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اقتصاد مقاومتی و صادرات
وحيد ابراهيمي

*

«بخش خصوصى را بايد كمك كرد .اينكه ما «اقتصاد
مقاومتى» را مط��رح كرديم ،خب ،خوداقتصاد مقاومتى
ش��رايطى دارد ،اركانى دارد؛ يكى از بخشهايش همين
تكيه به مردم است ».مقام معظم رهبری

س��خنان مقام معظم رهبری در تبیین ابعاد مختلف
«اقتصاد مقاومتی» موجب شد تا اقتصاد و فعالیت های
اقتص��ادی در کانون توجه دولتی ها ق��رار گيرد .اقتصاد
مقاومتی یک بحث تئوریک محض علمی نیس��ت ،بلکه
بیش��تر اقتص��اد کارب��ردی ()Applied Economy
است .اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست ،یک واقعیت اقتصادی است که
شاخصهای آن ریشه در عمل دارد ،نه حرف.
این نگاه جدید به اقتصاد را میتوان با واژ ه اقتصاد سیاسی -مقاومتی
( )Political Resistive Economyنزدی��ک دانس��ت که مفهومی
سیاسی -اقتصادی دارد و به طور قطع میبایستی بر مبنای شاخصهای
آن نی��ز مورد ارزیاب��ی قرار گی��رد .کاربردیترین ویژگی ای��ن دیدگاه،
فایقآمدن بر بحرانهای ایجادش��ده بر پایه آموزه های اسالمی با ویژگی
آیندهنگری و آمادگی برای آینده است.
اقتصاد مقاومتي يعني تش��خيص حوزههاي فش��ارمانندتحریمهای
کنون��ی وتالش براي کنت��رل ،بي اثر کردن و تبدی��ل آن به فرصت که
باور و مش��ارکت همگاني و اعمال مديريتهاي عقاليي و مدبرانه ،پيش
شرط و الزام چنين موضوعي است .چنین رویکردی نمیتواند،کوتاهمدت،
سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی باشد بلکه کاهش وابستگيها و تاکيد روي
مزيتهاي توليد داخل و تالش براي خوداتکايي است.
در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربههای
اقتصادی از س��وی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است،
غلبه کرد و قطعا مفهوم اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی بسیار متفاوت
است چراکه ریاضت اقتصادی به طرحی گفته میشود که دولتها برای
کاهش هزینهها و رفع کس��ری بودجه ،به کاهش و یا حذف ارائه برخی
خدمات و مزایای عمومی دست میزنند.
ایجاد «اقتصاد موازی» را نیز برخی از صاحب نظران ،وجهی از وجوه
مقاومت پذیر بودن اقتصاد می دانند .یعنی همانطور که انقالب اسالمی
با توجه به نیاز خود به ايجاد نهادهایی جدید مانند جهاد سازندگی روي
آورد ،امروز نیز بایس��تی برای تداوم تأمین اهداف انقالب ،این پروژه را با
تقویت نهاده��ا و بخش های غیردولتی و اس��تفاده از ظرفیتهای ملی
موجود همچون بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد ادامه داده و تکمیل
کرد .این یک ضرورت اس��ت که اس��تراتژی مقاومت خود را متناسب با
ابزارها و شیوههای نوین هجم ه دشمن ،تدوین و اجرا کنیم.
با ورود به مصادیق اقتصاد مقاومتی درمییابیم که توس��عه صادرات و
پرهی��ز از واردات کاالهای غیر ض��روری و فاقد کیفیت خارجی (که این
روزها واکنش مراجع رسمی را نیز در پی داشته است) دو رکن اصلی آن
می باشند .مظلومترین بخش در اقتصاد کشور ،همان مهمترین رکن در
توسعه کشوریعنی صادرات است که تحقق اقتصاد مقاومتی و دسترسی
به سند چشمانداز  1404وابستگی کاملی به آن دارد.
صادرات به عنوان یکی از ابزارهای مهمی است که کشور را در مسیر
توس��عه مقاومتی قرار میدهد و قطعا دولت بیشترین نقش را در توسعه
صادرات و حمایت از صادرکنندگان دارد .افزایش صادرات ،تولید داخلی
و تقویت بخش خصوصی مهمترین برنامههایی است که میتواند ما را در
نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق گرداند.

در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی ،پرهیز از خامفروشی
با هدف دس��تیابی به بازاره��ای جدید و متنوع و در عین
ح��ال ب��ا ارزش افزوده بیش��تر به یک��ی از اولویت اصلی
صادرات تبدیل گردیده است .صادرات فرآوردههای نفتی
در ش��رایطی که دش��من همه روزنهها را مسدود کرده و
بیش��ترین تمرکز خود را بر روی این بخش متمرکز کرده
اس��ت عالوه بر مش��قتهای خاص آن ،نیاز به هنرمندی
نیز دارد.
حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی نیازمند انس��جام و
وحدت میان بخشهای خصوصی و دولتی و ارائه تسهیالت ویژه است نه
به معنای پرداخت مستقیم پول و یا حمایتهای مادی ،بلکه کمکهاي
معنوی مانند حذف قوانین دس��ت و پاگیر و جلوگیری از وضع مقررات
لحظهای که سردرگمی صادرکنندگان را در پی دارد ،راهکار دولت برای
افزایش صادرات میباش��د .مث ً
ال صدور بخشنامهاي مبني بر اضافه شدن
ميعانات گازي ،انواع قير و انواع روغن موتور به فهرس��ت كاالهاي نفتي
و تحميل هزينه هاي سنگين مالياتي به صادركنندگان اين محصوالت،
ب��ه ج��ز وارد آوردن ضرر و زيانهاي مضاعف ب��ه صادركنندگان در اين
برهه حس��اس و از دس��ت دادن ارز حاصل از صادرات ،صدمات شديدي
نيز به كل صادرات كش��ور وارد خواه��د آورد.بخش خصوصی در صورت
حمایتهای دولت میتواند ب��ا اتکاء به منابع داخل و ثروتهای موجود
نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی داشته باشد .کشور ما دارای سرمایهها
و ثروتهای بس��یاری برای پیش��رفت در زمینههای تولیدی و اقتصادی
اس��ت باید بپذیریم در یک دهه اخیر به دلیل غفلت و غرور ناشی از این
نعمتها و فرصتهای خدادادی نتوانستهایم چرخه پیشرفت اقتصادی را
به شایستگی به حرکت درآوریم.
دولت باید با تقویت بخش خصوصی و بسترس��ازی ،ش��رایط الزم را
برای ش��کوفایی این بخش و تحقق اقتص��اد مقاومتی فراهم کند .موارد
فوق را همه قبول دارند و در اظهارنظرهای خود به آن تاکید کردهاند اما
برخی مس��ووالن با عملکرد خود نشان دادهاند که برای کمک به توسعه
صادرات و ایجاد تس��هیالت برای صادرکنندگان مشکل دارند .به عنوان
مثال بحث ممنوعیت صادرات چند کاال که اتفاقا برخی محصوالت نفتی
و پتروش��یمی را هم در فهرست خود دارد ،قطعا کمکی به توسعه کشور
و تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی نمیکن��د .جالبتر اینکه بدانیم طبق
قانون پنجم توس��عه اعمال سیاس��تهایی که صادرات کاالها را ممنوع
میکند غیرقانونی بوده و هیچ مرجع��ی نمیتواند صادرات فرآوردههای
نفتی و سایر کاالها را محدود کند .متاسفانه طبق اعالم آمارهای رسمی،
صادرات فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی کاهش چشمگیری داشته که
تصمیمات عجیب و لحظهای دس��ت ان��درکاران در این امر دخیل بوده
است .اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی امیدوار
است مسووالن با اتخاذ تصمیمات صحیح موجبات افزایش حجم و ارزش
ریالی و توس��عه جغرافیای صادرات را فراهم كنند تا بخش خصوصی در
روزگاری که نوس��انات نرخ ارز مشکالت فراوانی را برای اقتصاد ایران به
وجود آورده بتواند خأل این نوس��انات را با ارزآوری مناسب پر کند.قطعا
تعامل دولت با بخش خصوصی میتواند اهداف اقتصاد مقاومتی را زودتر
از پیشبینیها محقق کند.
سعدیا! گرچه سخندان و مصالح گویی
به عمل کار برآید ،به سخندانی نیست

هدف در اقتصاد
مقاومتی آن است که
بر فشارها و ضربههای
اقتصادی از سوی
نیروهای متخاصم که
سد راه پیشرفت
جامعه است ،غلبه کرد
و قطعا مفهوم اقتصاد
مقاومتی با ریاضت
اقتصادی بسیار
متفاوت است

* دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
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پیشنهاد ایران برای تاسیس «اوپک پتروشیمی»

از رؤیا تا واقعیت

علي عليمرداني
پ��س از تاس��یس س��ازمان اوپ��ک و مجمع
کش��ورهای صادرکنن��ده گاز با پیش��نهاد ایران،
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ارائه
پیشنهاد جمهوری اس�لامی ایران برای تاسیس
س��ازمانی مش��ابه اوپ��ک ب��رای تولیدکنندگان
محصوالت پتروشیمی جهان خبر داد.
عبدالحسین بیات با اش��اره به پیشنهاد ایران
به چند کشور بزرگ تولیدکننده و مصرفکننده
محص��والت پتروش��یمی و فرآوردههای پلیمری
برای تاس��یس اوپک پتروش��یمی ،گف��ت :اخیرا
پیش��نهادهایی ب��ه برخ��ی از ش��رکای تجاری
برای تاس��یس مجمع کش��ورهای صادرکننده و
مصرفکننده محصوالت پتروش��یمی ارائه شده
است.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با
اعالم اینکه در حال حاضر وجود سازمانی همچون
اوپک نفت و یا مجمع کشورهای صادرکننده گاز
برای بازار جهانی محصوالت پتروشیمی ضروری
به نظر میرس��د ،تصریح کرد :ایران آمادگی خود
را برای تاس��یس سازمانی مشابه اوپک نفت برای
محصوالت پتروشیمی ارائه کرده است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تاس��یس و
سیاس��تگذاری مجمع کش��ورهای تولیدکننده
و مصرفکنن��ده پتروش��یمی میتوان��د مناف��ع
تولیدکنن��دگان و مصرفکنن��دگان محصوالت
پتروش��یمی را در بازار جهانی تامين کند ،اظهار

در حال حاضر وجود
سازمانی همچون
اوپک نفت و یا مجمع
کشورهای صادرکننده
گاز برای بازار جهانی
محصوالت پتروشیمی
ضروری به نظر
میرسد
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داشت :در حال حاضر منطقه خاورمیانه بزرگترین
تولیدکننده و عرضه کننده محصوالت پتروشیمی
و فرآوردههای پلیمری به بازار جهانی است.
این عضو هی��ات مدیره ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی با یادآوری اینکه تاسیس این مجموعه
ب��ا مش��ارکت کش��ورهای ب��زرگ تولیدکنن��ده
محصوالت پتروشیمی منطقه خاورمیانه می تواند
در تامین بلندمدت نیاز مصرف کنندگان تاثیرگذار
باشد ،تاکید کرد :همچنین منافع تولیدکنندگان
را هم در بلندمدت تامین میکند.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی
پیش��تر نح��وه حض��ور در بازاره��ای ه��دف،
قیمتگ��ذاری ف��روش محص��والت و چگونگی
تولید هر یک از فرآوردههای پتروش��یمی توسط
کش��ورهای مختلف را به عن��وان برخی از اهداف
ایجاد این مجمع جهانی عنوان کرده و گفته بود:
قطعا ش��کلگیری مجمع کشورهای صادرکننده
محصوالت پتروشیمی میتواند اثرگذاری بیشتری
در بلند مدت در بازارهای جهانی نسبت به شرایط
فعلی داشته باشد.
بی��ات در خصوص نحوه عضویت کش��ورهای
تولی��د و صادرکننده محصوالت پتروش��یمی در
این مجمع بیان کرده بود :در شرایط فعلی برخی
از کش��ورها همچ��ون جمهوری اس�لامی ایران،
عربس��تان سعودی ،روس��یه ،قطر ،ترکیه و چند
کش��ور دیگر از ش��رایط عضوی��ت در این مجمع

جهانی برخوردار هستند.
ب��رای اولین ب��ار به پیش��نهاد ای��ران مجمع
کش��ورهای صادرکننده گاز در دس��امبر 2008
میالدی با تصویب اساسنامه آن در نشست وزارتی
مسکو به طور رسمی فعالیتهای خود را آغاز کرد
که الجزایر ،بولیوی ،برونئی ،مصر ،اندونزی ،ایران،
لیب��ی ،مال��زی ،نیجریه ،قطر ،روس��یه ،ترینیداد
و توباگ��و ،امارات و ونزوئ�لا اعضای این مجمع را
تشکیل میدهند.
همچنی��ن س��ازمان کش��ورهای صادرکننده
نف��ت (اوپ��ک) با حض��ور الجزایر ،ای��ران ،عراق،
کویت ،لیب��ی ،نیجریه ،قطر ،عربس��تان ،امارات،
اکوادور ،آنگوال و ونزوئال از س��ال  1344شمسی
فعالیتهای خود را آغاز کرده است.
در همین حال ،آخرین وضعیت توسعه صنعت
پتروشیمی ایران حاکی از آن است که هم اکنون
ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی کش��ور به
س��االنه بیش از  50میلیون تن رسیده است که
پیشبین��ی میش��ود با اجرا و تکمی��ل  66طرح
پتروشیمیایی این ظرفیت به  100میلیون تن در
سال افزایش یابد.
در ح��ال حاض��ر س��هم تولی��د محص��والت
پتروش��یمی ای��ران در منطق��ه خاورمیان��ه ب��ه
مرز  25.8درصد رس��یده اس��ت ک��ه باید تا افق
چشمانداز با کنار زدن عربستان به جایگاه نخست
منطقه دست یابد.

توگوهايي درباره آخرين وضعيت فرآورده هاي نفتي
گف 
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توگو
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گفتوگوی رئيسهيأتمديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت،گاز و پتروشيمي
با دنیای انرژی

آرمان بخش خصوصی؛

حفظ منافع ملي

پاییز امسال برای فرآوردههای نفتی فصل عجیبی بود .تصمیمهای شگفتانگیز
دولت برای عدم صادرات برخی کاالهای نفتی و اعتراض صادرکنندگان و همچنین
فرصت بس�یار مناس�ب برای ص�ادرات فرآوردههای نفتی موجب ش�د فصلی که
گذش�ت برای نفتیها پرنوس�ان باشد .بدین منظور با حس�ن خسروجردی رئیس
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،گاز و پتروشیمی گفتوگویی انجام دادیم
که از نظرتان میگذرد.

اسداهلل خسروي
مطابق قان�ون  27درصد صادرات و واردات
نف�ت و فرآوردهه�ايآن از کانال بخش خصوصی
انجام ميشود ،فکر میکنید چرا تاکنون از توانایی
و قابلیتهای این بخش مهم در ارزآوری و ایجاد
اش�تغال کش�ور اس�تفاده الزم به عمل نیامده تا
مس�یر خام فروش�ی نفت نیز در جاده پیشرفت
تغییر کند؟

رویداد هر انقالبی
در جهان به خصوص
درگذشته ،همواره
توام با مدیریت
اقتصاد دولتی تقریبا
به عنوان نسخهای که
داروی مسکنی در آن
باشد ابتدا مورد توجه
قرار گرفته است
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بزرگان علم اقتصاد و فعالین این بخش از دیرباز
تاکنون معتقد بوده و هستند که سرمایه و اقتصاد
باید در دس��ت مردم باش��د ،نه حکومتهای زمان
یا دولتها ،اما متاس��فانه طی دوران گذشته همه
حکومتها یا به مفهومی دولتها بیم از آن داشتهاند
که اگر سرمایه و قدرت در بخش خصوصي متمرکز
شود ممکن است مشکالتی را بههمراه داشته باشد.
اما از آنجایی که همیش��ه دولت تاجر خوبی نبوده
و در فعال کردن حوزههای اقتصادی کمرنگ ظاهر
ش��ده اس��ت بنابراین چنانچه به بخش خصوصی
توجه میشد یا به نوعی مردم فعالیتهای اقتصادی
را بهدس��ت میگرفتن��د بیتردید چ��رخ اقتصاد با
ش��تاب بیش��تر و بهتری به حرکت در میآمد .اما
باید گفت اقتصادی که درگذش��ته اجبارا دس��ت
دولتها افتاده است خصوصا درصد سال اخیر شاید
بیشتر به موجب بروز انقالباتی بوده که اتفاق افتاده
اس��ت چرا که پس از رخ��داد هر انقالبی به جهت
وجود مخالفین نسبتا قدرتمند ،تالش شده است تا
اقتصاد و سرمایهها در دست حکومت قرار گیرد با
این نگرش که اگر سرمایه و پول در دست مخالفین
یا غیراز دولت باش��د طبیعتا ممکن است حکومت
دچار چالش و گرفتاری ش��ود و انقالبیون نتوانند
به اهداف خود برسند با این وجود طی دورانهای
گذشته همیشه سعی براین بوده که دولت یک تنه
سکاندار اقتصاد کشور شود و سایر بخشهای فعال
شماره دوم ـ زمستان 1391

اقتصادی در محدودیت قرار گیرند.
چنی�ن ش�یوهای یعن�ی ورود دول�ت ب�ه
فعالیتهای اقتص�ادی و چنبره ب�رآن به منظور
حفظ قدرت آیا توانسته است پیشرفت و توسعه
را بهدنبال داش�ته باشد یا اینکه هر حکومتی در
ابت�دا بنا به مقتضیات و ش�رایط زمان�ی ،اقتصاد
دولتی را دستمایه قدرت قرار داده است؟

روی��داد ه��ر انقالب��ی در جهان ب��ه خصوص
درگذش��ته ،همواره توام با مدیریت اقتصاد دولتی
تقریبا به عنوان نس��خهای که داروی مس��کنی در
آن باش��د ابتدا مورد توجه قرار گرفته اس��ت .چرا
ک��ه ثبات و حف��ظ انقالب را در گ��رو برخورداری
از منابع هنگفت مالی و داش��تن پول و درآمد باال

دانستهاند تا بتوانند در مقابل مخالفین که صاحب
س��رمایه و امکانات مالی باالیی هستند بایستند و
مردم عادی و کوچه بازاری که در حقیقت پشتیبان
اصلی انقالب بودند با حمایتهای دولت در تنگناي
معیش��تی قرار نگیرند و اجرای سیاستها همواره
مناف��ع عمومی را در برداش��ته باش��د .در حقیقت
شروع انقالب اسالمی ایران نیز مثل اکثر انقالباتی
که رخ میدهد این موضوع را تبیین میکند .البته
تداوم اقتصاد دولتی در ایران پس از سرنگونی رژیم
پهلوی بنا به ش��رایط آن موقع ش��اید الزم هم بود
ولی به مرور که حکومت جمهوری اسالمی تثبیت
و نظ��ام ،جایگاه واقعی خود را به خوبی پیدا کرد و
مجلس تش��کیل شد آنگونه که بایستی در اقتصاد
کش��ور اصالحات ساختاری صورت نگرفت چرا که
متاسفانه در همان اوایل انقالب اداره امور کشور با
شروع جنگ هشت ساله همراه شد که در این زمان
چندین س��اله دولتی بودن اقتصاد منطقی و قابل
قبول به نظر میرسید .به رغم اینکه شاید ضرباتی
نیز به اقتصاد وارد شد اما اگر قرار بود بین بد و بدتر
یکی انتخاب میشد ترجیحا شرایط به گونهای بود
که بهتر بود دولتی ک��ردن اقتصاد را که تقریبا بد
بود نس��بت به بدتر ،انتخاب کنند .اما پس از اتمام
جنگ با وجودی که حکومت بخوبی ش��کل گرفته
ب��ود فکر میکنم دیگر ضرورتی ب��رای ادامه تفکر
اقتصاد دولتی در کشور دیده نمیشد و میبایستی
تغییرات اساسی در سیستم اقتصاد برای واگذاری
اقتصاد دولتی به بخش خصوصی ایجاد میشد.
منظورت�ان از ایج�اد تغیی�رات اساس�ی
در برنامههای توس�عهای کش�ور پ�س از جنگ،
ش�کل گیری خصوصی س�ازی و خروج دولت از
فعالیتهای اقتصادی است؟

توگو
گف 
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فرآوردههای نفتی در قبال چنین سیاس�تهایی
چیست؟

بله ،چرا که ش��رایط س��خت و محدودیتهای
زمان جنگ پس از پایان هش��ت سال دفاع مقدس
از سر راه برداشته شده بود و زمینه خصوصیسازی
همچنین مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
فراهم بود ،که البته این موضوع ابتدا در زمان دولت
آقاي هاش��می پس از جنگ تا اندازهای شروع شد
و آرام آرام بح��ث خصوصی س��ازی به دولت آقاي
خاتمی رس��ید هر چند این موضوع از سرعت قابل
توجهی برخوردار نبود زیرا بیش��تر مدیران دولتی
بهش��دت به اقتصاد چن��گ زده بودن��د و به هيچ
قیمتی حاضر نبودند منابع هنگفت و بسیار باالی
ش��رکتهای دولتی را به آسانی از دست دهند .در
چنی��ن ش��رایطی رهبر معظم انقالب ب��ا درایت و
آگاهی از روند کند خصوصیسازی در کشور مجبور
شدند وارد صحنه شوند و دستور خصوصیسازی را
بر مبنای اصل  44قانون اساسی اعالم و اجرای این
اصل مهم را تکلیف کردند.
چ�را پس از گذش�ت هفت س�ال با وجود
تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به شتاب دهی
خصوصیسازی در کشور این موضوع همچنان از
روند کندی برخوردار است؟

پ��س از ابالغ سیاس��تهای کلی اصل چهل و
چهار اگر چه شاید خیلی کارها در زمینه خصوصی
س��ازی انجام ش��د اما به واس��طه فضای نادرست
تربیتی مدیران که حاال تقریبا در رده باالی 20سال
خدمت هستند؛ به ش��کلی اینها تربیت شدهاند و
ذهن ش��ان پر ش��ده بود از اينکه به سرمایهداران
نبايد اعتم��اد كنند و آنان را ب��ا عناوین خیلی بد
چون زالو صفت و افراد بیمسوولیت که فقط منافع
خودشان را میبینند و هیچگاه منافع ملی را در نظر
نمیگیرند ،این ش��عارها ملکه ذهن بسیاری از آنها
شده بود و مدیران دولتی براحتی حاضر نمیشدند
اقتصاد دولتی را در قالب خصوصیس��ازی به مردم
محول کنند ،این کار بشدت کند انجام میگرفت و
هم اکنون نیز اين مشكل وجود دارد و آن جایی هم
که نهایتا دستشان به امضا میرود ترجيح ميدهند
به شهركهاي دولتي بدهند و توجيه اين كارشان

هم ترس از سيس��تمهاي نظارتي اس��ت .معتقدم
سیس��تمهای نظارتی قریب به اتفاقش��ان والیتی
هستند و وقتی که رهبر معظم انقالب این دستور
را صادر کنند بعید اس��ت که یک سازمان نظارتی
در حقیقت نسبت به این دستور بیتفاوت باشد .اما
با فرض اینکه ای��ن نگرانی را دارند این واگذاریها
بیشتر به شرکتهایی که مالکیت آن عمومی است
واگذار ش��ده که در حقیقت نه خصوصی ش��ده و
نه دولتی مثل ش��رکتهایی که تامین اجتماعی
مالک آن اس��ت ،شرکتهای صندوق بازنشستگی
یا سهامیعام از دید خودشان خیالشان راحت است
که نمیگویند با یک شرکت خصوصی یا یک فردی
در واگذاریها زد و بند صورت گرفته است .متاسفانه
عوض کردن این باورها بسیار سخت است.
یعن�ی واگذاریه�ا در قال�ب خصوص�ی
س�ازی واقع�ی ص�ورت نگرفت�ه و ش�یوه کار به
گون�های بوده ک�ه مالکی�ت ش�رکتهای بزرگ
دولت�ی بهنام خصوصیس�ازی اکنون در دس�ت
شبهدولتیهاست؟

قطعا بس��یاری از واگذاریها اینطوری اس��ت.
حت��ی در بعض��ی مقاطع که برخ��ی از واحدها به
بخ��ش خصوصی واقعی واگذار ش��ده ب��ود ،آنقدر
توسط مخالفین سیاس��ی ،فرد مسوول یا سازمان
واگذارکننده بازخواست و علیه آن جوسازی میشد
که حتی سهام واگذار شده بعضا پس گرفته میشد
و مجبور میش��دند سهام شرکت واگذار شده را به
مجموعهای که در حقیقت نیمه دولتی محس��وب
میش��د واگذار کنند .به هر حال تغییر این فضای
ذهنی ی��ک کار فرهنگی گس��ترده میخواهد که
ت و این جای تاسف دارد که در حقیقت
زمانبر اس 
یک چنین فضایی بر تفکر بس��یاری از دولتمردان
حکمفرما است.
حال که مدیران دولتی در واگذاری س�هام
ش�رکتها کمتری�ن توجه را ب�ه بخش خصوصی
دارن�د ،رس�الت ش�ما به عن�وان رئی�س هیئت
مدیره اتحادیه تولیدکنن�دگان و صادرکنندگان

این تفک��ر غلط که بخش خصوص��ی در انجام
فعالیتهای اقتصادی و غیره فقط به فکر خودشان
هس��تند و منافع ملی را کمت��ر در نظر میگیرند
هنوز در بین مدی��ران دولتی وجود دارد .در حالی
که چنین نیس��ت و بخش خصوصی همیش��ه به
فک��ر منافع ملي نظ��ام و انقالب بوده و هس��ت و
این تفک��ر را باور ندارد که متهم به این ش��ود که
به فکر مردم نیس��ت و مشکالت اقتصادی کشور را
درک نمیکن��د .باید بخش خصوصی و دولتمردان
متقابال با اعتمادسازی نسبت به همدیگر در انجام
ام��ورات محوله ابتدا منافع مل��ی را در اولویت قرار
دهند و برنامهریزی خاصی در این راس��تا داش��ته
باش��ند آنگونه ک��ه م��ا در اتحادیه ب��ا همفکری
هم��کاران برنامهریزی کردیم که نخس��تین کاری
که باید انجام داد اعتمادسازی است و به مسووالن
بقبوالنیم که بخش خصوصی فارغ از عیبجویی و
ایرادگیری مشکالت روز و موقعیت کشور را در این
شرایط س��خت اقتصادی درک میکند و برحسب
تجرب��ه و تخصصی که دارد به خوب��ی برای فعال
کردن حوزههای اقتصادی ارزآور کش��ور راهکار و
برنامهریزی دقیق دارد و به صورت منسجم تدوین
کرده تا مدیران دولتی را از ایدههای نو و ثمر بخش
بخش خصوصی در انجام امورات آگاه سازد.
درخواس�ت ش�ما ب�ه عن�وان اتحادی�ه
تولیدکنن�دگان و صادرکنن�دگان فرآوردهه�ای
نفت�ی از دولت به منظور فعال کردن حوزه نفت و
فرآوردههای آن چیست؟ و اگر بخش قابل توجهی
ازتولی�د نفت را به بخش خصوص�ی واگذار کنند
چه راه�کاری را برمیگزینید ت�ا از این محصول
استراتژیک  ،نهایت بازدهی را به عمل آورید؟

یکی از راهکارهای بخش خصوصی در توس��عه،
ارزآوری و ایجاد اشتغال انبوه این است که بخشی از
نفت برای فروش و تبدیل به فرآورده به این بخش
ارائه شود که دولت و مجلس نیز با این درخواست
موافقت کردهاند تا حداقل بیش از  20درصد فروش
نفت خام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا در
ای��ن زمینه هم بخش خصوصی امتحان خود را در
چگونگی ارزآوری مناس��ب و ایجاد اشتغال کشور
پس دهد و هم این بخش بتواند در یک بازه زمانی
که کش��ور مورد تحریم دشمنان است و بیگانگان
مش��کالتی را بر ما تحمیل کردهاند ،با دست بازی
که دارد و ظرفیتهای بالقوهای که در اتحادیه دیده
میش��ود راهکارهای اصولی را برای فائق شدن بر
مشکالت و سیاستهای دشمن بکار گیرد.
با توجه به ش�رایط کنونی کش�ور رویکرد
بخ�ش خصوصی درفروش بیس�ت درصد نفت بر
این بود که با شیوهای پارتیزانی وارد عمل شود تا
با راهکارها و رفتارهای حرفهای بتواند تحریمها و
تهدیدهای دشمن را دور بزند ،نظرتان در این باره
چیست و آیا چنین ش�یوهای میتواند به فروش
شماره دوم ـ زمستان 1391

دولت خصوصا
مدیران سطح باال
با جلوگیری از
صادرات فرآوردههای
نفتی و محصوالت
پتروشیمی کارهایی
انجام دادند که خیلی
برای ما مشکل آفرین
شد
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درصد نف��ت و فرآوردههای آن به بخش خصوصی
محول ش��ود چرا که این بخش هم توان واردات و
هم صادرات را داراست .پیشنهاد فروش نفت توسط
بخش خصوصی که مورد استقبال و موافقت دولت
و مجلس قرار گرفت در حقیقت موجب شد تا برای
نخس��تینبار در تاریخ نفت ایران بخش خصوصی
ب��ا فروش نفت ب��ه عنوان کاالیی اس��تراتژیک که
ح��رف اول را در ارزآوری کش��ور میزن��د بتوان��د
مسوولیتپذیر ش��ود و از این مسیر دستاوردهای
اقتصادی باالیی را کسب نماید.

نفت و فرآوردههای آن منجر شود؟

در بعضی مقاطع
که برخی از واحدها
به بخش خصوصی
واقعی واگذار
شد ،آنقدر توسط
مخالفین سیاسی،
فرد مسوول یا
سازمان واگذارکننده
بازخواست و علیه آن
جوسازی میشد كه
براي بخش خصوصي
ناخوشايند بود
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البته بخش خصوصی بحث��ی را بهعنوان رفتار
پارتیزانی در فروش نف��ت مطرح کرد که به نوعی
همان رفتارها و خالقیتهای بسیجی گونهای است
که نيروه��اي مردمي که در کنار دولت و نیروهای
نظامی طی جنگ هشت س��اله از خود نشان داده
و ب��ه توفیقات قابل توجهیرس��یدند .ما در جنگ
نیروهای کالس��یک و به اصطالح سیس��تماتیک
نظیر ارتش و س��پاه داش��تیم اینها وقتی که وارد
عملیات میش��دند یک نیروی مردمی هم در کنار
آنها حضور داش��ت که بافت این نیروی مردمی به
ش��کلی بود که به قول فرنگیها فلكسي بل بود و
تحت هر شرایطی خودش را میتوانست وفق دهد
و ب��ازو و کمک فوقالعاده توانمندی برای مجموعه
نظامي محسوب میشد .از اینرو ما فکر کردیم در
این جنگ اقتصادی که اکنون از س��وی دش��منان
برما تحمیل ش��ده است باید به شیوهای پارتیزانی
وارد عمل ش��ویم و به دول��ت بقبوالنیم که بازوان
توانمند شناخته شده سیس��تماتیک فعال و زبده
اقتص��ادی وج��ود دارند که از مش��خصههایی نیز
برخوردارند و برنامه و پروژههایش��ان نیز روی میز
اس��ت .حاال هم در چنین ش��رایطی ش��رکتهای
خصوصی میتوانن��د بیایند و در قالب همان رفتار
بس��یجیگونه و پارتیزانی ک��ه انصافا در جنگ نیز
موفقیتهای چش��مگیری داشت عمل کنند .االن
هم معتقدیم که امروز مس��اله تحریمها و تهدیدها
در بخش اقتصادی ،جنگی تمام عیار است و بخش
خصوصی به ش��یوه پارتیزان��ی میتواند وارد عمل
شود ،چرا که بخش خصوصی بر فضاهای موجود،
تفکرات و روشهای حرفهای بازار و معامالت کامال
مس��لط اس��ت .حال با توجه به وجود ظرفیتهای
باالی بخش خصوصی چنانچه این ظرفیت نس��بتا
عظیم در اختیار دولت قرار گیرد انقالب اقتصادی
رخ خواهد داد که پیش��نهاد فروش نفت از س��وی
بخش خصوصی مطرح و خوشبختانه پذیرفته شد
و مجلس نی��ز مصوب کرد که ف��روش حدود 27
شماره دوم ـ زمستان 1391

بعض�ا دی�ده میش�ود ک�ه ابلاغ برخ�ی
دستورالعملها از س�وی دولت یا ناهماهنگی در
تصمیمگیریها بدون مشارکت متخصصین بخش
خصوص�ی نظیرجلوگیری از ف�روش محصوالت
پتروشیمی مش�کالتی را برای این بخش بهوجود
میآورد ،نظر شما نسبت به تجدید نظر در برخی
سیاستهای دولت و چگونگی تعامل آن با بخش
خصوصی آنگونه که برخی فعالیتهای اقتصادی
را دچار مشکل نکند ،چیست؟

چنین موضوعی باید از  2نگاه دیده شود؛ یکی
ش��رایط استثنایی ارزی که در کش��ور پدیدار شد
و نس��خههایی ک��ه دولت برای ح��ل آن میپیچد
اکن��ون خارج از بحث ما اس��ت ،اما دولت خصوصا
مدیران س��طح باال با جلوگیری از بعضي صادرات
فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی کارهایی
انجام دادند که خیلی برای ما مشکل آفرین شد و
ای��ن موضوع که دولت با بخش خصوصی همکاری
الزم را در امورات اقتصادی ندارد و بخواهد س��نگ
جلوی پای ما بیندازد چنین نیست ،بلکه بزرگترین
مشوق و پش��تیبان ما دولتمردان رده باالی کشور
خصوصا مدیران صنعت نفت هس��تند .اما از سوی
دیگر یکسری عادتهای بیمنطقی هنوز دردولت
وجود دارد که وقتی مش��کلی برنام��ه اقتصادی را
تهدید میکند به ناچار مس��وولین دولتی دست به
انجام کارهای��ی میزنند که زیان احتمالی آن را از
خود دور کنند .مثال اگر تکه آهنی داغ را بخواهند
از زمی��ن بردارند با وجودی که انب��ر و ابزار کار را
در دست دارند و میتوانند با وسیلهای آنرا بردارند
بخش خصوصی را وادار به برداشتن آن آهن گداخته
میکنند در حالی که آنها هیچ ابزار کاری را ندارند
و اگر بخش خصوصی معترض ش��ود که این آهن
داغ است و دست را میسوزاند و همانطور که برای
شما امکان پذیر نیس��ت برای ما نیز سخت است
پس اکنون آن انبر را به ما بدهید تا آهن گداخته را
برداریم ،متاسفانه در این بخش از همه چیز تقریبا
دریغ میکنند تا بهانهای ب��رای ناکارآمدی بخش
خصوصی داشته باشند .به طور مثال وقتی کشور ما
نفت نمیفروخت و ایران در دنیا به عنوان فروشنده
نفت مطرح نبود این امکان وجود داش��ت که مثال
بخش خصوصی گازوئیل بفروش��د اما چون مارک
ف��روش نفت به پیش��انی ما نخورده ب��ود حاال اگر
مثال از مسؤوالن امور بینالملل نامهای درخواست
میکردیم تا ما را به تجار معرفی کنید و بگویید این

ش��رکت یا این مجموعه امکان خرید نفت را دارد،
همین درخواست نامه را به منزله این میدانستند
که ما تمام امکانات را در اختیار شما قرار دادیم اما
بخش خصوصی توانایی انجام کار را نداشت .یعنی
نتیجهاش در یک فاصله کوتاه این میشد که بخش
خصوصی هنوز نتوانس��ته با رایزنی اقدام به جذب
مش��تری کند .هر چند این نامهها وظیفه اولیهای
است که باید مطابق روال کار انجام میشد.
یعنی ش�رکتهای بینالمللی طرف معامله،
به ش�ما اعتماد نمیکردند یا اینکه باید ش�رکت
خاصی متضمن فعالیتهای تجاری ش�ما میشد
تا بتوانید خریدار یا فروشنده نفت و فرآوردههای
آن شوید؟

به هر حال ما که سابقه فروش نفت را نداشتیم
بلکه دولت به هر ارگانی یا شرکتی که به آن اعتماد
داش��ت اعتباري كاال ميداد ،اما در حقیقت باید با
حمایتهای اولی��ه این فرصت به بخش خصوصی
نیز داده ش��ود تا خود را دریابد چرا که این مساله
طبیعی اس��ت ،کسی که تازه وارد کاری میشود با
آن کسی که قدیمیتر است فرق میکند .اول باید
این باور به مشتری داده شود تا آنها نیز با اعتماد و
آگاهی کامل با شرکت طرف معامله ،تجارت کنند.
حال برای اینکه شرکتهای بخش خصوصی
در بازارهای بینالمللی معتبر جلوه داده شوند چه
راهکاری را برگزیدهاید تا اعتماد سازی بینالمللی
با تجار در فروش نفت و فرآوردههای آن برای شما
بهسهولت انجام شود؟

بخش خصوصی ( اتحادیه تولید و صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نفتی) ابتدا تالش کرد تا با تش��کیل
کنسرس��یومی در راستای اعتماد س��ازی به همه
نش��ان دهد که به تنهایی یک شرکت نیست بلکه
میتوان به یک کنسرس��یوم قوی و منس��جم که
چندین شرکت سهامدارش هس��تند اعتماد کرد.
دوم اینکه این کنسرس��یوم را تقریبا مدیران قریب
به اتفاق نفتی تشکیل میدهند که بازنشستههای
صنع��ت نفت ب��وده و خدماتش��ان را هی��چگاه به
خارجیها نفروختهاند تا با وجود این تیم متخصص
در کنسرس��یوم و برخورداری آنها از علم و تجربه
کافی دیگر کسی نگوید شما اطالعات کافی درباره
فروش نفت و  ...ندارید چرا که این تیم کارشناسی
در اتحادی��ه اکنون از نظر دانش فنی فروش نفت و
بازاریابی از عوامل نفت قويتر است .مشکالت بعدی
که ما داشتیم و از گفتن آن نیز ابایی نداریم این است
که ما در بخش خصوصی شاید در بخش ساخت و
س��از و ساختمان سازی و جادهسازی و کارهایی از
این دست سرمایهگذاران نسبتا قوی داشته باشیم
اما متاسفانه در بخش صنعت و خصوصا بخش نفت
که تقریبا حرف اول را دولت میزند و اقتصاد تقریبا
 70درصد دس��ت دولت است؛ ما بخش خصوصی
بزرگ��ی نداریم ،پس اگر قرار باش��د ما مثال فرض
کنیم که  500هزار بشکه نفت در روز توسط بخش
خصوصی فروخته میش��ود یعنی بخش خصوصی
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بهطور متوس��ط  100دالر سرمایه برای هر بشکه
نی��از دارد که بتواند از عهده این  500هزار بش��که
نفت برآید .در چنین شرایطی این اصال در بخش
خصوصی میس��ر و امکان پذیر نیست چرا که روی
این اصل ،س��رمایههای ما محدود بوده و عملیاتی
را ه��م که انجام بدهیم محدود به نظر میرس��د و
ش��اید االن به مرحلهای رسیدهایم که فقط چند تا
قرارداد فروش نفت در دستمان باقی مانده است اما
به لحاظ س��رمایه و ضمانتنامه اگر بخواهیم وارد
کارش��ویم ش��اید فقط به اندازه یک محموله عمل
کنیم.
از دولت چه انتظ�اری دارید تا در معامالت
بینالمللی نفت و فرآوردههای آن  ،مشکالت سد
راه تجارت خارجی و داخلی را برای شما هموار و
مرتفع کند؟

درخواس��ت بخش خصوصی از دولت این است
که مثال وقتی یک فروشنده نفت در« »Niocبا یک
شرکت مذاکره میکند و با توافق بهصورت اعتباری
ب��ه او كاال میدهد از آن حمایت کند .با این وجود
ابتدا ما باید بیشتر حواسمان جمع شود ،دوم اینکه
ما اگر انتظار داش��ته باش��یم که «ای سی» دولت
همین طور ک��ه دارد تقریبا قریب به اتفاق نفتش
را نس��یه میفروش��د و هر کدام از این شرکتها با
این عنوان که ش��ناخته شدهاند یا دولتها هستند
یا شرکتهای ش��ناخته شدهای هستند اگر دولت
واقعا ض��رورت میدانند در وضعیت فعلی که واقعا
ضروری هم هس��ت بخش خصوصی انتظار داریم
حداق��ل یکی ،دو ت��ا از ای��ن مجموعههای دولتی
که در حقیق��ت ثابت کردند توان عملیاتی خاصی
دارن��د به صورت اعتباری نفت یا ف��رآورده به آنها
بدهند و از ما نیز چک و س��فته بگیرند که پشتش
را همه اعضای کنسرسیوم امضا میکنند تا به این
ترتیب نگرانی از حیث احتم��ال زیان و بحران در
بین نباشد.
البت��ه این انتظار بیجایی نیس��ت؛ ما این همه
تالش کردیم ،آمدهایم یک فضایی را فراهم کردیم،
بازاریابی کردیم ،با مش��تری قرارداد بس��تیم ،همه
کارها را انجام دادیم وحاال که میخواهیم خریدی
انجام دهی��م بگویند یک ضمانتنام��ه از خارج به
ما بدهید .اگر آن ش��رکتها میتوانس��تند به شما
ضمان��ت بدهند که به ما دیگر مراجعه نمیکردند،
اگر ما هم میتوانس��تیم به آنها ضمانتنامه بدهیم
شما نیز محمولههایتان را میفروختید .با این وجود
درخواس��تی که بخ��ش خصوصی از دول��ت دارد
فروش نفت اعتباری از س��وی دولت به ما همچون
سایر شرکتها است.
مگر به ش��رکتهای دیگر که نفت میفروشند
چگونه اعتبار داده میشود .دولت حداقل به میزان
 200هزار بش��که در روز با بخش خصوصی معامله
اعتباری برقرار کنند تا این بخش بتواند چون سایر
شرکتهای مشتری ،استفاده الزم را از فروش نفت
ببرد.

بخ�ش خصوصی در ش�رایط بحران ارزی و
تحمیل فش�ارها و محدودیتها ازسوی دشمنان
چه اندازه توانس�ت با فعالیتهای اقتصادی خود
به دولت کمک کند؟

اتحادیه ما س��ال گذش��ته طبق آم��ار گمرک
 18میلیارد دالر صادرات داش��ت که تقریبا بخش
اعظ��م آن صددرصد خصوصی یا چن��د تایی هم
ش��رکتهای نیمه خصوص��ی ب��ود .فرآوردههای
نفت��ی را ح��ول و ح��وش  18میلیارد داش��تیم و
می��زان فرآوردههای��ی که بخ��ش خصوصی نقش
داش��ته حول و حوش  9میلیارد است .در گذشته
ما نمیتوانستیم اظهار گمرکی داشته باشیم ،اگر
ما مازوت ص��ادر کردیم ،اگر س��وآپ انجام دادیم
که کلیه س��وآپ فرآوردهها دست بخش خصوصی
بوده هیچ ک��دام اظهار گمرکیاش به نام ما نبوده،
مجموعه اینها هم  9میلیارد است .این مقدار را اگر
روی 18میلیارد بگذاریم  27میلیارد است که بیش
از یک س��وم صادرات کل کشور است .این فقط در
بخش فرآوردههاس��ت که در سال  90بوده .امسال
ش��رایط کمی فرق کرده .این تاثیر ماست .فقط در
یک س��وم کل صادرات کشور ما تاثیرگذاریم .همه
اینها را بدون بحران و به رغم تحریم صادرات انجام
دادی��م .ارز را داخل کش��ور آوردیم و ی��ا فرآورده
خریدیم ی��ا ارز را به نوعی به دیگر متقاضیانی که
نیاز به واردات کاال داشتند واگذار کردیم .همه این
اتفاقاتی که افتاده ،نش��اندهنده این است که این
بخش توانمند است.
اگ�ر دول�ت حمایتهای وی�ژهای از بخش
خصوصی داشته باشد و بستر الزم نیز برای فعال
کردن حوزههای اقتصادی کشور فراهم شود فکر
میکنید بخش خصوصی بنا به تجربه و تخصصی
ک�ه دارد چه اندازه میتوان�د میزان نفت تولیدی
کش�ور را به فرآورده با ارزش افزوده تبدیل کند
تا از خام فروشی آن جلوگیری شود؟

این سوال مهم را منتظر بودم بپرسید ،حرفتان
هم درست است .اتحادیه امسال دو کنسرسیوم را
در برنامهه��ای خود تعریف کرده اس��ت ،اولیاش

فروش نفت خام بود که تش��کیل ش��د .دومی نیز
تش��کیل ناوگان دریایی برای حمل و نقل دریایی
و رفع مشکل حمل نفت و فرآوردهها و پتروشیمی.
همچنین س��ومین برنام��ه این اتحادیه س��اخت
پاالیشگاه کوچک است .به هر حال ضرورتی برای
خام فروش��ی نفت با توجه به پتانسیلهای موجود
دیده نمیشود .معتقدیم که ما ضرورتی برای انجام
خام فروش��ی نداریم حداق��ل در مقطع فعلی اگر
خیلی نفت اضافه داشته باشیم برای صادرات حدود
یک میلیون بشکه در روز است که این یک میلیون
بش��که را اگر تبدیل به ف��رآورده کنیم اصال هیچ
مش��کلی با این تحریمها و اینج��ور چیزها نداریم.
تحری��م خودش یک نعمت اس��ت .ی��ک نعمتش
این اس��ت که نفتم��ان در خان��ه میماند .نعمت
دومش این اس��ت که باالخره ش��رکتهای داخلی
وادار میش��وند توانمندیهای خودش��ان را برای
رفع نیازهای کش��ور باال ببرند .آن چیزی که برای
خیلیها نگران کننده است ،این است که ارزآوری
م��ا پایی��ن میآید .اگر ای��ن را از طری��ق صادرات
فرآوردههای صنایع پایین دس��تی نفت و صادرات
غیرنفتی بتوانیم جبران کنی��م ما اصال نگران چه
هس��تیم که از ما نفت نخرند .باالخره یک میلیون
بشکه را میدهیم به کشورهای دوست و نزدیک و
همس��و با ما و همیش��ه میخرند اصال دغدغه این
نیس��ت .گو اینکه به عقیده من همان هم نباید به
صورت خام فروش برود .اما علیالحساب دغدغهای
نیس��ت .میماند این یک میلیون که خیلی راحت
ظرف ی��ک برنام ه حداکث��ر  2س��اله میتوانیم با
ت پاالیش��گاههای داخ��ل و احداث
افزایش ظرفی 
پااليش��گاههاي كوچك ب��ا تکنولوژیهای جدید،
وابستگیمان را از فروش نفت کم کنیم.
برخی کارشناسان معتقد بودند که چنانچه
نفت ایران از س�وی آمری�کا و متحدانش تحریم
ش�ود قیمت جهانی آن بشدت باال میرود اما این
اتفاق نیفتاد ،دیدگاه شما در این باره چیست؟

ن��رخ نفت را اوال ما ب��اال نمیبریم .بهای نفت را
تولیدکنندههای بزرگ ک��ه در حقیقت از این 87
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فقط در یک سوم
کل صادرات کشور
ما تاثیرگذاریم .همه
اینها را بدون بحران
و به رغم تحریم
صادرات انجام دادیم.
فرآورده خریدیم یا
ارز را به نوعی به
دیگر متقاضیانی که
نیاز به واردات کاال
داشتند واگذار کردیم
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ما این همه تالش
کردیم ،آمدهایم یک
فضایی را فراهم
کردیم ،بازاریابی
کردیم ،با مشتری
قرارداد بستیم ،همه
کارها را انجام دادیم
وحاال که میخواهیم
خریدی انجام دهیم
بگویند یک ضمانتنامه
از خارج به ما بدهید

میلیون بش��که در روز ش��اید بخ��ش اعظم آن در
اختیار آنهاست باال بردند که عمدتا تولیدکنندههای
غربی هس��تند .ما را بهانه میکنند .ما یک میلیون
نف��ت روی زمین داریم .زمان��ی که مصرف در دنیا
پایین اس��ت مثل فصل بهار ـ از اوایل فروردين تا
اواخر اردیبهشت ماه ـ تقریبا مصرف نفت همه ساله
پایینتر اس��ت؛  2میلیون بشکه پایین میآید .در
همی��ن زمان مخصوصا در خردادماه وقتی اتحادیه
اروپ��ا اعالم کرد که دیگر از ایران از اول ماه جوالی
نفت را نمیخرد بالفاصله بهاي نفت باال رفت .چه
اتفاقی افتاد .عرضه که کم نشد مصرف هم که کم
بود 2 ،میلیون بش��که روی دست کشورها بود اما
قیمت آن حدود  25دالر باال کش��ید در بعضی از
جاها ش��اید  32دالر باال کشید ،علت آن چه بود؟
از  80دالر در آن مقط��ع به  112و  116رس��ید،
چرا؟ این موضوع نش��ان میدهد که ما و بعضی از
ح��وادث دنیا بهانه باال بردن قیمت نفت هس��تند،
نه عامل صددرص��د تاثیرگذار .چ��ون وقتی تاثیر
دارند که انصافا نیاز باال باشد و عرضه کم ،این یک
منطقی است که در تجارت خودبهخود قیمت باال
بکشد .خب ،روی گاز چه اتفاقی میافتد .گاز چند
محص��ول اصلی دارد یکی خود گاز طبیعی اس��ت
همچنین میتوانید تبدیلش کنید به گاز ال انجی
ک��ه به صورت مایع صادر ش��ود یا اینکه به صورت
کپس��ول فش��رده س��ی ان جی که در فروشگاهها
هست .با کشتی صادر کردنش سخت است .اینها را
بخش خصوصی میتواند انجام دهد اگر در اختیار
دولت باش��د دردی را دوا نمیکند .شما بیایید در
صنایع ،نفت را به هزاران محصول تبدیل کنید .ما
پالس��تیک تولید میکنیم آیا لنز چشم هم تولید
میکنیم؟ لنز یک محصول نیست؟
در حقیقت از همین نفت گرفته نمیش��ود؟ در
همین اتاق در هر جا دست روی هر چیزی بگذارید
محصول نفتی و گازی اس��ت .چرا باید یک شرکت
خارجی نفت ما را ببرد و برایمان فرآورده تولید کند
و بع��د به ما بدهد .ه��ر کاري کنیم چین یا بعضی
کش��ورهای خ��اوردور با آن ارزانی نیروی انس��انی
و روش��ی که اعمال میکنند ارزانت��ر از ما تولید
میکنند .اما آیا نفت دارند که ارزانتر از ما محصول
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مشکلتر است اما وقتی تحریم وجود داشته باشد
واردات کمی سختتر میشود نه صادرات.
مشکلی ندارید؟

بهعنوان اتحادیه یا شرکت ؟
کال بخش خصوصی.

تولید کنند؟ ما هر چیزی که در کش��ور یا بعضی
مع��ادن به عنوان مواد اولیه فراوان داریم میش��ود
مزیت نسبی این کش��ور .شک نکنیم میتوانیم از
همه ج��ای دنیا ارزانتر ف��رآورده تولید کنیم.چرا
نبای��د تولید فرآورده را به دس��ت بخش خصوصی
بدهی��م؟ بخش خصوص��ی که االن دارند نس��خه
برایش میپیچند زیر اقتصاد  80درصد دولتی رشد
کرده اس��ت .قد و قواره بزرگی ن��دارد اما اگر اراده
دولت بر این واقع ش��ود که حتما و به هر ش��کلی
شده به بخش خصوصی نقش بدهد ،به شرطی که
تنگ نظری نباشد ،قد و قواره هم پیدا میکند.
ما باور کنیم االن كه از ماهاتیر محمد بهعنوان
یک اقتصاددان بزرگ و یک سیاس��تمدار عقالیی
و منطق��ی یاد میکنند به عل��ت اعتماد به بخش
خصوصی اس��ت .اگر االن ماهاتیر محمد در ایران
مسوولیت داشته باشد تکفیرش میکنند که چرا به
بخش خصوصی اعتماد میکند و بها میدهد .باید
ذهنیتمان را نس��بت به اقتصاد و بخش خصوصی
عوض کنیم .در بخش صادرات خوشبختانه خیلی
از مس��ائلمان حل است .اما در بخش واردات االن
خیلیها مظلوم واقع میش��وند .ب��ا اینکه صادرات
همیشه تاریخ س��ختتر از واردات و کارش بسیار

وقتی یکسری کاالها را ممنوع میکنند و اجبار
این اس��ت که بیاورند در مرکز مبادله ،ارز را تبدیل
کنند نگرانی شرکتها از این است که ارز اگر 2700
تومان است مجبور شوند به ما بدهند  2500تومان.
همه روابطی که کم و زیاد میشود ،همهاش ایجاد
مشکل میکند .یکسری تولیدکنندههایی هستند
که اظهارنامه نمیدهند ،برای اینکه تولیدکننده قیر
میگوید چون من فق��ط قیر دارم اظهار نمیکنم.
صادرکننده هم میگوید ارز و قیرش را همه دست
ای��ن دادهاند و چرا من باید تعهد بدهم .اینها باعث
شده اظهارنامهای پر نمیشود.
ما میآییم به اتاق مبادله ارز ولی شرطمان این
بود که به نرخ توافقی معامله شود نه به نرخ تحمیلی.
اجباری ندارد .توافق میش��ود اما اگر تحمیلی نرخ
گذاش��تهاند چون نرخ ارزی که همین االن 2500
توم��ان از اتاق مبادله بخرید یک محصولی را مواد
اولیه را بیاورید تبدی��ل به کاال کنید مجددا صادر
کنید این س��رمایه هیچی کار نداشته باشد  3ماه
خوابیده است .یعنی  8درصد فقط زیان سود پول
دارد .تولیدش هس��ت ساخت هس��ت ،هزینههای
جانبي ديگر هس��ت ،که به اینها اضافه میشود در
حقیق��ت .چطور ارزی را که ارزش بیش��تری پیدا
کرده به واس��ط این هزینه ها ،بع��د بیاید با ارزش
کمتری بدهد.
در بازار بعض��ی جاها ن��رخ دالر دولتی 2500
تومان است در بازار دالر  2450تومانی هم هست.
عرضه زیاد اس��ت تقاضا کم اس��ت .نمیبرند .یک
وقت که میخرند برای چه صادرکننده است برای
چه ش��ما منعش میکنید .آنکه آبرومند است کار
انج��ام نمیدهد آنی هم که اهمیتی به این چیزها
نمیدهد میکشد به کارهای زیرزمینی .این به ضرر
کشور است.

خبر
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وزارت نفت
چگونه تحریم کاال را دور میزند

معاون وزیر نفت با تش��ریح برنامه ایران براي مقابله
ب��ا تحریم واردات کاال و تجهیزات به صنایع نفت و گاز،
اع�لام کرد :با تولی��د بومی  19قل��م کاالی پرمصرف،
امکان خودکفایی کامل در صنعت نفت فراهم میشود.
محمدرضا مقدم در یک نشست خبری درباره مهمترین
طرحهای اولویتدار پژوهش��ی وزارت نفت برای مقابله
با تحریم کش��ورهای غربی و بویژه اتحادیه اروپا ،گفت:
یکی از سیاستهای کالن مجموعه صنعت نفت کاهش
صادرات نف��ت و گاز خام و تولی��د محصوالت تجاری،
پژوهشی و کاربردی در صنایع نفت و گاز است .معاون
وزی��ر نفت در ام��ور پژوهش و فناوري ب��ا اعالم اینکه
در حال حاضر برخی از کش��ورهای پیش��رفته صنعتی،
درآم��دی بیش از کش��ورهای نف��ت و گازخیز از محل
صادرات فن��اوري و دانش فنی دارن��د ،تصریح کرد :بر
این اساس ش��رکتهای چند ملیتی به منظور افزایش
س��رعت اج��رای طرحها و کاهش هزین��ه تولید نفت و
گاز اق��دام به تولید دانش فن��ی و فناوریهای جدید و
نوین میکنند .این مقام مس��وول از پژوهش و فناوری
به عن��وان خط مقدم جنگ اقتص��ادی غرب با صنعت
نفت ایران یاد کرد و افزود :هماکنون برای دس��تیابی به
دانش فنی و بسیاری از تکنولوژیهای جدید نقشه راه و
برنامه جامع تعریف و اجرایی شده است .وی با اشاره به
یکپارچهسازی ،حذف موازیکاری و قطب بندی مراکز
علمی و دانش��گاهی برای تولید بومی کاال و محصوالت
م��ورد نیاز صنعت نفت ،تاکید کرد :تاکنون ش��وراهای
تخصصی همچون ش��ورای سیاس��تگذاری پژوهش و
فناوری و ش��ورای توسعه توان داخلی در سطح صنعت
نفت تش��کیل شده اس��ت .مقدم با بیان اینکه در حال
حاض��ر تولید و س��اخت ملی  19قل��م کاال و تجهیزات
پرمصرف در س��طح صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی در
دستور کار قرار گرفته است ،اظهار داشت :بر این اساس
هم اکنون سیاس��تگذاریهای کالن ،س��ند راهبردی
و مقدمات س��اخت بومی و ملی این کاالها آغاز ش��ده
اس��ت .به گفت��ه معاون وزی��ر نفت در ش��رایط فعلی
طراحی و س��اخت دکلهای حفاری خشکی و دریایی،
کاتالیس��ت ،مواد افزودنی ش��یمیایی و لیسانس تولید
محصوالت پتروش��یمی ،انواع پم��پ ،توربین و حفاری
در آبهای عمیق در صدر سیاس��تهای پژوهشی وزارت
نفت قرار گرفته اس��ت .این مقام مس��وول با بیان اینکه
با تولی��د بومی این کاالها ام��کان خودکفایی کامل در
تامین کاال و تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی
کشور فراهم میشود ،اعالم کرد :عالوه بر این در تدوین
سناریو و مراحل ساخت این کاالها ،مشارکت حداکثری
با اصناف و انجمنهای س��ازندگان داخلی و دانشگاهها
انجام ش��ده اس��ت .وی سیاس��ت کالن تولید کاالهای
بومی را تولید تجاری محصول با هدف صادرات کاال به
س��ایر کشورها عنوان کرد و گفت :در این صورت امکان
مقابله با تحریمهای بینالمللی هم فراهم میشود .مقدم
همچنین از مشارکت دانش��گاه شریف در بومی سازی
زنجی��ره حف��اری در آبهای عمیق خب��ر داد و اظهار
داشت :از این رو به زودی سند راهبردی این فرآیند هم
در سطح صنعت نفت تدوین و ابالغ میشود.

مهمترين مباحث
کمیسیون فرآورده های پارافینی
کمیسیون فرآوردههای پارافینی بازارهای بینالمللی را به طور مرتب مورد
مطالعه قرار داده و نوس��انات قیمت در بازارهای هدف از جمله هند ،چین و
بازارهای آفریقا را دقیقاً مورد بررس��ی قرار میدهد و با توجه به بیش��ترین
اس��تفاده پارافین در صنایع شمع سازی کیفیت محصول را مورد توجه قرار
داده و با در نظر گرفتن احتمال تغییرات قیمت در بازارهای جهانی نسبت به
قیمت گذاری برای انواع پارافین و فوتس اویل اقدام مینماید.
وضع عوارض صادراتی بر اسالک واکس

با توجه باینکه اس�لاک واکس در فراین��د پاالیش روغن پایه بعنوان یک
محصول جانبی اس��تحصال می گردد که بعن��وان ماده اولیه تولیدکنندگان
پارافین مورد نیاز مبرم می باشد و صادرات این محصول توسط تولیدکنندگان
آن موجب کمبود این ماده در بازار داخلی و تعطیل شدن کارخانجات تولید
پارافین ش��ده است لذا در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از صدور مواد اولیه
فرآوري نشده و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،وضع عوارض صادراتی برای
این محصول مورد تأیید کمیس��یون قرار گرفته و پیشنهادات الزم از طریق
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران برای وضع
عوارض برای صادرات اس�لاک واکس به سازمان توس��عه تجارت ایران ارائه
گردیده تا بر اس��اس تبصره د ماده  33قانون برنامه چهارم توس��عه از طریق
شورای عالی صادرات در این مورد اقدام مقتضی معمول گردد.
تشکیل کارگروه کارشناسی برای تعیین قیمتگذاری لوب کات

با توجه به اینکه از لوب کات بعنوان ماده اولیه در صنایع پارافینس��ازی
اس��تفاده بعمل می آید ،لذا به منظور مشخص ش��دن فرمولی برای تعیین
قیم��ت لوب کات بر مبنای موادی که از آن تولید میگردد و تعیین ضریب
وابس��تگی آن به محص��والت تولیدی ،کمیس��يون فرآوردهه��ای پارافینی
کارگروهی متشکل از چند نفر از اعضای با تجربه خود را به منظور بررسی و
انجام کار کارشناسی در این زمینه مشخص نموده است که امید است نتایج
حاصله توسط این کارگروه در آینده نزدیک اعالم گردد.

بررسي مشكالت قير

با توجه به مشکالت مربوط به صادرات قیر و در جهت رونق صادرات این
محصول ،کمیسیون پیشنهاد نموده است تا شرکتهای تولیدکننده قیر ،
محصول را به صورت امانی و با نرخ مشخص روز ،در اختیار صادرکنندگان
قرار دهند تا آنها محصول را با هزینه خودش��ان بس��تهبندی نمایند و در
شرایط فعلی که بازار متوقف ش��ده است در انبارها بصورت دپو نگهداری
گ��ردد و در این فاصله بازاریابی انجام گیرد .البت��ه انجام این کار بصورت
سرمایهگذاری مشارکتی و بیشتر به لحاظ ذخیره سازی قیر و تخلیه کردن
مخ��ازن تولیدکنندگان انجام خواهد گرفت  .ضمناً تولیدکنندگان قیر نیز
بایس��تی برای بازپرداخت وجه قیر مهلت الزم را برای حداقل  3الی  4ماه
در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.

تعیین قیمت برای قیر صادراتی

کمیسیون ،نوسانات بازارهای بین المللی و بازار داخلی را به طور مرتب
مورد بررس��ی قرار داده و قیمتهای جدید انواع قیر صادراتی را در هر ماه
تعیین و اعالم مینماید .قابل ذکر است این قیمتها بنا به درخواست بانک
مرکزی جهت تهیه شاخص بهای کاالهای صادراتی به بانک مذکور اعالم
میگردد.
بررسی  3پرداختی به تولیدکنندگان قیر بابت تجمیع عوارض

با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان قیر در سال  1384مبالغی را
بابت تجمیع عوارض (ودیعه صادراتی) به تولیدکنندگان پرداخت نمودهاند،
ل��ذا به دنبال پیگیری ه��ای انجام گرفته و توافق��ات حاصله مقرر گردید
صادرکنندگان ضمن ارائه مس��تندات الزم و اعط��ای وکالت محضری به
تولیدکنندگان وجوه پرداختی را مسترد نمایند.
شماره دوم ـ زمستان 1391

کمیسیون قير
نوسانات بازارهای
بین المللی و بازار
داخلی را به طور مرتب
مورد بررسی قرار
داده و قیمتهای
جدید انواع قیر
صادراتی را در
هر ماه تعیین و
اعالم مینماید
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گفتوگو با عضو هيئت مديره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی

تعامل در تنظيم رويههاي صادراتي
م افزايي در اجرا
بر ه 
ناهماهنگی دربرخی تصمیمگیریها ،ابالغ دستورالعملهای آنی و ایجاد قوانین و مقررات از سوی
دس�تگاههای دولتی بدون درنظر گرفتن منافع بخش خصوصی هرازگاهی موجب میش�ود تا بیشتر
بنگاههای اقتصادی کش�ور دچار مش�کل ش�وند .حال با توجه به جایگاه بخش خصوصی درتوس�عه
اش�تغالزایی و ایجاد ارزآوری براي کش�ور،چرایی عدم مشارکت این بخش در تصمیمگیریهاي مهم
اقتصادی را در گفتوگویی با «دکتر سید محمد حسینی» عضو هئیت مديره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی بررس�ي كرديم تا وی ما را از موانع س�د راه بخش خصوصی و توانمندیهای این
بخش درتوسعه اقتصاد کشور با باخبر کند .متن مصاحبه با دکتر حسینی را در زیر با هم میخوانیم.

دکترسید محمد حسینی
یا ش��رایط و موقعیت خاصی تشخیص داده شود که
تغییراتی در تعرفهها به وجودآید تصمیم گیریها به
گونهای نباشد که به زیان فعالین اقتصادی بخصوص
صادرکنندگان و واردکنندگان تمام شود.

ب�ا توج�ه ب�ه قابلیتهای بخ�ش خصوصی
درج�ذب و جل�ب بازاره�ای هدف ،به نظر ش�ما
برای فروش فرآوردههای نفتی ،اصول کار و وضع
قوانین باید چگونه باش�د تا مشکلی فعالیتهای
اقتص�ادی این بخش را در داخ�ل و خارج تهدید
نکند؟

یکی از ابزارهای
الزم استفاده از
تعرفههای گمرکی است
چرا که وقتی فعالین
اقتصادی از تعرفه
استفاده میکنند با
خاطری آسوده مطمئن
هستند که در بازاری
شفاف داد و ستد
مینمایند

اگربخش خصوصی بخواهد بدون هرمشکلی وارد
بازارهای بینالمللی ش��ود ابتدا باید ساز وکار الزم و
برنامهری��زی قوی و دقیقی را ب��رای خود طراحی و
ترسیم كند و سپس با تفکر بینالمللی به مقوله تولید
و تجارت بیندیش��د ،البته باید به این مهم نیز توجه
ک��رد که چنانچه برنامهری��زی و تالشها برای ورود
به بازارهای بینالمللی انجام شود ولی برخی موانع
سد راه چون عدم ثبات قوانین در حوزههای مختلف
فعالیت بنگاههاي اقتصادی وجود داشته باشد ،هیچ
گاه نمیت��وان به اهداف مد نظر رس��ید زیرا ش��رط
نخس��ت تعامل بازارهای جهانی با تجار ،برخورداری
از قانون و رعایت اصول و مقرراتی است تا هر معامله
و معاهده و قراردادی س��الم و بدون دغدغه و مشکل
صورت گیرد.
به هرحال وجود ثب��ات در مقررات و قوانین این
اطمین��ان را به فعالین اقتصادی میدهد تا در انجام
ام��ور و فعالیتهای خود با ب��رآورد هزینه و درآمد،
س��نجیده عم��ل کنند و مطاب��ق مق��ررات اصولی
تعریف ش��ده برنام��ه ری��زی نمایند اما متاس��فانه
برخ��ی تصمیمگیریهای خلقالس��اعه و ابالغ آنی
دس��تورالعملهای تج��اری ،برنامهری��زی فعالی��ن
اقتص��ادی را مختل كرده وعالوه بر زیاندهی به عدم
اعتماد و اطمینان آنها نس��بت به قوانین وضع شده
منجر میشود.
ارزیاب�ی ش�ما از چگونگ�ی ثب�ات قوانین
و مق�ررات درحوزه اقتصادی کش�ور چیس�ت؟
وچنانچه مقررات تجاری برخی مواقع دستخوش
تغییراتی شود تبعات آنرا چگونه میبینید؟
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درحقیقت مهمترین اصلی که میتواند به رش��د
فعالیتهای اقتصادی کش��ور بخص��وص ایجاد یک
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تحلی�ل ش�ما ازتبع�ات منف�ی ممنوعیت
ناگهانی صادرات یا جلوگیری از ورود برخی کاالها
به کشور چیست؟

سیستم پایدار درحوزه صادرات فرآوردههای نفتی و
غیره منجرشود ،ثبات مقررات قانونی و عدم دستکاری
آن است ،مگر در شرایطی بسیار ضروری که آن هم
بای��د زوایا و چگونگی تغیی��رات را از قبل به فعالین
اقتصادی اعالم کنند تا آنها نیز س��طح فعالیتهای
خود را با مقررات و دستورالعملهای جدید وفق دهند
چرا که ثبات مقرراتی و اصول منسجم قانونی همواره
به صادرکنن��دگان و واردکنندگان کاال و محصوالت
اطمینان میدهد که آنها با رعایت قانون در محیطی
ش��فاف به رقابت س��الم تج��اری بپردازند .درچنین
شرایطی یکی از ابزارهای الزم استفاده از تعرفههای
گمرکی است چرا که وقتی فعالین اقتصادی از تعرفه
استفاده میکنند با خاطری آسوده مطمئن هستند
که در بازاری ش��فاف داد و س��تد مینمایند ،با این
وجود شرط این اس��ت که اعالم تعرفههای گمرکی
از س��وی مراجع دولت��ی بهصورت آن��ی و یکباره و
ب��دون اطالع قبلی صورت نگیرد و چنانچه به دالیل

ممنوعیت ناگهانی صدورکاال و محصوالت داخلی
به خارج از کش��ور درحقیقت سمی مهلک بر پیکره
حوزه صادرات محسوب میشود چرا که منع صدور
کاالها ب��دون اطالع قبلی و درنظرنگرفتن ش��رایط
صادرکنندگان ،زیان بسیارس��نگینی را به آنها وارد
کرده کما اینکه چنین رویکرد نامطلوب و بیمنطقی
موجب بیاعتم��ادی بازارهای خارجی طرف قرارداد
خری��د کاال از ایران و ازدس��ت رفتن مش��تریان در
بازارهای بینالمللی میشود .به دیگرسخن زمانی که
طرف قرارداد دربازارجهانی ،انتظار ورود کاالی ایرانی
را میکشد و با ممنوعیت صادرات و خلف وعده تجار
ایرانی مواجه میشود بیتردید برای تامین نیاز خود
به این کاالها به خرید از دیگرکشورها روی میآورد.
بنابراین چنین رویه نادرس��تی یعنی جلوگیری آنی
از ص��دور کاال ،تخریب بازاره��ای صادراتی را در پی
داشته و بهدست آوردن مجدد مشتریان در بازارهای
جهان��ی و جلب اعتم��اد آنها هزینهه��ای باالیی را
ب��ر صادرکنن��دگان تحمی��ل میکند .ای��ن قوانین
س��ختگیرانه و تصمیمگیریهای یک شبه که فورا
ش��کل اجرایی نیز به خود میگیرند ،بعضا درحوزه
واردات نیزص��دق میکند تا جایی ک��ه فعالین این
حوزه با وجودی که هزینههای بسیار سنگینی برای
واردات کاال متحمل ش��دهاند اما با یک دستورالعمل
از س��وی دولت با منع ورود کاال روبهرو میشوند که
چنین مسائلی باید مورد تجدید نظر دولت قرارگیرد
تا اقتصاد کشور و فعالیتهای بخش خصوصی دچار
مشکل نشود.
پیشنهاد ش�ما به مسؤوالن برای رفع موانع
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س�د راه بخش صادرات و واردات چیس�ت تا این
ح�وزه فع�ال و ارزآور در انج�ام ام�ورات خود با
مش�کل مواجه نش�ود و ب�ا انگیزه خ�اص بتواند
در پیش�برد اهداف و پیش�رفت اقتصاد کش�ور
نقشآفرین شود؟

به نظر من محیط کسب وکار باید از حاشیه امنی
برخوردارشود که مهمترین اصل آن همان ثباتبخشی
ب��ه آییننامهها و قوانی��ن و مق��ررات درحوزههای
اقتصادی اس��ت ک��ه ازطرف دولت تعیی��ن و وضع
میش��ود.اگراین موضوع مهم م��ورد توجه قرارگیرد
فعالین بخش خصوصی بدون هردغدغهای برنامههای
توسعهای خود را طرحریزی و مسیر فعالیت خود را
با رعایت اصول قانونی و حمایتهای دولت در قالب
رفع موانع مشخص شده میبینند .چرا که دستیابی
به اهداف توس��عهای كشور در حوزه اقتصاد مستلزم
حمایت از تولید داخل ،تشویق و رفع موانع صادراتی
و در نهایت مشاركت حداكثری بخش خصوصی در
اجرای برنامههای اقتصادی اس��ت .با این وجود اگر
کمی پیشبینی ش��ده صادرات
بخواهی��م به اهداف ّ
غیرنفت��ی (بخصوص ص��دور فرآوردههای نفتی ) بر
مبن��ای افزایش حمایتهای دولت از صادرکنندگان
و ادامه روند رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی برسیم
الزم اس��ت تمامی دس��تگاههای ذیربط برای رفع
موانع س��د راه صادراتی بسیج شوند نه اینکه با ابالغ
دس��تورالعملهای غیرکارشناسی حتی مانع صدور
کااله��ای ارزآور از کشورش��وند .بنابراین پیش��نهاد
بخش خصوصی به مسوولین آن است که در تدوین
آییننامهها و دستورالعملها ،متخصصین این بخش
را در تصمیمگیریه��ا مش��ارکت دهن��د ت��ا بخش
خصوصی نیز با آگاهی ،مطابق قانون در امورات خود
برنامهریزی کند.
درشرایط تحریم چطور؟ فکر میکنید دراین
برهه حساس زمانی ،سیاس�تگذاریهای دولت
درقبال تس�هیل تجارت و حمای�ت از این بخش
مه�م ارزآورچگون�ه باید باش�د ت�ا ازقابلیتها و
پتانسیلهای موجود به نحواحسن استفاده شود؟

بی تردید درچنین شرایطی باید به دستاندرکاران
بخ��ش تولید ،صنع��ت ،حوزه تجارت وتش��کلهای
مختلف بها داده و اعتماد بیش��تری شود تا با ایجاد
انگیزه و حمایتهای ویژه مس��یر پیش��رفت فعاالن
اقتصادی هموار و زمینه رش��د آنها نیزبیش ازپیش
فراهم شود تا از این کانالهای موثر بهرهبرداری الزم
ب��ه نفع منافع ملی حاصل گردد .ب��ا این حال اگربه
تواناییهای بخش خصوصی نگریسته شود خواهیم
دید که صف نخس��ت تامین ارز کشور را در شرایط
تحریمی ،صادرکنندگان تش��کیل میدهند چرا که
از ای��ن بخش متخص��ص و متبحر ب��ا تجربهای که
دربازارهای بینالمللی دارند امکان دور زدن تحریمها
بهخوبی س��اخته اس��ت .ع�لاوه بر ای��ن چنانچه از
تولیدات صادرات محورحمایت ویژه شود ،نقشه شوم
دشمنان و تحریمها بهسهولت نقش برآب میشود.با
این حال حمایت از صادرکنندگان و صنایع تولیدی
نیازمند برنامه ریزیهای راهبردی است تا با توجه به
اهمیت این مقوله و س��ایر بخشهای مهم زیربنایی
اقتصاد کشور ،راه حل پیشرفت و رسیدن به اقتصاد
مقاومتی هموار شود .از سوی دیگرچنانچه بخواهیم

ازپی��چ پرتالطم تحریمها با موفقیت عبور کنیم باید
واحده��ای تولیدی که زمینه صادرات کاال برای آنها
فراهم اس��ت مورد توجه قرار گیرن��د ،چراکه تنها با
تولید کاالهای کیفی و توس��عه ص��ادرات ،میتوان
پیشرفت و پویایی اقتصادی کشور را لمس کرد.
بهرهگی�ری ازتخصص مش�اورین اتاقهای
بازرگان�ی چه ان�دازه میتواند به تحق�ق اهداف
ح�وزه تولید وتج�ارت کمک کند؟ آی�ا دولت از
تخصص اتاقهای بازرگان�ی درتصمیمگیریهای
خود آنگونه که به هماهنگی بین بخش خصوصی
و دول�ت در برنامهه�ای اقتص�ادی منجر ش�ود،
استفاده میکند؟

همانطوری که مطرح ش��د اتاقهای بازرگانی به
موجب تبحر و تخصصی که درحوزه تجارت و تولید
و فنون اقتصادی دارن��د میتوانند به عنوان یکی از
بالهای توس��عه بخ��ش خصوص��ی درکناردولت با
ارائه مش��اورههای فنی تاثیرگذار ،نقشآفرین شوند.
زیرا اتاقهای بازرگانی هماهنگکننده تش��کلهای
اقتصادی درحوزههای مختل��ف صنعتی ،تولیدی و
تجارت بوده و میتوانند با یکپارچهس��ازی برنامهها
و اهداف توسعهای مسیر حرکت این گونه تشکلها
را برای تس��هیل ام��ورات هموارکنن��د .البته اتاقها
براس��اس قان��ون بهبود فضای کس��ب وکار و برنامه
پنجم توسعه کشور جایگاه مشاورهای دولت را دارند
و باید درانتقال توانمندیها و مش��کالت تشکلهای
اقتصادی به دس��تگاههای اجرایی ذیربط همچنین
ایج��اد راهکارهای مناس��ب و ارائه پیش��نهاداتی در
جهت رفع موان��ع حوزههای مختلف اقتصادی اقدام
کنن��د ،تا بنگاهه��ای اقتصادی در بعض��ی مواقع با
اجرای دستورالعملهای ابالغ شده از سوی دولت در
تنگن��ا قرارنگیرند .به هر حال اتاقها به دلیل ارتباط
نزدیک با مسؤوالن دستگاههای دولتی و وزارتخانهها
میتوانند با انتقال تجارب و راهکارهای کارشناسانه
به دس��تگاههای دولتی از تش��دید مشکالت و بروز
بحرانه��ای احتمالی جلوگیری کنن��د .البته این را
باید گفت که دولت اگرچه برخی مواقع در برنامهها
و جلس��ات مش��ترک با بخش خصوصی مش��ارکت
میکن��د و بعض��ا ازمتخصصین و مس��ووالن اتاقها
نی��ز در برنامههای خود دعوت ب��ه عمل میآورد اما
متاس��فانه در این مراودات ،خروج��ی قابل توجهی
به چش��م نمیخ��ورد و کمتر از نظ��رات و ایدههای

بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی بهرهگیری
میشود.
آی�ا بخش خصوصی توانای�ی تحول صنعت
نفت را دارد تا با ورود به این بخش مهم ،ارزآوری
قاب�ل توجهی را از محل تبدی�ل نفت به فرآورده
نصیب کشور کند؟

در پاسخ به این س��وال باید گفت ،با وجودی که
بخش خصوصی درتحرک بخش��ی اقتصاد کش��ور از
توانای��ی باالیی برخورداراس��ت ،اما درحقیقت بخش
نفت درگذش��ته قدرت مانوراقتصادی چش��مگیری
نداش��ت ،چون بنگاههای نفتی درکش��ور بنگاههای
کوچک��ی بودن��د ،بنابراین برای رف��ع چنین ضعفی
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآوردههای
نفتی امسال با تجمیع بنگاههای کوچک و حوزههای
مرتبط نفتی و تبدیل آن به یک کنسرسیوم منسجم
قوی وارد عمل شد و اکنون این کنسرسیوم با تجربه
و ت��وان مال��ی و عملیاتی همراه با ش��یوه مدیریتی
فوقالعاده باال قدرت ورود به عرصههای بینالمللی و
توانایی مانور خاصی درتبدیل نفت خام به فرآورده و
فروش آن به بازارهای جهانی را دارد .از سوی دیگر به
عقیده من دربخش تولید و تجارت نخستین چیزی
که بای��د به آن اهمیت داده ش��ود ایجاد یک فضای
سالم کسب وکاراست تا قابلیت رقابت پذیری سالمی
بین بنگاههای اقتص��ادی بهوجود آید.بنا براین اگربه
بخش خصوصی بها داده شود و قابلیتهای ویژه آن
شناسایی و سپس نقاط ضعف این بخش مهم برطرف
ش��ود شکی نیس��ت زمینه ورود بخش خصوصی به
فضای استراتژیک اقتصادی ارزآور حاصل از صادرات
نف��ت و فرآوردههای آن به آس��انی ب��رای این بخش
فراهم میشود و تولید ناخالص کشور نیز از این طریق
افزایش خواهد یافت.به هر حال منابع مختلف زیادی
درکشور وجود دارد که باید ازآن استفاده بهینه شود.
اما تاکید براین اس��ت كه در راستای توسعه یافتگی
و کس��ب علم و تخصص ،مدیران بخش صادرات چه
در بخ��ش دولتي و چه بخش خصوص��ی را با علم و
تجربه و دانش روز تجارت بینالمللی آش��نا کنیم تا
نمایندگان ایرانی بتوانند با رایزنی درمحیط بینالمللی
ضمن جلب و جذب بازارهای جدید ،مشتریان را نیز
حفظ کنند البته تحق��ق این امر نیازمند همکاری و
همگامی بخشهای مختلف اقتصادی چون گمرکات
و موسسات مالی ،بانکها و دستگاههای دولتی است.
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اتاقهای بازرگانی
هماهنگکننده
تشکلهای اقتصادی
درحوزههای مختلف
بوده و میتوانند
با یکپارچهسازی
برنامهها و اهداف
توسعهای مسیر
حرکت این گونه
تشکلها را برای
تسهیل امورات
هموارکنند
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توگوی دنیای انرژی با سید حمید حسینی
گف 

سوآپ را دولت از بین برد
مظلومیت س�وآپ و بنکرینگ ،نگاه دولتیها به بخش خصوصی ،بازی ندادن به بخش خصوصی نفت و آخرین
وضعیت اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی مهمترین موضوعات گفت و گوی دنیای انرژی
با س�ید حمید حس�ینی عضو اتحادیه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروش�يمي بود .به گفته وی بخش
خصوصی اعتقاد دارد اس�تراتژی فعلی کش�ور باید اس�تراتژی مشارکت و همکاری باش�د و نباید رقابت ناسالم و
غی�ر اصولی در بنگاههای اقتصادی صورت گیرد اما دولت در ش�رایط تحریمی به جای حمایت از بخش خصوصی،
مانعتراشی و سختگیری میکند .مشروح گفتوگوی دنیای انرژی با وی در زیر میآید.

علي خسروي
وارد عمل شده تا ترانزیت کاال کند و میخواهد کار
انجام دهد متاسفانه سیلیاش را میخورد و فضایی
که میتوانس��ت در آن مانور دهد بسته شده است.
به هر حال عملکرد غلط و ناکارآمد از سوی برخی
که با حمایت و رابطههايي وارد بازار ش��ده و بهنام
بخش خصوصی دس��ت ب��ه فعالیتهای اقتصادی
زدهاند و اکن��ون با عملکرد منفی دارای کارنامهای
س��یاه هستند ،فردا به اسم بخش خصوصی واقعی
تمام میشود تا بعد دولتیها بگویند ،دیدید آمدیم
راه را برای بخش خصوصی باز کردیم اما این بخش
نتوانست کاری کند.

اگرب�ه بخ�ش خصوص�ی مج�ال کار داده
ش�ود و با اعتماد سازی موانع س�د راه پیشرفت
این بخش برداش�ته ش�ود ،فک�ر میکنید بخش
خصوصی چه اندازه میتوان�د با ارزآوری و ایجاد
اشتغال دراقتصاد کشور آن هم در شرایط تحریم
موثرواقع شود؟

تحريم ايران
دست وزارت نفت
را باز گذاشته تا
در این شرایط
فضا را برای ورود
بخش خصوصی به
عرصه فعالیت آنگونه
که بتواند نفت خام
را به فرآورده ارزآور
تبدیل کند
فراهم نماید
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بخش خصوصی مدتهاست که مطرح میکند
استراتژی فعلی کش��ور باید استراتژی مشارکت و
همکاری باش��د و نباید رقابت ناسالم و غیر اصولی
در بنگاههای اقتصادی کش��ور صورت گیرد .بلکه
ای��ن روزها بحث هم��کاری و مش��ارکت باید مد
نظ��ر ق��رار گیرد .متاس��فانه در ش��رایط تحریمی
کش��ور دولت به جای حمایت از بخش خصوصی،
مانعتراش��ی و سختگیری میکند ،در حالی که در
این موقعیت حساس باید توان ،نیرو و امکاناتمان را
کنار هم بگذاریم تا با عبور از تحریمها چش��مانداز
خوبی را برای اقتصاد کش��ور ترسیم کنیم ،اکنون
دولت ب��ه جای دخالت و یا میدان ندادن به بخش
خصوصی ،باید بیای��د و با نگاه حاکمیتی عالوه بر
تنظیم مقررات صحیح ،وضعیت اقتصاد کش��ور را
رگالتوری کند و نگذارد مش��کالت کشوردر چنین
ش��رایطی بیش از این ش��ود .این روزها که دشمن
ب��ا تحریم خرید نفت خام ایران س��عی بر تضعیف
اقتصاد کش��ور را دارد ،به نوعی دست وزارت نفت
باز اس��ت تا در این شرایط فضا را برای ورود بخش
خصوصی به عرص��ه فعالیت آنگونه که بتواند نفت
خام را به فرآورده ارزآور تبدیل کند فراهم نماید .از
سوی دیگر تحریمها اگر چه بر اقتصاد کشور تاثیر
گذاش��ته اما حسن آن این است که شرکت نفت را
خلع سالح کرده و زمینه حضور بخش خصوصی را
در عرصه فعالیت بخشهای مختلف نظیر صادرات،
واردات و حتی س��رمایهگذاری جدید فراهم کرده
اس��ت و چنانچه دولتیها اج��ازه دهند باید از این
فرصت مناسب حداکثر استفاده الزم به عمل آید.
اگر دولت معتقد است که در بخش خصوصی افراد
نابابی وجود دارند که ممکن است ورود آنها به بازار
کار ،اقتصاد کشور را دچار آسیب کند ،باید جلوی
این آدمها گرفته شود.
اگر چه امکاناتی فراهم شد که بخش خصوصی
شماره دوم ـ زمستان 1391

تحلیل ش�ما از عدم خرید نفت خام کش�ور
در بورس کاال که توسط بخش خصوصی انجام شد
چیست و فکر میکنید آینده بورس نفت به کجا
ختم شود؟

نتواند به وضوح وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی
ش��ود ،اما متاس��فانه اکنون میبینیم کسانی بهنام
بخش خصوصی وارد بازارشدهاند که تجربه کاری،
سابقه و تخصص درست و حسابی در زمینه تولید و
تجارت ندارند .عملکرد غیرحرفهای و مسالهدار این
افراد که متاس��فانه توسط سیستم دولتی حمایت
و به نام بخش خصوص��ی وارد عرصه فعالیتهای
اقتصادی شدهاند بازار و تجارت خارجی را به آستانه
هالک کشید ه است .همین افراد االن بازار نفتخام
و فرآوردهه��ای آن را به معضلی دچار کردهاند که
هیچ وقت بخش خصوصی نمیتواند چنین کاری
کند .این خطری اس��ت که االن حس میش��ود تا
فردا همه کاس��ه و کوزهه��ا و عملکردهای غلط را
روی س��ر بخش خصوصی واقعی بش��کنند و بعد
بگوین��د ،ببینید عملکرد بخ��ش خصوصی همین
اس��ت که مشاهده میش��ود .به طور مثال مازوت
ایران ک��ه ما دو ماه قب��ل در بندرعباس با  5دالر
میفروختی��م ،االن باید با  20دالر همراه با هزینه
حمل به دوبی برده و با قیمت  30دالر بفروش��یم.
در حال��ی ک��ه مازوت را ما قب�لا  5دالر به راحتی
م��ی فروختیم .اکنون که بخ��ش خصوصی واقعی

دولت س��ال گذش��ته برای اینکه ثابت کند به
بخش خصوصی در فروش نفت بها میدهد نفت را
در بورس کاال عرضه کرد تا به قول خود توانمندی
بخش خصوصی را بس��نجد که این بخش چگونه
میتواند نفت را بفروشد .اما متاسفانه رقمی را برای
نفت تعیین کردکه هی��چ کس در بازار بینالمللی
خریدار آن نش��د ،تا ب��ا این ترفند بگوید که بخش
خصوصی در تجارت و تبادالت بینالمللی ناکارآمد
است .این رویکرد یعنی راهاندازی پروژه بورس نفت
و چگونگ��ی نحوه عرضه آن بیتردی��د فقط بازی
دادن بخش خصوصی ب��ود .البته بخش خصوصی
بنا به تجربهای که داش��ت ابتدا پیشنهادات بسیار
منطق��ی و معقوالنهای به آقایان دولتی داد که اگر
میخواهید بورس نفت را راهاندازی کنید قطعا این
راهش نیست که روز اول بخواهید محموله بزرگی
با ش��رایط پرداخت غیرمعقول عرضه کنید چرا که
با چنین قیمتی هیچکس نخواهد توانست خریدار
نفت ما شود .پیشنهاد ش��د که بیایید با همکاری
هم ابتدا ب��ورس منطقه را راهان��دازی کنیم .ما به
مس��ووالن دولتی گفتیم معام�لات محمولههای
س��وآپ نفتخام را راهاندازی کنیم تا قیمت نفت
و س��وآپ در بازار جهانی ش��ناخته ش��ود ،چرا که
ای��ن موضوع کمک می کن��د که بخش خصوصی
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بتوان��د در معامالت بهخوبی محموله نفتی خود را
بفروشد و اگر محموله کوچکتر باشد بهتر میتوان
در ف��روش نفت مانور داد .ام��ا هیچکس از آقایان
به پیشنهاداتی که بخش خصوصی برای راهاندازی
ب��ورس منطق��ه ارایه داد توجه نکرد چ��را که آنها
بنایشان بر این بود که بورس نفت شکست بخورد و
قطعا هم موفق شدند.
پ�س از شکس�ت ب�ورس نف�ت در س�ال
گذش�ته ،بخ�ش خصوصی چه پیش�نهادی برای
ورود به تج�ارت نفت داد؟ آیا اصلا وزارت نفت
پیش�نهادهای کارشناس�انه ش�ما را ب�ه عنوان
نمایدگان بخش خصوصی قبول دارد؟

بنده اوایل س��ال ج��اری در یکی ازجلس��ات
کارگ��روه ات��اق بازرگانی تهران که ب��ا هدف ورود
بخش خصوصی به تجارت نفت تش��کیل شده بود
به مس��ووالن وزارت نفت حاضر در جلس��ه گفتم،
بیایید بنش��ینید ب��ا هماهنگی هم موض��وع ورود
بخش خصوصی به تجارت نفت را تسهیل کنیم ،اما
نمایندگان وزارت نفت رس��ما مخالفت کردند و در
جواب گفتند ما هیچ مش��کلی در فروش نفت خام
نداری��م و کل قراردادهای س��ال  2012در زمینه
فروش نفت را نیز بس��تهایم و اگر فردا نیز در بحث
فروش نفت با مشکلی مواجه شویم سه بنیاد یا به
نوعی بنگاه بزرگ نظیر آستان قدس رضوی ،بنیاد
مستضعفان و هیات امنای اجرایی نفت ما را خواهند
فروخت .اصال شما مسووالن بخش خصوصی وارد
این بحث نش��وید و بحث تحریمها نیز هیچ ربطی
ب��ه نفت خام ندارد .بنده هم��ان موقع پیش بینی
ک��ردم که ظرف چن��د ماهآینده نفت خ��ام ایران
تحریم خواهد شد به آنها هشدار دادم و گفتم راه را
برای ورود بخش خصوصی تا بازار بسته نشده است
باز کنید تا چنانچه تحریم نفتی شدیم بدانید که
این بخش متخصص و با تجربه میتواند راهگشای
خوب��ی برای فروش نفت و فرآوردههای آن ش��ود.
اما آقایان اصال موضوع را از جلس��ه خارج کردند .با
این وجود وقتی طرف دولتی حاضر نیست به هیچ
عنوان پیش��نهادات کارشناسی بخش خصوصی را
بشنود و خودشان را دانشمند صنعت نفت و تجارت
میدانن��د دیگر چه انتظاری باید داش��ت تا بخش
خصوصی وارد فعالیتهای اقتصادی شود .متاسفانه
مس��ووالن وزارت نفت همه فکر میکند هر فردی
که مهندس نفت نباش��د یا در سیس��تم وزارتخانه
نباش��د حق ندارد راجع به موضوع نفت یا تجارت
آن حرفی بزند .اما با این همه مش��کالت ،موانع و
بی اعتمادی نس��بت به بخش خصوصی ازس��وی
دول��ت ،باز بخ��ش خصوصی کنسرس��یوم فروش
نفت را در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی راهاندازی کرد و همچنان تالش
میکند مس��وولیتها را بر عه��ده گیرد .البته باید
گفت بازی نفت در دنیا بازی بزرگان و کارس��ختی
است و نیاز به تجربه دارد .روزی که ما وارد بازارنفت
ترکمنستان شدیم شرکتهای گردن کلفت چون
ش��رکتهای آذری و ت��رک ،خیل��ی ری��ز و پیش
پا افت��اده بودند ،آنوقت ما آمدی��م با آقای زنگنه
ترانزیت سوآپ نفتی را راهاندازی کردیم و موضوع
فعالیت در کارس��وآپ نفتی رس��ما برعهده بخش

خصوصی گذاش��ته شد .ما در این بازار توانستیم با
فعالیت شبانهروزی ،شرکتهای منطقه را از میدان
س��وآپ خارج کنی��م .آن روزها ای��ران از همه این
ش��رکتها گردن کلفتتر بود .همچنین  15سال
پیش ،ایران در بورس ترکمنستان در بحث سوآپ
نف��ت حرف اول را می زد .اما متاس��فانه با تصمیم
غلط دول��ت و انحصاری کردن س��وآپ همچنین
واگذاری آن به غیر بخش خصوصی ،رس��ما بخش
خصوصی واقعی کارآمد را از این بازار بیرون کرد و
االن شرکتهای آذری ،ترک و روس که آن روزها
به گرد پای ما هم نمیرس��یدند در بحث معامالت
سوآپ نفتی در منطقه حرف اول را می زنند .با این
وجود انتظار داریم که آقایان بیایند بگویند ما برای
توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در بازار
برای اینکه ارزش افزوده نفت خام بیشتر شود این
کاره��ا را به نفع بخش خصوصی انجام دادهایم ،اما
بخش خصوصی اس��تقبال نکرده اس��ت نه این که
بگویند بخش خصوصی توانمند نیست .به هر حال
باید گف��ت ،دولت و بدن��ه وزارت نفت هیچ کاری
که به نفع بخش خصوصی باش��د را تاکنون انجام
نداده و دوست دارند همه چیز در انحصار خودشان
باقی ماند.
آیا کمیس�یون ان�رژی مجل�س و اتاقهای
بازرگانی برای حل مش�کالت بخش خصوصی با
وزارت نفت و مس�ووالن دولتی تاکنون اقدامات
درخور توجهی داشته اند؟

قاعدتا وقتی مجلس ش��ورای اس�لامی با همه
اختی��ارات قانونی که دارد عمال دور زده میش��ود
و دس��تاندرکاران وزارت نف��ت کمیس��یون ویژه
درس��ت میکنند تا خط بطالن روی برخی قوانین
کشیده شود چه انتظاری باید از آنها داشت .باید از
نظرات بخش خصوصی که نقش مش��اور را دارد و
پیشنهادات آن ،بهرهگیری شود که متاسفانه چنین
نیست .با این وجود هر وقت کارگروههای مشترکی
در خص��وص چگونگ��ی ورود بخ��ش خصوص به
معام�لات نفت��ی هم تش��کیل میش��ود خیلی از
مس��ووالن دولتی در جلسه ش��رکت نمیکنند .به
طور مثال کارگروه نفت اکنون بیش از  5ماه است
در اتاق بازرگانی تشکیل نشده و در طول دو جلسه

که قبال برگزار شد بحث اوراق سلف نفت مطرح بود
ک��ه ما فقط نقاط ضعف آن را درآوردیم و کلی آن
را تبلیغ کردیم اما متاس��فانه این موضوع اکنون به
کما رفته و تاکنون روی این مسئله بحث مشترکی
نشده است.
با این حال به نظر میرس��د دولت اعتقادی به
بهرهگیری و استفاده از نظرات و مباحث کارشناسانه
بخ��ش خصوصی و مجلس ن��دارد و اتاق بازرگانی
تنها کاری را که توانس��ته انجام دهد همان حفظ
فضای کارشناسی است و بعضا با مصاحبههایی نیز
افکارعمومی را علیه برخی تصمیمات غیرکارشناسی
دولت تحریک میکند.
چگونه بايد سرمایههای ریز و کالن موجود
در بازاره�ای موازی ،جلب و ج�ذب صنعت نفت
شود؟

در حقیقت کارشناس��ان اقتص��ادی بهخصوص
خبرگان حوزه انرژی باید با واکاوی جزئیات معامله
س��لف نفت تاثیر مثبت این بازار نوین را در اقتصاد
برای مردم بازگو کنند تا س��رمایهگذاران با آگاهی
دقیق از ش��یوه معامالت و چگونگی کسب درآمد
از ای��ن راه با خاط��ری آس��وده وارد چنین بازاری
شوند .بیشترمردم هنوز تعجب میکنند درمعامله
«سلف نفت» روی چه حسابی اقدام به پیش خرید
نف��ت بش��کهای 140دالر کنند درحال��ی که باید
سرمایههایشان  5سال بخوابد تا با افزایش قیمت
این کاال طی این مدت زمان ،عالوه بر سود ساالنه
 8درص��دی ،بتوانند پس از  5س��ال از این معامله
کس��ب درآمد کنن��د .با این وجود دیده میش��ود
در بحث اطالعرس��انی معامالت صکوک و س��لف
نفتی مس��ووالن کم توجهی میکنند زیرا خیلی از
مردم هنوز نمیدانند معامالت س��لف نفت به چه
معنا است ،به هر حال کارشناسان حوزه نفت باید
س��رمایهگذاران را برای ورود به این بازار س��ودآور
و موثر در توس��عه اقتصاد کش��ور تشویق کنند و
با نظرس��نجی در برنامههای تلویزیونی همچنین
ایجاد میزگرد و س��مینارهای مختلف اطالعرسانی
گس��تردهای نس��بت به این موضوع داشته باشند.
چراکه راهاندازی معامالت سلف نفتی از هر نظر به
نفع مردم ،دولت و اقتصاد کشور است.
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کارشناسان
اقتصادی بهخصوص
خبرگان حوزه
انرژی باید با واکاوی
جزئیات معامله سلف
نفت تاثیر مثبت این
بازار نوین را
در اقتصاد برای
مردم بازگو کنند

25

توگو
گف 

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

گفتوگو با عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشيمي ايران

بخشخصوصی توانایی تبدیل
بخشعمده نفتخام به فرآورده را دارد
اجرای سیاس�تهای کلی اصل  44قانون اساس�ی با واگذاري فعاليتها وبنگاههاي دولتي به بخش غيردولتي
به منظور ش�تابدهی رشد اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت عمومی ،تامین عدالت اجتماعی ،ارتقاء کارایی بنگاهها،
رقابتپذیری و در نهایت باال بردن س�هم بخشهای خصوصی دراقتصاد ملی ،چند س�الی است که در کشور شکل
عملیات�ی به خود گرفته اس�ت .با این وجود ش�رکتها و صنایع بزرگ پاییندس�تی چون «نف�ت و گاز» از جمله
بنگاههای مهمی هستند که طبق قانون اصل  44باید فعالیت آنها به بخش خصوصی محول شود .درگفت وگویی با
«سیدابولقاسم هاشمی»عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی زوایای کار را جویا شدیم که
متن این مصاحبه را در ذیل میخوانید.

سعيد بهبد
توان بخش خصوصی را در فعال کردن حوزه
نفت و انرژی درش�رایطی که فروش این محصول
اکنون بامحدودیتهای�ی دربازارهای بینالمللی
همراه اس�ت چگونه ارزیاب�ی میکنید ،تا بتوانيم
ب�ا رایزنی و ایجاد ارزش افزوده برروی مش�تقات
چنی�ن کاالی�ی ،دنی�ا را مجذوب محص�والت و
فرآوردههای نفتی کشورکنیم؟

برخی
ناهماهنگیهاي موجود
و تصمیمگیریهای
غیراصولی ازسوی
مسووالن در کنار
مقررات و قوانین
دست و پاگیر
موجب شده تا بخش
خصوصی نتواند
جایگاه شایسته خود را
پیدا کند
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بخش خصوصی به موج��ب دارابودن تخصص
الزم ،دان��ش و تجرب��ه کافی ازتوانای��ی فوقالعاده
باالیی درتحرک بخش��ی و فعال کردن حوزههای
مختلف اقتصادی بهخصوصبخش انرژی برخوردار
اس��ت چه بس��ا که ایران به جهت داشتن اقتصاد
ت��ک محصولی (نف��ت) بیش از یک قرن اس��ت با
این حوزه مهم س ر وکاردارد ،اما ازآنجایی که بیشتر
فعالیتها در بخش نفت طی دوران گذش��ته فقط
بر استحصال ،اکتش��اف و فروش آن متمرکز شده
بود و از سوی دیگر با دولتی بودن اقتصاد ،کمتر به
تولید فرآوردههاي نفتی و ایجاد ارزش افزوده روی
این منبع مهم خدادادی توجه میشد بنابر این باید
گفت ،تاکنون حرکت اقتصادی قابل قبول و در خور
توجهی جز وابستگی اقتصاد کشور طي بیش از یک
قرن به فروش نفت دیده نشده است.
البته همانطورکه گفته ش��د دولت با گذش��ت
سالهای مدید نتوانست از توان بخش خصوصی با
وجود پتانسیل فراوانی که دارد بهره الزم را بگیرد
تا این بخش متخصص با ورود به کار و فعال کردن
حوزهه��ای مختلف زیر مجموع��ه چنین صنعتی
دس��تاوردهای مهمی را کسب وتولید فرآوردههای
نفت��ی همچنی��ن ارزآوری ب��اال را جایگزین خام
فروشی نفت کند ،اما پس از سالیان سال با خروج
دولت از فعالیتهای پاییندستی نفت و ...به موجب
اجرای سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساسی،
اکنون بخش��ی ازش��رکتها و صنایع بزرگ پایین
دس��تی نفت و گاز به دست بخش خصوصی افتاده
اس��ت البته این بخش با درای��ت و توانایی خاصی
که دارد تاکنون توانسته بازیگر خوبی برای توسعه
شماره دوم ـ زمستان 1391

به موانع س�د راه پیشرفت بخش خصوصی
اش�اره کردید ،فکرمیکنید چ�ه عواملی موجب
میش�ود تابخش خصوصی نتواند به نحوشایسته
ازظرفیتهای موجود خود استفاده کند؟

اقتصاد کش��ور در این عرصه ش��ود ،اما متاس��فانه
برخی ناهماهنگیها موج��ود و تصمیمگیریهای
غیراصولی ازسوی مسووالن همراه با ساز و کارهای
نادرس��ت در کنار مقررات و قوانین دست و پاگیر
موجب ش��ده تا بخش خصوصی با وج��ود توان و
تخصص باالیی که دارد نتواند جایگاه شایسته خود
را آنگونه که هست پیدا کند.
ب��ا این وج��ود اگر همراه��ی و همگامی الزم
ازس��وی دس��تگاههای دولت��ی و مراجع تصمیم
گیرنده در رفع برخی موانع و مش��کالت س��د راه
پیش��رفت بخ��ش خصوصی همچنین تس��هیل
ام��ورات در تامین منابع مورد نیاز این بخش مهم
به عمل آی��د ،به جرات میت��وان گفت کل نفت
تولیدی را درکش��ور به فرآورده ،هم��راه با ارزش
افزوده باال تبدیل خواهيم كرد تا عالوه بر توسعه و
ارزآوری ،خامفروشی نفت درایران اسالمی نیز به
بوته فراموشی سپرده شود.

اینک��ه بخ��ش خصوصی ب��ا توجه ب��ه توانایی
فوقالع��ادهای ک��ه دارد ،چنانچ��ه م��ورد حمایت
ق��رار گیرد و مس��یر پیش��رفت آن نیز ب��ا مرتفع
ش��دن موانع س��د راه هم��وار ش��ود ،بیتردید به
قلعههای افتخارمیرس��د اغراق نیس��ت،اما اگربه
برخی دس��تورالعملها و تصمیمگیریهای دولت
(بخص��وص مدیران میانی و معاونتها) نگریس��ته
ش��ود خواهیم دید که برنامهه��ا ،تصمیمگیری و
س��از وکارها به گونهای طراحی و ش��کل عملیاتی
ب��ه خود میگی��رد که بخش خصوص��ی کمترین
مش��ارکت و نقش را در برنامهری��زی ،ایدهپردازی
و تصمیمگیریهای خ��رد وکالن در ابعاد مختلف
دارد و بیش��تر مدیران و متصدیان دولتی هستند
که بیپروا و ب��دون هماهنگی و مالحظه با بخش
خصوصی و کارشناس��ان اتاقهای بازرگانی دست
ب��ه هرکاری میزنن��د و بعضا با تنظی��م آییننامه
ودس��تورالعملهای غیراصولی بدون اینکه تبعات
منف��ی و عواقب کار را موش��کافانه بس��نجند و یا
پیشبینی و برآورد خاصی نسبت به اجرای چنین
برنامههایی داشته باشند وارد عمل شده و چه بسا
بعضا با تصمیمگیريهای آنی وتصویب آییننامهها
و دس��تورالعملهایی غیرمنس��جم عالوه برنابودی
بخ��ش خصوص��ی و چالشآفرین��ی دربخشهای
مختلف اقتصاد کشور،همان تصمیمات و تصویبات،
درجریان کاربه زی��ان دولت و عامه مردم نیز تمام
میشود.

انتظار ش�ما از دولتمردان چیست تا مسیر
بخ�ش خصوصی برای پیش�رفت هموار ش�ود و
ای�ن بخش بتواند به اهداف مد نظر خود که همانا
توس�عه ،ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشوراست،
برسد؟
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بخ��ش خصوصی راه خود را برای دس��تیابی به
اهداف کوتاه و بلندمدت آن هم درش��رایط رقابتی
حاکم برتولید ،تجارت و بازاریابی به خوبی میداند
و با برنامهریزی دقیق و حساب شده چشماندازهای
خاصی را ب��رای خود ترس��یم میکند،اما دولت با
بیتوجه��ی و بیاعتنای��ی به سیاس��تهای بخش
خصوصی گاه و بیگاه قوانین و دس��تورالعملهایی
را اجرا میکند که باعث به هم ریختگی برنامهها و
طرحهای در دست اقدام بخش خصوصی میشود.
درچنین شرایطی انتظار میرود دولت در راستای
حفاظ��ت و حمای��ت از اش��تغال و پویایی اقتصاد
کشور ،چنانچه میخواهد الیحهای را برای تصویب
به مجلس بفرستد یا برنامه جدید اقتصادی داشته
باش��د ابتدا بخش خصوصی را ب��ه خوبی دریابد و
بدون مشورت تخصصی اتاقهای بازرگانی و فعالین
خبره اقتصادی ،یک طرفه دست به اقدامی نزند که
تبع��ات منفی آن دامنگیر بخش مولد و کارآفرین
کش��ور شود چرا که تالش اتحادیهها و تشکلهای
بخش خصوصی همیشه افزایش درآمدزایی کشور
و ایجاد اشتغال انبوه است.
فک�ر میکنی�د بیتفاوت�ی دول�ت در
مشارکتدهی بخش خصوصی و عدم همراهی آن
در ایجاد تفکرات همس�و برای تصمیمگیریهای
ناشی از آن چیست و این مشکل باید چگونه حل
و فصل شود؟

این موضوع که چرا میان بخش دولتی و بخش
خصوصی حتی با اجرای سیاس��تهای کلی اصل
 44قانون اساسی در بیشتر تصمیمگیریها اختالف
نظ��ر و فاصلههایی دیده میش��ود ،در حقیقت به
وجود مش��کل فرهنگی در کش��ور برمیگردد چرا
ک��ه افراد تاثیرگذار و مدیران میانی کش��ور از نظر
فرهنگ��ی پذیرای متخصصی��ن و فعالین با تجربه
بخ��ش خصوصی به عنوان یک همکار و مش��اور و
دلس��وز به جامعه نیستند .به نظر من اگر به لحاظ
فرهنگی و باورهای اعتقادی زمینهای فراهم شود تا
بتوان مدیران میانی را با بخش خصوصی آشتی داد
و درتصمیمگیریها از نمایندگان بخش خصوصی
به عنوان طرف مش��ورت دعوت شود به طور حتم
خیل��ی از مش��کالت و ناهمگونیها ح��ل و فصل

میش��ود و تاثیر آن به نفع کشور تمام خواهد شد،
اما متاس��فانه در حال حاضر امکان این هماهنگی
و همراهی و قبول نظ��رات این دوبخش بخصوص
بهرهگیری از نظرات کارشناس��ی بخش خصوصی
که ناش��ی از عملک��رد واقعی و عینی اس��ت زیاد
مورد پس��ند مدی��ران میانی نیس��ت در حالی که
م��ا از لحاظ قانون هیچ مش��کلی نداریم بلکه تمام
بدبختیها و مش��کالت بخ��ش خصوصی در اجرا
نمود عملی به خود میگیرد .همچنین اگر به عدم
همراهی دول��ت در اجرای دقیق و به موقع قوانین
در زمینه خصوصیس��ازی نگریسته شود خواهیم
دی��د که حتی با وجود تاکی��د مقام معظم رهبری
بر ش��تابدهی اج��رای اصل  44قانون اساس��ی و
واگذاری بخش عظیم��ی از فعالیتهای اقتصادی
دولت به مردم در قالب خصوصیس��ازی همچنان
کندکاری و ناکارآمدیهای مدیریتی در این عرصه
مشهود و ملموس بوده که این موضوع خود مصداق
بارز مشکالت اجرایی است.
همانط�ور ک�ه میدانید قرار اس�ت نفت به
بورس راه یابد و معامالت نفتی نیز از طریق بخش
خصوصی انجام شود ،به نظر شما آیا تشکیل بورس
نفت میتواند راهکاری اصولی برای مشارکت مردم
در اقتصاد کشورباش�د؟ همچنین تاثیرات آنرا در
پویایی اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید؟

ب��ورس نفت میتواند یک بازار مطمئن ،قوی و
گس��ترده برای رقابت بین خریداران این کاال شود
تا با این ش��یوه اصولی بت��وان منابع بیتالمال را با
قیم��ت واقعی روز فروخ��ت و منافع عموم ملت را
نیز از این طریق حفظ کرد ،البته مشروط به اینکه
نظ��ارت دقیق و مدیریت صحیح بر عملکرد بورس
حکمفرما باش��د و بهای نفت منطقی و منصفانه به
دس��ت بخش خصوصی برای س��ودآوری و جذب
بازارهای داخلی و خارجی برسد.
از سوی دیگر اگر چه تشکیل بورس نفت ایده
خوبی است اما ما باید تفکر خام فروشی نفت را به
تدریج از اذهان خارج کنیم و با حرکت در مس��یر
توس��عه و اش��تغالزایی همچنین ارزآوری بیش��تر
با ایج��اد ارزش افزوده ب��اال در محصوالت ،نفت را
به فرآوردهه��ای مختلف تبدیل کنی��م چرا که با

توجه به اینکه اصلیترین صادرات کش��ور ما نفت
و پتروش��یمی و فرآوردههای مربوط به آن اس��ت
و بیش��ترین کش��ورهای جهان نیز ب��ه دلیل عدم
برخورداری از این نعمت خدادادی ،نیازمند چنین
محصوالتی میباشند ،بنابراین توجه ویژه به تولید و
توسعه فرآوردههاي نفتی در کشور میتواند رقابت
در عرصه جهانی را برای قبضه بازارهای بینالمللی
آسانتر کند.
رایزنی برای جذب بازارهای هدف با توجه به
شرایط تحریمی کشور چگونه باید باشد تا بتوان
فرآوردههای نفتی را به کش�ورهای جهان عرضه
کرد؟ در ضمن فکر میکنید شرکتهای تولیدی
و صادرکنن�دگان نی�ز باید از چ�ه حمایتهایی
برخوردار ش�وند ت�ا با انگیزه خاص�ی در اقتصاد
کشور نقشآفرینی کنند؟

دارا بودن کش��ورمان از مناب��ع غنی طبیعی و
ذخایر خدادادی موهبتی است که البته باید از این
نعمت کم نظیر و محدود به نحو شایسته استفاده
کنیم .اینکه بتوانیم چنین منابع مهمی را با ایجاد
ارزش افزوده به ثروت تبدیل کنیم بیشک نیازمند
حمایت ویژه اس��ت تا تح��ول و تحرک خاصی در
ارتقای س��طح تکنولوژی تولید همراه با بکارگیری
آخرین اس��تانداردهای جهانی در این بخش مهم
صورت پذیرد تا محصول نهایی با قیمت منطقی و
کیفیت عالی در بازارهای بینالمللی بتواند حرفی را
برای گفتن داشته باشد.
ب��ه هر حال تغییر تکنولوژی در راس��تای تنوع
تولید کیفی ،تامین اعتبارات الزم از سوی بانکها
و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری را میطلبد ،با این
وجود دولت باید ش��رایطی را فراهم کند تا فعالین
و کارآزمودهه��ای عرصه تولید و صادرات بتوانند از
مشوقها و تسهیالت بانکی استفاده کنند .از سوی
دیگر باید مجوز و اختیارات نس��بی به تشکلهای
بخش خصوصی به منظور مرتفع شدن بروکراسی
اداری داده ش��ود ت��ا ب��ا تسهیلس��ازی ام��ورات،
فعالیته��ای صادراتی با ثب��ات در این بخش مهم
اقتصادی حفظ شود و گمرکات کشور نیز همراهی
و همکاری الزم را با فعالین اقتصادی در این زمینه
به عمل آورند.
شماره دوم ـ زمستان 1391

اگر چه تشکیل
بورس نفت اید ه خوبی
است اما ما باید تفکر
خام فروشی نفت را
به تدریج از اذهان
خارج کنیم و با حرکت
در مسیر توسعه و
اشتغالزایی ،نفت را
به فرآوردههای مختلف
تبدیل کنیم
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توگو با مدير عامل شرکت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع نفت (اُیکو)
گف 

ُایکو؛ حیات بخش صنایع
نفت ،گاز و پتروشیمی

ش�ركت راهان�دازي و بهرهبرداري صناي�ع نفت در كوران فعاليتهاي س�اخت پااليش�گاه پنجم
عس�لویه در فازهاي  9و 10پارس جنوبي در س�ال  1386در قالب همكاري مش�ترک با شركت E&C
 GSكرهجنوبی ،واحدهای مربوط دراین کنسرسیوم را راهاندازی كرد و دانش فنی را به کشور انتقال
داد .در ابتدای سال  ،1390با توجه به توانمندیهای ایجاد شده و فرصتهای بازار ،شرکت راهاندازی و
بهره برداری صنایع نفت تاسیس و بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .با مهندس بهزاد محمدي
مديرعام�ل ش�ركت راهان�دازي و بهرهبرداري صنايع نفت درباره خدمات و چش�مانداز اين ش�ركت
توگويي انجام داديم كه از نظر ميگذرد.
گف 

جن�اب آق�ای مهن�دس محم�دی ،لطفا
ش�رکت  OICOو حوزه فعالیتهای شرکت را
معرفی نمایید.

مراحل
پیشراهاندازي و
راهاندازي پروژهها
در حوزه نفت و
گاز و پتروشیمی تا
پیش از راهاندازي
فازهای 9و10
پارس جنوبی ،توسط
شركتهاي خارجی و
بدون مشارکت مؤثر
شرکتهای ایرانی
صورت میگرفت
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ش��رکت راهاندازي و بهرهب��رداری صنایع نفت
(اُیکو) از س��ال  1385فعالیتهای حرفه ای خود
را در قالب دپارتمان راهاندازي ش��رکت مهندسی
و ساختمان صنایع نفت (اویک) در فازهای 9و10
پارس جنوبی و با مشارکت کنسرسیومی از شرکت
 GSک��ره جنوب��ی و ش��رکت اویک آغ��از نمود و
بخشهای مهمی از پاالیشگاه فازهای 9و 10پارس
جنوبی را طی سال های  1387تا  1389به صورت
مشترک با ش��رکت  GSو برخی از واحدها را نیز
بصورت مستقل راهاندازي نموده است.
این شرکت در سال  1390رسماً به عنوان یکی
از شركتهاي تابعه ش��رکت  OIECبا ماموریت
ارائه خدم��ات راهاندازي و بهرهب��رداری به صنایع
نفت ،گاز و پتروش��یمی به ثبت رس��ید و در حال
حاضر در پروژه فازهای 17و 18و فازهای 20و21
پارس جنوب��ی و پروژه  NGLجزیره س��یری به
عنوان پیمانکار راهاندازي در حال فعالیت میباشد.
حوزه فعالیتهای ش��رکت اُیکو ب��ه طور خالصه
شامل :
ـ راهاندازي صنایع نفت  ،گاز و پتروشیمی پس
از اتمام عملیات اجرایی
ـ اج��رای عملیات بهرهب��رداری ،تولید ،تعمیر
و نگهداری
اج��رای دورههای آموزش عملیات بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیر و تربیت نیروهای متخصص در
این حوزه میگردد.

لطف� ًا جایگاه فعالیتهای پیش راهاندازي
و راهاندازي در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی را
تبیین فرمایید.

ب��ه جرأت می ت��وان گفت حلق��ه اتصال و پل
ارتباط��ی بی��ن دو مرحل��ه  EPCو بهرهبرداری
ب��ا ماهیته��ای کام ً
�لا متف��اوت در پروژهه��ای
نف��ت و گاز و پتروش��یمی ،مجموع��ه عملی��ات
شماره دوم ـ زمستان 1391

پیشراهان��دازي ( )Pre-Commissioningو
راهاندازي ( )Commissioningاست که اجرای
بیعی��ب و نق��ص آن ،میتوان��د مجموعه عظیم
پاالیش��گاه را در نهایت دق��ت و ایمنی ،در هیأت
س��اختاری زنده و دارای حی��ات صنعتی فرا روی
ما قرار ده��د .در واقع با آغاز عملی��ات راهاندازي،
حی��ات در ش��ریان های ای��ن واحده��ای عظیم
صنعت��ی جریان یافته و حاص��ل تمامی تالشها
و پیگیریه��ای مراحل طراحی ،خرید و س��اخت
متبلور خواهد شد .
انجام مراح�ل پیش راهاندازي و راهاندازي
پ�روژه های نفت ،گاز و پتروش�یمی در کش�ور
معموالً با چه مشکالتی رو به رو است؟

مش��کالت و موان��ع موج��ود در مراحل پیش
راهاندازي و راهاندازي را میتوان به سه گروه اصلی
دسته بندی کرد:
الف ـ کمبود نیروی انسانی متخصص :
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه مراح��ل پیشراهاندازي
و راهان��دازي پ��روژه ه��ا در حوزه نف��ت و گاز و
پتروش��یمی تا پیش از راهان��دازي فازهای 9و10
پارس جنوبی (پاالیش��گاه پنجم) ،صرفاً توس��ط
ش��ركتهاي خارج��ی و ب��دون مش��ارکت مؤثر
شرکتهای ایرانی صورت میگرفت  ،عم ً
ال امکان

تربیت و پرورش نی��روی متخصص در این حوزه
فراه��م نبوده ،در نتیجه امروزه با مش��کل کمبود
نیروی انس��انی متخصص و مج��رب در این حوزه
مواجهی��م .ش��رکت OICOبا ج��ذب و آموزش
فارغ التحصیالن ممتاز و نمون��ه از طریق اجرای
دورههای آموزش��ی تخصصی و بکارگیری اساتید
دانشگاهها و متخصصان صنعت نفت و گاز کشور
در حال رفع این مشکل میباشد .
ب ـ عدم تخصیص اعتبارات و بودجه مناس��ب
و همچنین زمان کافی به مراحل پیش راهاندازي و
راهاندازي در زمان تهیه برنامه زمانبندی:
عدم آش��نایی پیمان��کاران و مجری��ان داخلی
طرحهای پاالیش��گاهی و پتروشیمی با ماهیت و
اهمی��ت پیشراهاندازي و راهاندازي بعنوان یکی از
کلیدیترین مراحل س��اخت پاالیشگاههای کشور
سبب شده است تا در زمان تهیه برنامه زمانبندی و
تخصیص اعتبارات اولیه پروژه ،بودجه و بازه زمانی
کافی برای این حوزه درنظر گرفته نشود که بالطبع
حاصل این موضوع ،بروز مشکالت جدی در تحقق
زمانبندی و انجام صحیح و بهموقع تحویلدهی در
این پروژهها است.
ج ـ محدودیته��ای ناش��ی از ع��دم حض��ور
نمایندگان سازندگان تجهیزات خارجی :
عدم تعهد س��ازندگان خارجی در ارائه خدمات
فن��ی ،عدم حضور به موقع کارشناس��ان وندور در
زمانهای تعهد ش��ده و عدم ارائه گارانتی به ویژه
در زمان راهان��دازي و بهرهب��رداری پروژهها نمود
بیش��تری دارد .البته ضرورت راهاندازي تجهیزات
سنگین پروژه  NGLسیری در شرایط تحریم ،این
فرصت را فراهم س��اخت تا شرکت  OICOبدون
حضور وندور خارجی با استفاده از توان و تخصص
کارشناسان و متخصصان داخلی به دانش راهاندازي
موفقیت آمیز این تجهیزات عظیم دست یابد.
از جمل�ه فعالیتهای ش�رکت اُیک�و ،ارائه
خدمات مشاوره در حوزه راهاندازي است ،در این
خصوص لطف ًا توضیحات بیشتری ارائه دهید.
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راهاندازي فازهای پارس جنوبی  ،به ویژه فازهای
 9و  10و پروژه  NGLسیری که برای اولین بار
در کش��ور با مش��ارکت و یا بصورت مس��تقل
توس��ط ش��رکت  OICOاز طری��ق بهکارگیری
نیروه��ای متخص��ص داخل��ی ص��ورت گرفت و
تحلیل و بررسی مس��ائل و مشکالت این پروژهها
در مراحل مختلف احداث پاالیش��گاه ازطراحی تا
بهرهبرداري ،زمینهساز باز شدن افق های تازهای در
ح��وزه مدیری��ت پروژهه��ای نف��ت و گاز و
پتروشیمی در مراحل Pre-Commissioning
و  Commissioningگردید و این ش��رکت را
برآن داش��ت تا تج��ارب حاصله از ای��ن دورهها را
بصورت درس آموختههای مدون گردآوری نموده و
در قالب قراردادهای مشاوره مهندسی راهاندازي در
س��ه حوزه طراحی و مهندسی ،خرید و تدارکات و
ساخت و نصب به پروژههای نفت ،گاز و پتروشیمی
کشور ارائه نماید.
در اجرای این خدمات کارشناسان و متخصصان
این ش��رکت با مطالعه مدارک مهندس��ی پروژه،
بررسی دستورالعملهای تدوین شده برای پروژه،
مطالعه و بررسی قراردادهای منعقده با پیمانکاران
و تأمینکنن��دگان داخل��ی و خارجی و تمهیدات
درنظر گرفته ش��ده جه��ت مراح��ل راهاندازي و
بهرهب��رداري ،ضمن تش��خیص و اع�لام نقایص و
مشکالت احتمالی در حوزههای فوق ،راهکارهای
عملی جهت رفع مش��کالت یاد شده ارائه خواهند
نمود.
ارائه این خدمات  ،پیمانکاران  EPCپروژههای
نفت  ،گاز و پتروش��یمی را قادر خواهد ساخت تا
ضمن پیشبینی و شناس��ايی مشکالت و نواقص
احتمال��ی پ��روژه در فازهای مهندس��ی ،خرید و
تدارکات و س��اخت و نصب ،نس��بت ب��ه رفع این
گونه مش��کالت اقدام و فعالیته��ای راهاندازی و
بهرهبرداري را با سهولت ،در زمان مقرر و با حداقل
هزینه و در باالترین شرایط ایمنی اجرا نمایند .
تأثیر و نمود فعالیته�ای راهاندازي را در
عملیات طراحی ،خرید و اجرای پروژههای نفت،
گاز و پتروشیمی توضیح دهید.

از آنجاي��ی که نتیج��ه نهایی اج��رای مراحل
طراح��ی ،خرید و س��اخت با اتم��ام فعالیتهای
راهان��دازي به منصه ظهور رس��یده و تحویل دهی
پاالیشگاه با پایان یافتن این مرحله انجام میشود
 ،لذا دقت و حساسیت در اجرای هر یک از مراحل

سه گانه  ، EPCتأثیر مستقیم و انکارناپذیری در
اجرای بدون نقص و بهنگام فعالیتهای راهاندازی
خواهد داش��ت .این ویژگی ،ضرورت لحاظ نمودن
پیش نیازها و تمهیدات مورد نیار دوران راهاندازی
را در مراحل  EPCبیش از پیش برجس��ته نموده
و ابزاری اس��ت کارآمد در جهت مدیریت صحیح
مراح��ل حس��اس  Pre-Commissioningو
 Commissioningپروژهها.
بهعبارت دیگر جاری شدن تفکر راهاندازي که
بر مبنای آن یک واحد صنعتی در حال س��اخت،
به بخشه��ای فرایندی کوچکتر ()Subsystem
تقسیم میشود و عملیات طراحی ،خرید و ساخت
در آن ،ب��ا لحاظکردن اولویته��ای راهاندازی و به
صورت موازی صورت میگیرد ،این امکان را فراهم
میس��ازد که در زمان و هزینه اجرای این عملیات
کاهش چشمگیری حاصل شود.
آیاشرکت OICOبرایمدیریتفعالیتهای
راهان�دازي ،از روش ی�ا سیس�تمخاصی به�ره
میگیرد؟

توس��عه صنايع نفت وگاز ايران در س��ال هاي
اخير ،پیچیدگی طراحی و س��اخت پاالیشگاهها و
نقش روزافزون ش��ركتهاي ايراني در اين زمينه،
مستلزم آشنايي و بكارگيري روشهاي نويني است
كه امروزه در جهان براي گسترش اين صنايع مورد
استفاده قرار مي گيرد.
ش��رکت راهاندازی و بهره برداری صنایع نفت
( )OICOنیز با اعتق��اد به این ضرورت ،با پیاده
س��ازی ن��رم اف��زار توانمن��د  ICAPSدر زمینه
راهاندازي و بکارگیری متدولوژی OPERCOM
ک��ه توس��ط ش��رکت فرانس��وی  TOTALبه
همین منظور طراحی و توس��عه یافته و همچنین
بهرهگیری از کارشناسان و کاربران مسلط به این
نرمافزار،از یکس��و فعالیتهای پی��ش راهاندازي
و راهان��دازي را مدیری��ت نموده و از س��وی دیگر
مدیران ارش��د پروژهها را قادر میسازد تا تمامی
مراح��ل پیشراهاندازي و راهان��دازي را مدیریت و
کنترل نموده و از جزئیات پیش��رفت کار و موانع
موج��ود در ه��ر مرحله از کار آگاه��ی یابند .هم
اکنون بومیس��ازی متدول��وژی OPERCOM
بهعن��وان یک ض��رورت ،توس��ط مدیران ارش��د
ش��رکت  OICOمورد توجه ج��دی قرار گرفته
و کارشناس��ان و متخصصان این شرکت در حال
انجام تغییرات الزم در این متدولوژی و انطباق آن

با ش��رایط موجود و نیازهای واقعی صنعت نفت و
گاز کشور میباشند.
جای�گاه ش�رکت  OICOرا در ح�وزه
فعالیتهای راهاندازي و پیش راهاندازي صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی تبیین فرمايید.

با توجه به س��وابق ارزنده این شرکت در زمینه
راهاندازي طی س��الیان گذش��ته و پروژههای مهم
در دس��ت اج��را همچون فازه��ای 17و 18پارس
جنوبی و پروژه  NGLسیری ،دانش راهاندازي در
این ش��رکت نهادینه شده و سرمای ه نیروی انسانی
متخص��ص و کارآزموده به تثبی��ت موقعیت این
ش��رکت در صنعت نفت و گاز کشور کمک شایان
نموده است.
از طرفی طراحی دورههای آموزش��ی تخصصی
و تربیت نیروه��ای جوان و کارآم��د و بکارگیری
روشه��ای نوی��ن و متدهای پیش��رفته در حوزه
راهاندازي در قالب متدولوژی  OICOCOMاین
شرکت را به ش��رکتی پیشرو در حوزه راهاندازي
صنایع نفت تبدیل نموده است.
بدون شک شرکت  OICOبا دارا بودن چهار
پروژه بزرگ در سه حوزه نظارت ،مدیریت و اجرای
فعالیتهای پیشراهاندازي و راهاندازي در جایگاه
نخست شرکتهای فعال در حوزه راهاندازي صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی کشور به شمار میرود.
دورنمای بازار عملی�ات پیش راهاندازي و
راهان�دازي در صنعت نفت ،گاز و پتروش�یمی و
جایگاه  OICOدر آن را چگونه می بینید؟

رش��د س��ریع صنعت نفت ،گاز و پتروش��یمی
کش��ور ،ش��رایط خاص کنونی و حساسیت حاکم
ب��ر فعالیتهای حوزه پیشراهان��دازي و راهاندازي
از یکس��و و فرارس��یدن مراحل اج��رای عملیات
پیشراهاندازي و راهان��دازي اغلب پروژههای نفت
و گاز کش��ور ،باالخ��ص در میادی��ن مش��ترک از
س��وی دیگر ،ضمن ایجاد بازارهای جدید در این
حوزه ،ض��رورت ایجاد تمهی��دات و مقدمات الزم
ب��رای ورود مقتدرانه به این عرصه را القا مینماید.
ش��رکت  OICOب��ا آگاهی از ای��ن ضرورتها و
ش��ناخت موانع و مشکالت پیش رو با برنامهریزی
جامع در جهت رفع موان��ع موجود ،حضور فعال،
چمش��گیر و پرقدرت در این حوزه از صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی کشور را بهعنوان چشم انداز خود
برگزیده است.
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بومیسازی
متدولوژی
OPERCOM
توسط مدیران ارشد
شرکت  OICOمورد
توجه جدی قرار گرفته
و کارشناسان
و متخصصان این
شرکت در حال انجام
تغییرات الزم در این
متدولوژی هستند
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راهاندازي كنسرسيوم حمل و نقل دريايي
كنسرسيوم حمل و نقل دريايي با حضور پررنگ اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي راهاندازي شد .روابطعمومي
اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت،گاز و پتروشيمي ،در اين باره اطالعيهاي بدين شرح منتشر كرد :احتراماً پيرو اطالع رسانيهاي قبلي
در مورد كنسرسيوم حمل و نقل دريايي اعالم ميدارد ،مراتب راهاندازي اين كنسرسيوم كه موفقيت ديگري به دنبال موفقيت اول (راهاندازي
كنسرس��يوم صادرات نفت خام) براي اتحاديه محس��وب مي گردد ،خوشبختانه مورد اس��تقبال جمع كثيري از اعضاء و عالقمندان خارج از
اتحاديه قرار گرفته و با انتخاب هيات مديره كنسرس��يوم در مجمع مورخ  91/08/30امور مربوط به ثبت آن در حال پيگيري اس��ت.از آنجا
كه اين كنسرسيوم با محدوديت پذيرش سهامداران مواجه نميباشد و افراد حقيقي و حقوقي داوطلب چه عضو و چه غير عضو ميتوانند به
عضويت آن نائل شوند و از طرفي اين اتحاديه وظيفه دارد با معرفي موقعيتهاي سرمايهگذاري و تجاري به اعضا ،فرصت الزم را براي مشاركت
ايشان در پروژههاي مرتبط با حوزه نفت ،گاز و پتروشيمي مهيا سازد ،لذا مراتب جهت اطالع اعضاي اتحاديه اعالم ميشود ،تا در صورت تمايل
در اين پروژه كه ميتواند شرايط بهتري براي گسترش فعاليتهاي تجاري و بازرگاني ،تسهيل حمل و نقل دريايي و عرضه كاالهاي ايراني در
بازارهاي بينالمللي فراهم نمايد ،مشاركت فرمايند.

راهاندازی بزرگترین واحد اتیلن جهان تا خرداد 92

هلدینگ باختر در
تمام مجموعههای
دریافت کننده خوراک
سهام دارد و با توجه
به سهام آن در کاویان
این شرکت انگیزه
چندانی در صادرات
محصوالت خود به جای
تزریق به خط لوله
اتیلن غرب نخواهد
داشت

مدی��ر عام��ل پتروش��یمی کاوی��ان از راهاندازی واح��د دوم این
پتروش��یمی در ص��ورت تامین خوراک مورد نیاز ت��ا خرداد ماه 92
خبر داد .رضا امیری در نشس��تي خبری با بیان اینکه پتروش��یمی
کاوی��ان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتیلن اس��ت که در نهایت
توان تولید  2میلیون تن اتیلن را در سال دارد ،گفت :هدف از اجرای
این طرح پتروشيمی تزریق اتیلن به خط لوله غرب است ،تا توسعه
صنعت پتروشیمی معدود به مناطقی که خوراک در دسترس دارند،
نباشد .وی افزود :واحدهای اندیمشک ،کرمانشاه ،کردستان ،لرستان،
میاندوآب و مهاب��اد از این خط لوله ،اتیلن دریافت میکنند و مازاد
اتیلن کاویان کمبود این خوراک را در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
برطرف میکند .مدیر عامل پتروشیمی کاویان با اشاره به آغاز اجرای
این طرح از س��ال  85اظهار داش��ت :کاویان با تمام محدودیتهای
خارجی ایجاد ش��ده کار خود را پیش برده و االن یکی از واحدها در
مدار تولید قرار گرفته است .وی افزود :تمرکز روی بومیسازی است
چنانکه از نظر وزنی بیش از  65درصد از تاسیسات و قطعات توسط
ش��رکتهای داخلی ساخته شد و از نظر ارزش  60درصد تجهیزات
خارجی و  40درصد داخلی است.
امیری هزینه س��رمایهگذاری این ط��رح را  390میلیون یورو به
اضافه  450میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :منابع ارزی  390میلیون
یورویی از طری��ق صندوق ذخیره ارزی و به عاملیت بانک صنعت و
معدن از صندوق توسعه ملی تامین شد که بازپرداخت آن به صندوق
توسعه ملی انجام می شود .وی درباره تامین خوراک اتان این پروژه
توضی��ح داد :قرار بود از فازه��ای  15و  16و  17و  18هر کدام یک
میلیون تن در سال و بقیه نیاز ما از مازاد تولید فازهای  9و  10و  4و
 5پارس جنوبی تامین شود ،اما فازهای  15و  16و  17و  18با تاخیر
مواجه شدند و تنها  50درصد خوراک یک واحد را از مازاد فازهای 9
و  10دریافت میکنند .وی ظرفیت کل خوراک مورد نیاز کاویان در
دو واحد را  2.58میلیون تن دانست و گفت :کاویان پس از راهاندازی
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هر دو واحد بزرگترین تولید کننده اتیلن جهان میشود .امیری اظهار
داشت :تاکنون  10هزار تن اتیلن تولید شده که بخش کوچکی از آن
ذخیره شده و بخشی به وسیله خط اتیلن غرب به پتروشیمی اروند
و بخشی نیز به آریاساسول ارسال شده است.
وی اضافه کرد :قرار اس��ت خرداد ماه آینده فاز دو این طرح وارد
سرویس شود که بخش��ی از آن منوط به دریافت بعضی قطعات در
حال س��اخت است .مدیر عامل پتروشیمی کاویان اضافه کرد20.5 :
درصد از س��هام کاویان به صندوق بازنشستگی نفت 2.5 ،درصد به
ش��رکت خصوصی پانیذ 51 ،درصد به هلدینگ پتروشیمی باختر و
 26درصد س��هام به تعدادي از طرحهای مس��یر خط لوله غرب که
به پتروش��یمی باختر تعلق دارند ،اختصاص دارد .امیری اضافه کرد:
اتان به قیمت  175دالر در هر تن دریافت میش��ود و قیمت اتیلن
در فروش داخل فوب منهای  5درصد اس��ت که عمال در قیمتهای
فعلی  950دالر در هر تن خواهد بود .وی در باره انگیزه کاویان برای
صادرات اتیلن اظهار داش��ت :هلدینگ باختر در تمام مجموعههای
دریافت کننده خوراک س��هام دارد و با توجه به سهام آن در کاویان
این شرکت انگیزه چندانی در صادرات محصوالت خود به جای تزریق
به خط لوله اتیلن غرب نخواهد داشت .مدیرعامل کاویان تاکید کرد:
ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی با مجوز انپیسی(ش��رکت ملی
پتروشیمی) ممکن میشود و تنها در صورت مازاد بودن محصوالت
صادر میشود .وی در خصوص نحوه ارسال اتیلن در خط لوله غرب
گفت :اتیلن با فشار اولیه  30کیلو بار به صورت گاز منتقل میشود
و تا پلیمر کرمانش��اه بدون تقویت فشار قابل ارسال است ،اما بعد از
کرمانشاه اتیلن وارد فاز سوپرکریتیکال میشود که نه مایع و نه گاز
اس��ت و به وسیله کمپرسورها منتقل خواهد شد .وی اظهار داشت:
زمان بازگش��ت سرمایهگذاری انجام شده در برآورد اولیه شش سال
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و هزینه تمام ش��ده به طور تقریبی 10
میلیارد تومان در ماه است.

پروندهاي براي پتروشيمي

توگو
گف 
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بررسی آخرین وضعیت پتروشیمی در کشور

آسيبشناسي محدوديتهاي
اعمالشده در صنعت پتروشيمي
در چند ماه اخیر از میان فرآوردههای نفتی ،پتروش�یمی پرخبرترین محصول بوده اس�ت و با توجه به اظهارات
مسووالن درباره گرانیها و افزایش قیمتها ،دستاندرکاران صنعت پتروشیمی شاهد محدودیتهایی عجیب و غریب
بودند .مهمترین اظهارنظر در این باره را مدیرکل دفتر نظارت بر کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان انجام داد .وی در این باره به یکی از خبرگزاریها گفت :تمامی واحدهای تولیدکننده مشمول اعالم
موجودی خود ش�ده و از س�وی دیگر ،باید محصوالت خود را به همراه کد شناسه بر روی بستهبندی عرضه کنند تا
تخلفات قابل پیگیری باشد.

دانش پورشفیعی

 100واحد
غیرتولیدی در
استانها به مراجع
ذیربط قانونی جهت
رسیدگی و غیرفعال
نمودن کد فعالیت
معرفی و اعالم شده
واحدهای تولیدی حق
تخلیه بار و نگهداری
مواد مصرفی در
انبارهای خارج و دور
از کارگاه را ندارند
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محص��والت پتروش��یمی به عنوان م��اده اولیه
تاثیرگ��ذار در بهای تمام ش��ده اکث��ر محصوالت
تولی��دی صنایع پایین دس��تی و قیمت نهایی این
تولیدات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بر همین اساس ،با توجه به حساسیت این مواد
و نوسانات ش��دید قیمت آن در بازار ،طرح تشدید
اقدامات نظارتی بر توزیع و مصرف مواد پتروشیمی
از  20آبان ماه در سراسر کشور اجرا شده است.
در این طرح که تا زمان عادی ش��دن وضعیت
قیمت محصوالت پتروشیمی ادامه دارد ،رسیدگی
ب��ه فعالی��ت تمام��ی واحده��ای تولیدکنن��ده و
مصرفکننده مواد پتروش��یمی و انبارهای مربوطه
و استقرار بازرس در مراکز نگهداری در دستور کار
قرار گرفته اس��ت .موالخواه تصریح ک��رد :در این
طرح واحده��ای تولیدی که اقدام ب��ه ثبتنام در
س��ایت بهینیاب و خرید محصوالت پتروشیمی از
بورس کاال کردهاند ،مورد بازرسی قرار میگیرند و
با واحدهای فاقد صالحیت که عدم صحت نش��انی
یا غیرفعال بودن آنها برای بازرسان سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها محرز شود طبق قوانین و
مقررات جاری رفتار خواهد شد.
به گفته موالخواه ،تاکنون  100واحد غیرتولیدی
در اس��تانها شناس��ایی و به مراجع ذیربط قانونی
جه��ت رس��یدگی و غیرفعال نم��ودن کد فعالیت
معرفی شدهاند ،همچنین تمامی واحدهای تولیدی
حق تخلیه بار و نگهداری مواد مصرفی در انبارهای
خارج و دور از کارگاه تولیدی خود را نداشته یا باید
دلیل موجه داش��ته باشند .البته در این ارتباط نیز
ناظران افتخاری به طور نامحس��وس موارد احتکار
و اختف��اء محص��والت پتروش��یمی را در انبارهای
غیررسمی شناسایی و به تلفن  124گزارش دهند.
وی اظهار داش��ت :بر اساس تصمیمات متخذه
در س��تاد هدفمندکردن یارانهها و کارگروه کنترل
بازار ،عرضه مس��تمر و کام��ل محصوالت تولیدی
مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و غیردولتی
در ب��ورس کاال امری الزامی اس��ت و گ��ذر از آن و
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عرض��ه خارج از بورس تخلف تعزیراتی محس��وب
میش��ود .این مقام مس��ؤول در س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد:
ه��م اکنون این موضوع به ص��ورت جدی از طریق
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت و وزارت نفت در
حال پیگیری است به طوری که عرضه محصوالت
در آبان ماه در بورس نسبت به مهرماه سال جاری،
ح��دود  167ه��زار تن مع��ادل  65درصد افزایش
داشته اس��ت .این امر مانع رس��یدگی به تخلفات
واحدهای��ی که در ماهه��ای گذش��ته تولید خود
را در ب��ورس عرض��ه نکردهاند یا عرضه نامناس��ب
داش��تهاند ،نمیش��ود و دیر یا زود باید پاس��خگو
بوده و تحت پیگ��رد قانونی قرار خواهند گرفت؛ از
طرفی طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها قطع
خوراک پتروش��یمیهای متخلف از طریق وزارت
نفت نیز امکان پذیر اس��ت .به گفت��ه موالخواه ،با
تدبیر و دس��تور کارگروه کنترل ب��ازار ،با توجه به
مش��کالتی که در حوزه پتروش��یمی وج��ود دارد،
کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت
نف��ت ،وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ،ش��رکت
مل��ی صنایع پتروش��یمی ،ب��ورس کاالی ایران و
انجمنهای صنف��ی بخش خصوصی ،مجتمعهای
پتروش��یمی و صنایع پایین دستی با هدف تنظیم
بازار ،قیمت و توزیع محصوالت پتروشیمی تشکیل
شده اس��ت که هفتهای دو بار تشکیل جلسه داده
و موضوعات مرتبط با تامین ،توزیع ،مصرف ،قیمت
و صادرات محصوالت پتروش��یمی را بررس��ی و به
مش��کالت رس��یدگی میکند .طبق مصوبه ستاد
هدفمن��دی یارانهه��ا با توجه به ش��رایط عرضه و
تقاضای محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی
در ب��ازار ،وزارت نفت با هم��کاری وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت موارد کمب��ود را از طریق واردات
جبران خواه��د کرد .با توجه به اینکه تولید برخی
از مواد پتروش��یمی کفاف نیاز داخلی را نمیدهد،
سقف خرید آن در بورس در نظر گرفته شده است
و از طرفی در بازار آزاد نیز تصمیم گرفته شده که

تمامی مجتمعهای تولیدی پتروشیمی حداکثر تا
پایان س��ال جاری محصوالت خود را به همراه کد
شناسه بر روی بستهبندی عرضه کنند تا در صورت
مش��اهده در بازار امکان رهگی��ری آن و برخورد با
واحد متخلف وجود داشته باشد.
توقف صادرات!

وی اظهار داش��ت :افزایش ن��رخ ارز مهمترین
عامل انگی��زه تجار و صادرکنن��دگان برای خروج
مواد پتروشیمی از کشور و در نتیجه کمبود عرضه
و افزای��ش بیرویه قیمت محص��والت در داخل به
ش��مار میرود لذا همانطور ک��ه واردات بیرویه به
تولیدات داخل لطمه میزند ،صادرات کنترل نشده
یروی��ه نیز بازار را مختل کرده و به هم میریزد
وب 
که سیاس��ت توقف صادرات برخ��ی از محصوالت
پتروشیمی با اجماع تمامی اعضای کمیته تخصصی
مربوطه همراه بوده است .مدیرکل دفتر نظارت بر
کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان ادامه داد :ع�لاوه بر این ،تعدیل
قیمت محصوالت با استقبال انجمنهای صنفی و
صنعتی تولیدکنندگان پایین دستی نیز مواجه شده
است که البته این نکته را نیز باید مورد توجه داشت
که به دالیلی از جمله اشباع بازار یا مقاومت تقاضا
در برابر قیمت ب��ورس و روند رو به کاهش قیمت
مواد و نیز نداش��تن نقدینگی خری��داران ،احتمال
انباشت کاال در انبارهای مجتمعهای پتروشیمی و
در نتیجه بروز مش��کالت حادتر وجود دارد ،لذا به
نظر میرس��د پس از اطمینان از تامین نیاز داخلی
که با ارائه آمار دقیق تولید واقعی ،واردات ،صادرات
و مصرف متولیان امر مشخص میشود میبایست
س��ریعا برخی از مقررات وضع شده را در کارگروه
تخصصی مربوط��ه بازنگری و جه��ت تصویب در
مراجع ذیربط تصمیمگیر طرح نماییم.
صنعتی کامال خصوصی

س��خنان مدیرکل دفت��ر نظارت ب��ر کاالهای
غیرفل��زی در حال��ی بی��ان میش��ود ک��ه خطر
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سیاسیشدن ،صنعت پتروشیمی را تهدید میکند.
محدودیتهای جدید با وجود ظاهری قانونی نشان
میدهد که مس��ووالن تمایل زیادی برای تعامل با
بخش خصوصی ندارند .توسعه و گسترش صنعت
پتروش��یمی ایران از ده��ه  70و همزمان با برنامه
س��وم توس��عه صورت گرفت طوری ک��ه به اذعان
بیش��تر فعاالن اقتصادی چنانچه دیگر صنایع نیز
همراه صنعت پتروشیمی چنین پیشرفتی را تجربه
کرده بودند اکنون ایران ،ایران دیگری بود اما حیف
که چنین نشد.
دبیرکل انجمن صنایع صنفی پتروشیمی ایران
معتقد است موضوع خصوصیسازی و اجرای اصل
 44قانون اساس��ی در صنعت پتروش��یمی از سایر
بخشها جلوتر بوده است .به گفته وی ،این صنعت
باید به دست بخش خصوصی توسعه پیدا کند چرا
که براس��اس اصل  ،44دولت حق س��رمایهگذاری
ندارد.
آن  41واح��د هر ی��ک به طور مج��زا در حال
فعالی��ت بوده و محصول خاصی از پتروش��یمی را
تولید میکنند .بن��ا بر اعالم انجمن صنایع صنفی
پتروشیمی ایران ،ظرفیت اسمی تولید این واحدها
ب��االی  40میلیون تن در س��ال بوده ولی ظرفیت
واقعی آنها هم اکنون 30میلیون تن است .گفتنی
است میزان اشتغالزایی ایجاد شده از سوی صنعت
پتروش��یمی با توجه به زنجیرهه��ای آن هم بیش
از  50ه��زار تن اس��ت .اینکه چ��را تولیدکنندگان
محصوالت پتروش��یمی از همه ظرفیت خود برای
تولی��د اس��تفاده نمیکنند ،به دلیل ع��دم تامین
خوراک واحدهای پتروشیمی است که بعضی از آنها
وابسته به فازهای پارسجنوبی است البته برخی از
واحدها حتی بیش از صددرصد ظرفیت تولید کار
میکنن��د با این وجود اغل��ب واحدها با  80درصد
ظرفیت خود کار میکنند.
خ��وراک واحدهای پتروش��یمی هیدروکربنها
هس��تند اما گازی که ایران دارد ،کش��ور عربستان
ن��دارد و گاز آن هم��راه نفت اس��ت؛ از این توان و
نعمت خدادادی و برکت ،ایران باید اس��تفاده کند
و اقتصاد خود را رش��د دهد چه اینکه اگر زنجیره
پتروشیمی کامل شود و از همه ظرفیتها استفاده
کنی��م و زنجیرهه��ای تولید را کام��ل کنیم ،تنها
پتروشیمی میتواند اقتصاد این کشور را اداره کند
و به هیچ چیز دیگر هم نیازی نیست .در واقع باید
از خامفروشی جلوگیری کرده و فقط به پتروشیمی
به��ا داد .به طور قطع این صنعت میتواند اقتصاد
کشور را نجات داده و به اقتصاد پایدار برساند.
خوراک بدهند ،تولید به  100ميليون میرسد

احمد مه��دوی اعتق��اد دارد خداوند نعمتی به
این کش��ور برای خوراک محصوالت پتروش��یمی
داده اس��ت که این تنوع محص��ول را هیچ کجای
دنیا ندارد یعنی کش��ورهای عربستان ،قطر و دیگر
کش��ورهای همس��ایه ایران و حتی روسیه هم این
مزیت را ندارند .مهدوی در پاس��خ این پرسش که
چه اتفاقاتی الزم اس��ت بیفتد تا پتروشیمی بتواند
اقتصاد کشور را نجات دهد ،میگوید :ابتدا باید به
برنامههای  5ساله کشور و به قانون عمل کنیم .در
واقع ظرفیتهایی که اکنون در حال ایجاد اس��ت

شاید در سالهای  1395و  1396یا تا پایان برنامه
هش��تم ،تولید محصوالت پتروشیمی را به یکصد
میلیون تن در سال برساند.
مهدوی گفت :اکن��ون گاز چه اتان و چه متان
یک خوراک مهم در صنعت پتروشیمی است ولی
به میزان کافی در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار
نمیگیرد .او در پاس��خ این پرسش که چند درصد
از گاز تولیدی کشور در صنعت پتروشیمی استفاده
میشود؟ میزان آن را حدود  8درصد اعالم و اضافه
میکند :ما توقع داریم سهم پتروشیمی از مصرف
گاز ب��ه  30و حتی  40درصد برس��د ،در جایی که
قطریه��ا ماهانه  4هزار میلیارد دالر گاز از س��هم
ایران در میدان مشترک پارسجنوبی را میبرند.
به اعتقاد مهدوی ،چنانچ��ه به اعداد  30تا 40
درصدی س��هم پتروش��یمی از مصرف گاز کشور
برسیم ،صادرات محصوالت پتروشیمی که در حال
حاضر(سال )1391نزدیک به  15میلیارد دالر است
و  44درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل میدهد به
حدود  80میلیارد دالر در سال میرسد.
از سابیک عقب نمانیم

مهدوی تاکید میکند اگر متانول را که نخستین
صادرکنن��ده آن به چی��ن و دومین صادرکننده به
اروپا هستیم ،به جای صادرات به زنجیرههای بعدی
تولیدی بیاوریم ،ارزش افزوده باالیی نصیب کشور
میش��ود .مهدوی میگوید بای��د برای صنعتی که
مزیت فراوان داش��ته و پایدار ب��وده چون خوراک
به اندازه کاف��ی دارد ،جذب س��رمایه کرد .اکنون
شرکت « س��ابیک» عربس��تان رقیب اصلی ایران
در منطقه اس��ت که در طول دوره چش��مانداز 20
س��اله باید از آن پیشی بگیریم اما برای تحقق این
امر تنها س��رمایهگذاری داخلی کافی نیس��ت باید
س��رمایهگذاری خارج��ی را هم جذب ک��رد .برای
این کار باید فضای کس��ب وکار را درست کنیم و
قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی باالتر از کشور

عربستان نباشد .او راهاندازی یک واحد پتروشیمی
را نیازمن��د یکمیلیارد دالر س��رمایهگذاری اولیه
میداند .مهدوی ادامه میدهد :زمانی که س��ابیک
عربستان قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را به
مدت  10س��ال ثابت نگه میدارد ،س��رمایهگذار با
اطمینان و امنیت کامل اقدام به سرمایهگذاری در
آن میکند چون به آینده امیدوار اس��ت .بنابراین
چنانچه در ایران نیز دولت در موضوع خوراک دقت
الزم را داشته باشد ،سرمایهگذاران خارجی میآیند
چ��ون میدانند ک��ه خوراک مورد نی��از واحدهای
پتروش��یمی که همان گاز است در ایران به خوبی
قابل تهیه است.
مه��دوی گالی��ه میکن��د ک��ه در زنجیرههای
پاییندستی پتروشیمی قصور کردیم ،هم مجلس
ش��ورای اسالمی ،هم بخش خصوصی و هم دولت؛
چون به آنها توجهی نشده است و باید مشوقهایی
ب��رای آنها ایجاد ک��رد .به گفته دبی��ر کل انجمن
صنای��ع صنفی پتروش��یمی ایران ،برای تس��هیل
تامین خ��وراک واحده��ای پتروش��یمی ،مجلس
ش��ورای اسالمی مصوباتی دارد که دولت نصف آن
را انج��ام داده و بقیه را رها کرده اس��ت .به عنوان
نمونه برای راهاندازی واحدهای پتروش��یمی که از
گاز استفاده میکنند ،تقاضا زیاد است و در مقابل
برای واحدهای پتروش��یمیای که از نفتا استفاده
میکنند چون قیمت خوراک آنها مناسب نیست،
تقاضا وجود ندارد.
صادرات به  60کشور دنیا

دبیرکل انجمن صنایع صنفی پتروشیمی ایران
از صادرات محصوالت پتروشیمی به  60کشور دنیا
و  5ق��اره جهان خبر میده��د و اذعان میکند با
وجود تحریمها ،میزان صادرات کاهش پیدا نکرده
است .حتی اگر کشوری اروپایی میزان خرید خود
را کم کرده بالفاصله کشور و بازار دیگری جایگزین
شده است .او تنوع محصوالت تولیدی پتروشیمی را
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اگر متانول را که
نخستین صادرکننده
آن به چین و دومین
صادرکننده به
اروپا هستیم ،به
جای صادرات به
زنجیرههای بعدی
تولیدی بیاوریم
ارزش افزوده باالیی
نصیب کشور
میشود
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نزدیک به  20نوع اعالم میکند که در حال افزایش
اس��ت و در آینده نزدیک و ب��ا راهاندازی واحدهای
جدیدی که در دس��ت اجرا هس��تند این میزان به
 3برابر رقم کنونی خواهد رسید .به تاکید مهدوی
چنانچه چرخه تولید در صنعت پتروشیمی کشور
کامل شود ،انقالبی در این صنعت به وجود میآید.
چ��ه اینکه ب��ا تحقق این ام��ر در تنوع محصوالت
پتروش��یمی با توجه به تنوع خوراک ،به طور قطع
آنچه را که علم امروز در دنیا توانس��ته اجرایی کند
و به تولید برس��اند ما هم میتوانیم به همان اندازه
تنوع محصوالت داشته باشیم.
او وضعیت صنعت پتروش��یمی در بخش دانش
فنی را بسیار مناس��ب میداند طوری که بسیاری
از پروژهها به دس��ت متخصص��ان داخلی در حال
اجراست و امروز لنگ اینکه بخواهیم از مهندسان
خارجی برای پروژهای اس��تفاده کنیم ،نیستیم .به
گفته مهدوی ،صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی
است که هیچگاه در دنیا کهنه نمیشود و همیشه
و هر روز به آن نیاز است.

محصوالت
پتروشیمیای که
تولید آنها کم است
نباید وارد بورس
شده و قیمتگذاری
شود چراکه به دست
تولیدکننده اصلی
نمیرسد
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او اعتق��اد دارد چنانچ��ه بخواهی��م ظرفی��ت
تولی��د این صنع��ت را از  54/5میلیون تن کنونی
به یکصد میلیون تن برس��انیم ب��ه یکصد میلیارد
دالر س��رمایهگذاری نیاز است در حالی که میزان
س��رمایهگذاری صورت گرفته این صنعت تاکنون
بی��ش از  50میلیارد دالر اس��ت .مه��دوی تاکید
میکن��د که این صنعت ریس��ک ن��دارد و دودو تا
چهارتاست.
خروج قیمتگذاری از بورس

دبیرکل انجمن صنایع صنفی پتروشیمی ایران
در ادامه تصریح میکند :محصوالت پتروشیمیای
که تولید آنها کم اس��ت نباید وارد بورس ش��ده و
قیمتگذاری شود چراکه به دست تولیدکننده اصلی
نمیرسد.
مه��دوی اضافه میکن��د :در ای��ن زمان برخی
معاملهگران وارد بورس شده و محصول را خریداری
میکنند و به دلیل نبود آن در بازار ،با قیمت باالتری
به تولیدکنندگان واقعی میفروشند.

او از برگزاری جلساتی با حضور سازمان بورس و
اوراق بهادار ،تولیدکنندگان ،وزارت صنعت ،معدن
ت ملی پتروشیمی خبر میدهد که
و تجارت و شرک 
تالش شده از بروز چنین مشکالتی جلوگیری شود
البته در این باره سامانه بهین یاب طراحی شده تا
چنانچه کسی کاالی پتروشیمی را از بورس خرید،
کد رهگیری به او دادهشود که بر این اساس اجازه
صادرات آن را ندارد .او پیشنهاد میکند محصوالت
پتروشیمی عرضه شده در بورس ،درجهبندی شوند
که در این ص��ورت مصرفکنندگان اصلی آنها نیز
مشخص هستند .به عنوان نمونه گرید فیلم در PP
را فق��ط  5کارخانه در ایران مصرف میکنند و نیاز
آنها هم بر اس��اس میزان تولیدشان معلوم است .بر
این اساس همین  5مصرفکننده هم میتوانند آن
محصول را از بورس خریداری کنند.
مهدوی درخواس��ت میکند بهتر است چنانچه
عرضه م��ادهای بیش از نیاز مصرفکنندگان اصلی
بود پس از 2بار عرضه در بورس و عدم خرید ،به آن
اجازه صادرات داده شود.

يادداشت
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اين روزهاي پتروشيمي

منع صادرات پتروشیمی؛ تضاد قانونی

پدرام سلطانی

*

اقتصاد کش��ور در ش��رایط کنونی با چالشهای
بس��یاری روبهرو اس��ت اما مدیریت این چالشهای
روزاف��زون بای��د بهگونهای باش��د که ب��ه چالشها و
التهاب��ات جدی��د دامن نزند .یک��ی از موضوعاتی که
بهطور حتم در این ش��رایط باید از آن پرهیز ش��ود،
گرفتن تصمیمات خلقالساعه است .ریشه التهابی که
در چند وقت اخیر دامنگیر بازار محصوالت پتروشیمی
شد ،در رانتی است که به وجود آمده اما بخشنامهای
ک��ه بهمنظور ممانعت از ص��ادرات  52قلم کاال صادر
ش��د ،با  2قانون در تعارض اس��ت؛ نخست ماده 104
قانون برنامه پنجم که ممنوعیت ص��ادرات کاالها را
به غیراز اش��یای عتیقه ،آثار باستانی و ذخایر ژنتیکی
کش��ور مجاز ندانسته و بنابراین صادرات هیچ کاالیی
نباید ممنوع اعالم ش��ود و اگر یارانه مس��تقیمی به
واردات یا تولید کاالیی اختصاص یافته اس��ت ،میزان
یارانه باید توس��ط س��ازمان حمایت تولیدکنندگان
و مصرفکنن��دگان تش��خیص داده ش��ود و پیش از
صادرات به عنوان عوارض از صادرکنندگان این کاالها
دریافت ش��ود .از سوی دیگر ،اعمال این ممنوعیت از
منظر قانون بهبود مس��تمر محیط کس��بوکار نیز
دارای اشکال است .ماده  24این قانون ،دولت را مکلف
کرده که پیش از گرفتن هر تصمیمی که ممکن است
اقتصاد را تحتتاثیر قرار دهد ،متناسب با این تصمیم،
اطالعرس��انی کند و بهگونهای عم��ل کند که ضرر و
زیانی متوجه فعاالن اقتصادی نشود .در حالی که این
بخش��نامه بدون هر نوع پیشآگهی صادر شده است.
من معتقدم این دستورالعمل ،اثر خود را در آینده روی
نرخ ارز آشکار خواهد کرد.

از س��وی دیگر تاکنون س��ندی مبن��ی بر احتکار
محصوالت پتروش��یمی و افزایش قیمت آن از سوی
واحدهای تولیدی پتروش��یمی ارائه نش��ده است .از
این رو ،نمیتوان این ادعا را تایید کرد که بهواس��طه
احتکار ،این مش��کالت به وجود آمده است .کاالهای
پتروش��یمی در زمره محصوالتی هس��تند که از نرخ
جهانی برخوردارن��د و قیمت این محصوالت نیز تابع
نرخ ارز اس��ت .در چنین شرایطی با افزایش نرخ ارز،
نرخ ریالی این کاالها نی��ز افزایش مییابد .دولت اگر
به دنبال تنظیم بازار داخل اس��ت و البته به این نکته
توج��ه دارد که خوراکی که به واحدها تعلق میگیرد
یارانهای اس��ت باید به نس��بت رقم یاران��های که به
تولید محصوالت پتروشیمی تعلق گرفته است ،برای
ص��ادرات آن عوارض تعیین کند البت��ه برای دورهای
موقت .تصریح میکنم که به هر حال میزان شفافیت
در اقتصاد یارانهای در س��طح نازلی قرار دارد و امکان
شکلگیری رانت باالست .بنابراین مدیریت این اقتصاد
دشوار است و به عقیده من تدبیر اصلی این است که به
جای توسل به سیاستهای پیچیدهتر ،یارانهها کاهش
یابند .اگر اس��تنباط این است که در جنگ اقتصادی
قرار داریم و میخواهیم با پایین نگهداشتن قیمتها
در ب��ازار داخل ،مجالی برای تولی��د کاالهای ارزانتر
ایجاد کنیم و زمینه را برای رونق صنایع پاییندستی و
در نهایت حفظ قدرت خرید مردم فراهم کنیم ،باید بر
مبنای اصول اقتصاد تصمیم بگیریم .در شرایط موقت،
تعیین عوارض برای صادرات ممکن است راهگشا باشد
اما باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که این اقدام
نیز موجب ش��کلگیری رانت در بازار داخل میشود.

در واقع ممکن اس��ت این کاالها با قیمتی مناسب در
بازار داخلی عرضه ش��ود اما بهدلیل تفاوت قیمت این
کاالها با نرخ جهانی ،زمینهای مساعد برای قاچاق به
وجود میآید.
عالوه بر این صدور بخش��نامههای متعدد و لوایح
دول��ت از قبیل مالیاتهای مس��تقیم و اصالح قانون
نظ��ام صنفی موجب ایجاد جرمهای جدید مالیاتی و
بروز مشکالت پیدرپی میشود .همچنانکه اتفاقات
چند ماهه اخیر و تصمیماتی که از سوی دولت گرفته
میش��ود ،صدمات زیادی به حوزه نفت و پتروشیمی
وارد ک��رده اس��ت .در ای��ن می��ان صدور بخش��نامه
ممنوعیت صادرات ،هجمهای به صنایع پتروش��یمی
اس��ت .گرچه برخی اقالم محصوالت پتروشیمی را از
فهرس��ت کاالهایی که صادرات آنها ممنوع شده بود،
خ��ارج کردهاند اما به نظر میرس��د که در این بخش
از صنعت پتروش��یمی که کمیس��یون انرژی متولی
آن اس��ت نیاز به بررس��ی ،اظهارنظ��ر و ارائه گزارش
هست .همچنین تصمیم دولت برای دریافت مالیات
بر درآمد از برخی اق�لام صادراتی فرآوردههای نفتی
ب��ه این صنعت آس��یب خواهد زد .نکت��ه قابل توجه
اینکه تعدد بخش��نامههای دولت و لوایحی که مرتب
ب��ه مجلس میروند هر کدام فاجع��های در پی دارند
که در این راس��تا اتاق ایران کارگروهی برای بررسی
الیحه مالیاتهای مس��تقیم که به مجلس ارائه شده،
تشکیل داده است و این الیحه را به طور جدی بررسی
میکند .این الیحه موجب ایجاد جرمهای جدید در
حوزه مالیاتی میشود.
*نایب رئیس اتاق ایران
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صادرات هیچ
کاالیی نباید ممنوع
اعالم شود و اگر
یارانه مستقیمی
به واردات یا تولید
کاالیی اختصاص یافته
است ،میزان یارانه
باید توسط سازمان
حمایت تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان
تشخیص داده شود
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نمايي از مشكالت صادركنندگان

سازمان توسعه تجارت تعامل يا تقابل ؟
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در زیرمجموعه خود سازمانی به نام «سازمان توسعه تجارت ایران» دارد که ریاست
آن نیز برعهده معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی است .در واقع این سازمان از سال  1384کار خود را آغاز کرد،
آن زمان که مرکز توسعه صادرات ایران تبدیل به سازمان شد .بر اساس اطالعات مندرج در پایگاه اطالعرسانی این
سازمان به نشانی  www.tpo.irاهداف بنیادین این سازمان شامل ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی ،تقویت
و توسعه ظرفیتهای تجاری در سطح کشور ،تفوق تراز تجاری ،ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی و
برنامهریزی ،سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی است .آنچه از این اهداف حاصل است
اینکه وظیفه اصلی سازمان زمینهسازی و گسترش تجارت خارجی و به دنبال آن افزایش صادرات است.

يلدا يزدانفرحي

در سال 1391
نابسامانی تولید
به همراه کاهش
مواد اولیه و سپس
بینظمی در حوزه
صادرات بهرغم
توانمندیهای بسیار
خوب صادراتی در این
سال ،صادرکنندگان را
خسته کرد
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این سازمان قرار است تجارت خارجی کشور را
تقویت کند و برای دس��تیابی به سهم بیشتر بازار
هدف به طور یکپارچه و اثربخش بکوشد .عالوه بر
این توسعه صادرات غیرنفتی ،نوسازی و روانسازی
ساختار تجاری کشور ،بهبود تراز بازرگانی ،تقویت
ت��وان رقابتی محص��والت و خدم��ات صادراتی در
بازارهای بینالمللی ،افزایش درآمدهای صادراتی و
باال رفتن سهم کشور در تجارت جهانی و همچنین
حرکت به س��مت آزادسازی کامل تجارت خارجی
کشور در راس��تای تعامل فعال با اقتصاد جهانی و
محوریت اقتصاد متکی به بازار ،خطمش��ی اساسی
سازمان توسعه تجارت ایران است.
این اهداف و خطمش��یها در س��الهای اخیر
دستخوش نوس��اناتی ش��د که اجرای آن را دچار
تردید کرده؛ اوج این نوس��انات در س��ال جاری تا
به آنجا رس��ید که جایگاه اجرایی س��ازمان توسعه
تجارت زیر سوال رفت .آن زمان که بازار ارز کشور
از دور مهار خارج و س��یر صعودی قیمت دالر آغاز
شد ،تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان
کااله��ا و اجناس و در مجموع بنگاههای اقتصادی
دچار سردرگمی شدند چرا که ایشان از آیندهنگری
در هر یک از این بخشها عاجز ماندند.
تشکیل مرکز مبادالت ارزی

این سیر موهوم در سال  1391شدت بیشتری
گرف��ت؛ نابس��امانی تولید به هم��راه کاهش مواد
اولیه و س��پس بینظمی در حوزه صادرات بهرغم
توانمندیهای بس��یار خوب صادراتی در این سال،
صادرکنندگان را خسته کرد.
ایش��ان اگرچه رضایت نسبی خود را از افزایش
قیمت ارز اعالم داش��تند ام��ا نگرانی و هراس آنها
از جای دیگری بود .ترس از دس��ت دادن بازارهای
هدف صادراتی در ای��ن ماهها به مهمترین دغدغه
فعاالن بخش خصوصی حوزه صادرات تبدیل شده
و دلیل آن نیز تعدد و تکثر بخشنامهها ،آییننامهها
و دستورالعملهای مصوب درباره صادرات است.
در همین باره نگرانی تولیدکنندگان از تامین ارز
شماره دوم ـ زمستان 1391

مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و نامدیریتیهای
دولت در ساماندهی بازار ارز ،کار را به تشکیل مرکز
مبادالت ارزی کش��اند تا در نهایت تقسیمبندی و
اولویتگذاریهای ارزی مالک اختصاص ارز مرجع
و مبادالتی برای واردات کاال شود.
پس از تشکیل مرکز مبادالت ارزی در تابستان
س��ال جاری ،پرداخت ارز با نرخ تعیین ش��ده (2
درص��د کمتر از ن��رخ بازار آزاد) از س��وی مرکز به
اولویتهای دهگانه آغاز ش��د ام��ا در عمل تنها 2
اولوی��ت غ��ذا و دارو از آن برخوردار ش��دند که به
دنب��ال اظه��ارات مرضیه وحیددس��تجردی ،وزیر
سابق بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روشن شد
اولویت برخی تجهیزات و نیازمندیهای پزشکی از
غذای سگ ،زین اسب و ...باالتر است.
این رویه س��بب شد ،تولید کاهش چشمگیری
را تجرب��ه کند که خ��ود تعدیل نی��روی کار را به
دنبال داشت .کاهش تولید هم در نهایت به کاهش
صادرات انجامید که البته نتایج قطعی آن ،چنانچه
این رویه ادامه پیدا کند در  3ماه پایانی سالجاری
و  6ماه نخس��ت س��ال آینده بیش از پیش نمایان
خواهد شد.
ت��ا اینجای مطلب را ش��اید خوانندگان متوجه
س��ازمان توس��عه تجارت ندانند اما با آغاز شلکن
سفتکنهای این سازمان در صدور بخشنامههای
صادراتی و ابالغ فهرست کاالهای ممنوعه صادراتی،
تنش در این حوزه باال گرفت.
جالب توج��ه آنکه این اتف��اق بالفاصله پس از
برگزاری مراس��م روز ملی صادرات افتاد .مراسمی
که اگرچه س��ازمان توسعه تجارت متولی برگزاری
آن ب��ود اما به اظهار سرپرس��ت روابط عمومی این
س��ازمان ،همه هزینهه��ای آن را بخش خصوصی
پرداخت کرد .در این روز به صادرات و صادرکنندگان
توهین شد و از آن پس فشار برای آوردن ارز حاصل
از صادرات به مرکز مب��ادالت ارزی اوج گرفت .در
نهایت این فش��ار به «توافقنام��ه فروش ارز حاصل
از ص��ادرات در  6ماده» در تاریخ  7آبانماه 1391
با هدف مدیریت منابع و مصارف ارزی کش��ور در

حوزه تجارت خارجی و تعامل بیشتر صادرکنندگان
با واردکنندگان در راستای وفاق و همافزایی دولت
و بخش خصوصی در جه��ت رفع محدودیتهای
ارزی کشور انجامید.
این فشار اما یکسویه شد ،چرا که تاکنون هنوز
گروههایی از جمله  14/5درصد منابع شرکت ملی
نفت و شرکتهای پتروشیمی و دولتی ارز خود را
ب��ه مرکز مب��ادالت ارزی نیاوردهاند و در این میان
س��ازمان توسعه تجارت در مقام تنها متولی بخش
صادرات در این باره سکوت کرده است.
هماکنون ن��رخ ارز مبادلهای با هزینههای تمام
شده آن بیش از  2500تومان است؛ یک ماه خواب
پ��ول و هزینه فرصت آن هم به هزینه تمام ش��ده
واردکنن��دگان اضافه ش��ده و همچنین  35درصد
تضامینی که به صورت نقدی توس��ط بانک بلوکه
میشود از عوامل افزایش قیمت تمام شده نرخ ارز
در مرک��ز مبادالت ارزی اس��ت ،پس نرخ ارز مرکز
مبادالت ارزی  2500تومان نیست بلکه حداقل 10
تا  12درصد به این عدد اضافه میشود.
همچنین در این مس��یر ارز صادرکنندگان 10
درصد ارزانتر خریده میش��ود و با توجه به اینکه
صادرکنن��ده برای تحصی��ل ارز خود در ش��رایط
تحریم ،هزین��ه میکند این هزینه نیز بیش از 10
درصد اس��ت بنابرای��ن در مجموع ح��دود  20تا
 25درص��د اختالف می��ان ارز مرکز مبادالت و ارز
صادرکننده به وجود میآید .این روش در حقیقت
اجحاف در حق صادرکنندگان اس��ت که با فشار و
اجبار صورت میگیرد و س��کوت س��ازمان توسعه
تجارت ایران در این باره ،دایره را بر صادرکنندگان
روز به روز تنگتر میکند.
به راس��تی ای��ن س��ازمان ب��ا دانس��تن تمام
ای��ن راس��تیها نباید حداق��ل در جه��ت اجرای
خطمش��یهای س��ازمانی خ��ود و حرک��ت در
مس��یر دس��تیابی به اهداف خویش ،به حمایت از
صادرکنندگان بپردازد .کاش حداقل سازمان توسعه
تجارت عملکرد خود را با کشورهای رقیب ایران از
جمله ترکیه در بخش صادرات مقایس��ه میکرد و

گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

یک سوزن به خود میزد.
ممنوعیت یکباره صادرات

از جمله اتفاقاتی که در پاییز امس��ال در حوزه
ص��ادرات روی داد و هم��گان را در بهت و حیرت
فروبرد ،صدور و اجرای شبانه دستورالعملی بود که
بر اساس آن صادرات  52قلم کاال ممنوع اعالم شد.
این فهرست که ش��رح آن در این مقال امکانپذیر
نیس��ت در  9آبانماه ابالغ و س��بب شد گمرکات
سراسر کش��ور به روی کامیونهایی که برخی در
حال ترانزیت این نوع کاالها بودند ،بسته شود .عدم
صدور این کاالها از یکسو موجب از بین رفتن آنها
و از سوی دیگر از دست دادن بازار هدف صادراتی،
بدنام شدن برند صادراتی و در مجموع زیان دیدن
صادرکنندگان ایرانی شد.
این فهرست اما در  21آبانماه از سوی سازمان
توس��عه تجارت اصالح ش��د؛ بدین گون��ه که این
س��ازمان در بخش��نامهای جدید فهرست  39قلم
کاال که صادرات آنها منع ش��ده و  34قلم کاال که
صادرات آنها مشمول پرداخت عوارض است را اعالم
کرد و به این ترتیب تعداد کاالها از  52به  73قلم
افزایش پیدا کرد .صدور اینگونه بخش��نامهها از آن
تاری��خ تا امروز ادامه دارد و هر روز «از این باغ بری
میرسد».
تع��دد این دس��تورالعملها و کاهش و افزایش
کااله��ای ممن��وع صادرات��ی و واردات��ی در ای��ن
مدت به گونهای اس��ت که نهتنها تهیهکنندگان و
امضاکنندگان این بخش��نامهها بلک��ه مجریان آن
که بخش خصوصی هس��تند نی��ز نمیدانند اجازه
صادرات کدام کاالها را دارند.
آش شلهقلمکار سازمان

جال��ب آنک��ه در تازهتری��ن اظهارنظر رس��می
سازمان توسعه تجارت که از سوی ساسان خدایی،
معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات به
زبان آورده ش��ده ،ثبت س��فارش واردات کاالهای
اولوی��ت  10ارزی (کااله��ای مصرف��ی غیرضرور)
ممنوع است.
بر اس��اس اعالم این مقام مس��ؤول در سازمان
توس��عه تج��ارت ،هم��ه کاالهایی که تولی��د آنها
جوابگوی نیاز بازار داخلی بوده ،ثبت سفارشش��ان
متوقف اس��ت که میتوان ب��ه تجهیزات مبلمان و
لوس��تر ،لوازم خانگی مانند یخچال ،لباسش��ویی
و ماش��ین ظرفش��ویی ،کاشیآالت و س��رامیک،
چینیآالت بهداشتی ،کفش و البسه اشاره کرد .به
گفته خدای��ی تعدادی از لوازم خانگی که تولیدات
داخل��ی آنها کفاف نیاز بازار را نمیداد ،خودروهای
با حجم موتور زیر  2500سیس��ی و انواع و اقسام
پارچ��ه از اولویت  10به  9منتقل ش��دند .او تاکید
دارد ک��ه نمیت��وان به صورت کل��ی گفت که چه
کاالهایی ب��رای واردات ،ارز مبادل��های میگیرند.
اگرچه امسال ،تعداد ثبت سفارشهای انجام شده
ب��رای واردات بین  3تا  4درصد افزایش یافته اما با
توجه به محدودیتهای اخیر ،پیشبینی میش��ود

تعداد کل ثبت س��فارشها تا پایان سال نسبت به
سال قبل با کاهش روبهرو شود .اما از این نکته نباید
غافل شد که همه ثبت سفارشهای انجام شده تا
قبل از آذر امسال ،میتوانند تا پایان سال عملیاتی
ش��وند بنابراین به م��رور ش��اهد واردات کاالهایی
که وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت آنها را لوکس
خوانده ،خواهیم بود .پیش از این هم گوشی تلفن
همراه و رایانه در اولویت  10قرار داشتند اما پس از
لختی از اولویت  10خارج شده و ثبت سفارش آنها
آزاد ش��د .ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد
تولید داخل مانند انواع تهویهها و کولرهای گازی،
انواع دوربینهای عکاس و لباسش��ویی غیرخانگی
نیز دوباره از سرگرفته شد.
بستههایی که اجرا نشد

سازمان توس��عه تجارت ایران به طور مشخص
در س��ال  1391حمایت��ی از صادرکنن��دگان ب��ه
عم��ل نیاورد و حتی با بخش��نامههای خود زمینه
س��ردرگمی این بخش از تجارت خارجی کشور را
فراهم ک��رد .این رفتار به دنب��ال نپرداختن جوایز
مص��وب صادرات��ی که همگی معوق مانده اس��ت،
نمک دیگری اس��ت که بر زخم صادرات پاش��یده
میش��ود .در این راس��تا اما هر از چند وقتی یکی
از کارمندان سازمان در اطالعیه خبری ،اشارهای به
زمان پرداخت جوایز صادراتی میکند و پس از آن
نیز همهچیز رو به فراموشی میرود.
از سوی دیگر هم خبری از بستههای حمایتیای
که س��ازمان قولش را داده بود نیست .یکی از این
بستهها قرار بود در مدت زمان اجرای فاز اول قانون
هدفمندکردن یارانهها تهیه و اجرا شود که نه تهیه
ش��د و نه اجرا و پ��س از مدتی هم حمید صافدل،
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت آب پاکی را روی
دست صادرکنندگان ریخت و گفت از اول هم قرار
نبوده که چنین بستهای تهیه شود.
اما بس��ته دیگری که خبر از تهیه آن در س��ال
 1391داده شد ،بس��تهای با عنوان «حمایتهای
غیرمس��تقیم از صادرات» اس��ت که محمدمهدی

نهاوندی ،معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه
تج��ارت جزئیات آن را تش��ریح ک��رد و اجرای آن
را وابس��ته به اعتبارات دولتی دانست ،پس به این
ترتیب و در عمل چنین بس��تهای هم اجرا نخواهد
شد.
اطالعرسانی نامناسب

در کن��ار تم��ام این ش��لکن س��فتکنهای
س��ازمان توس��عه تجارت و عدم حمایت جدی از
صادرکنندگان و خروج از مسیر اصلی سازمانی که
در نهایت به تحقق اهداف و خطمش��یها نخواهد
انجامید ،ضعف عملکرد روابط عمومی سازمان نیز
به چشم میخورد.
تعوی��ض چندباره مدیریت و سرپرس��ت روابط
عمومی در این سازمان و عدم اطالعرسانی مناسب
سبب شده انتشار اخبار در حد یک یا دو خبرگزاری
آن هم در حد اخبار رسمی محدود شود.
تاکنون این سازمان جوابگوی ابهامات جدی در
حوزه تجارت خارجی و سردرگمی صادرکنندگان
نبوده و گزارش عملک��ردی نیز از رایزنان بازرگانی
ارائه نکرده اس��ت ،البته در ای��ن باره انتظار زیادی
هم نمیتوان داش��ت ،چراکه آنان نی��ز از مدیران
باالدس��تی خود تبعیت میکنند و ب��ه طور قطع
وقتی عملکرد مدیران باالتر چنان اس��ت ،عملکرد
آنان نیز چنین خواهد بود.
به هر تقدیر چنان چه این رویه ناسالم در حوزه
تجارت خارجی تداوم پیدا کند و س��ازمان توسعه
تجارت به فکر بازگش��ت به مس��یر اصلی اهداف و
خطمش��یهای خویش نباش��د بیم آن میرود که
همه تالشه��ای صادرکنندگان و بخش خصوصی
در بازاریابی ،کس��ب بازار و حف��ظ بازارهای هدف
صادراتی که به س��ختی و در سالیان سال صورت
گرفت��ه در مدت زمان چند ماه ب��ر باد رود که اگر
چنین ش��ود با توج��ه به قرار گرفت��ن در ماههای
پایانی دول��ت کنونی و زمینهس��ازی برای حضور
دولت بعدی ،فرصتی برای بازگشت به دوران رونق
صادراتی باقی نخواهد ماند.
شماره دوم ـ زمستان 1391

تعدد
دستورالعملها و
کاهش و افزایش
کاالهای ممنوع
صادراتی و وارداتی
در این مدت به
گونهای است که
مجریان آن که بخش
خصوصی هستند
نیز نمیدانند اجازه
صادرات کدام کاالها
را دارند
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بررسي حقوقي تحريمهاي ايران

تحريم نفتي و سياستهاي انرژي
تحريم نفتي ايران اقداماتي از سوي تعدادي از کشورهاي جهان است که با هدف
محروم کردن کشورمان از درآمدهاي نفتي شکل گرفته است .اين تحريمها با ابزارهاي
مستقيمي همچون تحريم خريد يا خريداران و ابزارهاي نامستقيمي همچون تحريم
بيمهاي کشتيهاي نفتکش يا تحريم بانکي ،اعمال و با هدف انصراف خريداران نفت از
کشور و رو آوردن آنها به ديگر عرضه کنندگان اين کاال انجام ميشود.

دکتر سهیال کوشا* ـ ايمان احمدي

**

كنفرانس تجارت
و توسعه ملل متحد
(آنكتاد) در قطعنامهاي
اعالم ميكند كه «اين
اقدامات كمكي به
ايجاد جو مسالمتآميز
كه الزمه توسعه
است» نميكند
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قطعنام��ه  23ژانوی��ه  2012ش��اخصترین و
جدیتری��ن رویکردهای فرا قطعنام��های اتحادیه
اروپايي علیه ایران است.
ـ تحری��م مرحلهبندی نف��ت خام و ممنوعیت
واردات آن اعم از خرید و فروش و...
ـ تحری��م پوش��شهای بیم��های و منابع مالی
مربوط به واردات نفت خام
ـ تحریم پتروش��یمی و س��رمایهگذاری در این
حوزه
ـ تحریم بانک مرکزی شامل انسداد دارايیهای
بانک مرک��زی در قلمرو دولته��ای اتحادیهاروپا،
تج��ارت فلزات گرانبها با نهاده��ای دولتی ایران و
بانک مرکزی و تحویل اس��کناس و مس��کوکات به
این بانک
ـ تحریم کاالهای حساس و با کاربرد دوگانه
ـ گس��ترش فهرس��ت تحریم افراد نس��بت به
قطعنامههای گذشته
با توجه به مقررات فوق الذکر و ش��رایط سخت
و مضیق در منش��ور ملل متحد که س��ند اساسی
مبنا و مش��روعیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی
اس��ت ،تحریمهای یکجانبهای که از سوی آمریکا
و اتحادیهاروپا علیه ایران بهکار گرفته میش��ود از
جهات مختلف��ی مغایر با حق��وق بینالملل تلقی
میشود .اتحادیهاروپا پس از تحریم صادرات نفت
ایران در اقدامی خصمانه دیگری فهرست جدیدی
از ش��رکتهای دولتی و خصوصی را مورد تحریم
قرار داد .با ورود نام چند ش��رکت خصوصی نفتی
در لیس��ت تحریمهای جدید ک��ه مغایر با حقوق
بینالملل میباشد شرکتها به دنبال راه حلهای
متعددی میباشند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه
دهن��د که یک��ی از این راهحلها اقام��ه دعوی در
محاک��م قضای��ی بینالمللی و حل این مس��ئله از
طریق امور حقوقی اس��ت که تجربه نبرد حقوقی
بانکه��ا نش��ان میدهد این ش��رکتها میتوانند
تحریمها را به چالش کشانده و از آنها عبور کنند.
تحلیل و بررس��ی وضع تحریمها علیه ايران در
همه زمینههای سیاسی ،اقتصادی و حقوق بشری
و مقایسه مفاد این تحریمها با اسناد و قواعد کلی و
یا خاص حقوق بینالملل و بویژه عملکرد گزینشی،
شماره دوم ـ زمستان 1391

غی��ر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کش��ورهای
غربی نس��بت به وضع و یا اعمال تحریمها ،آشکارا
نش��ان میدهد که قواعد و اصول حقوقی بسیاری
نادیده گرفته و یا زیر پا گذاش��ته شده است که در
اینجا به برخی از این دالیل به عنوان نمونه اش��اره
میشود.
ـ تعارض با مقررات منشور ملل متحد و آنکتاد
طبق ماده  53منشور سازمان ملل متحد «انجام
هرگون��ه اقدام قه��ري عليه کش��ورها بدون مجوز
شوراي امنيت» فاقد وجاهت قانوني است .همچنين
ماده  32منشور سازمان ملل متحد نيز «بکارگيري
اقدامات سياس��ي و اقتصادي براي بازداش��تن يک
کش��ور از اعم��ال حق��وق حاکميت��ي خويش» را
داراي منع قانوني تلقي نموده و آن را غيرمش��روع
بر ميشمرد .از س��وي ديگر اعمال فشار اقتصادي
به خصوص عليه کش��ورهاي در حال توسعه نيز از
سوي کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد
محکوم شده است.كنفرانس تجارت و توسعه ملل
متحد (آنكتاد) قطعنامهاي با عنوان «قبول نكردن
اقدامات اقتصادي قهرآمي��ز» صادر كرد كه در آن
اشاره ميكند «كشورها حق اعمال محدودسازي،
محاصره ،ممنوعيت معامله يا س��اير مجازاتهاي
اقتصادي به عنوان ش��كلي از اجبار سياسي كه بر
توسعه اقتصادي سياس��ي و اجتماعي كشورها اثر
گذارد را ندارند» .كنفرانس تجارت و توس��عه ملل
متحد (آنكتاد) با توجه به اين مطلب در قطعنامهاي
اعالم ميكند كه «اين اقدامات كمكي به ايجاد جو
مسالمتآميز كه الزمه توسعه است» نميكند.
ـ تعارض با مبانی و مقررات حقوق بشر و قواعد
حقوق بشر دوستانه
با وجود گرایشهای اعالم شده از طرف اتحادیه
اروپ��ا مبن��ی بر رویک��رد اصلی حقوق بش��ری در
سیاستهای این اتحادیه ،تحريم وضع شده اخیر به
روشنی با بسیاری از مقررات حقوق بشری تعارض
دارد که در اینجا به بخشی از آنها اشاره میشود.
حقوق فردی و مدنی :همچنان که در فهرست
ضمیمه تحریمها تصریح شده ،بسیاری از اشخاص
حقیقی و مس��ووالن و مدیران و حتی افراد عادی
ایرانی ،بدون اثبات هیچ اتهامی ،در فهرس��تهای

ضمیم��ه قطعنامههای تحریمي ،مورد تحریم واقع
شدهاند .این افراد آشکارا از بسیاری از حقوق اساسی
مانند حق آزادی و امنیت شخصی ،حق آزادی رفت
و آمد ،آزادی تج��ارت و کار ،آزادی دفاع قضايی و
دادخواهی عادالنه ،حیثیت ف��ردی و خانوادگی و
دهها حق ش��خصی و خانوادگی محروم ش��دهاند.
این حقوق در اعالمیه حقوق بشر مصوب  1948و
مواد مختلفی از میثاق حقوق مدنی سیاسی مصوب
 1966مجمع عمومی که اکثر کش��ورها و از جمله
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن پیوستهاند و به
خصوص در کنوانس��یون اروپايی حمایت از حقوق
بش��ر مص��وب  )ECHR( 1948و پروتکله��ای
پنجگانه آن تصریح شده و الزم الرعایه است.
حق توسعه وحق تعیین سرنوشت :تحریمها،
«حق توس��عه» بنا به تعریفی که در اعالميه وين و
برنام��ه عمل  25ژوئن  1993از آن بهعنوان جزئی
جدا نش��دني از حقوق اساسي بش��ر یادشده و نیز
«حق تعیین سرنوش��ت» بنا به تعریفی که در بند
 2ماده  1منش��ور ملل متحد ذکر شده را در مورد
برخ��ورداری مردم ایران از این حقوق مورد تعرض
قرار داده و نادیده گرفته اس��ت .كميسيون حقوق
بش��ر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآميز
ي��ك جانبه» به صراح��ت محدوديتهاي تجاري،
محاصره ممنوعيت معامله و مسدود كردن داراييها
را ب��ه عن��وان اقدامات مجبور كنندهاي فهرس��ت
ميكند كه از لحاظ حقوق بشر نامشروع محسوب
ميشوند .این حقوق نه تنها حق نسلهای کنونی ،
بلکه حق نسلهای آتی را نیز شامل میشود.
حقوق اقتص�ادي :ميثاق بینالمللی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی  1966مصوب مجمع عمومی
که اکثر دولتها از جمله دولتهای اروپايی به آن
ملحق ش��دهاند ،در مواد 15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،7و
 18حقوق��ي از قبيل حق برخورداري از ش��رايط
عادالنه و مناس��ب كار ،حق برخورداري از زندگي
مناسب و برخورداری از غذا ،پوشاك و مسكن كافي،
بهداشت ،آموزش و پرورش و نیز حق برخورداري از
پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي
دستاوردهاي فكري و هنري را به تشریح بيان کرده
اس��ت .حتی تحریم برخی از کاالهای خاص مانند
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رادیوداروه��ا و قطعات هواپیما و یا کاالهايی که از
آن به عنوان کاالهايی با کاربرد دوگانه یاد ش��ده،
بنابر گزارشهای رسمی ،حق حیات برخی از اتباع
ایرانی را س��لب و یا مورد مخاطره جدی قرار داده
است.
با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج
در منش��ور س��ازمان ملل متحد( ،)1945اعالمیه
ی حقوق بش��ر( ،)1948کنوانس��یون حقوق
جهان 
مبین
کودک( )1989و س��ایر اس��ناد مربوطه که ّ
اصول پذیرفتهش��د ه بینالمللی میباشند ،میتوان
ادعا کرد که چنانچه تحریمهای اقتصادی منجر به
رنج و مشقت انسانها گردند این تحریمها توجیهی
از منظر حقوق بینالملل ندارند.
ـ تع��ارض تحري��م ب��ا تعه��دات بينالمللي و
دوجانبه
در زمینه معاه��دات دو جانبه باید گفت ایاالت
متح��ده آمريكا ب��ا تحریمهای خود علی��ه ایران،
تعهدات صری��ح منبعث از عهدنامه مودت ،تجارت
و حقوق كنسولي ( 1955از جمله بند  2ماده  8و
م��اده  )10و بيانيه ( 1988از جمله بند  10بیانیه)
الجزاير را نقض كرده اس��ت .هم ایران و هم ایاالت
متحده در س��الهای اخیر به این عهدنامه استناد
جستهاند و اعتبار حقوقی دارد .اعتبار این عهدنامه
توس��ط دي��وان بينالمللي دادگس��تري در قضيه
دعواي سكوهاي نفتي ايران عليه آمريكا به عنوان
بخشي از حقوق حاكم بر روابط ايران و آمريكا مورد
تایید و تصریح قرار گرفته است.
ب��ه همي��ن ترتي��ب کش��ورهای اروپاي��ی
موافقتنامههای متع��ددی در زمینههای مختلف
رواب��ط اقتصادی و مالی ،بانک��ی و مالیاتی با ایران
دارن��د که توس��ط نهاده��ای قانونی دو کش��ور به
تصوی��ب رس��یده و الزم الرعایه هس��تند .به طور
مش��خص ،موافقتنامهه��ای «تش��ویق و حمایت
متقابل از س��رمایهگذاری متقاب��ل» و «معافیت از
اخذ مالی��ات مضاعف» از جمل��ه موافقتنامههای
دوجانبه رایج بین کشورها هستند که ایران نیزاین
موافقتنامهها را با بسیاری از کشورها منعقد كرده
اس��ت .تحریمهای اخیر وضع شده میتواند نقض
یک جانبه این موافقتنامهها تلقی شود.
ـ تعارض تحريم و آزادي تجارت
«آزادی کش��تیرانی تجاری» نماد برجس��ته و
مکم��ل «آزادی تجارت» اس��ت که متاس��فانه در
تحریمهای وضع ش��ده علیه ای��ران بهطور جدی
م��ورد تحدید و تحریم واقع ش��ده اس��ت« .آزادی
کش��تیرانی»یکی از محوریتری��ن اصول پذیرفته
ش��ده حقوق دریاها و «کنوانسیون  1982حقوق
دریاها»و عرف بینالمللی است.
ـ تحریم بانک مرکزی ایران
«کنوانس��یون اروپايی  1972مصونیت دولت»
از جمل��ه معاهدات مهم در این ارتباط اس��ت که
الزم االجرا ش��ده اس��ت .تئوری مصونیت محدود
دولت ،اساس و پایه اصلی این دو کنوانسیون است.
کنوانس��یون مزبور ،اعمال حاکمیت دولت (Jure
 )imperiiرا (مانن��د ام��وال دیپلماتی��ک و اموال
نظامی) اعمالی تعریف کرده که دولت برای اقتدار
حاکمیت خود انجام میده��د و بنا براین گمرک،
سیاس��ت پولی و  ...جزو این گونه اعمال هس��تند.

مواد  6تا 10کنوانس��یون اروپايی مصونیت دولت،
اعمال تجاری( تصدیگری) دولت را به دقت احصا
کرده است .در ضمن کنوانسیون مصونیت دولت و
اموال آن مصوب  2004مجمع عمومی ملل متحد
نی��ز ،اموال بانک مرک��زی و یا دیگر نهادهای مالی
متعلق به دول��ت را به عنوان ام��وال خاص دولت
تلقی كرده و در ماده  21به صراحت آن را در کنار
ام��وال نظامی و دیپلماتیک به عنوان دس��تههای
خاص اموال دولت محسوب كرده و این گونه اموال
را مصون تلقی کرده اس��ت .باالتر از این باید گفت
تعدادی از کشورهای اروپايی و حتی دولت آمریکا،
به دلیل اهمیت بانکهای مرکزی دولتها و ارتباط
مستقیم این بانکها با سرنوشت مردم کشورها ،در
مقررات خود اساس��ا مصونیتی جدای از مصونیت
اموال دولت ،برای بانکهای مرکزی قائل شدهاند که
حتی در صورت مورد تعرض قرار گرفتن مصونیت
دولت ،مصونیت بانک مرکزی مورد تعرض و خدشه
واقع نش��ود .از این رو تحریم بان��ک مرکزي ایران
نی��ز به نوبه خود یکی از نقضهای آش��کار حقوق
بینالملل در عرصه اقتصادی و سیاسی است
ـ تع��ارض تحريمهای اروپاي��ی و اصل حقوقی
«مداخله نكردن»( )Non- intervention
اصل مداخله نكردن کش��ورها در امور داخلی و
یا خارجی کشورهای دیگر از اصول اساسی حقوق
بینالملل اس��ت .این اصل در بند  7ماده  2منشور
ملل متحد تصریح شده و تلویحا از مقدمه و برخی
مواد دیگر منش��ور مزبور نیز قابل استخراج است.
رويه دولتها وجود این اصل را با جدیت مورد تأييد
قرار ميدهد و يك اجماع حقوقي ميان دولتها در
این مورد وجود دارد.
اين اصل در معاهدات بس��یار ديگر و نیز عرف
بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است .مداخله اعم
از مداخله مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم و یا دخالت
در ام��ور داخلی و یا خارجی کشورهاس��ت .ديوان
بينالمللي دادگستري در دعواي فعاليتهاي شبه
نظامي عليه نيكاراگوئه اي��ن اصل را بدين صورت
تأييد ميكند «با توجه به يك قاعده عموماً پذيرفته
ش��ده ،اصل مداخله نكردن ،هر کشور یا گروهی را
از مداخله مستقيم يا غير مستقيم در امور داخلي

يا خارجي دولتهاي ديگ��ر باز ميدارد» .در مورد
تحريم اتحادیه (و نیز تحریمه��ای فراقطعنامهای
آمریکا) عليه ايران بايد گفت ،این تحریمها آشکارا
موجب دخالت «غيرمستقيم» در امور «داخلي» و
«خارجي» ايران ميشود چرا كه دست کم در مورد
نهادهای تحریم شده همچون بانکها و شرکتها
و نهاده��ای نظامی ،باید گفت ج��زء الينفك امور
داخلي محسوب ميش��وند.عالوه بر مصوبات فوق
الذکر بس��ياري از س��ازمانهاي منطقهاي نيز در
اساس��نامههاي خود بر اصل ع��دم مداخله در امور
ديگر کشورها تأکيد کردهاند از جمله ماده 15منشور
کش��ورهاي آمريکايي ،ماده  8اساس��نامه تشکيل
دهنده کش��ورهاي اتحاديه عرب ،ماده 3منش��ور
اتحاديه آفريقا و نيز کنوانس��يونهاي بينالمللي از
جمله کنوانسيون مونته ويدئو ( )1933در خصوص
حق��وق و تکاليف دولتها و نيز کنوانس��يونهاي
بينالمللي حقوق اقتص��ادي ،اجتماعي و فرهنگي
مصوب .1976
کنفران��س تجارت و توس��عه ملل متحد نیز در
قطعنام��های تدابی��ر تحمیلی اقتص��ادی ،اعمال
تحریمهای اقتصادی از س��وی کش��ورهای توسعه
یافته علیه کش��ورهای در حال توس��عه را ممنوع
کرده.
حقوق بینالملل به صورت عام و اسناد بینالمللی
ناظر بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی و مهمترین
سند آن یعنی منشور ملل متحد و نیز عرف و رویه
قضاي��ی بینالمللی در کلیه م��وارد اختالفات و یا
ابهامهای بینالمللی و یا منطقهای ،همواره اصل را
ب��ر حفظ و تحکیم حاکمیت و حقوق کش��ورها بر
پایه حل و فصل مسالمتآمیز این گونه اختالفات
قرار داده و در موارد بسیار نادر و مشروط به شروط
بسیاری اس��تفاده از اقدامات قهرآمیز را آن هم به
صورت موقتی و با تاکید بر حس��ن نیت و مشروط
ب��ر رعایت مصادیق و قواعد ع��ام حقوق بینالملل
و موضوعات حقوق بش��ری ( )human rightsو
حقوق بشردوستانه ()humanitarian rights
مجاز شمرده است .این موضوعی است که در اسناد
و کنوانسیونهای اروپايی مربوط نیز همواره بر آن
تاکید شده است .بررسی وضع تحریمها علیه ايران
در همه زمینهها آشکارا نشان میدهد که قواعد و
اصول حقوقی بسیاری نادیده گرفته شده به گونهای
که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و
حقوق اتباع آن مورد تهدید قرار گرفته و مهمتر از
آن استمرار این تحریمها تهدیدی برای آینده جامعه
بینالمللی محسوب میشود .عالوه بر این در عرصه
مبادالت تجاری و اقتصادی ايران و کشورهای عضو
اتحادیه اروپا با وجود همه مشترکات این کشورها با
ايران و داشتن اقتصادی مکمل ،وضع و استمرار این
تهدیدها به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی
این اتحادیه ،حق آزادی مبادالت مالی و تجارت را
بین شرکت های خصوصی دوطرف تهدید کرده و
فرصتهای بسیاری را از این کشورها و شرکتهای
تجاری و اتباع این کش��ورها س��لب كرده است که
خسارات جبران ناپذیر آن را در آینده بیش از پیش
آشکار خواهد شد.
* استادیار دانشگاه پیام نور تهران
**دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
شماره دوم ـ زمستان 1391

«آزادی کشتیرانی
تجاری» نماد برجسته
و مکمل «آزادی
تجارت» است
که متاسفانه در
تحریمهای وضع شده
علیه ایران بهطور
جدی مورد تحدید
و تحریم واقع شده
است
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اياالت متحده چگونه غول اقتصادي شده است؟

شرکت های خصوصی نفتی
موتور محرک اقتصاد آمریکا
در اين که شرکت هاي خصوصي فعال در بخش انرژي آمريکا نقش گستردهاي در اقتصاد اين کشور دارند هيچ ترديدي نيست .اين شرکتها
در واقع يکي از اشتغالزاترين بخشها و خريداران کاال در بازار آمريکا به شمار ميروند .حتي در بحبوحه بحران اقتصادي ،اين شرکتهاي انرژي
هستند که همچنان دستمزدهاي بااليي به کارکنان خود پرداخت ميکنند ،براي دولت درآمدزايي دارند و منبع قابل اتکا براي سرمايهگذاري
ميليونها آمريکايي به شمار ميروند .کمکي که اين شرکت ها به اقتصاد آمريکا ميکنند حتي طرح هاي کاخ سفيد درباره محرک هاي اقتصادي
را نيز تحت الشعاع قرار داده است .کافي است بسته اخير محرک انرژي در آمريکا را مد نظر قرار دهيم :براساس اين بسته 476 ،ميليارد دالر
در س�ال  2010ميالدي به اقتصاد آمريکا تزريق ش�د -اين مبلغ تقريبا شصت درصد کل بس�ته محرک اقتصادي دولت فدرال آمريکا را شامل
ميشود -اين بسته محرک اقتصادي نيازي به تصويب در کنگره نداشته و به اقتصاد آمريکا بيش از پيش کمک ميکند.

علي عليمرداني
صنايع نفت و گاز آمريکا از نگاه آمار

سياستگذاران
آمريكايي با توسعه
بازارهاي آزاد پايبندي
به قانون و تجارت
آزاد فضا را براي
شرکتهاي مختلف به
منظور شناسايي
و پيگيري ابتکارات
و فرصتهاي جديد
و سرمايهگذاري
فراهم میکنند
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  9.2ميليون ش��مار افرادي اس��ت که به طورمس��تقيم و يا غيرمستقيم در صنايع انرژي آمريکا
مشغول  به کارند.
  1.4ميليون شمار فرصتهاي شغلي است کهاين صنايع تا س��ال  2030ميالدي در اين کش��ور
ايجاد خواهندکرد.
  86ميلي��ون دالر مبلغ��ي پرداخت��ی ای��نشرکتها به دولت فدرال آمريکا در هر روز است.
 100ميليون دالر مبلغي است که شرکتهايان��رژي آمريکا براي اجاره و نيز حق توليد از س��ال
 2000ميالدي به دولت آمريکا پرداخت ميکنند.
  20درصد افزاي��ش تقاضا ب��راي محصوالتشرکتهاي انرژي تا سال  2035ميالدي
 266ميليارد دالر سرمايهگذاري شرکت هايانرژي در بخش پروژههاي جديد سرمايهگذاري در
آمريکا
 176ميليارد دالر ميزان دستمزدي است کهکارمندان شرکتهاي انرژي دريافت ميکنند.
  35ميلي��ارد دالر ميزان س��ودي اس��ت کهساالنه به سهامداران شرکت هاي انرژي در آمريکا
پرداخت ميشود.
نقش شرکتهاي انرژي در اقتصاد آمريکا

اقتص��اد آمريکا بزرگترين اقتصاد ملي و دومين
اقتصاد از نظر کلي در جهان اس��ت .توليد ناخالص
داخلي در سال  2011ميالدي بيش از 15تريليون
دالر بوده اس��ت ک��ه تقريب��ا يک چه��ارم توليد
ناخالص داخلي اس��مي جهان اس��ت .آمريکا يکي
از ثروتمندترين کشورهاي جهان به شمار ميرود،
از ذخاير طبيعي فراوان و نيز تاسيس��ات زيربنايي
توس��عهيافتهاي برخوردار اس��ت و از نظر نس��بت
سرانه توليد ناخالص داخلي در جهان جایگاه ششم
را داراست .آمریکا درتوليد نفت خام سوم و دومين
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توليدکننده گاز طبيعي در جهان است .نکته جالب
این است که آمریکا هر چند دومين مصرفکننده
ان��رژي در جهان اس��ت ،اما از نظر س��رانه مصرف
انرژي پس از کانادا در رتبه هفتم قرار دارد .بيشتر
انرژي توليدي اين کشور از سوخت هاي فسيلي به
دست میآید .در سال  ،2005از کل انرژي مصرفي
آمريکا ،چهل درصد ازنفت 23 ،درصد از زغالسنگ،
 23درص��د از گاز طبيع��ي  8.4 ،درص��د از انرژي
هستهاي و  6.8درصد نيز توسط انرژيهاي تجديد
پذير تامين شد .وابستگي آمريکا به واردات نفت از
 24درص��د در س��ال  1970به  65درصد در پايان
س��ال  2005ميالدي افزايش يافته است .براساس
آمار ،آمريکا تا س��ال  2015مي�لادي براي تامين
 70ت��ا  75درص��د از نفت مصرفي خ��ود نيازمند
واردات است.
بودجه غولهاي انرژي آمريکا

ش��رکت ه��اي بزرگ ان��رژي آمري��کا از جمله
بخشهاي با نفوذ در اقتصاد و حتي سياس��ت اين
کش��ور به شمار ميروند .شرکت اکسون موبيل که
پس از پتروچاينا بزرگترين شرکت نفتي جهان به
ش��مار ميرود ،س��رمايهاي بالغ بر سيصد و پنجاه
ميليون دالر دارد .اين ش��رکت به همراه ش��رکت
نفتي چورون که هشتمين شرکت نفتي جهان به
شمار ميرود نقش عمدهاي در سياستگذاريهاي
اين کشور دارند.
ليست  10شرکت برتر انرژي آمريکا و
سرمايه آنها

 .1اکسون موبيل سرمايه بالغ بر  350ميليون
دالر
 .2چورون سرمايه 154ميليون دالر
 .3کوناکوفيليپس سرمايه  166ميليون دالر
 .4اوکسينتال سرمايه  75ميليون دالر
 .5آپاچي   سرمايه  34ميليون دالر

 .6دوون  سرمايه  32ميليون دالر
 .7اندارکو سرمايه  27ميليون دالر
 .8هاليبرتون سرمايه  27ميليون دالر
 EOG .9ريورس سرمايه  24ميليون دالر
 .10ماراتن سرمايه  22ميليون دالر
نقش سياستگذاريهاي دولت آمريکا
در رونق بخش انرژي

سياستگذاران با توسعه بازارهاي آزاد و پايبندي
به قان��ون و تجارت آزاد فضا را براي ش��رکتهاي
مختل��ف به منظور شناس��ايي و پيگيري ابتکارات
و فرصتهاي جديد و س��رمايهگذاري و دستيابي
به رونق اقتصادي و ارزش افزوده فراهم میکنند.
سياس��تهاي دولت آمري��کا در زمينه پايبندي به
اص��ل وفور عرضه انرژي  ،پاس��خگويي و نيز توجه
به قدرت خريد جامعه نه تنها متمرکز بر مديريت
خرد و يا دستکاري بازار انرژي نبوده ،بلکه مبتني بر
اصول و پارامترهاي اوليه و ايجاد فضا براي فعاليت
بازار آزاد است.
صنايع انرژي آمريکا با توجه به سياستهاي با
ثبات و غيرجانبداران��ه دولت در زمينه حمايت از
بازار آزاد ،رقابتي ش��دن روز افزون را ش��اهد بوده
است و شرکتهايي نظير اکسون موبيل ميتوانند
در اين بازار با س��رمايهگذاري پايدار و قانونمند در
پروژههاي خود ،فرصت هاي جديد ش��غلي ايجاد
کنند که در سطح کالن تضمينکننده ثبات آمريکا
در زمينه انرژي و اقتصاد اين کشور میباشد.
نقش شرکتهاي نفتی آمريکايي در
اشتغالزايي و توليد ناخالص داخلي

صنايع انرژي آمريکا در س��ال  2010ميالدي
 476ميليارد دالر براي اقتصاد آمريکا س��وددهي
داشتندکه سه برابر بيش از ديگر درآمدهاي دولت
اين کشور است .اين صنايع يکي از معدود صنايعي
هستند که طي سالهاي اخير فرصتهاي شغلي

بينالملل
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گس��تردهاي را در آمريکا ايجاد کردهاند .بررس��ي
موسسه «وود مکنزي» نشان داد که دسترسي باز
شرکتهاي آمريکايي به منابع انرژي در اين کشور
ميتواند تا س��ال  2025منجر به ايجاد  500هزار
فرصت شغلي دیگر در اين کشور شود.
بر اساس آماري که وزارت کار آمريکا ارائه کرده
است ،طي  10سال اخير فرصتهاي شغلي مربوط
به اکتش��اف ،توس��عه و نيز توليد انرژي در آمريکا
بيش از پنجاه درصد رش��د داش��ته اس��ت و این
فرصتهاي شغلي که نقش گسترده اي در کاهش
بيکاري فزاينده ناشي از بحران اقتصادي در آمريکا
داشتهاند ،مانع توجه جدی به مساله آلودگیهای
زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای این شرکتها
میشود .بررسي اخير موسسه «پرايس واتر هاوس
کوپر» نش��ان ميدهد ،ايجاد هر فرصت شغلي در
صنايع نف��ت و گاز آمريکا موج��ب ايجاد بيش از
سه فرصت شغلي در ديگر مناطق جهان ميشود.
اين موسس��ه تخمين زده است که صنايع نفت و
گاز آمريکا در مجم��وع موجب ايجاد نه ميليون و
دويس��ت هزار ش��غل تمام وقت و پاره وقت برای
مردم ش��ده و  1.1تريليون دالر ارزش افزوده را به
جیب دولت آمريکا س��رازیر کند و این یعنی 7.7
درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور.
البيهاي انرژي

الب��ي انرژي عبارتي اس��ت که ب��ه نمايندگان
ش��رکتهاي ان��رژي ک��ه در سياس��تگذاريهاي
آمري��کا به دولت اين کش��ور مش��اوره ميدهند،

اطالق ميش��ود .شرکتهاي بزرگ نفتي از جمله
اکسون موبيل ،رويال داچ شل ،بريتيش پتروليوم،
توتال ،کخ اينداستريز ،چورون و کوناکو فيليپيس،
شرکتهايي هستند که بيش��ترين نماينده را در
اين البيها دارند .شرکت جنرال الکتريک ،ساترن
کامپاني ،فرس��ت انرژي و اديس��ون ني��ز از جمله
ش��رکتهاي بانفوذ توزيع برق در آمريکا هستند
که در اين البي نماينده دارند .ش��رکتهاي نفتي
و نيز ش��رکت هاي توزيع برق در آمريکا از جمله
شرکتهايي هستند که بيشترين هزينهها را براي
پيش��برد مذاکرات الب��ي انرژي با دول��ت آمريکا
متقبل ميشوند.
در انتخابات کنگره آمريکا در سال 2006ميالدي
شرکت هاي انرژي آمريکا بيش از  19ميليون دالر
به تبليغات سياس��ي کم��ک کردند که  82درصد
از اين مبل��غ به جمهوريخواه��ان و  18درصد به
دموکراته��ا تعلق يافت .همچنين ش��رکتهاي
ان��رژي آمريکا در تبليغات انتخاباتي س��ال 2012
آمريکا مبالغ هنگفتي به نامزدهاي انتخاباتي کمک
کردن��د .البي انرژي در آمريکا به اعمال نفوذ براي
توقف و يا منحرف کردن تصويب قوانين مربوط به
تغييرات اقليمي متهم شده است.
نفود بر دولت

رسواييهاي مختلف سياس��تمداران برجسته
آمريکاي��ي موجب جلب توجه ب��ه ارتباط نزديک
البيهاي انرژي و دولت آمريکا ش��ده اس��ت .اين
نگرانيها بويژه در دوران جرج بوش به بيش��ترين

مي��زان خ��ود رس��يد .در ژوئ��ن  2005ميالدي،
اس��نادي منتش��ر ش��د که نش��ان مي داد دولت
بوش با اکسون موبيل درباره موضع آمريکا درباره
پيمان زيس��ت محيطي کيوتو رايزني کرده است.
ش��رکتهاي نفتي همچنين در گ��روه ويژهاي که
دي��ک چني مع��اون رييس جمهور وق��ت آمريکا
براي توسعه ميادين نفتي ،پااليشگاهها و نيز ديگر
تاسيسات زيربنايي عراق تشکيل داده بود ،حضور
گستردهاي داشتند و جالب اينکه اسناد مربوط به
بررس��ي ميادين نفتي و پروژههاي بالقوه عراق به
دو س��ال پيش از حمله آمريکا به اين کش��ور باز
ميگردد.
نفوذ بينالمللي

الب��ي انرژي در آمريکا س��ابقه درگيري درباره
مناف��ع بينالمللي را ني��ز دارد .گروه موس��وم به
سازمان انرژيهاي پايدار آمريکا و البيهاي نفتي
اين کشور دومين کنفرانس تغييرات اقليمي ملل
متحد را به شکس��ت کش��اندند .در اين کنفرانس
يونس��کو منش��ور جهاني انرژي را ارائه کرد که در
صورت تصويب آن قوانين جديدي درباره حفاظت
از محيط زيست و انسان در برابر آاليندهها تصويب
ميش��د ،با اين حال آمريکا از تصويب اين منشور
جلوگي��ري کرد و در ديگر کنفرانسهاي تغييرات
اقليم��ي در برلي��ن ،کيوت��و ،اله��ه و مراکش نيز
همچن��ان به اين موض��ع خود ادام��ه داد .آمريکا
همچن��ان پرتکل کيوتو و نيز منش��ور حفاظت در
برابر تغييرات آب و هوايي را ناديده ميگيرد.

در انتخابات
کنگره آمريکا در
سال 2006ميالدي
شرکت هاي انرژي
آمريکا بيش از
 19ميليون دالر به
تبليغات سياسي
کمک کردند که 82
درصد از اين مبلغ به
جمهوريخواهان و 18
درصد به دموکراتها
تعلق يافت

41
شماره دوم ـ زمستان 1391

خبر

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

کشف ذخایر عظیم هیدرات

ی ايران در دریای عمان
گاز 

ضرورت تامین
خوراک واحدهای
پتروشیمی و سوخت
خودروها از طریق
منابع هیدروکربوری
دو دلیل عمده
نیاز کشورها به منابع
هیدروکربوری
است

مجری طرح اکتش��اف منابع هیدرات گازی پژوهشگاه
صنعت نفت از کشف ذخایر عظیم هیدرات گازی در دریای
عم��ان خبر داد و گفت :حجم این منابع معادل کل ذخایر
متعارف نفت و گاز کشور است .ناصر کشاورز مجری طرح
اکتشاف منابع هیدرات گازی دریای عمان در یک نشست
خبری که در پژوهش��گاه صنعت نفت برگزار ش��د ،گفت:
براس��اس آخری��ن پژوهشهای صورت گرفت��ه در منطقه
دری��ای عمان ک��ه از غرب خلیج فارس تا منطقه ش��رقی
کش��ور محسوب میش��ود ،به ذخایر هیدرات گازی دست
یافتیم که معادل ذخایر متعارف نفت و گاز کش��ور است.
وی ب��ا اش��اره به کاهش حجم ذخایر متع��ارف نفت و گاز
در جهان تصریح کرد :اگر چه راهکارهایی برای جایگزینی
منابع هیدروکربوری مانند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از
س��وی بسیاری از کشورها پیشبینی شده است ولي به دو
دلی��ل عمده نمیتوان نیاز به ذخایر هیدروکربوری را انکار
کرد.
کش��اورز ضرورت تامین خوراک واحدهای پتروشیمی
و س��وخت خودروها از طریق مناب��ع هیدروکربوری را دو
دلیل عمده نیاز کشورها به منابع هیدروکربوری اعالم كرد
و اف��زود :با توجه به دالیل گفته ش��ده و کاهش روزافزون
مناب��ع هیدروکربوری در جه��ان ،به این فک��ر افتادیم تا
طرح��ی به منظور شناس��ایی منابع نامتع��ارف نفت و گاز
برای تامین نیازهای آتی اجرا ش��ود .کش��اورز با بیان این
که طرح شناس��ایی هیدراته��ای گازی در دریای عمان
با همکاری پژوهش��گاه صنعت نفت و مدیریت اکتش��اف
ش��رکت ملی نفت ایران و تعدادی از شرکتهای داخلی و
خارجی از اردیبهش��ت سال گذشته آغاز شده است ،اظهار
داشت :هدف این طرح در فاز اول ،شناسایی منابع جدید و
بررسی میزان گستردگی و حجم ذخیره آنها با استفاده از
روشهای لرزهنگاری بوده است .مجری طرح اکتشاف منابع
هیدرات گازی پژوهشگاه صنعت نفت تاکید كرد :به منظور
شناسایی ذخایر نامتعارف هیدروکربوری در دریای عمان،
طرح جامعی در پژوهشگاه صنعت نفت تهیه شده است که
از آن میت��وان به عنوان یک نوآوری ملی یاد کرد .مجری
طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی در دریای عمان درباره
ضرورت اس��تفاده از هیدراتهای گازی در آینده گفت :هر
متر مکعب از هیدرات گازی پس از اس��تخراج معادل 164
مترمکعب گاز برای ما ارزش حرارتی ایجاد میکند.
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افتتاح اولین فاز نیروگاهی

پتروشیمی دماوند در اسفند
مدیرعامل پتروش��یمی دماوند گف��ت :یکی از فازهای
نیروگاه��ی پتروش��یمی دماوند به عن��وان تأمینکننده
س��رویسهای جانبی اسفند امس��ال وارد مدار میشود.
محمدرضا رضایی در یک نشس��ت خبری اظهار داش��ت:
پتروش��یمی دماوند که س��رویسهای جانب��ی و تأمین
خوراک پتروشیمیهای عسلویه را برعهده دارد توان تولید
 780تن بخار را خواهد داش��ت که واحدهای تولید بخار
بین  62تا  65درصد پیشرفت دارند.
وی اف��زود :یک��ی از دوربینهای گازی ف��از یک صد
درصد و توربین دیگر  95درصد پیشرفت فیزیکی دارد که
جمعاً  79درصد در کل فاز یک پروژه پتروشیمی دماوند
پیشرفت کرده است .مدیرعامل پتروشیمی دماوند با بیان
اینکه پتروشیمی دماوند از جمله طرحهایی مهر ماندگار
اس��ت،گفت :مجموعه دماوند در س��ه فاز باید برق ،آب،
بخار ،نیتروژن و کلیه س��رویسهای جانبی چند مجتمع
پتروش��یمی را تأمین کن��د .وی اضافه ک��رد :منابع الزم
برای اجرای فاز ی��ک از طریق فاینانس بانکهای داخلی
و خارجی تأمین ش��ده اس��ت و فع ً
ال کل پروژه به شرکت
ملی پتروشیمی تعلق دارد .رضایی گفت :در بخش فعلی
تاکنون  210میلیون یورو هزینه ش��ده است ،اما در کل
این پروژه باید در مجموع  4میلیارد دالر س��رمایهگذاری
انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه از نیمه دوم سال آینده باید فاز دو
ای��ن پروژه کلید بخورد ،اعالم کرد :مپنا و دیگر گروههای
صنعتی اعالم کردند که برای سرمایهگذاری آمادگی دارند.
رضایی افزود :س��رویسهای جانب��ی و تأمین خوراک در
صنعت پتروشیمی سودآور است و متقاضیان زیادی برای
سرمایهگذاری دارد .مدیرعامل پتروشیمی دماوند با بیان
اینکه تا این مرحل��ه  70درصد از ارزش تجهیزات به کار
رفته داخلی است ،گفت :یکی از فازهای نیروگاهی اسفند
امسال وارد مدار تولید میشود.
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مذاکره ایران و افغانستان

برای احداث خط لوله صادرات
فرآوردههای نفتی

کارشناس��ان صنعت نفت به منظور اح��داث خط لوله
صادرات فرآوردههای نفتی عازم افغانستان میشوند.
ایران یک تیم کارشناس��ی از مسئوالن صنعت نفت را
به منظور احداث خ��ط لوله صادرات فرآوردههاي نفتی به
افغانس��تان اعزام می کند .این خط لوله که  896کیلومتر
طول دارد و می تواند انواع فرآورده نفتی از جمله گازوئیل
را به این کشور صادر کند.
از ای��ن خط لوله می توان ع�لاوه بر صادرات نفتگاز و
فرآوردههای دیگر نفتی برای انتقال نفت خام نیز استفاده
ک��رد به طوری که این خط توان انتق��ال روزانه  150هزار
بش��که انواع فرآوردههای نفت��ی را دارد .تم��ام تجهیزات
مورد اس��تفاده از جمله لولههای به کار رفته دراین خط از
تولید کنندگان داخلی خریداری میشود و در عینحال با
راهاندازی این خط لوله تعداد زیادی از تانکرهای حمل مواد
سوختی به بخش های دیگر کشور منتقل خواهند شد.
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت این خ��ط لول��ه میتواند
فرآوردههای نفتی را نیز به شهرهای در طول مسیر ارسال
کند ولی هدفاصلی احداث این خط همانطور که اشاره شد
صادرات فرآوردههای نفتی به کشور افغانستان است.
چندی پیش معاون وزیر نفت اعالم کرد ایران قصد دارد
تا صادرات فرآوردههای نفتی خود را به کشورهای همسایه
از جمله ارمنستان و عراق و افغانستان افزایش دهد.
هم اکنون بیشترین حجم از فرآوردههای نفتی ایران به
کشورافغانس��تان و عراق صادر میشود که ایران می تواند
ب��رای دور زدن تحریم ها با احداث پاالیش��گاه های جدید
نفت��ی و فرآورش نفت خام و تولید انواع فرآوردههاي نفتی
ب��ه جای صادرات نفتخام اقدام به صادرات اين فرآوردهها
از جمل��ه بنزین کن��د .ایران ب��ه تازگی اقدام ب��ه احداث
7پاالیش��گاه جدید کرده است که ش��امل پاالیشگاههای
ش��هریار تبریز ،آناهیتا ،ستاره خلیج فارس ،پاالیشگاه دوم
خوزستان ،هرمز ،کاس��پین و پاالیشگاه پارس هستند که
با اتمام این پاالیشگاهها میتواند به عنوان یک صادرکننده
جدی بنزین در منطقه و جهان مطرح شود.
از ط��رف دیگر نیز بای��د گفت ایران ع�لاوه بر اینکار
س��عی دارد با خرید و راهاندازی پاالیشگاههای کوچک در
کش��ورهای مختلف از جمله برخی از کشورهای آفریقایی
و آمریکای جنوبی اقدام به صادرات نفت به این کش��ورها
ك��رده و کار پاالیش را نیز در اختیار گرفته و از این طریق
فرآوردههای نفتی تولید شده را به فروش برساند.
به هرحال باید گفت احداث این خط لوله صادرات نفتی
و فرآورده و حتی خطوط مشابه میتواند یکی از روش های
دور زدن تحریمها در شرایط کنونی باشد.
وزی��ر نفت نیز پیش از ای��ن از توقف صادرات نفت خام
به غرب هشدار داده و اعالم کرده بود با تشدید تحریمهای
نفت��ی ،ای��ران ص��ادرات نف��ت خ��ود را کاه��ش و تولید
فرآوردهه��ای نفتی را افزایش داده و به جای صادرات نفت
خام به صادرات انواع فرآورده نفتی روی میآورد.

دالیل افزایش 110درصدی
قیمت پلیمرها

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به رشد  110درصدی
قیمت برخی از پلیمرها و محصوالت پتروش��یمی در بازار
بورس کاال از افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از دالیل گرانی
محصوالت پتروشیمی یاد کرد و  5راهکار برای ساماندهی
بازار پلیمرها ارائه کرد.
دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن مرکز پژوهشهای
مجلس با انتش��ار گزارشی درباره مهمترین داليل افزایش
قیمت محص��والت پلیمری در ب��ورس کاال ،اعالم کرد :با
توجه به حساس��یت محصوالت پتروشیمی به عنوان ماده
اولی��ه مورد نی��از در تولید بس��یاری از محصوالت و بهای
تمام ش��ده اکثر کاالهای تکمیلی در ماههای اخیر ،قیمت
محصوالت پلیمری که یک��ی از پرمصرفترین محصوالت
پتروش��یمی در صنایع تکمیلی بوده نس��بت به آغاز سال
 ۱۱۰درصد افزایش یافته است.
بر این اساس علل تغییرات قیمت محصوالت پلیمری،
میزان عرضه و تقاضایآن و عوامل موثر بررسی شده است
که بررس��یها نش��ان میدهد که افزایش نرخ ارز ،کاهش
عرضه و افزایش تقاضا از دالیل اصلی این افزایش قیمت در
بورس کاال بودهاند.
از سوی دیگر بررسی روند عرضه شرکتهای تولیدی و
برخی از مجتمعهای پتروشیمی در بورس کاال نیز حاکی از
آن است که برخی از شرکتهای خصوصی و حتی برخی از
شرکتهای دولتی در مرداد و شهریور ماه یا اصال عرضهای
نداش��ته یا عرضه محصوالت خود را کاهش داده اند .نکته
قابل توجه این است که به رغم مصوبه ستاد هدفمندکردن
یارانهها مبن��ی بر لزوم عرضه محصوالت تمامی واحدهای
پتروش��یمی در بورس ،بر خروج ش��رکتها از بورس عمال
نظارت موثری وجود ندارد.
وج��ود بازار آزاد و تفاوت بین قیمتهای معامله ش��ده
در ب��ورس و ب��ازار آزاد نی��ز موجبات آش��فتگی در بازار و
ترجیح برخی از تولیدکنندگان به عرضه محصوالتشان در
این بازار ش��ده اس��ت .در این گزارش از افزایش حداکثری
عرضه محصوالت پلیمری در بورس ،اطالع رسانی سریعتر
شرکت بورس کاالی ایران ،تامین کمبود خوراک ،واردات
توس��ط نهادهای دولتی ،اتخاذ روشهای کنترلی مناسبتر
توسط س��ایت بهینیاب وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
اجتناب از هرگونه مداخله قیمت گذاری در بورس بهعنوان
راهکارهاي پیش��نهادی برای ساماندهی بازار پتروشیمی و
محصوالت پلیمری یاد شده است.

ایران سعی دارد
با خرید و راهاندازی
پاالیشگاههای کوچک
در کشورهای مختلف
اقدام به صادرات
نفت به این کشورها
كرده و کار پاالیش
را نیز در اختیار
گرفته و از این طریق
فرآوردههای نفتی
تولید شده را به
فروش برساند
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گزارش سامانه ملی اندازهگیری و تحلیل شاخصهای بهرهوری

ميزان بهرهوری فرآوردههاينفتي

به��رهوری به معنای توانایی یک نظام برای ایجاد ارزش بیان ش��ده اس��ت
و مدیری��ت بهرهوری به دنبال حداکثرس��ازی ایجاد ارزش از طریق بهرهگیری
موثر از فرآیندها و منابع مورد استفاده و توزیع آن به بهترین نحو بین ذینفعان
نظام میباش��د .به تعبیر دیگر بهرهوری ،استفاده کارا و اثربخش از منابع برای
تولید محصوالت و ارائه خدمات مطلوب است و از یک سو پیگیر استفاده کامل
و مناس��ب از مواد و اقالم واس��طهای مصرفی و س��ایر منابع ورودی و از سوی
دیگر هدایتکننده ستاندهها و خروجی فعالیتها و فرآیندها به سمت اهداف
مشخص و از پیشتعیین شده سازمان است .از آنجایی که هدف مالی اولیه هر
شرکتی حداکثرسازی ارزش شرکت و ثروت سهامداران میباشد ،لذا مدیریت
بهرهوری میتواند به عنوان بهترین پشتیبان و تضمینکننده تحقق این هدف
در نظامهای اقتصادی باشد.
با مروری اجمالی بر گذش��ته نه چندان دور در وضعیت بهرهوری در کشور
نکتهای که میتوان به آن اش��اره نمود آن اس��ت که ارتقای بهرهوری در سطح
کل اقتصاد کش��ور رشد مناس��ب و قابل قبولی نداشته که این موضوع بهویژه
در برخ��ی از زیربخشهای اقتصادی غیرقابل انکار اس��ت .مهمترین دالیلی را
که برای این ناکامی در س��طح ملی میتوان به آن اش��اره نمود ش��امل چنین
مواردی میباشد :عدم وجود وحدت رویه در فرآیند اجرایی در زمینه مدیریت
به��رهوری در زیربخشهای مختل��ف اقتصادی ،کمبود اطالعات مناس��ب در
سازمانها ،عدم آشنایی و نیز بیتوجهی سازمانها به مفاهیم پایهای در ارتباط
با بهرهوری ،پرهزینه و طوالنی بودن فرآیند جمعآوری اطالعات و اندازهگیری
شاخصهای بهرهوری در سطح دس��تگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی.
س��امانه ملی اندازهگیری و تحلیل ش��اخصهای بهرهوری راهکار ارائه ش��ده
توس��ط مرکز مدیریت بهرهوری هوش��مند ایرانیان به عنوان یکی از مهمترین
زیرس��اختهای الزم برای رشد بهرهوری در کشور از سال  1385فعالیت خود
را آغاز نمود.
تاکنون ش��اخصهای بهرهوری بیش از  900بنگاه اقتصادی از سال 1382
تاکنون در قالب  46بخش اقتصادی در این سامانه اندازهگیری شده و اطالعات
موجود در این پایگاه داده سبب گردیده تا این سامانه به عنوان پشتیبان علمی
و اطالعاتی در برگزاری س��ه دوره جش��نواره ملی بهرهوری مورد استفاده قرار
گیرد .در مطالب پیش رو میزان بهرهوری محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای
نفتی مورد مطالعه قرار گرفته که مشروح آن در پی میآید.
از آنجایی که هدف
مالی اولیه هر شرکتی
حداکثرسازی ارزش
شرکت و ثروت
سهامداران میباشد،
لذا مدیریت بهرهوری
میتواند به عنوان
بهترین پشتیبان و
تضمینکننده تحقق
این هدف در نظامهای
اقتصادی باشد
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بهرهوري گروه پتروشیمی

پتروش�یمی به عنوان یک�ی از بخشهای اصل�ی صنعت نفت از
جمله صنایع مهم و مادر کش�ور اس�ت .این صنع�ت به عنوان یکی
از گزینههای مهم صادرات غیرنفتی در جهت ش�کوفایی اقتصادی
کشور ،توسعه و بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از
صنایع پاییندستی و يا صنایع تامینکننده نیازهای فنی ،مهندسي
و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد .تاریخچه پیدایش صنعت
پتروش�یمی در ایران به س�ال  1342که نخس�تین واحد تولید کود
شیمیایی در شیراز ساخته شد برمیگردد .در حال حاضر این صنعت
دوران تثبیت و جهش خود را طی میکند و در سال  88سهم ایران
از سبد محصوالت تولیدی پتروشیمی در خاورمیانه به  25/3درصد
رسید .همچنین در این سال سهم صنعت پتروشیمی کشور در سبد
تولید جهانی این دسته از محصوالت  2/14درصد ،در سبد صادرات
غیرنفتی  36/6درصد و در بخش صنعتی  42/5درصد بوده اس�ت.
براساس پیشبینیهای انجام شده تا پایان چشمانداز  20ساله (سال
 )1404باید س�االنه  126میلیون تن از انواع محصوالت پتروشیمی با
س�رمایهگذاری  50میلیارد دالر تولید شود که این امر سهم ایران را
از ارزش محصوالت تولیدی پتروشیمی خاورمیانه و جهان به ترتیب
به  34و  6/3درصد میرس�اند .در ج�داول پيشرو ميزان بهرهوري
گروههاي توليدكننده محصوالت پتروش�يمي از سال  1383تا سال
 1388آمده اس�ت در جدول زير گروههاي محصوالت پتروش�يمي
مورد مطالعه ذكر شده است.

گروه پتروشیمی
1

پتروشیمی خارک (برنده بخش اصلی)

11

پتروشیمی زاگرس

2

پتروشیمی اراک (برنده بخش ویژه)

12

پتروشیمی امیرکبیر

3

پتروشیمی مارون (برنده بخش جانبی)

13

پتروشیمی تندگویان

4

پتروشیمی آبادان

14

پتروشیمی رجال

5

پتروشیمی شیراز

15

پتروشیمی لردگان

6

پتروشیمی فارابی

16

پتروشیمی اصفهان

7

پتروشیمی فنآوران

17

پتروشیمی ممسنی

8

پتروشیمی بندر امام

18

پتروشیمی کازرون

9

اوره و آمونیاک پتروشیمی زنجان

19

پتروشیمی کرمانشاه

10

پتروشیمی پردیس

20

صنایع پتروشیمی زنجان
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براساس
پیشبینیهای
انجام شده تا پایان
چشمانداز 20
ساله (سال )1404
باید ساالنه 126
میلیون تن از انواع
محصوالت پتروشیمی
با سرمایهگذاری
 50میلیارد دالر
تولید شود
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گروه فرآوردههای نفتی
فرآوردهه��ای نفت��ی م��وادی بس��یار پرکاربرد
هستند که از نفت خام و در پاالیشگاه نفت فرآوری
میشوند .پاالیش��گاهها مطابق ترکیب نفت خام و
درخواست مش��تریان میتوانند فرآوردههای نفتی
را برای کارهای مختلفی فرآوری کنند .بیش��ترین
کاربری فرآوردههای نفتی در به دست آوردن انرژی
از آنهاست :برای مثال مازوت و بنزین فرآوردههایی
هس��تند که برای به کار بردن انرژی مورد استفاده
قرار میگیرند.
پاالیش��گاهها همچنین مواد شیمیایی دیگری
نیز ف��رآوری میکنند که برخی از آنها فرآیندهای
ش��یمیایی را برای فرآوری پالستیک و دیگر مواد
پرکارب��رد ب��ه کار میبرند .از آنجا ک��ه نفت دارای
چند درصدی گوگرد اس��ت ،مقدار زیاد گوگرد نیز
به عنوان فرآورده نفتی فرآوری میشود .هیدروژن
و کربن در ش��کل کک نفت هم میتوانند فرآورده
نفتی به حساب آیند.
اولین پاالیش��گاه جهان در پولشیتی رومانی در
سال  1856ساخته ش��د .تا قبل از اشغال رومانی
توس��ط نازیه��ا چندین پاالیش��گاه دیگ��ر نیز با

س��رمایهگذاری ش��رکتهای آمریکایی در همان
محل تاسیس گردید .اکثر این پاالیشگاهها در طی
بمباران نیروی هوایی آمریکا در عملیات تیدال ویو
در  1943از کار افتادن��د .پ��س از ای��ن حادثه این
پاالیش��گاهها دوبارهس��ازی گردیدهاند .پاالیشگاه
قدیم��ی دیگر پاالیش��گاه  Oljeonمیباش��د که
هماکنون به عنوان موزه در میراث جهانی یونسکو
به عنوان سایت انگلسبرگ ( )Engelsbergثبت
شده است.
این پاالیش��گاه در  1875افتتاح گردیده است.
پاالیش��گاههای اولیه در ای��االت متحده تنها نفت
س��فید را پاالیش میکردن��د و مابقی محصوالت
پاالیش نش��ده ب��ه نزدیکتری��ن رودخانه تخلیه
میگردید .با اختراع اتومبیل پاالیشگاهها به سمت
تولید بنزین و سوخت دیزل هدایت شدند که تا به
امروز به عنوان اصلیترین فرآوردههاي پاالیش��گاه
شناخته میشوند .پس از نیمه دوم قرن بیستم در
ایاالت متحده س��ازمانهای محیط زیست قوانین
بسیار محدودکنندهای برای احداث پاالیشگاههای
جدی��د (از نظ��ر آلودگیه��ای آب و ه��وا) وضع

نمودهاند .این شرایط احداث پاالیشگاههای جدید
در آمریکا را بس��یار محدود و پرهزینه کرده است
به طوری که آخرین پاالیش��گاه نفت احداث شده
در ایاالت متحده مربوط به س��ال  1976میباشد.
تشخیص اینکه کدام پاالیشگاه هماکنون بزرگترین
پاالیشگاه جهان است کار مشکلی است .زمانی ادعا
میشد پاالیشگاه راس التانورا در عربستان سعودی
متعل��ق به آرامکو صاحب این عنوان اس��ت .با این
حال میتوان ادعا نمود که در قرن بیستم پاالیشگاه
آبادان واقع در ایران بزرگترین پاالیشگاه جهان بوده
اس��ت .این پاالیش��گاه در طی جنگ ایران و عراق
متحمل خس��ارات فراوانی ش��د .هماکنون کتاب
ثبت رکوردهای گنیس (اکتبر  )2006پاالیش��گاه
 BP Amecoواقع در تگزاس ایاالت متحده را به
عنوان پاالیشگاه دارای بیشترین ظرفیت پاالیش (با
ظرفیت  433 000بشکه در روز) ثبت کرده است.
در ج��داول پيشرو ميزان به��رهوري گروههاي
توليدكنن��ده فرآوردههاي نفتي از س��ال  1383تا
س��ال  1388آمده اس��ت در جدول زير گروههاي
فرآوردههاي نفتي مورد مطالعه ذكر شده است.

گروه فرآوردههای نفتی
1

نفت بهران (برنده بخش اصلی ،جانبی و ویژه)

2

پاالیشگاه نفت تبریز

3

تجهیز نیروی زنگان

4

پاالیشگاه نفت اصفهان

5

نفت پارس

6

نفت ایرانول

7

شرکت ملی نفت ایران

از آنجا که نفت
دارای چند درصدی
گوگرد است ،مقدار
زیاد گوگرد نیز به
عنوان فرآورده نفتی
فرآوری میشود.
هیدروژن و کربن در
شکل کک نفت هم
میتوانند فرآورده
نفتی به حساب آیند

46
شماره دوم ـ زمستان 1391

پژوهش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

زمانی ادعا میشد
پاالیشگاه راس
التانورا در عربستان
سعودی متعلق به
آرامکو صاحب این
عنوان است .با این
حال میتوان ادعا نمود
که در قرن بیستم
پاالیشگاه آبادان واقع
در ایران بزرگترین
پاالیشگاه جهان بوده
است
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جزئیات طرح ملی فروش اوراق سلف نفتی

مكانيزم فروش نفت کاغذی
طرح ملی فروش اوراق س�لف نفت برای عرضه و فروش نفت خام به مردم قرار اس�ت بهزودی
عملیاتی شود اما خیلیها از جزئیات آن بیخبر هستند .حجم اوليه عرضه نفت در اين طرح ملي به
ميزان يك ميليون بشكه و حداكثر تا سقف  5ميليون بشكه نفت خام به ارزش  500ميليون دالر در
نظر گرفته شده است كه به صورت ريالي و ارزي (بر مبناي واحد پولي دالر) عرضه خواهد شد .نرخ
تغیير دالر در نماد ريالي بر اس�اس نرخ آزاد مبادلهاي (مركز مبادالت ارزي بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران) محاسبه و پرداخت ميشود.

اگر قيمت نفت از
قيمت تعيين شده
در اوراق خریده
شده كمتر باشد به
قيمت تعيين شده
در همان اوراق
خريداري ميشود و
در صورتي كه قيمت
نفت باالتر باشد به
همان قيمت اوراق
از سرمايهگذاران
خريداري خواهد شد
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بر اس��اس دس��تورالعمل ابالغ��ي وزارت نفت
در س��ال گذش��ته براي فروش اوراق سلف نفتي،
چنانچه قيمت هر بش��كه نفت در سال 100 ،90
دالر در نظر گرفته ش��ود ،مردم و بخش خصوصي
ميتوانند با خريد اين اوراق ،در سال  94يا نسبت
ب��ه تحويل نفت خام خود اقدام يا از اختيار فروش
خود استفاده كنند و با قيمت مشخصي اوراق را به
شركت ملي نفت بفروشند.
در اين حال��ت اگر قيمت نفت از قيمت تعيين
ش��ده در اوراق خریده ش��ده كمتر باشد به قيمت
تعيين ش��ده در همان اوراق خريداري ميش��ود و
در صورتي كه قيمت نف��ت باالتر از قيمت تعيين
ش��ده باشد به همان قيمت اوراق از سرمايهگذاران
خريداري خواهد شد .به عنوان مثال سرمايهگذاري،
نفت را به قيمت يكص��د دالر خريداري ميكند و
اگر قيمت نفت در سررس��يد زير  130دالر باشد،
س��رمايهگذار اختيار دارد اوراق خ��ود را به قيمت
 130دالر به شركت ملي نفت بفروشد.
اين گزارش ميافزاي��د اگر قيمت نفت باالتر از
 130دالر باشد ،سرمايهگذار به همان قيمت اوراق
خود را به شركت ملي نفت يا خريداران بالقوه ديگر
ميفروشد.
ب��ر پايه اين گزارش ،ش��ركت مل��ي نفت ايران
پرداخت اصل و سود اين اوراق را تضمين ميكند.
ابزار مالي

سيد محسن فاضليان ،مدير عامل شركت امين
س��رمايه اميد در این باره گفت :اوراق س��لف نفتي
بهعنوان ابزار مالي اس�لامي تحول بزرگي در بحث
س��رمايهگذاري و مشاركت مردم و نيز توسعه بازار
سرمايه به دنبال خواهد داشت.
وی افزود :اين ش��ركت به عنوان مشاور عرضه،
متعهد پذيرهنويسي و بازارگردان انتشار اوراق سلف
نفتي ،اي��ن اوراق را به عنوان ي��ك راهكار نوين و
ش��رعي از دوم تا دوازدهم دي ماه منتشر ميكند.
اوراق ب��ه مدت  10روز با مجوز س��ازمان بورس و
اوراق بهادار در ش��عب منتخب بانك سپه فروخته
ميشود .اين اوراق سه ساله است و در پايان دوره،
خريدار ميتواند نسبت به تسويه فيزيكي يا نقدي
به قيمت روز ضمني اقدام كند.
مدير عامل ش��ركت امين س��رمايه اميد اظهار
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داش��ت :اين ابزار مالي اس�لامي تحول بزرگي در
بحث سرمايهگذاري و مشاركت مردم و نيز توسعه
بازار س��رمايه در پي خواهد داش��ت .بر اساس اين
گزارش ،اوراق سلف نفتي كه به استناد قراردادهاي
س��لف موازي اس��تاندارد منتش��ر خواهد شد ،در
قالب طرحي ب��راي فروش نفت خام به مردم براي
نخستينبار انجام ميشود.
جزئیات فروش کاغذی نفت به مردم

یک مقام مس��ؤول در ش��رکت مل��ی نفت نیز
با تش��ریح جزئی��ات فروش نفت به م��ردم ،گفت:
در معام�لات س��لف نفتی دارایی پایه یک بش��که
نفت بوده که دوره س��لف ،سه س��اله است و سود
پیش��نهادی شرکت ملی نفت برای اوراق سلف ،به
صورت ارزی س��االنه  10درصد و به صورت ریالی
ساالنه  8درصد است.
ع��زتاهلل زارعی در تش��ریح روش جذب منابع
مالی از طریق فروش اوراق س��لف نفتی گفت :نظر
به اهمیت فراوان پروژههای نفت و گاز ،وزارت نفت
و شرکت ملی نفت ،روشهای متعدد تامین منابع
مالی را برای پیشبرد اهداف توسعهای خود در این
حوزه مدنظر دارند که در این راس��تا ،عرضه اوراق
س��لف نفتی برای نخس��تینبار در دستور کار قرار
میگیرد.
وی ب��ا بیان اینکه در مجم��وع ،معامالت پیش
فروش را س��لف نامگ��ذاری کردهاند ،اف��زود :این
معامالت به دو دس��ته معامالت س��لف و معامالت
آتی تقسیم میش��ود که در معامالت آتی ،قیمت
قطعی نیس��ت و مالک ،قیم��ت روز کاال در زمان
تحویل است؛ اما در معامالت سلف ،قیمتی که در
زمان انتشار اوراق اعالم شود ،مالک قرار میگیرد.
معاون سرمایهگذاری ش��رکت ملی نفت افزود:
همچنین معامالت س��لف در دو دس��ته س��اده یا
م��وازی صورت میگیرد که در معامالت س��اده ،تا
زم��ان تحویل کاال ،امکان فروش گواهی از س��وی
خری��داران وجود ندارد و خری��داران نمیتوانند در
بازارهای ثانویه حضور یابند اما ش��رکتکنندگان
در معامالت سلف موازی ،مجازند گواهی خریداری
ش��ده را حتی قبل از تحویل کاال در بازار ثانویه به
فروش برسانند.
این مقام مسؤول تصریح کرد :جذابیت معامالت

س��لف موازی ،شرکت ملی نفت را بر آن داشت که
ای��ن روش معامالتی را انتخ��اب کند تا خریداران،
انگیزه بیش��تری برای حضور در این بازار داش��ته
باشند.
به گفته زارعی وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت
ب��رای عرضه اوراق س��لف نفتی ،ب��ه فراهم کردن
مس��تندات قانونی نیاز داش��تند که در این راستا،
قان��ون برنامه پنجم ،قانون بودجه ،مصوبات مجمع
عمومی و مصوبات هیات مدیره مدنظر قرار گرفت
و با توجه به نوع اوراق هدف ،دس��تورالعمل کمیته
تخصص��ی فقهی بانک مرکزی نیز دریافت ش��د تا
هیچ شائبهای در این زمینه نباشد.
وی با بی��ان اینکه در این معامالت ،دارایی پایه
یک بشکه نفت خام است ،تاکید کرد :دوره سلف،
سه ساله است و سود پیشنهادی شرکت ملی نفت
برای اوراق سلف ،به صورت ارزی ساالنه  10درصد
و به صورت ریالی ساالنه هشت درصد است.
آمادگي بورس براي انتشار اوراق سلف موازي
نفتي

تمام شرايط و مقدمات براي انتشار اوراق سلف
نفتي در س��ازمان بورس فراهم اس��ت و در صورت
آمادگي ش��ركت ملي نفت اوراق منتش��ر ميشود.
مطلب فوق س��خنان محمدرض��ا خواجه نصيري،
مديرنظارت بر بازارهاي سازمان بورس درباره فروش
نفت به مردم است .وی با بيان اين مطلب كه اوراق
سلف نفتي با سود بيش��تر از اوراق مشاركت روانه
بازار سرمايه ميشود ،افزود :سازمان آمادگي انتشار
اوراق سلف نفتي را دارد و منتظر درخواست شركت
ملي نفت است.
خواجه نصيري تصريح ك��رد :با توجه به اينكه
سود اوراق مشاركت در زمان تصويب انتشار اوراق
س��لف موازي نفت تا امروز افزايش يافته است اين
امكان وجود دارد سود اين اوراق هم باالتر از اوراق
مش��اركت باشد.وی با اش��اره به اينكه اوراق سلف
موازي نفتي يكي از بهترين راهها براي تامين مالي
در پروژههاي نفتي است ،اظهار داشت :در صورتي
كه شركت نفت درخواست خود را براي انتشار اين
اوراق اع�لام كند ما هم به عنوان س��ازمان بورس
براي انتشار اوراق آمادگي داريم.
مديرنظ��ارت ب��ر بازاره��اي س��ازمان ب��ورس

گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

خاطرنش��ان كرد :در حال حاضر تمام پيش شرط
و مقدمات براي انتشار اوراق سلف نفتي در بورس
اوراق بهادار آماده شده و در صورت آمادگي شركت
نفت اين اوراق منتشر ميشود.
آرامش برای بازار

معرفی اوراق سلف نفتی به دلیل جذابیتهای
این اوراق از نظر سرمایهگذاران ،میتوانـد عالوه بر
رونق بخش��یدن به بازار سرمایـه ،آرامش را به بازار
سکه و ارز بازگرداند.
دفتر مطالع��ات اقتصادی مرک��ز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم کرد :تامین مالی
در صنعت نفت طی س��الهای اخیر با چالشهایی
روبهرو بوده و این در حالی است که سرمایهگذاری
در میادی��ن مش��ترک نفت��ی و گازی ض��روری و
اجتنابناپذیر اس��ت .به همین دلیل وزارت نفت با
طراحی قرارداد جدیدی که به «سلف نفتی» شهرت
یافته درصدد جمعآوری وجوه مورد نیاز خود است.
این قرارداد ،قرارداد سلف موازی استاندارد به همراه
دو اختیار در قالب شرط ضمن عقد است.
طبق این گزارش ،معرفی این اوراق میتواند فضا
را ب��رای آرامش بازار ارز و س��که و نی��ز رونق بازار
س��رمایه فراهم آورد .البت��ه در این مورد باید علت
انتخاب این اوراق از میان سایر ابزارهای مالی (مثل
اوراق مشارکت و صکوک) شفاف شود.
همچنين ،ب��ورس کاالیی و مبادالت موجود در
آن از س��ا زوکار خ��اص خود پی��روی میکند ،این
س��ازوکار نیز بهصورت مقررات (در قالب آییننامه
و دس��تورالعمل تدوینیافته) مش��خص است .لذا
انج��ام هر معامل��ه مرتبط با عرض��ه کاال از جمله
عرضه سلف نفتی باید در چارچوب مقررات بورس
کاالی��ی صورت پذیرد .طبیعتا فرآیندهای اجرایی،
کارمزدها ،نهادهای درگی��ر و  ...طبق این مقررات
تعیین میشوند و لذا ضروری است که وزارت نفت
نیز از آن تبعیت کند.
براس��اس اين گزارش بنابر اطالع��ات موجود،
اوراق س��لف موازی استاندارد به سبک پیشنهادی
وزارت نف��ت تاکنون س��ابقهای در دیگر کش��ورها
نداشته است ،اما بررسی آنها از بعد مالی به عنوان
یک ن��وآوری حاکی از جذابیت ای��ن طرح از نظر
سودآوری اس��ت .البته بررسی درجه نقدشوندگی
ای��ن اوراق نیازمن��د وجود اطالع��ات دقیق درباره
نحوه قیمتگذاری در بازار ثانویه ،شرایط و قدرت
بازارگردان و مواردی از این قبیل است.
ميزبان مطمئن سرمايههاي سرگردان

معاون عمليات و نظ��ارت فرابورس ايران گفت:
انتشار اوراق صكوك و سلف نفتي ميتواند افزون بر
توسعه صنعت نفت ،ريسكهاي نوسان قيمت را در
بازار سرمايه پوششدهد.
حس��ن محم��د تبار ضم��ن بيان اي��ن مطلب
افزود :س��رمايهگذاران در يك اقتصاد متش��كل از
اقشار مختلف شامل ش��ركتهاي سرمايهگذاري،
ش��ركتهاي بيمه ،صندوقهاي س��رمايهگذاري،
صندوقهاي بازنشستگي ،بانكهاي سرمايهگذاري
و عموم افراد جامعه هس��تند كه هر يك نيازهاي
مختلفي دارند و به تناسب نياز خود ،در يك يا چند

نوع ابزار مالي سرمايهگذاري ميكنند.
وي درباره انتش��ار صكوك و اوراق س��لف نفتي
تصريح كرد :يكي از ابزارهاي مهم در زمينه پوشش
ريس��ك نوس��انهاي قيمتي ،ابزار س��لف است و
استفاده از اين ابزار هم به فروشنده كه به نقدينگي
براي اجراي پروژههاي مهم نیازمند اس��ت و هم به
خريدار كه ب��ه برنامهريزي ميانمدت براي تبديل
كاالي خريداري ش��ده ب��ه كاالي نهايي با قيمت
مشخص نياز دارد ،كمك شاياني ميكند.
محمد تبار اظهار داش��ت :تن��وع ابزارهاي مالي
س��بب جذب نقدينگي موجود در دس��ت اقش��ار
مختلف ميش��ود كه اگر نقدينگي جذب ش��ده به
درس��تي به پروژههاي توجيهپذير اختصاص يابد،
در س��طح كالن اقتصاد ،كارآي��ي تخصيص منابع
خواهيم داش��ت كه اين خود در بهرهوري اقتصاد و
توسعه كشور ،نقش مهمي ايفا ميكند.
یك میلیون بشكه

مدتی پیش اعالم ش��د که در مرحله اول طرح
فروش نفت به مردم قرار اس��ت یك میلیون بشكه
نفت با س��ود 8درصدی عرضه شود .درباره عرضه
نفت به مردم باید اشاره کرد که یکی از چالشهای
صنعت نفت ما سرمایه موردنیاز برای سرمایهگذاری
در این بخش اس��ت .س��الهای س��ال اس��ت که
اقتصاد ما ب��ا محدودیتهایی بینالمللی در زمینه
س��رمایهگذاری در صنعت نفت مواجه است اما در
چند سال گذشته که تعامالت ما با کشورهای دیگر
بهتر بود10 ،فاز پارس جنوبی با جذب 25میلیارد
دالر توس��عه یافت و به همین می��زان در صنعت
پتروش��یمی نیز س��رمایهگذاری ش��د ام��ا در دور
جدید محدودیتهای بینالمللی اقتصاد ما ،جذب
س��رمایهگذاری بسیار مشکل شده و از طرف دیگر
عملکرد ما در تعهدات خارجی باعث شده بسیاری
از تامینکنندگان بازار مالی خود را از دست بدهیم.
همچنین با توجه به طرحهای توسعه پارس جنوبی
و افزایش یک میلیون بشکهای توليد نفت خام در
برنامه پنجم و از طرفی دیگر طرحهای پاالیشگاهی،
در حال حاضر کش��ور ش��دیدا نیاز به سرمایه دارد
و منابع مالی دولت هم نمیتواند پاس��خگو باش��د.
طبق مستندات تنها 14/5درصد درآمدهای نفتی
که شاید مبلغی معادل  14تا 15میلیارد دالر شود
را بتوان از بودجه به س��رمایهگذاری اختصاص داد

ک��ه با این میزان س��رمایهگذاری ،به اهداف برنامه
نمیرس��یم .بنابرای��ن چند وقتی بحث اس��ت که
با توجه ب��ه محدودیتهای س��رمایهگذاری ،ما به
م��ردم خودمان و منابع داخلی خود تکیه کنیم .به
همین دلیل در دوران صادرات آقای سیدمس��عود
میرکاظمی بر وزارت نفت تالش ش��د که بانکها
به این بخش ورود کنند اما موفق نبودند و بانکها
از ادامه کار انصراف دادند و طرحها به شرکت نفت
بازگشتند .اکنون هم قرار شده  4تا 5میلیارد دالر
از صندوق توس��عه ملی به این بخش برود که این
هم چندان کار مطلوبی به نظر نمیرسد .بنابراین به
این جمعبندی رسیدهاند که مردم را در این بخش
ش��ریک كنند و محور اصلی آن هم این اس��ت که
قرار شده به مردم یک چیز واقعی بفروشند نه اوراق
مش��ارکت .در این طرح برای سود مردم میزانی را
پیشبینی کردهاند تا در صورت افزایش قیمت نفت،
مردم هم سود ببرند .در واقع در این طرح متقاضیان
هم میتوانند سود را بگیرند و هم میتوانند تقاضا
کنند که به طور واقعی نفت را تحویل بگیرند .کسی
که سرمایهگذاری میکند میتواند از دو طریق سود
کند ام��ا اگر قیمت نفت کاهش یابد میتواند تنها
س��ود خود را بگیرد .از س��وی دیگر با این طرح به
نظر میرس��د بخش��ی از نقدینگی ج��ذب خواهد
ش��د که باید ای��ن س��رمایهها در بخشهای نفتی
سرمایهگذاری شوند .البته در سال گذشته هم این
طرح مطرح شده بود اما به دلیل نوسانهای ارزی
ش��رکت نفت نتوانس��ت این طرح را پیاده کند اما
اکنون که نرخ دالر به یک ثبات حداقلی رس��یده و
با توجه به اینکه از انتشار اوراق مشارکت استقبالی
نشده ،به نظر میرسد مسؤوالن به این جمعبندی
رسیدهاند که سلف نفتی را مطرح کنند تا هم برای
مردم و هم برای شرکت نفت سودآور باشد .با وجود
این نمیتوان درب��اره آینده این طرح پیشبینیای
داشت اما درباره اینکه آیا این طرح برای دولتهای
آینده تعهداتی را به وجود خواهد آورد باید اش��اره
کن��م که اگر این پولها به صورت صحیح در بخش
نفت��ی س��رمایهگذاری ش��ود و افزای��ش تولید در
بخشه��ای نفتی رخ ده��د دولتهای بعدی حتی
میتوانند س��ود هم داشته باش��ند .مهم این است
که مجلس و دس��تگاههای نظارت��ی بر این موضوع
نظارت کنند تا این پولها حتما در پروژههای نفتی
سرمایهگذاری شود.
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اکنون که نرخ دالر
به یک ثبات حداقلی
رسیده و با توجه به
اینکه از انتشار اوراق
مشارکت استقبالی
نشده ،به نظر میرسد
مسؤوالن به این
جمعبندی رسیدهاند
که سلف نفتی را مطرح
کنند تا هم برای مردم
و هم برای شرکت
نفت سودآور باشد
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گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

گزارشي از وضعيت صادرات فرآوردههاي نفتي

ش يا افزايش؟
کاه 

ی ایران میزان صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی کاهش
طبق آمار رس�می گمرگ جمهوری اسلام 
چش�مگیری داش�ته و این آمار زنگ خطر را برای مس�ووالن و صادرکنندگان به صدا در آورده است .طبق این آمار
صادرات میعانات گازی در هشت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ،از نظر وزن با  12درصد و از نظر ارزش
دالری با  13درصد کاهش مواجه بوده اس�ت .همچنین آمار نش�ان میدهد محصوالت پتروش�یمی در هشت ماهه
ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ،از نظر وزن  28درصد و از نظر ارزش دالری  29درصد کاهش داشت.

طبق پیمان کیوتو
اگر شرکتی ضایعات
را اصالح کند ،باید
تشویق شود ،اما در
ایران صادرکنندهای
که  500هزار تن
روغن سوخته را از
محیط زیست جمع
ميكند با محدودیت
مواجه شده و مالیات
بیشتری از آن
ميگیرند
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کارشناس��ان علل گوناگونی را ب��رای رخ دادن
این وضعیت برشمردهاند که اعمال محدودیتهای
غیر کارشناسی دولت و افزایش سختگیری علیه
بخش خصوصی از مهمترین عوامل کاهش صادرات
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی است.
البته دربحث پتروش��یمی و فرآوردههای نفتی
 2اتفاق مهم افتاده اس��ت.تحریمهایی که اتحادیه
اروپا از جمله درباره کشتیرانی ایجاد کرده یکی از از
این اتفاقات است که موجب شد به صورت ناگهانی
صادرات محصوالت پتروش��یمی ظرف  4تا  5ماه
شدیدا لطمه بخورد ومیزان صادرات  2میلیون تن از
سال قبل کمتر شود .بنگاههای بخش خصوصی هم
آمادگی این جریان را نداشتند .تصمیمات جدید که
تغییراتی در قانون مالیاتی دادند نیز از عوامل دیگر
ضربه خوردن صادرات بود .امسال یکباره در برنامه
پنجم مسوولیت بودجه و تعیین نوع فرآوردهها به
نفتی و غیر نفتی به معاونت برنامه ریزی ریاس��ت
جمهوری واگذار شد ،بدون اینکه از وزارت تجارت
نظرخواهی کنند .روغن موتور ،صنعتی ،قیر و ...جزو
کاالهای نفتی قلمداد و صادرکنندگان با محدودیت
مواجه شدند.
طبق تصمیمات جدید ،صادرکنندهای که روغن
سوختهای را که جمعآوری و دوباره پاالیش و صادر
کرده اس��ت ،به جای تشویق ش��دن با محدودیت
مواجه ش��د .طبق پیمان کیوتو اگر شرکتی بتواند
ضایعات را اصالح کند ،باید تش��ویق ش��ود ،اما در
ایران صادرکنندهای که  500هزار تن روغن سوخته
را نگذاشته در محیط زیست پخش شود ،آن شرکت
را نفتی اعالم میکنند و برای آن محدودیت جدید
تعریف میکنند تا مالیات بیش��تری از آن بگیرند.
برخی تصمیم��ات غیرکارشناس��ی و غیرمنطقی
موجب ایجاد چنین وضعیتی شد.
آمارها

بن��ا بر گ��زارش گم��رک اکث��ر  10کاالی اول
صادرات ایران جزو فرآوردههای پتروشیمی بودهاند
اما بر اس��اس همین آمار ص��ادرات اين محصوالت
نس��بت به سال گذش��ته کاهش نگرانکنندهای را
شماره دوم ـ زمستان 1391

نش��ان میدهد .در این گزارش پروپان  35درصد ،ایران��ی ،حمل و نقل و دریافت پول وجود دارد ،باز
پلی اتیلن  14درصد و بوتان مایع شده  21درصد صادرکننده دارد در این عرصه ساالنه  20درصد ارز
از نظ��ر ارزش ب��ا کاهش صادرات مواج��ه بودهاند .حاصل میکند .ما چیزی در حد معجزه میبینیم،
قی��ر تنها محصولی بود که از لحاظ ارزش ،افزایش توانایی بخش خصوصی یعنی همین .با همه سختی
ها و مشکالت توانسته از این موانع عبور کند .اینها
صادرات داشت.
قطعا توانمندی صادرکنن��دگان ایرانی در دنیا نشاندهنده توانمندی است .یعنی ظرفیت فقط پول
بینظیر اس��ت .همه کشورهایی که صادرات عمده نیست.
در مقاب��ل هم��ه مش��کالت بخ��ش خصوصی
دارند مانند چین ،ترکی��ه و مالزی  60-70درصد
صادراتش��ان توس��ط ش��رکتهای چند ملیتی میتواند صادر کند و بازارهایش را از دس��ت ندهد.
انجام می ش��ود .اين کش��ور چین نیست که اقدام در دنیا فضای رقابتی درست کردهاند که باعث شده
به صادرات میکند بلكه شرکتي چند ملیتی است بهرهوری افزایش پیدا کند .وقتی فضای کشور بسته
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ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ;
%25.55

ﻃـﻲ ﻫﺸـﺖ ﻣﺎﻫــﻪ ﺳـﺎل  ،13391ﺷـﺎﻫﺪ
ﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﻲ
ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ اﺣ
ت
ﻲﺷﻮد،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺳﺖ.
درﺻﺪي در ارزش ددﻻري ﺑﻮده اﺳ
ي
اﻓﺰاﻳﺶ  0.31درﺻﺪي در ووزن و ﻛﺎﻫﺶ 1.92

گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

صادرات فرآوردههای نفتی تنها  5تا  10درصد کمتر از نرخهای بینالمللی است
رئیس اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای صادرکنندگان ام��کان فروش فرآوردههای نفتی ش��د تا از روند ف��روش ارزان فرآوردههای نفتی
نفت ،گاز و پتروش��یمی گف��ت :صادرکنندگان کمت��ر از  5ت��ا  10درص��د از قیم��ت بازارهای جلوگیری ش��ود .وی با اشاره به کاهش صادرات
فرآورده های نفتی گفت :تالش شده تا اقدامات
نفتی کشور مجاز به صادرات فرآوردههای نفتی بینالمللی را نداشته باشند.
خس��رو جردی اظهار داش��ت :با افزایش نرخ الزم برای رفع این مش��کل انجام شود و در این
کش��ور  5تا  10درصد کمت��ر از قیمت بازارهای
ارز در کش��ور ص��ادرات فرآوردههای نفتی برای راستا کمیسیونهای اتحادیه فعال شدهاند.
بینالمللی شدند.
وی گف��ت :همچنین قرار اس��ت قیمت مواد
حس��ن خس��روجردی اف��زود :ص��ادرات صادرکنندگان با ارقامی بسیار کمتر از نرخهای
فرآوردههای نفت،گاز و پتروش��یمی در شرایط جهانی نیز س��ودآور بود که البته در نهایت سود اولیه که تش��کیل دهنده و پایه عملیات اس��ت،
ﺸﺖﺳﺎل 1391
ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ
ﺗﺠﺎرت
در ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻌﺎﻣﻠﻪآﻣﺎر
ﮔﺰارش
اﺳﺎس
واردات ﺑﺮ
جیبﻃﺮف ﻣﻌ
ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪه
ﻧﻤﻤﻮدارﺷﻤﺎره  -1ﭘﻨﺞ
ﻣﺎﻫﺔش��ود ،ضمن آن که به بخشهای دولتی
ارزش در ﻫﺸواقعی
رفت و به
می
خریداران خارجی
اصل��ی به
فعلی کاهش یافته و رقم چشمگیری نیست.
ﺳﺎﺎل 1391
و نیم��ه دولتی نیز اعالم ش��ده تا به فروش مواد
اقتصاد ملی کشور بود.
ضرر
کاهش
وی ،نوسانات نرخ ارز را مهمترین دلیل
1
ب -1.ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻗﻼم ﻋﻤﺪه
رئیس اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای اولیه بر اساس قیمت بورس و همچنین نرخهای
صادرات نفتی دانست و اظهار داشت :تالشهای
ﻛﺪﮔـﺬاري
جلوگیریﺷﺪة ﺗﻮﺻﻴﻒ و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺻﺎدرات و
ﻛﺎﻻ در ﻛﺘﺎب
 6900ﻗﻠﻢ
ت��ا  10درص��د کمت��ر از بازارهای
مس��تقیم 5
اﺳﺎسبرای
واردات ،ﺑﺮگفت:
ش��یمی
ﻣﻘﺮراتو پترو
نفت ،گاز
شده و
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮبخش
زیادی برای رفع مش��کالت در این
ﺪه ﻋﺮﺑﻲ
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ
اﺳـﺖ.
ﺷـﺪه
اﻧﺠـﺎم
ﺻـﺎدرات
ﺗﻌﺮﻓﻪ،
ردﻳﻒ
3,017
ﺑﺮاي
،
1391
ل
ﺳﺎ
ﻣﺎﻫﻪ
ﻫﺸﺖ
ﻃﻲ
ﻛﻪ
اﺳﺖ
ﮔﺮدﻳﺪه
ﺗﻌﺮﻳﻒ
مکاتباتی نیز در این راس��تا ﻛﺎﻻ
اقدام کنند.
المللی
ن
بی
تالش
شده
انجام
های
هماهنگی
با
عارضه
این
از
تا
است
ش��ده
انجام
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
%19.20
اﻗﻼم ﻋﻤﺪة ﺻﺎدراﺗﻲ ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  1391ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

%42.88

هاي  1390و 1391
ماهه
ﻃﻲطي
صادرات
دهدهقلم
مقايسه
(ب.1.
جدول شماره
ل1390
سا-
1391
هشتﺳﺎل
ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ
عمده ﺻﺎدرات
ﻗﻠﻢ ﻋﻤﺪه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
جدولﺟﺪول
ـ-(1-1
)1ب.
ﺷﻤﺎرة )
ﺟﺪول
ﭼﻴﻦ

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1391

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1390

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1391

%14.15
ﺗﻌﺮﻓﻪ

2

1

27111290

ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻓﻪ

وزن

ﺗﺮﻛﻴﻪ

)ﻫﺰارﺗﻦ(

%9.19

%8.69
1,215

اوره ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﻠﻮل در آب

6

2

31021000

3

3

29051100

ﻣﺘﺎﻧﻮل )اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻠﻴﻚ(

5

5

39011039

ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﺮﻳﺪ ﻓﻴﻠﻢ
ﺑﺎﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮاز 94
 %ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻮع ﭘﻮدري

4

6

27111390

147

7

71141990

دﻻر(

ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺮه

ﭘﺮوﭘﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه در
ﻇﺮوف ﻳﻜﻬﺰار ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺑﻴﺸﺘﺮ

ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ

ارزش

)ﻣﻴﻠﻴﻮن

909

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1390
وزن

وزن

ارزش

)ﻫﺰارﺗﻦ(

دﻻر(
ﺳﻮﺋﻴﺲ

2.72

4.19

1,727

1,405

%5.89

ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ

ارزش

)ﻣﻴﻠﻴﻮن

درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

وزن

ارزش

وزن

ارزش

3.97

6.6

-29.62

-35.33

2,084

866

4.66

4

1,914

687

4.4

3.23

8.83

26.13

1,955

748

4.37

3.45

2,588

886

5.95

4.16

-24.45

-15.52

ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎل
ﻪ
 1,375دﻻر( ﺑﻮده ﻛﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣـﺪت
1
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻻي وارداﺗﻲ 1,0777ﻳﻮرو )ﻣﻣﻌﺎدل
8

27132000

4

ﻗﻴﺮ ﻧﻔﺖ

743

1,476

3.3

3.43

459

957

2.2

54.28

2.16

61.79

ي در ارزش ﻳﻮﻮرو )ﻣﻌﺎدل ﻛﺎﺎﻫﺶ  18.25درﺻﺪي در اررزش دﻻري( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ  9.577درﺻﺪي
ﺻﺎدرات
ت
ب(

546

ﺑﻮﺗﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه در
ﻇﺮوف ﻳﻜﻬﺰار ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﺑﻴﺸﺘﺮ

722

831

ﺳﺎﻳﺮاز ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
ﺣﺘﻲ آﺑﻜﺎري ﺷﺪه ﻳﺎ
روﻛﺶ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺎي
دﻳﮕﺮ

673

623

0.01

1.22

1.86

0

3.33

3.1

847

607

1,031

2.88

862

19

0

1.39

3.98

2.37

-9.95

4.05

0

-19.42

1,243.81

0.09

-14.74

-21.94

3,107.74

ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﻣﻜﻌـﺐ
ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه در ﻇﺮﺮوف ﻳﻜﻬـﺰار ﺳ
اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات در ﻣﻣﺪت ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﻲ ،ﺷﺎﻣﻞ » ﭘﺮوﭘﺎن ﻊ
ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﻔﻴﺪ(

آب« ﺑـﻪ
ﺳﻬﻢ ارزﺷﻲ  4.199درﺻﺪ » ،اوره ﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻣﺤﻠـﻮل در ب
ووﺑﻴﺸﺘﺮ« ﺑﻪ اررزش  909ﻣﻴﻠﻠﻴﻮن دﻻر و ﺳ
13

8

25232900

7

9

08025110

6,799

اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻨﺪان در
داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎزه ﻳﺎ
2
ﺧﺸﻚ

556

492

61

15.21
0.14

2.56

5,016

2.27

387
496

68

11.53

1.82

0.16

35.54

-10.89

2.33

43.64
-0.89

ارزش  866ﻣﻴﻴﻠﻴﻮن دﻻر و ﺳﻬﻢ ارزﺷﻲ  4درﺻﺪ » ،ﻣﻣﺘﺎﻧﻮل )اﻟﻜﻞ ﻣﻣﺘﻠﻴﻚ(« ﺑﻪ ارزش  748ﻣﻴﻴﻠﻴـﻮن دﻻر و ﺳـﻬﻢ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ وﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
ﻫﺎي آن ﻏﻴﺮ از ﭘﻴﺮﻳﺖ
ﻫﺎي آﻫﻦ ﺗﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻧﺸﺪه

ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﻌﺎﻧـﺎت ﮔﮔـﺎزي ،ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷــﻴﻤﻲ و
ﻚ
ارزﺷﻲ  3.45درﺻﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ
10

26011100

10

474

11,405

423

25.51

2.19

10,262

ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ

18,328

14,869

41.00

68.60

19,336

14,807

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

44,700

21,675

100

100

43,506

21,277

12.14

23.59

1.99

11.14

44.44

69.59

-5.21

0.42

100

100

2.75

1.87

ﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳ
ﻲ ،ﻓﺮش و ﺻﻨﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻪ
ﺸﺎورزي ،ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻛﺸ
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺷ
ﺳ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي
ميعاناتب ،6.ﺑﺪون
ﺻﺎدرات از ﺑﺨﺶ ب 1.ﺗﺎ
به ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
قطعيﺟﺪاول
ﺗﻤﺎﻣﻲ دادهﻫﺎي
.
چمداني)
نفت و
ﻧﻔﺖبهجز
پتروشيمي (
محصوالت
گازي،
تفكيك
صادرات
آﻣﺎر آمار
ﻻﻫﺎ
ﻛﺎﻻ
تجارت و ﺳﺎﻳﺮ
ﭼﻤﺪاﻧﻲ(
گاز و ﻧﻲ
ﺗﺠﺎرت
وﮔﺎز و
ﺟﺰ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﺷﺪه)اﻧﺪ.ﺑﻪﺟ
ﻣﺤﺼﻮﻻت
زي،
ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎز
ﻚ
ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات
١

و ساير كاالها طي هشتماهه سالهاي 1390و 1391

 .2ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ 8رﻗﻤﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ در ﺳﺎل ،1391از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل) ،از 08025010ﺑﻪ  ،(08025110در ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت در

1
1391
ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﻣﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎل ،90ﺻﻔﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1391
ﻧﻮع ﻛﺎﻻي

ﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1390
ﻫﺸ

ارزش

ﺻﺎدراﺗﻲ

وزن

)ﻫﺰارﺗﻦ(

■ 9

ﺳﻬﻬﻢ از ﻛﻞ

وزن

اارزش

)ﻫﻫﺰارﺗﻦ(

ﻣﻴﻠﻴﻮن

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو

ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ي
ﮔﺎزي

7,106

4,927

6,287

13.72

ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

10,396

5,596

7,145

20.07

25.55

ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ

34,305

11,410

14,5229

66.22

51.96

28,982

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ

51,806

21,933

27,96
61

100

100

51,647
7

ﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻣﺪت ﻣﺸ
ارزش

ﺳﻬﻢ از ﻛﻞ
ﻣﻴﻠﻴﻮن

ﻣﻴﻠﻴﻮﻮن دﻻر

درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

وزن

ارزش

22.48

8,1411
14,524

7,174
7,873

11,125

20,153

28,508

وزن

ﻳﻳﻮرو

دﻻر

-3.49

-13.06
-29.62

وزن

ارزش

5,106

7,231

15.766

25.36

-12.72

10,152

28.122

35.61

-28.42

-222

56.122

39.02

18.36

44.92

30.60

100

100

0.31

8.83
3

-1.92

ﻳﻮرو

دﻻر

ﺤﺎظ وزن و ارززش ﺑﻪ ﺷﺮح ززﻳﺮاﺳﺖ.
ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ ﻟﺤ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻ
ﺐ
ﻧﻤﻮدار

شماره دوم ـ زمستان 1391
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ت
دﻓﺘﺘﺮ ﻓﻨﺎوري

■ 4

صادرکنندگان
نفتی کشور مجاز به
صادرات فرآوردههای
نفتی کشور  5تا 10
درصد کمتر از قیمت
بازارهای بینالمللی
شدند .تالش شده تا
اقدامات الزم برای
رفع این مشکل انجام
شود و در این راستا
کمیسیونهای اتحادیه
فعال شدهاند
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مشكالت صادركنندگان كاهش مييابد؟

اهتمام اتحاديه براي رفع مشكالت
صادراتي اعضا
(اينشماره :روغن سوخت تقطيري)

اص�والً در بیش�تر صنایع کش�ور از جمله نفت و گاز و پتروش�یمی و زیرمجموعههای آن بهدلی�ل تنوع مواد و
مولکولهای تشکیل دهنده خوراک ورودی واحدهای پاالیش و فرآوری ،عالوه بر محصول اصلی محصوالت جانبی
نیز ناخواس�ته اس�تحصال میگردد که در صنایع نفت و گاز و پتروش�یمی این مواد اکثرا ً دارای ارزش بوده و حتی
ممکن است این محصول جانبی خوراک سایر واحدهای تولیدی بوده و ارزش نسبت ًا باالئی نیز داشته باشد .مانند
 HABکه محصول جانبی واحدهای تولید  LABاس�ت که این ماده در س�اخت روغن قيبل اس�تفاده بوده و بازار
صادراتی خیلی خوبی نیز دارد.

پيمان مقدم

واحدهای تولیدی
تصفیه دوم کشور
اقدامات متعددی در
خصوص قانونمند
کردن صادرات این
کاال انجام داده و در
چند سال اخیر پیگیر
این موضوع بودهاند
که نهایتا ً با تعامالتی
که با ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز
صورت گرفت
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لذا در صنعت تصفیه روغن که روغنهای خودرو
و صنعتی را بازیافت می نمایند محصول اصلی روغن
پایه می باشد لیکن در فرایند بازیافت و تصفیه روغن
محصوالت جانبی استحصال میگردد.
از جمل��ه روغنهای س��بک که م��ورد مصرف
در س��اخت روغن هیدرولیک داش��ته و در برخی
روانکاریه��اي عموم��ی مص��ارف متنوع��ی دارد.
محصول جانبی دیگری نی��ز در اين فرایند حاصل
میگردد که اصطالحاً در صنعت تصفیهدوم روغن
«روغن س��وخت تقطی��ری» نامیده میش��ود .این
ماده نوعی ماده سبک پایه نفتی است که بهعنوان
س��وخت صنعت��ی قابل اس��تفاده ب��وده و کیفیت
مناسبی دارد و قابل صادرات است .منشاء این ماده
نیز مواد هیدروکربنی سبک حاصل از شکسته شدن
مولکولهای روغن در داخل موتورهای درون س��وز
اس��ت که پس از مدتی بهدلیل انباش��ته شدن این
مولکولها عم ً
ال کیفیت روغ��ن افت کرده و همراه
با س��ایر عوامل باعث می گ��ردد که روغن موتور را
تعویض نمايیم .واح��د بازیافت کننده روغن ابتدا
باید جهت بازیافت روغ��ن کارکرده با روش تقطیر
و همچنین عملیات کراکینگ و شکست مولکولی،
ای��ن مواد س��بک را از روغن کارک��رده جدا نماید
که اصوالً بیش از 10درص��د حجم روغن کارکرده
ورودی ب��ه کارخانه تصفیه روغن ش��امل این مواد
س��بک میش��ود که بهطور ناخواس��ته در فرایند
تولید روغن پایه از روغن کارکرده حاصل میگردد
و روغن س��وخت تقطیری نامیده میش��ود .دپو و
انباش��ت روغن س��وخت تقطیری بهعنوان مادهای
آت��ش زا برای واحد تولیدی مخاط��ره آمیز بوده و
عالوه بر آن موجب اشغال مخازن گردیده و بهدلیل
عدم امکان فروش در داخ��ل (بهدلیل قیمت تمام
ش��ده و همچنین یارانهای که به سوخت در داخل
کش��ور تخصی��ص مییاب��د) معضل بزرگ��ی برای
واحدهای تصفی��ه دوم روغن اس��ت .یعنی خروج
س��وخت تقطیری حتی برای محیط زیست کشور
مفید اس��ت و طبق قوانین گذش��ته ای��ن تجارت
شماره دوم ـ زمستان 1391

ارزآوری بس��یاری برای کشور خواهد داشت .با این
وجود مدتی اس��ت برخی از رسانههای مجازی در
کش��ور درباره این مس��اله گزارشه��ای متعددي
را منتش��ر میکنن��د و به مس��ووالن هش��دارهای
نابج��ا میدهن��د که س��رمایه کش��ور در ح��ال از
دس��ت رفتن اس��ت .در این رس��انهها آمده است:
« آمار پروانههای سوخت گمرکات خراسان جنوبی
در س��ال  90نش��ان میده��د که  28ش��رکت یا
شخص حقیقی حدود  500پرونده صادرات داشته
ان��د که ارزش کل کاالهای این  500پرونده معادل
 94میلیارد و  976میلیون تومان بوده اس��ت اما به
خاطر آنکه درصد قابلتوجهی از این کاالها یارانهای
بوده اس��ت ،در نتیج��ه تخلفات عدی��ده و قاچاق
بزرگی انجام شده که مبلغ جریمه آن معادل 271
میلیارد تومان بوده اس��ت.یعنی حدود  90میلیارد
توم��ان از ارزش کاال یا  95درص��د کاالهای صادر
ش��ده این  500پرونده قاچاق بوده است.به عبارت
دیگر ،این  28ش��رکت یا شخص حقیقی فعال در
زمینه صادرات سوخت که  95درصد کاالهای این
500پرونده آنها سوبس��یددار یا قاچاق محس��وب
میشود مرتکب تخلف بزرگی شدهاند که باید بابت
آن  271میلیارد تومان جریمه پرداخت نمایند .این
روند نشاندهنده ضعف در نظارت و مدیریت است و
به خاطر امتیازی که به این شرکتهای به اصطالح
خوش��نام دادهاند ،آنها توانستهاند کاالی یارانهدار و
سوخت را صادر نمایند و بعد از مدتی مشخص شده
که آنها قاچاق یا یارانهدار بودند».
این گزارشها در حالی منتش��ر شد که معاونت
پیش��گیری طی دس��تورالعملي جدی��د ،صادرات
س��وخت تقطیری را بالمانع اعالم کرده است و در
تاریخ  21شهریور  91معاون پیشگیری و هماهنگی
س��ازمانها و اس��تانهای س��تاد مرکزی مبارزه با
قاچ��اق کاال و ارز درخصوص رویه اجرایی صادرات
روغن سوخت تقطیری بخشنامهای را جهت اقدام
الزم ارسال کرده است .البته گمرک بخشنامههای
متع��ددی در این زمینه ص��ادر میکند که موجب

سردرگمی در مرزها شده است .به عنوان مثال پس
از بخشنامههایی که مجوز صادرات سوخت تقطیری
را صادر میکند ،بخشنامه دیگری در  10مهر صادر
میش��ود که مغایر دس��تورات قبلی است«:گمرک
ایران در بخش��نامه  10مهرماه  91خود به ناظرین
گمرکات اس��تانها آورده اس��ت :مطاب��ق بند 12
بخش اجرای رویه موصوف ،صادرات روغن سوخت
تقطیری پس از انجام اقدامات مذکور در رویه ابالغ
شده و انجام تشریفات گمرکی صادرات قطعی ،صرفا
از طری��ق گمرکات ماهیرود و دوغ��ارون به مقصد
افغانس��تان و گمرک جلفا ازمرز نوردوز امکانپذیر
میباش��د .گمرکات باید آمار ماهانه صادرات روغن
س��وخت تقطیری را مس��تقیما به س��تاد مرکزی
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز و اداره کل س��اماندهی
فرآوردههای نفتی ،ارس��ال و دفتر صادرات گمرک
را نیز مطلع نمایند.صادرات کاالهای تولید شده از
روغن سوخت تقطیری مجاز نمیباشد لذا چنانچه
مطابق فرموالسیون اظهاری از سوی صادرکنندگان
مشخص شود در تولید محموالت صادراتی از روغن
سوخت تقطیری استفاده شده است ،گمرک مربوطه
باید ازصدور محموله اظهاری ممانعت نماید».
ای��ن محدودیتها در حالی اعمال میش��ود که
سازمان استاندارد ،وزارت بهداشت و وزارت تجارت
با صادرات سوخت تقطیری کامال موافق بوده و هیچ
مشکلی با این مساله ندارند.
در اینباره واحدهای تولیدی تصفیه دوم کشور
اقدام��ات متع��ددی در خص��وص قانونمند کردن
صادرات این کاال انجام داده و در چند س��ال اخیر
پیگیر این موضوع بودهاند که نهایتاً با تعامالتی که
با س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز صورت گرفت
کارگ��روه فنی ش��امل نمایندگان ش��رکت نفت،
سازمان استاندارد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
س��تاد مبارزه با قاچاق و اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران تشکیل
گردید و ضمن رسیدگی و بررسی فنی و شناسایی
علم��ی این کاال می��زان حجم اس��تحصالی روغن
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س��وخت تقطی��ری در فراین��د بازیاف��ت روغن
کارکرده تعیین گردید .پس از برگزاری جلسات
متعدد سرانجام اعضاي کارگروه موافقت کردند
که پس از کنترل و بررس��ی مستندات و سوابق
واحد تولی��دی و تطبیق حجم روغن س��وخت
تقطیری موج��ود در واحد تولیدی با اس��ناد و
مدارکی از قبیل میزان ص��ادرات روغن ،میزان
روغن کارکرده ورودی به واحد ،بررس��ی قبوض
آب و برق و گاز و لیست بیمه کارکنان و  ...امکان
صادرات فراهم ش��ود و بر اس��اس دستورالعمل
پیش��گیری از قاچ��اق و عرضه خارج از ش��بکه
فرآوردهه��ای نفتی یارانهای رویهای تنظیم و به
تأیید رسیده و توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ابالغ گردید .انتش��ار اخبار نادرست درباره
سوخت تقطیری که خواس��تار محدودیتهای
این کاال ش��ده ،تأمل برانگیز بوده و بعید اس��ت
ني��ت افرادی که به حواش��ی پرداخته و در این
خصوص س��یاهنمايی مینمایند دلسوزی برای
کشور و مسائل ملی باشد.

ضرورت تسهیل صدور تمام فرآورده های نفتی برای ارزآوری

تولید وصادرات سوخت تقطیری اجتناب ناپذیر است
درحالی که س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز،
سازمان استاندارد و ساير دستگاههای دولتی صدور
هرگونه س��وخت تقطیری را به منظ��ور ارزآوری و
تولید اجتناب ناپذیر آن ضروری و بالمانع میدانند
ام��ا برخی بدون آگاهی با س��نگ ان��دازی و مانع
تراشی س��عی بر آن دارند تا با مجاب کردن ستاد
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال از ص��ادرات این محصول
جلوگیری شود.
روغن س��وخت تقطیری محصول شرکتهای
توليدي تصفیه دوم روغن از اس��تحصال و پاالیش
روغن کارکرده اس��ت .این ف��رآورده به جهت وجه
تشابهی که با نفت و گاز دارد صادرات آن طی چند
س��ال گذشته متوقف شده ،اما از آنجایی که تولید
چنی��ن محصولی به هنگام فراین��د پاالیش روغن
کارک��رده اجتناب ناپذیر ب��وده و حفظ و نگهداری
آن نی��ز در مخازن ضمن اش��غال مخزن به جهت
اش��تعالزایی و خطر حریق بهس��ختی امکان پذیر
است بنا براین ستاد مبارزه با قاچاق کاال با در نظر
گرفتن جميع جهات و همکاری سازمان استاندارد
«که این محصول مغایر نفت وگاز است» صدور این
کاال را بالمانع دانس��ته و رويه اجرايي صادرات آنرا
به گمرکات کشور بر اساس دستورالعمل پيشگيري
و مب��ارزه با قاچاق فرآوردهه��اي نفتي ابالغ نموده
است.
البته رويه اجرايي صدور روغن سوخت تقطیری
از س��وی س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز منوط
به تاییده س��ازمان اس��تاندارد و نمایندگان وزارت
صنایع ،نفت و  ...بود تا با تصمیمگیری کلی خللی
از حیثقانونی ،جریان تولید و صادرات این کاالی
ارزآور را تهدی��د نکند .در چنین ش��رایطی با تمام
س��ختگیریها پس از زمینهسازی صادرات روغن

س��وخت تقطیری ،ش��ركتهاي خوش��نام بخش
خصوصی ،متعه��د به صدور این فرآورده ش��ده و
اکنون هفتاد تا هش��تاد درصد آن صادر میش��ود.
اما طی چند وقت اخير برخی اخبار پوچ و بیمحتوا
بدون آگاه��ی از رویه قانونی کار و مقررات اجرایی
دستگاههای دولتی و عبور از فیلترهای فراوان در
بال اش��کال بودن صادرات ،صدور قانونی س��وخت
تقطی��ری را غی��ر قانونی اع�لام ک��رده و بر این
باورند که س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خارج از
اختیارات قانونی خود اقدام به لغو مصوبه جلوگیری
از صدور این فرآورده و ابالغ آن به گمرکات سراسر
کشور کرده است.
در واقع لغو مصوبه جلوگیری از صادرات سوخت
تقطی��ری و بال مان��ع بودن خروج این ف��رآورده از
گمرکات کش��ور که سال گذش��ته از سوی ستاد
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز صورت گرفت ،اکنون
عدهای بیهویت را نگران کرده که چرا باید برخی
ش��رکتهای بخشخصوصی از این طریق کس��ب
درآمد کنند.

با این وجود این دسته که مخالف ارزآوری برای
کشور و رونق بخش خصوصی هستند با جوسازی،
اجرای مقررات قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز و همراهی گمرکات کشور را در صدور سوخت
تقطیری با لغو مصوبه سال گذشته زیر سوال برده
تا با جنجالآفرینی و جریانسازی به خواستههای
مبهم خود برس��ند ،در حالی که به قول خودشان
ش��کایات و انتقادات پی در پی آنها به واحدهای
نظارت��ی برای جلوگیری از صادرات این محصول
تاکنون خریداری نداش��ته و نتوانس��ته کاری را از
پیش ببرد.
حال این سوال پیش میآید که چرا با وجودی
که برخی کش��ورهای همجوار نظیر افغانس��تان
خریدار پر و پا قرص این فرآورده هستند و نیاز به
این محصول در داخل در حد صفر است عدهای با
گذاش��تن چوب الی چرخ تولید و صادرات کشور
آن هم در ش��رایطی که اقتصاد کشور نیاز مبرم به
ارز آوری برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی غربی
دارد میخواهند به توسعه کشور ضربه بزنند.
شماره دوم ـ زمستان 1391

رويه اجرايي
صدور روغن سوخت
تقطیری از سوی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال
و ارز منوط به تاییده
سازمان استاندارد و
ارگانهاي ذيربط بود
تا با تصمیمگیری کلی
خللی از حیثقانونی،
جریان تولید و
صادرات این کاالی
ارزآور را تهدید نکند
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رونمایی از مافیای قاچاق سوخت

جلوگيري از فعاليت
قاچاقچيان حرفهاي !

افزای�ش دوباره قاچاق س�وخت از مرزها ،گازوئیل در کانون توجه قاچاقچيان ،فعالیت مافیای قاچاق س�وخت ،طرح
فروش س�وخت با قیمت تعادلی در مرزها ،کش�ف محمولههای سوختی و لولهکش�ی در دریا به منظور قاچاق سوخت از
مهمترین بخشهای گفتوگوی معاون ستاد مرکزی قاچاق کاال و ارز بود .مهدی ابویی از جدیدترین تصمیمات ،اقدامات،
برنامهها و سیاس�ت های دولت در حوزه انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل گفته و درباره افزایش دوباره قاچاق س�وخت از
طریق مرزها پس از فازاول هدفمندی یارانهها ،میگوید :باندهایی مافیایی س�ودجو و اقتصادی که در جهت منافع ملی
نیستند ،در این حوزهها عملیات میکنند .در مطلب پیش رو گزیدهای از مهمترین اظهارات معاون ستاد مرکزی قاچاق
کاال و ارز درباره قاچاق سوخت را منتشر میکنیم که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود.

در حال حاضر قیمت
سوخت در داخل با
کشورهای همسایه
ایران به شدت اختالف
دارد و این مسئله
باعث افزایش انگیزه
برای قاچاق سوخت
میشودیک لیتر
گازوئیل در حال حاضر
در ایران  350تومان
و در ترکیه 6000
تومان است
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* بیش��تر قاچاقی که در بحث س��وخت انجام
میشود ،با هدف کس��ب درآمدهای بیشتر است،
همچنی��ن قاچاقچیان ب��ه دنبال این هس��تند تا
بتوانند ارز مورد نیاز افرادی که برای انجام واردات
به دنبال ارز هس��تند را با هدف سودآوری ،تامین
کنند .قاچاق فرآوردههای نفتی نیز از همین دست
موضوعات اس��ت که باید گفت همواره این بخش
دارای قاچاق اس��ت و ما در نفت گاز ،بیشتر با این
موضوع مواجه هستیم.
* در ح��ال حاضر قیمت س��وخت در داخل با
کش��ورهای همسایه ایران به شدت اختالف دارد و
این مسئله باعث افزایش انگیزه برای قاچاق سوخت
میشود .یک لیتر گازوئیل در حال حاضر در ایران
 350تومان و در ترکیه  6000تومان است.
* برخیها حاضرند ریسک باالیی را بپذیرند و با
تمام توان در مقابل ماموران مقاومت کنند تا بتوانند
موفق به قاچاق س��وخت به خارج کشور شده و از
درآمد سرشار آن بهرهمند شوند.
* یک دس��ته از افراد هم در مرزها هستند که
به عنوان کارگر و جا به جا کننده س��وخت قاچاق
عمل می کنند ،اما کس��انی که نق��ش مدیریت و
رهبری قاچاق س��وخت را دارند ،شبکههای اصلی
قاچاق و مافیای قاچاق را تش��کیل میدهند و این
کار را مدیریت میکنند .هدایتکنندگان این موارد
با تامین ،تبانی و تخلف؛ کار قاچاق سوخت را انجام
می دهند و در شرایط موجود انگیزه قاچاق و خروج
فرآوردههاینفتی تش��دید ش��ده ،اما با اقدامات و
ارزیابیهایی که صورت گرفته است در حال حاضر
نه تنها میزان قاچاق سوخت نسبت به مدت مشابه
س��ال گذشته افزایش نداشته ،بلکه کمتر نیز شده
است.
* ه��م اکنون اقدامات��ی را در بندرعباس که از
مبادی اصلی قاچاق سوخت است صورت دادیم که
 40درصد قاچاق در این منطقه کاهش یافته است،
همچنین در مرز ترکیه و عراق نیز به همین صورت
از طریق تدابیر بسیار خوب اتخاذ شده ،نتایج خوبی
را به دس��ت آوردهایم .با این حال راهکار اساس��ی
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این است که اختالف قیمت سوخت را با کشورهای
دیگر از بین ببریم تا بتوانیم جلوی قاچاق سوخت را
بگیریم اما در شرایط فعلی این موضوع برای کشور
عملی نیست.
* اینکه ما بخواهیم قیمت نفت گاز را یک باره
از  350توم��ان فعلی به  6000تومان که در ترکیه
اس��ت ،افزایش دهیم ،به هیچ وجه عملی نیس��ت.
برای این منظور ،س��تاد طرحی را ب��ه دولت ارائه
داد که مصوب ش��د و باید از س��وی وزارت نفت و
استانهای مرزی کشور به اجرا گذاشته شود.
* پیش��نهاد ش��د در نقاط مرزی کشور که هم
اکنون قاچاق سوخت دارد ،با در نظر گرفتن قیمت
سوخت در داخل و خارج کشور ،جایگاههای عرضه
س��وخت ایجاد ش��ود و با همکاری استانداریها و
اس��تفاده از اختالف قیمت با مرز مقابل ،از طریق
مرزنشینی فعال و فروخته شود.
* در ای��ن اق��دام هم مرزنش��ین میتواند یک
فعالیتی را در فروش سوخت انجام دهد و به سمت

قاچاق نرود و هم اینکه دولت بتواند از محل فروش
س��وخت درآمد کسب کند .با این حال ،مسوولیت
اجرای این طرح به عهده وزارت نفت اس��ت که با
همکاری استانداریها باید به مرحله اجرا گذاشته
ش��ود.البته تاکنون این پیش��نهاد ب��ه مرحله اجرا
درنیامده اس��ت اما از دولت خواستیم تا با تصویب
این موضوع ،اجرای آن را از وزارت نفت بخواهد .رویه
اجرایی این پیشنهاد تهیه شده و به استانداریهای
مرزی و وزارت نفت ،ابالغ ش��ده اس��ت .هم اکنون
قرار اس��ت نشستی را با وزیر نفت داشته باشیم که
از طریق وزارت نفت به اجرا گذاشته شود.
* در حقیقت وزارت نفت سوخت مورد نیاز برای
فروش در مرزها را تامین ميكند و در نقاط مرزی
به مرزنش��ین فروخته میش��ود تا بتوان با قیمت
تعادلی در آن سوی مرز آن را به فروش رساند.
* درباره نحوه قیمتگ��ذاری بنزین و گازوئیل
ب��رای ف��روش در مناطق م��رزی و انتق��ال آن به
خ��ارج کش��ور ،باید گفت ک��ه قیمته��ا در این
بخش به صورت تعادلی تعیین میش��ود .به عنوان
نمونه،وزارت نفت قیمت فروش گازوئیل در ترکیه
ک��ه  6000توم��ان در هر لیتر اس��ت را در مرز به
عنوان نمونه  5500تومان به مرزنش��ین بفروشد و
آنها نیز با کسب مقداری س��ود ،گازوئیل را در آن
سوی مرزها به متقاضیان بفروشند.
* در هر صورت انجام قاچاق برای مرزنش��ین با
خطرات و درگیریهایی همراه اس��ت ولی در این
طرح میتواند با کسب سود و به روش قانونی نسبت
به خرید و فروش سوخت اقدام کند؛ هرچند شاید
سود قاچاق را برای وی به همراه نداشته باشد.
* مرزنشینان هم اکنون برای اجرای این برنامه
رغبت دارند و این موضوع از راهکارهایی اس��ت که
ستاد قاچاق کاال ارائه کرده است.
* ب��ا این ح��ال آنچه که اصل ق��رار می گیرد،
نحوه عرضه س��وخت و مدیریت بر عرضه آن است.
به هرحال مدیریت عرضه سوخت در اختیار مردم
نیست؛ بلکه در اختیار دولت است.
* منش��اء این قاچاق باید خش��ک شود و این
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منشاء در دستان وزارت نفت است و این منشاء در
داخل کشور قرار دارد ،چون ما مدیریت درستی بر
عرضه فرآوردههای نفتی و بر مصرف اعمال نکردیم
و در این بخش دارای اشکال هستیم.
* بنابراین در این چرخه ،سوخت خارج میشود
و بی��رون از ش��بکه وارد بخ��ش قاچاق میش��ود.
فرض کنید بخش��ی از مصرفکنندگان در روز در
حوزههای مختلف کشاورزی ،صنعت و نیروگاهی،
سهمیهای که میگیرند واقعی نیست و این سهمیه
را میبرند قاچاق میکنند و یا اینکه در این بخش
تبانی صورت میگیرد.
کشف یک محموله قاچاق  700هزار بشکهای
نفت

* ما وقت��ی در نقاط آلوده مرزی پاک س��ازی
انجام میدهیم در آن محل مخازنی وجود دارد که
دیگر با بشکههای کوچک نیست و با تانکرهای می
آیند س��وخت را خالی میکنند و نیروی انتظامی
در آن محلها پلمپهای ش��رکت پخش را کشف
میکن��د .آن��گاه میبینید تانکر نفتی ک��ه باید به
نی��روگاه میرفت ،می رود در آنجا (محل نگهداری
سوخت قاچاق) خالی میشود.
هم اکنون در خود تهران شرکت پخش منطقه
تهران در موضوعی ورود پیدا کرد و مش��خص شد
نفتی که ب��رای  3واحد صنعتی در کرج تخصیص
داده میشد ،با تبانی آن واحدهای صنعتی قاچاق
میش��د .حدود  700هزارلیتر نف��ت در این تبانی
کشف شد.
در ه��ر حال ،س��تاد ب��ه دنبال این اس��ت که
بتواند با کمک وزارت نفت ،تخصیص س��همیهها

واقعی ش��ود و س��همیهای هم که واگذار میشود
دارای نظارت باش��د که دقیقا در محل تخصیص
به مصرف برسد.
پمپاژ سوخت به آن سوی مرز

* منشاء قاچاق سوخت را باید خشک کنیم ،مثال
میبینید قاچاقچیان با استفاده از شیوه لولهکشی
برای قاچاق سوخت از کشور اقدام کردهاند .در مرز
عراق تا  3سال قبل از این طرف مرز سوخت پمپاژ
میش��د و در آن س��وی مرز دریافت میشد .البته
در ح��ال حاضر این موارد در مرز عراق جمع ش��د
و حتی کولهبریها نیز در این منطقه متوقف شده
اس��ت .در حقیقت در مرز عراق توانس��تیم قاچاق
سوخت را کنترل کنیم.
*در مرز ترکیه روزانه  1000قاطر برای قاچاق

سوخت فعال بودند که هم اکنون به حداقل رسیده
و یا اگر هم باش��د به صورت موردی اس��ت؛ حتی
حدود  700وانت در این منطقه فعال بودند.
* هم اکنون در هرمزگان قاچاق به صورت پمپاژ
در دریا را شاهد هستیم و میبینیم در نقاط ساحلی
آمدهاند ،مخازنی را ایجاد کردند و با لوله کشی در
داخل دری��ا ،ش��ناورها میآیند و س��وختگیری
میکنند .عملیات پاکسازی در نقاط ساحلی در حال
انجام است و عملیاتی در یک روستای بندرعباس
انجام ش��د که چندین مخزن سوخت کشف شد و
البته این عملیاتها باعث افت 40درصدی قاچاق
در آن منطقه شد .این عملیاتها در مرحله دوم و
سوم کار است که باید انجام شود ،چون در مرحله
اصلی باید در منشاء ایجاد سوخت قاچاق مدیریت
صورت گیرد.

افزایش جرایم قاچاقچیان سوخت

دولت گازوئیل را گران کند!

وزیر نفت با اشاره به افزایش جرایم قاچاقچیان
سوخت از افزایش قیمت بهعنوان یکی از راهکارهای
مقابله ب��ا قاچاق بنزین و گازوئیل یاد کرد و گفت:
ت��ا زمانیکه به��ای یک لیتر آب معدن��ی بیش از
 3لیت��ر گازوئیل باش��د ،قاچاق ادامه دارد.رس��تم
قاس��می درباره مهمترین برنامهه��ای دولت برای
مقابله با قاچاق بنزین و گازوئیل در کش��ور گفت:
ای��ران دارای مرزه��ای گس��ترده جغرافیای��ی ب��ا
کشورهای همسایه است که امکان قاچاق سوخت
را فراهم میکند .وزی��ر نفت از پايین بودن قیمت
بنزین و گازوئیل در مقایسه با کشورهای همسایه
سخن گفت و تصریح کرد :در حال حاضر بهای یک
لیتر گازوئیل در برخی از کشورهای همسایه حتی
به  7000تومان هم رس��یده و این در حالی است
که قیمت یک لیتر گازوئیل در داخل کش��ور بین
 150تا  350تومان است.
این عضو کابینه دولت دهم از ارزان بودن قیمت
بنزی��ن و گازوئیل به عنوان مهمترین عامل قاچاق
س��وخت یاد کرد و افزود :ه��م اکنون دولت تدابیر
متعددی را برای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی
در دستور کار قرار داده است.

این مقام مس��ؤول با اش��اره به افزایش کنترل
مبادی مرزی توس��ط نیروهای امنیتی و انتظامی،
اظهار داشت :حتی کمیتهای با مسؤولیت مستقیم
وزیر کشور در وزارت کش��ور برای افزایش نظارت
بر مبادی مرزی و مقابله با قاچق س��وخت تشکیل
شده است.
وی با بیان اینکه دولت با توافق مجلس شورای

اسالمی باید در یک شرایط مساعد اقتصادی اقدام
به افزایش قیمت فرآوردههای نفتی کند ،بیان کرد:
تا زمانی که بهای یک لیتر آب معدنی بیش از سه
لیتر گازوئیل باشد ،قاچاق ادامه دارد.
قاس��می در پاسخ به پرسشي مبنی بر ضرورت
تش��دید جریمه قاچاقچیان س��وخت ،تاکید کرد:
قطعا افزایش جرایم قاچاقچیان سوخت در دستور
کار قرار دارد.
وزی��ر نف��ت همچنی��ن در خص��وص زم��ان
بندی س��همیه بندی گازوئیل توضی��ح داد :هنوز
تصمیمگی��ری نهای��ی در خصوص تعیی��ن زمان
سهمیهبندی گازوئیل انجام نشده است.
آمارهای مصرف گازوئیل در کشور نشان میدهد
از ابتدای س��الجاری تاکنون به طور متوسط روزانه
 92میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده که
مصرف این فرآورده نفتی در مقایسه با سال گذشته
حدود یک درصد افزایش یافته است.
همزم��ان با افزای��ش مصرف گازوئی��ل ،قاچاق
این فرآورده اس��تراتژیک نفتی ه��م افزایش یافته
به ط��وری که اخیرا خط لولههای چند کیلومتری
قاچاق گازوئیل در مبادی مرزی کشف شده است.
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آمارها نشان
میدهد از ابتدای
سالجاری تاکنون به
طور متوسط روزانه
 92میلیون لیتر
گازوئیل در کشور
مصرف شده که
مصرف این فرآورده
نفتی در مقایسه با
سال گذشته حدود
یک درصد افزایش
یافته است.
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دنياي انرژي مقاالت علميـ پژوهشي استادان و دانشجويان در حوزه فرآوردههاي نفتي و صادرات آن را منتشر ميكند.
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چالشهاي فروش محصولي استراتژيك

صادرات گاز ايران
از منظر ژئوپليتيك و ژئواكونوميك
ايران با توجه به تمام معيارهاي موجود در جهان به عنوان كش�وري غني در حوزه نفت و گاز ش�ناخته ش�ده و به عنوان دومين
توليدكننده بزرگ نفت اوپك و دومين دارنده ذخاير گاز جهان و قطب انرژي جهان (خاورميانه و خليج فارس) محسوب ميشود .به
طوري كه جايگاه ژئوپليتيك و ژئواكونوميك منحصر به فردي را براي كشور آفريده و بهرهگيري از آن ميتواند مسير ناهموار توسعه
اقتصادي را هموار و طي طريق در اين مسير را تسهيل ميكند .ولي اين موقعيت چالشهاي متعددي نيز براي ايران به وجود آورده
و همين موضوع اهميت انرژيهاي جايگزين را بيش از پيش تقويت ميكند .همچنين در اين شرايط توجه به موقعيت ژئوپليتيك با
ايجاد پيوندهاي صادراتي از جمله صادرات گاز براي ايران از اهميت بس�زايي برخوردار ميش�ود كه در اين گزارش به بيان و تبيين
جايگاه ايران در بازار گاز جهان ،صادرات گاز ،مزايا و معايب آن پرداخته و راهبردهايي نيز در اين خصوص ارائه ميدهيم.

دكتر حيدر لطفي* ـ عباس آزادي

**

شناخت روشهاي
صادراتي گاز طبيعي و
انتخاب بهترين گزينه
و نياز روزافزون
اقتصاد جهاني به اين
منبع انرژي ارزشمند،
فرصتي مناسب
براي بهرهمندي از
فرصتهاي پيش
رو در جهت توسعه
اقتصادي اين كشورها
است
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رون��د مصرف انرژي در س��طح جه��ان به ويژه
استفاده از منابع گاز ،حاكي از آن است كه صنعت
مربوط به گاز به س��رعت در حال پيشرفت بوده و
كشورهاي توس��عهيافته و در حال توسعه در حال
جايگزيني و تأمين بخشي از انرژي مورد نياز خود از
طريق گاز هستند .به دليل ارزاني و سهولت مصرف
گاز به نسبت نفت ،مخاطرات كمتر زيست محيطي،
گسترش فناوري مربوط به صنايع گاز و در نهايت
تأمي��ن امنيت انرژي ،هر روز به حجم تقاضاي گاز
در سطح جهان افزوده ميشود و رفتهرفته همانند
نفت ،گاز نيز خ��ود را به عنوان يك عامل مهم در
مذاكرات و معادالت سياسي قرار داده و در مواضع
سياسي كشورها مؤثر واقع ميشود.
در اين بين ،ايران با در اختيار داش��تن دومين
ذخاي��ر بزرگ گاز جهان و همس��ايگي با دو حوزه
مهم مصرفكننده گاز يعني هند و چين در شرق
و اروپا در غرب ،آنچنان جايگاهي در حيطه منابع
هيدوركربوري در اختيار دارد كه حتي تالش��هاي
بيوقفه اي��االت متحد در جلوگيري از گس��ترش
مبادالت انرژي ايران و كارش��كنيهاي متعدد اين
كش��ور در فرآيند مذاكرات ص��ادرات گاز ايران به
كشورهاي مختلف از جمله هند و اروپا نيز نتوانسته
اس��ت از شدت عالقهمندي و نياز خريداران گاز به
عقد قراردادهاي گازي با ايران بكاهد .طبيعي است
ك��ه عقد قراردادهاي بلندمدت ف��روش و صادرات
گاز با كشورهاي همسايه و همجوار ،آنچنان منافع
مشتركي بين اين كش��ورها با ايران ايجاد ميكند
كه ميتواند در مقابل فش��ارها و تحريمهاي اياالت
متح��د عمل ك��رده و منجر به عقي��م ماندن اين
تحريمها در عرصه سياسي و اقتصاديشود.
ع�لاوه ب��ر اي��ن ،گاز را ميتوان به ش��كل خام
آن از طري��ق خط لوله يا در صورت مايعس��ازي از
طري��ق تبديل آن به گاز طبيعي مايع با اس��تفاده
از كش��تيهاي حم��ل گاز طبيعي ماي��ع در قالب
قراردادهاي فروش گاز به كشورهاي خريدار صادر
شماره دوم ـ زمستان 1391

ك��رد ي��ا آن را به صناي��ع انرژيبر تزري��ق نمود و
كاالهاي حاصل را صادر كرد.
روش ديگر استفاده از گاز در نيروگاههاي توليد
برق اس��ت .ميتوان برق حاصل را در قالب قرارداد
به كشورهاي همسايه صادر كرد.
تبديل گاز به جامد و تبديل آن به فرآوردههاي
باارزشت��ر مايع از جمله راههاي ديگر صادرات گاز
طبيعي به ساير كشورهاست.
عرضه و تقاضاي جهاني گاز طبيعي

گاز طبيع��ي را ميتوان در نقاط مختلف جهان
از جمله آمريكاي شمالي ،آفريقا ،اروپا و خاورميانه
يافت .پراكندگ��ي گاز طبيع��ي متعادلتر از نفت
اس��ت .اما باز هم خاورميانه و كش��ورهاي آسياي
ميانه و روس��يه س��هم بزرگي از ذخاي��ر گاز را در
خود ج��اي دادهاند .ب��ه طوري ك��ه نزديك به66
درصد كل ذخاير جهان در كشورهاي خاورميانه و
اتحاد جماهير شوروي سابق قرار دارند و سه كشور
روسيه ،ايران و قطر در مجموع 54/4درصد از كل
ذخاير جهان را در خود جاي دادهاند.
اين در حالي اس��ت كه بيشتر مصرفكنندگان
گاز در مكانهايي دورتر از خاورميانه و كش��ورهاي
اتحاد جماهير شوروي سابق ،يعني در اروپا ،آمريكا
و آسياي شرقي و جنوب شرقي قرار دارند.
پيشبيني ميش��ود ذخاير گازي كش��ورهايي
چون اي��االت متحده آمريكا ،كان��ادا و بريتانيا كه
جزء مصرفكنن��دگان و توليدكنندگان بزرگ گاز
جهان هس��تند به زودي طي يك تا دو دهه آينده
تحليل رفته و اين كش��ورها بطور كامل به واردات
گاز از خارج كش��ور وابس��ته ش��وند .عالوه بر آن،
دوري ذخاير از كشورهاي بزرگ مصرفكننده گاز
و ذخاير رو به اتمام اين كشورها خريد و فروش گاز
را امري اجتنابناپذير كرده است .بطوري كه قرن
بيس��ت و يكم ،قرن س��لطه گاز بر بازارهاي انرژي
لقب گرفته است ،همانگونه كه نفت سوخت مسلط
جهان در قرن بيستم بود.

اينجاس��ت ك��ه ش��ناخت روش��هاي صادراتي
گاز طبيع��ي و انتخاب بهترين گزين��ه با توجه به
ويژگيهاي خاص كشور توليدكننده و نياز روزافزون
اقتصاد جهاني به اين منبع انرژي ارزشمند ،ميتواند
فرصتي مناس��ب براي بهرهمن��دي از فرصتهاي
پيش رو در جهت توس��عه اقتصادي اين كش��ورها
فراهم آورد .اما در اين راه موانعي نيز وجود دارند كه
مهمتري��ن چالشهاي ايران در زمينه صادرات گاز
طبيعي را ميتوان در قالب موارد ذيل برشمرد:
 1ـ رقابت با س��اير توليدكنندگان در صادرات
گاز طبيعي.
 2ـ وجود موانع سياسي و جغرافيايي.
 3ـ مح��دود ب��ودن ب��ازار گاز در كش��ورهاي
همسايه.
 4ـ تالش كش��ورهاي ب��زرگ توليدكننده گاز
براي افزايش فعاليتهاي بازاريابي.
 5ـ امكان ج��ذب س��رمايهگذاري خارجي در
بخش گاز.
جايگاه ايران در بازار انرژي گاز

گاز به سرعت به كااليي باارزش در جهان تبديل
ميش��ود و اين براي ايران به عنوان كشوري كه در
جايگاه دوم برخورداري از منابع گاز در جهان قرار
دارد ،يك فرصت استثنايي است.
همانطور كه اشاره شد از مجموع منابع شناخته
ش��ده گاز جهان ،حدود  45ال��ي  54درصد آن در
سه كش��ور روسيه ،ايران و قطر نهفته است و بقيه
كش��ورها منبعي كه بتوانند در درازمدت بازار اين
س��ه كش��ور را با آن تهديد كنند ،ندارند .روس��يه
اكنون سالهاست تأمينكننده اصلي گاز اروپاست.
اما معلوم نيس��ت بتواند با افزايش نياز اروپا به گاز،
همچن��ان اين نقش را بط��ور كامل بازي كند و در
نهايت جا براي كش��ورهايي نظير ايران باز ميشود
ك��ه با اتص��ال به خط لول��ه گاز اروپ��ا دراين بازار
جديتر حضور يابند.

گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

عالوه بر اين ،توس��عه مصرف گاز و تأكيد دولت
بر گس��ترش ش��بكه گازرساني در س��الهاي اخير
از يكس��و و زمانب��ري پروژهه��اي تولي��د و عدم
گس��ترش مناسب ،توليد گاز را به صورتي درآورده
است كه مس��أله تخصيص گاز به مصارف مختلف
و اولويتبندي آن به يكي از مس��ائل حس��اس در
اقتصاد كشور تبديل شده است .در اين بين تأكيد
بر افزايش مصرف داخلي ،ظرفيت توليد محدود و...
تضاد عجيبي را به وجود آورده است كه عدم توجه
به واقعيت و غفل��ت از برنامهريزي دقيق ميتواند
اعتبار ايران را در بازار جهاني گاز به شدت مخدوش
كرده يا از جنبه داخلي صدمات بس��ياري را براي
مخازن نفتي ،صنايع و ...ايجاد نمايد.
بررسي وضعيت ذخاير ،توليد ،مصرف و
ژئوپليتيك گاز ايران

اي��ران با در اختيار داش��تن  14/9درصد از كل
ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان ،پس از روسيه
در جايگاه دوم كش��ورهاي ب��زرگ دارنده گاز قرار
دارد .ايران با وجود تالش��هايي كه براي گس��ترش
توليد به عمل آورده اس��ت تنها  3/1درصد از كل
توليد جهاني گاز را ب��ر عهده دارد و در اين زمينه
بسيار پايينتر از روسيه كه  21/6درصد كل توليد
جهان را به عهده دارد ،قرار گرفته اس��ت .با وجود
آنك��ه ايران در رتب��ه دوم صاحبان ب��زرگ ذخاير
گازي جهان قرار دارد ،اما توليد به صورت متناسب
گسترش نيافته است .البته با توجه به شرايط خاص
كشور به لحاظ محدوديتها و تحريمها ،رتبه ششم
توليد جهان ،چندان تعجبآور به نظر نميرسد .اما
مصرف بس��يار باال در كشور ش��رايطي را به وجود
آورده اس��ت كه نه تنها اي��ران در زمينه صادرات،
رتبهاي به مراتب بدتر داشته و درجايگاه شانزدهم
قرار دارد ،بلكه با واردات از تركمنستان ،واردكننده
خالص گاز به شمار ميرود.
واقعي��ت ديگر در عرصه صنعت گاز كش��ور كه
اثر ش��ديدي بر آرايش و تركي��ب اين بخش دارد،
تعرفههاي گاز طبيعي در داخل كش��ور اس��ت .به
عب��ارت ديگر تغيير قيمت كه يكي از متداولترين
عالئمي است كه بازار در موقع اضافه عرضه يا تقاضا
ب��راي از بين بردن مازاد و تعديل نش��ان ميدهد،
ت قيمته��ا هيچ كارآيي
در اي��ران ب��ه دليل تثبي 
نداش��ته و عم ً
ال هيچ نشان ه اوليه كه مصرفكننده
و توليدكننده را متوجه شرايط عدم تعادل در بازار
نمايد وجود ندارد ،كه نتيجه اوليه آن سوءاستفاده
و اتالف منابع است.
م��ورد ديگر در ارتباط ب��ا واقعيتهاي حاكم بر
صنعت گاز ،پيشبيني توليد و واردات گاز طبيعي
است .بنا به آمارها متوسط توليد در ايران و واردات
از تركمنستان در هشت ماهه اول و چهار ماهه آخر
سال  1389به ترتيب حدود  437/2و  501ميليون
مترمكعب در روز بوده است.
پيشبيني ميش��ود در صورتي كه مشكلي در
توس��عه ميادين مس��تقل داخلي و پيشرفتهاي
فازهاي مختلف پارسجنوبي پيش نيايد و ميادين
جديد خشكي و دريايي با موفقيت توسعه يافته و
مورد بهره برداري قرار گيرد ،در پايان برنامه چهارم
توسعه توليد گاز به بيش از  700ميليون مترمكعب

در روز و در پايان سال  1403به بيش از 1752/7
ميليون مترمكعب در روز برسد.
ع�لاوه بر اين يك��ي از مهمتري��ن رويدادها در
صنعت گاز پس از جنگ تحميلي ،كش��ف مخزن
عظي��م گازي پارسجنوب��ي در س��ال  1368بود.
اين ميدان بزرگترين ميدان گازي مس��تقل جهان
محس��وب ميش��ود كه بر روي خطر مرز مشترك
اي��ران و قطر در فاصله  97كيلومتري جنوب ايران
قرار دارد.
ميدان گازي پارسجنوبي يك ميدان مشترك
بي��ن ايران و قطر اس��ت و در عين حال بزرگترين
ميدان گازي مش��ترك در ايران و جهان است كه
ميزان گاز موجود درجاي اوليه اين ميدان در بخش
مربوط ب��ه ايران بالغ بر  464تريليون فوت مكعب
اس��ت .در مجم��وع بالغ بر  38/6درص��د از ذخاير
گازي كش��ور در ميدان پارسجنوب��ي قرار دارد .با
توجه به وسعت و ذخاير عظيم گاز و ميعانات گازي
اين ميدان ،آن را ميتوان به عنوان يك ذخيره قابل
اتكاء انرژي براي منطقه آس��يا و حتي اروپا در نظر
گرفت.
برداش��ت از اين حوزه از س��وي قطر با سرعت
ادام��ه دارد و در حال��ي كه اين كش��ور فعاليتهاي
خود را از سال  1971يعني بيش از  40سال پيش
آغاز كرده اس��ت ،در اين سو و شمال خليج فارس
متأسفانه تا سالها برنامهريزي براي استفاده از اين
مخزن كه به علت وسعت خود ميتوانست تبديل به
يك اس��تراتژي در بكارگيري از گاز در كشور شود،
انجام نشد و فعاليتها حداقل با  10سال تأخير آغاز
ش��د .اينكه اين حوزه گازي چه ميزان ذخيره دارد
اگرچه مهم اس��ت و تخمين دقيق آن ميتواند به
برنامهريزي آينده كم��ك كند ،ولي به هر صورت،
رساندن توان برداشت ايران با توجه به امكانات فني
و نيروي انساني داخلي و كمك شركتهاي خارجي
به ميزان برداشت قطر و حتي فراتر رفتن از آن بايد
به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
صادرات گاز طبيعي و ديپلماسي گازي

عالوه بر مطالب ذكر شده ،هر روز خبر جديدي
مبن��ي بر صادرات گاز ايران به س��اير كش��ورها به
گوش ميرس��د .البته تا نهايي ش��دن قراردادها و
تعيين قيمت فروش نهايي گاز ،امكان تحليل هزينه
ـ فاي��ده ايده صادرات به صورت دقيق وجود ندارد،

ول��ي در هر صورت ميباي��د منفعتها و زيانهاي
صادرات گاز به س��اير كش��ورها مورد بررسي قرار
گيرد .اما در هر حال اين سؤال اساسي مطرح است
كه چرا بايد به فكر افزايش صادرات گاز باشيم؟
بايد بخش��ي از پاسخ به اين س��ؤال را در حوزه
سياست و توسعه سياسي جستجو كرد .بر اين پايه
مشخص است كه توس��عه صادرات گاز ايران ،تنها
در جايگاه يك راهبرد ،قابل طرح و بررس��ي است.
به بيان ديگر ،آيا بايد به مقوله گاز در كشور ،از ديد
اقتصادي و فني نگاه كرد يا به مس��ائل راهبردي و
سياسي آن نيز بايد توجه داشت؟
در ايران همه به دنبال حفظ و ارتقاء منافع ملي
به بيشترين ميزان ممكن هستند .چه مخالفاني كه
ميخواهند انتهاي خطوط لوله انتقال گاز از مراكز
توليد ،تنها به مراكز مصرف داخل كشور يا مخازن
نفت كشور برس��د و چه موافقاني كه صادرات گاز
به كشورهاي متقاضي را افزون بر اقتصادي بودن،
از عوام��ل تقويتكنن��ده جايگاه اي��ران در عرصه
بينالمللي معرفي ميكنند .ام��ا اختالف نظرها و
تعريفهايي كه از منافع ملي ارائه ميشود ،صادرات
گاز اي��ران را ه��ر از گاهي به موض��وع روز تبديل
ميكند.
ب��ا اي��ن ح��ال اخت�لاف نظرهاي ج��دي بين
صاحبنظران و سياس��تگذاران در ح��وزه انرژي در
م��ورد ميزان گاز موج��ود براي تخصي��ص به امر
ص��ادرات وج��ود دارد كه همين موض��وع قضاوت
درخص��وص اولويتهاي تخصيص گاز را مش��كل
ميكند.
عالوه بر مطالب ذكرش��ده ،كسب درآمد ارزي
حاص��ل از ص��ادرات گاز طبيعي از هم��ان ابتداي
صنعت گاز ،همواره مورد توجه تصميمگيران كشور
بوده اس��ت .اما در س��الهاي بعد از انقالب اسالمي
ب��ه جز صادرات محدود با خ��ط لوله به تركيه ،در
عمل هيچ يك از پروژههاي صادرات گاز طبيعي در
عرصه عمل به اجرا در نيامده است.
صادرات گاز از طريق خط لوله ،تنها به كشورهاي
همجوار محدود است ،در زمينه گسترش صادرات با
خط لوله به ويژه به پاكستان و هند از سال 1990
موضوع در حال بحث اس��ت .ايران صادرات گاز را
از طريق خ��ط لوله به طور ج��دي دنبال ميكند
كه به علت اختالفات هند و پاكس��تان ،مخالفتها و
دخالتهاي آمريكا ،همچنين اختالف درخصوص
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بنا به آمارها
متوسط توليد در
ايران و واردات از
تركمنستان در هشت
ماهه اول و چهار ماهه
آخر سال  1389به
ترتيب حدود 437/2
و  501ميليون
مترمكعب در روز
بوده است
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قيمت گاز صورت اجرايي پيدا نكرده است.
پ��س از حل اين اختالف نيز ،اصرار هن ديها به
ارزان خريدن گاز و تأكيد آنها بر خريد گاز به قيمت
پايين ،منجر به ناكامي مذاكرات شده است.
همچنين طرح صادرات گاز از طريق خط لوله به
اروپا نيز به دليل رقابت طرحهاي صادرات خطوط
روسيه و همچنين درگيريها و مناقشات سياسي
ايران با اين كشورها بر سر حقوق هستهاي ايران و
فشارهاي سياسي آمريكا ،با مشكالتي روبرو است.
طرحه��اي ص��ادرات گاز در ص��ورت مديريت
صحي��ح ،تدوين برنامههاي منس��جم ب��ه منظور
بازارياب��ي و البته توجه به تزريق ب��ه موقع گاز به
ميادين نفتي به عنوان اولويت اول اس��تفاده از گاز
در كش��ور ميتواند س��ودآوري قابل قبولي را براي
كشور به همراه آورد .هر طرح صادرات گاز ميتواند
تأثيرات مثبتي در اشتغال نيز به وجود آورد.
البته با وج��ود منابع قابل توج��ه گاز طبيعي،
گس��ترش و توس��عه صنع��ت گاز ايران ب��ه دليل
مش��كالت مالي و تكنولوژي محدوديتهايي دارد.
صنعت گاز به دليل ماهيت تكنولوژيبر (استحصال،
انتقال و مصرف) نياز به سرمايهگذاري زياد دارد .با
يك برنامهريزي استراتژيك هر سه مقوله ذكرشده
را ميتوان دنبال كرد.
واقعيات حاكم بر قراردادهاي گازي كشور و
بازارهاي هدف

ايران به لحاظ
جغرافيايي در منطقه
خاورميانه در محدوده
دو منطقه غني گازي
يعني كشورهاي اتحاد
جماهير شوروي سابق
از شمال و خليج
فارس از جنوب قرار
دارد كه نزديك به 75
درصد از ذخاير ثابت
شده گاز طبيعي جهان،
در اختيار دارد
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جمهوري اسالمي ايران به لحاظ جغرافيايي در
منطقه خاورميانه در محدوده دو منطقه غني گازي
يعني كش��ورهاي اتحاد جماهير ش��وروي سابق از
شمال و خليج فارس از جنوب قرار دارد كه نزديك
به  75درصد از ذخاير ثابت شده گاز طبيعي جهان،
در اختيار دارد.
روس��يه ،ايران و قطر در مجموع نيمي از ذخاير
ثابت ش��ده گاز طبيعي جه��ان را در اختيار دارند.
همچني��ن بر خالف مناطق داراي منابع گاز ،چون
درياي شمال كه عمده مخازن گازي آنها رو به اتمام
است ،ذخاير گازي خليج فارس و از جمله ايران در
مراحل اوليه توليد قرار داش��ته و نسبت ذخيره به
توليد منطقه در مقايسه با متوسط 66سال جهان،
بالغ بر  130سال است.
از س��وي ديگر ايران در حد فاصل دو منطقه از
بهترين بازارهاي خريد گاز جهان قرار دارد .اتحاديه
اروپ��ا با بازاري همچنان تش��نه گاز و ذخاير رو به
پايان در غرب كش��ور و هند ،چين و پاكس��تان با
اقتصادهاي نوظهور ،ش��دت مصرف ان��رژي باال و
ذخاير اندك گاز در ش��رق ،نويد ب��ازاري با آتيه را
براي گاز كشور دارند.
بنابراين به دلي��ل موقعيت خاص ژئوپليتيك و
دسترس��ي آس��ان به بازارهاي خريد ،ايران نيز به
قافله صادركنندگان گاز پيوسته و تاكنون حداقل
 4قرارداد فروش گاز به ميزان س��االنه  17ميليارد
مترمكعب از طريق خطر لوله را نهايي و امضاء كرده
است.
صادرات گاز به تركيه از س��ال  2001آغاز شده
اس��ت .صادرات گاز طبيعي به نخج��وان و امارات
متحده نيز در حال بررسي ميباشد .قرارداد چهارم،
صادرات گاز به ارمنستان است .ساير مذاكراتي كه
شماره دوم ـ زمستان 1391

در جريان هستند عبارتند از:

 1ـ صادرات گاز به جنوب

الف ـ امارات متحده عربي :امارات متحده عربي
پس از ايران ،قطر و عربس��تان ،بيش��ترين ذخيره
گازي منطقه خاورميانه را دارا است اما براي توسعه
ظرفيت توليد گاز خود با موانع جدي روبرو اس��ت.
اين در حالي است كه شركتي به نام دناگاز توسط
بخ��ش خصوصي در دوبي در نظر دارد گاز طبيعي
ايران را خريداري و آن را در امارات توزيع كند .اگر
اين پروژه محقق ش��ود اولين بار در منطقه خواهد
بود كه يك ش��ركت خصوص��ي در زنجيره مصرف
انرژي وارد ميشود.
چنانچه اين قرارداد عملي ش��ود انتظار ميرود
 3/6ميلي��ارد مكعب گاز مورد نياز اين ش��ركت از
گاز موجود در ميادين نفتي جنوب ايران به ويژه از
طريق ميدان نفتي و گازي سلمان تأمين شود .اين
قرارداد به قرارداد كرسنت موسوم است.
ب ـ كويت :هرچند كويت اخيرا ً اعالم كرده است
كه به ذخاير جديد گاز دست يافته است ،ولي با اين
وجود قراردادي قبل از پايان تابستان  1384امضا ء
شده كه هنوز به سرانجام نرسيده است .تفاهم اوليه
صادرات گاز ايران ب��ه ارزش  300ميليون دالر در
سال در حاشيه اجالس  135اوپك در اصفهان بين
وزراي نفت دو كشور به امضاء رسيده است.
ج ـ عمان :يكي ازداليل ص��ادرات گاز ايران به
عمان ميتواند ميدان گازي هنگام (بوخا) واقع در
خلي��ج فارس و نزديكي بين اي��ران و عمان (تنگه
هرمز) باش��د .لذا در س��ال  2000اي��ران و عمان
موافقت كردند كه پس از توس��عه مشترك ميدان
هنگام ،سهم گازي توليدي به عمان صادر شود.
 2ـ صادرات گاز به شرق

پ��روژه خط لوله هن��د ـ پاكس��تان (خط لوله
صلح)
بزرگترين بازار گاز ايران از طريق خط لوله بازار
هند اس��ت .مصرف گاز هندوس��تان طي دهههاي
آتي به دلي��ل نياز نيروگاههاي ب��رق و مالحظات
زيس��ت ـ محيطي با افزايش قاب��ل توجهي روبرو
خواهد ش��د .دو كشور ايران و هند در سال 2003
توافقنام�� ه همكاري درخصوص ايجاد ش��ركتهاي
سرمايهگذاري مش��ترك در پروژههاي نفت و گاز
امضاءكردند .مس��ير انتقال گاز به دليل مشكالت
فني كمتر و اقتصادي بودن آن از طريق خش��كي
تعيين ميشود و روزانه  100ميليون مترمكعب گاز
ايران از طريق پاكس��تان به هند ميرسد .در حالي
كه به نظر ميرس��د چانهزني بر سر قيمت گاز در
نهايت به نتيجه رسيده و فرمول ارائه شده از سوي
مشاور مورد تأييد طرفين قرار گرفته است .به دليل
اينكه هنوز دو طرف خريدار (هند و پاكس��تان) بر
سر هزينه ترانزيت گاز به توافق نرسيدهاند ،قرارداد
هنوز نهايي نشده است.
ع�لاوه بر اين تج��ارت گاز طبيع��ي بين هند،
ايران و پاكس��تان حقايق اس��تراتژيك ،تاريخي و
ژئوپليتيك اين س��ه كش��ور و كل منطقه جنوب
آس��يا را از نو تعريف ميكن��د .به همين دليل اين
موض��وع داراي ابعاد متعددي اس��ت ك��ه تنها به
وس��يله عوامل اقتصادي مش��خص نميشود ولي
گ خواهد شد.
نفس عوامل اقتصادي به شدت پررن 

توافق بين هند و پاكستان بر سر پروژه خط لوله را
ميتوان يك پيمان تاريخي در نظر گرفت .زيرا اين
موضوع به طور مستقيم روي درگيريهاي مربوط
به كشمير تأثير ميگذارد .در كنار تمام اين مسائل،
قرارداد صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله و يا
 LNGبه هند منافعي نيز در بر دارد كه در ذيل به
برخي از آنها اشاره ميكنيم:
ال��ف ـ اين طرح ضم��ن ارزآوري براي ايران ،به
مقاصد صادراتي گاز كشور تنوع ميبخشد.
ب ـ هم��كاري اي��ران و هند در كن��ار يكديگر
و در چارچ��وب انتق��ال گاز طبيعي ،باعث افزايش
همبس��تگي و ايجاد همگرايي اين كشورها خواهد
شد و بستر مناسبي براي همكاري اين دو كشور در
ديگر زمينهها ايجاد خواهد كرد.
ج ـ ب��ا توجه به نياز هند به منابع جديد انرژي،
عقد اين نوع قرارداد عليرغم مخالفتهاي آمريكا،
موفقيت قابل توجهي براي ايران به ش��مار ميرود
و دليل ديگري بر بياث��ر بودن تحريمهاي آمريكا
در مقابل ايران اس��ت .در كل از نظ��ر ايران ،ورود
به بازار گاز طبيعي مايع ميتواند نقطه عطفي در
صنعت گاز كش��ور تلقي ش��ود ،چون ايران به رغم
تالشهاي صورت گرفته ،هنوز تجربه عملي در اين
خصوص ندارد.
د ـ اين قرارداد نيازمند احداث تأسيسات جديد
در خاك اي��ران و هند و نيز تأمين ناوگان حمل و
نقل گاز طبيعي مايع است .بنابراين زمينه مناسبي
براي سرمايهگذاري جديد و جذب سرمايه خارجي
و در نتيجه تمايل قدرته��اي جهاني براي ايجاد
ثب��ات در منطقه خواهد بود .همكاري منطقهاي و
جذب س��رمايه خارجي باعث شكوفايي اقتصادي
منطقه خواهد شد.
ه�� ـ كاهش مخاط��رات سياس��ي و اقتصادي،
زمينهاي براي كاهش ريس��ك س��رمايهگذاري در
كشورهاي منطقه خواهد بود.
طبق خبرهاي واصله از معاون وزير نفت صادرات
گاز به پاکستان تا پایان سال  92با رسیدن به مرز
این کشور آغاز خواهد شد.
 3ـ صادرات گاز به شمال و شمالغرب :صادرات
گاز طبيعي به اروپا ،اتريش ،اوكراين ،فرانسه ،يونان
و ايتاليا از طريق لوله نوباكو.
الف ـ يونان :اين كشور نيز از جمله كشورهايي
اس��ت كه تمايل خود را براي انتق��ال گاز ايران از
طري��ق خط لوله گاز تبريز ـ آنكارا براي تأمين نياز
داخلي خود و انتقال گاز به ايتاليا ابراز كرده است.
ب ـ اس��پانيا :مذاكرات دو كشور ايران و اسپانيا
براي صدور  3ميليون تن ال.ان.جي ايران به اسپانيا
به نتيجه رسيده است.
ج ـ اتريش :در س��ال  2004ميالدي ش��ركت
اتريش��ي «او.ام.وي» توافقنامهاي را براي مشاركت
ش��ركت ملي صادرات گاز اي��ران در خط لوله پنج
ميليارد دالري انتقال گاز ناباكو امضاءكرد .اين خط
لوله از ايران آغاز و پس از عبور از تركيه با گذشتن
از چند كشور اروپايي به اتريش ميرسد.
صادرات گاز ايران؛ فرصتها و تهديدها

با توجه به مطالبي كه تاكنون مطرح شده است،
ميتوان تهديداتي كه در حوزه گاز ،كشور را تهديد
ميكند به صورت ذيل بيان كرد:
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 1ـ بنا به داليلي همچون نياز به سرمايهگذاري
در حجم باال ،نياز تكنولوژيك به شركتهاي خارجي
س��رمايهگذار ،عدم برنامهريزي دقي��ق مديريتي،
تحريمهاي اقتصادي آمريكا و ...رشد توليد گاز در
كشور از سرعت كافي برخوردار نبوده ،به طوري كه
تا س��ال ( 1403با توجه به تراز گاز كشور) اميدي
به پيش��ي گرفتن توليد از مص��رف به صورت قابل
توجه وجود ندارد.
 2ـ توجه به مذاكرات فروش گاز كش��ور نشان
ميدهد كه تمركز اهداف صادراتي كشور حداقل تا
چند س��ال گذشته بيشتر بر كشورهاي شرق آسيا
چون هند ،چين و كش��ورهاي خليج فارس چون
امارات و كويت بوده و اتحاديه اروپا در درجه س��وم
اهميت قرار دارد.
 3ـ مصرف گاز در كشور به شدت در حال رشد
است و سياستهاي دولت در مورد گسترش شبكه
گازرس��اني و جايگزيني گاز به ج��اي فرآوردههاي
نفتي در بخش��هاي مختلف اقتصادي ،قيمتگذاري
گاز در داخل كش��ور و تأكيد بر تثبيت اين قيمتها
در س��الهاي اخير ،اتالف انرژي ،رش��د جمعيت و
تكنولوژي به شدت انرژيبر در كشور ،به اين شتاب
دامن ميزند.
لذا واقعيت اين است كه مثبت بودن تراز گازي
ايران در آينده نزديك به ش��دت مورد ترديد است.
مس��ألهاي كه مكررا ً از سوي كارشناسان سياسي و
اقتصادي نسبت به آن هش��دار داده شده است .با
اين حال دولت اقدام به مذاكره براي فروش روزانه
بي��ش از  400ميليون مترمكعب گاز كرده اس��ت.
تجربه تلخ صادرات گاز به تركيه نشان ميدهد كه
عدم پيشبيني صحيح تراز گاز و نداشتن نگرشي
منطقي در مورد واقعيات صنعت گاز كشور ميتواند
ضربات جبرانناپذيري بر وجهه ايران به عنوان يك
صادركنن��ده گاز در بازارهاي جهاني وارد كند و در
عرصه داخلي نيز خطرات امنيتي و اجتماعي شديد
ايجاد كرده و عم ً
ال باعث فلج شدن صنايع كشور در
برهههاي زماني خاص شود.
عالوه ب��ر اين ،نحوه مقابله با كس��ري گاز طي
س��اليان گذش��ته نش��ان ميدهد كه براي جبران
كسري در كوتاهمدت ،كاهش تزريق گاز به مخازن
نفتي كه كمهزينهترين راه از نظر اجتماعي اس��ت
و در عي��ن ح��ال از نظ��ر اقتص��ادي در بلندمدت
پرهزينهترين راهحل به شمار ميرود ،مورد انتخاب
قرار ميگيرد .ش��ايان ذكر است همواره قيمتهاي
جهاني نفت س��ريعتر از قيمتهاي جهاني گاز رشد
كرده اس��ت و قراردادهاي بلندمدت گاز و ساختار
ويژه بازار آن مانع از شتاب يكسان رشد قيمت نفت
و گاز ميشود.
راهحل ديگر براي مقابله با كسري گاز در سمت
تقاضا ،خروج صنايع بزرگ از چرخه مصرف اس��ت
كه ناگفته پيداس��ت نيروگاههاي بزرگ وابسته به
گاز ،پتروشيميها و ساير صنايع بزرگ و كوچك در
اثر حتي يك روز قطع گاز دچار زيان ميشوند و در
نهايت قطع صادرات گاز به خارج راهحل كوتاهمدت
ديگري اس��ت كه آثار مخرب آن در گذشته بارها
تكرار شده است.
گذشته از اين واقعيت مهم كه حداقل در آينده
نزديك ( 10س��ال آينده) گازي ب��راي صادرات به

خارج وجود ندارد ،ذكر اين نكته نيز خالي از لطف
نيست كه با وجود بضاعت اندك در عرصه صادرات،
بازارهاي هدف صادراتي ايران از گستردگي بسيار
زيادي برخوردارند.
بيش��ك نفوذ در بازارهاي مختلف ،ريسك از
دست دادن خريدار را كاهش ميدهد .ولي با توجه
به توان اندك صادراتي كشور ،تنوع بيش از اين حد
خريداران باعث ميش��ود حذف از يك بازار خاص،
تبعات��ي آنچناني براي طرفهاي خريدار نداش��ته
باش��د و آنها بتوانند به راحتي گاز خريداري ش��ده
از ايران را جايگزين كنند.
همچنين به نظر ميرسد در مذاكرات صادرات
گاز ،هند ،چين و پاكس��تان در اولويت بيش��تري
نس��بت به خريداران اروپايي قرار گرفتهاند .اين در
حالي اس��ت كه بازار اروپا ،بازار مس��تعدتري براي
جذب گاز ايران به شمار ميرود.
نتيجهگيري

موقعيت ژئوپليتي��ك و ژئواكونوميك جمهوري
اس�لامي ايران به همراه تقاضاي روزافزون مصرف
انرژي ،هرچند جايگاه كش��ور را در معادالت انرژي
ارتقاء داده است ،اما با توجه به پوياييها و تحوالت
جديد در منطقه درياي خزر و خليج فارس ،حفظ
و تقويت جايگاه ممتاز ژئوپليتيك مستلزم شناخت
اين پويشها و تدوين يك استراتژي جامع و كامل
با تأكيد بر مؤلفههاي سياسي ،امنيتي و اقتصادي
است.
در منطق��ه درياي خ��زر ،روس��يه در پي بازي
انحصاري در بازار جهاني بخصوص صادرات گاز به
اروپاست و آمريكا با احداث خط لوله باكو ـ جيهان
در پ��ي محروم س��اختن اي��ران از موقعيت ممتاز
طبيعي و استراتژيك منطقهاي خود است.
اس��تفاده از انرژي به عنوان اهرم فش��ار توسط
روس��يه ب��ر برخي كش��ورهاي مش��تركالمنافع،
فرصتي براي ايران فراهم كرده تا با عرضه و انتقال
گاز بتواند به بازارهاي مهم مصرف راه يابد.
جمهوري اسالمي ايران با توجه به اين ضرورت
ميتواند به همراه سياست اعتمادسازي منطقهاي
و بينالمللي ،اتخاذ سياس��ت اعالمي غيرچالش��ي
در رون��د تح��والت منطقهاي ،پيگيري سياس��ت
مذاك��رات و تفكر حلالمس��ائلي در قب��ال رقباي
منطقهاي ،شناس��ايي كانونهاي مه��م قدرت در

منطقه و ايج��اد ائتالف در زمينهه��اي موضوعي
مختلف و درگيرس��ازي س��رمايههاي خارجي در
منافع داخلي كه مؤلفههايي هستند كه ميتوانند
ب��ا توجه به پويشهاي كنوني منطقه نقش مهمي
در ارتق��اء ت��وان تأثيرگذاري و چانهزن��ي ايران در
رون��د معادالت منطقهاي به ويژه معادالت انرژي و
شناخت تحوالت اقتصاد بينالمللي به خصوص در
زمينه گاز و تحوالت عرصه توليد و بازار فروش آن
و همچنين وضعيت كشورهاي عمده توليدكننده
داشته باش��ند ،ايفاي نقش كند .به خصوص آنكه
ب��ازار گاز در آينده به گون��هاي خواهد بود كه هر
حادث��هاي در هر منطق��ه ،تأثير خ��ود را در بازار
بينالمللي نشان خواهد داد و اهميت ژئوپليتيكي
گاز طبيعي باعث افزايش توجه كشورها به امنيت
در سطح بينالمللي شده است.
در مجموع بايد گفت بازار جهاني گاز طبيعي به
سمت ايجاد يكپارچگي و تأثيرگذاري متقابل تمام
مناطق بر روي يكديگر در حال حركت است.
ـ با حضور شركتهاي قدرتمند در عرصه انرژي،
نقش دولته��ا در بازار گاز طبيع��ي در دهه آينده
كاهش خواهد يافت.
ـ افزايش اهميت ژئوپليتيكي گاز موجب توجه
عمده به سمت تأمين امنيت عرضه خواهد شد.
ـ بهبود موقعيت بينالمللي از طريق ديپلماسي
انرژي ش��رط الزم ب��راي جذب س��رمايهگذاري و
تكنولوژي براي توسعه صنايع گاز و تقويت موقعيت
ژئوپليتيكي در عرصه گاز خواهد بود.
ـ به دليل اختالفات درخصوص ضرورت صادرات
گاز در شرايط كنوني و ظرفيتهاي صادراتي كشور،
ضروري است كميتهاي مستقل با حضور صاحبان
ف��ن درخصوص تعيين اس��تراتژي گاز كش��ور در
زمينه صادرات تشكيل شود و تراز گاز واقعي كشور
طي 20تا  30سال آينده ترسيم شود.
ـ كمب��ود نيروي انس��اني متخص��ص در حوزه
صنعت گاز از چالشهاي جدي صنعت گاز كش��ور
است .اين امر موجب شده است كه محدوديتهايي
در اجراي استراتژي متنوع در زمينه توليد ،توزيع،
صادرات و تبديل گاز كشور ايجاد شود.
* عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد گرمسار
** دانشجوي كارشناسي ارشد
جغرافياي سياسي
شماره دوم ـ زمستان 1391

مثبت بودن تراز
گازي ايران در آينده
به شدت مورد ترديد
است .مسألهاي
كه مكررا ً از سوي
كارشناسان اقتصادي
نسبت به آن هشدار
داده شده است .دولت
اقدام به مذاكره براي
فروش روزانه بيش از
 400ميليون مترمكعب
گاز كرده است
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چگونگی کنترل بازار جهانی نفت

نفت و سياست

اين تحقيق با اشاره به نقش و جايگاه اقتصادي نفت براي جوامع صنعتي غرب ،عملكرد اقتصادي و سياسي
دولتها و ش�ركتهاي بزرگ نفتي را در مقاطع زماني مختلف در كشورهاي صادركننده نفت مورد بررسي قرار
داده اس�ت .تا قبل از دهه 1950 ،سياس�تهاي نفتي به ويژه بهاي جهاني نفت و ميزان توليد ،متأثر از خواست و
اراده اس�تثمارگرانه دولتها و شركتهاي نفتي غربي بود .اما با بيداري ملتها و رشد مبارزات مليگرايانه آنها
عليه استثمارگريهاي موجود ،نفوذ و قدرت شركتهاي بينالمللي نفت نسبت به گذشته محدودتر شد .جوامع
صنعتي غرب با بهرهگيري از سازوكارهاي مختلف به گونهاي پيچيدهتر و ظريفتر ،ساختاري پيريزي كردند كه
بهتر از گذشته ،تسلط و نفوذ جوامع صنعتي غرب را بر سياستهاي اقتصادي نفتي تضمين ميكرد.

حسین موسوی ،یداهلل محمدی

آیا دولتها و
شرکتهای نفتی
غربی (با توجه به نیاز
استراتژیک خود به
این ماده حیاتی) به
خواستههای کشورهای
صادرکننده نفت در
رابطه با سیاستهای
نفتی ،به ویژه بهای
نفت مورد نظر آنها
تمکین کردند؟
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نفت ای��ن ماده حیاتی و کاالی اس��تراتژیک از
اوایل قرن بیس��تم تاکنون ب��ه گونههای مختلف،
حیات اقتصادی و سیاس��ی کشورهای صادرکننده
نفت و کش��ورهای خریدار و صنعتی غرب را تحت
تاثیر قرار داده است .اساس توسعه ،پیشرفت ،بقا و
دوام کشورهای صنعتی را عمدتاً مرهون بهرهمندی
مس��تمر و یکنواخت آنه��ا از ان��رژی ارزانقیمت
کش��ورهای نفتخیز دانستهاند تا جایی که امروزه
نفت را مهمترین نیاز استراتژیک غرب میدانند.
تاریخ اقتصادی – سیاسی کشورهای نفتخیز،
ط��ی ق��رن گذش��ته از رقابتهای اس��تعماری و
س��لطهگریهای ش��رکتها و دولته��ای بزرگ
نفتی غرب به منظور تحکیم و گس��ترش سلطه بر
منابع نفتی کش��ورهای نفتخیز متأثر بوده است،
ب��ه عبارت��ی بعد از کش��ف نفت در ای��ن مناطق،
سیاس��تهای نفت��ی به ویژه تعیی��ن بهای نفت و
میزان تولید و صادرات آن توسط شرکتهای بزرگ
نفتی غربی تعیین میشد .در تعیین سیاستهای
نفت��ی بهویژه بهای نفت صادراتی نیز ش��رکتها و
دولتهای غربی از هیچ روش مس��تدل ،منطقی و
عادالنه پیروی نکرده ،بلکه فقط سودجویی بیشتر
و انگیزههای اقتصادی و سیاسی صرفاً تعیینکننده
سیاستهای نفتی بوده است.
استثمار شدید شرکتهای نفتی غربی ،زمینهساز
نارضایتی ،بیداری و خیزشهای مردمی و مبارزات
ضداس��تعماری آنها به منظور مل��ی کردن صنایع
نفتی شد .در واقع نتیجه وضعی رفتار سلطهگرانه
دولتها و شرکتهای بزرگ نفتی غربی ،بستر ساز
روح و اراده جمعی در بین کش��ورهای نفتخیز به
منظور رهایی از سلطه این دولتها و شرکتها در
تعیین سیاس��تهای نفتی بوده است .نمود آشکار
این روح و اراده جمعی را میتوان در ش��کلگیری
و پیدایش س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت
(اوپ��ک) در س��ال  1960به منظ��ور رویارویی با
زیادهطلبیها و یکهتازیهای دولتها و شرکتهای
نفتی غربی مشاهده کرد .هرچند کشورهای صنعتی
غ��رب ،ش��کلگیری اوپ��ک را در راس��تای منافع
کش��ورهای صادرکننده نفت و اهرمی علیه منافع
س��لطهگرانه نفتی خود تلقیکردند که خواس��ت
شماره دوم ـ زمستان 1391

و اراده کش��ورهای صادرکننده نف��ت را در تعیین
سیاس��تهای نفتی مستقلش��ان ب��ه منصه ظهور
میرسانید اما سوال این است که آیا اقدامات فردی
و جمعی کشورهای صادرکننده نفت ،توانست آنها
را در بازی با حاصل جمع جبری صفر در رویارویی
با دولتها و شرکتهای نفتی غربی پیروز گرداند،
به تعبیر دیگر با تغییر اوضاع زمانی ناش��ی از رشد
آگاهی و مبارزات ملیگرایانه کش��ورهای نفتخیز
و مقابله جدی آنها با س��لطهگریهای اقتصادی و
سیاس��ی خارجی ،آیا دولتها و شرکتهای نفتی
غربی (با توجه به نیاز استراتژیک خود به این ماده
حیاتی) به خواستههای کشورهای صادرکننده نفت
در رابطه با سیاس��تهای نفتی ،به ویژه بهای نفت
م��ورد نظر آنها تمکین کردند یا بالعکس با تعقیب
س��ازوکارهای جدید و طراحی بازار اقتصاد جهانی
نفت همانند گذشته ،سلطه خود را بر سیاستهای
جهانی نفت تحکیم کردند .این مطلب بر آن است تا
با توجه به حوادث و تحوالت تاریخی و عکسالعمل
بازیگ��ران جه��ان نف��ت اقدامات و سیاس��تهای
جهان��ی را در تامین امنیت ان��رژی ارزانقیمت و
اس��تمرار جریان آن به س��مت غرب بررسی کند.
در واقع جهان صنعتی برای نهادینهسازی استمرار
جریان انرژی ارزان به س��وی غرب به مجموعهای
از س��ازوکارهای کنترلی متوسل ش��ده که در این
تحقیق بررسی میشود.
بررسیهای موجود از تحوالت بازار جهانی نفت
با رویکرد اقتصاد سیاسی ،نویسنده را با روشهای
مختلف تحقیق مواجه میکند .اما از آنجا که هدف
از متدولوژی و روششناس��ی ،رویارویی با موضوع
خاص برای رسیدن به حقیقت و شناخت بیشتر آن
است در این تحقیق از روشهای تاریخی و تبیین
علّی بهره گرفته ش��ده اس��ت .در پرتو متدولوژی
یاد ش��ده ب��ازار جهانی نفت را با توجه به بس��تر و
اوض��اع زمانی و تاریخی از یکس��و و تصمیمات و
سیاستگذاریهای بازیگران اصلی بازار جهانی نفت
ب��ه عنوان فاعالن محتاط و حس��ابگر (در س��ود و
زیان خود) از س��وی دیگر بررسی میکنیم .در این
تحقیق از منابع ،کتابها ،اس��ناد وزارت خارجه و
وزارت نفت ،منابع معتبر فارسی و التین ،اینترنت

و روزنت ،مجالت علم��ی و تخصصی ،روزنامهها و
نشریات بهرهگیری شده است.
فرضی��ه :با تغیی��ر اوضاع زمانی بهوی��ژه بعد از
ده��ه  1950و بیداری و مبارزات ضداس��تعماری
کش��ورهای نفتخیز ،دولتها و شرکتهای نفتی
غربی با تنظیم سازوکارهای گوناگون و شکلدهی
ب��ازار اقتصاد جهان��ی نفت ،موفق ش��دند کنترل
سیاستهای جهانی نفت را بهطور نسبی در دست
داشته باشند.
بازار اقتصاد جهانی نفت

ب��ه لحاظ اهمیت و جای��گاه واالیی که نفت در
برتریهای اقتص��ادی ،صنعتی و فناوری غرب ایفا
کرده اس��ت ،دولتها و ش��رکتهای بزرگ نفتی
غربی بر آن بودهاند تا از طریق به کارگیری اهرمها
و س��ازوکارهای کنترلی با تسلط بر منابع و ذخایر
نفتی کش��ورهای صادرکننده نفت ،جریان س��الم،
ثابت و ارزان نفت را به سوی جوامع صنعتی غرب
تضمین کنند .در بهرهگیری از نوع س��ازوکارهای
کنترلکنن��ده ،دولتها و ش��رکتهای بینالمللی
نفتی غربی در طول زمان یکنواخت عمل نکردهاند،
چنانک��ه بعدا ً به آن اش��اره خواهد ش��د تا قبل از
دهه  1950سیاس��تهای نفتی ،به طور یکجانبه،
غیرمنطقی و غیرمس��تدل ،توس��ط ش��رکتهای
نفتی غربی و کام ً
ال به س��ود آنها تعیین میش��د.
اما با رش��د آگاهی و مب��ارزات ملیگرایانه ملتها
علیه اس��تثمارگریها و زیادهطلبیهای دولتها و
شرکتهای غربی و محدود شدن قدرت و نفوذ این
شرکتها ،جوامع صنعتی غرب در اقدامی پیچیدهتر
و هماهنگتر ،بازار اقتصاد جهانی نفت را پیریزی
کردن��د .اقتصادی که ضمن تعیین سیاس��تهای
جهان��ی نفت و تضمین امنیت ان��رژی ارزانقیمت
ب��رای غ��رب از هرگون��ه تک��روی و زیادهخواهی
کشورهای صادرکننده نفت ممانعت میکرد.
ب��ازار اقتص��اد جهانی نفت حاص��ل رقابتها و
کشمکشهای تاریخی دولتها و شرکتهای بزرگ
نفتی غرب از یک سو و کشورهای نفتخیز از سوی
دیگر در طی قرن گذش��ته بوده است« .در ابتدا ما
پیدایش صنعت نفت را در کشورهای توسعه نیافته
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تحت نفوذ امپریالیسم مستعمرات (به ویژه بریتانیا)
میبینیم که بعدها به ساختار صنعتی نسبتاً باثبات،
متشکل از ش��رکتهای بزرگ بینالمللی (عمدتاً
آمریکایی و انگلیسی) تبدیل میشود» .دولتها و
شرکتهای غربی در پرتو برتریهای فنی و فناوری
خود از یک سو و فقر و ناآگاهی کشورهای نفتخیز
از سوی دیگر در تعیین بهای پرداختی نفت از هیچ
نوع سیستم منطقی و مستدل قیمتگذاری پیروی
نکردن��د .در واقع فزونخواه��ی و زیادهطلبیهای
آنها تعیی��ن کننده بهای نفت و مبالغ پرداختی به
کشورهای نفتخیز بوده است که در مواردی حتی
از مالیات پرداختی این شرکتها به دولتهایشان
نی��ز به مراتب کمتر بوده اس��ت .اس��تثمارگری و
غارتگریهای بیحدوحصر ،زمینهس��از خیزشها
و جنبشهای ملیگرایانه در کش��ورهای منطقه با
هدف ملی کردن صنعت نفت و قطع ید دولتها و
شرکتهای نفتی غربی شد.
اندکی پس از بیداری و آگاهی مردم و دولتهای
کشورهای نفتخیز منطقه در سال  1960سازمان
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت (اوپ��ک) به منظور
رویارویی با زیادهطلبیهای دولتها و شرکتهای
نفتی غربی و اتخاذ سیاس��تهای واحد در رابطه با
ثب��ات قیمتها و میزان عرضه نفت و  ...تاس��یس
ش��د .ش��رکتهای بینالمللی نفت��ی و دولتهای
صنعت��ی غرب به م��وازات اقدام اخیر کش��ورهای
صادرکننده نفت و در راستای سیاستهای گذشته
خود مبنی بر دسترسی مستمر به منابع نفتی ارزان
و ناکارآمد س��اختن اقدامات اوپک ،مجموعهای از
اقدامات و سیاس��تها را طراح��ی کردند .اقدامات
و سیاس��تهایی که ب��ه ویژه بع��د از دهه 1970
زمینهساز شکلگیری بازار اقتصاد جهانی نفت بود
و باعث شد تا ضمن برقراری امنیت انرژی ،جریان
س��الم و ثابت نفت به غرب و ژاپ��ن با بهای ارزان،
مانع از هرگونه زیادهطلبی و یکهتازی کش��ورهای
صادرکننده نفت در رابطه با افزایش شدید قیمتها
و کاهش عرضه نفت شود.
ش��واهد حاکی از این اس��ت که نفت با حیات
سیاس��ی و اقتص��ادی جوامع غربی عجین اس��ت.
ام��روزه «بی��ش از  80درص��د تج��ارت نفت خام
و موادنفت��ی در جه��ان را کش��ورهای غرب��ی و
شرکتهای وابس��ته به آنها تحت کنترل دارند».
هرچند نفت را یک ان��رژی تجدیدناپذیر میدانند
لیکن تقاضای جهانی نفت در بین جوامع صنعتی
غرب روندی روبه افزایش داش��ته است .کنترل و
تسلط غرب بر این میزان نفت جهان ،که از الزامات
توسعه اقتصادی و صنعتی آنهاست در کنار دانش
فنی و فناوری آنها در زمینه صنایع نفتی ،استخراج،
اکتشاف ،تولید ،پاالیش و میزان سرمایهگذاریهای
آنها در زمینه نفت ،همگی حاکی از این اس��ت که
«نفت یک کاالی غربی در کل روابط و محاس��بات
اس��تراتژیک منطق��های و بینالملل��ی محس��وب
میش��ود» .گرچه نفت برای کش��ورهای صنعتی
بیشتر یک فرصت اقتصادی بوده تا تهدید و همواره
عامل توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت آنها بوده
است ،اما به لحاظ روانی ،آنها نگران روی دیگر سکه
یعنی تهدیدات برخاسته از وابستگی به نفت ،قطع
و کاهش صادرات کش��ورهای تولیدکننده نفت یا

افزایش قیمت این کاال بودهاند .در یک کالم ،نگرانی
آنها همواره تهدید «امنیت انرژی» بوده اس��ت .به
عبارتی «عرضه انرژی ممکن اس��ت سهلالوصول
باش��د ،اما این امر در تجارت بینالمللی پذیرفتنی
نیس��ت ،زیرا عرضه با خود ریس��کهای امنیتی را
حمل میکند .هیچ منطق��ه با اقتصاد نفتی وجود
ندارد که این مش��کل را برای مدت بیش از بیست
سال حل کرده باشد».
جهان صنعتی غرب در راس��تای تامین امنیت
ان��رژی م��ورد نی��از و ارزان که اغل��ب در منطقه
خاورمیانه متمرکز اس��ت ،از دهه  1970به بعد با
توجه به تحول س��اختار تجارت بینالملل و تاثیر
آن در روابط بینالملل و تغییر جایگاه شرکتهای
بزرگ نفتی نسبت به گذشته ،خطمشیهایی اتخاذ
ک��رد که بازار اقتصاد جهانی نفت را به وجود آورد.
س��اختاری که جریان س��الم و ثابت نفت به غرب
و ژاپن را نهادینه س��اخت و مانع هرگونه تندروی
و یکهتازی از س��وی کش��ورهای صادرکننده نفت
درب��اره افزایش قیمتها یا کاهش تولید میش��د.
در واق��ع بازار اقتصاد جهانی نفت ،قواعدی را برای
تجارت جهانی نفت ترس��یم و به لحاظ اقتصادی
و سیاسی ،س��اختاری را برای کشورهای نفتخیز
طراحی کرد که این کشورها اعم از تندرو و میانهرو
ناگزیر از پذیرش آن شدند .نکته جالب آنکه بعضی
از کش��ورهای صادرکنن��ده نفت ،خ��ود به دالیل
وابستگیهای سیاس��ی و نیازمندیهای اقتصادی،
امنیتی ،نظامی و حتی س��اختاری ،حافظ و مدافع
این ساختار شدند و منافع و بقای خود را همسو با
حفظ بازار جهانی نفت میدانند.
پیدای��ش و تحوالت س��اختاری از ابتدای دهه
( 1970که با ملی ش��دن ش��رکتهای نفتی آغاز
شد) یکپارچگی شرکتهای نفتی در فعالیتهای
مختل��ف در اوایل دهه  1980را به همراه داش��ت.
پس از آن کوچکسازی شرکتها ،افزایش کارایی
و بازده شرکتهای کوچک به دنبال نظریه کوچک
زیباس��ت تعقیب ش��د .در اوایل  1990همزمان با
کم ش��دن نوس��انات قیمت نفت ،افزایش بیش��تر
رقابت در صنعت نفت ،ش��کلگیری بازارهای نفت
و تقوی��ت بازارهای بورس نف��ت (خصوصاً برنت)،
خصوصیسازی ،تغییر مقررات و تجاریسازی آغاز
شد .به دنبال شکلگیری ادغامهای بزرگ در سایر

صنای��ع در اواخر دهه  1990ادغام در صنعت نفت
نیز صورت گرفت که ابتدا در آمریکا ش��روع شد و
س��پس به اروپا سرایت کرد .روند ادغام با فروپاشی
اتحاد جماهیر ش��وروی و بروز پدیده جهانی شدن
اقتص��اد در دهه  1990با ه��دف افزایش کارایی و
س��ودآوری بیش��تر صورت گرفت .ب��رای مثال در
اواس��ط دهه  1990بیپی و موبیل در اروپا و شل
و تگزاک��و در آمری��کا اقدام به ادغ��ام فعالیتهای
پاییندستی خود کردند ولی پس از آن شاهد ادغام
کامل این گروه از شرکتها بودیم که با ادغام بیپی
با آموکو در تابستان  1998آغاز شد.
نتیجهگیری

ب��ه رغم رون��د فزاینده افزایش تولید از س��وی
کشورهای اوپک و غیراوپک ،رشد تقاضا و مصرف
نفت تح��ت تاثیر متغیرهای مختلفی نظیر رش��د
اقتصاد جهانی ،س��قف تولید تعیین شده از سوی
س��ازمانهای نفتی نظیر اوپک ،پیشرفت کاراییها
و فناوری ،سیاس��تهای زیستمحیطی و مالیاتی
کش��ورهای صنعت��ی و رقاب��ت در ب��ه کارگیری
سوختهای فسیلی و انرژیهای دیگر نظیر انرژی
اتمی است .وابستگی فزاینده جهان صنعتی به نفت
آنها را وادار به آغاز سازوکارها و سیاستهای کنترلی
خاصی کرده اس��ت که در پرتو آنها روند اس��تمرار
امنیت انرژی ارزان به س��وی آنها نهادینه شود .در
نهایت مجموعه این اقدامات و خطمشیهای منجر
به ش��کلگیری بازار جهانی نفت مبتنی بر قواعد و
اهداف خاصی شد.
معاهده منش��ور انرژی که در س��ال  1998به
تصویب نه��اد قانونگ��ذاری جامعه اروپ��ا و برخی
کش��ورهای دیگر رس��ید یک معاه��ده چندجانبه
بینالملل��ی در بخش انرژی اس��ت .ای��ن معاهده
گام دیگ��ری در نهادین��ه کردن اس��تمرار جریان
س��وخت بهوی��ژه نفت به س��وی جه��ان صنعتی
غ��رب اس��ت که حمایت بس��یاری از کش��ورهای
توس��عه یافته را به همراه داش��ت .هدف اصلی این
معاهده همکاری اقتصادی و ایجاد تس��هیالت در
کشورهای تولیدکننده انرژی برای سرمایهگذاری و
فعالیتهای اقتصادی در اکتشاف ،استخراج ،تولید،
انتقال و تجارت از طریق سازوکارهای حقوقی قوی
بینالمللی است.
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وابستگی فزاینده
جهان صنعتی به
نفت ،مصرفكنندگان
را وادار به آغاز
سازوکارها و
سیاستهای کنترلی
خاصی کرده است
که در پرتو آنها روند
استمرار امنیت انرژی
ارزان به سوی آنها
نهادینه شود
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مقاله

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

صاحبان واقعي طالي سياه چهكساني هستند؟

چيستي دولتيبودن نفت
مطلب پیش رو که دکتر علي طيب نيا ،استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و ژيان مردوخي ،كارشناس ارشد علوم
اقتصادي دانش�كده اقتصاد دانش�گاه تهران آن را به رشته تحریر در آوردهاند،براساس رويكرد اقتصاد نهادگراي جديد و
به طور خاص ،رهيافت حقوق مالكيت ،اين فرضيه كه حاكميت مالكيت عمومي بر منابع نفتي ،موجب بهرهبرداري بيش از
اندازه از اين منابع و صدور آنها در قيمتهايي پایينتر از ارزش واقعي آنها ميشود را مورد بررسي قرار داده است .تحليل
رفتار اجزاي تشكيلدهنده ساختار حكومت در ايران ،حاكي از آن است كه نوعي سازش ميان كارگزاران اجرايي و مقامات
سياسي در بازار داخلي حكومت ،دولت را به يك بيشينهساز درآمدهاي نفتي ،از طريق توليد و صدور هر چه بيشتر نفت
خام تبديل كرده است .منحني برآورد شده عرضه نفت خام ايران ،چنين الگوي رفتاري را تأیيد ميكند.

بروز رفتار
بيشينهسازي درآمد
از سوي حكومت
ايران ،به دليل
حاكميت مالكيت
دولتي بر منابع نفت،
همواره موجب كم
توجهي و يا عدم توجه
به اصالح ساختار
اقتصادي و زيربنايي
جامعه بوده است
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محاس��به ارزش واقعي نفت خام ايران و تحليل
رفتار تاريخي اوپك و تمايالت اعضاي آن براساس
اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتي ،نشان ميدهد
كه حضور دولتها به جاي بخش خصوصي در اين
كارتل ،موجب توليد بيش از اندازه نفت خام توسط
آنها و مانع از برقراري ارزش واقعي و انحصاري نفت
خ��ام در بازار جهاني بوده اس��ت .بدين ترتيب ،در
نهايت اين نتيجه حاصل شد كه حاكميت مالكيت
عمومي بر منابع نف��ت خام و در نتيجه آن حضور
دولته��ا به عوض بنگاهه��اي خصوصي در كارتل
اوپك ،موج��ب بهرهبرداري بيش از ان��دازه از اين
منابع پايانپذير و صدور آن در قيمتهايي بس��يار
پایينتر از ارزش واقعي شده است.
بهرهب��رداري بي��ش از ان��دازه از مناب��ع نفتي
توس��ط بخش عمومي در ايران ،مفهومي عميقتر
از صرف اثبات رفتار بيشينهس��ازي درآمد از سوي
دول��ت دارد ك��ه در ادامه ب��ه آن پرداخته خواهد
ش��د .اما ذكر مطالبي الزم به نظر ميرس��د .گفته
ش��د كه كارگزاران اجرايي و سياسي شكلدهنده
س��اختار دولت در ايران ،بيشينهخواه بودجه بوده
و در نهاي��ت نهاد دولت به عنوان برآيند رفتار آنها،
رفتار بيشينهس��ازي درآمد را از خود بروز ميدهد
و نيز ذكر ش��د كه س��اختار اقتصادي ايران و عدم
دسترس��ي بخش عمومي به زيرس��اختهاي الزم
براي كس��ب درآمد از ش��ي وههاي معم��ول مانند
اخذ ماليات و به جاي آن در اختيار داش��تن منبع
درآمدهاي هنگفت و سهلالوصولي چون نفت خام،
سبب شده است كه بخش عمومي ايران ،در زمينه
عرضه نفت ،يك حداكثرس��از درآمد باشد .عرضه
برآورد ش��ده نفت خام ايران نيز به خوبي از چنين
فرض رفتاري حمايت كرده و كام ً
ال با آن س��ازگار
اس��ت .با تأیيد رفتار بيشينهسازي درآمد دولت در
اي��ران و به خصوص تبيين رفتار بخش عمومي در
عرضه نفت خام براساس مدل ،ميتوان به مواردي
اش��اره كرد ،كه حاكي از بهرهبرداري بيش از اندازه
از منابع نفتي در ايران ،به دليل حاكميت مالكيت
عمومي بر منابع نفتياست.
همانطور كه ذكر ش��د ،عامل اصلي بروز تباني
و رفت��ار بيشينهس��ازي درآمد از س��وي حكومت،
حاكميت بيقيد و شرط مالكيت عمومي بر منابع
نفت��ي پايانپذير در ايران اس��ت ،بدي��ن ترتيب،
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ميتوان با تأیيد فرضيه رفتار بيشينهسازي درآمد
توس��ط نهاد حكومت براس��اس مدله��اي برآورد
ش��ده ،اينگونه نتيجه گرفت ك��ه حاكميت بيقيد
و ش��رط مالكيت عمومي بر منابع نفتي در ايران،
موجب كاهش كارايي س��اختار حكومت در كشور
شده اس��ت .كاهش كارايي در س��اختار حكومت
ايران ،به مفهوم صرف بخش��ي از درآمدهاي نفتي
ب��راي ارضاي تمايالت بدنه بوروكراتيك و نيز بدنه
سياس��ي حكومت اس��ت .اين بخش از درآمدهاي
نفتي ،ميبايست صرف ايجاد ظرفيتهاي توليدي
و زيربنايي ماندگار و سرمايه انساني بارآور ميشدند
يا با عدم بهرهبرداري از منابع نفتي ،تحقق نيافته و
براي فرصتهاي موجه آتي در اختيار آيندگان قرار
ميگرفتند .لذا ميتوان نتيجه گرفت كه «حاكميت
مالكي��ت عمومي بر منابع نفت��ي در ايران ،موجب
بهرهب��رداري بيش از اندازه از اين منابع در كش��ور
شده است».
بروز رفتار بيشينهسازي درآمد از سوي حكومت
ايران ،به دلي��ل حاكميت مالكيت دولتي بر منابع
نفت و در نتيجه ،برخ��ورداري دولت از درآمدهاي
هنگفت و س��هلالوصول نفت ،همواره موجب كم
توجهي و يا عدم توجه به اصالح ساختار اقتصادي
و زيربناي��ي جامع��ه در زمينه كس��ب درآمدهاي
عموم��ي غيرنفتي بوده اس��ت .اين ام��ر ،به دليل
ناكافي بودن درآمدهاي عمومي غيرنفتي در تأمين
مالي هزينههاي جاري دولت ،سبب شده است كه
هر سال بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي در ايران،
صرف تأمين اينگونه هزينهها شود .براي مثال ،در
فاصله سالهاي  1991تا  1996هزينههاي جاري
به طور متوس��ط ،حدود  68درصد كل هزينههاي
دولت را تش��كيل دادهاند ،در حالي كه درآمدهاي
مالياتي و درآمدهاي متفرقه دولت با هم ،تنها 36
درص��د كل درآمدهاي دولت بودهان��د .نفت ،يك
منبع طبيع��ي و يك ثروت پايانپذير اس��ت و به
دليل تعلق اين منابع به همه نسلهاي حاضر و آتي
كشور ،درآمدهاي حاصل از صدور آن به طور حتم،
بايد منجر به جانشيني ثروتهايي ماندگار در كشور
شود .لذا هر بخش از اين درآمدها كه به عوض ايجاد
ظرفيتهاي توليدي و زيربنايي ماندگار و سرمايه
انس��اني بارآور ،همانند س��اير منابع جاري دولت،
صرف امور جاري مملكت شده و به شکل ثروت با

آنها برخورد نشده است ،مصداق بهرهبرداري بيش
از اندازه از منابع نفتي است .ا ز اين رو ،در اين مورد
نيز ميت��وان «حاکمیت مالكيت عمومي بر منافع
نفتي در ايران را موجب بهرهبرداري بيش از اندازه
از اين منابع در كشور دانست ».البته ،ميتوان موارد
ديگري به موارد فوق اضافه كرد ،اما به جاي آن ،به
بررسي دقيقتر مفهوم «بهرهبرداري بيش از اندازه»
پرداخته ميشود .ميتوان اين سؤال را مطرح كرد
كه با توجه به رفتار حكومت ايران در زمينه عرضه
نفت خام ،اگر قيمتهاي نفت در س��طوح باالتري
نس��بت به قيمتهاي تاريخ��ي آن قرار ميگرفت،
مقدار بهرهبرداري از آن چگونه تغيير ميكرد؟ اگر
درآمدهاي نفتي محقق ش��ده سالهاي مختلف را
به عنوان س��طوح مطلوب درآمد براي دولت ايران
تصور كنيم ،در صورت تحقق قيمتهاي باالتر نفت
خام ،ميزان بهرهب��رداري الزم از منابع نفتي براي
رسيدن به سطوح درآمد موردنياز حكومت ،كاهش
ميياف��ت .حتي اگر رفتار بيش��ينه خ��واه اجزاي
تش��كيلدهنده حكومت و بيشينهس��ازي درآمد
توس��ط حكومت ،در قيمتهاي باالتر ،برخورداري
از درآمده��اي باالت��ر را ايج��اب ميك��رد ،ميزان
بهرهبرداريهاي تاريخي انجام شده يا بهرهبرداري
بي��ش از آنها ،در قيمتهاي باالتري رخ ميداد كه
به هر حال موجهتر نشان ميداد .لذا در قيمتهاي
پايينتر محقق شده در طول تاريخ صنعت نفت در
ايران (نسبت به قيمتهايي فرضي و باالتر) ارضاي
رفتار بيشينهسازي درآمد عمومي از سوي حكومت،
منجر به بهرهب��رداري بيش از اندازه از منابع نفتي
ايران توس��ط دولت شده اس��ت( .در اينجا ،منظور
ش از اندازه» ،بهرهبرداری بيشتر
از بهرهبرداري «بی 
نسبت به شرايط قيمتهاي جهاني باالتر نفت خام
است).
با اين توضيح ،دو س��ؤال ديگر مطرح ميشوند:
اول آنك��ه آيا قيمتهايي باالتر از س��طوح تاريخي
قيمتهاي مشاهده شده نفت خام قابل تصور بودهاند
يا نه؟ دوم آنكه به چ��ه دليل قيمتهاي فرضي و
قابل تصور باالتر نفت خام بروز ننمودهاند؟
در پاسخ به سؤال اول ،از مفهوم «قیمت واقعی
نفت خام» استفاده میشود .پیش از تبيين مفهوم
فوق ،الزم به ذكر اس��ت كه هر كش��ور اروپايي (به
عن��وان مقصد صدور نفت خام اي��ران) ،داراي يك
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تع��ادل عمومي (به زعم والراس) اس��ت كه در آن،
قيمت هم��ه كاالها و خدمات مصرف��ي در داخل
آن كش��ور ،داراي نسبت تعادلي معيني با يكديگر
ميمان��د .در اي��ن بين ،فرآوردهه��اي نفتي نهايي
ني��ز بايد از نظ��ر قيمت با س��اير كاالها و خدمات
مصرف��ي در تعادل ق��رار گيرند .ب��ه همين دليل،
معموالً دولتهاي اروپايي (و البته دولتهاي ساير
كشورهاي واردكننده نفت خام) ،از مصرف هر واحد
از فرآوردههاي اصلي نفتي توسط مصرفكنندگان
نهايي (ش��هروندان اروپايي) ،در قالب ماليات سبز،
ب��ا انگيزه برقراري تعادل عموم��ي مزبور و نيز كم
ك��ردن اتكاي اقتصاد داخلي به محصوالت وارداتي
و همچنين كس��ب درآمدهاي عموم��ي ،اقدام به
اخ��ذ ماليات ميكنند .به هر ح��ال و به هر دليل،
دولتهاي واردكننده نفت خام ،از محل ماليات بر
فرآوردههاي اصلي نفتي ،درآمدهايي را نصيب خود
كردهاند كه به مراتب بيش از درآمدهاي كشورهاي
صادركننده نفت خام از محل صدور آن بوده است.
(استافر)1984 ،
با توج��ه به اين نكته ،ميتوان به تبيين مفهوم
«قيم��ت واقع��ي نفت خ��ام» پرداخ��ت .پس از
خريداري نفت خام توس��ط پاالیشگاه و حمل آن،
هر بش��که نفت با توجه به الگوی بازیافت ویژه آن
نوع خاص از نفت خام و با توجه به ویژگیهای فنی
پاالیشگاه پاالیشکننده آن ،تبدیل به فرآوردههای
اصلی نفتی از قبی��ل ،LPG ،نفتا ،کروزین ،نفت،
گاز و ضایعات باقیمانده از قبیل ،روغنهای مختلف
و قیر میش��ود .این محصوالت ،به همان صورت یا
پس از پاالیش مجدد ،وارد بازار مصرف کشورهای
واردکنن��ده نفت خام (در این جا اروپا) ش��ده و در
اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار میگیرد.
هر بش��كه نف��ت خام اي��ران ،براس��اس روش
پااليش مش��خص ،مقادير معيني از هر فرآورده را
ايج��اد ميكند .هر يك از اي��ن فرآور دههاي اصلي
نفتي ،قيمتهاي مشخصي در بازار مصرف داخلي
كشورهاي اروپايي ،براي مصرفكننده نهايي دارند.
براين اساس ،ميتوان قيمتي را كه يك مصرفكننده
اروپاي��ي در ازاي مصرف يك بش��كه نفت خام در
قالب فرآوردههاي اصل نفتي ميپردازد ،محاس��به
كرد« .ارزش اصلی یک بش��که نفت» ،برابر اس��ت
با قيمت فروش آن توس��ط توليدكننده ،به اضافه
هزينههاي حمل ،پااليش و توزيع ،به اضافه متوسط
مالياتهاي دول��ت واردكننده نفت خام بر مصرف
نهايي مقدار فرآوردههاي اصلي كه از آن بشكه نفت
حاصل ميشود« .قيمت واقعي نفت خام» عبارت از
قيمت فروش هر بشكه نفت خام توسط توليدكننده
آن ،ب��ه اضافه متوس��ط ارزش مالي��ات دولتهاي
كشورهاي واردكننده از مصرف فرآوردههاي اصلي
حاصل از آن در اين كشورها است.
الزم به ذكر اس��ت كه در اين مطالعه ،آنگاه كه
صحب��ت از افزايش قيمته��اي جهاني نفت خام
ميشود ،منظور ،نه افزايش ارزش اصلي يك بشكه
نفت خام ،بلكه فقط انتقال ارزش ماليات دولتهاي
واردكننده در قيمت اصلي نفت خام به دولتهاي
صادركننده آن ،در سطح ثابت قيمت اصلي است.
بر خالف انگيزههاي تش��كيل اوپ��ك و ادعاي
دولتهاي عضو آن ،اين سازمان به غير از سالهاي

اول دهه  ،1970به داليل مختلف ،هيچگاه همچون
يك كارتل رفتار نكرد و نتوانست براي بيشينهسازي
سود مشترك اعضا اقدام كند ،چرا كه نه در رسيدن
به توافق مش��ترك بر سر اس��تراتژي مناسب براي
بيشينهسازي سود اعضا موفق بود و نه به تعهدات و
سهميههاي توليدي كه به هر حال اعضا بر سر آن
به توافق رسيده بودند ،پايبند ماند.
بررسي عملكرد اوپك از ابتداي تأسيس تاكنون،
نش��ان ميده��د ك��ه اوالً هيچگاه تواف��ق پايدار و
جدي مي��ان اعضاي اوپك ش��كل نگرفت��ه ،ثانياً
توافقهاي غيرانحصارگرايانه شكل گرفته در زمينه
سهميههاي توليدي اعضا ،منطبق با اصول اقتصاد
خرد و اقتصاد صنعتي در زمينه بيشينهسازي سود
مش��ترك كارتل نبوده ،و ثالثا ،همواره اختالفات و
ناهمگراييهاي موجود در مي��ان دولتهاي عضو
اوپك ،مانع از تعهد اعضا به توافقها و سهميههاي
غيرانحصارگرايانه وضع شده ،بوده است.
اكنون س��ؤال قبلي مجددا تكرار ميش��ود كه
در چ��ه ص��ورت قيمته��اي جهان��ي باالتر نفت
خام محقق ميش��دند؟ طبيعي اس��ت كه از منظر
عرض��ه بازار جهاني نفت ،با توجه به آنچه كه گفته
ش��د ،اگر اوپك مانند ي��ك كارتل انحصارگر عمل
ميكرد ،چني��ن امري و چنين قيمتهايي محقق
ميشدند ،اما حضور دولتها به عنوان اعضاي اين
كارتل و وجود اختالفات عمده ميان آنها ،برخاسته
از نيازهاي مختلف جوام��ع و اقتصادهايي كه اين
دولته��ا نمايندگي آنه��ا را برعه��ده دارند و نيز
جهتگيريهاي سياسي مبتني بر منافع سياسي
و بينالملل��ي اين دولتها ،هم��واره مانع از تحقق
عملكرد همگرايانه دولتها در قالب اوپك و تحقق
رفتار انحصارگرايانه در اين سازمان شده است .آنچه
موجب حضور دولتها به جاي بنگاههاي خصوصي
در اوپك ش��د ،س��ير تاريخي طي شده در صنعت
جهاني نفت و به طور مش��خص برق��راري حقوق
مالكيت عمومي بر منابع نفت در كش��ورهاي عضو
اوپك بوده است .قابل تصور است كه اگر بنگاههاي
خصوص��ي به جاي دولتها ،اعض��اي كارتل اوپك
را تش��كيل ميدادند ،بسياري از اختالفات موجود،
ناش��ي از حضور دولتها در كارت��ل اوپك ،از بين
ميرف��ت .در آن ص��ورت ،آنچ��ه تصميمات اوپك
تشكيل شده از بنگاههاي خصوصي را شكل ميداد،

مباني اقتصادي حاكم بر بازار (كه اكنون به دليل
حض��ور دولتها در اين س��ازمان مغل��وب عوامل
سياس��ي بازار جهاني نفت ش��دهاند)بود و در پي
آن ،تحقق قيمتهاي��ي باالتر در بازار جهاني نفت
ممكن ميشد.
در هر دو بخش ،يعني بروز رفتار بيشينهسازي
درآمده��اي عمومي از طري��ق درآمدهاي نفتي و
برقرار شدن قيمتهاي جهاني پايينتر نفت خام،
علت بروز اين پديدهها ،برقراري مالكيت عمومي ،به
جاي مالكيت خصوصي بر منابع نفت بوده است.
به عبارت ديگر ،اگر مالكيت خصوصي بر منابع
نفت برقرار ميش��د و بنابر فرض ،حتي اگر بخش
خصوصي مزبور حداكثرساز درآمد نفتي نيز ميبود،
به دليل برقراري قيمتهاي جهاني باالتر نفت خام،
درآمدهاي تاريخي كسب شده ناشي از صدور نفت
ايران ي��ا درآمدهايي بيش از آن ،ب��ه ازاي مقادير
توليد كمتر ،حاصل ميشد.
ع�لاوه بر آن ،اگر بخش عمومي در ايران مالك
نف��ت و درآمدهاي نفتي نميبود ،مواردي همچون
كاهش كارايي ساختار حكومت و صرف درآمدهاي
نفت��ي در هزينههاي جاري عمومي و عدم برخورد
با نفت به عنوان يك ثروت پايانپذير ملي و ...بروز
نميك��رد .لذا بهرهب��رداري بيش از ان��دازه از اين
ف ايجاد
مناب��ع (به مفهوم درآمدهاي نفتي كه صر 
ثروت و س��رمايه پايدار در كشور نميشوند) ،شكل
نميگرفت.
بدي��ن ترتيب ،به نظر ميرس��د ك��ه با توجه به
دس��تاوردهاي اين پژوهش ،براس��اس مش��اهدات
انجام شده در اقتصاد ايران و نتايج به دست آمده از
تحليلهاي انجام شده و مدلهاي برآورده شده و با
توجه به مباني نظري شكلدهنده اين دستاوردها،
نميتوان فرضيه مطرح شده ،مبني بر آنكه مالكيت
عمومي منابع نفتي در اي��ران ،موجب بهرهبرداري
بيش از اندازه از اين منابع ش��ده اس��ت را رد كرد.
همچنين به نظر ميرس��د با توجه به مباني اقتصاد
خرد و اقتصاد صنعتي درباره عملكرد اوپك و نيز با
توجه به فرضيه رد نشده فوق ،نميتوان فرضيه دوم،
مبني بر آنكه حاكمي��ت مالكيت عمومي بر منابع
نفتي در ايران ،موجب صدور منابع نفتي بهرهبرداري
ش��ده در قيمتهايي پايينتر از ارزش واقعي نفت
خام اين كشور شده است را نيز رد كرد.
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هر بشكه نفت خام
ايران ،براساس روش
پااليش مشخص،
مقادير معيني از هر
فرآورده را ايجاد
ميكند .هر يك از اين
فرآور دههاي اصلي
نفتي ،قيمتهاي
مشخصي در بازار
مصرف داخلي
دارند.
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called on his counterparts to participate
in relevant research, He added that the
group should assign representatives to
follow up the work in this regard.
A Market Coordinator
Establishment of such a forum in long
term could result in coordination of
policy-making in global petrochemicals
trade. In 2008, Gas Exporting Countries
Forum was established upon Iran's proposal. The member states of the forum
include Algeria, Bolivia, Brunei, Egypt,
Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad and Tobago,
United Arab Emirates and Venezuela.
Given Iran petrochemicals capacity in
producing and exporting of petrochemicals, the country can also be an influential player in this petrochemical organization. Iran's petrochemicals production
capacity currently stands at 50 million
tons which will increase to 100 million tons, once the country's 66 underconstruction petrochemicals plants are
completed by the next 5 years.
The world's fifth largest oil producer
plans to increase exports of the products
by investing in new petrochemical complexes. Iran accounts for 25.8 percent of
the Middle East's production of petrochemicals.
Potential Partners
Member-states of Non-Aligned Movement (NAM) are the main customers
of Iran's petrochemicals and the value
of petrochemical exports has grown six
fold since the start of the Fourth FiveYear Economic Development Plan. The
organization can be easily turned to the
PECF's main partner and also a costumer of the Petrochemical Exporting
Countries Forum.
Reshaping the Supply Chains
Petrochemical industry players must
rethink the role of logistics amid dynamic structural changes to shape the
future supply chain. Over the course of
the recent years, petrochemical industry
profitability has fluctuated from peaks
in the first half of 2008 to record lows
as it entered a cyclical downturn, the
impact of which was exacerbated by
extraordinary global macroeconomic
conditions.
Although the industry is now recover-

ing, the recent upturn was attributed
to temporary supply shortages. Prices
again collapsed as fears of a fundamental weakness in petrochemical markets
and moribund economic conditions prevailed. The dampened demand in Asian
markets was particularly concerning.
However, in the long term, world
polymer consumption for polyethylene (PE), polypropylene (PP) and
polystyrene(PS) is expected to grow at
a rate of 4.3%/year over the course of
the next 10 years, led by increased demand in Asia, the Middle East, Africa
and Latin America.
The varied short- and long-term indicators imply that petrochemical producers
are attempting to formulate strategies
to capture future market growth while
maintaining short- and medium-term
flexibility to adjust to market fluctuations so the mechanisms like PECF can
be helpful in formulating the fluctuation
and the needed response to them.
STRUCTURAL CHANGES
The situation for producers is further
complicated by deep-rooted structural
changes in the industry. Today, fossil
energy represents approximately 81%
of usable energy. Despite predictions of
continued growth in global energy consumption, by 2030 it is anticipated that
energy from fossil fuels will decrease to
around 75% of usable energy, with advances in areas such as bio, nuclear and
hydro energy sources and the decline in
the use of oil and gas.
This change is likely to lead to increasing value extraction by oil and gas
firms, particularly as most of the substitute energy sources cannot provide
additional value chain products. Governments too are becoming involved
in further diversification around these
fossil fuels to maximize value and plan
long-term sustainable growth of the local economy, examples being those of
Canada and Abu Dhabi. In the Middle
East, this is particularly evident in the
expansion of polymer production. The
region is expected to account for 18%
of world polymer output by 2015 from
5% in 2000.On the demand side, Asia
is expected to account for 45% of global polymer consumption by 2015 from
34% in 2000, thus leading to a significant shift in polymer trade patterns.
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The resulting globalization of the petrochemical sector is likely to produce further consolidation in areas such as compliance, corporate social responsibility
and health and safety as they become
key considerations across an increasingly demanding customer base.
The combination of market uncertainties and deep-rooted structural changes
in the industry has caused petrochemical producers to review short- and longterm business strategies. Conventional
wisdom in the chemical industry has
been that specialties are better than
commodities. Performance indicators,
however, show that despite current
economic challenges and changes that
have severely affected the industry, top
quartile companies outperform competitors independent of the specific
chemical vertical within which they
operate.
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
logistics and supply chain excellence is
a key component in addressing the uncertainties and opportunities of future
petrochemical market requirements
and PECF can be defined as a key facilitator in this regard. Existing realities
and future developments will provoke
a fundamental change in petrochemical
industry logistics and market-leading
producers will move away from seeing logistics as a functional necessity
to a source of strategic marketing, competitive advantage, cost optimization
and revenue maximization. To deliver
value for customers and shareholders, petrochemical manufacturers will
have to adapt by integrating end-toend business processes, allowing them
to become more dynamic to customer
demands and flexible to new market
opportunities.
Value creation and differentiation will
no longer depend solely on product
but will encapsulate a broader level of
customer intimacy previously not seen
in the market. Achieving this across
extended geographies and volatile demand patterns will require a focused
approach. Producers will increasingly
seek the expertise of external service
providers and choose to concentrate internal resources on core competencies,
using integrated strategic partners to
remain lean and responsive.
1391 شماره دوم ـ زمستان
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Petrochemical OPEC:
A Good Idea
Iran has hinted at a proposal for the creation of an OPEC-style global forum for exporters of petrochemical products. The creation of such structure can help easing and balancing the international trade in the petrochemical market. It seams the successful experience of

OPEC countries cooperation in balancing the international oil market was the main factor in
proposing such multinational mechanism. Abdolhussein Bayat Iran's deputy oil minister said
that the formation of the Petrochemical Exporting Countries Forum (PECF) will bring a new
order to the market of petrochemical products and create coordination among exporters.

Ali Alimardani
Given Iran
petrochemicals
capacity in
producing and
exporting of
petrochemicals, the
country can also be
an influential player
in this petrochemical
organization
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Bayat, who is also the managing director of the National Iranian Petrochemical Company (NIPC), added that Iran,
Saudi Arabia, UAE, Russia, Qatar, and
Turkey are potential members of PECF
which will focus on financial and technological cooperation among members,
as well as product pricing and policy
making on production issues.
But there are some ambiguities in the
suggested members of the future organization, Turkey has not had the experience
of membership in any energy grouping
like OPEC and the country membership
in to-be-PECF faces many hurdles. Also
some petrochemical market powerhouses like India can be very useful members
in the energy organization. Given the
1391 شماره دوم ـ زمستان

considerable petrochemical exports of
India, the country has almost all potentials for acting as a good player in the
petrochemical grouping. This country is
a major petrochemicals exporter in the
world and its exclusion in the group will
create a huge vacuum.
Indian companies are increasingly finding the neighboring countries as an
important export destination for petrochemicals. According to a recent report,
State-run Indian Oil Corp Ltd plans to
sell around 5,000 tones of polypropylene to Pakistan every month this year,
double the last year’s monthly average.
Reliance Industries Ltd (RIL), the largest private sector oil company in the
country, also sells around 6,000 tones of

the polymer every month to Pakistan.
India's membership in the PECF also
can be helpful for the Iranian position in
the group, because the two countries has
shown are reliable partners in the energy
area. In recent years NIPC succeeded
in producing a wide range of petrochemicals and increasing the quality of
production. Today, the company is the
second largest producer and exporter of
petrochemicals in the Middle East.
In October, Iranian Industry, Mine and
Commerce Minister Mehdi Ghazanfari
also offered a plan to establish a joint
petrochemical market among eight developing countries (D8).Addressing the
second summit of industry ministers
of the D8, held in Turkey, the minister
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Application Methods

CHASM Service

CPT™ Technique

Adding certain chemicals to HCl produces an exothermic
reaction which heats the acid (CHA for chemically heated
acid). A temperature rise of 100°F above ambient is feasible.
The elevated temperature will not allow paraffin to
crystallize in the formation or on tubular goods
during stimulation.

Halliburton’s patented Chemical Placement Technique
(CPT) is a very effective method of placing Parachek
inhibitors or other chemicals.
It involves pumping an oil solution of Parachek at low
pressures into a naturally occurring or previously created
fracture. The fluid leaks off into the fracture faces near the
wellbore, penetrating and gorging the interstices, forming
a reservoir of inhibitor near the wellbore.
When the well begins to produce back, the inhibitor slowly
feeds into the oil being produced from the extremity of the
fracture. Extensive field tests have shown the CPT to be
extremely effective for long-term protection – 200 days or
more when applied correctly.
Continuous Injection
Many operators have found that continuous injection of
the Parachek inhibitors into the crude stream provides the
best results. Several injection methods are available: meter
the inhibitor downhole with a small chemical pump; inject
the inhibitor into the power oil in wells with a subsurface
hydraulic system; or use a bypass feeder arrangement.
Continuous injection offers the significant advantage of
precise control of the Parachek concentration.

Research

Also, wells with existing paraffin damage can be treated
very effectively at high temperatures using solvents
and dispersants.
Dope Buster™ M Solvent
If not removed, pipe dope and thread lubricant can deposit
on the formation and defeat the purpose of stimulation
treatments and gravel packs. New Dope Buster M solvent
contains no BETX Dope Buster costs less than BETXcontaining solvents, it reduces disposal costs, and it
eliminates offshore disposal problems.
Dope Buster M is a true microemulsion that is less than
1 percent aromatic with a flash point of 130˚F. It removes
conventional and new metal-free dope and lubricant.

Source: Halliburton

For more information about a paraffin and asphaltene control and removal program designed
specifically to meet the needs of your wells, contact your local
Halliburton representative or e-mail stimulation@Halliburton.com.

www.halliburton.com
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Production Optimization

When the well
begins to produce
back, the inhibitor
slowly feeds
into the oil being
produced from the
extremity of the
fracture.
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Paragon™ Solvent
Asphaltene deposits are characterized by their insolubility
in straight chain hydrocarbons such as kerosene and
gasoline. They are, however, soluble in our aromatic
Paragon solvent. This solvent has proved effective in
helping dissolve solid or semi-solid paraffin and asphaltene
deposits that form or collect near the formation face and on
tubular goods.
In addition to wellbore cleaning capabilities, Paragon
solvent can be squeezed into a formation to help remove
asphaltenes precipitated within the reservoir.
PAD™ Agent
Paragon Acid Dispersion (PAD™) agent is a mixture
containing Paragon solvent, acid, and a surfactant
(dispersant). The Paragon solvent dissolves organic residues
while the acid reacts to remove scale deposits or reacts
on the formation to increase permeability. PAD has
numerous applications:

Results of tests using various field paraffins with different melting points.
The graph shows pounds of wax dissolved per gallon of solvent. In most
cases, Paragon E+ solvents perform as well or better than xylene.

• Acidizing formations containing asphaltene residues
• Preventing acid sludge when crudes containing high
concentrations of asphaltenes are contacted
• Scale removal where organic residues are entrapped with
the scale deposit
• Removal of oil saturation and deposits from producing
wells that are converted to injection or disposal wells
• Removing hydrocarbon contamination and scale
deposition in one operation to help increase injection
rates in injection and disposal wells
• Cleaning screen liners and gravel packs that have been
clogged by organic and scale deposits
• Treating producing wells having slight paraffin
deposition problems.
PAD can be prepared with numerous acid solutions so that
it can be tailored precisely to well requirements.
Parasperse™ Cleaner

Laboratory tests
have shown
that Parasperse
cleaner, on a
gallon-to-gallon
basis, is capable of
removing more
than 50 times
more paraffin than
a conventional
cleaner

This field-proven cleaner works by dispersing the paraffin
particles rather than by dissolving them. Parasperse® cleaner was designed for use in water or other aqueous liquids,
such as acid, to eliminate the detrimental problems associated with hot oil treatments.
Laboratory tests have shown that Parasperse cleaner, on a
gallon-to-gallon basis, is capable of removing more than
50 times more paraffin than a conventional cleaner.
The required concentration will vary from 1 percent to
10 percent based on how well paraffin adheres to pipe
surfaces and the temperature at which paraffin deposits.
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Results of lab tests comparing Dope Buster M E+ solvent to conventional
solvents. Notice that Dope Buster solvent is three to six times more
effective than even the best conventional solvent.
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Understanding the
Problem of Paraffin
and Asphaltene
Deposition
Paraffin and asphaltene problems
vary from area to area, from field
to field in the same area, and
sometimes from well to well in the
same field. This makes it impossible
to have one universally effective
solution.
The effects of paraffin and
asphaltene (tar) deposition, however,
are universal. Deposits in the
wellbore, feedlines, and, in the case
of asphaltenes, sometimes in the
formation, gradually choke
production. Unless removed,
deposits will eventually stop oil flow.
Usually, asphaltenes form part of
the paraffin deposit, complicating
removal problems.

Paraffin Deposits
Paraffin precipitates out of waxy
crudes when there is a slight change
in equilibrium conditions, causing a
loss of solubility of the wax in the
crude. A lowering in temperature is
the most common cause of paraffin
precipitation, though many other
factors can affect the process.
Evidence indicates that suspended
particulate matter – such as
asphaltenes, formation fines,
corrosion products, silt and sand –
speeds precipitation. The particulates
act as a nucleus for the cohesion of
small wax particles into larger
particles, which tend to separate
more readily from the oil. Even
though the wax may separate from
the crude, it can often remain in
suspension in the crude and not
deposit when the oil is flowing.
Waxy crude will probably result in
deposition when produced under
one of the following conditions:

Paraffin crystals can form on tubing walls as the temperature of the produced fluid decreases

• Alternately coating the pipe, then
draining the oil, leaving a thin
coating on the pipe. Movement
of this oil coating is too slow to
prevent deposition.
• Contact with an unusually cold
surface, such asa production
through aquifers, causes paraffin
crystals to grow directly on the
pipe wall.

Asphaltenes, however, usually
occur at the bottom of the well
adjacent to the producing
formation wall. In some cases,
the asphaltenes precipitate within
the formation, creating a damage
removal problem.

• Pipe surfaces are rough,
providing excellent sites for
paraffin deposition.
• Electrical charges on various
materials in the crude promote
migration of separated waxes to
the pipe wall.

Asphaltene Deposits
Tars or asphaltenes occur in many
crudes as colloidally suspended solid
particles. Precipitation takes place
when the crude loses its ability to
keep those particles dispersed.
Many of the same factors affecting
paraffin deposition also affect
asphaltene deposition.

A rough surface provides an ideal site for
paraffin deposition

The particulates
act as a nucleus
for the cohesion of
small wax particles
into larger particles,
which tend to
separate more readily
from the oil.
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Production Enhancement

Paraffin and Asphaltene Control
Paraffin and Asphaltene Deposits can be Literally Choking Off Your
Production and Creating Very Expensive Mechanical Problems

Halliburton offers the industry’s most complete
array of paraffin and asphaltene control systems.
We can customize a treatment precisely to your
well conditions for the most effective and
economical remedy available. Systems are available
to both help prevent deposition and to remove
existing deposits.

Deposit Inhibitors
Parachek® 160™ Paraffin Inhibitor
Preventing, or at least decreasing, the build up of
paraffin deposits will go a long way in the battle to
maintain production. Parachek® 160™ inhibitor
has proved to be very effective.
The materials work by altering the physical
structure of the paraffin crystals, making the
crystals less likely to adhere to metal surfaces.

Flocculation point of Venezuelan crude oil with and without 500 ppm Tarchek
inhibitor

Since crude oil compositions differ so much, sometimes
from well to well in the same formation, the oil should be
analyzed to determine the Parachek inhibitor concentration
needed to help prevent paraffin precipitation.
Experience has shown that, for most crudes, regardless of
application method, a concentration of 0.5 gal to 0.75 gal
Parachek 160 inhibitor per 100 bbl of produced crude
usually works effectively. Parachek inhibitor can be placed
by a squeeze treatment, continuous injection or with other
stimulation fluids.
Tarchek™ Asphaltene Inhibitor

The most efficient
concentration of
Tarchek can be
easily determined
through an asphaltene
dispersant test.
Tarchek inhibitor
can be placed by a
squeeze treatment,
continuous injection
or with other
stimulation fluids

Tarchek is the industry’s first inhibitor for asphaltene
deposits. Extensive testing has shown that running Tarchek
inhibitor in combination with Parachek inhibitor is a very
effective and economical procedure for controlling both
asphaltene and paraffin. Running the two together is
economical since it reduces the number of treatments
required over the life of the well.
The most efficient concentration of Tarchek can be easily
determined through an asphaltene dispersant test. Tarchek
inhibitor can be placed by a squeeze treatment, continuous
injection or with other stimulation fluids.
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Deposit Removal Systems
Paragon™ 100 E+ Solvent
Paragon™ 100 E+ Solvent is a very effective replacement for
BETX-containing solvents. It is ideal for cleaning paraffin
and oil residue from producing wells by circulating or
spotting downhole.
Solvents with benzene, ethyl benzene, toluene and xylene
(BETX) are encountering stiff resistance due to
environmental concerns and government regulations.
These problems are especially acute for offshore
applications.
The fact that Paragon 100 E+ solvent does not contain
BETX dramatically simplifies transport and handling and
provides a high flash point for greater safety.
Paragon 100 E+ is 100 percent aromatic and can be mixed
with BETX solvents to obtain an acceptable BETX level.
Flash point for Paragon 100 E+ is above the threshold
considered safe for offshore applications.

HALLIBURTON
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Face to Face

President of Iran’s Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters Association:

The private sector pursues“
national interests

Asadollah Khosravi

Petroleum products had a strange
season this fall. Unexpected decisions of
government to ban the exports of some
oil products, protest of exporters and
emergence of a very good opportunity
for the export of petroleum products,
was odd enough to call the previous
season ”the full contrast season ”.  
For a better review of the past
season, we sat to talk with Hasan
Khosrojerdi, the chairman of Oil, Gas
and Petrochemical Products Exporters
Association and a brief part of it as
follows.
Economists believe that the capital
must be in the people’s hands, not the
state or government. Unfortunately, all
the states or governments have been
feared that if the capital and power
concentrate in one place; it may lead to
some problems. But as the government
not always been a good business maker,
and has a pale presence in enabling the
different economic scopes, Therefore,
it is fair to say that if the private sector
was given more attention, certainly
the wheels of economy have been
moving faster.Governments in the
last century –that we have seen several
revolutions—have grabbed wider areas
of the economy, because after each
revolution, in order to weaken their
opponents, the government has tried
to grab more parts of economy. This
attitude that if capital and money be in
the hands of the opposition and it may
challenge the government, has led the
authorities to keep the helm of country's
economy and to limit other sectors of
economic activities.Recent prudent
privatization measures employed by
the government —which are more
similar to nationalizing measures—
were not enough to allow the private

sector stand on its feet. Unfortunately,
changing the current attitude demands
vast cultural activities which certainly
take a lot of time. In fact, this wrong
perception that the private sector only
considers its interest in economic
activities and is less concerned with
national interests still prevail among
the government authorities. In contrast,
the truth is that the private sector has
always give priority to the national and
social interests. And it is the task of the
government to make the engagement
with the private sector a priority.
Oil, Gas and Petrochemical Products
Exporters Association has the capacity
of using all the opportunities in
production and exporting of these
products. Based on integrated planning
and not distracted of the current
situation, the association has presented
government managers the new ideas
and solutions of increasing foreign
exchange earnings through exports.
One of the solutions that the

Association has presented is that a part
of the oil production to be given to the
private sector for sale and processing to
other oil products. The government and
the parliament agreed with this proposal
that at least 20 percent of the country’s
total oil production to be given to the
private sector for sale. By this measure,
not only the private sector’s ability
in increasing the foreign exchange
earnings is to be tested, but also the
sector would show its capabilities in
helping the nation when it is under the
intense enemies’ pressure.The private
sector also proposed a partisan strategy
on the oil sale which in some ways is the
same behavior that the private sector
has shown before in its cooperation
with the public sector. In classic wars,
when an army enters the conflict,
actually there is a paramilitary force
beside it that consists of civilians. The
texture of the paramilitary force is just
like the Polyacetylene which can adapt
itself with any situation and to become
a powerful arm of the government. So,
we think that in the economic war that
has been imposed to us by enemies, we
must employ asymmetric measures
and convince the government that the
private sector has a lot of capabilities
in this regard. Private companies by
employing asymmetric measures can
achieve better and considerable results.
We believe that in fact sanctions
and current economic threats are as
a full-scale war against Iran and the
private sector can give considerable
contribution to the national interest,
using its advantages in utilization of
existing spaces, and its proficiency
in professional market and business
approaches.
Translated by Ali Alimardani
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In contrast, the
truth is that the
private sector has
always give priority
to the national and
social interests
and it is the task
of the government
to make the
engagement with
the private sector a
priority.
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Note

Economy of Resistance and Export
Vahid Ebrahimi*
“The private sector should be supported. This economy of resistance that we brought up has its conditions and
one of its elements is relying on people.”
The Islamic Revolution Supreme Leader

Remarks by Supreme Leader in clarifying aspects of “economy of resistance” led the Iranian officials to focus on the economy
and the economic activities. Economy of resistance is not only a theoretical scientific concept, but rather an applied Economics
concept. Economy of resistance is not a slogan; it is a fact that its economic indicators are rooted in action, not words.
This new look at the economics can be very close to the Political Economics terms which have political and economical concept, and it certainly should be evaluated based on its indices. The most useful feature of this approach is overcoming the crisis
based on the teachings of Islam about foresight and preparation for the future.

The resistance
economy deals
with recognition
of pressure points
including current
sanctions and
attempt to control
and nullify them
and turn them into
an opportunity for
public participation
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The economy of resistance
The resistance economy deals with recognition of pressure points including current sanctions and attempt to control and nullify them
and turn them into an opportunity for public participation. It demands the belief in rational and prudent management practices. Such
approach can not be a short-term, negative and purely defensive action but also in fact it reduces the dependence and emphasizes on
domestic production in order to achieve the country’s self-reliance. In fact, the resistance economy ultimate goal is to overcome economic pressures and damages from hostile forces to stop the progress of society, and definitely the concept of austerity measure and
resistance economy are very different, because the government’s austerity measures refer to what government does to reduce spending and eliminate the deficit. A “parallel economy” as some pundits say, is a dimension of what is considered a resistance economy.
As the Islamic Revolution has created new institutions according to its needs, today we must continue to try to achieve the
goals of this project to strengthen the capacity of national institutions and non-governmental sectors, including the private
sector and cooperatives. It is essential that strategies for resistance be appropriate to the new tools and methods of the enemy.
In the study of resistance economy, we certainly find that augment of exports and avoiding imports of non-essential goods are
the two main pillars of resistance strategy.
Export sector is the most oppressed and simultaneously the most important sector of Iran’s economy. And the realization of
1404 outlook document has complete dependency to it. Export is one of the important tools that can lead the country to even
“resistance development” and certainly has the most important role in the development and promotion of exports.
Increased exports and strengthen domestic manufacturing sector are the most important programs that could succeed Iran in
achieving the goals of resistance economy. In the field of oil and oil products, avoiding the export of raw materials, trying to
access new markets, diversifying the target markets and more focus on value-added in exports has become a priority.
Exports of petroleum products, In the situation that enemy has blocked all ways and focused more on this sector has demand
more capabilities among other things. Resistance economy requires cohesion and unity among the public and private sectors
and allocation of special facilities in this regard. The special facilities is not the direct payment of money or material support,
but applying other measures like removing harmful legislations and avoiding abrupt regulations that creates confusion among
exporters can help boosting the export revenues. The private sector by relying to the government support and national wealth
can significantly contribute to the economic boom.
Our country has considerable capital and wealth for advancing in production and economy.
We must accept that in the last decade, ignorance and arrogance of the God-given blessings and opportunities has made us
so proud and we did not move off the economic vehicle adequately. The government should strengthen the private sector
and provide adequate conditions which are necessary for the realization of the economic boom and the goals of resistance
economy at the same time.
All Iranian officials have emphasized to this point in their comments, but some officials have shown have some problems
in practice. For example, many commodity export bans has been imposed for petroleum products and petrochemicals. That
certainly doesn’t contribute to export sector and the goals of resistance economy.
It would be interesting that according to the fifth development plan, applying some bans on exports are illegal and no institution can impose any limitation on exporting petroleum products and other commodities. Unfortunately, according to official
statistics exports of petroleum products and petrochemicals has significantly reduced and the inappropriate decisions is one of
the main factors in this regard.
Association of Oil, gas and petrochemical products exporters hopes that the correct decisions of Iranian authorities’ leads to
increased volume and value of exports. Certainly the interaction of government and private sector can realize the resistance
economy goals sooner rather than later.
*Secretary General of Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters’ Associations
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