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نفت و فرآوردههای نفتی در دولت يازدهم
جايگاه بخش خصوصي در تحقق شعار حماسه اقتصادي
توجه به بخش خصوصي نفت اولويت دولت جديد
بخش خصوصی نفت حلقهگمشده بودجه 92
پتروشيمي

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

اين فصلنامه را ميتوانيد در  www.opex.irببينيد
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سهم ایران از تولید محصوالت پتروشیمی خاورمیانه به  ٤١درصد می رسد
غرب خود را از پتروشیمی ایران محروم کرد
خوراک پتروشیمیها ارزان میشود

انتخاب اعضاي هياتمديره كليد خورد
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صادرات فرآوردههای نفتی در کشورهای عضو اوپک چگونه است؟
چگونگي سازوکار مصرف نفت کشورهای مختلف

سوآپ زنده میشود؟
پاالیشگاههای 40میلیون دالری!
تحليل

چاپ :دلكده
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مشکالت پتروشیمی ریشه در نگاه دولت دارد
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دبير عكس:
امير نريماني
طراح لوگو :
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حسين رستمي

تحریم ها فرصتی طالیی

آنکارا و رویای شکلگیری چهارمین هاب انرژی اروپا
چرا نفت نيجريه نمی تواند جایگزینی برای نفت ايران باشد؟
تولید انرژیپاک با سلولهایخورشیدی
افزایش محصول یا حفظ محیط زیست
نمایشگاه بينالملل در عرصه تعامالت ملي
ابهامات مصوبه مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد پاالیشگاهها

مطالب نشريه لزوما نظر اتحاديه صادركنندگان
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران نبوده و
صرفا ديدگاه نويسنده و منبع مطلب ميباشد.
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تلفن 88511611 :فاکس88508250 :

«م��ن میخواهم بگوی��م همه چیز با
تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد
ش��د .ش��ما بدانید (با این کلید) مسئله
هستهای و تحریمها هم حل خواهد شد
و رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد شد».
در رقاب��ت های انتخاباتی  24خرداد
م��اه در نتیج��ه خل��ق حماس��ه ای به
یادماندن��ی ،مردم ایران حجتاالس�لام
حس��ن روحانی را به عن��وان یازدهمین
رییس جمه��ور خود برگزیده و س��کان
هدایت قوه مجریه را به وی سپردند .این
انتخ��اب بارقه های��ی از «امید» را در دل همه ش��هروندان بوجود آورد تا
«کلید»خروج از مش��کالت و نابسامانی های سیاسی و اقتصادی داخلی و
خارجی گریبانگیر کشور را در دستان وی ببینند.
همانگون��ه که می دانیم در طول س��ال های اخیر نه تنها فش��ار های
اقتصادی خارجی بر اقتصاد ایران به ش��کلی بی بدیل اعمال گردیده است
بلک��ه ندانم کاریهای داخلی نیز پنجه بر زخم این اقتصاد بیمار کش��یده
اس��ت .دو راهبرد رئیس جمهور منتخب در سیاستهای کلی اقتصادی ،
«تولید ثروت ملی» و «توزیع عادالنه ثروت ملی» اس��ت که به اعتقاد وی
اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود ،باید فقر توزیع شود.
باور داریم که جایگاه ایران با داشتن منابع غني هيدروکربوري ،موقعیت
اس��تراتژیک جغرافيايي ،همجواري با درياي عمان و خلیج فارس ،نيروي
انس��اني ماهر ،ش��رکتهاي طراحي مهندس��ي کارآمد و پتانسيل بازارهاي
مل��ی ،منطقه��ای و حتی بینالملل��ی به هیچوجه نمی تواند جایی باش��د
که بر آن ایس��تاده است!! پرهیز از خام فروش��ی ،اتکا و اطمینان به توان
تولیدکنندگان داخلی و رفع موانع اداری و قوانین دست و پاگیر میتواند
ضمن ایجاد توس��عه پايدار در صادرات غير نفتي ،حجم باالیی از ارز مورد
نی��از ایران را نیز تامین کند .بر مبنای همین اصل رییس جمهور منتخب
نیز در فعالیت های انتخاباتی خود به صراحت به این مساله اشاره کردند؛
“اگر نفت را استخراج و تبدیل به انواع فرآورده کنیم و بفروشیم ارزش آن
چن��د برابر خواهد بود اما اگر به صورت خام صادر ش��ود حتی گاهی یک
دهم قیمت آن نیز در اختیار ما قرار نمیگیرد“ .
از
ای
عمده
حجم
و
داخلی
از آنجا که بخش��ی از مش��کالت اقتصادی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
معضالت مربوط به صادرات کش��ور ،با سیاست خارجی کشور گره خورده
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تواند
اس��ت ،اصل تنش زدای��ی و تدبیر در زمینه مباح��ث بینالمللی می
؟؟؟؟؟؟؟
ع�لاوه بر کاهش تاثیر تحریمهای غرب بر علیه ایران در این زمینه ،راه را
بر توسعه بازارهای هدف بگشاید.
اجرای وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران ،می
تواند زمینه را برای بالفعل درآوردن توان موجود در شرکتها و متخصصان
خصوصی فعال در این عرصه و همچنین ایجاد انقالبی در صادرات فرآورده
های نفت ،گاز و پتروشیمی ایران را به منصه ظهور برساند.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروش��یمی کشور به
هم��راه رودخانه عظیم مردم ایران دل به “تدبیر” دولتمردان دوره یازدهم
سپرده و آمادگی کامل دارد در تکمیل دومین هدف امسال یعنی حماسه
اقتصادی یار و همراهشان باشد .انشاءاهلل
*دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
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اولويتهاي انرژي كابينه روحاني چيست؟

نفت و فرآوردههای نفتی
در دولت يازدهم
صنعت نفت مزیت نس�بی ایران اس�ت که با اس�تفاده درست از این مزیت نس�بی موتور اقتصاد حرکت میکند و میتواند
موجب رش�د دیگر صنایع ش�ود از این رو رئيسجمهور آينده باید به چند نکته اساسی در صنعت نفت از جمله ارزش افزوده
توجه کنند.
صنعت نفت مهمترین مزیت نسبی ایران نسبت به دیگر کشورها است و این صنعت میتواند موتور محرک اقتصاد و دیگر
صنایع کشور شود.
به همین دلیل چند نکته اساسی در حوزه نفت و گاز مطرح است که باید رئیسجمهور منتخب و دولت یازدهم به آنها توجه
داشته باشد ،تا در کنار رشد صنعت نفت شاهد رشد و توسعه دیگر صنایع باشیم.

محمدحسین سیف الهی مقدم
ایران هم اکنون در میان کشورهای جهان دارای
رتبه اول ذخایر نفتی و گازی اس��ت به این مفهوم
که دارای  34تریلیون متر مکعب گاز و حدود 156
میلیارد بش��که نفت قابل اس��تحصال است و این
یعنی دارنده ظرفیت عظیم خدادادی که باید از آن
بهتر از گذشته استفاده کرد.
براساس آموزه های دینی آموختهایم ،هنگامی
میتوانیم ش��کر این نعمت خ��دادادی را به جای
آوریم که از آن بهتر و بهینه تر استفاده کنیم و به
ای��ن موضوع نیز واقفیم که اگر از این نعمت بهینه
اس��تفاده نش��ود ،می تواند تبدیل به نقمت شود و
مشکالتی را برای کشور ایجاد کند.

تامین منابع مالی داخلی
اولویت اصلی صنعت نفت و گاز

شاهد هستیم که
شرکتهای چینی آنهم
به دالیلی برای تامین
مالی به پروژههای
نفتی وارد شدهاند و
حتی به دنبال جذب
سرمایه با روشهای غیر
اصولی از دیگر کشور
ها مانند روسیه و هند
هستیم
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اگر منابع نفتی و گازی کش��ور را به دو دس��ته
تقس��یم کنیم ،خواهیم دید که دو دس��ته میدان
نفتی و گازی در کش��ور داریم که ش��امل میادین
توس��عه یافته و توس��عه نیافته میشود که مشکل
کمبود منابع مالی مهمترین بحث در صنعت نفت
و گاز است.
به عنوان مثال در پارس جنوبی به حجم زیادی
از منابع مالی نیازمندیم تا بتوانیم با کشور رقیب که
همان قطر است ،رقابت کنیم.
در دورهای بنابه فرمایشات و رهنمودهای مقام
معظ��م رهبری توجه به میادین نفتی و گازی و به
خصوص میادین مش��ترک شروع ش��د ،ولی اخیرا
بحث تامین مالی با تحریم ها با مشکالتی روبه رو
شده است.
متاسفانه شاهد هس��تیم که شرکتهای چینی
آنه��م به دالیلی ب��رای تامین مالی ب��ه پروژههای
نفتی وارد شدهاند و حتی به دنبال جذب سرمایه با
روشهای غیر اصولی از دیگر کشور ها مانند روسیه
و هند هستیم.
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ولی باید گفت برای تامین منابع مالی در داخل
کش��ور هیچ برنامه خاصی نداری��م و در واقع تمام
راهه��ا را امتحان کردهایم و حتی به صورت موازی
نیز تمام راه کارها را باهم پیش میبریم.
بنابراین مش��کل اصلی ما نداشتن برنامه برای
جذب منابع داخلی است که از این کار انجام شود،
تا حد بسیار زیادی مسئله تامین مالی حل خواهد
شد.
از ط��رف دیگر نیز هیچ برنامه مش��خصی برای
توسعه میادین مش��ترک وجود ندارد که به عنوان
مثال به پارس جنوبی میپردازیم.
هم اکنون  10فاز از پارس جنوبی در حال تولید
گاز است و  14فاز نیز باهم در حال توسعه هستند
و هنوز به تولید نرسیدهاند ،اکنون که به مشکالت
مالی برخورد کردیم ،موجب ش��ده است تا توسعه
این  14فاز نیازمند س��رمایه گذاری بسیار زیادی
باشد.
بهتر آن بود که ما مرحله به مرحله در توس��عه
فازها کار میکردیم و با توسعه یک فاز فاز دیگر را
توسعه میدادیم.
مهمترین بحث در صنع��ت نفت برنامهریزی و
سیاست گذاری است و باید بدانیم که کدام میدان
باید زودتر به بهره برداری برسد ،اگر بحث میادین
مشترک مطرح می شود ،اآلن  28میدان مشترک
داریم و باید براساس اولویت بندی اقدام به توسعه
این میادین کنیم.

تولید صیانتی و استفاده از ظرفیت
داخلی

دولت باید یک برنامه جامعی برای تولید صیانتی
از میادین نفتی و گازی داشته باشد.
یک مشکل اساسی داریم و آنهم ضریب بازیافت
اندکی اس��ت که نسبت به دیگر کشورها داریم .در
میادین نفتی به خاط��ر عدم وجود تکنولوژیهای
جدید در ازدیاد برداشت بايد براساس برنامه روزانه

 250میلی��ون متر مکعب گاز را ب��ه میادین خود
تزریق کنیم که متاسفانه هنوز هم نصف این میزان
نیز انجام نشده است.
بحث اس��تفاده از دانش فن��ی نیز یکی دیگر از
نق��اط ضعف در صنعت نفت وگاز کش��ور اس��ت،
به ط��وری که در حوزه پژوهش��ی و فناوری هنوز
نتوانس��تیم دانش فنی که چندین بار از کشورهای
مختلف دریافت کردیم را بومی سازی کنیم.
ما بای��د بدانیم همین مقدار نفت و گازی را که
تولید می کنیم ،چگونه مصرف کنیم ،به این معنی
ک��ه اکنون چند درصد ص��ادرات و چند درصد در
داخل کشور مصرف شود.
هم اکنون استفاده از نفت در داخل کشور فاصله
زیادی با صادرات دارد و این به منزله خام فروشی
است ،بنابراین باید برای جلوگیری از خام فروشی
فکر جدی کرد.
بای��د بدانیم ک��ه تنها علت خام فروش��ی عدم
توسعه صنایع پایین دستی نیست و مهمترین آن
بحث اتکای بودجه به نفت خام است ،بنابراین باید
در قدم اول از این وابستگی جدا شویم و بعد به فکر
توسعه صنایع پایین دستی باشیم.

توجه ویژه به بخش خصوصی

باید گفت اولین زنجیره ارزش پس از استخراج
نفت بحث پاالیش است ،بنابراین در اولین قدم باید
ظرفیت پاالیشی را افزایش دهیم.
براساس آمارهایی که در وزارت نفت داشتیم ،بعد
از انقالب اس�لامی تنها  2پاالیشگاه از  9پاالیشگاه
موجود در کش��ور را احداث کردیم و نتوانستیم از
ظرفیت خود آنها نیز استفاده کنیم.
هم اکنون یک میلیون و  850هزار بشکه نفت
در داخل کشور پاالیش میکنیم که براساس برنامه
باید  3میلیون بشکه نفت را پاالیش میکردیم.
بنابرای��ن وضعیت موجود یعنی عدم وجود عزم
جدی برای افزایش ظرفیت در پاالیشگاه ها است.

يادداشت

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

اگر بخواهیم از س��ال  74تاکنون این عدم افزایش
ظرفیت را بررسی کنیم ،به این نتیجه میرسیم که
ما به خامفروشی تمایل داشتیم.
اگر بخواهیم حوزه پاالیش را یک تقسیمبندی
کنی��م ،ب��ه دو موض��وع کمبود ظرفی��ت و عدم
بهینهسازی پاالیش��گاهها برخورد خواهیم کرد که
موجب میش��ود فرآورده تولیدی داخل کش��ور از
کیفیت پایینی برخوردار باشد.
طی  16سال گذش��ته ایران یکی از بزرگترین
واردکنندگان بنزین بوده است ،به طوری که نفت
را در اختیار دیگر کشورها قرار میدادیم و آنها به ما
فرآورده میفروختند.
به طوری ک��ه میتوان گفت ،قیم��ت فرآورده
آنها چندی��ن برابر قیمت نفت خامی بود که ما در
اختیارشان قرار میدادیم .متاسفانه در دولت قبلی
به بخش خصوصی نفت توجه چندانی نداش��ت اما
پتانس��یل بخش خصوصی نفت کشور آن قدر زیاد
است که دولت میتواند از این ظرفیتها برای رشد
صادرات فرآوردههای نفتی و کاهش خامفروش��ی
استفاده فراوانی کند.

عدم استفاده از ظرفیت اسمی پاالیشگاهها

از س��وی دیگ��ر باید گف��ت ،ظرفیت اس��می
پاالیشگاهها با ظرفیت عملیاتی آنها متفاوت است
و این به آن معنی اس��ت که ما یک پاالیشگاه برای
مقدار معینی خوراک تهیه کردیم ،ولی از ظرفیت
کامل آن استفاده نمیکنیم.
ب��ه دلیل قدمت پاالیش��گاه ه��اب خود همین
فرآوردههایی را تولید کنیم ،از نظر کیفی با الگوهای
جهانی تفاوت زیادی دارد.
ه��م اکنون  5ف��رآورده در پاالیش��گاهها تولید
میش��ود که عبارتند از :بنزین ،گازوئیل ،س��وخت
جت ،نفت س��فید و نفت کوره باید گفت ،در ایران
میانگی��ن تولی��د بنزی��ن از کل فرآوردهها حدود
 17درصد اس��ت و نفت کوره  28درصد را ش��امل
میشود ،در حالی که بنزین پرکاربردترین فرآورده

است و باید به آن توجه بیشتری داشت و در عوض
نفت کوره کمتوجهترین فرآورده است و این به آن
معنی اس��ت که بای��د الگوی تولید ف��رآورده را در
داخل کشور تغییر دهیم.
کشورهایی که در حوزه تولید فرآورده پیشتازند
مانن��د ن��روژ و آمریکا ه��م اکن��ون  48درصد از
فرآوردههایش��ان را بنزین تشکیل میدهد و نفت
کوره نزدیک به  5درصد است.
ما یکی از مانورهایی ک��ه اخیرا ً میدهیم ،روی
صادرات فرآوردههای نفتی است که اگر نگاه کنیم،
به آمار خواهیم دید که بخشی عمدهای از این آمار
صادراتی را نفت کوره تش��کیل میدهد ،به طوری
که ما بزرگتری��ن صادرکننده نفت ک��وره در دنیا
هستیم.
ب��از باید تاکید ک��رد که کیفی��ت فرآوردههای
تولیدی در ایران بسیار پایین است.
م��ا برای ارزیاب��ی کیفی��ت فرآوردههایی مانند
بنزی��ن و گازوئیل عددی به عن��وان عدد اکتان یا
درجه آرامسوزی داریم که استاندارد جهانی حدود
 96به باالس��ت ،اما کیفیت بنزی��ن تولیدی ایران
دارای عدد اکتان  85اس��ت که علت آن نیز قدمت
پاالیشگاههای ماست که البته باید گفت ،این عدد
اکتان در س��الهای اخیر به  85رسید و در گذشته
تنها بین  60تا  70بود.

خصوصی سازی واقعی در پاالیشگاه ها

پس از تصویب اصل  44قانون اساس��ی وزارت
نفت نمیتواند دیگر در پاالیشگاهها سرمایهگذاری
کند و اکنون  3پاالیشگاه توسط وزارت نفت در حال
ساخت است که با مشکالت مالی عدیدهای مواجه
ش��ده ،بنابراین حتماً باید یک مجموعه خصوصی
وارد این عرصه ش��ود ،اکنون با بررسیهای صورت
گرفته تعداد زیادی مجوز برای احداث پاالیشگاهها
صادر شده است ،اما س��رمایهگذاران بنا به دالیلی
که در زیر میآید ،نمیتوانند در حوزه پاالیشگاهی
س��رمایهگذاری کنند ،زیرا بازگش��ت سرمایه آنها

بسیار کم است.
باید گفت ش��رکت ملی نفت س��الهای گذشته
با بخش خصوصی تفاهمنام��های امضا کرد که در
این تفاهمنامه نوشته شده است ،شرکت ملی نفت
خوراک مورد نیاز پاالیش��گاهها را تأمین میکند و
عالوه بر آن این مجتمعهای پاالیشی باید فرآورده
خود را به شرکت ملی نفت و شرکت ملی پاالیش
و پخش بفروش��ند که اگر این کار را انجام ندهند،
خوراک تحویلی به این مجتمعهای پاالیشی قطع
خواهد شد که این موضوع یکی از مشکالتی است
که ب��رای مجتمعهای پاالیش��ی خصوصی پیش
میآید.
دولت بای��د به این نکات توجه کن��د ،به نظرم
عالوه ب��ر اینکه ما تصمیم برای احداث یکس��ری
پاالیشگاه بزرگ در داخل کشور داریم ،باید یکسری
پاالیشگاه کوچک را هم راهاندازی کنیم ،مث ً
ال برای
یک پاالیش��گاه  200هزار بش��کهای حدود  6هزار
میلیارد تومان سرمایهگذاری الزم است.
در حال��ی که برای پاالیش��گاه  30ت��ا  40هزار
بشکهای سرمایهگذاری مورد نیاز بسیار کمتر از این
میزان خواهد بود ،بنابراین با احداث پاالیشگاههای
کوچک بخش خصوصی میتواند در امر س��اخت و
ساز پاالیشگاههای بیشتر از گذشته فعال شود.

 3نکته اساسی دولت در صنعت پاالیش

در مجم��وع می ت��وان گفت دول��ت در حوزه
پاالیشی باید به  3نکته اساسی توجه کند که یکی
افزایش ظرفیت با این رویکرد که عالوه بر مصرف
داخ��ل باید صادرات فرآوردههای باکیفیت نفتی را
داشته باشیم.
کش��ورهای اروپای��ی و آمریکای��ی در  10ت��ا
 15س��ال گذش��ته هیچ افزایش ظرفیت پاالیشی
نداش��تند و تنه��ا آنها به فکر افزای��ش بهرهوری و
بهینهسازی پاالیشگاههای خود هستند و این یک
راهبرد اساسی در امر پاالیش است و نکته آخر در
بحث پاالیش نیز تسهیل کردن شرایط برای ورود
شماره چهارم ـ تابستان 1392

شرکت ملی نفت
سالهای گذشته با بخش
خصوصی تفاهمنامهای
امضا کرد که طبق آن
نفت خوراک مورد نیاز
پاالیشگاهها را تأمین
میکند و عالوه بر آن
این مجتمعهای پاالیشی
باید فرآورده خود را به
شرکت ملی نفت
بفروشند
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به سیاستهای سنگاپور در توسعه پتروشیمی باید
گفت این کش��ور سعی کرده است پتروشیمیهای
خود را ب��ه صورت متوازن و موازی توس��عه دهد،
یعنی اگر صنایع باالدس��تی را اح��داث میکنیم،
به همان نس��بت و بلکه بیش��تر در صنعت پایین
دست پتروشیمی س��رمایهگذاری کردهاند ،اکنون
به نظر میرس��د وضعیت تکمیل صنایع باالدست
پتروش��یمی در ایران وضعیت خوب��ی دارد و باید
به دنبال اح��داث زنجیره ارزش پاییندس��تی در
پتروشیمی باشیم.

در احداث واحدهای پتروشیمی
به بازارهای جهانی دقت کنیم

مجموعههای خصوصی است که باید در این مورد
به این نکته اساسی توجه داشت ،اگر ما میگوییم
پاالیشگاههای ما در کشور خصوصی هستند ،تنها
ای��ن از لحاظ حرف اس��ت و در عم��ل هیچ اتفاق
خصوصیس��ازی در پاالیش��گاهها رخ نداده و باید
خصوصیس��ازی در پاالیش��گاهها از حالت اسمی
خارج شده و واقعی شود.

نگاه ویژه به پتروشیمیهای پایین دست

دولت آینده برای
حوزه پتروشیمی
برنامههای دقیقتر
و بهتری باید داشته
باشد و وضعیت
موجود در بازارهای
جهانی پتروشیمی را
نیز مورد مطالعه
قرار دهد
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نکته آخر در بحث صنعت نفت توجه به صنعت
پتروشیمی است .در بخش پتروشیمی نیز تاکنون
بیشتر سیاستگذاریها در باالدست پتروشیمی و
یا همان زنجیره اول محصوالت پتروش��یمی بوده
اس��ت ،به این دلی��ل ک��ه در برنامهریزیهایی که
صورت گرفته بیشتر از لحاظ کمی در تولید توجه
داش��تیم ،مث ً
ال در برنامه پنج��م باید به یک میزان
مشخصی از تولید محصوالت پتروشیمی برسیم ،اما
در این برنامه کمترین توجه به تفکیک محصوالت
و کیفیت آنها اشاره شده است.
بنابراین در حلقههای پاییندس��ت پتروشیمی
هیچ گونه هدفگذاری نش��د ه و بیشترین توجه به
باالدست پتروشیمی بوده است.
صنایع باالدست پتروشیمی براساس نوع خوراکی
که دریافت میکند ،به دو دس��ته پتروشیمیهای
گازی و پتروش��یمیهای با خوراک مایع تقس��یم
میشود و در واقع واحدهای پتروشیمی که خوراک
آنها گاز است ،بنابراین خوراک ارزان قیمتی را این
واحدهای پتروشیمی دریافت میکنند و محصوالت
صادراتی آنها دارای س��ودهای کالنی است که این
موضوع موجب ش��ده اس��ت ،صنایع پایین دستی
پتروشیمی مورد توجه قرار نگیرد.
همچنین بیشترین توجه به محصوالت باالدستی
پتروشیمی میشود و این تفاوت قیمت در خوراک
و محصوالت صادراتی موجب ش��ده اس��ت ،بخش
خصوصی نیز چن��دان رغبتی ب��ه ورود به صنایع
پاییندس��تی پتروشیمی نداشته باش��ند و حتی
ممکن است که زنجیرههای پاییندست پتروشیمی
شماره دوم ـ زمستان 1391

از حاش��یه سود کمتری نسبت به زنجیرههای اول
برخوردار باشد.
این نکت��ه را فراموش کردهای��م که محصوالت
زنجیرهای پاییندس��ت از ارزش افزوده بیش��تری
برخوردار هستند.

بخش خصوصی دغدغه ای برای ورود به
زنجیره پایین دستی ندارد

اغلب پتروشیمیهایی که هم اکنون خصوصی
هس��تند ،به دنبال حاش��یه س��ود خود هستند و
میخواهن��د ای��ن س��ود را افزایش دهن��د و هیچ
دغدغهای برای توس��عه محصوالت پاییندس��تی
ندارند.
در واحدهای پتروش��یمی با خ��وراک مایع نیز
بحث دیگری مطرح اس��ت چون پتروش��یمیهای
گازی از حاش��یه س��ود باالتری برخوردار هستند،
بنابراین سیاستگذاریهای دولت بر این مبنا بوده
است که بیشتر واحدهای پتروشیمی با خوراک گاز
احداث ش��وند و اگر پتروشیمی با خوراک مایع در
کش��ور داریم ،مربوط به سالهای گذشته است این
نکته بس��یار حائز اهمیت اس��ت که زنجیره ارزش
افزوده در پتروش��یمیهای با خوراک مایع بس��یار
طوالنیتر و باصرفهتر نس��بت به پتروشیمیهای با
خوراک گاز است.
باید گفت احداث پتروش��یمی ب��ا خوراک گاز
هزینه کمتری دارد و البته سود بسیار زیادی را به
جیب سرمایهگذار واریز خواهد کرد.
بنابرای��ن دولت باید تصمی��م بگیرد که صنعت
پتروش��یمی را نیز بر اساس یک برنامهریزی دقیق
توس��عه دهد ،ولی متأس��فانه همان ط��ور که در
آمارهای موجود در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
دیده میشود ،بیشترین توجه به صنایع باالدستی
پتروشیمی است.
در دنیا بیشترین زنجیره ارزش افزوده در صنعت
پتروش��یمی متعلق به کشورهای آلمان و سنگاپور
اس��ت و این دو کشور میتوان گفت که یک زنجیر
ارزش کاملی در صنعت پتروشیمی دارد ،با نگاهی

حتم��اً در اح��داث واحدهای پتروش��یمی باید
بازاره��ای جهانی را مدنظر ق��رار دهیم ،مث ً
ال ما در
یک واحد پتروش��یمی که متان��ول تولید میکرد،
موجب ش��دیم که وضعیت تولید جهانی متانول را
بر ه��م بزنیم در صورتی که ه��م اکنون متانول از
کمترین استقبال در صنایع پاییندست پتروشیمی
برخ��وردار اس��ت ،زیرا دیگ��ر کش��ورها متانول را
ح��ذف کرده و از گاز به دنبال تهیه س��وخت مایع
پاک هس��تند اما ایران هنوز متانول تولید میکند
و میخواه��د از ای��ن متانول ب��رای تولید صنایع
پاییندستی استفاده کند.
دولت آینده برای حوزه پتروش��یمی برنامههای
دقیقت��ر و بهتری باید داش��ته باش��د و وضعیت
موجود در بازارهای جهانی پتروشیمی را نیز مورد
مطالعه قرار دهد و به این نکته توجه کنند که زمان
آن رسیده که به جای احداث واحدهای پتروشیمی
باالدست به تکمیل زنجیره ارزش روی بیاوریم.

سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی پایین
دست

باید تعیین قیمت خوراک پتروشیمی را هر چه
زودت��ر انجام دهیم ،زیرا قیمت گازی که در اختیار
واحدهای پتروشیمی قرار میگیرد ،نسبت به دیگر
کشورها بسیار پایینتر است و این ارزان بودن قیمت
خوراک موجب شده است ،تا بخش خصوصی هرگز
به فکر احداث واحدهای پاییندس��ت پتروشیمی
نباشد.
بنابراین عالوه بر برنامهریزی باید سیاستگذاری
مناسبی نیز در تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمیها
داشته باشیم و این سیاس��تگذاری به این معنی
نیس��ت که یک سیاست تکلیفی ایجاد کنیم ،باید
شرایط را به گونهای بچینیم که واحدهای خصوصی
چارهای جز ورود به صنایع پاییندست پتروشیمی
نداشته باشند.
ما نمیتوانیم از یک طرف واحدهای پتروشیمی
باالدست را با سیاستهایی که اکنون داریم توسعه
دهیم و در حرف بخواهیم زنجیره ارزش پتروشیمی
را تکمیل کنیم.
هم اکنون نیز خوش��بختانه شرکت ملی صنایع
پتروش��یمی به این نتیجه رسیده برای آنکه بتواند
ارز آوری بیشتری داشته باشد ،باید به دنبال توسعه
صنایع پاییندستی و تکمیل این زنجیره ارزش تا
آخرین حلقه در داخل کشور باشد.
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جايگاه بخش خصوصي در تحقق
شعار حماسه اقتصادي

اميررضا سوري

*

پس از ابالغ سياس��تهاي كلي اصل  44توسط
مقام معظم رهبري ،ماهي��ت نقش آفريني بخش
خصوصي در اقتصاد كش��ور دس��تخوش تحوالت
بزرگي شده است.
براساس اين سياستها بر تغيير نقش دولت از
مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري
و هداي��ت و نظ��ارت ،توانمندس��ازي بخشه��اي
خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت
رقابت كاالها در بازارهاي بينالمللي تاكيد ش��د و
تعهداتي نظير ش��تاب بخش��يدن به رشد اقتصاد
مل��ي ،ارتقاي كارايي بنگاه ه��اي اقتصادي و بهره
وري منابع مادي ،انساني و فناوري ،افزايش رقابت
پذيري در اقتصاد ملي و  ...بر عهده بخش خصوصي
گذارده شده است.
اين در حالي اس��ت به باور اكثر كارشناس��ان،
خب��رگان و مس��ئوالن درهش��تمين س��ال ابالغ
سياس��تهاي كلي اص��ل  ، 44هنوز بخش مهمي
از اه��داف مد نظر محقق نش��ده ،چرا كه هنوز رد
پاي دولت به وضوح در مديريت شركت هاي واگذار
شده مش��اهده مي ش��ود و خبري از ظهور بخش
خصوص��ي و تعاوني و افزايش س��هم اين دو گروه
نيست.
بخش خصوصي ظرفيتهاي 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 عقيدهاند ،موانع
موجود براي نقش آفريني اين بخش مهيا نش��ده
است و بس��ياري از بنگاه هاي واگذار شده نه تنها
براي مواجهه با مناس��بات جهاني آماده نيس��تند،
بلكه با افزايش فش��ارهاي بيشتر دولتهاي غربي،
زمينه دور زدن تحريم ها به شكل گسترده فراهم
نشده است.
درصورتي كه اگر ش��ركت هاي دولتي به ظاهر
فروخته شده توسط شبه دولتي ها خريداري نميشد
و بخش خصوص��ي واقعي امكان حضور مي يافت،
در  7س��ال گذشته ميش��د به درجهاي از توانمند
س��ازي رسيد كه اثر تحريمها حداقل باشد .در اين
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.
در ح��ال حاض��ر عدم حماي��ت از بخش توليد
در كش��ور دغدغه اصلي همه و به خصوص بخش
خصوصي است ،توجه به بخش توليد و افزايش بهره

وري ونيز صيانت از سرمايههاي ملي با چالشهاي
جدي مواجه است كه ميبايست در مرحله نخست
اين چالشها شناس��ايي و رفع گردد تا زمينه براي
ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد.
نكت��ه ديگر دولتي و ش��به دولتي بودن بخش
بزرگي از اقتصاد ايران است ،بطوريكه ميتوان گفت
سرنوشت آن به تصميمات دولت بستگي دارد .لذا
براي دخالت دادن بخ��ش خصوصي در اقتصاد به
معناي واقعي و خارج كردن آن از دست دولت نياز
به برنامه ريزي مش��خص است .در وضعيت فعلي
قوانين دس��ت و پا گير مهمتري��ن مانع در تحقق
اهداف توليد اس��ت .بس��ياري از قوانين موجود در
جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه
ضد توليد اس��ت تصويب قوانين مختلف بدون در
نظر گرفتن ش��رايط و ويژگيه��اي بخش توليد و
وجود قوانين متناقض از جمله موانع توليد است.
يك��ي ديگر از مهمترين اقداماتي كه دولت بايد
ب��راي افزايش رغبت بخش خصوصي به س��رمايه
گذاري انجام دهد كاهش ريس��ك سرمايه گذاري
براي تش��ويق اين بخش به سرمايه گذاري است و
زماني سرمايه بخش خصوصي تنها به سمت اقتصاد
سوق پيدا مي كند كه ميزان ريسك سرمايه گذاري
در آن پايين باشد اما ميزان ريسك سرمايه گذاري
در صنعت كشور با نوسانات زيادي مواجه است.
تورم ،قاچاق ،سياس��ت ه��اي متناقض پولي و
مالي و بروكراس��ي عريض و طويل دولتي از جمله
عواملي هس��تند كه ريسك س��رمايه گذاري را در

كشور باال برده اند.
از اين��رو ميتوان نام گذاري س��ال  1392را با
توجه ب��ه انتظارات مورد نظ��ر از بخش خصوصي
براس��اس قانون سياس��ت هاي كلي اصل  44سال
حضور جدي بخش خصوصي در تمامي عرصههاي
اقتصادي دانس��ت .ترديدي نيس��ت كه تحقق اين
انتظ��ارت و ايف��اي تعهدات اين بخ��ش به اقتصاد
كش��ور نيازمند در نظر گرفتن يكسري مالحظات
اقتص��ادي و قانوني اس��ت .تدوين س��ازوكارهاي
مدون و مش��خصي در حوزه هاي مختلف به ويژه
در خصوص توانمندس��ازي بخش خصوصي و نيز
همسوس��ازي قوانين و مقررات ب��ا نيازهاي بخش
خصوصي و حذف مقررات دست و پا گير و همچنين
مش��اركت فعال اين بخش در ارايه نكته نظرات در
تدوين قوانين مرتبط با فضاي كسب وكار عواملي
است كه مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
از س��وي ديگر بخش خصوصي نيز با شناسايي
صحيح ظرفي��ت هاي توليد و اقتصادي كش��ور و
س��وق منابع به آن سمت و نيز اس��تفاده كامل از
ظرفيتهاي ايجاد ش��ده در بخ��ش هاي مختلف
توليدي ميتواند فرصت مناسبي را براي تحقق اين
ش��عار ايجاد نمايد و با ايجاد و خلق ظرفيت هاي
جديد با بهره گيري از توان نوآوري در سطح كشور
به ويژه در صناي��ع دانش بنيان در فضاي توليدي
كشور ايجاد رونق نمايد.
* عضو هيات علمي موسسه مطالعات و
پژوهش هاي بازرگاني

ميتوان نام گذاري
سال  1392را با توجه
به انتظارات مورد نظر
از بخش خصوصي
براساس قانون
سياست هاي كلي
اصل  44سال حضور
جدي بخش خصوصي
در تمامي عرصههاي
اقتصادي دانست
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گفتگوي دنياي انرژي با عضو هياتمديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي

توجه به بخش خصوصي نفت اولويت
دولت جديد
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد گويا اميدواري به صنعت نفت و مهمتر از آن به بخش خصوصي نفت بازگش�ته اس�ت و
همه منتظر تغيير در همه حوزهها 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 فرآوردههاي نفتي به وجود آمد .به همين علت بخش خصوصي نفت اميدوار است با روي كار
آمدن دولت جديد روح تازهاي بر بخش خصوصي نفت دميده شود .در اين باره با سيد حميد حسيني عضو هيات مديره اتحاديه
صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي گفتگويي انجام داديم.

اسداهلل خسروي
ب�ا روي كار آم�دن دول�ت جديد،آين�ده
صنع�ت نف�ت و فرآوردههاي نفت�ي را چگونه
پيشبيني ميكنيد؟

باتوج��ه به برنامههای مد نظر دکتر روحانی در
بح��ث تعامل با دنیا و رفع تحریمها افق روش��نی
پی��ش روی بازار نفت و فرآوردهای آن و در نهایت
اقتصاد کش��ور مشاهده می ش��ود .اگر به موضوع
صنعت نفت و توسعه آن نگاه شود خواهیم دید که
این صنعت مهم صنعتی برونگرا است بنابراین بحث
جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ورود تکنولوژی
مدرن همراه ب��ا تامین منابع مال��ی وتجهیزات و
ماشینآالت در این بخش ایران به شدت به خارج
وابستهاست ،بنابر این صنعت نفت کشور هیچگاه
رشد و توس��عه نمیکند مگر اینکه سرمایهگذاری
خارجی هم��راه با دانش فن��ی و تجهیزات مدرن
خارجی به کشور وارد شود.
با بازگشت مدیران
توانمند به شرکت
نفت و صنایع مرتبط
آن ،همچنین تشکیل
کارگروهی فنی و
قوی در این صنعت
مهم انسجام و توسعه
به ارمغان ميآيد و
برنامهریزی دقیقی
برای توسعه وپیشرفت
طرحریزی خواهد شد
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يعن�ي ميتوان ب�ه پايان تحريمه�ا اميدوار
بود؟

باید اعتراف کرد که طی چند س��ال گذش��ته
صنعت نفت ایران به خاطر فش��ارهای بینالملی و
مشکالت تحریمی موجب شد که در تمام حوزهها
ش فنی و تجهیزات و س��رمایهگذاری
نیازمند دان 
شویم .از سال  84به بعد متاسفانه تمام شرکتهای
صاحب اعتبار خارجی از ایران خارج ش��دند و این
موضوع س��بب شد مش��کالت فراوانی گریبانگیر
صنعت نفت کش��ور ش��ود ،هرچند تکنسینهای
داخل��ی تالش خود را ب��رای بق��ا و خودکفایی و
پیشرفت گذاشتند با این وجود مهمترین حوزهای
که باید در دولت اینده به آن توجه ویژه شود حل
مش��کالت ایران با دنیا برای رفع محدودیت های
بین المللی و دوم بحث توسعه فضای کسب و کار
در کشور است که اکنون ما در این دو حوزه بسیار
ضعیف عمل کردهایم .زیرا ایران برای رقابتی کردن
صنایع خود با دنیا نیازمند توس��عه فضای کسب و
شماره چهارم ـ تابستان 1392

کار اس��ت تا در اقتصاد رقابتی جهان بتوان حرفی
برای گفتن داش��ته باشیم .متاس��فانه رتبه فضای
کسب و کار کشور اکنون خیلی ضعیف بوده و در
جایگاه  148دنیا قرار دارد .تاکید بر این اس��ت که
رتبه کسب و کار مورد توجه و خصوصی سازی نیز
به معنی واقعی در دولت آینده شکل گیرد تا بارقه
امیدی به اقتصاد کش��ور برگ��ردد و حضور بخش
خصوصی در تولید و توس��عه و ارز آوری اش��تغال
بیش از پیش پر رنگتر شود.
براي اينكه اين اتفاق رخ دهد دولت جديد
بايد در ابتدا چه كار كند؟

يك��ي از موضوع��ات مه��م تاکی��د ب��ر جذب
شایستهساالری و آوردن مدیران توانمند ،شایسته
به میدان اجرا اس��ت .چراکه با بازگش��ت مدیران
توانمند به ش��رکت نفت و صنای��ع مرتبط با آن،
همچنین تش��کیل کارگروهی فنی و قوی در این
صنعت مهم انسجام و توسعه به ارمغان آورده می
ش��ود و برنامهریزی دقیقی برای توسعه وپیشرفت
طرحری��زی خواهد ش��د .بنابراین با وج��ود افراد
مس��لط و کاردان به بدنه صنعت نفت مش��کالت
عدیده سد راه این صنعت حل میشود چراکه طی
چند س��ال اخیر کمتر به این موضوع توجه شده
است .البته روابط تیره ایران با دنیا نیز در این مدت
مزید بر علت شده بود تا صنعت نفت و سایر صنایع
مهم کشور آنطوری که باید باشد نتوانند درجایگاه
خود قرار گیرند.
در اي�ن بين دولت ب�راي بخش خصوصي
نفت بايد چه كند؟

ارتقاء خصوصیس��ازی صنعت نفت و توس��عه
پروژههای نفتی همراه با توجه به ذخایر خدادادی
و تالش برای اکتش��اف و استحصال منابع طبیعی
در بخ��ش نفت وگاز وبهدنبال آن توس��عه صنایع

پتروشیمی و صنایع وابسته زیر مجموعه بی شک
نیازمند برنامهریزی دقیق و بهرگیری از تخصص و
تجربه متخصصان داخلی وخارجی است که البته
عالوه براین موارد موض��وع تامین منابع مالی نیز
باید مدنظر قرار گیرد  .با یک حساب سر انگشتی
م��ی توان گفت ک��ه ظرفیت تولی��د فرآوردههای
نفتی کش��ور اکن��ون بیش از پنج��اه میلیون تن
(فراوردههای نفتی ) اس��ت که متاسفانه فقط 20
میلیون تن آن قابل صادرات است .بهعالوه این که
 10میلیون تن نیز صرف نیازهای داخلی میشود.
این ظرفیت بسیار باال در کشور متاسفانه با کمترین
استفاده صورت میگیرد که این مهم نیازمند ایجاد
سرمایهگذاری باال و تخصیص منابع صندوق توسعه
ملی به صنعت نفت میباشد تا بتوان به این صنعت
حیات دوباره بخش��یده شود .اکنون که در بیشتر
استانهای کشور کارخانههای پتروشیمی نیز فعال
و یا در آستانه راهاندازی هستند و در کنار آن پروژه
ب��زرگ خط لوله اتیلن غرب ب��رای تامین خوراک
مورد نیاز این شرکت های عظیم فعاليت میکنند
درچنین ش��رایطی زمینه افزای��ش تولید با ایجاد
ارزش افزوده باال برای تولید انبوه با هدف صادرات
محصوالت این بخش و ایجاد اشتغالزایی بهخوبی
فراهم است و در دولت آینده باید این موضوع مهم
مورد توجه قرار گیرد.
بنابرای��ن ب��رای اینک��ه بت��وان تولی��د صنایع
پتروش��یمیهای کش��ور را به محص��والت نهایی
تبدیل کرد و تا حدودی بیکاری از بیشتر استانها
رخت بربندد صنعت نفت و پتروشیمی کشور باید
با اصالح ساختاری و مدیریت درست منقلب شود.
همچني�ن بايد براي س�وآپ و بنكرينگ
كاري كرد.

بل��ه .متاس��فانه مدیری��ت ناکارآم��د و
سیاس��تگذاریهای غل��ط دز طول چند س��ال
اخیر موجب ش��د تا همچنان فرصتهای بس��یار
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مناس��بی کشور در بحث رش��د صنعت بنکرینگ
و س��وآپ از دس��ت رود .البته این را باید گفت که
صنعت بنکرینگ کشور طی چند سال گذشته در
ریل رش��د قرار گرفته بود ام��ا با دخالتهای بیجا
و تصمیمگیریهای خلقالس��اعه برخی مسووالن
دولتی موجب شد تا فعاالن شرکتهای بنکرینگ
کش��ور این ظرفیت را که آن موقع به  15میلیون
تن رس��یده بود (س��وخت رسانی کش��تی ها) از
دست بدهند و دیگر انگیزهای چندانی برای ادامه
فعالیت در این بخش نداشته باشند .صنعت سوآپ
کش��ور نیز در منطقه که با ظرفیت باالیی توسط
ایرانیان اداره میشد متاس��فانه با سیاستگذاری
ه��ای نادرس��ت دول��ت و عدم حمای��ت از بخش
خصوصی از دس��ت رفت .همه این ضعف ها ناشی
از ناکارآم��دی مدیران و عدم وجود کارشناس��ان
زبده در بخش نفت وگاز کش��ور بوده اس��ت که با
سیاس��تگذاریهای غلط هر روز بر صنعت نفت
و گاز کش��ور ضربه مهلک وارد م��ی کرد .در واقع
این را باید گفت اکنون احیای این صنایع (سوآپ
و بنکرینگ) ش��اید در طول چند ماه کار سختی
باشد چرا که فرصتها از دست رفته برای بازگشت
نیازمند اصالحات و سیاس��تگذاریهای مناسب
است بنابراین برای جذب بازارهای هدف و تامین
خوراک و سوخت کشتیها با توجه به قرار گرفتن
ایران اسالمی در منطقه ژئوپلتیک منطقه نیازمند
برنامهریزی دقیق وکارشناسانه است که انشاءاهلل
در دولت اینده این موضوع با تدبیرحل شود.
براي رفع اين مشكالت بايد چه كرد؟

ب��ه هرحال اگر هزینههای توليد و حمل و نقل
که اکنون بش��دت افزایش یافت��ه فاكتور بگيريم

نميتوانيم مش��کالت نقل و انتق��ال پول را ناديده
بگيريم .هماكنون فعاالن ش��رکتهای متبحر در
صنعت بانکرینک و س��وآپ کمتر اقدام به فعالیت
در این صنعت کردهاند اما چنانچه شرایط مناسب
بین المللی حاصل ش��ود و فشار تحریمها با حفظ
چارچوب برداش��ته ش��ود بیش��ک ب��ا حمایت و
همراهی دولت برای تامین خوراک و نیاز سوخت
کش��تی ها و ش��رکتهای خارجی این صنعت در
آینده از رونق خاصی برخوردار خواهد شد.
زیرا طی این سالها فقط در بندرعبارس و چند
شرکت جدید در قشم و عسلویه با شرایط سخت
تحریمی نتوانس��تند در بخش بنكرينگ و سواپ
موفق عمل کنن��د و این ناموفقی و ناکارآمدی در
بخش صنعت بنكرينگ و سوآپ در این سالها شاید
بیشتر به عدم سیاستگذاری و برنامهریزی نادرست
مسوالن ش��رکت پخش و پاالیش در وزارت نفت
برگردد .بنابراین اگر سیاس��تهای اصالح شود و
آنگونه که گفته شد مدیران توانمند به میدان اجرا
بیایند بیشک طی یک سال بازارهای بانکرینک و
س��وآپ در کشور احیا و بیش از پیش موفق عمل
خواهند کرد.
نگاه ب��ه بخش خصوصي نفت ني��ز بايد تغيير
كند.
بکارگیری سیاس��تهای درست توج ه ویژه به
بخش خصوصی موضوعی اس��ت که دولت آینده
باید در اولویت کار خود قرار دهد تا این بخش فعال
و توانمند انگیزه ادامه حیات را داش��ته باشند چرا
که ایران به جهت برخورداری از منابع بس��یار زیاد
خدادادی و طبیعی و ذخایر بینظیر در بخش نفت
و گاز نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی است که

بیشتر کشورهای خارجی اکنون عالقهمند هستند
تا در این بخش س��رمایهگذاری کنند .اخیرا ً چند
شرکت معتبرخارجی اعالم آمادگی کرده اند تا در
بخشهای مختلف نفت وگاز ایران فعالیت نمایند،
مطابق گزارش این ش��رکتهای معتبر بینالمللی
سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران حدود 50
درصد نسبت به گذشته کاهش یافته و از سویي با
توجه به وجود ذخایر غنی و فراوان کشور در بخش
نفت وگاز س��رمایه گ��ذاری در این بخش ها 25
درصد اکنون جذابتر از گذشته شده است.
به هرح��ال دولت بای��د موانع س��د راه بخش
خصوصی را بردارد و به بخش خصوصی توجه ویژه
کن��د و منابع الزم را در اختیار این بخش فعال وبا
تجربه قرار دهد عالوه براین باید با سیاستگذاری
درس��ت در چارچوب خاص بتوان��د زمینه جذب
س��رمایهگذاری خارجی را در کش��ور را از طریق
فاینانس و منابه داخلی فراهم کند .
ب�ا اين ش�رايط آيا به آين�ده نفت اميدوار
هستيد؟

به ه��ر حال ایران دارای منابع هنگفت انرژی
در دنیاس��ت و با توجه به اکتش��افات باال و ذخایر
موجود ف��راوان در صورت تعامل ب��ا جهان و رفع
مش��کالت و معض�لات دیپلماس��ی در چارچوب
خاص میتوان به توس��عه بخش نفت و گاز کشور
امیدوار بود .در چنین شرایطی اگر ایران تعامالت
خود را با دنیا بیش��تر کند ودر مسیر رونق اقتصاد
کش��ور گام بردارد را فعال کرده و منابع خارجی
زیادی به کشور سرازیر خواهد شد که این موضوع
باعث توسعه ش��رکت نفت و گاز و پتروشیمی در
کشور میشود.
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دولت باید
موانع سد راه بخش
خصوصی را بردارد
و به بخش خصوصی
توجه ویژه کند و منابع
الزم را در اختیار این
بخش فعال وبا تجربه
قرار دهد
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قانون بودجه امسال هم وابسته به نفت است نه به فرآوردههاي نفتي

بخش خصوصی نفت
حلقه گمشده بودجه 92

بودجه س�ال  1392در روزهای پایانی بهار امسال ابالغ ش�د و درآن شاهد هستیم که بخش عمد ه درآمدها به درآمدهای
نفتی تعلق دارد .جالب اینکه در این قانون به دولت اجازه داده شده است برای واردات فرآوردههای نفتی مجوز صادر کند و در
این قانون کمتر به بخش خصوصی نفت اشاره شده است.
بودجه س�ال  1392کل کش�ور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد
و پانص�د و ده میلی�ون ( )7.277.064.510.000.000ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویس�ت و هفتادوهفتهزار
وشصت وچهارمیلیارد وپانصد و ده میلیون( )7.277.064.510.000.000ریال است.

طاهره جاهدي

وزرات نفت مکلف
است از طریق شرکت
دولتی تابعه ذیربط
در مقاطع سهماهه
عملکرد مالی این
جزء را پس از تأیید
سازمان حسابرسی
تسویه نماید
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در بخش سوم قانون بودجه  92آمده است:
 -3-1   در راس��تای اعم��ال ح��ق مالکیت و
حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز بهمنظور
اجرای احکام قانون برنامه پنجس��اله پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه
حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت
نفت از طریق ش��رکت دولت��ی تابعه ذیربط بابت
کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یادشده
و شرکتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهیالت بیع
متقابل ،بازپرداخت تسهیالت ،تولید ،حفظ سطح
تولید و برداش��ت صیانت��ی و افزایش تولید نفت و
گاز طبیعی ،سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با
احتس��اب هزینههای حمل و بیمه(سیف) چهارده
و نی��م درصد(14/5درص��د) از ارزش نف��ت (نفت
خام و میعان��ات گازی) صادراتی و میعانات گازی
تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها
و مبالغ واریزی بابت خوراک پاالیشگاههای داخلی
براساس قیمت فرآوردههای نفتی به قیمت فروش
داخلی س��ال  1392پس از کس��ر هزینهها معاف
از مالیات و تقس��یم سود س��هام بهعنوان سهم آن
ش��رکت تعیین میشود .همچنین بهمنظور تحقق
مفاد م��اده( )229قان��ون برنامه پنجس��اله پنجم
توسعه جمهوری اس�لامی ایران مازاد منابع ارزی
ناش��ی از افزایش قیم��ت و مقدار ص��ادرات نفت
خام و میعانات گازی نس��بت به مبانی محاسباتی
موضوع این بند پس از کس��ر سهم صندوق توسعه
ملی در س��قف هفت میلیارد()7.000.000.000
دالر از ابتدای س��ال  1392و در مقاطع س��هماهه
صرف��اً بهمنظور س��رمایهگذاری در طرحهای نفت
و گاز ب��ا اولویت میادین مش��ترک در اختیار این
شرکت قرار میگیرد .مبلغ مذکور به عنوان درآمد
شرکت محس��وب نمیش��ود و بابت تجهیز منابع
سرمایهای شرکت میباش��د .وزارت نفت از طریق
ش��رکت تابعه ذیربط مکلف است معادل هشتاد
و پنج و نی��م درصد(85/5درصد) بقیه ارزش مواد
مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل
کشور)منظور و بهش��رح مقررات این بند با دولت
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(خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید .وزارت
نفت از طریق ش��رکت تابعه ذیرب��ط میتواند از
محل س��هم خود ،قراردادهای الزم را با شرکتهای
عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمامشده
و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
در س��ال  1392مفاد این بن��د جایگزین مفاد
تبصره( )38دائمی الیحه قانونی بودجه سال 1358
کل کش��ور مصوب  1358/5/27ش��ورای انقالب
اسالمی میشود.
قیمت نف��ت صادراتی از مب��ادی اولیه ،قیمت
معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه
در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس،
متوس��ط قیمت نفت صادراتی در یکماه شمسی
از مبادی اولیه و همچنی��ن برای نفت تحویلی به
پاالیشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم
از دولت��ی و خصوصی ،نود و پنج درصد(95درصد)
متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در
هر ماه شمسی است.
پاالیشگاههایی که خوراک نفت خام و میعانات
گازی را به نسبت سهم صادرات فرآوردههای خود
به قیمت مذکور در قان��ون هدفمندکردن یارانهها
(95درصد قیمت فوب خلی��ج فارس) خریداری و
به��ای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران به حسابهای مورد تأیید
خزانهداری کل کشور واریز میکنند ،مشمول مفاد
جزء( )1بند(ح) ماده( )84قانون برنامه پنجس��اله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران نمیباشند.
وزرات نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی
تابعه ذیربط در مقاطع سهماهه عملکرد مالی این
جزء را پس از تأیید س��ازمان حسابرسی و تصویب
کارگروهی مرکب از مع��اون برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمه��ور و وزیران امور اقتصادی و
دارایی و نفت تسویه نماید .تسویه نهائی فیزیکی و
مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه
سال بعد انجام شود.
تبص��ره -ب��ه وزارت نف��ت از طری��ق ش��رکت
دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میش��ود در سقف

هفتمیلیارد( )7.000.000.000دالر مازاد درآمد
ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت
خام و میعانات گازی موضوع جزء( )3-1نسبت به
تهاتر نفت خام ،میعانات گازی و فرآوردههای نفتی
با پیمانکاران داخلی و خارجی ،س��ازندگان کاال و
تأمینکنن��دگان تجهی��زات و کاال بابت مطالبات
آنه��ا اقدام نماید .مق��دار و ارزش ارزی و ریالی هر
محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی
تابعه ذیربط جهت اعمال حساب به خزانهداریکل
کشور اعالم میشود.
 -3-2وزارت نف��ت از طری��ق ش��رکت دولتی
تابع��ه ذیربط مکلف اس��ت کلی��ه دریافتیهای
حاصل از ص��ادرات نفت خام و میعانات گازی اعم
از صادرات س��ال جاری و س��الهای قب��ل را به هر
س از کس��ر بازپرداختهای بیع متقابل
صورت ،پ 
بهعنوان علیالحس��اب پرداخته��ای موضوع این
بند و تس��ویه بندهای متناظ��ر در قوانین بودجه
س��الهای قبل بالفاصله از طریق حس��ابهای مورد
نظر و مورد تأیید بانکمرکزی جمهوری اس�لامی
ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور
واریز نماید .بانکمرکزی جمهوری اس�لامی ایران
مکلف اس��ت س��هم وزارت نفت از طریق شرکت
دولتی تابعه ذیربط را به حس��ابهای آن ش��رکت
مورد تأیید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد
تأیید آن بانک در خارج ازکش��ور برای پرداخت به
پیمان��کاران و س��ازندگان و عرضهکنندگان مواد و
تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینههای جاری
ارزی ش��رکت واریز و برای قراردادهای تسهیالت
مالی خارجی توثیق نماید .بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه
بهطور متناس��ب ،چهارده و نیم درصدسهم وزارت
نفت از طریق ش��رکت تابعه ذیربط(با احتس��اب
بازپرداخته��ای بی��ع متقابل) ،بیس��ت و ش��ش
درصد س��هم صندوق توسعه ملی و دودرصد سهم
بازپرداخت برداش��ت از این صندوق(بابت پرداخت
عیدانه س��ال  )1391را به حس��اب مربوط واریز و
پنج��اه و هفت و نیم درص��د را با اعالم خزانهداری
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کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای
کلی��ه مص��ارف و با رعایت قوانی��ن حاکم بر بانک
مرکزی و بند (ج) ماده ( )81قانون برنامه پنجساله
پنجم توس��عه جمهوری اس�لامی ای��ران ،اعالمی
بهوسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در
ردیفهای درآم��دی  210101و  210109جدول
ش��ماره( )5این قانون لحاظ و م��ازاد وجوه حاصله
نسبت به سقف ردیفهای یادشده را با درنظر گرفتن
جزء( )3-1این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت
میلی��ارد ( )7.000.000.000دالر به وزارت نفت
از طریق ش��رکت تابعه ذیربط جهت تحقق مفاد
ماده( )229قانون برنامه پنجس��اله پنجم توس��عه
جمهوری اس�لامی ایران به حس��اب ذخیره ارزی
واریز نماید.
 -3-4مابهالتفاوت قیم��ت پنج فرآورده اصلی
و س��وخت هوایی فروخته شده بهمصرفکنندگان
داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها
حس��ب مورد بهع�لاوه هزینههای انتق��ال داخلی
ت خام معادل آنها و توزیع ،فروش،
فرآوردهه��ا و نف 
مالیات و ع��وارض موضوع قان��ون مالیات برارزش
ش نفت به حساب
افزوده در دفاتر ش��رکتهای پاالی 
بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پاالیش و
پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران ثبت میگردد و از
آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانهداری کل
کشور) نیز ثبت میشود.
وص��ول معوقات ش��رکتها و س��ازمانهای تابعه
وزارتخانهه��ا مش��مول حک��م م��اده( )48قانون
محاس��بات عموم��ی کش��ور مص��وب 1366/6/1
میشود.
معادل این رق��م در خزانهداری کل کش��ور به
حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی
پاالی��ش و پخش فرآوردهه��ای نفتی ایران منظور
و عملکرد مالی این جزء بهصورت مس��تقل توسط
ش��رکت مذکور در مقاطع زمانی ماهان��ه از پایان
تیرماه پس از گزارش س��ازمان حسابرسی با تأیید
کارگروه موضوع بند( )3-1بهصورت علیالحس��اب
با خزانهداری کل کش��ور تسویه میگردد و تسویه
حس��اب نهائی فیزیک��ی و مالی حداکث��ر تا پایان
تیرماه سال بعد انجام میشود.
 -3-7شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نفت
و نی��رو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود
را به حس��ابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از
طریق خزانهداری کل کش��ور به نام آنها نزد بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ایران افتتاح میش��ود
واریز نمایند.
خزانهداریکل کش��ور مکلف اس��ت متناس��ب
ب��ا وصول ،ماهانه و بهص��ورت یکدوازدهم بودجه
مصوب وجوه مذکور،سهم شرکتهای فوقالذکر را
برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت
نماید.
تبصره  -منابع حاصل از فروش انش��عابات برق،
گاز ،آب و فاضالب توس��ط ش��رکتهای ذیربط به
حس��اب خاصی که توس��ط خزانهداریکل کشور
تعیین میش��ود واری��ز میگ��ردد و صددرصد آن
پس از دریافت از حس��اب مذک��ور برای طرحهای
توسعهای این شرکتها بهمصرف میرسد.
 -3-8واردات و ف��روش فرآوردهه��ای نفت��ی

وارداتی با رعایت کیفیت و اس��تانداردهای عرضه
هر فرآورده در کش��ور در ح��دود قوانین و مقررات
مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است .وزارت
نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی،
پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها
صادر و تمهیدات الزم از جمله امکان بهرهگیری از
تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای
مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید .در
هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر
گرفتن تولیدات داخلی و زیرس��اختهای موجود ،با
وزارت نفت است.
 -3-12مالیات ب��ر ارزش افزوده و عوارض آب،
ب��رق و گاز با توج��ه به مالیات و ع��وارض مندرج
درصورتحساب(قبوض) مصرفکنندگان و همچنین
نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی ،فقط یکبار در
انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توس��ط شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی(شرکتهای
پاالیش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت
و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط
وزارت نیرو و ش��رکتهای توزیع آب و برق استانی
بر مبنای قیمت فروش داخلی محاس��به و دریافت
میشود .مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد
خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین
موضوعه توزیع میشود.
 -3-13ب��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی
اجازه داده میش��ود با اطالع و تأیید بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح
حساب در بانکهای دولتی و غیردولتی مورد تأیید
خود در داخل و خارج کش��ور را برای ش��رکتهای
متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.
 -3-14به ش��رکتهای گاز اس��تانی اجازه داده
میش��ود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار
میلیارد ( )30.000.000.000.000ریال تسهیالت
جهت اج��رای خطوط گازرس��انی به روس��تاها و
ش��هرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردس��یر و
بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند .بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران موظف به هماهنگی اجرای
این بند از طریق بانکهای عامل میباشد.
 -3-15ب��ه وزارت نف��ت اجازه داده میش��ود
از طریق ش��رکتهای دولتی تابع��ه ذیربط ،درآمد
حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت
از کلی��ه میادین نفتی ای��ران را که در حال حاضر

س��وزانده میش��ود ،برمبنای قیمت پایه یکسوم
قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع،
صرف طرحهای حفاظت محیطزیست وزارتنفت و
شرکتهای تابعه نماید.
 -3-17آییننام��ه اجرائ��ی ای��ن بند ش��امل
س��ازوکار تس��ویه حس��اب خزانهداری کل کشور
ب��ا وزارت نفت از طریق ش��رکت تابع��ه ذیربط و
همچنین قراردادی ک��ه وزارت نفت به نمایندگی
از طرف دولت با ش��رکت مزبور در چهارچوب مفاد
این بند ب��رای عملیات نفت ،گاز ،پاالیش و پخش
منعقد مینماید ،تا پایان تیرماه بهپیشنهاد مشترک
وزارتخانهه��ای نف��ت و امور اقتص��ادی و دارایی و
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
بهتصویب هیأت وزیران میرسد .دستورالعملهای
حس��ابداری الزم به نحوی ک��ه آثار تولید و فروش
نفت خام و میعانات گازی ،در دفاتر قانونی و حساب
سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت
ت نفت و
نفت انعکاس داشته باشد ب ه پیشنهاد وزار 
تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان
مردادماه ابالغ میشود.
 -3-18وزارت نفت مکلف اس��ت در راس��تای
اجرای م��اده( )24قانون افزای��ش بهرهوری بخش
کش��اورزی و منابع طبیعی مص��وب 1389/4/23
نسبت به تأمین اعتبار برقدار کردن حداقل بیست
درصد از چاههای کش��اورزی اق��دام نماید .وزارت
نیرو و ش��رکتهای توزیع برق اس��تانی موظفند با
درخواست جهادکشاورزی شهرستانها ،برق چاهها
را تأمین نمایند.
 -3-19به دولت اجازه داده میش��ود در سال
 1392ن��رخ خدمات توزی��ع فرآوردههای نفتی و
گازطبیع��ی فش��رده را معادل قس��متی از ارزش
فرآوردههای قابل عرضه با تصویب ش��ورای اقتصاد
تعیین و اعمال نماید.
 -3-20ب��ه وزارت نف��ت اجازه داده میش��ود
از طری��ق ش��رکتهای تابعه ذیربط ب��رای احداث
واحده��ای صنعتی وابس��ته به نف��ت و گاز مانند
پاالیش��گاههای گاز و نفت و پتروش��یمی با بخش
غیردولتی ،خصوص��ی و تعاونی ،با رعایت ماده()3
قان��ون اج��رای سیاس��تهای کلی اص��ل چهل و
چهارم( )44قانون اساس��ی و س��قفهای مشارکت
تعیینشده نس��بت به تضمین تس��هیالت بانکی
متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
شماره سوم ـ بهار 1392

به وزارت اقتصاد
اجازه داده میشود
با اطالع و تأیید بانک
مرکزی در موارد لزوم
مجوز افتتاح حساب
در بانکهای دولتی و
غیردولتی مورد تأیید
خود در داخل و خارج
کشور را برای شرکتهای
متقاضی تابعه وزارت
نفت صادر نماید
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نفت و برنامه پنجم توسعه

هم اکنون محموله
های نفتی از بندرعباس
به برخی از کشورهای
حاشیه جنوبی خلیج
فارس منتقل و سپس
به بازارهای هدف
ارسال می شود :درحال
حاضر ایران یکی از
بزرگترین کشورهای
صادرکننده فرآورده
های نفتی جامد است

ب��ا توجه به محدود ب��ودن منابع نفت و گاز ،اس��تفاده
بهینه از آنها و تالش برای افزایش کارآمدیشان از اهمیت
بسیاری برخوردار است.
در همی��ن راس��تا قانون پنجم توس��عه و در قالب ماده
 129وزارت نفت را موظف کرده اس��ت نسبت به استفاده
از نیروه��ای متخصص ،بهرهگیری از ش��رکتهای صاحب
صالحیت در توس��عه و استخراج نفت و گاز ،ایجاد سامانه
یکپارچه کنترل و اندازهگیری میزان تولید و افزایش توان
علمی صنعت نفت اقدام کند.
بند «الف» این ماده در راس��تای اعمال حق حاکمیت
و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود،
وزارت نف��ت را موظف کرده اس��ت ضم��ن ایجاد مدیریت
اکتش��اف ،توس��عه و تولید و با تجهیز پستهای سازمان،
نسبت بکارگیری نیروهای متخصص الزم از طریق انتقال
نیروی انس��انی موجود برای انج��ام وظایف مندرج در این
قانون و قوانین مرتبط اقدام کند.
بند «ب» ماده  129به بهره گیری از ش��رکتهای غیر
دولتی پرداخته و مقرر کرده است برای فعالیتهای اکتشاف،
توس��عه ،اس��تخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای
تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صالحیت ،با اتخاذ
ضوابط تولید صیانتی پروانه بهرهبرداری بدون حق مالکیت
نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب
بر عملیات اکتشاف ،توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر
از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای س�لامتی،
ایمنی و زیست محیطی نظارت کند.
بن��د «ج» این ماده نی��ز وزارت نف��ت را موظف کرده
است :سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید،
فرآورش ،انتقال ،پاالیش ،توزیع و صادرات نفت خام و گاز
طبیعی و فرآوردههای نفتی را حداکثر تا پایان س��ال دوم
برنامه ایجاد و راه اندازی کند.
بند «د» به منظور افزایش و ارتقا توان علمی ،فنآوری و
نوآوری در صنعت نفت مقرر کرده است معادل یک درصد
از اعتبارات طرحهای توس��عهای ساالنه شرکتهای تابعه
را در طول برنامه جهت ایجاد ظرفیت (پتانس��یل) ،جذب،
توسعه فنآوریهای اولویتدار نفت ،گاز و پتروشیمی و به
کارگی��ری آنها در صنایع مرتب��ط و ارتقاي فنآوریهای
موجود و بومی س��ازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن
مبادل��ه موافقت نامه با معاونت اختص��اص دهد و گزارش
عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
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هزینه صادرات فرآورده نفتی
 2برابر شد

عض��و اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردهه��ای نفتی با
تشریح دالیل توقف صادرات کانتینری فرآورده های نفتی
ایرانريال برنامه بخش خصوصی برای حضور در بازار جهانی
محصوالت نفتی را تش��ریح کرد و گف��ت :هزینه صادرات
فرآورده نفتی به ازای هر تن دو برابر شده است.
س��یدحمید حس��ینی درب��اره دالیل توق��ف صادرات
کانتینری فرآوردههای نفتی ایران ،گفت :با تعطیل ش��دن
خطوط کشتیرانی شرکتهای چینی و کره جنوبی ،در حال
حاضر تنها گزینه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در قالب
محمولههای کانتینری کشتیرانی جمهوری اسالمی است.
این عضو اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفتی
با اعالم اینکه در ش��رایط فعلی ان��واع روغنهای صنعتی،
گریس ،پارافین ،قیر و برخی از محصوالت پتروشیمی جامد
همچ��ون اوره از طریق کانتینر ب��ه بازارهای جهانی صادر
می ش��ود ،تصریح کرد :با توقف فعالیت خطوط کشتیرانی
خارج��ی عمال هزینه های انتقال و ص��ادرات فرآوردههای
نفتی افزایش یافته است.
حسینی با یادآوری اینکه افزایش هزینه های صادرات و
طوالنی شدن پروسه صادرات فرآوردههای نفتی مشکالتی
را براي صادرکنندگان بخش خصوصی به وجود آورده است،
بیان کرد :بر این اساس هزینه صادرات هر تن فرآورده نفتی
با افزایشی دو برابری برای مقاصدی همچون چین و جنوب
شرق آسیا به  20دالر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی تدابیری را به منظور
ح��ل این معظ��ل جدید در دس��تور کار قرار داده اس��ت،
اظهارداشت :از این رو صندوق توسعه صادرات فرآوردههای
نفتی با ایجاد کنسرسیومی مسئولیت انتقال فرآوردههای
نفتی از کل کش��ور به پایانه بندرعب��اس را عملیاتی کرده
است.
حس��ینی با تاکید ب��ر اینکه هم اکن��ون محموله های
نفتی از بندرعباس به برخی از کش��ورهای حاشیه جنوبی
خلی��ج فارس منتقل و س��پس به بازارهای هدف ارس��ال
می ش��ود ،افزود :درح��ال حاضر ایران یک��ی از بزرگترین
کشورهای صادرکننده فرآورده های نفتی جامد و در قالب
محمولههای کانتینری است.
این عضو اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفتی با
اعالم اینکه به طور متوس��ط ساالنه حدود دو میلیارد دالر
انواع قیر ،روغن های صنعتی ،گریس ،پارافین و محصوالت
نفتی مش��ابه توس��ط ایران به بازارهای چهار گوشه جهان
صادر می شود ،گفت :با توجه به این حجم صادرات فرآورده
نفتی در قالب محمولههای کانتینری ،به منظور راه اندازی
یک کش��تیرانی حمل فرآورده نفتی با مشارکت مستقیم
بخش خصوصی برنامه ریزی انجام شده است.
وی در پای��ان با اش��اره به اینکه بر خ�لاف نفت خام،
قیمت ف��رآورده های ویژه نفتی توس��ط صادرکنندگان و
تولیدکنندگان تعیین می ش��ود ،خاطرنش��ان کرد :بر این
اساس نگرانی درباره قیمت و یا صادرات به بازارهای سنتی
وجود ندارد.
از اواس��ط خرداد ماه سالجاری هم صادرات کانتینری
فرآوردههای نفتی توس��ط خطوط کشتیرانی چینی و کره
جنوبی متوقف شده است ،هم اکنون تمامی محمولههای
فرآوردههای نفتی برای حمل کانتینری به بندرعباس

پتروشيمي
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معاون وزیر نفت در گفتگو با دنیای انرژی

تحریم ها فرصتی طالیی
معاون وزیر نفت با تشریح  2برگ برنده ایران برای مقابله با تحریمهای غیرقانونی صنعت پتروشیمی توسط وزارت خزانهداری
آمریکا از بومی س�ازی  25کاتالیس�ت و  8دانش فنی در زمان تحریم پتروشیمی خبر داد و اعالم کرد :با وجود تحریمها حتی
صادرات پتروش�یمی ایران به اروپا هم متوقف نش�ده اس�ت .وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیهای هشت شرکت پتروشیمی
بندرامام ،بوعلی سینا ،مبین ،نوری ،پارس ،شهیدتندگویان ،شازند و تبریز را در فهرست شرکتهای تحریمی قرار داد.

اسداهلل خسروي

پیش بینیها
حکایت از آن دارد که
در سالجاری میالدی
تقاضا برای خرید
محصوالت پتروشیمی
و فرآوردههای پلیمری
در بازار جهانی با رشد
 5تا  6درصدی تقاضا
همراه شود
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عبدالحسین بیات در واکنش به تحریمهای غیر
قانون��ی وزارت خزان��ه داری آمریکا ،گفت :صنعت
پتروش��یمی چندین سال اس��ت که با تحریمهای
بینالمللی روبرو اس��ت و ازدو سال گذشته تاکنون
با وجود شدت گرفتن تحریمها صادرات محصوالت
پتروش��یمی و فرآوردههای پلیم��ری ایران متوقف
نشده است.
مع��اون وزی��ر نفت با اع�لام اینکه ه��م اکنون
ایران به هش��ت دانش فنی بوم��ی و ملی پرکاربرد
در صنایع پتروش��یمی دس��ت یافته است ،تصریح
ک��رد :همچنین پس از افزایش تحریم کاتالیس��ت
تاکنون  25کاتالیس��ت مورد نی��از صنایع مختلف
پتروشیمیایی توس��ط متخصصان داخلی طراحی،
تولید و به بازار داخلی به صورت عمده عرضه شده
است .مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
با ی��ادآوری اینکه ه��م اکنون راهکاره��ای مقابله
ب��ا تحری��م پتروش��یمی در دو ف��از تامی��ن کاال،
تجهیزات ،قطعات یدکی ،مواد شیمیایی افزودنی و
کاتالیستها و صادرات پتروشیمی با تامین کشتی
و بیم��ه را خنثی کردهای��م ،اظهار داش��ت :قطعا
تحریمه��ای جدید آمریکا هم تاثیری در توس��عه
صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه در حال حاضر
محصوالت پتروش��یمی ایران به بیش از  65کشور
جه��ان در پنج قاره صادر می ش��ود ،بیان کرد :از
دو سال گذش��ته هم متنوع سازی بازارهای هدف
صادرات پتروش��یمی در دس��تور کار ای��ران قرار
گرفته اس��ت .وی کیفی��ت و تنوع باال محصوالت
پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری را دو برگ برنده
ایران برای حضور پایدار در بازار جهانی پتروشیمی
عن��وان کرد و اف��زود :با وجود اعمال ش��دیدترین
تحریمها هم اکنون حتی کش��ورهای اروپایی هم
خریدار محصوالت پتروشیمیایی ایران هستند.
بیات با اش��اره به صادرات نزدیک به  ١٦میلون
تن محصول پتروشیمی با ارزش تقریبی حدود ١٢
میلیارد دالر در س��ال  ،91تبیین کرد :با بازاریابی
گسترده برای فروش محصوالت پتروشیمی و اتخاذ
راهکارهای جدید هم اکنون هیچ گونه محدودیتی
در صادرات محصوالت پتروش��یمی نداریم .معاون
وزیر نف��ت همچنین از تحریم ب��ه عنوان فرصتی
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طالیی برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی یاد
کرد و افزود :بر این اساس در برنامه پنجم و ششم
توسعه با راه اندازی و تکمیل هشت زنیجره اصلی،
زمینه ورود محصوالت متنوع و تکمیلی تر به سبد
پتروشیمی ایران فراهم خواهد شد.
رآورد موسس��ات معتبر بینالمللی نش��ان می
دهد در سال  2013میالدی یک میلیارد تن انواع
محصوالت پتروش��یمی و فرآوردههای پلیمری در
سطح کشورهای مختلف جهان تولید که ارزش این
تولیدات حدود  3.3تریلیون دالر ارزیابی میشود.
از س��وی دیگر پیش بینیها حکایت از آن دارد که
در سالجاری میالدی تقاضا برای خرید محصوالت
پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری در بازار جهانی با
رشد  5تا  6درصدی تقاضا همراه شود که با توجه
به تثبیت ظرفیتهای تولید احتمال افزایش قیمت
محصوالت پتروشیمیایی وجود دارد .بر این اساس
اخی��را وزارت خزان��هداری آمریکا نام هش��ت غول
پتروش��یمی ایران را در لیست س��یاه تحریم های
یک جانبه دولت واشنگتن قرار داد که شرکتهای
پتروش��یمی بندرامام ،بوعلی س��ینا ،مبین ،نوری،
پارس ،شهید تندگویان ،ش��ازند و تبریز را در این
فهرس��ت قرار گرفته اند .بررس��ی وضعیت تولید و
صادرات هفت ش��رکت پتروش��یمی (به استثنای
پتروشیمی مبین) نشان می دهد هم اکنون حدود
 70درص��د محص��والت تولید این ش��رکتها در
بازارهای داخلی به منظور تامین مواد اولیه صنایع
تکمیلی پتروش��یمی عرضه می شود و تحریم این
ش��رکتها حتی در صورت توقف ص��ادرات منجر
به توس��عه صنایع تکملی پتروشیمی و تولید انواع

فرآوردههای نفتی و تخصصی پتروشیمیایی خواهد
شد.
از سوی دیگر هم اکنون در برخی از مجتمعهای
پتروش��یمی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتهاند
همچون پتروش��یمی ش��ازند ،بندرام��ام و بوعلی
برشهای گازوئیل و بنزین خام تولید و برای تامین
نیازهای داخلی به پاالیشگاههای نفت تحویل داده
می شود و عمال تحریمها هیچ گونه تاثیری در تراز
صادرات خارجی این واحدهای پتروش��یمی ایجاد
نمی کند .از این رو س��ال گذش��ته هم حدود 4.1
میلی��ارد لیتر بنزین و گازوئیل در این مجتمعهای
پتروشیمی تولید و به بازارهای داخلی عرضه شده
اس��ت و پیش بینی می ش��ود روند تولید بنزین و
گازوئی��ل در این مجتمعها تا پایان س��الجاری هم
ادام��ه یابد .مجتمع پتروش��یمی بندرام��ام دارای
 5ش��رکت تابعه ف��رآورش ،بس��پاران ،کیمیا ،آب
نیرو و خوارزمی بوده ک��ه در مجموع فعالیتهای
شرکتها بیش از  30نوع محصول جدید پلیمری
و پتروش��یمیایی شامل انواع خوراک مایع و گازی،
بنزین پیرولیز ،اتیلن ،پروپیلن ،پارازایلین و مخلوط
زایلینه��ا تولید می ش��ود .بندر ام��ام که از آن به
عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران یاد می
شود از ظرفیت تولید ساالنه بیش از چهار میلیون
ت��ن محصول برخوردار اس��ت و اکث��ر محصوالت
تولید این مجتمع به عنوان خوراک بین مجتمعی
تحویل س��ایر صنایع پتروشیمی در بندر ماهشهر
خواهد ش��د و صادرات این مجتمع پتروش��یمی با
توجه به ماموریت تامین خوراک س��ایر صنایع رقم
ناچیزی است.پتروشیمی ش��هید تندگویان هم با
ظرفیت تولید س��االنه حدود  800ه��زار تن انواع
پلی اتیلنهای ترفتاالت ،بزرگترین مجتمع تامین
کننده خوراک کارخانجات تولیدکننده انواع بطری
آب معدنی ،نوش��ابه و الیاف صنعت نساجی است
که س��ال گذش��ته حتی رکورد تولید و عرضه یک
میلیون تن خوراک به صنایع داخلی شکسته شد.
این مجتمع پتروشیمی تمامی محصوالت تولیدی
خود را ب��رای تامین خ��وراک در بازارهای داخلی
ایران عرضه میکن��د و عمال ظرفیت مازادی برای
صادرات ندارد و در صورت صادرات هند بزرگترین
خریدار محصوالت این پتروشیمی به صورت نقدی

توگو
گف 

مدی��ر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی گفت :همزمان با بهره برداری از
مجتمع های جدید پتروش��یمی مقصدهای
صادرات��ی محصوالت پتروش��یمی ایران نیز
متنوع تر خواهد شد.
مدیرکنت��رل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی اظه��ار ک��رد :رون��د ص��ادرات
فرآوردههای پتروشیمی ایران مطلوب است و
با بهره برداری از واحدهای جدید پتروشیمی،
مقصدهای صدور محصوالت پتروشیمی ایران
متنوع ترخواهد شد.
مهندس عل��ی محمد بس��اق زاده افزود:
تولید فرآورده های پتروش��یمی در وضعیتی
مناس��ب قرار دارد؛ به گون��ه ای که افزون بر
تامین نی��از داخل ،روند ص��ادرات آن نیز با
مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنعت
رو به رشد است .وی تصریح کرد :تحریم های
غیرقانونی اعمال شده در صنعت پتروشیمی
ای��ران ،تاثیر خاصی بر تولید و صادرات ندارد
و کشورهای زیادی افزون برمشتریان دائمی
فرآورده های پتروشیمی کشورمان ،خواستار
خرید از ایران هستند.
مدیرکنت��رل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمی گفت :همس��ایگان شمالی ایران
نی��ز با توج��ه به تنوع محص��والت و کیفیت
باالی فرآورده های پتروشیمی ایران از دیگر
عالقهمندان به خرید محصوالت پتروشیمی
ایران هستند.
بساق زاده افزود :امروز صنعت پتروشیمی
ایران با بهره گی��ری از دانش و فناوری های
نوی��ن جهان و با تکیه بر کارشناس��ان خبره
خود مس��یر توسعه را با شتاب می پیمایند و
تا پایان برنامه پنجم و ششم توسعه ایران به
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است.
اگ��ر تحریمه��ای اعمال ش��ده توس��ط وزارت
خزانهداری آمریکا در کل بازار جهانی اعمال ش��ود
قطعا یک سونامی قیمت در بهای دو فرآورده کمیاب
پتروش��یمی به نام «ارتوزایلین» و « پارازایلین» به
وجود خواهد آمد به طوریکه هم اکنون پتروشیمی
بندرامام ،نوری و بوعلی س��ینا در مجموع س��االنه
حدود  1.5میلیون تن از این محصوالت را تولید و
بخشی از آن را به بازار جهانی عرضه می کنند.
ب��ا توجه به این خوراک مصرفی برای تولید این
دو محصول اس��تراتژیک بنزین پیرولیز و میعانات
گازی بوده محدودیت های گس��ترده ای در تولید
این دو محصول در سطح بازار جهانی وجود دارد و
هرگونه تحریم و اعمال محدودیت ،افزایش چندینی
دالری قیمت این دو فرآورده پتروشیمیایی در بازار
جهان��ی را به هم��راه دارد .ذکر ای��ن نکته ضروری
اس��ت که هم اکنون ارتوزالی��ن و پارازایلین ها در
صنایع رنگ ،رزین ،پالستیک و حاللهای شیمیایی
اس��تفاده گسترده ای دارد که هرگونه محدودیت با
توج��ه به نبود ظرفیت مازاد ،یک جهش قیمتی در
بازار جهانی این محصوالت به ش��رق آس��یا و اروپا
ایجاد خواهد کرد.مجتمع پتروشیمی پارس و مبین
در منطقه عس��لویه هم دو ش��رکت ب��زرگ تامین
کننده خوراک سایر صنایع پتروشیمی در این هاب
گازی ایران هس��تند به طوریکه پتروشیکی پارس
تامین کننده خوراک س��ایر پتروشیمی ها همچون
آریا ساس��ول و جم اس��ت و پتروشیمی مبین هم
تامی��ن کننده آب ،برق ،بخار ،نیتروژن و اکس��یزن
س��ایر پتروشیمی ها هستند و عمال این دو شرکت
هیچگونه صادراتی ندارند .پتروش��یمی ش��ازند از
ظرفیت تولید ساالنه  1.8میلیون تن و پتروشیمی
ش��ازند از ظرفیت تولید ساالنه حدود  790تا 800
هزار تن انواع محصوالت پلیمری و پتروش��یمیایی
برخوردار هس��تند که ح��دود  70درصد تولید این
دو شرکت پتروش��یمی برای تامین خوراک صنایع
تکمیلی به بازارهای داخلی عرضه می شود .یکی از
مهمترین سیاست های توسعه صنعت پتروشیمی
در ای��ران توق��ف خام فروش��ی نف��ت و گاز خام و
توسعه صنایع تکمیلی است که البته توسعه صنایع
پتروش��یمی عالوه بر درآمدهای اقتصادی اشتغال
و کارآفرین��ی هم برای کش��ور به هم��راه دارد .از
س��وی دیگر از سال گذش��ته با افزایش قیمت ارز،
برخی از ش��رکت های پتروش��یمی اقدام گسترده
محصوالت پتروش��یمی به بازاره��ای جهانی کرده
ان��د که ای��ن موضوع افزایش قیم��ت و گرانی مواد
الیه صنایع تکمیل پتروش��یمی در بازارهای داخلی
را به همراه داش��ته اس��ت .با این وجود در صورت
اعمال محدودیت قطعا برخی از صنایع داخلی ایران
همچون نساجی ،غذایی ،بهداشتی ،بسته بندی ،لوله
و اتص��االت ،رنگ ،رزین ،انواع چس��ب و حاللهای
شیمیایی ،الستیک ،پالستیک و بطری میتوانند از
فرصت تحریم برای توسعه صنایع تکمیلی استفاده
کنند .به عبارت دیگ��ر ،چنانچه تحریمهای وزارت
خزانه داری آمریکا اعمال شود قطعا تولیدکنندگان
و فعاالن صنایع تکمیل��ی بابت این فرصت طالیی
که دش��من در اختیار صنعت کشور قرار داده است
جشن برگزار خواهند کرد.

سبد صادرات محصوالت پتروشیمی ایران
متنوعتر میشود
یک قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه
و جهان تبدیل خواهد شد
وی افزود :مجتمع های پتروش��یمی باید
کیفی��ت فرآورده های خود را برای حضور در
بازارهای بین المللی بیش از پیش ارتقا دهند
و ب��ا تغیی��ر معیارها و افزایش س��طح کیفی
تولیدات می توان افزون بر تامین نیاز داخل،
در بس��یاری از بازارهای جهانی نیز حضوری
گسترده داشت.
بساق زاده در مورد پروژه های مهر ماندگار
در صنعت پتروشیمی اظهار کرد :خوشبختانه
منابع مالی بسیاری از پروژه های مهر ماندگار
تامین شده و از نظر تامین کاالها و تجهیزات
نیز این پروژه ها بس��یاری از کاالهای خود را
دریافت کرده اند.
مدی��ر کنترل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی اف��زود :ام��روز مجتم��ع ه��ای
پتروش��یمی ایرانی با تولید انواع محصوالت
پلیم��ری و ش��یمیایی متن��وع م��ی توانند
بس��یاری از نیازهای داخ��ل را تامین کنند و
خوش��بختانه با برنامه ریزی های انجام شده،
در آینده نزدیک کاالهایی که از خارج کشور
وارد می ش��وند قابلیت تولید در داخل کشور
را خواهند داشت.
بساق زاده گفت :امروز عسلویه و ماهشهر
به عن��وان دو قطب مه��م تولید محصوالت
پتروش��یمی در حال فعالیت هستند و طرح
های توس��عه ای پتروش��یمی در بسیاری از
اس��تان های کش��ور در حال تکمی��ل و راه
اندازی است که با تولیدی شدن این مجتمع
ه��ا زنجیره تولی��د بس��یاری از محصوالت
پتروش��یمی در داخل کشور تکمیل خواهد
شد.

تولید فرآوردههای
پتروشیمی در
وضعیتی مناسب قرار
دارد؛ به گونه ای که
افزون بر تامین نیاز
داخل ،روند صادرات
آن نیز با مجوزهای
صادر شده از سوی
وزارت صنعت رو به
رشد است
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گفتو گو
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در گفت و گو با نایب رییس اتاق ایران مطرح شد

مشکالت پتروشیمی
ریشه در نگاه دولت دارد
مشکالت بازار و صنعت پتروشیمی کشور اگرچه از مشکالت سایر صنایع تولیدی جدا نیست ،اما یک تفاوت کلی آن جهان
شمولی این بخش به واسطه نقش باالیی است که در صادرات دارد 40 .درصد صادرات غیرنفتی کشور به محصوالت پتروشیمی
و فرآوردههای نفتی وابسته است و این رقم نقطه اتکای تجارت خارجی ایران است ،در حالیکه سیاست های یک سال اخیر در
بخش پتروشیمی این حوزه را با مشکالت بزرگی مواجه کرده است .به همین منظور با دکتر پدرام سلطانی به گفتگو نشسته ایم
و موضوعات گوناگونی را از صنعت گرفته تا بازار مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه می آید:

محمدحسین سیف الهی مقدم
به نظر می رسد بین بازار و صنعت پتروشیمی
در کش�ور نوعی گسس�ت به وجود آمده است به
نوعی ک�ه برخی محدودیت ه�ا در زمینه کاهش
قیمت محصوالت از یک طرف و فش�ارهای هزینه
ای در صنع�ت از طرف دیگر ،چالش های درآمدی
و هزین�ه ای باالیی را برای این صنعت خلق کرده
است .نظر شما در این زمینه چیست؟

بورس کاال مادامی
که بر اساس عرضه و
تقاضا استوار نباشد
قادر به کنترل بازار
نخواهد بود .اتفاقی
که می افتد آن است
که حاشیه سود از
بخش تولید به بخش
واسطه گری منتقل می
شود و این موضوع به
صنعت هم ضربه وارد
می کند
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نمی توان گفت بین بازار و صنعت به طور کلی
و بخش پتروش��یمی به طور خاص گسستی است
بلکه بازار تابع شرایط مسائل پولی و تورمی کشور
بوده و دخالت دس��توری دول��ت این اختالل را در
جریان خودتنظیم اقتص��اد به وجود آورده و باعث
بروز مش��کالتی در بازار این قبیل محصوالت شده
است .باید سوء مدیریت دولتی را در مسائل تجاری،
بانکی ،پولی و سایر موضوعات عامل این نابسامانی
دانس��ت به طوری که دولت به منظور دستیابی به
برخی خواس��ته ها تناقضاتی را در ب��ازار به وجود
آورده است.
این تناقضات بین سیاست های تأمینی و رفاهی
ش��هروندان – به خصوص بعد از قانون هدفمندی
یاران��ه ها – و سیاس��ت های اقتصادی اس��ت به
طوریکه گرایشی که دولت به تأمین رضایت اقشار
کم درآمد دارد ،به اتخاذ این سیاست ها و استفاده
از ابزار دستوری ،بخشنامه ای و کنترلی می انجامد
و نتایج حاصل از این روش مش��کلی را در بدو امر
کاهش میدهد اما به بروز مش��کالت دیگری منجر
می ش��ود که تولید را تحت تأثیر قرار می دهد اما
برخی بخش های اقتصادی که به توده های جامعه
نزدیک ترند در کوتاه مدت از این سیاس��تها بهره
می برند.
در این ش��یوه ،برخی بنگاه ه��ا و کاالهایی که
مصرف کننده آن توده می باش��ند ،بیش��تر مورد
س��خت گیری های دولت قرار می گیرند و به نظر
می رس��د برخی تولیدات در بخش پتروشیمی به
خصوص تولیداتی که برای کاالهای مورد نیاز این
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طبقه هس��تند ،مورد س��خت گیری بیشتری قرار
میگیرند .لذا رفتار سیاس��ی مشخصی وجود دارد
ک��ه تصمیمات اقتصادی دول��ت را از پی خود می
کش��د و تصمیمات اقتصادی دولت به این ش��کل
اتخاذ میشوند.
س�ال گذشته دولت پتروشیمی ها را مجبور
کرد کاالها را از طریق بورس کاال به فروش برسانند.
این سیاست به منظور کنترل بیشتر قیمت ها بود،
در حالیکه خطرات باالیی را برای اقتصاد این حوزه
به وجود آورده است .آیا روش های مرسوم دنیا که
بر اساس عرضه و تقاضا بازار را کنترل می کند در
مورد کشور ما صادق نیست؟

مادامی که س��یگنالی از ب��ازار مبنی بر این که
قیمت برخی کاالها در نظام قیمت های نسبی در
جای درس��ت خود نایس��تاده متبادر شود  ،کاالی
مذکور با تقاضای باالتری مواجه می شود .مثال در
مورد بنزین شاهد آربیتراژ نرخ بنزین بین مرز های
ایران و همس��ایگان هستیم .به هر حال جز اتکا به
نظام قیمت های نس��بی مبتنی بر بازار راه دیگری
وجود ندارد.
اگر قیمت محصوالت پتروش��یمی پایین تر از
قیمت تعادلی بر اس��اس عرض��ه و تقاضای ملی و
محل��ی قرار بگیرد ،طبیعی اس��ت ک��ه رفتارهای

س��ودجویانه اتفاق بیفتد .به همی��ن دلیل برخی
واحدهای تولیدی ک��ه حتی تعطیل بودند در این
شرایط فعال می شوند صرف ٌا برای اینکه از سهمیه
مواد اولیه خود استفاده کنند و آنرا در بازار آزاد به
فروش برسانند.
بنابراین بورس کاال مادامی که بر اساس عرضه
و تقاضا اس��توار نباشد قادر به کنترل بازار نخواهد
بود .اتفاقی که می افتد آن است که حاشیه سود از
بخش تولید به بخش واسطه گری منتقل میشود
و ای��ن موضوع به صنعت هم ضرب��ه وارد میکند،
چرا که این اختالف قیمت رانتی است که داللی را
فع��ال و تولید را از انتفاع می اندازد .در حال حاضر
س��ودی که از بنگاه های بزرگ در نتیجه این نوع
تصمیمگیری کنده می ش��ود به جیب کسانی می
رود که به ظاهر به اقش��ار ک��م درآمد نزدیکترند؛
کسانی که اشتغال واقعی نداشته و از طریق واسطه
گری خرد امرار معاش می کنند.
شاید این موضوع به خاطر مشکالت تولیدی
است؟

نم��ی ش��ود رأی واحد صادر ک��رد .اگر تنظیم
قیم��ت ها به عهده بازار قرار می گرفت بخش��ی از
بازار بر اس��اس س��از و کار قیمتی فعال می ش��د.
بخش��ی هم که امکان رقابت ن��دارد و فقط باید از
سیاس��ت های حمایتی استفاده کند نیز مشخص
می شد .مش��کالت بخش های تولیدی ایران فارغ
از هم��ه مش��کالتی که داریم آن اس��ت که مزیت
نس��بی برای تولید برخی کاالها وجود ندارد .البته
این رأی عام نیس��ت اما واقعیت آن است که ما در
برخی تولیدات مزی��ت نداریم و تنها حمایت های
دولتی اس��ت که این واحدها را س��رپا نگه داشته
اس��ت .یارانه انرژی ،بانکی ،تعرفه ای ،تس��هیالت
تکلیف��ی و  ...همگی مواردی بوده اس��ت که باعث
ش��ده برخی تولیدات ادامه یابد و به محض حذف
این سیاستهای حمایتی ،امکان ادامه رقابت برای

توگو
گف 

فعاالن پاالیش�گاهی معتقدند اقداماتی که
اخی�را دول�ت در زمینه برخی سیاس�ت ها مانند
 26درصد عوارض صادراتی برای صندوق توسعه
از خود نش�ان داد خودتحریمی این صنعت و نگاه
س�طحی اس�ت که به تولید دارد .آیا دولت مقابل
فع�االن این بخش قرار گرفته ت�ا نیازهای خود را
تأمین کند؟

وقت��ی نگاه ،بلن��د مدت و بر مبنای نقش��ه راه
اس��تراتژیک نیست ،متأسفانه همیش��ه می تواند
اختالالتی را ب��ه همراه بی��اورد .دولت تصمیم به
اصالح یک بخش می گیرد ،اما به سایر حوزه ها و
اثراتی که می پذیرند توجه نمی کند .اگر ش��رایط
تحریمی باعث بروز این مشکالت شده ،باید پرسید
پس چرا تصمیماتی که گرفته می شود تصمیماتی
است که متناسب با شرایط عادی است؟ به عبارتی
در ش��رایط کنونی ،تصمیمات��ی در اقتصاد و برای
بخش های گوناگون گرفته می ش��ود که طبیعتا
باید در ش��رایط عادی اتخاذ می شد ،این موضوع
که ما برای تحریم نتوانسته ایم ساز و کار مدیریتی
متناس��بی را ایجاد کنیم و مدیرانمان را به سمتی
س��وق بدهیم که در این شرایط برخی فاکتورها را
در تصمیم��ات خود لحاظ کنند یک ایراد اس��اس
است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
گفت :س��هم کش��ورمان از تولی��د محصوالت
پتروشیمی در منطقه خاورمیانه تا پایان برنامه
ششم توسعه به  ٤١درصد خواهد رسید.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
اظهار کرد :با بهره برداری از طرح های توسعه
ای در صنع��ت پتروش��یمی ت��ا س��ال ١٣٩٩
شمسی یعنی پایان برنامه ششم توسعه ،سهم
کش��ورمان از تولید محصوالت پتروشیمی در
منطقه خاورمیانه به  ٤١درصد خواهد رسید و
 ٨زنجیره ارزش برای تولید  ٦٠محصول برای
برنامه ششم برنامه ریزی شده است.
مهندس عبدالحسین بیات افزود :در برنامه
ششم توسعه  ٥٥میلیون تن به ظرفیت تولید
افزوده شده و  ٣٣مجتمع نیز طراحی شده است
که با افزوده شدن به ظرفیت فعلی ایران به یک
قطب بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه تبدیل
خواهد شد .معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی
گفت :یکی از اهداف صنعت پتروشیمی ایران
در افق ١٤٠٤دستیابی به مقام اول منطقه در
صنعت پتروش��یمی است که با توجه به دانش
فنی موجود و تالش متخصصان ایرانی رسیدن
به ای��ن هدف ممکن خواهد ش��د .مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود :ظرفیت
تولید پتروشیمی تا پایان برنامه پنجم به یکصد
میلیون تن خواهد رسید و تالش برای افزایش
تنوع و ارتقای محصوالت تولیدی برای حضور
در بازارهای داخل��ی و خارجی از اولویت های
فعالی��ت در صنعت پتروش��یمی ایران اس��ت.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این
که خصوصی س��ازی صنعت پتروشیمی ایران
و اجرای اصل  ٤٤قانون اساس��ی سبب پویایی
این صنعت شده گفت :از سال  ١٣٨٥تا کنون
 ٢٥واحد تولیدی صنعت پتروشیمی به بخش
خصوصی داخلی و خارجی واگذار ش��ده و ١٥
ش��رکت دیگر در قالب هلدینگ خلیج فارس
در ح��ال واگذاری اس��ت که با واگ��ذاری این
ش��رکتها فعاالن بخش خصوصی در صنعت
پتروش��یمی م��ی توانند افزون ب��ر تامین نیاز
داخل در بازارهای جهانی نیز حضوری پررنگ
تر داشته باشند.
بیات ادامه داد :امسال پیش بینی می شود
روند صادرات محصوالت پتروش��یمی با رشد
همراه باش��د و نش��انگرهای اقتصادی حاکی
از آن اس��ت که بهب��ود تقاضا برای محصوالت
پتروش��یمی در س��ال جاری مطل��وب بوده و
موقعیت مناس��بی برای ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی ایران فراهم شده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
اظهار کرد :ب��ا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
توافق ش��ده تا در سال جاری نیاز داخل افزون
بر  ١٠درصد بیش از آن از طریق بورس عرضه

ش��ود و رقم عرضه محصوالت ب��ه میزان ١٩
میلیون تن در بورس پیش بینی شده است.
وی ادام��ه داد :برای صادرات نیز براس��اس
توافق ب��ا وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
س��ال جاری مجوز صادرات  ١٧,٤میلیون تن
محصوالت پتروشیمی به جای  ١٦میلیون تن
داده شد؛ در حال حاضر صادرات در مسیر خود
قرار گرفته است .چندی پیش وزیر نفت گفت:
تحریم های غرب علیه صنعت پتروشیمی ایران
شکس��ت خورده و کشورمان به  ٤٠کشور دنیا
محصول صادر می کند.
مهندس رس��تم قاس��می اظهار کرده بود:
توس��عه صنعت پتروشیمی ایران روندی رو به
رشد داشته و افزون بر تامین نیاز داخل حضور
پررنگی در بازارهای بین المللی داریم.
وزی��ر نفت تصریح کرده ب��ود :بخش عمده
ای از فش��ارهای ناش��ی از تحریم را پشت سر
گذاشتهایم و امیدواریم بتوانیم حضوری پررنگ
ت��ر در بازارهای جهانی و به وی��ژه در منطقه
داشته باش��یم .وی ادامه داده بود :حدود ٤٠٠
میلیون نفر بازار هدف در کش��ورهای همسایه
وجود دارند و با توج��ه به موقعیت ژئوپلتیک
ایران این بازارها از اهمیت بس��یاری برخوردار
است و با توجه به نقش ایران در زمینه تامین
نیازهای پایه برای س��ایر کشورها،بدون تردید
مسیر تحریم ها عوض خواهد شد.
قاس��می افزوده ب��ود :مزیت ه��ای فراوانی
در صنعت پتروش��یمی ای��ران از جمله مزیت
خوراک وجود دارد که زمینه را برای توس��عه
این صنعت ارزش آفرین تسهیل می کند.
وزی��ر نفت با بیان این که س��رمایه گذاران
خارجی چنانچ��ه در صنایع نفت ایران حضور
یابن��د ،از حمایت ه��ای وزارت نفت برخوردار
خواهند ب��ود ،گفته ب��ود :از تمامی س��رمایه
گ��ذاران داخل��ی و خارجی ب��رای حضور در
صنعت پتروش��یمی ایران دعوت می کنم زیرا
زمینه مناس��بی برای س��رمایهگذاری در این
صنعت وجود دارد .وزیر نفت تصریح کرده بود:
سوآوری سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی
توس��ط س��رمایهگذاران داخل��ی و خارجی را
تضمین میکنیم.
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بسیاری از این صنایع از بین رفته است.
به عالوه واحدهایی با مقیاس تولید غیراقتصادی
در کشور ما به وجود آمده ،یعنی واحدهای خرد در
صنایع��ی که با صرفه مقیاس قادر به رقابتند ،و به
مح��ض به هم خوردن قیمت مواد اولیه ،حاش��یه
س��ود این ش��رکت ها از بین م��ی رود و آنها را به
مرز زی��ان وارد می کند .مس��أله دیگر عدم تولید
بهینه در س��طح ملی و بی توجه��ی به میزان نیاز
و ی��ا صادرات این کاالها اس��ت .مقیاس صنایع ما
باید هریک متناسب مزیتهای اقتصاد کشور معین
ش��وند .در بعضی صنایع معلوم نیست اندازه تولید
برای بازار ملی است ،منطقه ای است ،محلی است
ی��ا جهانی؟ لذا مجوزها بدون توجه به این موضوع
صادر شده است.
از طرفی در کنار ضعف مدیریت س��اختاری که
در صنای��ع ما وجود دارد ،ای��ن موضوعات به بروز
مش��کالت و آس��یب های جدی منجر شده است.
اتفاقی که در س��ال های اخیر افتاده و همه صنایع
را از جمله پتروشیمی ها درگیر کرده آن است .به
عنوان مثال وقتی سیس��تم بانکی منابع مورد نیاز
صنعت را فراهم نمی کن��د و یا به دلیل تحریمها
تولی��د کننده کاالی م��ورد نیاز خ��ود را از خارج
ب��ا هزینه های ب��اال وارد می کن��د ،حتی با تصور
مزیتهای تولید این صنعت دچار مشکل می شود.
یا شرکتهای صادراتی که در شرایط کنونی نمی
توانند ارز ناشی از فروش کاالی خود را وارد کنند
با مشکل دست به گریبانند .لذا مشکالت ناشی از
تحریم ،سوء مدیریت و اش��کاالت ناشی از اجرای
نادرس��ت قانون هدفمندی یارانه ه��ا بر تولید در
همه بخش ها که پتروش��یمی بخشی از آن است
اثر گذاش��ته اس��ت .به عبارتی مش��کالت موجود
مش��کالت عمومی صنایع کش��ورند که باید مورد
تدقیق قرار گیرند.

سهم ایران از تولید محصوالت پتروشیمی خاورمیانه
به  ٤١درصد می رسد

ظرفیت تولید
پتروشیمی تا پایان
برنامه پنجم به یکصد
میلیون تن خواهد
رسید و تالش برای
افزایش تنوع و ارتقای
محصوالت تولیدی برای
حضور در بازارهای
داخلی و خارجی از
اولویتهای فعالیت در
پتروشیمی است
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صادرات پتروشیمی به اروپا آزاد شد
یک مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای
صادرات محصوالت پتروش��یمی به کش��ورهای
حاشیه دریای خزر ،آسیای میانه و حوزه قفقاز به
عنوان بازارهای جدید پتروشیمی ایران از کسب
نظام نامه ری��چ به منظور ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبر
داد .رضا رحمانی درب��اره آخرین وضعیت تولید
محصوالت پتروشیمی با بیان اینکه سال گذشته
رکورد تولید محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای
پلیمری در مجتمع پتروش��یمی شازند شکسته
ش��د ،گفت :بر این اس��اس بیش از یک میلیون
و  819هزار تن انواع محصوالت پتروش��یمیایی
تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با اعالم
اینکه س��ال گذش��ته حدود  512ه��زار و 277
تن محص��والت تولید پتروش��یمی این مجتمع
به بازارهای داخلی عرضه ش��ده اس��ت از رش��د
ی��ک درصدی ف��روش محصوالت پتروش��یمی
در بازاره��ای داخ��ل کش��ور خب��ر داد و افزود:
همچنی��ن از نظ��ر ارزش��ی هم ف��روش داخلی
محصوالت پتروش��یمی شازند رشدی حدود 44
درصدی را تجربه کرده اس��ت .این مقام مسئول
در خصوص آخرین وضعیت صادرات محصوالت
پتروشیمیایی به بازارهای جهانی ،اظهار داشت:
س��ال گذش��ته بیش از  315هزار تن محصول
پتروشیمی و فرآورده پلیمری به بازارهای جهانی
عرضه شده است.
وی ب��ا اش��اره به رش��د  10درص��دی حجم
صادرات محص��والت این مجتمع پتروش��یمی،

بیان کرد :از نظر ارزشی هم صادرات محصوالت
پتروشیمی شازند از رشدی حدود  111درصدی
در سال گذشته برخوردار بوده است.
رحمانی با اعالم اینکه س��ال گذشته ظرفیت
تولید در مجتمع پتروش��یمی شازند حدود 10
درصد افزایش یافته اس��ت ،تبیی��ن کرد :بر این
اس��اس میزان تولید محصوالت حدود  2درصد
باالتر از ظرفیت اسمی این مجتمع پتروشیمیایی
در مرکز کشور بوده است .مدیرعامل پتروشیمی
ش��ازند با ی��ادآوری اینک��ه هم اکن��ون تمامی
محص��والت پتروش��یمی تولی��د و صادراتی این
مجموعه اس��تاندارد ریچ اتحادیه اروپا را کس��ب
کرده اس��ت ،گف��ت :با این وجود متنوع س��ازی
بازارهای هدف محصوالت صادراتی پتروشیمی به
کشورهای حاشیه دریای خزر ،آسیای میانه ،حوزه
قفقاز و ترکیه در دستور کار قرار گرفته است .وی
با اش��اره به راه اندازی خط جدید تولید  C4در
این مجتمع پتروش��یمی ،ادامه داد :با راهاندازی
این واحد جدید پتروشیمیایی بخشی از خوراک
پتروشیمی شازند به جای واردات نفتا از گازهای
همراه اس��تحصال و تامین خواهد شد که عالوه

بر توقف ه��درروی و اتالف گاز ،دس��تاوردهای
اقتصادی و زیس��ت محیطی هم به همراه دارد.
رحمانی ب��ا بیان اینکه با اجرای این طرح جدید
پتروش��یمی  8تا  10درصد خ��وراک ورودی به
پتروشیمی شازند کاهش می یابد ،تصریح کرد:
اجرای این پروژه منجر به افزایش حاش��یه سود
اقتصادی این مجتمع پتروشیمی خواهد شد .این
مقام مسئول با تاکید بر اینکه پتروشیمی شازند
یک پتروشیمی مایع سوز است و تغییر کاربری
آن به گاز س��وز به دو دلیل عمده سرمایه باالی
م��ورد نیاز و دانش فنی خاصی که هم اکنون در
کشور موجود نیست ،امکان ندارد ،اظهار کرد :به
این ترتیب برنامهریزی ش��د که ب��ه جای گاز از
گاز مایع یا  C4های اش��باع شده که  10درصد
خوراک مجموعه را تش��کیل می دهد ،استفاده
ش��ود .وی درباره ساخت پتروش��یمی اردبیل با
اشاره به اینکه مذاکرات برای دریافت فاینانس با
صندوق توسعه ملی ادامه دارد ،خاطرنشان کرد:
در حال حاضر قراردادهای تامین خوراک ،آب و
گاز آن امضا ش��ده و مذاکرات نهایی برای نهایی
کردن منابع مالی درحال انجام است.

رونمایی از بازارهای جدید پتروشیمی

پتروشیمی شازند
یک پتروشیمی مایع
سوز است و تغییر
کاربری آن به گاز سوز
به دو دلیل عمده
سرمایه باالی مورد نیاز
و دانش فنی خاصی که
هم اکنون در کشور
موجود نیست
امکان ندارد
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ب��ا تحریمهای پتروش��یمی ایران توس��ط
برخی از کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا ،ایران
با کاهش صادرات پتروشیمی به اروپا ،محموله
محصوالت پتروش��یمیایی خ��ود را روانه بازار
کش��ورهای آمریکای جنوبی ،آفریقایی و چین
میکند.
همزم��ان ب��ا تحریم ص��ادرات محصوالت
پتروش��یمی ایران توس��ط برخی از کشورهای
عض��و اتحادی��ه اروپ��ا ،ای��ران به ج��ای اروپا
محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری
خود را به بازار کش��ورهای آمریکای جنوبی و
حوزه دریای کارائیب ،آفریقا و چین صادر می
کند.
س��ال گذش��ته ایران حدود  15.6میلیارد
دالر محصول پتروش��یمی ب��ه ارزش تقریبی
 12میلیارد دالر به کش��ورهای مختلف جهان
صادر کرده است که در این بین میزان صادرات
پتروش��یمی ب��ه کش��ورهای آفریقایی و چین
افزایش یافته است.
بر این اساس سال گذشته همزمان با کاهش

س��هم بازار اروپ��ا از محل خری��د محصوالت
پتروش��یمی و پلیم��ری ایران به ح��دود 6.5
درصد ،سهم بازار چین از صادرات پتروشیمی
ایران به  27.2درصد و کشورهای آفریقایی به
حدود  6.2درصد افزایش یافته است.
عالوه بر این هم اکنون کش��ورهای منطقه
خاورمیانه  31.3درصد ،خاور دور  18.5درصد،
هن��د  10.3درصد و کش��ورهای حوزه دریای
کارائی��ب ،خلیج مکزی��ک و آمریکای جنوبی
بازار محصوالت پتروش��یمی ایران را تش��کیل
می دهند.
پیش از این هم مسئوالن شرکت بازرگانی
با اش��اره ب��ه برنامهری��زی به منظ��ور افزایش
صادرات پتروش��یمی به چین ،گفته بودند :در
ش��رایط فعلی ایران در ش��هرهای شانگهای و
پکن شرکت و دفاتر بازرگانی فعال دارد ،ضمن
آنکه در شهرهای شانگهای و تیانچین چین از
امکاناتی برای ذخیره سازی مکانیزه محصوالت
پلیمری برخوردار است.
ایران همچنین ب��ه منظور افزایش صادرات

پتروش��یمی به کشورهای شرق آسیا مطالعه و
برنامه ریزی ب��رای راه اندازی یک دفتر جدید
در ش��هر گوانجوی چین را در دستور کار قرار
داده است.
عالوه بر این در دو س��ال گذش��ته با توجه
به سیاست متنوع سازی بازارهای پتروشیمی
ایران به منظور مقابله با تحریم اروپا و آمریکا،
کش��ورهایی همچون برزی��ل ،ونزوئال و حتی
جامائیکا هم مش��تری محصوالت پتروشیمی
ایران شده اند.
مطاب��ق ب��ا برنام��ه ش��رکت مل��ی صنایع
پتروشیمی باید تا پایان سالجاری  17.4میلیارد
تن به ارزش تقریبی  13میلیارد دالر محصول
پتروش��یمی از ای��ران صادر ش��ود ضمن انکه
امسال تولید پتروشیمی کشور به  50میلیون
تن افزایش می یابد.
از سوی دیگر به منظور مقابله با تحریمهای
جهانی ،توس��عه و راه اندازی ناوگان کشتیرانی
حم��ل محصوالت مای��ع پتروش��یمی یکی از
برنامههای مقابله با تحریم ها است.
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گفتگوی دنیای انرژی با عضو کمیسیون انرژی مجلس:

غرب خود را از پتروشیمی ایران
محروم کرد
پیشرفت همه جانبه ایران اسالمی دربخش های مختلف بخصوص حوزه نفت ،گاز وپتروشیمی ،با وجود تمام موانع ومحدودیتهای
بین المللی ،موجب شد تا دشمن دراقدامی جدید مسیرتحریم ها را همواره برای منزوی کردن اقتصاد کشوردرپیش گیرد .با این وجود
وزارت خزانهداری آمریکا اخیرا علیه اقتصاد ایران دراقدامی تکراری دست به تحریم هشت شرکت پتروشیمی ایرانی زده است.اقدامی
که شاید تبعات مثبت آن درمیان مدت به نفع کشوروعواقب منفی آن بیشترمتوجه زیان خیلی ازکشورهای مصرف کننده محصوالت
پتروشیمی ایران شود چراکه ایران برای خنثی کردن چنین تصمیمگیریهای قراراست رویکردها را به سمت توسعه صنایع پایین دستی
بخش پتروشیمی متمرکزکند تا عالوه برحفظ جایگاه خود ،تولید داخلی دراین حوزه نیز با ایجاد ارزش افزوده مناسب صورت گیرد.

علي خسروي
ازس��وی دیگر چون بیش��تر کش��ورهایی دنیا
اکن��ون نیازمند خوراک و محصوالت پتروش��یمی
ایران هس��تند بنابراین برای ت��داوم چرخه پروژه
ه��ای صنایع خود چ��اره ای جز تامی��ن نیارها را
نداشته و برای دسترس��ی به خوراک ومحصوالت
پتروش��یمی متحمل هزینه ای ب��اال به هر قیمتی
می ش��وند .راهکار و چند وچون برنامه ریزی برای
خنثی کردن تحریمهای صنعت پتروشیمی کشوررا
با حجت االسالم» سید مهدی موسوی نژاد» عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی را درذیل
میخوانیم.
دش�من قص�د دارد پ�س از تحری�م نفت با
تحری�م صنع�ت پتروش�یمی همچن�ان اقتص�اد
کش�ور را مورد هدف قراردهد ،فکر می کنید این
تصمیمات در صورت اج�را چه اندازه می تواند به
صنایع پتروشیمی ما لطمه جدی وارد کند؟ به نظر
شما راه برون رفت از این پدیده چیست؟

اوال ب��ا توجه به این که خ��وراک بخش عمده
ای ازپروژه ها و کارخانجات پتروشیمی کشورهای
حاش��یه خلیج فارس و خاورمیان��ه را ایران تامین
می کند و اکثر کشورهای منطقه نیزسالهاست نیاز
محصوالت پتروش��یمی خ��ود را ازایران تامین می
کنند بنابراین با تحریم صنعت پتروش��یمی ایران
قیم��ت مواد خ��ام و کاالهای این صنعت بش��دت
درجهان باال می رود و این مس��ئله شوک جدیدی
را به اقتصاد کشورهای منطقه وارد می کند چرا که
آنها به هر قیمتی برای تامین نیاز و تحرک بخشی
کارخانهای پتروشیمی خود باید اقدام به خرید مواد
و محصوالت پتروش��یمی کنند .ج��دای ازاین اما
اگربه بحث فلج شدن اقتصاد ایران با تحریم صنعت
پتروشیمی ازسوی امریکا و هم پیمانانش نگریسته
شود خواهیم دید که ایران اسالمی با چنین تحریم
هایی هیچ گاه با مش��کل جدی رو به رونمی شود
چرا ک��ه تجربه نش��ان می دهد طی س��ی وچند
سال پس ازانقالب ،کشورما با تحمیل هرتحریمی

ازسوی دشمن ،خوشبختانه تهدیدها و تحریم ها را
به فرصت مناسب برای خودکفایی ،قطع وابستگی
وپیش��رفت کلی تبدیل کرده است .ازسوی دیگربا
توجه به ظرفیت باالی کش��وردرحوزه نفت وانرژی
وایجاد سرمایه گذاریهای فراوان طی سالهای دراین
بخش ها بخصوص صنعت پتروش��یمی ،بی شک
تحریم صنعت پتروش��یمی اگرچه تاثیر گذاراست
اما مشکل جدی را برای کشورایجاد نمی کند چرا
که با عملی ش��دن تصمیم دشمن بی شک برنامه
ریزی های دقیق و کارشناس��انه به سمت سرمایه
گذاری صنایع پایین دستی پتروشیمی معطوف می
ش��ود و درنهایت رویکرد جدید تغییر رویه کاربری
به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر برروی کاالهای
تولیدی ای��ن بخش در راس��تای جلوگیری ازخام
فروش��ی محصوالت ومشتقات آن ش��کل خواهد
گرفت تا تحریم های دش��من نتواند به طورجدی،
صنعت پتروشیمی کشور را زمین گیرکند.
رایزن�ی ب�رای جل�ب بازاره�ای ه�دف به
منظورف�روش محصوالت پتروش�یمی ب�ا ارزش
افزوده باال چگونه باید باش�د تا بتوان درش�رایط
س�خت نیز مش�تریان منطقه را حف�ظ و اقدام به
ارزآوری کرد؟

همانطورک��ه گفته ش��د ب��ا تحری��م صنعت
پتروشیمی ایران مشتریان این صنعت مهم برای
دس��تیابی به محصوالت م��ورد نیازخود متحمل
هزینه های گزافی خواهند شد ،بنابراین درچنین
ش��رایطی باید دربخ��ش فرام��رزی فعالیتهای
دیپلماسی و حوزههای مرتبط آن چون رایزنهای
اقتص��ادی س��فارتخانهها وفع��االن ات��اق های
بازرگان��ی بخش خصوصی برای ایج��اد روابط با
تکنیکه��ا وتصمیمگیریه��ای فن��ی اقدامات��ی
را ب��رای دور زدن تحریم ه��ا بکارگیرند تا عالوه
برسرمایه گذاری وتوسعه صنایع پایین دستی در
داخل کش��وربرای س��اخت کاالها همراه با ایحاد
ارزش افزوده ،با فروش محصوالت بخش��ی عمده
ای ازنیازههای دنیا نیز برآورده شود.البته این نکته
حائزاهمیت است که ایران با فروش وصادرات مواد
خام پتروشیمی برای تامین خوراک کارخانه های
کش��ورهای همجوارس��الها به نوعی سرمایه های
ملی را ب��دون ایجاد ارزش اف��زوده به باد فنا می
داد و ای��ن مناب��ع کم نظیرمتاس��فانه با کمترین
قیمت دربازارهای بین المللی به فروش می رفت
درحالی که اگربه جای خام فروشی اقدام به ورود
تکنول��وژی مدرن و فنآوریهای نو می ش��د و این
صنعت مهم کشورمورد توجه ویژه قرارمی گرفت
عالوه برجلوگیری ازخام فروش��ی منابع ،تولیدات
درمسیرس��اخت کاال ب��ا ایج��اد ارزش افزوده باال
قرار می گرفت وبا این ش��یوه درآمدزایی بیش��تر
و زمین��ه ه��ای اش��تغالزایی قابل توجه��ی عاید
کشورمی ش��د .ازسوی دیگر چون  25درصد کل
محصوالت پتروشیمی حوزه خلیج فارس را ایران
تولید و تامین می کند بنابراین ضروری اس��ت تا
با مدرنیزه ک��ردن تولید محص��والت وکاالههای
پتروشیمی بتوان در رقابت با دنیای تجارت ،سهم
قابل توجهی را نصیب کش��ورکرد تا درصد کنونی
فروش محصوالت پتروش��یمی کشوردر منطقه با
توج��ه به نیازی که دنیا ب��ه آن دارد از  25درصد
کنونی به بیش از 60تا  70درصد برسد.
شماره چهارم ـ تابستان 1392

رویکرد جدید
تغییر رویه کاربری
به منظور ایجاد ارزش
افزوده بیشتر برروی
کاالهای تولیدی
بخش پتروشيمي
در راستای جلوگیری
ازخام فروشی
محصوالت ومشتقات
آن شکل خواهد
گرفت
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برخ�ی ها تصمی�م اخی�روزارت خزانهداری
آمری�کا درتحری�م صنعت پتروش�یمی ای�ران را
در ش�رایط انتخابات ریاس�ت جمهوری بیشتر به
تهدید وجوس�ازی برای کم رنگ کردن مشارکت
مردم در انتخابات نس�بت میدهند دراین باره چه
تحلیلی دارید؟

قصد وهدف اصلی
آمریکا درانجام تحریم
جدید شرکتهای
پتروشیمی ایران
بیشتر برای کم رنگ
کردن حضور مردم
و جلوگیری آنها در
صحنه انتخابات
ریاست جمهوری بود
اما آنها به اهداف خود
نرسيدند
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این که دش��من ت��وان دیدن پیش��رفت ایران
اس�لامی را دربخ��ش های مختل��ف اقتصادی آن
هم درش��رایط تحریم های بی��ن المللی ندارد وهر
از چند گاهی دست به تحریم بخش های مختلف
اقتصادی کش��ورمی زند پدیده ای جدید و رویکرد
تازه ای نیس��ت ام��ا اگربه تحری��م اخیرآمریکا در
صنعت پتروشیمی کشورآن هم درشرایط انتخابات
ریاست جمهوری نگریس��ته شود خواهیم دید که
دش��من بی تردید با فرصت طلب��ی بدنبال اهداف
خاصی است تا دراین موقعیت زمانی سوء استفاده
کند ،به طورقطع قصد وهدف اصلی آمریکا درانجام
تحریم جدید شرکتهای پتروشیمی ایران بیشتر
ب��رای کم رنگ ک��ردن حضور م��ردم و جلوگیری
آنها در صحنه انتخابات ریاس��ت جمهوری بود اما
خوشبختانه حضور گس��ترده و پرشور مردم ایران
درانتخابات ریاست جمهوری به دنیا ثابت کرد که
مردم همیشه درصحنه ایران اسالمی برای تصمیم
گیری در سرنوشت کشور خود وحفظ دستاوردهای
انق�لاب هیچگاه کوتا نمی آین��د .با این وجود باید
اذعان داش��ت توسعه صنعت پتروش��یمی ایران با
تحریمه��ای اقتصادی آمریکا هیچگاه متوقف نمی
ش��ود ،زیرا کشورما سالهاس��ت طعم تلخ تحریم را
چش��یده اس��ت اما تا به حال از هدف اصلی خود
که همان حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی بوده
عقب نش��ینی نکرده است .همان طورکه گفته شد
تحریم صنعت پتروشیمی کشورمان ازسوی آمریکا
در چنین موقعیتی بیش��تربه جهت ایجاد شانتاژ و
بوج��ود آوردن ی��ک جو روانی علیه ای��ران بود که
بحمد اهلل نقشه دش��من با حضورحداکثری مردم
درپای صندوق های رای واس��تقبال بس��یارباالی
نقش برآب شد.

با توجه به این که غرب و بیش�تر کشورهای
منطقه نیازمند صنایع پتروش�یمی ایران هستند
به نظر می رس�د تحریم صنعت پتروشیمی ایران
به زیان تحریم کنندگان منجرشده وآنها به جای
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تحری�م ایران ب�ه نوعی خود را تحری�م کرده اند،
دیدگاه شما دراین خصوص چیست؟

به قول شما آمریکا و کشورهای غربی به خوبی
میدانند که آنها خود نیازمند صنایع پتروش��یمی
ایران هس��تند و با تحریم این صنعت بازنده اصلی
خواهند بود چراکه دود چنین تصمیم گیریی اول
به چش��م آنها می رود درحال��ی که ایران کمترین
زیان را از این پدیده متحمل می شود ،عالوه براین
موضوع صنعت پتروشیمی ایران از زیر ساختهای
بسیارمناسبی برخورداراست و با تحریمهای تکراری
دشمنان با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد .با این
وجود آمریکا با تحریم اقتصادی ایران نهتنها مانعی
دربرابر پیشرفتهای روز افزون کشورما ایجاد نمی
کند بلکه ملت ایران قطعا تحریمهای دش��منان را
به فرصتی مناسب برای پیشرفت تبدیل میکنند.
پس نتیج��ه م��ی گیریم ،اع�لام اعم��ال تحريم
شركتهاي پتروش��يمي ايران ازسوي آمريكا فقط
يك هياهوي بي اثراست که تاثيرآنچنانی درتوسعه
صنعت پتروش��يمي اي��ران ندارد و ای��ن تصمیم
گیری آنگونه که مش��خص اس��ت نمی تواند دوام
یا ثباتی داش��ته باش��د ،زیرا كيفيت و تنوع باالي
محصوالت پتروشيمي کشورمان سبب شده است
تا ایران جايگاه قدرتمندي دربازارجهاني محصوالت
پتروش��يمي به دس��ت آورد و همه را نیازمند خود
کند .درحقیقت پیشرفت صنایع پتروشیمی درایران
به گونه ای است که اكنون محصوالت آن به بيش
از  60کشوردر اقصی نقاط دنیا صادرميشود .وجود
چنین مزیتی سالهاس��ت موجب ش��ده ت��ا ،تنوع
صادرات محصوالت پتروشيمي ایران در دستوركار
متخصصان داخلی قرارگیرد و با وجود تحريمهاي
بينالمللي علیه ما ،صادرات محصوالت پتروشيمي
ايران هیچگاه به طور قطع متوقف نشود.
همانگون�ه که آمری�کا و ه�م پیمانانش داد
وس�تد نفت ایران را درس�الهای گذش�ته تحریم
کردند و خیلی از کشورها با بی اعتنایی به تحریم
های بین المللی همچنان خریدار نفت ایران بودند
به نظر شما آیا این اتفاق برای صنعت پتروشیمی
کشور نیر رخ می دهد یا خیر؟

بی ش��ک ط��رح تحری��م صنعت پتروش��یمی
ایران ازس��وی سردمداران اس��تکبارجهانی ،پروژه
ای شکس��ت خورده تلقی می ش��ود چراکه اکنون

پس ازسالها متخصصان ايراني به خوبي راهكارهاي
اصول��ی و فن��ون مقابله ب��ا هرنوع تحریم��ی را به
خوبی آموخت��ه اند .با این وجود تردیدی نیس��ت
ک��ه اوال تحريم هاي جديد آمريكا در قالب تحریم
(پتروش��یمی) ای��ران ،کش��ور را بحرانی نمی کند
چ محدوديتي
زیرا ايران اس�لامی درحال حاضرهي 
ب��رای صادرات محص��والت پتروش��يمي به خارج
از کش��ور را ندارد .ازس��وی دیگرچون تحریم های
نفتی دش��من ،طی دو وس��ه س��ال اخیرنتوانست
حریف ص��ادرات نفتی ایران به کش��ورهای جهان
ش��ود و این صنعت با وجود تنگناههاو محدودیت
ها همچنان با قدرت و اس��تواری مسیر رو به رشد
خ��ود را طی می کند ،بنابرای��ن تداوم چنین رویه
ای نیز درتحریم صنعت پتروش��یمی کشور صدق
خواهد ک��رد و خریداران محصوالت پتروش��یمی
ایران همچون مشتریان نفتی نیز ازجای جای دنیا
با بی اعتنایی به دس��تورالعل های بین المللی وارد
بازارمعامله ( محصوالت پتروش��یمی) با ایران می
ش��وند .مع هذا چنانچه جنبه ه��ای منفی تحریم
کشورمدنظر قرارگیرد خواهیم دید که این تحریم
ها برای کش��ورما مشکل خاصی ایجاد نکرده است
وتها مش��کل اصلی ما طی این دوران تحریم بانک
مرکزی بوده است که سبب شده به دلیل نوسانات
نرخ ارزصادرکنندگان با مشکل جدی مواجه شوند
هرچند باید بررس��ی کارشناس��انه واقدامات الزم
همراه با اتخاذ تدابیرهوش��مندانه در جهت مرتفع
شدن مشکالت سد راه صورت گیرد.
برخ�ورداری ای�ران ازمزیته�ای ف�راوان
وقابلیتهای کم نطیرموجب ش�ده تا کش�ورهای
جهان درشرایط تحریم مراودات اقتصادی خود را
با ایران قطع نکنن�د ،اما گویا آمریکا قصد دارد با
تشدید مقررات تحریمی مانع دورزدن تحریمهای
بین المللی ش�ود ،به نظرشما آیا این اقدام شدنی
است؟

با توجه به درهم تنیده ش��دن دنیای امروزی
وتامین برخ��ی نیازهای ض��روری ازبازارهای بین
الملل��ی ،باالخره کش��ورهای دنیا ب��ا حفظ منافع
خود سعی برآن دارند تا روابط اقتصادی ومراودات
تجاری را حتی با وجود محدودیت های بین اللملی
به اشکال مختلف قطع نکنند ،آنگونه که درشرایط
تحریم ایران خیلی ازکشورها با بی اعتنایی به بحث
تحریم های بین المللی همچنان دادوستد خود را با
ایران به نحو ممکن داشتند .ازسوی دیگر تکنیکهای
اصولی و فنون حرفه ای ب��رای دورزدن تحریم ها
ازس��وی ایران موجب شده است تا عالوه برحرکت
درمسیرخودکفایی وپیش��رفت وتوسعه زیرساخت
ه��ا ،عمده نیازهای خ��ود را ب��ا دورزدن تحریمها
برآورده کنند .حال آمریکاییها تقریبا درتحریم به
هر راهی که میتوانستهاند برای منزوی کردن ایران
رفتهاند چرا که یا فروش برخی اقالم توسط ایران را
ممنوع کردهاند و یا حتی در صورت عدم ممنوعیت
فروش کاال ،مسیر دریافت وجه کاالی فروخته شده
را بهزعم خود بر ایرانیان بستهاند اما وجود مزیتهای
فراوان ایران موجب ش��ده است تا دنیا ایران را در
تبادالت تجاری تنه��ا نگذارد .پس نتیجه خواهیم
گرفت هراقدامی برای تشدید تحریم ها با توجه به

توگو
گف 

برخ�ی مس�ئوالن و کارشناس�ان معتقدند
علي رغم تحريم ه�ای اخیر ،مقصدهاي صادرات
محصوالت پتروشيمي کشورمتنوع تر شده است،
فکر می کنید ت�داوم این تن�وع و ترقی نیازمند
چیست ؟

همانطور که می دانید اکنون دربیشتراستانهای
کشورکارخانهای پتروشیمی متعددی فعالیت دارند
ومحص��والت وفرآورده هاي این واحدهای تولیدی
دروضعيتي مناسبی قراردارد ،به گونه اي که تولید
پتروشیمی درحال حاضر افزون برتامين نياز داخل
بی تردید مقصدهاي صدور محصوالت پتروشيمي
اي��ران با تولی��د واحدهای تولی��دی جدید متنوع
ترخواهد شد که باید اقدامات خاصی برای فروش
و...در این زمینه صورت گیرد ،چرا که تحريم هاي
غيرقانوني اعمال ش��ده عليه اي��ران تاثيرآنچنانی
برچگونگ��ی تولي��د و نحوه صادرات پتروش��يمي
ایران ندارد و خیلی از کش��ورها عالوه برمشتريان
دائمي فرآورده هاي پتروش��يمي ،آنگونه که اشاره
ش��د با توجه به تنوع محص��والت و کيفيت باالي
فرآورده هاي پتروشيمي کشورهمه خواهان خريد
محصوالت پتروش��یمی ما خواهند ش��د .ازسوی
دیگربرخورداری صنعت پتروشیمی ایران از کیفیت
خاص نسبت به تولید سایر کشورها مزیت مهمی
اس��ت که با بهره گيري از دان��ش و فناوري هاي
نوي��ن جهان و با تکيه بر کارشناس��ان خبره خود
مسير توس��عه باید به سرعت طي شود .حال فارغ
ازبحث تحریم های بین المللی ،اکنون مجتمع هاي
پتروشيمي کشور با توليد انواع محصوالت پليمري
و شيميايي متنوع توان تامین بسياري از نيازهاي
داخل را دارند و خوش��بختانه با برنامه ريزي هاي
انجام ش��ده ،درآينده نزديک کاالهايي که از خارج
کشور وارد مي شوند قابليت توليد در داخل کشور
را خواهند داش��ت اگر به طرح های پتروش��یمی
کشور نگریسته شود خواهیم دید که
پ��ارس جنوب��ی به عن��وان قطب مه��م توليد
محصوالت پتروش��يمي در حال فعاليت هستند و
طرح هاي توس��عه اي پتروش��يمي در بسياري از
استان هاي کشور در حال تکميل و راه اندازي است
که با توليدي ش��دن اين مجتمع ها زنجيره توليد
بسياري از محصوالت پتروشيمي در داخل کشور
تکميل خواهد شد بنابراین تحریم ها نمیتواند بر
پیشرفت کشور تاثیر گذار شود.

معاون وزیر نفت گفت :سرمایهگذارانی که
عدم توانایی اجرای پروژهها را داش��ته باشند،
خلعید ش��ده و جایشان را به س��رمایهگذاران
توانمند میدهند.
عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت در امور
پتروشیمی با اشاره به علت کنار گذاشته شدن
برخی از س��رمایهگذاران در طرحهای صنعت
پتروشیمی گفت :خلعید یکی از کارهایی است
که درصورت اثبات عدم توانایی سرمایهگذار در
پروژه صورت میگیرد ،در صورتی که در ابتدا
برای دریافت پروژه مدارک و اظهاراتی میکند
که به نظر میرسد که این سرمایهگذار میتواند
از عهده پروژه برآید.
وی گف��ت :یکی از وظای��ف همکاران ما در
شرکت ملی پتروشیمی بررسی دقیق اظهارات
با توانایی پروژه است که باید به این کار اهتمام
بیشتری ورزند ،تا از منافع ملی حمایت شود.
بی��ات تصری��ح ک��رد :باره��ا از بانک های
مختلف درخواس��ت کردیم که برای ورورد به
پروژهها پیش قدم شوند ،اما تا کنون تنها چند
بانک به این عرصه وارد ش��دهاند و شاهد عدم
تمایل بانکهای خصوصی به پروژههای نفتی
هستیم.
مع��اون وزیر نفت خاطرنش��ان ک��رد :اکثر
بانکها به دنبال س��ود در کوتاه مدت هستند،
اما پروژههای نفتی در بلند مدت به سود دهی

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

نیازدنیا به ایران می تواند بی فایده باشد.

سرمایهگذاران ناتوان در پتروشیمی خلعید میشوند

میرسند که البته نباید فراموش کرد ،با اجرای
یک پروژه نفتی بخشهای مختلف صنعت به
گردش در می آیند و موجب رشد و شکوفایی
میش��وند .وی ادامه داد :خوش��بختانه س��ود
واحدهای پتروش��یمی معقول اس��ت و از این
رو سرمایهگذارانی که توانایی دارند ،به اجرای
پروژه میتوانند وارد کار شوند.
بیات گفت :شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به نمایندگی از دولت از تمام س��رمایهگذاران
حمایت می کند ،اما سرمایهگذارانی که ناتوان
باشند ،کنار گذاشته خواهند شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزوده
بود :در صنعت پتروش��یمی واحد ورشکس��ته
نداریم و این صنعت به دلیل ارزش افزوده باال
یک صنعت سود آور و مطمئن است.

فروش دانش فنی استراتژیک در صنعت پتروشیمی
رئیس ش��رکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
گفت ٣٠ :دانش فنی بومی س��ازی ش��ده توسط
محققان ایرانی آماده واگذاری است.رئیس شرکت
پژوهش و فناوری پتروش��یمی اظه��ار کرد١٥ :
کاتالیس��ت و دانش فنی در س��ال گذشته بومی
سازی ش��د و آماده واگذاری است و امسال نیز با
بومی سازی  ١٥دانش فنی استراتژیک در صنعت
پتروش��یمی در مجموع  ٣٠دس��تاورد ارزشمند
پژوهشگران ایرانی آماده واگذاری است .غالمرضا
جوکار اف��زود :همزمان با عملک��رد موفق مراکز
پژوهش و فناوری در س��ه شهر تهران ،ماهشهر و
اراک،کارشناسان و متخصصان صنعت پتروشیمی
ایران موفق ش��دند دهها م��ورد دانش فنی را در
داخل کشور بومی سازی کرده و تولید کنند.وی
ادام��ه داد :تولید ده ها محصول جدید پژوهش و
فناوری سبب تقویت اقتصاد مقاومتی شده و می
توان��د ارکان صنعت پتروش��یمی ایران را تحکیم
بخش��د.جوکار تصری��ح کرد :ش��رکت پژوهش و
فناوری پتروشیمی آماده همکاری با تمام مجتمع
های پتروشیمی کشور است و این شرکت آمادگی
کام��ل دارد تا نی��از تمام صنعت پتروش��یمی را
برط��رف کند.وی با بیان این که ب��ا برنامه ریزی
های انجام ش��ده ،نقش تولید کنندگان داخلی با
به��ره گیری از دانش بومی و انتقال دانش فنی به
داخل کشور بیش��تر از گذشته شده است گفت:

پژوهش و فناوری ،اساس��ی ترین گام در توسعه
صنعتی و اقتصادی کش��ور ب��ه ویژه صنعت نفت
اس��ت و در مسیر توسعه پایدار ،بومی سازی یک
اولویت استراتژیک به شمار می رود.جوکار گفت:
در ح��ال حاضر در زمین��ه ی دانش های مرتبط
با کاتالیزورها ،مواد ش��یمیایی ،انتقال فناوری به
حد مطلوبی از دانش دس��ت یافت��ه ایم که دیگر
شرایط تحریم نمی تواند پژوهشگران پتروشیمی
را مح��دود کند.جوکار به موضوع حضور نخبگان
دانش��گاهی در صنایع مادر تخصصی کشور اشاره
ک��رد و افزود:فرایند جذب نخب��گان کارآزموده،
پژوهش��گران و فن��اوران حرف��ه ای در صنع��ت
پتروشیمی کشور از سال هشتاد و یک آغاز شده
اس��ت ،به طوری که هم اکنون بیش از دویست و
چهل نخبه در این صنعت در حال فعالیت هستند.
رئی��س هیئت مدیره ش��رکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی با اش��اره به برنامه ریزی های صورت
گرفته برای توس��عه صنعت پتروش��یمی کشور،
درباره توان توسعه ای و پژوهش این صنعت ،گفت:
ه��م اکنون زنجیره ای از پژوهش��گران و فناوران
در صنایع پتروش��یمی ایران طرح های توسعه را
دنبال می کنند.وی افزود:تاکنون  ٣٨دانش فنی و
کاتالیزور در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
بومی سازی شده است و این تعداد تا پایان برنامه
پنجم به  ١١٠مورد خواهد رسید.
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در حال حاضر در
زمینه ی دانش های
مرتبط با کاتالیزورها،
مواد شیمیایی ،انتقال
فناوری به حد مطلوبی
از دانش دست
یافته ایم که دیگر
شرایط تحریم نمی
تواند پژوهشگران
پتروشیمی را محدود
کند
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وعده مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

ک پتروشیمیها ارزان میشود
خورا 
معاون وزیر نفت از همسنگ سازی تعرفه خوراکهای گازی و مایع واحدهای پتروشیمی خبر داد.
عبدالحسین بیات با بیان اینکه چند سالی است که به دلیل رجحانی که خوراکهای گازی دارند ،سرمایه گذاران به سمت
خوراکهای گازی میروند ،گفت :تالش می کنیم که نرخ خوراکهای مایع کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مقوله خوراک در پتروشیمی یک موضوع بسیار اساسی است گفت :هر گونه تصمیم گیری در مورد خوراک
با بودن یا نبودن و حیات صنعت پتروشیمی ایران عجین است.

سعيد صنعتي
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
با بیان اینکه در پتروشیمی انواع خوراکها در دو
دس��ته خوراکهای گازی و مایع مصرف میشود
افزود :خوراکهای مایع از قبیل نفتا ،نفت س��فید،
ی که در عس��لویه استحصال میشود،
میعانات گاز 
پلت فرمینگ و  ...هس��تند که قیمت گذاری آنها
براساس قانون به میزان 95درصد نرخ فوب خلیج
فارس است.
وی تصری��ح کرد :از س��ال  86در قانون بودجه
موضوع مذکور لحاظ شده و سالبهسال که جلوتر
میروی��م تغییری در ای��ن مورد رخ نداده اس��ت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با
اش��اره به گروه دوم خوراکها ب��ه نام خوراکهای

اگر همسنگسازی
در بحث بحث کاالهای
جایگزین ایجاد نکنیم،
توسعه پتروشیمی
موزون نخواهد بود و
پرهیز از خام فروشی
اتفاق نمیافتد؛ چون
هم میتوانیم در
بخش هیدروکربنهای
مایع گرفتار خام
فروشی شویم
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گازی ،نیز گفت :خوراکهای گازی ش��امل متان،
اتان و گازهای غنی (ش��امل متان ،اتان و ترکیبات
 4کربنه 5 ،کربنه 6 ،کربنه و بیش��تر ) اس��ت که
پتروش��یمی خارک و پتروش��یمی ف��ارس نیز از
گازهای غنی شده استفاده میکنند.

کار کارشناسی درست در تدوین هدفمندی
یارانهها نشد

بی��ات ادام��ه داد :زمانی که الیح��ه هدفمندی
یارانهها تنظیم و تدوین شد ،کار کارشناسی درست
و اصولی روی خوراکها انجام نش��ده بود .در واقع
ی یارانهها حمایت
ماهیت و محتوای قانون هدفمند 
از تولی��د اس��ت و صنعت پتروش��یمی یک بخش

تولیدکننده عمده در کشور ماست که معتقدیم در
این مورد باید بازنگری شود.
مع��اون وزیر نفت با اش��اره به ل��زوم بازنگری
در قیمت خوراکهای مایع در راس��تای تش��ویق
س��رمایه گذاران و کاهش رق��م  95درصد فوب
خلیج ف��ارس ،اظهار ک��رد :به صورت متوس��ط
قیم��ت خوراکهای مای��ع روی  90درصد فوب
خلیج فارس برگردد؛ هستند کشورهای دیگر که
قیمت خوراکش��ان از این مقدار هم کمتر باش��د
اما در کشور ما براساس قوانین مختلفی از جمله
قان��ون برنامه توس��عه پنجم داریم که اش��اره به
قیمت عادله و منطقی خوراک دارد 90 ،درصد را
قیمت منطقی میداند.

خبر

بی��ات با تاکید بر اینکه قیمت خوراکهای گاز
ی یارانهها شدند که یک مرتبه
مش��مول هدفمند 
افزایش قیمت داش��تند ،گفت :تا ش��ش ماهه اول
س��ال قبل به دلی��ل تغییراتی ک��ه در برابری نرخ
انواع ارزه��ا با ریال رخ داد ،نی��از به تجدیدنظر به
وجود آمد که اخیرا ستاد تدابیر ویژه در مصوبهای
قیمتی را مشخص کرد که قیمت سال جاری است
و باید دید که سالهای بعد چگونه خواهد بود.مدیر
عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح
کرد :به دنبال این هستیم که الیحهای تحت عنوان
همسنگس��ازی خوراکها ارائ��ه دهیم به گونهای
که برای سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی فرقی
نداش��ته باشد که باید از خوراک گاز استفاده کنید
یا خوراک مایع .بیات یادآور ش��د :چند سالی است
که به دلیل رجحانی ک��ه خوراکهای گازی دارند
س��رمایه گذاران به س��مت خوراکهای گازی می
روند اکنون خوراک بسیاری از طرحها گازی است
بنابراین باید در این زمینه تعادل بوجود آید.
وی با اش��اره ب��ه بحث کااله��ای جایگزین در
اقتصاد گف��ت :اگر همسنگس��ازی ایجاد نکنیم،
توسعه پتروش��یمی موزون نخواهد بود و پرهیز از
خام فروشی اتفاق نمیافتد؛ چون هم میتوانیم در
بخش هیدروکربنهای مایع گرفتار خام فروش��ی
ش��ویم و هم در بخش هیدروکربنهای گازی؛ هر
دوی این خوراکها خام هستند.
مدی��ر عامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی
ایران ادامه داد :س��اختار درس��تی برای خوراکها
ایجاد میکنیم و امیداری��م دولت و مجلس هم از
ما حمایت کنند .بیات با تاکید بر اینکه براس��اس
ش��اخص اصل��ی بی��ن  50ت��ا  85درص��د هزینه
واحدهای تولیدی پتروش��یمی ،هزینه خوراک بها
اس��ت ،تصریح کرد :براساس شاخص تعریف شده
توسط وزارت نفت ،هر س��رمایهگذاری میخواهد
وارد حوزه پتروش��یمی ش��ود باید بتواند س��ود یا
فایده اقتصادی بیشتری نسبت به سایر حوزههای
اقتصادی ببرد.
وی افزود :بنابرای��ن در هدف گذاری خوراکها
به گونهای اقدام میکنیم که هم ش��اخص مذکور
حفظ شود و خوراکها هم همسنگ شوند که تنوع
محصوالت را داشته باشیم .مدیر عامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ایران در پایان خاطرنشان کرد:
متنوع شدن محصوالت برای ما بسیار مهم است.

ارزان فروشی خوراک گاز پتروشیمیها در
بودجه ۹۲

معاون امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس
با بی��ان اینکه علیرغم تأکی��د مرکز پژوهشهای
قیمت گاز پتروش��یمی در بودجه  92نیز پایین در
نظر گرفته شد ،گفت :تا زمانی که خوراک ارزان در
اختیار مجتمعها قرار گیرد ،انگیزه تکمیل زنجیره
ارزش وجود نخواهد داشت.
محمدرضا محمدخانی اظهار داشت :متأسفانه
علیرغم تأکید مرک��ز پژوهشهای مجلس قیمت
گاز پتروش��یمیها در بودجه  92نیز پایین در نظر
گرفته ش��د .وی تاکید کرد :ب��ه نظر ما اگر قیمت

گاز پتروش��یمیها افزایش یابد تأثیر بس��یار کمی
روی س��ودآوری این مجتمعه��ا دارد ،ضمن اینکه
وقتی خ��وراک ارزان در اختیار این مجتمعها قرار
گیرد فاصله س��ود تا قیمت تمام ش��ده بسیار زیاد
خواهد بود و مجتمعهای پتروشیمی انگیزهای برای
تشکیل زنجیرههای بعدی و پایین دست نخواهند
داش��ت ،روی تولید محصوالت اولی��ه و مواد خام
متمرکز خواهند شد و محصول نهایی زنجیره ارزش
را تولید نخواهن��د کرد .معاون امور زیربنایی مرکز
پژوهشه��ای مجلس تصریح کرد :اگر این افزایش
قیمت تأثیر ش��دیدی روی س��ود ای��ن مجتمعها
داش��ت ما تا این حد موافق افزایش قیمت نبودیم،
اما آنچه نصیب پتروش��یمیهای گازی میشود از
حالت سود خارج شده است.
وی اف��زود :اغلب قیمت خوراکی پتروش��یمی
گازی ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس
مقایسه میش��ود در حالی که کشوری مانند قطر
فرص��ت دیگری در اس��تفاده از گاز ن��دارد و با گاز
خ��ودکار دیگری نمیتواند بکند ،در عین حال آنها
بیش از پتروش��یمی گازی روی  GTLها متمرکز
ش��دهاند .وی با بیان اینکه ش��نیده میشود برای
تصویب این قیمت در مجل��س رایزنیهای زیادی
انجام شده اس��ت،گفت :معضل دیگر آن است که
قیمت پایین گاز ،پتروش��یمیهایی که از خوراک
مایع اس��تفاده میکنند را دچار مش��کل میکند؛
ضم��ن آنک��ه هیچ قی��دی وج��ود ندارد ک��ه این
پتروش��یمیها از س��ود کالن خود در پاییندستی
س��رمایهگذاری کنند .محمدخانی اضافه کرد :اگر
از این پتروش��یمیها میخواستند سود خود را در
پاییندس��ت س��رمایهگذاری کند باز هم توجیهی
برای این قیمت پایین وجود داشت تا زنجیره ارزش
کامل شود اما متأسفانه چنین نشد.
وی تاکید کرد :افزایش قیمت گاز پتروشیمیها
به راحتی تا  13س��نت هم توجیه اقتصادی دارد و
حتی افزایش قیمت به  10س��نت نیز در ش��رایط
کمبود مناب��ع در بودجه ،مناب��ع خوبی در اختیار
کشور قرار میدهد.
برای سومین سال متوالی پس از تصویب قانون
هدفمندی یارانهها قیمت خوراک گاز پتروشیمیها
به ش��کل غیرمنطقی پایین در نظر گرفته ش��د تا
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قیمت خوراک گازی در سال جاری اعالم
شد

پتروش��یمیهای گازی عالوه بر اس��تفاده از رانت
تف��اوت نرخ ارز دولت��ی و آزاد از رانت کالن قیمت
ناچیز خوراک گاز بهرهمند شوند.
برای تشخیص ضرر این رانت کالن که به جیب
س��هامداران عمده این مجتمعها سرازیر میشود،
مقایس��ه قیم��ت  7س��نتی گاز تحویل��ی به این
پتروشیمیها که در سال گذشته به دلیل محاسبه
با نرخ ارز مرجع عمال به کمتر از  3س��نت کاهش
یافت با قیمت  35سنتی هر متر مکعب گاز وارداتی
از ترکمنس��تان و قیمت  48سنتی هر متر مکعب
گاز صادراتی به ترکیه کافی به نظر میرسد.
جواد اوجی مدیر عامل ش��رکت ملی گاز پیش
از این در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانهها
و پیش از تالطم��ات ارزی گفته بود »:وقتی برای
افزای��ش قیمت ها س��ر میز مذاکره می نش��ینیم
پتروش��یمیهای گازی از زی��ان ده ش��دن و بروز
مشکالت صحبت می کنند .سئوال من اینجاست
که چرا در ترکیه و سایر کشورها صنعت پتروشیمی
با گاز مترمکعبی  380تومان کار می کند و سودده
است و می تواند در بازار اروپا با ما رقابت کند».
علیرغم تبلیغات رسانهای مجموعههای صاحب
سهام پتروش��یمیهای گازی درباره ارزش افزوده
تبدی��ل گاز به محصوالتی چون متان��ول یا اوره و
آمونیاک و امثال آنها یک محاس��به س��اده نشان
میدهد ارزش متانول صادراتی این پتروش��یمیها
حتی از ارزش صادراتی گاز ایران به ترکیه نیز کمتر
بوده است ،چنانکه به عنوان مثال کشور میتوانست
می��زان گاز مورد نیاز برای تولید یک تن متانول را
 291دالر به فروش برساند اما آن را با قیمت ارزان
به واحدهای متانولس��از تحویل داده اس��ت و این
واحده��ا با تبدیل این میزان گاز به متانول ،هر تن
آن را به قیمت  250دالر به فروش رساندهاند.
در عین حال بر خالف ادعای این مجموعههای
صاحب سهام در رسانه درباره رقابتی نبودن قیمت
گاز خوراک پتروش��یمیها نسبت به همسایگان از
جمله کش��ورهای حاشیه خلیج فارس ،سود کالن
و چند صد میلیارد تومانی پتروش��یمیهایی چون
فنآوران ،زاگرس ،پردیس ،کرمانش��اه و خراس��ان
ک��ه صورتهای مالی س��ود و زیان آنه��ا از طریق
بورس اوراق به��ادار در اختیار عموم قرار دارد و یا
حتی پتروش��یمیهایی مانند مارون و آریا ساسول
بدون هیچ تردیدی این ادعا را به چالش میکشد.
چنانکه سود بعضی از این مجتمعها در هر سال با
سرمایهگذاری انجام شده برای این واحدها برابری
میکند.
در مقایسه پتروش��یمیهای ایران با کشورهای
عربی حاشیه خلیجفارس این نکته نیز قابل توجه
است که پتروشیمیهای عربی به طور متوسط تا 80
درصد از سود خود را به عنوان مالیات به کشورهای
متبوع خود میپردازند اما پتروش��یمیهای گازی
ایرانی به دلیل قرار گرفتن در مناطق ویژه تا سالها
از پرداخت مالیات معاف هستند .الاقل در دو سال
اخی��ر تفاوت قیمت ارز مرجع محاس��به خوراک و
قیم��ت ارز در ب��ازار آزاد و به خص��وص قیمت ارز
خارج از ایران یک رانت کالن عالوه بر رانت خوراک
ارازن قیمت برای پتروشیمیهای گازی ایجاد کرده
است.

افزایش قیمت
گاز پتروشیمیها به
راحتی تا  13سنت
هم توجیه اقتصادی
دارد و حتی افزایش
قیمت به  10سنت
نیز در شرایط کمبود
منابع در بودجه ،منابع
خوبی در اختیار کشور
قرار میدهد
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گزارش

انتخاب اعضاي هياتمديره كليد خورد

ترکیب جدید هیات مدیره اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
پوريا صادقي

تدوين آيين نامه
تشكيل ادارات
تخصصي ،برگزاري
جلسات با دستگاه هاي
نظارتي و
تصويب كاالهاي
داراي استاندارد
با رويكرد نوين
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انتخابات هيات مديره اتحاديه صادركنندگان
فرآورده ه��اي نفت ،گاز و پتروش��يمي ايران در
مجمع عمومي عادي س��اليانه س��ال  92برگزار
ش��د و اعضاي هيئت مديره با اكثريت آرا انتخاب
شدند.
با راي گيري از اعضاي اتحاديه نيما اس�لامي،
فرزان گلچين ،س��يد حميد حس��يني ،حس��ن
خس��روجردي ،مجتبي خس��رو تاج ،ابوالقاس��م
هاشمي و مجتبي فخاري به عنوان اعضاي اصلي
و احم��د صرامي و محمد احس��اني دو عضو علي
البدل هيات مديره ش��ناخته ش��دند .همچنين
مهدي اسپندياري محالتي بازرس اتحاديه و سيد
سعيد آقايي راد بازرس علي البدل تعيين شدند.
مجمع عمومي ساليانه اتحاديه صادركنندگان
ف��رآورده هاي نفت ،گاز و پتروش��يمي ايران 29
خ��رداد ماه در محل ات��اق بازرگاني تهران برگزار
شد.
در ابتداي جلس��ه عباسعلي اسالمي به عنوان
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رييس ،س��يد محمد حس��يني و راد نيا ناظران و
هادي صابري منشي جلسه تعيين شدند .سپس
وحيد ابراهيمي دبير كل اتحاديه گزارش عملكرد
هيئت مديره در دوره گذشته را ارائه داد.
وي با اش��اره به تعداد اعضاي هيئت مديره در
 2س��ال گذشته ،گفت :در س��ال  90تعداد اعضا
از  193عضو به  215عضو رس��يد كه رش��د 15
درصدي را نشان مي دهد .در سال  91هم تعداد
اعضا با رش��د  19درصدي به  256عضو افزايش
يافت.
ابراهيمي تدوين رويه هاي اجرايي و روانسازي
ص��ادرات را از اهداف مهم هيات مديره در س��ال
گذشته برش��مرد واظهار داشت :هيات مديره در
اين مدت تالش خود را براي پيش��گيري از بروز
معضالت و ابالغ دس��تورالعمل ه��اي بهتر انجام
داده است.
وي راه اندازي دو كنسرس��يوم و طراحي يك
كنسرسيوم جديد ،راه اندازي سيستم اتوماسيون

اداري ،اط�لاع رس��اني و برگزاري نشس��ت هاي
خبري ،تهيه س��ي دي مولتي مديا ،تدوين آيين
نامه تش��كيل ادارات تخصصي ،برگزاري جلسات
با دستگاه هاي نظارتي و تصويب كاالهاي داراي
اس��تاندارد را از فعالي��ت هاي اتحادي��ه در دوره
گذشته نام برد.
دبير كل اتحاديه ارتقاي تعامل با س��ازمان ها،
به��ره گيري از ظرفيت ه��اي اصل  44و پذيرش
اتحاديه به عنوان مرجع قيمت گذاري را از برنامه
هاي اتي هيات مديره برش��مرد.ارتقاي تعامل با
سازمانها و دس��تگاههای حاكميتي و دولتي در
راستاي تحقق اهداف اتحاديه،ارتقاي بهرهگیری از
ظرفیتهای بورس شامل تعامل بيشتر با شركت
ب��ورس كاالي ايران از طريق برگزاري جلس��ات
مش��ترك و طرح مس��ائل في مابي��ن اتحاديه و
بورس ،بررسي نحوه عرضه و قیمتگذاری كاال در
بورس ،بررسي و رفع مشكالت مربوط به عملكرد
بورس،برقراري ارتباط با سازمان خصوصیسازی،

گزارش

فرزان گلچين

نيما اسالمي

ابوالقاسم هاشمي

سيدحميد حسيني

مجتبي خسروتاج
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وزرات نفت و مديران خصوصي شرکتهای تابعه
پتروشيمي گاز و نفت و پااليش و پخش در جهت
فراهمسازی زمینههای مناس��ب براي مشاركت
اعضاء در امر واگذاریها ،تش��ويق اعضاء به ايجاد
كنسرسيوم براي تقويت سرمایهگذاری در صنايع
مرتبط با حوزههای پاییندس��تی نف��ت و گاز از
جمله اقدامات دیگر اتحادیه بوده است.
در ادامه جلسه نماينده شركت حسابرسي آريا
ب��ه روش و بازرس اتحاديه ب��ه ارائه گزارش هاي
حسابرسي و بازرس��ي پرداختند كه اين گزارش
ها مورد تايي��د اكثريت اعضا قرار گرفت .افزايش
 20درص��دي ح��ق عضويت اتحادي��ه و انتخاب
روزنامه دنياي اقتصاد براي درج آگهي و تبليغات،
ديگر مواردي بود كه در اين جلسه با اكثريت آرا
تصويب شد.
در ادام��ه هري��ك از كانديدا ه��ا به مدت يك

دقيق��ه به معرفي خ��ود پرداختن��د و پس از آن
انتخابات هيئت مديره آغاز شد.
محم��ود ابوترابيگاه ،محمد احس��اني ،نيما
اسالم ،حميد رضا برومند ،محسن جوكار دريس،
سيد حميد حسيني ،حميد خاتمي پور ،مجتبي
خسرو تاج ،حسن خس��روجردي ،علي رحيمي،
احمد صرامي ،س��يد محس��ن ضويي ،محس��ن
فخاري ،پرويز فرجي ،فرزان گلچين و ابوالقاس��م
هاشمي در انتخابات ششمين دوره هيات مديره
اتحاديه صادركنن��دگان فرآوردههاي نفت،گاز و
پتروشيمي به رقابت پرداختند.
بنابراي��ن نيما اس�لامي عضو هيئ��ت مديره
ش��ركت روغن موتور ايران ،ف��رزان گلچين مدير
عامل شركت پترو پرديس ،سيد حميد حسيني
رييس هيات مديره گروه بين المللي مرآت ،حسن
خس��روجردي نايب رييس هيئت مديره شركت

نخل باراني پرديس ،ابوالقاسم هاشمي مديرعامل
شركت سامان ش��يمي ،مجتبي خسرو تاج مدير
عامل ش��ركت پت��رو تجارت هرمزان و محس��ن
فخاري مدير عامل ش��ركت ج��م فرآيند تركيب
اعض��اي اصلي هيئت مديره اتحاديه را تش��كيل
خواهن��د داد و احمد صرامي مدي��ر عامل گروه
صرامي و محمد احس��اني مدير عامل شركت رو
غن موتور قطران كاوه پارس دو عضو علي البدل
هيئت مديره خواهند بود.
بدی��ن ترتیب فق��ط آقایان خس��روجردی و
هاش��می از اعضای دوره پنج��م اتحادیه در دوره
شش��م نیز حضور خواهند داش��ت و  5تغییر در
ترکیب اعضا دیده میشود.
همچنين مهدي اسپندياري محالتي از شركت
پترو موند كارن بازرس اصلي و سيد سعيد آقايي
راد بازرس علي البدل خواهند بود.

حسن خسروجردي

محسن فخاري
در ادامه انتخابات
اعضاي هياتمديره
هريك از كانديداها
به مدت يك دقيقه
به معرفي خود
پرداختند
و پس از آن انتخابات
هيئت مديره آغاز
شد.
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انتخابات هياتمديره
اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي
از نگاه دوربين  دنياي انرژي
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عملكرد دوره پنجم هيأتمديره

اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت،گاز و پتروشيمي
اهم فعالیتهای برونسازمانی در جهت توانمندسازی اعضاي اتحاديه

تعامل با وزارت نفت
عضويت اتحاديه در كميته صادرات و واردات فرآوردههای 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 فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشيمي تشكيل میگردد .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 تأیید 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 تالشهاي چندساله و با پیگیریهای 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 ضمانتنامههایی كه صادركنندگان روغن سوخت تقطيري ملزم به سپردن آن به گمرك میباشد.
انعكاس شرح مشكالت صادراتي اعضاء به ستاد جهت بررسي و رفع آنها
ص سامـانه توليد و صادرات فرآوردههای نفتي و پيگيري براي راهاندازي آن
ارائه آخرينپيشنهادات در خصوص رفع نواق 
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 دستورالعملها و بخشنامههایی كه در تضاد كامل با قوانين و مقررات بوده و اجراي آن
در گمركات موجب بروز مشكالت عدیدهای براي صادركنندگان میگردد.
پيگيري براي تمديد مدت اعتبار خوشنامي اعضاء و تمديد مهلت تعیینشده براي استانداردسازي واحدهاي توليدي و كدگذاري كاالها
تعامل با گمرك جمهوري اسالمي ايران
قیمتگذاری فرآوردههای نفتي و محصوالت پتروشيمي از طريق کمیسیونهای تخصصي و انعكاس آن به گمرك با توجه به باالتر بودن نرخهای
پايه تعیینشده از سوي گمرك نسبت به قیمتهای 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

ضرورت تعامل با
گمرك براي قیمتگذاری
فرآوردههای نفتي و
محصوالت پتروشيمي
از طريق کمیسیونهای
تخصصي و انعكاس
آن به گمرك با توجه
به باالتر بودن نرخهای
پايه تعیینشده از
سوي گمرك نسبت به
قیمتهای واقعي
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تعامل با بانك مركزي
تشكيل جلسات مشترك با مديران ارشد بانك به منظور رفع نواقص تفاهمنامه همكاري مشترك با بانك و امور بينالملل وزارت نفت در خصوص
فروش نفت خام توسط بخش خصوصي و امكان عملياتي شدن آن
تعامل با بانك ملت
فراهم نمودن امكان بهرهگیری اعضاء از تسهيالت بانكي فراهمشده در قالب تفاهمنامه 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
انعكاس ش��رح مش��كالت ناشي از طوالنی بودن فاصله زماني بين فرآيند نمونهبرداری از محمولههای صادراتي پايه فرآوردههای نفتي تا اعالم نتايج
نهايي از سوي كارگروه فني مستقر در استاندارد كه موجب بروز ضرر و زيان فراواني به صادركنندگان و تأخیر در ارسال محمولهها میگردد.
راهاندازی 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 فعالیتهای بازرگاني
و تجاري اعضاء و فروش فراورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي در بازارهای هدف و كمك به رفع مشكل تأمین ارز راهاندازی شده است.
راهاندازی كنسرسيوم حملونقل دريايي
كنسرس��يوم حملونقل دريايي با مش��اركت و همكاري جمعي از اعضاء عالقمند و افراد حقيقي و حقوقي خارج از اتحاديه به منظور تأمین ناوگان
دريايي مورد نياز براي رفع مشكالت مربوط به حملونقل دريايي و عرضه محصوالت ايراني در بازارهاي هدف و فراهم ساختن زمينه مساعدتر براي فعاليت
تجاري و بازرگاني اعضاء در بازارهاي هدف تأسیس شده است.
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اهم فعالیتهای مرتبط با ارتقاي جايگاه اتحاديه

معرفي نماينده به سازمانهای متعامل جهت حضور در جلسات ،ارائه نظرات كارشناسي و تبادل اطالعات و رفع مشكالت صنفي اعضاء
برگزاري همايش ساالنه صادركنندگان فرآوردههای 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
عضويت در كميته ايراني اتاق بازرگاني بینالمللی()CCI
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 اطالعرسانيها از طريق اين سيستم
با سرعت بيشتر و كيفيت بهتري صورت میپذیرد.
تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان با شركت بيمه البرز جهت بهرهگیری اعضاء از تسهيالت بيمه تكميلي
تشكيل كارگروه براي بررسي مسائل مربوط به همايش ساالنه اتحاديه
پيگيري براي تهيه كارت الكترونيك اعضاء
تهيه  DCمالتي مديا براي اعضاء
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ارتقاي تعامل با سازمانها و دستگاههای حاكميتي و دولتي در راستاي تحقق اهداف اتحاديه
ارتقاي بهرهگیری از ظرفیتهای بورس شامل تعامل بيشتر با شركت بورس كاالي ايران از طريق برگزاري جلسات مشترك
بررسي نحوه عرضه و قیمتگذاری كاال در بورس
بررسي و رفع مشكالت مربوط به عملكرد بورس
بهرهگیری از ظرفیتهای اصل  44شامل:
برقراري ارتباط با س��ازمان خصوصیس��ازی ،وزرات نفت و مديران خصوصي شرکتهای تابعه پتروش��يمي گاز و نفت و پااليش و پخش در جهت
فراهمسازی زمینههای مناسب براي مشاركت اعضاء در امر واگذاریها
تشويق اعضاء به ايجاد كنسرسيوم براي تقويت سرمایهگذاری در صنايع مرتبط با حوزههای پاییندستی نفت و گاز
پیشبینی راهكارهاي مناس��ب جهت تش��ويق ش��رکتهای بینالمللی به همكاري با كنسرس��يومهاي تشکیلش��ده در قالب انتقال تكنولوژي و
سرمایهگذاری مستقيم با تشكيل erutnev tnioJ
ارتقاء ارتباط با مجلس شوراي اسالمي
بهرهگیری از تجربيات و خدمات مشاور منتخب براي تعامل بيشتر با كميسيون انرژي و مجلس و رفع مشكالت و چالشهای موجود
جلب حمايت كميسيون انرژيمجلسدر موضوعات مربوط به اصل 44و واگذاریها 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  ،44ماليات ،تسهيل فرآوردههای نفتي
و نحوه خصوصیسازی
برگزاري نشستهای مشترك با ستاد تدابير ويژه اقتصادي و كارگروه نفت:
پيگيري جهت رفع موانع پيشروي صادرات فرآوردههای نفتي و موارد مرتبط
ارتقاي تعامل با وزارت نفت
اتحاديه تالش مینماید تا ضمن تعامالت بيشتر با وزارت نفت مشكالت مربوط به قیمتگذاری فرآوردههاي نفتي و محصوالت پتروشيمي و نحوه
عرضه اين محصوالت در بورس و همچنين مس��ائل مربوط به فروش نفت خام به بخش خصوصي ،س��واپ ،ترانزيت فرآوردههای نفتي و بنكرينگ را مورد
پيگيري قرار دهد.
اتحاديه تالش مینماید تا امر برگزاري نمايشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشيمي را رأساً به عهده گرفته و نسبت به واگذاري سالنها 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 بینالمللی و پذيرش اتحاديه به عنوان مرجع قیمتگذاری
با شناخته شدن اتحاديه به عنوان يك مرجع قیمتگذاری از سوي سازمان توسعه تجارت ايران و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و فراهم شدن
فرصتهای مناسب براي معرفي بيشتر اتحاديه به عنوان يك تشكل صادراتي نمونه در جوامع صادراتي ،تالش میگردد تا جايگاه اتحاديه در مراجع داخلي
و بینالمللی هر چه بيشتر شناخته شود و با توجه به درج قيمت فرآوردههای نفتي در نشريات خارجي كوشش میگردد تا جايگاه ویژهای براي اتحاديه در
نشريات بینالمللی به عنوان منبع اطالعات قیمتگذاری به وجود آيد.
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اتحاديه تالش
مینماید تا امر
برگزاري نمايشگاه
بینالمللی نفت ،گاز
و پتروشيمي را رأسا ً
به عهده گرفته و
نسبت به واگذاري
سالنها به متقاضيان
اقدام نمايد.
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اجراي طرحهای 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 فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشيمي ايران
شركت در نوزدهمين نمايشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشيمي ايران
اعزام هيأت هاي تجاري و بازرگاني به بازارهاي هدف ،نمایشگاهها 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 ماهوارهاي بازارهاي هدف
ثبت برند صادراتي اعضاء در بازارهاي هدف
انجام مصاحبههاي 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
گمرك ايران ـ سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ـسازمان امور مالياتي
وزارت نفت ـ سازمان توسعه تجارت ايران
برگزاري دوره هاي آموزشي در اتحاديه
تقويت سايت اتحاديه و انتشار مرتب نشريه

همكاري براي
فراهم كردن
مقدمات راهاندازی
کنسرسیومهای
صادرات نفت خام و
حملونقل دريايي
و تعيين قيمت پايه
صادراتي فرآوردههای
نفتي همچنين انعكاس
آن به دفتر بررسي و
تعيين ارزش گمرك

فعالیتهای شاخص هيات مديره دور پنجم
عضويت در كارگروه فني مستقر در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي
عضويت در كميته صادرات و واردات فراوردههای نفتي مستقر در وزارت نفت
عضويت در كميته ايراني اتاق بازرگاني بینالمللی ()CCI
عضويت در كنفدراسيون صادرات ايران
همكاري در مورد فراهم نمودن مقدمات راهاندازی کنسرسیومهای صادرات نفت خام و حملونقل دريايي
تعيين قيمت پايه صادراتي فرآوردههای نفتي و انعكاس آن به دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك
راهاندازی كميسيون نفت ،سواپ ،ترانزيت و بنكرينگ
راهاندازی 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 فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشيمي ايران
پيگيري براي راهاندازی سامانه توليد و صادرات فرآوردههای نفتي و رفع نواقص نرمافزار مربوطه
پيگيري براي فروش نفت خام توسط بخش خصوصي
معرفي نمايندگان اتحاديه به سازمانهای 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 بینالمللی نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي
راهاندازی كامل اتوماس��يون اداري در س��ه فاز دبيرخانه،هيات مديره و اعضاء كه موجب س��رعت بخشيدن به گردش مكاتبات اداري و ارتقاء سطح
اطالعرسانی اتحاديه شده است.
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گفتگو با معاون امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس

خالء صادرات نفت با صادرات
فرآوردههای نفتی پر میشود
معاون امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس اولویت اول دولت آینده را تدوین طرح جامع انرژی میداند و معتقد اس�ت
اگر بین  10تا  11میلیارد دالر هزینه میکردیم ،ظرف  5تا  6سال میتوانستیم پاالیشگاهها را ارتقا دهیم و استاندارد فرآوردهها
را به اس�تاندارد روز جهان برسانیم .هر یک از کاندیداهای موجود در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو سکان اداره کشور را
بر عهده گیرد ،بینیاز از مشورت و اشارت کارشناسان و تحلیلگران زبده به ویژه در حوزه اقتصاد ایران نخواهد بود.محمدرضا
محمدخانی س�الها مس�ئولیت امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس را بر عهده دارد و حاصل س�الها پژوهش و تحقیق
کارشناسان و مشاوران مرکز پژوهشهای مجلس را در این گفتوگو به رئيسجمهور منتخب عرضه کرده است.

علی فروزنده شهرکی
محمدخانی معتقد اس��ت تدوین طرح جامع به
عنوان زیر مجموعهای از اس��تراتژی کلی نظام در
همه زیرمجموعههای اقتصاد به خصوص در حوزه
استراتژیکی مانند انرژی یک ضرورت و اولویت تغییر
ناپذیر اس��ت .وی ریشه بسیاری از مشکالت کشور
را در نداش��تن چنین طرحهای جامع و برنامههای
عملیات��ی میدان��د و تاکید میکند ب��رای بعضی
حوزهها مانند میادین مش��ترک بای��د برنامههای
عملیاتی مقدس غیر قابل تغییر طراحی کنیم.
گفتوگ��و ب��ا مع��اون ام��ور زیربنای��ی مرکز
پژوهشهای مجلس پیش روی شماست.

چنانچه در گذشته
بین  10تا 11
میلیارد دالر
هزینه ميشد
ظرف  5تا  6سال
میتوانستیم
پاالیشگاهها را ارتقا
دهیم و استاندارد
فرآوردهها را به
استاندارد روز جهان
برسانیم
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ح�وزه ان�رژی یک�ی از اس�تراتژیکترین
حوزهه�ای اقتص�اد ای�ران اس�ت در ای�ن حوزه
برنامهه�ای مختلف آرمان�ی و غیرآرمانی و حتی
الزامات غیرقابل گذشت مطرح میشود در حوزه
ان�رژی ،چالشهایی مانند مصرف ،تولید صیانتی،
تأثیرگذاری بر جایگاه منطقهای و جهانی ،تکمیل
زنجیر ه ارزش و امثال آن مواجه هس�تیم .در این
حوزه بزرگ و پر از موضوع�ات مهم ،اولویتهای
کاندیدای ریاست جمهوری باید روی چه مواردی
تنظیم شود تا هم کشور روی ریل صحیح بیفتد و
هم منفعت بیشتری نصیب کشور شود؟

محمدخان��ی :ما در این مدت متوجه ش��دهایم
که کش��ور در حوزه انرژی فاقد اس��تراتژی است و
برنامه راهبردی و طرح جامع ندارد .قبل از انقالب
اس�لامی یکبار در س��ال  1349و یکبار در س��ال
 1355طرح جامع انرژی تهیه شد که در سال 49
دستگاهها این طرح را قبول نکردند ،اما در سال 55
این ط��رح را پذیرفتند.اما فراموش نکنیم آن زمان
ظرفیت نفت م��ا باال و ظرفیت برق پایین بود .گاز
بسیار محدود بود و انرژیهای دیگر وجود نداشت.
ح��وزه نفت و گاز را نی��ز نمیتوانیم از حوزه انرژی
منف��ک بدانیم و همه ان��واع ان��رژی را باید با هم
ببینیم ،به همین دلیل باید حتماً طرح جامع انرژی
شماره چهارم ـ تابستان 1392

را تهیه کنیم برای تهیه طرح جامع انرژی اول باید
استراتژی یا برنامه راهبردی بنویسیم.
ح جامع یا برنامه راهبردی
تجربه تدوین طر 
در حوزههای دیگر در کشور وجود دارد؟

محمدخان��ی :ما در هیچ زمینهای اس��تراتژی،
ط��رح جامع و برنامه عملیات��ی نداریم و در خیلی
جاها مثل یک مغازهدار به صورت روزانه برنامهریزی
و عم��ل میکنیم.این به معنای آن نیس��ت که در
کشور کاری انجام نشده است ،چنانکه کشور ایران
در چنین محدودیتهای س��نگین ناشی از تحریم
توانسته است ،خود را در طول  33سال اداره کند.
در نتیجه اولین کاری که باید در کشور انجام شود،
تدوی��ن طرح جام��ع انرژی اس��ت.پایه تهیه طرح
جام��ع انرژی تهیه طرح و برنام��ه کل نظام درباره
کل بخشهای اقتصاد است .یعنی شما نمیتوانید
طرح جامع انرژی را بدون تعیین تکلیف کشاورزی،
صنعت ،معدن ،خدمات و امثال آن تهیه کنید.یک
وزیر جایی میگوید من میخواهم چنین کنم ،اما
ممکن اس��ت این قدم بزرگ باشد و منابع محدود
کشور از بقیه حوزهها دریغ شود .به همین دلیل قبل
از تهیه طرح جامع باید برنام ه عملیاتی چشمانداز
کش��ور تهیه ش��ود .این برنامه و طرح هم براساس
سند چشمانداز و انواع سیاستهای کلی ابالغ شده
تهیه میشود.اولین چیزی که در تمام این بخشها
کمبود وج��ود دارد ،اس��تراتژی و برنامه عملیاتی
است .بعد میتوانیم به سراغ چگونگی تأمین انرژی
برویم .ما االن با موضوعات به طور عاطفی برخورد
میکنیم .مث ً
ال دوست داریم به روستاها گاز برسانیم
در حالی که از نظر کارشناس��ی این کار در فواصل
دور غلط است .در طرح جامع نوع مصرف هر محل
و هر موضوعی مش��خص میشود و هدف رساندن
ان��رژی میش��ود.چون برنام ه عملیات��ی مطابق با
چشمانداز نداریم ،لذا خروجی منابع مالی و نیروی
انسانی قوی کشور تبدیل به ضعف مفرط میشود

و آن وقت تصور میکنیم تحریم باعث مشکالت ما
بوده است .در صورتی که این گونه نیست ،جاهایی
نیز بیبرنامگی به ما آس��یب میرس��اند.مدیران ما
ترجیح میدهند زود کار را به نتیجه برس��انند و به
همین دلیل هیچ وقت ب��ه دنبال یک طرح مدون
و قدرتمندی که ممکن اس��ت نتیج��ه آن به آنها
نرس��د؛ نمیروند.در حوزه نفت و گاز در بس��یاری
موارد بیتوجهی کردیم و صدماتی به ما وارد شده
اس��ت .مث ً
ال در این طرح جامع باید ببینیم مخازن
نف��ت و گاز را چطور باید نگهداری و از آنها صیانت
کرد.ب��ه صورت جداگانه گفتهایم باید تزریق گاز یا
آب داشته باش��یم ،اما عم ً
ال این کار اتفاق نیفتاده
است چرا که پیشنیازهای آن اتفاق نیفتاده است.
سرمایهگذاری مورد نیاز در نفت و گاز بسیار وسیع
است و اگر بخواهیم عقبماندگیها را جبران کنیم،
در یک برنامه  5ساله باید بین  150تا  200میلیارد
دالر هزینه کنیم.
فقط در حوزه باالدس�ت نفت با این مش�کل
مواجه هستیم؟

محمدخانی :نه فقط در نفت بلکه در سیستمهای
مرتبط با نفت هم مشکل داریم ،مث ً
ال پاالیشگاهها
البته تاسیسات و س��رمایهگذاری روی آنها صورت
گرفته است اما هنوز در حال خراب کردن و از بین
بردن سرمایهها هستند.
چطور؟

محمدخانی :چون متأسفانه آمارها در چند سال
اخیر کتمان میشود ،آمار من قدیمی است،اما در
س��الهای  84 ،83و  85مطالعاتی انجام شده بود
و دیده بودند  30درصد از نفت خام کش��ور تبدیل
به نفت کوره میشود متوسط دنیا در آن زمان 15
درصد بود که درصد باالی ما هم روی آن مؤثر بود
در حالیکه تکنولوژی روز دنیا روی  4درصد عمل
میکند.مطالعاتی در سال  83انجام گرفت و برای

توگو
گف 
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 9پاالیش��گاه موجود کشور  3یا  4سناریو طراحی
کردند ،تا این پاالیش��گاهها را ارتق��ا داده و اصالح
کنن��د .آن زمان ب��رآورد این بود که اگر بین  10تا
 11میلی��ارد دالر هزینه میکردی��م ،ظرف  5تا 6
سال میتوانستیم پاالیشگاهها را ارتقا دهیم.بهترین
طرح آن مطالع��ات تولید نفت کوره را به  4درصد
هم میرس��اند تمام فرآوردهها نیز به استاندارد روز
جهان میرس��ید .یعنی حتی مح��دود به یورو  4و
یورو  5نیز نمیماند.نفت کوره ارزانتر از نفت خام
است و اگر  30درصد تولید نفت کوره به  4درصد
میرسید 485 ،هزار بشکه نفت کورهای که از 1.7
میلیون بشکه نفت قابل پاالیش در کشور تبدیل به
مازوت میشد به  40تا  50هزار بشکه میرسید و
بقیه آن به بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید و گاز مایع
تبدیل میشد.قیمت جهانی این فرآوردهها نزدیک
ه��م اس��ت و ارزش افزوده کالنی ایج��اد میکند،
اگر ما ای��ن طرحها را اجرا میکردیم ،میزان تولید
کش��ور خیلی افزایش پیدا میک��رد ،به طوری که
میتوانس��تیم به جای بخشی از نفت خام فرآورده
صادر کنیم.
میزان افزایش تولید فرآورده مشخص بود؟

محمدخان��ی :بی��ن  66تا  70میلی��ون لیتر در
روز ب��ه تولید کل فرآوردهه��ا با اجرای این طرحها
اضافه میشد ،البته بیشتر آن روی بنزین میرفت،
سپس گازوئیل و بعد از آن نفت سفید و گاز مایع.
ناگفته نماند که اگر شما بنزین تولید میکردید ،به
راحتی میتوانستید آن را به جای نفت خام در هر
ش��رایطی با تخفیف اندکی ص��ادر کنید .اما با این
طرح مخالفت شد.
چه کسی مخالفت کرد؟

محمدخانی :نمیتوانم نام ببرم .ما در کمیسیون
تلفیق پیشنهاد دادیم که از اصفهان و اراک شروع
کنند و تا س��ال  89اولی��ن پروژهها به بهرهبرداری
برسند .به ترتیب هر س��ال به پروژه اضافه میشد
و در ای��ن زمان باید به جایی میرس��یدیم که هر
 9پاالیشگاه ارتقا یابند و ظرفیت بعضی از آنها نیز
افزایش یابد که با حس��اب آن ظرفیت افزوده شده
به تولید  75تا  80میلیون لیتر فرآورده میرسیدیم
که درآمد سرش��ار و کم زحمتی برای کشور تولید
میکرد.
طرحه�ای فعل�ی پاالیش�ی یعن�ی افزایش
ظرفیتها و بنزینسازیهای جدید براساس همان
طرحهای اولیه پیگیری شد؟

محمدخانی :تقریباً ولی به آن سطح نیست آنها
چند گزینه داشتند که بهترین گزینه را ما آن زمان
پیش��نهاد دادیم که برای دو پاالیشگاه  2میلیارد و
 850میلیون دالر هزینه داش��ت.آنچه ما پیشنهاد
دادیم تولی��د نفت کوره را به  4درصد میرس��اند
و در س��طح اول تکنولوژی دنیا قرار داش��ت .تمام
بنزین تولیدی با اکتان  90تا  95بدون افزودن هیچ
ل ما که االن گاهی تا 10
گونه مکمل��ی بود.گازوئی 
هزار  ppmگوگرد دارد که آلودگی شدیدی ایجاد
میکند و در نهایت تبدیل به اس��ید میش��ود در
صورت اجرای آن طرح به زیر  50 ppmمیرسید.

اجرا نش��دن همه این طرحها نتیجه نداشتن نقشه
راه اس��ت .مشکالت امروز را هم درباره محدودیت
تجهی��زات نداش��تهایم .اما وقتی کاری را ش��روع
میکنیم هم ه ما به منتقد تبدیل میشویم.
چطور؟

محمدخان��ی :مث ً
ال وقتی بیع متقابل را ش��روع
کردیم همه ب��ه آن انتقاد کردند .در حالی که بیع
متقابل قرارداد بدی نیس��ت و تنها رعایت سلسله
مرات��ب آن را نکرده بودند ،یعنی باید تغییراتی در
روند شروع آن میدادند تا بتوانیم از این نوع قرارداد
استفاده کنیم و امروز میتوانستیم با بهرهبرداری از
 25فاز پارس جنوبی تزری��ق و صادرات و مصرف
داخلی را پشتیبانی کنیم.
پس ش�ما با این که مصرف داخلی به ش�کل
غیرمنطقی باال است موافق نیستید؟

محمدخانی :نباید تص��ور کنیم مردم ما خیلی
پرمص��رف و اس��رافگر هس��تند ،در عی��ن حال
نمیخواه��م بگویم این گونه نیس��تیم ،اما باید به
کل مص��رف انرژی نگاه کنیم .مث ً
�لا میگفتند ما
باالترین مصرف برق را در دنیا داریم و ما مطالعهای
در ای��ن باره انجام دادیم ،اما واقعاً این طور نبود ،ما
کشور  95ام از نظر سرانه مصرف برق هستیم.شما
در سرزمینی زندگی میکنید که گرمای شدیدی
نس��بت به جه��ان دارید و در عین حال س��رمای
شدیدی را نیز در کشور دارید .فاصل ه دمای خلخال
با اهواز در طول سال تقریباً باالی  70تا  75درجه
است ،بعد ما را با ترکیه مقایسه میکنند ،در حالی
که ترکیه س��رزمینی مانند خوزستان ندارد .ما اگر
بخواهیم مقایسه کنیم ،باید از نقطه اشتراک ایران
و ع��راق و ترکیه یک خط بکش��یم و مس��تقیم تا
افغانستان ببریم و شمال این خط را مث ً
ال با ترکیه

مقایسه کنیم.با همه این احوال مصرف خوزستان
را هم که ببینید مش��خص اس��ت که خوزس��تان
عزی��ز ما از قطر که جنوب خلیجفارس اس��ت برق
کمتری مصرف میکند.همه این برداشتها ناشی
از بیبرنامگی ما اس��ت و برای اینکه متهم نشویم
هم��واره میگوییم مصرف مردم باال اس��ت .خوب
اس��ت که مردم رعایت کنند ،ام��ا دقت کنیم که
سیستم ما مشکل دارد.
مث�ال میزنید؟ یعن�ی دقیق ًا چه بخشهایی
مشکل دارد؟

محمدخانی :مث ً
ال در بحث برق راندمان نیروگاههای
ما چقدر اس��ت؟  35یا  36یا  37درصد است آن هم
با احتساب نیروگاههای آبی تا  45درصد که متوسط
راندمان مطلوب است فاصله خیلی زیادی وجود دارد.
توجه کنیم که اگر ما  160میلیارد مترمکعب مصرف
ساالنه گاز داریم ،تقریباً  41تا  42میلیارد مترمکعب
آن در نیروگاهه��ا مص��رف میش��ود ،اگ��ر راندم��ان
نیروگاهها باال رفته و تلفات آن پایین بیاید رقم کالنی
صرفهجویی میش��ود.در کنار آن س��االنه  5یا  6یا 7
میلی��ارد لیتر گازوئیل و حدود  9میلیارد لیتر مازوت
در نیروگاهه��ا مصرف میکنی��م .برقی که با مازوت و
گازوئی��ل تولید میکنید ،گرانت��ر از برق گازی تمام
میشود .بعد میگوییم مردم باید هزینه آن را پرداخت
کنند.طبیعی است که اگر گاز به آنها میرساندیم این
گونه نب��ود ،یا اگر به جای آنک��ه نیروگاههای متعدد
گازی ایجاد کنند ،از ابتدا به صورت س��یکل ترکیبی
آنها را تاسیس کنند ،خروجی آن بهتر از شرایط فعلی
خواه��د بود.البته فاکتورهای��ی در طراحی نیروگاهها
مانند ارتفاع ،درجه ح��رارت محیط ،رطوبت محیط،
نوع تکنولوژی و مقدار انرژی س��وخت وجود دارد که
باید محاسبه شود .همه این موارد باید در قالب طرح
جامع انرژی بررسی و تدوین شود.
شماره چهارم ـ تابستان 1392

اگر راندمان
نیروگاهها باال برود و
تلفات آن پایین بیاید
رقم کالنی صرفهجویی
میشود.در کنار آن
ساالنه  5یا  6یا 7
میلیارد لیتر گازوئیل
و حدود  9میلیارد لیتر
مازوت در نیروگاهها
مصرف میکنیم
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صادرات فرآوردههای نفتی

در کشورهای عضو اوپک چگونه است؟
در حال حاضر سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) در مجموع  ١٢کشور عضو دارد .در گزارش ذیل به طور مختصر
آخرین وضعیت ظرفیت پاالیشگاهها ،صادرات فرآوردههای نفتی و تولید فرآوردههای نفتی و همچنین وضعیت ذخایر نفتی و
تولید و مصرف کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار گرفته است .سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) در سپتامبر
سال  ١٩٦٠میالدی با امضاء یک قرار داد در بغداد ،توسط پنج کشور ایران ،عراق ،کویت ،عربستان و ونزوئال تاسیس شد .پس از
تاسیس سازمان اوپک از سوی بنیانگذاران آن ،کشورهای قطر (  ،) ١٩٦١اندونزی (  ،) ١٩٦٢لیبی (  ،) ١٩٦٢امارات متحده عربی
(  ،) ١٩٦٧الجزایر (  ،) ١٩٦٩نیجریه (  ،) ١٩٧١اکوادور (  ،) ١٩٧٣گابن (  ) ١٩٧٥و آنگوال (  ) ٢٠٠٧به آن ملحق شدند.
از دس�امبر  ١٩٩٢تا اکتبر  ،٢٠٠٧اکوادور عضویت خود در اوپک را به حالت تعلیق در آورد .گابن به عضویت خود در س�ال
 ١٩٩٥خاتمه داد و عضویت موثر اندونزی در ژانویه  ٢٠٠٩به حالت تعلیق درآمد.

محسن جندقي
ایرانIran     

در ايران روزانه
یک میلیون و  770هزار
بشکه فرآورده نفتی
تولید میشود اما فقط
 441هزار بشکه آن
صادر میكنيم.
ما دومین تولیدکننده
فرآورده نفتی اوپک
هستیم اما پنجمین
صادر کننده فرآورده نفتی
به شمار میرویم
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برابر گزارش س��ال  ٢٠١٣س��ازمان مطالعات انرژی آمریکا ،ایران دارای
چهارمین ذخایر نفتی اثبات شده جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در
جهان است .ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک ،در سال  ٢٠١٢در مجموع
ذخایر نفت و گاز در بین چهار کشور دارای رتبه اول قراردارد.
با وجود ذخایر بسیار مناسب ایران اما صادرات فرآوردههای
نفتی در ایران به علت سیاس��تهای نامناس��ب چش��مگیر
نیس��ت .در کشورمان روزانه یک میلیون و  770هزار بشکه
فرآورده نفتی تولید میش��ود اما فقط  441هزار بش��که آن
صادر میشود .به عبارت بهتر ما دومین تولیدکننده فرآورده
نفتی اوپک هستیم اما پنجمین صادر کننده فرآورده نفتی
به ش��مار میرویم .دولتی بودن عمده فعالیتهای تولیدات
فرآورده نفتی و عدم به کارگیری صحیح از بخش خصوصی
از جمله دالیل به وجود آمدن این وضعیت به شمار میرود.
تنگه هرمز ،در ساحل جنوب شرقی ایران ،یکی از مسیرهای
مهم صادرات نفت از ایران و دیگر کش��ورهای خلیج فارس
اس��ت .در سال  ٢٠١١حدود  ١٧میلیون بشکه نفت در روز (  ٣٥درصد از
تمام نفت داد و ستد شده به وسیله کشتی و  ٢٠درصد از نفت داد و ستد
شده در سراسر جهان) از طریق این تنگه حمل و در بازارهای جهانی مبادله
شده است .عالوه بر نفت ،گاز طبیعی مایع شده (  ) LNGنیز از طریق تنگه
هرمز در جریان است .صادرات گاز طبیعی مایع شده قطر با حجمی حدود
 ٥٦,٦میلیارد متر مکعب در س��ال (  ١٥٥میلیون متر مکعب در روز ) از
طری��ق تنگه هرمز ،حدود  ٢٠درصد از تج��ارت جهانی  LNGرا در بر می
گیرد .عالوه بر این ،حجم واردات  LNGکویت از طریق تنگه هرمز ،حدود

 ٢میلیارد و  ٨٣٢میلیون متر مکعب در سال  ٢٠١٠گزارش شده است که
چیزی حدود  ٧میلیون و  ٧٥٩هزار متر مکعب در روز را در بر می گیرد.
برابر گزارش منتشره از سوی مجله بین المللی علمی پژوهشی Oil and
 Gas Journalدر ژانویه  ،٢٠١٣ایران با حدود  ١٥٤میلیارد بش��که ذخایر
نفتی اثبات ش��ده ،نه درصد از کل ذخایر نفت خام جهان و
بی��ش از  ١٢درصد از ذخایر اوپ��ک را در اختیار دارد .برابر
گزارش های منتشره از سوی اکونومیست (Economist
 ) Intelligence Unitص��ادرات نفت حدود  ٨٠درصد از
کل درآمد حاصل از صادرات ایران و  ٥٠تا  ٦٠درصد از درآمد
دولت را تشکیل می دهد .برابر گزارش مرکز مطالعات انرژی
آمریکا ،ایران با مصرف داخلی حدود  ١,٧میلیون بشکه در
روز در سال  ،٢٠١١دومین کشور مصرف کننده عمده نفت
در خاورمیانه پس از عربس��تان سعودی اس��ت .برابر این
گزارش ،در گذشته و قبل از شدت یافتن اعمال تحریمهای
ی��ک جانبه علیه ایران ،ظرفیت پاالیش��گاه های ایران توان
پاسخگویی برای تامین مصارف داخلی کشور را نداشت و بخصوص در بخش
بنزین به شدت وابسته به واردات محصوالت نفتی تصفیه شده بود .ایران در
واکنش به تحریمهای بین المللی و با استفاده از توان متخصصین داخلی به
سرعت ظرفیت پاالیشگاه های داخلی خود را گسترش داد ،تا جایی که عالوه
بر تامین کامل نیاز داخلی ،در آینده نه چندان دور به یکی از صادر کنندگان
عمده بنزین تبدیل می شود .برابر آخرین آمار مرکز آمار و اطالعات آمریکا،
متوسط تولید نفت ایران در سال  ٢٠١١حدود  ٤میلیون و  ٢٣١هزار بشکه
در روز گزارش شده است.

آنگوالAngola    
جمهوری آنگوال دومین تولید کننده نفت در آفریقا است که در بخش جنوبی آفریقا و در ساحل اقیانوس اطلس قرار
دارد .جمعیت این کشور حدود  ١٨میلیون نفر است .بخش مهمی از اقتصاد آنگوال وابسته به نفت است به طوری که تولید
و صادرات نفت ،نیمی از تولید ناخالص داخلی و  ٩٠درصد از صادرات این کشور را در بر می گیرد.
با وجود اینکه آنگوال دومین تولیدکننده نفت آفریقا است اما میتوانیم این کشور را یکی از خامفروشترین کشورهای
آفریقایی هم بدانیم چون آنگوال وزانه فقط 39.4هزار بش��که فرآورده نفتی تولید میکند و از ایم مقدار  26.4هزار بش��که
آن صادر میش��ود .برابر بولتن س��االنه آماری سال  ٢٠١٢منتشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک)،
تولید نفت خام آنگوال حدود یک میلیون و  ٦١٨هزار بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت آنگوال حدود  ٩٠هزار بشکه در
روز ،صادرات نفت خام این کش��ور حدود یک میلیون و  ٥٤٣هزار بش��که در روز و صادرات فراورده های نفتی آن بالغ بر
 ٢٦,٤هزار بشکه در روز اعالم شده است .برابر بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت آنگوال حدود ١٠
میلیارد و  ٤٧٠میلیون بشکه است.
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الجزایرAlgeria   
الجزایر یکی از کش��ورهای مهم تولی��د کننده نفت و گاز و یکی از
اعضای س��ازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک ) است .بر اساس
گزارشهای وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا ،بخش هیدروکربن
الجزایر ،ح��دود  ٦٠درصد از درآمدهای بودجه ای٣٦ ،
در ص��د از تولی��د ناخالص داخلی و بال��غ بر  ٩٧درصد
از درآمده��ای حاص��ل از ص��ادرات نفت این کش��ور را
در س��ال  ٢٠١٠میالدی به خود اختصاص داده اس��ت.
وضعی��ت تولید فرآوردههای نفتی در این کش��ور کمی
متفاوت اس��ت الجزایر با وجود اینکه ذخایر بسیار قابل
توجه ندارد ،بیش از  492هزار بش��که در روز صادرات
فرآوردهه��ای نفتی دارد .البته این کش��ور روزانه 501
هزار بش��که فرآورده تولید میکند که بخش عمدهای از
آن صادر میش��ود .بدین ترتی��ب الجزایر در رده چهارم
صادرکنندههای عمده فرآوردههای نفتی در بین اعضای
اوپک محسوب میشود .برای درک بهتر این موضوع باید نسبت ذخایر
نفت خام این کشور را بدانیم:
در س��ال  ،٢٠١٠الجزایر چهارمین تولید کننده نفت خام در آفریقا

پ��س از نیجریه ،آنگوال و لیبی بوده اس��ت .این کش��ور عالوه بر تولید
نفت نس��بت به تولید میعانات و همچنین مایعات گاز طبیعی مبادرت
م��ی کند که از نظام س��همیه بندی اوپک معاف هس��تند .الجزایر در
س��ال  ٢٠١٠میالدی ،هشتمین تولید کننده بزرگ گاز
طبیعی در جهان و س��ومین تامین کننده گاز اروپا بوده
است .برابر گزارش منتش��ره از سوی مجله بین المللی
علمی پژوهش��ی  ،Oil and Gas Journalمجموع
ذخای��ر اثبات ش��ده نفت خام الجزایر ت��ا ژانویه ٢٠١٢
حدود  ١٢,٢میلیارد بشکه براورد شده است .و بر اساس
گزارش سازمان مطالعات انرژی آمریکا ،الجزایر در سال
 ٢٠١١ب��ه طور متوس��ط روزانه ،حدود ی��ک میلیون و
 ٢٧٠ه��زار بش��که نفت خام ،حدود  ٢٧٠هزار بش��که
مایعات نفت��ی و بالغ بر  ٣٤٠هزار بش��که مایعات گاز
طبیعی تولید کرده اس��ت .براوردهای انجام شده توسط
این س��ازمان حاکی از آن اس��ت که الجزایر در س��ال  ٢٠١١میالدی
روزان��ه حدود  ٧٥٠هزار بش��که نفت صادر کرده اس��ت که بزرگترین
بخش آن به آمریکای شمالی و عمدتا به ایاالت متحده بوده است.

اکوادورEcuador    
 کش��ور اکوادور با مس��احتی حدود  ٢٨٠هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  ١٤میلیون نفر در آمریکای التین و در
ساحل غربی اقیانوس آرام قرار گرفته است.
اکوادور یک کش��ور عمده تولیدکننده فرآوردههای نفتی به شمار میرود اما عمده محصوالت نفتی به مصرف داخلی
میرسد .اکوادور روزانه بیش از  217هزار بشکه تولید فرآوردههای نفتی دارد اما فقط  28.8هزار بشکه آن را صادر میکند.
صادرات فرآورده نفتی در این کشور با محدودیت انجام میشود.
برابر بولتن س��االنه آماری سال  ٢٠١٢منتشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت خام
اکوادور  ٥٠٠هزار بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت اکوادور حدود  ٢٥٦هزار بشکه در روز ،صادرات نفت خام این کشور
حدود  ٣٣٤هزار بشکه در روز و صادرات فراورده های نفتی آن حدود  ٢٩هزار بشکه در روز اعالم شده است  .خروجی
تولید فراورده های نفتی اکوادور بالغ بر  ٢١٧هزار بشکه در روز است.
برابر بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت اکوادور حدود  ٨میلیارد و  ٢٤٠میلیون بشکه است.
عراقIraq    
 کشور عراق در س��ال  ،٢٠١٢هشتمین تولید کننده بزرگ جهان
در تولی��د مایعات نفتی بود .این کش��ور دارای بزرگترین ذخایر اثبات
ش��ده نفت خام جهان پس از عربستان سعودی ،ونزوئال ،کانادا و ایران
است.
علی رغم داش��تن ذخای��ر بزرگ اثبات ش��ده نفت
خ��ام ،افزایش تولید نفت ع��راق به دلیل محدودیت در
زیرساختها و اختالفات سیاسی موجود در این کشور
با کندی پیش می رود.
همین امر موجب ش��ده عراق ششمین کشور اوپک
در تولی��د فرآوردهه��ای نفتی لقب گی��رد .عراق روزانه
کمتر از  614هزار بشکه فرآورده نفتی تولید و کمتر از
 164هزار بشکه آن را صادر میکند.
به نسبت ذخایر نفتی و صادرات فرآوردههای نفتی
ع��راق را میتوان بدترین کش��ور عض��و اوپک در مورد
صادرات فرآوردههای نفتی دانست.
برابر گزارش منتش��ره از س��وی مجله بین المللی علمی پژوهشی
 Oil and Gas Journalدر ژانوی��ه  ،٢٠١٣ع��راق برآورد خود را از
ذخایر نفتی اثبات شده از  ١١٥میلیارد بشکه در سال  ٢٠١١به ١٤١

میلیارد بشکه در سال  ٢٠١٢افزایش داده است.
بر اس��اس گزارش مرک��ز مطالعات انرژی آمری��کا ،تولید نفت خام
عراق در س��ال  ٢٠١٢به طور متوسط  ٣میلیون بشکه در روز گزارش
شده است.
بر پایه این گزارش ،در س��ال  ٢٠١٢میالدی ،عراق
شش��مین صادر کننده بزرگ مایع��ات نفتی در جهان
بوده است و بیش��تر صادرات نفت این کشور به ایاالت
متحده و پاالیشگاه های آسیا تحویل شده است.
برابر اطالعات مرکز مطالعات انرژی آمریکا و موسسه
بین المللی  ، Lloydعراق در سال  ،٢٠١٢روزانه ٢,٤
میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.
ح��دود  ٢.١میلیون بش��که در روز از این صادرات
از طری��ق بنادر ع��راق در خلیج ف��ارس و مابقی آن از
طری��ق خط لوله عراق و ترکیه در ش��مال عراق انجام
شده است.
برابر آخرین آمار منتش��ره از س��وی مرکز مطالعات و آمار آمریکا،
صادرات نفت خام  ٨٤درصد از کل درآمدهای ارزی حاصل از تجارت
خارجی عراق در سال  ٢٠١٢را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش
مرکز مطالعات انرژی
آمریکا ،تولید نفت خام
عراق در سال ٢٠١٢
به طور متوسط ٣
میلیون بشکه در روز
گزارش شده است.
در سال  ،٢٠١٢عراق
ششمین صادر کننده
بزرگ مایعات نفتی در
جهان بوده است
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کویتKuwait     
اقتصاد کویت به شدت وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است
ب��ه طوری که نیمی از تولید ناخالص داخلی و  ٩٥درصد از
درآمدهای دولت از این طریق تامین می شود.
کویت با وجود مساحت بسیار کم یکی از تولیدکنندگان
عمده فرآورده نفتی محسوب میشود .این کشور روزانه حدود
 882هزار بشکه فرآورده تولید میکند که فقط  252هزار
بش��که را برای مصرف داخلی نیاز دارد یعنی کویت روزانه
حدود  630هزار بشکه صارات فرآورده نفتی دارد .برای درک
نسبت تولید و صادرات فرآوردههای نفتی کویت میتوانید با
ارقام تولید و صادرات فرآوردههای نفتی کش��ورمان مقایسه
کنید ،ایران دو برابر کویت فرآورده نفتی تولید میکند اما دو
سوم کویت صادرات فرآورده نفتی دارد.
برابر گزارش منتش��ره از س��وی مجله بین المللی علمی پژوهشی Oil

 and Gas Journalدر ژانوی��ه  ،٢٠١٣ذخای��ر اثبات ش��ده نفت کویت،
محدود در مرزهای داخلی این کشور  ١٠١,٥میلیارد بشکه
اعالم ش��ده که  ٧درصد از ذخایر کل جهان اس��ت .کویت
همچنین دارای یک میدان مشترک با کشور عربستان است
که دارای  ٥میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده است .با در
نظر گرفتن سهم کویت از نفت این منطقه ،حجم کل ذخایر
نفتی این کشور  ١٠٤میلیارد بشکه براورد می شود.
برابر بولتن ساالنه آماری س��ال  ٢٠١٢منتشره از سوی
سازمان کش��ورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت
خام کویت حدود  ٢میلیون و  ٦٥٩میلیون بش��که در روز،
مصرف داخلی نفت کویت حدود  ٣٦١هزار بش��که در روز،
صادرات نفت خام این کشور حدود یک میلیون و  ٨١٦هزار
بشکه در روز اعالم شده است.

لیبیLibya    
لیبی با جمعیتی بالغ بر  ٦میلیون نفر در شمال آفریقا واقع شده است که بیش از یک چهارم از جمعیت این کشور در
پایتخت آن زندگی می کنند .اقتصاد لیبی شدیدا به درآمدهای نفتی وابسته است به طوری که صادرات نفتی  ٩٥درصد از
درآمدهای صادراتی این کشور را در بر گرفته و حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
لیبی خامفروشترین کش��ور آفریقا و عضو اوپک محس��وب میشود .این کشور تولیدات فرآورده نفتی مناسبی دارد و
روزانه  473هزار بش��که فرآورده تولید میکند اما فقط  20.6هزار بش��که آن را صادر میکند .مصرف داخلی لیبی بسیار
باالست.
برابر بولتن س��االنه آماری سال  ٢٠١٢منتشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت خام
لیبی حدود  ٤٨٩هزار بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت لیبی حدود  ٢٣١هزار بشکه در روز ،صادرات نفت خام این کشور
حدود  ٣٠٠هزار بشکه در روز و صادرات فراورده های نفتی آن بالغ بر  ٢٠,٦هزار بشکه در روز است.
برابر بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت لیبی حدود  ٤٨میلیارد بشکه است.
نیجریهNigeria    

در قطر تولید روزانه
 127هزار بشکه
فرآورده نفتی و صادرات
بیش از  508هزار بشکه
نفت انجام ميشود كه
البته این ارقام عجیب به
علت نقش ترانزیتی قطر
به دست میآید و این
کشور کوچک
به نوعی صادرکننده
عمده است
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نیجریه با  ١٦٣میلیون نفر جمعیت پرجمعیت تریک کشور در میان اعضای اوپک است .این کشور در خلیج گینه و در
ساحل غربی آفریقا قرار گرفته است .بخش نفت  ٢٠درصد از تولید ناخالص داخلی ٩٥ ،درصد از درآمدهای ارزی خارجی
و حدود  ٦٥درصد از درآمدهای بودجه ای نیجریه را تشکیل می دهد.
برابر بولتن س��االنه آماری س��ال  ٢٠١٢منشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت خام
نیجریه حدود یک میلیون و  ٩٧٥هزار بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت نیجریه حدود  ٢٦٧هزار بشکه در روز ،صادرات
نفت خام این کشور حدود  ٢میلیون و  ٣٧٧هزار بشکه در روز و صادرات فراورده های نفتی این کشور بالغ بر  ٢٣,٦هزار
بشکه در روز اعالم شده است .خروجی تولید فراورده های نفتی نیجریه  ١٠٠,٣هزار بشکه در روز است .این بدان معناست
که مصرف داخلی نیجریه فراوان است و با وجود اینکه این کشور اولین تولیدکننده نفت خام در اروپا محسوب میشود اما
نمیتوان روی تولید و صادرات فرآورده نفتی این کشور حساب باز کرد.
برابر بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت نیجریه حدود  ٣٧میلیارد  ٢٠٠میلیون بشکه است.
قطرQatar     
قطر با مساحتی حدود  ١١هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر ،کوچکترین کشور عضو
اوپک از لحاظ مساحت و جمعیت است .یک آمار عجیب درباره تولید و صادرات فرآورده نفتی درباره قطر وجود دارد و آن
تولید روزانه  127هزار بشکه فرآورده نفتی و صادرات بیش از  508هزار بشکه نفت است! البته این ارقام عجیب به علت نقش
ترانزیتی قطر به دست میآید و این کشور کوچک به نوعی صادرکننده عمده فرآورده نفتی به شمار میرود در حالیکه فقط
یک چهارم آن را تولید میکند .بیش از  ٦٠درصد از تولید ناخالص داخلی ،حدود  ٨٥درصد از درآمدهای حاصل از صادرات
و  ٧٠درصد از درآمدهای دولت قطر از محل تولید و صادرات نفت و گاز تامین می شود .نیروی کار خارجی نزدیک به ٧٥
درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می دهد که بسیاری از آنها در دوحه زندگی می کنند .برابر بولتن ساالنه آماری سال
 ٢٠١٢منتشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت خام قطر حدود  ٧٣٤هزار بشکه در روز،
مصرف داخلی نفت قطر حدود  ١٢٥هزار بش��که در روز ،صادرات نفت خام این کش��ور  ٥٨٨هزار بشکه در روز است .برابر
بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت قطر حدود  ٢٥میلیارد  ٣٨٠میلیون بشکه است.
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عربستان سعودیSaudi Arabia     
عربستان س��عودی با در اختیار داشتن حدود یک پنجم ذخایر اثبات
ش��ده نفت جهان ،بزرگترین تولید کنن��ده و صادر کننده
مایعات نفتی جه��ان در س��ال  ٢٠١٢و بزرگترین دارنده
ذخایر نفت خام جهان پس از روس��یه اس��ت .این کش��ور
همچنین با مصرف  ٣میلیون بش��که نفت در روز در سال
 ،٢٠١٢مقام نخس��ت را به عنوان بزرگترین مصرف کننده
نفت خاور میانه در اختیار دارد.
عربستان س��عودی بیش��ترین فرآورده نفتی را در بین
اعضای اوپک تولید و صادر میکند .این کشور روزانه بیش
از یک میلیون و  856هزار بشکه فرآورده نفتی تولید کرده
و روزانه بیش از  902هزار بشکه آن را صادر میکند.
برابر آخرین آمار منتشر ه از سوی اداره اطالعات و آمار
آمریکا ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت خام عربستان تا ابتدای ژانویه ٢٠١٢
بالغ بر  ٢٦٤,٦میلیارد بشکه گزارش شده است.

اقتصاد کشور عربستان به شدت به نفت وابسته است تا جایی که برابر
بولتن س��االنه آماری  ٢٠١٢اوپک ،صادرات نفت خام ،بالغ
بر  ٩٠درصد از کل درآمدهای صادراتی این کشور در سال
 ٢٠١١را در بر گرفته است.
برابر گزارش سال  ٢٠١٣مرکز مطالعات انرژی آمریکا،
عربستان سعودی در س��ال  ٢٠١٢به طور متوسط روزانه
 ١١,٦میلیون بش��که مایعات نفتی (  ٩.٨میلیون بش��که
در روز نفت خام و  ١.٨میلیون بش��که در روز مایعات گاز
طبیعی (  ) NGLو دیگر مایعات) تولید کرده است.
برابر این گزارش ،عربس��تان س��عودی در سال ٢٠١٢
میالدی به طور متوس��ط  ٧,٥میلیون بشکه نفت خام در
روز صادر کرده اس��ت .ظرفیت تولید نفت خام این کشور
در پای��ان س��ال  ٢٠١٢چیزی کمتر از  ١٢میلیون بش��که در روز گزارش
شده است.

امارات متحده عربیUnited Arab Emirates    
امارات متحده عربی شامل هفت امارت_ ابوظبی ،عجمان ،دبی ،فجیره ،راس الخیمه ،شارجه و ام الکویت_ در جنوب
خلیج فارس قرار گرفته است .این کشور با  ٨٤هزار کیلومتر مربع مساحت دارای جمعیتی در حدود  ٥میلیون نفر است
که بیش از یک میلیون نفر این جمعیت در ابوظبی_پایتخت امارات متحده عربی زندگی می کنند.
امارات با توجه به ذخایر خود در تولید فرآورده نفتی خوب عمل میکند و تولید روزانه آن به  446هزار بشکه میرسد
و تقریبا نیمی از آن را یعنی  227هزار بشکه صادر میکند.
حدود  ٣٠درصد از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی مستقیما به نفت و گاز مربوط می شود .برابر بولتن ساالنه
آماری سال  ٢٠١٢منشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت خام امارات حدود  ٢میلیون و
 ٥٦٥هزار بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت امارات حدود  ٦١٨هزار بشکه در روز ،صادرات نفت خام این کشور  ٢میلیون
و  ٣٣٠هزار بشکه در روز اعالم شده است .برابر بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت امارات متحده
عربی حدود  ٩٧میلیارد  ٨٠٠میلیون بشکه است.
ونزوئالVenezuela    
ونزوئال با مس��احت  ٩١٦هزار کیلومتر مربعی و با جمعیتی بالغ بر  ٢٩میلیون نفر در امتداد س��احل کارائیب در
آمریکای جنوبی واقع ش��ده اس��ت .ونزوئال یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده فرآورده های نفتی محسوب میشود.
خروجی تولید فراورده های نفتی ونزوئال یک میلیون و  ١٣١,٧هزار بش��که در روز اس��ت که  786.3هزار بش��که آن
صادر میشود.
درآمدهای نفتی ،حدود  ٩٤درصد از درآمدهای صادراتی ،بیش از  ٥٠درصد از درآمدهای بودجه ای دولت و حدود ٣٠
درصد از تولید ناخالص داخلی ونزوئال را تشکیل میدهد.
برابر بولتن س��االنه آماری سال  ٢٠١٢منتشره از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) ،تولید نفت خام
ونزوئال حدود  ٢میلیون و  ٨٨١هزار بشکه در روز ،مصرف داخلی نفت ونزوئال حدود  ٧٤٢هزار بشکه در روز ،صادرات نفت
خام این کشور یک میلیون و  ٥٥٣هزار بشکه در روز اعالم شده است.
برابر بولتن سال  ٢٠١٢اوپک ،مجموع ذخایر اثبات شده نفت ونزوئال حدود  ٢٩٧میلیارد  ٥٧٠میلیون بشکه است.

درآمدهای نفتی،
ونزوئال حدود ٩٤
درصد از درآمدهای
صادراتی ،بیش از
 ٥٠درصد از
درآمدهای بودجه
ای دولت و حدود
 ٣٠درصد از تولید
ناخالص داخلی را
تشکیل میدهد
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گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر شد

چگونگي سازوکار مصرف نفت
کشورهای مختلف
اداره اطالعات انرژی آمریکا اخیرا در گزارشی به بررسی سازوکار مصرف نفت کشورهای مختلف پرداخته است .به گزارش
پایگاه خبری اویل پرایس ،این اداره در گزارش خود اعالم کرد که مصرف نفت این کش�ور در س�ال  2012تغییر کرده اس�ت.
براساس این گزارش به نظر میرسد که با توجه به قیمتهای باالی نفت تقاضا در چین و هند کاهش یافته است .بنابراین برای
آنهایی که این س�وال را دارند که قیمتهای نفت تا چه حد باید باال باش�د ،پاس�خ این است که ما در حال حاضر در این سطح
هس�تیم .در حقیقت تداوم قیمتهای باالی نفت یک دلیل بزرگ برای رکود اقتصادی موجود در جهان اس�ت .بخش بزرگی از
مشکالت چین و هند این است که آنها همانند آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی واردکننده نفت هستند.

يلدا يزدانفرحي

مصرف نفت در بسیاری
از کشورهای صادرکننده
نفت سریعتر از جمعیت
آنها رو به افزایش است.
اگر ما در مجموع به
کشورهای عضو اوپک
نگاهی بیندازیم یک
جهش صعودی بزرگ را
در مصرف سرانه نفت در
سالهای  2011و 2012
مشاهده می کنیم
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در این مقاله همچنین تشریح میشود که چرا
اخت�لاف زیادی در تاثیر قیمتهای باالی نفت روی
کش��ورهای واردکننده در مقایس��ه با کش��ورهای
صادرکنن��ده نفت وجود دارد .میتوانیم ببینیم که
در قیمتهای  100دالر برای هر بش��که نفت یک
سطح مشخص در مصرف سرانه هر دو کشور چین
و هند وجود دارد.
مصرف سرانه در این تحلیل مورد استفاده قرار
گرفت ه زیرا اگر مصرف کلی نفت رو به افزایش باشد
اما کمتر از جمعیت رشد کند ،متوسط مصرف رو
به کاهش خواهد بود.
کش��ورهای واردکننده زیاد دیگری وجود دارند
که حتی کاهش شدیدتر در مصرف نسبت به چین
و هند دارند .این کاهش در س��ال  2005تا 2007
همزمان با افزایش قیمت نفت شروع شد و از آنجا
که قیمتهای نفت باال مانده ،همچنان ادامه دارد.
یک نمونه برای این مسئله کشور یونان است.
در واقع کشورهای پرتغال ،ایرلند ،یونان و اسپانیا
که به خاطر مشکالت خود در زمینه رکود اقتصادی
معروف هستند ،کاهش شدیدی را در مصرف نفت
داشته اند .اروپا در مجموع کاهش کمتری در زمینه
مصرف نفت نس��بت به این کش��ورها داشته است.
همچنین آمری��کا نیز کاهش مش��ابهی در زمینه
مصرف نفت همانند اروپا دارد.

مصرف سرانه نفت در کدام کشور رو به
افزایش است؟

مصرف نفت در بسیاری از کشورهای صادرکننده
نفت س��ریعتر از جمعیت آنها رو به افزایش است.
اگر ما در مجموع به کش��ورهای عضو اوپک نگاهی
بیندازیم یک جه��ش صعودی بزرگ را در مصرف
سرانه نفت در س��الهای  2011و  2012مشاهده
می کنیم.
در حقیقت این الگو در عربس��تان س��عودی و
کش��ورهای عضو اوپک اتفاق میافتد .در عربستان
شماره چهارم ـ تابستان 1392

سعودی مصرف سرانه نفت در سال  2012میالدی
پنج برابر اروپا بوده اس��ت .خارج از عربس��تان یک
افزایش صعودی مشخص در مصرف هم در دوران
افزای��ش قیمت س��ال  2008و همچنی��ن دوران
افزای��ش قیمت در س��الهای  2011و  2012دیده
میشود.
یک دلیل برای این که چرا صادرکنندگان نفت
مصرف بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند این
است که استخراج نفت روز به روز دشوارتر میشود.
اغلب نیازهای غیرمستقیم برای نفت نیز وجود دارد
نظیر شیرین س��ازی آب برای در اختیار گذاشتن
آب کاف��ی برای یک جمعیت رو به رش��د یا ایجاد
یک پاالیش��گاه جدید برای نفتهایی که پاالیش
آنها دشوار است.
دلیل دیگر برای این که چرا صادرکنندگان نفت
اغلب رش��د مصرف بیش��تری دارند این است که
صادرکنندگان اغلب برای فرآوردههای نفتی یارانه
در نظر می گیرند ،بنابراین شهروندان آنها مجبور
نیس��تند که قیمت کامل فرآوردهه��ا را بپردازند.
بنابراین مردم به طور واقعی قیمتهای باالیی را که
بیشتر واردکنندگان تجربه می کنند نمیبینند.
دلیل سوم درآمد باالیی است که صادرکنندگان
نفت هنگام باال بودن قیمتها به دس��ت میآورند.
نش��ریه اکونومیس��ت این هفته مقال��های را تحت
عنوان «هشدار :خطر پیش روی عربستان -حباب
بعدی دارایی؟» منتشر کرد که در آن درباره تعداد
باالی ساختمانهای اداری ،مدارس ،خانههای ارزان
قیمت و دیگر پروژههای س��اختمانی در حال اجرا
صحبت میکند .در این مقاله آمده است که مردم
ی های جدید خود را صرف
عربستان به ندرت دارای 
س��رمایهگذاریهای کاغذی میکنن��د و در عوض
بخ��ش اعظم پ��ول آن ها در پروژه های س��اخت
و س��ازی که ب��ه مصرف نفت احتی��اج دارد صرف
میشود.
نروژ یکی از صادرکنندگان نفت اس��ت که برای

نفت یارانه در نظر نمیگیرد .در حقیقت این کشور
مالیات سنگینی را برای مصرف نفت در خودروهای
ش��خصی وضع میکند .س��رانه مص��رف نفت این
کشور در دو سال گذشته به رغم باال رفتن قیمتها
افزایش یافته است.
برزیل یک صادرکننده نفت نیس��ت اما س��عی
کرده که تولید خود را افزایش دهد .سرانه مصرف
نفت این کشور نیز اخیرا افزایش یافته است.
در واقع کل آفریقا ،آمریکای مرکزی و جنوبی و
کل خاورمیانه همگی در سال  2012مصرف نفتی
باالتر از رشد جمعیتشان داشتهاند .این مناطق در
کل صادرکننده نفت هستند.
برخی کشورها نظیر بنگالدش که مصرف نفت
پایینی دارند ،در س��الهای  2011و  2012به رغم
باال رفتن قیمت ها ،سرانه مصرف نفتشان افزایش
یافته است .این امر نشان میدهد که تولید نفت به
مناطق کم هزینهتر نس��بت به چین و هند منتقل
میش��ود .اس��ترالیا نیز س��رانه مصرف نفت رو به
افزایشی داشته که احتماال به دلیل مصرف نفت در
استخراج منابع و حمل و نقل است.
چرا کاهش سرانه مصرف نفت برای واردکنندگان
مهم است؟
کاهش در سرانه مصرف نفت نشان میدهد که
احتماال نفت به ش��کل روز افزونی قابل دس��ترس
میش��ود .ما میدانیم که نفت برای تولید و حمل
و نقل کاال مورد اس��تفاده قرار میگیرد .اگر نفتی
کمتری مصرف ش��ود ی��ا اگر مصرف نفت رش��د
کمتری نسبت به گذشته داشته باشد این احتماال
وجود دارد که اقتصاد رو به رکود باشد.
تع��دادی دالیل مبن��ی بر رو ب��ه کاهش بودن
مصرف نفت وجود دارد :کاهش انتقال کاالها برای
فروش ،کاهش تقاضای اروپا .کاهش رانندگی مردم
در اوقات فراغت ،بیکاری بسیاری از جوانان و عدم
توانایی خرید یک خودرو یا موتورس��یکلت توسط
آنه��ا .هر ی��ک از این تغیی��رات میتواند به معنی
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الگوی مصرف نفت آمریکا تا حد زیادی ش��بیه
الگوی کش��ورهای واردکننده نفت است و از سوی
افزای��ش قیمته��ا تحت فش��ار ق��رار دارد .اخیرا
تبلیغات زیادی درباره تولید بیشتر نفت در آمریکا
صورت گرفته اما ای��ن واقعا به معنی تغییر اوضاع
نیس��ت .اگر ما به مصرف نف��ت آمریکا و تولید آن
نگاه��ی بیندازیم می بینیم ک��ه آمریکا همچنان
یک واردکننده باقیمانده اس��ت .در واقع راه زیادی
باقیمانده تا آمریکا به یک صادرکننده نفت تبدیل
ش��ود .همچنین قیمتهای نف��ت پایین نیامده و
قیمتهای باال مشکل اصلی ما هستند.
وضعیت واردات نفت اروپا بدتر از آمریکا اس��ت
و شکی نیست بخش��ی از این مشکالت اقتصادی
کنونی به همین دلیل است .نمودار تولید و مصرف
اخیر نفت اروپا در شکل زیر نشان داده شده است.

اختالف بین واردات و صادرات نفت

هزینه اس��تخراج نفت تا حد زیادی بس��ته به
کش��ور و میدان نفتی تغییر میکن��د .برای تامین
مقدار کافی نفت ،قیمت جهانی باید به اندازه کافی
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کاهش رشد اقتصادی باشد.
به طور مش��خص موقعیتهایی وجود دارد که
در آنها کاهش مصرف نفت به معنی کاهش رش��د
اقتصادی نیست .تغییر وضعیت از تولید به اقتصاد
خدمات��ی می تواند به کاه��ش مصرف نفت منجر
شود .یک تغییر به سمت خودروهای کم مصرفتر
می توان��د به کاهش مصرف نفت بینجامد .اما این
تغیی��رات به کندی و به مرور زمان رخ می دهد نه
زمانی که قیمتها یکباره باال می رود.
یک راه دیگر برای کاهش مصرف نفت این است
که آیا یک کشور در گذشته برق خود را با استفاده
از نفت تولید کرده یا خیر و تولید نفت با این روش
به اس��تفاده از س��وخت دیگری نظیر گاز طبیعی
منتقل ش��ود .این نوع تغییر در یونان اعمال شده
اما بعید است که در چین و هند مورد استفاده قرار
گیرد .به شکل مشابه اگر خانهها با نفت گرم شوند،
بعضی اوقات یک س��وخت جایگزین مورد استفاده
قرار گرفته و باعث کاهش مصرف نفت شده است.
چین و هند مناطقی نیستند که نفت به طور سنتی
برای گرم شدن خانهها مورد استفاده قرار گیرد.
در مجم��وع کاه��ش ش��دید مص��رف نفت در
اقتصادهای رو به رش��د نظیر چی��ن و هند نگران

کننده است.

واردات نفت آمریکا و اروپا

باال باش��د تا سود کافی را برای تولیدکننده داشته
باشد.
در مورد کش��ورهای صادرکننده نفت ،دولتها
همیش��ه مالک شرکتهای نفتی هستند .اما حتی
اگ��ر مالک نباش��ند دولتها برای اس��تخراج نفت
مالیاتهای س��نگینی وضع میکنن��د تا مطمئن
شوند که از هر گونه درآمد اضافی بهره مند خواهند
ش��د .گاهی اوقات قراردادهای مشارکت در تولید
مورد اس��تفاده ق��رار میگیرند .جدول زیر نش��ان
میدهد که برای بسیاری از کشورهای صادرکننده
نفت دولت  70ت��ا  90درصد درآمد عملیات را در
اختیار می گیرد .حتی در آمریکا سهم دولت قابل
توجه است .بری راجرز در مقالهای در ژورنال نفت
و گاز در ماه مه محاس��به ک��رد که برای نفتهای
دشوار نظیر نفت باکن سهم متوسط دولت  33دالر
و  29سنت در هر بشکه است.
این درحالی اس��ت که برای نفت استخراجی از
کانادا سهم دولت  19دالر و  50سنت در هر بشکه
است .این مبلغ ش��امل پرداختها به دولت ایالتی
و دولت فدرال می ش��ود .اگر هزینههای استخراج
پایین باشد همانند کانادا دولت مالیات دریافتی را
براساس آن تنظیم می کند.

الگوی مصرف
نفت آمریکا تا حد
زیادی شبیه الگوی
کشورهای واردکننده
نفت است و از سوی
افزایش قیمتها
تحت فشار قرار دارد.
اخیرا تبلیغات زیادی
درباره تولید بیشتر
نفت در آمریکا
صورت گرفته است
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بخش خصوصی مدعی است نه متهم

سوآپ زنده میشود؟
با انجام مذاکرات ایران و کشورهای حاشیه خزر عملیات سوآپ نفت خام از نیمه دوم سال جاری از سر گرفته میشود .پس
از توقف عملیات سوآپ نفت خام از دو یا سه سال گذشته تاکنون ایران به دنبال انجام مجدد این عملیات دوسر برد است که
به نظر می رس�د با مذاکراتی که بین برخی از مس�ئوالن صنعت نفت و کشورهای حاشیه دریای خزر انجام شده است عملیات
سوآپ در نیمه دوم سال جاری با انتقال روزانه تا  50هزار بشکه نفت خام از سر گرفته شود.

امير احمد شهرياري

عملیات سوآپ نفت
خام از مردادماه 1389
به دلیل پایینبودن
نرخ سوآپ و روشهای
اشتباهی که کشور را
به وارد کننده نفت خام
تبدیل کرده بود ،به
دستور وزیر نفت وقت
متوقف شد
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ای��ن گزارش حاکی اس��ت بخش خصوصی نیز
اعالم کرده اس��ت این آمادگی را دارد تا بخشی از
انجام عملیات س��وآپ نفت خام را نیز با راه اندازی
اولی��ن پاالیش��گاه کوچک در بن��در خواجه نفس
گرگان انجام دهد.
ایران هم اکنون دارای تاسیس��ات سوآپ نفت
خام با ظرفیت  500هزار بش��که در روز اس��ت که
می تواند نفت را از کشورهای حاشیه خزر دریافت
کند و این نفت را در پاالیش��گاه های شمالی مانند
تبریز و تهران استفاده کرده ،در جنوب کشور همان
میزان نفت مصرفی را با درجه ای پی آی مشخص
صادر کند و در ازای این کار حق سواپ را دریافت
کند.
براساس برنامه ریزی انجام شده سوآپ فرآورده
نیز در دس��تور کار صنعت نفت قرار گرفته است و
قرار است این کار را نیز در صورت تمایل کشورهای
شمالی انجام دهد.
عملیات س��وآپ نفت خام از مردادماه  1389به
دلیل پایینبودن نرخ سوآپ و روشهای اشتباهی
که کش��ور را به وارد کننده نفت خام تبدیل کرده
بود ،به دستور وزیر نفت وقت متوقف شد.
هزین��ه معاوضه نفتخام از مس��یر ایران حدود
هش��ت دالر در هر تن متریک یعنی حدود1.10
دالر در هر بش��که بود و ش��رکت مل��ی نفت ایران
خواه��ان افزایش ای��ن رقم ب��ه 40دالر درهر تن
متریک یعنی به میزان 5.5تا  6دالر در هر بش��که
بود که هیچ یک از طرفین قرارداد با ش��رکت نیکو
که تنها شرکت س��وآپ کننده نفت خام در ایران
بود حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه
نفتخام خود نشدند.
ضم��ن آن که ش��رکت اماراتی دراگ��ون اویل
طی قراردادی  10س��اله بیش از ٨٦درصد حجم
نفتخ��ام تولیدی از میدانهای ترکمنس��تان را از
مس��یر ایران صادر میکرد که ب��ا پایان یافتن این
قرارداد در ماه مارس ٢٠١٠اعالم کرد که نفتخام
بیشتری را از عرض دریای خزر و از مسیر باکو و با
راه آهن به بندر باتومی گرجستان در دریای سیاه
صادر میکند.
همچنین شرکت سوئیس��ی «ویتول» بازاریاب
و فروش��نده نفتخام قزاقستان و ترکمنستان نیز
شماره چهارم ـ تابستان 1392

که بخش عمده نفتخامهای مختلف تولیدی این
دو کش��ور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر
میکرد همانند شرکت اماراتی تصمیم به صادرات
نفت خام از مسیر باکو به دریای مدیترانه و دریای
سیاه گرفت.
تغییر مس��یر ص��ادرات نفت خام کش��ورهای
همس��ایه از خ��اک ایران به معنی از دس��ت رفتن
ای��ن بازارها بود که عالوه بر مزیت اقتصادی از بعد
سیاس��ی و استراتژیک برای کش��ور بسیار حیاتی
است.
عملی��ات معاوضه نفت خام از مس��یر ایران در
حالی متوقف شد که با توجه به تحریمهای اعمال
ش��ده علیه صنعت نفت کش��ور ،طرح سوآپ نفت
خام میتوانست نقش بس��یار مهمی را در کاهش
تاثیر محدودیتهای صورت گرفته داشته باشد.
به نظر می رس��د با از س��رگیری انجام عملیات
سوآپ نفت خام وضعیت تجارت نفت ایران روزها و
شرایط بهتری را در آینده به خود ببیند.

چرا سوآپ متوقف است؟

همزم��ان با توقف س��وآپ نفت ای��ران و خالی
ماندن ظرفیت  500هزار بش��که یا سوآپ نفت در
پایانه نکا ،احمد قلعهبانی مدیرعامل ش��رکت ملی
نفت دلیل عدم موفقیت بخش خصوصی در فروش
نفت ای��ران را ناتوانی بخش خصوص��ی در تامین
ضمانتنامه ،گش��ایش ال.س��ی و تامین برخی از
ضمانت نامههای الزم دانست.
سوآپ نفت خام ایران به منظور انتقال نفت خام
کش��ورهای حاش��یه دریای خزر به خلیج فارس از
 6ماه گذش��ته تاکنون به طور کامل متوقف شده
است .معلوم نیست مدیرعامل شرکت ملی نفت با
چه استداللی این سخنان را بر زبان جاری میکند
چراکه یکس��ری مقاومتها در بدنه ش��رکت ملی
نفت ایران نسبت به انجام سوآپ نفت توسط بخش
خصوصی وجود دارد.
ب��ا این وجود احمد قلعهبان��ی معاون وزیر نفت
اخی��را درباره وجود مقاومت برخی از مدیران نفتی
در برابر اجرای دستورات وزیر نفت ،گفت :هیچگونه
مقاومتی در برابر اجرای دستورات وزیر نفت انجام
نش��ده است و دلیل عدم موفقیت بخش خصوصی

در ف��روش نفت ای��ران ناتوانی بخش خصوصی در
تامین ضمانتنامه ،گشایش ال.سی و تامین برخی
از ضمانت نامههای الزم بوده است.
از سوی دیگر در حالی از آغاز برنامه پنجم توسعه
تاکنون به دلیل اعمال سیاستهای متنوع و متعدد
سوآپ نفت ایران دستخوش تغییرات متعددی شده
است که ایران با صرف هزینههای چندین میلیارد
تومانی زیرس��اختهایی همچون احداث خط لوله
انتقال نفت ،ساخت تاسیسات تحویل ،بارگیری در
پایانه نفتی نکا و مخازن ذخیرهسازی در پایانه نفتی
نکا ایجاد کرده است.
در شرایط فعلی ظرفیت سوآپ نفت خام ایران
به بیش از  500هزار بشکه در روز رسیده و این در
حالی است که حتی از یک بشکه این ظرفیت برای
سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر همچون
قزاقستان و ترکمنستان استفادهای نمی شود.
ایران در حد فاصل سال های  88تا  89به طور
متوس��ط روزانه بین  50تا  100هزار بش��که نفت
خام سوآپ کرده است و حتی در این سالها رکورد
س��وآپ روزانه  126هزار بشکه نفت خام در روز به
ثبت رسیده است.
با وجود توقف عملیات س��وآپ ،ش��رکت ملی
نفت ایران سه برنامه کوتاه ،میان و بلند مدت برای
توسعه زیر ساختهای س��احلی و بندری افزایش
ظرفیت سوآپ نفت در پایانه نفتی شمال (بندر نکا)
در دستور کار قرار داده است.
احمد قلعهبانی معاون وزیر نفت هفته گذش��ته
همزم��ان با آغاز عملیات الیروب��ی پایانه نفتی نکا
تاکید می کند :با اتمام احداث اسکلههای حوضچه
فراگیر پایانه نفتی شمال ،ظرفیت سوآپ نفت خام
از بندر نکا به بیش از یک میلیون بشکه می رسد.
از س��وی دیگر در حالی پیمانکاران ش��اغل در
پ��ارس جنوبی یکی از دالیل تاخیر در س��اخت و
توسعه فازهای جدید این میدان مشترک گازی را
کمبود منابع مالی و اعتباری عنوان می کنند که با
حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،الیروبی
و طرح توسعه پایانه نفتی نکا با هزینه  45میلیارد
تومانی به عنوان یک طرح اولویتدار در دستور کار
قرار گرفته است.
به اعتقاد کارشناس��ان در ش��رایطی که صنعت

گزارش

ظرفیت سوآپ نفت افزایش می یابد

در حالی قرار اس��ت ظرفیت س��واپ نفت خام
کش��ور به روزانه یک میلیون بشکه در روز افزایش
یابد که ایران هیچ قراردادی برای پوش��ش چنین
ظرفیتی و حتی کمتر از آن ندارد.
به دستور سید مس��عود میرکاظمی وزیر سابق
نف��ت از مردادماه  1389ب��ه دلیل پایینبودن نرخ
س��وآپ و روشه��ای غلطی که کش��ور را به وارد
کننده نفت خام تبدیل کرده بود ،عملیات س��وآپ
نفت خام متوقف شد.
هزین��ه معاوضه نفتخام از مس��یر ایران حدود
هش��ت دالر در هر تن متری��ک (حدود 1.10دالر
در هر بشکه) بود و شرکت ملی نفت ایران خواهان
افزای��ش این رقم ب��ه 40دالر دره��ر تن متریک
(حدود 5.5دالر در هر بش��که) بود که هیچ یک از
طرفین قرارداد با ش��رکت نیکو حاضر به پذیرفتن
این رقم برای هزینه معاوضه نفتخام خود نشدند.
بر این اس��اس ب��ا توقف عملیات س��وآپ و عرضه
نف��ت خام در بورس کاال ،فعالس��ازی بازار جنوب
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نفت با تحریمهای همه جانبه خصمانه غرب روبرو
است مدیریت منابع مالی و اعتباری از نان شب هم
برای لوکوموتیو اقتصاد کشور واجب تر است.
از ای��ن رو در ایران ش��رایط ب��ا بایگانی کردن
ط��رح هیا ب��ی اولوی��ت و کم اهمیت بای��د منابع
مالی را در طرح توس��عه میایدن مش��ترک نفت و
گاز کش��ور همچون پ��ارس جنوبی هزینه کرد که
بارها هم شتاب در توسعه این میادین مورد تاکید و
سفارشات مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

دریای خزر در مسیر بندر نفتی نکا با هدف تبدیل
نفتخام مخلوط نکا به عنوان یک نفتخام شاخص
برای بازار جنوب دریای خزر به دس��ت فراموش��ی
سپرده شد.
ضمن آن که ش��رکت امارات��ی «دراگون اویل»
( )Dragon Oilط��ی قراردادی  10س��اله بیش
از ٨٦درصد حجم نفتخام تولیدی از میدانهای
ترکمنستان را از مس��یر ایران صادر میکرد که با
پایان یافتن این قرارداد در ماه مارس ٢٠١٠اعالم
کرد که نفتخام بیشتری را از عرض دریای خزر و
از مسیر باکو و با راه آهن به بندر باتومی گرجستان
در دریای سیاه صادر میکند.
همچنین شرکت سوئیس��ی «ویتول» بازاریاب
و فروش��نده نفتخام قزاقستان و ترکمنستان نیز
که بخش عمده نفتخامهای مختلف تولیدی این
دو کش��ور را از بندر آکتائو به بندر نفتی نکا صادر
میکرد همانند شرکت اماراتی دراگون اویل با توجه
به تصمیم اخیر ایران ،اقدام به صادرات نفت خام از
مسیر باکو به دریای مدیترانه و دریای سیاه گرفت.
عالوه بر این صادرکنندگان دیگری هم در مس��یر
بندر نفتی نکا نفت خام محمولههای مقطعی صادر
میکردند که با ش��رایط جدید شرکت ملی نفت از
مسیر ایران برای صادرات نفت خود منصرف شدند.
تغییر مسیر صادرات نفت خام کشورهای همسایه از
خاک ایران به معنی از دست رفتن این بازارهاست
که ع�لاوه بر مزی��ت اقتصادی از بعد سیاس��ی و
استراتژیک برای کشور بسیار حیاتی است.
اگر چه در دو س��ال گذشته مس��ووالن کشور
وعدههای��ی ب��رای افزای��ش حجم س��وآپ و امضا

قرارداده��ای جدی��د دادهاند اما تاکن��ون موفق به
تحقق وعدههای خود نشدهاند.
عملی��ات معاوضه نفت خام از مس��یر ایران در
حالی متوقف شده است که با توجه به تحریمهای
اعمال شده علیه صنعت نفت کشور« ،طرح تجارت
نفت» میتوانست نقش بسیار مهمی را در کاهش
تاثیر محدودیتهای صورت گرفته داشته باشد.
این شرایط در حالیست که هم اکنون با تکمیل
فاز سوم طرح انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای
حوزه دریای خزر ظرفیت س��وآپ نفت خام کشور
به  500هزار بشکه در روز افزایش یافته است و به
گفته احمد قلعه بانی  -مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران -با اتمام احداث اسکله های حوضچه فراگیر
پایانه نفتی شمال ،ظرفیت سوآپ نفت خام از بندر
نکا به بیش از یک میلیون بشکه می رسد.
ب��ا وجود ای��ن محس��ن خجس��تهمهر ،معاون
وزیر در امور برنامهری��زی و نظارت بر تولید منابع
هیدروکرب��وری پیش از این گفت��ه بود :در صورت
نیاز عملیات سوآپ را انجام میدهیم و درغیر این
صورت نیازی به آن نداریم .بر این اساس مشخص
نیست اگر نیاز سنجی در این بخش صورت نگرفته
است چرا باید هزینه ظرفیت سازی سواپ نفت خام
تا یک میلیون بشکه در روز پرداخت شود.
حتی ب��ا پذیرش این موضوع که س��وآپ نفت
خام می تواند برای کش��ور هم از نظر درامد و هم
امنیت مزایایی داش��ته باشد مسووالن نفتی کشور
با تصمیمات غلط خود مشتریان عملیات سواپ از
مسیر ایران را از دست داده اند و قطعا باز گرداندن
آن ها به پای قرارداد به راحتی ممکن نخواهد بود.

اگر چه در دو سال
گذشته مسووالن
کشور وعدههایی برای
افزایش حجم سوآپ
و امضا قراردادهای
جدید دادهاند اما
تاکنون موفق به
تحقق وعدههای خود
نشدهاند
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مشكالت ترانزيت نفتي چيست؟

سوآپ و بانكرينگ
تعامل اقتصادي پيشرفته
احمد صرامي

*

با توجه به موقعیت
ژئوپلوتیکی ایران
در سطح منطقه و
دسترسی سریع و آسان
به آبهای گرم كه از
آرزوهای هر کشوری است
می توان از آن
به یکی از ابزار خدادادی
برای تعامالت اقتصادی
نام برد

سوآپ ،ترانزیت و بانکرینگ به نوعی یک
تعام��ل اقتصادی کامال پیش��رفته مبتنی بر
ارزشهای شناخته ش��ده یک کشور دارای
پتانسیل های تولیدی و صادراتی است .البته
س��وآپ و ترانزیت برای همه گونه کاال قابل
انجام اس��ت .بانکرینگ در واقع نوعی تامین
س��وخت به صورت خرده فروشی به کشتی
اس��ت .در باب س��وآپ و ترانزی��ت چنانچه
سیاس��تهای دولت و اراده مسیوالن وزارت
نفت و دیگر س��ازمانهای نظارتی بر استفاده
حداکثری از امکانات کش��ور ایران باشد که
ظاهرا هس��ت ب��ه درآمدهای ف��راوان ارزی
خواهد انجامید.
با توجه ب��ه موقعیت ژئوپليتیکی ایران در
س��طح منطقه و دسترس��ی سریع و آسان به
آبهای گرم كه از آرزوهای هر کش��وری است
می توان از آن به یکی از ابزار خدادادی برای
تعامالت اقتصادی نام برد.بهگونهای که سواپ
و ترانزیت میلیونها ت��ن انواع فرآورده های
نفتی برای تقاضای داخ��ل و خارج ارزآوری
غیر قابل تصوری را به دنبال خواهد داش��ت
و اغ��راق نخواهد ب��ود اگر بگويي��م چنانچه
برنامهریزی دقیق ص��ورت پذیرد درآمدهای
صادرات نفت را پش��ت سر بگذارد.متاسفانه
در چند سال اخیر در حوزه ترانزیت و سوآپ
علیرغم س��رمایهگذاری بخش خصوصی که
البته کم هم نبوده است شاهد از دست رفتن
مش��تریان بالفعل در این حوزه و کم ش��دن
اعتبار س��رمایه گذاران در ب��ازار بین المللی
بودهای��م  .و حتما خوانن��دگان عزیز با کمی
اش��راف به این گونه بازارها پی به حساسیت
موضوع م��ی برند.در باب مقول��ه ترانزیت و
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س��وآپ به همین نکته کفایت می کنیم که
از حی��ث عرضه و تقاض��ا در بهترین حالت
ممک��ن قرارداریم.نیم نگاهی به کش��ورهای
همسایه همچون عراق ،افغانستان ،پاکستان،
کشورهای حوزه قفقاز و خلیج فارس ما را به
بهترین پاسخ ممکن می رساند و آن حرکت
به سوی جلو و عقد قرارداد های کالن است.
این کش��ور ها یا خریدار هستند یا فروشنده
و یک واس��طه توانمند مانند ایران دیگر چه
میخواهد .ب��ه نظر بنده کمی همت و البته
حمایت .این یک حرکت رو به جلو با منفعت
دوطرفه برای ایران و دیگر کشورهاست واگر
زمام امر را به بخ��ش خصوصی واگذار کنند
قطع��ا در صحنه بین المل��ل خوش خواهند
درخش��ید .در ب��اب مس��اله بس��یار حیاتی
بانکرینگ باید بدانی��م که روزانه بیش از 15
میلیون تن نفت خام توس��ط  12000کشتی
در طی یک س��ال جابجا میشود .نکته جالب
این اس��ت که س��االنه  6میلیارد دالر درآمد
عاید کش��ورهای خلیج فارس می شود .و این
تنها در خصوص تنها عملیات بانکرینگ است.
ما بازار خدم��ات جانبی صنعت بانکرینگ را
هم داریم که ش��امل خدمات بازرس��ی فنی
کش��تی ها,تامی��ن آب آش��امیدنی ،تامی��ن
آذوقه ،خدمات پشتیبانی و ...می باشد و تمام
اینه��ا یعن��ی ارزآوری .از فواید بانکرینگ می
توان به ايجاد رونق اقتصادی ،ارزآوری،کاهش
بیکاری وافزای��ش قدرت حاکمیت در منطقه
اش��اره ك��رد .در حال حاضر بن��در فجیره در
امارات متحده عربی بدلیل فرصت پیش امئه
در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گوی
س��بقت را ربوده است و یکی از  4بندر مهم
فعال در عملیات بانکرینگ در کنار س��نگاپور
هوستون و رتردام می باشد .در این خصوص
می طلبد با توجه به پتانس��یل های موجود
در ای��ران و منطقه به نیازه��ای این صنعت
توجه خاص بویژه در ایجاد ساختارها,تامین
خدم��ات جانبی بانکرینگ,عرضه مس��تمر و
پایدار انواع س��وخت های مورد نیاز توس��ط
عرضه کنن��ده  ,ارایه قیمت های فروش قابل
رقابت با فجیره و ..شود.
* عضو عليالبدل هياتمديره اتحاديه
صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي

بخشخصوصی مدعی است نه متهم

ظرفیت سازی
برای افزایش
سوآپ نفت خام
از شمال کشور

مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران
از ایجاد ظرفیت مناس��ب برای س��وآپ نفت
خام با احداث حوضچه فراگیر نکا خبر داد.
مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران
در گف��ت و گو با خبرنگار ش��انا تصریح کرد:
ب��ا احداث حوضچ��ه فراگیر نکا که ش��امل،
س��اخت دو یال ش��رقی و غربی ،اسکله های
مختلف و چند منظوره از جمله ،اسکله های
تخلی��ه انواع فرآورده ،اس��کله های خدماتی
و پش��تیبانی و اس��کله های تعمیراتی برای
پهلوگی��ری نفتک��ش هایی ب��ا ظرفیت ١٤
هزار تن ظرفیت س��وآپ نف��ت خام افزایش
می یابد.
سیدپیروز موس��وی افزود :در فاز نخست
طرح احداث حوضچه فراگیر نکا که با هدف
الی��ه روبی حوضچ��ه در حال انجام اس��ت،
امکان پهلوگیری کش��تی ه��ای به وزن ١٢
هزار تن فراهم می ش��ود؛ این در حالی است
که پیش از این تنها کش��تی هایی با وزن ٥
هزار تن پهلوگیری می کردند.
وی گفت :فاز نخس��ت این پروژه دو هفته
گذش��ته آغاز به کار کرد و بر اس��اس برنامه
ف��از دوم آن نیز تا بهمن امس��ال راه اندازی
خواهد شد.
ب��ه گفته موس��وی هم اکن��ون نفت خام
کشورهای آسیای میانه از پایانه نفتی شمال
برای انجام عملیات س��وآپ وارد کش��ور می
شود.
مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران
پیش��تر میزان س��رمایه گذاری برای ساخت
ای��ن حوضچ��ه را  ٤٦میلیارد توم��ان اعالم
کرده بود.
موس��وی همچنی��ن در ب��اره « س��وآپ
معکوس نفت خام» و تصاحب بازارهای نفت
خام ایران از س��وی روس��یه گفت« :سوآپ
معکوس نفت» به هیچ وجه نداریم و تا کنون
در این زمینه چیزی مطرح نشده است.
برپایه ای��ن گزارش ،احداث موج ش��کن
ی��ال غربی و ش��رقی ،الیروبی ه��ای داخل
حوضچ��ه و کانال ورودی تا عم��ق  ٩متر و
اس��تحصال زمین و همچنی��ن تهیه و نصب
تجهی��زات کمک ناوبری در ف��از اول اجرای
طرح حوضچه فراگیر نکا در دستور کار قرار
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داشت.
تامین نیازمندی های پش��تیبانی ناوگان
حفاری در کوتاه مدت ،افزایش انتقال نفت
خام تا  ١٥٠هزار بش��که در روز و س��وآپ
و تولی��د احتمالی داخل��ی در میان مدت و
افزایش انتقال نفت خام تا  ٢٥٠هزار بشکه
در روز در دراز مدت ،اهداف مهمی هستند
که در طرح س��اخت حوضچه فراگیر به آنها
توجه شده است.
با س��اخت حوضچ��ه فراگی��ر در پایانه
نفتی ش��مال ،سه اس��کله کنونی موجود با
آبخورهای چهار تا پنج متر به  ١٤اسکله با
آبخور  ١٤متر افزایش خواهد یافت.
اجرای پ��روژه حوضچه فراگیر ش��مال،
پش��تیبان عملی��ات اس��تحصال نفت خزر،
افزایش س��وآپ ،همچنین طرح ملی انتقال
نفت خام پروژه نکا  -جاسک است.
پایانه نفتی شمال ،موقعیتی راهبردی در
میان کش��ورهای حاش��یه دریای خزر برای
ایران ایجاد کرده و با توجه به اکتشاف های
اخی��ر ،تنه��ا پایانه برای انتق��ال نفت و گاز
دریای خزر به کشور است.
دسترس��ی ایران به آبهای آزاد ،موقعیت
راهب��ردی برای این پایانه نفتی در س��وآپ
نفت خ��ام ایجاد کرده اس��ت .ای��ن مزیت
موجب ش��ده اس��ت نفت خام کش��ورهای
حوزه دریای خ��زر به آب های آزاد راه یابد
و مش��تری این کشورها نیز ،نفت خام مورد
نیاز خود را در خلیج فارس از ایران دریافت
کنند.س��وآپ (معاوضه) نفت خام از طریق
پایانه نفتی ش��مال به کش��ورهای حاش��یه
دریای خزر ،امتیازی برای این کشورهاست
ک��ه بتوانند نفت خ��ود را در دریای آزاد به
فروش برسانند.

الوان
قطب جدید بانکرینگ

رئی��س هیئ��ت مدی��ره پاالیش��گاه الوان
از مطالع��ات ایج��اد ی��ک قط��ب جدی��د
بانکرینگ(سوخترس��انی ب��ه کش��تیها) در
جزیر الوان با استفاده از محصوالت پاالیشگاه
الوان گف��ت :الوان علیرغ��م کوچکی ابعاد آن
در می��ان اغلب پاالیش��گاههای نفت کش��ور
سوددهی بیش��تری خواهد داشت .جابر نوری
در یک نشس��ت خبری در جم��ع خبرنگاران
اظهارداش��ت :وقتی پاالیشگاه الوان را تحویل
گرفتیم ش��رکت زیان انباشته داشت اما امروز
زیان انباشته به سود تبدیل شده است.
رئیس هیئت مدیره پاالیشگاه الوان افزود:
در الوان تنه��ا  2یا  3ماه ه��وا متعادل و بقیه
ماههای سال ش��رایط کاری بس��یاری دشوار
اس��ت و به همی��ن دلیل برای بهبود ش��رایط
کاری کارکنان تالش میکنیم.
رئیس هیئت مدیره پاالیشگاه الوان با بیان
اینک��ه نماد ما به دلیل تأخی��ر در ارائه بودجه
 92بس��ته ش��د ،اضافه کرد:چند نکته سود ما
را تحت تاثیر قرار میداد که اول نرخ تس��عیر
ارز ب��ود که از  1226ب��ه  2450افزایش یافت
و دیگری عوارض  26درصدی صندوق توسعه
ملی از صادرات نفت کوره بود.
وی افزود:پاالیش��گاههای الوان ،بندرعباس
و آب��ادان باید ای��ن رق��م را میپرداختند که
پاالیش��گاه بندرعباس س��ال گذش��ته 1000
میلیارد تومان و الوان هم  200میلیارد تومان
به صندوق توسعه ملی پرداخت کردند و امسال
ه��م الوان باید  360میلیارد تومان به صندوق
توسعه پرداخت میکرد.
نوری گفت :با کمک شرکت ملی پاالیش و
پخ��ش فرآوردههای نفتی و رایزنیهای تامین
اجتماعی 26 ،درصد سهم صندوق توسعه ملی
از صادرات پاالیش��ی در بودجه  92حذف شد
که این رقم به نفع سهامداران است و در آینده
سود تعدیل شده را اعالم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه موقعیت پاالیش��گاه الوان
برای انواع سرمایهگذاری بسیار مناسب است،
گفت :الوان منطقه ویژه اقتصادی اس��ت ،قرار
اس��ت قطب س��وم پتروشیمی باش��د ،عمده
خ��وراک نف��ت به ص��ورت خط لول��ه منتقل
میشود که با توجه به مزیتهای مختلف این
منطقه برنامههایی در سرمایهگذاری در صنایع
پایین دست نفت و پتروشیمی داریم.
ب��ه گفت��ه وی ،می��دان گازی بزرگ��ی در
الوان وج��ود دارد ک��ه میتواند خ��وراک گاز

پتروشیمیها را تأمین کند.
رئیس هیئتمدیره پاالیشگاه الوان در ادامه
اظهارداش��ت :ش��رکت تعاونی خاص کارکنان
پاالیش نفت الوان را در ش��رف تأسیس داریم
که همه س��هم آن متعلق به کارکنان است و
سرمایهگذاران سهمی در آن نخواهند داشت.
وی افزود :شرکت فنی مهندسی زیرمجموعه
ش��رکت تعاونی خاص تش��کیل خواهد شد و
مطالعات ایجاد کارخانه قیر را انجام خواهد داد
که سود آن به خود پرسنل میرسد.
*س��ودهی بیش��تر الوان نس��بت به دیگر
پاالیشگاهها
وی در پاس��خ به پرسشی درباره مشکالت
تعاونیه��ای خ��اص در دیگ��ر ش��رکتها
اظهارداش��ت :بنده معاون اداری مالی تعاونی
خاص ایرانخودرو بودم که س��ود این تعاونی
 26ت��ا  27درصد بود و ب��ه کارکنان پرداخت
میشد.
نوری تأکید کرد :میخواهیم در این تعاونی
حرف و حدیثی وجود نداشته باشد چنانکه ابعاد
تعاونی خاص ما بسیار کوچکتر از ایرانخودرو
است کمااینکه کل پرس��نل ما  1200نفر اما
تنها اعضای تعاونی خاص ایرانخودرو  60هزار
نفر هستند.
وی در ادام��ه گفت :الوان علیرغم کوچکی
ابع��اد آن در میان اغلب پاالیش��گاههای نفت
کش��ور سوددهی بیش��تری خواهد داشت و با
توجه به حذف 26درصد سهم صندوق توسعه
ملی سوددهی ما بسیار باالتر خواهد رفت.

صادرات به ابوظبی
فجیره و آسیای جنوبشرقی

رئیس هیئتمدیره پاالیش��گاه الوان اضافه
کرد :نفت کوره ما بیشتر به ابوظبی ،فوجیره و
آسیای جنوبشرقی صادر میشود و به تازگی
دو محموله گاز مایع نیز صادر شده است.
ن��وری اظهارداش��ت :با توجه ب��ه موقعیت
منحصر به فرد جزیره الوان و عبور کش��تیها
از نزدیک این جزیره در حال تهیه گزارش فنی
اقتصادی ایجاد یک ش��رکت بانکرینگ تحت
پوش��ش ش��رکت تعاونی کارکنان در جزیره
الوان هستیم.
وی در پایان گفت :ما خوراک را  95درصد
قیم��ت فوبخلیج ف��ارس دریافت میکنیم و
فراورده تولیدی را به قیمت فوب خلیج فارس
در اختیار پاالیش و پخش قرار میدهیم.
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با کمک شرکت
ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی
و رایزنیهای تامین
اجتماعی 26 ،درصد
سهم صندوق توسعه
ملی از صادرات
پاالیشی در بودجه 92
حذف شد که این رقم
به نفع سهامداران
است
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ساخت پااليشگاه با دانش بومي

پاالیشگاههای 40میلیون دالری!
متخصصان صنعت نفت به دانش فنی س�اخت پاالیش�گاههایی دس�ت یافتند که با هزینه  30تا 40میلیون دالر احداث و از
طریق کامیون جابه جا میشود .فناوری احداث پاالیشگاههای کوچک در کشور بومی شده است ،به طوری که این پاالیشگاهها
را میتوان با خوراک نفتخام ،نفت کوره و میعانات گازی راهاندازی کرد.
اگر از میعانات گازی به عنوان خوراک این پاالیشگاهها استفاده شود ،هزینه پاالیش هر بشکه معادل 4هزار دالر خواهد بود
و اگر از نفت خام استفاده شود ،هر بشکه نفت خام حدود  8تا  10هزار دالر هزینه در پی خواهد داشت.

حسين كاظمي

ظرفیت در نظر گرفته
شده برای احداث
يك پاالیشگاه
بین  5تا  10هزار بشکه
است که به نظر میرسد
اولین پاالیشگاه کوچک با
خوراک نفت کوره
در نزدیکی پاالیشگاه
آبادان احداث شود
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براساس گفته مسئوالن صنعت نفت هم اکنون
امکان س��اخت دو نوع پاالیشگاه کوچک در کشور
وج��ود دارد که یکی پرتابل(قابل حمل) اس��ت به
طوری که تمامی تجهیزات یک پاالیشگاه کوچک
ب��ر روی کامیون نصب و توس��ط کامیون جابه جا
میش��ود ،ضمن آن که فرآورش نی��ز در کنار چاه
انجام میشود و نوع دیگر در نزدیکی پاالیشگاههای
اصلی ایجاد میشود که برای فرآورش موادی نظیر
نفت کوره کاربرد دارد.
پاالیش��گاههای کوچک با خ��وراک نفت کوره
ای��ن قابلی��ت را دارند که  50درص��د از نفت کوره
تولیدی پاالیشگاهها به محصوالت باکیفیت مانند
بنزین و گازوئیل تبدیل شوند ،که بنابراین مشکل
تولید اضاف��ی نفت کوره در پاالیش��گاهها برطرف
خواهد شد .براساس گفته فرهاد احمدی مدیرعامل
شرکت مهندسی و ساختمان نفت ظرفیت در نظر
گرفته ش��ده برای احداث این پاالیش��گاهها بین 5
تا  10هزار بش��که اس��ت که به نظر میرسد اولین
پاالیشگاه کوچک با خوراک نفت کوره در نزدیکی
پاالیش��گاه آبادان احداث شود و به احتمال فراوان
یک پاالیش��گاه کوچک فرآورش میعانات گازی در
عسلویه و یک پاالیشگاه کوچک فرآورش نفت خام
نیز در دستور ساخت قرار گرفته است.
خبر بومیسازی احداث پاالیشگاههای کوچک
در آخرین روزهای س��ال گذش��ته منتش��ر شد و
بالفاصله اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروش��یمی دس��ت به کار شده از وزیر نفت
خواس��تند که مجوز احداث پاالیشگاههای نفتی را
صادر کند .س��رانجام وزیر نفت در آخرین روزهای
اردیبهشت سال جاری مجوز احداث پاالیشگاههای
کوچک راصادر کرد.

اتحادیه و پاالیشگاههای کوچک

رئیس اتحادی��ه صادر کنن��دگان فرآوردههای
نفتی ک��ه در زمینه احداث این نوع پاالیش��گاهها
س��رمایهگذاری میکنن��د ،میگوی��د :از آنجا که
اح��داث پاالیش��گاههای کوچک در کش��ور صرفه
اقتصادی دارد ،بنابراین اتحادیه صادرکنندگان نفت
پیشنهادی مبنی برساخت پاالیشگاه های کوچک
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محصوالت بسیار پایین خواهد بود.
به هر حال باید گفت ،با چراغ سبز وزارت نفت
برای احداث این گونه پاالیشگاه ها باید گفت که در
آینده وضعیت تولید بنزین و نفتگاز کشور تغییر
اساس��ی پیدا خواهد کرد و شاهد کاهش صادرات
نفت کوره به کش��ورهای حاش��یه خلی��ج فارس
خواهیم بود.
بنابراین رویکرد جدید ایران در احداث این نوع
پاالیش��گاهها میتواند منجر به صادرات فرآورده به
جای نفت خام در سالهای نه چندان دور شود.
را به وزیر نفت داده بود که مورد تایید وزرات نفت
قرار گرفت.
وی تصری��ح میکند ،با راهاندازی این واحدهای
پاالیشی تولید محصوالت س��نگین از جمله نفت
کوره و قیر و حتی مازوت کاهش مییابد و بیش��تر
محصوالت تولیدی ش��امل نفت س��فید ،بنزین و
گازوئیل خواهد بود.
همچنین اولین پاالیش��گاه در مقیاس کوچک
نیز قرار اس��ت با س��رمایه گذاری بخش خصوصی
و با ظرفیت 10هزار بشکهای در بندر خواجه نفس
گرگان احداث شود ،زیرا هم زمین کافی برای ایجاد
پاالیش��گاه کوچک وجود دارد و از طرفی خوراک
م��ورد نیاز این واحد پاالیش��ی نیز از کش��ورهای
مشترکالمنافع  CISتامین خواهد شد.
اس��تفاده از نفت کشورهای  CISدر واقع حکم
سوآپ را برای نفت کشور دارد ،زیرا معادل نفتی که
دریافت کرده و در این پاالیشگاه به فرآورده تبدیل
میش��ود ،از جنوب کش��ور صادر میکنیم ،ضمن
اینکه نفت کش��ورهای آسیای میانه دارای کیفیت
بسیار باال و مرغوب است.
علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی نیز در خصوص احداث
پاالیش��گاه کوچک ب��ا هزینه  30ت��ا  40میلیون
دالری به گونهای اس��ت ک��ه اگر ماهیت نفت خام
ورودی پاالیشگاه ترش باشد ،محصوالت پاالیشگاه
نظیر نفت��ا و نفتگاز تولیدی ،ت��رش خواهد بود،
بنابراین محصول تولیدی باید حتما در پاالیشگاهها
تصفیه ش��ود ،زیرا که در غی��ر این صورت کیفیت

کیفیت محصوالت پاالیشگاههای کوچک

البته وزارت نفت درباره احداث پاالیش��گاههای
کوچک هش��داری جدی میدهد.علیرضا ضیغمی،
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی ایران درباره اینکه آیا با  30میلیون دالر
می توان پاالیشگاه ساخت؟ گفت :ایجاد پاالیشگاه
هایی با س��رمایه گذاری  30یا  40میلیون دالری
به گونه ای اس��ت که اگر ماهیت نفت خام ورودی
پاالیشگاه ترش باش��د ،محصوالت پاالیشگاه نظیر
نفتا و نفت گاز تولیدی ،ترش خواهد بود.
وی اضافه ک��رد :در این صورت باید محصوالت
ترش را به واحدهای ش��یرین سازی انتقال دهیم؛
چرا که در غیر این صورت کیفیت محصوالت بسیار
پایین خواهد بود.
معاون وزیر نفت ،با تاکید بر اینکه اگر ش��یرین
سازی روی محصوالت پاالیشگاه های کوچک انجام
نشود ،استاندارد محصوالت آن مشابه استانداردی
اس��ت که اکنون در افغانس��تان وجود دارد ،گفت:
در افغانس��تان محص��والت ت��رش را با محصوالت
شیرین قاچاق شده به این کشور مخلوط می کند
و محصول غیراس��تانداردی را در قالب محصول با
کیفیت عرضه می کنند.
ضیغمی تصریح کرد :وزی��ر نفت مجوز احداث
پاالیشگاه های کوچک را برای محصوالت میعانات
و نفت کوره صادر کرده است منتها محصوالت این
پاالیشگاه ها را باید در طرحی جامع ،به پاالیشگاه
های موجود انتقال داده و شیرین سازی کنیم وگرنه
محصوالت تولیدی قابل استفاده نخواهند بود.
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تركيه ميخواهد قطب جديد نفتي شود

آنکارا و رویای شکلگیری چهارمین
هاب انرژی اروپا
متخصصان صنعت نفت به دانش فنی س�اخت پاالیشگاههایی دس�ت یافتند که با هزینه  30تا 40میلیون دالر احداث و از
طریق کامیون جابه جا میشود .فناوری احداث پاالیشگاههای کوچک در کشور بومی شده است ،به طوری که این پاالیشگاهها
را میتوان با خوراک نفتخام ،نفت کوره و میعانات گازی راهاندازی کرد .اگر از میعانات گازی به عنوان خوراک این پاالیشگاهها
استفاده شود ،هزینه پاالیش هر بشکه معادل 4هزار دالر خواهد بود و اگر از نفت خام استفاده شود ،هر بشکه نفت خام حدود
 8تا  10هزار دالر هزینه در پی خواهد داشت.

فرید جاهد

ترکیه در همجواری
 72درصد از ذخایر
موجود گاز و  73درصد
از ذخایر اثبات شده
نفت جهان در دو منطقه
خلیج فارس و دریای
خزر قرار دارد که دلیل
تبدیل این کشور به پل
ارتباطی میان کشورهای
بازار مصرف اروپا و
جهان به شمار می آید
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جهان پس��ا
مع��ادالت دیپلماس��ی ان��رژی در
ِ
ش��وروی ،پیچی��ده و بر اس��اس منافع مش��ترک
منطقه ای ش��کل گرفته است .اقتصادهای توسعه
یافت��ه اروپایی ه��ر روز نیازمندتر ب��ه منابع انرژی
هیدروکربنی خاورمیانه و حوزه دریای خزر هستند
و اخت�لال یا تاخیر در دس��ت یاب��ی آنها به منابع
انرژی ،اس��تمرار پای��داری و دوام قدرت اقتصادی
آن��ان را با تهدی��د جدی مواجه می س��ازد .در دو
دهه اخیر تهدیدهای اقلیمی و کمبود منابع انرژی،
پارادایم های موجود در ساختار امنیت جهانی را از
شکل پیوس��ته و فراگیر به رویکردهای گسسته و
منطقه ای تغییر داده و زمینه را برای بروز قدرتهای
منطقه ای ،خصوصاً در کش��ورهای دارای موقعیت
ژئوپولتی��ک و ژئواکونومیک فرآهم آورده اس��ت و
مگر نه اینکه جمهوری ترکیه در جغرافیای پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناگهان خود را در
مرکز شعاع موثر یک بیضی یافته که می تواند نقش
جدی در تبادل انرژی بین منابع جدید دریای خزر،
خلیج فارس و ش��مال عراق از یک سو و بازار رو به
رشد اروپا از سوی دیگر ایفا نماید؟
بر همین اس��اس در دو دهه گذشته ،ترکیه به
عنوان کش��وری فاقد منابع حیات��ی انرژی ،تالش
کرده تا ب��ا واردات نفت و گاز ح��وزه دریای خزر،
ع�لاوه بر کاهش وابس��تگی بیش از ح��د خود به
کش��ورهای خاورمیانه ،شانس خود را برای تبدیل
شدن به مسیر ترانزیت انرژی ،به بازارهای غربی را
نیز امتحان نماید .از اینرو ترکیه با اتکاء به سیاست
خارج��ی مبتنی بر ان��رژی در ح��وزه های Low
 Politicsورود ک��رده و ب��ا جلب نظر مش��تریان
اروپایی و تکیه بر سیاس��ت رسمی ایاالت متحده
مبن��ی بر محدود کردن نف��وذ و نیروی منطقه ای
روسیه و ایران ،پروژه انتقال نفت و گاز این منطقه
را از طریق ساخت یک خط لوله به نام باکو-جیهان
برای عرضه در س��واحل مدیترانه آغاز نمود و شاید
در سالهای ابتدایی این پروژه ،ترکیه هرگز تصور هم
نمی کرد که دیپلماسی انرژی در جهان به سمت و
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سویی برود که بندر جیهان را در قواره یک هاب به
اصلی ترین مولفه در چانه زنی ترکیه با جهان غرب
تبدیل نماید .در واقع مسئله انرژی و اهمیت یافتن
آن در سیاست ترکیه یک مسئله دو وجهی است.
از یکس��و افزایش مصرف انرژی و ضرورت توجه به
تامی��ن آن یک رویکرد داخلی به ش��مار می آید و
از س��وی دیگر همسویی با استراتژی امنیت انرژی
اروپا و تعهد در قبال تامین و تضمین آن رویکردی
بین المللی .در راستای رویکرد داخلی ،در سالهای
گذش��ته روند آزاد س��ازی و خصوصی س��ازی در
بخش نفت و گاز به مرحله اجرا درآمده و ش��رکت
ه��ای بزرگ نفتی که قب ً
ال متعل��ق به دولت بودند
نظی��ر  Tupralو  Petrol Ofisiاکنون به بخش
خصوصی واگذار ش��ده اند .و یا  Botaکه خطوط
لول��ه نفت و گاز را به ص��ورت انحصاری در اختیار
داش��ت اکنون به واس��طه قوانین آزاد سازی بازار
نفت و گاز مصوب سال  2001و  2004دولت ترکیه
زمینه را برای فعالیت جدی بخش خصوصی در این
زمینه فرآهم آورده است و اما در وجه رویکرد بین
اللمللی می دانی��م ترکیه در همجواری  72درصد
از ذخای��ر موج��ود گاز و  73درصد از ذخایر اثبات
شده نفت جهان در دو منطقه خلیج فارس و دریای
خزر قرار دارد که دلیل اصلی تبدیل این کش��ور به
پل ارتباطی میان کش��ورهای دارای منابع انرژی و
بازار مصرف اروپا و جهان به شمار می آید .در دهه
گذش��ته اروپا در تالش بوده تا از طریق ایجاد تنوع
در منابع و مسیرهای دست یابی به انرژی ،تضمین
های قابل اتکاء تری را در تامین امنیت انرژی خود
در دس��ت داشته باشد که این نقش کلیدی ترکیه
را به عنوان یک متحد استراتژیک در ترانزیت محور
اوراسیا پررنگتر می کند.

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

اکنون کریدور شرقی-غربی یکی از اولویت های
اصلی تامی��ن انرژی اتحادیه اروپاس��ت .ترکیه در

بس��تر این کریدور تالش های زیادی برای انتقال
ذخای��ر نفت و گاز خزر به بازارهای اروپا انجام داده
اس��ت .پروژه های خط لوله متع��ددی که قفقاز و
آسیای مرکزی را به اروپا متصل می سازد:

خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان:

خط لول��ه بکو-تفلیس-جیهان یا  BTCعنصر
محوری کریدور انرژی ش��رقی-غربی می باشد که
از میدان نفتی آبهای عمیق «چراغ گونش��لی» در
آذربایجان به گرجس��تان و از آنجا به ترمینال بندر
جیهان ترکیه در س��واحل دریای مدیترانه کشیده
ش��ده اس��ت .این حط لوله با ظرفی��ت انتقالی 1
میلیون بشکه در روز مس��یر عبور انرژی از دریای
س��یاه و تنگه های بسفر و داردانل را دور می زند و
به بازارهای جهانی ارسال می گردد.

خط لوله گازی باکو-تفلیس-ارزروم:

ای��ن خط لول��ه دومین بخش تش��کیل دهنده
کریدور شرقی-غربی می باشد که در ژوئیه 2007
به مرحله بهره برداری رس��ید .این خط لوله برای
انتقال گاز طبیعی از حوزه «ش��اه دنیر» در بخش
آذربایجان دریای خزر از طریق کرجستان به ترکیه
طراحی شده و انتظار می رود که این خط لوله 6.6
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در س��ال انتقال
دهد.

خط لوله ترانس کاسپین

این خط لوله قرار اس��ت در عرض و زیر بس��تر
دریای خزر بین بندر ترکمنباش��ی در ترکمنستان
و بندر باکو در آذربایجان احداث ش��ود و چهارمین
دارن��ده ذخایر گاز جهان یعنی ترکمنس��تان را به
آذربایجان و از آنجا از طریق خط لوله گازی باکو-
تفلیس-ارزروم به سیس��تم خ��ط لوله گاز طبیعی
داخل��ی ترکیه و نهایتاً به بازار اروپا متصل س��ازد.
این خط لوله برای اروپ��ا دارای اهمیتی دوچندان
می باش��د .این خ��ط لوله در واقع ط��رح کلیدی
اتحادیه اروپا در راس��تای انتق��ال گاز حوزه دریای
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خزر و ترکمنس��تان به مصرف کنن��دگان اروپایی
بوده و س��بب کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه
می گردد.
خط لوله اتصالی گاز طبیعی از ترکیه به یونان و
از یونان به ایتالیا :بر اساس قرارداد بین حکومتی در
احداث خط لوله اتصالی ترکیه-یونان که در فوریه
 2003منعقد ش��د ،شبکه انرژی ترکیه به اتحادیه
اروپا متص��ل گردید .این پروژه در راس��تای پروژه
نوباکو بوده و قرار اس��ت گاز ح��وزه دریای خزر را
از طریق ترکیه به کش��ورهای بلغارستان ،رومانی،
مجارس��تان و اتریش از یکس��و و یونان و ایتالیا از
دیگر س��و انتقال دهد .بر این اس��اس در دس��امبر
همان سال قرارداد خرید و فروش نیز بین شرکت
های بوت��اش ( )BOTASترکیه و دپا ()DEPA
یونان منعقد گردید .در  26ژوئیه  2007نیز قرارداد
بین حکومتی سه کشور ترکیه ،یونان و ایتالیا برای
انتقال گاز طبیعی منعقد شد که انتظار می رود این
خط لوله از طریق ترکیه  3میلیارد متر مکعب گاز
به یونان و  8میلیارد متر مکعب گاز به ایتالیا انتقال
دهد .ف��از اول این خط لوله ،از ترکیه به یونان ،در
 18نوامبر  2008تکمیل شده و با اجرای خط لوله
اتصالی یونان-ایتالیا  ،بدون تردید هدف سیاس��ت
متنوع سازی منابع و مسیرهای انرژی اتحادیه اروپا
محقق خواهد شد.
ترکی��ه عالوه ب��ر کریدور ش��رقی-غربی که به
تفضیل مورد اش��اره ق��رار گرفت ،کری��دور انرژی
جنوبی-غرب��ی را نی��ز ب��رای انتق��ال منابع گازی
کشورهای حوزه خلیج فارس به اروپا از طریق خط
لوله نوباکو در برنامه دارد و همچنین کریدور انرژی
ش��مالی-جنوبی برای انتقال نفت و گاز روس��یه از
طریق دریای سیاه به ترکیه و نهایتا بندر جیهان را
نیز .برنامه های بس��یار توسعه یافته ای در راستای
جایگزینی کانالهای انتقالی جدید به جای تنگه های
استراتژیک ترکیه و همچنین توسعه ترمینال نفتی
بندر جیهان برای ارسال نفت انتقالی از خطوط لوله
کرکوک ،باکو و سامسون به اروپا .اکنون در حدود 6

درصد از عرضه نفت جهان از ترکیه و از طریق بندر
جیهان صورت می گیرد .ترمینالی با زیر س��اخت
های مناس��ب برای بارگیری ابر تانکرهایی در ابعاد
 VLCCو .ULCC

دورنمای تحقق رویای وارثان امپراطوری
عثمانی

ترکی��ه در میانه این هم��آورد ،تنها ایفا کننده
نقش نیست .روس��یه مهمترین کشوری است که
درحوزه سیاست خارجی معطوف به انرژی ترکیه،
در مواجهه با این کش��ور قرار م��ی گیرد .ترکیه با
رویکردی سیس��تمی و مدون در تالش است تا در
راستای منافع مشترک در کشورهای آسیای میانه
پیش برنده نظم جدیدی باشد و اثر روسیه را خنثی
نماید .آنکارا متقاعد ش��ده برای توسعه استراتژی
انرژی می بایس��ت حمایت قدرتهای منطقه ای و
فرامنطقه ای را به س��وی خود جلب کند .از اینرو
ضمن ارتقاء رفاه داخلی تالش می کند تا با استفاده
از مولف��ه های اقتصادی ابزاری برای اثر گذاری در
منطقه بیاب��د .آنکارا بدون ت��رس از مداخله کینه
ورزانه سیاسی تالش می کند این مهم را از طریق
توس��عه بازرگانی تجاری ،س��رمایه گذاری و نقش

فزاینده سیاسی در حمایت از روند تحوالت اصالح
طلبانه منطقه به سرانجام رساند.
اما عالرغم عم��ل گرایی و واقعگرایی مبتنی بر
منافع ملی در حوزه سیاس��ت خارجی ،همینطور
رش��د باالی اقتصادی و داشتن نقشه راه در جهت
تس��ریع رون��د تح��والت داخلی ،کم��اکان ترکیه
تضمین هایی ناکافی برای جلب اعتماد قطعی اروپا
به عنوان یک شریک تجاری داراست .بدیهی است
استمرار اس��تراتژی انرژی ترکیه منوط به پایداری
ش��رایط مولد این امر خواهد بود .امری که به نظر
می رس��د تا حدودی دچار اختالل ش��ده اس��ت.
در داخل کش��ور حزب عدالت و توس��عه با کاهش
محبوبیت مواجه اس��ت و اقتصاد ترکی��ه متاثر از
بحران اقتصادی حاکم بر جهان دچار رکود ش��ده.
از س��وی دیگر بحران س��وریه و همراهی ترکیه با
مخالفی��ن و احتم��ال درگی��ری با دولت س��وریه
امنی��ت انرژی که در اصل مهمترین مس��ئله برای
مص��رف کنندگان اروپایی اس��ت را دچار مخاطره
کرده .ترکیه در رویای بدل شدن به شاهراه انرژی
جهان بیش از پیش با چشمانی نگران به مشتریان
گریزپای اروپایی خود می نگرد و آینده ای مبهم را
بی صبرانه انتظار می کشد.

اتاق فرمان مقابله با قاچاق سوخت راه افتاد

ب��ا بهرهبرداری از یک س��امانه جدید عالوه بر
رصد «آنالین» نقل و انتق��ال فرآوردههای نفتی
حتی در دورافتاده ترین نقطه کش��ور پیش بینی
میشود میزان قاچاق سوخت و به ویژه گازوئیل به
حداقل کاهش یابد .آمارهای غیر رسمی از قاچاق
روزانه حدود  10میلیون لیت��ر گازوئیل ایران به
کشورهای همس��ایه حکایت دارد و حتی برخی
از رس��انه های خارجی تاکید میکنند این روزها
به دلیل افزایش نرخ ارز قاچاق س��وخت بیش از
مواد مخدر توجیه اقتصادی برای سودجویان دارد.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی هم پیشتر در تشریح مهمترین
دالیل افزایش قاچاق ف��رآورده های نفتی ،گفته
بود :قیمت پایین ،نحوه ترانزیت مش��تقات نفتی
و اختالالت��ی در نظ��ام توزیع س��وخت در بدنه
ش��رکت پخش مهمترین دالیل قاچاق س��وخت
است .ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم یکی از
دالیل افزایش مصرف گازوئیل را قاچاق و انحراف

این فرآورده اس��تراتژیک نفتی توسط نیروگاه ها
عن��وان کرده اس��ت .در این بین یک طرح جدید
به منظور مدیریت هوش��مند و یکپارچه در نظام
توزیع و عرضه فرآوردههای نفتی در سطح شبکه
ذخیره س��ازی ،انتقال و توزیع س��وخت مایع در
س��طح وزارت نفت تعریف ش��ده است .علی اکبر
نژادعل��ی در تش��ریح این طرح جدی��د مدیریت
هوش��مندانه انتقال و توزی��ع فرآوردههای نفتی،
گفت :س��امانه جدی��دی با عن��وان مانیتورینگ
اطالع��ات انباره��ای نفت به ط��ور کامل نصب و
راه اندازی ش��ده است .معاون مدیر برنامهیزی در
فناوری ارتباطات شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی با تاکید بر اینکه به منظور کنترل بیش��تر
بر زنجیره انتقال سوخت و پایش لحظهای ارسال
فرآورده ،این س��امانه اجرایی شده است ،تصریح
کرد :سامانه مانیتورینگ اطالعات انبارهای نفت
طراحی و راهاندازی شده و پیش بینی میشود با
توجه به گستردگی مناطق عملیاتی بستری برای

بهبود و کنترل وضعیت سوخت حاصل شود .این
مقام مسئول با اشاره به توزیع فرآوردههای نفتی
از طریق  37منطقه و  230ناحیه در اس��تانهای
سراسر کشور ،بیان کرد :فرآیند دریافت و انتقال
فرآورده در  87انبار نفت توسط این سامانه کنترل
و ردیابی می ش��ود .وی با بیان اینکه روزانه 250
میلی��ون لیتر انواع فرآورده نفتی توس��ط ناوگان
حمل و نقل زمینی ،دریایی ،خط لوله و مخزندار
توزیع می ش��ود ،تاکید کرد :کنت��رل این نقل و
انتقاالت س��وخت مایع با این س��امانه جدید به
صورت آن الین انجام خواهد شد.
نژادعلی افزود :سامانه دیگری بهمنظور پیگیری
اطالعات درخواست فرآوردههای نفتی راهاندازی
ش��ده که فرآورده از نقطه عرضه (مبادی تامین)
تا زمانی که تحویل مشتری می شود قابل ردیابی
اس��ت؛ ضمن آنکه مصرف کنندگان با مراجعه به
این سامانه میتوانند از وضعیت ارسال و تا زمانی
که به آنها تحویل میشود اطالع داشته باشند.
شماره چهارم ـ تابستان 1392

صنعت ارزش
آفرین پتروشیمی
پیشتاز خصوصی
سازی در صنعت نفت
است و سهم
عمده ای از کل
واگذاری های کشور
انجام شده به این
صنعت تعلق دارد
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تحليل

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

ادامه ناكامي غرب در تحريم نفتي ايران

چرا نفت نيجريه نمی تواند
جایگزینی برای نفت ايران باشد؟
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
يك س�وي قضيه است .تحريم گاهي عاملي دوسويه محس�وب ميشود .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.

نسيم ندايي

پس از اعالم
تحريم نفت ايران،
كشورهاي مصرف
كننده با مشكل تامين
نفت خام خود مواجه
شدند و بر همين
اساس به دنبال راه
چاره اي براي حل اين
معضل برآمدند
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تحريم ه��اي غرب علي��ه اي��ران تاريخچه اي
طوالني دارد .از تحريم هاي ايران براي خريد دارو
در زمان جنگ هش��ت ساله گرفته تا تحريم هاي
اخي��ر عليه صنع��ت نفت ايران .تحري��م ها گرچه
چالش هايي را براي ايران به وجود آورده اس��ت و
شايد روند پيشرفت را كندتر كرده است ،اما جدا از
پيش��رفت هايي كه به واسطه ي خود كفايي براي
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
نفت كش��ورمان اش��اره كرد؛ تحريم ه��اي بدون
تدبيري كه اس��باب مشكل غرب و هم پيمانانشان
را فراهم آورده است.
اي��ران همواره به عن��وان تامين كننده مطمئن
نف��ت جهان مطرح بوده اس��ت؛ نگاه��ي به تاريخ
صنعت نفت كش��ورمان اين نكته را مش��خص مي
سازد كه نه كشمكش هاي داخلي و نه افت توليد،
هيچكدام نتوانس��ته اس��ت جريان نفت ايران را به
س��مت بازارهاي جهاني با محدوديت مواجه كند.
اين موضوع سبب شده كه مصرف كنندگان اصلي
نفت جهان ،بر روي نفت ايران حس��اب ويژه اي باز
كنند و پايلوت پااليش��گاه هاي خود را بر اس��اس
استاندارد اي پي آي نفت خام ايران بنا نهند.
پ��س از اعالم تحري��م نفت ايران ،كش��ورهاي
مصرف كننده با مشكل تامين نفت خام خود مواجه
شدند و بر همين اساس به دنبال راه چاره اي براي
ح��ل اين معضل برآمدند .از آنجا كه تغيير كاربري
پااليش��گاه ها و تنظيم آن ها بر اساس نفت جديد
پروژه اي بسيار طوالني و بدون صرفه ي اقتصادي
محس��وب مي ش��ود آنها راه ديگري را برگزيدند؛
نفت منطقه ي دلتاي نايجر در قلب كشور نيجريه
شباهت هاي بسياري به لحاظ استاندارد اي پي آي
با نفت ايران داش��ت ،هرچند استفاده از آن هم بي
ضرر براي تجهيزات پاالهايشگاه ها محسوب نمي
شد اما به هر حال تنها گزينه غرب بود.
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اما نفت دلتاي نيجريه به خاطر نبود زيرساخت
ه��اي الزم نمي توانس��ت به س��رعت ميزان نفت
درخواس��تي غرب را تامين كند ،در همين راس��تا
غ��ول هاي بزرگ نفتي از جمله ش��ل ،ش��ورون و
توتال به منطقه سرازير شدند .اما اين شركت ها در
حالي به روياي آينده درخشان منطقه اميد بستند
ك��ه از چالش هاي غيرقابل پيش بيني اين راه بي
خبر بودند.
گروه بين الملل پايگاه اطالع رس��اني ش��ركت
ملي نفت ايران براي يافتن پاسخ اين سوال كه آيا
نفت نيجريه مي توان��د منبع مطمئني براي غرب
محس��وب ش��ود يا خير؟!» مطالعات��ي را در روند
توسعه صنعت نفت طي چند سال اخير انجام داده
است كه چكيده آن را مي خوانيد:

سه ماهه اول 2013؛ ركود صنعت نفت
نيجريه

برخالف س��ال  2012كه ش��كوفايي بي سابقه
صنع��ت نفت نيجريه را با آغاز توليد نفت از ميدان
دريايي اوس��ان متعلق به ش��ركت توت��ال رقم زد،
سال  2013سال ش��روع ركود صنعت نفت افريقا
محسوب مي شود؛ دزدي هاي پياپي از خطوط لوله
اين كش��ور در س��ه ماهه اول سال  2013از جمله
عوامل اين ركود محسوب مي شوند.
آنچه مس��لم اس��ت ،فعاليت هاي صنعت نفت
نيجريه در س��ه ماهه اول س��ال  2013به ش��دت
افت داش��ته اس��ت .در حالي كه سال  2012سال
پر مشغله ي صنعت نفت گاز اين كشور را رقم زد،
سال  2013با نااميدي در توسعه خروجي و كاهش
فعالي��ت هاي صادرات به خاطر دزدي هاي متعدد
از نفت همراه شد.
فعاليت هاي سه ماهه اول سال  2013به حدي
كند انجام شد كه تمامي برنامه هاي توسعه اي كه
در كميته هاي مختلف در سال  2012كليد خورده
بود بي نتيجه ماند.

در عين حال تمامي ش��اخص ه��اي اقتصادي
س��الم و درآمدهاي بدس��ت آمده از طريق كمك
ه��اي بالع��وض نيز ك��ه همگي در س��ال 2012
حاصل شده بودند ،در سه ماهه اول سال  2013به
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
 315ميليون و  950هزار دالر و سود حاصل از آن
وجود ندارد.
تنها ش��اخص رش��د يافته نيجريه در اين سال
مربوط مي ش��ود ب��ه افزايش دزدي ه��اي نفت و
فروش غيرقانوني آن كه كامال محس��وس اس��ت.
صورت حساب هاي فروش غير قانوني عالوه بر اين
ك��ه درآمد نفت دولت را به خطر م��ي اندازد ،اين
دورنم��اي نگران كننده را پديد مي آورد كه دولت
نتواند تا حداقل ده س��ال آينده ميزان توليد نفت
خ��ود را تخمين زند و اين اتفاق مي تواند توس��عه
سرمايه گذاري نفت و گاز نيجريه را به محاق برد؛
چرا كه دولت پيشين نيجريه هدف توليد  4ميليون
بش��كه در روز از نفت درجاي  40ميليارد بش��كه
اي را براي س��ال  2010تعيين كرده بود كه اگر با
فروش غير قانوني آمار توليد كش��ور باال نرود ،فرار
سرمايه ها چيز دور از انتظاري نخواهد بود.
هرچند كه اگ��ر فروش غير قانوني صورت نمي
گرفت ،با وج��ود فعاليت هاي نظام��ي در منطقه
ي دلتاي نايجر در س��ال هاي اخير كه توليد نفت
اين كش��ور را از  2.5ميليون بشكه در سال به 1.3
ميليون بش��كه در پايان سه ماهه اول سال 2013
رس��اند ،نمي ش��د انتظار داش��ت كه هدف دولت
«اولوسگان اوباسانجو» محقق شود.
اگرچه دولت جديد ،اخي��را اقداماتي را اجرايي
ك��رده كه فعاليت هاي نظامي در منطقه را كاهش
دهد و حمالت به زير س��اخت ه��اي نفت و گاز را
نيز به صورت مقطعي تحت كنترل درآورد و بدين
ش��كل توليد نفت را به  2.4ميليون بش��كه در روز

تحليل

سه ماهه اول 2012

هرچند كه اواخر سال  2012براي صنعت نفت
اين كش��ور زياد خوش يمن نبوده اس��ت ،ولي سه
ماه��ه اول اين س��ال به واقع دوره درخش��ان اين
صنعت در نيجريه محسوب مي شود .در ماه فوريه
(بهمن – اسفند) س��ال  2012غول نفتي فرانسه
يعني توت��ال به عنوان اوپراتور قرار داد اس��تخراج
نفت  OML138تعيين ش��د و شروع توليد نفت
خام و گاز در ميدان اوس��ان را اعالم كرد كه 180

سال كشمكش ها

صنعت نف��ت نيجريه توجه زيادي را در س��ال
 2012به 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
زماني كلي��د خورد كه دولت در تالش براي حذف
يارانه هاي س��نگين نفت و نيز خصوصي سازي در
بخش پايين دست با شكست مواجه شد.

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

رسانده است ،اما اين برنامه نتوانسته جلوي دزدان
محلي را بگيرد؛ هنوز هم مردم عادي نفت جريان
يافت��ه در لول��ه هاي نفت��ي را در مي��ان راه هاي
مواصالتي به سرقت مي برند.
بر اس��اس آمار شركت شل ،ساالنه  1.5ميليارد
دالر از طريق س��وخت گيري غير قانوني و دزدي
نفت از لوله ها از دست مي رود.
همچني��ن احتمال مي رود به دليل فروش غير
قانوني و عدم ورود س��رمايه جديد به صنعت25 ،
درصد از توليد نفت نيجريه طي دو س��ال آينده از
بين برود .بيش��تر سرمايه گذارهاي بالقوه ،سرمايه
هاي خود را به كشورهاي همسايه از جمله آنگوال،
غنا و بوركينافاس��و كه فضاي سرمايه گذاري قابل
پيش بيني تري دارند ،منتقل كرده اند.

هزار بش��كه در روز به توليد نفت اين كشور اضافه
مي كرد.
طي سه ماهه اول س��ال  ،2012دولت مركزي
قرارداد امتياز نفت��ي مبني بر توليد نفت نامحدود
نيجريه موبيل  MPNUرا تمديد كرد .اين شركت
كه ش��عبه اي ازغول نفتي امريكا -اكسون موبيل-
است ،پيش از اين ،در ماه نوامبر سال ( 2009آبان
– آذر) ق��رارداد خود را تمديد كرده بود؛ اما در ماه
مارس ( 2011اسفند – فروردين) اين قرار داد باطل
ش��د .دولت مركزي همچنين حكم تمديد قرارداد
نفت شركت هاي نفت توسعه نفت شل  SPDCو
شركت محدود شورون نيجريه را در سرمايه گذاري
مشترك با دولت مركزي ابالغ كرد.

وقت��ي آقاي گ��ودالك براي خصوصي س��ازي
تالش مي كرد ،مردم با اعتراض يك هفته اي اقدام
دولت را مس��كوت گذاشتند و سازمان هاي دولتي
را م��ورد اتهام ق��رار دادند و بدين ش��كل از دولت
گودالك خواستند به جاي خصوصي كردن صنايع،
به سيستم معيوب دولتي خود رسيدگي كند.
در رس��انه ها نيز دولت متهم شد كه چهار برابر
بودجه مش��خص ش��ده براي صنعت نفت در سال
 2011هزينه كرده است .در تاريخ  8ژانويه 2012
نيز مجلس نمايندگان كميته اي را براي تفحص در
اين مورد مشخص كرد كه در نتيجه تفحص هاي
مختلف مشخص شد كه در  17مورد تخلف انجام
شده ،هزينه اي نزديك به  2ميليارد و  700ميليون
دالر هزينه را براي نيجريه در بر داشته است.
پ��س از كش��مكشهاي بس��يار و تش��كيل
كميتههاي مختلف تحقيق و تفحص ،دولت باز هم
نتوانس��ت تخلفات فروش نفت غير قانوني و دزدي
ها را كاهش دهد و اين كش��مكش ها براي كنترل
جريان نفت همچنان ادامه دارد.
بايد منتظر ماند و ديد با شرايط كنوني نيجريه
و كش��ورهاي توليد كننده نفت مش��ابه اين كشور
و آينده مه آلود آن ها ،روياي كودكانه كش��ورهاي
غربي براي دستيابي به منبع جايگزين به كجا مي
رسد؟!

پس از كشمكشها
و تشكيل كميتههاي
مختلف تحقيق و
تفحص ،دولت باز هم
نتوانست تخلفات
فروش نفت غير
قانوني و دزدي ها را
كاهش دهد و اين
كشمكش ها براي
كنترل جريان نفت
همچنان ادامه دارد
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لزوم بكارگيري انرژيهاي نو براي حمايت از محيطزيست

تولید انرژی پاک
با سلولهای خورشیدی
انرژی خورش�یدی نور و گرمای تولید ش�ده توسط خورش�ید است  .انرژی ستاره خورش�ید یکی از منابع عمده انرژی در
منظومه شمسی میباشد  .طبق آخرین برآوردهای رسمی اعالم شده عمر این انرژی بیش از  ۱۴میلیارد سال میباشد .در هر
ثانیه  ۴/۲میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل میشود .با توجه به وزن خورشید که حدود  ۳۳۳هزار برابر وزن زمین
است .این کره نورانی را میتوان بهعنوان منبع عظیم انرژی تا  ۵میلیارد سال آینده به حساب آورد.

علی اسحاقیان

از دیگر صنایع
مطرح در زمینه نوری
میتوان به استفاده از
سلولهای خورشیدی
در تولید انرژی پاک
اشاره کرد که در
کشور ما هم چند
سالی است به آن
توجه ویژهای شده
است

66

انرژی خورش��یدی اش��اره به منبع��ی از انرژی
دارد که مردم می توانند این انرژی را از خورش��ید
دریافت کنند .با گذش��ت زمان افراد زیادی به این
نتیجه رسیدند که انرژی خورشید یکی از مهمترین
صورت ه��ای انرژی در حال حاضر اس��ت و حتی
در آین��ده .در اکثر کش��ورها ،جمعیت جهان رو به
افزایش اس��ت و همچنین افزایش متقاضیان برای
منابع انرژی طبیعتا زیاد اس��ت .کارشناسان بر این
باورن��د که انرژی خورش��یدی را باید ب��ا توجه به
اهمیت آن واقعا سزاوار دانست .بخش عمده ای از
مردم جهان برای رفع نیازمندیشان بر انرژی هایی
مانند گاز ،زغال سنگ ،باد ،آب و… تکیه می کنند
اما تنها تعداد کمی از افراد اهمیت و مزایای انرژی
خورشیدی را می دانند و از آن استفاده می کنند.
انرژی خورش��یدی یکی از مه��م ترین منابع و
صورت انرژی در نظر گرفته می ش��ود زیرا اساس��ا
استفاده از انرژی خورشیدی آزاد است و دیگر هیچ
کش��وری نیاز به هزینه کردن برای استفاده از این
انرژی را ن��دارد .مردم باید در تکنولوژی س��رمایه
گ��ذاری کنن��د و از ای��ن انرژی به بهترین ش��کل
استفاده کنند و از آن بهره ببرند .انرژی خورشیدی
از طرفی دیگر می تواند مهم باش��د به دلیل اینکه
این ان��رژی برای کل جهان نامح��دود و بی حد و
حصر می باش��د .منبع اصلی انرژی که خورش��ید
اس��ت به معنای واقعی کلم��ه در اختیار و موجود
اس��ت و می توان از این ان��رژی برای رفع نیازهای
خود استفاده کرد.
سال های زیادی اس��ت که اکثر صنعت جهان
روی سوخت های فسیلی (زغال سنگ ،نفت و گاز
طبیعی) پایدار است .س��وخت های فسیلی منابع
تجدید ناپذیر هس��تند یعنی به وجود آمدن آن ها
نیازمند هزاران هزار سال است بنابراین این سوخت
مدت زی��ادی نمی تواند جوابگ��وی تمام نیازهای
انس��ان باش��د و دیر یا زود تمام خواهد ش��د پس
باید جایگزین مناس��بی برای این سوخت ها پیدا
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کنیم که انرژی خورش��یدی م��ی تواند جایگزین
بس��یار مناسبی مخصوصا برای نس��ل های آینده
باش��د .بعضی از انرژی ها تاثیر ب��د و نامطلوبی بر
محیط خواهد داشت مانند سوخت های فسیلی .با
بهره گیری از انرژی خورشیدی ،دیگر جای نگرانی
نیس��ت زیرا اگر منابع انرژی موجود به اتمام رسد
انرژی تجدید پذیر و دائمی مانند انرژی خورشیدی
را تا ابد خواهیم داش��ت و تاثیرات مخرب زیس��ت
محیط��ی و ایمنی از نظر س�لامتی م��ا را تهدید
نخواهد کرد.
اس��تفاده ازمنابع عظیم انرژی خورش��ید برای
تولید انرژی الکتریسته ،استفاده دینامیکی ،ایجاد
گرمایش محوط ه ها و س��اختمانها ،خشک کردن
تولیدات کش��اورزی و تغییرات ش��یمیایی و…..
اخیرا شروع گردید ه است.

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی

 پاک و بدون آلودگی (حذف انتش��ار گازهایگلخانهای از جمله دیاکسید کربن)
 بی پایان رایگان و دردسترس کاهش مصرف سوختهای فسیلیی خطر
 امن و ب در سالهای اخیر ادوات نوری در صنایع مختلف
جای خود را یافتهاند .ازجمله کاربردهای مطرح در
زمینه ادوات نوری ،میتوان به استفاده از فیبرهای
نوری در مخابرات ،پردازش��گرهای نوری در صنایع
رایانهها ،ابررایانهها و سرورها اشاره کرد.
از دیگر صنایع مط��رح در زمینه نوری میتوان
به اس��تفاده از س��لولهای خورش��یدی در تولید
انرژی پاک اش��اره کرد که در کش��ور ما هم چند
سالی اس��ت به آن توجه ویژهای شده است .با این
حال ،اس��تفاده از سلولهای خورشیدی کنونی به
دلی��ل پایین بودن بازدهی در تولید الکتریس��یته،
دارای توجیه اقتصادی مناسبی نیست ،اما به دلیل

مزایای غیرقابل انکار س��لولهای خورش��یدی در
کاهش آالیندگی محیط زیست ،استفاده از انرژی
تجدیدپذیر و ...تالشهای گس��تردهای در س��طح
جهانی به منظور افزایش راندمان این س��لولها در
حال انجام اس��ت .اگر ماش��ین خود را به کارواش
ببرید و پس از شستوشوی ماشین ،باقیمانده مواد
شوینده را روی ماشین خود ببینید ،در آن صورت
هم به نوعی همدرد با دانش��مند فع��ال در زمینه
نانوتکنولوژی یعنی س��سدارلینگ خواهید بود ،با
این تش��ابه که هر دوی شما از باقیمانده مواد مورد
استفاده روی ساختار خود رنج میبرید ،اما یکی در
ابعاد نانومتری و دیگری در ابعاد متری!
دارلین��گ و همکارانش در دپارتمان انرژی ملی
آرگون در ایاالت متحده مشغول به فعالیت بوده و
سالهای متمادی روی نسل جدیدی از سلولهای
خورش��یدی به نام س��لولهای ارگانی��ک فعالیت
میکردند .این ساختارها به دلیل تواناییهای بالقوه
خود در کاهش هزینه س��اخت ادوات جذبکننده
ن��ور ،یعنی هم��ان س��لولهای خورش��یدی و با
اس��تفاده از مواد به مراتب ارزانتر از سیلیکون که
در حال حاضر در س��لولهای خورشیدی امروزی
مورد اس��تفاده قرار میگیرد ،به شدت مورد توجه
ای��ن گروه قرار گرفته اس��ت .از دیگ��ر مزایای این
س��اختارها میتوان به وزن کمتر آنه��ا و تاثیرات
محیطی نامطلوب کمتر اشاره کرد.
با این حال ،اینگونه س��لولهای خورش��یدی
دارای یک مش��کل بزرگ در مقایسه با سلولهای
رایج کنونی (سلول خورشیدی سیلیکونی) هستند
و آن بازدهی کمتر اس��ت .در مطالعه جدیدی که
دارلین��گ و همکارانش در مرکز نانو مواد آرگون با
اس��تفاده از ایپیاس (منبع پیشرفته نوری) انجام
دادن��د ،دلیل اصل��ی کاهش بازدهی س��لولهای
خورشیدی ارگانیک مشخص شد .دلیل ذکر شده
در این پژوهش عبارت اس��ت از به جا ماندن ذرات
کاتالیستی که در فرآیند ساخت مورد استفاده قرار

میگیرن��د .در نتیجه این ذرات باعث میش��وند تا
توانایی این ساختارها در جذب امواج خورشیدی و
در نتیجه تبدیل آن به الکتریسیته با کاهش روبهرو
ش��ود .دارلینگ در این باره میگوید ،دانشمندان
پی��ش از این هم از تاثیر ذرات ناخالصی بر کاهش
عملک��رد نانوم��واد و به ط��ور خ��اص در اینجا بر
عملکرد س��لولهای خورش��یدی آگاه بودند ،اما تا
کنون توانایی تش��خیص وجود ذرات ناخالصی در
آنجا وجود نداشت ،یعنی آنها نمیتوانستند وجود
این ذرات ناخالصی باقیمانده در ساختار را مشاهده
کنن��د .اگرچه تا پیش از ای��ن تکنیکهای مورد
استفاده در تصویربرداری نمیتوانستند وجود ذرات
ناخالصی به جای مانده روی س��طح را مش��خص
کنند ،اما دو نفر از محققان همکار در این پروژه به
نامهای باری لی و جورج میزر توانستند با استفاده
از روش تصویربرداری فلورسانس
ایکس-ری و منابع نوری دقیق تصویر روش��نی
از ناخالصیهای موجود بر س��طح ماده را شناسایی
کنند .ناخالصیهای بهجامانده در مرحله ساخت به
این دلیل باعث کاهش بازدهی س��اختار میشوند
که این نانوذرات در واقع میتوانند حاملهای ایجاد

شده در س��لول خورشیدی را پس از جذب فوتون
( بس��تههای حامل انرژی در ام��واج نوری) به دام
انداخت��ه و به خود جذب کنند .ازجمله مواد فلزی
که در مرحله س��اخت مورد استفاده قرار میگیرد
و میتواند پس از اتمام مراحل س��اخت به صورت
ناخواسته روی سطح باقی بماند ،پاالدیوم است .این
ماده میتواند باعث ج��ذب نور و حاملهای آزاد و
تلف شدن آنها شود.
پ��س از شناس��ایی عل��ل کاه��ش بازده��ی و

گام بلند پاالیشگاه شهید تندگویان به سوی کاهش آلودگي

مدیر عملیات ش��رکت پاالیش نفت ش��هید تندگویان از گام بلند این
پاالیشگاه به س��وی کاهش آالینده های محیط زیست با راه اندازی واحد
تصفیه گاز خروجی از واحد بازیافت گوگرد( )T.G.Tخبر داد.
احمد خیری با بیان اینکه ب��ا راهاندازی واحد  T.G.T، SO2خروجی
از دودکش زباله س��وز واحد گوگرد ب��ه PPM 170حجمی کاهش یافته
است ،افزود :این واحد در راستای دستیابی به هوای پاک و حفظ سالمتی
ش��هروندان با ظرفیت  24هزار متر مکعب در ساعت و با صرف هزینه ای
بالغ بر  620میلیارد ریال اواخر اسفند سال گذشته احداث شده است.
به گفته این مقام مسئول احداث واحد  T.G.Tکه از بخش های پایین
دستی واحدهای تولید گوگرد میباشد به همراه واحدهای بازیافت گوگرد
ش��ماره  3و جامدسازی گوگرد که قبال به بهره برداری رسیدهاند ،افزایش
تولید گوگرد به صورت گرانول از  50به  212تن در روز و کاهش چشمگیر
انتشار این ماده سمی در کالنشهر تهران را سبب شده است.
مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان با بیان اینکه ساخت
و نصب این واحد توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و با تالش
پیمانکاران داخلی انجام ش��ده اس��ت ،تصریح کرد :مراحل راه اندازی این
واحد بدون حضور ش��رکت صاحب لیس��انس توس��ط کارشناسان زبده و
تکنسین های متعهد این ش��رکت در اسفند ماه سال گذشته برای اولین
بار در کش��ور به بهره برداری رس��ید .وی در تشریح جزئیات فعالیت این
واحد گفت :در قس��مت گاززدایی از حوضچه گوگرد مذاب ،میزان سولفید
هی��دروژن محلول در گوگرد مذاب تولیدی از  PPM 300به PPM 10
کاهش می یابد که این امر با تقلیل انتشار سولفید هیدروژن یکی دیگر از
عوامل کاهنده آالینده های زیست محیطی می باشد .خیری با بیان اینکه
این فرآینده س��بب بهبود کیفیت در گرانول تولیدی می ش��ود ،ادامه داد:
 SO2موجود در گازهای ورودی به این واحد در مجاورت کاتالیست مربوط
به س��ولفید هیدروژن تبدیل ش��ده و این ماده در برج جذب توسط آمین
جذب می شود که به منظور افزایش راندمان واحد بازیافت گوگرد ،سولفید
هیدروژن جذب ش��ده توسط آمین در یک برج عاری ساز تفکیک شده و
به واحد بازیافت گوگرد جهت تولید گوگرد ارسال می شود .مدیر عملیات
شرکت پاالیش نفت ش��هید تندگویان با اشاره به اینکه گازهای خروجی
از بخش آمین به قس��مت زباله سوز فرستاده می شود ،اضافه کرد :در این
قس��مت کوره زباله سوز ،حداقل  SO2ممکن در محیط آزاد می شود که
این امر موجب کاهش شدید مقدار این آالینده می شود.
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شناسایی ناخالصیها به عنوان دلیل اصلی ،مرحله
بع��دی تحقیق به منظور کاه��ش اثر آنها یا حذف
آنها خواهد بود اما در حال حاضر ،ش��یمیدانها و
تولیدکنندگان سلولهای خورشیدی ارگانیک در
ت�لاش برای اندازهگیری و مش��خص کردن میزان
ناخالصیه��ای باقیمانده روی س��طح پس از اتمام
مراحل ساخت هستند.
دارلین��گ در رابط��ه با تحقیقات مش��ابه ذکر
میکند که س��ابق بر این مشکل مواد باقیمانده به
صورت ناخالصی در س��اختارهای نش��ردهنده نور
متش��کل از مواد ارگانیک به صورت گس��تردهای
مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .در این ساختارها
که دقیقا عملکرد برعکس سلولهای خورشیدی را
دارند ،یعنی با استفاده از انرژی الکتریسیته انرژی
نوری تولی��د میکنند ،نیز وجود ناخالصیها باعث
کاهش عملکرد نشردهندههای نوری ارگانیک بوده،
اما بسیار جالب توجه است که این نکته تاکنون در
مورد سلولهای خورشیدی ارگانیک مورد بررسی
و شناس��ایی قرار نگرفته است .همچنین نتایج این
پژوهش در ژورنال انرژی و محیطزیس��ت منتشر
شده است.

تولید بنزین از گاز آغاز شد

همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین در پاالیشگاههای نفت و سپس
تولید این فرآورده نفتی در مجتمعهای پتروش��یمی ،برای نخس��تین بار
تولید بنزین طبیعی با جداس��ازی برشهای گاز آغاز شد و ایران به جمع
کشورهای تولیدکننده بنزین طبیعی جهان پیوست.
پ��س از آغاز تولی��د بنزین با اس��تاندارد یورو  4و  5اتحادی��ه اروپا در
پاالیشگاههای نفت ،برای نخس��تین بار تولید بنزین طبیعی با جداسازی
برشهای گاز طبیعی در صنعت گاز آغاز ش��د و ایران به جمع کشورهای
تولیدکننده بنزین طبیعی جهان پیوست.
با گذشت چهار ماه از افتتاح و راه اندازی مجتمع  NGLسیری ،تولید
انبوه بنزین طبیعی “پنتان” با جداسازی برشهای گازهای همراه نفت در
خلیج فارس آغاز می شود و بر این اساس برای اولین بار امکان استحصال
بنزین طبیعی از گاز طبیعی در کشور فراهم می شود.
بر این اس��اس ظرفیت تولید بنزین طبیعی “پنتان” در مجتمع NGL
سیری روزانه  1500بشکه است که مسئوالن شرکت نفت فالت قاره ایران
از آغ��از تولی��د انبوه این محصول کمیاب نفتی تا تیر ماه س��الجاری خبر
داد هاند .حس��ین رحیمی زربیل رئیس عملیات تولید منطقه س��یری در
ش��رکت نفت فالت قاره با بیان اینکه با آماده سازی شرایط ذخیره سازی
این محصول تا کمتر از یک ماه اینده تولید انبوه و عمده بنزین طبیعی در
سیری آغاز خواهد شد ،گفت :پنتان محصول انحصاری  NGLسیری بوده
و در سایر کارخانههای  NGLکشور تاکنون تولید نشده است.
پنتان به عنوان یکی از محصوالت اصلی مجتمع  NGLسیری ترکیبی
مش��ابه به بنزین س��وپر و اکتان باال را دارد که با اعمال یکسری تغییرات
فرآیندی جزئی از این محصول می توان به س��وخت در خودروها استفاده
کرد.
محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره پیشتر با اشاره
به تولی��د محصوالتی همچون پروپان ،بوتان ،پنت��ان و میعانات گازی در
 NGLس��یری ،تاکی��د کرده بود :این کارخان��ه از حیث تولید محصوالت
متنوع گازی یک شاهکار فنی بوده به طوریکه فرآیند تولید محصوالت در
آن به شکل ویژه طراحی شده است.
کارخانه NGLس��یری از ظرفیت تولید و فرآورش روزانه  140میلیون
فوت مکعب گاز برخوردار بوده همچنین از این میزان روزانه  100میلیون
فوت مکعب گاز خشک و  1500بشکه پنتان 4000 ،بشکه بوتان1400 ،
بشکه میعانات گازی و  8000بشکه پروپان تولید می شود.
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پنتان به عنوان
یکی از محصوالت
اصلی مجتمع NGL
سیری ترکیبی مشابه
به بنزین سوپر و
اکتان باال را دارد
که با اعمال یکسری
تغییرات فرآیندی
جزئی از این محصول
می توان به سوخت در
خودروها استفاده کرد
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كودهاي شيميايي و ارگانيك

افزایش محصول
یا حفظ محیط زیست
کودهای ش�یمیایی  ،از مواد اصلی مانند فس�فر  ،ازت  ،پتاس�یم و عناصر فرعی از قبیل کلسیم  ،منیزیم و سولفورو و مواد
جزئی نظیر آهن  ،بور  ،مس  ،منگنز  ،روی  ،مولیبدن و کلر تشکیل شدهاند .عیار کودهای شیمیایی به صورت سه عدد گزارش
میشود .عدد نخست نشانگر درصد نیتروژن  ،عدد دوم نماینده درصد  P2O5و عدد سوم نشان دهنده درصد  K2Oاست و
به صورت ( )K2O , N , P2O5یا ( )N , P , Kنمایش داده میشود.

زهرا طاهری/سيد هادي هاشمي/آرمان كمالي سروستاني
کودهای ازتدار

پی��ش از ای��ن  ،بخ��ش اعظم ازت م��ورد نیاز
گیاهان از کودهای حیوانی فراهم ش��ده میشد و
اکنون ازت ،بزرگترین بخش از کودهای شیمیایی
را تش��کیل میده��د .از این ماده ب��ه صورتهای
آلی و معدنی استفاده میش��ود .مهمترین منابع
ازت تجارت��ی ش��امل نیترات آمونیوم  ،س��ولفات
آمونی��وم  ،نیترات کلس��یم  ،نیترات پتاس��یم و
اوره اس��ت .بی��ش از  75درص��د ازت تولی��دی
ب��ه مصرف تهیه کودهای ش��یمیایی میرس��د.
م��واد اولیهای که در تهیه آمونیاک بکار میروند،
شامل چوب  ،زغال سنگ  ،کک  ،گاز و نفت خام
است .اس��تفاده از اوره در سالهای  1970متداول
گردید .میزان ازت اوره از س��ایر ترکیبات ازتدار
بیشتر اس��ت .مقدار کودهای ازتدار مصرف شده
در سطح جهانی در س��ال  1955به میزان 6.51
میلی��ون تن بود ک��ه در س��ال  1980به 57.28
میلیون تن افزایش یافته است.
کودهای فسفاتدار

کلسیم
به حالت یونی قابل
جذب توسط گیاه
است .مهمترین منبع
کلسیم  ،کربنات
کلسیم است که به
صورت ماده ُپرکننده
به کودهای شیمیایی
افزوده میشود
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فسفر از عناصر اصلی در تغذیه گیاهان محسوب
میشود .بیش از  90درصد مواد معدنی فسفاته به
مصرف تهیه کودهای شیمیایی میرسد .فسفات
در طبیعت در س��نگهای رس��وبی و آذرین یافت
میش��ود .آپاتیت و فرانکولیت مهمترین کانیهای
فس��فاته به ش��مار میروند .بی��ش از  80درصد
فس��فات جهان از کانسارهای رس��وبی و کمتر از
 20درصد آن از کانسارهای آذرین بدست میآید.
کربناتیتها و کمپلکسهای آذرین آلکالی مهمترین
خاستگاه کانسارهای آذرین محسوب میشوند.
کانس��ارهای فس��فات رس��وبی به دو صورت
فس��فرین و گوان��و یافت میش��وند .گوانو عبارت
از تجم��ع فضوالت پرندگان دریایی اس��ت.میزان
 P2O5س��نگهای آذری��ن غالب��ا کمت��ر از 0.2
درصد اس��ت .حدود  200کانی حاوی بیش از 1
درصد  P2O5میباشند .فلوئور آپاتیت مهمترین
کانی س��نگهای آذرین اس��ت که میزان P2O5
شماره چهارم ـ تابستان 1392

آن در حدود  42درصد اس��ت .کربنات آپاتیت و
فرانکولیت مهمترین کانیهای کاسنارهای فسفات
دار رسوبی هستند .عناصر مزاحم کانسنگ فسفات
به شرح زیرند.

نام برد .میزان کودهای پتاسیم تولیدی جهان در
س��ال  1955در حدود  5.33میلیون تن بود ،که
در س��ال  1970به  12.59میلیون تن و در سال
 1980به  19.89میلیون تن افزایش یافته است.

مجموع آهن و آلومینیوم کانسنگ تغلیظ شده
 ،باید بین  2.5تا  4.5درصد باشد.

منیزیم به مقدار کم و به صورت یونی توس��ط
گیاه��ان جذب میش��ود و به مصرف میرس��د.
کانیهای منیزیمدار که توانایی حل و جذب سریع
توس��ط گیاهان را دارند ،شامل سولفات پتاسیم و
منیزیم ( ، )K2SO4.2MgSO4سولفات منیزیم
آبدار ( )H2O.MgSO4و سولفات منیزیم آبدار
دیگر ب��ه فرم��ول ( )MgSO4.7H2Oاس��ت.
کانیه��ای منیزیمدار که دارای قدرت حاللیت کم
و قابلیت جذب طوالنی بوس��یله گیاهان هستند،
ش��امل دولومیت  ،بروس��یت  ،منیزیم و پریکالز
است .از سیلیکاتهای منیزیمدار بهندرت استفاده
میشود.

آهن و آلومینیوم

اکسید کلسیم

نس��بت  CaO : P2O5باید کمتر از 1.6 : 1
باش��د و باال بودن می��زان  CaOموجب افزایش
اسید سولفوریک مصرفی و در نتیجه غیر اقتصادی
بودن محصول میگردد.
اکسید منیزیم

میزان  MgOباید کمتر از  0.25در کانسنگ
تغلیظ شده باشد.
میزان فلوئور

نس��بت  P2O5 : F2باید در محدوده  8 : 1تا
 11 : 1باش��د و در صورتی که این نسبت از 8 : 1
کمتر شود ،فلوئور ایجاد شکاف خواهد کرد.
کلرورها

میزان کلرور  ،باید کمتر از  0.13درصد باشد.
افزون ب��ودن کلروها موجب فرس��ودگی کارخانه
میشود.
پیریت

در روش مرط��وب  ،وج��ود پیری��ت با آپاتیت
موجب خطر میگردد.
مواد آلی

میزان ترکیبات آلی باید در کانس��نگ حداقل
باشد.
کودهای پتاسیمدار

پتاسیم از عناصر اصلی تغذیه گیاهان به شمار
میرود .مهمترین کانیهای پتاسیمدار قابل جذب
(که به سرعت توسط گیاهان جذب میشود) کلرور
پتاسیم است .کلرور پتاسیم در رسوبات تبخیری
یافت میش��ود .از کانیهای دیگر  ،س��یلیکاتهای
پتاسیمدار و سولفات پتاسیم  -منیزیم را میتوان

منیزیم

کلسیم

کلس��یم نظیر منیزیم در مقایس��ه با پتاسیم،
فس��فر و نیت��روژن در تغذیه گیاه��ان از اهمیت
کمتری برخوردار است .کلسیم به حالت یونی قابل
جذب توسط گیاه است .مهمترین منبع کلسیم ،
کربنات کلسیم است که به صورت ماده پُرکننده
به کودهای شیمیایی افزوده میشود.
گوگرد

یک��ی دیگر از م��وادی که در تغذی��ه گیاهان
اهمیت دارد ،گوگرد است .همراه با سوپر فسفات ،
مقداری ژیپس وجود دارد که به عنوان ماده اولیه
گوگرد محسوب میشود .در صورتی که ترکیبات
فسفاته فاقد ترکیبات گوگرد دار باشند ،به منظور
تامین گوگرد آنها میتوان از س��ولفات پتاسیم -
منیزیم و یا از ژیپس استفاده نمود.
آهن

این عنصر همراه با ترکیبات فسفاته و سولفاته
به خاک افزوده میشود .خاکهای اسیدی به مقدار
بیشتری آهن نیاز دارند.
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بور

در رژی��م غذایی بعض��ی از گیاهان نظیر ذرت
 ،پنب��ه و یونجه  ،وجود عنصر ب��ور ضرورت دارد.
مهمتری��ن کانیه��ای بور دار ش��امل بوراکس��ی
دکولمانی��ت
()Na2B4O7.10H2O
( )6O11.5H2O>Ca2B,subاست.
سایر عناصر

مس به مق��دار کم و به ص��ورت کالکوپیریت
 ،کالکوزین و یا اکس��یدهای م��س به کود افزوده
میگردد .منگنز به مقدار کم در رژیم غذایی بعضی
از گیاهان مورد نیاز است که به صورت اکسید به
خاک اضافه میشود .روی و مولیبدن به میزان کم
به صورت سولفید به خاک افزوده میشود.
کانسارهای رسوبی فسفات دار

مهمترین منابع فس��فات دنیا را کانس��ارهای
رس��وبی تش��کیل میدهن��د .ح��دود  85درصد
فس��فات دنیا از کانسارهای رس��وبی و  15درصد
آن از کانس��ارهای آذرین بدس��ت میآید .آپاتیت
همراه با کمپلکس��های آذرین آلکالی و کربناتیت
در ریفتهای داخل قاره تش��کیل شده است .فلورو
آپاتیت  ،مهمترین کانی فسفاته سنگهای آذرین
اس��ت که مقدار قابل توجه��ی عناصر کمیاب نیز
دارد .سنگهای رسوبی حاوی کانیهای فسفاته را به
دو گروه فسفریت و فسفاتی تقسیم مینمایند.
فس��فریتها به آن دسته از س��نگهای رسوبی
اط�لاق میش��ود که ح��اوی بی��ش از ده درصد
کانی فس��فاته باشند و سنگهای فسفاتی کمتر از
ده درصد کانی فس��فاته دارند .مهمترین کانیهای
فسفاته سنگهای رسوبی شامل کربناتوفلور آپاتیت
 ،کلرورآپاتیت  ،هیدروکسی آپاتیت و فلورآپاتیت
اس��ت .منشاء فسفات از س��نگهای آذرین غنی از
آپاتیت  ،بویژه سنگهای آذرین آلکالن و کربناتیت
اس��ت .ای��ن س��نگها در ریفتهای داخ��ل قارهای
تش��کیل میش��وند .فس��فریتها در عمق کم و یا
در عمق زیاد تش��کیل میشوند .فسفریتها از نوع
کربنات  ،دولومیت  ،مارن و یا چرت هستند .بافت
فسفریتهای کمعمق از نوع نودولی و الیتی است.
در صورتی که بافت فسفریتهای عمق زیاد از نوع
تودهای و الیهای اس��ت .عیار  P2O5کانسارهای
فسفریت  15تا  30درصد و میزان ذخیرهای  5تا
 4000میلیون تن است.
كودهاي ارگاني��ك از يك موجود زنده (گياه،
حيوان و يا تركيب هر دو) و يا فراورده هاي جانبي
آنه��ا (كوده��اي حيواني ،كمپوس��ت ،گرد خون
و غيره) مش��تق ش��ده  ،به همين دليل كودهاي
ارگاني��ك نامگذاري ش��ده اس��ت و تركيب اجزا
تشكيل دهنده آنها به صورت آميخته و درهم مي
باشد و تمامي اجزا تشكيل دهنده آن مواد غذايي
مورد نياز گياهان هستند.
ويژگيها:

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

گياه قرار مي دهند به همين دليل استفاده بيشتر
آن در گياه��ان بدون خطر و يا كم خطر اس��ت و
خطر كمتري براي آلودگي محيط دارند .استفاده
از اي��ن كودها ظرفيت نگ��ه داري آب را در خاك
هاي ش��ني و ماس��ه اي در نقاط ك��م باران بطور
چش��مگيري افزايش م��ي ده��د .همچنين اين
كودها فس��فر قابل دس��ترس در خاك را به طور
قابل توجهي افزايش داده و شستش��وي فسفر را
از خ��اك كاهش مي دهند .گياهاني كه بوس��يله
اي��ن كودها تغذي��ه مي ش��وند داراي محصول با
مواد مفيد بيشتري هس��تند و در مقابل بيماري
ها مقاومت بيش��تري دارند .هزينه استفاده از اين
كودها نسبت به كودهاي شيميايي كمتر است و
اس��تفاده از آنها باعث افزاي��ش فعاليت كرم هاي
خاكي در خاك شده كه اين كرم ها با ايجاد تونل
در خاك باعث زهكش��ي موثرتر خاك مي شوند
و در ج��ذب آب و جابجايي م��واد ارگانيك نقش
مهمي دارندكه نتيج��ه آن افزايش مقاومت گياه
به امراض ،خش��كي ،آلودگي و س��موم مي باشد.
كودهاي ارگانيك مي توانند انرژي الزم براي انجام
فعالي��ت هاي ميكروبي خ��اك را تامين كرده ،در
نتيجه باعث افزايش ميكروارگانيس��م هاي خاك
مي شوند.
معايب:

با توج��ه به اينكه كودهاي ارگانيك بايس��تي
توسط ميكروارگانيسم هاي خاك شكسته شده و
تبديل به مواد معدني مورد مصرف گياه شود ،و به
دليل اينكه اين عمل به تدريج و آهس��ته صورت
مي گيرد ،در هنگام تعويض سيس��تم كوددهي از
شيميايي به ارگانيك تا مدتي زمين دچار كمبود
م��واد غذايي مي گردد كه به دوران گذر مش��هور
است.
همچني��ن اضافه كردن بي��ش از حد اين مواد
به خاك ممكن است بطور موقتي باعث نقصان و
كمبود ازت در خاك و گياه شود ،زيرا مي بايست
اين مواد توس��ط باكتريها و ميكروارگانيسم هاي
خاك تجزيه ش��وند .و چون اي��ن باكتري ها ابتدا
ازت آزاد شده را صرف انجام فعاليت هاي خود به
منظور تجزيه مواد آلي مي كنند ،تا مدتي كمبود
ازت در خ��اك و گياه مش��هود اس��ت و به همين
دلي��ل كودهاي ارگانيك بايس��تي بطور مداوم به
خاك داده شود.
مقدار دقيق عناصر قابل دس��ترس كه توسط

اي��ن كودها به خاك اضافه ميش��ود ب��ه عوامل و
فاكتورهايي همچون س��ن كود و كمپوست ،نوع
كود (از چه مواد زنده اي مش��تق ش��ده اس��ت)،
ش��رايط آب و هوايي مانند دما  ،بارندگي و غيره
بس��تگي دارد بنابراين مقدار دقيق عناصر غذايي
اضافه شده را به خاك نمي توان مشخص كرد.
كودهاي ش��يميايي موادي هستند كه اگرچه
الگوي س��اخت آنها از طبيعت منشا گرفته است
ول��ي از مواد غير طبيعي و غير ارگانيك س��اخته
مي ش��ود و در آنها تركيب م��واد به صورت مجزا
با هم آميخته ش��ده است مانند :آمونيوم ،آمونيوم
سولفات ،نيترات ،پتاسيم سولفات ،كلسيم فسفات
و غيره
ويژگيها ومعايب:

اكثر كودهاي ش��يميايي داراي مقادير زيادي
از عناص��ر ازت ،فس��فر و پتاس��يم ( از  20تا 60
درصد و يا بيش��تر) هس��تند و محصوالت تغذيه
شده بوسيله اين كودها داراي مواد معدني كمتري
مي باش��ند .اين كودها عمدتا به طور سريع حل
ش��ده و در دس��ترس گياه ق��رار م��ي گيرند ،به
دليل اينكه كودهاي ش��يميايي جهت آزاد سازي
مواد غذايي خود ب��ه آب احتياج دارند ،در هنگام
بارندگي و يا جريان آب شس��ته شده و به طبقات
پايين تر از سطح ريشه مي روند .ضمنا تعدادي از
كودهاي شيميايي داراي نمك هاي مضر هستند
و يا از زغال س��نگ و نفت خام مش��تق شده اند
و در صورت اس��تعمال زياد اين نوع كودها باعث
جمع ش��دن نمك ها در خاك شده و عدم تعادل
ش��يميايي را در خاك بوجود مي آورد و استعمال
بيش از حد آنها باعث صدمه زدن به ريش��ه گياه
(سوزاندن ريشه) ميشود .تخريب و از بين رفتن
ميكروارگانيس��م ه��اي خ��اك و كرمهاي خاكي
بوس��يله اين نوع كودها باعث كم شدن ماده آلي
خاك و عدم توانايي خ��اك در نگه داري آب مي
ش��ود و در نتيجه خاك س��فت و س��خت شده و
شكاف مي خورد.
كودهاي ازته نسبتا داراي شاخص نمك بااليي
هس��تند و تكرار مص��رف آنها به ط��ور تصاعدي
عملك��رد خ��اك را كاهش مي ده��د .همچنين
احتمال اينكه اين نوع كودها شس��ته شده و وارد
آب هاي زيرزميني شوند نيز وجود دارد كه نتبجه
آن آلودگي آب هاي زيرزميني است.
مص��رف بيش از ان��دازه كوده��اي ازته منجر
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فسفریتها
در عمق کم و یا
در عمق زیاد تشکیل
میشوند .فسفریتها
از نوع کربنات ،
دولومیت  ،مارن
و یا چرت هستند.
بافت فسفریتهای
کمعمق از نوع نودولی
و الیتی است
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تحليل
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براي توليد كودهاي
شيميايي بايد از منابع
تجديدنشدني مانند
نفت استفاده كرد و
چون در كشاورزي
ارگانيك از اين مواد
استفاده نمي شود
پس آلودگي هوا نيز
كمتر است

70

به آبدار ش��دن بافت گياه مي ش��ود كه اين عمل
باعث هجوم بيش��تر حش��رات ،قارچ ها و باكتري
ها ش��ده و گياه را نس��بت به بيماري ها ،استرس
گرما ،س��رما و خشكي آس��يب پذير مي كند و بر
عك��س كوده��اي ارگانيك در خاك سيس��تمي
بوجود مي آورند كه باعث دور ش��دن حش��رات و
قارچ ها از گياهان مي شود .هزينه استفاده از اين
كودها زياد است و به دليل تركيب مجزاي عناصر
تش��كيل دهنده آنها مقدار عناصر اضافه شده به
خاك را دقيقا مي توان مشخص نمود .كشاورزي
ارگانيك  ،راه نجات بشر امروزه رويكرد جهاني به
سمت كشاورزي ارگانيك است .در اين سيستم از
كشاورزي كه ش��ايد برگرفته از كشاورزي سنتي
باشد ،سعي بر اين است تا از نهاده هايي كه منشا
ش��يميايي دارند استفاده نشود .تاثير نامطلوب و
اثرات باقي مانده مصرف انواع كودهاي شيميايي،
س��موم ،هورمون ه��ا و ...در تولي��دات غذايي در
كش��ورهاي صنعتي پيش��رفته موجب شده است
كش��اورزي در جهتي كامال متضاد با روش مدرن
تح��ول ياب��د و آن جلوگيري از مص��رف هر گونه
مواد شيميايي يا نهاده مصنوع انسان در توليدات
و پخش محصوالت زراعي ،باغي و دامي اس��ت.
اين كشاورزي به كشاورزي ارگانيك 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.
در اين نوع از كش��اورزي از نهاده هاي س��نتز
ش��ده مانند كودهاي ش��يميايي ،آف��ت كش ها،
داروهاي دامپزشكي ،گياهان اصالح شده ژنتيكي،
ن��ژادي ،مواد نگهدارنده ،م��واد افزودني و از تابش
اشعه ها استفاده نمي شود.
كش��اورزي ارگانيك مديريت توليد مناس��ب
است كه باعث تقويت و توسعه سالمت اكوسيستم
ه��اي زيس��تي ،چرخه ه��اي زيس��تي و فعاليت
بيولوژيكي خاك مي ش��ود .اين نظريه تاكيد دارد
كه از نهاده هاي داخل مزرعه اس��تفاده شده و از
نهاده هاي بيروني اس��تفاده اي نشود .و براي اين
منظور احتياج به سيس��تم هاي تطابق پذيري در
هر منطقه داريم .اين كار باعث اس��تفاده از روش
هاي كشاورزي زيستي ،مكانيكي و بدون استفاده
از نهاده هاي خارجي سنتز شده صورت مي گيرد.
مزاي��اي كش��اورزي ارگاني��ك ب��راي محي��ط
زيس��ت پايداري در مدت زمان طوالني خيلي از
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تغييرات محيط زيست در درازمدت اتفاق مي افتد.
در كش��اورزي ارگانيك چون مطابق اكوسيس��تم
رفتار مي ش��ود اثر مخربي براي محيط زيس��ت
ندارد .در مورد خاك نيز در كشاورزي ارگانيك از
كمترين شخم ،كودهاي بيولوژيك ،تناوب كشت
مناس��ب ،گياهان پوششي و ...استفاده مي شود.
همچني��ن با بهبود جانوران مفيد خاك و تخمير
مواد آلي ،بافت خ��اك بهبود يافته ،باروري خاك
افزاي��ش مي ياب��د و م��واد مغذي بيش��تري به
خاك داده مي ش��ود .به همين دليل فرس��ايش
خ��اك كم ش��ده و تنوع زيس��تي خ��اك افزوده
مي ش��ود .در بس��ياري از مناطق كشاورزي ،آب
ب��ه دلي��ل مصرف بي روي��ه كود و س��موم آلوده
ش��ده و به دليل اس��تفاده ي كمت��ر از اين مواد
در كش��اورزي ارگاني��ك ،آب آلوده نمي ش��ود.
براي ب��اروري خ��اك در كش��اورزي ارگانيك از
كمپوس��ت ،كودهاي حيوان��ي و كودهاي آلي نيز
اس��تفاده مي شود .براي توليد كودهاي شيميايي
بايد از منابع تجديدنشدني مانند نفت استفاده كرد
و چون در كشاورزي ارگانيك از اين مواد استفاده
نمي شود پس آلودگي هوا نيز كمتر است.
همچنين كش��اورزي ارگانيك از اثرات گلخانه
اي م��ي كاهد ،زيرا خيل��ي از فعاليت هاي انجام
شده در كشاورزي ارگانيك مانند شخم ،استفاده
از گياهان تثبي��ت كننده نيت��روژن ،بازگرداندن
ضايعات كش��اورزي به خاك و استفاده از گياهان
پوشش��ي باعث افزايش بازگش��ت كربن به خاك
گشته و سبب حفظ و ذخيره سازي كربن مي شود.
كشاورزي ارگانيك ،هم نگهبان تنوع زيستي و هم
اس��تفاده كننده از آن است .مثال استفاده از بذور
بومي كه مقاومت بيشتري نسبت به بيماري ها و
شرايط بد محيطي دارند.
در س��طوح ب��اال تركيب گياه��ان و حيوانات
باعث بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت چرخه
م��واد مي ش��ود .در س��طوح اكوسيس��تم ،حفظ
منابع طبيع��ي در اطراف كش��اورزي ارگانيك و
فقدان مواد ش��يميايي باعث حفظ حيات وحش
ش��ده و همچني��ن آيش گ��ذاري زمي��ن باعث
عدم فرس��ايش خاك در تنوع زيستي مي شود.
اس��تفاده از فرآورده هاي اصالح شده ژنتيكي در
كشاورزي ارگانيك جايز نيست ،زيرا اثرات فرآورده
هاي اصالح شده ژنتيكي هنوز به خوبي شناخته
نشده اند .كش��اورزي ارگانيك هدفش تشويق و

توس��عه تنوع زيستي اس��ت و گواهي هاي تاييد
ارگانيك نيز اين مساله را در نظر دارند .كشاورزي
ارگانيك با اكولوژي هماهنگ است و باعث تثبيت
بافت خاك ،حفظ چرخه آب ،چرخه كربن ،چرخه
مواد غذايي و آلودگي كمتر زمين است.
ده علت براي لزوم حركت به س��وي كشاورزي
ارگانيك
 -1محصوالت ارگانيك استانداردهاي بيشتري
دارن��د :گواهي نامه هاي محص��والت ارگانيك به
عنوان بيمه هايي است كه در توليد اين محصوالت
از مواد شيميايي و سمي استفاده نشده است.
 -2طعم غذاهاي ارگانيك بهتر است :گياهان
توليد ش��ده به روش ارگانيك س��الم تر بوده و به
عنوان غذاهاي خوش��مزه تر براي تغذيه انسان و
حيوانات مي تواند به كار رود.
 -3محص��والت ارگاني��ك خطر بيم��اري ها
را ك��م مي كند :خيل��ي از مراكز حفاظت محيط
زيس��ت دريافته ان��د كه مواد ش��يميايي موجود
در آفت ك��ش ها اثرات س��رطان زايي و بيماري
زايي دارند .كش��اورزي ارگاني��ك يكي از راه هاي
كاهش مصرف س��موم ش��يميايي و ك��م كردن
اي��ن م��واد در مناب��ع آب ،زمين و هوا اس��ت.
 -4كش��اورزي ارگانيك به منابع آبي احترام مي
گذارد :براي حذف مواد ش��يميايي آلوده كننده و
دف��ع نيتروژن در آب بايد ب��ه منابع آبي و خاكي
احترام گذاش��ت و آنها را درست مصرف كرد .در
كش��اورزي ارگانيك اين موارد به درستي رعايت
مي شود.
 -5كشاورزي ارگانيك باعث ايجاد خاك سالم
مي شود :خاك يكي از منابع اصلي زنجيره غذايي
بوده و يك��ي از اصول كش��اورزي ارگانيك ايجاد
خاك سالم است.
 -6كش��اورزي ارگانيك الگوبرداري از طبيعت
است :كشاورزي ارگانيك براي اكوسيستم متعادل
ارزش قايل اس��ت .طبيعت زنده نيز شامل تناوب
كشت در محصوالت علوفه اي و استفاده از گياهان
پوششي و باقي مناطق طبيعي است.
 -7كشاورزي ارگانيك هدايت كننده تحقيقات
تازه است :توليدكنندگان ارگانيك به عنوان پيشرو
در تحقيق عدم اس��تفاده از آفت كش ها و اثرات
مضر آن بر محيط زيست هستند.
 -8توليدكنن��دگان ارگاني��ك در جهت تنوع
زيس��تي تالش م��ي كنند :از دس��ت دادن تعداد
زيادي از گونه ها (تنوع زيس��تي) يكي از نگراني
هاي دانشمندان محيط زيس��ت است .به همين
دليل خيلي از كشاورزان ارگانيك درصدد هستند
تا گونه هاي معمولي و بومي را حفظ كنند.
 -9كشاورزي ارگانيك به حفظ سالمت جوامع
روستايي كمك مي كند :كش��اورزي ارگانيك به
دليل سطوح كم آب جوامع روستايي ،مفيد است
و منجر به افزايش درآمد آنها مي شود.
 -10تنوع غذاهاي ارگانيك :بعضي از غذاهاي
ارگانيك به عنوان جايگزين قابل استفاده هستند
و محصوالت كشاورزي غير غذايي ،صنعتي نيز در
حال تبديل شدن به توليد ارگانيك هستند مانند
توليد پنبه ارگانيك و در نهايت توليد لباس هاي
ارگانيك.
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گزارشی از هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

نمایشگاه بينالملل در عرصه
تعامالت ملي

هجدهمین نمایش�گاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی در حالی برگزار شد که ایران در تحریم شدید نفتی قرار
داشت اما حضور پررنگ شرکتهای نفتی از سراسر کشور موجب شد این نمایشگاه به خوبی برگزار شود .برگزاری هجدهمین
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه حوزه صنعت نفت خاورمیانه با حضور صدها
شرکت بین المللی و مشارکت فعال پیمانکاران ،مشاوران ،متخصصان و تولیدکنندگان توانمند داخلی نشان روشنی از شکست
تحریم های بین المللی اس�ت .در مراس�م افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ،عالوه بر
معاون اول رئیس جمهور ،رس�تم قاس�می؛ وزیر نفت و مهدی غضنفری؛ وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،به همراه معاونین وزرا و
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی حضور داشتند.

مهدي زريننام
این نمایشگاه در فضایی به گستردگی  42هزار
متر مربع (فضای مفید) و  ٨٨هزار مترمربع (فضای
باز) به مدت پنج روز میزبان بیش از یکهزار شرکت
ایرانی و خارجی بود.
با توجه به استقبال شرکت های سازنده قطعات
از غرفه «جه��اد خودکفایی» که برای نخس��تین
ب��ار در هفدهمین نمایش��گاه نف��ت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی برپا شد ،امس��ال نیز در هجدهمین
نمایشگاه نفت غرفه ای با این عنوان به تجهیزات و
قطعات موردنیاز صنعت نفت اختصاص یافت.
در هجدمین نمایش��گاه صنعت نفت همچنین
برای نخس��تین بار فعالیت شرکت های حاضر در
نمایشگاه به گروه های  ٩گانه تقسیم و این گروه ها
در سالن های اختصاصی متمرکز شده بود.
روز نخس��ت نمایش��گاه هجده��م ب��ا عن��وان
«تولید ملی و شکس��ت تحریم ها (توسعه صنایع
باالدس��تی)» ،روز دوم ب��ا عن��وان «امنیت انرژی،
امنیت اقتصادی» ،روز س��وم با عنوان «خودکفایی
و خودب��اوری در صنعت نفت ای��ران (صدور دانش
فنی و س��اخت داخل)» و روز چهارم نمایش��گاه با
عنوان «تنوع بخشی س��بد درآمدی کشور (تولید
و ص��ادرات ف��رآورده های نفتی و پتروش��یمی)»
نامگذاری شده بود.

 ۶۰میلیارد دالر پروژه نفت و گاز فعال
است

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در مراس��م آغاز
به کار هجدهمین نمایش��گاه نف��ت،گاز ،پاالیش و
انرژی گفت :در شرایط فعلی  ۶۰میلیارد دالر حجم
سرمایهگذاری در حوزه نفت است که از این میزان
 ۲۵میلیارد دالر مربوط به تجهیزات و ماشین آالت
است.
وی اف��زود :در این نمایش��گاه ،فعاالن صنعتی
داخلی با ش��رکتهای خارجی گرده��م میآیند تا

دس��تاوردهای صنعت نفت دنیا و به خصوص نفت
ایران را به نمایش قرار دهند.
مهدی غضنفری با اشاره به تحریم ها گفت :ما
در سال گذشته شاهد تحریمهای ناجوانمردانهای
به منظور اعمال فش��ار اقتصادی ب��ه مردم بودیم
که همه تصور میکردند این تحریمها میتواند در
زندگی مردم اثرگذار باشد .شاهد بودیم ،تحریم ها
روی ص��ادرات نفت و به خص��وص بر روی نرخ ارز
تاثیر مستقیم داشت ،به همین دلیل فشار معیشتی
بر مردم ایجاد کرد.
وی اف��زود :ام��ا در همی��ن دوران تحری��م ها،
اتفاقهای مثبت��ی در اقتصاد ایران رخ داد که یک
نمون��ه اول آن این بود که واردات کاالهای اولویت
 10کاهش پیدا کرد و تولید کنندگان بیش از پیش
به سمت تولیدات این نوع کاالها میل پیدا کردند.
غضنف��ری در ادامه گفت :در ط��ول این مدت
همکاری مثبتی بین دانش��گاه و صنعت انجام شد
و در نتیجه توانس��تیم مواد اولیه تولید داخل را در
داخل کشور نگه داریم و از آن برای تولید کاالهای
نهایی بهره ببریم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ارزیابی مثبت از
عملکرد وزراتخانه تحت امر خود در س��ال گذشته
تصریح کرد :در سال گذشته شاهد مدیریت خوب
تجارت بودیم ،به طوریکه در س��ال  85حدود 82
درصد تج��ارت ایران با آس��یا و  14درصد با اروپا
بود اما در سال  2012صادرات ایران به کشورهای
آسیایی به  92درصد و صادرات ایران به کشورهای
اروپای��ی ب��ه  5درصد رس��ید .این موضوع نش��ان
میده��د صادرات و تجارت کاالهای ایرانی متوقف
نشده ،بلکه مقصد و مسیر خود را تغییر داده است.
در سال  85حدود  53میلیارد دالر کاال از آسیا وارد
کش��ور شد ،اما در سال  2012آمار واردات ایران از
کشورهای آسیا به  69میلیارد دالر افزایش یافت.
وی ب��ه حجم تجارت ص��ادرات غیرنفتی ایران

اش��اره کرد و افزود :در طی س��ال های  80تا ، 85
 46میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم اما طی
سال های  2007تا  2011رقم تجارت صادرات غیر
نفتی ایران به  146میلیارد دالر رسید.
وی در خص��وص واردات کاالهای غیر نفتی نیز
گفت :در طول س��ال های  81ت��ا  85حدود 166
میلیارد دالر واردات داش��تیم که این رقم در سال
های  86ت��ا  90به  285میلیارد دالر افزایش پیدا
کرد.
وی به ماش��ینآالت و تجهیزات مورد استفاده
در صنعت نفت اش��اره کرد و گفت :ماش��ینآالت
ام��روز  18گروه از صنعت را تش��کیل میدهد که
حجم بسیار باالیی در تجارت دنیا دارد .عمده این
ماشینآالت در کش��ورهای آلمان ،آمریکا و ایتالیا
تولید میش��ود .ایران نیز از رتب��ه خوبی در تولید
این نوع ماش��ین آالت برخوردار است به طوری که
برخی کش��ورها از جمله آلمان ،چین و فرانسه نیز
این ماشین آالت را وارد میکنند.
غضنف��ری در ادامه گفت :در س��ال  2012بالغ
ب��ر  13میلیارد دالر س��رمایهگذاری در این بخش
انجام شد که این بخش میتواند ارزش افزوده 10
درصدی را در اقتصاد ایران داشته باشد و در شرایط
فعلی  60میلیارد دالر حجم سرمایهگذاری در حوزه
نفت است که از این میزان  25میلیارد دالر مربوط
به تجهیزات و ماشین آالت است.
وی با اش��اره به حجم س��رمایه مورد نیاز حوزه
نفت در ط��ول برنامه پنجم ،گفت :در مدت برنامه
پنج��م بای��د  250میلی��ارد دالر در صنعت نفت
س��رمایهگذاری ش��ود و بخش صنعت نیز ساالنه
نیازمند  30میلیارد دالر سرمایهگذاری است.

جشن خودکفایی صنعت نفت بزودی
برگزار میشود

وزیر نف��ت در مراس��م آغاز ب��کار هجدهمین
شماره چهارم ـ تابستان 1392

ما در سال گذشته
شاهد تحریمهای
ناجوانمردانهای به
منظور اعمال فشار
اقتصادی به مردم
بودیم که همه
تصور میکردند این
تحریمها میتواند در
زندگی مردم اثرگذار
باشد
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نمایش��گاه بین المللی صنعت نف��ت ،گاز ،پاالیش
و پخش و پتروش��یمی گفت :منابع هیدروکربوری
همچنان نقش محوری و موتور محرکه را در اقتصاد
جهانی دارد و این نقش در آینده نیز حفظ خواهد
شد.
وی تاکید کرد :ایران با ذخایر منحصر بفرد نفت
و گاز نقش ممتازی در تامین امن و مطمئن انرژی
در بازاره��ای جهانی را دارد و روز به روز پررنگ تر
می شود.
قاس��می با تاکید ب��ر تولید و توس��عه صیانتی
از مناب��ع نف��ت و گاز گفت 70:طرح پتروش��یمی
دردست اجراست که با بهره برداری از آنها ظرفیت
تولی��د در این بخش به  130میلیون تن در س��ال
خواهد رسید و ایران را در رتبه نخست منطقه قرار
خواهد داد.
وزیر نفت افزود :با توس��عه صنعت گاز در پایان
برنامه پنجم به ظرفیت تولید روزانه یک میلیارد و
 470میلیون مترمکعب خواهیم رسید که این مقدار
در حال حاضر  700میلیون مترمکعب است.
قاس��می گفت :همه نیروهای انسانی و فعاالن
صنعت نفت و گاز تالش می کنند در س��ال جاری
حماس��ه اقتصادی در این حوزه ایجاد کنند و باید
به روزی برس��یم که از منابع نف��ت و گاز فقط در
توسعه زیربناها و زیرساخت های اقتصادی استفاده
ش��ود و ارتباط آن با هزینه های جاری و روزمره را
حذف کنیم.

نمایشگاه نفت تجلی گاه دستاوردهای
دانشمندان ایرانی

پروژههای مختلفی
را در دستور کار
داریم که مهمترین
آنها اختصاص  4مخزن
یک میلیون بشکهای
است که در مدت
 36ماه و با هزینه
 42میلیارد تومان
احداث می شود
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خبرگزاری تس��نیم :مدیرعامل شرکت سهامی
نمایش��گاه های بین المللی ای��ران از هجدهمین
نمایش��گاه نف��ت و گاز ب��ه عن��وان تجل��ی گاه
دستاوردهای دانشمندان ایرانی یاد کرد و افزود :در
این نمایش��گاه دانشمندان داخلی در حوزه صنعت
نفت به تبادل نظرات خواهند پرداخت.
کاظم اکبرپور گفت :این نمایشگاه فرصت بسیار
مناس��بی است که متخصصان عرصه نفت و گاز از
اقصی نقاط جهان در آن گرد آمده تا ضمن تبادل
تجارب فنی ،تعامل و انتقال ملزومات پژوهشی ،به
روز ترین یافته ها و دس��تاوردهای صنعت نفت را
ارائه دهند.
وی با بیان اینکه ،این نمایشگاه همواره از لحاظ
کیفی و کمی نسبت به گذشته روند رو به رشدی
داش��ته اس��ت ،تصریح کرد :به همی��ن دلیل ،این
نمایشگاه جایگاه مناسبی در عرصه جهانی دارد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاه های بین المللی ایران افزود :ما می توانیم
این نمایش��گاه را با نمایش��گاه های جهان در این
عرصه مقایسه کنیم زیرا خوشبختانه هرساله با در
خشش دانشمندان بومی در این عرصه توانسته ایم
کارنامه در خشانی از خود به جای بگذاریم.
احداث اولین مخزن ذخیره استراتژیک نفت در
ایران با ظرفیت  ۱۰میلیون بشکه
مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی از احداث
اولین ذخایر استراتژیک نفت با ظرفیت  ۱۰میلیون
بشکه در ایران خبر داد.
شماره چهارم ـ تابستان 1392

س��یدپیروز موس��وی در یک نشست خبری در
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی برگزار ش��د گفت :شرکت پایانههای
نفتی به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیرهای نفت
مسئولیت صادرات نفت خام را بر عهده دارد.
مدیرعامل ش��رکت پایانههای نفت��ی ادامه داد:
سال گذشته این شرکت توانست  900نفتکش را
بارگیری و به مقاصد مختلف دنیا ارسال کند.
موسوی خاطرنشان کرد :پروژههای مختلفی را
در دستور کار داریم که مهمترین آنها اختصاص 4
مخزن یک میلیون بشکهای است که در مدت 36
ماه و با هزینه  42میلیارد تومان احداث می شود.
وی با اشاره به راهاندازی حوضچه ذخیره نفت و
فرآوردههای نفتی در جزیزه خارک نیز گفت :برای
س��اخت آن حوضچه  46میلیارد تومان پیشبینی
شده است که سعی میکنیم این حوضچه را هرچه
زودتر احداث کنیم.
مدیرعامل ش��رکت پایانههای نفتی با اشاره به
احداث و راهاندازی گویهای ش��ناور در ش��رکت
پایانههای نفتی تصریح کرد :این گوی شناور را نیز
که توس��ط متخصصین داخلی احداث شده است
بزودی در جزیره خارک به آب میاندازیم.
موس��وی با اش��اره به احداث مخازن زیرزمینی
ذخیرهسازی نفت خام با ظرفیت  10میلیون بشکه
گفت :این مخ��ازن به عنوان مخازن اس��تراتژیک
مطرح اس��ت و برای اولی��ن بار در ای��ران احداث
میشود.

کاهش اجباری تولید نفت در برخی
میادین

مدیرعامل ش��رکت مناطق نفتخیز جنوب از
کاهش اجباری تولید نفت در برخی میادین بنا به
دستور شرکت نفت خبر داد و گفت :سال گذشته
به طور متوسط روزانه  ۳میلیون بشکه نفت تولید
کردیم.
حمی��د ب��ورد در نشس��ت خبری نمایش��گاه
بینالمللی نفت افزود :شرکت نفت مناطق نفتخیز
جنوب 25درصد از خاک کش��ور را به همراه 154
واحد صنعتی در اختیار دارد و از گذشته های دور
به کار تولید نفت مشغول بوده است.
مدیرعامل ش��رکت مناط��ق نفتخیز جنوب با
اعالم اینکه براس��اس برنامه س��ال گذش��ته 108
درصد در بخ��ش نفت و  114درصد در بخش گاز
پیشرفت داشتیم ،گفت :با روشهای ازدیاد برداشت

توانستیم یک درصد ضریب بازیافت نفت را افزایش
دهیم.
وی گفت :در س��ال جاری نیز قصد داریم با در
اختی��ار گرفتن  60دکل حفاری به اهداف خود در
تولید نفت برسیم.
بورد درباره برنامه تولید صیانتی از برخی چاههای
نفت گفت :براس��اس برنام ه شرکت ملی نفت ایران
مجب��ور به کاه��ش تولید از برخ��ی میادین نفتی
ش��دیم 14.پروژه تحقیقاتی در اختیار کنسرسیوم
ازدیاد برداشت قرار دادیم که هماکنون آماده عقد
قرارداد است و به زودی با این کنسرسیوم وارد عقد
قرارداد میشویم.
وی با اش��اره به پروژههای مهر ماندگار شرکت
نفت خیز جن��وب گفت 12 :پروژه مهر ماندگار در
اختیار این ش��رکت است که  2پروژه هفته اینده با
حضور رئیس جمهور به بهرهبرداری میرسد.

بومیسازی  ۹۰درصد ادوات
پاالیشگاههای گاز
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت ملی
گاز از بومی س��ازی  ۹۰درصد از ادوات ثابت و دوار
مورد نیاز پاالیش��گاههای گاز تا پایان امسال خبر
داد.
جمش��یدی دانا در حاشیه دومین روز برگزاری
هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز ،پاالیش
و پتروش��یمی ضمن تأکید به تحقق شعار حماسه
سیاس��ی و اقتصادی تصریح نم��ود :در این زمینه
تالش می کنیم با تکیه به توان داخلی بس��یاری از
اقالم مورد نیازمان را بومی سازی کنیم.
وی تصریح کرد :در حاال حاضر در زمینه ادوات
ثابت و دوار به  70درصد خودکفایی رسیده ایم که
تا پایان امسال این رقم به  90درصد افزایش خواهد
یافت همچنین در خصوص تامین ادوات ابزار دقیق
و لوازم برق��ی به  60درصد خودکفایی و در زمینه
مواد ش��یمیایی به  75درصد خودکفایی تا پایان ا
مسال خواهیم رسید.
جمش��یدی دانا با بیان اینکه برای دستیابی به
اهداف فوق اقدامات مختلفی انجام ش��ده اس��ت،
افزود :شناس��ایی ظرفیت ش��رکت های داخلی و
ایجاد بانک اطالعاتی درخصوص اقالم تولید ش��ده
توس��ط تولیدکنندگان داخلی و طبقه بندی اقالم
مورد نیاز از جمله اقدامات انجام ش��ده در راستای
دستیابی به خودکفایی است.

گزارش

۳دلیل تاخیر توسعه عسلویه

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس از افزایش
 ٥٠میلیون مت��ر مکعبی ظرفیت تولی��د گاز این
ش��رکت در سال  ۹۲خبر داد و گفت :فازهای ،۱۲
 ۱۵و  ۱۶پارس جنوبی امسال به تولید می رسد.
محمدرضا زهیری در حاشیه برگزاری هجدهمین
نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
در جمع خبرنگاران افزود :در سال حماسه سیاسی
و حماسه اقتصادی در فاز  ١٥و  ،١٦دوازده میلیون
متر مکعب ،در فاز  ٢٥ ،١٢میلیون متر مکعب و با
توسعه فاز  ٤و  ٥حدود  ٨میلیون متر مکعب و نیز
از طریق چند طرح توسع ه ای دیگر در مجموع ٥٠
میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید پارس جنوبی
افزوده خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در  ١٠فاز فع��ال در پارس
جنوبی حدود  ٣٠٠میلیون متر مکعب در روز گاز
شیرین برداشت میشود و در سال گذشته این رقم
تثبیت ش��د ،افزود :تولید میعانات گازی در پارس
جنوبی در حدود  ١٣٥میلیون متر مکعب در سال
گذش��ته ب��ود و تولید ال پی جی نی��ز به حدود ٣
میلیون تن در س��ال  ٩١رسید و در مجموع موفق
شدیم حدود  ٨٨میلیارد مترمکعب گاز را به شبکه
تزریق کنیم.

صادرات گاز به کشورهای خلیج فارس
درحال نهایی شدن

معاون وزی��ر نفت در امور گاز با اش��اره به این
که مذاکره برای صادرات گاز ایران به چند کش��ور
حاش��یه خلیج فارس در حال نهایی ش��دن است،
اف��زود ۹۰۰ :میلی��ارد توم��ان از وزارت نیرو طلب
داریم.
جواد اوجی در نشست خبری حاشیه هیجدهمین
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با اشاره به
عملکرد شرکت ملی گاز ایران در سال  ،91تصریح
کرد :در سالی که گذشت ،شرکت ملی گاز در زمینه
تامین گاز بخش ه��ای خانگی ،تجاری ،صنعتی و
صادرات کارنامه خوبی از خود به جا گذاشت.
وی ادامه داد :با توجه به برنامه های توس��عه در
پارس جنوبی ،امسال  50تا  100میلیون مترمکعب
به ظرفی��ت تولید گاز در این میدان افزوده خواهد
ش��د ،عالوه بر این مخزن ذخیره سازی گاز سراجه
قم نیز در سال  91به بهره برداری رسید که در ایام
پیک زمستان قابلیت برداشت تا سقف  10میلیون
مترمکعب را دارد.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که
مخزن ذخیره سازی شوریجه نیز حدود  78درصد
پیش��رفت فیزیکی دارد ،گفت :این مخزن تا نیمه
دوم امس��ال به بهره برداری می رس��د که قابلیت
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وی در ادام��ه به ثب��ت فعالیت های خودکفایی
در بانک اطالعات و همچنین تش��ویق سازندگان
داخلی اش��اره نمود و افزود :در راس��تای تش��ویق
تولیدکنندگان داخلی اق��دام به انعقاد قراردادهای
بلن��د مدت با آنه��ا نمودی��م و تولیدکنندگان می
توانند با تشکیل کنسرسیوم نیازهای پاالیشگاهها
را تأمین کنند.
جمشیدی دانا همچنین به تهیه شناسنامه فنی
برای قطعات اش��اره نمود و اف��زود :در حال حاضر
کمیت��ه های خودکفایی را در پاالیش��گاه ها فعال
نمودیم.
وی ابراز امیدواری نمود  :در س��ال  92به جای
س��اخت قطعات ،ساخت تجهیزات را داشته باشیم
به طوری که پیمانکاران به جای س��اخت تک تک
قطعات مجموعه ای از قطعات را بسازند.
جمش��یدی دانا همچنین به انعقاد قراردادهای
جهت تس��هیل در روند خودکفایی کاال اشاره کرد
و تأ کید نمود :س��ازندگان داخلی بایس��تی تالش
کنند به جای مهندسی معکوس بتوانند دانش فنی
ساخت قطعات را به دست آورند.

وی ب��ا بیان این که مش��کالت تحریم و حمل
و نقل کاالها در س��ال گذشته مش��کالتی را برای
توسعه فعالیتها در پارس جنوبی ایجاد کرد ،گفت:
فازه��ای  ١٥ ،١٢و  ١٦و فازه��ای  ١٧و  ١٨رون��د
تکمیل خود را طی کرده و به تدریج امس��ال وارد
مدار تولید خواهد شد.
زهیری تصریح کرد :فاز  ١٢امس��ال راه اندازی
خواه��د ش��د و قبل از نوروز امس��ال نی��ز یکی از
واحدهای بخار آن راهاندازی شد و هم اکنون مشعل
این فاز نیز روشن شده و آخرین مراحل راهاندازی
نیز ب��ه زودی پایان خواهد یاف��ت به طوری که تا
نیمه اول س��ال جاری این فاز آم��اده بهره برداری
کامل میشود.
وی در م��ورد فازه��ای  ١٥و  ١٦پارس جنوبی
گفت :س��کوهای ای��ن فازها تا  ٨م��اه دیگر آماده
خواهد شد و پاالیش��گاه این فازها نیز تا نیمه اول
سال جاری آماده بهره برداری میشود و به تدریج
تا پایان این س��ال این فازها به طور کامل به بهره
برداری خواهد رسید.

تزریق روزانه  10میلیون مترمکعب گاز و برداشت
روزانه  20میلیون مترمکعب گاز را دارد.
اوجی با اش��اره به این که واحد ( LPGپروپان
و بوتان) پاالیشگاه جم تا پایان بهار به بهره برداری
می رسد ،افزود :این واحد توانایی تولید روزانه 180
تن  LPGرا دارد.
وی در ادامه با اش��اره به این که صادرات گاز به
عراق از تیرماه سال جاری آغاز خواهد شد ،تصریح
کرد :بر اساس قرارداد روزانه  25میلیون مترمکعب
گاز به پاالیشگاه های بغداد و المنصوریه صادر می
شود.
معاون وزیر نفت با اش��اره به این که مهم ترین
برنامه شرکت ملی گاز بحث صادرات است ،افزود:
صادرات گاز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس
در حال نهایی ش��دن اس��ت و مذاکره با تمام این
کشورها در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
اوج��ی ادامه داد :همچنین صادرات گاز به اروپا
در حال پیگیری اس��ت که در این راستا دو مسیر
ترکیه و عراق ،س��وریه ،لبنان و مدیترانه در دست
بررسی قرار دارد.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال خبرنگار تس��نیم در
خص��وص میزان طلب ش��رکت مل��ی گاز ایران از
وزارت نی��رو ،گف��ت 900 :میلیارد توم��ان از این
وزارتخانه طلب داریم که بر اساس مذاکرات صورت
گرفته قرار است دو نیروگاه بابت این طلب به وزارت
نفت واگذار شود .در این زمینه نیز در حال بررسی
نیروگاه های کشور هستیم ببینیم کدامیک ارزش
بیشتری دارد و آن را در ازای طلب دریافت کنیم.

گله حفاری شمال از سازندگان داخلی
دکل

مدیر عامل شرکت حفاری شمال با اشاره به این
که س��ازندگان داخلی می توانند بهتر از آمریکایی
ها دکل حفاری بس��ازند ولی ب��ه قراردادها پایبند
نیس��تند ،گفت :حدود  ۲.۵سال طول می کشد تا
تولیدکنندگان داخلی یک دکل را بسازند.
هدایت اهلل خادمی در نشس��ت خبری حاشیه
هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی ،افزود :س��ال گذشته قرارداد ساخت
 14دکل حفاری با ش��رکت های داخلی امضا شد،
با توجه ب��ه این که ویژگی های این دکل ها هنوز
مش��خص نشده اما قیمت آنها تعیین شده شرکت
حفاری شمال شرایط این قرارداد را قبول نکرد.
وی ادامه داد :واقعیت آن اس��ت که این قرارداد
بالتکلیف است ،با توجه به ابهاماتی که در آن وجود
دارد ما نمی توانیم پیش پرداخت های تعیین شده
را برای ساخت دکل پرداخت کنیم.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال با بیان این که
زمان ساخت دکل توس��ط تولیدکنندگان داخلی
به س��ود بهره بردار نیس��ت ،خاطرنش��ان کرد :به
طور معمول حدود  2.5س��ال طول می کش��د تا
تولیدکنندگان داخلی بتوانند یک دکل را بسازند،
این در حالی است که در کمتر از سه ماه می توان
یک دکل خارجی را خریداری کرد.
خادمی با بی��ان اینکه داخلی ها خیلی به مفاد
قرارداده��ا پایبند نیس��تند ،ابراز امی��دواری کرد
تولیدکنندگان داخلی با ارائه اطالعات درس��ت از
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سکوهای فازهای
 ١٥و  ١٦پارس
جنوبی تا  ٨ماه دیگر
آماده خواهد شد و
پاالیشگاه آن نیز تا
نیمه اول سال جاری
آماده بهره برداری
میشود و به تدریج
تا پایان این سال این
فازها به بهره برداری
خواهد رسید
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هم اکنون با کمبود
ناوگان حفاری در
کشور مواجه هستیم
و دکل های داخلی
جوابگوی نیازهای
ما نیست ،از این رو
وزارت صنعت باید
برای توانمند کردن
سازندگان داخلی
اقدامات موثری را
انجام دهد
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وضعیت س��اخت به س��مت تولید دکل با کیفیت
مناسب و زمان مشخص ش��ده در قرارداد حرکت
کنند.
وی با اش��اره ب��ه این که توس��عه خدمات فنی
مهندس��ی یکی از اهداف ش��رکت حفاری شمال
اس��ت ،گفت :در ح��ال حاضر با ترکمنس��تانی ها
همکاری داریم و با کش��ورهای ع��راق و عمان نیز
در حال مذاکره برای حفاری میادین این کش��ورها
هستیم.
خادمی با بیان این که ش��رکت حفاری ش��مال
 10دکل خش��کی و  4دکل دریای��ی در اختی��ار
دارد ،اف��زود :هم اکنون با کمبود ناوگان حفاری در
کشور مواجه هستیم و دکل های داخلی جوابگوی
نیازهای ما نیست ،از این رو وزارت صنعت باید برای
توانمند کردن سازندگان داخلی اقدامات موثری را
انجام دهد ،مس��ئله ای که این وزارتخانه تاکنون از
آن غافل مانده اس��ت .مدیر عامل شرکت حفاری
ش��مال با بیان این که این شرکت بزرگترین مالک
دستگاه های حفاری دریایی در کشور است ،تاکید
ک��رد :دکل های حفاری این ش��رکت با تکنولوژی
های متفاوتی ساخته و راه اندازی می شود.
وی درب��اره آخرین رون��د فعالیت دکل حفاری
سحر یک نیز اظهار داشت :این دکل که در میدان
فرزاد  Aدر خلیج فارس مس��تقر ش��ده است ،کار
حف��اری یک حلقه چاه اکتش��افی را تم��ام کرده
است .خادمی همچنین به آغاز حفاری دومین چاه
نفتی در میدان س��ردار جنگل اشاره کرد و افزود:
کار حفاری توسط سکوی امیرکبیر در این چاه به
خوبی پیش می رود.
وی از برنامه این ش��رکت برای خرید  ١٤دکل
حفاری ( ١٠دکل خش��کی و  ٤دکل حفاری) خبر
داد و خاطرنش��ان کرد که  ٨٠درصد از مبلغ مورد
نیاز برای خرید این دس��تگاه ها از س��وی شرکت
سازنده فاینانس شده است.
خادمی میزان س��رمایه مورد نیاز برای ساخت
این تعداد دکل حف��اری را یک میلیارد دالر اعالم
کرد و ادامه داد :برای تامین سهم  ٢٠درصدی ما از
این میزان با دستور وزیر نفت از طریق وام صندوق
توس��عه ملی اقدام خواهیم کرد.مدیرعامل شرکت
حفاری شمال تعداد دستگاه های حفاری در اختیار
این شرکت را  ١٣دکل خشکی و دریایی اعالم کرد
و گفت :هم اکنون دکل های خش��کی در مناطقی
از استان های فارس ،ایالم ،کرمانشاه و خراسان در
حال حفاری هستند.

احداث اولین مخزن ذخیره استراتژیک
نفت

مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی از احداث
اولین ذخایر استراتژیک نفت با ظرفیت  ۱۰میلیون
بشکه در ایران خبر داد.
سیدپیروز موسوی در یک نشست خبری که در
هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی برگزار ش��د گفت :شرکت پایانههای
نفتی به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیرهای نفت
مسئولیت صادرات نفت خام را بر عهده دارد.
مدیرعامل ش��رکت پایانههای نفت��ی ادامه داد:
سال گذشته این شرکت توانست  900نفتکش را
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بارگیری و به مقاصد مختلف دنیا ارسال کند.
موسوی خاطرنشان کرد :پروژههای مختلفی را
در دستور کار داریم که مهمترین آنها اختصاص 4
مخزن یک میلیون بشکهای است که در مدت 36
ماه و با هزینه  42میلیارد تومان احداث می شود.
وی با اشاره به راهاندازی حوضچه ذخیره نفت و
فرآوردههای نفتی در جزیزه خارک نیز گفت :برای
س��اخت آن حوضچه  46میلیارد تومان پیشبینی
شده است که سعی میکنیم این حوضچه را هرچه
زودتر احداث کنیم.
مدیرعامل ش��رکت پایانههای نفتی با اشاره به
احداث و راهاندازی گویهای ش��ناور در ش��رکت
پایانههای نفتی تصریح کرد :این گوی شناور را نیز
که توس��ط متخصصین داخلی احداث شده است
بزودی در جزیره خارک به آب میاندازیم.
موس��وی با اش��اره به احداث مخازن زیرزمینی
ذخیرهسازی نفت خام با ظرفیت  10میلیون بشکه
گفت :این مخ��ازن به عنوان مخازن اس��تراتژیک
مطرح اس��ت و برای اولی��ن بار در ای��ران احداث
میشود.

۸طرح پتروشیمی در انتظار افتتاح
رسمی

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران با اعالم
اینکه حجم تولید محصوالت پتروش��یمی امسال
۶۰میلیون تن می ش��ود گفت :سال گذشته سهم
پتروشیمی از درآمدهای غیرنفتی  ۳۴.۹درصد بود
که در مقایسه با سال پیش از آن (سال  )۹۰حدود
 ۱۰درصد کاهش یافت.
عبدالحس��ین بیات در نشس��ت خبری حاشیه
هیجدهمی��ن نمایش��گاه نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و
پتروش��یمی افزود 31 :طرح پتروش��یمی در قالب
طرح های مهر ماندگار با ظرفیت اسمی  13میلیون
تن مصوب ش��د که  5.6میلی��ارد دالر اعتبار برای
اجرای آنها نیاز است.
وی با بیان این که از طرح های مذکور  17طرح
تا پایان س��ال  91افتتاح ش��د ،تصریح کرد :بر این
اساس  8میلیون و  157هزار تن به ظرفیت تولید
محصوالت پتروشیمی کشور افزوده شد.
مع��اون وزی��ر نفت با بی��ان این ک��ه  14طرح
باقیمانده نیز  4میلیون و  835هزار تن به ظرفیت
تولید محصوالت پتروشیمی اضافه می کند ،گفت:
در مجموع با اجرای طرح های مهر ماندگار صنعت
پتروش��یمی ظرفیت تولید به س��االنه  60میلیون

افزایش خواهد یافت.
بیات با تاکید بر این که  8طرح پتروش��یمی در
انتظار افتتاح رسمی هستند ،اظهار کرد :البته تولید
در این مجتمع ها آغاز شده است که منتظر حضور
مسئوالن کش��ور برای بهره برداری رسمی از آنها
هستیم.
وی با بیان این که پلی اتیلن پتروش��یمی ایالم
در اردیبهش��ت امس��ال به بهره برداری می رسد،
افزود :از دیگر طرح هایی که امس��ال به نتیجه می
رس��د میتوان به طرح های زیربنایی عسلویه نظیر
اسکله صادراتی فاز  2و فاز یک نیروگاه پتروشیمی
دماوند اش��اره کرد .مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران با تاکید اینکه برنامه های توسعه
ای پتروشیمی در حال اجراست ،گفت :تامین منابع
مالی طرح های پتروشیمی مهم ترین چالش پیش
روی ماس��ت که تالش کرده ایم از منابع صندوق
توسعه ملی و همچنین فاینانس های خارجی این
مشکل را برطرف کنیم.
بیات با اشاره به این که  21طرح پتروشیمی در
مس��یر تامین فاینانس قرار دارند که تاکنون مجوز
 5طرح صادر ش��ده اس��ت ،تصریح کرد :همچنین
از محل منابع صندوق توس��عه ملی برای  17طرح
تامین اعتبار خواهد ش��د که مجموع این اعتبارات
حدود  6میلیارد دالر برآورد می شود.
وی در ادام��ه با بیان اینکه س��ال گذش��ته 41
میلیون تن محصوالت پتروشیمی تولید شد ،گفت:
از ای��ن می��زان  28میلیون ت��ن در اختیار مصرف
کنن��دگان قرار گرف��ت و بقیه نیز به کش��ورهای
مختلف صادر شد.
این مقام مس��ئول با بیان ای��ن که خاورمیانه با
 31.3درصد ،چین با  ،27.2خاور دور با  ،18.5هند
با  ،10.3آفریقا با  6.2و س��ایر نقاط دنیا 0.5درصد
مش��تریان پتروش��یمی ایران بوده اند ،اظهار کرد:
بعضی از کشورهای همسایه ،روس ها و کشورهای
حاشیه جنوبی خلیج فارس تقاضاهای فراوانی برای
محصوالت پتروش��یمی ایران دارند اما با توجه به
سقف کنونی تولید امکان صادرات به این کشورها
وجود ندارد.
مدیرعامل ش��رکت ملی پتروشیمی در ادامه با
اشاره تامین  80درصد از نیاز تجهیزاتی پتروشیمی
از تولیدکنندگان داخلی ،گفت :در بحث خودکفایی،
 25کاتالیست بومی سازی شده که  5کاتالیست به
تولید انبوه رسیده است ،ضمن آن که بومی سازی
 20کاتالیست جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

گزارش
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ابهامات مصوبه مجلس درباره سهم
صندوق توسعه ملی از درآمد پاالیشگاهها
مصوبه مجلس درباره معاف نشدن پاالیشگاهها از پرداخت سهم  ۲۶درصدی صندوق توسعه ملی با توجه به اظهارات معاون
بودجه معاونت برنامهریزی رئیسجمهور با دو ابهام جدی روبروست.
علیرضا ضیغمی مدیرعامل ش�رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی چندی پیش از مذاکره با دولت و مجلس برای
پرداخت نش�دن س�هم  26درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی پاالیشگاهها به دلیل از بین رفتن حاشیه سود
آنها خبر داد و گفت :دولت و مجلس قول دادهاند امسال در بودجه  92الاقل پاالیشگاههای خصوصی از واریز سهم  1.5میلیارد
دالری صندوق توسعه ملی مستثنی شوند.

خواسته پاالیشگاهها در کمیسیون تلفیق بودجه
 92تصویب ش��د اما مجلس در صحن علنی با این
امر موافقت نکرد و نمایندگان پرداخت نشدن سهم
صندوق توسعه ملی را یک رانت دانستند.
چنانکه غالمرضا کاتب س��خنگوی کمیسیون
تلفیق در این باره گفت :این بند موجب مشکالتی
از جمل��ه رانتخ��واری پاالیش��گاههای خصوصی
میشد و دلیلی نداشت حکم یک قانون باالدستی
را به وس��یله یک حکم غیر روشن در قانون بودجه
حذف کنیم.
ابهام اول :معافیت پاالیشگاههایی که
خوراک آزاد میگیرند از پرداخت سهم
صندوق توسعه
بع��د از اع�لام تصمیم مجلس ب��ه پایبندی به
قانون برنامه و نپذیرفتن پیشنهاد کمیسیون تلفیق،
رحیم ممبینی مع��اون بودجه معاونت برنامهریزی
رئیسجمهور در گفتوگو با فارس اظهار داش��ت
که پاالیش��گاههایی که نفت را به قیمت  95درصد
فوب خلیجفارس دریافت میکنند از پرداخت سهم
صندوق توسعه ملی معاف هستند و پاالیشگاههایی
ن ت��راز فوب یعنی
که نفت خ��ام را به قیمت پایی 
حدود  17دالر در هر بش��که دریافت میکنند باید
سهم صندوق توسعه ملی را از صادرات فرآوردههای
خود بپردازند .وی تاکید کرده بود ”:به طور س��اده
میگویم پاالیشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی که
قیم��ت خوراک را به نرخ دولتی  17دالر میگیرند
بای��د س��هم  26درصد را به صندوق توس��عه ملی
بدهند ،ول��ی اگر قیمت خ��وراک  95درصد فوب
خلیج فارس بود ،نیازی به پرداخت  26درصد سهم
صندوق توسعه ملی نیست”.
اما این گفته ممبینی که در واقع بیش��تر برای
ش��فاف کردن فضای بازار سرمایه اظهار شده بود،
ابهامات جدیدی ایجاد کرد .واقعیت آن است که در
حال حاضر تقریبا همه پاالیش��گاههای کشور نفت
را به قیمت فوب منهای  5درصد دریافت میکنند
و این مس��ئله در صورتهای مالی پاالیشگاه های
بورسی کام ً
ال قابل مشاهده است.
ب��ه عبارت دقیقت��ر در واقع این ش��رکت ملی

پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی اس��ت که نفت
را ب��ه قیمت یارانهای(  17یا  34دالر) از ش��رکت
ملی نفت تحویل میگی��رد و آن را به قیمت فوب
منهای  5درصد به پاالیش��گاهها تحویل میدهد و
فرآوردههای نفت��ی را نیز به قیمت فوب منهای 5
درصد از پاالیشگاهها تحویل میگیرد.
پاالی��ش و پخ��ش این فرآوردهه��ا را به قیمت
یاران��های در بی��ن هم��ه مصرفکنن��دگان اعم از
صنعتی و نیروگاهی و خانوارها توزیع میکند.
تحویل نف��ت به قیمت  37دالر ب��ه پاالیش و
پخش در واق��ع همان یارانه دولت��ی فرآوردههای
نفتی اس��ت و پاالیش��گاهها براس��اس قیمتهای
نزدی��ک به فوب خوراک خ��ود را تحویل گرفته و
فرآورده تولیدی خود را تحویل میدهند.
با این حس��اب در واقع هیچ یک از پاالیشگاهها
نف��ت را ب��ه قیم��ت یاران��های  34دالری دریافت
نمیکنند و براساس گفته ممبینی نباید سهمی را
به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.
از س��وی دیگر عمال این شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی است که کل نفت مصرفی
پاالیش��گاهها را به قیمت  34دالر تحویل میگیرد
و در این ش��رایط بر اساس گفته ممبینی مشخص
نیس��ت تکلیف پرداخت سهم صندوق توسعه ملی
چیس��ت .اش��اره به این نکته بی فایده نیست که
عرض��ه نفت با قیمت نزدیک به فوب روی راندمان
و بهرهوری پاالیشگاهها تأثیر مثبت به سزایی دارد
و هزینههای از دس��ت رفته را برای آنها بسیار کم
میکند و ب��ه عبارت دقیقتر پاالیش��گاهها انگیزه
باالتری ب��رای بهبود راندمان و تولید محصوالت با
ارزشتر مانند بنزین و گازوئیل به جای محصوالت
کم ارزش مانند نفت کوره خواهند داشت.
باید توجه کرد که قیم��ت غیر واقعی ارز مورد
محاس��به برای تحویل خوراک و تف��اوت آن با ارز
آزاد ک��ه مبنای صادرات فرآوردههای نفتی اس��ت
میتواند برای پاالیشگاهها منفعتزا باشد اما منطق
واریز درآمدهای نفتی به صندوق توس��عه ملی آن
بوده اس��ت که ورود درآمد ف��روش منابع طبیعی
ب��ه اقتصاد بدون ایجاد ارزش اف��زوده و فرآوری به
اقتصاد مش��کالت جدی ایجاد میکن��د .فرآوری

منابع طبیعی و تولید محصول از آنها بخش بزرگی
از این منطق را منتفی میکند.
البت��ه در قان��ون برنامه درآمده��ای حاصل از
ص��ادرات فرآوردههای نفتی یکی از منابع صندوق
توس��عه ملی دانس��ته ش��ده اس��ت ام��ا نامی از
پتروشیمیها در این قانون وجود ندارد .مطلبی که
ابهام دوم این مصوبه را موجب شده است.
ابهام دوم :پتروشیمیها هم باید سهمی به
صندوق توسعه ملی بپردازند؟
ممبین��ی در ادامه به پتروش��یمیها نیز درباره
پرداخت س��هم صندوق توس��عه ملی اشاره کرده
ب��ود و درب��اره رانت آنه��ا نیز بابت خ��وراک ارزان
س��خن گفته بود ”:اگر پاالیشگاهها و مجتمعهای
پتروشیمی که از خوراک نفت خام به نرخ  17دالر
در هر بشکه استفاده کنند ،چون این قیمت در واقع
یک نرخ یارانهدار است ،به طور قطع هنگام صادرات
فرآورده باید س��هم  26درصد صندوق توسعه ملی
را بپردازد”.
پتروش��یمیهای خوراک مایع خوراک خود را
بر اس��اس قیمتهای فوب خلیج ف��ارس دریافت
میکنن��د و تنها بخش رانت آنها به تفاوت نرخ ارز
پایه دریافت خوراک و فروش محصول آنها است.
ام��ا علیرغم اینکه صحبتهای ممبینی درباره
ران��ت خ��وراک ارزان الاق��ل درباره خ��وراک گاز
پتروش��یمی ها کامال صحیح اس��ت و مجلس نیز
برای س��ومین بار با پایین نگهداش��تن قیمت گاز
یک منفعت چند ده ه��زار میلیارد تومانی را برای
پتروش��یمیهای گازی اغل��ب خصوص��ی از محل
مناب��ع ملی تصویب کرد اما واقعیت آن اس��ت که
این رانت تنها با منطقی کردن قیمت خوراک گاز از
بین میرود و پرداخت سهم به صندوق توسعه ملی
راهکار از بین بردن این رانت کالن نیست.
در عین حال در قانون برنامه پنجم نیز اشارهای
به واریز س��هم صندوق توس��عه ملی از درآمدهای
پتروش��یمیها چه دولتی و چه خصوصی نشده و
مش��خص نیس��ت اس��تناد معاون بودجه معاونت
برنامهریزی درباره پرداخت س��هم صندوق توسعه
ملی از سوی پتروشیمیها به کدام قانون است.
شماره چهارم ـ تابستان 1392

تحویل نفت به
قیمت  37دالر به
پاالیش و پخش در
واقع همان یارانه
دولتی فرآوردههای
نفتی است و
پاالیشگاهها براساس
قیمتهای نزدیک
به فوب خوراک خود
را تحویل و فرآورده
تولیدی خود را تحویل
میدهند
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