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«ما میتوانیم» با بخش خصوصی
ي*
وحيد ابراهيم 

اواسط زمستان سال گذشته
ب��ود ک��ه اخب��اری در خصوص
ورود بخ��ش خصوصی به فرآیند
صادرات نفت خام منتشر شد .در
آن زمان با توجه به شرایط درونی
و بیرونی کشور به نظر میرسید
که همکاری ش��رکتهای بخش
خصوصی با وزارت نفت بهزودی
وارد ف��از عملیاتیش��ود .از یک
سو مسؤوالن جديد وزارت نفت
حساب ویژهای روی سرمایههای
مال��ی و فنی این بخش باز کرده
بودند و از آنها بهعنوان بازوی کمکی وزارت نفت یاد
میکردند تا به این ترتیب فضای درونی کش��ور برای
ش��روع این همکاری مناس��ب ارزیابی شود .از سوی
دیگر ش��رایط بیرونی کشور نیز بر گمانهزنیها برای
آغاز قریبالوقوع صادرات نفت خام توسط خصوصیها
افزوده بود،چراکه در ماههای پایانی س��ال گذش��ته
ش��دت تحریمهای نفتی رو به فزون��ی رفت و عمال
فروش نفت با موانعی روبهرو شد .بر این اساس بود که
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران
خیلی س��ریع برنامههای صادرات فرآوردههای نفتی
را اعالم کرد و با خوشبینی خاصی در اینباره گفت:
«حدود یک سال قبل پیشنهاد ورود بخش خصوصی
در ف��روش نفت خام به وزارت نفت داده ش��د و این
وزارتخانه به پیشنهاد مذکور چراغ سبز نشان داد.
با توج��ه به توافقه��ای صورتگرفت��ه به زودی
صادرات نفت توس��ط ش��رکتهای عض��و عملیاتی
میشود ».در روزهای پایانی اردیبهشت امسال مجلس
شورای اسالمی در بررسی بودجه  ۹۱مصوب کرد که
دولت  ۲۸درصد از فروش نفت را به بخش خصوصی
واگذار کند .براساس مصوبه «بهارستانیها» ،فروش
فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای
عرضه هر فرآورده از س��وی بخ��ش خصوصی مجاز
اس��ت .شرکت ذیربط تابعه وزارت نفت نیز میتواند
از محل سهم خود ،قراردادهای الزم را با شرکتهای
عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمامشده و
در چارچوب بودجه عملیاتی امضا کند.
طبق قانون مس��ائل حاکمیتی و سیاس��تگذاری
صنعت نفت از جمله اختیارات وزارت نفت محسوب
میش��ود و نفت جزو س��رمایه و ثروت ملی است و
کس��ی حق تص��رف در آن را ندارد اما بس��یاری این
ماده قانونی را اشتباه تفسیر میکنند و فکر میکنند
انحص��ار تمام امور مرب��وط به نفت ،از جمله وظایف

س��تادی وزارت نفت است و هیچ
ک��س و ش��رکتی اج��ازه دخالت
ندارد .برای روش��ن شدن موضوع
بای��د نگاهی به قانون نفت مصوب
اردیبهشت 1391بیاندازیم .ماده1
قانون وظای��ف و اختیارات وزارت
نف��ت میگوید ای��ن وزارتخانه به
منظور تحقق سیاستهای کلی نظام
جمهوری اسالمی ایران در بخش
نفت و گاز ،سیاستگذاری ،راهبری،
برنامهری��زی و نظ��ارت ب��ر کلیه
عملیات باالدس��تی و پاییندستی
صنعت نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیش��ی تشکیل
ش��ده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی
بر مناب��ع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و
مالکیت عمومی مینماید .در این قانون هیچ اشارهای
ب��ه انحصار وزارت نفت و ش��رکتهای نفتی دولت و
عدم اجازه ورود بخش خصوصی نشده است و وزارت
نفت تنها تدوینکننده دستورالعملها و تعیینکننده
برنامههای راهبردی محسوب میشود .به همین علت
است که مجلس به راحتی مصوبه فروش نفت توسط
بخ��ش خصوصی را تصویب میکند و به دولت اجازه
میده��د که بخش خصوصی را وارد بازی کرده و آن
را مغایر قانونهای نفت نمیداند .بخش خصوصی را
باید مدتها قبل وارد گود میکردند تا انحصار دولت
در نفت شکسته شود.
بحث نفت در ایران حاکمیتی است اما انحصاری
نیس��ت و به عنوان مثال میتوان با سپردن کارهایی
مثل بازاریابی بینالمللی و ف��روش نفت ایران دیوار
حصار کش��یده دولت را تخریب کرد تا رقابت ایجاد
و زمینه رشد صنعت نفت فراهم شود .حال این یک
فرص��ت تاریخی برای کنسرس��یوم بخش خصوصی
ایران محس��وب میشود که با نش��ان دادن خود به
حاکمیت ثابت کند که انحصار چند دههای در حوزه
نفت اش��تباه بوده و باید پیش��تر و بیشتر از اینها به
بخش خصوصی اعتماد میکرد .دولت از این تصمیم
پش��یمان نخواهد ش��د چراکه بخ��ش خصوصی از
مدتها پیش تش��نه چنین فرصتی بوده و به راحتی
این وظیفه خطیر را انجام میدهد .روزهایی که سهم
بخش خصوصی از صنعت نفت بیشتر از مقدار فعلی
میش��ود دور نخواهد بود و به زودی ش��اهد افزایش
نقش خصوصیها در حوزه انرژی خواهیم بود.
*دبيركل اتحاديه صادركنندگان
فرآوردههاينفت ،گاز و پتروشيمي ايران
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حقوق

انحصارشکنی با قانون

بخش خصوصی در قانون جدید نفت
قان��ون وظای��ف و اختی��ارات وزارت نف��ت در اواخ��ر
اردیبهشت ماه امس��ال به تصویب رسید .البته این قانون
اصالحیه به قانون س��ال  1366نفت و قانون سال 1336
ب��ود و نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی وظایف و
اختیارات بیش��تری نسبت به قوانین قبلی به وزارت نفت
دادن��د و حتی در قانون به صراحت نقش بخش خصوصی
ذکر شده است.
در م��اده 13این قانون آمده اس��ت :وزارت نفت مکلف
اس��ت بهمنظور تدوی��ن و تنظیم مق��ررات الزم و بهبود
بوکار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط
فضای کس�� 
و وابس��ته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعاالن
اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار ،سازوکار الزم
را با مش��ارکت ش��ورای رقابت موضوع م��اده ( )53قانون
اجرای سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون
اساس��ی مصوب  1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام و اصالحیههای بع��دی آن بهتصویب هیأت وزیران
برس��اند .طبق این قانون بخش خصوصی باید در صنعت
نفت نقشآفرینی کند و انحصار دولت را بش��کند .در زیر
بخش��ی از قانون جدید وزارت نفت را میخوانید .در این
قانون وزارت نفت بیش��تر نقش حاکمیتی و نظارتی دارد
تا اجرایی و نقش بخش خصوصی در آن بیش از گذش��ته
پررنگ شده است:
م��اده1ـ وزارت نف��ت ب��ه منظور تحقق سیاس��تهای
کل��ی نظام جمه��وری اس�لامی ایران در بخ��ش نفت و
گاز ،سیاس��تگذاری ،راهب��ری ،برنامهری��زی و نظارت بر
کلیه عملیات باالدس��تی و پاییندستی صنعت نفت ،گاز،
پتروشیمی و پاالیشی تشکیل شده است و به نمایندگی از
طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال
حق حاکمیت و مالکیت عمومی مینماید.
م��اده3ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به ش��رح زیر
است:
الف ـ امور حاکمیتی و سیاستگذاری

1ـ تعیین خطمشیها و سیاستهای راهبردی عملیات
باالدستی و پاییندستی نفت
 5ـ وضع مقررات و صدور دس��تورالعملهای الزم برای
ُحس��ن انجام امور اکتشاف ،توس��عه ،تولید ،انتقال ،حفظ
حریم خطوط لوله و تأسیس��ات ،ذخیرهس��ازی ،توزیع و
مصرف فرآوردههای نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی
 6ـ تأمی��ن حفاظت و حراس��ت از منابع ،تأسیس��ات،
ش��بکههای خطوط لوله ،برق و مخاب��رات ،ابنیه ،اموال و
اس��ناد متعلق به وزارت نفت و ش��رکتهای تابعه توس��ط
سازمان حراست صنعت نفت با همکاری نهادهای امنیتی،
نظامی ،انتظامی و پدافندی
7ـ تعیین خطمشی مؤثر به منظور جایگزینی صادرات
فرآوردههای نفتی و گاز و محصوالت نهائی پتروشیمی به
جای صدور نفت خام و گاز طبیعی مبتنی بر شاخصهای
اقتصادی ،مزیتهای رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش
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ب ـ امور نظارتی

1ـ نظارت ب��ر بهرهبرداری بهینه و صیانتی از ذخایر و
منابع نفت و گاز کشور
2ـ نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی
صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی
3ـ نظ��ارت بر فرآیند تجارت نف��ت ،گاز ،فرآوردههای
نفتی و محصوالت پتروشیمی
4ـ نظارت بر فرآیند تأمین ،توزیع و تنظیم بازار نفت و
فرآوردههای نفتی و گاز در داخل کشور
 5ـ نظارت بر فرآیند سرمایهگذاری صنعت نفت ،گاز،
پتروش��یمی و پاالیش��ی در داخل کشور به منظور تحقق
اه��داف س��رمایهگذاری و نیز نظارت بر س��هم دولت در
س��رمایهگذاریهای این صنایع در خارج از کشور براساس
مقررات مربوط
 6ـ اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در
زمینههای مالی ،فنی ،اداری ،حقوقی ،بازرگانی ،پژوهشی،
قراردادها و سایر امور
7ـ نظ��ارت و پای��ش مجوزها و پروانهه��ای صادره در
عملیات باالدستی و پاییندستی نفت
 8ـ نظارت بر فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز
صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی

تشکلهای تولیدی ،تجاری و خدمات مهندسی در صنعت
نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیشی به منظور صدور مجوز
تشکیل و نظارت بر آنها با رعایت قوانین و مقررات
 8ـ تهی��ه ،تدوی��ن و ابالغ فهرس��ت به��ای تخصصی
صنعت نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیشی کشور متناسب
با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از
سوی مراجع رسمی ذیربط
9ـ تهی��ه و تدوی��ن فهرس��ت و ارزیاب��ی صالحی��ت
سازندگان ،پیمانکاران و مشاوران در رشتههای تخصصی
صنعت نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیش��ی برابر قوانین و
مقررات
10ـ تدوی��ن و اب�لاغ نظام جامع فن��اوری اطالعات و
ارتباطات منابع س��ازمانی و نظارت بر طراحی و اس��تقرار
زیرساختها و سامانههای ذیربط در کلیه سطوح فعالیت
صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی
11ـ ایجاد س��از و کارهای الزم برای گس��ترش عرضه
نفت خام ،میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی و محصوالت
پتروش��یمی اع��م از مصرف داخل��ی و صادراتی از طریق
بورس با رعایت الزامات قانونی و با مش��ارکت دس��تگاهها
و نهادهای ذیربط
ت ـ امور سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی

1ـ تأیید طرحهای توس��عهای و سرمایهگذاری صنعت
نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی به منظور تکمیل زنجیره
پ ـ امور اجرائی
1ـ تلفی��ق برنامهه��ای عملیات��ی ،مال��ی و بازرگانی تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر
2ـ ایج��اد س��از و کار مؤث��ر برای ج��ذب منابع مالی
ش��رکتهای اصل��ی تابع��ه و تطبیق آن با خطمش��یها و
سیاستهای ابالغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت موردنیاز داخل��ی و خارجی به منظ��ور اجرای طرحهای
2ـ تهی��ه ،تنظیم و انتش��ار ترازنامه س��االنه حاملهای توسعهای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین
و مقررات
انرژی
3ـ ج��ذب و هدایت س��رمایههای داخلی و خارجی به
3ـ تدوین نظام جامع بودجهریزی عملیاتی و مدیریت
منظور توس��عه میادین هیدروکرب��وری با اولویت میادین
منابع مالی
4ـ ص��دور مجوز فعالی��ت و پروانه بهرهب��رداری برای مش��ترک از طریق طراحی الگوهای جدی��د قراردادی از
اش��خاص واجد شرایط بخش��های غیردولتی در عملیات جمله مشارکت با س��رمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و
پاییندس��تی صنعت نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیشی با خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن
و با رعایت موازین تولید صیانت شده
رعایت قوانین و مقررات
م��اده13ـ وزارت نف��ت مکلف اس��ت
 5ـ ص��دور مج��وز فعالی��ت و پروانه
بهمنظور تدوین و تنظی��م مقررات الزم
بهرهبرداری برای اش��خاص حقوقی واجد
بوکار در صنعت
و بهب��ود فض��ای کس�� 
صالحیت برای اکتشاف ،توسعه ،استخراج
نف��ت و گاز و صنایع مرتبط و وابس��ته و
و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور
وزارت نفت مکلف
ایجاد زمینه رقابت س��الم و ش��فاف بین
 6ـ شناس��ایی ،آمای��ش و پیش��نهاد
است بهمنظور ایجاد
فع��االن اقتصادی این بخش و جلوگیری
مکانهای مناس��ب برای ایجاد و توس��عه
زمینه رقابت سالم
از انحصار ،س��ازوکار الزم را با مش��ارکت
مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی در حوزه
و شفاف بین فعاالن
ش��ورای رقابت موضوع ماده ( )53قانون
نف��ت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیش��ی در
اقتصادی این بخش و
اج��رای سیاس��تهای کل��ی اص��ل چهل
چارچ��وب برنامههای آمایش س��رزمین
جلوگیری از انحصار
و چه��ارم ( )44قان��ون اساس��ی مصوب
و اعمال سیاس��تهای حمایتی و نظارتی
در اين صنعت
 1387/3/25مجمع تش��خیص مصلحت
ب��ر فرآیند توس��عه و اداره هر یک از این
اقدام كند
نظام و اصالحیههای بعدی آن بهتصویب
مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز
هیأت وزیران برساند.
7ـ تأیید صالحیت تش��کیل انجمنها،

صادرات قير طبيعي را جدي بگيريم

قیر معدنی ،ثروتی 2هزار ساله
حسن خسروجردي /رئيس كميسيون قير اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي

در دنیا دو نوع زغال سنگ وجود دارد که منشا یکی گیاهی جزئی تبدیل به قیر میشود که اصطالحا به قیر صنعتی یا قیر
و دیگری از نفت اس��ت .از چندین میلیون سال پیش منابع نفتی معروف است و این قیر را معموال به گریدهای مختلفی
نفتی به مرور به س��طح زمین آمده ،خشک شده و تبدیل به تبدیل میکنند و از آن عمدتا برای آسفالت  60-70یا -100
زغال یا به اصطالح کک شده که بخش نفتی آن در اصطالح  85یا  80-100که گریدهای پن (غلظت) آن اس��ت استفاده
علمی به گیلس��یناید معروف است .گیلس��یناید ماهیت قیر میشود .اما قیر طبیعی در معادن تقریبا یک مشخصه دارد و
دارد و در حقیقت نوعی قیر خشک شده است که به آن قیر میزان خاکستری که با آن مخلوط است ،کیفیت آن را باال و
معدن��ی یا قیر طبیعی میگویند .این محصول از وکیوم باتوم پایین میبرد .مثال خاکستر بعضی قیرها زیر پنج درصد است
یا ته مانده پاالیش��گاهی درست نمیش��ود ،بلکه در طبیعت که جزو مرغوبترین قیرهای طبیعی است و به ترتیب به زیر
موجود اس��ت .خوشبختانه کشور ما یکی از کشورهایی است ده ،پانزده ،بیس��ت ،سی و حتی زیر پنجاه درصد میرسد که
که معادن این قیر را دارد و دامنه آن از یزد شروع میشود و هرچه خاکستر مخلوط با آن بیشتر باشد ،کیفیت قیر پایینتر
به تدریج کمرنگ ش��ده و در استانهای کرمانشاه و ایالم به است .مهمتر از آن جداسازی است که مرحله سختی است و
حد اعال میرسد و به تدریج از کردستان به سمت کردستان معموال کیفیت و قیمت قیر را پایین میآورد.
در ش��صت هفتاد س��ال اخیر مخصوصا در بیس��ت سال
عراق ادامه مییابد و در نهایت رگههای آن به کردستان ترکیه
گذش��ته ،قیر معدنی مصارف بسیاری در دنیا پیدا کرده و به
ختم میشود.
در مورد تفاوت آن با قیر پاالیشگاهی باید گفت قیر صنعتی عنوان مثال در تهیه قیر اصالح ش��ده ،ایزوالسیون و صنایع
یا قیر پاالیش��گاهی در حقیقت ته مانده نفت است که حالت شیمی به کار میرود .در برخی کشورهای دنیا مدتی است از
روان دارد .البته یک بخش خیلی س��فت هم پیدا میش��ود قیر معدنی برای تولید قیر اصالح شده استفاده میشود که در
ک��ه به آن کک نفتی یا زغال نفتی میگویند .از آن بخش��ی نهایت برای آسفالت سازی کاربرد دارد .آمریکا از سی وهشت
س��ال پیش از این نوع آس��فالت اس��تفاده
که به صورت مایع بس��یار غلیظ ،موس��وم
میکند ک��ه از مزیته��ای آن دوام فراوان
به وکی��وم باتوم اس��ت دو محصول تولید
و عم��ر باالی آن نس��بت به آس��فالتهای
میش��ود .اگر نفت پارافینی باشد ،به دلیل
در شصت هفتاد
معمولی ،کاهش میزان مصرف آس��فالت و
وجود پارافین زیاد و چس��بندگی کم از آن
سال اخیر مخصوصا
کم شدن اصطکاک خودرو بر سطح خیابان
قیر درست نمیکنند و مستقیما به مازوت
در بیست سال
اس��ت .ما ج��زو اولین ش��رکتهایی بودیم
(نفت کوره) تبدیل میش��ود .اما اگر درصد
گذشته ،قیر معدنی
ک��ه صادرات آن را به هندوس��تان که برای
پارافین آن کم باشد  -مثال زیر پنج درصد
مصارف بسیاری در
قیرهای اصالح ش��ده از آن استفاده میکرد
 یا آن را با فرآوردههای سبکتر مثل نفتدنیا پیدا کرده و به
آغاز کردیم .بعدها به دلیل کیفیت خوب این
سفید یا گازوئیل یا نوعی از فضوالت رقیق
عنوان مثال در تهیه
قیر ،آن را با قیر سفت یا همان قیر 15-90
پاالیشگاهی که استاندارد گازوئیل را ندارد
قیر اصالح شده،
یا  85-25مخلوط کرده و در بخش ایزوگام
مخلوط میکنن��د و مازوت تولید میکنند
ایزوالسیون و صنایع
از آن اس��تفاده کردند که باعث چسبندگی
و میفروش��ند یا اگر به همین وکیوم باتوم
شیمی به کار میرود
بیش��تر میشد .این مساله در ایران هم باب
مق��داری دمش دهند ،با ترکیبات بس��یار

شد و در حال حاضر به شدت مورد توجه قرار گرفته و قریب
به اتفاق کسانی که ایزوگام یا قیر سفت درست میکنند ،قیر
 60-70پاالیش��گاهی را با قیر طبیعی یا معدنی که خاکستر
کمی داشته باشد ،مخلوط میکنند .اما متاسفانه تقلبهایی
ه��م به دو روش که به ش��دت زیان آور اس��ت در این میان
ص��ورت میگیرد .یکی اینکه خود قیر طبیعی یا معدنی را با
خاکس��تر باال به دلیل قیمت پایینتر و سود بیشتر (هر تنی
حدود صد و پنجاه تا دویست هزار تومان تفاوت بین خاکستر
زیر پنج درصد مثال با خاکستر زیر بیست درصد است) برای
ایزوگام اس��تفاده میکنند که این باعث میش��ود خاکستر با
باران شسته شده و کیفیت ورقههای ایزوله بسیار پایین بیاید.
این یک نوع تقلب یا سوءاس��تفاده در بخش ایزولیشن است
و تقلب بدتر پخت مازوت (نفت کوره) اس��ت که در نهایت با
انجام عملیاتی از آن برای آس��فالت استفاده کرده یا حتی آن
را صادر میکنند که با این کار قیر ایران را هم بدنام میکنند.
همه اینها به این خاطر اس��ت که اگر کسی بخواهد از وکیوم
باتوم قیر بسازد ،هزینه آن نزدیک به چهار برابر مازوتی است
که در بازار است.
چون م��ازوت در بازار ما مثل بنزین و گازوئیل یارانه دار
اس��ت ،در نتیجه ترجیح میدهند برای سود بیشتر و هزینه
کمتر ،مازوت را پخت کنند و از آن برای آس��فالت استفاده
کنند ،اما این مواد آسفالت را در کمتر از بیست ماه با ایجاد
ت��رک ،موج و شکس��تگی ،از بین برده و ب��ا نفوذ آب به زیر
آس��فالت ،اس��تحکام آن را کم میکن��د و در نهایت با عبور
ماشینها ،آسفالت کنده میشود .این آسفالت خراب عامل
مرگ و میر فراوان در جادهها اس��ت .گاهی در بشکهها ،بین
سی تا هفتاد درصد از این قیر تقلبی میریزند و روی آن را
با قیر استاندارد پاالیشگاهی میپوشانند .بنابراین باید قیرها
و واحدهای تولید آسفالت در کشور ،حتما از نظر استاندارد
کنترل ش��وند .ما اگر در اتحادیه با چنی��ن مواردی مواجه
شویم ،حتما با آن مبارزه خواهیم کرد.
شماره اول ـ پائيز1391
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گزارش ويژه

تسهیل فروش نفت با عملیاتهای چریکی بخش خصوصی

بخشخصوصي رسماً نفتي شد!
محسن جندقي

 11تیر ماه تحریم نفتی ایران آغاز شد و خیلیها فکر میکردند با تحریم تک محصول اقتصاد ایران ،باید
منتظر اتفاقات ناگواری در عرصه اقتصاد بینالمللی برای کشورمان باشیم اما با گذشت زمان مشخص شد
که این تحریمها بیشتر از اینکه اقتصاد ایران را نشانه بگیرد ،بعد سیاسی را هدف قرار داده تا بهرهبرداری
سیاسی از آن شود .البته مسووالن بخش خصوصی با علم به این موضوع از مدتها پیش از آغاز تحریمها
طرحهایی برای دور زدن تحریمهای نفتی به دولت پیشنهاد داده بودند .با توجه به اینکه سرویس اطالعات
غرب روی نامها تمرکز میکند بخش خصوصی نفت میتواند مانند سربازان چریک عملیاتهای غیرممکن را
ممکن کند و بحث استراتژیک فروش نفت را با کمترین هزینهای عملیاتی کند.
موافق��ت دولت با ف��روش  20درصدی
نفت توس��ط بخش خصوصی یک موفقیت
بزرگ برای خصوصیها محس��وب میشود
چراکه توانس��ت تا ح��دودی آن اعتماد را
با اعتبار پیش��ین خود به دس��ت آورد و راه
درس��ت را به دولتیها نشان دهد .دور زدن
تحریمها توس��ط ایرانیان از مدتها پیش
مطرح بوده اما راه و روشهای جالب از زبان
رسانههای غربی قابلتوجه است .این بخشی
از طرحهای دور زدن تحریمهای نفتی است
که بخ��ش خصوصی ب��ا ظرفیتهایی که
دارد میتواند بس��یار بهتر و بدون پرداخت
کمترین هزینهای این راهبردها را اجرا کند.
به عنوان مثال روزنامه وال استريت ژورنال
در گزارش��ي اعالم كرد ايراني ها با مهارت
صدها ش��ركت جديد را جايگزين ش��ركت
هايي كه در فهرس��ت تحريم ها قرار دارند
مي كنند .ب��ه عنوان نمونه ،ش��ركت ملي
تانكر 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.
وال اس��تريت ژورن��ال تصريح می کند:
همچنين ،تهران خالقان��ه از مجاري مالي
جديدي براي دور زدن تحريم ها اس��تفاده
مي كند ،از جمله ،از صرافي ها و ش��ركت
هاي در س��ايه به منظور كسب منابع ارزي
ي��ا فروش نف��ت در مقاب��ل دريافت طال از
طريق تركيه .در ماه آوريل ،اين نش��ريه به
مورد «كانلون بانك» اش��اره كرد .اين بانك
مبادالت س��ريعي را با ايران انجام مي دهد
و در كنترل ش��ركت ملي نف��ت چين قرار
دارد .از آنجاي��ي ك��ه اين بان��ك هيچگونه
روابط كارگزاري يا پرداخت از طريق اياالت
متحده و يا اتحادي��ه اروپا برقرار نمي كند
نس��بت به تحريم هاي غرب ايمني موثري
دارد.
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همچنین رویترز به ش��یوههای دیگری
برای دور زدن تحریمها اشاره میکند :ایران
نام های جدید انگلیس��ی بر نفتکش های
خود گذاش��ته و پرچم های بسیاری از این
شناورهای حمل نفت را تغییر داده است.
ب��ه عنوان مث��ال نفتکش ه��ای ایرانی
«هراز» به «فریدم»« ،نیس��ا» به «تروث»و
«سیما» به «بلوسام» تغییر نام داده اند.
همچنین حداقل یک سوم از نفتکشهای
تحت مدیریت ش��رکت ملی نفتکش ایران،
در جزای��ر تووالو (کش��وری  12هزار نفری
واقع اقیانوس آرام) و تانزانیا ثبت شده اند.
قبال ،ای��ن نفتکش ه��ا در جزایر مالت
(واق��ع دریای مدیترانه و بخش��ی از اروپا )
و قبرس ثبت ش��ده بودن��د و پرچم این دو
کشور را داشتند.
ش��رکت ملی نفتکش ایران در فهرست
تحریم های س��ازمان ملل متحد قرار ندارد
اما با اعمال فش��ارهای اتحادیه اروپا ،مالت
و قبرس برافراشتن پرچم های خود بر فراز
نفتکش های ایرانی را متوقف کردند.
هم اکنون حداقل  11نفتکش از مجموع
 39نفتک��ش تحت مدیریت ش��رکت ملی
نفتکش ایران پرچم های تووالو و دو نفتکش
دیگر هم پرچم تانزانیا را بر شناورهای خود
دارند.
بخشخصوصی و صدور نفت خام!

موضوع وارد ش��دن بخش خصوصی به
فروش نفت را رئیس اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی مطرح کرد و
با پیگیریهای وی این اتفاق مبارک رخ داد.
وی در گفتگوها و نوش��تههای خود موضوع
مقابله با تحریمها توسط بخش خصوصی را
اینگونه مطرح کرد :برخی اظهار داش��تهاند
که شاید سیاس��ت قطع نفت به خود ایران

شماره اول ـ پائيز 1391

نفت��ی بودند ام��ا اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی به عنوان
متولی بخش خصوصی حوزه نفت توانست
به کمک حاکمیت و دول��ت آمده و با رفع
نگرانی نس��بت ب��ه این موض��وع آمادگی
بخش خصوصی در فروش نفت در س��طح
بینالمللی را اع�لام کند .خیلیها صادرات
نف��ت و گاز را بح��ث مطلق��ا حاکمیت��ی
میدانن��د و ورود بخش خصوص��ی را غیر
ممکن میخوانن��د اما آنه��ا نمیدانند که
بخش خصوصی ظرفیتهای بسیاری برای
انجام عملیاتهای س��ختی دارند که برای
بس��یاری از دولتیها هم غیرممکن به نظر
میرس��د جالب اینکه تحریمها موجب شد
ی راحتتر به بخش خصوصی اعتماد
دولت�� 
کن��د و میتوان آغاز تحریمهای نفتی را به
فال نیک گرفت.

ضربه وارد کند که در پاسخ به آنها باید گفت
م��ا بخش خصوص��ی را در جنگ اقتصادی
فعلی ،یک عملیات کالس��یک میدانیم .ما
معتقدیم بخشخصوص��ی ميتواند فارغ از
محدوديتهاي شركت هاي دولتي در مقابله
با تحريمهاي غرب به كمك دولت بيايد .به
عقیده ما ،دولت و نظام باید از این پتانسيل
اس��تفاده کند .اگر ما یک روزی که کش��ور
درگیر جنگ مسلحانه بود جانمان را دادیم،
در شرایط جنگ اقتصادی امروز مالمان را
هم میدهیم که سختتر از جانمان نیست.
ما به عنوان بخش خصوصی نگران صادرات
نفت نیستیم و برای آن برنامهریزی کردهایم.
خیل��ی راحت میتوانیم نف��ت را خریداری
کرده و در بس��یاری از جاه��ای دیگر آن را
تبدیل به ف��رآورده کنیم .هیچ الزامی ندارد
ک��ه نفت را به ش��کل خام ص��ادر کنیم .ما
طرفدار صدور نفت به آن مفهوم نیس��تیم،
بخش خصوصی ایران از نگاه بینالمللیها
اما بههرحال اگ��ر امروز ظرفیتهای دولتی
از همان ابتدای آغاز تحریمها ،همزمان
اجازه این پروس��ه را نمیدهد ،میتوانیم از
ظرفیتهای کشورهای دیگر استفاده کنیم زمزمههایی از اث��رات این تحریم بر اقتصاد
و نفت را به ف��رآورده تبدیل کرده و عرضه ایران و اقتصاد جهان شنیده میشد .برخی
نماییم .به همین دلیل اصال از دید ما نگرانی از تحلیلگ��ران ب��ر این باور بودن��د که این
تحریمه��ا بیش از اقتصاد
وجود ن��دارد و دولت باید
ای��ران ،اقتص��اد جهانی را
محکم ایستادگی کند .ما
تهران خالقانه از
متضرر میکن��د و برخی
به دولت پیشنهاد دادهایم
مجاري مالي جديدي
نیز پیامده��ای تحریم بر
ک��ه در بخش بع��دی20،
براي دور زدن
اقتصاد ایران را به ش��دت
درص��د از نفت خ��ام را به
تحريمها استفاده
ش��کنندهتر از آسیبهای
بخش خصوص��ی بدهند
مي كند ،از جمله،
آن برای اقتص��اد جهانی
که به صورتپایلوت صادر
از صرافي ها و
قلمداد میکردند.
کند تا مشکالت بهحداقل
بنا بر این گزارش ،آغاز
ممکن برسد.
شركتهاي در سايه
تحریمها همزم��ان بود با
خسروجردی
س��خنان
به منظور كسب منابع
معافیت بیس��ت کشور از
بود
ش��ده
مطرح
در حالی
ارزي يا فروش نفت
تحریم ،ب��رای دادن زمان
مسووالن
از
بس��یاری
که
در مقابل دريافت طال
بیشتر در راستای کاهش
های
م
تحری
آغ��از
نگ��ران
از طريق تركيه

گزارش ويژه

واردات نف��ت از ایران؛ این کاری بود که به
ویژه در قبال چین ،تعبیر به نوعی مماشات
ایاالت متحده در بحث تحریمها تفسیر شد؛
مماش��اتی که بیشتر ناش��ی از محدودیت
آمریکا برای همراه کردن کشورهای مطرح
با تحریمهای ایران بود.
البت��ه در این باره باید گفت که در آغاز،
هیچ تحلیلی از روشه��ای ایران برای دور
زدن تحریمها وجود نداش��ت و شاید هیچ
کس تصور این را که ایران از چه روشهایی
ق��ادر به دور زدن تحریمها اس��ت ،به ذهن
خود راه نمیداد ،ولی اکنون به تدریج شاهد
تحلیلهای��ی از روشهای ای��ران برای دور
زدن تحریمه��ا و تردید در اثر بخش بودن
تحریم هستیم.
ای��ن گ��زارش همچنین آورده اس��ت،
«فلیک��س ایمونت��ی» ،تحلیلگ��ر مس��ائل
اقتص��ادی و متخصص رواب��ط بینالملل ـ
ت ـ به تازگی در
که هماکنون در ژاپن اس�� 
مطلبی جالب با نام «روی دیگر تحریمها»،
به پیامدهای متقابل تحریم بر اقتصاد ایران
و اقتصاد جهانی اش��اره کرده و نیز اشارات
چشمگیری نیز به روش منحصر بفرد ایران
در مقابله با تحریمها داشته است.
وی مطلب خود را با این جمله آغاز کرده
اس��ت :ایران اکنون در گوش��ه رینگ قرار
گرفته و برای پاس��داری از خود با همه قوا
میجنگد .ابزار مطمئن ایران برای پیروزی
در این جنگ ،اس��تراتژی اقتصادی بوده و
این دقیقاً جایی اس��ت ک��ه ایاالت متحده
آسیب پذیر است.
ایمونتی در بخش��ی از مطل��ب خود به
پیامدهای تحریمها علی��ه ایران در اقتصاد

داخلی کش��ور و نیز به یادآوری جزییاتی از
چگونگی تأثیر تحریم ب��ر ارزش پول ملی،
صادرات نفت ،ذخایر ارزی و مش��کالت در
بخش ص��ادرات و واردات ای��ران پرداخته
است .او بزرگترین مش��کل تحریمها برای
ایران را مربوط به ش��رکت ملی نفت ایران
میداند و با اش��اره به ورود بخش خصوصی
به فروش نفت مینویس��د ک��ه تحت تأثیر
تحریم ش��رکت ملی نفت ،مجبور به دست
شستن از انحصار خود در بخش فروش نفت
و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی
شده است .وي پس از آوردن مواردی دیگر
از تأثیر تحریم بر اقتصاد ایران مینویسد :اما
هنوز هیچ نش��انههایی از قحطی و فشار بر
مردم ایران درباره تأثیر تحریم و دسترسی
به مواد و کاالهای اساسی دیده نمیشود و
[بر خالف آنچه گمان میرفت] دیده نشده
که مردم با ریختن به خیابانها ،ش��کایات
خود را نشان دهند؛ اما تهران نیز نمیتواند
اثرات بلندمدت تحریم بر اقتصاد و اجتماع
را نادیده بگیرد.
بخش خصوصی از نگاه دولتیها

همانطور که گفته ش��د ص��دور مجوز
برای فروش نفت توس��ط بخش خصوصی
با آغاز تحریمهای نفتی ایران تس��ریع شد
و س��خن اعضای کابینه دول��ت در اینباره
ش��نیدنی اس��ت .خبرگزاریهای دولتی 2
هفته پس از آغاز تحریمها در تشریح طرح

فروش نفت توسط بخش خصوصی نوشتند:
براس��اس اين طرح بخش عمدهاي از نفت
ايران توسط شركتهاي مختلف غيردولتي
به جهان عرضه خواهد ش��د ،به طوري كه
انحصار عم��ده فروش نفت ايران كه اكنون
در دس��ت ش��ركت ملي نفت ايران است،
ميشكند.
مكاني��زم اجرايي اين ط��رح به گونهاي
تنظيم شده اس��ت كه دولت نفت را عالوه
بر ش��ركت ملي نفت ايران به طور اماني به
ساير شركتهاي متقاضي بخش خصوصي
نيز واگ��ذار ميكند تا آنها اقدام به صادرات
نفت كنند.
پي��ش از اي��ن اتحادي��ه صادركنندگان
فرآوردهه��اي نفتي از ص��دور مجوز دولت
براي فروش نفت خام ايران توس��ط بخش
خصوصي خبر داده ب��ود .بخش خصوصي
قادر است دستكم روزانه  400هزار بشكه
يا  20درصد صادرات نفت خام روزانه كشور
را صادر كند.
بخ��ش خصوصي براي خنث��ي كردن و
دورزدن تحريمها در كنار شركت ملي نفت
ايران در فروش نفت همكاري خواهد كرد و
به اين ترتي��ب انحصار قديمي فروش نفت
توسط شركت ملي نفت ايران شكسته شده
و نفت اي��ران از كانالهاي مختلفي به دنيا
ص��ادر خواهد ش��د؛ كانالهايي كه ممكن
است با تعديل كردن قيمت ،باعث افزايش
مش��تريان نفت ايران نيز بش��وند .مهدي

غضنف��ري ،وزير صنعت ،مع��دن و تجارت
در مراس��م چهل و پنجمين سالگرد ايجاد
سازمان گسترش و نوسازي ايران از اجرايي
شدن فروش نفت توسط بخش خصوصي و
ايجاد تحول بزرگ تج��اري از اين بابت در
كش��ور خبر داد.وي گف��ت :دولت تصميم
گرفته نف��ت را از طري��ق بخش خصوصي
عرض��ه كند و در واق��ع اين كار ديگر مانند
گذشته توسط يك شركت دولتي متمركز
انجام نخواهد شد.
بخش خصوصي با پيشپرداخت كمتري
و ب��ا قيمت كمت��ر از وزارت نف��ت ،نفت را
ميفروش��د و ارز حاص��ل از آن را از طريق
واردات كاال ي��ا به صورت نقدي به كش��ور
برميگرداند.
غضنفري اين مس��اله را ب��ه عنوان يك
تح��ول بزرگ در تج��ارت بخش خصوصي
دانس��ت و گف��ت :از اي��ن طريق مش��كل
كارخانههايي كه با تأمين مواد اوليه روبهرو
هستند ،حل خواهد شد.
عملیات ممکن

بخش خصوصی نشان داد که میتواند دیوار
انحصاریترین کارها را بش��کند و با دریافت
مجوز فروش نفت جشن این انحصارشکنی را
عمال برپا کرد اما مسووالن دولتی بدانند که
این اول راه اس��ت و میتوانند در بسیاری از
زمینههای دیگر در ح��وزه نفتی روی بخش
خصوصی حس��اب ویژهای ب��از کنند .بخش
خصوصی نیز از این فرصت نهایت استفاده را
خواهد کرد چراکه توانایی و ظرفیت بیشتری
دارد و میتواند سهمی بیشتر از  20درصد در
فروش نفت داشته باشد.
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توگو
گف 

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

بخش خصوصی نفت را باور کنید
بی تردید صنعت نفت سودمند ترین صنعتی است که در ایران وجود دارد.
اجرای چند ساله قانون اصل  44کشور برای واگذاری امور به بخش خصوصی به عنوان موتور اقتصاد آینده
ایران ،فصلنامه دنیای انرژی را بر آن داشت تا پای گفت و گوی حسن خسروجردی ،رییس هیأت مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت،گاز و پتروشیمی به عنوان بخشخصوصی بنشيند تا از مشکالت
و چالشهای این مجموعه  230شرکتی غیر دولتی بیشتر اطالع یابیم.در یک نیم روز و در دفتر کار
خسروجردی وجود چالش فکری مدیران میانی بخش دولتی را در عدم اعتماد به بخش خصوصی مهمترین
معضل و درد دل اقتصاد مظلوم بخش خصوصی یافتیم.
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بفرمایی�د اتحادی�ه ص�ادر کنن�دگان نف�ت ،گاز و
پتروش�یمی به عن�وان یک مجموع�ه بخش خصوصی
چگونه و بر چه مبنا و اهدافی شکل گرفت؟

در گذش��ته به دلیل وجود مش��کالتی در صنایع پایین
دس��تی نفت ،ش��رکت های خصوصی فعال در حوزه نفت
مصم��م به تش��کیل مجموعهای ش��دند تا بت��وان چالش
های موجود بر س��ر فعالیت اعض��ای اتحادیه را که عموماً
به دلیل وجود نگاه دولت��ی حاکم بر بخش دولتی بود ،در
کنار یکدیگر حل کرد لذا  2س��ال قبل از تشکیل اتحادیه
ب��ه صورت فعلی ،مجموعهای با نام اتحادیه صادرکنندگان
قیر بوجود آمد .اعضای آن ش��امل ش��رکت های فعال در
بخ��ش پارافین ،فرآوردههای روغنی و مجموعه های حمل
و نقل بودند که پیش��نهاد شد با بزرگ تر شدن اتحادیه و
همفکری و تعامل بهتر اعضا می توان با زبانی مشترک برای
حل مشکالت عموماً نرم افزاری ساختارهای دولتی اقتصاد
کش��ور اقدامات مؤثر تری را داشت و مشکالت را بهتر حل
کرد در نتیجه اعضای هیأت مؤسس توانستند با حدود 60
شرکت اولیه اجازه فعالیت خود را از اتاق بازرگانی بگیرند و
هم اکنون باالی  230شرکت عضو اتحادیه هستند .
با احتساب صادرات فرآورده ،کل صادرات اعضا به چه
عددی رسیده است؟

هر چند اظهار رقم اصلی صادرات فرآورده های نفتی در
اختیار گمرکات بوده و آمار آن جزو بخش نفت محس��وب
می ش��ود ولی با در نظر گرفتن صادرات فرآوردههاي نفتی
میزان کل صادرات اعضا به  27میلیارد دالر می رس��د.این
نش��ان دهنده آن اس��ت که اعضای اتحادیه نیمی از ارزش
صادرات غیر نفتی کش��ور را در اختیار داش��ته و به عنوان
بزرگترین تشکل اقتصادی کشور محسوب میشوند.
آیا ش�رکت های�ی که در صنعت نف�ت تولید کننده
تجهیزات و یا همان خدمات فنی و مهندسی هستند نیز
عضو اتحادیه می باشند؟

عموماً خیر ولی برخی از ش��رکت های تولید تجهیزات
نفت��ی عضو انجمن صنایع نفت ک��ه صادر کننده محصول
خود هستند نیز عضو این اتحادیه هستند.
نقش اصل  44را در توس�عه فعالیتهای این اتحادیه

بود ظرفیت و توان عملیاتی ش��رکت های عضو را افزایش
دهیم در نتیجه در دل اعضا کنسرس��یوم هایی را ش��کل
دادیم ک��ه صرفاً برای صادرات نفت خام نمی باش��د بلکه
نگاه افزایش نقش پذی��ری در حوزه های مختلف مربوطه
ازجمله سواپ نفت،بنکرینگ ،حفاری و ساخت پاالیشگاه
های کوچک و  ...هم مد نظر است.
عددی را اعالم کنید به عنوان مثال چش�م انداز کل
صادرات اعضای این اتحادیه به چه صورت است؟

واقعاً امیدواریم با ادامه روند موجود و پش��تیبانی هایی
که صورت می پذیرد دست کم تا پایان اجرای برنامه پنجم
توسعه نیمی از کل صادرات کشور اعم از نفتی و غیر نفتی
را در اختیار بگیریم.
ب�ه نظر م�ی آید یکی از بزرگترین مش�کالت بخش
خصوصی دس�ت و پنج�ه نرم ک�ردن با بدن�ه میانی و
کارشناس�ی وزارتخانه ها و س�ازمان ه�ای دولتی برای
پذیرش و اعتماد عملیاتی به بخش خصوصی اس�ت.به
نظر شما برای حل مشکالت در این بخش چه باید کرد؟

علی رغم تمایل و عالقه مسؤولین عالی رتبه و وزرا برای
اعتماد به بخش خصوصی متأس��فانه بای��د گفت به دلیل
دولتی ماندن بخش های دولتی در چند دهه گذشته فضای
ذهنی دولتی و بی اعتماد به بخش غیر دولتی همچنان در
بدنه میانی و کارشناس��ی س��ازمان های دولتی باقی مانده
اس��ت و ترس و نگرانی و احتیاط کاذب موجود در مدیران
دولتی اجازه همکاری و به نوعی حتی ریسک های معقول
اقتصادی را نمی دهد.
می توانید مثالی بزنید.

بل��ه! به عن��وان مثال می توانم به بانک ها اش��اره کنم؛
در حالی که رس��ماً هیچ منعی ب��رای در اختیار قرار دادن
اعتب��ارات برای پروژه های توجی��ه دار اقتصادی به بخش
خصوصی وجود ندارد ش��اهدیم که عم ً
ال بانک ها از دادن
ی زنند زیرا ترس و
اعتبار به بخش غیر دولتی س��ر باز م�� 
نگرانی و احتیاط از برخی مس��ائل موجب ش��ده است که
مدی��ران میانی با احتیاط عمل کنند ت��ا مبادا اعتبارکاری
چندین ساله آنها خراب شود.
اجازه بدهید به سؤال قبلی بازگردیم برای حل مشکل
بی اعتمادی مدیران میانی چه باید کرد؟

ببینید در گذش��ته  70تا  80درصد اقتصاد کش��ورمان
چگونه می بینید و در مجموع چش�م ان�داز اتحادیه را
دولت��ی بوده درنتیجه تفکر دولتی گرایی جزء فرهنگ این
چطور ارزیابی می کنید؟
هرچند ش��کل گیری فعالیت اعضای اتحادیه به قبل از بخش تصمیمساز شده است حتی می توان گفت مدیرانی
طرح موضوع اصل  44برمی گردد و حتی می توان مدعی وج��ود دارند ک��ه در تئوری قب��ول دارند بای��د به بخش
خصوصی اعتماد ک��رد ولی در عمل نگاه
ش��د که یکی از بانیان اصل��ی تولد اصل
کارشناس��ی آنان دولتی است حتی بدون
 44در صنعت نفت کش��ور همین اعضای
بغض و یا خ��دای نکرده قص��د تخریب،
اتحادیه نفت ،گاز و پتروشیمی می باشند
امیدواریم با ادامه
بخش خصوصی را اص ً
ال باور ندارند و خود
ولی باید عرض کنم با فرمان مقام معظم
روند موجود و
را به نظام و مردم و کش��ور دلسوزتر می
رهبری ب��رای اجرای اص��ل  44انگیزه و
پشتیبانی هایی که
دانند.لذا در یک سال گذشته در اتحادیه
مسؤولیت اعضا به عنوان بخش خصوصی
صورت می پذیرد
در جلس��ات مختلف تالش بسیار زیادی
افزایش یافت و همگي سعی در رشد بیش
دست کم تا پایان
کردی��م تا فض��ای ذهنی هم��ان مدیران
از پیش توانایی های خود داشتند.
اجرای برنامه پنجم
دلسوز و مخلص ولی با نگاه بی اعتماد به
از طرفی هم اکنون نیز باید به نقطهای
توسعه نیمی از کل
بخش خصوصی را تغییر دهیم.
برس��یم که دس��ت کم ب��دون در اختیار
اعم
صادرات کشور
به عنوان مثال بنده و دوس��تانم بارها
داش��تن بخش های اس��تراتژیک صنعت
گفته ایم ک��ه مگر در دوران دفاع مقدس
نف��ت جایگزینی مطمئ��ن و صالح برای
از نفتی و غیر نفتی را
چند نفر نیروی کادر به جبهه رفتند؟مگر
بخش نفت دولتی در کشور باشیم لذا الزم
در اختیار بگیریم

نه این بود که جنگ را بسیجیان اداره کردند؟مگر باکریها
و همتها و زینالدینها بسیجی و مردمی نبودند؟پس االن
هم بخش خصوصی می تواند در این راه در جنگ اقتصادی
کشور و نظام با غرب بسیجی وار وارد میدان اقتصادی شود
و فقط باید ما را باور کنند .به مدیران میانی می گویم مگر
در اول انقالب همین مردم شما را برسر کار نگذاشتند؟مگر
خودتان از ابتدا کارش��ناس خب��ره بودید؟پس چرا بخش
خصوصی را باور نمی کنید؟
مثال�ی جزی�ی از ب�ی توجه�ی به بخ�ش خصوصی
میزنید؟

بله! در همین ایام ماه مبارک رمضان علی رغم دعوت از
وزیر نفت ایشان به ضیافت افطاری اعضای اتحادیه نیامد.

خب شاید واقع ًا کار داشتند؟آیا نمایندهای را به جای
خود نفرستادند؟

خیر! ب��ه هیچ عنوان حتی به جای خ��ود یک نماینده
را هم نفرس��تادند.هرچند تعدادی از مدی��ران بدنه وزارت
نف��ت تش��ریف آوردن��د ولی آق��ای وزیر یک خب��ر هم از
نیامدنشان ندادند.خب یک مدیر میانی با این رفتار عملی
مدیر باالدستی معلوم است با بخش خصوصی چه رفتاری
میکند.
حتی بنده خبر دارم فالن س��فیر کش��ورمان در خارج
از کش��ور میترس��د به ضیافت افطاری یا شام فالن دفتر
خارجی فالن شرکت داخلی برود ،چرا که نکند به آن سفیر
برچس��ب های ناروا در خصوص ارتباط با بخش خصوصی
و آلودگیها بزنند.این نش��انه این اس��ت که باید در بخش
اقتصادی همچن��ان کار فرهنگی بکنیم.در نتیجه واقعاً در
تالش��یم به بخش دولتی بقبوالنیم که ما به عنوان بخش
خصوصی بیگانه نیستیم و اگر بخش دولتی با ما در تعامل
باش��د آلوده نخواهد شدلذا ما هم مانند زمان دفاع مقدس،
دلسوز نظام و کشور و مردم و منافع ملی هستیم.
گفتگو به نکات جالبی رسیده است؛ چگونه حاضرید
در عمل منافع ملی کشورمان را حفظ کنید؟

اجازه بدهید پاس��خ ش��ما را با یک خاطره مستند یکی
از ش��رکت های اعضا پاسخ دهم تا بدانید بخش خصوصی
منافع برد برد را برای نظام می خواهد.
شرکتی را سراغ دارم که مدیر آن حدود  17سال پیش
تصمیم داشت در سودان در بخش سیلندرهای خانگی گاز
س��رمایه گذاری کند و صرفاً برای اینک��ه آن محصول نام
ایران را بر روی خود داش��ته باش��د ی��ک و نیم ماه با همه
مسؤولین آن کشور مالقات داشت تا نام ایران در آن پروژه
و آن کاال وجود داشته باشد به گونهای که حتی در مقطعی
داش��ت منجر به باطل شدن مجوز کل پروژه می شد ولی
عش��ق به نام ایران منجر به اص��رار آن مدیر و موفقیت او
ش��د.چه شده است که در آفریقا کاالی ایرانی را در صنعت
نف��ت و گاز ارزان و با کیفیت میدانند.آیا این برای ما غرور
آفرین نیست.
آیا از مدیران دولتی بازنشسته در بخش کارشناسی
خود استفاده میکنید؟ نگاه مدیران دولتی به همکاران
سابق خود چگونه است؟

بله! ما در بدنه کارشناس��ی خود از بس��یاری از مدیران
متخصص و ارش��د بازنشسته دولتی استفاده می کنیم که
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م��ا تالش کردیم ای��ن دو اعتماد را در دولت و مس��ئوالن
بوجود بیاوریم و تاکید کردیم نگران نباشید چون تخصص
و توان فروش نفت در ما وجود دارد.

افرادی بسیار دلسوز و توانمند هستند و کارنامه درخشانی
در خدمت به نظام و کشور داشته اند بهگونهای که مدیران
فعلی به نوعی ش��اگردان این افراد محس��وب می شوند اما
حاال چون در بخش خصوصی فعال شدهاند برچسب ناتوانی
و ندانس��تن را به این مدیران سابق دولتی میزنند و حتی
حاضر نیستند به این افراد هم اعتماد کنند در حالیکه اینها
شخصیت هایی هستند که بزرگان و کارشناسان نفتی دنیا
را به نام می شناسند.

چقدر زمان برد که مسئوالن را درباره کارتان مجاب
کردید؟

یک س��ال طول کش��ید .و ای کاش در آن یک س��ال
انجام ش��ده بود .چون در این صورت بسیاری از تصمیمات
و تحریمهایی که علی��ه ما اتخاذ میکنند ،اتفاق نمیافتاد
یا اگر اتفاق میافتاد نگرانی وجود نداش��ت البته ما نگران
نیس��تیم ولی من معتقدم دیر شروع کردیم .االن هم برای
بخش خصوصی ایران س��نگ میاندازند آنهایی که تحریم
کردهاند در حال رصد و شناس��ایی هستند که کار را قفل
کنند .این طبیعی است و ما انتظاری از آنها نداریم.
اما کس��ی که دم میزند بخش خصوص��ی نمیتواند و
مرتبا س��عی در القای ای��ن دارد که بخش خصوصی دنبال
رانت خودش است ،اصال به این فکر نیست که کاری برای
نظام انجام دهد.

بپردازیم به موضوع مهم فروش  20درصد نفت توسط
بخش خصوصی .اتفاق تازهای در فروش نفت رخ داده و
بخش خصوصی وارد صادرات نفت شده است ،سازوکار و
فلسفه ورود بخش خصوصی به تجارت نفت چیست؟

فلسفه ورود ما به فروش نفت اصل  44است .ورود ما به
تجارت نفت هم براساس این اصل است.

تج�ارت نفت در تعاریف ،جزو فعالیتهای حاکمیتی
نبود؟

خی��ر! تجارت نفت صددرصد در اختی��ار دولت بود که
طبق برنامه اصل  44باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود.
ما دیدیم کسی نیست که آن را واگذار کند ،لذا فکر کردیم
اگ��ر اصل  44بخواهد اجرایی ش��ود ،ما در بخش تجارت و
صادرات نفت میتوانیم فعالیت کنیم .پس خودمان پیشقدم
شدیم.
ایده ورود به این کار از خودتان بود؟

بله! نه اینکه مسووالن ایده نداشتند ،بلکه به دلیل نگاه
نگران��ی ارگانهای نظارتی ،به راحتی جرات تصمیمگیری
درباره این قس��مت را نداشتند .فکر کردیم باید از طرف ما
هم حرکتی انجام ش��ود .اوال باید خودمان را معرفی کنیم.
برای معرفی کردن باید بگوییم توان آن را داریم .اسنادمان
هم موجود است.
ما  18میلیارد دالر صادرات محصوالت نفتی پاییندستی
و هشت ،نه میلیارد دالر فرآورده را داریم و از طرفی عملیات
س��وآپ نفت و فرآورده را نیز انج��ام میدهیم که البته به
اسم امور بینالملل نفت یا شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی تمام میشود ،چون آنها اظهارات گمرکیاش را دارند،
لذا به نام آنها ثبت میش��ود ،در صورتیکه ما صادرکننده
آن هس��تیم و این رقم کمی نیس��ت که س��عی کردیم به
مس��ووالن بقبوالنیم که در بعد فنی کسری نداریم .ضمن
اینکه استدالل ما هم این بود که بسیاری از مدیرانی که در
نفت بازنشسته میشوند و اتفاقا حرفهای و کارآمد هستند
جذب فعالیت بخش خصوصی میش��وند ،ع��دهای از آنها
توسط شرکتهای خارجی جذب شدند و آنهایی که عرق
مل��ی و انقالبی دارند و نمیخواهند از کش��ور بیرون بروند
جذب بخش خصوصی شدند و مغز متفکر فعالیتهای این
بخش هستند .بخش خصوصی هم از پختگی آنها استفاده
کرده است.
با وجود این با امور بینالملل ش�رکت ملی نفت وارد
مذاکره شدید؟

اول ب��ا ارگانهایی که خودش��ان مس��ئول بودند وارد
مذاكره شدیم ،دیدیم نتیجه نمیدهد .در ذهن آقایان این
نبود که بخش خصوصی میتواند فروش نفت را انجام دهد،
اس��تدالل آنها این بود که ما ورزیدهتر و محقتر هستیم و
این هم مال ماست .احساس مالکیت به نفت داشتند .غافل
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این تفکر کجا غالب است؟

از این که آنها نماینده ملت هستند نه مالک .در مرحله بعد
با مسئوالن صحبت کردیم و گفتیم بین اصل  44و دیدگاه
مس��ئوالن تضاد وجود دارد و آقایان ب��اور ندارند که کس
دیگ��ری میتواند عملیات فروش نف��ت را انجام دهد .الزم
است شما حاکمیتی تصمیم بگیرید.
اگر اصل  44باید اتفاق بیفتد این یک بخش آن اس��ت.
نگرانیهایتان را هم به ما عرضه کنید تا ما ببینیم میتوانیم
آن را برطرف کنیم یا نه .اگر نتوانس��تیم که کار روال خود
را خواهد داشت ،اگر هم توانستیم حداقل این میدان به ما
داده شود که از یک جایی شروع شود.
ما پیش��نهاد کردیم که احتیاط��ا  20درصد معامالت و
فروش را به ما بدهند .قریب به اتفاق مسئوالن این مطلب
را پذیرفتند ،اما جا انداختن آن کمی س��خت بود .با توجه
به فش��اری که در مس��ائل مختلف بر سر مس��ئوالن بود،
نتوانستند به این موضوع بپردازند.
باالخره تالش کردی��م از بعد روانی روی این قضیه کار
کنیم تا ش��رایط ایجاد ش��ود .از طرفی ت�لاش کردیم تا از
طریق مطبوعات و رس��انهها موضوع را به گوش کس��انی
برسانیم که در تصمیمگیریها اثرگذار هستند تا همه باخبر
شوند که چنین مجموعهای با این ویژگیهای تخصصی و
توان عملیاتی وجود دارد و عرق نظام و ملی هم دارد.

فکر نمیکنم کس��ی که دستاندرکار نظام است یا قبال
مسئولیت داشته این تفکر را داشته باشد .این نظر عدهای
در وزارت نفت اس��ت که قبال بشدت مخالف حضور بخش
خصوصی بودند اما حاال به صورت دس��توری و حکم آن را
اجرا میکنند.
روش فروش نفت توس�ط ش�ما چگونه است .آیا این
کار را با س�از و کارهای امور بینالملل شرکت ملی نفت
انجام میدهید؟

وقتی که ما پیشنهاد دستمزد کردیم (دستمزد بسیار
سادهای که در عملیات بانکی انجام میشود) نیامدیم کیسه
بدوزیم .ش��ما این کار را به هر کس که بدهید ،به خارجی
هم که بدهید همین گونه عمل میکند .ما به وزارت نفت
گفتیم هر قیمتی که ش��ما برای ف��روش نفت اعالم کنید
همان را به مش��تری خارجی اعالم خواهیم کرد ،بدون هر
دخل و تصرفی .در این میان ما فقط یک دستمزد میگیریم
که کامال منطقی است.
تخفیف هم دارد؟

اصال قیمت را تخفیف نمیدهند و به ما هم گفتند وارد
بازارهایی که خودشان در آن فعال هستند نشویم بلکه باید
بازارهای جدید را شناسایی کنیم.

نگرانی مسووالن چه بود؟

چون نفت شاهرگ اقتصادی ماست و
پایه اقتصاد م��ا روی درآمد نفت تعریف
ش��ده اگر این دچار خدش��ه و مش��کل
شود کش��ور صدمه میخورد .همه حق
داشتند این نگرانی را داشته باشند ،باید
خیالش��ان راحت میشد .دوم این که به
مس��ئوالن گفته میشد بخش خصوصی
به فکر خودش اس��ت و جیب خودش را
میبین��د .این که فکر میکنید مثل یک
مدیر دولتی احس��اس مسوولیت کند و
بخواهد تعهد داشته باشد این طور نیست

چون نفت شاهرگ
اقتصادی ماست و
پایه اقتصاد ما روی
درآمد نفت تعریف
شده اگر این دچار
خدشه و مشکل
شود کشور صدمه
میخورد

در حال حاضر که در بسیاری از بازارها
مشکل وجود دارد؟

بحث آن بازارها نیست .بازارهای بدون
مشکل مدنظر بود مانند چین ،هند و ژاپن.
میگویند اینها که دارند نفت میخرند شما
به چه دلیل به آن بازار میروید؟ درس��ت
هم میگویند.
ما قبول کردی��م وارد فضا و حریم آنها
نش��ویم و تعریف کردیم ک��ه میخواهیم
مکمل و در کنار شما باشیم و نمیخواهیم
مزاحم شما باشیم ،هم از بعد قیمت و هم
از بعد از دست ندادن مشتری.

توگو
گف 

چه میزان دس�تمزد را پیش�نهاد کردید که مخالفت
کردند؟

دستمزد را پذیرفتند چون بسیار ناچیز است .شاید کل
آن یک درصد نباش��د آن هم داخل کش��ور عمل میشود.
سیس��تمی که ما عمل کردیم از هزینه پولی که صرافیها
جابهجا میکنند کمتر است.
شما در این شرایط چه مزیتی نسبت به شرکت ملی
نفت دارید که وارد عملیات فروش نفت خام شدید؟

بخش��ی از نفت فعال صادر نمیشود و تحریمی است .ما
تالش میکنیم این بخش را احیا کنیم.
تا االن چقدر صادر کردید؟

تازه شروع کردیم .تنها چند ماه است که به طور کلی به
ما گفتند شما میتوانید شروع کنید .در یک ماه اخیر البته
فعالیت ما کمی جدیتر شده است.
طبیعی است اگر بخواهیم بستر این کار را فراهم کنیم
مقداری زمانبر است .اتحادیه اروپا شش ماه وقت گذاشت
ک��ه جایگزینی برای نفت ایران پی��دا کند و بعد تحریم را
ش��روع کرد .هنوز هم خیل��ی از پاالیش��گاههای اروپایی
نتوانس��تهاند نفت ای��ران را جایگزین کنن��د و به عناوین
مختلف تالش میکنند یا از ذخیرهش��ان استفاده کنند یا
به ش��کلی راهی پیدا کنند که بتوانند همچنان به واردات
نفت ایران ادامه دهند.
ما تاکنون در ف��روش نفت نبودیم ،نفت نمیفروختیم،
مش��تریها ما را نمیش��ناختند به خاطر نفت با ما حرف
نمیزدن��د اگر من به آنها مازوت میفروختم ،در مورد نفت
حرفی نبود چون نفت ادبیات مخصوص خودش را دارد.
خریدار با کسی حرف میزند که بداند کامال کننده کار

و عملیاتی اس��ت .یعنی با هر کسی وارد صحبت نمیشود
لذا اگر در چنین فضایی و در یک فرصت بسیار کوتاه ادعا
کنی��م که این کار را انجام میدهیم به نظرم اعتقاد غلطی
است ،ولی فقط میتوانم به شما اطمینان دهم که این کار
انجام شده و در حجم باال نیز بوده است.
تا االن چقدر فروش داشتهاید؟

ما به عنوان کنسرسیوم چیزی نداشتیم ،اما شرکتهایی
بودند که این کار را کردهاند.
ب�رای نقل و انتقاالت پول با توجه به ش�رایط تحریم
چگونه اقدام میکنید؟

مشکلی نداریم .توافقهایمان را کردهایم .باید روشهای
ج��اری را عوض کنیم .ما روشها را ع��وض کردیم و قانع
کردیم که...
قبال گفته بودید نفت را به پاالیشگاهها میفروشید،
یعن�ی ابتدا نف�ت را پاالی�ش میکنید بعد ف�رآورده را
میفروشید؟

فروش نفت دو شیوه دارد .یکی فروش مستقیم است که
خری��دار ظرف نفت را میخرد و خودش پاالیش میکند و
دیگری شیوه تولید فرآورده است.
یعن��ی ما نف��ت را میگیریم با یک پاالیش��گاه قرارداد
میبندیم ،پاالیشگاه آن را به فرآورده تبدیل کرده و فرآورده
را وارد بازار میکنیم.
کدام روش مزیت دارد؟

برای بخش خصوصی تبدیل نفت به فرآورده بهتر است،
چون به عنوان فروش��نده نفت وارد بازار نمیشود خودش

نفت میخرد به فرآورده تبدیل میکند با فرآورده وارد بازار
میشود و ارزش افزوده هم به دنبال دارد.
با توجه به این که امور بینالملل نفت شما را از ورود
به بازارهای س�نتی خود منع ک�رده ،بازاریابی نفت خام
چگونه صورت میگیرد؟

ای��ن هم از نکاتی اس��ت که امکان بازگوی��ی آن وجود
ن��دارد ،اما ما به همه قارههای جهان و بازارهایی که در آن
نفت طلب میکنند دسترسی داریم و مشکلی از این بابت
نداریم.
البته در بازار آفریقا به دلیل بعد مسافت شاید اقتصادی
نباش��د که نفت بفروش��یم ،مخصوصا که نرخ نفت در آنجا
ارزان است.
امکان افزایش  20درصدی فروش نفت که قبال توسط
شما مورد توافق قرار گرفته ،وجود دارد؟

بله ،چون این کش��ش با روش��ی که ما در فروش نفت
دنبال میکنیم ،وجود دارد.
 20درصد معادل چقدر نفت است؟

از حجم  2میلیون و صد هزار بش��که ص��ادرات حدود
 500ـ  400ه��زار بش��که ،س��هم فروش توس��ط بخش
خصوصی میشود.
چند شرکت این کار را انجام میدهند؟

یکس��ری از آنها کنسرسیوم تشکیل دادند .کنسرسیوم
اول  65ش��رکت بود و بیش از  200ش��رکت در این برنامه
حضور دارند.
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سرمقاله

گفتگو با رئیس کمیسیون پارافین اتحادیه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي

تحریمها را دورنمی زنيم!
چشم انداز توليد پارافين برای آینده چیست؟

شاید باورکردنی نباشد اما در ایران
کارخانه تولیدیای وجود دارد که
محصوالت آن فقط صادر میشود
و مشتریهای خارجنشین آنقدر
پروپاقرص هستند که به مصرف کننده
داخلی اجازه استفاده نمیدهند.
سیدمحسن ضوئی رئیس کمیسیون
پارافین اتحادیه فروشندگان نفت در
گفتگو با دنیای انرژی در این باره بیشتر
توضیح میدهد.
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بعض��ی از کاالهای صادراتی بومی ایران هس��تند و نمی
توانيد هیچ جای دنیا آنها را پیدا کنید و اگر هم يافت شود
محدودیت بسيارشدیدی دارد ،مثل پارافین جامد که از نفت
سنگین استخراخ می شود و نفت سنگین هم بخش عمده
آن در داخ��ل ایران اس��ت و اس لک بکی که ما اس��تفاده
می کنیم  Slak backس��نگین است و به جرات می توان
گفت که  80درصد پارافین س��نگین ب��ازار دنیا را در ایران
می توان تولید کرد به همین دلیل این کاال قابلیت صادرات
همیشگی را دارد و در هر شرایطی خریدارانش وجود دارند
و نوسان قیمت بستگی به شرایط بازار وجود دارد و زیاد هم
اهمیت ندارد.
چ�ه برنام�ه ای ب�رای بی اث�ر كردن
تحریمها دارید؟

ما تحریم ه��ا را دور نم��ی زنيم ،بلکه
شرایط خاصی را ایجاد می کنیم و تحریمها
همچنان وجود دارد .به شیوه خاصی برای
ب��ی اثر كردن تحریمها عمل مي کنیم که
به این ش��یوه تجارت و کار بازرگانی نمی
گوین��د .در ح��ال حاض��ر کارخان��ه ای با
ظرفیت کم تولی��د پارافین حدودا  300تا
 400میلیون تومان هزینه راه اندازی دارد
و کارخانه هایی هستند که میلیاردها تومان

سرمایهگذاری کرده اند اما این کارخانه ها قابلیت واگذاری
به صنوف دیگر را هم ندارد ،پس ما بايد فعاليتمان را ادامه
دهيم و در ثان��ی بازاری برای پارافین جام��د وجود دارد و
همیشه وجود بازار باعث می شود که تصمیم اینکه کارخانه
را تعطی��ل کنیم به تاخیر بیفتد .تحریمها وقتی اعمال می
شود بخش خصوصی را وادار به انجام کارهایی می کند که
اگر اس��مش را دور زدن بگذاریم درس��ت نیست .شرکت ما
به دلیل نیاز خری��داران آنها را به کارهای غیرعادی مجبور
می کنیم .در واقع فروشنده و خریدار هر دو گروه کارهای
غیراصولی انجام می دهیم .تحریمها نتیجه بخش در رشته
ما نبوده اس��ت و خریداران خارجی مجبور هستند که این
کاالها را بخرن��د و اگر احتمال بدهند که
مشکل بخورند جلو نمی آیند.

بعضی از کاالهای
صادراتی بومی ایران
هستند و نمی توانيد
هیچ جای دنیا آنها را
پیدا کنید و اگر هم
يافت شود محدودیت
بسيارشدیدی دارد،
مثل پارافین جامد
که از نفت سنگین
استخراخ می شود

به نظر ش�ما ظرفیت بخش خصوصی
در شرایط تحریم چیست؟

براي جهش در تکنولوژی تولید فرآورده
های پایین دستی نیاز به اعتماد به بازار و
خوراک و شرایط اقتصاد کشور وجود دارد
و این ع��دم اعتماد داخل را ضعیف کرده،
اگر با کمی سیاستگذاری صحیح به بخش
خصوصی این اعتم��اد را ایجاد می کردند
که اگر کسی از این تحریمها لطمه دید و
یا اگر مش��کلی به وجود آمد نگران نباشد

خبر
بانك

تأسیس بانک نفت با  ۱۰۰۰میلیارد تومان

و چ��ون این اعتماد وجود ندارد پس بخش
خصوصی هم تا آنجا این مسیر را ادامه می
دهد که منافعش را داشته باشد و یا متحمل
ضرر نشود و یا اینکه ریسک باالیی نداشته
باش��د .تحریمها در کار ما ب��ی اثر نبوده و
فروش��مان و دریافت پولم��ان را با چالش
مواجه کرده ولی تا االن توانسته ایم از پس
قضیه بربیاییم  .بیشتر صادر کنندگان كار
را تاكنون پيش برده اند و من فکر می کنم
که سیستم دولتی نه تنها همراهی اش در
این قضیه ضعیف بوده بلکه در بعضی جاها
دس��ت انداز هم ایجاد کرده اس��ت .قیمت
ارز در حال حاضر مش��کل زا شده ،بانکهای
دولت��ی که به نحوی متولی هس��تند که از
صادر کنن��ده حمایت کنند به دلیل تغییر
سیاس��ت ه��ای دولت میزان سودش��ان را
نزدیک به  50درصد نس��بت به س��ال 89
ب��اال برده اند .تولید کنن��ده و صادر کننده
در کارش��ان نه تنها شادابی ندارند بلکه آن
را هم از دس��ت داده ان��د .بخش خصوصی
تا االن هم به اینجا رس��یده است اول لطف
خدا و بعد هم پرسنلی است که داخل این
بخ��ش ها کار می کنند چون می دانند که
اگر کارش��ان را از دس��ت بدهند به جرگه
بیکاران می پیوندند پس فکرشان را به کار
می اندازند و امیدوارم که متولیان اقتصادی
کشور هم برای این کار ارزش قائل شوند و
آنها هم خودش��ان را در این زمینه س��هیم
بدانن��د .چون اگر بخ��ش خصوصی لطمه
ببین��د اول کاری که می کند گردشكار را
کم می کند و به سمت توقف کار می رود.

عضو هیئت موس��س بان��ک نفت با بی��ان اینکه تقاضاى
دریاف��ت مج��وز فعالیت این بانک دو س��ال پی��ش به بانک
مرکزى ارائه شده گفت :على رغم بررسى این تقاضا در بانک
مرکزى ،تاکنون هیچ پاس��خى داده نش��ده اس��ت .یک عضو
هیئت موس��س بانک صنعت نفت با اش��اره به ارائه پیشنهاد
تشکیل بانک خصوصى نفت به بانک مرکزى اظهار داشت :در
اردیبهشت سال  ۸۹این تقاضا به بانک مرکزى ارائه و مهرماه
همان سال نیز مدارک مربوطه ارسال گردید.
وى ادامه داد :بانک مرکزى این تقاضا را بررس��ى کرد اما
تاکنون پاس��خى به آن ن��داده و مجوز فعالیت را صادر نکرده
اس��ت .علت عدم صدور این مجوز نیز اعالم نش��ده است.این
عضو هیئت موس��س گفت ۴۰ :شرکت پیمانکارى خصوصى
در این زمینه مش��ارکت کرده اند و هزینه هاى اولیه تاسیس
که  ۳۰میلیارد تومان است ،تامین کرده اند و آمادگى تامین
 ۱۰هزار میلیارد ریال سرمایه اولیه این بانک را دارند.به گفته
وى ،س��رمایه اولیه تاس��یس بانک  ۴۰۰میلیارد تومان است
اما به دلیل استقبال شرکت هاى خصوصى پیمانکارى بخش
نفتى ،س��رمایه اولیه به  ۱۰۰۰میلیارد تومان خواهد رس��ید.
وى تصریح کرد :در مراحل اولیه رسیدگى به این درخواست،
به دو ش��رکت ایراد وارد شد که ما گفتیم که این دو شرکت
را حذف کنید و  ۳۸ش��رکت دیگر را تایید کنید اما تاکنون
پاس��خى به ما نداده اند.وى خاطرنشان کرد :یک بار در اتاق
بازرگانى از رئیس کل بانک مرکزى در باره سرنوشت تقاضاى
دریافت مجوز بانک نفت سوال شد که وى اعالم کرد اگر این
ش��رکت ها شبهه دولتى بودن را نداشته باشند به آنها مجوز
خواهیم داد اما هنوز در این باره اقدامى صورت نگرفته است.
این عضو هیئت موسس بانک نفت ادامه داد :این بانک از فرد
س��پرده جمع آورى نخواهد کرد بلکه تنها از طریق س��رمایه
گذارى کس��ب س��ود و اعتبار مى کند.وى در پاس��خ به این
سوال که این بانک تنها در بخش نفت سرمایه گذارى خواهد
کرد ،گفت :هدف ما سرمایه گذارى در بخش انرژى است اما
محوریت س��رمایه گذارى ها بخش نفت خواهد بود زیرا این
بخش نیازمند است و به صورت ارزى و ریالى فعالیت خواهد
کرد.وى افزود :با توجه به اینکه بانک مرکزى به بس��یارى از
موسس��ات و بانک ه��ا مجوز داده ،عدم ارائ��ه مجوز به بانک

نفت با این میزان سرمایه اولیه و مدیران با سابقه بانکى جاى
تعج��ب دارد.وى تاکید کرد :ظرفیت افزایش س��رمایه براى
این بانک وجود دارد و ممکن اس��ت با پذیره نویسى عمومى
س��رمایه بانک به بی��ش از  ۲هزار میلیارد تومان هم برس��د.
این عضو هیئت موس��س بانک نفت ،با اشاره به ویژگى هاى
تاس��یس این بانک  ،اظهار داشت :این بانک تحریم نیست و
مى تواند با کش��ورهاى خارجى براى تامین تجهیزات ارتباط
برق��رار کند و همچنین با محوریت این بانک س��ایر بانک ها
مىتوانند به صورت سندیکایى بخش نفت را تامین مالى کند.
وى تصریح کرد :این بانک متعلق به پیمانکاران نفتى است و
بخش خصوصى از این طریق به صورت واقعى در بخش نفت
مشارکت خواهد کرد.عضو هیئت موسس بانک نفت ،فهرست
ش��رکت هاى سرمایه گذارى در این بانک را اعالم کرد که بر
این اساس شرکت مبنا ،شرکت ملى نفتکش ،شرکت صنعت
مهرآوران دلتا ،ش��رکت پتروشیمى ش��ازند ،شرکت پرسال،
ش��رکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان ،شرکت پارس ایراتل،
کنسرس��یوم گروه انرژى پرشین ،شرکت صنعتى و بازرگانى
غدیر ،شرکت ساختمانى آبادراه هان پارس ،شرکت ساختمانى
پارسانا ،شرکت ساختمانى کیسون ،شرکت ساختمانى پرلیت،
شرکت سرمایه گذارى بانک ملى ایران ،شرکت گاما ،شرکت
گسترش سرمایه گذارى سبا ،شرکت سرمایه گذارى صنعت
نفت ،شرکت طراحى و ساختمان نفت ،شرکت فنى و مهندسى
ارس بنیاد ،ش��رکت فنى و ساختمانى تهران جنوب ،صندوق
هاى بازنشس��تگى پس ان��داز و رفاه کارکن��ان صنعت نفت،
صندوق توسعه صادرات فرآوردههاى نفتى ایران ،شرکت البرز
روزبهان ،شرکت انرژى دانا ،شرکت بیمه ایران معین ،شرکت
بازرگانى پتروش��یمى ،ش��رکت بینالمللى دیداس ،ش��رکت
تجارت الوند ،ش��رکت بناگس��تر کرانه ،ش��رکت پتروشیمى
مارون ،شرکت پتروصنعت کاویان شیمى ،شرکت پتروصنعت
گامرون ،ش��رکت تعاونى مسکن کارکنان پتروپارس ،شرکت
مهندسى و ساختمانى جهان پارس ،شرکت بازرگانى مدیران
اقتصاد ،شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان ،شرکت پلى
پروپیلن جم ،شرکت سیرجان گستر ،شرکت گلوبال پتروتک
کیش و یک شخص حقیقى ،شرکتهاى مشارکت کننده در
تاسیس این بانک هستند.
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»µÂv

À¯YÁ

ÊËZÌ¼Ì

]Ä

»ÂÀ

{ ËÓZa Y ¶Zu ÉZÅ¾£Á ÊÀË´ËZm
{ .|ÀZ]Ê» Zy cÓÂv» ZË ZÅZ°¿YÁ

آموزش

I

80-120

II

80-120

II
I

µfÀ¯ Z] f°^ ÉZÅµÂ°·Â» ,À¯YÁ ¾ËY

IV

,f³] ÉZÅµÂ°·Â» Ä] ,s Á ZfyZ

V

ÊuY ¶^« Y YÂy Ä] Ê]ZËd{ dÆm

>(65-85) %90

120

<(ppm 300-3000) %0/03

(93 -99 Y Ì]) %90

(ppm 5-300) %0/03

(95 -99 Y Ì]) %90

(ppm 5-30) %0/03
2

PAO

´Ë{ cZ^Ì¯e
PIO3

VI

روغنهای پایه ،ویژگیها و مراحل تولید

|ÉZÅ¾£Á ,(fY ®Ë¨§ ,fY µ3YÊ¸a ,fY É{ :¶»Z) ZÅfY YÂ¿Y :Y |ÀeZ^ V ÃÁ³ ÉfÀ ÉZÅ¾£Á Y Êy] .|¿ÂÊ» ¶Ë|^e ,Ã

... Á ¾·Zf¨¿ ¶Ì°·M ,µÂ°ËÔ³ ¶Ì°·M Ê¸a ,Ê¿Â°Ì¸Ì

{ Y ¶Zu ÉZÅ¾£Á ÄËZ¬» Á |Ì·Âe ÃÂv¿ Ê] Ä] Ze dY Ã| Ê  ZÆÀe dÌ¼ÅY ËZu {YÂ» ÄÌ¸¯ Âa d¸ Ä] ,Ä·Z¬» ¾ËY Ä»Y{Y

|ÅYÂy ÉÌ´Ìa Ì¿ ÉfÀ ÄËZa ÉZÅ¾£Á hv^» ,É| ] ÉZÅÄ·Z¬» { Á {Â ÄfyY{a Ê¿| » ÉZÅÄËZa ¾£Á ,´Ë{ ½ZÌ] Ä] Á ¹Zy d¨¿ ËÓZa

|.

مریم هوشیاری

(III Á II ,I ÉZÅÃÁ³) Ê¿| » ÄËZa ÉZÅ ¾£Á

کیفیت¾£Á Ä] ½YÂeÊ» ½M ÊËYmY dÌ¨Ì¯ Á
گونهÉYو »¦¸fz
به ÄÌ¨e
§ÉZÅ|ÀËM
¯ Äم]ZیÉYmY
به]|Z
روانکار »Ê
یک ¿¨¹Zy d
پایه ,ÄËZa
»^Àو ¾£Á
¾Ëf¿YY
از آنجایی که روغن پایه به»¾Ëf¼Æ
آید ،توجه
شمار
اصلی
عنوانÁجزء

خواهد
اهمیت
شده،
تولید
کاهش
بهبود و
کاربری ،در
ساختار آن عالوه بر تعیین نوع
»§.|À¯Ê» ¾Ì»Ze Y ZÅZ°¿YÁ { Ê
ÉZÅÄËZa
حایز¾£Á %
95 {Á|u
Ã{f³
روانکار»^À
کیفیت¾ËY .d§ZË
»d{ ¦¸fz
یاÉZÅ
¯É]Z
»Á cZz
Z] ÊËZÅÄËZa

افزوده
پایه ،به
روغن
\Ì¯eخواص
بهبود
منظور
هایی Áکه به
افزودنی
روغن
Ä¯ |Z]Ê» ½Á|ÌÅ Á ¾]¯ ZÀ
آن |¿ÂÌa
Y ¶Zu
»¦¸fz
ÊÀ]¯Á|ÌÅ
½YYÅ
{]{Ã|¿Y
Ã{Â^¿ |uYÁ
از\Ì¯e
موتور®Ë
ÉYY{ ¹Zy
بود .در واقع یک روانکار نظیر¿¨d
شدهاند ،تهیه میگردد ،لذا الزم است تا بیش از همه در تعیین ترکیبات موردنیاز یک روانکار ،مشخصات
روغن پایه آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

]Ì¿ ÉZÀ Z] |¿ÂÌa { Êy] ZÆ¿M ½ZÌ» { .|ÀÅ{Ê» Y cÁZ¨f» YÂy Z] ÊÀ]¯Á|ÌÅ {YÂ» Y Ê¿Â³Z¿Â³ YÂ¿Y ¶Ì°e ¦¸fz» Â Z
ZÆ¿M ½YÂeÊ» Ê·Á |¿Y{ {ÂmÁ ÊeÁZ¨f» ÉZÅZfyZ Á ÃY|¿Y { ¹Zy d¨¿ { {ÂmÂ» cZ^Ì¯e .|ÀZ]Ê» Ì¿ ... Á ¨§ ,½ÁfÌ¿ ,{³Â³ ,½Ì¯Y
:{¯ É|À]Äf{ Ê¸¯ Ã{ ZÆq { Y

بهطور کلی بی��ش از 90درصد روانکارها با اس��تفاده از در واق��ع محصول واکنش ش��یمیایی به منظ��ور جایگزینی
{ Yخاص
محصوالت
روانکارها یا
¾]¯Á|ÌÅدر
حاصل:ZÅاز پاالیش
روغنهای پایه محصول پاالیش��گاهها تولید میشوند .این
¿ÄyZ Á Ìn
dY ÉZÅ
های ¾Ì§YZa
روغن 9
 Z^Yس��بکتر با کنترل
ÉZÅلهای
مولکو
روغنهاي پای ه تمام خصوصیات یک روانکار ایدهآل را ندارند.
واکنشÄ¬¸u ،
این{] {Ã|¿Y
در:ZÅ
باش��ند¾f¨¿.
می 9
جهت دس��تیابی
به همین منظور در س��اختار یک روان��کار ،از افزودنیهای س��اختار و طرح ،ب��ه مولکولهای بزرگتر،
 ®ÌeZ»ÁM ÉZÅÄ¬¸u ¶»Z :ZÅ®ÌeZ»ÁM 9
گوناگونی برای افزایش کارایی و قابلیت محافظتکنندگی به خواص از قبل طراحی ش��ده ،تبدیل میش��وند .برخی از
ÉÁZu ZË Á ¾°·M ,®ÌeZ»ÁM cZ^Ì¯e ¶»Z :Ê^« cZ^Ì¯e 9
آن ،استفاده میش��ود .روغنهای پایه معدنی که از تصفیه روغنهای س��نتزی گروه  Vعبارتند از :انواع استرها (شامل
 .|Z]Ê» O Á N ,S ZÀ
یاَل استر ،فسفریک استر) ،روغنهای سیلیکونی،
نفت خام به دس��ت میآیند ش��امل گس��تره وس��یعی از دیاستر ،پل 
بر همین اس��اس ،روغ��ن پایه حاص��ل از پاالیش نفت
و...
نفتالن
آلکیل
گالیکول،
ترکیبات گوناگون میباش��ند ،اما روغنهای سنتزی که با پلی اَلکیل
» ¼Ä] Äf{ ¾ËY { Ì¿ Y III ÃÁ³ ÉZÅ¾£Á ]ZÀ» Êy] Z»Y |¿ÂÊ» ÄfyZÀ ÉfÀ ÄËZa ÉZÅ¾£Á ½YÂÀ Ä] VI Á V ,IV ÉZÅÃÁ³ ÓÂ

Polyalphaolefinدربر
خام نیز دامنه وس��یعی از ساختارهای ش��یمیایی را
استفاده از واکنشهای شیمیایی و اغلب با خوراک دریافتی
«YÁ { ÉfÀ ÉZÅ¾£Á .|¿ÁMÊ» [Zu
cZ^Ì¯e ËZ
»¬|{³Â³ Y
Z^Y cZ^Ì¯e
VI
Polyinternalolefins
,ÄËZa ÉZÅ
نس��بت
میگی��رد .فاکتور درصد ترکیبات اش��باع بیانگر
ساختار
از پاالیشگاهها ساخته میشوند دارای
جرم»ÂÀ
توزیع ]Ä
À¯YÁو ÊËZÌ¼Ì
»µÂv
<(ppm 300-3000) %0/03
>(65-85) %90
80-120
I
{
ËÓZa
Y
¶Zu
ÉZÅ
¾£Á
ÊÀË´ËZm
ترکیبات پارافینیک و نفتنیک در مقایس��ه با آروماتیکها
مولکولی کنترل ش��دهای میباشند ،این در حالی است که
|Ì·Âe ¶uY» Á ZÅÊ³ËÁ
(ppm 5-300) %0/03
(93 -99 Y Ì]) %90
80-120
II
»ºË
ZË ZÅZ°¿YÁ
]II  { .|ÀZ
˻ میباش��د .مقدار آن در روغن حاصل از پاالیش ،بستگی به
 Zyو»Êدر
»cÓÂvباشد
 ÉZÌÂÅمی
خام
نفت
منشأ بیشتر این روغنهای پایه نیز
(ppm 5-30) %0/03
(95 -99 Y Ì]) %90
120
I
¯½YÁ ½Á§Y d¯ -Á§ Ê|ÀÆ» ZÀZ
µfÀ¯ Z] f°^ ÉZÅµÂ°·Â» ,À¯YÁ ¾ËY
PAO
IV

پاالیش از
حوزه اس��تخراجی نفت خام دارد که ب��ا فرآیند
واقع واژه س��نتزی یک واژه تجاری بوده و همانگونه که در
´Ë{ cZ^Ì¯e
V
,f³] ÉZÅµÂ°·Â» Ä] ,s Á ZfyZ
اس��تخراج با حالل ،گرفته تا شکست مولکولی و شاخهدار
طبقهبندی  APIهم مشاهده میشود ،چنین عبارتی به کار
PIO
VI
ÊuY ¶^« Y YÂy Ä] Ê]ZËd{ dÆm
کلیه] Â¿ ¾ÌÌ e
مولکولی ÃÁÔ
¯½M ZfyZ dÌ¨Ì
Á Ä¿Â³ Ä] ÄmÂe ,|ËM
¼Ê» Z
Ä] Z°¿YÁ
کردن ترکیبات راس��ت زنجی��ر ،4ترکیبات مضر و پرخطر
ترکیبات
گس��تردگی وزن
است.
نشده
 ®Ë ÄËZa Á Ê¸Y Lm ½YÂÀبرده
|ÉZÅ¾£Á ,(fY ®Ë¨§ ,fY µ3YÊ¸a ,fY É{ :¶»Z) ZÅfY YÂ¿Y :Y |ÀeZ^ V ÃÁ³ ÉfÀ ÉZÅ¾£Á Y Êy] .|¿ÂÊ» ¶Ë|^e ,Ã
¯Ä
ÊËZÅ
Ê¿{Á§Y
Y
»ÂeÂ
¾£Á
¿Ì
Z°¿YÁ
®Ë
«YÁ
{
.
]{Â
|
Å
YÂy
dÌ¼ÅY
مولکولی ¿¨ ... Á ¾·Zfدر ادامه این مقاله ،به علت پوش��ش کلی��ه موارد حایز آن حذف و یا تبدیل میگردد .از س��وی دیگر وجود درصد
¯ËZu ,Ã| |Ì·Âe Z°¿YÁ dÌ¨Ìموج��ود در روغن پایه ب��دون توجه به
س��اختار¶Ì°·M ,µÂ°ËÔ³
¶Ì°·M Ê¸a ,Ê¿Â°Ì¸Ì
,Z°¿YÁ
®Ë
¿ZÌ
»{Â
cZ^Ì¯e
]Ìرا Yبرe { Ä¼Å
Ze dY
آنها¹Ó Y~· ,{{³،
Ê» ÄÌÆe ,|¿YÃ| Ã{Á§Y ½M Ä] ,ÄËZa
فراریت¾ÌÌو کارایی این روغنها در اهمیت تنها س��عی شده است تا به بررس��ی نحوه تولید و باالی ترکیبات اشباع بیانگر پایداری بیشتر روغن در برابر
تاثیر
بیش��ترین
{ Y ¶Zu ÉZÅ¾£Á ÄËZ¬» Á |Ì·Âe ÃÂv¿ Ê] Ä] Ze dY Ã| Ê  ZÆÀe dÌ¼ÅY ËZu {YÂ» ÄÌ¸¯ Âa d¸ Ä] ,Ä·Z¬» ¾ËY Ä»Y{Y
{ .{Ì³ Y« Ê]ZËY
بیان اکسیداس��یون میباشد .مجموعه س��ایر ترکیبات موجود
دمای باال دارد زیرا مولکولهای س��بک در دمای باال تبخیر مقایس��ه روغنهای حاصل از پاالیش نف��ت خام و به
|ÅYÂy ÉÌ´Ìa Ì¿ ÉfÀ ÄËZa ÉZÅ¾£Á hv^» ,É| ] ÉZÅÄ·Z¬» { Á {Â ÄfyY{a Ê¿| » ÉZÅÄËZa ¾£Á ,´Ë{ ½ZÌ] Ä] Á ¹Zy d¨¿ ËÓZa
ن پایههای معدنی پرداخته ش��ود و در مقالههای در روغن پایه حاصل ،بر فرآیند اکسیداس��یون ،حاللیت و
احت��راق روغن را کاهش دیگر ،روغ 
میش��وند و نیز دمای اش��تعال و |.
®Ë cZÌÂy ¹Z¼e ZÅÄËZa ¾£Á ¾ËY .|¿ÂÊ» |Ì·Âe ZÅÃZ´ËÓZa µÂv» ÄËZa ÉZÅ¾£Á Y Ã{Z¨fY Z] ZÅZ°
میدهند .نمودار زير ش��مایی از مقایسه فراریت روغنهای بعدی ،مبحث روغنهای پایه س��نتزی نیز پیگیری خواهد سازگاری با افزودنیها ،تاثیرگذار خواهد بود .گوگرد موجود،
¼(III Á II ,I ÉZÅÃÁ³) Ê¿| » ÄËZa ÉZÅ ¾£Á Ê³|ÀÀ¯ d§Zv» dÌ¸]Z« Á ÊËYZ¯ ËY§Y ÉY] Ê¿Â³Z¿Â³ ÉZÅÊ¿{Á§Y Y ,Z°¿YÁ ®Ë ZfyZ { ÂÀ» ¾Ì
بیانگر حضور برخی آنتیاکسیدانهای طبیعی میباشد که
پایه حاصل از فرآیندهای پاالیش مختلف و  PAOبه عنوان شد.
Z»Y ,|ÀZ]Ê» ½Â³Z¿Â³ cZ^Ì¯e Y Ê ÌÁ Ãf³ ¶»Z |ÀËMÊ» d{Ä] ¹Zy d¨¿ ÄÌ¨e Y Ä¯ Ê¿| » ÄËZa É
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یک روغن پایه س��نتزی با گستردگی
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4
Y{ÄyZ Á Ìn¿ dY ÉZÅ¾]¯Á|ÌÅ :ZÅ¾Ì§YZa 9
Ìn¿ dY cZ^Ì¯e ½{¯ Y{ ÄyZ Á Ê·Â°·Â» d° Ze Äf§³ ,µÔu Z] kYzfY Y ËÓZa |ÀËM§ Z] Ä¯ {Y{ ¹Zy
d¨¿ ÊmYzfY
احتراق,در
روغن پایههای مصرفی در روانکارها را تامین میکند .نفت آلودگیه��ای حاصل از گازهای خروجی فرآیند
مشاهده{ میشود.
½YÂÀدر®Ëادامه
بندی
این Áطبقه
ËÓZaکه
§ÉZÅ|ÀËMاست
 Y ¶Zu ÄËZa ÉZÅ¾£Á dنموده
»¦¸fz
Ê³{f³
ÄËZa 9
¾£Á
Ä] PAO
 Z^Y ÉZÅ
Ä¬¸u Ã|¿Y{Z] ]ÉfÀ
¿¨:ZÅ¾f
]Y] { ¾£Á
]fÌ
احتراقیZ^Y
موتورهایcZ^Ì¯e
ÉÓZ] |{ {ÂmÁ
دربردارنده{´Ë
ÉÂ Y .{{³
Ê» ¶Ë|^e
ی��ک Á ¥~u
½M y
خامa Á
cZ^Ì¯e
کاتالیس��تی
های
ÉY|ËZaمبدل
]´¿ZÌاجزای
ش��ده و
هزاران
نب��وده و
ترکیب ZËواحد
دارای
»
®ÌeZ»ÁM
ÉZÅÄ¬¸u ¶»Z :ZÅ®ÌeZ»ÁM 9
»¬|{ Äf§ d{ Y Ã{Z» Y
ÉÁZu ZË Á ¾°·M
,®ÌeZ»ÁM cZ^Ì¯e ¶»Z :Ê^« cZ^Ì¯e 9
موجب
همچنین
تخری��ب می
ه��ای خروجی
] ,¶Zuگاز
عناصرÄËZaکربن و
حاصل از
مختلف
ترکیب
Y (ASTM D2887, D5481
ÌiZe ,ZÅ
کنند ]Zو Ê¿{Á§Y
ÉZ³Z
,½ÂÌY|Ì¯YراÁ dÌ·Ôu
§|ÀËM
پیوند¾£Á
»{ {ÂmÂ
cZ^Ì¯e
هیدروکربنیËZ
»ÄÂ¼n
].|Z
»Ê
½ÂÌY|Ì¯Y
  .|Z]Ê» O Á N ,S ZÀهیدروژن میباشد که با صور مختلف تشکیل انواع گوناگونی س��میت و غیرفعال شدن آنها میش��وند .ترکیبات حاوی
{³Â³ Y|¬» .|]ZËÊ» ÅZ¯ ËÓZa |ÀËM§ Z] Ä¯ |Z]Ê» Ê Ì^ ÉZÅ½Y|Ì¯Y Êf¿M Êy] Âu ´¿ZÌ] ,{ÂmÂ» {³Â³ .{Â] |ÅYÂy Y~³
میان نیتروژن و نیتروژنهای قلیایی ،عامل اکسیداسیون روغن
از مواد هیدروکربنی با خواص متفاوت را میدهند .در

API1 É|À]Ä¬^ ,ÄËZa ÉZÅ
Polyalphaolefin
»½|¿Z
اکس��یژنÊ«Z] ،
نظیر ]Ê¸¯ ÂÄ
عناصری.dY
^e» ¹Zy
d¨¿ ÊmYzfY
گوگرد،
پیون��د با
ÃÂuبرخی در
»Ä] Z¼Ì¬fآنه��ا
Polyinternalolefins
,PÀ» ZY ] Y ÄËZa ÉZ
در نفت
موجود
باشند.
 ¾£Áمی
فس��فر{و ...نیز
YÂy
]Êy
ترکیبات ,¹Zy
|d¨¿ Y Ã
ËÓZa
نیتروژنÀ ،
¾ËY ÉÁZu cZ^Ì¯e
 {³Â³ Y|¬» Á ÉÁ¿Y³

خ��ام در اندازه و س��اختارهای متفاوتی وج��ود دارند ولی
»¨|À¿YÂe Ê» cZ^Ì¯e ¾ËY .|À¯Ê» {ZnËY Z°¿YÁ { Y ˻» YÂy Êy] Á |Ì
¾ ^¬Ã|ÅZ» Ä»Y{Y { É|À]Ä
میتوان آنها را در چهار رده کلی دستهبندی کرد:
ÃÁ³

˻
˼

2

3

˻
˼

زنجیر وÉÂ
{Y ,|ÀÅ
هایËY
ن §Y
هیدروکرب Y
½ÂÌY|Ì¯Y
]]Y
{ ÉY|ËZa
{\^ ´Ë
شاخهدار
راست
نها:
پارافی

اشباع
ÊmÁyهای
دربردارنده حلقه
ÉZÅÊ³{Â·Mنفتن
Ê«YfuY ÉZÅÂeÂ» { ©YfuY
§|ÀËM
هاÉZÅZ³ Y :
¶Zu

حلقههای
ها :شامل
آروماتی
آروماتیکÁ |ÀÀ¯Ê» \Ëze Y
ÊmÁy ÉZÅZ³
¯ÊfÌ·ZeZ
کÉZÅ
»^|µ
های ÉYmY Á
معم��وال گروهه��ای  IV، Vو  VIبه عن��وان روغن|Ã


American
شوند اما برخیInstitute
گروه
Petroleumهای
منابع روغن
پایهستیزی شناخته می
نیز در این دسته به حساب میآورند .روغنهای سنتزی
 IIIرا ˺
˺

ترکیبات قطبی :ش�امل ترکیب�ات آروماتیک ،آلکن و یا
حاوی عناصر  S، Nو  Oمیباشد.

ÉÁZu cZ^Ì¯e .|¿ÂÊ» ZÆ¿M ½| µZ § Ì£ Á dÌ¼ \mÂ» ¾ÌÀr¼Å
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¿dyÂ ½ÂÌY|Ì¯Y Y ¶Zu cÓÂv» Z ·Ydve ZÆ¿M {°¸¼ 0ÓÂ¼ » Ä¯ |ÀfÅ ¾£Á ½ÂÌY|Ì¯Y ¶»Z ,ÊËZÌ¸« ÉZÅ½ÁfÌ¿ Á ½ÁfÌ

شماره اول ـ پائيز 1391

«Y "6²ÀÌÌÀÌ§Á|ÌÅ" Á "5µYÂ§Â§" µÔu Z] kYzfY |ÀËM§ Y Ã{Z¨fY Z] É{Á|u Ze Ê¿ÁfÌ¿ ¾ÌÀr¼Å Á É{³Â³ cZ^Ì¯e .|¿Ì³Ê» Y
.|ÀZ]Ê» ¥~u ¶]Z« ÄËZa ¾£Á

آموزش

 ¿¨Z^Y cZ^Ì¯e |{ Âf¯Z§ .{Ì³Ê» ]{ Y ÊËZÌ¼Ì ÉZÅZfyZ Y Ê ÌÁ ÄÀ»Y{ Ì¿ ¹Zy d

® { »¬ÃÂu Ä] Ê´f] ,ËÓZa Y ¶Zu ¾£Á { ½M Y|¬» .|Z]Ê» ZÅ®ÌeZ»ÁM Z] ÄËZ

,4Ìn¿ dY cZ^Ì¯e ½{¯ Y{ ÄyZ Á Ê·Â°·Â» d° Ze Äf§³ ,µÔu Z] kYzfY Y ËÓ

|]Y] { ¾£Á fÌ] ÉY|ËZa ´¿ZÌ] Z^Y cZ^Ì¯e ÉÓZ] |{ {ÂmÁ ´Ë{ ÉÂ Y .{{³Ê» ¶Ë

ÌiZe ,ZÅÊ¿{Á§Y
Z] ÉZ³Z
,½ÂÌY|Ì¯Y
که§|ÀËM
هس��تند] ,
¶Zu ÄËZa ¾£Á { {ÂmÂ» cZ
معموالً
محصوالت روانکار ساخته شده با این روغن پایه حاصل مجموعهای از
الش��عاع
Á dÌ·Ôuتحت
عملکرد آنها
{³Â³
»¬|Y
.
|]ZË
»Ê
¯ÅZ
ËÓZa
§|ÀËM
]Z
¯Ä
]|Z
»Ê
Ê
^Ì
½Y|Ì¯Y Êf¿M Êy] Âu
ÉZÅاز اکسیداس��یون س��وخت قرار میگیرند .ترکیبات خواص ناخواسته میباشد .معمولترین درجات گرانروی این
حاصل
»½|¿Z
]Ê«Z
Ê¸¯ ÂÄ] .dY ^eگوگردی و همچنین نیتروژنی تا حدودی با استفاده از فرآیند روغن پایه  SN 150و  SN 500میباشد.
 |YÂy Êy] ,¹Zy d¨¿ Y Ã
اس��تخراج با حالل «فورفورال» و «هیدروفینیشینگ »6از روغ�ن پایه گروه  :IIبه عن��وان جایگزین روغنهای پایه
گروه  Iبا نقاط قوت ،نسبت به آن معرفی میشود.
پایه قاتل حذف میباشند.
روغن
»|À¿YÂeÊ
cZ^Ì¯e ¾ËY .|À¯Ê» {ZnË
^\ تصفیه و اس��تخراج روغ��ن پایه از نفت خام یک روغ�ن پایه گروه  :IIIروغن پایهای با ش��اخص گرانروی
 {´Ë{ ÉÂ Y ,|ÀÅفرآیند
Ê«YfuYپاکس��ازی فیزیکی است .روغن پایههای حاصل از باال ،فراریت کم که بیش��ترین کاربرد را در تولید روغنهای
عملیات
ÉZÅÂeÂ» { ©YfuY |ÀËM
نفت خام بر اساس س��اختار مولکولی غالب ،به سه موتور خودرویی (به خصوص مواردی که نیاز به روانکارهای
تصفیه
¯Á |ÀÀ
Ê» \Ëze Y ÊmÁy ÉZ
موتور خودرو سواری با گرانروی پایین میباشد ) دارد.
عمده طبقهبندی میشوند:
دستهÉÁZu
|½ cZ^Ì¯e .|¿ÂÊ» ZÆ¿M
گران��روی به عنوان پارامتری مه��م در روغن پایه ،به دو
ترکیب�ات
روغ�ن پارافینی�ک :ح�اوی 45-60درص�د
|dyÂ ½ÂÌY|Ì¯Y Y ¶Zu cÓÂv» Z ·Ydve ZÆ¿M {°¸¼ 0ÓÂ¼ » Ä¯ |ÀfÅ ¾£Á ½ÂÌY
صورت بر خواص روانکار س��اخته ش��ده ،تاثیرگذار خواهد
پارافینیک
§Â§Â
" µÔu½YÂÀ
Z] kYzfY
¾ ¿|ÀËM§ Y Ã{Z¨fY Z] É{Á|u Ze Ê¿ÁfÌ
Y "6²ÀÌÌÀÌ§Á|ÌÅ
{ " Á
»"5µYºÆ
.{Â] |ÅYÂy Y~³ ÌiZe ,Ã| ÄfyZ Z°¿YÁ YÂy ] cÂ
Á{ Ä] ,ÄËZa ¾£Á
Éf»YZa
Ä] ÉÁ¿Y³
بود.
روغن نفتنیک :حاوی 65-75درصد ترکیبات نفتنیک

ÊmÁyنبودن میزان مصرف س�وخت و
ÉZÅZ³صرفه
ب�اال :به
ترکیب�ات
20-25درص�د
روغ�ن
گرانروی»½YÌ
] º¯ ÌiZe Á dyÂ
»¥» ½YÌ
ح�اوی½{Â^¿ Ä§ Ä] :
آروماتی�کÓZ] ÉÁ¿Y³:
9
§ZY ] ¹Zy d¨¿ ÄÌ¨e Y ¶Zu ÉZÅÄËZa ¾£Á .dY Ê°ËÌ
ÉZ¯Za cZÌ¸¼ ®Ë ¹Zy d
خروجی
گازهای
تاخیر Áکم{بر
آروماتیک
ÊmÁy
ÉZÅZ³
میزان ] »½YÌ
¿ÌiZe ÄnÌf
ÓZ] dËY§ ,dyÂ ¥» { É{Zf«Y Ä§ :¾ÌËZa ÉÁ¿Y³ 9
^¬:|¿ÂÊ» É|À]Ä
گران�روی پایین :صرف�ه اقتصادی در مصرف س�وخت،
خروجی {
گازهایÄ¯ Ä¿Â´¿Z¼Å
.d§³ |ÅYÂy
«Y
»|¿
]ÓZ
ÉÁ¿Y³
yZ
]Z
ÊÀ£Á
¯,º
§dËY
Á
É{Zf«Y
§Ä
µM
Ã|ËY

{Á
]«ÉY
»ÂÀ
]Ä
فراریت باال و در نتیجه تاثیر بر میزان

cZ^Ì¯e % 45-6
 ®ÌÀf¨¿ cZ^Ì¯e

cZ^Ì¯e % 20-2
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¿ZfyZ Á dÌ¨Ì¯ Ã|ÀÀ¯ ¾ÌÌ e ¹Zy d¨¿ ËÓZa |ÀËM§ Â
¶]Z¬» µÁ|m .|Z]Ê» ½M ÃÁ³ ÄnÌf¿ { Á ÄËZa ¾£Á cZ^Ì¯e

»¬ÉZÅÄËZa ¾£Á ¦¸fz» ÉZÅÃÁ³ ÉZÅÊ³ËÁ ËZ Y ÉYÄËZ
¾ ÄmÂe {Â» ,\·Z£ ÉZÅ¾]¯Á|ÌÅ ÊËZÌ¼Ì ZfyZ Ä^Àm Y ,É|Ì·Âe Z°¿YÁ É]Z¯ Â¿ Z] ÄËZa
.{Âروغ��ن پایه با
تناس��ب»Êنوع
:dYروانکارها،
ان��واع
در
تولی��د |¿Ê
»
ÄfyZÀ Ê³ËÁ ¾ËY Ã|ÀÀ¯ ¾ÌÌ e ¶»Z ½YÂÀ Ä] ,½M ËÓZa |ÀËM§ Á ¹Zy d
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ن��وع کاربری روانکار تولیدی ،از جنبه س��اختار ش��یمیایی
Ã| ÄfyZ ÉZÅ¾£Á Y fÆ] \eY» Ä] ÉZ°¿YÁ III ÃÁ³ ÄËZa ¾£Á Ä] ½Y|Ì¯YÊf¿M Ê¼¯ Y|¬» ½{Á§Y Z]",{Â
»Ã|ÅZ
Ä¯ Ä¿Â´¿Z¼Å
...{Y{Ê»Ä»Y{Y
غالب" ،
اقتصادی ]Zو
به منظور برقراری دو ش��رط ای��دهآل صرفه
موردتوج��ه قرار میگیرد که محل
هیدروکربنهای
ÄËZa
.
dY
]eÓZ
ÃÁ³
{Á
]Ä
¿^d
½M
¾ÌËZa
|Ã
¹Z¼e
«d¼Ì
ˬ
I
ÃÁ³
ÄËZa
¾£Á
]Ée
ZÆÀe
¯Ä
d¨³
½YÂe
»Ê
.
{Â
»Ê
ÄÌÆe
I ÃÁ³نفت خام و فرآیند پاالیش آن ،به عنوان فراری��ت کم ،روغنی با ش��اخص گرانروی ب��اال مدنظر قرار
اس��تخراجی
حوزه

خواهد گرفت .همانگونه که در ابتدای بحث آورده ش��د ،با
شود.
عامل تعیینکننده این ویژگی شناخته می
Hydro-Cracking
Process
.dY Ã|ÅZ» ¶]Z« ¶Ë} Y{Â¼¿ { ®ÌeZ¼ cÂ
§Ä] Ê¿| » ÄËZa ÉZÅ¾£Á ¾ËY |Ì·Âe Á ËÓZa |ÀËM
furfural
توجه به طبقهبندی  ،APIبا افزایش شماره گروه روغن پایه
Hydro Finishing
GroupIII
معدنی این ویژگ��ی نیز بهبود مییابد .نوع فرآیند پاالیش
نفت خام
واحدهای پاالیش
˼

نف��ت خام پس از اس��تخراج به برج تقطیر در اتمس��فر نفت خام تعیینکننده کیفیت و ساختار ترکیبات روغن پایه
HydroProcessing
باش��د .جدول مقابل مقایس��های از
 CatalyticDewaxingو در نتیجه گروه آن می
HydroFinishingفرآیند ،گس��تره وس��یعی از
منتقل میش��ود که طی این
ن پایههای معدنی
 GroupIIمورد اس��تفاده به عنوان س��وخت و س��ایر ویژگیهای گروههای مختلف روغ 
ترکیبات و مواد نفتی
 SolventDewaxingهمانگونه که مشاهده میشود ،با افزودن مقدار کمی
Waxپتروش��یمی ،بر اس��اس تفاوت آنها در است:
مواد اولیه در صنایع
دمای تقطیرGroupII ،
HydroFinishingدر این فرآیند آنتیاکس��یدان به روغن پایه گ��روه  IIIروانکاری به مراتب
جداسازی میش��وند .در واقع
GroupI
پایه گروه  Iتهیه میشود.
های ساخته شده با
بهتر از روغن
فقط تا حدودی جداسازی شده و واکنش
ترکیبات نفت خام
Raffinate
SolventExtraction
SolventDewaxing
Wax
شیمیایی رخ نخواهد داد .بخش پایینی این ستون گستره میتوان گفت که تنها برتری روغن پایه گروه  ،Iقیمت تمام
HydroFinishing
 (®ÌeZ»ÁM
دوcZ^Ì¯e
شده پایین آن نسبت به )
است.
گروه باالتر
GroupIسنگینتری را ش��امل میشود که به
وس��یعی از ترکیبات
HydroProcessing
Extractنه��ای پایه معدنی به
فرآین��د پاالیش و تولید این روغ
منظور جداس��ازی بیشتر وارد برج تقطیر خأل میگردد .در
Deasphalting
مشاهده است.
¿¨ ®ÌÀfصورت شماتیک در نمودار ذیل قابل
نشده
این مرحله نیز از قسمت میانی برج ،برشهای تفکیک
cZ^Ì¯e
روغنی جدا میگردد که به منظور انجام فرآیند تفکیک بر
¾Ë Á d·Z¨M
اس��اس نقطه اشتعال و گرانروی متفاوت روغنهای پایه به
CatalyticDewaxing
Wax
HydroFinishing
 GroupIII
خروجی این برج
 Lube Towerتزریق میگردد .محصول
«برش روغنی »7نامیده میشود.
˽
˾
˿

ÊmÁy ÉZÅZ³ ½YÌ» ] º¯ ÌiZe Á dyÂ ¥» ½YÌ» ½{Â^¿ Ä§ Ä] :ÓZ] ÉÁ¿Y³ 9

ÊmÁy ÉZÅZ³ ½YÌ» ] ÌiZe ÄnÌf¿ { Á ÓZ] dËY§ ,dyÂ ¥» { É{Zf«Y Ä§ :¾ÌËZa ÉÁ¿Y³ 9

VacuumDistillation
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Brightstock
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 III ÃÁ³  II ÃÁ³  I ÃÁ³
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.dY eÓZ] ÃÁ³ Á{ Ä] d^¿ ½M ¾ÌËZa Ã| ¹Z¼e d¼Ì« ˬI ÃÁ³ ÄËZa ¾£Á Ée] ZÆÀe Ä¯ d¨³ ½YÂeÊ» .{ÂÊ» ÄÌÆe I ÃÁ³ ÄËZa

§.dY Ã|ÅZ» ¶]Z« ¶Ë} Y{Â¼¿ { ®ÌeZ¼ cÂ Ä] Ê¿| » ÄËZa ÉZÅ¾£Á ¾ËY |Ì·Âe Á ËÓZa |ÀËM
GroupIII

+

CatalyticDewaxing
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های پاالیش روغن
واحد


روغنهای پایه گروه  I، IIو  IIIروغنهای به دست آمده
از برشه��ای روغنی حاصل از برج تقطیر در خال هس��تند.
تفاوت به وجود در ویژگی این گروهها با اجرای فرآیندهای
پاالیش متف��اوت و میزان اثرگذاری هری��ک از آنها ،ایجاد
میگردد .قبل از پرداختن به واحدهای پاالیش روغن بهتر
است جهت ترسیم کیفیت این گروهها ،نگاهی هرچند گذرا
به برخی از این ویژگیها داشته باشیم.
روغ�ن پایه گروه  :Iاولین روغن پای��ه در صنعت روانکار
میباشد که بخش اعظم تولیدات جهانی را نیز دربر میگیرد.
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Wax

روغنهای پایه گروه I
برشهای روغنی به دس��ت آمده از  ،Lube Towerبا
نقطه اش��تعال و گرانروی متفاوت ،جهت تولید روغن پایه
گروه  Iبه واحد پاالیش روغن منتقل میشود ،تا با استفاده
از روشه��ای جداس��ازی با حاللهای مناس��ب ،ترکیبات
آروماتیک ،وکس و ترکیب��ات قطبی مضر آن حذف گردد.


˾



این عملیات به صورت ذیل انجام میشود.
ح�ذف ترکیبات آروماتیک :فرآیند اس��تخراج با حالل با
بازده 67درص��د ترکیبات آروماتیک را با اس��تفاده از حالل
فورف��ورال و ی��ا در روش جدیدتر با اس��تفاده  -NMP8به
علت س��میت و مقدار مصرف کمتر -ج��دا مینماید .حذف
ترکیبات آروماتیک عالوه بر افزایش س�لامت و پایداری در
برابر اکسیداس��یون این روغنها ،در بهبود رنگ آن نیز موثر
خواهد بود ،اما مهمترین تاثیر آن بر افزایش شاخص گرانروی
میباش��د .ترکیبات آروماتیک در این روش همراه با حالل از
پایین برج ،تحت نام  Extractخارج میشود .ترکیبات مفید
باق��ی مانده جهت مصارف روغن پایه ب��ا نام  Raffinateاز
باالی برج به واحد جداسازی وکس منتقل میگردد .حذف
ترکیبات اشباع بدون شاخه جانبی :وکس ،ترکیبات پارافینیک
با زنجیر بلند و بدون شاخه میباشد .این ترکیبات با اینکه در
بهبود شاخص گرانروی محصول و به عبارتی کاهش تغییرات
گرانروی با دما ،بس��یار مؤثرند ولی به ش��دت کارایی روغن
را در دماه��ای پایین با تش��کیل کریس��تال و افزایش دمای
نقطه ریزش ،کاهش میدهن��د ،لذا در فرآیند تصفیه روغن
تالش میشود که این ترکیبات به حداقل مقدار خود برسند.
جداس��ازی این ماده با مخلوط تولوئن و یک کتون به عنوان
حالل ،از آنجایی که بر پایه خواص انحالل استوار است ،این
ترکیب��ات را از محصول تا حد بس��یار زیادی حذف میکند.
ای��ن کتون میتواند  MEK9یا  ،MIBK10باش��د .فاکتور
مهم در انتخاب این حاللها ،انحالل کمتر وکس نس��بت به
روغن و میزان مصرف کم آن نسبت به خوراک جهت بهبود
صرفه اقتصادی آن میباش��د .در ای��ن واحد مخلوط حالل
و خوراک به منظور افزایش بازده فرآیند ،س��رد میش��ود تا
وکسهای بیش��تری تشکیل گردد ،سپس در دمای پایین با
استفاده از فیلتراسیون جدا میشود وکس تولید شده کاربرد
وسیعی در صنایع دیگر دارد .استخراج با حالل با بازده حدود
67درصد انجام میش��ود ،در حال��ی که 33درصد نیز وکس
تولید خواهد خواهد شد .وکس تولید شده میتواند به عنوان
خوراک اولیه در تولید روغنه��ای گروه  IIIبا کیفیت باال
( )+Group IIIبه کار برده شود .بهبود کیفیت محصول:
هیدروفینیشینگ یک فرآیند هیدروژناسیون مالیم جهت
تغییر ساختار مولکولی درحضور گاز هیدروژن با فشار 600
 psiو دمای  250-320درجه س��انتیگراد اس��ت که ضمن
حذف ترکیبات ناپایدار هتروس��یکل حاوی عناصر  S، Nو
 ،Oپای��داری در مقابل اکسیداس��یون و همچنین رنگ را
بهبود میدهد .ای��ن فرآیند در راکتورهای مخصوص انجام
میشود که با حذف عناصر مذکور به صورت ،S، NH3H2
 H2Oو باند دوگانه همراه است.
.....................................................................................
پاورقیها
American Petroleum Institute -1
Polyalphaolefin -2
Polyinternalolefins -3
Hydro-Cracking Process -4
Furfural -5
Hydro Finishing -6
Lube Cut -7
Pyrrolidone-2 ,N-Methyl -8
Methyl Ethyl Ketone -9
Methyl Isobuty Ketone -10
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خبر

وقتی تهدید تحریم به فرصت بدل می شود

خودکفایی ایران در تولید بنزین
پیمان جنوبی

یکی از بخ��ش های تاثیرگذار در عبور
ای��ران از تحریم ها ،صنعت پاالیش��گاهی
کش��ور اس��ت که به فاصله کوتاهی پس
از تحری��م بنزی��ن ،توانس��ت ای��ران را از
واردکننده عمده این فرآورده استراتژیک
به صادرکننده آن تبدیل کند.
س��ال گذشته به طور متوس��ط روزانه
حدود  60میلیون لیت��ر بنزین موتور (به
همراه افزاینده اکتان و اختالط در انبار) در
کش��ور تولید و حدود  60میلیون لیتر نیز
مصرف شد که نشان می دهد صنعت نفت
ایران در سال  1390توانسته است واردات
بنزین کشور را به صفر برساند؛ وابستگیای
ک��ه ش��روع آن ب��ه واردات  11000لیتر
بنزین در س��ال  1306و همزمان با ورود
اولین خودروهای بنزین سوز به کشور باز
میگردد و قدمتی  85ساله دارد.
تولید بنزی��ن در ای��ران تقریبا با ملی
ش��دن صنعت نفت مصادف است .ساخت
قدیمیتری��ن واحد بنزین س��ازی دنیا در
آبادان در س��ال  1945می�لادی (1324
خورشیدی) از سوی شرکتهای انگلیسی
آغ��از ش��د و در س��ال 1330( 1951
خورش��یدی) به بهره برداری رسید ،اما به
دلیل منف��ی بودن تراز تولی��د و مصرف،
ایران در سال های بعدی همواره واردکننده
بنزین باقی ماند.
س��ال  1334مصرف بنزین کش��ور به
رقمی معادل یک میلیون و  46هزار لیتر
در روز رس��ید و با گذش��ت هر دهه ،این
مصرف به طرز چشمگیری افزایش یافت؛
ب��ه طوری که میانگین مص��رف روزانه در
س��ال  1385به باالترین رک��ورد خود از
ابتدای مصرف این فرآورده نفتی در ایران
رسید.
در این س��ال میانگین مص��رف روزانه
بنزین  73میلیون و  600هزار لیتر بود که
با در نظر گرفتن تولید روزانه  44میلیون و
 700هزار لیتر در داخل ،از واردات روزانه
 29میلیون لیتر بنزین حکایت دارد.
به دلیل کنترل روند رو به رشد مصرف
بنزین کشور و جلوگیری از خسارت های
آتی ،موضوع س��همیه بندی بنزین از تیر
 1386ب��ا تخصی��ص  360لیت��ر فصلی
(ماهانه  120لیت��ر) آغاز و به تدریج و در
طول چهار س��ال از سهمیه ماهانه کاسته
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 97.83درصد ،امام خمینی (ره) ش��ازند
 96.6درصد و اصفه��ان از  16.03درصد
عبور کرده است .این در حالی است که سال
گذشته بخشی از طرح های بنزینسازی و
بهینه سازی با حضور مقامهای رسمی به
بهره برداری رسید.
در طرحه��ای احداث پاالیش��گاههای
جدید نیز تا پایان دی س��ال گذش��ته ،به
جز پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس که با
پیشرفت  49.8درصدی به نیمه راه رسیده
اس��ت ،مابقی طرح ها ش��امل پاالیشگاه
پارس پتروفیلد ،آناهیتا ،هرمز ،خوزستان و
شهریار در انتظار تامین مالی است.
بهره برداری از  100طرح پاالیش�ی در
 11ماه

ش��د ،تا این که س��همیه بنزین از ابتدای
س��ال  1389از  80لیت��ر ب��ه  60لیتر در
ماه کاهش یافت و نتیجه آن افت مصرف
روزان��ه بنزین از حدود  73.6میلیون لیتر
در سال  86به  61.3میلیون لیتر در سال
 89بود.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و
آخرین وضعیت  17طرح پاالیشگاهی
س��پس اصالح قیمت بنزین ،عوامل موثر
درمجموع  17طرح پاالیشگاهی برای
دیگری بودند که س��بب ش��دند میانگین
مصرف روزانه بنزین کشور در سال  1390ارتقای ظرفیت و کیفیت تولید فرآوردههای
نفتی در کشور تعریف شده است که از این
به کمتر از  60میلیون لیتر کاهش یابد.
افزایش مصرف بنزین و جوابگو نبودن تعداد  5طرح بنزین سازی 5 ،طرح توسعه
تولید داخلی سبب ش��د تحریم صادرات و بهینه سازی و  7طرح مربوط به ساخت
بنزین ،به ابزاری برای تحمیل خواستههای پاالیشگاه های جدید است.
پیشرفت فیزیکی طرحهای بنزینسازی
غ��رب به ایران تبدیل ش��ود ک��ه البته با
پاالیش��گاه ه��ای آبادان،
کنترل مص��رف و اجرای
ش��هید تندگویانتهران،
طرحه��ای توس��عهای
سال  1334مصرف
تبری��ز ،اصفه��ان و
پاالیش��گاه های کشور با
بنزین کشور به رقمی
بندرعباس تا پایان بهمن
شکس��ت روبه رو ش��د و
معادل یک میلیون و
 1390ب��ه ترتی��ب از
امروز ش��اهد صفر شدن
 46هزار لیتر در روز
،89.87 ،98.79 ،95.59
واردات بنزین هستیم.
رسید و با گذشت
 82.5و  63.76درص��د
هم اکنون تولید بنزین
هر دهه ،این مصرف
عبور کرده است.
موتور در کشور به حدود
پن��ج طرح توس��عه و
 60میلی��ون لیت��ر (ب��ه
افزایش یافت؛ به
بهینهس��ازی نیز تا پایان
همراه افزاین��ده اکتان و
طوری که میانگین
دی  1390در پاالیشگاه
اخت�لاط در انبار) در روز
مصرف روزانه در
الوان از  83.57درص��د،
رسیده است و با در نظر
سال  1385به
ش��هید تندگویان تهران
گرفتن متوس��ط مصرف
باالترین رکورد رسيد
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روزانه ح��دود  60میلیون لیت��ر میتوان
گفت که تولید و مصرف بنزین در کش��ور
هم تراز شد ه است .همچنین با بهرهبرداری
از  17طرح پاالیشگاهی دیگر که در دست
اجراس��ت ،به مرور توان ص��ادرات بنزین
ایران افزایش خواهد یافت.

تا پای��ان بهمن س��ال گذش��ته 100
طرح پاالیش��ی در بخش های مختلف به
بهرهبرداری رس��ید که برخی از آنها نظیر
ط��رح افزای��ش ظرفیت و بهینه س��ازی
پاالیشگاه امام خمینی (ره) شازند و بهبود
کیفیت پاالیشگاه شهید تندگویان تهران،
از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
از مجم��وع  100طرحی که در  11ماه
سال گذش��ته به بهره برداری رسید14 ،
طرح و پروژه بزرگ از س��وی شرکت ملی
مهندسی و ساختمان نفت ایران 27 ،پروژه
از س��وی شرکت های پاالیشی 25 ،پروژه
به کوشش شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران و  23پروژه به همت ش��رکت
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اجراشده
اس��ت؛ افزون بر این ،تا  9اس��فند س��ال
گذش��ته  194باب جایگاه عرضه سی ان
جی نیز راه اندازی شده است.
با توجه به خودکفای��ی ایران در تولید
بنزی��ن و افزای��ش تولی��د این ف��رآورده
اس��تراتژیک ،ام��کان ص��ادرات بنزین از
آغاز س��ال جاری فراهم شده و بتدریج بر
حج��م آن افزوده خواهد ش��د؛ به طوری
ک��ه با تکمیل س��ایر پروژهه��ای در حال
س��اخت پاالیشگاهی ،بنزینسازی و طرح
های توس��عه و بهینهسازی پاالیشگاههای
کش��ور ،تولید بنزین کشور تا پایان برنامه
پنجم توس��عه به روزانه  131میلیون لیتر
و تا پایان افق چشم انداز  1404به روزانه
بیش از  190میلیون لیتر خواهد رسید.

توگو
گف 

گفتگوی نایب رئیس هيأتمديره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،گاز و پتروشیمی با دنیای انرژی

اطالعات فروش نفت باید محرمانه بماند
بخش خصوصی وجود دارد.

ف��روش  20درص��د نفت ایران توس��ط
بخ��ش خصوصی انحصار ص��ادرات نفت را
شکس��ت و بخش خصوصی سهم بسیاری
در این انحصارش��کنی داشت .دنیای انرژی
در گفتگو با عباسعلی اسالمی نایب رئیس
هيأتمديره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
ه��ای نف��ت،گاز و پتروش��یمی در اینباره
گفتگویی انجام دادیم که با هم میخوانیم.

چ�ه مش�کالتی در راه ص�ادرات
فرآوردههای نفتی وجود دارد؟

مهمترین مش��کل مرب��وط به گمرک و
بروکراسی بس��یار زیاد در این زمینه است.
البته مش��کالت امور گمرک��ی را به اطالع
مسووالن وزارت خانه رسانده ایم و در انتظار
حل آن هستیم.

وظایف اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
های نفت،گاز و پتروشیمی چیست؟

ای��ن اتحادی��ه با بیش از  100ش��رکت
تولیدی و بازرگانی عضو آن ،در امر صادرات
فرآوردهه��ای نفتی فعالیت میکند و بیش
از  50درصد صادرات فرآوردههای غیرنفتی
کش��ور را برعهده دارد .باور ما این است که
با توجه به تحریمها ،این اتحادیه میتوانند
کمک حال وزارت نفت و سایر دستگاههای
اجرایی کشور باشد.
فروش  20درصدی نفت توس�ط بخش
خصوص�ی ی�ک موفقی�ت ب�رای بخش
خصوصی محسوب میش�ود .درباره این

ن موتور در
آخرین وضعیت تولید روغ 
ایران را تشریح میکنید؟

طرح توضیح میدهید؟

بنابر تصمیم دولت کنسرس��یوم ایرانی
ش��امل ش��رکت های خصوصی  20درصد
ص��ادرات نفتی ایران را به بازار های جهانی
انتقال می دهد و کش��ور ه��ای اروپایی نیز
هدف این صادرات خواهند بود.
در ای��ن بین کش��ورهای غربی در حال
شناسایی شرکتهای عضو این کنسرسیوم
هس��تند تا تحری��م نفتی را ش��امل بخش

خصوص��ی کنند و ب��ه همین عل��ت باید
جزئی��ات این طرح محرمان��ه باقی بماند تا
اطالعات کمی به کشورهای غربی برسد و
ش��رکتهای خصوصی برای این کار ضربه
نخورند.
ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات
نفت چقدر است؟

ظرفیت��ی بی��ش از  20درص��د در بین

روغن یکی از محصوالتی در ایران است
ک��ه واردات در آن انجام نمیش��ود و حتی
محصوالت با برند خارجی آن در داخل تولید
میشود چراکه روغنهای تولید داخل یکی
از بهترین و با کیفیتترین روغنها هست و
برای تولیدکننده خارجی به صرفه هس��ت
که محصول آن در خود ایران تولید شود.
همچنین بازار داخلی اش��باع اس��ت و
تولیدکنن��دگان به دنبال صادرات بیش��تر
هستند .ما در زمینه صادرات هم حرفهای
بیشتری برای گفتن داریم.

ی اماراتیها برای اختالل در ارتباطات مخابراتی سکوهای نفتی ایران
کارشکن 
کشور امارات متحده در تازهترین اقدام خود در جهت
سیاستهای مغرضانه غرب علیه کشورمان اقدام به یک
ن ثریا کرده است ،به گونهای که
طرفه کردن خطوط تلف 
تم��اس خطوط داخلی تلفن اعم از ثابت و س��یار با این
خطوط قطع و مشکالتی را در ارتباطات مناطق عملیاتی
نفتی بوجود آورده است.
بخش بزرگی از ارتباطات شرکتهای نفتی خصوصی
و دولت��ی ایرانی با حوزههای عملیاتی خود به خصوص
در بخش فراس��احل با تکیه بر این تلفنهای ثزیا انجام
میشود ،اما تازهترین اقدام اماراتیها در همین راستا نیز
ت�لاش برای ایجاد اختالل در ارتباطات تلفن ماهوارهای
در ایران است .در این باره اپراتور اماراتی تلفن ماهوارهای
ثری��ا ،به تازگی ارتباطات این تلف��ن را یک طرفه کرده
اس��ت ،به گونهای که مش��ترکان ایران��ی نمیتوانند از
طری��ق خطوط ثاب��ت یا همراه با تلفن ماه��وارهای ثریا
ارتباط برقرار کنند .بر این اس��اس ارتباط با این تلفنها
که کاربرد زی��ادی در ارتباطات صنعت نفت در مناطق
عملیات��ی دارند ،تنه��ا از طریق خرید ی��ک خط تلفن
ماهوارهای ثریا با هزینه مجدد امکان پذیر است .در عین

حال مش��ترکان این تلفن باید همه هزینههای سنگین
ارتباطی را مستقیما به حساب این شرکت اماراتی واریز
کنند و عمال ش��رکتهای مخابراتی ایران��ی از این بازار
پر س��ود حذف میشوند .از سوی دیگر بخش بزرگی از
ارتباطات ش��رکتهای نفتی خصوصی و دولتی ایرانی با
حوزههای عملیاتی خود به خصوص در بخش فراساحل
با تکیه ب��ر این تلفنها انجام میش��ود و اختالل ایجاد
شده توسط شرکت اماراتی در چند روز اخیر مشکالتی
را در این حوزه برای شرکتهای فعال در حوزه عملیاتی
صنعت نفت ایجاد کرده است .ایران تعداد زیادی سکوی
بهرهبرداری میادین نفت و گاز و همچنین دکل حفاری
در بخش فراساحل در خلیج فارس در اختیار دارد که به
داشتن ارتباط مداوم عملیاتی با ستادهای پیمانکاری یا
کارفرمایی نیاز دارند .به نظر میرسد بزرگترین استفاده
تجاری متمرکز از این تلفنه��ای ماهوارهای در صنعت
نفت انجام میشود.
اهمیت ارتباط��ات مطمئن و دائ��م در صنعت نفت
تا بدان حد اس��ت که صنعت نفت ایران ش��رکتی تحت
عنوان خطوط لوله و مخابرات را تحت مالکیت دارد که

سامانههای مخابراتی مستقلی را برای صنعت نفت جدا
از شبکه کشوری مخابرات ایجاد و مدیریت میکند ،البته
این شبکه مخابراتی مستقل تنها در بخش خشکی ایجاد
شده و در بخش دریا کاربرد چندانی ندارد .عالوه بر اینکه
این سامانه مخابراتی همه بخشهای عملیاتی خشکی به
خصوص مناطق دورافتاده را پوشش نمیدهد.
بر اساس این گزارش بعضی کارشناسان اختالل ایجاد
شده توسط اپراتور اماراتی ثریا را در راستای تالشهای
اخی��ر غرب برای ضربه زدن ب��ه صنعت نفت ایران و در
ادامه حرکتهایی مانند حمله س��ایبری به نفت ارزیابی
میکنند.
غربیه��ا در میادی��ن مش��ترک نف��ت و گاز ایران با
کشورهای همسایه از جمله پارس جنوبی منافع کالنی
دارند چنانکه به عنوان مثال  60درصد از سهم پروژههای
پارس جنوبی در طرف قطری به شرکتهای بزرگ نفتی
غرب��ی تعلق دارد و قطر خود تنها به  40درصد از منافع
حاصل از این میدان فوق عظیم بسنده میکند .ایران در
 3مخزن نصرت ،فرزام و س��لمان با امارات متحده عربی
مشترک است.
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سرمقاله

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

پاالیشگاههای خصوصی در راه است
روحانگیز خسروی

اعمال تحریم ها از سوی کشورهای استعمارگر بر علیه کشورمان ،فرصتی شد تا بخش های دولتی و خصوصی
کشور در همه بخش های اقتصادی به دنبال بومی کردن تجهیزات در همه سطوح باشند ،یکی از این حوزه ها
که معاون وزیر نفت خبر از آغاز داخلی سازی آن در سالجاری داد ،ساخت پاالیشگاه ها است.
مع��اون پژوهش و فناوري وزارت نف��ت با بيان اينكه
تا س��ال  94فناوري ساخت چهار پااليشگاه كشور بومي
سازي خواهد شد ،گفت :به اين ترتيب خريد دانش فني
در صنعت پااليش پس از  30سال متوقف مي شود.
دكت��ر محمدرضا مقدم ،ب��ا بيان اينك��ه بومي كردن
فرايندهاي س��اخت يك پروژه ،اصلي مهم در توليد ملي
اس��ت ،افزود :بر اين اساس بايد تا پايان برنامه زمانبندي
ش��ده ،فناوري هاي مورد نياز در پااليشگاه ها در مراحل
تصفي��ه ،پاالي��ش و تبدي��ل محصول نهايي بومي ش��ود
كه اوج آن در پااليش��گاه هاي نفت اتف��اق خواهد افتاد.
به گفته مقدم ،پيش��تر براي س��اخت يك پااليشگاه و به
منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري به سراغ كشورهاي
داراي دانش فني مي رفتيم كه اين اقدام بيش از  30سال
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.
مقدم با بيان اينكه گاز اين پااليش��گاه ش��يرين است
و مراحل تصفيه س��نگيني ندارد ،افزود :در اين خصوص
تواف��ق هاي خوبي بين ش��ركت نفت مناط��ق مركزي،
پيمان��كار مربوط��ه ،پژوهش��گاه صنعت نف��ت و انجمن
س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران صورت گرفته تا
اين پااليش��گاه گازي با همكاري اين مجموعه ها ساخته
شود.
وي با تاكيد براينكه براي پيش��برد هدف بومي سازي
پااليش��گاه ها توافق هاي الزم بين ش��ركت هاي درگير
پروژه صورت گرفت و موانع ريس��ك س��رمايه گذاري در
جلسات متعدد برطرف شده است افزود :همچنين موافقت
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گروه سرمايه گذاري وزارت نفت و معاونت بين الملل براي
همكاري در تامين منابع مالي ساخت اين پااليشگاه ها به
شرط استفاده از فناوري هاي داخلي دريافت شده است.

نفت در دس��ت اجراس��ت ،داخلي س��ازي فناوري هاي
س��اخت پااليشگاه نفت خام سنگين است و خوشبختانه
س��اخت اين پااليش��گاه از حمايت هاي جدي وزير نفت
برخوردار است.

معاون وزير نفت خاطرنشان كرد :پااليشگاه  120هزار
بشكه اي ميعانات گازي پارس دومين پروژه اي است كه
فن��اوري هاي مورد نياز آن بومي خواهد ش��د و با توجه
به ريسك س��رمايه گذاري كه اين پااليشگاه براي بخش
خصوصي دارد در نظر اس��ت تا ب��ر روي دانش فني اين
پااليشگاه در پژوهشگاه صنعت نفت اقدام شود.

آغاز بومي سازي فناوري چهار پااليشگاه از امسال

پااليشگاه پارس

پااليشگاه ميعانات گازي قشم

مقدم با اعالم اين خبر كه پااليش��گاه ميعانات گازي
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
يك آن نيازي به انتقال فناوري نيست اما براي ساخت فاز
دوم آن از فناوري هاي داخلي استفاده مي شود.
پااليشگاه نفت خام سنگين

مقدم ب��ا بيان اينكه ،پااليش��گاه نفت خام س��نگين
چهارمين پااليش��گاهي اس��ت كه با فناوري هاي داخلي
ساخته خواهد شد گفت :براي داخلي سازي فناوري هاي
اين نوع پااليشگاه در مرحله نخست از بين چند پااليشگاه
نفت خام س��نگيني كه قرار است ساخته شود ،يك طرح
انتخاب مي ش��ود تا بر اس��اس آن
فرايند تبديل نفت خام سنگين با
فناوري هاي داخلي انجام شود.
معاون پژوهش و فناوري وزارت
نفت تصريح كرد :بزرگترين كاري
ك��ه در حوزه پايين دس��ت وزارت

مع��اون پژوهش و فناوري وزارت نف��ت با بيان اينكه
بومي س��ازي فناوري سه پااليش��گاه در سال جاري آغاز
مي شود ،گفت :اميدواريم عمليات اجرايي طرح پااليشگاه
نفت خام سنگين نيز همزمان با بقيه آغاز شود.
مق��دم افزود :نياز ب��ه ارتقاي فناوري و توس��عه توان
داخل باعث ش��د تا بومي سازي فناوري چهار پااليشگاه
برنامهريزي ش��ود و حمايت هاي الزم در سطح ملي نيز
براي تحقق اين هدف وجود دارد.
معاون وزير نفت با بيان اينكه ،هزينه بومي س��ازي و
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  500ميليون
دالر و در پااليش��گاه قش��م  250ميليون دالر اس��ت و
قرارداد آنها به صورت  EPCFخواهد بود.
وي با بيان اينكه از جمله اهداف ايجاد صندوق توسعه
ملي ارتقاي توان داخل اس��ت ،اف��زود :تامين منابع مالي
اين پروژه ها توسط اين صندوق انجام مي شود تا بر اين
اساس ريسك استفاده از فناوري هاي داخلي برطرف شود
و وزارت نفت نيز به شرط استفاده از فناوري هاي داخلي،
از پيمانكاران اين پروژه ها حمايت خواهد كرد.
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه عمليات اجرايي اين
پااليش��گاه ها از امسال ش��روع خواهد شد ،گفت :انتقال
فناوري اين س��ه طرح پااليشگاه هاي سفيد باغون ،قشم
و پ��ارس به ص��ورت موازي با هم پي��ش خواهند رفت و
اميد اس��ت تا اين كار در پااليشگاه نفت خام سنگين نيز
همزمان با اين س��ه پروژه آغاز ش��ود تا همه آنها در سال
 94به بهره برداري برسند.

تحليل

چرا خصوصیسازی خستهاست؟
تابس��تان  ،1372س��الن گردهمایی هتلآزادی ،شاهد
برگ��زاری همای��ش بزرگ خصوصیس��ازی ب��ود .در آن
تابس��تان ،محس��ن نوربخش هنوز وزیر اقتص��اد و دارایی
ب��ود .وی در جمع حاضران با اعتماد به نفس کامل تأکید
کرد« :سیاس��ت خصوصیس��ازی در ایران برگشتناپذیر
است» .امروز  19سال از آن تأکید نوربخش میگذرد و در
گزارشهای سالیانه و ماهیانه همواره از آمارهای رو به رشد
خصوصی س��ازی در کشور خبر میدهند اما آیا خصوصی
سازی واقعی در ایران انجام شده است؟
هماکنون وضعیت خصوصی سازی را همه میدانند .آیا
از پتروشیمی اصفهان که خصوصی شده حمایت میشود؟
آیا س��رمایهگذاران در حوزه نفتی می توانند بدون دغدغه
س��رمایهگذاری کنند؟ آیا تضمینی وجود دارد که سرمای ه
بخش خصوصی حیف و میل نشود؟ چرا خصوصیسازی
خس��ته است؟ برای پرسشهای یاد شده دالیل پرشماری
میتواند ارایه داد .چند دلیل را در ذیل میآوریم:
 -1یک ضربالمثل قدیمی ایران میگوید« :خود کرده
را تدبیر نیس��ت» .اگر کمی به عق��ب برگردیم و روزهای
س��خت و دش��واری را که انتخابات مجل��س پنجم در آن
برگزار می ش��د ،از سر عبرت بنگریم ،متوجه خواهیم شد
که چرا کسی برای خرید سهام شرکتهای دولتی پا پیش
نمیگذارد .در زمس��تان  ،1374جناح سیاسی راستگرای
کش��ور که از ورود یک حزب جدید ب��ه صحنه انتخابات،
ش��وکه شده بود و با چش��م خود میدید که آرای مردم را
از دست میدهد .مبارزه سیاسی سختی را آغاز کرد .یکی
از حربههایی که جناح سیاس��ی راس��تگرای کشور در این
مبارزه به کار گرفت ،ایجاد شک در صحت خصوصیسازی
انجام ش��ده در س��الهای  71تا  73بود .روزنامههای این
جن��اح ،هم خریداران و هم فروش��ندگان را ب��ه باد انتقاد
گرفتند و کار را به افش��اگریهای بیمهابا کش��اندند .در
آخرین روزهای س��ال  1374مشخص شد که دادگستری
اس��تان تهران در دیوانعالی کشور پروندهای باز کرده است
تا با اس��تناد به قانون ثابت کند ،فروش س��هام به مدیران
غیرقانونی اس��ت .مدیران دولتی که در آن س��الها با هر
نیتی ،فروش ش��تابآلود س��هام بنگاههای ملی و دولتی
ش��ده را در دستور کار داش��تند ،عالوه بر مخالفت جناح
راس��ت ،با عتاب و خطابهای جناح چپ سیاس��ی کشور
نیز مواجه بودن��د .چپگرایان دورافت��اده از قدرت در آن
روز ک��ه هر اقدام دولت وقت را به باد انتقاد میگرفتند بر
مس��أله خصوصیسازی فشار زیادی آوردند و این اصطالح
را باب کرده بودند که این اقدام «شخصیسازی»اس��ت و
خصوصیسازی نیست.
 -2خصوصیس��ازی به عنوان یک سیاس��ت تابع نظم
و قاع��ده خاص خود اس��ت .به این معنی ک��ه باید هدف
از خصوصیس��ازی مش��خص باش��د و بر این اس��اس آن
هدف ،راهکارها تعیین ش��ود .به طور مث��ال ،اگر هدف از
خصوصیسازی توس��ط دولت «افزایش کارآیی » بنگاهها
باش��د ،باید سهام ش��رکتها با کمترین قیمت به کسانی
فروخته ش��ود ک��ه توانایی بهرهبرداری ب��اال از آن بنگاه را
دارند یا اگر هدف از خصوصیس��ازی ،گس��ترش مالکیت
در س��طح جامعه باشد ،باید سهام ش��رکتهای دولتی را
با قیمتهای مناس��ب به جامعههای هدف؛ مثل کارگران،

کشاورزان یا کارمندان واگذار کرد .به نظر میرسد در 10
سال گذش��ته ،هدف خصوصیسازی برای دولتها ،هرگز
تعیین نشده است .اما میتوان با دقت در رفتار فعلی دولت
دریافت که دولت «کس��ب درآم��د» را در بین هدفهای
چندگانه خصوصیسازی مورد توجه قرار داده است .وقتی
هدف از فروش سهام شرکتهای دولتی «کسب بیشترین
درآمد» باشد ،دولت تالش میکند باالترین قیمت را برای
هر سهم تعیین کند .با توجه به اینکه قیمتگذاری سهام
ش��رکتهای دولتی نیز عموماً با دید کاس��بکارانه دولتی
صورت میپذیرد ،مشتریان کمترین تاثیر را دارند ،به این
ترتیب ،در چند س��ال اخیر به ویژه در بهار امسال ،فروش
سهام شرکتهای دولتی با ناکامی مواجه شده است.
به نظر میرس��د تا زمانی که دیدگاه کاس��بکارانه برای
فروش س��هام ،حاکمیت دارد حتی اگر شرایط سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز در وضعیت مس��اعد باشد،
خریداران کمی پیدا خواهد شد.
 -3در صورتی که بخش خصوصی ،حتی حاضر باش��د
سهام شرکتهایی را خریداری کند که دولت قصد فروش
آن را دارد ،ب��از هم تنگناهای متع��ددی وجود دارد .یکی
از تنگناه��ا ،وجود قانونها و مقررات بازدارنده اس��ت .یک
پژوهش میدانی که توس��ط س��ازمان گسترش و نوسازی
صنایع درب��اره موانع س��رمایهگذاری در بخش خصوصی
صورت پذیرفته اس��ت ،نش��ان میدهد که  80درصد آنها
قانون فعلی کار را یک س��د ب��زرگ میدانند .قانون کاری
که اکنون اجرا میش��ود ،یک قانون به طور کامل حمایتی
از کارگ��ران اس��ت و ب��رای مدی��ران و صاحب��ان صنایع
دش��واریهای متعددی ایجاد کرده است .عالوه بر این ،در
حال حاضر بحث قاچاق کاال به صورت برنامهریزی ش��ده
و در حجمه��ای باال یک مانع برای س��رمایهگذاری جدید
است.
کسانی که س��رمایه دارند و حاضرند ریسکهای باال را
بپذیرند ،سرمایههای خود را به سوی قاچاق سوق میدهند
و مطمئن هس��تند که سرمایهش��ان اس��یر دیوانساالری
نمیشود و از پرداخت دهها نوع عوارض و از سرکشیهای
به موقع و بیموقع دهها سازمان نظارتی نیز آسودهاند.
 -4اما ش��اید فضای سیاسی کش��ور و رقابت
مرگبار احزاب ،جمعیت ها و گروههای سیاسی
قدرتمند با یکدیگر ،که آینده سیاسی کشور
را نامطمئن کرده اس��ت .مهمترین دلیل
عدم تمایل به س��رمایهگذاری آن هم
از طریق خرید س��هام ش��رکتهای
دولتی باش��د .در ش��رایط حاضر،
گروهی از افراطیهای راستگرا،
در ه��ر فرصتی که به دس��ت
میآورند با تکرار عبارتهایی
همچ��ون ،س��رمایهداران
غارتگ��ران
زالوصف��ت،
بیتالمال و ...کینه خود را
نس��بت به بخش خصوصی
نش��ان میدهن��د و موجب
رعب میش��وند .ع�لاوه بر
این ،احزاب و جمعیتهای

موسوم به اصالحطلب نیز هرگز حاضر نشدهاند با صراحت
از خصوصیسازی به معنای واقعی حمایت کنند و این بر
ابهامها میافزاید .نکته قابل توجه این اس��ت که صاحبان
س��رمایه امیدوارند بتوانند در قدرت سیاسی سهیم باشند
ت��ا در مواقع ل��زوم بتوانند از منافع خ��ود دفاع کنند .این
خواس��ته به حق صاحبان صنایع ،در فضای سیاسی امروز
کشور ،غیرقابل تحقق است .از طرف دیگر سیاست خارجی
ایران نیز به گونهای اس��ت که احساس آرامش به صاحبان
س��رمایه نمیدهد و آنها در بیم و هراس هستند و ترکیب
س��رمایههای خود را گونهای س��امان دادهاند که جابهجا
کردن مکانی آن ،با کمترین دشواری صورت پذیرد.
 -6کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند ،مدیران
ش��رکتهای ب��زرگ دولتی که سالهاس��ت با
کمترین دغدغه و از جیب مردم ،بنگاهها را اداره
میکنند و امتیازهای مادی و معنوی قابلتوجهی
را برای خود اندوختهاند و از سدهای بزرگ روانتر
شدن حرکت خصوصیسازی هستند .هنگامی که
مدیران دولتی میبینند ،نباید تاوانی برای مدیریت
ناکارآمد بپردازند ،به این کار ادامه میدهند .دولت
ب��ه ویژه اعضای ارش��د اقتص��ادی آن اگر قصد
دارند س��هام ش��رکتها را به صورت واقعی در
اختیار متقاضیان قرار دهند؛ باید در مسیر حل
مشکلهای ششگانه یاد ش��ده گام بردارند ،در غیر
این صورت ،آرزوی آنها برای فروش س��هام ،هرگز به
واقعیت تبدیل نخواهد شد.
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آمار

کشورهایی که به تازگی نفتی شدند!
کارشناسان انرژی که در اکتشافات اخیر نفت و گاز فعالیت می کنند ،از پیدایی یک عصر طالیی جدید در
حوزه نفت و گاز سخن می گویند .اما هیجانی که از پیش بینی آینده درخشان برای صنعت نفت به وجود
آمده است ،سبب شده که نگرانیهای زیست محیطی به حاشیه رانده شود .در این مقاله به بررسی ده بازیگر
در حال ظهور در عرصه نفت و گاز می پردازیم ،بازیگرانی که ممکن است سبب تضعیف هدف زیست محیطی
کاهش کربن در سطح جهانی شوند.

کانادا

شن های نفت خیز آتاباسکا ،اینجا ،جایی است که تخمین زده می شود که حدود  ۱/۷تریلیون بشکه قیرخام (نوعی نفت) در خود پنهان کرده باشد .حدود  ۱۰درصد از آن (معادل ۱۶۹
میلیارد بش�که) قابل بازیافت اس�ت .تولید تجاری در این حوزه از س�ال  ۱۹۶۷آغاز ش�د و امروزه روزانه  ۱/۶میلیون بشکه قیر به صورت دائمی به ایاالت متحده آمریکا صادر می شود.
غول تجاری در عرصه انرژی کانادا؛ یعنی کمپانی ترنس کانادا تصمیم دارد که با افزودن یک خط لوله جدید دیگر  ۷۰۰.۰۰۰بشکه به میزان صادرات فعلی بیفزاید .جیمز هانسن ،یکی از
دانشمندان ناسا معتقد است که گسترش این خطوط یک شکست قطعی برای وضعیت آب و هوایی زمین خواهد بود.

برزیل

کشفیات نفتی که در فاصله سال های  ۱۹۷۴تا  ۲۰۰۷در مناطق ساحلی کامپوس و سانتوس باسینس صورت گرفته اند ،بسیار عظیم بوده اند .چیزی در حدود  ۲/۵میلیون بشکه نفت در
روز در این حوزه نفتی تولید می شود و مقدار کلی تولیدات چیزی در حدود  ۱۰۰میلیارد بشکه است .این تولیدات و اکتشافات عظیم ،کمپانی نیمه دولتی پتروبراس  petrobrasرا به

یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان بدل کرده است.

غنا

در حدود  ۳۷مایلی سواحل غرب آفریقا و در سال  ۲۰۰۷میدان نفتی ژوبیله ( )Jubileeتوسط کمپانی بریتانیایی تولو ( )Tullowبه اکتشاف رسید .این میدان با ذخایری که پیش بینی
می ش�ود چیزی در حدود  ۶۰۰میلیون بش�که باش�د ،در حال حاضر بزرگ ترین اکتشاف نفتی در غرب آفریقا در دهه اخیر محسوب می شود .در حال حاضر کمپانی تولو روزانه ۷۰.۰۰۰
بشکه نفت از این میدان نفتی نفت استخراج می کند.

سواحل شرقی
دریای مدیترانه

سواحل شرقی دریای مدیترانه به حدی از لحاظ منابع گازی غنی است که هر دوی این کشورها (قبرس و فلسطین اشغالی) بتوانند به دو کشور شاخص در زمینه صادرات گاز بدل شوند.
با استفاده از سرمایه گذاری هرچه بیشتر در زمینه اکتشاف در سال های  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰اسرائیل توانست منابع جدیدی را اکتشاف کند و بر مقاومت داخلی نسبت به صادرات گاز کشور به
خارج غلبه کند .هم چنین اسرائیل توانست امنیت سواحل گاز خیز خود را در منطقه ای که از لحاظ سیاسی بسیار پرتنش است ،تامین کند.

گینه

پس از آنکه کمپانی تولو در سال  ۲۰۰۷حوزه نفتی ژوبیله را در غنا یافت ،بر آن شد که از اقیانوس اطلس جنوبی بگذرد و به کاوش در شرق آمریکای جنوبی بپردازد .این کاوش ها با در
نظر گرفتن این نکته آغاز شدند که ویژگی های زمین شناختی غرب آفریقا (که  ۱۰۰میلیون سال عمر دارد) با شرق آمریکای جنوبی مشابهت دارد و بنابراین احتمال یافتن یک حوزه
نفتی در آنجا زیاد است .زادیوس به خودی خود به اکتشافات دیگری در گویان و سورینام منجر شد؛ کشورهایی که در حاشیه استوایی آمریکایی جنوبی قرار دارند .سرانجام در گینه
( )Guianaبود که اکتشافات ثمر داد و حوزه نفتی زادیوس ( )zaedyusکشف شد.

داکوتای
شمالی

بیکن شیل ( )Bakken shaleنخستین بار در سال  ۱۹۵۳کشف شد ،اما حفاری تا سال  ۲۰۰۰آغاز نشد .این منطقه آخرین شگفتی در زمینه داستان های مربوط به انرژی در ایاالت متحده
آمریکا بوده است .در واقع چیزی که سبب شگفتی این منطقه شده است ،افزایش تولید نفت آن از  ۶۰.۰۰۰بشکه در روز در پنج سال قبل به  ۵۰۰.۰۰۰بشکه در حال حاضر است.
پیش بینی می شود که حجم تولیدات بیکن شیل در اواخر دهه کنونی به دوبرابر مقدار حاضر برسد.

نروژ

صنعت نفت نروژ در دریای شمالی صنعتی مرده و راکد محسوب می شد؛ اما کشفیات عمده و عظیم سال گذشته نظرها را تغییر داد .پیش بینی می شود که حوزه آلدوس ()Aldous
چیزی در حدود  ۵۰۰میلیون تا  ۱/۲میلیارد بشکه از منابع قابل بازیابی را در خود جا داده باشد .همچنین پیش بینی های مشابهی درمورد حوزه اسکروگارد ( )Skrugardدر دریای بارنتز
در جریان است .به عالوه کشفیات نفتی در نزدیکی قطب شمال در نروژ ممکن است حتی عظیم تر از موارد باال باشند.

سومالی

کش�ف میدان نفتی در دره دارور( )Dharoorدر س�ومالی ،عنصر خطرناکی را در مذاکرات صلح این کشور جنگ زده وارد کرده است .دولت موگادیشو که در حال نبرد با اسالمگرایان
شورشی است ،می کوشد تا ارزش اقتصادی کشف این میدان نفتی را کم اهمیت جلوه دهد.

تانزانیا،
موزامبیک

در ش�انزده کیلومتری س�احل ،میدان گازی رووما ( )Rovumaقرار دارد که بخش�ی از آن در موزامبیک و بخش�ی در تانزانیا واقع است .این میدان گازی که در  ۲۰۱۰کشف شده است،
ذخیره گازی برابر با هفت و نیم میلیارد بشکه دارد .از زمستان گذشته تا کنون هر دو کشور موفق به کشف گاز شده اند .این کشفیات هر دوی این کشورها را به عنوان یکی از منابع
اصلی تامین کننده گاز آسیا در آینده مطرح می کند ،ژاپن می تواند یک مشتری بالقوه باشد؛ زیرا ژاپن پس از فاجعه فوکوشیما نیروگاه های هسته ای اش را تعطیل کرده و در جست و
جوی یک منبع مناسب برای تامین گاز مایع است.

ونزوئال

به عنوان یکی از بنیانگذاران اوپک ،ونزوئال بازیگر جدیدی در حوزه نفت نیس�ت؛ اما با وجود آنکه ونزوئال در حوزه های ش�نی اطراف رود اورینوکو( )Orinocoذخایری معادل با ۵۱۳
میلیارد بشکه نفت (دو برابر ذخایر نفتی عربستان سعودی) دارد ،اما دخالت های حکومت چاوز در بخش انرژی منجر به عملی نشدن ظرفیت 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 سیاست را ترک کند ،تولید نفت افزایش خواهد یافت.
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تحليل

دالیل اقتصاددان آمریکایی برای شکست سیاست تحریم
یک کارشناس آمریکایی در مقاله ای با برشمردن  ۱۰دلیل
شکست سیاس��ت تحریم نفتی ایران تاکید کرد این سیاست
قیم��ت بنزین در آمریکا را افزایش داده و برای اوباما مش��کل
ایجاد کرده اس��ت .جان کول در مقاله ای در پایگاه اینترنتی
اویل پرایس به تشریح دالیل مقاومت ایران در برابر تحریمهای
آمری��کا و اروپا پرداخته و ضمن بیان ای��ن دالیل ،نقش البی
صهیونیس��تی در پیگی��ری این تحریم ها را نیز متذکر ش��ده
است .وی اگرچه به عنوان یک آمریکایی تحریم ها علیه ایران
را ب��ه ضرر آمریکا می داند و ب��رای جلوگیری از این ضررها با
سیاستهای دولت آمریکا مخالفت می کند اما پرداختن او به
مسائلی مانند عدم توانایی عربستان برای افزایش تولید ،افزایش
تقاضای آسیا برای نفت و نقش صهیونیست ها در اعمال تحریم
ها از جمله نکات قابل توجه این نوش��ته است .متن یادداشت
کول را به اتفاق م��رور کنیم :نومحافظه کاران به ما اطمینان
داده بودن��د و قرار نبود موضوع این گونه پیش برود .قرار بود با
تحریمهای آمریکا ایران به سرعت از پا بیفتد .اما دو ناو جنگی
ایران به راحتی از کانال س��وئز عبور کردند تا در بندر تارتوس
سوریه لنگر بیندازند .رژیم سابق مصر و حکومت مبارک هرگز
اجازه چنین چیزی را نمی داد اما بهار عربی دولتی را در مصر
به قدرت رسانده است که تمایل دارد استقالل خود از واشنگتن
را ب��ه نمایش بگ��ذارد .نفت برنت به  ۱۳۶دالر در هر بش��که
رسیده است باالترین قیمت در ۹ماه گذشته و رکوردی جالب
توجه ،آن هم در ش��رایطی که بحران هایی مانند جنگ لیبی
ب��ازار را تحت تاثیر قرار نداد .دلیل اصلی این بود که بازارها از
اخبار قطع صادرات ایران به انگلیس و فرانسه بیمناک هستند.
(نفت ایران تنها ۱درصد از واردات انگلیس و ۴درصد از واردات
فرانسه را تشکیل می دهد ).اروپایی ها فروشنده های جدیدی
را پیدا خواهند کرد یا اینکه با اس��تفاده از واس��طه هایی نفت
ایران را به دست خواهند آورد ،پس خبر قطع صادرات چندان
محل��ی از اعراب ندارد اما به هر حال مبادله گران بازار بس��یار
حساس هستند .برنامه تحریم های نفتی ای که توسط اسرائیل
و البی صهیونیس��تی در آمریکا ،بر دولت آمریکا تحمیل شده
است ،قرار بود موجب افزایش زیاد قیمت نشود .اما در واقع ،نه
تنها قیمت را افزایش داده اس��ت بلکه صهیونیست ها به دلیل
مطرح کردن موضوع جنگ این افزایش را تشدید کرده اند.
در حالی که قیمت های فوریه رکوردی تاریخی را برای این
زمان از سال ثبت کرده است و پیش بینی می شود قیمت بنزین
آمریکا در تابستان امسال  ۵دالر در هر گالن باشد ،ایران هنوز
آرامش خود را حفظ کرده است .اما به هر حال اقتصاد شکننده
آمریکا و اروپا از افزایش هزینه های حمل و نقل آسیب خواهد
دید( .امریکا احتماال با کاهش سفرهای تابستانی و گردشگری
داخلی مواجه خواهد شد ).همان جمهوری خواهانی که از اوباما

به خاطر اینکه با ایران به ش��دت برخورد نکرده اس��ت ،انتقاد
میکنند .به دلیل افزایش قیمت سوخت ،در حال برنامه ریزی
برای به راه انداختن کمپینی بر ضد اوباما هستند .این در حالی
است که آنها نقش تحریم ایران و تنش های آمریکا با این کشور
در افزایش قیمتها را نادیده می گیرند .دوست ندارم این جمله
را تکرار کنم اما من قبال تذکر داده بودم ».چه چیزی باعث می
شود ایران بتواند با مجموعه تحریم های ظالمانه و سختگیرانه
آمریکایی ،اسراییلی و اروپایی مقابله کند؟
 -1تحریم های مال��ی آمریکا و اتحادیه اروپایی به گونهای
برنام��ه ریزی ش��ده بود که درآم��د ایران از نف��ت را از طریق
افزایش هزینه های بیمه و مبادله مالی  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش
ده��د ،اما قدرت نمایی ایران مثال در مانور تنگه هرمز ،در کنار
اظهارات جنگ افروزانه آمریکا و اسراییل منجر به افزایش  ۱۰تا
۱۵درصدی قیمت نفت در بازارهایی که نگران تنشها هستند،
ش��ده اس��ت .این یعنی از منظر ایران اثرات منفی تحریمها به
وسیله اثرات مدیریت مطرح شدن بحث جنگ با ایران خنثی
شده است.
 -2برنامه تحریم ها علیه ایران که مورد حمایت دو روشنفکر
البی صهیونیستی مارک دوبوویتز و روئل مارک (تحلیلگر سابق
 )CIAاس��ت ،در محاسبات خود به شدت دچار خطا و اشتباه
شده است ،چرا که احتمال اختالل در عرضه (سودان و سوریه)
و افزایش شدید تقاضا (هند ،ژاپن ،کره جنوبی ،چین) را درنظر
نگرفته اس��ت( .جان کم��پ در مقاله خود ای��ن موضوع را به
صورتی منطقی توضیح داده است).
 -3عربستان نتوانست آن طور که برای متحدان آمریکایی
و اروپای��ی اش الف افزایش تولی��د را زده بود ،تولید نفت را به
س��رعت زیاد کند ،ذخایر عربستان ساالنه  ۳کاهش می یابد و
این موضوعی اس��ت که از نظر اکث��ر تحلیلگران مغفول مانده
است.
 -4س��ودان جنوبی به دلیل منازعه با سودان بر سر دزدی
مقداری از نفت ،ناگهان صادرات نفت از خارطوم را متوقف کرد.
این اقدام  ۳۵۰هزار بشکه نفت را در روز از بازار خارج کرد.
 ۵همچنین وقایع س��وریه تولید  ۴۰۰هزار بشکه نفت در
روز را متوقف کرده اس��ت و مش��کالتی ه��م در نیجریه ایجاد
شده است .بنابراین عالوه بر اینکه عربستان نتوانست  ۲میلیون

بش��که نفت در روز به ب��ازار جهانی اضافه کن��د ،مقدار اندک
افزایش تولید این کش��ور هم با کاهش تولید در مناطق دیگر
دنیا جبران شد.
 -6هن��د برخالف میل دولت آمریکا ،بر خرید نفت از ایران
و مبادله با این کشور تأکید کرده است .اما من تعجب میکنم
که نیکوالس برنز چگونه به این نتیجه رس��یده است که هند
با توجه به فش��ردگی بازار نفت و افزایش تقاضای آس��یا ،می
تواند بدون نفت ایران به برنامه های اقتصادی خود ادامه دهد.
ازسوی دیگر ،اطمینان از اینکه مصرف کننده های هندی نفت
یاران��ه ای در اختیار خواهند داش��ت ،یک موضوع انتخاباتی و
مهم در هند است.
 -7کره جنوبی و ژاپن معتقدند که نمی توانند واردات نفت
از ای��ران را با دیگر عرضه کنن��دگان نفت جایگزین کنند و به
همین دلیل مؤدبانه به واشنگتن و محافظه کاران گفته اند در
قضیه تحریم نفت ایران «کاری به کار ما نداش��ته باش��ید و به
کار خودتان برسید».
 -8همچنین ترکیه در برابر فش��ار آمریکا برای خرید نفت
از عربستان به جای ایران ،مقاومت می کند .برخی تحلیلگران
معتقدند عربستان نمی تواند تولید  ۱۱/۸میلیون بشکه ای خود
را حفظ کند و اگر تولید عربستان کاهش یابد ،ترکیه در شش
ماه تا یک سال آینده برای قراردادهای جدید آن هم در فضایی
با رقابت شدیدتر ،به زحمت خواهد افتاد.
 ۹ایران و چین بر س��ر ق��راردادی که به موجب آن واردات
چین از ایران افزایش می یابد ،به توافق رسیدند.
 ۱۰ایران هنوز مورد حمایت همسایگانش است .همسایگانی
که به کمک ایران نیاز دارند .عراق به ش��دت به مبادالت ایران
وابسته اس��ت .همچنین در یک نشست سه جانبه بین ایران،
افغانس��تان و پاکس��تان ،رئیس جمهور پاکس��تان آصف علی
زرداری تأکید کرد فشارهای بیرونی اثری بر روابط خوب تهران
و اسالم آباد ندارد .پاکستان به بحران انرژی دچار شده است و
متقاضی س��وخت و برق از ایران است .بنابراین اساساً متحدان
آمریکا ،افغانستان و پاکستان هیچ توجهی به تالشهای آمریکا
برای ملحق کردن آنها به حلقه تحریم ایران ندارند .در واقع آنها
مخالف این موضوع هس��تند که این سه کشور به دنبال ایجاد
یک بلوک منطقه ای هستند که شاید شامل چین هم بشود.
آخرین برنامه احمقانه نومحافظه کاران ،یعنی اشغال عراق،
تاکنون ۱تریلیون دالر هزینه برای آمریکایی ها داشته است و
 ۵۰۰۰سرباز را به کشتن داده است .بازی ای که اکنون با ایران
شروع شده است دست کم سه برابر شکست ما در عراق هزینه
خواهدداشت .از نمایندگان کنگره خود مطالبه کنید و انگشت
اتهام را به سوی متهم اصلی یعنی آیپک ببرید.
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عملكرد اتحاديه صادركنندگان
فرآوردههاي نفت،گاز و پتروشيمي
اهم فعاليت هاي برون سازماني در جهت توانمند سازي اعضاي اتحاديه
تعامل با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 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 شركت بورس كاالي ايران
تعامل با بانك مركزي
تعامل با گمرك جمهوري اسالمي ايران
تعامل با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تعامل با بانك ملت
تعامل با بانك توسعه صادرات ايران

اهم فعاليت هاي مرتبط با ارتقاي جايگاه اتحاديه
معرفي نماينده به سازمان هاي متعامل جهت حضور در جلسات ،ارائه نظرات كارشناسي و تبادل اطالعات و رفع مشكالت صنفي اعضاء
برگزاري ششمين همايش ساالنه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران
شركت 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 كارگروه فني مستقر در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
افزايش تعداد اعضاء به  215عضو در سال  91كه در مقايسه با سال  193( 90عضو) نشان دهنده  11درصد رشد مي باشد.
پيگيري در مورد تشكيل كنسرسيوم صادرات نفت خام
هماهنگي در مورد حضور رئيس و اعضاء هيات مديره و دبيركل در رسانه ها :در راستاي انعكاس فعاليت ها و اهداف و سياست هاي كاري اتحاديه هماهنگي هاي
الزم به منظور حضور رئيس و اعضاي هيات مديره و دبيركل اتحاديه در رسانه ها بعمل آمده است كه مهمترين ان حضور رئيس هيات مديره در برنامه پر بيننده
گفتگوي ويژه خبري شبكه  2صدا و سيما در تاريخ  90/12/09مي باشد.
تشكيل كارگروه حقوقي و قضايي در اتحاديه؛ در جهت ارائه خدمات بيشتر به اعضاء و فراهم نمودن امكان دفاع از منافع صنفي ايشان در سازمانها و
محاكم قضايي نسبت به تشكيل كارگروه حقوقي در اتحاديه اقدام بعمل آمده است.

اهم برنامه هاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي
نفت ،گاز و پتروشيمي ايران 1391
ارتقاي تعامل با سازمان ها و دستگاه هاي حاكميتي و دولتي در راستاي تحقق اهداف
اتحاديه
ارتقاي بهره گيري از ظرفيت هاي بورس ش�امل تعامل بيش�تر با شركت بورس كاالي
ايران از طريق برگزاري جلسات مشترك 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 كنسرسيوم هاي الزم و شركت هاي تعاوني و كارگروه هاي فني
برگزاري دوره هاي آموزشي در اتحاديه
تقويت سايت اتحاديه و انتشار مرتب نشريه
پيگيري و رفع مشكالت مالياتي و صادراتي اعضا
امضاي تفاهمنامه با صندوق ضمانت صادرات ايران

اهم فعايت هاي درون سازماني

انجام تغييرات و اصالحات مورد لزوم در اساسنامه اتحاديه و تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده
تقويت كادر اداري و روابط عمومي اتحاديه ضمن به كارگيري نيروهاي مورد نياز
چاپ دومين كتاب دايركتوري اعضاء و سررسيد
پياده نمودن سيستم اتوماسيون اداري در دبيرخانه اتحاديه ،با پيگيري انجام گرفته فاز اول اين پروژه از تاريخ  91/02/19عملياتي گرديده است .در
اين فاز دبيرخانه اتحاديه به همراه دبيركل و تمامي اعضاي هيات مديره قابليت استفاده از سيستم را پيدا كرده اند .ضمن ًا در فاز بعدي كليه شركتهاي
عضو اتحاديه به اين سامانه متصل خواهند شد.
تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان :بر اساس بررسي هاي بعمل آمده پيرامون كيفيت ،ارائه خدمات بيمه تكميلي و هزينه هاي مربوطه ،قرارداد با
شركت بيمه البرز جهت بهره گيري اعضاء براي استفاده از تسهيالت بيمه تكميلي تمديد شده است.
تشكيل كارگروه براي تعيين قيمت خوراك براي واحدهاي پتروشيمي
تشكيل كارگروه براي بررسي مسائل مربوط به همايش ساالنه اتحاديه
تشكيل كميته پايش و نظارت
پيگي�ري در مورد تهيه كارت الكترونيك اعضاء :بر اس�اس مصوبه هيات مديره مبني بر الكترونيك�ي كردن دفترچههاي عضويت ،قرارداد الزم با
پيمانكار مربوطه جهت اجراي اين طرح منعقد گرديده و اين پروژه هم اكنون با پيش�رفت  %80در ش�رف اجراء مي باشد؛ بدين ترتيب كه برنامه نرم
افزاري آن طراحي و فقط كار ورود اطالعات اعضاء بر روي نرم افزار و ايجاد هم خواني آن از طريق دستگاه مربوطه با كارت هاي الكترونيكي باقي مانده
است كه اميد مي رود در آينده نزديك به اتمام برسد.
تهيه  CDمالتي مديا براي اعضاء بنا به درخواست هاي مكرر اعضاء :اين  CDدر حال تهيه مي باشد و  %90كار آن انجام گرفته و به زودي اماده و
ارائه خواهد شد.

خبر

جزئیات استراتژی توسعه گاز

مصرفکننده
یا
صادرکننده؟
زیبا اسماعیلی
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وجود منابع غنی گاز در کشور فرصت هایی را
فراهم کرده تا ایران با آسودگی خاطر به استخراج
و بهره برداری از این نعمت الیزال الهی بپردازد .اما
دارا بودن عنوان دوم ذخیره گاز در جهان توانسته
ایران را به نامی برتر در عرصه گاز بین المللی مانند
نفت تبدیل کند یا خیر؟ اساسا آیا ایران استراتژی
مدون��ی برای نحوه بهره ب��رداری و مصرف منابع
گسترده گازی خود دارد یا خیر؟
ش��رکت گاز پروم روس��یه که موت��ور محرک
اقتصادی این کش��ور به ش��مار می رود استراتژی
خود را تولید بیشتر و صادرات برای کسب قدرت
بیش��تر ق��رار داده اس��ت و از این روی توانس��ته
موفقیت های چشمگیری را در بازار جهانی گاز به
دست آورد و حضور خود را در معامالت سیاسی و
بین المللی با اروپا نیز پررنگ و اثرگذار سازد.
گاز یک منبع غنی انرژی در جهان محس��وب
می شود و بتدریج می رود تا جایگزین نفت شده
و از ای��ن پس این ان��رژی در جهان تعیین کننده
معامالت اقتصادی و بین المللی خواهد بود .کمی
آین��ده نگری در این باره می تواند محاس��باتی را
ایجاد کند که می توان با تکیه بر این محاس��بات
ارزش اقتص��ادی قابل توجهی را برای کش��ور به
دست آورد.
کارشناسان انرژی بدرستی پیش بینی میکنند
که دنیای آینده دنیای گاز و  LNGاست و توسعه
این بخ��ش می توان��د جایگزین مناس��بی برای
درآمدهای نفتی کش��ور شود و سرمایه گذاری در
این زمین��ه ارزش افزوده و اقتصادی فوقالعادهای
خواهد داشت.
اما برای رسیدن به این هدف الزم است برنامه
و چشم اندازی روشن برای استفاده از منابع گازی
کشور وجود داشته باشد.
در حال حاضر ایران بیشترین ذخایر گاز طبیعی
در منطقه خاورمیانه را دارد که در مقیاس جهانی
پس از روس��یه در مقام دوم ق��رار گرفته و حجم
ذخایر اثبات شده ایران به  ۲۸تریلیون مترمکعب
می رسد که این حجم  ۱۷درصد ذخایر کل دنیا را
تشکیل می دهد و البته این در حالی است که طبق
مطالعات صورت گرفته امکان اکتشاف و احتمال
کشف ذخایر جدید نفت و گاز در کشور وجود دارد
که ممکن است حجم ذخایر هیدروکربوری بویژه
گاز کشور را افزایش دهد.
اما با وجود این حجم ذخایر گازی ،میزان تولید
گاز طبیعی در ایران نس��بت به دارایی اش بسیار
پایین است و تنها  ۳درصد از تولید گاز جهانی در
ایران صورت م��ی گیرد و رتبه ایران از نظر تولید
در جایگاه چهارم پس از روس��یه ،آمریکا و کانادا
قرار دارد.
آی��ا می توان منبع عظیم ان��رژی را تولید کرد
و فقط به مصرف داخل رس��اند یا برنامه و هدفی
ب��ه منظور فروش و ص��ادرات آن وجود دارد؟ چه
برنام��ه جامع��ی در زمینه توس��عه گاز به عنوان
محور و اس��تراتژی تدوین شده است؟ آیا صادرات
در صدر برنامه های توس��عه گاز قرار دارد یا خیر؟

اساسا برای مدیریت بهینه مصرف در داخل کدام
استراتژی تدوین شده است؟
این سواالتی است که امروز مطرح است و البته
در این زمینه باید پاسخگوی نسل های آینده نیز
بود که ما با کدام استراتژی ماندگار ذخایر خدادادی
را اس��تخراج كرده و سوزاندهایم؟ و آیا اساسا برای
نسل آتی چاره ای اندیشیده شده است؟
با وجود آن که رش��د مص��رف انرژی بویژه گاز
در دو ده��ه اخیر در کش��ور رو به فزونی اس��ت و
توسعه گازرس��انی به تمام نقاط کشور و روستاها
نیز صورت گرفته آیا هدف این است هر میزان گاز
که در کش��ور تولید می شود ،به مصرف برسد یا
اهداف��ی نظیر تولید و صادرات  LNGو  GTLیا
توسعه پتروشیمی ها می تواند از برنامه های اصلی
طرح های توسعه ای تولید گاز نیز باشد.
تولی��د ( LNGگاز طبیعی مایع ش��ده جهت
ص��ادرات با کش��تی) م��ی تواند یک��ی از اهداف
استراتژیک تولید گاز در کشور باشد چراکه دنیای
آینده انرژی را  LNGو  GTLتشکیل می دهند،
اما کمترین توجه به این موضوع با توجه به توجیه
اقتصادی باالی این پروژه ها شده است.
ظرفیت و پتانسیل انرژی و منابع هیدروکربوری
بویژه گاز در ایران نش��ان می دهد که می توان در
زمینه گاز سرمایه گذاری باالیی انجام داد و توجیه
پذیری اقتصادی و بازگش��ت سرمایه باالی آن به
اثبات رسیده و دیگر جایی برای چانه زنی نخواهد
داش��ت و توجه به این مقوله م��ی تواند در بهبود
وضعیت امنیت ملی کشور نیز موثر باشد.
در بحث امنیت مل��ی ،گاز عامل پیوند دهنده
جدی بین کش��ورهایی ک��ه دارای خطوط انتقال
گاز هس��تند تلقی می شود و پیش بینی ها نشان
م��ی دهد که با توجه به افزایش مصرف گاز روابط
کش��ورهای دارای این م��رز و خط��وط از روابط
دیپلماتی��ک فراتر رفته و وابس��تگی های متقابل
اقتصادی را ایجاد می کند.
از سوی دیگر گاز پایه اصلی تولیدات پتروشیمی
به شمار می رود و با توجه به بازار مناسب و اقتصادی
محصوالت پتروش��یمی در جهان می توان در این
زمینه نیز سرمایه گذاریهای الزم را به عمل آورد
هر چند ک��ه در دهه اخیر توج��ه به این صنعت
مادر مورد اهتمام دولت بوده ،اما س��رمایه گذاری
در این بخش نیز اندک است و گاه در زمستان به
دلیل افزایش مصرف ،گاز صنایع قطع می شود و
تولیدکنندگان پتروش��یمی از دریافت خوراک باز
می مانند .باید اس��تراتژی و راهبرد اساس��ی نفت
دراین بخش نیز مشخص شود هر چند دستیابی
به مقام اول منطقه پتروشیمی در چشم انداز ۲۰
ساله مورد تاکید قرار گرفته ،اما تا رسیدن به این
مطلوب فاصله زیادی مشاهده می شود.
اس��تراتژی صادرات گاز ،توس��عه پتروشیمی،
تولید  LNGو  GTLتوس��عه صنعتی ،تبدیالت
گاز و مصرف داخلی هر کدام سرفصل برنامه ریزی
مشخصی است که می تواند مبنای حرکت صنعت
نفت و گاز کشور باشد.

خبر

موقعیت استراتژیک ایران
در میان دو قطب انرژی

تحوالت جاری در عرصه دیپلماس��ی انرژی جهان بیانگر آن
است که در س��الهایی نه چندان دور ،کش��ورهایی قدرت برتر
اقتص��ادی خواهند بود که بر مناب��ع انرژی جهان ،به ویژه نفت
و گاز ،تس��لط داشته باشند؛ عامل مهمی که خلیج فارس را به
عن��وان بزرگ ترین مخزن انرژی جهان در کانون توجه جهانی
قرار داده است.
رویدادهای دهه نخست قرن بیست و یکم در عرصه مناسبات
بین المللی انرژی بیانگر آن است که کانون های تولید و انتقال
انرژی اهمیتی راهبردی یافته اند و قدرتهای اقتصادی و نظامی
جه��ان تمایل خ��ود را برای کنترل بی��ش از پیش این مناطق
نشان داده اند.
از جمله مناطق مهم و اس��تراتژیک تولید نفت و گاز جهان
می توان به حوزه دریای خزر و خلیج فارس اشاره کرد که فالت
قاره ایران در بین آن قرار گرفته اس��ت و اهمیت آن در مسائل
راهبردی جهان به اندازه ای است که ژان گاتمن ،پدر جغرافیای
سیاس��ی نوین ،م��ی گوید :حوزه خلیج ف��ارس یکی از مناطق
راهبردی جهان است و مهم ترین عامل استراتژیک خلیج فارس
وجود منابع عظیم نفت و گاز است ،به گونه ای که این منطقه
را «مخزن نفت جهان» نامیده اند.
بنا بر تقریباً دو س��وم ذخایر اثبات ش��ده نفت و یک س��وم
ذخایر گاز طبیع��ی جهان در اختیار کش��ورهای خلیج فارس
اس��ت و اگر ذخایر برآورد ش��ده دریای خزر نی��ز به آن اضافه
گ��ردد ،درصد ای��ن ذخایر تقریب��ا به  70درصد ب��رای نفت و
بی��ش از  70درص��د ب��رای گاز طبیعی جهان خواهد رس��ید.
عالوه بر این تنگه هرمز با طول قریب به  158کیلومتر و عرض
حداق��ل  56و حداکثر  180کیلومتر و عمق  115متر ،یکی از
استراتژیک ترین گذرگاه های جهان به شمار می آید که خلیج
ف��ارس را از راه دری��ای عمان به اقیانوس هن��د و آب های آزاد
پیون��د می دهد .این آبراه به علت موقعیت خاص اس��تراتژیک،
ش��اهرگ حیات اقتصادی جهان محس��وب می ش��ود و بر ای
قدرتهای بزرگ جهانی از اهمیت اقتصادی و راهبردی بسیار
زیادی برخوردار است.
در حال حاضر وزانه  35درصد کل نفت حمل ش��ده توسط
نفتک��ش ه��ا ( 20درصد نفتی که در بازاره��ای جهانی مبادله
میشود) ،از این تنگه عبور می کند و از این رو احاطه و سلطه

بر این گذرگاه امکان کنترل عبور و مرور نفتکشها را در منطقه
فراهم م��ی آورد .لذا مجموعه ارزش ه��ای ارتباطی ،اقتصادی
و ژئواس��تراتژیک تنگه هرمز ب��ه آن موقعیت راهبردی خاصی
بخش��یده اس��ت .همچنین اگر در آینده لوله ه��ای نفت و گاز
کشورهای شمالی ایران به خلیج فارس متصل شود ،که از نظر
جغرافیایی و امنیتی بهترین مسیر است ،در این صورت اهمیت
تنگه هرمز دو چندان خواهد شد.
نکت��ه مهم دیگری ک��ه نقش ایران را تح��والت منطقه ای
و اس��تراتژی تامین امنیت انرژی جه��ان پررنگ می کند ،قرار
گرفتن ای��ران بین دریای خزر و خلیج ف��ارس به عنوان کوتاه
ترین مس��یر ممکن برای انتقال منابع انرژی حوزه خزر اس��ت.
موقعیت مناس��ب برای صادرات نفت به اروپا ،کشورهای غربی،
ژاپن ،چین و کش��ورهای حوزه آسیای جنوب شرقی ،امتیازاتی
است که ایران در مسیر انتقال انرژی از آن برخوردار است.
در واق��ع مقصد نهایی خطوط لوله ای که قرار اس��ت نفت
قزاقس��تان و گاز ترکمنستان را از شرق دریای خزر به منطقه
قفقاز و از آنجا به دریای مدیترانه منتقل کند فقط اروپاس��ت،
منطقه ای که رش��د تقاضای انرژی در آن تقریبا متوقف شده
اس��ت .این در حالی اس��ت که انتقال این منابع از مسیر ایران
و از طری��ق خلیج ف��ارس ،نه تنها قابل انتقال به غرب اس��ت
بلکه بازارهای آس��یا را هم ،که در درازمدت تقاضای آن برای
ان��رژی افزایش خواهد یاف��ت ،دربر می گیرد.از س��وی دیگر
دریای مازندران دارای ش��ش حوزه ب��زرگ ذخایر نفت و گاز
است که بس��یاری از آنها هنوز توسعه نیافته و مورد اکتشاف
ق��رار نگرفته اند .ذخایر نفت ثابت ش��ده این حوزه حدود 16
تا  32میلیارد بش��که اس��ت اما ذخایر احتمالی آن نزدیک به
 163میلیارد بش��که برآورد می شود که نزدیک به یک چهارم
مجموع ذخایر اثبات شده خاورمیانه است.نتیجه آنکه با وجود
تقریبا  70درصد ذخایر نفت و  70درصد ذخایر گاز جهان در
دریای خزر و خلیج ف��ارس ،قدرت های جهانی می دانند که
ارزش های نهفته در تنگه هرمز بیش از پیش در موازنه جهانی
قدرت تاثیر گذار است و هر قدرتی کنترل این استراتژیکترین
تنگه مواصالتی جهان را در اختیار داش��ته باشد ،قادر خواهد
ب��ود بر امنیت و موازنه عرض��ه و تقاضای نفت در بازار جهانی
اثر بگذارد.

بينالملل

كویت پاالیشگاه جدید
 ۱۴.۵میلیارد دالری می سازد
كویت اعالم كرد برای احداث بزرگترین
پاالیشگاه نفت این كش��ور به ارزش ۱۴.۵
میلی��ارد دالر از بخ��ش خصوص��ی كمك
میگیرد.
به گزارش بلومبرگ اجرای این پروژه از
دو سال گذشته تا كنون به علت مخالفتهای
سیاسی متوقف شده بود .
محمد البصیری وزیر نفت كویت تاكید
كرد شورای عالی نفت كویت كه عالی ترین
مقام تصمیم گیر در امور سیاستهای نفتی
كویت اس��ت پروژه احداث پاالیشگاه ۶۵۰
هزار بشكه ای الزور را تصویب كرده است .
این شورا عالوه بر تصویب این پروژه اجازه
ارتقای س��طح تولید دو پاالیش��گاه از سه
پاالیش��گاه موجود كویت را نیز صادر كرده
است .
وی اف��زود ش��ورای عالی نف��ت كویت
همچنین اجازه مشاركت بخش خصوصی
در تامی��ن مال��ی پروژه های زیر س��اختی
اقتصادی از جمله پروژه های انرژی را داده
است .
دولت كویت قص��د دارد بیش از ۳۰.۸
میلی��ارد دینار در پروژه های زیر س��اختی
انرژی و حمل و نقل س��رمایه گذاری كند
 .دول��ت كویت همچنین ب��ه دنبال جلب
س��رمایه گ��ذاری خارج��ی ب��رای اجرای
پروژهه��ای زیر س��اختی ان��رژی با هدف
افزایش ظرفیت تولید نفت است.
سامی الرشید رییس شركت نفت كویت
نیز تاكید كرد برای احداث پاالیشگاه بزرگ
الزور راهی جر بهره مندی از سرمایه گذاری
بخش خصوصی نیست  .این پروژه از مارس
 ۲۰۰۹میالدی در پی مخالفت نمایندگان
مجلس كویت متوقف شده بود .
قرار اس��ت در فاز نخس��ت ای��ن پروژه
ظرفی��ت ای��ن پاالیش��گاه ب��ه  ۳۰۰هزار
بش��كه در روز برسد .فاز دوم این پروژه نیز
ش��امل تولید روزانه  ۳۱۵هزار بشكه انواع
فرآوردههای نفتی خواهد بود  .كویت قصد
دارد با احداث این پاالیش��گاه كوچكترین
و قدیمیترین پاالیش��گاه خود موس��وم به
الشعیبه را تعطیل كند .
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گزارش

سهم كم ايران از جابهجايي نفتي

از مردادماه  1389تقريبا عمليات سوآپ
ايران با پايان زمان قرارداد با ش��ركتهاي
خارجي متوقف شد و تا كنون بعد از گذشت
دو س��ال از اين موضوع به دليل اختالف بر
س��ر قيم��ت و چگونگي ف��روش نفت خام
تحويلي ،قراردادي امضا نشده است.
معاوض��ه نفت خ��ام (س��وآپ) عالوه بر
درآمدزايي ي��ك موضوع اس��تراتژيك نيز
محس��وب ميشود .با وجود اين كه مديران
نفتي كش��ور اين موضوع را تاييد ميكنند،
اما حدود دوسال است كه عمليات سوآپ از
مسير ايران متوقف شده است و انگار براي
ادامه آن ارادهاي نيست.
در س��ال ١٣٧٧و پ��س از فروپاش��ي
ش��وروي ،آمريكا با تحت فش��ار قراردادن
شركتهاي اروپايي آنها را ناگزير كرد تا در
خط لوله صادرات نفتخام منطقه موس��وم
به ( BTCباكو ـ تفليس ـ جيهان) بهعنوان
يك خط لوله انتقال نفتخام اس��تراتژيك
كه حتي در برگيرنده منافع اقتصادي نبود،
سرمايهگذاري كنند .از سوي ديگر روسيه با
تحت فشار گذاشتن تركمنستان و قزاقستان
تفاهمنامه ساخت خط لوله صادرات گاز از
كنار ش��رقي درياي خزر را بهامضا رساند و
در ديپلماس��ي انرژي روسيه ،بازي با كارت
ايران براي معامالت سياس��ي و اقتصادي با
غرب ادامه يافت.
ت
ايران براي مقابله به مثل با اين سياس 
روس��يه و آمري��كا مبن��ي بر جلوگي��ري از
ص��ادرات نفت و گاز آس��ياي مركزي ،قفقاز
و حوزه درياي خزر از مس��ير ايران ،اقدام به
س��رمايهگذاري از محل امكانات وزارت نفت
كرد و بندر نفت��ي نكا ،خط لوله نكا ـ ري و
تغييراتي ضروري در پااليشگا ه تهران و تبريز
براي پااليش نفتخام كش��ورهاي آس��ياي
ميانه ايجاد كرد .بر همين اس��اس ش��ركت
نيكو به عن��وان نماينده ايران ب��راي انعقاد
قراردادهاي معاوضه با طرفين توليد كننده و
بازرگانان نفتي در منطقه انتخاب شد.
نحوه معاوضه نفتخ��ام اينگونه انجام
ميش��د كه نيكو پ��س از دريافت نفتخام
در بن��در نفتي نكا و تحويل آن به ش��ركت
ملي نف��ت ايران ب��ه نمايندگي از س��وي
معاوضهگ��ران نفتخام ح��وزه درياي خزر
در جزيره خارگ ،نفتخام س��بك ايران را
تحويل ميگرفت و ٣٠روز پس از دريافت
نفتخ��ام در بندرنفتي ن��كا ،معادل ارزش
نفتخ��ام معاوضه ش��ده را ب��ه معاوضهگر
پرداخت ميكرد.
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سوآپ نفت رفت؟

از مردادماه  1389تقريبا عمليات سوآپ
ايران با پايان زمان قرارداد با ش��ركتهاي
خارجي متوقف شد و تا كنون بعد از گذشت
دو س��ال از اين موضوع به دليل اختالف بر
س��ر قيم��ت و چگونگي ف��روش نفت خام
تحويلي ،قراردادي امضا نشده است.
هزينه معاوضه نفتخام از مس��ير ايران
حدودهشت دالر در هر تن متريك (حدود
1/10دالر در هر بش��كه) بود و شركت ملي
نف��ت ايران خواهان افزايش اين رقم به40
دالر درهر تن متريك (حدود 5/5دالر در هر
بش��كه) بود كه هيچ يك از طرفين قرارداد
با ش��ركت نيكو حاضر به پذيرفتن اين رقم
براي هزينه معاوضه نفتخام خود نشدند.
بازارهايي كه از دست رفتند

ن در حال��ي بود كه ش��ركت اماراتي
اي 
«دراگ��ون اوي��ل» ( )Dragon Oilطي
قراردادي  10ساله بيش از ٨٦درصد حجم
نفتخام توليدي از ميدانهاي تركمنستان
را از مسير ايران صادر ميكرد.
اما در پايان ماه مارس ٢٠١٠اين قرارداد
خاتم��ه يافته و ديگر تمديد نش��د .اين در
حالي اس��ت كه دراگون اويل در نبود قرار
معاوضه نفت خام خود با ايران ،با ش��ركت
كراس كاسپين ()CROSS CASPIAN
كه اداره مركزي آن در باكو مس��تقر است
وارد مذاكره ش��د و اعالم كرد كه نفتخام
بيش��تري را از عرض درياي خزر و از مسير
باكو و با راه آهن به بندر باتومي گرجستان
در درياي سياه صادر ميكند.
همچنين ش��ركت سوئيس��ي «ويتول»
بازارياب و فروش��نده نفتخام قزاقس��تان
و تركمنس��تان ني��ز ك��ه بخ��ش عم��ده
نفتخامهاي مختلف توليدي اين دو كشور
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را از بن��در آكتائو به بندر نفت��ي نكا صادر
ميكرد همانند ش��ركت امارات��ي دراگون
اويل با توجه به تصمي��م اخير ايران ،اقدام
به صادرات نفت خام از مسير باكو به درياي
مديترانه و درياي سياه گرفت.
ع�لاوه بر اي��ن صادركنن��دگان ديگري
هم در مس��ير بن��در نفتي ن��كا نفت خام
محمولههاي مقطعي ص��ادر ميكردند كه
با ش��رايط جديد شركت ملي نفت از مسير
اي��ران براي ص��ادرات نفت خ��ود منصرف
شدند.
ش��ركت س��لكت ان��رژي تريدين��گ
(SELECT ENERGY TRADING
) كه دفتر مركزي آن در هامبورگ واقع است
و شركت ايرلندي كاسپين اويل ديولوپمنت
( )Caspian Oil Developmentك��ه
پيش از اين به نا م هيبرنيان ()Hibernian
خوانده ميشد ،از جمله شركتهاي مهمي
بودن��د كه گاهي از بندر نفتي نكا نفت خام
تركمنستان را صادر ميكرند.
در حال حاضر ظرفيت س��واپ كش��ور
 150هزار بش��كه در روز اس��ت اما كمتر از
 20ه��زار بش��كه در روز نفت خام معاوضه
ميشود اين در حالي است كه شركت ملي
نفت ايران بعد از توقف سوآپ در سال ،89
اعالم كرده بود تا پايان سال  1390اين رقم
به  70هزار بش��که در روز برس��د كه تا اين
تاريخ اين وعده عملي نشده است.
ديپلماسي انرژي

در حال��ي كه اي��ران در ادام��ه مقابله با
ديپلماس��ي انرژي روس��يه ،آمريكا و اروپا،
طرح تبديل «معاوضه نفت خام» به «تجارت
نفت خ��ام» را مد نظر قرار داده بود ،انتظار
ميرف��ت با اعالم بندر نفت��ي نكا به عنوان

بن��در آزاد تج��ارت نفت بهج��اي معاوضه،
تجارت (خريد و فروش) نفت خام توس��عه
ياب��د و اين گونه معامالت در چارچوب يك
بورس نفتي شفافسازي شود.
بر اين اس��اس با توقف عمليات سوآپ و
عرضه نفت خام در بورس كاال ،فعالسازي
ب��ازار جنوب دري��اي خزر در مس��ير بندر
نفتي نكا ب��ا هدف تبديل نفتخام مخلوط
ن��كا به عنوان يك نفتخام ش��اخص براي
بازار جنوب درياي خزر به دست فراموشي
سپرده شد.
عمليات معاوضه نفت خام از مسير ايران
در حالي متوقف ش��ده است كه با توجه به
تحريمهاي اعمال ش��ده عليه صنعت نفت
كش��ور« ،طرح تجارت نفت» ميتوانس��ت
نقش بس��يار مهم��ي را در كاه��ش تاثير
محدوديتهاي صورت گرفته داشته باشد.
ديدگاه  3وزير نفت درباره سوآپ نفت؛
از شوآپ تا فرصتي استراتژيك

با وجود اينكه س��ه وزير سابق و فعلي
نفت بر اهميت و مزاياي س��وآپ نفت خام
تاكيد داشته و دارند ،بايد ديد ايران ميتواند
ب��از هم بازارهاي از دس��ت رفته خود را در
اين زمينه به دس��ت آورد؟ از خرداد س��ال
 1389س��واپ نفت خام با تصميم مسعود
مي��ر كاظمي ـ وزير س��ابق نفت ـ به دليل
اين كه وي سوآپ نفت خام را نوعي واردات
نفت خام به كشور ميدانست ،متوقف شد.
اي��ن موض��وع در حالي بود ك��ه پس از
بركناري ميركاظمي از وزارت نفت ،انتقادات
نس��بت به توقف سوآپ علني شد .با وجود
اين وي در پاس��خ به انتقادات��ي كه دربار ه
توقف س��وآپ نفت در دور ه وزارت او مطرح
ميشد ،به ايسنا گفته بود كه «من در همان
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دوران به شركت ملي نفت ابالغ كرده بودم
كه  500هزار بش��كه سوآپ كنند ،اما آنچه
من ابالغ كرده بودم ،سوآپ به معناي خريد
نفت نبود».
آنچ�ه انجام ميش�د «ش�وآپ» بود نه
سواپ!

وي تاكيد كرده بود كه «وقتي ما سهمي ه
اوپك را داريم نبايد به اسم سوآپ ،نفت خام
بخري��م و به همين دليل م��ن جلو آنچه را
كه به اس��م س��وآپ در رابطه با خريد نفت
انجام ميش��د ،گرفتم ».ميركاظمي با بيان
اينك��ه آنچه ب��ه عنوان معاوض��ه نفت خام
انجام ميش��د «شوآپ» بود نه سواپ ،آنچه
انجام ميشد را صراحتا «خيانت به كشور»
برشمرده و با اين توجيه اين طرح را متوقف
ك��رده بود .با وجود توقف س��واپ نفت خام
توس��ط ميركاظمي قطع��ا وي به اهميت و
مزاياي اين عمليات آگاه و اعتراض وي تنها
به شيوه انجام سواپ در آن دوره بود.
لزوم توجه به بحث سوآپ نفت

در همي��ن مورد غالمحس��ين نوذري ـ
وزير اس��بق نفت ـ معتقد است كه سوآپ
نفت امري اس��تراتژيك و فرصتي است كه
بايد جدي گرفته شود.
وي چن��دي پي��ش در م��ورد اهمي��ت
عمليات س��وآپ از مس��ير ايران گفته بود:
س��وآپ گذش��ته از جنبهه��اي اقتصادي
امري اس��تراتژيك محسوب ميش��ود و از
اي��ن طريق اي��ران ميتواند ب��ه هابي براي
كش��ورهاي منطقه تبديل شود .وي با بيان
اينكه در دور ه وزارتي او خط نكا ـ جاسك
كليد خ��ورده و مطالعات آن صورت گرفته
است ،ادامه داد :توان و ظرفيت انتقال نفت
ما به گونهاي است كه ميتوانيم روزانه يك
ميليون بشكه نفت درياي خزر را به درياي
عمان انتقال دهيم و به همين دليل بايد از
اين توان و ظرفيت بهطور مناسب بهرهگيري
شود .نوذري در ادامه حجم سوآپ نفت در
دور ه وزارت خود را حدود  100تا  150هزار
بشكه در روز دانست و بار ديگر بر لزوم توجه
به بحث سوآپ نفت تاكيد كرد.
سواپ نفت مزيتهايي براي كشور دارد

اهميت سواپ نفت آنقدر زياد است كه
حتي رستم قاسمي چند روز پس از رسيدن
ب��ه وزارت نفت در مورد موضع خود در اين
زمينه اعالم كرد :س��وآپ داراي مزيتهايي
زيادي براي كشور است؛ چراكه نفت شمال
كش��ور به لحاظ مرغوبيت مزايايي به دنبال
خواهد داشت.
وي همچنين با حضور در اتاق بازرگاني
ايران از حض��ور بخش خصوصي داخلي در

انج��ام عمليات س��واپ از مس��ير ايران هم
استقبال كرد اما باوجود تاييد ادامه معاوضه
نفت از مس��ير ايران توسط مسووالن نفتي،
خط سواپ در حال خشكيدن است .اگر چه
دو اشكال اساسي كه ميركاظمي به اجراي
س��وآپ در دوران تصديش ب��ر وزارت نفت
وارد كرده بود ،نرخ پايين س��وآپ و فروش
نفت س��وآپ ش��ده در خليج فارس توسط
اي��ران بود كه در واقع ايران را به واردكننده
نفت تبديل كرده بود اما با وجود نظر مساعد
وزير نفت و مس��ووالن نفتي در اين زمينه
هيچ اقدامي مفيدي در س��ال گذشته براي
ادامه سوآپ نفت خام رخ نداد.
دو راهكار بخش خصوصي براي حضور
مجدد در سوآپ نفت

عضو اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي
نفتي معتقد اس��ت كه با بسته شدن مسير
ايران ب��راي معاوضه نفت خام و از دس��ت
رفت��ن بازارهاي س��وآپ نفت خ��ام از اين
مسير ،بخش خصوصي ديگر عالقهاي براي
حضور در اين عرصه ندارد.
سيد حميد حسيني با بيان اينكه وزارت
نفت بدون كار كارشناسي سوآپ نفت خام
و فرآوردهه��اي نفت��ي را با مش��كل مواجه
كرد ،گفت :بر اس��اس اطالعات غير مستند
س��ال گذشته عمليات س��وآپ متوقف شد
و متاس��فانه از ظرفيتهاي سوآپ استفاده
نش��د .البته وي افزود :شركت ملي پااليش
و پخ��ش فرآوردههاي نفتي در نهايت براي
ادامه عمليات سوآپ فرآوردههاي نفتي قانع
ش��د و اكنون اين عملي��ات در حال انجام
است.
سوآپ ميتوانست در شرايط تحريم به
صادرات نفت كمك كند

در ش��رايط كنون��ي ،موجب آش��نا ش��دن
شركتهاي ايراني فعال در اين زمينه براي
حض��ور در بازارهاي جهاني نفت و كس��ب
تجربه آنها ميشد.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه با
ارائه نرخهاي غيركارشناسانه وقت تلف شد،
تصريح كرد :حتي اگر مجوز صادر و نرخهاي
مناسبي اعالم شود با توجه به مشكالتي كه
تحريم ايجاد كرده اس��ت ،فكر نميكنم كه
ديگر بخش خصوصي عالقهاي به س��وآپ
نفت خام خود از مسير ايران داشته باشد.
حس��يني در مورد مطالعات و تحقيقات
اين اتحاديه در مورد وضعيت س��وآپ نفت
خام ،ب��ا تاكيد بر اين ك��ه وزارت نفت هم
صحت اين مطالع��ات را قبول كرد ،توضيح
داد :ب��ا انج��ام كار كارشناس��ي بر عمليات
س��وآپ س��ال  2007تا  ،2011به صورت
ماهانه قيمتهاي خريد و فروش محاس��به
ش��د و ميانگيني به دست آمد كه متوسط
س��ود س��وآپ كننده در چهارسال گذشته
حدود س��ه دالر و  20س��نت بود .پس اگر
نرخ س��وآپ را از يك دالر و نيم به سه دالر
يا  3/5دالر افزايش دهيم هر دو طرف سود
خواهند برد .وي با تاكيد بر اينكه بر خالف
تصور عدهاي كه فكر ميكردند سوآپ نفت
خام منافع زي��ادي دارد ،گفت :در اين نوع
معاوضه نفت خام ،سود معمولي است.
رييس س��ابق اتحادي��ه صادركنندگان
فرآوردهه��اي نفتي يادآور ش��د :با توجه به
اينك��ه  90روز بع��د از تحويل نفت خام به
ايران ،نفت مورد نظر در خليجفارس تحويل
داده ميشد امكان كاهش قيمت نفت وجود
داش��ت و در واقع در اين كار ريسك بااليي
بود.
دو راه براي حضور بخش خصوصي

او از دو طرح اتحاديه صادركنندگان براي
اين عض��و اتحاديه ادام��ه داد :اما آنچه
باعث تاس��ف شد توقف سوآپ نفت بود كه حضور بخش خصوصي در عمليات س��وآپ
ميتوانست در ش��رايط تحريمهاي صورت س��اماندهي آن خبر داد و گفت :در گزينه
اول ،اعطاي مجوز خريد و فروش مس��تقيم
گرفته به كشور كمك كند.
حس��يني با اظهار اينك��ه در اين مدت نف��ت خام و س��وآپ ش��ده توس��ط بخش
خصوصي است به طوري
اتحاديه كار كارشناس��ي
كه نفت خام مورد نظر در
را بر روي عمليات سوآپ
بورس فروخته شود تا هم
نف��ت خ��ام انج��ام داد،
بورس نفت ايران راهاندازي
گف��ت :در همي��ن زمينه
بخش خصوصي براي
ش��ود و هم به قيمتهاي
بخش خصوص��ي طرح و
نجات سوآپ طرح
فروش نفت اي��ران لطمه
پيش��نهادهايي را ني��ز به
و پيشنهادهايي را
وارد نش��ود .در اين حالت
وزارت نف��ت داد ،ام��ا ب��ا
نيز به وزارت نفت
س��ود به دس��ت آمده به
وجود تمام وعدههاي داده
داد ،اما با وجود تمام
صورت مساوي بين بخش
شده كاري صورت نگرفت.
وعدههاي داده شده
خصوص��ي و وزارت نفت
به گفت��ه وي عمليات
كاري صورت نگرفت
تقسيم ميشد.
س��وآپ نفت خام از مسير
حس��يني ادام��ه داد:
اي��ران عالوه ب��ر كمك به
در گزين��ه دوم ،بخ��ش
صادرات نفت خام كش��ور

خصوصي ب��ه صورت كارگ��زار وزارت نفت
كليه عمليات را تا فروش نفت انجام ميدهد
و وزارت نف��ت بعد از فروش نفت مورد نظر
در خليج فارس براي هر شبكه سه دالر حق
كارگزاري به بخش خصوصي ميدهد.
متولي سوآپ در نفت مشخص نيست

اين عضو اتحاديه صادركنندگان با اشاره
به اينكه كليه طرحها و پيشنهادها از سوي
وزارت نفت بدون پاسخ ماند ،گفت :با وجود
اين كه نظر رس��تم قاس��مي ـ وزير نفت ـ
نسبت به اين موضوع مثبت است و در اتاق
بازرگاني ته��ران از حضور بخش خصوصي
در عمليات س��وآپ نفت خام استقبال كرد
و در همي��ن زمينه به آقاي ش��هنازيزاده
براي اجراي اين امر اختيارات داد اما ايشان
هم بعد از پيگيريهاي انجام شده به نتيجه
نرس��يد و با خروج ايشان از نفت ،مشخص
نيس��ت در وزارت نفت چه كس��ي مسئول
اين امر اس��ت؛ در واقع مشخص نيست كه
چه كسي بايد نرخ س��وآپ را نهايي كند و
مس��ئوول مذاكرات اس��ت .او با بيان اينكه
برخي تصميمات اگر در زمان مناسب گرفته
نشود ،بياثر خواهد بود گفت :زماني كه بايد
كمك ميش��د تا بخش خصوصي نفت در
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
ش��رايط مشكل ش��ده اما بخش خصوصي
تمام تالش خود را خواه��د كرد .اين عضو
اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي و
پتروشيمي اظهار كرد :حتي در صورت ارائه
مجوز سوآپ نفت خام از سوي وزارت نفت،
بخش خصوصي ديگر عالقهاي براي ورود به
اين عرص��ه ندارد .وي دليل اين بيعالقگي
را اين گونه توضي��ح داد كه در حال حاضر
روزانه  70تا  80هزار بشكه نفت خام آسياي
ميانه كه پيش از اين از مس��ير ايران انتقال
مييافت بعد از بس��ته شدن مسير ايران از
كاناله��اي ديگر در حال صادرات اس��ت و
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 فرآوردههاي آن و زيان وارده به بخش
خصوصي خواس��تار آن شد كه وزارت نفت
«سوآپ ارزشي» را اجرايي كند ،يعني اين
كه روزي كه كاال تحويل گرفته ميشود اگر
قيمت آن هزار دالر اس��ت در زمان تحويل
معادل هزار دالر كاال تحويل داده شود اين
الگو مدتي در زمان آقاي نعمتزاده اجرايي
شد به طوري كه هم وزارت نفت سود كرد و
هم خيال بخش خصوصي راحت شد.
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آخرين وضعيت جابهجايي نفتي در كشور

چقدر سوآپ میکنیم

متوسط عمليات روزانه سوآپ كشور طي دوماه گذشته
به كمتر از  500بشكه در روز رسيد كه با توجه به ظرفيت
ايجاد ش��ده  500هزار بشكهاي س��وآپ نفت خام در واقع
تنه��ا از يك دهم درصد از ظرفيت ايجاد ش��ده اس��تفاده
ميش��ود .طبق آخرين آمار در دو ماه گذش��ته تنها شش
فروند نفتكش پنج هزار تني در پايان ه نكا محمول ه خود را
براي انجام عمليات سوآپ تخليه كردهاند.
بر اين اس��اس در  60روز گذش��ته فقط  31هزار بشكه
س��وآپ صورت گرفته اس��ت كه متوسط روزان ه آن كمتر از
 500بش��كه در روز است .اين درحالي است كه طبق گفت ه
مديران نفتي ،حجم سوآپ نفت خام كشور هماكنون  20تا
 25هزار بشكه در روز است.
البته پيش از اين حجم سوآپ نفت از مسير ايران حدود
 150هزار بش��كه در روز بود كه به دس��تور س��يد مسعود
ميركاظمي ـ وزير س��ابق نفت ـ به دلي��ل پايينبودن نرخ
س��وآپ و روشهاي غلطي كه كشور را به وارد كننده نفت
خام تبديل كرده بود ،متوقف شد.
در همين زمينه ش��هريورماه سال گذشته اعالم شد كه
سوآپ نفت خام با حجم روزانه  20تا  25هزار بشكه در روز
از سر گرفته شده است و تا پايان سال  1390به روزانه 70
هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
از س��وي ديگر احمد قلعهباني ـ مديرعامل شركت ملي
نفت ايران ـ اعالم كرده بود كه سوآپ نفت خام با نرخ جديد
چهار دالر بابت هر بش��كه انجام ميشود ،اين درحالي است
كه طبق ش��واهد هماكنون همين اندك سوآپ نفت خام با
نرخ سابق يك يا  1/5دالر در حال انجام است.
البته ادام ه سوآپ نفت خام با نرخ  1/5دالر امري طبيعي
اس��ت؛ چرا كه بعد از توقف سوآپ نفت خام در اوايل سال
 ،1389قرارداد جديدي ميان ش��ركت مل��ي نفت ايران با
ش��ركتهاي خواهان معاوضه نفت خام كشورهاي حاشي ه
درياي مازندران با نفت ايران بسته نشد.
در واقع عمليات سوآپ نفت خام فعلي ادامه قرارداد يكي
از شركتهاي طرف قرارداد با شركت نيكو ـ نماينده سابق
ايران در زمينه عمليات سوآپ ـ است.

42

شماره اول ـ پائيز 1391

به گفته محمدي طي هش��ت سال گذشته سوآپ نفت
ش��ركت سوئيسي ويتول كه عضو كنسرسيوم سينوپك
(چين) و فدرال آس��يا (هنگ كنگ) موس��وم به  SVFنيز خام از مسير ايران توسط تاسيسات فاز اول و دوم اين طرح
است با شركت ملي نفت قزاقستان قراردادي براي بازاريابي صورت گرفته است.
مجري طرح با اش��اره به اينكه در حال حاضر فاز س��وم
و فروش نفتخام قزاقستان دارد.
اين شركت پس از توقف عمليات سوآپ توسط ايران به طرح با هدف افزايش ظرفيت انتقال از  370هزار بش��كه به
دادگاه بينالمللي عليه ايران شكايت كرد ،شركت ملي نفت  500هزار بشكه نفت خام در روز در دست اجراست ،تاریخ
ايران نيز براي آنكه در دادگاه محكوم نش��ود ،پذيرفت كه بهرهبرداري از اين فاز را پايان تابستان امسال اعالم كرد.
ن كه هزينه مورد نياز براي اجراي اين
وي با اش��اره به اي 
قرارداد سابق با شركت ويتول را از سر گيرد.
آيا س��وآپ روزانه كمتر از  500بشكه نفت خام از مسير طرح  387ميليارد و  500میلیون ريال پیشبینی شده بود
ايران در مقابل ظرفيت  500هزار بش��كهاي ايجاد شده در گفت 2987 :ميليارد و  500میلیون ريال آن در فازهای اول
و دوم و  400ميليارد ريال آن نيز در فاز  3هزينه شد.
كشور ،نشاندهنده «خشكيدن سوآپ نفت خام» نيست؟
به گفته محمدی س��رمايه مورد ني��از این طرح از منابع
آخرين وضعيت سازههاي نفتي براي سوآپ در شمال داخلي تخصیص یافته به وزارت نفت تامین شده است.
محمدي در مورد برگشت سرمايه اين طرح نيز توضيح
كشور
طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي داد :در چهار سال نخست بهرهبرداري از فازهای اول و دوم
خزر(كراس) با هدف افزايش عمليات سوآپ از مسير ايران تا طرح ،هزينههاي انجام ش��ده به صورت كامل برگشت داده
شد.
اواخر تابستان امسال به طور كامل به بهرهبرداري ميرسد.
وي با اشاره به اين كه در بخشهاي مهندسی ،ساخت و
عل��ي محمدي ،مجري طرح انتقال و فرآورش نفت خام
كشورهاي حوزه دريايخزر با اعالم اينكه اين طرح تاكنون اجراي طرح كراس بيش از دو ميليون و  600هزار نفرساعت
 91درصد پيشرفت داشته است گفت :تكميل طرح تا پايان فعاليت انجام شده است تاكيد كرد :اتمام طرح طبق برنامه
زمانبندی یکی دیگر از ویژگیهای بارز این طرح است.
تابستان امسال محقق ميشود.
مجري ط��رح انتقال و ف��رآورش نفت
وي با اعالم اجراي اين طرح در سه فاز
خام كش��ورهاي حوزه درياي خزر با اشاره
توضيح داد که در فاز اول و دوم با ساخت
مديرعامل شركت ملي
به تکمیل واتمام فاز سوم طرح ،بهرهگیری
اس��كله نفتي ،تاسيس��ات ذخيرهسازي و
نفت ايران ـ اعالم كرده
از ت��وان متخصص��ان ايران��ي در طراحي،
امتزاج نفتهای خام وارداتي از كشورهاي
بود كه سوآپ نفت
مهندس��ي ،اج��را و همچنین اس��تفاده از
حوزه درياي خزر در پايانه نكا ،احداث خط
خام با نرخ چهار دالر
خدمات توليدكنندگان و سازندگان داخلی
لوله حد فاصل پايانه نكا تا تاسيسات ری
بابت هر بشكه انجام
درساخت و تکمیل تجهيزات به کارگرفته
به همراه مراکز انتقال و فشارش��كنهاي
ميشود ،اين درحالي
شده در این فاز را از مهمترين مشخصههاي
مسير و تاسيس��ات ذخيرهسازي در ري،
طرح دانست.
شرایط انتقال نفت خام تا  370هزار بشكه
است كه طبق شواهد
در روز به منظور ارسال به پااليشگاههاي
هماكنون همين اندك
سوآپ نفت از شمال ايران
ش��هيد تندگويان تهران و تبريز ـ البته با
سوآپ نفت خام با يك
وي با اشاره به اينكه انتقال نفت خام و
انج��ام اصالحات الزم در پااليش��گاههای
يا  1.5دالر در حال
فرآوردهه��اي نفتي از طريق خطوط لوله و
مذکور ـ فراهم شد.
انجام است

تحليل

نیز بهرهگيري از مس��يرهاي ريلي ،جادهاي و دريايي انجام
ميپذیرد ،ایمنترین و اقتصاديترين راه انتقال را اس��تفاده
از خط��وط لوله دانس��ت و توضيح داد :انتق��ال نفت خام و
فرآوردههاي نفتي از اين طريق عالوه بر موارد فوق در حفظ
مسائل زيس��ت محيطي نسبت به س��اير روشهای انتقال
از اطمین��ان باالتری برخوردار اس��ت .محمدي از امتيازات
اج��راي اين طرح را عالوه بر درآمد حاصل از س��وآپ نفت
خام ،كاهش هزينههاي ناش��ی از انتقال خ��وراك اولیه به
پااليش��گاههاي تبريز و تهران از ح��وزه های نفتی جنوب
کشور عنوان كرد.
مسیر دریایی سوآپ گاز ایران در دریای خزر راهاندازی
شد

همزمان با افزایش تحریمهای نفتی علیه ایران ،با تخلیه
نخستین محموله گازمایع یکی از کشورهای حاشیه دریای
خزر ،برای اولین بار مسیر دریایی سوآپ گازمایع ایران برای
تحویل معوض آن به مش��تریان خارج��ی در خلیج فارس
راهاندازی ش��د .با گذش��ت بیش از یک دهه از آغاز سوآپ
فرآوردههای نفتی و به ویژه گازمایع و نفت کوره از کشورهای

حاشیه دریای خزر ،برای نخستین بار مسیر دریایی سوآپ
گازمایع کشور در منطقه خزر راه اندازی شد.
محموله س��وآپ بی��ش از یکهزار تن��ی گازمایع یکی از
کشورهای حاشیه دریای خزر برای اولین بار در دریای خزر
پهلوگیری كرد و تخلیه شد و قرار است معوض این محموله
در خلیج فارس به مشتریان خارجی تحویل داده شود.
تا پیش از پهلوگیری این کشتی نفتکش حامل گازمایع،
اکثر محمولههای سوآپ فرآوردههای نفتی از مسیر جادهای
و توسط نفتکشهای جاده پیما انجام می شد.
با راهاندازی مسیر دریایی سوآپ گاز ایران در دریای خزر،
حج��م تردد نفتکش های جاده پیما به میزان قابل توجهي
کاهش مییابد ک��ه کاهش ترافیک و تصادف��ات جادهای،
تقلیل اثرات س��وء زیست محیطی و اس��تهالک جادهها و
کاهش مصرف س��وخت از مهمتری��ن مزیتهای اقتصادی
راهاندازی این کریدور دریایی است.
به عبارت دیگر ،با راهاندازی این مس��یر دریایی ،بهجای
اس��تفاده از  60ت��ا  70تریلی گازکش ج��اده پیمای  15تا
 18ه��زار تنی ،گاز مای��ع بهطور یکجا توس��ط یک فروند
کشتی نفتکش تحویل تاسیسات تخلیه و بارگیری ایران در

پایانههای حاشیه جنوبی دریای خزر می شود.
در س��الهای گذش��ته ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش
فرآورده های نفتی ایران به منظور کاهش هزینههای انتقال
نفت کوره و س��ایر فرآوردههای نفتی از پاالیشگاهها ،تامین
سوخت مایع چهار نیروگاه بیستون کرمانشاه ،مفتح همدان،
س��هند آذربایجان ش��رقی و نکا را از محل س��وآپ سوخت
تامین کرده است.
در کنار دستاوردهای اقتصادی سوآپ فرآوردههای نفتی،
یکی از مهمترین ویژگیهای توسعه این تجارت بینالمللی
س��وخت اس��تفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی منحصر به
فرد جمهوری اس�لامی ایران بهعنوان دروازه طالیی انتقال،
س��وآپ و ترانزیت حاملهای مختلف انرژی در منطقه حوزه
آسیای میانه و خاورمیانه بوده است.
در حال حاضر با ایجاد زیر ساختهایی در پایانههای نفتی
ش��مال کشور و توس��عه خطوط لوله ،ظرفیتی برای سوآپ
روزانه حدود  6میلی��ون لیتر انواع فرآوردههای نفتی ایجاد
شده است .کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی
سوآپ هر تن فرآورده نفتی برای اقتصاد ملی حدود یکصد
دالر سود به همراه دارد.
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گزارش

جنگ نفتی غرب و خاورمیانه

دعوا سرآقایی نفت در جهان
برای مدت نیم قرن خاور میانه مرکز ثقل
تامین انرژی مورد نیاز جهان بوده است .این
واقعیت بی ش��ک تاثیرات خاصی بر جهانی
که در آن زندگی می کنیم ،داش��ته است و
حاال زمان تغییر آن فرا رسیده است.
از سال  ۲۰۲۰به بعد این احتمال وجود
دارد ک��ه پایتخت تامین ان��رژی جهان بار
دیگ��ر به غرب بازگ��ردد ،یعنی جایی که تا
پیش از کش��ف ذخایر عظیم در خاورمیانه
نظیر عربس��تان س��عودی و کویت در دهه
 –۶۰این وظیفه را عهده دار بود .دالیل این
جابه جایی برخی تکنولوژیک و برخی دیگر
سیاسی هستند .جغرافیدانان مدت هاست
روش��ن کرده اند ،آمریکا برخوردار از ذخایر
عظیم هیدروکربن است که در مناطق صعب
االستخراج دور از ساحل قرار دارند.
ذخیره نفت آمریکا به این ش��کل چیزی
در حدود  ۲هزار میلیارد بشکه است ،ضمن
آنکه  ۲/۴هزار میلیارد بش��که ذخیره کانادا
و  ۲هزار میلیارد بش��که ذخی��ره آمریکای
ش��مالی را نیز باید به این رق��م افزود و آن
وقت از مقایسه این عدد با ذخیره  ۱/۲هزار
میلیاردی خاورمیانه و آفریقای ش��مالی بر
روی هم چیزهای زیادی می توان دریافت.
مش��کل ذخای��ر غ��رب هم��واره چگونگی
استخراج اقتصادی این منابع بوده است.
ام��ا از ابتدای س��ال  ۲۰۰۰به این س��و
صنعت انرژی این مشکل را تا حدود زیادی
حل کرده اس��ت .با کمک ش��یوه های حفر
افق��ی و دیگر نوآوری ها ،اس��تخراج گاز از
سنگ های نفت زا در آمریکا از رقمی تقریبا
نزدیک به صفر ،ظرف کمتر از ده س��ال به
چیزی در حدود  ۱۵تا  ۲۰درصد کل تولید
گاز طبیعی رسیده است .انتظار می رود که
تا سال ۲۰۴۰این نسبت به  ۵۰درصد برسد.
این تغییر عظیم در حجم اس��تخراج باعث
ش��ده است که بحث صنعت گاز طبیعی در
آمریکا به کل زیر و رو ش��ود؛ زمانی بود که
آمریکا برای تامین نیاز گاز داخلی خودش به
زحم��ت می افتاد اما حاال نگرانی اصلی این
شده است که برای مازاد عرضه گاز خریداران
بالقوه ای پیدا شود .در عین حال استخراج
نفت ساحلی که توسط تحلیل گران برای دو
دهه از دس��ت رفته تصور می شد ،حاال در
آمریکا بازگشت پیش بینی نشده ای داشته
اس��ت .استخراج نفت از سنگ های نفت زا،
که یک فرآیند تکنولوژیک پیچیده ش��امل
گرفتن هیدروکربن از ذخایر رس��وبی است
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اولی��ن گام های خودش را در آمریکا تجربه
م��ی کند .اما تحلیل گ��ران پیش بینی می
کنند ،تا چند س��ال آتی روزانه  ۱/۵میلیون
بش��که نفت تنها در ناحیه تگزاس از همین
طریق به دس��ت آید – ای��ن رقم معادل ۸
درصد مصرف کنونی آمریکا است.
این پیش��رفت ها این پرس��ش را ایجاد
م��ی کند ک��ه صنع��ت ان��رژی آمریکا چه
دستاوردهای دیگری ممکن است در آینده
داش��ته باش��د ،به ویژه اگر قیمت ها همین
طور رو به افزایش داشته باشند و تکنولوژی
نیز از روند رو به رش��د باز نماند .برای مثال
افزایش ن��رخ بازیابی چاه های نفت نیز می
تواند کمبودهای قبلی را جبران کند .باالتر
از هم��ه این ها تحلیل گ��ران انتظار دارند،
ح��اال که عملیات حفاری در خلیج مکزیک
از سر گرفته شده است ،شاهد افزایش یک
تا دو میلیونی ظرفیت تولید روزانه باش��یم.
چش��م انداز در دیگر نواحی قاره آمریکا نیز
امیدبخش اس��ت .گفته می شود که برزیل
ظرفیت تولید روزانه  ۲میلیون بشکه نفت از
محل منابع آب های عمیقش را دارا اس��ت،
ذخایری در عمق ی��ک مایلی زیر اقیانوس
اطل��س وجود دارد که تا همین چند س��ال
پیش به لحاظ تکنولوژیک دس��ت نیافتنی
تصور می ش��دند .در زمین های نفت خیز
کان��ادا نیز انتظار دس��تاوردهای مش��ابهی
وجود دارد .ضمن آنکه اگر بتوان تولید نفت
سنگین یا کروژن –فرآیند گرم کردن سنگ
ه��ای نفت زا برای بیرون کش��یدن نفت به
طور مایع از آنها را تجاری کرد ش��اید تولید
روزانه  ۳تا  ۷میلیون بش��که نفت بیشتر در
آمریکا امکان پذیر باشد .جای شک نیست
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که این پیش��رفت های تکنولوژیک با موانع
زیست محیطی روبه رو هستند .اما صنعت
انرژی متوجه شده اس��ت که باید به دنبال
راهی برای غلبه برآنها بگردد .در فرآیندهای
حفاری غیرسم زا ،تکنیک های آب شکنی
کمت��ر تهاجمی و فرآیندهای جدید بازیابی
آب از جمله تکنولوژی هایی است که انتظار
می رود پیامدهای زیس��ت محیطی حفاری
را تعدیل کند و همانند صنعت نفت آمریکا،
چین تشنه انرژی نیز متوجه اهمیت بالقوه
قاره آمریکا در زمینه انرژی شده و میلیاردها
دالر در کان��ادا ،ایاالت متح��ده و آمریکای
التین سرمایه گذاری کرده است.
انقالب ها ،خاورمیانه و آفریقای ش��مالی
را به هم ریخت ام��ا آنها خیلی زود متوجه
حقیقت تازه ای درباره میراث سوخت های
فس��یلی شان نیز می شوند :تغییر دولت ها
باعث کاهش عظیم و شدید تولید نفت شده
است .تولید نفت لیبی دیگر هرگز به سطح
 ۳/۵میلیون بش��که در روز یعنی زمانی که
در سال  ۱۹۶۹قذافی جای ادریس را گرفت
نرسیده است؛ سه دهه بود که تولید لیبی در
سطح کمتر از دو میلیون بشکه باقی مانده
بود و حاال هم این رقم تقریبا به صفر نزدیک
شده است( .در زمان رژیم سابق ایران تولید
نفت در حدود ش��ش میلیون بشکه در روز
بود ،اما بالفاصله بعد از انقالب اس�لامی به
کمتر از دو میلیون بشکه رسید .در سال های
اخیر تولید به رقمی در حدود چهارمیلیون
بشکه رسیده است .تولید عراق نیز در سال
های آشوب آسیب جدی دیده است و تنها
این اواخر به حدود روزی  ۲/۷میلیون بشکه
رس��یده اس��ت که باز هم کمتر از رقم ۳/۵

میلیون بشکه یعنی زمانی است که صدام به
قدرت رسید.تحوالت جهان عرب وضعیت را
از این هم پیچیده تر می کند.
احتمال بحران صادرات انرژی خاورمیانه
نظی��ر آنچه در  ۱۹۷۹اتف��اق افتاد به هیچ
وجه کم نیس��ت ،ضمن آنکه احتمال توقف
تولید یا اعتصاب کارگرانی که درگیر انقالب
و مسائل سیاسی هستند را نیز نباید نادیده
گرفت .در هر ص��ورت چیزی در حدود ۲۱
میلیون بش��که نفت در روز که تولید جهان
عرب است ،درحال حاضر زیرسوال است این
رقم یک چهارم تقاضای جهانی انرژی است
رونق و اکتشافات تکنولوژیک تازه ای که در
صنعت انرژی قاره آمریکا شاهد هستیم باید
برای اشراف کش��ورهای نفتی مایه نگرانی
باش��د؛ آنها ش��اید دیگر نتوانن��د از قیمت
دائما رو به افزایش نفت برای خودشان کاخ
های بیش��تری بسازند .هیدروکربن در حال
تغییر دادن جغرافیای سیاسی است .قدرت
نفتی ایران ،روسیه و ونزوئال با جان گرفتن
عرضه گاز قاره آمریکا به دردس��ر می افتد.
مازاد عرضه قاره آمریکا باعث شده است که
دیگر عرضه کنندگان انرژی هرچه بیشتر به
دنبال یافتن مشتریانی در اروپا و آسیا باشند
و دیگر نتوانند مثل سابق با دیپلماسی انرژی
محور دس��ت باال را داش��ته باشند .صنعت
انرژی آمریکا هم چنین شاید بتواند به اروپا
و چین در استفاده از منابع صعب االستخراج
خودش��ان نیز کمک کند و ب��ه این ترتیب
قدرت چانه زنی بیشتری به این کشورها در
روابط جهانی ببخشد .بنابراین این نکته را از
یاد نبرید :آمریکا شاید به عرصه تاخت و تاز
در عرضه انرژی بازگردد.

توگو
گف 

با آمدن بخش خصوصي مشكالت نفتي كم ميشود

راهکاري برای مقابله با ارزان فروشی
بهنام ملکوتی

در ش��رایطی که تمام دالیل ش��رکت
ملی نفت برای عدم عرضه نفت به بخش
خصوصی برطرف ش��ده اس��ت ،به جای
فرآیند غیر شفاف اس��تفاده از واسطه ها
ضمن مقابله با ارزان فروشی احتمالی ،می
توان از سازوکار معنی دار و شفاف بورس
نفت در این حوزه بهره گرفت.
با عملی شدن تحریمهای نفتی اتحادیه
اروپا ،مسئولین نفتی پس از شش ماه ،از
راهبرد جدید ش��رکت نفت برای فروش
این کاالی اس��تراتژیک به واسطه ها خبر
دادند.
تفاهم نامه اتحادیه صادرکنندگان نفت
و فرآورده های نفتی ،وزارت نفت و بانک
مرکزی برای تشکیل کنسرسیومی برای
صادرات نفت ایران ،نشان داد که کم کم
باید ش��اهد ایفای نقش بخش غیردولتی
در فرآین��د بازاریابی و صادرات نفت ایران
باشیم.
اما اخیرا ً رویترز با انتشار گزارشی مدعی
شد ،ایران برای فروش نفت خود از واسطه
ها اس��تفاده می کند و شرکتهای اروپایی
روزان��ه تماس��هایی تلفنی ب��رای فروش
نفت ایران دریافت م��ی کنند .رویترز در
این گ��زارش ادعا کرده اس��ت ،قیمتهای
پیشنهادهای به شرکتهای اروپایی بسیار
کم و با ارائه تخفیفهایی همراه اس��ت .به
طوری که مدیر یکی از این ش��رکتها در
اظهار نظری گفته اس��ت« :اآلن مسأله ما
این است که نفت با تخفیف قابل توجهی
به ما عرضه می ش��ود و این به ما س��ود
بیشتری را نوید می دهد.
اما باید خطر به زندان افتادن را هم در
نظر بگیریم ».در صورتی که ادعای رویترز
درست باشد ،مسئولین نفتی برای فروش
نفت س��ادهترین راه یعنی ارائه تخفیف را
انتخاب کرده اند و این کار را در پوش��ش
فعالیته��ای بخش غیردولت��ی انجام می
دهند.
در این باره باید گفت ،ورود واسطه ها
به تجارت نفت ،ظرفیت بسیار خوبی برای
بازاریابی و مقابله با تحریم اس��ت اما این
راهبرد نیازمند س��ازوکاری قاعده مند و
شفاف است .سازوکاری که از ناحیه قیمت
هم ضرری را متوجه کش��ور نکند .در غیر
ای��ن صورت اگر قرار باش��د دخالت دادن

بخش غیردولتی در فروش نفت ،در پشت نبودن ارائه نفت خام در بورس ،با قیمتی
میز مذاکره و با تخفیف در قیمت باش��د ،کمی پایین تر از قیمت معامالت معمول
از چاله تحریم به چاه ارزان فروشی منابع خود در بازارهای جهانی بر اس��اس قانون
ملی و ایجاد فرآیندهای فس��ادزا خواهیم اعالم می کرد.
این بهانه به قدری جدی بود که حتی
افتاد.
بهتری��ن س��ازوکار برای فع��ال کردن در بعضی رس��انه ها از آن به عنوان ارزان
واسطه ها در فروش نفت – چه واسطههای فروش��ی نفت و ارائه رانت یاد می شد .اما
داخل��ی و چه واس��طه ه��ای خارجی – بر اس��اس آنچه خبرگزاری های خارجی
راهاندازی بورس نفت اس��ت .بورس نفت ادع��ا کردن��د و مس��ئولین ه��م تکذیب
عالوه بر ایجاد شفافیت در معامالت نفتی ،نکردند ،ظاهرا» واس��طه ه��ای بی نام و
ِ
مختلف نشان ،نفت ایران را با تخفیف هایی بسیار
ب��ا ایجاد رقابت میان خری��داران
نف��ت خام ،تخفی��ف را از مبادالت حذف باالتر از آنچه خریداران در بورس خواهان
میکن��د و این اطمینان را ایجاد می کند آن بودند به دست می آورد.
از سوی دیگر شرکت ملی نفت همواره
که منابع ملی کش��ور به باالترین قیمت
اع�لام می کرد که ب��ا توجه ب��ه الزامات
ممکن به فروش می رسند.
مرتبط ب��ا بازاریابی نفت
نکته قاب��ل توجه آن
خام حاضر نیس��ت نفت
اس��ت که پی��ش از این
تفاهم نامه اتحادیه
را حت��ی در مقادی��ر کم
دالیلی مانع از راه اندازی
صادرکنندگان نفت و
به خری��داران نفت خام
بورس نفت بود که ظاهرا
فرآورده های نفتی،
در بورس نفت ارائه کند
ام��روز در رابطه با فروش
وزارت نفت و بانک
و ترجیح می دهد به طور
نفت به واسطه ها اهمیت
مرکزی برای تشکیل
مس��تقیم و بی واس��طه
خود را از دست داده اند.
کنسرسیومی برای
با ش��رکت ه��ای اصلی
بر این اساس شرکت ملی
پاالیشگر و مصرف کننده
نفت یکی از دالیل عمده
صادرات نفت ایران،
نفت خام معامله کند.
عرضه نک��ردن نفت خام
نشان داد که کم کم
ظاهرا در طرح جدید
در ب��ورس کاال با الزام به
باید شاهد ایفای
ف��روش نف��ت خ��ام به
ضوابط عمومی معامالت
نقش بخش غیردولتی
واس��طه ها به طور کامل
در ب��ورس را امکان پذیر
در نفت ایران باشیم

این مساله نیز برطرف شده است .به تعبیر
دیگر می توان گفت این مانع از پیش پای
عرض��ه نفت خام در بورس نیز برداش��ته
شده اس��ت و می توان در ش��رایطی که
تمام دالیل ش��رکت ملی نفت برای عدم
عرضه نف��ت به بخش خصوص��ی نادیده
گرفته شده یا برطرف شده است ،به جای
فرآیند غیر شفاف استفاده از واسطه های
ارزان فروش ،از سازوکار معنی دار و شفاف
بورس نفت در این حوزه بهره گرفت.
همه این موارد گذشته از ادعای سابق
نفت��ی ها درب��اره ع��دم توانمندی بخش
خصوصی ای��ران در عرضه و فروش نفت
خام در بازارهای بین المللی است که آن
ه��م عمال با اجرای ط��رح فروش نفت به
واسطه ها انگار از ابتدا مطرح نشده است.
واقعیت آن اس��ت که با وجود اجرای
س��ریع و بی درنگ طرح فروش نفت به
واس��طه ها ،عرضه حجم کم��ی از نفت
تولیدی کشور ( شاید در حد  ۵درصد از
کل نفت تولیدی یا حتی صادراتی کشور)،
آن هم در شرایطی که مسئوالن نفتی از
کاهش احتمالی  ۲۰تا  ۳۰درصدی تولید
نفت به بهانه اورهال چاهها خبر میدهند،
نباید با مانع خاصی روبرو باشد.
گذشته از این موارد بورس نفت مزیت
دیگری نی��ز دارد .در صورتی که دولت با
هدف جمع آوری نقدینگی و تأمین ریال
مورد نیاز خود ،اقدام به پیش فروش نفت
به ریال با تعهد تحویل فیزیکی در ش��ش
ماه آینده و با تضمین حداقل سود معادل
س��ود اوراق مش��ارکت کن��د ،راه اندازی
بورس نف��ت این امکان را فراهم می آورد
که اوراق پیش فروش نفت ،در صورت نیاز
نقدیِ مالک ،قبل از سررسید معامله شوند
و س��رمایه ای ک��ه از طریق پیش فروش
نفت از جامعه جمع آوری ش��ده است از
دست دولت خارج نشود.
این در حالی اس��ت که ف��روش اوراق
مشارکت تعهد مالی دولت را افزایش می
دهد و در صورت تقاضای خریدار ،مستلزم
پرداخت سود و اصل ارزش اوراق است.
با توجه به مزیتهای��ی که برای بورس
نفت مطرح شد ،مسئولین نفتی باید برای
راه اندازی س��ازوکار ب��ورس نفت جهت
تامین منافع ملی کوشش نمایند.
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گفتگوي «دنياي انرژي» با معاون پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانهاي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال

بخشخصوصی نفت روی قاعده کار میکند
اميراحمد شهرياري

با توجه به اينكه هنوز دولت به سوخت ،يارانه ميدهد طبيعي است كه قاچاق سوخت ادامه داشته باشد .البته بعد از
سهميهبندي 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 ابویی ،معاون پيشگيري و هماهنگي سازمانها و
استانهاي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال گفتگويي انجام داده كه از نظر ميگذرد.

در خص�وص لزوم نامگذاری س�ال جاری از س�وی مقام
معظم رهبری بعنوان تولید ملی توضیحاتی ارایه میدهید؟

درمورد نامگذاری امسال در زمینه تولید ،در حوزه نفت
کشور ،جزو کشورهای برتر دنیا در زمینه تکنولوژی تولید در
حوزه های مختلف نفتی و تاکنون اقدامات مثبت و مطلوبی
انجام شده ،شاید از لحاظ تکنولوژی از برخی کشورها پایین
تر باشیم اما از بیشتر آنها برتریم .شرایطی داریم که خیلی
کشورها می توانند در حوزه نفتی از تجربیات و تکنولوژی
ما و توانمندیهای ما استفاده کنند چون ایران در حوزه نفت
سابقه تاریخی از کشورهای جهان دارد نمایشگاه موقعیت
خوبی است برای معرفی پتانسیلها ،توانمندیها و برقراری
ارتباط��ی بخ��ش خصوصی با دیگر کش��ورها و ش��ناخت
تکنول��وژی روز دنیا در خارج از دنی��ا و اینکه بتوانیم برای
انتقال تکنولوژی در حوزه نفت با آنها ارتباط برقرار کنیم.
ظرفی�ت بخش خصوصی در پش�ت س�ر گذاش�تن
تحریمه�ا را چقدر م�ی دانید و اینکه نق�ش این بخش
چگونه میتواند باشد؟

یک اصل در نظام جمهوری اسالمی ثابت شده و آن اصل
حض��ور مردم در مملکتداری و حکومت اس��ت .هرچه نقش
مردم پررنگ تر باش��د امنیت سیاس��ی و اجتماعی و اقتدار
کش��ور نیز بیشتر اس��ت و به دلیل حضور مردم دشمنان از
نقش��ه کش��یدن برای نابودی حکومت ناامید ش��دند .نظام
جمهوریاس�لامی با اتکا به م��ردم در همه صحنه ها موفق
بوده و عزت و اقتدار کش��ور مرهوم نقش آفرینی مردم است.
مردم این نظام را از خودشان می دانند و نظام بر مبنای دین
و حکومت اسالمی اس��ت و مردم هم پایبندی شان به دین
بسیار باالست.
اگر در حوزه اقتصاد بعد از جنگ و در دهه  70و  80که
دوران سازندگی کشور و شکوفایی اقتصادی کشور است و
با یقین بگوییم که جنگ دنیا با ما جنگ اقتصادی اس��ت
و موضوع تحریم را نوعی جنگ بدانیم ،یک کش��ور در دنیا
زمان��ی می تواند با قدرت حرف بزن��د که از نظر اقتصادی
قدرتمند باش��د .اینکه آمریکا بس��یاری از کش��ورها حتی
اروپایی را تحت س��لطه خود دارد به دلیل قدرت اقتصادی
اس��ت .ما در این دو دهه نتوانستیم در حوزه اقتصاد آنگونه

46

شماره اول ـ پائيز 1391

که ضرورت داشت از نقش مردم به خوبی استفاده کنیم و محیطی را فراهم کنیم که سرمایهدار به خارج از کشور نرود
شاید در خیلی جاها هم به خاطر عملکرد نادرست ما مردم یا س��رمایه دار احساس امنیت کند ،بعنوان مثال نقدینگی
نقش آفرینی نکردند و شاید حرکتی را در مقابل برنامههای در جامعه بسیار باالست و این نقدینگی با برنامه های دولت
اقتصادی دولت پیش گرفتند .وقتی از فرار س��رمایه حرف مقابل��ه می کند .در حال حاض��ر  500هزار میلیارد تومان
می زنیم نمی توان گفت تمام افرادی که س��رمایه هایشان نقدینگی در کش��ور وجود دارد که م��ی تواند اقتصاد یک
کشور را چنانچه مدیریت نشود ،نابود کند
را ب��ه خارج از کش��ور منتقل ک��رده اند
بنابراین یکی از دالیل عمده این تالطمات
ضدنظام هستند .اصوال در حوزه اقتصاد
اقتصادی وجود همین نقدینگی مدیریت
عرق ملی بیش��تر است حتی اگرچه یک
بیش از  80درصد
نشده در کشور است.
آدم دینی هم نباش��د و کاری به مس��اله
مناطق نفتی جهان در
مذهب نداش��ته باش��د ولی عرق ملی را
 2خط کمربندی قرار
درخص�وص دالی�ل عم�ده آس�یب
دارد و س��عی می کند درآمد و پولش را
گرفته اند .یک خط
اقتصادی قاچاق توضیح دهید.
برای مملکتش هزین��ه کند و یا موجب
از آالسکا به آلبرتا
یکی از انحرافات اقتصادی بحث قاچاق
آبادانی کش��ورش ش��ود .پس شرایط را
(کانادا) و به مرکز
است که چرا کس��ی که سرمایه دار است
نتوانس��تیم فراهم کنیم که سرمایه های
غربی آمریکا و از آنجا
س��رمایه اش را در کار قاچاق هدایت می
ایرانی در خارج از کش��ور سرمایه گذاری
به کشورهای مکزیک
کند .چون می بیند اگر سرمایه اش در این
شده است .چقدر سرمایه انسانی و مالی
و ونزوئال ادامه پیدا
مسیر کار کند سود بیش��تری دارد .البته
ایران در دوبی کار می کند؟ این نش��ان
می کند
قاچاق دالی��ل دیگری هم دارد .س��اختار
میدهد که در حوزه اقتصاد نتوانسته ایم

توگو
گف 

اقتصادی کش��ور با اش��کاالتی مواجه اس��ت که تا ساختار
اقتصادی درست نشود خیلی از مسایل حل نشدنی است.
باید یک اصالحات اساسی و زیربنایی در ساختار اقتصادی
کشور در مدیریت تجارت خارجی و حتی در دستگاههای
اجرای��ی مثل گمرکات صورت گیرد .این ش��رایط میتواند
اثرگذار در تولید ملی باش��د .اصوال عنوانی که امسال مقام
معظم رهبری نامگذاری کرده اند توجه به سرمایه ایرانی و
تولید ملی ،پیامهای بسیاری دارد و یکی از این پیامها این
اس��ت که برای باز کردن فضا برای جذب س��رمایه ایرانی
مشکل داریم .در ساختار اقتصادی برای تولید ملی مشکل
داریم و این مس��اله نش��ان می دهد که ساختار اقتصادی
کشور جوابگو نیس��ت .در حقیقت یکی از اهداف این پیام
ایجاد شرایط سالم و جدید مطلوب برای مردم یعنی بخش
خصوصی است یعنی فضا را طوری مدیریت کنیم که واقعا
بس��تر و محیط برای آدمهای سوءاستفاده گر که به دنبال
منافع مادی هس��تند نه ملی ،بسته و در ازای آن شرایطی
فراهم ش��ود كه ه��ر کس در حد توان خوی��ش در زمینه
اقتصادی مشارکت کند و اگر می خواهیم عقب افتادگیهای
گذش��ته را در تولید ملی که در دو دهه نتوانستهایم با آن
اهداف نزدیک شویم جبران کنیم که موجب تحول اساسی
در حوزه های اقتصادی و س��اختار اقتصادی و خصوصا در
بخش خصوصی میش��ود باید به این مسایل توجه کنیم و
ب��ا انگیزه و اطمینان خاطر با یک جاذبه بس��یار باال حتی
سرمایههای ایرانی خارج از کشور را هم به ایران برگردانیم.
بخش خصوصی عنوان میکنند که در داخل کشور شرایط
پیچیده ای وجود دارد که قادر به تولید نیس��تند و شرایط
تحریم را مانع و مشکل اصلی نمی دانند .در شرایط تحریم
حتی س��رمایه گذاران بخش خصوصی خارج اگر شرایط و
زمینه مس��اعد باشد تمایل دارند به داخل ایران برگردند و
راههای دور زدن تحریم را هم میدانند.
نظام اقتصاد ما درگرواین است که شرایطی فراهم کنیم
که مردم و بخش خصوصی با تمام امکان و توان وارد عرصه
شوند و شرایط را برای نقش آفرینی در ابعاد مختلف فراهم
کنیم که اینها کش��ور را به چش��م انداز نزدیک می کند و
اقتص��اد را متحول می کند .در خیلی از زمینه ها تولیدات
نه تنها ه��م کمی و کیفی می توان��د تامین کننده داخل
باش��د بلكه میتواند حرف اول اقتصاد منطقه را در س��ال
 1404بزنیم و این پتانس��یل در ایران اس��ت و ایران یکی
از کش��ورهای قدیمی در حوزه تج��ارت ،اقتصاد ،صنعت و
تولیدات اس��ت .این موضوع کش��ور را بیمه می کند تا به
اهداف برسد.
برنامه های ستاد در بحث قاچاق سوخت چيست؟

مهمترین کاالیی که از لحاظ ارزشی و حجم از مملکت
به صورت قاچاق خارج میشود فرآوردههای نفتی با محوریت
نفت و گاز اس��ت .یعنی بالغ بر  95درصد را بنزین و موارد
دیگر تشکیل می دهد و این بخاطر سودآوری بسیار باالی
این کاالس��ت و به خاطر اختالف ش��دید قیمت آن که با
کشورهای همسایه داریم و لذا انگیزه بسیار باالست.
چرا این اتفاق می افتد؟

این مس��اله برمیگردد به سیستم مدیریت در تعیین و
واگذاری س��همیه ها و نظارت بر مصرف سهمیه ای واگذار

شده زیرا فرآوردههای نفتی در اختیار دولت است .سیستمی
که در ح��وزه فرآوردههای نفتی در اختیار دولت اس��ت و
سیستمی که در حوزه فراورده های نفتی فعالیت می کنند
نشتی بسیار وجود دارد هم در نیروی انسانی و هم در حوزه
رویه ها که این حجمی از قاچاق می شود .ستاد از سال 85
و  86برای اینکه این سرمایه ملی را حفظ و کنترل کند و
حجم قاچاق فراورده های نفتی را به حداقل برس��اند و به
جای اقدامات فیزیکی و بحث های کنترلی ،بسترهای بروز
این اشکاالت را آسیبشناسی کرد و مهمترین اصل در این
قضیه واقعی کردن مصارف مختلف در داخل کش��ور است
که بتوانیم با منطقی کردن سهمیه و همچنین واقعی کردن
مص��رف آن جلوی این پدیده ش��وم در قاچ��اق را بگیریم.
بعنوان مثال در حوزه کشاورزی برای عرضه و نیز اختصاص
فرآورده های نفتی مخصوصا نفت و گاز برنامه ای باشد که
مصرف واقعی ش��ود و اگر در بخش کشاورزی بعنوان مثال
 10میلیون ليتر نفت و گاز نیاز داریم این سهمیه را واقعی
کنیم و در همین حوزه مصرف شود و انحراف نداشته باشد.
منشأ نشتی ها نیز به دلیل نبود نظارت و کنترل در سهمیه
هاست یعنی سهمیه هایی که به بخشهای مختلف حمل و
نقل ،صنعت و کشاورزی اختصاص داده می شود غیرواقعی
است گرچه اشکاالت دیگری هم داریم که مربوط به مراکز
پخش با تانکر است مثال در حوزه نیروگاه ها چون مصرف
از لحاظ لیتر بس��یار باالست بخشی که نشتی داشته باشد
خودش را نش��ان نمی دهد .بخش��ی از صنایع در استانها
س��همیه دریافت میکردند در صورتی که فعال نبودند و آن
را در بازار آزاد میفروختند.
تخلف��ات نیروی انس��انی هم داریم مثال ش��خصی که
ازپخ��ش بارگیری می کند ب��رای جایگاه در مناطق مرزی
ب��ار را قاچ��اق میکن��د و از جایگاه ه��م تاییدیه میگیرد
و چ��ون نظارت نیس��ت این تخلفات هم اتف��اق می افتد.
س��تاد با همکاری همه دس��تگاهها مخصوصا وزارت نفت
و ش��رکت ملی پخش و پاالیش دستورالعملی تهیه کرده
تحت عنوان پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با
قاچاق فرآوردههای نفتی و س��امانه و نرم افزاری را در این
خصوص تعریف کرده که این نرم افزار رسما از سال 1389
فعالی��ت خودش را آغاز کرده و جنبه مل��ی هم دارد و در
کل کش��ور منهای حوزه حمل و نقل و جایگاهداران کلیه
متقاضیان فرآوردههای نفتی باید از طریق این سامانه اقدام

کنند .ستاد مبارزه با قاچاق کاال گامی بلند را در این مسیر
برداش��ته که بتواند س��همیه ها را واقعی کند و هنوز برای
رسیدن به هدف فاصله هست .البته خواسته ستاد از دولت
و وزارت نفت این اس��ت که فرآوردههای نفتی تک نرخی
شود و اینکه بگویم گازوئیل  150تومان و آزاد  350یعنی
منشأ فساد .اگر میخواهیم یارانه بدهیم باید طور دیگری
عمل کنیم تا این منشأ فساد جمع شود .تک نرخی شدن
فراورده های نفتی از ملزومات کار اس��ت که باید زودتر در
کشور اتفاق بیفتد.
نظرتان درب�اره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های
نفت ،گاز و پتروشیمی ایران چیست؟

در ح��وزه تولی��د و صادرات مش��تقات نفتی که برخی
شرکتها عضو اتحادیه نیستند و بعضی عضو اتحادیه هستند.
در طول س��الهای اخیر با همکاری مثبت��ی که اتحادیه با
ما داش��ته برنامه خوبی را در این خصوص تنظیم کردهایم
که کل بخ��ش خصوصی که در تولید صادرات مش��تقات
نفت��ی روی قاعده و قوانی��ن کار می کنند بتوانند با خیال
راحت فعالیت کنند و س��تاد هم به دنبال ش��رایطی است
که بخش خصوصی فعال تر ش��ود ولی متاس��فانه در همه
حوزه های بخش خصوصی عده ای هس��تند که به دنبال
دور زدن قانون هستند و تن به مقررات و ضوابط نمیدهند
و تخلف میکنند و در دو س��ال اخیر به خصوص در سال
 90تخلفاتی را بعضی از این ش��رکتها مرتکب ش��دند که
فرآوردههایی را که تولید میکردند برای صادرات استاندارد
نب��ود یعنی بعضا با نفت و گاز مخل��وط میکردند و بدین
ترتیب بازار خارج از کش��ور را ب��رای محصوالت ضایع می
کردند چون مشتقات نفتی تولید خود را با نفت و گازی که
خارج از ضابطه در داخل تهیه میش��ود مخلوط و به اسم
نفت گاز در آن طرف مرز می فروشند.
گرچه ستاد وارد ش��د و برخورد کرد ولی ذهنیت بدی
را در دس��تگاههای دولتی و دستگاههای اجرایی گذاشت.
نقش اتحادیه این است که به همه فعالیت شرکتها نظارت
و کنترل داش��ته باشد و اگر ش��رکتی تخلف کرد اتحادیه
خودش برخورد کند و مجوزهایش را باطل کند و از طرف
دیگر فضا باز ش��ود برای ش��رکتهایی که میخواهند سالم
کار کنند .خوش��بختانه اتحادیه این جه��ت گیری را دارد
و برخورد می کند.
شماره اول ـ پائيز1391
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جزئیات پنج بست ه سرمایهگذاری بخش خصوصی در پاالیشگاههای نفت
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با تشریح
جزئیات بستههای سرمایهگذاری  11/6میلیارد دالری ساخت
پاالیش��گاههای جدید نفت ،گفت :بهزودی جشن خودکفایی
در صنعت پاالیش نفت ایران برگزار میشود .مهندس فرهاد
احمدی درباره جزئیات بستههای جدید تعریف شده سرمایه
گذاری به منظور مشارکت س��رمایه گذاران بخش خصوصی
و خارج��ی در طرحهای پاالیش��گاهی ایران ،گف��ت :در حال
حاضر پنج بسته سرمایه گذاری به ارزش تقریبی  11میلیارد
و  600میلیون دالر تعریف ش��ده است .وی با اعالم اینکه در
شرایط فعلی ساخت پاالیشگاه  150هزار بشکهای نفت آناهیتا
کرمانشاه با حجم سرمایه گذاری  2.7میلیارد یورو از مهمترین
طرحهای اولویت دار است ،تصریح کرد :عالوه بر این ،پاالیشگاه
 150هزار بشکهای شهریار تبریز با  3میلیارد یورو ،پارس شیراز
با  1.3میلیارد یورو ،طرح تثبیت و توس��عه پاالیشگاه اصفهان
با  3میلیارد یورو ،طرح تثبیت پاالیشگاه آبادان با  2.6میلیارد
یورو از دیگر بس��تههای س��رمایه گذاری برای توسعه صنعت
پاالیش نفت ایران تعریف ش��ده است .مدیرعامل شرکت ملی
مهندسی و ساختمان نفت همچنین در خصوص ساخت اولین
پاالیشگاه ملی نفت ایران ،اظهار داشت :صنعت نفت کشور از
سابقه بیش از  50ساله در ساخت و راه اندازی پاالیشگاههای
نفت برخوردار است  .این مقام مسئول با یادآوری اینکه بعد از
جنگ تحمیلی تمامی مراحل بازسازی و نوسازی پاالیشگاهها

بدون حضور شرکتهای خارجی توسط پیمانکاران و سازندگان
داخلی انجام شده است بیان کرد :حتی کشور از سابقه ساخت
واحدهای پاالیش��گاه نفت در خارج از کش��ور (ترکمن باشی
ترکمنس��تان) برخوردار اس��ت .وی با بیان اینکه در سالهای
گذشته اجرای طرح «کراس» در پاالیشگاه نفت تهران و تبریز
توسط مجموعه پیمانکاران ایرانی اجرایی شده بود ،تبیین کرد:
مهمترین هدف از ساخت اولین پاالیشگاه ملی نفت دستیابی
به دانش فنی و لیس��انس واحدهای فرآین��دی پاالیش نفت
اس��ت .احمدی ،افزود :بر این اس��اس در ای��ن صورت امکان
خودکفایی در مجموعه واحدهای پاالیش نفت فراهم میشود
و در مراحل خودکفایی ،س��اخت کاال و تجهیزات هم گامهای
بلندی برداش��ته می شود مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و
س��اختمان نفت با تاکید بر اینکه بر اساس ابالغ شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی قرار است اولین طرح ملی
پاالیش��گاهی ایران در قالب پاالیش��گاه میعانات گازی پارس
اجرایی ش��ود ،گفت :برای ساخت این پاالیش��گاه  120هزار
بش��که ای هم برآورد س��رمایه گذاری  1.3میلی��ارد یورویی
شده و پیش بینی میشود با دستیابی به دانش فنی بومی در
مدت  3.5تا  4سال عملیاتی شود .این مقام مسئول در پایان
خاطرنشان کرد :در مجموع در صورت ساخت این پاالیشگاه با
دانش فنی بومی ،امکان برگزاری جشن خودکفایی در صنعت
پاالیش نفت ایران فراهم میشود.

جدیدترین گزارش سازمان تجارت جهانی

ایران بیستوسومین صادرکننده جهان شد
در آستانه فرا رسیدن روز صادرات در  29مهرماه ،سازمان
تجارت جهانی با اش��اره به رشد  ۳۰درصدی صادرات و رشد
 ۵درصدی واردات ایران در س��ال گذشته میالدی رتبه ایران
در جم��ع بزرگترین صادرکنندگان جه��ان را  ۲۳اعالم کرد.
س��ازمان تجارت جهانی در جدیدترین گزارش خود موس��وم
به گزارش تجارت جهان��ی  2012به معرفی  30صادرکننده
و واردکنن��ده بزرگ جهان در س��ال  2011پرداخته اس��ت.
بر اس��اس این گزارش حجم صادرات جهان در این س��ال به
 14320میلیارد دالر رسید که نسبت به سال قبل از آن 20
درصد افزایش داش��ته است 90 .درصد این رقم به  30کشور
بزرگ صادرکننده جهان اختصاص داشته که ایران نیز در بین
آن ها قرار گرفته است .این گزارش رقم صادرات ایران در سال

 2011را  131میلیارد دالر اعالم و ایران را به عنوان بیست و
سومین صادرکننده بزرگ جهان معرفی کرده است .صادرات
ایران در این سال  30درصد رشد داشته است .حجم صادرات
ایران معادل  0.9درصد کل صادرات جهان بوده است.
ترکیه با  135میلیارد دالر یک پله باالتر از ایران و نیجریه
ب��ا  119میلی��ارد دالر یک پله پایین تر از ای��ران قرار گرفته
است .اتحادیه اروپا با صادرات  2131میلیارد دالری به عنوان
بزرگترین صادرکننده جهان در س��ال  2011ش��ناخته شده
است و چین با  1899میلیارد دالر و آمریکا با  1481میلیارد
دالر ب��ه ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .س��ازمان
تجارت جهان��ی اف��زود واردات ایران در س��ال  2011نصف
صادرات و رش��د واردات این کش��ور یک ششم رشد صادرات

آن بوده اس��ت .ایران در س��ال  2011بالغ بر 68میلیارد دالر
واردات داش��ته است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 5
درصد رشد داشته است .حجم واردات ایران معادل  0.5درصد
کل واردات جهان بوده اس��ت .بر اس��اس این گزارش ایران از
نظر واردات در رتبه  29جهان قرار گرفته اس��ت .آرژانتین با
واردات  74میلی��ارد دالری یک پله باالتر از ایران و فیلیپین
ب��ا  64میلیارد دالر یک پله پایین تر از ایران قرار گرفته اند.
اتحادیه اروپا با  2344میلیارد دالر بزرگترین واردکننده جهان
ش��ناخته شده است و آمریکا که در زمینه صادرات رتبه سوم
را داش��ته در بخش واردات با  2265میلیارد دالر رتبه دوم را
بدس��ت آورده و چین و با  1743میلیارد دالر در جایگاه سوم
قرار گرفته است.

خبر

وزارت نفت برای بخش خصوصی شرط گذاشت

ساخت پاالیشگاه به شرط کدملی مصرف
وزارت نفت به منظور بهینه سازی مصرف
ان��رژی در واحدهای جدید پاالیش��گاهی،
صدور مجوز س��اخت پاالیشگاه جدید نفت
توس��ط بخش خصوصی را مشروط به اخذ
گواهینام��ه و کد ملی مصرف انرژی تعیین
کرده است .در حال حاضر مصرف سوخت
و انرژی در پاالیشگاههای نفت کشور حدود
هف��ت درصد ب��ه ازای خ��وراک نفت خام
تحویلی اس��ت و از این رو به طور متوسط
س��االنه در این واحدها  ۳۵.۶میلیون بشکه
معادل نفت خام انرژی اتالف می شود.
بر این اس��اس به منظور کاهش و بهینه
سازی مصرف انرژی در پاالیشگاههای نفت
کش��ور ،طراحی و صدور کد ملی انرژی در
دستور کار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته
است .پیگیری های خبرنگار مهر از وزارت
نفت نش��ان می دهد در حال حاضر مراحل
مطالعاتی و کارشناس��ی تدوین اس��تاندارد
ملی مصرف سوخت در پاالیشگاههای نفت
به پایان رسیده و گواهینامه جدید مصرف
انرژی برای اجرا به تمامی واحدهای جدید
پاالیشگاهی ابالغ شده است.
مطاب��ق ب��ا ای��ن ک��د مل��ی تمام��ی

پاالیش��گاههای جدی��د و موج��ود نفت��ی
بای��د مصرف س��وخت و انرژی خ��ود را با
استانداردهای تعیین شده تطبیق بدهند.
پیش بینی می شود اگر این استانداردها
در پاالیش��گاههای موجود نفتی کش��ور به
طور کامل اجرایی ش��ود مصرف انرژی در
این واحدها حدود  ۵۰درصد کاهش یابد.
از س��وی دیگر تمامی پاالیش��گاههای
جدید التاس��یس هم باید مصرف سوخت و
انرژی خود را با این اس��تانداردها مطابقت
بدهند به عب��ارت دیگر در ش��رایط فعلی
صدور مجوز س��اخت پاالیشگاههای جدید
نف��ت در گروی رعایت ای��ن الزامات جدید
بهینه سازی مصرف انرژی است.
در حال حاضر نس��بت مصرف سوخت
و انرژی پاالیش��گاههای نفت در مقایسه با
خوراک تحویلی حدود هفت درصد اس��ت
که باید با اجرای استانداردهای جدید ملی
این نس��بت مصرف سوخت و انرژی به ۳.۵
درصد کاهش یابد.
وجود هفت پاالیشگاه نفت با عمر باالی
 ۳۰سال در کشور موجب شده ایران عنوان
یکی از کهن سال ترین صنایع پاالیش نفت

جهان را یدک بکشد.
بر این اساس هم اکنون پاالیشگاه نفت
آبادان با ظرفیت  ۳۹۰هزار بشکه از حدود
 ۱۰۰س��ال ،پاالیش��گاه اصفهان با ظرفیت
 ۳۷۰ه��زار بش��که  ۳۲س��ال ،پاالیش��گاه
تبریز با ظرفیت  ۱۱۰هزار بشکه  ۳۳سال،
پاالیشگاه تهران با ظرفیت  ۲۵۰هزار بشکه
 ۴۰س��ال ،پاالیشگاه ش��یراز با ظرفیت ۵۴
هزار بشکه  ۳۸سال ،پاالیشگاه کرمانشاه با
ظرفیت  ۲۲هزار بشکه  ۴۰سال ،پاالیشگاه

الوان با ظرفیت  ۴۵هزار بش��که  ۵۰س��ال
و پاالیش��گاه بندر عباس ب��ا ظرفیت ۳۲۰
هزار بشکه کمتر از  ۳۰سال سابقه فعالیت
دارند.
در ح��ال حاضر ظرفی��ت پاالیش نفت
ایران در هفت پاالیشگاه موجود نفتی یک
میلیون و  ۷۵۰هزار بشکه در روز است که
پیش بینی می ش��ود تا پایان برنامه پنجم
توسعه این ظرفیت به  ۲.۲میلیون بشکه در
روز افزایش یابد.

هزار میلیارد دالر درآمد نفتی ایران در  100سال گذشته

بررس��یهای یک تحقیق کارشناسی نشان
میدهد که درآمد نفت ایران در  100گذش��ته
معادل بیش از هزار میلیارد دالر بوده است.
تولید نف��ت ایران بین س��الهای  1290تا
 ،1390معادل  68.77میلیارد بشکه بوده است
که بر این اس��اس بی��ش از  1079میلیارد دالر
عاید کشور شده است.
طب��ق آمار مجم��وع تولید نف��ت ایران بین
س��الهای  1290تا  1332معادل  2.3میلیارد
بش��که بود که با فروش هر بش��که  23س��نت
درآم��د  500میلیون دالری را طی  40س��ال
برای کشور در پی داشته است.
در طول  17س��ال بعد درآمدهای نفت��ی ایران 100
درص��د افزایش یاف��ت .بین س��الهای  1333تا ،1350
 11.5میلیارد بش��که نفت خام تولید ش��د که با افزایش
قیمت نفت به  1.4دالر برای هر بشکه  14.5میلیارد دالر
برای ایران ارز آوری داشت.
ب��ا افزای��ش قیمت نف��ت درآمدهای ایران نیز رش��د
چشمگیری داش��ت به طوری که رس��یدن نفت به 8.8
دالر ،درآمد ایران تنها در هفت سال ( 1351تا  )1357را

به  116.5میلیارد دالر رس��ید .البته افزایش درآمد ارزی
کشور تنها ناش��ی از قیمت نفت نبود بلکه افزایش تولید
نفت خام هم در این زمینه تاثیر داشت .به طوری که در
بین سالهای  1351تا  14.2 ،1357میلیارد بشکه نفت
خام تولید شد.
به این ترتیب از سال  1290تا  1357یعنی سالهای
پیش از انقالب ( 67سال) کل درآمد ایران حاصل از نفت
ح��دود  132میلیارد دالر بوده اس��ت .البته تولید نفت با

پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی
کاهش محسوسی داشت اما به دلیل فروش هر
بشکه نفت خام به  25دالر ،این امر باعث نشد
که درآمدهای نفتی کاهش یابد .از سال 1358
تا  1368در مجموع  9.7میلیارد بش��که نفت
خام برداشت ش��د که  150میلیارد دالر برای
کش��ور ارز آوری داشت .در طول  10سال بعد
اگر چه تولید نفت خام از  9.7میلیارد به 13.9
میلیارد رسید اما با سقوط قیمت نفت خام به
 16دالر کاهش درآمدها نفتی را در پی داشت.
در بین س��الهای  1368ت��ا  1378تنها 150
میلیارد دالر نصیب کش��ور ش��د .درطول پنج
س��ال بعد هر بش��که نفت خام  29دالر معاوضه شد .در
ای��ن مدت ( 1379تا  )1383هفت میلیارد بش��که نفت
خام از ذخایر کشور برداشت شد که حاصل آن واریز 130
میلیارد دالر به خزانه کش��ور بود .بین سالهای  1384تا
 1390نیز به لطف افزایش قیمت نفت بیش��ترین درآمد
نفتی برای کشور محقق شد .در این سالها  10.2میلیارد
بشکه با متوسط قیمت  87دالر به فروش رفت که نتیجه
آن کسب  511میلیارد دالر بود.
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يادداشت

جایگاه ایران در تأمین امنیت
عرضه انرژی اتحادیه اروپا
علی خواجوی /معاونت برنامهریزی وزارت نفت

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی -سیاس��ی است که
منش��أآن به جامعه اقتصادی اروپا که در س��ال  1975با
توافق بین  6کشور اروپایی شکل گرفت ،بازمیگردد از آن
تاریخ اتحادیه اروپا با اضافه شدن اعضای جدید ،گستردهتر
شده اس��ت و هماکنون دارای  27کشور مستقل است که
مجموعاً ایالتهای عضو خانواده میش��وند .اتحادیه اروپا با
 500میلیون ش��هروند 25/8 ،درصد از تولید ناخالص سال
 2010جهان را به خود اختصاص داده اس��ت .این اتحادیه
ساالنه  2/5درصد از تولید ناخالص ملی خود را برای واردات
انرژی اختص��اص میدهد .گزارش پيش رو وضعيت رابطه
نفتي ايران و اروپا قبل از تحريم نفتي ايران نشان ميدهد.
بررس��یها نش��ان میدهد که اتحادیه اروپا از توان الزم
برای تأمین انرژی موردنیاز خود برخوردار نیست .پیشبینی
میش��ود با وجود کاهش مصرف نفت خام در اتحادیه اروپا
طی سالهای  ،2010-2030وابستگی این اتحادیه به نفت
خ��ام وارداتی به دلیل کاهش ت��وان تولید ،از  85درصد به
 95درصد افزایش یابد .همچنین با رش��د فزاینده مصرف
گاز طبیعی ،وابس��تگی به گاز وارداتی در این دوره از 64/5
درصد به  85درصد افزایش خواهد یافت .بنابراین مس��أله
امنیت عرضه باثبات انرژی با توجه به مالحظات ژئوپلتیکی
و همچنین محدودیتهای زیس��تمحیطی ،به عنوان یک
الزام بسیار حیاتی در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد.
تالش جهت دس��تیابی به س��بد بهینه انرژی ،از طریق
متنوعس��ازی منابع و ایجاد تنوع در مبادی واردات انرژی
مدنظر اتحادیه است .وابستگی زیاد به روسیه که در حدود
 35درص��د نفت خ��ام و  40درصد گاز طبیع��ی را تامین
میکند ،از چالشهای کلیدی این اتحادیه در امنیت عرضه
انرژی محسوب میگردد.
در ای��ن مقاله با بررس��ی میزان ذخای��ر ،تولید ،مصرف
فعل��ی و آتی نف��ت و گاز اتحادیه اروپا و س��هم حاملهای
مختلف در س��بد انرژی آن به چالشها و راهبردهای آتی
آن در زمین��ه تأمین امنیت ان��رژی پرداختهایم .همچنین
با بررس��ی ظرفیتهای توس��عهنیافته نف��ت و گاز ایران و
مزیتهای کشور ،نش��ان داده خواهد شد که ایران یکی از
گزینههای استراتژیک و مناسب برای تأمین نفت و گاز اروپا
طی س��الیان آینده محس��وب میگردد .ایران هم به لحاظ
میزان ذخایر و پتانس��یل تولید نف��ت و گاز و هم به لحاظ
موقعیت ژئواستراتژیک خود که میتواند منطقهای مناسب
برای ترانزیت و انتقال نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی
به اتحادیه اروپا باشد ،از نقشی منحصر بفرد برخوردار است.
این مهم ضرورت برقراری و تعمی��ق روابط دوجانبه ایران
و اتحادی��ه اروپ��ا بویژه در حوزههای راهب��ردی و انرژی را
دوچندان میکند.
 -1وضعیت ذخایر ،تولید ،مصرف و واردات نفت خام و
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در بخشهای مختلف ،موجب ش��ده است که طی  4سال
گاز طبیعی اتحادیه اروپا
با وجود تالشهای گستردهای که به منظور جایگزینی اخیر ( )2006-2010مصرف نفت اروپا کاهش یابد ،اما این
دیگر منابع انرژی به جای نفت و گاز صورت گرفته اس��ت ،اتحادیه همچنان جزء
مصرفکنن��دگان عمده نفت جهان اس��ت و حدود 17
این منابع همچنان نقش اصلی و حیاتی را در تأمین انرژی
جهان و اتحادیه اروپا ایفا میکنند .حدود  42درصد از سبد درصد از نفت خام جهان در سال  2010توسط کشورهای
مصرف انرژی اتحادیه اروپا را نفت خام و بیش از  23درصد عضو آن مصرف شده است .در حالی که حدود  2/5درصد
را گاز طبیعی تش��کیل میدهد .لذا در مجموع بیش از  65از تولید جهانی نفت متعلق به آنها بوده است .اتحادیه در
درصد از منابع انرژی اتحادیه اروپا توسط منابع نفت و گاز سال  2010معادل  13/89میلیون بشکه در روز نفت خام
تامین میگردد .بعد از نفت و گاز ،برق هس��تهای با  21/1مصرف کرده که نس��بت به س��ال  2009ح��دود  1درصد
درصد باالترین س��هم را دارد و زغال سنگ با  4/7درصد ،کاهش داش��ته اس��ت و بیش از  52درصد از مصرف نفت
انرژیهای تجدیدپذیر با  5/5درصد و استفاده از زباله برای متعلق به چهار کشور آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا بوده
تولید انرژی و سایر موارد  3/7درصد از سبد انرژی اتحادیه است.
فاصله میان تولید و مصرف نفت کشورهای عضو اتحادیه
را تشکیل میدهند.
در می��ان بخشه��ای مختلف اقتص��ادی اتحادیه اروپا اروپا در  12س��ال گذش��ته ( )1999-2010بطور متوسط
بیشترین مصرف به ترتیب مربوط به بخش خانگی و خدمات معادل  11/883میلیون بشکه در روز بوده است که بیانگر
( 37درصد) ،بخش حمل و نقل ( 33درصد) ،بخش صنعت کمبود ش��دید اس��ت .در س��ال  2010این فاصله معادل
 11/94میلیون بشکه در روز بوده است البته میزان واردات
( 28درصد) و کشاورزی ( 2درصد) میباشد.
سهم کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا از کل ذخایر نفت نفت بیش از فاصله میان تولید و مصرف در این کش��ورها
خام جهان در س��ال  2010به کمتر از یک سوم سهم این میباشد ،چراکه بخشی از نفت خام تولیدی کشورهای عضو
اتحادیه در س��ال  1980کاهش پیدا کرده و از  1/8درصد به خارج از اتحادیه صادر میش��ود .در سال  2010اتحادیه
به  0/5درصد اُفت کرده اس��ت .از لحاظ مقدار نیز طی  30اروپ��ا با حدود  12/1میلیون بش��که در روز واردات نفت و
سال گذشته ،میزان ذخایر نفت خام این اتحادیه به کمتر از س��همی مع��ادل  22/6درص��د از کل واردات نفت جهان،
نصف تقلیل یافته و از  11/8میلیارد بشکه به  6/3میلیارد بزرگتری��ن واردکننده نفت بوده اس��ت .آمریکا با 11/689
بشکه در همان دوره رسیده است .با احتساب میزان ذخایر میلیون بش��که در روز و سهم  21/8درصدی در رتبه دوم
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین در نظر گرفتن جهان قرار داشته است.
روسیه ،نروژ ،لیبی و عربستانسعودی با سهمی به ترتیب
مقدار تولید س��االنه آنها ،عمر ذخایر نفت خام این اتحادیه
مع��ادل  10 ،16 ،34و  7درصد بزرگترین تأمینکنندگان
کمتر از  9سال برآورد میشود (شاخص .)P/R
طی  12سال گذشته میزان تولید نفت به کمتر از نصف نف��ت اتحادی��ه بودهاند .روند وابس��تگی کش��ورهای عضو
تقلیل یافته و از  3684هزار بشکه در روز در سال  1999به اتحادیه اروپا به واردات نفت خام طی س��الهای گذش��ته
 1951هزار بشکه در روز در سال  2010رسیده است .علت هم��واره صعودی بوده اس��ت (جدول  .)1در س��ال 2010
این افت تولید گذش��تن نیمه عمر میادین تولیدی و نبود وابس��تگی اتحادیه اروپا ب��ه نفت وارداتی ب��ه میزان قابل
مالحظ ه  86درصد رسیده و از سال 1998
ذخایر جدید به میزان کافی است.
تا  ،2010معادل  9درصد به وابس��تگی به
انگلس��تان بزرگتری��ن تولیدکننده و
نفت وارداتی افزوده ش��ده اس��ت .در سال
دارنده ذخایر نفت در اتحادیه اروپا است.
پیشبینی میشود با
 2008وابستگی  22عضو اتحادیه اروپا به
این کش��ور در س��ال  2010معادل 1/4
وجود کاهش مصرف
نفت وارداتی بیش از  90درصد بوده است.
تولید
میلیون بش��که در روز نف��ت خام
نفت خام در اتحادیه
در میان کشورهای اتحادیه اروپا ،دانمارک
نفت
از
کرده ک��ه بی��ش از  70درص��د
اروپا طی سالهای
تنها صادرکننده خالص نفت خام اس��ت و
بوده
مذکور
تولی��دی اتحادیه در س��ال
،2010-2030
وابس��تگی به نفت خام وارداتی ندارد .بعد
اس��ت .بیش از  40درصد از ذخایر نفت
وابستگی این اتحادیه
از آن ،انگلستان کمترین وابستگی به نفت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلستان
به نفت خام وارداتی
وارداتی را با حدود  10درصد دارا میباشد.
قرار دارد.
به دلیل کاهش
انگلستان تا س��ال  2005یک صادرکننده
هرچند بحران اقتصادی س��ال 2008
توان تولید ،از 85
نف��ت خام ب��وده و از س��ال  2006به یک
در کن��ار اج��رای سیاس��تهای کاهش
درصد به  95درصد
کشور واردکننده تبدیل شده است.
مصرف و متنوعسازی سبد مصرف انرژی

افزایش یابد

يادداشت

در مجموع طی سال  2005-9بیش از هزار میلیارد یورو برای واردات
نفت خام توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا هزینه شده است .بیشترین
میزان هزینه برای واردات نفت در س��ال  2008بوده که قیمتهای نفت
بس��یار باال بوده است و در س��ال  2009بدلیل بحران اقتصادی و کاهش
قیمتهای جهانی نفت ،کمترین هزینه برای واردات پرداخته شده است.
س��هم کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا از کل ذخایر گاز جهان در سال
 2010به کمتر از یک س��وم س��هم این اتحادیه در س��ال  1980کاهش
پیدا کرده و از  4/6درصد به  1/3درصد رس��یده است .از لحاظ مقدار نیز
طی همین مدت ،میزان ذخایر گاز این اتحادیه  35درصد تقلیل یافته و
از  3/7تریلیون مترمکعب به  2/4تریلیون مترمکعب کاهش یافته است.
با احتس��اب میزان ذخایر و مقدار تولید س��االنه ،عمر ذخایر گاز طبیعی
این اتحادیه کمتر از  14س��ال برآورد میش��ود (ش��اخص .)P/Rبیش از
 60درصد از ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا متعلق به هلند و انگلس��تان
است.
طی  12س��ال گذش��ته میزان تولید گاز اتحادیه حدود  20درصد و
معادل  50میلیارد مترمکعب در س��ال کاهش داش��ته و از  227میلیارد
در  1999ب��ه  175میلیارد مترمکعب در  2010رس��یده اس��ت .هلند و
انگلستان بزرگترین تولیدکنندگان گاز اتحادیه اروپا میباشند و در سال
 2010به ترتیب معادل  71و  57میلیارد مترمکعب گاز تولید کردهاند که
حدود  73درصد از تولید گاز اتحادیه اروپا در آن سال است.
برخالف نفت خام که اتحادیه اروپا بر کاهش مصرف آن تأکید زیادی
میکند ،یکی از سیاستهای این اتحادیه متنوعسازی سبد مصرف انرژی
و رش��د مصرف گاز به عنوان یک س��وخت پاک اس��ت .اتحادیه اروپا در
 2010معادل  492/5میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده که نس��بت به
سال  2009حدود  7/5درصد رشد داشته است.
س��هم اتحادیه اروپا از کل مصرف گاز طبیعی جهان در  2010حدود
 16درصد بوده .در حالی که این اتحادیه تنها  1/3درصد از ذخایر و 5/5
درصد از تولید گاز طبیعی جهان را در اختیار داش��ته اس��ت .بیش از 60
درصد از مصرف نیز متعلق به چهار کشور آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا
بوده است.
فاصله میان تولید و مصرف گاز کش��ورهای عضو اتحادیه در  12سال
گذشته ( )1999-2010بطور متوسط معادل  260میلیارد مترمکعب در
سال بوده که بیانگر اختالف شدید است .در سال  2010این فاصله معادل
 318میلیارد مترمکعب بوده اس��ت .البته میزان واردات گاز اروپا بیش از
فاصله میان تولید و مصرف آن میباشد .چراکه بخشی از گاز تولیدی به
کش��ورهای خارج از اتحادیه صادر میشود .در سال  2010اتحادیه اروپا
 395میلی��ارد مترمکعب واردات گاز داش��ته که معادل  40درصد از کل
واردات گاز جهان بوده است.
روسیه ،نروژ ،الجزایر و نیجریه با سهمی به ترتیب معادل 15 ،30 ،40
و  4درصد بزرگترین تأمینکنندگان گاز طبیعی اتحادیه اروپا میباشند.
روند وابس��تگی به گاز وارداتی طی سالهایگذشته همواره صعودی بوده
اس��ت .در سال  2010این وابستگی به میزان قابل مالحظه  64/5درصد
رسیده که بسیار حائز اهمیت است.
در مجم��وع طی س��الهای  1998تا  2010به می��زان  19درصد به
وابس��تگی اتحادیه به گاز وارداتی افزوده ش��ده اس��ت .در س��ال 2008
وابس��تگی  23عضو از اتحادیه اروپا ،به واردات گاز بیش از  80درصد بود
و هلند و دانمارک تنها صادرکنندگان گاز طبیعی در اتحادیه اروپا بودند.
انگلس��تان نیز تا س��ال  2003به عنوان صادرکننده شناخته میشد و از
سال  2004به بعد به یک واردکننده تبدیل شد .در مجموع طی  5سال
 2005-9بیش از  360میلیارد یورو برای واردات گاز توس��ط کشورهای
عضو اتحادیه اروپا هزینه ش��ده و بیشترین میزان هزینه در سال 2008
بوده اس��ت که قیمتهای گاز طبیعی مرتبط با قیمتهای جهانی نفت
خام در سطح بسیار باال بودهاند .اما در سال  2009بدلیل بحران اقتصادی
و افزایش تولید گاز از ش��یلهای گازی در آمریکا ،قیمتهای جهانی گاز
طبیعی با افت شدیدی همراه بوده است.
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گزارش

چالش های صنعت پتروشیمی
پیمان جنوبی

این نوش��تار قصد دارد افزون بر بررس��ی
موانع و چالش های فراروی صنعت پتروشیمی
ایران ،عوامل بازدارنده در رسیدن به حداکثر
ارزش افزوده در صنایع باالدس��تی تا تکمیل
زنجیره ارزش را بررسی کند.
کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد
پتروشیمی و ش��یمیایی با ارزش نظیر آلمان
با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانس��تهاند
با توس��عه نظام من��د صنایع پایین دس��تی
پتروش��یمی در قال��ب پارک ه��ای صنعتی
پتروش��یمی و ش��یمیایی و ایجاد بنگاه های
کوچک و متوسط پتروش��یمی دانش بنیان،
زمینه تولی��د محصوالت ب��اارزش ،نوآوری و
تولید محصوالت جدی��د ،کارآفرینی و ایجاد
ش��غل های پایدار ،مدیری��ت و کاهش هزینه
تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده
از مواد خام پتروشیمی را فراهم کنند و از این
رهگ��ذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان
مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند
و ب��از هم تاکید می ش��ود که این کش��ورها
حداقل مزیت را در مورد خوراک و مواد اولیه
داشته اند.
در چن��د دهه اخیر جلوگی��ری از مصرف
بی رویه انرژی برای کش��ورهای توسعه یافته
و کسب حداکثر سود و بهره وری از این منابع
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برای کش��ورهای صاحب منابع انرژی به ویژه
سوخت های فسیلی اصلی ترین دغدغه بوده
اس��ت .در این میان صنعت پتروش��یمی به
عنوان فراهم آورنده فرصت برای ارزش افزوده
آفرین��ی و تبدیل مواد خام (نف��ت و گاز) به
محصوالت با ارزش در کش��ورهای خاورمیانه
جایگاهی ویژه یافته است.
البته ناگفته نماند در س��ه دهه اخیر به
دلیل گس��ترش نوع و تقاضای محصوالت
پتروشیمی کش��ورهای پیشرفته آمریکای
ش��مالی ،اتحادی��ه اروپا و جنوب ش��رقی
آس��یا در صدد انتقال واحدهای باالدس��ت
پتروشیمی به کش��ورهای در حال توسعه
به ویژه خاورمیانه برآمدند ،زیرا این واحدها
با وجود آلودگی و س��رمایه بری باال عموما
ارزش افزوده کمتری داشتند و ارزش افزوده
بیشتر در واحدهایی نهفته بود که به مصرف
کننده نهایی نزدیک تر است؛ از سوی دیگر
سخت ش��دن ش��رایط رقابت در بازارهای
جهانی این محص��والت ،نزدیکی به منابع
خوراک را ضروری ساخته است.
با انتقال واحدهای یادش��ده به کشورهای
در حال توس��عه به دلی��ل چالش های پیش
روی ای��ن کش��ورها انتظاره��ای جدیدی از
صنعت پتروشیمی مطرح شد .ایجاد اشتغال
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و پس از آن توسعه صنعتی ،از جمله انتظارات
کشورهای در حال توسعه از پتروشیمی بود.
در کش��ور ما نیز در سیاست های کالن یا
تصمیم گیری های سیاسی ،مهم ترین ارزش
صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال و توسعه
صنعتی محیط پیرامون خالصه می شود و از
س��ایر مزیت های رقابتی و نسبی این صنعت
که از آن به عنوان زنجیره ارزش افزوده صنعت
پتروشیمی نامبرده می شود ،تا حدود بسیاری
غفلت شده است.
مشخصه های صنعت پتروشیمی

پتروش��یمی به صنایعی گفته می شود
که در آن هیدروکربن های موجود در نفت
خام ،میعانات گازی ی��ا گاز طبیعی پس از
فرآورش در یک رشته فرآیندهای شیمیایی
و پتروش��یمیایی ب��ه فرآورده ه��ای جدید
شیمیایی تبدیل می شوند .باید توجه داشت
زنجی��ره ارزش افزوده صنعت پتروش��یمی
ش��امل صنایع باال دس��ت ،صنایع بنیادی،
صنایع واس��طه ای ،صنایع نهایی و صنایع
پایین دس��ت می ش��ود که طیف وسیعی
از محص��والت پای��ه و خوراکه��ای اصلی
تا محصوالت واس��طه و نهای��ی را در بر می
گیرد .چهار مشخصه این صنایع عبارتند از:

وابس��تگی به منابع هیدروکربوری به عنوان
خوراک ،سرمایه بری باالی این صنایع و سود
بیش��تر در قیاس با دیگر صنایع باالدست و
ایج��اد ارزش افزوده باال در پایین دس��ت،
اش��تغال زایی مستقیم و محدود آن نسبت
به س��ایر س��رمایه گذاری ها در باالدست و
ایجاد اش��تغال باال نسبت به سرمایه گذاری
ص��ورت گرفته در پایین دس��ت ،فناوری و
دانش محور بودن و نیاز مبرم این صنایع به
مقوله پژوهش و فناوری.
سرمایه گذاری

س��رمایه گذاری از اصلی ترین متغیرهای
اقتصادی اس��ت که می تواند موجبات رش��د
اقتصاد کشور و بنگاه ها را فراهم آورد .در این
میان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی،
همچنی��ن خارجی ب��رای رس��یدن به هدف
مدنظر یک اولویت است.
باید در نظر داش��ت که س��رمایه گذاران
بخش خصوصی اعم از سرمایه گذار داخلی و
سرمایه گذار خارجی (ایرانیان خارج از کشور و
سرمایه گذاران خارجی) برای ورود به صنعت،
دو موضوع را در نظر می گیرند -1 :مالحظات
سیاسی -2مالحظات غیر سیاسی
مالحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور

سرمقاله

با دیگر کشورها ،سیاست های خارجی کشور،
تحریم ،روابط بین الملل ،درگیری و جنگ با
دیگر کش��ورها همچنین بحران های سیاسی
داخلی ،اختالف های سیاس��ی و جناح بندی
های سیاس��ی بر می گردد؛ امنیت سیاس��ی،
پاشنه آشیل یک کش��ور برای انجام سرمایه
گذاری های داخلی و خارجی در آن است.
مالحظات غیر سیاس��ی ش��امل مباحث
اقتصادی ،زیرس��اخت ها ،فنی ،قانونی ،قانون
کار ،بیم��ه ،مالیات و ...اس��ت .حض��ور فعال
بخش خصوص��ی ،نیازمند آماده بودن محیط
اقتصادی و فنی برای س��رمایه گذاری است و
تا هنگامی که زیرس��اخت ه��ای قانونی برای
حضور بخش خصوصی ،آماده نش��ود ،اهداف
خصوصی س��ازی که همان رون��ق اقتصادی،
اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه
ظهور نخواهند رسید.
ارزش افزوده

در واحدهای باالدس��تی پتروشیمی ،تناژ
تولید باال بوده و تنها در مقیاس بسیار باالست
ک��ه توجیه اقتصادی برای س��رمایه گذاری و
تولی��د وج��ود دارد .تولیدکنن��دگان این نوع
محصوالت زیادند که خود س��بب می ش��ود
رقب��ا برای مان��دگاری و حفظ ب��ازار درصدد
تولید محص��ول با قیم��ت ارزان تر باش��ند.
در واحدهای پایین دس��تی ،نق��ش فناوری،
دستگاه ها و ماشین آالت و نیروی متخصص
در قیمت نهایی محصوالت تخصصی بیش��تر
از محص��والت پایه نمایان می ش��ود .دراین
بخش گرچ��ه تناژ تولید پایین اس��ت ،اما به
دلیل برخ��ورداری از دانش فنی و تکنولوژی

پیچی��ده تر ،ارزش افزوده باالتری نس��بت به پای��دار دولتی به حیات خ��ود ادامه می دهد.
محص��والت پای��ه و اولیه دارند .ب��ه نظر می مهم ترین ضعف این صنایع غیر رقابتی بودن
رس��د برای دس��تیابی به درصد رش��د باال و محصوالت تولیدی است ،آن هم در حوزه ای
دستیابی به ارزش افزوده بیشتر الزم است به که به عنوان مزیت نس��بی کشور خوانده می
سرمایهگذاری ،توسعه و تکمیل زنجیره های شود.
بس��یاری از محققان برای توجیه و تفسیر
ارزشی محصوالت پتروش��یمی ،خوشه های
مش��تق شده از محصوالت باالدستی از جمله رقابت پذیری و عوام��ل مؤثر بر آن ،نظریه و
خوشههای متانول و اتیلن و تولید محصوالت مدل هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر
با ارزش افزوده باالتر اق��دام تا اهداف مدنظر رقابت پذیری را دس��ته بندی و در قالب مدل
هایی ارائه کرده اند.
محقق شود.
در نگرش پورتر ،مزیت رقابتی یک کشور
در صنعت��ی خاص عبارت اس��ت از :توانایی و
چالش های پیش روی پتروشیمی
تحق��ق ارزش های م��ورد نظر در صنعت قابلیت آن کش��ور برای ترغیب شرکت ها به
پتروشیمی (کسب ارزش افزوده ،ایجاد اشتغال اس��تفاده از کشورشان به عنوان سکویی برای
و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن انجام فعالیت های تجاری و این همان چیزی
صنعت پتروشیمی ،ارتباط مستقیم با توسعه اس��ت که از صنایع پایین دستی پتروشیمی
مطلوب صنایع میان دس��تی و پایین دستی انتظار می رود.
پورت��ر در مدل خود به «چهار مش��خصه
پتروش��یمی و درنهایت تکمیل زنجیره ارزش
این صنعت دارد ،اما نسبت رشد این دسته از کلی یک کش��ور» اشاره می کند که برحسب
ویژگیهایش��ان ،می توانند
صنایع به صنایع باالدستی
مزیت رقابت��ی ایجاد کنند
پتروشیمی بسیار کم و غیر
در نگرش پورتر،
یا مانع آن ش��وند .این چهار
قابل مقایس��ه اس��ت ،زیرا
مزیت رقابتی یک
عام��ل عبارتند از :ش��رایط
توسعه صنایع پایین دستی
کشور در صنعتی
عوامل تولید(درونی) ،شرایط
کش��ور دچار مش��کالت و
خاص عبارت است از:
تقاض��ا ،صنای��ع مرتب��ط و
موانع متعدد است.
توانایی و قابلیت آن
پشتیبان ،استراتژی ،ساختار
تولی��د صنای��ع پایین
کشور برای ترغیب
و رقابت پذیری شرکت.
دستی نه تنها به بازارهای
چال��ش ه��ا و مس��ائل
جهان��ی راه نیافت��ه بلکه
شرکت ها به استفاده
مط��رح پی��ش روی صنایع
هنوز قابلی��ت رقابت را در
از کشورشان به
پایی��ن دس��تی در قالب 4
ب��ازار داخلی با محصوالت
عنوان سکویی برای
ً
عامل مدل پورتر بیان شده
مشابه پیدا نکرده و عموما
انجام فعالیت های
است که در پی می آید.
بر اساس حمایت های غیر
تجاری

سازماندهی و راهبردها (رقابت پذیری
در استراتژی)

 .1دخالت های غی��ر راهبردی و مکرر در
سازکار بازار از سوی بخش دولتی :دخالتهای
غیر راهبردی بخش دولتی در س��ازوکار بازار
محصوالت پتروشیمی سبب شده تا نهاد بازار
در این صنعت ،نقش مناسبی در توزیع بهینه
منابع ایفا نکند.
 .2تمرکز حمایت ه��ا و برنامه ها برایجاد
واحده��ای جدید ب��ه جای توس��عه ظرفیت
های موجود :هم اکن��ون اغلب حمایت های
دولت��ی بر ایج��اد واحدهای جدی��د به جای
توس��عه ظرفیتهای موجود متمرکز است و
این مسئله سبب به وجود آمدن تعداد زیادی
واحدهای کوچک تولیدی ضعیف و ناکارآمد
در کش��ور ش��ده که بعد از ایجاد ،اغلب آنها
در همان س��طح باقی می مانند و هرگز توان
رقابت بین المللی پیدا نمی کنند.
 .3نبود در سیاست گذاری :تغییرات مکرر
بدون اعالم قبلی و گاه جهشی در نرخ تعرفهها
و سیاس��ت ها و  ...سبب شده است صاحبان
صنایع کش��ور با دیدی کوتاه مدت به فعالیت
بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از قبیل
تحقیق و پژوهش ،سرمایه گذاری بلندمدت،
نوآوری در محصوالت ،تنوع سبد محصوالت،
توسعه واحد تولیدی و  ...گریزان باشند.
 .4فضای به ش��دت بسته صنعت و ضعف
در برق��راری تعام�لات بی��ن الملل��ی :اغلب
سرمایه گذاری های موجود برمبنای سیاست
جایگزین��ی واردات و حض��ور در بازار داخلی
اس��ت؛ به همین دلیل ای��ن صنعت کمتر در
بازارهای بین المللی و جهانی وارد شده و همه
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يادداشت

نگاه ها به بازار داخلی متمرکز است .درچنین
شرایطی صنایع پایین دستی در ایجاد ارتباط
و تعامل با بازارهای خارجی به شدت ضعیفند
به طوری که امکان عرضه محصوالت خود را
ب��رای رقابت حتی در بازارهای منطقه ای هم
ندارند؛ در نتیجه همیش��ه با یک بازار بس��ته
داخلی روبه رو هستند که حتی حفظ این بازار
به خاطر عرضه محصوالت ارزان قیمتتری از
کشورهایی همچون چین به مرور زمان تهدید
خواهد شد.
شرایط تقاضا و بازار

 .1مس��ئولیت ناپذیری نهاده��ای دولتی
و عمومی در قب��ال ارائه دهندگان خدمات و
محصوالت :س��هم بزرگ دولت در اقتصاد که
بخ��ش عمده آن تصدی گ��ری فعالیت های
تولیدی است ،به طور طبیعی به معنای سهم
عم��ده در بازار کاال و خدمات هم اس��ت ،اما
مش��کل از آنجا آغاز می ش��ود که براس��اس
قوانین طبیع��ی بازار ،توان ب��االی چانه زنی
این مش��تری انحصاری در سر میز مذاکره و
پس از آن در مرحله پرداخت مطالبات ظاهر
میشود و همه خواسته های خود را یک طرفه
به فروشنده تحمیل می کند.
 .2رقابت کاهنده در صنعت داخلی :تعدد
بازیگران در صنایع پایین دستی پتروشیمی و
کوچکی آنها به لحاظ اندازه ،سبب بروز رقابتی
کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این
صنعت ش��ده اس��ت .از آنجا که فعاالن این
صنای��ع به دلیل کوچکی واح��د خود ،توان و
تمایلی برای فعالی��ت دربازارهای بین المللی
ندارند ،معموالً س��ود خود را در توس��عه بازار
داخلی با حذف رقیب می دانند .ش��ایع ترین
نمونه آن شیوع کپی سازی یا ایجاد تشکلهای
متعدد و موازی اس��ت؛ به دلیل همین رقابت
شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده ها ،نرخ
به��ره برداری و حجم تولید نیز ،دراین صنایع
پایین اس��ت و این عام��ل در کنار هزینههای
بس��یار باالی مالی ناشی از سرمایه در گردش
و تورم باال و نیز فن��اوری قدیمی و بهرهوری
اندک نیروی کارایرانی ،موجب باالرفتن قیمت
تمام ش��ده آنها می شود .مسلماً محصولی با
کیفیت نه چندان مناس��ب و فاقد پشتیبانی
ش��بکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی
هم ندارد ،امکان حضور در بازارهای صادراتی
را نخواهد داشت که همین مسئله یعنی نبود
ب��ازار دوباره عاملی برای کاهش نرخ تولید در
واحدها می شود.
 .3آم��اده نب��ودن ابزاره��ا ،حمای��ت ها و
برنامه های توس��عه بازاره��ای صادراتی :نبود
س��ازکارهای حمایتی و برنامه های مناس��ب
توس��عه بازارهای صادرات��ی در بخش صنایع
پایین دس��تی نیز ،یکی دیگر از موانع توسعه
این صنایع در کشور است.
 .4نب��ود دیدگاه مدیریت ب��ازار داخلی در
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جهت کسب بیش��ترین ارزش افزوده :یکی از
نکات مغفول در سیاست های بازرگانی کشور،
ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی کشور و ویژگی
های آن است .کش��ور ایران به عنوان یکی از
پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه ،صاحب
بازار داخلی مناس��بی است که تاکنون از این
ظرفیت استفاده بهینه نشده است.
صنایع مکمل و پشتیبان

مالی :بخش مهمی از مشکالت صنایع پایین
دس��تی در تأمین مالی بن��گاه ها ،تخصصی
نبودن بانک های کشور است که نیازمند ایجاد
نهادها و ساختارهای مالی جایگزین هستیم.
متأس��فانه بانکهای کشور با ش��رایط کنونی،
فاقد ارائه نظرهای کارشناس��انه و هدفمند در
تأمین اعتبار برای توسعه صنایع پایین دستی
پتروشیمی هستند.
نبود بسترسازی برای R&D

 .1نبود تشکل های جامع :نبود تشکلهای
در حقیق��ت انج��ام پژوه��ش کاربردی با
قوی در کش��ور ،حمایت دقی��ق ،تخصصی و
غیرسیاس��ی از صنایع را با مش��کل رو به رو جهت گی��ری جذب فن��اوری م��ی تواند به
می کند .در غیاب تشکل های قوی نمی توان عنوان یکی از عوامل اصلی در انتقال و توسعه
انتظار داشت که بخش دولتی به تنهایی منافع فناوری مطرح باشد .تجربیات نشان می دهد
در مورد صنایعی که عوامل درونزای پژوهش
تولیدکنندگان را حفظ کند.
 .2ضعف نهادهای پش��تیبان و حمایت ها و تحقیقات بیش��تر مورد توجه واقع ش��ده و
وابس��تگی خارجی کمتر بوده موفقیت های
در بخش خدمات:
نبود زنجیره تأمین برای صنایع کوچک :بیشتری کسب شده است .تحقیق و توسعه وم��واد اولیه م��ورد نی��از واحده��ای تولیدی ارتباط با دانشگاه ها را می توان از جمله مهم
درکشور ،از سوی تولیدکنندگان هر واحد به ترین عوامل درونزای رش��د و توسعه فناوری
صورت مجزا تأمین ش��ده و این مسئله سبب دانست؛ متاسفانه سیاست دانشگاههای کشور
افزایش شدید قیمت تمام شده کاال و کاهش در جهت تشویق اساتید به حرکت در مرزهای
قدرت رقابتی می شود؛ درحالی که در بیشتر دانش است ،در حالی که برای کشوری مانند
کشورهای دنیا تأمین مواد اولیه برای صنایع ایران ،ضرورت چیزی غیر از حرکت در مرزهای
پایین دست از سوی گروه ها و نهادهای خاص دانش است ،زیرا در کشور توان تبدیل دانش
به فناوری وجود باید به وجود آید.
انجام می شود.
 ضع��ف در حمای��ت از ارائ��ه خدم��اتکوچک بودن ش�رکت های پیمانکاری و
توس��عه فناوری :با این که طبق بررس��ی ها،
تبصرهها و قوانین بسیاری برای ارائه خدمات نبود بستر مناسب برای ادغام آنها
هم اکنون توان نس��بتاً خوب��ی در زمینه
و حمایتهای مالی از صنعت در کشور موجود
اس��ت ،برای ارائ��ه خدمات توس��عه فناوری ،پیمانکاری صنعت پتروشیمی در کشور ایجاد
ابزارهای حمایتی اندکی وجود دارد .فناوری شده است .در حقیقت شرکت های پیمانکاری
یکی از مهم ترین موجبات مزیت رقابتی است به عنوان مجری طرح های پتروشیمی نقش
و ش��رکت ها برای رقابت در بازارهای جهانی بسزایی در توسعه فناوری این صنعت به عهده
برنام��ه های ویژه ای برای کس��ب و توس��عه دارند ،به عبارت دیگر شرکت های پیمانکاری
«فناوری » دارند .در کش��ور م��ا مراکزی که دانش مدار با هسته های مهندسی قوی عامل
فعالیتش��ان در جهت کسب فناوری خارجی اصلی انتقال ،جذب و توس��عه فناوری در هر
یا خل��ق فن��اوری در ح��وزه پایین دس��تی صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی هستند.
پتروش��یمی باش��د ،وجود ندارد؛ برای مثال اما کوچک بودن اکثر شرکت های پیمانکاری
در دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز تالش در کش��ور و ضعیف بودن بنی��ه مالی ،امکان
جدی در این زمینه صورت نگرفته است و این ایجاد هس��ته های مهندسی قوی را در آنها از
مراکز بیش��تر به کارهای علمی گرایش دارند بین می برد ،به طوری که اکثر ش��رکت های
پیمانکاری فاقد هسته های
و به فعالیتهای تکنولوژیک
مهندسی هس��تند .ادغام
نمی پردازند.
با این که طبق
شرکت ها و تشکیل شرکت
 نب��ود ش��رکت ه��ایبررسی ها ،تبصرهها
ه��ای ب��زرگ پیمان��کاری
توس��عه دهن��ده :توس��عه
و قوانین بسیاری
با هس��ته های مهندس��ی
صنایع میان دستی به عنوان
برای ارائه خدمات
قوی ،م��ی تواند راه را برای
حلقه ی واسط میان صنایع
و حمایت های مالی
انجام فعالیت ها در سطوح
پایین دس��تی و باالدستی
از صنعت در کشور
 high-techبا همکاری و
پتروش��یمی و تکمی��ل
شراکت شرکت های معتبر
کننده زنجی��ره محصوالت
موجود است ،برای
خارجی فراه��م نماید و از
پتروشیمی ،مستلزم وجود
ارائه خدمات توسعه
ای��ن طریق س��بب جذب
شرکت های توسعه دهنده
فناوری ،ابزارهای
فناوری و بومی س��ازی آن
در کشور است.
حمایتی اندکی وجود
شود.
س��اختارهای
 ضع��فدارد
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مشکل توسعه لیسانس

متاس��فانه هم اکنون لیسانس های کمی
در کشور وجود دارد .مشکالت خاص فراروی
لیس��انس و عدم توجه و ص��رف هزینه های
تحقیقاتی در این حوزه در س��الیان گذش��ته
عام��ل اصلی این مس��ئله بوده اس��ت  .یکی
از دالی��ل اصلی کم توجهی به بحث توس��عه
لیس��انس ،پایین بودن هزین��ه این بخش در
مقایس��ه با کل پروژه اس��ت که حدود  2تا 5
درصد هزینه پروژه را شامل می شود.
ش��رکت های خارجی با زیرکی در انتقال
فناوری ،هزینه بخ��ش فناوری را کاهش می
دهند که کش��ور وارد کننده ،برای س��رمایه
گذاری و تحقیق در این زمینه تشویق نشود.
از س��وی دیگر با توجه به این که این بخش،
بخش کلیدی یک پروژه اس��ت ،شرکت ارائه
دهنده لیسانس ،کش��ور گیرنده فناوری را به
خری��د درصد اعظمی از تجهیزات و ماش��ین
آالت طرح ،از کش��ور صاح��ب فناوری تحت
فشار قرار می دهد .در واقع کشور ارائه دهنده
لیسانس سود اصلی خود را از بخش تجهیزات
و ماش��ین آالتی که به کش��ور میزبان صادر
می کند ،کس��ب می کند؛ از این رو نداشتن
لیس��انس ،یکی از ضعف ه��ای عمده صنعت
پتروشیمی کشور است که امکان خود اتکایی
فناوری را از بین برده است.
ضعف مدیریت پروژه در کشور

طرح های پتروشیمیایی با توجه به حجم
باالی عملیات اجرایی ،ب��ه برنامه ریزی های
دقی��ق و علمی نی��از دارد؛ از ای��ن رو ضعف
مدیریت پروژه در کشور در حوزه پتروشیمی
نمود بیشتری پیدا می کند؛ به طوری که هم
اکنون هیچ پ��روژه ای را نمی توان پیدا کرد
که بر اس��اس زمانبندی پیش برود؛ از این رو
تقویت توان مدیریت پروژه موضوعی ضروری
اس��ت که از طریق مش��ارکت با شرکت های
خارجی و توجه های خاص به موضوع انتقال
در قرارداد همکاری مش��ترک می توان بعد از
چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به
سطح مطلوب برساند .از سوی دیگر ،رویکرد
حاکمی که هم اکنون در زمینه مدیریت پروژه
کش��ور وجود دارد ،بح��ث هزینه و زمانبندی
اس��ت که پروژه ها بر اس��اس ای��ن دو معیار
ارزیابی می ش��وند؛ در حالی که پروژه ها می
تواند فرصتی برای جذب فناوریها از شریک
خارجی باشد که با رویکردی که حاکم است،
توس��عه فناوری تحت الش��عاع اتمام به موقع
پ��روژه و هزینه قرار می گی��رد؛ این در حالی
است که توسعه فناوری در کشور را نمی توان
با پ��ول خرید؛ از این رو ضم��ن لحاظ کردن
مالحظات خاص انتقال فناوری در قراردادهای
اجرای طرح های احداث مجتمع پتروشیمی،
بای��د معیارهای جدی��دی نیز ب��رای ارزیابی

يادداشت

پروژهها در نظر گرفته شود تا با استفاده از آن،
میزان موفقیت انتق��ال فناوری هنگام اجرای
پروژه و طبق مفاد قرارداد ارزیابی شود.
تحریم های اقتصادی

تحری��م های اقتصادی که در س��ال های
گذشته بر کش��ور اعمال شده اس��ت ،نیز به
عنوان یک��ی از موانع انتقال فن��اوری مطرح
اس��ت .به دلیل تحریم های اقتصادی ،کشور
در م��واردی از رس��یدن ب��ه فن��اوری ه��ای
جدید باز داش��ته ش��ده و تالش شده است تا
محدودیتهایی برای صاحبان فناوری ایجاد
شود .در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم های
اقتصادی ،امکان قرار گرفتن کشور در زنجیره
تولید جهانی و در نتیجه رس��یدن به توسعه
پایدار را در مواردی دچار مشکل کرده است.
توج�ه ب�ه روش فاینان�س ب�ه ج�ای
سرمایهگذاری مشترک

منبع مالی بیشتر طرح های پتروشیمی در
سال های اخیر از طریق فاینانس تأمین شده،
اما تجربه نشان داده که روش فاینانس ،روش
مناسبی درزمینه انتقال فناوری نیست .تأمین
مال��ی پروژه ها از طرف کش��ورهای خارجی،
قدرت چانه زنی کش��ور را در فاز عقد قرارداد
و اعم��ال مالحظات انتقال فناوری در قرارداد
کاه��ش می دهد .از س��وی دیگر ،بر اس��اس
قوانین بین المللی ،طرح ها و پروژه هایی که
از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی میشوند،
کشور گیرنده لیسانس موظف است  85درصد
از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده
فاینانس خریداری کند و این کار س��بب می
شود با وجود س��رمایه گذاری های عظیم در
صنع��ت پتروش��یمی ،بازار بس��یار محدودی
ب��رای صنایع داخلی به وج��ود آید و صنعت
پتروش��یمی را از کمک به توسعه فناوری در
صنایع جانبی ناتوان سازد.
تجربه نشان می دهد در قالب قراردادهای
فاینانس ،دهنده فناوری که همان سرمایهگذار
اس��ت ،تمایل چندانی به ارائ��ه فناوری های
روزآم��د از خ��ود نش��ان نمی ده��د و بحث
بهینهس��ازی و افزایش به��ره وری تولید نیز
جایگاهی ندارد؛ در حالی که س��رمایه گذاری
مش��ترک ،با صاحبان فناوری ،ضمن برطرف
س��اختن بخشی از مش��کل هزینه طرح ،می
تواند ب��ه عنوان ابزار مناس��ب انتقال فناوری
به ش��مار رود ،زیرا صاحب فن��اوری به دلیل
شراکت در سود ناش��ی از بهره برداری طرح،
ت�لاش فراوانی در زمین��ه طراحی بهینه می
کند و می کوش��د با ارائه فناوری های نوین،
رقاب��ت پذیری ط��رح را افزایش ده��د و در
مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمدکردن
فناوری اقدام می کند .افزون بر این ،در فرآیند
همکاری ب��رای اجرا همچنین بهره برداری از
طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب فناوری

های روزآمد ایجاد و آموزش نیروهای داخلی
از س��وی کارشناس��ان خارجی سبب توسعه
مهارتهای انسانی در کشور میشود .به نظر
می رس��د س��رمایه گذاری در قالب فاینانس
های خارجی ،هرگز نخواهد توانست به ایجاد
توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی بینجامد،
زیرا توسعه پایدار نیازمند رشد بعد کیفی در
کنار رش��د کمی و رش��د کیفی هم نیازمند
ابزارهای خاص خود خواهد بود.
ضعف در مدیریت انتقال فناوری

ناعادالنه
 سخت تر شدن شرایط و الزام های عقدقرارداده��ای انتق��ال و اس��تفاده از فناوری با
تصویب حقوق مالکیت معنوی
 گرایش شرکت های فراملیتی به انتقالفن��اوری های س��اده و غیر پیچی��ده و حتی
منس��وخ ،به کشورهای در حال توسعه ،بیش
از انتقال فناوری های پیشرفته
 نابس��نده ب��ودن ت��وان فن��اوری ملی ودر نتیج��ه ،اندک بودن ق��درت چانه زنی در
معادالت مربوط
 گ��ران تر بودن هزینه انطباق فناوری بهانتقال فناوری (الگو برداری) به عنوان واقعیتی
نادیده انگاشته شده
 فراگی��ر نب��ودن پژوه��ش و توس��عه( )R&Dدر کش��ور و در صنعت پتروشیمی
برای درهم آمیزی فناوری وارداتی با فناوری
ذاتی و خودجوش ناش��ی از پژوهش و توسعه
مداوم
 پایین بودن س��طح آم��وزش های عالیتخصصی و ضعف مراکز دانشگاهی و پژوهشی
موجود ،از دی��دگاه ایجاد نوآوری های علمی
فناوری و اختراع
 ناسازگاری قوانین و مقررات و سیاستهابا شرایط جهانی انتقال فناوری پیشرفته مانند
قوانی��ن و مقررات تج��ارت خارجی ،مقررات
مربوط ب��ه حقوق مالکیت معنوی و ضوابط و
معیارهای استاندارد.

در کل فروش��نده فناوری هن��گام انتقال
فناوری سعی می کند که کشور ما در بازارهای
رقابتی از کش��وری خاص که روابط سیاس��ی
خوب��ی با آنها دارد ،ضعیف تر باش��د  .انتقال
فناوری کاری کام ً
ال تخصصی اس��ت و نیاز به
هوش��یاری دارد ،تا بتوان از ورود فناوریهای
آزمایش��گاهی جلوگی��ری ک��رد .در صنعت
پتروش��یمی به جز بخش لیسانس که متولی
آن خود صنایع باالدس��ت پتروش��یمی و به
عهده مراکز تحقیق و توسعه مجتمعها است،
سایر فناوری ها اعم از طراحی اصولی ،طراحی
تفصیلی ،س��اخت و تولید و اجرا و راه اندازی
مجتمع ها به عهده صنایع جانبی پتروشیمی
است؛ از این رو توسعه صنایع جانبی به همراه
توسعه مجتمع های پتروشیمی عامل مهمی
در کسب و توس��عه فناوری به شمار میرود.
پیمانکاریه��ا ه��م به عنوان رک��ن اصلی در
صنایع جانبی ،نقش بسزایی در توسعه و کسب
مس�ائل و مشکالت صنایع پایین دستی
فن��اوری به عهده دارند؛ از این رو توجه خاص
به مشکالت پیمانکارها و حمایت های مادی و پتروشیمی
با ای��ن که برخ��ی مش��کالت در صنایع
معنوی و ساماندهی آنها می تواند باعث توسعه
پایدار صنعتی و فناوری در صنعت پتروشیمی باالدس��تی و پایین دستی صنعت پتروشیمی
ش��ود .از دیگر دالیل ضعف در انتقال فناوری مشترکند اما مشکالتی وجود دارد که با توجه
به رویکرد بازار محوری صنایع پایین دستی،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تعلق نزدیک به  80درصد از اختراع های فقط در بخش پایین دستی مشاهده میشود.ثبت ش��ده در جهان به  6کشور توسعه یافته در داخ��ل کش��ور وض��ع عرض��ه محصوالت
پتروشیمی در بازار و حفظ حلقه های انتهای
صنعتی
 مالی��ات حق بهای اختراع ها از س��وی زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی به عنوانش��رکت های ب��زرگ مل��ی و فراملیتی این اش��تغال زا ترین بخش این زنجی��ره ،باید از
کش��ورها و تحقق ش��رایط چند انحصاری و مهم ترین موضوع های صنعت پتروش��یمی
در کنترل بودن تجارت بس��یاری از کاالها و در ش��رایط کنونی باشد که به یقین بر آینده
این صنعت ه��م تأثیر قابل
فناوری ها از سوی آنها
اعتنایی خواهد داشت.
 اشتیاق شرکت هایاز جمل��ه مش��کالت
فراملیت��ی ب��رای تأمی��ن
تجربه نشان می دهد
موج��ود در م��ورد عرض��ه
بیشترین س��ود در انتقال
در قالب قراردادهای
محص��والت پتروش��یمی،
فناوری به کش��ورهای در
فاینانس ،دهنده
ترکیب محصوالتی است که
حال توس��عه ،بدون توجه
فناوری که همان
عرضه می شود ،زیرا ظرفیت
به آرمان های توسعه ملی
سرمایه گذار است،
ب��ازار داخلی برای کاالهایی
کشورها
تمایل چندانی به
که عرضه می ش��وند ،بسیار
 تأکی��د دارن��دگانارائه فناوری های
پایین و این در حالی اس��ت
فناوری پیشرفته بر انتقال
روزآمد از خود نشان
که کارشناس��ان و مسئوالن
آن به صورت بس��ته بندی
نمی دهد
این صنع��ت معتقدند خام
ش��ده و از راه قراردادهای
فروشی و صادرات محصوالت
انتقال در شرایط سخت و

پتروشیمی ،کشور را از ارزش افزوده و اشتغال
بسیار زیادی محروم می کند.
از ی��ک س��و ب��ا ص��دور محص��ول خام
مجتمع های پتروش��یمی ،فرصت تبدیل این
محصوالت از س��وی ش��رکت ها و نیروی کار
داخل��ی به محصوالت نهایی ب��ا ارزش افزوده
باالتر از دس��ت می رود و از سوی دیگر عالوه
بر محروم ش��دن کش��ور از بازارهای مطمئن
صادراتی و جایگزینی رقبا ،کشور ناچار است
هزینه زی��ادی را برای واردات این محصوالت
پرداخت کند .این نکته زمانی اهمیت خود را
بیشتر نشان می دهد که بدانیم ایران از منابع
انرژی خود برای تولید محصوالت پتروشیمی
استفاده می کند و مزیت بالقوه فراوانی در این
خص��وص دارد ،ضمن آن که بخش بزرگی از
ارزش افزوده ای که به عنوان س��ود صادرات
نصی��ب مجتم��ع ه��ای پتروش��یمی بزرگ
میش��ود ،می تواند در بخش پایین دستی به
ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعال سازی تولید
داخل ،همچنین ایجاد اش��تغال ب��اال در این
بخش منجر ش��ود .بر اساس گزارش عملكرد
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ،درمجموع
 40.2میلیون تن محصول پتروشیمی در سال
 1389تولید شده که در نهایت  10.5میلیون
تن محصول نهایی از مجتمع های پتروشیمی
به فروش رس��یده است .بر این اساس در واقع
ام��روزه بی��ش از  70درصد ای��ن محصوالت
نهایی ،ظرفیت جذب در بازار داخلی را ندارند؛
به همین دلیل تولید بیش��تر این محصوالت،
صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی را فعال تر
نم��ی کند و این در حالی اس��ت ک��ه به باور
کارشناسان این حوزه به طور متوسط به ازای
هر  5تن محصول در سال ،قابلیت ایجاد یک
شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی
وجود دارد .این به معنای آن است که اگر به
جای این  70درصد صادراتی فقط  30درصد
آن یعن��ی  10میلیون تن محص��ول خام در
داخل کش��ور به محصول نهایی تبدیل شود،
ام��کان ایجاد دو میلیون ش��غل فقط در این
بخش در کشور وجود خواهد داشت.
کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد
پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان
با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانستهاند
با توس��عه نظ��ام مند صنایع پایین دس��تی
پتروش��یمی در قال��ب پارک ه��ای صنعتی
پتروشیمی و ش��یمیایی و ایجاد بنگاه های
کوچک و متوس��ط پتروشیمی دانش بنیان
موجبات تولید محصوالت باارزش ،نوآوری و
تولید محص��والت جدید ،کارآفرینی و ایجاد
ش��غل های پایدار ،مدیریت و کاهش هزینه
تولی��د و در نهایت کس��ب حداکث��ر ارزش
اف��زوده از مواد خ��ام پتروش��یمی را فراهم
آورده و از ای��ن رهگذر به یکی از اصلی ترین
تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروش��یمی
جهان تبدیل شوند.
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برنامه اعراب برای کاهش درآمد نفتی ایران

عرضه نفت مفت با تخفیف ویژه

پس از شکست طرح اعراب برای افزایش تولید نفت و کاهش
بهای جهانی طالی س��یاه ،اخیرا برخی از کش��ورهای عربی به
منظور کاهش درآمدهای نفتی ایران بهویژه در بازارهای آسیایی،
فروش نفت با تخفیفهای ویژه را در دستور کار قرار دادهاند..
با ادامه سیر صعودی بهای نفت خام در بازارهای جهانی ،طرح
 4کش��ور عربی لیبی ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و
کویت برای افزایش ضربتی تولید نفت به منظور جایگزین کردن
نفت ایران با شکست همراه شده است.
برای نخستین بار در تابستان سالجاری میالدی قیمت طالی
س��یاه با ثبت یک رکورد جدید قیمتی به مرز  114دالر در هر
بش��که رسیده است و پیش بینی میشود با ادامه کاهش تولید
نفت برخی از کش��ورهای عضو اوپک همچون عربس��تان ،ادامه
تنشهای ژئوپولیتیک��ی در خاورمیانه و بحران نفت در منطقه
دریای ش��مال ،نفت خام در روزه��ای آینده قیمتهای باالتری
را به خود ببیند.
ب��ا این وجود در هفتههای اخیر برخی از کش��ورهای عربی
عضو اوپک همچون کویت ،امارات و عربس��تان ،برنامه جدیدی
را ب��رای همراهی ب��ا غرب و کاه��ش درآمدهای نفت��ی ایران
هدفگذاری کردهاند.
ب��ا افزایش ش��دت تحریمهای نفتی علیه ای��ران به ویژه در
اتحادیه اروپا ،بازارهای نفتی ایران به س��مت کشورهای شرق و
جنوبشرق آسیا همچون هند ،چین ،سریالنکا ،ژاپن ،سنگاپور و

مالزی تغییر یافته است و هم اکنون بخش عمده صادرات طالی
سیاه ایرانی به این کشورها در حال انجام است.
کش��ورهای عرب��ی هم به منظ��ور کاهش ص��ادرات نفت و
درآمدهای نفتی ایران در بازارهای آس��یایی ،قصد دارند با ارائه
تخفیفهای��ی در قیمت فروش نفت ،زمینه کاهش بهای طالی
سیاه در شرق آسیا را فراهم کنند.
بهعب��ارت دیگر ب��ا اوج گیری قیمت نفت خ��ام در  3بازار
مدیترانه ،س��نگاپور و شمالغرب اروپا ،اعراب برای کاهش قیمت
طالی سیاه در شرق آس��یا به عنوان بزرگترین بازار فعلی نفت
ایران ،نفت خود را برای عرضه در ماه سپتامبر  2012میالدی با
تخفیفهای ویژهای به خریداران بین المللی میفروشند.
ش��رکت آرامکوی سعودی اخیرا در اقدامی قیمت هر بشکه
نفت س��بک خود در بازار آسیا  80سنت و قیمت نفت سنگین
خود را  39س��نت کاهش داده است و با تخفیف ویژه در اختیار
مشتریان قرار میدهد.
از سوی دیگر منابع کویتی اعالم کردند :این کشور عربی هم
پس از آرامکوی عربس��تان س��عودی ،قیمت نفت خام صادراتی
خود در بازار آسیا را  50سنت در هر بشکه کاهش داده است.
پس از شکست طرح اعراب برای افزایش تولید نفت و کاهش
بهای جهانی طالی س��یاه ،باید دید شرکت ملی نفت ایران چه
استراتژی جدیدی بهمنظور مقابله با این برنامه جدید نفتی اعراب
به ویژه در بازارهای آسیایی را در دستور کار قرار میدهد.

صنعت نفت صرفا حاصل تحریمها نیست

ضعف

سیاس��تهای ت��ورم آفری��ن ناش��ی از اقتص��اد وهمی
بزرگتری��ن ضع��ف را در اقتص��اد ملی پدید آورده اس��ت.
نخستین پیش نیاز اقتصاد مقاومتی جلوگیری از روندهای
تورم زا و س��پس تغییر جهت هزینههای تورم زا به س��مت
سرمایهگذاری است.
سفیر سابق ایران در کویت با تاکید بر اینکه ضعف صنعت
نفت کش��ور ما صرفا حاصل تحریم غرب نیست گفت :هم
اکنون نه چشمانداز اقتصادی امیدوارکننده است ،نه توان ما
در افزایش تولید نفت ،در ذخیره کردن نفت ،در حمل و نقل
و در بیمه کردن ،اینها هیچ کدام امیدوار کننده نیست.
بر اس��اس این گزارش ،علی شمس اردکانی ،کارشناس
حوزه انرژی مبنای حقوق��ی تحریمهای غرب بر ضد ایران
را سیاس��ی خواند و گفت :در حال حاضر مبنای تحریمها،
زور اس��ت و هیچ مبنای حقوقی ندارد .اما متاسفانه ما طی
س��الهای گذشته سرمایههای خود را زایل کردهایم و هنوز
هم در حال زایل کردن آنها هس��تیم .ش��مس اردکانی با
انتق��اد از متکی بودن اقتصاد كش��ور بر مس��ائل غیرعلمی
گفت :هم اکنون نه چشمانداز اقتصادی امیدوارکننده است،
نه ت��وان ما در افزایش تولید نف��ت ،در ذخیره کردن نفت،
در حم��ل و نقل و در بیمه کردن .اینها هیچ کدام امیدوار
کننده نیس��ت .وی تصریح کرد :ما باید همیشه توان تولید
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باالیی داشته باشیم که در زمان رونق اقتصادی ،میزان تولید
خود را افزایش دهیم و در زمان رکود اگر خواس��تیم آن را
کاهش دهیم .اما بحث اصلی این است که ما اسم پول نفت
را گذشتهایم «در آمد» و چون به چشم درآمد به پول نفت
نگاه میکنیم آن را خ��رج روزمره میکنیم؛ درحالیکه پول
نفت ،سرمایه است و نباید آن را خرج کنیم.
وی با پیش بینی کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای
آینده گفت :سیاست خارجی ما ،سیاستگذاری صنعت نفت
ما ،سیاستهای بخش انرژی ما و سیاست توزیع پول در قالب
هدفمندی یارانهها ،هیچ کدام مالزمهای با سند چشمانداز
ندارند .نس��بت به دستورالعمل چشمانداز برای سال ۱۴۰۴
و تعیین تکلیف حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی
گرفتار اقتصاد شبیه پندارهای بیداری است .شمس اردکانی
با اشاره به ملزومات اقتصاد مقاومتی گفت :مقاومت در مقابل
هجوم یک وظیفه عزیزی است و از دید علمی مقاومت باید
متناسب با فشار سازماندهی شود .مقاومت اقتصادی را باید
در مولفههای اصلی اقتصاد نش��ان داد .سیاس��تهای تورم
آفرین ناشی از اقتصاد وهمی بزرگترین ضعف را در اقتصاد
ملی پدید آورده اس��ت .پس نخس��تین پی��ش نیاز اقتصاد
مقاومتی جلوگیری از روندهای تورم زا و سپس تغییر جهت
هزینههای تورم زا به سرمایه گذاری است.

توگو
گف 

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

باید به پتروشیمی بیشتر توجه شود

بخ��ش خصوص��ی نفت با وجود مش��کالت ف��راوان در
کشورمان توانس��ته جایگاه مناسبی به دست آورد .اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران به
عنوان متولی بخش خصوصی نفت همواره در تعامل با اعضا
ی نفت را رفع کند و یا از
کوش��یده مشکالت بخش خصوص 
مقدار مشکالت بکاهد .کمیسیونهای اتحادیه و کارگروههای
تخصصی آن نقش مهمی در رسیدن به اهداف اتحادیه ایفا
میکنند« .دنیای انرژی» قصد دارد در هر شماره با معرفی
یکی از کمیسیونهای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های
نفت،گاز و پتروشیمی ایران آخرین وضعیت حوزه مربوطه را
بررسی کند .در شماره پیشرو گفتگویی با مهندس مهدی
اسپندیاری رئیس کمیس��یون پتروشیمی،شیمیایی و گاز
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی
ایران انجام دادیم که از نظر میگذرد.
وظای�ف کمیس�یون پتروشیمی،ش�یمیایی و گاز
در اتحادی�ه صادرکنن�دگان ف�رآورده های نف�ت،گاز و
پتروشیمی ایران چیست؟

جلسات کمیس��یون پتروشیمی،ش��یمیایی و گاز اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروش��یمی ایران به

صورت ماهیانه و منظم انجام میشودو در این جلسات همواره
مش��کالت اعضا مط��رح و برای رف��ع آن اظهارنظر میش��ود.
همچنین جلسات کمیسیون پتروشیمی،شیمیایی و گاز فرصت
مناس��بی برای تبادل اطالعات است و کارگروههای تخصصی
کمیسیون همواره آخرین گزارشهای خود در برای مشکالت
اعضا و پیشنهادات راهبردی درباره آن را ارائه میکنند.
مشکالت پتروشیمی در ایران چیست؟

مهمترین مش��کالت پتروش��یمی تهیه خ��وراک و ارز
است .همانطور که مشاهده ش��د پتروشیمی اصفهان نیز
به علت مسائل مادی و عدم تهیه خوراک به مشکل برخورد.
همچنین در زمینه صادرات یک س��ری مشکالت گمرکی
وجود دارد که امیدواریم به زودی حل شود.
آیا مشکالت پتروشیمی اصفهان هم همین بود؟

در جلسه اخیر کمیسیون مشکالت این پتروشیمی که
یکی از اعضای اتحادیه نیز هس��ت مطرح شد .گویا مشکل
پتروشیمی اصفهان برای سایر پتروشیمیها هم وجود دارد
و برای رفع آن باید تالش بیش��تری انجام شود .اگر خوراک

الزم به پتروشیمیها داده نشود این صنعت به مشکل حاد
برخورد میکند.
کمیسیون در این باره چه کار کرده است؟

طبق وظایفی که کمیسس��یون دارد باید این مشکل در
سطح عالی اتحادیه مطرح شود و برای رفع آن با مسووالن
نفتی مذاکره صورت گیرد .ما هر کار که بتوانیم برای نجات
پتروشیمی انجام دهیم مضایقه نخواهیم کرد.
ی مانده بفرمایید؟
اگر صحبتی باق 

پتروشیمی سهم عمده در صادرات فرآوردههای نفتی دارد
و باید به این صنعت توجه ویژهای ش��ود .بحث پتروشیمی
با بح��ث فروش نف��ت خام ف��رق میکند و پاالیش��گاهها
خوراک پتروشیمیها را تامین میکند و زنجیرهای از نفت،
پاالیشگاهها و پتروشیمیها ایجاد میشود .سیاست مسووالن
باید این باشد که به غیر از خامفروشی به تولید محصوالت
و صادرات آن برسیم .البته برای این که این زنجیره آسیبی
نبین��د طرحهایی داریم که امیدواریم در آینده با اجرای آن
مشکالت صنعت مولد پتروشیمی به کمترین حد برسد.
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تحليل

كشورهاي عربي طرحهاي متعددي براي خنثيكردن نقش تنگه هرمز دارند

دور زدن خلیجفارس براي مقابله با ايران !
بهروز بیکعلیزاده  /تحلیلگر ارشد بازار نفت

عربستانس��عودی قصد دارد یکی از دو
خط لوله ش��رق -غرب خود که به ترمینال
ی ٌنبع در دریای س��رخ منتهی میش��ود را
بازگشایی کند .این دو خط لوله در مجموع
میتوانند  5میلیون بشکه در روز نفت خام
را دراین مس��یر منتقل نمایند .عربس��تان
فعالیت ای��ن خط لول��ه  148اینچی خود
که به پتروالین معروف اس��ت را چند سال
قبل متوقف ک��رده بود چراکه بخش عمده
نفت خام خ��ود را به جای غرب ،به منطقه
آسیا -پاسیفیک صادر میکرد .از آنجایی که
ترمینال «ینبع» در دریای سرخ در مقایسه
با ترمین��ال «راس التنوره» در خلیجفارس
از ارجحی��ت اقتصادی کمت��ری برخوردار
میباش��د اس��تفاده از آن برای عربس��تان
ضرورتی نداشت چرا که مسیر کشتیرانی از
ینبع و از طریق تنگه بابالمندب به سمت
آسیا پنج روز طوالنیتر از مسیرراس التنوره
و تنگه هرمز است.
عربس��تان اخی��را ً نی��ز خط لول��های را
ب��ا ظرفی��ت  1/65میلیون بش��که در روز
بازگش��ایی کرده اس��ت که مناطق شرقی
عربستان را به دریای سرخ متصل میسازد.
این خط لوله که ایپسا (saudia Arabia
 )(ipsa) Iraqi pipeline toنام دارد در
دهه هشتاد میالدی توسط عراق در خاک
عربستان ساخته شد تا بتواند در زمان جنگ
ایران و عراق خلیجفارس را دور بزند .عملیات
این خط لوله به دنبال اشغال کویت توسط
عراق در سال  1990متوقف گردید و تقریبا
یازده سال بعد در سال  2001عربستان به
س��ازمان ملل اطالع داد ک��ه این خط لوله
را ب��ه همراه ایس��تگاههای پمپ��اژ ،مخازن
ذخیرهسازی و تسهیالت بارگیری و لنگرگاه
ترمینال مرب��وط به آن به نام «المعاجز» را
مصادره کرده اس��ت .عربستان از این خط
لوله برای انتقال گاز استفاده میکرد اما در
ماههای اخیر با تزریق نفت خام به این خط
لوله آن را به خ��ط لوله انتقال نفت تبدیل
کرده و ب��ه آزمایش آن برای ارس��ال نفت
به ترمین��ال المعاجز در نزدیکی بندر ینبع
مبادرت کرده است.
در عی��ن ح��ال ابوظبی درصدد اس��ت
خک��ه خط لولهآی را ک��ه به فجیره متصل
کرده اس��ت با ظرفیت  1/5میلیون بش��که
در روز راهان��دازی کند .البت��ه درابتدا قرار

58

بود راهاندازی این خط لوله در اواخر س��ال قصد دارند به این وس��یله امنیت صادرات
 2010انجام شود اما این راهاندازی با تاخیر نفت خام خود را در ش��رایط بحرانی آینده
روبهرو شد و سرانجام قرار شد راهاندازی این تضمین نمایند .آنها نمیخواهند در صورت
خط لوله در  28ژوئن  2012صورت گیرد .بروز هر حادثهای جریان صادرات نفتش��ان
خبرگزاری الجزیره اعالم کرد در تاریخ  15به بازار قطع گردد ،زیرا به درآمدهای نفت
ژوئیه یک محموله نفتی به میزان  500هزار صادراتی خود نیازمند هستند.
 -2آنها با این اقدام به غرب چراغ س��بز
بش��که به مقصد پاکس��تان بارگیری شده
اس��ت .رئیسجمهور آمریکا در  27ژوئن با نش��ان میدهند که در صورت تحریم نفت
محمد بن زاید آل نهی��ان امیر ابوظبی در ایران ،رون��د صادرات نفتی که قرار اس��ت
کاخ سفید دیدار داشت و از ابتدای ژوئیه نیز نیاز غرب را تامین نماید قطع نخواهد شد.
اروپ��ا به تحریم خرید نفت از ایران مبادرت بنابراین غرب میتواند با اطمینان خاطر به
تحریم نفت ایران مب��ادرت نماید .در واقع
کرده است.
این تحوالت نش��ان میده��د که این  2آنها به این ترتیب به تعهدات سیاسی خود
کش��ور قصد دارند تنگه هرمز را دور بزنند در قب��ال تامین امنیت عرض��ه برای غرب
و از آنچه در سالهای گذشته به عنوان یک عمل میکنند.
 -3آنها قص��د دارند با همکاری با غرب
گزینه برای دور زدن تنگه هرمز مطرح بود
اکنون به عنوان یک راهحل عملی استفاده برای تحریم ایران زمین��ه را برای تضعیف
قدرت سیاسی و اقتصادی ایران فراهم آورند
کنند.
آنه��ا احتم��ال میدهند که ای��ران در و به نوعی کشوری را که تصور میکنند در
تقس��یم قدرت در منطقه
تقابل با برنامههای تحریم
خلیجفارس رقیب ایش��ان
نف��ت صادرات��یاش ک��ه
است ،از صحنه رقابت دور
توسط کش��ورهای غربی
رئیسجمهورآمریکا
سازند.
ب��ه اج��را درآمده اس��ت
در  27ژوئن با محمد
 -4هرچند عربس��تان
تنگ��ه هرم��ز را ببندد و
بن زاید آل نهیان
در زم��ان جن��گ ای��ران
یا در عب��ور نفتکشها از
امیر ابوظبی در کاخ
و ع��راق درص��دد ایج��اد
این تنگه اخت�لال ایجاد
سفید دیدار داشت
مسیرهای جایگزین برای
کند و ل��ذا درصدد یافتن
و از ابتدای ژوئیه نیز
عب��ور نف��ت ب��ود و خط
جایگزینهایی برای تنگه
اروپا به تحریم خرید
لولهای که هماکنون قصد
هرمز میباشند .در تحلیل
نفت از ایران مبادرت
بهرهبرداری از آنها را دارد
این اقدامات میتوان نکات
را در همان زمان تاسیس
زیر را درک کرد:
کرده است
ک��رده ب��ود ،اما ب��ه نظر
 -1کشورهای یاد شده
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میرس��د اقدامات اخیر این دو کشور برای
آمادهسازی مسیرهای جایگزین برای تنگه
هرمز از س��رعت بیش��تری برخوردار شده
اس��ت .این گمان وجود دارد که آنها بر این
باورند که به زمانی که متضمن بسته شدن
تنگه هرمز باشد نزدیک شدهاند.
در این میان توجه به نقش تنگه هرمز در
انتقال مواد هیدروکربنی بسیار قابل توجه
اس��ت .در س��ال  2011روزانه  17میلیون
بشکه نفت خام از این تنگه عبور کرده است
که معادل  35درصد از کل نفتی اس��ت که
در مس��یرهای دریایی جابهجا شده و مورد
معامله قرار گرفته اس��ت و ی��ا معادل 20
درصد از تمام نفت معامله ش��ده در سطح
جهان است .در سال  2011به طور متوسط
روزانه  14نفتک��ش حامل نفت خام از این
تنگه عبور کردهان��د و به همین میزان نیز
نفتکشهای خالی برای بارگیری و برداشت
نف��ت از تنگه هرمز گذر نمودهاند .ش��ایان
توجه اس��ت که  85درصد از این نفت خام
به مقصد بازارهای آسیایی بارگیری شده که
عمدتاً به س��مت ژاپن ،هن��د ،کرهجنوبی و
چین حرکت کرده است .عالوه بر آن روزانه
دو میلیون بش��که فرآوردههای نفتی و گاز
طبیع��ی مایع ش��ده ( )LNGاز این تنگه
عبور کرده است.
به دلیل اهمیت موض��وع مجددا ً تأکید
میش��ود که  85درصد از نفت خلیجفارس
ب��ه مقص��د کش��ورهای آس��یایی حم��ل
میشود؛ از س��وی دیگر ،دانستن این نکته
ضروری اس��ت که در برنامههای بلندمدت
ان��رژی آمری��کا کاهش وابس��تگی به نفت
خلیجف��ارس و خاورمیان��ه در اولویت قرار
دارد .پیشبینیه��ای وزارت انرژی آمریکا
نش��ان میدهد که در س��ال  2035خالص
واردات نفت خام و فرآورده در آمریکا به 36
درصد مصرف نفت و سوختهای مایع این
کش��ور تنزل خواهد کرد در حالی که این
رقم در سال  2005معادل  60درصد بود و
در سال  2010به  49درصد رسید.
آمار منتشر ش��ده از سوی وزارت انرژی
آمریکا نش��ان میدهد که در س��ال 2011
خالص واردات نف��ت خام و فرآورده آمریکا
از خارج در س��طح  8/44میلیون بشکه در
روز قرار داش��ت و خالص واردات نفت خام
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و ف��رآورده آمری��کا از خلیجفارس نیز فقط
 1/84میلیون بشکه در روز رسید.
پیشبینیهای فعلی وزارت انرژی آمریکا
نش��ان میدهد که خالص واردات نفت خام
و فرآورده آمریکا در س��ال  2035به حدود
 7میلیون بش��که در روز تنزل خواهد کرد
ک��ه در حدود  1/5میلیون بش��که کمتر از
زم��ان حاضر خواهد بود .بدیهی اس��ت که
آمریکا ت�لاش کرد وابس��تگی بخش نفت
خود را به نفت خاورمیانه و خلیجفارس در
نخس��تین فرصت کاهش دهد زیرا امنیت
عرضه آمریکا با قطع وابستگی به نفت خام
خاورمیانه تقویت ش��د .عالوهبر آن از لحاظ
اقتص��ادی نیز نفت خامهای��ی که از منابع
نزدیکتر تامین ش��وند مقرون به صرفهتر
خواهند بود .بنابر این در آینده وابس��تگی
کشورهای آسیایی به نفت خلیجفارس بیش
از زمان حاضر خواهد بود.
اکنون این س��وال مطرح میشود که آیا
برنامه مقابله با ش��رایط بحرانی که توسط
کش��ورهایی مانن��د عربس��تان ی��ا امارات
تدارک دیده شده است برنامهای کوتاهمدت
اس��ت و یا اینکه این تحوالت قرار است در
بلندمدت نیز ادام��ه یابد و تالش برای دور
زدن خلیجفارس تالش��ی بلن��د مدت برای
پاس��خ به بحرانی بلندمدت است؟ در پاسخ
به این س��وال به نظر میرس��د برنامههای
تدارک دیده شده برای دورزدن تنکه هرمز
برنامههایی کوتاهمدت باشد زیرا:
 -1در بهترین شرایطی که این خطوط
لوله برای صادرات آماده باشند ،ظرفیتشان
به  9/5میلیون بش��که در روز خواهد رسید
(با احتساب خط لوله عراق به بندر سیهان
با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز که البته
در حال حاضر فقط  400هزار بش��که از آن
استفاده میش��ود و  15هزار بشکه در روز
نفتخ��ام عراق هم با تانکر ب��ه اردن صادر
میش��ود) .در حالی که در شرایط فعلی در
حدود  19میلیون بشکه در روز نفت از این
منطقه عبور میکند .بنابر این نفتی که قرار
اس��ت از طریق این خط لول��ه عبور نماید
نمیتواند کمبود  19میلیون بشکه در روز را
برای طوالنی مدت جبران نماید.
 -2عربستان سعودی تا قبل از اقدامات
اخی��ر خود ب��رای دورزدن تنک��ه هرمز ،از
خط لوله ایپس��ا برای انتقال گاز از میادین
ش��رقی به مناطق صنعتی غرب عربستان
اس��تفاده میک��رد و از س��ال  2002نیز از
یک��ی از خ��ط لولهه��ای پتروالی��ن به نام
( )1-AYبرای رساندن گاز به شهر صنعتی
ینبع بهرهبرداری کرده اس��ت .ضرورت گاز
رس��انی به مناطق صنعتی اجازه نمیدهد
که عربس��تان در بلندمدت به اس��تفاده از
ای��ن خط لوله برای صادرات نفت فکر کند.
عالوهبر اینکه ص��ادرات نفت خام از دریای

سرخ به مقد شرق همانطور که گفته شد
بار اقتصادی اضافه به همراه دارد.
نتیجهگیری:

به این ترتیب میتوان از آنچه گفته شد
این نتیجه منطقی را گرفت که کشورهای
حوزه خلیجفارس بر این باورند که در آینده
نزدیک شرایط به گونهای رقم خواهد خورد
که احتمال بس��ته شدن تنگه هرمز بهطور
چش��مگیری افزای��ش خواهد یاف��ت .این
نکته نیز به ذهن میرس��د که اقدامات آنها
صریحتر از آن است که فقط بخواهد پاسخی
ف را تدارک ببیند.
برای یک احتمال ضعی 
البته براس��اس تحلیلی که ارائه گردید
این شرایط برای پاسخ به یک جنگ فراگیر
نخواهد بود زیرا جنگ فراگیر باعث خواهد
ش��د آثار بلندمدتی را ب��رای انتقال نفت از
تنکه هرمز برجای خواهد گذاشت .در حالی
که این آمادگی برای دور زدن خلیجفارس
در بلند مدت وجو د ندارد ،عالوهبر آن به نظر
نمیرسد غرب با کشورهای آسیایی به این
جمعبندی رسیده باشند که وقفه بلندمدتی
عر عرضه نفت به کش��ورهای آسیایی پدید
آی��د زیرا در صورت ایجاد اختالل در عرضه
نفت به این کش��ورها اقتصادش��ان آسیب
خواهد دید .درحالی ک��ه اقتصاد جهانی و
بویژه آمریکا و اروپا در حال حاضر بش��دت
آسیبپذیر میباش��د و مشکالت اقتصادی
در کشورهای آس��یایی میتواند به سرعت
اقتصاد جهانی و آمریکا و همچنین اروپا را
نیز تحت تاثیر قرار دهد.
در صورتی که غرب قصد داش��ته باش��د

از نیروی نظامی برای متقاعد ساختن ایران
در مذاکرات اس��تفاده کند فقط یک راه در
پیشرو دارد که عبارت است از تهاجم فراگیر
سریع بدون اجازه پاسخ که به نظر میرسد
چنین امکانی برای غ��رب وجود ندارد .زیرا
امکان موفقیت چنین تهاجمی وجود نداشته
و بدون تردید تاثیرات بلندمدتی را به دنبال
خواهد داش��ت ،بنابر این تالش خواهد شد
ه��ر اتفاقی که منجر به وقفه در انتقال نفت
از ای��ن آبراهه گ��ردد در کوتاهمدت فیصله
داده ش��ود .به نظر میرسد تنها راهحلی که
بتواند بدون برجای گذاشتن آثار بلندمدت
در خلیجف��ارس ،ش��رایط را به حالت عادی
بازگرداند دستیابی به توافق از طریق مذاکره
باشد .یعنی غرب و متحدان غرب در خلیج
فارس امیدوارند که فرآیند مذاکرات بتواند در
کوتاه مدت ش��رایط عادی را به خلیجفارس
بازگرداند و تحریمهای نفتی ایران نیز فقط
برای به عنوان کاتالیزور برای تس��ریع روند
مذاکرات به کار گرفته شده است .البته آنها
این احتمال را در نظر دارند که ایران ممکن
است در صورت تحریم کامل صادرات نفت
خود دس��ت به اقدامی بزند که روند صارات
نفت از تنکه هرمز دچار اختالل گردد و این
خطوط لوله میتوانند آثار حاصل از اختالل
کوتاه مدت را تس��کین دهد .از نتایجی که
بیان شد میتوان به رهیافتهای زیر دست
پیدا کرد:
* برخالف برخی پیشبینیها همانطور
که گفته شد غرب در صدد مقابله نظامی با
ایران نیست؛ بنابر این باید از تصمیمگیری
منفعالنه تحت فش��ار فضای نظامی پرهیز

کرد.
* تداوم شرایط غیرعادی در خلیجفارس
ک��ه به دلیل حضور و دخالت عوامل بیگانه
به وجود آمده اس��ت باع��ث افزایش قدرت
چانهزنی ایران خواهد شد .زیرا همانطور که
بیان شد آمادگیها برای دور زدن تنکه هرمز
برای دوره کوتاه مدت تنظیم ش��ده است و
حالت آمادهباش برای دور زدن خلیجفارس
در بلند مدت امکانپذیر نیست.
* در عی��ن ح��ال ب��ا توجه ب��ه جایگاه
بلندمدت کش��ورهای آس��یایی ب��ه عنوان
مش��تریان اصل��ی نفت خ��ام خلیجفارس،
جس��توجو ب��رای رهیافتی جه��ت ایجاد
اتحادیهه��ای امنیتی با حضور کش��ورهای
آسیایی در خلیج فارس قابل بررسی است.
* مذاک��رات مس��تقیم ب��ا کش��ورهای
منطقه خلیجفارس با محور قراردادن اوضاع
بلندمدت نفت��ی در خلیجفارس و تضمین
امنیت آنها میتواند به تصحیح رفتارش��ان
کمک کند.
ع و ماخذ:
مناب 
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گفتگو با مهندس صباحی ،مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد

کیفیت ایرانی ،آوردگاه جهانی
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کلید ورود به بازارهای جهانی ارائه کاال و خدمات با کیفیت و قیمت قابل رقابت درعرصه بازار آزاد بین المللی
است و به یقین از این منظر نه تنها کاال و سرمایه ایرانی فرصت بالندگی خواهد یافت
بلکه با تکرار نام ایران بر قلل رفیع صنعت و اقتصاد مجالی بر طرح واژگانی چون تحریم
برای دشمنان دیرینه این آب و خاک نخواهد ماند.

ش�رکت نفت پاسارگاد در طی سالیان کوتاه
عمر خود به عنوان س�ازمانی توسعه محور
به هم�ت کارشناس�ان و مدیران دلس�وز ،
کارآمد و متعهد ایرانی به عنوان یکی از صد
شرکت برتر ایرانی شناخته شده است .این
روزها با به بار نشستن زحمات و کوششهای
متخصص�ان ایرانی ش�اهد هم�اوردی این
ش�رکت در عرص�ه بی�ن المللی ب�وده و به
مناسبت موفقیت شرکت نفت پاسارگاد در
اخذ گواهینامه کیفیت اتحادیه اروپا (  )CEو
همچنین توفیق در آزمون استاندارد ISO/
 17025 IECمصاحبه ای با مدیر عامل این
شرکت ترتیب داده شده است.
فری�د صباح�ی مدی�ر عامل ش�رکت نفت
پاس�ارگاد دانش آموخته رش�ته مهندسی
عمران بوده و در مدت  28س�ابقه مدیریتی
خود در ش�رکتهای پارس سوئیچ  ،سرمایه
گذاری صنایع الستیک و پتروشیمی آبادان
به عنوان مدیر عامل حضور داشته است  .به
دلیل نوع دی�دگاه و روش مدیریتی حضور
وی در این ش�رکتها عموما دوره شکوفایی
را نش�انگر بوده است .اعتقاد وی به توانایی
متخصصان ج�وان ایرانی عالوه بر توس�عه
شرکتها و سازمانهای مورد مدیریت  ،منجر
به معرفی استعدادهای جوان در این شرکتها
و تصدی مناس�ب مدیریتی ارش�د توس�ط
ایشان گردیده است.
اس�تراتژی مدیریتی وی مبتنی بر شعار «ما
می توانیم» ،انتش�ار فرهنگ هم دلی و هم
افزایی در کنار توس�عه خ�ود کنترلی را در
پی داش�ته و ذکر «ی�ا علی» تضمین کننده
موفقی�ت در حصول به اهداف تعیین ش�ده
می باشد.
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آق�ای مهن�دس صباح�ی چرا اساس�ا ش�رکت نفت
پاس�ارگاد پیاده سازی اس�تانداردهای روز جهانی را در
دستور کار خود قرار داده است؟

ب��ه ن��ام خداوندی که اولی��ن صانع و حکیم اس��ت ،
مس��ئولیت اینجانب و همکاران در شرکت نفت پاسارگاد
حفظ و توسعه سرمایه مجموعه بازنشستگان و مستمری
بگیران تامین اجتماعی اس��ت و بدیهی اس��ت استراتژی
غائ��ی ش��رکت در افزایش س��ود آوری س��رمایه مذکور
میباش��د .از این رو و به منظ��ور حفظ بازارهای موجود و
توس��عه بازارهای جدید تجهیز پاسارگاد به سازوکارهای
روز آم��د در دس��تور کار قرار گرفت��ه و توجه به کیفیت
محص��ول به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در صدر این
دستور کار  ،منجر به پیاده سازی و استقرار سیستمهای
ارزیابی  ،توسعه و مدیریت کیفیت گردیده است .به نظر
من تحقق ش��عار حمایت از کار و سرمایه ایرانی میتواند
با تکیه بر توس��عه بازارهای عرض��ه محصوالت ایرانی در
شرایطی رقابتی تحقق یابد.
آیا در فرآیند اس�تقرار مدله�ای مدیریت کیفیت از
مشاوران خارجی نیز استفاده گردیده است؟

به ح��ول و قوه خداوند نه تنها مش��اوران و متخصصان
خارجی در استقرار استانداردهای مذکور دخالت نداشته اند
بلکه ش��رکت نفت پاسارگاد تنها با تکیه بر توان و تخصص
کارشناس��ان و مدی��ران خود موفق به عب��ور از ممیزی دو
اس��تاندارد  CEو  17025 ISO/IECگردیده و مفتخریم
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ک��ه دان��ش موضوعات مذکور نهایی ش��ده و این ش��رکت
آمادگی ارائه آن به سایر تولید کنندگان را خواهد داشت.
با توجه به نهادینه ش�دن این دانش در ش�رکت نفت
پاسارگاد آیا هدف خاصی را دنبال میکنید؟

ظاهرا در س�ال جاری ش�رکت نفت پاس�ارگاد اولین
کتاب تخصصی قیر و آس�فالت را رونمایی نموده است ،
آیا این برنامه ادامه خواهد یافت؟

بله  ،شرکت نفت پاسارگاد به عنوان یک سازمان دانش
محور و به عن��وان بزرگترین تولید کننده انواع قیر باید در
جای��گاه واقعی خ��ود قرار بگیرد و به نظر من این ش��رکت
اس��تحقاق آن را دارد که به عن��وان مرجع تعیین و ارزیابی
فاکتورهای اس��تاندارد محصول قیر و مشتقات آن باشد .به
عبارت دیگر ما می خواهیم شرکت نفت پاسارگاد به عنوان
تولید کننده محصوالت بسیار متنوع و بسیار با کیفیت پایه
گذار استانداردی بسیار فراگیرتر از استانداردهای اروپایی و
آمریکایی باشد .ما می توانیم که بهترین باشیم.

بله  ،برنامه توس��عه مهندس��ی محصول و کیفیت برای
شرکت نفت پاسارگاد تضمین کنند توسعه پایدار میباشد.
ب��ه نظر من هر س��ازمانی که به این امر نپ��ردازد با چالش
عق��ب ماندگی در ک��وران رقاب��ت مواجه خواهد ش��د .از
مهمتری��ن برنامههای ش��رکت نفت پاس��ارگاد میتوان به
توس��عه اس��تانداردهای جدید کیفیت  ،تطابق محصول با
استانداردهای بین المللی ،توسعه مهندس محصول و بسته
بندیهای جدید و  . . .اش��اره نمود .ش��رکت نفت پاسارگاد
مفتخر به داش��تن یک واحد تحقیق و توس��عه بسیار فعال
بوده و برای امور تحقیق و توس��عه از هیچ س��رمایه گذاری
فروگذار نخواهد نمود.

مهمترین دالیل ش�رکت نفت پاسارکاد در حصول به
این موفقیتها از نظر شما چیست؟

فکر می کنید استاندارد  CEچه مزایایی برای شرکت
پاسارگاد به همراه خواهدداشت؟

به نظر من سه دلیل میتوان برشمرد
 -1اعتق��اد ب��ه توانایی متخصصین و مدی��ران ایرانی و
تفویض اختیار و مسئولیت ها
 -2نشر فرهنگ همدلی و تمرکز بر اهداف تعیین شده
 -3وجود زیر س��اختهای مناس��ب در تولی��د و ارزیابی
کیفیت
ما می خواهیم که توانایی ایرانی را به رخ جهانیان بکشیم
.

ب��ی تردید فراهم نم��ودن الزامات حض��ور در بازارهای
بینالملل��ی از جمله اقداماتی پای��ه در آوردگاه جهانی می
باش��د .از آنجا که ارزیابی محصوالت شرکت نفت پاسارگاد
از سوی موسس��ه کامال مستقل و بر اساس استاندارد EN
ص��ورت پذیرفته اس��ت گواهینامه کیفی��ت محصول نفت
پاسارگاد شاهد عادلی بر حسن کیفیت محصوالت آن بوده
و اولین گام در راس��تای ورود و حضور مقتدر در بازارهای
اروپایی خواهد بود.
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نگاه
 CEمخفف دو كلمه فرانسوي Communauté
 Européenneب��ه مفه��وم انطباق نش��ان اروپاي
متحد ميباش��د  .اين آرم تطاب��ق محصول با الگوها و
قواعد تعريف شده در اروپاي متحد را نشان مي دهد.
محصول��ي كه داراي اين آرم باش��د  ،مجاز اس��ت در
تمامي كشورهاي اروپاي متحد و اتحاديه تجارت آزاد
اروپا بدون محدوديت بفروش برسد  .داشتن اين آرم بر
روي محصول ،نشانگر تطابق محصول با استانداردهاي
كيفي  ،الزامات توليد برت��ر و مجوز ورود به بازارهاي
اروپاي متحد مي باش��د .اين استاندارد بيانگر حداقل
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.

استاندارد
شرکت نفت پاسارگاد بزرگترین تولید کننده انوع قیر و مشتقات قیر در خاورمیانه و یکی از یکصد شرکت
برترایران دارای گواهینامه هایی به شرح ذیل می باشد:
گواهینامه کیفیت محصول CE تقدیرنامه سه ستاره تعالی جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی در سال 1390 کسب رتبه  68شرکت های برتر ایران از بین  100شرکت برتر در سال 1390 گواهینام��ه های سیس��تم مدیریت یکپارچ��ه ب��رای اس��تانداردهای IMS ISO 9001:2008 , ISO14001:2004 , OHSAS 18001:2007 , ISO/TS 29001:2010

استاندارد
استقرار استاندارد  17025:2005 ISO/IECدستاورد هاي كيفي و كمي براي آزمايشگاه و به تبع آن براي
شركت و مشتريان به ارمغان مي آورد .برخي از اين مزايا عبارتند از:
 -1ايجاد اطمينان در مشتريان در خصوص ارائه خدمات آزمايشگاه و ارتقاي سطح رضايتمندي ايشان
 -2اثبات صالحیت فنی آزمایشگاه و اطمينان از صحت نتايج ارائه شده
 -3پذیرش نتایج آزمایشگاه در سطح ملی و بینالمللی
 -4استاندارد شدن كليه فعاليتهاي آزمايشگاه وافزایش میزان رضایت کارکنان شاغل در آزمایشگاه
 -5كاهش هزینه های مرتبط با شکایات مشتریان ،تکرار تستها و سایر موارد مرتبط
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گزارشی از مذاکرات نفتی ایران در حاشیه اجالس شانزدهم تهران

غیرمتعهدها فرصتی برای بخش خصوصی
اجالس شانزدهم جنبش غیرمتعهدها در حالی در تهران برگزار شد که مسووالن نفتی و حتی بخش خصوصی
نفت در حاشیه این اجالس با هیاتهای اقتصادی سایر کشورهای جهان مذاکرات اقتصادی داشتند
و در این بین توافقاتی نیز صورت گرفت .با توجه به ظرفیتهای فراوان اقتصادی کشورهای عضو غیر متعهد،
بخش خصوصی حوزه نفت و انرژی میتوانند با جذب سرمایهگذاری و یا سرمایهگذاری برای صادرات از این
ظرفیت نهایت استفاده را کنند.
مع��اون وزیر نف��ت از کش��ورهای عضو
جنبش عدم تعهد بهعنوان مش��تریان اصلی
پتروش��یمی ایران یاد کرد و گفت :از ابتدای
برنامه چهارم توسعه تاکنون ارزش صادرات
محصوالت پتروش��یمی حدود  6برابر ش��ده
است.
عبدالحسین بیات درباره آخرین وضعیت
توس��عه صنعت پتروش��یمی ایران از ابتدای
برنام��ه چهارم توس��عه تاکن��ون ،گفت :در
س��ال  1384تولید محصوالت پتروش��یمی
و فرآوردهه��ای پلیمری ای��ران حدود 15.8
میلیون تن در س��ال بود ک��ه تا پایان برنامه
چهارم به  34.4میلیون تن و تا پایان س��ال
گذش��ته به حدود  43میلی��ون تن افزایش
یافته است.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه در ابتدای
برنامه چهارم توس��عه صادرات پتروش��یمی
ای��ران حدود  5.2میلیون تن در س��ال بود،
تصریح ک��رد :این در حالی اس��ت که پایان
سال گذشته صادرات محصوالت پتروشیمی
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ایران به  18.2میلیون تن در س��ال افزایش
یافته اس��ت .مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی با اش��اره به رشد  170درصدی
تولید و  250درصدی صادرات پتروش��یمی
ایران از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون،
اظهار داشت :در حال حاضر  65کشور جهان
و به ویژه اکثر کش��ورهای عضو جنبش عدم
تعهد مشتری محصوالت پتروشیمیایی ایران
هستند.
ای��ن مق��ام مس��ئول ارزش ص��ادرات
محصوالت پتروشیمی ایران در ابتدای برنامه
چهارم توس��عه را ح��دود  2.3میلیارد دالر
عنوان کرد و افزود :این در حالی اس��ت که تا
پایان سال  1390ارزش صادرات پتروشیمی
ایران به بیش از  14.7میلیارد دالر رس��یده
اس��ت .این عضو هیات مدیره ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمی از رش��د  539درصدی
ارزش صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران
در این مدت خبر داد و اعالم کرد :در ابتدای
برنامه چهارم توس��عه س��االنه  4.9میلیون
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تن محصول پتروش��یمی به بازارهای داخلی
عرضه شده است.
به گفته معاون وزیر نفت ،تا پایان س��ال
گذشته ارزش کل فروش داخلی محصوالت
پتروش��یمی ای��ران به  12میلیون در س��ال
افزایش یافته است.
وی با اشاره به رشد  145درصدی میزان
ف��ر پتروش��یمی منجر به ایجاد اش��تغال و
کارآفرینی در اکثر نقاط کشور شده است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در پایان تاکی��د کرد :می��زان ارزش فروش
داخلی محصوالت پتروشیمی از ابتدای برنامه
چهارم توسعه تاکنون رشدی  593درصدی
را تجربه کرده است.
جزئی�ات مذاکره نفت�ی ایران و اعضای
اوپک در تهران

نماین��ده ای��ران در اوپ��ک با اش��اره به
مذاکرات نفتی ایران با برخی از کش��ورهای
عضو اوپ��ک در تهران ،اعالم ک��رد :در حال

حاضر روند ص��ادرات نفت ایران کامال عادی
و طبیع��ی بوده و تغیی��ری در روند صادرات
انجام نشده است.
س��ید محمدعلی خطیبی امروز با اشاره
ب��ه انجام مذاک��رات با برخی از کش��ورهای
عضو س��ازمان اوپ��ک در حاش��یه برگزاری
ش��انزدهمین نشست س��ران عدم تعهد در
ته��ران ،گفت :در این مذاک��رات گفتگوهای
جداگانه ای با موضوع آخرین وضعیت عرضه،
تقاضا و قیمت نفت در بازارهای جهانی انجام
شده است.
نماین��ده ای��ران در هیات عام��ل اوپک
همچنی��ن از انجام مذاک��رات نفتی با برخی
از کش��ورهای متقاضی خرید نفت ایران در
ته��ران خب��ر داد و افزود :در ای��ن مذاکرات
ب��ا خریداران س��نتی نفت ای��ران و برخی از
کش��ورهای متقاض��ی درباره ف��روش نفت
مذاکره شده است.
مدی��ر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت
ایران با تکذیب برخی از فضاسازی رسانههای
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غربی درباره توقف صادرات نفت ایران ،یادآور
شد :هم اکنون روند صادرات نفت خام ایران
کامال عادی و طبیعی بوده و در روزهای اخیر
تغییری در روند صادرات انجام نشده است.
مذاکره نفتی با سران اجالس

وزی��ر نفت گف��ت :در طول این اجالس
مذاکراتی با تعدادی از کشورها در حوزه نفت
و گاز انجام شد.
رس��تم قاس��می برگزاری اجالس عدم
تعهدها را بعنوان ابتکاری تاریخی در کشور
توصی��ف کرد و افزود :در طول این اجالس
مذاکراتی با تعدادی از کش��ورها در حوزه
نفت و گاز انجام شد.
وی گف��ت :با پاکس��تان و هن��د درباره
صادرات ایران به این دو کش��ور مذاکراتی
ص��ورت گرف��ت .قاس��می اظهار داش��ت:
همچنین کم��ک های فن��ی و اقتصادی
جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ه برخی از
کش��ورهای آفریقایی مورد بحث و مذاکره
ق��رار گرف��ت و گفتگوهایی با کش��ورهای
عضو جنبش در خصوص نفت و گاز انجام
دادیم.
رستم قاسمی افزود :با توجه به اینکه برخی
از کشورهای نفتی اعضای اوپک و خریداران
نفت ایران در این نشست حضور دارند برای
ایران دارای اهمیت ب��وده و مذاکراتی با این
کشورها انجام شده است.
این عضو کابینه دول��ت دهم با تاکید بر
اینکه نتایج مذاکرات نفت��ی ایران با اعضای
عدم تعهد پس از اجالس قابل مشاهد خواهد
بود ،تصریح کرده است :با برخی از کشورهای
خریدار نفت ایران همچ��ون هند مذاکراتی
انجام شده است.

وی از انجام مذاکرات نفتی با کش��ورهای
آسیای مرکزی و آفریقایی برای فروش نفت
خبر داد و بیان کرد :کشورهای عضو سازمان
جنبش عدم تعهد دارای ظرفیتهای باالیی
است و این مجموعه نزدیک به  50درصد کل
بازار جهانی انرژی را در اختیار دارد.
جلسات «نفتی» ایران با غیرمتعهدها

حسین امیری،سخنگوی کمیسیون انرژی
ی مسئوالن وزارت
مجلس گفت :نتایج رایزن 
نفت با اعضای اوپک و دیگر اعضای «نم» در
جلسات کمیسیون انرژی بررسی میشود.
وی افزود :با توجه به اینکه تمام کشورهای
عضو اوپک ،عضو جنبش عدم تعهد بوده و در
ته��ران حضور دارند ،مس��ئوالن وزارت نفت
برای رایزنی با آنها درباره مبادالت نفتی اقدام
کردهاند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود:
ای��ران برای فروش نفت خود هیچ مش��کلی
ن��دارد و ب��ا رایزنیه��ای سیاس��ی میتواند
مش��کالت احتمالی در مسیر فروش نفت را
حل و فصل کند.
امیری همچنین تصریح کرد :مس��ئوالن
وزارت نف��ت در حاش��یه اج�لاس «ن��م» با
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نفت رایزنی
کردهاند.
معرفی دستاوردهای دانش بنیان صنعت
نفت

یکی از اقدامات مناسب در حاشیه اجالس
شانزدهم تهران نمایشگاه دستاوردهای نفتی
ایران بود .شرکت ملی نفت ایران در نمایشگاه
علمی فناوری که در حاش��یه ش��انزدهمین
اج�لاس س��ران کش��ورهای عض��و جنبش

غیرمتعه��د برگزار ش��د ،چهار ط��رح دانش
بنیان خود را به نمایش گذاشت.
تعویض س��ینی ه��ای درون ب��رج ها به
س��ینیهای س��انتریفیوژ یک��ی از این طرح
هاست که با هدف کاهش میزان  H2Sنفت
خام از متوسط  70به  40 ppmاجرا شده
است .کاهش چشمگیر پدیده های نامطلوب
Carry over Flooding ،Foaming
و افت فش��ار در ب��رج ها ،افزای��ش زمان در
س��رویس بودن برج و جلوگیری از تش��کیل
رسوب مواد روی سینی ،کاهش میزان H2S
نفت خروجی از کارخانه سلمان منطقه الوان
از  70 ppmبه  20 ppmو عملکرد مثبت
و قابل قبول برج در مقایسه با شرایط اولیه با
کاهش میزان گاز تزریقی به حدود  35درصد
از جمله دس��تاوردهای قابل توجه اجرا این
طرح بوده است.
خودکار کردن دستگاههای حفاری مورد
نی��از مناطق نفتخیز جن��وب و ملی حفاری
ایران نیز از دیگر این طرح هاست که هدف از
اجرای آن نمایش اطالعات مربوط به دستگاه
حف��اری همزم��ان ( )Onlineدر دو محل
بوده است ،یکی در کامپیوترهای مستقر در
دس��تگاههای حفاری به صورت چند کاربره
( )Multi Userو دیگری در کامپیوترهای
راه دور ( )Remote Computerب��ه
ص��ورت چن��د کارب��ره ( )mukti Userو
قابلیت ادغام اطالعات دستگاه های حفاری
و مقایسه آن ها با هم.
بررس��ی و امکان س��نجی تهی��ه تدوین
دانش فنی و س��اخت یک اب��زار مکان یابی
مغناطیسی برای هدایت حفاری نیز سومین
طرحی اس��ت که از سوی شرکت ملی نفت
ایران در نمایش��گاه علمی و فناوری اجالس

شانزدهم معرفی شد.
از آنجای��ی که در حفاری چاههای عمیق
به منظور استخراج نفت و گاز ،کنترل دقیق
مسیر مت ه های حفاری به شدت دشوار است،
می توان با اس��تفاده از این دانش فنی زمانی
ن یابی به منظور قطع کردن یک چاه
که مکا 
انجام می ش��ود و زمانی که چندین چاه در
کنار هم حفاری می ش��وند و باید از برخورد
چاهها ( )well Avoidanceاجتناب ش��ود
را مشخص کرد.
البته در مواردی ک��ه نیاز به حفاری چاه
آزمایش��ی برای ب��ه کارگی��ری مجدد(Re-
 )entryچاهه��ای قدیمی ،ام��ری ضروری
اس��ت یا حفاری چاههای موازی (Parallel
 )wells Drillingب��ه وی��ژه هدایت کردن
چاه در حال حفاری در مس��یر موازی با چاه
موج��ود از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت
و نی��از ب��ه ایج��اد دو یا چندین چ��اه افقی
( )Horizontal wellدر مجاورت یکدیگر
با فاصله معین کنترل ش��ده ،وجود دارد ،نیز
می توان از این دانش بهره گرفت.
تدوی��ن دان��ش فن��ی و بوم��ی س��ازی
تکنولوژی ،عدم وابستگی به بیگانگان ،افزایش
تولید نفت و گاز و کاهش هزینه نیز از جمله
دستاوردهای اجرای این طرح است.
بررسی و امکان سنجی تهیه و تدوین دانش
فنی و ساخت مجموعه کامل نیز که با هدف
بومی س��ازی و س��اخت کامل ابزار MWD
انجام شده است ،چهارمین طرح شرکت ملی
نفت ایران اس��ت که اجرای آن دستاوردهایی
چون امکان عملیات همزمان تعداد بیشتری
از گ��روه های حفاری جه��ت دار و در نتیجه
افزایش تولید نفت و گاز و جلوگیری از خروج
ارز را در پی داشته است.
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نتیجه آزمون حمایت از بخش خصوصی چه میشود

پتروشيمي اصفهان تعطیل یا تعلیق؟
خبر تعطیلی پتروشیمی اصفهان واقعا شوک آور بود اما گویا خیلیها خود را برای شنیدن این خبر آماده کرده
بودند .ابتدا اعالم شد وزیر مستقیما دستور عدم تامین خوراک پتروشیمی را داده اما بعدا تکذیب شد و حتی
زمزمههای خودتعطیلی این پتروشیمی هم شنیده شد .شركت سهامي پتروشيمي اصفهان ،اولين توليدكننده
محصوالت آروماتيك در ايران است كه در سال  1371با هدف توليد مواد آروماتيك شامل بنزن ،تولوئن،
ارتوزايلين ،انیدریدفتالیک ،پارازايلين و مخلوط زايلين به جمع واحدهاي توليدي كشور پيوست .اين مجتمع
از واحدهاي زيربنايي كشور بوده و محصوالت آن به عنوان خوراك صنايع پايين دستي نظير شويندهها،
پالستيكها ،الياف پلي استر ،نرمكنندههاي پـالستيكي ،رنگسازي و صنايع نظامي به كار برده ميشود.
تعطيل��ي پتروش��يمي اصفه��ان به دليل
بدهي بااليش به پااليشگاه اصفهان ،درحالي
دس��تور وزير نفت را براي پيگيري حل اين
مشكل در پي داشته كه مسئوالن وزارت نفت
ميگويند پتروش��يمي و پااليش��گاه اصفهان
هر دو خصوصي هس��تند و دولت دخالتي در
توقف خوراك به پتروشيمي اصفهان نداشته
است .بدهی ش��رکت پتروشيمي اصفهان در
خص��وص مواد اولیه و خ��وراک این کارخانه
به پاالیش��گاه اصفهان ظرف چهار سال اخیر
به رقمی حدود  242میلیارد تومان رس��یده
است ،اين درحالي اس��ت كه با تعطيلي اين
ش��ركت از تيرم��اه و ارس��ال نام��ه كاركنان
پتروش��يمي اصفهان به وزير نفت ،محس��ن
خحسته مهر ،معاون وزير نفت در برنامهريزی
و نظارت بر منابع هيدروکربوری با دس��تور
وزير نفت مامور پيگيري و حل اين مش��كل
شده اس��ت .كاركنان پتروشيمي اصفهان با
ارس��ال نامهاي به وزير نف��ت از تعطيلي اين
واح��د پتروش��يمي در اوايل تير ماه امس��ال
خبر دادند و از رس��تم قاسمي خواستار حل
مشكالت اين واحد شدند .پااليشگاه اصفهان
تامين كننده خوراك مورد نياز پتروش��يمي
اصفهان به دليل بدهيهاي اين واحد ارسال
خوراك مايع را متوقف كرده است.
دولت دخالتي نداشته است

در اي��ن زمين��ه مديرعامل ش��ركت ملي
پاالي��ش و پخش فرآوردهه��اي نفتي گفت:
پتروش��يمي اصفهان و پااليشگاه اصفهان هر
دو خصوصي هستند و اين شركت دخالتي در
توقف خوراك به پتروشيمي اصفهان نداشته
است .البته عليرضا ضيغمي با اشاره به حضور
اين ش��ركت در جلسات براي وساطت و حل
اين مش��كل گفت :گزينه تفسيط بدهيهاي
پتروشيمي اصفهان هم ارائه شده اما تاكنون
نتيجهاي گرفته نشد ه است .اما از سوي ديگر،
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و
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نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44
مجلس با بيان اينكه مجتمع پتروش��يمي و
پااليشگاه نفت اصفهان خصوصي شده است،
گفت :البته خصوصيش��دن پااليش��گاه نفت
اصفهان از سنخ شبهدولتي است كه در مقابل
مجتمع پتروشيمي در دست بخش خصوصي
واقعي است .همچنين نماينده مردم اصفهان
در مجل��س يك��ي از داليل اصل��ي تعطيلي
مجتمع پتروش��يمي اصفه��ان را اختالف بر
سر تامين خوراك با پااليشگاه نفت اين شهر
عنوان و ابراز اميدواري كرد كه با پيگيريهاي
نمايندگان اين مجتمع دوباره آغاز به كار كند.
حميدرضا فوالدگر با بيان اينكه دليل تعطيلي
مجتمع پتروش��يمي اصفهان تامين خوراك
همچون بن��زن و محصوالت جانبي اس��ت،
به ايس��نا گفت :مجتمع پتروشيمي اصفهان
خوراك خود را از پااليش��گاه اصفهان تامين
ميكند كه آنها نتوانستند بر سر تعيين قيمت
و مي��زان تامين خوراك ب��ا يكديگر به توافق
برس��ند .به همين دليل پااليش��گاه خوراك
مجتمع پتروشيمي را قطع كرده است.
وي در خصوص اظهارات مطرح ش��ده در
م��ورد افزايش ميزان بدهيها به عنوان دليل
تعطيل��ي مجتمع پتروش��يمي گفت :ممكن
اس��ت ميزان بدهيه��ا نيز باع��ث تعطيلي
مجتمع پتروش��يمي شده باشد اما اختالف و
دليل اصلي بر سر تامين خوراك است .با اين
حال پيگيريهاي خ��ود را انجام ميدهيم و
اميدواريم كه اين پيگيريها باعث آغاز به كار
دوباره اين مجتمع شود.
از «اجبار» براي فس�خ قرارداد تا رايزني
براي حل مشكالت

در همي��ن ح��ال ،مدير رواب��ط عمومی
پاالیش��گاه اصفه��ان درب��اره اين مس��اله با
تاكيد بر اينكه «پاالیش��گاه مجبور به فسخ
ق��رارداد تامین خوراک پتروش��یمی اصفهان
شده است»،اعالم كرد :با توجه به حساسیت
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موضوع و دغدغه مس��ووالن استانی در حال
رایزنی برای حل مشکالت بین این دو کارخانه
بزرگ هس��تیم .محمدصادق حاجیان درباره
تعطیلی پتروشیمی اصفهان اظهار کرد :بدهی
این ش��رکت در خصوص مواد اولیه و خوراک
این کارخانه به پاالیشگاه اصفهان ظرف چهار
س��ال اخیر به رقم��ی ح��دود  242میلیارد
تومان رس��یده که علیرغم هشدارهای مکرر
این مبلغ به پاالیش��گاه پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان سهامدار
خصوصی دارد ،افزود :شرکت پتروشیمی در
س��ال جاری نیز اقدام به عقد قرارداد جدید
در خصوص خرید خوراک از پاالیشگاه نکرده
اس��ت که معامله تجاری بدون عقد قرارداد با
ارقام باال اصال عملی نخواهد شد.
تامين بازار براي جبران كمبود محصوالت
پتروشيمياصفهان

مدی��ر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی نيز با تايي��د خبر تعطيلي واحد
پتروش��يمي اصفهان تاكيد كرد :ب��ازار را به
گون��هاي تامي��ن خواهي��م كرد ك��ه كمبود
محص��والت پتروش��يمي اصفهان احس��اس
نش��ود .علیمحمد بس��اقزاده با وجود تاييد
خبر تعطيل��ي واحد پتروش��يمي اصفهان از
دليل آن ابراز بياطالعي كرد وگفت :تعطيلي
اين واحد پتروش��يمي به دالي��ل مختلف از
جمله اورهال (تعميرات) و يا به دليل كمبود
خوراك بوده است .وي در پاسخ به اين سوال
ك��ه آيا تعطيل��ي كامل يك واح��د به دليل
تعميرات طبيعي اس��ت ،گف��ت :براي تعمير
برخي از واحدهاي پتروش��يمي نياز است كه
كل واحد تعطيل ش��ود .بس��اقزاده با اظهار
اينك��ه بازار را به گونهاي كنترل ميكنيم كه
تحت تاثير كمبود محصوالت توليدش��ده در
واحد پتروش��يمي اصفهان كه اكنون تعطيل
شده اس��ت قرار نگيرد ،گفت :مسئوالن اين
واحد پتروشيمي در حال پيگيري امور مربوط

به اين موضوع هستند.
مت�ن نامه سرگش�اده کارکن�ان به وزیر
نفت

ضم��ن ع��رض تبریک به مناس��بت عید
س��عید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
حضرتعالی در ماه مبارک رمضان ،تقاضامندیم
لحظاتی از وقت گرانبهای خویش را در اختیار
دل پر درد ما کارکنان ش��رکت پتروش��یمی
اصفهان ق��رار داده و س��خن کارکن��ان این
شرکت را که از اولین شرکتهایی بوده که در
جهت تحقق اهداف مقدس جمهوری اسالمی
ای��ران به بخش خصوصی واگ��ذار گردیده را
بشنوید و با مدیریت و درایت واسعه خود در
جهت حل معضالت که قابل حل میباش��د
دستور اقدام فرمایید.
همانگون��ه ک��ه مس��تحضرید ش��رکت
پتروشیمی اصفهان از شرکتهای زیرمجموعه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از وزارت نفت
بوده که عنوان یکی از طرحهای مهم دهه اول
انقالب با سرمایهگذاری حدود  224میلیون
دالر و جهت اجرای اصل  44قانون اساسی از
سال  1378سهام آن در سازمان بورس اوراق
بهادار عرضه و از س��ال  1389بطور کامل به
بخش خصوصی واگذار گردید و مطابق قانون
تجارت اداره میشود.
صرفنظر از اینکه بدلیل عدم وجود قوانین
کافی در زمینه خصوصیس��ازی ،مش��کالت
مختلف��ی ب��رای ش��رکتهای واگذار ش��ده و

گزارش

کارکنان آنها بوجود آمد و شرکت پتروشیمی
اصفهان نیز هم در این رهگذر بیبهره نبوده
ول��ی همواره مس��ئله اصلی و مش��کل مهم
این ش��رکت ،بعد از خصوصیس��ازی تأمین
خ��وراک ش��رکت و نحوه قیمتگ��ذاری آن
بوده اس��ت و همانگونه ک��ه آن مقام محترم
در جری��ان میباش��ند علیرغ��م آنکه مبنای
طراحی پتروشیمی اصفهان بر اساس خوراک
دریافتی از شرکت پاالیش نفت اصفهان بوده
و ب��ر این اس��اس خطوط لول��ه و تجهیزات
الزم طراحی و نصب گردیده ،ولی متأس��فانه
بدلیل سیاس��تهای اقتصادی شرکت پاالیش
نفت اصفهان و اعم��ال حاکمیت در میزان و
قیمت خوراک همیش��ه مانع از رسیدن این
ش��رکت به اهداف تدوین ش��ده در راستای
اهداف اقتصادی دولت محترم نظام جمهوری
اسالمی ایران بوده است.
این ش��رکت ب��ه اهداف تدوین ش��ده در
راس��تای اهداف اقتصادی دولت محترم نظام
جمهوری اس�لامی ای��ران بوده اس��ت .این
ش��رکت که افتخار بیش از  20س��ال تولید
بدون حادثه و با باالترین بهرهوری را داشته و
بارها بعنوان صادرکننده نمونه کشوری مورد
عنایت مسئولین محترم نظام قرار گرفته .این
ش��رکت که با استقرار سیستمهای مدیریتی
و کس��ب تقدیرنامهها و  ...همواره بعنوان گل
ت ملی صنایع پتروشیمی در
سر سبد ش��رک 
بازدیدهای مسئولین کشورهای خارجی مورد
توجه قرار گرفته ،اکنون با توجه به سیاستهای
اعمال شده با مشکالت عدیدهای روبرو گشته
و بار گران این سیاس��تهای نادرست بر دوش
کارکن��ان آن که بالغ بر  100نف��ر از آنان از
جانبازان و آزادگان سرافراز جنگ تحمیلی و
دوران دف��اع مقدس ،حدود  120نفر از آنان
از خانواده محترم ش��هدا ،و بیش از  200نفر
از آنان از رزمندگان بسیجی میباشند ،فشار
وارد نموده و باعث از دس��ت رفتن نش��اط و
شوق خدمت به ایران اسالمی گردیده است.
جناب آق��ای وزی��ر ،متأس��فانه از تاریخ
 91/4/4ب��ا قطع کامل خوراک پتروش��یمی
اصفه��ان از س��وی ش��رکت پاالی��ش نفت
اصفهان کلیه واحدهای تولیدی این ش��رکت
از سرویس خارج و با قطع تولید روبرو گشته
که در طول عمر این شرکت بیسابقه بوده و
جدای از بحث پیرامون علل و ریشههای آن،
نگاهی به زم��ان و مکان وقوع ،اهل منطق را
براندیشه وا میدارد:
 این واقعه اس��فانگیز در ابتدای س��الیبوقوع پیوس��ت که بنا به فرموده مقام معظم
رهبری س��ال تولید مل��ی و حمایت از کار و
سرمایهایرانی نامیده شده است!
 این عمل در هنگامی رخ داد که با توجهبه فشارهای خارجی ،سایر آروماتیک سازان
کش��ور با توجه به نیاز داخلی به تولید بنزین
پرداختند و این شرکت تنها شرکتی بوده که

میتوانس��ت احتیاجات بیش از  200شرکت خبر دستور وزیر نفت مبنی بر توقف خوراک
پتروش��یمی اصفهان را رد کرد و یادآور شد:
صنایع پایین دستی را برطرف سازد!
این حرکت بینظیر در زمانی اتفاق افتاد به دلیل خصوصیبودن پاالیش��گاه اصفهان وی ش��دن واقعی شرکت بیش از پتروشیمی اصفهان وزارت نفت تنها مسوولیت
که از خصوص 
نظارت را برعهده دارد با این وجود راهکارهای
 18ماه نگذشته بوده!
 این عمل ضد ارزشی بین دو مجموعهای برای حل مش��کل ارائه شده است .سخنگویص��ورت گرفت��ه که ه��ر دو تا چن��دی قبل وزارت نفت خبر دس��تور وزیر نفت مبنی بر
زیرمجموع��ه وزارت نف��ت ب��وده و به لحاظ توقف خوراک پتروشیمی اصفهان را رد کرد و
ماهی��ت فعالیت ها و برنامهها تحت مدیریت یادآور شد :به دلیل خصوصیبودن پاالیشگاه
اصفهان و پتروش��یمی اصفه��ان وزارت نفت
آن وزارتخان ه قرار داشتهاند.
 ای��ن رخداد نامیمون در اس��تانی اتفاق تنها مس��وولیت نظ��ارت را برعه��ده دارد باافت��اده که قطب مهم صنعتی کش��ور بوده و این وجود راهکارهای برای حل مش��کل ارائه
همواره تعامل این دو ش��رکت منافع زیادی شده اس��ت .محمد نیکزاد با تاکید بر اینکه
وزیر نفت دس��توری برای توقف ارائه خوراک
برای این استان داشته است!
 ای��ن اتفاق ناج��ور در هنگام��ی بوقوع به پتروش��یمی اصفهان نداده است ،گفت :بهپیوس��ت که هم��ه تفکرات بر ای��ن بوده که دلیل خصوصیبودن دو واحد پاالیشگاهی و
با تعاملهای ایجاد ش��ده مس��ئولین شرکت پتروش��یمی مورد نظر وزارت نفت هیچگونه
پاالی��ش و پخش و نیز ش��رکت ملی صنایع نقش حاکمیتی در این مجموعه ندارد و تنها
پتروش��یمی و سیاس��تها و اس��تراتژیهای نقش آن نظارتی است.
وی ادامه داد :البته با توجه به پیگیریهای
مدیران دو مجموعه ،شرایط بهینهای ( برد-
استاندار اصفهان و درخواست مساعدت وزیر
برد) در روابط دو شرکت حاصل میشود!
آری جای بسی تأسف است که در زمانی نفت برای حل مشکل پتروشیمی مسائل در
که دشمنان نظام این کشور شمشیر برکشیده یک نشست بررسی و پیشنهادهایی نیز ارائه
و ب��ر ما رح��م نمیکنند خود ب��ا یکدیگر به ش��د .وی توصیه به پتروشیمی اصفهان برای
مالطفت عمل نکنی��م و عرصه را بر بیش از پرداخت بدهیهای خود به پاالیشگاه اصفهان
 700خانواده که در طول بیش از  20سال با را یکی از موارد مطرح ش��ده در این نشست
افتخار در سنگر تولید همواره در حال جهاد برای حل مشکل این واحد پتروشیمی عنوان
ک��رد و افزود :همچنین یک��ی از راهکارهای
اقتصادی بودهاند تنگ نمائیم.
جن��اب آق��ای وزیر ،از آنجا ک��ه کارکنان ارائه ش��ده درخواس��ت از پاالیشگاه اصفهان
پتروشیمی اصفهان جزو مستخدمین رسمی برای تقسیط بدهیهای این واحد پتروشیمی
وزارت نفت بود و الزم است از سوی مسئولین است ،چرا که مسووالن این واحد پتروشیمی
محترم نفت و خصوصا شخص جنابعالی مورد اعالم کردهان��د که نمیتوانند کل بدهیهای
حمایت ق��رار گیرند،تقاضامندیم سرنوش��ت خود را یکجا بپردازند.
به گفت ه وی در صورت تقسیط بدهیهای
کارکنان خود را مورد توجه و با اخذ تصمیمی
صحیح و منطقی که متأس��فانه مس��ئولین پتروش��یمی اصفه��ان این واح��د باید طی
قبلی وزارت نفت در گذش��ته بصورت جدی هشت ماه نسبت به پرداخت طلب پاالیشگاه
و قاطعان��ه به حل این مش��کل نپرداختهاند ،اصفهان اقدام کند .نیکزاد اظهار کرد :با وجود
زمین��ه هرگونه یأس و ناامی��دی کارکنان از راهکارهای ارائهش��ده مس��ووالن پتروشیمی
مس��ئولین محترم نف��ت را زدوده ،دلهایی را اصفهان حاضر به عق��د قرارداد برای دریافت
که با امید به ش��مار آوردهاند را شاد ساخته و خ��وراک نیس��تند و تاکن��ون نی��ز خوراک
امیدوار نمائید .اکنون که این شرکت با شرایط مورد نیاز خود را ب��دون هیچگونه قراردادی
پی��ش آمده در تعطیلی کام��ل قرار گرفته و دریافت کردند ،اما به دلیل اینکه پاالیشگاه
اصفهان یک واحد اقتصادی
مشکالت مالی و اقتصادی
خصوصی اس��ت ،ادامه این
بر کارکن��ان زحمتکش
ش��رایط به زیان این واحد
آن وارد میش��ود ب��ا دلی
تجربه نشان می دهد
پاالیشی است.
خونی��ن و چه��رهای ب��ا
در قالب قراردادهای
وی توق��ف خ��وراک
س��یلی س��رخ نگه داشته
فاینانس ،دهنده
پتروش��یمی اصفه��ان را به
میپرس��یم :ای مسئولین
فناوری که همان
دلی��ل تصمی��م مدیریتی
محت��رم نظ��ام جمهوری
سرمایه گذار است،
پاالیش��گاه اصفه��ان اعالم
اسالمی ،ای کسانی که به
تمایل چندانی به
ک��رد و دلیل آن را اینگونه
عشق خدمت آمدهاید ،آیا
توضی��ح داد :پتروش��یمی
فریادرسی هست؟
ارائه فناوری های
اصفه��ان با وج��ود دریافت
روزآمد از خود نشان
خوراک از پاالیشگاه حاضر
توضیحات وزارت نفت
نمی دهد
به پرداخت بدهیهای خود
سخنگوی وزارت نفت

نیس��ت ،بهطوری که تاکن��ون بدهیهای به
 ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است.
حل شد یا نه؟

البته تا لحطه تهیه این گزارش خبر رسید
که مشکل پتروش��یمی اصفهان با پادرمیانی
مس��ووالن موقتا رفع شده و باید منتظر ماند
و دید که آیا این رفع مش��کل تداوم دارد و یا
آغاز مشکالت دیگری است؟
در پ��ی تعطیلی پتروش��یمی اصفهان به
دلیل اختالف با پاالیش��گاه این ش��هر بر سر
قیمت و کمیت خ��وراک دریافتی ،وزیر نفت
آقای مهندس خجس��ته مهر مع��اون برنامه
ریزی خود را برای حکمیت میان آنها انتخاب
و س��رانجام پس از چندین نشست توافقنامه
نهایی س��اعتی قبل به طرفین ابالغ شد .در
این توافقنامه درباره تقسیط بدهی پتروشیمی
اصفهان به پاالیش��گاه این ش��هر و همچنین
میزان و قیمت خوراک مایع ارس��الی به این
مجتمع تصمیمات خوبی گرفته ش��د که هر
دو طرف از نتایج آن راضی هستند.
جزئیات بیشتر این توافقنامه که وزیر نفت
نیز آنرا امضا نمود به همراه تحلیل مهم نفت
نی��وز در این زمین��ه در بخش خبرهای ویژه
سایت منتشر خواهد شد.
پتروش��یمی اصفهان از تاری��خ  ۴تیرماه
س��ال جاری ( ) ۹۱با قطع کامل خوراک این
مجتمع از سوی شرکت پاالیش نفت اصفهان
تعطیل شده بود که با توافق جدید به زودی
فعالیت خود را از سر می گیرد .توافق جدید
ش��رایط برد-برد را برای طرفین در پی دارد.
ش��رکت پتروش��یمی اصفهان از شرکتهای
زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از
وزارت نفت بوده که بعنوان یکی از طرحهای
مهم دهه اول انقالب با سرمایه گذاری حدود
 ۲۲۴میلیون دالر و بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال
در سال  ۱۳۷۱به بهره برداری رسید و پس از
آن با توجه به سیاست کلی نظام و در جهت
اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی از سال ۱۳۷۸
سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه
و از سال  ۳۸۹بطور کامل به بخش خصوصی
واگ��ذار گردید و مطابق قان��ون تجارت اداره
میش��ود .مجتم��ع پتروش��یمی اصفه��ان با
ظرفی��ت تولید س��االنه  300ه��زار تن انواع
محصوالت پتروشیمی ؛ ظرفیت تولید ساالنه
 55هزار تن بن��زن 72 ،هزار تن تولوئن22 ،
هزار تن ارتوزایلی��ن 44 ،هزار تن پارازیلین،
 75هزار تن مخلوط زایلین ها و  40هزار تن
انیدریدفتالیک برخوردار است.
این مجتمع از واحدهای زیربنایی کش��ور
بوده و محصوالت آن به عنوان خوراک صنایع
پایین دستی نظیر ش��ویندهها ،پالستیکها،
الیاف پلی اس��تر ،نرمکنندههای پـالستیکی،
رنگس��ازی و صنای��ع نظام��ی ب��ه کار برده
میشود.
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آخرين وضعيت سوخترساني به كشتيها بعد از تحريم

بانکرینگ روي رينگ
بانك باركليز انگليس روز گذشته با انتشار گزارشي ،اعالم كرد:
در نتيجه تحريمهاي غرب عليه ايران صادرات نفت كوره ايران از امارات به سمت سنگاپور
در حال تغيير جهت است و اين مسئله بندر فجيره را با افزايش هزينههاي خود مواجه ساخته است.

از س��وي ديگر اعمال تحريمها عليه ايران موجب متوقف
ش��دن تامين نفت كوره مورد نياز بزرگترين مركز س��وخت
گيري مجدد كش��تيها در منطقه خاورميانه ش��ده كه اين
محدوديته��ا بندر فجيره امارات را ب��ا افزايش هزينه مواجه
كرده است.
ميسوين ماهش و آمريتا سن از تحليلگران بانك باركليز
در اين گزارش تاكيد ميكنند :بندر فجيره امارات ،تقريبا يك
سوم خريد ماهانه يك ميليون تني نفت كوره خود را از ايران
تامين مي كند.
بر اين اس��اس با سخت تر شدن تحريم ها ،احتماال نفت
كوره ايران به قطب دريايي س��نگاپور صادر خواهد ش��د كه
چهار برابر بندر فجيره امارات ،نفت كوره خريد و فروش مي
كند .نفت كوره پسمانده نفت پااليش شده است و به عنوان
س��وخت در موتور كشتي ها و نيروگاه هاي توليد برق مورد
استفاده قرار مي گيرد.
اس��تانداردهاي س��ازمان بين المللي درياي��ي در زمينه
س��وخت كشتي ها ،موجب افزايش تقاضاي نفت كوره ايران
شده ،زيرا نفت كوره توليد ايران نسبتا حاوي مقادير كمتري
سولفور است.
در گزارش باركليز آمده اس��ت ،هزينههاي سوخت گيري
مجدد در فجيره ممكن اس��ت با توجه به مجبور شدن تجار
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  3.5درصد 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.
گزارش باركليز همچنين افزوده اس��ت :در نتيجه فشار
ناش��ي از تحريم ها كه در دو ماه گذش��ته شدت يافته ،نفت
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  121پيش نويس برنامه پنجم
توس��عه وزارت نفت را مكلف به تدوين طرح جامع س��وخت
رس��اني دريايي به كش��تي ها (بانكرينگ) در خليج فارس و
درياي عمان كردند.
براس��اس اين مصوبه خانه ملت ،وزارت نفت مكلف است
ب�� ه منظور افزايش خدمات س��وخترس��اني به كش��تيها
(بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان
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طرح جامعي تدوين و اجرايي كند.
از سوي ديگر وزارت نفت مكلف شده است ساالنه حداقل
 20درصد توس��ط بخش غير دولتي به سطح خدمات عرضه
سوخت به ش��ناورها در منطقه خليج فارس و درياي عمان
اضافه كند.
اين در حالي اس��ت كه ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي اي��ران درباره آخرين وضعيت صادرات نفت كوره ايران
در سال  ،90اعالم كرد :سال گذشته به طور متوسط روزانه 6
ميليون ليتر نفت كوره به كشتي هاي عبوري در خليج فارس
تحويل شده است.
براي س��الجاري هم فروش روزانه هفت ميليون ليتر نفت
كوره به كش��تيها هدف گذاري ش��ده اس��ت و پيش بيني
ميشود تا پايان برنامه پنجم توسعه فروش روزانه نفت كوره
به كشتي ها از مرز  9ميليون ليتر در روز عبور كند.
در ح��ال حاضر به طور متوس��ط س��االنه  42هزار فروند
كش��تي تجاري و نفتكش از تنگه هرمز و خليج فارس عبور
مي كنند ضمن آنكه س��ال گذش��ته در مجموع حدود 1.2
ميليارد دالر درآمد از محل فروش نفت كوره از طريق مراكز
بانكرينگ نصيب كشور شده است.

ش��رکت هاي خصوصي در اين عرصه ،اشتغال زايي جوانان
بومي شهرهاي بندري جنوب کشور را افزايش داد.
س��االنه در حدود  25هزار فروند کش��تي از خليج فارس
عبور مي کند که از اين تعداد حدود  3هزار فروند ،از س��وي
ش��رکت هاي ايراني حاضر در بنادر جنوبي س��وخت رساني
ميش��وند .عالوه بر سوخت رس��اني به کشتي هاي عبوري،
تأمين غذا ،آب آشاميدني و ديگر خدمات معمول به کشتي
ها نيز جزو عمليات بانکرينگ محس��وب شده و مي تواند در
آمدزايي به همراه داشته باشد.
با وجود تالش ش��رکت هاي خصوص��ي در بنادر جنوبي
کش��ور براي حفظ و ارتقاي سهم ايران در صنعت بانکرينگ
خليج فارس ،به نظر مي رس��د اگر س��ير بي توجهي بخش
دولتي ب��ه صنعت بانکرين��گ ادامه يابد با اج��راي فاز دوم
هدفمندي و گران شدن سوخت ،سهم ايران بيش از پيش در
اين صنعت کاهش يابد و ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس
ک��ه اهميت اين صنعت را درک کرده اند بدون معطلي جاي
ايران را خواهند گرفت.
سهم ایران از بانکرینگ منطقه تنها  25درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تنها  25درصد
از ظرفی��ت بانکرینگ منطقه در اختیار بنادر ایران قرار دارد،
کاهش سهم ايران در بانکرينگ خليج فارس
علي رغم تمامي اذعان ها براي برنامه ريزي ارتقاي سهم گفت :وزارت نفت و بانک مرکزی میتوانند با ارایه تسهیالت
ايران در س��وخت رساني به کش��تي هاي عبوري در خليج مناسب س��وخت را در اختیار س��رمایهگذاران قرار دهند تا
فارس ،س��هم ايران در اين عرصه به حدود  10تا  12درصد ظرفیت بانکرینگ بنادر افزایش پیدا کند.
س��ید عطاءاهلل ص��در در خصوص س��رمایه گ��ذاری در
رسيده است.
در حالي که مديران ارشد صنعت پااليش و پخش فرآورده بانکرینگ در بنادر ایران ،اظهار داش��ت :هم اکنون س��ازمان
هاي نفتي ايران همواره از برنامه ريزي براي کسب سهم  30بنادر در این زمینه سرمایه گذاری کرده که یکی از آنها ایجاد
درص��دي در بازار بانکرينگ در خليج فارس خبر مي دهند ،فرصتها و سرمایه گذاری های الزم در این زمینه بوده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود :در حال حاضر
پس از افزايش قيمت سوخت با اجراي مرحله اول هدفمندي
ظرفیت بانکرینگ در بنادر کشور حدود
يارانه ه��ا و عدم توج��ه وزارت نفت به لزوم
 2.5میلیون تن است که در حال افزایش
حماي��ت از اين بخش براي از دس��ت ندادن
خليج فارس يکي از
این ظرفیت هستیم.
بازار سوخت رس��اني در خليح فارس ،سهم
شاهراههاي اصلي
وی با بیان اینکه باید  50درصد از بازار
ايران هم اکنون به ح��دود  10تا  12درصد
ورود نفت توليدي
بانکرین��گ منطقه را ب��ه خود اختصاص
رسيده است.
به بازارهاي جهاني
دهیم ،بیان کرد :س��هم م��ا از بانکرینگ
خلي��ج فارس يکي از ش��اهراههاي اصلي
است و ساالنه عالوه
منطقه  25درصد است که برای افزایش
ورود نفت توليدي به بازارهاي جهاني اس��ت
بر ديگر کشتي هاي
این میزان باید بخش خصوصی وارد شود
و س��االنه عالوه بر ديگر کشتي هاي تجاري،
و دس��تگاههایی که در این زمینه نقش
تعداد بس��ياري از نفتکش هاي غول پيکر از
تجاري ،تعداد بسياري
زیادی دارند مانند بانک مرکزی و وزارت
اين مس��ير تردد مي کنن��د .از اين رو توجه
از نفتکش هاي غول
نفت هم س��وخت را با قیمت مناسب در
به ظرفيت موجود در س��وخت رساني به اين
پيکر از اين مسير
اختیار سرمایه گذار قرار دهند.
کش��تي ها مي تواند درآمدزايي بس��ياري را
تردد مي کنند
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح
براي کشور به همراه داشته و با فعال تر شدن
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کرد :در صورت خدمات رسانی بیشتر بنادر طبیعی است که
کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند سوخت ایران که
مرغوب تر هست را تهیه میکنند زیرا کشورهای دیگر منطقه
سوخت ما را خریداری می کنند و با اضافه کردن مواد دیگر
کیفیت آن را کاهش می دهند.
وی افزود :اگر ما سوخت رسانی را افزایش دهیم و وزارت
نفت تس��هیالت الزم را برای تامین س��وخت مورد نیاز این
کش��تی ها به س��رمایه گذاران بدهد ما می توانیم بانکرینگ
را افزایش دهیم.
صدر با اشاره به اینکه تسهیالت وزارت نفت می تواند در
قالب سهمیه س��وخت به سرمایه گذاران تعلق بگیرد ،اظهار
داشت :سرمایه گذاران می توانند سوخت را با نرخ مناسب و
با سهمیه بیشتر از وزارت نفت تهیه کنند تا خدمات رسانی
بهتری را به کشتیهاي خارجی ارایه دهند.
درآمد  1.5ميليارد دالري بانكرينگ

از فروش سوخت به كش��تيهاي عبوري (بانكرينگ) در
س��ال  ،1390يك ميليارد و  545ميليون دالر عايد كش��ور
شد.
براساس آمار در سال  1390در مجموع دو ميليون و 182
ه��زار تن نفت كوره و گازوئيل در صنعت بانكرينگ كش��ور
به فروش رفت كه س��هم نفت كوره و گازوئيل به ترتيب دو
ميليون و  142هزار تن و  45هزار تن بود.
آمارهاي اس��تخراج ش��ده از سوي ش��ركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران نشان ميدهد ارزش نفت كوره صادر
شده از طريق بانكرينگ نيز يك ميليارد و  500ميليون دالر
و گازوئيل  45ميليون دالر بود.
اين رقمها در حالي به دس��ت آمده اس��ت كه كل ميزان
ص��ادرات ايران در بخش نفت كوره در اين س��ال معادل 10
ميليون و  477هزار تن به ارزش هفت ميليارد و  40ميليون
دالر و گازوئيل نيز  644هزار تن به ارزش  642ميليون دالر
بوده است.
س��هم ايران از عمليات بانکرينگ در منطقه خليج فارس
در س��ال  1385حدود نيم درصد ،س��ال  1386حدود پنج
درصد ،س��ال  1387حدود  14درصد و س��ال  1388حدود
 25درصد بود.
اين شرايط در حالي است كه بازار چندين ميليارد دالري
بانکرينگ منطقه تا پيش از س��ال  1385متعلق به همسايه
جنوبي ايران ،فجيره (يکي از هفت شيخ نشين کشور امارات
متحده عربي) بود ،اما طي پنج س��ال گذش��ته شرکتهاي
ايراني ب��ا وجود افزايش تحريمها توانس��تند  25درصد بازار
بانکرين��گ خليج فارس را به دس��ت آورن��د .در حال حاضر
عملي��ات بانكرينگ در بندرعباس ،خارگ ،بوش��هر ،قش��م،
عسلويه ،بندر چابهار و بندر امام خميني(ره) انجام ميشود.
خیز بندر فجیره برای توسعه بانکرینگ

با توجه به رش��د روز افزون تقاضا برای سوخت کشتیها
در منطقه خاورمیانه و آسیا ،بندر فجیره امارات در نظر دارد
در بخش بانکرینگ (سوخترس��انی به کشتیها) با دو بندر
سنگاپور و روتردام ،از بزرگترین مراکز بانکرینگ جهان ،رقابت
کند.
به گ��زارش خبرگزاری رویت��رز ،در این زمین��ه ،یکی از
مس��ؤوالن بندر فجیره در حاشیه یک کنفرانس صنعتی در
دوبی گفت :همگام با رشد ظرفیت ذخیرهسازی نفت در بندر
فجیره ما در حال فعالیت برای توس��عه زیرساختهای مورد
نیاز هس��تیم.ثامر مس��عود اعالم کرد :انتظار میرود ظرفیت
ذخیرهسازی در بندر فجیره امارات از رقم کنونی پنج میلیون

و  800هزار مترمکعب به هفت میلیون و  800هزار مترمکعب
تا سال  2014برسد.
وی اف��زود :انتظ��ار میرود تا پایان س��ال جاری میالدی
ظرفیت ذخیرهس��ازی نفت بندر فجیره امارات به  6میلیون
و  800هزار مترمکعب برسد و این افزایش ظرفیت به دنبال
تکمیل پروژههای در حال اجرا به وس��یله شرکتهای آجین
ماریتای��م ،گالف پتروکم و بخش دریایی ش��رکت ملی نفت
امارات (اینوک) صورت میگیرد.
برخی از این ش��رکتها برای نخس��تین بار است که در
پروژههای س��اخت تأسیس��ات ذخیرهس��ازی نفت در بندر
فجیره امارات شرکت میکنند .مسعود تصریح کرد :موقعیت
راهبردی و عرضه بدون وقفه خدمات دریایی ،از ویژگیهای

مهم بندر فجیره امارات به شمار میرود.
صنعت بانکرینگ یک��ی از مهمترین بخشهای خدمات
دریایی در سراس��ر جهان به ش��مار میآی��د ،این صنعت در
منطق��ه خلیج فارس ب��ا توجه به رفت و آمد پرش��مار انواع
ش��ناورها از جمله کش��تیهای تج��اری و نفتکشها دارای
اهمیتی ویژه است.
ایران در ح��ال حاضر ،کمتر از  25درص��د این بازار را
در اختیار دارد.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اخیرا
گفته بود :اکنون ظرفیت سوخترس��انی به کش��تیها در
بنادر کش��ور ح��دود دو میلیون و  500هزار تن در س��ال
اس��ت که تنها 25درصد از ظرفیت سوخترسانی منطقه
را شامل میشود.
شماره اول ـ پائيز1391
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گف 

گفتگوی دنیای انرژی با سید حمید حسینی

بخشخصوصی گلیم خودش را
از نفت بیرون می کشد!
ت رئيسه اتاق تهران و عضو هيأتمديره اتحادیه صادرکنندگان
دكتر سید حمید حسینی عضو هيأ 
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران است .با او درباره ابعاد سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه نفت
و چالشهای آن گفتگویی انجام دادهایم که با هم می خوانیم.

آیا تجربه واردات فرآورده های نفتی برای صادرات نفت
و فرآورده های آن به درد می خورد؟

واردات فرآوردههای نفتی توسط بخش خصوصی پیش از
این در برنامه پنجم توسعه هم آمده بود ،برای انجام این کار
نیاز است که بس��ترهای الزم برای این بخش فراهم شود.در
حال حاضر دولت ب��ه مصرفکننده فرآوردههای نفتی یارانه
پرداخ��ت میکند و بر این اس��اس ورود بخش خصوصی به
واردات فرآوردههای نفتی منطقی نیس��ت.اگر رویکرد لحاظ
شود که مابهالتفاوت قیمت فرآوردههای وارداتی را با سوخت
یارانهای به بخ��ش خصوصی پرداخت کنند ،این کار ممکن
میشود ،چرا که بخش خصوصی نمیتواند فرآورده وارداتی را
با قیمت یارانهای عرضه کند.
از دیگر بسترهای مورد نیاز برای واردات انواع فرآوردههای
نفت��ی در اختیار داش��تن مخازن ذخیرهس��ازی ،خط لوله و
جایگاههای س��وخت اس��ت و در حال حاضر این امکانات در
اختیار دولت است.
به طور کلی ب��رای خالینبودن عریضه از حضور بخش
خصوص��ی برای حضور این بخ��ش در واردات فرآوردههای
نفتی اعالم آمادگی کرده بودند و در مواردی مانند س��وآپ
و ص��ادرات فرآوردههای نفتی که بخش خصوصی میتواند
وارد ش��ود ،ش��رکت ملی پاالیش و پخش اجازه این کار را
نمیدادن��د به همین خاطر موافقت با فروش نفت توس��ط
بخش خصوصی یک پیروزی برای بخش خصوصی محسوب
می شود.
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بخشخصوص�ی و اعض�ای حقیق�ی و حقوق�ی عضو
ات�اق بازرگان�ی تا چ�ه ان�دازه میتوانن�د در بخش نفت
سرمایهگذاری کنند؟

برایپاسخبهاینپرسشبایدبهچندنکتهتوجهکرد.نخست
باید دانست که آیا بخشخصوصی کشور به سرمایهگذاری در
بخش جذاب و پردرآمد نفت و گاز عالقهمند هست یا خیر؟
بدیهی اس��ت که نقدینگی موج��ود در جامعه ،باید جذب
بازارهایی شود که یا تجاری هستند یا بازارهای سرمایهای را
تشکیل میدهند و یکی از بازارهای بسیار خوبی که نقدینگی
بخشخصوصی میتواند آنها را جذب کند ،حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی است ،اما در واقع تاکنون فعالیتهای قابل توجهی
در این حوزه از س��وی بخشخصوصی انجام نش��ده است.
ت��ا بیش از ای��ن و قب��ل از اینکه بهطور ج��دی جایگاه و
نق��ش بخ��ش خصوصی ب��رای ورود ب��ه س��رمایهگذاری
بخش نفت تعریف ش��ود ،نه منابع بانکی وارد حوزه نفت،
گاز و پتروش��یمی ش��ده بود و نه س��رمایهگذاران داخلی
میتوانس��تند این حوزه را تجربه کنند .پیش از این ،حوزه
نفت و گاز و پتروش��یمی ،به منابع قراردادهای فاینانس��ی
بیش��تر وابس��ته بود که از خارج کش��ور وارد میشد و به
دلیل جذابیت نفت ،بیش��تر خارجیه��ا حاضر بودند تا در
این بخش س��رمایهگذاری کنند .با توج��ه به اینکه اکنون
امکان استفاده از منابع خارجی و سرمایه بخش خصوصی،
ب��ه هر دلیلی ،وجود ندارد ،اگر برنامهریزیای صورت گیرد
ت��ا بت��وان از منابع بخش خصوصی داخلی اس��تفاده کرد،

بهط��ور قطع هم بخش خصوصی از این فرصت اس��تقبال
خواه��د کرد و ه��م نفت و گاز از آن منتفع خواهند ش��د.
در مجموع با توجه به منابعی که در کشور وجود دارد ،بخش
خصوصی عالقهمند است تا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
که از س��ویی سودآور است و از سویی دیگر وضعیت نسبی
رقابت��ی را ایجاد میکند ،س��رمایهگذاری داش��ته باش��د.
به سادگی مشهود است که بسیاری از افراد برجسته از بخش
خصوصی حاضر هس��تند در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
سرمایهگذاری کنند؛ چراکه این حوزه عالقهمندان زیادی،
هم از س��وی ایرانیان داخل کش��ور و هم از سوی ایرانیان
خارج از کش��ور دارد .نکته قابل بررس��ی این اس��ت که با
وجود این نیاز و عالقهمندی ،مسائل و مشکالت این حوزه
همچنان به قوت خود باقی است .برای نمونه در بند «الف»
سیاستهای ابالغی اصل  ،44قرار بود زمینهای فراهم شود
تا بخش خصوصی وارد بخشهایی از اقتصاد کش��ور شود
که دول��ت بر آن نظارت دارد ،اما ای��ن کار همچنان انجام
نش��ده اس��ت .از س��وی دیگر هنوز تکلیف تامین خوراک
واحدهای پتروش��یمی در صورت ورود بخش خصوصی به
این حوزه از س��رمایهگذاریها حل نش��ده است و با وجود
وعدهها و قولهای داده ش��ده و پیگیریهای انجام گرفته
در دو سال گذشته ،هیچیک از قسمتهای بخش خصوصی
نتوانستهاند قرارداد تامین خوراک را از شرکت نفت بگیرند
و تا زمانی که این مساله حل نشود ،نمیتوان اقدامی در این
زمینه انجام داد.

توگو
گف 

آیا بخش خصوصی به حوزه واگذاریهای
نفتی عالقه دارد؟

همانطور که به تازگی گفته شد شرکت
بازرگانی پتروشیمی توسط بخش خصوصی
خریداری شد؛ اما در واقع تا زمانی که تکلیف
بند «الف» سیاستهای اصل  44در وزارت
نفت مش��خص نش��ده و حل نشود ،با وجود
عالقه بخ��ش خصوصی به س��رمایهگذاری
در بخ��ش نف��ت ،اقدام��ی از س��وی آنه��ا
در ای��ن زمین��ه ص��ورت نخواه��د گرفت.
درخصوص اینکه با همین ش��رایط ،تاکنون
چه تعداد از بخشه��ا و نهادهای خصوصی
توانس��تهاند در بخش نفت س��رمایهگذاری
کنن��د ،میتوان گفت که تقریبا هیچکدام از
اجزای بخش خصوصی نتوانس��تهاند در این
حوزه سرمایهگذاری کنند .هر شرکتی که به
سرمایهگذاری اقدام کرده ،چند مجوز برای
حضور در حوزه پاالیش��گاهی و پتروشیمی
دریافت داش��ته؛ اما در عمل به دلیل اینکه
قرارداده��ای تامین خوراک امضا نش��دهاند
و هن��وز وزارت نفت و ش��رکت نفت در این
خص��وص ب��ه جمعبن��دی و نتیجهگی��ری
نرسیدهاند ،بخشخصوصی هم فعالیتی را در
این حوزه آغاز نکرده است.
موضوع اختالف ش�رکت نفت و وزارت
نفت چیست؟

در چه حوزهای؟

در حوزه حمایت از بخش خصوصی.

مش��خص است که ش��رکت نفت بخش
خصوصی را رقیب خود م��ی داند .با وجود
اینک��ه وزارت نفت موافق اس��ت مجوزها و
مش��وقهایی را برای ش��رکتها صادر کند،
اما ش��رکت نفت همچنان مقاومت میکند
و ب��ا توجه ب��ه اس��تانداردها و ضوابط خود
همچنان حاضر نشده اس��ت تا قراردادهای
تامی��ن خ��وراک واحدهای نفت��ی را امضا
کن��د و در واقع ،تمامی امور مس��تقلی که
بخشخصوصی قصد ورود به آنها را داش��ته
با بهانهجوییهای ش��رکت مل��ی نفت ،در
عمل بینتیجه مانده اس��ت .میتوان گفت
که بخشخصوص��ی با ن��گاه صادراتی وارد
س��رمایهگذاری در حوزه نفت شده و بیشتر
به دنبال اجرای پروژههای صادراتی است و
فروش داخلی چندان جذابیتی برایش ندارد.
تکنولوژیهای��ی که بخشخصوصی در این
زمینه اس��تفاده میکن��د از تکنولوژیهای
کمس��رمایهبر اس��ت و به دلیل اینکه توان
مال��ی بخشخصوص��ی در ب��ه کارگی��ری
تکنولوژی ب��ه اندازه توانای��ی دولت نبوده،
س��عی کرده تا از تکنولوژیهای سادهتری
اس��تفاده کند و به اصطالح ،سرمایهبری در
حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را کمتر کند.
در کنار این بهرهگیری از تکنولوژی ،اشتغال

و ظرفیتهای جدیدی فراهم میش��ود که
همه این موارد ،امتیازاتی اس��ت که نش��ان
میدهند اگر بخش خصوصی در این عرصه
حضور پیدا کن��د ،نتایج خوبی دربر خواهد
داشت.
چه موانعی برای رسیدن به این اهداف
وجود دارد؟

موانع و مش��کالتی نیز در این خصوص
وج��ود دارد ک��ه از جمله آنه��ا میتوان به
مش��کالت زیربنایی و بسترسازی همچون
مش��کالت جاده و برق اش��اره کرد .یکی از
بزرگتری��ن مش��کالت موجود این اس��ت
ک��ه پاالیش��گاهها و مجتمعه��ای نفتی و
پتروش��یمی بای��د در نزدیک��ی اس��کلهها
طراحی شوند و در واقع مکانهایی را برای
این ام��ر در نظر بگیرند که امکان صادرات مرکزی حل نشود ،بسیاری از این پروژهها
و واردات خوراک و محصوالت نفتی وجود امکان فعالیت نخواهند داشت.
داشته باشد که متاسفانه کار خاصی در این
ب�ا توجه ب�ه اینکه دول�ت اعتقادی به
زمینه صورت نگرفته است.
حتی در عس��لویه و پتروش��یمی بندر بخش خصوصی ندارد.پیشنهاد شما برای
امام هم که در گذش��ته س��اخته شدهاند ،تغییر شرایط واگذاری چیست ؟
ما به عنوان بخش خصوصی پیشنهاداتمان
زیرس��اختهایی آم��اده نش��ده که بخش
خصوص��ی در ش��رایط کنون��ی بتوان��د ای��ن اس��ت ک��ه وزارت نف��ت متص��دی
س��رمایهگذاری تازهای داشته باشد و تنها سیاستگذاری در صنعت نفت باشد و کارها
مکانی که اکنون بخش خصوصی به انجام تصدیگری به شرکت نفت واگذار شود .در
کار و س��رمایهگذاری در آنجا اقدام کرده و حال حاضر شرکت ملی نفت میخواهد هم
به آن عالقهمند شده ،جزیره «قشم» است .در بح��ث تصدیگری و هم سیاس��تگذاری
این منطقه خوش��بختانه هم اسکله دارد و دخالت کندو ه��م زمان به بخش خصوصی
هم به بازارهای منطقه نزدیک است؛ اما به نیز اجازه فعالیت در این صنعت را بدهد .در
دلیل قانون و بخشنامهای که بانک مرکزی چنین ش��رایطی مطمئناً شرکت ملی نفت
صادر کرده است ،بخش خصوصی در شرایط رقی��ب بخ��ش خصوصی میش��ود .به طور
کنونی نمیتواند تسهیالتی دریافت کند .بر مث��ال اگر در چنین ش��رایطی ک��ه وزارت
اساس بخشنامه بانک مرکزی اگر بانکها نفت نتوانس��ته تصدیگری و سیاستگذاری
بخواهند پروژهها را از نظر مالی در مناطق از ه��م تفکیک کند بخ��ش خصوصی فکر
آزاد تج��اری تامین کنن��د ،باید از منابعی میکند وزارت نفت عالقهای به حضور بخش
که از همان حوزه جم��عآوری کردهاند به خصوصی ندارد و بر این باور اس��ت که بدنه
سرمایهگذاری اقدام کنند که متاسفانه به وزارت نف��ت اعتقادی ب��ه بخش خصوصی
دلیل قرار گرفتن «قش��م» در منطقه آزاد ندارد.
وزارت نف��ت میگوید :بخش خصوصی
تجاری و همچنین به دلیل اینکه در «قشم»
جمعیت و منابعی وجود ندارد که بتوان از اگر پول دارد وارد این عرصه شود .آیا وزارت
همان منابع سرمایهگذاریکرد ،بنابراین تا نفت خ��ودش پول دارد ی��ا اینکه از طریق
فاینانس و قرض گرفتن از
زمانی که بخشنامهبانک
مجامع بینالمللی فعالیت
مرک��زی اصالح نش��ده
وقتی بخش خصوصی
میکند حال با این شرایط
و ام��کان تامی��ن منابع
اعتراض میکند
س��خت ،بخش خصوصی
مالی از صن��دوق ذخیره
وزارت نفت بر چه
چگون��ه میتواند با رقیبی
یا صندوق توس��عه ملی
مبنایی به ما مجوز
به نام شرکت نفت فعالیت
یا بانکها فراهم نش��ود،
داده است .چرا
کند .از طرف دیگر وجود
به ط��ور قطع نمیتوان با
اینقدر از بخش
دوگانگ��ی در وزارت نفت
هیچ منب��ع دیگری وارد
و ش��رکت ملی نفت است
فاز سرمایهگذاری شد .از
خصوصی مدرک،
از یک ط��رف وزارت نفت
س��وی دیگر ب��ا توجه به
سند گرفته و گفتید
به بخش خصوصی مجوز
اینکه فاینانس قراردادهای
ما از حضور بخش
میده��د ت��ا وارد عرصه
خارجی تامین ش��دهاند،
خصوصی استقبال
پایین دستی نفت شود و
چنانچ��ه مش��کل بانک
میکنیم

پاالیش��گاه بزند .از طرف دیگر شرکت ملی
نفت مجوز وزارت نفت را قبول ندارد  .بخش
خصوص��ی با اتکا به مجوز وزارت نفت برای
پیاده کردن پروژه هزینه بسیاری صرف کرد
اما وقتی ب��رای نوش��تن قراردادبلند مدت
نفت خام ب��ه وزارت نفت مراجعه میکند.
میگوین��د ق��رارداد نفت خ��ام در حیطه
اختیارات ش��رکت ملی نفت است .وقتی به
شرکت ملی نفت مراجعه میکند میگویند
در حال حاضر نفت خام نداریم زیرا تعهداین
نوع نفت را به شرکتهای زیر مجموعه خود
داده ایم؟
وقتی بخش خصوص��ی اعتراض میکند
وزارت نفت ب��ر چه مبنایی به ما مجوز داده
است .چرا اینقدر از بخش خصوصی مدرک،
س��ند گرفت��ه و گفتید م��ا از حضور بخش
خصوصی اس��تقبال میکنی��م و چرا وزارت
نفت تضمی��ن داد بخش خصوصی میتواند
قرارداد نفت خام بنویس��د .پاسخی در یافت
نمی کن��د  . .معلوم نیس��ت وزارت نفت بر
چه اساس��ی به بخش خصوصی مجوز داده
و تضمین کرده است.
متاسفانه س��اختارها هنوز اصالح نشده
اس��ت و تکلیف وزارت نفت و ش��رکت ملی
نفت مشخص نیست و هنوزبدنه وزارت نفت
نس��بت به حضور بخش خصوصی مقاومت
میکند.
مگر ش�رکت ملی نفت زیر نظر وزارت
نف�ت و وزی�ر نفت ق�رار ن�دارد و نباید از
وزارت نفت تبعیت کند؟ چگونه این اتفاق
افتاده است؟

االن برعکس ش��ده اس��ت .دع��وای ما
هم همی��ن اس��ت .االن وزارت نفت مجوز
داده و ش��رکت ملی نفت زی��ر بار نمیرود.
ما میگوییم وزارت نفت باید اصل باش��د و
شرکت ملی نفت تابعی از وزارت نفت باشد
اینه��ا میگویند هیاتمدیره ش��رکت ملی
نفت باالترین رکن است و همه باید مطیع
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هیاتمدیره شرکت ملی نفت باشند.

دوگانگی که بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود
دارد آیا فقط در عرصه نفت خام است؟

خیر در حال حاضر این دوگانگی در بحث پاالیشگاههای
جدید ،پتروش��یمی ،قیمت گازی که به ش��ر کت ها می
دهند و ...به وضوح قابل مشاهده است  .شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،با تعدادی از سرمایهگذاران قرارداد امضا کرده
و تعهد کرده با فالن قیمت گاز رادر اختیار س��رمایهگذار
قرار میدهد اما شرکت ملی نفت این تعهدات و این قیمت
را قب��ول ندارد و باید براس��اس قیم��ت گاز صادراتی با ما
توافق کنید .ما میگوییم تصدیگری شرکت ملی نفت غلط
اس��ت .این شرکت هم پاالیشگاه و هم صنعت پتروشیمی را
در اختیار دارد و آن وقت میخواهد بخش خصوصی را درگیر
ای��ن صنعت کند .این طور نمیش��ود .ما معتقدیم ریاس��ت
برنامهری��زی تلفیقی صنعت نفت باید در وزارت نفت باش��د
نه شرکت ملی نفت.
آیا میتوان کارش�کنی ش�رکت ملی نفت را پیگیری
کرد؟

بله بخش خصوصی میتواند از طریق سازمان بازرسی کل
کشور و مجلس اقدام کند .قطعاً به وزارت نفت فشار میآورند
اما بخش خصوصی به دنبال درگیری نیست .هرچند بخش
خصوص��ی هزینه زیادی متحمل ش��د .اما ب��از امیدواریم با
تشکیل پی در پی کارگروه مشترک بخش خصوصی و وزارت
نفت بتوانیم راهحلی برای اصالح تشکیالت وزارت نفت پیدا
کنیم.
با این حال مشکالتی که شر کت نفت برای پتروشیمی
ایجاد کرده همانند قرارداد خرید نفت خام همچنان باقی
است .

بل��ه .یکی از مش��کالتی که در کارگروه مش��ترک بخش
خصوصی با وزارت نفت مطرح شده بحث خوراک پتروشیمی
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اس��ت که شرکت ملی نفت در این زمینه مشکل ایجاد کرده
اس��ت .آقای ترکان به عنوان معاون وزی��ر نفت در کار گروه
مش��ترک اتاق ایران با وزات نفت به معترضا ن اطمینان داد
بحث خوراک پتروشیمی قابل حل است ،اما میبینیم مشکل
همچنان باقی است .
وقتی مش��کالت بخش خصوصی رفع نش��د درخواست
کردیم مس��ووالنی در کار گروه بیایند که پاس��خگو باش��ند
به همین خاطر از مس��ئول کار گروه درخواس��ت کردیم که
در جلسات مدیرانی ش��رکت کنند که اختیارات کافی برای
پاس��خگویی به بخش خصوصی داشته باشندو توضیح دهند
آیا سیاس��تهای اصل  44را اجرا میکند؟ اگر اجرا میکند،
بخش خصوصی چه نقشی داردو چه فرمولی برای اجرا دارد؟
زیرا اگر شرکت ملی نفت همین فرمول را ادامه دهد امیدی
به رفع مش��کالت نیست زیرا هم پاالیشگاهها در تولید و هم
پتروش��یمی در بحث خوراک و قیمت گاز با مش��کل روبهرو
هستند .حتی شرکت های پتروشیمی نیز در بحث زمین به
مش��کل خوردهاند .االن شرکت پتروشیمی بخش خصوصی،
زمین را خریده و پولش را پرداخت کرده اس��ت اما زمین را
به او نمیدهند .میگویند زمینها برای منطقه آزاد عسلویه
است .شرکت پتروش��یمی معترض است که چرا پول زمین
را از من گرفتند .میگویند این زمینها برای ش��رکت انرژی
پارس است و به شما واگذار نمیشود .آیا میشود کسی حدود
 200تا  300میلیون دالر برای تاس��یس شرکت پتروشیمی
هزینه کند آن وقت زمین��ی را که در ازای آن پول پرداخت
شده به شرکت واگذار نکنند.
چه شرکتهایی با این مشکل روبهرو هستند؟

شرکت پتروشیمی زاگرس و سایر پتروشیمی های عسلویه
هس��تند که برای سند زمینهایشان با مشکل روبهرو شدند،
س��ند این ش��رکتها را را به آنها تحویل نمیدهند .شرکتی
که این همه هزینه کرده و حاال که به بهرهبرداری رس��یده با
چنین مشکلی روبهرو شده است.

در بحث خوراک پتروش�یمیها نیز چه ش�رکتهایی
مشکل دارند؟

اغلب شرکتهای بخش خصوصی در بحث خوراک ،میزان
خوراک ،خوراک اینده مشکل دارند ،پتروشیمی زاگرس،اصفهان
اراک و به ویژه خارک ،جزء شرکتهایی هستند که با مشکل
بیشتری روبهرو هستند .حتی پتروشیمی خارک روی قیمت
گاز نیز شدیدا ً مش��کل دارد ،در حال حاضر شرکت ملی گاز،
خوراک را با یک قیمتی به واحدهای تولیدی میدهد و شرکت
ملی نفت با قیمت دیگری ب��ه واحدها میدهد و این موضوع
شرکتها را با بالتکلیفی روبهرو کرده است.
علاوه بر بح�ث قیمت گاز و مش�کالت ش�رکتهای
پتروشیمی ،بحث پاالیشگاهها نیز به مشکل خورده است؟

بله ،پاالیش��گاههایی که قرار اس��ت تاسیس ش��ود به جز
پاالیشگاه ستاره که  21درصد رشد داشته مابقی در حد حرف
روی کاغذ باقی مانده اس��ت .همچنین طرحهای توس��عهای،
پاالیش��گاههایی مانند اصفهان ،تبریز نیز که از قبل بوده است،
نیز با مش��کل روبهرو اس��ت .زیرا  20درصد از سهام پاالیشگاه
را در قالب س��هام عدالت واگذار کردند و س��ود پاالیشگاه را به
عنوان سود سهام عدالت توزیع کردند سود پاالیشگاه در حالی
به عنوان سود سهام عدالت توزیع شد که طرحهای توسعهای
پاالیش��گاه بدلیل نبود پول متوقف شده است .متاسفانه سهام
عدالت ،پاالیش��گاهها را دچار مشکل کرده است و در کنار این
موضوع تکلیف پاالیشگاههایی که واگذار شدند هنوز مشخص
نیس��ت .حتی برخی از پاالیشگاه های واگذار ش��ده  ،قرارداد
بلندمدت خرید نفت خام ندارند و مشخص نیست بر چه پایهاي
قیمت نفتخام در آینده محاسبه خواهد شد .بنابراین ضروری
اس��ت دربرنامه پنجم ،وضعیت بخش خصوصی و واگذاریها
مشخص شود ،در کابینه جدید نیز نگاه جدی به این معضالت
شود متاسفانه در برنامه پنجم این مشکالت دیده نشده و بخش
خصوصی صادرات و تشکلها نیز جایگاه مناسبی در برنامه پنجم
توسعه ندارند.

خبر
پتروشيمي
پیشرفت  98درصدی
بزرگترین طرح الفین جهان در ایران

خصوصیسازی در بخش نفت
تنها ابزار تحقق اهداف افق 1404
مهندس مرتضی هاشمی

حدود  33س��ال از عمر انقالب میگذرد و طی این س��الها
درآمد ارزی کشور بالغ بر هزار میلیارد دالر بوده است که سهم
بخ��ش خصوصی از این ثروت ملی کمتر از  1درصد میباش��د.
تنها طی سالهای اخیر با فعال شدن بخش خصوصی ،استفاده
از موجودی حساب ذخیره ارزی جهت بخش خصوصی تصویب
شده است .تحقق اهداف سند چشمانداز  20ساله و تحقیق شعار
اقتصاد بدون نفت در گرو توس��عه و حمایت از بخش خصوصی
در کش��ور و خصوصا در بخش نفت است و خصوصیسازی در
بخش نفت تنها ابزار و برنامه پنجم و آخرین فرصت آن است که
هماکنون به این مهم پرداخته میشود.
 -1اکث��ر اقتصاددانان انرژی ،ده��ه 90را به عنوان «آخرین
شانس» کشور ایران جهت بهرهبرداری از درآمدهای بخش نفت
در راستای توس��عه پایدار برشمردهاند و این در حالی است که
اص��وال در برنامه پنجم رویکردی به خصوصیس��ازی در بخش
نفت نبوده است.
 -2از آنجای��ی ک��ه خصوصیس��ازی در بخشهای مختلف
اقتصادی به صورت مختلف انجام میپذیرد تس��ریع در اصالح
برنام��ه پنج��م در بخش نفت میتواند ضامن تداوم و تس��هیل
خصوصیس��ازی در دیگر بخشها و صنایع باش��د .زیرا اقتصاد
کور کشور هموار تابعی از بخش نفت بوده و در حال حاضر نیز
ب��ه همین منوال ادامه دارد و چنانچه از این فرصت باقی مانده
نتوان استفاده بایسته و مطلوب را به عمل آورد ،نهتنها در بخش
نف��ت مواجه با بحرانهای ح��اد و قابل پیشبینی خواهیم بود،
بلکه ادامه آن بر س��ایر بخشها نیز موثر بوده و ناهنجاریهای
میانبخشی پایدار خواهد شد.
 -3طبق قوانین فعلی و قانون اساسی کشور بخش خصوصی
شانس فعالیت کمتری نسبت به بخش دولتی دارد که طی دو
دهه اخیر عوارض و اثرات نامطلوب آن کامال مش��هود است لذا
اص�لاح بخش نفت در برنامه پنج��م در اولویت اصلی باید قرار
گیرد بدینمعنی که این بخش بایستی به مرور از سلطه بخش
دولتی رها شده و با تعریف جدیدی با آن مواجه شد.
در گام نخست و به قول وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی،
بایستی مدیریت از مالکیت نفت تفکیک شده و با مکانیزمهای
تعریفشدهای به مدیریت فعال از طریق مجامع عمومی واگذار
گردد و با این ابزار میتوان گامهای بعدی را آس��انتر پیمود و

این امر راهکاری اس��ت جهت آغاز خصوصیس��ازی در صنعت
نفت کشور.
 -4صنایع پتروش��یمی از وضعیت نامناس��بتری نس��بت
ب��ه صنایع نفت برخوردار اس��ت ،همچنین وضعیت صنایع گاز
کش��ور ،لذا مقوله فوق و راهکار آن میتواند در مورد صنایع گاز
و پتروش��یمی نیز اعمال شود زیرا با توجه به سالهای نخست
آغاز فعالیت این دو صنعت با حجم فعلی ،اعمال حاکمیت بخش
خصوصی و تصدیگ��ری و مالکیت بخش خصوصی در این دو
صنعت هموارتر و س��هلتر اس��ت و به مرور تنها سیاستگذاری
بخش نفت بهطور عام در اختیار دولت قرار خواهد داشت.
 -5عامل خصوصیس��ازی در بسیاری از کش��ورهای رو به
توسعه و یا در حال گذر به مثابه موتور تحرک اقتصاد تعریف و
مدنظر قرار گرفته است ولی به این مهم در برنامه پنجم توسعه
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کش��ور توجهی نش��ده است و
خصوصا در بخش نفت که میبایس��ت در سرلوحه برنامه پنجم
قرار میگرفت ،لذا تجدیدنظر برنامه پنجم فرصت مناسبی است
که این عامل حیاتی و تداوم آن یعنی خصوصیسازی در بخش
نفت موردتوجه جدی قرار گیرد.
 -6یک��ی از اثرات نامطلوب عدم توجه به توس��عه و رش��د
بخش خصوصی در برنامههای توس��عه گذش��ته حضور ضعیف
بخش خصوصی در س��اخت تجهیزات مربوط ب��ه قراردادهای
بیع متقابل میباشد که اجرای قراردادهای مزبور را با مشکالت
فراوان روبهرو س��اخته اس��ت لذا با توجه به تعهد به ساخت و
تامی��ن 80درصد تجهیزات و لوازم قراردادهای مزبور از س��وی
ایران ،توس��عه و توجه خاص صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی به
حضور فعال بخش خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار است
ت��ا امکان انجام تعهدات کش��ور در قرارداده��ای فوق را تحقق
بخش��د .زیرا با توجه به سرمایهگذاریهای هنگفت پیشرو در
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران واجب و ضروری است که
هرچه سریعتر بخش خصوصی با حمایت صنایع مزبور از توان
و قابلیت الزم برخوردار ش��ود تا بتواند نقش حداقل خود را ایفا
کند و بر این بستر در پایان برنامه پنجم امکان انتقال تکنولوژی
و توان بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای انجام شده میسر شده
و از زیربنایی محکم جهت ادامه ایفای نقش خود در بخش نفت
و اقتصاد کشور برخوردار شود.

پیشرفت بزرگترین طرح الفین جهان با
ظرفیت تولید حدود دو میلیون و  200هزار
تن در س��ال به حدود  98درصد رس��ید و
پیشبینی میشود سال آینده این طرح در
عسلویه به بهرهبرداری برسد .الفین یازدهم
با هدف تامین خوراک خط لوله اتیلن غرب
که قرار بود ،چهار سال پیش(سال )1387
به بهرهبرداری برس��د اکن��ون با حدود 98
درصد پیشرفت مراحل پایانی ساخت خود
را طی میکن��د .با توجه ب��ه قرار گرفتن
ط��رح الفین یازدهم در لیس��ت طرحهای
مهرماندگار دولت در صنعت پتروشیمی و
پیشرفت  98درصدی این پروژه پیشبینی
میشود این طرح سال آینده به به رهبرداری
برس��د .قرارداد اجرای این طرح به ارزش
 960میلیون یورو در تیرماه س��ال 1384
امضا ش��د .طبق این قرارداد باید دو واحد
پتروش��یمی به ترتیب در م��دت  24و 83
م��اه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(عسلویه) ساخته شود .هر یک کدام از این
دو واح��د ،یک میلیون تن اتیلن در س��ال
تولید خواهد کرد .خوراک مورد نیاز طرح
الفین یازدهم س��االنه  2.6میلیون تن گاز
اتان اس��ت که  600هزار تن آن از فازهای
 9 ،5 ،4و  10و دو میلیون تن نیز از فازهای
15تا  18میدان گازی پارس جنوبی تامین
میشود .تولیدات نهایی این طرح عالوه بر
دو میلیون تن اتیل��ن 180 ،هزار تن برش
سه کربنه و س��نگین تر در سال است که
در خوراک واحدهای ده گانه مس��یر خط
لول��ه اتیلن غرب کش��ور کارب��رد دارد .در
طرح الفین یازدهم ،ش��رکت پتروش��یمی
باخت��ر 56.5درصد،ش��رکت پتروش��یمی
لرستان  26درصد ،هر کدام از شرکتهای
پتروش��یمی پلیمر کرمانش��اه ،پتروشیمی
کردستان و مهاباد  6.5درصد و سایر سهام
داران  17.5درصد س��هم دارند .این طرح
ک��ه بزرگترین قرارداد پتروش��یمی از نظر
ارزش در ایران است ،در زمینی به مساحت
 43هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس (عسلویه) توسط شرکت پتروشیمی
کاویان در حال اجراست.
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مشکالت بخش باالدستی چیست؟

دست باالی دست نفت!
غالمحسین حسنتاش

بخش باالدس��تی صنعتنفت ،ش��امل
اکتشاف و حفاری و استخراج و تولید نفت،
بخش پیچیده و حساس��ی است که به تبع
ویژگیهای میادی��ن هیدروکربنی (اعم از
نف��ت و گاز) ،با ریس��کهای باالئی مواجه
است و توسعه و بهرهبرداری از آن ،نیازمند
فناوری پیش��رفته و س��رمایۀ عظیم است.
در میادین نفتی ،ریسکها و پیچیدگیها،
با توجه به مایع بودن س��یال درون آنها ،از
میادین گازی بیشتر است.
توس��عۀ بخش باالدستی صنعتنفت در
دورۀ قبل از انقالب ،از سال  1288شمسی
آغاز شد و به تدریج گسترش یافت والبته تا
پیروزی انقالب اسالمی ،عمدتاً به استخراج
نفتخ��ام و گاز همراه نفت از میادین نفتی
محدود میشد .میزان تولید نفت در آخرین
س��الهای قبل از پیروزی انقالب ( 1355و
 ،)1356به اوج خود در حدود  5/5میلیون
بشکه در روز رسید.
در دورۀ بعد از انق�لاب که عمدتاً مورد
توجه این نوش��تار اس��ت ،ابتدا با توجه به
دیدگاهه��ا و هیجانات انقالب��ی ،و بدبینی
که نس��بت ب��ه عملک��رد کنسرس��یوم و
ظرفیتس��ازی رژیم گذش��ته برای تولید
هرچه بیش��تر نفت وجود داش��ت ،تصمیم
گرفته ش��د که تولید نف��ت کاهش یافته و
به حد نیاز و ظرفیت اقتصاد محدود ش��ود.
طبیعتاً با چنین تصمیمی سرمایهگذاری در
بخش باالدس��تی معنایی نداشت و متوقف
شد.
شروع جنگ هشت س��اله این توقف را
برای مدت طوالنی تداوم بخشید .در طول
جنگ تحمیل��ی عراق بر علیه کش��ورمان
چاههای نفت و تأسیسات فرآوری نفت هم
آس��یب دید و هم زیر پوش��ش استتار قرار
گرفت ولذا چند س��ال نیز وق��ت الزم بود
تا بازس��ازیها انجام شود و صنعت نفت به
حالت اولیه برگردد.
در دوران موس��وم ب��ه س��ازندگی
( )1376-1368فعالیته��ای مح��دودی
در جهت افزایش ت��وان تولید نفت و انجام
س��رمایهگذاریهای باالدس��تی ،ص��ورت
پذیرفت .در آن دوره تنها ،قرارداد توس��عۀ
دومیدان کوچک دریائی سیری «آ» و«ای»
(ب��دون آنکه اولویت آن مش��خص باش��د)
با ش��رکت فرانس��وی توتال منعقد ش��د و
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مقدمات اولیۀ توسعۀ چند فاز میدان گازی برای توس��عۀ میادی��ن هیدروکربنی خود،
و با مش��خص بودن اولویتها ،داش��ته باشد.
پارسجنوبی فراهم شد.
با ای��ن حس��اب اولین توج��ه جدی و و رس��یدن به چنین طرحی خود مستلزم
گس��ترده ب��ه توس��عۀ بخشباالدس��تی و تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات
س��رمایهگذاری گس��ترد ه در این بخش در شبیهسازی و شناخت مخازن هیدروکربنی
دورۀ بع��د از انقالب ،عمال از س��ال  1376است که بطور جامع انجام نشده است.
 -2ت��وان مدیریت��ی صنع��ت نف��ت و
به بعد ،و با حدود دو دهه وقفه ،آغاز ش��د.
این توجه همراه و همزمان با بهبود شرایط س��اختارها و نهادهای الزم و حتی تیمهای
بینالمللی و بازتر ش��دن سیاس��تخارجی مج��رب مذاکره کنن��دۀ کافی ب��رای عقد
کش��ور در مسیر تعامل بیش��تر با جهان و ق��رارداد همزم��ان در جهت توس��عۀ همۀ
خصوصاً با کش��ورهای صنعتی بود ولذا به میادی��ن هیدروکربنی و نظ��ارت و کنترل
س��مت جذب س��رمایهگذاری خارجی در دقیق بر اج��رای طرحهای توس��عه وجود
ندارد و در اینصورت احتمال خطا و مغبون
بخش باالدستی نفت گرایش داشت.
ش��رکتهای بینالمللی نفت��ی هم در شدن صنعت نفت و کشور زیاد است و حتی
ابت��دا از همکاری با ایران اس��تقبال کردند .زیرساختهای کشور نیز این امکان را فراهم
این ش��رکتها نزدیک به دو دهه از صنعت نمیکند .ولذا مذاکرهکنندگان و مدیران باید
نفت یک کشور مهم نفتی دوربودند و شاید بر اساس اولویتها حرکت کنند.
 -3هم عقل و منطق این را تأیید میکند
برایش��ان جالب و جذاب بود که اطالعات و
ارتباطات خود را روزآمد کنند .این رویکرد ،و هم همۀ آگاهان اتفاق نظر دارند و هم در
از سوی ایران با نوعی شتابزدگی همراه بود همه برنامههای پنجساله گنجانده شده است
و انتقادهایی به آن شد .در این مقطع اغلب که میادین مشترک در اولویت بهرهبرداری
میادی��ن هیدروکربنی کش��ور برای جذب قراردارند ،اما وقتی همه میادین در معرض
س��رمایه عرضه ش��د و چارچوب ق��رارداد انتخاب سرمایهگذار خارجی قرار میگیرد،
بیعمتقاب��ل بهعنوان روش س��رمایهگذاری احتمال بسیار زیادی هست که آنها رغبتی
برای همه میادین درنظر گرفته ش��د .شاید به انتخاب میادین مشترک نداشته باشند،
انتق��ادات آن دوره را بت��وان در م��وارد زیر چراکه اغلب ش��رکتهای بینالمللی نفتی
در کشورهای شریک ما در میادین مشترک
خالصه نمود:
 -1یک کشور نفتی که دهها و بلکه بیش (و رقی��ب ما در بهرهبرداری از این میادین)
از یکصد میدان هیدروکربنی دارد نمیتواند منافع فراوان دارند و بعضاً حتی در آن سوی
همه این میادین را همزمان توس��عه دهد؛ همین میدان مشترک ،ذینفع هستند.
حتی صرفنظر از میادین مشترک ،ممکن
خصوص��اً اینکه این میادین بعضی نفتی و
بعضی گازی ،بعضی کوچک و با ذخیرۀ کم ،است ش��رکتهای س��رمایهگذار میادینی
و بعضی ب��زرگ و با ذخیره زیاد ،بعضی در را انتخاب کنند و برایش��ان اولویت داشته
باش��د که از نظ��ر منافع
دریا و با هزینۀ بیش��تر ،و
ملی ما در اولویت نباش��د
بعض��ی در خش��کی و با
توسعۀ بخش
و در اینصورت سر میادین
هزینه کمترهستند .و نیز
باالدستیصنعتنفت
اولوی��تدار و خصوص��اً
بعضی از آنها نفت سنگین
در دورۀ قبل از
مش��ترک ،بیکاله خواهد
ب��ا ارزش کمت��ر و بعضی
انقالب ،از سال
ماند .اما اگ��ر طرح جامع
نفت سبک با ارزش بیشتر
 1288شمسی آغاز
توس��عۀ میادی��ن تدوین
دارند؛ و بعضی مش��ترک
شد و به تدریج
شده و اولویتها مشخص
با س��ایر کشورها و بعضی
شده باشد ،راهبرد تعامل
مستقل هستند.
گسترش یافت والبته
با ش��رکتهای نفتی نیز
بس��یاری تفاوته��ای
تا پیروزی انقالب
ص خواهد
طراحی و مشخ 
دیگ��ر نی��ز وج��ود دارد.
اسالمی ،عمدت ًا به
شد و شرکتهای مشتاق
بنابراین چنین کش��وری
استخراج نفتخام
باید بدانند که اگربخواهند
بای��د ی��ک ط��رح جامع
محدود میشد
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شریک بلندمدت صنعت نفت ایران باشند
باید در اولویتها با ما همراه باش��ند .و اگر
چنین راهبردی روشن نباشد انتخاب میدان
نفتی برای توس��عه ،با آنها و بر مبنای مافع
آنها خواهد بود.
 -4باتوجه با تفاوتهای فراوان میادین
هیدروکربنی و تأثیر این تفاوتها بر ریسک
و هزینۀس��رمایهگذاری و سرعت بازگشت
سرمایه و سایر پارامترهای مالی و اقتصادی
طرحهای توسعه میادین ،انتخاب یک مدل
و روش ثاب��ت قراردادی (بیع متقابل) برای
همه میادین نمیتواند چندان منطقی باشد.
ممکن است س��رمایهگذاری بر روی بعضی
از میادی��ن چندان کم ریس��ک و با هزینه
سرمایهگذاری کم و با دورۀ بازگشت سرمایه
سریع و بدون نیاز به فناوری پیچیده باشد
و درنتیجه شریک کردن هر کس دیگری به
هر نحو ،الزم و منطقی نباش��د .و برعکس،
بعضی میادین چندان پر ریسک و نیازمند
فن��اوری پیچی��ده و مس��تلزم ش��تاب در
بهرهبرداری باشند (مانند میادین مشترکی
که رقیب در حال بهرهبرداری از آن اس��ت)
که جذب سرمایه برای آنها نیازمند مدلهای
قراردادی جذابتر باشد.
 -5در حال��ی ک��ه مطالع��ات میادین و
حتی بعضاً مطالعات اکتشافی میادین کامل
نیس��ت ،گرفتن پیش��نهاد و طرح توسعۀ
میدان از ش��رکتهای نفت��ی خارجی کار
درستی نیست و ممکن است این شرکتها،
طرح توسعهای ( )MDPرا پیشنهاد دهند
که برایش��ان کار بیش��تری ایجاد شود ،اما
میدان هرگ��ز به تولید هدف��ی که تعیین
کرده و پیشنهاد دادهاند نرسد .این ریسک
خصوصاً در روش بیعمتقابل بسیار احتمال
وقوع بسیار بیشتری دارد .احتمال دیگر آن
است که شرکت خارجی پروفایلی از تولید
را پیش��نهاد دهد که بر مبنای آن در دورۀ
کوتاه قرارداد و تس��ویه با او (حداکثر شش
تا هفت س��ال) تولید میدان خوب باش��د،
اما بعد از آن دچار مشکل شود (تولید غیر
صیانتی).
با توجه به شرایط خاص آن دوره به این
انتقادها کمتر توجه شد و نتیجه این بود که
نهایتاً حداقل ،اغلب قریب به اتفاق میادین
مشترک سرشان بیکاله ماند و رقبا بردند .با
اینهمه باید گفت که در همان دوره ،قرارداد
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فازهائی از میدان مشترک پارسجنوبی نیز
منعقد شد و چندین فاز هم به بهرهبرداری
رسید که قابل ستایش است ،چراکه بدون
ش��ک در هر اولویتبندیای توسعۀ میدان
مهم و مش��ترک پارسجنوب��ی در اولویت
اول ق��راردارد .و میتوان به جرأت گفت که
اگ��ر توان کش��ور و صنعت نف��ت ،پراکنده
و مس��تهلک نمیش��د ،قطعاً پیشرفت در
پارسجنوبی نیز بسیار بیشتر از آن چیزی
میبود که هست.
در ص��ورت پیش��رفت مطلوبت��ر
پارسجنوبی مشکل نفت هم حل میشد،
چون بزرگترین مش��کل بر سر راه افزایش
تولید میادین بزرگ و قدیمی نفتی کش��ور
تزریق گاز به میزان کافی است .همچنین با
افزایش تولید گاز ،این امکان فراهم میش��د
که با جایگزین کردن بیشتر آن در مصرف
داخلی ،توان صادرات نفت کش��ور و قدرت
مانور در بازارهای جهانی نفت را نیز افزایش
داد .به هرحال اینک بعد از گذشت سالها
میتوان اعتبار و روائی آن انتقادها ،و نتیجه
آن عملکرد ،را ارزیابی نمود.
اما آنچه موضوع بحث امروز و این زمان
است ،ارثیهای است که از آن دوران به امروز
رسیده اس��ت .آن ارثیه عبارت است از تب
و مسابقۀ عقد قرارداد برای توسعه میادین،
آنهم در حالیکه اغلب اشکاالتِ موضوع آن
نقدها به قوت خود باقی اس��ت .دولتهای
بع��دی و وزرای بعدی نفت و مدیران عامل
بعدی ش��رکت نفت در این مسابقه افتادند

که در میزان قراردادهای منعقده از قبلیها
عقب نیفتند آنهم بدون ارزیابی از گذش��ته
و بدون توجه به اینک��ه کارنامه واقعی این
قراردادها چه بوده است.
عقد قرارداد که وس��یل های برای توسعۀ
میادین نفتی و گازی کش��ور است به هدف
تبدی��ل ش��د ،در فضای «اصالتق��رارداد»
بس��یاری از تفاهمنامهه��ا و حتی مذاکرات
اولیه ،قرارداد اعالم شد و آمارهای عجیبی
از حجم قراردادهای منعقده ارائه گردید که
ت آنها نا مشخص است .غالباً
نتایج و سرنوش 
انگیزههای مربوط به سیاس��ت خارجی ،در
جهت مقابله با فشارهای خارجی ،و تمایل
به موفقیت در تعامل با کش��ورهای دیگر یا
در مواجهه با فش��ارها نیز به این مس��ابقه
دامن زده است.
ش��دت یافتن
در ش��رایط ام��روز که با
ّ
تحریمه��ا روبهرو هس��تیم دیگ��ر ردپائی
از ش��رکتهای خارج��ی نیس��ت ،ام��ا
مس��ابقۀ قرارداد ،از طریق انعق��اد قرارداد
ب��ا ش��رکتهای داخل��ی ادام��ه دارد .هر
روز ش��رکتهای جدیدی ب��رای فعالیت
و س��رمایهگذاری در بخ��ش باالدس��تی
صنعتنف��ت میرویند و بدون س��ابقه و
ضابطه ،قراردادی برای توسعه میدانی که
هن��وز هم ض��رورت و اولویت توس��عه آن
مش��خص نیس��ت ،با آنها منعقد میشود.
تداوم این وضعیت به راستی نگران کننده
اس��ت .چراکه در فض��ای محدودیتهای
بینالمللی ،درصورتی که توان س��ازمانی و

مدیریتی کارفرما تقویت نشود و درصورتی
که پیمانکارانی بدون سابقه و توانائی الزم
وارد میدان شوند ،بسیاری از این قراردادها
به مقصو ِد مطلوب نخواهد رسید و در این
صورت میادین موضوع قرارداد در وضعیت
پیچی��دهای قرار خواهن��د گرفت و تبعات
ق��رارداد ناموفق و متعدد ش��دن ذینفعان،
موجب میش��ود که حتی در صورت فراهم
شدن شرایط مطلوبتر خارجی و داخلی نیز
تصمیمگیری در مورد سامان دادن به این
میادین بسیار دشوار گردد.
بررسی پروندههای بسیاری از میادین و
برخی از فازهای پارسجنوبی در این رابطه
الزم اس��ت .وضعیت نهائی تفاهمنامهها و
قراردادهائی که در س��الهای گذش��ته به
امضاء رسیده و یک آسیبشناسی از دالیل
توقف و تاخیر و ناکامی برخی از پروژههای
باالدستی نیز ،بسیاری از مسائل را روشن
خواهد نم��ود .چ ه باید کرد؟ رس��یدن به
طرح جامع توس��عۀ ذخائ��ر هیدروکربنی
برای کش��وری مانند ما ،با داش��تن دهها
میدان بزرگ و کوچک نفتی شاید زمانبر
و دش��وار باش��د ،اما الجرم باید به سمت
آن حرک��ت کرد .البته حداقل در س��طح
محدودیتهای فعلی بس��یاری از مس��ائل
روش��ن است .در تمام برنامههای پنجساله
اول ت��ا پنجم ،این مهم مرتباً تکرار ش��ده
اس��ت که میادی��ن مش��ترک در اولویت
قراردارند و ما بیست و چند میدان مشترک
با کشورهای همسایه داریم .تردید نیست

که در شرایط فعلی حتی پرداختن به همه
آنها هم دش��وار است .اما در میان میادین
مشترک اولویتبندی کار دشواری نیست،
رصد کردن رقبا و مقایسۀ سطح تولید رقبا
ب��ا ما و همچنین پروژهها و برنامههائی که
ب��رای افزایش تولید خود در دس��ت اجرا
دارند ،تکلیف را روشن میکند .آنجا که در
یک میدان مشترک رقیب هم فعال نیست
و فعال برنامه جدیای ندارد ،ش��اید بتوان
توس��عه را به تعویق انداخ��ت ،اما آنجا که
مانند الی��ه گازی و یا نفتی پارسجنوبی،
رقیب بسیار جلوتر است نمیتوان لحظهای
غفلت کرد.
باید پروژههای باالدستی را به اولویتها
محدود کرد ،اشکاالت و ضعفهای سازمانی
 ،نه��ادی و مدیریت��ی را برط��رف ک��رد.
توانائیهای پیمانکاری داخلی و توانائیهای
تأمین تجهیزات را تجمیع کرد و اولویتها
را جلوب��رد .در مورد حفظ س��طح تولید و
افزایش ظریف بازیافت نیز باید توجه داشت
که بیش از شصت درصد از نفتخام کشور
تنها از ش��ش میدان ب��زرگ و بیش از 80
درصد نفتخام کشور جمعا از دوازده میدان
تولید میشود که باید به آنها و خصوصاً آن
ش��شتای اول ،توجهی ویژه داشت .توسعۀ
میادین مس��تقل را باید ب��رای وقتی دیگر
گذاش��ت و بر مکتب اصالت ق��رارداد خط
بطالن کش��ید .آنچه که اصالت دارد منافع
ملی اس��ت و خصوصاً احق��اق حقوق حقه
کشور در میادین مشترک.

شماره اول ـ پائيز1391

75

آموزش

نفت را بشناسیم

سبک سنگین کردن نفت!
شاید میلیونها بار کلمه نفت را شنیده
باشیم اما به صورت علمی و جزئی از نحوه
به وجود آمدن و اج��زای به وجود آورنده
آن مطلع نباش��یم و اصال آن را نشناسیم.
مطلب پیش رو م��ا را با این مایع عجیب
و غریب بیشتر آشنا میکند .بشر از قرنها
پیش ب��ه وجود نفت پی ب��رده بود و این
ماده روغنی شكل و اعجابآمیز از دیر باز
مورد اس��تفاده پیشینیان بوده است .نفت
را  OILیا ( Petroleumروغن س��نگ)
مینامند .در زبان اوس��تایی نپتا به معنی
روغن معدنی است كه كلدانیها و عربها آن
را از فارسی گرفته و نفت خواندهاند.
هماكنون بیش از دوسوم انرژی مصرفی
جهان از نف��ت تامین میش��ود .نظریات
متعددی راجع به منش��اء نفت و گاز ابراز
شده است كه اولین فرضیه ها برای تشكیل
هیدروكربنها با منشاء غیر آلی نظیر منشاء
آتشفشانی ،شیمیائی و فضائی ارائه گردیده
اس��ت .لكن ام��روزه در خصوص منش��اء
آل��ی هیدروكربها اتفاق نظ��ر وجود دارد.
این مواد آل��ی می تواند بقای��ای گیاهان
و حیوان��ات خش��كی و دریائ��ی عمدتا»
پالنكتونها باشد.به طور دقیق تر در دریا و
اقیانوس دو دسته تولیدکننده اصلی ماده
آلی مناس��ب برای تبدیل ب��ه نفت داریم:
فیتوپالنکتونه��ا( دیاتوم��ه ,داینوفالژل��ه,
جلبک س��بزآبی) زئوپالنکتونها وجانوران
عالیتر تغذیه کننده از فیتوپالنکتونها برای
اینک��ه تولید مواد آل��ی در محیط آبی به
میزان مناسبی باشد,دو عامل دخیلند:
 )۱ضخامت زون نور دار
 )۲می��زان ورود م��واد مغ��ذی به زون
نوردار( مواد مغذی که برای رشد گیاهان و
جانوران مفیدند همانا فسفاتها ونیتراتها و
اکسیژن هستند).
بناب��ه این توضیحات بیش��ترین تولید
م��واد آلی در دو ناحیه عمده در حواش��ی
قاره هاس��ت ک��ه عبارتن��د از آبهای کم
عم��ق ف�لات ق��اره و زونهای چس��بیده
ب��ه محیطهای ق��اره ای که جری��ان روبه
باالی آبهای س��رد و عمیق اقیانوس��ی را
پذیرا می ش��وند .در چنی��ن محیطهایی
که تولید مواد آلی زیاد اس��ت,با رخدادن
طوفان ومخلوط شدن آبهای بی اکسیژن
واکس��یژندار  ,ویا ازدیاد تولی��د جانداران
وکم ش��دن اکسیژن  ,گروهی از جانداران
دچار مرگ و میر گروهی میشوندو در کف
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محیط رویهم انباش��ته میش��وند .اهمیت
پالنكتونها در تش��كیل نفت از آنجا ناشی
می ش��ود ك��ه آب دریا ناحیه مس��اعدی
جهت تكثیر پالنكتونها می باش��د و تعداد
آنها نیز در آب دریا بس��یار زیاد می باشد.
پالنكتونها به علت سرعت رشد و كوچكی
جث��ه ،م��اده آلی مناس��بی اس��ت كه به
سهولت به وسیله رسوبات ریز دانه مدفون
گشته و مصون از اكسید شدن در رسوبات
باقیمانده و هیدروكربن را تولید می نماید.
طب��ق نظریات جدید مواد مختلف آلی ته
نشین شده با رس��وبات نرم هنگام دیاژنز
(سنگ ش��دن) تبدیل به یك ماده واسط
بین ماده آلی و هیدروكربن می گردد .این
ماده واس��ط ك��روژن ( )Kerognنامیده
می شود .كروژن یك ماده جامد نامحلول
آلی است كه محصول دیاژنتیك مواد آلی
اس��ت .توان تولیدی كروژنه��ا برای تولید
نفت و گاز متفاوت است.
نفت تشكیل یافته به علت
هماكنون بیش
مایع بودن و همچنین به
از دوسوم انرژی
عل��ت خاصیت موئینگی
مصرفی جهان از
محی��ط خ��ود از خالل
نفت تامین میشود.
سنگها گذشته ،زیر یك
نظریات متعددی راجع
طبق��ه غی��ر قاب��ل نفوذ
به منشاء نفت و گاز
در باالتری��ن قس��مت
ی��ك چینخوردگی كه
ابراز شده است كه
تاقدیس نامیده میشود،
اولین فرضیه ها برای
ذخیره میگردد.
تشكیلهیدروكربنها
عوام��ل
بررس��ی
با منشاء آتشفشانی،
و
نفت
مخازن
مش��ترك
ارائه گردیده است
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گاز نشان می دهد كه:
الف) ش��رایط و محیط رسوبی خاصی
الزم اس��ت ت��ا طبق��ات نفت زا (س��نگ
مادر )Source Rockتش��كیل ش��ود و
همچنین شرایط خاصی باید وجود داشته
باشد تا مواد آلی رسوب یافته در این الیه
ها به هیدروكربن تبدیل گردد.
ب) س��نگ متخلخ��ل و نفوذپذی��ری
(سنگ مخزن  ) Reservoir rockباید
وجود داشته باشد تا فضای الزم جهت انبار
شدن نفت فراهم آید.
ج) سنگ مخزن می بایستی شكل خاصی
داشته باشد تا بتواند تله ( )Trapرا تشكیل
داده باعث جمع شدن هیدروكربن گردد.
د) س��نگ غی��ر قابل نفوذی (س��نگ
پوش��ش  ) Cap Rockالزم اس��ت ك��ه
مخزن را بپوش��اند تا از خروج نفت و گاز
از مخزن جلوگیری نماید.
تبدی�ل م�واد الی به
کروژن و گاز

در باره نح��وه تبدیل
مواد آلی رسوبات به نفت
و گاز ب��ا مطالعات جدید
ژئوشیمیائی و جمع آوری
اطالع��ات تجرب��ی ثابت
ش��ده اس��ت كه قسمت
اعظ��م هیدروكربنه��ای
طبیعی در اثر كراكینگ
كروژن ناش��ی از حرارت
زمین (ژئوترم��ال) تولید

می گ��ردد .همانطور كه بیان گردید برای
بوج��ود آمدن نف��ت و گاز وجود مواد آلی
فراوان و تش��كیل كروژن در هنگام دیاژنز
رس��وبات ضروری می باش��د .پس سنگ
مادر ( )Source Rockس��نگی اس��ت
ك��ه دارای مق��دار كاف��ی كروژن باش��د.
ش��رایط مس��اعد رس��وبی برای تجمع و
ذخیره ش��دن م��واد آلی ش��امل گیاهان
و جان��وران دریائی و همچنی��ن مواد آلی
خش��كی كه توس��ط رودخانه ها به حوزه
رس��وبی حمل می گردد ،رسوبات رسی و
یا گل كربناته (ریزدانه بودن و محیط آرام
رسوب گذاری) می باشد.
ع�لاوه ب��ر ای��ن محی��ط ك��ف دری��ا
بایس��تی محیط احیاء كننده باش��د تا از
اكسیدشدن مواد آلی جلوگیری بعمل آید.
طبیعی اس��ت هرچ��ه میزان ك��روژن در
سنگ مادر بیش��تر باشد توانائی بیشتری
برای تولید هیدروكرب��ن وجود دارد لكن
ع�لاوه بر درصد م��واد آلی ،س��نگ مادر
بایس��تی ضخامت كافی نیز داشته باشد.
براس��اس مطالع��ات ژئوش��یمیائی انجام
ش��ده برای اینكه س��نگ م��ادری بتواند
هیدروكربن تولید نماید باید دارای حداقل
تراكمی از كربن آلی باشد كه از آن كمتر
قادر ب��ه تولید هیدروكرب��ن نخواهد بود.
این حداقل عمدتا»  ۰/۵درصد كربن آلی
برآورد می شود .س��نگ مادرهائی كه در
حوزه های رس��وبی ایران دیده می ش��ود
نظی��ر س��ازند كژدمی در ناحی��ه زاگرس
ح��دود  ۵-۱۰درصد كرب��ن آلی دارد كه
بیش��تر از جلبكها منش��اء گرفته اس��ت.
هیدروكربنه��ا در اث��ر كراكین��گ كروژن
بوجود می آیند .كراكینگ كروژن عمدتا»
در درج��ه حرارته��ای  ۸۰-۱۰۰درج��ه
س��انتیگراد ش��روع می ش��ود .این درجه
ح��رارت در ی��ك ناحیه رس��وبی با درجه
حرارت ژئوترمال طبیعی معادل عمقی بین
 ۲۰۰۰-۳۰۰۰متر می باشد .بنابراین یك
سنگ مادر هرچه قدر هم ضخیم و غنی از
مواد آلی باشد تا در اعماق فوق قرار نگیرد
نمی توان��د هیدروكربن تولی��د نماید .بر
همین اساس ابتدا نفت خام سنگین تولید
می گردد .چگال��ی و وزن مخصوص نفت
خام با ازدیاد عمق كاهش می یابد .هرچه
قدر سنگ مادر عمیقتر مدفون گردد نفت
تولید ش��ده سبكتر اس��ت و گاز معموال»
محصول آخرین این فعل و انفعاالت است.

آموزش
خبر
آغاز روابط نفتی با مصر؟

بنابراین ابتدای نفت های بسیار سنگین ،نفتهای پارافینیك،
نفتهای سبك ،نفتهای میعانی و نهایتا» گاز بدست می آید.
وقتی درجه حرارت از  ۱۶۵درجه س��انتیگراد تجاوز كند
فقط گاز تولید خواهد ش��د یعنی تقریبا» از عمق ۵۰۰۰
متر بیش��تر (ضخامت رسوبی) احتمال یافتن نفت بسیار
كم می ش��ود و فقط می توان انتظار یافتن گاز را داشت.
در درجه حرارتهای باالتر از  ۲۳۰درجه سانتیگراد كروژن
ی��ك بافت گرافیتی ثابت پیدا می كند كه با ازدیاد درجه
حرارت هیدروكربنی تشكیل نمی شود (نسبت هیدروژن
به كربن تغییر نمی یابد).
به طور كلی ازدیاد عمق باعث ازدیاد درجه حرارت می
گردد كه این ازدیاد درجه حرارت دو اثر دارد:
 )۱كراكین��گ ك��روژن و تبدی��ل مولكوله��ای بزرگ
ب��ه مولكوله��ای كوچكت��ر مانند تش��كیل نف��ت و گاز
 )۲پلیمریزاس��یون مولكوله��ا ك��ه ب��ه تش��كیل مت��ان
و گرافی��ت خت��م م��ی گ��ردد (كروژنه��ای گرافیت��ی)
نكته مهم دیگری كه در مورد تشكیل هیدروكربنها وجود
دارد زمان زمین شناسی می باشد .به عبارت دیگر رسوبات
قدیمی تر (از نظر زمین شناسی) در درجه حرارتهای پائین
تر ،همان محصولی را می دهد كه س��نگ مادری با سن
زمین شناسی كمتر در درجه حرارتهای باالتر هیدروكربن
تولید خواهد نمود .
گاز

به علت فش��ار زیاد درون حفره نفتی،
مقدار زیادی از گاز در نفت خام حل شده
اس��ت .به همین دلیل نفت خامی را كه
از چاه بیرون میآید ،قبل از انتقال دادن
به پاالیش��گاه ،ابتدا به دس��تگاه تفكیك
مخصوص��ی میبرن��د تا قس��مت اعظم
گازهای سبك و آب نمك آنرا جدا سازند.
گازی كه مستقیماْ از چاههای نفت خارج
میشود با گازی كه به این وسیله از نفت
خ��ام تفكیك میگردد ،پس از تصفیه به
صورت گاز طبیعی به وس��یلهی شبكهی
گازرسانی برای مصارف سوخت و صنایع

پتروش��یمی توزی��ع میش��ود .گاز طبیع��ی مخلوطی از
ئیدروكربنهای سیرش��ده سبك مانند متان ،اتان و اندكی
پروپان و بوتان است .قسمت عمده این گاز متان و مقدار
كمتری اتان میباشد.در این گازها غالباْ آثاری از نیتروژن،
كربن دی اكسید و گاهی ئیدروژن سولفید و هلیم وجود
دارد .پس از استخراج نفت آن را پاالیش میكنند.
پاالیش نفت

پاالی��ش نف��ت مجموع��ه عملیات��ی اس��ت ك��ه به
وس��یله آنه��ا بس��یاری از م��واد گوناگ��ون از جمل��ه
بنزی��ن ،نفت س��فید ،نف��ت گاز یا گازوئی��ل ،نفت كوره،
گری��س ،قی��ر و غی��ره از نف��ت خ��ام بدس��ت میآید.
عملیات اساسی پاالیش نفت را به سه دسته كلی تقسیم
میكنند:
 )۱جدا كردن مواد ( با استفاده از تقطیر جزء به جزء)
 )۲تبدیل ( تبدیل اجزاء نامرغوب و كممصرف به اجزاء
مرغوب در پاالیشگاه)
 )۳تصفیه فرآوردههای نفتی بیش از نیم قرن از مصرف
فرآوردههای نفتی به صورتی غیر از س��وخت میگذرد .به
مرور زمان و با پیش��رفت علم و تكنولوژی ،انس��ان تعداد
روزافزون��ی از ئیدروكربنه��ا را ب��ه طور خالص از س��ایر
فرآوردههای نفتی جدا كرده و به مصرف تولید سایر مواد
شیمیایی و صنعتی رسانیده است .صنایع وابسته به نفت
را ك��ه از مواد نفتی محصوالت غیرنفتی
تهی��ه میكنن��د را صنایع پتروش��یمی
مینامن��د .مواد اولی�� ه حاصل از صنعت
پاالیش نفت مجموعه
نف��ت كه برای تهیه س��ایر فرآوردههای
عملیاتی است كه به
شیمیایی به كار میرود ،مواد پتروشیمی
وسیله آنها بسیاری از
نامیده میشود.

مواد گوناگون از جمله
بنزین ،نفت سفید،
نفت گاز یا گازوئیل،
نفت كوره ،گریس،
قیر و غیره از نفت
خام بدست میآید

آیا می دانستید؟

گاز طبیع��ی در حالت عادی بدون بو
اس��ت .به گاز طبیعی قبل از توزیع یك
ماده از تركیبات س��ولفور به نام تجاری
مركاپتان اضافه میشود تا هنگام نشت
احتمالی گاز به ما كمك كند.

وزیر نفت مصر با تاکید بر این که کشورش
«هیچ مخالفتی» با واردات نفت از ایران ندارد
پیش بینی کرد س��فر اخیر مرسی به تهران
درهای هم��کاری اقتصادی بین دو کش��ور
را باز کند .وزیر نفت مصر گفت کش��ورش
هیچ مخالفتی با واردات و پاالیش نفت ایران
ن��دارد .روزنامه دولتی االهرام مصر به نقل از
اسامه کمال نوشت :مصر «هیچ مخالفتی» با
واردات نفت از ای��ران و پاالیش کردن نفت
این کش��ور ن��دارد ..وی افزود معتقد اس��ت
که س��فر اخیر رئیس جمهور مصر به ایران
درهای همکاری اقتصادی بین دو کش��ور را
باز خواهد کرد ..محمد مرسی رئیسجمهور
مصر در ش��انزدهمین اجالس جنبش عدم
تعهد در تهران ش��رکت کرد که نخس��تین
بازدید رهب��ر مصر از ایران از س��ال 1979
میالدی است .در حالی مصر بر امکان واردات
نفت از ایران تاکید می کند که دولت آمریکا
فشار زیادی را به کشورهای جهان وارد آورده
اس��ت تا واردات نفت ایران را کاهش دهند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت جدید
مصر که با انقالب مردم به پیروزی رس��یده
است سعی دارد مشی مستقلی از آمریکا در
سیاست خارجی خود اتخاذ کند.

بنزین سوپر لیتری  ۹۶۸تومان

بنزین سوپر وارداتی  968تومان شد .در
حالیکه این فرآورده در حال حاضر لیتری
 800تومان در کشور بفروش می رسد.
براساس آمار امور بین الملل شرکت ملی
نف��ت با افزایش قیم��ت جهانی نفت تا بیش
از  110دالر قیم��ت بنزین نیز در بازارخلیج
فارس افزایش یافته و به س��طح  968تومان
رس��یده اس��ت .همچنین در حال حاضر هر
لیتر بنزین س��وپر س��همیه ای لیتری 500
تومان عرضه می ش��ود .بر پایه آمار ش��رکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ،مجموع
مصرف بنزین س��وپر کش��ور در ماه گذشته
روزانه حدود  3میلیون لیتر بنزین س��وپر در
کشور مصرف ش��ده است .براس��اس آمارها
میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به مرز 61
میلیون لیتر رسیده و این احتمال قوت گرفته
که طی روزهای آینده به دلیل اختصاص 30
لیت��ر بنزین به عنوان عیدی از س��وی دولت
ب��ه دارن��دگان کارت س��وخت و تعطی�لات
تهران که س��فرهای تابستانی را افزایش داده
مصرف بنزی��ن از این رقم فراتر رود و به مرز
 65میلیون لیتر در روز برسد .در حال حاضر
روزانه حدود  55میلیون لیتر بنزین در داخل
تولید می شود و قراراست این میزان تا پایان
سال به  70میلیون لیتر برسد.
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