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نفت و محيط زيست
وحيد ابراهيمي

*

ضرورت پرداختن به محيط زيس��ت در صنعت نفت
و صنايع وابس��ته به آن هنگامي روشن تر مي گردد كه
دريابيم حركت در مس��ير توس��عه پايدار صنعتي بدون
توجه محيط زيس��ت غير ممكن است .موضوع آلودگي
هاي ناشي از نفت و فرآورده هاي آن ،طي چند دهه اخير
جايگاه ويژه اي در مباحث مربوط به محيط زيست را در
جهان به خود اختصاص داده كه بار منفي آن ،منتقدان
را به بحث هاي متنوعي كشانده است.
ورود ميليونه��ا ليتر نفت خام به درياها بر اثر حوادث
مختلف دريايي ،تخليه صدها هزار ليتر زايدات نفتي ناشي
از تردد وسايل نقليه زميني ،دريايي و هوايي به محيط زيست ،آلودگيهاي
ناش��ي از فعاليت صدها پااليشگاه و مراكز صنعتي وابسته  ،حجم عظيم
پس��اب هاي صنايع و عوامل متعدد ديگر آلودگي هاي زيست محيطي
كه به گونه اي به مواد نفتي باز مي گردد ،همه و همه عالمت هشداري
است به وس��عت دهكده جهاني ،كه ضرورت پرداختن به محيط زيست
را بيش از پيش روشن مي نمايد و گريز از آن را ناممكن مي نماياند .در
اين بين برنامه هاي توس��عه صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي نظير توسعه
ميادين مختلف نفتي ،توس��عه منطقه پارس جنوبي ،توسعه پتروشيمي
در مناطق ويژه ماهش��هر و عسلويه ،توسعه پتروشيمي در غرب و شرق
كش��ور از طريق خطوط اتيلن غرب و ش��رق ،در كنار ضعف در انتخاب
و انتق��ال تكنولوژيهاي بروز اين صنايع – نظير تجربه تلخ پتروش��يمي
اروميه -چالش��هاي زيست محيطي صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي كشور
ما را مضاعف ساخته است.
كم توجهي به پژوهش ،مطالعات كارب��ردي و داده هاي آماري مورد
نياز ،عدم وجود بدنه كارشناس��ي متخصص وكارآزموده در وزارت نفت و
سازمان حفاظت از محيط زيست ،عدم وجود تعامل و ارتباط ساختاري و
منسجم بين نهادهاي متولي در اين زمينه ،ضعف قوانين ،دستورالعمل ها
واستانداردها محيط زيستي ،كم توجهي به گزارشات ارزيابي،كم توجهي
به ريسك مخاطرات زيس��ت محيطي صنايع،عدم وجودنگاه راهبردي و
برنامه ريزي بلند مدت و استراتژيك از جمله چالشهايي است كه حوزه
انرژب مخصوصا نفت با آن مواجه است .براي رفع اين مشكالت ميتوان
راهكارهايي چون توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي توجه به داده
هاي آماري جامع و دقيق و ميداني  ،توجه به تكنولوژيهاي س��ازگار با
محيط زيست ،اهميت دادن و تقويت بدنه كارشناسي در سازمان حفاظت
محيط زيست و وزارت نفت ،متناسب و بومي سازي قوانين،استانداردهاو
دستورالعملها ،تدوين استراتژي ارزيابي محيط زيست در صنايع نفت ،گاز
وپتروشيمي( )SEAرا پيشنهاد داد.
 -1توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي:
س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت تنه��ا از طري��ق اعم��ال دادهها و
اس��تانداردهاي خام جهاني ،واحدها را موظف به رعايت اين استانداردها
مينمايد .اين دادهها عمدتاً بدون در نظر گرفتن توان خودپااليي محيط
تنها براي يك مجتمع در نظر گرفته شده است .لذا بايد از طريق مراكز
تحقيقات��ي كه توانايي مدل كردن منطق��ه را دارند ،ارقام خام جهاني به
يكسري استانداردهاي منطبق با شرايط هر منطقه تبديل شود.
 -2توجه به داده هاي آماري جامع و دقيق و ميداني :
الزمة كس��ب اطالعات دقيق ،بررس��يهاي ميداني و كسب داده در
پايلوتهايي اس��ت ك��ه اطالعات ضروري را براي طراحي بدس��ت دهد.
استفاده از اين روشها در كشور چندان متداول نيست .اگر طراح بخواهد
اين هزينهها را در كار لحاظ كند ،قيمت طراحي باالرفته و در مناقصهها
بازنده ميشود .به همين دليل اكتفا به يكسري اعداد استخراجي از كتب
و يا دادههاي قبلي و نه چندان دقيق واحدها ميش��ود؛ كه پس از تاييد

كارفرما ،بر اس��اس همان اعداد عمل ميشود و مشكالت
آتي را بدنبال ميآورد .لذا بايد در صنعت جا بيفتد كه يك
طراحي نياز به كار تيمي و همچنين كس��ب و استخراج
اعداد و اطالعات صحيح دارد».
 -3توجه به تكنولوژيهاي سازگار با محيط زيست:
امروزه بر روي تكنولوژيهايي كه دوستدار محيط زيست
هستند بيش از گذشته تأكيد ميشود ،چرا كه معيارها و
قوانين بينالمللي س��ختگيرانهتر شده است .بحثهاي
مرتب��ط با  CDMو فرآيندهاي پاك ني��ز امروزه مطرح
اس��ت .هر چند در اين زمينه ش��ايد دانشگاهها به عنوان
مراكز تحقيقاتي وظيفه سنگينتري دارند و بايستي با فعاليتپژوهي بر
روي اين مقوله راههاي كسب دانش فني اين امر را اكتشاف نمايند.
 -4اهميت دادن و تقويت بدنه كارشناسي در سازمان حفاظت محيط
زيست و وزارت نفت:
تش��كيل تيم هاي چند رش��ته اي()multidisciplinary team
ميتوان��د يكي از بهترين روش��ها براي اس��تفاده حداكث��ري از ظرفيت
كارشناس��ي موج��ود در دو نهاد و ارتقاء اين ظرفيت باش��د .در اين تيم
ها متخصيصين محيط زيس��ت در كنار كارشناسان مسلط بر فرايند ها
موج��ود در صنعت مذكور به همراه ديگر متخصصين مورد نياز اقدام به
انجام مطالعات و ارزيابي هاي جامع محيط زيستي مينمايند.
 -5طراحي ساز وكار قوي در جهت قاعده مند نمودن تعامالت:
طراحي وايجاد مكانيس��م قوي در جهت تقويت و قاعده مند نمودن
تعامالت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت و وزارت نف��ت در اين حوزه
ميتواند بسياري از مشكالت و موانع را از پيش رو بردارد.
وجود يك ارتباط مستقيم ،قاعدهمند و منظم ميان اين مراكز ،استفاده
مش��ترك از آزمايش��گاههاي مجهز ايجاد ش��ده از طريق سرمايهگذاري
مش��ترك و اتخاذ راهحل براي مش��كالت موج��ود از طريق همكاري و
همفكري كليه نهادها و قس��متهاي مس��ئول منج��ر به اخذ تصميمي
خواهد شد كه حداكثر منافع در آن لحاظ شده باشد.
 -6متناسب و بومي سازي قوانين،استانداردهاو دستورالعملها
يك��ي از نيازهاي ج��دي ،بررس��ي و متناسبس��ازي قوانين كلي و
معيارهاي جهاني براي مناطق مختلف صنعتي كش��ور و تعيين و تدوين
معيار و استانداردهاي متناسب با هر منطقه و تدوين استانداردها و قوانين
مورد نياز است.
 -7تدوي��ن اس��تراتژي ارزيابي محيط زيس��ت در صناي��ع نفت ،گاز
وپتروشيمي()SEA
ارزيابي زيست محيطي استراتژيك (راهبردي) ،فرآيندي سيستماتيك
(نظاممند) و پويا براي ارزيابي كيفيت زيست محيطي و پيامدهاي زيست
محيطي دورنماها و اهداف توسعهاي است كه به كمك سياستگذاريها،
برنامهها و طرحها تحقق مييابند .هدف از انجام آن لحاظ نمودن يكپارچه
مالحظ��ات بيوفيزيكي ،اقتصادي ،اجتماعي و سياس��ي در سياس��تها،
برنامهها و طرحهاي توس��عه ميباش��د .اميد است در سال جديد ،مساله
مهم محيط زيست در حوزه نفت و فرآوردههاي نفتي بيش از پيش مورد
توجه قرار گيرد تا خس��ارتهاي فراوان زيس��تمحيطي به كمترين حد
ممكن برس��د كه اين مهم تنها با مش��اركت توليدكنندگان و هماهنگي
مسووالن ممكن خواهد بود.

هدف در اقتصاد
مقاومتی آن است که
بر فشارها و ضربههای
اقتصادی ا
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گفتگوی دنیای انرژی با معاون وزیر صنعت

کاهش صادرات فرآوردهای نفتی
را قبول دارم
کاهش صادرات فرآورده های نفتی کشوربه دنبال تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران اگرچه موجب شده تا دستاندرکاران این
حوزه مهم اقتصادی فعالیت های خود دوچندان کنند اما متاسفانه خود دولت ،شرکت های نفتی و بانک ها درچنین شرایطی
بهجای حمایت ویژه ازتولید وصادرات ،بعضا موانع ومشکالتی نظیر،توقف صادرات نفت خام را انجام میدهد .به طورمثال شرکت
ملی نفت ایران به هیچ وجه حاضر به فروش اعتباری نفت به بخش خصوصی نیست و بانکهای داخلی نیز از روند صادرات توسط
بخش خصوصی به هیچ وجه حمایت نمی کنند ،وحاضر نیستند ضمانت نامه صادرات نفت را برای بخش خصوصی صادر کنند.
این مشکالت باعث شده تا بخش خصوصی که توانایی باالیی در ارزآوری دارد نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد .این موارد
بهانهای شد تا با حمید صافدل معاون وزیر صنعت به گفتگو بنشینیم که ماحصل آن را در زیر میخوانید.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بخش خصوصی اکنون با مش�کالت فراوانی
چون کاهش صادرات مواجه اس�ت .شما به عنوان
مع�اون وزی�ر صنعت مع�دن تجارت آی�ا کاهش
صادرات فرآورده های نفتی را تایید میکنید؟

بل��ه ،صادرات بخش خصوصی درح��وزه فرآورده
ه��ای نفتی به عل��ت تحریم ها کاهش یافته اس��ت
اما نبای��د این کاهش را به کل ص��ادرات غیر نفتی
در کشورنس��بت داد چ��را که ص��ادرات غیر نفتی
اکنون از مرز  38میلیارد دالر گذش��ته است .اگربه
آمارمیزان صادرات غیر نفتی طی  11ماهه نگریسته
ش��ود خواهیم دید که صادرات غیر نفتی کش��ور در
 11ماه��ه ابتدای س��ال جاری ب��ه  48میلیون تن
رس��یده اس��ت این در حالی اس��ت که مجموع کل
صادرات کش��ور در این م��دت  70میلیون تن بوده
اس��ت .درحقیقت باید گفت که در سال  84به ازای
هر سه واحد واردات تنها یک واحد صادرات صورت
می گرفت اما اکنون  70درصد ارز حاصل از صادرات
برای واردات استفاده می شود.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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به نظر ش�ما توس�عه صادرات غیرنفتی چه
اندازه می تواند بر رشد پایدار اقتصاد کشور تاثیر
گذارد؟ آیا سازمان توسعه تجارت زمینه این مهم
را برای فعاالن اقتصادی فرآهم کرده است؟

از آنجای��ی که باید ازاقتصاد نفت��ی در ادراه امور
کشور فاصله گرفت بنابراین هر کس دلمشغولیای
برای اقتص��اد ایران دارد باید تم��ام تالش هایش را
برای توسعه صادرات غیرنفتی به کار بندد .در چنین
ش��رایطی هر کس که در کش��ور به دنب��ال تولید و
اش��تغال و به طبع آن رفاه ،توسعه اقتصادی ،امنیت
اجتماعی و  ...باید به دنبال صادرات و توسعه صادرات
باشد تا بتوان از این محل ارزآوری کرد .سازمان های
توسعه تجارت در کل دنیا ارتباط نزدیک و گسترده
با تجار و فعاالن اقتصاد و بازرگانی را یکی از وظایف
خود می دانند و ما در این س��ازمان تمام تالش خود
را برای کسب این افتخار به کار بسته ایم .همچنین
شماره سوم ـ بهار 1392

فراکس��یون صادرات ب��ه عنوان پایگاه��ی قابل اتکا
پتانس��یل خوبی برای گرد هم آمدن دولت ،مجلس
و بخش خصوصی اس��ت تا بتوان از تبحر و تخصص
بخش خصوصی استفاده کرد .البته رشد بودجه های
حمایت و تش��ویق صادرات با میزان رش��د و توسعه
صادرات غیر نفتی کش��ور نامتناسب است در طول
دهه گذش��ته بیش از  11هزار میلیارد ریال در قالب
حمای��ت و مش��وق ه��ای صادراتی از س��وی دولت
پرداخت ش��ده است ولی با توجه به آنکه موضوعات
اقتص��ادی و بازرگانی نیاز به تحقیق��ات ،پژوهش،
آم��وزش ،برنام��ه ریزی های راهب��ردی کوتاه مدت
و بلند م��دت دارد تمام تالش خ��ود را برای فراهم
نمودن منابع مالی متناس��ب با نیازها به کار بس��ته
ایم و امیدواریم که بخشهای مختلف دولت و مجلس
همکاری الزم در این زمینه را انجام دهند.
توان بخش خصوصی درتولید کیفی و توسعه
صادرات برای پویایی اقتصاد کش�ور را چه اندازه
م�ی بینید ت�ا بت�وان از پتانس�یلهای این بخش
استفاده شود؟

تاکی��د ب��ر بهره ب��رداری از همه پتانس��یل ها و
توانمندیها برای توس��عه ص��ادرات غیر نفتی همراه
با حمایت وی��ژه از فعاالن بخش خصوصی ضروری
است البته در سال های اخیر هماهنگی خوبی بین
دس��تگاه دیپلماسی خارجی کش��ور و دستگاههای
اقتص��ادی بوجود آمده اس��ت که از آنه��ا می توان
به نقش س��فارت کش��ورمان در برخی کش��ورهای
آمریکای التین در صادرات خدمات فنی و مهندسی
اش��اره کرد .در واقع در س��ال های اخیر برنامه های
خوبی برای توس��عه صادرات کاالهای با فناوری باال،
کاالهای ارگانیک ،توس��عه زیر ساختهای صادراتی،
تقویت تش��کل ها ،برند سازی و تقویت برند و  ...در
نظر گرفته و اجرا ش��ده است کهامیدواریم با کمک
و یاری همه دس��تگاههای ذیربط بتوانیم علی رغم
هم��ه محدودیتهای��ی که ابر قدرتها ب��ه ناحق برای

کش��ور عزیزمان اعمال کرده اند ش��اهد توس��عه و
رش��د صادرات غیر نفتی و حضور کاالهای ایرانیدر
بازارهای هدف باشیم.
از آنجایی که بخش خصوصی ازتوانایی و تخصص
باالیی درتولید و فروش کاال برخورداراس��ت بنابراین
در دولت نهم هدف گذاری صادرات  40میلیارد دالر
م��د نظر بود که فعالیت های بخش خصوصی ،بدون
احتساب میعانات گازی این رقم به  58میلیارد دالر
رس��ید ،ضمن اینکه در دولت دهم نیز تا پایان سال
 90هدف گ��ذاری  68میلیارد دالری صورت گرفته
بود که بدون احتس��اب میعان��ات گازی  81میلیارد
دالر صادرات صورت گرفته است.
جناب صافدل بخشی ازصندوق توسعه ملی
به عن�وان منبعی ب�رای تامین نی�از بخش تولید
وصادرات اختصاص دارد فکرمی کنید چگونه باید
ازاین منع استفاده کرد تا فعاالن بخش خصوصی
بتوانند بدون دغدغه از این منبع بهره مند شوند؟

من در جلسه اخیر درباره عملکرد مرکز مبادالت
ارزی حضور نداش��تم اما می ت��وان گفت که حضور
مرکز مبادالت ارزی طی چند ماه گذشته در مجموع
باعث کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در بازار شده است.
در صورتی که ارز سایر بخش ها مانند صندوق توسعه
ملی و پتروشیمی که در قانون باالدستی متعهد شده
اند ه��م در مرکز مبادالت ارزی عرضه ش��ود دامنه
نوس��ان نرخ ارز در بازار باز هم کاهش خواهد یافت.
شرکت نفت ارز خود را در مرکز مبادالت ارزی عرضه
کرده اما پتروش��یمی ها و صندوق توسعه ملی باید
بیش��تر در این حوزه فعال شوند .قرار است سازمان
حمایت با نگاه حمایت از مصرف کننده بررسی های
الزم را در این زمینه انجام دهد.
می توانیم با برگزاری جلس��ه ای فوق العاده و با
استفاده از کار کارشناسی سازمان حمایت و تشکیل
کمیس��یون ماده یک درباره کاه��ش تعرفه واردات
خودرو تصمیم گیری کنیم.
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چرا خط لوله صلح براي ايران و پاكستان مهم است؟

صادرات گاز ايران دو برابر مي شود
سرانجام روسای جمهور ایران و پاکستان براي
افتتاح مرحله آخر احداث خط لوله صلح به حوالي
چابه��ار رفتند تا پس از دو دهه مذاكره ،خط لوله
انتقال گاز به پاكستان ،وارد اين كشور شود .بخش
اول این خط لوله به طول  900کیلومتر از عسلویه
تا ایرانشهر یک س��ال و نیم پیش به بهره برداری
رس��ید و ساخت بخش دوم این خط لوله به طول
 120کیلومتر از ش��هر ایرا نش��هر تا مرز پاکستان
نیز سال گذشته آغاز شد .قرار است فاز نهايي اين
خط لوله نیز به طول  780کیلومتر و قطر  42اینچ
نهايتا در در دو س��ال آینده در خاک پاکستان به
اتمام برسد تا گاز بندر عسلويه به بندر «نوابشا» در
جنوب پاکستان منتقل شود.
البت��ه ب��راي اجرايي ش��دن اين ق��رارداد  ،دو
توافقنامه بين ايران و پاكستان به امضا رسيد.
اولین قرارداد مربوط است به وام  ۵۰۰میلیون
دالری که قرار اس��ت ایران برای ساخت خط لوله
انتقال گاز در داخل مرزهای پاکستان به اسالم آباد
بپردازد .دومین قرارداد نیز مربوط اس��ت به تعهد
تهران در مورد س��اخت یک پاالیش��گاه در ایالت
بلوچستان پاکستان که مرز مشترکی با جمهوری
اسالمی ایران دارد .این پاالیشگاه در منطقه جنوب
غربی پاکستان موسوم به گوادر – همان منطقه ای
که بندر معروف و بزرگ گ��وادر در آن قرار دارد-
احداث خواهد ش��د .هزینه ساخت این پاالیشگاه
 ۴میلیارد دالر برآورد ش��ده اس��ت و ظرفیت آن
 ۴۰۰هزار بش��که در روز برآورد شده است .اکنون
که جمهوری اسالمی در ساخت پاالیشگاه خودکفا
شده است به دنبال برداشتن گامی دیگر در جهت
س��اخت پاالیشگاه برای کش��ورهای دیگر است و
پاکستان نیز از این اقدام استقبال می کند.
این پروژه برای هر دو کش��ور از اهمیت شایانی
برخورداس��ت .احداث خط لوله صادرات گاز ایران
ب��ه پاکس��تان برای پاکس��تان از اهمی��ت زیادی
برخوردار اس��ت چ��را که نیاز پاکس��تان به انرژی
بسیار جدی است و این مسئله در زمستان امسال
براي پاكستان دردسرساز شد چرا که در بعضی از
ش��هرهای پاکس��تان در برخی از روزها  18تا 20
ساعت برق نداشتند.
عالوه بر این بسیاری از کارخانه های این کشور
خصوصا صنعت نساجی به دلیل کمبودهای انرژی
تعطی��ل بودند .از این زاوی��ه که این خط لوله می
تواند برای پاکستان انرژی مطمئن و بلندمدتی را
تامین کند برای پاکستان حائز اهیمت است.
همچني��ن با توجه به ش��رایط خ��اص ایران و
تحریمهایی که در یک س��ال اخیر از سوی غرب
اعمال ش��ده اس��ت و ایران در فروش انرژی خود
دچار مشکالتی شده است ،این خط لوله میتواند
به نوعی تحریمها را دور بزند و در ش��راط کنونی
اقتصادی کمک جدی به ایران باشد.

در کش��ورهایی ک��ه جغرافیای وس��یعی دارند
مرزنش��ینان در معرض تهدیدهای گوناگونی قرار
دارن��د و به دلیل دور بودن از مرکز ،اغلب امکانات
کمتری در اختیار دارند این امر س��بب می ش��ود
اس��تانها و ایالته��ای مرزی تقاضاهایی داش��ته
باشند که پذیرش آن از سوی مرکز از بایستههای
پش��ت سر گذاشتن بحران های احتمالی است که
از تقاضاهای داخلی ناشی می شود.
ب��ه عبارتی ایران با انجام ای��ن پروژه در درجه
اول می تواند نیازهای مرزنشینان ایرانی را برطرف
کند و در درجه دوم با صادرات گاز برای جمهوری
اسالمی ارز وارد کشور کند.
به عقيده كارشناسان ،اهمیت ديگر این قرارداد
مربوط به مش��کالتی اس��ت که از آن سوی مرزها
مورد توجه ایران است .ایالت بلوچستان پاکستان
را می توان از ناامن ترین مناطق این کشور دانست.
کویته مرکز این ایالت شاهد حوادث ناگواری است
که آخرین مورد آن کش��تار ش��یعیان اس��ت .به
گزارش ايرن��ا ،در  ۲۸بهمن س��ال جاری در یک
حادثه تروریستی و وحشیانه در شهر کویته بیش
از  ۱۰۰تن از شیعیان این شهر شهید و نزدیک به
 ۲۵۰تن از مردم این شهر بشدت زخمی شدند.
بخشی از ناامنی های بلوچستان پاکستان ناشی
از کمبود امکانات در این منطقه است .با ورود گاز
ایران به بلوچستان پاکستان و به خصوص با احداث
پاالیش��گاه چرخ اقتصاد این منطقه به حرکت در
خواهد آمد .زی��را احداث خط لوله نیازمند نیروی
کار اس��ت و به اين سبب امتيازات مالی ،شغلی و
اقتصادی براي مردم منطقه به وجود خواهد آمد.
به همی��ن دلیل در کن��ار امکاناتی که منطقه
بلوچستان از گاز ایران کسب می کند می تواند با
استفاده از رونق اقتصادی باعث کاهش مخاطرات
امنیتی برای پاکس��تان و جمهوری اسالمی ایران
باشد.
ع�لاوه بر منافع اقتص��ادی بلندمدتی که ایران
به دنبال بازار مصرف اس��ت ،به لحاظ سیاسی نیز
این خط لوله برای ایران مهم اس��ت .چرا که غرب
به خصوص آمری��کا برای عدم قراردادهای نفتی و
گازی بین ایران و کش��ورهای دیگر فشار می آورد
و در مورد همین خط لوله نیز فشارهایی به هند و
پاکستان وارد کرده بود.
ب��ه دلیل این اهمیت بود که ایران حتی حاضر
ش��د که امتیازاتی نیز به پاکستان برای این پروژه
بدهد و ایران پذیرفت که  500میلیون اعتبار برای
احداث خط لوله در خاک پاکستان تامین کند.

در ص��دد ص��ادرات گاز به هماس��يگان غربي نيز
هستند.
در همين راس��تا ،مدیرعامل ش��رکت ملی گاز
ای��ران با بيان اينكه از س��ال آین��ده صادرات گاز
ایران دو برابر میش��ود ،اظهار كرد :در سال آینده
 40میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می شود
که میزان صادرات کش��ورمان در این زمینه به 75
میلی��ون متر مکعب خواهد رس��ید .وی افزود  :از
اواخر خرداد سال  92روزانه  20میلیون متر مکعب
و از آبان همان سال نیز  20میلیون مترمکعب گاز
به عراق صادر خواهد شد.
اوجی با اشاره به اینکه امسال روزانه حدود 30
میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر ش��د اضافه
کرد:با اتمام س��اخت خط شش��م لوله انتقال گاز
ظرفیت صادرات ما به این کشور در مرز بازرگان به
 80میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران امسال
به رغم صادرات حداکثری گاز به ترکیه هیچگونه
افت فشاری در داخل کشور وجود نداشت.
وی با اش��اره به آغاز احداث خ��ط لوله انتقال
گاز ایران به پاکستان در این کشور گفت  :قرارداد
ما با پاکس��تان صادرات روزان��ه  21و نیم میلیون
مترمکعب گاز است اما پیش بینی صادرات به هند
و چین را نیز از طریق این خط لوله کرده ایم.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران اضافه کرد
 :اکنون  10فاز منطقه عس��لویه ب��ه بهره برداری
رس��یده و  19فاز دیگ��ر به طور ج��دی در حال
اجراس��ت که در چند ماه آینده فازهای 13 ، 12
 15،و  16نیز به بهره برداری می رسد كه گاز خط
لوله صلح از این فازها تامین خواهد شد.
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صادارات گاز ایران دو برابر می شود
قرارداد انتقال گاز ايران به پاكس��تان در حالي
اجزايي شده است كه مسئوالن بخش انرژي كشور
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سياست نفتي جديد ايران

پااليشگاه هاي کوچک تصمیمی بزرگ
پااليش�گاه ه�اي کوچ�ک از آن جهت اهميت دارد ک�ه  85درصد توليدات اين پااليش�گاه ها
را ف�رآورده هاي س�بک مثل بنزين ،نفت گاز و نفت س�فيد تش�کيل مي دهد و اح�داث این نوع
پاالیشگاهها سیاست جدید وزارت نفت است .بخش خصوصی نیز از این موضوع استقبال میکند
چراکه با اجرای این طرح ش�اهد پویایی بیشتر در تولید فرآوردههای نفتی خواهیم بود .وزیر نفت
این خبر را اعالم کرده و با اشاره به برنامه ريزي براي احداث  3پااليشگاه جديد  5هزار بشکه اي،
گفته است :با دستيابي به دانش فني ساخت پااليشگاه هاي نفت با ارزش افزوده باال ،ايران مي تواند
در سياست صادرات نفت خام و ميعانات گازي تجديدنظر کند.

اسداهلل خسروي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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رس��تم قاس��مي با تاکيد بر خودکفايي کشور
در صنعت پااليش نفت ،گفت :ايران با دس��تيابي
ب��ه دانش فني س��اخت پااليش��گاه ه��اي نفت و
توليد فرآورده هاي ب��ا ارزش افزوده باال مي تواند
در سياس��ت صدور نف��ت خام و ميعان��ات گازي
تجديدنظر کند.
وزير نفت ،با اش��اره به برنامه وزارت نفت براي
افزايش ظرفيت پااليش نفت به ميزان روزانه س��ه
ميلي��ون و  500هزار بش��که ،اظهار داش��ت :اين
ظرفيت پااليش��ي از طريق توسعه پااليشگاه هاي
موجود ،ساخت پااليشگاه هاي جديد و همچنين
ساخت پااليشگاه هاي کوچک محقق خواهد شد.
قاس��مي از دس��تيابي متخصصان صنعت نفت
به دانش فني س��اخت کامل پااليشگاه هاي نفت
خبرداد و افزود :اي��ران با توجه به اين قابليت مي
توان��د با پااليش نفت خام خود ضمن تامين کامل
نيازهاي داخلي به يک صادرکننده عمده فرآورده
هاي نفتي تبديل شود.
وي با اشاره به توانمندي هاي جديد کشور در
ساخت محصوالت اس��تراتژيک نفتي ،اظهار کرد:
هم اکنون در واحد الکيالس��يون پااليشگاه آبادان
شماره سوم ـ بهار 1392

امکان توليد روزانه  2ميليون ليتر بنزين LL 100
را داريم که به عنوان س��وخت هواپيما و هليکوپتر
قابل مصرف است.
وزير نفت افزود :نياز کش��ور به اين نوع سوخت
در ح��ال حاضر کامال برطرف ش��ده و با توجه به
کيفيت تاييد شده اين سوخت از سوي آزمايشگاه
هاي مطرح بين المللي ،مذاکره براي صادرات اين
فرآورده آغاز شده است.
پاالیشگاههای کوچک و بخش خصوصی

موضوع ساخت پاالیشگاههای کوچک میتواند
تحول عظیم��ی در تولید فرآوردههای نفتی ایجاد
کن��د .براي اح��داث ظرفيت هر يک بش��که10 ،
هزار دالر س��رمايه گذاري نياز است ،بنابر اين يک
پااليش��گاه  10هزار بشکه اي حدود  100ميليون
دالر سرمايه گذاري نياز دارد .تکنولوژي پااليشگاه
کوچک متعلق به بلوک ش��رق است ،به اين دليل
احداث اين پااليش��گاه ها براي کشور ما با سرمايه
گ��ذاري اقتصادي مناس��بي قابل اجراس��ت .اين
تکنولوژي تا س��الهاي گذش��ته به دليل باال بودن
توليد فرآورده هاي س��نگين مورد اس��تقبال قرار

نم��ي گرفت اما اکنون تنه��ا حداکثر  15درصد از
محصوالت اين پااليش��گاه ها را فرآورده س��نگين
تشکيل مي دهد.
خس��روجردي با اش��اره به کش��ورهايي چون
قزاقس��تان ،عراق و افغانس��تان از اي��ن تکنولوژي
جديد اس��قبال کرده اند .به طوری که هم اکنون
قزاقستان که داراي تنها  3پااليشگاه بزرگ است،
 12پااليشگاه کوچک دارد.
رئي��س اتحاديه صادرکنن��دگان فرآورده هاي
نف��ت ،گاز و پتروش��يمي اي��ران درب��اره احداث
پاالیشگاههای کوچک گفت :در آينده شاهد احداث
اين گونه پااليشگاه ها در سطح کشور خواهيم بود.
احداث پااليشگاه هاي کوچک از آن جهت اهميت
دارد ک��ه  85درصد توليدات اين پااليش��گاه ها را
فرآورده هاي س��بک مثل بنزين ،نفت گاز و نفت
س��فيد تش��کيل مي دهد؛ اين در حالي است که
حدود  40درصد از فرآورده هاي پااليش��گاه هاي
اصفهان و بندرعباس را محصوالتي س��نگين مثل
قير و مازوت تشکيل مي دهد.
ب��ه اعتق��اد رئي��س هي��ات مدي��ره اتحادي��ه
صادرکنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي،
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ممنوعیتهای صادرات محصوالت پتروشیمی

فردای ممنوعیتهای صادراتی
محمد رضا بهرامن

*

اين پااليش��گاه ها را مي تواني��م درنقاط مختلف
کش��ور اح��داث کنيم ت��ا ضمن تامي��ن نيازهاي
داخلي ،فرآورده هاي توليدي اين پااليشگاه ها را
به ديگر کشورها نيز صادر کنيم.
ارزش ساخت پاالیشگاه های کوچک صرفا
اقتصادی نیست

همچنین عضو کمیسیون برنامه ،بودجه مجلس
درباره ساخت پاالیشگاههای کوچک گفت :تامین
اعتبار ساخت پاالیشگاه های منطقه ای و کوچک
آسان تر است و سطح تکنولوژی در این نوع پروژه
ها راحت تر بومی می ش��ود .جعفر قادری تصریح
کرد :این استراتژی بسیاری از هزینه ها را کاهش
می دهد.در گذشته پاالیشگاه در محل تولید نفت
احداث می ش��د و فرآورده به نقطه مصرف انتقال
می یافت از این رو به دلیل تنوع در فرآورده های
تولیدی احداث پاالیشگاه در کنار محل مصرف و
انتقال خوراک آن به وس��یله خط لوله ،اقتصادی
است.
این نماینده مجلس نهم به س��طح تکنولوژی
پاالیش��گاه های کوچک اشاره کرد و گفت :بومی
کردن تکنولوژی این نوع از پاالیشگاه ها آسان تر
انجام خواهد ش��د و این فرصت را برای استفاده از
توان تخصصی داخل مهیا می کند.
قادری در ادامه درباره مزیت اقتصادی ساخت
پاالیشگاه کوچک گفت :به سبب مقیاس کوچک
تر این نوع پاالیش��گاه نسبت به پروژه های بزرگ
این نوع تاسیسات ،تامین اعتبار ساخت پاالیشگاه
های کوچک آسان تر خواهد بود.
وی ب��ه رابط��ه پدافن��د غیر عامل با س��اخت
پاالیش��گاه های کوچک پرداخ��ت و تصریح کرد:
از مولفه های اص��ول پدافند غیرعامل پراکندگی
تاسیس��ات راهبردی اس��ت ک��ه در همین جهت
ساخت پاالیشگاه های کوچک و منطقه ای منجر
به کاهش حداقلی آسیب در شرایط بحران خواهد
شد.
عضو کمیس��یون برنام��ه ،بودجه ب��ا تاکید بر
عدالت اجتماع��ی و اهمیت توزیع عادالنه فرصت
های ش��غلی برای کمیس��یون متبوع��ش ،افزود:
استراتژی س��اخت پاالیشگاه های کوچک منطقه
ای و محلی حمایت می شود.

در زمینه صادرات و ممنوعیتهای صادراتی
باید تاکید ک��رد که پیدا کردن بازارهای هدف
ب��رای افرادی ک��ه در حوزه ص��ادرات فعالیت
میکنند کار س��ادهای نیس��ت ،به همین علت
وقتی یک بازار صادراتی جای خود را به کشور
دیگر یا رقیب میدهد ،امکان بازگش��ت آن به
این سادگی نیست و در مواقعی قابل بازگشت
نیست .البته باید این مساله را در نظر داشت که
کاالی ایرانی با توجه به بازارهایی که به عنوان
ه��دف صادرات در نظر دارد ،کار تولید را انجام
میده��د و در این صورت ب��ا از بین رفتن این
بازارها ،هدف این واحدهای تولیدی نیز تغییر
میکند.
البت��ه باید این نکته را در نظر داش��ت که
نارس��اییهایی ک��ه در داخل کش��ور به دلیل
مس��ائل ارزی اتفاق افتاد ب��ه دلیل ناکارآمدی
مستقیم پول کشور بود که درنهایت سبب شد
تصمیماتی که به نفع تولید نبود گرفته ش��ود.
نکته مهم این اس��ت ک��ه وقتی کاالیی ممنوع
میشود ،عواقبی را برای بخش اقتصاد و تولید
به هم��راه دارد که نمیتوان آن را به س��ادگی
جب��ران ک��رد .از جمله مهمتری��ن این تبعات
باید به از دس��ت دادن بازارهایی اشاره کرد که
فعاالن صادراتی تالش بس��یاری برای به دست
آوردن آن انجام دادهاند .در این صورت با ایجاد
ممنوعیته��ای صادرات��ی ،تمام��ی بنگاههای

تولیدی که درگیر ای��ن صادرات بودند متضرر
میش��وند .در این میان ایجاد بازارهای جدید
نی��ز هزینه باالیی در پ��ی دارد که در کنار آن
مشکالت جدیدتری را برای واحدهای تولیدی
ب��ه همراه م��یآورد .در ش��رایط فعلی فعالیت
واحدهای تولی��دی به صورت رقابتی بوده و به
همین علت باید شرایطی ایجاد شود که در یک
دوره  ۵تا  ۱۰س��اله فعالیت واحدهای تولیدی
ب��ا موفقیت انجام ش��ود .در غی��ر این صورت
بازارهای به دست آمده به راحتی جای خود را
به بازارهای جدید و رقبا واگذار میکند .یکی از
فاکتورهایی که باید به آن توجه کرد این است
که اگر واحدهای تولی��دی توان تصمیمگیری
برای اس��تراتژیهای تولیدی خود را نداش��ته
باشند ،نمیتوانند فعالیت رو به رشدی را ارائه
کنند .از جمله تبعاتی که ممکن اس��ت در پی
این ممنوعیتهای صادراتی اتفاق بیفتد مساله
احتکار اس��ت که در حوزه پتروش��یمی و مواد
معدنی به خوبی این مساله دیده شد .به همین
علت اس��ت که باید در فعالیته��ای صادراتی
و ممنوعیتهای��ی ک��ه در این ح��وزه در نظر
گرفته میش��ود ،دقت بیشتری صورت گیرد و
سیاس��تهایی که دولت در ای��ن زمینه اعمال
میکن��د با در نظر گرفتن منافع بخش تولید و
فعاالن صادراتی باشد.
* عضو اتاق بازرگانی ایران
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انرژی چیست؟
ان�رژي انواع متفاوتي دارد :گرما ،نور و صوت همگي نوع�ي انرژياند كه به اين طرف و آن طرف
منتقل ميش�وند .گرما و نور انرژي تابش�ياند و اغلب تابش ناميده ميشوند .ميكروويو(ريز موج) و
پرتو ايكس از انواع ديگر تابش اس�ت .هر بار كه كليد برق را ميزنيم از انرژي الكتريكي اس�تفاده
ميكنيم .برق روشنايي و گرما تأمين ميكند و بسياري از اسبابها را به راه مياندازد .انرژي شيميايي
در خوردنيها و سوختها ذخيره شده است .وقتي سوخت ميسوزد ،يا مواد شيميايي بر مواد غذايي
موجود در بدن اثر ميگذارد ،اين انرژي آزاد ميشود.

هنگامي ك��ه بعضي از اتمها با شكس��تن ،يا با
پيوس��تن به يكديگر ،اتمهاي جديدي را به وجود
آورند نيز ممكن اس��ت انرژي بس��يار زيادي آزاد
ش��ود .اين نوع انرژي را انرژي هستهاي مينامند.
ميتوان از اين نوع انرژي براي مقاصد صلحجويانه
چون توليد برق ،و يا به نيت تخريب ،چون ساختن
بمب ،استفاده كرد.
هر چه در حال حركت اس��ت ،انرژي ِ جنبشي
دارد .هر چه جس��م بزرگتر و يا سرعت آن بيشتر
باش��د انرژي جنبش��ي آن بيشتر اس��ت .هنگامي
ك��ه توپي را روبه باال پرت��اب ميكنيد به آن انرژي
جنبشي ميدهيد .هرچه توپ باالتر رود حركت آن
كندتر و انرژي جنبشي آن كمتر ميشود .اما در اين
حال ،توپ نوعي انرژي ،كه انرژي پتانسيل ناميده
ميش��ود ،به دس��ت ميآورد و ذخيره ميكند .وقتي
توپ به باالترين نقطهي ممكن يا اوج ميرسد ديگر
انرژي جنبشي ندارد ،زيرا حركت نميكند ،اما انرژي
پتانسيل دارد .هنگام بازگشت ،انرژي پتانسيل آن
مجددا ً به انرژي جنبشي تبديل ميشود.
پايستاري(بقاي) انرژي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گاه��ي به نظ��ر ميآيد كه انرژي مصرف ش��ده
اس��ت ،اما ان��رژي هرگز از بين نمي��رود و فقط به
نوع ديگري از انرژي تبديل ميشود .توپي كه روي
زمين صاف ميغلتد به تدريج از حركت باز ميايستد،
در نتيجه انرژي جنبش��ي خود را از دست ميدهد.
علت ايستادن توپ ،مالش آن بر سطح زمين است
و ميگوييم كه بين توپ و س��طح زمين اصطكاك
وجود دارد .اين اصطكاكك باعث گرمشدن توپ و
زمين ميشود .انرژي جنبشي توپ به گرما تبديل
شده است اما انرژي كل تغيير نكرده است.
ذخيره سازي انرژي
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خيلي چيزها و از آنجمله غذا ،انرژي را در خود
ذخيره ميكنن��د .غذاي ما از گياه��ان يا جانوران
گياهخوار تأمين ميش��ود .اما گياهان از خورشيد
انرژي ميگيرند و در خ��ود ذخيره ميكنند .انرژي
خورش��يد در سوختهاي فسيلي ،نظير نفت ،گاز و
زغال س��نگ نيز ذخيره شده است .ميليونها سال
قبل ،اينها درختان زنده و موجودات ظريف دريايي
شماره سوم ـ بهار 1392

بودهاند و انرژي دريافتي از خورش��يد را در حين
رش��د در خود ذخيره ميكردهاند .سوخت فسيلي
بع��د از اس��تخراج از درون زمي��ن هرگز با چيزي
جانشين نميشود ،پس بايد آن را با دقت و احتياط
و ب��دون اصراف مصرف كرد .متراكم كردن گاز در
كپس��ول يكي از راههاي ذخيرهي انرژي اس��ت.
بيشتر ماش��ينهاي خانگي و بسياري از ماشينهاي
كارخانههاي بزرگ برقياند .اين برق از طريق سيم
از نيروگاه به خانه يا كارخانه انتقال مييابد .اما اين
ماش��ينها را نميتوان زياد از خ��ط انتقال برق دور
ك��رد .وقتي ميخواهيد مصرف كنندههاي كوچك
نظي��ر چراغ قوه و راديو را با خود به همهجا ببريد،
اس��تفاده از برق ذخيره ش��ده در باتري باصرفهتر
است .وسايل نقليه نظير اتومبيل ،هواپيما و بعضي
از ان��واع قطار ان��رژي الزم را از بنزين و گازوييل و
امثال آن ميگيرند .اين وسايل بايد از يك ايستگاه
آنقدر سوخت با خود بردارند كه بتوانند به ايستگاه
يا فرودگاه بعدي برسند.
تاريخچه

هزاران س��ال پيش انس��ان فقط به انرژي خود
و انرژي خورش��يد دسترسي داش��ت .بعدها براي
تأمين گرما چ��وب ميس��وزاند و از جانوران براي
بارب��ري و كار در مزرعه اس��تفاده ميك��رد .از آن
پس با انرژي آب رودخانه آس��ياي آبي و با انرژي
باد آس��ياي بادي و قايق بادي را ب��ه راه انداخت.
دويس��ت سال قبل ماش��ينهاي بخاري با سوخت
زغال ،كاخانهها و لكوموتيوها را به كار انداختند و
استفاده از گاز براي روشنايي و گرمايش آغاز شد.
اكنون با وجود اتومبيل و هواپيماي بنزينسوز براي
حمل ونقل س��ريع با وجود الكتريسيته كه انرژي
تميز به خانهها مي��آورد ،روز به روز مصرف انرژي
رو به افزايش است.
*اندازه گيري انرژي :انرژي را بر حس��ب ژول
ميسنجند .توان يا انرژي مصرف شده در يك ثانيه
بر حسب وات اندازه گرفته ميشود.
* ان�رژي مصرف�ي انس�ان :ان��رژي غذاها را
بر حس��ب كيل��وژول ( )kjميس��نجند ك��ه برابر
1000ژول است .يك بچهي يازده سالهي معمولي
هر شبانهروز به دههزار كيلوژول نياز دارد.

*ان�رژي الزم ب�راي كار ك�ردن :يك بچه به
جرم 30كيل��و گرم براي رفتن به يك طبقه باالتر
به700ژول انرژي نياز دارد.
*انرژي س�وختهاي فس�يلي :براي به دست
آوردن انرژي فس��يلي بايد نفت ،گاز و زغال سنگ
را از اعماق زمين اس��تخراج ك��رد .از نفت پس از
پااليش س��وختهاي مختلفي از قبيل بنزين ،نفت
چ��راغ و گازوييل به دس��ت ميآيد .س��وختها در
ضمن س��وختن ،انرژي آزاد ميكنند .از اين انرژي
در گرماي��ش ،در نيروگاهه��ا و در موتور اتومبيل،
كامي��ون ،لكوموتيو ،كش��تي و هواپيما اس��تفاده
ميش��ود .ميليونها س��ال قبل گياهان و موجودات
كوچك در حين رشد از خورشيد انرژي گرفتهاند
و پ��س از مرگ ،زير اليههاي س��نگي كه بعدا ً به
تدريج بر روي آنها رس��وب كرده دفن و كمكم به
زغالس��نگ ،نفت و گاز تبديل شدهاند .انرژي اين
س��وختهاي فس��يلي نيز زماني از خورشيد به آنها
منتقل شده است.
*ان�رژي ب�راي زندگ�ي ك�ردن :غذاي��ي كه
ميخوريم به م��ا انرژي ميدهد حتي در خواب هم
براي گرم نگاه داشتن اعضاي بدن و كار كردن آنها
ب��ه انرژي نياز داريم .در حال فعاليت براي حركت
دادن ماهيچهها به انرژي بيشتري نياز داريم.
*انرژي در گياهان و جانوران :درختان سبز از
انرژي خورشيد استفاده ميكنند و غذاي خود را از
مواد س��اده مانند آب و گاز دياكسيد كربن موجود
در هوا ميسازند .گياهان نيز مانند هر موجود زنده
براي رش��د خود به غذا ني��از دارند .ما انرژي مورد
نياز خود را با خوردن گياهان يا گوش��ت جانوران
گياهخوار تأمين ميكنيم .پس در واقع انرژي خود
را از خورشيد ميگيريم.
*اس�تفاده از ان�رژي الكتريك�ي :الم��پ
100واتي برق ه��ر ثانيه صد ژول و يك تلويزيون
رنگي هر ثاني��ه 200ژول ان��رژي مصرف ميكند.
ه��ر ي��ك از صفحههاي ي��ك اجاق برق��ي در هر
ثانيه1500ژول(توان1500واتي)مصرف ميكند.
*انرژي براي حمل و نقل :موتور يك اتومبيل
كوچك هر ثانيه 30000ژول انرژي ميدهد.
*ان�رژي س�وختها :زغالس��نگ در ه��ر
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گرم25كيل��وژول انرژي ذخي��ره دارد .نفت در هر
گرم45كيلوژول انرژي ذخيره دارد .و نيز س��وخت
هس��تهاي در هر گرم1400000كيل��وژول انرژي
ذخيره دارد.
«گرانروی» چیست؟

ی��ا
«ل ِ ْز َج��ت»
،
ِران��روی»
«گ َ
«ویس��کوزیته»()Viscosity ،عب��ارت اس��ت از
مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی
دانشنامه حوزه انرژی سرویس اقصادی

ِران��روی» « ،ل ِ ْز َج��ت» ی��ا «ویس��کوزیته»
«گ َ
()Viscosity ،عبارت است از مقاومت یک مایع
در برابر اعمال تنش برشی.
در یک س��یال ج��اری (در ح��ال حرکت) ،که
الیهه��ای مختلف آن نس��بت ب��ه یکدیگر جابجا
میشوند ،بهمقدار مقاومت الیههای سیال در برابر
لغزش روی هم گرانروی س��یال میگویند .هرچه
گرانروی مایعی بیش��تر باش��د ،برای ایجاد تغییر
ش��کل یکسان ،به تنش برشی بیشتری نیاز است.
بهعن��وان مثال گرانروی عس��ل از گرانروی ش��یر
بسیار بیشتر است.
با افزایش دما لزجت س��یاالت مایع کاهش می
یابدولی در گازها ،قضیه برعکس است ،البته درصد
تغییرات آن برای سیاالت مختلف متفاوت است.
«نقطه اشتعال» چیست؟

«نقطه اشتعال» یا «نقطه احتراق» یا «Flash
 point» پایین ترین درجه دمایی است که در آن
از ماده ،بخاری قابل احتراق ساطع میشود
دانشنامه حوزه انرژی سرویس اقصادی
اندازه گیری نقطه اش��تعال نیازمند یک منبع
احتراق میباش��د .با خارج کردن منبع احتراق از
محل ،بخار فوقالذکر آتش نخواهد گرفت.
نبایستی نقطه اشتعال را با دمای خود احتراقی
اش��تباه گرفت .در دمای خ��ود احتراقی نیازی به
منبع احت��راق وجود ندارد .نقطه اش��تعال ،دمای
باالتری اس��ت که در آن بخار پ��س از احتراق به
سوختن ادامه میدهد .نه نقطه اشتعال و نه نقطه
اش��تعال ،به دمای منبع احتراق که بس��یار باالتر
است وابسته نمیباشند.
از نقط��ه اش��تعال به عن��وان ویژگی توصیفی
مواد سوختنی مایع استفاده شده و از آن به جهت
توصیف خطرات اش��تعال پذیری مایعات استفاده
میکنند .نقطه اشتعال هم به مایعات قابل اشتعال
و ه��م به مایعات قابل احتراق اش��اره دارد؛ و برای
هرکدام استانداردهای متفاوتی تعریف شدهاست.
مایعات��ی با نقطه اش��تعال کمت��ر از  ۶۰/۵درجه
س��انتی گراد ،بس��ته به اس��تانداردی ک��ه اعمال
میگردد قابل اشتعال ،و مایعاتی با نقطه اشتعال
باالی این دما قابل احتراق تلقی میگردند.
مکانیسم

هر مایعی دارای فش��ار بخار میباش��د که تابع
دمای آن مایع است .هرچه دما افزایش یابد فشار
بخار نیز افزایش مییابد .هرچه میزان فش��ار بخار
افزای��ش یابد تراکم بخار مایع قابل اش��تعال در وا
افزایش مییابد .از این رو دما تعیین کننده میزان
تراکم بخار مایع قابل اشتعال در هوا میباشد.

تراک��م معین��ی از بخار موج��ود در هوا جهت
پایداری احتراق الزامی میباشد و این تراکم برای
هر مایع قابل اشتعالی متفاوت است .نقطه اشتعال
یک مایع قابل اش��تعال پایین ترین درجهای است
که در آن بخار قابل اش��تعال به ح��د کافی برای
احتراق ،بوسیله منبع احتراق ،موجود است.
اندازه گیری

اندازه گیری نقطه اشتعال به دو صورت اصلی
انجام میشود :اوپن کاپ و کلوزد کاپ
در تجهی��زات اوپن کاپ نمون��ه را درون ظرف
سربازی ریخته حرارت میدهند و هر چند درجه
یکبار ،شعلهای را از روی سطح آن عبور میدهند.
نقطه اش��تعال اندازه گرفته ش��ده در حقیقت با
تغییرارتفاع شعله از سطح مایع متفاوت خواهد شد
و در ارتفاع مناسب اغلب همزمان با نقطه اشتعال
رخ میده��د .معروفترین نمونه این آزمایش��ات،
اوپن کاپ کلیولند ( )COCاست.
دو ن��وع تس��تر«کلوزد کاپ» داری��م :نا موازن
همانن��د پنس��کی – مارتنز که دم��ای بخار روی
س��طح مایع با دمای خود مایع در تراز نمیباشند
و موازن همانند اس��مال اس��کیل (که به ستافلش
نیز معروف اس��ت)که بخار هم دمای با مایع تصور
میش��ود .در هر دوی این روشها منبع احتراق را
در فضای دربس��تهای که مایع را در آن ریختهاند
مهی��ا میکنند .در حالت عادی تس��ترهای کلوزد
کاپ مقادیر پایین تری را نسبت به نوع اوپن کاپ
نش��ان میدهند( .نوعاً بین  ۵تا  ۱۰درجه سانتی
گراد) و تخمین دقیق تری از دمایی که فشار بخار
ب��ه پایین ترین حد اش��تعال پذیری ( )LFLخود
میرسد ارایه میکند.
نقطه اش��تعال ،بیش��تر یک مقیاس تجربی و
عملی اس��ت تا اینکه یک پارامتر فیزیکی اساسی
باشد .مقدار اندازه گیری شده بسته به نوع دستگاه
و گوناگونی پروتکلها شامل کاهش و افزایش دما
(در تسترهای خودکار) ،زمان تخصیص داده شده
برای هم دما ش��دن بخار و مای��ع ،حجم نمونه و
حتی ه��م زدن آن ،نتیجهه��ای متفاوتی خواهد
داشت »ATEX directive« .سه آستانه خطر
که در آنه��ا بخار احتراق مییاب��د را به طور کلی

توصیف مینماید.
روش��های تعیین نقطه اش��تعال یک مایع در
استانداردهای بسیاری تصریح شدهاست .به عنوان
مثال تست کردن به روش پنسکی – مارتنز کلوزد
کاپ در ,2719 ISO ,IP34 ,ASTM D93
and AFNOR JIS K2265 ,51758 DIN
 019-M07ب��ه تفصیل ش��رح داده شدهاس��ت.
تعیین نقطه اشتعال به روش اسمال اسکیل کلوزد
کاپ در EN ,and D3278 ASTM D3828
and 523 and IP ,3680 and 3679 ISO
 524با جزییات کامل آورده شدهاست.
مثال ها

بنزین طوری طراحی شده که در موتور خودروها
تنها با یک جرقه به احتراق برسد .پیش از احتراق
بایس��تی در محدوده اش��تعال پذیری خود با هوا
ترکیب شده و در دمایی باالتر از نقطه اشتعال آن
حرارت ببیند و سپس بوسیله شمع موتور مشتعل
گردد .سوخت نبایس��تی در موتور داغ ،خودبخود
مشتعل گردد .بنابراین بنزین طوری طراحی شده
تا نقطه اشتعال پایین و دمای خود احتراقی باالیی
داشته باشد.
نقطه اش��تعال س��وخت دیزلی بین  ۵۲تا ۹۶
درجه سانتی گراد متغیر است .دیزل برای استفاده
در موتوره��ای ب��ا تراکم باال (های کمپرس��یون)
طراحی شدهاس��ت .در این موتورها ،هوا تا زمانی
که باالی دمای خوداحتراقی دیزل برسد کمپرس
میشود؛ سپس سوخت همانند یک اسپری فشار
قوی ،همزمان با نگهداشتن مخلوط هوا و سوخت
در محدوده اش��تعال پذیری آنها ،به درون موتور
تزریق میش��ود .هیچ منبع احتراقی وجود ندارد.
بنابذاین س��وخت دیزلی طوری طراحی شده که
نقطه اش��تعال باال و دم��ای خوداحتراقی پایینی
داشته باشد.
نقطه اشتعالهای سوخت جت ،بسیار متغیر و
متنوع هس��تند .هم  Jet Aو هم  1-Jet Aنقطه
اشتعالهایی مابین  ۳۸و  ۶۶درجه نزدیک به نفت
چراغ موجود در فروش��گاهها دارند .درحالیکه هم
 Jet Bو هم  4-JPنقطه اشتعالهایی بین  -۲۳و
 -۱دارند.
شماره سوم ـ بهار 1392
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استاندارد سازی

نقط��ه اش��تعال مواد براس��اس روش��های
اس��تاندارد آزمای��ش اندازه گیری میش��وند.
ای��ن روشه��ای آزمایش ،نوع دس��تگاه مورد
نیاز ب��رای اندازه گی��ری ،پارامترهای کلیدی،
روش کار اوپرات��ور و یا دس��تگاه خ��ودکار ،و
می��زان دقت روش تس��ت را تعیین میکنند.
روشهای استاندارد آزمایش توسط کمیتههای
مل��ی و بینالمللی بس��یاری نوش��ته و کنترل
میش��وند که مهمترین آنه��ا CEN / ISO
Joint Working Group on Flash
Point (JWG-FP), ASTM D028B
 Flammability Sectionو the
4-Energy Institute's TMS SC-B
 Flammability Panelمیباشند.
قير 60/70

تعريف:قيري است كه از طريق انجام فرآيند
اكسيدآس��يون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه
توليد قير كه از ت��ه مانده برج تقطير در خالء
پااليشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد
هاي قير س��ازي به دست مي آيد به نحوي كه
درجه نفوذپذير ي ( نوعي آزمايش براي تعيين
مقدار سفتي قير )آن بين  60تا 70باشد.
مشخصات:

70/60 Bitumen
Specification

Test method

C 25/25@ Specific gravity

1.06-1.01

70-D

C 25@ Penetration

70/60

5-D

Softening point C

56/49

36-D

Ductility @25 C

min 100

113-D

%)Loss on heating (wt

max 0.2

6-D

% Drop in penetration after heating

max 20

5-D & 6-D

Flash point C

250min

D-92

%)Solubility in CS2 (wt

min 99.5

D-4

Spot test

negative

*A.A.S.H.O.T.102

كاربرد :استفاده در راهسازي براي مناطق معتدل عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.
پااليشگاهاي توليدكننده :بندر عباس-آبادان-تهران-اراك-تبريز-شيراز
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همزمان با برگزاری سومین کنفرانس وزیران
انرژی کشورهای عضو اکو ،ایران با بهره برداری
از ی��ک ط��رح جدی��د ظرفیت س��وآپ نفت از
کشورهای حاش��یه دریای خزر را به  500هزار
بشکه در روز افزایش داد.
همزم��ان ب��ا بازیابی برای س��وآپ نفت خام
کشورهای حاشیه دریای خزر ،در شرایط فعلی
سه برنامه کوتاه ،میان و بلند مدت برای توسعه
زیر ساختهای ساحلی و بندری افزایش ظرفیت
س��وآپ نفت در پایانه نفتی شمال (بندر نکا) در
دستور کار قرار گرفته است.
بر این اساس به منظور تامین نیازمندیهای
پش��تیبانی ن��اوگان دریای��ی و انتق��ال ظرفیت
دریافت نفت خام توس��عه حوضچه فراگیر پایانه
نفتی نکا آغاز شده است.
پی��ش بین��ی می ش��ود ب��ا اج��را و تکمیل
طرحه��ای مختل��ف توس��عهای ،ظرفی��ت این
حوضچه فراس��احلی از  200هزار بشکه در روز
فعلی به  500هزار بشکه و در سالهای آینده با
اجرای برنامههای میان و بلند مدت به ترتیب به
 1.5میلیون و  2.5میلیون بشکه در روز افزایش
یابد.
با اجرای این پروژه ،فاز س��وم طرح انتقال و
شماره سوم ـ بهار 1392

فرآورش نفت کش��ورهای ح��وزه دریای خزر با
هدف افزایش ظرفیت س��وآپ نفت این منطقه
ژئوانرژی به  500هزار بشکه در روز تکمیل و راه
اندازی شده است.
بر اساس اعالم مسئوالن شرکت ملی پاالیش
و پخش نفتی احداث مخازن تعادلی در حاشیه
دری��ای خزر امنی��ت تامین خوراک رس��انی به
تاسیسات پاالیش��گاهی همچون پاالیشگاههای
نفت تهران و تبریز را تامین میکند.
برای انجام مراحل طراحی ،س��اخت ،نصب و
راهان��دازی مخازن تعادلی نفت س��اری -مغانک
حدود  400میلیارد ریال س��رمایه گذاری شده
که در فاز نخست این پروژه ظرفیت انتقال نفت
از پایان��ه نکا تا تاسیس��ات ری و در فاز دوم در
بخش فرآورش شامل انجام عملیات در پاالیشگاه
های تهران و تبریز و س��اخت پایانه نفتی نکا به
بهرهبرداری رسیده است.
پیش بینی می ش��ود ت��ا پایان اس��فند ماه
سالجاری با اجرای پروژه مخازن ساری – مغانک
فاز سوم عملیات اجرایی این طرح افزایش سوآپ
نفت بهطور کامل به اتمام برسد.
عملیات اجرایی پروژه احداث مخازن تعادلی
ساری – مغانک از پائیز  87آغاز شد که در بهمن

ماه سالجاری بخش نخست آن شامل تاسیسات
ساری به بهرهبرداری رسید و تا پایان سالجاری
با بهره برداری از تاسیس��ات مغانک ،ش��اهد به
بارنشستن این فاز از طرح خواهیم بود.
در این پروژه چه��ار مخزن ذخیره نفت خام
 40هزار متر مکعبی با س��قف شناور در ساری
و مغانک 2 ،عدد مخزن ذخیره آب آتش نشانی
با سقف ثابت  6هزار متر مکعبی در مغانک و 2
عدد مخزن ذخیره آب آتش نشانی بدون سقف
 6هزار متر مکعبی در ساری احداث شده است.

خبر
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توقف صادرات محصوالت پتروشیمی

ظلم به پتروشیمی
يكى از گروه هاى محصولى كه در فهرس�ت محدوديت ه�ا و ممنوعيت هاى صادراتى قرار گرفته
محصوالت پتروشيمى است .براين اساس وزارت صنعت ،معدن وتجارت چند ماه پيش به دنبال كمبود
مواد اوليه پتروشيمى در بازار داخلى و همچنين افزايش شديد قيمت اين مواد صادرات برخى از اين
محصوالت را به منظور تامين نياز صنايع داخلى محدود و ممنوع كرد.وزارت صنعت ،معدن و تجارت
همچنين تاكيد كرد كه واحدهاى پتروشيمى بدون تامين نياز صنايع داخلى حق صادرات محصوالت
خود را نخواهند داشت.

دکترسید محمد حسینی
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ممنوعي��ت ص��ادرات محصوالت پتروش��يمى
در حالى رخ داده كه واحدهاى پتروش��يمى اميد
داش��تند همزمان با نوس��ان نرخ ارز در كش��ور با
ص��ادرات محصوالتش��ان به س��ودهاى هنگفتى
دس��ت پيدا كنند.از سوى ديگر مديرعامل شركت
ملى صنايع پتروش��يمى اخيرا با اشاره به اين كه
ممنوعيت هاى صادرات براى واحدهاى پتروشيمى
مشكل ايجاد كرده است ،گفته كه «وزارت صنعت
معدن و تجارت به تعهدات خ��ود درباره صادرات
پتروشيمى عمل نكرده است».
به گفته عبدالحسين بيات «قرار اين بود پس از
دو بار عرضه كاال در بورس ممنوعيتى در صادرات
وجود نداشته باش��د ،اما اين موضوع رعايت نشده
است».اما در واكنش به اين اظهارات وزيرصنعت،
مع��دن و تجارت ب��ا رد احتمال ورشكس��تگى يا
تعطيلى واحدهاى پتروشيمى به دليل محدوديت
ها و ممنوعيت ه��اى صادراتى گفت :هر محصول
پتروشيمى كه موظف بوده نياز بازار داخلى را تامين
كند و اين كار را انجام داده است هيچ محدوديتى
بر س��ر راه صادراتش نيست.وى افزود :هر شركتى
در اين زمينه مش��كلى دارد ب��ه ما مراجعه كند تا
وضعيتش را بررسى كنيم .تنها محدوديتى كه در
مورد واحدهاى پتروشيمى وجود دارد اين است كه
آن ها بايد نيازتوليدكنندگان داخلى را درخصوص
مواد اوليه تامين كنند و مى توانند مازاد محصوالت
خ��ود را نيز صادر كنند.در تازه ترين اظهارنظر نيز
على اصغر رمزى ،مسئول كميته تخصصى تنظيم
محصوالت پتروش��يمى گفته هيچ مش��كلى بابت
صدور مجوز صادرات محصوالت پتروشيمى مازاد
بر نياز داخل وج��ود ندارد و در ماه هاى اخير ۴۸
فق��ره مجوز صادرات با تن��ا  ۷۷۳هزار و  ۲۰۰تن
براى واحدهاى تولي��دى فعال در اين حوزه صادر
شده اس��ت.نكته جالب اينجاس��ت كه واحدهاى
پتروشيمى در ش��رايطى تاكنون تالش داشته اند
ك��ه از ش��رايط پيش آمده براى ن��رخ ارز حداكثر
استفاده را ببرند كه به گفته رييس سازمان توسعه
تجارت واحدهاى پتروش��يمى هنوز به تعهد خود
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در زمينه عرضه ارز حاصل از صادراتشان به مركز
مبادالت ارزى عمل نكرده اند و اگر آن ها ارز خود
را وارد اي��ن مرك��ز كنند ن��رخ ارز در بازار كاهش
بيشترى را تجربه خواهد كرد.
صنع��ت پتروش��یمی در انتظ��ار اخ��ذ مجوز
صادرات اس��ت اما وزارت صنعت،معدن و تجارت
ب��دون دادن مج��وز می گوید که ص��ادر کنید! از
س��وی دیگر شرکت ملی پتروشیمی از هدر رفتن
تولید در شرایطی که نمیتواند واحدها را در نوروز
تعطیل کن��د بیم دارد اما وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت احتمال ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای
پتروشیمی را رد میکند.
درحال��ی که به گفته معاون وزیر نفت تنها 40
درصد از اکثر محصوالت پتروش��یمی در بورس به
دلی��ل وفور عرضه جذب میش��ود ،در مقابل وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت تاکید دارد که واحدهای
پتروش��یمی بدون تامین نی��از صنایع داخلی حق

صادرات محصوالت خود را ندارند.
چن��دی پیش مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران نسبت به صدور دیر هنگام مجوز
صادرات محصوالت پتروش��یمی اعالم نگرانی کرد
و گف��ت :مصرف م��واد اولیه در آغاز س��ال جاری
کاهش مییابد در صورتی که نمیتوان واحدهای
پتروشیمی را تعطیل کرد.
بر این اساس واحدهای پتروشیمی نمیتوانند
تعطی��ل ش��وند و باید پیوس��ته به تولی��د ادامه
دهن��د ،حال آنکه بهخاطر محدودیت رفت و آمد
وس��ایل حمل و نقل در روزهای نوروز ،خرید این
محصوالت کاهش مییابد و در این صورت به گفته
مسوولین صنعت پتروشیمی صادرات میتواند یک
اقدام موثر در حفظ رونق پتروشیمی باشد.
به گفته بی��ات معموال  10روز قبل از ش��روع
س��ال و دو هفته بع��د از آغاز س��ال جدید ،تردد
وسایل سنگین جادهای ممنوع و محدود میشود
بنابراین امکان نقل و انتقال محصوالت پتروشیمی
به وس��یله کامیون در کش��ور به طور چشمگیری
کاهش مییابد.
ممنوعینت صادرات برای حفظ بازار

وزارت صنعت ،معدن و تجارت چند ماه پیش به
دنبال کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار داخلی
و همچنین افزایش شدید قیمت این مواد صادرات
برخی از محصوالت پتروشیمی را برای تامین نیاز
صنایع داخلی محدود و ممنوع کرد.
در ادامه ش��رکتهای پتروش��یمی بنا به قانون
تمام محصوالت تولی��دی خود را در بورس عرضه
کردند که در مقابل به گفته مسووالن پتروشیمی،
با مازاد عرضه بیش از  50درصدی روبرو شدیم.
ادعای پتروشیمیها علیه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت
درحال��ی ک��ه مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی با اشاره به ایجاد مشکل برای واحدهای
پتروش��یمی در پی ممنوعیتهای صادراتی اظهار
ک��رد :وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت به تعهدات
خود درباره صادرات پتروشیمی عمل نکرده است.
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هنگامیک��ه وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت
تاکی��د کرده بود که واحدهای پتروش��یمی بدون
تامین نیاز صنایع داخلی حق صادرات محصوالت
خود را نخواهند داش��ت ،بی��ات تاکید میکند که
ق��رار این بود پس از دو ب��ار عرضه کاال در بورس
ممنوعیتی در صادرات وجود نداشته باشد ،اما این
موضوع رعایت نشده است.
وزی�� ر صنعت ،معدن و تج��ارت نیز در واکنش
ب��ه اظه��ارات بیات ب��ا رد احتمال ورشکس��تگی
ی��ا تعطیل��ی واحده��ای پتروش��یمی ب��ه دلیل
محدودیته��ا و ممنوعیته��ای صادراتی گفت:
هر محصول پتروش��یمی که موظف بوده نیاز بازار
داخلی را تامین کند و این کار را انجام داده اس��ت
هیچ محدودیتی بر سر راه صادراتش نیست.
وی افزود :هر ش��رکتی در این زمینه مش��کلی
دارد ب��ه م��ا مراجعه کند تا وضعیتش را بررس��ی
کنی��م؛ تنه��ا محدودیتی که در م��ورد واحدهای
پتروش��یمی وجود دارد این اس��ت که آنها باید
نیاز تولیدکنندگان داخلی را درخصوص مواد اولیه
تامین کنند و میتوانن��د مازاد محصوالت خود را
نیز صادر کنند.
اظهارات وزیر صنعت ،معدن و تجارت درحالی
است که فعاالن صنعت پتروشیمی مدعی هستند
که این وزارتخانه هنوز هیچ مجوزی برای صادرات
به صنعت پتروشیمی نداده است و تنها فعاالن این
حوزه را برای مذاکره دعوت میکند.
از س��وی دیگر مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی ایران اظهار کرده بود که در نوروز به
ناچار برای جلوگیری از انبارش و توقف کار واحدها
باید بخش قابل توجهی از محصوالت را حتما صادر
کنیم.
بیات ب��ا تاکید بر اینکه ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی ارز مورد نیاز کشور را تامین میکند،
اظهار کرد :صادرات محصوالت پتروشیمی از سوی
دیگر گ��ردش اقتصادی را در م��دار طبیعی خود
حفظ میکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :به گونهای صادرات
را برنامهری��زی خواهیم کرد ک��ه بعد از تعطیالت
ن��وروزی که واحدهای صنایع تکمیل��ی دوباره به
کار و تالش عادی خود ادامه میدهند ،محصوالت
کافی برای عرضه در بورس وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
با تاکی��د بر وفور عرضه کاال در ب��ورس گفت :در
حال حاضر از صددرصد عرضه بیش از  40درصد
جذب نمیشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
در پایان خاطرنشان کرد :به دنبال اخذ مجوز برای
صادرات هس��تیم تا خطوط تولی��د مجتمع های
پتروشیمی که عوامل اصلی رونق اقتصادی کشور
ما هستند آسیب نبینند.
پتروشیمیمتهم!

یکی دیگ��ر از گالیهه��ای موج��ود از صنعت
پتروش��یمی از زبان رییس سازمان توسعه تجارت
مطرح میشود و بر اساس آن واحدهای پتروشیمی
هنوز به تعهد خ��ود در زمینه عرضه ارز حاصل از
صادراتشان به مرکز مبادالت ارزی عمل نکردهاند و

اگر آنها ارز خود را وارد این مرکز کنند نرخ ارز در
بازار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
ح��ال آنک��ه در پاس��خ ش��رکت مل��ی صنایع
پتروشیمی ایران گفته است که در صورت داشتن
ارز مازاد ،ارز را به نرخ مبادالتی میفروشد اما باید
در نظ��ر گفت که این بخش ارز حاصل از صادرات
را ب��رای بازپرداخت فاینانسها ،تامین تجهیزات و
 ...هزینه میکند.
از سوی دیگر ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
تاکید دارد که برای انجام پروژههای مهر ماندگار از
صندوق توسعه ملی وام نگرفته و خود منابع مالی
مورد نیاز را تامین کرده است.
همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
در ای��ن اواخر در نامهای به تمام ش��رکتها ابالغ
کرده اس��ت که ارز مازاد خود را در اتاق میادالت
ارزی به فروش برسانند.
گرد ممنوعيت صادرات بر توليدات پتروشيمي
هم نشست

عضو كميس��يون انرژي درباره بحران صادرات
محصوالت پتروش��یمی میگوید :با ابالغ دس��تور
ممنوعي��ت ص��ادرات پتروش��يمي انباره��اي
توليدكنندگان اين محصول اس��تراتژيك در حال
سرريز شدن است.
س��يد مهدي موس��ي نژاد با بي��ان اين مطلب
میافزای��د :در صنعت نفت به منظ��ور جلوگيري
از خام فروش��ی و حرکت به سمت توسعه صنایع
پایین دستی پتروش��یمی و ارزآوری برای کشور،
باید در این جهت گام هاي اساسي برداشته شود.
متاسفانه برخي از واحدهاي پتروشيمي در تامين
خ��وراك مورد نياز مش��كل دارند چ��را که تامين
خوراك پتروش��يمي از تعهدات وزارت نفت است
كه در اين زمينه بايد سياس��ت گ��ذاري اصولي و
تدابير هوشمندانه اي اتخاذ شود.
وی با اش��اره به محدوديت صادرات محصوالت
پتروش��يمي میگوی��د :امروزه نياز درآمد كش��ور
به صادرات اس��ت و با محدودي��ت صادرات توليد
محصوالت پتروش��يمي با مشكل مواجه مي شود.
ب��ا ابالغ دس��تور ممنوعيت صادرات پتروش��يمي
انبارهاي توليدكنندگان اين محصول اس��تراتژيك
در حال سرريز شدن است و اكثر توليدكنندگان با
مشكل مواجه هستند.

عضو کمیسیون انر ِژی مجلس نهم با بیان این
که باید در حوزه صادرات محصوالت پتروش��یمی
نظارت شود ،ادامه میدهد :اگر صادرات محصوالت
پتروش��یمی در تامين نياز بازار داخلي تاثیر منفی
بگذارد ،به نظارت دولت در صادرات این محصوالت
بر می گردد و این به معنای آن اس��ت که نظارت
در این شرایط ناکافی بوده ،نه این که در صادرات
محصوالت پتروش��یمی مش��کل داش��ته ایم .هم
اکن��ون ايران به ارز نیاز دارد و صادرات محصوالت
پتروش��یمی اگر ب��ا نظ��ارت همراه باش��د ،برای
کشور مفید اس��ت.عضو کمیسیون انرژی مجلس
خاطرنش��ان كرد :رویکرد دولت باید این باشد که
ممنوعی��ت و محرومی��ت ص��ادرات صنایع پایین
دستی و محصوالت پتروشیمی برداشته شود.
ممنوعیت صادرات پتروشیمی باید لغو شود

یکی دیگر از اعضای کمیس��یون انرژی مجلس
نیز درباره تخلفات ممنوعیت صادرات محصوالت
پتروشیمی میگوید :باید به دلیل افزایش ارزآوری
محصوالت پتروشیمی ،همچنین عمل به تاکیدات
مقام معظم رهبری مبنی بر حذف خام فروش��ی،
ممنوعیت ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی لغو
شود.
سیدسعید حیدری طیب عضو کمیسیون انرژی
مجلس با اعالم این مطلب تصریح میکند :با توجه
به تاکیدات مق��ام معظم رهبری مبنی جلوگیری
از خام فروش��ی و حرکت به سمت توسعه صنایع
پایین دس��تی پتروشیمی به منظور ارزآوری برای
کشور ،باید در این جهت گام برداریم.
نماین��ده مردم کرمانش��اه در مجلس ش��ورای
اس�لامی می افزاید :نمایندگان مردم خواستار این
هستند که به دلیل افزایش ارزآوری برای کشور ،با
صادرات محصوالت پتروشیمی و عمل به تاکیدات
مق��ام معظم رهبری ب��رای حذف خام فروش��ی،
ممنوعیت صادرات پتروشیمی لغو شود و صادرات
این محصوالت همراه با نظارت ادامه یابد.
عضو کمیسیون انر ِژی مجلس نهم با بیان این
که باید بر صادرات محصوالت پتروشیمی نظارت
ش��ود ،ادام��ه میده��د :اگر ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی به نحوی باش��د که در مصرف داخل
تاثیر منفی بگذارد ،به نظ��ارت دولت در صادرات
ای��ن محصوالت بر می گ��ردد و این به معنای آن
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اس��ت که نظارت در این ش��رایط ناکافی بوده ،نه
این که در صادرات محصوالت پتروشیمی مشکل
داش��ته ایم .کش��ور هم اکنون به ارز نی��از دارد و
صادرات محصوالت پتروشیمی اگر با نظارت همراه
باشد ،برای کش��ور مفید است .رویکرد دولت باید
این باش��د ک��ه ممنوعیت و محرومی��ت صادرات
صنای��ع پایین دس��تی و محصوالت پتروش��یمی
برداشته شود.
بیات :نگران تولید هستیم
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همچنی��ن مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع
پتروش��یمی درباره این معض��ل میگوید :مصوبه
ابالغ شده وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر
ممنوعیت صادرات برخی از محصوالت پتروشیمی،
تعدادی از مجتمع های تولیدی پتروش��یمی را با
مشکالت فراوان رو به رو کرده است.
مهندس عبدالحسین بیات میافزاید :محصوالتی
که صادراتشان متوقف شده در انبارها انباشته شده
و متاس��فانه به علت این که در هفته پایانی اسفند
ماه و نیمه اول فروردین ممنوعیت های تردد جاده
ای اعم��ال می ش��ود ،امکان حم��ل و نقل وجود
نخواهد داشت و این امر شرکت های پتروشیمی را
با چالش های زیادی رو به رو خواهد کرد.
وی ب��ا بیان این که ام��کان توقف تولید وجود
ندارد ،می گوید :نگران تولید هستیم و در صورت
عدم صادرات به عل��ت این که در صنایع تکمیلی
در پایان س��ال و ایام تعطیلی س��ال جدید ،تقاضا
کاه��ش می یابد و معامله در بورس کاال مانند ایام
عادی س��ال انجام نمی ش��ود ،تولید مجتمع های
پتروشیمی با اختالل رو به رو خواهد شد.
بیات تصریح کرد :از وزارت صنعت در خواست
داریم هر چه زودتر به اعطای مجوز صادرات اقدام
کند تا اف��زون بر ارزآوری و ایج��اد ارزش افزوده،
مش��کالت ارزی واحدهای پتروشیمی نیز برطرف
ش��ود .امکان تامین کامل نی��از داخلی محصوالت
پتروش��یمی وج��ود دارد و در ص��ورت هرگون��ه
کمب��ودی ،با واردات می توانیم ب��ازار را کنترل و
مدیریت کنی��م و این مطلب چندین بار به وزارت
صنعت اعالم شده است.
وی ادام��ه میدهد :همچنان در حال مذاکره و
امیدوار هس��تیم مسئوالن ذیربط همکاری الزم را
با ش��رکت های پتروشیمی در روزهای آتی داشته
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باش��ند .طی نام��های به وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت درخواس��ت کردهایم ،مجوزهای صادراتی
صادر ش��ود و امیدواریم آنها نیز ب��ه موقع به داد
مجتمعهای پتروشیمی برسند.
تولید ملی و عدم صادرات

متاسفانه با تاکید و ابراز نگرانیهای مسووالن
بخش خصوصی و حتی مسووالن دولتی ،کسانی
که بای��د تصمیم نهایی را درب��اره رفع ممنوعیت
صادرات بگیرند ،گویا در خواب هستند .هماکنون
انبارهای ذخیره سازی برخی محصوالت پتروشیمی
پر اس��ت و همه میدانند که صدور مجوز صادرات
محصوالت مازاد ب��ه منظور تداوم فعالیت خطوط
تولید تا پیش از پایان امسال ضروری است.
اصال قان��ون منع صادرات برخی از محصوالت
پتروشیمی مشکالتی را برای تعدادی از واحدهای
تولی��دی به وج��ود آورده اس��ت و درصورت عدم
اتخاذ تصمیمی جدی ش��اهد تش��دید مشکالت
پتروش��یمی خواهیم بود.البته همگان قبول دارند
که اولویت فعالیت مجتمع های پتروشیمی تامین
نیاز داخل اس��ت و صادرات پس از رفع نیاز داخل
صورت خواهد گرفت .به عنوان نمونه تولید زایلین
در کش��ور کمت��ر از نیاز داخل اس��ت و ش��رکت
بازرگانی پتروش��یمی و چند ش��رکت پتروشیمی
دیگر با واردات ای��ن محصول در کنترل و تنظیم
بازار همکاری مطلوبی داش��ته و کمبود زایلین در
داخل کشور وجود ندارد .برخی از تولید کنندگان
زایلی��ن خط تولید خود را تغیی��ر داده و اقدام به
تولید محصوالت دیگر که در داخل کش��ور نیاز به
آنها زیاد اس��ت می کنن��د و به همین علت حجم
تولی��د مجتمع های تولید کنن��ده زایلین کاهش
یافته اس��ت .برنامه ریزی برای تولید و واردات این
محصول برای ماه های آتی انجام ش��ده و مصرف
کنندگان هیچ گونه نگرانی نخواهند داشت.
پارازایلی��ن و مخلوط زایلین ها در صنایع رنگ
س��ازی ،صنایع پالس��تیکی کاربرد دارن��د و این
محص��والت ماده اولیه س��اخت الی��اف مصنوعی،
ترفتالیک اس��ید ،صنایع دارویی ،حشره کش ها و
حالل ها هستند.
لغو ممنوعیت؟

هر چق��در مس��ووالن وزارت صنع��ت ،معدن
تجارت دم از ممنوعیت صادرات میزنند مسووالن

وزارت نفت قول رفع ممنوعیت صادرات میدهند.
معاون امور حقوقی و مجل��س وزارت نفت نیز در
م��ورد مصوب��ه وزارت صنعت در ب��اره ممنوعیت
صادرات برخی از کاالهای پتروش��یمی میگوید:
این معاون��ت در حال مذاک��ره و رایزنی برای لغو
مصوب��ه ممنوعیت صادرات برخ��ی از محصوالت
پتروشیمی هستند.
دکتر ش��جاع الدی��ن بازرگان��ی میافزاید :این
مصوب��ه نباید منجر به از دس��ت رفت��ن بازارهای
صادرات��ی ای��ران ش��ود و ش��رکت مل��ی صنایع
پتروش��یمی چندین بار اعالم کرده که محصوالت
و فرآورده های پتروش��یمی پس از رفع کامل نیاز
داخل صادر خواهد شد و مجتمع های پتروشیمی
آمادگی دارن��د که نیاز داخل را تامین و در برخی
از م��وارد نیز با واردات ب��ازار را تنظیم کنند .باید
مدیریت ب��ازار حفظ ش��ود و بازارهای��ی را که با
سرمایه گذاری های فراوان در فضای رفابتی ایجاد
ش��ده است ،حفظ کرد و از دس��ت دادن بازارهای
جهانی شرایط مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
ممنوعیت صادرات مجاز نیست

رئیس اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران
نیز در اینباره با تاکید میکند :دولت نباید به بهانه
تامی��ن بازار جلوی صادرات را گرفته و در ورود ارز
حاصل از صادرات به کشور توقف ایجاد کند.
یحیی آل اسحاق میگوید :صارکنندگان کشور
توانستند با عبور از کوچه و پس کوچه های تحریم
بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند و در چنین
فضایی  24درصد رشد صادرات را تجربه کنند که
این موضوع نشاط آور و غرور آفرین است .
رئیس اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران
افزود :علی رغم این موضوع و رش��د صادراتی که
حاصل ش��ده باید ب��ه صادرکنن��دگان دو نکته را
متذکر ش��د؛ ب��ه این معنا که ب��ا توجه به اهمیت
فرآیند تامین ارز ب��رای واردات برخی از کاالهای
اساس��ی و داروهای مورد نیاز کشور صادرکننگان
باید تمام تالش خود را برای بازگرداندن ارز حاصل
از صادرات به درون کش��ور داش��ته باش��ند.به هر
دلیلی ،بای��د  100درصد ارز حاصل از صادرات به
داخل کشور برگردانده شود  ،چراکه هیچ وجدانی
قب��ول نمیکند ک��ه ارزی که مش��کل ده مریض
را ح��ل می کند ،به دلیل مقاصد دیگر به کش��ور
بازگردانده نشود.
آل اس��حاق همچنین چند تذکر نیز به دولت
میدهد و میگوید :درس��ت اس��ت که هم اکنون
کمبود برخی کاالها در کشور وجود دارد و تامین
کاالهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار گیرد
ولی در آن س��وی موضوع چنانچه صادرات باشد،
نباید به بهانه تامین معیشت مردم جلوی صاردات
را گرفت��ه ،چراکه منابع حاصل از ص��ادرات و ارز
مرتبط با آن باز هم برای تامین کاالهای مورد نیاز
مردم مورد استفاده قرار می گیرد.
ب��ا توجه ب��ه اهمیت این فرآین��د نباید رای به
بس��ته شدن راههای صادراتی کش��ور داد ،چراکه
اگر جل��وی صادرات را بگیریم ب��ه طور قطع افت
دیگری را به عنوان عدم تامین ارز مورد نیاز کشور
دامن زده ایم.
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از مس��ئوالن درخواس��ت میش��ود تا به بهانه
تامین بازار کش��ور ص��اردات را متوقف نکرده و به
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی اعتماد کنند تا
سیاست تشویق جایگزین سیاست تهدید شود.
قول میدهیم!
در همی��ن حال عض��و کمیس��یون صنایع و
مع��ادن مجلس درباره ممنوعی��ت صادرات برخی
از محصوالت پتروشیمی میگوید :وزارت صنعت،
معدن و تجارت قول مساعد داده است محصوالتی
که در بورس عرضه و خریدار نداشته باشد و مازاد
نیاز کش��ور تش��خیص داده ش��ود ،اجازه صادرات
دریافت کند.
موید حس��ینی صدر درباره ممنوعیت صادرات
برخ��ی از محص��والت پتروش��یمی و محدودیت
های ایجاد شده برای واحدهای پتروشیمی اظهار
میکند :بر اساس گفت و گوهای انجام شده ،مقرر
شده است محصوالتی که مازاد مصرف داخل است
مج��وز صادرات دریافت کن��د .برخی از گریدهای
محصوالت پتروش��یمی در داخل کش��ور مصرف
ندارد؛ باید با این موضوع به صورت منطقی برخورد
و بر اساس نیاز کش��ور ،مجوز صادرات یا عدم آن
برای محصوالت پتروشیمی صادر شود.
رئیس کمیته پتروش��یمی کمیسیون صنایع و
مع��ادن مجلس از وعده مس��ئوالن وزارت صنایع
خبرداد و گفت :بر اس��اس تفاهم های انجام شده
محصوالت مازاد نیاز داخل ،اجازه صادرات دریافت
خواهند کرد.
کمیته ضد پتروشیمی!

ب��ا اعم��ال ممنوعیته��ای صادرات��ی درباره
محص��والت پتروش��یمی که ش��ائبه غی��ر قانونی
بودن آنها نیز جدی ارزیابی میش��ود ،محصوالت
پتروش��یمی در مجتمعهای تولیدکننده انباشته
شده و با پر شدن انبارها به شکل خطرناک و خارج
از شمول ضمانتهای بیمهای این محصوالت خارج
از انبارها انباشته شدهاند.
بر این اس��اس با توجه به فرا رسیدن تعطیالت
ن��وروز و تعطیل��ی صنایع تکمیلی و پاییندس��ت
ی تشکلهای صنفی پتروشیمی و
پتروشیمی ،رایزن 
شرکت ملی پتروشیمی برای مجاب کردن کمیته
ویژه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت برای صدور
مج��وز صادرات ش��دت گرفته اس��ت و به تازگی
ش��نیده میشود کمیته یاد ش��ده مجوز صادرات
محصوالت پتروش��یمی را به صورت موقت صادر
کرده است.
در ص��ورت صدور ای��ن مجوز که ب��ا توجه به
وضعیت وخیم صنعت پتروشیمی اجتنابناپذیر به
نظر میرس��د هزار میلی��ارد تومان پلیمری که در
انبارها انباشته شده بود به یکباره وارد بازار جهانی
خواهد ش��د که به معنای ورود  300تا  400هزار
تن محصول پلیمری به این بازار و شکست قیمت
های جهانی پلیمر به ض��رر تولیدکنندگان ایرانی
است.
این نح��وه ایجاد محدودیت و ص��دور ناگهانی
مجوز ص��ادرات عمال بازاره��ای ثابت محصوالت
پتروش��یمی ایران را به ش��دت متاثر کرده و ایران
را به عنوان یک عرضهکننده غیر معتبر و غیر قابل

اعتماد در بازارهای جهانی معرفی کرده است.
ای��ن تاثی��ر چنان بوده اس��ت که بس��یاری از
محصوالت پتروشیمی ایرانی  15درصد ارزانتر از
قیمتهای متوسط جهانی و عرضههای سابق این
محصوالت به فروش می رسد که با توجه به حجم
بی��ش از  10میلیارد دالری ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی ایران ،این رقم ضرر هنگفتی را متوجه
منافع ملی میکند.
در چنین ش��رایطی پتروشیمی ایرانی شکست
ت این محصوالت را در ب��ازار جهانی موجب
قیم�� 
خواهد شد و بخشی از محصوالت پتروشیمی ایران
که زمانی به دلیل مدیریت واحد صادرات از جمله
گران قیمتترین محصوالت در عرصه جهانی بود
به نازلترین قیمتها به فروش خواهد رسید.
این امر در عمل به معنای ش��لیک به بازارهای
قدیمی محصوالت پتروش��یمی ای��ران در عرصه
جهان��ی خواهد بود بگونهای که نه تنها ایران را در
بازار جهانی محصوالت پتروشیمی عرضهکنندهای
بیثب��ات و غی��ر قابل ات��کا معرف��ی خواهد بلکه
صنعت پتروش��یمی ایران به عن��وان عامل تالطم
در بازارهای جهانی محصوالت پتروشیمی شناخته
خواهد شد.
در واقع اثرات دراز مدت تصمیمات ش��تابزده،
غی��ر منطقی و دوگان��ه وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت بس��یار از اثرات کوتاهمدت آن بر اقتصاد و
تولید مجتمعهای پتروشیمی عمیقتر و جدیتر
خواهد بود.
کمیته تخصصی پتروش��یمی که ق��رار بود به
ص��ورت آزمایش��ی کار کند ،نقاط ضعف بس��یار
زیادی دارد و در نهایت کار به این مس��اله انجامید
ک��ه اگرچ��ه در داخل عرض��ه کافی داش��تیم اما
صادرات و درآمد ارزی کشور محدود شد و کمیته
نتیجه مناس��بی نگرفت .نقطه ضعف روش کمیته
پتروشیمی یعنی ممنوعیت صادرات ،محدود شدن
درآمدهای ارزی کشور و تهدید بازارهای صادراتی
ایران بود .زیار ،رییس دفتر صنایع پاییندس��تی
پتروش��یمی در این ب��اره میگوی��د :میدانید که
ی صادر میشود و بازار
اغلب محصوالت پتروشیم 
داخل کشش محدودی دارد و به طور کلی درباره
صادرات محصوالت پتروش��یمی کمیته تخصصی
وزارت صنع��ت کارنامه خوبی نداش��ت .انباش��ت
محص��والت در ش��رکتهای پتروش��یمی ،ع��دم

صادرات به موقع ،از دس��ت دادن بعضی مشتریان
خارجی ،آس��یب دی��دن برند ای��ران در بازارهای
منطق��های ،توق��ف تولید در بعض��ی مجتمعها یا
کاهش تولید محصوالت در مجتمعهای باالدستی
ب��ه دلیل انباش��ت محص��والت و گنجایش پایین
مخازن از جمله نق��اط ضعف تصمیمگیری مبنی
بر ممنوعیت صادرات بوده است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه این کمیته ق��رار بود
یک کمیته هماهنگی باش��د که متاسفانه به یک
کمیت��ه تصمیمگیری تبدیل ش��د ،میگوید :این
تصمیمگیری عمال باعث ش��د نق��ش وزارت نفت
و شرکت ملی پتروشیمی تحتالشعاع قرار بگیرد
و صادرات کش��ور به شدت دچار آسیب شود .این
کمیت��ه باید یک کمیته هماهنگی باش��د نه یک
کمیته تصمیمگیری چرا که نمیشود کل وظایف
دس��تگاههای حاکمیتی و دولت را در اختیار یک
کمیت��ه ق��رار دهیم کما اینکه ش��اید ای��ن کار با
مشکالت قانونی نیز مواجه باشد.وی تصریح کرد:
ضمن آنکه این کمیته تقارن درستی نداشت ،قرار
ب��ود کمیته به صورت اجم��اع کار کند اما کمیته
را به س��مت رایگیری بردند و رایگیری با توجه
به اینکه ش��رکت ملی پتروش��یمی تنها یک رای
داشت عمال به نظر و خواست وزارت صنعت منجر
میشد.
در این کمیته دو عضو از وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ،دو عض��و تش��کلهای مصرفکنن��ده
محصوالت پتروشیمی ،یک عضو ملی پتروشیمی،
یک عضو بورس و یک عضو نیز از تشکل باالدستی
صنعت پتروشیمی حضور دارند.
ق��رار بود با اجم��اع و هماهنگی و اس��تفاده از
ظرفیتهای همه دس��تگاهها و سازمانها به حل
مش��کالت صنعت پتروشیمی کمک ش��ود و اگر
حل مشکل از حیطه دستگاههای حاضر در کمیته
خارج بود به عنوان بازوی مشورتی ،پیشنهادی را
به کارگروه اصلی تنظیم بازار ارایه کنند اما در عمل
این کمیته مشورتی تبدیل به اختیاردار صادرات و
تولید محصوالت پتروش��یمی ش��د که نتیجه آن
انباشت محصوالت پتروشیمی در مجتمعها و ضرر
به صادرات کشور شد.
دفاع از عملکرد

از سوی دیگر مسووالن وزارت صنعت مدعی
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هس��تند که مقدار صادرات محصوالت پتروشیمی
کافی بوده اس��ت! مسئول کمیته تخصصی تنظیم
بازار محصوالت پتروش��یمی در این باره میگوید:
در طول چند ماه گذش��ته این کمیته  48تقاضای
صادرات به میزان  773هزار و  200تن محصوالت
پتروش��یمی را بررس��ی و مصوب کرده است .علی
اصغ��ر رمزی میافزاید :بازار داخلی و نیز صادرات
محصوالت پتروشیمی پس از تشکیل این کمیته
وضعیت مناس��بی پیدا کرده و اس��تفاده از سامانه
بهی��ن ی��اب برای ثب��ت ن��ام ،بررس��ی و معرفی
واحده��ای تولیدی متقاضی خری��د از طریق این
س��امانه به بورس کاال و ش��فافیت ایجاد شده در
تقاضا و عرضه در این زمینه موثر بوده است .روش
این کمیته در صادرات محصوالت پتروش��یمی به
این گونه اس��ت که در ص��ورت عرضه محصوالت
ب��ه ب��ورس کاال و عدم خرید آن محص��ول در دو
عرضه متوالی توسط خریداران داخلی (واحدهای
تولیدی) اطالعات مربوط به آن محصول از طریق
بورس کاال به کمیته تخصصی منعکس می ش��ود
و کمیته نس��بت به بررس��ی و صدور تائیدیه الزم
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برای صادرات آن محصول به میزان مشخص اقدام
می کند.
مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :این کمیته در طول چند ماه گذشته
 48تقاضای صادرات را به میزان  773هزار و 200
تن بررسی و مصوب کرده است.
وی میگوید :براس��اس تصمیمات گرفته شده
صرفاً واحده��ای تولیدکننده محص��والت (مواد)
پتروشیمی مجاز به صادرات محصوالت خود (مازاد
بر نیاز داخلی) می باشند .گویاترین شاخص برای
بیان عملکرد کمیت��ه تخصصی ،وضعیت قیمت و
عرضه محصوالت پتروش��یمی است به طوری که
متوس��ط قیمت های م��واد پلیم��ری در مهر ماه
ح��دود  5700تومان در هر کیل��و در بازار آزاد به
ح��دود چهار هزار تومان کاهش یافته و متوس��ط
قیمت های مواد پلیمری در مهرماه در بورس کاال
از ح��دود چهار هزار و  600ب��ه چهار هزار تومان
در هر کیلوگرم کاهش یافته اس��ت .این در حالی
اس��ت که اختالف قیمت بازار آزاد و بورس کاال به
طور متوسط از حدود  1800تومان در هر کیلو به

حدود  200تومان در هر کیلو کاهش یافته است.
کاهش قیمت ها در بازار آزاد حدود 24درصد و در
بورس حدود 15درصد بوده است.
وی میافزاید :در مهر ماه جاری حدود  84هزار
تن مواد پتروشیمی عرضه می شد پس از تشکیل
کمیته تخصصی ،عرضه به بورس کاال افزایش قابل
توجه یافت و در آذر ماه به  199هزار تن رسید.
وی گفت :با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت
و شاهد کاهش اعتراض واحدهای پائین دستی که
مواد اولیه آنها مواد پتروش��یمی می باشد هستیم.
کمیت��ه تخصصی هی��چ گونه محدودیت��ی برای
صادرات محصوالت پتروشیمی مازاد بر نیاز داخلی
ندارد .
رم��زی میگوی��د :در کمیته تخصصی س��عی
شده اس��ت تا برنامه صادرات سال  92محصوالت
پتروشیمی را مش��خص و بررسی درخواست های
صادرات و صدور تائیدیه الزم برای آنها در اولویت
کار گیرد.
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بررسی علت توقف صادرات نفت توسط بخشخصوصی

چرا صادرات نفت
توسط بخشخصوصی متوقف شد
مجلس ش�ورای اسالمی در اردیبهشت سالجاری با تصویب بخشی از الیحه بودجه سال  ۱۳۹۱به
بخشخصوصی اجازه داد تا نسبت به واردات و فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی اقدام کند .همزمان
وزیر نفت ایران گفته اس�ت که دغدغهای برای فروش نفت به مش�تریان خارجی نداریم .نمایندگان
مجلس ایران در جریان بررس�ی جزییات الیحه بودجه س�الجاری ایران که با چند ماه تاخیر صورت
گرفت ،تصویب کردند که «واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه
هر فرآورده با رعایت قوانین و مقررات مربوط ،توسط بخشخصوصی مجاز است».

در پ��ی این موض��وع وزارت نفت مجوز فروش
نفت خام توس��ط بخشخصوص��ی را صادر کرد و
رییس اتحادی��ه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی
نیز گفت که به موجب این مجوز ،بخشخصوصی
میتواند صادرات روزان��ه  ۲۰درصد (معادل ۴۰۰
هزار بش��که) از نفت خام صادرات��ی ایران را انجام
ده��د .با این حال  19ش��هریورماه ب��ود که اولین
محموله نفت ایران توس��ط بخشخصوصی صادر
ش��د تا ش��اید ایران بتوان��د راهی تازه ب��رای دور
زدن تحریمهای سختگیرانه نفتی بیابد .با توافقی
ک��ه همان زمان انجام گرف��ت ،منابع مالی حاصل
از ف��روش ای��ن محموله نفت به ص��ورت تهاتری
تسویهحساب شد .برخی مقامات در توضیح شیوه
تهاتر اعالم داش��تند :با توجه ب��ه بدهی دولت به
این ش��رکت خارجی ،منابع مال��ی حاصل از آن با
بدهیها تهاتر و تسویهحساب شده است.
اما ریی��س اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی از توقف ص��ادرات نفت
توسط بخشخصوصی به دلیل سنگاندازی برخی
مدیران میانی وزارت نفت خبر داد.
چن��دی پیش به دلیل اعمال تحریمهای نفتی
علی��ه ایران میزان صادرات نفت ایران کاهش پیدا
کرد و برای آنکه کش��ور از چنین ش��رایطی خارج
شود ،بخشخصوصی پیشنهاد صادرات نفت را به
وزارت نفت مطرح ک��رد .پس از مذاکرات طوالنی
در نهای��ت مجوز ص��ادرات  20درص��د از نفت به
بخشخصوصی داده ش��د اما در ط��ول این مدت
مش��کالتی که پیش آمد مانع از ادام��ه این روند
شد.
حسن خس��روجردی با اش��اره به توقف کامل
صادرات نفت خام ایران توسط کنسرسیوم بخش
خصوصی ،گفت :ش��رکت ملی نفت ایران به هیچ
وجه حاض��ر به ف��روش اعتباری نف��ت به بخش
خصوصی نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی با اعالم اینکه بانکهای داخلی هم

از روند صادرات توس��ط بخ��ش خصوصی به هیچ
وجه حمایت نمی کنند ،تصریح کرد :بانکها حاضر
ب��ه صدور ضمانت نامه برای بخش خصوصی برای
صادرات نفت نیستند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در چند ماه
گذش��ته بخش خصوصی محموله های نفت را به
بس��یاری از پاالیشگاه های جهان صادر کرده بود،
بیان کرد :خ��ود تحریمی منجر به توقف صادرات
نفت توسط بخش خصوصی شده است.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه از دو ماه قبل تاکنون
هی��چ گونه نفتی توس��ط بخ��ش خصوصی صادر
نشده است ،اظهارداشت :یکسری موانع مدیریتی
در س��طح ش��رکت ملی نفت ایران برای صادرات
نفت توسط بخش خصوصی وجود دارد.
ماجرای لج و لج بازی شرکت نفت و بانکها

س��یدحمید حسینی هم د در ش��رایط فعلی
قانون و مق��ررات فعلی به هیچ وجه پاس��خگوی
نیازهای کشور در شرایط تحریم نیست ،گفت :بر
اساس شرایط جهانی باید یکسری تغییرات جدید
و آسان س��ازی مقررات برای صادرات نفت توسط
بخش خصوصی انجام می شد.
عضو هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی با اعالم اینکه
ش��رکت ملی نفت به شدت به الزامات و اساسنامه
خود پابند اس��ت ،تصریح کرد :بر این اساس ،این
شرکت حاضر به هیچ گونه انعطافی برای مشارکت
بخش خصصی نیست.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اخیرا فروش نفت به یک
دالل در خ��ارج کش��ور مش��کالت مضاعفی را به
بخش خصوصی معتمد داخلی ایجاد کرده اس��ت،
اظهار داشت :فروش نفت به این دالل مشکالت را
مضاعف کرده و شرکت ملی نفت و بانکها به هیچ
وجه حاضر به هماهنگی بیشتر با یکدیگر نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط تحریم
باید ستاد تدابیر ویژه در قانون و مقررات تغییراتی

را با توج��ه به تحریم های بین المللی ایجاد کند،
یادآور ش��د :اما نه تنها تغیی��ری در مقررات ایجاد
نش��ده که حتی شرایط بسیار سخت تر از گذشته
برای صادرات نفت توس��ط بخش خصوصی شده
است.
حس��ینی با اش��اره به وجود یک شرایط خود
تحریم��ی ب��رای ص��ادرات نف��ت توس��ط بخش
خصوصیف خاطرنشان کرد :این در حالی است که
بخش خصوصی  2محموله یک میلیون بشکه ای
نف��ت را صادر و منابع مالی حاصل از فروش آن را
به خزانه واریز کرده بود.
عضو هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و پتروش��یمی در پایان
تاکید کرد :شرکت ملی نفت ،وزارت اقتصاد ،بانک
مرک��زی و برخی از بانکها باید ب��ه جای رقابت با
یکدیگر شرایط را برای صادرات نفت توسط بخش
خصوصی تسریع و تسهیل کنند.
اخیرا در جلس��ه کمیس��یون انرژی مجلس با
برخی مس��ئوالن ش��رکت ملی نفت ایران موضوع
فروش نفت به یک دالل مورد بحث و بررسی قرار
گرفته بود.
ی بانکیها در توقفصادراتنفت توس��ط
ردپ��ا 
بخشخصوصی
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس
در واکن��ش به توقف صادرات نفت توس��ط بخش
خصوصی گفت :برخ��ی بانکها با گرفتن ضمانت
نامههای سنگین از صادرکنندگان نفت راه را برای
ص��ادرات ناهموار کردهاند ،که باید در برخی موارد
تجدید نظر شود ،چراکه حمایت از بخش خصوصی
از سوی مسئوالن ضروری است.
س��ید حسین دهدشتی با اش��اره به اینکه باید
هرچه بیش��تر به سمت خصوصی سازی در کشور
حرک��ت کنیم ،گفت :در ش��رایط فعلی باید از هر
فرصتی برای س��رمایه گذاری در بخش خصوصی
بویژه در صنایع داخلی استفاده کرد.
شماره سوم ـ بهار 1392
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بورس انرژی ایران رسما افتتاح شد

بورس مستقل نفت آری یا نه؟
ب�ورس ان�رژی ،به عنوان چهارمین بورس کش�ور در حالی افتتاح ش�د که مس�ووالن مختلف در
روز افتتاحیه درباره بورس مس�تقل نفت نظریههای متفاوتی داش�تند و گویا درباره راهاندازی بورس
نف�ت به نتیجهای واح�د نرس�یدهاند .در مطلب زیر نظرات مختلف مس�ووالن درباره ب�ورس انرژی
را در روز افتتاحی�ه را خواهی�د خواند .اینکه بورس انرژی مورد بهرهب�رداری قرار گرفته خود اتفاقی
مبارک محس�وب میش�ود اما باید دید آیا این بورس میتواند برای بخش خصوصی که عرضه کننده
فرآوردههای نفتی خوش یمن باشد یا خیر.
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رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به
افتتاح رس��می فعالیت بورس انرژی ایران ،گفت:
چهارمی��ن بورس کش��ور در حالی فعالیت خود را
آغاز کرد که برق نیز عالوه بر زغال سنگ و قطران،
میهمان نخستین روز فعالیت بورس انرژی است.
به گ��زارش پولنیوز ،علی صال��ح آبادی افزود:
براس��اس آخرین هماهنگی های ص��ورت گرفته
میان بورس انرژی و وزارت نیرو ،مقرر شد برق نیز
به عن��وان یکی از مهمترین حامل های انرژی ،در
روز نخس��ت معامالت رسمی بورس انرژی در این
بورس عرضه شود.
سخنگوی سازمان بورس افزود :همه کارگزارانی
که مج��وز فعالیت در بورس انرژی را از س��ازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار دریافت ک��رده اند ،امکان
خری��د و فروش حامل های انرژی در بورس انرژی
را خواهنـد داشت.
معامله اولین بار پی��ک برق ،همزمان با افتتاح
بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی گفت :بورس انرژی که
قرار بود با معامله زغال س��نگ و قطران کار خود
را آغاز کند ب��ا تأمین نقدینگی مورد نیاز از طرف
وزارت نی��رو و توانیر ،معامله اولین بار پیک برق را
به بورس انرژی رساند.
شاپور محمدی افزود :بعد از تأمین نقدینگی از
طرف وزارت نی��رو و توانیر امکان معامله بار پیک
برق در روز راه اندازی بورس انرژی فراهم شد.
وی افزود :ب��ا انجام این معامله در اولین روز از
راه اندازی بورس انرژی ،معامله برق به طور منظم
تا پایان س��ال انجام خواهد گرفت و شرکت های
خریدار به صورت روزانه در س��طح بار پیک داد و
ستد می کنند.
محمدی با اش��اره به این که اولین نماد س��ال
آین��ده در  19فروردین  92بازگش��ایی می ش��ود
اظهار کرد :نمادها به صورت روزانه همزمان با انجام
معامالت بازگشایی می شوند و بعد از بازگشایی تا
سه روز قبل از تحویل فعال هستند.
یادآور می ش��ود که بورس ان��رژی ،به عنوان
شماره دوم ـ زمستان 1391

چهارمین بورس کش��ور ،امروز ش��نبه  19اسفند
ماه با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو،
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،نمایندگان
مجلس و مسووالن ارشد بازار سرمایه کشور ،رسما
افتتاح شد.
 15نیروگاه آماده معامله در بورس انرژی

مدیرعامل بورس ان��رژی از قابلیت معامله 15
نیروگاه در بورس انرژی خبرداد .اردشیر محمدی
مدیرعامل بورس انرژی در مراسم آغاز کار رسمی
معامالت بورس انرژی که صبح امروز برگزار ش��د،
اظهار داش��ت :معامالت چهارمین بورس کش��ور
امروز ساعت  11به صورت رسمی آغاز خواهد شد
و در روزهای آتی نیز از ساعت  9به صورت پیوسته
فعالیت خواهد داشت.
وی با بیان این که س��ه محصول قطران ،ذغال
س��نگ و برق در بورس انرژی معامله خواهد شد،
خاطرنشان کرد :به منظور رونق بخشیدن به بازار
امروز تندیس��ی برای اولین خریداران و کارگزاران
در نظر گرفته شده که به آنها اهدا می شود.
وی اف��زود :معامالت برق ب��ا واحد ریالی انجام
خواهد شد بنابراین دامنه نوسانی برای برق در نظر
گرفته نشده و تنها بهای برق به اضافه حق آمادگی
در آن لحاظ شده است كه در نوسانات قیمت برق
جا برای رقابت خواهد داشت .محمدی با بیان این

ک��ه این نمادها تا تاریخ  19فروردین  92به مدت
 27روز ادامه خواهد داش��ت ،افزود :تنها س��ه روز
معامالت متوقف خواهد شد تا فرایند نهایی شود.
محمدی گفت :هم اکنون  60نماد در نظر گرفته
شده تا زمانی که نقدینگی الزم تامین شود.
وی گفت :مجموع��ه عرضه ها در برق 3هزار و
 750مگابات است که  15نیروگاه قابلیت معامالت
در ب��ورس ان��رژی را خواهند داش��ت که از جمله
آنها نیروگاه پرند ،قم،سمنان،کاشان،یزد ،نیشابور،
مش��هد ،سنندج و ش��ریعتی اس��ت .محمدی در
خاتمه گفت:همچنین ذغال س��نگ کرمان 200
ت��ن با قابلی��ت افزایش  200تن دیگ��ر به قیمت
نق��دی هزار ریال و قطران زرند به میزان  600تن
و قیم��ت پایه  5هزار ریال ک��ه  240تن نیز برای
کش��ف نرخ در نظر گرفته ش��ده در بورس انرژی
معامله خواهند شد.
بورس مستقل نفت خام راهاندازی میشود

همچنین احمد قلعهبانی در حاش��یه مراس��م
راهاندازی بورس انرژی اظهار داشت :در پایهریزی
بورس انرژی کمتر ش��رایط تخصصی صنعت نفت
ب��ه خصوص درباره عرضه نفت خام رعایت ش��ده
اس��ت .وی اظهار امیدواری کرد ،اقداماتی از جمله
عرض��ه فراوردههای نفتی که قب�لا در بورس کاال
انجام میش��د ،در بورس ان��رژی پیگیری و عرضه
ش��ود .مدیرعامل ش��رکت ملی نفت تصریح کرد:
در ادامه برای راهاندازی بورس مس��تقل نفت خام
تالش خواهیم کرد.
وزی��ر نفت چندی پی��ش در نام��های به وزیر
اقتصاد خواس��تار تغییر در راهاندازی بورس انرژی
برای فراهم شدن امکان مشارکت صنعت نفت در
این بورس و حتی ایجاد زیرساختهای معامله نفت
خام شده بود که مورد بیتوجهی وزارت اقتصاد و
س��ازمان بورس ق��رار گرفت .بر پای��ه این گزارش
علیرغم آنکه بیش از  90درصد انرژی اولیه کشور
از منابع نفت و گاز تأمین میشود ،با توجه به نحوه
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پذیره نویس��ی سهام بورس انرژی و ترکیب هیئت
مدی��ره آن عم ً
ال حضور صنعت نف��ت ایران از این
بورس قطع ش��ده است و نقش��ی در مدیریت آن
ندارد .بر این اساس تنها نماینده مرتبط با صنعت
نفت در هیئت مدیره ب��ورس انرژی نمایندهای از
س��هامداران صنعت پتروش��یمی اس��ت که عم ً
ال
ارتباط مس��تقیمی با ح��وزه ان��رژی و عرضه آن
ندارد .این گزارش حاکی اس��ت ،نفتیها خواستار
بینالمللی ش��دن ترکیب سهامداران بورس انرژی
برای فراهم ش��دن امکان خرید و فروش نفت خام
دیگر کشورهای منطقه در این بورس و راهاندازی
یک بورس نفت واقعی بودهاند که به این خواس��ته
وقعی نهاده نشده است.
بورس مستقل نفتی ایجاد نمیشود

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی گف��ت :ب��ا
همگراییهای��ی ک��ه با ش��رکت ملی نف��ت انجام
ش��ده است ،بورس مستقل نفتی ایجاد نمیشود و
معامالت نفت در قالب بورس انر ِژی خواهد بود.
سید ش��مس الدین حسینی در حاشیه مراسم
راه اندازی رسمی بورس انرژی در جمع خبرنگاران
با اش��اره به اینکه اطالعاتی ک��ه در بورس انر ِژی
وجود دارد به روز اس��ت ،گفت :این مس��ئله باعث
می شود که جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه
بهبود یابد و اگر بورس انرژی منجر به شکل گیری
بازار فراملی ش��ود در جایگاه ای��ران نقش مهمی
خواهد داشت.

وی اظهارداش��ت :در کش��ورهای دیگر بورس
انرژی در قالب بورس نفت است ولی به رغم اینکه
ایران بیش��ترین ذخایر نفت و گاز را دارد ،در مورد
بورس نفت نتوانستیم اقدامی انجام دهیم.
حسینی خاطر نش��ان کرد :اما این مسئله تنها
مربوط به ایران نمیشود و کشورهای تولید کننده
نفت در این مورد دچار نقص هستند.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی در مورد انتش��ار
اوراق س��لف نفتی و عدم انتشار آن در سال جاری
گفت :برای عرضه اوراق س��لف نفتی اقدامات الزم
انجام شده و در همه قوانین و برنامه ها این مسئله
دیده ش��ده اس��ت اما نیاز به هماهنگی الزم بین

نهادهای ذیربط اس��ت ،به طور مثال اینکه ببینند
آی��ا ای��ن اوراق از طری��ق بانک عرضه ش��ود یا با
پشتوانه بانک باشد؟
س��خنگوی اقتصادی دول��ت در مورد وضعیت
بانکداری الکترونیکی کشور با توجه به ایام پایانی
سال و شب عید گفت :از نظر بانکداری الکترونیکی
ایران یک کش��ور پیشتاز در دنیاست و بسیاری از
کش��ورها با مشارکت بانک مرکزی ایران بانکداری
الکترونیکی خود را راه اندازی کرده اند و همه چیز
در روزهای تعطیل آغاز سال نو آماده است.
این در حالی است که احمد قلعه بانی مدیرعامل
شرکت ملی نفت از راهاندازی بورس مستقل نفت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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هدف از حذف یارانه های سوخت چیست؟ اجراي مرحله دوم به
اصطالح هدفمندي يارانه چه برسر اقتصاد ضربه خورده از نوسانات
دالر خواهد آورد؟
در دولت هاي قبل از دولت نهم برنامه حذف يارانه هاي سوخت
بصورت علمي مطالعه و آماده براي اجرا بود .يكي از مشكالت عمده
كه ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش فرآورده هاي نفت��ي ایران با آن
روبرو بود صادرات فرآورده هاي نفتي نظيرقيري بود كه خريداران از
شركت نفت با قيمت بسيار ارزان مثال» تني ده دالر مي خريدند و
تني  ۱۸۰دالر به خارج صادر مي كردند.
مهندس زنگنه وزير وقت نفت دستور داد كه با تعريف و مطالعه
ب��ازار بورس بين المللي نفت اي��ران بمنظور ثبت و رد يابي تجارت
فرآورده هاي نفتي براي آماده سازي واگذاري سهام پااليشگاه ها به
مردم اقدام ش��ود تا از رانت خواري عده اي معدود جلوگيري بعمل
آيد .اقدامات مورد نظر مطالعه و ش��روع به اجرا شدند و بورس بين
المللي نفت ايران در تاريخ  ۲۶اسفندماه  ۱۳۸۳در جزيره كيش به
ثبت رسيد.
به گفته محمود خاقانی ،کارش��ناس بین الملل��ی انرژی ،هدف
در آن زمان رهائي س��ازي اقتصاد نظام جمهوري اس�لامي ايران از
وابستگي به «اقتصاد دالري» يعني درآمد هاي نفتي بود.
اما،رانت خ��واران از پرداخت يارانه س��وخت با تالش زيادي كه
بعم��ل آوردند موفق ش��دند ك��ه مجلس هفت��م را متقاعد كنند و
ب��ا تثبيت قيم��ت بنزين در بودجه قبل از پایان کار دولت هش��تم
(ليتري۸۰توم��ان) به بهانه جلوگي��ري از افزايش تورم ومتعاقبا» با
تصوي��ب اولي��ن بودجه دولت نهم كه كامال» ب��ه درآمد هاي نفتي
(اقتصاد دالري ) وابس��ته بود  ،اج��راي برنامه هاي علمي ومنطقي
حذف يارانه هاي س��وخت را متوقف كنند .در نتیجه موضوع بورس
بين المللي نفت ايران (جزیره کیش) به تدریج به فراموشي سپرده
ش��د و حق الزحمه كنسرس��يومي متشكل از س��ازمان كارگزاران
ب��ورس اوراق بهادارتهران (نام جديد آن «س��ازمان بورس و اوراق
بهادار» ) و شركت بين المللي ويمپل(http://www.wimpole-
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 )/international.comنيز توسط كارفرما (وزارت نفت) پرداخت
نشد.
درش��روع كار دولت ده��م و در دورانی که وزارت نفت توس��ط
سرپرست موقت مدیریت می شد ناگهان با تبلیغات گسترده تحت
عن��وان اینکه بورس انرژي فعالیت خ��ود را آغاز کرد محموله های
 ۶۰۰هزار بش��که ای نفت خام را عرضه کردند و آنرا هم به «دالر»
قیمت گذاری نمودند .برای آنهائی که با س��ابقه بورس بين المللي
نفت ايران (جریزه کیش) آش��نا بودند این اس��تنباط پیش آمد که
بازیگ��ران این بازی قصد دارن��د با این اقدام بورس بين المللي نفت
اي��ران را یک ب��ورس ناموفق جلوه و آنرا تعطیل کنن��د .زیرا ،فعال
شدن بورس مذکوربا اهدافی که برای آن مطالعه شده بود بازیگران
بازار رانت خواری ارز و دس��ت اندر کار اقتصاد غیر شفاف و به ویژه
حامیان «اقتصاد دالری» را نگران کرده بود.
در هرحال هنوز مس��ئولین ذیربط دولتی توضیح قانع کننده ای
ارائه نکرده اند که:
 -۱چرا نس��بت به بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش
نظر مثبت ندارند؟
 -۲چرا طرفداران و س��رمایه گذاران در بورس جدید التاس��یس
انرژي معتقدند که این بی توجهی کار درس��تی ب��وده وبايد تداوم
پيدا كند؟ آنها ش��عار می دهند ک��ه از طریق بورس انرژی وبا ورود
بخش خصوص��ی به معامالت نفت خام قرارداد های نفتی ش��فاف
خواهند شد.
 -۳در همین راس��تا اخيرا» اعالم ش��ده است که بزودي قرارداد
هاي «سلف فروشي نفت» به مردم عرضه خواهد شد.
 -۴آنهائ��ی که با موضوع بورس نفت در ب��ازار های بین المللی
آش��نائی دارند نگ��ران یک بحران جدید اقتصادی درکش��ور از این
طریق می باشند .زیرا ،هنوز در باره این تصمیم جدید توضيح كافي
 ،علمی  ،منطقی ویا انتشار گزارشی که نتیجه مطالعه ای مرتبط با
موضوع باشد ارائه نشده است.
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غولهای پتروشیمی ایران کدامند؟
براس��اس تازهترین ردهبندی اعالم ش��ده از سوی سازمان مدیریت صنعتی شرکت پتروش��یمی نوری با فروش  40961.2میلیارد ریال عنوان پرفروشترین
شرکت پتروشیمی کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داد.
پتروش��یمی بندر امام(ره) با  30761.9میلیارد ریال و ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی با  29921.9میلیارد ریال نیز در ردههای دوم و س��وم پرفروشترین
شرکتهای پتروشیمی ایران قرار گرفتند.
همچنین شرکتهای پتروشیمی پارس ،جم ،مارون ،بوعلی سینا ،زاگرس ،شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی،
ش��ازند ،امیرکبیر ،مبین ،پردیس ،ش��هید تندگویان ،خارگ ،رازی ،تبریز ،فنآوران ،مروارید ،شیراز ،اصفهان ،خراسان ،کرمانشاه ،اروند ،غدیر و آبادان نیز از نظر
فروش در ردههای بعدی جای گرفتند.
کمترین میزان فروش در بین شرکتهای پتروشیمی کشور متعلق به پتروشیمی آبادان به میزان  1158.3میلیارد ریال بوده است.
همچنین آمار نش��ان میدهد که در سال گذش��ته فروش تمامی شرکتهای پتروشیمی کشور با رشد مواجه شده است .همچنین جمع فروش  26شرکت
پرفروش پتروشیمی کشور در سال گذشته به بیش از  303هزار میلیارد ریال رسید.
رشد فروش شرکتهای پتروشیمی در سال گذشته در حالی بدست آمده که وزارت صنعت ،معدن و تجارت از چندی پیش صادرات محصوالت پتروشیمی
را با هدف تامین نیاز صنایع داخلی ممنوع کرد ،اقدامی که با اعتراض پتروشیمیها مواجه شد.
میزان فروش شرکتهای پتروشیمی کشور در سال  1390به شرح زیر است:
(اعداد به میلیارد ریال است)
 -1نوری (برزویه)40961.2 ،
 -2بندر امام30761.9 ،
 -3شرکت بازرگانی پتروشیمی29921.9 ،
 -4پارس22180.8 ،
 -5جم21110.6 ،
 -6مارون17212.0 ،
 -7بوعلی سینا15805.0 ،
 -8زاگرس14415.9 ،
 -9شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی14182.0 ،
 -10شازند12916.1 ،
 -11امیرکبیر11865.3 ،
 -12مبین8795.6 ،
 -13پردیس8695.9 ،
 -14شهید تندگویان8564.7 ،
 -15خارگ7602.3 ،
 -16رازی6812.0 ،
 -17تبریز5579.3 ،
 -18فنآوران4367.6 ،
 -19مروارید4047.3 ،
 -20شیراز3732.5 ،
 -21اصفهان3160.3 ،
 -22خراسان3049.6 ،
 -23صنایع پتروشیمی کرمانشاه2557.7 ،
 -24اروند2449.3 ،
 -25غدیر1547.0 ،
 -26آبادان1158.3 ،
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جزئیاتي از طرح اوراق سلف نفتي

نفت کاغذی کی فروخته میشود؟
در مجموع ،معامالت پیش فروش را سلف نامگذاری کرده اند ،این معامالت به دو دسته معامالت سلف و معامالت
آتی تقسیم می شود که در معامالت آتی ،قیمت قطعی نیست و مالک ،قیمت روز کاال در زمان تحویل است؛ اما در
معامالت سلف ،قیمتی که در زمان انتشار اوراق اعالم شود ،مالک قرار می گیرد.
همچنین معامالت سلف در دو دسته ساده یا موازی صورت می گیرد که در معامالت ساده ،تا زمان تحویل کاال،
ام�کان فروش گواهی از س�وی خریداران وجود ن�دارد و خریداران نمی توانند در بازاره�ای ثانویه حضور یابند اما
شرکت کنندگان در معامالت سلف موازی ،مجازند گواهی خریداری شده را حتی قبل از تحویل کاال در بازار ثانویه
به فروش برسانند.

دانش پورشفیعی
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جذابیت معامالت س��لف موازی ،ش��رکت ملی
نف��ت را بر آن داش��ت که ای��ن روش معامالتی را
انتخ��اب کند تا خریداران ،انگیزه بیش��تری برای
حضور در این بازار داش��ته باش��ند .وزارت نفت و
ش��رکت ملی نفت برای عرضه اوراق س��لف نفتی،
به فراهم کردن مس��تندات قانونی نیاز داشتند که
در این راس��تا ،قانون برنام��ه پنجم ،قانون بودجه،
مصوبات مجمع عموم��ی و مصوبات هیات مدیره
مدنظ��ر قرار گرفت و با توج��ه به نوع اوراق هدف،
دستور العمل کمیته تخصصی فقهی بانک مرکزی
نیز دریافت ش��د تا هیچ ش��ائبه ای در این زمینه
نباش��د .در این معامالت ،دوره س��لف ،سه ساله و
سود پیشنهادی شرکت ملی نفت برای اوراق سلف،
به صورت ارزی ساالنه  10درصد و به صورت ریالی
ساالنه هشت درصد است .همچنین پیشنهاد داده
ایم برای تعیین سود ریالی ،عدد اولیه ارزی در نرخ
تسعیر دالر ضرب شود و سپس سود ساالنه هشت
درصدی به آن تعلق گیرد .حجم عرضه اولیه یک
میلیون و س��قف آن ،پنج میلیون بشکه نفت خام
است و بانک سپه به عنوان کارگزار و عامل عرضه
با شرکت ملی نفت همکاری می کند.
فروش اوراق سلف نفتی به عنوان روشی نوین
در تامین سرمایه طرح های صنعت نفت در حوزه
نگهداش��ت و توس��عه میدان های مشترک است.
ش��رکت ملی نفت ایران ،عرضه کننده اوراق سلف
نفتی در کشور است و این اوراق با ضمانت وزارت
نفت و در ش��عب منتخب بانک سپه به فروش می
رسد .قانون بودجه سال جاري به وزارت نفت اجازه
داده است تا  10ميليارد دالر از طريق اوراق سلف
نفتي و ديگر ابزارها تامين کند.
اوراق سلف نفتي بدون ريسک و پس از انتشار
ب��ه عنوان يک س��رمايه گذاري س��ودآور در بازار
س��رمايه است؛ از اين رو مسئوالن خواستار انتشار
س��ريع تر اين اوراق هستند .بس��یاری ایناوراق را
بعنوان ابزار مالي اس�لامي تحول بزرگي در بحث
سرمايه گذاري و مشاركت مردم و نيز توسعه بازار
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سرمايه می دانند.
دارایی پایه این اوراق  ،نفت خام سنگین ایران
اس��ت که به دو ص��ورت دالری و ریالی منتش��ر
خواهد شد .اندازه هر قرارداد یک بشکه خواهد بود
که امکان اختیار فروش تبعی و تس��ویه نقدی در
زمان سررسید از ویژگی های آن است.
در معامالت سلف نفتی دارایی پایه یک بشکه
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
س��االنه  8درصد اس��ت .قیمت گذاری این اوراق
نیز بر اس��اس قیمت روز نفت در زمان س��ر رسید
طراحی شده اس��ت .از سال قبل قرار و مدارهایی
برای انتش��ار این اوراق که به فروش کاغذی نفت
نیز معروف شده اس��ت ،مطرح است .ولی تاکنون
نتیجه ای عینی از ان به دست نیامده است .رييس
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران از آخرين
رايزني ها براي انتش��ار اوراق سلف نفتي خبر داد
و گفت :زيرس��اخت هاي الزم اع��م از نرم افزار و
س��خت افزار و خدمات آموزشي براي عرضه اوراق
سلف نفتي فراهم ش��ده است .سخنگوي سازمان
بورس اظهار داشت :اوراق سلف موازي نفتي يکي
از بهتري��ن راه ها ب��راي تامين مالي در طرح هاي
نفتي اس��ت که اميدوارم هر چه س��ريعتر شرايط
براي انتشار آن در کشور مهيا شود.
رييس س��ازمان بورس با بي��ان اينکه نيازي به
اخذ مجوز براي انتش��ار اوراق سلف نفتي نيست،
افزود :در قانون برنامه پنجم تصريح ش��ده که در
صورت انتش��ار اوراق س��لف نفتي به صورت ارزي
بايد هماهنگي ه��اي الزم با بانک مرکزي صورت
گيرد که هم اکنون جلسات مسووالن وزارت نفت
و بانک مرکزي براي تسريع در انتشار اين اوراق در
حال برگزاري است.
سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
بازار سرمايه بيش از يک سال است که زيرساخت
هاي الزم را براي انتش��ار اوراق سلف نفتي فراهم

کرده  ،اما ش��رکت ملي نفت اي��ران عرضه کننده
اين اوراق اس��ت .دارايي پايه اين اوراق  ،نفت خام
سنگين ايران است که به دو صورت دالري و ريالي
منتشر خواهد شد.
همچنين اندازه هر قرارداد يک بش��که خواهد
بود که امکان اختيار فروش تبعي و تس��ويه نقدي
در زمان سررسيد از ويژگي هاي آن است.
قيمت گذاري اين اوراق نيز بر اساس قيمت روز
نفت در زمان سر رسيد طراحي شده است.
آمادگی بورس برای عرضه اوراق سلف نفتی
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران با
بیان اینکه زیرس��اختهای الزم اعم از نرم افزار و
سخت افزار و خدمات آموزش��ی برای عرضه ابزار
اوراق س��لف نفتی فراهم اس��ت ،گفت :انتشار این
اوراق ب��ه هماهنگی بانک مرکزی و ش��رکت ملی
نفت ایران (منتشر کننده) بستگی دارد.
عل��ی صالح آب��ادی گفت  :در نشس��ت هیئت
پذیرش بورس انرژی با پذیرش اوراق س��لف نفتی
موافقت ش��ده و همه مقدمات الزم برای انتش��ار
اوراق س��لف موازی نفت در س��ازمان بورس آماده
اس��ت .وی اظهار داش��ت  :در قانون بودجه سال
جاری به وزارت نفت اجازه داده ش��ده است تا 10
میلیارد تومان از طریق اوراق س��لف نفتی و دیگر
ابزارها تامین کند.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با تاکید
بر اینکه اوراق س��لف موازی نفتی یکی از بهترین
راهها برای تامین مالی در طرحهای نفتی اس��ت ،
تصریح کرد :در صورتی که شرکت نفت درخواست
خود را برای انتش��ار این اوراق اعالم کند ما هم به
عنوان س��ازمان بورس برای انتشار اوراق آمادگی
کامل داریم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره زمان
عرضه اوراق س��لف نفتی گفت  :مج��وز در قانون
بودجه سال  91آمده است و دیگر نیازی به مجوز
جدید وجود نیازی ندارد.
ح آبادی افزود :در قانون برنامه پنجم تصریح
صال 
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ش��ده است که در صورت انتشار اوراق سلف نفتی
به ص��ورت ارزی باید هماهنگی های الزم با بانک
مرکزی صورت گیرد که هم اکنون جلسات وزارت
نفت و بانک مرکزی برای تس��ریع در انتش��ار این
اوراق در حال برگزاری است.
س��خنگوی بورس افزود  :بازار سرمایه بیش از
یک س��ال است که زیرس��اخت های الزم را برای
انتش��ار اوراق س��لف نفتی فراهم کرده اما شرکت
ملی نفت ایران عرضه کننده این اوراق است.
اوراق س��لف نفتي مطمئن اس��ت ،س��ريع تر
منتشر شود
سيدس��عيد حيدري طيب درب��اره نقش اوراق
سلف در پيش��برد برنامه هاي صنعت نفت کشور
اظهار داش��ت :اوراق س��لف نفتي ،سودآور است و
پس از انتش��ار م��ي تواند به عنوان يک س��رمايه
گذاري س��ودآور در بازار س��رمايه حضور داش��ته
باشد.
اي��ن عضو کميس��يون انرژي مجلس ش��وراي
اس�لامي ادامه داد :وزارت نفت س��ود اين اوراق را
تضمي��ن مي کند و اوراق س��لف نفت��ي به عنوان
يک ابزار جديد مي تواند در جمع آوري نقدينگي
موج��ود در جامع��ه نقش آفرين باش��د؛ از اين رو
موانع پيش روي اين طرح هر چه سريع تر از ميان
برداشته شود.
مديرعامل بانک سپه پيش تر تاکيد کرده بود:
 500ميليون دالر اوراق س��لف نفتي ارزي و ريالي
پس از تاييد بانک مرکزي به زودي منتشر خواهد
شد .رامين پاشايي افزود :بانک سپه قابليت انتشار
 10ميليارد دالر اوراق س��لف نفتي را دارد که در
مرحل��ه اول  500ميليون دالر ب��ه صورت ارزي و
ريالي منتش��ر خواهد شد و س��ود اين اوراق نيز از
سوي وزارت نفت تضمين شده است.
حجت االس�لام ميرتاج الديني ،معاون اجرايي
رئيس جمهوري در قانون اساسي هم درباره نقش
اوراق س��لف در پيشبرد برنامه هاي صنعت کشور
گفت :طرح فروش اوراق س��لف نفتي نيز به عنوان
يک��ي طرح هاي مهم دول��ت در اين زمينه مطرح
شده و به زودي در دستور کار قرار مي گيرد.
بر اس��اس اين گزارش ،نايب رئيس کميسيون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس نيز با بيان اين
که در ش��رايط کنوني ،يکي از بهترين روش هاي
تامي��ن مالي در قلمرو صنعت نفت ،انتش��ار اوراق
س��لف اس��ت ،افزوده بود :اين اوراق هر چه سريع
تر عرضه شود.
غالمرضا تاجگردون درباره اوراق س��لف با بيان
اين که انتشار اين اوراق ،برنامه اي شايسته است،
گفت :در شرايط کنوني يکي از بهترين روش هاي
تامي��ن مالي در قلمرو صنعت نفت ،انتش��ار اوراق
سلف است.
ناي��ب رئي��س کميس��يون برنام��ه ،بودجه و
محاس��بات مجلس ب��ا بيان اين که انتش��ار اوراق
سلف ،يکي از راهکارهاي تامين مالي براي سرمايه
گذاري هاست ،افزود :انتش��ار اين اوراق مي تواند
سهم عمده اي از سرمايه موردنياز را تامين کند.
نماينده گچس��اران با بيان اين که هر شخصي
مي تواند اوراق سلف را بخرد ،افزود :چنانچه بنگاه

هاي داراي س��رمايه و مردم اي��ن اوراق را بخرند،
عالوه بر تثبيت منابع خود ،انگيزه براي س��رمايه
گذاري بيش��تر خواهد ش��د.اين عضو کميسيون
برنام��ه و بودجه ابراز اميدواري کرد انتش��ار اوراق
سلف سريع تر آغاز ش��ود .در فرآيند انتشار اوراق
سلف ،مشکلي وجود ندارد.
رستم قاسمي ،وزير نفت ،نيز پيش تر گفته بود:
فروش اوراق سلف نفتي به مردم ،بستر خوبي براي
حضور تمام اقش��ار در توس��عه صنعت نفت و گاز
ايران فراهم خواهد کرد.
وي ادامه داد :سرمايه گذاري هاي مردمي ضمن
آن که کمک بزرگي به صنعت نفت مي کند ،سبب
سرمايه گذاري بنيادي در کشور خواهد شد.
انتشار اوراق سلف نفتي در گام هاي پاياني

مدير عام��ل بورس انرژي گفت :انتش��ار اوراق
س��لف نفتي در گام هاي پاياني خ��ود قرار دارد و
مقدماتي که براي عرضه س��لف نفت��ي در بورس
انرژي بايد انجام مي شد با هماهنگي وزارت نفت،
تامين س��رمايه اميد و بانک مرکزي در حال انجام
شده است.
«ش��اپور محمدي با اش��اره به اين که ،ريسک
نقد ش��وندگي متوجه اوراق س��لف نفتي نيست،
گف��ت :از نظر بازدهي هم بازده حداقلي به صورت
ريالي(حدود  80درص��دي) و بازده دالري(حدود
 30درصدي) طي سه سال براي اين اوراق در نظر
گرفته شده است.
وي گفت :ب��ورس انرژي به عن��وان بازاري که
معامالت ثانويه اين اوراق در آن انجام خواهد شد،
همراهي هاي الزم را با بانک مرکزي ،وزارت نفت
و تامين سرمايه اميد و بانک سپه دارد.
محمدي با اشاره به اين که ،ممکن است بخشي
از عرض��ه اولي��ه هم از طريق ب��ورس انرژي انجام
ش��ود ،تصريح کرد :در اين صورت کارگزاري سپه،
کارگ��زار عرضه کننده و س��اير کارگزاران خريدار

خواهند بود.
وي در توضيح معامالت ثانويه اوراق سلف نفتي
اظهار داشت :از آنجا که اين اوراق داراي سررسيد
در سال  94خواهد بود ،اگر قبل از سررسيد مردم
بخواهند اين اوراق را به وجه نقد تبديل کنند ،بايد
آن را در ب��ورس انرژي عرضه کنند تا به وجه نقد
مورد نياز خود دست پيدا کنند.
وي گف��ت :البته اگر مردم ،نتوانند اين اوراق را
به خريداراني که در بازار حضور دارند ،بفروش��ند،
بازارگردان اين اوراق که ش��رکت تامين س��رمايه
اميد اس��ت ،اوراق را از م��ردم خريداري مي کند
تا مشکلي در نقدشوندگي اين اوراق وجود نداشته
باش��د .محمدي با اش��اره به اين که ،ريس��ک نقد
ش��وندگي متوجه اين اوراق نيس��ت ،خاطر نشان
کرد :از نظر بازدهي ه��م بازده حداقلي به صورت
ريالي(ح��دود  80درصد طي س��ه س��ال) و بازده
دالري(حدود  30درصد) طي س��ه س��ال در نظر
گرفته شده است.
وي گفت :اگر قيمت جهاني نفت باالتر از حدود
اعالمي باش��د ،مردم مي توانند به بازده بيش��تري
دست يابند.
وي افزود :اين موضوع براي س��رمايه گذاران به
صورت آپش��نال قابل استفاده است ،به اين مفهوم
ک��ه مي توانند به بازده حداقلي قناعت کنند يا در
بازار از طريق فروش اين اوراق به اشخاص ديگر ،در
صورتي که قيمت نفت باالتر باش��د ،بازده باالتري
را هم کسب کنند.
** تفاوت سلف نفتي با اوراق مشارکت
محمدي با اشاره به اين که ،باز خريد به وسيله
تامين س��رمايه اميد انجام مي شود ،اظهار داشت:
بنا بر اين در س��ود کوتاه مدت اي��ن اوراق اندکي
کمت��ر از  10درصد دالري ي��ا  20درصدي که به
عنوان بازده س��االنه اين اوراق در نظر گرفته شده
است ،محقق خواهد شد .وي گفت :تامين سرمايه
اميد به عن��وان بازارگرداني ک��ه وارد فعاليت مي
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شود ،بايد داراي يک درآمدي براي اين کار باشد،
در نتيجه نرخ باز خريد توس��ط بازارگردان ،اندکي
پايين تر از بازده واقعي اس��ت .مدير عامل بورس
انرژي به تفاوت اساسي اين اوراق با اوراق مشارکت
اشاره و تصريح کرد :اوراق سلف نفتي داراي اختيار
فروش تبعي اس��ت و خريدار اين اوراق در فروش
آن مختار اس��ت که در سررس��يد به شرکت نفت
بفروش��د يا از طريق بازار به ديگران بفروش��د ،که
همين آپش��ن ،اين اوراق را متمايز مي کند ،چون
بازده اي��ن اوراق مي تواند بيش��تر از بازده تعيين
شده يا اوراق مشارکت باشد.
وي تاکي��د کرد :اي��ن بازده اضاف��ي يک بازده
احتمالي است و قطعي و معين نيست ،بلکه ممکن
اس��ت در همان سطح اعالم ش��ده باقي بماند که
بستگي به شرايط بازار جهاني نفت دارد.
محمدي در پاسخ به اين سوال که وزارت نفت
چه س��طحي را تضمين کرده که سود اوراق سلف
نفتي را پرداخت کند ،گفت 1.8 :برابر قيمت ريالي
و  1.3قيمت دالري تضمين شده است.
وي افزود :يعني کس��ي که  100هزار تومان از
اين اوراق را خريداي مي کند ،وزارت نفت تضمين
کرده در سررسيد  180هزار تومان خريداري کند

و اگر کس��ي  100دالر از اي��ن اوراق را بخرد ،در
سررسيد  130دالر مبلغ خريد است.
مدير عامل بورس انرژي در تش��ريح واژه سلف،
گفت :واژه س��لف از عقود پذيرفته ش��ده اسالمي
اس��ت و به صورت تاريخي به طور کامل شناخته
شده است .وي ادامه داد :در سلف وجه خريد کاال
را خريدار به طور کامل پرداخت مي کند ،اما کاال
در آينده تحويل مي شود که اين به کلي با قرارداد
فوروارد تفاوت دارد ،زيرا در فوروارد و فيوچرز ،هم
ثمن معامله و هم کاال در آينده ردوبدل مي شود،
در حالي که در سلف شرع اسالمي ،خريدار وجه را
کامال مي پردازد و کاال در آينده تحويل خواهد شد.
محمدي افزود :البته در سلف موازي استاندارد که
يک محصول مالي ايراني است ،ويژگي هايي وجود
دارد از جمل��ه اينکه افراد م��ي توانند اين اوراق را
قبل از سررس��يد بارها خريد و فروش کنند و اين
کاري است که توسط سازمان بورس و وزارت نفت
طراحي ش��ده اس��ت و به عنوان ابزاري جذاب در
آين��ده در بورس انرژي معامله مي ش��ود .وي در
خص��وص تفاوت قيمتي نيز گفت :زماني که اوراق
به سررس��يد نزديک مي ش��ود ،قيمت به قيمت
اسمي نزديک مي شود.

وي گفت :در مورد س��لف موازي استاندار نفت
چون يک آپش��ن يا اختيار همراه اين اوراق است،
قضيه تا حدودي متفاوت بوده و ممکن اس��ت در
زماني که به سررسيد نزديک مي شود ،قيمت هاي
بازاري به ش��رطي که از قيمت هاي تضمين شده
باالتر باش��ند ،تعيين کننده قيمت س��لف موازي
استاندارد هم باش��ند ،در واقع از سقف هم تجاوز
کند .مدير عامل ب��ورس انرژي با بيان اين که ،در
اوراق با درآمد ثابت ،هر چه به سررسيد نزديک مي
شويم ،قيمت اوراق به قيمت اسمي نزديک تر مي
شود ،ابراز داشت :در مورد سلف موازي استانداردي
که با يک آپشن و اختيار تبعي همراه است ،قيمت
مي تواند خيلي باالتر از قيمت تضمين شده باشد،
بسته به اين که قيمت بازار نفت چه قيمتي باشد،
ولي قيمت کف يک قيمت تضمين شده است و از
اين رقم پايين تر نخواهد آمد.
وي در پاي��ان خاطر نش��ان کرد :مبناي قيمت
نفتي که در س��لف نفتي مورد محاس��به قرار مي
گي��رد ،قيم��ت نفت عم��ان و دبي اس��ت که در
اميدنامه تهيه شده به وسيله تامين سرمايه اميد و
وزارت نفت تصريح ش��ده و در اعالميه هاي عرضه
هم مبناي محاسبه ،قيد خواهد شد.

بخشنامه جدید گمرک درباره کاالهای صادراتی
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معاون کمکهای فنی تجاری س��ازمان توس��عه
تجارت با اشاره به اینکه تاکنون  13پایانه صادراتی
مجوز فعالیت را دریافت کردهاند ،گفت :بخش��نامه
جدید گمرک درب��اره معتبر ب��ودن اظهارنامههای
استانی میتواند به کاهش زمان ورود و خروج کاال از
گمرکهای مرکزی کمک کند.
معاون کمکهای فنی تجاری س��ازمان توس��عه
تجارت با اشاره به اینکه تاکنون  13پایانه صادراتی
مجوز فعالیت را دریافت کردهاند ،گفت :بخش��نامه
جدید گمرک درب��اره معتبر ب��ودن اظهارنامههای
استانی میتواند به کاهش زمان ورود و خروج کاال از
گمرکهای مرکزی کمک کند.
محمدمهدی نهاوندی در پاس��خ به این س��وال
چرا که زمان ترخیص برخ��ی از کاالهای صادراتی
به ش��دت افزایش یافته اس��ت؟ توضیح داد :مشکل
اصلی برخی صادرکنن��دگان انجام امور گمرکی در
گمرکهای مرزی اس��ت که این کار باعث میشود
حجم ترافیک و تراکم در گمرکهای مرزی افزایش
یافته و زمان ورود و خروج کاال نیز بیشتر شود.
وی افزود :این در ش��رایطی اس��ت که اگر امور
گمرکی مربوط به کااله��ای صادراتی در هر یک از
استانهای مربوطه انجام شود در زمان رسیدن کاال
به گمرکهای مرزی دیگ��ر ترافیکی ایجاد نخواهد
ش��د و کاال براساس اسناد استان مربوطه به سرعت
ترخیص میشود.
وی گفت :در همین راس��تا گم��رک ایران اخیرا
بخش��نامهای را ب��رای اجرا ابالغ کرد که براس��اس
آن اظهارنامههای اس��تانی کاالهای صادراتی معتبر
شدند و از این پس امور گمرکی مربوط به این کاالها
در استان مربوطه انجام خواهد شد.
شماره سوم ـ بهار 1392

مع��اون س��ازمان توس��عه تج��ارت با اش��اره به
اینک��ه همزمان با اقدام��ات نرماف��زاری باید روی
زیرس��اختهای فیزیکی مانند پایانههای صادراتی
نیز سرمایهگذاری کرد ،اضافه کرد :بخش خصوصی
در زمین��ه س��رمایهگذاری در پایانههای صادراتی با
محدودیت مواجه ب��وده و دولت باید در این زمینه
راسا وارد شده و سرمایهگذاری کند.
نهاون��دی با بیان اینکه تاکنون حدود  13پایانه
صادراتی مجوز و پروانه فعالیت را دریافت کردهاند،
خاطرنشان کرد :در این پایانهها انواع خدمات گمرکی
مانند انبارداری به صادرکنندگان ارائه میشود.
ب��ه گفت��ه وی پایانهه��ای صادراتی ش��امل دو
نوع عام و خاص میش��وند ک��ه از جمله پایانههای
صادراتی خاص میتوان به پایانههای صادراتی گل و
گیاه تهران و میوه و ترهبار مازندران اشاره کرد.
در تازهترین بخش��نامه گمرک ایران آمده است:
«با توجه به کافی نبودن زیرس��اختهای موجود در
مرزها ،به منظور تسریع در خروج کاالهای صادراتی
از کشور که باعث کاهش هزینه تمام شده کاالهای
صادراتی کش��ور میش��ود و جلوگی��ری از ازدحام
کااله��ای صادرات��ی در مرزهای خروج��ی ،به ویژه
مرزهای مش��ترک با کشورهای عراق و افغانستان و
در راستای فراهم کردن امکان استخراج آمار دقیق
مبداء تولید کاالهای صادراتی و نیز اس��تفاده بهینه
از امکان��ات کنترلی موج��ود در گمرکهای مرزی،
شایس��ته اس��ت به طریق مقتض��ی (از جمله طرح
موضوع در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان
و هماهنگی و همراهی واحدهای اس��تانی ذیربط)
ترتیبی اتخاذ ش��ود تا تش��ریفات گمرکی صادرات
کاالهای صادراتی تولیدی هر استان در گمرکهای

همان استان انجام شود.
به ای��ن ترتیب محموالت پس از ص��دور پروانه
صادراتی توس��ط استان مبدا با رعایت کلیه مقررات
مربوطه صرفا برای خروج از کش��ور به گمرکهای
مرزی هدایت میشوند.
بنابرای��ن از آنجا که گمرکه��ای مرزی از تاریخ
اول بهم��ن م��اه س��ال  1391صرف��ا ب��ه پذیرش
اظهارنامههای صادراتی محم��والت تولیدی همان
اس��تان اقدام خواهند ک��رد ،الزم اس��ت به طریق
مقتضی درباره این موضوع اطالعرسانی شود.
این بخشنامه محموالت صادراتی مشتقات مایع
نف��ت و گاز که مطابق مفاد ماده  14دس��تورالعمل
پیش��گیری و مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز باید در
گمرکه��ای م��رزی مجاز اظهار ش��وند را ش��امل
نمیشود ».در سه دهه اخير ،دو موضوع بسيار مهم،
ذهن انس��ان را به طور كلي به خود معطوف داشته
است .يكي از تحليل رفتن منابع انرژي هاي فسيلي
و افزايش سريع قيمت آنان ،ديگري افزايش بيش از
اندازه ميزان آلودگي در هوا .اين دو معضل انس��ان
را ب��ر آن داش��ته تا راي حل آنها چاره اي اساس��ي
بينديش��د .در خودروهاي جديد سيلندرها با قدرت
تراكم بيشتري ساخته مي شوند تا از انرژي محركه
شيميايي بنزين بيشتر استفاده و در نتيجه سوخت
كمتري مصرف شود كه اين موضوع فقط با افزايش
خاصيت تراك��م پذيري بنزين يا درج��ه اكتان آن
امكان پذير است.
صبخی ،ایمان ،امید اسپرغم ،و محمد ابوالحسنی،
 ،1387سوخت و محیط زیست ،سمینار تخصصی
نفت ،گاز و محیط زیس��ت ،شیراز ،مرکز تحقیقات
محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه شیراز.

يادداشت

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي
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استراتژیک ترین فرآورده نفتی جهان
چیست؟
نق��ش نف��ت در زندگ��ی جوامع امروز بس��یار
متفاوت تر از آن چیزیس��ت ک��ه عامه مردم برای
آن متصورن��د .تا آنجا که کس��ری و کمبود آن را
با زلزله و یا س��یل¬های طبیعی در دامن اقتصاد
مقایسه می کنند .هر مش��کلی در تولید تا توزیع
آن در ه��ر کج��ا از جه��ان ،کل جهان بش��ری را
دس��تخوش نابس��امانی می کند و حت��ی تاثیرات
خود را بیش از روابط بین المللی بر س��اختارهای
اجتماعی و فرهنگی ه��ر ملت می¬گذارد ،همان
گونه که کاهش س��هم تولید نفت ایران به واسطه
تحریم های نابخردانه امریکا باعث افزایش قیمت
تمام فرآوردهای نفتی در سرتاسر جهان الخصوص
بازاهای امریکا می ش��ود .درخت نفت آنچنان در
زیر ساخت¬های بشری ریشه تنیده که زندگی بی
آن میسر نیست .چیزی که می بایست به آن توجه
کرد ریش��ه¬های این درخت تنومند است .یکی
از مهمترین ریش��ه های درخت نفت بنزین است.
بنزی��ن به عن��وان مهمترین و یا اس��تراتژکترین
ف��رآرود نفت��ی در حال حاضر می باش��د و میزان
تولی��د ،توزیع و تامین هزینه¬های آن می¬تواند
یکی از ش��اخص های تعیین میزان رفاه هر کشور
باش��د .یکی از دالیل اهمیت بنزین کاربرد آن در
صنعت حمل و نقل می باش��د .در دهکده جهانی
با وجود کم رنگ ش��دن مرزهای بشری فاصله ها
روز بروز با توسعه زیرساختهای حمل نقل کاهش
پیدا میکند .امروزه بیش��تر خانوادهای آمریکایی
و اروپایی و حتی کش��ورهای پر جمعیت آس��یای
همچون چین دارای حداقل یک خودروی شخصی
می باشند و این آمار همچنان در حال افزایش است
.الزمه تولید خودروی بیشتر ،تولید بنزین بیشتر و
به دنبال آن نیاز بیش��تر به چنین سوختی است.
شاید جالب باشد که بدانید این ماده نخستین بار
در آلمان با نام «بنزین» به جهانیان معرفی شد .بر
خالف تصور برخی که فکر میکنند نام بنزین از نام
برتا بنز گرفته شده ،این نام از ماده شیمیایی بنزن
میآید .در بسیاری از کشورها و زبانها نیز نام آن
بنزین یا بسیار شبیه به بنزین است .نام «بنزین»
در فارس��ی نیز از زبان روس��ی گرفته شدهاس��ت.
در بیشتر کش��ورهای مش��ترک المنافع بریتانیا،
به اس��تثنای کانادا ،از عبارت «پترول» (به معنی
روغن سنگ) استفاده میکنند .عبارت گسولین(به
انگلیسیGasoline :) عمدتا در آمریکای شمالی
به کار میرود که معموالً در کاربردهای محاورهای
« َگس»(به انگلیسیGas :) گفته میشود که باید
بتوان در زمینه کاربرد آن را از سوختهای گازی از
قبیل گاز نفت مایع مورد اس��تفاده در موتورهای

درونس��وز کامال متمایز ک��رد .کلمه «بنزین» در
انگلیس��ی بریتانیایی به یک مشتق دیگر نفت که
در چراغ به کار میرود اشاره دارد و به هر حال این
مورد اس��تفاده امروزه رایج نیست.پیش از اختراع
موتورهای درونس��وز در نیمهه��ای قرن نوزدهم،
بنزین را در بطریهای کوچک برای کشتن شپش
و تخ��م آن میفروختند .در آن زمان کلمه پترول
یک نام تجاری بوده و این روش درمان بعلت خطر
ش��عله ورش��دن و خطر ایجاد حساسیت پوستی
ب��رای مدت طوالنی به کار نرف��ت.در طول جنگ
فرانس��ه–پروس در سال  ۱۸۷۰-۱۸۷۱در پاریس
جهت اس��تفاده علی��ه حمله احتمالی پادش��اهی
پروس در ش��هر بنزین ذخیره شد .بعدها در سال
 ۱۸۷۱در ط��ول کمون پاری��س مخالفان انقالب
ش��ایع کرده بودند که در ش��هر زنان��ی (که آنها
را نفتیه��ا مینامیدند) با اس��تفاده از بطریهای
بنزین ساختمانهای شهر را به طور عمدی آتش
میزنند .همچنین از آن به عنوان گاز استنش��اقی
فرحبخش استفاده میشد.
چگونگی تولید بنزین
بنزین در پاالیش��گاههای نفت تولید میش��ود.
م��ادهای که ب��ا تقطیر از نفت خام جدا میش��ود
بنزین طبیعی نام دارد ک��ه ویژگیهای مورد نیاز
را برای موتورهای پیش��رفته ندارد اما بخش��ی از
مخلوط را تش��کیل خواهد داد .توده بنزین شامل
هیدروکربنها دارای پنج تا هفت اتم کربن در هر
مولکول میباشد.
بس��یاری از این هیدروکربنها مواد خطرناکی
بوده و قوانین مرتبط با آنها توسط  OSHAوضع
میشوند MSDS .برای بنزین بدون سرب حداقل
پانزده ماده شیمیای خطرناک را نشان میدهد که
در مقادی��ر حجمی مختلف بنزی��ن از پنج تا ۳۵
درص��د وجود دارد .این مواد ش��امل بنزن (تا پنج
درص��د حجمی) ،تولوئن (ت��ا  ۳۵درصد حجمی)،
نفتالن (تا یک درصد حجم��ی) ،تری متیل بنزن
(ت��ا هفت درصد حجمی) ،متی��ل ترت-بوتیل اتر
(( )MTBEت��ا  ۱۸درصد حجم��ی) و حدود ده
ماده دیگر میباشد .فرآورده پاالیشگاههای مختلف
با هم آمیخته و بنزین را با خواص مختلف میسازد
بعضی ازفرایندهای مهم عبارتند از :رفرمات که در
اصالح کننده کاتالیزوری با عدد اکتان باال ش��امل
مق��دار زیادی ماده آروماتیک و مقدار بس��یار کم
آلکنها است .بنزینی که توسط کاتالیزور شکسته
شده که همچنین گازولین و یا مولکول نفتا نامیده
میشود از فرایند تجزیه کاتالیزوری با عدد اکتان
مناس��ب محتوای آلکن اولفینهای باال و س��طح

باالی ماده آروماتیک تهیه میشود .هیدرورکراکت
س��نگین متوسط و س��بک از هیدروکراکر با عدد
اکتان متوس��ط تا پایین و س��طح ماده آروماتیک
مناس��ب تهیه میشود .بنزین طبیعی مستقیما از
نفت خام با عدد اکتان پایین ماده آروماتیک پایین
مق��داری از نفتنها س��یکلو آلکانه��ا و اولفینها
ی صف��ر آلکنه��ا آلکیالت تولید ش��ده در واحد
آلکیالس��یون دارای عدد اکتان ب��اال بوده و آلکان
پارافین خالص اس��ت عموم��ا دارای زنجیرههای
شاخه دار اس��ت .ایزومرات که جهت افزایش عدد
اکتان خود از بنزین طبیعی س��اخته میش��ود و
مق��دار کمی م��واد آروماتیک دارد .ب��ه طور کلی
بنزین معمولی عمدتا مخلوطی است از پارافینها،
آلکانها ،نفتنها ،س��یکلو آلکانها ،آروماتیکها و
اولفینها آلکنها .نس��بتهای دقیق به عوامل زیر
بستگی دارد:
پاالیش��گاه نفت که س��ازنده بنزین
•
است از این نظر که پاالیشگاهها یکسری واحدهای
پردازش مشابه دارند.
نفت خام مورد استفاده پاالیشگاه در
•
یک روز خاص.
درج��ه بنزین و به ط��ور خاص عدد
•
اکتان آن.
امروزه بس��یاری از کش��ورها در مورد ترکیبات
آروماتیک بنزین به ط��ور عام بنزن به طور خاص
و ترکیب اولفین آلک��ن محدودیتهایی را اعمال
میکنند .تقاضای اجزای تش��کیل دهنده پارافین
آل��کان خالص با عدد اکت��ان باال از قبیل آلکیالت
در ح��ال افزایش اس��ت و پاالیش��گاهها مجبور به
افزودن واحدهای پردازش جهت کاهش محتوای
بنزن هس��تند .طبق استانداردهای جهانی ،میزان
بن��زن موجود در هر لیتر بنزین نباید بیش از یک
درصد باشد.
مهمترین خاصیت بنزین عدد اکتان آن اس��ت
که نش��ان دهنده میزان مقاوم��ت بنزین در برابر
انفج��ار زود هنگام در س��یلندر موتور اس��ت که
باعث ضربه زدن به موتور و آس��یبهای جدی به
موتور میش��ود .این عدد نسبت به مخلوط  ۲و ۲
و  -۴ت��ری متیل پنتان ایزومر اکتان و  - nهپتان
اندازه گیری میشود .معیارهای قراردادی مختلفی
برای بیان عدد اکتان وجود دارد بنابراین بسته به
سیس��تم مورد استفاده سوختهای مشابه ممکن
است اعداد اکتان متفاوت داشته باشند.
ای��ران با دارا بودن منابع عظیم و اس��تراتژیک
نف��ت و گاز تاکنون علی رقم همه تحریم ها و بی
مهریهای بین الملی و عدم همکاری و س��رمایه
شماره سوم ـ بهار 1392

گذاری نفت از سوی شرکت
های نفتی اروپایی و اسیایی
همچنان از پیش��تازان تولید
بنزی��ن در جهان می باش��د
آنچنان که یک��ی از دغدغه
های روز دنی��ا پس از ایجاد
پاالیش��گاه ه��ای تولی��د
کنن��ده بنزین ،اس��تفاده از
تکنولوژیهای کار آمد و مدرن
در این پاالیشگاه¬هاست تا
ظرفی��ت و ت��وان تولید آنها
تا ح��د ام��کان افزایش پیدا
کند ،چرا که تولید قطرهای
بنزین بیش��تر ،مساوی است
با س��ود قاط��ع افزونتر .به
همین دلیل اس��ت که ایران
از چندسال گذش��ته ،طرح
های بنزین سازی متعددی
را در سراسر کشور کلید زده
و با تزری��ق بودجهای کالن
و به موقع ب��ه این طرح ها،
منتظر آغ��از فعالیت آنها در
روزه��ای پیش رو هس��تیم.
یکی از مهمترین طرح های
بنزین سازی توسعه فاز دوم
پاالیش��گه نفت شازند اراک
اس��ت ک��ه از ویژگ��ی های
منحصر بف��رد آن می توان
به راه اندازی نخستین طرح
پاالیش��گاهی ایران در
پترو
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این طرح اشاره کرد که این
کارخان��ه جدی��د از ظرفیت
تولی��د روزانه قاب��ل قبولی
برخوردار است.
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گفتگوی دنیای انرژی با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

مجلس بدنبال خروج دولت از انحصار
فروش نفت

خامکان�ی «عضو هیئت
رئیس�ه وس�خنگوی
کمیسیون انرژی مجلس
ش�ورای اسلامی» را با
هم می خوانیم.

فروش بی حد وحصر ذخایرملی وتکیه بودجه سنواتی به آن موجب شده تا عالوه برناکارآمدی سایر منابع درآمدی
دولت در اداره امورکش�ورهمچنان فضا و فرصت های موجود اشتغالزایی و توسعه نیزدر حوزه نفت ازدست رود .اما
ازآنجایی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار است در راستای صیانت از ذخایرملی هر ساله اتکاء بودجه به درآمد
ه�ای نفت�ی کاهش یابد و تغییراتی نیز درچگونگی فروش این محصول تجدی�د ناپذیر برای به میدان آوردن بخش
خصوصی در این صنعت ایحاد شود ،بنابراین مسیر چنین رویکردی ابتدا باید هموارشود تا نه فقط خام فروشی نفت
بتدریج پایان پذیرد بلکه با ایحاد اشتغال وسیع در صنایع پایین دستی چون صنایع تبدیلی و فرآوری ،از نفت درداخل
کش�ور آنگونه که ارزش افزده مناس�بی را به همراه داشته باشد استفاده شود و از خام فروشی این محصول کمیاب
به جد جلوگیری به عمل آید .مزایای خروج ازخام فروشی نفت و زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی کارآمد به
این صنعت مهم ارزآورهمچنین راهکارهای علمی و اصولی استفاده بهینه ازنفت طی گفتگویی با دکترحسین امیری

يلدا يزدانفرحي
جناب امیری راهکار مجلس شورای اسالمی
بخصوص کمیس�یون انرژی ب�رای رهایی بودجه
ازدرآمده�ای نفت�ی آنگونه که با به�ره گیری از
توان بخ�ش خصوصی ،تحولی عمیقی در اقتصاد
کشور بوجودآید و نقش�ه دشمن نیز با تمرکز بر
تحریم داد وس�تد بین المللی نف�ت ایران برآب
شود چیست؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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درحقیق��ت نگرانی مجلس ش��ورای اس�لامی
همیش��ه این بوده وهست که چرا با وجود ظرفیت
های باالدرحوزه نفت کشور ،صنایع پایین دستی(
ف��رآوری و تبدیل��ی) متناس��ب ب��ا قابلیت های
موج��ود برای تبدیل این محص��ول تجدید ناپذیر
به مشتقات با ارزش افزوده کمتردیده می شود تا
ازهدررف��ت منابع ملی بصورت خام بدون ارزآوری
مناسب دربازارهای جهانی جلوگیری شود.از سوی
دیگرع��ادت دیرینه ت��داوم خام فروش��ی نفت و
اهتمام به درآمدهای آن برای تامین بودجه ساالنه
نه تنها سالهاست جلو پیشرفت کشورراگرفته است
بلکه این رویکرد نامطلوب موجب ش��ده اس��ت تا
اکنون دش��من از این موضوع ب��ه عنوان نقطه ای
ضعف و حربه ای سیاس��ی برای به زانو درآوردن
اقتصاد کشورچون تحریم خرید نفت ایران استفاده
کند .درچنین ش��رایطی تنها راه برون رفت از این
تهدیدها و تحریم ها ،به��ره برداری بهینه از نفت
وحرکت در مس��یر تبدیل این محصول به فرآورده
اس��ت تا بتوان ازذخایرعظیم خدادادی در کش��ور
اش��تغالزایی و ارزآوری فراوان��ی حاص��ل و حقوق
نس��لهای آینده رانیز با خروج از خام فروشی نفت
رعایت ش��ود .ع�لاوه براین ازآنجایی ک��ه ایران با
دراختیار داش��تن منابع عظیم ذخایر نفت و گاز از
بزرگترین دارندگان ذخایر جهان بش��مار می رود،
بنابراین با پیش��رفت تکنولوژیها در دنیا ،شرایط
فعلی حوزه ان��رژی نمی تواند پاس��خگوی نیازها
شماره سوم ـ بهار 1392

ش��ود در این راس��تا عالوه بر توسعه صنعت نفت
درحوزه پایین دستی برای تبدیل نفت به فرآوردها
باید تحول اساس��ی نیزدر توسعه بخش باالدستی
این صنعت مهم ایجادد ش��ود درچنین ش��رایطی
مش��ارکت بیش��تر بخش خصوصی در طرحهای
توس��عه صنع��ت نف��ت و تمرکز ب��ر آن ضرورتی
اجتناب ناپذیر اس��ت هرچند سرمایه گذاریها در
توسعه بخش باالدس��تی صنعت نفت و گاز ایران
در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است،
ام��ا با توجه به ظرفیت ه��ا و قابلیت های موجود
کش��وروبرخورداری از بخ��ش خصوصی کاربلد در
این حوزه فعالیت ها برای پیشرفت کم به نظر می
رسد .ازس��وی دیگرباید تالش کرد که هزينههاي
جاري كشور کال وابسته به نفت نباشد اما متاسفانه
در سالهاي گذش��ته اين وابستگي نه تنها كمتر
نش��ده بلكه بيش��تر هم شده اس��ت .بنابراین اگر
وابس��تگي كش��ور به درآمدهاي نفت��ي ازبین می
رفت اکن��ون در بحث تحريمها مش��كل كمتري
داش��تيم .حتي يك��ي از داليل اينكه دش��منان
اين تحريمها راعليه ما وضع كردند اين اس��ت كه
ميدانند هزينههاي جاري كش��ور به نفت وابسته
اس��ت .بنابراین ما بايد هرچه س��ريعتر وابستگي
ادارهي كش��ور را به درآمدهای نفتی از بين ببريم
و هزينههاي نفت را صرف زيرس��اختهاي كشور
وتولید كنيم .چرا که هرچه توليد درکشور باال برود
درآمدهاي مالياتي نیز متناس��ب با آن باال خواهد
رفت با این وجود ميتوان هزينههاي كش��ور را از
قبل ماليات تامين كرد .چراکه اگر توليد در بخش
های مختلف کش��ور رونق گیرد به همان موازات
صادرات نیزرونق خواهد گرفت و این موضوع یعنی
رشد صادرات غيرنفتي قطعا به اقتصاد كشور كمك
شایانی می کند با این وجود مجموعهي اين عوامل
رفتن به سمت اقتصاد غيرنفتي را تسهيل کرده و

تداوم چنین روندی كمك خواهد کرد تا ما كمتر
به درآمدهای نفتی وابسته شویم.
ب�ه نظر ش�ما فعالیت دول�ت دربخش نفت
چگونه باید محدود شود تا با ورود گسترده بخش
خصوصی ب�ه حوزه انرژی بتوان نهایت اس�تفاده
الزم را از تج�ارب و تخص�ص ای�ن بخ�ش مهم
اقتصادی به عمل آورد؟

مجلس همیش��ه درچارچوب خاص پش��تیبان
بخش خصوصی است تا این بخش مهم و با تجربه
بتوان��د درفعالیت های اقتصادی کشورمش��ارکت
عمده داش��ته باش��د .ازآنجایی که مطابق قانون با
خصوصی سازی ،بدنه دولت با واگذاری شرکت ها
باید کوچک و نقش حاکمیتی آن نسبت به گذشته
پررنگ ترش��ود بنابراین مجلس اکنون بدنبال آن
اس��ت تا انحصار دول��ت را درقطب های اقتصادی
چون نفت بش��کند ودر راس��تای توس��عه بخش
خصوصی ،ف��روش نفت را ازانحص��ار دولت خارج
کند ،چرا که سالهاس��ت دولت نتوانسته است در
حوزه نف��ت و صنایع پایین و باال دس��تی در این
حوزه مهم افتصادی متناس��ب با ظرفیت موجود
کشورکارایی الزم را در توسعه صنعت داشته باشد.
البته قوانین و مقررات نی��ز باید به گونه ای وضع
و شکل اجرایی به خود گیرد تا بتوان روند حضور
بخش خصوصی درصنعت نفت گاز و پتروش��یمی
به ویژه در بخش صنایع تکمیلی تسهیل شود چرا
که اکنون عالوه بر وجود صنعت نفت و گاز ،صنایع
باالدس��تی و میان دس��تی درحوزه پتروش��یمی
دربیش��تر اس��تان ها وجود دارند و چنانچه بخش
خصوصی کارآمد با تس��هیل اموربصورت گسترده
بتواند درصنای��ع تکمیلی در این بخش وارد عمل
ش��ود ،زنجیره تولید درچنی��ن صنعتی به خوبی
تکمیل خواهد ش��د زیراهمگام با توس��عه صنایع
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باالدس��تی پتروشیمی با ساخت محصوالت نهایی
م��ی توان ارزش افزوده مطلوب��ی را در این زمینه
کسب کرد .بنابراین توسعه پایداردرحوزه نقت گاز
و پتروشیمی جزبا گسترش صنایع تکمیلی تحقق
نمی یاب��د و مزایای آن نیز به گونه ای اس��ت که
سایر صنایع می توانند از تولیدات واحدهای میان
دستی و تکمیلی استفاده کنند که این روند عالوه
براش��تغالزایی انبوه در کش��ور موجب می شود تا
از خام فروش��ی ها فاصله گرفت و به سوی فروش
محصوالت تکمیلی در داخل و خارج پیش رفت.
معموال در واگذاری برخی شرکت های حوزه
نفتی به بخ�ش خصوصی ( مطابق اصل  44قانون
اساس�ی) بعضا مقاوم�ت هایی از س�وی مدیران
دولتی به چشم می خورد ،این برخوردها ناشی از
چیست ،همچنین مجلس در راستای ورود بخش
خصوصی به حوزه نفت و توسعه آن در کشور چه
راهکاری دارد ؟

اگرچه شرکت های زیادی ( حدود 50شرکت
) تاکنون درحوزه های مختلف نفت وپتروش��یمی
به بخش خصوصي واگذارشده است و خود وزارت
نفت نیز مقاومتي در برابر خصوصي سازي ندارد اما
بعصا مقاومت هایی از سوی بدنه میانی وزارتخانه
نفت دیده می ش��ود که بدنه دولت نباید نباید در
واگذاری ها تعلل و یا مقاومت ازخود نش��ان دهد،
دست اندرکاران این ش��رکت ها معتقدند شركت
هاي نفتي با توجه به حساسيت هايي كه دارند با
شركت هاي ديگر قابل مقايسه نيستند و واگذاري
آنه��ا باید به ظرافت و دق��ت بااليي صورت گیرد.
اما مطابق قانون ش��رکت های��ی که باید به بخش
خصوصی واگذارش��وند نباید با موانع همراه ش��ود
چرا که با واگذاری هر چه سریع تر این شرکت ها
به بخش غیر دولتی به طور حتم کارایی بیشتری
به خود می گیرند .از س��وی دیگر این که مجلس
ش��ورای اس�لامی برای ورود بخ��ش خصوصی به
عرصه فعالیت چه اقدامات حمایتی باید بکار گیرد
نیز واضح اس��ت چرا که مجل��س قصد دارد پای
بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی باز کند
همانط��وری که می دانید مطابق قانون 20در صد
از نفت کش��ور به بخش خصوصی داده می شود تا
آنها بتوانن��د ارزش افزوده باالیی رااز این محصول
بکار گیرند ام��ا اکنون با توجه به تبحر وتخصص
بخش خصوصی در پویایی اقتصاد کشور مجلس با
حمایت از این بخش فعال درصدد اس��ت تا میزان
20درص��دی نفت را به بخ��ش خصوصی افزایش
دهد و موانع س��د راه پیشرفت آنها را مرتفع کند
چرا که معلوم ش��د با تحمیل تحری��م نفت ایران
بخ��ش خصوصی با فعالیت مضاعف دراین صنعت
و س��ایر حوزه های مرتبط بخوبی خود را نش��ان
داده اس��ت که این ورود تاثیر گذارعالوه بر کاهش
محدودی��ت ه��ای تحریم س��بب تقوی��ت بخش
خصوصی و توان داخل ش��ده اس��ت .با این وجود
چنانچه سرمایه گذاری درصنعت نفت انجام نشود
ودر کنارآن زمینه برای ورود بخش خصوصی البته
با حمایت ویژه از این بخش انجام نگیرد بی تردید
درتوس��عه صنعت نفت و ارزآوری با مشکل جدی
مواجه خواهیم شد.

همانطورکه می دانید بخشی از منابع صندوق
توسعه ملی برای توسعه صادرات و توجه به تولید
ملی اختصاص دارد به نظر شما تسهیل امور برای
دریافت بخش خصوصی از این منابع چگونه باید
باش�د تا فعاالن اقتصادی بتوانند با برخورداری از
پش�توانه مالی ،و بدون بروگراسی اداری اقدام به
تولید و صادرات کنند؟

ازآنجایی که طبق اساس��نامه صندوق توس��عه
ملی عمده مص��ارف آن باید به بخش تولید ملی،
ص��ادرات غیرنفت��ی و اش��تغال اختص��اص یابد،
بنابرای��ن ماموریت این صن��دوق همانطورکه می
دانی��د کمک به تولید داخل و نیز حمایت ازعرضه
تولیدات ملی به خارج ازکش��ور درراستای توسعه
ص��ادرات غیرنفتی کشوراس��ت .درحقیقت هدف
ازای��ن کارتامین منابع مال��ی الزم برای تحرک و
پویایی بخش های مهم اقتصادی ارزآور اس��ت تا
با تمرکز برتوسعه تولید داخلی و اشتغالزایی انبوه،
سایرمحصوالت داخلی نیز به خارج ازکشورهدایت
و صادر ش��ود .درهر صورت چون فعاالن اقتصادی
برای حفظ جایگاه و توسعه مراکز تولیدی خود به
منابع مالی نیازمند هس��تند بنا براین مس��والن و
دس��ت اندرکاران این صندوق نیز باید درهمراهی
و همگامی خود با تولید کنندگان و فعاالن بخش
ص��ادرات ابتدا با توجیه طرح ه��ای و برنامه های
اقتصادی آنه��ا ،تا جایی که ام��کان دارد با حفظ
چارچوب قانونی این قش��ر فع��ال را مورد حمایت
ج��دی خ��ود قراردهند و ب��ا رفع موانع س��د راه،
مسیر دریافت تس��هیالت را برای دست اندرکاران
ای��ن بخش هموارکنند ،زیرا با توجه به توانمندی،
تجرب��ه و تخصصی که بخش خصوصی در فعالیت
ه��ای اقتص��ادی دارد چنانچه ازتس��هیالت الزم
برخوردار ش��وند بی تردید میتوان ارزآوری باالیی
را نصیب کش��ورنماید .به هرحال ،صندوق توسعه
ملی در داخل کشور ،تولیدات داخلی را حمایت و
مکانیسمی را فراهم میکند که محصوالت ایرانی
در خارج از مرزها و بازارهای مصرفی خارج جذب
ش��وند یعنی تولید ملی را در داخل کشور حمایت
ک��رده و آن را به خارج از کش��ور هدایت میکند.

در چنین شرایطی چون بخشی ازمنابع مهم نفتی
درصندوق توس��عه ملی ذخیره ش��ده اس��ت ،این
ظرفیت بزرگ برای حمایت از تولید ملی مهیاست
تا آنه��ا بتوانند ازچنین مزیت و منابعی اس��تفاده
بهین��ه را به عم��ل آورند چرا ک��ه منابع صندوق
توس��عه ملی با هدف حمای��ت از بخش خصوصی
ایجاد ش��ده است و بخش نفت و گاز و پتروشیمی
ها می تواند از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای
سرمایه گذاری استفاده کند.
فکر می کنید با توجه به مزیت های کشوردر
حوزه های نف�ت وانرژی ،رفتار بخش خصوصی با
شرکت های جهان باید چگونه باشد تا در شرایط
تحریم بتوان با رایزنی های سیاس�ی و بازرگانی،
تب�ادالت تجاری و اقتصادی با بازارهای جهانی از
س�ر گرفته شود و در مس�یر دور زدن تحریم ها
گام برداشت؟

بخش خصوصی و دیپلماس��ی کشوربه موجب
عضوی��ت ایران در اپک ،کش��ورهای عض��و اکو و
پیم��ان های اقتص��ادی منطقه همچنی��ن ایجاد
نمایش��گاههای بین المللی بای��د ازموقعیت های
موج��ود و قابلیت های باالی ح��وزه نفت و انرژی
اس��تفاده کند .هرچند با تحریم خرید نفت ایران
ازس��وی اتحادیه اروپا و غ��رب ،دولت و مجلس به
ویژه کمیس��یون ان��رژی و وزارت نف��ت ،کارهای
گس��تردهای چون شناسایی بازارهای هدف جدید
ط های غیر مس��تقیم با
ب��رای فروش نفت و ارتبا 
تجار اروپایی در راس��تای دورزدن تحریم ها انجام
شد ،اما بایدبه این نکته توجه کرد که به کارگیری
حداکثری ازتوان داخلی و اجرای طرحهای توسعه
ای در پارس جنوبی و صنایع باال و پایین دس��تی
نفت گاز وپتروش��یمی با اتکا ب��ه توان و تخصص
بخ��ش خصوصی می تواند راهکار مناس��بی برای
توس��عه صنعت نف��ت و در نهایت خنثی ش��دن
تحریم ها دشمن استفاده کرد.بنابراین نمایندگان
اقتصادی درس��فارت خانه ها جمهوری اس�لامی
ایران وفعاالن اتاق های بازرگانی کشورباید به گونه
ای حرفه ای ازموقعیت ها که ایران عضو پیمانهای
اقتصادی کش��ورهای منطقه است استفاده کند و
شماره سوم ـ بهار 1392
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طوری برای پیدا کردن مش��تریهای جدید نفتی
و ارتباط غیرمس��تقیم با تج��ار اروپایی وارد عمل
شود تا تحریم ها فقط به چند کشورغربی محدود
ش��ود.چرا که تحريم اقتصادي علیه ایران از سوی
اتحادیه اروپا اکنون با سياس��تهاي اتاق بازرگانی
کشورهای جهان درتضاد كامل است وهمه فعالین
اقتصادی بخش خصوصی در دنیا با بنبس��تهاي
اقتصادي ایران اس�لامی مخالفند زيرا در شرايط
كنون��ي بح��ران اقتصادي حاك��م برجهان چنین
محدوديتهای��ی را مزید بر مش��كالت اقتصادی
خود میدانند ومعتقدند چنین سیاس��تهایی نمی
تواند نتيجه بخش و کارس��از شود زیرا در چنین
ش��رایطی جبران ي��ا جايگزيني ب��ازار ايران براي
بخ��ش خصوصي در بازارهای بین المللی بس��يار
دش��وار اس��ت .پس بنابراین سیاستها و رایزنی ها
از س��وی فعاالن اقتصادی و کارسناس��ان سفارت
خانه ها باید به گونه ای باشد تا بتوان به شیوه ای
حرفه ای ازمرزهاي باز اقتصادي دنیا برای دورزدن
تحریم ها بهره برد.
به نظر ش�ما برگزاری نشس�ت هایی چون
نشست وزرای نفت و انرژی سازمان اکو در ایران
تا چه اندازه میتواند بزر توس�عه بازارنفت کشور
ب�رای فروش محص�والت و مش�تقات آن هم در
شرایط تحریم تاثیر گذار شود؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

38

همانط��ور که م��ی دانی��د موقعیت مناس��ب
جغرافیایی ایران برای کش��ورهای عضو اپک واکو
تاثیر گذار اس��ت چرا که جمهوری اسالمی ایران
در حوزه انرژی از کش��ورهای مطرح دنیا به شمار
رفت��ه و ما در این حوزه عالوه ب��ر دارا بودن مقام
نخست ذخایر هیدروکربوری دنیا ،ازظرفیت تولید
تاثیرگذاری برخوردار اس��ت عالوه براین ایران از
آغاز تاسیس اوپک ،از اعضای پایه و تاثیرگذرا این
س��ازمان بوده و این نقش همچن��ان ادامه دارد.
بنابرای��ن توانمندی های ایران ب��ه عنوان یکی از
بنیان گذاران اکو وعض��وی اوپک،می تواند نقطه
پیوند محور مش��ترک هر دو سازمان باشد و ازاین
موقعیت خاص برای تب��ادالت اقتصادی وتجاری
آنگونه که اشاره ش��د استفاده بهینه کند.از سوی
دیگر این نوع همکاری ها در قالب س��ازمان های
منطقه ای به یقین به سود ملت های منطقه تمام
می شود که در این راستا سوآپ انرژی ،نفت ،گاز
شماره سوم ـ بهار 1392

و برق می تواند به همکاری های اعضا و پیشرفت
منطق��ه بیفزاید.البته همه اعضای اکو مزیت های
متفاوت اقتصادی دارند که این ظرفیت ها در کنار
توان دیگر کش��ورها از جمله ای��ران ،می تواند اثر
هم افزایی داش��ته باشد و ما در کمیسیون انرژی
ب��ه یقین از نشس��ت وزرای نفت و ان��رژی اکو در
تهران استقبال می کنیم .در نهایت حاصل چنین
نشست هایی می تواند به همکاری های اقتصادی
و صنعتی و کشاورزی و انرژی ،گسترش تجارت و
به کارگیری شیوه تهاتر و مبادله با پول های ملی
و ایجاد مقررات هماهنگ گمرکی ،آنگونه که ایران
قبال پیشنهاد کرده است منجر شود.
ارزیابی ش�ما از توان بخش خصوصی برای
فروش نفت چیست؟

بخ��ش خصوص��ی بنا ب��ه تبح��ر ،تخصص و
تجرب��ه ای ک��ه دارد ازتوانایی قاب��ل توجه ای در
فروش نفت وفرآورده های آن برخورداراس��ت بنا
براین کمیس��یون انرژی مجلس از فروش نفت به
وس��یله بخش خصوصی استقبال می کند.چرا که
این بخش ع�لاوه بر صادرات نفت و فرآورده های
نفتی این توانمندی را داراس��ت که در توزیع این
محص��والت هر چه بیش��تر وارد بازارهای جهانی
شود با این وجود کمیسیون انرژی برای رفع خالء
های قانون��ی به منظور حمای��ت از حضور بخش
خصوصی در صنعت نفت اق��دام می کند.چرا که
فروش نفت توسط بخش خصوصی از سیاستهای
بلندمدت اس��ت و ب��رای دور زدن تحریمها فعال
کردن بی��ش از پیش بخش خصوص��ی ضرورتی
اجتناب ناپذیر اس��ت.البته چندین ش��رکت فعال
بخش خصوصی آمادگی دارند که عالوه بر فروش
نفت وظیفه حمل و نقل آن را نیز به عهده گیرند،
این ش��رکتها حاضر ش��دهاند که از صفر تا صد
فروش نفت را ب��ه عهده بگیرند و وزارت نفت هم
باید از این ظرفیت موج��ود کمال بهره را ببرد.به
هرحال فروش نفت از سوی بخش خصوصی یکی
از راهبردهای موثر پیش��نهادی به وزارت نفت از
سوی کمیسیون انرژی است؛ زیرادر شرایط فعلی
میشود به گونهای عمل کرد که بخش خصوصی
وارد صحنه ش��ود و ضرورت عملیاتی ش��دن این
مهم در مقطع کنونی بیش از گذش��ته احس��اس
میشود.
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 74درصد بودجه در اختیار شرکتهای دولتی

بودجه  92هم بوی نفت میدهد!
حجم کل بودجه  92معادل  731هزار میلیارد
تومان است که از این رقم 74 ،درصد به شرکتهای
دولتی اختصاص دارد ،ضمن اینکه سقف مصارف
ارزی در این بودجه از  51میلیارد دالر سال  91به
 31میلیارد دالر کاهش یافته است.
قیمت نفت  95دالر

ب��ه گفته مع��اون بودجه معاون��ت برنامهریزی
ونظارت راهبردی رییسجمهور قیمت نفت هم در
الیحه بودجه س��ال آینده برای هر بشکه صادراتی
 95دالر پیشبینی ش��ده اس��ت .بنابراین حاصل
محاس��بات درآمدهای نفتی عدد  66هزار میلیارد
تومان است که در الیحه  92دیده شده است.
بودجه سال  1392کل کش��ور از حیث منابع
بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست
و ش��صت و ن��ه میلیارد و نهصد و چهل و هش��ت
میلیون ( ) 7.305.269.948.000.000ریال و از
حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج
هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل
و هش��ت میلیون ()7.305.269.948.000.000
ریال اس��ت .این الیحه با بیش از  29هزار و 509
میلیارد تومان کسری بسته شده است.
بررس��ی درآمدها و هزینهه��ای بودجه ای در
س��ال  92نشان میدهد تراز عملیاتی بودجه سال
آینده بیش از  29هزار و  509میلیارد تومان منفی
است .به عبارت دیگر ،هزینههای دولت بیش از 29
هزار و  509میلیارد تومان از درآمدهایش بیش��تر
است .الیحه بودجه سال  91نیز با حدود  30هزار
میلیارد تومان کس��ری به مجلس شورای اسالمی
تقدیم ش��ده بود .در بودجه س��ال  92کل کشور،
درآمدهای دولت بیش از  91هزار و  995میلیارد
توم��ان و هزینه های دولت بی��ش از  121هزار و
 504میلیارد تومان پیش بینی شده است.
معمای بودجهای دولت را باید در تراز عملیاتی
( درآمد-هزین��ه) بودجه و یا به عبارتی ،کس��ری
بودجه آش��کار دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار
بود تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال  ،)۸۹صفر
شود ،اما این هدف هیچگاه محقق نشد و در دولت
دهم نیز چندین برابر شد .البته تراز عملیاتی ،زمانی
(دوران ریاس��ت فرهاد رهبر بر سازمان مدیریت و
برنامه ریزی س��ابق) داشت کاهش مییافت ،اما با
انحالل س��ازمان مدیریت س��ابق ،این روند تغییر
کرد؛ س��ازمانی که به گفته کارشناس��ان ،نیاز به
تغییر ساختار داشت اما نباید منحل میشد.
در همی��ن حال ،بررس��یهای تاریخی نش��ان
می دهد همواره الیحه بودجه در ایران با کس��ری
بس��ته ش��ده به طوری که این موض��وع از تدوین
بررسیهای تاریخی نشان می دهد همواره الیحه

بودجه در ایران با کس��ری بس��ته شده به طوری
که این موضوع از تدوین نخس��تین بودجه توسط
صنیعالدوله ( کس��ری بودجه  ۵۰۰هزار تومانی )
تاکنون ( کس��ری بودجه  ۵۴هزار میلیارد تومانی
در سال  ۹۰بنا به گفته رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس) همواره صادق بوده است.
نخستین بودجه توس��ط صنیعالدوله ( کسری
بودجه  ۵۰۰هزار تومانی ) تاکنون ( کسری بودجه
 ۵۴هزار میلیارد تومانی در س��ال  ۹۰بنا به گفته
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) همواره
صادق بوده است.
کاهش ۲۰میلیارد دالری درآمد نفت در الیحه
بودجه

در حالی درآمد ریالی نفت در بودجه س��ال ۹۲
به میزان ۶۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
اس��ت که این رقم در سال گذشته ۶۸هزارمیلیارد
توم��ان بود .دولت در الیحه بودجه س��ال  92کل
کش��ور درآمد نفتی را به می��زان  31میلیارد دالر
پی��ش بینی کرده اس��ت ،در حالی که این رقم در
قانون بودجه  91حدود  51میلیارد دالر بود.
رق��م دالری درآمد نفت در الیحه بودجه  92با
احتساب دالر  2130تومانی (نرخ شناور مدیریت
شده) که به صورت محاسباتی در بودجه دیده شده
اس��ت ،درآمد ریالی نفت در ی کل کشور در سال
 92به میزان  66هزار میلیارد تومان خواهد بود که
این رقم ریالی از س��وی ممبینی اعالم شده است.
بانگاه��ی به قانون بودجه س��ال  91باید گفت که
دولت در قانون بودجه س��ال  91درآمد حاصل از
فروش نفت خام به میزان  51میلیارد دالر تعیین
شده بود که این ارز تا مردادماه با نرخ دالر 1226
تومانی و پس از آن با ارز مرکز مبادالت تبدیل به
ریال ش��د که قرار بود ،درآمد ریالی قانون بودجه
 91رقم  68هزار میلیارد تومان باش��د که به گفته
ممبینی معاون بودجه در نهایت  40هزار میلیارد
تومان درآمد نفتی سال جاری محقق شد.
ممبینی در این رابطه گفت :امس��ال دولت 40
ه��زار میلیارد تومان درآم��د ،از محل فروش نفت
کس��ب کرد .در قانون بودجه سال  ، 1391درآمد
دولت از محل فروش نفت  68هزار میلیارد تومان
پیش بینی ش��ده بود  ،اما  40هزار میلیارد تومان
آن محقق شد .بنابر این درآمد ریالی الیحه بودجه
با فرض تصویب  ۶۶هزار میلیارد تومان پیش��نهاد
دولت ،نس��بت به مصوب س��ال  ۹۱فقط دو هزار
میلی��ارد تومان کاهش دارد ،ام��ا درآمد ارزی ۲۰
میلی��ارد دالر کاهش نش��ان میدهد و این تفاوت
ناشی از تغییر محاسبه نرخ تبدیل دالر به ریال در
بودجه است که از ارز ۱۲۲۶تومان به مبنای شناور
مدیریت ش��ده تغییر کرده و رقم محاسبه دالر در

الیحه بودجه ۲۱۳۰تومان ب��رای هر دالر در نظر
گرفته شده است.
 ۹۰۰هزار بشکه در روز

صادرات روزانه  900هزار بشکه نفت در الیحه
بودجه س��ال  92کل کش��ور دیده شده است که
نسبت به سال قبل از کاهش  ۶۷درصدی صادرات
حکایت دارد .دولت در الیحه بودجه سال  92کل
کشور قیمت نفت در بودجه را  95دالر محاسبه و
درآمد نفت��ی را حدود  31میلیارد دالر پیشبینی
کرده اس��ت که براین اس��اس باید گفت دولت در
بودجه س��ال  92تنها ص��ادرات روزانه  900هزار
بش��که نفت را پیش بینی کرده اس��ت .دولت در
الیحه بودجه س��ال  91صادرات روزانه  2میلیون
 740هزار بش��که ای نفت را در نظر گرفته بود که
با این شرایط باید گفت در الیحه بودجه سال 92
ح��دود  1میلیون  840هزار بش��که صادرات نفت
کاهش پیدا میکند .دولت در الیحه بودجه س��ال
 92نرخ ارز را به میزان  2130تومان در نظر گرفته
است.
ویژگیهای نفتی بودجه 92

ب��ه گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع
هیدروکربوری وزیر نفت ،قیمت نفت هم در الیحه
بودجه سال آینده برای هر بشکه صادراتی  95دالر
پیشبینی ش��ده اس��ت .میافزود :بنابراین حاصل
محاس��بات درآمدهای نفتی عدد  66هزار میلیارد
تومان است که در الیحه  92دیده شده است.
تراز عملیاتی منفی در بودجه

در بخ��ش مناب��ع الیحه بودجه س��ال  92کل
کش��ور میزان درآمدها  919هزار و  950میلیارد
و  517میلی��ون ریال و در بخ��ش مصارف میزان
هزینهه��ا یک میلیون و  215ه��زار و  46میلیارد
و  552میلیون ریال تعیین ش��ده اس��ت .با توجه
به اینکه میزان درآمدها و هزینههای تعیین شده
الیح��ه بودجه س��ال  92مع��ادل  295هزار و 96
میلی��ارد و  35میلیون ری��ال دارای تراز عملیاتی
منفی است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درآمدهای مالیاتی و نفت

در بخ��ش درآمدها می��زان درآمدهای مالیاتی
 530ه��زار و  344میلی��ارد و  757میلیون ریال
و درآمدهای ناش��ی از کاال و خدم��ات  29هزار و
 457میلی��ارد و  430میلیون ریال تعیین ش��ده
اس��ت .در بخش واگذاری داراییهای س��رمایهای
نیز منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی 658
هزار و  706میلی��ارد و  700میلیون ریال تعیین
شده است.
شماره سوم ـ بهار 1392
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گفتگو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی

مدیران میانی وزارت نفت
کارشکنی میکنند!

نوشتید ما را دعوت کردند
و گفتن�د قضی�ه ای�ن
گزارش چیس�ت و وقتی
پیگیر نامه ش�دند آن را
از بایگانی بیرون کشیدند
در حالیک�ه در ه�ر روز
پیگیری ما می گفتند در
دفتر آقای بیات است .اما
در طول این یکماه که گاز
را م�ی س�وزاندند حاضر
نش�دند این محص�ول را
ب�ه ص�ورت اعتب�اری به
بخش خصوصی بدهد و یا
کشتی ما را اجاره کنند.
حسن خس�روجردی
اتحادی�ه
رئی�س
صادرکنن�دگان فرآورده
ه�ای نف�ت،گاز و
پتروش�یمی از مس�ایلی
پرده برداشت که در انتها
ب�ه یک جمله ختم ش�د:
عملکرد کارشکنان نفتی
در بدنه میانی وزارت نفت
مشخص است چرا آنها را
بازخواست نمی کنیم؟

می گوید دشمن می داند که اگر سنگی روی زمین ما می اندازد ما هر کدام به تنهایی سعی بر حل آن داریم در حالیکه اگر با اتحاد و وحدت
هر کدام یک اهرم زیر آن بیندازیم به راحتی می شود آن را حرکت داد و از سر راه برداشت اما دشمن می داند سنگی بیندازد ،یک نفر تا راهکار
کنار زدن آن را پیدا کند زمان می برد و آنها در آنزمان به مقصد خودشان می رسند.
برای این استدالل خود به گزارش اخیر خبرانالین در خصوص سوزاندن پروپان در پتروشیمی امام خمینی و عدم اجاره کشتی از بخش خصوصی
با وجود ارسال نامه به مدیرعامل این شرکت اشاره می کند و می گوید :شما اخیرا یک مطلب در مورد پتروشیمی بندر امام و سوزاندن گاز مایع
به مدت یکماه در این پتروشیمی نوشتید در حالیکه ما همان زمانی که سوزاندن گاز شروع شده بود به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نامه نوشته
بودیم که کشتی داریم .هر روز هم که پیگیری می کردیم جواب نامه چه شد می گفتند در کارتابل معاون وزیراست .ولی وقتی شما گزارش را

علي عليمرداني
خبر؟

از صادرات نفت توسط بخش خصوصی چه

تا کنون بخش خصوصی توانسته جند محموله
صادرکند و رقم نسبتا خوبی است اما االن مقداری
مشکل برای شرکت هایی که نفت خام را خریداری
و صادر می کنند ایجاد ش��ده اس��ت .درعین حال
آدمهایی که پشتیبان این عملیات بودند آدم های
قاب��ل قبولی بودند ولی فکر م��ی کنم عواملی در
داخل ،پوست خربزه ای زیر پای آنها گذاشتند که
زمین بخورند.
جریان چه بود؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خ��ارج از ظرفیت ب��ازار به آنها نف��ت وفراورده
دادند .وقتی شما به اندازه یک کشتی توان عملیات
داری��د قطعا به اندازه آن باید نفت خام صادرکنید
و بعداز اتمام کار به شما محموله جدید بدهند اما
به شخصی که ظرفیت صدور یک کشتی را داشت
معادل ظرفیت چند کشتی نفت وفراورده دادند و
قطعا در چنین شرایطی از پیش مشخص است که
با سر ،زمین خواهد خورد.
ام�ا مدیرعام�ل ش�رکت ملی نف�ت معتقد
اس�ت ناکامی را باید در عملکرد بخش خصوصی
جستجو کرد؟

40

به عقیده بنده پش��ت تمام این مسایل اراده ای
بود که بخش خصوص��ی در این راه زمین بخورد.
شما شاهدهستید به فرد یا شرکت کم توانی چند
محموله اعتباری می دهند ولی به کنسرس��یومی
که بیش از 65عضو دارد وکارامدترین متخصصین
نفت در آن حضوردارند حاضر نیس��تند به صورت
اعتباری کاال بدهند .از طرف دیگر عده ای فکرمی
کنن��د خریداران نف��ت و فروش��ندگان تجهیزات
ودکلهای حفاری دست به سینه صف ایستاده اند
تا به ایران کاال بدهند و ناجوانمردانه مدیران باالیی
نفت را میکوبند که رانت می دهند.
شماره سوم ـ بهار 1392

ظاه�را االن ص�ادرات نف�ت توس�ط بخش
خصوصی متوقف شده است؟

االن تقریبا به حداقل رسیده است.

قرار بود  20درصد صادرات روزانه نفت خام
توس�ط بخش خصوصی صادرش�ود .اصال چنین
برنامه ای محقق شد؟

خیر 20 ،درصد صادرات یعنی  400هزار بشکه
در روز؛ دولت نتوانست بیش از فروش سنتی خود
به چند کش��ورصادر کند .طبیع��ی بود که بخش
خصوص��ی به این عدد نرس��ید .بگذارید به نحوی
دیگر به این سوال پاسخ دهم واقعا به نظر می رسد
عزمی در درون بدنه میانی وزارت نفت وجود دارد
تا جلوی صادرات نفت گرفته ش��ود .در ش��رایطی
ک��ه ما مدیرانی داریم که ب��ا یک تلفن و به اعتبار
اسمش��ان طرفهای خارجی کش��تی به ایران می
فرستند می بینیم که اینها کنار گذاشته شده اند
و از آدم هایی استفاده می کنیم که واقعا اطالعات
کافی از وضعیت روز ندارند .تمام اینها نش��ان می
دهد که عزمی که باید در نفت وجود داشته باشد،
وجود ندارد .ما ادم های تاثیرگذار و پرنفوذ در دنیا
را کنار گذاش��ته ایم و این خود بزرگترین اشتباه
ماست.
معتقدید دست های پنهانی تالش دارند در
مسایل نفتی ایران سنگ اندازی کنند؟

بنده به کارش��کنان اعتقاد دارم؛ در عراق وقتی
صدام از بین رفت و شکس��ت خورد در بخش نفت
تنها چند مهره کلیدی خط خوردند معنی این است
که از قبل آدم داش��تند .ما کشوری هستیم با 15
همسایه ،و همه دنیا می دانند بدون ما نمی توانند
در منطقه سلطه داشته باشند؛ یک حکومتی آمده
که جلوی آنها ایس��تاده اس�لام سیاسی اقتصادی
فرهنگی را بعد از صد س��ال بیدار کرده و سیاست
های آنها را اعمال نمی کند .وشاهرگ حیاتی دنیا

نفت این منطقه است .بنابراین بی قید و شرط آنها
آدم هایی در سیستم نفتی کشور ما دارند.
طی چند سال گذش�ته تغییرات مدیریتی
زیادی در نفت صورت گرفته اس�ت .این تغییرات
کمکی نکرده است؟

این اف��راد در سیس��تم های ب��االی مدیریتی
نیس��تند؛ جاهای کلیدی هستند ،هر مدیری هم
که می آید سرجای خود می مانند.

مثال هزینه انتقال هر تن مازوت از جنوب به
ش�مال  140هزار تومان است اما اگرهمین مازوت
از شمال بصورت سوآپ وارد شود عالوه بر اینکه
این هزینه را در پی ندارد ،بلکه ما هزینه ترانزیت
هم می گیری�م و در جنوب به آنه�ا معادل آن را
تحویل می دهیم .اما باید در شرایط فعلی شخصی
را پیدا کنیم که  700هزار تن سوآپ را به حد اقل
رسانده است.شما به این فرد چه میگویید ؟
یا به گزارش غلطی که به آقای میرکاظمی وزیر
س�ابق نفت دادند و منجر به توقف س�وآپ شد و
بع�د از آن گفتند گزارش غلط به وی داده ش�ده
بود .به نظر شما به شخصی که این گزارش غلط را
داده است که نتیجه آن باز شدن چندین پرونده
در دادگاه بین المللی بر علیه نیکو شد ،قزاقستان
با ب�ی اعتمادی به ای�ران نگاه کرد وکش�ورهای
دیگررا جایگزین کرد و لوله ش�مال بال اس�تفاده
ماند چه میگویید؟

در گذش��ته هنگام��ی که همه وزرا گس��ترش
پاالیشگاه ها را جزو اولین برنامه های خود عنوان
می کردند .کس��انی می آمدند و اعالم می کردند
که احداث پاالیشگاه ها در کشور اقتصادی نیست
و اگر این س��رمایه را در بخش دیگری فعال کنیم
بهتر است وباید بنزین کش��ور را از دیگر کشورها
تامین کنیم .اما این سوال ایجاد می شود که واقعا
ساخت پاالیشگاه در آنزمان به صرفه نبوده؟ چطور
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است که س��نگاپور به عنوان یک کشور غیر نفتی
در زمینی حدوده دو هزار و  500هکتاری درسال
 37 ، 2005میلی��ارد و  300میلیون دالر فراورده
نفتی صادر کرده اس��ت؟ (این کش��ور نفت را می
خری��د وبا ف��رآورش آن در پاالیش��گاه های خود
ف��راورده ها را از جمل��ه بنزین به ما می فروخت).
برای آن کش��ور که نفت را از خلیج فارس می برد
اقتصادی بود برای ما نبود؟ شما یک اسم روی این
افراد بگذارید.
ب�رای صادرات بنزی�ن و گازوئیل برنامه ای
دارید؟

معتق��دم با گس��ترش تولید ،بنزین ب��ه اندازه
مصرف داخل تولید می ش��ود که اگر قاچاق انجام
نشود به راحتی می توان نیاز داخل را تامین کرد.
متاس��فانه از روش های��ی برای مقابل��ه با قاچاق
اس��تفاده می کنیم که مش��کل را حل نمی کند.
ضم��ن آنکه ما هم هیچ وقت در چنین ش��رایطی
نم��ی توانیم روی ص��ادرات بنزین و ی��ا گازوییل
حساب کنیم .به عنوان مثال امارات متحده عربی
ب��ا وجود آنکه یک کش��ور ثروتمند اس��ت ( البته
مصرف این کش��ور بیش از تولید آن اس��ت) اما تا
کنون موفق نش��ده ایم به آنه��ا بنزین یا گازوئیل
بفروش��یم .چرا که لنج های قاچاق ما به نزدیکی
آب ه��ای امارات می روند ومحموله را در کش��تی
که ب��رای جمع آوری محموله ه��ای قاچاق لنگر
انداخته نزدیک می ش��وند و با  200دالر زیر نرخ
بین المللی می فروشند و بر می گردند .این کشتی
هم به عنوان واردات قانونی به س��مت امارات می
رود .بنابراین در چنین ش��رایطی رفتن به س��مت
صادرات بنزین و گازوئیل منطقی نیست مگر آنکه
فکری به حال قاچاق این فراورده ها بشود.
درش��رایطی که خبر می رس��د ب��رای قاچاق
گازوئیل کیلومترها خط لوله کش��یده می شود به
نظر نمی رسد این قاچاق از طریق قاچاقچیان خرد
صورت بگیرد که بشود آن را براحتی مهار کرد.
دقیقا؛ ریش��ه اصلی گس��ترش قاچاق سوخت
در س��ودآوری باالی آن است و وقتی یک عملیات
سودآور باشد برای انجام آن تیم درست می شود؛
به طور قطع این محموله ها از سیس��تم پاالیشگاه
ه��ا و پخش تامین می ش��ود؛ ( گازوئیل در مغازه
ها که تولید نمی ش��ود ک��ه به راحتی قابل تامین
باشد؟) بخش خصوصی فاسد هم درکنار این افراد
فاسد تیم تش��کیل میدهند .بنابراین جمع آوری
اینها در بخش خرد توس��ط یک نف��ر امکان پذیر
نیست.
روش مدیریتی حاکم بر صنعت پتروشیمی
را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر می رس��د شرایط فعلی زمان گذاراست
و چون زمان گذار اس��ت قض��اوت در مورد نحوه
مدیریت خیلی درست نیست .درحال حاضر بخش
خصوصی در مقابل بخش دولتی واکنش نشان می
دهد و ت�لاش دارد مدیریت کار خ��ود را خود به
دس��ت بگیرد و معتقد اس��ت وقتی پتروشیمی به
آنها واگذارشده پس آنها هم باید فروش محصوالت
خ��ود را انج��ام دهن��د و کار به دس��ت بازرگانی

پتروشیمی سپرده نمی شود .به هرحال در شرایط
فعلی همکاری الزم میان دولت و بخش خصوصی
ضعیف اس��ت یک حالت بی اعتمادی بوجود آمده
اس��ت .بنابراین یک مدیر هر چقدر هم قوی باشد
در این فضای ایجاد ش��ده کاری از دستش بر نمی
آید .این یک نکته اما نکته دوم در این بخش بر می
گردد به این مساله که این بازار و البته بسیاری از
بازارهای دیگر یک ابزار حمل و نقلی می خواهند.
اما در ش��رایط فعلی علی رغ��م آنکه دولت تاکید
کرده این بخش را باید به دس��ت بخش خصوصی
س��پرد اما در این بخش نیز ش��اهدیم که بسیاری
از مس��ووالن تالش دارند تا با خرید کشتی کار را
به دست خود بگیرند .در حالیکه در شرایط فعلی
دس��ت بخش خصوصی بازتر از دولت است .اما به
جای اختصاص بودجه به خرید کش��تی به بخش
خصوصی بعضا مشاهده می شود که  5تا  6شرکت
مختلف برای خرید یک کشتی اقدام می کنند که
در نهایت منجر به افزایش قیمت می شود .در واقع
یک هماهنگی مشخص وجود ندارد.
یعن�ی برخ�ی از مدی�ران دولت�ی از ارائ�ه
خدمات حمل و نقل دریایی فراورده های نفتی به
بخش خصوصی خودداری می کنند؟

صددرص��د .تا جایی که مطلع هس��تم دولت با
سپردن کار به دست بخش خصوصی موافق است
اما هنوز بعضی از بخ��ش های دولتی اصرار دارند
خودشان یک چنین ناوگانی را بوجود بیاورند .خب
وقتی دولت همچین ناوگانی داش��ته باشد بیشتر
در چش��م هست تا بخش خصوصی و قطعا همین
اقدام دولت دودش قطعا به چشم خود دولتمردان
خواه��د رفت .واقعا نمی دانیم چه اصراری اس��ت
که برخی از مدیران تالش دارند وارد مساله خرید
کشتی ش��وند .ما نمی گوییم همه ناوگان دریایی
در یک ش��رکت جمع ش��ود اما قطعا می توان با
مدیریت واح��د به نحوی مس��اله را پیش برد که
حداقل رقابت ناسالم شکل نگیرد.

اس��ت .اما اروپا برای کنترل وارداتش استانداردها
را در هر بخش به شکلی تعریف کرده است که هر
کس��ی نتواند کاالهای خود را به آنجا انتقال دهد.
ما هم برای خیل��ی از کاالهایمان باید این اراده را
داشته باشیم که استانداردها را باال ببریم ،چرا که
امروز اروپا برای واردات اس��تانداردهای خود را باال
برده و ممکن است در س��الهای آینده کشورهای
دیگر نیز اس��تانداردهای خود را باال ببرند .ممکن
است رقبای ما در قطر استانداردهای تولیدات خود
را به شکلی باال ببرند که ما بازار رقابت را به همین
دلیل از دس��ت بدهیم .ما بای��د از باب رقابت این
کار را بکنیم نه اینک��ه از این بابت که محصوالت
ما دارای اس��تانداردهای بین المللی نیست ،اما به
هرح��ال نباید فراموش کرد که ما اس��تانداردهای
خاص��ی که برای کنترل واردات در نظر می گیرند
را کم داریم.
وضعی�ت صادرات ف�راورده های نفت،گاز و
پتروشیمی در سالجاری چگونه خواهد بود؟

صادرات فراورده های نفت ،گاز و پتروش��یمی
امس��ال اگرچه از نظر حجمی برابر با سال گذشته
خواهد بود اما از نظر درآمدناشی از صادرات قطعا
با کاهش  15تا  20درصدی نسبت به سال گذشته
مواجه خواهیم شد.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگر مش�ابه میزان سال گذشته صادرات داریم
پ�س چرا کاهش  15تا  20درصدی درآمدها پیش
بینی می شود؟

در یک مقطعی صادرکنن��دگان تولیدات خود
رابه عل��ت تغییر نرخ ارز محص��والت را به قیمت
پایین صادرکردند و به همین دلیل درآمد کم شده
اس��ت .اگر یک مقطعی هم ص��ادرات در برخی از
محصوالت پتروش��یمی ممنوع نمی ش��د از نظر
کمی و ارزش��ی هم می توانس��تیم مش��ابه سال
گذشته عمل کنیم.

االن محص�والت پتروش�یمی ای�ران
استانداردهای الزم را دارند؟

خیل��ی از کاالها دارای اس��تاندارد بین المللی
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گفتگو با نایب رئیس اتاق ایران

توسعه بازار بین المللی فرآورده های
نفتی؛ اولویت اصلی سال 92
در  30تا  50سال آینده با توجه به رشد سهم انرژی های تجدید پذیر و انرژی های نو نسبت به سهم سوخت های
فسیلی در تامین انرژی های جهان ما در زمان طالیی برای حداکثر بهره وری از ثروت های نفتی و گازی کشور بسر
می بریم .در راستای درک چالش ها و موانع فعلی پیش رو در جذب و توسعه بازارهای هدف با دکتر پدرام سلطانی
نای�ب ریی�س اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کش�اورزی اتاق ایران به گفت و گ�و پرداختیم .او با تاکید بر این که
شرایط تحریم ممکن است ،برنامه ریزی ها را جابجا کند ،توسعه میادین نفتی و گازی و افزایش فروش فرآورده های
نفتی و توسعه بازارهای هدف را از مهمترین مهمترین اولویت بین المللی صنعت نفت در سال آینده می داند .متن
این گفت و گو را بخوانید:

يلدا يزدانفرحي
با توجه به کاه�ش تولید  67درصدی نفت
در بودجه سال  92و افزایش مصارف داخلی پروژه
های عمرانی دچار چه چالشی خواهد شد؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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میزان فروش نفت و فرآورده های آن براس��اس
گمانه زنی کمتر از نصف و درحدود یک سوم سال
گذشته است و محرومیت از درآمد ارزی در شرایط
تحریم اقتصادی موجب کسری بودجه کشور شده
است و این کس��ری بودجه توسعه و تجهیز پروژه
ه��ای نفتی و گازی را ب��ا محدودیت مواجه کرده
و میزان س��هم  14/5درصدی شرکت نفت هم از
محل تخصیص توس��عه میادین نفتی و گازی نیز
دچار کاهش ش��ده و فاینانس های خارجی تقریبا
متوقف شده است .بخش دیگر افزایش هزینه های
ریالی و س��رمایه گذاری در داخل به واسطه تورم
است و هزینه تمام شده آن ها در مقایسه با پیش
بین��ی ای که در ابتدای پروژه ش��ده افزایش قابل
مالحظه ای داشته است.
ظرفیت اس��تخراج نفت به طور ارادی به علت
محدودیت در ذخیره سازی کاهش یافته و امکان
ذخیره س��ازی بیش��تر در نفتکش ها را نداریم .با
توج��ه به نرخ تورم قیمت کاالها افزایش یافته ،اما
قیم��ت حامل های انرژی ثاب��ت مانده و برخالف
قانون هدفمندس��ازی حرکت کردیم و در مصرف
داخلی نیز افزایش داش��تیم و در کنار این مسائل
با توجه به بحران س��رمایه گذاری در صنعت نفت
در آن بخش از پروژه های سرمایه گذاری مشترک
با کش��ورهای دیگر عامل سیاسی در کنار سرمایه
گذاری مانع از پیش��رفت ش��ده و فشار کشورهای
قدرتمند بر دولت های این کش��ورها در ش��رایط
تحریم باعث به تاخیر افتادن پروژه ها شده است و
از سوی دیگر این کشورها با بهره برداری از شرایط
موج��ود ،قصد چانه زن��ی و گرفتن امتیازات باالتر
را دارند.
شماره سوم ـ بهار 1392

مهمترین اولویت بین المللی صنعت نفت در
سال آینده کدام است؟

بستگی به ش��رایط محیطی و مقدورات کشور
دارد .تحریمها می توانند بس��یاری از برنامه ریزی
ها را جابجا کنند .در شرائط بقا و تشدید تحریمها
تأمین هر چه سریعتر ارز جهت نوسازی پاالیشگاه
ه��ا ،راه اندازی پروژه های پاالیش��گاهی ،افزایش
ظرفیت تولید و باال بردن کیفیت فرآورده ها شاید
در اولوی��ت باالتری قرار بگیرن��د ،اما به طور کلی
در ش��رائط عادی اولویت با توس��عه میادین نفتی
و گازی و خصوصا میادین مش��ترک است .به این
جهت که سهم بازار ایران را از تولید جهانی کسب
کنیم و ارتقاء بدهیم ،در واقعیت چش��م اندازی از
رش��د تقاضا از سوخت های فسیلی در دنیا وجود
دارد که در  50-30سال آینده با رشد سهم انرژی
ه��ای تجدیدپذیر و انرژی های نو در تأمین انرژی
های جهانی از میزان رش��د آن کاسته می شود و
این پروس��ه ی زمانی ،زمانی طالیی برای استفاده
بهینه ب��ا باالترین بهره وری از ث��روت های نفتی
و گازی کش��ور اس��ت .از طرفی صنعت نفت الزم
است با افزایش فروش فرآورده های نفتی و توسعه
بازارهای هدف در این عرصه در راس��تای افزایش
درآمد ارزی و ایجاد منابع مالی برای تأمین پروژه
های توسعه ای گام بردارد .
در جذب و توس�عه بازارهای هدف ،موانع و
نقاط ضعف ما کدام هستند؟

س��رمایه گ��ذاری در مقی��اس کالن ب��رای
کش��ورهایی که نظام مالی توسعه یافته ای ندارند
و ای��ن نظام تأمین مال��ی در یکپارچگی و ارتباط
نهادینه با نظام تأمین مالی دنیا قرار ندارد ،نیاز به
مشارکت مالی با کشورهای توسعه یافته و شرکت
های چن��د ملیتی دارند .ایران ،عراق ،عربس��تان،

ونزوئال ...عمده کشورهای صادر کننده هستند .به
جهت کالن بودن سرمایه گذاری در میادین نفت و
گاز و حفظ قدرت به عنوان صادرکننده در اوپک و
خارج از اوپک نیاز به جذب منابع مالی دارند.
سوء مدیریت و کنار گذاشتن مدیران توانمند،
ع��دم ثبات در نظام مدیریتی ک��ه باعث به تأخیر
افت��ادن برنامه ریزی ها در پ��روژه های کالن می
ش��ود ،و عدم حضور ش��رکتهای چن��د ملیتی در
پروژه ها  -با توجه به اینکه فن آوری نوین تا حد
زیادی در انحصار شرکت های بزرگ و چند ملیتی
اس��ت  -ما را به س��مت فن آوری درجه  2و  3که
می تواند باعث کاهش اس��تحصال نفت از میادین
نفتی متناسب با تکنولوژی روز دنیا شود سوق می
دهد .در بعد داخلی نیز ،عدم ورود سرمایه گذاری
خارج��ی ،توقف فاینان��س ،افزایش ت��ورم ،رکود
اقتصادی ،افزایش مطالبات معوقه بانک ها ،گردش
و تأمین منابع مالی را در راس��تای توسعه صنعتی
به تعویق انداخته است.
با توجه به تحریم ها تمرکز بر تسهیل روابط
و برگشت به بازارهای اروپا و یا سرمایه گذاری در
کشورهای عضو بریکس را مناسب تر می دانید ؟

اروپا بازار س��نتی ایران اس��ت و در مطالعات و
اکتشافات جدید ،منطقه ای فقیر از حیث سوخت
های فسیلی است و بازار بالقوه ای برای کشورهای
تولیدکننده اس��ت ،اما در شرایط فعلی و با توجه
به تحریم ه��ای اقتصادی روابط ای��ران و اروپا به
سرنوشت مذاکرات گره خورده است.
درح��ال حاضر با اروپ��ا هم��کاری نداریم ،اما
پیش��نهادهایی ص��ورت گرفت��ه و در دور بع��دی
مذاکرات امکان رسیدن به توافق هست ،کشورهای
بریکس ،به غیر از روسیه که با تولید  10میلیون
و  370هزار بش��که در روز اولین تولید کننده دنیا
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و بزرگترین رقیب ماست و در جریان تحریم ها با
باالتر رفتن قیمت نفت س��ود بیشتری برده است،
هن��د و چین با توجه به نیاز اس��تراتژیک به نفت
ای��ران ،در ش��رایط فعلی علیرغم فش��ارهای بین
المللی ارتباط خودش��ان را قط��ع نکرده اند .اما به
طور کلی کش��ورهای اروپایی ،هن��د ،چین ،ژاپن،
کره و تا حدودی برزیل و آفریقای جنوبی بهترین
بازارهای ما هستند.
رکود اقتصادی در ایران باعث توقف فعالیت
ش�رکت های مهندس�ی و تعدیل نیروی کارآمد
شده ،ادامه این روند تا چه اندازه بر اجرای پروژه
ها تاثیر گذار است؟

به طور کل��ی در رکود اقتصادی روند مهاجرت
افزای��ش پی��دا می کن��د ،اما در ح��وزه ی نفت و
گاز آم��ار دقیقی موجود نیس��ت.کنار گذاش��تن
متخصصین بیش��ترین لطمه را به ش��رکت های
دولتی زده اس��ت ،در واقع بخش خصوصی واقعی
مدیر توانمند را کنار نمی گذارد ،در سال های اخیر
به خاطر ناتوانی و به بن بس��ت رسیدن روشی که
در اقتصاد ما حکمفرما بود شرکت های خصوصی

طی یکسال گذشته به بازی گرفته شدند .دستاورد
این اتفاق برای شرکت های خصوصی مجالی برای
کس��ب تجربه ب��ود ،اما فقدان ت��وان مالی گلوگاه
عرض اندام این بخش اس��ت و با توجه به شرایط
موج��ود بخش خصوصی هم ق��ادر به جوابگویی
کامل نیازها نیست.
ب�ا توجه به تحریم اقتصادی و بدهی دولت،
کاهش بودجه و نوس�انات نرخ ارز چه مکانیسمی
برای قراردادهای بین المللی فروش نفت مناسب
تر می دانید؟

ما در ش��رایطی هس��تیم که مذاکرات سیاسی
راهگش��ای تنگن��ای فروش نفت اس��ت ،ب��ا مرور
کش��ورهای خریدار نفت طی یکس��ال گذش��ته،
کش��ورهای اروپایی با اقتصاد بح��ران زده (یونان،
اس��پانیا ،ایتالیا) علیرغم ناب��اوری به امکان و توان
ایش��ان به توقف خرید نفت از ای��ران به این اقدام
دس��ت زدند ،کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد
آنهایی که در سیاست مستقل تر عمل می کردند
ب��ا این ب��اور که در ص��ورت تبادل با ایران س��ایر
منافع سیاس��ی ،اقتصادی ...با تهدید جدی مواجه

می شود نس��بت به خرید نفت از ایران محتاطانه
عم��ل کردند .اقتصادهای ب��زرگ دنیا که نیازمند
نفت ایران هس��تند و قدرت چانه زنی بیش��تری
در تأمین و حفظ استقالل سیاستهای خود دارند
هم در این مس��یر تمکین کردن��د و در دوره های
زمانی  6ماه خرید نفت را کاهش می دهند .دالالن
نفتی نیز با این میزان همکاری در بین کش��ورها
خواستار خرید نفت ایران در بازار سیاه با تخفیف
باال ش��دند .با توجه به شرایط موجود باید امیدوار
باشیم مذاکرات سیاس��ی منجر به کاهش تحریم
نفتی شود.
ریش�ه اصلی نوس�انات و تأخی�ر در اجرای
قرادادهای بین المللی در بس�ترهای داخلی و یا
تحریم اقتصادی می دانید؟

مس��ائل داخلی موجب س��ریع تر شدن آهنگ
تحریم ها و بروز و ظهور ش��دیدتر مشکالت ناشی
از تحریم شدند .س��وء مدیریت داخلی و افزایش
فش��ارهای خارجی برهم اثر تشدید کننده داشته
اند؛ هر چه تحریم ها بیش��تر شود ،سوء مدیریت
های داخلی هم بیشتر شده است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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مسائل زيست محيطي در صنايع نفت،
گاز و پتروشيمي

كننده خروجي از كوره ها و ...
بررسي ش�ده است .براي اين
صنايع نوعي از نفت و گاز در
نظر گرفته ش�ده و روش�هاي
جلوگي�ري در منبع انتش�ار
آالين�ده ها ارزياب�ي گرديده
است.

يكي از منابع آلودگي عمده محيط زيست و باالخص هوا ،منابع صنعتي بخصوص آلودگي هاي حاصل از صنايع نفت
و گاز و همچنين صنايع مرتبط مي باشد كه سبب انتشار انواع مشكالت زيست محيطي از جمله بيماري هاي تنفسي،
آلودگي رودخانه و درياها و  ...مي گردد .بديهي است يكي از موثرترين روش ها ،شناسايي اين منابع و جلوگيري از
انتش�ار آنها در مرحله ش�يوع مي باشد .در اين ارزيابي منابع مختلف آلودگي هوا كه ناشي از صنايع نفت و گاز مي
باشد شناسايي شده و روش هاي قطع اين آلودگي ها در منبع مورد بررسي قرار گرفته است .در اين راستا آلودگي
هاي حاصل از نش�تي هاي موجود در فرآيندها (شيرها و اتصاالت) ،انتشار تركيبات فرار آلي ( )VOCsاز حوضچه
هاي تصفيه پسابهاي صنعتي ،آلودگي هاي حاصل از فلرها ،گازهاي زائد خروجي از آشغال سوزها ،تركيبات آلوده

يلدا يزدانفرحي
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در جامع��ه جهاني نظريه جدي��دي در حقوق
بين الملل در مورد محيط زيس��ت در حال شكل
گيري اس��ت كه «محيط زيس��ت مش��ترك» نام
دارد و ب��ه طور كلي ناش��ي از اين اصل اس��ت كه
كره زمين ،محيط زيس��ت غير قاب��ل تفكيكي را
تش��كيل ميدهد كه تمامي جوامع نس��بت به آن
مسئولند .اما متاس��فانه ،الگوهاي توسعه صنعتي
كه امروزه در دنيا حاكم مي باش��د و بينش��ي كه
كشورهاي صنعتي دارند ،اين احتمال را كه بتوان
مس��ائل محيط زيست س��ياره را در زمين و هوا و
دريا ،در س��طح جهاني ،به نتايج مناسبي رهنمون
س��اخت ،بعيد به نظر مي رس��د .در اين ميان آب
كه از مهمترين عوام��ل زندگي و بقاي موجودات
زنده در روي كره خاكي به ش��مار رفته و از آسيب
پذيري بس��يار باالئي نيز نس��بت به افزايش كمي
و كيف��ي آالينده ها برخوردار مي باش��د ،مطمئنا
يكي از اركاني اس��ت كه توجه به آن در هر برنامه
و رويك��ردي (در هر س��طح و گس��تره اي) الزم و
اجتناب ناپذير مي باش��د .به كرات در رسانههاي
عمومي شنيدهايم كه صنايع نفت و گاز كشور ،به
خصوص صنايع پتروش��يمي ك��ه ذاتاً جزو صنايع
آل��وده كنندة محيط زيس��ت هس��تند ،در زمينة
رعايت مسائل محيط زيس��تي استاندارد يا جايزة
جديدي گرفتهاند .تبليغات در اين زمينه به حدي
اس��ت كه حتي س��ايتهاي اينترنتي ويژهاي براي
اطالعرساني در مورد مس��ائل زيست محيطي به
وجود آمده است .اما در مقابل ،برخي كارشناسان
نظ��رات متفاوتي دارند .در اين زمينه ,گفتگويي با
مهندس ماشاءا ...توحيدي ،كارشناس آلودگي هوا
انجام شده كه از نظرتان ميگذرد:
نح�وه و ميزان آلودهس�ازي محيط زيس�ت
از س�وي صناي�ع نفت ،گاز و پتروش�يمي چگونه
شماره سوم ـ بهار 1392

است؟

در صنايع پتروش��يمي و پااليشگاههاي نفت و
گاز ،براساس نوع مواد واسطهاي و محصول نهايي
توليد شده ،آاليندگيهاي محيط زيست متفاوت
اس��ت .مي��زان پراكندگي هر يك از اي��ن مواد در
محيطزيس��ت ,اثرات مختلف��ي را بدنبال خواهد
داشت .يكي از بارزترين اين آلودهكنندهها گوگرد
ميباشد.
بهطور مثال ,جم��عآوري گوگرد در محيط باز
و بيتوجهي نس��بت به انباركردن آن ،مش��كالت
عدي��دهاي را براي همس��ايگان واحدهاي تصفية
گاز شهيد هاشمينژاد يا كنگان ايجاد كرده است.
دامداران و كشاورزان اين مناطق از اين آلودگيها،
زيانهاي عمدهاي ديده و مساله را به حيطه دادگاه
و مراجع قضايي كشاندهاند .ما همچنين در مراحل
مختلف ساخت و فرآيندهاي توليدي صنعت گاز,
آلودگيهاي شديدي از جمله رهاكردن پسابها ,
فاضالبه��اي توليدي و ميعانات و گازهايي كه در
فضا آزاد ميشوند را مشاهده ميكنيم.
م��وارد مذكور ،مربوط به صنايع گاز اس��ت كه
جزو پاكترين صنايع محس��وب ميش��ود؛ وقتي
مجتمعهاي پتروش��يمي (مانند مجتمعهاي بندر
ام��ام ،اصفه��ان و خ��ارك) را بررس��ي ميكنيم،
واحدهاي توليدي مختلفي را مشاهده ميكنيم كه
در تم��ام مراحل (از مرحله تهيه مواد اوليه گرفته
ت��ا مراحل فرآوري ،توليد ،انبار و انتقال محصول)،
داراي مشكالت زيستمحيطي متعددي ميباشند.
مث ً
ال پتروشيمي اصفهان كه مواد آروماتيكي مانند
بنزن توليد ميكند ،بهدليل رعايت نكردن مسائل
ايمن��ي در فرآيندهاي توليدي و پرتهاي متعدد،
محيط اطراف را با مواد س��رطانزا و بسيار مهلك,
آلوده ميكند .در كنار اين مجتمعها ،واحدهايي را
ميبينيم كه محصوالت آنها مخرب محيط زيست

هس��تند .بهعنوان نمونه ممكن اس��ت واحدهاي
 MTBEدر مراح��ل توليد زي��ان چنداني حاصل
ننماي��د ،اما خود محصول مخرب محيط زيس��ت
ب��وده و اثرات پوس��تي غيرقابل جبران��ي را ايجاد
مينمايد .بنابراين براس��اس اينك��ه مواد توليدي،
واس��طهاي و اوليه چه باشد پيامدهاي مختلفي را
مشاهده ميكنيم.
در كشورهاي پيشرفته ،چنين صنايعي را با
گستردگي و پيچيدگيهاي بيشتري ميبينيم كه
آاليندگي خطوط توليد و محصوالت توليدي را تا
حد بسيار مطلوبي تحت كنترل دارند .چرا صنايع
نفت ،گاز و پتروشيمي ما در اين مورد توانايي الزم
را ندارند؟

¡آنچه اهمي��ت دارد ،توانايي واحدها در كنترل
آاليندهها و ممانعت از نفوذ آنها به محيط ميباشد.
اگر اين توانايي باال باشد ،مشكل كمتري را بهدنبال
خواه��د داش��ت .تا جاييك��ه ما مطلع هس��تيم،
فعاليتهاي مناس��ب قابل قبولي جهت بررس��ي
ميزان آاليندگ��ي مواد ،غلظت م��واد پراكنده در
محيط و اثرات تخريبي آنها در واحدهاي نفت ،گاز
و پتروشيمي كشور صورت نپذيرفته است .بهطور
مثال ,در پتروش��يمي اصفهان كه مورد بحث قرار
گرف��ت ,تاكنون هيچ اقدام مؤث��ري در مورد تهية
آناليز مواد خروج��ي و ميزان آاليندگي آنها انجام
نشده است.
از مش��كالت ديگر اين صنايع ندادن اطالعات
الزم ب��ه مراجع ذيربط ميباش��د .صنايع نفت و
پتروشيمي جواب پرسشها و اطالعات درخواستي
را ب��ه س��ختي ميدهن��د .در كنار اي��ن معضل،
مش��كل ديگري نيز وجود دارد ك��ه آن عدم توان
علم��ي الزم جه��ت بهدس��ت آوردن اطالع��ات و
آمار ضروري ميباش��د .بررس��ي اثرات تخريبي و
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مس��ائل زيس��تمحيطي اين صنايع بسيار سخت
بوده و تخصصهاي وي��ژهاي ميطلبد .واحدهاي
پيچيدگ��ي و گس��تردگي

پتروش��يمي بهدلي��ل
م��واد مصرف��ي ,تولي��دي و تن��وع سيس��تمهاي
كنترلي بهكار گرفتهش��ده ,از لحاظ بررس��يهاي
زيس��تمحيطي ش��رايط ب��ه مراتب س��ختتري
را نس��بت به صنايع ديگر دارند؛ لذا بررس��ي آنها
نيازمند توان كارشناس��ي ب��اال و اطالعات دقيقي
ميباش��د؛ اين مشكل از ندادن اطالعات اساسيتر
اس��ت .زيرا وقتي اطالعات ناصحيح ارائه ش��ود و
مورد استفاده كارشناسان سازمان حفاظت محيط
زيس��ت قرار گيرد ،ممكن اس��ت راهحل پيشنهاد
ش��ده كارشناسان محيطزيس��ت به صنايع نفت و
گاز اجرا ش��ود اما فايدهاي حاص��ل نميگردد .زيرا
مش��كل به درستي شناخته نشده و روش حل نيز
به ما جوابي نخواهد داد .بنابراين مشكالت اساسي,
نداشتن توانايي علمي الزم جهت كسب اطالعات و
ي الزم و مناسب اين صنايع
همچنين عدم همكار 
جهت ارايه اطالعات به كارشناسان محيط زيست
ميباشد.
م�ا تع�دد صنايع نفت ,گاز و پتروش�يمي را
در اطراف خليج فارس ش�اهد هس�تيم كه گفته
ميش�ود اين تنوع ،بر اثر آاليندگي صنايع نفت،
گاز و پتروش�يمي ,رو به نابودي اس�ت .بهعنوان
نمونه ,گوگ�رد پتروش�يمي رازي در محيطي باز
انبار شده كه در فضا پراكنده ميشود و همچنين
غلظ�ت آموني�اك در هوا در اط�راف آن به حدي
اس�ت كه افراد مس�تقر در آن مح�دوده را دچار
مشكالتي چون سوزش چشم و حلق مينمايد .در
كنار آن پس�اب كليه واحدها بهصورت مشهود و
مستقيم وارد خورها و آب خليج شده كه موجب
كدر شدن آب س�واحل ميگردد .با وجود وضوح
اي�ن گون�ه آاليندگيه�ا ،مش�اهده ميكنيم كه
ش�ركتهاي پتروش�يمي مانند رازي و بندر امام
خود را تح�ت گواهينام�ه  ISO14000و بهعنوان
صنعت سبز معرفي مينمايند .دليل اين تناقضات
چيست؟

بررس��ي كارشناسي جامع و گرفتن گواهينامه
 ،ISO14000دو مقوله كام ً
ال متمايز ميباش��ند.
گواه��ي  ISO14000تنه��ا ب��ه صنعت��ي داده
ميش��ود كه فعاليتهايي را در زمينه رسيدن به
اس��تانداردهاي زيس��تمحيطي آغاز كرده باشد.
يعن��ي درياف��ت گواهينام��ه  ISO14000بدين
معني اس��ت كه ش��ما يك گواهي دريافت كرديد
كه نش��ان ميدهد ،شما تنها فعاليتهايي را براي
رفع مش��كالت زيس��تمحيطي آغ��از كردهايد و
مقولهاي كه باعث شود فعاليتها به سرانجام برسد
و پيگيريهاي مناسب صورت پذيرد ,مساله كام ً
ال
جداگانهاي است.
مسئولين مربوطه از اين دريافت گواهينامه سوء
اس��تفاده ميكنند و آن را نش��ان «مطابقت كامل
فعاليتهاي خود با استانداردهاي زيستمحيطي»
معرفي مينمايند ISO14000 .بدين معني است
كه ش��ما ميخواهيد صنعت س��بز بشويد و با اين
مطلب كه صنعت س��بز هستيد كام ً
ال تفاوت دارد.
مضاف��اً ,ما وقتي از نزدي��ك با مجتمعهاي صنايع

نفت روبرو ميش��ويم ،مشاهده ميكنيم كه حتي
طبق معيارهاي  ISO14000كه دريافت كردهاند
نيز عمل نميكنن��د .در رابطه با اين گواهينامهها
بررس��ي بايد از ابتدا تا انتها و به اصطالح از تولد تا
مرگ صورت پذيرد .يعني شما بايد پيامدهاي مواد
اوليه مصرفي را بررس��ي كنيد ،در رابطه با توليد و
فرآيندهاي آن ارزيابيهاي الزم را انجام دهيد و در
آخ��ر محصول توليدي و اثرات مصرف را نيز مورد
بررسي قرار دهيد .شما اگر يك ماده پليمري و يا
لوله  PVCرا توليد نموديد بايد اثرات آن را بر روي
مصرفكنن��ده و طبيعت و در آخر ،نحوه تجزيه و
بازگش��ت آن را به طبيعت مورد بحث و بررس��ي
قرار دهيد .از نظر  ISO14000بروز مشكل در هر
يك از مراحل اهميت داش��ته و در جهت رفع آن
بايد اقدامات الزم صورت پذيرد .متاس��فانه از اين
اس��تانداردها و گواهينامهها در صنايع كشور ما در
راستاي صحيح استفاده نشده و تنها به عنوان يك
وسيله تبليغي استفاده ميگردد .
همچنين بايد بررسي كرد كه صنعت مورد نظر
ما از كدام مرجع علمي اين گواهينامه و استاندارد
را دريافت نموده است .متاسفانه بسياري از مراكزي
كه تحت عنوان مراكز علمي ارائهكننده گواهينام ه
داري��م ،خود از صالحي��ت الزم بيبهرهاند .زيرا نه
توان كارشناسي الزم را دارند و نه تعهد الزم را كه
عدم تواناييهاي خود را اعالم كنند تا چاره ديگري
انديشيده شود .از اينرو ,بايد يك مركز علمي معتبر
در كشور تاسيس شود كه فعاليتهاي مراكزي كه
تاييديههاي علمي و گواهينامه صادر مينمايند را
مورد بررسي و تاييد قرار داده و نحوه فعاليتهاي
آنها را ارزيابي نمايد.
اس��تاندارد  ISO14000تنها مربوط به صنايع
و تكنولوژيهاي مختلف نيست؛ بلكه همان مركز
علمي و تحقيق��ي صادركننده م��درك نيز ,خود
در ابت��دا بايد  ISO14000دريافت كرده باش��د.
م��ا در كش��ور ,مراكز تحقيقاتي معتب��ر مطابق با
اس��تانداردهاي جهاني نداريم .اگر برخي صنايع با
وجود آلودهس��ازي محيط زيست ,گواهينامههاي
متع��دد از مراكز خارجي دريافت ميكنند ،ممكن
است اين تاييديهها متعلق به مراكز خارجي باشد
كه صالحيت و اعتبار الزم را ندارند .اگر ما از مراكز

ذيصالح جهاني گواهينامه دريافت كرديم ,در آن
صورت ميتوانيم به عملكرد خود افتخار كنيم.
م�ا در خود صنايع نفت و گاز و پتروش�يمي
ش�اهد مراك�ز محيط زيس�تي هس�تيم ك�ه در
برخي واحدها مانند محيط زيس�ت پتروشيمي،
برنامههاي�ي ب�راي كاهش اثرات زيس�تمحيطي
تدوين ش�ده اس�ت .ارتباط اين مراكز با سازمان
حفاظت محيط زيست چگونه است؟

اينجانب از واحدهاي مختلفي مانند پلياكريل
اصفه��ان ،پتروش��يميهاي اصفه��ان و ش��يراز و
واحده��اي متعدد نفتي در جزي��ره خارك بازديد
ك��ردهام .اين واحدها داراي مراكز محيط زيس��ت
ميباش��ند كه برخي افراد مطرح جامعه علمي نيز
با آنها همكاري مينمايند .اما طبق بررسيهاي ما,
متاس��فانه كار اين واحدها ب��ه هيچ عنوان مطابق
استانداردها و ضوابط زيستمحيطي نميباشد .در
بسياري از اين واحدها امكانات و تخصصهاي الزم
جهت آناليز دقيق مواد منتش��ره در محيط وجود
ندارد .اين مس��ئله اولي��ن گام در بهبود معضالت
زيستمحيطي اس��ت .ما واحدي را داشتيم كه به
مدت  5الي  6سال با مسئوالن آن مكاتبه نموديم
تا باالخره توانستيم برخي اطالعات مورد نياز خود
را بهدس��ت آوريم .اولين گامي كه اين صنايع بايد
در جهت رفع مش��كالت زيس��تمحيطي بردارند،
تهيه آمار و اطالعات دقيق و ارائه آس��ان و سريع
آن به كارشناسان محيط زيست ميباشد.

پي�ش از احداث يك مجتمع پتروش�يمي يا
پااليشگاه نفت ،مطالعات امكانسنجي اقتصادي،
فني ،بازاريابي و غير ه در مورد آن صورت ميپذيرد.
مشاهده مسائلي از قبيل راهاندازي واحد MTBE
يا همجواري منطقه عظيم پتروشيمي ماهشهر با
خور موس�ي ك�ه از لحاظ ورود و خ�روج آب تازه
به خور ش�رايط مناسبي ندارد ،نشان ميدهد كه
معموالً در اين امكانس�نجيها به مسائل محيط
ي
زيستي توجه نميش�ود .دليل فقدان كارشناس 
و لحاظنكردن عوامل زيس�ت محيطي در احداث
واحدها چيست؟

مش��كل اصلي در اين زمينه ,همان عدم وجود
شماره سوم ـ بهار 1392

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

پژوهش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

كارشناس��ان آگاه و متخصص است كه مورد بحث
قرار گرفت .طيف وسيعي از كارشناساني كه امروزه
در بحث محيط زيست در واحدهاي محيط زيست
صنايع مذكور و يا مراك��ز ديگر فعاليت ميكنند،
راه ب��ه جائي نداش��تند ،ل��ذا به ناچار س��ر از اين
قس��مت درآوردهاند .افرادي كه تخصص مديريت
محيط زيس��ت و يا حيات وحش دارند ،وقتي وارد
حوزه كارشناسي در مورد آلودگيهاي نفت ،گاز و
پتروش��يمي ميش��وند ،نتيجهاي بهتر از اين را به
همراه نخواهن��د آورد .نكته مورد توجه ديگر ,اين
اس��ت كه امروزه باي��د  40درصد از هزينه احداث
واحدها به سيس��تمهاي كنترلي و تصفيه «پساب
و پسمانده��ا» تعلق گي��رد .در مورد طرحهايي با
هزين��ه احداث چندين ميلي��ارد توماني ،اين رقم
نسبتاً باال ميباشد .وقتي اصالح يك واحد صنعتي
آلودهكننده كه  1الي  2ميليارد تومان خرج دارد،
بتوان��د از راههاي ناصحيح ب��ا  50هزار تومان حل
ش��ود ،ديگر كار ب��ه جايي كه آن خ��رج گزاف را
بهدنبال داش��ته باش��د ،كشيده نميش��ود .وقتي
اين مس��ائل دستبهدست هم ميدهند ،ضررها و
پيامدهاي خطرناكي را بدنبال ميآورند كه برخي
از اين پيامدها را امروز و از اين بيش��تر را در آينده
مشاهده خواهيم كرد.
نكت�هاي ك�ه در كنار آموزش كارشناس�ان
ت كارآمد ميتواند م�ورد توجه قرار
محيط زيس� 
گيرد ،مسئله توجه به محيط زيست در رشتههاي
مهندس�ي ميباش�د .اگر ب�ه آم�وزش نيروهاي
متخصص در زمينه نفت ،گاز و پتروشيمي نگاهي
بياندازيم ،درمييابيم كه مهندس�ان رش�تههاي
مربوطه مانند طراحي فرآيند ,پااليش و غيره در
زمينه مسائل زيستمحيطي ,نهايت ًا دو واحد و آن
هم غالب ًا بهصورت اختياري آموزش ميبينند .در
اين زمينه چه توجهاتي بايد صورت پذيرد؟
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¡ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت روزافزوني كه مس��ائل
زيس��تمحيطي در دنيا پيدا كردهاند و همچنين
موارد فراوان آلودگيها و تخريب محيط زيست در
كشور ما ،اهميتندادن به مسائل مربوط به اصول
حفاظت محيط زيس��ت ،روشي غلط است كه در
آينده خس��ارات جبرانناپذي��ري را براي خود اين
صنايع بوجود ميآورد .بيتوجهي به مسائل زيست
محيطي زيانهايي از جمل��ه جمعآوري واحدهاي
آالين��ده ،تغيي��ر روشه��ا و نياز ب��ه طراحيهاي
مج��دد را بهدنب��ال خواهد داش��ت .از طرفي ,در
بسياري از واحدها مشاهده ميكنيم كه آاليندگي
محي��ط زيس��ت ,ناش��ي از اش��تباهات طراحي و
مهندسي ميباش��د .بهطور مثال ,اگر طراحي يك
ب��رج جذب ،يك خط لول��ه و يا حتي يك پمپ و
شير بهدرستي صورت پذيرد ،درصد قابل توجهي
از آلودگيه��اي فعلي را نخواهيم داش��ت .ما نياز
به مهندس��ان ش��يمي داريم كه شناسايي ضعف
سيس��تمها را از طريق روشه��اي ايمني و خطر
چون  FMEA،HAZOPو غي��ره انجام داده و
سيس��تمهاي كنترلي مناس��ب را طراحي نمايند.
ما ن��ه در زمينههاي طراحي و مهندس��ي افرادي
را داريم كه به مس��ائل محيط زيست آشنا باشند
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و نه كارشناسان زيس��تمحيطي كه به روشها و
فرآيندهاي بهكاررفته در يك پااليش��گاه و يا يك
واحد پتروشيمي آگاهي داشته باشند .برنامهريزي
صحي��ح هم در جهت رفع اين مش��كل مش��اهده
نميش��ود .زيرا مديران ما اهميت اين مس��ئله را
درك نميكنند .بنابراين در راس نيازها ,ما به يك
مديريت آگاه نيازمنديم تا اهميت موضوع را درك
كرده و زمينه تربيت متخصصان مورد نظر را فراهم
آورد .در اين صورت ميتوانيم محيط زيس��ت را از
مش��كالتي كه امروزه با آن دست به گريبان است
نجات دهيم .
اگر كارشناس�اني داش�ته باش�يم كه آمار و
ارقام صحيحي از ميزان آلودگيها بدس�ت آورند
و متخصصاني تربيت كنيم كه معضالت فرآيندها
را شناس�ايي كنن�د و راهحل صحيح�ي را پيش
رو بگذارن�د ،به نظر ش�ما ,آيا س�اختار مديريتي
كش�ور بهگونهاي هس�ت كه مناف�ع اقتصادي را
كنار گذاش�ته و با آيندهنگري نس�بت به مسائل
زيستمحيطي ،در برنامههاي خود تجديدنظر به
عمل آورد؟

بنده وارد اين مقوله نميشوم ،اما رنگ رخساره
خبر ميدهد از سر ضمير .ما در اين زمينه مشكالت
اساس��ي داريم .هم متخصصان و هم مديران يك
مجموع��ه بايد اهمي��ت موض��وع را دريابند و در
جهت رفع مش��كل گام بردارند .يك مديريت اگر
كارآمد باشد ،نيروهاي كارآمدي را فراهم ميآورد
كه اين نيروي كارآم��د بهدليل انجام كار صحيح،
موجب��ات ارتقاي همان مدي��ر را فراهم ميكنند.
اما اگر مديريت ناآگاه باش��د و به مس��ائل جانبي
و مناف��ع آني اهميت دهد ،موجب منزويش��دن
و كنارهگي��ري نيروي متخصص ميگ��ردد و او را
مجبور به خروج از سيس��تم مينمايد .بنابراين در
زمينه محيط زيست ،نحوه مديريت و ميزان آگاهي
مدير نقش بسيار اساسي را عهدهدار ميباشد.
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پيش نياز هاي تدوين استراتژي محيط زيستي
آلودگي هاي ناشي از نفت و فرآورده ها
؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ضرورت پرداختن به محيط زيس��ت در صنعت
نفت و صنايع وابسته به آن هنگامي روشن تر مي
گردد كه دريابيم حركت در مس��ير توسعه پايدار
صنعتي ب��دون توجه محيط زيس��ت غير ممكن
است .موضوع آلودگي هاي ناشي از نفت و فرآورده
هاي آن ،طي چن��د دهه اخير جايگاه ويژه اي در
مباح��ث مربوط به محيط زيس��ت را در جهان به
خود اختص��اص داده كه بار منفي آن ،منتقدان را
به بحث هاي متنوعي كشانده است.
موضوع آلودگي هاي ناش��ي از نفت و فرآورده
هاي آن ،طي چن��د دهه اخير جايگاه ويژه اي در
مباح��ث مربوط به محيط زيس��ت را در جهان به
خود اختص��اص داده كه بار منفي آن ،منتقدان را
به بحث هاي متنوعي كشانده است.
ورود ميليونه��ا ليتر نفت خام ب��ه درياها بر اثر
ح��وادث مختلف دريايي ،تخلي��ه صدها هزار ليتر
زايدات نفتي ناش��ي از تردد وسايل نقليه زميني،
درياي��ي و هواي��ي به محيط زيس��ت ،آلودگيهاي
ناش��ي از فعاليت صدها پااليشگاه و مراكز صنعتي
وابس��ته  ،حجم عظيم پساب هاي صنايع و عوامل
متعدد ديگر آلودگي هاي زيس��ت محيطي كه به
گونه اي به مواد نفت��ي باز مي گردد ،همه و همه
عالمت هش��داري است به وسعت دهكده جهاني،
كه ضرورت پرداختن به محيط زيس��ت را بيش از
پيش روشن مي نمايد و گريز از آن را ناممكن مي
نماياند .در اين بين برنامه هاي توسعه صنايع نفت،
گاز و پتروشيمي نظير توسعه ميادين مختلف نفتي،
توسعه منطقه پارس جنوبي ،توسعه پتروشيمي در
مناطق ويژه ماهشهر و عسلويه ،توسعه پتروشيمي
در غرب و ش��رق كش��ور از طري��ق خطوط اتيلن
غرب و ش��رق ،در كنار ضعف در انتخاب و انتقال
تكنولوژيهاي ب��روز اين صنايع – نظير تجربه تلخ
پتروش��يمي اروميه -چالش��هاي زيست محيطي
صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي كشور ما را مضاعف
ساخته است.
مجموعه اين دغدغه ها زماني قابل حل اس��ت

كه شرايط براي دستيابي به پيشنيازهاي زير مهيا
گردد:
 -1ايج��اد فضاي مفاهمه و درك مش��ترك از
مش��كالت و مسائل بين مس��وولين وزارت نفت و
سازمان حفاظت از محيط زيست
 -2تواف��ق همه مس��وولين بر ض��رورت ايجاد
مكانيس��م تعامل موثر و راهب��ردي بين نهاد هاي
موثر در اين زمينه
 -3توافق بر ضرورت تدوين اس��تراتژي محيط
زيستي صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي
 -4تعيين پيش نيازها تدوين استراتژي محيط
زيستي صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي
 -5تاكيد بر ايجاد مراكز فعال و قوي در جهت
تحقيق و پژوهش و خوراكدهي فكري مستمر به
دست-اندكاران و مديران
 -6اعمال نظارت علمي و برخوردار از اختيارات
قانوني و سازماني الزم جهت پايش مستمر تدوين
و اجراي استراتژي محيط زيستي صنايع نفت ،گاز
و پتروشيمي
اما استراتژي زيست محيطي صنايع نفت ،گاز و
پتروشيمي چيست؟
اس��تراتژي را بنابه يك تعري��ف در يك جمله
اينگونه ميتوان خالصه كرد:
«راهنم��اي حركت از وضع موجود به س��مت
وضع مطلوب»
آنچه مسلم اس��ت اگرچه طي س��الهاي اخير
تالش��هايي در جهت گنجاندن مالحظات زيست
محيط��ي دربرنامهريزي هاي صناي��ع نفت ،گاز و
پتروشيمي توسط سازمان حفاظت محيط زيست
و اين صنايع ص��ورت گرفته ،لكن وضع موجود از
ديد اكثر تحليل گران و دس��ت اندركاران با وضع
مطلوب فاصله طوالني دارد.
با توجه به اين مطالب در ادامه اين س��طور در
ابت��دا به صورت گذرا به معرفي برخي چالش��ها و
گلوگاه هاي موجود بر س��ر «راه تدوين استراتژي
محيط زيس��تي صنايع نفت،گاز و پتروش��يمي «

پرداخته مي شود و سپس برخي راه كارهاي برون
رفت از اين چالشها ارائه ميگردد.
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه اي��ن مطالب خالصه و
جمع بندي نظرات و ديدگاههاي كارشناس��ان و
صاحب نظران در اين زمينه مي باشد كه از خالل
ساعتها مصاحبه و نظر خواهي تحليل گران گروه
با ايشان بدست آمده است.
الف :برخي مشكالت و چالشها:
 -1كم توجهي به پژوهش ،مطالعات كاربردي و
داده هاي آماري مورد نياز
برخي ابعاد اين مشكل به اين شرح است:
 .1.1فق��دان مطالع��ات جام��ع جغرافياي��ي و
جانمايي
 .1.2عدم وجود و يا عدم امكان دسترس��ي به
داده هاي آماري دقيق و به روز
 .1.3ك��م توجهي به مطالع��ات تكنولوژيك در
راستاي بهره گيري از فناوري هاي نو
 -2ع��دم وجود بدن��ه كارشناس��ي متخصص
وكارآزموده در وزارت نفت و س��ازمان حفاظت از
محيط زيست
 -3ع��دم وج��ود تعامل و ارتباط س��اختاري و
منسجم بين نهادهاي متولي در اين زمينه
 -4ضعف قوانين ،دستورالعمل ها واستانداردها
محيط زيستي
 -5كم توجهي به گزارشات ارزيابي
 -6كم توجهي به ريس��ك مخاطرات زيس��ت
محيطي صنايع
 -7عدم وجودنگاه راهبردي و برنامه ريزي بلند
مدت و استراتژيك
ب  :راه كارهاي پيشنهادي:
باتوجه به مشكالتي كه در سطور باال به صورت
گذرا اش��اره گرديد در ادامه ب��ه تعدادي از راهكار
هاي پيشنهادي براي رفع و يا به حد اقل رساندن
تبعات اين مشكالت اشاره مي شود:
 -1توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي:
س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت تنها از طريق
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اعمال دادهها و استانداردهاي خام جهاني ،واحدها
را موظف به رعايت اين استانداردها مينمايد .اين
دادهها عمدتاً بدون در نظر گرفتن توان خودپااليي
محيط تنها براي يك مجتمع در نظر گرفته شده
است .لذا بايد از طريق مراكز تحقيقاتي كه توانايي
مدل كردن منطق��ه را دارند ،ارقام خام جهاني به
يكسري استانداردهاي منطبق با شرايط هر منطقه
تبديل شود.
 -2توج��ه به داده هاي آم��اري جامع و دقيق
و ميداني :
الزمة كسب اطالعات دقيق ،بررسيهاي ميداني
و كس��ب داده در پايلوتهايي اس��ت كه اطالعات
ض��روري را براي طراحي بدس��ت دهد .اس��تفاده
از اين روشها در كش��ور چندان متداول نيس��ت.
اگر ط��راح بخواهد اين هزينهه��ا را در كار لحاظ
كند ،قيمت طراحي باالرفته و در مناقصهها بازنده
ميش��ود .به همين دليل اكتفا به يكس��ري اعداد
استخراجي از كتب و يا دادههاي قبلي و نه چندان
دقيق واحدها ميشود؛ كه پس از تاييد كارفرما ،بر
اس��اس همان اعداد عمل ميشود و مشكالت آتي
را بدنبال ميآورد .لذا بايد در صنعت جا بيفتد كه
يك طراحي نياز به كار تيمي و همچنين كسب و
استخراج اعداد و اطالعات صحيح دارد».
 -3توج��ه به تكنولوژيهاي س��ازگار با محيط
زيست:
امروزه ب��ر روي تكنولوژيهايي كه دوس��تدار
محيط زيس��ت هس��تند بيش از گذش��ته تأكيد
ميش��ود ،چرا ك��ه معيارها و قواني��ن بينالمللي
س��ختگيرانهتر شده اس��ت .بحثهاي مرتبط با
 CDMو فرآينده��اي پ��اك نيز ام��روزه مطرح
اس��ت .هر چند در اين زمينه ش��ايد دانشگاهها به
عنوان مراكز تحقيقاتي وظيفه سنگينتري دارند و
بايستي با فعاليتپژوهي بر روي اين مقوله راههاي
كسب دانش فني اين امر را اكتشاف نمايند.
 -4اهميت دادن و تقويت بدنه كارشناس��ي در
سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت:
تش��كيل تي��م ه��اي چن��د رش��ته
اي( )multidisciplinary teamميتواند يكي
از بهترين روشها براي استفاده حداكثري از ظرفيت
كارشناسي موجود در دو نهاد و ارتقاء اين ظرفيت
باش��د .در اين تيم ها متخصيصين محيط زيست
در كنار كارشناس��ان مس��لط بر فرايند ها موجود
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در صنعت مذكور به همراه ديگر متخصصين مورد
نياز اق��دام به انجام مطالعات و ارزيابي هاي جامع
محيط زيستي مينمايند.
 -5طراحي ساز وكار قوي در جهت قاعده مند
نمودن تعامالت:
طراحي وايجاد مكانيسم قوي در جهت تقويت و
قاعده مند نمودن تعامالت سازمان حفاظت محيط
زيست و وزارت نفت در اين حوزه ميتواند بسياري
از مشكالت و موانع را از پيش رو بردارد.
وجود يك ارتباط مس��تقيم ،قاعدهمند و منظم
ميان اين مراكز ،استفاده مشترك از آزمايشگاههاي
مجهز ايجاد شده از طريق سرمايهگذاري مشترك
و اتخ��اذ راهحل براي مش��كالت موجود از طريق
هم��كاري و همفكري كليه نهادها و قس��متهاي
مس��ئول منجر به اخذ تصميمي خواهد ش��د كه
حداكثر منافع در آن لحاظ شده باشد.
 -6متناسب و بومي سازي قوانين،استانداردهاو
دستورالعملها
يكي از نيازهاي جدي ،بررسي و متناسبسازي
قواني��ن كل��ي و معيارهاي جهاني ب��راي مناطق
مختلف صنعتي كش��ور و تعيي��ن و تدوين معيار
و اس��تانداردهاي متناس��ب با هر منطقه و تدوين
استانداردها و قوانين مورد نياز است.
 -7تدوين اس��تراتژي ارزيابي محيط زيست در
صنايع نفت ،گاز وپتروشيمي()SEA
ارزيابي زيست محيطي استراتژيك (راهبردي)،
فرآيندي سيس��تماتيك (نظاممن��د) و پويا براي
ارزيابي كيفيت زيست محيطي و پيامدهاي زيست
محيطي دورنماها و اهداف توس��عهاي است كه به
كمك سياستگذاريها ،برنامهها و طرحها تحقق
مييابند .هدف از انجام آن لحاظ نمودن يكپارچه
مالحظ��ات بيوفيزيك��ي ،اقتص��ادي ،اجتماعي و
سياسي در سياستها ،برنامهها و طرحهاي توسعه
ميباشد.
مي بايس��ت ي��ك چارچ��وب كش��وري براي
بكارگي��ري روشه��اي ارزيابي زيس��ت محيطي
اس��تراتژيك (راهب��ردي) در بخ��ش آثار زيس��ت
محيطي سياستگذاريها ،برنامهها و طرحها طراحي
ش��ده ،ظرفيتهاي فني و اداري الزم براي اعمال
ارزيابي زيس��ت محيطي اس��تراتژيك در كش��ور
ايجاد و تقويت ش��ود ك��ه در آن مدلهاي عملي
الزم براي بهرهگيري كارآمد از ش��يوههاي ارزيابي

توليد گردد.
البته طي سالهاي گذش��ته تالشهايي از سوي
سازمان محيط زيست درجهت نيل به اين اهداف
ش��كل گرفته لكن اين تالشها بنا به اذعان برخي
مسوولين سازمان كارايي و نتايج مورد انتظار را در
پي نداشته است.
 -3ارزياب��ي ريس��ك مخاط��رات فعاليتهاي
صنعتي نفتي و هزينههاي آن:
درصورت��ي ك��ه ريس��ك و هزين��ه هاي��ي كه
آاليندگي هاي صنعت بر جامعه و طبيعت متحمل
ميسازد به صورت دقيق ارزيابي و احصاشود ،ديگر
توجيه��ات فني و اقتصادي ك��ه مبنايي براي كم
توجهي به محيط زيست توسط صاحبان و مديران
صنايع است جايگاهي نخواهد داشت.
به واس��طه اي��ن ارزيابي ها ميتوان با روش��ن
س��اختن زيانه��اي اقتصادي و زيس��تمحيطي
حاصل از فعالي��ت واحدها ،مديران را نس��بت به
مس��ألة محيطزيس��ت حس��اس نموده و راههاي
جلوگيري از آلودگي را براي آنان روشن ساخت.
 -4برگزاري دوره هاي آموزشي و فعاليت هاي
ترويجي:
آگاهسازي مديران از طريق كالسهاي آموزشي
كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ،دانشگاه
و يا مديريت هاي  HSEبرگزارميشود ،در جهت
ايجاد حساس��يت در زمينه محيط زيس��ت بسيار
مؤثر ميباشد.
باي��د نگ��رش درازم��دت را از طري��ق دوره
ه��ا و نشس��ت ه��اي توجيهي س��ازمان حفاظت
محيطزيست
به مدي��ران صنعت نفت آم��وزش داده و براي
مديران پروژههاي بزرگي چون عس��لويه و منطقه
آزاد ماهشهر كالسهاي متنوع ترتيب داده و مسائل
الزم به ايشان انتقال دادهشود.
 -5مديريت بحرانهاي زيست محيطي
هر چند رعايت قوانين زيس��تمحيطي سبب
كنت��رل آاليندهه��ا و آلودگيها ميش��ود ،ليكن
وقوع حوادث غيرمترقبه در حوزه صنايع آالينده،
در صورت نبود مديري��ت وضعيتهاي اضطراري
ميتواند عمق فاجعه حاصل را چندين برابر وسعت
دهد .حوادثي نظير سوانح دريايي براي نفتكشها
ميتواند مثال خوبي در اين حوزه باشد.
 -6ل��زوم اقدام��ات تعديل��ي ب��راي واحدهاي
قديمي :
همانطوري كه اش��اره ش��د برخي واحدهاي
صنايع نفتي (مانند پااليش��گاه آبادان) در گذشته
ساخته شدند كه در آن زمان رعايت استانداردهاي
زيس��ت محيطي چندان اهميت نداش��ت .ليكن
اكنون به دليل نقش غيرقابل انكار اين واحدها در
صنايع كشور توان توقف فعاليت آنها وجود ندارد .از
طرفي ديگر نميتوان با اين توجيه از آلودگيهاي
حاصل از اين مواد چشمپوشي نمود.
لذا بايستي با مديريت صحيح اين آلودگيها و
تدوين قوانين تازه و تعديل آلودگيها بر طبق اين
قوانين از بار آلودگي اين صنايع كاست يا آنها را به
روز نمود و بدين ترتيب به مقابله با اثرات نامطلوب
آنها برخاست.
 -12ايج��اد مركز تصميم س��ازي و سياس��ت
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پژوهي:
با توجه به اينكه بس��ياري از چالشها در زمينه
محيط زيس��ت صنعت نفت وصنايع وابسته به آن
چالشها ساختاري و ناشي از نحوه مديريت و برنامه
ريزي در اين حوزه اس��ت ايج��اد يك كانون تفكر
كه ماموريت آن سياس��ت پژوهي ،تصميم سازي،
انجام مطالعات راهبردي و آس��يب شناس��ي اين
حوزه باشد و بتواند در كنار انجام مطالعات فني به
تحليل فرايند هاي مديريتي موثر بر محيط زيست
و پيش��نهاد و ارائه راهكارها يي دراين حوزه باشد
ضروري مينمايد .اين مراك��ز تفكر عالوه بر موارد
ف��وق توانايي برقراري ارتب��اط بين صنعت نفت و
مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي را فراهم نمايد.
جمعبندي و پيشنهاد نهايي:
از آنجاك��ه امروزه برنامه ري��زي ها و تصميات
كوتاه مدت جوابگوي معضالت و چالشهاي محيط
زيس��تي ناشي از صنايع نيس��ت و در كشور هاي
توس��عه يافته تمامي اقدامات محيط زيس��تي در
قالب اس��تراتژي هاي بلند مدت محيط زيس��تي
ط��رح ريزي وپيگيري مي ش��ود ،ضروري اس��ت
تمام��ي نهادهاي موثر ودرگير در اين زمينه مانند
س��ازمان حفاظت محي��ط زيس��ت ،وزارت نفت،
وزارت جهاد كش��اورزي ،وزارت بهداش��ت ،وزارت
راه و ترابري(سازمان بنادر و كشتيرارني و سازمان
هواشناسي) ،مجلس شوراي اسالمي  ،وزارت كشور
و مراك��ز تحقيقات��ي و مطالعاتي ،ضمن تش��كيل
كارگروهي كه زير نظر رياس��ت جمهوري فعاليت
مينمايد به تدوين اس��تراتژي محيط زيس��تي در
صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي اقدام نمايند.
اين اس��تراتژي در صورتي كه با دقت تدوين و
با عزم جدي مسوولين اجرا گردد مي تواند به شاه
كليد حل معضالت محيط زيس��تي صنعت نفت و
صنايع جانبي آن تبديل ش��ود و حتي مي تواند به
عنوان يك م��دل و الگوي موفق براي بقيه صنايع
تبديل گردد.

توصیههای مرکز پژوهشها به پاالیش و پخش نفتی ؛

اتانول جایگزین سموم بنزین شود

مرک��ز پژوهشه��ای مجل��س با اش��اره به
ضرورت حذف ماده سمی  MTBEاز ترکیب
بنزین خواس��تار اضافه ش��دن اتانول بهعنوان
یک سوخت زیست محیطی در ترکیب بنزین
خودروهای ایرانی ش��د تا همزم��ان با افزایش
عدد اکتان ،حجم آالیندگیها هم کاهش یابد.
دفتر مطالعات انرژی ،صنعت و معدن مرکز
پژوهشهای مجلس با انتش��ار گزارشی درباره
بایدها و نبایدهای استفاده از بنزین اتانولی در
س��بد س��وخت خودروهای ایرانی ،اعالم کرد:
بنزین به عنوان یکی از حامل های اصلی انرژی
به رغم کاربرد برای افزایش سطح رفاه جامعه،
ب��ه عنوان یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده
محیط زیس��ت چه در س��طح جهانی و چه در
سطح ملی به شمار میرود.
بر این اس��اس اگر چه مدت زمان زیادی از
حذف سرب و جایگزینی  MTBEبه جای آن
نمی گذرد ،اما مصرف این ماده نیز نگرانیهای
زیس��ت محیطی متعددی به هم��راه دارد که
شاید بزرگترین آنها پایداری این ماده سمی در
چرخه حیات بشری باشد.
ای��ن در حالی اس��ت که اس��تفاده از اتانول
به عنوان جایگزین��ی برای  ،MTBEمنجر به
کاهش خطرات زیست محیطی ،کاهش خروج
ارز و افزایش س��طح اشتغال خواهد شد .اتانول
به عنوان یکی از مواد اکس��یژنه باالبرنده عدد
اکت��ان بنزین موتور و جایگزی��ن ماده افزودنی
تترااتیل س��رب اکنون به صورت کامال جدی و
گسترده در جهان مطرح شده و الزم است که
اس��تفاده از این ماده به عنوان یک افزودنی به
س��وخت مصرفی کشور و همچنین جایگزینی
برای  MTBEمورد توجه قرار گیرد.
کش��ورهای بزرگ صنعتی جه��ان ،کاربرد
اتان��ول در س��وخت خودروها را گام نخس��ت
ب��رای کاهش وابس��تگی به مناب��ع پایان پذیر
س��وختهای فس��یلی میدانند و این اقدام را
مانند س��کوی پرش��ی برای حرکت به سمت
اس��تفاده از سوختهای زیستی با عنوان منابع
انرژی تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست در
نظر میگیرند.
ای��ران توانمندیهای فراوانی ب��رای تولید
انرژیه��ای نو و تجدیدپذی��ر دارد ،اما تاکنون
اس��تفاده اندکی از این پتانس��یل خود به عمل
آورده اس��ت .نا آش��نایی ،عدم تسلط علمی و
تکنولوژیک��ی و همچنی��ن عدم تامی��ن اعتبار
طرحها و پروژههای وابس��ته با انرژیهای نو از
جمله علل عقب ماندن ایران در استفاده از این
نوع انرژیهاست.
دستاوردهای تولید بنزین اتانولی در ایران
گس��ترش مطالعات در ای��ن زمینه و خارج
ش��دن از ف��از مطالعاتی و رس��یدن به فازهای

اجرایی میتوانند زمینهس��از اس��تفاده بیشتر
از انرژیه��ای پای��ان ناپذی��ر ،پ��اک و کم بها
باشند .اس��تفاده از بیواتانول به عنوان سوخت
تجدیدپذیر و دوس��تدار محیط زیس��ت نتایج
مثبتی دارد که در ذیل به اختصار به آنها اشاره
شده است:
 تولی��د بیواتانول می تواند با جذب مقادیرقابل توجهی از ضایعات کش��اورزی و ضایعات
تولید صنایع جانبی بخش کش��اورزی ،جنگل
داری و دامداری کم��ک بزرگی به اقتصاد این
بخشها داشته باشد.
 تولید این ماده میتوان��د با بهرهگیری ازبس��یاری از مواد اولی��ه دارای ارزش اقتصادی
منفی از قبیل پسابها و ضایعات کارخانههای
تولی��دی و حتی برخی پس��ماندهای ش��هری
عالوه ب��ر ایجاد ارزش افزوده باال به حفاظت از
محیط زیست نیز یاری برساند.
 تولی��د بیواتانول میتواند ب��ه عنوان یکس��وخت غیرفس��یلی ،تجدیدپذیر و دوستدار
محیط زیست بخش��ی از نیاز کشور به واردات
بنزین و ماده زیانآور  MTBEرا تامین کند.
 گسترش صنعت اتانول با داشتن چندینصنعت جانبی در کنار خود و صنایع و مصارف
پایین دس��تی متع��دد ،تاثیر قاب��ل توجهی بر
توسعه صنعتی کشور و اشتغال زایی مستقیم و
غیرمستقیم خواهد داشت.
با توجه به مطالب گفته ش��ده اس��تفاده از
بیواتانول به جای  MTBEاز س��ه جهت حائز
اهمیت است که در این گزارش مورد بحث قرار
گرفتهاند و نتایج آنها به شرح زیر است:
از نظر فنی :استفاده از بیواتانول در بنزین از
نظر فنی امکان پذی��ر بوده و میتوان از بنزین
ب��ه عالوه  ۵تا  ۱۵درصد اتانول برای س��وخت
خودروهای معمولی ،بدون اینکه تغییر خاصی
مورد نیاز باشد ،استفاده کرد.
از نظر زیست محیطی :همان طور که گفته
ش��د بیواتانول چون از مواد اولیه زیستی تهیه
میش��ود دوس��تدار محیط زیس��ت بوده و در
صورت وارد ش��دن به محیط زیست بر خالف
 MTBEخطری برای محیط زیس��ت نخواهد
داش��ت ،ضمن این که با مص��رف آن به دلیل
کاهش مص��رف بنزین ،آلودگیهای ناش��ی از
مصرف بنزین کاهش می یابد.
از نظر اقتصادی :اس��تفاده از اتانول به جای
 MTBEاز نظ��ر اقتصادی توجی��ه دارد ،زیرا
قیمت تمام ش��ده مخلوط بنزی��ن  +اتانول در
مقایس��ه با قیمت تمام ش��ده مخلوط بنزین +
 MTBEکمتر اس��ت ،ضمن اینکه در صورت
استفاده از اتانول هزینههای اجتماعی ناشی از
مصرف بنزین نیز سالیانه به میزان  ۸۰میلیارد
تومان کاهش می یابد.
شماره سوم ـ بهار 1392

اما در حال حاضر با توجه
به ظرفیت تولی��دی اتانول
در کش��ور و می��زان مصرف
بنزی��ن ،امکان ف��وری این
جایگزینی وج��ود ندارد .در
صورت تخصی��ص ظرفیت
واحدهای دارای مجوز تولید
اتانول به سوخت خودروهای
بنزین��ی ،تنها ح��دود پنج
درصد س��وخت خودروهای
بنزینی کل کش��ور از طریق
اتان��ول قابل تامی��ن خواهد
بود.
چنانچه در همین شرایط،
تمامی اتانول مذکور تنها به
مص��رف خودروهای بنزینی
استان تهران تخصیص یابد،
ح��دود  38درصد س��وخت
م��ورد اس��تفاده از طری��ق
بیواتانول قابل تامین است.
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اقتصاد مقاومتي؛ اينبار در حوزه انرژي

توهم نفتی داریم!
ما نفت خام را به صورت عمدهای و با کشتیهایی با حجم هزاران تنی صادر میکنیم و این خام فروشی عایدات
بس�یار کمی برای ما دارد .در روز حدود  ۶۰میلیون لیتر بنزین میس�وزانیم که معادل ارزش یک تن طال اس�ت و
این هزینه از بیت المال و یارانهها تامین میش�ود و در واقع در اقتصاد ما هر کس�ی بیشتر مصرف کند برخوردارتر
میش�ود .در حالی که س�االنه تنها دو تن طال در کشور تولید میشود .اگر ما روزی ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت
خام صادرکنیم در مجموع سهم هر ایرانی با توجه به جمعیت از بودجه کشور حدود  ۱۸۲هزار تومان است .که تنها
 ۶۷هزار تومان آن از بخش نفت تامین میشود و این با آمارهای منتشر شده بسیار فاصله دارد .ما در کشور دچار
توهم نفتی هستیم و تصورمان از درآمدهای نفتی بسیار بیش از چیزی است که واقعیت دارد.
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در غرب دولتها مالیات را افزایش میدهند تا
ب��ا باالرفتن قیمتها میل م��ردم به مصرف انرژی
کاهش یاب��د اما ما درصد باالی��ی از هزینه انرژی
را در قال��ب یارانهها پرداخ��ت میکنیم که نهایتا
ثروتمندان از آن برخوردار میش��وند.قدیری ابیانه
اضافه کرد :در این ش��رایط اس��ت که درآمدهای
دولتهای غربی از مالیات س��وخت بیش از درآمد
ما در صادرات نفت خام اس��ت .وی گفت :کس��ی
که در ایران یک باک ماش��ین بنزین میسوزاند به
اندازه مصرف برنج  ۱۰خانوار از یارانهها اس��تفاده
میکند.
دومی��ن همای��ش اقتصاد مقاومتی ب��ا رویکرد
تخصصی به حوزه انرژی در دانشگاه علم و صنعت
ایران برگزار شد.
سید مسعود میر کاظمی در این همایش گفت:
از شهریور سال  ۱۳۸۹که مقام معظم رهبری بحث
اقتص��اد مقاومتی را مطرح کردن��د تاکنون تعابیر
مختلفی از آن ش��ده برخ��ی آن را اقتصاد تدافعی
اما همان طور
میدانستند و برخی اقتصاد ریاضتی ،
که ایشان بعدا فرمودند اقتصاد مقاومتی اقتصادی
اس��ت که حتی در شرایط بحران هم بتواند رشد و
حرکت خود را ادامه دهد و در عین حال مقاومت
الزم در برابر شوکهای وارده را داشته باشد.
وی افزود :در اقتصاد مقاومتی باید شاخصهای
کالن کشور حفظ ش��ود اما متاسفانه پیش از این
رش��د اقتصادی ما ثبات نداشته و نرخ تورم به غیر
از یکی دو سال دو رقمی بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی ادامه داد :علت دشمنی
غرب و تحریمها این اس��ت که جمهوری اسالمی
حرف جدید دارد و آنها نمیخواهند اجازه دهند
کشوری خارج از چهارچوب فعلی فعالیت کند.
میرکاظم��ی در خص��وص راه کارهای مقابله با
فش��ارها و اقتضاهای اقتصاد مقاومتی گفت:اولین
بخش حضور واقعی مردم اس��ت ،دشمن به دنبال
تحریم است تا رشد اقتصادی ما را دچار لطمه کند
و در پی آن بی��کاری و کاهش درآمد خانوادهها و
ایجاد نارضایتی از نظام شکل گیرد برای جلوگیری
از هدف دش��منان باید ش��رایطی فراهم شود که
مردم در بخشهای مختلف اقتصاد وارد ش��وند .و
بایستی موانع را کنار زد.
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میرکاظمی گفت:در س��ا ل  ۸۶بودجه جاری
کش��ور  ۴۰هزار میلیارد دالر بود ک��ه این میزان
در س��ال  ۹۰به  ۸۲ه��زار میلی��ارد دالر افزایش
یافت و در س��ال جاری بودجه جاری کشور ۱۰۱
هزار میلیارد دالر اس��ت ک��ه قطعا محقق نخواهد
ش��د .ما نیاز داریم اگر درآمدهای نفتیمان پایین
میآید از ناحیه در آمدهای غیر نفتی کس��ری ارز
را جب��ران کنیم تا با نوس��انات قیمت ارز و کاالها
روبرو نشویم.
میرکاظمی درب��اره بودجه دولت گفت :قاعدتا
باید بودجه ج��اری دولت کاهش پیدا کند و روند
افزایش��ی س��الهای گذشته متوقف ش��ود و باید
مش��خص کرد چه میزان درآمد از حوزههای غیر
نفتی میتوان حاصل کرد.
توهم نفتی

قدیری ابیانه ،سفیر س��ابق ایران در ایتالیا می
گوید :قیمت س��وخت در کشور باید واقعی شود و
نرخ فعلی بسیار پایین است به عنوان مثال قیمت
بنزین در کشورهای ترکیه ،هلند ،هند و پاکستان
به ترتی��ب  ۱/۴۲ -۲/۰۹ ۲/۳۲و یک دالر اس��ت
که با قیمت بنزین در کش��ور ما بسیار فاصله دارد.
وی گف��ت :در حال حاض��ر روش مدیریت ما این
گونه است که برای جلوگیری از فقیرتر دشن فقرا
یارانههایی را پرداخت میکنیم که ثروتمندان ۴۰
برابر از آن برخواردارتر میشوند .اقتصاد ما اقتصاد
اسراف و اتالف سرمایه و انرژی است.
قدی��ری ابیانه ضمن انتق��اد از فرهنگ کار در
کشور گفت میزان ساعت مفید کاری در سال ۹۰
یک ساعت و  ۴دقیقه بود و در سال جاری به ۲۲
دقیقه کاهش یافته اس��ت و در ایران به ازای هر ۴
نفر یک نفر کار میکن��د در صورتی که به عنوان
مثال در انگلیس از هر  ۲نفر یک نفر شاغل است و
میزان ساعت کاری مفید آنها چندین برابرماست.
وی گف��ت :در صورت��ی که اقتص��اد مقاومتی در
کشور محقق نشود ااقتصاد ریاضتی احتباب ناپذیر
خواهد بود .سفیر سابق ایران در ایتالیا اضافه کرد:
در کش��ور ما کارخانهها و همچنمی��ن جوانان به
ج��ای خلق ظرفیتها همه ب��ه دلیل توهم درآمد
نفتی تنها مطالبه گرند و میزان کار آنها بس��یار

پایین است.
وی خاطر نش��ان کرد :در صورت اجرای کامل
ط��رح هدفمن��دی یارانهها بس��یاری از صنایع از
جمله صنایع خودرو س��ازی به دلیل از بین رفتن
تقاضاهای کاذب ناش��ی از یارانهها رو به ازمهالل
خواهند رفت.
ای��ن کارش��ناس ادام��ه داد :برخی ب��ه بهانه
تحریمه��ا و فش��ار اقتص��ادی از یارانههای بخش
انرژی حمایت میکنند در صورتی که در ش��رایط
تحری��م جلوگیری از اتالف انرژی و س��رمایههای
کشور ضروریتر است.
قدی��ری ابیانه گفت :بنابرانی��ن اگر قمیتهای
حاملهای انرژی واقعی ش��وند و این سرمایهها در
جایی مناس��بتر هزینه شود نتایج پربارتری برای
کش��ور به ارمغان خواه��د آورد .وی گفت :مردم
بودجه کش��ور را بودجه خود نمیدانند و مسولین
هم فکر میکنند هر طور بخواهند میتوانند آن را
به مصرف برس��انند .ابیانه ادامه داد :صنایع جدید
در کش��ور تنها در صورتی باید شکل بگیرند که با
لحاظ قیمتهای واقعی سود آور باشند.
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بازی گردانان بازار انرژی جهان
پس از 2025
پیمان جنوبی

از افق  2025میالدی به بعد تنها پنج کشور غرب آسیا شامل ایران ،عربستان سعودی ،کویت ،عراق و امارات با دارا
بودن  70درصد از ذخایر و منابع نفت و گاز طبیعی جهان ،عمده ترین تولید کننده و بازیگران اصلی بازار س�وختهای
فسیلی خواهند بود .بازیگران سیاست جهان در شرایط کنونی رویکرد سیاسی-نظامی دوران جنگ سرد را به رویکرد
اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی تغییر داده اند و در راستای افزایش تاثیر و کارکرد این رهیافت به ارتقای رشد اقتصادی در
سطح ملی و بین المللی بر مبنای انباشت سرمایه و حداکثر سازی منافع ملی روی آورده اند تا بتوانند با دست یافتن به
رشد اقتصادی ،رفاه ،امنیت و درآمد سرانه باال شرایط جوامع خویش را ارتقاء بخشیده و منابع مالی الزم برای توسعه
قدرت در ابعاد مختلف را به دست آورند و تاثیر گذاری بیشتری در روابط بین الملل داشته باشند.

قدرتهای ب��زرگ ،اه��داف اقتصادی ،سیاس��ی،
فرهنگ��ی ،رفاهی و امنیت��ی را در پرت��و برتریهای
فناوری و افزایش قدرت رقابتی دنبال می کنند ،چرا
که دست یافتن هر بازیگر به فناوری برتر برای خلق
ثروت و ارتقای س��طح به��ره وری و کارامدی ملی،
راهبردی ضروری در عصر کنونی برای دست یافتن
ب��ه زندگی بهتر اس��ت .تمامی جوام��ع برای تحقق
اهداف خویش به رش��د اقتصادی نیازمندند و رشد
اقتصادی نیز نیازمند تامین پایدار انرژی است.
مطالع��ات جهان��ی حاکی از آن اس��ت که منابع
هیدرو کربوری تا س��ال  2050میالدی سهم عمده
ای را در س��بد انرژی جهان بعهده خواهند داشت و
بررس��ی روند ذخایر و منابع هیدروکربوری و توزیع
جغرافیایی آن در س��طح جهان نیز نشان دهنده آن
است که از افق  2025میالدی به بعد تنها پنج کشور
خاورمیانه ش��امل عربستان س��عودی ،ایران ،کویت،
ع��راق و ام��ارات با دارا بودن  70درص��د از ذخایر و
منابع نف��ت و گاز جهان ،عمده ترین تولید کننده و
بازیگران اصلی بازار سوختهای فسیلی خواهند بود.
نگاهی ب��ه ذخایر اثبات ش��ده  754.12میلیارد
بش��که ای نفت خام و  75.91تریلیون متر مکعبی
گاز طبیعی در منطقه غرب آس��یا (مطابق آمار سال
 ) 2008نش��اندهنده آن اس��ت که  59.95درصد از
کل ذخایر  1333میلیارد بشکه ای به اثبات رسیده
نفت در جهان( بدون احتساب  150.7میلیارد بشکه
ش��نهای نفتی کانادا) و  41.03درصد از کل ذخایر
اثبات شده گاز طبیعی  185.3تریلیون متر مکعبی
جهان در منطقه غرب آسیا قرار گرفته است.
ذخایر نفت خام

بررس��ی ها در خص��وص ضریب برداش��ت نفت
خ��ام حاکی از آن اس��ت که با توجه ب��ه آمار ذخایر
و حج��م تولید نفت خ��ام در مناطق مختلف جهان
در س��ال  ،2008متوس��ط عمر مخازن نفت منطقه
غرب آسیا در بخش ذخایر حداقل  28و حداکثر 64
سال بیش��تر از دیگر مناطق جهان است .نتایج این
پژوهش نش��ان می دهد که با توجه به ذخایر اثبات
ش��ده نفت خام تا پایان سال  ( 2008بدون در نظر
گرفتن شنهای نفتی کانادا) و روند تولید نفت خام در

مناطق مختلف جهان در این سال ،کشورهای منطقه
« آمریکای شمالی» و « آسیا و حوزه اقیانوس آرام»
به ترتیب نام با س��هم  5.64و  3.34درصدی از کل
ذخایر نفتی جهان ،به ترتیب  16.05و  9.69درصد
از تولی��د نفت خام جه��ان را به خود اختصاص داده
اند و با ادامه روند برداشت به این شکل عمر مخازن
نفتی این کشورها به ترتیب تا  14.8و  14.52سال
پس از سال  2008به اتمام خواهد رسید.
کش��ورهای منطقه « اروپا و اورآسیا» و «آفریقا»
نیز به ترتیب نام با س��هم  11.3و  9.98درصدی از
کل ذخای��ر نفتی جهان در س��ال  ،2008به ترتیب
 21.5و  12.57درص��د از تولی��د نفت خام جهان را
به خود تخصیص داده اند و با ادامه برداش��ت به این
شکل ،عمر میادین نفتی این کشورها در صورت ادامه
برداش��ت مطابق سال  2008تنها تکافوی  22.15و
 33.45سال را پس از  2008خواهد داشت.
نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای «آمریکای
مرکزی و جنوبی» و منطقه «غرب آسیا» به ترتیب
با س��هم  9.79و  59.95درصدی از کل ذخایر نفتی
جهان در س��ال  ،2008با س��همی مع��ادل  8.17و
 32.02درصد از تولید جهانی نفت خام ،بیش��ترین
عمر مخازن را دارا خواهند بود به شکلی که با ادامه
تولید با روند س��ال  2008عمر ذخایر نفتی مناطق
فوق به ترتیب  50.48و  78.86س��ال پس از 2008
براورد می شود.
ذخایر گاز طبیعی

بررس��ی های صورت گرفته در خصوص ضریب
ذخی��ره به تولید گاز طبیعی حاکی از آن اس��ت که
ب��ا توجه به آم��ار ذخایر و حجم تولی��د گاز طبیعی
در مناطق مختلف جهان در س��ال  ،2008متوسط
عمر مخازن گاز طبیعی منطقه غرب آسیا در بخش
ذخایر گاز طبیعی حداقل  131سال و حد اکثر 181
سال بیشتر از دیگر مناطق جهان است.
نتایج پژوهش��های صورت گرفته توسط بریتیش
پترولیم (  )BPنش��اندهنده آن است که با توجه به
ذخایر اثبات ش��ده گاز طبیعی تا پایان سال 2008
و روند تولید در مناطق مختلف جهان در این س��ال،
کشورهای منطقه « آمریکای شمالی» و « آمریکای

مرک��زی و جنوب��ی» به ترتیب نام با س��هم  4.79و
 3.95درصدی از کل  185.3تریلیون متر مکعب گاز
طبیعی اثبات ش��ده در جهان به ترتیب  26.5و 5.2
درصد از تولید حدود  3066میلیارد متر مکعبی گاز
طبیعی جهان را در س��ال  2008به خود اختصاص
داده اند و با ادامه روند برداش��ت به این شکل ،عمر
ذخای��ر گاز طبیعی این مناطق به ترتیب تا  4.8و 4
سال بعد به اتمام خواهد رسید.
برابر این گزارش کش��ورهای منطقه « آفریقا» و
« حوزه اقیانوس آرام» به ترتیب نام با س��هم 7.92
و  8.32درص��د از کل ذخای��ر گاز طبیعی جهان در
س��ال  2008به ترتیب  7و  13.4درصد از تولید گاز
طبیعی جهان در این سال را به خود تخصیص داده
اند و ذخایر گاز طبیعی این کشورها در صورت ادامه
برداشت مطابق سال  ،2008به ترتیب تنها تکاپوی
 68و  37سال آینده را خواهد کرد.
همچنی��ن نتایج پژوهش س��ال  2009ش��رکت
بریتیش پترولیوم مندرج در ترازنامه هیدروکربوری
س��ال  1387نش��ان می دهد ،کش��ورهای « اروپا و
اورآسیا» و کشورهای» غرب آسیا « به ترتیب با سهم
ح��دود  34و  41درصدی از کل ذخایر گاز طبیعی
جهان در س��ال  ،2008معادل  35.5و  12.4درصد
از تولید جهانی گاز طبیعی را به خود اختصاص داده
اند .با ادامه روند برداش��ت به این شکل ،عمر مخازن
گاز طبیعی این کش��ورها به ترتی��ب تا حدود  58و
 199سال دیگر به اتمام خواهد رسید.
بر این اس��اس مالحظه می کنیم ب��ا روند فعلی
تولی��د و با توج��ه به ذخای��ر گاز طبیعی در مناطق
مختلف جهان ،کش��ورهای منطقه « غرب آس��یا»
با عمر ذخایری حدود  199س��ال ،بیش��ترین عمر
مخازن را در جهان دارا هس��تند ک��ه تقریبا چیزی
حدود س��ه برابر عمر مخ��ازن گاز طبیعی در دیگر
نقاط جهان است.
توضیح :نتایج فوق با توجه به ذخایر اثبات شده تا
پایان سال  2008یه دست آمده که با آمارهای سال
 2009اختالف معنی داری ندارد .در صورت اکتشاف
جدی��د و تغییر در تولید در س��الهای بعد از 2009
شاهد تغییرات در عمر میادین نفتی خواهیم بود.
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حضور بخش خصوصی در
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت
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برگ��زاری نمایش��گاه بی��ن المللی نف��ت ،گاز،
پاالی��ش و پتروش��یمی توس��ط کش��وری که در
تحریم به س��ر میب��رد می تواند پی��ام مهمی به
جهانیان داش��ته باش��د؛ عزم جدی برای شکست
تحری��م .تحریم نفت��ی ایران به تنهای��ی میتواند
اهمیت هجدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی را نش��ان دهد .در این
بین حضور پررنگ بخش خصوصی در نمایش��گاه
مهم امس��ال میتواند رهگشای بسیاری از مسائل
و مشکالت بخش خصوصی نفت باشد؛ مشکالتی
مانند کاهش ص��ادرات فرآوردههای نفتی ،کمبود
خوراک پتروشیمیها ،مسائل مهم ارز و نرخگذاری
محصوالت با رایزنیهای نمایشگاهی میتواند حل
و فصل شود .سال گذش��ته در نمایشگاه هفدهم،
مجموع فضای اختصاصی به غرفههای شرکتهای
داخل��ی  28هزار و  623متر اس��ت که حدود 19
ه��زار و  500متر آن در فضای بس��ته و  9هزار و
 123مت��ر در فضای ب��از ق��رار دارد .همچنين از
مجموع فضای اختصاصی به غرفههای شرکتهای
خارجي  8هزار و  377متر است که حدود 7500
متر آن در فضای بس��ته و  877متر در فضای باز
قرار داشت و کش��ورهای اتريش ،اسپانيا ،امارات،
انگليس ،ايتالي��ا ،ايران ،آلمان ،تركيه ،س��وئيس،
چين ،روسيه ،سنگاپور ،سوئد ،فرانسه ،كره جنوبي،
مالزي ،ن��روژ ،هلند ،هند ،ازبكس��تان ،اس��تراليا،
اكراين ،اندونزي ،آمريكا ،برزيل ،پاكستان ،تايلند،
تركمنس��تان ،روماني ،زامبيا ،ژاپن ،سودان ،عراق،
عمان ،فنالند ،قزاقس��تان ،كامرون ،كانادا ،كويت،
ليبي ،مراكش ،مغولس��تان ،مكزيك و نيجريه در
آن نمایشگاه حضور داشتند و پیشبینی میشود
نمایشگاه امسال نیز پررونق باشد .مدیر برگزاری
هجدهمی��ن نمایش��گاه بی��ن المللی نف��ت ،گاز،
پاالیش و پتروش��یمی تش��کیل  ٩گروه تخصصی
برای حضور ش��رکت کنندگان ب��ا هدف کیفی تر
شدن این نمایشگاه را مهمترین ویژگی نمایشگاه
امسال دانست و گفت :نمایش��گاه هجدهم از ٢٩
شماره سوم ـ بهار 1392

فروردی��ن ت��ا یک��م اردیبهش��ت  1392با حضور
گسترده تشکل ها و انجمن های صنفی و شرکت
های فعال صنعت نفت در محل دائمی نمایش��گاه
های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.اس��حق
رویور افزود :نمایش��گاه هجدهم با هدف ترسیمی
روش��ن از ظرفیت همکاری های س��ازمانی بخش
دولتی و بخش خصوصی برای تحقق افزایش تولید
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار خواهد
ش��د .رویور تصریح کرد :معرفی بیش��تر جذابیت
های صنعت نفت ایران با هدف جذب سرمایه های
ایرانی و داخلی ،از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت :آشنایی
با فناوری های روزآمد جهان و ایران و ایجاد زمینه
برای انتقال دانش فنی با هدف دستیابی به قدرت
برتر منطقه ،از جمله هدف های برگزاری نمایشگاه
هجده��م خواهد بود و م��ی تواند اقت��دار فنی و
صنعتی جمهوری اسالمی ایران را در صنعت نفت
به جهانیان نشان دهد.وی افزود :شرکت کنندگان
در نمایش��گاه هجدهم در قالب  ٩گروه تخصصی
پیمان��کاران عمومی ،مهندس��ان مش��اور ،مراکز
پژوهشی و آموزش��ی ،خدماتی (فنی و بازرگانی)،
بهینه سازی مصرف سوخت ،پیمانکاران ساختمان
و نصب ،شرکت های فناوری ،سازندگان تجهیزات
و قطع��ات مرتبط با صنعت نفت و تولیدکنندگان
و صادرکنندگان فرآورده های نفتی ،پتروش��یمی
و ش��یمیایی حضور می یابند.روی��ور تصریح کرد:
انجم��ن ها و تش��کل های صنعت نف��ت با اعالم
حض��ور فعال خود می توانند برکیفیت این رویداد
بزرگ بیفزایند.مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
و مدیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،
پاالیش و پتروشیمی گفت :هجدهمین نمایشگاه
بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی٢٩ ،
فروردین تا اول اردیبهش��ت س��ال آینده همچون
سال های گذشته برگزار می شود.
اهداف کلی نمایشگاه هجدهم
اهداف كلي نمايش��گاه نفت ،گاز و پتروشيمي
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ارائه آخرين دس��تاوردهاي ف��ن آوري روز در
حوزه صنعت نفت و گاز
گسترش تعامل با ساير كشورها و نیز رقابت با
شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان.
كمك به تقويت توان س��اخت داخلي از طريق
تبادل اطالعات فني
آش��نايي صنعتگ��ران صنع��ت نف��ت ،گاز و
پتروشيمي نسبت به دستاوردهاي نوين صنعت
عقد قراردادهای بازرگانی در زمینه مبادله کاال،
خدمات و اطالعات فنی.
توس��عه اش��تغال در عرصه صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی.
حضور تجار و صنعتگران بينالمللي از سراس��ر
جهان در نمایشگاه جهت کمک به توسعه صادرات
توليدات داخلي
کمک به ایجاد بازارهای جدید خارج از کش��ور
جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعه بازارهای
هدف.
برگزاری سمینارهای مختلف برای تسهیل در
نیل به اهداف تعیین شده.
معطوف نمودن توج��ه مدیران تصمیم گیر در
سطح کالن در راستای رس��یدن به اهداف برنامه
پنج س��اله پنجم توسعه و چش��م انداز  20ساله
توس��عه اقتصادی کش��ور در بخش نف��ت ،گاز و
پتروشیمی.
ارتقاي جایگاه و موقعیت نمایش��گاه در منطقه
و جهان
ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش های
مختلف خصوص��ی  ،تعاونی و دولت��ی  ،داخلی و
خارجی در صنایع نفت و گاز
ایجاد حس خ��ود باوری و خود اتکایی ملی در
نیروه��ای متخصص و مدیران و س��رمایه گذاران
داخلی جهت انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه
های اکتشاف ،استخراج ،فراوری و توزیع و صادرات
محصوالت
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اهداف و محورهای هجدهمین نمایشگاه
بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
جمه��وری اس�لامی ای��ران به عن��وان دومین
تولیدکنن��ده نفت در کش��ورهای عض��و اوپک ،با
پتانس��یل یازده درص��د از کل ذخایر نفت جهان
و  18از ذخای��ر گاز طبیع��ی ه��ر س��اله میزبان
برگزاری نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی اس��ت که از نظر گستردگی و تعدد
شرکت کنندگان در زمره پر اهمیت ترین نمایشگاه
های تخصصی در حوزه صنعت نفت و گاز در سطح
جهان به شمار می آید .حضور شرکت های معتبر
خارجی از کش��ورهای مختلف و تولید کنندگان و
صنعتگران داخل��ی فرصت مغتنمی را برای ایجاد
هم��کاری متقابل با توجه به فراه��م بودن امکان
س��رمایه گذاری و عقد قرارداد در فضای مشترک
ایجاد می نماید.
هجدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی نفت ،گاز،
پاالی��ش و پتروش��یمی  29فروردی��ن ال��ی یکم
اردیبهشت  1392در زیرگروه های تخصصی :
• پیمانکاران عمومی
• مهندسین مشاور
• مراکز پژوهشی وآموزشی
• خدماتی (فنی و بازرگانی)
• بهینه سازی مصرف سوخت
• پیمانکاران ساختمان و نصب
• شرکت های فناوری
• س��ازندگان تجهی��زات و قطع��ات مرتبط با
صنعت نفت
• تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده های
نفتی ،پتروشیمی و شیمیایی برگزار می گردد.
بر اساس اعالم برگزار کنندگان ،اهداف کلی
نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی عبارتند از:
 -1ارائه آخرین دستاوردهای فن آوری روز در
حوزه صنعت نفت و گاز
 -2گسترش تعامل با سایر کشورها و نیز رقابت
با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان.
 -3کمک به تقویت توان ساخت داخلی از
طریق تبادل اطالعات فنی
 -4آشنایی صنعتگران صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی نسبت به دستاوردهای نوین صنعت
 -5عقد قراردادهای بازرگانی در زمینه مبادله
کاال ،خدمات و اطالعات فنی.
 -6توسعه اشتغال در عرصه صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی.
 -7حضور تجار و صنعتگران بین المللی از
سراسر جهان در نمایشگاه جهت کمک به توسعه
صادرات تولیدات داخلی
 -8کمک به ایجاد بازارهای جدید خارج از
کشور جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعه
بازارهای هدف.
 -9برگزاری سمینارهای مختلف برای تسهیل
در نیل به اهداف تعیین شده.

 -01معطوف نمودن توجه مدیران تصمیم
گیر در سطح کالن در راستای رسیدن به اهداف
برنامه پنج ساله پنجم توسعه و چشم انداز 02
ساله توسعه اقتصادی کشور در بخش نفت ،گاز و
پتروشیمی.
 -11ارتقای جایگاه و موقعیت نمایشگاه در
منطقه و جهان
 -21ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش
های مختلف خصوصی  ،تعاونی و دولتی  ،داخلی
و خارجی در صنایع نفت و گاز
 -11ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی
ملی در نیروهای متخصص و مدیران و سرمایه
گذاران داخلی جهت انجام مطالعات و تحقیقات
در زمینه های اکتشاف ،استخراج ،فراوری و توزیع
و صادرات محصوالت
سال گذشته نیزهفدهمین دوره این نمایشگاه
از  29فروردین الی اول اردیبهش��ت س��ال 1391
در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران
برگزار شد .در این نمایشگاه  1255شرکت حضور
داشتند که سهم شرکت های خارجی  315شرکت
از  44کش��ور بود .کش��ورهای حاضر در نمایشگاه
هفدهم عبارت بودنداز:
آلمان ،اتریش ،ارمنس��تان ،ازبکستان ،اسپانیا،
اس��ترالیا ،اس��لواکی ،امارات ،اندون��زی ،اوکراین،
انگلی��س ،ایتالیا ،ای��ران ،برزیل ،بلژی��ک ،تایلند،
ترکمنس��تان ،ترکیه ،چک ،چین ،رومانی ،روسیه،
ژاپن ،س��وئیس ،سودان ،سنگاپور ،س��وئد ،عراق،
عمان ،فرانس��ه ،فنالند ،قزاقستان ،کامرون ،کانادا،
کوی��ت ،کره جنوب��ی ،لیب��ی ،مال��زی ،مراکش،
مغولستان ،مکزیک ،نروژ ،نیجریه ،هلند ،هند.
در این دوره کل سالن های نمایشگاه بین المللی
تهران تحت پوشش نمایشگاه هفدهم قرار گرفت و
متراژ مفید آن به  45583متر مربع رسید.
نقش نمایش��گاه های بینالملل��ی در بازاریابی
محصوالت شرکتهای ایرانی
نمایش��گاههای بازرگانی به عنوان یکی از ابزار
تروی��ج در بازرایاب��ی صنعت��ی با گ��رد هم آمدن
فروش��ندگان و خری��داران در یک م��کان نمایش
مس��تقیم و س��ه بعدی کاالها و خدمات کشف و
آشکارس��ازی عناصر مؤثر ولی مخفی خرید (نظیر
مدیران مهندسان و ) مرتفع ساختن اهداف فروش
و غیرفروش و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت
محصوالت ش��رکتها نقش بس��زایی در بازاریابی
کاالها و خدمات شرکتها ایفا میکنند.
امروزه نمایشگاه نسبت به بازارهای عصر بابلی
ها که در مس��یر حرکت کاروان ها برپا می ش��د،
دچار تغییرات چشمگیری شده است .درآن زمان
 ،بازار کانون اصلی ف��روش کاال و ارائه اطالعات و
خدمات بش��مار می رفت.در واق��ع از هنگامی که
بشر به دادوستد کاال پرداخت  ،محلی که در آنجا

مبادرت به این کار می کرد  ،نقش یک نمایش��گاه
کوچک را داش��ت .تاریخ نمایشگاه به  2800سال
قبل از می�لاد باز میگرددو فنیقیه��ا اولین قومی
بودند که در س��رزمین سوریه امروزی به برگزاری
نمایش��گاه پرداختن��د  ،البته نمایش��گاه های آن
زمان محدود و س��اده بود  ،تکامل بازارهای محلی
 ،هس��نه های اولیه تشکیل نمایشگاه های منطقه
ای را فراهم کرد و به تدریج نمایشگاه بین المللی
بوجود آمد .ب��ا آغاز رنس��انس در اروپا و تحوالت
سریع دانش و صنعت  ،رفته رفته بر حجم کاالها و
تولیدات اضافه شد و به منظور یافتن بازاری جهت
فروش آن کاالها  ،برگزاری نمایش��گاه مورد توجه
بیشتری قرار گرفت و با توسعه تجارت بین الملل ،
نمایشگاه از جایگاه ویژه ای در میان ملل مختلف
جهان برخوردارگش��ت .در سال  1830بزرگترین
نمایش��گاه جهانی که تا آن زمان س��ابقه نداشت
در فرانس��ه برگزار گردید .اولین نمایش��گاه واقعی
آنگونه که امروزه می شناس��یم در سال  1851با
عنوان ((نمایشگاه جهان)) در ((کریستال پاالس))
لندن برگزار گردید،در این نمایش��گاه پیشرفتهای
امپراطوری بریتانیا به نمایش گذاشته شد.
نقش نمایشگاه ها در گسترش بازرگانی خارجی

مس��لما نمایشگاه ها یکی از موثرترین راه های
تحقق توسعه صادرات غیر نفتی هستند .این منظور
در صورتی جامه عمل می پوش��د که نمایشگاه را
وس��یله بدانیم ن��ه ه��دف .نمایش��گاه مظلوب ،
نمایشگاهی است که به اهداف از پیش تعیین شده
نایل آید .دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه
همه جانبه  ،نیآزمند پیروی از الگوهای مناس��ب
توسعه اقتصادی است .تحقیقات کارشناسان امور
اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم نشان می دهد
کشورهایی که الگوی توسعه صادرات استفاده کرده
اند ،به رش��د اقتصادی باال و پایداری دست یافته
اند .تجربه کشورهای ش��رق آسیا گواه برآن است
که س��رمایه گذاریهای انجام شده نتوانسته است
با کسب س��هم بیش��تر تولیأات ملی در بازارهای
جهانی  ،به رش��د بنیانه��ای اقتصادی کمک کند.
برای جمهوری اسالمی ایران نیز که برنامه اقتصاد
بدون نفت را در دس��تور کار خود قرار داده است ،
تالش برای گس��ترش بازارهای صادراتی  ،افزایش
س��هم در تجارت بین المللی و رشد صادرات غیر
نفت��ی  ،بعنوان یک وظیف��ه و آرمان ملی  ،مطرح
اس��ت .در این راستا  ،هرآنچه که بتواند به توسعه
صادرات غیر نفتی کمک کند،باید مدنظر سیاست
گ��ذاران  ،برنامه ری��زان و فعاالن اقتص��ادی قرار
گیرد.حفظ بازارهای س��نتی و تالش برای یافتن
بازاره��ای تازه ب��رای صدور کااله��ای غیر نفتی ،
به فعالیت هدفمند و گس��ترده در امور تبلیغات و
بازاریابی نی��از دارد .دولت و بخش خصوصی برای
شماره سوم ـ بهار 1392
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رسیدن به هدف توسعه صادرات باید با هماهنگی
و یکدلی مش��کالت را از پیش راه بردارند و بستر
مناسب برای توسعه صادرات را فراهم سازند .یکی
از ابزارهای مهم برای رونق بخش��یدن به صادرات
و انجام فعالیت مس��تمر در تبلیغ��ات و بازاریابی
کاالهای صادراتی  ،نمایشگاه ها می باشند.
اهداف شرکت در نمایشگاه ها

اصوال نمایشگاه های خارج از کشور با دو هدف
برگزار می شوند:
-1نمایش��گاه هایی که همراه ب��ا عرضه کاال ،
فروش آنه��ا نیز انجام میگیرد .در این نمایش��گاه
ه��ا بازرگان��ان فقط به قصد فروش در نمایش��گاه
ش��رکت میکنند تا هزینه های مترتب بر شرکت
در نمایشگاه را تامین نمایند.
-2نمایش��گاه هایی که به صورت تجاری است
و عرض��ه کاال بدون ف��روش آن انجام می ش��ود.
در این نمایش��گاه ها،شرکت کنندگان سعی می
کنن��د نمایندگی کاالهای خارجی را احزار نمایند
و در حین برگزاری نمایش��گاه برای کاالهای خود
بازاریابی تجاری و عملی نمایند .تحصیل یک بازار
مس��تمر برای فروش کاالها ه��دف اصلی خضور
در نمایشگاه اس��ت .تجاری که بتوانند نمایندگی
معتبری در خارج بدس��ت آورند و سرویس دهی
آنه��ا به ط��ور منظ��م و صحیحی باش��د  ،موفق
خواهند بود در غیر اینصورت ناموفق می باش��ند.
الزم است قبل از ش��رکت در هر نمایشگاه ضمن
بررس��یهای الزم  ،اهداف ش��رکت در نمایشگاه
مشخص شود .یک مدیر صنعت  ،یک تولید کننده
و یا یک بازرگان قبل از ش��رکت در نمایشگاه باید
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پاسخهای قانع کننده و موجهی برای این تصمیم
داش��ته باشد .برای ش��رکت در یک نمایشگاه می
توان اهداف زیر را برشمرد.
الف -فروش بیشتر و افزایش سهم بازار
ب -معرفی کاالهای جدید
ج -بدست آوردن شهرت و اعتبار و معروفیت
د -اخ��ذ س��فارش کالن برای آین��ده ( پیش
فروش کردن)
و -براق��راری ارتب��اط ب��ا جامع��ه و مص��رف
کنندگان(فعالیت روابط عمومی)
ز -ایجاد ذهنیت قوی و مثبت به نفع محصول
و شرکت
ح -الق��اء یک ط��رز فکر یا اندیش��ه جدید در
مصرف کننده
ط -پیدا کردن پیمان��کاران و تامین کنندگان
مواد اولیه
ه -جمع آوری نقدینگی
بررسی عوامل موثر در حضور موفقیت آمیز در
یک نمایشگاه
نمایش��گاه از جمل��ه موثرترین روش��ها جهت
معرفی خدمات و نمای��ش کاالها و محصوالت به
ش��مار زیادی از مشتریان بالقوه و بازدیدکنندگان
تلقی می گردد .غرفه داران باید درصدد باش��ند تا
با ش��رکت در نمایشگاه  ،ارتباطات تجاری موجود
خوی��ش را تقویت نموده و مش��تریان تازه ای نیز
برای خود دس��ت و پا کنند .شرکت در نمایشگاه
بخش��ی از سیاس��تهای تبلیغات��ی و بازاریابی هز
شرکت تولیدی-خدماتی را تشکیل میدهد .در این
زمینه آنچه برای یک مدیر ش��رکت حائز اهمیت
اس��ت  ،آگاهی و درک او از داده ها و ستانده های

حاصل از ش��رکت در یک نمایش��گاه است .دکتر
««آلن کونوپاکی»» مش��اور امور نمایش��گاهی و
رئیس سازمان تحقیقاتی ««اینکام اینترنشنال»»
چنین اظه��ار میکند « :س��هم نمایش��گاه ها در
بازگشت س��رمایه ده به یک است» ،البته بسیاری
از غرف��ه داران ب��ه دلیل آنکه از نمایش��گاه ها به
گونه ای درس��ت بهره ب��رداری نمیکنند ،منافع و
مزایای چشمگیر آن را به راحتی از دست میدهند.
امروزه موفق ترین غرفه داران کس��انی هستند که
آمادگ��ی کامل دارند تا مدت زمان بیش��تری را با
بازدیدکنندگان صرف کنند ،نه آن افرادی که فقط
به ارائه بروش��ور و کاتالوگ و یا جمع آوری کارت
ویزیت میپردازند.
دالیل موفقیت نمایشگاه ها عبارتند از:
-1فراهم بودن امکانات برای ارتباط مس��تقیم
رو در رو بی��ن تولید کننده(فروش��نده) با خریدار
و مش��اهده عین��ی کاال و مداکره ب��ا یکدیگر که
بهترین موفقیت را برای فروش کاال ایجاد می کند.
 -2فروشنده یا بازاریاب بالفاصله پس از روئیت کاال
توسطخریدارعکسالعملویرامشاهدهخواهدکرد.
 -3دسترس��ی و پیدا ک��ردن خریدارانی که نام و
نشان در هیچ کاتالوگ و یا کتاب راهنمایی ندارند.
 -4بررس��ی ویژگیهای کاالهای رقیب  ،مقایس��ه
قیمته��ا  ،تعیین نقاط ضعف و ق��وت کاالها و در
نتیجه ارائه درست و صحیح کاالها.
مجموعه این دالیل ش��رکت در نمایشگاه های
بی��ن الملل��ی را یک فرصت طالئ��ی جهت ایجاد
ارتباط  ،اطالع رس��انی و پیش��برد ف��روش برای
شرکت های بزرگ و موفق دنیا نموده است.

گزارش
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گفتگو با احمد صرامی عضو هيأت مديره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی

توسعه بازارهای هدف تنها از
دروازه اندیشه استراتژیک می گذرد
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی در س�الی که گذشت رویدادهای بسیاری را تجربه
کرد .موافقت با فروش نفت توس�ط بخش خصوصی ،ممنوعیت صادرات فرآوردههای پتروش�یمی ،کاهش صادرات
اعضا از جمله اتفاقاتی بود که در س�ال  1391رخ داد .اجرای تحریم نفتی توس�ط غرب نیز از مهمترین رویدادهای
اقتصادی س�ال گذش�ته بود که بر عملکرد اتحادیه تاثیر گذاشت و نمایشگاه امسال نفت ،گاز و پتروشیمی تهران
فرصتی برای فعاالن نفتی ایجاد کرده تا تواناییهای خود را محک بزنند .دنیای انرژی با احمد صرامی عضو هيأت
مديره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی درباره هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و
پتروشیمی تهران و همچنین مهمترین مسائل سالی که گذشت گفتگویی انجام داده که از نظر میگذرد.

نقش نمایش�گاه های بی�ن المللی نفت در
توسعه بازارها در شرایط تحریم چیست؟
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بن��ده اصوال با برگزاری نمایش��گاه به ش��کلی
ک��ه االن می بینیم کامال محالفم.در تمام ممالک
دنی��ا آنچه که مورد نظر اس��ت توانمندی تولید و
عرضه محصول نهایی اس��ت و البته این محصول
می بایس��ت تمام استانداردهای ملی و بین المللی
را پ��اس کند.خریداران��ی که وارد نمایش��گاه می
ش��وند انتظار دارن که یک خودب��اوری محض در
صنع��ت نفت را نظاره گر باش��ند.در واقع چنانچه
منط��ق بازدید حکم می کند این محصول اس��ت
ک��ه حرف می زند نه فرآیند تولی��د نه نام تولید
کننده البته مبحث برند از این مقوله جداست.ما به
سادگی به طرف مقابل این راحکم می کنیم که به
تجهیزات ش��ما نیاز داریم در واقع ایشان را در یک
موقعیت برتر برای نق��ش آفرینی قرار می دهیم.و
حاال تصور کنید نمایشگاه براساس محصوالت نفن
گاز و پتروش��یمی برگزار شود.از نظر روانی و علم
بازاریابی چنانچه طرف خریدار سطح کیفیت شما
را ببیند ناخواس��ته رغبت پیدا می کند از دریچه
فروش تجهیزات و اقالم مصرفی صنعت وارد شود.
پیشنهاد می کنم مسیولین امر در سال های آینده
نسبت به ارتقاء جایگاه محصوالت وبا نگرش عرضه
محصول با کیفی��ت و فابل رقابت با بازار های بین
المللی این نمایشگاه را برگزار کنند.در تمام دنیا در
هر سطحی ختی  8کشور صنعتی تعامالت صنعتی
در باالترین سطح ممکن انجام می شود.این بدان
معناس��ت که در جهان امروزی صرف تولیدکننده
ویا صرف مصرف کننده مطرح نیست .قالب wto
این امکان را فراهم آورده است که عرضه و تقاضا با
مکانیسم بهتر و شفاف تر نیازهای جوامع صنعتی را
برآورده سازد.روش کنونی در برگزاری نمایشگاه به
نوعی انتقال تقاضای خرید تجهیزات برای صنعت
نفت بدون کالم است والبته این امر از دید تیزبینانه
شماره سوم ـ بهار 1392

عرضه کنندگان بسیار باهوش دور نمی ماند.
دلگی��ری دیگر بنده کم لطفی ش��رکت برگزار
کننده نمایش��گاه اس��ت ک��ه از تش��کل ها حق
اسپانس��ری مطالبه کرده اس��ت و این باید از نظر
حقوقی پی گیری شود.
فرض محال چنانچه درست باشد آیا در شرایط
فعل��ی که تمام تش��کل ه��ا در گی��ر و دار تحریم
 ,مالی��ات مضاعف  ,مش��کالت تولی��د اعضاء  ,کم
رنگ ش��دن حمایت ها و سخت ش��دن صادرات
برخ��ی اقالم صادراتی به دالیل بخ��ش نامه ها و
دس��تورالعمل ها به س��ر می برند این هزینه های
گزاف را تحمیل کنند و جالب اینکه با نوعی چانه
زن��ی بصورت حراجی مبال��غ را باال می برند واین
جای تاسف دارد.
پیشنهادات و انتظارات بخش خصوصی از دولت
برای تسهیل امور و حمایت از تولید و صادرات
بنده به عنوان عضو کوچک از خانواده صادرات
این کش��ور وبا اع�لام حمای��ت از تصمیم جمعی
همکاران محترم به عرض می رس��انم خواسته ما
به ط��ور جمعی و در روز ملی ص��ادرات به گوش
مسیولین رس��ید و بنده به جهت پرهیز از موازی
گویی و تبعیت از وحدت رویه این انتظارات را عینا
تکرار می کنم:
دولت از صادرکنندگان خواسته تا برای کمک
به تامین نیاز ارزی کش��ور ارز حاصل از صادرات را
در مرکز مبادالت ارزی عرضه کنند .در همین حال
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت هم تاکید کرده که
ارز صادراتی اگر در خدمت تولید قرار نگیرد به طور
قطع به اقتصاد کش��ور لطمه وارد خواهد کرد .این
وضعیت در حالی به وجود آمده که صادرکنندگان
هم  20خواس��ته اصل��ی خ��ود را از دولت مطرح
کردند.
چندی پیش همایش بررس��ی نقش تشکلهای
صادراتی در توس��عه ص��ادرات غیرنفتی با حضور

مس��ئوالن وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،اتاق
بازرگانی ایران و همچنین کنفدراس��یون صادرات
و نمایندگان تشکلهای صادراتی کشور برگزار شد
که در جلس��ه اصلیترین درخواستهای خود را از
دولت در شرایط فعلی مطرح کردیم.در آنجا مطرح
ش��د بهترین کار در شرایط فعلی حمایت مطلق از
صادرات غیرنفتی و دخال��ت نکردن دولت در این
حوزه اس��ت و تولید مهمتری��ن بخش در صادرات
اس��ت و اگر ص��ادرات افزایش پیدا کن��د ،در واقع
عرض��ه ارز در بازار افزای��ش پیدا کرده و قیمت ارز
کنترل میشود.
و اینکه دولت در ش��رایط کنونی به هیچ وجه
نبای��د از حمایتهایش کم کن��د .زمانی که ما در
چنین ش��رایط سختی شاهد رش��د  29درصدی
صادرات غیرنفتی هس��تیم ،چرا نتوانیم به رش��د
بیش��تری دس��ت پیدا کنیم  20.خواسته اصلی به
ش��رح ذیل است البته می توان به موضوعات دیگر
هم اشاره کرد :
 -1با عنایت به اینکه شرایط بینالمللی حاکم
بر اقتصاد کشور ،شرایطی تاریخی ،حساس و ویژه
اس��ت ،مدیریت شرایط فعلی نیازمند نگاه ،رویکرد
و برخورد ویژه اس��ت .بنابراین از دولت درخواست
میش��ود استراتژی تس��هیل در برابر تحریم را در
دستور کار خویش قرار دهد.
 -2حمایت از تولید ملی ،توسعه صادرات و نیز
تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم همدلی و همکاری
صمیمانه قوای سهگانه با یکدیگر ،همکاری نزدیک
نهادها و تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی با هم
و نیز تعامل و مشورت مستمر دستگاههای دولتی
و نهادها و تش��کلهای بخ��ش خصوصی با یکدیگر
است.
 -3ب��ا توجه به تحریمهای اقتصادی و ش��رایط
ویژه کنونی اقتصاد کش��ور ،سیاستها و برنامههای
راهب��ردی اقتصادی و صادراتی و قوانین و مقررات

توگو
گف 
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ناظر بر تولید و صادرات باید از ثبات الزم برخوردار
باشند.
 -4با توج��ه به هزینههای تحمیلی بر صادرات
کش��ور ناش��ی از تورم ،قانون هدفمند کردن یارانه
حاملهای ان��رژی و تحریمهای اقتص��ادی اتخاذ و
اجرای سیاس��تهای حمایتی ،تشویقی و حفاظتی
جهت حمایت از صادرات مورد درخواست است.
 -5با توج��ه به بحران مالی جهانی و ش��رایط
ویژه حاکم ب��ر تولید و صادرات کش��ور و افزایش
هزینههای تولید و مبادله و به منظور جبران ضرر و
زیان وارده به صادرکنندگان انتظار دارد:
الف– بانک مرکزی نسبت به برقراری ثبات در
ب��ازار ارز ،تک نرخی ک��ردن ارز و قبول نرخ واقعی
ارز بر پایه حکم قانون برنامه پنجم توس��عه کشور
اهتمام کند.
ب– اعتب��ارات جوایز و مش��وقهای صادراتی با
اس��تفاده از منابع مالی قانون هدفمند کردن یارانه
حاملهای انرژی و نیز منابع مالی صندوق توس��عه
ملی تامین و پرداخت شود.
ج– سیاس��تها ،قوانین ،مق��ررات ،آییننامهها و
دستورالعملهای حمایت از صادرات با مشارکت اتاق
بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران ،اتاق
تعاون و کنفدراس��یون صادرات ایران و تشکلهای
صادراتی بازنگری و اصالح شود.
د– در خصوص هدفمند ک��ردن و پرداخت به
موقع و بروز جوایز و مش��وقهای صادراتی از طریق
تشکلهای صادراتی اهتمام ویژه به عمل آید.
 -6نظر به باال بودن قیمت تمام ش��ده کاالهای
تولیدی و صادراتی از یک س��و و کمبود نقدینگی
و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی
از دیگر س��و و در نتیجه کاهش توان رقابتپذیری
صادرکنن��دگان در بازاره��ای ه��دف صادرات��ی،
اختصاص منابع مالی پایدار جهت تامین نقدینگی
و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و صادراتی
در راستای کمک به توانمندسازی بخش خصوصی
مورد تقاضا است.
 -7نظر به نوسانهای اخیر در بازار ارز ،تخصیص
ارز جه��ت تامین مواد اولیه ،ماش��ینآالت خطوط
تولی��د و کاالهای واس��طهای واحدهای تولیدی –
صادراتی و بنگاههای صادراتی مورد انتظار است.
 -8به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار،
رعایت اخالق حرفهای ،توسعه تفکر تشکلگرایی،
فرهنگس��ازی جه��ت تولید کااله��ای صادراتی،
نهادسازی و رویهسازی در عرصه اقتصادی ،اجرای
س��ریع ،دقیق و کامل قانون بهبود مستمر محیط
کس��ب و کار باید در دستور کار بخشهای دولتی و
خصوصی قرار داده شود.
 -9زیان وارده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
ناشی از افزایش هزینههای تولید و مبادله به دلیل
اعم��ال تحریمه��ای اقتصادی باید توس��ط دولت
محاسبه و پرداخت شود.
 -10اصالح فضای کس��ب و کار ،اصالح محیط
قانون��ی و مقرراتی و تعری��ف الزامات رونق تولید و
توس��عه صادرات از سوی دس��تگاههای تقنینی و

اجرایی کشور ،به خصوص توسط
س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��دگان و
مصرفکنندگان ،در راس��تای رقابتی شدن کاالها
و محص��والت داخلی به منظور تحقق اس��تراتژی
توسعه صادرات غیر نفتی مورد توجه و اهتمام ویژه
قرار داده شود.
 -11کمیته مشترک فی مابین وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت ،اتاق بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران ،اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات
ایران در سطوح ملی و استانی ،به منظور شناسایی
و پیشگیری از تبعات احتمالی ناشی از تحریمهای
اقتصادی بر توسعه صادرات غیرنفتی تشکیل شود.
 -12تشکیل ستادی در وزارت صنعت ،معادن
و تجارت با عضویت دس��تگاهها و نهادهای قانونی
بخشهای دولتی و خصوصی به منظور اتخاذ تدابیر
ویژه جهت برون رفت از شرایط ویژه فعلی ناشی از
تحریمهای اقتصادی تحمیلی به کشور ،مورد انتظار
است.
 -13با توجه به نقش بخش خصوصی و به ویژه
تش��کلهای صادراتی در توس��عه صادرات غیرنفتی
کش��ور بر ض��رورت ایفای نقش فعال تش��کلهای
صادراتی در مباحث مرتبط با توسعه صادرات کشور
و متقابال توجه ویژه دستگاههای دولتی به نظرات
و پیشنهادات تشکلهای صادراتی به هنگام تدوین
سیاستها و برنامههای راهبردی و قوانین و مقررات
مرتبط با صادرات تاکید میشود.
 -14کاه��ش حقوق ورودی مواد اولیه موردنیاز
واحدهای تولی��دی -صادراتی ب��ه منظور کاهش
قیمت تمام ش��ده کاالهای تولیدی و افزایش توان
رقابتپذیری کاالهای صادراتی در بازارهای هدف
صادراتی مورد درخواست است.
 -15در راس��تای تش��ویق تولیدکنن��دگان و
صادرکنندگان به تولید و صادرات کاالهای با ارزش
اف��زوده باالتر ،صادرات خدمات فنی و مهندس��ی،
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ،گردشگری،
کاالهای هایت��ک و کاالها و خدمات دانش بنیان
مورد حمایت جدی تر قرار داده شود.
 -16نظ��ر به س��هم باالی کرای��ه حمل و نقل

داخلی و بینالمللی محمولههای صادراتی در قیمت
تمام ش��ده کاالهای صادراتی ،تسهیل و حمایت از
حمل و نقل کااله��ای صادراتی به بازارهای هدف
ضروری است.
 -17نظ��ر ب��ه محدودیتهای ایجاد ش��ده برای
ش��رکتهای دولتی در زمینه انج��ام مبادالت مالی
و کاالیی در خارج از کش��ور ،زمان کنونی بهترین
زمان برای نقش آفرینی بیش��تر بنگاههای بخش
خصوصی در حوزه تجارت خارجی اس��ت .بنابراین
با توجه به این فرصت مناسب ،بر ضرورت استفاده
کشور از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی جهت
نق��ش آفرینی بیتش��ر در صحنهه��ای بینالمللی
تجارت تاکید میشود.
 -18تحق��ق اه��داف نهض��ت کاه��ش قیمت
تمام ش��ده مستلزم تقسیم کار ملی بین بخشهای
خصوص��ی و دولتی اس��ت و ض��رورت دارد کلیه
دس��تگاههای دولتی و تشکلهای بخش خصوصی
این موضوع را در س��طح بنگاههای تحت پوشش
خود اجرایی کنند.
 -19به منظور کمک به حضور پایدار و رقابتی
در بازارهای جهانی ،بر برندسازی و ترویج برندهای
ملی ،بنگاهی و محصول در عرصه صادرات ،ارتقای
به��رهوری ،افزای��ش کیفیت کااله��ای تولیدی و
بهبود مستمر بستهبندی کاالهای صادراتی تاکید
میشود.
 -20اج��رای س��ریع ،صحیح و کام��ل قوانین
و مق��ررات حمایت از تولید و ص��ادرات و به ویژه
مصوبات کارگروه صادرات کشور و باالخص مصوبه
کارگ��روه موص��وف در زمین��ه کاهش نرخ س��ود
تسهیالت صادراتی مورد تقاضای اکید است.
با توجه به تحوالت س��ال  91عملکرد اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
را مناسب میدانید؟
برای پاسخ به این سوال ما باید تمام نهاده های
اقتصادی در همه حوزه ها را داشته باشیم و النهایه
با جمع بندی منصفانه به خروجی ها که البته باید
عملیاتی باشد و یا به عنوان برنامه های واسطه ای
و یا پل ارتباطی برای دیگر برنامه ها به کار گرفته
شماره سوم ـ بهار 1392
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ش��ود برسیم.فلذا چون در این مجال نمی گنجد و
احتماال انحراف از مقصود خواهیم داش��ت با کمی
چرخش در حوزه مدیریت کالن کشور ؛موضوع را
دنبال کنیم .در واقع ازانجاییکه بررس��ی عملکرد
از مباح��ث ارزیابی در ح��وزه مدیریت و مخصوصا
مدیریت اس��تراتژیک متاثر است ؛ بهتر دانستم که
طرح موضوع مورد اش��اره را از دید این بخش و از
نقط��ه باالتر که مقوله مدیریت کالن اس��ت دنبال
کنیم .در س��ال  91اهم فعالیت ها در حوزه کالن
اقتصادی عبارت بودند از:
 .1بررس��ي چال��ش ه��اي موج��ود در زمينه
مديريت کالن اجرايي در سطح کشور و سازمانها
و نهادها .
 . 2آينده نگري وارائه راهکارهاي الزم براي نيل
به وضعيت مطلوب مديريتي در کشور .
 . 3بررسي دستاورد هاي نوين مديريت درجهان
و بومي سازي اين تجارب براي استفاده درايران .
 . 4بررسي،ارزيابي ونقد عملکرد مديريتي کشور
در ح��وزه هاي سياس��ي  ،اقتص��ادي  ،اجتماعي ،
فرهنگي ،رسانه اي و ...در سطح کالن وخرد .
 .5بررسي وارائه راه حل ها وراهکار هاي مناسب
جهت افزايش کيفيت مديريتي در س��ازمان هاي
خرد وکالن دولتي ،خصوص��ي و تعاوني وطراحي
س��ناريوهاي آينده نگر در جهت پيش��برد اهداف
سازماني .
 .6مطالعه و بررسي نقاط ضعف وقوت  ،کاهش
يا افزايش بهره وري زيان دهي وسود دهي شرکت
ها ،موسسات  ،کارخانجات وارايه راهکارهاي مناسب
مديريتي درجهت بهبود وضعيت موجود .
 .7ش��ناخت وبررسي مديريت بازارهاي داخلي
وخارج��ي در جهت نيل ب��ه اهداف اس��تراتژيک
مديريتي موسسات دولتي ،خصوصي وتعاوني وارائه
راهبرده��اي مطل��وب در زمينه ترميم وضعيت
بازار و بازاريابي.
 .8ارائ��ه بهترين روش ه��اي کليدي درجهت
تبديل يک حوزه مديريت تاکتيکي به يک مديريت
سازمان اس��تراتژيک در جهت تسلط بربازار عرضه
وتقا ضا
شماره سوم ـ بهار 1392

 .9برگزاري س��مينارها وکارگاه هاي آموزش��ي
وپژوهشي در حوزه مديريت بهينه سازماني وکالن
درکشور  ،بادعوت از اساتيد برتر خارجي وداخلي .
مس��وولین کش��ور در س��ه قوه و در کارگروه
ه��ای تخصصی به طرح و بررس��ی کلیات اقتصاد
پرداختند ودر شاخه صنایع نفت  ,گاز و پتروشیمی
و با اجماع نظر اهداف ذیل را دنبال می کردند
هدف این گروه ،بررس��ی مس��ائل استراتژیک
در زیربخش��های انرژی ش��امل صنایع نفت و گاز
(باالدس��تی و پاییندس��تی) ،ب��رق و انرژیهای
تجدیدپذی��ر با تأکید ب��ر جنبهه��ای اقتصادی،
بینالمللی و زیس��تمحیطی در راس��تای توسعه
اقتص��ادی کش��ور و در چارچ��وب اهداف س��ند
چشمانداز است.
برخی از این مس��ائل استراتژیک به شرح زیر
است:
 -1منافع بین نس��لی در بهرهبرداری از ذخایر
نفت و گاز کشور
 -2مدیریت بهینه مخازن نفتی ،ازدیاد برداشت،
تولید صیانت��ی و حداکثرس��ازی ارزش اقتصادی
ذخایر نفتی کشور
 -3حداکثرس��ازی ارزش اقتصادی و ذخایر گاز
کش��ور با تأکید بر تولید صیانت��ی از میدان گازی
پارس جنوبی
 -4سیاس��تهای بهینه بهرهب��رداری از میادین
مشترک نفتی و گازی
 -5سیاس��تهای بهین��ه پاالی��ش و تأمی��ن
فرآوردههای مورد نیاز کشور
 -6تراز گاز کش��ور و امکانسنجی صادرات گاز
طبیعی با توجه به منافع نسلهای آینده
 -7الگوی جامع بخش انرژی کشور با توجه به
منافع نسلهای آینده در افق چشمانداز
 -8امکانسنجی روند صادرات نفت خام در افق
چشمانداز
 -9مس��ائل اس��تراتژیک در عرض��ه و تقاضای
سوختهای فسیلی در افق چشمانداز
 -10مسائل استراتژیک در عرضه و تقاضای برق
در افق چشمانداز

 -11سیاستهای بهینه صادرات و واردات برق
 -12وضعی��ت عرض��ه و تقاض��ای انرژیهای
تجدیدپذی��ر در کش��ور و پیشبین��ی آن در افق
چشمانداز
 -13اولویتبندی تولید انرژیهای تجدیدپذیر
با توجه به پتانس��یل تولید و س��رمایهگذاری مورد
نیاز
 -14تدوین سیاستهای بهینه تعامل با شرکتهای
بینالمللی نفت وگاز در اکتش��اف ،تولید و توسعه
میادین نفت و گاز کشور
 -15ارزیاب��ی عملکرد قراردادهای بیعمتقابل و
چشماندازها
 -16ارزیابی قراردادهای مشارکت در تولید در
اکتشاف ،تولید و توسعه میادین نفت وگاز از دیدگاه
منافع ملی
در خصوص اهدافی که اش��اره ش��د  ,اینکه تا
چه اندازه نایل ش��ده ایم  ,آمار و ارقامی است که
وزارتخانه ها  ,س��ازمان ها و تش��کل ها ارایه می
دهند که غالبا نس��بی است و با مقایسه زمان های
مش��ابه در مقطعی از زمان م��ورد ارزیابی قرار می
گی��رد و البته تمام این خروجی ها باید به رش��د
اقتصادی م��ورد نظر خاتمه پیدا کن��د  .در برنامه
پنجم اقتص��ادی پیش بینی ها بر اس��اس  8رقم
خورد ولی متاسفانه ظاهرا در حول وحوش  3بوده
که چنانچه پارامترهای مختلف اقتصادی همچون
رکود  ,تورم  ,نرخ بیکاری  ,نرخ ارز  ,سرمایه گزاری
در بخش تولید و موانع صادرات را به همین منوال
داش��ته باشیم سال آینده رش��د اقتصادی کمتری
را ش��اهد خواهیم بود.از طرف��ی چنانچه بحواهیم
عملکرد دولت را در س��ال حمای��ت از تولید ملی
و کار و س��رمایه ایران��ی م��ورد مداقه ق��رار دهیم
علیرغم سعی فراوان ایشان که البته گهگاه از سوی
برخ��ی گروه ها در برخی مس��ایل مورد بی مهری
قرار گرفت س��ال سختی را برای تولید کنندگان و
صادرکنن��دگان رقم زد به ط��ور مثال :طبق قانون
هدفمندی یارانه ها مقرر بود دولت  ۳۰درصد منابع
حاصل از اجرای این قانون را به بخش تولید کشور
اختصاص دهد اما به دلیل عدم تحقق این موضوع،
فشار ناش��ی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر
هزینه های تولید افزوده ش��د و بخشی از تولید به
صورت کامل از حیز انتفاع خارج شد و حتی توجیه
اقتصادی بسیاری از تولیدات از بین رفت.
یا حجم س��نگین معوقات بانک��ی مانع از ارائه
تس��هیالت ب��ه بخ��ش ه��ای تولیدی ش��د و اگر
تسهیالت بانکی در اختیار بخش های تولیدی قرار
می گرفت هم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
تامین میش��د و هم این واحدها می توانستند خود
را فناوری های نوین تجهیز کنند که متاسفانه این
اتفاق رخ نداد.
از طرفی در سال جاری کاهش ارزش پول ملی
و افزای��ش هزینه ه��ای ارزی واحدهای تولیدی را
بیش از پیش تحت فشار قرار داد ،که امیدواریم در
سال آینده با بهره گیری از الگوی اقتصاد مقاومتی،
حمایت ه��ای جدی تری از بخ��ش های تولیدی
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انجام شود.
نوس�انات نرخ ارز بر صادرات فرآورده های
نفتی چه تاثیری داشت؟

در ح��وزه صادرات هر آنچه متغیر اس��ت حایز
اهمیت اس��ت و باید با تامل و تعمق بیش��تر و با
برنامه ریزی دقیق تر به روز رسانی شود.اینکه شما
ب��ا چه ارزی از ممالک دنی��ا مبادالت ارزی انجام
م��ی دهید و ی��ا اینکه آن ارز چه قدرت��ی در بازار
دارد و چه بخش��ی ازاقتص��اد  ,بازرگانی  ,تولید و
صنعت را پوشش می دهد مهم است ودر محاسبات
بالشک اثر گذار است اما آنچه باعث تداوم و پویایی
اقتصاد در هر رشته ای می شودثبات نرخ ارز است.
برای رس��یدن به جواب راه های زیادی وجود دارد
ول��ی آیا همه انها دارای اصالت وپختگی کامل که
جمیع انتظارات یک جامعه رو به رش��د و توس��عه
یافته را برآورده کند می باش��د .از گوش��ه و کنار
مطالب مختلفی از صاحب نظ��ران می بینیم که
الح��ق بعضی از آنها با جوهره خدمت  ,کس��وت ,
تجربه و البته برگرفته از متدهای به روز اقتصادی
گرفته ش��ده ویا به عنوان پیشنهاد بکر برای گزار
از ش��رایط فعلی ارایه طزیق ش��ده اس��ت.اقتصاد
دس��توری جایی از اعراب در ش��رایط کنونی ودر
نظام اقتص��ادی یکپارچه جهانی ندارد.بازار عرضه
و تقاضا چنانچه توزیع عادالنه منابع به طور کامل
صورت بگیرد خود تعیین کننده اس��ت .بر اساس
متون اقتصادي و تحقيقات ،نرخ ارز ،دس��ت كم در
كوتاه مدت ،رابطه نزديك��ي با صادرات دارد .آنچه
تاكنون پژوهشگران كمتر بدان توجه كرده اند ،اين
اس��ت كه نوسانات و تغييرات مداوم نرخ ارز نيز در
طول زمان ممكن اس��ت بر صادرات تاثير بگذارد.
بدين ترتيب كه نوس��انات نرخ ارز در شكل گيري
انتظارات صادركنندگان تاثير مي گذارد و ،با مبهم
كردن قيمت كاالهاي صادراتي در آينده ،آنان را در
شرايط عدم اطمينان قرار مي دهد.
بر اين اساس ،نوسانات نرخ ارز در طول زمان به
ايجاد نوعي مخاطره و عدم اطمينان مي انجامد و از
اين طريق باعث كاهش صادرات ـ از جمله صادرات
غيرنفت��ي ـ مي گردد .ما چ��ون از نگاه صادرات به
مقوله ارز نگاه می کنیم بسیار دلچسب خواهد بود
چنانچه این ارز هر روز باالتر رود ولی هر باال رفتنی
پایین آمدنی نیز دارد ک��ه بعضا خیلی خطرناکتر
می تواند باش��د.به گونه ای که تمام سود حاصل از
تجارت را به یکدفعه می بلعد.در ایران به دلیل عذم
استفاده از پرداخت های متعارف همچون اعتبارات
اسنادی که خریدار و فروشنده را به ضابطه مندی
دعوت می کند متاس��فانه بعضا به س��وء استفاده
بعضی همکاران می انجامد به طور مثال در شرایط
بس��یار ایده آل ارز با ن��رخ باال مبالغی تحت عنوان
پیش پرداخت در یافت می کنند وچنانچه به دلیلی
نرخ ارز پایین بیاید فروشنده دو راه بیشتر ندارد یا
انجام تعهد با زیان و یا فسخ معامله والبته راه سومی
هم وجود دارد مذاکره مسالمت آمیز.
ب��ه هر ح��ال چنانچه می��زان تقاض��ای روزانه

ارز و می��زان واردات در مقطع��ی از زمان روش��ن
ش��ود به کش��ف قیمت واقعی و عملیاتی خ.اهد
انجامی��د ضمن آنکه سیاس��ت ه��ای ارزی دولت
نیز با ش��فافیت تمام و ب��ه دور از هر بزرگ نمایی
می بایس��ت اعالم ش��ود.به هر ح��ال روش های
مقطعی و با زیر فشارگداشتن صرافی ها ویا اینکه
صادرکنندگان را ملزم به امضا تعهد نامه و یا سپرده
گزاری ویا فروش در بازار مبادالت ارزی روش های
خوبی نیس��ت.دولت باید بداند که بازرگانان افراد
باهوشی هس��تند که در شرایط فشارهای بیرونی
و درونی در حال تجارت هس��تند و به بازاریابی و
تولید و صادرات اهتمام دارند.
در شرایط تحریم چگونه میتوانیم صادرات
نفت را انجام دهیم؟

س��وآپ  ,ترانزیت و بانکرین��گ به نوعی یک
تعامل اقتصادی کامال پیش��رفته مبتنی بر ارزش
های شناخته شده یک کشور دارای پتانسیل های
تولیذی و صادراتی اس��ت .البته سوآپ و ترانزیت
برای همه گونه کاال قابل انجام است .بانکرینگ در
واقع نوعی تامین سوخت به صورت خرده فروشی
به کشتی است.
در باب سوآپ و ترانزیت چنانچه سیاست های
دولت و اراده مسیوالن وزارت نفت و دیگر سازمان
های نظارتی بر استفاده حداکثری از امکانات کشور
ایران باشد که ظاهرا هست به درآ مد های فراوان
ارزی خواهد انجامید.
ب توجه به موقعیت زیوپلوتیکی ایران در سطح
منطقه و دسترس��ی سریع و اس��ان به آبهای گرم
گه از آرزو های هر کش��وری اس��ت می توان از آن
به یک��ی از ابزار خدادادی برای تعامالت اقتصادی
نام برد.به گونه ای که س��واپ و ترانزیت میلیون ها
ت��ن انواع فرآورده های نفتی برای تقاضای داخل و
حارج ارزآوری غیر قابل تصوری را به دنبال خواهد
داش��ت و اغراق نخواهد بود چنانچه با برنامهریزی
دقی��ق صورت پذیرد درآمده��ای صادرات نفت را
پشت س��ر بگذارد.متاسفانه در چند سال اخیر در
حوزه ترانزیت و س��وآپ علیرغم س��رمایه گزاری

بخش خصوصی که البته کم هم نبوده است شاهد
از دست رفتن مشتریان بالفعل در این حوزه و کم
شدن اعتبار سرمایه گزاران در بازار بین المللی بوده
ایم .و حتما خوانندگان عزیز با کمی اشراف به این
گونه بازارها پی به حساسیت موضوع می برند.در باب
مقوله ترانزیت و سوآپ به همین نکته کفایت می
کنیم که از حیث عرضه و تقاضا در بهترین حالت
ممکن قرارداریم.نیم نگاهی به کشورهای همسایه
همچون عراق  ,افغانس��تان ,پاکستان  ,کشورهای
حوزه قفقاز و خلیج فارس ما را به بهترین پاس��خ
ممکن می رساند و ان حرکت به سوی جلو و عقد
قرارداد های کالن اس��ت.این کش��ور ها یا خریدار
هستند یا فروش��نده و یک واسطه توانمند مانند
ایران ئیگر چه می خواهد .به نظر بنده کمی همت
و البته حمایت .این یک حرکت رو به جلو با منفعت
دوطرفه برای ایران و دیگر کشورهاست.واگر زمام
ام��ر را به بخ��ش خصوصی واگزار کنن��د قطعا در
صحنه بین الملل خوش خواهند درخشید.
در باب مس��اله بس��یار حیاتی بانکرینگ باید
بدانی��م که روزانه بیش از  15میلیون تن نفت خام
توسط  12000کشتی در طی یک سال جابجا می
شود .نکته جالب این است که ساالنه  6میلیارد دالر
درامد عاید کشورهای خلیج فارس می شود .و این
تنها در خصوص تنها عملیات بانکرینکگ است.ما
بازار خدمات جانبی صنعت بانکرینگ را هم داریم
که شامل خدمات بازرس��ی فنی کشتی ها,تامین
آب آشامیدنی ,تامین اذوقه,خدمات پشتیبانی و...
می باشد و تمام اینها یعنی ارز اوری.
از فوای��د بانکرین��گ می توان به اس��جاد رونق
اقتصادی ,ارزآوری ,کاهش بیکاری وافزایش قدرت
حاکمی��ت در منطقه نام ب��رد.در حال حاضر بندر
فجیره در امارات متحده عربی بدلیل فرصت پیش
امئه در طول جنگ تخمیلی عراق علیه ایران گوی
س��بقت را ربوده است و یکی از  4بندر مهم فعال
در عملیات بانکرینگ در کنار سنگاپور ع هوستون
و رتردام می باش��د.در ای��ن خصوص می طلبد با
توجه به پتانس��یل های موجود در ایران و منطقه
به نیازهای این صتعت توجه خاص بویژه در ایجاد
شماره سوم ـ بهار 1392
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هفتمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی برگزار شد

نادیده گرفته شدن ظرفیتهای
بخش خصوصی نفت
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی در س�الی که گذشت رویدادهای بسیاری را تجربه
کرد .موافقت با فروش نفت توس�ط بخش خصوصی ،ممنوعیت صادرات فرآوردههای پتروش�یمی ،کاهش صادرات
اعضا از جمله اتفاقاتی بود که در س�ال  1391رخ داد .اجرای تحریم نفتی توس�ط غرب نیز از مهمترین رویدادهای
اقتصادی س�ال گذش�ته بود که بر عملکرد اتحادیه تاثیر گذاشت و نمایشگاه امسال نفت ،گاز و پتروشیمی تهران
فرصتی برای فعاالن نفتی ایجاد کرده تا تواناییهای خود را محک بزنند .دنیای انرژی با احمد صرامی عضو اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی درباره هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی
تهران و همچنین مهمترین مسائل سالی که گذشت گفتگویی انجام داده که از نظر میگذرد.
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هفتمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان
ف��رآورده های نف��ت ،گاز و پتروش��یمی که اخیرا
درمرکزهمای��ش ه��ای بین المللی صدا و س��یما
با ه��دف تحلیل نقش بخ��ش خصوصی درتحقق
اقتصاد مقاومتی برگزارشد متفاوت ازهمایش های
سال قبل بود چراکه دراین همایش عالوه بربررسی
ضرورت س��رمایه گذاری دربخش تولید و صادرات
ف��رآورده ه��ای نفتی موض��وع اقتص��اد مقاومتی
مدنظر سخنرانان دراین همایش ملی بود مدعوین
این همای��ش را عالوه برفع��االن بخش خصوصی
نمایندگان دولتی ،سازمانها و نهادها ،مسئوالن رده
باالی کش��وری چون ریئس س��ازمان بازرسی کل
کش��ور ،معاون وزیر صنعت معدن تجارت ،رئیس
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،نایب ریئس اتاق
بازرگانی صنایع ومع��ادن ایران ،معاون وزیرنفت و
رئیس اتاق بازرگانی تهران بودند که همه برحمایت
از تولید داخل و توسعه بخش صادرات تاکید داشتند
تا درشرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی تحول
وتحرکی ویژه دراقتصاد کشور ایجاد شود.
ظرفی��ت صادرات��ی 25میلی��ارد دالری بخش
خصوصی چرا نادیده گرفته می شود
رئی��س هیات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز وپتروشیمی دراین همایش
با ایراد س��خنانی به اتفاقات تنش و مشکالت سال
گذش��ته درح��وزه صادرات نفت گاز پتروش��یمی
اش��اره کرد و گفت :بس��یاری از واحدهای تولیدی
و صادرکنن��دگان چ��ه خصوص��ی و دولت��ی در
این ش��رایط س��خت چالش های بزرگی را پشت
سرگذاش��تند و البته تجربیات خوبی را هم کسب
کردند .حسن خس��روجردی با بیان این که بخش
خصوصی از دولت خواست برای منافع ملی ارزش
قائل ش��ود تا ای��ن بخش بعنوان بازوی��ی قوی در
بحرانی که گریبانگیر کش��ور ش��ده به عنوان یک
بس��یجی یا پارتیزان ظاهر شود گفت :جنگی که با
رویکرد اقتصادی از سوی دشمن علیه ایران شروع
شده است فقط دولت را درگیر نکرده و چنانچه هر
شماره سوم ـ بهار 1392

مشکلی برای این کش��ور پیش بیاید بدیهی است
دودش به چشم همه خواهد رفت پس بنابراین به
دولت پیش��نهاد شد از ظرفیت بسیار عظیم بخش
خصوصی در انحام امورات اقتصادی استفاده کند.
وی افزود :پیش��نهاد بخش خصوص��ی این بود که
اصل  44که مقام معظم رهبری نیز براجرای دقیق
آن مصربودن��د بموقع اعالم کند ت��ا مطابق قانون
مردم درتوس��عه اقتصاد سهیم شوند ،اقتصادی که
می بایست به بخش غیر دولتی واگذارو توانمندی
های بخش خصوصی به عرصه ظهور گذاش��ته می
ش��د .خسروجردی با بیان این که ازدولت خواهش
کردیم تحری��م امروزفقط تحریم دولت نیس��ت و
این مشکالت خواه ناخواه گریبانگیرهمه صاحبان
صنایع وفعاالن اقتصادی را می گیرد افزود :اعتقاد
بخش خصوصی براین بود که برای دور زدن تحریم
ها باید دولت بخش خصوصی را به بازی بگیرد .چرا
که ایجاد تحرک وفعالیت دراقتصاد از سوی بخش
خصوصی ب��ه جهت توانمندی و قدرت مانوری که
دارند می توانند درکنار دولت موثر واقع ش��وند اما
خوشبختانه دولت جواب مثبتی به بخش خصوصی
نداد .این فع��ال بخش خصوص��ی در ادامه گفت:
البته دولت برای اولین بار در طول تاریخ به بخش
خصوص��ی اجازه داد وارد فروش نفت خام ش��ود و
فراورده های نفتی را نیزبه نام خود صادر و وارد کند
حتی مجلس هم نسبت به این موضوع خوشبین و
موافقت کرد .خس��روجردی با بیان این که چنین
رویکردی شاید نعمت بسیار بزرگ و فرصتی طالیی
برای بخش خصوصی بود تا این بخش بتواند توان
خود را در عرصه تج��ارت و بازرگانی در این حوزه
نشان دهد گفت :البته احساس مسولیت در این کار
نیزخیلی هم اسان نبود چرا که دولت در شرایطی
این موضوع را پذیرفت که دیر ش��ده بود .این فعال
اقتصادی گفت :البته با موافقت دولت و مجلس بر
فعالی��ت بخش خصوصی در بخ��ش نفت اتحادیه
فرآوردهای نفتی ما نیزموفق شد بسیاری ازمدیران
برجس��ته ،کارآمد و با تجربه بازنشس��ته دولتی را

جذب خود کند تا از ظرفیت و تجربه بس��یار باالی
آنه��ا در عرصه های مختلف اس��تفاده ش��ود .وی
افزود :عالوه برجذب نیروهای با تجربه،این اتحادیه
کنسرسیوم نفت خام را تشکیل داد این کنسرسیوم
خیلی زود توانست با بهره گیری از توان متخصصین
و مدی��ران باتجربه قبلی نفت خودرا در عرصه بین
الملل��ی مطرح کن��د و وارد مذاکره تجاری ش��ود
عالوه براین اتحادیه فرآورده های نفتی موفق ش��د
کنسرس��ویم حمل و نقل دریایی را در این بحران
بوجود آورد .خس��روجردی با بی��ان این که بخش
خصوصی بنا به سهم خود توانسته است درپویایی
اقتصاد گام بردارد افزود :با همدلی و همفکری که
اکنون دراتحادیه ایجاد شده است می توان دررشد
صادرات و تولید نس��بت به گذشته سهیم شد چرا
که بخش خصوصی واقعا می خواهد برای مملکت
کارکند .این فعال بخش خصوصی افزود :با وجودی
که بخش خصوصی از توان باالیی برخورداراس��ت
اکنون این بخش برای پویایی اقتصاد کشوردس��ت
یاری به طرف دست اندرکاران دولتی دراز می کند
وخواه��ان حمایت جدی اس��ت .وی با این ادبیات
که بخش خصوصی دشمن دولت نیست و همیشه
دوس��تدار مل��ت و منافع ملی و نظام اس��ت اظهار
داش��ت :بخش خصوصی بازوی قدرتمندی دارد و
امروزبه برکت وجود تشکل قوی و تشکیالت منظم
نمی خواهد س��رخود عمل کند،اما توقع هم ندارد
تواتمندی های آن نادیده گرفته ش��ود واز ظرفیت
ها و توان آن اس��تفاده نش��ود چرا که ظرفیت این
تش��کل برای صادرات امروز حدود 25میلیارد دالر
است .خسروجردی درادامه این همایش ازمدیران
دولتی حاضردرخواست کرد تا مشکالت اتحادیه را
حل کند و برای بخش خصوصی سناریویی تعریف
کنن��د .وی افزود :مدیران دولتی چنانچه به بخش
خصوصی نقش راه بدهند بی تردید تحرک خاصی
در اقتصاد کش��ور وجود می آید چرا که این بخش
به خوبی می تواند سفارشات خود را در عرصه های
تولید و ص��ادرات عملی کند .اوبا ب��ا بیان این که
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اکنون بخش خصوصی با مش��کالت عدیده مواجه
اس��ت گفت :اگر به بحث صادرات نگریس��ته شود
خواهیم دید که فعاالن این بخش درمواقع دریافت
کاالو ...درگمرک س��اعتها و حتی روزها معطل می
ش��وند بنا براین از مسوالن درخواست می شود که
دست اندرکاران گمرک درمسیرروان سازی بخش
صادرات و حمایت از بخش خصوصی اقدام کنند.
این فعال بخش خصوصی در رابطه با واردات و
کنترل آن نیز گفت :باید واردات کش��ور نیزکنترل
ش��ود این رویکرد حتی در کش��ورهایی که امروزه
شعار تجارت جهانی  WTOرا سرمی دهند مثل
کشورهای اروپایی ،برای کنترل واردات خود تعرفه
ای بر روی کاالها نگذاش��ته اند اما استاندارد ها را
باال برده و به شکلی تعریف ازآن استفاده بهینه می
کنند پس کنترل واردات یک اصل است.او با بیان
این که اصل کنترل واردات در دس��ت دولت است
و شاید بخش��ی ازآن نیز به مردم برگردد افزود :به
هرحال دولت می تواند جلوی کاالهای غیرضروری
را بگی��رد ما بخش دیگر به چگونگی مصرف مردم
برمی گردد طبیعی است که بخش قلیلی خواهان
مصرف کاالهای لوکس هستند که این موضوع نیز
با تولید کیفی و فرهنگ س��ازی اس��تفاده ازتولید
داخل باید حل ش��ود چرا که این جور نیس��ت که
همه چیز دس��ت دولت باش��د زیرا بخش��ی ارآن
دس��ت خود مردم است از س��وی دیگر اگر بیاییم
کلیه کاالهای داخل کشورکه حدود  7هزار کاالی
صادراتی است استفاده شود مشکلی اقتصاد کشور
را تهدید نمی کند .وی درمورد قابلیت های صادرات
کش��ورنیزگفت :درباره صادرات روغن و قاچاق آن
بشدت گرفتارهستیم و شرکت هایی که سالم عمل
می کنند هم تجارت آنها به خاطر قاچاق افت کرده
است و اکنون متحمل فشار زیادی هستند به طور
مثال در عرصه روغن وقتی در برش روغن های که
ریسایکل اس��ت و چنانچه روی زمین ریخته شود
سال های سال اثر نامطلوبش ازبین نمی رود بخش
خصوص��ی به جهت جلوگیری از دور ریز وتلف آن
ک��ه تبعات منفی باالیی را دارد وارد عمل ش��ده و
این روغن های س��وخته راجمع آوری می کند که
بخش��ی از آن به صورت روغن پایه و بخشی دیگر
به نام سوخت تقطیری که مقدارش به  20هزار تن
در س��ال هم نمی رسد برای ارزآوری و درآمدزایی
بکارمی گیرد اما متاس��فانه وقت��ی می خواهد آنرا
صادر کند با مش��کل جدی مواجه می شود ،و باید
از هفت خان رستم عبور کند .خسروجردی با بیان
این که مراد این نیست که کنترلی درمحصوالت و
کاالهای صادراتی انجام نشود تصریح کرد :ازآنجایی
که قاچاق درکش��ور به خاطر اخت�لاف نرخ باالی
داخل و خ��ارج زیاد انجام می ش��ود نمی توان به
نیروهای نظارتی گفته ش��ود که نظارت نکنند چرا
ک��ه اصوالاین حرف غلطی اس��ت اما عرض ما این
اس��ت که ازآنجایی که برای ش��رکت های بخش
خصوصی موضوع خوش��نامی درس��ت شده است
درخواست می شود این که حداکثر  72ساعت کاال
ها را در گمرکات نگه دارند ،و بعد اگر جواب آزمایش
نمونه کسب شد تکلیف معلوم شود ،اما اگر جواب
مثبتی حاصب نش��د اجازه دهید در این عرصه آن
شرکت خوشنام با تعهدی که دارند اقدام به فعالیت

کند .وی در ادامه اظهاراتش در این همایش تاکید
کرد :در برنامه پنجم توسعه آمده است مالیات برای
روغ��ن ها و فراورده های قی��ری در صادرات وضع
شود که این یک ظلم است و در حقیقت شاید یک
سوءاستفاده تلقی شود چرا که درست است که در
برنامه س��ال اینده باید هرچه درآمدهای دولت از
نفت به سمت مالیات شیب شود حرکتی اقتصادی
و بج��ا می باش��د و این مورد قبول همه اس��ت اما
می توان روش هایی را برای مالیات پیش��نهاد داد
ک��ه موجب درآمد زایی مضاعف دولت ش��ود .این
فعال بخش خصوصی اضافه کرد :موضوعی که در
صادرات روانس��ازی شده است بنابراین مانع ایجاد
کردن برای آن ،ظلم است بنابراین بخش خصوصی
درخواست دارد ازآنجایی که سازمان توسعه تجارت
و وزارت صنعت و معدن و تجارت امضاکننده این
مطل��ب یعنی بح��ث عدم اخذ مالی��ات از روخن .
فرآورده های قیری در ص��ادرات بوده اند که خود
اقای وزیر دشتور بررسی آنرا نیز داده است خواهش
می ش��ود که معافیت این دو کاالنیز جزونفتی ها
محسوب نشود اما متاسفانه هنوز از وزارت اقتصاد
و دارایی جوابی برای روان س��ازی صادرات این نوع
کاالها دریافت نشده است.

مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران با
تاکید بر اینکه هیچگاه درهای وزارت نفت به روی
بخش خصوصی بسته نبوده است ،گفت :در گذشته
اس��تانداردهایی برای ورود به تج��ارت نفت وجود
داش��ته که کار را مش��کل میکرد و از سوی دیگر
بخ��ش خصوصی ما هم تجربهی زیادی در تجارت
نفت نداش��ت ،اما ضوابط و مق��ررات در طی زمان
تسهیل ش��ده و اکنون بخش خصوصی به سادگی
میتواند در بخ��ش نفت خام و بخش فرآوردههای
نفت وارد شود.
وی با اشاره به اینکه ضوابط خاصی برای ورود
بخش خصوصی به تجارت نفت وجود ندارد ،تاکید
کرد :باید بپذیریم که عرصه ،عرصهی آسانی نیست.
در شرایط کنونی هم تجارت نفت دشوار شده و هم
از س��وی دیگر صنعت نفت ای��ران در نوک پیکان
دش��منان قرار دارد .دش��منان در تج��ارت نفت از
معامالت گرفته تا بخش بانکی ،جابهجایی ،بیمه و
غیره موانعی گذاشتهاند تا کار را دشوار کنند.
خطیبی با تاکید بر اینکه علیرغم میل دشمن
برای کمرنگکردن حضور ما در تجارت نفت امید
میرود حض��ور ایرانیان روزبهروز پررنگتر ش��ود،
گفت :ب��ه دلی��ل حساس��یتها مطمئنیم بخش
خصوصی میتواند با انعطاف بیشتری حرکت کند.
بخش دولتی و بخ��ش خصوصی میتوانند مکمل
یکدیگر باشند.

مدی��ر امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران
با بی��ان اینکه عایدات فروش نف��ت باید به بانک
مرکزی ریخته شود ،اظهار کرد :بخش مالی تجارت
نفت ،اموال عمومی محسوب شده و با اینکه متولی
آن دولت اس��ت ،اما عایدات فروش نفت متعلق به
همه مردم اس��ت بنابراین طبق قانون به حس��اب
بانک مرکزی ریخته میش��ود و بخشهای مالی از
حیطهی وظایف وزارت نفت خارج است.
محمدعلی خطیب��ی طباطبای��ی در هفتمین
همایش سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروش��یمی با تاکید بر مش��کالتی که
استکبار جهانی برای ایران ایجاد کرده است ،گفت:
اس��تکبار جهانی در حال حاض��ر ناامید از همهجا
عرصهی اقتصادی ایران را هدف قرار داده و با ایجاد
محدودیت جنگ اقتصادی راه انداخته است.
وی اف��زود :با همت دول��ت و ملت از این عرصه
س��ربلند بی��رون میآییم؛ از دش��من انتظاری جز
خصومت نیس��ت و همانطور ک��ه در عرصههای
مختلف اهالی صنعت توانستند به درستی بدرخشند،
در این عرص ه هم انتظار میرود میدانداری شود.
نماینده ایران در اوپک با تاکید بر اینکه دولت
به تنهایی نمیتواند کاری انجام بدهد ،گفت :دولت
قصد ندارد که به تنهایی وارد عرصه ش��ود ،بلکه به
کمک فع��االن بخش اقتصادی بای��د فعالیت کند
و انتظ��ار میرود بخ��ش دولتی و بخش خصوصی
خوش بدرخشند.
خطیبی با اش��اره ب��ه اینک��ه محدودیتهای
بینالمللی فرصت استثنایی برای بخش خصوصی
اس��ت که خود را محک بزند ،گفت :این ش��رایط
فرصتی برای بخش خصوصی است که جایگاه خود
را تثبیت کند.

دولت بخش خصوصی را تقویت میکند

محدودیتی برای صادرات نفت توسط بخش
خصوصی نداریم

نماینده ای��ران در اوپک با اش��اره به نوپا بودن
بخش خصوصی در تج��ارت نفت گفت :وظیفهی
ما این اس��ت که بخش خصوصی را تقویت کنیم؛
در این راس��تا در تجارت نفت باید اطالعات الزم را
در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و این احساس
وظیفه را تاکنون داشتهایم بنابراین در همایش دو
روزه بازاریابی نفت ،تم��ام ضوابط مختلف تجارت
بینالمللی نفت را تش��ریح کردی��م و نتیجهی آن
کتابچ ه قطوری شد که در اختیار بخش خصوصی
قرار گرفت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ازار نفت ،ب��ازار
فرآوردههای نفتی ،ابعاد مالی ،مسائل بیمه ،مسائل
حقوقی ،مسائل دعاوی همگی تشریح شدند ،گفت:
معتقدیم بخش خصوص��ی را باید از نظر اطالعات
توانمند کنی��م ،در صورت نیاز ب��از هم میتوانیم
کارگاه و سمینار برگزار کنیم و اطالعات هر بخش
را در اختیار بگذاریم.
خطیبی با اش��اره به ابعاد مختلف تجارت نفت
اظهار کرد :درس��ت اس��ت که ما در قس��متهای
مختلف قرارداد ،تحلیل و عملیات فعال هستیم ،اما
بخش مال��ی ،اموال عمومی و متعلق به همه مردم
است ،بنابراین طبق قانون عایدات فروش نفت باید
به بانک مرکزی ریخته شود.
مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران با
تاکید ب��ر اینکه بخش مال��ی از حیطه وظایف ما
خارج اس��ت ،گفت :هر توافقی که بانک مرکزی با
اتحادی��ه انجام دهد را میپذیریم و قبول میکنیم
چون متولی مباحث مالی بانک مرکزی اس��ت ،اما
خارج از چارچوب ،دست ما بسته است.
لزوم داشتن دید بلندمدت در تجارت نفت
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وی ب��ا تاکید بر اینک��ه ورود بخش خصوصی
به تج��ارت بینالمللی نفت مبارک اس��ت ،گفت:
خواهش ما این اس��ت که ب��ا دید بلندمدت بخش
خصوصی وارد عرصه شود؛ اگر دید بلندمدت وجود
داشته باشد مشکالت به سرعت پشت سر گذاشته
میشود.
خطیب��ی تصریح کرد :در بخ��ش ورود ،تجارت
پیشرو اس��ت اما چنانچه بخش خصوصی بخواهد
در تج��ارت بینالملل��ی نفت ورود اصولی داش��ته
باشد ،در کنار ورود به تجارت نفت ،باید وارد بخش
پاالیشگاهی نیز ش��ود .ورود به بخش پاالیشگاهی
باعث میش��ود که بخش خصوصی جایگاه ویژهای
پیدا کند.
سوآپ نفت از داخل به خزر
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مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران با
تاکید بر اینکه اجاره و خرید پاالیشگاه کار اصولی
اس��ت ،به سوآپ اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
خط لول��ه نکا وجود دارد که از طریق آن س��وآپ
نفت و فرآوردههای نفتی از ش��مال به داخل کشور
صورت میگیرد ،اما پیش��نهاد برعکس این مسیر
داده ش��ده بهگونهای که نفت به منطقه خزر برده
و صادر شود.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در صورت مش��اهده
بخشهای داخی و خارجی میتوان نفت خام را به
خزر منتقل کرد و تجارت داشت ،گفت :این کار به
تنهایی توسط دولت درست نیست.
خطیبی با اشاره به س��نگینی حجم مبادله در
بخ��ش نفت خام خطاب به بخش خصوصی گفت:
در بخش نفت خام نیاز به س��رمایهی بیشتر است
و مباحثی وجود دارد که باید تالش ش��ود در آنها
تجمیع صورت گیرد.
مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی نفت ایران با
اشاره به لزوم تشکیل کنسرسیوم برای ارتقاء بخش
خصوصی گفت :ما هیچ محدودیتی در مورد بخش
نفت خام برای ورود بخش خصوصی قائل نیستیم.
در بخشهای فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی
و گاه و بی��گاه واردات��ی که ص��ورت میگیرد هیچ
محدودیتی نداریم ،اما باید توجه داشت که برخی
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انعطافها در اختیار ما است و برخی نیز نیست.
نماینده ما در اوپک با اش��اره به صادرات هفت
نوع نفت خام در ایران گفت :انواع نفت کورهای نیز
صادر میش��ود و میتوانیم نفت کوره را از ماهشهر
به کمک بخ��ش خصوصی صادر ک��رد .همچنین
ام��کان صادرات میعانات گازی از عس��لویه ،پارس
جنوبی ،کنگان ،مارون و  ...نیز است.
وی با ابراز امیدواری نس��بت به توانمندش��دن
بیش��تر بخش خصوصی گف��ت :امیدواریم بتوانیم
بخ��ش خصوصی خ��ود را در ب��ازار جهانی نفت با
بخش خصوصی سایر کشورها مقایسه کنیم.
مجوز صادر کنندگان متقلب باطل می شود

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز نیز دراین
همایش بیان داشت :این نکته را دراکثر نشست ها
و گردهمایی ک��ه بخش خصوصی برگزارمی کنند
مطرح می شود و ان اینکه منشا بسیاری ازگرفتاری
های کش��ور در حوزه اقتص��اد و انچه را که موجب
انحراف اقتصادی می شود این است که بخش قابل
توجهی از بخش خصوصی متاسفانه منافع ملی را
نادیده می گیرن��د ،بنابراین چنین موضوعی خود
منش��ا رانت و انحراف را در کشوربوجود می آورد.
ایوب��ی اظهارداش��ت ،ب��ا چنی��ن رویک��ردی باید
گفت،فعالی��ت این بخش نه م��ی تواند کمکی به
اقتصاد ملی کند و نه در سرمایه گذاری کشورموثر
واقع شوند ،بلکه تداوم چنین روندی حتی به زیان
تولید و تج��ارت نیز در کش��ورمی انجامد .وی در
ادامه خاطرنش��ان کرد :اکنون یک��ی از گرفتاری و
مشکالت اقتصاد کشوراین است که با گذشت 34
س��ال از پی��روزی انقالب اس�لامی در بس��یاری
ازموضوع��ات مهم اقتص��اد هن��وزدر مراحل اولیه
کارقرارگرفته ایم و این موضوع نمی گذارد اقتصاد
درمسیر پیشرفت کلی قرار گیرد .ایوبی با بیان این
ک��ه چنین روند ش��ومی متاس��فانه منش��ا خیلی
گرفت��اری ه��ا ،فس��اد و بدبختی ه��ای دیگرمی
ش��ودافزود :دستگاه های دولتی و نظارتی نیز برای
حف��ظ اقتصاد ملی و منافع آن باالجبار دس��ت به
اقداماتی می زنند و آن بخش��ی هم که می خواهد
س��الم کار کند ،آن را هم به زحمت می اندازد.وی

به چگونگی تش��کیل ستاد مبارزه با قاچاق کاال در
حوزه نفت و فرآورده های آن اش��اره کرد و افزود:
ابتدا درتمام اس��تان ها تیمی تشکیل شد و از هزار
دویس��ت واحدی که ازصنعت و مع��دن و تجارت
مج��وز فعالیت داش��تند مش��اهده ش��د که فقط
245واحد واقعا با همه اش��کاالتی که داشتند کار
می کنند و بقیه به گونه ای صوری کتر می کردند
و از مزایای س��ایر ش��رکت هایی که مجوز داشتند
اس��تفاده می بردند .وی افزود :محور اصلی س��تاد
مبارزه با قاچاق در حقیقت رویکردی با جلوگیری
از انحراف در تجارت دارد تا تجارت ازمس��یر تولید
جعل��ی و قالب��ی کاال تامین نش��ود ب��ا این وجود
ش��الوده این کارتوسعه تولید داخل است تا تامین
کاال و مایحت��اج و نیازمن��دی ها با محوریت تولید
داخ��ل ص��ورت گیرد .ایوب��ی اف��زود :بنابراین اگر
نیازجامع��ه بصورت قانونی تامین ش��ود ولو چنین
نیازی مصرف سیگار باشد محصول آن اگرچه زیان
لخش اس��ت ولی وقتی برای کشور  60میلیاردنخ
که خودش چند میلیارد دالراست،لت تواید داخل
جلومص��رف ارز را م��ی گیرد واگر تامی��ن قانونی
نباشد همین را قاچاق می کند که خسارتش چند
برابر اس��ت در چنین ش��رایطی هم سیگار آلوده
وارد کش��ور می شود و هم هم دالل بازی و رانت و
گرفتاری ها و فس��اد اقتص��ادی به وجود می آید و
دول��ت نیز به حق خود نمی رس��د .رییس س��تاد
مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال وارزدرادام��ه تصریح کرد:
علیرغ��م اینکه وزارت بهداش��ت و درمان بش��دت
مخالف تولید ومصرف سیگار است اما ستاد مبارزه
ب��ا قاچاق کاال وارز درهمین موضوع به تولید ورود
پیدا کرد .او گفت:االن ستاد از تولید سیگارحمایت
م��ی کند چرا که تولید این کاال در کش��ور رش��د
خوبی دارد و واردات آن نیز درحال قانونی ش��دن
اس��ت .وی با بیان این که تولید س��یگار درداخل
نزدی��ک  40-35درصد حجم قاچاق��ش را پایین
آورده اس��ت گفت :موانع سد راه این نوع تولید نیز
اکن��ون برطرف ش��ده اس��ت .وی اف��زود :اکنون
نیزموضوع فراورده های نفتی درجلسات اتحادیه ها
که اعضای آن اکن��ون دراین جمع حضوردارند به
س��تاد آمده و نسبت به موضوعات مختلف نظرمی
دهند که البته ما نیز بر اس��اس نظرات فعاالن این
بخش مهم اقتصادی بررس��ی های��ی الزم را انجام
می دهیم .اما بعضی از آنها به هرنحوممکن پروانه
تاس��یس م��ی گیرند و بع��د بر اس��اس آن پروانه
خواهان تجهیزات مورد نیازهس��تند ،اما بنا ش��ده
است تا پایان سالجاری آنچه را که ان شرکت تولید
م��ی کند باید روی محصول قید کند نه یک کلمه
عامی را بکار ببرند ،ب��ا این حال برخی می گویند
چرا باید اینها در بازار تولید باشند و چه کسی دارد
تخلف می کند حتی اگر دس��تگاه های دولتی هم
بیاید درصدور پروانه تخلف کند باز از یک جا منشا
دارد .ایوب��ی اف��زود :برخ��ی تحت عن��وان فعاالن
صادرکنن��ده فرآورده های نفتی کل مواد یارانه ای
را می ریزند و می برندوچه بس��ا باالتر از اینها هم
خیلی محصوالت خود را ب��ه افغانی ها داده یعنی
بازار نفت م��ا را هم خراب می کنن��د بنابراین در
چنین ش��رایطی که برخی صادرکنندگان در حال
زیاندهی اقتصاد کشور هستند غربیل می شوند تا
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فعالین واقعی شناخته ش��ده و خوشنام که سابقه
خوب��ی در امر ص��ادرات دارند مش��خص ش��وند
وغیرخوش��نامها نیز باید سند بگذارد و بروند برای
مراحل بعدی تا اعتبار الزم را کس��ب .ایوبی افزود:
بخش قابل توجهی از قاچاق فراورده های نفتی که
تحت ص��ادرات هیدروکربن همین ش��رکت هایی
هستند که به س��تاد مراجعه کرده و خود را فعال
بی غ��ل و غش و خوش��نام معرفی کردن��د .اما با
گرفتن اس��تعالم از فعالیت آنها مش��اهده شد که
بعضا با تقلب ش��روع به کارکرده اند.پس در چنین
ش��رایطی باید این بساط نا مطبوب و رانت زاجمع
ش��ود تا فعاالن به اصطالح اقتصادی که هیچ گاه
منافع ملی را درنظر نمی گیرند با فعاالن خوشنام
و متعهد تمییز داده شوند چراکه انسان هم هرچه
پولدارتر می ش��ود طمعش بیش��تر می شود .وی
خاطر نشان کرد :به هر حال ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز  95درص��د حج��م کااله��ای خروج��ی
کش��ورکه کاالهای نفتی اس��ت و به قولی سرمایه
ملی اس��ت را بشدت رصد و بررسی میکند اما باید
گفت :قاچ��اق اصلی در ورود ف��راورده های نفتی
اس��ت ،درس��ت اس��ت که بحث اخت�لاف قیمت
کشوردر س��مت مرز وجود دارد ولی هیچ کدام از
این ه��ا نمی تواند بهانه ش��ود با ای��ن وجود االن
مجبور ش��دیم روی ضوابط خوش��نامی شرکت ها
ی��ک تجدیدنظر انجام ش��ود .ایوبی بابیان این که
االن چندین ماه است به صادرگنندگان وقت داده
شده است تا بر اس��اس خوشنامی شرکت مدارک
خود را به این س��تاد ارایه دهند گفت :متاس��فانه
برخ��ی در ارای��ه مدارک به س��تاد س��هل انگاری
میکنن��د که بای��د مجوزفعالیت آنها لغو ش��ود اما
کس��انی که آمدند و حداقل مدارکش��ان را تحویل
دادند درست اس��ت که هنوزعملکرد ونوع فعالیت
آنها بررسی نشده اما باید با قوانین ومقررات تطبیق
داده ش��ود بنابراین شرکت هایی که قبال خوشنام
بودند پرونده تشکیل دادند که لیست اینها شرکت
ها اعالم خواهد ش��د.وی افزود :یک بحث دیگری
که ستاد مبارزه با قاچاق بشدت در آن حوزه فعال
است تسهیل در تجارت خارجی است چون هر چه
دراینجا تسهیل باشد صرفه قاچاق هم درآن وجود
دارد اما این تس��هیل نباید منش��ا شرکتی داشته
باش��د و انحصار در صادرات ایج��اد کند .حال این
موضوعات چیزهایی اس��ت که خیل��ی مدنظر ما
نیس��ت برخی صادرات قیر م��ی کند زمانی که به
بندر عباس می رویم حاال چقدر برده معلوم نیست
 50تا کانتینر قیر پرکرده  2ردیف جلوی کانتینرو
یک بش��که 220لیتری بش��که های صادراتی ،قیر
گذاش��ته و بقیه بشکه ها نفت و گاز است البته ما
قیر را زی��اد کنترل نمی کنیم چرا که از ش��رایط
دس��تورالعمل ما نیست اما باید به آن صادر کننده
گفت،اینجا که هیچ مانعی نداری این خود یک نوع
تسهیل صددرصدی است در حالی که دارد قاچاق
نف��ت و گاز م��ی کند .پس بنابراین س��تاد مجبور
است با اقدامات خود تر و خشک را با هم بسوزاند.
بنا نیس��ت نه دولت این برنام��ه را دارد نه به نفع
اقتصاد کش��ور هست نه دستگاهی در این قسمت
هست که بخواهد مضیقه ایجاد کند همه درخدمت
دولت اقتصاد تولید سرمایه گذاری هستند درست

اس��ت که اش��کاالتی در اقتصاد و پایه هست ولی
دیگر در اصل آن که وجود ندارد .این مقام مس��ول
افزود :آنجاهایی که مش��کل و مانع و س��ختگیری
برای ص��ادر کنن��دگان ایجاد می ش��ود عملکرد
بخشی از اشخاصی اس��ت که در بخش خصوصی
کار می کنن��د پس اگر روی چارچ��وب و ضابطه
منافع ملی خط قرمزس��تاد باشد همه مسائل حل
شده اس��ت.ایوبی اضافه کرد :بخش قاچاق فراورده
های نفتی  3س��ال قبل ب��رآورد روزانه قاچاق 35
میلی��ون لیتر نفت و گاز بنزین بوده اس��ت که اگر
اینه��ا را در دالر ض��رب کنید متوس��ط آن رقمی
نجومی اس��ت بنابراین چقدر باید زحمت کشیده
ش��ود تا صادرات فرآورده های نفتی کنترل ش��ود
البته با این تدابیری که س��تاد اتخاذ کرده است و
ط��رح هایی که دارد و کارهای زیرس��اختی که بنا
کرده است االن حداکثر  5/5میلیون برآورد میدانی
ش��ده اس��ت .پس بنابراین این گام بس��یار بزرگی
اس��ت یکی از کارها کنترل سهمیه هاست .وی به
وجود س��امانه ای به نام «تجارت آس��ان» در این
س��تاد اش��اره کرد واف��زود :هرکس درخواس��ت
صادرات فراورده تفتی دارد باید به این سامانه بیاید
بعد دس��تگاه متول��ی؛ در حوزه کش��اورزی ،جهاد
کشاورزی ،در حوزه صنعت ،صنعت و تجارت و در
حوزه های مختلف دستگاه باید بیاید ببیند درست
می گوی��د یا نه چرا که یکی م��ی گوید من 100
هکتار زمین کش��اورزی دارم  100تا چاه دارم 40
میلیون س��وخت می خواهم بنابراین این باید اول
برود در جهاد کش��اورزی ،گفته های وی را بررسی
کند ببیند درس��ت می گوید یا ن��ه ،بعد به وزارت
نفت اع�لام کند و آن هم تایی��د کند و تخصیص
دهد .او گفت :این سامانه را از  89/1/1رسما مورد
بهره ب��رداری قرار دادی��م وازآن موقع تا بحال 16
میلی��ارد لیتر اختالف میان تایید دس��تگاه متولی
اس��ت و آنچه وزارت نفت واگذار کرده است.ایوبی
اضافه کرد :حاال اختالف بین درخواس��ت کننده و
دستگاه متولی دو برابر این است یعنی  16میلیارد
لیتر ظرف دو س��ال و نیم س��تاد با این طرحی که
مدیری��ت می کند برعرضه ف��راورده های نفتی با
کمک ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی تازه
آنچه را که ش��رکت ملی پخس االن ارایه می دهد

هم معتق��دم تا  30درصد اضافه دارد .وی تصریح
ک��رد :اکنون در وزارت نفت طرح های مختلفی در
حوزه نفت و حمل و نقل پایه ریزی ش��ده اس��ت
مث�لا االن کارت س��وخت نفت و گاز صادر ش��ده
است.اگر به استان های مرزی بروید بصورت کیسه
ای ای��ن کارت را می برن��د و انجا با کامیون های
محلی و متفرقه قاچاق می ش��ود البته ظرف کمتر
از  3ماه ،اس��تان هرمزگان را کنترل کردیم  7هزار
کارت س��وختی که از سایر استان ها به این استان
آمده بود را جمع آوری ش��د پس منش��ائ قاچاق
فراوان است البته در استان های دیگر هم دارد این
اتفاق می افتد این بخش دارد به ش��دت دنبال می
ش��ود همین امس��ال علیرغم اینکه  2انگیزه قوی
برای قاچاق سوخت وجود دارد که االن این انگیزه
بسیار قوی است،حس��اب کنید  10لیتر را در مرز
ترکی��ه می گیرد از این ط��رف مرز بگیرد ببرد آن
ط��رف مرز اینجا هم بخ��رد  500تومان،اگر داللی
بخواهد بفروش��د  6500تومان ،بخاطر این س��ود
حاضر اس��ت مقابل تانک هم بایس��تد اما این 10
لیت��ر را ببرد آن طرف مرز ،ضمن اینکه عده ای از
افراد س��ودجو برای درآمددالرشان این کار را می
کنن��د ب��ه هرحال یک بخ��ش مربوط ب��ه فروش
س��وخت اس��ت بعد هم دالر را که م��ی آورد می
فروشد .چند برابر سودمی کند علیرغم این انگیزه
های قوی امسال کاری کردیم قاچاق افزایش پیدا
نکند.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی توجیه ندارد

س��ید حمید حس��ینی عض��و اتحادی��ه تولید
کنن��دگان و صادرکنن��دگان فرآوردهای نفتی نیر
در این همایش درباره بحث اقتصاد مقاومتی گفت:
بحث اقتصاد مقاومتی باید یک توجیهی پشت آن
باش��د که اگر نباشد خیلی نمی تواند معنی بدهد.
وی اف��زود :قاعدتا هر کس ای��ن اقتصاد را مطرح
می کن��د و به آن اعتق��اد دارد بای��د بتواند طبق
ش��رایط اقتصاد روز دنیا ثابت کند که تا  2س��ال
بتوانیم در این ش��رایط اقتصادی بمانیم و مقاومت
کنیم اتفاقات��ی می افتد که وضعیت ما از وضعیت
فعل��ی و از این گردنه عب��ور کنیم.این فعال بخس
شماره سوم ـ بهار 1392
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خصوصی اضافه کرد :بحث اقتصاد مقاومتی را می
شود اقتصاد مردمی نامید یعنی اقتصادی که متکی
بر تولیدات داخل اس��ت و می شود بسیاری بحث
های��ی را در این اقتصاد مطرح کرد ،پاالیش��گاه ها
ساخت وابستگی کمتر به خارج را می شود مطرح
کرد بنابراین اگر نگاه اقتصاد مقاومتی قبال  4درصد
واردات نس��بت به تولید ناخالص ملی کش��ور بوده
چرا آن را به 17درصد نمی رسانیم در حالی که در
 30س��ال گذشته ما  600درصد تورم داشتیم چرا
 1600درصدبودجه کشور افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داش��ت :س��ال  68بودحه  800میلیارد
تومان بوده س��ال  8 ،78هزار میلیارد تومان بوده
س��ال گذش��ته  150هزار میلیارد تومان بوده16 ،
برابر ش��ده  1600برابرشده بودجه کشور به همان
نسبت هم وابس��تگی ما به نفت افزایش پیداکرده
بودجه ای که االن نفت کمتر از  85دالر بفروشیم
مش��کل داریم.او بابیان این که نفت سال  75تا 80
میلیارد دالر کمتر نفروشیم بودجه متعادل نیست
افزود :ایا در ش��رایط اقتصاد مقاومتی شروع کردن
20فاز پارس جنوبی اصال منطقی اس��ت؟ ایا منابع
امکان��ات ما ایجاب می کند اینق��در پروژه درنفت
بازشروع کنیم پاالیشگاه شروع کنیم خیلی بحث
های منطقی و کارشناسی می شود به این اقتصاد
مقاومت��ی زد که هم دیدگاه ه��ا بخش خصوصی
را مط��رح کرد و هم اینکه اگر اش��تباهاتی در این
مس��یر هست وظیفه ما هس��ت که بگوییم جالب
اس��ت که همه اپوزیسیون هستند؛ مجلس ودولت
و ب��ازارو نماینده مجل��س و ...همه موضع انتقادی
و اپوزیس��یون دارن��د حاال چه کس��ی می خواهد
جوابگو باش��د ،البد بخش خصوصی باید پاسخگو
باشد ینابراین این هم از پدیده های عجیب کشور
است که همه ناراضی هستند حسینی خاطر نشان
کرد :نمی خواهیم فعاالن اقتصادی و مس��والن را
بیشتر دلسرد و نگران کنیم اما با نقطه نظرات اقای
خسروجردی اگر بتوانیم این فضا را بهبود بخشیم
فکر می کنم این بحث می تواند مقداری کمک کند
که از این دلسردی که بعضا در بنگاه های اقتصادی
ایجاد شده جلوگیری شود.
تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت است
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ایران نبز در این همایش خواستار اعتماد سازی بین
دولت و بخش خصوصی شد وتصریح کرد :یادمان
باش��د موقعی که رویکرد دول��ت در اوایل تصدی
دولت نهم نسبت به مبارزه با قاچاق تغییر پیدا کرد
و رفتار بیش��تر به سمت پلیس��ی تا رفتاراقتصادی
نس��بت به این معض��ل اقتصادی س��وق پیدا کرد
مشکالت و معضالت قاچاق افزایش پیدا کرد .وی
اضافه کرد :در آن موقع مقدار زیادی از فراورده های
نفتی برای مدت طوالنی در بنادر به عبارتی بیخود
و بیهوده انبار شده بود و زمانی که تعامل متولی این
موضع با تشکل رسمی این بخش اغاز شد ارام ارام
گره این موضوع گشوده شد و در تمام این سالهایی
ک��ه همکاری وجود داش��ته هم��واره حرکت ،یک
حرک��ت رو به جلو بوده و بعبارتی فعاالن اقتصادی
صحیح العمل سوق پیدا کردند که در اتحادیه نظم
پیدا کنند و کنار هم باش��ند و از این طریق ارتباط
خودش��ان را با مجموعه بگیرند.وی با بیان این که
ای��ن تجربه گرانبه��ا را نباید فرام��وش کرد گفت:
اکنون کش��ور ما در شرایطی قرار دارد که اشفتگی
در اقتصاد رو به فزونی است چرا که سوءمدیریت ها
باعث افزایش مشکالت و مسایل و مصایب تولید و
صادرات شده و اگر در این فضا نوع ونحوه مدیریت
یک مدیریت عصبی توام با بی اعتمادی باشد قطعا
نتیجه نخواهیم گرفت و مشکالت بیشتر خواهد شد
بنابراین عرض می کنم تجارب ارزشمند همکاری
با بخش خصوصی را پ��اس بداریم و انها را تقویت
کنیم و در شرایطی که ما با چنین مشکالتی مواجه
هستیم بزرگترین سرمایه ما برای حل مشکالتمان
اعتماد است که اگر میان بخش خصوصی و سازمان
های دولتی از بین برود مطمئنا مشکالت ما بیشتر
خواهد ش��د .سلطانی تصریح کرد :در شرایطی که
کشور با مش��کالت عدیده ناشی از تحریم دست و
پنج��ه نرم می کند اتفاقاتی ه��م در اقتصاد افتاده
است که شاهد رش��د صادرات در سالهای گذشته
علیرغم تحریم ها هس��تیم ،امسال هم به تناسب
میزان افزایشی که در تحریم ها وجود دارد باز هم
صادرات س��ربلند بیرون امده ب��ه عبارتی در کلیه
فعالیت های اقتصادی که در کشور در جریان است
ص��ادرات موفق تر از همه در مواجهه بامش��کالت
فعلی عمل کرده اس��ت .دکتر س��لطانی افزود :اگر

بخواهیم با ای��ن بی اعتمادی برخ��ورد کنیم این
بخشی که االن به پیشران اقتصاد کشورمان تبدیل
ش��ده را بخواهیم دچار اسیب و مشکل کنیم قطعا
خودم��ان را از درون تهی خواهیم کرد له هر حال
موضوع اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه شانه هایمان را
به هم بچسبانیم و از نیروی خودی برای همگرایی
و هم افزایی نیرو اس��تفاده کنیم نه اینکه بخواهیم
ب��ا بی اعتم��ادی ای��ن نیروها را تقس��یم کنیم .او
تصریح کرد:تاریخ کشور ما نشان می دهد که ایران
همواره در منطقه س��رامد تجارت ب��وده امروز هم
این توانمندی تاریخی سرشتی می تواند به کمک
اقتصاد کش��ورمان بیاید ،قطعا با توسعه صادرات و
تقویت ان می توانیم دراین ش��رایط هم صادرات را
پیشران توسعه اقتصاد کشورمان قراردهیم .سلطانی
با بی��ان این که علیرغم تمام مش��کالتی که برای
اقتصاد کش��ور به وجود آم��ده صادرکنندگان ما از
توانمندی های خودشان در شرایط فعلی توانستند
نمودهای بسیارممتازی را نشان دهند افزود:امروز
شبکه ای که فعاالن اقتصادی ما در سراسر دنیا به
وجود آورده اند هیچ زمانی برای کشور ایران وجود
نداش��ته شبکه تجاری که فعاالن اقتصادی ما االن
در بسیاری از کش��ورها ایجادکرده اند ،حرکتی در
توسعه فعالیت های لجستیک و حمل و نقل خود
ایجاد کردند هیچگاه در ش��رایط عادی این فرصت
برایش��ان فراهم نمی شده انعطافی که درانتخاب و
اختیار کشورهای متعامل خودشان ایجاد کرده اند
و بعبارتی حرکتی که از وابستگی اقتصاد کشورمان
به اقتصاد کشورهای اروپایی به سمت شرکای اینده
اقتصاد کش��ورمان در اسیا هست شروع شده اینها
دس��تاورد اس��ت .وی افزود:ایا ما می خواهیم اینها
را حف��ظ کنیم یا اینکه در این انبوهی مش��کالت
اینها را هم می خواهیم زیر مشکالت موجودمدفون
کنیم او پیش��نهاد کرد:امروز ش��رایط اخذ مالیات
بر صادرات نیس��ت امروز باید ص��ادرات را حمایت
کرد امروز زمانی اس��ت که ما علیرغم اینکه سالها
این ارزو داش��تیم که تراز تجاری کشورمان بدون
نفت مثبت ش��ودداریم به این س��مت حرکت می
کنی��م چرا می خواهیم ای��ن حرکت را کند کنیم
و متوق��ف کنیم امروز ش��اهد این هس��تیم که در
صنعت پتروشیمی ظرفیت های بسیار خوبی برای
تولید و تجارت فراهم شده چرا می خواهیم با وضع
عوارض و حرکت هایی که از پایگاه منطق اقتصادی
محکمی برخوردار نیس��ت لطم��ه بزنیم .این فعال
بخ��ش خصوصی اضلفه کرد :صحبتی را که بخش
خصوصی از ماه ها پیش کرده بود که پرهیز کنید از
اینکه ارز را چندنرخی کنید،امروز می بینیم که به
جهت کمبود منابع ارزی کشور ناگزیر دارد به این
س��مت حرکت می شود و به تدریج ارز مرجع دارد
یک به یک از کاالهایی که مش��مولش بودند دارد
برداشته می ش��ود ارز مبادله ای هم که متاسفانه
با تخصیص زمان های چن��د ماهه دارد به واردات
تعل��ق پیدا می کند این حرکت ب��ه اجبار دارد در
اقتصاد کش��ورمان رخ می دهد اگر این کار را روز
اول ک��رده بودیم نه نیازی به بگیر و ببند در بخش
صادرات داش��تیم و نه رانت هایی به وجود می آمد
که فس��ادهایی که بعضا در کشور در گوشه و کنار
می بینیم و می شنویم بسیاری ریشه در این رانت
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ه��ا دارد ای کاش این فضای اعتماد مثل گذش��ته
بین دولت و بخش خصوصی وجود داشت .سلطانی
افزود :این راباید گفت که نگران این هم نباشیم که
ارز حاصل از صادرات به کجا می رود کسی که دارد
فعالیت اقتصادی می کند حتما ارزش را به کشور
بازمی گردان��د .در فضای ایده الی نباید فکر کنیم
و حرکت کنیم .کس��انی که اهل صنعت و اقتصاد
فعالی��ت در حوزه اقتصادی هس��تند می دانند که
رسیدن به بهره وری صددرصد یک امری ناممکن
است ولی حرکت به آن سمت ممکن است ،لذا در
یک فضای ایده الی انتظار داشته باشیم که تا اخرین
دالر فعالی��ت اقتصادی به کش��ور بازگردد ممکن
نیست .فعاالن اقتصادی ما رفته اند انجا شرکت باز
کرده اند فعالیت هایی دارند انجام می دهند هزینه
هایی را می کنند برای اینکه این ارز را برگردانند ما
جزو کسانی بودیم بعنوان فعاالن اقتصادی نفت و
پتروشیمی که سالها چشممان را به بخش صادرات
بس��تیم بنابراین این حرکتی که اکنون اغاز ش��ده
حتما اگر با اعتماد ب��ه بخش خصوصی ادامه پیدا
کن��د تامین ارز الزم برای کش��ور از محل صادرات
ف��راورده های نفتی و پتروش��یمی ح��رف گزافی
نیست .مطمئنا فعاالن اقتصادی در این عرصه ودر
تمام عرصه هایی که مجال حرکت در شرایط فعلی
وجود دارد س��ربازان حفظ و حراست از کیان این
کشور و از تمامیت ارضی این کشور و بخصوص از
سالمتی اقتصادی این کشور هستند امیدواریم این
سرمایه با توجه مسووالن پاس داشته شود.
عملکرد فعاالن اقتصادی نباید به گونه ای باشد
که از سازمانهای نظارتی بترسند

همچنین فرزاد مخلص االئمه مدیرکل نظارت و
بازرسی امورنفت در سازمان بازرسی کل کشورنیزبا
بیان این که س��والی که مطرح می شود این است
که برخی از مدیران دس��تگاه اجرایی می گویند از
سازمان بازرسی و دس��تگاه نظارتی میترسیم من
پاس��خگوی همکاران س��ایرهمکاران را در دیوان
محاس��بات که نهاد ارش��د مجلس اس��ت وزارت
اطالعات که نهاد ارشد نظارتی دولت هست بعنوان
نماینده س��ازمان بازرسی کل کشور نهاد ارشد قوه
قضائیه چن��د نکته را عرض می کنم ،پاس��خ این
س��وال یک پاس��خ کنکوری کوتاه دارد .وی افزود:
پاسخ کنکوری که می گویند از سازمان بازرسی می
ترسیم نمی توانیم فالن کمک را به بخش خصوصی
بکنیم فالن حرکت اقتصادی را در مس��یر توسعه
کش��ور انجام بدهیم پاس��خش این اس��ت که چرا
زمانی که برخی از ش��ما مدیران دست به اختالس
و رش��وه گیری و رش��وه دادن می کنند آن موقع
چرا از دس��تگاه نظارتی از خدا نمی ترسند ،زمانی
که کاری را می خواهند در چارچوب اختیاراتشان
انجام بدهند از پاس��خگویی گریزانند و آنجا نگران
نظارت هس��تند ما فکر می کنیم که این حرف ها
البته خواهشمان از شما فعاالن بخش خصوصی این
است که هر جا با این سوال مواجه شدید یک نمونه
مثال بزنید .از س��ازمان بازرسی که اینها موردی را
خواس��ته اند کمک کنند برای مسیر توسعه کشور
و ما مانع ش��دیم .صادقانه مواردی را بگویند که ما

ورود پیدا کردیم و مشکالت بخش خصوصی را در
صنع��ت نفت حل کردیم و برطرف کردیم اگر یک
اس��لوب و چارچوبی دارد این بحث اقتصادی دو تا
نگاه کالن دردنیا وجود داشته در رابطه فساد اداری
و اقتصادی یک نگاه قدیمی هست که مدت زیادی
در این کش��ور ما حاکم ب��ود و االن نیز کم و بیش
ریشه فکری اش در برخی از مدیران کشور هست
که فکر م��ی کنند فس��اد اداری روغن چرخ دنده
توسعه است ،و توسعه اقتصادی اتفاق نمی افتد اال
اینکه در حاش��یه این توسعه اقتصادی و اداری هم
شکل بگیرد .وی اضافه کرد :مطالعات متعددی در
جهان و مراکز معتبر بین المللی و در داخل کشور
انجام شده که چنین موضوعاتب را رد می کند االن
نگاه جدید دردنیا فساد اداری و فساد اقتصادی ضد
توس��عه است بنابراین کشور توسعه نیافته ای پیدا
نمی شود که درشاخه فساد اداری و اقتصادی جزو
رتبه های افتضاح جهان باش��د ،این شاخص هایی
که معموال منتش��ر می شود بعنوان شاخص فساد
اقتصادی شاخص ترجمه غلطی است که در رسانه
ها می اید که فساد اقتصادی ایران مثال  144است
و نروژ فالن رتبه اس��ت ،این ترجمه رسانه ای غلط
است چرا که هنوز یک مدل بین المللی برای اندازه
گیری فساد بین کشورها پیدا نشده است ،دلیلش
هم این است که فس��اد مختصاتش در کشورهای
مختلف متفاوت اس��ت یک جا یک رفتاری فس��اد
اقتص��ادی قلمداد می ش��ود و در کش��ور دیگری
نباش��د ،عرف کش��ور اخالق آنجا مذهب و قوانین
آنها رفتارهایی را فساد اداری می داند و جای دیگر
نمی داند .وی اظهار داش��ت :مثال در فساد اخالقی
بس��یاری از رفتارها در یک کش��ور اروپایی نه تنها
فس��اد اخالقی نیست بلکه هنجار اخالقی باشد اما
در یک کشور اسالمی فساد اخالقی باشد ،بنابراین
جور درنمی آید ،بنابراین با یک شاخص بین المللی
بگوییم کدام کشور فساد اخالقی اش بیشتر است
کدام کمتر اس��ت اگر می گوییم بر اساس شاخص
خودمان می گوییم .این ش��اخصی که منتشر می
شود ش��اخص مهمی هم هس��ت و عموما توسط
سازمان ش��فافیت بین الملل منتشر می شود یک
شاخص احس��اس فساد است ،می آیند می گویند
عوض اینکه بگویند کدام کش��ور از چه کشوری از

لحاظ اندازه فساد اقتصادی و اداری باالتر یا پایین
تر اس��ت بیاییم ببینیم مردم کدام کش��ور بیشتر
احساس فساد دارند خودش��ان قضاوت کنند .هم
قوانین و هم عرف هم چارچوب مذهبی و اعتقادی
و رفتاری خودشان را اطالع دارند ببینیم مردم چه
می گویند .این شاخص که مطرح می شود شاخص
احساس فساد است.و با بیان این که سازمان هایی
در جامعه هست که برای کنترل شفافیت ها فعالیت
می کنند .وی افزود :در این شرایط بعنوان سازمان
بازرسی کاری که کرده ایم به نفع بخش خصوصی
این است که حوزه اختیاراتی که مدیران دولتی می
خواهن��د اینها را به ص��ورت قانونی تدوین کردیم.
مثال در حوزه میادین مشترک نفت و گاز االن همه
دغدغه اجزای کش��ور از م��ردم عادی تا مدیران و
متخصصان ،نقت��ی ها غیرنفتی ها این اس��ت که
میادین مشترک عقب اس��ت اگر می خواهد برود
برای توسعه نیاز به اختیاراتی دارد که رفته مجلس
ب��رای وزارت نفت به ص��ورت قانون گرفتیم تحت
عنوان اس��تثنای طرح های توسعه نگهداری خرید
تجهیزات مواد برای میادین مشترک استثنا شوند از
قانون برگزاری مناقصات .حتما وزیر نفت و دیگران
که از این اختیارات استفاده می کنند باید پاسخگو
باش��ند .مخلص االئمه افزود :مورد دیگر بحث نهاد
تنظیم مقررات اس��ت بنابراین معتقدیم مشکالت
بخش خصوصی با دولت حل نمی ش��ود اال اینکه
ی��ک نهادتنظیم کننده ای بی��ن بخش خصوصی
ودولت وجود داشته باش��د ،قانون مرز بین اجرای
قانون و حوزه عملیات و اجرا مرز بین قانون و حوزه
اجرا الیه ای است به نام مقررات که این اصول باید
تحت هرشرایطی رعایت شود.
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