ فاز دوم این میدان همانند فاز نخست ،قرار است به شرکت سیانپیسی چین واگذار شود.
میدان یادآوران؛ میدان یادآوران که در حال حاضر ،با تولید روزانه  115هزار بشکه ، 12بیشترین تولید نفت را در
میان میادین غرب کارون دارد ،قرار است در سه فاز ،به تولید  300هزار بشکهای برسد .در حال حاضر ،تولید روزانه

 3شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کد خبر276230 :
 4خبرگزاری ایلنا /کد خبر461705 :
 5همان
 6شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر262555 :
 7شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر251032 :
 8تاکنون دو شرکت اینپکس و ماروبنی از ژاپن و شرکت توتال فرانسه برای توسعه این میدان اعالم آمادگی کردهاند.
 9خبرگزاری فارس  /کد خبر13950213000665 :
 10از آن جمله ،میتوان به بیتوجهی ش رکت توتال به تولید صیانتی در میدان نفتی سیری و فساد این شرکت در توسعه فاز  2و  3میدان
گازی پارس جنوبی اشاره نمود.
 11شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر265560 :
 12خبرگزاری ایلنا /کد خبر461705 :
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نفت از میادین مشترک غرب کارون در حدود  270هزار بشکه است؛ تولیدی که هدف وزارت نفت برای سال 260( 95
هزار بشکه )13را نیز محقق گرداند.

انعقاد قرارداد نفتی در قالبی جدید ( )IPCدر راستای افزایش تولید
اصالح قراردادهای نفتی کشور یکی از اولویتهای اصلی زنگنه طی چهار سال اخیر بوده است .وی در همان ماههای
نخست شروع به کار دولت یازدهم ،با تشکیل کمیتهای ،تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی کشور را آغاز کرد و نهایتاً
مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در آذرماه  1494رونمایی شد .چارچوب کلی این مدل قراردادی نیز در مهرماه 94
به تصویب هیئت دولت رسید.15
به گفته مسئولین وزارت نفت ،در قراردادهای فوق ،جذابیت الزم برای حضور سرمایهگذاران خارجی در واگذاری،
اکتشاف ،تولید و ازدیاد برداشت از تمامی میادین نفت و گاز کشور (اعم از میادین خشکی و دریا ،مستقل و مشترک)
در نظر گرفتهشده است .همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن و انتقال فناوری 16از اهداف مسئولین وزارت نفت
برای طراحی این قراردادها بود.
در مقابل ،انتقاداتی جدی از سوی برخی نهادهای نظارتی و امنیتی ،مسئولین ،کارشناسان و اساتید دانشگاه نسبت به
این قراردادها مطرح شد .مهم ترین این انتقادات که در سه دسته کلی فنی ،مالی و حقوقی جای میگیرند ،عبارتاند
از :واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکتهای خارجی ،17نقض حاکمیت ملی و وابستگی به شرکتهای خارجی،18
عدم مطابقت قراردادها با اصل  44قانون اساسی ،19انتخاب نادرست میادین هدف ،20عدم تضمین انتقال فناوری،21
عدم تناسب ریسک با پاداش ،22تضعیف شرکت ملی نفت ایران 23و نبود شفافیت الزم در مفاد قرارداد.24
پس از طرح ایر ادات از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان ،جلساتی با منتقدین برگزار شد و نظرات آنان موردبررسی
قرار گرفت .همچنین با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیسجمهور ،از نمایندگان
وزارت نفت ،منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران جهت بررسی موضوع در جلسات متعدد دعوت به عمل آمد.
پسازاین جلسات ،جمعبندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب گردید و در تیرماه
1395رئیسجمهور در نامه ای به رهبری از بررسی و اعمال نظرات کارشناسان و دستگاههای نظارتی سخن گفت.
رهبری نیز در جواب نامه ضمن اشاره به  15ایراد اساسی قراردادها ،خواستار رفع این ایرادات و طی مراحل قانونی
شدند.

 13شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر246297 :
 14پایگاه اطالعرسانی کنفرانس رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران
 15خبرگزاری فارس  /کد خبر13940708001044 :
 16خبرگزاری فارس  /کد خبر13930303000823 :
 17خبرگزاری تسنیم  /کد خبر961571 :
 18پایگاه خبری اداره کل مجلس
 19خبرگزاری فارس  /کد خبر13940907000934 :
 20خبرگزاری فارس  /کد خبر13940914000583 :
 21خبرگزاری نسیم  /کد خبر1042317 :
 22خبرگزاری فارس  /کد خبر13940912000571 :
 23خبرگزاری فارس  /کد خبر13940907000742 :
 24خبرگزاری فارس  /کد خبر13940927000279 :
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بعد از اعمال اصالحات ،شهریور  95هیئت دولت نسخه جدید قرارداد نفتی را به هیئت تطبیق مجلس فرستاد که در
آنجا نیز تأیید شد؛ هرچند که ابراهیمیاصل معاون سابق وزیر نفت بر این باوراست که از  15ایراد رهبری 10 ،مورد
برطرف نشدند.25
وزارت نفت قصد داشت در آبان  95میدان آزادگان جنوبی را بدون برگزاری مناقصه و در قالب قراردادهای جدید به
شرکت توتال جهت مطالعه و توسعه واگذار کند که این امر به دلیل مخالفت صاحبنظران و کارشناسان امر صورت
نگرفت و اولی ن قرارداد نفتی در قالب قراردادهای نفتی جدید ) (IPCدر میدان گازی فاز  11پارس جنوبی منعقد
گردید .قرارداد طرح توسعه فاز  11پارس جنوبی به ارزش  4میلیارد و  800میلیون دالر در تیر  96میان شرکت ملی
نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و متشکل از شرکت ملی نفت چین) (CNPCو شرکت
پتروپارس امضا شد.26

جمعآوری گازهای همراه
جمعآوری گازهای همراه نفت یکی از چالشهای دولتهای مختلف درزمینهی بهینهسازی مصرف انرژی بوده است.
وزارت نفت دولت یازدهم در سال 93بهمنظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای جمعآوری گازهای همراه نفت،
اقدام به برگزاری یک مزایده کرد که با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی مواجه نشد .بااینحال ،تا اوایل مردادماه
 5 ،95قرارداد با بخش خصوصی برای جمعآوری روزانه حدود  9میلیون مترمکعب گاز همراه نفت منعقد شد که از
میان آنها میتوان به قرارداد فروش  5.7میلیون مترمکعب گاز همراه میدان نفتی فروزان 27و  1.2میلیون مترمکعب
گاز از چهار میدان نفتی مارون  ،3مارون ،6منصوری و کرنج پارسی اشاره کرد.28
همچنین وزیر نفت در راستای جمع آوری گازهای همراه در تیرماه  96شیوهنامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت
ایران با خریداران گازهای مشعل را ابالغ کرد که در آن قیمت پایهی واگذاری گازهای فِلِر به صورت عادالنه و مطلوب
بین نیم تا  2سنت در هر مترمکعب تعیینشد.29
خاطرنشان میسازد که یکی از شیوههای جمعآوری گازهای همراه نفت ،احداث واحدهای انجیال است که گازها را
برای استفاده در مجتمعهای پتروشیمی فراورش می کنند .در همین رابطه دو طرح احداث ان جی ال از سوی وزارت
نفت در نظر گرفتهشد که در شهریور  1395عملیات پروژه انجیال  3100در منطقه چشمه خوش دهلران باهدف
جلوگیری از سوزانده شدن روزانه  7.5میلیون مترمکعب آغاز گردید .30همچنین در مهرماه  95قرارداد احداث تأسیسات
انجیال  3200غرب کارون جهت استفاده از روزانه  14میلیون مترمکعب گاز همراه با شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس امضا شد.31

 25خبرگزاری فارس /کدخبر13950530000969 :
 26شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر277400 :
 27شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر258479 :
 28شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر265769 :
 29سایت شرکت ملی نفت /کدخبر2246/2 :
 30شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر 268809 :
 31شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر270061 :
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الزم است ذکر شود که یکی دیگر از اقدامات وزارت نفت در این راستا طرح جمعآوری گازهای همراه آماک با هدف
جمعآوری گازهای اسیدی شهر اهواز به میزان حداکثر  0.5میلیون مترمکعب در روز بود که در اسفند  1395افتتاح
گردید.32

صادرات گاز به کشورهای همسایه
توسعه فازهای پارس جنوبی ،میانگین برداشت روزانه گاز غنی کشور 33در سال  95را به  885میلیون مترمکعب34

تداوم
رساند که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه ،به حدود  1.2میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کند .افزایش تولید گاز
کشور فرصتهای مختلفی را در اختیار مسئولین وزارت کشور قرار داده است که یکی از آنها صادرات گاز است .به
گفته مسئولین ،تا پایان برنامه ششم ،میانگین صادرات روزانه گاز کشور از حدود  35میلیون مترمکعب 35فعلی به 350
میلیون مترمکعب 36خواهد رسید .عالوه بر برخی از کشورهای منطقه ،37کشورهای اروپایی و برخی کشورهای شرق
آسیا نیز بهعنوان گزینه هایی برای دریافت گاز ایران مطرح هستند .در ادامه وضعیت صادرات گاز به برخی کشورهای
منطقه طی سالهای گذشته مرور خواهد شد.
صادرات گاز به کشور پاکستان؛ پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان (خط لوله آیپی) قرار بود تا پایان سال 2014
میالدی (دیماه  ،)93به سرانجام برسد .38در این میان ،ایران بخش عمده تعهدات خود را اجرا کرد ،اما تعلل پاکستان
در عمل به تعهداتش به بهانه تحریم ایران ،موجب توقف پروژه شد .به گفته وزیر نفت پاکستان ،حتی در دوران
پسابرجام نیز همچنان تحریمهای آمریکا مانع از اجرای این پروژه هستند .39پاکستان باید تا دسامبر  2014خط لوله
را در خاک خود احداث میکرد .بر اساس قرارداد اگر پاکستان تا پایان سال 2015میالدی احداث خط لوله را در خاک
خود عملیاتی نکند ،باید  3درصد از ارزش صادرات گاز صادراتی را بهعنوان جریمه به ایران پرداخت کند .40اما وزارت
نفت از این ابزار برای تحتفشار قرار دادن پاکستان استفاده نکرده است؛ با این توصیفات به نظر میرسد که انگیزهای
برای اجرای این پروژه در وزارت نفت وجود ندارد.
از سوی دیگر نزدیکی روابط اسالمآباد و دوحه ،و عدم تأمین مالی پروژه ساخت خط لوله در پاکستان از سوی ایران
موجب شد تا قطریها در مهر  1395قرارداد صادرات الانجی به پاکستان را امضا کنند.41
صادرات گاز به کشور عراق؛ وزارت نفت در دو قرارداد جداگانه ،قرار است گاز ایران را به بغداد و بصره صادر کند.
انتقال گاز ایران به نیروگاههای بغداد که قرار بود در بهار  94محقق شود ،به دلیل شرایط نامناسب امنیتی عراق ،به
تابستان  95موکول شد .بر اساس این قرارداد ،صادرات گاز ایران به عراق از هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز میشود

 32شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر275811 :
 33گازی که برداشت می شود ،گاز غنی نام دارد که برای گوگردزدایی و جداسازی ترکیبات مختلف ،وارد پاالیشگاه گاز شده و پس از پاالیش،
آماده مصرف میگردد .گاز پاالیششده را گاز سبک مینامند.
 34خبرگزاری ایسنا /کدخبر96012510000 :
 35شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر277331 :
 36شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر259671 :
 37در حال حاضر ،ایران با کشورهای ترکیه ،ارمنستان ،آذربایجان ،ترکمنستان ،پاکستان ،عراق ،عمان ،قرارداد تجارت گاز دارد و مذاکرات
صادرات گاز به افغانستان ،کویت و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیجفارس و همچنین برخی از کشورهای اروپایی در جریان است.
 38روزنامهی دنیای اقتصاد /کدخبر1219538 :
 39خبرگزاری فارس /کدخبر13951109001382 :
 40روزنامهی دنیای اقتصاد /کدخبر1219538 :
 41پایگاه تحلیلی خبری عصر نفت /کدخبر13000 :
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و پس از  21ماه به سقف قرارداد خواهد رسید .صادرات گاز قرار بود در بهار  1394صورت گیرد ،اما به دلیل مشکل
مالی جهت گشایش السی از سوی دولت عراق صادرات با تأخیر شروع شد 42و درنهایت در خرداد 1396صادرات گاز
به پایتخت عراق با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز گردید .43قرارداد صادرات گاز ایران به بصره نیز در
آبان ماه  94به امضای طرفین رسید و وزیر نفت در مرداد  1396اعالم کرد که صادرات گاز به بصره ظرف چند ماه
آینده عملیاتی خواهد شد.44
کشور عراق در حال حاضر با کمبود برق مواجه است و با گاز خریداریشده از ایران برق تولید میکند .لذا این امکان
وجود داشت که بهجای گاز ،برق بهعنوان محصولی با ارزشِ افزودهی باالتر به عراق صادر میشد که این امر به دلیل
اختالف میان دو وزارتخانهی نفت و نیرو صورت نگرفته است.
صادرات گاز به کشور ترکیه؛ ایران در سال  1996میالدی ( 1374شمسی) با ترکیه قراردادی امضاء کرد تا به مدت
 25سال ،ساالنه  10میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه گاز بفروشد .این قرارداد از سال  2001میالدی (1380شمسی)
عملیاتی گردید .45سال  2009میالدی ( 1387شمسی) ،ایران از ترکیه به دلیل ناتوانی در تحویل گاز شکایت
و این کشور که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت  600میلیون دالر جریمه محکوم
شد .47بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ،ترکیه در مجامع بینالمللی طرح دعوی کرد و طی آن دولت ایران در آبان
 ،1395به پرداخت جریمهی 1875میلیون دالری 48و تخفیف  13.5درصدی گاز تا پایان قرارداد محکوم گردید.49
الزم است ذکر شود ترکیه بابت گرانفروشی در سالهای  2011تا  2015درخواست گاز کرده است و ایران باید به
ازای جریمه به مدت حداقل  14ماه گاز رایگان به ترکیه صادر کند.50

کرد46

زاکانی ،نمایندهی سابق مجلس و جلیلی ،عضو شورای عالی امنیت ملی ادعا کردهاند که محکومیت ایران در این دادگاه
به دلیل قرارداد کرسنت است .ادله ی آنان این است که چون قرارداد کرسنت در زمان وزارت نفت در دولت هشتم
منعقد گردید ،گاز با قیمت ارزان به شرکت کرسنت فروخته شد و دولت ترکیه با استناد به آن قرارداد ایران را محکوم
کرد51و .52اما وزارت نفت ادعا دارد که این موضوع درواقع اصالح قیمت است که در قراردادها طبیعی است اما ایران به
دلیل اینکه قیمت گازی که به ترکیه صادر میکند از قیمت گاز صادره شده از روسیه به ترکیه باالتر است مشمول
جریمهشد و ربطی به کرسنت ندارد.53

 42شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر276297 :
 43شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر277331 :
 44خبرگزاری ایسنا /کدخبر96050805071 :
 45خبرگزاری ایسنا /کدخر96030905650 :
 46همان
 47خبرگزاری مهر /کد خبر3039806 :
 48خبرگزاری تسنیم /کدخبر3886040 :
 49خبرگزاری ایسنا /کد خبر96030905650 :
 50خبرگزاری فارس /کدخبر13951105000765 :
 51خبرگزاری فارس /کدخبر13960315000656 :
 52خبرگزاری فارس /کدخبر13960224000848 :
 53شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر277081 :
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صادرات گاز به کشور امارات؛ بهار  ، 94وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ،از
محکومیت ایران به پرداخت جریمه  13/85میلیارد دالری در دادگاه الهه در خصوص پرونده کرسنت خبر داد .54در
همین رابطه ،اخباری مبنی بر مذاکره مقامات ایرانی با مسئولین شرکت اماراتی کرسنت از سوی طرفین منتشر شد،
که از جزئیات آن ،اطالع دقیقی در دست نیست .وزیر نفت در بهمنماه  ،5594بابیان اینکه خسارت این پرونده برای
ایران کمتر از  500میلیون دالر است ،قول مصاحبه با رسانههای موافق و مخالف را داد که عملی نشد .56همچنین
ترکان معاون رئیسجمهور ،اسفند  95در رسانه ملی (برنامه دست خط) ،با تأیید نادرستی قرارداد کرسنت اعالم کرد
که باید با همان شرایط ظالمانه اجرا شود.57
در اواخر سال  95برخی از رسانهها مدعی شدند که ایران در دادگاه کرسنت محکومشده است اما وزارت نفت این ادعا
رد کرد و مدعی شد که دادگاه هنوز در حال بررسی پرونده کرسنت است .بهمن  1395مدیرعامل شرکت ملی نفت
اعالم کرد که دو هفته پیش به شرکت کرسنت درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها
در حال بررسی این مسئله هستند .58همچنین وزیر نفت در مصاحبهای با روزنامهی ایران در مرداد  1395از آمادگی
ایران باری اجرای قرارداد کرسنت سخن گفت و اعالم نمود که دادگاه ازنظر بخش خسارت در حال جریان است و
ایران تاکنون جریمه نشده است.59
صادرات گاز به کشور عمان؛ تفاهمنامه انتقال گاز ایران به عمان در اسفندماه  92به امضای طرفین رسید و بهموجب
آن قرار است روزانه  28میلیون مترمکعب گاز 60به عمان صادر شود .فاز مطالعاتی صادرات گاز به عمان در شهریورماه
 94آغاز شد و در بهمنماه  95چارچوب توافق برای ادامه فعالیتهای پروژه میان دو کشور امضا گردید .61طبق گفتهی
مسئولین وزارت نفت پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان تا سال  99تکمیل خواهد شد.62
صادرات گاز به کشور ارمنستان؛ مذاکره برای افزایش صادرت گاز ایران به ارمنستان در مهرماه  94کلید خورد .بر
این اساس ،صادرات گاز ایران به این کشور به حدود  3میلیون مترمکعب در روز 63خواهد رسید .در حال حاضر ،روزانه
 1میلیون مترمکعب گاز ایران در قالب تهاتر با برق به ارمنستان صادر میشود؛ قابلتأمل آنکه خط لوله گاز ایران به
ارمنستان ظرفیت صادرات بیش از  6میلیون مترمکعب در روز را دارد.
صادرات گاز به شرق آسیا؛ یکی از برنامههای وزارت نفت ،صادرات گاز طبیعی مایع ( )LNGعنوان شد که در سال
 1395در این راستا ،مذاکراتی با برخی از کشورهای شرق آسیا 64صورت گرفت .در میان طرحهای الانجی کشور،
تنها پروژه ایرانالانجی ،65آنهم با سرعت اندکی بهپیش میرود.

 54خبرگزاری فارس  /کد خبر13940319000876 :
 55شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر254928 :
 56خبرگزاری فارس  /کد خبر13941227000370 :
 57خبرگزاری فارس /کدخبر13951220000410 :
 58دنیای اقتصاد /کدخبر1167575 :
 59روزنامهی ایران  /کد خبر193138 :
 60شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر246307 :
 61خبرگزاری ایسنا  /کدخبر95111913367 :
 62خبرگزاری ایسنا /کدخبر95111913604 :
 63شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر264793 :
 64شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر259138 :
 65شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر243048 :
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تکمیل و توسعهی بخش نفت و گاز پارس جنوبی
وزارت نفت تمرکز فعالیتهای خود را بر توسعه و راهاندازی سریعتر فازهای با پیشرفت باال و اولویتدار پارس جنوبی
(فازهای  15 ،12و  17 ،16و  )18قرارداد و در سال نخست عملکرد خود ،کارنامه نسبتاً موفقی را در این زمینه ثبت
نمود؛ اما روند توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی به دلیل مشکل تأمین مالی رو به افول گذاشت؛ بهنحویکه
مسئولین وزارت نفت رفتهرفته از هدف اولیه خود (بسته شدن پرونده فازهای درحالتوسعه پارس جنوبی تا پایان دولت
یازدهم) کوتاه آمدند و به تکمیل فازهای  21-20-19-18-17-16-15-12تا پایان سال  95اکتفا کردند؛ روند
پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم تا سال  95در جدول ذیل قابلمشاهده است.66

جدول  .1روند پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت

یازدهم70،69،68،67،

درصد پیشرفت

فاز

پیمانکار

12

پتروپارس

90.6

13

قرارگاه خاتم ،مپنا ،صدرا

63.8

66.8

14

سازمان گسترش ،ایزوایکو

50.6

53.8

58.1

16 - 15

پتروپارس ،تأسیسات دریایی

91.1

92.3

94.6

100

18 - 17

اویک ،تأسیسات دریایی

77.8

81

88.5

100

19

قرارگاه خاتم ،صدرا

65.3

74.1

85.3

100

21 - 20

سازمان گسترش ،اویک

50.2

59.4

72.3

100

 22تا 24

قرارگاه خاتم ،تأسیسات دریایی

63.4

67.5

75.5

86

مردادماه 92

اسفندماه 93

اسفندماه 94

اسفندماه 95

94.7

96.9

100

73.5

87
64

در پایان سال  95با بهرهبرداری کامل از پنج فاز جدید پارس جنوبی (فازهای  20 ،19 ،18 ،17و  ،)21حدود 150
میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز تولیدشده کشور افزوده شد .با تحقق این هدف ،تولید گاز از میدان پارس جنوبی به
حدود  540میلیون مترمکعب در روز رسید.71
با توجه به برداشت  600میلیون مترمکعبی گاز ا ز میدان مشترک گازی پارس جنوبی از سوی قطر ،در صورت افتتاح
فازهای  23 ،22 ،14 ،13و  24و بهرهبرداری گاز از این میدان ،تولید کشور به میزان 150میلیون مترمکعب دیگر
افزایش مییابد و ایران از قطر در برداشت گاز پیشی میگیرد.

 66آمار جدول فوق تا اسفندماه  94بر اساس گزارش عملکرد وزارت نفت در سال  94است .آمار پیشرفت سال  95به دلیل عدم انتشار گزارش
عملکرد وزارت نفت در سال  95از آمار خبرگزاریهای معتبر استفادهشده است.
67خبرگزاری ایسنا /کدخبر96032916495 :
 68گزارش عملکرد وزارت نفت در سال 94
 69خبرگزاری صداوسیما /کدخبر1306532 :
 70خبرگزاری صداوسیما /کدخبر1424474 :
 71شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر273786 :

گزارش عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم
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قرارداد طرح توسعه فاز  11پارس جنوبی در تیر  96در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به ارزش  4میلیارد و 800
میلیون دالر میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و متشکل از شرکت ملی نفت
چین) (CNPCو شرکت پتروپارس امضا گردید. 72
با افزایش تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی ،افزایش گازرسانی به نیروگاههای کشور و بخش خانگی در دستور
کار وزارت نفت قرارگرفته است .بهگونهای که در طول دولت یازدهم گازرسانی به نیروگاهها و بخش خانگی مسیر روبه
رشدی را طی کرد.73

سرعت کم توسعهی ظرفیت پاالیشگاهی کشور
در حال حاضر ،وزارت نفت  60درصد از  4/4میلیون بشکه نفت خام و میعانات تولیدی 74را بهصورت خام صادر و 40
درصد از تولیدات را در داخل به فرآورده تبدیل میکند .ازاینرو ،وزارت نفت دولت یازدهم بهمنظور جلوگیری از
خامفروشی نفت و میعانات گازی و همچنین تأمین نیاز داخل به فرآوردههای نفتی ،کار احداث چند پاالیشگاه جدید
و توسعه برخی از پاالیشگاههای موجود را در دستور کار قرار داد .در ادامه وضعیت پیشرفت طرحهای پاالیشی کشور
طی سالهای اخیر مرور خواهد شد.
طرح پاالیشی سیراف :طرح ساخت  8پاالیشگاه سیراف با هدف جلوگیری از خامفروشیِ روزانه  480هزار بشکه
میعانات گازی و از بین بردن موانع برداشت حداکثری گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در خردادماه  7594با حضور
معاون اول رئیسجمهور بهطور رسمی کلید خورد .تحویل زمین به سرمایهگذاران این طرح در تیرماه سال  7695انجام
شد .پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود  12درصد است.77
عدم دخالت مستقیم بخش دولتی در سرمایهگذاری و الزام سرمایهگذاران به عرضه  35درصد از سهام خود در فرابورس
از نقاط مثبت طرح پاالیشی سیراف محسوب میشود .با توجه به اینکه برای ساخت هرکدام از  8پاالیشگاه سیراف به
حدود  300میلیون دالر سرمایه نیاز است .قرارداد تأمین مالی و اجرای پاالیشگاههای هشتگانه سیراف میان
کنسرسیومی از شرکتهای «هیوندایی» و «دیلیم» از کره جنوبی و همچنین «چیودای» از ژاپن تیرماه  96امضا شد.
ارزش این قرارداد  3میلیارد دالر اعالم شد .78شایان ذکر است در حالی قرارداد تأمین مالی این پاالیشگاه در تیرماه
 96منعقد شدکه طبق وعدهی مدیرعامل پاالیشگاه سیراف در اردیبهشت  ،94این پاالیشگاه میبایست در نیمهی دوم
سال  96به تولید میرسید.
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس؛ بهمنظور خودکفایی در تولید فرآوردههای نفتی ،احداث پاالیشگاههای جدید،
بهخصوص پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس ،از جایگاه ویژهای برخوردار است .افتتاح فاز نخست پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس ،از خامفروشی روزانه  120هزار بشکه میعانات گازی پاالیش جلوگیری خواهد کرد و با تولید 12
میلیون لیتر بنزین ،کشور را در آستانهی خودکفایی در تولید بنزین قرار میدهد.

 72شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کدخبر277400 :
 73پایگاه اطالعرسانی صنعت برق /کد خبر 15026:
 74خبرگزاری ایسنا /کدخبر95031714925 :
 75شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر242370 :
 76شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر264254 :
 77شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر276085 :
 78خبرگزاری ایرنا /کدخبر82596978 :
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زنگنه در مقاطع گوناگون بر تکمیل این پاالیشگاه بهعنوان یکی از اولویتهای وزارت نفت 79در دولت یازدهم تأکید و
اعالم کرد که این پروژه را شخصاً رصد میکند ،80اما عملکرد وزارت نفت در چهار سال اخیر از اهمیت پایین این طرح
پاالیشی در نظر زنگنه حکایت دارد .در این رابطه ،بهره برداری از فاز نخست این پاالیشگاه بعد از چند نوبت تأخیر81
به پایان سال  8294موکول شد؛ اما این وعده نیز محقق نشد .راهاندازی فاز اول این طرح پاالیشی که قرار بود تا پایان
نیمه اول سال  8395به بهرهبرداری برسد ،به پایان این سال 84موکول شد و درنهایت در اردیبهشت سال  96با حضور
رئیسجمهور افتتاح شد .ناگفته نماند که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،دو
واحد ایزومریزاسیون این پاالیشگاه که الزمه تولید بنزین یورو 4بوده ،ناقص است و از سوی دیگر در حال حاضر میزان
تولید این پاالیشگاه به  12میلیون لیتر در روز نرسیده است.
فاز دوم و سوم این پاالیشگاه طبق وعدهی وزیر نفت باید تا پایان دولت یازدهم افتتاح میگشت .اما افتتاح و تکمیل
آن به پایان سال  96موکول شد  .البته با توجه بهسرعت تکمیل این دو فاز افتتاح آن دور از انتظار است.
پاالیشگاه آناهیتا؛ این پاالیشگاه یکی دیگر از طرحهای مهم پاالیشگاهی کشور به شمار میرود که در سال 1386
برای پاالیش روزانه  150هزار بشکه نفت در کرمانشاه کلید خورد .بهرغم تأکید مقام معظم رهبری 85بر احداث این
پاالیشگاه در سفر خود به استان کرمانشاه در سال  ،1390این طرح همچنان در مرحله طراحی بنیادی متوقف باقی
مانده است .ناگفته نماند که کلنگ این طرح در جریان سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه در شهریورماه  ،94برای
بار دوم به زمین زده شد ،86اما در عمل این پروژه همچنان در مرحله تسطیح زمین و فنسکشی متوقف مانده است.
توضیح مهم آنکه پاالیشگاه آناهیتا تنها پاالیشگاه نفت در دست احداث کشور محسوب میشود .اما در چند سال اخیر
اقدام شاخصی در پیشرفت و توسعهی این پاالیشگاه صورت نگرفته است.
بهینهسازی پاالیشگاههای موجود؛ وزارت نفت بهمنظور افزایش ظرفیت پاالیشی و همچنین ارتقای کیفیت
فرآوردههای تولیدی ،طرحهای بهینهسازی پاالیشگاه های اصفهان ،بندرعباس ،الوان ،آبادان و تهران را در دستور کار
دارد که با سرعتی کند پیش می روند .در این راستا ،بخشی از طرح توسعه پاالیشگاه اصفهان در بهمنماه سال  94به
بهرهبرداری رسید87؛ بخش دیگری از این طرح ،88به همراه طرح توسعه دو پاالیشگاه بندرعباس 89و الوان 90قرار بود
تا پایان سال  95به بهرهبرداری برسند که این امر تاکنون محقق نشده است.

 79شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر257409 :
 80پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین  /کد خبر182991 :
 81پیشرفت کند و تأخیر در راهاندازی فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیجفارس بهگونهای بود که  154نماینده مجلس نهم در آبان ماه  94با
ارسال نامهای به رئیسجمهور از این وضعیت انتقاد کردند.
 82شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر238106 :
 83پایگاه اطالعرسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
 84شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر262829 :
 85خبرگزاری ایرنا  /کد خبر2000095616 :
 86شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر246203 :
 87شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر254449 :
 88شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر259059 :
 89شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر257703 :
 90شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر262624 :
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همچنین مذاکراتی با شرکتهای مختلف خارجی برای اجرای طرحهای بهینهسازی پاالیشگاههای کشور ،انجام شد که
تاکنون به قرارداد رسمی منجر نشده است .از این میان ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :تفاهمنامه پاالیشگاه اصفهان
با شرکت دایلم کرهجنوبی ،91تفاهمنامه پاالیشگاه تبریز با شرکت نیپون ژاپن ،92قرارداد مطالعات مقدماتی کاهش نفت
کوره پاالیشگاه تهران با یک شرکت ژاپنی 93و مذاکره با دو بانک چینی برای تأمین مالی پروژه کیفیسازی پاالیشگاه
آبادان.94
مشارکت در ساخت پاالیشگاههای خارجی؛ کمتوجهی وزارت نفت به توسعه طرحهای پاالیشی به بهانه کمبود
منابع مالی ،95در حالی صورت گرفته است که خبرها از برنامهریزی برای مشارکت در ساخت و توسعه پاالیشگاههای
خارجی با هدف صادرات هر چه بیشتر نفت خام و میعانات گازی کشور حکایت دارد؛ در این راستا ،مسئولین از مذاکره
با  6کشور 96مالزی ،اندونزی ،هند ،برزیل ،آفریقای جنوبی ،سیرالئون و اسپانیا خبر دادهاند .برخی خبرها هم حاکی از
بررسی ساخت پاالیشگاه در بلغارستان از سوی سرمایهگذاران ایرانی است .بر این اساس ،قراردادهایی برای مشارکت
در ساخت یک پاالیشگاه  120هزار بشکهای میعانات گازی در مالزی 97و یک پاالیشگاه  300هزار بشکهای نفت در
اندونزی 98به امضا رسیدند.

تشدید واردات بنزین
میزان مصرف بنزین در سال  ،95بهطور متوسط روزانه به  74.5میلیون لیتر در روز رسید .99و مصرف این مقدار در
سال نیز فراتر رفت و در تیرماه  96رکورد  83میلیون لیتر در روز را شکست 100.میزان مصرف بنزین در ابتدای دولت
یازدهم بهطور میانگین روزانه  63.5میلیون بشکه در روز بود .این افزایش بنزین موجب شده که مصرف بنزین در طول
زمان دولت یازدهم با رشد  17درصدی روبرو شود.101

 91شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر265268 :
 92شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر266064 :
 93شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر260519 :
 94شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر255554 :
 95شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر260280 :
 96شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر254789 :
 97پایگاه اطالعرسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
 98پایگاه اطالعرسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
 99خبرگزاری ایسنا/کد خبر96020904746 :
 100خبرگزاری عصر ایران /کد خبر549252 :
 101خبرگزاری فارس /کد خبر13950305001488 :
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نمودار  .2میزان مصرف بنزین از سال  88تا سه ماه نخست ( 96میلیون لیتر در روز)

به عقیدهی کارشناسان عواملی همچون قیمتگذاری نادرست بنزین در گام دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها،102
عرضه تکنرخی و حذف سهمیهبندی بنزین از خردادماه  ،94تالش وزارت نفت برای حذف کارت سوخت 103و عدم
توسعهی سوخت  CNGدر کشور باعث افزایش مصرف بنزین در کشور بوده است .
همچنین کاهش تولید بنزین و عدم افزایش ظرفیت پاالیشگاهای موجود ،موجب عقب ماندن تولید از مصرف بنزین
در کشور شد و نتیجتاً واردات بنزین از  1.8میلیون لیتر در سال  104،91با رشدِ حدودیِ  6برابر به  12میلیون لیتر در
سال  95رسید.
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نمودار  .3میزان واردات بنزین از سال  88تا ( 95میلیون لیتر در روز)

 102در گام دوم هدفمند کردن یارانهها ،قیمت بنزین سهمیهای با  75درصد افزایش از  400به  700تو مان و قیمت بنزین آزاد با حدود 43
درصد افزایش از  700به  1000تومان افزایش یافت .کارشناسان معتقدند که افزایش بیشتر قیمت بنزین آزاد در گام دوم هدفمندی میتوانست
به کاهش مصرف بنزین در کشور بیانجامد.
 103از دالیل وزارت نفت برای حذف کارت سوخت میتوان به کاهش قاچاق سوخت ،هزینهی باالی نگهداری از سیستم کارت سوخت و رسیدن
به اهداف اولیهی سهمیهبندی بنزین اشاره کرد.
 104آمارنامه مصرف فرآوردههای انرژیزا  ،1393شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
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به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی قیمت تمامشده هر لیتر بنزین تولید داخل  1300تومان و
فوب خلیجفارس  1600تومان است .105با توجه به اختالف قیمت فوب و قیمت فروش داخلی ،دولت برای واردات این
مقدار بنزین در  6ماههی دوم سال  1200 ،95میلیارد تومان یارانه پرداخت کرد .106با این اوصاف مصرفکنندگان با
مصرف بیشتر بنزین یارانهی بیشتری دریافت خواهند نمود که این امر توزیع عادالنه یارانه را مخدوش مینماید.

تالش در جهت حذف کارت سوخت
کارت سوخت از سال  86بهعنوان ابزاری برای کنترل مصرف بنزین و کاهش قاچاق این فرآورده نفتی مورداستفاده
قرار گرفت .با اجراشدن این امر ،روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت .بر
اساس برآوردها در صورت عدم اجرای طرح کارت سوخت مصرف بنزین در کشور به حدود  2برابر مصرف فعلی کشور
میرسید.
۲۰۰
۱۸۰
روند مصرف بنزین با فرض عدم
استفاده از کارت سوخت

۱۴۰
۱۲۰

اجرای سهمیهبندی بنزین با
استفاده از کارت سوخت

۱۰۰
۸۰
۶۰

میلیون لیتر در زوز

اجرای ناقص فاز دوم قانون
هدفمند کردن یارانهها

۱۶۰

۴۰
اجرای فاز اول قانون
هدفمند کردن یارانهها

۲۰
۰

۹۶

۹۵

۹۴

۹۳

۹۲

۹۱

۹۰

۸۹

۸۸

۸۷

۸۶

۸۵

۸۴

۸۳

۸۲

۸۱

۸۰

نمودار  .4مقایسه روند مصرف بنزین در صورت عدم اجرای کارت سوخت با روند واقعی آن در سالهای  80تا 96

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی 107در اسفندماه  ،94منفعت اقتصادیِ  8سال استفاده از
سامانه هوشمند سوخت را در حدود  100میلیارد دالر برآورد کرد .این مرکز پیش از آن نیز 108در مردادماه  ،94حذف
کارت سوخت را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرده بود.
حفظ کارت سوخت در مورد گازوئیل ،مزایای روشن دیگری هم داشت که از آن جمله ،میتوان به باز گذاشتن دست
دولت برای اعمال سیاستهای خود بر ناوگان حملونقل دیزلی اشاره نمود .طرح الزامِ استفاده از بیمه شخص ثالث

 105خبرگزاری فارس /کد خبر13960129000653 :
 106خبرگزاری فارس /کد خبر13960129000653 :
 107مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  /کد گزارش14729 :
 108مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  /کد گزارش14352 :
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برای خودروهای دیزلی 109نمونهای از این سیاستها بود که بر اساس آن ،از ابتدای مردادماه  ،95سهمیه سوخت
خودروهای گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث قطع شد .سیاستهایی ازایندست ،بهراحتی در بستر سامانه هوشمند
سوخت برای بنزین نیز قابل پیادهسازی هستند.
اما با تکنرخی شدن بنزین از خردادماه  ، 94انگیزه مردم را برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود از میان رفت
و زمینه حذف این سامانه هوشمند را فراهم شد .وزیر نفت طی اظهاراتی در شهریورماه 110و مهرماه  ،11194بر
کارکردهای سامانه هوشمند سوخت و ضرورت حفظ آن تأکید کرده بود؛ اما زنگنه در بهمنماه  ،11294موضع خود را
تغییر داد و از مخالفت خود با حفظ کارت سوخت سخن گفت .نکته جالبتوجه ،اصرار وزیر نفت بر استفاده از کارت
سوخت گازوئیل با هدف اجرای طرح پیمایش و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی بود.113
با باال گرفتن موضوع حذف کارت سوخت ،مجلس نهم شورای اسالمی با تصویب بند «ح» تبصرۀ  14در قانون بودجۀ
سال  ،95استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین را الزامی کرد که با روی کار آمدن مجلس دهم ،این بند از
قانون حذف شد .این اتفاق موجب گردید تا اختالفنظر میان وزارت نفت با نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره
ابقای کارت سوخت باال رود .درنهایت وکالی ملت در اردیبهشتماه  ،96با اصالح ماده یکم قانون توسعه حملونقل
عمومی و مدیریت مصرف سوخت ،دولت را به حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین و گازوئیل ملزم نمودند.

افزایش صادرات فراوردهای نفتی
جایگزینی سوخت مایع نیروگاهها (گازوئیل و نفت کوره) با گاز طبیعی موجب شده است که از مصرف  2.5میلیارد
لیتر 114گازوئیل و نفت کوره در کشور جلوگیری گردد .این موضوع در کنار کاهش مصرف گازوئیل ناوگان حملونقل
کشور بهواسطه اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش ،فرصت صادرات برخی از فراوردههای نفتی را برای
کشور فراهم نمود .میزان صادرات این فرآوردهها از  19میلیون لیتر در سال  91به  64میلیون لیتر در روز 115در پایان
دولت یازدهم رسید .در این رابطه میانگین صادرات گازوئیل کشور از 1.8میلیون لیتر در سال  ،11691به  12میلیون
لیتر در سال  95افزایش یافت .وزارت نفت در نظر دارد تا پایان سال  96صادرات فراوردهای نفتی خود را به  85میلیون
لیتر در روز برساند.117
گفنی است که از میان  5فرآورده اصلی نفتی ،تنها بنزین است که صادر نمیشود.

کاهش قاچاق گازوئیل با اجرای طرح پیمایش
بخش عمدهای از قاچاق سوخت شامل قاچاق گازوئیل است که این موضوع یکی از بزرگترین معضالت اقتصاد کشور
در دو دهه اخیر بوده است؛ قیمت پایین گازوئیل ،در کنار شیوه نامناسب سهمیهبندی این فرآورده نفتی در بخش

 109شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر264303 :
 110شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر245869 :
 111شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر248073 :
 112شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر254928 :
 113خبرگزاری ایسنا  /کد خبر95040103604 :
 114خبرگزاری ایرنا /کد خبر82460206 :
 115خبرگزاری ایرنا /کد خبر82460206 :
 116ترازنامهی انرژی سال 1391
117شبکهی اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر276119 :
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حملونقل ،فرصت مناسبی برای قاچاقچیان سوخت ایجاد کرده بود .مطابق با آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،در
سال  92حجم قاچاق گازوئیل به حدود  20میلیون لیتر در روز به ارزش بیش از  7میلیارد دالر رسیده بود .طرح
تخصیص گازوئیل به ناوگان حملونقل کشور بر اساس مسافت طی شده (طرح پیمایش) باهدف کاهش مصرف و قاچاق
این فرآورده نفتی ،در بهمنماه سال  ،93به تصویب هیئت دولت رسید .بر این اساس ،مقرر شد که در فاز اول این
طرح ،اطالعات بارنامه خودروهای دیزلی کشور در اردیبهشتماه  11894ثبتشده و از خردادماه 119همان سال ،برای
تخصیص سهمیه گازوئیل ،مورداستفاده قرار گیرد؛ اما موانع اجرایی این طرح موجب شد تا اجرای آن ،با تأخیری
چهارماهه 120از ابتدای مهرماه  12194آغاز شود .هماکنون که حدود  22ماه از تصویب و اجرای طرح میگذرد ،حدود
سه میلیارد لیتر نفت گاز (معادل میانگین  4.5میلیون لیتر در روز) ،صرفهجویی انجام شد که بر اساس قیمتهای
صادراتی  3100میلیارد تومان سود اقتصادی ایجاد کرده است.122
در فاز دوم این طرح نیز قرار بود که از مهرماه  ،12395با نصب سامانه موقعیتیاب ( )GPSبر روی خودروهای دیزلی،
سهمیه گازوئیل آنها بر اساس اطالعات پیمایشی این دستگاهها تخصیص یابد .اما تاکنون اجرای این فاز به تأخیر
افتاده است.

افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی
تولید محصوالت پتروشیمی کشور از  39.69میلیون تن در سال  91به  50.41میلیون تن در سال  95رسید و حدود
 25درصد رشد یافت .124توضیح بیشتر آنکه طی سالهای  92الی  94ظرفیت تولید پتروشیمی با مقدار حدوداً 57
میلیون تن در سال مقداری ثابت بود و در سال  ،95با افتتاح  7طرح تقریباً  5میلیون تن به ظرفیت تولیدات پتروشیمی
کشور افزوده شد.125با توجه به این موضوع ،میتوان گفت که افزایش تولید عمدتاً به دلیل افزایش استفاده از ظرفیت
موجود مجتمعهای پتروشیمی بود.
وزارت نفت تالش خود را در تأمین مالی طرحهای پتروشیمی بر استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بهویژه
استفاده از فاینانس چین 126و برداشت از صندوق توسعه ملی متمرکز کرد که جای روشهای جذب سرمایههای
سرگردان داخلی به صنعت جذاب پتروشیمی در سبد تأمین مالی این صنعت خالی است.
در خصوص صادرات محصوالت پتروشیمی کشور نیز باید گفت که صادرات این محصوالت در سال  ،12795با افزایش
رشد  128درصدی نسبت به سال  ،92از  14میلیون تن به  32میلیون تن رسید؛ ازلحاظ ارزشی نیز میزان صادرات
در دولت یازدهم  40درصد رشد داشت و از  10.8به  14.3میلیارد دالر رسید.128

 118خبرگزاری ایسنا  /کد خبر94012307647 :
 119شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر239024 :
 120این مهم ابتدا به تیرماه و سپس شهریورماه  94موکول و نهایتاً از مهرماه  94آغاز شد.
 121شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر247265 :
 122شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر277481 :
 123شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر243202 :
 124پایگاه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر16545 :
 125شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر244991 :
 126خبرگزاری مهر /کد خبر3865200 :
 127پایگاه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کدخبر16545 :
 128آمار سالیانهی واردات و صادرات گمرک در سال 95
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تدوین آییننامه قیمت خوراک گاز ،اقدامی در جهت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی
با وجود مزیت اقتصادی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ،اغلب واحدهای پتروشیمی کشور در بخش باالدستی
پتروشیمی احداثشده و توسعهیافتهاند .بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،129یکی از موانع
اصلی بر سر راه توسعه صنایع تکمیلی واحدهای پتروشیمی گازی در سالهای اخیر ،قیمت پایین خوراک گاز دریافتی
آنها بوده است .بعد از تصویب افزایش قیمت خوراک گاز به  13سنت در قانون بودجه سال  ،93مجلس شورای اسالمی
در جریان بررسی الیح ه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ،تعیین قیمت خوراک گاز و مایع
واحدهای پتروشیمی را به مدت  10سال و بر اساس یک فرمول به وزارت نفت سپرد .130در همین راستا ،تالش
ذی نفعان پتروشیمی برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی در فرمول وزارت نفت آغاز شد .تا جایی که برخی از
مسئولین ارشد دولتی ،نامه  4وزیر دولت یازدهم به رئیسجمهور را نیز در همین جهت دانستند .131اما مقاومت وزارت
نفت و بهویژه شخص زنگنه ،132مانع از اثرگذاری این فشارها در تصمیمگیری این وزارتخانه شد و نهایتاً دیماه ،94
فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمی در وزارت نفت نهایی و ابالغ گردید .133با تعیین این فرمول ،وضعیت قیمت
خوراک گاز پتروشیمی از ابتدای سال  1395تا 1405تعیین شد و تکلیف سرمایهگذاران برای یک دوره زمانی نسبتاً
بلندمدت مشخص گردید .با استفاده از این فرمول قیمت خوراک گاز به حدود  8سنت به ازای هر مترمکعب رسید.
در جریان تدوین الیحهِی برنامه ششم توسعه شاخصهای جدیدی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی مشخص
گردید که میتوانست کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به دنبال داشته باشد و رانت عظیم
خوراک گاز را به واحدهای پتروشیمی برگرداند .این امر اعتراض برخی کارشناسان را برانگیخت و وزیر نفت هم با
ارسال نامهای در آذرماه  95به رئیس مجلس درباره تبعات منفی تصویب این موضوع درباره خوراک پتروشیمیها
هشدار داد و اعالم کرد بار مالی اجرای آن برای دولت حداقل  16میلیارد دالر خواهد بود .134نهایتاً ،دیماه  95و در
جلسه علنی مجلس ،ماده  53الیحه برنامه ششم توسعه(مصوبه کمیسیون تلفیق) بررسی شد و پیشنهاد حذف آن با
دفاع جدی و تحسینبرانگیز زنگنه ،به تصویب رسید تا تالشها برای کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای
پتروشیمی و بازگشت این رانت ناکام بماند.
تعیین قیمت خوراک گاز میتواند تا حدّی در سامانبخشی به وضعیت پتروشیمی کشور مؤثر باشد؛ اما تعیین تکلیف
واحدهای پتروشیمی مایع درگرو تعیین قیمت خوراک مایع پتروشیمی است که مطابق قانون به وزارت نفت سپرده
شده است .طبق مصوبه دولت در آبان  ،95قیمت فروش خوراک مایع موردنیاز صنایع پتروشیمی بهجای محاسبه با
ارز مبادلهای با ارز آزاد محاسبه میشود .135دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی بر
این عقیده است که با توجه به سود اندک پتروشیمیهای خوراک مایع نسبت به گاز این اقدام موجب لطمه دیدن
پتروشیمیهای خوراک مایع خواهد شد.136

 129مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  /کد گزارش14480 :
 130شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر230791 :
 131خبرگزاری فارس  /کد خبر13940715000624 :
 132شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر252199 :
 133شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر253456 :
 134خبرگزاری فارس /کدخبر13951007000549 :
 135خبرگزاری صداوسیما /کدخبر1350334 :
 136خبرگزاری صداوسیما /کدخبر1350334 :
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آغاز حمایت از ساخت داخل
وزیر نفت دولت یازدهم بارها در اظهارات خود از طرحهای ساخت داخل در صنعت نفت حمایت کرد و وعده ساخت
 10گروه کاالی اساسی 137در این صنعت را داده است .بر این اساس تا پایان دیماه  ،13894قرارداد تمامی این 10
گروه کاالیی نهایی شد .مسئولین وزارت نفت در فروردین  1395از امضای  52قرارداد 139در این زمینه خبردادند،
همچنین مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که تا خرداد  1396برای هفت گروه
از 10گروه کاال قرارداد منعقد شد .140وزارت نفت در این راستا از قرارداد ساخت لولههای ( CRAلوله مقاوم در برابر
خوردگی) حمایت کرد که این قرارداد ساخت لولههای  CRAبخشی از طرح بومیسازی  10گروه خانواده کاالهای
صنعت نفت و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا میرسد .قرار است با این قرارداد زمینه
انتقال فناوری ساخت این کاالی راهبردی در کشور فراهم شود .این پروژه از طریق مشارکت سازندگان داخلی و
خارجی انجام میگیرد.
عالوه برساخت  10قلم کاالی اساسی ،مسئولین وزارت نفت از تشکیل بانک جامع اطالعات قطعات و تجهیزات صنعت
نفت خبر داده بودند که تحقق آن در وضعیت نامشخصی به سر میبرد.

انجام اقداماتی در راستای بهینهسازی مصرف انرژی
بهینهسازی مصرف انرژی یکی از موضوعاتی است که دربند چهارم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،مورد تأکید
قرارگرفته است و رهبر معظم انقالب نیز در سخنرانی خود در ابتدای سال  ،95از آن بهعنوان یکی از  10اقدام اساسی
برای تحقق اقتصاد مقاومتی نام بردند .141در این راستا ،به درخواست وزارت نفت و در راستای اجرای ماده  12قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر 6 ،142طرح بهینهسازی به تصویب شورای اقتصاد رسید که حدود  16میلیارد دالر از صندوق
توسعه ملی 143را به خود اختصاص داد .در این راستا میتوان به طرحهای زیر اشاره نمود :جایگزینی  140هزار خودروی
فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش باال ،144جایگزینی  65هزار کامیون و کشنده از نوع دیزل با نوع جدید و بهروز
بهروز دنیا ،145جایگزینی  17هزار اتوبوس فرسوده با نوع گازسوز ،146ارتقای کارایی در  600هزار موتورخانه در واحدهای
مسکونی و تجاری اداری ،147توسعه حملونقل ریلی ،تبدیل چاههای کشاورزی از نوع دیزل به برقی و استفاده از قوای
محرکه  3سیلندر در خودروها.

 137شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر259987 :
 138شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر242433 :
 139شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر258241 :
 140شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی /کدخبر277072 :
 141بیانات رهبر معظم انقالب در حرم مطهر رضوی 1 ،فروردین 95
 142این طرحها که پیشازاین دربند «ق» تبصره  2قانون بودجه سال  93قیدشده بودند ،به طرحهای بند «قاف» شهرت پیداکردهاند.
 143شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر255801 :
 144شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر 275458 :
 145خبرگزاری صداوسیما /کدخبر1051018 :
 146خبرگزاری تسنیم /کدخبر1304362 :
 147پایگاه خبری و تحلیلی نفت  /کد خبر16534 :
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اقدامات فوق مفید ارزیابی میشوند؛ همچنین با توجه به مصرف  5برابری انرژی در ایران نسبت به متوسط مصرف
جهانی انتظار میرفت که وزارت نفت با اعمال سیاستهای تشویقی ،نظیر استفاده از الگوی قیمتگذاری افزایش پلکانی
تعرفهها ( )IBTدر قیمت گذاری گاز ،موجبات بهینهسازی مصرف انرژی کشور را فراهم آورد.
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 امور مغفول
غفلت از تدوین طرح جامع انرژی
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ،دولت مکلف شده بود 148که تا پایان سال اول اجرای این برنامه ( ،)1390سند
ملی راهبردی انرژی کشور را تدوین نماید تا بر اساس آن ،طرح جامع انرژی کشور تهیه و اجرایی شود .در صورت تهیه
سند راهبردی انرژی ،اولویتهای کشور در این حوزه تدوین و جلوی بسیاری از موازی کاریها و طرحهای غیر اولویتدار
گرفته خواهد شد.
اواخر سال  94خبر ابالغیه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر بررسی پیشنویس سند ملی راهبردی
انرژی در شورای عالی انرژی کشور منتشر شد .149بر این اساس ،برخی گزارشها از تصویب این سند در شورای مذکور
طی فروردینماه  15095حکایت داشتند که البته این سند در تیرماه  1396از جانب معاون اول رئیسجمهور ،به
دستگاههای اجرایی ابالغ گردید.151
خاطرنشان می سازد که پیش از آماده شدن سند ملی راهبردی انرژی ،طرح جامع انرژی با هزینهی  5میلیارد تومانی
در آبان  1392از سوی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی تدوین گردید و در اختیار کمیسیون انرژی مجلس نهم قرار
گرفت؛ تدوین طرح جامع انرژی پیش از ابالغ سند ملی راهبردی انرژی موجب میگردد که این طرح در سطح وزارت
خانههای نفت و نیرو عملیاتی نشود و در کتابخانههای مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی باقی بماند .نتیجتاً این عدم
هماهنگی موجب میشود که دولت بار دیگر در طول برنامه ششم توسعه ،طرح جامع انرژی کشور را همسو با سند
ملی راهبرد انرژی ابالغشده از سوی دولت تدوین کند.152

عدم عرضهی نفت در بورس انرژی
عرضه نفت در بورس ،بهعنوان یکی از شیوههای متنوع سازی فروش نفت و گاز ،گامی در راستای اقتصاد مقاومتی
محسوب میشود .ضمناً این شیوه میتواند به فروش ریالی نفت و تأثیرگذاری ایران در معادالت بازار جهانی نفت منجر
شود .اوایل سال  93عرضه نفت خام در بورس انرژی کلید خورد ،اما به دلیل قیمت باال ،نفت عرضهشده 153مورد
استقبال خریداران واقع نشد .با فرارسیدن نیمه دوم سال  ،93وزیر نفت وعده عرضه روزانه  100هزار بشکه نفت154
در رینگ صادراتی بورس انرژی را داد که تاکنون محقق نشده است .وی در آخرین موضع خود در این رابطه (بهمنماه
 ،155)94از موافقت خود با عرضه نفت در بورس ،بهرغم مخالفت بدنه وزارتخانه خبر داد .با گذشت حدود دو سال ،این
طرح همچنان در پیچوخمهای اجرایی میان بورس انرژی و معاونت بینالملل شرکت ملی نفت باقیمانده است .مدیر
پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت در پاییز  95اعالم کرد که اجرای این طرح در انتظار تأیید سازمان بورس است

 148خبرگزاری تسنیم  /کد خبر715534 :
 149پایگاه خبری صبحانه باخبر  /کد خبر90494 :
 150شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر262676 :
 151خبرگزاری ایرنا /کدخبر82621479 :
 152خبرگزاری فارس  /کدخبر13930529000867 :
 153پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین  /کد خبر73389 :
 154پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین  /کد خبر85321 :
 155شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر254928 :
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و قیمت عرضه باید از سوی شرکت ملی نفت تعیین گردد156؛ در همین راستا حسینی مدیرعامل بورس انرژی ،در پاییز
 1395اعالم کرد که زیرساختهای فروش نفت خام در بورس انرژی آماده است 157و منتظر اعالم آمادگی از سوی
وزارت نفت هستیم.
با توجه به توضیحات فوق ،به نظر میرسد که شرکت ملی نفت تمایل چندانی برای بهرهمندی از سازوکار بورس ندارد.

اهتمام ناکافی به تزریق گاز به میادین نفتی
تالش مسئولین وزارت نفت برای صادرات مازاد گاز کشور در حالی صورت میگیرد که بسیاری از کارشناسان صرفه
اقتصادی تزریق گاز را از صادرات این سوخت فسیلی بیشتر میدانند .158مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با
انتشار گزارشی اعالم کرد که تزریق گاز به مخازن در زمان موردنیاز قابل استحصال بوده و برخالف دیگرروشهای
سیال تزریقی ،یک هزینه کرد به شمار نمیرود و میتوان گاز تزریقشده را برداشت کرد .همچنین طبق این گزارش
به تزریق روزانه  160میلیون مترمکعب گاز نیاز است اما همین میزان هم محقق نشد و متوسط تزریق گاز در سال 93
به حدود  85میلیون مترمکعب و در سال  94به حدود  81میلیون مترمکعب در روز رسید .همچنین بهرغم افزایش
تولید گاز کشور ،میزان تزریق گاز در سال  95کاهش یافت و به حدود  73میلیون مترمکعب در روز رسید که در
صورت ادامه روند کنونی برآورد میشود 2٫3 ،الی  2٫7میلیارد بشکه نفت خام (معادل  115الی  135میلیارد دالر) از
دسترس خارج شود.159

 156همان
 157خبرگزاری ایرنا /کدخبر82394423 :
 158شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر255730 :
 159گزارش مرکز پژوهشهای مجلس /کد گزارش15280 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
تصویب دیرهنگام اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس
بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب سال  ،)66وزارت نفت مکلف شده بود که اساسنامه این شرکت
را تا پایان سال  67تدوین و جهت تصویب ،به مجلس تقدیم نماید .این موضوع در قوانین بودجه سالیانه کشور نیز
بارها و بارها مورد تأکید قرارگرفته بود؛ اما هیچ الیحهای از سوی دولتهای مختلف در این رابطه تهیه نمیشد .اهمال
دولتها در این زمینه ،نمایندگان مجلس نهم 160را بر آن داشت تا نسبت به تهیه این اساسنامه پیشقدم شوند .با
تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت در فروردینماه  95از سویِ مجلس و قانونی شدن آن ،دولت در خردادماه ،16195
قانون مذکور را ابالغ نمود .بنابراین قانون اساسنامه شرکت ملی نفت با  28سال تأخیر به سرانجام رسید .هرچند که تا
پایان دولت یازدهم اقدام جدی جهت اجرای اساسنامه صورت نگرفت .کارشناسان بر این عقیدهاند که با عملیاتی شدن
این اساسنامه ،عالوه بر تفکیک وظایف شرکت ملی نفت از وزارت نفت ،به انحصار این شرکت در طرحهای باالدستی
نفتی کشور خاتمه داده شود.162

نوسانات قیمت نفت
مازاد عرضه در بازار جهانی نفت ،روند نزولی قیمت این طالی سیاه را در پی داشت و این روند تا اوایل بهمنماه 94
ادامه یافت؛ بهگونهای که قیمت نفت اوپک به کمتر از  25دالر در هر بشکه کاهش یافت .با وجود این ،مسئولین وزارت
نفت برافزایش تولید نفت ایران بالفاصله پس از اجرایی شدن برجام اصرار داشتند که به اذعان وزیر نفت ،به کاهش
بیشتر قیمت نفت 163کمک کرد .زنگنه با تکرار این اصرار در اجالس اخیر اوپک (اجالس یکصدوشصتونهم)164در
خرداد  ،1395خواستار احیای نظام سهمیهبندی شد 165که مورد اجماع اعضای این سازمان قرار نگرفت.

 160پایگاه تحلیلی-خبری عیار آنالین  /کد خبر135826 :
 161شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر261400 :
 162روزنامه خراسان  9 /خرداد 95
 163خبرگزاری ایسنا  /کد خبر95040103604 :
 164شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر262147 :
 165این پیشنهاد در نشست یکصدوشصتوهشتم هم مطرحشده بود که در آنجا هم مورد اجماع اعضا واقع نشده بود.
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نمودار  .5روند تغییرات متوسط قیمت ماهانه نفت اوپک از فروردینماه  94تا مردادماه 95

پیشنهاد فریز نفتی نیز در ژانویه ( 2016دیماه  )94با ابتکار کشور ونزوئال در نشست چهارجانبه مقامات روسیه،
عربستان ،ونزوئال و قطر مطرح شد که به دلیل عدم همکاری برخی کشورها ازجمله ایران ،166با شکست مواجه شد.167
هرچند که طرح فریز نفتی تا حدودی اثر خود را بر بازار نفت گذاشت و روند کاهشی قیمت نفت را متوقف کرد.
کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در ماه دسامبر سال  2016درباره کاهش تولید نفت توافق کردند و تصمیم گرفتند
از تولید روزانه خود یکمیلیون و  800هزار بشکه بکاهند .توافقنامه کاهش تولید نفت اوپک و غیر اوپک از اول ماه
ژانویه آغاز شد و زمان اجرای آن نیز شش ماه تعیینشده بود .یک هفته پسازاین توافق قیمت نفت از 40دالر به
باالترین مقدار خود ( 53دالر) رسید .اما این رشد قیمت به دالیلی همچون رشد استخراج نفت در آمریکا168و افزایش
غیرقابلپیشبینی کشورهای نیجریه و لیبی169متوقف شد .حتی پس از تمدید دوباره کاهش تولید در سال  ،2017این
امر مانع سیر نزولی قیمت نفت نگردید.

تالش برای جلوگیری از عرضهی محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
سیاستگذاری پتروشیمی کشور از وظایف و اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی (از شرکتهای زیرمجموعه وزارت
نفت) است ،اما وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم تیرماه  ،93با ابالغ بخشنامهای ،مجوز عرضه محصوالت
پتروشیمی ،خارج از بورس کاال را صادر کرد .البته بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 170در اردیبهشتماه  ،94واحدهای

 166شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر238579 :
 167شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر258414 :
 168خبرگزاری مهر  /کدخبر4004341 :
 169خبرگزاری تسنیم  /کدخبر1459753 :
 170شبکه اطالعرسانی نفت و انرژی  /کد خبر241216 :
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پتروشیمی ملزم شدند که محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند .باوجوداین ،اصرار وزارت صنعت 171بر مواضع
خود در این زمینه همچنان ادامه داشت .این موضوع که مورد استقبال برخی ذینفعان پتروشیمی 172قرار گرفت ،با
واکنش تولیدکنندگان محصوالت نهایی پتروشیمی روبرو شد173و .174مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نیز در
گزارشی ،175مخالفت خود را با خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال اعالم کرد .در همین راستا ،شورای رقابت در
بهمنماه  ، 17694ضمن ردّ بخشنامه وزارت صنعت ،خواستار رفع مشکالت عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
شد .پسازآن وزیر صنعت در شهریور  95بیان داشت که ارائه محصوالت پتروشیمی در بورس خالف قانون بوده و برای
رفع این مشکل مبارزه خواهد کرد .وی عقیده داشت دالالن بهرههای سنگین را به خود اختصاص دادهاند .177همچنین
نعمتزاده در آذر  96در نامهای به رئیسجمهور خواستار خروج محصوالت پتروشیمی از بورس شد .178شایانذکر است
که دخالت مسئولین عالیرتبه وزارت صنعت در حوزه پتروشیمی کشور ،پیش از این و در جریان تعیین قیمت خوراک
گاز پتروشیمی نیز سابقه داشت.
گفتنی است که سازوکار بورس موجب شفافیت در عرضه خواهد شد؛ جلوی رانت ،داللی 179و افزایش قیمت محصوالت
نهایی 180را میگیرد و فضایی امن برای سرمایهگذاری را فراهم میآورد .البته مخالفین حضور محصوالت پتروشیمی
در بورس کاال به سوءاستفادهی دالالن از ابزار بورس اشاره میکنند که با نظارت بیشتر بر معامالت بورس کاال و
خریداران 181از طریق تقویت سامانههایی چون بهینیاب ،قابلرفع خواهد بود.
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