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  سرمقاله/  اقتصاد مقاومتی و صادرات

  از رؤيا تا واقعيت

  آرمان بخش خصوصی؛ حفظ منافع ملي

  تعامل در تنظيم رويه هاي صادراتي  با هم  افزايي در اجرا

  سوآپ را دولت از بين برد

  بخش خصوصی توانايی تبديل كل نفت به فرآورده را دارد

  اُيکو؛ حيات بخش صنايع نفت، گاز و پتروشيمی

  آسيب شناسي محدوديت هاي اعمال شده در صنعت پتروشيمي

  منع صادرات پتروشيمی؛ تضاد قانونی

  تعامل يا تقابل ؟

  تحريم نفتي و سياست هاي انرژي

  شركت های خصوصی نفتی موتور محرك اقتصاد آمريکا

  ميزان بهره وری فرآورده هاي نفتي

  گروه فرآورده های نفتی

  مکانيزم فروش نفت كاغذی

  كاهش  يا افزايش؟

  اهتمام اتحاديه براي رفع مشکالت صادركنندگان سوخت تقطيري

  توليد و صادرات سوخت تقطيری اجتناب ناپذير است

  جلوگيري از فعاليت  قاچاقچيان حرفه اي !

  دولت گازوئيل را گران كند!

  صادرات گاز ايران از منظر ژئوپليتيك و ژئواكونوميك

  نفت و سياست

  چيستي دولتي بودن نفت

آدرس نشريه: خيابان دكتربهشتی، خيابان مفتح شمالی، خيابان نقدی، پالك 10، طبقه اول  تلفن: 88511611    فاكس: 88508250
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هدف در اقتصاد 
مقاومتی آن است که 

بر فشارها و ضربه های 
اقتصادی ا

ــت در صنعت نفت  ضرورت پرداختن به محيط زيس
ــته به آن هنگامي روشن تر مي گردد كه  و صنايع وابس
ــعه پايدار صنعتي بدون  ــير توس دريابيم حركت در مس
ــت غير ممکن است. موضوع آلودگي  توجه محيط زيس
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. 
ــا ليتر نفت خام به درياها بر اثر حوادث  ورود ميليونه
مختلف دريايي، تخليه صدها هزار ليتر زايدات نفتي ناشي 

از تردد وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي به محيط زيست، آلودگيهاي 
ــي از فعاليت صدها پااليشگاه و مراكز صنعتي وابسته ، حجم عظيم  ناش
ــاب هاي صنايع و عوامل متعدد ديگر آلودگي هاي زيست محيطي  پس
كه به گونه اي به مواد نفتي باز مي گردد، همه و همه عالمت هشداري 
ــعت دهکده جهاني، كه ضرورت پرداختن به محيط زيست  است به وس
را بيش از پيش روشن مي نمايد و گريز از آن را ناممکن مي نماياند. در 
ــعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي نظير توسعه  اين بين برنامه هاي توس
ــعه منطقه پارس جنوبي، توسعه پتروشيمي  ميادين مختلف نفتي، توس
ــهر و عسلويه، توسعه پتروشيمي در غرب و شرق  در مناطق ويژه ماهش
ــرق، در كنار ضعف در انتخاب  ــور از طريق خطوط اتيلن غرب و ش كش
ــيمي  ــال تکنولوژيهاي بروز اين صنايع – نظير تجربه تلخ پتروش و انتق
ــهاي زيست محيطي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور  اروميه- چالش

ما را مضاعف ساخته است.
ــردي و داده هاي آماري مورد  كم توجهي به پ ژوهش، مطالعات كارب
ــي متخصص وكارآزموده در وزارت نفت و  نياز، عدم وجود بدنه كارشناس
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 
ــت محيطي صنايع،عدم وجودنگاه راهبردي و  به ريسك مخاطرات زيس
برنامه ريزي بلند مدت و استراتژيك از جمله چالش هايي است كه حوزه 
انر  ژب مخصوصا نفت با آن مواجه است. براي رفع اين مشکالت مي توان 
راهکارهايي چون توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي توجه به داده 
ــازگار با  هاي آماري جامع و دقيق و ميداني ، توجه به تکنولوژي هاي س
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)SEA( را پيشنهاد داد.
1- توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي:

ــال داده ها و  ــق اعم ــا از طري ــت تنه ــازمان حفاظت محيط زيس س
ــتانداردهاي خام جهاني، واحدها را موظف به رعايت اين استانداردها  اس
مي نمايد. اين داده ها عمدتاً بدون در نظر گرفتن توان خودپااليي محيط 
تنها براي يك مجتمع در نظر گرفته شده است. لذا بايد از طريق مراكز 
ــه را دارند، ارقام خام جهاني به  ــي كه توانايي مدل كردن منطق تحقيقات

يکسري استانداردهاي منطبق با شرايط هر منطقه تبديل شود.
2- توجه به داده هاي آماري جامع و دقيق و ميداني :

ــي هاي ميداني و كسب داده در  ــب اطالعات دقيق، بررس الزمة كس
ــت دهد.  ــه اطالعات ضروري را براي طراحي بدس ــت ك پايلوت هايي اس
استفاده از اين روش ها در كشور چندان متداول نيست. اگر طراح بخواهد 
اين هزينه ها را در كار لحاظ كند، قيمت طراحي باالرفته و در مناقصه ها 
بازنده مي شود. به همين دليل اكتفا به يکسري اعداد استخراجي از كتب 
ــود؛ كه پس از تاييد  و يا داده هاي قبلي و نه چندان دقيق واحدها مي ش

ــاس همان اعداد عمل مي شود و مشکالت  كارفرما، بر اس
آتي را بدنبال مي آورد. لذا بايد در صنعت جا بيفتد كه يك 
ــب و استخراج  طراحي نياز به كار تيمي و همچنين كس

اعداد و اطالعات صحيح دارد.«
3- توجه به تکنولوژي هاي سازگار با محيط زيست:

امروزه بر روي تکنولوژي هايي كه دوستدار محيط زيست 
هستند بيش از گذشته تأكيد مي شود، چرا كه معيارها و 
ــخت گيرانه تر شده است. بحث هاي  قوانين بين المللي س
ــز امروزه مطرح  ــط با CDM و فرآيندهاي پاك ني مرتب
ــايد دانشگاه ها به عنوان  ــت. هر چند در اين زمينه ش اس
مراكز تحقيقاتي وظيفه سنگين تري دارند و بايستي با فعاليت پژوهي بر 

روي اين مقوله راه هاي كسب دانش فني اين امر را اكتشاف نمايند. 
4- اهميت دادن و تقويت بدنه كارشناسي در سازمان حفاظت محيط 

زيست و وزارت نفت:
 )multidisciplinary team(ــته اي ــکيل تيم هاي چند رش تش
ــري از ظرفيت  ــتفاده حداكث ــها براي اس ــد يکي از بهترين روش مي توان
ــد. در اين تيم  ــود در دو نهاد و ارتقاء اين ظرفيت باش ــي موج كارشناس
ــت در كنار كارشناسان مسلط بر فرايند ها  ها متخصيصين محيط زيس
ــود در صنعت مذكور به همراه ديگر متخصصين مورد نياز اقدام به  موج

انجام مطالعات و ارزيابي هاي جامع محيط زيستي مي نمايند.
5- طراحي ساز وكار قوي در جهت قاعده مند نمودن تعامالت:

ــم قوي در جهت تقويت و قاعده مند نمودن  طراحي وايجاد مکانيس
ــت در اين حوزه  ــت و وزارت نف ــازمان حفاظت محيط زيس تعامالت س

ميتواند بسياري از مشکالت و موانع را از پيش رو بردارد.
وجود يك ارتباط مستقيم، قاعده مند و منظم ميان اين مراكز، استفاده 
ــده از طريق سرمايه گذاري  ــگاه هاي مجهز ايجاد ش ــترك از آزمايش مش
ــود از طريق همکاري و  ــکالت موج ــترك و اتخاذ راه حل براي مش مش
ــر به اخذ تصميمي  ــئول منج ــمت هاي مس همفکري كليه نهادها و قس

خواهد شد كه حداكثر منافع در آن لحاظ شده باشد.
6- متناسب و بومي سازي قوانين،استانداردهاو دستورالعملها

ــازي قوانين كلي و  ــي و متناسب س ــدي، بررس ــي از نيازهاي ج يک
ــور و تعيين و تدوين  معيارهاي جهاني براي مناطق مختلف صنعتي كش
معيار و استانداردهاي متناسب با هر منطقه و تدوين استانداردها و قوانين 

مورد نياز است.
ــع نفت، گاز  ــت در صناي ــتراتژي ارزيابي محيط زيس ــن اس 7- تدوي

)SEA(وپتروشيمي
ارزيابي زيست محيطي استراتژيك )راهبردي(، فرآيندي سيستماتيك 
)نظام مند( و پويا براي ارزيابي كيفيت زيست محيطي و پيامدهاي زيست 
محيطي دورنماها و اهداف توسعه اي است كه به كمك سياست گذاري ها، 
برنامه ها و طرح ها تحقق مي يابند. هدف از انجام آن لحاظ نمودن يکپارچه 
ــت ها،  ــي در سياس ــات بيوفيزيکي، اقتصادي، اجتماعي و سياس مالحظ
ــد. اميد است در سال جديد، مساله  ــعه مي باش برنامه ها و طرح هاي توس
مهم محيط زيست در حوزه نفت و فرآورده هاي نفتي بيش از پيش مورد 
ــت محيطي به كمترين حد  ــارت هاي فراوان زيس توجه قرار گيرد تا خس
ــاركت توليدكنندگان و هماهنگي  ــد كه اين مهم تنها با مش ممکن برس

مسووالن ممکن خواهد بود.

نفت و محيط زيست
وحيد ابراهيمي*
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  بخش خصوصی اکنون با مش�كالت فراوانی 
چون کاهش صادرات مواجه اس�ت. شما به عنوان 
مع�اون وزي�ر صنعت مع�دن تجارت آي�ا کاهش 

صادرات فرآورده های نفتی را تاييد می کنيد؟  
ــوزه فرآورده  ــه، صادرات بخش خصوصی درح بل
ــت  ــت تحريم ها كاهش يافته اس ــای نفتی به عل ه
ــادرات غير نفتی  ــد اين كاهش را به كل ص اما نباي
ــادرات غير نفتی  ــرا كه  ص ــبت داد چ در كشورنس
ــته است. اگربه  اكنون  از مرز 38 ميليارد دالر گذش
آمارميزان صادرات غير نفتی طی 11 ماهه نگريسته 
ــور در  ــود خواهيم ديد كه صادرات غير نفتی كش ش
ــه 48 ميليون تن  ــال جاری ب ــه ابتدای س 11 ماه
ــت كه مجموع كل  ــت اين در حالی اس ــيده اس رس
ــدت 70 ميليون تن بوده  ــور در اين م صادرات كش
ــت. درحقيقت بايد گفت كه در سال 84 به ازای  اس
هر سه واحد واردات تنها يك واحد صادرات صورت 
می گرفت اما اكنون 70 درصد ارز حاصل از صادرات 

برای واردات استفاده می شود.

  به نظر ش�ما توس�عه صادرات غيرنفتی چه 
اندازه می تواند بر رشد پايدار اقتصاد کشور تاثير 
گذارد؟ آيا سازمان توسعه تجارت زمينه اين مهم 

را برای فعاالن اقتصادی فرآهم کرده است؟
ــی در ادراه امور  ــی كه بايد ازاقتصاد نفت از آنجاي
كشور فاصله گرفت بنابراين هر كس دل مشغولی ای 
ــام تالش هايش را  ــاد ايران دارد بايد تم برای اقتص
برای توسعه صادرات غيرنفتی به كار بندد. در چنين 
ــال توليد و  ــور به دنب ــرايطی هر كس كه در كش ش
ــتغال و به طبع آن رفاه، توسعه اقتصادی، امنيت  اش
اجتماعی و ... بايد به دنبال صادرات و توسعه صادرات 
باشد تا بتوان از اين محل ارزآوری كرد. سازمان های 
توسعه تجارت در كل دنيا ارتباط نزديك و گسترده 
با تجار و فعاالن اقتصاد و بازرگانی را يکی از وظايف 
ــازمان تمام تالش خود  خود می دانند و ما در اين س
را برای كسب اين افتخار به كار بسته ايم. همچنين 

ــی قابل اتکا  ــه عنوان پايگاه ــيون صادرات ب فراكس
ــيل خوبی برای گرد هم آمدن دولت، مجلس  پتانس
ــت تا بتوان از تبحر و تخصص  و بخش خصوصی اس
بخش خصوصی استفاده كرد. البته رشد بودجه های 
ــد و توسعه  ــويق صادرات با ميزان رش حمايت و تش
ــور نامتناسب است در طول  صادرات غير نفتی كش
ــته بيش از 11 هزار ميليارد ريال در قالب  دهه گذش
ــوی دولت  ــای صادراتی از س ــوق ه ــت و مش حماي
ــده است ولی با توجه به آنکه موضوعات  پرداخت ش
ــات، پژوهش،  ــادی و بازرگانی  نياز به تحقيق اقتص
ــردی كوتاه مدت  ــه ريزی های راهب ــوزش، برنام آم
ــود را برای فراهم  ــدت دارد تمام تالش خ و بلند م
ــته  ــب با نيازها به كار بس نمودن منابع مالی متناس
ايم و اميدواريم كه بخشهای مختلف دولت و مجلس 

همکاری الزم در اين زمينه را انجام دهند.

  توان بخش خصوصی درتوليد کيفی و توسعه 
صادرات برای پويايی اقتصاد کش�ور را چه اندازه 
م�ی بينيد ت�ا بت�وان از پتانس�يل های اين بخش 

استفاده شود؟
ــيل ها و  ــرداری از همه پتانس ــر بهره ب ــد ب تاكي
ــادرات غير نفتی همراه  ــعه ص توانمنديها برای توس
ــژه از فعاالن بخش خصوصی  ضروری  با حمايت وي
است  البته در سال های اخير هماهنگی خوبی بين 
ــور و دستگاههای  ــتگاه ديپلماسی خارجی كش دس
ــا می توان  ــت كه از آنه ــادی بوجود آمده اس اقتص
ــورهای  ــورمان در برخی كش ــفارت كش به نقش س
آمريکای التين در صادرات خدمات فنی و مهندسی  
ــال های اخير برنامه های  ــاره كرد. در واقع در س اش
ــعه صادرات كاالهای با فناوری باال،  خوبی برای توس
ــعه زير ساختهای صادراتی،  كاالهای ارگانيك، توس
ــکل ها، برند سازی و تقويت برند و ...  در  تقويت تش
ــده است كهاميدواريم با كمك  نظر گرفته  و اجرا ش
ــتگاههای ذيربط بتوانيم علی رغم  و ياری همه دس
ــه ناحق برای  ــی كه ابر قدرتها ب ــه محدوديتهاي هم

ــعه و  ــاهد توس ــور عزيزمان اعمال كرده اند ش كش
ــد صادرات غير نفتی و حضور كاالهای ايرانيدر  رش

بازارهای هدف باشيم.
از آنجايی كه بخش خصوصی ازتوانايی و تخصص 
ــت بنابراين  بااليی درتوليد و فروش كاال برخورداراس
در دولت نهم هدف گذاری صادرات 40 ميليارد دالر 
ــد نظر بود كه فعاليت های بخش خصوصی، بدون  م
احتساب ميعانات گازی اين رقم به  58 ميليارد دالر 
ــيد، ضمن اينکه در دولت دهم نيز تا پايان سال  رس
ــذاری 68 ميليارد دالری صورت گرفته  90 هدف گ
ــات گازی 81 ميليارد  ــاب ميعان بود كه بدون احتس

دالر صادرات صورت گرفته است.

  جناب صافدل بخشی ازصندوق توسعه ملی 
به عن�وان منبعی ب�رای تامين ني�از بخش توليد 
وصادرات اختصاص دارد فكرمی کنيد چگونه بايد 
ازاين منع استفاده کرد تا فعاالن بخش خصوصی 
بتوانند بدون دغدغه از اين منبع بهره مند شوند؟ 
من در جلسه اخير درباره عملکرد مركز مبادالت 
ــوان گفت كه حضور  ــتم اما می ت ارزی حضور نداش
مركز مبادالت ارزی طی چند ماه گذشته در مجموع 
باعث كاهش دامنه نوسان نرخ ارز در بازار شده است. 
در صورتی كه ارز ساير بخش ها مانند صندوق توسعه 
ملی و پتروشيمی كه در قانون باالدستی متعهد شده 
ــود دامنه  ــم در مركز مبادالت ارزی عرضه ش اند ه
ــان نرخ ارز در بازار باز هم كاهش خواهد يافت.   نوس
شركت نفت ارز خود را در مركز مبادالت ارزی عرضه 
ــيمی ها و صندوق توسعه ملی بايد  كرده اما پتروش
ــتر در اين حوزه فعال شوند.  قرار است سازمان  بيش
حمايت با نگاه حمايت از مصرف كننده بررسی های 

الزم را در اين زمينه انجام دهد. 
ــه ای فوق العاده و با  می توانيم با برگزاری جلس
استفاده از كار كارشناسی سازمان حمايت و تشکيل 
ــش تعرفه واردات  ــيون ماده يك درباره كاه كميس

خودرو تصميم گيری كنيم. 

گفتگوی دنيای انرژی با معاون وزير صنعت

کاهش صادرات فرآوردهای نفتی 
را قبول دارم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کاهش صادرات فرآورده های نفتی کشوربه دنبال تحريم اتحاديه اروپا عليه ايران اگرچه موجب شده تا دست اندرکاران اين 
حوزه مهم اقتصادی فعاليت های خود دوچندان کنند اما متاسفانه خود دولت، شرکت های نفتی و بانک ها درچنين شرايطی 
به جای حمايت ويژه ازتوليد وصادرات، بعضا موانع ومشكالتی نظير،توقف صادرات نفت خام را انجام می دهد. به طورمثال شرکت 
ملی نفت ايران به هيچ وجه حاضر به فروش اعتباری نفت به بخش خصوصی نيست و بانكهای داخلی نيز از روند صادرات توسط 
بخش خصوصی به هيچ وجه حمايت نمی کنند، وحاضر نيستند ضمانت نامه صادرات نفت را برای بخش خصوصی صادر کنند. 
اين مشكالت باعث شده تا بخش خصوصی که توانايی بااليی در ارزآوری دارد نتواند عملكرد مناسبی داشته باشد. اين موارد 

بهانه ای شد تا با حميد صافدل معاون وزير صنعت به گفتگو بنشينيم که ماحصل آن را در زير می خوانيد.
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چرا خط لوله صلح براي ايران و پاکستان مهم است؟

صادرات گاز ايران دو برابر مي شود
سرانجام روسای جمهور ايران و پاكستان براي 
افتتاح مرحله آخر احداث خط لوله صلح به حوالي 
ــار رفتند تا پس از دو دهه مذاكره، خط لوله  چابه
انتقال گاز به پاكستان، وارد اين كشور شود.  بخش 
اول اين خط لوله به طول 900 كيلومتر از عسلويه 
ــال و نيم پيش به بهره برداری  تا ايرانشهر يك س
ــيد و ساخت بخش دوم اين خط لوله به طول  رس
ــهر تا مرز پاكستان  ــهر ايرا نش 120 كيلومتر از ش
نيز سال گذشته آغاز شد. قرار است فاز نهايي اين 
خط لوله نيز به طول 780 كيلومتر و قطر 42 اينچ 
ــال آينده در خاك پاكستان به  نهايتا در در دو س
اتمام برسد تا گاز بندر عسلويه به بندر »نوابشا« در 

جنوب پاكستان منتقل شود.
ــرارداد ، دو  ــدن اين ق ــراي اجرايي ش ــه ب البت

توافقنامه بين ايران و پاكستان به امضا رسيد.
اولين قرارداد مربوط است به وام 500 ميليون 
ــت ايران برای ساخت خط لوله  دالری كه قرار اس
انتقال گاز در داخل مرزهای پاكستان به اسالم آباد 
ــت به تعهد  بپردازد. دومين قرارداد نيز مربوط اس
ــگاه در ايالت  ــاخت يك پااليش تهران در مورد س
بلوچستان پاكستان كه مرز مشتركی با جمهوری 
اسالمی ايران دارد. اين پااليشگاه در منطقه جنوب 
غربی پاكستان موسوم به گوادر – همان منطقه ای 
ــوادر در آن قرار دارد-  كه بندر معروف و بزرگ گ
ــد. هزينه ساخت اين پااليشگاه  احداث خواهد ش
ــت و ظرفيت آن  ــده اس 4 ميليارد دالر برآورد ش
ــکه در روز برآورد شده است. اكنون  400 هزار بش
كه جمهوری اسالمی در ساخت پااليشگاه خودكفا 
شده است به دنبال برداشتن گامی ديگر در جهت 
ــورهای ديگر است و  ــاخت پااليشگاه برای كش س

پاكستان نيز از اين اقدام استقبال می كند.
ــور از اهميت شايانی  اين پروژه برای هر دو كش
ــت. احداث خط لوله صادرات گاز ايران  برخورداس
ــت زيادی  ــتان از اهمي ــتان برای پاكس ــه پاكس ب
ــتان به انرژی  ــرا كه نياز پاكس ــت چ برخوردار اس
بسيار جدی است و اين مسئله در زمستان امسال 
براي پاكستان دردسرساز شد چرا كه در بعضی از 
ــتان در برخی از روزها 18 تا 20  ــهرهای پاكس ش

ساعت برق نداشتند.
عالوه بر اين بسياری از كارخانه های اين كشور 
خصوصا صنعت نساجی به دليل كمبودهای انرژی 
ــه كه اين خط لوله می  ــل بودند. از اين زاوي تعطي
تواند برای پاكستان انرژی مطمئن و بلندمدتی را 

تامين كند برای پاكستان حائز اهيمت است.
ــاص ايران و  ــرايط خ ــن با توجه به ش همچني
ــال اخير از سوی غرب  تحريم هايی كه در يك س
ــت و ايران در فروش انرژی خود  ــده اس اعمال ش
دچار مشکالتی شده است، اين خط لوله می تواند 
ــراط كنونی  به نوعی تحريم ها را دور بزند و در ش

اقتصادی كمك جدی به ايران باشد.

ــيعی دارند  ــه جغرافيای وس ــورهايی ك در كش
ــينان در معرض تهديدهای گوناگونی قرار  مرزنش
ــد و به دليل دور بودن از مركز، اغلب امکانات  دارن
ــود  ــبب می ش كمتری در اختيار دارند اين امر س
ــته  ــای مرزی تقاضاهايی داش ــتان ها و ايالت ه اس
باشند كه پذيرش آن از سوی مركز از بايسته های 
ــت سر گذاشتن بحران های احتمالی است كه  پش

از تقاضاهای داخلی ناشی می شود.
ــن پروژه در درجه  ــه عبارتی ايران با انجام اي ب
اول می تواند نيازهای مرزنشينان ايرانی را برطرف 
كند و در درجه دوم با صادرات گاز برای جمهوری 

اسالمی ارز وارد كشور كند.
به عقيده كارشناسان، اهميت ديگر اين قرارداد 
ــت كه از آن سوی مرزها  ــکالتی اس مربوط به مش
مورد توجه ايران است. ايالت بلوچستان پاكستان 
را می توان از ناامن ترين مناطق اين كشور دانست. 
كويته مركز اين ايالت شاهد حوادث ناگواری است 
ــت. به  ــيعيان اس ــتار ش كه آخرين مورد آن كش
ــال جاری در يك  ــا، در 28 بهمن س گزارش ايرن
حادثه تروريستی و وحشيانه در شهر كويته بيش 
از 100 تن از شيعيان اين شهر شهيد و نزديك به 

250 تن از مردم اين شهر بشدت زخمی شدند.
بخشی از ناامنی های بلوچستان پاكستان ناشی 
از كمبود امکانات در اين منطقه است. با ورود گاز 
ايران به بلوچستان پاكستان و به خصوص با احداث 
ــگاه چرخ اقتصاد اين منطقه به حركت در  پااليش
ــرا احداث خط لوله نيازمند نيروی  خواهد آمد. زي
ــت و به اين سبب امتيازات مالی، شغلی و  كار اس

اقتصادی براي مردم منطقه به وجود خواهد آمد.
ــار امکاناتی كه منطقه  ــن دليل در كن به همي
بلوچستان از گاز ايران كسب می كند می تواند با 
استفاده از رونق اقتصادی باعث كاهش مخاطرات 
ــتان و جمهوری اسالمی ايران  امنيتی برای پاكس

باشد.
ــادی بلندمدتی كه ايران  ــالوه بر منافع اقتص ع
ــت، به لحاظ سياسی نيز  به دنبال بازار مصرف اس
ــت. چرا كه غرب  اين خط لوله برای ايران مهم اس
ــکا برای عدم قراردادهای نفتی و  به خصوص آمري
ــورهای ديگر فشار می آورد  گازی بين ايران و كش
و در مورد همين خط لوله نيز فشارهايی به هند و 

پاكستان وارد كرده بود.
ــه دليل اين اهميت بود كه ايران حتی حاضر  ب
ــد كه امتيازاتی نيز به پاكستان برای اين پروژه  ش
بدهد و ايران پذيرفت كه 500 ميليون اعتبار برای 

احداث خط لوله در خاك پاكستان تامين كند.

صادارات گاز ايران دو برابر می شود

ــتان در حالي  قرارداد  انتقال گاز ايران به پاكس
اجزايي شده است كه مسئوالن بخش انرژي كشور 

ــيگان غربي نيز  ــادرات گاز به هماس ــدد ص در ص
هستند.

ــركت ملی گاز  ــتا، مديرعامل ش در همين راس
ــده صادرات گاز  ــال آين ــران با بيان اينکه  از س اي
ــود، اظهار كرد: در سال آينده  ايران دو برابر می ش
40 ميليون متر مکعب گاز به عراق صادر می شود 
ــورمان در اين زمينه به 75  كه ميزان صادرات كش
ــيد.  وی افزود : از  ــون متر مکعب خواهد رس ميلي
اواخر خرداد سال 92 روزانه 20 ميليون متر مکعب 
و از آبان همان سال نيز 20 ميليون مترمکعب گاز 

به عراق صادر خواهد شد.
اوجی با اشاره به اينکه امسال روزانه حدود 30 
ــد اضافه  ميليون متر مکعب گاز به تركيه صادر ش
ــم لوله انتقال گاز  ــاخت خط شش كرد:با اتمام س
ظرفيت صادرات ما به اين كشور در مرز بازرگان به 

80 ميليون متر مکعب افزايش خواهد يافت.
به گفته مديرعامل شركت ملی گاز ايران امسال 
به رغم صادرات حداكثری گاز به تركيه هيچگونه 

افت فشاری در داخل كشور وجود نداشت.
ــط لوله انتقال  ــاره به آغاز احداث خ وی با اش
گاز ايران به پاكستان در اين كشور گفت : قرارداد 
ــه 21 و نيم ميليون  ــتان صادرات روزان ما با پاكس
مترمکعب گاز است اما پيش بينی صادرات به هند 

و چين را نيز از طريق اين خط لوله كرده ايم.
ــران اضافه كرد  ــركت ملی گاز اي مديرعامل ش
ــه بهره برداری  ــلويه ب : اكنون 10 فاز منطقه عس
ــدی در حال  ــر به طور ج ــيده و 19 فاز ديگ رس
ــت كه در چند ماه آينده فازهای 12 ، 13  اجراس
،15 و 16 نيز به بهره برداری می رسد كه گاز خط 

لوله صلح از اين فازها تامين خواهد شد.
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ــمي با تاكيد بر خودكفايي كشور  ــتم قاس رس
ــتيابي  در صنعت پااليش نفت، گفت: ايران با دس
ــاي نفت و  ــگاه ه ــاخت پااليش ــه دانش فني س ب
ــا ارزش افزوده باال مي تواند  توليد فرآورده هاي ب
ــات گازي  ــت خام و ميعان ــت صدور نف در سياس

تجديدنظر كند.
ــاره به برنامه وزارت نفت براي  وزير نفت، با اش
ــه  افزايش ظرفيت پااليش نفت به ميزان روزانه س
ــت: اين  ــکه، اظهار داش ــون و 500 هزار بش ميلي
ــي از طريق توسعه پااليشگاه هاي  ظرفيت پااليش
موجود، ساخت پااليشگاه هاي جديد و همچنين 
ساخت پااليشگاه هاي كوچك محقق خواهد شد.

ــتيابي متخصصان صنعت نفت  ــمي از دس قاس
ــاخت كامل پااليشگاه هاي نفت  به دانش فني س
ــران با توجه به اين قابليت مي  خبرداد و افزود: اي
ــد با پااليش نفت خام خود ضمن تامين كامل  توان
نيازهاي داخلي به يك صادركننده عمده فرآورده 

هاي نفتي تبديل شود.
وي با اشاره به توانمندي هاي جديد كشور در 
ــتراتژيك نفتي، اظهار كرد:  ساخت محصوالت اس
ــيون پااليشگاه آبادان  هم اكنون در واحد الکيالس

 LL 100 امکان توليد روزانه 2 ميليون ليتر بنزين
ــوخت هواپيما و هليکوپتر  را داريم كه به عنوان س

قابل مصرف است.
ــور به اين نوع سوخت  وزير نفت افزود: نياز كش
ــده و با توجه به  ــال حاضر كامال برطرف ش در ح
كيفيت تاييد شده اين سوخت از سوي آزمايشگاه 
هاي مطرح بين المللي، مذاكره براي صادرات اين 

فرآورده آغاز شده است.

پااليشگاه های کوچک و بخش خصوصی 
موضوع ساخت پااليشگاه های كوچك می تواند 
ــی در توليد فرآورده های نفتی ايجاد  تحول عظيم
ــکه، 10  ــداث ظرفيت هر يك بش ــد. براي اح كن
ــرمايه گذاري نياز است، بنابر اين يك  هزار دالر س
ــگاه 10 هزار بشکه اي حدود 100 ميليون  پااليش
دالر سرمايه گذاري نياز دارد. تکنولوژي پااليشگاه 
ــرق است، به اين دليل  كوچك متعلق به بلوك ش
ــگاه ها براي كشور ما با سرمايه  احداث اين پااليش
ــت.  اين  ــبي قابل اجراس ــذاري اقتصادي مناس گ
ــته به دليل باال بودن  ــالهاي گذش تکنولوژي تا س
ــتقبال قرار  ــنگين مورد اس توليد فرآورده هاي س

ــا حداكثر 15 درصد از  ــي گرفت اما اكنون تنه نم
ــنگين  ــگاه ها را فرآورده س محصوالت اين پااليش

تشکيل مي دهد.  
ــورهايي چون  ــاره به كش ــروجردي با اش خس
ــن تکنولوژي  ــتان از اي ــتان، عراق و افغانس قزاقس
ــقبال كرده اند. به طوری كه هم اكنون  جديد اس
قزاقستان كه داراي تنها 3 پااليشگاه بزرگ است، 

12 پااليشگاه كوچك دارد. 
ــدگان فرآورده هاي  ــس اتحاديه صادركنن  رئي
ــاره احداث  ــران درب ــيمي اي ــت، گاز و پتروش نف
پااليشگاه های كوچك گفت: در آينده شاهد احداث 
اين گونه پااليشگاه ها در سطح كشور خواهيم بود. 
احداث پااليشگاه هاي كوچك از آن جهت اهميت 
ــگاه ها را  ــه 85 درصد توليدات اين پااليش دارد ك
ــبك مثل بنزين، نفت گاز و نفت  فرآورده هاي س
ــکيل مي دهد؛ اين در حالي است كه  ــفيد تش س
ــگاه هاي  حدود 40 درصد از فرآورده هاي پااليش
ــنگين مثل  اصفهان و بندرعباس را محصوالتي س

قير و مازوت تشکيل مي دهد. 
ــه  ــره اتحادي ــات مدي ــس هي ــاد رئي ــه اعتق ب
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي، 

سياست نفتي جديد ايران

پااليشگاه هاي کوچک تصمیمی بزرگ
پااليش�گاه ه�اي کوچ�ک از آن جهت اهميت دارد ک�ه 85 درصد توليدات اين پااليش�گاه ها 
را ف�رآورده هاي س�بک مثل بنزين، نفت گاز و نفت س�فيد تش�كيل مي دهد و اح�داث اين نوع 
پااليشگاه ها سياست جديد وزارت نفت است. بخش خصوصی نيز از اين موضوع استقبال می کند 
چراکه با اجرای اين طرح ش�اهد پويايی بيشتر در توليد فرآورده های نفتی خواهيم بود. وزير نفت 
اين خبر را اعالم کرده و با اشاره به برنامه ريزي براي احداث 3 پااليشگاه جديد 5 هزار بشكه 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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ــم درنقاط مختلف  ــگاه ها را مي تواني اين پااليش
ــن نيازهاي  ــا ضمن تامي ــداث كنيم ت ــور اح كش
داخلي، فرآورده هاي توليدي اين پااليشگاه ها را 

به ديگر كشورها نيز صادر كنيم.
ارزش ساخت پااليشگاه های کوچک صرفا 

اقتصادی نيست
همچنين عضو كميسيون برنامه، بودجه مجلس 
درباره ساخت پااليشگاه های كوچك گفت: تامين 
اعتبار ساخت پااليشگاه های منطقه ای و كوچك 
آسان تر است و سطح تکنولوژی در اين نوع پروژه 
ــود. جعفر قادری تصريح  ها راحت تر بومی می ش
كرد: اين استراتژی بسياری از هزينه ها را كاهش 
می دهد.در گذشته پااليشگاه در محل توليد نفت 
ــد و فرآورده به نقطه مصرف انتقال  احداث می ش
می يافت از اين رو به دليل تنوع در فرآورده های 
توليدی احداث پااليشگاه در كنار محل مصرف و 
ــيله خط لوله، اقتصادی  انتقال خوراك آن به وس

است.  
ــطح تکنولوژی  اين نماينده مجلس نهم به س
ــگاه های كوچك اشاره كرد و گفت: بومی  پااليش
كردن تکنولوژی اين نوع از پااليشگاه ها آسان تر 
ــد و اين فرصت را برای استفاده از  انجام خواهد ش

توان تخصصی داخل مهيا می كند. 
قادری در ادامه درباره مزيت اقتصادی ساخت 
پااليشگاه كوچك گفت:  به سبب مقياس كوچك 
ــگاه نسبت به پروژه های بزرگ  تر اين نوع پااليش
اين نوع تاسيسات، تامين اعتبار ساخت پااليشگاه 

های كوچك آسان تر خواهد بود.  
ــاخت  ــد غير عامل با س ــه پدافن ــه رابط وی ب
ــت و تصريح كرد:  ــگاه های كوچك پرداخ پااليش
ــول پدافند غيرعامل پراكندگی  از مولفه های اص
ــه در همين جهت  ــت ك ــات راهبردی اس تاسيس
ساخت پااليشگاه های كوچك و منطقه ای منجر 
به كاهش حداقلی آسيب در شرايط بحران خواهد 

شد. 
ــا تاكيد بر  ــه، بودجه ب ــيون برنام عضو كميس
ــی و اهميت توزيع عادالنه فرصت  عدالت اجتماع
ــش، افزود:  ــيون متبوع ــغلی برای كميس های ش
ــاخت پااليشگاه های كوچك منطقه  استراتژی س

ای و محلی حمايت می شود. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 محمد رضا بهرامن*

در زمينه صادرات و ممنوعيت های صادراتی 
ــرد كه پيدا كردن بازارهای هدف  بايد تاكيد ك
ــادرات فعاليت  ــه در حوزه ص ــرای افرادی ك ب
ــت، به همين علت  ــاده ای نيس می كنند كار س
وقتی يك بازار صادراتی جای خود را به كشور 
ــت آن به  ديگر يا رقيب می دهد، امکان بازگش
اين سادگی نيست و در مواقعی قابل بازگشت 
نيست. البته بايد اين مساله را در نظر داشت كه 
كاالی ايرانی با توجه به بازارهايی كه به عنوان 
ــدف صادرات در نظر دارد، كار توليد را انجام  ه
ــا از بين رفتن اين  ــد و در اين صورت ب می ده
بازار ها، هدف اين واحدهای توليدی نيز تغيير 

می كند.
ــت كه  ــه بايد اين نکته را در نظر داش  البت
ــور به دليل  ــه در داخل كش ــايی هايی ك نارس
ــه دليل ناكارآمدی  ــائل ارزی اتفاق افتاد ب مس
مستقيم پول كشور بود كه در   نهايت سبب شد 
ــود.  تصميماتی كه به نفع توليد نبود گرفته ش
ــه وقتی كااليی ممنوع  ــت ك نکته مهم اين اس
می شود، عواقبی را برای بخش اقتصاد و توليد 
ــادگی  ــراه دارد كه نمی توان آن را به س به هم
ــن اين تبعات  ــرد. از جمله مهم تري ــران ك جب
ــت دادن بازارهايی اشاره كرد كه  بايد به از دس
ــياری برای به دست  فعاالن صادراتی تالش بس
آوردن آن انجام داده اند. در اين صورت با ايجاد 
ــی بنگاه های  ــی، تمام ــای صادرات ممنوعيت ه

ــن صادرات بودند متضرر  توليدی كه درگير اي
ــوند. در اين ميان ايجاد بازارهای جديد  می ش
ــی دارد كه در كنار آن  ــز هزينه بااليی در پ ني
مشکالت جديدتری را برای واحدهای توليدی 
ــرايط فعلی فعاليت  ــی آورد. در ش ــه همراه م ب
ــدی به صورت رقابتی بوده و به  واحدهای تولي
همين علت بايد شرايطی ايجاد شود كه در يك 
ــاله فعاليت واحدهای توليدی  دوره 5 تا 10 س
ــر اين صورت  ــود. در غي ــا موفقيت انجام ش ب
بازارهای به دست آمده به راحتی جای خود را 
به بازارهای جديد و رقبا واگذار می كند. يکی از 
فاكتورهايی كه بايد به آن توجه كرد اين است 
ــدی توان تصميم گيری  كه اگر واحدهای تولي
ــته  ــتراتژی های توليدی خود را نداش برای اس
باشند، نمی توانند فعاليت رو به رشدی را ارائه 
ــت در پی  كنند. از جمله تبعاتی كه ممکن اس
اين ممنوعيت های صادراتی اتفاق بيفتد مساله 
ــيمی و مواد  ــت كه در حوزه پتروش احتکار اس
معدنی به خوبی اين مساله ديده شد. به همين 
ــای صادراتی  ــت كه بايد در فعاليت ه علت اس
ــوزه در نظر  ــه در اين ح ــی ك و ممنوعيت هاي
ــود، دقت بيشتری صورت گيرد و  گرفته می ش
ــن زمينه اعمال  ــت هايی كه دولت در اي سياس
ــد با در نظر گرفتن منافع بخش توليد و  می كن

فعاالن صادراتی باشد.
 * عضو اتاق بازرگانی ايران

ممنوعيت های صادرات محصوالت پتروشيمی

فردای ممنوعیت های صادراتی 
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ــتن، يا با  ــه بعضي از اتمها با شکس هنگامي ك
ــتن به يکديگر، اتمهاي جديدي را به وجود  پيوس
ــيار زيادي آزاد  ــت انرژي بس آورند نيز ممکن اس
ــود. اين نوع انرژي را انرژي هستهاي مينامند.  ش
ميتوان از اين نوع انرژي براي مقاصد صلحجويانه 
چون توليد برق، و يا به نيت تخريب، چون ساختن 

بمب، استفاده كرد.
ــت، انرژي ِ جنبشي  هر چه در حال حركت اس
ــم بزرگتر و يا سرعت آن بيشتر  دارد. هر چه جس
ــت. هنگامي  ــي آن بيشتر اس ــد انرژي جنبش باش
ــاب ميکنيد به آن انرژي  ــه توپي را روبه باال پرت ك
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 
ــت ميآورد و ذخيره ميکند. وقتي  ــود، به دس ميش
توپ به باالترين نقطهي ممکن يا اوج ميرسد ديگر 
انرژي جنبشي ندارد، زيرا حركت نميکند، اما انرژي 
پتانسيل دارد. هنگام بازگشت، انرژي پتانسيل آن 

مجدداً به انرژي جنبشي تبديل ميشود.

پايستاري)بقاي( انرژي
ــده  ــر ميآيد كه انرژي مصرف ش ــي به نظ گاه
ــرود و فقط به  ــرژي هرگز از بين نمي ــت، اما ان اس
نوع ديگري از انرژي تبديل ميشود. توپي كه روي 
زمين صاف ميغلتد به تدريج از حركت باز ميايستد، 
ــي خود را از دست ميدهد.  در نتيجه انرژي جنبش
علت ايستادن توپ، مالش آن بر سطح زمين است 
ــطح زمين اصطکاك  و ميگوييم كه بين توپ و س
وجود دارد. اين اصطکاكك باعث گرمشدن توپ و 
زمين ميشود. انرژي جنبشي توپ به گرما تبديل 

شده است اما انرژي كل تغيير نکرده است.

ذخيره سازي انرژي
خيلي چيزها و از آنجمله غذا، انرژي را در خود 
ــان يا جانوران  ــد. غذاي ما از گياه ذخيره ميکنن
ــود. اما گياهان از خورشيد  گياهخوار تأمين ميش
ــود ذخيره ميکنند. انرژي  انرژي ميگيرند و در خ
ــيد در سوختهاي فسيلي، نظير نفت، گاز و  خورش
ــنگ نيز ذخيره شده است. ميليونها سال  زغال س
قبل، اينها درختان زنده و موجودات ظريف دريايي 

ــيد را در حين  بودهاند و انرژي دريافتي از خورش
ــد در خود ذخيره ميکردهاند. سوخت فسيلي  رش
ــن هرگز با چيزي  ــتخراج از درون زمي ــد از اس بع
جانشين نميشود، پس بايد آن را با دقت و احتياط 
ــدون اصراف مصرف كرد. متراكم كردن گاز در  و ب
ــت.  ــول يکي از راههاي ذخيرهي انرژي اس كپس
ــينهاي خانگي و بسياري از ماشينهاي  بيشتر ماش
كارخانههاي بزرگ برقياند. اين برق از طريق سيم 
از نيروگاه به خانه يا كارخانه انتقال مييابد. اما اين 
ــط انتقال برق دور  ــينها را نميتوان زياد از خ ماش
ــرد. وقتي ميخواهيد مصرف كنندههاي كوچك  ك
ــر چراغ قوه و راديو را با خود به همهجا ببريد،  نظي
ــده در باتري باصرفهتر  ــتفاده از برق ذخيره ش اس
است. وسايل نقليه نظير اتومبيل، هواپيما و بعضي 
ــرژي الزم را از بنزين و گازوييل و  ــواع قطار ان از ان
امثال آن ميگيرند. اين وسايل بايد از يك ايستگاه 
آنقدر سوخت با خود بردارند كه بتوانند به ايستگاه 

يا فرودگاه بعدي برسند.

تاريخچه
ــان فقط به انرژي خود  ــال پيش انس هزاران س
ــت. بعدها براي  ــيد دسترسي داش و انرژي خورش
ــوزاند و از جانوران براي  ــوب ميس تأمين گرما چ
ــرد. از آن  ــتفاده ميک ــري و كار در مزرعه اس بارب
ــياي آبي و با انرژي  پس با انرژي آب رودخانه آس
ــه راه انداخت.  ــياي بادي و قايق بادي را ب باد آس
ــينهاي بخاري با سوخت  ــت سال قبل ماش دويس
زغال، كاخانهها و لکوموتيوها را به كار انداختند و 
استفاده از گاز براي روشنايي و گرمايش آغاز شد. 
اكنون با وجود اتومبيل و هواپيماي بنزينسوز براي 
ــريع با وجود الکتريسيته كه انرژي  حمل ونقل س
ــآورد، روز به روز مصرف انرژي  تميز به خانهها مي

رو به افزايش است.
ــب ژول  *اندازه گيري انرژي: انرژي را بر حس
ميسنجند. توان يا انرژي مصرف شده در يك ثانيه 

بر حسب وات اندازه گرفته ميشود.
ــرژي غذاها را  * ان�رژي مصرف�ي انس�ان: ان
ــه برابر  ــنجند ك ــوژول )kj( ميس ــب كيل بر حس
1000ژول است. يك بچهي يازده سالهي معمولي 

هر شبانهروز به دههزار كيلوژول نياز دارد.

*ان�رژي الزم ب�راي کار ک�ردن: يك بچه به 
ــو گرم براي رفتن به يك طبقه باالتر  جرم 30كيل

به700ژول انرژي نياز دارد.
*انرژي س�وختهاي فس�يلي: براي به دست 
ــيلي بايد نفت، گاز و زغال سنگ  آوردن انرژي فس
ــرد. از نفت پس از  ــتخراج ك را از اعماق زمين اس
ــوختهاي مختلفي از قبيل بنزين، نفت  پااليش س
ــوختها در  ــت ميآيد. س ــراغ و گازوييل به دس چ
ــوختن، انرژي آزاد ميکنند. از اين انرژي  ضمن س
ــا و در موتور اتومبيل،  ــش، در نيروگاهه در گرماي
ــتفاده  ــتي و هواپيما اس ــون، لکوموتيو، كش كامي
ــال قبل گياهان و موجودات  ــود. ميليونها س ميش
كوچك در حين رشد از خورشيد انرژي گرفتهاند 
ــنگي كه بعداً به  ــس از مرگ، زير اليههاي س و پ
ــوب كرده دفن و كمکم به  تدريج بر روي آنها رس
ــنگ، نفت و گاز تبديل شدهاند. انرژي اين  زغالس
ــيلي نيز زماني از خورشيد به آنها  ــوختهاي فس س

منتقل شده است.
ــي كه  *ان�رژي ب�راي زندگ�ي ک�ردن: غذاي
ــا انرژي ميدهد حتي در خواب هم  ميخوريم به م
براي گرم نگاه داشتن اعضاي بدن و كار كردن آنها 
ــه انرژي نياز داريم. در حال فعاليت براي حركت  ب

دادن ماهيچهها به انرژي بيشتري نياز داريم.
*انرژي در گياهان و جانوران: درختان سبز از 
انرژي خورشيد استفاده ميکنند و غذاي خود را از 
ــاده مانند آب و گاز دياكسيد كربن موجود  مواد س
در هوا ميسازند. گياهان نيز مانند هر موجود زنده 
ــاز دارند. ما انرژي مورد  ــد خود به غذا ني براي رش
ــت جانوران  نياز خود را با خوردن گياهان يا گوش
گياهخوار تأمين ميکنيم. پس در واقع انرژي خود 

را از خورشيد ميگيريم.
ــپ  الم الكتريك�ي:  ان�رژي  از  *اس�تفاده 
ــر ثانيه صد ژول و يك تلويزيون  100واتي برق ه
ــرژي مصرف ميکند.  ــه 200ژول ان رنگي هر ثاني
ــي در هر  ــك اجاق برق ــك از صفحههاي ي ــر ي ه

ثانيه1500ژول)توان1500واتي(مصرف ميکند.
*انرژي براي حمل و نقل: موتور يك اتومبيل 

كوچك هر ثانيه 30000ژول انرژي ميدهد.
ــر  ه در  ــنگ  زغالس س�وختها:  *ان�رژي 

؟؟؟؟؟؟؟

انرژی چیست؟
ان�رژي انواع متفاوتي دارد: گرما، نور و صوت همگي نوع�ي انرژياند که 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 که کليد 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. 
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ــره دارد. نفت در هر  ــوژول انرژي ذخي گرم25كيل
ــوخت  گرم45كيلوژول انرژي ذخيره دارد. و نيز س
ــوژول انرژي  ــتهاي در هر گرم1400000كيل هس

ذخيره دارد.

»گرانروی« چيست؟ 
ــا  ي ــت«  »لِْزَج  ، ــَروی«  »ِگران
ــت از  ــارت اس ــکوزيته«)Viscosity( ، عب »ويس

مقاومت يك مايع در برابر اعمال تنش برشی
دانشنامه حوزه انرژی سرويس اقصادی

ــکوزيته«  ــا »ويس ــت« ي ــَروی« ، »لِْزَج »ِگران
)Viscosity( ، عبارت است از مقاومت يك مايع 

در برابر اعمال تنش برشی.
ــال حركت(، كه  ــاری )در ح ــيال ج در يك س
ــه يکديگر جابجا  ــبت ب ــای مختلف آن نس اليه ه
می شوند، به مقدار مقاومت اليه های سيال در برابر 
ــيال می گويند. هرچه  لغزش روی هم گرانروی س
ــد، برای ايجاد تغيير  ــتر باش گرانروی مايعی بيش
ــکل يکسان، به تنش برشی بيشتری نياز است.  ش
ــير  ــل از گرانروی ش ــوان مثال گرانروی عس به عن

بسيار بيشتر است.
ــياالت مايع كاهش می  با افزايش دما لزجت س
يابدولی در گازها، قضيه برعکس است، البته درصد 

تغييرات آن برای سياالت مختلف متفاوت است.

»نقطه اشتعال« چيست؟ 
 Flash« نقطه اشتعال« يا »نقطه احتراق« يا«
point«  پايين ترين درجه  دمايی است كه در آن 

از ماده، بخاری قابل احتراق ساطع می شود
دانشنامه حوزه انرژی سرويس اقصادی

ــتعال نيازمند يك منبع  اندازه گيری نقطه  اش
ــد. با خارج كردن منبع احتراق از  احتراق می باش

محل، بخار فوق الذكر آتش نخواهد گرفت.
نبايستی نقطه  اشتعال را با دمای خود احتراقی 
ــود احتراقی نيازی به  ــتباه گرفت. در دمای خ اش
ــتعال، دمای  ــراق وجود ندارد. نقطه اش منبع احت
ــس از احتراق به  ــت كه در آن بخار پ باالتری اس
سوختن ادامه می دهد. نه نقطه  اشتعال و نه نقطه 
ــيار باالتر  ــتعال، به دمای منبع احتراق كه بس اش

است وابسته نمی باشند.
ــوان ويژگی توصيفی  ــتعال به عن ــه  اش از نقط
مواد سوختنی مايع استفاده شده و از آن به جهت 
ــتعال پذيری مايعات استفاده  توصيف خطرات اش
می كنند. نقطه  اشتعال هم به مايعات قابل اشتعال 
ــاره دارد؛ و برای  ــم به مايعات قابل احتراق اش و ه
هركدام استانداردهای متفاوتی تعريف شده است. 
ــر از 60/5 درجه  ــتعال كمت ــی با نقطه  اش مايعات
ــه اعمال  ــتانداردی ك ــته به اس ــانتی گراد، بس س
می گردد قابل اشتعال، و مايعاتی با نقطه  اشتعال 

باالی اين دما قابل احتراق تلقی می گردند.
مكانيسم

ــد كه تابع  ــار بخار می باش هر مايعی دارای فش
دمای آن مايع است. هرچه دما افزايش يابد فشار 
ــار بخار  بخار نيز افزايش می يابد. هرچه ميزان فش
ــتعال در وا  ــش يابد تراكم بخار مايع قابل اش افزاي
افزايش می يابد. از اين رو دما تعيين كننده  ميزان 

تراكم بخار مايع قابل اشتعال در هوا می باشد.

ــود در هوا جهت  ــی از بخار موج ــم معين تراك
پايداری احتراق الزامی می باشد و اين تراكم برای 
هر مايع قابل اشتعالی متفاوت است. نقطه  اشتعال 
ــتعال پايين ترين درجه ای است  يك مايع قابل اش
ــد كافی برای  ــتعال به ح كه در آن بخار قابل اش

احتراق، بوسيله  منبع احتراق، موجود است.

اندازه گيری 
اندازه گيری نقطه  اشتعال به دو صورت اصلی 

انجام می شود: اوپن كاپ و كلوزد كاپ
ــه را درون ظرف  ــزات اوپن كاپ نمون در تجهي
سربازی ريخته حرارت می دهند و هر چند درجه 
يکبار، شعله ای را از روی سطح آن عبور می دهند. 
ــده در حقيقت با  ــتعال اندازه گرفته ش نقطه  اش
تغييرارتفاع شعله از سطح مايع متفاوت خواهد شد 
و در ارتفاع مناسب اغلب همزمان با نقطه اشتعال 
ــات،  ــد. معروفترين نمونه  اين آزمايش رخ می ده

اوپن كاپ كليولند )COC( است.
ــم: نا موازن  ــتر»كلوزد كاپ« داري ــوع تس دو ن
ــای بخار روی  ــکی – مارتنز كه دم ــد پنس همانن
ــطح مايع با دمای خود مايع در تراز نمی باشند  س
ــکيل )كه به ستافلش  ــمال اس و موازن همانند اس
ــت(كه بخار هم دمای با مايع تصور  نيز معروف اس
ــود. در هر دوی اين روش ها منبع احتراق را  می ش
ــته ای كه مايع را در آن ريخته اند  در فضای دربس
ــترهای كلوزد  ــا می كنند. در حالت عادی تس مهي
كاپ مقادير پايين تری را نسبت به نوع اوپن كاپ 
ــان می دهند. )نوعاً بين 5 تا 10 درجه  سانتی  نش
گراد( و تخمين دقيق تری از دمايی كه فشار بخار 
ــتعال پذيری )LFL( خود  ــه پايين ترين حد اش ب

می رسد ارايه می كند.
ــتر يك مقياس تجربی و  ــتعال، بيش نقطه  اش
ــت تا اينکه يك پارامتر فيزيکی اساسی  عملی اس
باشد. مقدار اندازه گيری شده بسته به نوع دستگاه 
و گوناگونی پروتکل ها شامل كاهش و افزايش دما 
)در تسترهای خودكار(، زمان تخصيص داده شده 
ــع، حجم نمونه و  ــدن بخار و ماي برای هم دما ش
ــای متفاوتی خواهد  ــم زدن آن، نتيجه ه حتی ه
داشت. »ATEX directive« سه آستانه  خطر 
ــد را به طور كلی  ــا بخار احتراق می ياب كه در آنه

توصيف می نمايد.
ــتعال يك مايع در  ــهای تعيين نقطه  اش روش
استانداردهای بسياری تصريح شده است. به عنوان 
مثال تست كردن به روش پنسکی – مارتنز كلوزد 
 ,2719  ISO  ,IP34  ,ASTM D93 در  كاپ 
 and AFNOR JIS K2265 ,51758 DIN
ــت.  ــرح داده شده اس ــه تفصيل ش M07-019 ب
تعيين نقطه  اشتعال به روش اسمال اسکيل كلوزد 
 EN ,and D3278 ASTM D3828 كاپ در
 and 523 and IP ,3680 and 3679 ISO

524 با جزييات كامل آورده شده است.

مثال ها
بنزين طوری طراحی شده كه در موتور خودروها 
تنها با يك جرقه به احتراق برسد. پيش از احتراق 
ــتعال پذيری خود با هوا  ــتی در محدوده  اش بايس
تركيب شده و در دمايی باالتر از نقطه  اشتعال آن 
حرارت ببيند و سپس بوسيله  شمع موتور مشتعل 
ــتی در موتور داغ، خودبخود  گردد. سوخت نبايس
مشتعل گردد. بنابراين بنزين طوری طراحی شده 
تا نقطه  اشتعال پايين و دمای خود احتراقی بااليی 

داشته باشد.
ــوخت ديزلی بين 52 تا 96  ــتعال س نقطه  اش
درجه سانتی گراد متغير است. ديزل برای استفاده 
ــيون(  ــا تراكم باال )های كمپرس ــای ب در موتوره
ــت. در اين موتورها، هوا تا زمانی  طراحی شده اس
كه باالی دمای خوداحتراقی ديزل برسد كمپرس 
می شود؛ سپس سوخت همانند يك اسپری فشار 
قوی، همزمان با نگهداشتن مخلوط هوا و سوخت 
ــتعال پذيری آنها، به درون موتور  در محدوده  اش
ــود. هيچ منبع احتراقی وجود ندارد.  تزريق می ش
ــوخت ديزلی طوری طراحی شده كه  بنابذاين س
ــای خوداحتراقی پايينی  ــتعال باال و دم نقطه  اش

داشته باشد.
نقطه  اشتعال های سوخت جت، بسيار متغير و 
ــتند. هم Jet A و هم Jet A-1 نقطه   متنوع هس
اشتعال هايی مابين 38 و 66 درجه نزديك به نفت 
ــگاه ها دارند. درحاليکه هم  چراغ موجود در فروش
Jet B و هم JP-4 نقطه  اشتعال هايی بين 23- و 

1- دارند.
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استاندارد سازی
ــهای  ــاس روش ــتعال مواد براس ــه  اش نقط
ــوند.  ــش اندازه گيری می ش ــتاندارد آزماي اس
ــتگاه مورد  ــای آزمايش، نوع دس ــن روش ه اي
ــری، پارامترهای كليدی،  ــرای اندازه گي نياز ب
ــودكار، و  ــتگاه خ ــور و يا دس روش كار اوپرات
ــت را تعيين می كنند.  ــزان دقت روش تس مي
روش های استاندارد آزمايش توسط كميته های 
ــته و كنترل  ــياری نوش ــی و بين المللی بس مل
 CEN / ISO ــا ــوند كه مهمترين آنه می ش
 Joint Working Group on Flash
 Point )JWG-FP(, ASTM D028B
 the و   Flammability Section
 4-Energy Institute's TMS SC-B

Flammability Panel می باشند.

قير 60/70
تعريف:قيري است كه از طريق انجام فرآيند 
ــيون بر روي وكيوم باتوم )ماده اوليه  اكسيدآس
ــه مانده برج تقطير در خالء  توليد قير كه از ت
پااليشگاه هاي نفت گرفته مي شود( در واحد 
ــازي به دست مي آيد به نحوي كه  هاي قير س
درجه نفوذپذير ي ) نوعي آزمايش براي تعيين 

مقدار سفتي قير (آن بين 60 تا 70باشد.
مشخصات:

70/60 Bitumen

Test method Specification  

70-D 1.06-1.01 C 25/25@ Specific gravity

5-D 70/60 C 25@ Penetration

36-D 56/49 Softening point C

113-D min 100 Ductility @25 C

6-D max 0.2 %)Loss on heating )wt

5-D & 6-D max 20 % Drop in penetration after heating

D-92 250min Flash point C

D-4 min 99.5 %)Solubility in CS2 )wt

A.A.S.H.O.T.102* negative Spot test
كاربرد: استفاده در راهسازي براي مناطق معتدل عمده ترين كاربرد متداول اين نوع محصول است.

پااليشگاهاي توليدكننده:   بندر عباس-آبادان-تهران-اراك-تبريز-شيراز

؟؟؟؟؟؟؟؟

افزايش ظرفیت سوآپ نفت ايران
همزمان با برگزاری سومين كنفرانس وزيران 
انرژی كشورهای عضو اكو، ايران با بهره برداری 
ــوآپ نفت از  ــد ظرفيت س ــرح جدي ــك ط از ي
ــيه دريای خزر را به 500 هزار  كشورهای حاش

بشکه در روز افزايش داد.
ــوآپ نفت خام  ــا بازيابی برای س ــان ب همزم
كشورهای حاشيه دريای خزر، در شرايط فعلی 
سه برنامه كوتاه، ميان و بلند مدت برای توسعه 
زير ساخت های ساحلی و بندری افزايش ظرفيت 
ــوآپ نفت در پايانه نفتی شمال )بندر نکا( در  س

دستور كار قرار گرفته است.  
بر اين اساس به منظور تامين نيازمندی های 
ــال ظرفيت  ــی و انتق ــاوگان درياي ــتيبانی ن پش
ــعه حوضچه فراگير پايانه  دريافت نفت خام توس

نفتی نکا آغاز شده است. 
ــرا و تکميل  ــا اج ــود ب ــی می ش ــش بين پي
ــت اين  ــعه ای، ظرفي ــف توس ــای مختل طرحه
ــاحلی از 200 هزار بشکه در روز  حوضچه فراس
فعلی به 500 هزار بشکه و در سال های آينده با 
اجرای برنامه های ميان و بلند مدت به ترتيب به 
1,5 ميليون و 2,5 ميليون بشکه در روز افزايش 

يابد.  
ــوم طرح انتقال و  با اجرای اين پروژه، فاز س

ــوزه دريای خزر با  ــورهای ح فرآورش نفت كش
ــوآپ نفت اين منطقه  هدف افزايش ظرفيت س
ژئوانرژی به 500 هزار بشکه در روز تکميل و راه 

اندازی شده است. 
بر اساس اعالم مسئوالن شركت ملی پااليش 
و پخش نفتی احداث مخازن تعادلی در حاشيه 
ــانی به  ــت تامين خوراك رس ــای خزر امني دري
ــگاهی همچون پااليشگاه های  تاسيسات پااليش

نفت تهران و تبريز را تامين می كند. 
ــاخت، نصب و  برای انجام مراحل طراحی، س
ــاری- مغانك  ــدازی مخازن تعادلی نفت س راه ان
ــرمايه گذاری شده  حدود 400 ميليارد ريال س
كه در فاز نخست اين پروژه ظرفيت انتقال نفت 
ــات ری و در فاز دوم در  ــه نکا تا تاسيس از پايان
بخش فرآورش شامل انجام عمليات در پااليشگاه 
ــاخت پايانه نفتی نکا به  های تهران و تبريز و س

بهره برداری رسيده است. 
ــفند ماه  ــا پايان اس ــود ت پيش بينی می ش
سالجاری با اجرای پروژه مخازن ساری – مغانك 
فاز سوم عمليات اجرايی اين طرح افزايش سوآپ 

نفت به طور كامل به اتمام برسد.  
عمليات اجرايی پروژه احداث مخازن تعادلی 
ساری – مغانك از پائيز 87 آغاز شد كه در بهمن 

ماه سالجاری بخش نخست آن شامل تاسيسات 
ساری به بهره برداری رسيد و تا پايان سالجاری 
ــاهد به  ــات مغانك، ش با بهره برداری از تاسيس

بارنشستن اين فاز از طرح خواهيم بود.  
ــار مخزن ذخيره نفت خام  در اين پروژه چه
ــقف شناور در ساری  40 هزار متر مکعبی با س
و مغانك، 2 عدد مخزن ذخيره آب آتش نشانی 
با سقف ثابت 6 هزار متر مکعبی در مغانك و 2 
عدد مخزن ذخيره آب آتش نشانی بدون سقف 
6 هزار متر مکعبی در ساری احداث شده است.

خبر
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ــيمی  ــادرات محصوالت پتروش ــت ص ممنوعي
ــيمی اميد  در حالی رخ داده كه واحدهای پتروش
ــور با  ــان نرخ ارز در كش ــتند همزمان با نوس داش
ــودهای هنگفتی  ــان به س ــادرات محصوالتش ص
ــت پيدا كنند.از سوی ديگر مديرعامل شركت  دس
ــيمی اخيرا با اشاره به اين كه  ملی صنايع پتروش
ممنوعيت های صادرات برای واحدهای پتروشيمی 
مشکل ايجاد كرده است، گفته كه »وزارت صنعت 
ــود درباره صادرات  معدن و تجارت به تعهدات خ

پتروشيمی عمل نکرده است.«
به گفته عبدالحسين بيات »قرار اين بود پس از 
دو بار عرضه كاال در بورس ممنوعيتی در صادرات 
ــد، اما اين موضوع رعايت نشده  وجود نداشته باش
است.«اما در واكنش به اين اظهارات وزيرصنعت، 
ــتگی يا  ــا رد احتمال ورشکس ــدن و تجارت ب مع
تعطيلی واحدهای پتروشيمی به دليل محدوديت 
ــای صادراتی گفت: هر محصول  ها و ممنوعيت ه
پتروشيمی كه موظف بوده نياز بازار داخلی را تامين 
كند و اين كار را انجام داده است هيچ محدوديتی 
ــر راه صادراتش نيست.وی افزود: هر شركتی  بر س
ــه ما مراجعه كند تا  ــکلی دارد ب در اين زمينه مش
وضعيتش را بررسی كنيم. تنها محدوديتی كه در 
مورد واحدهای پتروشيمی وجود دارد اين است كه 
آن ها بايد نيازتوليدكنندگان داخلی را درخصوص 
مواد اوليه تامين كنند و می توانند مازاد محصوالت 
ــود را نيز صادر كنند.در تازه ترين اظهارنظر نيز  خ
علی اصغر رمزی، مسئول كميته تخصصی تنظيم 
ــکلی بابت  ــيمی گفته هيچ مش محصوالت پتروش
صدور مجوز صادرات محصوالت پتروشيمی مازاد 
ــود ندارد و در ماه های اخير 48  بر نياز داخل وج
ــا 773 هزار و 200 تن  ــره مجوز صادرات با تن فق
ــدی فعال در اين حوزه صادر  برای واحدهای تولي
ــت كه واحدهای  ــت.نکته جالب اينجاس شده اس
ــرايطی تاكنون تالش داشته اند  پتروشيمی در ش
ــرخ ارز حداكثر  ــرايط پيش آمده برای ن ــه از ش ك
استفاده را ببرند كه به گفته رييس سازمان توسعه 
ــيمی هنوز به تعهد خود  تجارت واحدهای پتروش

در زمينه عرضه ارز حاصل از صادراتشان به مركز 
مبادالت ارزی عمل نکرده اند و اگر آن ها ارز خود 
ــرخ ارز در بازار كاهش  ــز كنند ن ــن مرك را وارد اي

بيشتری را تجربه خواهد كرد.
ــذ مجوز  ــار اخ ــيمی در انتظ ــت پتروش صنع
ــت اما وزارت صنعت،  معدن و تجارت  صادرات اس
ــادر كنيد! از  ــوز می گويد كه ص ــدون دادن مج ب
ــوی ديگر شركت ملی پتروشيمی از هدر رفتن  س
توليد در شرايطی كه نمی تواند واحدها را در نوروز 
ــر صنعت، معدن و  ــد بيم دارد اما وزي تعطيل كن
تجارت احتمال ورشکستگی يا تعطيلی واحدهای 

پتروشيمی را رد می كند.
ــی كه به گفته معاون وزير نفت تنها 40  درحال
ــيمی در بورس به  درصد از اكثر محصوالت پتروش
ــود، در مقابل وزير  ــل وفور عرضه جذب می ش دلي
ــت، معدن و تجارت تاكيد دارد كه واحدهای  صنع
ــاز صنايع داخلی حق  ــيمی بدون تامين ني پتروش

صادرات محصوالت خود را ندارند. 
ــركت ملی صنايع  ــدی پيش مديرعامل ش چن
پتروشيمی ايران نسبت به صدور دير هنگام مجوز 
ــيمی اعالم نگرانی كرد  صادرات محصوالت پتروش
ــال جاری  ــواد اوليه در آغاز س ــت: مصرف م و گف
كاهش می يابد در صورتی كه نمی توان واحدهای 

پتروشيمی را تعطيل كرد. 
بر اين اساس واحدهای پتروشيمی نمی توانند 
ــد ادامه  ــته به تولي ــوند و بايد پيوس ــل ش تعطي
ــد، حال آن كه به خاطر محدوديت رفت و آمد  دهن
ــايل حمل و نقل در روزهای نوروز، خريد اين  وس
محصوالت كاهش می يابد و در اين صورت به گفته 
مسوولين صنعت پتروشيمی صادرات می تواند يك 

اقدام موثر در حفظ رونق پتروشيمی باشد.
ــروع  ــات معموال 10 روز قبل از ش به گفته بي
ــال جديد، تردد  ــد از آغاز س ــال و دو هفته بع س
وسايل سنگين جاده ای ممنوع و محدود می شود 
بنابراين امکان نقل و انتقال محصوالت پتروشيمی 
ــور به طور چشمگيری  ــيله كاميون در كش به وس

كاهش می يابد. 
ممنوعينت صادرات برای حفظ بازار

وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماه پيش به 
دنبال كمبود مواد اوليه پتروشيمی در بازار داخلی 
و همچنين افزايش شديد قيمت اين مواد صادرات 
برخی از محصوالت پتروشيمی را برای تامين نياز 

صنايع داخلی محدود و ممنوع كرد. 
ــيمی بنا به قانون  ــركت های پتروش در ادامه ش
ــدی خود را در بورس عرضه  تمام محصوالت تولي
كردند كه در مقابل به گفته مسووالن پتروشيمی، 

با مازاد عرضه بيش از 50 درصدی روبرو شديم.
ادعای پتروشيمی ها عليه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت
ــركت ملی صنايع  ــه مديرعامل ش ــی ك درحال
پتروشيمی با اشاره به ايجاد مشکل برای واحدهای 
ــيمی در پی ممنوعيت های صادراتی اظهار  پتروش
ــدن و تجارت به تعهدات  ــرد: وزارت صنعت، مع ك
خود درباره صادرات پتروشيمی عمل نکرده است.

توقف صادرات محصوالت پتروشيمی 

ظلم به پتروشیمی

يكی از گروه های محصولی که در فهرس�ت محدوديت ه�ا و ممنوعيت های صادراتی قرار گرفته 
محصوالت پتروشيمی است. براين اساس وزارت صنعت، معدن وتجارت چند ماه پيش به دنبال کمبود 
مواد اوليه پتروشيمی در بازار داخلی و همچنين افزايش شديد قيمت اين مواد صادرات برخی از اين 
محصوالت را به منظور تامين نياز صنايع داخلی محدود و ممنوع کرد.وزارت صنعت، معدن و تجارت 
همچنين تاکيد کرد که واحدهای پتروشيمی بدون تامين نياز صنايع داخلی حق صادرات محصوالت 

خود را نخواهند داشت.

دکترسيد محمد حسينی
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ــدن و تجارت  ــت، مع ــه وزارت صنع هنگامی ك
ــيمی بدون  ــد كرده بود كه واحدهای پتروش تاكي
تامين نياز صنايع داخلی حق صادرات محصوالت 
ــات تاكيد می كند كه  ــت، بي خود را نخواهند داش
ــار عرضه كاال در بورس  ــرار اين بود پس از دو ب ق
ممنوعيتی در صادرات وجود نداشته باشد، اما اين 

موضوع رعايت نشده است.
ــارت نيز در واكنش  ــر  صنعت، معدن و تج وزي
ــتگی  ــا رد احتمال ورشکس ــارات بيات ب ــه اظه ب
ــه دليل  ــيمی ب ــای پتروش ــی واحده ــا تعطيل ي
ــای صادراتی گفت:  ــا و ممنوعيت ه محدوديت ه
ــيمی كه موظف بوده نياز بازار  هر محصول پتروش
ــت  داخلی را تامين كند و اين كار را انجام داده اس

هيچ محدوديتی بر سر راه صادراتش نيست. 
ــکلی  ــركتی در اين زمينه مش وی افزود: هر ش
ــی  ــا مراجعه كند تا وضعيتش را بررس ــه م دارد ب
ــورد واحدهای  ــا محدوديتی كه در م ــم؛ تنه كني
ــت كه آن ها بايد  ــيمی وجود دارد اين اس پتروش
نياز توليدكنندگان داخلی را درخصوص مواد اوليه 
ــد مازاد محصوالت خود را  تامين كنند و می توانن

نيز صادر كنند. 
اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت درحالی 
است كه فعاالن صنعت پتروشيمی مدعی هستند 
كه اين وزارتخانه هنوز هيچ مجوزی برای صادرات 
به صنعت پتروشيمی نداده است و تنها فعاالن اين 

حوزه را برای مذاكره دعوت می كند.
ــركت ملی صنايع  ــوی ديگر مديرعامل ش از س
ــيمی ايران اظهار كرده بود كه در نوروز به  پتروش
ناچار برای جلوگيری از انبارش و توقف كار واحدها 
بايد بخش قابل توجهی از محصوالت را حتما صادر 

كنيم. 
ــادرات محصوالت  ــا تاكيد بر اين كه ص بيات ب
ــيمی ارز مورد نياز كشور را تامين می كند،  پتروش
اظهار كرد: صادرات محصوالت پتروشيمی از سوی 
ــدار طبيعی خود  ــردش اقتصادی را در م ديگر گ

حفظ می كند. 
وی در ادامه خاطرنشان كرد: به گونه ای صادرات 
ــه بعد از تعطيالت  ــزی خواهيم كرد ك را برنامه ري
ــی دوباره به  ــوروزی كه واحدهای صنايع تکميل ن
كار و تالش عادی خود ادامه می دهند، محصوالت 

كافی برای عرضه در بورس وجود داشته باشد. 
مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
ــورس گفت: در  ــد بر وفور عرضه كاال در ب با تاكي
حال حاضر از صددرصد عرضه بيش از 40 درصد 

جذب نمی شود. 
مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
در پايان خاطرنشان كرد: به دنبال اخذ مجوز برای 
ــد مجتمع های  ــتيم تا خطوط تولي صادرات هس
پتروشيمی كه عوامل اصلی رونق اقتصادی كشور 

ما هستند آسيب نبينند. 

پتروشيمی متهم!
ــود از صنعت  ــای موج ــر از گاليه ه يکی ديگ
ــيمی از زبان رييس سازمان توسعه تجارت  پتروش
مطرح می شود و بر اساس آن واحدهای پتروشيمی 
ــود در زمينه عرضه ارز حاصل از  هنوز به تعهد خ
صادراتشان به مركز مبادالت ارزی عمل نکرده اند و 

اگر آن ها ارز خود را وارد اين مركز كنند نرخ ارز در 
بازار كاهش بيشتری را تجربه خواهد كرد. 

ــی صنايع  ــركت مل ــخ ش ــه در پاس ــال آنک ح
پتروشيمی ايران گفته است كه در صورت داشتن 
ارز مازاد، ارز را به نرخ مبادالتی می فروشد اما بايد 
ــر گفت كه اين بخش ارز حاصل از صادرات  در نظ
ــرای بازپرداخت فاينانس ها، تامين تجهيزات و  را ب

... هزينه می كند.
ــركت ملی صنايع پتروشيمی  از سوی ديگر ش
تاكيد دارد كه برای انجام پروژه های مهر ماندگار از 
صندوق توسعه ملی وام نگرفته و خود منابع مالی 

مورد نياز را تامين كرده است.
همچنين شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
ــركت ها ابالغ  ــن اواخر در نامه ای به تمام ش در اي
ــت كه ارز مازاد خود را در اتاق ميادالت  كرده اس

ارزی به فروش برسانند.

گرد ممنوعيت صادرات بر توليدات پتروشيمي 
هم نشست 

ــيون انرژي درباره بحران صادرات  عضو كميس
ــتور  ــيمی می گويد: با ابالغ دس محصوالت پتروش
ــاي  انباره ــيمي  پتروش ــادرات  ص ــت  ممنوعي
ــتراتژيك در حال  توليدكنندگان اين محصول اس

سرريز شدن است.
ــان اين مطلب  ــي نژاد با بي ــيد مهدي موس س
ــور جلوگيري  ــد: در صنعت نفت به منظ می افزاي
ــی و حركت به سمت توسعه صنايع  از خام فروش
ــيمی و ارزآوری برای كشور،  پايين دستی پتروش
بايد در اين جهت گام هاي اساسي برداشته شود. 
متاسفانه برخي از واحدهاي پتروشيمي در تامين 
ــرا كه تامين  ــکل دارند چ ــوراك مورد نياز مش خ
ــيمي از تعهدات وزارت نفت است  خوراك پتروش
ــذاري اصولي و  ــت گ كه در اين زمينه بايد سياس

تدابير هوشمندانه اي اتخاذ شود. 
ــاره به محدوديت صادرات محصوالت  وی با اش
ــور  ــد: امروزه نياز درآمد كش ــيمي می گوي پتروش
ــت صادرات توليد  ــت و با محدودي به صادرات اس
ــيمي با مشکل مواجه مي شود.  محصوالت پتروش
ــيمي  ــتور ممنوعيت صادرات پتروش ــا ابالغ دس ب
ــتراتژيك  انبارهاي توليدكنندگان اين محصول اس
در حال سرريز شدن است و اكثر توليدكنندگان با 

مشکل مواجه هستند. 

عضو كميسيون انرِژی مجلس نهم با بيان اين 
ــيمی  كه بايد در حوزه صادرات محصوالت پتروش
نظارت شود،  ادامه می دهد: اگر صادرات محصوالت 
ــيمی در تامين نياز بازار داخلي تاثير منفی  پتروش
بگذارد، به نظارت دولت در صادرات اين محصوالت 
ــت كه نظارت  بر می گردد و اين به معنای آن اس
در اين شرايط ناكافی بوده، نه اين كه در صادرات 
ــته ايم. هم  ــکل داش ــيمی مش محصوالت پتروش
ــون ايران به ارز نياز دارد و صادرات محصوالت  اكن
ــد، برای  ــارت همراه باش ــا نظ ــيمی اگر ب پتروش
ــت.عضو كميسيون انرژی مجلس  كشور مفيد اس
ــان كرد: رويکرد دولت بايد اين باشد كه  خاطرنش
ــادرات صنايع پايين  ــت ص ــت و محرومي ممنوعي

دستی و محصوالت پتروشيمی برداشته شود.

ممنوعيت صادرات پتروشيمی بايد لغو شود 
ــيون انرژی مجلس  يکی ديگر از اعضای كميس
نيز درباره تخلفات ممنوعيت صادرات محصوالت 
پتروشيمی می گويد: بايد به دليل افزايش ارزآوری 
محصوالت پتروشيمی، همچنين عمل به تاكيدات 
ــی،  مقام معظم رهبری مبنی بر حذف خام فروش
ــيمی لغو  ــادرات محصوالت پتروش ممنوعيت ص

شود. 
سيدسعيد حيدری طيب عضو كميسيون انرژی 
مجلس با اعالم اين مطلب تصريح می كند: با توجه 
ــام معظم رهبری مبنی جلوگيری  به تاكيدات مق
ــی و حركت به سمت توسعه صنايع  از خام فروش
ــتی پتروشيمی به منظور ارزآوری برای  پايين دس

كشور، بايد در اين جهت گام برداريم.
ــورای  ــاه در مجلس ش ــده مردم كرمانش نماين
ــالمی می افزايد:  نمايندگان مردم خواستار اين  اس
هستند كه به دليل افزايش ارزآوری برای كشور، با 
صادرات محصوالت پتروشيمی و عمل به تاكيدات 
ــی،  ــرای حذف خام فروش ــام معظم رهبری ب مق
ممنوعيت صادرات پتروشيمی لغو شود و صادرات 

اين محصوالت همراه با نظارت ادامه يابد.
عضو كميسيون انرِژی مجلس نهم با بيان اين 
كه بايد بر صادرات محصوالت پتروشيمی نظارت 
ــادرات محصوالت  ــد: اگر ص ــه می ده ــود،  ادام ش
ــد كه در مصرف داخل  ــيمی به نحوی باش پتروش
ــارت دولت در صادرات  تاثير منفی بگذارد، به نظ
ــردد و اين به معنای آن  ــن محصوالت بر می گ اي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ــرايط ناكافی بوده، نه  ــت كه نظارت در اين ش اس
اين كه در صادرات محصوالت پتروشيمی مشکل 
ــاز دارد و  ــور هم اكنون به ارز ني ــته ايم. كش داش
صادرات محصوالت پتروشيمی اگر با نظارت همراه 
ــور مفيد است. رويکرد دولت بايد  باشد، برای كش
ــت صادرات  ــه ممنوعيت و محرومي ــد ك اين باش
ــيمی  ــتی و محصوالت پتروش ــع پايين دس صناي

برداشته شود.

بيات: نگران توليد هستيم 
ــی صنايع  ــركت مل ــل ش ــن مديرعام همچني
ــل می گويد: مصوبه  ــيمی درباره اين معض پتروش
ابالغ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
ممنوعيت صادرات برخی از محصوالت پتروشيمی، 
ــيمی را با  تعدادی از مجتمع های توليدی پتروش

مشکالت فراوان رو به رو كرده است.
مهندس عبدالحسين بيات می افزايد: محصوالتی 
كه صادراتشان متوقف شده در انبارها انباشته شده 
ــفانه به علت اين كه در هفته پايانی اسفند  و متاس
ماه و نيمه اول فروردين ممنوعيت های تردد جاده 
ــل و نقل وجود  ــود، امکان حم ــال می ش ای اعم
نخواهد داشت و اين امر شركت های پتروشيمی را 

با چالش های زيادی رو به رو خواهد كرد.
ــکان توقف توليد وجود  ــا بيان اين كه ام وی ب
ندارد، می گويد: نگران توليد هستيم و در صورت 
ــت اين كه در صنايع تکميلی  عدم صادرات به عل
ــال جديد، تقاضا  ــال و ايام تعطيلی س در پايان س
ــش می يابد و معامله در بورس كاال مانند ايام  كاه
ــود، توليد مجتمع های  ــال انجام نمی ش عادی س

پتروشيمی با اختالل رو به رو خواهد شد.
بيات تصريح كرد: از وزارت صنعت در خواست 
داريم هر چه زودتر به اعطای مجوز صادرات اقدام 
ــاد ارزش افزوده،  ــزون بر ارزآوری و ايج كند تا اف
ــکالت ارزی واحدهای پتروشيمی نيز برطرف  مش
ــاز داخلی محصوالت  ــود. امکان تامين كامل ني ش
ــه  ــورت هرگون ــود دارد و در ص ــيمی وج پتروش
ــازار را كنترل و  ــودی، با واردات می توانيم ب كمب
ــم و اين مطلب چندين بار به وزارت  مديريت كني

صنعت اعالم شده است.
ــه می دهد: همچنان در حال مذاكره و  وی ادام
ــتيم مسئوالن ذيربط همکاری الزم را  اميدوار هس
ــركت های پتروشيمی در روزهای آتی داشته  با ش

ــت، معدن و  ــه ای به وزارت صنع ــند. طی نام باش
ــت كرده ايم، مجوزهای صادراتی  تجارت درخواس
ــه موقع به داد  ــود و اميدواريم آنها نيز ب صادر ش

مجتمع های پتروشيمی برسند.

 توليد ملی و عدم صادرات
  متاسفانه با تاكيد و ابراز نگرانی های مسووالن 
بخش خصوصی و حتی مسووالن دولتی،  كسانی 
ــاره رفع ممنوعيت  ــد تصميم نهايی را درب كه باي
صادرات بگيرند، گويا در خواب هستند. هم  اكنون 
انبارهای ذخيره سازی برخی محصوالت پتروشيمی 
ــت و همه می دانند كه صدور مجوز صادرات  پر اس
ــه منظور تداوم فعاليت خطوط  محصوالت مازاد ب

توليد تا پيش از پايان امسال ضروری است. 
ــون منع صادرات برخی از محصوالت  اصال  قان
پتروشيمی مشکالتی را برای تعدادی از واحدهای 
ــت و درصورت عدم  ــود آورده اس ــدی به وج تولي
ــديد مشکالت  ــاهد تش اتخاذ تصميمی جدی ش
ــيمی خواهيم بود.البته همگان قبول دارند  پتروش
كه اولويت فعاليت مجتمع های پتروشيمی تامين 
ــت و صادرات پس از رفع نياز داخل  نياز داخل اس
صورت خواهد گرفت. به عنوان نمونه توليد زايلين 
ــركت  ــت و ش ــر از نياز داخل اس ــور كمت در كش
ــركت پتروشيمی  ــيمی و چند ش بازرگانی پتروش
ــن محصول در كنترل و تنظيم  ديگر با واردات اي
ــته و كمبود زايلين در  بازار همکاری مطلوبی داش
داخل كشور وجود ندارد. برخی از توليد كنندگان 
ــر داده و اقدام به  ــن خط توليد خود را تغيي زايلي
ــور نياز به  توليد محصوالت ديگر كه در داخل كش
ــد و به همين علت حجم  ــت می كنن آنها زياد اس
ــده زايلين كاهش  ــد مجتمع های توليد كنن تولي
ــت. برنامه ريزی برای توليد و واردات اين  يافته اس
ــده و مصرف  محصول برای ماه های آتی انجام ش

كنندگان هيچ گونه نگرانی نخواهند داشت.
ــن و مخلوط زايلين ها در صنايع رنگ  پارازايلي
ــد و اين  ــتيکی كاربرد دارن ــازی، صنايع پالس س
ــاف مصنوعی،  ــاخت الي ــوالت ماده اوليه س محص
ــيد، صنايع دارويی، حشره كش ها و  ترفتاليك اس

حالل ها هستند.

لغو ممنوعيت؟
ــت، معدن  ــووالن وزارت صنع ــدر مس هر چق
تجارت دم از ممنوعيت صادرات می زنند مسووالن 

وزارت نفت قول رفع ممنوعيت صادرات می دهند.
ــس وزارت نفت نيز در  معاون امور حقوقی و مجل
ــاره ممنوعيت  ــه وزارت صنعت در ب ــورد مصوب م
ــيمی می گويد:  صادرات برخی از كاالهای پتروش
ــره و رايزنی برای لغو  ــت در حال مذاك اين معاون
ــی از محصوالت  ــه ممنوعيت صادرات برخ مصوب

پتروشيمی هستند.
ــی می افزايد: اين  ــن بازرگان ــجاع الدي دكتر ش
ــن بازارهای  ــت رفت ــه نبايد منجر به از دس مصوب
ــی صنايع  ــركت مل ــود و ش ــران ش ــی اي صادرات
ــيمی چندين بار اعالم كرده كه محصوالت  پتروش
ــيمی پس از رفع كامل نياز  و فرآورده های پتروش
داخل صادر خواهد شد و مجتمع های پتروشيمی 
ــد كه نياز داخل را تامين و در برخی  آمادگی دارن
ــازار را تنظيم كنند. بايد  ــوارد نيز با واردات ب از م
ــی را كه با  ــود و بازارهاي ــازار حفظ ش مديريت ب
سرمايه گذاری های فراوان در فضای رفابتی ايجاد 
ــت دادن بازارهای  ــده است، حفظ كرد و از دس ش
جهانی شرايط مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.

ممنوعيت صادرات مجاز نيست
ــی و صنايع و معادن تهران  رئيس اتاق بازرگان
نيز در اين باره با تاكيد می كند: دولت نبايد به بهانه 
ــن بازار جلوی صادرات را گرفته و در ورود ارز  تامي

حاصل از صادرات به كشور توقف ايجاد كند.
يحيی آل اسحاق می گويد: صاركنندگان كشور 
توانستند با عبور از كوچه و پس كوچه های تحريم 
بازارهای صادراتی خود را حفظ كنند و در چنين 
فضايی 24 درصد رشد صادرات را تجربه كنند كه 

اين موضوع نشاط آور و غرور آفرين است .
ــی و صنايع و معادن تهران  رئيس اتاق بازرگان
ــد صادراتی كه  افزود: علی رغم اين موضوع و رش
ــدگان دو نکته را  ــه صادركنن ــده بايد ب حاصل ش
ــا توجه به اهميت  ــه اين معنا كه ب ــد؛ ب متذكر ش
ــرای واردات برخی از كاالهای  فرآيند تامين ارز ب
ــی و داروهای مورد نياز كشور صادركننگان  اساس
بايد تمام تالش خود را برای بازگرداندن ارز حاصل 
ــند.به هر  ــته باش ــور داش از صادرات به درون كش
ــد 100 درصد ارز حاصل از صادرات به  دليلی، باي
داخل كشور برگردانده شود ، چراكه هيچ وجدانی 
ــکل ده مريض  ــه ارزی كه مش ــول نمی كند ك قب
ــور  ــل می كند، به دليل مقاصد ديگر به كش را ح

بازگردانده نشود.
ــحاق همچنين چند تذكر نيز به دولت  آل اس
ــت كه هم اكنون  ــت اس می دهد و می گويد: درس
كمبود برخی كاالها در كشور وجود دارد و تامين 
كاالهای مورد نياز مردم بايد در اولويت قرار گيرد 
ــوی موضوع چنانچه صادرات باشد،  ولی در آن س
نبايد به بهانه تامين معيشت مردم جلوی صاردات 
ــادرات و ارز  ــه، چراكه منابع حاصل از ص را گرفت
مرتبط با آن باز هم برای تامين كاالهای مورد نياز 

مردم مورد استفاده قرار می گيرد.
ــد نبايد رای به  ــه اهميت اين فرآين ــا توجه ب ب
ــور داد، چراكه  ــته شدن راههای صادراتی كش بس
ــه طور قطع افت  ــوی صادرات را بگيريم ب اگر جل
ديگری را به عنوان عدم تامين ارز مورد نياز كشور 

دامن زده ايم.
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ــود تا به بهانه  ــت می ش ــئوالن درخواس از مس
ــاردات را متوقف نکرده و به  ــور ص تامين بازار كش
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی اعتماد كنند تا 

سياست تشويق جايگزين سياست تهديد شود.
قول می دهيم!

ــيون صنايع و  ــو كميس ــن حال عض  در همي
ــت صادرات برخی  ــادن مجلس درباره ممنوعي مع
از محصوالت پتروشيمی می گويد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قول مساعد داده است محصوالتی 
كه در بورس عرضه و خريدار نداشته باشد و مازاد 
ــود، اجازه صادرات  ــخيص داده ش ــور تش نياز كش

دريافت كند.
ــينی صدر درباره ممنوعيت صادرات  مويد حس
ــيمی و محدوديت  ــوالت پتروش ــی از محص برخ
های ايجاد شده برای واحدهای پتروشيمی اظهار 
می كند: بر اساس گفت و گوهای انجام شده، مقرر 
شده است محصوالتی كه مازاد مصرف داخل است 
ــد. برخی از گريدهای  ــوز صادرات دريافت كن مج
ــور مصرف  ــيمی در داخل كش محصوالت پتروش
ندارد؛ بايد با اين موضوع به صورت منطقی برخورد 
ــور، مجوز صادرات يا عدم آن  و بر اساس نياز كش

برای محصوالت پتروشيمی صادر شود.
ــيمی كميسيون صنايع و  رئيس كميته پتروش
ــئوالن وزارت صنايع  ــادن مجلس از وعده مس مع
ــاس تفاهم های انجام شده  خبرداد و گفت: بر اس
محصوالت مازاد نياز داخل، اجازه صادرات دريافت 

خواهند كرد.

کميته ضد پتروشيمی!
ــی درباره  ــای صادرات ــال ممنوعيت ه ــا اعم ب
ــر قانونی  ــائبه غي ــيمی كه ش ــوالت پتروش محص
ــود، محصوالت  بودن آنها نيز جدی ارزيابی می ش
ــيمی در مجتمع های توليدكننده انباشته  پتروش
شده و با پر شدن انبارها به شکل خطرناك و خارج 
از شمول ضمانت های بيمه ای اين محصوالت خارج 

از انبارها انباشته شده اند.
ــاس با توجه به فرا رسيدن تعطيالت  بر اين اس
ــت  ــی صنايع تکميلی و پايين دس ــوروز و تعطيل ن
پتروشيمی، رايزنی  تشکل های صنفی پتروشيمی و 
شركت ملی پتروشيمی برای مجاب كردن كميته 
ــدن و تجارت برای صدور  ويژه وزارت صنعت، مع
ــت و به تازگی  ــدت گرفته اس ــوز صادرات ش مج
ــده مجوز صادرات  ــنيده می شود كميته ياد ش ش
ــيمی را به صورت موقت صادر  محصوالت پتروش

كرده است.
ــا توجه به  ــن مجوز كه ب ــورت صدور اي در ص
وضعيت وخيم صنعت پتروشيمی اجتناب ناپذير به 
ــارد تومان پليمری كه در  ــد هزار ميلي نظر می رس
انبارها انباشته شده بود به يکباره وارد بازار جهانی 
ــد كه به معنای ورود 300 تا 400 هزار  خواهد ش
تن محصول پليمری به اين بازار و شکست قيمت 
ــرر توليدكنندگان ايرانی  های جهانی پليمر به ض

است.
ــدور ناگهانی  ــوه ايجاد محدوديت و ص اين نح
ــای ثابت محصوالت  ــادرات عمال بازاره مجوز ص
ــدت متاثر كرده و ايران  ــيمی ايران را به ش پتروش
را به عنوان يك عرضه كننده غير معتبر و غير قابل 

اعتماد در بازارهای جهانی معرفی كرده است.
ــياری از  ــت كه بس ــر چنان بوده اس ــن تاثي اي
محصوالت پتروشيمی ايرانی 15 درصد ارزان تر از 
قيمت های متوسط جهانی و عرضه های سابق اين 
محصوالت به فروش می رسد كه با توجه به حجم 
ــادرات محصوالت  ــش از 10 ميليارد دالری ص بي
پتروشيمی ايران، اين رقم ضرر هنگفتی را متوجه 

منافع ملی می كند.
ــرايطی پتروشيمی ايرانی شکست  در چنين ش
ــازار جهانی موجب  ــت  اين محصوالت را در ب قيم
خواهد شد و بخشی از محصوالت پتروشيمی ايران 
كه زمانی به دليل مديريت واحد صادرات از جمله 
گران قيمت ترين محصوالت در عرصه جهانی بود 

به نازل ترين قيمت ها به فروش خواهد رسيد.
ــليك به بازارهای  اين امر در عمل به معنای ش
ــران در عرصه  ــيمی اي قديمی محصوالت پتروش
ــی خواهد بود بگونه ای كه نه تنها ايران را در  جهان
بازار جهانی محصوالت پتروشيمی عرضه كننده ای 
ــی خواهد بلکه  ــکا معرف ــر قابل ات ــات و غي بی ثب
ــوان عامل تالطم  ــيمی ايران به عن صنعت پتروش
در بازارهای جهانی محصوالت پتروشيمی شناخته 

خواهد شد.
ــتابزده،  در واقع اثرات دراز مدت تصميمات ش
ــت، معدن و  ــه وزارت صنع ــر منطقی و دوگان غي
ــيار از اثرات كوتاه مدت آن بر اقتصاد و  تجارت بس
توليد مجتمع های پتروشيمی عميق تر و جدی تر 

خواهد بود.
ــرار بود به  ــيمی كه ق كميته تخصصی پتروش
ــيار  ــی كار كند، نقاط ضعف بس ــورت آزمايش ص
ــاله انجاميد  زيادی دارد و در نهايت كار به اين مس
ــتيم اما  ــه كافی داش ــه در داخل عرض ــه اگرچ ك
صادرات و درآمد ارزی كشور محدود شد و كميته 
ــبی نگرفت. نقطه ضعف روش كميته  نتيجه مناس
پتروشيمی يعنی ممنوعيت صادرات، محدود شدن 
درآمدهای ارزی كشور و تهديد بازارهای صادراتی 
ــتی  ايران بود. زيار،  رييس دفتر صنايع پايين دس
ــد: می دانيد كه  ــاره می گوي ــيمی در اين ب پتروش
اغلب محصوالت پتروشيمی  صادر می شود و بازار 
داخل كشش محدودی دارد و به طور كلی درباره 
ــيمی كميته تخصصی  صادرات محصوالت پتروش
ــت  ــت. انباش ــت كارنامه خوبی نداش وزارت صنع
ــدم  ــيمی، ع ــركت های پتروش ــوالت در ش محص

ــت دادن بعضی مشتريان  صادرات به موقع، از دس
ــران در بازارهای  ــدن برند اي ــيب دي خارجی، آس
ــی مجتمع ها يا  ــف توليد در بعض ــه ای، توق منطق
كاهش توليد محصوالت در مجتمع های باالدستی 
ــوالت و گنجايش پايين  ــت محص ــه دليل انباش ب
ــاط ضعف تصميم گيری مبنی  مخازن از جمله نق

بر ممنوعيت صادرات بوده است. 
ــرار بود  ــه اين كميته ق ــد بر اينک ــا تاكي وی ب
ــد كه متاسفانه به يك  يك كميته هماهنگی باش
ــد، می گويد: اين  ــه تصميم گيری تبديل ش كميت
ــش وزارت نفت  ــد نق تصميم گيری عمال باعث ش
و شركت ملی پتروشيمی تحت الشعاع قرار بگيرد 
ــور به شدت دچار آسيب شود. اين  و صادرات كش
ــد نه يك  ــه بايد يك كميته هماهنگی باش كميت
كميته تصميم گيری چرا كه نمی شود كل وظايف 
ــتگاه های حاكميتی و دولت را در اختيار يك  دس
ــن كار با  ــايد اي ــرار دهيم كما اينکه ش ــه ق كميت
مشکالت قانونی نيز مواجه باشد.وی تصريح كرد: 
ضمن آنکه اين كميته تقارن درستی نداشت، قرار 
ــاع كار كند اما كميته  ــود كميته به صورت اجم ب
ــمت رای گيری بردند و رای گيری با توجه  را به س
ــيمی تنها يك رای  ــركت ملی پتروش به اينکه ش
داشت عمال به نظر و خواست وزارت صنعت منجر 

می شد.
در اين كميته دو عضو از وزارت صنعت، معدن 
ــده  ــکل های مصرف كنن ــو تش ــارت، دو عض و تج
محصوالت پتروشيمی، يك عضو ملی پتروشيمی، 
يك عضو بورس و يك عضو نيز از تشکل باالدستی 

صنعت پتروشيمی حضور دارند.  
ــتفاده از  ــاع و هماهنگی و اس ــرار بود با اجم ق
ــتگاه ها و سازمان ها به حل  ظرفيت های همه دس
ــود و اگر  ــکالت صنعت پتروشيمی كمك ش مش
حل مشکل از حيطه دستگاه های حاضر در كميته 
خارج بود به عنوان بازوی مشورتی، پيشنهادی را 
به كارگروه اصلی تنظيم بازار ارايه كنند اما در عمل 
اين كميته مشورتی تبديل به اختياردار صادرات و 
ــد كه نتيجه آن  ــيمی ش توليد محصوالت پتروش
انباشت محصوالت پتروشيمی در مجتمع ها و ضرر 

به صادرات كشور شد.

دفاع از عملكرد
از  سوی ديگر  مسووالن وزارت صنعت مدعی 
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ــتند كه مقدار صادرات محصوالت پتروشيمی  هس
ــت! مسئول كميته تخصصی تنظيم  كافی بوده اس
ــيمی در اين باره می گويد:  بازار محصوالت پتروش
ــته اين كميته 48 تقاضای  در طول چند ماه گذش
صادرات به ميزان 773 هزار و 200 تن محصوالت 
ــی و مصوب كرده است. علی  ــيمی را بررس پتروش
ــر رمزی  می افزايد: بازار داخلی و نيز صادرات  اصغ
محصوالت پتروشيمی پس از تشکيل اين كميته 
ــتفاده از سامانه  ــبی پيدا كرده و اس وضعيت مناس
ــی و معرفی  ــام، بررس ــت ن ــاب برای ثب ــن ي بهي
ــد از طريق اين  ــای توليدی متقاضی خري واحده
ــفافيت ايجاد شده در  ــامانه به بورس كاال و ش س
تقاضا و عرضه در اين زمينه موثر بوده است. روش 
ــيمی به  اين كميته در صادرات محصوالت پتروش
ــورت عرضه محصوالت  ــت كه در ص اين گونه اس
ــول در دو  ــورس كاال و عدم خريد آن محص ــه ب ب
عرضه متوالی توسط خريداران داخلی )واحدهای 
توليدی( اطالعات مربوط به آن محصول از طريق 
ــود  بورس كاال به كميته تخصصی منعکس می ش
ــی و صدور تائيديه الزم  ــبت به بررس و كميته نس

برای صادرات آن محصول به ميزان مشخص اقدام 
می كند.  

مدير كل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: اين كميته در طول چند ماه گذشته 
48 تقاضای صادرات را به ميزان 773 هزار و 200 

تن بررسی و مصوب كرده است. 
ــاس تصميمات گرفته شده  وی می گويد: براس
ــوالت )مواد(  ــای توليدكننده محص صرفاً واحده
پتروشيمی مجاز به صادرات محصوالت خود )مازاد 
بر نياز داخلی( می باشند. گوياترين شاخص برای 
ــه تخصصی، وضعيت قيمت و  بيان عملکرد كميت
ــيمی است به طوری كه  عرضه محصوالت پتروش
ــری در مهر ماه  ــواد پليم ــط قيمت های م متوس
ــو در بازار آزاد به  ــدود 5700 تومان در هر كيل ح
ــط  ــدود چهار هزار تومان كاهش يافته و متوس ح
قيمت های مواد پليمری در مهرماه در بورس كاال 
ــه چهار هزار تومان  ــدود چهار هزار و 600 ب از ح
ــت. اين در حالی  در هر كيلوگرم كاهش يافته اس
ــت كه اختالف قيمت بازار آزاد و بورس كاال به  اس
طور متوسط از حدود 1800 تومان در هر كيلو به 

حدود 200 تومان در هر كيلو كاهش يافته است. 
كاهش قيمت ها در بازار آزاد حدود 24درصد و در 

بورس حدود 15درصد بوده است. 
وی می افزايد: در مهر ماه جاری حدود 84 هزار 
تن مواد پتروشيمی عرضه می شد پس از تشکيل 
كميته تخصصی ،عرضه به بورس كاال افزايش قابل 
توجه يافت و در آذر ماه به 199 هزار تن رسيد.  

وی گفت: با افزايش عرضه شاهد كاهش قيمت 
و شاهد كاهش اعتراض واحدهای پائين دستی كه 
ــيمی می باشد هستيم.  مواد اوليه آنها مواد پتروش
ــی برای  ــچ گونه محدوديت ــه تخصصی هي كميت
صادرات محصوالت پتروشيمی مازاد بر نياز داخلی 

ندارد .  
ــعی  ــد: در كميته تخصصی س ــزی می گوي رم
ــت تا برنامه صادرات سال 92 محصوالت  شده اس
ــخص و بررسی درخواست های  پتروشيمی را مش
صادرات و صدور تائيديه الزم برای آنها در اولويت 

كار گيرد.
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بررسی علت توقف صادرات نفت توسط بخش خصوصی

 چرا صادرات نفت 
توسط بخش خصوصی متوقف شد 

مجلس ش�ورای اسالمی در ارديبهشت سال جاری با تصويب بخشی از اليحه بودجه سال 1391 به 
بخش خصوصی اجازه داد تا نسبت به واردات و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی اقدام کند . همزمان 
وزير نفت ايران گفته اس�ت که دغدغه ای برای فروش نفت به مش�تريان خارجی نداريم .  نمايندگان 
مجلس ايران در جريان بررس�ی جزييات اليحه بودجه س�ال جاری ايران که با چند ماه تاخير صورت 
گرفت، تصويب کردند که »واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعايت کيفيت و استانداردهای عرضه 

هر فرآورده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط بخش خصوصی مجاز است .« 

ــوع وزارت نفت مجوز فروش  ــی اين موض در پ
ــی را صادر كرد و  ــط بخش خصوص نفت خام توس
ــه صادركنندگان فرآورده های نفتی  رييس اتحادي
نيز گفت كه به موجب اين مجوز، بخش خصوصی 
ــه 20 درصد )معادل 400  می تواند صادرات روزان
ــی ايران را انجام  ــکه( از نفت خام صادرات هزار بش
ــود كه اولين  ــهريورماه ب ــد. با اين حال 19 ش ده
ــط بخش خصوصی صادر  محموله نفت ايران توس
ــرای دور  ــد راهی تازه ب ــايد ايران بتوان ــد تا ش ش
زدن تحريم های سختگيرانه نفتی بيابد. با توافقی 
ــت، منابع مالی حاصل  ــه همان زمان انجام گرف ك
ــورت تهاتری  ــن محموله نفت به ص ــروش اي از ف
تسويه حساب شد . برخی مقامات در توضيح شيوه 
ــه بدهی دولت به  ــتند : با توجه ب تهاتر اعالم داش
ــی حاصل از آن با  ــركت خارجی، منابع مال اين ش

بدهی ها تهاتر و تسويه حساب شده است .  
ــس اتحاديه صادركنندگان فرآورده های  اما ريي
ــادرات نفت  ــيمی از توقف ص ــت، گاز و پتروش نف
توسط بخش خصوصی به دليل سنگ اندازی برخی 

مديران ميانی وزارت نفت خبر داد .  
ــدی پيش به دليل اعمال تحريم های نفتی  چن
ــه ايران ميزان صادرات نفت ايران كاهش پيدا  علي
ــرايطی خارج  ــور از چنين ش كرد و برای آنکه كش
شود، بخش خصوصی پيشنهاد صادرات نفت را به 
ــرد . پس از مذاكرات طوالنی  وزارت نفت مطرح ك
ــد از نفت به  ــادرات 20 درص ــت مجوز ص در نهاي
ــول اين مدت  ــد اما در ط بخش خصوصی داده ش
ــه اين روند  ــکالتی كه پيش آمد مانع از ادام مش

شد . 
ــاره به توقف كامل  ــروجردی با اش حسن خس
صادرات نفت خام ايران توسط كنسرسيوم بخش 
ــركت ملی نفت ايران به هيچ  خصوصی، گفت: ش
ــت به بخش  ــروش اعتباری نف ــر به ف وجه حاض

خصوصی نيست. 
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشيمی با اعالم اينکه بانکهای داخلی هم 

ــش خصوصی به هيچ  ــط بخ از روند صادرات توس
وجه حمايت نمی كنند، تصريح كرد: بانکها حاضر 
ــه صدور ضمانت نامه برای بخش خصوصی برای  ب

صادرات نفت نيستند. 
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينکه در چند ماه 
ــته بخش خصوصی محموله های نفت را به  گذش
ــياری از پااليشگاه های جهان صادر كرده بود،  بس
ــود تحريمی منجر به توقف صادرات  بيان كرد: خ

نفت توسط بخش خصوصی شده است. 
ــه از دو ماه قبل تاكنون  ــا تاكيد بر اينک  وی ب
ــش خصوصی صادر  ــط بخ ــچ گونه نفتی توس هي
نشده است، اظهارداشت: يکسری موانع مديريتی 
ــركت ملی نفت ايران برای صادرات  ــطح ش در س

نفت توسط بخش خصوصی وجود دارد. 

 ماجرای لج و لج بازی شرکت نفت و بانكها 
ــرايط فعلی  ــيدحميد حسينی هم د در ش  س
ــخگوی  ــررات فعلی به هيچ وجه پاس قانون و مق
نيازهای كشور در شرايط تحريم نيست، گفت: بر 
اساس شرايط جهانی بايد يکسری تغييرات جديد 
ــازی مقررات برای صادرات نفت توسط  و آسان س

بخش خصوصی انجام می شد.  
ــه صادركنندگان  ــره اتحادي ــات مدي عضو هي
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی با اعالم اينکه 
ــركت ملی نفت به شدت به الزامات و اساسنامه  ش
ــت، تصريح كرد: بر اين اساس، اين  خود پابند اس
شركت حاضر به هيچ گونه انعطافی برای مشاركت 

بخش خصصی نيست.  
ــا تاكيد بر اينکه اخيرا فروش نفت به يك  وی ب
ــکالت مضاعفی را به  ــور مش ــارج كش دالل در خ
ــت،  بخش خصوصی معتمد داخلی ايجاد كرده اس
اظهار داشت: فروش نفت به اين دالل مشکالت را 
مضاعف كرده و شركت ملی نفت و بانکها به هيچ 
وجه حاضر به هماهنگی بيشتر با يکديگر نيستند.  
اين مقام مسئول با بيان اينکه در شرايط تحريم 
بايد ستاد تدابير ويژه در قانون و مقررات تغييراتی 

ــه به تحريم های بين المللی ايجاد كند،  را با توج
ــری در مقررات ايجاد  ــد: اما نه تنها تغيي يادآور ش
ــده كه حتی شرايط بسيار سخت تر از گذشته  نش
ــط بخش خصوصی شده  برای صادرات نفت توس

است.  
ــاره به وجود يك شرايط خود  ــينی با اش حس
ــط بخش  ــت توس ــادرات نف ــرای ص ــی ب تحريم
خصوصيف خاطرنشان كرد: اين در حالی است كه 
بخش خصوصی 2 محموله يك ميليون بشکه ای 
ــت را صادر و منابع مالی حاصل از فروش آن را  نف

به خزانه واريز كرده بود.  
ــه صادركنندگان  ــره اتحادي ــات مدي عضو هي
ــيمی در پايان  ــت، گاز و پتروش ــای نف فرآورده ه
تاكيد كرد: شركت ملی نفت، وزارت اقتصاد، بانك 
ــه جای رقابت با  ــزی و برخی از بانکها بايد ب مرك
يکديگر شرايط را برای صادرات نفت توسط بخش 

خصوصی تسريع و تسهيل كنند.
ــيون انرژی مجلس با  ــه كميس اخيرا در جلس
ــركت ملی نفت ايران موضوع  ــئوالن ش برخی مس
فروش نفت به يك دالل مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته بود.

ــط  ــای  بانکی ها در توقف صادرات نفت توس ردپ
بخش خصوصی

ــيون انرژی مجلس  ــه كميس عضو هيئت رئيس
ــط بخش  ــش به توقف صادرات نفت توس در واكن
ــی بانك ها با گرفتن ضمانت  خصوصی گفت: برخ
نامه های سنگين از صادركنندگان نفت راه را برای 
ــادرات ناهموار كرده اند، كه بايد در برخی موارد  ص
تجديد نظر شود، چراكه حمايت از بخش خصوصی 

از سوی مسئوالن ضروری است. 
ــاره به اينکه بايد  ــيد حسين دهدشتی با اش س
ــتر به سمت خصوصی سازی در كشور  هرچه بيش
ــرايط فعلی بايد از هر  ــت كنيم، گفت: در ش حرك
ــرمايه گذاری در بخش خصوصی  فرصتی برای س

بويژه در صنايع داخلی استفاده كرد.
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رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
ــمی فعاليت بورس انرژی ايران، گفت:  افتتاح رس
ــور در حالی فعاليت خود را  ــن بورس كش چهارمي
آغاز كرد كه برق نيز عالوه بر زغال سنگ و قطران، 
ميهمان نخستين روز فعاليت بورس انرژی است. 

ــح آبادی افزود:  ــزارش پول نيوز، علی صال به گ
ــورت گرفته  ــاس آخرين هماهنگی های ص براس
ميان بورس انرژی و وزارت نيرو، مقرر شد برق نيز 
ــوان يکی از مهمترين حامل های انرژی، در  به عن
ــت معامالت رسمی بورس انرژی در اين  روز نخس

بورس عرضه شود. 
سخنگوی سازمان بورس افزود: همه كارگزارانی 
ــازمان  ــوز فعاليت در بورس انرژی را از س كه مج
ــرده اند، امکان  ــادار دريافت ك ــورس و اوراق به ب
ــد و فروش حامل های انرژی در بورس انرژی  خري

را خواهنـد داشت. 
ــك برق، همزمان با افتتاح  معامله اولين بار پي

بورس انرژی 
مديرعامل بورس انرژی گفت: بورس انرژی كه 
ــنگ و قطران كار خود  قرار بود با معامله زغال س
ــا تأمين نقدينگی مورد نياز از طرف  را آغاز كند ب
ــرو و توانير، معامله اولين بار پيك برق را  وزارت ني

به بورس انرژی رساند.  
شاپور محمدی افزود: بعد از تأمين نقدينگی از 
ــرو و توانير امکان معامله بار پيك  طرف وزارت ني

برق در روز راه اندازی بورس انرژی فراهم شد.  
ــا انجام اين معامله در اولين روز از  وی افزود: ب
راه اندازی بورس انرژی، معامله برق به طور منظم 
ــال انجام خواهد گرفت و شركت های  تا پايان س
ــطح بار پيك داد و  خريدار به صورت روزانه در س

ستد می كنند. 
ــال  ــاره به اين كه اولين نماد س محمدی با اش
ــود  ــايی می ش ــده در 19 فروردين 92 بازگش آين
اظهار كرد: نمادها به صورت روزانه همزمان با انجام 
معامالت بازگشايی می شوند و بعد از بازگشايی تا 

سه روز قبل از تحويل فعال هستند. 
ــرژی، به عنوان  ــود كه بورس ان  يادآور می ش

ــنبه 19 اسفند  ــور، امروز ش چهارمين بورس كش
ماه با حضور وزرای امور اقتصادی و دارايی و نيرو، 
ــازمان بورس و اوراق بهادار، نمايندگان  رييس س
مجلس و مسووالن ارشد بازار سرمايه كشور، رسما 

افتتاح شد. 
15 نيروگاه آماده معامله در بورس انرژی 

ــرژی از قابليت معامله 15  مديرعامل بورس ان
نيروگاه در بورس انرژی خبرداد. اردشير محمدی 
مديرعامل بورس انرژی در مراسم آغاز كار رسمی 
ــد،  معامالت بورس انرژی كه صبح امروز برگزار ش
ــور  ــت: معامالت چهارمين بورس كش اظهار داش
امروز ساعت 11 به صورت رسمی آغاز خواهد شد 
و در روزهای آتی نيز از ساعت 9 به صورت پيوسته 

فعاليت خواهد داشت.
ــه محصول قطران،  ذغال  وی با بيان اين كه س
ــنگ و برق در بورس انرژی معامله خواهد شد،  س
خاطرنشان كرد : به منظور رونق بخشيدن به بازار 
ــی برای اولين خريداران و كارگزاران  امروز تنديس

در نظر گرفته شده كه به آنها اهدا می شود.
ــا واحد ريالی انجام  ــزود: معامالت برق ب وی اف
خواهد شد بنابراين دامنه نوسانی برای برق در نظر 
گرفته نشده و تنها بهای برق به اضافه حق آمادگی 
در آن لحاظ شده است كه در نوسانات قيمت برق 
جا برای رقابت خواهد داشت. محمدی با بيان اين 

ــه اين نمادها تا تاريخ 19 فروردين 92 به مدت  ك
ــه روز  ــت، افزود: تنها س 27 روز ادامه خواهد داش

معامالت متوقف خواهد شد تا فرايند نهايی شود.
محمدی گفت:  هم اكنون 60 نماد در نظر گرفته 

شده تا زمانی كه نقدينگی الزم تامين شود.
ــه عرضه ها در برق 3هزار و  وی گفت:  مجموع
750 مگابات است كه 15 نيروگاه قابليت معامالت 
ــت كه از جمله  ــرژی را خواهند داش ــورس ان در ب
آنها نيروگاه پرند، قم، سمنان، كاشان، يزد، نيشابور، 
ــت. محمدی در  ــريعتی اس ــهد، سنندج و ش مش
ــنگ كرمان 200  خاتمه گفت: همچنين ذغال س
ــر به قيمت  ــت افزايش 200 تن ديگ ــن با قابلي ت
ــدی هزار ريال و قطران زرند به ميزان 600 تن  نق
ــه 240 تن نيز برای  ــت پايه 5 هزار ريال ك و قيم
ــده در بورس انرژی  ــف نرخ در نظر گرفته ش كش

معامله خواهند شد.

بورس مستقل نفت خام راه اندازی می شود

ــم  ــيه مراس  همچنين احمد قلعه بانی در حاش
راه اندازی بورس انرژی اظهار داشت: در پايه ريزی 
ــرايط تخصصی صنعت نفت  بورس انرژی كمتر ش
ــده  ــه خصوص درباره عرضه نفت خام رعايت ش ب
ــت. وی اظهار اميدواری كرد، اقداماتی از جمله  اس
ــال در بورس كاال  ــه فراورده های نفتی كه قب عرض
ــرژی پيگيری و عرضه  ــد، در بورس ان انجام می ش
ــركت ملی نفت تصريح كرد:  ــود. مديرعامل ش ش
ــتقل نفت خام  در ادامه برای راه اندازی بورس مس

تالش خواهيم كرد.
ــه ای به وزير  ــش در نام ــر نفت چندی پي وزي
ــتار تغيير در راه اندازی بورس انرژی  اقتصاد خواس
برای فراهم شدن امکان مشاركت صنعت نفت در 
اين بورس و حتی ايجاد زيرساخت های معامله نفت 
خام شده بود كه مورد بی توجهی وزارت اقتصاد و 
ــه اين گزارش  ــرار گرفت. بر پاي ــازمان بورس ق س
علی رغم آنکه بيش از 90 درصد انرژی اوليه كشور 
از منابع نفت و گاز تأمين می شود، با توجه به نحوه 

بورس انرژی ايران رسما افتتاح شد 

بورس مستقل نفت آری يا نه؟

ب�ورس ان�رژی، به عنوان چهارمين بورس کش�ور در حالی افتتاح ش�د که مس�ووالن مختلف در 
روز افتتاحيه درباره بورس مس�تقل نفت نظريه های متفاوتی داش�تند و گويا درباره راه اندازی بورس 
نف�ت به نتيجه ای واح�د نرس�يده اند. در مطلب زير نظرات مختلف مس�ووالن درباره ب�ورس انرژی 
را در روز افتتاحي�ه را خواهي�د خواند. اينكه بورس انرژی مورد بهره ب�رداری قرار گرفته خود اتفاقی 
مبارک محس�وب می ش�ود اما بايد ديد آيا اين بورس می تواند برای بخش خصوصی که عرضه کننده 

فرآورده های نفتی خوش يمن باشد يا خير.   
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ــی سهام بورس انرژی و تركيب هيئت  پذيره نويس
ــت ايران از اين  ــره آن عماًل حضور صنعت نف مدي
ــی در مديريت آن  ــده است و نقش بورس قطع ش
ندارد. بر اين اساس تنها نماينده مرتبط با صنعت 
ــورس انرژی نماينده ای از  نفت در هيئت مديره ب
ــت كه عماًل  ــيمی اس ــهامداران صنعت پتروش س
ــرژی و عرضه آن  ــوزه ان ــتقيمی با ح ارتباط مس
ــت، نفتی ها خواستار  ندارد. اين گزارش حاكی اس
ــدن تركيب سهامداران بورس انرژی  بين المللی ش
ــدن امکان خريد و فروش نفت خام  برای فراهم ش
ديگر كشورهای منطقه در اين بورس و راه اندازی 
ــته  يك بورس نفت واقعی بوده اند كه به اين خواس

وقعی نهاده نشده است.

بورس مستقل نفتی ايجاد نمی شود
ــا  ــت: ب ــی گف ــادی و داراي ــور اقتص ــر ام وزي
ــت انجام  ــركت ملی نف ــه با ش ــی ك همگرايی هاي
ــده است، بورس مستقل نفتی ايجاد نمی شود و  ش

معامالت نفت در قالب بورس انرِژی خواهد بود.
ــمس الدين حسينی در حاشيه مراسم  سيد ش
راه اندازی رسمی بورس انرژی در جمع خبرنگاران 
ــه در بورس انرِژی  ــاره به اينکه اطالعاتی ك با اش
ــئله باعث  ــت، گفت: اين مس وجود دارد به روز اس
می شود كه جايگاه ايران در بين كشورهای منطقه 
بهبود يابد و اگر بورس انرژی منجر به شکل گيری 
ــران نقش مهمی  ــود در جايگاه اي بازار فراملی ش

خواهد داشت.

ــورهای ديگر بورس  ــت: در كش وی اظهارداش
انرژی در قالب بورس نفت است ولی به رغم اينکه 
ــترين ذخاير نفت و گاز را دارد، در مورد  ايران بيش

بورس نفت نتوانستيم اقدامی انجام دهيم.
ــان كرد: اما اين مسئله تنها  حسينی خاطر نش
مربوط به ايران نمی شود و كشورهای توليد كننده 

نفت در اين مورد دچار نقص هستند.
ــار  ــور اقتصادی و دارايی در مورد انتش وزير ام
ــلف نفتی و عدم انتشار آن در سال جاری  اوراق س
ــلف نفتی اقدامات الزم  گفت: برای عرضه اوراق س
انجام شده و در همه قوانين و برنامه ها اين مسئله 
ــت اما نياز به هماهنگی الزم بين  ــده اس ديده ش

ــت، به طور مثال اينکه ببينند  نهادهای ذيربط اس
ــود يا با  ــق بانك عرضه ش ــن اوراق از طري ــا اي آي

پشتوانه بانك باشد؟
ــت در مورد وضعيت  ــخنگوی اقتصادی دول س
بانکداری الکترونيکی كشور با توجه به ايام پايانی 
سال و شب عيد گفت: از نظر بانکداری الکترونيکی 
ــور پيشتاز در دنياست و بسياری از  ايران يك كش
ــورها با مشاركت بانك مركزی ايران بانکداری  كش
الکترونيکی خود را راه اندازی كرده اند و همه چيز 

در روزهای تعطيل آغاز سال نو آماده است.
اين در حالی است كه احمد قلعه بانی مديرعامل 
شركت ملی نفت از راه اندازی بورس مستقل نفت 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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هدف از حذف يارانه های سوخت چيست؟ 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. يکي از مشکالت عمده 
ــي ايران با آن  ــش و پخش فرآورده هاي نفت ــركت ملي پاالي كه ش
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 180 دالر به خارج صادر مي كردند.  
مهندس زنگنه وزير وقت نفت دستور داد كه با تعريف و مطالعه 
ــران بمنظور ثبت و رد يابي تجارت  ــازار بورس بين المللي نفت اي ب
فرآورده هاي نفتي براي آماده سازي واگذاري سهام پااليشگاه ها به 
ــود تا از رانت خواري عده اي معدود جلوگيري بعمل  مردم اقدام ش
ــروع به اجرا شدند و بورس بين  آيد. اقدامات مورد نظر مطالعه و ش
المللي نفت ايران در تاريخ 26 اسفندماه 1383 در جزيره كيش به 

ثبت رسيد.  
ــی انرژی، هدف  ــناس بين الملل به گفته محمود خاقانی، كارش
ــالمي ايران از  ــازي اقتصاد نظام جمهوري اس در آن زمان رهائي س

وابستگي به »اقتصاد دالري« يعني درآمد هاي نفتي بود.  
ــوخت با تالش زيادي كه  ــواران از پرداخت يارانه س اما،رانت خ
ــم را متقاعد كنند و  ــه مجلس هفت ــدند ك ــل آوردند موفق ش بعم
ــتم  ــت بنزين در بودجه قبل از پايان كار دولت هش ــا تثبيت قيم ب
ــري از افزايش تورم ومتعاقبا« با  ــان( به بهانه جلوگي )ليتري80توم
ــه درآمد هاي نفتي  ــن بودجه دولت نهم كه كامال« ب ــب اولي تصوي
ــراي برنامه هاي علمي ومنطقي  ــته بود ، اج )اقتصاد دالري ( وابس
ــوخت را متوقف كنند. در نتيجه موضوع بورس  حذف يارانه هاي س
بين المللي نفت ايران )جزيره كيش( به تدريج به فراموشي سپرده 
ــازمان كارگزاران  ــيومي متشکل از س ــد و حق الزحمه كنسرس ش
ــازمان بورس و اوراق  ــورس اوراق بهادارتهران  )نام جديد آن »س ب
http://www.wimpole-(و شركت بين المللي ويمپل ) »بهادار

international.com/( نيز توسط كارفرما )وزارت نفت( پرداخت 
نشد.  

ــط  ــم و در دورانی كه وزارت نفت توس ــروع كار دولت ده درش
سرپرست موقت مديريت می شد ناگهان با تبليغات گسترده تحت 
ــود را آغاز كرد محموله های  ــوان اينکه بورس انرژي فعاليت خ عن
ــکه ای نفت خام را عرضه كردند و آنرا هم به »دالر«  600 هزار بش
ــابقه بورس بين المللي  قيمت گذاری نمودند. برای آنهائی كه با س
ــتنباط پيش آمد كه  ــنا بودند اين اس نفت ايران )جريزه كيش( آش
ــد با اين اقدام بورس بين المللي نفت  ــران اين بازی قصد دارن بازيگ
ــد. زيرا، فعال  ــورس ناموفق جلوه و آنرا تعطيل كنن ــران را يك ب اي
شدن بورس مذكوربا اهدافی كه برای آن مطالعه شده بود بازيگران 
ــت اندر كار اقتصاد غير شفاف و به ويژه  بازار رانت خواری ارز و دس

حاميان »اقتصاد دالری« را نگران كرده بود.  
ــئولين ذيربط دولتی توضيح قانع كننده ای  در هرحال هنوز مس

ارائه نکرده اند كه:  
ــبت به بورس بين المللی نفت ايران در جزيره كيش  1- چرا نس

نظر مثبت ندارند؟  
ــيس  ــرمايه گذاران در بورس جديد التاس 2- چرا طرفداران و س
ــوده وبايد تداوم  ــتی ب انرژي معتقدند كه اين بی توجهی كار درس
ــه از طريق بورس انرژی وبا ورود  ــعار می دهند ك پيدا كند؟ آنها ش
ــفاف  ــی به معامالت نفت خام قرارداد های نفتی ش بخش خصوص

خواهند شد.  
ــده است كه بزودي قرارداد  ــتا اخيرا« اعالم ش 3- در همين راس

هاي »سلف فروشي نفت« به مردم عرضه خواهد شد.  
ــازار های بين المللی  ــی كه با موضوع بورس نفت در ب 4- آنهائ
ــور از اين  ــران يك بحران جديد اقتصادی دركش ــنائی دارند نگ آش
طريق می باشند. زيرا، هنوز در باره اين تصميم جديد توضيح كافي 
، علمی ، منطقی ويا انتشار گزارشی كه نتيجه مطالعه ای مرتبط با 

موضوع باشد ارائه نشده است.  

بورس نفت يا سلف فروشي نفت؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خبر
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غول های پتروشيمی ايران كدامند؟
ــيمی نوری با فروش 40961,2 ميليارد ريال عنوان پرفروش ترين  ــده از سوی سازمان مديريت صنعتی شركت پتروش ــاس تازه ترين رده بندی اعالم ش براس

شركت پتروشيمی كشور را در سال گذشته به خود اختصاص داد.  
ــوم پرفروش ترين  ــيمی با 29921,9 ميليارد ريال نيز در رده های دوم و س ــركت بازرگانی پتروش ــيمی بندر امام)ره( با 30761,9 ميليارد ريال و ش پتروش

شركت های پتروشيمی ايران قرار گرفتند. 
همچنين شركت های پتروشيمی پارس، جم، مارون، بوعلی سينا، زاگرس، شركت طراحی و مهندسی و تامين قطعات و مواد شيميايی صنايع پتروشيمی، 
ــهيد تندگويان، خارگ، رازی، تبريز، فن آوران، مرواريد، شيراز، اصفهان، خراسان، كرمانشاه، اروند، غدير و آبادان نيز از نظر  ــازند،  اميركبير، مبين، پرديس، ش ش

فروش در رده های بعدی جای گرفتند. 
 

كمترين ميزان فروش در بين شركت های پتروشيمی كشور متعلق به پتروشيمی آبادان به ميزان 1158,3 ميليارد ريال بوده است.  
ــته فروش تمامی شركت های پتروشيمی كشور با رشد مواجه شده است. همچنين جمع فروش 26 شركت  ــان می دهد كه در سال گذش همچنين آمار نش

پرفروش پتروشيمی كشور در سال گذشته به بيش از 303 هزار ميليارد ريال رسيد. 
رشد فروش شركت های پتروشيمی در سال گذشته در حالی بدست آمده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از چندی پيش صادرات محصوالت پتروشيمی 

را با هدف تامين نياز صنايع داخلی ممنوع كرد، اقدامی كه با اعتراض پتروشيمی ها مواجه شد. 
 ميزان فروش شركت های پتروشيمی كشور در سال 1390 به شرح زير است: 

 )اعداد به ميليارد ريال است( 
 1- نوری )برزويه(، 40961,2 

 2- بندر امام، 30761,9 
 3- شركت بازرگانی پتروشيمی، 29921,9 

 4- پارس، 22180,8 
 5- جم، 21110,6 

 6- مارون، 17212,0 
 7- بوعلی سينا، 15805,0 

 8- زاگرس، 14415,9 
 9- شركت طراحی و مهندسی و تامين قطعات و مواد شيميايی صنايع پتروشيمی، 14182,0 

 10- شازند، 12916,1 
 11- اميركبير، 11865,3 

 12- مبين، 8795,6 
 13- پرديس، 8695,9 

 14- شهيد تندگويان، 8564,7 
 15- خارگ، 7602,3 
 16- رازی، 6812,0 
 17- تبريز، 5579,3 

 18- فن آوران، 4367,6 
 19- مرواريد، 4047,3 

 20- شيراز، 3732,5 
 21- اصفهان، 3160,3 
 22- خراسان، 3049,6 

 23- صنايع پتروشيمی كرمانشاه، 2557,7 
 24- اروند، 2449,3 
 25- غدير، 1547,0 
 26- آبادان، 1158,3
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ــركت ملی  ــلف موازی، ش جذابيت معامالت س
ــن روش معامالتی را  ــت كه اي ــت را بر آن داش نف
ــتری برای  ــاب كند تا خريداران، انگيزه بيش انتخ
ــند. وزارت نفت و  ــته باش حضور در اين بازار داش
ــلف نفتی،  ــركت ملی نفت برای عرضه اوراق س ش
ــتندات قانونی نياز داشتند كه  به فراهم كردن مس
ــه پنجم، قانون بودجه،  ــتا، قانون برنام در اين راس
ــی و مصوبات هيات مديره  مصوبات مجمع عموم
ــه به نوع اوراق هدف،  ــر قرار گرفت و با توج مدنظ
دستور العمل كميته تخصصی فقهی بانك مركزی 
ــائبه ای در اين زمينه  ــد تا هيچ ش نيز دريافت ش
ــلف، سه ساله و  ــد. در اين معامالت، دوره س نباش
سود پيشنهادی شركت ملی نفت برای اوراق سلف، 
به صورت ارزی ساالنه 10 درصد و به صورت ريالی 
ساالنه هشت درصد است. همچنين پيشنهاد داده 
ايم برای تعيين سود ريالی، عدد اوليه ارزی در نرخ 
تسعير دالر ضرب شود و سپس سود ساالنه هشت 
درصدی به آن تعلق گيرد.  حجم عرضه اوليه يك 
ــقف آن، پنج ميليون بشکه نفت خام  ميليون و س
است و بانك سپه به عنوان كارگزار و عامل عرضه 

با شركت ملی نفت همکاری می كند.
 فروش اوراق سلف نفتی به عنوان روشی نوين 
در تامين سرمايه طرح های صنعت نفت در حوزه 
ــعه ميدان های مشترك است.  ــت و توس نگهداش
ــركت ملی نفت ايران، عرضه كننده اوراق سلف  ش
نفتی در كشور است و اين اوراق با ضمانت وزارت 
ــعب منتخب بانك سپه به فروش می  نفت و در ش
رسد. قانون بودجه سال جاري به وزارت نفت اجازه 
داده است تا 10 ميليارد دالر از طريق اوراق سلف 

نفتي و ديگر ابزارها تامين كند.
اوراق سلف نفتي بدون ريسك و پس از انتشار 
ــودآور در بازار  ــرمايه گذاري س ــه عنوان يك س ب
ــرمايه است؛ از اين رو مسئوالن خواستار انتشار  س
ــياری ايناوراق را  ــريع تر اين اوراق هستند. بس س
ــالمي تحول بزرگي در بحث  بعنوان ابزار مالي اس
سرمايه گذاري و مشاركت مردم و نيز توسعه بازار 

سرمايه می دانند.
دارايی پايه اين اوراق ، نفت خام سنگين ايران 
ــر  ــورت دالری و ريالی منتش ــت كه به دو ص اس
خواهد شد. اندازه هر قرارداد يك بشکه خواهد بود 
ــويه نقدی در  كه امکان اختيار فروش تبعی و تس

زمان سررسيد از ويژگی های آن است. 
در معامالت سلف نفتی دارايی پايه يك بشکه 
ــاله است و سود  ــلف، سه س نفت بوده كه دوره س
ــنهادی شركت ملی نفت برای اوراق سلف، به  پيش
ــاالنه 10 درصد و به صورت ريالی  صورت ارزی س
ــت.  قيمت گذاری اين اوراق  ــاالنه 8 درصد اس س
ــر رسيد  ــاس قيمت روز نفت در زمان س نيز بر اس
ــت. از سال قبل قرار و مدارهايی  طراحی شده اس
ــار اين اوراق كه به فروش كاغذی نفت  برای انتش
ــت، مطرح است. ولی تاكنون  نيز معروف شده اس
نتيجه ای عينی از ان به دست نيامده است. رييس 
ــران از آخرين  ــورس و اوراق بهادار ته ــازمان ب س
ــار اوراق سلف نفتي خبر داد  رايزني ها براي انتش
ــم از نرم افزار و  ــاخت هاي الزم اع و گفت: زيرس
ــخت افزار و خدمات آموزشي براي عرضه اوراق  س
ــده است. سخنگوي سازمان  سلف نفتي فراهم ش
بورس اظهار داشت: اوراق سلف موازي نفتي يکي 
ــراي تامين مالي در طرح هاي  ــن راه ها ب از بهتري
ــريعتر شرايط  ــت كه اميدوارم هر چه س نفتي اس

براي انتشار آن در كشور مهيا شود. 
ــان اينکه نيازي به  ــازمان بورس با بي رييس س
ــار اوراق سلف نفتي نيست،  اخذ مجوز براي انتش
ــده كه در  افزود: در قانون برنامه پنجم تصريح ش
ــلف نفتي به صورت ارزي  ــار اوراق س صورت انتش
ــاي الزم با بانك مركزي صورت  بايد هماهنگي ه
گيرد كه هم اكنون جلسات مسووالن وزارت نفت 
و بانك مركزي براي تسريع در انتشار اين اوراق در 

حال برگزاري است.  
ــازمان بورس و اوراق بهادار گفت:  سخنگوي س
بازار سرمايه بيش از يك سال است كه زيرساخت 
ــار اوراق سلف نفتي فراهم  هاي الزم را براي انتش

ــران عرضه كننده  ــركت ملي نفت اي كرده ، اما ش
ــت.  دارايي پايه اين اوراق ، نفت خام  اين اوراق اس
سنگين ايران است كه به دو صورت دالري و ريالي 

منتشر خواهد شد. 
ــکه خواهد  همچنين اندازه هر قرارداد يك بش
ــويه نقدي  بود كه امکان اختيار فروش تبعي و تس

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

ــورس و اوراق بهادار تهران با  ــازمان ب رئيس س
ــاخت های الزم اعم از نرم افزار و  بيان اينکه زيرس
ــی برای عرضه ابزار  سخت افزار و خدمات آموزش
ــت، گفت: انتشار اين  ــلف نفتی فراهم اس اوراق س
ــركت ملی  ــه هماهنگی بانك مركزی و ش اوراق ب

نفت ايران )منتشر كننده( بستگی دارد.
ــت هيئت  ــادی گفت : در نشس ــی صالح آب عل
ــلف نفتی  پذيرش بورس انرژی با پذيرش اوراق س
ــار  ــده و همه مقدمات الزم برای انتش موافقت ش
ــازمان بورس آماده  ــلف موازی نفت در س اوراق س
ــت : در قانون بودجه سال  ــت.  وی اظهار داش اس
ــده است تا 10  جاری به وزارت نفت اجازه داده ش
ــلف نفتی و ديگر  ميليارد تومان از طريق اوراق س

ابزارها تامين كند. 
ــورس و اوراق بهادار با تاكيد  ــازمان ب رئيس س
ــلف موازی نفتی يکی از بهترين  بر اينکه اوراق س
ــت ،  راهها برای تامين مالی در طرحهای نفتی اس
تصريح كرد: در صورتی كه شركت نفت درخواست 
ــار اين اوراق اعالم كند ما هم به  خود را برای انتش
ــازمان بورس برای انتشار اوراق آمادگی  عنوان س

كامل داريم. 
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره زمان 
ــوز در قانون  ــلف نفتی گفت : مج عرضه اوراق س
بودجه سال 91 آمده است و ديگر نيازی به مجوز 

جديد وجود نيازی ندارد. 
صالح  آبادی افزود: در قانون برنامه پنجم تصريح 

جزئياتي از طرح اوراق سلف نفتي 

نفت کاغذی کی فروخته می شود؟

در مجموع، معامالت پيش فروش را سلف نامگذاری کرده اند، اين معامالت به دو دسته معامالت سلف و معامالت 
آتی تقسيم می شود که در معامالت آتی، قيمت قطعی نيست و مالک، قيمت روز کاال در زمان تحويل است؛ اما در 

معامالت سلف، قيمتی که در زمان انتشار اوراق اعالم شود، مالک قرار می گيرد.  
همچنين معامالت سلف در دو دسته ساده يا موازی صورت می گيرد که در معامالت ساده، تا زمان تحويل کاال، 
ام�كان فروش گواهی از س�وی خريداران وجود ن�دارد و خريداران نمی توانند در بازاره�ای ثانويه حضور يابند اما 
شرکت کنندگان در معامالت سلف موازی، مجازند گواهی خريداری شده را حتی قبل از تحويل کاال در بازار ثانويه 

به فروش برسانند.

دانش پورشفيعی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ــده است كه در صورت انتشار اوراق سلف نفتی  ش
ــورت ارزی بايد هماهنگی های الزم با بانك  به ص
مركزی صورت گيرد كه هم اكنون جلسات وزارت 
ــار اين  ــريع در انتش نفت و بانك مركزی برای تس

اوراق در حال برگزاری است. 
ــخنگوی بورس افزود : بازار سرمايه بيش از  س
ــاخت های الزم را برای  ــال است كه زيرس يك س
ــلف نفتی فراهم كرده اما شركت  ــار اوراق س انتش

ملی نفت ايران عرضه كننده اين اوراق است. 

ــريع تر  ــت، س ــلف نفتي مطمئن اس اوراق س
منتشر شود

ــاره نقش اوراق  ــعيد حيدري طيب درب سيدس
ــبرد برنامه هاي صنعت نفت كشور  سلف در پيش
ــلف نفتي، سودآور است و  ــت: اوراق س اظهار داش
ــرمايه  ــي تواند به عنوان يك س ــار م پس از انتش
ــته  ــرمايه حضور داش ــودآور در بازار س گذاري س

باشد. 
ــوراي  ــيون انرژي مجلس ش ــن عضو كميس اي
ــود اين اوراق را  ــالمي ادامه داد: وزارت نفت س اس
ــي به عنوان  ــلف نفت ــن مي كند و اوراق س تضمي
يك ابزار جديد مي تواند در جمع آوري نقدينگي 
ــد؛ از اين رو  ــه نقش آفرين باش ــود در جامع موج
موانع پيش روي اين طرح هر چه سريع تر از ميان 

برداشته شود.
مديرعامل بانك سپه پيش تر تاكيد كرده بود: 
ــلف نفتي ارزي و ريالي  500 ميليون دالر اوراق س
پس از تاييد بانك مركزي به زودي منتشر خواهد 
شد. رامين پاشايي افزود: بانك سپه قابليت انتشار 
ــلف نفتي را دارد كه در  10 ميليارد دالر اوراق س
ــه صورت ارزي و  ــه اول 500 ميليون دالر ب مرحل
ــود اين اوراق نيز از  ــر خواهد شد و س ريالي منتش

سوي وزارت نفت تضمين شده است.
ــالم ميرتاج الديني، معاون اجرايي  حجت االس
رئيس جمهوري در قانون اساسي هم درباره نقش 
ــلف در پيشبرد برنامه هاي صنعت كشور  اوراق س
ــلف نفتي نيز به عنوان  گفت: طرح فروش اوراق س
ــت در اين زمينه مطرح  ــي طرح هاي مهم دول يک

شده و به زودي در دستور كار قرار مي گيرد.
ــاس اين گزارش، نايب رئيس كميسيون  بر اس
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با بيان اين 
ــرايط كنوني، يکي از بهترين روش هاي  كه در ش
ــار اوراق  ــن مالي در قلمرو صنعت نفت، انتش تامي
ــت، افزوده بود: اين اوراق هر چه سريع  ــلف اس س

تر عرضه شود.
ــلف با بيان  غالمرضا تاجگردون درباره اوراق س
اين كه انتشار اين اوراق، برنامه اي شايسته است، 
گفت: در شرايط كنوني يکي از بهترين روش هاي 
ــار اوراق  ــن مالي در قلمرو صنعت نفت، انتش تامي

سلف است.
ــه، بودجه و  ــيون برنام ــس كميس ــب رئي ناي
ــار اوراق  ــا بيان اين كه انتش ــبات مجلس ب محاس
سلف، يکي از راهکارهاي تامين مالي براي سرمايه 
ــار اين اوراق مي تواند  گذاري هاست، افزود: انتش

سهم عمده اي از سرمايه موردنياز را تامين كند.
ــاران با بيان اين كه هر شخصي  نماينده گچس
مي تواند اوراق سلف را بخرد، افزود: چنانچه بنگاه 

ــن اوراق را بخرند،  ــرمايه و مردم اي هاي داراي س
ــرمايه  عالوه بر تثبيت منابع خود، انگيزه براي س
ــد.اين عضو كميسيون  ــتر خواهد ش گذاري بيش
ــار اوراق  ــه و بودجه ابراز اميدواري كرد انتش برنام
ــود. در فرآيند انتشار اوراق  سلف سريع تر آغاز ش

سلف، مشکلي وجود ندارد.
رستم قاسمي، وزير نفت، نيز پيش تر گفته بود: 
فروش اوراق سلف نفتي به مردم، بستر خوبي براي 
ــعه صنعت نفت و گاز  ــار در توس حضور تمام اقش

ايران فراهم خواهد كرد. 
وي ادامه داد: سرمايه گذاري هاي مردمي ضمن 
آن كه كمك بزرگي به صنعت نفت مي كند، سبب 

سرمايه گذاري بنيادي در كشور خواهد شد.

انتشار اوراق سلف نفتي در گام هاي پاياني
ــار اوراق  ــل بورس انرژي گفت: انتش مدير عام
ــود قرار دارد و  ــلف نفتي در گام هاي پاياني خ س
ــي در بورس  ــلف نفت مقدماتي كه براي عرضه س
انرژي بايد انجام مي شد با هماهنگي وزارت نفت، 
ــرمايه اميد و بانك مركزي در حال انجام  تامين س

شده است.
ــاره به اين كه، ريسك  ــاپور محمدي با اش »ش
ــلف نفتي نيست،  ــوندگي متوجه اوراق س نقد ش
ــت: از نظر بازدهي هم بازده حداقلي به صورت  گف
ــدي( و بازده دالري)حدود  ريالي)حدود 80 درص
30 درصدي( طي سه سال براي اين اوراق در نظر 

گرفته شده است.  
ــوان بازاري كه  ــورس انرژي به عن وي گفت: ب
معامالت ثانويه اين اوراق در آن انجام خواهد شد، 
همراهي هاي الزم را با بانك مركزي، وزارت نفت 

و تامين سرمايه اميد و بانك سپه دارد. 
محمدي با اشاره به اين كه، ممکن است بخشي 
ــورس انرژي انجام  ــه هم از طريق ب ــه اولي از عرض
ــود، تصريح كرد: در اين صورت كارگزاري سپه،  ش
ــاير كارگزاران خريدار  ــزار عرضه كننده و س كارگ

خواهند بود. 
وي در توضيح معامالت ثانويه اوراق سلف نفتي 
اظهار داشت: از آنجا كه اين اوراق داراي سررسيد 
در سال 94 خواهد بود، اگر قبل از سررسيد مردم 
بخواهند اين اوراق را به وجه نقد تبديل كنند، بايد 
ــورس انرژي عرضه كنند تا به وجه نقد  آن را در ب

مورد نياز خود دست پيدا كنند.   
ــت: البته اگر مردم، نتوانند اين اوراق را  وي گف
ــند،  به خريداراني كه در بازار حضور دارند، بفروش
ــرمايه  ــركت تامين س بازارگردان اين اوراق كه ش
ــردم خريداري مي كند  ــت، اوراق را از م اميد اس
تا مشکلي در نقدشوندگي اين اوراق وجود نداشته 
ــك نقد  ــاره به اين كه، ريس ــد. محمدي با اش باش
ــت، خاطر نشان  ــوندگي متوجه اين اوراق نيس ش
ــم بازده حداقلي به صورت  كرد: از نظر بازدهي ه
ــال( و بازده  ــه س ــدود 80 درصد طي س ريالي)ح
ــال در نظر  ــه س دالري)حدود 30 درصد( طي س

گرفته شده است.  
وي گفت: اگر قيمت جهاني نفت باالتر از حدود 
ــتري  ــد، مردم مي توانند به بازده بيش اعالمي باش

دست يابند. 
ــرمايه گذاران به  وي افزود: اين موضوع براي س
ــنال قابل استفاده است، به اين مفهوم  صورت آپش
ــه مي توانند به بازده حداقلي قناعت كنند يا در  ك
بازار از طريق فروش اين اوراق به اشخاص ديگر، در 
ــد، بازده باالتري  صورتي كه قيمت نفت باالتر باش

را هم كسب كنند. 
** تفاوت سلف نفتي با اوراق مشاركت 

محمدي با اشاره به اين كه، باز خريد به وسيله 
ــرمايه اميد انجام مي شود، اظهار داشت:  تامين س
ــن اوراق اندكي  ــود كوتاه مدت اي بنا بر اين در س
ــا 20 درصدي كه به  ــر از 10 درصد دالري ي كمت
ــاالنه اين اوراق در نظر گرفته شده  عنوان بازده س
است، محقق خواهد شد.  وي گفت: تامين سرمايه 
ــه وارد فعاليت مي  ــوان بازارگرداني ك اميد به عن

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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شود، بايد داراي يك درآمدي براي اين كار باشد، 
ــط بازارگردان، اندكي  در نتيجه نرخ باز خريد توس
ــت.   مدير عامل بورس  پايين تر از بازده واقعي اس
انرژي به تفاوت اساسي اين اوراق با اوراق مشاركت 
اشاره و تصريح كرد: اوراق سلف نفتي داراي اختيار 
ــت و خريدار اين اوراق در فروش  فروش تبعي اس
ــيد به شركت نفت  ــت كه در سررس آن مختار اس
ــد، كه  ــد يا از طريق بازار به ديگران بفروش بفروش
ــن، اين اوراق را متمايز مي كند، چون  همين آپش
ــتر از بازده تعيين  ــن اوراق مي تواند بيش بازده اي

شده يا اوراق مشاركت باشد.  
ــي يك بازده  ــن بازده اضاف ــد كرد: اي وي تاكي
احتمالي است و قطعي و معين نيست، بلکه ممکن 
ــده باقي بماند كه  ــت در همان سطح اعالم ش اس

بستگي به شرايط بازار جهاني نفت دارد. 
 محمدي در پاسخ به اين سوال كه وزارت نفت 
ــطحي را تضمين كرده كه سود اوراق سلف  چه س
نفتي را پرداخت كند، گفت: 1,8 برابر قيمت ريالي 

و 1,3 قيمت دالري تضمين شده است.  
ــي كه 100 هزار تومان از  وي افزود: يعني كس
اين اوراق را خريداي مي كند، وزارت نفت تضمين 
كرده در سررسيد 180 هزار تومان خريداري كند 

ــن اوراق را بخرد، در  ــي 100 دالر از اي و اگر كس
سررسيد 130 دالر مبلغ خريد است. 

ــريح واژه سلف،  مدير عامل بورس انرژي در تش
ــده اسالمي  ــلف از عقود پذيرفته ش گفت: واژه س
ــت و به صورت تاريخي به طور كامل شناخته  اس
شده است.   وي ادامه داد: در سلف وجه خريد كاال 
را خريدار به طور كامل پرداخت مي كند، اما كاال 
در آينده تحويل مي شود كه اين به كلي با قرارداد 
فوروارد تفاوت دارد، زيرا در فوروارد و فيوچرز، هم 
ثمن معامله و هم كاال در آينده ردوبدل مي شود، 
در حالي كه در سلف شرع اسالمي، خريدار وجه را 
كامال مي پردازد و كاال در آينده تحويل خواهد شد.   
محمدي افزود: البته در سلف موازي استاندارد كه 
يك محصول مالي ايراني است، ويژگي هايي وجود 
ــي توانند اين اوراق را  ــه اينکه افراد م دارد از جمل
ــيد بارها خريد و فروش كنند و اين  قبل از سررس
كاري است كه توسط سازمان بورس و وزارت نفت 
ــت و به عنوان ابزاري جذاب در  ــده اس طراحي ش
ــود. وي در  ــده در بورس انرژي معامله مي ش آين
ــوص تفاوت قيمتي نيز گفت: زماني كه اوراق  خص
ــود، قيمت به قيمت  ــيد نزديك مي ش به سررس

اسمي نزديك مي شود. 

ــلف موازي استاندار نفت  وي گفت: در مورد س
ــن يا اختيار همراه اين اوراق است،  چون يك آپش
ــت در  قضيه تا حدودي متفاوت بوده و ممکن اس
زماني كه به سررسيد نزديك مي شود، قيمت هاي 
ــرطي كه از قيمت هاي تضمين شده  بازاري به ش
ــلف موازي  ــند، تعيين كننده قيمت س باالتر باش
ــند، در واقع از سقف هم تجاوز  استاندارد هم باش
ــورس انرژي با بيان اين كه، در  كند. مدير عامل ب
اوراق با درآمد ثابت، هر چه به سررسيد نزديك مي 
شويم، قيمت اوراق به قيمت اسمي نزديك تر مي 
شود، ابراز داشت: در مورد سلف موازي استانداردي 
كه با يك آپشن و اختيار تبعي همراه است، قيمت 
مي تواند خيلي باالتر از قيمت تضمين شده باشد، 
بسته به اين كه قيمت بازار نفت چه قيمتي باشد، 
ولي قيمت كف يك قيمت تضمين شده است و از 

اين رقم پايين تر نخواهد آمد.  
ــان كرد: مبناي قيمت  ــان خاطر نش وي در پاي
ــبه قرار مي  ــلف نفتي مورد محاس نفتي كه در س
ــت كه در  ــان و دبي اس ــت نفت عم ــرد، قيم گي
اميدنامه تهيه شده به وسيله تامين سرمايه اميد و 
ــده و در اعالميه هاي عرضه  وزارت نفت تصريح ش

هم مبناي محاسبه، قيد خواهد شد.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــعه  ــازمان توس معاون كمك های فنی تجاری س
تجارت با اشاره به اين كه تاكنون 13 پايانه صادراتی 
ــنامه  مجوز فعاليت را دريافت كرده اند، گفت: بخش
ــودن اظهارنامه های  ــاره معتبر ب جديد گمرك درب
استانی می تواند به كاهش زمان ورود و خروج كاال از 

گمرك های مركزی كمك كند. 
ــعه  ــازمان توس معاون كمك های فنی تجاری س
تجارت با اشاره به اين كه تاكنون 13 پايانه صادراتی 
ــنامه  مجوز فعاليت را دريافت كرده اند، گفت: بخش
ــودن اظهارنامه های  ــاره معتبر ب جديد گمرك درب
استانی می تواند به كاهش زمان ورود و خروج كاال از 

گمرك های مركزی كمك كند. 
ــوال  ــخ به اين س محمدمهدی نهاوندی در پاس
ــی از كاالهای صادراتی  چرا كه زمان ترخيص برخ
ــت؟ توضيح داد: مشکل  ــدت افزايش يافته اس به ش
ــدگان انجام امور گمركی در  اصلی برخی صادركنن
ــت كه اين كار باعث می شود  گمرك های مرزی اس
حجم ترافيك و تراكم در گمرك های مرزی افزايش 

يافته و زمان ورود و خروج كاال نيز بيشتر شود. 
ــت كه اگر امور  ــرايطی اس  وی افزود: اين در ش
ــای صادراتی در هر يك از  گمركی مربوط به كااله
استان های مربوطه انجام شود در زمان رسيدن كاال 
ــر ترافيکی ايجاد نخواهد  به گمرك های مرزی ديگ
ــد و كاال براساس اسناد استان مربوطه به سرعت  ش

ترخيص می شود. 
ــرك ايران اخيرا  ــتا گم وی گفت: در همين راس
ــاس  ــرای اجرا ابالغ كرد كه براس ــنامه ای را ب بخش
ــتانی كاالهای صادراتی معتبر  آن اظهارنامه های اس
شدند و از اين پس امور گمركی مربوط به اين كاالها 

در استان مربوطه انجام خواهد شد.  

ــاره به  ــارت با اش ــعه تج ــازمان توس ــاون س مع
ــزاری بايد روی  ــات نرم اف ــه همزمان با اقدام اين ك
ــاخت های فيزيکی مانند پايانه های صادراتی  زيرس
نيز سرمايه گذاری كرد، اضافه كرد: بخش خصوصی 
ــرمايه گذاری در پايانه های صادراتی با  ــه س در زمين
ــوده و دولت بايد در اين زمينه  محدوديت مواجه ب

راسا وارد شده و سرمايه گذاری كند. 
ــدی با بيان اين كه تاكنون حدود 13 پايانه  نهاون
صادراتی مجوز و پروانه فعاليت را دريافت كرده اند، 
خاطرنشان كرد: در اين پايانه ها انواع خدمات گمركی 

مانند انبارداری به صادركنندگان ارائه می شود. 
ــامل دو  ــای صادراتی ش ــه وی پايانه ه ــه گفت ب
ــه از جمله پايانه های  ــوند ك نوع عام و خاص می ش
صادراتی خاص می توان به پايانه های صادراتی گل و 

گياه تهران و ميوه و تره بار مازندران اشاره كرد. 
ــنامه گمرك ايران آمده است:   در تازه ترين بخش
ــاخت های موجود در  »با توجه به كافی نبودن زيرس
مرزها، به منظور تسريع در خروج كاالهای صادراتی 
از كشور كه باعث كاهش هزينه تمام شده كاالهای 
ــری از ازدحام  ــود و جلوگي ــور می ش صادراتی كش
ــی، به ويژه  ــی در مرزهای خروج ــای صادرات كااله
ــترك با كشورهای عراق و افغانستان و  مرزهای مش
در راستای فراهم كردن امکان استخراج آمار دقيق 
ــتفاده بهينه  مبداء توليد كاالهای صادراتی و نيز اس
ــود در گمرك های مرزی،  ــات كنترلی موج از امکان
ــی )از جمله طرح  ــت به طريق مقتض ــته اس شايس
موضوع در جلسات كارگروه توسعه صادرات استان 
ــتانی ذی ربط(  و هماهنگی و همراهی واحدهای اس
ــريفات گمركی صادرات  ــود تا تش ترتيبی اتخاذ ش
كاالهای صادراتی توليدی هر استان در گمرك های 

همان استان انجام شود. 
ــدور پروانه  ــن ترتيب محموالت پس از ص به اي
ــط استان مبدا با رعايت كليه مقررات  صادراتی توس
ــور به گمرك های  مربوطه صرفا برای خروج از كش

مرزی هدايت می شوند.  
ــای مرزی از تاريخ  ــن از آنجا كه گمرك ه بنابراي
ــه پذيرش  ــا ب ــال 1391 صرف ــاه س ــن م اول بهم
ــوالت توليدی همان  اظهارنامه های صادراتی محم
ــت به طريق  ــرد، الزم اس ــتان اقدام خواهند ك اس

مقتضی درباره اين موضوع اطالع رسانی شود. 
 اين بخشنامه محموالت صادراتی مشتقات مايع 
ــتورالعمل  ــت و گاز كه مطابق مفاد ماده 14 دس نف
ــاق كاال و ارز بايد در  ــا قاچ ــارزه ب ــگيری و مب پيش
ــامل  ــوند را ش ــرزی مجاز اظهار ش ــای م گمرك ه
نمی شود.« در سه دهه اخير، دو موضوع بسيار مهم، 
ــان را به طور كلي به خود معطوف داشته  ذهن انس
است. يکي از تحليل رفتن منابع انرژي هاي فسيلي 
و افزايش سريع قيمت آنان، ديگري افزايش بيش از 
ــان  اندازه ميزان آلودگي در هوا. اين دو معضل انس
ــي  ــته تا راي حل آنها چاره اي اساس ــر آن داش را ب
ــد. در خودروهاي جديد سيلندرها با قدرت  بينديش
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 
ــه اكتان آن  ــم پذيري بنزين يا درج خاصيت تراك

امکان پذير است. 
صبخی، ايمان، اميد اسپرغم، و محمد ابوالحسنی، 
1387، سوخت و محيط زيست، سمينار تخصصی 
ــت، شيراز، مركز تحقيقات  نفت، گاز و محيط زيس

محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه شيراز.

بخشنامه جدید گمرک درباره کاالهای صادراتی 
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ــيار  ــی جوامع امروز بس ــت در زندگ ــش نف نق
ــه عامه مردم برای  ــت ك متفاوت تر از آن چيزيس
ــری و كمبود آن را  ــد. تا آنجا كه كس آن متصورن
ــيل¬های طبيعی در دامن اقتصاد  با زلزله و يا س
ــکلی در توليد تا توزيع  مقايسه می كنند. هر مش
ــری را  ــان، كل جهان بش ــا از جه ــر كج آن در ه
ــی تاثيرات  ــامانی می كند و حت ــتخوش نابس دس
ــاختارهای  خود را بيش از روابط بين المللی بر س
ــر ملت می¬گذارد، همان  اجتماعی و فرهنگی ه
ــهم توليد نفت ايران به واسطه  گونه كه كاهش س
تحريم های نابخردانه امريکا باعث افزايش قيمت 
تمام فرآوردهای نفتی در سرتاسر جهان الخصوص 
ــود. درخت نفت آنچنان در  بازاهای امريکا می ش
زير ساخت¬های بشری ريشه تنيده كه زندگی بی 
آن ميسر نيست. چيزی كه می بايست به آن توجه 
ــه¬های اين درخت تنومند است. يکی  كرد ريش
ــه های درخت نفت بنزين است.  از مهمترين ريش
ــتراتژك ترين  ــوان مهمترين و يا اس ــن به عن بنزي
ــد و ميزان  ــی در حال حاضر می باش ــرآرود نفت ف
ــد، توزيع و تامين هزينه¬های آن می¬تواند  تولي
ــاخص های تعيين ميزان رفاه هر كشور  يکی از ش
ــد. يکی از داليل اهميت بنزين كاربرد آن در  باش
ــد.  در دهکده جهانی   صنعت حمل و نقل می باش
ــدن مرزهای بشری فاصله ها  با وجود كم رنگ ش
روز بروز با توسعه زيرساختهای حمل نقل كاهش 
ــتر خانوادهای آمريکايی  پيدا می كند. امروزه بيش
ــيای  ــورهای پر جمعيت آس و اروپايی و حتی كش
همچون چين دارای حداقل يك خودروی شخصی 
می باشند و اين آمار همچنان در حال افزايش است 
.الزمه توليد خودروی بيشتر، توليد بنزين بيشتر و 
ــتر به چنين سوختی است.  به دنبال آن نياز بيش
شايد جالب باشد كه بدانيد اين ماده نخستين بار 
در آلمان با نام »بنزين« به جهانيان معرفی شد. بر 
خالف تصور برخی كه فکر می كنند نام بنزين از نام 
برتا بنز گرفته شده، اين نام از ماده شيميايی بنزن 
می آيد. در بسياری از كشورها و زبان ها نيز نام آن 
بنزين يا بسيار شبيه به بنزين است. نام »بنزين« 
ــت. ــی گرفته شده اس ــی نيز از زبان روس در فارس

ــترك المنافع بريتانيا،  ــورهای مش در بيشتر كش
ــتثنای كانادا، از عبارت »پترول« )به معنی  به اس
روغن سنگ( استفاده می كنند. عبارت گسولين)به 
انگليسی: Gasoline(  عمدتا در آمريکای شمالی 
به كار می رود كه معموالً در كاربردهای محاوره ای 
»َگس«)به انگليسی: Gas(  گفته می شود كه بايد 
بتوان در زمينه كاربرد آن را از سوختهای گازی از 
ــتفاده در موتورهای  قبيل گاز نفت مايع مورد اس

ــرد. كلمه »بنزين« در  ــوز كامال متمايز ك درون س
ــی بريتانيايی به يك مشتق ديگر نفت كه  انگليس
در چراغ به كار می رود اشاره دارد و به هر حال اين 
ــتفاده امروزه رايج نيست.پيش از اختراع  مورد اس
ــای قرن نوزدهم،  ــوز در نيمه ه موتورهای درون س
بنزين را در بطری های كوچك برای كشتن شپش 
ــم آن می فروختند. در آن زمان كلمه پترول  و تخ
يك نام تجاری بوده و اين روش درمان بعلت خطر 
ــدن و خطر ايجاد حساسيت پوستی  ــعله ورش ش
ــت.در طول جنگ  ــرای مدت طوالنی به كار نرف ب
ــه–پروس در سال 1871-1870 در پاريس  فرانس
ــاهی  ــه حمله احتمالی پادش ــتفاده علي جهت اس
ــهر بنزين ذخيره شد. بعدها در سال  پروس در ش
ــس مخالفان انقالب  ــول كمون پاري 1871 در ط
ــی )كه آن ها  ــهر زنان ــايع كرده بودند كه در ش ش
ــتفاده از بطری های  ــا می ناميدند( با اس را نفتی ه
بنزين ساختمان های شهر را به طور عمدی آتش 
ــاقی  می زنند. همچنين از آن به عنوان گاز استنش

فرح بخش استفاده می شد. 
چگونگی توليد بنزين

ــود.  ــگاه های نفت توليد می ش بنزين در پااليش
ــود  ــا تقطير از نفت خام جدا می ش ــاده ای كه ب م
ــه ويژگی های مورد نياز  بنزين طبيعی نام دارد ك
ــی از  ــرفته ندارد اما بخش را برای موتورهای پيش
ــکيل خواهد داد. توده بنزين شامل  مخلوط را تش
هيدروكربن ها دارای پنج تا هفت اتم كربن در هر 

مولکول می باشد.
ــياری از اين هيدروكربن ها مواد خطرناكی  بس
بوده و قوانين مرتبط با آنها توسط OSHA وضع 
می شوند. MSDS  برای بنزين بدون سرب حداقل 
پانزده ماده شيميای خطرناك را نشان می دهد كه 
ــن از پنج تا 35  ــر حجمی مختلف بنزي در مقادي
ــامل بنزن )تا پنج  ــد وجود دارد. اين مواد ش درص
ــا 35 درصد حجمی(،  ــد حجمی(، تولوئن )ت درص
ــی(، تری متيل بنزن  نفتالن )تا يك درصد حجم
ــل ترت-بوتيل اتر  ــا هفت درصد حجمی(، متي )ت
ــی( و حدود ده  ــا 18 درصد حجم )MTBE( )ت
ماده ديگر می باشد. فرآورده پااليشگاه های مختلف 
با هم آميخته و بنزين را با خواص مختلف می سازد 
بعضی ازفرايندهای مهم عبارتند از: رفرمات كه در 
ــامل  اصالح كننده كاتاليزوری با عدد اكتان باال ش
ــيار كم  ــدار زيادی ماده آروماتيك و مقدار بس مق
آلکن ها است. بنزينی كه توسط كاتاليزور شکسته 
شده كه همچنين گازولين و يا مولکول نفتا ناميده 
می شود از فرايند تجزيه كاتاليزوری با عدد اكتان 
ــطح  ــب محتوای آلکن اولفين های باال و س مناس

باالی ماده آروماتيك تهيه می شود. هيدروركراكت 
ــبك از هيدروكراكر با عدد  ــنگين متوسط و س س
ــطح ماده آروماتيك  ــط تا پايين و س اكتان متوس
ــب تهيه می شود. بنزين طبيعی مستقيما از  مناس
نفت خام با عدد اكتان پايين ماده آروماتيك پايين 
ــا و اولفين ها  ــيکلو آلکان ه ــداری از نفتن ها س مق
ــده در واحد  ــا آلکيالت توليد ش ــر آلکن ه ی صف
ــاال بوده و آلکان  ــيون دارای عدد اكتان ب آلکيالس
ــا دارای زنجيره های  ــت عموم پارافين خالص اس
ــت. ايزومرات كه جهت افزايش عدد  شاخه دار اس
ــود و  ــاخته می ش اكتان خود از بنزين طبيعی س
ــه طور كلی  ــواد آروماتيك دارد. ب ــدار كمی م مق
بنزين معمولی عمدتا مخلوطی است از پارافين ها، 
ــيکلو آلکان ها، آروماتيك ها و  آلکان ها، نفتن ها، س
ــبت های دقيق به عوامل زير  اولفين ها آلکن ها. نس

بستگی دارد:
ــازنده بنزين  ــگاه نفت كه س پااليش 	•
است از اين نظر كه پااليشگاه ها يکسری واحدهای 

پردازش مشابه دارند.
نفت خام مورد استفاده پااليشگاه در  	•

يك روز خاص.
ــور خاص عدد  ــه بنزين و به ط درج 	•

اكتان آن.
ــورها در مورد تركيبات  ــياری از كش امروزه بس
ــور عام بنزن به طور خاص  آروماتيك بنزين به ط
ــن محدوديت هايی را اعمال  و تركيب اولفين آلک
ــکيل دهنده پارافين  می كنند. تقاضای اجزای تش
ــان باال از قبيل آلکيالت  ــکان خالص با عدد اكت آل
ــگاه ها مجبور به  ــت و پااليش ــال افزايش اس در ح
افزودن واحدهای پردازش جهت كاهش محتوای 
ــتند. طبق استانداردهای جهانی، ميزان  بنزن هس
ــزن موجود در هر ليتر بنزين نبايد بيش از يك  بن

درصد باشد. 
ــت  مهمترين خاصيت بنزين عدد اكتان آن اس
ــت بنزين در برابر  ــان دهنده ميزان مقاوم كه نش
ــت كه  ــيلندر موتور اس ــار زود هنگام در س انفج
ــيب های جدی به  باعث ضربه زدن به موتور و آس
ــود. اين عدد نسبت به مخلوط 2 و 2  موتور می ش
ــری متيل پنتان ايزومر اكتان و n - هپتان  و 4- ت
اندازه گيری می شود. معيارهای قراردادی مختلفی 
برای بيان عدد اكتان وجود دارد بنابراين بسته به 
ــتم مورد استفاده سوخت های مشابه ممکن  سيس

است اعداد اكتان متفاوت داشته باشند.
ــتراتژيك  ــران با دارا بودن منابع عظيم و اس اي
ــت و گاز تاكنون علی رقم همه تحريم ها و بی  نف
ــرمايه  مهری های بين الملی و عدم همکاری و س

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استراتژيک ترين فرآورده نفتی جهان 
چیست؟ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گذاری نفت از سوی شركت 
های نفتی اروپايی و اسيايی 
ــتازان توليد  همچنان از پيش
ــد  ــن در جهان می باش بنزي
ــی از دغدغه  آنچنان كه يک
ــا پس از ايجاد  های روز دني
ــد  تولي ــای  ه ــگاه  پااليش
ــتفاده از  ــده بنزين، اس كنن
تکنولوژيهای كار آمد و مدرن 
در اين پااليشگاه¬هاست تا 
ــوان توليد آنها  ــت و ت ظرفي
ــکان افزايش پيدا  ــد ام تا ح
كند، چرا كه توليد قطره ای 
ــتر، مساوی است  بنزين بيش
ــع افزون تر. به  ــود قاط با س
ــت كه ايران  همين دليل اس
ــته، طرح  از چندسال گذش
متعددی  بنزين سازی  های 
را در سراسر كشور كليد زده 
ــق بودجهای كالن  و با تزري
ــه اين طرح ها،  و به موقع ب
ــاز فعاليت آنها در  منتظر آغ
ــتيم.  ــای پيش رو هس روزه
يکی از مهمترين طرح های 
بنزين سازی توسعه فاز دوم 
ــگه نفت شازند اراك  پااليش
ــی های  ــه از ويژگ ــت ك اس
ــرد آن می توان  منحصر  بف
به راه اندازی نخستين طرح 
ــگاهی ايران در  پترو پااليش
اين طرح اشاره كرد كه اين 
ــد از ظرفيت  ــه جدي كارخان
قبولی  ــل  قاب روزانه  ــد  تولي

برخوردار است. 
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   جناب اميری راهكار مجلس شورای اسالمی 
بخصوص کميس�يون انرژی ب�رای رهايی بودجه 
ازدرآمده�ای نفت�ی آنگونه که با به�ره گيری از 
توان بخ�ش خصوصی، تحولی عميقی در اقتصاد 
کشور بوجودآيد و نقش�ه دشمن نيز با تمرکز بر 
تحريم داد وس�تد بين المللی نف�ت ايران برآب 

شود چيست؟  
ــالمی  ــورای اس ــت نگرانی مجلس ش درحقيق
ــه اين بوده وهست كه چرا با وجود ظرفيت  هميش
های باالدرحوزه نفت كشور، صنايع پايين دستی) 
ــا قابليت های  ــب ب ــی( متناس ــرآوری و تبديل ف
ــول تجديد ناپذير  ــود برای تبديل اين محص موج
به مشتقات با ارزش افزوده كمترديده می شود تا 
ــت منابع ملی بصورت خام بدون ارزآوری  ازهدررف
مناسب دربازارهای جهانی جلوگيری شود.از سوی 
ــی نفت و  ــداوم خام فروش ــادت ديرينه ت ديگرع
اهتمام به درآمدهای آن برای تامين بودجه ساالنه 
نه تنها سالهاست جلو پيشرفت كشورراگرفته است 
ــت تا  ــده اس بلکه اين رويکرد نامطلوب موجب ش
ــه عنوان نقطه ای  ــمن از اين موضوع ب اكنون دش
ــی  برای به زانو درآوردن  ضعف و حربه ای سياس
اقتصاد كشورچون تحريم خريد نفت ايران استفاده 
ــرايطی تنها راه برون رفت از اين  كند. درچنين ش
ــره برداری بهينه از نفت  تهديدها و تحريم ها، به
ــير تبديل اين محصول به فرآورده  وحركت در مس
ــور  ــت تا بتوان ازذخايرعظيم خدادادی در كش اس
ــل و حقوق  ــی حاص ــتغالزايی و ارزآوری فراوان اش
ــلهای آينده رانيز با خروج از خام فروشی نفت  نس
ــه ايران با  ــالوه براين ازآنجايی ك ــود. ع رعايت ش
ــتن منابع عظيم ذخاير نفت و گاز از  دراختيار داش
ــمار می رود،  بزرگترين دارندگان ذخاير جهان بش
ــرفت تکنولوژی ها در دنيا، شرايط  بنابراين با پيش
ــخگوی نيازها  ــرژی نمی تواند پاس فعلی حوزه ان

ــتا عالوه بر توسعه صنعت نفت  ــود در اين راس ش
درحوزه پايين دستی برای تبديل نفت به فرآوردها 
ــی نيزدر توسعه بخش باالدستی  بايد تحول اساس
ــرايطی  ــود درچنين ش اين صنعت مهم ايجادد ش
ــتر بخش خصوصی در طرح های  ــاركت بيش مش
ــر آن ضرورتی  ــت و تمركز ب ــت نف ــعه صنع توس
ــت هرچند سرمايه گذاری ها در  اجتناب ناپذير اس
ــتی صنعت نفت و گاز ايران  توسعه بخش باالدس
در مقايسه با سال های گذشته افزايش يافته است، 
ــا و قابليت های موجود  ــا با توجه به ظرفيت ه ام
ــش خصوصی كاربلد در  ــوروبرخورداری از بخ كش
اين حوزه فعاليت ها برای پيشرفت كم به نظر می 
ــوی ديگربايد تالش كرد كه هزينه هاي  رسد. ازس
جاري كشور كال وابسته به نفت نباشد اما متاسفانه 
ــته اين وابستگي نه تنها كمتر  در سال هاي گذش
ــت. بنابراين اگر  ــتر هم شده اس ــده بلکه بيش نش
ــي ازبين می  ــور به درآمدهاي نفت ــتگي كش وابس
ــکل كمتري  ــون در بحث تحريم ها مش رفت اكن
ــمنان  ــي از داليل اين كه دش ــتيم. حتي يک داش
ــت كه  اين تحريم ها راعليه ما وضع كردند اين اس
ــور به نفت وابسته  مي دانند هزينه هاي جاري كش
ــريع تر وابستگي  ــت. بنابراين ما بايد هرچه س اس
ــور را به درآمدهای نفتی  از بين ببريم  اداره ي كش
ــاخت هاي كشور  و هزينه هاي نفت را صرف زيرس
وتوليد كنيم. چرا كه هرچه توليد دركشور باال برود 
ــب با آن باال خواهد  درآمدهاي مالياتي نيز متناس
ــور را از  رفت با اين وجود مي توان هزينه هاي كش
قبل ماليات تامين كرد. چراكه اگر توليد در بخش 
ــور رونق گيرد به همان موازات   های مختلف كش
صادرات نيزرونق خواهد گرفت و اين موضوع يعنی  
رشد صادرات غيرنفتي قطعا به اقتصاد كشور كمك 
شايانی می كند با اين وجود مجموعه ي اين عوامل 
رفتن به سمت اقتصاد غيرنفتي را تسهيل كرده  و 

تداوم چنين روندی كمك خواهد كرد تا ما كمتر 
به درآمدهای نفتی وابسته شويم. 

   ب�ه نظر ش�ما فعاليت دول�ت دربخش نفت 
چگونه بايد محدود شود تا با ورود گسترده بخش 
خصوصی ب�ه حوزه انرژی بتوان نهايت اس�تفاده 
الزم  را از تج�ارب و تخص�ص اي�ن بخ�ش مهم 

اقتصادی به عمل آورد؟ 
ــتيبان  ــه درچارچوب خاص پش مجلس هميش
بخش خصوصی است تا اين بخش مهم و با تجربه 
ــاركت  ــد درفعاليت های اقتصادی كشورمش بتوان
ــد. ازآنجايی كه مطابق قانون با  ــته باش عمده داش
خصوصی سازی، بدنه دولت با واگذاری شركت ها 
بايد كوچك و نقش حاكميتی آن نسبت به گذشته 
ــود بنابراين مجلس اكنون بدنبال آن  پررنگ ترش
ــت را درقطب های اقتصادی  ــت تا انحصار دول اس
ــعه بخش  ــتای توس ــکند ودر راس چون نفت بش
ــار دولت خارج  ــروش نفت را ازانحص خصوصی، ف
ــت دولت نتوانسته است در  كند، چرا كه سالهاس
ــتی در اين  ــت و صنايع پايين و باال دس حوزه نف
ــب با ظرفيت موجود  حوزه مهم افتصادی متناس
كشوركارايی الزم را در توسعه صنعت داشته باشد.

ــز بايد به گونه ای وضع  البته قوانين و مقررات ني
و شکل اجرايی به خود گيرد تا بتوان روند حضور 
ــيمی  بخش خصوصی درصنعت نفت گاز و پتروش
به ويژه در بخش صنايع تکميلی تسهيل شود چرا 
كه اكنون عالوه بر وجود صنعت نفت و گاز، صنايع 
ــيمی  ــتی درحوزه پتروش ــتی و ميان دس باالدس
ــتان ها وجود دارند و چنانچه بخش  ــتر اس دربيش
ــهيل اموربصورت گسترده  خصوصی كارآمد با تس
ــع تکميلی در اين بخش وارد عمل  بتواند درصناي
ــن صنعتی به خوبی  ــود، زنجيره توليد درچني ش
ــعه صنايع  ــد زيراهمگام با توس تکميل خواهد ش

گفتگوی دنيای انرژی با سخنگوی کميسيون انرژی مجلس

مجلس بدنبال خروج دولت از انحصار 
فروش نفت

فروش بی حد وحصر ذخايرملی وتكيه بودجه سنواتی به آن موجب شده تا عالوه برناکارآمدی ساير منابع درآمدی 
دولت در اداره امورکش�ورهمچنان فضا و فرصت های موجود اشتغالزايی و توسعه نيزدر حوزه نفت ازدست رود. اما 
ازآنجايی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار است در راستای صيانت از ذخايرملی هر ساله اتكاء بودجه به درآمد 
ه�ای نفت�ی کاهش يابد و تغييراتی نيز درچگونگی فروش اين محصول تجدي�د ناپذير برای به ميدان آوردن بخش 
خصوصی در اين صنعت ايحاد شود، بنابراين مسير چنين رويكردی ابتدا بايد هموارشود تا نه فقط خام فروشی نفت 
بتدريج پايان پذيرد بلكه با ايحاد اشتغال وسيع در صنايع پايين دستی چون صنايع تبديلی و فرآوری، از نفت درداخل 
کش�ور آنگونه که ارزش افزده مناس�بی را به همراه داشته باشد استفاده شود و از خام فروشی اين محصول کمياب 
به جد جلوگيری به عمل آيد. مزايای خروج ازخام فروشی نفت و زمينه سازی برای ورود بخش خصوصی کارآمد به 
اين صنعت مهم ارزآورهمچنين راهكارهای علمی و اصولی استفاده بهينه ازنفت طی گفتگويی با دکترحسين اميری 

يلدا يزدان فرحي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خامكان�ی »عضو هيئت 
وس�خنگوی  رئيس�ه 
کميسيون انرژی مجلس 
ش�ورای اس�المی« را با 

هم می خوانيم.
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ــتی پتروشيمی با ساخت محصوالت نهايی  باالدس
ــی را در اين زمينه  ــی توان ارزش افزوده مطلوب م
كسب كرد. بنابراين توسعه پايداردرحوزه نقت گاز 
و پتروشيمی جزبا گسترش صنايع تکميلی تحقق 
ــت كه  ــد و مزايای آن نيز به گونه ای اس نمی ياب
ساير صنايع می توانند از توليدات واحدهای ميان 
دستی و تکميلی استفاده كنند كه اين روند عالوه 
ــور موجب می شود تا  ــتغالزايی انبوه  در كش براش
ــی ها فاصله گرفت و به سوی فروش  از خام فروش

محصوالت تکميلی در داخل و خارج پيش رفت.

   معموال در واگذاری برخی شرکت های حوزه 
نفتی به بخ�ش خصوصی ) مطابق اصل 44 قانون 
اساس�ی( بعضا مقاوم�ت هايی از س�وی مديران 
دولتی به چشم می خورد، اين برخوردها ناشی از 
چيست، همچنين مجلس در راستای ورود بخش 
خصوصی به حوزه نفت و توسعه آن در کشور چه 

راهكاری دارد ؟ 
اگرچه شركت های زيادی ) حدود50  شركت 
ــيمی  ( تاكنون درحوزه های مختلف نفت وپتروش
به بخش خصوصي واگذارشده است و خود وزارت 
نفت نيز مقاومتي در برابر خصوصي سازي ندارد اما 
بعصا مقاومت هايی از سوی بدنه ميانی وزارتخانه 
ــود كه بدنه دولت نبايد نبايد در  نفت ديده می ش
ــان دهد،  واگذاری ها تعلل و يا مقاومت ازخود نش
ــركت ها معتقدند شركت  دست اندركاران اين ش
هاي نفتي با توجه به حساسيت هايي كه دارند با 
شركت هاي ديگر قابل مقايسه نيستند و واگذاري 
ــت بااليي صورت گيرد.  ــا بايد به ظرافت و دق آنه
ــی كه بايد به بخش  ــركت هاي اما مطابق قانون ش
ــود  ــوند نبايد با موانع همراه ش خصوصی واگذارش
چرا كه با واگذاری هر چه سريع تر اين شركت ها 
به بخش غير دولتی به طور حتم كارايی بيشتری 
ــوی ديگر اين كه مجلس  به خود می گيرند. از س
ــش خصوصی به  ــالمی برای ورود بخ ــورای اس ش
عرصه فعاليت چه اقدامات حمايتی بايد بکار گيرد 
ــس قصد دارد پای  ــت چرا كه  مجل نيز واضح اس
بخش خصوصی به فعاليت های اقتصادی باز كند 
ــوری كه می دانيد مطابق قانون 20در صد  همانط
ــور به بخش خصوصی داده می شود تا  از نفت كش
ــد ارزش افزوده بااليی رااز اين محصول   آنها بتوانن
ــا اكنون با توجه به تبحر وتخصص  بکار گيرند  ام
بخش خصوصی در پويايی اقتصاد كشور مجلس با 
ــت تا ميزان  حمايت از اين بخش فعال درصدد اس
ــش خصوصی افزايش  ــدی نفت را به بخ 20درص
ــد راه پيشرفت آنها را مرتفع كند  دهد و موانع س
ــم نفت ايران  ــد با تحميل تحري چرا كه معلوم ش
ــش خصوصی با فعاليت مضاعف دراين صنعت  بخ
ــان  ــاير حوزه های مرتبط  بخوبی خود را نش و س
ــت كه اين ورود تاثير گذارعالوه بر كاهش  داده اس
ــت بخش  ــبب تقوي ــای تحريم س ــت ه محدودي
ــت. با اين وجود  ــده اس خصوصی و توان داخل ش
چنانچه سرمايه گذاری درصنعت نفت انجام نشود 
ودر كنارآن زمينه برای ورود بخش خصوصی البته 
با حمايت ويژه  از اين بخش انجام نگيرد بی ترديد 
ــعه صنعت نفت و ارزآوری با مشکل جدی  درتوس

مواجه خواهيم شد.

   همانطورکه می دانيد بخشی از منابع صندوق 
توسعه ملی برای توسعه صادرات و توجه به توليد 
ملی اختصاص دارد به نظر شما تسهيل امور برای 
دريافت بخش خصوصی از اين منابع چگونه بايد 
باش�د تا فعاالن اقتصادی بتوانند با برخورداری از 
پش�توانه مالی، و بدون بروگراسی اداری اقدام به 

توليد و صادرات کنند؟  
ــعه  ــنامه صندوق توس ازآنجايی كه طبق اساس
ــارف آن بايد به بخش توليد ملی،  ملی عمده مص
ــاص يابد،  ــتغال اختص ــی و اش ــادرات غيرنفت ص
ــدوق همانطوركه می  ــن ماموريت اين صن بنابراي
ــد كمك به توليد داخل و نيز حمايت ازعرضه  داني
ــور درراستای توسعه  توليدات ملی به خارج ازكش
ــت. درحقيقت هدف  ــادرات غيرنفتی كشوراس ص
ــی الزم برای تحرك و  ــن كارتامين منابع مال ازاي
ــت تا  پويايی بخش های مهم اقتصادی ارزآور اس
با تمركز برتوسعه توليد داخلی و اشتغالزايی انبوه، 
سايرمحصوالت داخلی نيز به خارج ازكشورهدايت 
ــود. درهر صورت چون فعاالن اقتصادی  و صادر ش
برای حفظ جايگاه و توسعه مراكز توليدی خود به 
ــوالن و  ــتند بنا براين مس منابع مالی نيازمند هس
ــت اندركاران اين صندوق نيز بايد درهمراهی  دس
و همگامی خود با توليد كنندگان و فعاالن بخش 
ــای و برنامه های  ــادرات ابتدا با توجيه طرح ه ص
ــکان دارد با حفظ  ــا، تا جايی كه ام اقتصادی آنه
ــال را مورد حمايت  ــر فع چارچوب قانونی اين قش
ــد راه،  ــا رفع موانع س ــود قراردهند و ب ــدی خ ج
ــهيالت را برای دست اندركاران  مسير دريافت تس
ــن بخش همواركنند، زيرا با توجه به توانمندی،  اي
ــه و تخصصی كه بخش خصوصی در فعاليت  تجرب
ــهيالت الزم  ــادی دارد چنانچه ازتس ــای اقتص ه
ــوند بی ترديد ميتوان ارزآوری بااليی  برخوردار ش
ــورنمايد. به هرحال، صندوق توسعه  را نصيب كش
ملی در داخل كشور، توليدات داخلی را حمايت و 
مکانيسمی را فراهم می كند كه محصوالت ايرانی 
در خارج از مرزها و بازارهای مصرفی خارج جذب 
ــوند يعنی توليد ملی را در داخل كشور حمايت  ش
ــور هدايت می كند. ــرده و آن را به خارج از كش  ك

در چنين شرايطی چون بخشی ازمنابع مهم نفتی 
ــت، اين  ــده اس ــعه ملی ذخيره ش درصندوق توس
ظرفيت بزرگ برای حمايت از توليد ملی مهياست 
ــتفاده  ــا بتوانند ازچنين مزيت و منابعی اس تا آنه
ــه منابع صندوق  ــل آورند چرا ك ــه را به عم بهين
ــت از بخش خصوصی  ــعه ملی با هدف حماي توس
ــده است و بخش نفت و گاز و پتروشيمی  ايجاد ش
ها می تواند از تسهيالت صندوق توسعه ملی برای 

سرمايه گذاری استفاده كند.

   فكر می کنيد با توجه به مزيت های کشوردر 
حوزه های نف�ت وانرژی، رفتار بخش خصوصی با 
شرکت های جهان بايد چگونه باشد تا در شرايط 
تحريم بتوان با رايزنی های سياس�ی و بازرگانی، 
تب�ادالت تجاری و اقتصادی با بازارهای جهانی از 
س�ر گرفته شود و در مس�ير دور زدن تحريم ها 

گام برداشت؟
ــی كشوربه موجب  بخش خصوصی و ديپلماس
ــو اكو و  ــورهای عض ــت ايران در اپك، كش عضوي
ــن ايجاد  ــادی منطقه همچني ــان های اقتص پيم
ــد ازموقعيت های  ــگاههای بين المللی باي نمايش
ــوزه نفت و انرژی  ــود و قابليت های باالی ح موج
ــتفاده كند. هرچند با تحريم خريد نفت ايران  اس
ــرب، دولت و مجلس به  ــوی اتحاديه اروپا و غ ازس
ــت، كارهای  ــرژی و وزارت نف ــيون ان ويژه كميس
ــترده ای چون شناسايی بازارهای هدف جديد  گس
ــتقيم با  ــرای فروش نفت و ارتباط  های غير مس ب
ــتای دورزدن تحريم ها انجام  تجار اروپايی در راس
شد، اما بايدبه اين نکته توجه كرد كه به كارگيری 
حداكثری ازتوان داخلی و اجرای طرح های توسعه 
ــتی  ای در پارس جنوبی و صنايع باال و پايين دس
ــه توان و تخصص  ــيمی با اتکا ب نفت گاز وپتروش
ــبی برای  ــش خصوصی می تواند راهکار مناس بخ
ــدن  ــت و در نهايت خنثی ش ــعه صنعت نف توس
تحريم ها دشمن استفاده كرد.بنابراين نمايندگان 
ــالمی  ــفارت خانه ها جمهوری اس اقتصادی درس
ايران وفعاالن اتاق های بازرگانی كشوربايد به گونه 
ای حرفه ای ازموقعيت ها كه ايران عضو پيمانهای 
ــورهای منطقه است استفاده كند و  اقتصادی كش

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ــتری های جديد نفتی  طوری برای پيدا كردن مش
ــار اروپايی وارد عمل  ــتقيم با تج و ارتباط غيرمس
شود تا تحريم ها فقط به چند كشورغربی محدود 
ــود.چرا كه تحريم اقتصادي عليه ايران از سوی  ش
ــت هاي اتاق بازرگانی  اتحاديه اروپا اكنون با سياس
كشورهای جهان درتضاد كامل است وهمه فعالين 
ــت هاي  اقتصادی بخش خصوصی در دنيا با بن بس
ــالمی مخالفند زيرا در شرايط  اقتصادي ايران اس
ــم برجهان چنين  ــران اقتصادي حاك ــي بح كنون
ــکالت اقتصادی  ــی را مزيد بر مش محدوديت هاي
ــتهايی نمی  خود ميدانند ومعتقدند چنين سياس
ــاز شود زيرا در چنين  تواند نتيجه بخش و كارس
ــازار ايران براي  ــا جايگزيني ب ــرايطی جبران ي ش
ــيار  ــش خصوصي در بازارهای بين المللی بس بخ
ــت. پس بنابراين سياستها و رايزنی ها  ــوار اس دش
ــان سفارت  ــوی فعاالن اقتصادی و كارسناس از س
خانه ها بايد به گونه ای باشد تا بتوان به شيوه ای 
حرفه ای ازمرزهاي باز اقتصادي دنيا برای دورزدن 

تحريم ها بهره برد.

   به نظر ش�ما برگزاری نشس�ت هايی چون 
نشست وزرای نفت و انرژی سازمان اکو در ايران 
تا چه اندازه ميتواند بزر توس�عه بازارنفت کشور 
ب�رای فروش محص�والت و مش�تقات آن هم در 

شرايط تحريم تاثير گذار شود؟ 
ــب  ــد موقعيت مناس ــی داني ــور كه م همانط
ــورهای عضو اپك واكو  جغرافيايی ايران برای كش
ــت چرا كه جمهوری اسالمی ايران  تاثير گذار اس
ــورهای مطرح دنيا به شمار  در حوزه انرژی از كش
ــر دارا بودن مقام  ــه و ما در اين حوزه عالوه ب رفت
نخست ذخاير هيدروكربوری دنيا، ازظرفيت توليد 
ــت عالوه براين ايران از  تاثيرگذاری برخوردار اس
آغاز تاسيس اوپك، از اعضای پايه و تاثيرگذرا اين 
ــان ادامه دارد. ــازمان بوده و اين نقش  همچن س

ــه عنوان يکی از  ــن توانمندی های ايران ب بنابراي
ــوی اوپك،می تواند نقطه  بنيان گذاران اكو وعض
ــترك هر دو سازمان باشد و ازاين  پيوند محور مش
ــادالت اقتصادی وتجاری  موقعيت خاص برای تب
ــد استفاده بهينه كند.از سوی  آنگونه كه اشاره ش
ــازمان های  ديگر اين نوع همکاری ها در قالب س
منطقه ای به يقين به سود ملت های منطقه تمام 
می شود كه در اين راستا سوآپ انرژی ،نفت، گاز 

و برق می تواند به همکاری های اعضا و پيشرفت 
ــه بيفزايد.البته همه اعضای اكو مزيت های  منطق
متفاوت اقتصادی دارند كه اين ظرفيت ها در كنار 
ــران، می تواند اثر  ــورها از جمله اي توان ديگر كش
ــته باشد و ما در كميسيون انرژی  هم افزايی داش
ــرژی اكو در  ــت وزرای نفت و ان ــه يقين از نشس ب
تهران استقبال می كنيم. در نهايت حاصل چنين 
نشست هايی می تواند به همکاری های اقتصادی 
و صنعتی و كشاورزی و انرژی، گسترش تجارت و 
به كارگيری شيوه تهاتر و مبادله با پول های ملی 
و ايجاد مقررات هماهنگ گمركی، آنگونه كه ايران 

قبال پيشنهاد كرده است منجر شود.

   ارزيابی ش�ما از توان بخش خصوصی برای 
فروش نفت چيست؟ 

ــر، تخصص و  ــه تبح ــی بنا ب ــش خصوص بخ
ــل توجه ای در  ــه دارد ازتوانايی قاب ــه ای ك تجرب
ــت بنا  فروش نفت وفرآورده های آن برخورداراس
ــيون انرژی مجلس از فروش نفت به  براين كميس
ــيله بخش خصوصی استقبال می كند.چرا كه  وس
ــالوه بر صادرات نفت و فرآورده های  اين بخش ع
ــت كه در توزيع اين  نفتی اين توانمندی را داراس
ــتر وارد بازارهای جهانی  ــوالت هر چه بيش محص
شود با اين وجود كميسيون انرژی برای رفع خالء 
ــت از حضور بخش  ــی به منظور حماي های قانون
ــدام می كند.چرا كه  خصوصی در صنعت نفت اق
فروش نفت توسط بخش خصوصی از سياست های 
ــرای دور زدن تحريم ها فعال  ــت و ب بلندمدت اس
ــی ضرورتی  ــش از پيش بخش خصوص كردن بي
ــركت فعال  ــت.البته چندين ش اجتناب ناپذير اس
بخش خصوصی آمادگی دارند كه عالوه بر فروش 
نفت وظيفه حمل و نقل آن را نيز به عهده گيرند، 
ــده اند كه از صفر تا صد  ــركت ها حاضر ش اين ش
ــه عهده بگيرند و وزارت نفت هم  فروش نفت را ب
ــود كمال بهره را ببرد.به  بايد از اين ظرفيت موج
هرحال فروش نفت از سوی بخش خصوصی يکی 
ــنهادی به وزارت نفت از  از راهبردهای موثر پيش
سوی كميسيون انرژی است؛ زيرادر شرايط فعلی 
می شود به گونه ای عمل كرد كه بخش خصوصی 
ــدن اين  ــود و ضرورت عملياتی ش وارد صحنه ش
ــاس  ــته احس مهم در مقطع كنونی بيش از گذش

می شود.
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حجم كل بودجه 92 معادل 731 هزار ميليارد 
تومان است كه از اين رقم، 74 درصد به شركتهای 
دولتی اختصاص دارد، ضمن اينکه سقف مصارف 
ارزی در اين بودجه از 51 ميليارد دالر سال 91 به 

31 ميليارد دالر كاهش يافته است.

قيمت نفت 95 دالر
ــت برنامه ريزی  ــاون بودجه معاون ــه گفته مع ب
ونظارت راهبردی رييس جمهور قيمت نفت هم در 
ــال آينده برای هر بشکه صادراتی  اليحه بودجه س
ــت. بنابراين حاصل  ــده اس 95 دالر پيش بينی ش
ــبات درآمدهای نفتی عدد 66 هزار ميليارد  محاس

تومان است كه در اليحه 92 ديده شده است.
ــور از حيث منابع  بودجه سال 1392 كل كش
بالغ بر هفت ميليون و سيصد و پنج هزار و دويست 
ــت  ــه ميليارد و نهصد و چهل و هش ــصت و ن و ش
ميليون )7,305,269,948,000,000 ( ريال و از 
حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و سيصد و پنج 
هزار و دويست و شصت و نه ميليارد و نهصد و چهل 
ــت ميليون )7,305,269,948,000,000(  و هش
ــت. اين اليحه با بيش از 29 هزار و 509  ريال اس

ميليارد تومان كسری بسته شده است.
ــای بودجه ای در  ــی درآمدها و هزينه ه بررس
ــال 92 نشان می دهد تراز عملياتی بودجه سال  س
آينده بيش از 29 هزار و 509 ميليارد تومان منفی 
است. به عبارت ديگر، هزينه های دولت بيش از 29 
ــتر  هزار و 509 ميليارد تومان از درآمدهايش بيش
است. اليحه بودجه سال 91 نيز با حدود 30 هزار 
ــری به مجلس شورای اسالمی  ميليارد تومان كس
ــال 92 كل كشور،  ــده بود. در بودجه س تقديم ش
درآمدهای دولت بيش از 91 هزار و 995 ميليارد 
ــش از 121 هزار و  ــان و هزينه های دولت بي توم

504 ميليارد تومان پيش بينی شده است. 
معمای بودجه ای دولت را بايد در تراز عملياتی 
ــری  ــه( بودجه و يا به عبارتی، كس ) درآمد-هزين
ــکار دولت جستجو كرد؛ ترازی كه قرار  بودجه آش
بود تا پايان برنامه چهارم توسعه )سال 89(، صفر 
شود، اما اين هدف هيچ گاه محقق نشد و در دولت 
دهم نيز چندين برابر شد. البته تراز عملياتی، زمانی 
ــت فرهاد رهبر بر سازمان مديريت و  )دوران رياس
ــابق( داشت كاهش می يافت، اما با  برنامه ريزی س
ــابق، اين روند تغيير  ــازمان مديريت س انحالل س
ــان، نياز به  ــازمانی كه به گفته كارشناس كرد؛ س

تغيير ساختار داشت اما نبايد منحل می شد. 
ــان  ــی های تاريخی نش ــن حال، بررس در همي
ــری  می دهد همواره اليحه بودجه در ايران با كس
ــوع از تدوين  ــده به طوری كه اين موض ــته ش بس
بررسی های تاريخی نشان می دهد همواره اليحه 

ــته شده به طوری  ــری بس بودجه در ايران با كس
ــتين بودجه توسط  كه اين موضوع از تدوين نخس
ــری بودجه 500 هزار تومانی (  صنيع الدوله ) كس
ــری بودجه 54 هزار ميليارد تومانی  تاكنون ) كس
در سال 90 بنا به گفته رئيس كميسيون برنامه و 

بودجه مجلس( همواره صادق بوده است.
ــط صنيع الدوله ) كسری  نخستين بودجه توس
بودجه 500 هزار تومانی ( تاكنون ) كسری بودجه 
ــال 90 بنا به گفته  54 هزار ميليارد تومانی در س
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس( همواره 

صادق بوده است.
کاهش 20ميليارد دالری درآمد نفت در اليحه 

بودجه
ــال 92  در حالی درآمد ريالی نفت در بودجه س
به ميزان 66هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده 
ــت كه اين رقم در سال گذشته 68هزارميليارد  اس
ــال 92 كل  ــان بود. دولت در اليحه بودجه س توم
ــزان 31 ميليارد دالر  ــور درآمد نفتی را به مي كش
ــت، در حالی كه اين رقم در  ــش بينی كرده اس پي

قانون بودجه 91 حدود 51 ميليارد دالر بود.
ــم دالری درآمد نفت در اليحه بودجه 92 با  رق
احتساب دالر 2130 تومانی )نرخ شناور مديريت 
شده( كه به صورت محاسباتی در بودجه ديده شده 
ــت، درآمد ريالی نفت در ی كل كشور در سال  اس
92 به ميزان 66 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه 
ــوی ممبينی اعالم شده است.  اين رقم ريالی از س
ــال 91 بايد گفت كه  ــی به قانون بودجه س بانگاه
ــال 91 درآمد حاصل از  دولت در قانون بودجه س
فروش نفت خام به ميزان 51 ميليارد دالر تعيين 
شده بود كه اين ارز تا مردادماه با نرخ دالر 1226 
تومانی و پس از آن با ارز مركز مبادالت تبديل به 
ــد كه قرار بود، درآمد ريالی قانون بودجه  ريال ش
ــد كه به گفته  91 رقم 68 هزار ميليارد تومان باش
ممبينی معاون بودجه در نهايت 40 هزار ميليارد 

تومان درآمد نفتی سال جاری محقق شد.
ــال دولت 40  ممبينی در اين رابطه گفت: امس
ــد، از محل فروش نفت  ــزار ميليارد تومان درآم ه
ــب كرد. در قانون بودجه سال 1391 ، درآمد  كس
دولت از محل فروش نفت 68 هزار ميليارد تومان 
ــده بود ، اما 40 هزار ميليارد تومان  پيش بينی ش
آن محقق شد. بنابر اين درآمد ريالی اليحه بودجه 
ــنهاد  با فرض تصويب 66 هزار ميليارد تومان پيش
ــال 91 فقط دو هزار  ــبت به مصوب س دولت، نس
ــا درآمد ارزی 20  ــارد تومان كاهش دارد، ام ميلي
ــان می دهد و اين تفاوت  ــارد دالر كاهش نش ميلي
ناشی از تغيير محاسبه نرخ تبديل دالر به ريال در 
بودجه است كه از ارز 1226تومان به مبنای شناور 
ــده تغيير كرده و رقم محاسبه دالر در  مديريت ش

ــرای هر دالر در نظر  اليحه بودجه 2130تومان ب
گرفته شده است.

900 هزار بشكه در روز
صادرات روزانه 900 هزار بشکه نفت در اليحه 
ــور ديده شده است كه  ــال 92 كل كش بودجه س
نسبت به سال قبل از كاهش 67 درصدی صادرات 
حکايت دارد. دولت در اليحه بودجه سال 92 كل 
كشور قيمت نفت در بودجه را 95 دالر محاسبه و 
ــی را حدود 31 ميليارد دالر پيش بينی  درآمد نفت
ــاس بايد گفت دولت در  ــت كه براين اس كرده اس
ــادرات روزانه 900 هزار  ــال 92 تنها ص بودجه س
ــت. دولت در  ــکه نفت را پيش بينی كرده اس بش
ــال 91 صادرات روزانه 2 ميليون  اليحه بودجه س
ــکه ای نفت را در نظر گرفته بود كه  740 هزار بش
با اين شرايط بايد گفت در اليحه بودجه سال 92 
ــکه صادرات نفت  ــدود 1 ميليون 840 هزار بش ح
ــال  كاهش پيدا می كند. دولت در اليحه بودجه س
92 نرخ ارز را به ميزان 2130 تومان در نظر گرفته 

است.

ويژگی های نفتی بودجه 92
ــه گفته معاون برنامه ريزی و نظارت بر منابع  ب
هيدروكربوری وزير نفت ،قيمت نفت هم در اليحه 
بودجه سال آينده برای هر بشکه صادراتی 95 دالر 
ــت. می افزود: بنابراين حاصل  ــده اس پيش بينی ش
ــبات درآمدهای نفتی عدد 66 هزار ميليارد  محاس

تومان است كه در اليحه 92 ديده شده است.  
 تراز عملياتی منفی در بودجه  

ــال 92 كل  ــع اليحه بودجه س ــش مناب در بخ
ــور ميزان درآمد ها 919 هزار و 950 ميليارد  كش
ــش مصارف ميزان  ــون ريال و در بخ و 517 ميلي
ــزار و 46 ميليارد  ــا يك ميليون و 215 ه هزينه ه
ــت. با توجه  ــده اس و 552 ميليون ريال تعيين ش
به اين كه ميزان درآمدها و هزينه های تعيين شده 
ــادل 295 هزار و 96  ــال 92 مع ــه بودجه س اليح
ــال دارای تراز عملياتی  ــارد و 35 ميليون ري ميلي

منفی است.  

درآمدهای مالياتی و نفت  
ــزان درآمد های مالياتی  ــش درآمد ها مي در بخ
ــارد و 757 ميليون ريال  ــزار و 344 ميلي 530 ه
ــات 29 هزار و  ــی از كاال و خدم و درآمد های ناش
ــده  ــارد و 430 ميليون ريال تعيين ش 457 ميلي
ــرمايه ای  ــت. در بخش واگذاری دارايی های س اس
نيز منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 658 
ــارد و 700 ميليون ريال تعيين  هزار و 706 ميلي

شده است.  

74 درصد بودجه در اختيار شرکتهای دولتی 

بودجه 92 هم بوی نفت می دهد!

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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فصلنامه بين المللي خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي بينالملل

   از صادرات نفت توسط بخش خصوصی چه 
خبر؟ 

تا كنون بخش خصوصی توانسته جند محموله 
صادركند و رقم نسبتا خوبی است اما االن مقداری 
مشکل برای شركت هايی كه نفت خام را خريداری 
ــت. درعين حال  ــده اس و صادر می كنند ايجاد ش
آدمهايی كه پشتيبان اين عمليات بودند آدم های 
ــی كنم عواملی در  ــل قبولی بودند ولی فکر م قاب
داخل، پوست خربزه ای زير پای آنها گذاشتند كه 

زمين بخورند. 

   جريان چه بود؟ 
ــت وفراورده  ــازار به آنها نف ــارج از ظرفيت ب خ
دادند. وقتی شما به اندازه يك كشتی توان عمليات 
ــد قطعا به اندازه آن بايد نفت خام صادركنيد  داري
و بعداز اتمام كار به شما محموله جديد بدهند اما 
به شخصی كه ظرفيت صدور يك كشتی را داشت 
معادل ظرفيت چند كشتی نفت وفراورده دادند و 
قطعا در چنين شرايطی از پيش مشخص است كه 

با سر، زمين خواهد خورد. 

   ام�ا مديرعام�ل ش�رکت ملی نف�ت معتقد 
اس�ت ناکامی را بايد در عملكرد بخش خصوصی 

جستجو کرد؟ 
ــت تمام اين مسايل اراده ای  به عقيده بنده پش
ــی در اين راه زمين بخورد.  بود كه بخش خصوص
شما شاهدهستيد به فرد يا شركت كم توانی چند 
ــيومی  محموله اعتباری می دهند ولی به كنسرس
كه بيش از 65عضو دارد وكارامدترين متخصصين 
ــتند به صورت  نفت در آن حضوردارند حاضر نيس
اعتباری كاال بدهند. از طرف ديگر عده ای فکرمی 
ــندگان تجهيزات  ــت و فروش ــد خريداران نف كنن
ودكلهای حفاری دست به سينه صف ايستاده اند 
تا به ايران كاال بدهند و ناجوانمردانه مديران بااليی 

نفت را ميکوبند كه رانت می دهند.  

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

االن تقريبا به حداقل رسيده است. 

   قرار بود 20 درصد صادرات روزانه نفت خام 
توس�ط بخش خصوصی صادرش�ود. اصال چنين 

برنامه ای محقق شد؟ 
خير، 20 درصد صادرات يعنی 400 هزار بشکه 
در روز؛ دولت نتوانست بيش از فروش سنتی خود 
ــی بود كه بخش  ــورصادر كند. طبيع به چند كش
ــيد. بگذاريد به نحوی  ــی به اين عدد نرس خصوص
ديگر به اين سوال پاسخ دهم واقعا به نظر می رسد 
عزمی در درون بدنه ميانی وزارت نفت وجود دارد 
ــرايطی  ــود. در ش تا جلوی صادرات نفت گرفته ش
ــا يك تلفن و به اعتبار  ــه ما مديرانی داريم كه ب ك
ــتی به ايران می  ــان طرفهای خارجی كش اسمش
فرستند می بينيم كه اينها كنار گذاشته شده اند 
و از آدم هايی استفاده می كنيم كه واقعا اطالعات 
ــان می  كافی از وضعيت روز ندارند. تمام اينها نش
دهد كه عزمی كه بايد در نفت وجود داشته باشد، 
وجود ندارد. ما ادم های تاثيرگذار و پرنفوذ در دنيا 
ــته ايم و اين خود بزرگترين اشتباه  را كنار گذاش

ماست. 

   معتقديد دست های پنهانی تالش دارند در 
مسايل نفتی ايران سنگ اندازی کنند؟ 

ــکنان اعتقاد دارم؛ در عراق وقتی  بنده به كارش
ــت خورد در بخش نفت  صدام از بين رفت و شکس
تنها چند مهره كليدی خط خوردند معنی اين است 
ــتند. ما كشوری هستيم با 15  كه از قبل آدم داش
همسايه، و همه دنيا می دانند بدون ما نمی توانند 
در منطقه سلطه داشته باشند؛ يك حکومتی آمده 
ــالم سياسی اقتصادی  ــتاده اس كه جلوی آنها ايس
ــال بيدار كرده و سياست  فرهنگی را بعد از صد س
های آنها را اعمال نمی كند. وشاهرگ حياتی دنيا 

نفت اين منطقه است. بنابراين بی قيد و شرط آنها 
آدم هايی در سيستم نفتی كشور ما دارند. 

   طی چند سال گذش�ته تغييرات مديريتی 
زيادی در نفت صورت گرفته اس�ت. اين تغييرات 

کمكی نكرده است؟ 
ــاالی مديريتی  ــتم های ب ــراد در سيس اين اف
ــتند؛ جاهای كليدی هستند، هر مديری هم  نيس

كه می آيد سرجای خود می مانند. 

   مثال هزينه انتقال هر تن مازوت از جنوب به 
ش�مال 140 هزار تومان است اما اگرهمين مازوت 
از شمال بصورت سوآپ وارد شود عالوه بر اينكه 
اين هزينه را در پی ندارد، بلكه ما هزينه ترانزيت 
هم می گيري�م و در جنوب به آنه�ا معادل آن را 
تحويل می دهيم. اما بايد در شرايط فعلی شخصی 
را پيدا کنيم که 700 هزار تن سوآپ را به حد اقل 

رسانده است.شما به اين فرد چه ميگوييد ؟ 
يا به گزارش غلطی که به آقای ميرکاظمی وزير 
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 اين گزارش غلط را 
داده است که نتيجه آن باز شدن چندين پرونده 
در دادگاه بين المللی بر عليه نيكو شد، قزاقستان 
با ب�ی اعتمادی به اي�ران نگاه کرد وکش�ورهای 
ديگررا جايگزين کرد و لوله ش�مال بال اس�تفاده 

ماند چه ميگوييد؟ 
ــترش  ــی كه همه وزرا گس ــته هنگام در گذش
پااليشگاه ها را جزو اولين برنامه های خود عنوان 
ــانی می آمدند و اعالم می كردند  می كردند. كس
كه احداث پااليشگاه ها در كشور اقتصادی نيست 
ــرمايه را در بخش ديگری فعال كنيم  و اگر اين س
ــور را از ديگر كشورها  بهتر است وبايد بنزين كش
تامين كنيم. اما اين سوال ايجاد می شود كه واقعا 
ساخت پااليشگاه در آنزمان به صرفه نبوده؟ چطور 

گفتگو با رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشيمی

 مديران میانی وزارت نفت 
کارشکنی می کنند!

می گويد دشمن می داند که اگر سنگی روی زمين ما می اندازد ما هر کدام به تنهايی سعی بر حل آن داريم در حاليكه اگر با اتحاد و وحدت 
هر کدام يک اهرم زير آن بيندازيم به راحتی می شود آن را حرکت داد و از سر راه برداشت اما دشمن می داند سنگی بيندازد، يک نفر تا راهكار 

کنار زدن آن را پيدا کند زمان می برد و آنها در آنزمان به مقصد خودشان می رسند. 
برای اين استدالل خود به گزارش اخير خبرانالين در خصوص سوزاندن پروپان در پتروشيمی امام خمينی و عدم اجاره کشتی از بخش خصوصی 
با وجود ارسال نامه به مديرعامل اين شرکت اشاره می کند و می گويد: شما اخيرا يک مطلب در مورد پتروشيمی بندر امام و سوزاندن گاز مايع 
به مدت يكماه در اين پتروشيمی نوشتيد در حاليكه ما همان زمانی که سوزاندن گاز شروع شده بود به شرکت ملی صنايع پتروشيمی نامه نوشته 
بوديم که کشتی داريم. هر روز هم که پيگيری می کرديم جواب نامه چه شد می گفتند در کارتابل معاون وزيراست. ولی وقتی شما گزارش را 

علي عليمرداني

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نوشتيد ما را دعوت کردند 
اي�ن  قضي�ه  گفتن�د  و 
گزارش چيس�ت و وقتی 
پيگير نامه ش�دند آن را 
از بايگانی بيرون کشيدند 
در حاليك�ه در ه�ر روز 
پيگيری ما می گفتند در 
دفتر آقای بيات است. اما 
در طول اين يكماه که گاز 
را م�ی س�وزاندند حاضر 
نش�دند اين محص�ول را 
ب�ه ص�ورت اعتب�اری به 
بخش خصوصی بدهد و يا 

کشتی ما را اجاره کنند. 
خس�روجردی  حسن 
اتحادي�ه  رئي�س 
فرآورده  صادرکنن�دگان 
و  نف�ت،گاز  ه�ای 
پتروش�يمی از مس�ايلی 
پرده برداشت که در انتها 
ب�ه يک جمله ختم ش�د: 
عملكرد کارشكنان نفتی 
در بدنه ميانی وزارت نفت 
مشخص است چرا آنها را 

بازخواست نمی کنيم؟
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بينالملل

ــنگاپور به عنوان يك كشور غير نفتی  است كه س
در زمينی حدوده دو هزار و 500 هکتاری درسال 
ــارد و 300 ميليون دالر فراورده  2005 ، 37 ميلي
ــور نفت را می  ــت؟ )اين كش نفتی صادر كرده اس
ــگاه های خود  ــرآورش آن در پااليش ــد وبا ف خري
ــه بنزين به ما می فروخت.(  ــراورده ها را از جمل ف
ــور كه نفت را از خليج فارس می برد  برای آن كش
اقتصادی بود برای ما نبود؟ شما يك اسم روی اين 

افراد بگذاريد.

   ب�رای صادرات بنزي�ن و گازوئيل برنامه ای 
داريد؟ 

ــه اندازه  ــترش توليد، بنزين ب ــدم با گس معتق
ــود كه اگر قاچاق انجام  مصرف داخل توليد می ش
نشود به راحتی می توان نياز داخل را تامين كرد. 
ــه با قاچاق  ــی برای مقابل ــفانه از روش هاي متاس
ــکل را حل نمی كند.  ــتفاده می كنيم كه مش اس
ــرايطی  ــن آنکه ما هم هيچ وقت در چنين ش ضم
ــا گازوييل  ــادرات بنزين و ي ــی توانيم روی ص نم
حساب كنيم. به عنوان مثال امارات متحده عربی 
ــت ) البته  ــور ثروتمند اس ــا وجود آنکه يك كش ب
ــت( اما تا  ــور بيش از توليد آن اس مصرف اين كش
ــا بنزين يا گازوئيل  ــده ايم به آنه كنون موفق نش
ــيم. چرا كه لنج های قاچاق ما به نزديکی  بفروش
ــتی  ــای امارات می روند ومحموله را در كش آب ه
ــای قاچاق لنگر  ــرای جمع آوری محموله ه كه ب
ــوند و با 200 دالر زير نرخ  انداخته نزديك می ش
بين المللی می فروشند و بر می گردند. اين كشتی 
ــمت امارات می  هم به عنوان واردات قانونی به س
ــمت  ــرايطی رفتن به س رود. بنابراين در چنين ش
صادرات بنزين و گازوئيل منطقی نيست مگر آنکه 

فکری به حال قاچاق اين فراورده ها بشود. 
ــرای قاچاق  ــد ب ــرايطی كه خبر می رس درش
ــيده می شود به  گازوئيل كيلومترها خط لوله كش
نظر نمی رسد اين قاچاق از طريق قاچاقچيان خرد 

صورت بگيرد كه بشود آن را براحتی مهار كرد. 
ــترش قاچاق سوخت  ــه اصلی گس دقيقا؛ ريش
ــودآوری باالی آن است و وقتی يك عمليات  در س
سودآور باشد برای انجام آن تيم درست می شود؛ 
ــتم پااليشگاه  به طور قطع اين محموله ها از سيس
ــود؛ ) گازوئيل در مغازه  ــا و پخش تامين می ش ه
ــه به راحتی قابل تامين  ــود ك ها كه توليد نمی ش
باشد؟( بخش خصوصی فاسد هم دركنار اين افراد 
ــکيل ميدهند. بنابراين جمع آوری  فاسد تيم تش
ــر امکان پذير  ــط يك نف اينها در بخش خرد توس

نيست.  

   روش مديريتی حاکم بر صنعت پتروشيمی 
را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 

ــد شرايط فعلی زمان گذاراست  به نظر می رس
ــاوت در مورد نحوه  ــت قض و چون زمان گذار اس
مديريت خيلی درست نيست. درحال حاضر بخش 
خصوصی در مقابل بخش دولتی واكنش نشان می 
ــود را خود به  ــالش دارد مديريت كار خ دهد و ت
ــت وقتی پتروشيمی به  ــت بگيرد و معتقد اس دس
آنها واگذارشده پس آنها هم بايد فروش محصوالت 
ــت بازرگانی  ــد و كار به دس ــام دهن ــود را انج خ

پتروشيمی سپرده نمی شود. به هرحال در شرايط 
فعلی همکاری الزم ميان دولت و بخش خصوصی 
ــت يك حالت بی اعتمادی بوجود آمده  ضعيف اس
ــت. بنابراين يك مدير هر چقدر هم قوی باشد  اس
ــده كاری از دستش بر نمی  در اين فضای ايجاد ش
آيد. اين يك نکته اما نکته دوم در اين بخش بر می 
گردد به اين مساله كه اين بازار و البته بسياری از 
بازارهای ديگر يك ابزار حمل و نقلی می خواهند. 
ــم آنکه دولت تاكيد  ــرايط فعلی علی رغ اما در ش
ــت بخش خصوصی  كرده اين بخش را بايد به دس
ــاهديم كه بسياری  ــپرد اما در اين بخش نيز ش س
ــووالن تالش دارند تا با خريد كشتی كار را  از مس
به دست خود بگيرند. در حاليکه در شرايط فعلی 
ــت بخش خصوصی بازتر از دولت است. اما به  دس
ــتی به بخش  جای اختصاص بودجه به خريد كش
خصوصی بعضا مشاهده می شود كه 5 تا 6 شركت 
مختلف برای خريد يك كشتی اقدام می كنند كه 
در نهايت منجر به افزايش قيمت می شود. در واقع 

يك هماهنگی مشخص وجود ندارد.  

   يعن�ی برخ�ی از مدي�ران دولت�ی از ارائ�ه 
خدمات حمل و نقل دريايی فراورده های نفتی به 

بخش خصوصی خودداری می کنند؟ 
ــتم دولت با  ــد. تا جايی كه مطلع هس صددرص
سپردن كار به دست بخش خصوصی موافق است 
ــش های دولتی اصرار دارند  اما هنوز بعضی از بخ
خودشان يك چنين ناوگانی را بوجود بياورند. خب 
ــته باشد بيشتر  وقتی دولت همچين ناوگانی داش
ــم هست تا بخش خصوصی و قطعا همين  در چش
اقدام دولت دودش قطعا به چشم خود دولتمردان 
ــت  ــد رفت. واقعا نمی دانيم چه اصراری اس خواه
كه برخی از مديران تالش دارند وارد مساله خريد 
ــوند. ما نمی گوييم همه ناوگان دريايی  كشتی ش
ــود اما قطعا می توان با  ــركت جمع ش در يك ش
ــاله را پيش برد كه  ــد به نحوی مس مديريت واح

حداقل رقابت ناسالم شکل نگيرد.  

اي�ران  پتروش�يمی  محص�والت  االن   
استانداردهای الزم را دارند؟ 

ــتاندارد بين المللی  ــی از كاالها دارای اس خيل

ــت. اما اروپا برای كنترل وارداتش استانداردها  اس
را در هر بخش به شکلی تعريف كرده است كه هر 
ــی نتواند كاالهای خود را به آنجا انتقال دهد. كس

ــی از كاالهايمان بايد اين اراده را  ما هم برای خيل
داشته باشيم كه استانداردها را باال ببريم، چرا كه 
ــتانداردهای خود را باال  امروز اروپا برای واردات اس
ــالهای آينده كشورهای  برده و ممکن است در س
ــتانداردهای خود را باال ببرند. ممکن  ديگر نيز اس
است رقبای ما در قطر استانداردهای توليدات خود 
را به شکلی باال ببرند كه ما بازار رقابت را به همين 
ــد از باب رقابت اين  ــت بدهيم. ما باي دليل از دس
ــه از اين بابت كه محصوالت  كار را بکنيم نه اينک
ــتانداردهای بين المللی نيست، اما به  ما دارای اس
ــتانداردهای  ــال نبايد فراموش كرد كه ما اس هرح
ــی كه برای كنترل واردات در نظر می گيرند  خاص

را كم داريم. 

   وضعي�ت صادرات ف�راورده های نفت،گاز و 
پتروشيمی در سالجاری چگونه خواهد بود؟ 

ــيمی  صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروش
ــال اگرچه از نظر حجمی برابر با سال گذشته  امس
خواهد بود اما از نظر درآمدناشی از صادرات قطعا 
با كاهش 15 تا 20 درصدی نسبت به سال گذشته 

مواجه خواهيم شد. 
اگر مش�ابه ميزان سال گذشته صادرات داريم 
پ�س چرا کاهش 15 تا 20 درصدی درآمدها پيش 

بينی می شود؟ 
ــدگان توليدات خود  در يك مقطعی صادركنن
ــوالت را به قيمت  ــت تغيير نرخ ارز محص رابه عل
پايين صادركردند و به همين دليل درآمد كم شده 
ــادرات در برخی از  ــت. اگر يك مقطعی هم ص اس
ــد از نظر  ــيمی ممنوع نمی ش محصوالت پتروش
ــابه سال  ــتيم مش ــی هم می توانس كمی و ارزش

گذشته عمل كنيم.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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   با توجه به کاه�ش توليد 67 درصدی نفت 
در بودجه سال 92 و افزايش مصارف داخلی پروژه 

های عمرانی دچار چه چالشی خواهد شد؟
ــاس  ميزان فروش نفت و فرآورده های آن براس
گمانه زنی كمتر از نصف و درحدود يك سوم سال 
گذشته است و محروميت از درآمد ارزی در شرايط 
تحريم اقتصادی موجب كسری بودجه كشور شده 
ــری بودجه توسعه و تجهيز پروژه  است و اين كس
ــا محدوديت مواجه كرده  ــای نفتی و گازی را ب ه
ــهم 14/5 درصدی شركت نفت هم از  و ميزان س
ــعه ميادين نفتی و گازی نيز  محل تخصيص توس
ــده و فاينانس های خارجی تقريبا  دچار كاهش ش
متوقف شده است. بخش ديگر افزايش هزينه های 
ــرمايه گذاری در داخل به واسطه تورم  ريالی و س
است و هزينه تمام شده آن ها در مقايسه با پيش 
ــده افزايش قابل  ــی ای كه در ابتدای پروژه ش بين

مالحظه ای داشته است.  
ــتخراج نفت به طور ارادی به علت  ظرفيت اس
محدوديت در ذخيره سازی كاهش يافته و امکان 
ــتر در نفتکش ها را نداريم. با  ــازی بيش ذخيره س
ــه به نرخ تورم قيمت كاالها افزايش يافته، اما  توج
ــت مانده و برخالف  ــت حامل های انرژی ثاب قيم
ــازی حركت كرديم و در مصرف  قانون هدفمندس
ــتيم و در كنار اين مسائل  داخلی نيز افزايش داش
ــرمايه گذاری در صنعت نفت  با توجه به بحران س
در آن بخش از پروژه های سرمايه گذاری مشترك 
ــورهای ديگر عامل سياسی در كنار سرمايه  با كش
ــده و فشار كشورهای  ــرفت ش گذاری مانع از پيش
ــرايط  ــورها در ش قدرتمند بر دولت های اين كش
تحريم باعث به تاخير افتادن پروژه ها شده است و 
از سوی ديگر اين كشورها با بهره برداری از شرايط 
ــی و گرفتن امتيازات باالتر  ــود، قصد چانه زن موج

را دارند. 

   مهمترين اولويت بين المللی صنعت نفت در 
سال آينده کدام است؟ 

ــرايط محيطی و مقدورات كشور  بستگی به ش
ــياری از برنامه ريزی  دارد. تحريمها می توانند بس
ها را جابجا كنند.  در شرائط بقا و تشديد تحريمها 
تأمين هر چه سريعتر ارز جهت نوسازی پااليشگاه 
ــگاهی، افزايش  ــا، راه اندازی پروژه های پااليش ه
ظرفيت توليد و باال بردن كيفيت فرآورده ها شايد 
ــد، اما به طور كلی  ــت باالتری قرار بگيرن در اولوي
ــعه ميادين نفتی  ــرائط عادی اولويت با توس در ش
ــترك است. به اين  و گازی  و خصوصا ميادين مش
جهت كه سهم بازار ايران را از توليد جهانی كسب 
ــم اندازی از  كنيم و ارتقاء بدهيم، در واقعيت چش
ــد تقاضا از سوخت های فسيلی در دنيا وجود  رش
دارد كه در 30-50 سال آينده با رشد سهم انرژی 
ــای تجديدپذير و انرژی های نو در تأمين انرژی  ه
ــد آن كاسته می شود و  های جهانی از ميزان رش
ــه ی زمانی، زمانی طاليی برای استفاده  اين پروس
ــروت های نفتی  ــا باالترين بهره وری از ث بهينه ب
ــت. از طرفی صنعت نفت الزم  ــور اس و گازی كش
است  با افزايش فروش فرآورده های نفتی و توسعه 
ــتای افزايش  بازارهای هدف در اين عرصه در راس
درآمد ارزی و ايجاد منابع مالی برای تأمين پروژه 

های توسعه ای گام بردارد . 

   در جذب و توس�عه بازارهای هدف، موانع و 
نقاط ضعف ما کدام هستند؟

ــرای  ب كالن  ــاس  مقي در  ــذاری  گ ــرمايه  س
ــورهايی كه نظام مالی توسعه يافته ای ندارند  كش
ــی در يکپارچگی و ارتباط  ــن نظام تأمين مال و اي
نهادينه با نظام تأمين مالی دنيا قرار ندارد، نياز به 
مشاركت مالی با كشورهای توسعه يافته و شركت 
ــتان،  ــد مليتی دارند. ايران، عراق، عربس های چن

ونزوئال... عمده كشورهای صادر كننده هستند. به 
جهت كالن بودن سرمايه گذاری در ميادين نفت و 
گاز و حفظ قدرت به عنوان صادركننده در اوپك و 

خارج از اوپك نياز به جذب منابع مالی دارند.
سوء مديريت و كنار گذاشتن مديران توانمند، 
ــه باعث به تأخير  ــدم ثبات در نظام مديريتی ك ع
ــروژه های كالن می  ــادن برنامه ريزی ها در پ افت
ــد مليتی در  ــركتهای چن ــود، و عدم حضور ش ش
پروژه ها -  با توجه به اينکه فن آوری نوين تا حد 
زيادی در انحصار شركت های بزرگ و چند مليتی 
ــمت فن آوری درجه 2 و 3 كه  ــت - ما را به س اس
ــتحصال نفت از ميادين  می تواند باعث كاهش اس
نفتی متناسب با تکنولوژی روز دنيا شود سوق می 
دهد. در بعد داخلی نيز، عدم ورود سرمايه گذاری 
ــورم، ركود  ــس، افزايش ت ــی، توقف فاينان خارج
اقتصادی، افزايش مطالبات معوقه بانك ها، گردش 
ــتای توسعه صنعتی  و تأمين منابع مالی را در راس

به تعويق انداخته است.

   با توجه به تحريم ها تمرکز بر تسهيل روابط 
و برگشت به بازارهای اروپا و يا سرمايه گذاری در 
کشورهای عضو بريكس را مناسب تر می دانيد ؟

ــت و در مطالعات و  ــنتی ايران اس اروپا بازار س
اكتشافات جديد، منطقه ای فقير از حيث سوخت 
های فسيلی است و بازار بالقوه ای برای كشورهای 
ــت، اما در شرايط فعلی و با توجه  توليدكننده اس
ــران و اروپا به  ــای اقتصادی روابط اي به تحريم ه

سرنوشت مذاكرات گره خورده است.
ــکاری نداريم، اما  ــا هم ــال حاضر با اروپ درح
ــدی  ــه و در دور بع ــورت گرفت ــنهادهايی ص پيش
مذاكرات امکان رسيدن به توافق هست، كشورهای 
بريکس، به غير از روسيه  كه با توليد 10 ميليون 
ــکه در روز اولين توليد كننده دنيا  و 370 هزار بش

گفتگو با  نايب رئيس اتاق ايران

توسعه بازار بین المللی فرآورده های 
نفتی؛ اولويت اصلی سال 92

در 30 تا 50 سال آينده با توجه به رشد سهم انرژی های  تجديد پذير و انرژی های نو نسبت به سهم سوخت های 
فسيلی در تامين انرژی های جهان ما در زمان طاليی برای حداکثر بهره وری از ثروت های نفتی و گازی کشور بسر 
می بريم. در راستای درک چالش ها و موانع فعلی پيش رو در جذب و توسعه بازارهای هدف با دکتر پدرام سلطانی 
ناي�ب ريي�س اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و کش�اورزی اتاق ايران به گفت و گ�و پرداختيم. او با تاکيد بر اين که 
شرايط تحريم ممكن است، برنامه ريزی ها را جابجا کند، توسعه ميادين نفتی و گازی و افزايش فروش فرآورده های 
نفتی و توسعه بازارهای هدف را از مهمترين مهمترين اولويت بين المللی صنعت نفت در سال آينده می داند. متن 

اين گفت و گو را بخوانيد:

يلدا يزدان فرحي
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و بزرگترين رقيب ماست و در جريان تحريم ها با 
ــود بيشتری برده است،  باالتر رفتن قيمت نفت س
ــتراتژيك به نفت  ــد و چين با توجه به نياز اس هن
ــارهای بين  ــرايط فعلی عليرغم فش ــران، در ش اي
ــع نکرده اند. اما به  ــان را قط المللی ارتباط خودش
ــد، چين، ژاپن،  ــورهای اروپايی، هن طور كلی كش
كره و تا حدودی برزيل و آفريقای جنوبی بهترين 

بازارهای ما هستند.

   رکود اقتصادی در ايران باعث توقف فعاليت 
ش�رکت های مهندس�ی و تعديل نيروی کارآمد 
شده، ادامه اين روند تا چه اندازه بر اجرای پروژه 

ها تاثير گذار است؟
ــی در ركود اقتصادی روند مهاجرت  به طور كل
ــوزه ی نفت و  ــد، اما در ح ــدا می كن ــش پي افزاي
ــتن  ــت.كنار گذاش ــار دقيقی موجود نيس گاز آم
ــركت های  ــترين لطمه را به ش متخصصين بيش
ــت، در واقع بخش خصوصی واقعی  دولتی زده اس
مدير توانمند را كنار نمی گذارد، در سال های اخير 
ــت رسيدن روشی كه  به خاطر ناتوانی و به بن بس
در اقتصاد ما حکمفرما بود شركت های خصوصی 

طی يکسال گذشته به بازی گرفته شدند. دستاورد 
اين اتفاق برای شركت های خصوصی مجالی برای 
ــوان مالی گلوگاه  ــود، اما فقدان ت ــب تجربه ب كس
ــت و با توجه به شرايط  عرض اندام اين بخش اس
ــادر به جوابگويی  ــود بخش خصوصی هم  ق موج

كامل نيازها نيست.

   ب�ا توجه به تحريم اقتصادی و بدهی دولت، 
کاهش بودجه و نوس�انات نرخ ارز چه مكانيسمی 
برای قراردادهای بين المللی فروش نفت مناسب 

تر می دانيد؟ 
ــتيم كه مذاكرات سياسی  ــرايطی هس ما در ش
ــا مرور  ــت، ب ــای فروش نفت اس ــای تنگن راهگش
ــته،  ــال گذش ــورهای خريدار نفت طی يکس كش
ــران زده )يونان،  ــورهای اروپايی با اقتصاد بح كش
ــاوری به امکان و توان  ــپانيا، ايتاليا( عليرغم ناب اس
ــران به اين اقدام  ــان به توقف خريد نفت از اي ايش
ــورهای عضو جنبش عدم تعهد  ــت زدند، كش دس
آنهايی كه در سياست مستقل تر عمل می كردند 
ــاير  ــورت تبادل با ايران س ــاور كه در ص ــا اين ب ب
ــی، اقتصادی... با تهديد جدی مواجه  منافع سياس

ــبت به خريد نفت از ايران محتاطانه  می شود نس
ــزرگ دنيا كه نيازمند  ــل كردند. اقتصادهای ب عم
ــتری  ــتند و قدرت چانه زنی بيش نفت ايران هس
در تأمين و حفظ استقالل سياستهای خود دارند 
ــد و در دوره های  ــير تمکين كردن هم در اين مس
زمانی 6 ماه خريد نفت را كاهش می دهند. دالالن 
ــورها  نفتی نيز با اين ميزان همکاری در بين كش
خواستار خريد نفت ايران در بازار سياه با تخفيف 
ــدند. با توجه به شرايط موجود بايد اميدوار  باال ش
ــی منجر به كاهش تحريم  باشيم مذاكرات سياس

نفتی شود.

   ريش�ه اصلی نوس�انات و تأخي�ر در اجرای 
قرادادهای بين المللی در بس�ترهای داخلی و يا 

تحريم اقتصادی می دانيد؟
ــريع تر شدن آهنگ  ــائل داخلی موجب س مس
ــديدتر مشکالت ناشی  تحريم ها و بروز و ظهور ش
ــوء مديريت داخلی و افزايش  از تحريم شدند.  س
ــارهای خارجی برهم اثر تشديد كننده داشته  فش
ــتر شود، سوء مديريت  اند؛ هر چه تحريم ها بيش

های داخلی هم بيشتر شده است.
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ــدي در حقوق  ــه جهاني نظريه جدي در جامع
ــت در حال شکل  بين الملل در مورد محيط زيس
ــترك« نام  ــت مش ــت كه »محيط زيس گيري اس
ــت كه  ــي از اين اصل اس ــه طور كلي ناش دارد و ب
ــل تفکيکي را  ــت غير قاب كره زمين، محيط زيس
ــبت به آن  ــکيل ميدهد كه تمامي جوامع نس تش
ــفانه، الگوهاي توسعه صنعتي  مسئولند. اما متاس
ــي كه  ــد و بينش كه امروزه در دنيا حاكم مي باش
كشورهاي صنعتي دارند، اين احتمال را كه بتوان 
ــياره را در زمين و هوا و  ــائل محيط زيست س مس
ــطح جهاني، به نتايج مناسبي رهنمون  دريا، در س
ــد. در اين ميان آب  ــاخت، بعيد به نظر مي رس س
ــل زندگي و بقاي موجودات  كه از مهمترين عوام
ــمار رفته و از آسيب  زنده در روي كره خاكي به ش
ــبت به افزايش كمي  ــيار باالئي نيز نس پذيري بس
ــد، مطمئنا  ــي آالينده ها برخوردار مي باش و كيف
ــت كه توجه به آن در هر برنامه  يکي از اركاني اس
ــتره اي( الزم و  ــطح و گس ــردي )در هر س و رويک
ــد.   به كرات در رسانه هاي  اجتناب ناپذير مي باش
عمومي شنيده ايم كه صنايع نفت و گاز كشور، به 
ــه ذاتاً جزو صنايع  ــيمي ك خصوص صنايع پتروش
ــتند، در زمينة  ــت هس ــوده كنندة محيط زيس آل
ــتي استاندارد يا جايزة  رعايت مسائل محيط زيس
جديدي گرفته اند. تبليغات در اين زمينه به حدي 
ــايتهاي اينترنتي ويژه اي براي  ــت كه حتي س اس
ــائل زيست محيطي به  اطالع رساني در مورد مس
وجود آمده است. اما در مقابل، برخي كارشناسان 
ــرات متفاوتي دارند. در اين زمينه, گفتگويي با  نظ
مهندس ماشاء ا... توحيدي، كارشناس آلودگي هوا 

انجام شده كه از نظرتان مي گذرد:

  نح�وه و ميزان آلوده س�ازي محيط زيس�ت 
از س�وي صناي�ع نفت، گاز و پتروش�يمي چگونه 

است؟  
ــيمي و پااليشگاههاي نفت و  در صنايع پتروش
گاز، براساس نوع مواد واسطهاي و محصول نهايي 
توليد شده، آاليندگي هاي محيط زيست متفاوت 
ــن مواد در  ــزان پراكندگي هر يك از اي ــت. مي اس
ــي را بدنبال خواهد  ــت, اثرات مختلف محيطزيس
داشت. يکي از بارزترين اين آلوده كننده ها گوگرد 

مي باشد.  
ــع آوري گوگرد در محيط باز  به طور مثال, جم
ــکالت  ــبت به انباركردن آن، مش و بي توجهي نس
ــايگان واحدهاي تصفية  ــده اي را براي همس عدي
گاز شهيد هاشمي نژاد يا كنگان ايجاد كرده است. 
دامداران و كشاورزان اين مناطق از اين آلودگي ها، 
زيان هاي عمده اي ديده و مساله را به حيطه دادگاه 
و مراجع قضايي كشانده اند. ما همچنين در مراحل 
مختلف ساخت و فرآيندهاي توليدي صنعت گاز, 
آلودگي هاي شديدي از جمله رهاكردن پساب ها , 
ــاي توليدي و ميعانات و گازهايي كه در  فاضالب ه

فضا آزاد مي  شوند را مشاهده مي كنيم.  
ــت كه  ــوارد مذكور، مربوط به صنايع گاز اس م
ــود؛ وقتي  ــوب مي ش جزو پاك ترين صنايع محس
ــيمي )مانند مجتمع هاي بندر  مجتمع هاي پتروش
ــي مي كنيم،  ــارك( را بررس ــان و خ ــام، اصفه ام
واحدهاي توليدي مختلفي را مشاهده مي كنيم كه 
ــام مراحل )از مرحله تهيه مواد اوليه گرفته  در تم
ــا مراحل فرآوري، توليد، انبار و انتقال محصول(،  ت
داراي مشکالت زيست محيطي متعددي مي باشند. 
مثاًل پتروشيمي اصفهان كه مواد آروماتيکي مانند 
بنزن توليد مي كند، به دليل رعايت نکردن مسائل 
ــي در فرآيندهاي توليدي و پرت هاي متعدد،  ايمن
ــرطان زا و بسيار مهلك,  محيط اطراف را با مواد س
آلوده مي كند. در كنار اين مجتمع ها، واحدهايي را 
مي بينيم كه محصوالت آنها مخرب محيط زيست 

ــت واحدهاي  ــتند. به عنوان نمونه ممکن اس هس
ــان چنداني حاصل  ــل توليد زي MTBE در مراح
ــت  ــد، اما خود محصول مخرب محيط زيس ننماي
ــي را ايجاد  ــتي غيرقابل جبران ــوده و اثرات پوس ب
ــه مواد توليدي،  ــاس اينک مي نمايد. بنابراين براس
ــطهاي و اوليه چه باشد پيامدهاي مختلفي را  واس

مشاهده مي كنيم.  

  در کشورهاي پيشرفته، چنين صنايعي را با 
گستردگي و پيچيدگي هاي بيشتري مي بينيم که 
آاليندگي خطوط توليد و محصوالت توليدي را تا 
حد بسيار مطلوبي تحت کنترل دارند. چرا صنايع 
نفت، گاز و پتروشيمي ما در اين مورد توانايي الزم 

را ندارند؟
ــت دارد، توانايي واحدها در كنترل  ¡آنچه اهمي
آالينده ها و ممانعت از نفوذ آنها به محيط مي باشد. 
اگر اين توانايي باال باشد، مشکل كمتري را به دنبال 
ــتيم،  ــه ما مطلع هس ــت. تا جايي ك ــد داش خواه
ــي  ــب قابل قبولي جهت بررس فعاليت هاي مناس
ــواد پراكنده در  ــي مواد، غلظت م ميزان آاليندگ
محيط و اثرات تخريبي آنها در واحدهاي نفت، گاز 
و پتروشيمي كشور صورت نپذيرفته است. به طور 
ــيمي اصفهان كه مورد بحث قرار  مثال, در پتروش
ــري در مورد تهية  ــت, تاكنون هيچ اقدام مؤث گرف
ــي و ميزان آاليندگي آنها انجام  آناليز مواد خروج

نشده است.  
ــکالت ديگر اين صنايع ندادن اطالعات  از مش
ــد. صنايع نفت و  ــه مراجع ذي ربط مي باش الزم ب
پتروشيمي جواب پرسش ها و اطالعات درخواستي 
ــن معضل،  ــد. در كنار اي ــختي مي دهن ــه س را ب
ــه آن عدم توان  ــکل ديگري نيز وجود دارد ك مش
ــات و  ــت آوردن اطالع ــت به دس ــي الزم جه علم
ــي اثرات تخريبي و  ــد. بررس آمار ضروري مي باش

؟؟؟؟؟؟؟

مسائل زيست محیطي در صنايع نفت، 
گاز و پتروشیمي

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 که 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 که 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 ترکيبات فرار آلي )VOCs( از حوضچه 
هاي تصفيه پسابهاي صنعتي، آلودگي هاي حاصل از فلرها، گازهاي زائد خروجي از آشغال سوزها، ترکيبات آلوده 

يلدا يزدان فرحي

کننده خروجي از کوره 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.
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ــت محيطي اين صنايع بسيار سخت  ــائل زيس مس
ــژه اي مي طلبد. واحدهاي  بوده و تخصص هاي وي
ــتردگي  ــي   و گس ــل پيچيدگ ــيمي به دلي پتروش
ــتم هاي  ــوع سيس ــدي و تن ــي, تولي ــواد مصرف م
ــي هاي  ــده, از لحاظ بررس كنترلي به كار گرفته ش
ــخت تري  ــه مراتب س ــرايط ب ــت محيطي ش زيس
ــي آنها  ــبت به صنايع ديگر دارند؛ لذا بررس را نس
ــاال و اطالعات دقيقي  ــي ب نيازمند توان كارشناس
ــد؛ اين مشکل از ندادن اطالعات اساسي تر  مي باش
ــود و  ــت. زيرا وقتي اطالعات ناصحيح ارائه ش اس
مورد استفاده كارشناسان سازمان حفاظت محيط 
ــت راه حل پيشنهاد  ــت قرار گيرد، ممکن اس زيس
ــت به صنايع نفت و  ــده كارشناسان محيطزيس ش
ــل نميگردد. زيرا  ــود اما فايده اي حاص گاز اجرا ش
ــکل به درستي شناخته نشده و روش حل نيز  مش
به ما جوابي نخواهد داد. بنابراين مشکالت اساسي, 
نداشتن توانايي علمي الزم جهت كسب اطالعات و 
همچنين عدم همکاري  الزم و مناسب اين صنايع 
جهت ارايه اطالعات به كارشناسان محيط زيست 

مي باشد.  

  م�ا تع�دد صنايع نفت. گاز و پتروش�يمي را 
در اطراف خليج فارس ش�اهد هس�تيم که گفته 
مي ش�ود اين تنوع، بر اثر آاليندگي صنايع نفت، 
گاز و پتروش�يمي. رو به نابودي اس�ت. به عنوان 
نمونه. گوگ�رد پتروش�يمي رازي در محيطي باز 
انبار شده که در فضا پراکنده مي شود و همچنين 
غلظ�ت آموني�اک در هوا در اط�راف آن به حدي 
اس�ت که افراد مس�تقر در آن مح�دوده را دچار 
مشكالتي چون سوزش چشم و حلق مي نمايد. در 
کنار آن پس�اب کليه واحدها به صورت مشهود و 
مستقيم وارد خورها و آب خليج شده که موجب 
کدر شدن آب س�واحل مي گردد. با وجود وضوح 
اي�ن گون�ه آاليندگي ه�ا، مش�اهده مي کنيم که 
ش�رکت هاي پتروش�يمي مانند رازي و بندر امام 
خود را تح�ت گواهينام�ه ISO14000 و به عنوان 
صنعت سبز معرفي مي نمايند. دليل اين تناقضات 

چيست؟
ــي كارشناسي جامع و گرفتن گواهينامه   بررس
ــند.  ISO14000، دو مقوله كاماًل متمايز مي باش
ــي داده  ــه صنعت ــا ب ــي ISO14000 تنه گواه
ــود كه فعاليت هايي را در زمينه رسيدن به  مي ش
ــت محيطي آغاز كرده باشد.  ــتانداردهاي زيس اس
ــه ISO14000 بدين  ــت گواهينام ــي درياف يعن
ــما يك گواهي دريافت كرديد  ــت كه ش معني اس
ــان مي دهد، شما تنها فعاليت هايي را براي  كه نش
ــاز كرده ايد و  ــت محيطي آغ ــکالت زيس رفع مش
مقولهاي كه باعث شود فعاليت ها به سرانجام برسد 
و پي گيري هاي مناسب صورت پذيرد, مساله كاماًل 

جداگانه اي است.  
مسئولين مربوطه از اين دريافت گواهينامه سوء 
ــان »مطابقت كامل  ــتفاده مي كنند و آن را نش اس
فعاليت هاي خود با استانداردهاي زيست محيطي« 
معرفي مي نمايند. ISO14000 بدين معني است 
ــبز بشويد و با اين  ــما مي خواهيد صنعت س كه ش
ــبز هستيد كاماًل تفاوت دارد.  مطلب كه صنعت س
ــك با مجتمع هاي صنايع  ــاً, ما وقتي از نزدي مضاف

ــويم، مشاهده مي كنيم كه حتي  نفت روبرو مي ش
طبق معيارهاي ISO14000 كه دريافت كرده اند 
ــد. در رابطه با اين گواهينامه ها  نيز عمل نمي كنن
ــي بايد از ابتدا تا انتها و به اصطالح از تولد تا  بررس
مرگ صورت پذيرد. يعني شما بايد پيامدهاي مواد 
ــي كنيد، در رابطه با توليد و  اوليه مصرفي را بررس
فرآيندهاي آن ارزيابي هاي الزم را انجام دهيد و در 
ــر محصول توليدي و اثرات مصرف را نيز مورد  آخ
بررسي قرار دهيد. شما اگر يك ماده پليمري و يا 
لوله PVC را توليد نموديد بايد اثرات آن را بر روي 
ــده و طبيعت و در آخر، نحوه تجزيه و  مصرف كنن
ــي  ــت آن را به طبيعت مورد بحث و بررس بازگش
قرار دهيد. از نظر ISO14000 بروز مشکل در هر 
ــته و در جهت رفع آن  يك از مراحل اهميت داش
ــفانه از اين  بايد اقدامات الزم صورت پذيرد. متاس
ــتانداردها و گواهينامه ها در صنايع كشور ما در  اس
راستاي صحيح استفاده نشده و تنها به عنوان يك 

وسيله تبليغي استفاده مي گردد .  
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 ارائه كننده گواهينامه  
ــت الزم بي بهره اند. زيرا نه  ــم، خود از صالحي داري
توان كارشناسي الزم را دارند و نه تعهد الزم را كه 
عدم توانايي هاي خود را اعالم كنند تا چاره ديگري 
انديشيده شود. از اينرو, بايد يك مركز علمي معتبر 
در كشور تاسيس شود كه فعاليت هاي مراكزي كه 
تاييديه هاي علمي و گواهينامه صادر مي نمايند را 
مورد بررسي و تاييد قرار داده و نحوه فعاليت هاي 

آنها را ارزيابي نمايد.  
ــتاندارد ISO14000 تنها مربوط به صنايع  اس
و تکنولوژي هاي مختلف نيست؛ بلکه همان مركز 
ــدرك نيز, خود  ــي صادركننده م علمي و تحقيق
ــد.  ــدا بايد ISO14000 دريافت كرده باش در ابت
ــر مطابق با  ــور, مراكز تحقيقاتي معتب ــا در كش م
ــتانداردهاي جهاني نداريم. اگر برخي صنايع با  اس
ــازي محيط زيست, گواهينامه هاي  وجود آلوده س
ــدد از مراكز خارجي دريافت مي كنند، ممکن  متع
است اين تاييديه ها متعلق به مراكز خارجي باشد 
كه صالحيت و اعتبار الزم را ندارند. اگر ما از مراكز 

ذيصالح جهاني گواهينامه دريافت كرديم, در آن 
صورت مي توانيم به عملکرد خود افتخار كنيم.  

  م�ا در خود صنايع نفت و گاز و پتروش�يمي 
ش�اهد مراک�ز محيط زيس�تي هس�تيم ک�ه در 
برخي واحدها مانند محيط زيس�ت پتروشيمي، 
برنامه هاي�ي ب�راي کاهش اثرات زيس�تمحيطي 
تدوين ش�ده اس�ت. ارتباط اين مراکز با سازمان 

حفاظت محيط زيست چگونه است؟
اينجانب از واحدهاي مختلفي مانند پلي اكريل 
ــيراز و  ــان و ش ــيمي هاي اصفه ــان، پتروش اصفه
ــره خارك بازديد  ــاي متعدد نفتي در جزي واحده
ــت  ــرده ام. اين واحدها داراي مراكز محيط زيس ك
ــند كه برخي افراد مطرح جامعه علمي نيز  مي باش
با آنها همکاري مي نمايند. اما طبق بررسي هاي ما, 
ــه هيچ عنوان مطابق  ــفانه كار اين واحدها ب متاس
استانداردها و ضوابط زيست محيطي نمي باشد. در 
بسياري از اين واحدها امکانات و تخصص هاي الزم 
ــره در محيط وجود  جهت آناليز دقيق مواد منتش
ــن گام در بهبود معضالت  ــئله اولي ندارد. اين مس
ــت. ما واحدي را داشتيم كه به  زيست محيطي اس
مدت 5 الي 6 سال با مسئوالن آن مکاتبه نموديم 
تا باالخره توانستيم برخي اطالعات مورد نياز خود 
ــت آوريم. اولين گامي كه اين صنايع بايد  را به دس
ــت محيطي بردارند،  ــکالت زيس در جهت رفع مش
ــان و سريع  تهيه آمار و اطالعات دقيق و ارائه آس

آن به كارشناسان محيط زيست مي باشد.  

  پي�ش از احداث يک مجتمع پتروش�يمي يا 
پااليشگاه نفت، مطالعات امكان سنجي اقتصادي، 
فني، بازاريابي و غيره  در مورد آن صورت مي پذيرد. 
 MTBE مشاهده مسائلي از قبيل راه اندازي واحد
يا همجواري منطقه عظيم پتروشيمي ماهشهر با 
خور موس�ي ک�ه از لحاظ ورود و خ�روج آب تازه 
به خور ش�رايط مناسبي ندارد، نشان مي دهد که 
معموالً در اين امكان س�نجي ها به مسائل محيط 
زيستي توجه نميش�ود. دليل فقدان کارشناسي  
و لحاظ نكردن عوامل زيس�ت محيطي در احداث 

واحدها چيست؟  
ــکل اصلي در اين زمينه, همان عدم وجود  مش
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ــان آگاه و متخصص است كه مورد بحث  كارشناس
قرار گرفت. طيف وسيعي از كارشناساني كه امروزه 
در بحث محيط زيست در واحدهاي محيط زيست 
ــز ديگر فعاليت مي كنند،  صنايع مذكور و يا مراك
ــر از اين  ــذا به ناچار س ــتند، ل ــه جائي نداش راه ب
ــمت درآورده اند. افرادي كه تخصص مديريت  قس
ــت و يا حيات وحش دارند، وقتي وارد  محيط زيس
حوزه كارشناسي در مورد آلودگي هاي نفت، گاز و 
ــوند، نتيجه اي بهتر از اين را به  ــيمي مي ش پتروش
ــد آورد. نکته مورد توجه ديگر, اين  همراه نخواهن
ــد 40 درصد از هزينه احداث  ــت كه امروزه باي اس
ــتم هاي كنترلي و تصفيه »پساب  واحدها به سيس
ــرد. در مورد طرح هايي با  ــا« تعلق گي و پس ماند ه
ــارد توماني، اين رقم  ــه احداث چندين ميلي هزين
نسبتاً باال مي باشد. وقتي اصالح يك واحد صنعتي 
آلوده كننده كه 1 الي 2 ميليارد تومان خرج دارد، 
ــا 50 هزار تومان حل  ــد از راه هاي ناصحيح ب بتوان
ــرج گزاف را  ــه جايي كه آن خ ــود، ديگر كار ب ش
ــود. وقتي  ــد، كشيده نمي ش ــته باش به دنبال داش
ــائل دست به دست هم مي دهند، ضررها و  اين مس
پيامدهاي خطرناكي را بدنبال مي آورند كه برخي 
ــتر را در آينده  از اين پيامدها را امروز و از اين بيش

مشاهده خواهيم كرد.  

  نكت�ه اي ک�ه در کنار آموزش کارشناس�ان 
محيط زيس�ت  کارآمد مي تواند م�ورد توجه قرار 
گيرد، مسئله توجه به محيط زيست در رشته هاي 
مهندس�ي مي باش�د. اگر ب�ه آم�وزش نيروهاي 
متخصص در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي نگاهي 
بياندازيم، درمي يابيم که مهندس�ان رش�ته هاي 
مربوطه مانند طراحي فرآيند. پااليش و غيره در 
زمينه مسائل زيستمحيطي. نهايتاً دو واحد و آن 
هم غالباً به صورت اختياري آموزش مي بينند. در 

اين زمينه چه توجهاتي بايد صورت پذيرد؟  

ــائل  ــت روزافزوني كه مس ــه اهمي ــا توجه ب ¡ب
ــت محيطي در دنيا پيدا كرده اند و همچنين  زيس
موارد فراوان آلودگي ها و تخريب محيط زيست در 
كشور ما، اهميت ندادن به مسائل مربوط به اصول 
ــت، روشي غلط است كه در  حفاظت محيط زيس
ــري را براي خود اين  ــارات جبران ناپذي آينده خس
صنايع بوجود ميآورد. بي توجهي به مسائل زيست 
ــه جمع آوري واحدهاي  محيطي زيانهايي از جمل
ــه طراحي هاي  ــا و نياز ب ــر روش ه ــده، تغيي آالين
ــت. از طرفي, در  ــال خواهد داش ــدد را به دنب مج
بسياري از واحدها مشاهده مي كنيم كه آاليندگي 
ــتباهات طراحي و  ــي از اش ــت, ناش ــط زيس محي
ــد. به طور مثال, اگر طراحي يك  مهندسي مي باش
ــه و يا حتي يك پمپ و  ــرج جذب، يك خط لول ب
شير به درستي صورت پذيرد، درصد قابل توجهي 
ــت. ما نياز  ــاي فعلي را نخواهيم داش از آلودگي ه
ــيمي داريم كه شناسايي ضعف  ــان ش به مهندس
ــاي ايمني و خطر  ــتم ها را از طريق روش ه سيس
ــره انجام داده و  چون FMEA،HAZOP و غي
ــب را طراحي نمايند.  ــتم هاي كنترلي مناس سيس
ــي افرادي  ــه در زمينه هاي طراحي و مهندس ما ن
ــائل محيط زيست آشنا باشند  را داريم كه به مس

ــت محيطي كه به روش ها و  و نه كارشناسان زيس
ــگاه و يا يك  فرآيندهاي به كاررفته در يك پااليش
واحد پتروشيمي آگاهي داشته باشند. برنامه ريزي 
ــاهده  ــکل مش ــح هم در جهت رفع اين مش صحي
ــئله را  ــود. زيرا مديران ما اهميت اين مس نمي ش
درك نمي كنند. بنابراين در راس نيازها, ما به يك 
مديريت آگاه نيازمنديم تا اهميت موضوع را درك 
كرده و زمينه تربيت متخصصان مورد نظر را فراهم 
ــت را از  آورد. در اين صورت ميتوانيم محيط زيس
ــکالتي كه امروزه با آن دست به گريبان است  مش

نجات دهيم .  

  اگر کارشناس�اني داش�ته باش�يم که آمار و 
ارقام صحيحي از ميزان آلودگي ها بدس�ت آورند 
و متخصصاني تربيت کنيم که معضالت فرآيندها 
را شناس�ايي کنن�د و راه حل صحيح�ي را پيش 
رو بگذارن�د، به نظر ش�ما. آيا س�اختار مديريتي 
کش�ور به گونه اي هس�ت که مناف�ع اقتصادي را 
کنار گذاش�ته و با آينده نگري نس�بت به مسائل 
زيست محيطي، در برنامه هاي خود تجديدنظر به 

عمل آورد؟  
بنده وارد اين مقوله نمي شوم، اما رنگ رخساره 
خبر مي دهد از سر ضمير. ما در اين زمينه مشکالت 
ــي داريم. هم متخصصان و هم مديران يك  اساس
ــوع را دريابند و در  ــت موض ــه بايد اهمي مجموع
ــکل گام بردارند. يك مديريت اگر  جهت رفع مش
كارآمد باشد، نيروهاي كارآمدي را فراهم مي آورد 
ــد به دليل انجام كار صحيح،  كه اين نيروي كارآم
ــر را فراهم مي كنند.  ــات ارتقاي همان مدي موجب
ــائل جانبي  ــد و به مس اما اگر مديريت ناآگاه باش
ــدن  ــع آني اهميت دهد، موجب منزوي ش و مناف
ــردد و او را  ــري نيروي متخصص مي گ و كناره گي
ــتم مي نمايد. بنابراين در  مجبور به خروج از سيس
زمينه محيط زيست، نحوه مديريت و ميزان آگاهي 

مدير نقش بسيار اساسي را عهده دار مي باشد.
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ــت در صنعت  ضرورت پرداختن به محيط زيس
نفت و صنايع وابسته به آن هنگامي روشن تر مي 
ــير توسعه پايدار  گردد كه دريابيم حركت در مس
ــت غير ممکن  ــدون توجه محيط زيس صنعتي ب
است. موضوع آلودگي هاي ناشي از نفت و فرآورده 
ــد دهه اخير جايگاه ويژه اي در  هاي آن، طي چن
ــت را در جهان به  ــث مربوط به محيط زيس مباح
ــاص داده كه بار منفي آن، منتقدان را  خود اختص

به بحث هاي متنوعي كشانده است. 
ــي از نفت و فرآورده  موضوع آلودگي هاي ناش
ــد دهه اخير جايگاه ويژه اي در  هاي آن، طي چن
ــت را در جهان به  ــث مربوط به محيط زيس مباح
ــاص داده كه بار منفي آن، منتقدان را  خود اختص

به بحث هاي متنوعي كشانده است. 
ــه درياها بر اثر  ــا ليتر نفت خام ب ورود ميليونه
ــه صدها هزار ليتر  ــوادث مختلف دريايي، تخلي ح
ــي از تردد وسايل نقليه زميني،  زايدات نفتي ناش
ــت، آلودگيهاي  ــي به محيط زيس ــي و هواي درياي
ــي از فعاليت صدها پااليشگاه و مراكز صنعتي  ناش
ــته ، حجم عظيم پساب هاي صنايع و عوامل  وابس
ــت محيطي كه به  متعدد ديگر آلودگي هاي زيس
ــي باز مي گردد، همه و همه  گونه اي به مواد نفت
ــداري است به وسعت دهکده جهاني،  عالمت هش
ــت را بيش از  كه ضرورت پرداختن به محيط زيس
پيش روشن مي نمايد و گريز از آن را ناممکن 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 
ــق خطوط اتيلن  ــور از طري ــرق كش در غرب و ش
ــرق، در كنار ضعف در انتخاب و انتقال  غرب و ش
ــروز اين صنايع – نظير تجربه تلخ  تکنولوژيهاي ب
ــهاي زيست محيطي  ــيمي اروميه- چالش پتروش
صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور ما را مضاعف 

ساخته است. 
ــت  مجموعه اين دغدغه ها زماني قابل حل اس

كه شرايط براي دستيابي به پيش نيازهاي زير مهيا 
گردد:

ــترك از  ــاد فضاي مفاهمه و درك مش 1- ايج
ــوولين وزارت نفت و  ــکالت و مسائل بين مس مش

سازمان حفاظت از محيط زيست 
ــرورت ايجاد  ــوولين بر ض ــق همه مس 2- تواف
ــردي بين نهاد هاي  ــم تعامل موثر و راهب مکانيس

موثر در اين زمينه
ــتراتژي محيط  3- توافق بر ضرورت تدوين اس

زيستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 
4- تعيين پيش نيازها تدوين استراتژي محيط 

زيستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
5- تاكيد بر ايجاد مراكز فعال و قوي در جهت 
تحقيق و پژوهش و خوراك دهي فکري مستمر به 

دست-اندكاران و مديران
6- اعمال 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؟
ــف در يك جمله  ــتراتژي را بنابه يك تعري اس

اينگونه مي توان خالصه كرد:
ــمت  ــاي حركت از وضع موجود به س »راهنم

وضع مطلوب«
ــالهاي اخير  ــت اگرچه طي س آنچه مسلم اس
ــهايي در جهت گنجاندن مالحظات زيست  تالش
ــع نفت، گاز و  ــي دربرنامه ريزي هاي صناي محيط
پتروشيمي توسط سازمان حفاظت محيط زيست 
ــورت گرفته، لکن وضع موجود از  و اين صنايع ص
ــت اندركاران با وضع  ديد اكثر تحليل گران و دس

مطلوب فاصله طوالني دارد. 
ــطور در  با توجه به اين مطالب در ادامه اين س
ــها و  ــدا به صورت گذرا به معرفي برخي چالش ابت
ــر »راه تدوين استراتژي  گلوگاه هاي موجود بر س
ــيمي »  ــتي صنايع نفت،گاز و پتروش محيط زيس

پرداخته مي شود و سپس برخي راه كارهاي برون 
رفت از اين چالشها ارائه مي گردد.

ــن مطالب خالصه و  ــت كه اي ــه ذكر اس الزم ب
ــان و  جمع بندي نظرات و ديدگاه  هاي كارشناس
صاحب نظران در اين زمينه مي باشد كه از خالل 
ساعت ها مصاحبه و نظر خواهي تحليل گران گروه 

با ايشان بدست آمده است. 
الف: برخي مشکالت و چالشها:

1- كم توجهي به پ ژوهش، مطالعات كاربردي و 
داده هاي آماري مورد نياز

برخي ابعاد اين مشکل به اين شرح است:
ــي و  ــع جغرافياي ــات جام ــدان مطالع 1,1. فق

جانمايي 
ــي به  1,2. عدم وجود و يا عدم امکان دسترس

داده هاي آماري دقيق و به روز
ــات تکنولوژيك در  ــم توجهي به مطالع 1,3. ك

راستاي بهره گيري از فناوري هاي نو
ــي متخصص  ــه كارشناس ــدم وجود بدن 2- ع
ــازمان حفاظت از  وكارآزموده در وزارت نفت و س

محيط زيست 
ــاختاري و  ــود تعامل و ارتباط س ــدم وج 3- ع

منسجم بين نهادهاي متولي در اين زمينه 
4- ضعف قوانين، دستورالعمل ها واستانداردها 

محيط زيستي
5- كم توجهي به گزارشات ارزيابي

ــت  ــك مخاطرات زيس 6- كم توجهي به ريس
محيطي صنايع

7- عدم وجودنگاه راهبردي و برنامه ريزي بلند 
مدت و استراتژيك

ب : راه كارهاي پيشنهادي:
باتوجه به مشکالتي كه در سطور باال به صورت 
ــه تعدادي از راهکار  ــاره گرديد در ادامه ب گذرا اش
هاي پيشنهادي براي رفع و يا به حد اقل رساندن 

تبعات اين مشکالت اشاره مي شود:
1- توجه به مطالعات جغرافيايي و جانمايي:

ــت تنها از طريق  ــازمان حفاظت محيط زيس س

؟؟؟؟؟؟؟؟

پیش نیاز هاي تدوين استراتژي محیط زيستي 
آلودگي هاي ناشي از نفت و فرآورده ها

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اعمال داده ها و استانداردهاي خام جهاني، واحدها 
را موظف به رعايت اين استانداردها مي نمايد. اين 
داده ها 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 
ــه را دارند، ارقام خام جهاني به  مدل كردن منطق
يکسري استانداردهاي منطبق با شرايط هر منطقه 

تبديل شود.
ــاري جامع و دقيق  ــه به داده هاي آم 2- توج

و ميداني :
الزمة كسب اطالعات دقيق، بررسي هاي ميداني 
ــت كه اطالعات  ــب داده در پايلوت هايي اس و كس
ــتفاده  ــت دهد. اس ــروري را براي طراحي بدس ض
ــت.  ــور چندان متداول نيس از اين روش ها در كش
ــا را در كار لحاظ  ــراح بخواهد اين هزينه ه اگر ط
كند، قيمت طراحي باالرفته و در مناقصه ها بازنده 
ــري اعداد  ــود. به همين دليل اكتفا به يکس مي ش
استخراجي از كتب و يا داده هاي قبلي و نه چندان 
دقيق واحدها مي شود؛ كه پس از تاييد كارفرما، بر 
ــاس همان اعداد عمل مي شود و مشکالت آتي  اس
را بدنبال مي آورد. لذا بايد در صنعت جا بيفتد كه 
يك طراحي نياز به كار تيمي و همچنين كسب و 

استخراج اعداد و اطالعات صحيح دارد.«
ــازگار با محيط  ــه به تکنولوژي هاي س 3- توج

زيست:
ــتدار  ــر روي تکنولوژي هايي كه دوس امروزه ب
ــته تأكيد  ــتند بيش از گذش ــت هس محيط زيس
ــن بين المللي  ــه معيارها و قواني ــود، چرا ك مي ش
ــت. بحث هاي مرتبط با  ــخت گيرانه تر شده اس س
ــروزه مطرح  ــاك نيز ام ــاي پ CDM و فرآينده
ــايد دانشگاه ها به  ــت. هر چند در اين زمينه ش اس
عنوان مراكز تحقيقاتي وظيفه سنگين تري دارند و 
بايستي با فعاليت پژوهي بر روي اين مقوله راه هاي 

كسب دانش فني اين امر را اكتشاف نمايند. 
ــي در  4- اهميت دادن و تقويت بدنه كارشناس

سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت:
ــته  رش ــد  چن ــاي  ه ــم  تي ــکيل  تش
اي)multidisciplinary team( مي تواند يکي 
از بهترين روشها براي استفاده حداكثري از ظرفيت 
كارشناسي موجود در دو نهاد و ارتقاء اين ظرفيت 
ــد. در اين تيم ها متخصيصين محيط زيست  باش
ــلط بر فرايند ها موجود  ــان مس در كنار كارشناس

در صنعت مذكور به همراه ديگر متخصصين مورد 
ــدام به انجام مطالعات و ارزيابي هاي جامع  نياز اق

محيط زيستي مي نمايند.
5- طراحي ساز وكار قوي در جهت قاعده مند 

نمودن تعامالت:
طراحي وايجاد مکانيسم قوي در جهت تقويت و 
قاعده مند نمودن تعامالت سازمان حفاظت محيط 
زيست و وزارت نفت در اين حوزه ميتواند بسياري 

از مشکالت و موانع را از پيش رو بردارد.
ــتقيم، قاعده مند و منظم  وجود يك ارتباط مس
ميان اين مراكز، استفاده مشترك از آزمايشگاه هاي 
مجهز ايجاد شده از طريق سرمايه گذاري مشترك 
ــکالت موجود از طريق  ــاذ راه حل براي مش و اتخ
ــمت هاي  ــکاري و همفکري كليه نهادها و قس هم
ــد كه  ــئول منجر به اخذ تصميمي خواهد ش مس

حداكثر منافع در آن لحاظ شده باشد.
6- متناسب و بومي سازي قوانين،استانداردهاو 

دستورالعملها
يکي از نيازهاي جدي، بررسي و متناسب سازي 
ــراي مناطق  ــي و معيارهاي جهاني ب ــن كل قواني
ــن و تدوين معيار  ــور و تعيي مختلف صنعتي كش
ــب با هر منطقه و تدوين  ــتانداردهاي متناس و اس

استانداردها و قوانين مورد نياز است.
ــتراتژي ارزيابي محيط زيست در  7- تدوين اس

)SEA(صنايع نفت، گاز وپتروشيمي
ارزيابي زيست محيطي استراتژيك )راهبردي(، 
ــد( و پويا براي  ــتماتيك )نظام من فرآيندي سيس
ارزيابي كيفيت زيست محيطي و پيامدهاي زيست 
ــعه اي است كه به  محيطي دورنماها و اهداف توس
كمك سياست گذاري ها، برنامه ها و طرح ها تحقق 
مي يابند. هدف از انجام آن لحاظ نمودن يکپارچه 
ــادي، اجتماعي و  ــي، اقتص ــات بيوفيزيک مالحظ
سياسي در سياست ها، برنامه ها و طرح هاي توسعه 

مي باشد.
ــوري براي  ــوب كش ــك چارچ ــت ي مي بايس
ــت محيطي  ــاي ارزيابي زيس ــري روش ه بکارگي
ــت  ــش آثار زيس ــردي( در بخ ــتراتژيك )راهب اس
محيطي سياستگذاريها، برنامه ها و طرح ها طراحي 
ــده، ظرفيت هاي فني و اداري الزم براي اعمال  ش
ــور  ــتراتژيك در كش ــت محيطي اس ارزيابي زيس
ــه در آن مدل هاي عملي  ــود ك ايجاد و تقويت ش
ــيوه هاي ارزيابي  الزم براي بهره گيري كارآمد از ش

توليد گردد.
ــته تالشهايي از سوي  البته طي سالهاي گذش
سازمان محيط زيست درجهت نيل به اين اهداف 
ــکل گرفته لکن اين تالشها بنا به اذعان برخي  ش
مسوولين سازمان كارايي و نتايج مورد انتظار را در 

پي نداشته است.
ــرات فعاليت هاي  ــك مخاط ــي ريس 3- ارزياب

صنعتي نفتي و هزينه هاي آن: 
ــي كه  ــه هاي ــك و هزين ــه ريس ــي ك درصورت
آاليندگي هاي صنعت بر جامعه و طبيعت متحمل 
ميسازد به صورت دقيق ارزيابي و احصاشود، ديگر 
ــه مبنايي براي كم  ــات فني و اقتصادي ك توجيه
توجهي به محيط زيست توسط صاحبان و مديران 

صنايع است جايگاهي نخواهد داشت.
ــن  ــن ارزيابي ها مي توان با روش ــطه اي به واس
ــت محيطي  ــاي اقتصادي و زيس ــاختن زيان ه س
ــبت به  ــت واحدها، مديران را نس حاصل از فعالي
ــاس نموده و راههاي  ــت حس ــألة محيط زيس مس

جلوگيري از آلودگي را براي آنان روشن ساخت. 
4- برگزاري دوره هاي آموزشي و فعاليت هاي 

ترويجي:
آگاه سازي مديران از طريق كالس هاي آموزشي 
كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست، دانشگاه 
و يا مديريت هاي HSE برگزارمي شود، در جهت 
ــت بسيار  ــيت در زمينه محيط زيس ايجاد حساس

مؤثر مي باشد.
دوره  ــق  از طري را  ــدت  درازم ــرش  نگ ــد  باي
ــازمان حفاظت  ــاي توجيهي س ــت ه ــا و نشس ه

محيط زيست
ــوزش داده و براي  ــران صنعت نفت آم به مدي
ــلويه و منطقه  مديران پروژه هاي بزرگي چون عس
آزاد ماهشهر كالسهاي متنوع ترتيب داده و مسائل 

الزم به ايشان انتقال داده  شود. 
5- مديريت بحران هاي زيست محيطي

ــت محيطي سبب  هر چند رعايت قوانين زيس
ــود، ليکن  ــا و آلودگي ها مي ش ــرل آالينده ه كنت
وقوع حوادث غيرمترقبه در حوزه صنايع آالينده، 
ــت وضعيت هاي اضطراري  در صورت نبود مديري
مي تواند عمق فاجعه حاصل را چندين برابر وسعت 
دهد. حوادثي نظير سوانح دريايي براي نفت كش ها 

مي تواند مثال خوبي در اين حوزه باشد. 
ــراي واحدهاي  ــي ب ــات تعديل ــزوم اقدام 6- ل

قديمي :
ــد برخي واحدهاي  ــاره ش همان طوري كه اش
ــگاه آبادان( در گذشته  صنايع نفتي )مانند پااليش
ساخته شدند كه در آن زمان رعايت استانداردهاي 
ــت. ليکن  ــت محيطي چندان اهميت نداش زيس
اكنون به دليل نقش غيرقابل انکار اين واحدها در 
صنايع كشور توان توقف فعاليت آنها وجود ندارد. از 
طرفي ديگر نمي توان با اين توجيه از آلودگي هاي 

حاصل از اين مواد چشم پوشي نمود. 
لذا بايستي با مديريت صحيح اين آلودگي ها و 
تدوين قوانين تازه و تعديل آلودگي ها 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. 
ــت  ــازي و سياس ــاد مركز تصميم س 12- ايج
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پژوهي: 
ــياري از چالشها در زمينه  با توجه به اينکه بس
ــت صنعت نفت وصنايع وابسته به آن  محيط زيس
چالشها ساختاري و ناشي از نحوه مديريت و برنامه 
ــاد يك كانون تفکر  ــت ايج ريزي در اين حوزه اس
ــت پژوهي، تصميم سازي،  كه ماموريت آن سياس
ــي اين  ــيب شناس انجام مطالعات راهبردي و آس
حوزه باشد و بتواند در كنار انجام مطالعات فني به 
تحليل فرايند هاي مديريتي موثر بر محيط زيست 
ــنهاد و ارائه راهکارها يي دراين حوزه باشد  و پيش
ــز تفکر عالوه بر موارد  ضروري مينمايد. اين مراك
ــاط بين صنعت نفت و  ــوق توانايي برقراري ارتب ف

مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي را فراهم نمايد.
جمع بندي و پيشنهاد نهايي:

ــزي ها و تصميات  ــه امروزه برنامه ري از آنجاك
كوتاه مدت جوابگوي معضالت و چالشهاي محيط 
ــت و در كشور هاي  ــتي ناشي از صنايع نيس زيس
ــتي در  ــعه يافته تمامي اقدامات محيط زيس توس
ــتي  ــتراتژي هاي بلند مدت محيط زيس قالب اس
ــت  ــود،  ضروري اس ــرح ريزي وپيگيري مي ش ط
ــي نهادهاي موثر ودرگير در اين زمينه مانند  تمام
ــت، وزارت نفت،  ــط زيس ــازمان حفاظت محي س
ــت، وزارت  ــاورزي، وزارت بهداش وزارت جهاد كش
راه و ترابري)سازمان بنادر و كشتيرارني و سازمان 
هواشناسي(، مجلس شوراي اسالمي ،  وزارت كشور 
ــکيل  ــي و مطالعاتي، ضمن تش ــز تحقيقات و مراك
ــت جمهوري فعاليت  كارگروهي كه زير نظر رياس
ــتي در  ــتراتژي محيط زيس مي نمايد به تدوين اس

صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اقدام نمايند.
ــتراتژي در صورتي كه با دقت تدوين و  اين اس
با عزم جدي مسوولين اجرا گردد مي تواند به شاه 
ــتي صنعت نفت و  كليد حل معضالت محيط زيس
ــود و حتي مي تواند به  صنايع جانبي آن تبديل ش
ــدل و الگوي موفق براي بقيه صنايع  عنوان يك م

تبديل گردد.

ــاره به  ــس با اش ــای مجل ــز پژوهش ه مرك
ضرورت حذف ماده سمی MTBE از تركيب 
ــدن اتانول به عنوان  ــتار اضافه ش بنزين خواس
يك سوخت زيست محيطی در تركيب بنزين 
ــان با افزايش  ــد تا همزم خودروهای ايرانی ش
عدد اكتان، حجم آاليندگی ها هم كاهش يابد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مركز 
ــار گزارشی درباره  پژوهش های مجلس با انتش
بايدها و نبايدهای استفاده از بنزين اتانولی در 
ــوخت خودروهای ايرانی، اعالم كرد:  ــبد س س
بنزين به عنوان يکی از حامل های اصلی انرژی 
به رغم كاربرد برای افزايش سطح رفاه جامعه، 
ــه عنوان يکی از بزرگترين منابع آلوده كننده  ب
ــطح جهانی و چه در  ــت چه در س محيط زيس

سطح ملی به شمار می رود. 
ــاس اگر چه مدت زمان زيادی از  بر اين اس
حذف سرب و جايگزينی MTBE به جای آن 
نمی گذرد، اما مصرف اين ماده نيز نگرانی های 
ــراه دارد كه  ــت محيطی متعددی به هم زيس
شايد بزرگترين آنها پايداری اين ماده سمی در 

چرخه حيات بشری باشد.  
ــتفاده از اتانول  ــت كه اس ــن در حالی اس اي
ــی برای MTBE، منجر به  به عنوان جايگزين
كاهش خطرات زيست محيطی، كاهش خروج 
ــطح اشتغال خواهد شد. اتانول  ارز و افزايش س
ــيژنه باالبرنده عدد  به عنوان يکی از مواد اكس
ــن ماده افزودنی  ــان بنزين موتور و جايگزي اكت
ــرب اكنون به صورت كامال جدی و  تترااتيل س
گسترده در جهان مطرح شده و الزم است كه 
ــتفاده از اين ماده به عنوان يك افزودنی به  اس
ــوخت مصرفی كشور و همچنين جايگزينی  س

برای MTBE مورد توجه قرار گيرد.  
ــان، كاربرد  ــورهای بزرگ صنعتی جه كش
ــت  ــوخت خودروها را گام نخس ــول در س اتان
ــع پايان پذير  ــتگی به مناب ــرای كاهش وابس ب
ــيلی می دانند و اين اقدام را  ــوخت های فس س
ــی برای حركت به سمت  ــکوی پرش مانند س
ــتفاده از سوخت های زيستی با عنوان منابع  اس
انرژی تجديدپذير و دوستدار محيط زيست در 

نظر می گيرند.  
ــرای توليد  ــران توانمندی های فراوانی ب اي
ــر دارد، اما تاكنون  ــای نو و تجديدپذي انرژی ه
ــيل خود به عمل  ــتفاده اندكی از اين پتانس اس
ــنايی، عدم تسلط علمی و  ــت. نا آش آورده اس
ــن اعتبار  ــن عدم تامي ــی و همچني تکنولوژيک
ــته با انرژی های نو از  طرح ها و پروژه های وابس
جمله علل عقب ماندن ايران در استفاده از اين 

نوع انرژی هاست.  
دستاوردهای توليد بنزين اتانولی در ايران 

ــن زمينه و خارج  ــترش مطالعات در اي گس
ــيدن به فازهای  ــاز مطالعاتی و رس ــدن از ف ش

ــتفاده بيشتر  ــاز اس اجرايی می توانند زمينه س
ــاك و كم بها  ــر، پ ــان ناپذي ــای پاي از انرژی ه
ــتفاده از بيواتانول به عنوان سوخت  باشند. اس
ــت نتايج  ــتدار محيط زيس تجديدپذير و دوس
مثبتی دارد كه در ذيل به اختصار به آنها اشاره 

شده است:   
ــد بيواتانول می تواند با جذب مقادير  - تولي
ــاورزی و ضايعات  قابل توجهی از ضايعات كش
ــاورزی، جنگل  توليد صنايع جانبی بخش كش
ــك بزرگی به اقتصاد اين  داری و دامداری كم

بخش ها داشته باشد.   
ــد با بهره گيری از  - توليد اين ماده می توان
ــه دارای ارزش اقتصادی  ــياری از مواد اولي بس
منفی از قبيل پساب ها و ضايعات كارخانه های 
ــهری  ــماندهای ش ــدی و حتی برخی پس تولي
ــر ايجاد ارزش افزوده باال به حفاظت از  عالوه ب

محيط زيست نيز ياری برساند.  
ــه عنوان يك  ــد بيواتانول می تواند ب - تولي
ــيلی، تجديدپذير و دوستدار  ــوخت غيرفس س
ــی از نياز كشور به واردات  محيط زيست بخش
بنزين و ماده زيان آور MTBE را تامين كند.  
- گسترش صنعت اتانول با داشتن چندين 
صنعت جانبی در كنار خود و صنايع و مصارف 
ــل توجهی بر  ــدد، تاثير قاب ــتی متع پايين دس
توسعه صنعتی كشور و اشتغال زايی مستقيم و 

غيرمستقيم خواهد داشت.  
ــتفاده از  ــده اس با توجه به مطالب گفته ش
ــه جهت حائز  بيواتانول به جای MTBE از س
اهميت است كه در اين گزارش مورد بحث قرار 

گرفته اند و نتايج آنها به شرح زير است:  
از نظر فنی: استفاده از بيواتانول در بنزين از 
ــر بوده و می توان از بنزين  نظر فنی امکان پذي
ــوخت  ــه عالوه 5 تا 15 درصد اتانول برای س ب
خودروهای معمولی، بدون اينکه تغيير خاصی 

مورد نياز باشد، استفاده كرد.   
از نظر زيست محيطی: همان طور كه گفته 
ــد بيواتانول چون از مواد اوليه زيستی تهيه  ش
ــت بوده و در  ــتدار محيط زيس ــود دوس می ش
ــدن به محيط زيست بر خالف  صورت وارد ش
ــت نخواهد  MTBE خطری برای محيط زيس
ــرف آن به دليل  ــت، ضمن اين كه با مص داش
ــی از  ــرف بنزين، آلودگی های ناش كاهش مص

مصرف بنزين كاهش می يابد.   
ــتفاده از اتانول به جای  از نظر اقتصادی: اس
ــه دارد، زيرا  ــر اقتصادی توجي MTBE از نظ
ــن + اتانول در  ــده مخلوط بنزي قيمت تمام ش
ــده مخلوط بنزين +  ــه با قيمت تمام ش مقايس
ــت، ضمن اينکه در صورت  MTBE كمتر اس
استفاده از اتانول هزينه های اجتماعی ناشی از 
مصرف بنزين نيز ساليانه به ميزان 80 ميليارد 

تومان كاهش می يابد.  

توصيه های مرکز پژوهش ها به پااليش و پخش نفتی ؛

اتانول جايگزين سموم بنزين شود
اما در حال حاضر با توجه 
اتانول  ــدی  تولي به ظرفيت 
ــزان مصرف  ــور و مي در كش
اين  ــوری  ف امکان  ــن،  بنزي
ــود ندارد. در  جايگزينی وج
ظرفيت  ــص  تخصي صورت 
واحدهای دارای مجوز توليد 
اتانول به سوخت خودروهای 
پنج  ــدود  تنها ح ــی،  بنزين
ــوخت خودروهای  درصد س
ــور از طريق  بنزينی كل كش
ــن خواهد  ــول قابل تامي اتان

بود.  

چنانچه در همين شرايط، 
تمامی اتانول مذكور تنها به 
ــرف خودروهای بنزينی  مص
استان تهران تخصيص يابد، 
ــوخت  ــدود 38 درصد س ح
ــق  ــتفاده از طري ــورد اس م

بيواتانول قابل تامين است.
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در غرب دولت ها ماليات را افزايش می دهند تا 
ــردم به مصرف انرژی  ــا باالرفتن قيمت ها ميل م ب
ــی از هزينه انرژی  ــد اما ما درصد باالي كاهش ياب
ــت می كنيم كه نهايتا  ــب يارانه ها پرداخ را در قال
ــوند.قديری ابيانه  ثروتمندان از آن برخوردار می ش
ــت كه درآمدهای  ــرايط اس اضافه كرد: در اين ش
ــوخت بيش از درآمد  دولت های غربی از ماليات س
ــی  ــت .وی گفت: كس ما در صادرات نفت خام اس
ــين بنزين می سوزاند به  كه در ايران يك باك ماش
ــتفاده  اندازه مصرف برنج 10 خانوار از يارانه ها اس

می كند.  
ــا رويکرد  ــش اقتصاد مقاومتی ب ــن هماي دومي
تخصصی به حوزه انرژی در دانشگاه علم و صنعت 

ايران برگزار شد. 
سيد مسعود مير كاظمی در اين همايش گفت: 
 از شهريور سال 1389 كه مقام معظم رهبری بحث 
ــد تاكنون تعابير  ــاد مقاومتی را مطرح كردن اقتص
ــی آن را اقتصاد تدافعی  ــده برخ مختلفی از آن ش
می دانستند و برخی اقتصاد رياضتی، اما   همان طور 
كه ايشان بعدا فرمودند اقتصاد مقاومتی اقتصادی 
ــت كه حتی در شرايط بحران هم بتواند رشد و  اس
حركت خود را ادامه دهد و در عين حال مقاومت 

الزم در برابر شوك های وارده را داشته باشد.  
وی افزود:   در اقتصاد مقاومتی بايد شاخص های 
ــود اما متاسفانه پيش از اين  كالن كشور حفظ ش
ــد اقتصادی ما ثبات نداشته و نرخ تورم به غير  رش

از يکی دو سال دو رقمی بوده است.  
رئيس كميسيون انرژی ادامه داد: علت دشمنی 
ــت كه جمهوری اسالمی  غرب و تحريم ها اين اس
حرف جديد دارد و آن ها نمی خواهند اجازه دهند 

كشوری خارج از چهارچوب فعلی فعاليت كند.  
ــوص راه كارهای مقابله با  ــی در خص ميركاظم
ــار ها و اقتضاهای اقتصاد مقاومتی گفت:  اولين  فش
ــت، دشمن به دنبال  بخش حضور واقعی مردم اس
تحريم است تا رشد اقتصادی ما را دچار لطمه كند 
ــکاری و كاهش درآمد خانواده ها و  و در پی آن بي
ايجاد نارضايتی از نظام شکل گيرد برای جلوگيری 
ــرايطی فراهم شود كه  ــمنان بايد ش از هدف دش
ــوند. و  مردم در بخش های مختلف اقتصاد وارد ش

بايستی موانع را كنار زد.  

ــا ل 86 بودجه جاری  ميركاظمی گفت:  در س
ــه اين ميزان  ــور 40 هزار ميليارد دالر بود ك كش
ــارد دالر افزايش  ــزار ميلي ــال 90 به 82 ه در س
ــال جاری بودجه جاری كشور 101  يافت و در س
ــه قطعا محقق نخواهد  ــت ك هزار ميليارد دالر اس
ــد.  ما نياز داريم اگر درآمدهای نفتيمان پايين  ش
ــری ارز  می آيد از ناحيه در آمدهای غير نفتی كس
ــانات قيمت ارز و كاال ها  ــران كنيم تا با نوس را جب

روبرو نشويم.  
ــاره بودجه دولت گفت:   قاعدتا  ميركاظمی درب
ــاری دولت كاهش پيدا كند و روند  بايد بودجه ج
ــود و بايد  ــال های گذشته متوقف ش ــی س افزايش
ــخص كرد چه ميزان درآمد از حوزه های غير  مش

نفتی می توان حاصل كرد. 

 توهم نفتی 
ــابق ايران در ايتاليا می  قديری ابيانه، سفير س
ــوخت در كشور بايد واقعی شود و  گويد: قيمت س
نرخ فعلی بسيار پايين است به عنوان مثال قيمت 
بنزين در كشورهای تركيه، هلند، هند و پاكستان 
ــت  ــب 2/32 2/09- 1/42 و يك دالر اس به ترتي
ــور ما بسيار فاصله دارد.   كه با قيمت بنزين در كش
ــر روش مديريت ما اين  ــت: در حال حاض وی گف
گونه است كه برای جلوگيری از فقير تر دشن فقرا 
يارانه هايی را پرداخت می كنيم كه ثروتمندان 40 
برابر از آن برخواردار تر می شوند. اقتصاد ما اقتصاد 

اسراف و اتالف سرمايه و انرژی است.   
ــاد از فرهنگ كار در  ــری ابيانه ضمن انتق قدي
كشور گفت ميزان ساعت مفيد كاری در سال 90 
يك ساعت و 4 دقيقه بود و در سال جاری به 22 
ــت و در ايران به ازای هر 4  دقيقه كاهش يافته اس
ــد در صورتی كه به عنوان  نفر يك نفر كار می كن
مثال در انگليس از هر 2 نفر يك نفر شاغل است و 
ميزان ساعت كاری مفيد آن ها چندين برابرماست.  
ــاد مقاومتی در  ــی كه اقتص ــت: در صورت وی گف
كشور محقق نشود ااقتصاد رياضتی احتباب ناپذير 
خواهد بود. سفير سابق ايران در ايتاليا اضافه كرد: 
ــن جوانان به  ــور ما كارخانه ها و همچنمي در كش
ــه دليل توهم درآمد  ــای خلق ظرفيت ها همه ب ج
ــيار  نفتی تنها مطالبه گرند و ميزان كار آن ها بس

پايين است.  
ــان كرد: در صورت اجرای كامل  وی خاطر نش
ــياری از صنايع از  ــدی يارانه ها بس ــرح هدفمن ط
ــازی به دليل از بين رفتن  جمله صنايع خودرو س
ــی از يارانه ها رو به ازمهالل  تقاضاهای كاذب ناش

خواهند رفت.  
ــه بهانه  ــه داد: برخی ب ــناس ادام ــن كار ش اي
ــادی از يارانه های بخش  ــار اقتص ــا و فش تحريم ه
ــرايط  انرژی حمايت می كنند در صورتی كه در ش
ــرمايه های  ــم جلوگيری از اتالف انرژی و س تحري

كشور ضروری تر است.  
ــن اگر قميت های  ــری ابيانه گفت: بنابراني قدي
ــوند و اين سرمايه ها در  حامل های انرژی واقعی ش
ــب تر هزينه شود نتايج پربارتری برای  جايی مناس
ــد آورد.  وی گفت: مردم  ــور به ارمغان خواه كش
ــور را بودجه خود نمی دانند و مسولين  بودجه كش
هم فکر می كنند هر طور بخواهند می توانند آن را 
ــانند.  ابيانه ادامه داد: صنايع جديد  به مصرف برس
ــور تنها در صورتی بايد شکل بگيرند كه با  در كش

لحاظ قيمت های واقعی سود آور باشند.  

اقتصاد مقاومتي؛ اينبار در حوزه انرژي

توهم نفتی داريم!
ما نفت خام را به صورت عمده ای و با کشتی هايی با حجم هزاران تنی صادر می کنيم و اين خام فروشی عايدات 
بس�يار کمی برای ما دارد.  در روز حدود 60 ميليون ليتر بنزين می س�وزانيم که معادل ارزش يک تن طال اس�ت و 
اين هزينه از بيت المال و يارانه ها تامين می ش�ود و در واقع در اقتصاد ما هر کس�ی بيشتر مصرف کند برخوردار تر 
می ش�ود.  در حالی که س�االنه تنها دو تن طال در کشور توليد می شود. اگر ما روزی 2ميليون و 300 هزار بشكه نفت 
خام صادرکنيم در مجموع سهم هر ايرانی با توجه به جمعيت از بودجه کشور حدود 182 هزار تومان است. که تنها 
67 هزار تومان آن از بخش نفت تامين می شود و اين با آمارهای منتشر شده بسيار فاصله دارد.  ما در کشور دچار 

توهم نفتی هستيم و تصورمان از درآمدهای نفتی بسيار بيش از چيزی است که واقعيت دارد.  
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ــی،  ــداف اقتصادی، سياس ــزرگ، اه قدرتهای ب
ــو برتريهای  ــی را در پرت ــی ،رفاهی و امنيت فرهنگ
فناوری و افزايش قدرت رقابتی دنبال می كنند، چرا 
كه دست يافتن هر بازيگر به فناوری برتر برای خلق 
ــره وری و كارامدی ملی،  ــطح به ثروت و ارتقای س
راهبردی ضروری در عصر كنونی برای دست يافتن 
ــع برای تحقق  ــت. تمامی جوام ــه زندگی بهتر اس ب
ــد اقتصادی نيازمندند و رشد  اهداف خويش به رش

اقتصادی نيز نيازمند تامين پايدار انرژی است.
ــت كه منابع  ــی حاكی از آن اس ــات جهان مطالع
ــال 2050 ميالدی سهم عمده  هيدرو كربوری تا س
ــبد انرژی جهان بعهده خواهند داشت و  ای را در س
ــی روند ذخاير و منابع هيدروكربوری و توزيع  بررس
ــطح جهان نيز نشان دهنده آن  جغرافيايی آن در س
است كه از افق 2025 ميالدی به بعد تنها پنج كشور 
ــعودی، ايران، كويت،  ــامل عربستان س خاورميانه ش
ــد از ذخاير و  ــارات با دارا بودن 70 درص ــراق و ام ع
ــت و گاز جهان، عمده ترين توليد كننده و  منابع نف

بازيگران اصلی بازار سوختهای فسيلی خواهند بود.
ــده 754,12 ميليارد  ــه ذخاير اثبات ش نگاهی ب
ــکه ای نفت خام و 75,91 تريليون متر مکعبی  بش
ــيا )مطابق آمار سال  گاز طبيعی در منطقه غرب آس
ــت كه 59,95 درصد از  ــاندهنده آن اس 2008 ( نش
كل ذخاير 1333 ميليارد بشکه ای به اثبات رسيده 
نفت در جهان) بدون احتساب 150,7 ميليارد بشکه 
ــنهای نفتی كانادا( و 41,03 درصد از كل ذخاير  ش
اثبات شده گاز طبيعی 185,3 تريليون متر مکعبی 

جهان در منطقه غرب آسيا قرار گرفته است.
ذخاير نفت خام

ــت نفت  ــوص ضريب برداش ــی ها در خص بررس
ــه آمار ذخاير  ــت كه با توجه ب ــام حاكی از آن اس خ
ــام در مناطق مختلف جهان  ــم توليد نفت خ و حج
ــط عمر مخازن نفت منطقه  ــال 2008، متوس در س
غرب آسيا در بخش ذخاير حداقل 28 و حداكثر 64 
ــتر از ديگر مناطق جهان است. نتايج اين  سال بيش
ــان می دهد كه با توجه به ذخاير اثبات  پژوهش نش
ــده نفت خام تا پايان سال 2008 ) بدون در نظر  ش
گرفتن شنهای نفتی كانادا( و روند توليد نفت خام در 

مناطق مختلف جهان در اين سال، كشورهای منطقه 
» آمريکای شمالی« و » آسيا و حوزه اقيانوس آرام« 
ــهم 5,64 و 3,34 درصدی از كل  به ترتيب نام با س
ذخاير نفتی جهان، به ترتيب 16,05 و 9,69 درصد 
ــان را به خود اختصاص داده  ــد نفت خام جه از تولي
اند و با ادامه روند برداشت به اين شکل عمر مخازن 
نفتی اين كشورها به ترتيب تا 14,8 و 14,52 سال 

پس از سال 2008 به اتمام خواهد رسيد.
ــورهای منطقه » اروپا و اورآسيا« و »آفريقا«  كش
ــهم 11,3 و 9,98 درصدی از  نيز به ترتيب نام با س
ــال 2008، به ترتيب  ــر نفتی جهان در س كل ذخاي
ــد نفت خام جهان را  ــد از تولي 21,5 و 12,57 درص
ــت به اين  به خود تخصيص داده اند و با ادامه برداش
شکل، عمر ميادين نفتی اين كشورها در صورت ادامه 
ــت مطابق سال 2008 تنها تکافوی 22,15 و  برداش

33,45 سال را پس از 2008 خواهد داشت.
نتايج بررسی نشان می دهد كشورهای »آمريکای 
مركزی و جنوبی« و منطقه »غرب آسيا« به ترتيب 
ــهم 9,79 و 59,95 درصدی از كل ذخاير نفتی  با س
ــادل 8,17 و  ــهمی مع ــال 2008، با س جهان در س
ــترين  32,02 درصد از توليد جهانی نفت خام، بيش
عمر مخازن را دارا خواهند بود به شکلی كه با ادامه 
ــال 2008 عمر ذخاير نفتی مناطق  توليد با روند س
ــال پس از 2008  فوق به ترتيب 50,48 و 78,86 س

براورد می شود.
ذخاير گاز طبيعی

ــی های صورت گرفته در خصوص ضريب  بررس
ــت كه  ــره به توليد گاز طبيعی حاكی از آن اس ذخي
ــد گاز طبيعی  ــار ذخاير و حجم تولي ــا توجه به آم ب
ــال 2008، متوسط  در مناطق مختلف جهان در س
عمر مخازن گاز طبيعی منطقه غرب آسيا در بخش 
ذخاير گاز طبيعی حداقل 131 سال و حد اكثر 181 

سال بيشتر از ديگر مناطق جهان است.
ــهای صورت گرفته توسط بريتيش  نتايج پژوهش
ــاندهنده آن است كه با توجه به  پتروليم ) BP( نش
ــده گاز طبيعی تا پايان سال 2008  ذخاير اثبات ش
ــال،  و روند توليد در مناطق مختلف جهان در اين س
كشورهای منطقه » آمريکای شمالی« و » آمريکای 

ــهم 4,79 و  ــی« به ترتيب نام با س ــزی و جنوب مرك
3,95 درصدی از كل 185,3 تريليون متر مکعب گاز 
ــده در جهان به ترتيب 26,5 و 5,2  طبيعی اثبات ش
درصد از توليد حدود 3066 ميليارد متر مکعبی گاز 
ــال 2008 به خود اختصاص  طبيعی جهان را در س
ــت به اين شکل، عمر  داده اند و با ادامه روند برداش
ــر گاز طبيعی اين مناطق به ترتيب تا 4,8 و 4  ذخاي

سال بعد به اتمام خواهد رسيد.
ــورهای منطقه » آفريقا« و  برابر اين گزارش كش
ــهم 7,92  » حوزه اقيانوس آرام« به ترتيب نام با س
ــر گاز طبيعی جهان در  ــد از كل ذخاي و 8,32 درص
ــال 2008 به ترتيب 7 و 13,4 درصد از توليد گاز  س
طبيعی جهان در اين سال را به خود تخصيص داده 
اند و ذخاير گاز طبيعی اين كشورها در صورت ادامه 
برداشت مطابق سال 2008، به ترتيب تنها تکاپوی 

68 و 37 سال آينده را خواهد كرد.
ــركت  ــال 2009 ش ــن نتايج پژوهش س همچني
بريتيش پتروليوم مندرج در ترازنامه هيدروكربوری 
ــورهای » اروپا و  ــان می دهد، كش ــال 1387 نش س
اورآسيا« و كشورهای« غرب آسيا » به ترتيب با سهم 
ــدود 34 و 41 درصدی از كل ذخاير گاز طبيعی  ح
ــال 2008، معادل 35,5 و 12,4 درصد  جهان در س
از توليد جهانی گاز طبيعی را به خود اختصاص داده 
ــت به اين شکل، عمر مخازن  اند. با ادامه روند برداش
ــب تا حدود 58 و  ــورها به ترتي گاز طبيعی اين كش

199 سال ديگر به اتمام خواهد رسيد.
ــا روند فعلی  ــاس مالحظه می كنيم ب بر اين اس
ــر گاز طبيعی در مناطق  ــه به ذخاي ــد و با توج تولي
ــيا«  ــورهای منطقه » غرب آس مختلف جهان، كش
ــترين عمر  ــال، بيش با عمر ذخايری حدود 199 س
ــه تقريبا چيزی  ــتند ك مخازن را در جهان دارا هس
ــازن گاز طبيعی در ديگر  ــه برابر عمر مخ حدود س

نقاط جهان است.
توضيح: نتايج فوق با توجه به ذخاير اثبات شده تا 
پايان سال 2008 يه دست آمده كه با آمارهای سال 
2009 اختالف معنی داری ندارد. در صورت اكتشاف 
ــالهای بعد از 2009  ــد و تغيير در توليد در س جدي

شاهد تغييرات در عمر ميادين نفتی خواهيم بود.

؟؟؟؟؟؟؟؟

بازی گردانان بازار انرژی جهان 
پس از 2025

از افق 2025 ميالدی به بعد تنها پنج کشور غرب آسيا شامل ايران، عربستان سعودی، کويت، عراق و امارات با دارا 
بودن 70 درصد از ذخاير و منابع نفت و گاز طبيعی جهان، عمده ترين توليد کننده و بازيگران اصلی بازار س�وختهای 
فسيلی خواهند بود.  بازيگران سياست جهان در شرايط کنونی رويكرد سياسی-نظامی دوران جنگ سرد را به رويكرد 
اقتصادی، فرهنگی، نظامی تغيير داده اند و در راستای افزايش تاثير و کارکرد اين رهيافت به ارتقای رشد اقتصادی در 
سطح ملی و بين المللی بر مبنای انباشت سرمايه و حداکثر سازی منافع ملی روی آورده اند تا بتوانند با دست يافتن به 
رشد اقتصادی، رفاه، امنيت و درآمد سرانه باال شرايط جوامع خويش را ارتقاء بخشيده و منابع مالی الزم برای توسعه 

قدرت در ابعاد مختلف را به دست آورند و تاثير گذاری بيشتری در روابط بين الملل داشته باشند.
 پيمان جنوبی
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ــت، گاز،  ــن المللی نف ــگاه بي ــزاری نمايش برگ
ــوری كه در  ــط كش ــيمی توس ــش و پتروش پاالي
ــام مهمی به  ــرد می تواند پي ــر می ب تحريم به س
ــد؛ عزم جدی برای شکست  ــته باش جهانيان داش
ــی می تواند  ــی ايران به تنهاي ــم. تحريم نفت تحري
ــن المللی نفت،  ــگاه بي اهميت هجدهمين نمايش
ــان دهد. در اين  ــيمی را نش گاز، پااليش و پتروش
ــگاه  بين حضور پررنگ بخش خصوصی در نمايش
ــال می تواند رهگشای بسياری از مسائل  مهم  امس
و مشکالت بخش خصوصی نفت باشد؛ مشکالتی 
ــادرات فرآورده های نفتی، كمبود  مانند كاهش ص
خوراك پتروشيمی ها، مسائل مهم ارز و نرخ گذاری 
محصوالت با رايزنی های نمايشگاهی می تواند حل 
ــته در نمايشگاه هفدهم،  و فصل شود. سال گذش
مجموع فضای اختصاصی به غرفه های شركت های 
ــت كه حدود 19  ــی 28 هزار و 623 متر اس داخل
ــته و 9 هزار و  ــزار و 500 متر آن در فضای بس ه
ــرار دارد. همچنين از  ــاز ق ــر در فضای ب 123 مت
مجموع فضای اختصاصی به غرفه های شركت های 
خارجي 8 هزار و 377 متر است كه حدود 7500 
ــته و 877 متر در فضای باز  متر آن در فضای بس
ــورهای اتريش، اسپانيا، امارات،  قرار داشت و كش
ــوئيس،  ــا، ايران، آلمان، تركيه، س انگليس، ايتالي
چين، روسيه، سنگاپور، سوئد، فرانسه، كره جنوبي، 
ــتراليا،  ــتان، اس ــروژ، هلند، هند، ازبکس مالزي، ن
اكراين، اندونزي، آمريکا، برزيل، پاكستان، تايلند، 
ــتان، روماني، زامبيا، ژاپن، سودان، عراق،  تركمنس
ــتان، كامرون، كانادا، كويت،  عمان، فنالند، قزاقس
ــتان، مکزيك و نيجريه در  ليبي، مراكش، مغولس
آن نمايشگاه حضور داشتند و پيش بينی می شود 
نمايشگاه امسال نيز پررونق باشد.   مدير برگزاری 
ــت، گاز،  ــن المللی نف ــگاه بي ــن نمايش هجدهمي
ــکيل 9 گروه تخصصی  ــيمی تش پااليش و پتروش
ــا هدف كيفی تر  ــركت كنندگان ب برای حضور ش
شدن اين نمايشگاه را مهمترين ويژگی نمايشگاه 
ــگاه هجدهم از 29  امسال دانست و گفت: نمايش

ــت 1392 با حضور  ــم ارديبهش ــا يک ــن ت فروردي
گسترده تشکل ها و انجمن های صنفی و شركت 
ــگاه  های فعال صنعت نفت در محل دائمی نمايش
ــحق  های بين المللی تهران برگزار خواهد شد.اس
ــگاه هجدهم با هدف ترسيمی  رويور افزود: نمايش
ــازمانی بخش  ــن از ظرفيت همکاری های س روش
دولتی و بخش خصوصی برای تحقق افزايش توليد 
ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی برگزار خواهد 
ــتر جذابيت  ــد. رويور تصريح كرد: معرفی بيش ش
های صنعت نفت ايران با هدف جذب سرمايه های 
ايرانی و داخلی، از ديگر اهداف اين نمايشگاه است. 
مديركل روابط عمومی وزارت نفت گفت: آشنايی 
با فناوری های روزآمد جهان و ايران و ايجاد زمينه 
برای انتقال دانش فنی با هدف دستيابی به قدرت 
برتر منطقه، از جمله هدف های برگزاری نمايشگاه 
ــدار فنی و  ــی تواند اقت ــم خواهد بود و م هجده
صنعتی جمهوری اسالمی ايران را در صنعت نفت 
به جهانيان نشان دهد.وی افزود: شركت كنندگان 
ــگاه هجدهم در قالب 9 گروه تخصصی  در نمايش
ــاور، مراكز  ــان مش ــکاران عمومی، مهندس پيمان
ــی، خدماتی )فنی و بازرگانی(،  پژوهشی و آموزش
بهينه سازی مصرف سوخت، پيمانکاران ساختمان 
و نصب، شركت های فناوری، سازندگان تجهيزات 
ــات مرتبط با صنعت نفت و توليدكنندگان  و قطع
ــيمی  و صادركنندگان فرآورده های نفتی، پتروش
ــور تصريح كرد:  ــيميايی حضور می يابند.روي و ش
ــت با اعالم  ــکل های صنعت نف ــن ها و تش انجم
ــور فعال خود می توانند بركيفيت اين رويداد  حض
بزرگ بيفزايند.مديركل روابط عمومی وزارت نفت 
و مدير هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت،گاز، 
پااليش و پتروشيمی گفت: هجدهمين نمايشگاه 
ــيمی، 29  بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروش
ــال آينده همچون  ــت س فروردين تا اول ارديبهش

سال های گذشته برگزار می شود.
اهداف كلی نمايشگاه هجدهم

ــگاه نفت، گاز و پتروشيمي  اهداف كلي نمايش

1392
ــن آوري روز در  ــتاوردهاي ف ارائه آخرين دس

حوزه صنعت نفت و گاز
گسترش تعامل با ساير كشورها و نيز رقابت با 

شركتهای نفتی مشابه در سطح جهان.
ــاخت داخلي از طريق  كمك به تقويت توان س

تبادل اطالعات فني
و  ــت، گاز  نف ــت  ــران صنع ــنايي صنعتگ آش

پتروشيمي نسبت به دستاوردهاي نوين صنعت
عقد قراردادهای بازرگانی در زمينه مبادله كاال، 

خدمات و اطالعات فنی.
ــتغال در عرصه صنعت نفت، گاز و  ــعه اش توس

پتروشيمی.
ــر  حضور تجار و صنعت گران بين المللي از سراس
جهان در نمايشگاه جهت كمك به توسعه صادرات 

توليدات داخلي
ــور  كمك به ايجاد بازارهای جديد خارج از كش
جمهوری اسالمی ايران در راستای توسعه بازارهای 

هدف.
برگزاری سمينارهای مختلف برای تسهيل در 

نيل به اهداف تعيين شده.
ــه مديران تصميم گير در  معطوف نمودن توج
ــيدن به اهداف برنامه  سطح كالن در راستای رس
ــم انداز  20  ساله  ــاله پنجم توسعه و چش پنج س
ــت، گاز و  ــور در بخش نف ــعه اقتصادی كش توس

پتروشيمی.
ــگاه در منطقه  ارتقاي جايگاه و موقعيت نمايش

و جهان
ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاری بخش های 
ــی ، داخلی و  ــی ، تعاونی و دولت مختلف خصوص

خارجی در صنايع نفت و گاز
ــود باوری و خود اتکايی ملی در  ايجاد حس خ
ــرمايه گذاران  ــای متخصص و مديران و س نيروه
داخلی جهت انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه 
های اكتشاف، استخراج، فراوری و توزيع و صادرات 

محصوالت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حضور بخش خصوصی در 
هجدهمین نمايشگاه بین المللی نفت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



شماره  سومـ  بهار 1392

53

گزارشفصلنامه بين المللي خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ــوان دومين  ــران به عن ــالمی اي ــوری اس جمه
ــو اوپك، با  ــورهای عض ــده نفت در كش توليدكنن
ــد از كل ذخاير نفت جهان  ــيل يازده درص پتانس
ــاله ميزبان  ــر س ــی ه ــر گاز طبيع و 18 از ذخاي
ــگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش  برگزاری نمايش
ــت كه از نظر گستردگی و تعدد  و پتروشيمی اس
شركت كنندگان در زمره پر اهميت ترين نمايشگاه 
های تخصصی در حوزه صنعت نفت و گاز در سطح 
جهان به شمار می آيد. حضور شركت های معتبر 
ــورهای مختلف و توليد كنندگان و  خارجی از كش
ــی فرصت مغتنمی را برای ايجاد  صنعتگران داخل
ــم بودن امکان  ــکاری متقابل با توجه به فراه هم
ــرمايه گذاری و عقد قرارداد در فضای مشترك  س

ايجاد می نمايد. 
ــی نفت، گاز،  ــگاه بين الملل هجدهمين نمايش
ــی يکم  ــن ال ــيمی 29 فروردي ــش و پتروش پاالي

ارديبهشت 1392 در زيرگروه های تخصصی :
•	پيمانکاران عمومی 

•	مهندسين مشاور
•	مراكز پژوهشی وآموزشی
•	خدماتی )فنی و بازرگانی(

•	بهينه سازی مصرف سوخت
•	پيمانکاران ساختمان و نصب 

•	شركت های فناوری 
ــات مرتبط با  ــزات و قطع ــازندگان تجهي •	س

صنعت نفت 
•	توليد كنندگان و صادركنندگان فرآورده های 

نفتی، پتروشيمی و شيميايی برگزار می گردد.
 بر اساس اعالم برگزار كنندگان، اهداف كلی
 نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمی عبارتند از:

 1- ارائه آخرين دستاوردهای فن آوری روز در
 حوزه صنعت نفت و گاز

 2- گسترش تعامل با ساير كشورها و نيز رقابت
 با شركتهای نفتی مشابه در سطح جهان.

 3- كمك به تقويت توان ساخت داخلی از
 طريق تبادل اطالعات فنی

 4- آشنايی صنعتگران صنعت نفت، گاز و
 پتروشيمی نسبت به دستاوردهای نوين صنعت
 5- عقد قراردادهای بازرگانی در زمينه مبادله

 كاال، خدمات و اطالعات فنی.
 6- توسعه اشتغال در عرصه صنعت نفت، گاز

 و پتروشيمی.
 7- حضور تجار و صنعتگران بين المللی از

 سراسر جهان در نمايشگاه جهت كمك به توسعه
 صادرات توليدات داخلی

 8- كمك به ايجاد بازارهای جديد خارج از
 كشور جمهوری اسالمی ايران در راستای توسعه

 بازارهای هدف.
 9- برگزاری سمينارهای مختلف برای تسهيل

 در نيل به اهداف تعيين شده.

 01- معطوف نمودن توجه مديران تصميم
 گير در سطح كالن در راستای رسيدن به اهداف

 برنامه پنج ساله پنجم توسعه و چشم انداز 02
 ساله توسعه اقتصادی كشور در بخش نفت، گاز و

 پتروشيمی.
 11- ارتقای جايگاه و موقعيت نمايشگاه در

 منطقه و جهان
 21- ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاری بخش

 های مختلف خصوصی ، تعاونی و دولتی ، داخلی
 و خارجی در صنايع نفت و گاز

 11- ايجاد حس خود باوری و خود اتکايی
 ملی در نيروهای متخصص و مديران و سرمايه

 گذاران داخلی جهت انجام مطالعات و تحقيقات
 در زمينه های اكتشاف، استخراج، فراوری و توزيع

و صادرات محصوالت
سال گذشته نيزهفدهمين دوره اين نمايشگاه 
ــال 1391  ــت س از 29 فروردين الی اول ارديبهش
ــگاه های بين المللی تهران  در محل دائمی نمايش
برگزار شد. در اين نمايشگاه 1255 شركت حضور 
داشتند كه سهم شركت های خارجی 315 شركت 
ــورهای حاضر در نمايشگاه  ــور بود. كش از 44 كش

هفدهم عبارت بودنداز: 
ــتان، ازبکستان، اسپانيا،  آلمان، اتريش، ارمنس
ــزی، اوكراين،  ــلواكی، امارات، اندون ــتراليا، اس اس
ــك، تايلند،  ــران، برزيل، بلژي ــس، ايتاليا، اي انگلي
ــتان، تركيه، چك، چين، رومانی، روسيه،  تركمنس
ــوئد، عراق،  ــوئيس، سودان، سنگاپور، س ژاپن، س
ــه، فنالند، قزاقستان، كامرون، كانادا،  عمان، فرانس
ــزی، مراكش،  ــی، مال ــی، ليب ــت ،كره جنوب كوي

مغولستان، مکزيك، نروژ، نيجريه، هلند، هند. 
در اين دوره كل سالن های نمايشگاه بين المللی 
تهران تحت پوشش نمايشگاه هفدهم قرار گرفت و 

متراژ مفيد آن به 45583 متر مربع رسيد. 
ــی در بازاريابی  ــگاه های بين الملل نقش نمايش

محصوالت شركت های ايرانی
ــگاه های بازرگانی به عنوان يکی از ابزار  نمايش
ــرد هم آمدن  ــی با گ ــی صنعت ــج در بازراياب تروي
ــکان نمايش  ــداران در يك م ــندگان و خري فروش
ــه بعدی كاالها و خدمات كشف و  ــتقيم و س مس
ــازی عناصر مؤثر ولی مخفی خريد )نظير  آشکارس
مديران مهندسان و ( مرتفع ساختن اهداف فروش 
و غيرفروش و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت 
ــزايی در بازاريابی  ــركت ها نقش بس محصوالت ش

كاالها و خدمات شركت ها ايفا می كنند.
امروزه نمايشگاه نسبت به بازارهای عصر بابلی 
ــد،  ــير حركت كاروان ها برپا می ش ها كه در مس
دچار تغييرات چشمگيری شده است. درآن زمان 
ــروش كاال و ارائه اطالعات و  ، بازار كانون اصلی ف
ــع از هنگامی كه  ــمار می رفت.در واق خدمات بش
بشر به دادوستد كاال پرداخت ، محلی كه در آنجا 

ــگاه  مبادرت به اين كار می كرد ، نقش يك نمايش
ــت. تاريخ نمايشگاه به 2800 سال  كوچك را داش
ــا اولين قومی  ــالد باز ميگرددو فنيقيه قبل از مي
ــرزمين سوريه امروزی به برگزاری  بودند كه در س
ــگاه های آن  ــد ، البته نمايش ــگاه پرداختن نمايش
ــاده بود ، تکامل بازارهای محلی  زمان محدود و س
ــنه های اوليه تشکيل نمايشگاه های منطقه  ، هس
ای را فراهم كرد و به تدريج نمايشگاه بين المللی 
ــانس در اروپا و تحوالت  ــا آغاز رنس بوجود آمد. ب
سريع دانش و صنعت ، رفته رفته بر حجم كاالها و 
توليدات اضافه شد و به منظور يافتن بازاری جهت 
ــگاه مورد توجه  فروش آن كاالها ، برگزاری نمايش
بيشتری قرار گرفت و با توسعه تجارت بين الملل ، 
نمايشگاه از جايگاه   ويژه ای در ميان ملل مختلف 
ــت. در سال 1830 بزرگترين  جهان برخوردارگش
ــابقه نداشت  ــگاه جهانی كه تا آن زمان س نمايش
ــگاه واقعی  ــه برگزار گرديد. اولين نمايش در فرانس
ــيم در سال 1851 با  آنگونه كه امروزه می شناس
عنوان ))نمايشگاه جهان(( در ))كريستال پاالس(( 
ــگاه پيشرفتهای  لندن برگزار گرديد،در اين نمايش

امپراطوری بريتانيا به نمايش گذاشته شد.
نقش نمايشگاه ها در گسترش بازرگانی خارجی

ــلما نمايشگاه ها يکی از موثرترين راه های  مس
تحقق توسعه صادرات غير نفتی هستند. اين منظور 
ــد كه نمايشگاه را  در صورتی جامه عمل می پوش
ــگاه مظلوب ،  ــدف. نمايش ــه ه ــيله بدانيم ن وس
نمايشگاهی است كه به اهداف از پيش تعيين شده 
نايل آيد. دستيابی به رشد اقتصادی پايدار و توسعه 
ــب  همه جانبه ، نيآزمند پيروی از الگوهای مناس
توسعه اقتصادی است. تحقيقات كارشناسان امور 
اقتصادی در نيمه دوم قرن بيستم نشان  می دهد 
كشورهايی كه الگوی توسعه صادرات استفاده كرده 
ــد اقتصادی باال و پايداری دست  يافته  اند، به رش
ــرق آسيا گواه برآن است  اند. تجربه كشورهای ش
ــرمايه گذاريهای انجام شده نتوانسته است  كه س
ــتر توليأات ملی در بازارهای  ــهم بيش با كسب س
ــای اقتصادی كمك كند. ــد بنيانه  جهانی ، به رش

برای جمهوری اسالمی ايران نيز كه برنامه اقتصاد 
ــتور كار خود قرار داده است ،  بدون نفت را در دس
ــترش بازارهای صادراتی ، افزايش  تالش برای گس
ــهم در تجارت بين المللی و رشد صادرات غير  س
ــه و آرمان ملی ، مطرح  ــی ، بعنوان يك وظيف نفت
ــت. در اين راستا ، هرآنچه كه بتواند به توسعه  اس
صادرات غير نفتی كمك كند،بايد مدنظر سياست 
ــادی قرار  ــزان و فعاالن اقتص ــذاران ، برنامه ري گ
ــنتی و تالش برای يافتن  گيرد.حفظ بازارهای س
ــای غير نفتی ،  ــرای صدور كااله ــای تازه ب بازاره
ــترده در امور تبليغات و  به فعاليت هدفمند و گس
ــاز دارد. دولت و بخش خصوصی برای  بازاريابی ني

اهداف و محورهای هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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رسيدن به هدف توسعه صادرات بايد با هماهنگی 
ــکالت را از پيش راه بردارند و بستر  و يکدلی مش
مناسب برای توسعه صادرات را فراهم سازند. يکی 
ــيدن به صادرات  از ابزارهای مهم برای رونق بخش
ــات و بازاريابی  ــتمر در تبليغ و انجام فعاليت مس

كاالهای صادراتی ، نمايشگاه ها می باشند.

اهداف شرکت در نمايشگاه ها
اصوال نمايشگاه های خارج از كشور با دو هدف 

برگزار می شوند:
ــا عرضه كاال ،  ــگاه هايی كه همراه ب 1-نمايش
ــگاه  ــا نيز انجام ميگيرد. در اين نمايش فروش آنه
ــگاه  ــان فقط به قصد فروش در نمايش ــا بازرگان ه
ــركت ميکنند تا هزينه های مترتب بر شركت  ش

در نمايشگاه را تامين نمايند.
ــگاه هايی كه به صورت تجاری است  2-نمايش
ــود.  ــروش آن انجام می ش ــه كاال بدون ف و عرض
ــگاه ها،شركت كنندگان سعی می  در اين  نمايش
ــد نمايندگی كاالهای خارجی را احزار نمايند  كنن
ــگاه برای كاالهای خود  و در حين برگزاری نمايش
بازاريابی تجاری و عملی نمايند. تحصيل يك بازار 
ــدف  اصلی خضور  ــتمر برای فروش كاالها ه مس
ــت. تجاری كه بتوانند نمايندگی  در نمايشگاه اس
ــت آورند و سرويس دهی  معتبری در خارج بدس
ــد ، موفق  ــم و صحيحی باش ــور منظ ــا به ط آنه
ــند.  خواهند بود در غير اينصورت ناموفق می باش
ــركت در هر نمايشگاه ضمن  الزم است قبل از ش
ــركت در نمايشگاه  ــی های الزم ، اهداف ش بررس
مشخص شود. يك مدير صنعت ، يك توليد كننده 
ــركت در نمايشگاه بايد  و يا يك بازرگان قبل از ش

پاسخهای قانع كننده و موجهی برای اين تصميم 
ــركت در يك نمايشگاه می  ــته باشد. برای ش داش

توان اهداف زير را برشمرد.
الف- فروش بيشتر و افزايش سهم بازار

ب- معرفی كاالهای جديد
ج- بدست آوردن شهرت و اعتبار و معروفيت

ــده ) پيش  ــفارش كالن برای آين ــذ س د- اخ
فروش كردن(

ــرف  ــه و مص ــا جامع ــاط ب ــراری ارتب و- براق
كنندگان)فعاليت روابط عمومی(

ز- ايجاد ذهنيت قوی و مثبت به نفع محصول 
و شركت

ــه جديد در  ــرز فکر يا انديش ــاء يك ط ح- الق
مصرف كننده

ــکاران و تامين كنندگان  ط- پيدا كردن پيمان
مواد اوليه

ه- جمع آوری نقدينگی
بررسی عوامل موثر در حضور موفقيت آميز در 

يك نمايشگاه
ــها جهت  ــه موثرترين روش ــگاه از جمل نمايش
ــش كاالها و محصوالت به  معرفی خدمات و نماي
ــمار زيادی از مشتريان بالقوه و بازديدكنندگان  ش
ــند تا  تلقی می گردد. غرفه داران بايد درصدد باش
ــركت در نمايشگاه ، ارتباطات تجاری موجود  با ش
ــتريان تازه ای نيز  ــش را تقويت نموده و مش خوي
ــت و پا كنند. شركت در نمايشگاه  برای خود دس
ــی و بازاريابی هز  ــتهای تبليغات ــی از سياس بخش
شركت توليدی-خدماتی را تشکيل ميدهد. در اين 
ــركت حائز اهميت  زمينه آنچه برای يك مدير ش
ــت ، آگاهی و درك او از داده ها و ستانده های  اس

ــگاه است. دكتر  ــركت در يك نمايش حاصل از ش
ــگاهی و  ــاور امور نمايش »»آلن كونوپاكی«« مش
رئيس سازمان تحقيقاتی »»اينکام اينترنشنال«« 
ــگاه ها در  ــهم نمايش ــار ميکند: » س چنين اظه
ــرمايه ده به يك است«، البته بسياری  بازگشت س
ــگاه ها به  ــه دليل آنکه از نمايش ــه داران ب از غرف
ــرداری نميکنند، منافع و  ــت بهره ب گونه ای درس
مزايای چشمگير آن را به راحتی از دست ميدهند. 
ــانی هستند كه  امروزه موفق ترين غرفه داران كس
ــتری را با  ــی كامل دارند تا مدت زمان بيش آمادگ
بازديدكنندگان صرف كنند، نه آن افرادی كه فقط 
ــور و كاتالوگ و يا جمع آوری كارت  به ارائه بروش

ويزيت ميپردازند.
داليل موفقيت نمايشگاه ها عبارتند از:

ــتقيم  1-فراهم بودن امکانات برای ارتباط مس
ــنده( با خريدار  ــن توليد كننده)فروش رو در رو بي
ــا يکديگر كه  ــی كاال و مداكره ب ــاهده عين و مش
 بهترين موفقيت را برای فروش كاال ايجاد می كند.

2- فروشنده يا بازارياب بالفاصله پس از روئيت كاال 
 توسط خريدار عکس العمل وی را مشاهده خواهد كرد.

ــردن خريدارانی كه نام و  ــی و پيدا ك 3- دسترس
 نشان در هيچ كاتالوگ و يا كتاب راهنمايی ندارند.
ــه  ــی ويژگيهای كاالهای رقيب ، مقايس 4- بررس
ــوت كاالها و در  ــا ، تعيين نقاط ضعف و ق قيمته

نتيجه ارائه درست و صحيح كاالها.
ــركت در نمايشگاه های  مجموعه اين داليل ش
ــی جهت ايجاد  ــی را يك فرصت طالئ ــن الملل بي
ــروش برای  ــبرد ف ــانی و پيش ارتباط ، اطالع رس

شركت های بزرگ و موفق دنيا نموده است.
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  نقش نمايش�گاه های بي�ن  المللی نفت در 
توسعه بازارها در شرايط تحريم چيست؟

ــکلی  ــگاه به ش ــده اصوال با برگزاری  نمايش بن
ــه االن می بينيم كامال  محالفم.در تمام ممالك  ك
ــت توانمندی توليد و  ــا آنچه كه مورد نظر اس دني
ــت و البته  اين محصول  عرضه محصول نهايی اس
ــت تمام استانداردهای ملی و بين المللی  می بايس
ــگاه می  ــی  كه وارد نمايش ــاس كند.خريداران را پ
ــاوری محض در  ــوند انتظار دارن كه يك خودب ش
ــند.در واقع چنانچه  ــت نفت را نظاره  گر باش صنع
ــت  ــق بازديد حکم  می كند اين محصول اس منط
ــد نه نام  توليد  ــه حرف  می زند نه فرآيند تولي ك
كننده البته مبحث برند از اين مقوله جداست.ما به 
سادگی به طرف مقابل اين راحکم می كنيم كه به 
ــما نياز داريم در واقع ايشان را در يك  تجهيزات ش
ــش آفرينی قرار می دهيم.و  موقعيت برتر برای نق
حاال تصور كنيد نمايشگاه براساس محصوالت نفن  
ــيمی برگزار شود.از نظر  روانی و علم  گاز و پتروش
بازاريابی چنانچه طرف خريدار سطح كيفيت شما 
ــته رغبت پيدا می كند  از دريچه  را ببيند ناخواس
فروش تجهيزات و اقالم  مصرفی صنعت وارد شود.
پيشنهاد می كنم  مسيولين امر در سال های آينده  
نسبت به ارتقاء جايگاه محصوالت وبا  نگرش عرضه 
ــت و فابل رقابت با بازار های بين  محصول با كيفي
المللی اين نمايشگاه را برگزار كنند.در تمام دنيا در 
هر سطحی ختی 8 كشور صنعتی تعامالت  صنعتی 
در باالترين سطح ممکن انجام  می شود.اين بدان 
ــت كه در جهان امروزی صرف توليدكننده  معناس
wto ويا صرف مصرف كننده  مطرح نيست .قالب
اين امکان را فراهم آورده است كه عرضه و تقاضا با 
مکانيسم بهتر و شفاف تر نيازهای جوامع صنعتی را 
برآورده سازد.روش كنونی در برگزاری نمايشگاه به 
نوعی انتقال تقاضای خريد تجهيزات برای صنعت 
نفت بدون كالم است والبته  اين امر از ديد تيزبينانه 

عرضه كنندگان بسيار باهوش دور نمی ماند.
ــركت برگزار  ــری ديگر بنده كم لطفی ش دلگي
ــکل ها حق  ــه از تش ــت  ك ــگاه اس كننده نمايش
ــت و اين بايد از نظر  ــری مطالبه كرده اس اسپانس

حقوقی  پی گيری شود.
فرض محال چنانچه درست باشد آيا در شرايط 
ــر و دار تحريم  ــا در گي ــکل ه ــی كه تمام تش فعل
ــد اعضاء , كم  ــکالت تولي ــات مضاعف , مش , مالي
ــدن صادرات  ــدن  حمايت ها و سخت ش رنگ ش
ــش  نامه ها و  ــی اقالم صادراتی به داليل بخ برخ
ــر می برند اين هزينه های  ــتورالعمل ها به س دس
گزاف را تحميل  كنند و جالب اينکه با نوعی چانه 
ــغ را باال می برند واين  ــی  بصورت حراجی مبال زن

جای تاسف دارد.
پيشنهادات و انتظارات بخش خصوصی از دولت 

برای تسهيل امور و حمايت از توليد و صادرات
بنده به عنوان عضو  كوچك از خانواده صادرات 
ــت از تصميم جمعی  ــالم حماي ــور وبا اع اين كش
ــانم  خواسته ما  همکاران محترم به عرض می رس
ــادرات به گوش  ــور جمعی و در روز  ملی ص به ط
ــيد و بنده به جهت پرهيز از موازی   مسيولين رس
گويی و تبعيت از وحدت رويه اين  انتظارات را عينا 

تکرار می كنم:
دولت از صادركنندگان  خواسته تا برای كمك 
ــور ارز حاصل از صادرات را  به تامين نياز ارزی كش
در مركز مبادالت ارزی عرضه كنند. در همين حال  
ــر صنعت، معدن و تجارت هم تاكيد  كرده كه  وزي
ارز صادراتی اگر در خدمت توليد قرار نگيرد به طور 
ــور لطمه وارد خواهد كرد. اين  قطع به اقتصاد كش
وضعيت در حالی به وجود آمده كه صادركنندگان 
ــود را از دولت مطرح  ــی خ ــته اصل هم 20 خواس

كردند. 
ــی نقش تشکلهای  چندی پيش همايش بررس
ــادرات غيرنفتی با حضور  ــعه ص صادراتی در توس

ــارت، اتاق  ــت، معدن و تج ــئوالن وزارت صنع مس
ــيون صادرات  بازرگانی ايران و همچنين كنفدراس
و نمايندگان تشکلهای صادراتی كشور برگزار شد 
ــه  اصلی ترين درخواستهای خود را از  كه در جلس
دولت در شرايط فعلی مطرح كرديم.در  آنجا مطرح 
ــد بهترين كار در شرايط فعلی حمايت مطلق از  ش
ــت نکردن دولت در اين  صادرات غيرنفتی و دخال
ــن بخش در صادرات  ــت و توليد مهمتري حوزه اس
ــد، در واقع  ــادرات افزايش پيدا كن ــت و اگر ص اس
ــش پيدا كرده و قيمت ارز  ــه ارز در بازار افزاي عرض

كنترل می شود.  
ــرايط كنونی به هيچ وجه  و اين كه دولت در ش
ــد. زمانی كه ما در  ــد از حمايت هايش كم كن نباي
ــد 29 درصدی  ــرايط سختی شاهد رش چنين ش
ــد  ــتيم، چرا نتوانيم به رش صادرات غيرنفتی هس
ــت پيدا كنيم .20 خواسته اصلی به  ــتری دس بيش
ــرح ذيل است البته می توان به موضوعات ديگر  ش

هم اشاره كرد : 
1- با عنايت به اين كه شرايط بين المللی حاكم 
بر اقتصاد كشور، شرايطی تاريخی، حساس و ويژه 
ــت، مديريت شرايط فعلی نيازمند نگاه، رويکرد  اس
ــت. بنابراين از دولت درخواست  و برخورد ويژه اس
ــهيل در برابر تحريم را در  ــود استراتژی تس می ش

دستور كار خويش قرار دهد. 
2- حمايت از توليد ملی، توسعه صادرات و نيز 
تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم همدلی و همکاری 
صميمانه قوای سه گانه با يکديگر، همکاری نزديك 
نهادها و تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی با هم 
و نيز تعامل و مشورت مستمر دستگاههای دولتی 
ــش خصوصی با يکديگر  ــکلهای بخ و نهادها و تش

است. 
ــرايط  ــا توجه به تحريمهای اقتصادی و ش 3- ب
ــور، سياستها و برنامه های  ويژه كنونی اقتصاد كش
ــردی اقتصادی و صادراتی و قوانين و مقررات  راهب

گفتگو با احمد صرامی عضو هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی

توسعه بازارهای هدف  تنها از 
دروازه انديشه استراتژيک می گذرد

اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی در س�الی که گذشت رويدادهای بسياری را تجربه 
کرد. موافقت با فروش نفت توس�ط بخش خصوصی، ممنوعيت صادرات فرآورده های پتروش�يمی، کاهش صادرات 
اعضا از جمله اتفاقاتی بود که در س�ال 1391 رخ داد.  اجرای تحريم نفتی توس�ط غرب نيز از مهمترين رويدادهای 
اقتصادی س�ال گذش�ته بود که بر عملكرد اتحاديه تاثير گذاشت و نمايشگاه امسال نفت، گاز و پتروشيمی تهران 
فرصتی برای فعاالن نفتی ايجاد کرده تا توانايی های خود را محک بزنند. دنيای انرژی با احمد صرامی عضو هيأت 
مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی درباره هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز و 

پتروشيمی تهران و همچنين مهمترين مسائل سالی که گذشت گفتگويی انجام داده که از نظر می گذرد.



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟

شماره  سومـ  بهار 1392

57

گفتوگوفصلنامه بين المللي خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي

ناظر بر توليد و صادرات بايد از ثبات الزم برخوردار 
باشند. 

ــه به هزينه های تحميلی بر صادرات  4- با توج
ــی از تورم، قانون هدفمند كردن يارانه  ــور ناش كش
ــادی اتخاذ و  ــرژی و تحريمهای اقتص حاملهای ان
ــتهای حمايتی، تشويقی و حفاظتی  اجرای سياس

جهت حمايت از صادرات مورد درخواست است. 
ــرايط  ــه به بحران مالی جهانی و ش 5- با توج
ــور و افزايش  ــر توليد و صادرات كش ويژه حاكم ب
هزينه های توليد و مبادله و به منظور جبران ضرر و 

زيان وارده به صادركنندگان انتظار دارد: 
الف– بانك مركزی نسبت به برقراری ثبات در 
ــردن ارز و قبول نرخ واقعی  ــازار ارز، تك نرخی ك ب
ــعه كشور  ارز بر پايه حکم قانون برنامه پنجم توس

اهتمام كند. 
ــوقهای صادراتی با  ــارات جوايز و مش ب– اعتب
ــتفاده از منابع مالی قانون هدفمند كردن يارانه  اس
ــعه  حاملهای انرژی و نيز منابع مالی صندوق توس

ملی تامين و پرداخت شود. 
ــررات، آيين نامه ها و  ــتها، قوانين، مق ج– سياس
دستورالعملهای حمايت از صادرات با مشاركت اتاق 
ــاورزی ايران، اتاق  ــی، صنايع، معادن و كش بازرگان
ــيون صادرات ايران و تشکلهای  تعاون و كنفدراس

صادراتی بازنگری و اصالح شود.  
ــردن و پرداخت به  د– در خصوص هدفمند ك
ــوقهای صادراتی از طريق  موقع و بروز جوايز و مش

تشکلهای صادراتی اهتمام ويژه به عمل آيد.  
ــده كاالهای  6- نظر به باال بودن قيمت تمام ش
ــو و كمبود نقدينگی  توليدی و صادراتی از يك س
و سرمايه در گردش واحدهای توليدی و صادراتی 
ــو و در نتيجه كاهش توان رقابت پذيری  از ديگر س
ــی،  ــدف صادرات ــای ه ــدگان در بازاره صادركنن
اختصاص منابع مالی پايدار جهت تامين نقدينگی 
و سرمايه در گردش بنگاههای توليدی و صادراتی 
در راستای كمك به توانمندسازی بخش خصوصی 

مورد تقاضا است.  
7- نظر به نوسانهای اخير در بازار ارز، تخصيص 
ــين آالت خطوط  ــت تامين مواد اوليه، ماش ارز جه
ــطه ای واحدهای توليدی –  ــد و كاالهای واس تولي

صادراتی و بنگاههای صادراتی مورد انتظار است. 
8- به منظور بهبود مستمر محيط كسب و كار، 
رعايت اخالق حرفه ای، توسعه تفکر تشکل گرايی، 
ــای صادراتی،  ــت توليد كااله ــازی جه فرهنگ س
نهادسازی و رويه سازی در عرصه اقتصادی، اجرای 
ــريع، دقيق و كامل قانون بهبود مستمر محيط  س
ــب و كار بايد در دستور كار بخشهای دولتی و  كس

خصوصی قرار داده شود.  
9- زيان وارده به توليدكنندگان و صادركنندگان 
ناشی از افزايش هزينه های توليد و مبادله به دليل 
ــط دولت  ــای اقتصادی بايد توس ــال تحريمه اعم

محاسبه و پرداخت شود. 
ــب و كار، اصالح محيط  10- اصالح فضای كس
ــف الزامات رونق توليد و  ــی و مقرراتی و تعري قانون
ــتگاههای تقنينی و  ــعه صادرات از سوی دس توس

اجرايی كشور، به خصوص توسط 
و  ــدگان  توليدكنن از  ــت  حماي ــازمان  س
ــتای رقابتی شدن كاالها  مصرف كنندگان، در راس
ــتراتژی  ــوالت داخلی به منظور تحقق اس و محص
توسعه صادرات غير نفتی مورد توجه و اهتمام ويژه 

قرار داده شود. 
11- كميته مشترك فی مابين وزارت صنعت، 
ــی، صنايع، معادن و  ــدن و تجارت، اتاق بازرگان مع
كشاورزی ايران، اتاق تعاون و كنفدراسيون صادرات 
ايران در سطوح ملی و استانی، به منظور شناسايی 
و پيشگيری از تبعات احتمالی ناشی از تحريمهای 
اقتصادی بر توسعه صادرات غيرنفتی تشکيل شود. 
12- تشکيل ستادی در وزارت صنعت، معادن 
ــتگاهها و نهادهای قانونی  و تجارت با عضويت دس
بخشهای دولتی و خصوصی به منظور اتخاذ تدابير 
ويژه جهت برون رفت از شرايط ويژه فعلی ناشی از 
تحريمهای اقتصادی تحميلی به كشور، مورد انتظار 

است. 
13- با توجه به نقش بخش خصوصی و به ويژه 
ــعه صادرات غيرنفتی  ــکلهای صادراتی در توس تش
ــکلهای  ــرورت ايفای نقش فعال تش ــور بر ض كش
صادراتی در مباحث مرتبط با توسعه صادرات كشور 
و متقابال توجه ويژه دستگاههای دولتی به نظرات 
و پيشنهادات تشکلهای صادراتی به هنگام تدوين 
سياستها و برنامه های راهبردی و قوانين و مقررات 

مرتبط با صادرات تاكيد می شود.  
ــش حقوق ورودی مواد اوليه موردنياز  14- كاه
ــه منظور كاهش  ــدی- صادراتی ب واحدهای تولي
ــده كاالهای توليدی و افزايش توان  قيمت تمام ش
رقابت پذيری كاالهای صادراتی در بازارهای هدف 

صادراتی مورد درخواست است. 
ــدگان و  ــويق توليدكنن ــتای تش 15- در راس
صادركنندگان به توليد و صادرات كاالهای با ارزش 
ــی،  ــزوده باالتر، صادرات خدمات فنی و مهندس اف
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات، گردشگری، 
ــك و كاالها و خدمات دانش بنيان  كاالهای های ت

مورد حمايت جدی تر قرار داده شود. 
ــه حمل و نقل  ــهم باالی كراي ــر به س 16- نظ

داخلی و بين المللی محموله های صادراتی در قيمت 
ــده كاالهای صادراتی، تسهيل و حمايت از  تمام ش
ــای صادراتی به بازارهای هدف  حمل و نقل كااله

ضروری است.  
ــده برای  ــه محدوديتهای ايجاد ش ــر ب 17- نظ
ــام مبادالت مالی  ــركتهای دولتی در زمينه انج ش
ــور، زمان كنونی بهترين  و كااليی در خارج از كش
ــتر بنگاههای بخش  زمان برای نقش آفرينی بيش
ــت. بنابراين  خصوصی در حوزه تجارت خارجی اس
با توجه به اين فرصت مناسب، بر ضرورت استفاده 
كشور از ظرفيت و توانمندی بخش خصوصی جهت 
ــای بين المللی  ــر در صحنه ه ــش آفرينی بيتش نق

تجارت تاكيد می شود. 
ــش قيمت  ــت كاه ــداف نهض ــق اه 18- تحق
ــده مستلزم تقسيم كار ملی بين بخشهای  تمام ش
ــرورت دارد كليه  ــت و ض ــی و دولتی اس خصوص
ــتگاههای دولتی و تشکلهای بخش خصوصی  دس
ــطح بنگاههای تحت پوشش  اين موضوع را در س

خود اجرايی كنند. 
19- به منظور كمك به حضور پايدار و رقابتی 
در بازارهای جهانی، بر برندسازی و ترويج برندهای 
ملی، بنگاهی و محصول در عرصه صادرات، ارتقای 
ــای توليدی و  ــش كيفيت كااله ــره وری، افزاي به
بهبود مستمر بسته بندی كاالهای صادراتی تاكيد 

می شود. 
ــل قوانين  ــريع، صحيح و كام ــرای س 20- اج
ــادرات و به ويژه  ــررات حمايت از توليد و ص و مق
مصوبات كارگروه صادرات كشور و باالخص مصوبه 
ــود  ــه كاهش نرخ س ــوف در زمين ــروه موص كارگ

تسهيالت صادراتی مورد تقاضای اكيد است.
ــال 91 عملکرد اتحاديه  با توجه به تحوالت س
صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی 

را مناسب می دانيد؟
  برای پاسخ به اين سوال ما بايد تمام نهاده های 
اقتصادی در همه حوزه ها را داشته باشيم و النهايه 
با جمع بندی منصفانه به خروجی ها كه البته بايد 
عملياتی باشد و يا به عنوان برنامه های واسطه ای  
و يا پل ارتباطی برای ديگر برنامه ها به كار گرفته 
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ــود برسيم.فلذا چون در اين مجال نمی گنجد و  ش
ــت با كمی  احتماال انحراف از مقصود خواهيم داش
چرخش در حوزه مديريت كالن كشور ؛موضوع را 
ــی عملکرد  دنبال كنيم .در واقع  ازانجاييکه بررس
ــوزه مديريت و مخصوصا  ــث ارزيابی در ح از مباح
ــتراتژيك متاثر است ؛ بهتر دانستم كه  مديريت اس
ــاره را از ديد اين بخش و از  طرح موضوع مورد اش
ــت دنبال  ــه باالتر كه مقوله مديريت كالن اس نقط
ــال 91 اهم فعاليت ها در حوزه كالن  كنيم. در س

اقتصادی عبارت بودند از:
ــود در زمينه  ــاي  موج ــش ه ــي چال 1.  بررس
مديريت كالن  اجرايي در سطح كشور و سازمانها  

و نهادها .
2 . آينده نگري وارائه راهکارهاي الزم براي نيل 

به وضعيت مطلوب مديريتي در كشور .
3 . بررسي دستاورد هاي نوين مديريت درجهان 

و بومي سازي اين تجارب براي استفاده درايران .
4 . بررسي،ارزيابي ونقد عملکرد مديريتي كشور 
ــادي ، اجتماعي ،  ــي ، اقتص ــوزه هاي سياس در ح

فرهنگي ،رسانه اي و... در سطح كالن وخرد .
5.  بررسي وارائه راه حل ها وراهکار هاي مناسب 
ــازمان هاي  جهت افزايش كيفيت مديريتي در س
ــي و تعاوني وطراحي  خرد وكالن دولتي ،خصوص
ــبرد اهداف  ــناريوهاي آينده نگر در جهت  پيش س

سازماني .
6.  مطالعه و بررسي نقاط ضعف وقوت ، كاهش 
يا افزايش بهره وري زيان دهي وسود دهي شركت 
ها، موسسات ، كارخانجات وارايه راهکارهاي مناسب 

مديريتي درجهت بهبود وضعيت موجود .
ــناخت وبررسي مديريت بازارهاي داخلي  7.  ش
ــتراتژيك  ــه اهداف اس ــي در جهت نيل ب وخارج
مديريتي موسسات دولتي، خصوصي وتعاوني وارائه 
ــوب در زمينه ترميم وضعيت  ــاي     مطل راهبرده

بازار و بازاريابي.
ــاي كليدي درجهت  ــه بهترين روش ه 8. ارائ
تبديل يك حوزه مديريت تاكتيکي به يك مديريت 
ــتراتژيك در جهت تسلط بربازار عرضه  سازمان اس

وتقا ضا 

ــي  ــمينارها وكارگاه هاي آموزش 9. برگزاري س
وپژوهشي در حوزه مديريت بهينه سازماني وكالن 
دركشور ، بادعوت از اساتيد برتر خارجي وداخلي .

ــه قوه و در كارگروه   ــور در س ــوولين  كش مس
ــی  كليات اقتصاد  ــای تخصصی به طرح و بررس ه
پرداختند ودر شاخه صنايع  نفت , گاز و پتروشيمی 

و با اجماع  نظر اهداف ذيل را دنبال می كردند
ــائل استراتژيك  ــی  مس هدف اين گروه، بررس
ــامل صنايع نفت و گاز  ــهای  انرژی ش در زيربخش
ــرق  و انرژی های  ــتی(، ب ــتی و پايين دس )باالدس
ــای اقتصادی،  ــر جنبه ه ــر با تأكيد  ب تجديدپذي
ــتای توسعه  ــت محيطی در راس بين المللی و  زيس
ــند  ــوب اهداف س ــور و در چارچ ــادی  كش اقتص

چشم انداز  است.
ــائل استراتژيك  به شرح زير   برخی از اين مس

است:  
ــلی در بهره برداری از ذخاير  1- منافع بين نس

نفت و گاز كشور  
2- مديريت بهينه مخازن نفتی، ازدياد برداشت، 
ــازی ارزش اقتصادی  ــی و حداكثرس توليد صيانت

ذخاير نفتی كشور  
ــازی ارزش اقتصادی و ذخاير گاز  3- حداكثرس
ــی از ميدان گازی  ــور با تأكيد بر توليد صيانت كش

پارس جنوبی  
ــرداری از ميادين  ــتهای بهينه بهره ب 4- سياس

مشترك نفتی و گازی  
ــن  تأمي و  ــش  پاالي ــه  بهين ــتهای  سياس  -5

فرآورده های مورد نياز كشور  
ــور و امکان سنجی صادرات گاز  6- تراز گاز كش

طبيعی با توجه به منافع نسلهای آينده  
7- الگوی جامع بخش انرژی كشور با توجه به 

منافع نسلهای آينده در افق چشم انداز  
8- امکان سنجی روند صادرات نفت خام در افق 

چشم انداز  
ــه و تقاضای  ــتراتژيك در عرض ــائل اس 9- مس

سوختهای فسيلی در افق چشم انداز  
10- مسائل استراتژيك در عرضه و تقاضای برق 

در افق چشم انداز  

11- سياستهای بهينه صادرات و واردات برق  
ــای انرژی های  ــه و تقاض ــت عرض 12- وضعي
ــی آن در افق  ــور و پيش بين ــر در كش تجديدپذي

چشم انداز  
13- اولويت بندی توليد انرژی های تجديدپذير 
ــرمايه گذاری مورد  ــيل توليد و س با توجه به پتانس

نياز  
14- تدوين سياستهای بهينه تعامل با شركتهای 
ــاف، توليد و توسعه  بين المللی نفت وگاز در اكتش

ميادين نفت و گاز كشور  
ــی عملکرد قراردادهای بيع متقابل و  15- ارزياب

چشم اندازها  
16- ارزيابی قراردادهای مشاركت در توليد در 
اكتشاف، توليد و توسعه ميادين نفت وگاز از ديدگاه 

منافع ملی 
ــد , اينکه تا  ــاره  ش در خصوص اهدافی كه اش
ــده ايم , آمار و ارقامی  است كه  چه اندازه نايل ش
ــکل ها ارايه می  ــازمان ها و تش وزارتخانه  ها , س
ــبی است و با مقايسه زمان های  دهند كه غالبا نس
ــورد ارزيابی قرار می  ــابه در مقطعی از زمان م مش
ــد   ــرد و البته  تمام اين خروجی ها بايد به رش گي
ــد . در برنامه  ــورد نظر خاتمه پيدا كن اقتصادی م
ــاس 8 رقم  ــادی پيش بينی ها بر اس پنجم اقتص
خورد ولی متاسفانه ظاهرا در حول وحوش 3 بوده 
كه چنانچه پارامترهای مختلف اقتصادی همچون 
ركود , تورم , نرخ بيکاری , نرخ ارز , سرمايه گزاری 
در بخش توليد و موانع صادرات را به همين منوال 
ــد اقتصادی كمتری  ــته باشيم سال آينده رش داش
ــی چنانچه بحواهيم  ــاهد خواهيم بود.از طرف را ش
ــت از توليد ملی  ــال حماي عملکرد دولت را در س
ــرار دهيم  ــورد مداقه ق ــی م ــرمايه ايران و كار و س
عليرغم سعی فراوان ايشان كه البته گهگاه از سوی 
ــايل مورد بی مهری  ــی گروه ها در برخی مس برخ
ــال سختی را برای توليد كنندگان و  قرار گرفت س
ــور مثال: طبق قانون  ــدگان رقم زد به ط صادركنن
هدفمندی يارانه ها مقرر بود دولت 30 درصد منابع 
حاصل از اجرای اين قانون را به بخش توليد كشور 
اختصاص دهد اما به دليل عدم تحقق اين موضوع، 
ــی از افزايش قيمت حامل های انرژی بر  فشار ناش
ــد و بخشی از توليد به  هزينه های توليد افزوده ش
صورت كامل از حيز انتفاع خارج شد و حتی توجيه 

اقتصادی بسياری از توليدات از بين رفت. 
ــی مانع از ارائه  ــنگين معوقات بانک يا  حجم س
ــد و اگر  ــای توليدی ش ــش ه ــه بخ ــهيالت ب تس
تسهيالت بانکی در اختيار بخش های توليدی قرار 
می گرفت هم سرمايه در گردش واحدهای توليدی 
ــد و هم اين واحدها می توانستند خود  تامين ميش
را فناوری های نوين تجهيز كنند كه متاسفانه اين 

اتفاق رخ نداد. 
از طرفی در سال جاری كاهش ارزش پول ملی 
ــای ارزی واحدهای توليدی را  ــش هزينه ه و افزاي
بيش از پيش تحت فشار قرار داد، كه  اميدواريم در 
سال آينده با بهره گيری از الگوی اقتصاد مقاومتی، 
ــش های توليدی  ــای جدی تری از بخ حمايت ه
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انجام شود.

  نوس�انات نرخ  ارز بر صادرات فرآورده های 
نفتی چه تاثيری داشت؟

ــت حايز  ــوزه صادرات هر آنچه متغير  اس در ح
ــتر و با  ــت و  بايد با تامل و تعمق بيش اهميت اس
برنامه ريزی دقيق تر به روز رسانی  شود.اينکه شما 
ــا  مبادالت ارزی انجام  ــا چه ارزی از ممالك  دني ب
ــی در بازار  ــا اينکه آن ارز چه قدرت ــی دهيد و ي م
ــاد , بازرگانی , توليد و  ــی  ازاقتص دارد و چه بخش
صنعت را پوشش می دهد مهم است ودر محاسبات  
بالشك اثر گذار است اما آنچه باعث تداوم  و پويايی 
اقتصاد در هر رشته ای می شودثبات نرخ ارز است.
ــيدن به جواب راه های زيادی  وجود دارد  برای رس
ــی آيا همه انها دارای  اصالت وپختگی كامل كه  ول
ــعه  ــد و توس جميع انتظارات يك جامعه رو به رش
ــه و  كنار  ــد. از گوش يافته  را برآورده كند می باش
ــران  می بينيم كه  مطالب مختلفی از صاحب نظ
ــوت ,  ــق بعضی از آنها با جوهره  خدمت , كس الح
تجربه و البته برگرفته  از متدهای به روز اقتصادی 
ــده ويا به عنوان پيشنهاد بکر  برای گزار  گرفته  ش
ــت.اقتصاد  ــده اس ــرايط فعلی ارايه طزيق ش از ش
ــرايط كنونی ودر  ــتوری جايی از اعراب  در ش دس
ــادی  يکپارچه جهانی ندارد.بازار عرضه  نظام اقتص
و تقاضا چنانچه توزيع عادالنه  منابع به طور كامل 
ــت. بر اساس  صورت بگيرد خود  تعيين كننده اس
ــت كم در  متون اقتصادي و تحقيقات، نرخ ارز، دس
ــي با صادرات دارد. آنچه  كوتاه مدت، رابطه نزديک
تاكنون پژوهشگران كمتر بدان توجه كرده اند، اين 
ــت كه نوسانات و تغييرات مداوم نرخ ارز نيز در  اس
ــت بر صادرات تاثير بگذارد.  طول زمان ممکن اس
ــانات نرخ ارز در شکل گيري  بدين ترتيب كه نوس
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 صادراتـ  از جمله صادرات 
ــون از نگاه صادرات به  ــيـ  مي گردد. ما چ غيرنفت
مقوله ارز نگاه می كنيم بسيار دلچسب خواهد بود 
چنانچه اين ارز هر روز باالتر رود ولی هر باال رفتنی 
ــه بعضا خيلی خطرناكتر  پايين آمدنی نيز دارد ك
ــد.به گونه ای كه تمام سود حاصل از  می تواند باش
تجارت را به يکدفعه می بلعد.در ايران به دليل عذم 
استفاده از پرداخت های متعارف همچون اعتبارات 
اسنادی كه خريدار و فروشنده را به ضابطه مندی 
ــوء استفاده  ــفانه بعضا به س دعوت می كند متاس
بعضی همکاران می انجامد به طور مثال در شرايط 
ــرخ باال مبالغی تحت عنوان  ــيار ايده آل ارز با ن بس
پيش پرداخت در يافت می كنند وچنانچه به دليلی 
نرخ ارز پايين بيايد فروشنده دو راه بيشتر ندارد يا 
انجام تعهد با زيان و يا فسخ معامله والبته راه سومی 

هم وجود دارد مذاكره مسالمت آميز.
ــای روزانه  ــزان تقاض ــال چنانچه مي ــه هر ح ب

ــن  ــی از زمان روش ــزان  واردات در مقطع ارز و مي
ــف قيمت واقعی و عملياتی  خ.اهد  ــود  به كش ش
ــای ارزی دولت  ــت  ه ــد ضمن آنکه سياس انجامي
ــه دور از هر بزرگ نمايی  ــفافيت تمام و ب نيز با ش
ــال روش های   ــود.به هر ح ــت  اعالم ش می بايس
مقطعی و با زير فشارگداشتن صرافی  ها ويا اينکه 
صادركنندگان را ملزم به امضا تعهد نامه و يا سپرده 
گزاری  ويا فروش در بازار مبادالت ارزی روش های 
ــت.دولت بايد بداند  كه بازرگانان افراد  خوبی نيس
ــتند  كه در شرايط فشارهای بيرونی  باهوشی هس
ــتند و به بازاريابی  و  و درونی  در حال تجارت هس

توليد و صادرات اهتمام دارند.

  در شرايط تحريم چگونه می توانيم صادرات 
نفت را انجام دهيم؟

ــگ به نوعی يك  ــوآپ ,  ترانزيت و  بانکرين س
ــرفته مبتنی بر ارزش  تعامل اقتصادی  كامال پيش
های  شناخته شده يك كشور دارای پتانسيل  های 
ــت. البته  سوآپ و ترانزيت  توليذی و صادراتی اس
برای همه گونه كاال قابل انجام است .بانکرينگ در 
واقع  نوعی تامين سوخت به صورت  خرده فروشی 

به كشتی است.
در باب سوآپ و ترانزيت  چنانچه سياست های 
دولت و اراده  مسيوالن وزارت نفت و ديگر سازمان 
های نظارتی بر استفاده حداكثری  از امکانات كشور 
ايران باشد كه ظاهرا  هست به درآ مد های فراوان 

ارزی خواهد انجاميد.
ب توجه به موقعيت زيوپلوتيکی ايران در سطح 
ــان به آبهای گرم  ــی سريع و اس منطقه و دسترس
ــت می توان از آن  ــوری اس گه از آرزو های هر كش
ــی از ابزار خدادادی  برای تعامالت اقتصادی  به يک
ــواپ و ترانزيت ميليون ها  نام برد.به گونه ای كه س
ــن انواع فرآورده های نفتی برای تقاضای داخل و  ت
حارج ارزآوری غير  قابل تصوری را به دنبال خواهد 
ــت و اغراق نخواهد بود چنانچه با برنامهريزی  داش
ــای صادرات نفت  را  ــق صورت پذيرد درآمده دقي
ــر بگذارد.متاسفانه در چند  سال اخير در  پشت س
ــرمايه گزاری  ــوآپ عليرغم س حوزه ترانزيت و س

بخش خصوصی  كه البته كم هم نبوده است شاهد 
از دست رفتن  مشتريان بالفعل در اين حوزه و كم 
شدن اعتبار سرمايه گزاران در بازار بين المللی بوده 
ايم .و حتما خوانندگان عزيز با كمی  اشراف به اين 
گونه بازارها پی به حساسيت موضوع می برند.در باب 
مقوله  ترانزيت و سوآپ به همين نکته كفايت  می 
كنيم كه از حيث عرضه و تقاضا  در بهترين حالت 
ممکن قرارداريم.نيم نگاهی  به كشورهای همسايه 
ــتان ,پاكستان , كشورهای  همچون عراق , افغانس
ــخ  حوزه قفقاز و  خليج فارس ما را به بهترين پاس
ممکن می رساند و ان حركت به سوی جلو و  عقد 
ــور ها يا خريدار  ــت.اين  كش قرارداد های كالن اس
ــنده  و يك واسطه توانمند مانند  هستند يا فروش
ايران  ئيگر چه می خواهد .به نظر بنده كمی  همت 
و البته حمايت .اين يك حركت رو به جلو با منفعت 
دوطرفه برای ايران  و ديگر كشورهاست.واگر زمام 
ــد قطعا در  ــش خصوصی واگزار كنن ــر را به بخ ام

صحنه بين الملل خوش خواهند درخشيد.
ــيار  حياتی بانکرينگ  بايد  ــاله بس در باب مس
ــم كه روزانه بيش از 15 ميليون تن نفت خام  بداني
توسط 12000 كشتی در طی يك سال جابجا می 
شود .نکته جالب اين است كه ساالنه 6 ميليارد  دالر 
درامد عايد كشورهای خليج فارس می شود. و اين 
تنها در خصوص تنها عمليات بانکرينکگ است.ما 
بازار خدمات  جانبی صنعت بانکرينگ را هم داريم  
ــی فنی كشتی ها,تامين   كه شامل خدمات بازرس
آب آشاميدنی ,تامين اذوقه,خدمات پشتيبانی و... 

می باشد و تمام اينها يعنی ارز  اوری.
ــجاد رونق  ــگ می توان به اس ــد بانکرين از فواي
اقتصادی ,ارزآوری ,كاهش بيکاری وافزايش قدرت 
ــرد.در حال حاضر بندر  ــت در منطقه نام ب حاكمي
فجيره در امارات متحده عربی بدليل  فرصت پيش 
امئه در طول جنگ تخميلی عراق عليه ايران گوی 
ــبقت را ربوده  است و يکی از 4 بندر مهم فعال  س
در عمليات بانکرينگ در كنار سنگاپور  ع هوستون 
ــن  خصوص می طلبد با  ــد.در اي و رتردام می باش
ــيل های  موجود در ايران و منطقه  توجه به پتانس
به نيازهای  اين صتعت توجه خاص  بويژه در ايجاد  
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هفتمين همايش ساالنه اتحاديه صادركنندگان 
ــيمی كه اخيرا  ــت، گاز و پتروش ــرآورده های نف ف
ــيما  ــای بين المللی صدا و س ــش ه درمركزهماي
ــش خصوصی درتحقق  ــدف تحليل نقش بخ با ه
اقتصاد مقاومتی برگزارشد متفاوت ازهمايش های 
سال قبل بود چراكه دراين همايش عالوه بربررسی 
ــرمايه گذاری دربخش توليد و صادرات  ضرورت س
ــاد مقاومتی  ــوع اقتص ــای نفتی موض ــرآورده ه ف
مدنظر سخنرانان دراين همايش ملی بود مدعوين 
ــاالن بخش خصوصی  ــش را عالوه برفع اين هماي
نمايندگان دولتی، سازمانها و نهادها، مسئوالن رده 
ــازمان بازرسی كل  ــوری چون ريئس س باالی كش
ــور، معاون وزير صنعت معدن تجارت، رئيس  كش
ــتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، نايب ريئس اتاق  س
ــادن ايران، معاون وزيرنفت و  بازرگانی صنايع ومع
رئيس اتاق بازرگانی تهران بودند كه همه برحمايت 
از توليد داخل و توسعه بخش صادرات تاكيد داشتند 
تا درشرايط تحريم با رويکرد اقتصاد مقاومتی تحول 

وتحركی ويژه دراقتصاد كشور ايجاد شود.
ــارد دالری بخش  ــی 25ميلي ــت صادرات ظرفي

خصوصی چرا ناديده گرفته می شود
ــه صادركنندگان  ــره اتحادي ــس هيات مدي رئي
فرآورده های نفت، گاز وپتروشيمی دراين همايش 
ــخنانی به اتفاقات تنش و مشکالت سال  با ايراد س
ــيمی  ــوزه  صادرات نفت گاز پتروش ــته درح گذش
ــياری از واحدهای توليدی  ــاره كرد و گفت: بس اش
ــی در  ــی و دولت ــه خصوص ــدگان چ و صادركنن
ــخت چالش های بزرگی را پشت  ــرايط س اين ش
ــتند و البته تجربيات خوبی را هم كسب  سرگذاش
ــروجردی با بيان اين كه بخش  كردند. حسن خس
خصوصی از دولت خواست برای منافع ملی ارزش 
ــی قوی در  ــن بخش بعنوان بازوي ــود تا اي قائل ش
ــده به عنوان يك  ــور ش بحرانی كه  گريبانگير كش
ــيجی يا پارتيزان ظاهر شود گفت: جنگی كه با  بس
رويکرد اقتصادی از سوی دشمن عليه ايران شروع 
شده است فقط دولت را درگير نکرده و چنانچه هر 

ــور پيش بيايد بديهی است  مشکلی برای اين كش
دودش به چشم همه خواهد رفت پس بنابراين به 
ــنهاد شد از ظرفيت بسيار عظيم بخش  دولت پيش
خصوصی در انحام امورات اقتصادی استفاده كند.
ــی اين بود كه  ــنهاد بخش خصوص وی افزود: پيش
اصل 44 كه مقام معظم رهبری نيز براجرای دقيق 
ــا مطابق قانون  ــد بموقع اعالم كند ت آن مصربودن
ــعه اقتصاد سهيم شوند، اقتصادی كه  مردم درتوس
می بايست به بخش غير دولتی واگذارو توانمندی 
ــته می  های بخش خصوصی به عرصه ظهور گذاش
ــد. خسروجردی با بيان اين كه ازدولت خواهش  ش
ــت و  ــم امروزفقط تحريم دولت نيس كرديم تحري
اين مشکالت خواه ناخواه گريبانگيرهمه صاحبان 
صنايع وفعاالن اقتصادی را می گيرد افزود: اعتقاد 
بخش خصوصی براين بود كه برای دور زدن تحريم 
ها بايد دولت بخش خصوصی را به بازی بگيرد. چرا 
كه ايجاد تحرك وفعاليت دراقتصاد از سوی بخش 
ــه جهت توانمندی و قدرت مانوری كه  خصوصی ب
ــوند اما  دارند می توانند دركنار دولت موثر واقع ش
خوشبختانه دولت جواب مثبتی به بخش خصوصی 
ــی در ادامه گفت:  ــال بخش خصوص نداد. اين فع
البته دولت برای اولين بار در طول تاريخ به بخش 
ــود و  ــی اجازه داد وارد فروش نفت خام ش خصوص
فراورده های نفتی را نيزبه نام خود صادر و وارد كند 
حتی مجلس هم نسبت به اين موضوع خوشبين و 
ــروجردی با بيان اين كه چنين  موافقت كرد. خس
رويکردی شايد نعمت بسيار بزرگ و فرصتی طاليی 
برای بخش خصوصی بود تا اين بخش بتواند توان 
ــارت و بازرگانی در اين حوزه  خود را در عرصه تج
نشان دهد گفت: البته احساس مسوليت در اين كار 
نيزخيلی هم اسان نبود چرا كه دولت در شرايطی 
ــده بود. اين فعال  اين موضوع را پذيرفت كه دير ش
اقتصادی گفت: البته با موافقت دولت و مجلس بر 
ــش نفت اتحاديه  ــت بخش خصوصی در بخ فعالي
فرآوردهای نفتی ما نيزموفق شد بسياری ازمديران 
ــته دولتی را  ــته، كارآمد و با تجربه بازنشس برجس

ــيار باالی  جذب خود كند تا از ظرفيت و تجربه بس
ــود. وی  ــتفاده ش ــا در عرصه های مختلف اس آنه
افزود: عالوه برجذب نيروهای با تجربه،اين اتحاديه  
كنسرسيوم نفت خام را تشکيل داد اين كنسرسيوم 
خيلی زود توانست با بهره گيری از توان متخصصين 
ــران باتجربه قبلی نفت خودرا در عرصه بين  و مدي
ــود  ــد و وارد مذاكره تجاری ش ــی مطرح كن الملل
ــد  عالوه براين اتحاديه فرآورده های نفتی موفق ش
ــويم حمل و نقل دريايی را در اين بحران  كنسرس
ــان اين كه بخش  ــروجردی با بي بوجود آورد. خس
خصوصی بنا به سهم خود توانسته است درپويايی 
اقتصاد گام بردارد افزود: با همدلی و همفکری كه 
اكنون دراتحاديه ايجاد شده است می توان دررشد 
ــبت به گذشته سهيم شد چرا  صادرات و توليد نس
كه بخش خصوصی واقعا می خواهد برای مملکت 
كاركند. اين فعال بخش خصوصی افزود: با وجودی 
ــت  كه بخش خصوصی از توان بااليی برخورداراس
ــت  اكنون اين بخش برای پويايی اقتصاد كشوردس
ياری به طرف دست اندركاران دولتی دراز می كند 
ــت. وی با اين ادبيات  ــان حمايت جدی اس وخواه
كه بخش خصوصی دشمن دولت نيست و هميشه 
ــت اظهار  ــت و منافع ملی و نظام اس ــتدار مل دوس
ــت: بخش خصوصی بازوی قدرتمندی دارد و  داش
امروزبه بركت وجود تشکل قوی و تشکيالت منظم 
ــرخود عمل كند،اما توقع هم ندارد  نمی خواهد س
ــود واز ظرفيت  تواتمندی های آن ناديده گرفته ش
ــود چرا كه ظرفيت اين  ــتفاده نش ها و توان آن اس
ــکل برای صادرات امروز حدود 25ميليارد دالر  تش
است. خسروجردی درادامه اين همايش ازمديران 
دولتی حاضردرخواست كرد تا مشکالت اتحاديه را 
حل كند و برای بخش خصوصی سناريويی تعريف 
ــد. وی افزود: مديران دولتی چنانچه به بخش  كنن
خصوصی نقش راه بدهند بی ترديد تحرك خاصی 
ــور وجود می آيد چرا كه اين بخش  در اقتصاد كش
به خوبی می تواند سفارشات خود را در عرصه های 
ــا بيان اين كه  ــادرات عملی كند. اوبا ب توليد و ص

هفتمين همايش ساالنه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی برگزار شد

ناديده گرفته شدن ظرفیت های 
بخش خصوصی نفت 

اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی در س�الی که گذشت رويدادهای بسياری را تجربه 
کرد. موافقت با فروش نفت توس�ط بخش خصوصی، ممنوعيت صادرات فرآورده های پتروش�يمی، کاهش صادرات 
اعضا از جمله اتفاقاتی بود که در س�ال 1391 رخ داد.  اجرای تحريم نفتی توس�ط غرب نيز از مهمترين رويدادهای 
اقتصادی س�ال گذش�ته بود که بر عملكرد اتحاديه تاثير گذاشت و نمايشگاه امسال نفت، گاز و پتروشيمی تهران 
فرصتی برای فعاالن نفتی ايجاد کرده تا توانايی های خود را محک بزنند. دنيای انرژی با احمد صرامی عضو اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی درباره هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز و پتروشيمی 

تهران و همچنين مهمترين مسائل سالی که گذشت گفتگويی انجام داده که از نظر می گذرد.
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ــکالت عديده مواجه  اكنون بخش خصوصی با مش
ــته شود  ــت گفت: اگر به بحث صادرات نگريس اس
خواهيم ديد كه فعاالن اين بخش درمواقع دريافت 
ــاعتها و حتی روزها معطل می  كاالو... درگمرك س
ــوند بنا براين از مسوالن درخواست می شود كه  ش
دست اندركاران گمرك درمسيرروان سازی بخش 

صادرات و حمايت از بخش خصوصی اقدام كنند.
اين فعال بخش خصوصی در رابطه با واردات و 
ــور نيزكنترل  كنترل آن نيز گفت: بايد واردات كش
ــورهايی كه امروزه  ــود اين رويکرد حتی در كش ش
شعار تجارت جهانی WTO را سرمی دهند مثل 
كشورهای اروپايی، برای كنترل واردات خود تعرفه 
ــته اند اما استاندارد ها را  ای بر روی كاالها نگذاش
باال برده و به شکلی تعريف ازآن استفاده بهينه می 
كنند پس كنترل واردات يك اصل است.او با بيان 
ــت دولت است  اين كه اصل كنترل واردات در دس
ــی ازآن نيز به مردم برگردد افزود: به  و شايد بخش
هرحال دولت می تواند جلوی كاالهای غيرضروری 
ــرد ما بخش ديگر به چگونگی مصرف مردم  را بگي
برمی گردد طبيعی است كه بخش قليلی خواهان 
مصرف كاالهای لوكس هستند كه اين موضوع نيز 
ــتفاده ازتوليد  ــازی اس با توليد كيفی و فرهنگ س
ــت كه  ــود چرا كه اين جور نيس داخل بايد حل ش
ــی ارآن  ــد زيرا بخش ــت دولت باش همه چيز دس
ــوی ديگر اگر بياييم  ــت خود مردم است از س دس
كليه كاالهای داخل كشوركه حدود  7 هزار كاالی 
صادراتی است استفاده شود مشکلی اقتصاد كشور 
را تهديد نمی كند. وی درمورد قابليت های صادرات 
ــورنيزگفت: درباره صادرات روغن و قاچاق آن  كش
بشدت گرفتارهستيم و شركت هايی كه سالم عمل 
می كنند هم تجارت آنها به خاطر قاچاق افت كرده 
است و اكنون متحمل فشار زيادی هستند به طور 
مثال در عرصه روغن وقتی در برش روغن های كه 
ــت و چنانچه روی زمين ريخته شود  ريسايکل اس
سال های سال اثر نامطلوبش ازبين نمی رود بخش 
ــی به جهت جلوگيری از دور ريز وتلف آن  خصوص
ــده و  ــه تبعات منفی بااليی را دارد وارد عمل ش ك
ــوخته راجمع آوری می كند كه  اين روغن های س
ــی از آن به صورت روغن پايه و بخشی ديگر  بخش
به نام سوخت تقطيری كه مقدارش به 20 هزار تن 
ــال هم نمی رسد برای ارزآوری و درآمدزايی  در س
ــی می خواهد آنرا  ــفانه وقت بکارمی گيرد اما متاس
ــکل جدی مواجه می شود، و بايد  صادر كند با مش
از هفت خان رستم عبور كند. خسروجردی با بيان 
اين كه مراد اين نيست كه كنترلی درمحصوالت و 
كاالهای صادراتی انجام نشود تصريح كرد: ازآنجايی 
ــالف نرخ باالی  ــور به خاطر اخت كه قاچاق دركش
ــود نمی توان به  ــارج زياد انجام می ش داخل و خ
ــود كه نظارت نکنند چرا  نيروهای نظارتی گفته ش
ــت اما عرض ما اين  ــه اصوالاين حرف غلطی اس ك
ــركت های بخش  ــت كه ازآنجايی كه برای ش اس
ــت شده است  ــنامی درس خصوصی موضوع خوش
درخواست می شود اين كه حداكثر 72 ساعت كاال 
ها را در گمركات نگه دارند، و بعد اگر جواب آزمايش 
نمونه كسب شد تکليف معلوم شود، اما اگر جواب 
ــد اجازه دهيد در اين عرصه آن  مثبتی حاصب نش
شركت خوشنام با تعهدی كه دارند اقدام به فعاليت 

كند. وی در ادامه اظهاراتش در اين همايش تاكيد 
كرد: در برنامه پنجم توسعه آمده است ماليات برای 
ــری در صادرات وضع  ــن ها و فراورده های قي روغ
شود كه اين يك ظلم است و در حقيقت شايد يك 
سوءاستفاده تلقی شود چرا كه درست است كه در 
ــال اينده بايد هرچه درآمدهای دولت از  برنامه س
نفت به سمت ماليات شيب شود حركتی اقتصادی 
ــت اما  ــد و اين مورد قبول همه اس ــا می باش و بج
ــنهاد داد  می توان روش هايی را برای ماليات پيش
ــود. اين  ــه موجب درآمد زايی مضاعف دولت ش ك
فعال بخش خصوصی اضافه كرد: موضوعی كه در 
ــازی شده است بنابراين مانع ايجاد  صادرات روانس
كردن برای آن، ظلم است بنابراين بخش خصوصی 
درخواست دارد ازآنجايی كه سازمان توسعه تجارت 
و وزارت صنعت و معدن و تجارت  امضاكننده اين 
ــات از روخن .  ــث عدم اخذ مالي ــب يعنی بح مطل
ــادرات بوده اند كه خود  فرآورده های قيری در ص
اقای وزير دشتور بررسی آنرا نيز داده است خواهش 
ــود كه معافيت اين دو كاالنيز جزونفتی ها  می ش
محسوب نشود اما متاسفانه هنوز از وزارت اقتصاد 
ــازی صادرات اين نوع  و دارايی جوابی برای روان س

كاالها دريافت نشده است.

محدوديتی برای صادرات نفت توسط بخش 
خصوصی نداريم

ــركت ملی نفت ايران  ــر امور بين الملل ش  مدي
ــت بايد به بانك  ــان اين كه عايدات فروش نف با بي
مركزی ريخته شود، اظهار كرد: بخش مالی تجارت 
نفت، اموال عمومی محسوب شده و با اين كه متولی 
ــت، اما عايدات فروش نفت متعلق به  آن دولت اس
ــاب  ــت بنابراين طبق قانون به حس همه مردم اس
ــود و بخش های مالی از  بانك مركزی ريخته می ش

حيطه ی وظايف وزارت نفت خارج است.
ــی در هفتمين  ــی طباطباي محمدعلی خطيب
همايش ساليانه اتحاديه صادر كنندگان فرآورده های 
ــکالتی كه  ــيمی با تاكيد بر مش نفت، گاز و پتروش
استکبار جهانی برای ايران ايجاد كرده است، گفت: 
ــر نااميد از همه جا  ــتکبار جهانی در حال حاض اس
عرصه ی اقتصادی ايران را هدف قرار داده و با ايجاد 

محدوديت جنگ اقتصادی راه انداخته است.
ــت و ملت از اين عرصه  ــزود: با همت دول وی اف
ــمن انتظاری جز  ــرون می آييم؛ از دش ــربلند بي س
ــه در عرصه های  ــت و همان طور ك خصومت نيس
مختلف اهالی صنعت توانستند به درستی بدرخشند، 

در اين عرصه  هم انتظار می رود ميدان داری شود.
نماينده ايران در اوپك با تاكيد بر اين كه دولت 
به تنهايی نمی تواند كاری انجام بدهد، گفت: دولت 
ــود، بلکه به  قصد ندارد كه به تنهايی وارد عرصه ش
ــد فعاليت كند  ــاالن بخش اقتصادی باي كمك فع
ــش دولتی و بخش خصوصی  ــار می رود بخ و انتظ

خوش بدرخشند.
ــه محدوديت های  ــه اين ك ــاره ب خطيبی با اش
بين المللی فرصت استثنايی برای بخش خصوصی 
ــرايط  ــت كه خود را محك بزند، گفت: اين ش اس
فرصتی برای بخش خصوصی است كه جايگاه خود 

را تثبيت كند.

ــركت ملی نفت ايران با  مدير امور بين الملل ش
تاكيد بر اين كه هيچ گاه در های وزارت نفت به روی 
بخش خصوصی بسته نبوده است، گفت: در گذشته 
ــارت نفت وجود  ــتاندارد هايی برای ورود به تج اس
ــکل می كرد و از سوی ديگر  ــته كه كار را مش داش
ــش خصوصی ما هم تجربه ی زيادی در تجارت  بخ
ــررات در طی زمان  ــت، اما ضوابط و مق نفت نداش
ــده و اكنون بخش خصوصی به سادگی  تسهيل ش
ــش نفت خام و بخش فرآورده های  می تواند در بخ

نفت وارد شود. 
وی با اشاره به اين كه ضوابط خاصی برای ورود 
بخش خصوصی به تجارت نفت وجود ندارد، تاكيد 
كرد: بايد بپذيريم كه عرصه، عرصه ی آسانی نيست. 
در شرايط كنونی هم تجارت نفت دشوار شده و هم 
ــران در نوك پيکان  ــوی ديگر صنعت نفت اي از س
ــارت نفت از  ــمنان در تج ــمنان قرار دارد. دش دش
معامالت گرفته تا بخش بانکی، جابه جايی، بيمه و 

غيره موانعی گذاشته اند تا كار را دشوار كنند.
خطيبی با تاكيد بر اين كه علی رغم ميل دشمن 
برای كمرنگ كردن حضور ما در تجارت نفت اميد 
ــود،  ــور ايرانيان روز به روز پررنگ تر ش می رود حض
ــيت ها مطمئنيم بخش  ــل حساس ــه دلي گفت: ب
خصوصی می تواند با انعطاف بيشتری حركت كند. 
ــش خصوصی می توانند مکمل  بخش دولتی و بخ

يکديگر باشند.

دولت بخش خصوصی را تقويت می کند
ــاره به نوپا بودن  ــران در اوپك با اش نماينده اي
ــارت نفت گفت: وظيفه ی  بخش خصوصی در تج
ــت كه بخش خصوصی را تقويت كنيم؛  ما اين اس
ــتا در تجارت نفت بايد اطالعات الزم را  در اين راس
در اختيار بخش خصوصی بگذاريم و اين احساس 
وظيفه را تاكنون داشته ايم بنابراين در همايش دو 
ــام ضوابط مختلف تجارت  روزه بازار يابی نفت، تم
ــم و نتيجه ی آن  ــريح كردي بين المللی نفت را تش
كتابچه  قطوری شد كه در اختيار بخش خصوصی 

قرار گرفت.
ــازار  ــازار نفت، ب ــه ب ــه اين ك ــاره ب ــا اش وی ب
فرآورده های نفتی، ابعاد مالی، مسائل بيمه، مسائل 
حقوقی، مسائل دعاوی همگی تشريح شدند، گفت: 
ــی را بايد از نظر اطالعات  معتقديم بخش خصوص
ــاز هم می توانيم  ــم، در صورت نياز ب توانمند كني
كارگاه و سمينار برگزار كنيم و اطالعات هر بخش 

را در اختيار بگذاريم.
ــاره به ابعاد مختلف تجارت نفت  خطيبی با اش
ــمت های  ــت كه ما در قس ــت اس اظهار كرد: درس
مختلف قرار داد، تحليل و عمليات فعال هستيم، اما 
ــی، اموال عمومی و متعلق به همه مردم  بخش مال
است، بنابراين طبق قانون عايدات فروش نفت بايد 

به بانك مركزی ريخته شود.
ــركت ملی نفت ايران با  مدير امور بين الملل ش
ــی از حيطه وظايف ما  ــر اين كه بخش مال تاكيد ب
ــت، گفت: هر توافقی كه بانك مركزی با  خارج اس
ــه انجام دهد را می پذيريم و قبول می كنيم  اتحادي
ــت، اما  چون متولی مباحث مالی بانك مركزی اس

خارج از چارچوب، دست ما بسته است.

لزوم داشتن ديد بلند مدت در تجارت نفت
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ــه ورود بخش خصوصی  ــا تاكيد بر اين ك وی ب
ــت، گفت:  ــارت بين المللی نفت مبارك اس به تج
ــا ديد بلند مدت بخش  ــت كه ب خواهش ما اين اس
خصوصی وارد عرصه شود؛ اگر ديد بلند مدت وجود 
داشته باشد مشکالت به سرعت پشت سر گذاشته 

می شود.
ــش ورود، تجارت  ــی تصريح كرد: در بخ خطيب
ــت اما چنانچه بخش خصوصی بخواهد  پيشرو اس
ــته  ــی نفت ورود اصولی داش ــارت بين الملل در تج
باشد، در كنار ورود به تجارت نفت، بايد وارد بخش 
ــود. ورود به بخش پااليشگاهی  پااليشگاهی نيز ش
ــود كه بخش خصوصی جايگاه ويژه ای  باعث می ش

پيدا كند.

سوآپ نفت از داخل به خزر
ــركت ملی نفت ايران با  مدير امور بين الملل ش
تاكيد بر اين كه اجاره و خريد پااليشگاه كار اصولی 
ــت، به سوآپ اشاره كرد و گفت: در حال حاضر  اس
ــوآپ  ــه نکا وجود دارد كه از طريق آن س خط لول
ــمال به داخل كشور  نفت و فرآورده های نفتی از ش
ــنهاد برعکس اين مسير  صورت می گيرد، اما پيش
ــده به گونه ای كه نفت به منطقه خزر برده  داده ش

و صادر شود.
ــاهده  ــه در صورت مش ــاره به اين ك ــا اش وی ب
بخش های داخی و خارجی می توان نفت خام را به 
خزر منتقل كرد و تجارت داشت، گفت: اين كار به 

تنهايی توسط دولت درست نيست.
ــنگينی حجم مبادله در  خطيبی با اشاره به س
ــش نفت خام خطاب به بخش خصوصی گفت:  بخ
ــرمايه ی بيشتر است  در بخش نفت خام نياز به س
ــود در آنها  و مباحثی وجود دارد كه بايد تالش ش

تجميع صورت گيرد.
ــركت ملی نفت ايران با  مدير امور بين الملل ش
اشاره به لزوم تشکيل كنسرسيوم برای ارتقاء بخش 
خصوصی گفت: ما هيچ محدوديتی در مورد بخش 
نفت خام برای ورود بخش خصوصی قائل نيستيم. 
در بخش های فروش نفت خام و فرآورده های نفتی 
ــورت می گيرد هيچ  ــی كه ص ــگاه واردات و گاه و بي
محدوديتی نداريم، اما بايد توجه داشت كه برخی 

انعطاف ها در اختيار ما است و برخی نيز نيست.
ــاره به صادرات هفت  نماينده ما در اوپك با اش
نوع نفت خام در ايران گفت: انواع نفت كوره ای نيز 
ــود و می توانيم نفت كوره را از ماهشهر  صادر می ش
ــرد. هم چنين  ــش خصوصی صادر ك به كمك بخ
ــلويه، پارس  ــکان صادرات ميعانات گازی از عس ام

جنوبی، كنگان، مارون و ... نيز است.
ــدن  ــبت به توانمند ش وی با ابراز اميدواری نس
ــت: اميدواريم بتوانيم  ــتر بخش خصوصی گف بيش
ــازار جهانی نفت با  ــود را در ب ــش خصوصی خ بخ

بخش خصوصی ساير كشور ها مقايسه كنيم.

مجوز صادر کنندگان متقلب باطل می شود
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز نيز دراين 
همايش بيان داشت: اين نکته را دراكثر نشست ها 
ــه بخش خصوصی برگزارمی كنند  و گردهمايی ك
مطرح می شود و ان اينکه منشا بسياری ازگرفتاری 
ــاد و انچه را كه موجب  ــور در حوزه اقتص های كش
انحراف اقتصادی می شود اين است كه بخش قابل 
توجهی از بخش خصوصی  متاسفانه منافع ملی را 
ــد، بنابراين چنين موضوعی خود  ناديده می گيرن
ــا رانت و انحراف را در كشوربوجود می آورد. منش
ــردی بايد  ــن رويک ــا چني ــت، ب ــی اظهارداش ايوب
ــی تواند كمکی به  ــت اين بخش نه م گفت،فعالي
اقتصاد ملی كند و نه در سرمايه گذاری كشورموثر 
واقع شوند، بلکه تداوم چنين روندی حتی به زيان 
ــورمی انجامد. وی در  ــارت نيز در كش توليد و تج
ــی از گرفتاری و  ــان كرد: اكنون يک ادامه خاطرنش
مشکالت اقتصاد كشوراين است كه با گذشت 34 
ــياری  ــالمی در بس ــروزی انقالب اس ــال از پي س
ــوزدر مراحل اوليه  ــاد هن ــات مهم اقتص ازموضوع
كارقرارگرفته ايم و اين موضوع نمی گذارد اقتصاد 
درمسير پيشرفت كلی قرار گيرد. ايوبی با بيان اين 
ــا خيلی  ــفانه منش ــومی متاس ــه چنين روند ش ك
ــای ديگرمی  ــاد و بدبختی ه ــا، فس ــاری ه گرفت
ــودافزود: دستگاه های دولتی و نظارتی نيز برای  ش
ــت به  ــظ اقتصاد ملی و منافع آن باالجبار دس حف
ــی هم كه می خواهد  اقداماتی می زنند و آن بخش
ــالم كار كند، آن را هم به زحمت می اندازد.وی  س

ــکيل ستاد مبارزه با قاچاق كاال در  به چگونگی تش
ــاره كرد و افزود:  حوزه  نفت و فرآورده های آن اش
ــتان ها تيمی تشکيل شد و از هزار  ابتدا درتمام اس
ــدن و تجارت  ــت واحدی كه ازصنعت و مع دويس
ــد كه فقط  ــاهده ش ــتند مش ــوز فعاليت داش مج
ــکاالتی كه داشتند كار  245واحد واقعا با همه اش
می كنند و بقيه به گونه ای صوری كتر می كردند 
ــركت هايی كه مجوز داشتند  ــاير ش و از مزايای س
ــتاد  ــتفاده می بردند. وی افزود: محور اصلی س اس
مبارزه با قاچاق در حقيقت رويکردی با جلوگيری 
ــير توليد  از انحراف در تجارت دارد تا تجارت ازمس
ــا اين وجود  ــود ب ــی كاال تامين نش ــی و قالب جعل
ــالوده اين كارتوسعه توليد داخل است تا تامين  ش
ــدی ها با محوريت توليد  ــاج و نيازمن كاال و مايحت
ــزود: بنابراين اگر  ــی اف ــورت گيرد. ايوب ــل ص داخ
ــود ولو چنين  ــه بصورت قانونی تامين ش نيازجامع
نيازی مصرف سيگار باشد محصول آن اگرچه زيان 
ــت ولی وقتی برای كشور 60 ميلياردنخ  لخش اس
كه خودش چند ميليارد دالراست،لت توايد داخل 
ــن قانونی  ــی گيرد واگر تامي ــرف ارز را م جلومص
نباشد همين را قاچاق می كند كه خسارتش چند 
ــرايطی  هم سيگار آلوده  ــت در چنين ش برابر اس
ــور می شود و هم هم دالل بازی و رانت و  وارد كش
ــادی به وجود می آيد و  ــاد اقتص گرفتاری ها و فس
ــتاد  ــد. رييس س ــت نيز به حق خود نمی رس دول
ــه تصريح كرد:  ــاق كاال وارزدرادام ــا قاچ مبارزه ب
ــدت  ــت و درمان بش ــم اينکه وزارت بهداش عليرغ
مخالف توليد ومصرف سيگار است اما ستاد مبارزه 
ــا قاچاق كاال وارز درهمين موضوع  به توليد ورود  ب
پيدا كرد. او گفت:االن ستاد از توليد سيگارحمايت 
ــد  ــور رش ــی كند چرا كه توليد اين كاال در كش م
ــدن  خوبی دارد و واردات آن نيز درحال  قانونی ش
ــيگار درداخل  ــت. وی با بيان اين كه  توليد س اس
ــش را پايين  ــك 35-40 درصد حجم قاچاق نزدي
ــت گفت: موانع سد راه اين نوع توليد نيز  آورده اس
ــزود: اكنون  ــت. وی اف ــده اس ــون برطرف ش اكن
نيزموضوع فراورده های نفتی درجلسات اتحاديه ها 
ــون دراين جمع حضوردارند به  كه اعضای آن اكن
ــتاد آمده و نسبت به موضوعات مختلف نظرمی  س
ــاس نظرات فعاالن اين  دهند كه البته ما نيز بر اس
ــی الزم را انجام  ــی هاي بخش مهم اقتصادی بررس
می دهيم. اما بعضی از آنها به هرنحوممکن پروانه 
ــاس آن پروانه  ــد بر اس ــی گيرند و بع ــيس م تاس
ــده  ــتند، اما بنا ش خواهان تجهيزات مورد نيازهس
است تا پايان سالجاری آنچه را كه ان شركت توليد 
ــی كند بايد روی محصول قيد كند نه يك كلمه  م
ــا اين حال برخی می گويند  عامی را بکار ببرند، ب
چرا بايد اينها در بازار توليد باشند و چه كسی دارد 
ــتگاه های دولتی هم  تخلف می كند حتی اگر دس
بيايد درصدور پروانه تخلف كند باز از يك جا منشا 
ــوان فعاالن  ــی تحت عن ــزود: برخ ــی اف دارد. ايوب
ــده فرآورده های نفتی كل مواد يارانه ای  صادركنن
ــا باالتر از اينها هم  را می ريزند و می برندوچه بس
ــه افغانی ها داده يعنی  خيلی محصوالت خود را ب
ــد بنابراين در  ــا را هم خراب می كنن بازار نفت م
ــرايطی كه برخی صادركنندگان در حال  چنين ش
زياندهی اقتصاد كشور هستند غربيل می شوند تا 
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ــده و خوشنام كه سابقه  فعالين واقعی شناخته ش
ــوند  ــخص ش ــادرات دارند مش ــی در امر ص خوب
ــنامها نيز بايد سند بگذارد و بروند برای  وغيرخوش
ــب .ايوبی افزود:   مراحل بعدی تا اعتبار الزم را كس
بخش قابل توجهی از قاچاق فراورده های نفتی كه 
ــركت هايی  ــادرات هيدروكربن همين ش تحت ص
ــتاد مراجعه كرده و خود را فعال  هستند كه به س
ــد. اما با  ــنام معرفی كردن ــل و غش و خوش بی غ
ــاهده شد كه  ــتعالم از فعاليت آنها مش گرفتن  اس
ــروع به كاركرده اند.پس در چنين  بعضا با تقلب ش
ــرايطی بايد اين بساط نا مطبوب و رانت زاجمع  ش
ــود تا فعاالن به اصطالح اقتصادی كه هيچ گاه  ش
منافع ملی را درنظر نمی گيرند با فعاالن خوشنام 
و متعهد تمييز داده شوند چراكه انسان هم هرچه 
ــتر می شود.  وی  ــود طمعش بيش پولدارتر می ش
خاطر نشان كرد: به هر حال ستاد مبارزه با قاچاق 
ــی  ــای خروج ــم كااله ــد حج كاال و ارز 95 درص
ــت و به قولی سرمايه  ــوركه كاالهای نفتی اس كش
ــت را بشدت رصد و بررسی ميکند اما بايد  ملی اس
ــراورده های نفتی  ــاق اصلی در ورود ف گفت: قاچ
ــالف قيمت  ــت كه بحث اخت ــت اس ــت، درس اس
ــمت مرز وجود دارد ولی هيچ كدام از  كشوردر س
ــن وجود االن  ــود با اي ــا نمی تواند بهانه ش اين ه
ــنامی شركت ها  ــديم روی ضوابط خوش مجبور ش
ــود.  ايوبی بابيان اين كه  ــك تجديدنظر انجام ش ي
االن چندين ماه است به صادرگنندگان وقت داده 
ــاس خوشنامی شركت مدارك  شده است تا بر اس
ــفانه  ــتاد ارايه دهند گفت: متاس خود را به اين س
ــهل انگاری  ــتاد س ــه مدارك به س ــی در اراي برخ
ــود اما  ــد مجوزفعاليت آنها لغو ش ــد كه باي ميکنن
ــان را تحويل  ــانی كه آمدند و حداقل مداركش كس
ــت كه هنوزعملکرد ونوع فعاليت  دادند درست اس
آنها بررسی نشده اما بايد با قوانين ومقررات تطبيق 
ــود بنابراين شركت هايی كه قبال خوشنام  داده ش
بودند پرونده تشکيل دادند كه ليست اينها شركت 
ــد.وی افزود: يك بحث ديگری  ها اعالم خواهد ش
كه ستاد مبارزه با قاچاق بشدت در آن حوزه فعال 
است تسهيل در تجارت خارجی است چون هر چه 
دراينجا تسهيل باشد صرفه قاچاق هم درآن وجود 
ــا شركتی داشته  ــهيل نبايد منش دارد اما اين تس
ــاد كند. حال اين  ــد و انحصار در صادرات ايج باش
ــی مدنظر ما  ــت كه خيل موضوعات چيزهايی اس
ــی كند زمانی كه به  ــت برخی صادرات قير م نيس
بندر عباس می رويم حاال چقدر برده معلوم نيست 
50 تا كانتينر قير پركرده 2 رديف جلوی كانتينرو 
ــکه های صادراتی، قير  ــکه 220ليتری بش يك بش
ــته و بقيه بشکه ها نفت و گاز است البته ما  گذاش
ــرايط  ــاد كنترل نمی كنيم چرا كه از ش قير را زي
ــتورالعمل ما نيست اما بايد به آن صادر كننده  دس
گفت،اينجا كه هيچ مانعی نداری اين خود يك نوع 
تسهيل صددرصدی است در حالی كه دارد قاچاق 
ــتاد مجبور  ــی كند. پس بنابراين س ــت و گاز م نف
است با اقدامات خود تر و خشك را با هم بسوزاند. 
ــه را دارد نه به نفع  ــت نه  دولت اين برنام بنا نيس
ــور هست نه دستگاهی در اين قسمت  اقتصاد كش
هست كه بخواهد مضيقه ايجاد كند همه درخدمت 
دولت اقتصاد توليد سرمايه گذاری هستند درست 

ــکاالتی در اقتصاد و پايه هست ولی  ــت كه اش اس
ــول  ديگر در اصل آن كه وجود ندارد. اين مقام مس
ــختگيری  ــکل و مانع و س افزود: آنجاهايی كه مش
ــود عملکرد  ــدگان ايجاد می ش ــادر كنن برای ص
ــت كه در بخش خصوصی  بخشی از اشخاصی اس
ــوب و ضابطه  ــد پس اگر روی چارچ كار می كنن
ــتاد  باشد همه مسائل حل  منافع ملی خط قرمزس
ــت.ايوبی اضافه كرد: بخش قاچاق فراورده  شده اس
ــرآورد روزانه قاچاق 35  ــال قبل ب های نفتی 3 س
ــت كه اگر  ــون ليتر نفت و گاز بنزين بوده اس ميلي
ــط آن رقمی  ــرب كنيد متوس ــا را در دالر ض اينه
ــت بنابراين چقدر بايد زحمت كشيده  نجومی اس
ــود  ــود تا صادرات فرآورده های نفتی كنترل ش ش
ــتاد اتخاذ كرده است و  البته با اين تدابيری كه س
ــاختی كه بنا  ــرح هايی كه دارد و كارهای زيرس ط
كرده است االن حداكثر 5/5 ميليون برآورد ميدانی 
ــيار بزرگی  ــت. پس بنابراين اين گام بس ــده اس ش
ــت يکی از كارها كنترل سهميه هاست. وی به  اس
ــان« در اين  ــامانه ای به نام »تجارت آس وجود س
ــت  ــزود:  هركس درخواس ــاره كرد واف ــتاد اش س
صادرات فراورده تفتی دارد بايد به اين سامانه بيايد 
ــاورزی، جهاد  ــی؛ در حوزه كش ــتگاه متول بعد دس
كشاورزی، در حوزه صنعت، صنعت و تجارت و در 
حوزه های مختلف دستگاه بايد بيايد ببيند درست 
ــی گويد من 100  ــد يا نه چرا كه يکی م می گوي
ــاورزی دارم 100 تا چاه دارم 40  هکتار زمين كش
ــوخت می خواهم بنابراين اين بايد اول  ميليون س
ــاورزی، گفته های وی را بررسی  برود در جهاد كش
ــه، بعد به وزارت  ــت می گويد يا ن كند ببيند درس
ــد كند و تخصيص  ــالم كند و آن هم تايي نفت اع
دهد. او گفت: اين سامانه را از 89/1/1 رسما مورد 
ــم وازآن موقع تا بحال 16  ــرداری قرار دادي بهره ب
ــتگاه متولی  ــارد ليتر اختالف ميان تاييد دس ميلي
ــت  و آنچه وزارت نفت واگذار كرده است.ايوبی  اس
ــت كننده و  اضافه كرد: حاال اختالف بين درخواس
دستگاه متولی دو برابر اين است يعنی 16 ميليارد 
ــتاد با اين طرحی كه  ــال و نيم س ليتر ظرف دو س
ــراورده های نفتی با  ــت می كند برعرضه  ف مديري
ــركت ملی پخش فراورده های نفتی تازه  كمك ش
ــركت ملی پخس االن ارايه می دهد  آنچه را كه ش

ــدم تا 30 درصد اضافه دارد.  وی تصريح  هم معتق
ــرد: اكنون در وزارت نفت طرح های مختلفی در  ك
ــت   ــده اس حوزه نفت و حمل و نقل پايه ريزی ش
ــده  ــوخت نفت و گاز صادر ش ــال االن كارت س مث
است.اگر به استان های مرزی برويد بصورت كيسه 
ــد  و انجا با كاميون های  ــن كارت را می برن ای اي
ــود البته ظرف كمتر  محلی و متفرقه قاچاق می ش
ــتان هرمزگان را كنترل كرديم 7 هزار  از 3 ماه، اس
ــوختی كه از ساير استان ها به اين استان  كارت س
ــائ قاچاق  ــد پس منش آمده بود را جمع آوری ش
فراوان است البته در استان های ديگر هم دارد اين 
ــدت دنبال می  اتفاق می افتد اين بخش دارد به ش
ــال عليرغم اينکه 2 انگيزه قوی  ــود همين امس ش
برای قاچاق سوخت وجود دارد كه االن اين انگيزه 
ــاب كنيد 10 ليتر را در مرز  بسيار قوی است،حس
ــرف مرز بگيرد ببرد آن  ــه می گيرد از اين ط تركي
ــرد 500 تومان،اگر داللی  ــرف مرز اينجا هم بخ ط
ــود  ــد 6500 تومان، بخاطر اين س بخواهد بفروش
ــتد اما اين 10  ــت مقابل تانك هم بايس حاضر اس
ــر را ببرد آن طرف مرز، ضمن اينکه عده ای از  ليت
ــودجو برای درآمددالرشان اين كار را می  افراد س
ــه فروش  ــش مربوط ب ــه هرحال يك بخ ــد ب كنن
ــی آورد می  ــت بعد هم دالر را كه م ــوخت اس س
فروشد. چند برابر سودمی كند عليرغم اين انگيزه 
های قوی امسال كاری كرديم قاچاق افزايش پيدا 

نکند.

اقتصاد مقاومتی در شرايط کنونی توجيه ندارد 
ــه توليد  ــو اتحادي ــينی عض ــيد حميد حس س
ــدگان فرآوردهای نفتی نير  ــدگان و صادركنن كنن
در اين همايش درباره بحث اقتصاد مقاومتی گفت: 
بحث اقتصاد مقاومتی بايد يك توجيهی پشت آن 
ــد كه اگر نباشد خيلی نمی تواند معنی بدهد. باش

ــن اقتصاد را مطرح  ــزود:  قاعدتا هر كس اي وی اف
ــد بتواند طبق  ــاد دارد باي ــد و به آن اعتق می كن
ــال  ــرايط اقتصاد روز دنيا ثابت كند كه تا 2 س ش
ــرايط اقتصادی بمانيم و مقاومت  بتوانيم در اين ش
ــی می افتد كه وضعيت ما از وضعيت  كنيم اتفاقات
ــور كنيم.اين فعال بخس  ــی و از اين گردنه عب فعل
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خصوصی اضافه كرد: بحث اقتصاد مقاومتی را می 
شود اقتصاد مردمی ناميد يعنی اقتصادی كه متکی 
ــت و می شود بسياری بحث  بر توليدات داخل اس
ــگاه ها  ــی را در اين اقتصاد مطرح كرد، پااليش هاي
ساخت وابستگی كمتر به خارج را می شود مطرح 
كرد بنابراين اگر نگاه اقتصاد مقاومتی قبال 4 درصد 
ــور بوده   ــبت به توليد ناخالص ملی كش واردات نس
چرا آن را به 17درصد نمی رسانيم در حالی كه در 
ــال گذشته ما 600 درصد تورم داشتيم چرا  30 س
1600 درصدبودجه كشور افزايش پيدا كرده است. 
ــال 68 بودحه 800 ميليارد  ــت:  س وی اظهار داش
ــال 78،  8 هزار ميليارد تومان بوده  تومان بوده س
ــته 150 هزار ميليارد تومان بوده، 16  ــال گذش س
ــده 1600 برابرشده بودجه كشور به همان  برابر ش
ــتگی ما به نفت افزايش پيداكرده  نسبت هم وابس
بودجه ای كه االن نفت كمتر از 85 دالر بفروشيم 
ــکل داريم.او بابيان اين كه نفت سال 75 تا 80  مش
ميليارد دالر كمتر نفروشيم بودجه متعادل نيست 
ــرايط اقتصاد مقاومتی شروع كردن  افزود: ايا در ش
ــت؟ ايا منابع  20فاز پارس جنوبی اصال منطقی اس
ــدر پروژه درنفت  ــات ما ايجاب می كند اينق امکان
بازشروع كنيم پااليشگاه شروع كنيم خيلی بحث 
های منطقی و كارشناسی می شود به اين اقتصاد 
ــا بخش خصوصی  ــی زد كه هم ديدگاه ه مقاومت
ــتباهاتی در اين  ــرح كرد و هم اينکه اگر اش را مط
ــت كه بگوييم جالب  ــير هست وظيفه ما هس مس
ــت كه همه اپوزيسيون هستند؛ مجلس ودولت  اس
ــس و ...همه موضع انتقادی  ــازارو نماينده مجل و ب
ــی می خواهد  ــد حاال چه كس ــيون دارن و اپوزيس
ــد، البد بخش خصوصی بايد پاسخگو  جوابگو باش
باشد ينابراين اين هم از پديده های عجيب كشور 
است كه همه ناراضی هستند حسينی خاطر نشان 
ــوالن را  كرد: نمی خواهيم فعاالن اقتصادی و مس
بيشتر دلسرد و نگران كنيم اما با نقطه نظرات اقای 
خسروجردی اگر بتوانيم اين فضا را بهبود بخشيم 
فکر می كنم اين بحث می تواند مقداری كمك كند 
كه از اين دلسردی كه بعضا در بنگاه های اقتصادی 

ايجاد شده جلوگيری شود.
تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت است

ــلطانی نايب رئيس اتاق بازرگانی  دكترپدرام س

ايران نبز در اين همايش خواستار اعتماد سازی بين 
دولت و بخش خصوصی شد وتصريح كرد: يادمان 
ــت در اوايل تصدی  ــد موقعی كه رويکرد دول باش
دولت نهم نسبت به مبارزه با قاچاق تغيير پيدا كرد 
ــی تا رفتاراقتصادی  ــتر به سمت پليس و رفتار بيش
ــوق پيدا كرد  ــل اقتصادی س ــبت به اين معض نس
مشکالت و معضالت قاچاق افزايش پيدا كرد. وی 
اضافه كرد: در آن موقع مقدار زيادی از فراورده های 
نفتی برای مدت طوالنی در بنادر به عبارتی بيخود 
و بيهوده انبار شده بود و زمانی كه تعامل متولی اين 
موضع با تشکل رسمی اين بخش اغاز شد ارام ارام 
گره اين موضوع گشوده شد و در تمام اين سالهايی 
ــواره حركت، يك  ــته هم ــه همکاری وجود داش ك
ــت رو به جلو بوده و بعبارتی فعاالن اقتصادی  حرك
صحيح العمل سوق پيدا كردند كه در اتحاديه نظم 
ــند و از اين طريق ارتباط  پيدا كنند و كنار هم باش
ــان را با مجموعه بگيرند.وی با بيان اين كه  خودش
ــوش كرد گفت:  ــا را نبايد فرام ــن تجربه گرانبه اي
ــور ما در شرايطی قرار دارد كه اشفتگی  اكنون كش
در اقتصاد رو به فزونی است چرا كه سوءمديريت ها 
باعث افزايش مشکالت و مسايل و مصايب توليد و 
صادرات شده و اگر در اين فضا نوع ونحوه مديريت 
يك مديريت عصبی توام با بی اعتمادی باشد قطعا 
نتيجه نخواهيم گرفت و مشکالت بيشتر خواهد شد 
بنابراين عرض می كنم تجارب ارزشمند همکاری 
ــاس بداريم و انها را تقويت  با بخش خصوصی را پ
كنيم و در شرايطی كه ما با چنين مشکالتی مواجه 
هستيم بزرگترين سرمايه ما برای حل مشکالتمان 
اعتماد است كه اگر ميان بخش خصوصی و سازمان 
های دولتی از بين برود مطمئنا مشکالت ما بيشتر 
ــد. سلطانی تصريح كرد: در شرايطی كه  خواهد ش
ــکالت عديده ناشی از تحريم دست و  كشور با مش
ــم در اقتصاد افتاده  ــه نرم می كند اتفاقاتی ه پنج
ــد صادرات در سالهای گذشته  است كه شاهد رش
ــتيم، امسال هم به تناسب  عليرغم تحريم ها هس
ميزان افزايشی كه در تحريم ها وجود دارد باز هم 
ــه عبارتی در كليه  ــربلند بيرون امده ب صادرات س
فعاليت های اقتصادی كه در كشور در جريان است 
ــکالت  ــادرات موفق تر از همه در مواجهه بامش ص
ــلطانی افزود: اگر  ــت. دكتر س فعلی عمل كرده اس

ــورد كنيم اين  ــن بی اعتمادی برخ بخواهيم با اي
بخشی كه االن به پيشران اقتصاد كشورمان تبديل 
ــده را بخواهيم دچار اسيب و مشکل كنيم قطعا  ش
ــان را از درون تهی خواهيم كرد له هر حال  خودم
موضوع اقتصاد مقاومتی يعنی اينکه شانه هايمان را 
به هم بچسبانيم و از نيروی خودی برای همگرايی 
ــتفاده كنيم نه اينکه بخواهيم  و هم افزايی نيرو اس
ــيم كنيم. او  ــن نيروها را تقس ــادی اي ــا بی اعتم ب
تصريح كرد:تاريخ كشور ما نشان می دهد كه ايران 
ــوده امروز هم  ــرامد تجارت ب همواره در منطقه س
اين توانمندی تاريخی سرشتی می تواند به كمك 
ــورمان بيايد، قطعا با توسعه صادرات و  اقتصاد كش
ــرايط هم صادرات را  تقويت ان می توانيم دراين ش
پيشران توسعه اقتصاد كشورمان قراردهيم. سلطانی 
ــکالتی كه برای  ــان اين كه عليرغم تمام مش با بي
ــده صادركنندگان ما از  ــور به وجود آم اقتصاد كش
توانمندی های خودشان در شرايط فعلی توانستند 
نمودهای بسيارممتازی را نشان دهند افزود:امروز 
شبکه ای كه فعاالن اقتصادی ما در سراسر دنيا به 
وجود آورده اند هيچ زمانی برای كشور ايران وجود 
ــته شبکه تجاری كه فعاالن اقتصادی ما االن  نداش
ــورها ايجادكرده اند، حركتی در  در بسياری از كش
توسعه فعاليت های لجستيك و حمل و نقل خود 
ــرايط عادی اين فرصت  ايجاد كردند هيچگاه در ش
ــان فراهم نمی شده انعطافی كه درانتخاب و  برايش
اختيار كشورهای متعامل خودشان ايجاد كرده اند 
و بعبارتی حركتی كه از وابستگی اقتصاد كشورمان 
به اقتصاد كشورهای اروپايی به سمت شركای اينده 
ــورمان در اسيا هست شروع شده اينها  اقتصاد كش
ــت. وی افزود:ايا ما می خواهيم اينها  ــتاورد اس دس
ــکالت  ــظ كنيم يا اينکه در اين انبوهی مش را حف
اينها را هم می خواهيم زير مشکالت موجودمدفون 
ــرايط اخذ ماليات  ــنهاد كرد:امروز ش كنيم او پيش
ــادرات را حمايت  ــت امروز بايد ص بر صادرات نيس
ــت كه ما عليرغم اينکه سالها  كرد امروز زمانی اس
ــتيم كه تراز تجاری كشورمان بدون  اين ارزو داش
ــمت حركت می  ــودداريم به اين س نفت مثبت ش
ــن حركت را كند كنيم  ــم چرا می خواهيم اي كني
ــتيم كه در  ــاهد اين هس ــف كنيم امروز ش و متوق
صنعت پتروشيمی ظرفيت های بسيار خوبی برای 
توليد و تجارت فراهم شده چرا می خواهيم با وضع 
عوارض و حركت هايی كه از پايگاه منطق اقتصادی 
ــه بزنيم. اين فعال  ــت لطم محکمی برخوردار نيس
ــش خصوصی اضلفه كرد: صحبتی را كه بخش  بخ
خصوصی از ماه ها پيش كرده بود كه پرهيز كنيد از 
اينکه ارز را چندنرخی كنيد،امروز می بينيم كه به 
جهت كمبود منابع ارزی كشور ناگزير دارد به اين 
ــمت حركت می شود و به تدريج ارز مرجع دارد  س
ــمولش بودند دارد  يك به يك از كاالهايی كه مش
ــود ارز مبادله ای هم كه متاسفانه  برداشته می ش
ــد ماهه دارد به واردات  با تخصيص زمان های چن
ــه اجبار دارد در  ــق پيدا می كند اين حركت ب تعل
ــورمان رخ می دهد اگر اين كار را روز  اقتصاد كش
ــرده بوديم نه نيازی به بگير و ببند در بخش  اول ك
ــتيم و نه رانت هايی به وجود می آمد  صادرات داش
ــادهايی كه بعضا در كشور در گوشه و كنار  كه فس
می بينيم و می شنويم بسياری ريشه در اين رانت 
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ــته  ــا دارد ای كاش اين فضای اعتماد مثل گذش ه
بين دولت و بخش خصوصی وجود داشت. سلطانی 
افزود: اين رابايد گفت كه نگران اين هم نباشيم كه 
ارز حاصل از صادرات به كجا می رود كسی كه دارد 
فعاليت اقتصادی می كند حتما ارزش را به كشور 
ــد. در فضای ايده الی نبايد فکر كنيم  بازمی گردان
ــانی كه اهل صنعت و اقتصاد  و حركت كنيم. كس
ــتند می دانند كه  ــت در حوزه اقتصادی هس فعالي
رسيدن به بهره وری صددرصد يك امری ناممکن 
است ولی حركت به آن سمت ممکن است، لذا در 
يك فضای ايده الی انتظار داشته باشيم كه تا اخرين 
ــور بازگردد ممکن  ــت اقتصادی به كش دالر فعالي
نيست. فعاالن اقتصادی ما رفته اند انجا شركت باز 
كرده اند فعاليت هايی دارند انجام می دهند هزينه 
هايی را می كنند برای اينکه اين ارز را برگردانند ما 
جزو كسانی بوديم بعنوان فعاالن اقتصادی نفت و 
پتروشيمی كه سالها چشممان را به بخش صادرات 
ــده  ــتيم بنابراين اين حركتی كه اكنون اغاز ش بس
ــه بخش خصوصی ادامه پيدا  حتما اگر با اعتماد ب
ــور از محل صادرات  ــد تامين ارز الزم برای كش كن
ــرف گزافی  ــيمی ح ــراورده های نفتی و پتروش ف
نيست. مطمئنا فعاالن اقتصادی در اين عرصه ودر 
تمام عرصه هايی كه مجال حركت در شرايط فعلی 
ــربازان حفظ و حراست از كيان اين  وجود دارد س
كشور و از تماميت ارضی اين كشور و بخصوص از 
سالمتی اقتصادی اين كشور هستند اميدواريم اين 

سرمايه با توجه مسووالن پاس داشته شود.

عملكرد فعاالن اقتصادی نبايد به گونه ای باشد 
که از سازمانهای نظارتی بترسند 

همچنين فرزاد مخلص االئمه مديركل نظارت و 
بازرسی امورنفت در سازمان بازرسی كل كشورنيزبا 
ــوالی كه مطرح می شود اين است  بيان اين كه س
ــتگاه اجرايی می گويند از  كه برخی از مديران دس
ــتگاه نظارتی ميترسيم من  سازمان بازرسی و دس
ــايرهمکاران را در ديوان  ــخگوی همکاران س پاس
ــت وزارت  ــد مجلس اس ــبات كه نهاد ارش محاس
اطالعات كه نهاد ارشد نظارتی دولت هست بعنوان 
ــازمان بازرسی كل كشور نهاد ارشد قوه  نماينده س
ــخ اين  ــد نکته را عرض می كنم، پاس قضائيه چن
ــخ كنکوری كوتاه دارد. وی افزود:  ــوال يك پاس س
پاسخ كنکوری كه می گويند از سازمان بازرسی می 
ترسيم نمی توانيم فالن كمك را به بخش خصوصی 
ــير توسعه  بکنيم فالن حركت اقتصادی را در مس
ــت كه چرا  ــخش اين اس ــور انجام بدهيم پاس كش
ــما مديران دست به اختالس  زمانی كه برخی از ش
ــوه دادن می كنند آن موقع  ــوه گيری و رش و رش
ــتگاه نظارتی از خدا نمی ترسند، زمانی  چرا از دس
كه كاری را می خواهند در چارچوب اختياراتشان 
ــخگويی گريزانند و آنجا نگران  انجام بدهند از پاس
ــتند ما فکر می كنيم كه اين حرف ها  نظارت هس
البته خواهشمان از شما فعاالن بخش خصوصی اين 
است كه هر جا با اين سوال مواجه شديد يك نمونه 
ــازمان بازرسی كه اينها موردی را  مثال بزنيد. از س
ــته اند كمك كنند برای مسير توسعه كشور  خواس
ــديم. صادقانه مواردی را بگويند كه ما  و ما مانع ش

ورود پيدا كرديم و مشکالت بخش خصوصی را در 
ــت نفت حل كرديم و برطرف كرديم اگر يك  صنع
ــلوب و چارچوبی دارد اين بحث اقتصادی دو تا  اس
نگاه كالن دردنيا وجود داشته در رابطه فساد اداری 
و اقتصادی يك نگاه قديمی هست كه مدت زيادی 
ــود و االن نيز كم و بيش  ــور ما حاكم ب در اين كش
ريشه فکری اش در برخی از مديران كشور هست 
ــاد اداری روغن چرخ دنده  ــی كنند فس كه فکر م
توسعه است، و توسعه اقتصادی اتفاق نمی افتد اال 
ــيه اين توسعه اقتصادی و اداری هم  اينکه در حاش
شکل بگيرد. وی اضافه كرد: مطالعات متعددی در 
جهان و مراكز معتبر بين المللی و در داخل كشور 
انجام شده كه چنين موضوعاتب را رد می كند االن 
نگاه جديد دردنيا فساد اداری و فساد اقتصادی ضد 
ــعه است بنابراين كشور توسعه نيافته ای پيدا  توس
نمی شود كه درشاخه فساد اداری و اقتصادی جزو 
ــد، اين شاخص هايی  رتبه های افتضاح جهان باش
ــر می شود بعنوان شاخص فساد  كه معموال منتش
اقتصادی شاخص ترجمه غلطی است كه در رسانه 
ها می ايد كه فساد اقتصادی ايران مثال 144 است 
ــت، اين ترجمه رسانه ای غلط  و نروژ فالن رتبه اس
است چرا كه هنوز يك مدل بين المللی برای اندازه 
گيری فساد بين كشورها پيدا نشده است، دليلش 
ــاد مختصاتش در كشورهای  هم اين است كه فس
ــاد  ــت يك جا يك رفتاری فس مختلف متفاوت اس
ــور ديگری  ــود و در كش ــادی قلمداد می ش اقتص
ــور اخالق آنجا مذهب و قوانين  ــد، عرف كش نباش
آنها رفتارهايی را فساد اداری می داند و جای ديگر 
ــت: مثال در فساد اخالقی  نمی داند. وی اظهار داش
ــور اروپايی نه تنها  ــياری از رفتارها در يك كش بس
ــاد اخالقی نيست بلکه هنجار اخالقی باشد اما  فس
در يك كشور اسالمی فساد اخالقی باشد، بنابراين 
جور درنمی آيد، بنابراين با يك شاخص بين المللی 
بگوييم كدام كشور فساد اخالقی اش بيشتر است 
ــت اگر می گوييم بر اساس شاخص  كدام كمتر اس
ــاخصی كه منتشر می  خودمان می گوييم. اين ش
ــت و عموما توسط  ــاخص مهمی هم هس شود ش
ــفافيت بين الملل منتشر می شود يك  سازمان ش
ــاس فساد است، می آيند می گويند  شاخص احس
ــور از چه كشوری از  عوض اينکه بگويند كدام كش

لحاظ اندازه فساد اقتصادی و اداری باالتر يا پايين 
ــور بيشتر  ــت بياييم ببينيم مردم كدام كش تر اس
ــان قضاوت كنند. هم  احساس فساد دارند خودش
قوانين و هم عرف هم چارچوب مذهبی و اعتقادی 
و رفتاری خودشان را اطالع دارند ببينيم مردم چه 
می گويند. اين شاخص كه مطرح می شود شاخص 
احساس فساد است.و با بيان اين كه سازمان هايی 
در جامعه هست كه برای كنترل شفافيت ها فعاليت 
می كنند. وی افزود: در اين شرايط بعنوان سازمان 
بازرسی كاری كه كرده ايم به نفع بخش خصوصی 
اين است كه حوزه اختياراتی كه مديران دولتی می 
ــورت قانونی تدوين كرديم.  ــد اينها را به ص خواهن
مثال در حوزه ميادين مشترك نفت و گاز االن همه 
ــردم عادی تا مديران و  ــور از م دغدغه اجزای  كش
ــت كه  ــی ها غيرنفتی ها اين اس متخصصان، نقت
ــت اگر می خواهد برود  ميادين مشترك عقب اس
برای توسعه نياز به اختياراتی دارد كه رفته مجلس 
ــورت قانون گرفتيم تحت  ــرای وزارت نفت به ص ب
ــتثنای طرح های توسعه نگهداری خريد  عنوان اس
تجهيزات مواد برای ميادين مشترك استثنا شوند از 
قانون برگزاری مناقصات. حتما وزير نفت و ديگران 
كه از اين اختيارات استفاده می كنند بايد پاسخگو 
ــند. مخلص االئمه افزود: مورد ديگر بحث نهاد  باش
ــت بنابراين معتقديم مشکالت  تنظيم مقررات اس
ــود اال اينکه  بخش خصوصی با دولت حل نمی ش
ــن بخش خصوصی  ــك نهادتنظيم كننده ای بي ي
ــد، قانون مرز بين اجرای  ودولت وجود داشته باش
قانون و حوزه عمليات و اجرا مرز بين قانون و حوزه 
اجرا اليه ای است به نام مقررات كه اين اصول بايد 

تحت هرشرايطی رعايت شود.


