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اواسط زمستان سال گذشته 
ــاری در خصوص  ــه اخب ــود ك ب
ــش خصوصی به فرآيند  ورود بخ
صادرات نفت خام منتشر شد. در 
آن زمان با توجه به شرايط درونی 
و بيرونی كشور به نظر می رسيد 
ــركت های بخش  كه همکاری ش
خصوصی با وزارت نفت به زودی 
ــود. از يک  ــاز عملياتی  ش وارد ف
سو مسؤوالن جديد وزارت نفت 
حساب ويژه ای روی سرمايه های 
ــی و فنی اين بخش باز كرده   مال

بودند و از آنها به عنوان بازوی كمکی وزارت نفت ياد 
ــور برای  می كردند تا به اين ترتيب فضای درونی كش
ــب ارزيابی شود. از سوی  ــروع اين همکاری مناس ش
ــرايط بيرونی كشور نيز بر گمانه زنی ها برای  ديگر ش
آغاز قريب الوقوع صادرات نفت خام توسط خصوصی ها 
ــته  ــال گذش افزوده بود، چراكه در ماه های پايانی س
ــی رفت و عمال  ــدت تحريم های نفتی رو به فزون ش
فروش نفت با موانعی روبه رو شد. بر اين اساس بود كه 
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفتی ايران 
ــريع برنامه های صادرات فرآورده های نفتی  خيلی س
را اعالم كرد و با خوشبينی خاصی در اين باره گفت: 
»حدود يک سال قبل پيشنهاد ورود بخش خصوصی 
ــد و اين  ــروش نفت خام به وزارت نفت داده ش در ف

وزارتخانه به پيشنهاد مذكور چراغ سبز نشان داد.  
ــه به زودی  ــای صورت گرفت ــه به توافق ه با توج
ــو عملياتی  ــركت های عض ــط ش صادرات نفت توس
می شود.«  در روزهای پايانی ارديبهشت امسال مجلس 
شورای اسالمی در بررسی بودجه 91 مصوب كرد كه 
دولت 2۸ درصد از فروش نفت را به بخش خصوصی 
واگذار كند.  براساس مصوبه »بهارستانی ها«، فروش 
فرآورده های نفتی با رعايت كيفيت و استانداردهای 
ــش خصوصی مجاز  ــوی بخ عرضه هر فرآورده از س
ــت. شركت ذی ربط تابعه وزارت نفت نيز می تواند  اس
از محل سهم خود، قراردادهای الزم را با شركت های 
عملياتی توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و 

در چارچوب بودجه عملياتی امضا كند. 
ــتگذاری  ــائل حاكميتی و سياس طبق قانون مس
صنعت نفت از جمله اختيارات وزارت نفت محسوب 
ــرمايه و ثروت  ملی است و  ــود و نفت جزو س می ش
ــياری اين  ــرف در آن را ندارد اما بس ــی حق تص كس
ماده قانونی را اشتباه تفسير می كنند و فکر می كنند 
ــوط  به نفت، از جمله وظايف  ــار تمام امور مرب انحص

ــتادی وزارت نفت است و هيچ  س
ــازه دخالت  ــركتی اج ــس و ش ك
ــن شدن موضوع  ندارد. برای روش
ــد نگاهی به قانون نفت مصوب  باي
ارديبهشت 1391بياندازيم.  ماده1 
ــف و اختيارات وزارت  قانون وظاي
ــن وزارتخانه به  ــت می گويد اي نف
منظور تحقق سياستهای كلی نظام 
جمهوری اسالمی ايران در بخش 
نفت و گاز، سياستگذاری، راهبری، 
ــر كليه  ــارت ب ــزی و نظ برنامه ري
ــتی و پايين دستی  عمليات باالدس
ــی تشکيل  ــيمی و پااليش صنعت نفت، گاز، پتروش
ــده است و به نمايندگی از طرف حکومت اسالمی  ش
ــع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و  بر مناب
مالکيت عمومی می نمايد.  در اين قانون هيچ اشاره ای 
ــركت های نفتی دولت و  ــه انحصار وزارت نفت و ش ب
عدم اجازه ورود بخش خصوصی نشده است و وزارت 
نفت تنها تدوين كننده دستورالعمل ها و تعيين كننده 
برنامه های راهبردی محسوب می شود. به همين علت 
است كه مجلس به راحتی مصوبه فروش نفت توسط 
ــش خصوصی را تصويب می كند و به دولت اجازه  بخ
ــد كه بخش خصوصی را وارد بازی كرده و آن  می ده
را مغاير قانون های نفت نمی داند. بخش خصوصی را 
بايد مدت ها قبل وارد گود می كردند تا انحصار دولت 

در نفت شکسته شود.  
بحث نفت در ايران حاكميتی است اما انحصاری 
ــت و به عنوان مثال می توان با سپردن كارهايی  نيس
ــروش نفت ايران ديوار  مثل بازاريابی بين المللی و ف
ــيده دولت را تخريب كرد تا رقابت ايجاد  حصار كش
و زمينه رشد صنعت نفت فراهم شود. حال اين يک 
ــيوم بخش خصوصی  ــت تاريخی برای كنسرس فرص
ــان دادن خود به  ــوب می شود كه با نش ايران محس
حاكميت ثابت كند كه انحصار چند دهه ای در حوزه 
ــتر و بيشتر از اينها به  ــتباه بوده و بايد پيش نفت اش
بخش خصوصی اعتماد می كرد. دولت از اين تصميم 
ــش خصوصی از  ــد چراكه بخ ــيمان نخواهد ش پش
ــنه چنين فرصتی بوده و به راحتی  مدت ها پيش تش
اين وظيفه خطير را انجام می دهد. روزهايی كه سهم 
بخش خصوصی از صنعت نفت بيشتر از مقدار فعلی 
ــاهد افزايش  ــود دور نخواهد بود و به زودی ش می ش

نقش خصوصی ها در حوزه انرژی خواهيم بود.
*  دبيرکل اتحاديه صادرکنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران
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ــر  ــت در اواخ ــارات وزارت نف ــف و اختي ــون وظاي قان
ــال به تصويب رسيد. البته اين قانون  ارديبهشت ماه امس
ــال 1366 نفت و قانون سال 1336  اصالحيه به قانون س
ــالمی وظايف و  ــورای اس ــدگان مجلس ش ــود و نماين ب
ــتری نسبت به قوانين قبلی به وزارت نفت  اختيارات بيش
ــد و حتی در قانون به صراحت نقش بخش خصوصی  دادن

ذكر شده است. 
ــت: وزارت نفت مکلف  ــاده13 اين قانون آمده اس در م
ــررات الزم و بهبود  ــن و تنظيم مق ــت به منظور تدوي اس
ــب و كار در صنعت نفت و گاز و صنايع مرتبط  فضای كس
ــته و ايجاد زمينه رقابت سالم و شفاف بين فعاالن  و وابس
اقتصادی اين بخش و جلوگيری از انحصار، سازوكار الزم 
ــاده )53( قانون  ــورای رقابت موضوع م ــاركت ش را با مش
ــتهای كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون  اجرای سياس
ــی مصوب 13۸7/3/25 مجمع تشخيص مصلحت  اساس
ــدی آن به تصويب هيأت وزيران  ــام و اصالحيه های بع نظ
ــاند. طبق اين قانون بخش خصوصی بايد در صنعت  برس
ــکند. در زير  نفت نقش آفرينی كند و انحصار دولت را بش
ــی از  قانون جديد وزارت نفت را می خوانيد. در اين  بخش
ــتر نقش حاكميتی و نظارتی دارد  قانون وزارت نفت بيش
ــته  تا اجرايی و نقش بخش خصوصی در آن بيش از گذش

پررنگ شده است:
ــتهای  ــه منظور تحقق سياس ــت ب ــاده1ـ وزارت نف م
ــش نفت و  ــالمی ايران در بخ ــوری اس ــی نظام جمه كل
ــزی و نظارت بر  ــری، برنامه ري ــتگذاری، راهب گاز، سياس
ــتی و پايين دستی صنعت نفت، گاز،  كليه عمليات باالدس
پتروشيمی و پااليشی تشکيل شده است و به نمايندگی از 
طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال 

حق حاكميت و مالکيت عمومی می نمايد. 
ــرح زير  ــاده3ـ وظايف و اختيارات وزارت نفت به ش م

است: 

الف ـ امور حاکميتی و سياستگذاری 
1ـ تعيين خط مشی ها و سياستهای راهبردی عمليات 

باالدستی و پايين دستی نفت 
ــتورالعملهای الزم برای  5 ـ وضع مقررات و صدور دس
ــعه، توليد، انتقال، حفظ  ــن انجام امور اكتشاف، توس ُحس
ــازی، توزيع و  ــات، ذخيره س حريم خطوط لوله و تأسيس

مصرف فرآورده های نفت، گاز و محصوالت پتروشيمی 
ــات،  ــت از منابع، تأسيس ــن حفاظت و حراس 6ـ  تأمي
ــرات، ابنيه، اموال و  ــبکه های خطوط لوله ، برق و مخاب ش
ــط  ــركتهای تابعه توس ــناد متعلق به وزارت نفت و ش اس
سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنيتی، 

نظامی، انتظامی و پدافندی 
7ـ تعيين خط مشی مؤثر به منظور جايگزينی صادرات 
فرآورده های نفتی و گاز و محصوالت نهائی پتروشيمی به 
جای صدور نفت خام و گاز طبيعی مبتنی بر شاخصهای 

اقتصادی، مزيتهای رقابتی و تکميل زنجيره ارزش 

ب ـ امور نظارتی 
ــر بهره برداری بهينه و صيانتی از ذخاير و  1ـ نظارت ب

منابع نفت و گاز كشور 
2ـ نظارت بر فرآيند نگهداری و اداره تأسيسات دولتی 

صنعت نفت، گاز، پتروشيمی و پااليشی 
ــت، گاز، فرآورده های  ــارت بر فرآيند تجارت نف 3ـ نظ

نفتی و محصوالت پتروشيمی 
4ـ نظارت بر فرآيند تأمين، توزيع و تنظيم بازار نفت و 

فرآورده های نفتی و گاز در داخل كشور 
5 ـ نظارت بر فرآيند سرمايه گذاری صنعت نفت، گاز، 
ــی در داخل كشور به منظور تحقق  ــيمی و پااليش پتروش
ــهم دولت در  ــرمايه گذاری و نيز نظارت بر س ــداف س اه
ــرمايه گذاريهای اين صنايع در خارج از كشور براساس  س

مقررات مربوط 
6 ـ اعمال نظارت و كنترل عملکرد شركتهای تابعه در 
زمينه های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، 

قراردادها و ساير امور 
ــای صادره در  ــش مجوزها و پروانه ه ــارت و پاي 7ـ نظ

عمليات باالدستی و پايين دستی نفت 
۸ ـ نظارت بر فرآيند تهيه و تأمين تجهيزات موردنياز 

صنعت نفت، گاز، پتروشيمی و پااليشی 

پ ـ امور اجرائی 
ــی و بازرگانی  ــی، مال ــای عمليات ــق برنامه ه 1ـ تلفي
ــی ها و  ــه و تطبيق آن با خط مش ــی تابع ــركتهای اصل ش
سياستهای ابالغی جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت 
ــاالنه حاملهای  ــار ترازنامه س ــه، تنظيم و انتش 2ـ تهي

انرژی 
3ـ تدوين نظام جامع بودجه ريزی عملياتی و مديريت 

منابع مالی 
ــرداری برای  ــت و پروانه بهره ب ــدور مجوز فعالي 4ـ ص
ــهای غيردولتی در عمليات  ــخاص واجد شرايط بخش اش
ــيمی و پااليشی با  ــتی صنعت نفت، گاز، پتروش پايين دس

رعايت قوانين و مقررات 
ــت و پروانه  ــوز فعالي ــدور مج 5 ـ ص
ــخاص حقوقی واجد  بهره برداری برای اش
صالحيت برای اكتشاف، توسعه، استخراج 
و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور 

ــنهاد  ــش و پيش ــايی، آماي 6 ـ شناس
ــعه  ــب برای ايجاد و توس مکانهای مناس
ــادی در حوزه  ــق آزاد و ويژه اقتص مناط
ــی در  ــيمی و پااليش ــت، گاز، پتروش نف
ــرزمين  ــوب برنامه های آمايش س چارچ
ــتهای حمايتی و نظارتی  و اعمال سياس
ــعه و اداره هر يک از اين  ــر فرآيند توس ب

مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز 
ــکيل انجمنها،  7ـ تأييد صالحيت تش

تشکلهای توليدی، تجاری و خدمات مهندسی در صنعت 
ــيمی و پااليشی به منظور صدور مجوز  نفت، گاز، پتروش

تشکيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات 
ــای تخصصی  ــت به ــن و ابالغ فهرس ــه، تدوي ۸ـ  تهي
ــيمی و پااليشی كشور متناسب  صنعت نفت، گاز، پتروش
با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از 

سوی مراجع رسمی ذی ربط 
ــت  ــی صالحي ــت و ارزياب ــن فهرس ــه و تدوي 9ـ تهي
سازندگان، پيمانکاران و مشاوران در رشته های تخصصی 
ــی برابر قوانين و  ــيمی و پااليش صنعت نفت، گاز، پتروش

مقررات 
ــاوری اطالعات و  ــالغ نظام جامع فن ــن و اب 1۰ـ تدوي
ــتقرار  ــازمانی و نظارت بر طراحی و اس ارتباطات منابع س
زيرساختها و سامانه های ذی ربط در كليه سطوح فعاليت 

صنعت نفت، گاز، پتروشيمی و پااليشی 
ــترش عرضه  ــاز و كارهای الزم برای گس 11ـ ايجاد س
نفت خام، ميعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصوالت 
ــی و صادراتی از طريق  ــم از مصرف داخل ــيمی اع پتروش
ــتگاهها  ــاركت دس بورس با رعايت الزامات قانونی و با مش

و نهادهای ذی ربط 

ت ـ امور سرمايه گذاری و تأمين منابع مالی 
ــعه ای و سرمايه گذاری صنعت  1ـ تأييد طرحهای توس
نفت، گاز، پتروشيمی و پااليشی به منظور تکميل زنجيره 

توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر 
ــذب منابع مالی  ــر برای ج ــاز و كار مؤث ــاد س 2ـ ايج
ــور اجرای طرحهای  ــی و خارجی به منظ موردنياز داخل
توسعه ای و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين 

و مقررات 
ــرمايه های داخلی و خارجی به  ــذب و هدايت س 3ـ ج
ــوری با اولويت ميادين  ــعه ميادين هيدروكرب منظور توس
ــد قراردادی از  ــترک از طريق طراحی الگوهای جدي مش
ــرمايه گذاران و پيمانکاران داخلی و  جمله مشاركت با س
خارجی بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن 

و با رعايت موازين توليد صيانت شده 
ــت  ــت مکلف اس ــاده13ـ وزارت نف م
ــم مقررات الزم  به منظور تدوين و تنظي
ــب و كار در صنعت  ــای كس ــود فض و بهب
ــته و  ــت و گاز و صنايع مرتبط و وابس نف
ــفاف بين  ــالم و ش ايجاد زمينه رقابت س
ــاالن اقتصادی اين بخش و جلوگيری  فع
ــاركت  ــازوكار الزم را با مش از انحصار، س
ــورای رقابت موضوع ماده )53( قانون  ش
ــل چهل  ــی اص ــتهای كل ــرای سياس اج
ــی مصوب  ــون اساس ــارم )44( قان و چه
ــخيص مصلحت  13۸7/3/25 مجمع تش
نظام و اصالحيه های بعدی آن به تصويب 

هيأت وزيران برساند.

انحصارشكنی با قانون 

بخش خصوصی در قانون جديد نفت 

وزارت نفت مکلف 
است به منظور ايجاد 
زمينه رقابت سالم 
و شفاف بين فعاالن 

اقتصادی اين بخش و 
جلوگيری از انحصار

 در اين صنعت 
اقدام كند
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در دنيا دو نوع زغال سنگ وجود دارد كه منشا يکی گياهی 
ــت. از چندين ميليون سال پيش منابع  و ديگری از نفت اس
ــطح زمين آمده، خشک شده و تبديل به  نفتی به مرور به س
زغال يا به اصطالح كک شده كه بخش نفتی آن در اصطالح 
ــينايد ماهيت قير  ــينايد معروف است. گيلس علمی به گيلس
دارد و در حقيقت نوعی قير خشک شده است كه به آن قير 
ــی يا قير طبيعی می گويند. اين محصول از وكيوم باتوم  معدن
ــود، بلکه در طبيعت  ــگاهی درست نمی ش يا ته مانده پااليش
ــت. خوشبختانه كشور ما يکی از كشورهايی است  موجود اس
كه معادن اين قير را دارد و دامنه آن از يزد شروع می شود و 
ــده و در استان های كرمانشاه و ايالم به  به تدريج كمرنگ ش
حد اعال می رسد و به تدريج از كردستان به سمت كردستان 
عراق ادامه می يابد و در نهايت رگه های آن به كردستان تركيه 

ختم می شود.
در مورد تفاوت آن با قير پااليشگاهی بايد گفت قير صنعتی 
ــگاهی در حقيقت ته مانده نفت است كه حالت  يا قير پااليش
ــود  ــفت هم پيدا می ش روان دارد. البته يک بخش خيلی س
ــی  ــه به آن كک نفتی يا زغال نفتی می گويند. از آن بخش ك

ــوم  ــيار غليظ، موس كه به صورت مايع بس
ــت دو محصول توليد  ــوم باتوم اس به وكي
ــود. اگر نفت پارافينی باشد، به دليل  می ش
ــبندگی كم از آن  وجود پارافين زياد و چس
قير درست نمی كنند و مستقيما به مازوت 
ــود. اما اگر درصد  )نفت كوره( تبديل می ش
پارافين آن كم باشد - مثال زير پنج درصد 
- يا آن را با فرآورده های سبک تر مثل نفت 
سفيد يا گازوئيل يا نوعی از فضوالت رقيق 
پااليشگاهی كه استاندارد گازوئيل را ندارد 
ــد و مازوت توليد می كنند  مخلوط می كنن
ــند يا اگر به همين وكيوم باتوم  و می فروش
ــيار  ــداری دمش دهند، با تركيبات بس مق

جزئی تبديل به قير می شود كه اصطالحا به قير صنعتی يا قير 
نفتی معروف است و اين قير را معموال به گريدهای مختلفی 
تبديل می كنند و از آن عمدتا برای آسفالت 7۰-6۰ يا 1۰۰-

ــت استفاده  ۸5 يا 1۰۰-۸۰ كه گريدهای پن )غلظت( آن اس
می شود. اما قير طبيعی در معادن تقريبا يک مشخصه دارد و 
ميزان خاكستری كه با آن مخلوط است، كيفيت آن را باال و 
پايين می برد. مثال خاكستر بعضی قيرها زير پنج درصد است 
كه جزو مرغوب ترين قيرهای طبيعی است و به ترتيب به زير 
ــت، سی و حتی زير پنجاه درصد می رسد كه  ده، پانزده، بيس
هرچه خاكستر مخلوط با آن بيشتر باشد، كيفيت قير پايين تر 
است. مهم تر از آن جداسازی است كه مرحله سختی است و 

معموال كيفيت و قيمت قير را پايين می آورد.
ــت سال  ــال اخير مخصوصا در بيس ــصت هفتاد س در ش
ــته، قير معدنی مصارف بسياری در دنيا پيدا كرده و به  گذش
ــده، ايزوالسيون و صنايع  عنوان مثال در تهيه قير اصالح ش
شيمی به كار می رود. در برخی كشورهای دنيا مدتی است از 
قير معدنی برای توليد قير اصالح شده استفاده می شود كه در 
نهايت برای آسفالت سازی كاربرد دارد. آمريکا از سی وهشت 
ــتفاده  ــفالت اس ــال پيش از اين نوع آس س
ــای آن دوام فراوان  ــه از مزيت ه می كند ك
ــفالت های  ــبت به آس ــر باالی آن نس و عم
ــفالت و  معمولی، كاهش ميزان مصرف آس
كم شدن اصطکاک خودرو بر سطح خيابان 
ــركت هايی بوديم  ــزو اولين ش ــت. ما ج اس
ــتان كه برای  ــه صادرات آن را به هندوس ك
ــده از آن استفاده می كرد  قيرهای اصالح ش
آغاز كرديم. بعدها به دليل كيفيت خوب اين 
قير، آن را با قير سفت يا همان قير 15-9۰ 
يا 25-۸5 مخلوط كرده و در بخش ايزوگام 
ــتفاده كردند كه باعث چسبندگی  از آن اس
ــتر می شد. اين مساله در ايران هم باب  بيش

شد و در حال حاضر به شدت مورد توجه قرار گرفته و قريب 
به اتفاق كسانی كه ايزوگام يا قير سفت درست می كنند، قير 
ــگاهی را با قير طبيعی يا معدنی كه خاكستر  7۰-6۰ پااليش
كمی داشته باشد، مخلوط می كنند. اما متاسفانه تقلب هايی 
ــت در اين ميان  ــدت زيان آور اس ــم به دو روش كه به ش ه
ــورت می گيرد. يکی اينکه خود قير طبيعی يا معدنی را با  ص
ــتر باال به دليل قيمت پايين تر و سود بيشتر )هر تنی  خاكس
حدود صد و پنجاه تا دويست هزار تومان تفاوت بين خاكستر 
زير پنج درصد مثال با خاكستر زير بيست درصد است( برای 
ــود خاكستر با  ــتفاده می كنند كه اين باعث می ش ايزوگام اس
باران شسته شده و كيفيت ورقه های ايزوله بسيار پايين بيايد. 
ــتفاده در بخش ايزوليشن است  اين يک نوع تقلب يا سوءاس
ــت كه در نهايت با  و تقلب بدتر پخت مازوت )نفت كوره( اس
ــفالت استفاده كرده يا حتی آن  انجام عملياتی از آن برای آس
را صادر می كنند كه با اين كار قير ايران را هم بدنام می كنند. 
ــت كه اگر كسی بخواهد از وكيوم  همه اينها به اين خاطر اس
باتوم قير بسازد، هزينه آن نزديک به چهار برابر مازوتی است 

كه در بازار است. 
ــازوت در بازار ما مثل بنزين و گازوئيل يارانه دار  چون م
ــت، در نتيجه ترجيح می دهند برای سود بيشتر و هزينه  اس
ــفالت استفاده  كمتر، مازوت را پخت كنند و از آن برای آس
كنند، اما اين مواد آسفالت را در كمتر از بيست ماه با ايجاد 
ــا نفوذ آب به زير  ــتگی، از بين برده و ب ــرک، موج و شکس ت
ــد و در نهايت با عبور  ــتحکام آن را كم می كن ــفالت، اس آس
ماشين ها، آسفالت كنده می شود. اين آسفالت خراب عامل 
ــت. گاهی در بشکه ها، بين  مرگ و مير فراوان در جاده ها اس
سی تا هفتاد درصد از اين قير تقلبی می ريزند و روی آن را 
با قير استاندارد پااليشگاهی می پوشانند. بنابراين بايد قيرها 
و واحدهای توليد آسفالت در كشور، حتما از نظر استاندارد 
ــن مواردی مواجه  ــوند. ما اگر در اتحاديه با چني كنترل ش

شويم، حتما با آن مبارزه خواهيم كرد.  

صادرات قیر طبیعي را جدي بگیریم 

قیر معدنی، ثروتی 2هزار ساله

در شصت هفتاد 
سال اخير مخصوصا 

در بيست سال 
گذشته، قير معدنی 
مصارف بسياری در 
دنيا پيدا كرده و به 
عنوان مثال در تهيه 

قير اصالح شده، 
ايزوالسيون و صنايع 
شيمی به كار می رود

حسن خسروجردي/ رئيس كميسيون قير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي
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گزارش ويژه

ــروش 2۰ درصدی  ــت دولت با ف موافق
ــط بخش خصوصی يک موفقيت  نفت توس
ــوب می شود  بزرگ برای خصوصی ها محس
ــدودی آن اعتماد را  ــت تا ح چراكه توانس
ــت آورد و راه  ــين خود به دس با اعتبار پيش
ــت را به دولتی ها نشان دهد. دور زدن  درس
ــط ايرانيان از مدت ها پيش  تحريم ها توس
مطرح بوده اما راه و روش های جالب از زبان 
رسانه های غربی قابل توجه است. اين بخشی 
از طرح های دور زدن تحريم های نفتی است 
ــا ظرفيت هايی كه  ــش خصوصی ب كه بخ
ــيار بهتر و بدون پرداخت  دارد می تواند بس
كمترين هزينه ای اين راهبردها را اجرا كند. 
به عنوان مثال روزنامه وال استريت ژورنال 
ــي اعالم كرد ايراني ها با مهارت  در گزارش
ــركت  ــركت جديد را جايگزين ش صدها ش
ــت تحريم ها قرار دارند  هايي كه در فهرس
ــركت ملي  ــه عنوان نمونه، ش مي كنند. ب
تانکر ايران و خطوط حمل و نقل جمهوري 
اسالمي از قبرس به مالتا، از مالتا به تانزانيا و 

از تانزانيا به تووالو تغيير پرچم داده اند.
ــال تصريح می كند:  ــتريت ژورن وال اس
ــه از مجاري مالي  همچنين، تهران خالقان
ــتفاده  جديدي براي دور زدن تحريم ها اس
ــركت  مي كند، از جمله، از صرافي ها و ش
ــايه به منظور كسب منابع ارزي  هاي در س
ــل دريافت طال از  ــت در مقاب ــا فروش نف ي
ــريه به  طريق تركيه. در ماه آوريل، اين نش
ــاره كرد. اين بانک  مورد »كانلون بانک« اش
ــريعي را با ايران انجام مي دهد  مبادالت س
ــت چين قرار  ــركت ملي نف و در كنترل ش
ــک هيچگونه  ــه اين بان ــي ك دارد. از آنجاي
روابط كارگزاري يا پرداخت از طريق اياالت 
ــه اروپا برقرار نمي كند  متحده و يا اتحادي
ــبت به تحريم هاي غرب ايمني موثري  نس

دارد.

ــيوه های ديگری  همچنين رويترز به ش
برای دور زدن تحريم ها اشاره می كند: ايران 
ــی بر نفتکش های  نام های جديد انگليس
ــته و پرچم های بسياری از اين  خود گذاش

شناورهای حمل نفت را تغيير داده است.
ــای ايرانی  ــال نفتکش ه ــه عنوان مث ب
ــا« به »تروث«و  »هراز« به »فريدم«، »نيس

»سيما« به »بلوسام« تغيير نام داده اند.
همچنين حداقل يک سوم از نفتکش های 
ــركت ملی نفتکش ايران،  تحت مديريت ش
ــوری 12 هزار نفری  ــر تووالو )كش در جزاي
واقع اقيانوس آرام( و تانزانيا ثبت شده اند. 

ــا در جزاير مالت  ــن نفتکش ه قبال، اي
ــی از اروپا (  ــع دريای مديترانه و بخش )واق
ــد و پرچم اين دو  ــده بودن و قبرس ثبت ش

كشور را داشتند.
ــركت ملی نفتکش ايران در فهرست  ش
ــازمان ملل متحد قرار ندارد  تحريم های س
ــارهای اتحاديه اروپا، مالت  اما با اعمال فش
و قبرس برافراشتن پرچم های خود بر فراز 

نفتکش های ايرانی را متوقف كردند.
هم اكنون حداقل 11 نفتکش از مجموع 
ــركت ملی  ــش تحت مديريت ش 39 نفتک
نفتکش ايران پرچم های تووالو و دو نفتکش 
ديگر هم پرچم تانزانيا را بر شناورهای خود 

دارند.

   بخش خصوصی و صدور نفت خام!
ــدن بخش خصوصی به  موضوع وارد ش
فروش نفت را رئيس اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده های نفتی و پتروشيمی مطرح كرد و 
با پيگيری های وی اين اتفاق مبارک رخ داد. 
ــته های خود موضوع  وی در گفتگو ها و نوش
مقابله با تحريم ها توسط بخش خصوصی را 
ــته اند  اينگونه مطرح كرد: برخی اظهار داش
ــت قطع نفت به خود ايران  كه شايد سياس

ضربه وارد كند كه در پاسخ به آنها بايد گفت 
ــی را در جنگ اقتصادی  ــا بخش خصوص م
ــيک می دانيم. ما  فعلی، يک عمليات كالس
ــی مي تواند فارغ از  معتقديم بخش خصوص
محدوديت هاي شركت هاي دولتي در مقابله 
با تحريم هاي غرب به كمک دولت بيايد. به 
عقيده ما، دولت و نظام بايد از اين پتانسيل 
ــور  ــتفاده كند. اگر ما يک روزی كه كش اس
درگير جنگ مسلحانه بود جان مان را داديم، 
در شرايط جنگ اقتصادی امروز مال مان را 
هم می دهيم كه سخت تر از جان مان نيست. 
ما به عنوان بخش خصوصی نگران صادرات 
نفت نيستيم و برای آن برنامه ريزی كرده ايم. 
ــت را خريداری  ــی راحت می توانيم نف خيل
ــای ديگر آن را  ــياری از جاه كرده و در بس
ــرآورده كنيم. هيچ الزامی ندارد  تبديل به ف
ــادر كنيم. ما  ــکل خام ص ــه نفت را به ش ك
ــتيم،  طرفدار صدور نفت به آن مفهوم نيس
ــر امروز ظرفيت های دولتی  اما به هرحال اگ
ــه را نمی دهد، می توانيم از  اجازه اين پروس
ظرفيت های كشورهای ديگر استفاده كنيم 
ــرآورده تبديل كرده و عرضه  و نفت را به ف
نماييم. به همين دليل اصال از ديد ما نگرانی 

ــدارد و دولت بايد  وجود ن
ايستادگی كند. ما  محکم 
به دولت پيشنهاد داده ايم 
ــدی، 2۰  ــه در بخش بع ك
ــام را به  ــد از نفت خ درص
بدهند  ــی  خصوص بخش 
كه به صورت پايلوت صادر 
كند تا مشکالت به حداقل 

ممکن برسد.
ــخنان خسروجردی  س
ــده بود  در حالی مطرح ش
ــياری از مسووالن  كه بس
ــاز تحريم های  ــران آغ نگ

ــه صادركنندگان  ــا اتحادي ــی بودند ام نفت
ــيمی به عنوان  فرآورده های نفتی و پتروش
متولی بخش خصوصی حوزه نفت توانست 
ــت آمده و با رفع  به كمک حاكميت و دول
ــوع آمادگی  ــه اين موض ــبت ب نگرانی نس
ــطح  بخش خصوصی در فروش نفت در س
ــالم كند. خيلی ها صادرات  بين المللی را اع
ــی  ــا حاكميت ــث مطلق ــت و گاز را بح نف
ــی را غير  ــد و ورود بخش خصوص می دانن
ــا نمی دانند كه  ــد اما آنه ممکن می خوانن
بخش خصوصی ظرفيت های بسياری برای 
ــختی دارند كه برای  انجام عمليات های س
ــياری از دولتی ها هم غيرممکن به نظر  بس
ــد جالب اينکه تحريم ها موجب شد  می رس
ــی  راحت تر به بخش خصوصی اعتماد  دولت
ــد و می توان آغاز تحريم های نفتی را به  كن

فال نيک گرفت.

 بخش خصوصی ايران از نگاه بين المللی ها
از   همان ابتدای آغاز تحريم ها، همزمان 
ــرات اين تحريم بر اقتصاد  زمزمه هايی از اث
ايران و اقتصاد جهان شنيده می شد. برخی 
ــد كه اين  ــر اين باور بودن ــران ب از تحليلگ
ــا بيش از اقتصاد  تحريم ه
ــاد جهانی را  ــران، اقتص اي
ــد و برخی  متضرر می كن
ــای تحريم بر  نيز پيامده
ــدت  اقتصاد ايران را به ش
ــکننده تر از آسيب های  ش
ــاد جهانی  اقتص برای  آن 

قلمداد می كردند. 
بنا بر اين گزارش، آغاز 
ــان بود با  تحريم ها همزم
ــت كشور از  معافيت بيس
ــرای دادن زمان  تحريم، ب
بيشتر در راستای كاهش 

تسهیل فروش نفت با عملیات های چریكی بخش خصوصی 

بخش خصوصي رسماً نفتي شد!

11 تير ماه تحريم نفتی ايران آغاز شد و خيلی ها فكر می کردند با تحريم تک محصول اقتصاد ايران، بايد 
منتظر اتفاقات ناگواری در عرصه اقتصاد بين المللی برای کشورمان باشيم اما با گذشت زمان مشخص شد 
که اين تحريم ها بيشتر از اينكه اقتصاد ايران را نشانه بگيرد، بعد سياسی را هدف قرار داده تا بهره برداری 
سياسی از آن شود. البته مسووالن بخش خصوصی با علم به اين موضوع از مدت ها پيش از آغاز تحريم ها 
طرح هايی برای دور زدن تحريم های نفتی به دولت پيشنهاد داده بودند. با توجه به اينكه سرويس اطالعات 

غرب روی نام ها تمرکز می کند بخش خصوصی نفت می تواند مانند سربازان چريک عمليات های غيرممكن را 
ممكن کند و بحث استراتژيک فروش نفت را با کمترين هزينه ای عملياتی کند.

محسن جندقي

تهران خالقانه از 
مجاري مالي جديدي 

براي دور زدن 
تحريم ها استفاده 
مي كند، از جمله، 
از صرافي ها و 

شركت هاي در سايه 
به منظور كسب منابع 
ارزي يا فروش نفت 
در مقابل دريافت طال 

از طريق تركيه
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گزارش ويژه

ــت از ايران؛ اين كاری بود كه به  واردات نف
ويژه در قبال چين، تعبير به نوعی مماشات 
اياالت متحده در بحث تحريم ها تفسير شد؛ 
ــی از محدوديت  ــاتی كه بيشتر ناش مماش
آمريکا برای همراه كردن كشورهای مطرح 

با تحريم های ايران بود. 
ــه در اين باره بايد گفت كه در آغاز،  البت
ــای ايران برای دور  هيچ تحليلی از روش ه
ــت و شايد هيچ  زدن تحريم ها وجود نداش
كس تصور اين را كه ايران از چه روش هايی 
ــت، به ذهن  ــادر به دور زدن تحريم ها اس ق
خود راه نمی داد، ولی اكنون به تدريج شاهد 
ــران برای دور  ــی از روش های اي تحليل هاي
ــا و ترديد در اثر بخش بودن  زدن تحريم ه

تحريم هستيم.
ــت،  ــزارش همچنين آورده اس ــن گ اي
ــائل  ــر مس ــی«، تحليلگ ــس ايمونت »فليک
ــط بين الملل ـ  ــادی و متخصص رواب اقتص
ــت  ـ به تازگی در  كه هم اكنون در ژاپن اس
مطلبی جالب با نام »روی ديگر تحريم ها«، 
به پيامدهای متقابل تحريم بر اقتصاد ايران 
ــاره كرده و نيز اشارات  و اقتصاد جهانی اش
چشمگيری نيز به روش منحصر بفرد ايران 

در مقابله با تحريم ها داشته است. 
وی مطلب خود را با اين جمله آغاز كرده 
ــه رينگ قرار  ــت: ايران اكنون در گوش اس
ــداری از خود با همه قوا  گرفته و برای پاس
می جنگد. ابزار مطمئن ايران برای پيروزی 
ــتراتژی اقتصادی بوده و  در اين جنگ، اس
ــه اياالت متحده  ــت ك اين دقيقاً جايی اس

آسيب پذير است. 
ــب خود به  ــی از مطل ايمونتی در بخش
ــه ايران در اقتصاد  پيامدهای تحريم ها علي

ــور و نيز به يادآوری جزيياتی از  داخلی كش
ــر ارزش پول ملی،  چگونگی تأثير تحريم ب
ــکالت در  صادرات نفت، ذخاير ارزی و مش
ــران پرداخته  ــادرات و واردات اي بخش ص
ــکل تحريم ها برای  است. او بزرگترين مش
ــركت ملی نفت ايران  ايران را مربوط به ش
ــاره به ورود بخش خصوصی  می داند و با اش
ــه تحت تأثير  ــد ك به فروش نفت می نويس
ــركت ملی نفت، مجبور به دست  تحريم ش
شستن از انحصار خود در بخش فروش نفت 
و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی 
شده است. وي پس از آوردن مواردی ديگر 
از تأثير تحريم بر اقتصاد ايران می نويسد: اما 
ــانه هايی از قحطی و فشار بر  هنوز هيچ نش
مردم ايران درباره تأثير تحريم و دسترسی 
به مواد و كاالهای اساسی ديده نمی شود و 
]بر خالف آنچه گمان می رفت[ ديده نشده 
ــکايات  كه مردم با ريختن به خيابان ها، ش
خود را نشان دهند؛ اما تهران نيز نمی تواند 
اثرات بلندمدت تحريم بر اقتصاد و اجتماع 

را ناديده بگيرد. 

   بخش خصوصی از نگاه دولتی ها 
ــدور مجوز  ــد ص همان طور كه گفته ش
ــط بخش خصوصی  برای فروش نفت توس
ــريع شد  با آغاز تحريم های نفتی ايران تس
ــت در اين باره  ــخن اعضای كابينه دول و س
ــت. خبرگزاری های دولتی 2  ــنيدنی اس ش
هفته پس از آغاز تحريم ها در تشريح طرح 

فروش نفت توسط بخش خصوصی نوشتند:  
ــاس اين طرح بخش عمده اي از نفت  براس
ايران توسط شركت هاي مختلف غيردولتي 
ــد، به طوري كه  به جهان عرضه خواهد ش
ــده فروش نفت ايران كه اكنون  انحصار عم
ــركت ملي نفت ايران است،  ــت ش در دس

مي شکند.
ــرح به گونه اي  ــزم اجرايي اين ط مکاني
ــت كه دولت نفت را عالوه  تنظيم شده اس
ــركت ملي نفت ايران به طور اماني به  بر ش
ساير شركت هاي متقاضي بخش خصوصي 
ــذار مي كند تا آنها اقدام به صادرات  نيز واگ

نفت كنند.
ــه صادركنندگان  ــن اتحادي ــش از اي پي
ــدور مجوز دولت  ــاي نفتي از ص فرآورده ه
ــط بخش  براي فروش نفت خام ايران توس
ــود. بخش خصوصي  خصوصي خبر داده ب
قادر است دست كم روزانه 4۰۰ هزار بشکه 
يا 2۰ درصد صادرات نفت خام روزانه كشور 

را صادر كند. 
ــي كردن و  ــش خصوصي براي خنث بخ
دورزدن تحريم ها در كنار شركت ملي نفت 
ايران در فروش نفت همکاري خواهد كرد و 
ــب انحصار قديمي فروش نفت  به اين ترتي
توسط شركت ملي نفت ايران شکسته شده 
ــران از كانال هاي مختلفي به دنيا  و نفت اي
ــد؛ كانال هايي كه ممکن  ــادر خواهد ش ص
است با تعديل كردن قيمت، باعث افزايش 
ــوند.  مهدي  ــتريان نفت ايران نيز بش مش

ــدن و تجارت  ــري، وزير صنعت، مع غضنف
ــم چهل و پنجمين سالگرد ايجاد  در مراس
سازمان گسترش و نوسازي ايران از اجرايي 
شدن فروش نفت توسط بخش خصوصي و 
ــاري از اين بابت در  ايجاد تحول بزرگ تج
ــت: دولت تصميم  ــور خبر داد.وي گف كش
ــق بخش خصوصي  ــت را از طري گرفته نف
ــع اين كار ديگر مانند  ــه كند و در واق عرض
گذشته توسط يک شركت دولتي متمركز 

انجام نخواهد شد.
بخش خصوصي با پيش پرداخت كمتري 
ــت، نفت را  ــر از وزارت نف ــا قيمت كمت و ب
ــل از آن را از طريق  ــد و ارز حاص مي فروش
ــور  ــا به صورت نقدي به كش واردات كاال ي

برمي گرداند.
ــه عنوان يک  ــاله را ب غضنفري اين مس
ــارت بخش خصوصي  ــول بزرگ در تج تح
ــکل  ــن طريق مش ــت: از اي ــت و گف دانس
كارخانه هايي كه با تأمين مواد اوليه روبه رو 

هستند، حل خواهد شد.

   عمليات ممكن 
بخش خصوصی نشان داد كه می تواند ديوار 
ــکند و با دريافت  انحصاری ترين كارها را بش
مجوز فروش نفت جشن اين انحصارشکنی را 
عمال برپا كرد اما مسووالن دولتی بدانند كه 
ــت و می توانند در بسياری از  اين اول راه اس
ــوزه نفتی روی بخش  زمينه های ديگر در ح
ــاز كنند. بخش  ــاب ويژه ای ب خصوصی حس
خصوصی نيز از اين فرصت نهايت استفاده را 
خواهد كرد چراكه توانايی و ظرفيت بيشتری 
دارد و می تواند سهمی بيشتر از 2۰ درصد در 

فروش نفت داشته باشد.
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گفت و گو

جزئیات ورود بخش خصوصی به موضوع فروش نفت در گفتگو با رییس هیأت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی 

بخش خصوصی نفت را باور کنید
بی ترديد صنعت نفت سودمند ترين صنعتی است که در ايران وجود دارد.

اجرای چند ساله قانون اصل 44 کشور برای واگذاری امور به بخش خصوصی به عنوان موتور اقتصاد آينده 
ايران، فصلنامه دنيای انرژی را بر آن داشت تا پای گفت و گوی حسن خسروجردی، رييس هيأت مديره 

اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمی به عنوان بخش خصوصی بنشيند تا از مشكالت 
و چالش های  اين مجموعه 230 شرکتی غير دولتی بيشتر اطالع يابيم.در يک نيم روز و در دفتر کار 

خسروجردی وجود چالش فكری مديران ميانی بخش دولتی را در عدم اعتماد به بخش خصوصی مهمترين 
معضل و درد دل اقتصاد مظلوم بخش خصوصی يافتيم.
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گفت و گو

  بفرماييـد اتحاديـه صـادر کننـدگان نفـت، گاز و 
پتروشـيمی به عنـوان يک مجموعـه بخش خصوصی 

چگونه و بر چه مبنا و اهدافی شكل گرفت؟
ــکالتی در صنايع پايين  ــته به دليل وجود مش در گذش
ــركت های خصوصی فعال در حوزه نفت  ــتی نفت ،ش دس
ــوان چالش  ــدند تا بت ــکيل مجموعه ای ش ــم به تش مصم
ــای اتحاديه را كه عموماً  ــر فعاليت اعض های موجود بر س
ــی حاكم بر بخش دولتی بود، در  به دليل وجود نگاه دولت
ــال قبل از تشکيل اتحاديه  كنار يکديگر حل كرد لذا 2 س
ــه صورت فعلی، مجموعه ای با نام اتحاديه صادركنندگان  ب
ــركت های فعال در  ــامل ش قير بوجود آمد. اعضای آن ش
ــش پارافين، فرآورده های روغنی و مجموعه های حمل  بخ
ــنهاد شد با بزرگ تر شدن اتحاديه و  و نقل بودند كه پيش
همفکری و تعامل بهتر اعضا می توان با زبانی مشترک برای 
حل مشکالت عموماً نرم افزاری ساختارهای دولتی اقتصاد 
ــور اقدامات مؤثر تری را داشت و مشکالت را بهتر حل  كش
كرد در نتيجه اعضای هيأت مؤسس توانستند با حدود 6۰ 
شركت اوليه اجازه فعاليت خود را از اتاق بازرگانی بگيرند و 

هم اكنون باالی 23۰ شركت عضو اتحاديه هستند .

  با احتساب صادرات فرآورده، کل صادرات اعضا به چه 
عددی رسيده است؟

هر چند اظهار رقم اصلی صادرات فرآورده های نفتی در 
ــوب  اختيار گمركات بوده و آمار آن جزو بخش نفت محس
ــود ولی با در نظر گرفتن صادرات فرآورده هاي نفتی  می ش
ــد.اين  ميزان كل صادرات اعضا به 27 ميليارد دالر می رس
ــت كه اعضای اتحاديه نيمی از ارزش  ــان دهنده آن اس نش
ــته و به عنوان  ــور را در اختيار داش صادرات غير نفتی كش

بزرگترين تشکل اقتصادی كشور محسوب می شوند.

  آيا شـرکت هايـی که در صنعت نفـت توليد کننده 
تجهيزات و يا همان خدمات فنی و مهندسی هستند نيز 

عضو اتحاديه می باشند؟
ــركت های توليد تجهيزات   عموماً خير ولی برخی از ش
ــه صادر كننده محصول  ــی عضو انجمن صنايع نفت ك نفت

خود هستند نيز عضو اين اتحاديه هستند.

  نقش اصل 44 را در توسـعه فعاليت های اين اتحاديه 
چگونه می بينيد و در مجموع چشـم انـداز اتحاديه را 

چطور ارزيابی می کنيد؟
ــکل گيری فعاليت اعضای اتحاديه به قبل از  هرچند ش
طرح موضوع اصل 44 برمی گردد و حتی می توان مدعی 

ــی تولد اصل  ــد كه يکی از بانيان اصل ش
ــور همين اعضای  44 در صنعت نفت كش
اتحاديه نفت، گاز و پتروشيمی می باشند 
ولی بايد عرض كنم با فرمان مقام معظم 
ــل 44 انگيزه و  ــرای اجرای اص رهبری ب
مسؤوليت اعضا به عنوان بخش خصوصی 
افزايش يافت و همگي سعی در رشد بيش 

از پيش توانايی های خود داشتند.
از طرفی هم اكنون نيز بايد به نقطه ای 
ــدون در اختيار  ــت كم ب ــيم كه دس برس
ــتراتژيک صنعت  ــتن بخش های اس داش
ــن و صالح برای  ــت جايگزينی مطمئ نف
بخش نفت دولتی در كشور باشيم لذا الزم 

ــركت های عضو را افزايش  بود ظرفيت و توان عملياتی ش
ــکل  ــيوم هايی را ش دهيم در نتيجه در دل اعضا كنسرس
ــد بلکه  ــه صرفاً برای صادرات نفت خام نمی باش داديم ك
ــری در حوزه های مختلف مربوطه  نگاه افزايش نقش پذي
ازجمله سواپ نفت،بنکرينگ، حفاری و ساخت پااليشگاه 

های كوچک و ... هم مد نظر است.
  عددی را اعالم کنيد به عنوان مثال چشـم انداز کل 

صادرات اعضای اين اتحاديه به چه صورت است؟
ــتيبانی هايی  واقعاً اميدواريم با ادامه روند موجود و پش
كه صورت می پذيرد دست كم تا پايان اجرای برنامه پنجم 
توسعه نيمی از كل صادرات كشور اعم از نفتی و غير نفتی 

را در اختيار بگيريم.

  بـه نظر مـی آيد يكی از بزرگترين مشـكالت بخش 
خصوصی دسـت و پنجـه نرم کـردن با بدنـه ميانی و 
کارشناسـی وزارتخانه ها و سـازمان هـای دولتی برای 
پذيرش و اعتماد عملياتی به بخش خصوصی اسـت.به 
نظر شما برای حل مشكالت در اين بخش چه بايد کرد؟

علی رغم تمايل و عالقه مسؤولين عالی رتبه و وزرا برای 
ــد گفت به دليل  ــفانه باي اعتماد به بخش خصوصی متأس
دولتی ماندن بخش های دولتی در چند دهه گذشته فضای 
ذهنی دولتی و بی اعتماد به بخش غير دولتی همچنان در 
ــازمان های دولتی باقی مانده  ــی س بدنه ميانی و كارشناس
ــت و ترس و نگرانی و احتياط كاذب موجود در مديران  اس
دولتی اجازه همکاری و به نوعی حتی ريسک های معقول 

اقتصادی را نمی دهد.

  می توانيد مثالی بزنيد.
ــاره كنم؛  ــوان مثال می توانم به بانک ها اش ــه! به عن بل
ــرای در اختيار قرار دادن  ــماً هيچ منعی ب در حالی كه رس
ــه دار اقتصادی به بخش  ــارات برای پروژه های توجي اعتب
ــاهديم كه عماًل بانک ها از دادن  خصوصی وجود ندارد ش
ــی  زنند زيرا ترس و  ــر باز م اعتبار به بخش غير دولتی س
ــده است كه  ــائل موجب ش نگرانی و احتياط از برخی مس
ــا مبادا اعتباركاری  ــران ميانی با احتياط عمل كنند ت مدي

چندين ساله آنها خراب شود.
  اجازه بدهيد به سؤال قبلی بازگرديم برای حل مشكل 

بی اعتمادی مديران ميانی چه بايد کرد؟
ــورمان  ــته 7۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد كش ببينيد در گذش
ــی بوده درنتيجه تفکر دولتی گرايی جزء فرهنگ اين  دولت
بخش تصميم ساز شده است حتی می توان گفت مديرانی 
ــد به بخش  ــول دارند باي ــه در تئوری قب ــود دارند ك وج
ــرد ولی در عمل نگاه  خصوصی اعتماد ك
ــی آنان دولتی است حتی بدون  كارشناس
ــد تخريب،  ــدای نکرده قص بغض و يا خ
بخش خصوصی را اصاًل باور ندارند و خود 
ــور دلسوزتر می  را به نظام و مردم و كش
دانند.لذا در يک سال گذشته در اتحاديه 
ــات مختلف تالش بسيار زيادی  در جلس
ــان مديران  ــای ذهنی هم ــم تا فض كردي
دلسوز و مخلص ولی با نگاه بی اعتماد به 

بخش خصوصی را تغيير دهيم.
ــتانم بارها  به عنوان مثال بنده و دوس
ــه مگر در دوران دفاع مقدس  گفته ايم ك
چند نفر نيروی كادر به جبهه رفتند؟مگر 

نه اين بود كه جنگ را بسيجيان اداره كردند؟مگر باكری ها 
و همت ها و زين الدين ها بسيجی و مردمی نبودند؟پس االن 
هم بخش خصوصی می تواند در اين راه در جنگ اقتصادی 
كشور و نظام با غرب بسيجی وار وارد ميدان اقتصادی شود 
و فقط بايد ما را باور كنند. به مديران ميانی می گويم مگر 
در اول انقالب همين مردم شما را برسر كار نگذاشتند؟مگر 
ــره بوديد؟پس چرا بخش  ــناس خب خودتان از ابتدا كارش

خصوصی را باور نمی كنيد؟

  مثالـی جزيـی از بـی توجهـی به بخـش خصوصی 
می زنيد؟

بله! در همين ايام ماه مبارک رمضان علی رغم دعوت از 
وزير نفت ايشان به ضيافت افطاری اعضای اتحاديه نيامد.

  خب شايد واقعاً کار داشتند؟آيا نماينده ای را به جای 
خود نفرستادند؟

ــود يک نماينده  ــه هيچ عنوان حتی به جای خ خير! ب
ــران بدنه وزارت  ــتادند.هرچند تعدادی از مدي را هم نفرس
ــر هم از  ــای وزير يک خب ــد ولی آق ــريف آوردن ــت تش نف
نيامدنشان ندادند.خب يک مدير ميانی با اين رفتار عملی 
مدير باالدستی معلوم است با بخش خصوصی چه رفتاری 

می كند.
ــورمان در خارج  ــفير كش حتی بنده خبر دارم فالن س
ــد به ضيافت افطاری يا شام فالن دفتر  ــور می ترس از كش
خارجی فالن شركت داخلی برود، چرا كه نکند به آن سفير 
ــب های ناروا در خصوص ارتباط با بخش خصوصی  برچس
ــت كه بايد در بخش  ــانه اين اس و آلودگی ها بزنند.اين نش
ــان كار فرهنگی بکنيم.در نتيجه واقعاً در  اقتصادی همچن
ــيم به بخش دولتی بقبوالنيم كه ما به عنوان بخش  تالش
خصوصی بيگانه نيستيم و اگر بخش دولتی با ما در تعامل 
ــد آلوده نخواهد شدلذا ما هم مانند زمان دفاع مقدس،  باش

دلسوز نظام و كشور و مردم و منافع ملی هستيم.

  گفتگو به نكات جالبی رسيده است؛ چگونه حاضريد 
در عمل منافع ملی کشورمان را حفظ کنيد؟

ــما را با يک خاطره مستند يکی  ــخ ش اجازه بدهيد پاس
ــركت های اعضا پاسخ دهم تا بدانيد بخش خصوصی  از ش

منافع برد برد را برای نظام می خواهد.
شركتی را سراغ دارم كه مدير آن حدود 17 سال پيش 
تصميم داشت در سودان در بخش سيلندرهای خانگی گاز 
ــه آن محصول نام  ــرمايه گذاری كند و صرفاً برای اينک س
ــک و نيم ماه با همه  ــد ي ــته باش ايران را بر روی خود داش
مسؤولين آن كشور مالقات داشت تا نام ايران در آن پروژه 
و آن كاال وجود داشته باشد به گونه ای كه حتی در مقطعی 
ــت منجر به باطل شدن مجوز كل پروژه می شد ولی  داش
ــرار آن مدير و موفقيت او  ــق به نام ايران منجر به اص عش
ــد.چه شده است كه در آفريقا كاالی ايرانی را در صنعت  ش
ــت و گاز ارزان و با كيفيت می دانند.آيا اين برای ما غرور  نف

آفرين نيست.

  آيا از مديران دولتی بازنشسته در بخش کارشناسی 
خود استفاده می کنيد؟ نگاه مديران دولتی به همكاران 

سابق خود چگونه است؟
ــياری از مديران  ــی خود از بس بله! ما در بدنه كارشناس
ــد بازنشسته دولتی استفاده می كنيم كه  متخصص و ارش

اميدواريم با ادامه 
روند موجود و 

پشتيبانی هايی كه 
صورت می پذيرد 
دست كم تا پايان 
اجرای برنامه پنجم 
توسعه نيمی از كل 
صادرات كشور اعم 

از نفتی و غير نفتی را 
در اختيار بگيريم
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افرادی بسيار دلسوز و توانمند هستند و كارنامه درخشانی 
در خدمت به نظام و كشور داشته اند به گونه ای كه مديران 
ــوب می شوند اما  ــاگردان اين افراد محس فعلی به نوعی ش
حاال چون در بخش خصوصی فعال شده اند برچسب ناتوانی 
ــتن را به اين مديران سابق دولتی می زنند و حتی  و ندانس
حاضر نيستند به اين افراد هم اعتماد كنند در حاليکه اينها 
شخصيت هايی هستند كه بزرگان و كارشناسان نفتی دنيا 

را به نام می شناسند.
  بپردازيم به موضوع مهم فروش 20 درصد نفت توسط 
بخش خصوصی. اتفاق تازه ای در فروش نفت رخ داده و 
بخش خصوصی وارد صادرات نفت شده است، سازوکار و 

فلسفه ورود بخش خصوصی به تجارت نفت چيست؟
فلسفه ورود ما به فروش نفت اصل 44 است. ورود ما به 

تجارت نفت هم براساس اين اصل است.

  تجـارت نفت در تعاريف، جزو فعاليت های حاکميتی 
نبود؟

ــار دولت بود كه  ــر! تجارت نفت صددرصد در اختي خي
ــود.  طبق برنامه اصل 44 بايد به بخش خصوصی واگذار ش
ما ديديم كسی نيست كه آن را واگذار كند، لذا فکر كرديم 
ــود، ما در بخش تجارت و  ــر اصل 44 بخواهد اجرايی ش اگ
صادرات نفت می توانيم فعاليت كنيم. پس خودمان پيشقدم 

شديم.

  ايده ورود به اين کار از خودتان بود؟
بله! نه اين كه مسووالن ايده نداشتند، بلکه به دليل نگاه 
ــی ارگان های نظارتی، به راحتی جرات تصميم گيری  نگران
ــمت را نداشتند. فکر كرديم بايد از طرف ما  درباره اين قس
ــود. اوال بايد خودمان را معرفی كنيم.  هم حركتی انجام ش
برای معرفی كردن بايد بگوييم توان آن را داريم. اسنادمان 

هم موجود است. 
ما 1۸ ميليارد دالر صادرات محصوالت نفتی پايين دستی 
و هشت، نه ميليارد دالر فرآورده را داريم و از طرفی عمليات 
ــام می دهيم كه البته به  ــوآپ نفت و فرآورده را نيز انج س
اسم امور بين الملل نفت يا شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تمام می شود، چون آنها اظهارات گمركی اش را دارند، 
ــود، در صورتی كه ما صادركننده  لذا به نام آنها ثبت می ش
ــعی كرديم به  ــت كه س ــتيم و اين رقم كمی نيس آن هس
ــووالن بقبوالنيم كه در بعد فنی كسری نداريم. ضمن  مس
اين كه استدالل ما هم اين بود كه بسياری از مديرانی كه در 
نفت بازنشسته می شوند و اتفاقا حرفه ای و كارآمد هستند 
ــده ای از آنها  ــوند، ع جذب فعاليت بخش خصوصی می ش
توسط شركت های خارجی جذب شدند و آنهايی كه عرق 
ــور بيرون بروند  ــی و انقالبی دارند و نمی خواهند از كش مل
جذب بخش خصوصی شدند و مغز متفکر فعاليت های اين 
بخش هستند. بخش خصوصی هم از پختگی آنها استفاده 

كرده است.

  با وجود اين با امور بين الملل شـرکت ملی نفت وارد 
مذاکره شديد؟

ــئول بودند وارد  ــان مس ــا ارگان هايی كه خودش اول ب
مذاكره شديم، ديديم نتيجه نمی دهد. در ذهن آقايان اين 
نبود كه بخش خصوصی می تواند فروش نفت را انجام دهد، 
ــتدالل آنها اين بود كه ما ورزيده تر و محق تر هستيم و  اس
اين هم مال ماست. احساس مالکيت به نفت داشتند. غافل 

از اين كه آنها نماينده ملت هستند نه مالک. در مرحله بعد 
با مسئوالن صحبت كرديم و گفتيم بين اصل 44 و ديدگاه 
ــاور ندارند كه كس  ــئوالن تضاد وجود دارد و آقايان ب مس
ــت را انجام دهد. الزم  ــری می تواند عمليات فروش نف ديگ

است شما حاكميتی تصميم بگيريد. 
ــت.  اگر اصل 44 بايد اتفاق بيفتد اين يک بخش آن اس
نگرانی هايتان را هم به ما عرضه كنيد تا ما ببينيم می توانيم 
ــتيم كه كار روال خود  آن را برطرف كنيم يا نه. اگر نتوانس
را خواهد داشت، اگر هم توانستيم حداقل اين ميدان به ما 

داده شود كه از يک جايی شروع شود. 
ــا 2۰ درصد معامالت و  ــنهاد كرديم كه احتياط ما پيش
فروش را به ما بدهند. قريب به اتفاق مسئوالن اين مطلب 
ــخت بود. با توجه  را پذيرفتند، اما جا انداختن آن كمی س
ــئوالن بود،  ــائل مختلف بر سر مس ــاری كه در مس به فش

نتوانستند به اين موضوع بپردازند. 
ــم از بعد روانی روی اين قضيه كار  باالخره تالش كردي
ــالش كرديم تا از  ــود. از طرفی ت ــرايط ايجاد ش كنيم تا ش
ــانی  ــانه ها موضوع را به گوش كس طريق مطبوعات و رس
برسانيم كه در تصميم گيری ها اثرگذار هستند تا همه باخبر 
شوند كه چنين مجموعه ای با اين ويژگی های تخصصی و 

توان عملياتی وجود دارد و عرق نظام و ملی هم دارد. 

  نگرانی مسووالن چه بود؟
چون نفت شاهرگ اقتصادی ماست و 
ــا روی درآمد نفت تعريف  پايه اقتصاد م
ــکل  ــه و مش ــده اگر اين دچار خدش ش
ــور صدمه می خورد. همه حق  شود كش
داشتند اين نگرانی را داشته باشند، بايد 
ــان راحت می شد. دوم اين كه به  خيالش
ــئوالن گفته می شد بخش خصوصی  مس
ــت و جيب خودش را  به فکر خودش اس
ــد. اين كه فکر می كنيد مثل يک  می بين
ــاس مسووليت كند و  مدير دولتی احس
بخواهد تعهد داشته باشد اين طور نيست 

ــئوالن  ــن دو اعتماد را در دولت و مس ــا تالش كرديم اي م
بوجود بياوريم و تاكيد كرديم نگران نباشيد چون تخصص 

و توان فروش نفت در ما وجود دارد. 

  چقدر زمان برد که مسئوالن را درباره کارتان مجاب 
کرديد؟

ــال  ــيد. و ای كاش در آن يک س ــال طول كش يک س
ــده بود. چون در اين صورت بسياری از تصميمات  انجام ش
ــه ما اتخاذ می كنند، اتفاق نمی افتاد  و تحريم هايی كه علي
ــت البته ما نگران  يا اگر اتفاق می افتاد نگرانی وجود نداش
ــتيم ولی من معتقدم دير شروع كرديم. االن هم برای  نيس
ــنگ می اندازند آنهايی كه تحريم  بخش خصوصی ايران س
ــايی هستند كه كار را قفل  كرده اند در حال رصد و شناس

كنند. اين طبيعی است و ما انتظاری از آنها نداريم.
ــی نمی تواند و  ــی كه دم می زند بخش خصوص اما كس
ــن دارد كه بخش خصوصی دنبال  ــعی در القای اي مرتبا س
رانت خودش است، اصال به اين فکر نيست كه كاری برای 

نظام انجام دهد.

  اين تفكر کجا غالب است؟
ــی كه دست اندركار نظام است يا قبال  فکر نمی كنم كس
مسئوليت داشته اين تفکر را داشته باشد. اين نظر عده ای 
ــت كه قبال بشدت مخالف حضور بخش  در وزارت نفت اس
ــتوری و حکم آن را  خصوصی بودند اما حاال به صورت دس

اجرا می كنند.

  روش فروش نفت توسـط شـما چگونه است. آيا اين 
کار را با سـاز و کارهای امور بين الملل شرکت ملی نفت 

انجام می دهيد؟ 
 وقتی كه ما پيشنهاد دستمزد كرديم )دستمزد بسيار 
ساده ای كه در عمليات بانکی انجام می شود( نيامديم كيسه 
ــما اين كار را به هر كس كه بدهيد، به خارجی  بدوزيم. ش
هم كه بدهيد همين گونه عمل می كند. ما به وزارت نفت 
ــروش نفت اعالم كنيد  ــما برای ف گفتيم هر قيمتی كه ش
ــتری خارجی اعالم خواهيم كرد، بدون هر  همان را به مش
دخل و تصرفی. در اين ميان ما فقط يک دستمزد می گيريم 

كه كامال منطقی است.

  تخفيف هم دارد؟
اصال قيمت را تخفيف نمی دهند و به ما هم گفتند وارد 
بازارهايی كه خودشان در آن فعال هستند نشويم بلکه بايد 

بازارهای جديد را شناسايی كنيم.

  در حال حاضر که در بسياری از بازارها 
مشكل وجود دارد؟

بحث آن بازارها نيست. بازارهای بدون 
مشکل مدنظر بود مانند چين، هند و ژاپن. 
می گويند اينها كه دارند نفت می خرند شما 
ــت  به چه دليل به آن بازار می رويد؟ درس

هم می گويند. 
ــم وارد فضا و حريم آنها  ما قبول كردي
ــه می خواهيم  ــويم و تعريف كرديم ك نش
مکمل و در كنار شما باشيم و نمی خواهيم 
مزاحم شما باشيم، هم از بعد قيمت و هم 

از بعد از دست ندادن مشتری.

چون نفت شاهرگ 
اقتصادی ماست و 
پايه اقتصاد ما روی 
درآمد نفت تعريف 
شده اگر اين دچار 
خدشه و مشکل 

شود كشور صدمه 
می خورد
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گفت و گو

  چه ميزان دسـتمزد را پيشـنهاد کرديد که مخالفت 
کردند؟

دستمزد را پذيرفتند چون بسيار ناچيز است. شايد كل 
ــور عمل می شود.  ــد آن هم داخل كش آن يک درصد نباش
ــتمی كه ما عمل كرديم از هزينه پولی كه صرافی ها  سيس

جابه جا می كنند كمتر است.
  شما در اين شرايط چه مزيتی نسبت به شرکت ملی 

نفت داريد که وارد عمليات فروش نفت خام شديد؟
ــی از نفت فعال صادر نمی شود و تحريمی است. ما  بخش

تالش می كنيم اين بخش را احيا كنيم.

  تا االن چقدر صادر کرديد؟
تازه شروع كرديم.  تنها چند ماه است كه به طور كلی به 
ما گفتند شما می توانيد شروع كنيد. در يک ماه اخير البته 

فعاليت ما كمی جدی تر شده است.
طبيعی است اگر بخواهيم بستر اين كار را فراهم كنيم 
مقداری زمان بر است. اتحاديه اروپا شش ماه وقت گذاشت 
ــدا كند و بعد تحريم را  ــه جايگزينی برای نفت ايران پي ك
ــگاه های اروپايی  ــی از پااليش ــروع كرد.  هنوز هم خيل ش
ــد و به عناوين  ــران را جايگزين كنن ــته اند نفت اي نتوانس
ــان استفاده كنند يا  مختلف تالش می كنند يا از ذخيره ش
ــکلی راهی پيدا كنند كه بتوانند همچنان به واردات  به ش

نفت ايران ادامه دهند.
ــروش نفت نبوديم، نفت نمی فروختيم،  ما تاكنون در ف
ــناختند به خاطر نفت با ما حرف  ــتری ها ما را نمی ش مش
ــد اگر من به آنها مازوت می فروختم، در مورد نفت  نمی زدن

حرفی نبود چون نفت ادبيات مخصوص خودش را دارد. 
خريدار با كسی حرف می زند كه بداند كامال كننده كار 

ــت. يعنی با هر كسی وارد صحبت نمی شود  و عملياتی اس
لذا اگر در چنين فضايی و در يک فرصت بسيار كوتاه ادعا 
ــم كه اين كار را انجام می دهيم به نظرم اعتقاد غلطی  كني
است، ولی فقط می توانم به شما اطمينان دهم كه اين كار 

انجام شده و در حجم باال نيز بوده است.

  تا االن چقدر فروش داشته ايد؟
ما به عنوان كنسرسيوم چيزی نداشتيم، اما شركت هايی 

بودند كه اين كار را كرده اند.
انتقاالت پول با توجه به شـرايط تحريم    بـرای نقل و 

چگونه اقدام می کنيد؟
مشکلی نداريم. توافق هايمان را كرده ايم. بايد روش های 
ــوض كرديم و قانع  ــاری را عوض كنيم. ما روش ها را ع ج

كرديم كه...

  قبال گفته بوديد نفت را به پااليشگاه ها می فروشيد، 
يعنـی ابتدا نفـت را پااليـش می کنيد بعد فـرآورده را 

می فروشيد؟
فروش نفت دو شيوه دارد. يکی فروش مستقيم است كه 
ــدار ظرف نفت را می خرد و خودش پااليش می كند و  خري

ديگری شيوه توليد فرآورده است.
ــگاه قرارداد  ــت را می گيريم با يک پااليش ــی ما نف يعن
می بنديم، پااليشگاه آن را به فرآورده تبديل كرده و فرآورده 

را وارد بازار می كنيم.

  کدام روش مزيت دارد؟
برای بخش خصوصی تبديل نفت به فرآورده بهتر است، 
ــنده نفت وارد بازار نمی شود خودش  چون به عنوان فروش

نفت می خرد به فرآورده تبديل می كند با فرآورده وارد بازار 
می شود و ارزش افزوده هم به دنبال دارد.

  با توجه به اين که امور بين الملل نفت شما را از ورود 
به بازارهای سـنتی خود منع کـرده، بازاريابی نفت خام 

چگونه صورت می گيرد؟
ــی آن وجود  ــت كه امکان بازگوي ــن هم از نکاتی اس اي
ــدارد، اما ما به همه قاره های جهان و بازارهايی كه در آن  ن
نفت طلب می كنند دسترسی داريم و مشکلی از اين بابت 

نداريم.
البته در بازار آفريقا به دليل بعد مسافت شايد اقتصادی 
ــيم، مخصوصا كه نرخ نفت در آنجا  ــد كه نفت بفروش نباش

ارزان است.

  امكان افزايش 20 درصدی فروش نفت که قبال توسط 
شما مورد توافق قرار گرفته، وجود دارد؟

ــی كه ما در فروش نفت  ــش با روش بله، چون اين كش
دنبال می كنيم، وجود دارد.

  20 درصد معادل چقدر نفت است؟
ــادرات حدود ــکه ص  از حجم 2 ميليون و صد هزار بش

ــط بخش  ــهم فروش توس ــکه، س ــزار بش  5۰۰ ـ 4۰۰ ه
خصوصی می شود.

  چند شرکت اين کار را انجام می دهند؟
ــری از آنها كنسرسيوم تشکيل دادند. كنسرسيوم  يکس
ــركت در اين برنامه  ــركت بود و بيش از 2۰۰ ش اول 65 ش

حضور دارند.



سرمقاله

شماره  اولـ  پائيز 1391 26

شايد باورکردنی نباشد اما در ايران 
کارخانه توليدی ای وجود دارد که 
محصوالت آن فقط صادر می شود 
و مشتری های خارج نشين آنقدر 

پروپاقرص هستند که به مصرف کننده 
داخلی اجازه استفاده نمی دهند. 

سيدمحسن ضوئی رئيس کميسيون 
پارافين اتحاديه فروشندگان نفت در 

گفتگو با دنيای انرژی در اين باره بيشتر 
توضيح می دهد.

  چشم انداز توليد پارافين برای آينده چيست؟ 
ــتند و نمی  ــی از كاالهای صادراتی بومی ايران هس بعض
توانيد هيچ جای دنيا آنها را پيدا كنيد و اگر هم يافت شود 
محدوديت بسيارشديدی دارد، مثل پارافين جامد كه از نفت 
سنگين استخراخ می شود و نفت سنگين هم بخش عمده 
ــتفاده  ــت و اس لک بکی كه ما اس ــل ايران اس آن در داخ
ــنگين است و به جرات می توان  می كنيم Slak back س
ــازار دنيا را در ايران  ــنگين ب گفت كه ۸۰ درصد پارافين س
می توان توليد كرد به همين دليل اين كاال قابليت صادرات 
هميشگی را دارد و در هر شرايطی خريدارانش وجود دارند 
و نوسان قيمت بستگی به شرايط بازار وجود دارد و زياد هم 

اهميت ندارد.

  چـه برنامـه ای بـرای بی اثـر کردن 
تحريمها داريد؟ 

ــی زنيم، بلکه  ــا را دور نم ما تحريم ه
شرايط خاصی را ايجاد می كنيم و تحريمها 
همچنان وجود دارد. به شيوه خاصی برای 
ــی اثر كردن تحريمها عمل مي كنيم كه  ب
ــيوه تجارت و كار بازرگانی نمی  به اين ش
ــه ای با  ــر كارخان ــال حاض ــد. در ح گوين
ــد پارافين حدودا 3۰۰ تا  ظرفيت كم تولي
4۰۰ ميليون تومان هزينه راه اندازی دارد 
و كارخانه هايی هستند كه ميلياردها تومان 

سرمايه گذاری كرده اند اما اين كارخانه ها قابليت واگذاری 
به صنوف ديگر را هم ندارد، پس ما بايد فعاليتمان را ادامه 
ــد وجود دارد و  ــی بازاری برای پارافين جام دهيم و در ثان
هميشه وجود  بازار باعث می شود كه تصميم اينکه كارخانه 
ــل كنيم به تاخير بيفتد. تحريمها وقتی اعمال می  را تعطي
شود بخش خصوصی را وادار به انجام كارهايی می كند كه 
ــت نيست. شركت ما  ــمش را دور زدن بگذاريم درس اگر اس
ــداران آنها را به كارهای غيرعادی مجبور  به دليل نياز خري
می كنيم.  در واقع فروشنده و خريدار هر دو گروه كارهای 
غيراصولی انجام می دهيم. تحريمها نتيجه بخش در رشته 
ــت و خريداران خارجی مجبور هستند كه اين  ما نبوده اس
ــد و اگر احتمال بدهند كه  كاالها را بخرن

مشکل بخورند جلو نمی آيند. 

  به نظر شـما ظرفيت بخش خصوصی 
در شرايط تحريم چيست؟

براي جهش در تکنولوژی توليد فرآورده 
های پايين دستی نياز به اعتماد به بازار و 
خوراک و شرايط اقتصاد كشور وجود دارد 
ــدم اعتماد داخل را ضعيف كرده،  و اين ع
اگر با كمی سياستگذاری صحيح به بخش 
ــاد را ايجاد می كردند  خصوصی اين اعتم
كه اگر كسی از اين تحريمها لطمه ديد و 
ــکلی به وجود آمد نگران نباشد  يا اگر مش

گفتگو با رئیس کمیسیون پارافین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي

تحريم ها را دور نمی زنیم!

بعضی از كاالهای 
صادراتی بومی ايران 
هستند و نمی توانيد 
هيچ جای دنيا آنها را 
پيدا كنيد و اگر هم 

يافت شود محدوديت 
بسيارشديدی دارد، 
مثل پارافين جامد 
كه از نفت سنگين 
استخراخ می شود
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خبر

ــون اين اعتماد وجود ندارد پس بخش  و چ
خصوصی هم تا آنجا اين مسير را ادامه می 
دهد كه منافعش را داشته باشد و يا متحمل 
ضرر نشود و يا اينکه ريسک بااليی نداشته 
ــی اثر نبوده و  ــد. تحريمها در كار ما ب باش
ــان را با چالش  ــمان و دريافت پولم فروش
مواجه كرده ولی تا االن توانسته ايم از پس 
قضيه بربياييم . بيشتر صادر كنندگان كار 
را تاكنون پيش برده اند و من فکر می كنم 
كه سيستم دولتی نه تنها همراهی اش در 
اين قضيه ضعيف بوده  بلکه در بعضی جاها 
ــت. قيمت  ــت انداز هم ايجاد كرده اس دس
ــکل زا شده، بانکهای  ارز در حال حاضر مش
ــتند كه از  ــی كه به نحوی متولی هس دولت
ــده حمايت كنند به دليل تغيير  صادر كنن
ــان را  ــای دولت ميزان سودش ــت ه سياس
ــال ۸9  ــبت به س نزديک به 5۰ درصد نس
ــده و صادر كننده  ــاال برده اند. توليد كنن ب
ــان نه تنها شادابی ندارند بلکه آن  در كارش
ــد. بخش خصوصی  ــت داده ان را هم از دس
ــيده است اول لطف  تا االن هم به اينجا رس
خدا و بعد هم پرسنلی است كه داخل اين 
ــش ها كار می كنند چون می دانند كه  بخ
ــت بدهند به جرگه  ــان را از دس اگر كارش
بيکاران می پيوندند پس فکرشان را به كار 
می اندازند و اميدوارم كه متوليان اقتصادی 
كشور هم برای اين كار ارزش قائل شوند و 
ــهيم  ــان را در اين زمينه س آنها هم خودش
ــش خصوصی لطمه  ــد. چون اگر بخ بدانن
ــد اول كاری كه می كند گردش كار را  ببين
كم می كند و به سمت توقف كار می رود.

بانك

  تأسیس بانک نفت با ۱000 میلیارد تومان  
ــان اينکه تقاضای  ــک نفت با بي ــس بان عضو هيئت موس
ــش به بانک  ــال پي ــوز فعاليت اين بانک دو س ــت مج درياف
مركزی ارائه شده گفت: علی رغم بررسی اين تقاضا در بانک 
ــت. يک عضو  ــده اس ــخی داده نش مركزی، تاكنون هيچ پاس
ــاره به ارائه پيشنهاد  ــس بانک صنعت نفت با اش هيئت موس
تشکيل بانک خصوصی نفت به بانک مركزی اظهار داشت: در 
ارديبهشت سال ۸9 اين تقاضا به بانک مركزی ارائه و مهرماه 

همان سال نيز مدارک مربوطه ارسال گرديد.
ــی كرد اما  وی ادامه داد: بانک مركزی اين تقاضا را بررس
ــداده و مجوز فعاليت را صادر نکرده  ــخی به آن ن تاكنون پاس
ــده است.اين  ــت. علت عدم صدور اين مجوز نيز اعالم نش اس
ــس گفت: 4۰ شركت پيمانکاری خصوصی  عضو هيئت موس
ــاركت كرده اند و هزينه های اوليه تاسيس  در اين زمينه مش
كه 3۰ ميليارد تومان است، تامين كرده اند و آمادگی تامين 
1۰ هزار ميليارد ريال سرمايه اوليه اين بانک را دارند.به گفته 
ــيس بانک 4۰۰ ميليارد تومان است  ــرمايه اوليه تاس وی، س
اما به دليل استقبال شركت های خصوصی پيمانکاری بخش 
ــيد. ــرمايه اوليه به 1۰۰۰ ميليارد تومان خواهد رس نفتی، س

وی تصريح كرد: در مراحل اوليه رسيدگی به اين درخواست، 
ــركت ايراد وارد شد كه ما گفتيم كه اين دو شركت  به دو ش
ــركت ديگر را تاييد كنيد اما تاكنون  را حذف كنيد و 3۸ ش
ــخی به ما نداده اند.وی خاطرنشان كرد: يک بار در اتاق  پاس
بازرگانی از رئيس كل بانک مركزی در باره سرنوشت تقاضای 
دريافت مجوز بانک نفت سوال شد كه وی اعالم كرد اگر اين 
ــركت ها شبهه دولتی بودن را نداشته باشند به آنها مجوز  ش
خواهيم داد اما هنوز در اين باره اقدامی صورت نگرفته است.

اين عضو هيئت موسس بانک نفت ادامه داد: اين بانک از فرد 
ــرمايه  ــپرده جمع آوری نخواهد كرد بلکه تنها از طريق س س
ــخ به اين  ــود و اعتبار می كند.وی در پاس ــب س گذاری كس
سوال كه اين بانک تنها در بخش نفت سرمايه گذاری خواهد 
كرد، گفت: هدف ما سرمايه گذاری در بخش انرژی است اما 
ــرمايه گذاری ها بخش نفت خواهد بود زيرا اين  محوريت س
بخش نيازمند است و به صورت ارزی و ريالی فعاليت خواهد 
ــياری از  كرد.وی افزود: با توجه به اينکه بانک مركزی به بس
ــه مجوز به بانک  ــا مجوز داده، عدم ارائ ــات و بانک ه موسس

نفت با اين ميزان سرمايه اوليه و مديران با سابقه بانکی جای 
ــرمايه برای  ــب دارد.وی تاكيد كرد: ظرفيت افزايش س تعج
ــت با پذيره نويسی عمومی  اين بانک وجود دارد و ممکن اس
ــد. ــش از 2 هزار ميليارد تومان هم برس ــرمايه بانک به بي س

ــس بانک نفت، با اشاره به ويژگی های  اين عضو هيئت موس
ــيس اين بانک ، اظهار داشت: اين بانک تحريم نيست و  تاس
ــورهای خارجی برای تامين تجهيزات ارتباط  می تواند با كش
ــاير بانک ها  ــرار كند و همچنين با محوريت اين بانک س برق
می توانند به صورت سنديکايی بخش نفت را تامين مالی كند.

وی تصريح كرد: اين بانک متعلق به پيمانکاران نفتی است و 
بخش خصوصی از اين طريق به صورت واقعی در بخش نفت 
مشاركت خواهد كرد.عضو هيئت موسس بانک نفت، فهرست 
ــركت های سرمايه گذاری در اين بانک را اعالم كرد كه بر  ش
اين اساس شركت مبنا، شركت ملی نفتکش، شركت صنعت 
ــازند، شركت پرسال،  ــركت پتروشيمی ش مهرآوران دلتا، ش
ــركت مديريت سرمايه آتيه خواهان، شركت پارس ايراتل،  ش
ــيوم گروه انرژی پرشين، شركت صنعتی و بازرگانی  كنسرس
غدير، شركت ساختمانی آبادراه هان پارس، شركت ساختمانی 
پارسانا، شركت ساختمانی كيسون، شركت ساختمانی پرليت، 
شركت سرمايه گذاری بانک ملی ايران، شركت گاما، شركت 
گسترش سرمايه گذاری سبا، شركت سرمايه گذاری صنعت 
نفت، شركت طراحی و ساختمان نفت، شركت فنی و مهندسی 
ــركت فنی و ساختمانی تهران جنوب، صندوق  ارس بنياد، ش
ــان صنعت نفت،  ــداز و رفاه كاركن ــتگی پس ان های بازنشس
صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ايران، شركت البرز 
روزبهان، شركت انرژی دانا، شركت بيمه ايران معين، شركت 
ــركت  ــركت بين المللی ديداس، ش ــيمی، ش بازرگانی پتروش
ــركت پتروشيمی  ــتر كرانه، ش ــركت بناگس تجارت الوند، ش
مارون، شركت پتروصنعت كاويان شيمی، شركت پتروصنعت 
ــركت تعاونی مسکن كاركنان پتروپارس، شركت  گامرون، ش
مهندسی و ساختمانی جهان پارس، شركت بازرگانی مديران 
اقتصاد، شركت توسعه سرمايه معين خردمندان، شركت پلی 
پروپيلن جم، شركت سيرجان گستر، شركت گلوبال پتروتک 
كيش و يک شخص حقيقی، شركت های مشاركت كننده در 

تاسيس اين بانک هستند.  



آموزش

ــتفاده از  ــش از 9۰درصد روانکارها با اس به طور كلی بي
ــگاه ها توليد می شوند. اين  روغن های پايه محصول پااليش
روغن هاي پايه  تمام خصوصيات يک روانکار ايده آل را ندارند. 
ــکار، از افزودنی های  ــاختار يک روان به همين منظور در س
گوناگونی برای افزايش كارايی و قابليت محافظت كنندگی 
ــود. روغن های پايه معدنی كه از تصفيه  آن، استفاده می ش
ــيعی از  ــتره وس ــامل گس ــت می آيند ش نفت خام به دس
ــند، اما روغن های سنتزی كه با  تركيبات گوناگون می باش
استفاده از واكنش های شيميايی و اغلب با خوراک دريافتی 
از پااليشگاه ها ساخته می شوند دارای ساختار و توزيع جرم 
ــده ای می باشند، اين در حالی است كه  مولکولی كنترل ش
منشأ بيشتر اين روغن های پايه نيز نفت خام می باشد و در 
ــنتزی يک واژه تجاری بوده و همانگونه كه در  واقع واژه س
طبقه بندی API هم مشاهده می شود، چنين عبارتی به كار 
ــتردگی وزن مولکولی كليه تركيبات  برده نشده است. گس
ــاختار مولکولی  ــدون توجه به س ــود در روغن پايه ب موج
ــترين تاثير را بر فراريت و كارايی اين روغن ها در  آنها، بيش
ــبک در دمای باال تبخير  دمای باال دارد زيرا مولکول های س
ــراق روغن را كاهش  ــتعال و احت ــوند و نيز دمای اش می ش
ــمايی از مقايسه فراريت روغن های  می دهند. نمودار زير ش
پايه حاصل از فرآيند های پااليش مختلف و PAO به عنوان 
ــنتزی با گستردگی وزن مولکولی كم، بر  يک روغن پايه س
ــت رفته در دمای C371 )روش  ــاس مقدار ماده از دس اس
ــان می دهد.  ــت 54۸1D و 2۸۸7D  ASTM( را نش تس
  API1 متداول ترين طبقه بندی روغن های پايه، طبقه بندی
می باشد كه در واقع روغن های پايه را بر اساس منشأ، فرآيند 
پااليش و توليد، شاخص گرانروی و مقدار گوگرد گروه بندی 

نموده است كه اين طبقه بندی در ادامه مشاهده می شود.

ــوان روغن های  ــای IV، V و VI به عن ــوال گروه ه معم
پايه ستيزی شناخته می شوند اما برخی منابع روغن های گروه 
III را نيز در اين دسته به حساب می آورند. روغن های سنتزی 

ــور جايگزينی  ــيميايی به منظ ــع محصول واكنش ش در واق
روغن های حاصل از پااليش در روانکارها يا محصوالت خاص 
ــبک تر با كنترل  ــند. در اين واكنش، مولکول های س می باش
ــتيابی  ــه مولکول های بزرگتر، جهت دس ــاختار و طرح، ب س
ــوند. برخی از  ــده، تبديل می ش به خواص از قبل طراحی ش
ــنتزی گروه V عبارتند از: انواع استرها )شامل  روغن های س
دی استر، پلی اَل استر، فسفريک استر(، روغن های سيليکونی، 

پلی اَلکيل گاليکول، آلکيل نفتالن و... 

ــه موارد حايز  ــش كلي در ادامه اين مقاله، به علت پوش
ــی نحوه توليد و  ــعی شده است تا به بررس اهميت تنها س
ــت خام و به بيان  ــه روغن های حاصل از پااليش نف مقايس
ــود و در مقاله های  ديگر، روغن  پايه های معدنی پرداخته ش
ــنتزی نيز پيگيری خواهد  بعدی، مبحث روغن های پايه س

شد.

 )III و I، II روغن های پايه معدنی )گروه های   
مهمترين و ارزانترين منبع روغن پايه، نفت خام می باشد 
كه با اجرای فرآيندهای تصفيه ای مختلف و كيفيت اجرايی 
ــخصات و كاربری های  آن می توان به روغن پايه هايی با مش
ــترده حدود 95درصد  ــت يافت. اين منبع گس مختلف دس
روغن پايه های مصرفی در روانکارها را تامين می كند. نفت 
ــوده و دربردارنده هزاران  ــک تركيب واحد نب خام دارای ي
تركيب هيدروكربنی مختلف حاصل از پيوند عناصر كربن و 
هيدروژن می باشد كه با صور مختلف تشکيل انواع گوناگونی 
از مواد هيدروكربنی با خواص متفاوت را می دهند. در ميان 
ــيژن، گوگرد،  ــد با عناصری نظير اكس ــا برخی در پيون آنه
ــفر و... نيز می باشند. تركيبات موجود در نفت  نيتروژن، فس
ــود دارند ولی  ــاختارهای متفاوتی وج ــام در اندازه و س خ

می توان آنها را در چهار رده كلی دسته بندی كرد: 
پارافين ها: هيدروکربن های راست زنجير و شاخه دار 

نفتن ها: دربردارنده حلقه های اشباع 
آروماتيک ها: شامل حلقه های آروماتيک

ترکيبات قطبی: شـامل ترکيبـات آروماتيک، آلكن و يا 
حاوی عناصر S، N و O می باشد. 

ــل از پااليش نفت  ــن پايه حاص ــاس، روغ بر همين اس
ــيميايی را دربر  ــيعی از ساختارهای ش خام نيز دامنه وس
ــبت  ــباع بيانگر نس ــرد. فاكتور درصد تركيبات اش می گي
ــه با آروماتيک ها  تركيبات پارافينيک و نفتنيک در مقايس
ــد. مقدار آن در روغن حاصل از پااليش، بستگی به  می باش
ــا فرآيند پااليش از  ــتخراجی نفت خام دارد كه ب حوزه اس
ــتخراج با حالل، گرفته تا شکست مولکولی و شاخه دار  اس
ــر4، تركيبات مضر و پرخطر  ــت زنجي كردن تركيبات راس
ــوی ديگر وجود درصد  آن حذف و يا تبديل می گردد. از س
باالی تركيبات اشباع بيانگر پايداری بيشتر روغن در برابر 
ــاير تركيبات موجود  ــيون می باشد. مجموعه س اكسيداس
ــيون، حالليت و  در روغن پايه حاصل، بر فرآيند اكسيداس
سازگاری با افزودنی ها، تاثيرگذار خواهد بود. گوگرد موجود، 
بيانگر حضور برخی آنتی اكسيدان های طبيعی می باشد كه 
با فرآيند پااليش كاهش می يابد. مقدار گوگرد مستقيما به 
حوزه استخراجی نفت خام مرتبط است. به طور كلی باقی 
ماندن تركيبات حاوی اين عنصر در روغن پااليش شده از 
نفت خام، برخی از خواص مفيد و برخی خواص مضر را در 
ــد. اين تركيبات می توانند پايداری در  روانکار ايجاد می كن
ــوی ديگر سبب  ــيون را افزايش دهند، از س برابر اكسيداس
ــای حاصل از گاز های خروجی فرآيند احتراق در  آلودگی ه
ــتی  ــده و اجزای مبدل های كاتاليس موتورهای احتراقی ش
ــب می كنند و همچنين موجب  ــای خروجی را تخري گاز ه
ــوند. تركيبات حاوی  ــميت و غيرفعال شدن آنها می ش س
نيتروژن و نيتروژن های قليايی، عامل اكسيداسيون روغن 

روغن های پايه، ويژگی ها و مراحل تولید

از آنجايی که روغن پايه به عنوان جزء اصلی و پايه يک روانكار به شمار می آيد، توجه به گونه و کيفيت 
ساختار آن عالوه بر تعيين نوع کاربری، در بهبود و يا کاهش کيفيت روانكار توليد شده، حايز اهميت خواهد 

بود. در واقع يک روانكار نظير روغن موتور از افزودنی هايی که به منظور بهبود خواص روغن پايه، به آن افزوده 
شده اند، تهيه می گردد، لذا الزم است تا بيش از همه در تعيين ترکيبات موردنياز يک روانكار، مشخصات 

روغن پايه آن مورد ارزيابی قرار گيرد.
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آموزش

ــعاع محصوالت  ــتند كه معموالً عملکرد آنها تحت الش هس
ــوخت قرار می گيرند. تركيبات  ــيون س حاصل از اكسيداس
گوگردی و همچنين نيتروژنی تا حدودی با استفاده از فرآيند 
ــتخراج با حالل »فورفورال« و »هيدروفينيشينگ6« از  اس

روغن پايه قاتل حذف می باشند. 
ــن پايه از نفت خام يک  ــتخراج روغ فرآيند تصفيه و اس
ــازی فيزيکی است. روغن پايه های حاصل از  عمليات پاكس
ــاختار مولکولی غالب، به سه  تصفيه نفت خام بر اساس س

دسته عمده طبقه بندی می شوند: 
روغـن پارافينيـک: حـاوی 60-45درصـد ترکيبـات 

پارافينيک 
روغن نفتنيک: حاوی 75-65درصد ترکيبات نفتنيک

روغـن آروماتيـک: حـاوی 25-20درصـد ترکيبـات 
آروماتيک 

ــن پايه با  ــب نوع روغ ــواع روانکارها، تناس ــد ان در تولي
ــيميايی  ــاختار ش ــوع كاربری روانکار توليدی، از جنبه س ن
ــه قرار می گيرد كه محل  هيدروكربن های غالب، موردتوج
ــتخراجی نفت خام و فرآيند پااليش آن، به عنوان  حوزه اس

عامل تعيين كننده اين ويژگی شناخته می شود.

   واحد های پااليش نفت خام 
ــفر  ــتخراج به برج تقطير در اتمس ــت خام پس از اس نف
ــيعی از  ــتره وس ــود كه طی اين فرآيند، گس منتقل می ش
ــوخت و  ــتفاده به عنوان س تركيبات و مواد نفتی مورد اس
ــاس تفاوت آنها در  ــيمی، بر اس مواد اوليه در صنايع پتروش
ــوند. در واقع در اين فرآيند  دمای تقطير، جداسازی می ش
تركيبات نفت خام فقط تا حدودی جداسازی شده و واكنش 
شيميايی رخ نخواهد داد.  بخش پايينی اين ستون گستره 
ــامل می شود كه به  ــيعی از تركيبات سنگين تری را ش وس
ــازی بيشتر وارد برج تقطير خأل می گردد. در  منظور جداس
اين مرحله نيز از قسمت ميانی برج، برش های تفکيک نشده 
روغنی جدا می گردد كه به منظور انجام فرآيند تفکيک بر 
ــاس نقطه اشتعال و گرانروی متفاوت روغن های پايه به  اس
Lube Tower تزريق می گردد. محصول خروجی اين برج 

»برش روغنی7« ناميده می شود. 

   واحد های پااليش روغن 
روغن های پايه گروه I، II و III روغن های به دست آمده 
ــتند.  ــای روغنی حاصل از برج تقطير در خال هس از برش ه
تفاوت به وجود در ويژگی اين گروه ها با اجرای فرآيند های 
ــک از آنها، ايجاد  ــاوت و ميزان اثرگذاری هري پااليش متف
می گردد.  قبل از پرداختن به واحد های پااليش روغن بهتر 
است جهت ترسيم كيفيت اين گروه ها، نگاهی هرچند گذرا 

به برخی از اين ويژگی ها داشته باشيم.
ــه در صنعت روانکار  روغـن پايه گروه I: اولين روغن پاي
می باشد كه بخش اعظم توليدات جهانی را نيز دربر می گيرد. 

روانکار ساخته شده با اين روغن پايه حاصل مجموعه ای از 
خواص ناخواسته می باشد. معمول ترين درجات گرانروی اين 

روغن پايه SN 15۰ و SN 5۰۰ می باشد. 
ــوان جايگزين روغن های پايه  روغـن پايه گروه II: به عن

گروه I با نقاط قوت، نسبت به آن معرفی می شود. 
ــاخص گرانروی  روغـن پايه گروه III: روغن پايه ای با ش
ــترين كاربرد را در توليد روغن های  باال، فراريت كم كه بيش
موتور خودرويی )به خصوص مواردی كه نياز به روانکارهای 

موتور خودرو سواری با گرانروی پايين می باشد ( دارد. 
ــم در روغن پايه، به دو  ــروی به عنوان پارامتری مه گران
ــده، تاثيرگذار خواهد  ــاخته ش صورت بر خواص روانکار س

بود.
گرانروی بـاال: به صرفه نبودن ميزان مصرف سـوخت و 

تاخير کم بر ميزان گازهای خروجی 
گرانـروی پايين: صرفـه اقتصادی در مصرف سـوخت، 

فراريت باال و در نتيجه تاثير بر ميزان گازهای خروجی 

ــده آل صرفه اقتصادی و  ــرط اي به منظور برقراری دو ش
ــاال مدنظر قرار  ــاخص گرانروی ب ــت كم، روغنی با ش فراري
ــد، با  خواهد گرفت. همانگونه كه در ابتدای بحث آورده ش
توجه به طبقه بندی API، با افزايش شماره گروه روغن پايه 
ــی نيز بهبود می يابد.  نوع فرآيند پااليش  معدنی اين ويژگ
نفت خام تعيين كننده كيفيت و ساختار تركيبات روغن پايه 
ــه ای از  ــد. جدول مقابل مقايس و در نتيجه گروه آن می باش
ــاير ويژگی های گروه های مختلف روغن  پايه های معدنی  س
است:  همانگونه كه مشاهده می شود، با افزودن مقدار كمی 
ــروه III روانکاری به مراتب  ــيدان به روغن پايه گ آنتی اكس
بهتر از روغن های ساخته شده با پايه گروه I تهيه می شود. 
می توان گفت كه تنها برتری روغن پايه گروه I، قيمت تمام 

شده پايين آن نسبت به دو گروه باالتر است.
ــای پايه معدنی به  ــد پااليش و توليد اين روغن ه فرآين

صورت شماتيک در نمودار ذيل قابل مشاهده است. 

I روغن های پايه گروه
ــت آمده از Lube Tower، با  برش های روغنی به دس
ــتعال و گرانروی متفاوت، جهت توليد روغن پايه  نقطه اش
گروه I به واحد پااليش روغن منتقل می شود، تا با استفاده 
ــب، تركيبات  ــازی با حالل های مناس ــای جداس از روش ه
ــات قطبی مضر آن حذف گردد.  آروماتيک، وكس و تركيب

اين عمليات به صورت ذيل انجام می شود.
ــتخراج با حالل با  حـذف ترکيبات آروماتيک: فرآيند اس
ــتفاده از حالل  ــد تركيبات آروماتيک را با اس بازده 67درص
ــتفاده NMP۸- به  ــا در روش جديد تر با اس ــورال و ي فورف
ــدا می نمايد. حذف  ــميت و مقدار مصرف كمتر- ج علت س
ــالمت و پايداری در  تركيبات آروماتيک عالوه بر افزايش س
ــيون اين روغن ها، در بهبود رنگ آن نيز موثر  برابر اكسيداس
خواهد بود، اما مهمترين تاثير آن بر افزايش شاخص گرانروی 
ــد. تركيبات آروماتيک در اين روش همراه با حالل از  می باش
پايين برج، تحت نام Extract خارج می شود. تركيبات مفيد 
ــا نام Raffinate از  ــی مانده جهت مصارف روغن پايه ب باق
باالی برج به واحد جداسازی وكس منتقل می گردد.  حذف 
تركيبات اشباع بدون شاخه جانبی: وكس، تركيبات پارافينيک 
با زنجير بلند و بدون شاخه می باشد. اين تركيبات با اينکه در 
بهبود شاخص گرانروی محصول و به عبارتی كاهش تغييرات 
ــدت كارايی روغن  ــيار مؤثرند ولی به ش گرانروی با دما، بس
ــتال و افزايش دمای  ــکيل كريس ــای پايين با تش را در دماه
ــد، لذا در فرآيند تصفيه روغن  نقطه ريزش، كاهش می دهن
تالش می شود كه اين تركيبات به حداقل مقدار خود برسند. 
ــازی اين ماده با مخلوط تولوئن و يک كتون به عنوان  جداس
حالل، از آنجايی كه بر پايه خواص انحالل استوار است، اين 
ــيار زيادی حذف می كند.  ــات را از محصول تا حد بس تركيب
ــد. فاكتور  ــن كتون می تواند MEK9 يا MIBK1۰، باش اي
ــبت به  مهم در انتخاب اين حالل ها، انحالل كمتر وكس نس
روغن و ميزان مصرف كم آن نسبت به خوراک جهت بهبود 
ــن واحد مخلوط حالل  ــد. در اي صرفه اقتصادی آن می باش
ــود تا  ــرد می ش و خوراک به منظور افزايش بازده فرآيند، س
ــتری تشکيل گردد، سپس در دمای پايين با  وكس های بيش
استفاده از فيلتراسيون جدا می شود وكس توليد شده كاربرد 
وسيعی در صنايع ديگر دارد. استخراج با حالل با بازده حدود 
ــی كه 33درصد نيز وكس  ــود، در حال 67درصد انجام می ش
توليد خواهد خواهد شد. وكس توليد شده می تواند به عنوان 
ــای گروه III با كيفيت باال  خوراک اوليه در توليد روغن ه
)Group III+( به كار برده شود.  بهبود كيفيت محصول: 
هيدروفينيشينگ يک فرآيند هيدروژناسيون ماليم جهت 
تغيير ساختار مولکولی درحضور گاز هيدروژن با فشار 6۰۰ 
ــت كه ضمن  ــانتيگراد اس psi و دمای 32۰-25۰ درجه س
ــيکل حاوی عناصر S، N و  حذف تركيبات ناپايدار هتروس
ــيون و همچنين رنگ را  ــداری در مقابل اكسيداس O، پاي
ــن فرآيند در راكتورهای مخصوص انجام  بهبود می دهد. اي
 ،S، NH3 H2 می شود كه با حذف عناصر مذكور به صورت

H2O و باند دوگانه همراه است.
.....................................................................................    
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خبر

ــش های تاثيرگذار در عبور  يکی از بخ
ــگاهی  ــران از تحريم ها، صنعت پااليش اي
ــت كه به فاصله كوتاهی پس  ــور اس كش
ــران را از  ــت اي ــن، توانس ــم بنزي از تحري
واردكننده عمده اين فرآورده استراتژيک 

به صادركننده آن تبديل كند. 
ــط روزانه  ــال گذشته به طور متوس س
ــر بنزين موتور )به  حدود 6۰ ميليون ليت
همراه افزاينده اكتان و اختالط در انبار( در 
ــور توليد و حدود 6۰ ميليون ليتر نيز  كش
مصرف شد كه نشان می دهد صنعت نفت 
ايران در سال 139۰ توانسته است واردات 
بنزين كشور را به صفر برساند؛ وابستگی ای 
ــه واردات 11۰۰۰ ليتر  ــروع آن ب ــه ش ك
ــال 13۰6 و همزمان با ورود  بنزين در س
اولين خودروهای بنزين سوز به كشور باز 

می گردد و قدمتی ۸5 ساله دارد.
ــران تقريبا با ملی  ــن در اي توليد بنزي
ــدن صنعت نفت مصادف است. ساخت  ش
ــازی دنيا در  ــن واحد بنزين س قديمی تري
ــالدی )1324  ــال 1945 مي آبادان در س
خورشيدی( از سوی شركت های انگليسی 
 133۰( ــال 1951  س در  و  ــد  ش ــاز  آغ
ــيدی( به بهره برداری رسيد، اما به  خورش
ــد و مصرف،  ــی بودن تراز تولي دليل منف
ايران در سال های بعدی همواره واردكننده 

بنزين باقی ماند.
ــور به  ــال 1334 مصرف بنزين كش س
رقمی معادل يک ميليون و 46 هزار ليتر 
ــت هر دهه، اين  ــيد و با گذش در روز رس
مصرف به طرز چشمگيری افزايش يافت؛ 
ــرف روزانه در  ــه طوری كه ميانگين مص ب
ــورد خود از  ــال 13۸5 به باالترين رك س
ابتدای مصرف اين فرآورده نفتی در ايران 

رسيد. 
ــرف روزانه  ــال ميانگين مص در اين س
بنزين 73 ميليون و 6۰۰ هزار ليتر بود كه 
با در نظر گرفتن توليد روزانه 44 ميليون و 
7۰۰ هزار ليتر در داخل، از واردات روزانه 

29 ميليون ليتر بنزين حکايت دارد. 
به دليل كنترل روند رو به رشد مصرف 
بنزين كشور و جلوگيری از خسارت های 
ــهميه بندی بنزين از تير  آتی، موضوع س
ــر فصلی  ــص 36۰ ليت ــا تخصي 13۸6 ب
ــر( آغاز و به تدريج و در  )ماهانه 12۰ ليت
ــال از سهميه ماهانه كاسته  طول چهار س

ــهميه بنزين از ابتدای  ــد، تا اين كه س ش
ــه 6۰ ليتر در  ــر ب ــال 13۸9 از ۸۰ ليت س
ماه كاهش يافت و نتيجه آن افت مصرف 
ــه بنزين از حدود 73,6 ميليون ليتر  روزان
در سال ۸6 به 61,3 ميليون ليتر در سال 

۸9 بود.
اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها و 
ــپس اصالح قيمت بنزين، عوامل موثر  س
ــدند ميانگين  ــبب ش ديگری بودند كه س
مصرف روزانه بنزين كشور در سال 139۰ 

به كمتر از 6۰ ميليون ليتر كاهش يابد.
افزايش مصرف بنزين و جوابگو نبودن 
ــد تحريم صادرات  توليد داخلی سبب ش
بنزين، به ابزاری برای تحميل خواسته های 
ــه البته با  ــود ك ــرب به ايران تبديل ش غ

ــرف و اجرای  كنترل مص
ــعه ای  توس ــای  طرح ه
ــگاه های كشور با  پااليش
ــد و  ــت روبه رو ش شکس
ــاهد صفر شدن  امروز ش

واردات بنزين هستيم.
هم اكنون توليد بنزين 
موتور در كشور به حدود 
ــه  ــر )ب ــون ليت 6۰ ميلي
ــده اكتان و  همراه افزاين
ــالط در انبار( در روز  اخت
رسيده است و با در نظر 
ــط مصرف  گرفتن متوس

ــر می توان  ــدود 6۰ ميليون ليت روزانه ح
ــور  گفت كه توليد و مصرف بنزين در كش
هم تراز شده  است. همچنين با بهره برداری 
از 17 طرح پااليشگاهی ديگر كه در دست 
ــادرات بنزين  ــت، به مرور توان ص اجراس

ايران افزايش خواهد يافت. 

  آخرين وضعيت 17 طرح پااليشگاهی
درمجموع 17 طرح پااليشگاهی برای 
ارتقای ظرفيت و كيفيت توليد فرآورده های 
نفتی در كشور تعريف شده است كه از اين 
تعداد 5 طرح بنزين سازی، 5 طرح توسعه 
و بهينه سازی و 7 طرح مربوط به ساخت 

پااليشگاه های جديد است.
پيشرفت فيزيکی طرح های بنزين سازی 
ــای آبادان،  ــگاه ه پااليش
تندگويان تهران،  ــهيد  ش
و  ــان  اصفه ــز،  تبري
بندرعباس تا پايان بهمن 
از  ــب  ترتي ــه  ب  139۰
 ،۸9,۸7 ،9۸,79 ،95,59
ــد  درص  63,76 و   ۸2,5

عبور كرده است.
ــعه و  ــج طرح توس پن
ــازی نيز تا پايان  بهينه س
پااليشگاه  دی 139۰ در 
ــد،  الوان از ۸3,57 درص
تهران  تندگويان  ــهيد  ش

ــازند  97,۸3 درصد، امام خمينی )ره( ش
ــان از 16,۰3 درصد  96,6 درصد و اصفه
عبور كرده است. اين در حالی است كه سال 
گذشته بخشی از طرح های بنزين سازی و 
بهينه سازی با حضور مقام های رسمی به 

بهره برداری رسيد. 
ــگاه های  ــای احداث پااليش در طرح ه
ــته، به  ــال گذش جديد نيز تا پايان دی س
ــتاره خليج فارس كه با  ــگاه س جز پااليش
پيشرفت 49,۸ درصدی به نيمه راه رسيده 
ــامل پااليشگاه  ــت، مابقی طرح ها ش اس
پارس پتروفيلد، آناهيتا، هرمز، خوزستان و 

شهريار در انتظار تامين مالی است. 

  بهره برداری از 100 طرح پااليشـی در 
11 ماه

ــته 1۰۰  ــال گذش ــان بهمن س تا پاي
ــی در بخش های مختلف به  طرح پااليش
ــيد كه برخی از آنها نظير  بهره برداری رس
ــازی  ــش ظرفيت و بهينه س ــرح افزاي ط
پااليشگاه امام خمينی )ره( شازند و بهبود 
كيفيت پااليشگاه شهيد تندگويان تهران، 

از اهميت بسيار زيادی برخوردارند.
ــوع 1۰۰ طرحی كه در 11 ماه  از مجم
ــته به بهره برداری رسيد، 14  سال گذش
ــوی شركت ملی  طرح و پروژه بزرگ از س
مهندسی و ساختمان نفت ايران، 27 پروژه 
ــوی شركت های پااليشی، 25 پروژه  از س
به كوشش شركت ملی پخش فرآورده های 
ــركت  نفتی ايران و 23 پروژه به همت ش
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران اجراشده 
ــال  ــفند س ــت؛ افزون بر اين، تا 9 اس اس
ــته 194 باب جايگاه عرضه سی ان  گذش

جی نيز راه اندازی شده است. 
ــی ايران در توليد  با توجه به خودكفاي
ــرآورده  ــد اين ف ــش تولي ــن و افزاي بنزي
ــادرات بنزين از  ــکان ص ــتراتژيک، ام اس
ــال جاری فراهم شده و بتدريج بر  آغاز س
ــد؛ به طوری  ــم آن افزوده خواهد ش حج
ــای در حال  ــاير پروژه ه ــه با تکميل س ك
ــاخت پااليشگاهی، بنزين سازی و طرح  س
ــعه و بهينه سازی پااليشگاه های  های توس
ــور، توليد بنزين كشور تا پايان برنامه  كش
ــعه به روزانه 131 ميليون ليتر  پنجم توس
و تا پايان افق چشم انداز 14۰4 به روزانه 

بيش از 19۰ ميليون ليتر خواهد رسيد. 

 وقتی تهدید تحریم به فرصت بدل می شود

خودکفايی ايران در تولید بنزين 
پيمان جنوبی

سال 1334 مصرف 
بنزين كشور به رقمی 
معادل يك ميليون و 
46 هزار ليتر در روز 

رسيد و با گذشت 
هر دهه، اين مصرف 
افزايش يافت؛ به 
طوری كه ميانگين 
مصرف روزانه در 
سال 1385 به 

باالترين ركورد  رسيد
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گفت و گو

ــط  ــد نفت ايران توس ــروش 2۰ درص ف
ــادرات نفت را  ــش خصوصی انحصار ص بخ
ــت و بخش خصوصی سهم بسياری  شکس
ــکنی داشت. دنيای انرژی  در اين انحصارش
در گفتگو با عباسعلی اسالمی نايب رئيس 
هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده 
ــيمی در اين باره  ــت، گاز و پتروش ــای نف ه
گفتگويی انجام داديم كه با هم می خوانيم.

  وظايف اتحاديه صادرکنندگان فرآورده 
های نفت، گاز و پتروشيمی چيست؟

ــركت  ــه با بيش از 1۰۰ ش ــن اتحادي اي
توليدی و بازرگانی عضو آن، در امر صادرات 
ــای نفتی فعاليت می كند و بيش  فرآورده ه
از 5۰ درصد صادرات فرآورده های غيرنفتی 
ــور را برعهده دارد. باور ما اين است كه  كش
با توجه به تحريم ها، اين اتحاديه می توانند 
كمک حال وزارت نفت و ساير دستگاه های 

اجرايی كشور باشد.

  فروش 20 درصدی نفت توسـط بخش 
خصوصـی يـک موفقيـت بـرای بخش 
خصوصی محسوب می شـود. درباره اين 

طرح توضيح می دهيد؟
ــيوم ايرانی   بنابر تصميم دولت كنسرس
ــركت های خصوصی 2۰ درصد  ــامل ش ش
ــادرات نفتی ايران را به بازار های جهانی  ص
ــای اروپايی نيز  ــور ه انتقال می دهد و كش

هدف اين صادرات خواهند بود. 
ــورهای غربی در حال  ــن بين كش در اي
شناسايی شركت های عضو اين كنسرسيوم 
ــامل بخش  ــم نفتی را ش ــتند تا تحري هس

ــت بايد  ــه همين عل ــی كنند و ب خصوص
ــه باقی بماند تا  ــات اين طرح محرمان جزئي
اطالعات كمی به كشورهای غربی برسد و 
ــركت های خصوصی برای اين كار ضربه  ش

نخورند.
 

  ظرفيت بخش خصوصی برای صادرات 
نفت چقدر است؟

ــد در بين  ــش از 2۰ درص ــی بي ظرفيت

بخش خصوصی وجود دارد.

صـادرات  راه  در  مشـكالتی  چـه    
فرآورده های نفتی وجود دارد؟

ــوط به گمرک و  ــکل مرب مهم ترين مش
ــيار زياد در اين زمينه است.  بروكراسی بس
ــی را به اطالع  ــکالت امور گمرك البته مش
مسووالن وزارت خانه رسانده ايم و در انتظار 

حل آن هستيم.

  آخرين وضعيت توليد روغن  موتور در 
ايران را تشريح می کنيد؟

روغن يکی از محصوالتی در ايران است 
ــود و حتی  ــه واردات در آن انجام نمی ش ك
محصوالت با برند خارجی آن در داخل توليد 
می شود چراكه روغن های توليد داخل يکی 
از بهترين و با كيفيت ترين روغن ها هست و 
ــت  برای توليدكننده خارجی به صرفه هس

كه محصول آن در خود ايران توليد شود. 
ــت و  ــباع اس همچنين بازار داخلی اش
ــتر  ــدگان به دنبال صادرات بيش توليدكنن
هستند. ما در زمينه صادرات هم حرف های 

بيشتری برای گفتن داريم. 

گفتگوی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،  گاز و پتروشیمی با دنیای انرژی

اطالعات فروش نفت بايد محرمانه بماند

  کارشكنی  اماراتی  ها برای اختالل در ارتباطات مخابراتی سكوهای نفتی ایران 

كشور امارات متحده در تازه ترين اقدام خود در جهت 
سياست های مغرضانه غرب عليه كشورمان اقدام به يک 
طرفه كردن خطوط تلفن  ثريا كرده است، به گونه ای كه 
ــيار با اين  ــاس خطوط داخلی تلفن اعم از ثابت و س تم
خطوط قطع و مشکالتی را در ارتباطات مناطق عملياتی 

نفتی بوجود آورده است.
بخش بزرگی از ارتباطات شركت های نفتی خصوصی 
ــی ايرانی با حوزه های عملياتی خود  به خصوص  و دولت
ــاحل با تکيه بر اين تلفن های ثزيا انجام  در بخش فراس
می شود، اما تازه ترين اقدام اماراتی ها در همين راستا نيز 
ــالش برای ايجاد اختالل در ارتباطات تلفن ماهواره ای  ت
در ايران است. در اين باره اپراتور اماراتی تلفن ماهواره ای 
ــن را يک طرفه كرده  ــا، به تازگی ارتباطات اين تلف ثري
ــی نمی توانند از  ــتركان ايران ــت، به گونه ای كه مش اس
ــواره ای ثريا  ــت يا همراه با تلفن ماه ــق خطوط ثاب طري
ــاس  ارتباط با اين تلفن ها  ارتباط برقرار كنند. بر اين اس
ــادی در ارتباطات صنعت نفت در مناطق  كه كاربرد زي
ــک خط تلفن  ــا از طريق خريد ي ــی دارند، تنه عمليات
ماهواره ای ثريا با هزينه مجدد امکان پذير است. در عين 

ــتركان اين تلفن بايد همه هزينه های سنگين  حال مش
ارتباطی را مستقيما به حساب اين شركت اماراتی واريز 
ــی از اين بازار  ــركت های مخابراتی ايران كنند و عمال ش
ــود حذف می شوند. از سوی ديگر بخش بزرگی از  پر س
ــركت های نفتی خصوصی و دولتی ايرانی با  ارتباطات ش
حوزه های عملياتی خود  به خصوص در بخش فراساحل 
ــود و اختالل ايجاد  ــر اين تلفن ها انجام می ش با تکيه ب
شده توسط شركت اماراتی در چند روز اخير مشکالتی 
را در اين حوزه برای شركت های فعال در حوزه عملياتی 
صنعت نفت ايجاد كرده است. ايران تعداد زيادی سکوی 
بهره برداری ميادين نفت و گاز و همچنين دكل حفاری 
در بخش فراساحل در خليج فارس در اختيار دارد كه به 
داشتن ارتباط مداوم عملياتی با ستادهای پيمانکاری يا 
كارفرمايی نياز دارند. به نظر می رسد بزرگترين استفاده 
ــای ماهواره ای در صنعت  تجاری متمركز از اين تلفن ه

نفت انجام می شود.
ــم در صنعت نفت  ــات مطمئن و دائ اهميت ارتباط
ــركتی تحت  ــت كه صنعت نفت ايران ش تا بدان حد اس
عنوان خطوط لوله و مخابرات را تحت مالکيت دارد كه 

سامانه های مخابراتی مستقلی را برای صنعت نفت جدا 
از شبکه كشوری مخابرات ايجاد و مديريت می كند، البته 
اين شبکه مخابراتی مستقل تنها در بخش خشکی ايجاد 
شده و در بخش دريا كاربرد چندانی ندارد. عالوه بر اينکه 
اين سامانه مخابراتی همه بخش های عملياتی خشکی به 

خصوص مناطق دورافتاده را پوشش نمی دهد.
بر اساس اين گزارش بعضی كارشناسان اختالل ايجاد 
شده توسط اپراتور اماراتی ثريا را در راستای تالش های 
ــه صنعت نفت ايران و در  ــر غرب برای ضربه زدن ب اخي
ــايبری به نفت ارزيابی  ادامه حركت هايی مانند حمله س

می كنند.
ــت و گاز ايران با  ــترک نف ــن مش ــا در ميادي غربی ه
كشورهای همسايه از جمله پارس جنوبی منافع كالنی 
دارند چنانکه به عنوان مثال 6۰ درصد از سهم پروژه های 
پارس جنوبی در طرف قطری به شركت های بزرگ نفتی 
ــی تعلق دارد و قطر خود تنها به 4۰ درصد از منافع  غرب
حاصل از اين ميدان فوق عظيم بسنده می كند. ايران در 
ــلمان با امارات متحده عربی  3 مخزن نصرت، فرزام و س

مشترک است.
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سرمقاله

ــت با بيان اينکه  ــاون پژوهش و فناوري وزارت نف مع
ــال 94 فناوري ساخت چهار پااليشگاه كشور بومي  تا س
سازي خواهد شد، گفت: به اين ترتيب خريد دانش فني 

در صنعت پااليش پس از 3۰ سال متوقف مي شود.
ــه بومي كردن  ــا بيان اينک ــر محمدرضا مقدم، ب دكت
ــاخت يک پروژه، اصلي مهم در توليد ملي  فرايندهاي س
ــت، افزود:  بر اين اساس بايد تا پايان برنامه زمانبندي  اس
ــده، فناوري هاي مورد نياز در پااليشگاه ها در مراحل  ش
ــود  ــل محصول نهايي بومي ش ــش و تبدي ــه، پاالي تصفي
ــاق خواهد افتاد.  ــگاه هاي نفت اتف كه اوج آن در پااليش
ــاخت يک پااليشگاه و به  ــتر براي س به گفته مقدم، پيش
منظور كاهش ريسک سرمايه گذاري به سراغ كشورهاي 
داراي دانش فني مي رفتيم كه اين اقدام بيش از 3۰ سال 
ادامه داشت و براي برون رفت از اين معضل، بومي سازي 
فناوري ساخت چهار پااليشگاه در دستور كار قرار گرفت.

  بومي سازي ساخت پااليشگاه گازي سفيد باغون
معاون وزير نفت از ساخت نخستين پااليشگاه گازي با 
دانش و تجهيزات داخلي خبر داد و گفت: در سال توليد 
ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با تالش متخصصان و 
كارشناسان داخلي، ساخت پااليشگاه گازي سفيد باغون 

آغاز مي شود.
ــيرين است  ــگاه ش مقدم با بيان اينکه گاز اين پااليش
ــنگيني ندارد، افزود: در اين خصوص  و مراحل تصفيه س
ــق مركزي،  ــركت نفت مناط ــق هاي خوبي بين ش تواف
ــت و انجمن  ــگاه صنعت نف ــه، پژوهش ــکار مربوط پيمان
ــازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران صورت گرفته تا  س
ــگاه گازي با همکاري اين مجموعه ها ساخته  اين پااليش

شود.
ــبرد هدف بومي سازي  وي با تاكيد براينکه براي پيش
ــركت هاي درگير  ــگاه ها توافق هاي الزم بين ش پااليش
ــرمايه گذاري در  ــک س پروژه صورت گرفت و موانع ريس
جلسات متعدد برطرف شده است افزود: همچنين موافقت 

گروه سرمايه گذاري وزارت نفت و معاونت بين الملل براي 
همکاري در تامين منابع مالي ساخت اين پااليشگاه ها به 
شرط استفاده از فناوري هاي داخلي دريافت شده است.

  پااليشگاه پارس
معاون وزير نفت خاطرنشان كرد: پااليشگاه 12۰ هزار 
بشکه اي ميعانات گازي پارس دومين پروژه اي است كه 
ــد و با توجه  ــاوري هاي مورد نياز آن بومي خواهد ش فن
ــرمايه گذاري كه اين پااليشگاه براي بخش  به ريسک س
ــر روي دانش فني اين  ــت تا ب خصوصي دارد در نظر اس

پااليشگاه در پژوهشگاه صنعت نفت اقدام شود.

  پااليشگاه ميعانات گازي قشم
ــگاه ميعانات گازي  مقدم با اعالم اين خبر كه پااليش
قشم سومين پااليشگاهي است كه با فناوري هاي داخلي 
ساخته مي شود، افزود: سرمايه ساخت اين پااليشگاه به 
طور كامل توسط بخش خصوصي تامين مي شود و قرار 
است ساخت آن در دو فاز انجام شود كه براي ساخت فاز 
يک آن نيازي به انتقال فناوري نيست اما براي ساخت فاز 

دوم آن از فناوري هاي داخلي استفاده مي شود.

  پااليشگاه نفت خام سنگين
ــنگين  ــگاه نفت خام س ــا بيان اينکه، پااليش مقدم ب
ــت كه با فناوري هاي داخلي  ــگاهي اس چهارمين پااليش
ساخته خواهد شد گفت: براي داخلي سازي فناوري هاي 
اين نوع پااليشگاه در مرحله نخست از بين چند پااليشگاه 
ــنگيني كه قرار است ساخته شود، يک طرح  نفت خام س
ــاس آن  ــود تا بر اس انتخاب مي ش
فرايند تبديل نفت خام سنگين با 

فناوري هاي داخلي انجام شود.
معاون پژوهش و فناوري وزارت 
نفت تصريح كرد: بزرگترين كاري 
ــت وزارت  ــه در حوزه پايين دس ك

ــازي فناوري هاي  ــت، داخلي س ــت اجراس نفت در دس
ــاخت پااليشگاه نفت خام سنگين است و خوشبختانه  س
ــگاه از حمايت هاي جدي وزير نفت  ــاخت اين پااليش س

برخوردار است. 

  آغاز بومي سازي فناوري چهار پااليشگاه از امسال
ــت با بيان اينکه  ــاون پژوهش و فناوري وزارت نف مع
ــگاه در سال جاري آغاز  ــازي فناوري سه پااليش بومي س
مي شود، گفت: اميدواريم عمليات اجرايي طرح پااليشگاه 

نفت خام سنگين نيز همزمان با بقيه آغاز شود.
ــعه توان  ــه ارتقاي فناوري و توس ــدم افزود: نياز ب مق
ــد تا بومي سازي فناوري چهار پااليشگاه  داخل باعث ش
ــود و حمايت هاي الزم در سطح ملي نيز  برنامه ريزي ش

براي تحقق اين هدف وجود دارد.
ــازي و  معاون وزير نفت با بيان اينکه، هزينه بومي س
انتقال فناوري پااليشگاه پارس و نفت خام هركدام حدود 
دو ميليارد دالر است، تصريح كرد:  همچنين هزينه اين 
كار در پااليشگاه گازي سفيد باغون حدود 5۰۰ ميليون 
ــت و  ــم  25۰ ميليون دالر اس ــگاه قش دالر و در  پااليش

قرارداد آنها به صورت EPCF خواهد بود.
وي با بيان اينکه از جمله اهداف ايجاد صندوق توسعه 
ــزود: تامين منابع مالي  ــت، اف ملي ارتقاي توان داخل اس
اين پروژه ها توسط اين صندوق انجام مي شود تا بر اين 
اساس ريسک استفاده از فناوري هاي داخلي برطرف شود 
و وزارت نفت نيز به شرط استفاده از فناوري هاي داخلي، 

از پيمانکاران اين پروژه ها حمايت خواهد كرد.
معاون وزير نفت با اشاره به اينکه عمليات اجرايي اين 
ــروع خواهد شد، گفت: انتقال  ــگاه ها از امسال ش پااليش
ــه طرح پااليشگاه هاي سفيد باغون، قشم  فناوري اين س
ــش خواهند رفت و  ــورت موازي با هم پي ــارس به ص و پ
ــت تا اين كار در پااليشگاه نفت خام سنگين نيز  اميد اس
ــود تا همه آنها در سال  ــه پروژه آغاز ش همزمان با اين س

94 به بهره برداري برسند.

معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت در گفتگو با دنیای انرژی: 

پااليشگاه های خصوصی در راه است
اعمال تحريم ها از سوی کشورهای استعمارگر بر عليه کشورمان، فرصتی شد تا بخش های دولتی و خصوصی 
کشور در همه بخش های اقتصادی به دنبال بومی کردن تجهيزات در همه سطوح باشند، يكی از اين حوزه ها 

که معاون وزير نفت خبر از آغاز داخلی سازی آن در سالجاری داد، ساخت پااليشگاه ها است. 

روح انگيز خسروی



تحليل

چرا خصوصی سازی خسته است؟
ــالن گردهمايی هتل آزادی، شاهد  ــتان 1372، س تابس
ــود. در آن  ــازی ب ــش بزرگ خصوصی س ــزاری هماي برگ
ــاد و دارايی  ــن نوربخش هنوز وزير اقتص ــتان، محس تابس
ــود. وی در جمع حاضران با اعتماد به نفس كامل تأكيد  ب
ــازی در ايران برگشت ناپذير  ــت خصوصی س كرد: »سياس
است«. امروز 19 سال از آن تأكيد نوربخش می گذرد و در 
گزارش های ساليانه و ماهيانه همواره از آمارهای رو به رشد 
ــازی در كشور خبر می دهند اما آيا خصوصی  خصوصی س

سازی واقعی در ايران انجام شده است؟
هم اكنون وضعيت خصوصی سازی را همه می دانند. آيا  
از پتروشيمی اصفهان كه خصوصی شده حمايت می شود؟ 
ــرمايه  گذاران در حوزه نفتی می توانند بدون دغدغه  آيا س
ــرمايه گذاری كنند؟ آيا تضمينی وجود دارد كه سرمايه   س
بخش خصوصی حيف و ميل نشود؟  چرا خصوصی سازی 
ــته است؟ برای پرسش های ياد شده داليل پرشماری  خس

می تواند ارايه داد. چند دليل را در ذيل می آوريم: 
1- يک ضرب المثل قديمی ايران می گويد: »خود كرده 
ــب برگرديم و روز های  ــت«. اگر كمی به عق را تدبير نيس
ــس پنجم در آن  ــواری را كه انتخابات مجل ــخت و دش س
ــد، از سر عبرت بنگريم، متوجه خواهيم شد  برگزار می ش
كه چرا كسی برای خريد سهام شركت های دولتی پا پيش 
ــتان 1374، جناح سياسی راستگرای  نمی گذارد. در زمس
ــه صحنه انتخابات،  ــور كه از ورود يک حزب جديد ب كش
ــم خود می ديد كه آرای مردم را  ــوكه شده بود و با چش ش
از دست می دهد. مبارزه سياسی سختی را آغاز كرد. يکی 
ــتگرای كشور در اين  ــی راس از حربه هايی كه جناح سياس
مبارزه به كار گرفت، ايجاد شک در صحت خصوصی سازی 
ــال های 71 تا 73 بود. روزنامه های اين  ــده در س انجام ش
ــه باد انتقاد  ــندگان را ب ــاح، هم خريداران و هم فروش جن
ــاندند. در  ــاگری های بی مهابا كش گرفتند و كار را به افش
ــال 1374 مشخص شد كه دادگستری  آخرين روز های س
ــتان تهران در ديوانعالی كشور پرونده ای باز كرده است  اس
ــهام به مديران  ــتناد به قانون ثابت كند، فروش س تا با اس
ــال ها با هر  ــت. مديران دولتی كه در آن س غيرقانونی اس
ــهام بنگاه های ملی و دولتی  ــتاب آلود س نيتی، فروش ش
ــتند، عالوه بر مخالفت جناح  ــده را در دستور كار داش ش
ــی كشور  ــت، با عتاب و خطاب های جناح چپ سياس راس
ــاده از قدرت در آن  ــد. چپ گرايان دورافت نيز مواجه بودن
ــه هر اقدام دولت وقت را به باد انتقاد می گرفتند بر  روز ك
ــأله خصوصی سازی فشار زيادی آوردند و اين اصطالح  مس
ــت و  را باب كرده بودند كه اين اقدام »شخصی سازی« اس

خصوصی سازی نيست.
ــت تابع نظم  ــازی به عنوان يک سياس 2- خصوصی س
ــه بايد هدف  ــت. به اين معنی ك ــده خاص خود اس و قاع
ــاس آن  ــد و بر اين اس ــخص باش ــازی مش از خصوصی س
ــال، اگر هدف از  ــود. به طور مث هدف، راهکار ها تعيين ش
ــط دولت »افزايش كارآيی«  بنگاه ها  خصوصی سازی توس
ــركت ها با كمترين قيمت به كسانی  ــد، بايد سهام ش باش
ــاال از آن بنگاه را  ــه توانايی بهره برداری ب ــود ك فروخته ش
ــترش مالکيت  ــازی، گس دارند يا اگر هدف از خصوصی س
ــركت های دولتی را  ــطح جامعه باشد، بايد سهام ش در س
ــب به جامعه های هدف؛ مثل كارگران،  با قيمت های مناس

كشاورزان يا كارمندان واگذار كرد. به نظر می رسد در 1۰ 
ــته، هدف خصوصی سازی برای دولت ها، هرگز  سال گذش
تعيين نشده است. اما می توان با دقت در رفتار فعلی دولت 
ــد« را در بين هدف های  ــب درآم دريافت كه دولت »كس
چندگانه خصوصی سازی مورد توجه قرار داده است. وقتی 
هدف از فروش سهام شركت های دولتی »كسب بيشترين 
درآمد« باشد، دولت تالش می كند باالترين قيمت را برای 
هر سهم تعيين كند. با توجه به اينکه قيمت گذاری سهام 
ــبکارانه دولتی  ــركت های دولتی نيز عموماً با ديد كاس ش
صورت می پذيرد، مشتريان كمترين تاثير را دارند، به اين 
ــال اخير به ويژه در بهار امسال، فروش  ترتيب، در چند س

سهام شركت های دولتی با ناكامی مواجه شده است.
ــبکارانه برای  ــد تا زمانی كه ديدگاه كاس به نظر می رس
ــهام، حاكميت دارد حتی اگر شرايط سياسی و  فروش س
ــاعد باشد،  اقتصادی و فرهنگی جامعه نيز در وضعيت مس

خريداران كمی پيدا خواهد شد.
ــد  3- در صورتی كه بخش خصوصی، حتی حاضر باش
سهام شركت هايی را خريداری كند كه دولت قصد فروش 
ــددی وجود دارد. يکی  ــاز هم تنگناهای متع آن را دارد، ب
ــت. يک  ــا، وجود قانون ها و مقررات بازدارنده اس از تنگناه
ــازمان گسترش و نوسازی  ــط س پژوهش ميدانی كه توس
ــرمايه گذاری در بخش خصوصی  ــاره موانع س صنايع درب
ــان می دهد كه ۸۰ درصد آنها  ــت، نش صورت پذيرفته اس
ــزرگ می دانند. قانون كاری  ــد ب قانون فعلی كار را يک س
ــود، يک قانون به طور كامل حمايتی  كه اكنون اجرا می ش
ــان صنايع  ــران و صاحب ــرای مدي ــت و ب ــران اس از كارگ
ــواری های متعددی ايجاد كرده است. عالوه بر اين، در  دش
ــده  حال حاضر بحث قاچاق كاال به صورت برنامه ريزی ش
ــرمايه گذاری جديد  ــای باال يک مانع برای س و در حجم ه

است.
ــرمايه دارند و حاضرند ريسک های باال را  كسانی كه س
بپذيرند، سرمايه های خود را به سوی قاچاق سوق می دهند 
ــير ديوانساالری  ــان اس ــتند كه سرمايه ش و مطمئن هس
نمی شود و از پرداخت ده ها نوع عوارض و از سركشی های 

به موقع و بی موقع ده ها سازمان نظارتی نيز آسوده اند.
ــور و رقابت  ــايد فضای سياسی كش 4- اما ش

مرگبار احزاب، جمعيت ها و گروه های سياسی 
قدرتمند با يکديگر، كه آينده سياسی كشور 

ــت. مهم ترين دليل  را نامطمئن كرده اس
ــرمايه گذاری آن هم  عدم تمايل به س

ــركت های  ــهام ش از طريق خريد س
ــرايط حاضر،  ــد. در ش دولتی باش

گروهی از افراطی های راستگرا، 
ــت  ــر فرصتی كه به دس در ه
می آورند با تکرار عبارت هايی 
ــرمايه داران  س ــون،  همچ
ــران  غارتگ ــت،  زالوصف
بيت المال و... كينه خود را 
ــبت به بخش خصوصی  نس
ــد و موجب  ــان می دهن نش
ــالوه بر  ــوند. ع رعب می ش
اين، احزاب و جمعيت های 

موسوم به اصالح طلب نيز هرگز حاضر نشده اند با صراحت 
از خصوصی سازی به معنای واقعی حمايت كنند و اين بر 
ــت كه صاحبان  ابهام ها می افزايد. نکته قابل توجه اين اس
ــرمايه اميدوارند بتوانند در قدرت سياسی سهيم باشند  س
ــود دفاع كنند. اين  ــزوم بتوانند از منافع خ ــا در مواقع ل ت
ــته به حق صاحبان صنايع، در فضای سياسی امروز  خواس
كشور، غيرقابل تحقق است. از طرف ديگر سياست خارجی 
ــت كه احساس آرامش به صاحبان  ايران نيز به گونه ای اس
ــرمايه نمی دهد و آنها در بيم و هراس هستند و تركيب  س
ــامان داده اند كه جابه جا  ــرمايه های خود را گونه ای س س

كردن مکانی آن، با كمترين دشواری صورت پذيرد.
ــادی معتقدند، مديران  ــان اقتص 6- كارشناس
ــت با  ــزرگ دولتی كه سال هاس ــركت های ب ش
كمترين دغدغه و از جيب مردم، بنگاه ها را اداره 

می كنند و امتياز های مادی و معنوی قابل توجهی 
را برای خود اندوخته اند و از سدهای بزرگ روان تر 
شدن حركت خصوصی سازی هستند. هنگامی كه 
مديران دولتی می بينند، نبايد تاوانی برای مديريت 
ناكارآمد بپردازند، به اين كار ادامه می دهند. دولت 

ــادی آن اگر قصد  ــد اقتص ــه ويژه اعضای ارش ب
ــركت ها را به صورت واقعی در  ــهام ش دارند س
اختيار متقاضيان قرار دهند؛ بايد در مسير حل 

ــده گام بردارند، در غير  مشکل های شش گانه ياد ش
ــهام، هرگز به  اين صورت، آرزوی آنها برای فروش س

واقعيت تبديل نخواهد شد. 
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آمار

کشورهایی که به تازگی نفتی شدند! 

کارشناسان انرژی که در اکتشافات اخير نفت و گاز فعاليت می کنند، از پيدايی يک عصر طاليی جديد در 
حوزه نفت و گاز سخن می گويند.  اما هيجانی که از پيش بينی آينده درخشان برای صنعت نفت به وجود 

آمده است، سبب شده که نگرانی های زيست محيطی به حاشيه رانده شود. در اين مقاله به بررسی ده بازيگر 
در حال ظهور در عرصه نفت و گاز می پردازيم، بازيگرانی که ممكن است سبب تضعيف هدف زيست محيطی 

کاهش کربن در سطح جهانی شوند.   

شن های نفت خيز آتاباسكا، اينجا، جايی است که تخمين زده می شود که حدود 1/7 تريليون بشكه قيرخام )نوعی نفت( در خود پنهان کرده باشد. حدود 10 درصد از آن )معادل 169 
ميليارد بشـكه( قابل بازيافت اسـت. توليد تجاری در اين حوزه از سـال 1967 آغاز شـد و امروزه روزانه 1/6 ميليون بشكه قير به صورت دائمی به اياالت متحده آمريكا صادر می شود. 
غول تجاری در عرصه انرژی کانادا؛ يعنی کمپانی ترنس کانادا تصميم دارد که با افزودن يک خط لوله جديد ديگر 700.000 بشكه به ميزان صادرات فعلی بيفزايد. جيمز هانسن، يكی از 

دانشمندان ناسا معتقد است که گسترش اين خطوط يک شكست قطعی برای وضعيت آب و هوايی زمين خواهد بود. 

کشفيات نفتی که در فاصله سال های 1974 تا 2007 در مناطق ساحلی کامپوس و سانتوس باسينس صورت گرفته اند، بسيار عظيم بوده اند. چيزی در حدود 2/5 ميليون بشكه نفت در 
روز در اين حوزه نفتی توليد می شود و مقدار کلی توليدات چيزی در حدود 100 ميليارد بشكه است. اين توليدات و اکتشافات عظيم، کمپانی نيمه دولتی پتروبراس petrobras را به 

يكی از بزرگ ترين شرکت های نفتی جهان بدل کرده است. 

در حدود 37 مايلی سواحل غرب آفريقا و در سال 2007 ميدان نفتی ژوبيله )Jubilee( توسط کمپانی بريتانيايی تولو )Tullow( به اکتشاف رسيد. اين ميدان با ذخايری که پيش بينی 
می شـود چيزی در حدود 600 ميليون بشـكه باشـد، در حال حاضر بزرگ ترين اکتشاف نفتی در غرب آفريقا در دهه اخير محسوب می شود. در حال حاضر کمپانی تولو روزانه 70.000 

بشكه نفت از اين ميدان نفتی نفت استخراج می کند. 

سواحل شرقی دريای مديترانه به حدی از لحاظ منابع گازی غنی است که هر دوی اين کشورها )قبرس و فلسطين اشغالی( بتوانند به دو کشور شاخص در زمينه صادرات گاز بدل شوند. 
با استفاده از سرمايه گذاری هرچه بيشتر در زمينه اکتشاف در سال های 2009 و 2010 اسرائيل توانست منابع جديدی را اکتشاف کند و بر مقاومت داخلی نسبت به صادرات گاز کشور به 

خارج غلبه کند. هم چنين اسرائيل توانست امنيت سواحل گاز خيز خود را در منطقه ای که از لحاظ سياسی بسيار پرتنش است، تامين کند. 

پس از آنكه کمپانی تولو در سال 2007 حوزه نفتی ژوبيله را در غنا يافت، بر آن شد که از اقيانوس اطلس جنوبی بگذرد و به کاوش در شرق آمريكای جنوبی بپردازد. اين کاوش ها با در 
نظر گرفتن اين نكته آغاز شدند که ويژگی های زمين شناختی غرب آفريقا )که 100 ميليون سال عمر دارد( با شرق آمريكای جنوبی مشابهت دارد و بنابراين احتمال يافتن يک حوزه 
نفتی در آنجا زياد است. زاديوس به خودی خود به اکتشافات ديگری در گويان و سورينام منجر شد؛ کشورهايی که در حاشيه استوايی آمريكايی جنوبی قرار دارند.   سرانجام در گينه 

)Guiana( بود که اکتشافات ثمر داد و حوزه نفتی زاديوس )zaedyus( کشف شد.

بيكن شيل )Bakken shale( نخستين بار در سال 1953 کشف شد، اما حفاری تا سال 2000 آغاز نشد. اين منطقه آخرين شگفتی در زمينه داستان های مربوط به انرژی در اياالت متحده 
آمريكا بوده است. در واقع چيزی که سبب شگفتی اين منطقه شده است، افزايش توليد نفت آن از 60.000 بشكه در روز در پنج سال قبل به 500.000 بشكه در حال حاضر است. 

پيش بينی می شود که حجم توليدات بيكن شيل در اواخر دهه کنونی به دوبرابر مقدار حاضر برسد.  

 )Aldous( صنعت نفت نروژ در دريای شمالی صنعتی مرده و راکد محسوب می شد؛ اما کشفيات عمده و عظيم سال گذشته نظرها را تغيير داد. پيش بينی می شود که حوزه آلدوس
چيزی در حدود 500 ميليون تا 1/2 ميليارد بشكه از منابع قابل بازيابی را در خود جا داده باشد. همچنين پيش بينی های مشابهی درمورد حوزه اسكروگارد )Skrugard( در دريای بارنتز 

در جريان است. به عالوه کشفيات نفتی در نزديكی قطب شمال در نروژ ممكن است حتی عظيم تر از موارد باال باشند. 

کشـف ميدان نفتی در دره دارور)Dharoor( در سـومالی، عنصر خطرناکی را در مذاکرات صلح اين کشور جنگ زده وارد کرده است. دولت موگاديشو که در حال نبرد با اسالمگرايان 
شورشی است، می کوشد تا ارزش اقتصادی کشف اين ميدان نفتی را کم اهميت جلوه دهد. 

در شـانزده کيلومتری سـاحل، ميدان گازی رووما )Rovuma( قرار دارد که بخشـی از آن در موزامبيک و بخشـی در تانزانيا واقع است. اين ميدان گازی که در 2010 کشف شده است، 
ذخيره گازی برابر با هفت و نيم ميليارد بشكه دارد. از زمستان گذشته تا کنون هر دو کشور موفق به کشف گاز شده اند. اين کشفيات هر دوی اين کشورها را به عنوان يكی از منابع 
اصلی تامين کننده گاز آسيا در آينده مطرح می کند، ژاپن می تواند يک مشتری بالقوه باشد؛ زيرا ژاپن پس از فاجعه فوکوشيما نيروگاه های هسته ای اش را تعطيل کرده و در جست و 

جوی يک منبع مناسب برای تامين گاز مايع است. 

به عنوان يكی از بنيانگذاران اوپک، ونزوئال بازيگر جديدی در حوزه نفت نيسـت؛ اما با وجود آنكه ونزوئال در حوزه های شـنی اطراف رود اورينوکو)Orinoco( ذخايری معادل با 513 
ميليارد بشكه نفت )دو برابر ذخاير نفتی عربستان سعودی( دارد، اما دخالت های حكومت چاوز در بخش انرژی منجر به عملی نشدن ظرفيت های کشور در بخش صادرات شده است. 

در حال حاضر چاوز با سرطان دست و پنجه نرم می کند و برخی معتقدند که اگر او صحنه سياست را ترک کند، توليد نفت افزايش خواهد يافت.
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تحليل

دالیل اقتصاددان آمریكایی برای شكست سیاست تحریم
يک كارشناس آمريکايی در مقاله ای با برشمردن 1۰ دليل 
ــت تحريم نفتی ايران تاكيد كرد اين سياست  شکست سياس
ــکل  ــت بنزين در آمريکا را افزايش داده و برای اوباما مش قيم
ــت.  جان كول در مقاله ای در پايگاه اينترنتی  ايجاد كرده اس
اويل پرايس به تشريح داليل مقاومت ايران در برابر تحريم های 
ــن داليل، نقش البی  ــکا و اروپا پرداخته و ضمن بيان اي آمري
ــده  ــری اين تحريم ها را نيز متذكر ش ــتی در پيگي صهيونيس
است.  وی اگرچه به عنوان يک آمريکايی تحريم ها عليه ايران 
ــرای جلوگيری از اين ضررها با  ــه ضرر آمريکا می داند و ب را ب
سياست های دولت آمريکا مخالفت می كند اما پرداختن او به 
مسائلی مانند عدم توانايی عربستان برای افزايش توليد، افزايش 
تقاضای آسيا برای نفت و نقش صهيونيست ها در اعمال تحريم 
ــته است. متن يادداشت  ها از جمله نکات قابل توجه اين نوش
ــرور كنيم:  نومحافظه كاران به ما اطمينان  كول را به اتفاق م
ــد و قرار نبود موضوع اين گونه پيش برود. قرار بود با  داده بودن
تحريم های آمريکا ايران به سرعت از پا بيفتد. اما دو ناو جنگی 
ــوئز عبور كردند تا در بندر تارتوس  ايران به راحتی از كانال س
سوريه لنگر بيندازند. رژيم سابق مصر و حکومت مبارک هرگز 
اجازه چنين چيزی را نمی داد اما بهار عربی دولتی را در مصر 
به قدرت رسانده است كه تمايل دارد استقالل خود از واشنگتن 
ــکه  ــذارد.  نفت برنت به 136 دالر در هر بش ــه نمايش بگ را ب
رسيده است باالترين قيمت در 9ماه گذشته و ركوردی جالب 
ــرايطی كه بحران هايی مانند جنگ ليبی  توجه، آن هم در ش
ــازار را تحت تاثير قرار نداد. دليل اصلی اين بود كه بازارها از  ب
اخبار قطع صادرات ايران به انگليس و فرانسه بيمناک هستند. 
)نفت ايران تنها 1درصد از واردات انگليس و 4درصد از واردات 
فرانسه را تشکيل می دهد.(  اروپايی ها فروشنده های جديدی 
ــطه هايی نفت  ــتفاده از واس را پيدا خواهند كرد يا اينکه با اس
ايران را به دست خواهند آورد، پس خبر قطع صادرات چندان 
ــيار  ــی از اعراب ندارد اما به هر حال مبادله گران بازار بس محل
حساس هستند. برنامه تحريم های نفتی ای كه توسط اسرائيل 
ــتی در آمريکا، بر دولت آمريکا تحميل شده  و البی صهيونيس
است، قرار بود موجب افزايش زياد قيمت نشود. اما در واقع، نه 
ــت بلکه صهيونيست ها به دليل  تنها قيمت را افزايش داده اس

مطرح كردن موضوع جنگ اين افزايش را تشديد كرده اند. 
در حالی كه قيمت های فوريه ركوردی تاريخی را برای اين 
زمان از سال ثبت كرده است و پيش بينی می شود قيمت بنزين 
آمريکا در تابستان امسال 5 دالر در هر گالن باشد، ايران هنوز 
آرامش خود را حفظ كرده است. اما به هر حال اقتصاد شکننده 
آمريکا و اروپا از افزايش هزينه های حمل و نقل آسيب خواهد 
ديد. )امريکا احتماال با كاهش سفرهای تابستانی و گردشگری 
داخلی مواجه خواهد شد.( همان جمهوری خواهانی كه از اوباما 

ــت، انتقاد  ــدت برخورد نکرده اس به خاطر اينکه با ايران به ش
می كنند. به دليل افزايش قيمت سوخت، در حال برنامه ريزی 
برای به راه انداختن كمپينی بر ضد اوباما هستند. اين در حالی 
است كه آنها نقش تحريم ايران و تنش های آمريکا با اين كشور 
در افزايش قيمتها را ناديده می گيرند. دوست ندارم اين جمله 
را تکرار كنم اما من قبال تذكر داده بودم.«  چه چيزی باعث می 
شود ايران بتواند با مجموعه تحريم های ظالمانه و سخت گيرانه 

آمريکايی، اسراييلی و اروپايی مقابله كند؟ 
ــی آمريکا و اتحاديه اروپايی به گونه ای  1- تحريم های مال
ــت را از طريق  ــد ايران از نف ــده بود كه درآم ــه ريزی ش برنام
افزايش هزينه های بيمه و مبادله مالی 1۰ تا 15 درصد كاهش 
ــد، اما قدرت نمايی ايران مثال در مانور تنگه هرمز، در كنار  ده
اظهارات جنگ افروزانه آمريکا و اسراييل منجر به افزايش 1۰ تا 
15درصدی قيمت نفت در بازارهايی كه نگران تنشها هستند، 
ــت. اين يعنی از منظر ايران اثرات منفی تحريمها به  ــده اس ش
وسيله اثرات مديريت مطرح شدن بحث جنگ با ايران خنثی 

شده است. 
2- برنامه تحريم ها عليه ايران كه مورد حمايت دو روشنفکر 
البی صهيونيستی مارک دوبوويتز و روئل مارک )تحليلگر سابق

ــت، در محاسبات خود به شدت دچار خطا و اشتباه  CIA( اس
شده است، چرا كه احتمال اختالل در عرضه )سودان و سوريه( 
و افزايش شديد تقاضا )هند، ژاپن، كره جنوبی، چين( را درنظر 
ــن موضوع را به  ــپ در مقاله خود اي ــت. )جان كم نگرفته اس

صورتی منطقی توضيح داده است(. 
3- عربستان نتوانست آن طور كه برای متحدان آمريکايی 
ــد را زده بود، توليد نفت را به  ــی اش الف افزايش تولي و اروپاي
ــرعت زياد كند، ذخاير عربستان ساالنه 3 كاهش می يابد و  س
ــر تحليلگران مغفول مانده  ــت كه از نظر اكث اين موضوعی اس

است. 
ــودان جنوبی به دليل منازعه با سودان بر سر دزدی  4- س
مقداری از نفت، ناگهان صادرات نفت از خارطوم را متوقف كرد. 

اين اقدام 35۰ هزار بشکه نفت را در روز از بازار خارج كرد. 
ــوريه توليد 4۰۰ هزار بشکه نفت در  5 همچنين وقايع س
ــم در نيجريه ايجاد  ــکالتی ه ــت و مش روز را متوقف كرده اس
شده است. بنابراين عالوه بر اينکه عربستان نتوانست 2 ميليون 

ــد، مقدار اندک  ــازار جهانی اضافه كن ــکه نفت در روز به ب بش
ــور هم با كاهش توليد در مناطق ديگر  افزايش توليد اين كش

دنيا جبران شد. 
ــد برخالف ميل دولت آمريکا، بر خريد نفت از ايران  6- هن
و مبادله با اين كشور تأكيد كرده است. اما من تعجب می كنم 
ــيده است كه هند  كه نيکوالس برنز چگونه به اين نتيجه رس
ــيا، می  ــردگی بازار نفت و افزايش تقاضای آس با توجه به فش
تواند بدون نفت ايران به برنامه های اقتصادی خود ادامه دهد. 
ازسوی ديگر، اطمينان از اينکه مصرف كننده های هندی نفت 
ــت، يک موضوع انتخاباتی و  ــه ای در اختيار خواهند داش ياران

مهم در هند است. 
7- كره جنوبی و ژاپن معتقدند كه نمی توانند واردات نفت 
ــدگان نفت جايگزين كنند و به  ــران را با ديگر عرضه كنن از اي
همين دليل مؤدبانه به واشنگتن و محافظه كاران گفته اند در 
ــيد و به  ــته باش قضيه تحريم نفت ايران »كاری به كار ما نداش

كار خودتان برسيد.« 
ــار آمريکا برای خريد نفت  ۸- همچنين تركيه در برابر فش
از عربستان به جای ايران، مقاومت می كند. برخی تحليلگران 
معتقدند عربستان نمی تواند توليد 11/۸ ميليون بشکه ای خود 
را حفظ كند و اگر توليد عربستان كاهش يابد، تركيه در شش 
ماه تا يک سال آينده برای قراردادهای جديد آن هم در فضايی 

با رقابت شديدتر، به زحمت خواهد افتاد. 
ــراردادی كه به موجب آن واردات  ــر ق 9 ايران و چين بر س

چين از ايران افزايش می يابد، به توافق رسيدند.  
1۰ ايران هنوز مورد حمايت همسايگانش است. همسايگانی 
ــدت به مبادالت ايران  كه به كمک ايران نياز دارند. عراق به ش
ــت. همچنين در يک نشست سه جانبه بين ايران،  وابسته اس
ــتان آصف علی  ــتان، رئيس جمهور پاكس ــتان و پاكس افغانس
زرداری تأكيد كرد فشارهای بيرونی اثری بر روابط خوب تهران 
و اسالم آباد ندارد. پاكستان به بحران انرژی دچار شده است و 
ــوخت و برق از ايران است. بنابراين اساساً متحدان  متقاضی س
آمريکا، افغانستان و پاكستان هيچ توجهی به تالشهای آمريکا 
برای ملحق كردن آنها به حلقه تحريم ايران ندارند. در واقع آنها 
ــتند كه اين سه كشور به دنبال ايجاد  مخالف اين موضوع هس
يک بلوک منطقه ای هستند كه شايد شامل چين هم بشود. 

آخرين برنامه احمقانه نومحافظه كاران، يعنی اشغال عراق، 
تاكنون1 تريليون دالر هزينه برای آمريکايی ها داشته است و 
5۰۰۰ سرباز را به كشتن داده است. بازی ای كه اكنون با ايران 
شروع شده است دست كم سه برابر شکست ما در عراق هزينه 
خواهدداشت. از نمايندگان كنگره خود مطالبه كنيد و انگشت 

اتهام را به سوی متهم اصلی يعنی آيپک ببريد.



عملكرد اتحاديه صادرکنندگان
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي

  تعامل با ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جهت رفع مشكالت اعضاء 
  به روز رساني سايت اتحاديه از لحاظ درج اخبار، گزارشات مربوط به حوزه صادرات فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي

  برگزاري نشست هاي خبري 
  برنامه ريزي به منظور برگزاري همايش اتحاديه در سطح بين المللي

  تعامل با سازمان توسعه تجارت ايران
  تعامل با نهاد رياست جمهوري

  تعامل با وزارت نفت
  تعامل با شرکت بورس کاالي ايران

  تعامل با بانک مرکزي
  تعامل با گمرک جمهوري اسالمي ايران 

  تعامل با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  تعامل با بانک ملت

  تعامل با بانک توسعه صادرات ايران 

اهم فعالیت هاي برون سازماني در جهت توانمند سازي اعضاي اتحادیه

  معرفي نماينده به سازمان هاي متعامل جهت حضور در جلسات، ارائه نظرات کارشناسي و تبادل اطالعات و رفع مشكالت صنفي اعضاء
برگزاري ششمين همايش ساالنه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران

   شرکت در هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي ايران و دريافت لوح تقديراز مقام محترم وزارت نفت به لحاظ حضور فعال در نمايشگاه
  اخذ مجوز انتشار نشريه اتحاديه تحت عنوان دنياي انرژي و انتشار پيش شماره نشريه و توزيع آن در هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز،  پااليش 

و پتروشيمي
  عضويت در کارگروه فني مستقر در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  افزايش تعداد اعضاء به 215 عضو در سال 91 که در مقايسه با سال 90 )193 عضو( نشان دهنده 11 درصد رشد مي باشد.
  پيگيري در مورد تشكيل کنسرسيوم صادرات نفت خام

  هماهنگي در مورد حضور رئيس و اعضاء هيات مديره و دبيرکل در رسانه ها: در راستاي انعكاس فعاليت ها و اهداف و سياست هاي کاري اتحاديه هماهنگي هاي 
الزم به منظور حضور رئيس و اعضاي هيات مديره و دبيرکل اتحاديه در رسانه ها بعمل آمده است که مهمترين ان حضور رئيس هيات مديره در برنامه پر بيننده 

گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 صدا و سيما در تاريخ 90/12/09 مي باشد.
  تشكيل کارگروه حقوقي و قضايي در اتحاديه؛ در جهت ارائه خدمات بيشتر به اعضاء و فراهم نمودن امكان دفاع از منافع صنفي ايشان در سازمان ها و 

محاکم قضايي نسبت به تشكيل کارگروه حقوقي در اتحاديه اقدام بعمل آمده است. 

اهم فعالیت هاي مرتبط با ارتقاي جایگاه اتحادیه



  انجام تغييرات و اصالحات مورد لزوم در اساسنامه اتحاديه و تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده
  تقويت کادر اداري و روابط عمومي اتحاديه ضمن به کارگيري نيروهاي مورد نياز

  چاپ دومين کتاب دايرکتوري اعضاء و سررسيد
  پياده نمودن سيستم اتوماسيون اداري در دبيرخانه اتحاديه، با پيگيري انجام گرفته فاز اول اين پروژه از تاريخ 91/02/19 عملياتي گرديده است. در 
اين فاز دبيرخانه اتحاديه به همراه دبيرکل و تمامي اعضاي هيات مديره قابليت استفاده از سيستم را پيدا کرده اند. ضمناً در فاز بعدي کليه شرکت هاي 

عضو اتحاديه به اين سامانه متصل خواهند شد.
  تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان: بر اساس بررسي هاي بعمل آمده پيرامون کيفيت، ارائه خدمات بيمه تكميلي و هزينه هاي مربوطه، قرارداد با 

شرکت بيمه البرز جهت بهره گيري اعضاء براي استفاده از تسهيالت بيمه تكميلي تمديد شده است.
  تشكيل کارگروه براي تعيين قيمت خوراک براي واحدهاي پتروشيمي
  تشكيل کارگروه براي بررسي مسائل مربوط به همايش ساالنه اتحاديه

  تشكيل کميته پايش و نظارت
  پيگيـري در مورد تهيه کارت الكترونيک اعضاء: بر اسـاس مصوبه هيات مديره مبني بر الكترونيكـي کردن دفترچه هاي عضويت، قرارداد الزم با 
پيمانكار مربوطه جهت اجراي اين طرح منعقد گرديده و اين پروژه هم اکنون با پيشـرفت 80% در شـرف اجراء مي باشد؛ بدين ترتيب که برنامه نرم 
افزاري آن طراحي و فقط کار ورود اطالعات اعضاء بر روي نرم افزار و ايجاد هم خواني آن از طريق دستگاه مربوطه با کارت هاي الكترونيكي باقي مانده 

است که اميد مي رود در آينده نزديک به اتمام برسد.
  تهيه CD مالتي مديا براي اعضاء بنا به درخواست هاي مكرر اعضاء: اين CD در حال تهيه مي باشد و 90% کار آن انجام گرفته و به زودي اماده و 

ارائه خواهد شد. 

اهم فعایت هاي درون سازماني

   ارتقاي تعامل با سازمان ها و دستگاه هاي حاکميتي و دولتي در راستاي تحقق اهداف 
اتحاديه 

  ارتقاي بهره گيري از ظرفيت هاي بورس شـامل تعامل بيشـتر با شرکت بورس کاالي 
ايران از طريق برگزاري جلسات مشترک و طرح مسائل في مابين اتحاديه و بورس

  بهره گيري از ظرفيت هاي اصل 44 
  ارتقاء ارتباط با مجلس شوراي اسالمي

  ارتقاي تعامل با وزارت نفت
  تالش در جهت معرفي اتحاديه در مراجع بين المللي و پذيرش اتحاديه به عنوان مرجع 

قيمت گذاري
  اجراي طرح هاي تبليغاتي و بازاريابي در بازارهاي هدف

  پيگيري پذيرش اعضاء جديد
  تعامل با سازمانها و دستگاه هاي ذيربط جهت بهره گيري از فرصت ها و رفع موانع 

  راه اندازي و تشكيل کنسرسيوم هاي الزم و شرکت هاي تعاوني و کارگروه هاي فني
  برگزاري دوره هاي آموزشي در اتحاديه

  تقويت سايت اتحاديه و انتشار مرتب نشريه
  پي گيري و رفع مشكالت مالياتي و صادراتي اعضا
  امضاي تفاهم نامه با صندوق ضمانت صادرات ايران

اهم برنامه هاي اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي 
نفت، گاز و پتروشیمي ایران ۱39۱
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وجود منابع غنی گاز در كشور فرصت هايی را 
فراهم كرده تا ايران با آسودگی خاطر به استخراج 
و بهره برداری از اين نعمت اليزال الهی بپردازد. اما 
دارا بودن عنوان دوم ذخيره گاز در جهان توانسته 
ايران را به نامی برتر در عرصه گاز بين المللی مانند 
نفت تبديل كند يا خير؟ اساسا آيا ايران استراتژی 
ــرداری و مصرف منابع  ــی برای نحوه بهره ب مدون

گسترده گازی خود دارد يا خير؟ 
ــور محرک  ــيه كه موت ــركت گاز پروم روس ش
ــمار می رود استراتژی  ــور به ش اقتصادی اين كش
خود را توليد بيشتر و صادرات برای كسب قدرت 
ــته  ــت و از اين روی توانس ــرار داده اس ــتر ق بيش
موفقيت های چشمگيری را در بازار جهانی گاز به 
دست آورد و حضور خود را در معامالت سياسی و 

بين المللی با اروپا نيز پررنگ و اثرگذار سازد. 
ــوب  گاز يک منبع غنی انرژی در جهان محس
می شود و بتدريج می رود تا جايگزين نفت شده 
ــرژی در جهان تعيين كننده  ــن پس اين ان و از اي
معامالت اقتصادی و بين المللی خواهد بود. كمی 
ــباتی را  ــده نگری در اين باره می تواند محاس آين
ــبات  ايجاد كند كه می توان با تکيه بر اين محاس
ــور به  ــادی قابل توجهی را برای كش ارزش اقتص

دست آورد. 
كارشناسان انرژی بدرستی پيش بينی می كنند 
كه دنيای آينده دنيای گاز و LNG است و توسعه 
ــبی برای  ــد جايگزين مناس ــش می توان اين بخ
ــور شود و سرمايه گذاری در  درآمدهای نفتی كش
ــه ارزش افزوده و اقتصادی فوق العاده ای  اين زمين

خواهد داشت. 
اما برای رسيدن به اين هدف الزم است برنامه 
و چشم اندازی روشن برای استفاده از منابع گازی 

كشور وجود داشته باشد. 
در حال حاضر ايران بيشترين ذخاير گاز طبيعی 
در منطقه خاورميانه را دارد كه در مقياس جهانی 
ــرار گرفته و حجم  ــيه در مقام دوم ق پس از روس
ذخاير اثبات شده ايران به 2۸ تريليون مترمکعب 
می رسد كه اين حجم 17 درصد ذخاير كل دنيا را 
تشکيل می دهد و البته اين در حالی است كه طبق 
مطالعات صورت گرفته امکان اكتشاف و احتمال 
كشف ذخاير جديد نفت و گاز در كشور وجود دارد 
كه ممکن است حجم ذخاير هيدروكربوری بويژه 

گاز كشور را افزايش دهد. 
اما با وجود اين حجم ذخاير گازی، ميزان توليد 
ــبت به دارايی اش بسيار  گاز طبيعی در ايران نس
پايين است و تنها 3 درصد از توليد گاز جهانی در 
ــی گيرد و رتبه ايران از نظر توليد  ايران صورت م
ــيه، آمريکا و كانادا  در جايگاه چهارم پس از روس

قرار دارد. 
ــرژی را توليد كرد  ــا می توان منبع عظيم ان آي
ــاند يا برنامه و هدفی  و فقط به مصرف داخل رس
ــادرات آن وجود دارد؟ چه  ــه منظور فروش و ص ب
ــعه گاز به عنوان  ــی در زمينه توس ــه جامع برنام
ــتراتژی تدوين شده است؟ آيا صادرات  محور و اس
ــعه گاز قرار دارد يا خير؟  در صدر برنامه های توس

اساسا برای مديريت بهينه مصرف در داخل كدام 
استراتژی تدوين شده است؟ 

اين سواالتی است كه امروز مطرح است و البته 
در اين زمينه بايد پاسخگوی نسل های آينده نيز 
بود كه ما با كدام استراتژی ماندگار ذخاير خدادادی 
ــتخراج كرده و سوزانده ايم؟ و آيا اساسا برای  را اس

نسل آتی چاره ای انديشيده شده است؟ 
ــرف انرژی بويژه گاز  ــد مص با وجود آن كه رش
ــت و  ــور رو به فزونی اس ــه اخير در كش در دو ده
ــانی به تمام نقاط كشور و روستاها  توسعه گازرس
نيز صورت گرفته آيا هدف اين است هر ميزان گاز 
ــور توليد می شود، به مصرف برسد يا  كه در كش
ــی نظير توليد و صادرات LNG و GTL يا  اهداف
توسعه پتروشيمی ها می تواند از برنامه های اصلی 

طرح های توسعه ای توليد گاز نيز باشد. 
ــده جهت  ــد LNG )گاز طبيعی مايع ش تولي
ــی از اهداف  ــی تواند يک ــتی( م ــادرات با كش ص
استراتژيک توليد گاز در كشور باشد چراكه دنيای 
آينده انرژی را LNG و GTL تشکيل می دهند، 
اما كمترين توجه به اين موضوع با توجه به توجيه 

اقتصادی باالی اين پروژه ها شده است. 
ظرفيت و پتانسيل انرژی و منابع هيدروكربوری 
ــان می دهد كه می توان در  بويژه گاز در ايران نش
زمينه گاز سرمايه گذاری بااليی انجام داد و توجيه 
ــت سرمايه باالی آن به  پذيری اقتصادی و بازگش
اثبات رسيده و ديگر جايی برای چانه زنی نخواهد 
ــی تواند در بهبود  ــت و توجه به اين مقوله م داش

وضعيت امنيت ملی كشور نيز موثر باشد. 
ــی، گاز عامل پيوند دهنده  در بحث امنيت مل
ــه دارای خطوط انتقال  ــورهايی ك جدی بين كش
ــتند تلقی می شود و پيش بينی ها نشان  گاز هس
ــی دهد كه با توجه به افزايش مصرف گاز روابط  م
ــوط از روابط  ــرز و خط ــورهای دارای اين م كش
ــتگی های متقابل  ــک فراتر رفته و وابس ديپلماتي

اقتصادی را ايجاد می كند. 
از سوی ديگر گاز پايه اصلی توليدات پتروشيمی 
به شمار می رود و با توجه به بازار مناسب و اقتصادی 
ــيمی در جهان می توان در اين  محصوالت پتروش
زمينه نيز سرمايه گذاری های الزم را به عمل آورد 
ــه به اين صنعت  ــه در دهه اخير توج هر چند ك
ــرمايه گذاری  مادر مورد اهتمام دولت بوده، اما س
در اين بخش نيز اندک است و گاه در زمستان به 
دليل افزايش مصرف، گاز صنايع قطع می شود و 
ــيمی از دريافت خوراک باز  توليدكنندگان پتروش
ــی نفت  ــتراتژی و راهبرد اساس می مانند. بايد اس
دراين بخش نيز مشخص شود هر چند دستيابی 
به مقام اول منطقه پتروشيمی در چشم انداز 2۰ 
ساله مورد تاكيد قرار گرفته، اما تا رسيدن به اين 

مطلوب فاصله زيادی مشاهده می شود. 
ــعه پتروشيمی،  ــتراتژی صادرات گاز، توس اس
ــعه صنعتی، تبديالت  توليد LNG و GTL توس
گاز و مصرف داخلی هر كدام سرفصل برنامه ريزی 
مشخصی است كه می تواند مبنای حركت صنعت 

نفت و گاز كشور باشد.

جزئیات استراتژی توسعه گاز 

مصرف کننده 
يا 
صادرکننده؟

زيبا اسماعيلی
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خبر

ــی انرژی جهان بيانگر آن  تحوالت جاری در عرصه ديپلماس
ــورهايی قدرت برتر  ــالهايی نه چندان دور، كش است كه در س
ــع انرژی جهان، به ويژه نفت  ــادی خواهند بود كه بر مناب اقتص
ــلط داشته باشند؛ عامل مهمی كه خليج فارس را به  و گاز، تس
ــوان بزرگ ترين مخزن انرژی جهان در كانون توجه جهانی  عن

قرار داده است. 
رويدادهای دهه نخست قرن بيست و يکم در عرصه مناسبات 
بين المللی انرژی بيانگر آن است كه كانون های توليد و انتقال 
انرژی اهميتی راهبردی يافته اند و قدرتهای اقتصادی و نظامی 
ــش از پيش اين مناطق  ــود را برای كنترل بي ــان تمايل خ جه

نشان داده اند. 
ــتراتژيک توليد نفت و گاز جهان  از جمله مناطق مهم و اس
می توان به حوزه دريای خزر و خليج فارس اشاره كرد كه فالت 
ــت و اهميت آن در مسائل  قاره ايران در بين آن قرار گرفته اس
راهبردی جهان به اندازه ای است كه ژان گاتمن، پدر جغرافيای 
ــارس يکی از مناطق  ــی گويد: حوزه خليج ف ــی نوين، م سياس
راهبردی جهان است و مهم ترين عامل استراتژيک خليج فارس 
وجود منابع عظيم نفت و گاز است، به گونه ای كه اين منطقه 

را »مخزن نفت جهان« ناميده اند. 
ــوم  ــده نفت و يک س ــوم ذخاير اثبات ش بنا بر تقريباً دو س
ــورهای خليج فارس  ــی جهان در اختيار كش ذخاير گاز طبيع
ــز به آن اضافه  ــده دريای خزر ني ــت و اگر ذخاير برآورد ش اس
ــرای نفت و  ــا به 7۰ درصد ب ــن ذخاير تقريب ــردد، درصد اي گ
ــيد.  ــرای گاز طبيعی جهان خواهد رس ــد ب ــش از 7۰ درص  بي
عالوه بر اين تنگه هرمز با طول قريب به 15۸ كيلومتر و عرض 
ــل 56 و حداكثر 1۸۰ كيلومتر و عمق 115 متر، يکی از  حداق
استراتژيک ترين گذرگاه های جهان به شمار می آيد كه خليج 
ــد و آب های آزاد  ــای عمان به اقيانوس هن ــارس را از راه دري ف
ــتراتژيک،  ــد می دهد. اين آبراه به علت موقعيت خاص اس پيون
ــود و بر ای  ــوب می ش ــاهرگ حيات اقتصادی جهان محس ش
قدرت های بزرگ جهانی از اهميت اقتصادی و راهبردی بسيار 

زيادی برخوردار است.
ــده توسط  در حال حاضر وزانه 35 درصد كل نفت حمل ش
ــای جهانی مبادله  ــا )2۰ درصد نفتی كه در بازاره ــش ه نفتک
می شود(، از اين تنگه عبور می كند و از اين رو احاطه و سلطه 

بر اين گذرگاه امکان كنترل عبور و مرور نفتکشها را در منطقه 
ــای ارتباطی، اقتصادی  ــی آورد. لذا مجموعه ارزش ه فراهم م
ــه آن موقعيت راهبردی خاصی  ــتراتژيک تنگه هرمز ب و ژئواس
ــای نفت و گاز  ــت. همچنين اگر در آينده لوله ه ــيده اس بخش
كشورهای شمالی ايران به خليج فارس متصل شود، كه از نظر 
جغرافيايی و امنيتی بهترين مسير است، در اين صورت اهميت 

تنگه هرمز دو چندان خواهد شد.
ــوالت منطقه ای  ــه نقش ايران را تح ــه مهم ديگری ك نکت
ــان پررنگ می كند، قرار  ــتراتژی تامين امنيت انرژی جه و اس
ــارس به عنوان كوتاه  ــران بين دريای خزر و خليج ف گرفتن اي
ــت.  ــير ممکن برای انتقال منابع انرژی حوزه خزر اس ترين مس
ــب برای صادرات نفت به اروپا، كشورهای غربی،  موقعيت مناس
ــورهای حوزه آسيای جنوب شرقی، امتيازاتی  ژاپن، چين و كش

است كه ايران در مسير انتقال انرژی از آن برخوردار است. 
ــت نفت  ــع مقصد نهايی خطوط لوله ای كه قرار اس در واق
ــتان و گاز تركمنستان را از شرق دريای خزر به منطقه  قزاقس
ــت،  قفقاز و از آنجا به دريای مديترانه منتقل كند فقط اروپاس
ــد تقاضای انرژی در آن تقريبا متوقف شده  منطقه ای كه رش
ــت كه انتقال اين منابع از مسير ايران  ــت. اين در حالی اس اس
ــت  ــارس، نه تنها قابل انتقال به غرب اس ــق خليج ف و از طري
ــيا را هم، كه در درازمدت تقاضای آن برای  بلکه بازارهای آس
ــوی ديگر  ــت، دربر می گيرد.از س ــرژی افزايش خواهد ياف ان
ــزرگ ذخاير نفت و گاز  ــش حوزه ب دريای مازندران دارای ش
ــياری از آنها هنوز توسعه نيافته و مورد اكتشاف  است كه بس
ــده اين حوزه حدود 16  ــرار نگرفته اند. ذخاير نفت ثابت ش ق
ــت اما ذخاير احتمالی آن نزديک به  ــکه اس تا 32 ميليارد بش
ــکه برآورد می شود كه نزديک به يک چهارم  163 ميليارد بش
مجموع ذخاير اثبات شده خاورميانه است.نتيجه آنکه با وجود 
تقريبا 7۰ درصد ذخاير نفت و 7۰ درصد ذخاير گاز جهان در 
ــارس، قدرت های جهانی می دانند كه  دريای خزر و خليج ف
ارزش های نهفته در تنگه هرمز بيش از پيش در موازنه جهانی 
قدرت تاثير گذار است و هر قدرتی كنترل اين استراتژيک ترين 
ــته باشد، قادر خواهد  تنگه مواصالتی جهان را در اختيار داش
ــه و تقاضای نفت در بازار جهانی  ــود بر امنيت و موازنه عرض ب

اثر بگذارد. 

بين الملل

 کویت پاالیشگاه جدید
 ۱۴.۵ میلیارد دالری می سازد

كويت اعالم كرد برای احداث بزرگترين 
ــور به ارزش 14.5  پااليشگاه نفت اين كش
ــی كمک  ــش خصوص ــارد دالر از بخ ميلي

می گيرد. 
به گزارش بلومبرگ اجرای اين پروژه از 
دو سال گذشته تا كنون به علت مخالفتهای 

سياسی متوقف شده بود . 
محمد البصيری وزير نفت كويت تاكيد 
كرد شورای عالی نفت كويت كه عالی ترين 
مقام تصميم گير در امور سياستهای نفتی 
ــت پروژه احداث پااليشگاه 65۰  كويت اس
هزار بشکه ای الزور را تصويب كرده است . 
اين شورا عالوه بر تصويب اين پروژه اجازه 
ــگاه از سه  ــطح توليد دو پااليش ارتقای س
ــگاه موجود كويت را نيز صادر كرده  پااليش

است . 
ــت كويت  ــورای عالی نف ــزود ش وی اف
همچنين اجازه مشاركت بخش خصوصی 
ــاختی  ــی پروژه های زير س ــن مال در تامي
اقتصادی از جمله پروژه های انرژی را داده 

است . 
ــد دارد بيش از 3۰.۸  دولت كويت قص
ــاختی  ــارد دينار در پروژه های زير س ميلي
ــرمايه گذاری كند  انرژی و حمل و نقل س
ــه دنبال جلب  ــت كويت همچنين ب . دول
ــرای اجرای  ــی ب ــذاری خارج ــرمايه گ س
ــرژی با هدف  ــاختی ان ــای زير س پروژه ه

افزايش ظرفيت توليد نفت است. 
سامی الرشيد رييس شركت نفت كويت 
نيز تاكيد كرد برای احداث پااليشگاه بزرگ 
الزور راهی جر بهره مندی از سرمايه گذاری 
بخش خصوصی نيست . اين پروژه از مارس 
2۰۰9 ميالدی در پی مخالفت نمايندگان 

مجلس كويت متوقف شده بود . 
ــن پروژه  ــت اي ــت در فاز نخس قرار اس
ــه 3۰۰ هزار  ــگاه ب ــن پااليش ــت اي ظرفي
ــکه در روز برسد. فاز دوم اين پروژه نيز  بش
ــامل توليد روزانه 315 هزار بشکه انواع  ش
فرآورده های نفتی خواهد بود . كويت قصد 
ــگاه كوچکترين  دارد با احداث اين پااليش
ــوم به  ــگاه خود موس و قديمی ترين پااليش

الشعيبه را تعطيل كند .

موقعیت استراتژیک ایران 
در میان دو قطب انرژی 
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گزارش

از مردادماه 13۸9 تقريبا عمليات سوآپ 
ــركت هاي  ايران با پايان زمان قرارداد با ش
خارجي متوقف شد و تا كنون بعد از گذشت 
ــال از اين موضوع به دليل اختالف بر  دو س
ــروش نفت خام  ــت و چگونگي ف ــر قيم س

تحويلي، قراردادي امضا نشده است.
ــوآپ( عالوه بر  ــام )س ــه نفت خ معاوض
ــتراتژيک نيز  ــک موضوع اس درآمدزايي ي
ــوب مي شود. با وجود اين كه مديران  محس
ــور اين موضوع را تاييد مي كنند،  نفتي كش
اما حدود دوسال است كه عمليات سوآپ از 
مسير ايران متوقف شده است و انگار براي 

ادامه آن اراده اي نيست.
ــي  ــس از فروپاش ــال  1377 و پ در س
ــار قراردادن  ــوروي، آمريکا با تحت فش ش
شركت هاي اروپايي آنها را ناگزير كرد تا در 
ــوم  خط لوله صادرات نفت خام منطقه موس
به BTC )باكوـ  تفليسـ  جيهان( به عنوان 
ــتراتژيک  يک خط لوله انتقال نفت خام اس
كه حتي در برگيرنده منافع اقتصادي نبود، 
سرمايه گذاري كنند. از سوي ديگر روسيه با 
تحت فشار گذاشتن تركمنستان و قزاقستان 
تفاهم نامه ساخت خط لوله صادرات گاز از 
ــرقي درياي خزر را به امضا رساند و  كنار ش
ــي انرژي روسيه، بازي با كارت  در ديپلماس
ــي و اقتصادي با  ايران براي معامالت سياس

غرب ادامه يافت.
ايران براي مقابله به مثل با اين سياست  
ــري از  ــي بر جلوگي ــکا مبن ــيه و آمري روس
ــياي مركزي، قفقاز  ــادرات نفت و گاز آس ص
ــير ايران، اقدام به  و حوزه درياي خزر از مس
ــرمايه گذاري از محل امکانات وزارت نفت  س
ــي نکا، خط لوله نکا ـ ري و  كرد و بندر نفت
تغييراتي ضروري در پااليشگاه  تهران و تبريز 
ــياي  ــورهاي آس براي پااليش نفت خام كش
ــركت  ــاس ش ميانه ايجاد كرد. بر همين اس
ــراي انعقاد  ــوان نماينده ايران ب نيکو به عن
قراردادهاي معاوضه با طرفين توليد كننده و 

بازرگانان نفتي در منطقه انتخاب شد.
ــام اين گونه انجام  نحوه معاوضه نفت خ
ــس از دريافت نفت خام  ــد كه نيکو پ مي ش
ــركت  ــدر نفتي نکا و تحويل آن به ش در بن
ــوي  ــه نمايندگي از س ــت ايران ب ملي نف
ــوزه درياي خزر  ــران نفت خام ح معاوضه گ
ــبک ايران را  در جزيره خارگ، نفت خام س
تحويل مي گرفت و  3۰ روز پس از دريافت 
ــکا، معادل ارزش  ــام در بندرنفتي ن نفت خ
ــه معاوضه گر  ــده را ب ــام معاوضه ش نفت خ

پرداخت مي كرد.

از مردادماه 13۸9 تقريبا عمليات سوآپ 
ــركت هاي  ايران با پايان زمان قرارداد با ش
خارجي متوقف شد و تا كنون بعد از گذشت 
ــال از اين موضوع به دليل اختالف بر  دو س
ــروش نفت خام  ــت و چگونگي ف ــر قيم س

تحويلي، قراردادي امضا نشده است.
ــير ايران  هزينه معاوضه نفت خام از مس
حدود  هشت دالر در هر تن متريک )حدود 
ــکه( بود و شركت ملي   1/1۰دالر در هر بش
ــت ايران خواهان افزايش اين رقم به  4۰  نف
دالر درهر تن متريک )حدود 5/5 دالر در هر 
ــکه( بود كه هيچ يک از طرفين قرارداد  بش
ــركت نيکو حاضر به پذيرفتن اين رقم  با ش

براي هزينه معاوضه نفت خام خود نشدند.

   بازارهايي که از دست رفتند
ــركت اماراتي  ــي بود كه ش اين  در حال
ــل« )Dragon Oil( طي  ــون اوي »دراگ
قراردادي 1۰ ساله بيش از  ۸6 درصد حجم 
نفت خام توليدي از ميدان هاي تركمنستان 

را از مسير ايران صادر مي كرد.
اما در پايان ماه مارس  2۰1۰ اين قرارداد 
ــد. اين در  ــه يافته و ديگر تمديد نش خاتم
ــت كه دراگون اويل در نبود قرار  حالي اس
ــركت  معاوضه نفت خام خود با ايران، با ش
 )CROSS CASPIAN( كراس كاسپين
ــتقر است  كه اداره مركزي آن در باكو مس
ــد و اعالم كرد كه نفت خام  وارد مذاكره ش
ــتري را از عرض درياي خزر و از مسير  بيش
باكو و با راه آهن به بندر باتومي گرجستان 

در درياي سياه صادر مي كند.
ــي »ويتول«  ــركت سوئيس همچنين ش
ــتان  ــنده نفت خام قزاقس بازارياب و فروش
ــده  ــش عم ــه بخ ــز ك ــتان ني و تركمنس
نفت خام هاي مختلف توليدي اين دو كشور 

ــي نکا صادر  ــدر آكتائو به بندر نفت را از بن
ــي دراگون  ــركت امارات مي كرد همانند ش
ــم اخير ايران، اقدام  اويل با توجه به تصمي
به صادرات نفت خام از مسير باكو به درياي 

مديترانه و درياي سياه گرفت.
ــدگان ديگري  ــن صادركنن ــالوه بر اي ع
ــکا نفت خام  ــدر نفتي ن ــير بن هم در مس
ــادر مي كردند كه  محموله هاي مقطعي ص
ــرايط جديد شركت ملي نفت از مسير  با ش
ــود منصرف  ــادرات نفت خ ــران براي ص اي

شدند.
ــگ  تريدين ــرژي  ان ــلکت  س ــركت  ش
 SELECT ENERGY TRADING(
( كه دفتر مركزي آن در هامبورگ واقع است 
و شركت ايرلندي كاسپين اويل ديولوپمنت 
ــه  )Caspian Oil Development( ك
 )Hibernian( پيش از اين به نام  هيبرنيان
خوانده مي شد، از جمله شركت هاي مهمي 
ــد كه گاهي از بندر نفتي نکا نفت خام  بودن

تركمنستان را صادر مي كرند.
ــور  ــواپ كش در حال حاضر ظرفيت س
ــت اما كمتر از  ــکه در روز اس 15۰ هزار بش
ــکه در روز نفت خام معاوضه  ــزار بش 2۰ ه
مي شود اين در حالي است كه شركت ملي 
نفت ايران بعد از توقف سوآپ در سال ۸9، 
اعالم كرده بود تا پايان سال 139۰ اين رقم 
ــد كه تا اين  ــکه در روز برس به 7۰ هزار بش

تاريخ اين وعده عملي نشده است.

  ديپلماسي انرژي
ــه مقابله با  ــران در ادام ــي كه اي در حال
ــيه، آمريکا و اروپا،  ــي انرژي روس ديپلماس
طرح تبديل »معاوضه نفت خام« به »تجارت 
ــام« را مد نظر قرار داده بود، انتظار  نفت خ
ــي نکا به عنوان  ــت با اعالم بندر نفت مي رف

ــاي معاوضه،  ــارت نفت به ج ــدر آزاد تج بن
ــعه  تجارت )خريد و فروش( نفت خام توس
ــد و اين گونه معامالت در چارچوب يک  ياب

بورس نفتي شفاف سازي شود.
ــاس با توقف عمليات سوآپ و  بر اين اس
عرضه نفت خام در بورس كاال، فعال سازي 
ــير بندر  ــاي خزر در مس ــازار جنوب دري ب
ــا هدف تبديل نفت خام مخلوط  نفتي نکا ب
ــاخص براي  ــکا به عنوان يک نفت خام ش ن
بازار جنوب درياي خزر به دست فراموشي 

سپرده شد.
عمليات معاوضه نفت خام از مسير ايران 
ــده است كه با توجه به  در حالي متوقف ش
ــده عليه صنعت نفت  تحريم هاي اعمال ش
ــت  ــور، »طرح تجارت نفت« مي توانس كش
ــش تاثير  ــي را در كاه ــيار مهم نقش بس

محدوديت هاي صورت گرفته داشته باشد.

  ديدگاه 3 وزير نفت درباره سوآپ نفت؛ 
از شوآپ تا فرصتي استراتژيک

ــه وزير سابق و فعلي  با وجود اين كه س
ــوآپ نفت خام  نفت بر اهميت و مزاياي س
تاكيد داشته و دارند، بايد ديد ايران مي تواند 
ــت رفته خود را در  ــاز هم بازارهاي از دس ب
ــال  ــت آورد؟ از خرداد س اين زمينه به دس
ــواپ نفت خام با تصميم مسعود  13۸9 س
ــابق نفتـ  به دليل  ــر كاظميـ  وزير س مي
اين كه وي سوآپ نفت خام را نوعي واردات 

نفت خام به كشور مي دانست، متوقف شد.
ــه پس از  ــوع در حالي بود ك ــن موض اي
بركناري ميركاظمي از وزارت نفت، انتقادات 
ــبت به توقف سوآپ علني شد. با وجود  نس
ــي كه درباره   ــخ به انتقادات اين وي در پاس
ــوآپ نفت در دوره  وزارت او مطرح  توقف س
مي شد، به ايسنا گفته بود كه »من در همان 

سهم کم ایران از جابه جایي نفتي

سوآپ نفت رفت؟
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گزارش

دوران به شركت ملي نفت ابالغ كرده بودم 
ــکه سوآپ كنند، اما آنچه  كه 5۰۰ هزار بش
من ابالغ كرده بودم، سوآپ به معناي خريد 

نفت نبود.«

  آنچـه انجام مي شـد »شـوآپ« بود نه 
سواپ!

وي تاكيد كرده بود كه »وقتي ما سهميه  
اوپک را داريم نبايد به اسم سوآپ، نفت خام 
ــن جلو آنچه را  ــم و به همين دليل م بخري
ــوآپ در رابطه با خريد نفت  ــم س كه به اس
ــد، گرفتم.« ميركاظمي با بيان  انجام مي ش
ــه نفت خام  ــه عنوان معاوض ــه آنچه ب اينک
ــد »شوآپ« بود نه سواپ، آنچه  انجام مي ش
انجام مي شد را صراحتا »خيانت به كشور« 
برشمرده و با اين توجيه اين طرح را متوقف 
ــواپ نفت خام  ــرده بود. با وجود توقف س ك
ــا وي به اهميت و  ــط ميركاظمي قطع توس
مزاياي اين عمليات آگاه و اعتراض وي تنها 

به شيوه انجام سواپ در آن دوره بود.

  لزوم توجه به بحث سوآپ نفت
ــين نوذري ـ  ــن مورد غالمحس در همي
ــبق نفت ـ معتقد است كه سوآپ  وزير اس
ــتراتژيک و فرصتي است كه  نفت امري اس

بايد جدي گرفته شود.
ــت  ــورد اهمي ــش در م ــدي پي وي چن
ــير ايران گفته بود:  ــوآپ از مس عمليات س
ــاي اقتصادي  ــته از جنبه ه ــوآپ گذش س
ــود و از  ــتراتژيک محسوب مي ش امري اس
ــه هابي براي  ــران مي تواند ب ــن طريق اي اي
ــور هاي منطقه تبديل شود. وي با بيان  كش
اين كه در دوره  وزارتي او خط نکا ـ جاسک 
ــورده و مطالعات آن صورت گرفته  كليد خ
است، ادامه داد: توان و ظرفيت انتقال نفت 
ما به گونه اي است كه مي توانيم روزانه يک 
ميليون بشکه نفت درياي خزر را به درياي 
عمان انتقال دهيم و به همين دليل بايد از 
اين توان و ظرفيت به طور مناسب بهره گيري 
شود. نوذري در ادامه حجم سوآپ نفت در 
دوره  وزارت خود را حدود 1۰۰ تا 15۰ هزار 
بشکه در روز دانست و بار ديگر بر لزوم توجه 

به بحث سوآپ نفت تاكيد كرد.

  سواپ نفت مزيت هايي براي کشور دارد
اهميت سواپ نفت آن قدر زياد است كه 
حتي رستم قاسمي چند روز پس از رسيدن 
ــه وزارت نفت در مورد موضع خود در اين  ب
ــوآپ داراي مزيت هايي  زمينه اعالم كرد: س
زيادي براي كشور است؛ چراكه نفت شمال 
ــور به لحاظ مرغوبيت مزايايي به دنبال  كش

خواهد داشت.
وي همچنين با حضور در اتاق بازرگاني 
ــور بخش خصوصي داخلي در  ايران از حض

ــير ايران هم  ــواپ از مس ــام عمليات س انج
استقبال كرد اما باوجود تاييد ادامه معاوضه 
ــير ايران توسط مسووالن نفتي،  نفت از مس
خط سواپ در حال خشکيدن است. اگر چه 
دو اشکال اساسي كه ميركاظمي به اجراي 
ــر وزارت نفت  ــوآپ در دوران تصديش ب س
ــوآپ و فروش  وارد كرده بود، نرخ پايين س
ــده در خليج فارس توسط  ــوآپ ش نفت س
ــران بود كه در واقع ايران را به واردكننده  اي
نفت تبديل كرده بود اما با وجود نظر مساعد 
ــووالن نفتي در اين زمينه  وزير نفت و مس
ــال گذشته براي  هيچ اقدامي مفيدي در س

ادامه سوآپ نفت خام رخ نداد.

  دو راهكار بخش خصوصي براي حضور 
مجدد در سوآپ نفت

عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي 
ــت كه با بسته شدن مسير  نفتي معتقد اس
ــت  ــراي معاوضه نفت خام و از دس ايران ب
ــام از اين  ــوآپ نفت خ ــن بازارهاي س رفت
مسير، بخش خصوصي ديگر عالقه اي براي 

حضور در اين عرصه ندارد.
سيد حميد حسيني با بيان اينکه وزارت 
نفت بدون كار كارشناسي سوآپ نفت خام 
ــکل مواجه  ــي را با مش ــاي نفت و فرآورده ه
ــاس اطالعات غير مستند  كرد، گفت: بر اس
ــوآپ متوقف شد  ــال گذشته عمليات س س
ــفانه از ظرفيت هاي سوآپ استفاده  و متاس
ــد. البته وي افزود: شركت ملي پااليش  نش
ــش فرآورده هاي نفتي در نهايت براي  و پخ
ادامه عمليات سوآپ فرآورده هاي نفتي قانع 
ــات در حال انجام  ــد و اكنون اين عملي ش

است.

  سوآپ مي توانست در شرايط تحريم به 
صادرات نفت کمک کند

ــه داد: اما آنچه  ــو اتحاديه ادام اين عض
ــف شد توقف سوآپ نفت بود كه  باعث تاس
ــرايط تحريم هاي صورت  مي توانست در ش

گرفته به كشور كمک كند.
ــه در اين مدت  ــيني با اظهار اينک حس

ــي  كارشناس كار  اتحاديه 
را بر روي عمليات سوآپ 
داد،  ــام  انج ــام  خ ــت  نف
ــن زمينه  ــت: در همي گف
ــي طرح و  بخش خصوص
ــز به  ــنهادهايي را ني پيش
ــا  ــا ب ــت داد، ام وزارت نف
وجود تمام وعده هاي داده 
شده كاري صورت نگرفت.

ــه وي عمليات  به گفت
ــوآپ نفت خام از مسير  س
ــر كمک به  ــران عالوه ب اي
ــور  صادرات نفت خام كش

ــدن  ــنا ش ــي، موجب آش ــرايط كنون در ش
شركت هاي ايراني فعال در اين زمينه براي 
ــب  ــور در بازارهاي جهاني نفت و كس حض

تجربه آن ها مي شد.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينکه با 
ارائه نرخ هاي غيركارشناسانه وقت تلف شد، 
تصريح كرد: حتي اگر مجوز صادر و نرخ هاي 
مناسبي اعالم شود با توجه به مشکالتي كه 
ــت، فکر نمي كنم كه  تحريم ايجاد كرده اس
ــوآپ  ديگر بخش خصوصي عالقه اي به س

نفت خام خود از مسير ايران داشته باشد.
ــيني در مورد مطالعات و تحقيقات  حس
ــوآپ نفت  اين اتحاديه در مورد وضعيت س
ــه وزارت نفت هم  ــا تاكيد بر اين ك خام، ب
ــات را قبول كرد، توضيح  صحت اين مطالع
ــي بر عمليات  ــام كار كارشناس ــا انج داد: ب
ــال 2۰۰7 تا 2۰11، به صورت  ــوآپ س س
ــبه  ماهانه قيمت هاي خريد و فروش محاس
ــد و ميانگيني به دست آمد كه متوسط  ش
ــوآپ كننده در چهارسال گذشته  ــود س س
ــنت بود. پس اگر  ــه دالر و 2۰ س حدود س
ــوآپ را از يک دالر و نيم به سه دالر  نرخ س
يا 3/5 دالر افزايش دهيم هر دو طرف سود 
خواهند برد. وي با تاكيد بر اينکه بر خالف 
تصور عده اي كه فکر مي كردند سوآپ نفت 
ــادي دارد، گفت: در اين نوع  خام منافع زي

معاوضه نفت خام، سود معمولي است.
ــه صادركنندگان  ــابق اتحادي رييس س
ــد: با توجه به  ــاي نفتي يادآور ش فرآورده ه
ــد از تحويل نفت خام به  ــه 9۰ روز بع اينک
ايران، نفت مورد نظر در خليج فارس تحويل 
داده مي شد امکان كاهش قيمت نفت وجود 
ــت و در واقع در اين كار ريسک بااليي  داش

بود.

  دو راه براي حضور بخش خصوصي
او از دو طرح اتحاديه صادركنندگان براي 
ــوآپ  حضور بخش خصوصي در عمليات س
ــاماندهي آن خبر داد و گفت: در گزينه  س
ــتقيم  اول، اعطاي مجوز خريد و فروش مس
ــط بخش  ــده توس ــوآپ ش ــت خام و س نف
خصوصي است به طوري 
كه نفت خام مورد نظر در 
بورس فروخته شود تا هم 
بورس نفت ايران راه اندازي 
ــود و هم به قيمت هاي  ش
ــران لطمه  فروش نفت اي
ــود. در اين حالت  وارد نش
ــت آمده به  ــود به دس س
صورت مساوي بين بخش 
ــي و وزارت نفت  خصوص

تقسيم مي شد.
داد:  ــه  ادام ــيني  حس
ــش  بخ دوم،  ــه  گزين در 

ــزار وزارت نفت  ــه صورت كارگ خصوصي ب
كليه عمليات را تا فروش نفت انجام مي دهد 
ــت بعد از فروش نفت مورد نظر  و وزارت نف
در خليج فارس براي هر شبکه سه دالر حق 

كارگزاري به بخش خصوصي مي دهد.

   متولي سوآپ در نفت مشخص نيست
اين عضو اتحاديه صادركنندگان با اشاره 
به اينکه كليه طرح ها و پيشنهادها از سوي 
وزارت نفت بدون پاسخ ماند، گفت: با وجود 
ــمي ـ وزير نفت ـ  ــتم قاس اين كه نظر رس
نسبت به اين موضوع مثبت است و در اتاق 
ــران از حضور بخش خصوصي  بازرگاني ته
ــوآپ نفت خام استقبال كرد  در عمليات س
ــهنازي زاده  ــن زمينه به آقاي ش و در همي
براي اجراي اين امر اختيارات داد اما ايشان 
هم بعد از پيگيري هاي انجام شده به نتيجه 
ــيد و با خروج ايشان از نفت، مشخص  نرس
ــي مسئول  ــت در وزارت نفت چه كس نيس
ــت؛ در واقع مشخص نيست كه  اين امر اس
ــوآپ را نهايي كند و  چه كسي بايد نرخ س
ــت. او با بيان اينکه  ــئوول مذاكرات اس مس
برخي تصميمات اگر در زمان مناسب گرفته 
نشود، بي اثر خواهد بود گفت: زماني كه بايد 
ــد تا بخش خصوصي نفت در  كمک مي ش
اين زمينه فعال شود، اقدامي نشد و اكنون با 
وجود تحريم اين انتظار وجود دارد كه بخش 
خصوصي وارد شود، البته اگرچه كار در اين 
ــده اما بخش خصوصي  ــرايط مشکل ش ش
ــد كرد. اين عضو  تمام تالش خود را خواه
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي و 
پتروشيمي اظهار كرد: حتي در صورت ارائه 
مجوز سوآپ نفت خام از سوي وزارت نفت، 
بخش خصوصي ديگر عالقه اي براي ورود به 
ــه ندارد. وي دليل اين بي عالقگي  اين عرص
ــح داد كه در حال حاضر  را اين گونه توضي
روزانه 7۰ تا ۸۰ هزار بشکه نفت خام آسياي 
ــير ايران انتقال  ميانه كه پيش از اين از مس
ــته شدن مسير ايران از  مي يافت بعد از بس
ــت و  ــاي ديگر در حال صادرات اس كانال ه
معلوم نيست كه بتوان به راحتي نفت خام 

ديگري را پيدا كرد.

  »سوآپ ارزشي« اجرايي شود
او همچنين با اشاره به روند نزولي قيمت 
نفت و فرآورده هاي آن و زيان وارده به بخش 
ــتار آن شد كه وزارت نفت  خصوصي خواس
»سوآپ ارزشي« را اجرايي كند، يعني اين 
كه روزي كه كاال تحويل گرفته مي شود اگر 
ــت در زمان تحويل  قيمت آن هزار دالر اس
معادل هزار دالر كاال تحويل داده شود اين 
الگو مدتي در زمان آقاي نعمت زاده اجرايي 
شد به طوري كه هم وزارت نفت سود كرد و 

هم خيال بخش خصوصي راحت شد.

بخش خصوصي براي 
نجات سوآپ طرح 
و پيشنهادهايي را 
نيز به وزارت نفت 

داد، اما با وجود تمام 
وعده هاي داده شده 
كاري صورت نگرفت
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متوسط عمليات روزانه سوآپ كشور طي دوماه گذشته 
به كمتر از 5۰۰ بشکه در روز رسيد كه با توجه به ظرفيت 
ــوآپ نفت خام در واقع  ــده 5۰۰ هزار بشکه اي س ايجاد ش
ــتفاده  ــده اس ــا از يک دهم درصد از ظرفيت ايجاد ش تنه
ــته تنها شش  ــود. طبق آخرين آمار در دو ماه گذش مي ش
فروند نفت كش پنج هزار تني در پايانه  نکا محموله  خود را 

براي انجام عمليات سوآپ تخليه كرده اند.
ــته فقط 31 هزار بشکه  ــاس در 6۰ روز گذش بر اين اس
ــت كه متوسط روزانه  آن كمتر از  ــوآپ صورت گرفته اس س
ــکه در روز است. اين درحالي است كه طبق گفته   5۰۰ بش
مديران نفتي، حجم سوآپ نفت خام كشور هم اكنون 2۰ تا 

25 هزار بشکه در روز است.
البته پيش از اين حجم سوآپ نفت از مسير ايران حدود 
ــيد مسعود  ــتور س ــکه در روز بود كه به دس 15۰ هزار بش
ــل پايين بودن نرخ  ــابق نفت ـ به دلي ميركاظمي ـ وزير س
ــوآپ و روش هاي غلطي كه كشور را به وارد كننده نفت  س

خام تبديل كرده بود، متوقف شد.
ــهريورماه سال گذشته اعالم شد كه  در همين زمينه ش
سوآپ نفت خام با حجم روزانه 2۰ تا 25 هزار بشکه در روز 
از سر گرفته شده است و تا پايان سال 139۰ به روزانه 7۰ 

هزار بشکه در روز خواهد رسيد.
ــوي ديگر احمد قلعه باني ـ مديرعامل شركت ملي  از س
نفت ايرانـ  اعالم كرده بود كه سوآپ نفت خام با نرخ جديد 
ــکه انجام مي شود، اين درحالي است  چهار دالر بابت هر بش
ــواهد هم اكنون همين اندک سوآپ نفت خام با  كه طبق ش

نرخ سابق يک يا 1/5 دالر در حال انجام است.
البته ادامه  سوآپ نفت خام با نرخ 1/5 دالر امري طبيعي 
ــت؛ چرا كه بعد از توقف سوآپ نفت خام در اوايل سال  اس
ــي نفت ايران با  ــركت مل 13۸9، قرارداد جديدي ميان ش
ــركت هاي خواهان معاوضه نفت خام كشور  هاي حاشيه   ش

درياي مازندران با نفت ايران بسته نشد.
در واقع عمليات سوآپ نفت خام فعلي ادامه قرار داد يکي 
از شركت هاي طرف قرارداد با شركت نيکو ـ نماينده سابق 

ايران در زمينه عمليات سوآپـ  است.

ــركت سوئيسي ويتول كه عضو كنسرسيوم سينوپک  ش
ــوم به SVF نيز  ــيا )هنگ كنگ( موس )چين( و فدرال آس
است با شركت ملي نفت قزاقستان قراردادي براي بازاريابي 

و فروش نفت خام قزاقستان دارد.
اين شركت پس از توقف عمليات سوآپ توسط ايران به 
دادگاه بين المللي عليه ايران شکايت كرد، شركت ملي نفت 
ــود، پذيرفت كه  ايران نيز براي آن كه در دادگاه محکوم نش

قرارداد سابق با شركت ويتول را از سر گيرد.
ــوآپ روزانه كمتر از 5۰۰ بشکه نفت خام از مسير  آيا س
ــکه اي ايجاد شده در  ايران در مقابل ظرفيت 5۰۰ هزار بش

كشور، نشان دهنده »خشکيدن سوآپ نفت خام« نيست؟

  آخرين وضعيت سازه هاي نفتي براي سوآپ در شمال 
کشور

طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي 
خزر)كراس( با هدف افزايش عمليات سوآپ از مسير ايران تا 
اواخر تابستان امسال به طور كامل به بهره برداري مي رسد.

ــي محمدي، مجري طرح انتقال و فرآورش نفت خام  عل
كشورهاي حوزه درياي خزر با اعالم اين كه اين طرح تاكنون 
91 درصد پيشرفت داشته است گفت: تکميل طرح تا پايان 

تابستان امسال محقق مي شود.
وي با اعالم اجراي اين طرح در سه فاز 
توضيح داد كه در فاز اول و دوم با ساخت 
ــات ذخيره سازي و  ــکله نفتي، تاسيس اس
امتزاج نفت های خام وارداتي از كشورهاي 
حوزه درياي خزر در پايانه نکا، احداث خط 
لوله حد فاصل پايانه نکا تا تاسيسات ری 
ــکن هاي  به همراه مراكز انتقال و فشارش
ــات ذخيره سازي در ري،  مسير و تاسيس
شرايط انتقال نفت خام تا 37۰ هزار بشکه 
در روز به منظور ارسال به پااليشگاه هاي 
ــهيد تندگويان تهران و تبريزـ  البته با  ش
ــگاه های  ــام اصالحات الزم در پااليش انج

مذكورـ  فراهم شد.

ــت سال گذشته سوآپ نفت  به گفته محمدي طي هش
خام از مسير ايران توسط تاسيسات فاز اول و دوم اين طرح 

صورت گرفته است.
ــوم  ــاره به اينکه در حال حاضر فاز س مجري طرح با اش
ــکه به  طرح با هدف افزايش ظرفيت انتقال از 37۰ هزار بش
5۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز در دست اجراست، تاريخ 

بهره برداري از اين فاز را پايان تابستان امسال اعالم كرد.
ــاره به اين  كه هزينه مورد نياز براي اجراي اين  وي با اش
طرح 3۸7 ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال پيش بينی شده بود 
گفت: 29۸7 ميليارد و 5۰۰ ميليون ريال آن در فازهای اول 

و دوم و 4۰۰ ميليارد ريال آن نيز در فاز 3 هزينه شد.
ــاز اين طرح از منابع  ــرمايه مورد ني به گفته محمدی س

داخلي تخصيص يافته به وزارت نفت تامين شده است.
محمدي در مورد برگشت سرمايه اين طرح نيز توضيح 
داد: در چهار سال نخست بهره برداري از فازهای اول و دوم 
ــده به صورت كامل برگشت داده  طرح، هزينه هاي انجام ش

شد.
وي با اشاره به اين كه در بخش هاي مهندسی، ساخت و 
اجراي طرح كراس بيش از دو ميليون و 6۰۰ هزار نفرساعت 
فعاليت انجام شده است تاكيد كرد: اتمام طرح طبق برنامه 

زمان بندی يکی ديگر از ويژگی های بارز اين طرح است.
ــرآورش نفت  ــرح انتقال و ف مجري ط
ــورهاي حوزه درياي خزر با اشاره  خام كش
به تکميل واتمام فاز سوم طرح، بهره گيری 
ــي در طراحي،  ــان ايران ــوان متخصص از ت
ــتفاده از  ــرا و همچنين اس ــي، اج مهندس
خدمات توليدكنندگان و سازندگان داخلی 
درساخت و تکميل تجهيزات به كارگرفته 
شده در اين فاز را از مهمترين مشخصه هاي 

طرح دانست.

  سوآپ نفت از شمال ايران
وي با اشاره به اينکه انتقال نفت خام و 
ــاي نفتي از طريق خطوط لوله و  فرآورده ه

آخرین وضعیت جابه جایي نفتي در کشور 

چقدر سوآپ می کنیم

مديرعامل شركت ملي 
نفت ايرانـ  اعالم كرده 

بود كه سوآپ نفت 
خام با نرخ چهار دالر 
بابت هر بشکه انجام 
مي شود، اين درحالي 
است كه طبق شواهد 
هم اكنون همين اندك 
سوآپ نفت خام با يك 

يا 1.5 دالر در حال 
انجام است
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ــيرهاي ريلي، جاده اي و دريايي انجام  نيز بهره گيري از مس
ــتفاده  مي پذيرد، ايمن ترين و اقتصادي ترين راه انتقال را اس
ــال نفت خام و  ــت و توضيح داد: انتق ــوط لوله دانس از خط
فرآورده هاي نفتي از اين طريق عالوه بر موارد فوق در حفظ 
ــاير روش های انتقال  ــت محيطي نسبت به س مسائل زيس
ــت. محمدي از امتيازات  ــان باالتری برخوردار اس از اطمين
ــوآپ نفت  ــراي اين طرح را عالوه بر درآمد حاصل از س اج
ــوراک اوليه به  ــی از انتقال خ خام، كاهش هزينه هاي ناش
ــوزه های نفتی جنوب  ــگاه هاي تبريز و تهران از ح پااليش

كشور عنوان كرد.

  مسير دريايی سوآپ گاز ايران در دريای خزر راه اندازی 
شد

همزمان با افزايش تحريمهای نفتی عليه ايران، با تخليه 
نخستين محموله گازمايع يکی از كشورهای حاشيه دريای 
خزر، برای اولين بار مسير دريايی سوآپ گازمايع ايران برای 
ــی در خليج فارس  ــتريان خارج تحويل معوض آن به مش
ــت بيش از يک دهه از آغاز سوآپ  ــد. با گذش راه اندازی ش
فرآورده های نفتی و به ويژه گازمايع و نفت كوره از كشورهای 

حاشيه دريای خزر، برای نخستين بار مسير دريايی سوآپ 
گازمايع كشور در منطقه خزر راه اندازی شد.

ــی گازمايع يکی از  ــش از يکهزار تن ــوآپ بي محموله س
كشورهای حاشيه دريای خزر برای اولين بار در دريای خزر 
پهلوگيری كرد و تخليه شد و قرار است معوض اين محموله 

در خليج فارس به مشتريان خارجی تحويل داده شود.
تا پيش از پهلوگيری اين كشتی نفتکش حامل گازمايع، 
اكثر محموله های سوآپ فرآورده های نفتی از مسير جاده ای 

و توسط نفتکش های جاده پيما انجام می شد.
با راه اندازی مسير دريايی سوآپ گاز ايران در دريای خزر، 
ــم تردد نفتکش های جاده پيما به ميزان قابل توجهي  حج
ــات جاده ای،  ــه كاهش ترافيک و تصادف كاهش می يابد ك
ــتهالک جاده ها و  ــوء زيست محيطی و اس تقليل اثرات س
ــن مزيت های اقتصادی  ــوخت از مهمتري كاهش مصرف س

راه اندازی اين كريدور دريايی است. 
ــير دريايی، به جای  به عبارت ديگر، با راه اندازی اين مس
ــاده پيمای 15 تا  ــا 7۰ تريلی گازكش ج ــتفاده از 6۰ ت اس
ــط يک فروند  ــع به طور يکجا توس ــزار تنی، گاز ماي 1۸ ه
كشتی نفتکش تحويل تاسيسات تخليه و بارگيری ايران در 

پايانه های حاشيه جنوبی دريای خزر می شود. 
ــش و پخش  ــركت ملی پاالي ــته ش ــال های گذش در س
فرآورده های نفتی ايران به منظور كاهش هزينه های انتقال 
ــاير فرآورده های نفتی از پااليشگاه  ها، تامين  نفت كوره و س
سوخت مايع چهار نيروگاه بيستون كرمانشاه، مفتح همدان، 
ــوآپ سوخت  ــرقی و نکا را از محل س ــهند آذربايجان ش س

تامين كرده است.
در كنار دستاوردهای اقتصادی سوآپ فرآورده های نفتی، 
يکی از مهمترين ويژگی های توسعه اين تجارت بين المللی 
ــتفاده از مزيت موقعيت جغرافيايی منحصر به  ــوخت اس س
ــالمی ايران به عنوان دروازه طاليی انتقال،  فرد جمهوری اس
ــوآپ و ترانزيت حاملهای مختلف انرژی در منطقه حوزه  س

آسيای ميانه و خاورميانه بوده است. 
در حال حاضر با ايجاد زير ساختهايی در پايانه های نفتی 
ــعه خطوط لوله، ظرفيتی برای سوآپ  ــمال كشور و توس ش
ــون ليتر انواع فرآورده های نفتی ايجاد  روزانه حدود 6 ميلي
شده است. كارشناسان اقتصادی معتقدند در شرايط فعلی 
سوآپ هر تن فرآورده نفتی برای اقتصاد ملی حدود يکصد 

دالر سود به همراه دارد.
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برای مدت نيم قرن خاور ميانه مركز ثقل 
تامين انرژی مورد نياز جهان بوده است. اين 
ــک تاثيرات خاصی بر جهانی  واقعيت بی ش
ــته است و  كه در آن زندگی می كنيم، داش

حاال زمان تغيير آن فرا رسيده است. 
از سال 2۰2۰ به بعد اين احتمال وجود 
ــرژی جهان بار  ــه پايتخت تامين ان دارد ك
ــردد، يعنی جايی كه تا  ــر به غرب بازگ ديگ
ــف ذخاير عظيم در خاورميانه  پيش از كش
ــعودی و كويت در دهه  ــتان س نظير عربس
6۰– اين وظيفه را عهده دار بود. داليل اين 
جابه جايی برخی تکنولوژيک و برخی ديگر 
سياسی هستند. جغرافيدانان مدت هاست 
ــن كرده اند، آمريکا برخوردار از ذخاير  روش
عظيم هيدروكربن است كه در مناطق صعب 

االستخراج دور از ساحل قرار دارند. 
ــکل چيزی  ذخيره نفت آمريکا به اين ش
در حدود 2 هزار ميليارد بشکه است، ضمن 
ــکه ذخيره كانادا  آنکه 2/4 هزار ميليارد بش
ــره آمريکای  ــکه ذخي و 2 هزار ميليارد بش
ــم افزود و آن  ــمالی را نيز بايد به اين رق ش
وقت از مقايسه اين عدد با ذخيره 1/2 هزار 
ــمالی بر  ميلياردی خاورميانه و آفريقای ش
روی هم چيزهای زيادی می توان دريافت. 
ــواره چگونگی  ــرب هم ــر غ ــکل ذخاي مش

استخراج اقتصادی اين منابع بوده است. 
ــو  ــال 2۰۰۰ به اين س ــا از ابتدای س ام
صنعت انرژی اين مشکل را تا حدود زيادی 
ــيوه های حفر  ــت. با كمک ش حل كرده اس
ــتخراج گاز از  ــی و ديگر نوآوری ها، اس افق
سنگ های نفت زا در آمريکا از رقمی تقريبا 
ــال به  نزديک به صفر، ظرف كمتر از ده س
چيزی در حدود 15 تا 2۰ درصد كل توليد 
گاز طبيعی رسيده است.  انتظار می رود كه 
تا سال2۰4۰ اين نسبت به 5۰ درصد برسد. 
ــتخراج باعث  اين تغيير عظيم در حجم اس
ــده است كه بحث صنعت گاز طبيعی در  ش
ــود؛ زمانی بود كه  آمريکا به كل زير و رو ش
آمريکا برای تامين نياز گاز داخلی خودش به 
ــت می افتاد اما حاال نگرانی اصلی اين  زحم
شده است كه برای مازاد عرضه گاز خريداران 
بالقوه ای پيدا شود.  در عين حال استخراج 
نفت ساحلی كه توسط تحليل گران برای دو 
ــت رفته تصور می شد، حاال در  دهه از دس
آمريکا بازگشت پيش بينی نشده ای داشته 
ــت. استخراج نفت از سنگ های نفت زا،  اس
ــامل  كه يک فرآيند تکنولوژيک پيچيده ش
ــوبی است  گرفتن هيدروكربن از ذخاير رس

ــن گام های خودش را در آمريکا تجربه  اولي
ــران پيش بينی می  ــی كند. اما تحليل گ م
ــال آتی روزانه 1/5 ميليون  كنند، تا چند س
ــکه نفت تنها در ناحيه تگزاس از همين  بش
ــن رقم معادل ۸  ــت آيد – اي طريق به دس

درصد مصرف كنونی آمريکا است. 
ــش را ايجاد  ــرفت ها اين پرس اين پيش
ــرژی آمريکا چه  ــت ان ــه صنع ــی كند ك م
دستاوردهای ديگری ممکن است در آينده 
ــد، به ويژه اگر قيمت ها همين  ــته باش داش
طور رو به افزايش داشته باشند و تکنولوژی 
ــد باز نماند. برای مثال  نيز از روند رو به رش
ــرخ بازيابی چاه های نفت نيز می  افزايش ن
تواند كمبودهای قبلی را جبران كند. باالتر 
ــران انتظار دارند،  ــه اين ها تحليل گ از هم
ــاال كه عمليات حفاری در خليج مکزيک  ح
از سر گرفته شده است، شاهد افزايش يک 
ــيم.  تا دو ميليونی ظرفيت توليد روزانه باش
ــم انداز در ديگر نواحی قاره آمريکا نيز  چش
ــت.  گفته می شود كه برزيل  اميدبخش اس
ظرفيت توليد روزانه 2 ميليون بشکه نفت از 
ــت،  محل منابع آب های عميقش را دارا اس
ــک مايلی زير اقيانوس  ذخايری در عمق ي
ــال  ــس وجود دارد كه تا همين چند س اطل
ــت نيافتنی  پيش به لحاظ تکنولوژيک دس
ــدند.  در زمين های نفت خيز  تصور می ش
ــابهی  ــتاوردهای مش ــادا نيز انتظار دس كان
وجود دارد. ضمن آنکه اگر بتوان توليد نفت 
سنگين يا كروژن –فرآيند گرم كردن سنگ 
ــيدن نفت به  ــای نفت زا برای بيرون كش ه
ــايد توليد  طور مايع از آنها را تجاری كرد ش
ــکه نفت بيشتر در  روزانه 3 تا 7 ميليون بش
آمريکا امکان پذير باشد.  جای شک نيست 

ــرفت های تکنولوژيک با موانع  كه اين پيش
زيست محيطی روبه رو هستند. اما صنعت 
ــت كه بايد به دنبال  انرژی متوجه شده اس
راهی برای غلبه برآنها بگردد.  در فرآيندهای 
حفاری غيرسم زا، تکنيک های آب شکنی 
ــر تهاجمی و فرآيندهای جديد بازيابی  كمت
آب از جمله تکنولوژی هايی است كه انتظار 
ــت محيطی حفاری  می رود پيامدهای زيس
را تعديل كند و همانند صنعت نفت آمريکا، 
چين تشنه انرژی نيز متوجه اهميت بالقوه 
قاره آمريکا در زمينه انرژی شده و ميلياردها 
ــده و آمريکای  ــادا، اياالت متح دالر در كان

التين سرمايه گذاری كرده است. 
ــمالی  انقالب ها، خاورميانه و آفريقای ش
ــا آنها خيلی زود متوجه  را به هم ريخت ام
حقيقت تازه ای درباره ميراث سوخت های 
ــيلی شان نيز می شوند: تغيير دولت ها  فس
باعث كاهش عظيم و شديد توليد نفت شده 
است.  توليد نفت ليبی ديگر هرگز به سطح 
ــکه در روز يعنی زمانی كه  3/5 ميليون بش
در سال 1969 قذافی جای ادريس را گرفت 
نرسيده است؛ سه دهه بود كه توليد ليبی در 
سطح كمتر از دو ميليون بشکه باقی مانده 
بود و حاال هم اين رقم تقريبا به صفر نزديک 
شده است. )در زمان رژيم سابق ايران توليد 
ــش ميليون بشکه در روز  نفت در حدود ش
ــالمی به  بود، اما بالفاصله بعد از انقالب اس
كمتر از دو ميليون بشکه رسيد. در سال های 
اخير توليد به رقمی در حدود چهارميليون 
بشکه رسيده است.  توليد عراق نيز در سال 
های آشوب آسيب جدی ديده است و تنها 
اين اواخر به حدود روزی 2/7 ميليون بشکه 
ــت كه باز هم كمتر از رقم 3/5  ــيده اس رس

ميليون بشکه يعنی زمانی است كه صدام به 
قدرت رسيد.تحوالت جهان عرب وضعيت را 

از اين هم پيچيده تر می كند. 
احتمال بحران صادرات انرژی خاورميانه 
ــاق افتاد به هيچ  ــر آنچه در 1979 اتف نظي
ــت، ضمن آنکه احتمال توقف  وجه كم نيس
توليد يا اعتصاب كارگرانی كه درگير انقالب 
و مسائل سياسی هستند را نيز نبايد ناديده 
ــورت چيزی در حدود 21  گرفت. در هر ص
ــکه نفت در روز كه توليد جهان  ميليون بش
عرب است، درحال حاضر زيرسوال است اين 
رقم يک چهارم تقاضای جهانی انرژی است 
رونق و اكتشافات تکنولوژيک تازه ای كه در 
صنعت انرژی قاره آمريکا شاهد هستيم بايد 
ــورهای نفتی مايه نگرانی  برای اشراف كش
ــد از قيمت  ــايد ديگر نتوانن ــد؛ آنها ش باش
دائما رو به افزايش نفت برای خودشان كاخ 
ــتری بسازند. هيدروكربن در حال  های بيش
تغيير دادن جغرافيای سياسی است. قدرت 
نفتی ايران، روسيه و ونزوئال با جان گرفتن 
ــر می افتد.  عرضه گاز قاره آمريکا به دردس
مازاد عرضه قاره آمريکا باعث شده است كه 
ديگر عرضه كنندگان انرژی هرچه بيشتر به 
دنبال يافتن مشتريانی در اروپا و آسيا باشند 
و ديگر نتوانند مثل سابق با ديپلماسی انرژی 
ــته باشند. صنعت  ــت باال را داش محور دس
انرژی آمريکا هم چنين شايد بتواند به اروپا 
و چين در استفاده از منابع صعب االستخراج 
ــه اين ترتيب  ــان نيز كمک كند و ب خودش
قدرت چانه زنی بيشتری به اين كشورها در 
روابط جهانی ببخشد. بنابراين اين نکته را از 
ياد نبريد: آمريکا شايد به عرصه تاخت و تاز 

در عرضه انرژی بازگردد.

جنگ نفتی غرب و خاورمیانه

دعوا سر آقايی نفت در جهان
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گفت و گو

ــركت  ــرايطی كه تمام داليل ش در ش
ملی نفت برای عدم عرضه نفت به بخش 
ــت، به جای  ــده اس خصوصی برطرف ش
ــتفاده از واسطه ها  فرآيند غير شفاف اس
ضمن مقابله با ارزان فروشی احتمالی، می 
توان از سازوكار معنی دار و شفاف بورس 

نفت در اين حوزه بهره گرفت. 
با عملی شدن تحريم های نفتی اتحاديه 
اروپا، مسئولين نفتی پس از شش ماه، از 
ــركت نفت برای فروش  راهبرد جديد ش
ــتراتژيک به واسطه ها خبر  اين كاالی اس

دادند. 
تفاهم نامه اتحاديه صادركنندگان نفت 
و فرآورده های نفتی، وزارت نفت و بانک 
مركزی برای تشکيل كنسرسيومی برای 
صادرات نفت ايران، نشان داد كه كم كم 
ــاهد ايفای نقش بخش غيردولتی  بايد ش
ــد بازاريابی و صادرات نفت ايران  در فرآين

باشيم. 
اما اخيراً رويترز با انتشار گزارشی مدعی 
شد، ايران برای فروش نفت خود از واسطه 
ــتفاده می كند و شركتهای اروپايی  ها اس
ــرای فروش  ــهايی تلفنی ب ــه تماس روزان
ــی كنند. رويترز در  نفت ايران دريافت م
ــت، قيمتهای  ــزارش ادعا كرده اس اين گ
پيشنهادهای به شركتهای اروپايی بسيار 
ــت. به  كم و با ارائه تخفيفهايی همراه اس
ــركتها در  طوری كه مدير يکی از اين ش
ــت: »اآلن مسأله ما  اظهار نظری گفته اس
اين است كه نفت با تخفيف قابل توجهی 
ــود  ــود و اين به ما س به ما عرضه می ش

بيشتری را نويد می دهد.
اما بايد خطر به زندان افتادن را هم در 
نظر بگيريم.« در صورتی كه ادعای رويترز 
درست باشد، مسئولين نفتی برای فروش 
ــاده ترين راه يعنی ارائه تخفيف را  نفت س
ــش  انتخاب كرده اند و اين كار را در پوش
ــی انجام می  ــای بخش غيردولت فعاليته

دهند. 
در اين باره بايد گفت، ورود واسطه ها 
به تجارت نفت، ظرفيت بسيار خوبی برای 
ــت اما اين  بازاريابی و مقابله با تحريم اس
ــازوكاری قاعده مند و  راهبرد نيازمند س
شفاف است. سازوكاری كه از ناحيه قيمت 
ــور نکند. در غير  هم ضرری را متوجه كش
ــد دخالت دادن  ــن صورت اگر قرار باش اي

بخش غيردولتی در فروش نفت، در پشت 
ــد،  ميز مذاكره و با تخفيف در قيمت باش
از چاله تحريم به چاه ارزان فروشی منابع 
ــادزا خواهيم  ملی و ايجاد فرآيندهای فس

افتاد. 
ــال كردن  ــازوكار برای فع ــن س بهتري
واسطه ها در فروش نفت – چه واسطه های 
ــای خارجی –  ــطه ه ــی و چه واس داخل
ــت. بورس نفت  راه اندازی بورس نفت اس
عالوه بر ايجاد شفافيت در معامالت نفتی، 
ــداران مختلِف  ــا ايجاد رقابت ميان خري ب
ــف را از مبادالت حذف  ــت خام، تخفي نف
ــد و اين اطمينان را ايجاد می كند  می كن
ــور به باالترين قيمت  كه منابع ملی كش

ممکن به فروش می رسند. 
ــل توجه آن  نکته قاب
ــش از اين  ــت كه پي اس
داليلی مانع از راه اندازی 
بورس نفت بود كه ظاهرا 
ــروز در رابطه با فروش  ام
نفت به واسطه ها اهميت 
خود را از دست داده اند. 
بر اين اساس شركت ملی 
نفت يکی از داليل عمده 
ــردن نفت خام  عرضه نک
ــورس كاال با الزام به  در ب
ضوابط عمومی معامالت 
ــورس را امکان پذير  در ب

نبودن ارائه نفت خام در بورس، با قيمتی 
كمی پايين تر از قيمت معامالت معمول 
ــاس قانون  خود در بازارهای جهانی بر اس

اعالم می كرد. 
اين بهانه به قدری جدی بود كه حتی 
ــانه ها از آن به عنوان ارزان  در بعضی رس
ــی نفت و ارائه رانت ياد می شد. اما  فروش
ــاس آنچه خبرگزاری های خارجی  بر اس
ــم تکذيب  ــئولين ه ــد و مس ــا كردن ادع
ــای بی نام و  ــطه ه نکردند، ظاهرا« واس
نشان، نفت ايران را با تخفيف هايی بسيار 
باالتر از آنچه خريداران در بورس خواهان 

آن بودند به دست می آورد. 
از سوی ديگر شركت ملی نفت همواره 
ــه الزامات  ــا توجه ب ــالم می كرد كه ب اع
ــا بازاريابی نفت  مرتبط ب
ــت نفت  خام حاضر نيس
ــر كم  ــی در مقادي را حت
نفت خام  ــداران  به خري
در بورس نفت ارائه كند 
و ترجيح می دهد به طور 
ــطه  ــتقيم و بی واس مس
ــای اصلی  ــركت ه با ش
پااليشگر و مصرف كننده 

نفت خام معامله كند. 
ظاهرا در طرح جديد 
ــام به  ــت خ ــروش نف ف
ــطه ها به طور كامل  واس

اين مساله نيز برطرف شده است. به تعبير 
ديگر می توان گفت اين مانع از پيش پای 
ــته  ــه نفت خام در بورس نيز برداش عرض
ــرايطی كه  ــت و می توان در ش شده اس
ــركت ملی نفت برای عدم  تمام داليل ش
ــی ناديده  ــت به بخش خصوص عرضه نف
گرفته شده يا برطرف شده است، به جای 
فرآيند غير شفاف استفاده از واسطه های 
ارزان فروش، از سازوكار معنی دار و شفاف 

بورس نفت در اين حوزه بهره گرفت. 
همه اين موارد گذشته از ادعای سابق 
ــدم توانمندی بخش  ــاره ع ــی ها درب نفت
ــران در عرضه و فروش نفت  خصوصی اي
خام در بازارهای بين المللی است كه آن 
ــرح فروش نفت به  ــم عمال با اجرای ط ه
واسطه ها انگار از ابتدا مطرح نشده است. 
ــت كه با وجود اجرای  واقعيت آن اس
ــريع و بی درنگ طرح فروش نفت به  س
ــی از نفت  ــطه ها، عرضه حجم كم واس
توليدی كشور ) شايد در حد 5 درصد از 
كل نفت توليدی يا حتی صادراتی كشور(، 
آن هم در شرايطی كه مسئوالن نفتی از 
كاهش احتمالی 2۰ تا 3۰ درصدی توليد 
نفت به بهانه اورهال چاه ها خبر می دهند، 

نبايد با مانع خاصی روبرو باشد. 
گذشته از اين موارد بورس نفت مزيت 
ــز دارد. در صورتی كه دولت با  ديگری ني
هدف جمع آوری نقدينگی و تأمين ريال 
مورد نياز خود، اقدام به پيش فروش نفت 
ــش  به ريال با تعهد تحويل فيزيکی در ش
ماه آينده و با تضمين حداقل سود معادل 
ــد، راه اندازی  ــاركت كن ــود اوراق مش س
ــت اين امکان را فراهم می آورد  بورس نف
كه اوراق پيش فروش نفت، در صورت نياز 
نقدِی مالک، قبل از سررسيد معامله شوند 
ــه از طريق پيش فروش  ــرمايه ای ك و س
ــده است از  نفت از جامعه جمع آوری ش

دست دولت خارج نشود. 
ــروش اوراق  ــت كه ف اين در حالی اس
مشاركت تعهد مالی دولت را افزايش می 
دهد و در صورت تقاضای خريدار، مستلزم 

پرداخت سود و اصل ارزش اوراق است. 
ــی كه برای بورس  با توجه به مزيتهاي
نفت مطرح شد، مسئولين نفتی بايد برای 
ــورس نفت جهت  ــازوكار ب راه اندازی س

تامين منافع ملی كوشش نمايند. 

 با آمدن بخش خصوصي مشكالت نفتي کم مي شود

راهكاري برای مقابله با ارزان فروشی
بهنام ملکوتی

تفاهم نامه اتحاديه 
صادركنندگان نفت و 
فرآورده های نفتی، 
وزارت نفت و بانك 
مركزی برای تشکيل 
كنسرسيومی برای 

صادرات نفت ايران، 
نشان داد كه كم كم 

بايد شاهد ايفای 
نقش بخش غيردولتی 
در نفت ايران باشيم
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  در خصـوص لزوم نامگذاری سـال جاری از سـوی مقام 
معظم رهبری بعنوان توليد ملی توضيحاتی ارايه می دهيد؟

درمورد نامگذاری امسال در زمينه توليد، در حوزه نفت 
كشور، جزو كشورهای برتر دنيا در زمينه تکنولوژی توليد در 
حوزه های مختلف نفتی و تاكنون اقدامات مثبت و مطلوبی 
انجام شده، شايد از لحاظ تکنولوژی از برخی كشورها پايين 
تر باشيم اما از بيشتر آنها برتريم. شرايطی داريم كه خيلی 
كشورها می توانند در حوزه نفتی از تجربيات و تکنولوژی 
ما و توانمنديهای ما استفاده كنند چون ايران در حوزه نفت 
سابقه تاريخی از كشورهای جهان دارد نمايشگاه موقعيت 
خوبی است برای معرفی پتانسيل ها، توانمنديها و برقراری 
ــناخت  ــورها و ش ــش خصوصی با ديگر كش ــی بخ ارتباط
ــا و اينکه بتوانيم برای  ــوژی روز دنيا در خارج از دني تکنول

انتقال تکنولوژی در حوزه نفت با آنها ارتباط برقرار كنيم.

  ظرفيـت بخش خصوصی در پشـت سـر گذاشـتن 
تحريم هـا را چقدر مـی دانيد و اينكه نقـش اين بخش 

چگونه می تواند باشد؟
يک اصل در نظام جمهوری اسالمی ثابت شده و آن اصل 
ــت. هرچه نقش  ــور مردم در مملکتداری و حکومت اس حض
ــی و اجتماعی و اقتدار  ــد امنيت سياس مردم پررنگ تر باش
ــت و به دليل حضور مردم دشمنان از  ــور نيز بيشتر اس كش
ــدند. نظام  ــيدن برای نابودی حکومت نااميد ش ــه كش نقش
ــردم در همه صحنه ها موفق  ــالمی با اتکا به م جمهوری اس
ــور مرهوم نقش آفرينی مردم است.  بوده و عزت و اقتدار كش
مردم اين نظام را از خودشان  می دانند و نظام بر مبنای دين 
ــت و مردم هم پايبندی شان به دين  و حکومت اسالمی اس

بسيار باالست.
اگر در حوزه اقتصاد بعد از جنگ و در دهه 7۰ و ۸۰ كه 
دوران سازندگی كشور و شکوفايی اقتصادی كشور است و 
ــت  با يقين بگوييم كه جنگ دنيا با ما جنگ اقتصادی اس
ــور در دنيا  و موضوع تحريم را نوعی جنگ بدانيم، يک كش
ــد كه از نظر اقتصادی  ــی می تواند با قدرت حرف بزن زمان
ــورها حتی  ــياری از كش ــد. اينکه آمريکا بس قدرتمند باش
ــلطه خود دارد به دليل قدرت اقتصادی  اروپايی را تحت س
ــت. ما در اين دو دهه نتوانستيم در حوزه اقتصاد آنگونه  اس

كه ضرورت داشت از نقش مردم به خوبی استفاده كنيم و 
شايد در خيلی جاها هم به خاطر عملکرد نادرست ما مردم 
نقش آفرينی نکردند و شايد حركتی را در مقابل برنامه های 
ــرمايه حرف  اقتصادی دولت پيش گرفتند. وقتی از فرار س
ــرمايه هايشان  می زنيم نمی توان گفت تمام افرادی كه س

ــرده اند  ــور منتقل ك ــه خارج از كش را ب
ضدنظام هستند. اصوال در حوزه اقتصاد 
ــتر است حتی اگرچه يک  عرق ملی بيش
ــاله  ــد و كاری به مس آدم دينی هم نباش
ــد ولی عرق ملی را  ــته باش مذهب نداش
ــعی می كند درآمد و پولش را  دارد و س
ــه كند و يا موجب  برای مملکتش هزين
ــود. پس شرايط را  ــورش ش آبادانی كش
ــتيم فراهم كنيم كه سرمايه های  نتوانس
ــور سرمايه گذاری  ايرانی در خارج از كش
شده است. چقدر سرمايه انسانی و مالی 
ــان  ايران در دوبی كار می كند؟ اين نش
ميدهد كه در حوزه اقتصاد نتوانسته ايم 

محيطی را فراهم كنيم كه سرمايه دار به خارج از كشور نرود 
ــرمايه دار احساس امنيت كند، بعنوان مثال نقدينگی  يا س
در جامعه بسيار باالست و اين نقدينگی با برنامه های دولت 
ــر 5۰۰ هزار ميليارد تومان  ــه می كند. در حال حاض مقابل
ــی تواند اقتصاد يک  ــور وجود دارد كه م نقدينگی در كش
كشور را چنانچه مديريت نشود، نابود كند 
بنابراين يکی از داليل عمده اين تالطمات 
اقتصادی وجود همين نقدينگی مديريت 

نشده در كشور است.
  

   درخصـوص داليـل عمـده آسـيب 
اقتصادی قاچاق توضيح دهيد.

يکی از انحرافات اقتصادی بحث قاچاق 
ــی كه سرمايه دار است  است كه چرا كس
ــرمايه اش را در كار قاچاق هدايت می  س
كند. چون می بيند اگر سرمايه اش در اين 
ــتری دارد. البته  مسير كار كند سود بيش
ــاختار  ــل ديگری هم دارد. س قاچاق دالي

گفتگوي »دنیاي انرژي« با معاون پیشگیري و هماهنگي سازمان ها و استان هاي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال

بخش خصوصی نفت روی قاعده کار می کند
امير احمد شهرياري

بيش از 80 درصد 
مناطق نفتی جهان در 
2 خط كمربندی قرار 
گرفته اند. يك خط 
از آالسکا به آلبرتا 
)كانادا( و به مركز 

غربی آمريکا و از آنجا 
به كشورهای مکزيك 
و ونزوئال ادامه پيدا 

می كند

با توجه به اينكه هنوز دولت به سوخت، يارانه مي دهد طبيعي است که قاچاق سوخت ادامه داشته باشد. البته بعد از 
سهميه بندي بنزين قاچاق اين سوخت برعكس شد اما با توجه به ارزان بودن گازوئيل قاچاق آن ادامه دارد. 

دنياي انرژي درباره قاچاق سوخت و نقش بخش خصوصي نفت با مهدی ابويی، معاون پيشگيري و هماهنگي سازمان ها و 
استان هاي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال گفتگويي انجام داده که از نظر مي گذرد.
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ــت كه تا ساختار  ــکاالتی مواجه اس ــور با اش اقتصادی كش
اقتصادی درست نشود خيلی از مسايل حل نشدنی است. 
بايد يک اصالحات اساسی و زيربنايی در ساختار اقتصادی 
كشور در مديريت تجارت خارجی و حتی در دستگاههای 
ــرايط ميتواند  ــی مثل گمركات صورت گيرد. اين ش اجراي
ــد. اصوال عنوانی كه امسال مقام  اثرگذار در توليد ملی باش
معظم رهبری نامگذاری كرده اند توجه به سرمايه ايرانی و 
توليد ملی، پيامهای بسياری دارد و يکی از اين پيامها اين 
ــرمايه ايرانی  ــت كه برای باز كردن فضا برای جذب س اس
مشکل داريم. در ساختار اقتصادی برای توليد ملی مشکل 
ــان می دهد كه ساختار اقتصادی  ــاله نش داريم و اين مس
ــت. در حقيقت يکی از اهداف اين پيام  كشور جوابگو نيس
ايجاد شرايط سالم و جديد مطلوب برای مردم يعنی بخش 
خصوصی است يعنی فضا را طوری مديريت كنيم كه واقعا 
ــتر و محيط برای آدمهای سوءاستفاده گر كه به دنبال  بس
ــتند نه ملی، بسته و در ازای آن شرايطی  منافع مادی هس
ــش در زمينه  ــر كس در حد توان خوي ــود كه ه فراهم ش
اقتصادی مشاركت كند و اگر می خواهيم عقب افتادگی های 
ــته را در توليد ملی كه در دو دهه نتوانسته ايم با آن  گذش
اهداف نزديک شويم جبران كنيم كه موجب تحول اساسی 
ــاختار اقتصادی و خصوصا در  در حوزه های اقتصادی و س
ــود بايد به اين مسايل توجه كنيم و  بخش خصوصی می ش
ــيار باال حتی  ــا انگيزه و اطمينان خاطر با يک جاذبه بس ب
سرمايه های ايرانی خارج از كشور را هم به ايران برگردانيم. 
بخش خصوصی عنوان ميکنند كه در داخل كشور شرايط 
ــتند و شرايط  پيچيده ای وجود دارد كه قادر به توليد نيس
تحريم را مانع و مشکل اصلی نمی دانند. در شرايط تحريم 
ــرمايه گذاران بخش خصوصی خارج اگر شرايط و  حتی س
ــاعد باشد تمايل دارند به داخل ايران برگردند و  زمينه مس

راههای دور زدن تحريم را هم ميدانند.
نظام اقتصاد ما درگرواين است كه شرايطی فراهم كنيم 
كه مردم و بخش خصوصی با تمام امکان و توان وارد عرصه 
شوند و شرايط را برای نقش آفرينی در ابعاد مختلف فراهم 
ــم انداز نزديک می كند و  ــور را به چش كنيم كه اينها كش
ــاد را متحول می كند. در خيلی از زمينه ها توليدات  اقتص
ــد تامين كننده داخل  ــم كمی و كيفی می توان نه تنها ه
ــال  ــد بلکه می تواند حرف اول اقتصاد منطقه را در س باش
ــت و ايران يکی  ــيل در ايران اس 14۰4 بزنيم و اين پتانس
ــارت، اقتصاد، صنعت و  ــورهای قديمی در حوزه تج از كش
ــور را بيمه می كند تا به  ــت. اين موضوع كش توليدات اس

اهداف برسد.

  برنامه های ستاد در بحث قاچاق سوخت چيست؟
مهمترين كااليی كه از لحاظ ارزشی و حجم از مملکت 
به صورت قاچاق خارج ميشود فرآورده های نفتی با محوريت 
ــت. يعنی بالغ بر 95 درصد را بنزين و موارد  نفت و گاز اس
ديگر تشکيل می دهد و اين بخاطر سودآوری بسيار باالی 
ــديد قيمت آن كه با  ــت و به خاطر اختالف ش اين كاالس

كشورهای همسايه داريم و لذا انگيزه بسيار باالست.

  چرا اين اتفاق می افتد؟
ــاله برمی گردد به سيستم مديريت در تعيين و  اين مس
ــهميه ها و نظارت بر مصرف سهميه ای واگذار  واگذاری س

شده زيرا فرآورده های نفتی در اختيار دولت است. سيستمی 
ــت و  ــوزه فرآورده های نفتی در اختيار دولت اس كه در ح
سيستمی كه در حوزه فراورده های نفتی فعاليت می كنند 
نشتی بسيار وجود دارد هم در نيروی انسانی و هم در حوزه 
رويه ها كه اين حجمی از قاچاق می شود. ستاد از سال ۸5 
و ۸6 برای اينکه اين سرمايه ملی را حفظ و كنترل كند و 
ــاند و به  حجم قاچاق فراورده های نفتی را به حداقل برس
جای اقدامات فيزيکی و بحث های كنترلی، بسترهای بروز 
اين اشکاالت را آسيب شناسی كرد و مهمترين اصل در اين 
ــور است  قضيه واقعی كردن مصارف مختلف در داخل كش
كه بتوانيم با منطقی كردن سهميه و همچنين واقعی كردن 
ــاق را بگيريم.  ــوم در قاچ ــرف آن جلوی اين پديده ش مص
بعنوان مثال در حوزه كشاورزی برای عرضه و نيز اختصاص 
فرآورده های نفتی مخصوصا نفت و گاز برنامه ای باشد كه 
ــود و اگر در بخش كشاورزی بعنوان مثال  مصرف واقعی ش
1۰ ميليون ليتر نفت و گاز نياز داريم اين سهميه را واقعی 
كنيم و در همين حوزه مصرف شود و انحراف نداشته باشد. 
منشأ نشتی ها نيز به دليل نبود نظارت و كنترل در سهميه 
هاست يعنی سهميه هايی كه به بخشهای مختلف حمل و 
نقل، صنعت و كشاورزی اختصاص داده می شود غيرواقعی 
است گرچه اشکاالت ديگری هم داريم كه مربوط به مراكز 
پخش با تانکر است مثال در حوزه نيروگاه ها چون مصرف 
ــيار باالست بخشی كه نشتی داشته باشد  از لحاظ ليتر بس
ــی از صنايع در استانها  ــان نمی دهد. بخش خودش را نش
ــهميه دريافت ميکردند در صورتی كه فعال نبودند و آن  س

را در بازار آزاد ميفروختند. 
ــخصی كه  ــانی هم داريم مثال ش ــات نيروی انس تخلف
ــرای جايگاه در مناطق مرزی  ــش بارگيری می كند ب ازپخ
ــم تاييديه ميگيرد  ــد و از جايگاه ه ــاق می كن ــار را قاچ ب
ــاق می افتد.  ــت اين تخلفات هم اتف ــون نظارت نيس و چ
ــتگاهها مخصوصا وزارت نفت  ــتاد با همکاری همه دس س
ــركت ملی پخش و پااليش دستورالعملی تهيه كرده  و ش
تحت عنوان پيشگيری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با 
ــامانه و نرم افزاری را در اين  قاچاق فرآورده های نفتی و س
خصوص تعريف كرده كه اين نرم افزار رسما از سال 13۸9 
ــی هم دارد و در  ــت خودش را آغاز كرده و جنبه مل فعالي
ــور منهای حوزه حمل و نقل و جايگاهداران كليه  كل كش
متقاضيان فرآورده های نفتی بايد از طريق اين سامانه اقدام 

كنند. ستاد مبارزه با قاچاق كاال گامی بلند را در اين مسير 
ــهميه ها را واقعی كند و هنوز برای  ــته كه بتواند س برداش
رسيدن به هدف فاصله هست. البته خواسته ستاد از دولت 
ــت كه فرآورده های نفتی تک نرخی  و وزارت نفت اين اس
شود و اينکه بگويم گازوئيل 15۰ تومان و آزاد 35۰ يعنی 
منشأ فساد. اگر می خواهيم يارانه بدهيم بايد طور ديگری 
عمل كنيم تا اين منشأ فساد جمع شود. تک نرخی شدن 
ــت كه بايد زودتر در  فراورده های نفتی از ملزومات كار اس

كشور اتفاق بيفتد.

  نظرتان دربـاره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشيمی ايران چيست؟

ــتقات نفتی كه برخی  ــد و صادرات مش ــوزه تولي در ح
شركتها عضو اتحاديه نيستند و بعضی عضو اتحاديه هستند. 
ــی كه اتحاديه با  ــالهای اخير با همکاری مثبت در طول س
ــته برنامه خوبی را در اين خصوص تنظيم كرده ايم  ما داش
ــتقات  ــش خصوصی كه در توليد صادرات مش كه كل بخ
ــن كار می كنند بتوانند با خيال  ــی روی قاعده و قواني نفت
ــرايطی است  ــتاد هم به دنبال ش راحت فعاليت كنند و س
ــفانه در همه  ــود ولی متاس كه بخش خصوصی فعال تر ش
ــتند كه به دنبال  حوزه های بخش خصوصی عده ای هس
دور زدن قانون هستند و تن به مقررات و ضوابط نمی دهند 
ــال اخير به خصوص در سال  و تخلف می كنند و در دو س
ــدند كه  ــركتها مرتکب ش 9۰ تخلفاتی را بعضی از اين ش
فرآورده هايی را كه توليد می كردند برای صادرات استاندارد 
ــوط می كردند و بدين  ــود يعنی بعضا با نفت و گاز مخل نب
ــرای محصوالت ضايع می  ــور را ب ترتيب بازار خارج از كش
كردند چون مشتقات نفتی توليد خود را با نفت و گازی كه 
ــود مخلوط و به اسم  خارج از ضابطه در داخل تهيه می ش

نفت گاز در آن طرف مرز می فروشند. 
ــد و برخورد كرد ولی ذهنيت بدی  گرچه ستاد وارد ش
ــتگاههای دولتی و دستگاههای اجرايی گذاشت.  را در دس
نقش اتحاديه اين است كه به همه فعاليت شركتها نظارت 
ــركتی تخلف كرد اتحاديه  ــته باشد و اگر ش و كنترل داش
خودش برخورد كند و مجوزهايش را باطل كند و از طرف 
ــركتهايی كه ميخواهند سالم  ــود برای ش ديگر فضا باز ش
ــت گيری را دارد  ــبختانه اتحاديه اين جه كار كنند. خوش

و برخورد می كند. 
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  جزئیات پنج بسته  سرمایه گذاری بخش خصوصی در پاالیشگاه های نفت

  جدیدترین گزارش سازمان تجارت جهانی

ایران بیست وسومین صادرکننده جهان شد

مديرعامل شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت با تشريح 
جزئيات بسته های سرمايه گذاری 11/6 ميليارد دالری ساخت 
ــگاه های جديد نفت، گفت: به زودی جشن خودكفايی  پااليش
در صنعت پااليش نفت ايران برگزار می شود.  مهندس فرهاد 
احمدی درباره جزئيات بسته های جديد تعريف شده سرمايه 
ــرمايه گذاران بخش خصوصی  گذاری به منظور مشاركت س
ــت: در حال  ــگاهی ايران، گف ــی در طرح های پااليش و خارج
حاضر پنج بسته سرمايه گذاری به ارزش تقريبی 11 ميليارد 
ــده است. وی با اعالم اينکه در  و 6۰۰ ميليون دالر تعريف ش
شرايط فعلی ساخت پااليشگاه 15۰ هزار بشکه ای نفت آناهيتا 
كرمانشاه با حجم سرمايه گذاری 2,7 ميليارد يورو از مهمترين 
طرح های اولويت دار است، تصريح كرد: عالوه بر اين، پااليشگاه 
15۰ هزار بشکه ای شهريار تبريز با 3 ميليارد يورو، پارس شيراز 
ــعه پااليشگاه اصفهان  با 1,3 ميليارد يورو، طرح تثبيت و توس
با 3 ميليارد يورو، طرح تثبيت پااليشگاه آبادان با 2,6 ميليارد 
ــرمايه گذاری برای توسعه صنعت  ــته های س يورو از ديگر بس
ــده است. مديرعامل شركت ملی  پااليش نفت ايران تعريف ش
مهندسی و ساختمان نفت همچنين در خصوص ساخت اولين 
پااليشگاه ملی نفت ايران، اظهار داشت: صنعت نفت كشور از 
سابقه بيش از 5۰ ساله در ساخت و راه اندازی پااليشگاه های 
نفت برخوردار است . اين مقام مسئول با يادآوری اينکه بعد از 
جنگ تحميلی تمامی مراحل بازسازی و نوسازی پااليشگاه ها 

بدون حضور شركتهای خارجی توسط پيمانکاران و سازندگان 
داخلی انجام شده است بيان كرد: حتی كشور از سابقه ساخت 
ــور )تركمن باشی  ــگاه نفت در خارج از كش واحدهای پااليش
ــت. وی با بيان اينکه در سال های  ــتان( برخوردار اس تركمنس
گذشته اجرای طرح »كراس« در پااليشگاه نفت تهران و تبريز 
توسط مجموعه پيمانکاران ايرانی اجرايی شده بود، تبيين كرد: 
مهمترين هدف از ساخت اولين پااليشگاه ملی نفت دستيابی 
ــدی پااليش نفت  ــانس واحدهای فرآين به دانش فنی و ليس
ــن صورت امکان  ــاس در اي ــت. احمدی، افزود:  بر اين اس اس
خودكفايی در مجموعه واحدهای پااليش نفت فراهم می شود 
ــاخت كاال و تجهيزات هم گام های  و در مراحل خودكفايی، س
ــته می شود مديرعامل شركت ملی مهندسی و  بلندی برداش
ــاختمان نفت با تاكيد بر اينکه بر اساس ابالغ شركت ملی  س
پااليش و پخش فرآورده های نفتی قرار است اولين طرح ملی 
ــگاه ميعانات گازی پارس  ــگاهی ايران در قالب پااليش پااليش
ــگاه 12۰ هزار  ــود، گفت: برای ساخت اين پااليش اجرايی ش
ــارد يورويی  ــرمايه گذاری 1,3 ميلي ــکه ای هم برآورد س بش
شده و پيش بينی می شود با دستيابی به دانش فنی بومی در 
مدت 3,5 تا 4 سال عملياتی شود. اين مقام مسئول در پايان 
خاطرنشان كرد: در مجموع در صورت ساخت اين پااليشگاه با 
دانش فنی بومی، امکان برگزاری جشن خودكفايی در صنعت 

پااليش نفت ايران فراهم می شود. 

در آستانه فرا رسيدن روز صادرات در 29 مهرماه، سازمان 
ــاره به رشد 3۰ درصدی صادرات و رشد  تجارت جهانی با اش
ــال گذشته ميالدی رتبه ايران  5 درصدی واردات ايران در س
ــان را 23 اعالم كرد.  ــع بزرگترين صادركنندگان جه در جم
ــوم  ــازمان تجارت جهانی در جديدترين گزارش خود موس س
ــی 2۰12 به معرفی 3۰ صادركننده  به گزارش تجارت جهان
ــت.  ــال 2۰11 پرداخته اس ــده بزرگ جهان در س و واردكنن
ــال به  ــاس اين گزارش حجم صادرات جهان در اين س بر اس
1432۰ ميليارد دالر رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 2۰ 
ــته است. 9۰ درصد اين رقم به 3۰ كشور  درصد افزايش داش
بزرگ صادركننده جهان اختصاص داشته كه ايران نيز در بين 
آن ها قرار گرفته است. اين گزارش رقم صادرات ايران در سال 

2۰11 را 131 ميليارد دالر اعالم و ايران را به عنوان بيست و 
سومين صادركننده بزرگ جهان معرفی كرده است. صادرات 
ايران در اين سال 3۰ درصد رشد داشته است. حجم صادرات 

ايران معادل ۰,9 درصد كل صادرات جهان بوده است.
تركيه با 135 ميليارد دالر يک پله باالتر از ايران و نيجريه 
ــران قرار گرفته  ــارد دالر يک پله پايين تر از اي ــا 119 ميلي ب
است. اتحاديه اروپا با صادرات 2131 ميليارد دالری به عنوان 
ــناخته شده  ــال 2۰11 ش بزرگترين صادركننده جهان در س
است و چين با 1۸99 ميليارد دالر و آمريکا با 14۸1 ميليارد 
ــازمان  ــه ترتيب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. س دالر ب
ــال 2۰11 نصف  ــزود واردات ايران در س ــی اف تجارت جهان
ــور يک ششم رشد صادرات  ــد واردات اين كش صادرات و رش

ــال 2۰11 بالغ بر 6۸ميليارد دالر  ــت. ايران در س آن بوده اس
ــته است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 5  واردات داش
درصد رشد داشته است. حجم واردات ايران معادل ۰,5 درصد 
ــاس اين گزارش ايران از  ــت. بر اس كل واردات جهان بوده اس
ــت. آرژانتين با  نظر واردات در رتبه 29 جهان قرار گرفته اس
ــارد دالری يک پله باالتر از ايران و فيليپين  واردات 74 ميلي
ــا  64 ميليارد دالر يک پله پايين تر از ايران قرار گرفته اند.  ب
اتحاديه اروپا با 2344 ميليارد دالر بزرگترين واردكننده جهان 
ــناخته شده است و آمريکا كه در زمينه صادرات رتبه سوم  ش
ــته در بخش واردات با 2265 ميليارد دالر رتبه دوم را  را داش
ــت آورده و چين و با 1743 ميليارد دالر در جايگاه سوم  بدس

قرار گرفته است.
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وزارت نفت برای بخش خصوصی شرط گذاشت

ساخت پااليشگاه به شرط کدملی مصرف
وزارت نفت به منظور بهينه سازی مصرف 
ــگاهی،  ــرژی در واحدهای جديد پااليش ان
ــاخت پااليشگاه جديد نفت  صدور مجوز س
ــط بخش خصوصی را مشروط به اخذ  توس
ــه و كد ملی مصرف انرژی تعيين  گواهينام
كرده است.  در حال حاضر مصرف سوخت 
و انرژی در پااليشگاههای نفت كشور حدود 
ــوراک نفت خام  ــه ازای خ ــت درصد ب هف
ــت و از اين رو به طور متوسط  تحويلی اس
ــاالنه در اين واحدها 35.6 ميليون بشکه  س

معادل نفت خام انرژی اتالف می شود. 
ــاس به منظور كاهش و بهينه  بر اين اس
سازی مصرف انرژی در پااليشگاههای نفت 
ــور، طراحی و صدور كد ملی انرژی در  كش
دستور كار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته 
است.  پيگيری های خبرنگار مهر از وزارت 
ــان می دهد در حال حاضر مراحل  نفت نش
ــتاندارد  ــی تدوين اس مطالعاتی و كارشناس
ملی مصرف سوخت در پااليشگاههای نفت 
به پايان رسيده و گواهينامه جديد مصرف 
انرژی برای اجرا به تمامی واحدهای جديد 

پااليشگاهی ابالغ شده است. 
ــی  ــی تمام ــد مل ــن ك ــا اي ــق ب مطاب

ــی  ــود نفت ــد و موج ــگاههای جدي پااليش
ــود را با  ــوخت و انرژی خ ــد مصرف س باي

استانداردهای تعيين شده تطبيق بدهند. 
پيش بينی می شود اگر اين استانداردها 
ــور به  ــگاههای موجود نفتی كش در پااليش
ــود مصرف انرژی در  طور كامل اجرايی ش

اين واحدها حدود 5۰ درصد كاهش يابد. 
ــگاههای  ــوی ديگر تمامی پااليش از س
ــيس هم بايد مصرف سوخت و  جديد التاس
ــتانداردها مطابقت  انرژی خود را با اين اس
ــرايط فعلی  ــارت ديگر در ش بدهند به عب
ــاخت پااليشگاه های جديد  صدور مجوز س
ــن الزامات جديد  ــت در گروی رعايت اي نف

بهينه سازی مصرف انرژی است. 
ــبت مصرف سوخت  در حال حاضر نس
ــگاههای نفت در مقايسه با  و انرژی پااليش
ــت  خوراک تحويلی حدود هفت درصد اس
كه بايد با اجرای استانداردهای جديد ملی 
ــبت مصرف سوخت و انرژی به 3.5  اين نس

درصد كاهش يابد. 
وجود هفت پااليشگاه نفت با عمر باالی 
3۰ سال در كشور موجب شده ايران عنوان 
يکی از كهن سال ترين صنايع پااليش نفت 

جهان را يدک بکشد. 
بر اين اساس هم اكنون پااليشگاه نفت 
آبادان با ظرفيت 39۰ هزار بشکه از حدود 
ــگاه اصفهان با ظرفيت  ــال، پااليش 1۰۰ س
ــگاه  ــال، پااليش ــکه 32 س ــزار بش 37۰ ه
تبريز با ظرفيت 11۰ هزار بشکه 33 سال، 
پااليشگاه تهران با ظرفيت 25۰ هزار بشکه 
ــيراز با ظرفيت 54  ــال، پااليشگاه ش 4۰ س
هزار بشکه 3۸ سال، پااليشگاه كرمانشاه با 
ظرفيت 22 هزار بشکه 4۰ سال، پااليشگاه 

ــال  ــکه 5۰ س الوان با ظرفيت 45 هزار بش
ــا ظرفيت 32۰  ــگاه بندر عباس ب و پااليش
هزار بشکه كمتر از 3۰ سال سابقه فعاليت 

دارند. 
ــت پااليش نفت  ــال حاضر ظرفي در ح
ايران در هفت پااليشگاه موجود نفتی يک 
ميليون و 75۰ هزار بشکه در روز است كه 
ــود تا پايان برنامه پنجم  پيش بينی می ش
توسعه اين ظرفيت به 2.2 ميليون بشکه در 

روز افزايش يابد.

ــی های يک تحقيق كارشناسی نشان  بررس
ــته  می دهد كه درآمد نفت ايران در 1۰۰ گذش

معادل بيش از هزار ميليارد دالر بوده است.
ــال های 129۰ تا  ــت ايران بين س توليد نف
139۰، معادل 6۸,77 ميليارد بشکه بوده است 
ــش از 1۰79 ميليارد دالر  ــاس بي كه بر اين اس

عايد كشور شده است. 
ــت ايران بين  ــوع توليد نف ــق آمار مجم طب
ــال های 129۰ تا 1332 معادل 2,3 ميليارد  س
ــنت  ــکه 23 س ــکه بود كه با فروش هر بش بش
ــال  ــد 5۰۰ ميليون دالری را طی 4۰ س درآم

برای كشور در پی داشته است.
ــی ايران 1۰۰  ــال بعد درآمدهای نفت در طول 17 س
ــال های 1333 تا 135۰،  ــت. بين س ــد افزايش ياف درص
ــد كه با افزايش  ــکه نفت خام توليد ش 11,5 ميليارد بش
قيمت نفت به 1,4 دالر برای هر بشکه 14,5 ميليارد دالر 

برای ايران ارز آوری داشت.
ــد  ــت درآمدهای ايران نيز رش ــش قيمت نف ــا افزاي ب
ــيدن نفت به ۸,۸  ــت به طوری كه رس چشمگيری داش
دالر، درآمد ايران تنها در هفت سال )1351 تا 1357( را 

ــيد. البته افزايش درآمد ارزی  به 116,5 ميليارد دالر رس
ــی از قيمت نفت نبود بلکه افزايش توليد  كشور تنها ناش
نفت خام هم در اين زمينه تاثير داشت. به طوری كه در 
بين سال های 1351 تا 1357، 14,2 ميليارد بشکه نفت 

خام توليد شد. 
به اين ترتيب از سال 129۰ تا 1357 يعنی سال های 
پيش از انقالب )67 سال( كل درآمد ايران حاصل از نفت 
ــت. البته توليد نفت با  ــدود 132 ميليارد دالر بوده اس ح

پيروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحميلی 
كاهش محسوسی داشت اما به دليل فروش هر 
بشکه نفت خام به 25 دالر، اين امر باعث نشد 
كه درآمدهای نفتی كاهش يابد. از سال 135۸ 
ــکه نفت  تا 136۸ در مجموع 9,7 ميليارد بش
ــد كه 15۰ ميليارد دالر برای  خام برداشت ش
ــور ارز آوری داشت. در طول 1۰ سال بعد  كش
اگر چه توليد نفت خام از 9,7 ميليارد به 13,9 
ميليارد رسيد اما با سقوط قيمت نفت خام به 
16 دالر كاهش درآمدها نفتی را در پی داشت. 
ــا 137۸ تنها 15۰  ــال های 136۸ ت در بين س
ــد. درطول پنج  ــور ش ميليارد دالر نصيب كش
ــکه نفت خام 29 دالر معاوضه شد. در  ــال بعد هر بش س
ــکه نفت  ــن مدت )1379 تا 13۸3( هفت ميليارد بش اي
خام از ذخاير كشور برداشت شد كه حاصل آن واريز 13۰ 
ــور بود. بين سال های 13۸4 تا  ميليارد دالر به خزانه كش
ــترين درآمد  139۰ نيز به لطف افزايش قيمت نفت بيش
نفتی برای كشور محقق شد. در اين سال ها 1۰,2 ميليارد 
بشکه با متوسط قيمت ۸7 دالر به فروش رفت كه نتيجه 

آن كسب 511 ميليارد دالر بود.

هزار میلیارد دالر درآمد نفتی ایران در ۱00 سال گذشته
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ــی است كه  اتحاديه اروپا يک اتحاديه اقتصادی- سياس
ــال 1975 با  ــأ  آن به جامعه اقتصادی اروپا كه در س منش
توافق بين 6 كشور اروپايی شکل گرفت، بازمی گردد از آن 
تاريخ اتحاديه اروپا با اضافه شدن اعضای جديد، گسترده تر 
ــت و هم اكنون دارای 27 كشور مستقل است كه  شده اس
ــوند. اتحاديه اروپا با  مجموعاً ايالت های عضو خانواده می ش
ــهروند، 25/۸ درصد از توليد ناخالص سال  5۰۰ ميليون ش
ــت. اين اتحاديه  2۰1۰ جهان را به خود اختصاص داده اس
ساالنه 2/5 درصد از توليد ناخالص ملی خود را برای واردات 
ــاص می دهد. گزارش پيش رو وضعيت رابطه  انرژی اختص
نفتي ايران و اروپا قبل از تحريم نفتي ايران نشان مي دهد.

ــان می دهد كه اتحاديه اروپا از توان الزم  ــی ها نش بررس
برای تأمين انرژی موردنياز خود برخوردار نيست. پيش بينی 
ــود با وجود كاهش مصرف نفت خام در اتحاديه اروپا  می ش
طی سال های 2۰3۰-2۰1۰، وابستگی اين اتحاديه به نفت 
ــوان توليد، از ۸5 درصد به  ــام وارداتی به دليل كاهش ت خ
ــد فزاينده مصرف  95 درصد افزايش يابد. همچنين با رش
ــتگی به گاز وارداتی در اين دوره از 64/5  گاز طبيعی، وابس
ــأله  درصد به ۸5 درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين مس
امنيت عرضه باثبات انرژی با توجه به مالحظات ژئوپلتيکی 
ــت محيطی، به عنوان يک  و همچنين محدوديت های زيس

الزام بسيار حياتی در دستور كار اتحاديه اروپا قرار دارد.
ــبد بهينه انرژی، از طريق  ــتيابی به س تالش جهت دس
ــازی منابع و ايجاد تنوع در مبادی واردات انرژی  متنوع س
مدنظر اتحاديه است. وابستگی زياد به روسيه كه در حدود 
ــی را تامين  ــام و 4۰ درصد گاز طبيع ــد نفت خ 35 درص
می كند، از چالش های كليدی اين اتحاديه در امنيت عرضه 

انرژی محسوب می گردد. 
ــر، توليد، مصرف  ــی ميزان ذخاي ــن مقاله با بررس در اي
ــهم حامل های  ــت و گاز اتحاديه اروپا و س ــی و آتی نف فعل
ــبد انرژی آن به چالش ها و راهبرد های آتی  مختلف در س
ــرژی پرداخته ايم. همچنين  ــه تأمين امنيت ان آن در زمين
ــت و گاز ايران و  ــعه نيافته نف ــی ظرفيت های توس با بررس
ــان داده خواهد شد كه ايران يکی از  مزيت های كشور، نش
گزينه های استراتژيک و مناسب برای تأمين نفت و گاز اروپا 
ــوب می گردد. ايران هم به لحاظ  ــاليان آينده محس طی س
ــت و گاز و هم به لحاظ  ــيل توليد نف ميزان ذخاير و پتانس
موقعيت ژئواستراتژيک خود كه می تواند منطقه ای مناسب 
برای ترانزيت و انتقال نفت و گاز كشورهای آسيای مركزی 
به اتحاديه اروپا باشد، از نقشی منحصر بفرد برخوردار است. 
ــق روابط دوجانبه ايران  اين مهم ضرورت برقراری و تعمي
ــردی و انرژی را  ــا بويژه در حوزه های راهب ــه اروپ و اتحادي

دوچندان می كند.
1- وضعيت ذخاير، توليد، مصرف و واردات نفت خام و 

گاز طبيعی اتحاديه اروپا 
با وجود تالش های گسترده ای كه به منظور جايگزينی 
ــت،  ديگر منابع انرژی به جای نفت و گاز صورت گرفته اس
اين منابع همچنان نقش اصلی و حياتی را در تأمين انرژی 
جهان و اتحاديه اروپا ايفا می كنند. حدود 42 درصد از سبد 
مصرف انرژی اتحاديه اروپا را نفت خام و بيش از 23 درصد 
ــکيل می دهد. لذا در مجموع بيش از 65  را گاز طبيعی تش
درصد از منابع انرژی اتحاديه اروپا توسط منابع نفت و گاز 
ــته ای با 21/1  تامين می گردد. بعد از نفت و گاز، برق هس
ــهم را دارد و زغال سنگ با 4/7 درصد،  درصد باالترين س
انرژی های تجديدپذير با 5/5 درصد و استفاده از زباله برای 
توليد انرژی و ساير موارد 3/7 درصد از سبد انرژی اتحاديه 

را تشکيل می دهند. 
ــادی اتحاديه اروپا  ــای مختلف اقتص ــان بخش ه در مي
بيشترين مصرف به ترتيب مربوط به بخش خانگی و خدمات 
)37 درصد(، بخش حمل و نقل )33 درصد(، بخش صنعت 

)2۸ درصد( و كشاورزی )2 درصد( می باشد.
ــورهای عضو اتحاديه اروپا از كل ذخاير نفت  سهم كش
ــال 2۰1۰ به كمتر از يک سوم سهم اين  خام جهان در س
ــال 19۸۰ كاهش پيدا كرده و از 1/۸ درصد  اتحاديه در س
ــت. از لحاظ مقدار نيز طی 3۰  به ۰/5 درصد اُفت كرده اس
سال گذشته، ميزان ذخاير نفت خام اين اتحاديه به كمتر از 
نصف تقليل يافته و از 11/۸ ميليارد بشکه به 6/3 ميليارد 
بشکه در همان دوره رسيده است. با احتساب ميزان ذخاير 
ــورهای عضو اتحاديه اروپا و همچنين در نظر گرفتن  كش
ــاالنه آنها، عمر ذخاير نفت خام اين اتحاديه  مقدار توليد س

.)P/R كمتر از 9 سال برآورد می شود )شاخص
طی 12 سال گذشته ميزان توليد نفت به كمتر از نصف 
تقليل يافته و از 36۸4 هزار بشکه در روز در سال 1999 به 
1951 هزار بشکه در روز در سال 2۰1۰ رسيده است. علت 
ــتن نيمه عمر ميادين توليدی و نبود  اين افت توليد گذش

ذخاير جديد به ميزان كافی است.
ــن توليدكننده و  ــتان بزرگتري انگلس
دارنده ذخاير نفت در اتحاديه اروپا است. 
ــال 2۰1۰ معادل 1/4  ــور در س اين كش
ــت خام توليد  ــکه در روز نف ميليون بش
ــد از نفت  ــش از 7۰ درص ــه بي كرده ك
ــال مذكور بوده  ــدی اتحاديه در س تولي
ــت. بيش از 4۰ درصد از ذخاير نفت  اس
كشورهای عضو اتحاديه اروپا در انگلستان 

قرار دارد.
ــال 2۰۰۸  هرچند بحران اقتصادی س
ــت های كاهش  ــرای سياس ــار اج در كن
مصرف و متنوع سازی سبد مصرف انرژی 

ــده است كه طی 4 سال  در بخش های مختلف، موجب ش
اخير )2۰1۰-2۰۰6( مصرف نفت اروپا كاهش يابد، اما اين 

اتحاديه همچنان جزء
ــت و حدود 17  ــدگان عمده نفت جهان اس مصرف كنن
درصد از نفت خام جهان در سال 2۰1۰ توسط كشورهای 
عضو آن مصرف شده است. در حالی كه حدود 2/5 درصد 
از توليد جهانی نفت متعلق به آن ها بوده است. اتحاديه در 
سال 2۰1۰ معادل 13/۸9 ميليون بشکه در روز نفت خام 
ــدود 1 درصد  ــال 2۰۰9 ح ــبت به س مصرف كرده كه نس
ــت و بيش از 52 درصد از مصرف نفت  ــته اس كاهش داش
متعلق به چهار كشور آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا بوده 

است.
فاصله ميان توليد و مصرف نفت كشورهای عضو اتحاديه 
ــته )2۰1۰-1999( بطور متوسط  ــال گذش اروپا در 12 س
معادل 11/۸۸3 ميليون بشکه در روز بوده است كه بيانگر 
ــال 2۰1۰ اين فاصله معادل  ــت. در س ــديد اس كمبود ش
11/94 ميليون بشکه در روز بوده است البته ميزان واردات 
ــورها  نفت بيش از فاصله ميان توليد و مصرف در اين كش
می باشد، چراكه بخشی از نفت خام توليدی كشورهای عضو 
ــود. در سال 2۰1۰ اتحاديه  به خارج از اتحاديه صادر می ش
ــکه در روز واردات نفت و  ــا با حدود 12/1 ميليون بش اروپ
ــد از كل واردات نفت جهان،  ــادل 22/6 درص ــهمی مع س
ــت. آمريکا با 11/6۸9  ــن واردكننده نفت بوده اس بزرگتري
ــکه در روز و سهم 21/۸ درصدی در رتبه دوم  ميليون بش

جهان قرار داشته است. 
روسيه، نروژ، ليبی و عربستان سعودی با سهمی به ترتيب 
ــادل 34، 16، 1۰ و 7 درصد بزرگترين تأمين كنندگان  مع
ــورهای عضو  ــتگی كش ــه بوده اند. روند وابس ــت اتحادي نف
ــته  ــال های گذش اتحاديه اروپا به واردات نفت خام طی س
ــال 2۰1۰  ــت )جدول 1(. در س ــواره صعودی بوده اس هم
ــه ميزان قابل  ــه نفت وارداتی ب ــتگی اتحاديه اروپا ب وابس
مالحظه  ۸6 درصد رسيده و از سال 199۸ 
ــتگی به  تا 2۰1۰، معادل 9 درصد به وابس
ــت. در سال  ــده اس نفت وارداتی افزوده ش
2۰۰۸ وابستگی 22 عضو اتحاديه اروپا به 
نفت وارداتی بيش از 9۰ درصد بوده است. 
در ميان كشورهای اتحاديه اروپا، دانمارک 
ــت و  تنها صادركننده خالص نفت خام اس
ــتگی به نفت خام وارداتی ندارد. بعد  وابس
از آن، انگلستان كمترين وابستگی به نفت 
وارداتی را با حدود 1۰ درصد دارا می باشد. 
ــال 2۰۰5 يک صادركننده  انگلستان تا س
ــال 2۰۰6 به يک  ــوده و از س ــت خام ب نف

كشور واردكننده تبديل شده است.

 جايگاه ايران در تأمین امنیت 
عرضه انرژی اتحاديه اروپا 

علی خواجوی/ معاونت برنامه ريزی وزارت نفت 

پيش بينی می شود با 
وجود كاهش مصرف 
نفت خام در اتحاديه 
اروپا طی سال های 
 ،2010-2030

وابستگی اين اتحاديه 
به نفت خام وارداتی 

به دليل كاهش 
توان توليد، از 85 

درصد به 95 درصد 
افزايش يابد
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در مجموع طی سال 9-2۰۰5 بيش از هزار ميليارد يورو برای واردات 
نفت خام توسط كشورهای عضو اتحاديه اروپا هزينه شده است. بيشترين 
ــال 2۰۰۸ بوده كه قيمت های نفت  ميزان هزينه برای واردات نفت در س
ــال 2۰۰9 بدليل بحران اقتصادی و كاهش  ــيار باال بوده است و در س بس
قيمت های جهانی نفت، كمترين هزينه برای واردات پرداخته شده است.

ــورهای عضو اتحاديه اروپا از كل ذخاير گاز جهان در سال  ــهم كش س
ــال 19۸۰ كاهش  ــهم اين اتحاديه در س ــوم س 2۰1۰ به كمتر از يک س
ــيده است. از لحاظ مقدار نيز  پيدا كرده و از 4/6 درصد به 1/3 درصد رس
طی همين مدت، ميزان ذخاير گاز اين اتحاديه 35 درصد تقليل يافته و 
از 3/7 تريليون مترمکعب به 2/4 تريليون مترمکعب كاهش يافته است. 
ــاالنه، عمر ذخاير گاز طبيعی  ــاب ميزان ذخاير و مقدار توليد س با احتس
ــاخص P/R(.بيش از  ــود )ش ــال برآورد می ش اين اتحاديه كمتر از 14 س
ــتان  6۰ درصد از ذخاير گاز طبيعی اتحاديه اروپا متعلق به هلند و انگلس

است.
ــته ميزان توليد گاز اتحاديه حدود 2۰ درصد و  ــال گذش طی 12 س
ــته و از 227 ميليارد  ــال كاهش داش معادل 5۰ ميليارد مترمکعب در س
ــت. هلند و  ــيده اس ــه 175 ميليارد مترمکعب در 2۰1۰ رس در 1999 ب
انگلستان بزرگترين توليدكنندگان گاز اتحاديه اروپا می باشند و در سال 
2۰1۰ به ترتيب معادل 71 و 57 ميليارد مترمکعب گاز توليد كرده اند كه 

حدود 73 درصد از توليد گاز اتحاديه اروپا در آن سال است.
برخالف نفت خام كه اتحاديه اروپا بر كاهش مصرف آن تأكيد زيادی 
می كند، يکی از سياست های اين اتحاديه متنوع سازی سبد مصرف انرژی 
ــت. اتحاديه اروپا در  ــوخت پاک اس ــد مصرف گاز به عنوان يک س و رش
ــبت به  2۰1۰ معادل 492/5 ميليارد مترمکعب گاز مصرف كرده كه نس

سال 2۰۰9 حدود 7/5 درصد رشد داشته است. 
ــهم اتحاديه اروپا از كل مصرف گاز طبيعی جهان در 2۰1۰ حدود  س
16 درصد بوده. در حالی كه اين اتحاديه تنها 1/3 درصد از ذخاير و 5/5 
ــت. بيش از 6۰  ــته اس درصد از توليد گاز طبيعی جهان را در اختيار داش
درصد از مصرف نيز متعلق به چهار كشور آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا 

بوده است.
ــورهای عضو اتحاديه در 12 سال  فاصله ميان توليد و مصرف گاز كش
گذشته )2۰1۰-1999( بطور متوسط معادل 26۰ ميليارد مترمکعب در 
سال بوده كه بيانگر اختالف شديد است. در سال 2۰1۰ اين فاصله معادل 
ــت. البته ميزان واردات گاز اروپا بيش از  31۸ ميليارد مترمکعب بوده اس
فاصله ميان توليد و مصرف آن می باشد. چراكه بخشی از گاز توليدی به 
ــورهای خارج از اتحاديه صادر می شود. در سال 2۰1۰ اتحاديه اروپا  كش
ــته كه معادل 4۰ درصد از كل  ــارد مترمکعب واردات گاز داش 395 ميلي

واردات گاز جهان بوده است. 
روسيه، نروژ، الجزاير و نيجريه با سهمی به ترتيب معادل 4۰، 3۰، 15 
و 4 درصد بزرگترين تأمين كنندگان گاز طبيعی اتحاديه اروپا می باشند. 
ــتگی به گاز وارداتی طی سال هايگذشته همواره صعودی بوده  روند وابس
ــت. در سال 2۰1۰ اين وابستگی به ميزان قابل مالحظه 64/5 درصد  اس

رسيده كه بسيار حائز اهميت است. 
ــزان 19 درصد به  ــال های 199۸ تا 2۰1۰ به مي ــوع طی س در مجم
ــال 2۰۰۸  ــت. در س ــده اس ــتگی اتحاديه به گاز وارداتی افزوده ش وابس
ــتگی 23 عضو از اتحاديه اروپا، به واردات گاز بيش از ۸۰ درصد بود  وابس
و هلند و دانمارک تنها صادركنندگان گاز طبيعی در اتحاديه اروپا بودند. 
ــال 2۰۰3 به عنوان صادركننده شناخته می شد و از  ــتان نيز تا س انگلس
سال 2۰۰4 به بعد به يک واردكننده تبديل شد. در مجموع طی 5 سال 
ــط كشورهای  9-2۰۰5 بيش از 36۰ ميليارد يورو برای واردات گاز توس
ــده و بيشترين ميزان هزينه در سال 2۰۰۸  عضو اتحاديه اروپا هزينه ش
ــت كه قيمت های گاز طبيعی مرتبط با قيمت های جهانی نفت  بوده اس
خام در سطح بسيار باال بوده اند. اما در سال 2۰۰9 بدليل بحران اقتصادی 
ــيل های گازی در آمريکا، قيمت های جهانی گاز  و افزايش توليد گاز از ش

طبيعی با افت شديدی همراه بوده است. 
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گزارش

ــی  ــتار قصد دارد افزون بر بررس اين نوش
موانع و چالش های فراروی صنعت پتروشيمی 
ايران، عوامل بازدارنده در رسيدن به حداكثر 
ــتی تا تکميل  ارزش افزوده در صنايع باالدس

زنجيره ارزش را بررسی كند. 
كشورهای پيشرو در عرصه توليدات مواد 
ــيميايی با ارزش نظير آلمان  پتروشيمی و ش
ــته اند  با وجود دوری از مواد اوليه ارزان توانس
ــتی  ــد صنايع پايين دس ــعه نظام من با توس
ــای صنعتی  ــب پارک ه ــيمی در قال پتروش
ــيميايی و ايجاد بنگاه های  ــيمی و ش پتروش
ــيمی دانش بنيان،  كوچک و متوسط پتروش
ــاارزش، نوآوری و  ــد محصوالت ب زمينه تولي
ــد، كارآفرينی و ايجاد  توليد محصوالت جدي
ــت و كاهش هزينه  ــغل های پايدار، مديري ش
توليد و در نهايت كسب حداكثر ارزش افزوده 
از مواد خام پتروشيمی را فراهم كنند و از اين 
ــذر به يکی از اصلی ترين توليدكنندگان  رهگ
مواد پليمری و پتروشيمی جهان تبديل شوند 
ــورها  ــود كه اين كش ــاز هم تاكيد می ش و ب
حداقل مزيت را در مورد خوراک و مواد اوليه 

داشته اند. 
ــری از مصرف  ــد دهه اخير جلوگي در چن
ــورهای توسعه يافته  بی رويه انرژی برای كش
و كسب حداكثر سود و بهره وری از اين منابع 

ــورهای صاحب منابع انرژی به ويژه  برای كش
سوخت های فسيلی اصلی ترين دغدغه بوده 
ــيمی به  ــت.  در اين ميان صنعت پتروش اس
عنوان فراهم آورنده فرصت برای ارزش افزوده 
ــت و گاز( به  ــی و تبديل مواد خام )نف آفرين
ــورهای خاورميانه  محصوالت با ارزش در كش

جايگاهی ويژه يافته است.
ــه دهه اخير به  البته ناگفته نماند در س
ــترش نوع و تقاضای محصوالت  دليل گس
ــورهای پيشرفته آمريکای  پتروشيمی كش
ــرقی  ــه اروپا و جنوب ش ــمالی، اتحادي ش
ــت  ــيا در صدد انتقال واحدهای باالدس آس
ــورهای در حال توسعه  پتروشيمی به كش
به ويژه خاورميانه برآمدند، زيرا اين واحدها 
ــرمايه بری باال عموما  با وجود آلودگی و س
ارزش افزوده كمتری داشتند و ارزش افزوده 
بيشتر در واحدهايی نهفته بود كه به مصرف 
كننده نهايی نزديک تر است؛ از سوی ديگر 
ــرايط رقابت در بازارهای  ــدن ش سخت ش
ــوالت، نزديکی به منابع  جهانی اين محص

خوراک را ضروری ساخته است.
ــده به كشورهای  با انتقال واحدهای يادش
ــل چالش های پيش  ــعه به دلي در حال توس
ــای جديدی از  ــورها انتظاره ــن كش روی اي
صنعت پتروشيمی مطرح شد. ايجاد اشتغال 

و پس از آن توسعه صنعتی، از جمله انتظارات 
كشورهای در حال توسعه از پتروشيمی بود.

ــور ما نيز در سياست های كالن يا  در كش
تصميم گيری های سياسی، مهم ترين ارزش 
صنعت پتروشيمی در ايجاد اشتغال و توسعه 
صنعتی محيط پيرامون خالصه می شود و از 
ــاير مزيت های رقابتی و نسبی اين صنعت  س
كه از آن به عنوان زنجيره ارزش افزوده صنعت 
پتروشيمی نامبرده می شود، تا حدود بسياری 

غفلت شده است.

  مشخصه های صنعت پتروشيمی
ــيمی به صنايعی گفته می شود  پتروش
كه در آن هيدروكربن های موجود در نفت 
ــا گاز طبيعی پس از  خام، ميعانات گازی ي
فرآورش در يک رشته فرآيندهای شيميايی 
ــای جديد  ــه فرآورده ه ــيميايی ب و پتروش
شيميايی تبديل می شوند. بايد توجه داشت 
ــيمی  ــره ارزش افزوده صنعت پتروش زنجي
ــت، صنايع بنيادی،  ــامل صنايع باال دس ش
ــطه ای، صنايع نهايی و صنايع  صنايع واس
ــود كه طيف وسيعی  ــت می ش پايين دس
ــای اصلی  ــه و خوراک ه ــوالت پاي از محص
ــی را در بر می  ــطه و نهاي تا محصوالت واس
گيرد.  چهار مشخصه اين صنايع عبارتند از: 

ــتگی به منابع هيدروكربوری به عنوان  وابس
خوراک، سرمايه بری باالی اين صنايع و سود 
ــتر در قياس با ديگر صنايع باالدست و  بيش
ــت،  ــاد ارزش افزوده باال در پايين دس ايج
ــتغال زايی مستقيم و محدود آن نسبت  اش
ــرمايه گذاری ها در باالدست و  ــاير س به س
ــتغال باال نسبت به سرمايه گذاری  ايجاد اش
ــت، فناوری و  ــورت گرفته در پايين دس ص
دانش محور بودن و نياز مبرم اين صنايع به 

مقوله پژوهش و فناوری. 

  سرمايه گذاری
ــرمايه گذاری از اصلی ترين متغيرهای  س
ــد  ــت كه می تواند موجبات رش اقتصادی اس
اقتصاد كشور و بنگاه ها را فراهم آورد. در اين 
ميان جذب سرمايه گذاران بخش خصوصی، 
ــيدن به هدف  ــرای رس ــن خارجی ب همچني

مدنظر يک اولويت است. 
ــرمايه گذاران  ــت كه س بايد در نظر داش
بخش خصوصی اعم از سرمايه گذار داخلی و 
سرمايه گذار خارجی )ايرانيان خارج از كشور و 
سرمايه گذاران خارجی( برای ورود به صنعت، 
دو موضوع را در نظر می گيرند: 1- مالحظات 

سياسی 2-مالحظات غير سياسی
مالحظات سياسی؛ به نحوه همکاری كشور 

چالش های صنعت پتروشیمی 
پيمان جنوبی
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با ديگر كشورها، سياست های خارجی كشور، 
تحريم، روابط بين الملل، درگيری و جنگ با 
ــورها همچنين بحران های سياسی  ديگر كش
ــی و جناح بندی  داخلی، اختالف های سياس
ــی،  ــی بر می گردد؛ امنيت سياس های سياس
ــور برای انجام سرمايه  پاشنه آشيل يک كش

گذاری های داخلی و خارجی در آن است. 
ــامل مباحث  ــی ش مالحظات غير سياس
ــاخت ها، فنی، قانونی، قانون  اقتصادی، زيرس
ــور فعال  ــت. حض ــه، ماليات و... اس كار، بيم
ــی، نيازمند آماده بودن محيط  بخش خصوص
ــرمايه گذاری است و  اقتصادی و فنی برای س
ــای قانونی برای  ــاخت ه تا هنگامی كه زيرس
ــود، اهداف  حضور بخش خصوصی، آماده نش
ــق اقتصادی،  ــازی كه همان رون خصوصی س
اشتغال و افزايش ارزش افزوده است به منصه 

ظهور نخواهند رسيد. 

  ارزش افزوده
ــتی پتروشيمی، تناژ  در واحدهای باالدس
توليد باال بوده و تنها در مقياس بسيار باالست 
ــرمايه گذاری و  ــه توجيه اقتصادی برای س ك
ــدگان اين نوع  ــود دارد. توليدكنن ــد وج تولي
ــود  ــبب می ش محصوالت زيادند كه خود س
ــازار درصدد  ــدگاری و حفظ ب ــا برای مان رقب
ــند.   ــت ارزان تر باش ــول با قيم توليد محص
ــش فناوری،  ــتی، نق در واحدهای پايين دس
دستگاه ها و ماشين آالت و نيروی متخصص 
ــتر  در قيمت نهايی محصوالت تخصصی بيش
ــود. دراين  ــوالت پايه نمايان می ش از محص
ــت، اما به  ــه تناژ توليد پايين اس بخش گرچ
ــورداری از دانش فنی و تکنولوژی  دليل برخ

ــبت به  ــده تر، ارزش افزوده باالتری نس پيچي
ــه نظر می  ــه و اوليه دارند. ب ــوالت پاي محص
ــد باال و  ــتيابی به درصد رش ــد برای دس رس
دستيابی به ارزش افزوده بيشتر الزم است به 
سرمايه گذاری، توسعه و تکميل زنجيره های 
ــيمی، خوشه های  ارزشی محصوالت پتروش
ــتق شده از محصوالت باالدستی از جمله  مش
خوشه های متانول و اتيلن و توليد محصوالت 
ــدام تا اهداف مدنظر  با ارزش افزوده باالتر اق

محقق شود. 

  چالش های پيش روی پتروشيمی
ــورد نظر در صنعت  ــق ارزش های م تحق
پتروشيمی )كسب ارزش افزوده، ايجاد اشتغال 
و توسعه صنعتی( در كنار نياز به توسعه متوازن 
صنعت پتروشيمی، ارتباط مستقيم با توسعه 
ــتی و پايين دستی  مطلوب صنايع ميان دس
ــيمی و درنهايت تکميل زنجيره ارزش  پتروش
اين صنعت دارد، اما نسبت رشد اين دسته از 

صنايع به صنايع باالدستی 
پتروشيمی بسيار كم و غير 
ــت، زيرا  ــه اس قابل مقايس
توسعه صنايع پايين دستی 
ــکالت و  ــور دچار مش كش

موانع متعدد است. 
پايين  ــع  ــد صناي تولي
دستی نه تنها به بازارهای 
بلکه  ــه  نيافت راه  ــی  جهان
ــت رقابت را در  هنوز قابلي
ــازار داخلی با محصوالت  ب
مشابه پيدا نکرده و عموماً 
بر اساس حمايت های غير 

ــود ادامه می دهد.   ــدار دولتی به حيات خ پاي
مهم ترين ضعف اين صنايع غير رقابتی بودن 
محصوالت توليدی است، آن هم در حوزه ای 
ــبی كشور خوانده می  كه به عنوان مزيت نس

شود. 
ــياری از محققان برای توجيه و تفسير  بس
ــل مؤثر بر آن، نظريه و  رقابت پذيری و عوام
مدل هايی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر 
ــته بندی و در قالب مدل  رقابت پذيری را دس

هايی ارائه كرده اند. 
در نگرش پورتر، مزيت رقابتی يک كشور 
ــت از: توانايی و  ــی خاص عبارت اس در صنعت
ــور برای ترغيب شركت ها به  قابليت آن كش
ــتفاده از كشورشان به عنوان سکويی برای  اس
انجام فعاليت های تجاری و اين همان چيزی 
ــت كه از صنايع پايين دستی پتروشيمی  اس

انتظار می رود. 
ــخصه  ــر در مدل خود به »چهار مش پورت
ــور« اشاره می كند كه برحسب  كلی يک كش
ــان، می توانند  ويژگی هايش
ايجاد كنند  ــی  مزيت رقابت
ــوند. اين چهار  يا مانع آن ش
ــرايط  ــل عبارتند از: ش عام
عوامل توليد)درونی(، شرايط 
ــط و  ــع مرتب ــا، صناي تقاض
پشتيبان، استراتژی، ساختار 

و رقابت پذيری شركت.
ــائل  ــا و مس ــش ه چال
ــش روی صنايع  ــرح پي مط
ــتی در قالب 4  ــن دس پايي
عامل مدل پورتر بيان شده 

است كه در پی می آيد.

  سازماندهی و راهبردها )رقابت پذيری 
در استراتژی(

ــر راهبردی و مکرر در  1. دخالت های غي
سازكار بازار از سوی بخش دولتی: دخالت های 
ــازوكار بازار  غير راهبردی بخش دولتی در س
محصوالت پتروشيمی سبب شده تا نهاد بازار 
در اين صنعت، نقش مناسبی در توزيع بهينه 

منابع ايفا نکند.
ــا و برنامه ها برايجاد  2. تمركز حمايت ه
ــعه ظرفيت  ــه جای توس ــای جديد ب واحده
ــون اغلب حمايت های  های موجود: هم اكن
ــد به جای  ــاد واحدهای جدي ــی بر ايج دولت
ــعه ظرفيت های موجود متمركز است و  توس
اين مسئله سبب به وجود آمدن تعداد زيادی 
واحدهای كوچک توليدی ضعيف و ناكارآمد 
ــده كه بعد از ايجاد، اغلب آنها  ــور ش در كش
ــطح باقی می مانند و هرگز توان  در همان س

رقابت بين المللی پيدا نمی كنند. 
3. نبود در سياست گذاری: تغييرات مکرر 
بدون اعالم قبلی و گاه جهشی در نرخ تعرفه ها 
ــت ها و ... سبب شده است صاحبان  و سياس
ــور با ديدی كوتاه مدت به فعاليت  صنايع كش
بپردازند و از پيگيری مسائل بلندمدت از قبيل 
تحقيق و پژوهش، سرمايه گذاری بلندمدت، 
نوآوری در محصوالت، تنوع سبد محصوالت، 

توسعه واحد توليدی و ... گريزان باشند.
ــدت بسته صنعت و ضعف  4. فضای به ش
ــی: اغلب  ــن الملل ــالت بي ــراری تعام در برق
سرمايه گذاری های موجود برمبنای سياست 
ــور در بازار داخلی  ــی واردات و حض جايگزين
ــن صنعت كمتر در  ــت؛ به همين دليل اي اس
بازارهای بين المللی و جهانی وارد شده و همه  

در نگرش پورتر، 
مزيت رقابتی يك 
كشور در صنعتی 

خاص عبارت است از: 
توانايی و قابليت آن 
كشور برای ترغيب 

شركت ها به استفاده 
از كشورشان به 

عنوان سکويی برای 
انجام فعاليت های 

تجاری 
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نگاه ها به بازار داخلی متمركز است. درچنين 
شرايطی صنايع پايين دستی در ايجاد ارتباط 
و تعامل با بازارهای خارجی به شدت ضعيفند 
به طوری كه امکان عرضه محصوالت خود را 
ــرای رقابت حتی در بازارهای منطقه ای هم  ب
ــته  ــه با يک بازار بس ندارند؛ در نتيجه هميش
داخلی روبه رو هستند كه حتی حفظ اين بازار 
به خاطر عرضه محصوالت ارزان قيمت تری از 
كشورهايی همچون چين به مرور زمان تهديد 

خواهد شد.

  شرايط تقاضا و بازار
ــای دولتی  ــئوليت ناپذيری نهاده 1. مس
ــال ارائه دهندگان خدمات و  و عمومی در قب
ــهم بزرگ دولت در اقتصاد كه  محصوالت: س
ــری فعاليت های  ــش عمده آن تصدی گ بخ
توليدی است، به طور طبيعی به معنای سهم 
ــت، اما  ــده در بازار كاال و خدمات هم اس عم
ــاس  ــود كه براس ــکل از آنجا آغاز می ش مش
ــاالی چانه زنی  ــی بازار، توان ب قوانين طبيع
ــتری انحصاری در سر ميز مذاكره و  اين مش
پس از آن در مرحله پرداخت مطالبات ظاهر 
می شود و همه خواسته های خود را يک طرفه 

به فروشنده تحميل می كند. 
2. رقابت كاهنده در صنعت داخلی: تعدد 
بازيگران در صنايع پايين دستی پتروشيمی و 
كوچکی آنها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی 
كاهنده و تخريبی در بين صاحبان صنايع اين 
ــت.  از آنجا كه فعاالن اين  ــده اس صنعت ش
ــد خود، توان و  ــع به دليل كوچکی واح صناي
ــت دربازارهای بين المللی  تمايلی برای فعالي
ــعه بازار  ــود خود را در توس ندارند، معموالً س
ــايع ترين  داخلی با حذف رقيب می دانند.  ش
نمونه آن شيوع كپی سازی يا ايجاد تشکل های 
ــت؛ به دليل همين رقابت  متعدد و موازی اس
شديد داخلی و مشکل در تأمين نهاده ها، نرخ 
ــره برداری و حجم توليد نيز، دراين صنايع  به
ــل در كنار هزينه های  ــت و اين عام پايين اس
ــيار باالی مالی ناشی از سرمايه در گردش  بس
ــاوری قديمی و بهره وری  و تورم باال و نيز فن
اندک نيروی كارايرانی، موجب باالرفتن قيمت 
ــده آنها می شود.  مسلماً محصولی با  تمام ش
ــب و فاقد پشتيبانی  كيفيت نه چندان مناس
ــبکه قوی بازرگانی كه قيمت قابل رقابتی  ش
هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی 
را نخواهد داشت كه همين مسئله يعنی نبود 
ــازار دوباره عاملی برای كاهش نرخ توليد در  ب

واحدها می شود.
ــت ها و  ــا، حماي ــودن ابزاره ــاده نب 3. آم
ــای صادراتی: نبود  ــعه بازاره برنامه های توس
ــب  ــازكارهای حمايتی و برنامه های مناس س
ــی در بخش صنايع  ــعه بازارهای صادرات توس
ــتی نيز، يکی ديگر از موانع توسعه  پايين دس

اين صنايع در كشور است. 
ــازار داخلی در  ــود ديدگاه مديريت ب 4. نب

ــترين ارزش افزوده: يکی از  جهت كسب بيش
نکات مغفول در سياست های بازرگانی كشور، 
ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی كشور و ويژگی 
ــور ايران به عنوان يکی از  های آن است. كش
پرجمعيت ترين كشورهای خاورميانه، صاحب 
ــبی است كه تاكنون از اين  بازار داخلی مناس

ظرفيت استفاده بهينه نشده است.

  صنايع مكمل و پشتيبان
1. نبود تشکل های جامع: نبود تشکل های 
ــق، تخصصی و  ــور، حمايت دقي قوی در كش
ــکل رو به رو  ــی از صنايع را با مش غيرسياس
می كند. در غياب تشکل های قوی نمی توان 
انتظار داشت كه بخش دولتی به تنهايی منافع 

توليدكنندگان را حفظ كند.
ــتيبان و حمايت ها  2. ضعف نهادهای پش

در بخش خدمات: 
-نبود زنجيره تأمين برای صنايع كوچک: 
ــای توليدی  ــاز واحده ــورد ني ــواد اوليه م م
دركشور، از سوی توليدكنندگان هر واحد به 
ــده و اين مسئله سبب  صورت مجزا تأمين ش
افزايش شديد قيمت تمام شده كاال و كاهش 
قدرت رقابتی می شود؛ درحالی كه در بيشتر 
كشورهای دنيا تأمين مواد اوليه برای صنايع 
پايين دست از سوی گروه ها و نهادهای خاص 

انجام می شود. 
ــات  ــه خدم ــت از ارائ ــف در حماي - ضع
ــی ها،  ــعه فناوری: با اين كه طبق بررس توس
تبصره ها و قوانين بسياری برای ارائه خدمات 
و حمايت های مالی از صنعت در كشور موجود 
ــعه فناوری،  ــه خدمات توس ــت، برای ارائ اس
ابزارهای حمايتی اندكی وجود دارد.  فناوری 
يکی از مهم ترين موجبات مزيت رقابتی است 
ــركت ها برای رقابت در بازارهای جهانی  و ش
ــعه  ــب و توس ــه های ويژه ای برای كس برنام
ــا مراكزی كه  ــور م »فناوری « دارند. در كش
ــان در جهت كسب فناوری خارجی  فعاليتش
ــتی  ــوزه پايين دس ــاوری در ح ــق فن يا خل
ــد، وجود ندارد؛ برای مثال  ــيمی باش پتروش
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتی نيز تالش  در دانش
جدی در اين زمينه صورت نگرفته است و اين 
ــتر به كارهای علمی گرايش دارند  مراكز بيش

و به فعاليت های تکنولوژيک 
نمی پردازند. 

ــای  ــركت ه ــود ش - نب
ــعه  ــده: توس ــعه دهن توس
صنايع ميان دستی به عنوان 
حلقه ی واسط ميان صنايع 
ــتی و باالدستی  پايين دس
ــل  تکمي و  ــيمی  پتروش
ــره محصوالت  كننده زنجي
وجود  مستلزم  پتروشيمی، 
شركت های توسعه دهنده 

در كشور است.
ــاختارهای  ــف س - ضع

مالی: بخش مهمی از مشکالت صنايع پايين 
ــگاه ها، تخصصی  ــتی در تأمين مالی بن دس
نبودن بانک های كشور است كه نيازمند ايجاد 
نهادها و ساختارهای مالی جايگزين هستيم. 
ــرايط كنونی،  ــفانه بانکهای كشور با ش متأس
ــانه و هدفمند در  فاقد ارائه نظرهای كارشناس
تأمين اعتبار برای توسعه صنايع پايين دستی 

پتروشيمی هستند.

R&D نبود بسترسازی برای  
ــش كاربردی با  ــام پژوه ــت انج در حقيق
ــی تواند به  ــاوری م ــری جذب فن جهت گي
عنوان يکی از عوامل اصلی در انتقال و توسعه 
فناوری مطرح باشد. تجربيات نشان می دهد 
در مورد صنايعی كه عوامل درونزای پژوهش 
ــده و  ــتر مورد توجه واقع ش و تحقيقات بيش
ــتگی خارجی كمتر بوده موفقيت های  وابس
بيشتری كسب شده است. تحقيق و توسعه و 
ارتباط با دانشگاه ها را می توان از جمله مهم 
ــد و توسعه فناوری  ترين عوامل درونزای رش
دانست؛ متاسفانه سياست دانشگاه های كشور 
در جهت تشويق اساتيد به حركت در مرزهای 
دانش است، در حالی كه برای كشوری مانند 
ايران، ضرورت چيزی غير از حركت در مرزهای 
دانش است، زيرا در كشور توان تبديل دانش 

به فناوری وجود بايد به وجود آيد. 

  کوچک بودن شـرکت های پيمانكاری و 
نبود بستر مناسب برای ادغام آنها

ــی در زمينه  ــبتاً خوب هم اكنون توان نس
پيمانکاری صنعت پتروشيمی در كشور ايجاد 
شده است. در حقيقت شركت های پيمانکاری 
به عنوان مجری طرح های پتروشيمی نقش 
بسزايی در توسعه فناوری اين صنعت به عهده 
دارند، به عبارت ديگر شركت های پيمانکاری 
دانش مدار با هسته های مهندسی قوی عامل 
ــعه فناوری در هر  اصلی انتقال، جذب و توس
صنعتی از جمله صنعت پتروشيمی هستند. 
اما كوچک بودن اكثر شركت های پيمانکاری 
ــه مالی، امکان  ــور و ضعيف بودن بني در كش
ــته های مهندسی قوی را در آنها از  ايجاد هس
ــركت های  بين می برد، به طوری كه اكثر ش
پيمانکاری فاقد هسته های 
ــتند.  ادغام  مهندسی هس
شركت ها و تشکيل شركت 
ــکاری  ــزرگ پيمان ــای ب ه
ــی  ــته های مهندس با هس
ــی تواند راه را برای  قوی، م
انجام فعاليت ها در سطوح 
high-tech با همکاری و 
شراكت شركت های معتبر 
ــم نمايد و از  خارجی فراه
ــبب جذب  ــن طريق س اي
ــازی آن  فناوری و بومی س

شود. 

  مشكل توسعه ليسانس
ــفانه هم اكنون ليسانس های كمی  متاس
در كشور وجود دارد. مشکالت خاص فراروی 
ــرف هزينه های  ــانس و عدم توجه و ص ليس
ــته  ــاليان گذش تحقيقاتی در اين حوزه در س
ــت . يکی  ــئله بوده اس ــل اصلی اين مس عام
ــعه  ــل اصلی كم توجهی به بحث توس از دالي
ــه اين بخش در  ــانس، پايين بودن هزين ليس
ــت كه حدود 2 تا 5  ــه با كل پروژه اس مقايس

درصد هزينه پروژه را شامل می شود. 
ــركت های خارجی با زيركی در انتقال  ش
ــش فناوری را كاهش می  فناوری، هزينه بخ
ــرمايه  ــور وارد كننده، برای س دهند كه كش
گذاری و تحقيق در اين زمينه تشويق نشود. 
ــوی ديگر با توجه به اين كه اين بخش،  از س
ــت، شركت ارائه  بخش كليدی يک پروژه اس
ــور گيرنده فناوری را به  دهنده ليسانس، كش
ــين  ــد درصد اعظمی از تجهيزات و ماش خري
ــب فناوری تحت  ــور صاح آالت طرح، از كش
فشار قرار می دهد.  در واقع كشور ارائه دهنده 
ليسانس سود اصلی خود را از بخش تجهيزات 
ــور ميزبان صادر  ــين آالتی كه به كش و ماش
ــب می كند؛ از اين رو نداشتن  می كند، كس
ــای عمده صنعت  ــانس، يکی از ضعف ه ليس
پتروشيمی كشور است كه امکان خود اتکايی 

فناوری را از بين برده است.

  ضعف مديريت پروژه در کشور
طرح های پتروشيميايی با توجه به حجم 
ــه برنامه ريزی های  باالی عمليات اجرايی، ب
ــن رو ضعف  ــاز دارد؛ از اي ــق و علمی ني دقي
مديريت پروژه در كشور در حوزه پتروشيمی 
نمود بيشتری پيدا می كند؛ به طوری كه هم 
ــروژه ای را نمی توان پيدا كرد  اكنون هيچ پ
ــاس زمانبندی پيش برود؛ از اين رو  كه بر اس
تقويت توان مديريت پروژه موضوعی ضروری 
ــاركت با شركت های  ــت كه از طريق مش اس
خارجی و توجه های خاص به موضوع انتقال 
ــترک می توان بعد از  در قرارداد همکاری مش
چند سال كشور را در زمينه مديريت پروژه به 
سطح مطلوب برساند. از سوی ديگر، رويکرد 
حاكمی كه هم اكنون در زمينه مديريت پروژه 
ــث هزينه و زمانبندی  ــور وجود دارد، بح كش
ــن دو معيار  ــاس اي ــت كه پروژه ها بر اس اس
ــوند؛ در حالی كه پروژه ها می  ارزيابی می ش
تواند فرصتی برای جذب فناوری ها از شريک 
خارجی باشد كه با رويکردی كه حاكم است، 
ــعاع اتمام به موقع  ــعه فناوری تحت الش توس
ــرد؛ اين در حالی  ــروژه و هزينه قرار می گي پ
است كه توسعه فناوری در كشور را نمی توان 
ــن لحاظ كردن  ــول خريد؛ از اين رو ضم با پ
مالحظات خاص انتقال فناوری در قراردادهای 
اجرای طرح های احداث مجتمع پتروشيمی، 
ــرای ارزيابی  ــدی نيز ب ــد معيارهای جدي باي

با اين كه طبق 
بررسی ها، تبصره ها 

و قوانين بسياری 
برای ارائه خدمات 
و حمايت های مالی 
از صنعت در كشور 
موجود است، برای 

ارائه خدمات توسعه 
فناوری، ابزارهای 

حمايتی اندكی وجود 
دارد



يادداشت
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پروژه ها در نظر گرفته شود تا با استفاده از آن، 
ــال فناوری هنگام اجرای  ميزان موفقيت انتق

پروژه و طبق مفاد قرارداد ارزيابی شود.

  تحريم های اقتصادی
ــال های  ــم های اقتصادی كه در س تحري
ــت، نيز به  ــور اعمال شده اس گذشته بر كش
ــاوری مطرح  ــی از موانع انتقال فن عنوان يک
ــت. به دليل تحريم های اقتصادی، كشور  اس
ــای  ــاوری ه ــه فن ــيدن ب ــواردی از رس در م
ــده و تالش شده است تا  ــته ش جديد باز داش
محدوديت هايی برای صاحبان فناوری ايجاد 
شود.  در بعد تجهيزات نيز وجود تحريم های 
اقتصادی، امکان قرار گرفتن كشور در زنجيره 
ــيدن به توسعه  توليد جهانی و در نتيجه رس

پايدار را در مواردی دچار مشکل كرده است.

  توجـه بـه روش فاينانـس بـه جـای 
سرمايه گذاری مشترک

منبع مالی بيشتر طرح های پتروشيمی در 
سال های اخير از طريق فاينانس تأمين شده، 
اما تجربه نشان داده كه روش فاينانس، روش 
مناسبی درزمينه انتقال فناوری نيست. تأمين 
ــورهای خارجی،  ــی پروژه ها از طرف كش مال
ــور را در فاز عقد قرارداد  قدرت چانه زنی كش
ــال مالحظات انتقال فناوری در قرارداد  و اعم
ــاس  ــوی ديگر، بر اس ــش می دهد. از س كاه
قوانين بين المللی، طرح ها و پروژه هايی كه 
از طريق فاينانس پروژه تأمين مالی می شوند، 
كشور گيرنده ليسانس موظف است ۸5 درصد 
از تجهيزات مورد نياز خود را از كشور دهنده 
ــبب می  فاينانس خريداری كند و اين كار س
ــرمايه گذاری های عظيم در  شود با وجود س
ــيار محدودی  ــيمی، بازار بس ــت پتروش صنع
ــود آيد و صنعت  ــرای صنايع داخلی به وج ب
ــيمی را از كمک به توسعه فناوری در  پتروش

صنايع جانبی ناتوان سازد.
تجربه نشان می دهد در قالب قراردادهای 
فاينانس، دهنده فناوری كه همان سرمايه گذار 
ــه فناوری های  ــت، تمايل چندانی به ارائ اس
ــد و بحث  ــان نمی ده ــود نش ــد از خ روزآم
ــره وری توليد نيز  ــازی و افزايش به بهينه س
ــرمايه گذاری  جايگاهی ندارد؛ در حالی كه س
ــترک، با صاحبان فناوری، ضمن برطرف  مش
ــکل هزينه طرح، می  ــاختن بخشی از مش س
ــب انتقال فناوری  ــه عنوان ابزار مناس تواند ب
ــاوری به دليل  ــمار رود، زيرا صاحب فن به ش
ــی از بهره برداری طرح،  شراكت در سود ناش
ــه طراحی بهينه می  ــالش فراوانی در زمين ت
ــد با ارائه فناوری های نوين،  كند و می كوش
ــد و در  ــرح را افزايش ده ــت پذيری ط رقاب
مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمدكردن 
فناوری اقدام می كند. افزون بر اين، در فرآيند 
ــرای اجرا همچنين بهره برداری از  همکاری ب
طرح فرصت بسيار خوبی برای كسب فناوری 

های روزآمد ايجاد و آموزش نيروهای داخلی 
ــان خارجی سبب توسعه  ــوی كارشناس از س
مهارت های انسانی در كشور می شود. به نظر 
ــرمايه گذاری در قالب فاينانس  ــد س می رس
های خارجی، هرگز نخواهد توانست به ايجاد 
توسعه پايدار در صنعت پتروشيمی بينجامد، 
زيرا توسعه پايدار نيازمند رشد بعد كيفی در 
ــد كيفی هم نيازمند  ــد كمی و رش كنار رش

ابزارهای خاص خود خواهد بود.

  ضعف در مديريت انتقال فناوری
ــگام انتقال  ــنده فناوری هن در كل فروش
فناوری سعی می كند كه كشور ما در بازارهای 
ــی  ــوری خاص كه روابط سياس رقابتی از كش
ــد . انتقال  ــی با آنها دارد، ضعيف تر باش خوب
ــت و نياز به  فناوری كاری كاماًل تخصصی اس
ــياری دارد، تا بتوان از ورود فناوری های  هوش
ــرد. در صنعت  ــری ك ــگاهی جلوگي آزمايش
ــيمی به جز بخش ليسانس كه متولی  پتروش
ــيمی و به  ــت پتروش آن خود صنايع باالدس
عهده مراكز تحقيق و توسعه مجتمع ها است، 
ساير فناوری ها اعم از طراحی اصولی، طراحی 
ــاخت و توليد و اجرا و راه اندازی  تفصيلی، س
مجتمع ها به عهده صنايع جانبی پتروشيمی 
است؛ از اين رو توسعه صنايع جانبی به همراه 
توسعه مجتمع های پتروشيمی عامل مهمی 
ــعه فناوری به شمار می رود.   در كسب و توس
ــن اصلی در  ــم به عنوان رك ــا ه پيمانکاری ه
صنايع جانبی، نقش بسزايی در توسعه و كسب 
ــاوری به عهده دارند؛ از اين رو توجه خاص  فن
به مشکالت پيمانکارها و حمايت های مادی و 
معنوی و ساماندهی آنها می تواند باعث توسعه 
پايدار صنعتی و فناوری در صنعت پتروشيمی 
ــود. از ديگر داليل ضعف در انتقال فناوری  ش

می توان به موارد زير اشاره كرد:
- تعلق نزديک به ۸۰ درصد از اختراع های 
ــده در جهان به 6 كشور توسعه يافته  ثبت ش

صنعتی
ــوی  ــات حق بهای اختراع ها از س - مالي
ــی و فرامليتی اين  ــزرگ مل ــركت های ب ش
ــرايط چند انحصاری و  ــورها و تحقق ش كش
ــياری از كاالها و  در كنترل بودن تجارت بس

فناوری ها از سوی آنها
- اشتياق شركت های 
ــن  ــرای تأمي ــی ب فرامليت
ــود در انتقال  بيشترين س
ــورهای در  فناوری به كش
ــعه، بدون توجه  حال توس
به آرمان های توسعه ملی 

كشورها
ــدگان  دارن ــد  تأكي  -
فناوری پيشرفته بر انتقال 
ــته بندی  آن به صورت بس
ــده و از راه قراردادهای  ش
انتقال در شرايط سخت و 

ناعادالنه
- سخت تر شدن شرايط و الزام های عقد 
ــتفاده از فناوری با  ــال و اس ــای انتق قرارداده

تصويب حقوق مالکيت معنوی
- گرايش شركت های فرامليتی به انتقال 
ــده و حتی  ــاده و غير پيچي ــاوری های س فن
ــوخ، به كشورهای در حال توسعه، بيش  منس

از انتقال فناوری های پيشرفته
ــاوری ملی و  ــوان فن ــودن ت ــنده ب - نابس
ــدرت چانه زنی در  ــه، اندک بودن ق در نتيج

معادالت مربوط
ــران تر بودن هزينه انطباق فناوری به  - گ
انتقال فناوری )الگو برداری( به عنوان واقعيتی 

ناديده انگاشته شده
ــعه  ــش و توس ــودن پژوه نب ــر   - فراگي
ــور و در صنعت پتروشيمی  )R&D( در كش
برای درهم آميزی فناوری وارداتی با فناوری 
ــی از پژوهش و توسعه  ذاتی و خودجوش ناش

مداوم
ــوزش های عالی  ــطح آم - پايين بودن س
تخصصی و ضعف مراكز دانشگاهی و پژوهشی 
ــدگاه ايجاد نوآوری های علمی  موجود، از دي

فناوری و اختراع
- ناسازگاری قوانين و مقررات و سياست ها 
با شرايط جهانی انتقال فناوری پيشرفته مانند 
ــارت خارجی، مقررات  ــن و مقررات تج قواني
ــه حقوق مالکيت معنوی و ضوابط و  مربوط ب

معيارهای استاندارد.

  مسـائل و مشكالت صنايع پايين دستی 
پتروشيمی

ــکالت در صنايع  ــی مش ــن كه برخ با اي
ــتی و پايين دستی صنعت پتروشيمی  باالدس
مشتركند اما مشکالتی وجود دارد كه با توجه 
به رويکرد بازار محوری صنايع پايين دستی، 
فقط در بخش پايين دستی مشاهده می شود. 
ــه محصوالت  ــع عرض ــور وض ــل كش در داخ
پتروشيمی در بازار و حفظ حلقه های انتهای 
زنجيره ارزش محصوالت پتروشيمی به عنوان 
ــره، بايد از  ــتغال زا ترين بخش اين زنجي اش
ــيمی  مهم ترين موضوع های صنعت پتروش
ــرايط كنونی باشد كه به يقين بر آينده  در ش
ــم تأثير قابل  اين صنعت ه

اعتنايی خواهد داشت.
ــکالت  مش ــه  جمل از 
ــه  ــورد عرض ــود در م موج
ــيمی،  پتروش ــوالت  محص
تركيب محصوالتی است كه 
عرضه می شود، زيرا ظرفيت 
ــازار داخلی برای كاالهايی  ب
ــوند، بسيار  كه عرضه می ش
ــت  پايين و اين در حالی اس
ــان و مسئوالن  كه كارشناس
ــت معتقدند خام  اين صنع
فروشی و صادرات محصوالت 

پتروشيمی، كشور را از ارزش افزوده و اشتغال 
بسيار زيادی محروم می كند.

ــول خام  ــدور محص ــا ص ــو ب ــک س از ي
ــيمی، فرصت تبديل اين  مجتمع های پتروش
ــركت ها و نيروی كار  ــوی ش محصوالت از س
ــا ارزش افزوده  ــی به محصوالت نهايی ب داخل
ــت می رود و از سوی ديگر عالوه  باالتر از دس
ــور از بازارهای مطمئن  ــدن كش بر محروم ش
صادراتی و جايگزينی رقبا، كشور ناچار است 
ــادی را برای واردات اين محصوالت  هزينه زي
پرداخت كند. اين نکته زمانی اهميت خود را 
بيشتر نشان می دهد كه بدانيم ايران از منابع 
انرژی خود برای توليد محصوالت پتروشيمی 
استفاده می كند و مزيت بالقوه فراوانی در اين 
ــوص دارد، ضمن آن كه بخش بزرگی از  خص
ــود صادرات  ارزش افزوده ای كه به عنوان س
ــيمی بزرگ  ــای پتروش ــع ه ــب مجتم نصي
ــود، می تواند در بخش پايين دستی به  می ش
ارزش افزوده بيشتر ناشی از فعال سازی توليد 
ــاال در اين  ــتغال ب داخل، همچنين ايجاد اش
ــود. بر اساس گزارش عملکرد  بخش منجر ش
ــيمی، درمجموع  ــركت ملی صنايع پتروش ش
4۰,2 ميليون تن محصول پتروشيمی در سال 
13۸9 توليد شده كه در نهايت 1۰,5 ميليون 
تن محصول نهايی از مجتمع های پتروشيمی 
ــيده است. بر اين اساس در واقع  به فروش رس
ــن محصوالت  ــش از 7۰ درصد اي ــروزه بي ام
نهايی، ظرفيت جذب در بازار داخلی را ندارند؛ 
ــتر اين محصوالت،  به همين دليل توليد بيش
ــيمی را فعال تر  ــتی پتروش صنايع پايين دس
ــه به باور  ــت ك ــی كند و اين در حالی اس نم
كارشناسان اين حوزه به طور متوسط به ازای 
هر 5 تن محصول در سال، قابليت ايجاد يک 
شغل در حوزه صنايع پايين دستی پتروشيمی 
وجود دارد.  اين به معنای آن است كه اگر به 
جای اين 7۰ درصد صادراتی فقط 3۰ درصد 
ــول خام در  ــی 1۰ ميليون تن محص آن يعن
ــور به محصول نهايی تبديل شود،  داخل كش
ــغل فقط در اين  ــکان ايجاد دو ميليون ش ام

بخش در كشور وجود خواهد داشت. 
كشورهای پيشرو در عرصه توليدات مواد 
پتروشيمی و شيميايی با ارزش نظير آلمان 
با وجود دوری از مواد اوليه ارزان توانسته اند 
ــتی  ــام مند صنايع پايين دس ــعه نظ با توس
ــای صنعتی  ــب پارک ه ــيمی در قال پتروش
ــيميايی و ايجاد بنگاه های  پتروشيمی و ش
ــط پتروشيمی دانش بنيان  كوچک و متوس
موجبات توليد محصوالت باارزش، نوآوری و 
ــوالت جديد، كارآفرينی و ايجاد  توليد محص
ــغل های پايدار، مديريت و كاهش هزينه  ش
ــر ارزش  ــب حداكث ــد و در نهايت كس تولي
ــيمی را فراهم  ــام پتروش ــزوده از مواد خ اف
ــن رهگذر به يکی از اصلی ترين  آورده و از اي
ــيمی  توليدكنندگان مواد پليمری و پتروش

جهان تبديل شوند.

تجربه نشان می دهد 
در قالب قراردادهای 

فاينانس، دهنده 
فناوری كه همان 

سرمايه گذار است، 
تمايل چندانی به 
ارائه فناوری های 

روزآمد از خود نشان 
نمی دهد
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پس از شکست طرح اعراب برای افزايش توليد نفت و كاهش 
ــورهای عربی به  ــياه، اخيرا برخی از كش بهای جهانی طالی س
منظور كاهش درآمدهای نفتی ايران به ويژه در بازارهای آسيايی، 

فروش نفت با تخفيف های ويژه را در دستور كار قرار داده اند.. 
با ادامه سير صعودی بهای نفت خام در بازارهای جهانی، طرح 
ــور عربی ليبی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و  4 كش
كويت برای افزايش ضربتی توليد نفت به منظور جايگزين كردن 

نفت ايران با شکست همراه شده است.
برای نخستين بار در تابستان سالجاری ميالدی قيمت طالی 
ــياه با ثبت يک ركورد جديد قيمتی به مرز 114 دالر در هر  س
ــکه رسيده است و پيش بينی می شود با ادامه كاهش توليد  بش
ــتان، ادامه  ــورهای عضو اوپک همچون عربس نفت برخی از كش
ــی در خاورميانه و بحران نفت در منطقه  تنش های ژئوپوليتيک
ــای آينده قيمت های باالتری  ــمال، نفت خام در روزه دريای ش

را به خود ببيند.
ــورهای عربی  ــا اين وجود در هفته های اخير برخی از كش  ب
ــتان، برنامه جديدی  عضو اوپک همچون كويت، امارات و عربس
ــی ايران  ــش درآمدهای نفت ــا غرب و كاه ــرای همراهی ب را ب

هدف گذاری كرده اند.
ــران به ويژه در  ــدت تحريم های نفتی عليه اي ــا افزايش ش  ب
ــمت كشورهای شرق و  اتحاديه اروپا، بازارهای نفتی ايران به س
جنوب شرق آسيا همچون هند، چين، سريالنکا، ژاپن، سنگاپور و 

مالزی تغيير يافته است و هم اكنون بخش عمده صادرات طالی 
سياه ايرانی به اين كشورها در حال انجام است.

ــادرات نفت و  ــور كاهش ص ــی هم به منظ ــورهای عرب  كش
ــيايی، قصد دارند با ارائه  درآمدهای نفتی ايران در بازارهای آس
ــی در قيمت فروش نفت، زمينه كاهش بهای طالی  تخفيف هاي

سياه در شرق آسيا را فراهم كنند.
ــام در 3 بازار  ــا اوج گيری قيمت نفت خ ــارت ديگر ب  به عب
ــنگاپور و شمالغرب اروپا، اعراب برای كاهش قيمت  مديترانه، س
ــيا به عنوان بزرگترين بازار فعلی نفت  طالی سياه در شرق آس
ايران، نفت خود را برای عرضه در ماه سپتامبر 2۰12 ميالدی با 

تخفيف های ويژه ای به خريداران بين المللی می فروشند.
ــركت آرامکوی سعودی اخيرا در اقدامی قيمت هر بشکه   ش
ــبک خود در بازار آسيا ۸۰ سنت و قيمت نفت سنگين  نفت س
ــنت كاهش داده است و با تخفيف ويژه در اختيار  خود را 39 س

مشتريان قرار می دهد.
از سوی ديگر منابع كويتی اعالم كردند: اين كشور عربی هم 
ــعودی، قيمت نفت خام صادراتی  ــتان س پس از آرامکوی عربس

خود در بازار آسيا را 5۰ سنت در هر بشکه كاهش داده است.
 پس از شکست طرح اعراب برای افزايش توليد نفت و كاهش 
ــياه، بايد ديد شركت ملی نفت ايران چه  بهای جهانی طالی س
استراتژی جديدی به منظور مقابله با اين برنامه جديد نفتی اعراب 

به ويژه در بازارهای آسيايی را در دستور كار قرار می دهد.

برنامه اعراب برای کاهش درآمد نفتی ایران

عرضه نفت مفت با تخفیف ويژه 

ضعف صنعت   نفت صرفا حاصل تحریم ها نیست
ــاد وهمی  ــی از اقتص ــن ناش ــورم آفري ــت های ت سياس
ــت.  ــاد ملی پديد آورده اس ــف را در اقتص ــن ضع بزرگ تري
نخستين پيش نياز اقتصاد مقاومتی جلوگيری از روندهای 
ــمت  ــپس تغيير جهت هزينه های تورم زا به س تورم زا و س

سرمايه گذاری است.
سفير سابق ايران در كويت با تاكيد بر اينکه ضعف صنعت 
ــور ما صرفا حاصل تحريم غرب نيست گفت: هم  نفت كش
اكنون نه چشم انداز اقتصادی اميدواركننده است، نه توان ما 
در افزايش توليد نفت، در ذخيره كردن نفت، در حمل و نقل 

و در بيمه كردن، اين ها هيچ كدام اميدوار كننده نيست.
ــاس اين گزارش، علی شمس اردكانی، كار شناس  بر اس
ــی تحريم های غرب بر ضد ايران  حوزه انرژی مبنای حقوق
ــی خواند و گفت: در حال حاضر مبنای تحريم ها،  را سياس
ــت و هيچ مبنای حقوقی ندارد. اما متاسفانه ما طی  زور اس
ــال های گذشته سرمايه های خود را زايل كرده ايم و هنوز  س
ــمس اردكانی با  ــتيم. ش هم در حال زايل كردن آن ها هس
ــائل غيرعلمی  ــور بر مس ــاد از متکی بودن اقتصاد كش انتق
گفت: هم اكنون نه چشم انداز اقتصادی اميدواركننده است، 
ــت، در ذخيره كردن نفت،  ــوان ما در افزايش توليد نف نه ت
ــل و نقل و در بيمه كردن. اين ها هيچ كدام اميدوار  در حم
ــت. وی تصريح كرد: ما بايد هميشه توان توليد  كننده نيس

بااليی داشته باشيم كه در زمان رونق اقتصادی، ميزان توليد 
ــتيم آن را  خود را افزايش دهيم و در زمان ركود اگر خواس
كاهش دهيم. اما بحث اصلی اين است كه ما اسم پول نفت 
را گذشته ايم »در آمد« و چون به چشم درآمد به پول نفت 
ــرج روزمره می كنيم؛ درحاليکه پول  نگاه می كنيم آن را خ

نفت، سرمايه است و نبايد آن را خرج كنيم.
وی با پيش بينی كاهش رشد اقتصادی كشور در سالهای 
آينده گفت: سياست خارجی ما، سياستگذاری صنعت نفت 
ما، سياستهای بخش انرژی ما و سياست توزيع پول در قالب 
هدفمند ی يارانه ها، هيچ كدام مالزمه ای با سند چشم انداز 
ــبت به دستورالعمل چشم انداز برای سال 14۰4  ندارند. نس
و تعيين تکليف حمايت از توليد ملی و كار و سرمايه ايرانی 
گرفتار اقتصاد شبيه پندارهای بيداری است. شمس اردكانی 
با اشاره به ملزومات اقتصاد مقاومتی گفت: مقاومت در مقابل 
هجوم يک وظيفه عزيزی است و از ديد علمی مقاومت بايد 
متناسب با فشار سازماندهی شود. مقاومت اقتصادی را بايد 
ــت های تورم  ــان داد. سياس در مولفه های اصلی اقتصاد نش
آفرين ناشی از اقتصاد وهمی بزرگ ترين ضعف را در اقتصاد 
ــش نياز اقتصاد  ــتين پي ــت. پس نخس ملی پديد آورده اس
مقاومتی جلوگيری از روندهای تورم زا و سپس تغيير جهت 

هزينه های تورم زا به سرمايه گذاری است. 
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گفت و گو

ــراوان در  ــکالت ف ــی نفت با وجود مش ــش خصوص بخ
ــته جايگاه مناسبی به دست آورد. اتحاديه  كشورمان توانس
صادركنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشيمی ايران به 
عنوان متولی بخش خصوصی نفت همواره در تعامل با اعضا 
ــيده مشکالت بخش خصوصی  نفت را رفع كند و يا از  كوش
مقدار مشکالت بکاهد. كميسيون های اتحاديه و كارگروه های 
تخصصی آن نقش مهمی در رسيدن به اهداف اتحاديه ايفا 
می كنند. »دنيای انرژی« قصد دارد در هر شماره با معرفی 
يکی از كميسيون های اتحاديه صادركنندگان فرآورده های 
نفت،گاز و پتروشيمی ايران آخرين وضعيت حوزه مربوطه را 
بررسی كند.  در شماره پيش رو گفتگويی با مهندس مهدی 
ــيون پتروشيمی،شيميايی و گاز  اسپندياری رئيس كميس
اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشيمی 

ايران انجام داديم كه از نظر می گذرد.

گاز  و  پتروشيمی،شـيميايی  کميسـيون  وظايـف   
در اتحاديـه صادرکننـدگان فـرآورده های نفـت،گاز و 

پتروشيمی ايران چيست؟
ــيميايی و گاز اتحاديه  ــيون پتروشيمی،ش جلسات كميس
ــيمی ايران  به  صادركنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروش

صورت ماهيانه و منظم انجام می شودو در اين جلسات همواره 
ــود.  ــع آن اظهارنظر می ش ــرح و برای رف ــکالت اعضا مط مش
همچنين جلسات كميسيون پتروشيمی،شيميايی و گاز فرصت 
ــبی برای تبادل اطالعات است و كارگروه های تخصصی  مناس
كميسيون همواره آخرين گزارش های خود در برای مشکالت 

اعضا و پيشنهادات راهبردی درباره آن را ارائه می كنند.

  مشكالت پتروشيمی در ايران چيست؟
ــوراک و ارز  ــيمی تهيه خ ــکالت پتروش مهم ترين مش
ــد پتروشيمی اصفهان نيز  است. همان طور كه مشاهده ش
به علت مسائل مادی و عدم تهيه خوراک به مشکل برخورد. 
ــری مشکالت گمركی  همچنين در زمينه صادرات يک س

وجود دارد كه اميدواريم به زودی حل شود. 

  آيا مشكالت پتروشيمی اصفهان هم همين بود؟
در جلسه اخير كميسيون مشکالت اين پتروشيمی كه 
ــت مطرح شد. گويا مشکل  يکی از اعضای اتحاديه نيز هس
پتروشيمی اصفهان برای ساير پتروشيمی ها هم وجود دارد 
ــتری انجام شود. اگر خوراک  و برای رفع آن بايد تالش بيش

الزم به پتروشيمی ها داده نشود اين صنعت به مشکل حاد 
برخورد می كند.

 کميسيون در اين باره چه کار کرده است؟
ــيون دارد بايد اين مشکل در  طبق وظايفی كه كميسس
سطح عالی اتحاديه مطرح شود و برای رفع آن با مسووالن 
نفتی مذاكره صورت گيرد. ما هر كار كه بتوانيم برای نجات 

پتروشيمی انجام دهيم مضايقه نخواهيم كرد.

   اگر صحبتی باقی  مانده بفرماييد؟
پتروشيمی سهم عمده در صادرات فرآورده های نفتی دارد 
ــود. بحث پتروشيمی  و بايد به اين صنعت توجه ويژه ای ش
ــگاه ها  ــرق می كند و پااليش ــت خام ف ــث فروش نف با بح
خوراک پتروشيمی ها را تامين می كند و زنجيره ای از نفت، 
پااليشگاه ها و پتروشيمی ها ايجاد می شود. سياست مسووالن 
بايد اين باشد كه به غير از خام فروشی به توليد محصوالت 
و صادرات آن برسيم. البته برای اين كه اين زنجيره آسيبی 
ــد طرح هايی داريم كه اميدواريم در آينده با اجرای آن  نبين

مشکالت صنعت مولد پتروشيمی به كمترين حد برسد. 

گفتگوی »دنیای انرژی« با مهندس مهدی اسپندیاری، رئیس کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز

بايد به پتروشیمی بیشتر توجه شود
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تحليل

ــعودی قصد دارد يکی از دو  عربستان س
ــرق- غرب خود كه به ترمينال  خط لوله ش
ــود را  ــرخ منتهی می ش يٌنبع در دريای س
بازگشايی كند. اين دو خط لوله در مجموع 
می توانند 5 ميليون بشکه در روز نفت خام 
ــتان  ــير منتقل نمايند. عربس را دراين مس
ــه 14۸ اينچی خود  ــن خط لول فعاليت اي
ــت را چند سال  كه به پتروالين معروف اس
ــرده بود چراكه بخش عمده  قبل متوقف ك
ــود را به جای غرب، به منطقه  نفت خام خ
آسيا- پاسيفيک صادر می كرد. از آنجايی كه 
ترمينال »ينبع« در دريای سرخ در مقايسه 
ــال »راس التنوره« در خليج فارس  با ترمين
ــری برخوردار  ــت اقتصادی كمت از ارجحي
ــتان  ــتفاده از آن برای عربس ــد اس می باش
ضرورتی نداشت چرا كه مسير كشتيرانی از 
ينبع و از طريق تنگه باب المندب به سمت 
آسيا پنج روز طوالنی تر از مسيرراس التنوره 

و تنگه هرمز است.
ــه ای را  ــز خط لول ــراً ني ــتان اخي عربس
ــکه در روز  ــت 1/65 ميليون بش ــا ظرفي ب
ــت كه مناطق شرقی  ــايی كرده اس بازگش
عربستان را به دريای سرخ متصل می سازد. 
 saudia Arabia( اين خط لوله كه ايپسا
ipsa( Iraqi pipeline to(( نام دارد در 
دهه هشتاد ميالدی توسط عراق در خاک 
عربستان ساخته شد تا بتواند در زمان جنگ 
ايران و عراق خليج فارس را دور بزند. عمليات 
اين خط لوله به دنبال اشغال كويت توسط 
عراق در سال 199۰ متوقف گرديد و تقريبا 
يازده سال بعد در سال 2۰۰1 عربستان به 
ــه اين خط لوله  ــازمان ملل اطالع داد ك س
ــاژ، مخازن  ــتگاه های پمپ ــه همراه ايس را ب
ذخيره سازی و تسهيالت بارگيری و لنگرگاه 
ــوط به آن به نام »المعاجز« را  ترمينال مرب
ــت. عربستان از اين خط  مصادره كرده اس
لوله برای انتقال گاز استفاده می كرد اما در 
ماه های اخير با تزريق نفت خام به اين خط 
ــط لوله انتقال نفت تبديل  لوله آن را به خ
ــال نفت  ــه آزمايش آن برای ارس كرده و ب
ــال المعاجز در نزديکی بندر ينبع  به ترمين

مبادرت كرده است.
ــت  ــال ابوظبی درصدد اس ــن ح در عي
ــه به فجيره متصل  ــه خط لوله آی را ك خک
ــکه  ــت با ظرفيت 1/5 ميليون بش كرده اس
ــه درابتدا قرار  ــدازی كند. البت در روز راه ان

ــال  بود راه اندازی اين خط لوله در اواخر س
2۰1۰ انجام شود اما اين راه اندازی با تاخير 
روبه رو شد و سرانجام قرار شد راه اندازی اين 
خط لوله در 2۸ ژوئن 2۰12 صورت گيرد. 
خبرگزاری الجزيره اعالم كرد در تاريخ 15 
ژوئيه يک محموله نفتی به ميزان 5۰۰ هزار 
ــتان بارگيری شده  ــکه به مقصد پاكس بش
ــت. رئيس جمهور آمريکا در 27 ژوئن با  اس
ــان امير ابوظبی در  محمد بن زايد آل نهي
كاخ سفيد ديدار داشت و از ابتدای ژوئيه نيز 
ــا به تحريم خريد نفت از ايران مبادرت  اروپ

كرده است.
ــد كه اين 2  ــان می ده اين تحوالت نش
ــور قصد دارند تنگه هرمز را دور بزنند  كش
و از آنچه در سال های گذشته به عنوان يک 
گزينه برای دور زدن تنگه هرمز مطرح بود 
اكنون به عنوان يک راه حل عملی استفاده 

كنند.
ــران در  ــال می دهند كه اي ــا احتم آنه

تقابل با برنامه های تحريم 
ــه  ــی اش ك ــت صادرات نف
غربی  ــورهای  توسط كش
ــت  ــرا درآمده اس ــه اج ب
ــز را ببندد و  ــه هرم تنگ
ــور نفتکش ها از  يا در عب
ــالل ايجاد  اين تنگه اخت
ــذا درصدد يافتن  كند و ل
جايگزين هايی برای تنگه 
هرمز می باشند. در تحليل 
اين اقدامات می توان نکات 

زير را درک كرد: 
1- كشورهای ياد شده 

ــيله امنيت صادرات  قصد دارند به اين وس
ــرايط بحرانی آينده  نفت خام خود را در ش
تضمين نمايند. آنها نمی خواهند در صورت 
ــان  بروز هر حادثه ای جريان صادرات نفتش
به بازار قطع گردد، زيرا به درآمدهای نفت 

صادراتی خود نيازمند هستند.
ــبز  2- آنها با اين اقدام به غرب چراغ س
ــان می دهند كه در صورت تحريم نفت  نش
ــت  ــد صادرات نفتی كه قرار اس ايران، رون
نياز غرب را تامين نمايد قطع نخواهد شد. 
بنابراين غرب می تواند با اطمينان خاطر به 
ــادرت نمايد. در واقع  تحريم نفت ايران مب
آنها به اين ترتيب به تعهدات سياسی خود 
ــه برای غرب  ــال تامين امنيت عرض در قب

عمل می كنند.
ــد دارند با همکاری با غرب  3- آنها قص
ــه را برای تضعيف  برای تحريم ايران زمين
قدرت سياسی و اقتصادی ايران فراهم آورند 
و به نوعی كشوری را كه تصور می كنند در 
ــيم قدرت در منطقه  تقس
ــان  خليج فارس رقيب ايش
است، از صحنه رقابت دور 

سازند.
ــتان  4- هرچند عربس
ــران  ــگ اي ــان جن در زم
ــاد  ــدد ايج ــراق درص و ع
برای  جايگزين  مسيرهای 
ــود و خط  ــت ب ــور نف عب
لوله ای كه هم اكنون قصد 
بهره برداری از آنها را دارد 
را در همان زمان تاسيس 
ــه نظر  ــود، اما ب ــرده ب ك

ــد اقدامات اخير اين دو كشور برای  می رس
آماده سازی مسيرهای جايگزين برای تنگه 
ــتری برخوردار شده  ــرعت بيش هرمز از س
ــت. اين گمان وجود دارد كه آنها بر اين  اس
باورند كه به زمانی كه متضمن بسته شدن 

تنگه هرمز باشد نزديک شده اند.
در اين ميان توجه به نقش تنگه هرمز در 
انتقال مواد هيدروكربنی بسيار قابل توجه 
ــال 2۰11 روزانه 17 ميليون  ــت. در س اس
بشکه نفت خام از اين تنگه عبور كرده است 
ــت كه  كه معادل 35 درصد از كل نفتی اس
ــيرهای دريايی جابه جا شده و مورد  در مس
ــا معادل 2۰  ــت و ي معامله قرار گرفته اس
ــده در سطح  درصد از تمام نفت معامله ش
جهان است. در سال 2۰11 به طور متوسط 
ــش حامل نفت خام از اين  روزانه 14 نفتک
ــد و به همين ميزان نيز  تنگه عبور كرده ان
نفتکش های خالی برای بارگيری و برداشت 
ــايان  ــت از تنگه هرمز گذر نموده اند. ش نف
ــت كه ۸5 درصد از اين نفت خام  توجه اس
به مقصد بازارهای آسيايی بارگيری شده كه 
ــد، كره جنوبی و  ــمت ژاپن، هن عمدتاً به س
چين حركت كرده است. عالوه بر آن روزانه 
ــکه فرآورده های نفتی و گاز  دو ميليون بش
ــده )LNG( از اين تنگه  ــی مايع ش طبيع

عبور كرده است.
ــوع مجدداً تأكيد  به دليل اهميت موض
ــود كه ۸5 درصد از نفت خليج فارس  می ش
ــل  ــيايی حم ــورهای آس ــد كش ــه مقص ب
ــوی ديگر، دانستن اين نکته  می شود؛ از س
ــت كه در برنامه های بلندمدت  ضروری اس
ــتگی به نفت  ــکا كاهش وابس ــرژی آمري ان
ــه در اولويت قرار  ــارس و خاورميان خليج ف
ــای وزارت انرژی آمريکا  دارد. پيش بينی ه
ــال 2۰35 خالص  ــان می دهد كه در س نش
واردات نفت خام و فرآورده در آمريکا به 36 
درصد مصرف نفت و سوخت های مايع اين 
ــور تنزل خواهد كرد در حالی كه اين  كش
رقم در سال 2۰۰5 معادل 6۰ درصد بود و 

در سال 2۰1۰ به 49 درصد رسيد.

ــده از سوی وزارت انرژی  آمار منتشر ش
ــال 2۰11  ــان می دهد كه در س آمريکا نش
ــت خام و فرآورده آمريکا  خالص واردات نف
ــطح ۸/44 ميليون بشکه در  از خارج در س
ــت و خالص واردات نفت خام  روز قرار داش

بهروز بيك علی زاده / تحليلگر ارشد بازار نفت 

کشورهاي عربي طرح هاي متعددي براي خنثي کردن نقش تنگه هرمز دارند

دور زدن خلیج فارس براي مقابله با ايران !

رئيس جمهور آمريکا 
در 27 ژوئن با محمد 

بن زايد آل نهيان 
امير ابوظبی در كاخ 
سفيد ديدار داشت 

و از ابتدای ژوئيه نيز 
اروپا به تحريم خريد 
نفت از ايران مبادرت 

كرده است
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ــکا از خليج فارس نيز فقط  ــرآورده آمري و ف
1/۸4 ميليون بشکه در روز رسيد.

پيش بينی های فعلی وزارت انرژی آمريکا 
ــان می دهد كه خالص واردات نفت خام  نش
ــال 2۰35 به حدود  و فرآورده آمريکا در س
ــکه در روز تنزل خواهد كرد  7 ميليون بش
ــکه كمتر از  ــه در حدود 1/5 ميليون بش ك
ــت كه  ــان حاضر خواهد بود. بديهی اس زم
ــتگی بخش نفت  ــالش كرد وابس آمريکا ت
خود را به نفت خاورميانه و خليج فارس در 
ــتين فرصت كاهش دهد زيرا امنيت  نخس
عرضه آمريکا با قطع وابستگی به نفت خام 
ــد. عالوه بر آن از لحاظ  خاورميانه تقويت ش
ــی كه از منابع  ــادی نيز نفت خام هاي اقتص
ــوند مقرون به صرفه تر  نزديک تر تامين ش
ــتگی  خواهند بود. بنابر اين در آينده وابس
كشورهای آسيايی به نفت خليج فارس بيش 

از زمان حاضر خواهد بود.
ــوال مطرح می شود كه آيا  اكنون اين س
ــرايط بحرانی كه توسط  برنامه مقابله با ش
ــا امارات  ــتان ي ــد عربس ــورهايی مانن كش
تدارک ديده شده است برنامه ای كوتاه مدت 
ــت و يا اينکه اين تحوالت قرار است در  اس
ــه يابد و تالش برای دور  بلند مدت نيز ادام
ــد مدت برای  ــی بلن زدن خليج فارس تالش
ــخ به بحرانی بلند مدت است؟ در پاسخ  پاس
ــد برنامه های  ــوال به نظر می رس به اين س
تدارک ديده شده برای دور زدن تنکه هرمز 

برنامه هايی كوتاه مدت باشد زيرا: 
1- در بهترين شرايطی كه اين خطوط 
لوله برای صادرات آماده باشند، ظرفيتشان 
ــکه در روز خواهد رسيد  به 9/5 ميليون بش
)با احتساب خط لوله عراق به بندر سيهان 
با ظرفيت يک ميليون بشکه در روز كه البته 
ــکه از آن  در حال حاضر فقط 4۰۰ هزار بش
ــود و 15 هزار بشکه در روز  استفاده می ش
ــه اردن صادر  ــام عراق هم با تانکر ب نفت خ
ــود(. در حالی كه در شرايط فعلی در  می ش
حدود 19 ميليون بشکه در روز نفت از اين 
منطقه عبور می كند. بنابر اين نفتی كه قرار 
ــه عبور نمايد  ــت از طريق اين خط لول اس
نمی تواند كمبود 19 ميليون بشکه در روز را 

برای طوالنی مدت جبران نمايد.
2- عربستان سعودی تا قبل از اقدامات 
ــه هرمز، از  ــرای دورزدن تنک ــر خود ب اخي
ــا برای انتقال گاز از ميادين  خط لوله ايپس
ــرقی به مناطق صنعتی غرب عربستان  ش
ــال 2۰۰2 نيز از  ــرد و از س ــتفاده می ك اس
ــن به نام  ــای پتروالي ــط لوله ه ــی از خ يک
)AY-1( برای رساندن گاز به شهر صنعتی 
ــت. ضرورت گاز  ينبع بهره برداری كرده اس
ــانی به مناطق صنعتی اجازه نمی دهد  رس
ــتفاده از  ــتان در بلند مدت به اس كه عربس
ــن خط لوله برای صادرات نفت فکر كند.  اي
ــادرات نفت خام از دريای  عالوه بر اينکه ص

سرخ به مقد شرق همان طور كه گفته شد 
بار اقتصادی اضافه به همراه دارد. 

   نتيجه گيری:
به اين ترتيب می توان از آنچه گفته شد 
اين نتيجه منطقی را گرفت كه كشورهای 
حوزه خليج فارس بر اين باورند كه در آينده 
نزديک شرايط به گونه ای رقم خواهد خورد 
ــته شدن تنگه هرمز به طور  كه احتمال بس
ــت. اين  ــش خواهد ياف ــمگيری افزاي چش
ــد كه اقدامات آنها  نکته نيز به ذهن می رس
صريح تر از آن است كه فقط بخواهد پاسخی 

برای يک احتمال ضعيف  را تدارک ببيند. 
ــاس تحليلی كه ارائه گرديد  البته براس
اين شرايط برای پاسخ به يک جنگ فراگير 
نخواهد بود زيرا جنگ فراگير باعث خواهد 
ــرای انتقال نفت از  ــد آثار بلند مدتی را ب ش
تنکه هرمز برجای خواهد گذاشت. در حالی 
كه اين آمادگی برای دور زدن خليج فارس 
در بلند مدت وجو د ندارد، عالوه بر آن به نظر 
نمی رسد غرب با كشورهای آسيايی به اين 
جمع بندی رسيده باشند كه وقفه بلند مدتی 
ــورهای آسيايی پديد  عر عرضه نفت به كش
ــد زيرا در صورت ايجاد اختالل در عرضه  آي
ــان آسيب  ــورها اقتصاد ش نفت به اين كش
ــه اقتصاد جهانی و  خواهد ديد. درحالی ك
ــدت  بويژه آمريکا و اروپا در حال حاضر بش
ــد و مشکالت اقتصادی  آسيب پذير می باش
ــيايی می تواند به سرعت  در كشورهای آس
اقتصاد جهانی و آمريکا و همچنين اروپا را 

نيز تحت تاثير قرار دهد.
ــد  ــته باش در صورتی كه غرب قصد داش

از نيروی نظامی برای متقاعد ساختن ايران 
ــتفاده كند فقط يک راه در  در مذاكرات اس
پيش رو دارد كه عبارت است از تهاجم فراگير 
سريع بدون اجازه پاسخ كه به نظر می رسد 
ــرب وجود ندارد. زيرا  چنين امکانی برای غ
امکان موفقيت چنين تهاجمی وجود نداشته 
و بدون ترديد تاثيرات بلند مدتی را به دنبال 
ــت، بنابر اين تالش خواهد شد  خواهد داش
ــر اتفاقی كه منجر به وقفه در انتقال نفت  ه
ــردد در كوتاه مدت فيصله  ــن آبراهه گ از اي
ــود. به نظر می رسد تنها راه حلی كه  داده ش
بتواند بدون برجای گذاشتن آثار بلند مدت 
ــرايط را به حالت عادی  ــارس، ش در خليج ف
بازگرداند دستيابی به توافق از طريق مذاكره 
باشد. يعنی غرب و متحدان غرب در خليج 
فارس اميد وارند كه فرآيند مذاكرات بتواند در 
ــرايط عادی را به خليج فارس  كوتاه مدت ش
بازگرداند و تحريم های نفتی ايران نيز فقط 
ــريع روند  برای به عنوان كاتاليزور برای تس
مذاكرات به كار گرفته شده است. البته آنها 
اين احتمال را در نظر دارند كه ايران ممکن 
است در صورت تحريم كامل صادرات نفت 
ــت به اقدامی بزند كه روند صارات  خود دس
نفت از تنکه هرمز دچار اختالل گردد و اين 
خطوط لوله می توانند آثار حاصل از اختالل 
ــکين دهد.  از نتايجی كه  كوتاه مدت را تس
بيان شد می توان به رهيافت های زير دست 

پيدا كرد:
* برخالف برخی پيش بينی ها همان طور 
كه گفته شد غرب در صدد مقابله نظامی با 
ايران نيست؛ بنابر اين بايد از تصميم گيری 
ــار فضای نظامی پرهيز  منفعالنه تحت فش

كرد.
* تداوم شرايط غيرعادی در خليج فارس 
ــه به دليل حضور و دخالت عوامل بيگانه  ك
ــث افزايش قدرت  ــت باع به وجود آمده اس
چانه زنی ايران خواهد شد. زيرا همانطور كه 
بيان شد آمادگی ها برای دور زدن تنکه هرمز 
ــده است و  برای دوره كوتاه مدت تنظيم ش
حالت آماده باش برای دور زدن خليج فارس 

در بلند مدت امکان پذير نيست.
ــه جايگاه  ــا توجه ب ــال ب ــن ح * در عي
ــه عنوان  ــيايی ب ــورهای آس بلند مدت كش
ــام خليج فارس،  ــی نفت خ ــتريان اصل مش
ــت ايجاد  ــرای رهيافتی جه ــت وجو ب جس
ــورهای  ــای امنيتی با حضور كش اتحاديه ه
آسيايی در خليج فارس قابل بررسی است.

ــورهای  ــا كش ــتقيم ب ــرات مس * مذاك
منطقه خليج فارس با محور قراردادن اوضاع 
ــی در خليج فارس و تضمين  بلند مدت نفت
ــان  امنيت آنها می تواند به تصحيح رفتارش

كمک كند. 

   منابع  و ماخذ: 
ــتان  ــی زاده، عربس ــروز بيک  عل 1- به
ــات بين المللی  ــه مطالع ــعودی، موسس س

انرژی، 13۸5.
 Middle East Economic  -2
 Survey, Saudi Arabia And
 Abu Dhabi Scramble To Open
 Crude Pipelines To Bypass

.2۰12 July 2 ,Hormuz
 Energy information  -3

 .Administration Website
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گفتگو با مهندس صباحی، مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد

کیفیت ايرانی، آوردگاه جهانی
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کليد ورود به بازارهای جهانی ارائه کاال و خدمات با کيفيت و قيمت قابل رقابت درعرصه بازار آزاد بين المللی 
 است و به يقين از اين منظر نه تنها کاال و سرمايه ايرانی فرصت بالندگی خواهد يافت 

 بلكه با تكرار نام ايران بر قلل رفيع صنعت و اقتصاد مجالی بر طرح واژگانی چون تحريم 
برای دشمنان ديرينه اين آب و خاک نخواهد ماند.

شـرکت نفت پاسارگاد در طی ساليان کوتاه 
عمر خود به عنوان سـازمانی توسعه محور 
به همـت کارشناسـان و مديران دلسـوز ، 
کارآمد و متعهد ايرانی به عنوان يكی از صد 
شرکت برتر ايرانی شناخته شده است. اين 
روزها با به بار نشستن زحمات و کوششهای 
متخصصـان ايرانی  شـاهد همـاوردی اين 
شـرکت در عرصـه بيـن المللی بـوده و به 
مناسبت موفقيت شرکت نفت پاسارگاد در 
اخذ گواهينامه کيفيت اتحاديه اروپا ) CE( و 
ISO/ همچنين توفيق در آزمون استاندارد
IEC 17025  مصاحبه ای  با مدير عامل اين 

شرکت ترتيب داده شده است. 
فريـد صباحـی مديـر عامل شـرکت نفت 
پاسـارگاد  دانش آموخته رشـته مهندسی 
عمران بوده و در مدت 28 سـابقه مديريتی 
خود در شـرکتهای پارس سوئيچ ، سرمايه 
گذاری صنايع الستيک و پتروشيمی آبادان 
به عنوان مدير عامل حضور داشته است . به 
دليل نوع ديـدگاه و روش مديريتی حضور 
وی در اين شـرکتها عموما دوره شكوفايی 
را نشـانگر بوده است. اعتقاد وی به توانايی 
متخصصان جـوان ايرانی عالوه بر توسـعه 
شرکتها و سازمانهای مورد مديريت ، منجر 
به معرفی استعدادهای جوان در اين شرکتها 
و تصدی مناسـب مديريتی ارشـد توسـط 

ايشان گرديده است.
اسـتراتژی مديريتی وی مبتنی بر شعار »ما 
می توانيم«، انتشـار فرهنگ هم دلی و هم 
افزايی در کنار توسـعه خـود کنترلی را در 
پی داشـته و ذکر »يـا علی« تضمين کننده 
موفقيـت در حصول به اهداف تعيين شـده 

می باشد.
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  آقـای مهنـدس صباحـی چرا اساسـا شـرکت نفت 
پاسـارگاد پياده سازی اسـتانداردهای روز جهانی را در 

دستور کار خود قرار داده است؟
ــت ،  ــن صانع و حکيم اس ــام خداوندی كه اولي ــه ن ب
ــئوليت اينجانب و همکاران در شركت نفت پاسارگاد  مس
حفظ و توسعه سرمايه مجموعه بازنشستگان و مستمری 
ــت استراتژی  ــت و بديهی اس بگيران تامين اجتماعی اس
ــرمايه مذكور  ــود آوری س ــركت در افزايش س ــی ش غائ
ــور حفظ بازارهای موجود و  ــد. از اين رو و به منظ ميباش
ــعه بازارهای جديد تجهيز پاسارگاد به سازوكارهای  توس
ــه و توجه به كيفيت  ــتور كار قرار گرفت ــد در دس روز آم
ــول به عنوان يک اصل اجتناب ناپذير در صدر اين  محص
دستور كار ، منجر به پياده سازی و استقرار سيستمهای 
ارزيابی ، توسعه و مديريت كيفيت گرديده است. به نظر 
ــعار حمايت از كار و سرمايه ايرانی ميتواند  من تحقق ش
ــه محصوالت ايرانی در  ــعه بازارهای عرض با تکيه بر توس

شرايطی رقابتی تحقق يابد.

  آيا در فرآيند اسـتقرار مدلهـای مديريت کيفيت از 
مشاوران خارجی نيز استفاده گرديده است؟

ــاوران و متخصصان  ــول و قوه خداوند نه تنها مش به ح
خارجی در استقرار استانداردهای مذكور دخالت نداشته اند 
ــركت نفت پاسارگاد تنها با تکيه بر توان و تخصص  بلکه ش
ــور از مميزی دو  ــران خود موفق به عب ــان و مدي كارشناس
ــتاندارد CE و ISO/IEC 17۰25 گرديده و مفتخريم  اس

ــركت  ــده و اين ش ــش موضوعات مذكور نهايی ش ــه دان ك
آمادگی ارائه آن به ساير توليد كنندگان را خواهد داشت.

  با توجه به نهادينه شـدن اين دانش در شـرکت نفت 
پاسارگاد آيا هدف خاصی را دنبال ميكنيد؟

بله ، شركت نفت پاسارگاد به عنوان يک سازمان دانش 
ــوان بزرگترين توليد كننده انواع قير بايد در  محور و به عن
ــركت  ــود قرار بگيرد و به نظر من اين ش ــگاه واقعی خ جاي
ــوان مرجع تعيين و ارزيابی  ــتحقاق آن را دارد كه به عن اس
ــتاندارد محصول قير و مشتقات آن باشد. به  فاكتورهای اس
عبارت ديگر ما می خواهيم شركت نفت پاسارگاد به عنوان 
توليد كننده محصوالت بسيار متنوع و بسيار با كيفيت پايه 
گذار استانداردی بسيار فراگيرتر از استانداردهای اروپايی و 

آمريکايی باشد. ما می توانيم كه بهترين باشيم. 

  مهمترين داليل شـرکت نفت پاسارکاد در حصول به 
اين موفقيتها از نظر شما چيست؟

به نظر من سه دليل ميتوان برشمرد
ــران ايرانی و  ــه توانايی متخصصين و مدي ــاد ب 1- اعتق

تفويض اختيار و مسئوليت ها 
2- نشر فرهنگ همدلی و تمركز بر اهداف تعيين شده

ــد و ارزيابی  ــب در تولي ــاختهای مناس 3- وجود زير س
كيفيت 

ما می خواهيم كه توانايی ايرانی را به رخ جهانيان بکشيم 
.

  ظاهرا در سـال جاری شـرکت نفت پاسـارگاد اولين 
کتاب تخصصی قير و آسـفالت را رونمايی نموده است ، 

آيا اين برنامه ادامه خواهد يافت؟
ــی محصول و كيفيت برای  ــعه مهندس بله ، برنامه توس
شركت نفت پاسارگاد تضمين كنند توسعه پايدار ميباشد.

ــردازد با چالش  ــازمانی كه به اين امر نپ ــه نظر من هر س ب
ــد. از  ــت مواجه خواهد ش ــوران رقاب ــب ماندگی در ك عق
ــارگاد ميتوان به  ــركت نفت پاس ــن برنامه های ش مهمتري
ــتانداردهای جديد كيفيت ، تطابق محصول با  ــعه اس توس
استانداردهای بين المللی، توسعه مهندس محصول و بسته 
ــركت نفت پاسارگاد  ــاره نمود. ش بنديهای جديد و . . . اش
ــعه بسيار فعال  ــتن يک واحد تحقيق و توس مفتخر به داش
ــرمايه گذاری  ــعه از هيچ س بوده و برای امور تحقيق و توس

فروگذار نخواهد نمود. 

  فكر می کنيد استاندارد CE  چه مزايايی برای شرکت 
پاسارگاد به همراه خواهدداشت؟   

ــور در بازارهای  ــودن الزامات حض ــی ترديد فراهم نم ب
ــه در آوردگاه جهانی می  ــی از جمله اقداماتی پاي بين الملل
ــد. از آنجا كه ارزيابی محصوالت شركت نفت پاسارگاد  باش
 EN ــه كامال مستقل و بر اساس استاندارد از سوی موسس
ــت محصول نفت  ــت گواهينامه كيفي ــورت پذيرفته اس ص
پاسارگاد شاهد عادلی بر حسن كيفيت محصوالت آن بوده 
ــتای ورود و حضور مقتدر در بازارهای  و  اولين گام در راس

اروپايی خواهد بود. 
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گزارش

استاندارد

استاندارد

استقرار استاندارد  ISO/IEC 17۰25:2۰۰5 دستاورد هاي كيفي و كمي براي آزمايشگاه و به تبع آن براي 
شركت و مشتريان به ارمغان مي آورد. برخي از اين مزايا عبارتند از: 

1- ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص ارائه خدمات آزمايشگاه و ارتقاي سطح رضايتمندي ايشان
2- اثبات صالحيت فنی آزمايشگاه و اطمينان از صحت نتايج ارائه شده

3- پذيرش  نتايج آزمايشگاه در سطح ملی و بين المللی
4- استاندارد شدن كليه فعاليتهاي آزمايشگاه وافزايش ميزان رضايت كاركنان شاغل در آزمايشگاه

5- كاهش هزينه های مرتبط با شکايات مشتريان، تکرار تستها و ساير موارد مرتبط

شركت نفت پاسارگاد بزرگترين توليد كننده انوع قير و مشتقات قير در خاورميانه و يکی از يکصد شركت 
برترايران دارای گواهينامه هايی به شرح ذيل می باشد:

 CE گواهينامه كيفيت محصول-
- تقديرنامه سه ستاره تعالی 

- جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال 139۰
- كسب رتبه 6۸ شركت های برتر ايران از بين 1۰۰ شركت برتر در سال 139۰

  IMS ISO 9۰۰1:2۰۰۸ , ISO ــتانداردهای ــرای اس ــه ب ــتم مديريت يکپارچ ــه های سيس - گواهينام
14۰۰1:2۰۰4 , OHSAS 1۸۰۰1:2۰۰7 , ISO/TS 29۰۰1:2۰1۰

نگاه

 Communauté مخفف دو كلمه فرانسوي CE
ــان اروپاي  ــوم انطباق نش ــه مفه Européenne  ب
ــق محصول با الگوها و  ــد . اين آرم تطاب متحد ميباش
قواعد تعريف شده در اروپاي متحد را نشان مي دهد. 
ــت در  ــد ، مجاز اس ــي كه داراي اين آرم باش محصول
تمامي كشورهاي اروپاي متحد و اتحاديه تجارت آزاد 
اروپا بدون محدوديت بفروش برسد . داشتن اين آرم بر 
روي محصول، نشانگر تطابق محصول با استانداردهاي 
ــر و مجوز ورود به بازارهاي  كيفي ، الزامات توليد برت
ــد. اين استاندارد بيانگر حداقل  اروپاي متحد مي باش
الزاماتي است كه در زمينه توليدات صنعتي به منظور 
حفاضت و ايمني ، سالمت و حفظ محيط زيست براي 

مصرف كنندگان، ميبايست مورد توجه قرار گيرند.



سرمقاله

ــورهای عضو  ــت از كش ــاون وزير نف مع
ــتريان اصلی  جنبش عدم تعهد به عنوان مش
ــيمی ايران ياد كرد و گفت: از ابتدای  پتروش
برنامه چهارم توسعه تاكنون ارزش صادرات 
ــده  ــيمی حدود 6 برابر ش محصوالت پتروش

است.
 عبدالحسين بيات درباره آخرين وضعيت 
ــيمی ايران از ابتدای  ــعه صنعت پتروش توس
ــون، گفت: در  ــعه تاكن ــه چهارم توس برنام
ــيمی  ــال 13۸4 توليد محصوالت پتروش س
ــران حدود 15,۸  ــای پليمری اي و فرآورده ه
ــه تا پايان برنامه  ــال بود ك ميليون تن در س
ــال  چهارم به 34,4 ميليون تن و تا پايان س
ــون تن افزايش  ــته به حدود 43 ميلي گذش

يافته است. 
معاون وزير نفت با اعالم اينکه در ابتدای 
ــيمی  ــعه صادرات پتروش برنامه چهارم توس
ــال بود،  ــران حدود 5,2 ميليون تن در س اي
ــت كه پايان  ــرد: اين در حالی اس تصريح ك
سال گذشته صادرات محصوالت پتروشيمی 

ــال افزايش  ايران به 1۸,2 ميليون تن در س
ــت. مديرعامل شركت ملی صنايع  يافته اس
ــاره به رشد 17۰ درصدی  پتروشيمی با اش
ــيمی  توليد و 25۰ درصدی صادرات پتروش
ايران از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاكنون، 
اظهار داشت: در حال حاضر 65 كشور جهان 
ــورهای عضو جنبش عدم  و به ويژه اكثر كش
تعهد مشتری محصوالت پتروشيميايی ايران 

هستند. 
ــادرات  ص ارزش  ــئول  مس ــام  مق ــن  اي
محصوالت پتروشيمی ايران در ابتدای برنامه 
ــدود 2,3 ميليارد دالر  ــعه را ح چهارم توس
ــت كه تا  عنوان كرد و افزود: اين در حالی اس
پايان سال 139۰ ارزش صادرات پتروشيمی 
ــيده  ايران به بيش از 14,7 ميليارد دالر رس
ــركت ملی  ــت. اين عضو هيات مديره ش اس
ــد 539 درصدی  ــيمی از رش صنايع پتروش
ــيمی ايران  ارزش صادرات محصوالت پتروش
در اين مدت خبر داد و اعالم كرد: در ابتدای 
ــاالنه 4,9 ميليون  ــعه س برنامه چهارم توس

ــيمی به بازارهای داخلی  تن محصول پتروش
عرضه شده است.

ــال  به گفته معاون وزير نفت، تا پايان س
گذشته ارزش كل فروش داخلی محصوالت 
ــال  ــران به 12 ميليون در س ــيمی اي پتروش

افزايش يافته است.
وی با اشاره به رشد 145 درصدی ميزان 
ــتغال و  ــيمی منجر به ايجاد اش ــر  پتروش ف

كارآفرينی در اكثر نقاط كشور شده است.  
مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی 
ــزان ارزش فروش  ــد كرد: مي در پايان تاكي
داخلی محصوالت پتروشيمی از ابتدای برنامه 
چهارم توسعه تاكنون رشدی 593 درصدی 

را تجربه كرده است. 

   جزئيـات مذاکره نفتـی ايران و اعضای 
اوپک در تهران  

ــاره به  ــک با اش ــران در اوپ ــده اي  نماين
ــورهای  مذاكرات نفتی ايران با برخی از كش
ــرد: در حال  ــک در تهران، اعالم ك عضو اوپ

ــادرات نفت ايران كامال عادی  حاضر روند ص
ــری در روند صادرات  ــی بوده و تغيي و طبيع

انجام نشده است.
ــيد محمدعلی خطيبی امروز با اشاره  س
ــورهای  ــرات با برخی از كش ــه انجام مذاك ب
ــيه برگزاری  ــک در حاش ــازمان اوپ عضو س
ــران عدم تعهد در  ــانزدهمين نشست س ش
ــرات گفتگوهای  ــران، گفت: در اين مذاك ته
جداگانه ای با موضوع آخرين وضعيت عرضه، 
تقاضا و قيمت نفت در بازارهای جهانی انجام 

شده است.
ــل اوپک  ــران در هيات عام ــده اي نماين
ــرات نفتی با برخی  ــن از انجام مذاك همچني
ــورهای متقاضی خريد نفت ايران در  از كش
ــن مذاكرات  ــر داد و افزود: در اي ــران خب ته
ــران و برخی از  ــنتی نفت اي ــا خريداران س ب
ــروش نفت  ــی درباره ف ــورهای متقاض كش

مذاكره شده است.
ــركت ملی نفت  ــر امور بين الملل ش مدي
ايران با تکذيب برخی از فضاسازی رسانه های 

گزارشی از مذاکرات نفتی ایران در حاشیه اجالس شانزدهم تهران

غیرمتعهدها فرصتی برای بخش خصوصی
اجالس شانزدهم جنبش غيرمتعهدها در حالی در تهران برگزار شد که مسووالن نفتی و حتی بخش خصوصی 

 نفت در حاشيه اين اجالس با هيات های اقتصادی ساير کشورهای جهان مذاکرات اقتصادی داشتند 
و در اين بين توافقاتی نيز صورت گرفت. با توجه به ظرفيت های فراوان اقتصادی کشورهای عضو غير متعهد، 
بخش خصوصی حوزه نفت و انرژی می توانند با جذب سرمايه گذاری و يا سرمايه گذاری برای صادرات از اين 

ظرفيت نهايت استفاده را کنند. 
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غربی درباره توقف صادرات نفت ايران، يادآور 
شد: هم اكنون روند صادرات نفت خام ايران 
كامال عادی و طبيعی بوده و در روزهای اخير 

تغييری در روند صادرات انجام نشده است.

   مذاکره نفتی با سران اجالس  
ــت: در طول اين اجالس  ــر نفت گف   وزي
مذاكراتی با تعدادی از كشورها در حوزه نفت 

و گاز انجام شد.
ــمی برگزاری اجالس عدم  ــتم قاس رس
تعهدها را بعنوان ابتکاری تاريخی در كشور 
ــف كرد و افزود: در طول اين اجالس  توصي
ــورها در حوزه  مذاكراتی با تعدادی از كش

نفت و گاز انجام شد. 
ــد درباره  ــتان و هن ــت: با پاكس وی گف
ــور مذاكراتی  صادرات ايران به اين دو كش
ــت:  ــمی اظهار داش ــت. قاس ــورت گرف ص
ــی و اقتصادی  ــک های فن همچنين  كم
ــه برخی از  ــران ب ــالمی اي ــوری اس جمه
ــورهای آفريقايی مورد بحث و مذاكره  كش
ــورهای  ــت و گفتگوهايی با كش ــرار گرف ق
عضو جنبش در خصوص نفت و گاز انجام 

داديم.  
رستم قاسمی افزود: با توجه به اينکه برخی 
از كشورهای نفتی اعضای اوپک و خريداران 
نفت ايران در اين نشست حضور دارند برای 
ــوده و مذاكراتی با اين  ايران دارای اهميت ب

كشورها انجام شده است.
ــت دهم با تاكيد بر  اين عضو كابينه دول
ــی ايران با اعضای  اينکه نتايج مذاكرات نفت
عدم تعهد پس از اجالس قابل مشاهد خواهد 
بود، تصريح كرده است: با برخی از كشورهای 
ــون هند مذاكراتی  خريدار نفت ايران همچ

انجام شده است.

ــورهای  وی از انجام مذاكرات نفتی با كش
آسيای مركزی و آفريقايی برای فروش نفت 
خبر داد و بيان كرد: كشورهای عضو سازمان 
جنبش عدم تعهد دارای ظرفيت های بااليی 
است و اين مجموعه نزديک به 5۰ درصد كل 

بازار جهانی انرژی را در اختيار دارد. 

   جلسات »نفتی« ايران با غيرمتعهدها 
حسين اميری،سخنگوی كميسيون انرژی 
مجلس گفت: نتايج رايزنی  مسئوالن وزارت 
نفت با اعضای اوپک و ديگر اعضای »نم« در 

جلسات كميسيون انرژی بررسی می شود.
 وی افزود: با توجه به اينکه تمام كشورهای 
عضو اوپک، عضو جنبش عدم تعهد بوده و در 
ــئوالن وزارت نفت  ــران حضور دارند، مس ته
برای رايزنی با آنها درباره مبادالت نفتی اقدام 

كرده اند. 
سخنگوی كميسيون انرژی مجلس افزود: 
ــکلی  ــران برای فروش نفت خود هيچ مش اي
ــی می تواند  ــای سياس ــا رايزنی ه ــدارد و ب ن
ــکالت احتمالی در مسير فروش نفت را  مش

حل و فصل كند.
ــئوالن   اميری همچنين تصريح كرد: مس
ــم« با  ــالس »ن ــيه اج ــت در حاش وزارت نف
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نفت رايزنی 

كرده اند.

   معرفی دستاوردهای دانش بنيان صنعت 
نفت 

يکی از اقدامات مناسب در حاشيه اجالس 
شانزدهم تهران نمايشگاه دستاوردهای نفتی 
ايران بود. شركت ملی نفت ايران در نمايشگاه 
ــانزدهمين  ــيه ش علمی فناوری كه در حاش
ــو جنبش  ــورهای عض ــران كش ــالس س اج

ــرح دانش  ــد، چهار ط ــد برگزار ش غيرمتعه
بنيان خود را به نمايش گذاشت.

ــرج ها به  ــای درون ب ــينی ه تعويض س
ــی از اين طرح  ــانتريفيوژ يک ــينی های س س
هاست كه با هدف كاهش ميزان H2S نفت 
خام از متوسط 7۰ به   ppm 4۰ اجرا شده 
است. كاهش چشمگير پديده های نامطلوب 
 Carry over Flooding ،Foaming
ــش زمان در  ــرج ها، افزاي ــار در ب و افت فش
ــکيل  ــرويس بودن برج و جلوگيری از تش س
  H2S رسوب مواد روی سينی، كاهش ميزان
نفت خروجی از كارخانه سلمان منطقه الوان 
از ppm 7۰ به ppm 2۰ و عملکرد مثبت 
و قابل قبول برج در مقايسه با شرايط اوليه با 
كاهش ميزان گاز تزريقی به حدود 35 درصد 
ــتاوردهای قابل توجه  اجرا اين  از جمله دس

طرح بوده است.
خودكار كردن دستگاه های حفاری مورد 
ــوب و ملی حفاری  ــاز مناطق نفتخيز جن ني
ايران نيز از ديگر اين طرح هاست كه هدف از 
اجرای آن نمايش اطالعات مربوط به دستگاه 
ــان )Online( در دو محل  ــاری همزم حف
بوده است، يکی در كامپيوترهای مستقر در 
ــتگاه های حفاری به صورت چند كاربره  دس
)Multi User( و ديگری در كامپيوترهای 
ــه  ب  )Remote Computer( دور  راه 
ــره )mukti User( و  ــد كارب ــورت چن ص
قابليت ادغام اطالعات دستگاه های حفاری 

و مقايسه آن ها با هم.
ــه تدوين  ــنجی تهي ــی و امکان س بررس
ــزار مکان يابی  ــاخت يک اب دانش فنی و س
مغناطيسی برای هدايت حفاری نيز سومين 
ــت كه از سوی شركت ملی نفت  طرحی اس
ــگاه علمی و فناوری اجالس  ايران در نمايش

شانزدهم معرفی شد.
ــی كه در حفاری چاه های عميق  از آنجاي
به منظور استخراج نفت و گاز، كنترل دقيق 
مسير مته  های حفاری به شدت دشوار است، 
ــتفاده از اين دانش فنی زمانی  می توان با اس
كه مکان  يابی به منظور قطع كردن يک چاه 
ــود و زمانی كه چندين چاه در  انجام می ش
ــوند و بايد از برخورد  كنار هم حفاری می ش
ــود  چاه ها )well Avoidance( اجتناب ش

را مشخص كرد.
ــه نياز به حفاری چاه  البته در مواردی ك
Re-(ــری مجدد ــه كارگي ــی برای ب آزمايش

ــری ضروری  ــای قديمی، ام entry( چاه ه
 Parallel( ــت يا حفاری چاه های موازی اس
ــژه هدايت كردن  ــه وي wells Drilling( ب
ــير موازی با چاه  چاه در حال حفاری در مس
ــت  ــود از اهميت ويژه ای برخوردار اس موج
ــاه افقی  ــاد دو يا چندين چ ــه ايج ــاز ب و ني
)Horizontal well( در مجاورت يکديگر 
ــده، وجود دارد، نيز  با فاصله معين كنترل ش

می توان از اين دانش بهره گرفت.
ــازی  ــی س ــی و بوم ــش فن ــن دان تدوي
تکنولوژی، عدم وابستگی به بيگانگان، افزايش 
توليد نفت و گاز و كاهش هزينه نيز از جمله 

دستاوردهای اجرای اين طرح است.
بررسی و امکان سنجی تهيه و تدوين دانش 
فنی و ساخت مجموعه كامل نيز كه با هدف 
 MWD ــاخت كامل ابزار ــازی و س بومی س
انجام شده است، چهارمين طرح شركت ملی 
ــت كه اجرای آن دستاوردهايی  نفت ايران اس
چون امکان عمليات همزمان تعداد بيشتری 
ــت دار و در نتيجه  ــروه های حفاری جه از گ
افزايش توليد نفت و گاز و جلوگيری از خروج 

ارز را در پی داشته است.
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ــان به دليل  ــيمي اصفه ــي پتروش تعطيل
بدهي بااليش به پااليشگاه اصفهان، درحالي 
ــتور وزير نفت را براي پي گيري حل اين  دس
مشکل در پي داشته كه مسئوالن وزارت نفت 
ــگاه اصفهان  ــيمي و پااليش مي گويند پتروش
ــتند و دولت دخالتي در  هر دو خصوصي هس
توقف خوراک به پتروشيمي اصفهان نداشته 
ــركت پتروشيمي اصفهان در  است. بدهی ش
ــوراک اين كارخانه  ــوص مواد اوليه و خ خص
ــگاه اصفهان ظرف چهار سال اخير  به پااليش
ــيده  به رقمی حدود 242 ميليارد تومان رس
ــت كه با تعطيلي اين  است، اين درحالي اس
ــه كاركنان  ــال نام ــاه و ارس ــركت از تيرم ش
ــن  ــيمي اصفهان به وزير نفت، محس پتروش
خحسته مهر، معاون وزير نفت در برنامه ريزی 
ــتور  و نظارت بر منابع هيدروكربوری  با دس
ــکل  وزير نفت مامور پي گيري و حل اين مش
ــت. كاركنان پتروشيمي اصفهان با  شده اس
ــت از تعطيلي اين  ــال نامه اي به وزير نف ارس
ــال  ــيمي در اوايل تير ماه امس ــد پتروش واح
ــتم قاسمي خواستار حل  خبر دادند و از رس
مشکالت اين واحد شدند. پااليشگاه اصفهان 
ــيمي  تامين كننده خوراک مورد نياز پتروش
اصفهان به دليل بدهي هاي اين واحد ارسال 

خوراک مايع را متوقف كرده است.

  دولت دخالتي نداشته است
ــركت ملي  ــه مديرعامل ش ــن زمين در اي
ــاي نفتي گفت:  ــش و پخش فرآورده ه پاالي
ــيمي اصفهان و پااليشگاه اصفهان هر  پتروش
دو خصوصي هستند و اين شركت دخالتي در 
توقف خوراک به پتروشيمي اصفهان نداشته 
است. البته علي رضا ضيغمي با اشاره به حضور 
ــركت در جلسات براي وساطت و حل  اين ش
ــکل گفت: گزينه تفسيط بدهي هاي  اين مش
پتروشيمي اصفهان هم ارائه شده اما تاكنون 
نتيجه اي گرفته نشده  است. اما از سوي ديگر، 
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و 

نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
ــيمي و  مجلس با بيان اينکه مجتمع پتروش
پااليشگاه نفت اصفهان خصوصي شده است، 
ــگاه نفت  ــدن پااليش گفت: البته خصوصي ش
اصفهان از سنخ شبه دولتي است كه در مقابل 
مجتمع پتروشيمي در دست بخش خصوصي 
واقعي است. همچنين نماينده مردم اصفهان 
ــي تعطيلي  ــي از داليل اصل ــس يک در مجل
ــان را اختالف بر  ــيمي اصفه مجتمع پتروش
سر تامين خوراک با پااليشگاه نفت اين شهر 
عنوان و ابراز اميدواري كرد كه با پيگيري هاي 
نمايندگان اين مجتمع دوباره آغاز به كار كند. 
حميدرضا فوالدگر با بيان اينکه دليل تعطيلي 
ــيمي اصفهان تامين خوراک  مجتمع پتروش
ــت،  ــزن و محصوالت جانبي اس همچون بن
ــنا گفت: مجتمع پتروشيمي اصفهان  به ايس
ــگاه اصفهان تامين  خوراک خود را از پااليش
مي كند كه آنها نتوانستند بر سر تعيين قيمت 
ــا يکديگر به توافق  ــزان تامين خوراک ب و مي
ــگاه خوراک  ــند. به همين دليل پااليش برس

مجتمع پتروشيمي را قطع كرده است.
ــده در  وي در خصوص اظهارات مطرح ش
ــورد افزايش ميزان بدهي ها به عنوان دليل  م
ــيمي گفت: ممکن  ــي مجتمع پتروش تعطيل
ــث تعطيلي  ــا نيز باع ــت ميزان بدهي ه اس
ــيمي شده باشد اما اختالف و  مجتمع پتروش
دليل اصلي بر سر تامين خوراک است. با اين 
ــود را انجام مي دهيم و  حال پيگيري هاي خ
اميدواريم كه اين پيگيري ها باعث آغاز به كار 

دوباره اين مجتمع شود.

   از »اجبار« براي فسـخ قرارداد تا رايزني 
براي حل مشكالت

ــط عمومی  ــال، مدير رواب ــن ح در همي
ــاله با  ــاره اين مس ــان درب ــگاه اصفه پااليش
ــگاه مجبور به فسخ  تاكيد بر اين كه »پااليش
ــيمی اصفهان  ــرارداد تامين خوراک پتروش ق
شده است«، اعالم كرد: با توجه به حساسيت 

ــووالن استانی در حال  موضوع و دغدغه مس
رايزنی برای حل مشکالت بين اين دو كارخانه 
ــتيم. محمدصادق حاجيان درباره  بزرگ هس
تعطيلی پتروشيمی اصفهان اظهار كرد: بدهی 
ــركت در خصوص مواد اوليه و خوراک  اين ش
اين كارخانه به پااليشگاه اصفهان ظرف چهار 
ــدود 242 ميليارد  ــی ح ــال اخير به رقم س
ــيده كه علی رغم هشدارهای مکرر  تومان رس
ــگاه پرداخت نشده است.  اين مبلغ به پااليش
وی با بيان اينکه پااليشگاه اصفهان سهام دار 
خصوصی دارد، افزود: شركت پتروشيمی در 
ــال جاری نيز اقدام به عقد قرارداد جديد  س
در خصوص خريد خوراک از پااليشگاه نکرده 
ــت كه معامله تجاری بدون عقد قرارداد با  اس

ارقام باال اصال عملی نخواهد شد.

  تامين بازار براي جبران کمبود محصوالت 
پتروشيمي اصفهان

ــركت ملی صنايع  ــر كنترل توليد ش مدي
ــد خبر تعطيلي واحد  ــيمی نيز با تايي پتروش
ــازار را به  ــيمي اصفهان تاكيد كرد: ب پتروش
ــه كمبود  ــم كرد ك ــن خواهي ــه اي تامي گون
ــاس  ــيمي اصفهان احس ــوالت پتروش محص
ــاق زاده با وجود تاييد  ــود. علی محمد بس نش
ــيمي اصفهان از  ــي واحد پتروش خبر تعطيل
دليل آن ابراز بي اطالعي كرد وگفت: تعطيلي 
ــل مختلف از  ــيمي به دالي اين واحد پتروش
جمله اورهال )تعميرات( و يا به دليل كمبود 
خوراک بوده است. وي در پاسخ به اين سوال 
ــد به دليل  ــي كامل يک واح ــه آيا تعطيل ك
ــت: براي تعمير  ــت، گف تعميرات طبيعي اس
ــيمي نياز است كه  برخي از واحدهاي پتروش
ــاق زاده با اظهار  ــود. بس كل واحد تعطيل ش
ــه بازار را به گونه اي كنترل مي كنيم كه  اينک
ــده در  تحت تاثير كمبود محصوالت توليدش
ــيمي اصفهان كه اكنون تعطيل  واحد پتروش
ــت قرار نگيرد، گفت:  مسئوالن اين  شده اس
واحد پتروشيمي در حال پيگيري امور مربوط 

به اين موضوع هستند.

  متـن نامه سرگشـاده کارکنـان به وزير 
نفت

ــبت عيد  ــرض تبريک به مناس ــن ع ضم
ــعيد فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات  س
حضرتعالی در ماه مبارک رمضان، تقاضامنديم 
لحظاتی از وقت گرانبهای خويش را در اختيار 
ــيمی  ــركت پتروش دل پر درد ما كاركنان ش
ــان اين  ــخن كاركن ــرار داده و س اصفهان ق
شركت را كه از اولين شركتهايی بوده كه در 
جهت تحقق اهداف مقدس جمهوری اسالمی 
ــذار گرديده را  ــران به بخش خصوصی واگ اي
بشنويد و با مديريت و درايت واسعه خود در 
ــد  جهت حل معضالت كه قابل حل می باش

دستور اقدام فرماييد.
ــركت  ــتحضريد ش ــه مس ك ــه  همانگون
پتروشيمی اصفهان از شركت های زيرمجموعه 
شركت ملی صنايع پتروشيمی از وزارت نفت 
بوده كه عنوان يکی از طرحهای مهم دهه اول 
انقالب با سرمايه گذاری حدود 224 ميليون 
دالر و جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی از 
سال 137۸ سهام آن در سازمان بورس اوراق 
ــال 13۸9 بطور كامل به  بهادار عرضه و از س
بخش خصوصی واگذار گرديد و مطابق قانون 

تجارت اداره می شود.
صرفنظر از اينکه بدليل عدم وجود قوانين 
ــکالت  ــازی، مش كافی در زمينه خصوصی س
ــده و  ــركتهای واگذار ش ــرای ش ــی ب مختلف

نتیجه آزمون حمایت از بخش خصوصی چه می شود

پتروشیمي اصفهان تعطیل يا تعلیق؟
خبر تعطيلی پتروشيمی اصفهان واقعا شوک آور بود اما گويا خيلی ها خود را برای شنيدن اين خبر آماده کرده 
بودند. ابتدا اعالم شد وزير مستقيما دستور عدم تامين خوراک پتروشيمی را داده اما بعدا تكذيب شد و حتی 
زمزمه های خودتعطيلی اين پتروشيمی هم شنيده شد.  شرکت سهامي پتروشيمي اصفهان، اولين توليدکننده 

محصوالت آروماتيک در ايران است که در سال 1371 با هدف توليد مواد آروماتيک شامل بنزن، تولوئن، 
ارتوزايلين، انيدريدفتاليک، پارازايلين و مخلوط زايلين به جمع واحدهاي توليدي کشور پيوست. اين مجتمع 

از واحدهاي زيربنايي کشور بوده و محصوالت آن به عنوان خوراک صنايع پايين دستي نظير شوينده ها، 
پالستيک ها،  الياف پلي استر، نرم کننده هاي پـالستيكي، رنگ سازي و صنايع نظامي به کار برده مي شود.
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كاركنان آنها بوجود آمد و شركت پتروشيمی 
اصفهان نيز هم در اين رهگذر بی بهره نبوده 
ــکل مهم  ــئله اصلی و مش ــی همواره مس ول
ــازی تأمين  ــركت، بعد از خصوصی س اين ش
ــذاری آن  ــركت و نحوه قيمت گ ــوراک ش خ
ــه آن مقام محترم  ــت و همانگونه ك بوده اس
ــم آنکه مبنای  ــند عليرغ ــان می باش در جري
طراحی پتروشيمی اصفهان بر اساس خوراک 
دريافتی از شركت پااليش نفت اصفهان بوده 
ــه و تجهيزات  ــاس خطوط لول ــر اين اس و ب
ــفانه  الزم طراحی و نصب گرديده، ولی متأس
ــتهای اقتصادی شركت پااليش  بدليل سياس
ــال حاكميت در ميزان و  نفت اصفهان و اعم
ــه مانع از رسيدن اين  قيمت خوراک هميش
ــده در راستای  ــركت به اهداف تدوين ش ش
اهداف اقتصادی دولت محترم نظام جمهوری 

اسالمی ايران بوده است.
ــده در  ــه اهداف تدوين ش ــركت ب اين ش
ــتای اهداف اقتصادی دولت محترم نظام  راس
ــت. اين  ــران بوده اس ــالمی اي جمهوری اس
ــال توليد  ــركت كه افتخار بيش از  2۰ س ش
بدون حادثه و با باالترين بهره وری را داشته و 
بارها بعنوان صادركننده نمونه كشوری مورد 
عنايت مسئولين محترم نظام قرار گرفته. اين 
ــركت كه با استقرار سيستم های مديريتی  ش
ــب تقديرنامه ها و ... همواره بعنوان گل  و كس
ــركت  ملی صنايع پتروشيمی در  سر سبد ش
بازديدهای مسئولين كشورهای خارجی مورد 
توجه قرار گرفته، اكنون با توجه به سياستهای 
اعمال شده با مشکالت عديده ای روبرو گشته 
ــتهای نادرست بر دوش  و بار گران اين سياس
ــر از آنان از  ــان آن كه بالغ بر 1۰۰ نف كاركن
جانبازان و آزادگان سرافراز جنگ تحميلی و 
ــاع مقدس، حدود  12۰ نفر از آنان  دوران دف
ــهدا، و بيش از  2۰۰ نفر  از خانواده محترم ش
از آنان از رزمندگان بسيجی می باشند، فشار 
ــاط و  ــت رفتن نش وارد نموده و باعث از دس

شوق خدمت به ايران اسالمی گرديده است.
ــفانه از تاريخ  ــر، متأس ــای وزي جناب آق
ــيمی  ــا قطع كامل خوراک پتروش 91/4/4 ب
ــش نفت  ــركت پاالي ــوی ش ــان از س اصفه
ــركت  اصفهان كليه واحدهای توليدی اين ش
از سرويس خارج و با قطع توليد روبرو گشته 
كه در طول عمر اين شركت بی سابقه بوده و 
جدای از بحث پيرامون علل و ريشه های آن، 
ــان و مکان وقوع، اهل منطق را  نگاهی به زم

برانديشه وا می دارد:
ــالی  ــف انگيز در ابتدای س - اين واقعه اس
ــت كه بنا به فرموده مقام معظم  بوقوع پيوس
ــی و حمايت از كار و  ــال توليد مل رهبری س

سرمايه  ايرانی ناميده شده است!
- اين عمل در هنگامی رخ داد كه با توجه 
به فشارهای خارجی، ساير آروماتيک سازان 
ــور با توجه به نياز داخلی به توليد بنزين  كش
پرداختند و اين شركت تنها شركتی بوده كه 

ــت احتياجات بيش از 2۰۰ شركت  می توانس
صنايع پايين دستی را برطرف سازد!

-اين حركت بی نظير در زمانی اتفاق افتاد 
ــدن واقعی شركت بيش از  كه از خصوصی  ش

1۸ ماه نگذشته بوده!
- اين عمل ضد ارزشی بين دو مجموعه ای 
ــدی قبل  ــر دو تا چن ــه كه ه ــورت گرفت ص
ــوده و به لحاظ  ــت ب ــه وزارت نف زيرمجموع
ــت فعاليت ها و برنامه ها تحت مديريت  ماهي

آن وزارتخانه  قرار داشته اند.
ــتانی اتفاق  ــن رخداد ناميمون در اس - اي
ــور بوده و  ــاده كه قطب مهم صنعتی كش افت
ــركت منافع زيادی  همواره تعامل اين دو ش

برای اين استان داشته است!
ــی بوقوع  ــور در هنگام ــن اتفاق ناج - اي
ــن بوده كه  ــه تفکرات بر اي ــت كه هم پيوس
ــئولين شركت  ــده مس با تعاملهای ايجاد ش
ــركت ملی صنايع  ــش و پخش و نيز ش پاالي
ــتراتژی های  ــتها و اس ــيمی و سياس پتروش
مديران دو مجموعه، شرايط بهينه ای ) برد- 

برد( در روابط دو شركت حاصل می شود!
آری جای بسی تأسف است كه در زمانی 
كه دشمنان نظام اين كشور شمشير بركشيده 
ــا يکديگر به  ــم نمی كنند خود ب ــر ما رح و ب
ــم و عرصه را بر بيش از  مالطفت عمل نکني
7۰۰ خانواده كه در طول بيش از 2۰ سال با 
افتخار در سنگر توليد همواره در حال جهاد 

اقتصادی بوده اند تنگ نمائيم.
ــه كاركنان  ــای وزير، از آنجا ك ــاب آق جن
پتروشيمی اصفهان جزو مستخدمين رسمی 
وزارت نفت بود و الزم است از سوی مسئولين 
محترم نفت و خصوصا شخص جنابعالی مورد 
ــت  ــرار گيرند، تقاضامنديم سرنوش حمايت ق
كاركنان خود را مورد توجه و با اخذ تصميمی 
ــئولين  ــفانه مس صحيح و منطقی كه متأس
ــته بصورت جدی  قبلی وزارت نفت در گذش
ــکل نپرداخته اند،  ــه به حل اين مش و قاطعان
ــدی كاركنان از  ــه هرگونه يأس و ناامي زمين
ــت را زدوده، دلهايی را  ــئولين محترم نف مس
ــمار آورده اند را شاد ساخته و  كه با اميد به ش
اميدوار نمائيد. اكنون كه اين شركت با شرايط 
ــل قرار گرفته و  ــش آمده در تعطيلی كام پي

مشکالت مالی و اقتصادی 
زحمت كش  ــان  كاركن بر 
ــا دلی  ــود ب آن وارد می ش
ــا  ب ــره ای  و چه ــن  خوني
ــرخ نگه داشته  ــيلی س س
ــيم: ای مسئولين  می پرس
ــام جمهوری  ــرم نظ محت
اسالمی، ای كسانی كه به 
عشق خدمت آمده ايد، آيا 

فريادرسی هست؟

  توضيحات وزارت نفت
نفت  وزارت  سخنگوی 

خبر دستور وزير نفت مبنی بر توقف خوراک 
ــيمی اصفهان را رد كرد و يادآور شد:  پتروش
ــگاه اصفهان و  به دليل خصوصی بودن پااليش
پتروشيمی اصفهان وزارت نفت تنها مسووليت 
نظارت را برعهده دارد با اين وجود راهکارهای 
ــکل ارائه شده است. سخنگوی  برای حل مش
ــتور وزير نفت مبنی بر  وزارت نفت خبر دس
توقف خوراک پتروشيمی اصفهان را رد كرد و 
يادآور شد: به دليل خصوصی بودن پااليشگاه 
ــان وزارت نفت  ــيمی اصفه اصفهان و پتروش
ــده دارد با  ــارت را برعه ــووليت نظ تنها مس
ــکل ارائه  اين وجود راهکارهای برای حل مش
ــت. محمد نيکزاد با تاكيد بر اين كه  شده اس
ــتوری برای توقف ارائه خوراک  وزير نفت دس
ــيمی اصفهان نداده است، گفت: به  به پتروش
دليل خصوصی بودن دو واحد پااليشگاهی و 
ــيمی مورد نظر وزارت نفت هيچ گونه  پتروش
نقش حاكميتی در اين مجموعه ندارد و تنها 

نقش آن نظارتی است.
وی ادامه داد: البته با توجه به پيگيری های 
استاندار اصفهان و درخواست مساعد ت وزير 
نفت برای حل مشکل پتروشيمی مسائل در 
يک نشست بررسی و پيشنهاد هايی نيز ارائه 
ــد. وی توصيه به پتروشيمی اصفهان برای  ش
پرداخت بدهی های خود به پااليشگاه اصفهان 
ــده در اين نشست  را يکی از موارد مطرح ش
برای حل مشکل اين واحد پتروشيمی عنوان 
ــی از راهکارهای  ــرد و افزود: هم چنين يک ك
ــت از پااليشگاه اصفهان  ــده درخواس ارائه ش
برای تقسيط بدهی های اين واحد پتروشيمی 
است، چرا كه مسووالن اين واحد پتروشيمی 
ــد كه نمی توانند كل بدهی های  اعالم كرده ان

خود را يکجا بپردازند.
به گفته  وی در صورت تقسيط بدهی های 
ــد بايد طی  ــان اين واح ــيمی اصفه پتروش
هشت ماه نسبت به پرداخت طلب پااليشگاه 
اصفهان اقدام كند.  نيکزاد اظهار كرد: با وجود 
ــووالن پتروشيمی  ــده مس راهکارهای ارائه ش
ــد قرار داد برای دريافت  اصفهان حاضر به عق
ــز خوراک  ــون ني ــتند و تاكن ــوراک نيس خ
ــدون هيچ گونه قرار دادی  مورد نياز خود را ب
دريافت كردند، اما به دليل اين كه پااليشگاه 
اصفهان يک واحد اقتصادی 
ــت، ادامه اين  خصوصی اس
ــرايط به زيان اين واحد  ش

پااليشی است.
ــوراک  خ ــف  توق وی 
ــان را به  ــيمی اصفه پتروش
مديريتی  ــم  تصمي ــل  دلي
ــان اعالم  ــگاه اصفه پااليش
ــرد و دليل آن را اين گونه  ك
ــيمی  پتروش داد:  ــح  توضي
ــود دريافت  ــان با وج اصفه
پااليشگاه حاضر  از  خوراک 
به پرداخت بدهی های خود 

ــون بدهی های به  ــت، به طوری كه تاكن نيس
2۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

   حل شد يا نه؟
البته تا لحطه تهيه اين گزارش خبر رسيد 
ــيمی اصفهان با پادرميانی  كه مشکل پتروش
ــووالن موقتا رفع شده و بايد منتظر ماند  مس
ــکل تداوم دارد و يا  و ديد كه آيا اين رفع مش

آغاز مشکالت ديگری است؟
ــيمی اصفهان به  ــی تعطيلی پتروش در پ
ــهر بر سر  ــگاه اين ش دليل اختالف با پااليش
ــوراک دريافتی، وزير نفت  قيمت و كميت خ
ــاون برنامه  ــته مهر مع آقای مهندس خجس
ريزی خود را برای حکميت ميان آنها انتخاب 
ــرانجام پس از چندين نشست توافقنامه  و س
ــاعتی قبل به طرفين ابالغ شد.  در  نهايی س
اين توافقنامه درباره تقسيط بدهی پتروشيمی 
ــهر و همچنين  ــگاه اين ش اصفهان به پااليش
ــالی به اين  ميزان و قيمت خوراک مايع ارس
ــد كه هر  مجتمع تصميمات خوبی گرفته ش

دو طرف از نتايج آن راضی هستند. 
 جزئيات بيشتر اين توافقنامه كه وزير نفت 
نيز آنرا امضا نمود به همراه تحليل مهم نفت 
ــه در بخش خبرهای ويژه  ــوز در اين زمين ني

سايت منتشر خواهد شد.
ــخ 4  تيرماه  ــيمی اصفهان از تاري پتروش
ــال جاری )91 ( با قطع كامل خوراک اين  س
مجتمع از سوی شركت پااليش نفت اصفهان 
تعطيل شده بود كه با توافق جديد به زودی 
فعاليت خود را از سر می گيرد. توافق جديد 
ــرايط برد-برد را برای طرفين در پی دارد.  ش
ــيمی اصفهان از شركتهای  ــركت پتروش ش
زيرمجموعه شركت ملی صنايع پتروشيمی از 
وزارت نفت بوده كه بعنوان يکی از طرحهای 
مهم دهه اول انقالب با سرمايه گذاری حدود 
224 ميليون دالر و بالغ بر 5۰ ميليارد ريال 
در سال 1371 به بهره برداری رسيد و پس از 
آن با توجه به سياست كلی نظام و در جهت 
اجرای اصل 44 قانون اساسی از سال 137۸ 
سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه 
و از سال 3۸9 بطور كامل به بخش خصوصی 
ــون تجارت اداره  ــذار گرديد و مطابق قان واگ
ــان با  ــيمی اصفه ــع پتروش ــود. مجتم ميش
ــزار تن انواع  ــاالنه 3۰۰ ه ــت توليد س ظرفي
محصوالت پتروشيمی ؛ ظرفيت توليد ساالنه 
ــزن، 72 هزار تن تولوئن، 22  55 هزار تن بن
ــن، 44 هزار تن پارازيلين،  هزار تن ارتوزايلي
75 هزار تن مخلوط زايلين ها و 4۰ هزار تن 

انيدريدفتاليک برخوردار است.
ــور  اين مجتمع از واحدهای زيربنايی كش
بوده و محصوالت آن به عنوان خوراک صنايع 
ــوينده ها، پالستيک ها،   پايين دستی نظير ش
ــتر، نرم كننده های پـالستيکی،  الياف پلی اس
ــه كار برده  ــی ب ــع نظام ــازی و صناي رنگ س

می شود. 

تجربه نشان می دهد 
در قالب قراردادهای 

فاينانس، دهنده 
فناوری كه همان 

سرمايه گذار است، 
تمايل چندانی به 
ارائه فناوری های 

روزآمد از خود نشان 
نمی دهد
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گزارش

ــوي ديگر اعمال تحريمها عليه ايران موجب متوقف  از س
ــوخت  ــدن تامين نفت كوره مورد نياز بزرگترين مركز س ش
ــده كه اين  ــتي ها در منطقه خاورميانه ش گيري مجدد كش
ــا افزايش هزينه مواجه  ــا بندر فجيره امارات را ب محدوديته

كرده است.
ميسوين ماهش و آمريتا سن از تحليلگران بانک باركليز 
در اين گزارش تاكيد مي كنند: بندر فجيره امارات، تقريبا يک 
سوم خريد ماهانه يک ميليون تني نفت كوره خود را از ايران 

تامين مي كند.
ــاس با سخت تر شدن تحريم ها، احتماال نفت  بر اين اس
ــد كه  ــنگاپور صادر خواهد ش كوره ايران به قطب دريايي س
چهار برابر بندر فجيره امارات، نفت كوره خريد و فروش مي 
كند. نفت كوره پسمانده نفت پااليش شده است و به عنوان 
ــوخت در موتور كشتي ها و نيروگاه هاي توليد برق مورد  س

استفاده قرار مي گيرد.
ــي در زمينه  ــازمان بين المللي درياي ــتانداردهاي س اس
ــوخت كشتي ها، موجب افزايش تقاضاي نفت كوره ايران  س
شده، زيرا نفت كوره توليد ايران نسبتا حاوي مقادير كمتري 

سولفور است.
ــت، هزينه هاي سوخت گيري  در گزارش باركليز آمده اس
ــت با توجه به مجبور شدن تجار  مجدد در فجيره ممکن اس
به يافتن منابع داراي سولفور كمتر كه در كاهش آاليندگي 
محيط زيست موثر است، افزايش يابد. بر اساس استانداردهاي 
سازمان بين المللي دريايي، انتشار سولفور توسط كشتي ها 

نبايد از 3,5 درصد تجاوز كند.
از سوي ديگر بهاي نفت كوره در بندر فجيره، در مقايسه با 
بهاي اين فرآورده نفتي در سنگاپور، در ماه فوريه به باالترين 

ميزان افزايش يافت.
ــت: در نتيجه فشار   گزارش باركليز همچنين افزوده اس
ــته شدت يافته، نفت  ــي از تحريم ها كه در دو ماه گذش ناش
كوره بيشتري از ايران به سنگاپور صادر مي شود كه موجب 

كاهش واردات نفت كوره فجيره از ايران شده است.

  اهداف صنعت بانكرينگ ايران در برنامه پنجم
نمايندگان مجلس در ماده 121 پيش نويس برنامه پنجم 
ــوخت  ــعه وزارت نفت را مکلف به تدوين طرح جامع س توس
ــتي ها )بانکرينگ( در خليج فارس و  ــاني دريايي به كش رس

درياي عمان كردند.
ــاس اين مصوبه خانه ملت، وزارت نفت مکلف است  براس
ــتي ها  ــاني به كش ــوخت  رس ــه  منظور افزايش خدمات س ب
)بانکرينگ( و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان 

طرح جامعي تدوين و اجرايي كند. 
از سوي ديگر وزارت نفت مکلف شده است ساالنه حداقل 
ــط بخش غير دولتي به سطح خدمات عرضه  2۰ درصد توس
ــناورها در منطقه خليج فارس و درياي عمان  سوخت به ش

اضافه كند.
ــركت ملي پخش فرآورده هاي  ــت كه ش اين در حالي اس
ــران درباره آخرين وضعيت صادرات نفت كوره ايران  نفتي اي
در سال 9۰، اعالم كرد: سال گذشته به طور متوسط روزانه 6 
ميليون ليتر نفت كوره به كشتي هاي عبوري در خليج فارس 

تحويل شده است. 
ــالجاري هم فروش روزانه هفت ميليون ليتر نفت  براي س
ــت و پيش بيني  ــده اس ــتي ها هدف گذاري ش كوره به كش
مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه فروش روزانه نفت كوره 

به كشتي ها از مرز 9 ميليون ليتر در روز عبور كند. 
ــاالنه 42 هزار فروند  ــط س ــال حاضر به طور متوس در ح
ــتي تجاري و نفتکش از تنگه هرمز و خليج فارس عبور  كش
ــته در مجموع حدود 1,2  ــال گذش مي كنند ضمن آنکه س
ميليارد دالر درآمد از محل فروش نفت كوره از طريق مراكز 

بانکرينگ نصيب كشور شده است.

   کاهش سهم ايران در بانكرينگ خليج فارس
 علي رغم تمامي اذعان ها براي برنامه ريزي ارتقاي سهم 
ــتي هاي عبوري در خليج  ــوخت رساني به كش ايران در س
ــهم ايران در اين عرصه به حدود 1۰ تا 12 درصد  فارس، س

رسيده است.
در حالي كه مديران ارشد صنعت پااليش و پخش فرآورده 
هاي نفتي ايران همواره از برنامه ريزي براي كسب سهم 3۰ 
ــدي در بازار بانکرينگ در خليج فارس خبر مي دهند،  درص
پس از افزايش قيمت سوخت با اجراي مرحله اول هدفمندي 

ــه وزارت نفت به لزوم  ــا و عدم توج يارانه ه
ــت ندادن  ــت از اين بخش براي از دس حماي
ــاني در خليح فارس، سهم  بازار سوخت رس
ــدود 1۰ تا 12 درصد  ايران هم اكنون به ح

رسيده است.
ــاهراه هاي اصلي  ــج فارس يکي از ش خلي
ــت  ورود نفت توليدي به بازارهاي جهاني اس
ــاالنه عالوه بر ديگر كشتي هاي تجاري،  و س
ــياري از نفتکش هاي غول پيکر از  تعداد بس
ــد. از اين رو توجه  ــير تردد مي كنن اين مس
ــوخت رساني به اين  به ظرفيت موجود در س
ــياري را  ــتي ها مي تواند درآمدزايي بس كش
براي كشور به همراه داشته و با فعال تر شدن 

ــركت هاي خصوصي در اين عرصه، اشتغال زايي جوانان  ش
بومي شهرهاي بندري جنوب كشور را افزايش داد.

ــتي از خليج فارس  ــاالنه در حدود 25 هزار فروند كش س
ــوي  عبور مي كند كه از اين تعداد حدود 3 هزار فروند، از س
ــوخت رساني  ــركت هاي ايراني حاضر در بنادر جنوبي س ش
ــاني به كشتي هاي عبوري،  ــوند. عالوه بر سوخت رس مي ش
تأمين غذا، آب آشاميدني و ديگر خدمات معمول به كشتي 
ــوب شده و مي تواند در  ها نيز جزو عمليات بانکرينگ محس

آمدزايي به همراه داشته باشد.
ــي در بنادر جنوبي  ــركت هاي خصوص با وجود تالش ش
ــور براي حفظ و ارتقاي سهم ايران در صنعت بانکرينگ  كش
ــير بي توجهي بخش  ــد اگر س خليج فارس، به نظر مي رس
ــراي فاز دوم  ــگ ادامه يابد با اج ــه صنعت بانکرين دولتي ب
هدفمندي و گران شدن سوخت، سهم ايران بيش از پيش در 
اين صنعت كاهش يابد و ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس 
ــه اهميت اين صنعت را درک كرده اند بدون معطلي جاي  ك

ايران را خواهند گرفت.

   سهم ايران از بانكرينگ منطقه تنها 25 درصد
معاون وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه تنها 25 درصد 
ــت بانکرينگ منطقه در اختيار بنادر ايران قرار دارد،  از ظرفي
گفت: وزارت نفت و بانک مركزی می توانند با ارايه تسهيالت 
ــرمايه گذاران قرار دهند تا  ــوخت را در اختيار س مناسب س

ظرفيت بانکرينگ بنادر افزايش پيدا كند.
ــذاری در  ــرمايه گ ــدر در خصوص س ــيد عطاءاهلل ص س
ــازمان  ــت: هم اكنون س بانکرينگ در بنادر ايران، اظهار داش
بنادر در اين زمينه سرمايه گذاری كرده كه يکی از آنها ايجاد 
فرصتها و سرمايه گذاری های الزم در اين زمينه بوده است.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی افزود: در حال حاضر 
ظرفيت بانکرينگ در بنادر كشور حدود 
2,5 ميليون تن است كه در حال افزايش 

اين ظرفيت هستيم.
وی با بيان اينکه بايد 5۰ درصد از بازار 
ــه خود اختصاص  ــگ منطقه را ب بانکرين
ــا از بانکرينگ  ــهم م دهيم، بيان كرد: س
منطقه 25 درصد است كه برای افزايش 
اين ميزان بايد بخش خصوصی وارد شود 
ــتگاههايی كه در اين زمينه نقش  و دس
زيادی دارند مانند بانک مركزی و وزارت 
ــوخت را با قيمت مناسب در  نفت هم س

اختيار سرمايه گذار قرار دهند.
ــازی تصريح  معاون وزير راه و شهرس

آخرین وضعیت سوخت رساني به کشتي ها بعد از تحریم

بانكرينگ روي رينگ
بانک بارکليز انگليس روز گذشته با انتشار گزارشي، اعالم کرد: 

در نتيجه تحريم هاي غرب عليه ايران صادرات نفت کوره ايران از امارات به سمت سنگاپور 
در حال تغيير جهت است و اين مسئله بندر فجيره را با افزايش هزينه هاي خود مواجه ساخته است. 

خليج فارس يکي از 
شاهراه هاي اصلي 
ورود نفت توليدي 
به بازارهاي جهاني 

است و ساالنه عالوه 
بر ديگر كشتي هاي 

تجاري، تعداد بسياري 
از نفتکش هاي غول 
پيکر از اين مسير 

تردد مي كنند
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گزارش

كرد: در صورت خدمات رسانی بيشتر بنادر طبيعی است كه 
كشتی هايی كه از تنگه هرمز عبور می كنند سوخت ايران كه 
مرغوب تر هست را تهيه ميکنند زيرا كشورهای ديگر منطقه 
سوخت ما را خريداری می كنند و با اضافه كردن مواد ديگر 

كيفيت آن را كاهش می دهند.
وی افزود: اگر ما سوخت رسانی را افزايش دهيم و وزارت 
ــوخت مورد نياز اين  ــهيالت الزم را برای تامين س نفت تس
ــرمايه گذاران بدهد ما می توانيم بانکرينگ  ــتی ها به س كش

را افزايش دهيم.
صدر با اشاره به اينکه تسهيالت وزارت نفت می تواند در 
ــوخت به سرمايه گذاران تعلق بگيرد، اظهار  قالب سهميه س
داشت: سرمايه گذاران می توانند سوخت را با نرخ مناسب و 
با سهميه بيشتر از وزارت نفت تهيه كنند تا خدمات رسانی 

بهتری را به كشتی هاي خارجی ارايه دهند.

   درآمد 1.5 ميليارد دالري بانكرينگ
ــتي هاي عبوري )بانکرينگ( در  از فروش سوخت به كش
ــور  ــال 139۰، يک ميليارد و 545 ميليون دالر عايد كش س

شد.
براساس آمار در سال 139۰ در مجموع دو ميليون و 1۸2 
ــور  ــزار تن نفت كوره و گازوئيل در صنعت بانکرينگ كش ه
ــهم نفت كوره و گازوئيل به ترتيب دو  به فروش رفت كه س

ميليون و 142 هزار تن و 45 هزار تن بود.
ــركت ملي پخش  ــده از سوي ش ــتخراج ش آمارهاي اس
فرآورده هاي نفتي ايران نشان مي دهد ارزش نفت كوره صادر 
شده از طريق بانکرينگ نيز يک ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر 

و گازوئيل 45 ميليون دالر بود.
ــت كه كل ميزان  ــت آمده اس اين رقم ها در حالي به دس
ــال معادل 1۰  ــادرات ايران در بخش نفت كوره در اين س ص
ميليون و 477 هزار تن به ارزش هفت ميليارد و 4۰ ميليون 
دالر و گازوئيل نيز 644 هزار تن به ارزش 642 ميليون دالر 

بوده است.
ــهم ايران از عمليات بانکرينگ در منطقه خليج فارس  س
ــال 13۸6 حدود پنج  ــال 13۸5 حدود نيم درصد، س در س
ــال 13۸۸ حدود  ــال 13۸7 حدود 14 درصد و س درصد، س

25 درصد بود.
اين شرايط در حالي است كه بازار چندين ميليارد دالري 
ــال 13۸5 متعلق به همسايه  بانکرينگ منطقه تا پيش از س
جنوبي ايران، فجيره )يکي از هفت شيخ نشين كشور امارات 
ــته شركت هاي  ــال گذش متحده عربي( بود، اما طي پنج س
ــتند 25 درصد بازار  ــا وجود افزايش تحريم ها توانس ايراني ب
ــد. در حال حاضر  ــت آورن ــگ خليج فارس را به دس بانکرين
ــم،  ــهر، قش ــات بانکرينگ در بندرعباس، خارگ، بوش عملي

عسلويه، بندر چابهار و بندر امام خميني)ره( انجام مي شود.

  خيز بندر فجيره برای توسعه بانكرينگ
ــد روز افزون تقاضا برای سوخت كشتی ها  با توجه به رش
در منطقه خاورميانه و آسيا، بندر فجيره امارات در نظر دارد 
ــانی به كشتی ها( با دو بندر  در بخش بانکرينگ )سوخت رس
سنگاپور و روتردام، از بزرگترين مراكز بانکرينگ جهان، رقابت 

كند.
ــه، يکی از  ــرز، در اين زمين ــزارش خبرگزاری رويت به گ
ــؤوالن بندر فجيره در حاشيه يک كنفرانس صنعتی در  مس
دوبی گفت: همگام با رشد ظرفيت ذخيره سازی نفت در بندر 
ــعه زيرساخت های مورد  فجيره ما در حال فعاليت برای توس
ــعود اعالم كرد: انتظار می رود ظرفيت  ــتيم.ثامر مس نياز هس
ذخيره سازی در بندر فجيره امارات از رقم كنونی پنج ميليون 

و ۸۰۰ هزار مترمکعب به هفت ميليون و ۸۰۰ هزار مترمکعب 
تا سال 2۰14 برسد.

ــال جاری ميالدی  ــار می رود تا پايان س ــزود: انتظ وی اف
ــازی نفت بندر فجيره امارات به 6 ميليون  ظرفيت ذخيره س
و ۸۰۰ هزار مترمکعب برسد و اين افزايش ظرفيت به دنبال 
ــيله شركت های آجين  تکميل پروژه های در حال اجرا به وس
ــركت ملی نفت  ــم، گالف پتروكم و بخش دريايی ش ماريتاي

امارات )اينوک( صورت می گيرد.
ــتين بار است كه در  ــركت ها برای نخس  برخی از اين ش
ــازی نفت در بندر  ــات ذخيره س ــاخت تأسيس پروژه های س
فجيره امارات شركت می كنند. مسعود تصريح كرد: موقعيت 
راهبردی و عرضه بدون وقفه خدمات دريايی، از ويژگی های 

مهم بندر فجيره امارات به شمار می رود. 
ــی از مهمترين بخش های خدمات  صنعت بانکرينگ يک
ــد، اين صنعت در  ــمار می آي ــر جهان به ش دريايی در سراس
ــمار انواع  ــا توجه به رفت و آمد پرش ــه خليج فارس ب منطق
ــاری و نفتکش ها دارای  ــتی های تج ــناورها از جمله كش ش

اهميتی ويژه است.
ــد اين بازار را  ــال حاضر، كمتر از 25 درص ايران در ح
در اختيار دارد.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی اخيرا 
ــتی ها در  ــانی به كش گفته بود: اكنون ظرفيت سوخت رس
ــال  ــدود دو ميليون و 5۰۰ هزار تن در س ــور ح بنادر كش
ــت كه تنها 25درصد از ظرفيت سوخت رسانی منطقه  اس

را شامل می شود.
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گفت و گو

گفتگوی دنیای انرژی با سید حمید حسینی

 بخش خصوصی گلیم خودش را 
از نفت بیرون می کشد!

دکتر سيد حميد حسينی عضو هيأت  رئيسه اتاق تهران و عضو هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان 
 فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران است. با او درباره ابعاد سرمايه گذاری بخش خصوصی در حوزه نفت 

و چالش های آن گفتگويی انجام داده ايم که با هم می خوانيم.

  آيا تجربه واردات فرآورده های نفتی برای صادرات نفت 
و فرآورده های آن به درد می خورد؟

واردات فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی پيش از 
اين در برنامه پنجم توسعه هم آمده بود، برای انجام اين كار 
ــتر های الزم برای اين بخش فراهم شود.در  نياز است كه بس
ــه مصرف كننده فرآورده های نفتی يارانه  حال حاضر دولت ب
ــاس ورود بخش خصوصی به  ــت می كند  و بر اين اس پرداخ
ــت.اگر رويکرد لحاظ  واردات فرآورده های نفتی منطقی نيس
شود كه مابه التفاوت قيمت فرآورده های وارداتی را با سوخت 
ــش خصوصی پرداخت كنند، اين كار ممکن  يارانه ای به بخ
می شود، چرا كه بخش خصوصی نمی تواند فرآورده وارداتی را 

با قيمت يارانه ای عرضه كند.
از ديگر بستر های مورد نياز برای واردات انواع فرآورده های 
ــازی، خط لوله و  ــتن مخازن ذخيره  س ــی در اختيار داش نفت
ــت و در حال حاضر اين امکانات در  ــوخت اس جايگاه های س

اختيار دولت است.
ــرای خالی نبودن عريضه از حضور بخش  به طور كلی  ب
ــش در واردات فرآورده های  ــی برای حضور اين بخ خصوص
ــوآپ  نفتی اعالم آمادگی كرده بودند و در مواردی مانند س
ــادرات فرآورده های نفتی كه بخش خصوصی می تواند  و ص
ــركت ملی پااليش و پخش اجازه اين كار را  ــود، ش وارد ش
ــط  ــد به همين خاطر موافقت با فروش نفت توس نمی دادن
بخش خصوصی يک پيروزی برای بخش خصوصی محسوب 

می شود.

  بخش خصوصـی و اعضـای حقيقـی و حقوقـی عضو 
اتـاق بازرگانـی تا چـه انـدازه می تواننـد در بخش نفت 

سرمايه گذاری کنند؟
برای پاسخ به اين پرسش بايد به چند نکته توجه كرد. نخست 
بايد دانست كه آيا بخش خصوصی كشور به سرمايه گذاری در 
 بخش جذاب و پردرآمد نفت و گاز عالقه مند هست يا خير؟

ــود در جامعه، بايد جذب  ــت كه نقدينگی موج بديهی اس
بازارهايی شود كه يا تجاری هستند يا بازارهای سرمايه ای را 
تشکيل می دهند و يکی از بازارهای بسيار خوبی كه نقدينگی 
بخش خصوصی می تواند آنها را جذب كند، حوزه نفت، گاز و 
پتروشيمی است، اما در واقع تاكنون فعاليت های قابل توجهی 
ــده است. ــوی بخش خصوصی انجام نش  در اين حوزه از س

ــدی جايگاه و  ــل از اينکه به طور ج ــن و قب ــا بيش از اي ت
ــرمايه گذاری  ــه س ــرای ورود ب ــش خصوصی ب ــش بخ نق
ــود، نه منابع بانکی وارد حوزه نفت،  بخش نفت تعريف ش
ــرمايه گذاران داخلی  ــده بود و نه س ــيمی ش گاز و پتروش
ــتند اين حوزه را تجربه كنند. پيش از اين، حوزه  می توانس
ــی  ــيمی، به منابع قراردادهای فاينانس نفت و گاز و پتروش
ــور وارد می شد و به  ــته بود كه از خارج كش ــتر وابس بيش
ــا حاضر بودند تا در  ــتر خارجی ه دليل جذابيت نفت، بيش
ــه به اينکه اكنون  ــرمايه گذاری كنند. با توج اين بخش س
امکان استفاده از منابع خارجی و سرمايه بخش خصوصی، 
ــه هر دليلی، وجود ندارد، اگر برنامه ريزی ای صورت گيرد  ب
ــتفاده كرد،  ــوان از منابع بخش خصوصی داخلی اس ــا بت ت

ــتقبال  ــور قطع هم بخش خصوصی از اين فرصت اس به ط
ــد. ــم نفت و گاز از آن منتفع خواهند ش ــد كرد و ه  خواه

در مجموع با توجه به منابعی كه در كشور وجود دارد، بخش 
خصوصی عالقه مند است تا در حوزه نفت و گاز و پتروشيمی 
ــويی سودآور است و از سويی ديگر وضعيت نسبی  كه از س
ــد. ــته باش ــرمايه گذاری داش ــی را ايجاد می كند، س  رقابت

به سادگی مشهود است كه بسياری از افراد برجسته از بخش 
ــتند در حوزه نفت و گاز و پتروشيمی  خصوصی حاضر هس
سرمايه گذاری كنند؛ چراكه اين حوزه عالقه مندان زيادی، 
ــور و هم از سوی ايرانيان  ــوی ايرانيان داخل كش هم از س
ــت كه با  ــی اين اس ــور دارد. نکته قابل بررس خارج از كش
وجود اين نياز و عالقه مندی، مسائل و مشکالت اين حوزه 
همچنان به قوت خود باقی است. برای نمونه در بند »الف« 
سياست های ابالغی اصل 44، قرار بود زمينه ای فراهم شود 
ــور شود  تا بخش خصوصی وارد بخش هايی از اقتصاد كش
ــن كار همچنان انجام  ــت بر آن نظارت دارد، اما اي كه دول
ــوی ديگر هنوز تکليف تامين خوراک  ــت. از س ــده اس نش
ــيمی در صورت ورود بخش خصوصی به  واحدهای پتروش
ــده است و با وجود  ــرمايه گذاری ها حل نش اين حوزه از س
ــده و پيگيری های انجام گرفته  وعده ها و قول های داده ش
در دو سال گذشته، هيچ يک از قسمت های بخش خصوصی 
نتوانسته اند قرارداد تامين خوراک را از شركت نفت بگيرند 
و تا زمانی كه اين مساله حل نشود، نمی توان اقدامی در اين 

زمينه انجام داد.
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  آيا بخش خصوصی به حوزه واگذاری های 
نفتی عالقه دارد؟

همان طور كه به تازگی گفته شد شركت 
بازرگانی پتروشيمی توسط بخش خصوصی 
خريداری شد؛ اما در واقع تا زمانی كه تکليف 
بند »الف« سياست های اصل 44 در وزارت 
ــده و حل نشود، با وجود  ــخص نش نفت مش
ــرمايه گذاری  ــش خصوصی به س عالقه بخ
ــا  ــوی آنه ــی از س ــت، اقدام ــش نف در بخ
ــد گرفت. ــورت نخواه ــه ص ــن زمين  در اي

ــرايط، تاكنون  درخصوص اينکه با همين ش
ــا و نهادهای خصوصی  چه تعداد از بخش ه
ــرمايه گذاری  ــته اند در بخش نفت س توانس
ــد، می توان گفت كه تقريبا هيچ كدام از  كنن
ــته اند در اين  اجزای بخش خصوصی نتوانس
حوزه سرمايه گذاری كنند. هر شركتی كه به 
سرمايه گذاری اقدام كرده، چند مجوز برای 
ــگاهی و پتروشيمی  حضور در حوزه پااليش
ــته؛ اما در عمل به دليل اينکه  دريافت داش
ــده اند  ــای تامين خوراک امضا نش قرارداده
ــركت نفت در اين  ــوز وزارت نفت و ش و هن
ــری  ــدی و نتيجه گي ــه جمع بن ــوص ب خص
نرسيده اند، بخش خصوصی هم فعاليتی را در 

اين حوزه آغاز نکرده است.

  موضوع اختالف شـرکت نفت و وزارت 
نفت چيست؟

در چه حوزه ای؟

  در حوزه حمايت از بخش خصوصی.
ــركت نفت بخش  ــخص است كه ش مش
ــی داند. با وجود  خصوصی را رقيب خود م
ــت مجوزها و  ــه وزارت نفت موافق اس اينک
ــركت ها صادر كند،  ــوق هايی را برای ش مش
ــركت نفت همچنان مقاومت می كند  اما ش
ــتانداردها و ضوابط خود  ــه اس ــا توجه ب و ب
ــت تا قراردادهای  همچنان حاضر نشده اس
ــی را امضا  ــوراک واحدهای نفت ــن خ تامي
ــتقلی كه  ــد و در واقع، تمامی امور مس كن
ــته  بخش خصوصی قصد ورود به آنها را داش
ــی نفت، در  ــركت مل با بهانه جويی های ش
ــت. می توان گفت  عمل بی نتيجه مانده اس
ــگاه صادراتی وارد  ــی با ن كه بخش خصوص
ــرمايه گذاری در حوزه نفت شده و بيشتر  س
به دنبال اجرای پروژه های صادراتی است و 
 فروش داخلی چندان جذابيتی برايش ندارد.

ــی كه بخش خصوصی در اين  تکنولوژی هاي
ــد از تکنولوژی های  ــتفاده می كن زمينه اس
ــت و به دليل اينکه توان  ــرمايه بر اس كم س
ــری  ــه كارگي ــی در ب ــی بخش خصوص مال
ــی دولت نبوده،  ــه اندازه تواناي تکنولوژی ب
ــعی كرده تا از تکنولوژی های ساده تری  س
ــتفاده كند و به اصطالح، سرمايه بری در  اس
حوزه نفت و گاز و پتروشيمی را كمتر كند. 
در كنار اين بهره گيری از تکنولوژی، اشتغال 

ــود كه  و ظرفيت های جديدی فراهم می ش
ــان  ــت كه نش همه اين موارد، امتيازاتی اس
می دهند اگر بخش خصوصی در اين عرصه 
ــد، نتايج خوبی دربر خواهد  حضور پيدا كن

داشت. 

  چه موانعی برای رسيدن به اين اهداف 
وجود دارد؟

ــکالتی نيز در اين خصوص  موانع و مش
ــا می توان به  ــه از جمله آنه ــود دارد ك وج
ــکالت زيربنايی و بسترسازی همچون  مش
ــاره كرد. يکی از  ــکالت جاده و برق اش مش
ــت  ــکالت موجود اين اس ــن مش بزرگ تري
ــای نفتی و  ــگاه ها و مجتمع ه ــه پااليش ك
ــکله ها  ــی اس ــد در نزديک ــيمی باي پتروش
طراحی شوند و در واقع مکان هايی را برای 
ــر در نظر بگيرند كه امکان صادرات  اين ام
و واردات خوراک و محصوالت نفتی وجود 
داشته باشد كه متاسفانه كار خاصی در اين 

زمينه صورت نگرفته است. 
ــيمی بندر  ــلويه و پتروش حتی در عس
ــاخته شده اند،  ــته س امام هم كه در گذش
ــده كه بخش  ــاده نش ــاخت هايی آم زيرس
ــد  بتوان ــی  ــرايط كنون ــی در ش خصوص
ــرمايه گذاری تازه ای داشته باشد و تنها  س
مکانی كه اكنون بخش خصوصی به انجام 
ــرمايه گذاری در آنجا اقدام كرده و  كار و س
به آن عالقه مند شده، جزيره »قشم« است. 
ــبختانه هم اسکله دارد و  اين منطقه خوش
هم به بازارهای منطقه نزديک است؛ اما به 
دليل قانون و بخشنامه ای كه بانک مركزی 
صادر كرده است، بخش خصوصی در شرايط 
كنونی نمی تواند تسهيالتی دريافت كند. بر 
اساس بخشنامه بانک مركزی اگر بانک ها 
بخواهند پروژه ها را از نظر مالی در مناطق 
ــد، بايد از منابعی  ــاری تامين كنن آزاد تج
ــع آوری كرده اند به  كه از همان حوزه جم
سرمايه گذاری اقدام كنند كه متاسفانه به 
ــم« در منطقه آزاد  دليل قرار گرفتن »قش
تجاری و همچنين به دليل اينکه در »قشم« 
جمعيت و منابعی وجود ندارد كه بتوان از 
همان منابع سرمايه گذاری كرد، بنابراين تا 

بخشنامه بانک  كه  زمانی 
ــده  نش اصالح  ــزی  مرك
منابع  ــن  تامي ــکان  ام و 
ــدوق ذخيره  مالی از صن
ملی  ــعه  توس يا صندوق 
ــود،  يا بانک ها فراهم نش
ــور قطع نمی توان با  به ط
ــع ديگری وارد  هيچ منب
فاز سرمايه گذاری شد. از 
ــا توجه به  ــوی ديگر ب س
اينکه فاينانس قراردادهای 
ــده اند،  خارجی تامين ش
بانک  ــکل  مش ــه  چنانچ

مركزی حل نشود، بسياری از اين پروژه ها 
امکان فعاليت نخواهند داشت.

  بـا توجه بـه اينكه دولـت اعتقادی به 
بخش خصوصی ندارد.پيشنهاد شما برای 

تغيير شرايط واگذاری چيست ؟
ما به عنوان بخش خصوصی پيشنهاداتمان 
ــدی  ــت متص ــه وزارت نف ــت ك ــن اس اي
سياستگذاری در صنعت نفت باشد و كارها 
تصدی گری به شركت نفت واگذار شود. در 
حال حاضر شركت ملی نفت می خواهد هم 
ــتگذاری  ــث تصدی گری و هم سياس در بح
ــم زمان به بخش خصوصی  دخالت كندو ه
نيز اجازه فعاليت در اين صنعت را بدهد. در 
ــرايطی مطمئناً شركت ملی نفت  چنين ش
ــود. به طور  ــش خصوصی می ش ــب بخ رقي
ــه وزارت  ــرايطی ك ــال اگر  در چنين ش مث
ــته تصدی گری و سياستگذاری  نفت نتوانس
ــش خصوصی فکر  ــم تفکيک كند بخ از ه
می كند وزارت نفت عالقه  ای به حضور بخش 
ــت كه بدنه  خصوصی ندارد و بر اين باور اس
ــه بخش خصوصی  ــت اعتقادی ب وزارت نف

ندارد.
ــت می گويد: بخش خصوصی  وزارت نف
اگر پول دارد وارد اين عرصه شود. آيا وزارت 
ــا اينکه از طريق  ــودش پول دارد ي نفت خ
فاينانس و قرض گرفتن از 
مجامع بين المللی فعاليت 
می كند حال با اين شرايط 
ــخت، بخش خصوصی  س
ــه می تواند با رقيبی  چگون
به نام شركت نفت فعاليت 
كند. از طرف ديگر وجود 
ــی در وزارت نفت  دوگانگ
ــركت ملی نفت است  و ش
ــرف وزارت نفت  از يک ط
به بخش خصوصی مجوز 
وارد عرصه  ــا  ت ــد  می ده
پايين دستی نفت شود و 

ــگاه بزند. از طرف ديگر شر كت ملی  پااليش
نفت مجوز وزارت نفت را قبول ندارد . بخش 
ــی با اتکا به مجوز وزارت نفت برای  خصوص
پياده كردن پروژه هزينه بسياری صرف كرد 
ــتن قراردادبلند مدت  ــرای نوش اما وقتی ب
ــه وزارت نفت مراجعه می كند.  نفت خام ب
ــام در حيطه  ــرارداد نفت خ ــد ق می گوين
ــركت ملی نفت است. وقتی به  اختيارات ش
شركت ملی نفت مراجعه می كند می گويند 
در حال حاضر نفت خام نداريم زيرا تعهداين 
نوع نفت را به شركتهای زير مجموعه خود 

داده ايم؟ 
ــی اعتراض می كند  وقتی بخش خصوص
ــر چه مبنايی به ما مجوز داده  وزارت نفت ب
است. چرا اينقدر از بخش خصوصی مدرک، 
ــا از حضور بخش  ــه و گفتيد م ــند گرفت س
ــم و چرا وزارت  ــتقبال می كني خصوصی اس
ــن داد بخش خصوصی می تواند  نفت تضمي
ــد. پاسخی در يافت  قرارداد نفت خام بنويس
ــت وزارت نفت بر  ــد . . معلوم نيس نمی كن
ــی به بخش خصوصی مجوز داده  چه اساس

و تضمين كرده است.
ــاختارها هنوز اصالح نشده  متاسفانه س
ــركت ملی  ــت و تکليف وزارت نفت و ش اس
نفت مشخص نيست و هنوزبدنه وزارت نفت 
ــبت به حضور بخش خصوصی مقاومت  نس

می كند.

  مگر شـرکت ملی نفت زير نظر وزارت 
نفـت و وزيـر نفت قـرار نـدارد و نبايد از 
وزارت نفت تبعيت کند؟ چگونه اين اتفاق 

افتاده است؟
ــوای ما  ــت. دع ــده اس االن برعکس ش
ــت. االن وزارت نفت مجوز  ــن اس هم همي
ــر بار نمی رود.  ــركت ملی نفت زي داده و ش
ــد و  ما می گوييم وزارت نفت بايد اصل باش
شركت ملی نفت تابعی از وزارت نفت باشد 
ــركت ملی  ــا می گويند هيات مديره ش اينه
نفت باالترين ركن است و همه بايد مطيع 

وقتی بخش خصوصی 
اعتراض می كند 

وزارت نفت بر چه 
مبنايی به ما مجوز 
داده است. چرا 
اينقدر از بخش 
خصوصی مدرك، 

سند گرفته و گفتيد 
ما از حضور بخش 
خصوصی استقبال 

می كنيم
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هيات مديره شركت ملی نفت باشند.
  دوگانگی که بين وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود 

دارد آيا فقط در عرصه نفت خام است؟
خير در حال حاضر اين دوگانگی در بحث پااليشگاه های 
ــر كت ها می  ــيمی، قيمت گازی كه به ش جديد، پتروش
دهند و... به وضوح قابل مشاهده است . شركت ملی صنايع 
پتروشيمی، با تعدادی از سرمايه گذاران قرارداد امضا كرده 
ــرمايه گذار  و تعهد كرده با فالن قيمت گاز رادر اختيار س
قرار می دهد اما شركت ملی نفت اين تعهدات و اين قيمت 
ــت گاز صادراتی با ما  ــاس قيم ــول ندارد و بايد براس را قب
توافق كنيد. ما می گوييم تصدی گری شركت ملی نفت غلط 
ــت. اين شركت هم پااليشگاه و هم صنعت پتروشيمی را  اس
در اختيار دارد و آن وقت می خواهد بخش خصوصی را درگير 
ــت  ــود. ما معتقديم رياس ــن صنعت كند. اين طور نمی ش اي
ــد  ــزی تلفيقی صنعت نفت بايد در وزارت نفت باش برنامه ري

نه شركت ملی نفت.

  آيا می توان کارشـكنی شـرکت ملی نفت را پيگيری 
کرد؟

بله بخش خصوصی می تواند از طريق سازمان بازرسی كل 
كشور و مجلس اقدام كند. قطعاً به وزارت نفت فشار می آورند 
اما بخش خصوصی به دنبال درگيری نيست. هرچند بخش 
ــاز اميدواريم با  ــد. اما ب ــی هزينه زيادی متحمل ش خصوص
تشکيل پی در پی كارگروه مشترک بخش خصوصی و وزارت 
نفت بتوانيم راه حلی برای اصالح تشکيالت وزارت نفت پيدا 

كنيم.

   با اين حال مشكالتی که شر کت نفت برای پتروشيمی 
ايجاد کرده همانند قرارداد خريد نفت خام همچنان باقی 

است . 
ــترک بخش  ــکالتی كه در كارگروه مش ــه. يکی از مش بل
خصوصی با وزارت نفت مطرح شده بحث خوراک پتروشيمی 

ــت كه شركت ملی نفت در اين زمينه مشکل ايجاد كرده  اس
ــر نفت در كار گروه  ــت. آقای تركان به عنوان معاون وزي اس
ــترک اتاق ايران با وزات نفت به معترضا ن اطمينان داد  مش
بحث خوراک پتروشيمی قابل حل است ،اما می بينيم مشکل 

همچنان باقی است .
ــد درخواست  ــکالت بخش خصوصی رفع نش وقتی مش
ــند  ــخگو باش ــووالنی در كار گروه بيايند كه پاس كرديم مس
ــت كرديم كه  ــئول كار گروه درخواس به همين خاطر از مس
ــركت كنند كه اختيارات كافی برای  در جلسات مديرانی ش
ــخگويی به بخش خصوصی داشته باشندو توضيح دهند  پاس
ــت های اصل 44 را اجرا می كند؟ اگر اجرا می كند،  آيا سياس
بخش خصوصی چه نقشی داردو چه فرمولی برای اجرا دارد؟ 
زيرا اگر شركت ملی نفت همين فرمول را ادامه دهد اميدی 
ــکالت نيست زيرا هم پااليشگاه ها در توليد و هم  به رفع مش
ــکل روبه رو  ــيمی در بحث خوراک و قيمت گاز با مش پتروش
هستند. حتی شركت های پتروشيمی نيز در بحث زمين به 
ــکل خورده اند. االن شركت پتروشيمی بخش خصوصی،  مش
ــت اما زمين را  زمين را خريده و پولش را پرداخت كرده اس
به او نمی دهند. می گويند زمين ها برای منطقه آزاد عسلويه 
ــيمی معترض است كه چرا پول زمين  است. شركت پتروش
ــركت انرژی  را از من گرفتند. می گويند اين زمين ها برای ش
پارس است و به شما واگذار نمی شود. آيا می شود كسی حدود 
ــيس شركت پتروشيمی  2۰۰ تا 3۰۰ ميليون دالر برای تاس
ــی را كه در ازای آن پول پرداخت  هزينه كند آن وقت زمين

شده به شركت واگذار نکنند. 

  چه شرکت هايی با اين مشكل روبه رو هستند؟
شركت پتروشيمی زاگرس و ساير پتروشيمی های عسلويه 
ــتند كه برای سند زمين ها يشان با مشکل روبه رو شدند،  هس
ــركت ها را را به آنها تحويل نمی دهند. شركتی  ــند اين ش س
ــيده با  كه اين همه هزينه كرده و حاال كه به بهره برداری رس

چنين مشکلی روبه رو شده است.

  در بحث خوراک پتروشـيمی ها نيز چه شـرکت هايی 
مشكل دارند؟

اغلب شركت های بخش خصوصی در بحث خوراک، ميزان 
خوراک، خوراک اينده مشکل دارند، پتروشيمی زاگرس،اصفهان 
اراک و به ويژه خارک، جزء شركت هايی هستند كه با مشکل 
بيشتری روبه رو هستند. حتی پتروشيمی خارک روی قيمت 
ــکل دارد، در حال حاضر شركت ملی گاز،  گاز نيز شديداً مش
خوراک را با يک قيمتی به واحدهای توليدی می دهد و شركت 
ــه واحدها می دهد و اين موضوع  ملی نفت با قيمت ديگری ب

شركت ها را با بالتکليفی روبه رو كرده است.

  عـالوه بر بحـث قيمت گاز و مشـكالت شـرکت های 
پتروشيمی، بحث پااليشگاه ها نيز به مشكل خورده است؟

ــود به جز  ــت تاسيس ش ــگاه هايی كه قرار اس بله، پااليش
پااليشگاه ستاره كه 21 درصد رشد داشته مابقی در حد حرف 
ــعه ای،  ــت. همچنين طرح های توس روی كاغذ باقی مانده اس
ــگاه هايی مانند اصفهان، تبريز نيز كه از قبل بوده است،  پااليش
ــت. زيرا 2۰ درصد از سهام پااليشگاه  ــکل روبه رو اس نيز با مش
ــود پااليشگاه را به  ــهام عدالت واگذار كردند و س را در قالب س
عنوان سود سهام عدالت توزيع كردند سود پااليشگاه در حالی 
به عنوان سود سهام عدالت توزيع شد كه طرح های توسعه ای 
ــگاه بدليل نبود پول متوقف شده است. متاسفانه سهام  پااليش
ــگاه ها را دچار مشکل كرده است و در كنار اين  عدالت، پااليش
موضوع تکليف پااليشگاه هايی كه واگذار شدند هنوز مشخص 
ــده ، قرارداد  ــت. حتی برخی از پااليشگاه های واگذار ش نيس
بلندمدت خريد نفت خام ندارند و مشخص نيست بر چه پايه اي 
قيمت نفت خام در آينده محاسبه خواهد شد. بنابراين ضروری 
ــت دربرنامه پنجم، وضعيت بخش خصوصی و واگذاری ها  اس
مشخص شود، در كابينه جديد نيز نگاه جدی به اين معضالت 
شود متاسفانه در برنامه پنجم اين مشکالت ديده نشده و بخش 
خصوصی صادرات و تشکلها نيز جايگاه مناسبی در برنامه پنجم 

توسعه ندارند.
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خبر

مهندس مرتضی هاشمی

ــال ها  ــال از عمر انقالب می گذرد و طی اين س حدود 33 س
درآمد ارزی كشور بالغ بر هزار ميليارد دالر بوده است كه سهم 
ــد.  ــش خصوصی از اين ثروت ملی كمتر از 1 درصد می باش بخ
تنها طی سال های اخير با فعال شدن بخش خصوصی، استفاده 
از موجودی حساب ذخيره ارزی جهت بخش خصوصی تصويب 
شده است. تحقق اهداف سند چشم انداز 2۰ ساله و تحقيق شعار 
ــعه و حمايت از بخش خصوصی  اقتصاد بدون نفت در گرو توس
ــور و خصوصا در بخش نفت است و خصوصی سازی در  در كش
بخش نفت تنها ابزار و برنامه پنجم و آخرين فرصت آن است كه 

هم اكنون به اين مهم پرداخته می شود.
ــه9۰ را به عنوان »آخرين  ــر اقتصاددانان انرژی، ده 1- اكث
شانس« كشور ايران جهت بهره برداری از درآمد های بخش نفت 
ــعه پايدار برشمرده اند و اين در حالی است كه  در راستای توس
ــازی در بخش  ــوال در برنامه پنجم رويکردی به خصوصی س اص

نفت نبوده است.
ــازی در بخش های مختلف  ــه خصوصی س ــی ك 2- از آنجاي
ــريع در اصالح  اقتصادی به صورت مختلف انجام می پذيرد تس
ــهيل  ــم در بخش نفت می تواند ضامن تداوم و تس ــه پنج برنام
ــد. زيرا اقتصاد  ــازی در ديگر بخش ها و صنايع باش خصوصی س
كور كشور هموار تابعی از بخش نفت بوده و در حال حاضر نيز 
ــه همين منوال ادامه دارد و چنانچه از اين فرصت باقی مانده  ب
نتوان استفاده بايسته و مطلوب را به عمل آورد، نه تنها در بخش 
ــاد و قابل پيش بينی خواهيم بود،  ــت مواجه با بحران های ح نف
ــاير بخش ها نيز موثر بوده و ناهنجاری های  بلکه ادامه آن بر س

ميان بخشی پايدار خواهد شد.
3- طبق قوانين فعلی و قانون اساسی كشور بخش خصوصی 
شانس فعاليت كمتری نسبت به بخش دولتی دارد كه طی دو 
ــهود است لذا  دهه اخير عوارض و اثرات نامطلوب آن كامال مش
ــم در اولويت اصلی بايد قرار  ــالح بخش نفت در برنامه پنج اص
گيرد بدين معنی كه اين بخش بايستی به مرور از سلطه بخش 

دولتی رها شده و با تعريف جديدی با آن مواجه شد.
در گام نخست و به قول وزير اسبق امور اقتصادی و دارايی، 
بايستی مديريت از مالکيت نفت تفکيک شده و با مکانيزم های 
تعريف شده ای به مديريت فعال از طريق مجامع عمومی واگذار 
ــان تر پيمود و  گردد و با اين ابزار می توان گام های بعدی را آس

ــازی در صنعت  ــت جهت آغاز خصوصی س اين امر راهکاری اس
نفت كشور. 

ــبت  ــب تری نس ــيمی از وضعيت نامناس 4- صنايع پتروش
ــت، همچنين وضعيت صنايع گاز  ــه صنايع نفت برخوردار اس ب
ــور، لذا مقوله فوق و راهکار آن می تواند در مورد صنايع گاز  كش
ــيمی نيز اعمال شود زيرا با توجه به سال های نخست  و پتروش
آغاز فعاليت اين دو صنعت با حجم فعلی، اعمال حاكميت بخش 
ــری و مالکيت بخش خصوصی در اين دو  خصوصی و تصدی گ
ــت و به مرور تنها سياستگذاری  ــهل تر اس صنعت هموارتر و س

بخش نفت به طور عام در اختيار دولت قرار خواهد داشت.
ــورهای رو به  ــازی در بسياری از كش 5- عامل خصوصی س
توسعه و يا در حال گذر به مثابه موتور تحرک اقتصاد تعريف و 
مدنظر قرار گرفته است ولی به اين مهم در برنامه پنجم توسعه 
ــده است و  ــور توجهی نش اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كش
ــت در سرلوحه برنامه پنجم  خصوصا در بخش نفت كه می بايس
قرار می گرفت، لذا تجديدنظر برنامه پنجم فرصت مناسبی است 
كه اين عامل حياتی و تداوم آن يعنی خصوصی سازی در بخش 

نفت موردتوجه جدی قرار گيرد.
ــد  ــعه و رش ــی از اثرات نامطلوب عدم توجه به توس 6- يک
ــته حضور ضعيف  ــعه گذش بخش خصوصی در برنامه های توس
ــه قراردادهای  ــاخت تجهيزات مربوط ب بخش خصوصی در س
بيع متقابل می باشد كه اجرای قراردادهای مزبور را با مشکالت 
ــت لذا با توجه به تعهد به ساخت و  ــاخته اس فراوان روبه رو س
ــوی  ــن ۸۰درصد تجهيزات و لوازم قراردادهای مزبور از س تامي
ــيمی به  ــعه و توجه خاص صنايع نفت، گاز و پتروش ايران، توس
حضور فعال بخش خصوصی از اهميت بيشتری برخوردار است 
ــای فوق را تحقق  ــور در قرارداد ه ــا امکان انجام تعهدات كش ت
ــد. زيرا با توجه به سرمايه گذاری های هنگفت پيش رو در  بخش
صنايع نفت و گاز و پتروشيمی ايران واجب و ضروری است كه 
هرچه سريع تر بخش خصوصی با حمايت صنايع مزبور از توان 
ــود تا بتواند نقش حداقل خود را ايفا  و قابليت الزم برخوردار ش
كند و بر اين بستر در پايان برنامه پنجم امکان انتقال تکنولوژی 
و توان بهره برداری از سرمايه گذاری های انجام شده ميسر شده 
و از زيربنايی محکم جهت ادامه ايفای نقش خود در بخش نفت 

و اقتصاد كشور برخوردار شود.

پتروشيمي

 پیشرفت 98 درصدی 
بزرگترین طرح الفین جهان در ایران  

پيشرفت بزرگترين طرح الفين جهان با 
ظرفيت توليد حدود دو ميليون و 2۰۰ هزار 
ــيد و  ــال به حدود 9۸ درصد رس تن در س
پيش بينی می شود سال آينده اين طرح در 
عسلويه به بهره برداری برسد. الفين يازدهم 
با هدف تامين خوراک خط لوله اتيلن غرب 
كه قرار بود، چهار سال پيش)سال 13۸7( 
ــون با حدود 9۸  ــد اكن به بهره برداری برس
درصد پيشرفت مراحل پايانی ساخت خود 
ــه قرار گرفتن  ــد.  با توجه ب را طی می كن
ــت طرح های  ــرح الفين يازدهم در ليس ط
مهرماندگار دولت در صنعت پتروشيمی و 
پيشرفت 9۸ درصدی اين پروژه پيش بينی 
می شود اين طرح سال آينده به بهر ه برداری 
ــد.  قرارداد اجرای اين طرح به ارزش  برس
ــال 13۸4  96۰ ميليون يورو در تيرماه س
ــد. طبق اين قرارداد بايد دو واحد  امضا ش
ــدت 24 و ۸3  ــيمی به ترتيب در م پتروش
ــاه در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس  م
)عسلويه( ساخته شود. هر يک كدام از اين 
ــال  ــد، يک ميليون تن اتيلن در س دو واح
توليد خواهد كرد.  خوراک مورد نياز طرح 
ــاالنه 2,6 ميليون تن گاز  الفين يازدهم س
ــت كه 6۰۰ هزار تن آن از فازهای  اتان اس
4، 5، 9 و 1۰ و دو ميليون تن نيز از فازهای 
15تا 1۸ ميدان گازی پارس جنوبی تامين 
می شود. توليدات نهايی اين طرح عالوه بر 
ــن، 1۸۰ هزار تن برش  دو ميليون تن اتيل
ــنگين تر در سال است كه  سه كربنه و س
ــير خط  در خوراک واحدهای ده گانه مس
ــرد دارد. در  ــور كارب ــه اتيلن غرب كش لول
ــيمی  ــركت پتروش طرح الفين يازدهم، ش
ــيمی  ــركت پتروش ــر56,5 درصد،ش باخت
لرستان 26 درصد، هر كدام از شركت های 
ــاه، پتروشيمی  ــيمی پليمر كرمانش پتروش
كردستان و مهاباد 6,5 درصد و ساير سهام 
ــهم دارند. اين طرح  داران 17,5 درصد س
ــيمی از نظر  ــه بزرگترين قرارداد پتروش ك
ارزش در ايران است، در زمينی به مساحت 
43 هکتار در منطقه ويژه اقتصادی انرژی 
پارس )عسلويه( توسط شركت پتروشيمی 

كاويان در حال اجراست. 

 خصوصی سازی در بخش نفت 
تنها ابزار تحقق اهداف افق ۱۴0۴ 
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مشكالت بخش باالدستی چیست؟

دست باالی دست نفت!
ــامل  ــتی صنعت  نفت، ش بخش باالدس
اكتشاف و حفاری و استخراج و توليد نفت، 
ــی است كه به تبع  بخش پيچيده و حساس
ــن هيدروكربنی )اعم از  ويژگی های ميادي
ــک های باالئی  مواجه  ــت و گاز(،  با ريس نف
است و توسعه و بهره برداری از آن، نيازمند 
ــرمايۀ عظيم است.  ــرفته و س فناوری پيش
در ميادين نفتی، ريسک ها و پيچيدگی ها، 
ــيال درون آنها، از  با توجه به مايع بودن س

ميادين گازی بيشتر است.
ــعۀ بخش باالدستی صنعت نفت در  توس
دورۀ قبل از انقالب، از سال 12۸۸ شمسی 
آغاز شد و به تدريج گسترش يافت والبته تا 
پيروزی انقالب اسالمی، عمدتاً به استخراج 
ــام و گاز همراه نفت از ميادين نفتی  نفت خ
محدود می شد. ميزان توليد نفت در آخرين 
ــال های قبل از پيروزی انقالب )1355 و  س
1356(، به اوج خود در حدود 5/5 ميليون 

بشکه در روز رسيد.
ــالب كه عمدتاً مورد  در دورۀ بعد از انق
ــت، ابتدا با توجه به  ــتار اس توجه اين نوش
ــی، و بدبينی  ــا و هيجانات انقالب ديدگاه ه
ــيوم و  ــرد كنسرس ــه عملک ــبت ب كه نس
ــته برای توليد  ــازی رژيم گذش ظرفيت س
ــت، تصميم  ــتر نفت وجود داش هرچه بيش
ــت كاهش يافته و  ــد كه توليد نف گرفته ش
ــود.  به حد نياز و ظرفيت اقتصاد محدود ش
طبيعتاً با چنين تصميمی سرمايه گذاری در 
ــتی معنايی نداشت و متوقف  بخش باالدس

شد.
ــاله اين توقف را  شروع جنگ هشت س
برای مدت طوالنی تداوم بخشيد. در طول 
ــورمان  ــی عراق بر عليه كش جنگ تحميل
چاه های نفت و تأسيسات فرآوری نفت هم 
ــش استتار قرار  ــيب ديد و هم زير پوش آس
ــت الزم بود  ــال نيز وق گرفت ولذا چند س
ــازی ها انجام شود و صنعت نفت به  تا بازس

حالت اوليه برگردد.
ــازندگی  س ــه  ب ــوم  موس دوران  در 
ــدودی  مح ــای  فعاليت ه  )1376-136۸(
ــوان توليد نفت و انجام  در جهت افزايش ت
ــورت  ص ــتی،  باالدس ــرمايه گذاری های  س
ــعۀ  پذيرفت. در آن دوره تنها، قرارداد توس
دوميدان كوچک دريائی سيری »آ« و»ای« 
ــد(  ــخص باش ــدون آنکه اولويت آن مش )ب
ــد و  ــوی توتال منعقد ش ــركت فرانس با ش

مقدمات اوليۀ توسعۀ چند فاز ميدان گازی 
پارس جنوبی فراهم شد.

ــه جدی و  ــاب اولين توج ــن حس با اي
ــتی و  ــعۀ بخش باالدس ــه توس ــترده ب گس
ــترده  در اين بخش در  ــرمايه گذاری گس س
ــال 1376  ــد از انقالب، عمال از س دورۀ بع
ــد.  به بعد، و با حدود دو دهه وقفه، آغاز ش
اين توجه همراه و همزمان با بهبود شرايط 
ــت خارجی  ــدن سياس بين المللی و بازتر ش
ــتر با جهان و  ــور در مسير تعامل بيش كش
ــورهای صنعتی بود ولذا به  خصوصاً با كش
ــرمايه گذاری خارجی در  ــمت جذب س س

بخش باالدستی نفت گرايش داشت.
ــی هم در  ــركت های بين المللی نفت ش
ــتقبال كردند.  ــدا از همکاری با ايران اس ابت
ــركت ها نزديک به دو دهه از صنعت  اين ش
نفت يک كشور مهم نفتی دوربودند و شايد 
ــان جالب و جذاب بود كه اطالعات و  برايش
ارتباطات خود را روزآمد كنند. اين رويکرد، 
از سوی ايران با نوعی شتابزدگی همراه بود 
و انتقادهايی به آن شد. در اين مقطع اغلب 
ــور برای جذب  ــن هيدروكربنی كش ميادي
ــرارداد  ــد و چارچوب ق ــرمايه عرضه ش س
ــرمايه گذاری  ــل به عنوان روش س بيع متقاب
ــد. شايد  برای همه ميادين درنظر گرفته ش
ــوارد زير  ــوان در م ــادات آن دوره را بت انتق

خالصه نمود:
1- يک كشور نفتی كه ده ها و بلکه بيش 
از يکصد ميدان هيدروكربنی دارد نمی تواند 
ــعه دهد؛  همه اين ميادين را همزمان توس
ــاً اين كه اين ميادين بعضی نفتی و  خصوص
بعضی گازی، بعضی كوچک و با ذخيرۀ كم، 
ــزرگ و با ذخيره زياد، بعضی در  و بعضی ب

ــتر، و  دريا و با هزينۀ بيش
ــکی و با  ــی در خش بعض
هزينه كمترهستند. و نيز 
بعضی از آنها نفت سنگين 
ــر و بعضی  ــا ارزش كمت ب
نفت سبک با ارزش بيشتر 
ــترک  دارند؛ و بعضی مش
ــاير كشورها و بعضی  با س

مستقل هستند. 
ــای  ــياری تفاوت ه بس
ــود دارد.  ــز وج ــر ني ديگ
ــوری  بنابراين چنين كش
ــرح جامع  ــک ط ــد ي باي

ــن هيدروكربنی خود،  ــعۀ ميادي برای توس
ــته باشد.  ــخص بودن اولويت ها، داش و با مش
ــيدن به چنين طرحی خود مستلزم  و رس
تکميل مطالعات اكتشافی و انجام مطالعات 
شبيه سازی و شناخت مخازن هيدروكربنی 

است كه بطور جامع انجام نشده است.
ــت و  ــت نف ــی صنع ــوان مديريت 2- ت
ــاختارها و نهادهای الزم و حتی تيم های  س
ــرای عقد  ــدۀ كافی ب ــرب مذاكره كنن مج
ــعۀ همۀ  ــان در جهت توس ــرارداد همزم ق
ــارت و كنترل  ــن هيدروكربنی و نظ ميادي
ــعه وجود  ــرای طرح های توس دقيق بر اج
ندارد و در اين صورت احتمال خطا و مغبون 
شدن صنعت نفت و كشور زياد است و حتی 
زيرساخت های كشور نيز اين امکان را فراهم 
نمی كند. ولذا مذاكره كنندگان و مديران بايد 

بر اساس اولويت ها حركت كنند.
3- هم عقل و منطق اين را تأييد می كند 
و هم همۀ آگاهان اتفاق نظر دارند و هم در 
همه برنامه های پنج ساله گنجانده شده است 
كه ميادين مشترک در اولويت بهره برداری 
قراردارند، اما وقتی همه ميادين در معرض 
انتخاب سرمايه گذار خارجی قرار می  گيرد، 
احتمال بسيار زيادی هست كه آنها رغبتی 
به انتخاب ميادين مشترک نداشته باشند، 
ــركت های بين المللی نفتی  چراكه اغلب ش
در كشورهای شريک ما در ميادين مشترک 
ــب ما در بهره برداری از اين ميادين(  )و رقي
منافع فراوان دارند و بعضاً حتی در آن سوی 

همين ميدان مشترک، ذينفع هستند.
حتی صرفنظر از ميادين مشترک، ممکن 
ــرمايه گذار ميادينی  ــركت های س است ش
ــان اولويت داشته  را انتخاب كنند و برايش
ــر منافع  ــد كه از نظ باش
ــد  ملی ما در اولويت نباش
و در اين صورت سر ميادين 
ــاً  خصوص و  ــت دار  اولوي
ــترک، بی كاله خواهد  مش
ــر طرح جامع  ماند. اما اگ
تدوين  ــن  ميادي ــعۀ  توس
شده و اولويت ها مشخص 
تعامل  راهبرد  باشد،  شده 
نيز  نفتی  ــركت های  با ش
طراحی و مشخص  خواهد 
شد و شركت های مشتاق 
بايد بدانند كه اگربخواهند 

شريک بلند مدت صنعت نفت ايران باشند 
ــند. و اگر  بايد در اولويت ها با ما همراه باش
چنين راهبردی روشن نباشد انتخاب ميدان 
ــعه، با آنها و بر مبنای مافع  نفتی برای توس

آنها خواهد بود.
4- باتوجه با تفاوت های فراوان ميادين 
هيدروكربنی و تأثير اين تفاوت ها بر ريسک 
ــرمايه گذاری و سرعت بازگشت  و هزينۀ  س
سرمايه و ساير پارامترهای مالی و اقتصادی 
طرح های توسعه ميادين، انتخاب يک مدل 
ــت قراردادی )بيع متقابل( برای  و روش ثاب
همه ميادين نمی تواند چندان منطقی باشد. 
ــرمايه گذاری بر روی بعضی  ممکن است س
ــک و با هزينه  ــن چندان كم ريس از ميادي
سرمايه گذاری كم و با دورۀ بازگشت سرمايه 
سريع و بدون نياز به فناوری پيچيده باشد 
و درنتيجه شريک كردن هر كس ديگری به 
ــد. و برعکس،  هر نحو، الزم و منطقی نباش
بعضی ميادين چندان پر ريسک و نيازمند 
ــتاب در  ــتلزم ش ــده و مس ــاوری پيچي فن
بهره برداری باشند )مانند ميادين مشتركی 
ــت(  كه رقيب در حال بهره برداری از آن اس
كه جذب سرمايه برای آنها نيازمند مدل های 

قراردادی جذاب تر باشد. 
ــات ميادين و  ــه مطالع ــی ك 5- در حال
حتی بعضاً مطالعات اكتشافی ميادين كامل 
ــنهاد و طرح توسعۀ  ــت، گرفتن پيش نيس
ــی خارجی كار  ــركت های نفت ميدان از ش
درستی نيست و ممکن است اين شركت ها، 
طرح توسعه ای )MDP( را پيشنهاد دهند 
ــتری ايجاد شود، اما  ــان كار بيش كه برايش
ــی كه تعيين  ــز به توليد هدف ميدان هرگ
كرده و پيشنهاد داده اند نرسد. اين ريسک 
خصوصاً در روش بيع متقابل بسيار احتمال 
وقوع بسيار بيشتری دارد. احتمال ديگر آن 
است كه شركت خارجی پروفايلی از توليد 
ــنهاد دهد كه بر مبنای آن در دورۀ  را پيش
ــويه با او )حداكثر شش  كوتاه قرارداد و تس
ــد،  ــال( توليد ميدان خوب باش تا هفت س
اما بعد از آن دچار مشکل شود )توليد غير 

صيانتی(. 
با توجه به شرايط خاص آن دوره به اين 
انتقادها كمتر توجه شد و نتيجه اين بود كه 
نهايتاً حداقل، اغلب قريب به اتفاق ميادين 
مشترک سرشان بی كاله ماند و رقبا بردند. با 
اينهمه بايد گفت كه در همان دوره، قرارداد 

غالمحسين حسنتاش

توسعۀ بخش 
باالدستی صنعت نفت 

در دورۀ قبل از 
انقالب، از سال 

1288 شمسی آغاز 
شد و به تدريج 

گسترش يافت والبته 
تا پيروزی انقالب 
اسالمی، عمدتًا به 
استخراج نفت خام 

محدود می شد



سرمقاله

75شماره اولـ  پائيز1391

فازهائی از ميدان مشترک پارس جنوبی نيز 
منعقد شد و چندين فاز هم به بهره برداری 
رسيد كه قابل ستايش است، چراكه بدون 
ــک در هر اولويت بندی ای توسعۀ ميدان  ش
ــی در اولويت  ــترک پارس جنوب مهم و مش
ــراردارد. و مي توان به جرأت گفت كه  اول ق
ــت، پراكنده  ــور و صنعت نف ــر توان كش اگ
ــد، قطعاً پيشرفت در  ــتهلک نمی ش و مس
پارس جنوبی نيز بسيار بيشتر از آن چيزی 

مي بود كه هست.
ــر  مطلوبت ــرفت  پيش ــورت  ص در 
پارس جنوبی مشکل نفت هم حل می شد، 
ــکل بر سر راه افزايش  چون بزرگترين مش
ــور  توليد ميادين بزرگ و قديمی نفتی كش
تزريق گاز به ميزان كافی است. همچنين با 
ــد  افزايش توليد گاز، اين امکان فراهم مي ش
كه با جايگزين كردن بيشتر آن در مصرف 
ــور و قدرت  داخلی، توان صادرات نفت كش
مانور در بازارهای جهانی نفت را نيز افزايش 
داد. به هرحال اينک بعد از گذشت سال ها 
می توان اعتبار و روائی آن انتقادها، و نتيجه 

آن عملکرد، را ارزيابی نمود.
اما آنچه موضوع بحث امروز و اين زمان 
است، ارثيه ای است كه از آن دوران به امروز 
ــت. آن ارثيه عبارت است از تب  رسيده اس
و مسابقۀ عقد قرارداد برای توسعه ميادين، 
آنهم در حالی كه اغلب اشکاالِت موضوع آن 
ــت. دولت های  نقدها به قوت خود باقی اس
ــدی و وزرای بعدی نفت و مديران عامل  بع
ــركت نفت در اين مسابقه افتادند  بعدی ش

كه در ميزان قراردادهای منعقده از قبلی ها 
ــته  عقب نيفتند آنهم بدون ارزيابی از گذش
ــه كارنامه واقعی اين  و بدون توجه به اينک

قراردادها چه بوده است.
ــيله ا ی برای توسعۀ  عقد قرارداد كه وس
ــور است به هدف  ميادين نفتی و گازی كش
ــرارداد«  ــد، در فضای »اصالت ق ــل ش تبدي
ــا و حتی مذاكرات  ــياری از تفاهم نامه ه بس
اوليه، قرارداد اعالم شد و آمارهای عجيبی 
از حجم قراردادهای منعقده ارائه گرديد كه 
نتايج و سرنوشت  آنها نا مشخص است. غالباً 
ــت خارجی، در  انگيزه های مربوط به سياس
جهت مقابله با فشارهای خارجی، و تمايل 
ــورهای ديگر يا  به موفقيت در تعامل با كش
ــابقه  ــارها نيز به اين مس در مواجهه با فش

دامن زده است.
ــّدت يافتن  ــروز كه با ش ــرايط ام در ش
ــر ردپائی  ــتيم ديگ ــا روبه رو هس تحريم ه
ــا  ام ــت،  نيس ــی  خارج ــركت های  ش از 
ــاد قرارداد  ــابقۀ قرارداد، از طريق انعق مس
ــه دارد. هر  ــی ادام ــركت های داخل ــا ش ب
ــرای فعاليت  ــركت های جديدی ب روز ش
ــتی  ــش باالدس ــرمايه گذاری در بخ و س
ــابقه و  ــت می رويند و بدون س صنعت  نف
ضابطه، قراردادی برای توسعه ميدانی كه 
ــعه آن  ــرورت و اولويت توس ــوز هم ض هن
ــت، با آنها منعقد می شود.  ــخص نيس مش
تداوم اين وضعيت به راستی نگران كننده 
ــای محدوديت های  ــت. چراكه در فض اس
ــازمانی و  بين المللی، درصورتی كه توان س

مديريتی كارفرما تقويت نشود و درصورتی 
كه پيمانکارانی بدون سابقه و توانائی الزم 
وارد ميدان شوند، بسياری از اين قراردادها 
به مقصوِد مطلوب نخواهد رسيد و در اين 
صورت ميادين موضوع قرارداد در وضعيت 
ــد گرفت و تبعات  ــده ای قرار خواهن پيچي
ــدن ذينفعان،  ــرارداد ناموفق و متعدد ش ق
ــود كه حتی در صورت فراهم  موجب مي ش
شدن شرايط مطلوبتر خارجی و داخلی نيز 
تصميم گيری در مورد سامان دادن به اين 

ميادين بسيار دشوار گردد.
بررسی پرونده های بسياری از ميادين و 
برخی از فازهای پارس جنوبی در اين رابطه 
ــت. وضعيت نهائی تفاهم نامه ها و  الزم اس
ــته به  ــال های گذش قراردادهائی كه در س
امضاء رسيده و يک آسيب شناسی از داليل 
توقف و تاخير و ناكامی برخی از پروژه های 
باالدستی نيز، بسياری از مسائل را روشن 
ــيدن به  ــود. چه  بايد كرد؟ رس خواهد نم
ــر هيدروكربنی  ــعۀ ذخائ طرح جامع توس
ــتن ده ها  ــوری مانند ما، با داش برای كش
ميدان بزرگ و كوچک نفتی شايد زمان بر 
ــد، اما الجرم بايد به سمت  ــوار باش و دش
ــطح  ــت كرد. البته حداقل در س آن حرك
ــائل  ــياری از مس محدوديت های فعلی بس
ــن است. در تمام برنامه های پنج ساله  روش
ــده  ــا پنجم، اين مهم مرتباً تکرار ش اول ت
ــترک در اولويت  ــن مش ــت كه ميادي اس
قراردارند و ما بيست و چند ميدان مشترک 
با كشورهای همسايه داريم. ترديد نيست 

كه در شرايط فعلی حتی پرداختن به همه 
ــوار است. اما در ميان ميادين  آنها هم دش
مشترک اولويت بندی كار دشواری نيست، 
رصد كردن رقبا و مقايسۀ سطح توليد رقبا 
ــا ما و همچنين پروژه ها و برنامه هائی كه  ب
ــت اجرا  ــرای افزايش توليد خود در دس ب
دارند، تکليف را روشن می كند. آنجا كه در 
يک ميدان مشترک رقيب هم فعال نيست 
ــايد بتوان  و فعال برنامه جدی ای ندارد، ش
ــت، اما آنجا كه  ــعه را به تعويق انداخ توس
ــه گازی و يا نفتی پارس جنوبی،  مانند الي
رقيب بسيار جلوتر است نمي توان لحظه ای 

غفلت كرد.
بايد پروژه های باالدستی را به اولويت ها 
محدود كرد، اشکاالت و ضعف های سازمانی 
ــرد.  ــرف ك ــی را برط ــادی و مديريت ، نه
توانائی های پيمانکاری داخلی و توانائی های 
تأمين تجهيزات را تجميع كرد و اولويت ها 
ــطح توليد و  ــرد. در مورد حفظ س را جلوب
افزايش ظريف بازيافت نيز بايد توجه داشت 
كه بيش از شصت درصد از نفت خام كشور 
ــزرگ و بيش از ۸۰  ــش ميدان ب تنها از ش
درصد نفت خام كشور جمعا از دوازده ميدان 
توليد می شود كه بايد به آنها و خصوصاً آن 
ــش تای اول، توجهی ويژه داشت. توسعۀ  ش
ــرای وقتی ديگر  ــتقل را بايد ب ميادين مس
ــرارداد خط  ــت و بر مکتب اصالت ق گذاش
ــيد. آنچه كه اصالت دارد منافع  بطالن كش
ــاق حقوق حقه  ــت و خصوصاً احق ملی اس

كشور در ميادين مشترک.
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شايد ميليون ها بار كلمه نفت را شنيده 
باشيم اما به صورت علمی و جزئی از نحوه 
ــزای به وجود آورنده  به وجود آمدن و اج
ــيم و اصال آن را نشناسيم.  آن مطلع نباش
ــا را با اين مايع عجيب  مطلب پيش رو م
و غريب بيشتر آشنا می كند.  بشر از قرنها 
ــرده بود و اين  ــه وجود نفت پی ب پيش ب
ماده روغنی شکل و اعجاب آميز از دير باز 
ــتفاده پيشينيان بوده است. نفت  مورد اس
ــنگ(  را OIL يا Petroleum )روغن س
ــتايی نپتا به معنی  می نامند. در زبان اوس
روغن معدنی است كه كلدانيها و عربها آن 

را از فارسی گرفته و نفت خوانده اند. 
هم اكنون بيش از دوسوم انرژی مصرفی 
ــود. نظريات  ــت تامين می ش جهان از نف
ــاء نفت و گاز ابراز  متعددی راجع به منش
شده است كه اولين فرضيه ها برای تشکيل 
هيدروكربنها با منشاء غير آلی نظير منشاء 
آتشفشانی، شيميائی و فضائی ارائه گرديده 
ــاء  ــروزه در خصوص منش ــت. لکن ام اس
ــر وجود دارد.  ــی هيدروكربها اتفاق نظ  آل
ــای گياهان  ــی می تواند بقاي اين مواد آل
ــی عمدتا«  ــکی و دريائ ــات خش و حيوان
پالنکتونها باشد.به طور دقيق تر در دريا و 
اقيانوس دو دسته توليدكننده اصلی ماده 
ــه نفت داريم:  ــب برای تبديل ب آلی مناس
ــه,  ــه ,داينوفالژل ــا) دياتوم فيتوپالنکتونه
ــبزآبی( زئوپالنکتونها وجانوران  جلبک س
عاليتر تغذيه كننده از فيتوپالنکتونها برای 
ــی در محيط آبی به  ــه توليد مواد آل اينک

ميزان مناسبی باشد,دو عامل دخيلند: 
1( ضخامت زون نور دار 

ــذی به زون  ــواد مغ ــزان ورود م 2( مي
نوردار) مواد مغذی كه برای رشد گياهان و 
جانوران مفيدند همانا فسفاتها ونيتراتها و 

اكسيژن هستند.( 
ــترين توليد  ــه اين توضيحات بيش بناب
ــی  ــواد آلی در دو ناحيه عمده در حواش م
ــد از آبهای كم  ــه عبارتن ــت ك قاره هاس
ــبيده  ــاره و زونهای چس ــالت ق ــق ف عم
ــان روبه  ــاره ای كه جري ــه محيطهای ق ب
ــی را  ــرد و عميق اقيانوس باالی آبهای س
ــن محيطهايی  ــوند. در چني پذيرا می ش
ــت,با رخدادن  كه توليد مواد آلی زياد اس
طوفان ومخلوط شدن آبهای بی اكسيژن 
ــد جانداران  ــيژندار , ويا ازدياد تولي واكس
ــدن اكسيژن , گروهی از جانداران  وكم ش
دچار مرگ و مير گروهی ميشوندو در كف 

ــوند. اهميت  ــته ميش محيط رويهم انباش
ــکيل نفت از آنجا ناشی  پالنکتونها در تش
ــاعدی  ــه آب دريا ناحيه مس ــود ك می ش
ــد و تعداد  جهت تکثير پالنکتونها می باش
ــيار زياد می باشد.   آنها نيز در آب دريا بس
پالنکتونها به علت سرعت رشد و كوچکی 
ــت كه به  ــبی اس ــاده آلی مناس ــه، م جث
سهولت به وسيله رسوبات ريز دانه مدفون 
گشته و مصون از اكسيد شدن در رسوبات 
باقيمانده و هيدروكربن را توليد می نمايد. 
ــق نظريات جديد مواد مختلف آلی ته  طب
ــوبات نرم هنگام دياژنز  نشين شده با رس
ــدن( تبديل به يک ماده واسط  )سنگ ش
بين ماده آلی و هيدروكربن می گردد. اين 
ــروژن )Kerogn( ناميده  ــط ك ماده واس
می شود. كروژن يک ماده جامد نامحلول 
آلی است كه محصول دياژنتيک مواد آلی 
ــا برای توليد  ــت. توان توليدی كروژنه اس

 نفت و گاز متفاوت است. 
نفت تشکيل يافته به علت 
مايع بودن و همچنين به 
ــت خاصيت موئينگی  عل
از خالل  ــود  ــط خ محي
زير يک  سنگها گذشته، 
ــل نفوذ  ــر قاب ــه غي طبق
ــمت  قس ــن  باالتري در 
كه  چين خوردگی  ــک  ي
تاقديس ناميده می شود، 

ذخيره می گردد. 
ــل  عوام ــی  بررس
ــترک مخازن نفت و  مش

گاز نشان می دهد كه: 
ــرايط و محيط رسوبی خاصی  الف( ش
ــنگ  ــات نفت زا )س ــا طبق ــت ت الزم اس
ــود و  ــکيل ش مادرSource Rock( تش
همچنين شرايط خاصی بايد وجود داشته 
باشد تا مواد آلی رسوب يافته در اين اليه 

ها به هيدروكربن تبديل گردد. 
ــری  ــل و نفوذپذي ــنگ متخلخ ب( س
)سنگ مخزن Reservoir rock ( بايد 
وجود داشته باشد تا فضای الزم جهت انبار 

شدن نفت فراهم آيد. 
ج( سنگ مخزن می بايستی شکل خاصی 
داشته باشد تا بتواند تله )Trap( را تشکيل 

داده باعث جمع شدن هيدروكربن گردد. 
ــنگ  ــر قابل نفوذی )س ــنگ غي د( س
ــه  ــت ك ــش Cap Rock ( الزم اس پوش
ــاند تا از خروج نفت و گاز  مخزن را بپوش

از مخزن جلوگيری نمايد. 

  تبديـل مـواد الی به 
کروژن و گاز 

ــوه تبديل  باره نح در 
مواد آلی رسوبات به نفت 
ــا مطالعات جديد  و گاز ب
ژئوشيميائی و جمع آوری 
ــی ثابت  ــات تجرب اطالع
ــت كه قسمت  ــده اس ش
ــای  هيدروكربنه ــم  اعظ
كراكينگ  اثر  در  طبيعی 
ــی از حرارت  كروژن ناش
ــال( توليد  زمين )ژئوترم

ــردد. همانطور كه بيان گرديد برای  می گ
ــت و گاز وجود مواد آلی  ــود آمدن نف بوج
ــکيل كروژن در هنگام دياژنز  فراوان و تش
ــد. پس سنگ  ــوبات ضروری می باش رس
ــت  ــنگی اس مادر )Source Rock( س
ــد.  ــی كروژن باش ــدار كاف ــه دارای مق  ك
ــوبی برای تجمع و  ــاعد رس ــرايط مس ش
ــامل گياهان  ــواد آلی ش ــدن م ذخيره ش
ــن مواد آلی  ــوران دريائی و همچني و جان
ــط رودخانه ها به حوزه  ــکی كه توس خش
ــوبی حمل می گردد، رسوبات رسی و  رس
يا گل كربناته )ريزدانه بودن و محيط آرام 

رسوب گذاری( می باشد. 
ــا  ــف دري ــط ك ــن محي ــر اي ــالوه ب ع
ــد تا از  ــتی محيط احياء كننده باش بايس
 اكسيدشدن مواد آلی جلوگيری بعمل آيد. 
ــروژن در  ــه ميزان ك ــت هرچ طبيعی اس
ــتر باشد توانائی بيشتری  سنگ مادر بيش
ــن وجود دارد لکن  برای توليد هيدروكرب
ــنگ مادر  ــواد آلی، س ــالوه بر درصد م ع
ــتی ضخامت كافی نيز داشته باشد.  بايس
ــيميائی انجام  ــات ژئوش ــاس مطالع براس
ــادری بتواند  ــنگ م ــده برای اينکه س ش
هيدروكربن توليد نمايد بايد دارای حداقل 
تراكمی از كربن آلی باشد كه از آن كمتر 
ــن نخواهد بود.  ــه توليد هيدروكرب قادر ب
اين حداقل عمدتا« ۰/5 درصد كربن آلی 
ــنگ مادرهائی كه در  برآورد می شود. س
ــود  ــوبی ايران ديده می ش حوزه های رس
ــه زاگرس  ــازند كژدمی در ناحي ــر س نظي
ــن آلی دارد كه  ــدود 1۰-5 درصد كرب ح
ــت.  ــاء گرفته اس ــتر از جلبکها منش  بيش
ــگ كروژن  ــر كراكين ــا در اث هيدروكربنه
بوجود می آيند. كراكينگ كروژن عمدتا« 
ــه  ــای 1۰۰-۸۰ درج ــه حرارته در درج
ــود. اين درجه  ــروع می ش ــانتيگراد ش س
ــوبی با درجه  ــک ناحيه رس ــرارت در ي ح
حرارت ژئوترمال طبيعی معادل عمقی بين 
3۰۰۰-2۰۰۰ متر می باشد. بنابراين يک 
سنگ مادر هرچه قدر هم ضخيم و غنی از 
مواد آلی باشد تا در اعماق فوق قرار نگيرد 
ــد نمايد. بر  ــد هيدروكربن تولي نمی توان
همين اساس ابتدا نفت خام سنگين توليد 
ــی و وزن مخصوص نفت  می گردد. چگال
خام با ازدياد عمق كاهش می يابد. هرچه 
قدر سنگ مادر عميقتر مدفون گردد نفت 
ــت و گاز معموال«  ــده سبکتر اس توليد ش
 محصول آخرين اين فعل و انفعاالت است. 

نفت را بشناسیم

سبك سنگین کردن نفت!

هم اكنون بيش 
از دوسوم انرژی 
مصرفی جهان از 

نفت تامين می شود. 
نظريات متعددی راجع 
به منشاء نفت و گاز 
ابراز شده است كه 

اولين فرضيه ها برای 
تشکيل هيدروكربنها 
با منشاء آتشفشانی، 
ارائه گرديده است
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بنابراين ابتدای نفت های بسيار سنگين، نفتهای پارافينيک، 
نفتهای سبک، نفتهای ميعانی و نهايتا« گاز بدست می آيد. 
ــانتيگراد تجاوز كند  وقتی درجه حرارت از 165 درجه س
ــد يعنی تقريبا« از عمق 5۰۰۰  فقط گاز توليد خواهد ش
ــتر )ضخامت رسوبی( احتمال يافتن نفت بسيار  متر بيش
ــود و فقط می توان انتظار يافتن گاز را داشت.  كم می ش
در درجه حرارتهای باالتر از 23۰ درجه سانتيگراد كروژن 
ــک بافت گرافيتی ثابت پيدا می كند كه با ازدياد درجه  ي
حرارت هيدروكربنی تشکيل نمی شود )نسبت هيدروژن 

به كربن تغيير نمی يابد(. 
 به طور كلی ازدياد عمق باعث ازدياد درجه حرارت می 

گردد كه اين ازدياد درجه حرارت دو اثر دارد: 
ــای بزرگ  ــل مولکوله ــروژن و تبدي ــگ ك 1( كراكين
ــت و گاز  ــکيل نف ــر مانند تش ــای كوچکت ــه مولکوله  ب
ــان  ــکيل مت ــه تش ــه ب ــا ك ــيون مولکوله 2( پليمريزاس
ــی(  ــای گرافيت ــردد )كروژنه ــی گ ــم م ــت خت  و گرافي
نکته مهم ديگری كه در مورد تشکيل هيدروكربنها وجود 
دارد زمان زمين شناسی می باشد. به عبارت ديگر رسوبات 
قديمی تر )از نظر زمين شناسی( در درجه حرارتهای پائين 
ــنگ مادری با سن  تر، همان محصولی را می دهد كه س
زمين شناسی كمتر در درجه حرارتهای باالتر هيدروكربن 

توليد خواهد نمود . 

  گاز 
ــار زياد درون حفره نفتی،  به علت فش
مقدار زيادی از گاز در نفت خام حل شده 
ــت. به همين دليل نفت خامی را كه  اس
از چاه بيرون می آيد، قبل از انتقال دادن 
ــتگاه تفکيک  ــگاه، ابتدا به دس به پااليش
ــمت اعظم  ــد تا قس ــی می برن مخصوص
گازهای سبک و آب نمک آنرا جدا سازند. 
گازی كه مستقيماْْ از چاههای نفت خارج 
می شود با گازی كه به اين وسيله از نفت 
ــام تفکيک می گردد، پس از تصفيه به  خ
ــيله ی شبکه ی  صورت گاز طبيعی به وس
گازرسانی برای مصارف سوخت و صنايع 

ــی مخلوطی از  ــود. گاز طبيع ــع می ش ــيمی توزي پتروش
ــده سبک مانند متان، اتان و اندكی  ئيدروكربنهای سيرش
پروپان و بوتان است. قسمت عمده اين گاز متان و مقدار 
كمتری اتان می باشد.در اين گازها غالباْْ آثاری از نيتروژن، 
كربن دی اكسيد و گاهی ئيدروژن سولفيد و هليم وجود 

دارد. پس از استخراج نفت آن را پااليش می كنند. 

  پااليش نفت 
ــه به  ــت ك ــی اس ــه عمليات ــت مجموع ــش نف پاالي
ــه  ــون از جمل ــواد گوناگ ــياری از م ــا بس ــيله آنه وس
ــل، نفت كوره،  ــت گاز يا گازوئي ــفيد، نف ــن، نفت س بنزي
ــت می آيد.  ــام بدس ــت خ ــره از نف ــر و غي ــس، قي  گري
عمليات اساسی پااليش نفت را به سه دسته كلی تقسيم 

می كنند: 
1( جدا كردن مواد ) با استفاده از تقطير جزء به جزء( 
2( تبديل ) تبديل اجزاء نامرغوب و كم مصرف به اجزاء 

مرغوب در پااليشگاه( 
3( تصفيه فرآورده های نفتی بيش از نيم قرن از مصرف 
ــوخت می گذرد. به  فرآورده های نفتی به صورتی غير از س
ــان تعداد  ــرفت علم و تکنولوژی، انس مرور زمان و با پيش
ــاير  ــه طور خالص از س ــا را ب ــی از ئيدروكربنه روزافزون
فرآورده های نفتی جدا كرده و به مصرف توليد ساير مواد 
شيميايی و صنعتی رسانيده است. صنايع وابسته به نفت 
ــه از مواد نفتی محصوالت غيرنفتی  را ك
ــيمی  ــد را صنايع پتروش ــه می كنن تهي
ــه  حاصل از صنعت  ــد. مواد اولي می نامن
ــاير فرآورده های  ــت كه برای تهيه س نف
شيميايی به كار می رود، مواد پتروشيمی 

ناميده می شود. 

   آيا می دانستيد؟ 
ــی در حالت عادی بدون بو  گاز طبيع
ــت. به گاز طبيعی قبل از توزيع يک  اس
ــولفور به نام تجاری  ماده از تركيبات س
مركاپتان اضافه می شود تا هنگام نشت 

احتمالی گاز به ما كمک كند.

پااليش نفت مجموعه 
عملياتی است كه به 

وسيله آنها بسياری از 
مواد گوناگون از جمله 
بنزين، نفت سفيد، 
نفت گاز يا گازوئيل، 
نفت كوره، گريس، 
قير و غيره از نفت 
خام بدست می آيد

خبر

آغاز روابط نفتی با مصر؟
وزير نفت مصر با تاكيد بر اين كه كشورش 
»هيچ مخالفتی« با واردات نفت از ايران ندارد 
ــفر اخير مرسی به تهران  پيش بينی كرد س
ــور  ــکاری اقتصادی بين دو كش درهای هم
ــورش  را باز كند.  وزير نفت مصر گفت كش
هيچ مخالفتی با واردات و پااليش نفت ايران 
ــدارد. روزنامه دولتی االهرام مصر به نقل از  ن
اسامه كمال نوشت: مصر »هيچ مخالفتی« با 
ــران و پااليش كردن نفت  واردات نفت از اي
ــت  ــدارد.. وی افزود معتقد اس ــور ن اين كش
ــفر اخير رئيس جمهور مصر به ايران  كه س
ــور را  درهای همکاری اقتصادی بين دو كش
باز خواهد كرد.. محمد مرسی رئيس جمهور 
ــانزدهمين اجالس جنبش عدم  مصر در ش
ــتين  ــركت كرد كه نخس تعهد در تهران ش
ــال 1979  ــر مصر از ايران از س بازديد رهب
ميالدی است. در حالی مصر بر امکان واردات 
نفت از ايران تاكيد می كند كه دولت آمريکا 
فشار زيادی را به كشورهای جهان وارد آورده 
ــت تا واردات نفت ايران را كاهش دهند.  اس
بسياری از كارشناسان معتقدند دولت جديد 
ــيده  مصر كه با انقالب مردم به پيروزی رس
است سعی دارد مشی مستقلی از آمريکا در 

سياست خارجی خود اتخاذ كند.

 بنزین سوپر لیتری 968 تومان 
 بنزين سوپر وارداتی 96۸ تومان شد. در 
حاليکه اين فرآورده در حال حاضر ليتری 

۸۰۰ تومان در كشور بفروش می رسد.
براساس آمار امور بين الملل شركت ملی 
ــت جهانی نفت تا بيش  ــت با افزايش قيم نف
ــت بنزين نيز در بازارخليج  از 11۰ دالر قيم
ــطح 96۸ تومان  فارس افزايش يافته و به س
ــت. همچنين در حال حاضر هر  ــيده اس رس
ــهميه ای ليتری 5۰۰  ــوپر س ليتر بنزين س
ــركت  ــود. بر پايه آمار ش تومان عرضه می ش
ملی پخش فرآورده های نفتی ايران، مجموع 
ــور در ماه گذشته  ــوپر كش مصرف بنزين س
ــوپر در  روزانه حدود 3 ميليون ليتر بنزين س
ــاس آمارها  ــده است. براس كشور مصرف ش
ميانگين روزانه مصرف بنزين كشور به مرز 61 
ميليون ليتر رسيده و اين احتمال قوت گرفته 
كه طی روزهای آينده به دليل اختصاص 3۰ 
ــوی دولت  ــر بنزين به عنوان عيدی از س ليت
ــالت  ــوخت و تعطي ــدگان كارت س ــه دارن ب
ــفرهای تابستانی را افزايش داده  تهران كه س
ــن از اين رقم فراتر رود و به مرز  مصرف بنزي
65 ميليون ليتر در روز برسد. در حال حاضر 
روزانه حدود 55 ميليون ليتر بنزين در داخل 
توليد می شود و قراراست اين ميزان تا پايان 

سال به 7۰ ميليون ليتر برسد.
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