
This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


14

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شماره  چهارمـ  تابستان 1392

شي
وه

 پژ
ي و

ليل
 تح

ي،
زش

مو
ي، آ

خبر
ي 

ملل
ن ال

ه بي
نام

صل
ف

گزارش

صاحب امتياز: 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و 

پتروشيمي
مدير مسؤول:

دكتر سيدحميد حسيني
شوراي سردبيري:

وحيد ابراهيمي، دكتر سيدمحمد حسيني 
مهندس احمد صرامي، مهندس نيما اسالمي

و محسن طارميان

دبير تحريريه: رضا رضي
دبير اجرايي:  محسن جندقي

هيأت تحريريه: 
پوريا صادقي، اسداهلل خسروي

 شهاب الدين زماني، طاهره جاهدي 
 يلدا يزدان فرحي، سيده هاجر معجزي 

ابوذر بياري، سلمان قاسميان، نسيم ندايي

مديرهنری: 
حميدرضا يزدان فرحي

دبير عكس:
امير نريماني 
طراح لوگو :

سينا روح
نمونه خوانی و تصحيح:

 حسين رستمي

چاپ: دلكده
 خيابان دماوند- روبروي بيمارستان بوعلي 
خيابان بخشي فر - پاساژ دماوند پالك 4

تلفن : 77548470
تيراژ : 5000 نسخه

مطالب نشريه لزوما نظر اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران نبوده و 

صرفا ديدگاه نويسنده و منبع مطلب مي باشد.

اين فصلنامه را مي توانيد در www.opex.ir ببينيد

تلفن: 88511611    فاكس: 88508250   آدرس نشريه: خيابان دكتربهشتی، خيابان مفتح شمالی، خيابان نقدی، پالك 10، طبقه اول        

  نفت و فرآورده های نفتی در دولت يازدهم
  جايگاه بخش خصوصي در تحقق شعار حماسه اقتصادي 

  توجه به بخش خصوصي نفت اولويت دولت جديد
  بخش خصوصی نفت حلقه گمشده بودجه 92

  تحريم ها فرصتی طاليی
  سبد صادرات محصوالت پتروشيمی ايران متنوع تر می شود

  مشكالت پتروشيمی ريشه در نگاه دولت دارد
  سهم ايران از توليد محصوالت پتروشيمی خاورميانه به 41 درصد می رسد

  غرب خود را از پتروشيمی ايران محروم كرد
  خوراك  پتروشيمی ها ارزان می شود

  انتخاب اعضاي هيات مديره كليد خورد
  عملكرد دوره پنجم هيأت مديره اتحاديه

  خالء صادرات نفت با صادرات فرآورده های نفتی پر می شود
  صادرات فرآورده های نفتی در كشورهای عضو اوپک چگونه است؟

  چگونگي سازوكار مصرف نفت كشورهای مختلف

  سوآپ زنده می شود؟ 
  پااليشگاه های 40ميليون دالری!

  آنكارا و رويای شكلگيری چهارمين هاب انرژی اروپا
  چرا نفت نيجريه نمی تواند جايگزينی برای نفت ايران باشد؟ 

  توليد انرژی پاك با سلول های خورشيدی
  افزايش محصول يا حفظ محيط زيست

  نمايشگاه بين الملل در عرصه تعامالت ملي
  ابهامات مصوبه مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد پااليشگاه ها

پتروشيمي
اتحاديه

اتحاديه
تحليل
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تلفن: 88511611    فاكس: 88508250   آدرس نشريه: خيابان دكتربهشتی، خيابان مفتح شمالی، خيابان نقدی، پالك 10، طبقه اول        

ــم همه چيز با  ــن می خواهم بگوي »م
تدبير و اميد و با كليد تدبير حل خواهد 
ــما بدانيد )با اين كليد( مسئله  ــد. ش ش
هسته ای و تحريم ها هم حل خواهد شد 
و رونق اقتصادی هم ايجاد خواهد شد.«

ــت های انتخاباتی  24 خرداد  در رقاب
ــه ای به  ــق حماس ــه خل ــاه در نتيج م
ــالم  ــی، مردم ايران حجت ا الس يادماندن
ــوان يازدهمين  ــن روحانی را به عن حس
ــكان  ــور خود برگزيده و س رييس جمه
هدايت قوه مجريه را به وی سپردند. اين 

ــهروندان بوجود آورد تا  ــی از »اميد« را در دل همه ش ــاب بارقه هاي انتخ
ــكالت و نابسامانی های سياسی و اقتصادی داخلی و  »كليد«خروج از مش

خارجی گريبانگير كشور را در دستان وی ببينند. 
ــار های  ــال های اخير نه تنها فش ــه كه می دانيم در طول س همانگون
ــكلی بی بديل اعمال گرديده است  اقتصادی خارجی بر اقتصاد ايران به ش
ــيده  ــه ندانم كاری های داخلی نيز پنجه بر زخم اين اقتصاد بيمار كش بلك
ــت. دو راهبرد رئيس جمهور منتخب در سياست های كلی اقتصادی ،  اس
ــت كه به اعتقاد وی  »توليد ثروت ملی« و »توزيع عادالنه ثروت ملی« اس

اگر در كشور ثروت ملی توليد نشود، بايد فقر توزيع شود. 
باور داريم كه جايگاه ايران با داشتن منابع غني هيدروكربوري، موقعيت 
ــتراتژيک جغرافيايي، همجواري با درياي عمان و خليج فارس، نيروي  اس
ــي كارآمد و پتانسيل بازار هاي  ــركتهاي طراحي مهندس ــاني ماهر، ش انس
ــد  ــی به هيچوجه نمی تواند جايی باش ــای و حتی بينالملل ــی، منطقه مل
ــی، اتكا و اطمينان به توان  ــتاده است!! پرهيز از خام فروش كه بر آن ايس
توليدكنندگان داخلی و رفع موانع اداری و قوانين دست و پاگير می تواند 
ــعه پايدار در صادرات غير نفتي، حجم بااليی از ارز مورد  ضمن ايجاد توس
ــاز ايران را نيز تامين كند. بر مبنای همين اصل رييس جمهور منتخب  ني
نيز در فعاليت های انتخاباتی خود به صراحت به اين مساله اشاره كردند؛ 
“اگر نفت را استخراج و تبديل به انواع فرآورده كنيم و بفروشيم ارزش آن 
ــود حتی گاهی يک  ــد برابر خواهد بود اما اگر به صورت خام صادر ش چن

دهم قيمت آن نيز در اختيار ما قرار نمی گيرد. “ 
ــكالت اقتصادی داخلی و حجم عمده ای از  ــی از مش از آنجا كه بخش
ــور، با سياست خارجی كشور گره خورده  معضالت مربوط به صادرات كش
ــث بينالمللی می تواند  ــی و تدبير در زمينه مباح ــت، اصل تنش زداي اس
ــالوه بر كاهش تاثير تحريم های غرب بر عليه ايران در اين زمينه، راه را  ع

بر توسعه بازارهای هدف بگشايد.
اجرای وعده های انتخاباتی رياست محترم جمهوری اسالمی ايران، می 
تواند زمينه را برای بالفعل درآوردن توان موجود در شركتها و متخصصان 
خصوصی فعال در اين عرصه و همچنين ايجاد انقالبی در صادرات فرآورده 

های نفت، گاز و پتروشيمی ايران را به منصه ظهور برساند. 
ــيمی كشور به  اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش
ــراه رودخانه عظيم مردم ايران دل به “تدبير” دولتمردان دوره يازدهم  هم
سپرده و آمادگی كامل دارد در تكميل دومين هدف امسال يعنی حماسه 

اقتصادی يار و همراهشان باشد. انشاءاهلل
 *دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

وحيد ابراهيمي*

»اميد«به »تدبير« 
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شاهد هستيم که 
شرکتهای چينی آنهم 
به داليلی برای تامين 
مالی به پروژه های 
نفتی وارد شده اند و 
حتی به دنبال جذب 
سرمايه با روشهای غير 
اصولی از ديگر کشور 
ها مانند روسيه و هند 
هستيم

ايران هم اكنون در ميان كشورهای جهان دارای 
ــت به اين مفهوم  رتبه اول ذخاير نفتی و گازی اس
كه دارای 34 تريليون متر مكعب گاز و حدود 156 
ــتحصال است و اين  ــكه نفت قابل اس ميليارد بش
يعنی دارنده ظرفيت عظيم خدادادی كه بايد از آن 

بهتر از گذشته استفاده كرد.
براساس آموزه های دينی آموخته ايم، هنگامی 
ــدادادی را به جای  ــكر اين نعمت خ می توانيم ش
آوريم كه از آن بهتر و بهينه تر استفاده كنيم و به 
ــن موضوع نيز واقفيم كه اگر از اين نعمت بهينه  اي
ــود، می تواند تبديل به نقمت شود و  ــتفاده نش اس

مشكالتی را برای كشور ايجاد كند.

 تامین منابع مالی داخلی 
اولویت اصلی صنعت نفت و گاز

ــته  ــور را به دو دس اگر منابع نفتی و گازی كش
ــته ميدان  ــيم كنيم، خواهيم ديد كه دو دس تقس
ــامل ميادين  ــور داريم كه ش نفتی و گازی در كش
ــعه نيافته می شود كه مشكل  ــعه يافته و توس توس
كمبود منابع مالی مهمترين بحث در صنعت نفت 

و گاز است.
به عنوان مثال در پارس جنوبی به حجم زيادی 
از منابع مالی نيازمنديم تا بتوانيم با كشور رقيب كه 

همان قطر است، رقابت كنيم.
در دوره ای بنابه فرمايشات و رهنمود های مقام 
ــم رهبری توجه به ميادين نفتی و گازی و به  معظ
ــد، ولی اخيرا  ــترك شروع ش خصوص ميادين مش
بحث تامين مالی با تحريم ها با مشكالتی روبه رو 

شده است.
ــتيم كه شركتهای چينی  متاسفانه شاهد هس
ــه پروژه های  ــرای تامين مالی ب ــم به داليلی ب آنه
نفتی وارد شده اند و حتی به دنبال جذب سرمايه با 
روشهای غير اصولی از ديگر كشور ها مانند روسيه 

و هند هستيم.

ولی بايد گفت برای تامين منابع مالی در داخل 
ــم و در واقع تمام  ــور هيچ برنامه خاصی نداري كش
ــا را امتحان كرده ايم  و حتی به صورت موازی  راه ه

نيز  تمام راه كارها را باهم پيش می بريم.
ــكل اصلی ما نداشتن برنامه برای  بنابراين مش
جذب منابع داخلی است كه از اين كار انجام شود، 
تا حد بسيار زيادی مسئله تامين مالی حل خواهد 

شد.
ــخصی برای  ــرف ديگر نيز هيچ برنامه مش از ط
ــترك وجود ندارد كه به عنوان  توسعه ميادين مش

مثال به پارس جنوبی می پردازيم.
هم اكنون 10 فاز از پارس جنوبی در حال توليد 
گاز است و 14 فاز نيز باهم در حال توسعه هستند 
و هنوز به توليد نرسيده اند، اكنون كه به مشكالت 
ــده است تا توسعه  مالی برخورد كرديم، موجب ش
ــرمايه گذاری بسيار زيادی  اين 14 فاز نيازمند س

باشد.
ــعه  بهتر آن بود كه ما مرحله به مرحله در توس
فازها كار می كرديم و با توسعه يک فاز فاز ديگر را 

توسعه می داديم.
ــت نفت برنامه ريزی و  مهمترين بحث در صنع
سياست گذاری است و بايد بدانيم كه كدام ميدان 
بايد زودتر به بهره برداری برسد، اگر بحث ميادين 
مشترك مطرح می شود، اآلن 28 ميدان مشترك 
داريم و بايد براساس اولويت بندی اقدام به توسعه 

اين ميادين كنيم.

تولید صیانتی و استفاده از ظرفیت 
داخلی

دولت بايد يک برنامه جامعی برای توليد صيانتی 
از ميادين نفتی و گازی داشته باشد.

يک مشكل اساسی داريم و آنهم ضريب بازيافت 
ــت كه نسبت به ديگر كشورها داريم. در  اندكی اس
ــر عدم وجود تكنولوژی های  ميادين نفتی به خاط
جديد در ازدياد برداشت بايد براساس برنامه روزانه 

ــه ميادين خود  ــون متر مكعب گاز را ب 250 ميلي
تزريق كنيم كه متاسفانه هنوز هم نصف اين ميزان 

نيز انجام نشده است.
ــی نيز يكی ديگر از  ــتفاده از دانش فن بحث اس
ــت،  ــور اس ــاط ضعف در صنعت نفت وگاز كش نق
ــی و فناوری هنوز  ــوری كه در حوزه پژوهش به ط
ــتيم دانش فنی كه چندين بار از كشورهای  نتوانس

مختلف دريافت كرديم را بومی سازی كنيم.
ــد بدانيم همين مقدار نفت و گازی را كه  ما باي
توليد می كنيم، چگونه مصرف كنيم، به اين معنی 
ــادرات و چند درصد در  ــه اكنون چند درصد ص ك

داخل كشور مصرف شود.
هم اكنون استفاده از نفت در داخل كشور فاصله 
زيادی با صادرات دارد و اين به منزله خام فروشی 
است، بنابراين بايد برای جلوگيری از خام فروشی 

فكر جدی كرد.
ــی عدم  ــه تنها علت خام فروش ــد بدانيم ك باي
توسعه صنايع پايين دستی نيست و مهمترين آن 
بحث اتكای بودجه به نفت خام است، بنابراين بايد 
در قدم اول از اين وابستگی جدا شويم و بعد به فكر 

توسعه صنايع پايين دستی باشيم.

توجه ویژه به بخش خصوصی 
بايد گفت اولين زنجيره ارزش پس از استخراج 
نفت بحث پااليش است، بنابراين در اولين قدم بايد 

ظرفيت پااليشی را افزايش دهيم.
براساس آمارهايی كه در وزارت نفت داشتيم، بعد 
ــالمی تنها 2 پااليشگاه از 9 پااليشگاه  از انقالب اس
ــور را احداث كرديم و نتوانستيم از  موجود در كش

ظرفيت خود آنها نيز استفاده كنيم.
هم اكنون يک ميليون و 850 هزار بشكه نفت 
در داخل كشور پااليش می كنيم كه براساس برنامه 

بايد 3 ميليون بشكه نفت را پااليش می كرديم.
ــن وضعيت موجود يعنی عدم وجود عزم  بنابراي
جدی برای افزايش ظرفيت در پااليشگاه ها است. 

اولويت هاي انرژي كابينه روحاني چيست؟

 نفت و فرآورده های نفتی
در دولت يازدهم

محمدحسين سيف الهی مقدم

صنعت نفت مزيت نس�بی ايران اس�ت كه با اس�تفاده درست از اين مزيت نس�بی موتور اقتصاد حركت می كند و می تواند 
موجب رش�د ديگر صنايع ش�ود از اين رو رئيس جمهور آينده بايد به چند نكته اساسی در صنعت نفت از جمله ارزش افزوده 

توجه كنند.
صنعت نفت مهمترين مزيت نسبی ايران نسبت به ديگر كشورها است و اين صنعت می تواند موتور محرک اقتصاد و ديگر 

صنايع كشور شود.
به همين دليل چند نكته اساسی در حوزه نفت و گاز مطرح است كه بايد رئيس جمهور منتخب و دولت يازدهم به آنها توجه 

داشته باشد، تا در كنار رشد صنعت نفت شاهد رشد و توسعه ديگر صنايع باشيم.
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شرکت ملی نفت 
سالهای گذشته با بخش 
خصوصی تفاهم نامه ای 

امضا کرد که طبق آن 
نفت خوراک مورد نياز 
پااليشگاه ها را تأمين 
می کند و عالوه بر آن 

اين مجتمع های پااليشی 
بايد فرآورده خود را به 

 شرکت ملی نفت  
بفروشند

ــال 74 تاكنون اين عدم افزايش  اگر بخواهيم از س
ظرفيت را بررسی كنيم، به اين نتيجه می رسيم كه 

ما به خام فروشی تمايل داشتيم.
اگر بخواهيم حوزه پااليش را يک تقسيم بندی 
ــت و عدم  ــوع  كمبود ظرفي ــه دو موض ــم، ب كني
ــگاه ها برخورد خواهيم كرد كه  بهينه سازی پااليش
ــور از  ــود فرآورده توليدی داخل كش موجب می ش

كيفيت پايينی برخوردار باشد.
ــته ايران يكی از بزرگترين  طی 16 سال گذش
واردكنندگان بنزين بوده است، به طوری كه نفت 
را در اختيار ديگر كشورها قرار می داديم و آنها به ما 

فرآورده می فروختند.
ــت فرآورده  ــه می توان گفت، قيم به طوری ك
ــن برابر قيمت نفت خامی بود كه ما در  آنها چندي
اختيارشان قرار می داديم. متاسفانه در دولت قبلی 
ــت اما  به بخش خصوصی نفت توجه چندانی نداش
ــيل بخش خصوصی نفت كشور آن قدر زياد  پتانس
است كه دولت می تواند از اين ظرفيت ها برای رشد 
ــی  صادرات فرآورده های نفتی و كاهش خام فروش

استفاده فراوانی كند.

عدم استفاده از ظرفیت اسمی پاالیشگاه ها
ــمی  ــت، ظرفيت اس ــر بايد گف ــوی ديگ از س
پااليشگاه ها با ظرفيت عملياتی آنها متفاوت است 
ــت كه ما يک پااليشگاه برای  و اين به آن معنی اس
مقدار معينی خوراك تهيه كرديم، ولی از ظرفيت 

كامل آن استفاده نمی كنيم.
ــاب خود همين  ــگاه ه ــه دليل قدمت پااليش ب
فرآورده هايی را توليد كنيم، از نظر كيفی با الگوهای 

جهانی تفاوت زيادی دارد.
ــگاه ها توليد  ــرآورده در پااليش ــم اكنون 5 ف ه
ــوخت  ــود كه عبارتند از: بنزين، گازوئيل، س می ش
ــفيد و نفت كوره بايد گفت، در ايران  جت، نفت س
ــن از كل فرآورده ها حدود  ــد بنزي ــن تولي ميانگي
ــامل  ــت و نفت كوره 28 درصد را ش 17 درصد اس
می شود، در حالی كه بنزين پركاربردترين فرآورده 

است و بايد به آن توجه بيشتری داشت و در عوض 
نفت كوره كم توجه ترين فرآورده است و اين به آن 
ــرآورده را در  ــد الگوی توليد ف ــت كه باي معنی اس

داخل كشور تغيير دهيم.
كشورهايی كه در حوزه توليد فرآورده پيشتازند 
ــون 48 درصد از  ــم اكن ــروژ و آمريكا ه ــد ن مانن
ــان را بنزين تشكيل می دهد و نفت  فرآورده هايش

كوره نزديک به 5 درصد است.
ــه اخيراً می دهيم، روی  ما يكی از مانورهايی ك
صادرات فرآورده های نفتی است كه اگر نگاه كنيم، 
به آمار خواهيم ديد كه بخشی عمده ای از اين آمار 
ــكيل می دهد، به طوری  صادراتی را نفت كوره تش
ــوره در دنيا  ــن صادركننده نفت ك كه ما بزرگتري

هستيم.
ــت فرآورده های  ــرد كه كيفي ــاز بايد تاكيد ك ب

توليدی در ايران بسيار پايين است.
ــت فرآورده هايی مانند  ــی كيفي ــا برای ارزياب م
ــوان عدد اكتان يا  ــن و گازوئيل عددی به عن بنزي
درجه آرام سوزی داريم كه استاندارد جهانی حدود 
ــن توليدی ايران  ــت، اما كيفيت بنزي 96 به باالس
ــت كه علت آن نيز قدمت  دارای عدد اكتان 85 اس
پااليشگاه های ماست كه البته بايد گفت، اين عدد 
ــالهای اخير به 85 رسيد و در گذشته  اكتان در س

تنها بين 60 تا 70 بود.

خصوصی سازی واقعی در پاالیشگاه ها
ــی وزارت  پس از تصويب اصل 44 قانون اساس
نفت نمی تواند ديگر در پااليشگاه ها سرمايه گذاری 
كند و اكنون 3 پااليشگاه توسط وزارت نفت در حال 
ساخت است كه با مشكالت مالی عديده ای مواجه 
ــده، بنابراين حتماً بايد يک مجموعه خصوصی  ش
ــود، اكنون با بررسی های صورت  وارد اين عرصه ش
گرفته تعداد زيادی مجوز برای احداث پااليشگاه ها 
ــرمايه گذاران بنا به داليلی  صادر شده است، اما س
كه در زير می آيد، نمی توانند در حوزه پااليشگاهی 
ــت سرمايه آنها  ــرمايه گذاری كنند، زيرا بازگش س

بسيار كم است.
ــالهای گذشته  ــركت ملی نفت س بايد گفت ش
ــه ای امضا كرد كه در  با بخش خصوصی تفاهم نام
اين تفاهم نامه نوشته شده است، شركت ملی نفت 
ــگاه ها را تأمين می كند و  خوراك مورد نياز پااليش
عالوه بر آن اين مجتمع های پااليشی بايد فرآورده 
خود را به شركت ملی نفت و شركت ملی پااليش 
ــند كه اگر اين كار را انجام ندهند،  و پخش بفروش
خوراك تحويلی به اين مجتمع های پااليشی قطع 
خواهد شد كه اين موضوع يكی از مشكالتی است 
ــی خصوصی پيش  ــرای مجتمع های پااليش كه ب

می آيد.
ــد، به نظرم  ــد به اين نكات توجه كن دولت باي
ــری  ــر اينكه ما تصميم برای احداث يكس عالوه ب
پااليشگاه بزرگ در داخل كشور داريم، بايد يكسری 
پااليشگاه كوچک را هم راه اندازی كنيم، مثاًل برای 
ــكه ای حدود 6 هزار  ــگاه 200 هزار بش يک پااليش

ميليارد تومان سرمايه گذاری الزم است.
ــا 40 هزار  ــگاه 30 ت ــی كه برای پااليش در حال
بشكه ای سرمايه گذاری مورد نياز بسيار كم تر از اين 
ميزان خواهد بود، بنابراين با احداث پااليشگاه های 
ــاخت و  كوچک بخش خصوصی می تواند در امر س

ساز پااليشگاه های بيشتر از گذشته فعال شود.

 3 نکته اساسی دولت در صنعت پاالیش
ــت در حوزه  ــوان گفت دول ــوع می ت در مجم
پااليشی بايد به 3 نكته اساسی توجه كند كه يكی 
افزايش ظرفيت با اين رويكرد كه عالوه بر مصرف 
ــل بايد صادرات فرآورده های باكيفيت نفتی را  داخ

داشته باشيم.
ــا  ــی در 10 ت ــی و آمريكاي ــورهای اروپاي كش
ــته هيچ افزايش ظرفيت پااليشی  ــال گذش 15 س
ــش بهره وری و  ــا آنها به فكر افزاي ــتند و تنه نداش
بهينه سازی پااليشگاه های خود هستند و اين يک 
راهبرد اساسی در امر پااليش است و نكته آخر در 
بحث پااليش نيز تسهيل كردن شرايط برای ورود 
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دولت آينده برای 
حوزه پتروشيمی 
برنامه های دقيق تر 
و بهتری بايد داشته 
باشد و  وضعيت 
موجود در بازارهای 
جهانی پتروشيمی را 
 نيز مورد مطالعه 
قرار دهد
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مجموعه های خصوصی است كه بايد در اين مورد 
به اين نكته اساسی توجه داشت، اگر ما می گوييم 
پااليشگاه های ما در كشور خصوصی هستند، تنها 
ــل هيچ اتفاق  ــت و در عم ــن از لحاظ حرف اس اي
ــگاه ها رخ نداده و بايد  ــازی در پااليش خصوصی س
ــگاه ها از حالت اسمی  ــازی در پااليش خصوصی س

خارج شده و واقعی شود.

نگاه ویژه به پتروشیمی های پایین دست
نكته آخر در بحث صنعت نفت توجه به صنعت 
پتروشيمی است. در بخش پتروشيمی نيز تاكنون 
بيشتر سياست گذاری ها در باالدست پتروشيمی و 
ــيمی بوده  يا همان زنجيره اول محصوالت پتروش
ــه در برنامه ريزی هايی كه  ــل ك ــت، به اين دلي اس
صورت گرفته بيشتر از لحاظ كمی در توليد توجه 
ــم بايد به يک ميزان  ــتيم، مثاًل در برنامه پنج داش
مشخصی از توليد محصوالت پتروشيمی برسيم، اما 
در اين برنامه كمترين توجه به تفكيک محصوالت 

و كيفيت آنها اشاره شده است.
ــت پتروشيمی  بنابراين در حلقه های پايين دس
ــده  و بيشترين توجه به  هيچ گونه هدف گذاری نش

باالدست پتروشيمی بوده است.
صنايع باالدست پتروشيمی براساس نوع خوراكی 
ــته پتروشيمی های  كه دريافت می كند، به دو دس
ــيم  ــيمی های با خوراك مايع تقس گازی و پتروش
می شود و در واقع واحدهای پتروشيمی كه خوراك 
آنها گاز است، بنابراين خوراك ارزان قيمتی را اين 
واحدهای پتروشيمی دريافت می كنند و محصوالت 
ــودهای كالنی است كه اين  صادراتی آنها دارای س
ــت، صنايع پايين دستی  ــده اس موضوع موجب ش

پتروشيمی مورد توجه قرار نگيرد.
همچنين بيشترين توجه به محصوالت باالدستی 
پتروشيمی می شود و اين تفاوت قيمت در خوراك 
ــت، بخش  ــده اس و محصوالت صادراتی موجب ش
ــه ورود به صنايع  ــدان رغبتی ب خصوصی نيز چن
ــند و حتی  ــتی پتروشيمی نداشته باش پايين دس
ممكن است كه زنجيره های پايين دست پتروشيمی 

ــيه سود كمتری نسبت به زنجيره های اول  از حاش
برخوردار باشد.

ــم كه محصوالت  ــه را فراموش كرده اي اين نكت
ــتری  ــت از ارزش افزوده بيش زنجيره ای پايين دس

برخوردار هستند.

بخش خصوصی دغدغه ای برای ورود به 
زنجیره پایین دستی ندارد

اغلب پتروشيمی هايی كه هم اكنون خصوصی 
ــود خود هستند و  ــيه س ــتند، به دنبال حاش هس
ــد و هيچ  ــود را افزايش دهن ــن س ــد اي می خواهن
ــتی  ــعه محصوالت پايين دس دغدغه ای برای توس

ندارند.
ــوراك مايع نيز  ــيمی با خ در واحدهای پتروش
ــيمی های  ــت چون پتروش بحث ديگری مطرح اس
ــود باالتری برخوردار هستند،  ــيه س گازی از حاش
بنابراين سياست گذاری های دولت بر اين مبنا بوده 
است كه بيشتر واحدهای پتروشيمی با خوراك گاز 
ــوند و اگر پتروشيمی با خوراك مايع در  احداث ش
ــور داريم، مربوط به سالهای گذشته است اين  كش
ــت كه زنجيره ارزش  ــيار حائز اهميت اس نكته بس
ــيار  ــيمی های با خوراك مايع بس افزوده در پتروش
ــبت به پتروشيمی های با  طوالنی تر و باصرفه تر نس

خوراك گاز است.
ــا خوراك گاز  ــيمی ب بايد گفت احداث پتروش
هزينه كمتری دارد و البته سود بسيار زيادی را به 

جيب سرمايه گذار واريز خواهد كرد.
ــم بگيرد كه صنعت  ــن دولت بايد تصمي بنابراي
ــيمی را نيز بر اساس يک برنامه ريزی دقيق  پتروش
ــور كه در  ــفانه همان ط ــعه دهد، ولی متأس توس
آمارهای موجود در شركت ملی صنايع پتروشيمی 
ديده می شود، بيشترين توجه به صنايع باالدستی 

پتروشيمی است.
در دنيا بيشترين زنجيره ارزش افزوده در صنعت 
ــيمی متعلق به كشورهای آلمان و سنگاپور  پتروش
ــت و اين دو كشور می توان گفت كه يک زنجير  اس
ارزش كاملی در صنعت پتروشيمی دارد، با نگاهی 

به سياست های سنگاپور در توسعه پتروشيمی بايد 
ــور سعی كرده است پتروشيمی های  گفت اين كش
ــعه دهد،  ــه صورت متوازن و موازی توس خود را ب
ــداث می كنيم،  ــتی را اح يعنی اگر صنايع باال دس
ــتر در صنعت پايين  ــبت و بلكه بيش به همان نس
ــرمايه گذاری كرده اند، اكنون  دست پتروشيمی س
ــد وضعيت تكميل صنايع باالدست  به نظر می رس
ــی دارد و بايد  ــيمی در ايران وضعيت خوب پتروش
ــتی در  ــداث زنجيره ارزش پايين دس به دنبال اح

پتروشيمی باشيم.

 در احداث واحدهای پتروشیمی 
به بازارهای جهانی دقت کنیم

ــيمی بايد  ــداث واحدهای پتروش ــاً در اح حتم
ــرار دهيم، مثاًل ما در  ــای جهانی را مدنظر ق بازاره
ــول توليد می كرد،  ــيمی كه متان يک واحد پتروش
ــديم كه وضعيت توليد جهانی متانول را  موجب ش
ــم اكنون متانول از  ــم بزنيم در صورتی كه ه بر ه
كمترين استقبال در صنايع پايين دست پتروشيمی 
ــورها متانول را  ــر كش ــت، زيرا ديگ ــوردار اس برخ
ــوخت مايع  ــذف كرده و از گاز به دنبال تهيه س ح
ــتند اما ايران هنوز متانول توليد می كند  پاك هس
ــرای توليد صنايع  ــن متانول ب ــد از اي و می خواه

پايين دستی استفاده كند.
ــيمی برنامه های  دولت آينده برای حوزه پتروش
ــد و  وضعيت  ــته باش ــر و بهتری بايد داش دقيق ت
موجود در بازارهای جهانی پتروشيمی را نيز مورد 
مطالعه قرار دهد و به اين نكته توجه كنند كه زمان 
آن رسيده كه به جای احداث واحدهای پتروشيمی 

باالدست به تكميل زنجيره ارزش روی بياوريم.

سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی پایین 
دست

بايد تعيين قيمت خوراك پتروشيمی را هر چه 
ــر انجام دهيم، زيرا قيمت گازی كه در اختيار  زودت
واحدهای پتروشيمی قرار می گيرد، نسبت به ديگر 
كشورها بسيار پايين تر است و اين ارزان بودن قيمت 
خوراك موجب شده است، تا بخش خصوصی هرگز 
ــت پتروشيمی  به فكر احداث واحدهای پايين دس

نباشد.
بنابراين عالوه بر برنامه ريزی بايد سياست گذاری 
مناسبی نيز در تكميل زنجيره ارزش پتروشيمی ها 
ــت گذاری به اين معنی  داشته باشيم و اين سياس
ــت كه يک سياست تكليفی ايجاد كنيم، بايد  نيس
شرايط را به گونه ای بچينيم كه واحدهای خصوصی 
چاره ای جز ورود به صنايع پايين دست پتروشيمی 

نداشته باشند.
ما نمی توانيم از يک طرف واحدهای پتروشيمی 
باالدست را با سياست هايی كه اكنون داريم توسعه 
دهيم و در حرف بخواهيم زنجيره ارزش پتروشيمی 

را تكميل كنيم.
ــبختانه شركت ملی صنايع  هم اكنون نيز خوش
ــيمی به اين نتيجه رسيده برای آنكه بتواند  پتروش
ارز آوری بيشتری داشته باشد، بايد به دنبال توسعه 
صنايع پايين دستی و تكميل اين زنجيره ارزش تا 

آخرين حلقه در داخل كشور باشد.
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شماره  دومـ  زمستان 1391

مي توان نام گذاري 
سال 1392 را با توجه 
به انتظارات مورد نظر 

از بخش خصوصي 
براساس قانون 

سياست هاي کلي 
اصل 44 سال حضور 
جدي بخش خصوصي 
در تمامي عرصه هاي 

اقتصادي دانست
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ــتهاي كلي اصل 44 توسط  پس از ابالغ سياس
ــت نقش آفريني بخش  مقام معظم رهبري، ماهي
ــتخوش تحوالت  ــور دس خصوصي در اقتصاد كش

بزرگي شده است.
براساس اين سياست ها بر تغيير نقش دولت از 
مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري 
ــاي  ــازي بخش ه ــارت، توانمند س ــت و نظ و هداي
خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت 
ــد و  رقابت كاال ها در بازار هاي بين المللي تاكيد ش
ــيدن به رشد اقتصاد  ــتاب بخش تعهداتي نظير ش
ــاي اقتصادي و بهره  ــي، ارتقاي كارايي بنگاه ه مل
وري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت 
پذيري در اقتصاد ملي و ... بر عهده بخش خصوصي 

گذارده شده است. 
ــان،  ــت به باور اكثر كارشناس اين در حالي اس
ــال ابالغ  ــتمين س ــئوالن درهش ــرگان و مس خب
ــل 44 ، هنوز بخش مهمي  ــت هاي كلي اص سياس
ــده، چرا كه هنوز رد  ــداف مد نظر محقق نش از اه
پاي دولت به وضوح در مديريت شركت هاي واگذار 
ــود و خبري از ظهور بخش  ــاهده مي ش شده مش
ــهم اين دو گروه  ــي و تعاوني و افزايش س خصوص

نيست. 
بخش خصوصي ظرفيت هاي بااليي براي رونق 
اقتصاد ملي در بخشهاي مختلف و شكست تحريمها 
دارد كه اغلب زمينه بروز آن در جامعه مهيا نشده 
است .از اينرو صاحب نظران بر اين عقيده اند، موانع 
ــده  موجود براي نقش آفريني اين بخش مهيا نش
ــياري از بنگاه هاي واگذار شده نه تنها  است و بس
ــتند،  ــبات جهاني آماده نيس براي مواجهه با مناس
ــارهاي بيشتر دولت هاي غربي ،  بلكه با افزايش فش
زمينه دور زدن تحريم ها به شكل گسترده فراهم 

نشده است. 
ــركت هاي دولتي به ظاهر  درصورتي كه اگر ش
فروخته شده توسط شبه دولتي ها خريداري نمي شد 
ــي واقعي امكان حضور مي يافت،  و بخش خصوص
ــد به درجه اي از توانمند  ــال گذشته مي ش در 7 س
ــازي رسيد كه اثر تحريم ها حداقل باشد. در اين  س
راستا ابتدايي ترين مساله تقويت فرآيند خصوصي 
سازي است چرا كه افراد حقيقي و حقوقي همواره 
بدنبال كم كردن هزينه ها و باال بردن كيفيت توليد 
هستند چرا كه به دنبال بازاريابي و در نهايت سود 
هستند و اين سود در بخش خصوصي برنامه ريزي 

شده تر دنبال مي شود. 
ــت از بخش توليد  ــر عدم حماي ــال حاض در ح
ــور دغدغه اصلي همه و به خصوص بخش  در كش
خصوصي است، توجه به بخش توليد و افزايش بهره 

وري ونيز صيانت از سرمايه هاي ملي با چالش هاي 
جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست 
ــايي و رفع گردد تا زمينه براي  اين چالش ها شناس

ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد. 
ــبه دولتي بودن بخش  ــه ديگر دولتي و ش نكت
بزرگي از اقتصاد ايران است، بطوريكه مي توان گفت 
سرنوشت آن به تصميمات دولت بستگي دارد. لذا 
ــش خصوصي در اقتصاد به  براي دخالت دادن بخ
معناي واقعي و خارج كردن آن از دست دولت نياز 
ــخص است. در وضعيت فعلي  به برنامه ريزي مش
ــن مانع در تحقق  ــت و پا گير مهمتري قوانين دس
ــياري از قوانين موجود در  ــت. بس اهداف توليد اس
جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه 
ــت تصويب قوانين مختلف بدون در  ضد توليد اس
ــاي بخش توليد و  ــرايط و ويژگي ه نظر گرفتن ش

وجود قوانين متناقض از جمله موانع توليد است. 
ــي ديگر از مهمترين اقداماتي كه دولت بايد  يك
ــرمايه  ــراي افزايش رغبت بخش خصوصي به س ب
ــک سرمايه گذاري  گذاري انجام دهد كاهش ريس
ــويق اين بخش به سرمايه گذاري است و  براي تش
زماني سرمايه بخش خصوصي تنها به سمت اقتصاد 
سوق پيدا مي كند كه ميزان ريسک سرمايه گذاري 
در آن پايين باشد اما ميزان ريسک سرمايه گذاري 

در صنعت كشور با نوسانات زيادي مواجه است.  
ــاي متناقض پولي و  ــت ه تورم، قاچاق، سياس
ــي عريض و طويل دولتي از جمله  مالي و بروكراس
ــرمايه گذاري را در  ــتند كه ريسک س عواملي هس

كشور باال برده اند. 
ــال 1392 را با  ــرو مي توان نام گذاري س از اين
ــر از بخش خصوصي  ــه انتظارات مورد نظ توجه ب
ــت هاي كلي اصل 44 سال  ــاس قانون سياس براس
حضور جدي بخش خصوصي در تمامي عرصه هاي 
ــت كه تحقق اين  ــت. ترديدي نيس اقتصادي دانس
ــش به اقتصاد  ــاي تعهدات اين بخ ــارت و ايف انتظ
ــور نيازمند در نظر گرفتن يكسري مالحظات  كش
ــازوكارهاي  ــت. تدوين س ــادي و قانوني اس اقتص
ــخصي در حوزه هاي مختلف به ويژه  مدون و مش
ــازي بخش خصوصي و نيز  در خصوص توانمندس
ــا نيازهاي بخش  ــازي قوانين و مقررات ب همسوس
خصوصي و حذف مقررات دست و پا گير و همچنين 
ــاركت فعال اين بخش در ارايه نكته نظرات در  مش
تدوين قوانين مرتبط با فضاي كسب وكار عواملي 

است كه مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.  
ــوي ديگر بخش خصوصي نيز با شناسايي  از س
ــور و  ــت هاي توليد و اقتصادي كش صحيح ظرفي
ــتفاده كامل از  ــوق منابع به آن سمت و نيز اس س
ــش هاي مختلف  ــده در بخ ظرفيت هاي ايجاد ش
توليدي مي تواند فرصت مناسبي را براي تحقق اين 
ــعار ايجاد نمايد و با ايجاد و خلق ظرفيت هاي  ش
جديد با بهره گيري از توان نوآوري در سطح كشور 
ــع دانش بنيان در فضاي توليدي  به ويژه در صناي

كشور ايجاد رونق نمايد. 
* عضو هیات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

جايگاه بخش خصوصي در تحقق 
شعار حماسه اقتصادي 

اميررضا سوري*
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گفت و گو

با بازگشت مديران 
توانمند به شرکت 
نفت و صنايع مرتبط 
آن، همچنين تشکيل 
کارگروهی فنی و 
قوی در اين صنعت 
مهم انسجام و توسعه 
به ارمغان مي آيد و 
برنامه ريزی دقيقی 
برای توسعه وپيشرفت 
طرح ريزی خواهد شد

  ب�ا روي كار آم�دن دول�ت جديد،آين�ده 
صنع�ت نف�ت و فرآورده هاي نفت�ي را چگونه 

پيش بيني مي كنيد؟
ــه به برنامه های مد نظر دكتر روحانی در  باتوج
ــنی  ــث تعامل با دنيا و رفع تحريم ها افق روش بح
ــش روی بازار نفت و فرآوردهای آن و در نهايت  پي
ــود. اگر به موضوع  ــور مشاهده می ش اقتصاد كش
صنعت نفت و توسعه آن نگاه شود خواهيم ديد كه 
اين صنعت مهم صنعتی برونگرا است بنابراين بحث 
جذب سرمايه  گذاری های خارجی و ورود تكنولوژی 
ــی وتجهيزات و  ــا تامين منابع مال مدرن همراه ب
ماشين آالت در اين بخش ايران به شدت به خارج 
وابسته است، بنابر اين صنعت نفت كشور هيچ گاه 
ــعه نمی كند مگر اينكه سرمايه گذاری  رشد و توس
ــی و تجهيزات مدرن  ــراه با دانش فن خارجی هم

خارجی به كشور وارد شود.

يعن�ي مي توان ب�ه پايان تحريم ه�ا اميدوار 
بود؟

ــته  ــال گذش بايد اعتراف كرد كه طی چند س
ــارهای بين الملی و  صنعت نفت ايران به خاطر فش
مشكالت تحريمی موجب شد كه در تمام حوزه ها 
ــرمايه گذاری  نيازمند دانش  فنی و تجهيزات و س
شويم. از سال 84 به بعد متاسفانه تمام شركت های 
ــدند و اين  صاحب اعتبار خارجی از ايران خارج ش
ــكالت فراوانی گريبان گير  ــبب شد مش موضوع س
ــود، هرچند تكنسين های  ــور ش صنعت نفت كش
ــا و خودكفايی و  ــرای بق ــی تالش خود را ب داخل
پيشرفت گذاشتند با اين وجود مهمترين حوزه ای 
كه بايد در دولت اينده به آن توجه ويژه شود حل 
ــكالت ايران با دنيا برای رفع محدوديت های  مش
بين المللی و دوم بحث توسعه فضای كسب و كار 
در كشور است كه اكنون ما در اين دو حوزه بسيار 
ضعيف عمل كرده ايم. زيرا ايران برای رقابتی كردن 
ــعه فضای كسب و  صنايع خود با دنيا نيازمند توس

ــت تا در اقتصاد رقابتی جهان بتوان حرفی  كار اس
ــفانه رتبه فضای  ــته باشيم. متاس برای گفتن داش
كسب و كار كشور اكنون خيلی ضعيف بوده و در 
ــت كه  جايگاه 148 دنيا قرار دارد. تاكيد بر اين اس
رتبه كسب و كار مورد توجه  و خصوصی سازی نيز 
به معنی واقعی در دولت آينده شكل گيرد تا بارقه 
ــردد و حضور بخش  ــور برگ اميدی به اقتصاد كش
ــتغال  ــعه و ارز آوری اش خصوصی در توليد و توس

بيش از پيش پر رنگ تر شود.

  براي اينكه اين اتفاق رخ دهد دولت جديد 
بايد در ابتدا چه كار كند؟

ــر جذب  ــد ب ــم تاكي ــات مه ــي از موضوع يك
شايسته ساالری و آوردن مديران توانمند، شايسته 
ــت مديران  ــت. چراكه با بازگش به ميدان اجرا اس
ــع مرتبط با آن،  ــركت نفت و صناي توانمند به ش
ــكيل كارگروهی فنی و قوی در اين  همچنين تش
صنعت مهم انسجام و توسعه به ارمغان آورده می 
ــود و برنامه ريزی دقيقی برای توسعه وپيشرفت  ش
ــود افراد  ــد. بنابراين با وج ــزی خواهد ش طرح ري
ــكالت  ــلط و كاردان به بدنه صنعت نفت مش مس
عديده سد راه اين صنعت حل می شود چراكه طی 
ــال اخير كمتر به اين موضوع توجه شده  چند س
است. البته روابط تيره ايران با دنيا نيز در اين مدت 
مزيد بر علت شده بود تا صنعت نفت و ساير صنايع 
مهم كشور آن طوری كه بايد باشد نتوانند درجايگاه 

خود قرار گيرند.

  در اي�ن بين دولت ب�راي بخش خصوصي 
نفت بايد چه كند؟

ــعه  ــازی صنعت نفت و توس ارتقاء خصوصی س
پروژه های نفتی همراه با توجه به ذخاير خدادادی  
ــاف و استحصال منابع طبيعی  و تالش برای اكتش
ــعه صنايع  ــش نفت وگاز وبه دنبال آن توس در بخ

پتروشيمی و صنايع وابسته زير مجموعه بی شک  
نيازمند برنامه ريزی دقيق و بهرگيری از تخصص و 
تجربه متخصصان داخلی وخارجی است كه البته 
ــوع تامين منابع مالی نيز  عالوه براين موارد موض
بايد مدنظر قرار گيرد . با يک حساب سر انگشتی 
ــد فرآورده های  ــه ظرفيت تولي ــی توان گفت ك م
ــاه ميليون تن  ــون بيش از پنج ــور اكن نفتی كش
ــت كه متاسفانه فقط 20  )فراورده های نفتی ( اس
ميليون تن آن قابل صادرات است. به عالوه اين كه  
10 ميليون تن نيز صرف نيازهای داخلی می شود. 
اين ظرفيت بسيار باال در كشور متاسفانه با كمترين 
استفاده صورت ميگيرد كه اين مهم نيازمند ايجاد 
سرمايه گذاری باال و تخصيص منابع صندوق توسعه 
ملی به صنعت نفت می باشد تا بتوان به اين صنعت 
ــيده شود. اكنون كه در بيشتر  حيات دوباره بخش
استان های كشور كارخانه های پتروشيمی نيز فعال 
و يا در آستانه راه اندازی هستند و در كنار آن پروژه 
ــرای تامين خوراك  ــزرگ خط لوله اتيلن غرب ب ب
مورد نياز اين شركت های عظيم فعاليت می كنند 
ــش توليد با ايجاد  ــرايطی زمينه افزاي درچنين ش
ارزش افزوده باال برای توليد انبوه با هدف صادرات 
محصوالت اين بخش و ايجاد اشتغالزايی به خوبی 
فراهم است و در دولت آينده بايد اين موضوع مهم 

مورد توجه قرار گيرد.
ــد صنايع  ــوان تولي ــه بت ــرای اينك ــن ب بنابراي
ــوالت نهايی  ــور را به محص ــيمی های كش پتروش
تبديل كرد و تا حدودی بيكاری از بيشتر استان ها 
رخت بربندد صنعت نفت و پتروشيمی كشور بايد 
با اصالح ساختاری و مديريت درست منقلب شود. 

  همچني�ن بايد براي س�وآپ و بنكرينگ 
كاري كرد. 

و  ــد  ناكارآم ــت  مديري ــفانه  متاس ــه.  بل
ــال  ــط دز طول چند س ــت گذاری های غل سياس
ــيار  ــد تا همچنان فرصت های بس اخير موجب ش

گفتگوي دنياي انرژي با عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي

توجه به بخش خصوصي نفت اولويت 
دولت جديد

اسداهلل خسروي

با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد گويا اميدواري به صنعت نفت و مهم تر از آن به بخش خصوصي نفت بازگش�ته اس�ت و 
همه منتظر تغيير در همه حوزه ها هس�تند. در چند س�ال اخير به علل گوناگون س�وآپ و بنكرينگ ايران عمال  متوقف شد و 
موانع بسياري بر سر راه صادرات فرآورده هاي نفتي به وجود آمد. به همين علت بخش خصوصي نفت اميدوار است با روي كار 
آمدن دولت جديد روح تازه اي بر بخش خصوصي نفت دميده شود. در اين باره با سيد حميد حسيني عضو هيات مديره اتحاديه 

صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي گفتگويي انجام داديم.
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گفت و گو

 دولت بايد 
موانع سد راه بخش 
خصوصی را بردارد 

و به بخش خصوصی 
توجه ويژه کند و منابع 
الزم را در اختيار اين 
بخش فعال وبا تجربه 

قرار دهد

ــد صنعت بنكرينگ  ــبی كشور در بحث رش مناس
ــت رود. البته اين را بايد گفت كه  ــوآپ از دس و س
صنعت بنكرينگ كشور طی چند سال گذشته در 
ــا با دخالت های بيجا  ــد قرار گرفته بود ام ريل رش
ــاعه برخی مسووالن  و تصميم گيری های خلق الس
دولتی موجب شد تا فعاالن شركت های بنكرينگ 
ــور اين ظرفيت را كه آن موقع به 15 ميليون  كش
ــتی ها( از  ــوخت رسانی كش ــيده بود )س تن رس
دست بدهند و ديگر انگيزه ای چندانی برای ادامه 
فعاليت در اين بخش نداشته باشند. صنعت سوآپ 
ــور نيز در منطقه كه با ظرفيت بااليی توسط  كش
ــفانه با سياست گذاری  ايرانيان اداره می شد متاس
ــت از بخش  ــت و عدم حماي ــت دول ــای نادرس ه
ــت رفت. همه اين ضعف ها ناشی  خصوصی از دس
ــان  ــدی مديران و عدم وجود كارشناس از ناكارآم
ــت كه با  ــور بوده اس زبده در بخش نفت وگاز كش
ــت گذاری های غلط هر روز بر صنعت نفت  سياس
ــی كرد. در واقع  ــور ضربه مهلک وارد م و گاز كش
اين را بايد گفت اكنون احيای اين صنايع )سوآپ 
ــايد در طول چند ماه كار سختی  و بنكرينگ( ش
باشد چرا كه فرصت ها از دست رفته برای بازگشت 
ــت گذاری های مناسب  نيازمند اصالحات و سياس
است بنابراين برای جذب بازارهای هدف و تامين 
خوراك و سوخت كشتی ها با توجه به قرار گرفتن 
ايران اسالمی در منطقه ژئوپلتيک منطقه نيازمند 
برنامه ريزی دقيق وكارشناسانه  است كه انشاءاهلل 

در دولت اينده اين موضوع با تدبيرحل شود.

  براي رفع اين مشكالت بايد چه كرد؟
ــه هرحال اگر هزينه های توليد و حمل و نقل  ب
ــه فاكتور بگيريم  ــدت افزايش يافت كه اكنون بش

ــال پول را ناديده  ــكالت نقل و انتق نمي توانيم مش
ــركت های متبحر در  بگيريم. هم اكنون فعاالن ش
ــوآپ كمتر اقدام به فعاليت  صنعت بانكرينک و س
در اين صنعت كرده اند اما چنانچه شرايط مناسب 
ــود و فشار تحريم ها با حفظ  بين المللی حاصل ش
ــا حمايت و  ــک ب ــود بی ش ــته ش چارچوب برداش
همراهی دولت برای تامين خوراك و نياز سوخت 
ــركت های خارجی اين صنعت در  ــتی ها و ش كش

آينده از رونق خاصی برخوردار خواهد شد.
زيرا طی اين سالها فقط در بندرعبارس و چند 
شركت جديد در قشم و عسلويه با شرايط سخت 
ــتند در بخش بنكرينگ و سواپ  تحريمی نتوانس
ــد و اين ناموفقی و ناكارآمدی در  موفق عمل كنن
بخش صنعت بنكرينگ و سوآپ در اين سالها شايد 
بيشتر به عدم سياست گذاری و برنامه ريزی نادرست 
ــركت پخش و پااليش در وزارت نفت  مسوالن ش
ــت های اصالح شود و   برگردد. بنابراين اگر سياس
آن گونه كه گفته شد مديران توانمند به ميدان اجرا 
بيايند بی شک طی يک سال بازارهای بانكرينک و 
ــوآپ در كشور احيا و بيش از پيش موفق عمل  س

خواهند كرد.

ــز بايد تغيير  ــه بخش خصوصي نفت ني نگاه ب
كند.

ــت های درست توجه  ويژه به  بكارگيری سياس
ــت كه دولت آينده  بخش خصوصی موضوعی اس
بايد در اولويت كار خود قرار دهد تا اين بخش فعال 
ــته باشند چرا  و توانمند انگيزه ادامه حيات را داش
ــيار زياد  كه ايران به جهت برخورداری از منابع بس
خدادادی و طبيعی و ذخاير بی نظير در  بخش نفت 
و گاز نيازمند جذب سرمايه گذاری خارجی است كه 

بيشتر كشورهای خارجی اكنون عالقه مند هستند 
ــرمايه گذاری كنند. اخيراً چند  تا در اين بخش س
شركت معتبرخارجی اعالم آمادگی كرده اند تا در 
بخشهای مختلف نفت وگاز ايران فعاليت نمايند، 
ــركت های معتبر بين المللی  مطابق گزارش اين ش
سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز ايران حدود 50 
درصد نسبت به گذشته كاهش يافته و از سويي با 
توجه به وجود ذخاير غنی و فراوان كشور در بخش 
ــذاری در اين بخش ها 25  ــرمايه گ نفت وگاز  س

درصد اكنون جذاب تر از گذشته شده است.
ــد راه بخش  ــد موانع س ــال دولت باي به هرح
خصوصی را بردارد و به بخش خصوصی توجه ويژه 
ــد و منابع الزم را در اختيار اين بخش فعال وبا  كن
تجربه قرار دهد عالوه براين بايد با سياست گذاری 
ــد زمينه جذب  ــت در چارچوب خاص بتوان درس
ــور را از طريق  ــرمايه گذاری خارجی را در كش س

فاينانس و منابه داخلی فراهم كند .

  ب�ا اين ش�رايط آيا به آين�ده نفت اميدوار 
هستيد؟

ــر حال ايران دارای منابع هنگفت  انرژی   به ه
ــافات باال و ذخاير  ــت و با توجه به اكتش در دنياس
ــا جهان و رفع  ــراوان در صورت تعامل ب موجود ف
ــی در چارچوب  ــالت ديپلماس ــكالت و معض مش
ــعه بخش نفت و گاز كشور  خاص می توان به توس
اميدوار بود. در چنين شرايطی اگر ايران تعامالت 
ــتر كند ودر مسير رونق اقتصاد  خود را با دنيا بيش
ــور گام بردارد  را فعال كرده و منابع خارجی  كش
زيادی به كشور سرازير خواهد شد كه اين موضوع 
ــركت نفت و گاز و پتروشيمی در  باعث توسعه ش

كشور می شود.
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وزرات نفت مکلف 
است از طريق شرکت 
دولتی تابعه ذی ربط 
در مقاطع سه ماهه 
عملکرد مالی اين 
جزء را پس از تأييد 
سازمان حسابرسی 
تسويه نمايد

در بخش سوم  قانون بودجه 92 آمده است:
ــق مالكيت و  ــال ح ــتای اعم    1-3- در راس
حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور 
ــاله پنجم توسعه  اجرای احكام قانون برنامه پنجس
جمهوری اسالمی ايران رابطه مالی و نحوه تسويه 
حساب بين دولت )خزانه داری كل كشور( و وزارت 
ــی تابعه ذی ربط بابت  ــركت دولت نفت از طريق ش
كليه مصارف سرمايه ای و هزينه ای شركت يادشده 
و شركتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهيالت بيع 
متقابل، بازپرداخت تسهيالت، توليد ، حفظ سطح 
ــی و افزايش توليد نفت و  ــت صيانت توليد و برداش
گاز طبيعی، سرمايه گذاری و نيز هزينه صادرات با 
ــاب هزينه های حمل و بيمه)سيف( چهارده  احتس
ــت )نفت  ــد( از ارزش نف ــم درصد)14/5درص و ني
ــات گازی( صادراتی و ميعانات گازی  خام و ميعان
تحويلی به مجتمع های پتروشيمی و ساير شركتها 
و مبالغ واريزی بابت خوراك پااليشگاههای داخلی 
براساس قيمت فرآورده های نفتی به قيمت فروش 
ــر هزينه ها معاف  ــال 1392 پس از كس داخلی س
ــهام به عنوان سهم آن  ــيم سود س از ماليات و تقس
ــركت تعيين می شود. همچنين به منظور تحقق  ش
ــاله پنجم  ــون برنامه پنجس ــاده)229( قان مفاد م
ــالمی ايران مازاد منابع ارزی  توسعه جمهوری اس
ــادرات نفت  ــت و مقدار ص ــی از افزايش قيم ناش
ــبت به مبانی محاسباتی  خام و ميعانات گازی نس
ــر سهم صندوق توسعه  موضوع اين بند پس از كس
ــقف هفت ميليارد)7.000.000.000(  ملی در س
ــه ماهه  ــال 1392 و در مقاطع س دالر از ابتدای س
ــرمايه گذاری در طرحهای نفت  ــاً به منظور س صرف
ــترك در اختيار اين  ــا اولويت ميادين مش و گاز ب
شركت قرار می گيرد. مبلغ مذكور به عنوان درآمد 
ــود و بابت تجهيز منابع  ــوب نمی ش شركت محس
ــد. وزارت نفت از طريق  سرمايه ای شركت می باش
ــركت تابعه ذی ربط مكلف است معادل هشتاد  ش
ــم درصد)85/5درصد( بقيه ارزش مواد  و پنج و ني
مذكور را به حساب بستانكار دولت )خزانه داری كل 
ــرح مقررات اين بند با دولت  كشور(  منظور و به ش

)خزانه داری كل كشور( تسويه حساب نمايد. وزارت 
ــط می تواند از  ــركت تابعه ذی رب نفت از طريق ش
ــهم خود، قراردادهای الزم را با شركتهای  محل س
عملياتی توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده 

و در چهارچوب بودجه عملياتی منعقد نمايد.
ــد جايگزين مفاد  ــال 1392 مفاد اين بن در س
تبصره)38( دائمی اليحه قانونی بودجه سال 1358 
ــورای انقالب  ــور مصوب 1358/5/27 ش كل كش

اسالمی می شود.
ــادی اوليه، قيمت  ــت صادراتی از مب قيمت نف
معامالتی يک بشكه نفت صادراتی از مبادی اوليه 
در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس، 
ــط قيمت نفت صادراتی در يک ماه شمسی  متوس
ــن برای نفت تحويلی به  از مبادی اوليه و همچني
پااليشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشيمی اعم 
ــی و خصوصی، نود و پنج درصد)95درصد(  از دولت
متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در 

هر ماه شمسی است.
پااليشگاه هايی كه خوراك نفت خام و ميعانات 
گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود 
ــون هدفمندكردن يارانه ها  به قيمت مذكور در قان
ــج فارس( خريداری و  )95درصد قيمت فوب خلي
ــای آن را به صورت ارز و از طريق بانک مركزی  به
ــالمی ايران به حسابهای مورد تأييد  جمهوری اس
خزانه داری كل كشور واريز می كنند، مشمول مفاد 
ــاله  جزء)1( بند)ح( ماده)84( قانون برنامه پنجس

پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران نمی باشند.
وزرات نفت مكلف است از طريق شركت دولتی 
تابعه ذی ربط در مقاطع سه ماهه عملكرد مالی اين 
ــازمان حسابرسی و تصويب  جزء را پس از تأييد س
ــاون برنامه ريزی و نظارت  كارگروهی مركب از مع
ــور و وزيران امور اقتصادی و  راهبردی رئيس جمه
دارايی و نفت تسويه نمايد. تسويه نهائی فيزيكی و 
مالی بايد براساس گزارش حسابرسی تا پايان تيرماه 

سال بعد انجام شود.
ــركت  ــق ش ــت از طري ــه وزارت نف ــره- ب تبص
ــود در سقف  دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می ش

هفت ميليارد)7.000.000.000( دالر مازاد درآمد 
ارزی ناشی از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت 
خام و ميعانات گازی موضوع جزء)1-3( نسبت به 
تهاتر نفت خام، ميعانات گازی و فرآورده های نفتی 
ــازندگان كاال و  با پيمانكاران داخلی و خارجی، س
ــزات و كاال بابت مطالبات  ــدگان تجهي تأمين كنن
ــدار و ارزش ارزی و ريالی هر  ــا اقدام نمايد. مق آ نه
محموله توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتی 
تابعه ذی ربط جهت اعمال حساب به خزانه داری كل 

كشور اعالم می شود.
ــركت دولتی  ــق ش ــت از طري  2-3- وزارت نف
ــه دريافتی های  ــت كلي ــه ذی ربط مكلف اس تابع
ــادرات نفت خام و ميعانات گازی اعم  حاصل از ص
ــل را به هر  ــالهای قب ــال جاری و س از صادرات س
ــر بازپرداخت های بيع متقابل  صورت، پس  از كس
ــای موضوع اين  ــاب پرداخت ه به عنوان علی الحس
ــر در قوانين بودجه  ــويه بندهای متناظ بند و تس
ــابهای مورد  ــالهای قبل بالفاصله از طريق حس س
ــالمی  نظر و مورد تأييد بانک  مركزی جمهوری اس
ايران به حسابهای مربوط در خزانه داری كل كشور 
ــالمی ايران  واريز نمايد. بانک مركزی جمهوری اس
ــهم وزارت نفت از طريق شركت  ــت س مكلف اس
ــركت  ــابهای آن ش دولتی تابعه ذی ربط را به حس
مورد تأييد خزانه داری كل كشور در داخل و مورد 
ــور برای پرداخت به  تأييد آن بانک در خارج ازكش
ــازندگان و عرضه كنندگان مواد و  ــكاران و س پيمان
تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه های جاری 
ــركت واريز و برای قراردادهای تسهيالت  ارزی ش
مالی خارجی توثيق نمايد. بانک مركزی جمهوری 
اسالمی ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه 
ــب، چهارده و نيم درصدسهم وزارت  به طور متناس
ــاب  ــركت تابعه ذی ربط)با احتس نفت از طريق ش
ــش  ــت و ش ــع متقابل(، بيس ــای بي بازپرداخت ه
ــهم صندوق توسعه ملی و دودرصد سهم  درصد س
ــت از اين صندوق)بابت پرداخت  بازپرداخت برداش
ــاب مربوط واريز و  ــال 1391( را به حس عيدانه س
ــد را با اعالم خزانه داری  ــاه و هفت و نيم درص پنج

قانون بودجه امسال هم وابسته به نفت است نه به فرآورده هاي نفتي  

 بخش خصوصی نفت 
حلقه گمشده بودجه 92

طاهره جاهدي

 بودجه س�ال 1392 در روزهای پايانی بهار امسال ابالغ ش�د و درآن شاهد هستيم كه بخش عمده  درآمدها به درآمدهای 
نفتی تعلق دارد. جالب اينكه در اين قانون به دولت اجازه داده شده است برای واردات فرآورده های نفتی مجوز صادر كند و در 

اين قانون كمتر به بخش خصوصی نفت اشاره شده است.
بودجه س�ال 1392 كل كش�ور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و  دويست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار ميليارد 
و پانص�د و ده ميلي�ون )7.277.064.510.000.000( ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و دويس�ت و هفتادوهفت هزار 

وشصت وچهارميليارد وپانصد و ده ميليون)7.277.064.510.000.000( ريال است.  
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شماره  سومـ  بهار 1392

گزارش

به وزارت اقتصاد 
اجازه داده می شود 

با اطالع و تأييد بانک 
مرکزی در موارد لزوم 

مجوز افتتاح حساب 
در بانکهای دولتی و 

غيردولتی مورد تأييد 
خود در داخل و خارج 

کشور را برای شرکت های 
متقاضی تابعه وزارت 

نفت صادر نمايد

كل كشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای 
ــن حاكم بر بانک  ــارف و با رعايت قواني ــه مص كلي
مركزی و بند )ج( ماده )81( قانون برنامه پنجساله 
ــران، اعالمی  ــالمی اي ــعه جمهوری اس پنجم توس
به وسيله اين بانک حداكثر معادل مبالغ مندرج در 
ــدی 210101 و 210109 جدول  رديفهای درآم
ــازاد وجوه حاصله  ــماره)5( اين قانون لحاظ و م ش
نسبت به سقف رديفهای يادشده را با درنظر گرفتن 
جزء)1-3( اين بند مبنی بر اختصاص معادل هفت 
ــارد )7.000.000.000( دالر به وزارت نفت  ميلي
ــركت تابعه ذی ربط جهت تحقق مفاد  از طريق ش
ــعه  ــاله پنجم توس ماده)229( قانون برنامه پنجس
ــاب ذخيره ارزی  ــالمی ايران به حس جمهوری اس

واريز نمايد.
ــت پنج فرآورده اصلی   4-3- مابه التفاوت قيم
ــوخت هوايی فروخته شده به مصرف كنندگان  و س
داخلی با قيمت صادراتی يا وارداتی اين فرآورده ها 
ــال داخلی  ــالوه هزينه های انتق ــب مورد به ع حس
ــا و نفت  خام معادل آنها و توزيع، فروش،  فرآورده ه
ــون ماليات برارزش  ــوارض موضوع قان ماليات و ع
ــركتهای پااليش  نفت به حساب  افزوده در دفاتر ش
بدهكار وزارت نفت از طريق شركت ملی پااليش و 
ــش فرآورده های نفتی ايران ثبت می گردد و از  پخ
آن طريق در بدهكار حساب دولت)خزانه داری كل 

كشور( نيز ثبت می شود.
ــازمانهای تابعه  ــركتها و س ــول معوقات ش وص
ــاده)48( قانون  ــم م ــمول حك ــا مش وزارتخانه ه
ــوب 1366/6/1  ــور مص ــی كش ــبات عموم محاس

می شود.
ــور به  ــم در خزانه داری كل كش معادل اين رق
حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت ملی 
ــای نفتی ايران منظور  ــش و پخش فرآورده ه پاالي
ــتقل توسط  و عملكرد مالی اين جزء به صورت مس
ــه از پايان  ــركت مذكور در مقاطع زمانی ماهان ش
ــازمان حسابرسی با تأييد  تيرماه پس از گزارش س
ــاب  كارگروه موضوع بند)1-3( به صورت علی الحس
ــور تسويه می گردد و تسويه  با خزانه داری كل كش
ــر تا پايان  ــی و مالی حداكث ــاب نهائی فيزيك حس

تيرماه سال بعد انجام می شود.
7-3- شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت 
ــرو مكلفند كليه درآمدهای ريالی و ارزی خود  و ني
ــابهای متمركز وجوه ريالی و ارزی كه از  را به حس
ــور به نام آنها نزد بانک  طريق خزانه داری كل كش
ــود  ــالمی ايران افتتاح می ش مركزی جمهوری اس

واريز نمايند.
ــب  ــت متناس ــور مكلف اس خزانه داری كل كش
ــورت يک دوازدهم بودجه  ــا وصول، ماهانه و به ص ب
مصوب وجوه مذكور،  سهم شركتهای فوق الذكر را 
برای مصارف جاری و تملک دارايی به آنها پرداخت 

نمايد.
ــعابات برق،  تبصره - منابع حاصل از فروش انش
ــركتهای ذی ربط به  ــط ش  گاز، آب و فاضالب توس
ــط خزانه داری كل كشور  ــاب خاصی كه توس حس
ــردد و صد درصد آن  ــز می گ ــود واري تعيين می ش
ــور برای طرحهای  ــاب مذك پس از دريافت از حس

توسعه ای اين شركتها به مصرف می رسد.
ــی  ــای نفت ــروش فرآورده ه  8-3- واردات و ف

ــتانداردهای عرضه  وارداتی با رعايت كيفيت و اس
ــدود قوانين و مقررات  ــور در ح هر فرآورده در كش
مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.  وزارت 
نفت مكلف است پس از ارزيابی شركتهای متقاضی، 
پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعاليت آنها 
صادر و تمهيدات الزم از جمله امكان بهره گيری از 
تأسيسات و زيربناهای موجود با دريافت هزينه های 
مربوط برای اجرای مفاد اين جزء را مهيا نمايد. در 
هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر 
ــاختهای موجود، با  گرفتن توليدات داخلی و زيرس

وزارت نفت است.
ــر ارزش افزوده و عوارض آب،  12-3- ماليات ب
ــوارض مندرج  ــه به ماليات و ع ــرق و گاز با توج ب
درصورتحساب)قبوض( مصرف كنندگان و همچنين 
نفت توليدی و فرآورده های وارداتی، فقط يک بار در 
ــط شركت  انتهای زنجيره توليد يا توزيع آنها توس
ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی)شركتهای 
پااليش نفت( و شركتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت 
و شركتهای گاز استانی و شركتهای تابعه ذی ربط 
ــركتهای توزيع آب و برق استانی  وزارت نيرو و ش
ــبه و دريافت  بر مبنای قيمت فروش داخلی محاس
می شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد 
خزانه داری كل كشور واريز و عوارض طبق قوانين 

موضوعه توزيع می شود.
ــادی و دارايی  ــور اقتص ــه وزارت ام  13-3- ب
ــود با اطالع و تأييد بانک مركزی  اجازه داده می ش
جمهوری اسالمی ايران در موارد لزوم مجوز افتتاح 
حساب در بانكهای دولتی و غيردولتی مورد تأييد 
ــركتهای  ــور را برای ش خود در داخل و خارج كش

متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نمايد.
ــتانی اجازه داده  ــركتهای گاز اس  14-3- به ش
ــود با تضمين وزارت نفت تا سقف سی هزار  می ش
ميليارد )30.000.000.000.000( ريال تسهيالت 
ــتاها و  ــانی به روس ــرای خطوط گازرس جهت اج
ــير و  ــهرهای فاقد گاز با اولويت مناطق سردس ش
بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند. بانک مركزی 
جمهوری اسالمی ايران موظف به هماهنگی اجرای 

اين بند از طريق بانكهای عامل می باشد.
ــود  ــت اجازه داده می ش ــه وزارت نف  15-3- ب
ــه ذی ربط، درآمد  ــركتهای دولتی تابع از طريق ش
حاصل از مزايده فروش گازهای توليدی همراه نفت 
ــران را كه در حال حاضر  ــه ميادين نفتی اي از كلي

ــود، برمبنای قيمت پايه يک سوم  ــوزانده می ش س
قيمت گاز طبيعی تصفيه شده تحويلی به صنايع، 
صرف طرحهای حفاظت محيط زيست وزارت نفت و 

شركتهای تابعه نمايد.
ــامل  ــن بند ش ــی اي ــه اجرائ  17-3- آيين نام
ــاب خزانه داری كل كشور  ــويه حس ــازوكار تس س
ــه ذی ربط و  ــركت تابع ــا وزارت نفت از طريق ش ب
ــه وزارت نفت به نمايندگی  همچنين قراردادی ك
ــركت مزبور در چهارچوب مفاد  از طرف دولت با ش
ــرای عمليات نفت، گاز، پااليش و پخش  اين بند ب
منعقد می نمايد، تا پايان تيرماه به پيشنهاد مشترك 
ــادی و دارايی و  ــت و امور اقتص ــای نف وزارتخانه ه
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 
به تصويب هيأت وزيران می رسد. دستورالعمل های 
ــه آثار توليد و فروش  ــابداری الزم به نحوی ك حس
نفت خام و ميعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب 
سود و زيان شركتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت 
نفت انعكاس داشته باشد به  پيشنهاد وزارت  نفت و 
تأييد وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و تا پايان 

مردادماه ابالغ می شود.
ــتای  ــت در راس  18-3- وزارت نفت مكلف اس
ــش بهره وری بخش  ــاده)24( قانون افزاي اجرای م
ــوب 1389/4/23  ــاورزی و منابع طبيعی مص كش
نسبت به تأمين اعتبار برق دار كردن حداقل بيست 
ــدام نمايد. وزارت  ــاورزی اق درصد از چاه های كش
ــتانی موظفند با  ــركتهای توزيع برق اس نيرو و ش
درخواست جهادكشاورزی شهرستانها، برق چاهها 

را تأمين نمايند.
ــود در سال   19-3- به دولت اجازه داده می ش
ــع فرآورده های نفتی و  ــرخ خدمات توزي 1392 ن
ــمتی از ارزش  ــرده را معادل قس ــی فش گازطبيع
ــورای اقتصاد  فرآورده های قابل عرضه با تصويب ش

تعيين و اعمال نمايد.
ــود  ــت اجازه داده می ش ــه وزارت نف  20-3- ب
ــرای احداث  ــركتهای تابعه ذی ربط ب ــق ش از طري
ــت و گاز مانند  ــته به نف ــای صنعتی وابس واحده
ــيمی با بخش  ــگاههای گاز و نفت و پتروش پااليش
ــی و تعاونی، با رعايت ماده)3(  غيردولتی، خصوص
ــل چهل و  ــتهای كلی اص ــرای سياس ــون اج قان
ــقفهای مشاركت  ــی و س چهارم)44( قانون اساس
ــهيالت بانكی  ــبت به تضمين تس تعيين شده نس

متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.
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خبر

هم اکنون محموله 
های نفتی از بندرعباس 
به برخی از کشورهای 
حاشيه جنوبی خليج 
فارس منتقل و سپس 
به بازارهای هدف 
ارسال می شود: درحال 
حاضر ايران يکی از 
بزرگترين کشورهای 
صادرکننده فرآورده 
های نفتی جامد است

نفت و برنامه پنجم توسعه
ــتفاده  ــودن منابع نفت و گاز، اس ــا توجه به محدود ب ب
بهينه از آن ها و تالش برای افزايش كارآمديشان از اهميت 

بسياری برخوردار است.
ــعه و در قالب ماده  ــتا قانون پنجم توس ــن راس در همي
ــت نسبت به استفاده  129 وزارت نفت را موظف كرده اس
ــركت های صاحب  ــای متخصص، بهره گيری از ش از نيروه
ــعه و استخراج نفت و گاز، ايجاد سامانه  صالحيت در توس
يكپارچه كنترل و اندازه گيری ميزان توليد و افزايش توان 

علمی صنعت نفت اقدام كند.
ــتای اعمال حق حاكميت  بند »الف« اين ماده در راس
و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانونی خود، 
ــن ايجاد مديريت  ــت ضم ــت را موظف كرده اس وزارت نف
ــعه و توليد و با تجهيز پست های سازمان،  ــاف، توس اكتش
نسبت بكارگيری نيروهای متخصص الزم از طريق انتقال 
ــام وظايف مندرج در اين  ــانی موجود برای انج نيروی انس

قانون و قوانين مرتبط اقدام كند.
ــركت های غير  بند »ب« ماده 129 به بهره گيری از ش
دولتی پرداخته و مقرر كرده است برای فعاليت های اكتشاف، 
ــتخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت های  ــعه، اس توس
تابعه وزارت نفت و شركت های صاحب صالحيت، با اتخاذ 
ضوابط توليد صيانتی پروانه بهره برداری بدون حق مالكيت 
نسبت به نفت و گاز توليدی صادر و براساس طرح مصوب 
بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركت های فوق الذكر 
ــالمتی،  از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهای س

ايمنی و زيست محيطی نظارت كند.
ــت را موظف كرده  ــز وزارت نف ــد »ج« اين ماده ني بن
است: سامانه يكپارچه كنترل و اندازه گيری ميزان توليد، 
فرآورش، انتقال، پااليش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز 
ــال دوم  طبيعی و فرآورده های نفتی را حداكثر تا پايان س

برنامه ايجاد و راه اندازی كند.
بند »د« به منظور افزايش و ارتقا توان علمی، فن آوری و 
نوآوری در صنعت نفت مقرر كرده است معادل يک درصد 
ــعه ای ساالنه شركت های تابعه  از اعتبارات طرح های توس
ــيل(، جذب،  را در طول برنامه جهت ايجاد ظرفيت )پتانس
توسعه فن آوری های اولويت دار نفت، گاز و پتروشيمی و به 
ــط و ارتقاي فن آوری های  ــری آن ها در صنايع مرتب كارگي
ــازی آن ها و كاهش شدت انرژی ضمن  موجود و بومی س
ــاص دهد و گزارش  ــه موافقت نامه با معاونت اختص مبادل
عملكرد اين بند را ساالنه به كميسيون آموزش و تحقيقات 

مجلس شورای اسالمی ارائه كند.

هزينه صادرات فرآورده نفتی 
2 برابر شد

ــای نفتی با  ــدگان فرآورده ه ــه صادركنن ــو اتحادي عض
تشريح داليل توقف صادرات كانتينری فرآورده های نفتی 
ايرانريال برنامه بخش خصوصی برای حضور در بازار جهانی 
ــت: هزينه صادرات  ــريح كرد و گف محصوالت نفتی را تش

فرآورده نفتی به ازای هر تن دو برابر شده است.
ــف صادرات  ــاره داليل توق ــينی درب ــيدحميد حس س
ــدن  كانتينری فرآورده های نفتی ايران، گفت: با تعطيل ش
خطوط كشتيرانی شركتهای چينی و كره جنوبی، در حال 
حاضر تنها گزينه صادركنندگان فرآورده های نفتی در قالب 
محموله های كانتينری كشتيرانی جمهوری اسالمی است. 

ــدگان فرآورده های نفتی  ــه صادركنن اين عضو اتحادي
ــواع روغن های صنعتی،  ــرايط فعلی ان با اعالم اينكه در ش
گريس، پارافين، قير و برخی از محصوالت پتروشيمی جامد 
ــه بازارهای جهانی صادر  ــون اوره از طريق كانتينر ب همچ
ــود، تصريح كرد: با توقف فعاليت خطوط كشتيرانی  می ش
ــادرات فرآورده های  ــی عمال هزينه های انتقال و ص خارج

نفتی افزايش يافته است. 
حسينی با يادآوری اينكه افزايش هزينه های صادرات و 
طوالنی شدن پروسه صادرات فرآورده های نفتی مشكالتی 
را براي صادركنندگان بخش خصوصی به وجود آورده است، 
بيان كرد: بر اين اساس هزينه صادرات هر تن فرآورده نفتی 
با افزايشی دو برابری برای مقاصدی همچون چين و جنوب 

شرق آسيا به 20 دالر افزايش يافته است. 
وی با بيان اينكه بخش خصوصی تدابيری را به منظور 
ــت،  ــتور كار قرار داده اس ــل جديد در دس ــل اين معظ ح
اظهارداشت: از اين رو صندوق توسعه صادرات فرآورده های 
نفتی با ايجاد كنسرسيومی مسئوليت انتقال فرآورده های 
ــاس را عملياتی كرده  ــور به پايانه بندرعب نفتی از كل كش

است. 
ــون محموله های  ــر اينكه هم اكن ــينی با تاكيد ب حس
ــورهای حاشيه جنوبی  نفتی از بندرعباس به برخی از كش
ــال  ــپس به بازارهای هدف ارس ــج فارس منتقل و س خلي
ــی از بزرگترين  ــال حاضر ايران يك ــود، افزود: درح می ش
كشورهای صادركننده فرآورده های نفتی جامد و در قالب 

محموله های كانتينری است. 
ــدگان فرآورده های نفتی با  اين عضو اتحاديه صادركنن
ــط ساالنه حدود دو ميليارد دالر  اعالم اينكه به طور متوس
انواع قير، روغن های صنعتی، گريس، پارافين و محصوالت 
ــط ايران به بازارهای چهار گوشه جهان  ــابه توس نفتی مش
صادر می شود، گفت: با توجه به اين حجم صادرات فرآورده 
نفتی در قالب محموله های كانتينری، به منظور راه اندازی 
ــتيرانی حمل فرآورده نفتی با مشاركت مستقيم  يک كش

بخش خصوصی برنامه ريزی انجام شده است.  
ــالف نفت خام،  ــاره به اينكه بر خ ــان با اش وی در پاي
ــط صادركنندگان و  ــرآورده های ويژه نفتی توس قيمت ف
ــان كرد: بر اين  ــود، خاطرنش توليدكنندگان تعيين می ش
اساس نگرانی درباره قيمت و يا صادرات به بازارهای سنتی 

وجود ندارد. 
ــط خرداد ماه سالجاری هم صادرات كانتينری   از اواس
ــط خطوط كشتيرانی چينی و كره  فرآورده های نفتی توس
جنوبی متوقف شده است، هم اكنون تمامی محموله های 

فرآورده های نفتی برای حمل كانتينری به بندرعباس 
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پيش بينی ها 
حکايت از آن دارد که 
در سالجاری ميالدی 
تقاضا برای خريد 
محصوالت پتروشيمی 
و فرآورده های پليمری 
در بازار جهانی با رشد 
5 تا 6 درصدی تقاضا 
همراه شود

عبدالحسين بيات در واكنش به تحريم های غير 
ــه داری آمريكا، گفت: صنعت  ــی وزارت خزان قانون
ــت كه با تحريم های  ــيمی چندين سال اس پتروش
ــت و ازدو سال گذشته تاكنون  بين المللی روبرو اس
با وجود شدت گرفتن تحريم ها صادرات محصوالت 
ــری ايران متوقف  ــيمی و فرآورده های پليم پتروش

نشده است. 
ــم اكنون  ــالم اينكه ه ــر نفت با اع ــاون وزي مع
ــی و ملی پركاربرد  ــت دانش فنی بوم ايران به هش
ــت يافته است، تصريح  ــيمی دس در صنايع پتروش
ــت  ــرد: همچنين پس از افزايش تحريم كاتاليس ك
ــاز صنايع مختلف  ــت مورد ني تاكنون 25 كاتاليس
ــط متخصصان داخلی طراحی،  پتروشيميايی توس
توليد و به بازار داخلی به صورت عمده عرضه شده 
ــركت ملی صنايع پتروشيمی  است. مديرعامل ش
ــای مقابله  ــم اكنون راهكاره ــادآوری اينكه ه با ي
ــن كاال،  ــاز تامي ــيمی در دو ف ــم پتروش ــا تحري ب
تجهيزات، قطعات يدكی، مواد شيميايی افزودنی و 
كاتاليست ها و صادرات پتروشيمی با تامين كشتی 
ــت: قطعا  ــم، اظهار داش ــه را خنثی كرده اي و بيم
ــعه  ــای جديد آمريكا هم تاثيری در توس تحريم ه

صنعت پتروشيمی ايران نخواهد داشت. 
ــئول با بيان اينكه در حال حاضر  اين مقام مس
ــيمی ايران به بيش از 65 كشور  محصوالت پتروش
ــود، بيان كرد: از  ــان در پنج قاره صادر می ش جه
ــته هم متنوع سازی بازارهای هدف  دو سال گذش
ــران قرار  ــتور كار اي ــيمی در دس صادرات پتروش
ــت و تنوع باال محصوالت  ــت.  وی كيفي گرفته اس
پتروشيمی و فرآورده های پليمری را دو برگ برنده 
ايران برای حضور پايدار در بازار جهانی پتروشيمی 
ــديدترين  ــزود: با وجود اعمال ش ــوان كرد و اف عن
ــورهای اروپايی هم  تحريم ها هم اكنون حتی كش

خريدار محصوالت پتروشيميايی ايران هستند. 
ــاره به صادرات نزديک به 16 ميلون  بيات با اش
تن محصول پتروشيمی با ارزش تقريبی حدود 12 
ــال 91، تبيين كرد: با بازاريابی  ميليارد دالر در س
گسترده برای فروش محصوالت پتروشيمی و اتخاذ 
راهكارهای جديد هم اكنون هيچ گونه محدوديتی 
ــيمی نداريم. معاون  در صادرات محصوالت پتروش
ــه عنوان فرصتی  ــت همچنين از تحريم ب وزير نف

طاليی برای توسعه صنايع تكميلی پتروشيمی ياد 
كرد و افزود: بر اين اساس در برنامه پنجم و ششم 
توسعه با راه اندازی و تكميل هشت زنيجره اصلی، 
زمينه ورود محصوالت متنوع و تكميلی تر به سبد 

پتروشيمی ايران فراهم خواهد شد. 
ــان می  ــات معتبر بين المللی نش رآورد موسس
دهد در سال 2013 ميالدی يک ميليارد تن انواع 
ــيمی و فرآورده های پليمری در  محصوالت پتروش
سطح كشورهای مختلف جهان توليد كه ارزش اين 
توليدات حدود 3.3 تريليون دالر ارزيابی می شود. 
ــوی ديگر پيش بينی ها حكايت از آن دارد كه  از س
در سالجاری ميالدی تقاضا برای خريد محصوالت 
پتروشيمی و فرآورده های پليمری در بازار جهانی با 
رشد 5 تا 6 درصدی تقاضا همراه شود كه با توجه 
به تثبيت ظرفيت های توليد احتمال افزايش قيمت 
محصوالت پتروشيميايی وجود دارد. بر اين اساس 
ــت غول  ــه داری آمريكا نام هش ــرا وزارت خزان اخي
ــياه تحريم های  ــيمی ايران را در ليست س پتروش
يک جانبه دولت واشنگتن قرار داد كه شركت های 
ــينا، مبين، نوری،  ــيمی بندرامام، بوعلی س پتروش
ــازند و تبريز را در اين  پارس، شهيد تندگويان، ش
ــی وضعيت توليد و  ــت قرار گرفته اند. بررس فهرس
ــيمی )به استثنای  ــركت پتروش صادرات هفت ش
پتروشيمی مبين( نشان می دهد هم اكنون حدود 
ــركت ها در  ــوالت توليد اين ش ــد محص 70 درص
بازارهای داخلی به منظور تامين مواد اوليه صنايع 
ــيمی عرضه می شود و تحريم اين  تكميلی پتروش
ــادرات منجر  ــركت ها حتی در صورت توقف ص ش
ــعه صنايع تكملی پتروشيمی و توليد انواع  به توس

فرآورده های نفتی و تخصصی پتروشيميايی خواهد 
شد. 

از سوی ديگر هم اكنون در برخی از مجتمع های 
ــيمی كه مورد تحريم آمريكا قرار گرفته اند  پتروش
ــام و بوعلی  ــازند، بندرام ــيمی ش همچون پتروش
برش های گازوئيل و بنزين خام توليد و برای تامين 
نيازهای داخلی به پااليشگاه های نفت تحويل داده 
می شود و عمال تحريم ها هيچ گونه تاثيری در تراز 
ــيمی ايجاد  صادرات خارجی اين واحدهای پتروش
ــته هم حدود 4.1  ــال گذش نمی كند. از اين رو س
ــارد ليتر بنزين و گازوئيل در اين مجتمع های  ميلي
پتروشيمی توليد و به بازارهای داخلی عرضه شده 
ــود روند توليد بنزين و  ــت و پيش بينی می ش اس
ــالجاری هم  ــل در اين مجتمع ها تا پايان س گازوئي
ــام دارای  ــيمی بندرام ــه يابد. مجتمع پتروش ادام
ــپاران، كيميا، آب  ــرآورش، بس ــركت تابعه ف 5 ش
ــه در مجموع فعاليت های  نيرو و خوارزمی بوده ك
شركت ها بيش از 30 نوع محصول جديد پليمری 
ــيميايی شامل انواع خوراك مايع و گازی،  و پتروش
بنزين پيروليز، اتيلن، پروپيلن، پارازايلين و مخلوط 
ــام كه از آن به  ــود. بندر ام ــا توليد می ش زايلين ه
عنوان بزرگترين مجتمع پتروشيمی ايران ياد می 
شود از ظرفيت توليد ساالنه بيش از چهار ميليون 
ــر محصوالت  ــت و اكث ــن محصول برخوردار اس ت
توليد اين مجتمع به عنوان خوراك بين مجتمعی 
ــاير صنايع پتروشيمی در بندر ماهشهر  تحويل س
ــيمی با  ــد و صادرات اين مجتمع پتروش خواهد ش
ــاير صنايع رقم  توجه به ماموريت تامين خوراك س
ــهيد تندگويان هم با  ناچيزی است.پتروشيمی ش
ــزار تن انواع  ــاالنه حدود 800 ه ظرفيت توليد س
پلی اتيلن های ترفتاالت، بزرگترين مجتمع تامين 
كننده خوراك كارخانجات توليدكننده انواع بطری 
ــابه و الياف صنعت نساجی است  آب معدنی، نوش
ــته حتی ركورد توليد و عرضه يک  ــال گذش كه س
ميليون تن خوراك به صنايع داخلی شكسته شد. 
اين مجتمع پتروشيمی تمامی محصوالت توليدی 
ــوراك در بازارهای داخلی  ــرای تامين خ خود را ب
ــد و عمال ظرفيت مازادی برای  ايران عرضه می كن
صادرات ندارد و در صورت صادرات هند بزرگترين 
خريدار محصوالت اين پتروشيمی به صورت نقدی 

معاون وزير نفت در گفتگو با دنيای انرژی

تحريم ها فرصتی طاليی 

اسداهلل خسروي

معاون وزير نفت با تشريح 2 برگ برنده ايران برای مقابله با تحريم های غيرقانونی صنعت پتروشيمی توسط وزارت خزانه داری 
آمريكا از بومی س�ازی 25 كاتاليس�ت و 8 دانش فنی در زمان تحريم پتروشيمی خبر داد و اعالم كرد: با وجود تحريم ها حتی 
صادرات پتروش�يمی ايران به اروپا هم متوقف نش�ده اس�ت. وزارت خزانه داری آمريكا در بيانيه ای هشت شركت پتروشيمی 

بندرامام، بوعلی سينا، مبين، نوری، پارس، شهيدتندگويان، شازند و تبريز را در فهرست شركت های تحريمی قرار داد. 
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توليد فرآورده های 
پتروشيمی در 

وضعيتی مناسب قرار 
دارد؛ به گونه ای که 
افزون بر تامين نياز 

داخل، روند صادرات 
آن نيز با مجوزهای 

صادر شده از سوی 
وزارت صنعت رو به 

رشد است

است.
ــط وزارت  ــده توس ــای اعمال ش ــر تحريم ه  اگ
ــود  خزانه داری آمريكا در كل بازار جهانی اعمال ش
قطعا يک سونامی قيمت در بهای دو فرآورده كمياب 
ــيمی به نام »ارتوزايلين« و » پارازايلين« به  پتروش
وجود خواهد آمد به طوری كه هم اكنون پتروشيمی 
ــاالنه  ــينا در مجموع س بندرامام، نوری و بوعلی س
حدود 1.5 ميليون تن از اين محصوالت را توليد و 

بخشی از آن را به بازار جهانی عرضه می كنند. 
ــا توجه به اين خوراك مصرفی برای توليد اين  ب
ــتراتژيک بنزين پيروليز و ميعانات  دو محصول اس
ــترده ای در توليد  گازی بوده محدوديت های گس
اين دو محصول در سطح بازار جهانی وجود دارد و 
هرگونه تحريم و اعمال محدوديت، افزايش چندينی 
دالری قيمت اين دو فرآورده پتروشيميايی در بازار 
ــن نكته ضروری  ــراه دارد. ذكر اي ــی را به هم جهان
ــن و پارازايلين ها در  ــت كه هم اكنون ارتوزالي اس
صنايع رنگ، رزين، پالستيک و حالل های شيميايی 
ــتفاده گسترده ای دارد كه هرگونه محدوديت با  اس
ــه به نبود ظرفيت مازاد، يک جهش قيمتی در  توج
ــيا و اروپا  ــرق آس بازار جهانی اين محصوالت به ش
ايجاد خواهد كرد.مجتمع پتروشيمی پارس و مبين 
ــزرگ تامين  ــركت ب ــلويه هم دو ش در منطقه عس
كننده خوراك ساير صنايع پتروشيمی در اين هاب 
ــتند به طوری كه پتروشيكی پارس  گازی ايران هس
ــاير پتروشيمی ها همچون  تامين كننده خوراك س
ــت و پتروشيمی مبين هم  ــول و جم اس آريا ساس
ــيزن  ــن كننده آب، برق، بخار، نيتروژن و اكس تامي
ــاير پتروشيمی ها هستند و عمال اين دو شركت  س
ــازند از  ــيمی ش هيچگونه صادراتی ندارند. پتروش
ظرفيت توليد ساالنه 1.8 ميليون تن و پتروشيمی 
ــازند از ظرفيت توليد ساالنه حدود 790 تا 800  ش
ــيميايی  هزار تن انواع محصوالت پليمری و پتروش
ــدود 70 درصد توليد اين  ــتند كه ح برخوردار هس
ــيمی برای تامين خوراك صنايع  دو شركت پتروش
تكميلی به بازارهای داخلی عرضه می شود. يكی از 
مهمترين سياست های توسعه صنعت پتروشيمی 
ــت و گاز خام و  ــی نف ــف خام فروش ــران توق در اي
توسعه صنايع تكميلی است كه البته توسعه صنايع 
ــيمی عالوه بر درآمدهای اقتصادی اشتغال  پتروش
ــراه دارد. از  ــور به هم ــی هم برای كش و كارآفرين
ــته با افزايش قيمت ارز،  ــوی ديگر از سال گذش س
ــيمی اقدام گسترده  ــركت های پتروش برخی از ش
ــای جهانی كرده  ــيمی به بازاره محصوالت پتروش
ــت و گرانی مواد  ــن موضوع افزايش قيم ــد كه اي ان
ــيمی در بازارهای داخلی  اليه صنايع تكميل پتروش
ــت. با اين وجود در صورت  ــته اس را به همراه داش
اعمال محدوديت قطعا برخی از صنايع داخلی ايران 
همچون نساجی، غذايی، بهداشتی، بسته بندی، لوله 
ــب و حالل های  ــاالت، رنگ، رزين، انواع چس و اتص
شيميايی، الستيک، پالستيک و بطری می توانند از 
فرصت تحريم برای توسعه صنايع تكميلی استفاده 
ــر، چنانچه تحريم های وزارت  كنند. به عبارت ديگ
خزانه داری آمريكا اعمال شود قطعا توليدكنندگان 
ــی بابت اين فرصت طاليی  و فعاالن صنايع تكميل
ــمن در اختيار صنعت كشور قرار داده است  كه دش

جشن برگزار خواهند كرد. 

ــركت ملی صنايع  ــر كنترل توليد ش مدي
ــيمی گفت: همزمان با بهره برداری از  پتروش
ــيمی مقصدهای  مجتمع های جديد پتروش
ــيمی ايران نيز  ــی محصوالت پتروش صادرات

متنوع تر خواهد شد.
ــركت ملی صنايع  ــرل توليد ش مديركنت
ــادرات  ــد ص ــرد: رون ــار ك ــيمی اظه پتروش
فرآورده های پتروشيمی ايران مطلوب است و 
با بهره برداری از واحدهای جديد پتروشيمی، 
مقصدهای صدور محصوالت پتروشيمی ايران 

متنوع ترخواهد شد.
ــاق زاده افزود:  ــی محمد بس مهندس عل
ــيمی در وضعيتی  توليد فرآورده های پتروش
ــه ای كه افزون بر  ــب قرار دارد؛ به گون مناس
ــادرات آن نيز با  ــاز داخل، روند ص تامين ني
مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنعت 
رو به رشد است. وی تصريح كرد: تحريم های 
غيرقانونی اعمال شده در صنعت پتروشيمی 
ــران، تاثير خاصی بر توليد و صادرات ندارد  اي
و كشورهای زيادی افزون برمشتريان دائمی 
فرآورده های پتروشيمی كشورمان، خواستار 

خريد از ايران هستند.
ــركت ملی صنايع  ــرل توليد ش مديركنت
ــايگان شمالی ايران  پتروشيمی گفت: همس
ــوالت و كيفيت  ــه به تنوع محص ــز با توج ني
باالی فرآورده های پتروشيمی ايران از ديگر 
عالقه مندان به خريد محصوالت پتروشيمی 

ايران هستند.
بساق زاده افزود: امروز صنعت پتروشيمی 
ــری از دانش و فناوری های  ايران با بهره گي
ــان خبره  ــن جهان و با تكيه بر كارشناس نوي
ــير توسعه را با شتاب می پيمايند و  خود مس
تا پايان برنامه پنجم و ششم توسعه ايران به 

يک قدرت بزرگ پتروشيمی در سطح منطقه 
و جهان تبديل خواهد شد

ــيمی بايد  وی افزود: مجتمع های پتروش
ــت فرآورده های خود را برای حضور در  كيفي
بازارهای بين المللی بيش از پيش ارتقا دهند 
ــطح كيفی  ــر معيارها و افزايش س ــا تغيي و ب
توليدات می توان افزون بر تامين نياز داخل، 
ــياری از بازارهای جهانی نيز حضوری  در بس

گسترده داشت.
بساق زاده در مورد پروژه های مهر ماندگار 
در صنعت پتروشيمی اظهار كرد: خوشبختانه 
منابع مالی بسياری از پروژه های مهر ماندگار 
تامين شده و از نظر تامين كاالها و تجهيزات 
ــياری از كاالهای خود را  نيز اين پروژه ها بس

دريافت كرده اند.
ــركت ملی صنايع  ــر كنترل توليد ش مدي
ــای  ــع ه ــروز مجتم ــزود: ام ــيمی اف پتروش
ــيمی ايرانی با توليد انواع محصوالت  پتروش
ــی توانند  ــوع م ــيميايی متن ــری و ش پليم
ــل را تامين كنند و  ــياری از نيازهای داخ بس
ــبختانه با برنامه ريزی های انجام شده،  خوش
در آينده نزديک كاالهايی كه از خارج كشور 
ــوند قابليت توليد در داخل كشور  وارد می ش

را خواهند داشت.
بساق زاده گفت: امروز عسلويه و ماهشهر 
ــم توليد محصوالت  ــوان دو قطب مه به عن
ــيمی در حال فعاليت هستند و طرح  پتروش
ــيمی در بسياری از  ــعه ای پتروش های توس
ــل و راه  ــور در حال تكمي ــتان های كش اس
اندازی است كه با توليدی شدن اين مجتمع 
ــياری از محصوالت  ــد بس ــا زنجيره تولي ه
ــيمی در داخل كشور تكميل خواهد  پتروش

شد.

 سبد صادرات محصوالت پتروشيمی ايران 
متنوع تر می شود
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بورس کاال مادامی 
که بر اساس عرضه و 
تقاضا استوار نباشد 
قادر به کنترل بازار 
نخواهد بود. اتفاقی 
که می افتد آن است 
که حاشيه سود از 
بخش توليد به بخش 
واسطه گری منتقل می 
شود و اين موضوع به 
صنعت هم ضربه وارد 
می کند

  به نظر می رسد بين بازار و صنعت پتروشيمی 
در كش�ور نوعی گسس�ت به وجود آمده است به 
نوعی ك�ه برخی محدوديت ه�ا در زمينه كاهش 
قيمت محصوالت از يک طرف و فش�ارهای هزينه 
ای در صنع�ت از طرف ديگر، چالش های درآمدی 
و هزين�ه ای بااليی را برای اين صنعت خلق كرده 

است. نظر شما در اين زمينه چيست؟  
نمی توان گفت بين بازار و صنعت به طور كلی 
ــيمی به طور خاص گسستی است  و بخش پتروش
بلكه بازار تابع شرايط مسائل پولی و تورمی كشور 
ــت اين اختالل را در  ــتوری دول بوده و دخالت دس
ــاد به وجود آورده و باعث  جريان خودتنظيم اقتص
ــكالتی در بازار اين قبيل محصوالت شده  بروز مش
است. بايد سوء مديريت دولتی را در مسائل تجاری، 
بانكی، پولی و ساير موضوعات عامل اين نابسامانی 
ــت به طوری كه دولت به منظور دستيابی به  دانس
ــازار به وجود  ــته ها تناقضاتی را در ب برخی خواس

آورده است.  
اين تناقضات بين سياست های تأمينی و رفاهی 
ــهروندان – به خصوص بعد از قانون هدفمندی  ش
ــت به  ــت های اقتصادی اس ــه ها – و سياس ياران
طوريكه گرايشی كه دولت به تأمين رضايت اقشار 
كم درآمد دارد، به اتخاذ اين سياست ها و استفاده 
از ابزار دستوری، بخشنامه ای و كنترلی می انجامد 
ــكلی را در بدو امر  و نتايج حاصل از اين روش مش
ــكالت ديگری منجر  كاهش ميدهد اما به بروز مش
ــود كه توليد را تحت تأثير قرار می دهد اما  می ش
برخی بخش های اقتصادی كه به توده های جامعه 
ــتها بهره  نزديک ترند در كوتاه مدت از اين سياس

می برند.  
ــا و كاالهايی كه  ــيوه، برخی بنگاه ه در اين ش
ــتر مورد  ــند، بيش مصرف كننده آن توده می باش
ــخت گيری های دولت قرار می گيرند و به نظر  س
ــد برخی توليدات در بخش پتروشيمی به  می رس
خصوص توليداتی كه برای كاالهای مورد نياز اين 

ــخت گيری بيشتری قرار  ــتند، مورد س طبقه هس
ــی مشخصی وجود دارد  می گيرند. لذا رفتار سياس
ــت را از پی خود می  ــه تصميمات اقتصادی دول ك
ــكل  ــد و تصميمات اقتصادی دولت به اين ش كش

اتخاذ می شوند.  
 

  س�ال گذشته دولت پتروشيمی ها را مجبور 
كرد كاالها را از طريق بورس كاال به فروش برسانند. 
اين سياست به منظور كنترل بيشتر قيمت ها بود، 
در حاليكه خطرات بااليی را برای اقتصاد اين حوزه 
به وجود آورده است. آيا روش های مرسوم دنيا كه 
بر اساس عرضه و تقاضا بازار را كنترل می كند در 

مورد كشور ما صادق نيست؟ 
ــازار مبنی بر اين كه  ــيگنالی از ب مادامی كه س
قيمت برخی كاالها در نظام قيمت های نسبی در 
ــتاده متبادر شود ، كاالی  ــت خود نايس جای درس
مذكور با تقاضای باالتری مواجه می شود. مثال در 
مورد بنزين شاهد آربيتراژ نرخ بنزين بين مرز های 
ــايگان هستيم. به هر حال جز اتكا به  ايران و همس
ــبی مبتنی بر بازار راه ديگری  نظام قيمت های نس

وجود ندارد.  
ــيمی پايين تر از  اگر قيمت محصوالت پتروش
ــه و تقاضای ملی و  ــاس عرض قيمت تعادلی بر اس
ــه رفتارهای  ــت ك ــی قرار بگيرد، طبيعی اس محل

ــن دليل برخی  ــودجويانه اتفاق بيفتد. به همي س
ــه حتی تعطيل بودند در اين  واحدهای توليدی ك
شرايط فعال می شوند صرفاٌ برای اينكه از سهميه 
مواد اوليه خود استفاده كنند و آنرا در بازار آزاد به 

فروش برسانند. 
بنابراين بورس كاال مادامی كه بر اساس عرضه 
ــتوار نباشد قادر به كنترل بازار نخواهد  و تقاضا اس
بود. اتفاقی كه می افتد آن است كه حاشيه سود از 
بخش توليد به بخش واسطه گری منتقل می شود 
ــه وارد می كند،  ــن موضوع به صنعت هم ضرب و اي
چرا كه اين اختالف قيمت رانتی است كه داللی را 
ــال و توليد را از انتفاع می اندازد. در حال حاضر  فع
ــودی كه از بنگاه های بزرگ در نتيجه اين نوع  س
ــود به جيب كسانی می  تصميم گيری كنده می ش
ــم درآمد نزديكترند؛  ــار ك رود كه به ظاهر به اقش
كسانی كه اشتغال واقعی نداشته و از طريق واسطه 

گری خرد امرار معاش می كنند. 
 

  شايد اين موضوع به خاطر مشكالت توليدی 
است؟  

ــرد. اگر تنظيم  ــود رأی واحد صادر ك ــی ش نم
ــی از  ــت ها به عهده بازار قرار می گرفت بخش قيم
ــد.  ــاز و كار قيمتی فعال می ش ــاس س بازار بر اس
ــدارد و فقط بايد از  ــی هم كه امكان رقابت ن بخش
ــت های حمايتی استفاده كند نيز مشخص  سياس
ــكالت بخش های توليدی ايران فارغ  می شد. مش
ــت كه مزيت  ــكالتی كه داريم آن اس ــه مش از هم
ــبی برای توليد برخی كاالها وجود ندارد. البته  نس
ــت اما واقعيت آن است كه ما در  اين رأی عام نيس
ــت نداريم و تنها حمايت های  برخی توليدات مزي
ــرپا نگه داشته  ــت كه اين واحدها را س دولتی اس
ــهيالت  ــت. يارانه انرژی، بانكی، تعرفه ای، تس اس
ــت كه باعث  ــی و ... همگی مواردی بوده اس تكليف
ــده برخی توليدات ادامه يابد و به محض حذف  ش
اين سياست های حمايتی، امكان ادامه رقابت برای 

در گفت و گو با نايب رييس اتاق ايران مطرح شد  

 مشکالت پتروشیمی
 ريشه در نگاه دولت دارد 

محمدحسين سيف الهی مقدم

مشكالت بازار و صنعت پتروشيمی كشور اگرچه از مشكالت ساير صنايع توليدی جدا نيست، اما يک تفاوت كلی آن جهان 
شمولی اين بخش به واسطه نقش بااليی است كه در صادرات دارد. 40 درصد صادرات غيرنفتی كشور به محصوالت پتروشيمی 
و فرآورده های نفتی وابسته است و اين رقم نقطه اتكای تجارت خارجی ايران است، در حاليكه سياست های يک سال اخير در 
بخش پتروشيمی اين حوزه را با مشكالت بزرگی مواجه كرده است. به همين منظور با دكتر پدرام سلطانی به گفتگو نشسته ايم 

و موضوعات گوناگونی را از صنعت گرفته تا بازار مورد بررسی قرار داده ايم كه در ادامه می آيد: 
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ظرفيت توليد 
پتروشيمی تا پايان 

برنامه پنجم به يکصد 
ميليون تن خواهد 

رسيد و تالش برای 
افزايش تنوع و ارتقای 
محصوالت توليدی برای 

حضور در بازارهای 
داخلی و خارجی از 

اولويت های فعاليت در 
پتروشيمی است

بسياری از اين صنايع از بين رفته است.  
به عالوه واحدهايی با مقياس توليد غيراقتصادی 
در كشور ما به وجود آمده، يعنی واحدهای خرد در 
ــی كه با صرفه مقياس قادر به رقابتند، و به  صنايع
ــيه  ــض به هم خوردن قيمت مواد اوليه، حاش مح
ــی رود و آنها را به  ــركت ها از بين م ــود اين ش س
ــأله ديگر عدم توليد  ــان وارد می كند. مس مرز زي
ــی به ميزان نياز  ــطح ملی و بی توجه بهينه در س
ــت. مقياس صنايع ما  ــا صادرات اين كاالها اس و ي
بايد هريک متناسب مزيتهای اقتصاد كشور معين 
ــوند. در بعضی صنايع معلوم نيست اندازه توليد  ش
برای بازار ملی است، منطقه ای است، محلی است 
ــا جهانی؟ لذا مجوزها بدون توجه به اين موضوع  ي

صادر شده است.  
ــاختاری كه  از طرفی در كنار ضعف مديريت س
ــن موضوعات به بروز  ــع ما وجود دارد، اي در صناي
ــيب های جدی منجر شده است.  ــكالت و آس مش
ــال های اخير افتاده و همه صنايع  اتفاقی كه در س
را از جمله پتروشيمی ها درگير كرده آن است. به 
ــتم بانكی منابع مورد نياز  عنوان مثال وقتی سيس
ــد و يا به دليل تحريم ها  صنعت را فراهم نمی كن
ــود را از خارج  ــورد نياز خ ــد كننده كاالی م تولي
ــد، حتی با تصور  ــاال وارد می كن ــا هزينه های ب ب
مزيت های توليد اين صنعت دچار مشكل می شود. 
يا شركت های صادراتی كه در شرايط كنونی نمی 
توانند ارز ناشی از فروش كاالی خود را وارد كنند 
با مشكل دست به گريبانند. لذا مشكالت ناشی از 
ــكاالت ناشی از اجرای  تحريم، سوء مديريت و اش
ــا بر توليد در  ــت قانون هدفمندی يارانه ه نادرس
ــيمی بخشی از آن است  همه بخش ها كه پتروش
ــكالت موجود  ــت. به عبارتی مش ــته اس اثر گذاش
ــورند كه بايد مورد  ــكالت عمومی صنايع كش مش

تدقيق قرار گيرند.  
 

  فعاالن پااليش�گاهی معتقدند اقداماتی كه 
اخي�را دول�ت در زمينه برخی سياس�ت ها مانند 
26 درصد عوارض صادراتی برای صندوق توسعه 
از خود نش�ان داد خودتحريمی اين صنعت و نگاه 
س�طحی اس�ت كه به توليد دارد. آيا دولت مقابل 
فع�االن اين بخش قرار گرفته ت�ا نيازهای خود را 

تأمين كند؟ 
ــه راه  ــد مدت و بر مبنای نقش ــی نگاه، بلن وقت
ــه می تواند  ــتراتژيک نيست، متأسفانه هميش اس
ــاورد. دولت تصميم به  ــه همراه بي اختالالتی را ب
اصالح يک بخش می گيرد، اما به ساير حوزه ها و 
ــرايط  اثراتی كه می پذيرند توجه نمی كند. اگر ش
تحريمی باعث بروز اين مشكالت شده، بايد پرسيد 
پس چرا تصميماتی كه گرفته می شود تصميماتی 
است كه متناسب با شرايط عادی است؟ به عبارتی 
ــی در اقتصاد و برای  ــرايط كنونی، تصميمات در ش
ــود كه طبيعتا  بخش های گوناگون گرفته می ش
ــرايط عادی اتخاذ می شد، اين موضوع  بايد در ش
كه ما برای تحريم نتوانسته ايم ساز و كار مديريتی 
ــبی را ايجاد كنيم و مديرانمان را به سمتی  متناس
ــوق بدهيم كه در اين شرايط برخی فاكتورها را  س
ــاس  ــات خود لحاظ كنند يک ايراد اس در تصميم

است.  

مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی 
ــد محصوالت  ــورمان از تولي ــهم كش گفت: س
پتروشيمی در منطقه خاورميانه تا پايان برنامه 

ششم توسعه به 41 درصد خواهد رسيد.
ــركت ملی صنايع پتروشيمی  مديرعامل ش
اظهار كرد: با بهره برداری از طرح های توسعه 
ــال 1399  ــا س ــيمی ت ــت پتروش ای در صنع
شمسی يعنی پايان برنامه ششم توسعه، سهم 
ــورمان از توليد محصوالت پتروشيمی در  كش
منطقه خاورميانه به 41 درصد خواهد رسيد و 
8 زنجيره ارزش برای توليد 60 محصول برای 

برنامه ششم برنامه ريزی شده است.
مهندس عبدالحسين بيات افزود: در برنامه 
ششم توسعه 55 ميليون تن به ظرفيت توليد 
افزوده شده و 33 مجتمع نيز طراحی شده است 
كه با افزوده شدن به ظرفيت فعلی ايران به يک 
قطب بزرگ پتروشيمی در سطح منطقه تبديل 
خواهد شد. معاون وزير نفت در امور پتروشيمی 
گفت: يكی از اهداف صنعت پتروشيمی ايران 
در افق 1404دستيابی به مقام اول منطقه در 
ــيمی است كه با توجه به دانش  صنعت پتروش
فنی موجود و تالش متخصصان ايرانی رسيدن 
ــد. مديرعامل  ــن هدف ممكن خواهد ش به اي
شركت ملی صنايع پتروشيمی افزود: ظرفيت 
توليد پتروشيمی تا پايان برنامه پنجم به يكصد 
ميليون تن خواهد رسيد و تالش برای افزايش 
تنوع و ارتقای محصوالت توليدی برای حضور 
ــی و خارجی از اولويت های  در بازارهای داخل
ــت.  ــيمی ايران اس ــت در صنعت پتروش فعالي
معاون وزير نفت در امور پتروشيمی با بيان اين 
ــازی صنعت پتروشيمی ايران  كه خصوصی س
ــی سبب پويايی  و اجرای اصل 44 قانون اساس
اين صنعت شده گفت: از سال 1385 تا كنون 
25 واحد توليدی صنعت پتروشيمی به بخش 
ــده و 15  خصوصی داخلی و خارجی واگذار ش
ــركت ديگر در قالب هلدينگ خليج فارس  ش
ــذاری اين  ــت كه با واگ ــال واگذاری اس در ح
ــركت ها فعاالن بخش خصوصی در صنعت  ش
ــر تامين نياز  ــی توانند افزون ب ــيمی م پتروش
داخل در بازارهای جهانی نيز حضوری پررنگ 

تر داشته باشند.
بيات ادامه داد: امسال پيش بينی می شود 
ــيمی با رشد  روند صادرات محصوالت پتروش
ــانگرهای اقتصادی حاكی  ــد و نش همراه باش
ــود تقاضا برای محصوالت  ــت كه بهب از آن اس
ــوب بوده و  ــال جاری مطل ــيمی در س پتروش
ــادرات محصوالت  ــبی برای ص موقعيت مناس

پتروشيمی ايران فراهم شده است.
ــركت ملی صنايع پتروشيمی  مديرعامل ش
ــا وزارت صنعت، معدن و تجارت  اظهار كرد: ب
ــده تا در سال جاری نياز داخل افزون  توافق ش
بر 10 درصد بيش از آن از طريق بورس عرضه 

ــه ميزان 19  ــود و رقم عرضه محصوالت ب ش
ميليون تن در بورس پيش بينی شده است.

ــاس  ــه داد: برای صادرات نيز براس وی ادام
ــدن و تجارت در  ــا وزارت صنعت، مع توافق ب
ــال جاری مجوز صادرات 17.4 ميليون تن  س
محصوالت پتروشيمی به جای 16 ميليون تن 
داده شد؛ در حال حاضر صادرات در مسير خود 
قرار گرفته است. چندی پيش وزير نفت گفت: 
تحريم های غرب عليه صنعت پتروشيمی ايران 
ــت خورده و كشورمان به 40 كشور دنيا  شكس

محصول صادر می كند.
ــمی اظهار كرده بود:  ــتم قاس مهندس رس
ــعه صنعت پتروشيمی ايران روندی رو به  توس
رشد داشته و افزون بر تامين نياز داخل حضور 

پررنگی در بازارهای بين المللی داريم.
ــود: بخش عمده  ــر نفت تصريح كرده ب وزي
ــی از تحريم را پشت سر  ــارهای ناش ای از فش
گذاشته ايم و اميدواريم بتوانيم حضوری پررنگ 
ــژه در منطقه  ــر در بازارهای جهانی و به وي ت
ــيم. وی ادامه داده بود: حدود 400  داشته باش
ــورهای همسايه  ميليون نفر بازار هدف در كش
ــه به موقعيت ژئوپلتيک  وجود دارند و با توج
ــياری برخوردار  ايران اين بازارها از اهميت بس
است و با توجه به نقش ايران در زمينه تامين 
ــاير كشورها،بدون ترديد  نيازهای پايه برای س

مسير تحريم ها عوض خواهد شد.
ــای فراوانی  ــود: مزيت ه ــمی افزوده ب قاس
ــران از جمله مزيت  ــيمی اي در صنعت پتروش
ــعه  خوراك وجود دارد كه زمينه را برای توس

اين صنعت ارزش آفرين تسهيل می كند.
ــرمايه گذاران  ــر نفت با بيان اين كه س وزي
ــه در صنايع نفت ايران حضور  خارجی چنانچ
ــای وزارت نفت برخوردار  ــد، از حمايت ه يابن
ــرمايه  ــود: از تمامی س ــود، گفته ب خواهند ب
ــرای حضور در  ــی و خارجی ب ــذاران داخل گ
ــيمی ايران دعوت می كنم زيرا  صنعت پتروش
ــرمايه گذاری در اين  ــبی برای س زمينه مناس
صنعت وجود دارد. وزير نفت تصريح كرده بود: 
سوآوری سرمايه گذاری در صنعت پتروشيمی 
ــی و خارجی را  ــرمايه گذاران داخل ــط س توس

تضمين می كنيم.

 سهم ايران از توليد محصوالت پتروشيمی خاورميانه 
به 41 درصد می رسد
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پتروشيمی شازند 
يک پتروشيمی مايع 
سوز است و تغيير 
کاربری آن به گاز سوز 
به دو دليل عمده 
سرمايه باالی مورد نياز 
و دانش فنی خاصی که 
هم اکنون در کشور 
 موجود نيست
 امکان ندارد

يک مقام مسئول با اشاره به برنامه ريزی برای 
ــورهای  ــيمی به كش صادرات محصوالت پتروش
حاشيه دريای خزر، آسيای ميانه و حوزه قفقاز به 
عنوان بازارهای جديد پتروشيمی ايران از كسب 
ــادرات محصوالت  ــچ به منظور ص نظام نامه ري
پتروشيمی به كشورهای عضو اتحاديه اروپا خبر 
ــاره آخرين وضعيت توليد  داد. رضا رحمانی درب
محصوالت پتروشيمی با بيان اينكه سال گذشته 
ركورد توليد محصوالت پتروشيمی و فرآورده های 
ــيمی شازند شكسته  پليمری در مجتمع پتروش
ــاس بيش از يک ميليون  ــد، گفت: بر اين اس ش
ــيميايی  و 819 هزار تن انواع محصوالت پتروش
توليد و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد.

مديرعامل شركت پتروشيمی شازند با اعالم 
ــزار و 277  ــته حدود 512 ه ــال گذش اينكه س
ــيمی اين مجتمع  ــوالت توليد پتروش تن محص
ــد  ــت از رش ــده اس به بازارهای داخلی عرضه ش
ــيمی  ــروش محصوالت پتروش ــک درصدی ف ي
ــر داد و افزود:  ــور خب ــل كش ــای داخ در بازاره
ــروش داخلی  ــی هم ف ــر ارزش ــن از نظ همچني
ــيمی شازند رشدی حدود 44  محصوالت پتروش
ــت. اين مقام مسئول  درصدی را تجربه كرده اس
در خصوص آخرين وضعيت صادرات محصوالت 
پتروشيميايی به بازارهای جهانی، اظهار داشت: 
ــته بيش از 315 هزار تن محصول  ــال گذش س
پتروشيمی و فرآورده پليمری به بازارهای جهانی 

عرضه شده است.
ــدی حجم  ــد 10 درص ــاره به رش ــا اش وی ب
ــيمی،  ــوالت اين مجتمع پتروش صادرات محص

بيان كرد: از نظر ارزشی هم صادرات محصوالت 
پتروشيمی شازند از رشدی حدود 111 درصدی 

در سال گذشته برخوردار بوده است.
ــال گذشته ظرفيت  رحمانی با اعالم اينكه س
ــيمی شازند حدود 10  توليد در مجتمع پتروش
ــن كرد: بر اين  ــت، تبيي درصد افزايش يافته اس
ــاس ميزان توليد محصوالت حدود 2 درصد  اس
باالتر از ظرفيت اسمی اين مجتمع پتروشيميايی 
در مركز كشور بوده است. مديرعامل پتروشيمی 
ــون تمامی  ــه هم اكن ــادآوری اينك ــازند با ي ش
ــد و صادراتی اين  ــيمی تولي ــوالت پتروش محص
ــب  ــتاندارد ريچ اتحاديه اروپا را كس مجموعه اس
ــازی  ــت: با اين وجود متنوع س ــت، گف كرده اس
بازارهای هدف محصوالت صادراتی پتروشيمی به 
كشورهای حاشيه دريای خزر، آسيای ميانه، حوزه 
قفقاز و تركيه در دستور كار قرار گرفته است. وی 
ــاره به راه اندازی خط جديد توليد C4 در  با اش
ــيمی، ادامه داد: با راه اندازی  اين مجتمع پتروش
اين واحد جديد پتروشيميايی بخشی از خوراك 
پتروشيمی شازند به جای واردات نفتا از گازهای 
ــتحصال و تامين خواهد شد كه عالوه  همراه اس

ــتاوردهای  ــدرروی و اتالف گاز، دس بر توقف ه
ــت محيطی هم به همراه دارد.  اقتصادی و زيس
ــا بيان اينكه با اجرای اين طرح جديد  رحمانی ب
ــوراك ورودی به  ــيمی 8 تا 10 درصد خ پتروش
پتروشيمی شازند كاهش می يابد، تصريح كرد: 
ــيه سود  اجرای اين پروژه منجر به افزايش حاش
اقتصادی اين مجتمع پتروشيمی خواهد شد. اين 
مقام مسئول با تاكيد بر اينكه پتروشيمی شازند 
يک پتروشيمی مايع سوز است و تغيير كاربری 
ــوز به دو دليل عمده سرمايه باالی  آن به گاز س
ــورد نياز و دانش فنی خاصی كه هم اكنون در  م
كشور موجود نيست، امكان ندارد، اظهار كرد: به 
ــه جای گاز از  ــد كه ب اين ترتيب برنامه ريزی ش
ــباع شده كه 10 درصد  گاز مايع يا C4 های اش
ــكيل می دهد، استفاده  خوراك مجموعه را تش
ــيمی اردبيل با  ــود. وی درباره ساخت پتروش ش
اشاره به اينكه مذاكرات برای دريافت فاينانس با 
صندوق توسعه ملی ادامه دارد، خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر قراردادهای تامين خوراك، آب و 
ــده و مذاكرات نهايی برای نهايی  گاز آن امضا ش

كردن منابع مالی درحال انجام است.

صادرات پتروشيمی به اروپا آزاد شد

ــط  ــيمی ايران توس ــا تحريم های پتروش ب
ــورهای عضو اتحاديه اروپا، ايران  برخی از كش
با كاهش صادرات پتروشيمی به اروپا، محموله 
ــود را روانه بازار  ــيميايی خ محصوالت پتروش
ــورهای آمريكای جنوبی، آفريقايی و چين  كش

می كند.
ــادرات محصوالت  ــا تحريم ص ــان ب  همزم
ــط برخی از كشورهای  ــيمی ايران توس پتروش
ــای اروپا  ــران به ج ــا، اي ــه اروپ ــو اتحادي عض
محصوالت پتروشيمی و فرآورده های پليمری 
ــورهای آمريكای جنوبی و  خود را به بازار كش
حوزه دريای كارائيب، آفريقا و چين صادر می 

كند.
ــته ايران حدود 15.6 ميليارد  ــال گذش س
ــه ارزش تقريبی  ــيمی ب دالر محصول پتروش
ــورهای مختلف جهان  12 ميليارد دالر به كش
صادر كرده است كه در اين بين ميزان صادرات 
ــورهای آفريقايی و چين  ــه كش ــيمی ب پتروش

افزايش يافته است.
بر اين اساس سال گذشته همزمان با كاهش 

ــد محصوالت  ــا از محل خري ــهم بازار اروپ س
ــدود 6.5  ــری ايران به ح ــيمی و پليم پتروش
درصد، سهم بازار چين از صادرات پتروشيمی 
ايران به 27.2 درصد و كشورهای آفريقايی به 

حدود 6.2 درصد افزايش يافته است.
ــورهای منطقه  عالوه بر اين هم اكنون كش
خاورميانه 31.3 درصد، خاور دور 18.5 درصد، 
ــورهای حوزه دريای  ــد 10.3 درصد و كش هن
ــک و آمريكای جنوبی  ــب، خليج مكزي كارائي
ــكيل  ــيمی ايران را تش بازار محصوالت پتروش

می دهند.
پيش از اين هم مسئوالن شركت بازرگانی 
ــور افزايش  ــزی به منظ ــه برنامه ري ــاره ب با اش
ــيمی به چين، گفته بودند: در  صادرات پتروش
ــهرهای شانگهای و  ــرايط فعلی ايران در ش ش
پكن شركت و دفاتر بازرگانی فعال دارد، ضمن 
آنكه در شهرهای شانگهای و تيانچين چين از 
امكاناتی برای ذخيره سازی مكانيزه محصوالت 

پليمری برخوردار است.
ــه منظور افزايش صادرات  ايران همچنين ب

ــيمی به كشورهای شرق آسيا مطالعه و  پتروش
ــرای راه اندازی يک دفتر جديد  برنامه ريزی ب
ــهر گوانجوی چين را در دستور كار قرار  در ش

داده است.
ــته با توجه  ــال گذش عالوه بر اين در دو س
به سياست متنوع سازی بازارهای پتروشيمی 
ايران به منظور مقابله با تحريم اروپا و آمريكا، 
ــل، ونزوئال و حتی  ــورهايی همچون برزي كش
ــتری محصوالت پتروشيمی  جامائيكا هم مش

ايران شده اند.
ــی صنايع  ــركت مل ــه ش ــا برنام ــق ب مطاب
پتروشيمی بايد تا پايان سالجاری 17.4 ميليارد 
تن به ارزش تقريبی 13 ميليارد دالر محصول 
ــود ضمن انكه  ــران صادر ش ــيمی از اي پتروش
امسال توليد پتروشيمی كشور به 50 ميليون 

تن افزايش می يابد.
از سوی ديگر به منظور مقابله با تحريم های 
ــعه و راه اندازی ناوگان كشتيرانی  جهانی، توس
ــيمی يكی از  ــع پتروش ــل محصوالت ماي حم

برنامه های مقابله با تحريم ها است.

رونمايی از بازارهای جديد پتروشيمی
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 رويکرد جديد 
 تغيير رويه کاربری 

به منظور ايجاد ارزش 
افزوده بيشتر برروی 

 کاالهای توليدی 
 بخش پتروشيمي 

در راستای جلوگيری 
ازخام فروشی 

محصوالت ومشتقات 
آن شکل خواهد 

گرفت

ــورهايی دنيا  ــتر كش ــوی ديگر چون بيش ازس
ــيمی  ــون نيازمند خوراك و محصوالت پتروش اكن
ــداوم چرخه پروژه  ــتند بنابراين برای ت ايران هس
ــن نيارها را  ــاره ای جز تامي ــای صنايع خود چ ه
ــی به خوراك ومحصوالت  نداشته و برای دسترس
ــاال به هر قيمتی  ــيمی متحمل هزينه ای ب پتروش
ــوند. راهكار و چند وچون برنامه ريزی برای  می ش
خنثی كردن تحريمهای صنعت پتروشيمی كشوررا 
با حجت االسالم« سيد مهدی موسوی نژاد« عضو 
كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی را درذيل 

ميخوانيم.

  دش�من قص�د دارد پ�س از تحري�م نفت با 
تحري�م صنع�ت پتروش�يمی همچن�ان اقتص�اد 
كش�ور را مورد هدف قراردهد، فكر می كنيد اين 
تصميمات در صورت اج�را چه اندازه می تواند به 
صنايع پتروشيمی ما لطمه جدی وارد كند؟ به نظر 

شما راه برون رفت از اين پديده چيست؟
ــوراك بخش عمده  ــا توجه به اين كه خ  اوال ب
ای ازپروژه ها و كارخانجات پتروشيمی كشورهای 
ــه  را ايران تامين  ــيه خليج فارس و خاورميان حاش
می كند و اكثر كشورهای منطقه نيزسالهاست نياز 
ــود را ازايران تامين می  ــيمی خ محصوالت پتروش
ــيمی ايران  كنند بنابراين با تحريم صنعت پتروش
ــدت  ــام و كاالهای اين صنعت بش ــت مواد خ قيم
ــئله شوك جديدی  درجهان باال می رود و اين مس
را به اقتصاد كشورهای منطقه وارد می كند چرا كه 
آنها به هر قيمتی برای تامين نياز و تحرك بخشی 
كارخانهای پتروشيمی خود بايد اقدام به خريد مواد 
ــدای ازاين اما  ــيمی كنند. ج و محصوالت پتروش
اگربه بحث فلج شدن اقتصاد ايران با تحريم صنعت 
پتروشيمی ازسوی امريكا و هم پيمانانش نگريسته 
شود خواهيم ديد كه ايران اسالمی با چنين تحريم 
ــكل جدی رو به رونمی شود  هايی هيچ گاه با مش
ــی وچند  ــان می دهد طی س ــه تجربه نش چرا ك
سال پس ازانقالب، كشورما با تحميل هرتحريمی 

ازسوی دشمن، خوشبختانه تهديدها و تحريم ها را 
به فرصت مناسب برای خودكفايی، قطع وابستگی 
ــرفت كلی تبديل كرده است. ازسوی ديگربا  وپيش
ــوردرحوزه نفت وانرژی  توجه به ظرفيت باالی كش
وايجاد سرمايه گذاريهای فراوان طی سالهای دراين 
ــيمی، بی شک  بخش ها بخصوص صنعت پتروش
ــيمی اگرچه تاثير گذاراست  تحريم صنعت پتروش
اما مشكل جدی را برای كشورايجاد نمی كند چرا 
ــدن تصميم دشمن بی شک برنامه  كه با عملی ش
ــانه به سمت سرمايه  ريزی های دقيق و كارشناس
گذاری صنايع پايين دستی پتروشيمی معطوف می 
ــود و درنهايت رويكرد جديد تغيير رويه كاربری  ش
به منظور ايجاد ارزش افزوده بيشتر برروی كاالهای 
ــتای جلوگيری ازخام  ــن بخش در راس توليدی اي
ــكل خواهد  ــی محصوالت ومشتقات آن ش فروش
ــمن نتواند به طورجدی،  گرفت تا تحريم های دش

صنعت پتروشيمی كشور را زمين گيركند.
 

   رايزن�ی ب�رای جل�ب بازاره�ای ه�دف به 
منظورف�روش محصوالت پتروش�يمی ب�ا ارزش 
افزوده باال چگونه بايد باش�د تا بتوان درش�رايط 
س�خت نيز مش�تريان منطقه را حف�ظ و اقدام به 

ارزآوری كرد؟ 

ــم صنعت  ــا تحري ــد ب ــه گفته ش  همانطورك
پتروشيمی ايران مشتريان اين صنعت مهم برای 
ــورد نيازخود متحمل  ــتيابی به محصوالت م دس
هزينه های گزافی خواهند شد، بنابراين  درچنين 
ــرزی فعاليت های  ــش فرا م ــرايطی بايد دربخ ش
ديپلماسی و حوزه های مرتبط آن چون رايزنهای 
ــاق های  ــاالن ات ــفارت خانه ها وفع ــادی س اقتص
ــاد روابط  با  ــی بخش خصوصی برای ايج بازرگان
ــی  ــی اقدامات ــای فن ــا وتصميم گيری ه تكنيک ه
ــا بكارگيرند تا عالوه  ــرای دور زدن تحريم ه را ب
برسرمايه گذاری وتوسعه صنايع پايين دستی در 
ــاخت كاالها همراه با ايحاد  ــوربرای س داخل كش
ــی عمده  ارزش افزوده، با فروش محصوالت بخش
ای ازنيازههای دنيا نيز برآورده شود.البته اين نكته 
حائزاهميت است كه ايران با فروش وصادرات مواد 
خام پتروشيمی برای تامين خوراك كارخانه های 
ــالها به نوعی سرمايه های  ــورهای همجوارس كش
ــزوده به باد فنا می  ــدون ايجاد ارزش اف ملی را ب
ــفانه با كمترين  ــع كم نظيرمتاس ــن مناب داد و اي
قيمت دربازارهای بين المللی به فروش می رفت 
درحالی كه اگربه جای خام فروشی اقدام به ورود 
ــد و اين  ــوژی مدرن و فنآوريهای نو می ش تكنول
صنعت مهم كشورمورد توجه ويژه قرارمی گرفت 
ــی منابع، توليدات  عالوه برجلوگيری ازخام فروش
ــاد ارزش افزوده باال  ــا ايج ــاخت كاال ب درمسيرس
ــتر  ــيوه درآمدزايی بيش قرار می گرفت وبا اين ش
ــی عايد  ــتغالزايی قابل توجه ــای اش ــه ه و زمين
ــد. ازسوی ديگر چون 25 درصد كل  كشورمی ش
محصوالت پتروشيمی حوزه خليج فارس را ايران 
ــت تا  توليد و تامين می كند بنابراين ضروری اس
ــوالت وكاالههای  ــردن توليد محص با مدرنيزه ك
پتروشيمی بتوان در رقابت با دنيای تجارت، سهم 
ــوركرد تا درصد كنونی  قابل توجهی را نصيب كش
ــيمی كشوردر منطقه با  فروش محصوالت پتروش
ــه آن دارد از 25 درصد  ــه به نيازی كه دنيا ب توج

كنونی به بيش از 60تا 70 درصد برسد. 

گفتگوی دنيای انرژی با عضو كميسيون انرژی مجلس:

 غرب خود را از پتروشیمی ايران 
محروم کرد

علي خسروي

پيشرفت همه جانبه ايران اسالمی دربخش های مختلف بخصوص حوزه نفت، گاز وپتروشيمی، با وجود تمام موانع ومحدوديت های 
بين المللی، موجب شد تا دشمن دراقدامی جديد مسيرتحريم ها را همواره برای منزوی كردن اقتصاد كشوردرپيش گيرد. با اين وجود 
وزارت خزانه داری آمريكا اخيرا عليه اقتصاد ايران دراقدامی تكراری دست به تحريم هشت شركت پتروشيمی ايرانی زده است.اقدامی 
كه شايد تبعات مثبت آن درميان مدت به نفع كشوروعواقب منفی آن بيشترمتوجه زيان خيلی ازكشورهای مصرف كننده محصوالت 
پتروشيمی ايران شود چراكه ايران برای خنثی كردن چنين تصميم گيری های قراراست رويكردها را به سمت توسعه صنايع پايين دستی 

بخش پتروشيمی متمركزكند تا عالوه برحفظ جايگاه خود، توليد داخلی دراين حوزه نيز با ايجاد ارزش افزوده مناسب صورت گيرد.
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قصد وهدف اصلی 
آمريکا درانجام تحريم 
جديد شرکت های 
پتروشيمی ايران 
بيشتر برای کم رنگ 
کردن حضور مردم 
و جلوگيری آنها در 
صحنه انتخابات 
رياست جمهوری بود 
اما آنها به اهداف خود 
نرسيدند

  برخ�ی ها تصمي�م اخي�روزارت خزانه داری 
آمري�كا درتحري�م صنعت پتروش�يمی اي�ران را 
در ش�رايط انتخابات رياس�ت جمهوری بيشتر به 
تهديد وجوس�ازی برای كم رنگ كردن مشاركت 
مردم در انتخابات نس�بت ميدهند دراين باره چه 

تحليلی داريد؟ 
ــرفت ايران  ــوان ديدن پيش ــمن ت اين كه دش
ــف اقتصادی آن  ــش های مختل ــالمی را دربخ اس
ــن المللی ندارد وهر  ــرايط تحريم های بي هم درش
از چند گاهی دست به تحريم بخش های مختلف 
ــورمی زند پديده ای جديد و رويكرد  اقتصادی كش
ــم اخيرآمريكا در  ــا اگربه تحري ــت ام تازه ای نيس
صنعت پتروشيمی كشورآن هم درشرايط انتخابات 
ــته شود خواهيم ديد كه  رياست جمهوری نگريس
ــی بدنبال اهداف  ــمن بی ترديد با فرصت طلب دش
خاصی است تا دراين موقعيت زمانی  سوء استفاده 
كند، به طورقطع قصد وهدف اصلی آمريكا درانجام 
تحريم جديد شركت های پتروشيمی ايران بيشتر 
ــردم و جلوگيری  ــردن حضور م ــرای كم رنگ ك ب
ــت جمهوری بود اما  آنها در صحنه انتخابات رياس
ــترده و پرشور مردم ايران  خوشبختانه حضور گس
درانتخابات رياست جمهوری به دنيا ثابت كرد كه 
مردم هميشه درصحنه ايران اسالمی برای تصميم 
گيری در سرنوشت كشور خود وحفظ دستاوردهای 
ــد. با اين وجود بايد  ــالب هيچگاه كوتا نمی آين انق
ــيمی ايران با  ــت توسعه صنعت پتروش اذعان داش
ــای اقتصادی آمريكا هيچگاه متوقف نمی  تحريم ه
ــت طعم تلخ تحريم را  ــود، زيرا كشورما سالهاس ش
ــت اما تا به حال از هدف اصلی خود  ــيده اس چش
كه همان حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی بوده 
ــينی نكرده است. همان طوركه گفته شد  عقب نش
تحريم صنعت پتروشيمی كشورمان ازسوی آمريكا 
ــتربه جهت ايجاد شانتاژ و  در چنين موقعيتی بيش
ــران بود كه  ــک جو روانی عليه اي ــود آوردن ي بوج
ــمن با حضورحداكثری مردم  بحمد اهلل نقشه دش
ــيارباالی  ــتقبال بس درپای صندوق های رای واس

نقش برآب شد.
 

  با توجه به اين كه غرب و بيش�تر كشورهای 
منطقه نيازمند صنايع پتروش�يمی ايران هستند 
به نظر می رس�د تحريم صنعت پتروشيمی ايران 
به زيان تحريم كنندگان منجرشده وآنها به جای 

تحري�م ايران ب�ه نوعی خود را تحري�م كرده اند، 
ديدگاه شما دراين خصوص چيست؟

به قول شما آمريكا و كشورهای غربی به خوبی 
ــيمی  می دانند كه آنها خود نيازمند صنايع پتروش
ــتند و با تحريم اين صنعت بازنده اصلی  ايران هس
خواهند بود چراكه دود چنين تصميم گيريی اول 
ــی كه ايران كمترين  ــم آنها می رود درحال به چش
زيان را از اين پديده متحمل می شود، عالوه براين 
موضوع صنعت پتروشيمی ايران از زير ساخت های 
بسيارمناسبی برخورداراست و با تحريم های تكراری 
دشمنان با هيچ مشكلی مواجه نخواهند شد. با اين 
وجود آمريكا با تحريم اقتصادی ايران نه تنها مانعی 
دربرابر پيشرفت های روز افزون كشورما ايجاد نمی 
ــمنان را  كند بلكه ملت ايران قطعا تحريم های دش
به فرصتی مناسب برای پيشرفت تبديل می كنند. 
ــال تحريم  ــالم اعم ــی گيريم ،اع ــه م پس نتيج
ــيمي ايران ازسوي آمريكا فقط  شركت هاي پتروش
يک هياهوي بي اثراست كه تاثيرآنچنانی درتوسعه 
ــن تصميم  ــران ندارد و اي ــيمي اي صنعت پتروش
ــت نمی تواند دوام  ــخص اس گيری آنگونه كه مش
ــد، زيرا كيفيت و تنوع باالي  ــته باش يا ثباتی داش
محصوالت پتروشيمي كشورمان سبب شده است 
تا ايران جايگاه قدرتمندي دربازارجهاني محصوالت 
ــت آورد و همه را نيازمند خود  ــيمي به دس پتروش
كند. درحقيقت پيشرفت صنايع پتروشيمی درايران 
به گونه ای است كه اكنون محصوالت آن به بيش 
از 60 كشوردر اقصی نقاط دنيا صادرمي شود. وجود 
ــا، تنوع   ــده ت ــت موجب ش چنين مزيتی سالهاس
صادرات محصوالت پتروشيمي ايران در دستور  كار 
متخصصان داخلی قرارگيرد و با وجود تحريم هاي 
بين المللي عليه ما، صادرات محصوالت پتروشيمي 

ايران هيچگاه به طور قطع متوقف نشود.
 

  همانگون�ه كه آمري�كا و ه�م پيمانانش داد 
وس�تد نفت ايران را درس�الهای گذش�ته تحريم 
كردند و خيلی از كشورها با بی اعتنايی به تحريم 
های بين المللی همچنان خريدار نفت ايران بودند 
به نظر شما آيا اين اتفاق برای صنعت پتروشيمی 

كشور نير رخ می دهد يا خير؟ 
ــيمی  ــم صنعت پتروش ــرح تحري ــک ط بی ش
ــتكبارجهانی،  پروژه  ــوی سردمداران اس ايران ازس
ــود چراكه اكنون  ــت خورده تلقی می ش ای شكس

پس ازسالها متخصصان ايراني به خوبي راهكارهاي 
ــی را به  ــا هرنوع تحريم ــون مقابله ب ــی و فن اصول
ــت  ــه اند. با اين وجود ترديدی نيس خوبی آموخت
ــه اوال تحريم هاي جديد آمريكا در قالب تحريم  ك
ــور را بحرانی نمی كند  ــران، كش ــيمی( اي )پتروش
ــالمی درحال حاضرهيچ  محدوديتي  زيرا ايران اس
ــيمي به خارج  ــوالت پتروش ــرای صادرات محص ب
ــوی ديگرچون تحريم های  ــور را ندارد. ازس از كش
ــال اخيرنتوانست  ــه س ــمن، طی دو وس نفتی دش
ــورهای جهان  ــادرات نفتی ايران به كش حريف ص
ــود و اين صنعت با وجود تنگناههاو محدوديت  ش
ــتواری مسير رو به رشد  ها همچنان با قدرت و اس
ــن تداوم چنين رويه  ــود را طی می كند، بنابراي خ
ــيمی كشور صدق  ای نيز درتحريم صنعت پتروش
ــيمی  ــرد و خريداران محصوالت پتروش خواهد ك
ايران همچون مشتريان نفتی نيز ازجای جای دنيا 
ــتورالعل های بين المللی وارد  با بی اعتنايی به دس
ــيمی( با ايران می  بازارمعامله ) محصوالت پتروش
ــای منفی تحريم  ــوند. مع هذا چنانچه جنبه ه ش
كشورمدنظر قرارگيرد خواهيم ديد كه اين تحريم 
ــورما مشكل خاصی ايجاد نكرده است  ها برای كش
ــكل اصلی ما طی اين دوران تحريم بانک  وتها مش
مركزی بوده است كه سبب شده به دليل نوسانات 
نرخ ارزصادركنندگان با مشكل جدی مواجه شوند 
ــانه واقدامات الزم  ــی كارشناس هرچند بايد بررس
ــمندانه در جهت مرتفع  همراه با اتخاذ تدابيرهوش

شدن مشكالت سد راه صورت گيرد.
 

ف�راوان  ازمزيته�ای  اي�ران  برخ�ورداری    
وقابليت های كم نطيرموجب ش�ده تا كش�ورهای 
جهان درشرايط تحريم مراودات اقتصادی خود را 
با ايران قطع نكنن�د، اما گويا آمريكا قصد دارد با 
تشديد مقررات تحريمی مانع دورزدن تحريمهای 
بين المللی ش�ود، به نظرشما آيا اين اقدام شدنی 

است؟
ــدن دنيای امروزی   با توجه به درهم تنيده ش
ــروری ازبازارهای بين  ــی نيازهای ض وتامين برخ
ــا حفظ منافع  ــورهای دنيا ب ــی، باالخره كش الملل
خود سعی برآن دارند تا روابط اقتصادی ومراودات 
تجاری را حتی با وجود محدوديت های بين اللملی 
به اشكال مختلف قطع نكنند، آنگونه كه درشرايط 
تحريم ايران خيلی ازكشورها با بی اعتنايی به بحث 
تحريم های بين المللی همچنان دادوستد خود را با 
ايران به نحو ممكن داشتند. ازسوی ديگر تكنيكهای 
ــرای دورزدن تحريم ها  اصولی و فنون حرفه ای ب
ــوی ايران موجب شده است تا عالوه برحركت  ازس
ــرفت وتوسعه زيرساخت  درمسيرخودكفايی وپيش
ــا دورزدن تحريمها  ــود را ب ــا، عمده نيازهای خ ه
برآورده كنند. حال آمريكايی ها تقريبا درتحريم به 
هر راهی كه می توانسته اند برای منزوی كردن ايران 
رفته اند چرا كه يا فروش برخی اقالم توسط ايران را 
ممنوع كرده اند و يا حتی در صورت عدم ممنوعيت 
فروش كاال، مسير دريافت وجه كاالی فروخته شده 
را به زعم خود بر ايرانيان بسته اند اما وجود مزيتهای 
ــده است تا دنيا ايران را در  فراوان ايران موجب ش
ــا نگذارد. پس نتيجه خواهيم  تبادالت تجاری تنه
گرفت هراقدامی برای تشديد تحريم ها با توجه به 
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گفت و گو

در حال حاضر در 
زمينه ی دانش های 
مرتبط با کاتاليزورها، 

مواد شيميايی، انتقال 
فناوری به حد مطلوبی 

از دانش دست 
يافته ايم که ديگر 
شرايط تحريم نمی 

تواند پژوهشگران 
پتروشيمی را محدود 

کند

نيازدنيا به ايران می تواند بی فايده باشد.
 

  برخ�ی مس�ئوالن و كارشناس�ان معتقدند 
علي رغم تحريم ه�ای اخير، مقصدهاي صادرات 
محصوالت پتروشيمي كشورمتنوع تر شده است، 
فكر می كنيد ت�داوم اين تن�وع و ترقی نيازمند 

چيست ؟
 همانطور كه می دانيد اكنون دربيشتراستانهای 
كشوركارخانهای پتروشيمی متعددی فعاليت دارند 
ــوالت وفرآورده هاي اين واحدهای توليدی  ومحص
دروضعيتي مناسبی قراردارد، به گونه اي كه توليد 
پتروشيمی درحال حاضر افزون برتامين نياز داخل 
بی ترديد مقصدهاي صدور محصوالت پتروشيمي 
ــدی جديد متنوع  ــد واحدهای تولي ــران با تولي اي
ترخواهد شد كه بايد اقدامات خاصی برای فروش 
و...در اين زمينه صورت گيرد، چرا كه تحريم هاي 
ــران تاثيرآنچنانی  ــده عليه اي غيرقانوني اعمال ش
ــيمي  ــد و نحوه صادرات پتروش ــی تولي برچگونگ
ــورها عالوه برمشتريان  ايران ندارد و خيلی از كش
ــيمي، آنگونه كه اشاره  دائمي فرآورده هاي پتروش
ــوالت و كيفيت باالي  ــد با توجه به تنوع محص ش
فرآورده هاي پتروشيمي كشورهمه خواهان خريد 
ــد. ازسوی  ــيمی ما خواهند ش محصوالت پتروش
ديگربرخورداری صنعت پتروشيمی ايران از كيفيت 
خاص نسبت به توليد ساير كشورها مزيت مهمی 
ــش و فناوري هاي  ــت كه با بهره گيري از دان اس
ــان خبره خود  ــن جهان و با تكيه بر كارشناس نوي
ــعه بايد به سرعت طي شود. حال فارغ  مسير توس
ازبحث تحريم های بين المللی، اكنون مجتمع هاي 
پتروشيمي كشور با توليد انواع محصوالت پليمري 
و شيميايي متنوع توان تامين بسياري از نيازهاي 
ــبختانه با برنامه ريزي هاي  داخل را دارند و خوش
ــده، درآينده نزديک كاالهايي كه از خارج  انجام ش
كشور وارد مي شوند قابليت توليد در داخل كشور 
ــيمی  ــت اگر به طرح های پتروش را خواهند داش

كشور نگريسته شود خواهيم ديد كه 
ــم توليد  ــوان قطب مه ــی به عن ــارس جنوب پ
ــيمي در حال فعاليت هستند و  محصوالت پتروش
ــيمي در بسياري از  ــعه اي پتروش طرح هاي توس
استان هاي كشور در حال تكميل و راه اندازي است 
ــدن اين مجتمع ها زنجيره توليد  كه با توليدي ش
بسياري از محصوالت پتروشيمي در داخل كشور 
تكميل خواهد شد بنابراين تحريم ها نمی تواند بر 

پيشرفت كشور تاثير گذار شود.  

معاون وزير نفت گفت: سرمايه گذارانی كه 
ــته باشند،  عدم توانايی اجرای پروژه ها را داش
ــرمايه گذاران  ــده و جايشان را به س خلع يد ش

توانمند می دهند.
عبدالحسين بيات معاون وزير نفت در امور 
پتروشيمی با اشاره به علت كنار گذاشته شدن 
ــرمايه گذاران در طرح های صنعت  برخی از س
پتروشيمی گفت: خلع يد يكی از كارهايی است 
كه درصورت اثبات عدم توانايی سرمايه گذار در 
پروژه صورت می گيرد، در صورتی كه در ابتدا 
برای دريافت پروژه مدارك و اظهاراتی می كند 
كه به نظر می رسد كه اين سرمايه گذار می تواند 

از عهده پروژه برآيد.
ــف همكاران ما در  ــت: يكی از وظاي وی گف
شركت ملی پتروشيمی بررسی دقيق اظهارات 
با توانايی پروژه است كه بايد به اين كار اهتمام 

بيشتری ورزند، تا از منافع ملی حمايت شود.
ــا از بانک های  ــرد: باره ــح ك ــات تصري بي
ــت كرديم كه برای ورورد به  مختلف درخواس
پروژه ها پيش قدم شوند، اما تا كنون تنها چند 
ــده اند و شاهد عدم  بانک به اين عرصه وارد ش
تمايل بانک های خصوصی به پروژه های نفتی 

هستيم.
ــرد: اكثر  ــان ك ــاون وزير نفت خاطرنش مع
ــود در كوتاه مدت هستند،  بانک ها به دنبال س
اما پروژه های نفتی در بلند مدت به سود دهی 

می رسند كه البته نبايد فراموش كرد، با اجرای 
يک پروژه نفتی بخش های مختلف صنعت به 
گردش در می آيند و موجب رشد و شكوفايی 
ــود  ــبختانه س ــوند. وی ادامه داد: خوش می ش
ــت و از اين  ــيمی معقول اس واحدهای پتروش
رو سرمايه گذارانی كه توانايی دارند، به اجرای 

پروژه می توانند وارد كار شوند.
بيات گفت: شركت ملی صنايع پتروشيمی 
ــرمايه گذاران  به نمايندگی از دولت از تمام س
حمايت می كند، اما سرمايه گذارانی كه ناتوان 

باشند، كنار گذاشته خواهند شد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمی افزوده 
ــته  ــيمی واحد ورشكس بود: در صنعت پتروش
نداريم و اين صنعت به دليل ارزش افزوده باال 

يک صنعت سود آور و مطمئن است.

ــركت پژوهش و فناوری پتروشيمی  رئيس ش
ــده توسط  ــازی ش گفت: 30 دانش فنی بومی س
محققان ايرانی آماده واگذاری است.رئيس شركت 
ــار كرد: 15  ــيمی اظه پژوهش و فناوری پتروش
ــال گذشته بومی  ــت و دانش فنی در س كاتاليس
ــد و آماده واگذاری است و امسال نيز با  سازی ش
بومی سازی 15 دانش فنی استراتژيک در صنعت 
ــتاورد ارزشمند  ــيمی در مجموع 30 دس پتروش
پژوهشگران ايرانی آماده واگذاری است. غالمرضا 
ــرد موفق مراكز  ــزود: همزمان با عملك جوكار اف
ــه شهر تهران، ماهشهر و  پژوهش و فناوری در س
اراك،كارشناسان و متخصصان صنعت پتروشيمی 
ــورد دانش فنی را در  ــدند دهها م ايران موفق ش
داخل كشور بومی سازی كرده و توليد كنند.وی 
ــه داد: توليد ده ها محصول جديد پژوهش و  ادام
فناوری سبب تقويت اقتصاد مقاومتی شده و می 
ــيمی ايران را تحكيم  ــد اركان صنعت پتروش توان
ــركت پژوهش و  ــح كرد: ش ــد.جوكار تصري بخش
فناوری پتروشيمی آماده همكاری با تمام مجتمع 
های پتروشيمی كشور است و اين شركت آمادگی 
ــيمی را  ــاز تمام صنعت پتروش ــل دارد تا ني كام
ــا برنامه ريزی  ــرف كند.وی با بيان اين كه ب برط
ــده، نقش توليد كنندگان داخلی با  های انجام ش
ــره گيری از دانش بومی و انتقال دانش فنی به  به
ــتر از گذشته شده است گفت:  داخل كشور بيش

ــی ترين گام در توسعه  پژوهش و فناوری، اساس
ــه ويژه صنعت نفت  ــور ب صنعتی و اقتصادی كش
ــت و در مسير توسعه پايدار، بومی سازی يک  اس
اولويت استراتژيک به شمار می رود.جوكار گفت: 
ــه ی دانش های مرتبط  ــال حاضر در زمين در ح
ــيميايی، انتقال فناوری به  با كاتاليزورها، مواد ش
ــه ايم كه ديگر  ــت يافت حد مطلوبی از دانش دس
شرايط تحريم نمی تواند پژوهشگران پتروشيمی 
ــدود كند.جوكار به موضوع حضور نخبگان  را مح
ــگاهی در صنايع مادر تخصصی كشور اشاره  دانش
ــگان كارآزموده،  ــرد و افزود:فرايند جذب نخب ك
ــت  ــه ای در صنع ــاوران حرف ــگران و فن پژوهش
پتروشيمی كشور از سال هشتاد و يک آغاز شده 
ــت، به طوری كه هم اكنون بيش از دويست و  اس
چهل نخبه در اين صنعت در حال فعاليت هستند.

ــركت پژوهش و فناوری  ــس هيئت مديره ش رئي
ــاره به برنامه ريزی های صورت  پتروشيمی با اش
ــيمی كشور،  ــعه صنعت پتروش گرفته برای توس
درباره توان توسعه ای و پژوهش اين صنعت، گفت: 
ــگران و فناوران  ــم اكنون زنجيره ای از پژوهش ه
ــيمی ايران طرح های توسعه را  در صنايع پتروش
دنبال می كنند.وی افزود:تاكنون 38 دانش فنی و 
كاتاليزور در شركت پژوهش و فناوری پتروشيمی 
بومی سازی شده است و اين تعداد تا پايان برنامه 

پنجم به 110 مورد خواهد رسيد.

سرمايه گذاران ناتوان در پتروشيمی خلع يد می شوند

فروش دانش فنی استراتژيک در صنعت پتروشيمی
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اگر همسنگ سازی 
در بحث بحث کاالهای 
جايگزين ايجاد نکنيم، 
توسعه پتروشيمی 
موزون نخواهد بود و 
پرهيز از خام فروشی 
اتفاق نمی افتد؛ چون 
هم می توانيم در 
بخش هيدروکربن های 
مايع گرفتار خام 
فروشی شويم

مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
با بيان اين كه در پتروشيمی انواع خوراك ها در دو 
ــته خوراك های گازی و مايع مصرف می شود  دس
ــفيد،  افزود: خوراك های مايع از قبيل نفتا، نفت س
ــلويه استحصال می شود،  ميعانات گازی  كه در عس
ــتند كه قيمت گذاری آن ها  پلت فرمينگ و ... هس
براساس قانون به ميزان 95درصد نرخ فوب خليج 

فارس است. 
ــال 86 در قانون بودجه  ــح كرد: از س وی تصري
موضوع مذكور لحاظ شده و سال به سال كه جلوتر 
ــت.  ــن مورد رخ نداده اس ــم تغييری در اي می روي
مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران با 
ــه نام خوراك های  ــاره به گروه دوم خوراك ها ب اش

ــامل متان،  گازی، نيز گفت: خوراك های گازی ش
ــامل متان، اتان و تركيبات  اتان و گازهای غنی )ش
ــت كه  ــتر ( اس 4 كربنه، 5 كربنه، 6 كربنه و بيش
ــارس نيز از  ــيمی ف ــيمی خارك و پتروش پتروش

گازهای غنی شده استفاده می كنند.

کار کارشناسی درست در تدوین هدفمندی  
یارانه ها نشد

ــه هدفمندی   ــه داد: زمانی كه اليح ــات ادام بي
يارانه ها تنظيم و تدوين شد، كار كارشناسی درست 
ــده بود. در واقع  و اصولی روی خوراك ها انجام نش
ماهيت و محتوای قانون هدفمندی  يارانه ها حمايت 
ــيمی يک بخش  ــت و صنعت پتروش ــد اس از تولي

توليدكننده عمده در كشور ماست كه معتقديم در 
اين مورد بايد بازنگری شود.

ــزوم بازنگری  ــاره به ل ــاون وزير نفت با اش مع
ــويق  ــتای تش در قيمت خوراك های مايع در راس
ــم 95 درصد فوب  ــرمايه گذاران و كاهش رق س
ــط  ــرد: به صورت متوس ــارس، اظهار ك خليج ف
ــع روی 90 درصد فوب  ــت خوراك های ماي قيم
خليج فارس برگردد؛ هستند كشورهای ديگر كه 
ــد  ــان از اين مقدار هم كمتر باش قيمت خوراكش
اما در كشور ما براساس قوانين مختلفی از جمله 
ــاره به  ــعه پنجم داريم كه اش ــون برنامه توس قان
قيمت عادله و منطقی خوراك دارد، 90 درصد را 

قيمت منطقی می داند.

وعده مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران

خوراک  پتروشیمی ها ارزان می شود

سعيد صنعتي

معاون وزير نفت از همسنگ سازی تعرفه خوراک های گازی و مايع واحدهای پتروشيمی خبر داد.
عبدالحسين بيات با بيان اين كه چند سالی است كه به دليل رجحانی كه خوراک های گازی دارند، سرمايه گذاران به سمت 

خوراک های گازی می روند، گفت: تالش می كنيم كه نرخ خوراک های مايع كاهش يابد.
وی با بيان اين كه مقوله خوراک در پتروشيمی يک موضوع بسيار اساسی است گفت: هر گونه تصميم گيری در مورد خوراک 

با بودن يا نبودن و حيات صنعت پتروشيمی ايران عجين است.
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افزايش قيمت 
گاز پتروشيمی ها به 
راحتی تا 13 سنت 

هم توجيه اقتصادی 
دارد و حتی افزايش 

قيمت به 10 سنت 
نيز در شرايط کمبود 

منابع در بودجه، منابع 
خوبی در اختيار کشور 

قرار می دهد

قیمت خوراک گازی در سال جاری اعالم 
شد

ــات با تاكيد بر اين كه قيمت خوراك های گاز  بي
ــمول هدفمندی  يارانه ها شدند كه يک مرتبه  مش
ــش ماهه اول  ــتند، گفت: تا ش افزايش قيمت داش
ــه در برابری نرخ  ــل تغييراتی ك ــال قبل به دلي س
ــاز به تجديدنظر به  ــا با ريال رخ داد، ني انواع ارزه
وجود آمد كه اخيرا ستاد تدابير ويژه در مصوبه ای 
قيمتی را مشخص كرد كه قيمت سال جاری است 
و بايد ديد كه سال های بعد چگونه خواهد بود.مدير 
عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران تصريح 
كرد: به دنبال اين هستيم كه اليحه ای تحت عنوان 
ــه دهيم به گونه ای  ــازی خوراك ها ارائ همسنگ س
كه برای سرمايه گذاری در حوزه پتروشيمی فرقی 
ــته باشد كه بايد از خوراك گاز استفاده كنيد  نداش
ــد: چند سالی است  يا خوراك مايع. بيات يادآور ش
ــه خوراك های گازی دارند  كه به دليل رجحانی ك
ــمت خوراك های گازی می  ــرمايه گذاران به س س
روند اكنون خوراك بسياری از طرح ها گازی است 

بنابراين بايد در اين زمينه تعادل بوجود آيد.
ــای جايگزين در  ــه بحث كااله ــاره ب وی با اش
ــازی ايجاد نكنيم،  ــت: اگر همسنگ س اقتصاد گف
ــيمی موزون نخواهد بود و پرهيز از  توسعه پتروش
خام فروشی اتفاق نمی افتد؛ چون هم می توانيم در 
ــی  بخش هيدروكربن های مايع گرفتار خام فروش
ــويم و هم در بخش هيدروكربن های گازی؛ هر  ش

دوی اين خوراك ها خام هستند.
ــيمی  ــركت ملی صنايع پتروش ــر عامل ش مدي
ــتی برای خوراك ها  ــاختار درس ايران ادامه داد: س
ــم دولت و مجلس هم از  ايجاد می كنيم و اميداري
ــاس  ما حمايت كنند. بيات با تاكيد بر اين كه براس
ــد هزينه   ــا 85 درص ــن 50 ت ــی بي ــاخص اصل ش
ــيمی، هزينه خوراك  بها  واحدهای توليدی پتروش
ــت، تصريح كرد: براساس شاخص تعريف شده  اس
ــرمايه گذاری می خواهد  توسط وزارت نفت، هر س
ــود يا  ــود بايد بتواند س ــيمی ش وارد حوزه پتروش
فايده اقتصادی بيشتری نسبت به ساير حوزه های 

اقتصادی ببرد.
ــن در هدف گذاری خوراك ها  وی افزود: بنابراي
ــاخص مذكور  به گونه ای اقدام می كنيم كه هم ش
حفظ شود و خوراك ها هم همسنگ شوند كه تنوع 
محصوالت را داشته باشيم. مدير عامل شركت ملی 
صنايع پتروشيمی ايران در پايان خاطرنشان كرد: 

متنوع شدن محصوالت برای ما بسيار مهم است.

ارزان فروشی خوراک گاز پتروشیمی ها در 
بودجه ۹۲

معاون امور زيربنايی مركز پژوهش های مجلس 
ــد مركز پژوهش های  ــان اينكه علی رغم تأكي با بي
ــيمی در بودجه 92 نيز پايين در  قيمت گاز پتروش
نظر گرفته شد، گفت: تا زمانی كه خوراك ارزان در 
اختيار مجتمع ها قرار گيرد، انگيزه تكميل زنجيره 

ارزش وجود نخواهد داشت.
محمدرضا محمدخانی  اظهار داشت: متأسفانه 
ــز پژوهش های مجلس قيمت  عليرغم تأكيد مرك
ــيمی ها در بودجه 92 نيز پايين در نظر  گاز پتروش
ــه نظر ما اگر قيمت  ــد. وی تاكيد كرد: ب گرفته ش

ــيار كمی  ــيمی ها افزايش يابد تأثير بس گاز پتروش
ــا دارد، ضمن اينكه  ــودآوری اين مجتمع ه روی س
ــوراك ارزان در اختيار اين مجتمع ها قرار  وقتی خ
ــده بسيار زياد  ــود تا قيمت تمام ش گيرد فاصله س
خواهد بود و مجتمع های پتروشيمی انگيزه ای برای 
تشكيل زنجيره های بعدی و پايين دست نخواهند 
ــه و مواد خام  ــت، روی توليد محصوالت اولي داش
متمركز خواهند شد و محصول نهايی زنجيره ارزش 
ــد كرد. معاون امور زيربنايی مركز  را توليد نخواهن
ــای مجلس تصريح كرد: اگر اين افزايش  پژوهش ه
ــن مجتمع ها  ــود اي ــديدی روی س قيمت تأثير ش
ــت ما تا اين حد موافق افزايش قيمت نبوديم،  داش
ــيمی های گازی می شود از  اما آنچه نصيب پتروش

حالت سود خارج شده است.
ــيمی  ــزود: اغلب قيمت خوراكی پتروش وی اف
گازی ايران با كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس 
ــود در حالی كه كشوری مانند قطر  مقايسه می ش
ــدارد و با گاز  ــتفاده از گاز ن ــت ديگری در اس فرص
ــودكار ديگری نمی تواند بكند، در عين حال آنها  خ
ــيمی گازی روی GTL ها متمركز  بيش از پتروش
ــنيده می شود برای  ــده اند. وی با بيان اينكه ش ش
ــس رايزنی های زيادی  تصويب اين قيمت در مجل
ــت، گفت: معضل ديگر آن است كه  انجام شده اس
ــيمی هايی كه از خوراك  قيمت پايين گاز، پتروش
ــكل می كند؛  ــتفاده می كنند را دچار مش مايع اس
ــه اين  ــود ندارد ك ــدی وج ــه هيچ قي ــن آنك ضم
ــود كالن خود در پايين دستی  ــيمی ها از س پتروش
ــرمايه گذاری كنند. محمدخانی اضافه كرد: اگر  س
ــيمی ها می خواستند سود خود را در  از اين پتروش
ــرمايه گذاری كند باز هم توجيهی  ــت س پايين دس
برای اين قيمت پايين وجود داشت تا زنجيره ارزش 

كامل شود اما متأسفانه چنين نشد.
وی تاكيد كرد: افزايش قيمت گاز پتروشيمی ها 
ــنت هم توجيه اقتصادی دارد و  به راحتی تا 13 س
ــرايط  ــنت نيز در ش حتی افزايش قيمت به 10 س
ــع خوبی در اختيار  ــع در بودجه، مناب كمبود مناب

كشور قرار می دهد.
برای سومين سال متوالی پس از تصويب قانون 
هدفمندی يارانه ها قيمت خوراك گاز پتروشيمی ها 
ــد تا  ــكل غيرمنطقی پايين در نظر گرفته ش به ش

ــتفاده از رانت  ــيمی های گازی عالوه بر اس پتروش
ــی و آزاد از رانت كالن قيمت  ــاوت نرخ ارز دولت تف

ناچيز خوراك گاز بهره مند شوند.
برای تشخيص ضرر اين رانت كالن كه به جيب 
ــهامداران عمده اين مجتمع ها سرازير می شود،   س
ــی به اين  ــنتی گاز تحويل ــت 7 س ــه قيم مقايس
پتروشيمی ها كه در سال گذشته به دليل محاسبه 
ــنت كاهش  با نرخ ارز مرجع عمال به كمتر از 3 س
يافت با قيمت 35 سنتی هر متر مكعب گاز وارداتی 
ــتان و قيمت 48 سنتی هر متر مكعب  از تركمنس

گاز صادراتی به تركيه كافی به نظر می رسد.
ــركت ملی گاز پيش  جواد اوجی مدير عامل ش
از اين در جريان تصويب قانون هدفمندی يارانه ها 
ــات ارزی گفته بود:« وقتی برای  و پيش از تالطم
ــينيم  ــر ميز مذاكره می نش ــش قيمت ها س افزاي
ــدن و بروز  ــان ده ش ــيمی های گازی از زي پتروش
مشكالت صحبت می كنند. سئوال من اينجاست 
كه چرا در تركيه و ساير كشورها صنعت پتروشيمی 
با گاز مترمكعبی 380 تومان كار می كند و سودده 

است و می تواند در بازار اروپا با ما رقابت كند.«
عليرغم تبليغات رسانه ای مجموعه های صاحب 
ــيمی های گازی درباره ارزش افزوده  سهام پتروش
ــول يا اوره و  ــل گاز به محصوالتی چون متان تبدي
ــاده نشان  ــبه س آمونياك و امثال آنها يک محاس
ــيمی ها  می دهد ارزش متانول صادراتی اين پتروش
حتی از ارزش صادراتی گاز ايران به تركيه نيز كمتر 
بوده است، چنانكه به عنوان مثال كشور می توانست 
ــزان گاز مورد نياز برای توليد يک تن متانول را  مي
291 دالر به فروش برساند اما آن را با قيمت ارزان 
ــت و اين  ــاز تحويل داده اس به واحدهای متانول س
ــا با تبديل اين ميزان گاز به متانول، هر تن  واحده

آن را به قيمت 250 دالر به فروش رسانده اند.
در عين حال بر خالف ادعای اين مجموعه های 
صاحب سهام در رسانه درباره رقابتی نبودن قيمت 
ــيمی ها نسبت به همسايگان از  گاز خوراك پتروش
ــورهای حاشيه خليج فارس، سود كالن  جمله كش
ــيمی هايی چون  و چند صد ميليارد تومانی پتروش
ــان  ــاه و خراس فن آوران، زاگرس، پرديس، كرمانش
ــا از طريق  ــود و زيان آنه ــه صورت های مالی س ك
ــادار در اختيار عموم قرار دارد و يا  بورس اوراق به
ــيمی هايی مانند مارون و آريا ساسول  حتی پتروش
بدون هيچ ترديدی اين ادعا را به چالش می كشد. 
چنانكه سود بعضی از اين مجتمع ها در هر سال با 
سرمايه گذاری انجام شده برای اين واحدها برابری 

می كند. 
ــيمی های ايران با كشورهای  در مقايسه پتروش
عربی حاشيه خليج فارس اين نكته نيز قابل توجه 
است كه پتروشيمی های عربی به طور متوسط تا 80 
درصد از سود خود را به عنوان ماليات به كشورهای 
ــيمی های گازی  متبوع خود می پردازند اما پتروش
ايرانی به دليل قرار گرفتن در مناطق ويژه تا سال ها 
از پرداخت ماليات معاف هستند. الاقل در دو سال 
ــبه خوراك و  ــر تفاوت قيمت ارز مرجع محاس اخي
ــوص قيمت ارز  ــازار آزاد و به خص ــت ارز در ب قيم
خارج از ايران يک رانت كالن عالوه بر رانت خوراك 
ارازن قيمت برای پتروشيمی های گازی ايجاد كرده 

است.
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انتخابات هيات مديره اتحاديه صادركنندگان 
ــيمي ايران در  ــاي نفت، گاز و پتروش فرآورده ه
ــال 92 برگزار  ــاليانه س مجمع عمومي عادي س
ــد و اعضاي هيئت مديره با اكثريت آرا انتخاب  ش

شدند.
ــالمي،  با راي گيري از اعضاي اتحاديه نيما اس
ــن  ــيني، حس ــيد حميد حس فرزان گلچين، س
ــم  ــرو تاج، ابوالقاس ــروجردي، مجتبي خس خس
هاشمي و مجتبي فخاري به عنوان اعضاي اصلي 
ــاني دو عضو علي  ــد صرامي و محمد احس و احم
ــدند.  همچنين  ــناخته ش البدل هيات مديره ش
مهدي اسپندياري محالتي بازرس اتحاديه و سيد 

سعيد آقايي راد بازرس علي البدل تعيين شدند.
مجمع عمومي ساليانه اتحاديه صادركنندگان 
ــيمي ايران 29  ــرآورده هاي نفت، گاز و پتروش ف
ــاق بازرگاني تهران برگزار  ــرداد ماه در محل ات خ

شد.
ــه عباسعلي اسالمي به عنوان  در ابتداي جلس

ــيني و راد نيا ناظران و  ــيد محمد حس رييس، س
هادي صابري منشي جلسه تعيين شدند. سپس 
وحيد ابراهيمي دبير كل اتحاديه گزارش عملكرد 

هيئت مديره در دوره گذشته را ارائه داد.
ــاره به تعداد اعضاي هيئت مديره در  وي با اش
ــال 90 تعداد اعضا  ــال گذشته، گفت: در س 2 س
ــد 15  ــيد كه رش از 193 عضو به 215 عضو رس
درصدي را نشان مي دهد. در سال 91 هم تعداد 
ــد 19 درصدي به 256 عضو افزايش  اعضا با رش

يافت.
ابراهيمي تدوين رويه هاي اجرايي و روانسازي 
ــال  ــادرات را از اهداف مهم هيات مديره در س ص
ــمرد واظهار داشت: هيات مديره در  گذشته برش
ــگيري از بروز  اين مدت تالش خود را براي پيش
ــاي بهتر انجام  ــتورالعمل ه معضالت و ابالغ دس

داده است.
ــيوم و طراحي يک  وي راه اندازي دو كنسرس
كنسرسيوم جديد، راه اندازي سيستم اتوماسيون 

ــت هاي  ــاني و برگزاري نشس ــالع رس اداري، اط
ــي دي مولتي مديا، تدوين آيين  خبري، تهيه س
ــكيل ادارات تخصصي، برگزاري جلسات  نامه تش
با دستگاه هاي نظارتي و تصويب كاالهاي داراي 
ــه در دوره  ــت هاي اتحادي ــتاندارد را از فعالي اس

گذشته نام برد.
ــازمان ها،  دبير كل اتحاديه ارتقاي تعامل با س
ــاي اصل 44 و پذيرش  ــره گيري از ظرفيت ه به
اتحاديه به عنوان مرجع قيمت گذاري را از برنامه 
ــمرد.ارتقاي تعامل با  هاي اتي هيات مديره برش
ــتگاه های حاكميتي و دولتي در  سازمان ها و دس
راستاي تحقق اهداف اتحاديه،ارتقاي بهره گيری از 
ظرفيت های بورس شامل تعامل بيشتر با شركت 
ــات  ــورس كاالي ايران از طريق برگزاري جلس ب
ــن اتحاديه و  ــائل في مابي ــترك و طرح مس مش
بورس، بررسي نحوه عرضه و قيمت گذاری كاال در 
بورس، بررسي و رفع مشكالت مربوط به عملكرد 
بورس،برقراري ارتباط با سازمان خصوصی سازی، 

انتخاب اعضاي هيات مديره كليد خورد 

ترکیب جديد هیات مديره اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 

پوريا صادقي

تدوين آيين نامه 
تشکيل ادارات 
تخصصي، برگزاري 
جلسات با دستگاه هاي 
 نظارتي و

 تصويب کاالهاي 
داراي استاندارد
با رويکرد نوين

گزارش
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در ادامه انتخابات 
 اعضاي هيات مديره

 هريک از کانديدا ها 
 به مدت يک دقيقه 

به معرفي خود 
 پرداختند  

و پس از آن انتخابات 
هيئت مديره آغاز 

شد.

وزرات نفت و مديران خصوصي شركت های تابعه 
پتروشيمي گاز و نفت و پااليش و پخش در جهت 
ــب براي مشاركت  فراهم سازی زمينه های مناس
ــويق اعضاء به ايجاد  اعضاء در امر واگذاری ها، تش
كنسرسيوم براي تقويت سرمايه گذاری در صنايع 
ــت و گاز از  ــتی نف مرتبط با حوزه های پايين دس

جمله اقدامات ديگر اتحاديه بوده است.
در ادامه جلسه نماينده شركت حسابرسي آريا 
ــه ارائه گزارش هاي  ــه روش و بازرس اتحاديه ب ب
ــي پرداختند كه اين گزارش  حسابرسي و بازرس
ــد اكثريت اعضا قرار گرفت. افزايش  ها مورد تايي
ــه و انتخاب  ــق عضويت اتحادي ــدي ح 20 درص
روزنامه دنياي اقتصاد براي درج آگهي و تبليغات، 
ديگر مواردي بود كه در اين جلسه با اكثريت آرا 

تصويب شد.
ــا به مدت يک  ــک از كانديدا ه ــه هري در ادام

ــد و پس از آن  ــود پرداختن ــه به معرفي خ دقيق
انتخابات هيئت مديره آغاز شد.

ــاني، نيما  ــود ابوترابي گاه، محمد احس  محم
اسالم، حميد رضا برومند، محسن جوكار دريس، 
سيد حميد حسيني، حميد خاتمي پور، مجتبي 
ــروجردي، علي رحيمي،  خسرو تاج، حسن خس
ــن  ــن ضويي، محس ــيد محس احمد صرامي، س
ــم  فخاري، پرويز فرجي، فرزان گلچين و ابوالقاس
هاشمي در انتخابات ششمين دوره هيات مديره 
ــدگان فرآورده هاي نفت،گاز و  اتحاديه صادركنن

پتروشيمي به رقابت پرداختند.
ــت مديره  ــالمي عضو هيئ ــن نيما اس بنابراي
ــرزان گلچين مدير  ــركت روغن موتور ايران، ف ش
عامل شركت پترو پرديس، سيد حميد حسيني 
رييس هيات مديره گروه بين المللي مرآت، حسن 
ــروجردي نايب رييس هيئت مديره شركت  خس

نخل باراني پرديس، ابوالقاسم هاشمي مديرعامل 
ــيمي، مجتبي خسرو تاج مدير  شركت سامان ش
ــن  ــرو تجارت هرمزان و محس ــركت پت عامل ش
ــم فرآيند تركيب  ــركت ج فخاري مدير عامل ش
ــكيل  ــاي اصلي هيئت مديره اتحاديه را تش اعض
ــر عامل گروه  ــد داد و احمد صرامي مدي خواهن
ــاني مدير عامل شركت رو  صرامي و محمد احس
غن موتور قطران كاوه پارس دو عضو علي البدل 

هيئت مديره خواهند بود. 
ــروجردی و  ــط آقايان خس ــن ترتيب فق بدي
ــم اتحاديه در دوره  ــمی از اعضای دوره پنج هاش
ــت و 5 تغيير در  ــم نيز حضور خواهند داش شش

تركيب اعضا ديده می شود.
همچنين مهدي اسپندياري محالتي از شركت 
پترو موند كارن بازرس اصلي و سيد سعيد آقايي 

راد بازرس علي البدل خواهند بود.

نيما اسالمي

محسن فخاريمجتبي خسروتاجابوالقاسم هاشمي

حسن خسروجرديسيدحميد حسينيفرزان گلچين
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انتخاباتهياتمديره
اتحاديهصادركنندگانفرآوردههاينفت،گازوپتروشيمي

ازنگاهدوربيندنيايانرژي
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تعامل با وزارت نفت
  عضويت اتحاديه در كميته صادرات و واردات فرآورده های نفتي

 الزم به ذكر است اين كميته با عضويت جمعي از معاونين و مديران كل وزارت نفت، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن، و كشاورزي ايران و رئيس
 هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي تشكيل می گردد. عضويت اتحاديه در اين كميته به عنوان نماينده بخش خصوصي

محسوب شده است.
  برگزاري جلسات متعدد با مديران ارشد وزارت نفت در ارتباط با فروش نفت خام از طريق بخش خصوصي

 تعامل با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در جهت رفع مشكالت اعضاء
  دريافت مدارك متقاضيان خوشنامي و تمديد آن، بازبيني و ارسال مدارك به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز جهت بررسي و تأييد همكاري

 با ستاد در مورد تدوين و ابالغ ضوابط جديد خوشنامي و ارائه پيشنهادات الزم در مورد تمديد اعتبار خوشنامي
  همكاري با ستاد در مورد تدوين و ابالغ و رويه اجرايي صادرات سوخت تقطيري كه انجام اين امر پس از تالش هاي چندساله و با پيگيری های مكرر

 اتحاديه عملي گرديد.
  دريافت مدارك متقاضيان مربوط به توليد سوخت تقطيري در واحدهاي توليدي تصفيه دوم روغن و ارسال آن به ستاد جهت صدور مجوز براي بارگيري كاال

  پيگيري براي كاهش دادن ميزان ضمانت نامه هايی كه صادركنندگان روغن سوخت تقطيري ملزم به سپردن آن به گمرك می باشد.
  انعكاس شرح مشكالت صادراتي اعضاء به ستاد جهت بررسي و رفع آنها

  ارائه آخرين  پيشنهادات در خصوص رفع نواقص  سامـانه توليد و صادرات فرآورده های نفتي و پيگيري براي راه اندازي آن
  پيگيري براي اجراي ضوابط مربوط به صادرات كاالهاي داراي عالمت استاندارد و رفع موانع آن

  انجام مكاتبات مورد لزوم با ستاد مبني بر درخواست اصالح دستورالعمل ها و بخشنامه هايی كه در تضاد كامل با قوانين و مقررات بوده و اجراي آن
 در گمركات موجب بروز مشكالت عديده ای براي صادركنندگان می گردد.

 پيگيري براي تمديد مدت اعتبار خوشنامي اعضاء و تمديد مهلت تعيين شده براي استانداردسازي واحدهاي توليدي و كدگذاري كاالها

 تعامل با گمرک جمهوري اسالمي ايران
  قيمت گذاری فرآورده های نفتي و محصوالت پتروشيمي از طريق كميسيون های تخصصي و انعكاس آن به گمرك با توجه به باالتر بودن نرخ های

 پايه تعيين شده از سوي گمرك نسبت به قيمت های واقعي
  انعكاس شرح مشكالت اعضاء در گمركات مرزي به دفتر صادرات گمرك ايران و درخواست بررسي و اتخاذ تدابير الزم براي رفع آنها پيگيري براي

تسهيل نمودن صادرات روغن سوخت تقطيري

 تعامل با بانک مركزي
  تشكيل جلسات مشترك با مديران ارشد بانک به منظور رفع نواقص تفاهم نامه همكاري مشترك با بانک و امور بين الملل وزارت نفت در خصوص

فروش نفت خام توسط بخش خصوصي و امكان عملياتي شدن آن

 تعامل با بانک ملت
 فراهم نمودن امكان بهره گيری اعضاء از تسهيالت بانكي فراهم شده در قالب تفاهم نامه تنظيمي

 تعامل با سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  انعكاس شرح مشكالت اعضاء ناشي از تصميمات متخذه توسط كارگروه فني

  انجام مكاتبات متعدد به منظور بررسي و رفع مشكالت و موانع بر سر راه ترخيص كاالهاي داراي عالمت استاندارد
ــكالت ناشي از طوالنی بودن فاصله زماني بين فرآيند نمونه برداری از محموله های صادراتي پايه فرآورده های نفتي تا اعالم نتايج ــرح مش   انعكاس ش

نهايي از سوي كارگروه فني مستقر در استاندارد كه موجب بروز ضرر و زيان فراواني به صادركنندگان و تأخير در ارسال محموله ها می گردد.
  راه اندازی كنسرسيوم صادرات نفت خام )شركت پترو موند كارن(

 اين كنسرسيوم با مشاركت و همكاري جمعي از اعضاي عالقمند در راستاي فراهم نمودن زمينه مساعدتري براي گسترش و توسعه فعاليت های بازرگاني
و تجاري اعضاء و فروش فراورده هاي نفت، گاز  و پتروشيمي در بازارهای هدف و كمک به رفع مشكل تأمين ارز راه اندازی شده است.

  راه اندازی كنسرسيوم حمل ونقل دريايي
ــاركت و همكاري جمعي از اعضاء عالقمند و افراد حقيقي و حقوقي خارج از اتحاديه به منظور تأمين ناوگان ــيوم حمل ونقل دريايي با مش   كنسرس

 دريايي مورد نياز براي رفع مشكالت مربوط به حمل ونقل دريايي و عرضه محصوالت ايراني در بازارهاي هدف و فراهم ساختن زمينه مساعدتر براي فعاليت
تجاري و بازرگاني اعضاء در بازارهاي هدف تأسيس شده است.

اهم فعاليت های برون سازمانی در جهت توانمندسازی اعضاي اتحاديه

 عملكرد دوره پنجم هيأت مديره 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمي

ضرورت تعامل با 
گمرک براي قيمت گذاری 
فرآورده های نفتي و 
محصوالت پتروشيمي 
از طريق کميسيون های 
تخصصي و انعکاس 
آن به گمرک با توجه 
به باالتر بودن نرخ های 
پايه تعيين شده از 
سوي گمرک نسبت به 
قيمت های واقعي
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  معرفي نماينده به سازمان های متعامل جهت حضور در جلسات، ارائه نظرات كارشناسي و تبادل اطالعات و رفع مشكالت صنفي اعضاء
  برگزاري همايش ساالنه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي ايران

  اخذ پروانه فعاليت نشريه اتحاديه تحت عنوان دنياي انرژي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و چاپ نشريه
  تشكيل كارگروه براي چاپ نشريه

  تشكيل كارگروه براي تعيين قيمت پايه صادراتي فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي
)CCI(عضويت در كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللی  

  عضويت در كنفدراسيون صادرات ايران
  عضويت در كارگروه فني مستقر در سازمان ملي استاندارد

  انتخاب مشاور عالي هيات مديره
  چاپ كتاب دايركتوري و سررسيد

  تعميم دادن قابليت استفاده از سيستم اتوماسيون اداري براي كليه اعضاء به نحوي كه گردش مكاتبات اداري و اطالع رساني ها از طريق اين سيستم
 با سرعت بيشتر و كيفيت بهتري صورت می پذيرد.

  تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان با شركت بيمه البرز جهت بهره گيری اعضاء از تسهيالت بيمه تكميلي
  تشكيل كارگروه براي بررسي مسائل مربوط به همايش ساالنه اتحاديه

  پيگيري براي تهيه كارت الكترونيک اعضاء
  تهيه DC مالتي مديا براي اعضاء

اهم فعاليت های مرتبط با ارتقاي جايگاه اتحاديه

  ارتقاي تعامل با سازمان ها و دستگاه های حاكميتي و دولتي در راستاي تحقق اهداف اتحاديه
  ارتقاي بهره گيری از ظرفيت های بورس شامل تعامل بيشتر با شركت بورس كاالي ايران از طريق برگزاري جلسات مشترك

  بررسي نحوه عرضه و قيمت گذاری كاال در بورس
  بررسي و رفع مشكالت مربوط به عملكرد بورس

 بهره گيری از ظرفيت های اصل 44 شامل:
ــيمي گاز و نفت و پااليش و پخش در جهت ــازی، وزرات نفت و مديران خصوصي شركت های تابعه پتروش ــازمان خصوصی س   برقراري ارتباط با س

 فراهم سازی زمينه های مناسب براي مشاركت اعضاء در امر واگذاری ها
  تشويق اعضاء به ايجاد كنسرسيوم براي تقويت سرمايه گذاری در صنايع مرتبط با حوزه های پايين دستی نفت و گاز

ــده در قالب انتقال تكنولوژي و ــيوم هاي تشكيل ش ــركت های بين المللی به همكاري با كنسرس ــويق ش ــب جهت تش   پيش بينی راهكارهاي مناس
erutnev tnioJ سرمايه گذاری مستقيم با تشكيل 

 ارتقاء ارتباط با مجلس شوراي اسالمي
  بهره گيری از تجربيات و خدمات مشاور منتخب براي تعامل بيشتر با كميسيون انرژي و مجلس و رفع مشكالت و چالش های موجود

  جلب حمايت كميسيون انرژي مجلس در موضوعات مربوط به اصل44 و واگذاری ها و مساعدت با اعضاي اتحاديه
  پيگيري در مورد تشكيل كميسيون صادرات

  ارائه نظرات و پيشنهادات الزم در جهت اصالح قوانين مربوطه به حوزه نفت، گاز و پتروشيمي از جمله اصل 44، ماليات، تسهيل فرآورده های نفتي
 و نحوه خصوصی سازی

  برگزاري نشست های مشترك با ستاد تدابير ويژه اقتصادي و كارگروه نفت:
 پيگيري جهت رفع موانع پيشروي صادرات فرآورده های نفتي و موارد مرتبط

 ارتقاي تعامل با وزارت نفت
  اتحاديه تالش می نمايد تا ضمن تعامالت بيشتر با وزارت نفت مشكالت مربوط به قيمت گذاری فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي و نحوه

ــواپ، ترانزيت فرآورده های نفتي و بنكرينگ را مورد ــائل مربوط به فروش نفت خام به بخش خصوصي، س  عرضه اين محصوالت در بورس و همچنين مس
 پيگيري قرار دهد. 

  اتحاديه تالش می نمايد تا امر برگزاري نمايشگاه بين المللی نفت، گاز و پتروشيمي را رأساً به عهده گرفته و نسبت به واگذاري سالن ها به متقاضيان
 اقدام نمايد.

 مباحث مربوط به تعيين نرخ خوراك مصوب واحدهاي توليدي عضو را مورد پيگيري قرار دهد.
  تالش در جهت معرفي اتحاديه در مراجع بين المللی و پذيرش اتحاديه به عنوان مرجع قيمت گذاری

 با شناخته شدن اتحاديه به عنوان يک مرجع قيمت گذاری از سوي سازمان توسعه تجارت ايران و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران و فراهم شدن
 فرصت های مناسب براي معرفي بيشتر اتحاديه به عنوان يک تشكل صادراتي نمونه در جوامع صادراتي، تالش می گردد تا جايگاه اتحاديه در مراجع داخلي
 و بين المللی هر چه بيشتر شناخته شود و با توجه به درج قيمت فرآورده های نفتي در نشريات خارجي كوشش می گردد تا جايگاه ويژه ای براي اتحاديه در

نشريات بين المللی به عنوان منبع اطالعات قيمت گذاری به وجود آيد.

اهم برنامه های اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي ايران 1392

اتحاديه تالش 
می نمايد تا امر 

برگزاري نمايشگاه 
 بين المللی نفت، گاز

و پتروشيمي را رأساً 
به عهده گرفته و 

نسبت به واگذاري 
سالن ها به متقاضيان 

اقدام نمايد.
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همکاري براي 
فراهم کردن 
مقدمات راه اندازی 
کنسرسيوم های 
صادرات نفت خام و 
حمل ونقل دريايي 
و تعيين قيمت پايه 
صادراتي فرآورده های 
نفتي همچنين انعکاس 
آن به دفتر بررسي و 
تعيين ارزش گمرک

 اجراي طرح های تبليغاتي و بازاريابي در بازارهاي هدف
 در راستاي پيشبرد اهداف تبليغاتي و بازاريابي اتحاديه در نظر دارد تا نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايد:

  برگزاري هشتمين همايش ساالنه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي ايران
  شركت در نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز و پتروشيمي ايران

  اعزام هيأت هاي تجاري و بازرگاني به بازارهاي هدف، نمايشگاه ها و سمينارهاي بين المللي
  دعوت از هيأت هاي تجاري خارجي به داخل كشور

  توسعه بازار براي اعضاء از طريق شبكه سازي در روابط بين الملل و گسترش همكاري با تشكل هاي مشابه در ساير كشورها
  تقويت امور بين المللي و تنظيم تفاهم نامه هاي همكاري

  اجراي طرح هاي بازاريابي و تبليغاتي
  انجام تبليغات چاپي از قبيل درج آگهي هاي تبليغاتي در نشريات معتبر و تخصصي منتشره

  انجام تبليغات راديو و تلويزيون از قبيل طرح هاي تهيه و پخش تيزرهاي تبليغاتي در شبكه هاي تلويزيوني و ماهواره اي بازارهاي هدف
 ثبت برند صادراتي اعضاء در بازارهاي هدف

  انجام مصاحبه هاي راديويي و تلويزيون به منظور انعكاس درخواست ها و نيازهاي اتحاديه و پيگيري رفع مشكالت صنفي
 تعامل با خبرنگاران و خبرگزاري به منظور درج مشكالت اعضاء در رسانه ها

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

سازمان امور مالياتي  گمرك ايران ـ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانـ  وزارت صنعت، معدن و تجارتـ  ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارزـ 
وزارت نفتـ  سازمان توسعه تجارت ايران

 برگزاري دوره هاي آموزشي در اتحاديه
 تقويت سايت اتحاديه و انتشار مرتب نشريه

فعاليت های شاخص هيات مديره دور پنجم
  عضويت  در كارگروه فني مستقر در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي

  عضويت در كميته صادرات و واردات فراورده های نفتي مستقر در وزارت نفت
)CCI( عضويت در كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللی  

  عضويت در كنفدراسيون صادرات ايران
  همكاري در مورد فراهم نمودن مقدمات راه اندازی كنسرسيوم های صادرات نفت خام و حمل ونقل دريايي

  تعيين قيمت پايه صادراتي فرآورده های نفتي و انعكاس آن به دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك
  راه اندازی كميسيون نفت، سواپ، ترانزيت و بنكرينگ

  راه اندازی كميسيون فني و نظارت
  همكاري در مورد تدوين ضوابط جديد خوشنامي

  همكاري در مورد تدوين شيوه اجرايي صادرات روغن سوخت تقطيري و پيگيري براي عملياتي شدن صادرات اين محصول
  برگزاري ششمين و هفتمين همايش ساالنه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي ايران

  پيگيري براي راه اندازی سامانه توليد و صادرات فرآورده های نفتي و رفع نواقص نرم افزار مربوطه
  پيگيري براي فروش نفت خام توسط بخش خصوصي

  معرفي نمايندگان اتحاديه به سازمان های متعامل از جمله ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، شركت
 بورس كاالي ايران

  تالش براي بررسي و رفع مشكالت صنفي اعضاء
  حضور در هفدهمين و هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي

ــرعت بخشيدن به گردش مكاتبات اداري و ارتقاء سطح ــه فاز دبيرخانه،  هيات مديره و اعضاء كه موجب س ــيون اداري در س   راه اندازی كامل اتوماس
 اطالع رسانی اتحاديه شده است.

اهم برنامه های اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي ايران 1392
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فرآوردهها
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گفت و گو

چنانچه در گذشته 
 بين 10 تا 11 
 ميليارد دالر 
 هزينه مي شد

 ظرف 5 تا 6 سال 
می توانستيم 
پااليشگاه ها را ارتقا 
دهيم و استاندارد 
فرآورده ها را به 
استاندارد روز جهان 
برسانيم

ــت تدوين طرح جامع به  محمدخانی معتقد اس
ــتراتژی كلی نظام در  عنوان زير مجموعه ای از اس
همه زيرمجموعه های اقتصاد به خصوص در حوزه 
استراتژيكی مانند انرژی يک ضرورت و اولويت تغيير 
ــت. وی ريشه بسياری از مشكالت كشور  ناپذير اس
ــتن چنين طرح های جامع و برنامه های  را در نداش
ــرای بعضی  ــد و تاكيد می كند ب ــی می دان عمليات
ــد برنامه های  ــترك باي حوزه ها مانند ميادين مش

عملياتی مقدس غير قابل تغيير طراحی كنيم.
ــی مركز  ــور زيربناي ــاون ام ــا مع ــو ب گفت وگ

پژوهش های مجلس پيش روی شماست.

  ح�وزه ان�رژی يك�ی از اس�تراتژيک ترين 
حوزه ه�ای اقتص�اد اي�ران اس�ت در اي�ن حوزه 
برنامه ه�ای مختلف آرمان�ی و غيرآرمانی و حتی 
الزامات غيرقابل گذشت مطرح می شود در حوزه 
ان�رژی، چالش هايی مانند مصرف، توليد صيانتی، 
تأثيرگذاری بر جايگاه منطقه ای و جهانی، تكميل 
زنجيره  ارزش و امثال آن مواجه هس�تيم. در اين 
حوزه بزرگ و پر از موضوع�ات مهم، اولويت های 
كانديدای رياست جمهوری بايد روی چه مواردی 
تنظيم شود تا هم كشور روی ريل صحيح بيفتد و 

هم منفعت بيشتری نصيب كشور شود؟
ــده ايم  ــی: ما در اين مدت متوجه ش محمدخان
ــتراتژی است و  ــور در حوزه انرژی فاقد اس كه كش
برنامه راهبردی و طرح جامع ندارد. قبل از انقالب 
ــال  ــال 1349 و يكبار در س ــالمی يكبار در س اس
1355 طرح جامع انرژی تهيه شد كه در سال 49 
دستگاه ها اين طرح را قبول نكردند، اما در سال 55 
ــرح را پذيرفتند.اما فراموش نكنيم آن زمان  اين ط
ــا باال و ظرفيت برق پايين بود. گاز  ظرفيت نفت م
بسيار محدود بود و انرژی های ديگر وجود نداشت.
ــز نمی توانيم از حوزه انرژی  ــوزه نفت و گاز را ني ح
ــرژی را بايد با هم  ــواع ان ــک بدانيم و همه ان منف
ببينيم، به همين دليل بايد حتماً طرح جامع انرژی 

را تهيه كنيم برای تهيه طرح جامع انرژی اول بايد 
استراتژی يا برنامه راهبردی بنويسيم.

  تجربه تدوين طرح  جامع يا برنامه راهبردی 
در حوزه های ديگر در كشور وجود دارد؟

ــتراتژی،  ــی: ما در هيچ زمينه ای اس محمدخان
ــی نداريم و در خيلی  ــرح جامع و برنامه عمليات ط
جاها مثل يک مغازه دار به صورت روزانه برنامه ريزی 
ــت كه در  ــل می كنيم.اين به معنای آن نيس و عم
كشور كاری انجام نشده است، چنانكه كشور ايران 
ــنگين ناشی از تحريم  در چنين محدوديت های س
توانسته است، خود را در طول 33 سال اداره كند. 
در نتيجه اولين كاری كه بايد در كشور انجام شود، 
ــت.پايه تهيه طرح  ــع انرژی اس ــن طرح جام تدوي
ــه كل نظام درباره  ــع انرژی تهيه طرح و برنام جام
كل بخش های اقتصاد است. يعنی شما نمی توانيد 
طرح جامع انرژی را بدون تعيين تكليف كشاورزی، 
صنعت، معدن، خدمات و امثال آن تهيه كنيد.يک 
وزير جايی می گويد من می خواهم چنين كنم، اما 
ــت اين قدم بزرگ باشد و منابع محدود  ممكن اس
كشور از بقيه حوزه ها دريغ شود. به همين دليل قبل 
از تهيه طرح جامع بايد برنامه  عملياتی چشم انداز 
ــود. اين برنامه و طرح هم براساس  ــور تهيه ش كش
سند چشم انداز و انواع سياست های كلی ابالغ شده 
تهيه می شود.اولين چيزی كه در تمام اين بخش ها 
ــتراتژی و برنامه عملياتی  ــود دارد، اس كمبود وج
است. بعد می توانيم به سراغ چگونگی تأمين انرژی 
برويم. ما االن با موضوعات به طور عاطفی برخورد 
می كنيم. مثاًل دوست داريم به روستاها گاز برسانيم 
ــی اين كار در فواصل  در حالی كه از نظر كارشناس
دور غلط است. در طرح جامع نوع مصرف هر محل 
ــخص می شود و هدف رساندن  و هر موضوعی مش
ــی مطابق با  ــود.چون برنامه  عمليات ــرژی می ش ان
چشم انداز نداريم، لذا خروجی منابع مالی و نيروی 
انسانی قوی كشور تبديل به ضعف مفرط می شود 

و آن وقت تصور می كنيم تحريم باعث مشكالت ما 
بوده است. در صورتی كه اين گونه نيست، جاهايی 
ــاند.مديران ما  ــيب می رس نيز بی برنامگی به ما آس
ــانند و به  ترجيح می دهند زود كار را به نتيجه برس
ــه دنبال يک طرح مدون  همين دليل هيچ وقت ب
ــه آن به آنها  ــت نتيج و قدرتمندی كه ممكن اس
ــياری  ــد؛ نمی روند.در حوزه نفت و گاز در بس نرس
موارد بی توجهی كرديم و صدماتی به ما وارد شده 
ــت. مثاًل در اين طرح جامع بايد ببينيم مخازن  اس
ــت و گاز را چطور بايد نگهداری و از آنها صيانت  نف
ــه صورت جداگانه گفته ايم بايد تزريق گاز يا  كرد.ب
ــيم، اما عماًل اين كار اتفاق نيفتاده  آب داشته باش
است چرا كه پيش نيازهای آن اتفاق نيفتاده است. 
سرمايه گذاری مورد نياز در نفت و گاز بسيار وسيع 
است و اگر بخواهيم عقب ماندگی ها را جبران كنيم، 
در يک برنامه 5 ساله بايد بين 150 تا 200 ميليارد 

دالر هزينه كنيم.

  فقط در حوزه باالدس�ت نفت با اين مش�كل 
مواجه هستيم؟

محمدخانی: نه فقط در نفت بلكه در سيستم های 
مرتبط با نفت هم مشكل داريم، مثاًل پااليشگاه ها 
ــرمايه گذاری روی آنها صورت  البته تاسيسات و س
گرفته است اما هنوز در حال خراب كردن و از بين 

بردن سرمايه ها هستند.

  چطور؟
محمدخانی: چون متأسفانه آمارها در چند سال 
اخير كتمان می شود، آمار من قديمی است،اما در 
ــال های 83، 84 و 85 مطالعاتی انجام شده بود  س
ــور تبديل  و ديده بودند 30 درصد از نفت خام كش
به نفت كوره می شود متوسط دنيا در آن زمان 15 
درصد بود كه درصد باالی ما هم روی آن مؤثر بود 
در حالی كه تكنولوژی روز دنيا روی 4 درصد عمل 
می كند.مطالعاتی در سال 83 انجام گرفت و برای 

گفتگو با معاون امور زيربنايی مركز پژوهش های مجلس 

خالء صادرات نفت با صادرات 
فرآورده های نفتی پر می شود

علی فروزنده شهرکی

معاون امور زيربنايی مركز پژوهش های مجلس اولويت اول دولت آينده را تدوين طرح جامع انرژی می داند و معتقد اس�ت 
اگر بين 10 تا 11 ميليارد دالر هزينه می كرديم، ظرف 5 تا 6 سال می توانستيم پااليشگاه ها را ارتقا دهيم و استاندارد فرآورده ها 
را به اس�تاندارد روز جهان برسانيم. هر يک از كانديداهای موجود در انتخابات رياست جمهوری پيش رو سكان اداره كشور را 
بر عهده گيرد، بی نياز از مشورت و اشارت كارشناسان و تحليلگران زبده به ويژه در حوزه اقتصاد ايران نخواهد بود.محمدرضا 
محمدخانی س�ال ها مس�ئوليت امور زيربنايی مركز پژوهش های مجلس را بر عهده دارد و حاصل س�ال ها پژوهش و تحقيق 

كارشناسان و مشاوران مركز پژوهش های مجلس را در اين گفت وگو به رئيس جمهور منتخب عرضه كرده است.
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اگر راندمان 
نيروگاه ها باال برود و 

تلفات آن پايين بيايد 
رقم کالنی صرفه جويی 

می شود.در کنار آن 
ساالنه 5 يا 6 يا 7 

ميليارد ليتر گازوئيل 
و حدود 9 ميليارد ليتر 

مازوت در نيروگاه ها 
مصرف می کنيم

ــگاه موجود كشور 3 يا 4 سناريو طراحی  9 پااليش
ــا داده و اصالح  ــگاه ها را ارتق كردند، تا اين پااليش
ــرآورد اين بود كه اگر بين 10 تا  ــد. آن زمان ب كنن
ــم، ظرف 5 تا 6  ــارد دالر هزينه می كردي 11 ميلي
سال می توانستيم پااليشگاه ها را ارتقا دهيم.بهترين 
ــات توليد نفت كوره را به 4 درصد  طرح آن مطالع
ــاند تمام فرآورده ها نيز به استاندارد روز  هم می رس
ــدود به يورو 4 و  ــيد. يعنی حتی مح جهان می رس
يورو 5 نيز نمی ماند.نفت كوره ارزان تر از نفت خام 
است و اگر 30 درصد توليد نفت كوره به 4 درصد 
می رسيد، 485 هزار بشكه نفت كوره ای كه از 1.7 
ميليون بشكه نفت قابل پااليش در كشور تبديل به 
مازوت می شد به 40 تا 50 هزار بشكه می رسيد و 
بقيه آن به بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و گاز مايع 
تبديل می شد.قيمت جهانی اين فرآورده ها نزديک 
ــاد می كند،  ــت و ارزش افزوده كالنی ايج ــم اس ه
ــن طرح ها را اجرا می كرديم، ميزان توليد  اگر ما اي
ــرد، به طوری كه  ــور خيلی افزايش پيدا می ك كش
ــتيم به جای بخشی از نفت خام فرآورده  می توانس

صادر كنيم.

  ميزان افزايش توليد فرآورده مشخص بود؟
ــون ليتر در  ــن 66 تا 70 ميلي ــی: بي محمدخان
ــا با اجرای اين طرح ها  ــه توليد كل فرآورده ه روز ب
اضافه می شد، البته بيشتر آن روی بنزين می رفت، 
سپس گازوئيل و بعد از آن نفت سفيد و گاز مايع.
ناگفته نماند كه اگر شما بنزين توليد می كرديد، به 
راحتی می توانستيد آن را به جای نفت خام در هر 
ــادر كنيد. اما با اين  ــرايطی با تخفيف اندكی ص ش

طرح مخالفت شد.

  چه كسی مخالفت كرد؟
محمدخانی: نمی توانم نام ببرم. ما در كميسيون 
تلفيق پيشنهاد داديم كه از اصفهان و اراك شروع 
ــن پروژه ها به بهره برداری  ــال 89 اولي كنند و تا س
ــال به پروژه اضافه می شد  برسند. به ترتيب هر س
ــيديم كه هر  ــن زمان بايد به جايی می رس و در اي
9 پااليشگاه ارتقا يابند و ظرفيت بعضی از آنها نيز 
ــاب آن ظرفيت افزوده شده  افزايش يابد كه با حس
به توليد 75 تا 80 ميليون ليتر فرآورده می رسيديم 
ــار و كم زحمتی برای كشور توليد  كه درآمد سرش

می كرد.

  طرح ه�ای فعل�ی پااليش�ی يعن�ی افزايش 
ظرفيت ها و بنزين سازی های جديد براساس همان 

طرح های اوليه پيگيری شد؟
محمدخانی: تقريباً ولی به آن سطح نيست آنها 
چند گزينه داشتند كه بهترين گزينه را ما آن زمان 
ــنهاد داديم كه برای دو پااليشگاه 2 ميليارد و  پيش
ــت.آنچه ما پيشنهاد  850 ميليون دالر هزينه داش
ــاند  ــد نفت كوره را به 4 درصد می رس داديم تولي
ــت. تمام  ــطح اول تكنولوژی دنيا قرار داش و در س
بنزين توليدی با اكتان 90 تا 95 بدون افزودن هيچ 
ــی بود.گازوئيل  ما كه االن گاهی تا 10  گونه مكمل
هزار ppm گوگرد دارد كه آلودگی شديدی ايجاد 
ــود در  ــيد می ش می كند و در نهايت تبديل به اس
صورت اجرای آن طرح به زير ppm 50 می رسيد. 

ــدن همه اين طرح ها نتيجه نداشتن نقشه  اجرا نش
ــت.  مشكالت امروز را هم درباره محدوديت  راه اس
ــروع  ــته ايم. اما وقتی كاری را ش ــزات نداش تجهي

می كنيم همه  ما به منتقد تبديل می شويم.

  چطور؟
ــروع  ــی: مثاًل وقتی بيع متقابل را ش محمدخان
ــه آن انتقاد كردند. در حالی كه بيع  كرديم همه ب
ــت و تنها رعايت سلسله  متقابل قرارداد بدی نيس
ــب آن را نكرده بودند، يعنی بايد تغييراتی در  مرات
روند شروع آن می دادند تا بتوانيم از اين نوع قرارداد 
استفاده كنيم و امروز می توانستيم با بهره برداری از 
ــق و صادرات و مصرف  25 فاز پارس جنوبی تزري

داخلی را پشتيبانی كنيم.

  پس ش�ما با اين كه مصرف داخلی به ش�كل 
غيرمنطقی باال است موافق نيستيد؟

ــور كنيم مردم ما خيلی  محمدخانی: نبايد تص
ــن حال  ــتند، در عي ــراف گر هس ــرف و اس پرمص
ــتيم، اما بايد به  ــم بگويم اين گونه نيس نمی خواه
ــاًل می گفتند ما  ــرف انرژی نگاه كنيم. مث كل مص
باالترين مصرف برق را در دنيا داريم و ما مطالعه ای 
ــن باره انجام داديم، اما واقعاً اين طور نبود، ما  در اي
كشور 95 ام از نظر سرانه مصرف برق هستيم.شما 
در سرزمينی زندگی می كنيد كه گرمای شديدی 
ــرمای  ــان داريد و در عين حال س ــبت به جه نس
شديدی را نيز در كشور داريد. فاصله  دمای خلخال 
با اهواز در طول سال تقريباً باالی 70 تا 75 درجه 
است، بعد ما را با تركيه مقايسه می كنند، در حالی 
ــرزمينی مانند خوزستان ندارد. ما اگر  كه تركيه س
بخواهيم مقايسه كنيم، بايد از نقطه اشتراك ايران 
ــتقيم تا  ــيم و مس ــراق و تركيه يک خط بكش و ع
افغانستان ببريم و شمال اين خط را مثاًل با تركيه 

مقايسه كنيم.با همه اين احوال مصرف خوزستان 
ــتان  ــت كه خوزس ــخص اس را هم كه ببينيد مش
ــت برق  ــز ما از قطر كه جنوب خليج فارس اس عزي
كمتری مصرف می كند.همه اين برداشت ها ناشی 
ــت و برای اينكه متهم نشويم  از بی برنامگی ما اس
ــت. خوب  ــواره می گوييم مصرف مردم باال اس هم
ــا دقت كنيم كه  ــت كه مردم رعايت كنند، ام اس

سيستم ما مشكل دارد.

  مث�ال می زنيد؟ يعن�ی دقيقاً چه بخش هايی 
مشكل دارد؟

محمدخانی: مثاًل در بحث برق راندمان نيروگاه های 
ــت؟ 35 يا 36 يا 37 درصد است آن هم  ما چقدر اس
با احتساب نيروگاه های آبی تا 45 درصد كه متوسط 
راندمان مطلوب است فاصله خيلی زيادی وجود دارد.

توجه كنيم كه اگر ما 160 ميليارد مترمكعب مصرف 
ساالنه گاز داريم، تقريباً 41 تا 42 ميليارد مترمكعب 
ــان  ــر راندم ــود، اگ ــرف می ش ــا مص آن در نيروگاه ه
نيروگاه ها باال رفته و تلفات آن پايين بيايد رقم كالنی 
ــاالنه 5 يا 6 يا 7  ــود.در كنار آن س صرفه جويی می ش
ــارد ليتر گازوئيل و حدود 9 ميليارد ليتر مازوت  ميلي
ــم. برقی كه با مازوت و  ــا مصرف می كني در نيروگاه ه
ــر از برق گازی تمام  ــل توليد می كنيد، گران ت گازوئي
می شود. بعد می گوييم مردم بايد هزينه آن را پرداخت 
كنند.طبيعی است كه اگر گاز به آنها می رسانديم اين 
ــه نيروگاه های متعدد  ــود، يا اگر به جای آنك گونه نب
ــيكل تركيبی  گازی ايجاد كنند، از ابتدا به صورت س
آنها را تاسيس كنند، خروجی آن بهتر از شرايط فعلی 
ــی در طراحی نيروگاه ها  ــد بود.البته فاكتورهاي خواه
ــرارت محيط، رطوبت محيط،  مانند ارتفاع، درجه ح
ــوخت وجود دارد كه  نوع تكنولوژی و مقدار انرژی س
بايد محاسبه شود. همه اين موارد بايد در قالب طرح 

جامع انرژی بررسی و تدوين شود.
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گزارش

 صادرات فرآورده های نفتی 
در كشورهای عضو اوپک چگونه است؟

در حال حاضر سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک ( در مجموع 12 كشور عضو دارد. در گزارش ذيل به طور مختصر 
آخرين وضعيت ظرفيت پااليشگاه ها، صادرات فرآورده های نفتی و توليد فرآورده های نفتی و همچنين وضعيت ذخاير نفتی و 
توليد و مصرف كشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک ( در سپتامبر 
سال 1960 ميالدی با امضاء يک قرار داد در بغداد، توسط پنج كشور ايران، عراق، كويت، عربستان و ونزوئال تاسيس شد.  پس از 
تاسيس سازمان اوپک از سوی بنيانگذاران آن، كشورهای قطر ) 1961 (، اندونزی ) 1962 (، ليبی ) 1962 (، امارات متحده عربی 

) 1967 (، الجزاير ) 1969 (، نيجريه ) 1971 (، اكوادور ) 1973 (، گابن ) 1975 ( و  آنگوال ) 2007 ( به آن ملحق شدند.
از دس�امبر 1992 تا اكتبر 2007، اكوادور عضويت خود در اوپک را به حالت تعليق در آورد. گابن به عضويت خود در س�ال 

1995 خاتمه داد  و عضويت موثر اندونزی در ژانويه 2009 به حالت تعليق درآمد.

Iran     ايران

ــازمان مطالعات انرژی آمريكا، ايران دارای  ــال 2013 س برابر گزارش س
چهارمين ذخاير نفتی اثبات شده جهان و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعی در 
جهان است. ايران به عنوان يكی از اعضای اوپک، در سال 2012 در مجموع 

ذخاير نفت و گاز در بين چهار كشور دارای رتبه اول قراردارد.
با وجود ذخاير بسيار مناسب ايران اما صادرات فرآورده های 
ــمگير  ــب چش ــت های نامناس نفتی در ايران به علت سياس
ــت. در كشورمان روزانه يک ميليون و 770 هزار بشكه  نيس
ــكه آن  ــود اما فقط 441 هزار بش فرآورده نفتی توليد می ش
صادر می شود. به عبارت بهتر ما دومين توليدكننده فرآورده 
نفتی اوپک هستيم اما پنجمين صادر كننده فرآورده نفتی 
ــمار می رويم. دولتی بودن عمده فعاليت های توليدات  به ش
فرآورده نفتی و عدم به كارگيری صحيح از بخش خصوصی  
از جمله داليل به وجود آمدن اين وضعيت به شمار می رود.
تنگه هرمز، در ساحل جنوب شرقی ايران، يكی از مسيرهای 
ــورهای خليج فارس  مهم صادرات نفت از ايران و ديگر كش

ــت. در سال 2011 حدود 17 ميليون بشكه نفت در روز  ) 35 درصد از  اس
تمام نفت داد و ستد شده به وسيله كشتی  و 20 درصد از نفت داد و ستد 
شده در سراسر جهان( از طريق اين تنگه حمل و در بازارهای جهانی مبادله 
شده است. عالوه بر نفت، گاز طبيعی مايع شده ) LNG ( نيز از طريق تنگه 
هرمز در جريان است. صادرات  گاز طبيعی مايع شده قطر با حجمی حدود 
ــال ) 155 ميليون متر مكعب در روز  (  از  56.6 ميليارد متر مكعب در س
ــارت جهانی LNG را در بر می  ــق تنگه هرمز، حدود 20 درصد از تج طري
گيرد. عالوه بر اين، حجم واردات LNG كويت از طريق تنگه هرمز، حدود 

2 ميليارد و 832 ميليون متر مكعب در سال 2010 گزارش شده است كه 
چيزی حدود 7 ميليون و 759 هزار متر مكعب در روز را در بر می گيرد.

 Oil and  برابر گزارش منتشره از سوی مجله بين المللی علمی پژوهشی
ــكه ذخاير  Gas Journal در ژانويه 2013، ايران با حدود 154 ميليارد بش
ــده، نه درصد از كل ذخاير نفت خام جهان و  نفتی اثبات ش
ــک را در اختيار دارد. برابر  ــش از 12 درصد از ذخاير اوپ بي
 Economist( گزارش های منتشره از سوی اكونوميست
ــادرات نفت حدود 80 درصد از  Intelligence Unit ( ص
كل درآمد حاصل از صادرات ايران و 50 تا 60 درصد از درآمد 
دولت را تشكيل می دهد. برابر گزارش مركز مطالعات انرژی 
آمريكا، ايران با مصرف داخلی حدود 1.7 ميليون بشكه در 
روز در سال 2011، دومين كشور مصرف كننده عمده نفت 
ــت.  برابر اين  ــتان سعودی اس در خاورميانه  پس از عربس
گزارش، در گذشته و قبل از شدت يافتن اعمال تحريمهای 
ــگاه های ايران توان  ــک جانبه عليه ايران، ظرفيت پااليش ي
پاسخگويی برای تامين مصارف داخلی كشور را نداشت و بخصوص در بخش 
بنزين به شدت وابسته به واردات محصوالت نفتی تصفيه شده بود. ايران در 
واكنش به تحريمهای بين المللی و با استفاده از توان متخصصين داخلی به 
سرعت ظرفيت پااليشگاه های داخلی خود را گسترش داد، تا جايی كه عالوه 
بر تامين كامل نياز داخلی، در آينده نه چندان دور به يكی از صادر كنندگان 
عمده بنزين تبديل می شود. برابر آخرين آمار مركز آمار و اطالعات آمريكا، 
متوسط توليد نفت ايران در سال 2011  حدود 4 ميليون و 231 هزار بشكه 

در روز گزارش شده است.

Angola    آنگوال

جمهوری آنگوال دومين توليد كننده نفت در آفريقا است كه در بخش جنوبی آفريقا و در ساحل اقيانوس اطلس قرار 
دارد. جمعيت اين كشور حدود 18 ميليون نفر  است. بخش مهمی از اقتصاد آنگوال وابسته به نفت است به طوری كه توليد 

و صادرات نفت، نيمی از توليد ناخالص داخلی و 90 درصد از صادرات اين كشور را در بر می گيرد.
با وجود اينكه آنگوال دومين توليدكننده نفت آفريقا است اما می توانيم اين كشور را يكی از خام فروش ترين كشورهای 
ــكه  ــكه فرآورده نفتی توليد می كند و از ايم مقدار 26.4 هزار بش آفريقايی هم بدانيم چون آنگوال وزانه فقط 39.4هزار بش
ــاالنه آماری سال 2012 منتشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(،  ــود. برابر بولتن س آن صادر می ش
توليد نفت خام آنگوال حدود  يک ميليون و 618 هزار بشكه در روز، مصرف داخلی نفت آنگوال حدود 90 هزار بشكه در 
ــكه در روز و صادرات فراورده های نفتی آن بالغ بر  ــور حدود يک ميليون و 543 هزار بش روز، صادرات نفت خام  اين كش
26.4 هزار بشكه در روز  اعالم شده است.  برابر بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت آنگوال حدود 10 

ميليارد و 470 ميليون بشكه است.  

محسن جندقي

 در ايران روزانه 
 يک ميليون و 770 هزار 
 بشکه فرآورده نفتی 
 توليد می شود اما فقط
  441 هزار بشکه آن 
صادر می کنيم. 
ما دومين توليدکننده 
 فرآورده نفتی اوپک 
 هستيم اما پنجمين 
صادر کننده فرآورده نفتی 
به شمار می رويم
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Algeria   الجزاير

ــد كننده نفت و گاز و يكی از  ــورهای مهم تولي  الجزاير يكی از كش
ــازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک ( است. بر اساس  اعضای س
گزارشهای وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا، بخش هيدروكربن 

ــدود 60 درصد از درآمدهای بودجه ای، 36  الجزاير، ح
ــغ بر 97 درصد  ــد ناخالص داخلی و بال ــد از تولي در ص
ــور را  ــادرات نفت اين كش ــل از ص ــای حاص از درآمده
ــت.  ــال 2010 ميالدی به خود اختصاص داده اس در س
ــور كمی  ــت توليد فرآورده های نفتی در اين كش وضعي
ــت الجزاير  با وجود اينكه ذخاير بسيار قابل  متفاوت اس
ــكه در روز صادرات  توجه ندارد، بيش از  492 هزار بش
ــور روزانه 501  ــای نفتی دارد. البته اين كش فرآورده ه
ــكه فرآورده توليد می كند كه بخش عمده ای از  هزار بش
ــب الجزاير در رده چهارم  ــود. بدين ترتي آن صادر می ش
صادركننده های عمده فرآورده های نفتی در بين اعضای 

اوپک محسوب می شود. برای درك بهتر اين موضوع بايد نسبت ذخاير 
نفت خام اين كشور را بدانيم:  

ــال 2010، الجزاير چهارمين توليد كننده نفت خام در آفريقا  در س

ــور عالوه بر توليد  ــت. اين كش ــس از نيجريه، آنگوال و ليبی بوده اس پ
ــبت به توليد ميعانات و همچنين مايعات گاز طبيعی مبادرت  نفت نس
ــتند. الجزاير در  ــهميه بندی اوپک معاف هس ــی كند كه از نظام س م
ــال 2010 ميالدی، هشتمين توليد كننده بزرگ گاز  س
ــومين تامين كننده گاز اروپا بوده  طبيعی در جهان و س
ــره از سوی مجله بين المللی  است. برابر گزارش منتش
ــی  Oil and Gas Journal، مجموع  علمی پژوهش
ــا ژانويه 2012  ــده نفت خام الجزاير ت ــر اثبات ش ذخاي
حدود 12.2 ميليارد بشكه براورد شده است. و بر اساس 
گزارش سازمان مطالعات انرژی آمريكا، الجزاير در سال 
ــک ميليون و  ــط روزانه، حدود ي ــه طور متوس 2011 ب
ــكه  ــكه نفت خام، حدود 270 هزار بش ــزار  بش 270 ه
ــكه مايعات گاز  ــی و  بالغ بر 340 هزار بش مايعات نفت
ــت. براوردهای انجام شده توسط  طبيعی توليد كرده اس
ــال 2011 ميالدی  ــت كه الجزاير در س ــازمان حاكی از آن اس اين س
ــت كه بزرگترين  ــكه نفت صادر كرده اس ــه حدود 750 هزار  بش روزان

بخش آن به آمريكای شمالی و عمدتا به اياالت متحده بوده است.

Iraq    عراق

ــال 2012، هشتمين توليد كننده بزرگ جهان   كشور عراق در س
ــور دارای بزرگترين ذخاير اثبات  ــد مايعات نفتی بود. اين كش در تولي
ــده نفت خام جهان پس از عربستان سعودی، ونزوئال، كانادا و ايران  ش

است.
ــده نفت  ــر بزرگ اثبات ش ــتن ذخاي علی رغم داش
ــراق به دليل محدوديت در  ــام، افزايش توليد نفت ع خ
زيرساخت ها و اختالفات سياسی موجود در اين كشور  

با كندی پيش می رود.
ــده عراق ششمين كشور اوپک  همين امر موجب ش
ــرد. عراق روزانه  ــای نفتی لقب گي ــد فرآورده ه در تولي
كمتر از 614 هزار بشكه فرآورده نفتی توليد و كمتر از 

164 هزار بشكه آن را صادر می كند.
 به نسبت ذخاير نفتی و صادرات فرآورده های نفتی 
ــو اوپک در مورد  ــور عض ــراق را می توان بدترين كش ع

صادرات فرآورده های نفتی دانست. 
ــوی مجله بين المللی علمی پژوهشی   ــره از س برابر گزارش منتش
ــراق برآورد خود را از  ــه 2013، ع Oil and Gas Journal در ژانوي
ذخاير نفتی اثبات شده از 115 ميليارد بشكه در سال 2011 به 141 

ميليارد بشكه در سال 2012 افزايش داده است.
ــكا، توليد نفت خام  ــز مطالعات انرژی آمري ــاس گزارش مرك بر اس
ــال 2012 به طور متوسط 3 ميليون بشكه در روز گزارش  عراق در س

شده است.
ــال 2012 ميالدی، عراق  بر پايه اين گزارش، در س
ــات نفتی در جهان  ــمين صادر كننده بزرگ مايع شش
ــتر صادرات نفت اين كشور به اياالت  بوده است و بيش

متحده و پااليشگاه های آسيا تحويل شده است.
برابر اطالعات مركز مطالعات انرژی آمريكا و موسسه 
بين المللی Lloyd ، عراق در سال 2012، روزانه 2.4 

ميليون بشكه نفت خام صادر كرده است. 
ــكه در روز  از اين صادرات  ــدود 2.1 ميليون بش ح
ــارس و مابقی آن از  ــراق در خليج ف ــق بنادر ع از طري
ــمال عراق انجام   ــق خط لوله عراق و تركيه در ش طري

شده است.
ــوی مركز مطالعات و آمار آمريكا،  ــره از س برابر آخرين آمار منتش
صادرات نفت خام 84 درصد از كل درآمدهای ارزی حاصل از تجارت 

خارجی عراق در سال 2012 را به خود اختصاص داده است.

Ecuador    اكوادور

ــاحتی حدود 280 هزار كيلومتر مربع و جمعيتی بالغ بر 14 ميليون نفر در آمريكای التين و در  ــور اكوادور با مس  كش
ساحل غربی اقيانوس آرام قرار گرفته است.

ــور عمده توليدكننده فرآورده های نفتی به شمار می رود  اما عمده محصوالت نفتی به مصرف داخلی  اكوادور يک كش
می رسد. اكوادور روزانه بيش از 217 هزار بشكه توليد فرآورده های نفتی دارد اما فقط 28.8 هزار بشكه آن را صادر می كند. 

صادرات فرآورده نفتی در اين كشور با محدوديت انجام می شود. 
ــاالنه آماری سال 2012 منتشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت خام  برابر بولتن س
اكوادور 500 هزار بشكه در روز، مصرف داخلی نفت اكوادور حدود 256 هزار بشكه در روز، صادرات نفت خام  اين كشور 
حدود  334 هزار بشكه در روز و صادرات فراورده های نفتی آن حدود 29 هزار بشكه در روز  اعالم شده است . خروجی 

توليد فراورده های نفتی اكوادور بالغ بر 217 هزار بشكه در روز است.
برابر بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت اكوادور حدود 8 ميليارد و 240 ميليون بشكه است.

بر اساس گزارش 
مرکز مطالعات انرژی 

آمريکا، توليد نفت خام 
عراق در سال 2012 

به طور متوسط 3 
ميليون بشکه در روز 
گزارش شده است.  

در سال 2012، عراق 
ششمين صادر کننده 
بزرگ مايعات نفتی در 

جهان بوده است
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Kuwait     كويت

 اقتصاد كويت به شدت وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است 
ــه طوری كه نيمی از توليد ناخالص داخلی و 95 درصد از  ب

درآمدهای دولت از اين طريق تامين می شود.
كويت با وجود مساحت بسيار كم يكی از  توليدكنندگان 
عمده فرآورده نفتی محسوب می شود. اين كشور روزانه حدود 
882  هزار بشكه فرآورده توليد می كند كه فقط 252 هزار 
ــكه را برای مصرف داخلی نياز دارد يعنی  كويت روزانه  بش
حدود 630 هزار بشكه صارات فرآورده نفتی دارد. برای درك 
نسبت توليد و صادرات فرآورده های نفتی كويت می توانيد با 
ــورمان مقايسه  ارقام توليد و صادرات فرآورده های نفتی كش
كنيد، ايران دو برابر كويت فرآورده نفتی توليد می كند اما دو 

سوم كويت صادرات فرآورده نفتی دارد.
 Oil  ــوی مجله بين المللی علمی پژوهشی ــره از س برابر گزارش منتش

ــده نفت كويت،  ــر اثبات ش ــه 2013، ذخاي and Gas Journal در ژانوي
محدود در مرزهای داخلی اين كشور 101.5 ميليارد بشكه 
ــت. كويت  ــده كه 7 درصد از ذخاير كل جهان اس اعالم ش
همچنين دارای يک ميدان مشترك با كشور عربستان است 
كه دارای 5 ميليارد بشكه ذخاير نفتی اثبات شده است. با در 
نظر گرفتن سهم كويت از نفت اين منطقه، حجم كل ذخاير 

نفتی اين كشور 104 ميليارد بشكه براورد می شود.
ــال 2012 منتشره از سوی  برابر بولتن ساالنه آماری س
ــورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت  سازمان كش
ــكه در روز،  خام كويت حدود 2 ميليون و 659 ميليون بش
ــكه در روز،  مصرف داخلی نفت كويت حدود 361 هزار بش
صادرات نفت خام  اين كشور حدود يک ميليون و 816 هزار 

بشكه در روز اعالم شده است. 

Libya    ليبی

 ليبی با جمعيتی بالغ بر 6 ميليون نفر در شمال آفريقا واقع شده است كه بيش از يک چهارم از جمعيت اين كشور در 
پايتخت آن زندگی می كنند. اقتصاد ليبی شديدا به درآمدهای نفتی وابسته است به طوری كه صادرات نفتی 95 درصد از 
درآمدهای صادراتی اين كشور را در بر گرفته و حدود يک چهارم از توليد ناخالص داخلی اين كشور را تشكيل می دهد.  
ــوب می شود. اين كشور توليدات فرآورده نفتی مناسبی دارد و  ــور آفريقا و عضو اوپک محس ليبی خام فروش ترين كش
ــكه آن را صادر می كند. مصرف داخلی ليبی بسيار  ــكه فرآورده توليد می كند اما فقط 20.6 هزار بش روزانه 473 هزار بش

باالست.
ــاالنه آماری سال 2012 منتشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت خام  برابر بولتن س
ليبی حدود 489 هزار بشكه در روز، مصرف داخلی نفت ليبی حدود 231 هزار بشكه در روز، صادرات نفت خام  اين كشور 

حدود 300 هزار بشكه در روز و صادرات فراورده های نفتی آن بالغ بر 20.6 هزار بشكه در روز است. 
برابر بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت ليبی حدود 48 ميليارد بشكه است.

Nigeria    نيجريه

 نيجريه با 163 ميليون نفر جمعيت پرجمعيت تريک كشور در ميان اعضای اوپک است. اين كشور در خليج گينه و در 
ساحل غربی آفريقا قرار گرفته است. بخش نفت 20 درصد از توليد ناخالص داخلی، 95 درصد از درآمدهای ارزی خارجی 

و حدود 65 درصد از درآمدهای بودجه ای نيجريه را تشكيل می دهد.
ــال 2012 منشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت خام  ــاالنه آماری س برابر بولتن س
نيجريه حدود يک ميليون و 975 هزار بشكه در روز، مصرف داخلی نفت نيجريه حدود 267 هزار بشكه در روز، صادرات 
نفت خام  اين كشور حدود 2 ميليون و 377 هزار بشكه در روز و صادرات فراورده های نفتی اين كشور بالغ بر 23.6 هزار 
بشكه در روز  اعالم شده است. خروجی توليد فراورده های نفتی نيجريه 100.3 هزار بشكه در روز است. اين بدان معناست 
كه مصرف داخلی نيجريه فراوان است و با وجود اينكه اين كشور اولين توليدكننده نفت خام در اروپا محسوب می شود اما 

نمی توان روی توليد و صادرات فرآورده نفتی اين كشور حساب باز كرد. 
برابر بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت نيجريه حدود 37 ميليارد 200 ميليون بشكه است.

Qatar     قطر

 قطر با مساحتی حدود 11 هزار كيلومتر مربع و جمعيتی بالغ بر يک ميليون و هشتصد هزار نفر، كوچكترين كشور عضو 
اوپک از لحاظ مساحت و جمعيت است. يک آمار عجيب درباره توليد و صادرات فرآورده نفتی درباره قطر وجود دارد و آن 
توليد روزانه 127 هزار بشكه فرآورده نفتی و صادرات بيش از 508 هزار بشكه نفت است! البته اين ارقام عجيب به علت نقش 
ترانزيتی قطر به دست می آيد و اين كشور كوچک به نوعی صادركننده عمده فرآورده نفتی به شمار می رود در حالی كه فقط 
يک چهارم آن را توليد می كند. بيش از 60 درصد از توليد ناخالص داخلی، حدود 85 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات 
و 70 درصد از درآمدهای دولت قطر از محل توليد و صادرات نفت و گاز تامين می شود. نيروی كار خارجی نزديک به 75 
درصد از ساكنان اين كشور را تشكيل می دهد كه بسياری از آنها در دوحه زندگی می كنند. برابر بولتن ساالنه آماری سال 
2012 منتشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت خام قطر حدود 734 هزار بشكه در روز، 
ــور 588 هزار بشكه در روز است. برابر  ــكه در روز، صادرات نفت خام  اين كش مصرف داخلی نفت قطر حدود 125 هزار بش

بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت قطر حدود 25 ميليارد 380 ميليون بشكه است.

در قطر توليد روزانه 
 127 هزار بشکه 
فرآورده نفتی و صادرات 
بيش از 508 هزار بشکه 
نفت انجام مي شود که 
البته اين ارقام عجيب به 
علت نقش ترانزيتی قطر 
به دست می آيد و اين 
 کشور کوچک 
 به نوعی صادرکننده
 عمده است
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Saudi Arabia     عربستان سعودی

ــعودی با در اختيار داشتن حدود يک پنجم ذخاير اثبات   عربستان س
ــده و صادر كننده  ــده نفت جهان، بزرگترين توليد كنن ش
ــال 2012 و بزرگترين دارنده  ــان در س مايعات نفتی جه
ــور  ــت. اين كش ــيه اس ذخاير نفت خام جهان پس از روس
ــكه نفت در روز در سال  همچنين با مصرف 3 ميليون بش
ــت را به عنوان بزرگترين مصرف كننده  2012، مقام نخس

نفت خاور ميانه در اختيار دارد.
ــترين فرآورده نفتی را در بين  ــعودی بيش عربستان س
اعضای اوپک توليد و صادر می كند. اين كشور روزانه بيش 
از يک ميليون و 856 هزار بشكه فرآورده نفتی توليد كرده 

و روزانه بيش از 902 هزار بشكه آن را صادر می كند.
برابر آخرين  آمار منتشر ه از سوی اداره اطالعات و آمار 

آمريكا، مجموع ذخاير اثبات شده نفت خام عربستان تا ابتدای ژانويه 2012 
بالغ بر 264.6 ميليارد بشكه گزارش شده است.

اقتصاد كشور عربستان به شدت به نفت وابسته است تا جايی كه برابر 
ــاالنه آماری 2012 اوپک، صادرات نفت خام، بالغ  بولتن س
بر 90 درصد از كل درآمدهای صادراتی اين كشور در سال 

2011 را در بر گرفته است.
برابر گزارش سال 2013 مركز مطالعات انرژی آمريكا، 
ــال 2012 به طور متوسط روزانه  عربستان سعودی در س
ــكه  ــكه مايعات نفتی ) 9.8 ميليون بش 11.6 ميليون بش
ــكه در روز مايعات گاز  در روز نفت خام و 1.8 ميليون بش

طبيعی ) NGL ( و ديگر مايعات( توليد كرده است.
ــعودی در سال 2012  ــتان س برابر اين گزارش، عربس
ــط 7.5 ميليون بشكه نفت خام در  ميالدی به طور متوس
ــت. ظرفيت توليد نفت خام اين كشور  روز صادر كرده اس
ــكه در روز گزارش  ــال 2012 چيزی كمتر از 12 ميليون بش ــان س در پاي

شده است. 

United Arab Emirates    امارات متحده عربی

 امارات متحده عربی شامل هفت امارت_ ابوظبی، عجمان، دبی، فجيره، راس الخيمه، شارجه و ام الكويت_ در جنوب 
خليج فارس قرار گرفته است. اين كشور با 84 هزار كيلومتر مربع مساحت دارای جمعيتی در حدود 5 ميليون نفر است 

كه بيش از يک ميليون نفر اين جمعيت در ابوظبی_پايتخت امارات متحده عربی زندگی می كنند.
امارات با توجه به ذخاير خود در توليد فرآورده نفتی خوب عمل می كند و توليد روزانه آن به 446 هزار بشكه می رسد 

و تقريبا نيمی از آن را يعنی 227 هزار بشكه صادر می كند.
حدود 30 درصد از توليد ناخالص داخلی امارات متحده عربی مستقيما به نفت و گاز مربوط می شود. برابر بولتن ساالنه 
آماری سال 2012 منشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت خام امارات حدود 2 ميليون و 
565 هزار بشكه در روز، مصرف داخلی نفت امارات حدود 618 هزار بشكه در روز، صادرات نفت خام  اين كشور 2 ميليون 
و 330 هزار بشكه در روز اعالم شده است.  برابر بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت امارات متحده 

عربی حدود 97 ميليارد 800 ميليون بشكه است.

Venezuela    ونزوئال

ــاحل كارائيب در  ــاحت 916 هزار كيلومتر مربعی و با جمعيتی بالغ بر 29 ميليون نفر در امتداد س  ونزوئال با مس
ــت. ونزوئال يكی از كشورهای بزرگ توليدكننده فرآورده های نفتی محسوب می شود.  ــده اس آمريكای جنوبی واقع ش
ــكه آن  ــت كه 786.3 هزار بش ــكه در روز اس خروجی توليد فراورده های نفتی ونزوئال يک ميليون و 131.7 هزار بش

صادر می شود.
درآمدهای نفتی، حدود 94 درصد از درآمدهای صادراتی، بيش از 50 درصد از درآمدهای بودجه ای دولت و حدود 30 

درصد از توليد ناخالص داخلی ونزوئال را تشكيل ميدهد.
ــاالنه آماری سال 2012 منتشره از سوی سازمان كشورهای صادر كننده نفت ) اوپک(، توليد نفت خام  برابر بولتن س
ونزوئال حدود 2 ميليون و 881 هزار بشكه در روز، مصرف داخلی نفت ونزوئال حدود 742 هزار بشكه در روز، صادرات نفت 

خام  اين كشور يک ميليون و 553 هزار بشكه در روز اعالم شده است. 
برابر بولتن سال 2012 اوپک، مجموع ذخاير اثبات شده نفت ونزوئال حدود 297 ميليارد 570 ميليون بشكه است.

درآمدهای نفتی، 
ونزوئال حدود 94 

درصد از درآمدهای 
 صادراتی، بيش از

 50 درصد از 
درآمدهای بودجه 
ای دولت و حدود 

30 درصد از توليد 
ناخالص داخلی را 

تشکيل می دهد
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در اين مقاله همچنين تشريح می شود كه چرا 
ــالف زيادی در تاثير قيمتهای باالی نفت روی  اخت
ــورهای  ــه با كش ــورهای واردكننده در مقايس كش
ــده نفت وجود دارد. می توانيم ببينيم كه  صادركنن
ــكه نفت يک  در قيمت های 100 دالر برای هر بش
سطح مشخص در مصرف سرانه هر دو كشور چين 

و هند وجود دارد.
مصرف سرانه در اين تحليل مورد استفاده قرار 
گرفته  زيرا اگر مصرف كلی نفت رو به افزايش باشد 
اما كمتر از جمعيت رشد كند، متوسط مصرف رو 

به كاهش خواهد بود.
ــورهای واردكننده زياد ديگری وجود دارند  كش
كه حتی كاهش شديدتر در مصرف نسبت به چين 
ــال 2005 تا 2007  و هند دارند. اين كاهش در س
همزمان با افزايش قيمت نفت شروع شد و از آنجا 
كه قيمت های نفت باال مانده، همچنان ادامه دارد. 

يک نمونه برای اين مسئله كشور يونان است.
در واقع كشورهای پرتغال، ايرلند، يونان و اسپانيا 
كه به خاطر مشكالت خود در زمينه ركود اقتصادی 
معروف هستند، كاهش شديدی را در مصرف نفت 
داشته اند. اروپا در مجموع كاهش كمتری در زمينه 
ــورها داشته است.  ــبت به اين كش مصرف نفت نس
ــابهی در زمينه  ــكا نيز كاهش مش همچنين آمري

مصرف نفت همانند اروپا دارد. 

مصرف سرانه نفت در کدام کشور رو به 
افزایش است؟

مصرف نفت در بسياری از كشورهای صادركننده 
ــريع تر از جمعيت آنها رو به افزايش است.  نفت س
ــورهای عضو اوپک نگاهی  اگر ما در مجموع به كش
ــش صعودی بزرگ را در مصرف  بيندازيم يک جه
ــال های 2011 و 2012 مشاهده  سرانه نفت در س

می كنيم.
ــعودی و  ــتان س در حقيقت اين الگو در عربس
ــورهای عضو اوپک اتفاق می افتد. در عربستان  كش

سعودی مصرف سرانه نفت در سال 2012 ميالدی 
ــتان يک  ــت. خارج از عربس پنج برابر اروپا بوده اس
افزايش صعودی مشخص در مصرف هم در دوران 
ــن دوران  ــال 2008 و همچني ــش قيمت س افزاي
ــالهای 2011 و 2012 ديده  ــش قيمت در س افزاي

می شود.
يک دليل برای اين كه چرا صادركنندگان نفت 
مصرف بيشتری نسبت به ديگر كشورها دارند اين 
است كه استخراج نفت روز به روز دشوارتر می شود. 
اغلب نيازهای غيرمستقيم برای نفت نيز وجود دارد 
ــازی آب برای در اختيار گذاشتن  نظير شيرين س
ــد يا ايجاد  ــی برای يک جمعيت رو به رش آب كاف
ــگاه جديد برای نفت هايی كه پااليش  يک پااليش

آن ها دشوار است. 
دليل ديگر برای اين كه چرا صادركنندگان نفت 
ــتری دارند اين است كه  ــد مصرف بيش اغلب رش
صادركنندگان اغلب برای فرآورده های نفتی يارانه 
در نظر می گيرند، بنابراين شهروندان آن ها مجبور 
ــا را بپردازند.  ــتند كه قيمت كامل فرآورده ه نيس
بنابراين مردم به طور واقعی قيمت های بااليی را كه 

بيشتر واردكنندگان تجربه می كنند نمی بينند.
دليل سوم درآمد بااليی است كه صادركنندگان 
ــت می آورند.  نفت هنگام باال بودن قيمت ها به دس
ــه ای را تحت  ــت اين هفته مقال ــريه اكونوميس نش
عنوان »هشدار: خطر پيش روی عربستان- حباب 
بعدی دارايی؟« منتشر كرد كه در آن درباره تعداد 
باالی ساختمانهای اداری، مدارس ، خانه های ارزان 
ــاختمانی در حال اجرا  قيمت و ديگر پروژه های س
صحبت می كند. در اين مقاله آمده است كه مردم 
عربستان به ندرت دارايی  های جديد خود را صرف 
ــد و در عوض  ــرمايه گذاری های كاغذی می كنن س
ــاخت  ــول آن ها در پروژه های س ــش اعظم پ بخ
ــاج دارد صرف  ــه مصرف نفت احتي ــازی كه ب و س

می شود.
ــت كه برای  نروژ يكی از صادركنندگان نفت اس

نفت يارانه در نظر نمی گيرد. در حقيقت اين كشور 
ماليات سنگينی را برای مصرف نفت در خودروهای 
ــرف نفت اين  ــرانه مص ــخصی وضع می كند. س ش
كشور در دو سال گذشته به رغم باال رفتن قيمت ها 

افزايش يافته است.
ــعی  ــت اما س برزيل يک صادركننده نفت نيس
كرده كه توليد خود را افزايش دهد. سرانه مصرف 

نفت اين كشور نيز اخيرا افزايش يافته است.
در واقع كل آفريقا، آمريكای مركزی و جنوبی و 
كل خاورميانه همگی در سال 2012 مصرف نفتی 
باالتر از رشد جمعيت شان داشته اند. اين مناطق در 

كل صادركننده نفت هستند.
برخی كشورها نظير بنگالدش كه مصرف نفت 
ــالهای 2011 و 2012 به رغم  پايينی دارند، در س
باال رفتن قيمت ها، سرانه مصرف نفتشان افزايش 
يافته است. اين امر نشان می دهد كه توليد نفت به 
ــبت به چين و هند منتقل  مناطق كم هزينه تر نس
ــرانه مصرف نفت رو به  ــتراليا نيز س ــود. اس می ش
افزايشی داشته كه احتماال به دليل مصرف نفت در 

استخراج منابع و حمل و نقل است. 
چرا كاهش سرانه مصرف نفت برای واردكنندگان 

مهم است؟
كاهش در سرانه مصرف نفت نشان ميدهد كه 
ــترس  ــكل روز افزونی قابل دس احتماال نفت به ش
ــود. ما می دانيم كه نفت برای توليد و حمل  می ش
ــتفاده قرار می گيرد. اگر نفتی  و نقل كاال مورد اس
ــد  ــا اگر مصرف نفت رش ــود ي كمتری مصرف ش
كمتری نسبت به گذشته داشته باشد اين احتماال 

وجود دارد كه اقتصاد رو به ركود باشد.
ــه كاهش بودن  ــی بر رو ب ــدادی داليل مبن تع
مصرف نفت وجود دارد: كاهش انتقال كاالها برای 
فروش، كاهش تقاضای اروپا. كاهش رانندگی مردم 
در اوقات فراغت، بيكاری بسياری از جوانان و عدم 
ــيكلت توسط  توانايی خريد يک خودرو يا موتورس
ــرات می تواند به معنی  ــک از اين تغيي ــا. هر ي آنه

گزارش اداره اطالعات انرژی آمريكا منتشر شد 

 چگونگي سازوکار مصرف نفت 
کشورهای مختلف 

يلدا يزدان فرحي

اداره اطالعات انرژی آمريكا اخيرا در گزارشی به بررسی سازوكار مصرف نفت كشورهای مختلف پرداخته است. به گزارش 
پايگاه خبری اويل پرايس، اين اداره در گزارش خود اعالم كرد كه مصرف نفت اين كش�ور در س�ال 2012 تغيير كرده اس�ت. 
براساس اين گزارش به نظر می رسد كه با توجه به قيمت های باالی نفت تقاضا در چين و هند كاهش يافته است. بنابراين برای 
آنهايی كه اين س�وال را دارند كه قيمت های نفت تا چه حد بايد باال باش�د، پاس�خ اين است كه ما در حال حاضر در اين سطح 
هس�تيم. در حقيقت تداوم قيمت های باالی نفت يک دليل بزرگ برای ركود اقتصادی موجود در جهان اس�ت. بخش بزرگی از 

مشكالت چين و هند اين است كه آنها همانند آمريكا و بيشتر كشورهای اروپايی واردكننده نفت هستند. 

مصرف نفت در بسياری 
از کشورهای صادرکننده 
نفت سريع تر از جمعيت 
آنها رو به افزايش است. 
اگر ما در مجموع به 
کشورهای عضو اوپک 
نگاهی بيندازيم يک 
جهش صعودی بزرگ را 
در مصرف سرانه نفت در 
سال های 2011 و 2012 
مشاهده می کنيم
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تحليل

كاهش رشد اقتصادی باشد.
ــخص موقعيت هايی وجود دارد كه  به طور مش
ــد  در آنها كاهش مصرف نفت به معنی كاهش رش
اقتصادی نيست. تغيير وضعيت از توليد به اقتصاد 
ــش مصرف نفت منجر  ــی می تواند به كاه خدمات
شود. يک تغيير به سمت خودروهای كم مصرف تر 
ــد به كاهش مصرف نفت بينجامد. اما اين  می توان
ــرات به كندی و به مرور زمان رخ می دهد نه  تغيي

زمانی كه قيمت ها يكباره باال می رود.
يک راه ديگر برای كاهش مصرف نفت اين است 
كه آيا يک كشور در گذشته برق خود را با استفاده 
از نفت توليد كرده يا خير و توليد نفت با اين روش 
ــوخت ديگری نظير گاز طبيعی  ــتفاده از س به اس
ــود. اين نوع تغيير در يونان اعمال شده  منتقل ش
اما بعيد است كه در چين و هند مورد استفاده قرار 
گيرد. به شكل مشابه اگر خانه ها با نفت گرم شوند، 
ــوخت جايگزين مورد استفاده  بعضی اوقات يک س
قرار گرفته و باعث كاهش مصرف نفت شده است. 
چين و هند مناطقی نيستند كه نفت به طور سنتی 

برای گرم شدن خانه ها مورد استفاده قرار گيرد.
ــرف نفت در  ــديد مص ــش ش ــوع كاه در مجم
ــن و هند نگران  ــد نظير چي اقتصادهای رو به رش

كننده است.
واردات نفت آمریکا و اروپا

ــبيه  الگوی مصرف نفت آمريكا تا حد زيادی ش
ــورهای واردكننده نفت است و از سوی  الگوی كش
ــرار دارد. اخيرا  ــار ق ــا تحت فش ــش قيمت ه افزاي
تبليغات زيادی درباره توليد بيشتر نفت در آمريكا 
ــن واقعا به معنی تغيير اوضاع  صورت گرفته اما اي
ــت آمريكا و توليد آن  ــت. اگر ما به مصرف نف نيس
ــه آمريكا همچنان  ــی بيندازيم می بينيم ك نگاه
ــت. در واقع راه زيادی  يک واردكننده باقيمانده اس
باقيمانده تا آمريكا به يک صادركننده نفت تبديل 
ــت پايين نيامده و  ــود.  همچنين قيمت های نف ش

قيمت های باال مشكل اصلی ما هستند.
ــت  وضعيت واردات نفت اروپا بدتر از آمريكا اس
ــی از اين مشكالت اقتصادی  و شكی نيست بخش
كنونی به همين دليل است. نمودار توليد و مصرف 
اخير نفت اروپا در شكل زير نشان داده شده است. 

اختالف بین واردات و صادرات نفت
ــته به  ــتخراج نفت تا حد زيادی بس هزينه اس
ــد. برای تامين  ــور و ميدان نفتی تغيير می كن كش
مقدار كافی نفت، قيمت جهانی بايد به اندازه كافی 

ــد تا سود كافی را برای توليدكننده داشته  باال باش
باشد.

ــورهای صادركننده نفت، دولت ها  در مورد كش
ــه مالک شركت های نفتی هستند. اما حتی  هميش
ــتخراج نفت  ــند دولت ها برای اس ــر مالک نباش اگ
ــد تا مطمئن  ــنگينی وضع می كنن ماليات های س
شوند كه از هر گونه درآمد اضافی بهره مند خواهند 
ــد.  گاهی اوقات قراردادهای مشاركت در توليد  ش
ــان  ــرار می گيرند. جدول زير نش ــتفاده ق مورد اس
می دهد كه برای بسياری از كشورهای صادركننده 
ــا 90 درصد درآمد عمليات را در  نفت دولت 70 ت
اختيار می گيرد. حتی در آمريكا سهم دولت قابل 
توجه است. بری راجرز در مقاله ای در ژورنال نفت 
ــرد كه برای نفت های  ــبه ك و گاز در ماه مه محاس
دشوار نظير نفت باكن سهم متوسط دولت 33 دالر 

و 29 سنت در هر بشكه است. 
ــت كه برای نفت استخراجی از  اين درحالی اس
كانادا سهم دولت 19 دالر و 50 سنت در هر بشكه 
ــامل پرداخت ها به دولت ايالتی  است. اين مبلغ ش
ــود. اگر هزينه های استخراج  و دولت فدرال می ش
پايين باشد همانند كانادا دولت ماليات دريافتی را 

براساس آن تنظيم می كند.

الگوی مصرف 
نفت آمريکا تا حد 

زيادی شبيه الگوی 
کشورهای واردکننده 
نفت است و از سوی 

افزايش قيمت ها 
تحت فشار قرار دارد. 

اخيرا تبليغات زيادی 
درباره توليد بيشتر 

 نفت در آمريکا 
صورت گرفته است
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ــت بخش خصوصی نيز  ــن گزارش حاكی اس اي
ــت اين آمادگی را دارد تا بخشی از  اعالم كرده اس
ــوآپ نفت خام را نيز با راه اندازی  انجام عمليات س
ــدر خواجه نفس  ــگاه كوچک در بن ــن پااليش اولي

گرگان انجام دهد.
ــات سوآپ نفت  ايران هم اكنون دارای تاسيس
ــت كه  ــكه در روز اس خام با ظرفيت 500 هزار بش
می تواند نفت را از كشورهای حاشيه خزر دريافت 
ــگاه های شمالی مانند  كند و اين نفت را در پااليش
تبريز و تهران استفاده كرده، در جنوب كشور همان 
ميزان نفت مصرفی را با درجه ای پی آی مشخص 
صادر كند و در ازای اين كار حق سواپ را دريافت 

كند.
براساس برنامه ريزی انجام شده سوآپ فرآورده 
ــتور كار صنعت نفت قرار گرفته است و  نيز در دس
قرار است اين كار را نيز در صورت تمايل كشورهای 

شمالی انجام دهد.
ــوآپ نفت خام از مردادماه 1389 به  عمليات س
دليل پايين بودن نرخ سوآپ و روش های اشتباهی 
ــور را به وارد كننده نفت خام تبديل كرده  كه كش

بود، به دستور وزير نفت وقت متوقف شد.
ــير ايران حدود  ــه معاوضه نفت خام از مس هزين
ــت دالر در هر تن متريک يعنی حدود  1.10   هش
ــی نفت ايران  ــركت مل ــكه بود و ش دالر در هر بش
ــه  40 دالر درهر تن  ــن رقم ب ــان افزايش اي خواه
ــكه  متريک يعنی به ميزان  5.5 تا 6 دالر در هر بش
ــركت نيكو  بود كه هيچ يک از طرفين قرارداد با ش
ــوآپ كننده نفت خام در ايران  كه تنها شركت س
بود حاضر به پذيرفتن اين رقم برای هزينه معاوضه 

نفت خام خود نشدند.
ــون اويل  ــركت اماراتی دراگ ــن آن كه ش ضم
ــاله بيش از  86 درصد حجم  طی قراردادی 10 س
ــتان را از  ــام توليدی از ميدان های تركمنس نفت خ
ــا پايان يافتن اين  ــير ايران صادر می كرد كه ب مس
قرارداد در ماه مارس  2010 اعالم كرد كه نفت خام 
بيشتری را از عرض دريای خزر و از مسير باكو و با 
راه آهن به بندر باتومی گرجستان در دريای سياه 

صادر می كند.
ــی »ويتول« بازارياب  همچنين شركت سوئيس
ــنده نفت خام قزاقستان و تركمنستان نيز  و فروش

كه بخش عمده نفت خام های مختلف توليدی اين 
ــور را از بندر آكتائو به بندر نفتی نكا صادر  دو كش
می كرد همانند شركت اماراتی تصميم به صادرات 
نفت خام از مسير باكو به دريای مديترانه و دريای 

سياه گرفت.
ــورهای  ــادرات نفت خام كش ــير ص تغيير مس
ــت رفتن  ــاك ايران به معنی از دس ــايه از خ همس
ــن بازارها بود كه عالوه بر مزيت اقتصادی از بعد  اي
ــور بسيار حياتی  ــی و استراتژيک برای كش سياس

است.
ــير ايران در  ــات معاوضه نفت خام از مس عملي
حالی متوقف شد كه با توجه به تحريم های اعمال 
ــور، طرح سوآپ نفت  ــده عليه صنعت نفت كش ش
ــيار مهمی را در كاهش  خام می توانست نقش بس

تاثير محدوديت های صورت گرفته داشته باشد.
ــرگيری انجام عمليات  ــد با از س به نظر می رس
سوآپ نفت خام وضعيت تجارت نفت ايران روزها و 

شرايط بهتری را در آينده به خود ببيند.

چرا سوآپ متوقف است؟
ــران و خالی  ــوآپ نفت اي ــان با توقف س همزم
ــكه يا سوآپ نفت در  ماندن ظرفيت 500 هزار بش
ــركت ملی  پايانه نكا، احمد قلعه بانی مديرعامل ش
نفت دليل عدم موفقيت بخش خصوصی در فروش 
ــی در تامين  ــران را ناتوانی بخش خصوص نفت اي
ــی و تامين برخی از  ــايش ال.س ضمانت نامه، گش

ضمانت نامه های الزم دانست.
سوآپ نفت خام ايران به منظور انتقال نفت خام 
ــيه دريای خزر به خليج فارس از  ــورهای حاش كش
ــته تاكنون به طور كامل متوقف شده  6 ماه گذش
است. معلوم نيست مديرعامل شركت ملی نفت با 
چه استداللی اين سخنان را بر زبان جاری می كند 
ــركت ملی  ــری مقاومت ها در بدنه ش چراكه  يكس
نفت ايران نسبت به انجام سوآپ نفت توسط بخش 

خصوصی وجود دارد.
ــی معاون وزير نفت  ــا اين وجود احمد قلعه بان ب
ــرا درباره وجود مقاومت برخی از مديران نفتی  اخي
در برابر اجرای دستورات وزير نفت، گفت: هيچگونه 
مقاومتی در برابر اجرای دستورات وزير نفت انجام 
ــده است و دليل عدم موفقيت بخش خصوصی  نش

ــران ناتوانی بخش خصوصی در  ــروش نفت اي در ف
تامين ضمانت نامه، گشايش ال.سی و تامين برخی 

از ضمانت نامه های الزم بوده است.
از سوی ديگر در حالی از آغاز برنامه پنجم توسعه 
تاكنون به دليل اعمال سياست های متنوع و متعدد 
سوآپ نفت ايران دستخوش تغييرات متعددی شده 
است كه ايران با صرف هزينه های چندين ميليارد 
ــاخت هايی همچون احداث خط لوله  تومانی زيرس
انتقال نفت، ساخت تاسيسات تحويل، بارگيری در 
پايانه نفتی نكا و مخازن ذخيره سازی در پايانه نفتی 

نكا ايجاد كرده است.
در شرايط فعلی ظرفيت سوآپ نفت خام ايران 
به بيش از 500 هزار بشكه در روز رسيده و اين در 
حالی است كه حتی از يک بشكه اين ظرفيت برای 
سوآپ نفت كشورهای حاشيه دريای خزر همچون 

قزاقستان و تركمنستان استفاده ای نمی شود.
ايران در حد فاصل سال های 88 تا 89 به طور 
ــكه نفت  ــط روزانه بين 50 تا 100 هزار بش متوس
خام سوآپ كرده است و حتی در اين سالها ركورد 
ــوآپ روزانه 126 هزار بشكه نفت خام در روز به  س

ثبت رسيده است.
ــركت ملی  ــوآپ، ش با وجود توقف عمليات س
نفت ايران سه برنامه كوتاه، ميان و بلند مدت برای 
ــاحلی و بندری افزايش  توسعه زير ساخت های س
ظرفيت سوآپ نفت در پايانه نفتی شمال )بندر نكا( 

در دستور كار قرار داده است.
ــته  احمد قلعه بانی معاون وزير نفت هفته گذش
ــی پايانه نفتی نكا  ــان با آغاز عمليات اليروب همزم
تاكيد می كند: با اتمام احداث اسكله های حوضچه 
فراگير پايانه نفتی شمال، ظرفيت سوآپ نفت خام 
از بندر نكا به بيش از يک ميليون بشكه می رسد.

ــاغل در  ــوی ديگر در حالی پيمانكاران ش از س
ــاخت و  ــارس جنوبی يكی از داليل تاخير در س پ
توسعه فازهای جديد اين ميدان مشترك گازی را 
كمبود منابع مالی و اعتباری عنوان می كنند كه با 
حضور مديرعامل شركت ملی نفت ايران، اليروبی 
و طرح توسعه پايانه نفتی نكا با هزينه 45 ميليارد 
تومانی به عنوان يک طرح اولويت دار در دستور كار 

قرار گرفته است.
ــرايطی كه صنعت  ــان در ش به اعتقاد كارشناس

بخش خصوصی مدعی است نه متهم

سوآپ زنده می شود؟

امير احمد شهرياري

با انجام مذاكرات ايران و كشورهای حاشيه خزر عمليات سوآپ نفت خام از نيمه دوم سال جاری از سر گرفته می شود. پس 
از توقف عمليات سوآپ نفت خام از دو يا سه سال گذشته تاكنون ايران به دنبال انجام مجدد اين عمليات دوسر برد است كه 
به نظر می رس�د با مذاكراتی كه بين برخی از مس�ئوالن صنعت نفت و كشورهای حاشيه دريای خزر انجام شده است عمليات 

سوآپ در نيمه دوم سال جاری با انتقال روزانه تا 50 هزار بشكه نفت خام از سر گرفته شود.

عمليات سوآپ نفت 
خام از مردادماه 1389 
به دليل پايين بودن 
نرخ سوآپ و روش های 
اشتباهی که کشور را 
به وارد کننده نفت خام 
تبديل کرده بود، به 
دستور وزير نفت وقت 
متوقف شد

گزارش
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ف نفت با تحريم های همه جانبه خصمانه غرب روبرو 

است مديريت منابع مالی و اعتباری از نان شب هم 
برای لوكوموتيو اقتصاد كشور واجب تر است.

ــا بايگانی كردن  ــرايط ب ــن رو در ايران ش از اي
ــد منابع  ــت و كم اهميت باي ــی اولوي ــرح هيا ب ط
ــترك نفت و  ــعه ميايدن مش مالی را در طرح توس
ــارس جنوبی هزينه كرد كه  ــور همچون پ گاز كش
بارها هم شتاب در توسعه اين ميادين مورد تاكيد و 

سفارشات مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

ظرفیت سوآپ نفت افزایش می یابد
ــواپ نفت خام  ــت ظرفيت س در حالی قرار اس
ــور به روزانه يک ميليون بشكه در روز افزايش  كش
ــش چنين  يابد كه ايران هيچ قراردادی برای پوش

ظرفيتی و حتی كمتر از آن ندارد.
ــعود ميركاظمی وزير سابق  به دستور سيد مس
ــه دليل پايين بودن نرخ  ــت از مردادماه 1389 ب نف
ــور را به وارد  ــای غلطی كه كش ــوآپ و روش ه س
ــوآپ  كننده نفت خام تبديل كرده بود، عمليات س

نفت خام متوقف شد.
ــير ايران حدود  ــه معاوضه نفت خام از مس هزين
ــک )حدود  1.10 دالر  ــت دالر در هر تن متري  هش
در هر بشكه( بود و شركت ملی نفت ايران خواهان 
ــر تن متريک  ــه  40 دالر دره ــش اين رقم ب افزاي
ــكه( بود كه هيچ يک از  )حدود 5.5 دالر در هر بش
ــركت نيكو حاضر به پذيرفتن  طرفين قرارداد با ش
اين رقم برای هزينه معاوضه نفت خام خود نشدند. 
ــوآپ و عرضه  ــا توقف عمليات س ــاس ب بر اين اس
ــازی بازار جنوب  ــت خام در بورس كاال، فعال س نف

دريای خزر در مسير بندر نفتی نكا با هدف تبديل 
نفت خام مخلوط نكا به عنوان يک نفت خام شاخص 
ــی  ــت فراموش برای بازار جنوب دريای خزر به دس

سپرده شد.
ــی »دراگون اويل«  ــركت امارات ضمن آن كه ش
ــاله بيش  ــی قراردادی 10 س )Dragon Oil( ط
از  86 درصد حجم نفت خام توليدی از ميدان های 
ــير ايران صادر می كرد كه با  تركمنستان را از مس
پايان يافتن اين قرارداد در ماه مارس  2010 اعالم 
كرد كه نفت خام بيشتری را از عرض دريای خزر و 
از مسير باكو و با راه آهن به بندر باتومی گرجستان 

در دريای سياه صادر می كند.
ــی »ويتول« بازارياب  همچنين شركت سوئيس
ــنده نفت خام قزاقستان و تركمنستان نيز  و فروش
كه بخش عمده نفت خام های مختلف توليدی اين 
ــور را از بندر آكتائو به بندر نفتی نكا صادر  دو كش
می كرد همانند شركت اماراتی دراگون اويل با توجه 
به تصميم اخير ايران، اقدام به صادرات نفت خام از 
مسير باكو به دريای مديترانه و دريای سياه گرفت. 
ــير  عالوه بر اين صادركنندگان ديگری هم در مس
بندر نفتی نكا نفت خام محموله های مقطعی صادر 
ــرايط جديد شركت ملی نفت از  می كردند كه با ش
مسير ايران برای صادرات نفت خود منصرف شدند. 
تغيير مسير صادرات نفت خام كشورهای همسايه از 
خاك ايران به معنی از دست رفتن اين بازارهاست 
ــی و  ــت اقتصادی از بعد سياس ــالوه بر مزي كه ع

استراتژيک برای كشور بسيار حياتی است.
ــووالن كشور  ــال گذشته مس اگر چه در دو س
ــوآپ و امضا  ــش حجم س ــرای افزاي ــی ب وعده هاي

ــون موفق به  ــد داده اند اما تاكن ــای جدي قرارداده
تحقق وعده های خود نشده اند.

ــير ايران در  ــات معاوضه نفت خام از مس عملي
حالی متوقف شده است كه با توجه به تحريم های 
اعمال شده عليه صنعت نفت كشور، »طرح تجارت 
نفت« می توانست نقش بسيار مهمی را در كاهش 

تاثير محدوديت های صورت گرفته داشته باشد.
اين شرايط در حاليست كه هم اكنون با تكميل 
فاز سوم طرح انتقال و فرآورش نفت خام كشورهای 
ــوآپ نفت خام كشور  حوزه دريای خزر ظرفيت س
به 500 هزار بشكه در روز افزايش يافته است و به 
گفته احمد قلعه بانی - مديرعامل شركت ملی نفت 
ايران- با اتمام احداث اسكله های حوضچه فراگير 
پايانه نفتی شمال، ظرفيت سوآپ نفت خام از بندر 

نكا به بيش از يک ميليون بشكه می رسد.
ــته مهر، معاون  ــن خجس ــن محس ــا وجود اي ب
ــزی و نظارت بر توليد منابع  وزير در امور برنامه ري
ــه بود: در صورت  ــوری پيش از اين گفت هيدروكرب
نياز عمليات سوآپ را انجام می دهيم و درغير اين 
صورت نيازی به آن نداريم. بر اين اساس مشخص 
نيست اگر نياز سنجی در اين بخش صورت نگرفته 
است چرا بايد هزينه ظرفيت سازی سواپ نفت خام 

تا يک ميليون بشكه در روز پرداخت شود.
ــوآپ نفت  ــا پذيرش اين موضوع كه س حتی ب
ــور هم از نظر درامد و هم  خام می تواند برای كش
ــته باشد مسووالن نفتی كشور  امنيت مزايايی داش
با تصميمات غلط خود مشتريان عمليات سواپ از 
مسير ايران را از دست داده اند و قطعا باز گرداندن 
آن ها به پای قرارداد به راحتی ممكن نخواهد بود.

گزارش

اگر چه در دو سال 
گذشته مسووالن 

کشور وعده هايی برای 
افزايش حجم سوآپ 
و امضا قراردادهای 

جديد داده اند اما 
تاکنون موفق به 

تحقق وعده های خود 
نشده اند
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سوآپ، ترانزيت و  بانكرينگ به نوعی يک 
ــرفته مبتنی بر  ــل اقتصادی  كامال پيش تعام
ــده يک كشور دارای  ارزش های  شناخته ش
پتانسيل  های توليدی و صادراتی است. البته  
ــوآپ و ترانزيت برای همه گونه كاال قابل  س
ــت. بانكرينگ در واقع  نوعی تامين  انجام اس
ــوخت به صورت  خرده فروشی به كشتی  س
ــت  چنانچه  ــوآپ و ترانزي ــت. در باب س اس
ــت های دولت و اراده مسيوالن وزارت  سياس
ــازمان های نظارتی بر استفاده  نفت و ديگر س
ــور ايران باشد كه  حداكثری  از امكانات كش
ــراوان ارزی  ــه درآ مد های ف ــت ب ظاهرا  هس

خواهد انجاميد.
ــه موقعيت ژئوپليتيكی ايران در  با توجه ب
ــی سريع و آسان به  ــطح منطقه و دسترس س
ــوری است  آبهای گرم كه از آرزو های هر كش
می توان از آن به يكی از ابزار خدادادی  برای 
تعامالت اقتصادی نام برد.به گونه ای كه سواپ 
ــن انواع فرآورده های  و ترانزيت ميليون ها ت
ــل و خارج ارزآوری  نفتی برای تقاضای داخ
ــت  غير  قابل تصوری را به دنبال خواهد داش
ــم چنانچه  ــود اگر بگويي ــراق نخواهد ب و اغ
ــورت پذيرد درآمدهای  برنامه ريزی دقيق ص
ــت سر بگذارد.متاسفانه  صادرات نفت  را پش
در چند  سال اخير در حوزه ترانزيت و سوآپ 
ــرمايه گذاری بخش خصوصی  كه  عليرغم س
البته كم هم نبوده است شاهد از دست رفتن 
ــدن  ــتريان بالفعل در اين حوزه و كم ش مش
ــازار بين المللی  ــرمايه گذاران در ب اعتبار س
ــدگان عزيز با كمی   ــم . و حتما خوانن بوده اي
ــراف به اين گونه بازارها پی به حساسيت  اش
ــه  ترانزيت و  ــی برند.در باب مقول موضوع م

ــوآپ به همين نكته كفايت  می كنيم كه  س
ــا  در بهترين حالت  ــث عرضه و تقاض از حي
ــورهای  ــن قرارداريم.نيم نگاهی  به كش ممك
همسايه همچون عراق، افغانستان، پاكستان، 
كشورهای حوزه قفقاز و  خليج فارس ما را به 
بهترين پاسخ ممكن می رساند و آن حركت 
به سوی جلو و  عقد قرارداد های كالن است.
ــور ها يا خريدار هستند يا فروشنده   اين  كش
ــطه توانمند مانند ايران  ديگر چه  و يک واس
ــه نظر بنده كمی  همت و البته  می خواهد. ب
حمايت .اين يک حركت رو به جلو با منفعت 
دوطرفه برای ايران  و ديگر كشورهاست واگر 
ــش خصوصی واگذار كنند  زمام امر را به بخ
ــل خوش خواهند  ــا در صحنه بين المل قطع
ــيار  حياتی  ــاله بس ــاب مس ــيد. در ب درخش
ــم كه روزانه بيش از 15  بانكرينگ بايد بداني
ــط 12000 كشتی  ميليون تن نفت خام توس
ــال جابجا می شود. نكته جالب  در طی يک س
ــاالنه 6 ميليارد  دالر درآمد  ــت كه س اين اس
ــورهای خليج فارس می شود. و اين  عايد كش
تنها در خصوص تنها عمليات بانكرينگ است.

ــات  جانبی صنعت بانكرينگ را  ما بازار خدم
ــی فنی  ــامل خدمات بازرس هم داريم  كه ش
ــن  ــاميدنی، تامي ــن  آب آش ــتی ها.تامي كش
آذوقه، خدمات پشتيبانی و... می باشد و تمام 
ــی ارز آوری. از فوايد بانكرينگ می  ــا يعن اينه
توان به ايجاد رونق اقتصادی، ارزآوری،كاهش 
ــش قدرت حاكميت در منطقه  بيكاری وافزاي
ــدر فجيره در  ــرد. در حال حاضر بن ــاره ك اش
امارات متحده عربی بدليل  فرصت پيش امئه 
در طول جنگ تحميلی عراق عليه ايران گوی 
ــبقت را ربوده  است و يكی از 4 بندر مهم  س
ــنگاپور  فعال در عمليات بانكرينگ در كنار س
هوستون و رتردام می باشد. در اين  خصوص 
ــيل های  موجود  می طلبد با توجه به پتانس
ــای  اين صنعت  ــران و منطقه به نيازه در اي
توجه خاص  بويژه در ايجاد  ساختارها.تامين 
ــتمر و  ــات جانبی بانكرينگ.عرضه مس خدم
ــط  ــوخت های  مورد نياز توس پايدار انواع س
ــده . ارايه قيمت های فروش قابل  عرضه كنن

رقابت با فجيره و.. شود.
* عضو علي البدل هیات مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي

ــركت پايانه های نفتی ايران  مديرعامل ش
ــوآپ نفت  ــب برای س از ايجاد ظرفيت مناس

خام با احداث حوضچه فراگير نكا خبر داد.
ــركت پايانه های نفتی ايران  مديرعامل ش
ــانا تصريح كرد:  ــت و گو با خبرنگار ش در گف
ــامل،  ــه فراگير نكا كه ش ــا احداث حوضچ ب
ــرقی و غربی، اسكله های  ــاخت دو يال ش س
مختلف و چند منظوره از جمله، اسكله های 
ــكله های خدماتی  ــه انواع فرآورده، اس تخلي
ــكله های تعميراتی برای  ــتيبانی و اس و پش
ــا ظرفيت 14  ــش هايی ب ــری نفتك پهلوگي
ــت خام افزايش  ــوآپ نف هزار تن ظرفيت س

می يابد.
ــوی افزود: در فاز نخست  سيدپيروز موس
طرح احداث حوضچه فراگير نكا كه با هدف 
ــت،  ــه در حال انجام اس ــه روبی حوضچ الي
ــای به وزن 12  ــتی ه امكان پهلوگيری كش
ــود؛ اين در حالی است  هزار تن فراهم می ش
ــتی هايی با وزن 5  كه پيش از اين تنها كش

هزار تن پهلوگيری می كردند.
ــت اين پروژه دو هفته  وی گفت: فاز نخس
ــاس برنامه  ــته آغاز به كار كرد و بر اس گذش
ــال راه اندازی  ــاز دوم آن نيز تا بهمن امس ف

خواهد شد.
ــون نفت خام  ــوی هم اكن ــه گفته موس ب
كشورهای آسيای ميانه از پايانه نفتی شمال 
ــور می  ــوآپ وارد كش برای انجام عمليات س

شود.
ــركت پايانه های نفتی ايران  مديرعامل ش
ــرمايه گذاری برای ساخت  ــتر ميزان س پيش
ــان اعالم  ــه را 46 ميليارد توم ــن حوضچ اي

كرده بود.
ــوآپ  ــاره » س ــن در ب ــوی همچني موس
معكوس نفت خام« و تصاحب بازارهای نفت 
ــيه گفت: »سوآپ  ــوی روس خام ايران از س
معكوس نفت« به هيچ وجه نداريم و تا كنون 

در اين زمينه چيزی مطرح نشده است.
ــكن  ــن گزارش، احداث موج ش برپايه اي
ــای داخل  ــرقی، اليروبی ه ــال غربی و ش ي
ــق 9 متر و  ــه و كانال ورودی تا عم حوضچ
ــن تهيه و نصب  ــتحصال زمين و همچني اس
ــاز اول اجرای  ــزات كمک ناوبری در ف تجهي
طرح حوضچه فراگير نكا در دستور كار قرار 

مشكالت ترانزيت نفتي چيست؟

سوآپ و بانكرينگ
تعامل اقتصادي پيشرفته

بخش خصوصی مدعی است نه متهم

ظرفيت سازی 
برای افزايش 

سوآپ نفت خام 
از شمال كشور

احمد صرامي*

با توجه به موقعيت 
 ژئوپلوتيکی ايران 
در سطح منطقه و 
دسترسی سريع و آسان 
به آبهای گرم که از 
آرزو های هر کشوری است 
 می توان از آن 
به يکی از ابزار خدادادی  
برای تعامالت اقتصادی 
نام برد

يادداشت
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ــگاه الوان  ــره پااليش ــت مدي ــس هيئ رئي
ــد  جدي ــب  قط ــک  ي ــاد  ايج ــات  مطالع از 
ــتی ها( در  ــه كش ــانی ب بانكرينگ)سوخت رس
جزير الوان با استفاده از محصوالت پااليشگاه 
ــم كوچكی ابعاد آن  ــت: الوان عليرغ الوان گف
ــور  ــگاه های نفت كش ــان اغلب پااليش در مي
ــتری خواهد داشت. جابر نوری  سود دهی بيش
ــع خبرنگاران  ــت خبری در جم در يک نشس
ــت: وقتی پااليشگاه الوان را تحويل  اظهارداش
ــركت زيان انباشته داشت اما امروز  گرفتيم ش

زيان انباشته به سود تبديل شده است.
رئيس هيئت مديره پااليشگاه الوان افزود: 
ــوا متعادل و بقيه  ــا 2 يا 3 ماه ه در الوان تنه
ــياری دشوار  ــرايط كاری بس ماه های سال ش
ــرايط  ــن دليل برای بهبود ش ــت و به همي اس

كاری كاركنان تالش می كنيم.
رئيس هيئت مديره پااليشگاه الوان با بيان 
ــر در ارائه بودجه  ــه نماد ما به دليل تأخي اينك
ــد، اضافه كرد:چند نكته سود ما  ــته ش 92 بس
ــعير  را تحت تاثير قرار می داد كه اول نرخ تس
ــه 2450 افزايش يافت  ــود كه از 1226 ب ارز ب
و ديگری عوارض 26 درصدی صندوق توسعه 

ملی از صادرات نفت كوره بود. 
ــگاه های الوان، بندرعباس  وی افزود:پااليش
ــم را می پرداختند كه  ــن رق ــادان بايد اي و آب
ــته 1000  ــال گذش ــگاه بندرعباس س پااليش
ميليارد تومان و الوان هم 200 ميليارد تومان 
به صندوق توسعه ملی پرداخت كردند و امسال 
ــم الوان بايد 360 ميليارد تومان به صندوق  ه

توسعه پرداخت می كرد.
نوری گفت: با كمک شركت ملی پااليش و 
ــش فرآورده های نفتی و رايزنی های تامين  پخ
اجتماعی، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی 
ــی در بودجه 92 حذف شد  از صادرات پااليش
كه اين رقم به نفع سهامداران است و در آينده 

سود تعديل شده را اعالم خواهيم كرد.
ــگاه الوان  وی با بيان اينكه موقعيت پااليش
برای انواع سرمايه گذاری بسيار مناسب است، 
ــت، قرار  گفت: الوان منطقه ويژه اقتصادی اس
ــد، عمده  ــوم پتروشيمی باش ــت قطب س اس
ــه منتقل  ــورت خط لول ــت به ص ــوراك نف خ
می شود كه با توجه به مزيت های مختلف اين 
منطقه برنامه هايی در سرمايه گذاری در صنايع 

پايين دست نفت و پتروشيمی داريم.
ــی در  ــدان گازی بزرگ ــه وی، مي ــه گفت ب
ــوراك گاز  ــه می تواند خ ــود دارد ك الوان وج

پتروشيمی ها را تأمين كند.
رئيس هيئت مديره پااليشگاه الوان در ادامه 
ــركت تعاونی خاص كاركنان  ــت: ش اظهارداش
ــرف تأسيس داريم  پااليش نفت الوان را در ش
ــهم آن متعلق به كاركنان است و  كه همه س

سرمايه گذاران سهمی در آن نخواهند داشت.
وی افزود: شركت فنی مهندسی زيرمجموعه 
ــكيل خواهد شد و  ــركت تعاونی خاص تش ش
مطالعات ايجاد كارخانه قير را انجام خواهد داد 

كه سود آن به خود پرسنل می رسد.
ــبت به ديگر  ــتر الوان نس ــودهی بيش *س

پااليشگاه ها
ــخ به پرسشی درباره مشكالت  وی در پاس
ــركت ها  ش ــر  ديگ در  ــاص  خ ــای  تعاونی ه
ــت: بنده معاون اداری مالی تعاونی  اظهارداش
ــود اين تعاونی  خاص ايران خودرو بودم كه س
ــه كاركنان پرداخت  ــا 27 درصد بود و ب 26 ت

می شد.
نوری تأكيد كرد: می خواهيم در اين تعاونی 
حرف و حديثی وجود نداشته باشد چنانكه ابعاد 
تعاونی خاص ما بسيار كوچكتر از ايران خودرو 
ــنل ما 1200 نفر اما  است كمااينكه كل پرس
تنها اعضای تعاونی خاص ايران خودرو 60 هزار 

نفر هستند.
ــه گفت: الوان عليرغم كوچكی  وی در ادام
ــگاه های نفت  ــاد آن در ميان اغلب پااليش ابع
ــتری خواهد داشت و با  ــور سود دهی بيش كش
توجه به حذف 26درصد سهم صندوق توسعه 

ملی سود دهی ما بسيار باالتر خواهد رفت.
 

 صادرات به ابوظبی
فجیره و آسیای جنوب شرقی 

ــگاه الوان اضافه  رئيس هيئت مديره پااليش
كرد: نفت كوره ما بيشتر به ابوظبی، فوجيره و 
آسيای جنوب شرقی صادر می شود و به تازگی 

دو محموله گاز مايع نيز صادر شده است.
ــه موقعيت  ــت: با توجه ب ــوری اظهارداش ن
ــتی ها  منحصر به فرد جزيره الوان و عبور كش
از نزديک اين جزيره در حال تهيه گزارش فنی 
ــركت بانكرينگ تحت  اقتصادی ايجاد يک ش
ــركت تعاونی كاركنان در جزيره  ــش ش پوش

الوان هستيم.
وی در پايان گفت: ما خوراك را 95 درصد 
ــارس دريافت می كنيم و  ــت فوب خليج ف قيم
فراورده توليدی را به قيمت فوب خليج فارس 

در اختيار پااليش و پخش قرار می دهيم.

بخش خصوصی مدعی است نه متهم

الوان
قطب جديد بانكرينگ 

داشت.
ــتيبانی ناوگان  تامين نيازمندی های پش
حفاری در كوتاه مدت، افزايش انتقال نفت 
ــوآپ  ــكه در روز و س خام تا 150 هزار بش
ــی در ميان مدت و  ــد احتمالی داخل و تولي
افزايش انتقال نفت خام تا 250 هزار بشكه 
در روز در دراز مدت، اهداف مهمی هستند 
ــاخت حوضچه فراگير به آنها  كه در طرح س

توجه شده است.
ــر در پايانه  ــه فراگي ــاخت حوضچ با س
ــكله كنونی موجود با  ــمال، سه اس نفتی ش
آبخورهای چهار تا پنج متر به 14 اسكله با 

آبخور 14 متر افزايش خواهد يافت.
ــمال،  ــروژه حوضچه فراگير ش اجرای پ
ــتحصال نفت خزر،  ــات اس ــتيبان عملي پش
ــوآپ، همچنين طرح ملی انتقال  افزايش س

نفت خام پروژه نكا - جاسک است.
پايانه نفتی شمال، موقعيتی راهبردی در 
ــيه دريای خزر برای  ــورهای حاش ميان كش
ايران ايجاد كرده و با توجه به اكتشاف های 
ــال نفت و گاز  ــا پايانه برای انتق ــر، تنه اخي

دريای خزر به كشور است.
ــی ايران به آبهای آزاد، موقعيت  دسترس
ــوآپ  ــردی برای اين پايانه نفتی در س راهب
ــن مزيت  ــت. اي ــام ايجاد كرده اس نفت خ
ــورهای  ــت نفت خام كش ــده اس موجب ش
ــزر به آب های آزاد راه يابد  حوزه دريای خ
ــتری اين كشورها نيز، نفت خام مورد  و مش
نياز خود را در خليج فارس از ايران دريافت 
ــوآپ )معاوضه( نفت خام از طريق  كنند.س
ــيه  ــورهای حاش ــمال به كش پايانه نفتی ش
دريای خزر، امتيازی برای اين كشورهاست 
ــود را در دريای آزاد به  ــه بتوانند نفت خ ك

فروش برسانند. 

با کمک شرکت 
ملی پااليش و پخش 

فرآورده های نفتی 
و رايزنی های تامين 

اجتماعی، 26 درصد 
سهم صندوق توسعه 

ملی از صادرات 
پااليشی در بودجه 92 
حذف شد که اين رقم 

به نفع سهامداران 
است
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شماره  سومـ  بهار 1392

براساس گفته مسئوالن صنعت نفت هم اكنون 
ــاخت دو نوع پااليشگاه كوچک در كشور  امكان س
ــت به  ــود دارد كه يكی پرتابل)قابل حمل( اس وج
طوری كه تمامی تجهيزات يک پااليشگاه كوچک 
ــط كاميون جابه جا  ــر روی كاميون نصب و توس ب
ــز در كنار چاه  ــود، ضمن آن كه فرآورش ني می ش
انجام می شود و نوع ديگر در نزديكی پااليشگاه های 
اصلی ايجاد می شود كه برای فرآورش موادی نظير 

نفت كوره كاربرد دارد.
ــوراك نفت كوره  ــگاه های كوچک با خ پااليش
ــد از نفت كوره  ــت را دارند كه 50 درص ــن قابلي اي
توليدی پااليشگاه ها به محصوالت باكيفيت مانند 
بنزين و گازوئيل تبديل شوند، كه بنابراين مشكل 
ــگاه ها برطرف  ــی نفت كوره در پااليش توليد اضاف
خواهد شد. براساس گفته فرهاد احمدی مديرعامل 
شركت مهندسی و ساختمان نفت ظرفيت در نظر 
ــگاه ها بين 5  ــده برای احداث اين پااليش گرفته ش
ــت كه به نظر می رسد اولين  ــكه اس تا 10 هزار بش
پااليشگاه كوچک با خوراك نفت كوره در نزديكی 
ــگاه آبادان احداث شود و به احتمال فراوان  پااليش
ــگاه كوچک فرآورش ميعانات گازی در  يک پااليش
عسلويه و يک پااليشگاه كوچک فرآورش نفت خام 

نيز در دستور ساخت قرار گرفته است.
خبر بومی سازی احداث پااليشگاه های كوچک 
ــر شد و  ــته منتش ــال گذش در آخرين روزهای س
بالفاصله اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، 
ــت به كار شده از وزير نفت  ــيمی دس گاز و پتروش
ــتند كه مجوز احداث پااليشگاه های نفتی را  خواس
ــرانجام وزير نفت در آخرين روزهای  صادر كند. س
ارديبهشت سال جاری مجوز احداث پااليشگاه های 

كوچک راصادر كرد. 
 

اتحادیه و پاالیشگاه های کوچک
ــدگان فرآورده های  ــه صادر كنن رئيس اتحادي
ــگاه ها  ــه در زمينه احداث اين نوع پااليش نفتی ك
ــد: از آنجا كه  ــد، می گوي ــرمايه گذاری می كنن س
ــور صرفه  ــگاه های كوچک در كش ــداث پااليش اح
اقتصادی دارد، بنابراين اتحاديه صادركنندگان نفت 
پيشنهادی مبنی برساخت پااليشگاه های كوچک 

را به وزير نفت داده بود كه مورد تاييد وزرات نفت 
قرار گرفت.

ــح می كند، با راه اندازی اين واحدهای  وی تصري
ــنگين از جمله نفت  پااليشی توليد محصوالت س
ــتر  كوره و قير و حتی مازوت كاهش می يابد و بيش
ــفيد، بنزين و  ــامل نفت س محصوالت توليدی ش

گازوئيل خواهد بود.
ــگاه در مقياس كوچک  همچنين اولين پااليش
ــرمايه گذاری بخش خصوصی  ــت با س نيز قرار اس
و با ظرفيت 10هزار بشكه ای در بندر خواجه نفس 
گرگان احداث شود، زيرا هم زمين كافی برای ايجاد 
ــگاه كوچک وجود دارد و از طرفی خوراك  پااليش
ــورهای  ــی نيز از كش ــورد نياز اين واحد پااليش م

مشترك المنافع CIS تامين خواهد شد.
ــتفاده از نفت كشورهای CIS در واقع حكم  اس
سوآپ را برای نفت كشور دارد، زيرا معادل نفتی كه 
دريافت كرده و در اين پااليشگاه به فرآورده تبديل 
ــور صادر می  كنيم، ضمن  ــود، از جنوب كش می ش
ــورهای آسيای ميانه دارای كيفيت  اينكه نفت كش

بسيار باال و مرغوب است.
عليرضا ضيغمی مديرعامل شركت ملی پااليش 
و پخش فرآورده های نفتی نيز در خصوص احداث 
ــا 40 ميليون  ــا هزينه  30 ت ــگاه كوچک ب پااليش
ــه اگر ماهيت نفت خام  ــت ك دالری به گونه ای اس
ورودی پااليشگاه ترش باشد، محصوالت پااليشگاه 
ــرش خواهد بود،  ــا و نفت گاز توليدی، ت نظير نفت
بنابراين محصول توليدی بايد حتما در پااليشگاه ها 
ــر اين صورت كيفيت  ــود، زيرا كه در غي تصفيه ش

محصوالت بسيار پايين خواهد بود.
به هر حال بايد گفت، با چراغ سبز وزارت نفت 
برای احداث اين گونه پااليشگاه ها بايد گفت كه در 
آينده وضعيت توليد بنزين و نفت گاز كشور تغيير 
ــی پيدا خواهد كرد و شاهد كاهش صادرات  اساس
ــج فارس  ــيه خلي ــورهای حاش نفت كوره به كش

خواهيم بود.
بنابراين رويكرد جديد ايران در احداث اين نوع 
ــگاه ها می تواند منجر به صادرات فرآورده به  پااليش

جای نفت خام در سالهای نه چندان دور شود.
 

کیفیت محصوالت پاالیشگاه های کوچک
ــگاه های  البته وزارت نفت درباره احداث پااليش
ــداری جدی می دهد.عليرضا ضيغمی،  كوچک هش
ــركت ملی پااليش و پخش فرآورده  مديرعامل ش
های نفتی ايران درباره اينكه آيا با 30 ميليون دالر 
می توان پااليشگاه ساخت؟ گفت: ايجاد پااليشگاه 
ــرمايه گذاری 30 يا 40 ميليون دالری  هايی با س
ــت كه اگر ماهيت نفت خام ورودی  به گونه ای اس
ــد، محصوالت پااليشگاه نظير  پااليشگاه ترش باش

نفتا و نفت گاز توليدی، ترش خواهد بود.
ــرد: در اين صورت بايد محصوالت  وی اضافه ك
ــيرين سازی انتقال دهيم؛  ترش را به واحدهای ش
چرا كه در غير اين صورت كيفيت محصوالت بسيار 

پايين خواهد بود.
ــيرين  معاون وزير نفت، با تاكيد بر اينكه اگر ش
سازی روی محصوالت پااليشگاه های كوچک انجام 
نشود، استاندارد محصوالت آن مشابه استانداردی 
ــتان وجود دارد، گفت:  ــت كه اكنون در افغانس اس
ــرش را با محصوالت  ــوالت ت ــتان محص در افغانس
شيرين قاچاق شده به اين كشور مخلوط می كند 
ــتانداردی را در قالب محصول با  و محصول غيراس

كيفيت عرضه می كنند.
ــر نفت مجوز احداث  ضيغمی تصريح كرد: وزي
پااليشگاه های كوچک را برای محصوالت ميعانات 
و نفت كوره صادر كرده است منتها محصوالت اين 
پااليشگاه ها را بايد در طرحی جامع، به پااليشگاه 
های موجود انتقال داده و شيرين سازی كنيم وگرنه 

محصوالت توليدی قابل استفاده نخواهند بود. 

ساخت پااليشگاه با دانش بومي 

پااليشگاه های 40میلیون دالری!

حسين کاظمي

متخصصان صنعت نفت به دانش فنی س�اخت پااليش�گاه هايی دس�ت يافتند كه با هزينه 30 تا 40ميليون دالر احداث و از 
طريق كاميون جابه جا می شود. فناوری احداث پااليشگاه های كوچک در كشور بومی شده است، به طوری كه اين پااليشگاه ها 

را می توان با خوراک نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازی راه اندازی كرد.
اگر از ميعانات گازی به عنوان خوراک اين پااليشگاه ها استفاده شود، هزينه پااليش هر بشكه معادل 4هزار دالر خواهد بود 

و اگر از نفت خام استفاده شود، هر بشكه نفت خام حدود 8 تا 10 هزار دالر هزينه در پی خواهد داشت.

ظرفيت در نظر گرفته 
 شده برای احداث 
 يک پااليشگاه  
بين 5 تا 10 هزار بشکه 
است که به نظر می رسد 
اولين پااليشگاه کوچک با 
 خوراک نفت کوره 
در نزديکی پااليشگاه 
آبادان احداث شود

خبر
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ــا  ــرژی در جهاِن پس ــی ان ــادالت ديپلماس مع
ــترك  ــاس منافع مش ــده و بر اس ــوروی، پيچي ش
ــكل گرفته است. اقتصادهای توسعه  منطقه ای ش
ــه منابع انرژی  ــر روز نيازمندتر ب ــه اروپايی ه يافت
هيدروكربنی خاورميانه و حوزه دريای خزر هستند 
ــی آنها به منابع  ــت ياب ــالل يا تاخير در دس و اخت
ــداری و دوام قدرت اقتصادی  ــتمرار پاي انرژی، اس
ــازد. در دو  ــد جدی مواجه می س ــان را با تهدي آن
دهه اخير تهديدهای اقليمی و كمبود منابع انرژی، 
پارادايم های موجود در ساختار امنيت جهانی را از 
ــته و فراگير به رويكردهای گسسته و  شكل پيوس
منطقه ای تغيير داده و زمينه را برای بروز قدرتهای 
ــورهای دارای موقعيت  منطقه ای، خصوصاً در كش
ــت و  ــک و ژئواكونوميک فرآهم آورده اس ژئوپولتي
مگر نه اينكه جمهوری تركيه در جغرافيای پس از 
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی ناگهان خود را در 
مركز شعاع موثر يک بيضی يافته كه می تواند نقش 
جدی در تبادل انرژی بين منابع جديد دريای خزر، 
ــمال عراق از يک سو و بازار رو به  خليج فارس و ش

رشد اروپا از سوی ديگر ايفا نمايد؟ 
ــاس در دو دهه گذشته، تركيه به  بر همين اس
ــی انرژی، تالش  ــوری فاقد منابع حيات عنوان كش
ــوزه دريای خزر،  ــا واردات نفت و گاز ح كرده تا ب
ــد خود به  ــتگی بيش از ح ــالوه بر كاهش وابس ع
ــورهای خاورميانه، شانس خود را برای تبديل  كش
شدن به مسير ترانزيت انرژی، به بازارهای غربی را 
نيز امتحان نمايد. از اينرو تركيه با اتكاء به سياست 
 Low ــوزه های ــرژی در ح ــی مبتنی بر ان خارج
ــتريان  ــا جلب نظر مش ــرده و ب Politics ورود ك
ــت رسمی اياالت متحده  اروپايی و تكيه بر سياس
ــوذ و نيروی منطقه ای  ــی بر محدود كردن نف مبن
روسيه و ايران، پروژه انتقال نفت و گاز اين منطقه 
را از طريق ساخت يک خط لوله به نام باكو-جيهان 
ــواحل مديترانه آغاز نمود و شايد  برای عرضه در س
در سالهای ابتدايی اين پروژه، تركيه هرگز تصور هم 
نمی كرد كه ديپلماسی انرژی در جهان به سمت و 

سويی برود كه بندر جيهان را در قواره يک هاب به 
اصلی ترين مولفه در چانه زنی تركيه با جهان غرب 
تبديل نمايد.  در واقع مسئله انرژی و اهميت يافتن 
آن در سياست تركيه يک مسئله دو وجهی است. 
ــو افزايش مصرف انرژی و ضرورت توجه به  از يكس
ــمار می آيد و  ــن آن يک رويكرد داخلی به ش تامي
ــوی ديگر همسويی با استراتژی امنيت انرژی  از س
اروپا و تعهد در قبال تامين و تضمين آن رويكردی 
بين المللی. در راستای رويكرد داخلی، در سالهای 
ــازی در  ــازی و خصوصی س ــته روند آزاد س گذش
ــركت  بخش نفت و گاز به مرحله اجرا درآمده و ش
ــق به دولت بودند  ــای بزرگ نفتی كه قباًل متعل ه
ــر Tupral و Petrol Ofisi اكنون به بخش  نظي
ــده اند. و يا Bota كه خطوط  خصوصی واگذار ش
ــورت انحصاری در اختيار  ــه نفت و گاز را به ص لول
ــطه  قوانين آزاد سازی بازار  ــت اكنون به واس داش
نفت و گاز مصوب سال 2001 و 2004 دولت تركيه  
زمينه را برای فعاليت جدی بخش خصوصی در اين 
زمينه فرآهم آورده است و اما در وجه رويكرد بين 
ــم تركيه در همجواری 72 درصد  اللمللی می داني
ــود گاز و 73 درصد از ذخاير اثبات  ــر موج از ذخاي
شده نفت جهان در دو منطقه خليج فارس و دريای 
ــور به  خزر قرار دارد كه دليل اصلی تبديل اين كش
ــورهای دارای منابع انرژی و  پل ارتباطی ميان كش
بازار مصرف اروپا و جهان به شمار می آيد. در دهه 
ــته اروپا در تالش بوده تا از طريق ايجاد تنوع  گذش
در منابع و مسيرهای دست يابی به انرژی، تضمين 
های قابل اتكاء تری را در تامين امنيت انرژی خود 
ــت داشته باشد كه اين نقش كليدی تركيه  در دس
را به عنوان يک متحد استراتژيک در ترانزيت محور 

اوراسيا پررنگتر می كند. 

ترکیه هاب چهارم انرژی یا به تعبیری 
دیگر راه ابریشم قرن بیست و یکم

اكنون كريدور شرقی-غربی يكی از اولويت های 
ــت. تركيه در  ــن انرژی اتحاديه اروپاس اصلی تامي

ــتر اين كريدور تالش های زيادی برای انتقال  بس
ــر نفت و گاز خزر به بازارهای اروپا انجام داده  ذخاي
ــددی كه قفقاز و  ــت. پروژه های خط لوله متع اس

آسيای مركزی را به اروپا متصل می سازد:

خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان:
ــه بكو-تفليس-جيهان يا BTC عنصر  خط لول
ــرقی-غربی می باشد كه  محوری كريدور انرژی ش
ــلی« در  از ميدان نفتی آبهای عميق »چراغ گونش
ــتان و از آنجا به ترمينال بندر  آذربايجان به گرجس
ــواحل دريای مديترانه كشيده  جيهان تركيه در س
ــت انتقالی 1  ــت. اين حط لوله با ظرفي ــده اس ش
ــير عبور انرژی از دريای  ميليون بشكه در روز مس
ــياه و تنگه های بسفر و داردانل را دور می زند و  س

به بازارهای جهانی ارسال می گردد.

خط لوله گازی باکو-تفلیس-ارزروم:
ــكيل دهنده  ــه دومين بخش تش ــن خط لول اي
كريدور شرقی-غربی می باشد كه در ژوئيه 2007 
ــيد. اين خط لوله برای  به مرحله بهره برداری رس
ــاه دنير« در بخش  انتقال گاز طبيعی از حوزه »ش
آذربايجان دريای خزر از طريق كرجستان به تركيه 
طراحی شده و انتظار می رود كه اين خط لوله 6.6 
ــال انتقال  ميليارد متر مكعب گاز طبيعی را در س

دهد.
خط لوله ترانس کاسپین

ــتر  ــت در عرض و زير بس اين خط لوله قرار اس
ــی در تركمنستان  دريای خزر بين بندر تركمنباش
ــود و چهارمين  و بندر باكو در آذربايجان احداث ش
ــتان را به  ــده ذخاير گاز جهان يعنی تركمنس دارن
آذربايجان و از آنجا از طريق خط لوله گازی باكو-

ــط لوله گاز طبيعی  ــتم خ تفليس-ارزروم به سيس
ــازد.  ــی تركيه و نهايتاً به بازار اروپا متصل س داخل
ــا دارای اهميتی دوچندان  اين خط لوله برای اروپ
ــرح كليدی  ــط لوله در واقع ط ــد. اين خ می باش
ــال گاز حوزه دريای  ــتای انتق اتحاديه اروپا در راس

تركيه مي خواهد قطب جديد نفتي شود 

آنکارا و رويای شکل گیری چهارمین 
هاب انرژی اروپا

فريد جاهد

متخصصان صنعت نفت به دانش فنی س�اخت پااليشگاههايی دس�ت يافتند كه با هزينه 30 تا 40ميليون دالر احداث و از 
طريق كاميون جابه جا می شود. فناوری احداث پااليشگاه های كوچک در كشور بومی شده است، به طوری كه اين پااليشگاه ها 
را می توان با خوراک نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازی راه اندازی كرد. اگر از ميعانات گازی به عنوان خوراک اين پااليشگاه ها 
استفاده شود، هزينه پااليش هر بشكه معادل 4هزار دالر خواهد بود و اگر از نفت خام استفاده شود، هر بشكه نفت خام حدود 

8 تا 10 هزار دالر هزينه در پی خواهد داشت.

ترکيه در همجواری 
72 درصد از ذخاير 
موجود گاز و 73 درصد 
از ذخاير اثبات شده 
نفت جهان در دو منطقه 
خليج فارس و دريای 
خزر قرار دارد که دليل 
تبديل اين کشور به پل 
ارتباطی ميان کشورهای 
بازار مصرف اروپا و 
جهان به شمار می آيد

تحليل
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صنعت ارزش 
آفرين پتروشيمی 
پيشتاز خصوصی 

سازی در صنعت نفت 
 است و سهم 

عمده ای از کل 
واگذاری های کشور 

انجام شده به اين 
صنعت تعلق دارد

ــدگان اروپايی  ــتان به مصرف كنن خزر و تركمنس
ــبب كاهش وابستگی اروپا به گاز روسيه  بوده و س

می گردد.
خط لوله اتصالی گاز طبيعی از تركيه به يونان و 
از يونان به ايتاليا: بر اساس قرارداد بين حكومتی در 
احداث خط لوله اتصالی تركيه-يونان كه در فوريه 
ــد، شبكه انرژی تركيه به اتحاديه  2003 منعقد ش
ــتای پروژه  ــل گرديد. اين پروژه در راس اروپا متص
ــوزه دريای خزر را  ــت گاز ح نوباكو بوده و قرار اس
ــورهای بلغارستان، رومانی،  از طريق تركيه به كش
ــو و يونان و ايتاليا از  ــتان و اتريش از يكس مجارس
ــامبر  ــاس در دس ــو انتقال دهد. بر اين اس ديگر س
همان سال قرارداد خريد و فروش نيز بين شركت 
 )DEPA( تركيه و دپا )BOTAS( ــاش های بوت
يونان منعقد گرديد. در 26 ژوئيه 2007 نيز قرارداد 
بين حكومتی سه كشور تركيه، يونان و ايتاليا برای 
انتقال گاز طبيعی منعقد شد كه انتظار می رود اين 
خط لوله از طريق تركيه 3 ميليارد متر مكعب گاز 
به يونان و 8 ميليارد متر مكعب گاز به ايتاليا انتقال 
ــاز اول اين خط لوله، از تركيه به يونان، در  دهد. ف
18 نوامبر 2008 تكميل شده و با اجرای خط لوله 
ــت  اتصالی يونان-ايتاليا ، بدون ترديد هدف سياس
متنوع سازی منابع و مسيرهای انرژی اتحاديه اروپا 

محقق خواهد شد.
ــرقی-غربی كه به  ــر كريدور ش ــه عالوه ب تركي
ــدور انرژی  ــرار گرفت، كري ــاره ق تفضيل مورد اش
ــال منابع گازی  ــرای انتق ــز ب ــی را ني جنوبی-غرب
كشورهای حوزه خليج فارس به اروپا از طريق خط 
لوله نوباكو در برنامه دارد و همچنين كريدور انرژی 
ــيه از  ــمالی-جنوبی برای انتقال نفت و گاز روس ش
طريق دريای سياه به تركيه و نهايتا بندر جيهان را 
ــيار توسعه يافته ای در راستای  نيز. برنامه های بس
جايگزينی كانالهای انتقالی جديد به جای تنگه های 
استراتژيک تركيه و همچنين توسعه ترمينال نفتی 
بندر جيهان برای ارسال نفت انتقالی از خطوط لوله 
كركوك، باكو و سامسون به اروپا. اكنون در حدود 6 

درصد از عرضه نفت جهان از تركيه و از طريق بندر 
ــاخت  جيهان صورت می گيرد. ترمينالی با زير س
ــب برای بارگيری ابر تانكرهايی در ابعاد  های مناس

.ULCC و VLCC

دورنمای تحقق رویای وارثان امپراطوری 
عثمانی

ــآورد، تنها ايفا كننده  ــه در ميانه اين هم تركي
ــيه مهمترين كشوری است كه  نقش نيست. روس
درحوزه سياست خارجی معطوف به انرژی تركيه، 
ــی گيرد. تركيه با  ــور قرار م در مواجهه با اين كش
ــتمی و مدون در تالش است تا در  رويكردی سيس
راستای منافع مشترك در كشورهای آسيای ميانه 
پيش برنده نظم جديدی باشد و اثر روسيه را خنثی 
ــده برای توسعه استراتژی  نمايد. آنكارا متقاعد ش
ــت حمايت قدرتهای منطقه ای و  انرژی می بايس
ــوی خود جلب كند. از اينرو  فرامنطقه ای را به س
ضمن ارتقاء رفاه داخلی تالش می كند تا با استفاده 
ــه های اقتصادی ابزاری برای اثر گذاری در  از مولف
ــرس از مداخله كينه  ــد. آنكارا بدون ت منطقه بياب
ورزانه سياسی تالش می كند اين مهم را از طريق 
ــرمايه گذاری و نقش  ــعه بازرگانی تجاری، س توس

فزاينده سياسی در حمايت از روند تحوالت اصالح 
طلبانه منطقه به سرانجام رساند. 

ــل گرايی و واقعگرايی مبتنی بر  اما عالرغم عم
ــت خارجی، همينطور  منافع ملی در حوزه سياس
ــد باالی اقتصادی و داشتن نقشه راه در جهت  رش
ــاكان تركيه  ــوالت داخلی، كم ــد تح ــريع رون تس
تضمين هايی ناكافی برای جلب اعتماد قطعی اروپا 
به عنوان يک شريک تجاری داراست. بديهی است 
ــتراتژی انرژی تركيه منوط به پايداری  استمرار اس
ــرايط مولد اين امر خواهد بود. امری كه به نظر  ش
ــت.  ــده اس ــد تا حدودی دچار اختالل ش می رس
ــعه با كاهش  ــور حزب عدالت و توس در داخل كش
ــه متاثر از  ــت و اقتصاد تركي محبوبيت مواجه اس
ــده.  بحران اقتصادی حاكم بر جهان دچار ركود ش
ــوريه و همراهی تركيه با  ــوی ديگر بحران س از س
ــوريه  ــری با دولت س ــال درگي ــن و احتم مخالفي
ــئله برای  ــت انرژی كه در اصل مهمترين مس امني
ــت را دچار مخاطره  ــرف كنندگان اروپايی اس مص
كرده. تركيه در رويای بدل شدن به شاهراه انرژی 
جهان بيش از پيش با چشمانی نگران به مشتريان 
گريزپای اروپايی خود می نگرد و آينده ای مبهم را 

بی صبرانه انتظار می كشد.

ــامانه جديد عالوه بر  ــا بهره برداری از يک س ب
ــال فرآورده های نفتی  رصد »آنالين« نقل و انتق
ــور پيش بينی  حتی در دورافتاده ترين نقطه كش
می شود ميزان قاچاق سوخت و به ويژه گازوئيل به 
حداقل كاهش يابد. آمارهای غير رسمی از قاچاق 
ــر گازوئيل ايران به  روزانه حدود 10 ميليون ليت
ــايه حكايت دارد و حتی برخی  كشورهای همس
ــانه های خارجی تاكيد می كنند اين روزها  از رس
ــوخت بيش از  به دليل افزايش نرخ ارز قاچاق س
مواد مخدر توجيه اقتصادی برای سودجويان دارد. 
مصطفی كشكولی مديرعامل شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هم پيشتر در تشريح مهمترين 
ــرآورده های نفتی، گفته  داليل افزايش قاچاق ف
ــتقات نفتی  بود: قيمت پايين، نحوه ترانزيت مش
ــوخت در بدنه  ــام توزيع س ــی در نظ و اختالالت
ــوخت  ــركت پخش مهمترين داليل قاچاق س ش
است. ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم يكی از 
داليل افزايش مصرف گازوئيل را قاچاق و انحراف 

ــتراتژيک نفتی توسط نيروگاه ها  اين فرآورده اس
ــت. در اين بين يک طرح جديد  ــوان كرده اس عن
ــمند و يكپارچه در نظام  به منظور مديريت هوش
توزيع و عرضه فرآورده های نفتی در سطح شبكه 
ــوخت مايع در  ــازی، انتقال و توزيع س ذخيره س
ــده است. علی اكبر  ــطح وزارت نفت تعريف ش س
ــد مديريت  ــريح اين طرح جدي ــی در تش نژادعل
ــع فرآورده های نفتی،  ــمندانه انتقال و توزي هوش
ــوان مانيتورينگ  ــدی با عن ــامانه جدي گفت: س
ــور كامل نصب و  ــای نفت به ط ــات انباره اطالع
ــده است. معاون مدير برنامه  يزی در  راه اندازی ش
فناوری ارتباطات شركت ملی پخش فرآورده های 
ــتر  نفتی با تاكيد بر اينكه به منظور كنترل بيش
بر زنجيره انتقال سوخت و پايش لحظه ای ارسال 
ــامانه اجرايی شده است، تصريح  فرآورده، اين س
كرد: سامانه مانيتورينگ اطالعات انبارهای نفت 
طراحی و راه اندازی شده و پيش بينی می شود با 
توجه به گستردگی مناطق عملياتی بستری برای 

بهبود و كنترل وضعيت سوخت حاصل شود. اين 
مقام مسئول با اشاره به توزيع فرآورده های نفتی 
ــتان های  از طريق 37 منطقه و 230 ناحيه در اس
سراسر كشور، بيان كرد: فرآيند دريافت و انتقال 
فرآورده در 87 انبار نفت توسط اين سامانه كنترل 
ــود. وی با بيان اينكه روزانه 250  و رديابی می ش
ــط ناوگان  ــون ليتر انواع فرآورده نفتی توس ميلي
حمل و نقل زمينی، دريايی، خط لوله و مخزن دار 
ــرل اين نقل و  ــود، تاكيد كرد: كنت توزيع می ش
ــامانه جديد به  ــوخت مايع با اين س انتقاالت س

صورت آن الين انجام خواهد شد.
نژادعلی افزود: سامانه ديگری به منظور پيگيری 
اطالعات درخواست فرآورده های نفتی راه اندازی 
ــده كه فرآورده از نقطه عرضه )مبادی تامين(  ش
تا زمانی كه تحويل مشتری می شود قابل رديابی 
ــت؛ ضمن آنكه مصرف كنندگان با مراجعه به  اس
اين سامانه می توانند از وضعيت ارسال و تا زمانی 

كه به آنها تحويل می شود اطالع داشته باشند.

اتاق فرمان مقابله با قاچاق سوخت راه افتاد
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 پس از اعالم
 تحريم نفت ايران، 
کشورهاي مصرف 
کننده با مشکل تامين 
نفت خام خود مواجه 
شدند و بر همين 
اساس به دنبال راه 
چاره اي براي حل اين 
معضل برآمدند

ــران تاريخچه اي  ــه اي ــاي غرب علي تحريم ه
طوالني دارد. از تحريم هاي ايران براي خريد دارو 
ــت ساله گرفته تا تحريم هاي  در زمان جنگ هش
ــم ها گرچه  ــت نفت ايران. تحري ــر عليه صنع اخي
ــت و  چالش هايي را براي ايران به وجود آورده اس
شايد روند پيشرفت را كندتر كرده است، اما جدا از 
ــرفت هايي كه به واسطه ي خود كفايي براي  پيش
ايران به ارمغان آورده، چالش هاي اساسي را براي 

كشورهاي تحريم كننده به همراه داشته است.
از آن جمله مي توان به تحريم هاي اخير صنعت 
ــاي بدون  ــاره كرد؛ تحريم ه ــورمان اش نفت كش
ــباب مشكل غرب و هم پيمانانشان  تدبيري كه اس

را فراهم آورده است.
ــوان تامين كننده مطمئن  ــران همواره به عن اي
ــي به تاريخ  ــت؛ نگاه ــت جهان مطرح بوده اس نف
ــخص مي  ــورمان اين نكته را مش صنعت نفت كش
سازد كه نه كشمكش هاي داخلي و نه افت توليد، 
ــت جريان نفت ايران را به  ــته اس هيچكدام نتوانس
ــمت بازارهاي جهاني با محدوديت مواجه كند.  س
اين موضوع سبب شده كه مصرف كنندگان اصلي 
ــاب ويژه اي باز  نفت جهان، بر روي نفت ايران حس
ــاس  ــگاه هاي خود را بر اس كنند و پايلوت پااليش

استاندارد اي پي آي نفت خام ايران بنا نهند. 
ــورهاي  ــم نفت ايران، كش ــس از اعالم تحري پ
مصرف كننده با مشكل تامين نفت خام خود مواجه 
شدند و بر همين اساس به دنبال راه چاره اي براي 
ــل اين معضل برآمدند. از آنجا كه تغيير كاربري  ح
ــگاه ها و تنظيم آن ها بر اساس نفت جديد  پااليش
پروژه اي بسيار طوالني و بدون صرفه ي اقتصادي 
ــود آنها راه ديگري را برگزيدند؛  ــوب مي ش محس
نفت منطقه ي دلتاي نايجر در قلب كشور نيجريه 
شباهت هاي بسياري به لحاظ استاندارد اي پي آي 
ــت، هرچند استفاده از آن هم بي  با نفت ايران داش
ضرر براي تجهيزات پاالهايشگاه ها محسوب نمي 

شد اما به هر حال تنها گزينه غرب بود.

اما نفت دلتاي نيجريه به خاطر نبود زيرساخت 
ــرعت ميزان نفت  ــت به س ــاي الزم نمي توانس ه
ــتا  ــتي غرب را تامين كند، در همين راس درخواس
ــورون و  ــل، ش ــول هاي بزرگ نفتي از جمله ش غ
توتال به منطقه سرازير شدند. اما اين شركت ها در 
حالي به روياي آينده درخشان منطقه اميد بستند 
ــه از چالش هاي غيرقابل پيش بيني اين راه بي  ك

خبر بودند.
ــركت  ــاني ش گروه بين الملل پايگاه اطالع رس
ملي نفت ايران براي يافتن پاسخ اين سوال كه آيا 
ــد منبع مطمئني براي غرب  نفت نيجريه مي توان
ــي را در روند  ــود يا خير؟!« مطالعات ــوب ش محس
توسعه صنعت نفت طي چند سال اخير انجام داده 

است كه چكيده آن را مي خوانيد:  
 

سه ماهه اول ۲013؛ رکود صنعت نفت 
نیجریه

ــكوفايي بي سابقه  ــال 2012 كه ش برخالف س
ــت نفت نيجريه را با آغاز توليد نفت از ميدان  صنع
ــال رقم زد،  ــركت توت ــان متعلق به ش دريايي اوس
ــروع ركود صنعت نفت افريقا  سال 2013 سال ش
محسوب مي شود؛ دزدي هاي پياپي از خطوط لوله 
ــه ماهه اول سال 2013 از جمله  ــور در س اين كش

عوامل اين ركود محسوب مي شوند.
ــت، فعاليت هاي صنعت نفت  ــلم اس آنچه مس
ــدت  ــال 2013 به ش ــه ماهه اول س نيجريه در س
ــت. در حالي كه سال 2012 سال  ــته اس افت داش
پر مشغله ي صنعت نفت گاز اين كشور را رقم زد، 
سال 2013 با نااميدي در توسعه خروجي و كاهش 
ــت هاي صادرات به خاطر دزدي هاي متعدد  فعالي

از نفت همراه شد.
فعاليت هاي سه ماهه اول سال 2013 به حدي 
كند انجام شد كه تمامي برنامه هاي توسعه اي كه 
در كميته هاي مختلف در سال 2012 كليد خورده 

بود بي نتيجه ماند.

ــاي اقتصادي  ــاخص ه در عين حال تمامي ش
ــت آمده از طريق كمک  ــالم و درآمدهاي بدس س
ــال 2012  ــه همگي در س ــوض نيز ك ــاي بالع ه
حاصل شده بودند، در سه ماهه اول سال 2013 به 
صورت مشكوكي از بين رفتند. از 6ميليارد و 319 
ميليون دالر پول تلف شده به خاطر تراكنش هاي 
مشكوك مالياتي، هيچ نشاني مبني بر حسابرسي 
315 ميليون و 950 هزار دالر و سود حاصل از آن 

وجود ندارد.
ــد يافته نيجريه در اين سال  ــاخص رش تنها ش
ــاي نفت و  ــه افزايش دزدي ه ــود ب مربوط مي ش
ــت.  ــوس اس فروش غيرقانوني آن كه كامال محس
صورت حساب هاي فروش غير قانوني عالوه بر اين 
ــي اندازد، اين  ــه درآمد نفت دولت را به خطر م ك
ــاي نگران كننده را پديد مي آورد كه دولت  دورنم
ــال آينده ميزان توليد نفت  نتواند تا حداقل ده س
ــعه  ــود را تخمين زند و اين اتفاق مي تواند توس خ
سرمايه گذاري نفت و گاز نيجريه را به محاق برد؛ 
چرا كه دولت پيشين نيجريه هدف توليد 4 ميليون 
ــكه  ــكه در روز از نفت درجاي 40 ميليارد بش بش
ــال 2010 تعيين كرده بود كه اگر با  اي را براي س
ــور باال نرود، فرار  فروش غير قانوني آمار توليد كش

سرمايه ها چيز دور از انتظاري نخواهد بود.
ــر فروش غير قانوني صورت نمي  هرچند كه اگ
ــي در منطقه  ــود فعاليت هاي نظام گرفت، با وج
ــال هاي اخير كه توليد نفت  ي دلتاي نايجر در س
ــور را از 2.5 ميليون بشكه در سال به 1.3  اين كش
ــكه در پايان سه ماهه اول سال 2013  ميليون بش
ــت كه هدف دولت  ــد انتظار داش ــاند، نمي ش رس

»اولوسگان اوباسانجو« محقق شود.
ــرا اقداماتي را اجرايي  اگرچه دولت جديد، اخي
ــرده كه فعاليت هاي نظامي در منطقه را كاهش  ك
ــاي نفت و گاز را  ــاخت ه دهد و حمالت به زير س
نيز به صورت مقطعي تحت كنترل درآورد و بدين 
ــكه در روز  ــكل توليد نفت را به 2.4 ميليون بش ش

ادامه ناكامي غرب در تحريم نفتي ايران

چرا نفت نیجريه نمی تواند 
جايگزينی برای نفت ايران باشد؟ 

نسيم ندايي

تحريم موضوع جديدي نيست. تحريم گران هميشه كشورهاي مورد تحريم را با چالش هايي مواجه كرده اند. چالش هايي 
همچون عدم توازن ارزي، مشكل تامين ابزارآالت صنايع باال دست و مشكل تامين كاالهاي اساسي مورد نياز. البته اين تنها 
يک س�وي قضيه است. تحريم گاهي عاملي دوسويه محس�وب مي شود. گاهي عالوه بر كشور مورد تحريم، تحريم كننده نيز 
خود با چالش هايي مواجه مي شود. چالش هايي كه گاهي حتي راه بازگشت به شرايط پيش از تحريم را از كشور تحريم كننده 

سلب مي كند. 
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رسانده است، اما اين برنامه نتوانسته جلوي دزدان 
محلي را بگيرد؛ هنوز هم مردم عادي نفت جريان 
ــان راه هاي  ــي را در مي ــه هاي نفت ــه در لول يافت

مواصالتي به سرقت مي برند.
ــاس آمار شركت شل، ساالنه 1.5 ميليارد  بر اس
ــوخت گيري غير قانوني و دزدي  دالر از طريق س

نفت از لوله ها از دست مي رود.
ــن احتمال مي رود به دليل فروش غير  همچني
ــرمايه جديد به صنعت، 25  قانوني و عدم ورود س
ــال آينده از  درصد از توليد نفت نيجريه طي دو س
ــتر سرمايه گذارهاي بالقوه، سرمايه  بين برود. بيش
هاي خود را به كشورهاي همسايه از جمله آنگوال، 
ــو كه فضاي سرمايه گذاري قابل  غنا و بوركينافاس

پيش بيني تري دارند، منتقل كرده اند. 
 

سه ماهه اول ۲01۲ 
هرچند كه اواخر سال 2012 براي صنعت نفت 
ــت، ولي سه  ــور زياد خوش يمن نبوده اس اين كش
ــان اين  ــال به واقع دوره درخش ــه اول اين س ماه
صنعت در نيجريه محسوب مي شود. در ماه فوريه 
ــال 2012 غول نفتي فرانسه  )بهمن – اسفند( س
ــتخراج  ــال به عنوان اوپراتور قرار داد اس يعني توت
ــد و شروع توليد نفت  نفت OML138 تعيين ش
ــان را اعالم كرد كه 180  خام و گاز در ميدان اوس

ــكه در روز به توليد نفت اين كشور اضافه  هزار بش
مي كرد.

ــال 2012، دولت مركزي  طي سه ماهه اول س
ــي مبني بر توليد نفت نامحدود  قرارداد امتياز نفت
نيجريه موبيل MPNU را تمديد كرد. اين شركت 
ــعبه اي ازغول نفتي امريكا -اكسون موبيل-  كه ش
است، پيش از اين، در ماه نوامبر سال 2009 )آبان 
ــرارداد خود را تمديد كرده بود؛ اما در ماه  – آذر( ق
مارس 2011 )اسفند – فروردين( اين قرار داد باطل 
ــد. دولت مركزي همچنين حكم تمديد قرارداد  ش
نفت شركت هاي نفت توسعه نفت شل SPDC و 
شركت محدود شورون نيجريه را در سرمايه گذاري 

مشترك با دولت مركزي ابالغ كرد.

سال کشمکش ها
ــال  ــت نيجريه توجه زيادي را در س صنعت نف
2012 به خود جلب كرد؛ به طوري كه پيش بيني 
مي شد فعاليت هاي نفتي اين كشور در سال 2013 
به نحو قابل مالحظه اي رشد كند و فراتر از انتظار 

ها رود؛ پيش بيني كه درست از آب درنيامد.
اولين نشانه هاي عدم موفقيت در اين طرح ها 
ــد خورد كه دولت در تالش براي حذف  زماني كلي
ــنگين نفت و نيز خصوصي سازي در  يارانه هاي س

بخش پايين دست با شكست مواجه شد.

ــازي  ــودالك براي خصوصي س ــي آقاي گ وقت
تالش مي كرد، مردم با اعتراض يک هفته اي اقدام 
ــكوت گذاشتند و سازمان هاي دولتي  دولت را مس
ــكل از دولت  ــرار دادند و بدين ش ــورد اتهام ق را م
گودالك خواستند به جاي خصوصي كردن صنايع، 

به سيستم معيوب دولتي خود رسيدگي كند.
ــانه ها نيز دولت متهم شد كه چهار برابر  در رس
ــده براي صنعت نفت در سال  ــخص ش بودجه مش
2011 هزينه كرده است. در تاريخ 8 ژانويه 2012 
نيز مجلس نمايندگان كميته اي را براي تفحص در 
اين مورد مشخص كرد كه در نتيجه تفحص هاي 
مختلف مشخص شد كه در 17 مورد تخلف انجام 
شده، هزينه اي نزديک به 2 ميليارد و 700 ميليون 

دالر هزينه را براي نيجريه در بر داشته است.
ــكيل  تش و  ــيار  بس ــمكش هاي  كش از  ــس  پ
كميته هاي مختلف تحقيق و تفحص، دولت باز هم 
ــت تخلفات فروش نفت غير قانوني و دزدي  نتوانس
ــمكش ها براي كنترل  ها را كاهش دهد و اين كش

جريان نفت همچنان ادامه دارد.
بايد منتظر ماند و ديد با شرايط كنوني نيجريه 
ــابه اين كشور  ــورهاي توليد كننده نفت مش و كش
ــورهاي  و آينده مه آلود آن ها، روياي كودكانه كش
غربي براي دستيابي به منبع جايگزين به كجا مي 

رسد؟!

پس از کشمکش ها 
و تشکيل کميته هاي 

مختلف تحقيق و 
تفحص، دولت باز هم 

نتوانست تخلفات 
فروش نفت غير 

قانوني و دزدي ها را 
کاهش دهد و اين 
کشمکش ها براي 
کنترل جريان نفت 
همچنان ادامه دارد
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ــی از انرژی  ــاره به منبع ــيدی اش انرژی خورش
ــيد  دارد كه مردم می توانند اين انرژی را از خورش
ــت زمان افراد زيادی به اين  دريافت كنند. با گذش
نتيجه رسيدند كه انرژی خورشيد يكی از مهمترين 
ــت و حتی  ــای انرژی در حال حاضر اس صورت ه
ــورها، جمعيت جهان رو به  ــده. در اكثر كش در آين
ــت و همچنين افزايش متقاضيان برای  افزايش اس
ــت. كارشناسان بر اين  منابع انرژی طبيعتا زياد اس
ــا توجه به  ــيدی را بايد ب ــد كه انرژی خورش باورن
اهميت آن واقعا سزاوار دانست. بخش عمده ای از 
مردم جهان برای رفع نيازمنديشان بر انرژی هايی 
مانند گاز، زغال سنگ، باد، آب و… تكيه می كنند 
اما تنها تعداد كمی از افراد اهميت و مزايای انرژی 
خورشيدی را می دانند و از آن استفاده می كنند.

ــم ترين منابع و  ــيدی يكی از مه انرژی خورش
ــا  ــود زيرا اساس صورت انرژی در نظر گرفته می ش
استفاده از انرژی خورشيدی آزاد است و ديگر هيچ 
ــوری نياز به هزينه كردن برای استفاده از اين  كش
ــرمايه  ــدارد. مردم بايد در تكنولوژی س انرژی را ن
ــكل  ــن انرژی به بهترين ش ــد و از اي ــذاری كنن گ
استفاده كنند و از آن بهره ببرند. انرژی خورشيدی 
ــد به دليل اينكه  از طرفی ديگر می تواند مهم باش
ــدود و بی حد و  ــرژی برای كل جهان نامح اين ان
ــيد  ــد. منبع اصلی انرژی كه خورش حصر می باش
ــه در اختيار و موجود  ــت به معنای واقعی كلم اس
ــرژی برای رفع نيازهای  ــت و می توان از اين ان اس

خود استفاده كرد.
ــت كه اكثر صنعت جهان  سال های زيادی اس
روی سوخت های فسيلی )زغال سنگ، نفت و گاز 
ــوخت های فسيلی منابع  طبيعی( پايدار است. س
ــتند يعنی به وجود آمدن آن ها  تجديد ناپذير هس
نيازمند هزاران هزار سال است بنابراين اين سوخت 
ــوی تمام نيازهای  ــادی نمی تواند جوابگ مدت زي
ــد پس  ــد و دير يا زود تمام خواهد ش ــان باش انس
ــبی برای اين سوخت ها پيدا  بايد جايگزين مناس

ــی تواند جايگزين  ــيدی م كنيم كه انرژی خورش
ــل های آينده  ــيار مناسبی مخصوصا برای نس بس
ــد و نامطلوبی بر  ــد. بعضی از انرژی ها تاثير ب باش
محيط خواهد داشت مانند سوخت های فسيلی. با 
بهره گيری از انرژی خورشيدی، ديگر جای نگرانی 
ــت زيرا اگر منابع انرژی موجود به اتمام رسد  نيس
انرژی تجديد پذير و دائمی مانند انرژی خورشيدی 
ــت  ــت و تاثيرات مخرب زيس را تا ابد خواهيم داش
ــا را تهديد  ــالمتی م ــی و ايمنی از نظر س محيط

نخواهد كرد.
ــيد برای  ــتفاده ازمنابع عظيم انرژی خورش اس
توليد انرژی الكتريسته، استفاده ديناميكی، ايجاد 
ــاختمانها، خشک كردن  گرمايش محوطه  ها و س
ــيميايی و…..  ــاورزی و تغييرات ش توليدات كش

اخيرا شروع گرديده  است.

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی
ــار گازهای  - پاك و بدون آلودگی )حذف انتش

گلخانه  ای از جمله دی  اكسيد كربن(
- بی پايان

- رايگان و دردسترس
- كاهش مصرف سوخت های فسيلی

- امن و بی  خطر
در سال های اخير ادوات نوری در صنايع مختلف 
جای خود را يافته اند. ازجمله كاربردهای مطرح در 
زمينه ادوات نوری، می توان به استفاده از فيبرهای 
ــگرهای نوری در صنايع  نوری در مخابرات، پردازش

رايانه ها، ابررايانه ها و سرورها اشاره كرد.
ــرح در زمينه نوری می توان  از ديگر صنايع مط
ــيدی در توليد  ــلول های خورش ــتفاده از س به اس
ــور ما هم چند  ــاره كرد كه در كش انرژی پاك اش
ــت به آن توجه ويژه ای شده است. با اين  سالی اس
ــتفاده از سلول های خورشيدی كنونی به  حال، اس
ــيته،  ــل پايين بودن بازدهی در توليد الكتريس دلي
دارای توجيه اقتصادی مناسبی نيست، اما به دليل 

ــيدی در  ــلول های خورش مزايای غيرقابل انكار س
كاهش آاليندگی محيط زيست، استفاده از انرژی 
ــطح  ــترده ای در س تجديدپذير و... تالش های گس
ــلول ها در  جهانی به منظور افزايش راندمان اين س
ــين خود را به كارواش  ــت. اگر ماش حال انجام اس
ببريد و پس از شست وشوی ماشين، باقيمانده مواد 
شوينده را روی ماشين خود ببينيد، در آن صورت 
ــال در زمينه  ــمند فع هم به نوعی همدرد با دانش
ــس دارلينگ خواهيد بود، با  نانوتكنولوژی يعنی س
ــابه كه هر دوی شما از باقيمانده مواد مورد  اين تش
استفاده روی ساختار خود رنج می بريد، اما يكی در 

ابعاد نانومتری و ديگری در ابعاد متری! 
ــگ و همكارانش در دپارتمان انرژی ملی  دارلين
آرگون در اياالت متحده مشغول به فعاليت بوده و 
سال های متمادی روی نسل جديدی از سلول های 
ــک فعاليت  ــلول های ارگاني ــيدی به نام س خورش
می كردند. اين ساختارها به دليل توانايی های بالقوه 
ــاخت ادوات جذب كننده  خود در كاهش هزينه س
ــيدی و با  ــلول های خورش ــان س ــور، يعنی هم ن
ــتفاده از مواد به مراتب ارزان تر از سيليكون كه  اس
ــلول های خورشيدی امروزی  در حال حاضر در س
ــتفاده قرار می گيرد، به شدت مورد توجه  مورد اس
ــر مزايای اين  ــت. از ديگ ــن گروه قرار گرفته اس اي
ــا و تاثيرات  ــاختارها می توان به وزن كمتر آنه س

محيطی نامطلوب كمتر اشاره كرد. 
ــيدی  ــلول های خورش با اين حال، اين گونه س
ــكل بزرگ در مقايسه با سلول های  دارای يک مش
رايج كنونی )سلول خورشيدی سيليكونی( هستند 
ــت. در مطالعه جديدی كه  و آن بازدهی كمتر اس
ــگ و همكارانش در مركز نانو مواد آرگون با  دارلين
ــتفاده از ای پی اس )منبع پيشرفته نوری( انجام  اس
ــلول های  ــی كاهش بازدهی س ــد، دليل اصل دادن
خورشيدی ارگانيک مشخص شد. دليل ذكر شده 
ــت از به جا ماندن ذرات  در اين پژوهش عبارت اس
كاتاليستی كه در فرآيند ساخت مورد استفاده قرار 

لزوم بكارگيري انرژي هاي نو براي حمايت از محيط زيست

 تولید انرژی پاک 
با سلول های خورشیدی

علی اسحاقيان

انرژی خورش�يدی نور و گرمای توليد ش�ده توسط خورش�يد است . انرژی ستاره خورش�يد يكی از منابع عمده انرژی در 
منظومه شمسی می باشد . طبق آخرين برآوردهای رسمی اعالم شده عمر اين انرژی بيش از 14 ميليارد سال می باشد. در هر 
ثانيه 4/2 ميليون تن از جرم خورشيد به انرژی تبديل می شود. با توجه به وزن خورشيد كه حدود 333 هزار برابر وزن زمين 

است. اين كره نورانی را می توان به عنوان منبع عظيم انرژی تا 5 ميليارد سال آينده به حساب آورد.

از ديگر صنايع 
مطرح در زمينه نوری 
می توان به استفاده از 
سلول های خورشيدی 
در توليد انرژی پاک 
اشاره کرد که در 
کشور ما هم چند 
سالی است به آن 
توجه ويژه ای شده 
است

تحليل
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ــوند تا  ــد. در نتيجه اين ذرات باعث می ش می گيرن
توانايی اين ساختارها در جذب امواج خورشيدی و 
در نتيجه تبديل آن به الكتريسيته با كاهش روبه رو 
ــود.  دارلينگ در اين باره می گويد، دانشمندان  ش
ــش از اين هم از تاثير ذرات ناخالصی بر كاهش  پي
ــاص در اينجا بر  ــور خ ــواد و به ط ــرد نانوم عملك
ــيدی آگاه بودند، اما تا  ــلول های خورش عملكرد س
ــخيص وجود ذرات ناخالصی در  كنون توانايی تش
آنجا وجود نداشت، يعنی آنها نمی توانستند وجود 
اين ذرات ناخالصی باقيمانده در ساختار را مشاهده 
ــن تكنيک های مورد  ــد.  اگرچه تا پيش از اي كنن
استفاده در تصويربرداری نمی توانستند وجود ذرات 
ــخص  ــطح را مش ناخالصی به جای مانده روی س
كنند، اما دو نفر از محققان همكار در اين پروژه به 
نام های باری لی و جورج ميزر توانستند با استفاده 

از روش تصويربرداری فلورسانس  
ــنی  ايكس-ری و منابع نوری دقيق تصوير روش
ــطح ماده را شناسايی  از ناخالصی های موجود بر س
كنند. ناخالصی های به جامانده در مرحله ساخت به 
ــاختار می شوند  اين دليل باعث كاهش بازدهی س
كه اين نانوذرات در واقع می توانند حامل های ايجاد 

ــلول خورشيدی را پس از جذب فوتون  شده در س
ــواج نوری( به دام  ــته های حامل انرژی در ام ) بس
ــه و به خود جذب كنند. ازجمله مواد فلزی  انداخت
ــاخت مورد استفاده قرار می گيرد  كه در مرحله س
ــاخت به صورت  و می تواند پس از اتمام مراحل س
ناخواسته روی سطح باقی بماند، پاالديوم است. اين 
ــذب نور و حامل های آزاد و  ماده می تواند باعث ج

تلف شدن آنها شود. 
ــی و  ــش بازده ــل كاه ــايی عل ــس از شناس پ

شناسايی ناخالصی ها به عنوان دليل اصلی، مرحله 
ــش اثر آنها يا حذف  ــدی تحقيق به منظور كاه بع
ــيميدان ها و  آنها خواهد بود اما در حال حاضر، ش
توليدكنندگان سلول های خورشيدی ارگانيک در 
ــخص كردن ميزان  ــالش برای اندازه گيری و مش ت
ــطح پس از اتمام  ــای باقيمانده روی س ناخالصی ه

مراحل ساخت هستند. 
ــابه ذكر  ــه با تحقيقات مش ــگ در رابط دارلين
ــابق بر اين مشكل مواد باقيمانده به  می كند كه س
ــردهنده نور  ــاختارهای نش صورت ناخالصی در س
ــترده ای  ــكل از مواد ارگانيک به صورت گس متش
ــت. در اين ساختارها  ــی قرار گرفته اس مورد بررس
كه دقيقا عملكرد برعكس سلول های خورشيدی را 
دارند، يعنی با استفاده از انرژی الكتريسيته انرژی 
ــد می كنند، نيز وجود ناخالصی ها باعث  نوری تولي
كاهش عملكرد نشردهنده های نوری ارگانيک بوده، 
اما بسيار جالب توجه است كه اين نكته تاكنون در 
مورد سلول های خورشيدی ارگانيک مورد بررسی 
ــايی قرار نگرفته است. همچنين نتايج اين  و شناس
ــت منتشر  پژوهش در ژورنال انرژی و محيط زيس

شده است. 

ــهيد تندگويان از گام بلند اين  ــركت پااليش نفت ش مدير عمليات ش
ــوی كاهش آالينده های محيط زيست با راه اندازی واحد  پااليشگاه به س

تصفيه گاز خروجی از واحد بازيافت گوگرد)T.G.T( خبر داد.
ــا راه اندازی واحد T.G.T، SO2 خروجی  احمد خيری با بيان اينكه ب
ــه PPM 170حجمی كاهش يافته  ــوز واحد گوگرد ب از دودكش زباله س
است، افزود: اين واحد در راستای دستيابی به هوای پاك و حفظ سالمتی 
ــهروندان با ظرفيت 24 هزار متر مكعب در ساعت و با صرف هزينه ای  ش

بالغ بر 620 ميليارد ريال اواخر اسفند سال گذشته احداث شده است.
به گفته اين مقام مسئول احداث واحد T.G.T كه از بخش های پايين 
دستی واحدهای توليد گوگرد می باشد به همراه واحدهای بازيافت گوگرد 
ــماره 3 و جامدسازی گوگرد كه قبال به بهره برداری رسيده اند، افزايش  ش
توليد گوگرد به صورت گرانول از 50 به 212 تن در روز و كاهش چشمگير 

انتشار اين ماده سمی در كالنشهر تهران را سبب شده است.
مدير عمليات شركت پااليش نفت شهيد تندگويان با بيان اينكه ساخت 
و نصب اين واحد توسط شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت و با تالش 
ــت، تصريح كرد: مراحل راه اندازی اين  ــده اس پيمانكاران داخلی انجام ش
ــط كارشناسان زبده و  ــانس توس ــركت صاحب ليس واحد بدون حضور ش
ــركت در اسفند ماه سال گذشته برای اولين  تكنسين های متعهد اين ش
ــيد. وی در تشريح جزئيات فعاليت اين  ــور به بهره برداری رس بار در كش
ــمت گاززدايی از حوضچه گوگرد مذاب، ميزان سولفيد  واحد گفت: در قس
 PPM 10 به PPM 300 ــدروژن محلول در گوگرد مذاب توليدی از هي
كاهش می يابد كه اين امر با تقليل انتشار سولفيد هيدروژن يكی ديگر از 
عوامل كاهنده آالينده های زيست محيطی می باشد. خيری با بيان اينكه 
ــود، ادامه داد:  ــبب بهبود كيفيت در گرانول توليدی می ش اين فرآينده س
SO2 موجود در گازهای ورودی به اين واحد در مجاورت كاتاليست مربوط 
ــده و اين ماده در برج جذب توسط آمين  ــولفيد هيدروژن تبديل ش به س
جذب می شود كه به منظور افزايش راندمان واحد بازيافت گوگرد، سولفيد 
ــده توسط آمين در يک برج عاری ساز تفكيک شده و  هيدروژن جذب ش
به واحد بازيافت گوگرد جهت توليد گوگرد ارسال می شود. مدير عمليات 
ــهيد تندگويان با اشاره به اينكه گازهای خروجی  شركت پااليش نفت ش
ــمت زباله سوز فرستاده می شود، اضافه كرد: در اين  از بخش آمين به قس
ــمت كوره زباله سوز، حداقل SO2 ممكن در محيط آزاد می شود كه  قس

اين امر موجب كاهش شديد مقدار اين آالينده می شود.

همزمان با افزايش ظرفيت توليد بنزين در پااليشگاه های نفت و سپس 
ــتين بار  ــيمی، برای نخس توليد اين فرآورده نفتی در مجتمع های پتروش
ــازی برش های گاز آغاز شد و ايران به جمع  توليد بنزين طبيعی با جداس

كشورهای توليدكننده بنزين طبيعی جهان پيوست.
ــه اروپا در  ــتاندارد يورو 4 و 5 اتحادي ــد بنزين با اس ــس از آغاز تولي پ
ــتين بار توليد بنزين طبيعی با جداسازی  پااليشگاه های نفت، برای نخس
ــد و ايران به جمع كشورهای  برش های گاز طبيعی در صنعت گاز آغاز ش

توليدكننده بنزين طبيعی جهان پيوست.
با گذشت چهار ماه از افتتاح و راه اندازی مجتمع NGL سيری، توليد 
انبوه بنزين طبيعی “پنتان” با جداسازی برش های گازهای همراه نفت در 
خليج فارس آغاز می شود و بر اين اساس برای اولين بار امكان استحصال 

بنزين طبيعی از گاز طبيعی در كشور فراهم می شود.
 NGL ــاس ظرفيت توليد بنزين طبيعی “پنتان” در مجتمع بر اين اس
سيری روزانه 1500 بشكه است كه مسئوالن شركت نفت فالت قاره ايران 
ــالجاری خبر  ــد انبوه اين محصول كمياب نفتی تا تير ماه س ــاز تولي از آغ
ــيری در  ــين رحيمی زربيل رئيس عمليات توليد منطقه س داده  اند. حس
ــركت نفت فالت قاره با بيان اينكه با آماده سازی شرايط ذخيره سازی  ش
اين محصول تا كمتر از يک ماه اينده توليد انبوه و عمده بنزين طبيعی در 
سيری آغاز خواهد شد، گفت: پنتان محصول انحصاری NGL سيری بوده 

و در ساير كارخانه های NGL كشور تاكنون توليد نشده است.
پنتان به عنوان يكی از محصوالت اصلی مجتمع NGL سيری تركيبی 
ــوپر و اكتان باال را دارد كه با اعمال يكسری تغييرات  ــابه به بنزين س مش
ــوخت در خودروها استفاده  فرآيندی جزئی از اين محصول می توان به س

كرد.
محمود زيركچيان زاده مديرعامل شركت نفت فالت قاره پيشتر با اشاره 
ــان و ميعانات گازی در  ــد محصوالتی همچون پروپان، بوتان، پنت به تولي
ــه از حيث توليد محصوالت  ــد كرده بود: اين كارخان ــيری، تاكي NGL س
متنوع گازی يک شاهكار فنی بوده به طوری كه فرآيند توليد محصوالت در 

آن به شكل ويژه طراحی شده است.
ــيری از ظرفيت توليد و فرآورش روزانه 140 ميليون  كارخانهNGL س
فوت مكعب گاز برخوردار بوده همچنين از اين ميزان روزانه 100 ميليون 
فوت مكعب گاز خشک و 1500 بشكه پنتان، 4000 بشكه بوتان، 1400 

بشكه ميعانات گازی و 8000 بشكه پروپان توليد می شود.

توليد بنزين از گاز آغاز شدگام بلند پااليشگاه شهيد تندگويان به سوی کاهش آلودگي

پنتان به عنوان 
يکی از محصوالت 

 NGL اصلی مجتمع
سيری ترکيبی مشابه 

به بنزين سوپر و 
اکتان باال را دارد 

که با اعمال يکسری 
تغييرات فرآيندی 

جزئی از اين محصول 
می توان به سوخت در 
خودروها استفاده کرد

تحليل
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 کلسيم 
به حالت يونی قابل 
جذب توسط گياه 
است. مهمترين منبع 
کلسيم ، کربنات 
کلسيم است که به 
صورت ماده پُرکننده 
به کودهای شيميايی 
افزوده می شود

 کودهای ازت دار
ــورد نياز  ــش اعظم ازت م ــن ، بخ ــش از اي پي
ــده می شد و  گياهان از كودهای حيوانی فراهم ش
اكنون ازت ، بزرگترين بخش از كودهای شيميايی 
ــه صورتهای  ــد. از اين ماده ب ــكيل می ده را تش
ــود. مهمترين منابع  آلی و معدنی استفاده می ش
ــولفات  ــامل نيترات آمونيوم ، س ــی ش ازت تجارت
ــيم و  ــيم ، نيترات پتاس ــوم ، نيترات كلس آموني
ــدی  ــد ازت تولي ــش از 75 درص ــت. بي اوره اس
ــد.  ــيميايی می رس ــه مصرف تهيه كودهای ش  ب
ــواد اوليه ای كه در تهيه آمونياك بكار می روند،   م
شامل چوب ، زغال سنگ ، كک ، گاز و نفت خام 
ــتفاده از اوره در سالهای 1970 متداول  است. اس
ــاير تركيبات ازت دار  گرديد. ميزان ازت اوره از س
ــت. مقدار كودهای ازت دار مصرف شده  بيشتر اس
ــال 1955 به ميزان 6.51  در سطح جهانی در س
ــال 1980 به 57.28  ــه در س ــون تن بود ك ميلي

ميليون تن افزايش يافته است. 
 کودهای فسفات دار

فسفر از عناصر اصلی در تغذيه گياهان محسوب 
می شود. بيش از 90 درصد مواد معدنی فسفاته به 
مصرف تهيه كودهای شيميايی می رسد. فسفات 
ــوبی و آذرين يافت  ــنگهای رس در طبيعت در س
ــود. آپاتيت و فرانكوليت مهمترين كانيهای  می ش
ــش از 80 درصد  ــمار می روند. بي ــفاته به ش فس
ــوبی و كمتر از  ــفات جهان از كانسارهای رس فس
20 درصد آن از كانسارهای آذرين بدست می آيد. 
كربناتيتها و كمپلكسهای آذرين آلكالی مهمترين 

خاستگاه كانسارهای آذرين محسوب می شوند. 
ــوبی به دو صورت  ــفات رس ــارهای فس كانس
ــوند. گوانو عبارت  ــو يافت می ش ــفرين و گوان فس
ــت.ميزان  ــع فضوالت پرندگان دريايی اس از تجم
ــر از 0.2  ــا كمت ــن غالب ــنگهای آذري P2O5 س
ــت. حدود 200 كانی حاوی بيش از 1  درصد اس
درصد P2O5 می باشند. فلوئور آپاتيت مهمترين 
 P2O5 ــت كه ميزان ــنگهای آذرين اس كانی س

ــت. كربنات آپاتيت و  آن در حدود 42 درصد اس
فرانكوليت مهمترين كانيهای كاسنارهای فسفات 
دار رسوبی هستند. عناصر مزاحم كانسنگ فسفات 

به شرح زيرند. 
  آهن و آلومینیوم 

مجموع آهن و آلومينيوم كانسنگ تغليظ شده 
، بايد بين 2.5 تا 4.5 درصد باشد. 

  اکسید کلسیم 
ــبت CaO : P2O5 بايد كمتر از 1 : 1.6  نس
ــزان CaO موجب افزايش  ــد و باال بودن مي باش
اسيد سولفوريک مصرفی و در نتيجه غير اقتصادی 

بودن محصول می گردد. 
 اکسید منیزیم 

ميزان MgO بايد كمتر از 0.25 در كانسنگ 
تغليظ شده باشد. 

 میزان فلوئور 
ــبت P2O5 : F2 بايد در محدوده 1 : 8 تا  نس
ــد و در صورتی كه اين نسبت از 1 : 8  1 : 11 باش

كمتر شود، فلوئور ايجاد شكاف خواهد كرد. 
 کلرورها 

ميزان كلرور ، بايد كمتر از 0.13 درصد باشد. 
ــودگی كارخانه  ــودن كلروها موجب فرس افزون ب

می شود. 
 پیریت 

ــت با آپاتيت  ــود پيري ــوب ، وج در روش مرط
موجب خطر می گردد. 

  مواد آلی 
ــنگ حداقل  ميزان تركيبات آلی بايد در كانس

باشد. 
 کودهای پتاسیم دار

پتاسيم از عناصر اصلی تغذيه گياهان به شمار 
می رود. مهمترين كانيهای پتاسيم دار قابل جذب 
)كه به سرعت توسط گياهان جذب می شود( كلرور 
پتاسيم است. كلرور پتاسيم در رسوبات تبخيری 
ــيليكاتهای  ــود. از كانيهای ديگر ، س يافت می ش
پتاسيم دار و سولفات پتاسيم - منيزيم را می توان 

نام برد. ميزان كودهای پتاسيم توليدی جهان در 
ــال 1955 در حدود 5.33 ميليون تن بود، كه  س
ــال 1970 به 12.59 ميليون تن و در سال  در س
1980 به 19.89 ميليون تن افزايش يافته است. 

  منیزیم 
ــط  منيزيم به مقدار كم و به صورت يونی توس
ــد.  ــود و به مصرف می رس ــان جذب می ش گياه
كانيهای منيزيم دار كه توانايی حل و جذب سريع 
ــط گياهان را دارند، شامل سولفات پتاسيم و  توس
منيزيم )K2SO4.2MgSO4( ، سولفات منيزيم 
آبدار )H2O.MgSO4( و سولفات منيزيم آبدار 
ــت.  ــول )MgSO4.7H2O( اس ــه فرم ديگر ب
ــای منيزيم دار كه دارای قدرت حالليت كم  كانيه
ــيله گياهان هستند،  و قابليت جذب طوالنی بوس
ــيت ، منيزيم و پريكالز  ــامل دولوميت ، بروس ش
است. از سيليكاتهای منيزيم دار به ندرت استفاده 

می شود. 
 کلسیم 

ــه با پتاسيم ،  ــيم نظير منيزيم در مقايس كلس
ــان از اهميت  ــروژن در تغذيه گياه ــفر و نيت فس
كمتری برخوردار است. كلسيم به حالت يونی قابل 
جذب توسط گياه است. مهمترين منبع كلسيم ، 
كربنات كلسيم است كه به صورت ماده پُركننده 

به كودهای شيميايی افزوده می شود. 
 گوگرد 

ــه گياهان  ــوادی كه در تغذي ــی ديگر از م يك
اهميت دارد، گوگرد است. همراه با سوپر فسفات ، 
مقداری ژيپس وجود دارد كه به عنوان ماده اوليه 
گوگرد محسوب می شود. در صورتی كه تركيبات 
فسفاته فاقد تركيبات گوگرد دار باشند، به منظور 
ــولفات پتاسيم -  تامين گوگرد آنها می توان از س

منيزيم و يا از ژيپس استفاده نمود. 
  آهن 

اين عنصر همراه با تركيبات فسفاته و سولفاته 
به خاك افزوده می شود. خاكهای اسيدی به مقدار 

بيشتری آهن نياز دارند. 

كودهاي شيميايي و ارگانيک 

  افزايش محصول 
يا حفظ محیط زيست

زهرا طاهری/سيد هادي هاشمي/آرمان کمالي سروستاني

كودهای ش�يميايی ، از مواد اصلی مانند فس�فر ، ازت ، پتاس�يم و عناصر فرعی از قبيل كلسيم ، منيزيم و سولفورو و مواد 
جزئی نظير آهن ، بور ، مس ، منگنز ، روی ، موليبدن و كلر تشكيل شده اند. عيار كودهای شيميايی به صورت سه عدد گزارش 
می شود. عدد نخست نشانگر درصد نيتروژن ، عدد دوم نماينده درصد P2O5 و عدد سوم نشان دهنده درصد K2O است و 

به صورت )K2O . N . P2O5( يا )N . P . K( نمايش داده می شود. 

تحليل
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 فسفريتها 
 در عمق کم و يا 

در عمق زياد تشکيل 
 می شوند. فسفريتها 

از نوع کربنات ، 
 دولوميت ، مارن 

و يا چرت هستند. 
بافت فسفريتهای 

کم عمق از نوع نودولی 
و اليتی است

  بور 
ــی از گياهان نظير ذرت  ــم غذايی بعض در رژي
ــور ضرورت دارد.  ــه و يونجه ، وجود عنصر ب ، پنب
ــی  ــامل بوراكس ــای بور دار ش ــن كانيه مهمتري
ــت  دكولماني  )Na2B4O7.10H2O(

)6O11.5H2O>Ca2B.sub( است. 
  سایر عناصر 

ــورت كالكوپيريت  ــدار كم و به ص مس به مق
ــس به كود افزوده  ــيدهای م ، كالكوزين و يا اكس
می گردد. منگنز به مقدار كم در رژيم غذايی بعضی 
از گياهان مورد نياز است كه به صورت اكسيد به 
خاك اضافه می شود. روی و موليبدن به ميزان كم 

به صورت سولفيد به خاك افزوده می شود. 
کانسارهای رسوبی فسفات دار

ــارهای  ــفات دنيا را كانس مهمترين منابع فس
ــدود 85 درصد  ــد. ح ــكيل می دهن ــوبی تش رس
ــوبی و 15 درصد  ــفات دنيا از كانسارهای رس فس
ــت می آيد. آپاتيت  ــارهای آذرين بدس آن از كانس
ــهای آذرين آلكالی و كربناتيت  همراه با كمپلكس
ــكيل شده است. فلورو  در ريفتهای داخل قاره تش
آپاتيت ، مهمترين كانی فسفاته سنگهای آذرين 
ــی عناصر كمياب نيز  ــت كه مقدار قابل توجه اس
دارد. سنگهای رسوبی حاوی كانيهای فسفاته را به 

دو گروه فسفريت و فسفاتی تقسيم می نمايند.
ــنگهای رسوبی  ــفريتها به آن دسته از س  فس
ــش از ده درصد  ــاوی بي ــود كه ح ــالق می ش اط
ــفاته باشند و سنگهای فسفاتی كمتر از  كانی فس
ــفاته دارند. مهمترين كانيهای  ده درصد كانی فس
فسفاته سنگهای رسوبی شامل كربناتوفلور آپاتيت 
، كلرورآپاتيت ، هيدروكسی آپاتيت و فلورآپاتيت 
ــنگهای آذرين غنی از  ــت. منشاء فسفات از س اس
آپاتيت ، بويژه سنگهای آذرين آلكالن و كربناتيت 
ــل قاره ای  ــنگها در ريفتهای داخ ــن س ــت. اي اس
ــفريتها در عمق كم و يا  ــوند. فس ــكيل می ش تش
ــكيل می شوند. فسفريتها از نوع  در عمق زياد تش
كربنات ، دولوميت ، مارن و يا چرت هستند. بافت 
فسفريتهای كم عمق از نوع نودولی و اليتی است. 
در صورتی كه بافت فسفريتهای عمق زياد از نوع 
ــت. عيار P2O5 كانسارهای  توده ای و اليه ای اس
فسفريت 15 تا 30 درصد و ميزان ذخيره ای 5 تا 

4000 ميليون تن است.
ــک از يک موجود زنده )گياه،   كودهاي ارگاني
حيوان و يا تركيب هر دو( و يا فراورده هاي جانبي 
ــت، گرد خون  ــاي حيواني، كمپوس ــا )كوده آنه
ــده ، به همين دليل كودهاي  ــتق ش و غيره( مش
ــت و تركيب اجزا  ــده اس ــک نامگذاري ش ارگاني
تشكيل دهنده آنها به صورت آميخته و درهم مي 
باشد و تمامي اجزا تشكيل دهنده آن مواد غذايي 

مورد نياز گياهان هستند. 
ویژگیها:

عناصر تشكيل دهنده اين كودها عالوه بر ازت، 
ــامل صدها نوع مواد معدني و  فسفر و پتاسيم ش
ــاير مواد ضروري و مورد نياز براي رشد گياه و  س
بهبود ساختمان خاك مي باشد)درصد هر يک از 
ــفر و پتاسيم حدودا كمتر از 14  عناصر ازت، فس
درصد است( اين كودها مواد غذايي را به تدريج و 
ــان طوالني تري آزاد مي كنند و در اختيار  در زم

گياه قرار مي دهند به همين دليل استفاده بيشتر 
ــت و  ــان بدون خطر و يا كم خطر اس آن در گياه
خطر كمتري براي آلودگي محيط دارند. استفاده 
ــه داري آب را در خاك  ــن كودها ظرفيت نگ از اي
ــم باران بطور  ــه اي در نقاط ك ــني و ماس هاي ش
ــد. همچنين اين  ــي ده ــمگيري افزايش م چش
ــترس در خاك را به طور  ــفر قابل دس كودها فس
ــوي فسفر را  قابل توجهي افزايش داده و شستش
ــيله  ــاك كاهش مي دهند. گياهاني كه بوس از خ
ــوند داراي محصول با  ــه مي ش ــن كودها تغذي اي
ــتند و در مقابل بيماري  مواد مفيد بيشتري هس
ــتري دارند. هزينه استفاده از اين  ها مقاومت بيش
كودها نسبت به كودهاي شيميايي كمتر است و 
ــش فعاليت كرم هاي  ــتفاده از آنها باعث افزاي اس
خاكي در خاك شده كه اين كرم ها با ايجاد تونل 
ــي موثرتر خاك مي شوند  در خاك باعث زهكش
ــواد ارگانيک نقش  ــذب آب و جابجايي م و در ج
ــه آن افزايش مقاومت گياه  مهمي دارندكه نتيج
ــموم مي باشد.  ــكي، آلودگي و س به امراض، خش
كودهاي ارگانيک مي توانند انرژي الزم براي انجام 
ــاك را تامين كرده، در  ــت هاي ميكروبي خ فعالي
ــم هاي خاك  نتيجه باعث افزايش ميكروارگانيس

مي شوند. 
معایب:

ــتي  ــه به اينكه كودهاي ارگانيک بايس با توج
توسط ميكروارگانيسم هاي خاك شكسته شده و 
تبديل به مواد معدني مورد مصرف گياه شود، و به 
ــته صورت  دليل اينكه اين عمل به تدريج و آهس
ــتم كوددهي از  مي گيرد، در هنگام تعويض سيس
شيميايي به ارگانيک تا مدتي زمين دچار كمبود 
ــهور  ــواد غذايي مي گردد كه به دوران گذر مش م

است.
ــش از حد اين مواد  ــن اضافه كردن بي همچني
به خاك ممكن است بطور موقتي باعث نقصان و 
كمبود ازت در خاك و گياه شود، زيرا مي بايست 
ــط باكتريها و ميكروارگانيسم هاي  اين مواد توس
ــن باكتري ها ابتدا  ــوند. و چون اي خاك تجزيه ش
ازت آزاد شده را صرف انجام فعاليت هاي خود به 
منظور تجزيه مواد آلي مي كنند، تا مدتي كمبود 
ــت و به همين  ــهود اس ــاك و گياه مش ازت در خ
ــتي بطور مداوم به  ــل كودهاي ارگانيک بايس دلي

خاك داده شود.
ــترس كه توسط  مقدار دقيق عناصر قابل دس

ــه عوامل و  ــود ب ــن كودها به خاك اضافه ميش اي
ــن كود و كمپوست، نوع  فاكتورهايي همچون س
ــت(،  ــده اس ــتق ش كود )از چه مواد زنده اي مش
ــرايط آب و هوايي مانند دما ، بارندگي و غيره  ش
ــتگي دارد بنابراين مقدار دقيق عناصر غذايي  بس

اضافه شده را به خاك نمي توان مشخص كرد.
ــيميايي موادي هستند كه اگرچه  كودهاي ش
ــاخت آنها از طبيعت منشا گرفته است  الگوي س
ــاخته  ــي از مواد غير طبيعي و غير ارگانيک س ول
ــواد به صورت مجزا  ــود و در آنها تركيب م مي ش
ــده است مانند: آمونيوم، آمونيوم  با هم آميخته ش
سولفات، نيترات، پتاسيم سولفات، كلسيم فسفات 

و غيره
ویژگیها ومعایب:

ــيميايي داراي مقادير زيادي  اكثر كودهاي ش
ــيم ) از 20 تا 60  ــفر و پتاس ــر ازت، فس از عناص
ــتند و محصوالت تغذيه  ــتر( هس درصد و يا بيش
شده بوسيله اين كودها داراي مواد معدني كمتري 
ــند. اين كودها عمدتا به طور سريع حل  مي باش
ــي گيرند، به  ــرار م ــترس گياه ق ــده و در دس ش
ــيميايي جهت آزاد سازي  دليل اينكه كودهاي ش
ــه آب احتياج دارند، در هنگام  مواد غذايي خود ب
ــته شده و به طبقات  بارندگي و يا جريان آب شس
پايين تر از سطح ريشه مي روند. ضمنا تعدادي از 
كودهاي شيميايي داراي نمک هاي مضر هستند 
ــتق شده اند  ــنگ و نفت خام مش و يا از زغال س
ــتعمال زياد اين نوع كودها باعث  و در صورت اس
ــدن نمک ها در خاك شده و عدم تعادل  جمع ش
ــيميايي را در خاك بوجود مي آورد و استعمال  ش
ــه گياه  بيش از حد آنها باعث صدمه زدن به ريش
)سوزاندن ريشه( مي شود. تخريب و از بين رفتن 
ــاك و كرم هاي خاكي  ــاي خ ــم ه ميكروارگانيس
ــيله اين نوع كودها باعث كم شدن ماده آلي  بوس
ــاك در نگه داري آب مي  خاك و عدم توانايي خ
ــخت شده و  ــفت و س ــود و در نتيجه خاك س ش

شكاف مي خورد.
كودهاي ازته نسبتا داراي شاخص نمک بااليي 
ــور تصاعدي  ــرف آنها به ط ــتند و تكرار مص هس
ــد. همچنين  ــاك را كاهش مي ده ــرد خ عملك
ــته شده و وارد  احتمال اينكه اين نوع كودها شس
آب هاي زيرزميني شوند نيز وجود دارد كه نتبجه 

آن آلودگي آب هاي زيرزميني است.
ــاي ازته منجر  ــدازه كوده ــرف بيش از ان مص

تحليل
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براي توليد کودهاي 
شيميايي بايد از منابع 
تجديدنشدني مانند 
نفت استفاده کرد و 
چون در کشاورزي 
ارگانيک از اين مواد 
استفاده نمي شود 
پس آلودگي هوا نيز 
کمتر است

ــود كه اين عمل  ــدن بافت گياه مي ش به آبدار ش
ــرات، قارچ ها و باكتري  ــتر حش باعث هجوم بيش
ــبت به بيماري ها، استرس  ــده و گياه را نس ها ش
ــيب پذير مي كند و بر  ــرما و خشكي آس گرما، س
ــتمي  ــاي ارگانيک در خاك سيس ــس كوده عك
ــرات و  ــدن حش بوجود مي آورند كه باعث دور ش
قارچ ها از گياهان مي شود. هزينه استفاده از اين 
كودها زياد است و به دليل تركيب مجزاي عناصر 
ــكيل دهنده آنها مقدار عناصر اضافه شده به  تش
خاك را دقيقا مي توان مشخص نمود. كشاورزي 
ارگانيک ، راه نجات بشر امروزه رويكرد جهاني به 
سمت كشاورزي ارگانيک است. در اين سيستم از 
ــايد برگرفته از كشاورزي سنتي  كشاورزي كه ش
باشد، سعي بر اين است تا از نهاده هايي كه منشا 
ــيميايي دارند استفاده نشود.  تاثير نامطلوب و  ش
اثرات باقي مانده مصرف انواع كودهاي شيميايي، 
ــدات غذايي در  ــا و... در تولي ــموم، هورمون ه س
ــرفته موجب شده است  ــورهاي صنعتي پيش كش
ــاورزي در جهتي كامال متضاد با روش مدرن  كش
ــرف هر گونه  ــد و آن جلوگيري از مص ــول ياب تح
مواد شيميايي يا نهاده مصنوع انسان در توليدات 
ــت.   و پخش محصوالت زراعي، باغي و دامي اس

 اين كشاورزي به كشاورزي ارگانيک موسوم است 
و در كشورهاي مختلف به نام هاي گوناگون چون 
كشاورزي بيولوژيكي، كشاورزي پايدار و كشاورزي 

با مصرف كم مواد شيميايي ناميده مي شود.  
ــنتز  ــاورزي از نهاده هاي س در اين نوع از كش
ــت كش ها،  ــيميايي، آف ــده مانند كودهاي ش ش
داروهاي دامپزشكي، گياهان اصالح شده ژنتيكي، 
ــواد افزودني و از تابش  ــژادي، مواد نگهدارنده، م ن

اشعه ها استفاده نمي شود.  
ــب  ــاورزي ارگانيک مديريت توليد مناس كش
است كه باعث تقويت و توسعه سالمت اكوسيستم 
ــتي و فعاليت  ــاي زيس ــتي، چرخه ه ــاي زيس ه
ــود. اين نظريه تاكيد دارد  بيولوژيكي خاك مي ش
ــتفاده شده و از  كه از نهاده هاي داخل مزرعه اس
ــتفاده اي نشود. و براي اين  نهاده هاي بيروني اس
ــتم هاي تطابق پذيري در  منظور احتياج به سيس
ــتفاده از روش  هر منطقه داريم. اين كار باعث اس
هاي كشاورزي زيستي، مكانيكي و بدون استفاده 
 از نهاده هاي خارجي سنتز شده صورت مي گيرد.  
ــط  ــراي محي ــک ب ــاورزي ارگاني ــاي كش  مزاي
ــت  پايداري در مدت زمان طوالني  خيلي از  زيس

تغييرات محيط زيست در درازمدت اتفاق مي افتد. 
ــتم  ــاورزي ارگانيک چون مطابق اكوسيس در كش
ــت  ــود اثر مخربي براي محيط زيس رفتار مي ش
ندارد. در مورد خاك نيز در كشاورزي ارگانيک از 
كمترين شخم، كودهاي بيولوژيک، تناوب كشت 
ــب، گياهان پوششي و... استفاده مي شود.    مناس
ــن با بهبود جانوران مفيد خاك و تخمير   همچني
ــاك بهبود يافته، باروري خاك  مواد آلي، بافت خ
ــتري به  ــواد مغذي بيش ــد و م ــش مي ياب افزاي
ــايش  ــود. به همين دليل فرس خاك داده مي ش
ــاك افزوده  ــتي خ ــده و تنوع زيس ــاك كم ش خ
ــياري از مناطق كشاورزي، آب  ــود. در بس مي ش
ــموم آلوده  ــه كود و س ــل مصرف بي روي ــه دلي ب
ــر از اين مواد  ــتفاده ي كمت ــده و به دليل اس ش
ــود.   ــک، آب آلوده نمي ش ــاورزي ارگاني  در كش

ــاورزي ارگانيک از  ــاك در كش ــاروري خ براي ب
ــي و كودهاي آلي نيز  ــت، كودهاي حيوان كمپوس
ــتفاده مي شود. براي توليد كودهاي شيميايي  اس
بايد از منابع تجديدنشدني مانند نفت استفاده كرد 
و چون در كشاورزي ارگانيک از اين مواد استفاده 

نمي شود پس آلودگي هوا نيز كمتر است.  
ــاورزي ارگانيک از اثرات گلخانه  همچنين كش
ــي از فعاليت هاي انجام  ــي كاهد، زيرا خيل اي م
شده در كشاورزي ارگانيک مانند شخم، استفاده 
ــروژن، بازگرداندن  ــت كننده نيت از گياهان تثبي
ــاورزي به خاك و استفاده از گياهان  ضايعات كش
ــت كربن به خاك  ــي باعث افزايش بازگش پوشش
 گشته و سبب حفظ و ذخيره سازي كربن مي شود.  
كشاورزي ارگانيک، هم نگهبان تنوع زيستي و هم 
ــتفاده كننده از آن است. مثال استفاده از بذور  اس
بومي كه مقاومت بيشتري نسبت به بيماري ها و 

شرايط بد محيطي دارند.  
ــان و حيوانات  ــاال تركيب گياه ــطوح ب  در س
باعث بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت چرخه 
ــتم، حفظ  ــطوح اكوسيس ــود. در س ــواد مي ش م
ــاورزي ارگانيک و  ــي در اطراف كش منابع طبيع
ــيميايي باعث حفظ حيات وحش  فقدان مواد ش
ــن باعث  ــذاري زمي ــن آيش گ ــده و همچني ش
ــايش خاك در تنوع زيستي مي شود.   عدم فرس

ــتفاده از فرآورده هاي اصالح شده ژنتيكي در   اس
كشاورزي ارگانيک جايز نيست، زيرا اثرات فرآورده 
هاي اصالح شده ژنتيكي هنوز به خوبي شناخته 
ــاورزي ارگانيک هدفش تشويق و  نشده اند.  كش

ــت و گواهي هاي تاييد  ــعه تنوع زيستي اس توس
ارگانيک نيز اين مساله را در نظر دارند.  كشاورزي 
ارگانيک با اكولوژي هماهنگ است و باعث تثبيت 
بافت خاك، حفظ چرخه آب، چرخه كربن، چرخه 

مواد غذايي و آلودگي كمتر زمين است.  
ــوي كشاورزي  ده علت براي لزوم حركت به س

ارگانيک  
1- محصوالت ارگانيک استانداردهاي بيشتري 
ــوالت ارگانيک به  ــد: گواهي نامه هاي محص دارن
عنوان بيمه هايي است كه در توليد اين محصوالت 

از مواد شيميايي و سمي استفاده نشده است.  
2- طعم غذاهاي ارگانيک بهتر است: گياهان 
ــالم تر بوده و به  ــده به روش ارگانيک س توليد ش
ــمزه تر براي تغذيه انسان و  عنوان غذاهاي خوش

حيوانات مي تواند به كار رود.  
ــاري ها  ــک خطر بيم ــوالت ارگاني 3- محص
ــي از مراكز حفاظت محيط  ــم مي كند: خيل را ك
ــيميايي موجود  ــد كه مواد ش ــت دريافته ان زيس
ــرطان زايي و بيماري  ــش ها اثرات س در آفت ك
ــک يكي از راه هاي  ــاورزي ارگاني زايي دارند. كش
ــم كردن  ــيميايي و ك ــموم ش كاهش مصرف س
ــت.   ــع آب، زمين و هوا اس ــواد در مناب ــن م  اي

ــاورزي ارگانيک به منابع آبي احترام مي  4- كش
ــيميايي آلوده كننده و  گذارد: براي حذف مواد ش
ــه منابع آبي و خاكي  ــع نيتروژن در آب بايد ب دف
ــت و آنها را درست مصرف كرد. در  احترام گذاش
ــاورزي ارگانيک اين موارد به درستي رعايت  كش

مي شود.  
5- كشاورزي ارگانيک باعث ايجاد خاك سالم 
مي شود: خاك يكي از منابع اصلي زنجيره غذايي 
ــاورزي ارگانيک ايجاد  ــي از اصول كش بوده و يك

خاك سالم است.  
ــاورزي ارگانيک الگوبرداري از طبيعت  6- كش
است: كشاورزي ارگانيک براي اكوسيستم متعادل 
ــت. طبيعت زنده نيز شامل تناوب  ارزش قايل اس
كشت در محصوالت علوفه اي و استفاده از گياهان 

پوششي و باقي مناطق طبيعي است.  
7- كشاورزي ارگانيک هدايت كننده تحقيقات 
تازه است: توليدكنندگان ارگانيک به عنوان پيشرو 
ــتفاده از آفت كش ها و اثرات  در تحقيق عدم اس

مضر آن بر محيط زيست هستند.  
ــک در جهت تنوع  ــدگان ارگاني 8- توليدكنن
ــت دادن تعداد  ــي كنند: از دس ــتي تالش م زيس
ــتي( يكي از نگراني  زيادي از گونه ها )تنوع زيس
ــت است. به همين  هاي دانشمندان محيط زيس
دليل خيلي از كشاورزان ارگانيک درصدد هستند 

تا گونه هاي معمولي و بومي را حفظ كنند.  
9- كشاورزي ارگانيک به حفظ سالمت جوامع 
ــاورزي ارگانيک به  روستايي كمک مي كند: كش
دليل سطوح كم آب جوامع روستايي، مفيد است 

و منجر به افزايش درآمد آنها مي شود.  
10- تنوع غذاهاي ارگانيک: بعضي از غذاهاي 
ارگانيک به عنوان جايگزين قابل استفاده هستند 
و محصوالت كشاورزي غير غذايي، صنعتي نيز در 
حال تبديل شدن به توليد ارگانيک هستند مانند 
توليد پنبه ارگانيک و در نهايت توليد لباس هاي 

ارگانيک.

تحليل
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ما در سال گذشته 
شاهد تحريم های 

ناجوانمردانه ای به 
منظور اعمال فشار 
اقتصادی به مردم 

بوديم که همه 
تصور می کردند اين 

تحريم ها می تواند در 
زندگی مردم اثرگذار 

باشد

اين نمايشگاه در فضايی به گستردگی 42 هزار 
متر مربع )فضای مفيد( و 88 هزار مترمربع )فضای 
باز( به مدت پنج روز ميزبان بيش از يكهزار شركت 

ايرانی و خارجی بود.
با توجه به استقبال شركت های سازنده قطعات 
ــتين  ــاد خودكفايی« كه برای نخس از غرفه »جه
ــت، گاز، پااليش  ــگاه نف ــار در هفدهمين نمايش ب
ــال نيز در هجدهمين  و پتروشيمی برپا شد، امس
نمايشگاه نفت غرفه ای با اين عنوان به تجهيزات و 

قطعات موردنياز صنعت نفت اختصاص يافت.
ــگاه صنعت نفت همچنين  در هجدمين نمايش
ــتين بار فعاليت شركت های حاضر در  برای نخس
نمايشگاه به گروه های 9 گانه تقسيم و اين گروه ها 

در سالن های اختصاصی متمركز شده بود.
ــوان  ــا عن ــم ب ــگاه هجده ــت نمايش روز نخس
ــت تحريم ها )توسعه صنايع  »توليد ملی و شكس
ــوان »امنيت انرژی،  ــا عن ــتی(«، روز دوم ب باالدس
ــوم با عنوان »خودكفايی  امنيت اقتصادی«، روز س
ــران )صدور دانش  ــاوری در صنعت نفت اي و خودب
ــگاه با  ــاخت داخل(« و روز چهارم نمايش فنی و س
ــبد درآمدی كشور )توليد  عنوان »تنوع بخشی س
ــيمی(«  ــرآورده های نفتی و پتروش ــادرات ف و ص

نامگذاری شده بود.

۶0 میلیارد دالر پروژه نفت و گاز فعال 
است

ــم آغاز  ــر صنعت، معدن و تجارت در مراس وزي
ــت،گاز، پااليش و  ــگاه نف به كار هجدهمين نمايش
انرژی گفت: در شرايط فعلی 60 ميليارد دالر حجم 
سرمايه گذاری در حوزه نفت است كه از اين ميزان 
25 ميليارد دالر مربوط به تجهيزات و ماشين آالت 

است.
ــگاه، فعاالن صنعتی  ــزود: در اين نمايش وی اف
ــم می آيند تا  ــركتهای خارجی گرده داخلی با ش

ــتاوردهای صنعت نفت دنيا و به خصوص نفت  دس
ايران را به نمايش قرار دهند.

مهدی غضنفری با اشاره به تحريم ها گفت: ما 
در سال گذشته شاهد تحريم های ناجوانمردانه ای 
ــه مردم بوديم  ــار اقتصادی ب به منظور اعمال فش
كه همه تصور می كردند اين تحريم ها می تواند در 
زندگی مردم اثرگذار باشد. شاهد بوديم، تحريم ها 
ــوص بر روی نرخ ارز  ــادرات نفت و به خص روی ص
تاثير مستقيم داشت، به همين دليل فشار معيشتی 

بر مردم ايجاد كرد.
ــم ها،  ــن دوران تحري ــا در همي ــزود: ام وی اف
ــی در اقتصاد ايران رخ داد كه يک  اتفاق های مثبت
ــه اول آن اين بود كه واردات كاالهای اولويت  نمون
10 كاهش پيدا كرد و توليد كنندگان بيش از پيش 
به سمت توليدات اين نوع كاالها ميل پيدا كردند.

ــول اين مدت  ــری در ادامه گفت: در ط غضنف
ــگاه و صنعت انجام شد  همكاری مثبتی بين دانش
ــتيم مواد اوليه توليد داخل را در  و در نتيجه توانس
داخل كشور نگه داريم و از آن برای توليد كاالهای 

نهايی بهره ببريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با ارزيابی مثبت از 
ــال گذشته  عملكرد وزراتخانه تحت امر خود در س
تصريح كرد: در سال گذشته شاهد مديريت خوب 
ــال 85 حدود 82  تجارت بوديم، به طوريكه در س
ــيا و 14 درصد با اروپا  ــارت ايران با آس درصد تج
بود اما در سال 2012  صادرات ايران به كشورهای 
آسيايی به 92 درصد و صادرات ايران به كشورهای 
ــان  ــيد. اين موضوع نش ــه 5 درصد رس ــی ب اروپاي
ــد صادرات و تجارت كاالهای ايرانی متوقف  می ده
نشده، بلكه مقصد و مسير خود را تغيير داده است. 
در سال 85 حدود 53 ميليارد دالر كاال از آسيا وارد 
ــور شد، اما در سال 2012 آمار واردات ايران از  كش

كشورهای آسيا به 69 ميليارد دالر افزايش يافت.
ــادرات غيرنفتی ايران  ــه حجم تجارت ص وی ب

ــال های 80 تا 85 ،  ــاره كرد و افزود: در طی س اش
46 ميليارد دالر صادرات غيرنفتی داشتيم اما طی 
سال های 2007 تا 2011 رقم تجارت صادرات غير 

نفتی ايران به 146 ميليارد دالر رسيد.
ــوص واردات كاالهای غير نفتی نيز  وی در خص
ــا 85 حدود 166  ــال های 81 ت گفت: در طول س
ــتيم كه اين رقم در سال  ميليارد دالر واردات داش
ــا 90 به 285 ميليارد دالر افزايش پيدا  های 86 ت

كرد.
ــين آالت و تجهيزات مورد استفاده  وی به ماش
ــين آالت  ــاره كرد و گفت: ماش در صنعت نفت اش
ــكيل می دهد كه  ــروز 18 گروه از صنعت را تش ام
حجم بسيار بااليی در تجارت دنيا دارد. عمده اين 
ــورهای آلمان، آمريكا و ايتاليا  ماشين آالت در كش
ــه خوبی در توليد  ــود. ايران نيز از رتب توليد می ش
ــين آالت برخوردار است به طوری كه  اين نوع ماش
ــورها از جمله آلمان، چين و فرانسه نيز  برخی كش

اين ماشين آالت را وارد می كنند.
ــال 2012 بالغ  ــری در ادامه گفت: در س غضنف
ــرمايه گذاری در اين بخش  ــر 13 ميليارد دالر س ب
انجام شد كه اين بخش می تواند ارزش افزوده 10 
درصدی را در اقتصاد ايران داشته باشد و در شرايط 
فعلی 60 ميليارد دالر حجم سرمايه گذاری در حوزه 
نفت است كه از اين ميزان 25 ميليارد دالر مربوط 

به تجهيزات و ماشين آالت است.
ــرمايه مورد نياز حوزه  ــاره به حجم س وی با اش
ــول برنامه پنجم، گفت: در مدت برنامه  نفت در ط
ــارد دالر در صنعت نفت  ــد 250 ميلي ــم باي پنج
ــود و بخش صنعت نيز ساالنه  ــرمايه گذاری ش س

نيازمند 30 ميليارد دالر سرمايه گذاری است.

جشن خودکفایی صنعت نفت بزودی 
برگزار می شود

ــكار هجدهمين  ــم آغاز ب ــت در مراس وزير نف

گزارشی از هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی 

نمايشگاه بین الملل در عرصه 
تعامالت ملي

مهدي زرين نام

هجدهمين نمايش�گاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی در حالی برگزار شد كه ايران در تحريم شديد نفتی قرار 
داشت اما حضور پررنگ شركت های نفتی از سراسر كشور موجب شد اين نمايشگاه به خوبی برگزار شود. برگزاری هجدهمين 
نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی به عنوان بزرگ ترين نمايشگاه حوزه صنعت نفت خاورميانه با حضور صدها 
شركت بين المللی و مشاركت فعال پيمانكاران، مشاوران، متخصصان و توليدكنندگان توانمند داخلی نشان روشنی از شكست 
تحريم های بين المللی اس�ت. در مراس�م افتتاحيه هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی، عالوه بر 
معاون اول رئيس جمهور، رس�تم قاس�می؛ وزير نفت و مهدی غضنفری؛ وزير صنعت، معدن و تجارت، به همراه معاونين وزرا و 

جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی حضور داشتند. 



72

شماره  چهارمـ  تابستان 1392

شي
وه

 پژ
ي و

ليل
 تح

ي،
زش

مو
ي، آ

خبر
ي 

ملل
ن ال

ه بي
نام

صل
ف

گزارش

پروژه های مختلفی 
را در دستور کار 
داريم که مهمترين 
آنها اختصاص 4 مخزن 
يک ميليون بشکه ای 
 است که در مدت 
 36 ماه و با هزينه 
42 ميليارد تومان 
احداث می شود

ــت، گاز، پااليش  ــگاه بين المللی صنعت نف نمايش
ــيمی گفت: منابع هيدروكربوری  و پخش و پتروش
همچنان نقش محوری و موتور محركه را در اقتصاد 
جهانی دارد و اين نقش در آينده نيز حفظ خواهد 

شد.
وی تاكيد كرد: ايران با ذخاير منحصر بفرد نفت 
و گاز نقش ممتازی در تامين امن و مطمئن انرژی 
ــای جهانی را دارد و روز به روز پررنگ تر  در بازاره

می شود.
ــعه صيانتی  ــر توليد و توس ــمی با تاكيد ب قاس
ــيمی  ــت و گاز گفت:70 طرح پتروش ــع نف از مناب
دردست اجراست كه با بهره برداری از آنها ظرفيت 
ــال  ــد در اين بخش به 130 ميليون تن در س تولي
خواهد رسيد و ايران را در رتبه نخست منطقه قرار 

خواهد داد.
ــعه صنعت گاز در پايان  وزير نفت افزود: با توس
برنامه پنجم به ظرفيت توليد روزانه يک ميليارد و 
470 ميليون مترمكعب خواهيم رسيد كه اين مقدار 

در حال حاضر 700 ميليون مترمكعب است.
ــمی گفت: همه نيروهای انسانی و فعاالن  قاس
ــال جاری  صنعت نفت و گاز تالش می كنند در س
ــه اقتصادی در اين حوزه ايجاد كنند و بايد  حماس
ــت و گاز فقط در  ــيم كه از منابع نف به روزی برس
توسعه زيربناها و زيرساخت های اقتصادی استفاده 
ــود و ارتباط آن با هزينه های جاری و روزمره را  ش

حذف كنيم.

نمایشگاه نفت تجلی گاه دستاوردهای 
دانشمندان ایرانی 

ــنيم: مديرعامل شركت سهامی  خبرگزاری تس
ــران از هجدهمين  ــگاه های بين المللی اي نمايش
ــی گاه  ــوان تجل ــه عن ــت و گاز ب ــگاه نف نمايش
دستاوردهای دانشمندان ايرانی ياد كرد و افزود: در 
ــگاه دانشمندان داخلی در حوزه صنعت  اين نمايش

نفت به تبادل نظرات خواهند پرداخت.
كاظم اكبرپور گفت: اين نمايشگاه فرصت بسيار 
ــبی است كه متخصصان عرصه نفت و گاز از  مناس
اقصی نقاط جهان در آن گرد آمده تا ضمن تبادل 
تجارب فنی، تعامل و انتقال ملزومات پژوهشی، به 
ــتاوردهای صنعت نفت را  روز ترين يافته ها و دس

ارائه دهند.
وی با بيان اينكه، اين نمايشگاه همواره از لحاظ 
كيفی و كمی  نسبت به گذشته روند رو به رشدی 
ــن دليل، اين  ــت، تصريح كرد: به همي ــته اس داش

نمايشگاه جايگاه مناسبی در عرصه جهانی دارد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت سهامی 
نمايشگاه های بين المللی ايران افزود: ما می توانيم 
ــگاه های جهان در اين  ــگاه را با نمايش اين نمايش
عرصه مقايسه كنيم زيرا خوشبختانه هرساله با در 
خشش دانشمندان بومی در اين عرصه توانسته ايم 

كارنامه در خشانی از خود به جای بگذاريم.

احداث اولين مخزن ذخيره استراتژيک نفت در 
ايران با ظرفيت 10 ميليون بشكه

ــركت پايانه های نفتی از احداث  مديرعامل ش
اولين ذخاير استراتژيک نفت با ظرفيت 10 ميليون 

بشكه در ايران خبر داد.

ــوی در يک نشست خبری در  ــيدپيروز موس س
هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش 
ــد گفت: شركت پايانه های  و پتروشيمی برگزار ش
نفتی به عنوان آخرين حلقه اتصال زنجيره ای نفت 

مسئوليت صادرات نفت خام را بر عهده دارد.
ــی ادامه داد:  ــركت پايانه های نفت مديرعامل ش
سال گذشته اين شركت توانست 900 نفت كش را 

بارگيری و به مقاصد مختلف دنيا ارسال كند.
موسوی خاطرنشان كرد: پروژه های مختلفی را 
در دستور كار داريم كه مهمترين آنها اختصاص 4 
مخزن يک ميليون بشكه ای است كه در مدت 36 

ماه و با هزينه 42 ميليارد تومان احداث می شود.
وی با اشاره به راه اندازی حوضچه ذخيره نفت و 
فرآورده های نفتی در جزيزه خارك نيز گفت: برای 
ــاخت آن حوضچه 46 ميليارد تومان پيش بينی  س
شده است كه سعی می كنيم اين حوضچه را هرچه 

زودتر احداث كنيم.
ــركت پايانه های نفتی با اشاره به  مديرعامل ش
ــركت  ــناور در ش احداث و راه اندازی گوی های ش
پايانه های نفتی تصريح كرد: اين گوی شناور را نيز 
ــط متخصصين داخلی احداث شده است  كه توس

بزودی در جزيره خارك به آب می اندازيم.
ــاره به احداث مخازن زيرزمينی  ــوی با اش موس
ذخيره سازی نفت خام با ظرفيت 10 ميليون بشكه 
ــتراتژيک  ــازن به عنوان مخازن اس گفت: اين مخ
ــران احداث  ــن بار در اي ــت و برای اولي مطرح اس

می شود.

کاهش اجباری تولید نفت در برخی 
میادین

ــركت مناطق نفت خيز جنوب از  مديرعامل ش
كاهش اجباری توليد نفت در برخی ميادين بنا به 
دستور شركت نفت خبر داد و گفت: سال گذشته 
به طور متوسط روزانه 3 ميليون بشكه نفت توليد 

كرديم.
ــگاه  ــت خبری نمايش ــورد در نشس ــد ب حمي
بين المللی نفت افزود: شركت نفت مناطق نفت خيز 
ــور را به همراه 154  جنوب 25درصد از خاك كش
واحد صنعتی در اختيار دارد و از گذشته های دور 

به كار توليد نفت مشغول بوده است.
ــق نفت خيز جنوب با  ــركت مناط مديرعامل ش
ــته 108  ــال گذش ــاس برنامه س اعالم اينكه براس
ــش نفت و 114 درصد در بخش گاز  درصد در بخ
پيشرفت داشتيم، گفت: با روش های ازدياد برداشت 

توانستيم يک درصد ضريب بازيافت نفت را افزايش 
دهيم.

ــال جاری نيز قصد داريم با در  وی گفت: در س
ــار گرفتن 60 دكل حفاری به اهداف خود در  اختي

توليد نفت برسيم.
بورد درباره برنامه توليد صيانتی از برخی چاه های 
ــاس برنامه  شركت ملی نفت ايران  نفت گفت: براس
ــی ميادين نفتی  ــش توليد از برخ ــور به كاه مجب
ــديم.14 پروژه تحقيقاتی در اختيار كنسرسيوم  ش
ازدياد برداشت قرار داديم كه هم اكنون آماده عقد 
قرارداد است و به زودی با اين كنسرسيوم وارد عقد 

قرارداد می شويم.
ــاره به پروژه  های مهر ماندگار شركت  وی با اش
ــوب گفت: 12 پروژه مهر ماندگار در  نفت خيز جن
ــركت است كه 2 پروژه هفته اينده با  اختيار اين ش

حضور رئيس جمهور به بهره برداری می رسد.

بومی سازی ۹0 درصد ادوات 
پاالیشگاه های گاز 

ــركت ملی  مدير هماهنگی و نظارت بر توليد ش
ــازی 90 درصد از ادوات ثابت و دوار  گاز از بومی س
ــگاههای گاز تا پايان امسال خبر  مورد نياز پااليش

داد.
ــيدی دانا در حاشيه دومين روز برگزاری  جمش
هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت،گاز، پااليش 
ــيمی ضمن تأكيد به تحقق شعار حماسه  و پتروش
ــود: در اين زمينه  ــی و اقتصادی تصريح نم سياس
ــياری از  تالش می كنيم با تكيه به توان داخلی بس

اقالم مورد نيازمان را بومی سازی كنيم.
وی تصريح كرد: در حاال حاضر در زمينه ادوات 
ثابت و دوار به 70 درصد خودكفايی رسيده ايم كه 
تا پايان امسال اين رقم به 90 درصد افزايش خواهد 
يافت همچنين در خصوص تامين ادوات ابزار دقيق 
ــی به 60 درصد خودكفايی و در زمينه  و لوازم برق
ــيميايی به 75 درصد خودكفايی تا پايان ا  مواد ش

مسال خواهيم رسيد.
ــيدی دانا با بيان اينكه برای دستيابی به  جمش
ــت،  ــده اس اهداف فوق اقدامات مختلفی انجام ش
ــركت های داخلی و  ــايی ظرفيت ش افزود: شناس
ــده  ايجاد بانک اطالعاتی درخصوص اقالم توليد ش
ــط توليدكنندگان داخلی و طبقه بندی اقالم  توس
ــده در راستای  مورد نياز از جمله اقدامات انجام ش

دستيابی به خودكفايی است.
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سکوهای فازهای 
15 و 16 پارس 

جنوبی تا 8 ماه ديگر 
آماده خواهد شد و 
پااليشگاه آن نيز تا 

نيمه اول سال جاری 
آماده بهره برداری 

می شود و به تدريج 
تا پايان اين سال اين 
فازها به بهره برداری 

خواهد رسيد

ــت فعاليت های خودكفايی  ــه به ثب وی در ادام
ــويق سازندگان  در بانک اطالعات و همچنين تش
ــويق  ــتای تش ــاره نمود و افزود: در راس داخلی اش
ــدام به انعقاد قراردادهای  توليدكنندگان داخلی اق
ــم و توليدكنندگان می  ــا نمودي ــد مدت با آنه بلن
توانند با تشكيل كنسرسيوم نيازهای پااليشگاهها 

را تأمين كنند.
جمشيدی دانا همچنين به تهيه شناسنامه فنی 
ــزود: در حال حاضر  ــاره نمود و اف برای قطعات اش
ــگاه ها فعال  ــه های خودكفايی را در پااليش كميت

نموديم.
ــال 92 به جای  وی ابراز اميدواری نمود : در س
ــاخت قطعات، ساخت تجهيزات را داشته باشيم  س
ــاخت تک تک  به طوری كه پيمانكاران به جای س

قطعات مجموعه ای از قطعات را بسازند.
ــيدی دانا همچنين به انعقاد قراردادهای  جمش
ــهيل در روند خودكفايی كاال اشاره كرد  جهت تس
ــتی تالش  ــازندگان داخلی بايس و تأ كيد نمود: س
كنند به جای مهندسی معكوس بتوانند دانش فنی 

ساخت قطعات را به دست آورند.

3دلیل تاخیر توسعه عسلویه
ــركت نفت و گاز پارس از افزايش  مديرعامل ش
ــد گاز اين  ــر مكعبی ظرفيت تولي 50 ميليون مت
ــركت در سال 92 خبر داد و گفت: فازهای 12،  ش

15 و 16 پارس جنوبی امسال به توليد می رسد.
محمدرضا زهيری در حاشيه برگزاری هجدهمين 
نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی  
در جمع خبرنگاران افزود: در سال حماسه سياسی 
و حماسه اقتصادی در فاز 15 و 16، دوازده ميليون 
متر مكعب، در فاز 12، 25 ميليون متر مكعب و با 
توسعه فاز 4 و 5 حدود 8 ميليون متر مكعب و نيز 
از طريق چند طرح توسعه  ای ديگر در مجموع 50 
ميليون مترمكعب به ظرفيت توليد پارس جنوبی 

افزوده خواهد شد.
ــال در پارس  ــان اينكه  در 10 فاز فع ــا بي وی ب
جنوبی حدود 300 ميليون متر مكعب در روز گاز 
شيرين برداشت می شود و در سال گذشته اين رقم 
ــد، افزود: توليد ميعانات گازی در پارس  تثبيت ش
جنوبی در حدود 135 ميليون متر مكعب در سال 
ــز به حدود 3  ــود و توليد ال پی جی ني ــته ب گذش
ــال 91 رسيد و در مجموع موفق  ميليون تن در س
شديم حدود 88 ميليارد مترمكعب گاز را به شبكه 

تزريق كنيم.

ــكالت تحريم و حمل  ــا بيان اين كه مش وی ب
ــكالتی را برای  ــال گذشته مش و نقل كاالها در س
توسعه فعاليت ها در پارس جنوبی ايجاد كرد، گفت: 
ــد  ــای 17 و 18 رون ــای 12، 15 و 16 و فازه فازه
ــال وارد  تكميل خود را طی كرده و به تدريج امس

مدار توليد خواهد شد.
ــال راه اندازی  زهيری تصريح كرد: فاز 12 امس
ــز يكی از  ــال ني ــد و قبل از نوروز امس ــد ش خواه
واحدهای بخار آن راه اندازی شد و هم اكنون مشعل 
اين فاز نيز روشن شده و آخرين مراحل راه اندازی 
ــت به طوری كه تا  ــه زودی پايان خواهد ياف نيز ب
ــاده بهره برداری  ــال جاری اين فاز آم نيمه اول س

كامل می شود.
ــای 15 و 16 پارس جنوبی  ــورد فازه وی در م
ــاه ديگر آماده  ــن فازها تا 8 م ــكوهای اي گفت: س
ــگاه اين فازها نيز تا نيمه اول  خواهد شد و پااليش
سال جاری آماده بهره برداری می شود و به تدريج 
ــال اين فازها به طور كامل به بهره  تا پايان اين س

برداری خواهد رسيد.

صادرات گاز به کشورهای خلیج فارس 
درحال نهایی شدن

ــاره به اين  ــر نفت در امور گاز با اش معاون وزي
ــور  كه مذاكره برای صادرات گاز ايران به چند كش
ــدن است،  ــيه خليج فارس در حال نهايی ش حاش
ــان از وزارت نيرو طلب  ــارد توم ــزود: 900 ميلي اف

داريم.
جواد اوجی در نشست خبری حاشيه هيجدهمين 
نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی با اشاره به 
عملكرد شركت ملی گاز ايران در سال 91، تصريح 
كرد: در سالی كه گذشت، شركت ملی گاز در زمينه 
ــای خانگی، تجاری، صنعتی و  تامين گاز بخش ه

صادرات كارنامه خوبی از خود به جا گذاشت.
ــعه در  وی ادامه داد: با توجه به برنامه های توس
پارس جنوبی، امسال 50 تا 100 ميليون مترمكعب 
ــت توليد گاز در اين ميدان افزوده خواهد  به ظرفي
ــد، عالوه بر اين مخزن ذخيره سازی گاز سراجه  ش
قم نيز در سال 91 به بهره برداری رسيد كه در ايام 
پيک زمستان قابليت برداشت تا سقف 10 ميليون 

مترمكعب را دارد.
مدير عامل شركت ملی گاز ايران با بيان اين كه 
مخزن ذخيره سازی شوريجه نيز حدود 78 درصد 
ــرفت فيزيكی دارد، گفت: اين مخزن تا نيمه  پيش
ــد كه قابليت  ــال به بهره برداری می رس دوم امس

تزريق روزانه 10 ميليون مترمكعب گاز و برداشت 
روزانه 20 ميليون مترمكعب گاز را دارد.

ــاره به اين كه واحد LPG  )پروپان  اوجی با اش
و بوتان( پااليشگاه جم تا پايان بهار به بهره برداری 
می رسد، افزود: اين واحد توانايی توليد روزانه 180 

تن LPG را دارد.
ــاره به اين كه صادرات گاز به  وی در ادامه با اش
عراق از تيرماه سال جاری آغاز خواهد شد، تصريح 
كرد: بر اساس قرارداد روزانه 25 ميليون مترمكعب 
گاز به پااليشگاه های بغداد و المنصوريه صادر می 

شود.
ــاره به اين كه مهم ترين  معاون وزير نفت با اش
برنامه شركت ملی گاز بحث صادرات است، افزود: 
صادرات گاز ايران به كشورهای حاشيه خليج فارس 
ــت و مذاكره با تمام اين  ــدن اس در حال نهايی ش

كشورها در دستور كار وزارت نفت قرار دارد.
ــی ادامه داد: همچنين صادرات گاز به اروپا  اوج
ــت كه در اين راستا دو مسير  در حال پيگيری اس
ــوريه، لبنان و مديترانه در دست  تركيه و عراق، س

بررسی قرار دارد.
ــنيم در  ــوال خبرنگار تس ــه س ــخ ب وی در پاس
ــی گاز ايران از  ــركت مل ــوص ميزان طلب ش خص
ــان از اين  ــت: 900 ميليارد توم ــرو، گف وزارت ني
وزارتخانه طلب داريم كه بر اساس مذاكرات صورت 
گرفته قرار است دو نيروگاه بابت اين طلب به وزارت 
نفت واگذار شود. در اين زمينه نيز در حال بررسی 
نيروگاه های كشور هستيم ببينيم كداميک ارزش 
بيشتری دارد و آن را در ازای طلب دريافت كنيم.

گله حفاری شمال از سازندگان داخلی 
دکل

مدير عامل شركت حفاری شمال با اشاره به اين 
ــازندگان داخلی می توانند بهتر از آمريكايی  كه س
ــه قراردادها پايبند  ــازند ولی ب ها دكل حفاری بس
ــتند، گفت: حدود 2.5 سال طول می كشد تا  نيس

توليدكنندگان داخلی يک دكل را بسازند.
ــت خبری حاشيه  هدايت اهلل خادمی در نشس
هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت،گاز، پااليش 
ــال گذشته قرارداد ساخت  و پتروشيمی، افزود: س
ــركت های داخلی امضا شد،  14 دكل حفاری با ش
ــه اين كه ويژگی های اين دكل ها هنوز  با توجه ب
ــخص نشده اما قيمت آنها تعيين شده شركت  مش

حفاری شمال شرايط اين قرارداد را قبول نكرد.
ــت كه اين قرارداد  وی ادامه داد: واقعيت آن اس
بالتكليف است، با توجه به ابهاماتی كه در آن وجود 
دارد ما نمی توانيم پيش پرداخت های تعيين شده 

را برای ساخت دكل پرداخت كنيم.
مديرعامل شركت حفاری شمال با بيان اين كه 
ــط توليدكنندگان داخلی  زمان ساخت دكل توس
ــان كرد: به  ــت، خاطرنش ــود بهره بردار نيس به س
ــد تا  ــال طول می كش طور معمول حدود 2.5 س
توليدكنندگان داخلی بتوانند يک دكل را بسازند، 
اين در حالی است كه در كمتر از سه ماه می توان 

يک دكل خارجی را خريداری كرد.
ــان اينكه داخلی ها خيلی به مفاد  خادمی با بي
ــدواری كرد  ــتند، ابراز امي ــا پايبند نيس قرارداده
ــت از  توليدكنندگان داخلی با ارائه اطالعات درس
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هم اکنون با کمبود 
ناوگان حفاری در 
کشور مواجه هستيم 
و دکل های داخلی 
جوابگوی نيازهای 
ما نيست، از اين رو 
وزارت صنعت بايد 
برای توانمند کردن 
سازندگان داخلی 
اقدامات موثری را 
انجام دهد

ــمت توليد دكل با كيفيت  ــاخت به س وضعيت س
ــده در قرارداد حركت  مناسب و زمان مشخص ش

كنند.
ــعه خدمات فنی  ــه اين كه توس ــاره ب وی با اش
ــركت حفاری شمال  ــی يكی از اهداف ش مهندس
ــتانی ها  ــال حاضر با تركمنس ــت، گفت: در ح اس
ــراق و عمان نيز  ــورهای ع همكاری داريم و با كش
ــورها  در حال مذاكره برای حفاری ميادين اين كش

هستيم.
ــمال  ــركت حفاری ش خادمی با بيان اين كه ش
ــار  ــی در اختي ــكی و 4 دكل درياي 10 دكل خش
ــزود: هم اكنون با كمبود ناوگان حفاری در  دارد، اف
كشور مواجه هستيم و دكل های داخلی جوابگوی 
نيازهای ما نيست، از اين رو وزارت صنعت بايد برای 
توانمند كردن سازندگان داخلی اقدامات موثری را 
ــئله ای كه اين وزارتخانه تاكنون از  انجام دهد، مس
ــت. مدير عامل شركت حفاری  آن غافل مانده اس
ــمال با بيان اين كه اين شركت بزرگترين مالک  ش
دستگاه های حفاری دريايی در كشور است، تاكيد 
ــركت با تكنولوژی  ــرد: دكل های حفاری اين ش ك

های متفاوتی ساخته و راه اندازی می شود.
ــد فعاليت دكل حفاری  ــاره آخرين رون وی درب
سحر يک نيز اظهار داشت: اين دكل كه در ميدان 
ــده است، كار  ــتقر ش فرزاد A در خليج فارس مس
ــام كرده  ــافی را تم ــاری يک حلقه چاه اكتش حف
است. خادمی همچنين به آغاز حفاری دومين چاه 
ــردار جنگل اشاره كرد و افزود:  نفتی در ميدان س
كار حفاری توسط سكوی اميركبير در اين چاه به 

خوبی پيش می رود.
ــركت برای خريد 14 دكل  وی از برنامه اين ش
ــكی و 4 دكل حفاری( خبر  حفاری )10 دكل خش
ــان كرد كه 80 درصد از مبلغ مورد  داد و خاطرنش
ــوی شركت  ــتگاه ها از س نياز برای خريد اين دس

سازنده فاينانس شده است.
ــرمايه مورد نياز برای ساخت  خادمی ميزان س
ــاری را يک ميليارد دالر اعالم  اين تعداد دكل حف
كرد و ادامه داد: برای تامين سهم 20 درصدی ما از 
اين ميزان با دستور وزير نفت از طريق وام صندوق 
ــعه ملی اقدام خواهيم كرد.مديرعامل شركت  توس
حفاری شمال تعداد دستگاه های حفاری در اختيار 
اين شركت را 13 دكل خشكی و دريايی اعالم كرد 
ــكی در مناطقی  و گفت: هم اكنون دكل های خش
از استان های فارس، ايالم، كرمانشاه و خراسان در 

حال حفاری هستند.

احداث اولین مخزن ذخیره استراتژیک 
نفت 

ــركت پايانه های نفتی از احداث  مديرعامل ش
اولين ذخاير استراتژيک نفت با ظرفيت 10 ميليون 

بشكه در ايران خبر داد.
سيدپيروز موسوی در يک نشست خبری كه در 
هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش 
ــد گفت: شركت پايانه های  و پتروشيمی برگزار ش
نفتی به عنوان آخرين حلقه اتصال زنجيره ای نفت 

مسئوليت صادرات نفت خام را بر عهده دارد.
ــی ادامه داد:  ــركت پايانه های نفت مديرعامل ش
سال گذشته اين شركت توانست 900 نفت كش را 

بارگيری و به مقاصد مختلف دنيا ارسال كند.
موسوی خاطرنشان كرد: پروژه های مختلفی را 
در دستور كار داريم كه مهمترين آنها اختصاص 4 
مخزن يک ميليون بشكه ای است كه در مدت 36 

ماه و با هزينه 42 ميليارد تومان احداث می شود.
وی با اشاره به راه اندازی حوضچه ذخيره نفت و 
فرآورده های نفتی در جزيزه خارك نيز گفت: برای 
ــاخت آن حوضچه 46 ميليارد تومان پيش بينی  س
شده است كه سعی می كنيم اين حوضچه را هرچه 

زودتر احداث كنيم.
ــركت پايانه های نفتی با اشاره به  مديرعامل ش
ــركت  ــناور در ش احداث و راه اندازی گوی های ش
پايانه های نفتی تصريح كرد: اين گوی شناور را نيز 
ــط متخصصين داخلی احداث شده است  كه توس

بزودی در جزيره خارك به آب می اندازيم.
ــاره به احداث مخازن زيرزمينی  ــوی با اش موس
ذخيره سازی نفت خام با ظرفيت 10 ميليون بشكه 
ــتراتژيک  ــازن به عنوان مخازن اس گفت: اين مخ
ــران احداث  ــن بار در اي ــت و برای اولي مطرح اس

می شود.

۸طرح پتروشیمی در انتظار افتتاح 
رسمی

مديرعامل شركت ملی پتروشيمی ايران با اعالم 
ــيمی امسال  اينكه حجم توليد محصوالت پتروش
ــود گفت: سال گذشته سهم  60ميليون تن می ش
پتروشيمی از درآمدهای غيرنفتی 34.9 درصد بود 
كه در مقايسه با سال پيش از آن )سال 90( حدود 

10 درصد كاهش يافت.
ــت خبری حاشيه  ــين بيات در نشس عبدالحس
ــش و  ــت، گاز، پاالي ــگاه نف ــن نمايش هيجدهمي
ــيمی در قالب  ــيمی افزود: 31 طرح پتروش پتروش
طرح های مهر ماندگار با ظرفيت اسمی 13 ميليون 
ــارد دالر اعتبار برای  ــد كه 5.6 ميلي تن مصوب ش

اجرای آنها نياز است.
وی با بيان اين كه از طرح های مذكور 17 طرح 
ــد، تصريح كرد: بر اين  ــال 91 افتتاح ش تا پايان س
اساس 8 ميليون و 157 هزار تن به ظرفيت توليد 

محصوالت پتروشيمی كشور افزوده شد.
ــه 14 طرح  ــان اين ك ــر نفت با بي ــاون وزي مع
باقيمانده نيز 4 ميليون و 835 هزار تن به ظرفيت 
توليد محصوالت پتروشيمی اضافه می كند، گفت: 
در مجموع با اجرای طرح های مهر ماندگار صنعت 
ــاالنه 60 ميليون  ــيمی ظرفيت توليد به س پتروش

افزايش خواهد يافت.
ــيمی در  بيات با تاكيد بر اين كه 8 طرح پتروش
انتظار افتتاح رسمی هستند، اظهار كرد: البته توليد 
در اين مجتمع ها آغاز شده است كه منتظر حضور 
ــور برای بهره برداری رسمی از آنها  مسئوالن كش

هستيم.
ــيمی ايالم  وی با بيان اين كه پلی اتيلن پتروش
ــال به بهره برداری می رسد،  ــت امس در ارديبهش
ــال به نتيجه می  افزود: از ديگر طرح هايی كه امس
ــد ميتوان به طرح های زيربنايی عسلويه نظير  رس
اسكله صادراتی فاز 2 و فاز يک نيروگاه پتروشيمی 
ــاره كرد. مديرعامل شركت ملی صنايع  دماوند اش
پتروشيمی ايران با تاكيد اينكه برنامه های توسعه 
ای پتروشيمی در حال اجراست، گفت: تامين منابع 
مالی طرح های پتروشيمی مهم ترين چالش پيش 
ــت كه تالش كرده ايم از منابع صندوق  روی ماس
توسعه ملی و همچنين فاينانس های خارجی اين 

مشكل را برطرف كنيم.
بيات با اشاره به اين كه 21 طرح پتروشيمی در 
ــير تامين فاينانس قرار دارند كه تاكنون مجوز  مس
ــت، تصريح كرد: همچنين  ــده اس 5 طرح صادر ش
ــعه ملی برای 17 طرح  از محل منابع صندوق توس
ــد كه مجموع اين اعتبارات  تامين اعتبار خواهد ش

حدود 6 ميليارد دالر برآورد می شود.
ــته 41  ــال گذش ــه با بيان اينكه س وی در ادام
ميليون تن محصوالت پتروشيمی توليد شد، گفت: 
ــن در اختيار مصرف  ــزان 28 ميليون ت ــن مي از اي
ــورهای  ــت و بقيه نيز به كش ــدگان قرار گرف كنن

مختلف صادر شد.
ــن كه خاورميانه با  ــئول با بيان اي اين مقام مس
31.3 درصد، چين با 27.2، خاور دور با 18.5، هند 
ــاير نقاط دنيا 0.5درصد  با 10.3، آفريقا با 6.2 و س
ــيمی ايران بوده اند، اظهار كرد:  ــتريان پتروش مش
بعضی از كشورهای همسايه، روس ها و كشورهای 
حاشيه جنوبی خليج فارس تقاضاهای فراوانی برای 
ــيمی ايران دارند اما با توجه به  محصوالت پتروش
سقف كنونی توليد امكان صادرات به اين كشورها 

وجود ندارد.
ــركت ملی پتروشيمی در ادامه با  مديرعامل ش
اشاره تامين 80 درصد از نياز تجهيزاتی پتروشيمی 
از توليدكنندگان داخلی، گفت: در بحث خودكفايی، 
25 كاتاليست بومی سازی شده كه 5 كاتاليست به 
توليد انبوه رسيده است، ضمن آن كه بومی سازی 

20 كاتاليست جديد نيز در دستور كار قرار دارد.
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تحويل نفت به 
قيمت 37 دالر به 

پااليش و پخش در 
واقع همان يارانه 

دولتی فرآورده های 
نفتی است و 

پااليشگاه ها براساس 
قيمت های نزديک 

به فوب خوراک خود 
را تحويل و فرآورده 

توليدی خود را تحويل 
می دهند

خواسته پااليشگاه ها در كميسيون تلفيق بودجه 
ــد اما مجلس در صحن علنی با اين  92 تصويب ش
امر موافقت نكرد و نمايندگان پرداخت نشدن سهم 

صندوق توسعه ملی را يک رانت دانستند.
ــخنگوی كميسيون  چنانكه غالمرضا كاتب س
تلفيق در اين باره گفت: اين بند موجب مشكالتی 
ــگاه های خصوصی  ــواری پااليش ــه رانت خ از جمل
می شد و دليلی نداشت حكم يک قانون باالدستی 
ــيله يک حكم غير روشن در قانون بودجه  را به وس

حذف كنيم.

 ابهام اول: معافيت پااليشگاه هايی كه 
خوراک آزاد می گيرند از پرداخت سهم 

صندوق توسعه
ــه پايبندی به  ــالم تصميم مجلس ب ــد از اع بع
قانون برنامه و نپذيرفتن پيشنهاد كميسيون تلفيق، 
ــاون بودجه معاونت برنامه ريزی  رحيم ممبينی مع
ــت  رئيس جمهور در گفت وگو با فارس اظهار داش
ــگاه هايی كه نفت را به قيمت 95 درصد  كه پااليش
فوب خليج فارس دريافت می كنند از پرداخت سهم 
صندوق توسعه ملی معاف هستند و پااليشگاه هايی 
ــراز فوب يعنی  ــام را به قيمت پايين  ت كه نفت خ
ــكه دريافت می كنند بايد  حدود 17 دالر در هر بش
سهم صندوق توسعه ملی را از صادرات فرآورده های 
ــاده  خود بپردازند. وی تاكيد كرده بود:” به طور س
می گويم پااليشگاه ها و مجتمع های پتروشيمی كه 
ــت خوراك را به نرخ دولتی 17 دالر می گيرند  قيم
ــعه ملی  ــهم 26 درصد را به صندوق توس ــد س باي
ــوراك 95 درصد فوب  ــی اگر قيمت خ بدهند، ول
خليج فارس بود، نيازی به پرداخت 26 درصد سهم 

صندوق توسعه ملی نيست.”
ــتر برای  اما اين گفته ممبينی كه در واقع بيش
ــفاف كردن فضای بازار سرمايه اظهار شده بود،  ش
ابهامات جديدی ايجاد كرد. واقعيت آن است كه در 
ــگاه های كشور نفت  حال حاضر تقريبا همه پااليش
را به قيمت فوب منهای 5 درصد دريافت می كنند 
ــئله در صورت های مالی پااليشگاه های  و اين مس

بورسی كاماًل قابل مشاهده است.
ــركت ملی  ــر در واقع اين ش ــه عبارت دقيق ت ب

ــت كه نفت  پااليش و پخش فرآورده های نفتی اس
ــركت  ــه قيمت يارانه ای) 17 يا 34 دالر( از ش را ب
ــرد و آن را به قيمت فوب  ملی نفت تحويل می گي
ــگاه ها تحويل می دهد و  منهای 5 درصد به پااليش
ــی را نيز به قيمت فوب منهای 5  فرآورده های نفت

درصد از پااليشگاه ها تحويل می گيرد.
ــا را به قيمت  ــش اين فرآورده ه ــش و پخ پاالي
ــدگان اعم از  ــه مصرف كنن ــن هم ــه ای در بي ياران

صنعتی و نيروگاهی و خانوارها توزيع می كند.
ــه پااليش و  ــت به قيمت 37 دالر ب تحويل نف
ــی فرآورده های  ــع همان يارانه دولت پخش در واق
ــاس قيمت های  ــگاه ها براس ــت و پااليش نفتی اس
ــود را تحويل گرفته و  ــک به فوب خوراك خ نزدي

فرآورده توليدی خود را تحويل می دهند.
ــاب در واقع هيچ يک از پااليشگاه ها  با اين حس
ــه ای 34 دالری دريافت  ــت ياران ــه قيم ــت را ب نف
نمی كنند و براساس گفته ممبينی نبايد سهمی را 

به صندوق توسعه ملی پرداخت كنند.
ــوی ديگر عمال اين شركت ملی پااليش و  از س
پخش فرآورده های نفتی است كه كل نفت مصرفی 
ــگاه ها را به قيمت 34 دالر تحويل می گيرد  پااليش
ــرايط بر اساس گفته ممبينی مشخص  و در اين ش
ــت تكليف پرداخت سهم صندوق توسعه ملی  نيس
ــاره به اين نكته بی فايده نيست كه  ــت. اش چيس
ــه نفت با قيمت نزديک به فوب روی راندمان  عرض
و بهره وری پااليشگاه ها تأثير مثبت به سزايی دارد 
ــت رفته را برای آنها بسيار كم  و هزينه های از دس
ــگاه ها انگيزه  ــه عبارت دقيق  تر پااليش می كند و ب
ــرای بهبود راندمان و توليد محصوالت با  باالتری ب
ارزش تر مانند بنزين و گازوئيل به جای محصوالت 

كم ارزش مانند نفت كوره خواهند داشت.
ــت غير واقعی ارز مورد  بايد توجه كرد كه قيم
ــاوت آن با ارز  ــبه برای تحويل خوراك و تف محاس
ــت  ــه مبنای صادرات فرآورده های نفتی اس آزاد ك
می تواند برای پااليشگاه ها منفعت زا باشد اما منطق 
ــعه ملی آن  واريز درآمدهای نفتی به صندوق توس
ــروش منابع طبيعی  ــت كه ورود درآمد ف بوده اس
ــزوده و فرآوری به  ــه اقتصاد بدون ايجاد ارزش اف ب
ــد. فرآوری  ــكالت جدی ايجاد می كن اقتصاد مش

منابع طبيعی و توليد محصول از آنها بخش بزرگی 
از اين منطق را منتفی می كند.

ــای حاصل از  ــون برنامه درآمده ــه در قان البت
ــادرات فرآورده های نفتی يكی از منابع صندوق  ص
ــا نامی از  ــت ام ــده اس ــته ش ــعه ملی دانس توس
پتروشيمی ها در اين قانون وجود ندارد. مطلبی كه 

ابهام دوم اين مصوبه را موجب شده است.

 ابهام دوم: پتروشيمی ها هم بايد سهمی به 
صندوق توسعه ملی بپردازند؟

ــيمی ها نيز درباره  ــی در ادامه به پتروش ممبين
ــعه ملی اشاره كرده  ــهم صندوق توس پرداخت س
ــوراك ارزان  ــا نيز بابت خ ــاره رانت آنه ــود و درب ب
ــخن گفته بود:” اگر پااليشگاه ها و مجتمع های  س
پتروشيمی كه از خوراك نفت خام به نرخ 17 دالر 
در هر بشكه استفاده كنند، چون اين قيمت در واقع 
 يک نرخ يارانه دار است، به طور قطع هنگام صادرات 
ــهم 26 درصد صندوق توسعه ملی  فرآورده بايد س

را بپردازد.”
ــيمی های خوراك مايع خوراك خود را  پتروش
ــارس دريافت  ــاس قيمت های فوب خليج ف بر اس
ــد و تنها بخش رانت آنها به تفاوت نرخ ارز  می كنن

پايه دريافت خوراك و فروش محصول آنها است.
ــا علی رغم اينكه صحبت های ممبينی درباره  ام
ــوراك گاز  ــل درباره خ ــوراك ارزان الاق ــت خ ران
ــت و مجلس نيز  ــيمی ها كامال صحيح اس پتروش
ــتن قيمت گاز  ــومين بار با پايين نگه داش برای س
ــزار ميليارد تومانی را برای  يک منفعت چند ده ه
ــی از محل  ــب خصوص ــيمی های گازی اغل پتروش
ــت كه  ــع ملی تصويب كرد اما واقعيت آن اس مناب
اين رانت تنها با منطقی كردن قيمت خوراك گاز از 
بين می رود و پرداخت سهم به صندوق توسعه ملی 

راهكار از بين بردن اين رانت كالن نيست.
در عين حال در قانون برنامه پنجم نيز اشاره ای 
ــعه ملی از درآمدهای  ــهم صندوق توس به واريز س
ــيمی ها چه دولتی و چه خصوصی نشده و  پتروش
ــتناد معاون بودجه معاونت  ــت اس ــخص نيس مش
ــهم صندوق توسعه  برنامه ريزی درباره پرداخت س

ملی از سوی پتروشيمی ها به كدام قانون است.

ابهامات مصوبه مجلس درباره سهم 
صندوق توسعه ملی از درآمد پااليشگاه ها

مصوبه مجلس درباره معاف نشدن پااليشگاه ها از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی با توجه به اظهارات معاون 
بودجه معاونت برنامه ريزی رئيس جمهور با دو ابهام جدی روبروست.

عليرضا ضيغمی مديرعامل ش�ركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی چندی پيش از مذاكره با دولت و مجلس برای 
پرداخت نش�دن س�هم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی پااليشگاه ها به دليل از بين رفتن حاشيه سود 
آنها خبر داد و گفت: دولت و مجلس قول داده اند امسال در بودجه 92 الاقل پااليشگاه های خصوصی از واريز سهم 1.5 ميليارد 

دالری صندوق توسعه ملی مستثنی شوند.


