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نوبخت:
بودجه ما دو ساله نیست

رییس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: نوع 
نگاهمان به درآمد ها و مصارف دوساله است، اما 
مصوبه ای که از مجلس می گیریم مانند سنوات 
گذشته بودجه ساالنه است و بودجه یک سال را از 

مجلس مصوبه می گیریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: منظور 
از بودجه دو ساله در واقع پیش بینی های دو سال 
اســت و آنچه به عنوان الیحه بودجه سال ۹۹ به 
مجلس داده می شود صرفاً مصوبات آن برای سال 

۹۹ و یک ساله است.
 نوبخــت ادامه داد:  بــا این حــال در الیحه 
بودجه ارقام و پیش بینی های سال ۱۴۰۰ را هم 
به مجلس ارائه می کنیم یعنــی نوع نگاهمان به 
درآمد ها و مصارف دوساله است، اما مصوبه ای که 
از مجلس می گیریم مانند سنوات گذشته بودجه 
ساالنه است و بودجه یک سال را از مجلس مصوبه 

می گیریم.
وی تاکید کرد: در واقع بودجه ما دو ساله نیست 
بلکه نگاه ما به بودجه دو ساله است که آن هم در 
جهت ابالغیه مقام معظم رهبری بود که فرمودند 
شما نگاهتان را به جای یکساله دوساله بگیرید که 
با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم های غیر 

منطقی بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
وی گفت: امســال نیز در هشتمین ماه سال 
پرداخت های دولت طبق ســال های گذشته در 
حال انجام اســت و پرداخت هایــی مثل پاداش 
بازنشستگی ها خرید تضمینی گندم و پرداخت 
یارانه ها مانند شرایط سال های گذشته طبق روال 
عادی ادامه دارد، اما باید نگاه خود را بلند مدت در 
نظر بگیریم و اگر منابعی بــه عنوان ذخایر داریم 

فقط نخواهیم برای سال آینده استفاده کنیم.
وی افزود: موضوع دو ســاالنه بودن بودجه به 
این معنا نیست که برای دو سال از مجلس مصوبه 
بگیریم بلکه همه مصوبات ما یک ســاله خواهد 
بود، اما در کنار آن پیش بینی از سال بعد صورت 
می گیرد به ایــن ترتیب که وقتــی قانون گذار 
می خواهد نظر ما را تایید کند بداند که سال بعد 
را هم در نگاهمان داشته ایم و ممکن است سال 
آینده هم نیاز به برخی منابع داشــته باشیم که 

اعداد و ارقام را پیشنهاد کرده ایم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
پیش بینی از آینده نیز بر اســاس ســناریو های 
مختلف است که می تواند وضعیت بدبینانه یا ادامه 

وضع موجود و یا حالت خوشبینانه باشد.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: برخی 
تبصره های بودجه ســال آینده بر اساس اصالح 

ساختاری حذف و اضافه می شوند .
 نوبخت تصریح کرد: امروز شانزدهمین جلسه 
ستاد بودجه ۹۹ برگزار شد که بخشی از آن مربوط 
به اصالح تبصره ها و مجوزهای الزم برای اصالح 

ساختاری بود.
وی گفت: با توجه به اینکه منابع و مصارف در 
بودجه ســال آینده متفاوت است و نیاز به احکام 
جدید داریم سعی کردیم تبصره  های جدیدی را 
در بودجه بگنجانیم که منابع جدیدی را از سال 
آینده داشته باشیم تا بتوانیم برای جایگزینی نفت 

در محاسبات منظور کنیم .
نوبخت گفت در سال آینده قطعا تبصره های 
جدیدی خواهیم داشــت و برخــی تبصره های 
قدیمی حذف خواهد شد و اصالحات اساسی در 

بودجه ها صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گزارش 
بودجه شرکت های دولتی طبق قانون، چهاردهم 

آبان به مجلس ارائه شد.
وی افزود: در شانزدهمین جلسه ستاد بودجه 
همچنین مخالفت برخی دستگاه ها با تغییرات 
جدید مطرح شد به طوری که در تغییرات جدید، 
دستگاه ها به دو دسته سیاســت گذار و مجری 

تقسیم می شوند .
وی افــزود: دربــاره اینکه چه دســتگاهی 
سیاستگذار باشد اختالف نظر بین کارشناسان 
برنامه و بودجه و دستگاه ها وجود دارد که امروز 
در جلسه تصویب شد که کارگروهی با مسئولیت 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد و 
درباره اختالف بین دستگاه ها و کارشناسان از 
نظر تعیین دستگاه های سیاست گذار و مجری 
داوری کند تا بــا یک همدلــی و اقناع جمعی 
بتوانیم اصالحات ســاختاری که الزم است به 

وجود آوریم .

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

خبر اکتشاف یک میدان عظیم 
نفتی بــا ظرفیت اثبات شــده 53 
میلیــارد بشــکه در خوزســتان را 
رئیس جمهور در میدان امیرچخماخ 
یزد رسانه ای کرد. کشفی که جایگاه 
ایران را به لحاظ مالکیت ذخایر نفت 
خام در دنیا از جایگاه چهارمی با عبور 
از کانادا، به رتبه سوم جهانی رساند و 
در فهرست کشورهای بر پایه ذخایر 

نفتی اثبات شده، ارتقا داد. 
ابعاد انتشــار این خبر توانست 
به ســرعت تیتر اول رســانه های 
بین المللی تبدیل شود و خبر عرضه 
اولیه آرامکو را به حاشــیه بکشاند. 
در این زمینه  پایــگاه خبری عربی 
۲۱ تیتر زد: »ایــران غافلگیر کرد... 
یک میدان نفتی گســترده در مرکز 

این کشور«.
حســن روحانی، درآمد حاصل 
از افزایــش ضریــب بازیافت یک 
درصدی ایــن میدان نفتــی را 3۲ 
میلیــارد دالر در ســال اعالم کرد 
و وســعت آن را معــادل ۴۲ درصد 

مساحت دریاچه ارومیه دانست.
 رئیس جمهــور  در مــورد 
چالش  های پیــش روی تولید نفت 
و گاز نیز اعالم کــرد »موضوع مهم 
در این میدان بــزرگ نفتی ضریب 
بازیافت است و اینکه از 53 میلیارد 
بشــکه نفت چــه مقــدار می توان 
اســتحصال کرد و به فروش رساند. 
تنها یــک درصد افزایــش ضریب 
بازیافــت از این میــدان نفتی، 3۲ 
میلیارد دالر بر درآمدهای کشــور 
می افزایــد. اگر ضریــب بازیافت از 
این میدان نفتی ۱۰ درصد باشــد، 
این بــه معنــای 3۲۰ میلیارد دالر 

درآمد است و چنانچه ضریب بیشتر 
باشد درآمدی بیشتری نیز به دست 

می آوریم.«
روحانــی در ادامــه با اشــاره 
به اینکــه در برهه هایی که فشــار 
محدودیت هــای غرب نیــز وجود 
نداشــته برخــی محدودیت های 
داخلی از جمله تفکرات ســنتی یا 
بدبینی بــه ورود ســرمایه گذاران 
خارجی به کشور بوده که مانع ورود 
ســرمایه و تکنولــوژی روز دنیا به 
میادین نفتی ایران شده است، گفت 
»این اعداد و ارقام در شرایطی مطرح 
می شوند که به دالیل مختلف، تولید 
نفت ایران با ذخایری که در کشــور 
وجود دارد؛ تناسب ندارد. سهم ایران 
از ذخایر درجای نفت دنیا ۹درصد و 
از کل نفت و میعانــات گازی تولید 
شده در جهان تنها 5درصد است. این 
عدم تناسب به ویژه در دهه های اخیر 
و با تشــدید تحریم های نفتی غرب 
علیه ایران، شدیدتر نیز شده است.«

رییس جمهــور هشــدار داد که 
آنهایی که در دو، ســه ســال اخیر 
مرتب مطرح می کنند که شرکت ها 
و فناوری های خارجــی نباید وارد 
کشور شــوند، باید نســبت به این 
موضوع پاســخگو باشــند. پس از 
توافق بین المللی برجام میان ایران 
و پنج قدرت جهانی در اواخر ۲۰۱5 
که منجر به لغــو تحریم های نفتی 
کشور شد؛ امید فراوانی برای ورود 
شرکت های بین المللی نفتی به ایران 
به وجود آمد. در این راســتا  وزارت 
نفت بــا به روز کــردن قراردادهای 
بیع متقابــل و جذاب تر کردن آنها و 
معرفی »قراردادهای جدید نفتی«، 
گام هایی در راستای جلب مشارکت 
شــرکت های بــزرگ بین المللی 

برداشــت. با این حال مخالفت های 
بی شــمار در داخــل کشــور و 
جنجال هایــی که بر ســر تصویب 
مدل جدید قراردادهای نفتی شد، 
بیش از یک سال بهره برداری از آن 
را به تاخیر انداخت. این وقت کشی 
در حالــی بزرگتریــن مانــع ورود 

شــرکت های بین المللی به صنعت 
نفت ایران بود کــه تنها یک قرارداد 
با توتال فرانسه بر سر توسعه فاز۱۱ 
پارس جنوبی  بر اساس مدل جدید 
قراردادهای نفتی منعقد شــد. این 
قرارداد اما با خروج یکجانبه دونالد 
ترامپ از توافــق بین المللی برجام، 

ناکام ماند. 
در همیــن زمینه روز گذشــته 
وزیر نفت در حاشــیه مراسم اعالم 
جزئیات کشــف میدان جدید نفتی 
در خوزستان، نام میدان نفتی تازه 
کشف شده را »نام آوران« اعالم کرد 
و عنوان کرد کــه این میدان دومین 
مخزن بزرگ کشف شــده در ایران 

است.
بیژن زنگنه یادآورشد که قدرت 
چانه زنی در دنیا بر اســاس میزان و 
ظرفیت تولید نفت است و هیچ کس 
نمی تواند ذخایــر قابل بازیافت یک 
کشــور را نادیده بگیرد. این میدان 
جدیــد ۲۲ میلیارد بشــکه نفت به 
ذخایر نفتی ایران اضافه کرد ضمن 
اینکه ضریب بازیافت در دنیا به دلیل 
رشد فناوری درحال افزایش است. 

وزیرنفت با اشاره به اینکه مخزن 
کشف شده 53 میلیارد بشکه ذخیره 
نفــت درجا دارد، گفــت »عملیات 
اکتشاف این میدان با پیشرفته ترین 
روش های اکتشــافی به عنوان یک 
اکتشــاف فناورانــه و کار جدیــد 
اکتشافی با سه حلقه چاه از سال ۹5 
آغاز شد و با توجه به اینکه حدود 3۱ 
میلیارد بشکه اکتشاف های پیشین 
بوده است، حدود ۲۲ میلیارد بشکه 
به ذخایر نفت درجای کشــور و ۲.۲ 
میلیارد بشــکه به ذخایر نفت قابل 

برداشت کشور افزوده می شود.«
زنگنه اهمیت فناوری در ضریب 
بازیافت یا میزان برداشــت را مهم 
عنوان کــرده و در ادامه عنوان کرد 
که با هر یک درصــد بهبود ضریب 
بازیافت از این 53 میلیارد بشــکه 
نفــت، 53۰ میلیون بشــکه نفت 
حاصل می شود که با قیمت کنونی، 
3۲ میلیــارد دالر ثروت به کشــور 
اضافه می شــود، بنابراین باید همه 

اهتمام خــود را در بحث توســعه 
فنــاوری و تحقیقــات و پژوهش و 
فنــاوری در بخش باالدســت نفت 
متوجــه افزایش ضریــب بازیافت 

کنیم.
حجم نفت برداشت شده 

جایگزین شد
به گفته مدیر اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایــران، مجمــوع حجم 
نفتی که در چهل ســال گذشــته 
تولید شده، با نفت کشف شده قابل 
استحصال جبران و جایگزین شده 
اســت. در واقع در ۴۰ سال گذشته 
به جز ۶ سال جنگ در همه سال ها 
کشف ذخایر نفتی داشته ایم یعنی از 
سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰5 ، اکتشاف 
شرکت ملی نفت و وزارت نفت ایران 
در دنیا رتبه نخســت را داشــته که 
انتظار می رود این رکورد با کشفیات 

جدید دوباره تکرار شود.
ســید صالح هندی، وضعیت را 
در بخش گاز مثبت توصیف کرده و 
یادآوردشده که هشت برابر مجموع 
گازی که تولید شده، ذخایر کشف 
شــده ثبت کرده ایم. با اکتشافات 
جدید نفتــی و گازی خود در طول 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، 
۸۰ درصــد نفت تولیــدی و ۱۹۰ 
درصد گاز تولیدی جایگزین شــد 
که در مجموع رقم قابل قبولی است.

  صعود به جایگاه سوم 
 آمــار بی پی از وضعیــت ذخایر 
درجای نفت خام در ســال ۲۰۱۸، 
نشان می دهد که ونزوئال  با 3/ 3۰3 
میلیارد بشــکه ذخایر درجای نفت 
خــام، 5/ ۱۷ درصــد از کل منابع 
نفتی دنیــا را در اختیــار دارد و با 
حفظ بیشترین سهم در میان تمام 
کشــورهای نفت خیــز در جایگاه 

نخست قرار دارد.
بعد از آن عربســتان ســعودی 
با داشــتن ۷/ ۲۹۷ میلیارد بشــکه 
ذخایر نفت خام اثبات شــده که ۲/ 
۱۷ درصد از کل ذخایــر نفت خام 
دنیا را تشکیل می دهد، رتبه دوم را 
به خود اختصاص داده است.  ایران 
تا پیش از کشف میدان نفتی جدید 

در خوزســتان، ۶/ ۱55 میلیــارد 
بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام را 
در اختیار داشت که برابر با ۹ درصد 
از کل این ذخایر در سراسر دنیا بود. 
اما حاال با افزوده شــدن 53 میلیارد 
بشکه دیگر به این ذخایر اثبات شده، 
مجموع آن به ۶/ ۲۰۸میلیارد بشکه 
و ســهم ایران به حــدود ۱۲درصد 
رســیده اســت. به این ترتیب حاال 
کانادا با ۸/ ۱۶۷ میلیارد بشکه ذخایر 
اثبات شده نفت خام، یک رتبه نزول 
پیدا کرده و پــس از ایران در جایگاه 
چهارم بزرگ ترین کشورهای دارای 

ذخایر نفت خام قرار می گیرد.
 دومین میدان نفتی ایران با 
ذخیره 53 میلیارد بشکه 

میدان نفتــی »نــام آوران« از 
»بستان« آغاز و تا نزدیکی »امیدیه« 
ادامه پیــدا می کند. وســعت این 
میدان نفتی که ذخایر اثبات شــده 
آنکه 53 میلیارد بشکه عنوان شده؛ 
۲۴۰۰ کیلومتر مربــع و ضخامت 
آن نیز ۸۰ متر اعالم شــده اســت. 
ذخایر اثبات شده نفت خام به معنای 
ذخایری است که قابلیت برداشت و 
استحصال دارند. اولین میدان نفتی 
ایران »میدان نفتی اهواز« با ذخیره 
درجای بیش از ۶5 میلیارد بشــکه 
است. میدان نفتی گچساران تا پیش 
از کشف اخیر، با ذخیره درجای ۹/ 
5۲ میلیارد بشکه به عنوان دومین 
میدان نفتی بزرگ کشــور شناخته 
می شد که حاال جای خود را به میدان 
نفتی تازه کشف شــده می دهد. با 
کشف این میدان نفتی عظیم، میزان 
ذخایر نفتی اثبات شده ایران بیش 
از 3۰ درصد افزایش پیدا کرده و در 

انتظار تولید قرار می گیرد.
کشف 73 میدان جدید نفت و 

گاز در 40 سال گذشته 
براســاس اطالعات اطلس ملی 
اکتشافات نفت و گاز در مدت چهل 
سال بعد از انقالب، ۷3 میدان نفت و 
گاز کشف شده که شامل 3۶ میدان 
نفتــی و 3۷ میدان گازی اســت. 
همچنیــن ۲۶ مورد از اکتشــافات 
مربوط بــه میدان مــرزی یا همان 
میدان مشترک بوده است.  رونمایی 
از اطلس اکتشافات نفت و گاز ایران 
در چهل سال گذشــته در حاشیه 
مراسم اعالم جزئیات کشف میدان 

نفتی جدید »نام آوران« انجام شد.

»نام آوران« ،تحولی تازه در صنعت نفت کشور رقم زد

530میلیون بشکه ظرفیت با  درآمد ساالنه  32 میلیارد دالر 

موضوع مهم در میدان نفتی 
نام آوران ضریب بازیافت 

است و اینکه از 53 میلیارد 
بشکه نفت چه مقدار 

می توان استحصال کرد. 
تنها یک درصد افزایش 

ضریب بازیافت از این 
میدان نفتی، 3۲ میلیارد 
دالر بر درآمدهای کشور 

می افزاید

اکتشاف میدان عظیم 
نفتی »نام آوران« با ظرفیت 

اثبات شده 53 میلیارد 
بشکه در خوزستان جایگاه 

ایران را به لحاظ مالکیت 
ذخایر نفت خام در دنیا از 
جایگاه چهارمی با عبور 

از کانادا، به رتبه سوم 
جهانی رساند و در فهرست 

کشورهای بر پایه ذخایر 
نفتی اثبات شده، ارتقا داد

خبر

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد 
است سال آینده سهم ایران از بازار منطقه باز هم 

کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، فاطمه 
مقیمی درباره عبور از تحریم ها و شــرایط فعلی 
اقتصاد کشور گفت: در شرایط موجود اتفاقات 
خوبی می توانســت رخ بدهد. تحریم ها عالوه 
بر وجود آوردن مشــکالت اقتصادی باعث بروز 

مشکالتی در حوزه معیشت مردم شده است.
وی ادامــه داد: بنابر آمارهای ارایه شــده از 
سوی وزارت صمت؛ در بحث محصوالتی مانند 

ســیگار و پالم افزایش تولید داشتیم و در برخی 
محصوالت که می توانستیم با استفاده از شرایط 
موجود تولید خود را افزایش دهیم مانند خودرو 
و کامیون هــا کاهش تولید داشــتیم. در حوزه 
محصوالت پتروشــیمی نیز سال گذشــته ۲۲ 
میلیون تن صادرات داشتیم که از محل آن ۱۲ 
میلیارد ارز وارد کشور شده است. عمده بازارهای 

ما از آسیای شرقی و اروپا بوده است.
رییس کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: در 
بخش گردشگری نیز تحریم ها باعث کاهش ورود 
توریسم به کشور شــد و تحریم دارو و مشکالت 

آن نیز باعث شــده در بخش توریســم درمانی 
که بیش از این وضعیت خوبی داشــتیم شاهد 
کاهش باشیم. ســال گذشته ۴ میلیون و پانصد 
هزار توریسم وارد کشور شدند که بیشترین آن 
متعلق به کشور عراق با یک  میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر بوده و پس از آن آذربایجــان، کویت، چین 
و هند قرار دارد. وی دربــاره اظهارات وزیر امور 
خارجه مبنی بر تشــکیل یک سازوکار مستقل 
مالی گفت: پیشــنهاد اخیر آقای ظریف مبنی 
بر ایجاد یک شــبکه مالی با حضور هشت کشور 
عضو اکو یکی از یکی از پیشنهادهایی است که 

ما به آن نیاز شدیدی داریم و از سال ها قبل بحث 
آن مطرح بوده که متاسفانه تا امروز هنوز اجرایی 
نشده اســت. برای اجرای این سازوکار ما نیاز به 

تغییر برخی قوانین داریم.

مقیمی در پایان تصریح کرد: سال ۲۰۱۹ دو 
کشور ایران و لیبی کمترین میزان توسعه را در 
صنعت نفت داشته اند و پیش بینی می شود سهم 

ایران از بازار منطقه سال آینده نیز کمتر شود.

فاطمه مقیمی تاکید کرد:

ضرورت ایجاد شبکه مالی با کشورهای عضو اکو


