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عرضه و تقاضای نفت خام

سرمقاله
■■سیدحمید حسینی

*

اتحادیه و سال92

س��ال  92ب��رای اعض��اء اتحادی��ه
س��الی تلخ و ش��یرین بود .تصمیمات
غیر کارشناسی س��ال  91که پس از
تشدید تحریم ها علیه کشور اتخاذ شد،
صادرکنندگان کشور را دچار مشکل و
بی اعتمادی کرد  ،اهم این تصمیمات
به شرح زیر بود:
الف) اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن
ارز و فروش ان به قیمت مبادله ای.
ب) محدود نمودن میزان صادرات اقالم پتروشیمی و حذف بعضی
از اقالم از لیست صادرات.
ج) لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان و موکول ش��دن معافیت به
واریز ارز
د) عدم بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان
ه) تشدید تحریم های حمل و نقل ،بانکی و مسافرت اعضاء به سایر
کشورها
و)کاهش واردات مواد اولیه واحدهای صادراتی و اجبار واردکنندگان
به پرداخت یکصد و سی درصد بابت واردات.
ز)کاهش صادرات  6ماهه اول سال  92به میزان  8درصد نسبت به
سال  .91اگر شرایط فوق ادامه می یافت قطعاً ارزش صادرات سال 92
با ده درصد کاهش نسبت به سال  91محق می شد و میزان صادرات
فرآورده های نفتی و پتروشیمی به کمتر از  8میلیارد دالر می رسید
و بازارهای صادراتی کش��ور یکی پس ازدیگری از دس��ت ایران خارج
میش��د .خوشبختانه رهبری انقالب شعار س��ال  92را سال “حماسه
سیاسی و حماسه اقتصادی” نامیدند و مردم ایران نیز با حضور پرشوردر
صحنه و انتخاب دولت “تدبیر و امید” حماسه سیاسی را محقق کردند
و این دولت جهت تحقق حماسه اقتصادی با محوریت قراردادن رویکرد
“ :تعامل با دنیا”“ ،اس��تفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی” و
“بهبود فضای کس��ب و کار” به میدان آمد و ب��ا امضاء توافق نامه ژنو
خوشبختانه تحریم حمل و نقل ،بیمه و صادرات محصوالت پتروشیمی
لغو گردید و از طرف دیگر دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار
بخشنامه های مربوط به اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز را ملغی
و مجددا ً معافیت مالیاتی صادرات برق��رار گردید و امکان بازگرداندن
مالیات ارزش افزوده صادرات نیز فراهم گردید .متاسفانه صادرکنندگان
فراورده های نفتی و پتروشیمی عالوه بر مسائل فوق با تفسیر غلطی
از برنامه پنجم توسط معاونت برنامه ریزی رئس جمهور مواجه شدند
که در رابطه تفکیک اقالم نفتی و غیر نفتی بعضی از اقالم که در برنامه
چهارم جزو صادرات غیر نفتی محسوب می شود در زمره اقالم نفتی
ق��رار گرفت و صادرکنندگان قیر و روغن مس��ئول مالیات بر صادرات
ش��دند که خوش��بختانه با پیگیری اتحادیه و اتاق تهران در “کارگروه
شورای اقتصاد” مجددا ً این موضوع بازنگری شد و فع ً
ال کارگروه این دو
قلم کاال را جزو اقام صادرات غیر نفتی قلمداد نموده و امید است شورای
اقتصاد نیز ان را تصویب نماید تا صادرکنندگان این اقالم نیز با دلگرمی
و امیدواری به کار خود ادامه دهند .خوشبختانه با اقدامات دولت “دکتر
روحانی” فضای بین المللی برای توسعه فعالیت صادرکنندگان مساعد
شده و صادرکنندگان کشور در سال  93با توجه به ابالغ سیاست های
اقتصاد مقاومتی بیشتر مورد حمایت قرار خواهندگرفت و بیش بینی
میشود که صادرات سال  92به رقم  50میلیارد دالر برسد که حداقل
 30میلیارد آن سهم بخش نفت ،گاز و پتروشیمی خواهد بود.
والسالم

* عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
و مدیرمسؤول فصلنامه دنیای انرژی

مدیرهنری و صفحهآرا :حميدرضا يزدانفرحي دبير عكس :امير نريماني عكسها  :مازيار فرزانه ويرايش عكس :سعيد خيراهلل نمونهخوانی و تصحیح :حسين رستمي
چاپ :دلكده خيابان دماوند -روبروي بيمارستان بوعلي خيابان بخشيفر  -پاساژ دماوند پالك 4تلفن  77548470:تيراژ  5000:نسخه
آدرس نشريه :خیابان دکتربهشتی ،خیابان مفتح شمالی ،خیابان نقدی ،پالک ،10طبقه اول تلفن 88511611 :فاکس88508250:

یادداشت

بخشخصوصی چندسال است در شرایط اقتصاد مقاومتی قرار دارد

خروج از اقتصاد نفتی با تکیه بر توان ملی

■■محسنجاللپور

*

بخش خصوصی چندسال است که درشرایط اقتصاد مقاومتی به سر می برد و اکنون نیز با ابالغیه
مقام معظم رهبری فضا برای کار مش�خص ش�ده تا بتوانیم ازطریق آماده سازی زمینه ها و ایجاد
بسترهای الزم ،حضور بخش خصوصی در اقتصاد را آسان تر از گذشته کنیم .یکی از پایه های اصلی
اجرای اقتصاد مقاومتی تولید صادرات محور است؛ تولیدی که صادرات آن توجیه اقتصادی داشته
باشد .بخش خصوص چگونه می تواند در اجرایی کردن ابالغیه جدید رهبری درباره اقتصاد مقاومتی
نقش آفرینی کند؟

باید گف�ت که بخش خصوص�ی از قبل و
ناخواس�ته وارد این فاز ش�ده اس�ت .س�ال
گذش�ته بخش خصوصی ناخواس�ته در عمل
وارد وادی اقتصاد مقاومتی ش�د و اگر امروز
ب�ا وجود همه تحریم ه�ای خارجی و داخلی
همچن�ان جان�ی در پیک�ر بخ�ش خصوصی
کش�ور وجود دارد به این دلیل است که طبق
همین برنامه اقتص�ادی مقاومتی عمل کرده
است و توانس�ته تا حدی قدرت رقابت خود
را حفظ کند .اقتصادی ک�ه توان مقاومت در
برابر همه نامالیمتی ها ،مشکالت و فشارهای
بین المللی را داش�ته ،تنها ب�ه دلیل پیروی
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از اصول اقتصاد مقاومتی به موفقیت نس�بی
رس�یده اس�ت .بخش خصوصی در س�الهای
 91 ،90و  92ب�ا تحری�م ج�دی روب�رو بود و
همی�ن که هنوز بخش خصوص�ی وجود دارد
و فعالیت می کند نش�اندهنده آن اس�ت که
خود را با فضا هماهنگ کرده اس�ت .ابالغیه
مقام معظم رهب�ری نیز به همین فضا مربوط
می شود که باید توسط حاکمیت مورد توجه
ق�رار گیرد و در ای�ن ابالغی�ه هرآنچه را که
می بینید ،حاکمیت را به س�متی هدایت می
کند که زمینه ب�رای حرکت بخش خصوصی
آس�ان تر شود ،در واقع تاکید دارد که دولت

اگر بخواهیم
از اصل اقتصاد
مقاومتی سخن
بگوییم خواهیم
دید که اصل
اقتصاد مقاومتی
به چند پایه متصل
است .یکی از آنها
این است که کشور
را با تولیدات
صادرات محور
حرکت دهیم

باید تصدی گری را ب�ه بخش خصوصی دهد
و خ�ود تنه�ا در مق�ام یک ناظر عم�ل کند.
اگر بخواهیم از اصل اقتصاد مقاومتی س�خن
بگوییم خواهیم دید که اصل اقتصاد مقاومتی
ب�ه چند پایه متصل اس�ت .یک�ی از آنها این
است که کش�ور را با تولیدات صادرات محور
حرک�ت دهیم .در بحث حمای�ت از صادرات،
وجود برنامه درازمدت مطرح می شود .اینکه
می خواهیم کاالیی را در طوالنی مدت تولید
و در بازارهای جهانی عرضه کنیم باید نسبت
به ش�رایط و قوانین اطمینان داش�ته باشیم.
اینکه هر روز تعرفه ها کم و زیاد ش�ود یا در
مسیر حرکت گره ای ایجاد کنیم و دوباره در
مقام گشایش آن برآییم و همه آنها در کوتاه
مدت اتف�اق افتد به معنای عدم رس�یدن به
توس�عه و اهداف تعیین ش�ده است .حمایت
هم�ه جانبه زمانی ص�ورت می گی�رد که در
قوانی�ن صادراتی ،ص�ادرات را ام�ری پایدار
در نظ�ر بگیری�م .البته بای�د کارهای دیگری
به ط�ور روزان�ه ،هفتگی ،ماهیان�ه و یا حتی

یادداشت

س�الیانه انجام دهیم .مثال بر اساس برخی از
این بندها باید دق�ت کنیم که صادرات طبق
بازار رقابتی مدیریت ش�ود ،امروز هر کاالیی
که تولید می شود باید بهره وری وهزینه تمام
شده آن محاسبه گردد و عواملی که دردست
دول�ت بوده و باع�ث گرانی کاال می ش�ود را
مرتف�ع کرد تا به�ای کاال ،رقابتی باش�د .در
بحث بهرهوری و اس�تفاده از ظرفیت ها باید
بدانیم آنچه صادر می ش�ود ت�وان و ظرفیت
های ماس�ت یا ظرفیت های خدادادی؟ گاهی
آب ،گاز و انرژی را مصرف و کاالیی تولید می
کنی�م که تنها به دلیل آب یا انرژی ارزان می
تواند با کاالهای خارجی رقابت کند .درحالی
که اگر این آب را در کش�ور حفظ می کردیم
نفع و فایده بیشتری نسبت به صادرات کاالی
تولید ش�ده داش�ت .همه صادرکنن�دگان و
دولت باید این مس�ائل را درنظر بگیرند و در
صادرات کاالهای تولیدی دقت داشته باشند.
بخ�ش خصوصی اگ�ر فضای مس�اعد ،ثبات
قوانین و اطمین�ان از برنامه های دولت برای
آینده را ببیند می تواند برای سال های آینده
برنامهری�زی کند و به پایداری برس�د .برخی
کااله�ا برای تس�خیر یک بازار ممکن اس�ت
به  10یا  15س�ال زمان احتیاج داشته باشند.
ب�ه هرحال صادرات متکی ب�ه ثبات و اعتماد

اگر سالی
 100میلیارد دالر
صادرات نفتی
هم داشته باشیم
با اختصاص 30
درصد از آن به
بخش عمرانی
در طول  20سال،
 600میلیارد دالر
درقالب سرمایه
گذاری اختصاص
می یافت

اس�ت .اگر این اتفاق بیافتد ،بخش خصوصی
آمادگی س�رمایه گ�ذاری را خواهد داش�ت.
درچشم انداز بیست ساله ایران (  ) 1404باید
حدود  2هزار میلیارد دالر س�رمایه گذاری در
کش�ور اتفاق افتد .اگر سالی  100میلیارد دالر
صادرات نفتی هم داش�ته باش�یم با اختصاص
 30درصد از آن ب�ه بخش عمرانی در طول 20
سال 600 ،میلیارد دالر درقالب سرمایه گذاری
اختص�اص می یافت .درهرص�ورت این برنامه
در ش�رایط نرمال برنامه ریزی شده بود .با این
حساب حتی در شرایط خوب هم به ناچار باید
از س�رمایه گذاری خارج�ی و بخش خصوصی
اس�تفاده می کردیم .حال که امروز به واسطه
تحری�م ه�ا کمت�ر از  40ت�ا  45میلی�ارد دالر
ارزآوری برای کشور داریم 1700 ،تا  1800هزار
میلیارد دالر از هدفگذاری انجام شده باید از
طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت
گی�رد .بنابراین باید فض�ای الزم را در اقتصاد
کشوربه وجود آوریم تا سرمایه گذاران خارجی
و داخلی به این باور برسند که در ایران امکان
کار درازمدت و س�ودآور وج�ود دارد؛ امنیت
الزم وجود دارد .در غیر این صورت نمی توانیم
ای�ران  1404را آنگون�ه ک�ه پیش بینی ش�ده
اس�ت محقق کنیم .به هرحال چنانچه بتوانيم
در مس�یر رقابت ،توليداتی داش�ته باشيم که

در بازارهاي بينالمللي قادر به رقابت با س�اير
توليدکنن�دگان جهاني باش�د ،بیش�ک قادر
خواهيم بود وابس�تگي به نف�ت را کاهش داده
و اقتصاد قدرتمند و متکي به تواناييهاي ملي
بس�ازيم .عالوه براین موضوع پرهيز از اقتصاد
رانتي و حمايت خ�اص از بنگاههای تولیدی از
ضروريات اقتصاد رقابتي است و براي رسيدن
به اقتص�اد مردمي و پاي�دار« ،توجه و تقويت
تشکلهاي اقتصادي» يک اقدام محوري است
ک�ه باید به جد مورد حمایت وی�ژه قرار گیرد.
اکن�ون با توجه ش�رایط دیپلماس�ی کش�ور و
تالش برای برقراری ارتباط با دنیا در چارچوب
خاص ،بخش خصوصی باید از این فرصت ویژه
بهتری�ن بهره را بب�رد و توانمندیهای خود را
به خوب�ی به منصه ظه�ور برس�اند .در زمانی
ک�ه اقتص�اد جهان�ی در رکود به س�ر نمیبرد
باید قابلیتهای خود را به خوبی نش�ان دهیم
و جایگاه درخوری برای اقتصاد کش�ورمان به
دس�ت آوری�م درحقیقت امروز ک�ه یخ روابط
ایران با کش�ورهای جهان درحال ذوب ش�دن
اس�ت باید کااله�ای غیرتحریمی خ�ود را در
بازارهایی که تاکنون قادر به دس�تیابی به آنها
نبودی�م عرضه کنیم و در راس�تای تولید برای
صادرات گامهای بلندی برداریم.
* عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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یادداشت
تأملی بر بندهای مهم ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

صادرات فرآورده های نفتی و اقتصاد مقاومتی
■■محسنجندقی
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب ،سیاستهای كلی “اقتصاد مقاومتی” را بر اساس بند یك
اصل  ۱۱۰قانون اساسی ابالغ کرد .در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری نکات بسیار مهمی وجود
دارد که اگر مسووالن اجرایی به آن توجه ویژه کنند می توانند اقتصاد کشور را تعالی بخشند .در میان
ماده ها و بندهای ابالغی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به صادرات شده كه در این
مطلب به آن اشاره می کنیم.در این ابالغیه آمده است که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای
مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با
رویكردی جهادی ،انعطاف پذیر ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا ابالغ میگردد.

دربندیکسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی
آمده اس�ت که باید شرایط و فعالسازی كلیه
امكانات و منابع مالی و س�رمایههای انس�انی
و علمی كش�ور به منظور توس�عه كارآفرینی
و به حداكثر رساندن مش�اركت آحاد جامعه
در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همكاریهای جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و
نقش طبقات كمدرآمد و متوسط تأمین شود.
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از همین بند اول سیاست های ابالغی ،بخش
خصوصی م�ی تواند نقش آفرینی کند .دولت
بای�د زمینه هم�کاری بخ�ش خصوصی برای
توسعه کارآفرینی را فراهم کند.
همچنی�ن در بند  3ابالغیه به نکته جالبی
اش�اره ش�ده اس�ت“ :محور قراردادن رش�د
به�رهوری در اقتصاد ب�ا تقویت عوامل تولید،
ِ
تقویت رقابتپذیری
توانمندسازی نیروی كار،
اقتصاد،ایجادبستررقابتبینمناطقواستانها
و به كارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق كشور ”.موضوع
رقابت پذیری در اقتصاد یکی از مباحث بسیار
مهم محسوب می شود که دولت ها با انحصاری
کردن بسیاری از فعالیت ها موجب کندشدن
رون�د آن ش�ده اند .اگر مس�ووالن این بند را
رعایت کنند و بازار و فعالیت های اقتصادی از
جمله صادرات را انحصاری نکنند ،انتظار رشد

در این ابالغیه
به مهمترین چالش
های پیش روی
صادرکنندگان
اشاره شده است.
هیچ گاه آنگونه
که شایسته است
از صادرکنندگان
حمایت نشده و
تسهیالت و مشوق
های الزم به آنها
پرداخت نمی شود

اقتصادی چیز بیهوده ای نخواهد بود.
یک�ی از مهمتری�ن بنده�ای ابالغ�ی
سیاستهای کلی “اقتصاد مقاوتی” بند  10این
قانون است .در بند  10آمده است :حمایت همه
جانب ه هدفمند از ص�ادرات كاالها و خدمات به
تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
از طریق:
■■تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم.
■■گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت
و زیرساختهای مورد نیاز.
■■تش�ویق س�رمایه گ�ذاری خارج�ی برای
صادرات.
■■برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای
صادراتی ،ش�كلدهی بازارهای جدید و تنوع
بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها به ویژه
با كشورهای منطقه.
■■استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتری برای
تسهیل مبادالت در صورت نیاز.
■■ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات
با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای
هدف”.
جال�ب اینکه در این ابالغی�ه به مهمترین
چالش های پیش روی صادرکنندگان اش�اره
شده است .هیچ گاه آنگونه که شایسته است
از صادرکنندگان حمایت نشده و تسهیالت و
مش�وق های الزم به آنها پرداخت نمی ش�ود.
نهاد خصوصی مانن�د اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی همواره به
دنبال ساز و کارهایی برای مبادالت تهاتری یا
حتی گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای
هدف بوده و حتی در روزهای پر التهاب تحریم
برای کمک به فروش نفت و دور زدن تحریمها
داوطل�ب بوده ام�ا موان�ع ص�ادرات آن قدر
زیاد بوده که اعضا به ج�ای برنامه ریزی برای
گسترش صادرات ،مشغول رفع موانع بودند.
همچنین در بند یازدهم آمده است ”:توسعه
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور
بهمنظورانتقالفناوریهایپیشرفته،گسترش
و تس�هیل تولی�د ،ص�ادرات كاال و خدمات و
تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج”.
اگر مسووالن این بند از ابالغیه را کامل رعایت
کنند ،صادرکنن�دگان نهایت همکاری را برای
توس�عه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهند
کرد .قطعا بند  13ابالغیه سیاس�ت های کلی
“اقتصاد مقاومتی” برای صادرکنندگان و فعاالن
اقتص�اد ان�رژی مهمترین بند محس�وب می

یادداشت
ش�ود و می تواند یکی از راهکارهای خروج از
بحرانهایی مانند تحریم باشد .در این بند آمده
است“ :مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از
صادرات نفت و گاز از طریق:
■■انتخابمشتریانراهبردی.
■■ایجاد تنوع در روشهای فروش.
■■مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.
■■افزایش صادرات گاز.
■■ افزایش صادرات برق.
■■افزایش صادرات پتروشیمی.
■■ افزایش صادرات فرآوردههای نفتی”.
ص�ادرات قطع�ا محک�م تری�ن ضرب�ه به
چالش�هایی مانند تحریم خواه�د بود .جالب
اینک�ه اتحادیه صادرکنندگان ف�رآورده های
نف�ت ،گاز و پتروش�یمی در راهبرد خود اکثر
م�وارد این بن�د را لحاظ کرده اس�ت؛ انتخاب
مش�تریان راهبردی ،تنوع در فروش ،افزایش
صادرات فرآورده های نفتی و حتی تالش برای
افزای�ش صادرات نفت خ�ام از جمله اقدامات
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز
و پتروشیمی بوده است .مسووالن می توانند
برای اجرای کامل ای�ن بند از ابالغیه از بخش
خصوصی نفتی به ویژه اتحادیه صادرکنندگان
ف�رآورده های نفت ،گاز و پتروش�یمی کمک
بگیرند .اتحادیه همواره در س�الیان گذشته با
دولت تعامل بسیاری داشته و همیشه
ب�رای هم�کاری با دول�ت پیش قدم
بوده است .وزارت نفت برای صادرات
ف�رآورده های نفت�ی و حتی فروش
نفت می تواند حس�اب ویژه ای روی
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های
نفت ،گاز و پتروشیمی باز کند.
جالب اینکه در بند پانزدهم ابالغیه

سیاس�ت های کلی “اقتصاد مقاومتی” باز هم
روی ص�ادرات فرآورده ه�ای نفتی تاکید می
ش�ود ”:افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید
كاالهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص
شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق،
محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با
تأكید بر برداشت صیانتی از منابع”.
اقتصاد ایران در میان تحریم و مذاکره قرار
گرفته اس�ت و دس�تیابی به اه�داف “اقتصاد
مقاومت�ی” م�ی توان�د حداق�ل در مذاکرات
سیاسی کمک بس�یاری به دیپلماسی کشور
کند و در مقابل قدرت های بزرگ اقتصاد مقاوم
را به رخ بکشد .قطعا دولت نمی تواند به تنهایی
حت�ی بخش�ی از ای�ن ابالغی�ه را جامه عمل
بپوشاند .مسووالن قطعا برای پیشبرد اقتصاد
مقاومتی باید از بخش خصوصی کمک بگیرند
و در این بین گروه های بسیار بخش خصوصی
مانند “اتحادیه صادرکنن�دگان فرآورده های
نف�ت ،گاز و پتروش�یمی” می توانن�د موتور
س�نگین اقتصاد را به حرکت درآورند .در این
بین اتحادی�ه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
های نفت ،گاز و پتروش�یمی م�ی تواند نقش
پررنگی در اجرای بندهای بسیار مهم ابالغیه
سیاست های کلی “اقتصاد مقاومتی” ایفا کند.
دولت باید از فرصت و ظرفیت بس�یار
مناس�ب در این زمینه کمال استفاده
را بکن�د و در این بین اعضای اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز
و پتروش�یمی مانند س�ایر حوزه های
بخش خصوصی برای هرگونه کمکی به
دولت برای دستیابی به اهداف اقتصاد
مقاومتی اعالم آمادگی می کنند.

دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

شکوفایی صادرات ،با اقتصاد مقاومتی
■■مهناز دربندی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت بسیج تمامی منابع انسانی و مادی در راستای نیل
به اهداف اقتصاد مقاومتی،گفت :مردمی کردن اقتصاد و اجرای اقتصاد مقاومتی راهکارهای برون رفت
اقتصاد کشور از وابستگی به نفت است.

محس�ن صرامی فروشانی با اشاره به ابالغ
سیاس�ت های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام
معظم رهبری ،افزود :قطعا اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی به شکوفایی اقتصاد منتهی
خواهد شد و باید توجه داشت تاثیرات مطلوب
داخل�ی و خارج�ی از مزایای تحق�ق اقتصاد
مقاومتیاست.
نماین�ده م�ردم خمینی ش�هر در مجلس
ش�ورای اسلامی ادامه داد :اقتصاد ایران در
صورت تحقق کامل موضوع اقتصاد مقاومتی
به استقالل خواهد رسید و از جایگاه خوبی در
اقتصاد جهانی برخوردار خواهد بود.
ای�ن نماینده مردم در مجل�س نهم افزود:
با اعمال مدیریت صحیح و کار کارشناس�ی و
علمی و همچنین بسیج تمامی منابع انسانی و
مادی در تمامی ابعاد می توان به اهداف اقتصاد
مقاومتی دست یافت.
صرام�ی فروش�انی ادام�ه داد :باید توجه
داش�ت یکی از ن�کات مهم برای رس�یدن به
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اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش تولید ،توجه
ب�ه موضوع به�ره وری اس�ت ،البته پیگیری
تحقق سیاس�ت های اصل  44قانون اساسی
نیز مقدمات تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم
خواهد کرد ومجلس این مهم را با قدرت انجام
می دهد.
وی افزود :برنامه ریزی های اقتصادی کشور
باید مبتنی بر بندهای سیاس�ت های ابالغی
اقتصاد مقاومتی از س�وی مقام معظم رهبری
باشد و نباید فراموش کرد که دشمنان دوست
ندارند کشور به این هدف مهم نایل شود.
صرام�ی فروش�انی افزود :یک�ی از اهداف
اقتصاد مقاومتی این اس�ت که اقتصاد کشور
مردمی ش�ود و ب�ا توجه به نظ�ر مقام معظم
رهب�ری مبنی بر افزای�ش ضریب نفوذ بخش
تعاون ،بنابراین باید س�هم بخش تعاون را در
اقتصاد کشور به  25درصد رساند.
وی ادامه داد :مردمی کردن اقتصاد و اجرای
اقتص�اد مقاومتی راهکار ب�رون رفت اقتصاد

برنامه ریزیهای
اقتصادی کشور
باید مبتنی
بر بندهای
سیاستهای
ابالغی اقتصاد
مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری
باشد و نباید
فراموش کرد که
دشمنان دوست
ندارند کشور به
این هدف مهم نایل
شود

کشور از وابستگی به نفت است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد:
باید توجه داشت موضوع اقتصاد مقاومتی در
ش�روع و افق آن با کم و کاستی روبرو نخواهد
بود و نتیجه آن رفاه اقتصادی مردم خواهد بود.
عضو کمیس�یون اقتصادی مجلس یادآور
شد :کشورهای موفق در اقتصاد مانند مالزی و
ژاپن در زمینه اقتصاد مقاومتی تجربیات خوبی
دارند که می توان از آن استقاده کرد.
رکن اصلی اقتص�اد مقاومتی جلوگیری از
خام فروشی
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :اقتصاد مقاومتی یعنی جلوگیری
از خام فروشی در تمامی زمینه ها و این که بازار
اش�تغال و کس�ب و کار را با تولید محصوالت
نهایی برای فرزندان کشور فراهم کنیم.
ش�هباز حس�ن پور بیگلری اظهار داشت:
فرهنگ س�ازی برای اجرای سیاست اقتصاد
مقاومت�ی از چن�د س�ال پی�ش ب�ر اس�اس
رهنمونه�ای مقام معظم رهبری آغاز ش�د و
ایشان با فرمایش خود باعث خودباوری و خود
اتکایی و باور توانمندنی های داخلی شدند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس

گزارش

شورای اسلامی افزود :اس�تفاده از نیروهای
متخص�ص ،تحصیلکرده و با ت�وان داخلی در
کنار حمایت جدی از تولید ملی از اصول اصلی
اقتصاد مقاومتی است که باید به آن توجه ویژه
داشت.
وی تصری�ح کرد :خوش�بختانه امروز اکثر
صاحب نظران ،فرهیختگان ،فرزانگان و علمای
اقتصادی کشور به این جمع بندی رسیده اند
که تنها راه نجات کش�ور اقتصاد مقاومتی در
تمامی زمینه ها اس�ت و این اصل با ابالغ مقام
معظم رهب�ری رن�گ و بوی دیگ�ری خواهد
گرفت.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس اظهار داش�ت :یکی از مباحث اقتصاد
مقاومتی بحث الگوی صحیح مصرف است ،در
حالی که به طور مثال ،در کش�ور ما ،به اندازه
کل اروپا گاز مصرف می ش�ود و این موضوع با
رویکرد اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
وی اف�زود :در مقاب�ل برخی دیگ�ر اعالم
میکنند ک�ه اقتصاد مقاومتی هم�ان اقتصاد
ریاضتی است ،در صورتی که اقتصاد مقاومتی
یعنیخودباوری،اتکابهتوانمندیهایتولیدات
داخل�ی کش�ور و ارجحیت دادن ص�ادرات بر
واردات.

یکی از مباحث
اقتصاد مقاومتی
بحث الگوی
صحیح مصرف
است ،در حالی
که به طور مثال،
در کشور ما ،به
اندازه کل اروپا گاز
مصرف می شود
و این موضوع با
رویکرد اقتصاد
مقاومتی همخوانی
ندارد

وی اذع�ان داش�ت :ما می توانی�م با منابع
کش�ور  150میلیون نفر جمعی�ت در بهترین
وضعیت اقتص�ادی داش�ته باش�یم ،البته به
ش�رطی که از تم�ام ظرفیت ه�ای موجود در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بهره گیریم.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس
خاطر نش�ان ک�رد :اقتص�اد مقاومت�ی یعنی
جلوگیری از خام فروش�ی در تمامی زمینه ها
و این که بازار اشتغال و کسب و کار را با تولید
محصوالت نهایی برای فرزندان کش�ور فراهم
کنیم.
توس�عه صادرات غیرنفتی یکی از پایههای
مهماقتصادمقاومتی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که
با مدیریت کارآمد و مناسب می توان در جهت
نزدیکتر شدن به رویکرد اقتصاد مقاومتی گام
برداشت ،گفت :توسعه صادرات غیر نفتی یکی
از پایه های مهم اقتصاد مقاومتی است.
محمد رضا نعمت زاده ،در جلس�ه شورای
معاونان این وزارتخانه با اشاره به تاکیدات مقام
معظم رهبری در راستای پیاده سازی اقتصاد
مقاومتی،گفت:اتخاذسیاستاقتصادمقاومتی
در شرایط کنونی حائز اهمیت است.

به گفته وی ،با مدیریت کارآمد و مناس�ب
میتوان در جهت هرچه نزدیک تر ش�دن به
این رویکر گام برداشت.
وزیر صنعت  ،مع�دن و تجارت ،با بیان این
که توسعه صادرات غیر نفتی یکی از پایههای
مهم اقتصاد مقاومتی است ،تصریح کرد :توجه
به این مهم می تواند ما را در رسیدن به اهداف
پیش بینی ش�ده یاری رساند.این امر عالوه بر
افزایش توان تولید داخل  ،کیفی سازی هر چه
بیشتر تولیدات را به همراه خواهد داشت.
وی بر مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم،
حض�ور پر رن�گ آنها و همچنین اس�تفاده از
ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی در جریان
اجرای�ی کردن اقتصاد مقاومت�ی تاکید کرد و
افزود :اجرای سیاس�تهای ابالغی در خصوص
اقتصاد مقاومت�ی باید از اصلی ترین اقدامات
اجرایی ما باشد و از همه معاونان این وزارتخانه
م�ی خواهم ب�ا تلاش مضاعف ب�ه این مهم
بپردازند.
ب�ه گفته نعم�ت زاده ،حذف س�اختارها و
فرآینده�ای طوالن�ی و زمان بر و تس�هیل و
سادهس�ازی رویکردها از مواردی است که در
مس�یر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید
مورد توجه قرار گیرد.
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“امید” در نوزدهمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

افزايش  15درصدي مشاركت
شركتهاي عضو اتحاديه در نمايشگاه نوزدهم
■■سعید بهبودی
نوزدهمین دوره نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی در حالی برگزار می شود که فقط  8ماه از روی
کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد .این نمایشگاه اولین تجربه بزرگ نمایشگاهی انرژی در دولت
یازدهم محسوب می شود و می تواند دستاوردهای فراوانی برای صنعت نفت داشته باشد .نوزدهمین
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمی  16تا  19اردیبهشت  1393در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت در
کشورهای عضو اوپک ،با پتانسیل یازده درصد
از کل ذخای��ر نفت جهان و 18درصد از ذخایر
گاز طبیعی هر ساله میزبان برگزاری نمایشگاه
بی��ن المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی
اس��ت که از نظر گس��تردگی و تعدد شرکت
کنندگان در زمره پر اهمیت ترین نمایش��گاه
ه��ای تخصصی در حوزه صنعت نفت و گاز در
س��طح جهان به شمار می آید .حضور شرکت
ه��ای معتبر خارجی از کش��ورهای مختلف و
تولید کنندگان و صنعتگ��ران داخلی فرصت
مغتنمی را برای ایجاد همکاری متقابل با توجه
به فراه��م بودن امکان س��رمایهگذاری و عقد
قرارداد در فضای مشترک ایجاد می نماید.
این نمایش��گاه در شرایطی برگزار می شود
که دول��ت یازدهم به ریاس��ت دکتر حس��ن
روحان��ی و وزارت نفت با مدیریت بیژن زنگنه،
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برنامه گسترش همکاری با شرکت های داخل
و خارجی ،توسعه قراردادهای میادین نفت وگاز
و افزایش ظرفیت تولید نفت وگاز را در دستور
کار قرار داده اند.
اکبر نعمت الهی ،مدیر نوزدهمین نمایشگاه
بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی در
گف��ت و گو با دنیای انرژی در این مورد گفت:
نمایش��گاه نوزدهم در پیروی از سیاست های
دولت تدبیر و امید به دنبال تعامل بیش��تر با
شرکت های ایرانی و بین المللی و ترغیب آنها
به حضور فعال در نمایش��گاه بین المللی نفت
تهران است.
مدی��رکل روابط عمومی وزارت نفت جذب
سرمایه ،تقویت توان سازندگان داخلی و ارتقای
توان فنی و مهندسی را با هدف باال بردن سطح
تولی��د از جمله اهداف نمایش��گاه بین المللی
نفت ،گاز و پتروشیمی برشمرد.

نمایشگاه
نوزدهم در پیروی
از سیاست های
دولت تدبیر و
امید به دنبال
تعامل بیشتر با
شرکتهای ایرانی
و بین المللی و
ترغیب آنها به
حضور فعال در
نمایشگاه
بین المللی نفت
تهران است

مدیر نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی با اشاره به برگزاری
دوره های گذشته نمایشگاه در اواخر فروردین
ماه که بعضا با مشکالت جوی همراه بود ،گفت:
بر اس��اس تدابیر اتخاذ ش��ده ،زمان برگزاری
نمایش��گاه به روزهای ش��انزدهم ت��ا نوزدهم
اردیبهشت ماه  ١٣٩٣موکول شد.
نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروش��یمی تهران از جمله معتبرترین و مهم
ترین رویدادهای اقتصادی و صنعتی در سطح
جهان اس��ت و پیش بینی می ش��ود با توجه
ب��ه تحوالت سیاس��ی اخیر پ��س از مذاکرات
جمهوری اس�لامی ایران با قدرت های غربی و
ابراز تمایل ش��رکتهای نفت و گاز به فعالیت
و س��رمایه گذاری در کش��ورمان ،این دوره از
نمایشگاه با اس��تقبال و مشارکت بین المللی
گسترده تری نسبت به سالهای گذشته همراه
شود.
برای��ن اس��اس ،امس��ال حضور پ��ر رنگ
ش��رکتهای نفت وگاز و پتروشیمی داخلی و
همچنین شرکتهای معتبر بین المللی را در
نمایشگاه نوزدهم شاهد هستیم.
ب��ه گفته وی حض��ور تج��ار و صنعتگران
بینالملل��ی از سراس��ر جه��ان در نمایش��گاه

گزارش
جهت کم��ک به توس��عه ص��ادرات تولیدات
داخلی ،کمک ب��ه ایجاد بازارهای جدید خارج
از کش��ور جمهوری اس�لامی ایران در راستای
توس��عه بازارهای هدف و گس��ترش تعامل با
سایر کش��ورها و نیز رقابت با شرکتهای نفتی
مشابه در سطح جهان از اهداف مهم برگزاری
نمایشگاه نوزدهم می باشد.
وي اف��زود :ش��عار “ ديپلماس��ي ان��رژي
و توانمنديه��اي داخل��ي “ ك��ه مخت��ص به
نوزدهمين نمايش��گاه بين المللي نفت ،گاز و
پتروش��يمي است ،توجه به بخش بين الملل و
جذب سرمايه هاي بين المللي را نيز در بر دارد.
نق�ش بخ�ش خصوصی در نمایش�گاه بین
المللی نفت

اتحادیه صادر كنند گان فرآورده هاي نفت،
گاز و پتروش��يمي ايران به عنوان یکی از مهم
ترین نهادهای خصوصی ح��وزه انرژی در این
نمایشگاه حضور پررنگی خواهد داشت .محسن
طارميان ،مدير روابط عموم��ي اتحاديه صادر
كنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي
ايران در این باره به دنیای انرژی گفت :اتحاديه
صادر كنن��دگان ف��رآورده هاي نف��ت ،گاز و
پتروشيمي ايران طبق سنوات گذشته به اتفاق
بخش��ي از ش��ركتهاي عضو كه عالقه مند به
مشاركت و نمايش آخرين توانمدي هاي خود
در بخش تولي��د و صادرات فرآورده هاي نفتي
هستند در اين نمايشگاه حضور یافت.
وی با اش��اره به حضور اعض��ای اتحادیه در
نمایش��گاه های س��ابق نفتی گفت :حضور در
دوره هجدهم نمايش��گاه توس��ط ش��ركتهاي
عضو اتحاديه نسبت به دوره هفدهم 10درصد
رش��د و دوره نوزدهم نس��بت به دوره قبلي با
15درصد رش��د روبرو بوده اس��ت اين نش��انه
استقبال ش��ركتها از فضاي جديد ايجاد شده
در كشور مي باشد كه اميدوارم با ايجاد فضاي
مشاركتي مناسب براي بخص خصوصي توسط
دولت محترم ظرفيت حضور ايش��ان در عرصه
اقتصادي هر چه بيشتر متبلور شود.
مدير روابط عمومي اتحاديه صادر كنندگان
ف��رآورده هاي نف��ت ،گاز و پتروش��يمي ايران
افزود :امسال حدود  50شركت از پااليشگاهها
و پتروشيمي هاي بزرگ كشور كه در عضويت
اين اتحاديه مي باشند در قالب بخش خصوصي
نفت با حض��ور در فضايي ح��دود  2000متر
مربع در سالن شماره  6توانمندي هاي خود در
عرصه توليد و صادرات فرآوردههاي نفتي را به
نمايش گذاشته تا زمينه توسعه صادرات را در
اين حوزه افزايش دهند.
وی گفت:البته از س��اليان قبل در خصوص
برگزاري اين نمايشگاه مشكالتي وجود داشته
كه هم اكنون نيز برطرف نشده است.
طارمی��ان با تش��ریح چالش ه��ای بخش
خصوص��ی نفت در نمایش��گاه های س��نوات

شعار “
ديپلماسي انرژي
و توانمندي هاي
داخلي “ كه مختص
به نوزدهمين
نمايشگاه بين
المللي نفت ،گاز و
پتروشيمي است،
توجه به بخش
بين الملل و جذب
سرمايه هاي بين
المللي را نيز در
بر دارد

گذش��ته خاطرنش��ان ک��رد :از عم��ده ترين
مشکالت نمایش��گاه های گذشته مي توان به
نحوه برگزاري آن اش��اره نمود .نمايشگاههاي
بي��ن المللي دنيا توس��ط بخ��ش خصوصي و
شركتهاي تخصصي اين حوزه برگزار مي شوند
اما متاس��فانه هنوز اين موضوع در كشور ما جا
نيفتاده است.
وی افزود :اش��کال بعدي كلي بودن موضوع
نمايشگاه نفت ،گاز و پتروشيمي است .يكي از
عوامل موفقيت نمايشگاه های معتبر ،تخصصي
بودن آنهاس��ت؛ حال در كشوري مثل ايران كه
ش��ركتهاي بسياري در اين س��ه حوزه فعاليت

مي نمايند برگزاري اين نمايشگاه در سه حوزه
نفت  ،گاز و پتروش��يمي كه ه��ر كدام دنيايي
از موضوعات را ش��امل مي ش��ود در قالب يك
نمايش��گاه محدوديتهاي بسياري را بوجود مي
آورد ك��ه ع��دم اختصاص فضاي مناس��بت به
ش��ركتهاي متقاضي و در نتيجه عدم رضايت
ايشان تنها نمونهاي از اشكاالت بوجود آمده در
اين خصوص ميباشد .طارمیان در پایان اظهار
امیدواری کرد :با تدبير دولتمردان خصوصا در
وزارت محترم نفت ش��اهد هر چه با ش��كوهتر
برگزار ش��دن نمایش��گاه بینالملل��ی نفت در
سالهاي آينده باشيم.
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هشتمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی برگزار شد

بزرگترین همایش بخش خصوصی نفتی
■■یلدا یزدانفرحی
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروش�یمی چند س�الی است با برگزاری همایشی
از فع�االن زب�ده اقتص�ادی ،مقامات بلند پای�ه دولتی ،نماین�دگان مجلس،اعضای خ�ود اتحادیه و
دستاندرکاران سازمانها و نهادها دعوت می کند تا در این همایش به عنوان بخش خصوصی توانمند و
تاثیرگذار در اقتصاد کشور (تولید وصادرات) اعالم موجودیت کند و از طرفی مشکالت و خواستههای
اعضای خود را از تریبون این همایش آنگونه که به رفع موانع سد راه پیشرفت و تامین عمده نیازهای
آنها منجر شود ،به صمع و نظر مدعوین ( مسئوالن و دست اندرکاران دولتی ) برساند.

البته هرساله مسئوالن اجرایی و مدیران دولتی
نیز در این همایش با ایراد سخنانی حمایت ویژه
خود را به بخش خصوصی وعده می دهند ،اما بعضا
دیده می شود که حمایتها به گونه ای که رضایت
اعضای اتحادیه را جلب کند کمتر ش��کل عملی
به خود می گیرد.به هرحال اتحادیه ها و تش��کل
های بخش خصوصی معتقدن��د برگزاری چنین
مراسماتی باعث خواهد شد تا دولت و مجلس برای
توسعه همه جانبه کشور ،ایجاد اشتغال ،ارزآوری
و خ��ود اتکایی در تصمیمگیریه��ای خود به آنها
توج��ه ویژه کنند ،نه این که ب��ه جای حمایت از
این بخش مهم اقتص��ادی با برخی رفتارها ،وضع
قوانین پیچیده و مانعتراش��یها ،سد راه پیشرفت
آنها شوند .البته هشتمین همایش ساالنه اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
امس��ال طوری برگزارشد که شخص وزیر صنعت
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وتجارت ،معاونین وزرا و روسای سازمانها و مدیران
دولتی همه وهم��ه در گفتار به بخش خصوصی
اعتماد کردند و حمایت خود را از این بخش مهم
اقتصادی برای توسعه و تامین عمده نیازهای آنها
به صراحت اعالم نمودند.
اعتماد به بخش خصوصی الزمه تحول تولید

وزیرصنع��ت ،مع��دن و تجارت درهش��تمین
همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی که با محور بخش خصوصی
و فرصته��ای پیش رو دردولت تدبیر و امید دیماه
 92برگزار شد ،همکاری دولت و بخش خصوصی
را از الزامات توسعه کشور دانست و اذعان داشت:
تجربه نشان می دهد که هرجا به بخش خصوصی
اطمینان واعتماد شده این بخش توانسته است به
خوبی ازعهده وظایف خود برآید.محمد رضا نعمت

هشتمین
همایش ساالنه
اتحادیه
صادرکنندگان
فرآورده های
نفت ،گاز و
پتروشیمی امسال
طوری برگزارشد
که شخص وزیر
صنعت وتجارت،
معاونین وزرا و
روسای سازمانها
و مدیران دولتی
همه وهمه در گفتار
به بخش خصوصی
اعتماد کردند

زاده با اش��اره به اینکه تسهیل امور یکی از وظایف
مهم دول��ت در مواجه به بخش خصوصی اس��ت
تاکید کرد :تالش می کنیم تا ضمن رفع مشکالت
 ،حامی خوبی برای توسعه و حضور بیشتر بخش
خصوصی در عرصه تولید کشور باشیم.وی گفت:
چرا باید بخش خصوصی از دولت جدا باشد از این
رو نزدیکی بیشتر دولت به بخش خصوصی و رونق
فضای کسب و کار از اهداف مهم ما خواهد بود.وزیر
صنعت ،معدن و تج��ارت ماندن در جایگاه جهان
س��ومی را برای کشورمان درست ندانست و افزود:
تالش می کنیم با همه توان خود را به کشورهای
توسعه یافته نزدیک کنیم .مهندس نعمت زاده در
ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تاکنون حمایت
خوبی از بخش خصوصی ب��زرگ به عمل نیامده
اس��ت تصریح کرد :برای حض��ور در عرصه رقابت
خارجی ناگزیر هستیم به سمت حمایت از بخش
خصوصی بزرگ برویم موضوعی که طی این سالها
کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت چرا که بدون
داشتن بخش خصوصی توانمند چگونه می توان به
حضور کمتر بخش دولتی چشم دوخت.
تدوین الیحه حمایت از تولید

وی همچنین با بیان اینکه حضور بخش دولتی
در فعالیت های اقتصادی نیز باید با وضع قوانین و
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مقررات مشخص انجام شود تاکید کرد :در واقع هر
کجا که بخش خصوصی توان حضور ندارد میتوان
از نقش بخش دولتی برای پیشبرد برنامهها استفاده
کرد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه اعتماد
ب��ه بخش خصوصی را الزمه تحول بخش تولید و
تجارت دانس��ت و گفت :مس��ئوالن باید جسارت
داشته باشند و دراین راس��تا به دنبال آزادسازی،
مقررات زدایی و رفع موانع باش��ند .وی ادامه داد:
البته با وزارت اقتص��اد و دارایی و همچنین بانک
مرکزی تعامالت خوبی صورت گرفته اما تا رسیدن
به نقطه مطلوب فاصله وج��ود دارد.وی به قفل و
بندهایی که برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر
بر پای حضور توانمند بخش خصوصی زده اس��ت
اشاره کرد و گفت :این عوامل موجب سرخوردگی
بخشخصوص��ی در عرصه تجارت و تولید خواهد
ش��د که تالش می کنیم این م��وارد را به حداقل
برس��انیم.نعمت زاده با اشاره به برخی اقدامات که
به منظور حمایت از بخش خصوصی صورت گرفته
اس��ت افزود :الیحه حمایت از تولی��د تدوین و به
زودی به هیئت وزیران و س��پس مجلس شورای
اسالمی تقدیم می ش��ود همچنین اصالح قانون
مالیاتها نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار
اس��ت و مراحل خود را سپری میکند .وی ضمن
تاکید دوباره اینکه بخش خصوصی در میدان عمل
خود را بیشتر نشان دهد خطاب به آنان گفت :در
حال حاضر ش��رایط برای جلب و جذب س��رمایه
گذاری آنان مهیاس��ت چرا که ممکن اس��ت طی
سالهای اخیر منابع آنها به سوی دیگر بازارها جذب
شده باشد.نعمت زاده از آنان خواست تا با جلب و
جذب دوباره س��رمایه های خود به سمت تولید و
تج��ارت رونق را بار دیگر ب��ه این بخش از اقتصاد
کشور باز گردانند.
در این همایش فقط وزیرصنعت ،معدن تجارت
در حمایت ازبخ��ش خصوصی و فعاالن اقتصادی
کشورس��خن نگفت بلکه مع��اون برنام��ه ریزی
وزیرنفت نیزبا ایراد سخنانی به وجود ظرفیتهای
فراوان کش��ور ،منابع غن��ی و ذخائز خدادادی کم
نظیراش��اره ک��رد و بهره ب��رداری مناس��ب ازاین
ظرفیتها را درگرو تالش مستمر بخش خصوصی
فعال وحمایت از آنها دانست.
با وجود ای�ن همه ظرفیت در تأمین گاز داخل
ماندهایم

در ادامه این مراسم معاون برنامهریزی و نظارت
بر منابع هیدروکرب��وری وزیر نفت نیز با بیان این
ک��ه “پز می دهیم بزرگترین ذخایر گازی جهان
را داری��م اما در تأمین نیاز داخل ماندهایم” تصریح
کرد :این مسئله نشان از رویههای غلط دارد که باید
رویکردها اصالح شود .منصور معظمی درهشتمین
همایش س��االنه اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده
های نفت ،گاز و پتروش��یمی گف��ت :اکنون باید
تالش کنیم تا نقش اصلی خودمان را در توس��عه
کشور ایفا کنیم .وی افزود :حجم ذخایر نفتی دنیا
در حال حاضر یک هزار و  668میلیارد بشکه است

هر کجا که
بخش خصوصی
توان حضور ندارد
میتوان از نقش
بخش دولتی برای
پیشبرد برنامهها
استفاده کرد

که از این میزان 807 ،میلیارد بشکه در خاورمیانه
اس��ت ،پس اینکه همیش��ه خاورمیانه در تالطم
سیاسی است و در آینده نیز آبستن حوادث دیگر
سیاسی خواهد بود ،طبیعی است .معاون وزیر نفت
با بیان اینکه بیش از  44درصد ذخایر نفتی جهان
در منطقه خاورمیانه است ،گفت :از  807میلیارد
بشکه ذخایر نفتی این منطقه 80 ،درصد آن در 4
کش��ور ایران ،عربستان ،امارات و کویت است .وی
ادامه داد :مصرف کنندگان دنبال نفت ارزانقیمت
و مطمئن هستند اما از منظر یک تولیدکننده نفت،
وظیفهاش تأمین مطمئن و مس��تمر نفت مصرف
کنندگان و تأمین ش��رایط پایدار در تأمین انرژی
است .معظمی با بیان اینکه مصرف کننده دنبال
ثبات در تأمین است ،اذعان داشت :باید یک وفاق
اقتصادی بین مصرف کننده و تولیدکننده باش��د
و قیمت خیلی ب��اال و خیلی پایین نفت نه بهنفع
تولیدکننده است و نه بهنفع مصرف کننده بلکه باید
قیمت نفت تعادلی باشد.وی افزود:از  187تریلیون
مترمکعب ذخایر گازی جهان بر اساس آخرین آمار
 43درصد آن در خاورمیانه اس��ت و در خاورمیانه
نیز  34درصد ذخایر گازی در ایران اس��ت.معاون

وزیر نفت با اشاره به اینکه دو کشور ایران و روسیه
 66درص��د ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند،
گفت :در این شرایط چند مدیر پتروشیمی با من
تماس گرفتند و گفتند وضعیت ما بسیار بد است
چ��را که گاز واحدهایمان را کم کردهاند و ممکن
است به تعطیلی کامل واحد برسیم.
تصمی�م گیریه�ا نباید فضای کس�ب کار را با
چالش مواجه کند

مع��اون برنامهری��زی و نظ��ارت ب��ر مناب��ع
هیدروکرب��وری وزیر نف��ت در ادامه این همایش
افزود:در زمس��تان 92مص��رف گاز بخش خانگی،
تجاری و صنعتی کشور به  550میلیون مترمکعب
رس��ید که این حجم باالی مصرف گاز در س��بد
خانگی راباید هشداری جدی تلقی کرد ،هشداری
که اگر درفصول س��رد جدی گرفته نشود قطعی
گاز صنای��ع درفصول س��رد س��ال را موجب می
ش��ود تا به ب��ه فضای کس��ب و کار صدمه جدی
برس��اند.معظمی وضعیت کسب و کار را در کشور
نامطلوب خواند و اظهار داش��ت :بین  189کشور
جهان رتبه ایران در کس��ب و کار  149است.وی

مصرفکنندگان
دنبال نفت
ارزانقیمت و
مطمئن هستند
اما از منظر یک
تولیدکننده نفت،
وظیفهاش تأمین
مطمئن و مستمر
نفت مصرف
کنندگان و تأمین
شرایط پایدار در
تأمین انرژی است
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افزود :در بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی
میتواند نقش مهمی داش��ته باشد و وزارت نفت
هیچگونه منعی برای همکاری با بخش خصوصی
نمیبیند.معظمی با بیان اینکه “بسیاری از مدیران
ارشد ما کسانی هس��تند که یا با مهرورزی و یا با
رسیدن به بازنشس��تگی در یک بازه زمانی طعم
کار با بخش خصوصی را چشیدهاند” گفت :دولت
و بخ��ش خصوص��ی دو فرهن��گ کاری متفاوت
دارند اما میتوانی��م با یک دیالوگ منطقی با هم
همکاری کنیم اما نباید بهجای گفتوگو حرفهای
ما در رسانهها مطرح شود چرا که این رویه ،امکان
همکاری را سخت میکند.
خصوصی سازی واقعی نداریم

معاون وزیر نفت گفت دربخشی دیگر از سخنان
خود گفت :در س��الهای گذشته واگذاریهایی که
بهاس��م خصوصی سازی انجام ش��د به هیچ وجه
خصوصی سازی واقعی نبود چرا که دستگاههای
تخصصی را گرفته و به مجموعههایی که در اداره
آن بخش��ها تخصص نداشتند دادیم واین موضوع
باعث ش��د تا زنجیره ارزش در این س��ازمانها به
هم خورد.معظم��ی با اظه��ار اینکه“پز میدهیم
بزرگتری��ن ذخای��ر گازی جه��ان را داریم اما در
تأمین نیاز داخل ماندهایم” تصریح کرد :این مسئله
نش��ان از رویههای غلط دارد ک��ه باید رویکردها
اصالح ش��ود .مع��اون وزیر نفت تصری��ح کرد :در
م��اه تا  2500میلیارد تومان در ش��رکت پاالیش
و پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی و ش��رکت گاز باید
به حس��اب هدفمندی یارانهها واریز شود که این
بهمعنای این اس��ت که خط لوله 56اینچی از این
دو شرکت بهسمت هدفمندی یارانهها وصل است

و منابع مالی از نفت به هدفمندی میرود.وی افزود:
بای��د تمامی پول فروش فرآوردههای نفت و گاز را
مستقیم به حساب خزانه واریز کنیم و بعد برویم
از خزانه التماس کنیم تا س��هم م��ا را بدهند و یا
با اس��تفاده از روشهای غیرمعمول این دو شرکت
بتوانند نیاز روزانهش��ان را تأمی��ن کنند،بنابراین
بهشدت معتقدیم که بایس��تی قانون هدفمندی
یارانهها در مراحل آتی اصالح شود.
هدفمندی مصرف انرژی را باال برد

معظمی با بیان اینکه قرار بود با اجرای هدفمندی
یارانهها از شدت مصرف انرژی در کشور کاسته شود،
اذعان داشت :با اجرای این قانون نهتنها مصرف نسبت
به سال  88کاهش نداشته بلکه حدود  9درصد هم
افزایش یافته اس��ت که باید برای تأمین نیاز داخل
اقدام به س��اخت پاالیشگاه نفت و گاز کنیم .بخش
خصوصی میتواند معاون وزیر نفت از همکاری بخش
خصوصی برای صادرات نفت و فرآورده استقبال کرد
و گفت :بخش خصوصی میتواند در صادرات به ما
کمک کند.وی ادامه داد :توان صادرات نفت کش��ور
تقریب��اً  2.4برابر مقداری اس��ت ک��ه اکنون صادر
میکنیم اما رسماً اعالم میکنیم که عملکرد وزارت
نفت مبین این است که توانستهایم رقم پیشبینی
شده در بودجه را محقق کنیم.معظمی با بیان اینکه
پیشنهادات دولت در بخش نفت بودجه  93مبتنی
بر واقعیات است ،گفت :در سال  93میبایست طبق
بودجه یک میلیون بش��که نفت و  400هزار بشکه
میعانات گازی بهطور روزانه صادر کنیم که بهقطع
یقین این مهم محقق میشود.
اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی
بازوی مکمل دولت

ام��ا حس��ن خس��روجردی به عن��وان رئیس
هیات مدیره اتحادی��ه صادرکنندگان نفت ،گاز و
پتروش��یمی که میزبان همایش نیزب��ود ،در این
مراس��م برخ��ی تصمیم گیریهای خلق الس��اعه
دولت و تصمی��م گیریهایی چون افزایش “قیمت
خوراک پتروش��یمی” را مانعی بزرگ بر س��ر راه
جذب سرمایهگذاران عنوان کرد وگفت :مسئوالن
دولتی نباید فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی را
در مقابل خود ببینند.وی با اشاره به اینکه اتحادیه
ت�لاش دارد از دولت تدبیر و امید حمایت کند و
بعن��وان بازوی مکمل دول��ت در اهداف اقتصادی
کش��ور باش��د ،اظهار داش��ت :ما بعنوان بخش
خصوصی  10س��ال سابقه تاسیس داریم و در
زمره کس��انی بوده ایم که در صنعت نفت و
گاز موفق بوده وتوانس��ته ایم بعنوان یکی
از بزرگترین تشکل های اقتصادی کشور
مطرح باش��یم.وی با اش��اره به اینکه ما
حجم ص��ادرات را ب��ه  26میلیارد دالر
رس��اندیم و این حجم از صادرات برای
یک تشکل خصوصی در کشور بی سابقه
بوده است ،افزود :اتحادیه با توجه به سیاست های
دولت و اصل  44توانسته در بهبود وضعیت کسب
28
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در سال 93
میبایست طبق
بودجه یک
میلیون بشکه
نفت و  400هزار
بشکه میعانات
گازی بهطور
روزانه صادر کنیم
که بهقطع یقین
این مهم محقق
میشود

و کار ،ایجاد اشتغال و وسعت دادن به برنامه های
صنعت تاثیرگذار و موفق ب��وده و رضایت مردم را
نیز جلب کند.خسروجردی با اشاره به اینکه 274
شرکت نفتی عضو اتحادیه هستند به تشریح برنامه
های مختلف اتحادیه پرداخت و گفت :اتحادیه در
ای��ن مدت برنامه های مختلفی ت��دارک دیده که
از آن جمله می توان به صندوق توس��عه صادرات
فرآورده ،تشکیل کنسرسیوم های مختلف ،ساخت
پاالیشگاه کوچک و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
همچنین اتحادیه تالش می کند تابسترتش��کیل
کنسرسیوم های بزرگ را نیز فراهم کند.وی ادامه
داد :کمیس��یون نظارت اتحادیه بر عملکرد اعضا
نظارت داش��ته وبه لحاظ تخصصی در کنار اعضا
قرار می گیرد و چنانچه عضوی تخطی داشته باشد
سعی در رفع بحران داشته و اگر هم امکان بازگشت
نداشته باشد حذف خواهد شد.
به داد پتروشیمی ها برسید

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت،
گاز و پتروشیمی رفع مش��کالت پتروشیمی را از
دیگر وظایف کمیسیون ها عنوان و خاطرنشان کرد:
قیمت خوراک مهمترین مشکل پتروشیمی است و
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با توجه به اینکه پتروشیمی دوران گذار خود را طی
می کند و برخی سیاست ها هنوز در اختیار شرکت
ملی پتروش��یمی است ممکن اس��ت رفع موانع تا
حدی دشوارتر باشد.خسروجردی در ادامه با اشاره
ب��ه موضوع پایین بودن قیمت قیر گفت :در حالی
که نفت  800دالر بفروش میرس��د فروش قیر با
ن��رخ  450ت��ا  470دالر و بصورت فله بی انصافی
است.وی با بیان اینکه قیر کاالیی نیست که بصورت
مس��تقیم مورد نیاز مردم باشد چرا باید قیمت آن
کمتر از نفت باش��د ،اف��زود :وقتی این محصول به
بخش خصوصی واگذار شده باید بین اعضا وحدت
رویه باشد و اگر با تولیدکنندگان آسیا کنسرسیوم
تشکیل دهیم و در قیمت گذاری تاثیرگذار باشیم
پاالیش��گاههای زیان ده س��ودآور می شوند.رئیس
هی��ات مدیره اتحادیه صادرکنن��دگان نفت ،گاز و
پتروشیمی گفت :در حالی که کشور ما بزرگترین
تولیدکننده قیر و مازوت منطقه وآسیاست چرا باید
قیمت این محصوالت پایین تر از نفت باشد که این
مس��ئله دیگر تولیدکنندگان را عصبانی کرده زیرا
ایران قیمتها را خراب کرده است لذا باید سعی در
رفع این مشکل کنیم چرا که حل این معضل به نفع
تولیدکننده ،کشور و منافع ملی است.
قیمت متعادل ،اتحادیه را در جذب سرمایه گذار
یاری می کند

وی با اش��اره به اینکه مس��لما ن��رخ خوراک
پتروشیمیها امری حیاتی برای پتروشیمی است
تصری��ح ک��رد :زمانی که پتروش��یمی در اختیار
دول��ت بود ن��رخ پایین خوراک مش��کلی بوجود
نم��ی آورد زیرا محصول در اختی��ار خودش بود
و درآم��د خود را از طریق محص��ول فراهم کند.
خس��روجردی گفت :باید بپذیریم در حال حاضر
که واحدهای پتروش��یمی ب��ه بخش خصوصی
واگذار ش��ده امکان تحویل خ��وراک به نرخ قبل
از واگ��ذاری وجود ندارد ام��ا از طرفی ما بدنبال
جذب س��رمایه هس��تیم اگر قیمت ها همچنان
ب��اال برود دعوت س��رمایه گذار به داخل کش��ور
سخت است.وی با اش��اره به اینکه امیدواریم که
بتوانیم از بحران قیمت ها در پتروش��یمی خارج
شویم ،افزود :اگر قیمتی که با تخفیف به صنایع
باالدستی می دهند شامل صنایع میانی و پایین
دستی نیز بشود مشکالت رفع خواهد شد.رئیس
هی��ات مدیره اتحادیه صادرکنن��دگان نفت ،گاز
و پتروش��یمی ب��ه عملکرد کمیس��یون روغن و
مش��کالت این کمیسیون در زمینه مالیات اشاره
و اظهار داشت :خوشبختانه معافیت مالیاتی روغن
و قی��ر مراحل نهایی خ��ود را طی می کند.وی با
اش��اره به اینکه لغو تعهدات گمرکی مش��کالت
صادرکنندگان را رفع خواهدکرد ،توضیح داد :در
این راس��تا یا باید ارز کاالها به صرافی های مجاز
فروخته شود یا بدهی ارزی صادرکننده پرداخت
گردد ویا می توان ارز را بابت بدهی به اش��خاص
پرداخ��ت کرد که هر ک��دام از این مراحل باعث
میشود صادرکننده از معافیت مالیاتی برخوردار

ش��ده و با این دس��تورالعمل صادرکننده مشکل
گمرکی نخواهد داشت.
لزوم تشکیل کنسرسیوم اسالمی

وی تاکید کرد :ما باید فکر کنیم که همیشه در
تحریم هستیم و بر این اساس کار کنیم که آیا بعد
از برداشته شدن تحریم می توانیم نفت بفروشیم
بای��د بگوییم خیر ،چرا که ما بای��د از صفر تا صد
فعالیت ها را خود در دست بگیریم که برای این کار
نیاز به کنسرس��یوم داریم تا بتوانیم با کمک چند
کشور خارجی با هدف پیدا کردن سرمایهگذار به
اهداف کالن دست یابیم.
محدودیت اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههاي
نفتي با تحمیل تحریم ها

قائم مقام اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی درهمان ابتدا مراسم ضمن
تشريحمحورهایهشتمینهمایشصادرکنندگان
نفت ،گاز و پتروشیمی خواستارحمایت ویژه دولت
ازبخش خصوصی ش��د و دس��تاوردهای  7س��ال
برگزاری چنین همایشی را تالش برای بخشودگی
مالیاتی ،امورمربوط به گمرک و همکاری با ستاد
مبارزه باقاچاق س��وخت و کاالعنوان کرد.فخاری
اظهار داشت :تحریم های دشمن فشارهای زیادی
ب��ر ص��ادرات نف��ت و گاز وارد کرده ک��ه اتحادیه
صادرکنن��دگان فرآوردههاي نفتي ب��راي خروج
از موان��ع و ايجاد رقابت و ج��ذب بازارهاي هدف
همايشي را براي توسعه فعاليت ها برگزار ميکند.
قائم مقام اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی با اش��اره به محورهای همایش
اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروش��یمی گفت :همایش طی  7سال برگزاری
دستاوردهای خوبی داشته اس��ت .وی با اشاره به
اینکه تحریمهای اخیر فشارهای زیادی بر صادرات
نفت و گاز وارد کرد ،افزود :مقررات نابهنگام صادرات
و جلوگیری از صادرات برخی از اعضای اتحادیه را
در مع��رض خروج از گردونه صادرات قرار داده بود
ک��ه اتحادیه تمام تالش خود را برای جلوگیری از
این مسئله بکار بست .فخاری خاطرنشان کرد :ما
در سال  92تمامی دس��تاوردهای همایش های
گذشته را بررسی کردیم و از نظر شکلی و محتوی
نیز تغییراتی در همای��ش ایجاد کردیم تا بتوانیم
هشتمین همایش را به نحو بهتر برگزار کنیم.
دولت یازدهم و بخش خصوصی همکاری خوبی
با هم دارند

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ،نیز درهشتمین
همای��ش سراس��ری اتحادی��ه صادرکنن��دگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران تصریح
کرد« :دول��ت یازدهم و بخش خصوصی همیاری
خوبی ب��ا یکدیگ��ر دارند«».پدرام س��لطانی» در
مورد نقش بخش خصوصی در تحقق برنامههای
دول��ت یازدهم گفت« :خوش��بختانه دولت تدبیر
و امی��د در تحقق برنامههای خ��ود دارای رویکرد

تحریم های
دشمن فشارهای
زیادی بر صادرات
نفت و گاز وارد
کرده که اتحادیه
صادرکنندگان
فراورده هاي
نفتي براي خروج
از موانع و ايجاد
رقابت و جذب
بازارهاي هدف
همايشي را براي
توسعه فعاليت ها
برگزار ميکند

حمایتی از بخش خصوصی است .رئیس جمهور،
بوکار را سرلوحه فعالیتهای
بهبود فضای کس�� 
اقتصادی دولت معرف��ی کرد و اعتقاد دارد در این
مسیر باید از مشورت و مشارکت بخش خصوصی
بهره ببرد».وی ادامه داد« :دولت یازدهم زمانی که
فعالیتهای خود را به عن��وان مجری برنامههای
بوکار ،کاهش
کشور آغاز کرد ،بهبود محیط کس 
و رفع انحصار ،اجرای صحیح و دقیق سیاستهای
کلی اص��ل  ،44اصالح دخالته��ای اختاللزای
دول��ت در بن��گاهداری وتوجه به ص��ادرات را اهم
برنامههای توس��عهای خود در اقتصاد دانس��ت».
سلطانی اولویت درآمدهای حاصل از نفت را توسعه
صادرات غیرنفتی و زیرساختهای مولد و پربازده
قلمداد و تشریح کرد« :خوشبختانه دولت جدید با
رویکرد استفاده از ارز نفتی در راه توسعه صادرات
غیرنفتی کار خود را کلید زد ».این فعال اقتصادی
همچنین جلوگی��ری از تقویت مصنوعی ارز برای
توس��عه صادرات غیرنفتی را اقدامی نادرس��ت و
غیرمنطقی تلقی کرد و افزود« :یکی از مهمترین
اهداف دولت در زمینه سیاستهای ارزی و تجاری،
یکسانسازی و ثبات در نرخ ارز است.دولت بر آن
است که از هرگونه رشد مصنوعی قیمت ارز و چند
نرخی بودن آن به بهانه توسعه صادرات غیرنفتی
جلوگی��ری کند و در ای��ن رابطه بخش خصوصی
میتواند به عنوان فردی که هیچگاه از رانتخواری
حمایت نمیکند کمکیار دولت باشد».عضو هیأت
رئیسه اتاق ایران در پایان سخنان خود از مسؤوالن
دولتی به دلیل فراهم کردن زمینهای برای در کنار
هم قرارگرفتن دول��ت و بخش خصوصی و ایجاد
فرصتی که مس��ؤوالن اجرایی از مشکالت فعاالن
اقتصادی حوزه نفت و گاز مطلع شوند ،تشکر کرد.
بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصاد است

مدیرعام��ل بان��ک مل��ت گفت :بن��گاه های
اقتصادی به عنوان نمایندگان اصلی بخش واقعی
اقتصاد ،عامالن اصلی رشد اقتصادی قلمداد شده و
سرمایه گذاری در رشد و توسعه آنها ،عامل تثبیت
و تداوم رش��د اقتصادی کشورها است.محمدرضا
س��اروخانی دراین مراس��م  ،با تاکید بر این نکته
که رشد هدفگذاری شده بنگاه ها در برنامه های
کالن اقتصادی ،تابع نظام مالی قوی متش��کل از
بانک های کارآمد است افزود :در دنیای متالطم و
متغیر امروزی ،بانک ها به عنوان همراهان اصلی
بنگاه های اقتصادی محسوب می شوند .بنابراین،
تحقق رشد بنگاه های اقتصادی مستلزم ارتباط دو
سویه با یک سیستم بانکی خوب مهندسی شده
اس��ت زیرا در چنین فضایی ،تنها یک نظام قوی
مال��ی می تواند نیاز به مناب��ع را برای بنگاه های
اقتصادی جهت رشد فراهم سازد.وی دلیل اهمیت
بانک ها را نقش هایی دانست که به طور ذاتی در
هر نظام اقتصادی به عهده آنها گذاش��ته شده که
این نقش ها شامل واسطه گری ،سیستم پرداخت
و نظ��ارت اعتباری در ارائه خدمات مالی اس��ت و
ایفای درس��ت این نقش ها ،صرفاً در یک محیط
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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نظارتی و اجرایی خوب مهندسی شده امکان پذیر
میش��ود.مدیرعامل بانک ملت ب��ا بیان این نکته
که هر گونه اختالل و ناکارایی در سیس��تم بانکی
تبعاتی منفی در پی داردکه اثری فراگیر روی همه
بخش های اقتصادی بر جای میگذارد یادآور شد:
بانکه��ا به دلیل ماهیت خ��اص فعالیت خود در
تمام بخش های اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه
بی ثباتی در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و
چه در بخش اجرایی و عملیاتی ،اثری فراگیر روی
کل سیستم اقتصادی کشور و در صورت انسجام
سیستم بانکی با بانک های بین المللی ،بر کارکرد
اقتصادی منطقه و جهان بر جای خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد :صاحبنظران اقتصادی بسیاری از
مشکالت کالن اقتصادی را مرتبط با عدم استقالل
سیس��تم بانکی در ایفای کارکردها و نقش های
خود می دانند و معضالت اقتصادی از جمله تورم
لجام گس��یخته ورکود همزم��ان ، ،کاهش ارزش
پول ملی ،افزایش نامتناس��ب نقدینگی و پدیده
پارادوکس نقدینگ��ی را از تبعات منفی عملکرد
ضعیف در سیاستگذاری و ساختار اجرایی سیستم
بانکی و تاثیر پذیری آن از سیاس��ت های مالی و
اجرایی دولت ها عنوان می کنند.
بان�ک ها موظف ب�ه تامین مناب�ع بنگاههای
اقتصادیهستند

س��اروخانی اضافه کرد :تأثی��رات منفی نظام
سیاس��تگذاری نامطلوب در نظام بانکی منجر به
عدم تعادل بین منابع و مصارف ،بحران واسطهزایی
و کسری س��پرده ها به دلیل سرکوب مالی ناشی
از عدم تناس��ب نرخ س��ود بانکی با تورم  ،افزایش
ش��دید معوقات بانک��ی و مهاجرت پ��ول از نظام
بانکی به بستر های با بازده باالتر می شود و نهایتاً

30

دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم

موجب اختالل در مسیر ایفای درست نقش های
این سیستم در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش
واقعی اقتصاد می ش��ود.وی وجود یک سیس��تم
سیاس��تگذاری و اجرایی مطلوب بانکی را موجب
تقویت بنگاه های اقتصادی به عنوان موتور محرکه
اقتصادی کش��ور دانس��ت و گفت :این امر منابع
تأمین مالی را به موقع و با کارایی باال وارد شریان
حیاتی بنگاه ها می کند و در نهایت رشد اقتصادی
کشور را تحقق می بخشد.مدیرعامل بانک ملت با
اشاره به این نکته که از سوی دیگر ،تحقق برنامه
های کالن مس��تلزم هدایت نقدینگی کش��ور به
سمت بخش واقعی اقتصاد است ،خاطرنشان کرد:
دراین صورت  ،عالوه بر نظام اقتصادی ،سایر بخش
های کش��ور از جمله بخشهای اس��تراتژیک زیر
س��اختی مانند بخش نفت و گاز و پتروشیمی  ،به
صورت متوازن به اهداف تعیین شده در برنامه های
کالن اقتصادی دست پیدا می کنند.به گفته وی،
با توجه به هدفگذاری های صورت گرفته در برنامه
پنجم توس��عه که جهت تحقق آن تأمین 1100
میلیارد دالر منابع پیش بینی ش��ده است ،سهم
نظام بانکی از تأمین منابع  47درصد و سهم بازار
س��رمایه نیز  16درصد در نظر گرفته شده است.
با این وجود ،آمارهای منتش��ره هنوز هم حاکی از
س��هم  74درصدی نظام بانکی از تأمین مالی در
س��ال  91اس��ت که موید اهمیت استراتژیک این
صنعت در اقتصاد کشور است.
توجه ویژه به بحث بهبود فضای کسب وکار

س��اروخانی با بیان این نکته ک��ه برنامه های
دول��ت تدبی��ر و امی��د و نگاه وی��ژه آن به بخش
اقتصادی به ویژه در زمینه بهبود فضای کس��ب و
کار ،ضرورت هدایت نقدینگی کش��ور را به سمت

بانک ها به
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فعالیت خود در
تمام بخش های
اقتصادی رسوخ
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بی ثباتی در
عملکرد آنها چه در
بخش نظارتی و چه
در بخش اجرایی
و عملیاتی ،اثری
فراگیر روی کل
سیستم اقتصادی
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بخ��ش واقعی اقتص��اد مضاعف میکن��د ،تاکید
کرد :طبق گزارش ه��ای اخیر ،نقدینگی موجود
در کش��ور به بی��ش از  600ه��زار میلیارد تومان
رسیده اس��ت  .این رقم معادل  240میلیارد دالر
است که پاس��خگوی منابع مورد نیاز بخش نفت
و گاز در طول برنامه پنجم توس��عه نیس��ت و در
مجموع حدود  21درص��د از  1100میلیارد دالر
سرمایهگذاری مورد نیاز کل برنامه پنجم توسعه
را پوشش می دهد.مدیرعامل بانک ملت ،از جمله
راهکارهای مورد نظر کارشناس��ان اقتصادی برای
مدیریت و هدایت نقدینگی موجود کشور به سمت
بخش واقعی اقتصاد را اصالح نرخ سود بانکی برای
ارتق��ای ق��درت رقابت پذیری سیس��تم بانکی با
سایر بسترهای موازی س��رمایه گذاری در کشور
خواند.وی اضافه کرد :بانک ملت با برخورداری از
پتانسیلهای بانکداری جامع با استفاده همزمان از
توان سیستم بانکی مخصوصاً بانکداری شرکتی در
تأمین مالی سندیکایی و همچنین ظرفیت شاخه
بانکداری س��رمایه گذاری خود ب��ا بهره گیری از
تأمین مالی ترکیبی ش��امل تامین مالی متعارف،
پروژه ای و ساختاریافته میتواند نقش بسزایی در
تأمین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز جهت
تحقق اهداف کالن اقتصادی کش��ور با استفاده از
پتانسیل بازار پول و سرمایه ایفا کند.
آمادگی بانک ملت برای تامین مالی پروژه های
نفت ،گاز و پتروشیمی

مدیرعامل بانک ملت با اش��اره به حضور فعال
این بانک در حوزه انرژی کشور از بیش از یک دهه
پیش ،گفت :از این که به عنوان بانک انرژی کشور
ش��ناخته می شویم افتخار می کنیم.ساروخانی از
آمادگ��ی این بانک برای تامین مال��ی پروژه های
ح��وزه نفت ،گاز و پتروش��یمی خب��ر داد و افزود:
بانک مل��ت از طریق منابع داخلی ،منابع صندوق
توس��عه ملی ،صندوق های ارزی و شرکت تامین
س��رمایه خود می تواند به تامین مالی پروژه های
فعال در این بخش کمک کند.وی با اش��اره به این
نکت��ه که امکان تامین مالی پ��روژه های نفتی به
تنهایی از بازار پول وجود ندارد ،یادآور ش��د :بازار
پول یکی از ابزارهای تامین مالی اس��ت و در کنار
آن باید ابزارهای بازار س��رمایه را هم فعال کنیم.
مدیرعامل بانک ملت به تشکیل صندوق مشترک
ارزی ب��ا بانک مرکزی در جهت تامین پروژه های
بخش انرژی کشور اش��اره کرد و اظهار داشت :در
عین حال ،عاملیت  5میلیارد دالر از منابع صندوق
توسعه ملی برای تامین مالی پروژه های باالدستی
وزارت نف��ت به این بانک واگذار ش��ده اس��ت.وی
خاطرنش��ان کرد :بانک ملت در تامین مالی پروژه
های پایین دستی مانند پروژه های پاالیشگاهی نیز
فعال بوده که نمونه آنها پاالیشگاه های بندرعباس
و شازند اراک است که به بهره برداری رسیده اند.به
گفته وی ،بانک ملت یک صندوق جدید ارزی یک
میلیارد دالری هم برای تامین مالی فاز  13پارس
جنوبی در عسلویه در دست اجرا دارد.

گزارش
هجدهمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز عرب با حضور فعال بخش خصوصي ايران برگزار شد

اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران در دبی
هجدهمين نمايش��گاه بين المللي نفت و گاز عرب با
حضور فعال بخش خصوص��ي ايران در دبی امارات برگزار
ش��د .مدير روابط عمومي اتحاديه صادركنندگان فرآورده
هاي نفت ،گاز و پتروش��يمي اي��ران در گفتگو با خبرنگار
دنياي انرژي گفت :در اين دوره از نمايش��گاه كه با حضور
فعال بخش خصوصي ايران در پاويون جمهوري اس�لامي
همراه بود ،اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز
و پتروشيمي ايران به اتفاق برخي از شركت هاي عضو در

ح��وزه توليد و صادرات قير ،پارافين،روغن هاي صنعتي و
محصوالت پتروشيمي حضور پيدا كرد.
محس��ن طارميان با اشاره به بازديد وزير نيروي كشور
امارات از غرفه اتحاديه افزود ،وجود چنين تشكل خصوصي
قدرتمندي در ايران نظر اين مقام مس��ئول و بس��ياري از
كش��ورهاي خارجي را جهت ايج��اد تعامالت في ما بين
و گس��ترش اهداف بازرگاني با اتحاديه جلب نمود .اولين
حضور اتحاديه و اعضاء در نمايش��گاههاي خارجي ضمن

بازت��اب در ح��وزه بين الملل رضايت ش��ركتهاي عضو را
جهت مذاكرات و توافقات بعمل آمده با مش��تريان بهمراه
داشته است.شايان ذكر است مسئوليت پاويون جمهوري
اسالمي ايران در اين نمايشگاه بعهده روابط عمومي اتحاديه
با همكاري شركت متاكو بوده است.
ضمناً شركتهاي نفت جي ،پارسا فن آوري اديب ،گوهر
صفا كركس،كيش اس��پنتا ،شيمي تقطيران و شماري از
شركتهاي عضو در اين نمايشگاه مشاركت كردند.

دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم

31

اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي

اهم فعالیتهای اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت گاز
و پتروشيمي ايران در سال 1392
برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

مجمع عمومي عادي ساليانه اتحاديه در اوايل تيرماه سال  92برگزار گرديد .مصوبات اين مجمع به قرار ذيل مي باشد:
■■تصويب گزارش هيات مديره پيرامون عملكرد سال  ،91ترازنامه و صورت هاي مالي منتهي به  91/12/30و بودجه سال  92و برنامه پيشنهادي هيات مديره
■■برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرس
■■انتخاب روزنامه كثيراالنتشار دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه رسمي اتحاديه
■■افزايش حق عضويت ساليانه به ميزان  20درصد

انتخاب دبيركل و مشاوران اتحاديه

بنا بر مصوبه هيات مديره آقاي مهندس مهدي اسپندياري به عنوان دبيركل اتحاديه منصوب و آقايان وحيد ابراهيمي و سيد محسن ضويي به عنوان مشاوران عالي هيات مديره منصوب
شدهاند.
■■انتخاب اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران به عنوان تشكل نمونه صادراتي كشور
■■اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران به عنوان يكي از تشكل هاي اقتصادي بزرگ كشور محسوب شده و در سال  92از سوي سازمان توسعه تجارت ايران
ت معرفي و موفق به دريافت لوحتقدير شده است.
به عنوان تشكل نمونه صادراتي انتخاب و در مراسم سالروز مليصادرا 

افزايش ارتباطات با اعضاء

با توجه به اثر مثبت تعامالت با اعضاء در حفظ تعاون و همبستگي درون بخشي ،اين اتحاديه توانسته با اطالع رساني شفاف و منظم در خصوص اخبار ،وقايع ،بخشنامه ها و دستورالعمل
ي از طريق پست الكترونيكي و درج در وب سايت اتحاديه اطالعات جامع و به روز را در اختيار اعضاء
ها ،همايش ها ،كنفرانس ها و نمايشگاه هاي مرتبط با حوزه نفت ،گاز و پتروشيم 
قرار دهد .شايان ذكر است جلسات كميسيون هاي تخصصي اين اتحاديه(كميسيون فرآوردههاي روغني ،فرآروده هاي پارافيني ،قير ،پتروشيمي ،شيميايي و گاز ،نفت ،سواپ ،ترانزيت
و بنكرينگ) نيز با حضور اعضاء هر كميسيون بطور مرتب ماهيانه تشكيل و مسائل و مشكالت صنفي اعضاء را مورد بررسي قرار داده و ضمن تبادل نظر با همفكري راهكارهاي مناسب
براي رفع مشكالت ارائه مي گردد .شايان ذكر است كميسيون هاي اتحاديه عمدت ًا جنبه مشاوره اي و تخصصي داشته و به عنوان بازوان هيات مديره عمل نموده و نظرات كارشناسي و
فني خود را در خصوص مسائل مختلف به هيات مديره اتحاديه پيشنهاد مي نمايند.
■■جذب متقاضيان عضويت در اتحاديه
به دنبال موفقيت هاي ،حاصله و پيدايش جايگاه واقعي اتحاديه در جوامع تجاري و صادراتي كشور،خوشبخانه آمار و ارقام نشان دهند ميزان رشد متقاضيان عضويت در اين اتحاديه
مي باشد ،به نحوي كه تاكنون بيش از  280شركت توليدي ،صادراتي فعال در حوزه نفت ،گاز و پتروشيمي به عضويت اتحاديه نائل آمده اند.

تعيين نمايندگان اتحاديه در سازمان هاي متعامل

ي رفع مشكالت صنفي اعضاء و انعكاس نظرات كارشناسي اتحاديه براي اصالح رويهها ،دستورالعملها و بخشنامهها اتحاديه نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان
در راستاي پيگير 
خود به سازمان هاي متعامل از جمله وزارت نفت ،مجلس شوراي اسالمي ،نهاد رياست جمهوري ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرك جمهوري اسالمي ايران ،هيات نمايندگان اتاق
بازرگاني ايران ،صندوق توسعه صادرات فرآوردههای نفتي ،ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاالو ارز ،سازمان تعزيرات حكومتي ،سازمان ملي استاندارد ايران ،شركت بورس كاالي ايران،
بانك مركزي و ساير بانکها اقدام نموده است .شايان ذكر است نمايندگان اتحاديه ضمن مراجعه به سازمان هاي متعامل مشكالت اعضاء را در حضور مسئولين ذيربط مورد بررسي قرار
داده و اهم تالش خود را براي رفع آنها به كار مي برند.

تعيين قيمت فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي

اتحاديه به عنوان يك مرجع قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي از سوي سازمان هاي رسمي شناخته شده است .قيمت هاي كاالهاي مذكور توسط كميسيون
هاي تخصصي اتحاديه تعيين و در اختيار سازمانها از جمله گمرك و بانك مركزي قرار مي گيرد .در اين رابطه شايان ذكر است قيمت فرآورده هاي روغني و انواع قير بنا به درخواست
بانك مركزي به طور ماهيانه تعيين و به عنوان شاخص به بانك مذكور اعالم مي گردد.

راه اندازي كميسيون فني نظارت و پايش

با توجه به اينكه بر اساس بند ج ماده  11اساسنامه اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران ،نظر مثبت كميسيون فني ،نظارت و پايش جزو شروط پذيرش
متقاضيان عضويت در اتحاديه قرار گرفته است ،اين كميسيون راه اندازي و اهم وظايف آن به قرار ذيل تعريف شده است:

■■تدوينتعهدنامهاعضاء
■■تدوينمرامنامهاتحاديه
■■بررسي درخواست هاي عضويت در اتحاديه
■■تعيين و اعزام بازرس جهت بازديد از شركت هاي عضو
■■بررسي تخلفات احتمالي و ارائه گزارشات الزم به هيات مديره
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تعامل با سازمان هاي دولتي

با توجه به رويكرد دولت تدبير و اميد به ارتقاي سطح تعامالت بخش دولتي با بخش خصوصي و اثرات مثبت و موثر اين قبيل تعامالت بر پيشبرد اهداف تشكل هاي اقتصادي،اين اتحاديه بخشي
از تالش خود را در اين مقوله مصروف نموده و با افزايش تعامالت با سازمان هايي نظير ستاد مركزي مباره با قاچاق كاال و ارز ،گمرك ،سازمان ملي استاندارد ،سازمان توسعه تجارت ايران ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق بازرگاني زمينه مساعدتري براي طرح مسائل و مشكالت صنفي اعضاء ،حضور كارشناسان اتحاديه در جلسات مختلف جهت انعكاس نظرات اتحاديه و تبادل اطالعات
و بهره گيري از نظرات كارشناسان سازمان هاي متعامل به وجود آورده است .در اثر تعامالت به وجود آمده انجام موارد ذيل ميسر شده است:
تالشدرجهتپيشبردبرنامههاوتحققاهداف اتحاديه ضمن برقراري ارتباط بيشتر با با سازمان ها و ارگانهايدولتي ،برگزاري جلسات مشترك با صاحبمنصبان دولتي ،انجام مكاتبات و مذاكرات
الزم با مسئولين ذيربط در خصوص مسائل مرتبط با حوزه نفت ،گاز و پتروشيمي و طرح مشكالت صنفي اعضاء و پيگيري براي رفع آنها
تسهيل صادرات كاالهاي داراي عالمت استاندارد
ارسال مدارك متقاضيان استفاده از تسهيالت صادراتي و تمديد آن به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
بررسي و رفع مشكالت گمركي اعضاء در مرزهاي خروجي
معرفي متقاضيان عضويت در اتحاديه به پليس  10+جهت صدور گواهي عدم سوء پيشينه و اخذ مفاصا حساب مالياتي از ادارات امور مالياتي
معرفي نماينده به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها جهت مشاركت در برنامه بازديد از واحدهاي توليدي روغن سوخت تقطيري بر اساس رويه اجراي صادرات روغن سوخت تقطيري
ابالغي از سوي ستاد
عقد تفاهم نامه همكاري با بانك تجارت و تمديد تفاهم نامه تنظيمي با بانك ملت براي استفاده اعضاء از تسهيالت بانكي
پيگيري براي رفع مشكل پيش آمده ناشي از صدور بخشنامه مربوط به پيمان سپاري ارزي صادركنندگان كه خوشبختانه اين مشكل هم اكنون مرتفع شده است.
پيگيري در مورد لغو بخشنامه مربوط به دريافت 5درصد مابه التفاوت نرخ داخلي (مواد اوليه عرضه شده به صنايع) و صادراتي از طريق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و گمرك
جمهوري اسالمي ايران كه خوشبختانه در اثر تعامالت به وجود آمده اين بخشنامه در سال  92لغو گرديد.
همكاري با سازمان ملي استاندارد ايران در مورد تدوين استاندارد براي روغن سوخت تقطيري و روغن موتور با سطح كيفيت معادل با  SN-APIويژگي ها ضمن معرفي نماينده جهت شركت
در جلسات مربوطه و همچنين شركت در جلسات سمينار نمونهبرداري از فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و كميته ملي استاندارد فرآوردههاي نفتي
پيگيري براي اجراي تبصره ذيل ماده  16دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي يارانه اي مبني بر مجاز بودن صادرات محموله هاي فرآورده هاي
نفتي با داشتن حداكثر 10درصد مواد يارانه اي كه نهايتاً منجر به اجراي تبصره فوق از طريق ارگان هاي ذيربط در سال  92گرديد.
پيگيري براي لغو بخشنامه مربوط به الزام صادركنندگان مبني بر سپردن تعهدات ارزي كه به دنبال مذاكرات انجام گرفته با صاحب منصبان دولتي و مكاتبات با سازمان هاي ذيربط اين بخشنامه
در سال  92لغو گرديد.

چاپ نشريه اتحاديه

به دنبال اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نشريه اتحاديه تحت عنوان دنياي انرژي به صورت فصل نامه انتشار مي يابد .اين فصل نامه مشتمل بر آخرين اخبار و اطالعات مربوط
به حوزه نفت ،گاز و پتروشميي ،دستورالعملها و بخشنامههاي مربوط به اين حوزه ،مقاالت علمي اعضاء و كارشناسان مي باشد .شايان ذكر است اين نشريه براي كليه ارگانهاي دولتي و شركت
هاي عضو اتحاديه و همچنين شركت هاي غير عضو مرتبط ارسال ميگردد .اخيرا ً نيز اقداماتي در مورد انتشار اين نشريه به زبان انگليسي و توزيع آن در سفارتخانه هاي خارجي مستقر در ايران و
كشورهاي همسايه از جمله حوزه خليج فارس بعمل آمده است.

چاپ نشريه انگليسي :World energy

در پي استقبال مخاطبين از نشريه فارسي و در پي درخواست ايشان مبني بر توليد يك نشريه تخصصي انگليسي زبان براي شركاي خارجي ،اتحاديه بر آن شد تا نسبت به توليد و چاپ اولين
و تخصصي ترين نشريه انگليسي زبان در حوزه توليد و صادرات فرآورده هاي نفتي با رويكرد بين المللي اقدام و نسبت به توزيع آن در منطقه و جهان اقدام نمايد.

تهيه دايركتوري الكترونيك جامع اتحاديه:

پس از توليد و چاپ كتاب دايركتوري اتحاديه كه هر دو سال يكبار انجام مي شد ،بر آن شديم تا با جمع آوري اطالعات الكترونيك اعضاء  ،آن را در قالب يك نرم افزار جامع توليد و به اعضاء،
ارگانها و سازمانهاي متعامل ،سفارتخانه هاي حاضر در كشور و نيز تجار و بازرگانان ارائه نماييم.

برگزاري هشتمين همايش ساالنه اتحاديه:

پس از برگزاري هفت دوره همايش ساالنه اتحاديه طي ساليان گذشته و با استفاده از تجربيات ارزشمند آن جهت تثبيت جايگاه اتحاديه در كشور به عنوان بزرگترين تشكل خصوصي ،سال 92
هشتمين همايش اتحاديه با رويكردي نو ،با هدف ارتقاء كيفيت اين همايش جهت دستيابي به اهداف صنفي توسط خود اتحاديه طرح ريزي و اجرا شد كه حضور غير قابل پيش بيني اعضاء و نيز
مسئوالن و كارشناسان دولتي و نيز مسئوالن برخي از سفارتخانه هاي خارجي برگ زريني را در اين دوره از همايش ها براي اتحاديه رقم زد.

حضور در هجدهمين نمايشگاه بين المللي نفت ،گاز و پتروشيمي تهران:

در اين دوره از نمايشگاه افزايش  10درصدي اعضاء جهت مشاركت در قالب سالنهاي شماره  10و  11و نيز انتخاب اتحاديه به عنوان غرفه برتر اين نمايشگاه اهميت حضور بخش خصوصي
نفت و گاز را بيش از پيش نشان داد.

اولين حضور اتحاديه و اعضاء در نمايشگاه هاي خارجي:

مشاركت در هجدهمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز عرب در دبي امارات كه از  24الي  28اسفند ماه  92اولين حضور اتحاديه و اعضاء بعنوان پاويون جمهوري اسالمي ايران در اين نمايشگاه
بود توانست نظر بسياري از كشورهاي خارجي حاضر و نيز وزير نيروي كشور امارات را در بازديد از غرفه اتحاديه جلب نمايد بطوريكه وجود چنين تشكل قدرتمندي را در ايران جهت انجام تعامالت
بعدي مغتنم شمردند .شايان ذكر است شركتهاي نفت جي ،پارسا فن آوري اديب ،كيش اسپنتا ،روغن صفا كركس ،شيمي تقطيران و شماري از شركتهاي عضو  ،اتحاديه را در اين رويداد مهم
همراهي نمودند كه ابراز رضايت ايشان از مذاكرات و توافقات بعمل آمده با مشتريان ،نشان از موفقيت آميز بودن اين حركت است.

■■ساير اقدامات انجام گرفته عبارتند از:

تمديد قرارداد بيمه تكميلي
برگزاري مراسم افطاري در ماه مبارك رمضان در هتل اوين پارسيان
به روز رساني سايت اتحاديه
چاپ سالنامه اتحاديه
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«دنیای انرژی» از موانع صادرات فرآوردههای نفتی گزارش میدهد

تاثیر لغو تحریمها بر نفت و فرآوردهها
■■منیژهخزایی

برخی کارشناسان و مدیران حوزه نفت اعتقاد دارند توافق ژنو و لغو تحریمها ،تاثیر بسزایی در توسعه و
احیای صنعت نفت کشور خواهد داشت و به مرور با اجرای مراحل توافقنامه ،آینده روشنی در انتظار این
صنعت است .البته از سوی دیگر ،عدهای بر این اعتقادند که توافق ژنو دارای حفرههایی است که میتواند
برای آینده کشور از جمله صنعت نفت ،بیش از آنکه فرصت باشد ،یک تهدید به شمار آید.

بررسی «تاثیر لغو تحریمها بر صنعت نفت»
قطعا به این معنا نیس��ت که اگر تحریمها ادامه
مییافت ،این صنعت نمیتوانست به حیات خود
ادامه دهد اما برداش��ته شدن تحریمها میتواند
سرعت پیش��رفت ایران را در این زمینه بیشتر
کند.
حس��ین امیری خامکانی عضو کمیس��یون
انرژی مجلس شورای اسالمی با تایید این مطلب
به خبرنگار “دنیای انرژی” میگوید :تحریم یک
جنگ نرم و مبارزه با حوزه نفت ایران بود که در
نهایت به نفع ما و به ضرر کشورهایی تمام شد
که از روی عن��اد و بدخواهی به دنبال تضعیف
پایههای اقتصاد کش��ورمان بودن��د .اکنون باید
گفت بسیاری از کشورهای خارجی به این نتیجه
رس��یدهاند که نمیتوان بی��ش از این به جنگ
ن��رم در حوزه نفت علیه ای��ران ادامه داد و آنها
خواستار مشارکت فعال کشورمان و نقشآفرینی
در بازارهای جهانی هستند.
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وی میافزاید :لغو تحریمها در حقیقت توقف
مبارزه نرم علیه ایران است و طبیعتا این به نفع
صنعت نف��ت ما نیز خواهد بود .البته این حرف
بدین معنا نیست که اگر تحریمها ادامه داشت،
م��ا ناتوان و ناموفق میبودیم اما به هر حال ،لغو
تحریمها کار را برای سرمایهگذاری بیشتر داخلی
و خارجی هموار میکند و مس��ئوالن کشورمان
فرصت و مجال بهتر و افزونتری برای توس��عه
این صنعت دارند.
امیری خامکانی در پاسخ به اینکه برنامههای
مسئوالن ایران برای حضور موفق کشورمان در
عرصههای بینالمللی و ص��ادرات نفت و انرژی
چه باید باشد اظهار میدارد :بخشی از این مساله
به سیاستهای داخلی ما مربوط میشود .ما باید
در نظر داشته باش��یم که قبل از شدت گرفتن
تحریمها دچار مشکالتی در حوزه صنعت نفت
بودیم و اکنون باید با عبرتگیری از مش��کالت
گذش��ته و البته با الگو گرفت��ن از موفقیتها و

تحریم یک
جنگ نرم و مبارزه
با حوزه نفت ایران
بود که در نهایت
به نفع ما و به ضرر
کشورهایی تمام
شد که از روی
عناد و بدخواهی
به دنبال تضعیف
پایههای اقتصاد
کشورمان بودند

تجارب ارزش��مند آن دوران ،راه آینده را ترسیم
کنیم.
محدود کردن ص��ادرات فرآوردههای نفتی
از جمل��ه موان��ع اصلی این حوزه اس��ت و عضو
کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی در
این باره میگوید :همه چیز در ش��رایط کنونی
به ن��وع مدیریت صنعت نفت بس��تگی دارد .ما
نباید خودمان را دس��ت کم بگیریم و به عبارتی
نباید دچار “خودتحریمی” شویم .نقدینگی باید
به سمت صنایع باالدست هدایت شود و البته در
کنار توجه به پتانسیلهای داخلی ،از توان مالی،
فن��ی و علمی خارجی هم بهره ببریم .بانکها و
س��رمایههای داخلی ما در ح��ال حاضر نیازمند
توجه بیشتری از س��وی دولت هستند و اگر به
آنها بیمهری ش��ود و همه چی��ز را در خارج از
کشور جس��توجو کنیم ،حتما متضرر خواهیم
شد.
شرکتهای بینالمللی در صف نفت ایران

جس��توجویی در اخبار جهان��ی و در حوزه
نفت و انرژی نش��ان میدهد شرکتهای نفتی
بینالمللی به دنبال حضور و مش��ارکت فعال در
صنعت نفت ایران هس��تند البته مدیران آنها در
مصاحبههای مختلف اع�لام کردهاند تحریم به

گزارش
عنوان عامل اصلی عدم حضور آنها در ایران بوده
و لغو این تحریمها آنها را به مش��ارکت در بازار
ایران امیدوار کرده است.
ایران چهارمین ذخائر بزرگ نفت خام جهان
و بزرگتری��ن ذخائ��ر گاز طبیعی جه��ان را در
اختیار دارد ،اما تحریمهای غرب و زیانآور بودن
قراردادها برای ش��رکتهای خارج��ی در ایران
باعث شده بود که سرمایهگذاران خارجی تمایل
کمتری برای توس��عه صنعت نفت ایران نش��ان
دهند .بی��ژن نامدار زنگنه وزی��ر نفت نیز اواخر
پاییز امس��ال در گفت و گو با نش��ریه فایننشال
تایم��ز درب��اره آثار توافق ژنو ب��ر صنعت نفت و
گاز ایران با تاکید بر اینکه جامعه ایران خواهان
توس��عه و سرمایه گذاری در بخش های نفتی و
ایجاد اش��تغال برای نسل جوان است گفته بود:
“قدرته��ای غربی با لغو تحریمه��ا و احترام به
حقوق مل��ت ایران میتوانند حس��ن نیت خود
را نش��ان دهند ...در ای��ن مرحله هنوز نمیتوان
گف��ت که تغییری در صنعت نف��ت ایران بر اثر
این توافق حاصل شده است و باید منتظر آینده
ماند ...فکر میکنم این گام نخست به سوی لغو
تحریمها علیه ایران است و معتقدم گام نخست
بسیار مهم اس��ت .پس از این توافق بسیاری از
آثار روانی این تحریمها از میان رفته اس��ت زیرا
تحریمها تنها در فضای معامالت بینالمللی ایران
موثر نبوده بلکه بعضی از آنها فضای روانی جامعه
را نیز تحت تاثیر قرار داده است .این توافق پس
از گذشت  ١٠سال مذاکره با گروه  ٥+١به معنای
ارسال نشانههایی به بازارهای بینالمللی و جامعه
جهانی مبنی بر این اس��ت که مش��کالت میان
ایران و قدرتهای غربی حل و فصل شده است
و این نکته بسیار مهمی است”.
اکنون نیز تمایل زیادی از سوی شرکتهای
نفتی بینالمللی برای بازگش��ت به بازار ایران به
ویژه در توس��عه پروژه های باال دس��تی بخش
نفت و گاز وجود دارد اما کارشناس��ان و مدیران

امیدوارم که
تمام تحریمها به
زودی برداشته
شود زیرا ما
در توافق ژنو
تعهداتی را
پذیرفتهایم و در
این باره بسیار
جدی هستیم و
فکر میکنم دلیلی
وجو ندارد که گروه
 ٥+١تحریمها
را علیه ایران
ادامه دهند زیرا
ما به تعهدهایی
که پذیرفتهایم
پایبندیم و در باره
آن بسیار جدی
هستیم

حوزه نفت از جمله وزیر نفت اذعان میدارند که
هرچند توافق ژنو شرایط بهتری را برای مذاکره
و همکاری فراهم کرده اما این بدان معنا نیست
که ما در ماههای آینده میتوانیم قراردادی امضا
کنیم زی��را مذاکرات قراردادی زمانبر اس��ت و
بیش از  ٦ماه به طول میانجامد.
وزیر نف��ت نیز قبال متذکر ش��ده بود که بر
اساس سند رس��می توافق ژنو ش��رایطی برای
افزای��ش فروش نفت ما وجود ن��دارد .زنگنه اما
درباره این که آیا میتوان ظرف یک سال به نتایج
عملی لغو تحریمها رسید یا خیر؟ معتقد است:
“امیدوارم که تمام تحریمها به زودی برداش��ته
شود زیرا ما در توافق ژنو تعهداتی را پذیرفتهایم
و در این باره بسیار جدی هستیم و فکر میکنم
دلیل��ی وجو ن��دارد که گ��روه  ٥+١تحریمها را
علیه ای��ران ادامه دهند زیرا ما به تعهدهایی که
پذیرفتهایم پایبندیم و در باره آن بس��یار جدی
هس��تیم .ما نس��بت به لغو تحریمها خوشبین
هس��تیم و معتقدیم حتی امکان برداشته شدن
این تحریمها در کمتر از شش ماه نیز وجود دارد
که در این صورت میتوانیم همکاریهای خود را
با غربیها گسترش دهیم و از این طریق مشکل
همه حل میشود”.
از سوی دیگر یک مقام بلندپایه وزارت نفت
ای��ران در مصاحبه با روزنام��ه ژاپنی یومییوری
اظهار داشته اس��ت“ :ایران در راستای تالشها
برای تس��هیل س��رمایهگذاری خارج��ی و لغو
تحریمهای اقتصادی مدت قراردادهای توس��عه
میادین نفت و گاز خود را با شرکتهای خارجی
به حدود  20سال خواهد رس��اند ...دولت ایران
پیشنوی��س قراردادهای جدید را برای توس��ع ه
میادی��ن نفت و گاز طبیعی تهیه کرده اس��ت...
عالوه بر افزایش مدت قراردادها از  10س��ال به
 20سال که مطابق با مدت قراردادهای نفتی در
دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد شد این
سیستم جدید هم چنین سهم بیشتری از سود

را در اختیار شرکتهای خارجی میگذارد”.
ب��ه گفته ای��ن مق��ام وزارت نفت متوس��ط
مدت زمان قراردادهای جدید حدود  20س��ال
خواهد بود و مدت قراردادها بهطور مشخص به
فاکتورهایی نظیر مقیاس میدان نفتی بس��تگی
دارد.
به نظر میرسد نهتنها خارجیها تمایل بسیار
زی��ادی برای حضور فعال در ح��وزه نفت و گاز
ایران دارند بلکه کشور ما نیز تمام تالش خود را
برای استفاده از این ظرفیت به کار گرفته است.
ایران حداکثر زمان قراردادها را  25سال در نظر
گرفته اس��ت .همچنین مقدار س��ود مجاز برای
شرکتهای خارجی که در حال حاضر حداکثر
حدود  15درصد است ،بیشتر خواهد شد.
براساس سیستم موجود هزین ه توسعه نفتی
بیشتر برعهده شرکتهای توسعهدهنده است اما
ایران قصد دارد مقدار مشخصی از هزین ه توسعه
بیشتر را تحت قراردادهای جدید برعهده بگیرد
و ریسک حضور شرکتهای خارجی در ایران را
کاهش دهد.
نفت ایران روی دست نمیماند

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران در
شرایط تحریم نیز وضعیت حادی در حوزه نفت
نداشته است اما به هر حال ،مجبور به دور زدن
تحریمها و البته پذیرفتن هزینههایی برای این
کار بوده است.
به اعتقاد این کارشناسان در شرایط تحریم ،ما
توانستیم راههای زیادی برای دور زدن تحریمها
پیدا کنیم اما باید زمان و هزینه بیشتری صرف
میکردیم .زنگنه نیز در این باره اعتقاد دارد“ :ما
هزین��ه زیادی پرداخته ایم اما با درهای بس��ته
روبهرو نبودهایم”.
به گفته زنگنه افزون بر هند و چین که اکنون
از مشتریان عمده نفت ایران به شمار می آیند،
س��یگنال های مثبت دیگری نیز دریافت شده
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است .با این همه وی تأکید میکند که همچنان
دش��واری هایی پیش روی ص��ادرات نفت ایران
باقی مانده است.
همچنین محاسبات رویترز مطابق اطالعات
اولیه کشور چین نشان میدهد درخواست نفت
چین که دومین مص��رف کننده نفت جهان به
ش��مار میرود در سال گذشته فقط یک و نیم
درصد ( 150هزار بش��که در روز) افزایش داشته
است.
تقاض��ای ضمن��ی ترکیب��ی از نف��ت خام و
فرآوردههای نفتی پاالیش شده وارداتی است .در
این آمار تغییرات ذخایر ک��ه دولت چین آن را
منتشر نمی کند ،در نظر گرفته نمی شود.
رش��د یک و نیم درص��دی تقاضای نفت در
چین کمتر از پیشبینیهای آژانس بینالمللی
انرژی مبنی ب��ر افزایش چهار درصدی تقاضای
این کشور در سال  2013است اما با پیشبینی
شرکت ملی نفت چین که هفته گذشته تقاضای
نفت این کش��ور در سال  2013را کمی بیش از
یک و نیم درصد اعالم کرد مطابقت دارد.
کارس��تن فریچ تحلیلگر نفتی در موسس��ه
کامرز بانک فرانکفورت نیز معتقد است آمار چین
بر بازار نفت تاثیر منفی داش��ته و رشد تقاضای
نفت چین بسیار کند بوده است.
بر این اس��اس بهای نفت برنت دریای شمال
برای تحویل در ماه مارس با  17س��نت کاهش
به  105دالر و  81س��نت در هر بش��که رسید
و نفت س��بک آمریکا برای تحویل در ماه فوریه
با  65س��نت کاهش  93دالر و  72سنت در هر
بشکه معامله شد .بهای نفت در بازارهای جهانی
همچنین تح��ت تاثیر اخبار اج��رای توافقنامه
هستهای ایران و لغو تحریمهای پتروشیمی ایران
کاه��ش یافت .چرا که چندی قبل کاخ س��فید
هم در بیانیهای رس��می اعالم ک��رد که آمریکا،
انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،آلمان ،چین و اتحادیه
اروپا از تعهدات خود طبق توافقنامه ژنو مبنی بر
آغاز لغو تحریمهای ایران تبعیت خواهند کرد.
ب��ا توجه به اینکه این تحریمها باعث کاهش
 50درص��دی صادرات نفت ای��ران طی  18ماه
گذشته شده بود اکنون انتظار میرود به مرور در
ماهها و سالهای نزدیک شاهد وضعیت بهتری
در این زمینه باشیم .مطابق اظهارات وزیر نفت و
کارشناسان نیز طی این فرآیند نیازمند گذشت
زمان است و تهران اعالم کرده که از زمان شروع
لغو تحریمها شش ماه طول میکشد تا ظرفیت
تولید نفت را مجددا به  4میلیون بشکه در روز
بازگرداند.
انتظارات مبنی عرضه نفت از سوی لیبی نیز
روی قیمتها تاثیر داشت .دولت لیبی اعالم کرده
است که قصد دارد معترضان و تظاهرکنندگانی
را ک��ه بنادر صادرات نفت این کش��ور را تصرف
کردهاند جمعآوری کند .س��ه بندر لیبی که در
مجموع روزانه  600هزار بش��که نفت این کشور
از آنها صادر میشود از فصل تابستان تاکنون در
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محاصره معترضان هستند.

ش��ركت با بخشهاي مختل��ف صنعت نفت به
منظور حضور در پروژههاي اكتشاف و همچنين
نحوه انعقاد قراردادها و موضوع هاي حقوقي نيز
در حال انجام اس��ت .به گفته این مقام مسئول
تصميم گيري درباره اس��تفاده از توانمنديهاي
اين ش��ركت اروپايي بعد از بررس��ي فعاليت ها
از س��وي كارشناسان ش��ركت ملي نفت ايران و
بازديد از محل ش��ركت در خارج از كشور ،انجام
مي شود.
زبيدي تاکید کرده است :اين شركت اروپايي
به زودي با مديريت اكتش��اف شركت ملي نفت
ايران در زمينه انجام مطالعات پتاس��يل سنجي
حوزه هاي اكتش��افي نيز قرارداد همكاري امضا
م��ي كند .از س��وی دیگ��ر مديريت اكتش��اف
ش��رکت ملی نفت ایران در حال نهايي س��ازي
مواد ق��راردادي ب��ه منظور س��پردن مطالعات
زمين شناسي س��طح االرضي ،ساختماني و ژئو
شيميايي به اين شركت اروپايي است.

رقابت بر سر طالی سیاه ایران

در شرایطی که غولهای نفت دنیا در تالش
برای پیشی گرفتن از یکدیگر و ورود به صنعت
نفت ایران هستند ،آخرین اخبار حکایت از این
دارد که دور جدید مذاکرات ش��رکت ملی نفت
ایران و یک شرکت معتبر اروپایی (شرکت لوک
اویل روسیه) در تهران به منظور توسعه میادین
نفت و گاز و اجرای ط��رح های افزایش ضریب
بازیافت مخازن هیدروکرب��وری در تهران انجام
ش��د که پیشبینی میش��ود در صورت توافق
نهایی توس��عه بل��وک اناران به ای��ن غول نفتی
روسها واگذار شود.
البته غولهای نفتی جه��ان همچون توتال
فرانسه ،انی ایتالیا و لوک اویل روسیه در ظاهر،
هرگونه بازگش��ت خ��ود به صنایع نف��ت و گاز
ایران را مشروط به تعلیق کامل تحریم ها اعالم
کردهاند اما نهتنها آنها در پش��ت پرده در تالش
برای جلب نظر ایران هستند بلکه آغاز مذاکرات
ش��رکت ملی نف��ت ایران با ش��رکت لوک اویل
روس��یه ،دیگر غولها را به تکاپو واداشته است.
تمام این اتفاقات نشان میدهد که لغو تحریمها
هرچند به نفع ایران است ،اما به سود شرکتها و
کشورهای خارجی نیز هست و در حقیقت ،آنها
با تحریم نفت ایران ،دچار “خودتحریمی” شده
بودند و بیش از ایران متضرر میشدهاند.
در این بین وحید ویگیت الکپروف مدیرعامل
شرکت نفتی لوک اویل اخیرا بار دیگر به منظور
بازگش��ت به صنعت نفت ایران اع�لام آمادگی
کرده و گفته بود :لوک اویل آماده اس��ت پس از
لغو تحریمهای آمریکا به بازار نفت ایران بازگردد.
این مقام روس همچنین از آمادگی برای ادامه
فعالیت در بلوک نفتی اناران خبر داده و تصریح
کرده است :با لغو تحریمها به طور مستقل طرح
توسعه بلوک نفتی اناران را در مدار بهره برداری
قرار خواهیم داد.
لوک اویل دومین ش��رکت ب��زرگ نفتی در
روسیه است که از نظر مالکیت ذخایر اثبات شده
نفت و گاز پس از اکسون موبیل دومین شرکت
بزرگ نفتی جهان هم به ش��مار می رود ضمن
آنکه این غول نفتی روسها در بیش از  40کشور
جهان فعالیت نفت و گازی دارد.
از س��وی دیگر كريم زبيدي معاون مدیریت
برنامهریزی ش��رکت ملی نفت ه��م از مذاكره با
يك ش��ركت معتبر اروپايي به منظور توس��عه
ميدان هاي هيدروكرب��وري و پروژه هاي ازدياد
برداشت ( )IOR/EORخبر داد اما از اعالم نام
این شرکت معتبر اروپایی خودداری کرده است.
وی ب��ا اع�لام اینکه اين مذاك��ره  29بهمن
ماه در س��اختمان وزارت نف��ت در تهران انجام
گرفته ،گفته است :با توجه به توانمنديهاي اين
شركت اروپايي و سابقه فعاليت آن در كشورهاي
همس��ايه و داخل مرزهاي اي��ران ،مذاكره اين

غولهای نفتی
جهان همچون
توتال فرانسه ،انی
ایتالیا و لوک اویل
روسیه در ظاهر،
هرگونه بازگشت
خود به صنایع
نفت و گاز ایران را
مشروط به تعلیق
کامل تحریم ها
اعالم کرده اند

هواپیما و خودرو مرهون نفت

بالفاصل��ه پس از اجرای گام نخس��ت توافق
ژنو در زمینه لغو تحریمها علیه ایران ،فایننشال
در گزارش��ی به نقل از کارشناس��ان نوشت “لغو
تحریمها علیه ایران  ۱۵میلیارد دالر طی امسال
درآمد عاید ایران میکند و نفت و پتروش��یمی
نخستین بخش��ی هس��تند که از لغو تحریمها
منتفع می ش��وند ”.عالوه بر نفت و پتروشیمی،
کارشناسان به حوزههای دیگری نیز اشاره کردند
که به واس��طه لغو تحریمها و از محل آزادسازی
میلیاردها دالر درآمد نفتی ایران با رشد و توسعه
مواجه خواهند بود.
در همی��ن ب��اره ،علی ماجدی مع��اون وزیر
نفت در امور بینالمل��ل نیز در گفتو گو با وال
استریت ژورنال اظهار داشته است“ :ایران احتماال
از پول نفت خود پس از آزادس��ازی برای خرید
ماش��ینآالت و قطعات یدکی هواپیما و صنعت
خودروس��ازی اس��تفاده خواهد کرد .آزادسازی
دالرهای نفتی ایران ،پنجره جدیدی از همکاری
میان اتحادیه اروپا و آمریکا میگش��اید و ممکن
است ایران خرید س��هامهایی در پاالیشگاههای
آس��یایی به منظور انعقاد قراردادهای دزارمدت
نفت��ی را نیز در نظر بگی��رد البته با تحریمهای
قبلی و موجود این کار مش��کل ب��ود .ما تالش
کردی��م تا ب��رای زمان��ی که تحریمه��ای نفت
ایران برداش��تهش��ود ،آماده باشیم .این کاهش
تحریمها شامل صنایع هواپیمایی ،خودروسازی
و پتروش��یمی بوده و همچنین چندین میلیارد
دالر از درآمده��ای نفتی ایران نیز مطابق اعالم
کشورهای مختلف ،آزاد خواهد شد”.
در مجم��وع ب��ه نظر میرس��د صنعت نفت
ایران در آیندهای نزدیک و البته به مرور ،ش��اهد
روزهای درخشانی خواهد بود و “نفت ایران” بار
دیگر به روزهای اوج خ��ود بازمیگردد و لباس
سفید بر قامت طالی سیاه ایران خواهد نشست.

یادداشت

عصبانیت آمریکا از تهاتر نفتی  20میلیارد دالری ایران و روسیه

نفت  ،خون اتحاد ضد دالر

■■سیدشروینطاهری

آیا نفت ایران می تواند جنگ سرد میان فدراسیون روسیه و ایاالت متحده آمریکا را داغ تر کند؟ قطعا
در ش�رایط فعلی که گاز صادراتی روس�یه به اروپا دچار افت فشار سیاسی شده و گاز وعده داده شده
توسط یانکی ها نیز صرفا باد هوایی است که از دهان پرزیدنت اوباما خارج می شود ،پاسخ مثبت است.

با الحاق ش��به جزیره کریمه به روسیه طبق
نقشه دوران ش��وروی و تزار ،گویی تاریخ نیز به
عقب بازگشته :واشنگتن و مسکو در یک بلوک
بندی به سیاق جنگ سرد یکدیگر را تحریم می
کنند ،روس ها با وجود ذخایر عظیم سوخت های
کربنی ،نفت ایران را مانند ش��وروی س��ابق می
خرند و تهران سعی می کند از شکاف سرباز کرده
میان غرب و ش��رق در اوکراین ،رخنه ای به آن
سوی تحریم هایش ایجاد کند و تمامیت خواهی
آمریکائی ها در توافقنامه ژنو با گروه  5+1را نادیده
انگارد .درحالی که در فاز نخس��ت این توافقنامه
تنها  8میلیارد دالر از پول ایران از حس��اب های
بلوکه شده خارج می شود ،رفیق پوتین قصد دارد
به یک باره  20میلیارد دالر نفت ایران را در سال
تهاتر کند یا به عبارت دیگر وزارت انرژی روسیه
خرید روزانه  500هزار بشکه یعنی به اندازه نیمی
از تولید اس��می نفت ایران در ش��رایط تحریم را
تضمین و ما به ازای آن اقالم استراتژیک مورد نیاز
همسایه قدیمی را تامین کند .کل رقم مبادالت
دو کش��ور در سال مالی گذشته  5میلیلرد دالر
بر آورد شده است و چنین جهشی مطمئنا نوید
دهنده یک رویکرد سیاس��ی – اقتصادی جدید
اس��ت.تحریم غربی روسیه در شرایطی که هنوز
تحری��م های ایران پا برجا مانده اس��ت خود به
خود دو متحد استراتژیک دو سوی خزر را تبدیل

به شرکای تجاری مطمئن ساخته است.آخرین
س��فیر جمهوری اسالمی ایران نزد پولیتبوروی
اتح��اد جماهیر ش��وروی حتی خوش��بینی را
از ای��ن فراتر می ب��رد و پیش بینی می کند که
مسکو اتحادیه اوراسیایی مطلوبش را که با ظهور
کودتاچیان غربگرا در اوکراین بربادرفته می دید
در خاورمیانه خواهد آزمود.تماس تلفنی روحانی
و پوتین به قدری موثر و در عین حال برای غرب
غیرمنتظره بوده که کنگره آمریکا نگرانی عمیقش
را از عملی ش��دن طرح مزبور ابراز داشته است.
هیئت وزیران روس��یه طرحی را ارائه داده اند تا
خرید روزانه نیم میلیون بش��که نفت از ایران نه
توسط شرکت معظم «روس نفت» (که نسبت به
تحریم های احتمالی بین المللی حساس است)
بلکه بواسطه یک ش��رکت جدید انجام شود که
تنها در خود روسیه به ثبت می رسد.
طبیعی اس��ت واش��نگتن اجرایی شدن این
ق��رارداد را مغایربا تحریمهای ای��ران بداند ولی
روسیه با این نظر آمریکا مخالف است.اما برای آن
که آمریکائی ها بیش��تر عصبانی شوند دو طرف
توافق ک��رده اند دالر آمریکا را ه��م از مبادالت
میان خود حذف کرده و روبل و ریال را جایگزین
سازند .البته روزنامه کومرسانت معتبرترین نشریه
اقتصادی اسالو زبان از قول منتقدان طرح نوشته
ک��ه با توجه به دوری ذخایر نفتی ایران از دریای

طبیعی
است واشنگتن
اجرایی شدن
این قرارداد را
مغایربا تحریمهای
ایران بداند ولی
روسیه با این نظر
آمریکا مخالف
است.اما برای آن
که آمریکائی ها
بیشتر عصبانی
شوند دو طرف
توافق کرده اند
دالر آمریکا را هم
از مبادالت میان
خود حذف کرده
و روبل و ریال را
جایگزین سازند

خزر ،تحویل این مقدار نفت به روسیه با دشواری
همراه اس��ت و زیربناهای الزم برای چنین کاری
آماده نیس��ت .همچنین جای این پرسش وجود
دارد که حقیقتا چرا یک غول صادرکننده سوخت
های فسیلی که شاید بیش از  5برابر ایران تولید
نفت دارد به این  500هزار بش��که در روز احتیاج
دارد؟ نخست باید گفت که هنوز بسیارند پاالیشگاه
های اروپایی که با نفت ایران س��ازگار اما در سال
های اخیر از خرید آن محروم شده اند .دلیل اصلی
تر را باید در بلندپروازی های بین المللی والدیمیر
والدیمیروویچ پوتین جستجو کرد .اگر پطر کبیر
راهیاب��ی روس ها به آب های آزاد را وصیت کرد،
چشم انداز تزار مدرن کرملین هم برای بزرگترین
کش��ور جهان  ،ایجاد بزرگترین اتحادیه جهان یا
همان اتحادیه اوراس��یایی در تلفیق با کشورهای
قطب نوپای «بریکس» (که به جز روسیه شامل
برزیل،چین ،هند و آفریقای جنوبی است) خواهد
ب��ود.در این اتحادیه جهانی مفروض که به زعم او
جلوی اقتصاد دالر و پوند و یورو خواهد ایس��تاد،
روسیه هم نقش ستون فقرات را دارد وهم نقش
خون .گستردگی این کشور و نقش ژئوپلیتیکش
میان ش��رق و غرب ضامن ش��رط اول و نفت و
گاز ضامن دومی است .کرملین نفت را خون اتحاد
جدید می داند و مدتهاس��ت صادرات سوخت به
چی��ن را در برنام��ه دارد اما این مهم بدون جلب
رضایت قزاقستان در مسیر انتقال ممکن نیست.
پس چ��ه بهتر که خون پیشکش��ی روس ها به
متحدانش��ان که همجوار آبهای گرم هس��تند از
مجرای س��نتی خلیج فارس و توسط دوستی به
نام ایران مهیا شود.
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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گفتوگو

چرا رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی 5پله سقوط کرد؟

افزایش آزادی اقتصادی با تقویت بخش خصوصی
■■زهره فریدزادگان
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با تشریح دالیل نزول  5پله ای رتبه ایران در شاخص
آزادی اقتصادی در دنیا ،گفت :آزادی اقتصادی در کشور به شکلی که ورود و خروج سرمایه ها و منابع
و اطالعات بدون هزینه در دس�ترس قرار گیرد ،نیس�ت در حالی که این موارد از مولفه های اثرگذار بر
آزادی اقتصادی است.

علی محمد احمدی در واکنش به سقوط  5پله
ای ایران از نظر شاخصهای اقتصادی که بر اساس
گزارش بنیاد هریتیج اعالم ش�ده اس�ت ،افزود:
گزارشی که همه س�اله بنیاد هریتیج اعالم می
کند بر اساس یک شاخص ترکیبی است که بحث
آزادی اقتصادی را مشتمل بر چند عنصر می کند
که مجموعه این عناصر به دولت برمیگردد.
نماینده مردم دهلران آبدانان ،بدره و دره شهر
در مجلس ش�ورای اسلامی یکی از این عناصر
موثر در میزان آزادی اقتصادی را وضعیت بودجه
دولت عنوان ک�رد و گفت :یکی از ش�اخصهای
آزادی اقتصادی به بودجه دولت و اینکه که دولت
چه سهمی در بودجه ملی ما دارد مربوط می شود.
ای�ن نماین�ده م�ردم در مجلس با اش�اره به
اینکه ترکیب هزینه ای دولت عنصر موثر دیگر
بر آزادی اقتصادی اس�ت ،تصری�ح کرد :یکی از
شاخصهای دیگری که بنیاد هریتیج بر اساس آن
میزان آزادی اقتصادی کشورها را ارزیابی می کند
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این اس�ت که آیا دولت مخارجی که دارد مخارج
حاکمیتی اس�ت ی�ا اینکه این مخ�ارج ،مخارج
تصدی گری است.
عضو کمیس�یون برنامه  ،بودجه و محاسبات
مجلس با بیان اینکه بحث انضباط مالی در دولت
عنصر مهم دیگ�ر برای آزادی اقتصادی اس�ت،
افزود :این مهم است که آیا دولت بودجه ای را که
تنظیم می کند با کسری بودجه دنبال می کند یا
از طریق درآمدهای تحقق یافته.
احمدی ب�ا یادآوری اینک�ه موضوع و عنصر
بعدی اثر گذار بر آزادی اقتصادی بحث مالکیت
در دولت و اینکه دولت دراین زمینه چه ارتباطاتی
با مردم دارد ،است ،تصریح کرد:شاخص دیگر که
در گ�زارش های ارزیاب�ی آزادی اقتصادی بنیاد
هریتی�ج خیلی اهمیت دارد بحث ب�ازار -دولت
است.
نماینده مردم دهلران آبدانان ،بدره و دره شهر
در مجلس ادامه داد :میزان تالش دولت برای وارد

یکی از
شاخصهای آزادی
اقتصادی به بودجه
دولت و اینکه که
دولت چه سهمی
در بودجه ملی ما
دارد مربوط می
شود

ی�ا خارج کردن بخش خصوصی از بازار اقتصادی
در میزان آزادی اقتصادی تاثیر خیلی زیادی دارد.
احمدی ش�اخص بعدی را بحث سرکوب مالی
و قیمتی عنوان کرد و گفت :این ش�اخص به این
موض�وع می پردازد که آیا دول�ت در برنامه های
مورد نظر خود سرکوب قیمتی را دنبال می کند
یا خیر.
ای�ن نماینده م�ردم در مجلس نه�م با تاکید
ب�ر اینکه تم�ام عناصر و موارد نامبرده ش�ده به
ش�اخصهای آزادی فض�ای کس�ب و کار برمی
گردد ،گفت :متاسفانه ما از نظر دست یابی به این
شاخصها و آزادی اقتصادی جایگاه خوبی نداریم و
همیشه جزو رتبه های آخر گزارش بنیاد هریتیج
هستیم.
عضو کمیس�یون برنامه و بودج�ه مجلس با
اش�اره به علتهای بسته تر ش�دن اقتصاد ایران،
افزود :متاس�فانه ما اصالح ساختاری و نهادی که
به یک چیدمان خوب ب�ازار -دولت بر می گردد
را دنبال نکردیم بنابراین از نظر آزادی اقتصادی
وضعیت خوبی نداریم.
احمدی اقتصاد ایران را یک اقتصاد پیچیده در
تاروپ�ود قوانین توصیف کرد و گفت :این قوانین
شامل قوانین گمرکی ،بانکی ،صادراتی ،وارداتی و
قوانین مختلفی می شود که به جای آنکه زمینه و

توگو
گف 

می کنند غربی هستند و نباید به تحلیل ها وآمار
آنها بها داد.
احمدی با اش�اره به اینکه شاید این تصور در
مورد تعدادی از مراکز صحت داشته باشد ،افزود:
ما واقعیت های محیطی اقتصاد خودمان را دقیقا
می بینیم و این واقعیت ها به گونه ای اس�ت که
ما نمی توانیم همه این آمارها را نادیده بگیریم و
بگوییم آزادی اقتصادی در کش�ور ما باال است و
یا اینکه سیاست های پولی و مالی ما به گونه ای
است که بتواند روند طبیعی خود را دنبال کند.

فضا را در اقتصاد باز کند روز به روز فضا را بستهتر
میکند.
وی ب�ا یادآوری اینکه این ن�وع گزارش ها که
عمدتا از س�وی بنی�اد هریتیج اعالم می ش�ود،
تصری�ح ک�رد :این بنی�اد از کاناله�ای مختلفی
اطالعات مورد نظر خود را می گیرد و بر اس�اس
شاخص ترکیبی که به عناصر آن اشاره شد میزان
آزادی اقتصادی کش�ورها را تعیین و رتبه آنها را
اعالم می کند.
نماینده م�ردم دهلران ،آبدانان ،ب�دره و دره
ش�هر در مجلس در پاسخ به این س�وال که چه
راهکارهای�ی م�ی توان�د آزادی اقتص�ادی ما را
افزایش دهد ،با تاکی�د بر اینکه در صورت انجام
واقعی اصالحات ساختاری میزان آزادی اقتصادی
ارتقا پیدا خواهد کرد ،گفت :چند س�ال است که
ما می گوییم اقتصاد بدون نفت و بر آن هم تاکید
داریم اما آیا واقعا به آن عمل کردیم و سهم بودجه
عمومی دول�ت از کل بودجه ما کاهش پیدا کرده
است؟
افزای�ش آزادی اقتص�ادی ب�ا تقوی�ت بخش
خصوصی
احمدی با طرح این سوال که آیا در این راستا
واقعا تعداد ش�رکتهای دولت�ی کاهش پیداکرده
اس�ت؟ ادام�ه داد :آیا واقعا خصوصی س�ازی ما
خصوصی س�ازی واقعی بوده اس�ت و واحدهای
واگذار شده واقعا به بخش خصوصی واقعی واگذار
شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان
اینکه نگاه کلی به این مولفه ها نش�ان می دهد
آزادی اقتصادی در کشور ما مناسب نیست ،گفت:
آزادی اقتصادی در کش�ور به ش�کلی که ورود و
خروج س�رمایه ها و منابع باشد و اطالعات بدون
هزینه در دسترس قرار گیرد ،نیست در حالی که
این موارد از مولفه های اثرگذار بر آزادی اقتصادی
است.
وی ب�ا تاکی�د بر اینک�ه وقت�ی در اقتصادی
این شرایط حاکم باش�د ،بررسی هایی که انجام
میشود حکایت از این دارد که ما موقعیت خوبی
نداریم ،تصریح کرد :احتمال دارد عده ای بگویند
این مراکز و بنیادها که چنین گزارشهایی را اعالم

برای ارتقای
شاخصهای
آزادی اقتصادی
باید در بحث
اعطای مجوزها
و فرانشیزها از
اعطای مجوزها
و فرانشیزهای
دولتی پرهیز و
بحث فضای کسب
و کار را ترمیم کنیم

تحری�م ها از عوامل کاه�ش آزادی اقتصادی
ایران
عضو کمیس�یون برنام�ه و بودجه مجلس در
پاس�خ به این س�وال که آیا تحریم ه�ای انجام
شده علیه ایران بر کاهش یا افزایش آزادی های
اقتصادی ما تاثیر دارد یا خیر؟ گفت :به طورطبیعی
وقتی تحریم ها اعمال می شود ،قدرت مانور بازار
در اقتصاد ،عرضه و تقاضا و مجاری عرضه و تقاضا
محدود می شود.
نماینده م�ردم دهلران ،آبدانان ،ب�دره و دره
ش�هر در مجلس با بیان اینک�ه وقتی تحریم ها
ش�دید می شود وضعیتی پیش می آید که از آن
ب�ه عنوان “ اقتصاد در حال جنگ” یاد می کنند،
تصریح کرد :دراین شرایط عمدتا سیاست هایی
که به کار گرفته می ش�وند مصنوعی هس�تند،
سیاس�ت هایی مثل س�رمایه گذاری در جاهای
خاص ،س�همیه بندی ه�ا ،توصیه ب�ه واردات یا
صادرات کاالهای خاص.
احمدی با تاکید براینکه عمدتا تحریم ها ،ورود
س�رمایهها را محدود می کند ،افزود :با توجه بر
تحریم های وارد شده به کشور ،تمام این شرایط
بر اقتصاد ما گذشت و حوزههایی مانند نفت ،گاز
و ان�رژی که یاریگر اقتص�اد ما بودند تحت تاثیر
تحری�م ها ق�رار گرف�ت و باعث کاه�ش آزادی
اقتصادی ایران شد.
تحمیل اقتصاد ترجیحی بر رقابتی از آزادی
اقتصاد می کاهد
احمدی تاکید کرد :اگر دولت مجبور باشد که
باصدور بخش�نامه ها در حوزه های مالی ،پولی،

گمرک�ی و ارز یک وضعی�ت ترجیحی به اقتصاد
دهد ،این ش�رایط باعث می ش�ود فضا از حالت
رقابتی خارج ش�ده و سیاس�ت ه�ای ما به جای
اینکه رقابتی باشند عمدتا ترجیحی شوند که این
سیاست های ترجیحی درجه آزادی اقتصادی را
کاهش می دهند .این نماین�ده مردم در مجلس
نهم با تاکید بر اینکه به شکل ساختاری آزادترین
اقتصادهای دنیا اقتصادهایی هس�تند که در گام
نخست سهم بخش خصوصی در مقایسه با دولت
پررنگتر باش�د،گفت :ما اگر سیاس�ت های اصل
 44را به ش�کل اصولی نه به ش�کل شبه دولتی
عملیاتی و اجرایی می کردیم زمینه برای حضور
بخش خصوصی واقعی فراهم می شد.
احمدی ب�ا تاکید بر اینک�ه دولت تالش کند
قدرت مانور بخش خصوص�ی را باال ببرد ،افزود:
راهکار دیگر برای آزادی اقتصادی این اس�ت که
در حوزه های پولی و مالی تمام تالش ها این باشد
که عرصه را برای مانور بازار باز کنیم.
ثبات قوانین الزمه داشتن آزادی اقتصادی
نماینده م�ردم دهلران ،آبدانان ،ب�دره و دره
ش�هر در مجلس با تاکید بر اینکه باید قوانین و
مقرراتی که تنظیم می کنیم ثبات داشته باشند،
گفت :آزادی اقتص�ادی زمانی اتفاق می افتد که
ما در قوانین پولی ،مالی و بانکی به اقتصاد ثبات
دهیم.
عضوکمیس�یون برنام�ه و بودج�ه مجل�س
شورای اسلامی گفت :برای ارتقای شاخصهای
آزادی اقتصادی بای�د در بحث اعطای مجوزها و
فرانشیزها از اعطای مجوزها و فرانشیزهای دولتی
پرهیز و بحث فضای کسب و کار را ترمیم کنیم.
گفتنی است؛ بنیاد «هریتیج» در جدیدترین
گ�زارش خود با ن�ام «ش�اخص آزادی اقتصادی
 »2014ب�ه بررس�ی آزادی فعالیتهای اقتصادی
در  177کشور جهان پرداخته است که بر اساس
این گزارش ،ایران با کاهش  2.9واحدی نسبت به
سال گذشته امتیاز  40.3را از لحاظ شاخص آزادی
اقتصادی به دست آورده و بستهتر شده است.
ایران سال گذشته امتیاز  43.2را کسب کرده
و در رتب�ه  168جهان قرار گرفته بود اما امس�ال
با  5رتبه تنزل در جایگاه  173قرار گرفته است.
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خبر

ابداع فناوری جدید پاالیش نفت خام از سوی متخصصان کشور

ایران به دانش فنی تولید قیر از نفت خام فوق سنگین
دست یافت
■■ایمانخاکپور

پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت موفق ب��ه ثبت
دانش فنی تولید قیر از نفت خام فوق سنگین
آسفالتینی شد.
مس��ئول ط��رح صنای��ع پایین دس��تی در
پژوهش��گاه صنعت نفت تصری��ح کرد :با توجه
ب��ه منابع عظیم نفت خام های فوق س��نگین
آس��فالتینی در کش��ور از جمل��ه ،نفت میدان
های آزادگان و کوه موند ،فرآیندهای مناس��ب
برای اس��تفاده بهینه از این ن��وع نفت خام در
پژوهشگاه صنعت نفت توسعه داده شده است.
محمود بیات با بیان اینکه اغلب پاالیش��گاه
های کش��ور و جهان بر اس��اس نفت خام های
س��بک با درج��ه  APIباالت��ر از  ٣٠طراحی
ش��ده اند و قابلی��ت دریافت نف��ت خام های
فوق س��نگین آس��فالتینی را ندارن��د ،تصریح
کرد :بر این اس��اس ،ایج��اد فرآیندهای جدید
ب��رای اس��تفاده از این نوع نفت خ��ام ،وظیفه
اصلی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور از جمله
پژوهشگاه صنعت نفت است.
وی گفت :تکنولوژی ه��ای تاپینگ (تولید
قی��ر از نفت خام فوق س��نگین) و آس��فالتین
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زدایی حرارتی از این دس��ت فرآیندها به شمار
می رود و این نوع تکنولوژی ها با کمی سرمایه
گذاری ،س��ود اقتصادی قابل توجهی به دنبال
دارد .بر اساس این گزارش ،فرآیند تولید قیر با
کیفیت از نفت خام های آسفالتینی که از ابتدا
به فرآیند تاپینگ مشهور شد ،امروزه طرفداران
بس��یاری در بازارهای بین المللی پیدا کرده و
نفت خام فوق س��نگین آسفالتینی که اواسط
دهه  ٨٠میالدی از ارزش بسیار پایینی در بازار
فروش نفت خام برخوردار بود ،امروزه به ارزش
واقعی خود رسیده است.
ب��ه گفته بیات ،بر خالف نفت خام س��بک
که برای تولید حداکثری ف��رآورده های میان
تقطیر قابلی��ت دارد ،نفت خام فوق س��نگین
آس��فالتینی با مح��دوده  ١٥ APIتا  ،٢٠می
تواند گزینه خوبی برای تولید قیر باش��د ،زیرا
آس��فالتین موجود در این نوع نفت خام ،عامل
بسیار موثری در بهبود کیفیت قیر است.
مسئول طرح صنایع پایین دستی پژوهشگاه
صنعت نفت با اش��اره به ثبت دانش فنی تولید
قیر از نفت خام فوق سنگین آسفالتینی ،ادامه

داد :پژوهش��گاه صنعت نفت آمادگی واگذاری
این دانش فنی را به همه ش��رکت های سرمایه
گذار داخلی و خارجی دارد.
س�اخت نخستین پاالیش�گاه نفت خام فوق
سنگین کشور در قشم

ایجاد
فرآیندهای جدید
برای استفاده از
این نوع نفت خام،
وظیفه اصلی مراکز
علمی و تحقیقاتی
کشور از جمله
پژوهشگاه صنعت
نفت است

وی گفت :هم اکنون نخس��تین پاالیش��گاه
نفت خام فوق س��نگین ،با طراحی پژوهشگاه
صنعت نفت و با ظرفیت  ٣٠هزار بشکه در روز
در قشم در دس��ت احداث است .بیات از ثبت
دانش فن��ی دیگری با عنوان آس��فالتین زدایی
حرارتی در پژوهش��گاه صنع��ت نفت خبر داد و
گفت :در این فرایند ٩٠ ،درصد از آس��فالتین و
فلزات س��نگین موجود در نفت خ��ام به عنوان
محصول فرعی جداسازی شده و قابلیت افزوده
ش��دن به قیر و بهبود کیفیت آن را دارا اس��ت.
وی ب��ا بیان اینک��ه این تکنولو��ژی در ادغام با
تکنولوژی تاپینگ ،بسیار سود آور است و برآورد
می شود سرمایه آن در کمتر از دو سال بازگردد،
یادآور شد :استفاده از تکنولوژی آسفالتین زدایی
حرارتی با سرمایه گذاری  ٥٠٠تا  ٧٠٠دالری به
ازای هر بشکه نفت امکانپذیر است.

خبر
ابالغ بخشنامه صدور انواع قير و محصوالت پائين دستي قير

ضوابط جدید صادرات قیر خریداریشده از بورس کاال
■■روحاهلل صادقی

اداراه کل ص��ادرات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت “ضوابط و تش��ريفات صدور انواع قير و
محصوالت پائين دستي قير” را به گمرک ابالغ
کرد .در این ابالغیه آمده است که:
به منظور شفاف نمودن نحوه تشريفات صدور
انواع قي��ر ( جامد  ،مايع  ،معدني و محصوالت
پائين دس��تي قير) ضمن لغو بخش��نامه هاي
صادره موارد تاكيدي بشرح ذيل جهت اقدام با
رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اعالم ميگردد:
 -1ضوابط صدور قيرجامد خريداري شده از
شركت بورس كاالي ايران :
كلي��ه صادركنندگان��ي كه قير جام��د را از
شركت بورس كاال ي ايران خريداري مي نمايند
صرف��ا با ارائه گواهي خري��د از رينگ صادراتي
بورس كاال مجاز به صادرات مي باشند.
انجام تش��ريفات صدور قير جام��د از كليه
گم��ركات اجراي��ي بالمانع مي باش��د بديهي
اس��ت در زمان اظه��ار اين محم��والت  ،الزم
اس��ت پس از اظهار كاال و اخذ اس��ناد مثبته (
گواهي خري��د از رينگ صادرات��ي بورس كاال
) وآنالي��ز محمول��ه اظهاري از صاح��ب كاال از
محموله با حضور ارزياب و كارشناس نسبت به
نمونه برداري اق��دام و جهت تائيد نوع ماهيت
كاالي اظه��اري ( مطابقت ن��وع قيراظهاري با
مش��خصات مندرج در گواهي رينگ صادراتي
بورس )نظريه آزمايش��گاه اس��تاندارد اخذ و در
صورت مطابقت نتيجه آزمايش با اظهار ذينفع
و نيز مش��خصات مندرج در گواهي خريد اقدام
نمايند .تاكيد ميگردد نمون��ه فرم گواهينامه
معامالت رينگ صادراتي بورس كاال كه منقوش

به امضاءو مهر برجسته( معرفي شده ) مي باشد
( مطابق نمونه فرم پيوست بخشنامه رديف 149
مورخ  ) 89/4/16كه مي بايستي پس از ممهور
ش��دن به مهر استفاده ش��د ضميمه اظهارنامه
صادراتي مربوطه نگهداري گردد .ضمنا با توجه
به ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي رينگ
صادراتي بورس كاال  ،در صورت هرگونه خريد
توسط متقاضي  ،گواهي خريد از رينگ صادراتي
نيز صرفا به نام شخص خريدار صادر ميگردد و
هرگونه تغيير نام ،واگذاري يا وكالت در امر خريد
و فروش به ساير اشخاص (حقيقي و حقوقي )
در خصوص گواهيهاي صادره امكان پذير نمي
باشد و صرفا به اس��تناد ماده  16دستورالعمل
رينگ صادراتي بورس كاالي ايران فروشنده مي
تواند كاال را بهنام خود اظهار نمايد( .بخش��نامه
رديف  235مورخ )92/5/21
 -2ضوابط صادرات قيرهاي معدني جامدكه
حاوي درص��دي نفت كوره ( بعن��وان حالل )
ميباش��د ونيز قير جامد بر پايه وكيوم باتوم (
: )VB
چنانچه محموالت مذكور در دماي معمولي
محيط به صورت جامد باشند صدور محموالت
فوق الذكر پس ازاخذ پروانه بهره برداري معتبر
واحد توليدي كه در آن نوع قير درج شده باشد
و ني��ز آناليز محموله صادراتي از ذينفع و تائيد
آزمايشگاه استاندارد مستقر در آن گمرك مبني
بر مطابقت آناليز محموله اظهاري با آناليز اظهار
شده و تعيين نوع و ميزان حالل و وكيوم باتوم
به كار رفت��ه در فرآوري محمول��ه صادراتي با

با توجه به
ضوابط و مقررات
دستورالعمل
اجرايي رينگ
صادراتي بورس
كاال  ،در صورت
هرگونه خريد
توسط متقاضي،
گواهي خريد از
رينگ صادراتي
نيز صرفا به نام
شخص خريدار
صادر ميگردد

رعايت ساير مقررات مرتبط انجام گيرد.
ضمنا ذينفع ملزم به ارائ��ه فاكتور و بارنامه
حمل معتبر مبني بر خريد به قيمت بين المللي
از ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران و يا
رينگ صادراتي بورس به ميزان حالل و وكيوم
باتوم مورد مصرف در توليد محصوالت صادراتي
خ��ود خواهد ب��ود .بديهي اس��ت در خصوص
قيره��اي معدني ك��ه به ص��ورت كلوخه هاي
معدني و پودر مي باش��د پس از ارس��ال نمونه
به آزمايش��گاه اس��تاندارد جهت تعيين ماهيت
محموله اظهاري و انطباق نتيجه با اظهار ذينفع
مش��مول دس��تورالعمل اصالحي ستادمركزي
مبارزه با قاچاق ( موضوع بخش��نامه رديف 77
سال ) 88نمي باشد و انجام تشريفات صدور آن
از كليه گمركات اجرايي امكانپذير است.
-3محصوالت پائين دستي قير (نظير عايق
رطوبتي و ايزوگام):
ص��ادرات اي��ن محص��والت مس��تلزم ارائه
گواهي خريد از رين��گ صادراتي بورس كاال به
مي��زان قير به كار رفت��ه در توليد محموله هاي
صادراتي ميباشد .در صورتيكه قير مورد استفاده
در محص��والت مزبور از واحدهاي توليدي تهيه
گردد ضروريس��ت اصل گواهي خريد مواد اوليه
خريداري شده از مراجع رسمي ( به قيمت بين
المللي) مورد مصرف درتوليد آن محصول از واحد
توليدي( فروشنده) اخذ و به گمرك ارائه گردد.
ضمنا در زمان اظهاراين محصوالت عالوه بر اخذ
گواهيهاي خريد ،صاح��ب كاال موظف به ارائه
آناليز محموله اظهاري خود مي باش��د كه پس
از ارسال نمونه به آزمايشگاه استانداردمي بايستي
عالوه برتعيين ماهيت كاال ،درصد و نوع قير مورد
مصرف در توليد كاالي اظهاري اس��تعالم و در
صورت مطابقت كاالبا اسناد ارائه شده با رعايت
مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمايند.
تاكيد ميگردد :
چنانچ��ه محموله هاي موض��وع بند 1و2در دماي معمولي محيط به صورت مايع باش��د
مشمول دستورالعمل ستاد ( موضوع بخشنامه
رديف  77سال  ) 88مي باشد.
در مراح��ل ارزياب��ي دقت ش��ود ت��ا از عدم
جاس��ازي گازوئيل وس��اير كاال ه��ادر ظروف
حاوي قير اطمينان حاص��ل گردد و از پذيرش
درخواس��ت ارزيابي در محل و حمل يكسره در
خصوص قير اجتناب شود .ضمنا اظهارنامه هاي
مربوطه در سيستم انتخاب مسير اظهارنامه هاي
صادراتي الزامابه مسير قرمز هدايت گردند.
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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گزارش

صادرات فرآوردههای گازی متحول میشود

ایران و آینده بازار ال پی جی اروپا

■■مهدی اسپندیاری

*

جهان به س��وی فن آوری ه��ای نوین پیش
م��ی رود .در این میان صنایع نف��ت و گاز نیز از
این پیشرفت فن آوری عقب نیافتاده و خود را با
فن آوری های روز همراه می کنند.صنایع بزرگی
چون گاز در این عرصه با بهره گیری از فن آوری
های نو توانس��ته اند روند رسیدن محصوالت به
ب��ازار های مص��رف را تس��ریع و همچنین کم
هزینه تر کنند .ال پی جی محصولی اس��ت که
به س��رعت توانس��ت در بازارهای جهانی جایگاه
ویژه ای برای خود بیابد و کشورهای دارای منابع
غنی گاز جهانی مانند جمهوری اسالمی ایران نیز
به س��رعت به عرصه دولت های پیوسته اند که
از چنین فن آوری های برای توس��عه بازار های
صادراتی خود بهره می گیرند.
در ح��ال حاضر مباحث��ی در خصوص ایجاد
بازاره��ای جدید ب��رای گاز ایرانی مطرح اس��ت
که یکی از مقاصد آن فرانس��ه ارزیابی می شود.
گاز ایران تا فرانس��ه بدون خط لوله؟ این مساله
ای اس��ت که بس��یاری آن را دی��ده تردید نگاه
42
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می کنند .حس��ن روحانی رئی��س جمهور ایران
در اجالس اقتصادی داووس از س��رمایه گذاران
خارجی و ش��رکت های بزرگ نفت – گاز دعوت
کرد وارد بازار ایران شوند .این بازار دارای خاصیت
های متنوعی اس��ت .از منابع عظیم زیر زمینی
ت��ا راه های ارتباطی ،نیروه��ای متخصص و زیر
س��اختهایی که برای ورود به بازار های جهانی
آمادگ��ی دارند .در همین ح��ال نباید از نظر دور
داشت که پس از هشت ماه توقف صادرات ال پی
جی از تابستان  2013با ورود به بازار های جهانی
به مقصد های تایلند و کره جنوبی از سر گرفته
ش��د .این صادرات با قدرت ادامه دارد و البته نیاز
مند فن آوری های روز دنیاست که شرکتهای
خارجی می توانند با به اشتراک گذاری دانش فنی
کمک شایانی به فعاالن ایرانی کنند .عرصه صنایع
پایین دست محصوالت خانواده هیدروکربن ها از
جمله مواردی است که باید در آرایش بازیگران آن
دقت کرد .این آرایش هر چه به سوی خصوصی
سازی بیش��تر و البته ورود سرمایه های بزرگ و

سال 2012
به دلیل کمبود
عرضه قیمت ال
پی جی در بازار
آسیا با نوساناتی
همراه بود در سال
کاری 2014 -2013
به دلیل بازگشت
ایران به بازار و
همچنین عرضه
ال پی جی کانادا
و آمریکا قیمت
این محصول ثابت
باقی مانده و حتی
کاهش یافته است

تولید سرمایه داران قدرتمند پیش رود می تواند
روند پویایی اش را س��ریع ت��ر طی کند .با توجه
به تجربه کشورهای چون مکزیک در این عرصه
می توان امیدوار بود راهی که به س��وی باز شدن
در ها به سوی دانش فنی روز جهان است منجر
ب��ه ارتقای س��طوح کیفی و کم��ی محصوالت
هیدروکربن به خصوص ال پی جی شود.
بازار های جهانی ال پی جی بر اساس گزارش
های منتش��ر ش��ده روند ثابتی از تقاض��ا و البته
متغیری در عرضه را در طول س��ال  2013پیش
سر گذاشته اند .به طوری که سال  2012به دلیل
کمبود عرضه قیمت ال پی جی در بازار آس��یا با
نوساناتی همراه بود در سال کاری 2014 -2013
به دلیل بازگشت ایران به بازار و همچنین عرضه
ال پ��ی جی کان��ادا و آمریکا قیمت این محصول
ثاب��ت باقی مانده و حتی کاهش یافته اس��ت .با
ورود ش��رکت ه��ای خارجی به عرصه س��رمایه
گذاری در صنایع پایین دس��ت ایران از جمله ال
پی جی ایران می تواند به جز شرق آسیا افق های

خبر

خبر خوش مالیاتی برای صادرکنندگان

بخشنامههایصادراتیعطف
به ماسبق میشوند

صادرکنندگان
در استانهای
مختلف می
توانند در صورت
بروز هر مشکلی
به سازمانهای
صنعت ،معدن
و تجارت همان
استان مراجعه
کنند

روش��نی را در بازار های اروپا جستوجو کند .بر
اساس آمارهای که از سال  2012وجود دارد کره
جنوبی  37درصد از ال پ��ی جی وارداتی خود را
از ایران تامین می کرده اس��ت .این رقم بر اساس
تحریم ها در سال  2013کاهش یافت اما آنچه در
س��ال  2014باید انتظار آن را داشت افزایش قابل
مالحضه صادرات ال پی جی است .این بازار برای
ایران بازاری با مش��کالت اندک و سودآور خواهد
بود.از این طری��ق گاز ایران می تواند کتری های
چای فرانسوی را گرم کند و کشتیهای غول پیکر
ایرانی ای پی جی را به بنادر اروپایی برسانند .این
وضعیت با توجه به حذف بخش اول تحریم های
مرتب��ط با صنایع ال پی جی که ش��امل بیمه و
صنایع کشتی است رو به بهبودی خواهد رفت.در
سال  2012روند صادرات الپیجی ایران ماهیانه
چیزی حدود  275000تا  325000تن یا نزدیک
به  4میلیون تن در سال بود به طوری که ایران ،
گاز مایع خود را در شش کشتی بزرگ به بازارهای
جهانی عرضه می کرد .اما همه چیز اکنون در حال
تغییر است .سال  2014را میتواند به چرخیدن در
بر پاشنه ایران تعبیر کرد .صنایع ال پی جی ایران
نیازمن��د دانش نوین و حضور در بازارهای تازه ای
است که می توانند آینده این صنعت را رغم بزنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
گفت :براس��اس اعالم رسمی س��ازمان توسعه
تجارت ،لغو بخشنامههای ایفای تعهدنامه ارزی
و عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان عطف به
ماسبق می شود و صادرکنندگان در صورت بروز
هر مش��کلی در این رابطه باید به سازمانهای
صنع��ت ،معدن و تجارت اس��تا ن خود مراجعه
کنند .محس��ن حاجیبابا افزود :البته هر چند
در برخ��ی از حوزههای مالیاتی در اس��تانهای
کش��ور درباره ای��ن موضوع به طور س��لیقهای
عمل میشود اما سازمان توسعه تجارت به این
موضوع ورود کرده و عطف به ماسبق شدن آن
را صراحتا اعالم کرده اس��ت .وی با بیان اینکه
این واقعیت است که در تمام حوزههای دولتی
که ب��ا بخش خصوصی طرف اس��ت رفتارهای
س��لیقهای وجود دارد تصریح کرد :این موضوع
ب��ه دلی��ل ناهماهنگیه��ای موجود اس��ت و
سلیقهای رفتار کردن سازمانهای دولتی همواره
آس��یبهایی را به بخش خصوص��ی وارد کرده
است .این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران با تاکید بر اینکه براساس اعالم سازمان
توس��عه تجارت همان طور که این دو بخشنامه
در زمان صدورش��ان در دول��ت دهم عطف به
ماس��بق می ش��د لغو آنها نیز عطف به ماسبق
می ش��ود گفت :صادرکنندگان در استانهای
مختلف می توانند در صورت بروز هر مش��کلی
به س��ازمانهای صنعت ،معدن و تجارت همان
استا ن مراجعه کنند .به گفته وی ،سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اس��تانها میتوانند با
تکیه بر تاکید س��ازمان توسعه تجارت بر عطف
به ماسبق شدن این بخشنامهها با سازمانهای
مالیاتی استانها مذاکره کنند .حاجی بابا در پایان

با اش��اره به اینکه سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها در این زمینه از صادرکنندگان
حمایت میکنند ،گفت :از آنجایی که رس��ما از
سوی سازمان توس��عه تجارت اعالم شده است
که این دو بخش��نامه عطف به ماسبق میشود،
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت میتوانند از
فعالیتهایتجاریصادرکنندگاناستعالمگرفته
و ب��ا تهیه مدارک الزم با دارایی و س��ازمانهای
مالیاتی استانها در این باره تفاهم کنند .آخرين
فهرست آزمايش��گاههاي تاييد صالحيت شده
جهت تعيين ماهي��ت فرآوردههاي نفتي اعالم
ش��د .در اطالعیه اداره كل دفتر صادرات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در این باره آمده اس��ت:
موضوع اعالم فهرست آزمايشگاههاي مورد تائيد
س��ازمان ملي اس��تاندارد جهت تعيين ماهيت
ف��رآورده ه��اي نفتي  ،به پيوس��ت تصوير نامه
ش��ماره /92/3831ص مورخ  92/8/19معاونت
پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانهای ستاد
مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز به انضمام يك
برگ ش��امل آزمايشگاههاي مورد تاييد سازمان
ملي استاندارد ايران جهت انجام آزمايش نمونه
هاي فرآورده هاي نفتي صادراتي ارسال ميگردد.
خواهشمند است در خصوص آيتم ها ومشخصات
مورد نياز كه مي بايستي در تعيين ماهيت نمونه
فرآورده نفتي از آزمايشگاههاي مربوطه استعالم
گ��ردد مطاب��ق بخش��نامه ردي��ف  185مورخ
 90/6/13ب��ا رعايت مقررات و ضوابط مربوطه از
جمله دستورالعمل اصالحي ستاد مركزي مبارزه
با قاچ��اق كاال و ارز اق��دام الزم معمول نمايند.
مقتضي اس��ت دستور فرمائيد مراتب را به كليه
گم��ركات واحدهاي تابعه نيز اب�لاغ نموده و بر
حسن اجراي امر نظارت مستمر معمول دارند.

* دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های
نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
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گزارش

بررسی جامع وضعیت انرژی و ذخایر نفت و گاز در عراق و اقلیم کردستان

بازار کردستان عراق را جدی بگیریم
■■پیمانجنوبی

در این گزارش سعی شده تا با مروری به بخشهای مختلف انرژی در عراق ،وضعیت کنونی و چشم انداز
آینده این کشور در بخش نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد .عراق با نام رسمی جمهوری عراق ،کشوری
در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است .پایتخت عراق شهر بغداد است.این کشور از جنوب با عربستان
س�عودی و کویت ،از غرب با اردن و س�وریه ،از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایهاست .عراق در
منطقه جنوب خود ،مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد.

مس��احت عراق حدود  ٤٣٨ه��زار کیلومتر
مربع (حدود یک چهارم ایران) اس��ت .جمعیت
عراق حدود  ٣٢میلیون نفر(آمار  )٢٠١٣است.
عربها ۷۵درصد۸۰-درصد ،کردها ۱۵درصد–
۲۰درص��د ،ترکم��ن و آش��وریان و غیره حدود
۵درصد از جمعیت عراق را تش��کیل میدهند.
همچنی��ن ح��دود ۶۰درصد۶۵-درصد درصد
مردم عراق ش��یعه۳۲ ،درصد۳۷-درصد درصد
س��نی و  ۳درصد مسیحی و پیروان سایر ادیان
هستند.
تولید ناخالص داخلی عراق در سال  ٢٠١٢با
رشد  ٨,٤درصدی ،بالغ بر  ٢١٢.٥میلیارد دالر
گزارش شده است .در این سال ،بخش کشاورزی
 ٣.٤درصد ،بخش صنعت  ٦٤.٩درصد و بخش
خدم��ات  ٣١.٧درصد از س��هم تولید ناخالص
داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.
حجم کل ص��ادرات عراق در س��ال ،٢٠١٢
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چیزی بال��غ بر  ٩٣,٩١میلی��ارد دالر و واردات
این کشور حدود  ٥٦.٨٩میلیارد دالر اعالم شده
است.در این س��ال بالغ بر  ٨٤درصد از مجموع
کل صادرات ع��راق را نفت خام تش��کیل داده
است.
درآمدهای بودجه عراق در سال  ،٢٠١٢بالغ
بر  ١٠٣,٤میلیارد دالر و مصارف بودجه ای آن
 ٨٨.٣٤میلیارد دالر اعالم شده و بدهی خارجی
این کش��ور تا  ٣١دسامبر  ،٢٠١٢حدود ٥٠.٢٦
میلیارد دالر گزارش شده است.
درآمدهای بودجه عراق در سال  ،٢٠١٢بالغ
بر  ١٠٣,٤میلیارد دالر و مصارف بودجه ای آن
 ٨٨.٣٤میلیارد دالر اعالم شده و بدهی خارجی
این کش��ور تا  ٣١دسامبر  ،٢٠١٢حدود ٥٠.٢٦
میلیارد دالر گزارش شده است.

(نقشه شماره یک)

کشور عراق در سال  ،٢٠١٢هشتمین تولید

حجم کل
صادرات عراق در
سال  ،٢٠١٢چیزی
بالغ بر ٩٣,٩١
میلیارد دالر و
واردات این کشور
حدود ٥٦.٨٩
میلیارد دالر اعالم
شده است

کننده بزرگ جهان در مجم��وع تولید مایعات
نفتی بود .این کشور دارای بزرگترین ذخایر اثبات
شده نفت خام جهان پس از عربستان سعودی،
ونزوئال ،کانادا و ایران است.
تنها بخشی از میدانهای شناخته شده عراق
در حال توسعه هستند و سرزمین عراق ممکن
اس��ت یکی از معدود مکانهایی باش��د که منابع
هیدروکربنی شناخته شده آن به طور کامل مورد
بهرهبرداری قرار نگرفته است.
علی رغم داشتن ذخایر بزرگ اثبات شده نفت
خام ،افزایش تولید نفت عراق به دلیل محدودیت
در زیرساختها و اختالفات سیاسی موجود در این
کشور با کندی پیش می رود.
بخش انرژی عراق به ش��دت وابسته به نفت
اس��ت به طوری که بیش از  ٩٠درصد از انرژی
م��ورد نیاز این کش��ور از طریق نف��ت ( برآورد
 )٢٠١٠و مابقی آن از طریق منابع دیگری مانند
گاز طبیعی و برق آبی تامین می شود.
(نمودار شماره )2

عراق در حال حاضر توسعه ذخایر نفت و گاز
خود را پس از س��الها تحریم و جنگ آغاز کرده
است ،موضوعی که نیازمند توسعه زیرساختهای
الزم برای بالفعل کردن پتانس��یلهای موجود در
صنعت نفت و گاز این کشور است.

گزارش
(  ،) IEAذخایر اثبات شده نفت واقع در منطقه
کردستان عراق ( حکومت اقلیم کردستان) بالغ
بر  ٤میلیارد بشکه است .با این حال فعالیتهای
اکتشافی در این منطقه به طور چشم گیری در
حال انجام شدن است و حکومت اقلیم کردستان
مدعی است ذخایر اثبات نشده نفت این منطقه
می تواند بالغ بر  ٤٥میلیارد بشکه باشد.

(نقشه شماره یک)

تولید

(نمودار شماره )2

بر اس��اس تخمینهای اعالم ش��ده از سوی
معاون نخست وزیر عراق در بخش انرژی ،برای
رس��یدن به اهداف در نظر گرفته شده در تولید،
زیرساختهای انرژی عراق نیازمند سرمایه گذاری
ساالنه بالغ بر  ٣٠میلیارد دالر است.
نفت

برابر گزارش منتشره از سوی مجله بین المللی
نفت و گاز (  Oil and Gas Journalدر ژانویه
 ،)٢٠١٣عراق برآورد خود را از ذخایر نفتی اثبات
ش��دهاش از  ١١٥میلیارد بشکه در سال ٢٠١١
به  ١٤١میلیارد بش��که در سال  ٢٠١٢افزایش
داده است.
بیشتر منابع ش��ناخته شده عراق در مناطق
شیعه نشین جنوب و منطقه قومی کرد در شمال
متمرکز شده اند و مقداری از منابع نیز در کنترل
اقلیت سنی در مرکز عراق قرار دارند .اکثر ذخایر
نفت و گاز عراق در کمربن��دی در امتداد کناره
شرقی این کشور واقع شده است.
بالغ بر  ٦٠درصد از ذخایر اثبات ش��ده نفت
ع��راق در پنج میدان عظیم ( با ذخایری بالغ بر
٥میلیارد بشکه نفت خام) در جنوب این کشور
ق��رار دارد و ح��دود  ١٧درصد دیگ��ر نیز در در
ش��مال عراق و در نزدیکی کرک��وک ،موصل و
خانقین قرار گرفته است.
برابر تخمین ه��ای آژانس بین المللی انرژی

مشکالت
امنیتی و
زیرساختی در
عراق سبب شده
است تا این کشور
از هدف اولیه
تولید روزانه ٣,٧
میلیون بشکه ای
نفت در سال ٢٠١٣
و پیش بینی رشد
روزانه  ٧٠٠هزار
بشکه در این سال
عقب بماند

بر اس��اس گ��زارش مرکز مطالع��ات انرژی
آمری��کا ،تولید نفت خام عراق در س��ال ٢٠١٢
به طور متوسط  ٣میلیون بشکه در روز گزارش
شده است .حدود س��ه چهارم تولید نفت عراق
از میادین جنوبی این کش��ور و باقیمانده آن ،در
درجه اول از میادین شمالی در نزدیکی کرکوک
استخراج می شود .اکثر تولید نفت عراق مربوط
اس��ت به س��ه میدان عظیم کرکوک ،رمیالی
شمالی در جنوب عراق و رمیالی جنوبی.
تولید نفت در منطقه ش��مال عراق توس��ط
دولت منطقه ای کردستان ( اقلیم کردستان )،
به دلیل برخی اختالفات با دولت مرکزی دارای
نوس��ان اس��ت ،اما ارزیابی های مستقل توسط
Middle East Economic Survey,
FACTS Global Energyنشان دهنده آن
اس��ت که ظرفیت تولید نفت خام در حکومت
اقلیم کردستان می تواند تا پایان سال  ٢٠١٣به
حدود  ٤٠٠هزار بشکه در روز برسد.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز در  ٢٣اکتبر
 ، ٢٠١٣س��میر غضبان ،رئیس کمیته مشاوره
به ش��ورای وزیران عراق گفته است :انتظار می
رود تولید نفت عراق در س��ال  ٢٠١٤میالدی
در پی افزایش تولید از میدان مجنون به وسیله
کنسرس��یومی به رهبری ش��رکت انگلیسی-
هلندی ش��ل ،میدان قراف به وس��یله شرکت
پترون��اس مال��زی و میدان حلفایه به وس��یله
شرکت پتروچاینا ،با حداقل افزایش روزانه ٥٠٠
هزار بش��که ،به میانگین روزانه س��ه میلیون و
 ٥٠٠هزار بشکه برسد .وزیر نفت پیشین عراق و
کاندیدای عراق برای احراز پست دبیرکلی اوپک

گفت :میانگین تولید نفت عراق در سال جاری
شاید بیش از سه میلیون بشکه در روز باشد که
این رقم نس��بت به سال  ٢٠١٢افزایش داشته
است و تا اواخر امسال نیز احتماال به سطح ٣,٥
میلیون بشکه در روز برسد.
مشکالت امنیتی و زیرساختی در عراق سبب
شده است تا این کشور از هدف اولیه تولید روزانه
 ٣,٧میلیون بش��که ای نفت در س��ال  ٢٠١٣و
پیش بینی رش��د روزانه  ٧٠٠هزار بشکه در این
سال عقب بماند.
غضبان اظهار کرد:چنانچه همه این مسائل
مانند ضررها و خس��ارت های به وجود آمده به
دلیل خراب��کاری ها در خط لوله صادرات نفت
عراق و متعهد نبودن اقلیم کردس��تان عراق به
وظایف خود را در نظر بگیرید ،متوجه می شوید
که چرا برنامه تولید و ص��ادرات نفت عراق در
سال  ٢٠١٣محقق نشده است.
وی گفت :چنانچه همه مشکالت زیرساختی
و سیاس��ی عراق حل و فصل شود ،تولید نفت
عراق در سال  ٢٠١٤می تواند به چهار میلیون
بشکه در روز برسد و از رکورد تولید  ٣,٨میلیون
بش��که ای عراق در س��ال  ١٩٧٩فراتر رود ،اما
چنین کاری دور از انتظار است.
غضبان اعالم کرد:تولید روزانه چهار میلیون
بش��که نفت یک هدف چالش بر انگیز است اما
میانگین تولید روزانه  ٣,٥میلیون بشکه در این
سال واقعی تر خواهد بود.
برنامه های توسعه ای

عراق برنام��ه های بلند پروازان��ه ای را برای
توس��عه میادین نفتی و افزایش تولید نفت خود
در نظر گرفته است.
با وجود فقدان قان��ون هیدروکربنی ،وزارت
نفت عراق قراردادهای بلندمدتی را در طی نوامبر
سال  ٢٠٠٨و می  ٢٠١٠با شرکتهای بین المللی
نفت به امضا رسانده است.
در فاز اول ،ش��رکتها پیش��نهادهایی را برای
توسعه بیشتر میدانهای نفتی عظیم عراق که در
حال حاضر در حال تولید هستند را داده اند.

نتایج دور اول مناقصه ها در  ٢٩و  ٣٠ژوئن ٢٠٠٩
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گزارش
به گزارش رویترز ،شرکت های نفتی بینالمللی
به دلیل جذاب نبودن ش��رایط قراردادهای نفتی
عراق از دور چهارم مناقصه های نفتی این کشور
استقبال چندانی نکردند و این دور از مناقصه ها
تنها سه برنده داشت.
عراق پیش از این ،دو دور مناقصه نفتی و یک
دور مناقص��ه گازی برگ��زار و در آنها حق امتیاز
توس��عه و برداشت از  ١٢میدان نفتی و  ٣میدان
گازی را به ش��رکت های بین المللی نفتی واگذار
کرده است.

در فاز دوم ،قراردادهایی برای توسعه میادین نفتی که در حال حاضر اکتشاف شده اند ولی به طور
کامل توسعه نیافته اند و یا به تولید تجاری نرسیده اند ،امضا شده است.
نتایج دور دوم مناقصه ها در  ١١و  ١٢دسامبر ٢٠٠٩

ظرفیت پاالیشی

قرارداده��ای امضا ش��ده برای ه��ر دو فاز ،در
مجموع ،میدان های نفتی با ذخایر اثبات ش��ده
بیش از  ٦٠میلیارد بشکه را پوشش داده است.
در صورت عملیاتی شدن برنامه های توسعه
ای بلند پروازانه میادین مورد نظر ،قرا اس��ت کل

این بخش ش��امل پاالیش��گاه هایی است که
در مالکیت و کنترل دولت عراق اس��ت .بر اساس
ارزیاب��ی های ش��رکت بی پی در س��ال ،٢٠١٢
ظرفیت پاالیشی اس��می عراق برابر با  ٩٢٤هزار
بشکه در روز است .هر چند از آنجایی که در اکثر
مواقع ظرفیت موثر کمتر از ظرفیت اسمی است،
در این خصوص برآوردهای متفاوتی اعالم ش��ده
است.

ظرفیت تولید نفت عراق ب��ه حدود  ١٢میلیون
بشکه در روز افزایش پیدا کند که چیزی بیش از
 ٩میلیون بشکه در روز بیشتر از سطح تولید این
کشور در سال  ٢٠١٢خواهد بود.

پاالیشگاه های جدید در عراق

نتایج دور چهارم مناقصه ها در  ٣٠و  ٣١دسامبر ٢٠١٢

بر اساس قراردادهای امضا شده ،سال ٢٠١٧
سال رسیدن به اهداف فوق در نظر گرفته شده
اس��ت .هر چند در بررسی های مجدد ،عراقیها
در اهداف تولید خود تجدید نظرهایی کرده اند
و گویا به افزایش ظرفیت تا  ٩,٥میلیون بش��که
در روز در س��ال  ،٢٠١٧رضای��ت داده ان��د ،اما
به گزارش مرکز مطالع��ات انرژی آمریکا و اکثر
کارشناس��ان نفتی و موسس��ه های معتبر بین
المللی ،با توجه به تاخیرهای مکرر در توس��عه
زیرس��اختهای ان��رژی عراق ،حت��ی این اهداف
تجدید نظر ش��ده هم بیش از حد خوش بینانه
است.
عراق با چالشهای زیادی در رسیدن به اهداف
جدول زمانی برنامه ریزی شده برای افزایش تولید
نفت روبرو اس��ت .مش��کالت تعمیر و نگهداری
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می��دان های نفتی و بنادر ع��راق و ناکافی بودن
زیرساخت ها ،مانع صدور مداوم و پایدار نفت عراق
شده است و پاالیشگاه های آسیایی در حال دست
و پنجه نرم ک��ردن با تردیدها درباره عرضه نفت
این کشور هستند.
عراق کشوری است که الزم است زیرساختهای
فرسوده انرژی خود را توسعه و تولید نفت خود را
افزایش دهد تا بتواند موقعیت خود را به عنوان یک
تولید کننده مهم نفت در جهان به ثبت برساند.
این در حالی است که مشکالت و محدودیتهای
گلوگاه های صادرات نفت این کش��ور و حمالت
تخریبی به تاسیسات و خطوط لوله صادرات نفت
از کرک��وک به ترکیه ،مانع از دس��تیابی بغداد به
اهداف تولید تعیین ش��ده در س��ال  ٢٠١٣شده
است.

عراق دو دور
مناقصه نفتی و
یک دور مناقصه
گازی برگزار و در
آنها حق امتیاز
توسعه و برداشت
از  ١٢میدان نفتی
و  ٣میدان گازی
را به شرکت های
بین المللی نفتی
واگذار کرده است

دول��ت عراق طی س��الهای اخی��ر به منظور
تأمین کمبود منابع سوختی و افزایش ظرفیت
پاالیش��گاههای خ��ود ،س��رمایه گ��ذاری های
بیش��تری را با اعمال ش��رایطی مناس��ب برای
فعالیت ش��رکتهای بین المللی فعال در حوزه
پاالیش��گاهی ،برنامه ریزی کرده است .عراق در
نظ��ر دارد ظرفیت پاالیش نف��ت خود را به ١,٥
میلی��ون بش��که در روز افزایش دهد .در س��ال
 ،٢٠٠٩دول��ت عراق قراردادهای��ی را به منظور
طراحی  ٤پاالیش��گاه جدید با س��رمایه گذاری
 ٢٤,٥میلیارد دالر را به عنوان بخش��ی از برنامه
دولت برای جبران کمبود مواد سوختی و افزایش
ظرفیت پاالیش��ی به امضا رس��اند که بر اساس
پیش بینی ها ،این  ٤پاالیش��گاه ت��ا  ٧٤٠هزار
بشکه در روز به ظرفیت پاالیشی عراق خواهند
افزود .به عالوه ،این کشور دارای مجموعه ای از
پاالیشگاه ها است که دولت عراق درصدد توسعه
و تقویت توان پاالیشی آنها است.
اولی��ن قرارداد ،مربوط به طراحی پاالیش��گاه
الناصریه با ظرفیت  ٣٠٠هزار بشکه در روز است
ک��ه در ژانویه  ٢٠٠٩توس��ط ش��رکت Foster
 Wheelerبه ثبت رس��ید .پس از آن ش��رکت
فرانس��وی  Technipنیز توانست برنده دومین
ق��رارداد اح��داث پاالیش��گاه ،یعنی پاالیش��گاه
«هندیه»ب��ا ظرفیت تولید  ١٤٠هزار بش��که در
روز در منطقه مرکزی عراق ،نزدیک جاده اصلی
کربال-نجف در جنوب بغداد ،ش��ود .س��ومین و
چهارمین پاالیشگاه نیز هرکدام با ظرفیت تولید
 ١٥٠ه��زار بش��که در روز مربوط به اس��تانهای
کرکوک در شمال و میسان در جنوب عراق است
که ش��رکت Stone& Websterبرنده قرارداد
طراحی پایه( )FEEDآنها شد.

گزارش
مسائل نفتی حکومت اقلیم کردستان

منطقه اقلیم کردستان ،یک منطقه فدرالی در
شمال عراق است که ساکنان آن بیشتر کرد بوده
و به وسیله دولت منطقه ای کردستان ( حکومت
اقلیم کردس��تان) اداره می شود .حکومت اقلیم
کردستان و دولت مرکزی عراق در مسائل مربوط
به حاکمیت (به خصوص در بخش مربوط به نفت
و گاز) همواره ب��ا اختالفاتی روبرو بوده اند که به
درگیریهای بین طرفین دامن زده است.
برنامه طرح توس��عه شرکت نفت شمال عراق
برای افزایش تولید در میدان کرکوک در ش��مال
عراق در نزدیکی منطقه حکومت اقلیم کردستان،
با اختالفاتی از س��وی حکومت اقلیم روبرو شده
اس��ت .مس��ئولین این منطقه اص��رار دارند که
برنامههای توسعه ای در این میدان باید با همکاری
و تایید حکومت اقلیم کردستان انجام شود.
ب��ه طور کل��ی ،وزارت نفت عراق اص��رار دارد
که تم��ام قراردادهای هیدروکربنی در گس��تره
س��رزمینی عراق باید به وس��یله دولت ملی این
کشور امضا شود و تمام نفت تولید شده در منطقه
حکومت اقلیم کردس��تان باید از طریق سازمان
دولتی بازاریابی نفت ع��راق (SOMO - State
،)Organization for Marketing of Oil
به عنوان بازوی صادراتی نفت این کشور حمل و
نقل شود.
این در حالی است که ،حکومت اقلیم کردستان،
در سال  ،٢٠٠٧قانون هیدروکربنهای خود را در
غیاب یک قانون ملی حاکم بر سرمایه گذاری در
حوزه نفت و گاز عراق ،به تصویب رسانده است.
اختالفات نفتی بین دولت مرکزی عراق و اقلیم
کردستان عراق سالهاست ادامه دارد .مشکالت
دوطرف ،از جمله بر س��ر کنت��رل میادین نفتی،
مرزهای اقلیم کردس��تان و س��هم ه��ر طرف از
درآمدهای نفتی است.
دولت اقلیم کردستان عراق ادعا میکند که بر
اساس قانون اساسی فدرال عراق ،حق استحصال
و صدور نفت این منطقه ،به این دولت تعلق دارد.
اقلیم کردستان عراق در این راستا قراردادهایی
نیز با برخی ش��رکتهای خارجی در زمینههای
مربوط به صنعت نفت امضا کرده اس��ت که نظر
مخالف دولت مرکزی عراق را در پی داشته است.
حکومت اقلیم کردس��تان با ش��رکت اکسون
موبیل ب��رای آغاز حفاری و مش��ارکت در تولید
در  ٦میدان نفتی با منطقه کردس��تان عراق که
برخی از آنها در مناطق مرزی مورد مناقشه است،
یک توافقنامه امضا کرد ،که در اواخر سال ،٢٠١١
منجر به ایج��اد اختالفاتی با دولت مرکزی عراق
شد.
به گزارش رویترز در  ٢٧ژانویه  ،٢٠١٣پس از
امضای توافقنامه کشف نفت میان اکسون موبیل
و منطقه کردس��تان عراق ک��ه مخالفت بغداد را
برانگیخ��ت ،دولت مرکزی عراق به این ش��رکت
اعالم کرد که باید می��ان دو گزینه لغو قرارداد با

صادرات
مستقیم نفت از
طریق حکومت
اقلیم کردستان
یکی دیگر از
مسائل مورد
اختالف با دولت
مرکزی عراق
است که در آغاز
با صادرات ١٥
هزار بشکه در روز
میعانات گازی و
 ٢٠هزار بشکه
نفت خام در روز به
ترکیه شروع شد

منطقه کردنشین و ماندن در عراق یا کناره گیری
کامل از میدان قرنه غربی ، ١-یکی را انتخاب کند.
لعیبی؛ وزیر نفت عراق گفت :دیگر شرکتهای
نفتی بین المللی که با منطقه کردس��تان عراق
ق��رارداد نفتی امضا ک��رده اند نیز با س��ناریوی
مش��ابهای رو به رو هس��تند و ما به آن ها اطالع
دادهایم.
شرکت اکسون موبیل پیش تر تصمیم گرفته
بود ب��ه قرارداده��ای خود با منطقه کردس��تان
عراق ادام��ه دهد و از پ��روژه  ٥٠میلیارد دالری
توسعه میدان نفتی قرنه غربی ١-در خاک عراق
کنارهگیری کند .همچنی��ن دولت مرکزی عراق
از ش��رکت ملی نفت ترکیه نیز به دلیل آنچه که
اختالفات ناش��ی از دخالت ترکیه در پروژه های
انرژی حکومت اقلیم کردستان خوانده شده است،
خواسته است تا از مشارکت در بلوک  ٩که امتیاز
آن را در دور چهارم مناقصه های نفت و گاز عراق
به دست آورد ،کناره گیری کند.
ب��ه گزارش خبرگزاری فرانس��ه در  ٢٨ژانویه
 ،٢٠١٣کنسرس��یومی به رهبری شرکت کویت
انرژی با همکاری ش��رکت اماراتی دراگون اویل و
ش��رکت تی پ��ی ای او در چهارمین دور مناقصه
های نفت و گاز عراق موفق به دریافت حق امتیاز
اکتشاف و توسعه بلوک نفت  ٩عراق شدند.
شرکت کویت انرژی  ٤٠درصد ،شرکت های
دراگون اویل و تی پی ای او هر یک  ٣٠درصد از
س��هام کنسرسیوم توسعه این بلوک را در اختیار
گرفتن��د اما پس از تصمیم گی��ری کابینه عراق
درباره خروج شرکت ترکیه ای از این بلوک ،بغداد
از ش��رکت کویت انرژی خواس��ت تا به جای این
شرکت ترکیه ای حضور یابد.
حکوم��ت اقلیم کردس��تان از س��ال ،٢٠١١
مجموعه قراردادهای دیگری را نیز با کمپانیهای
بزرگی مانند شورون ،گازپروم و توتال امضا کرده
است .بر اس��اس قوانین عراق ،شرکت های بین
المللی نفتی حاضر در پروژه های نفتی این کشور
نباید ب��دون تصویب و اجازه دولت مرکزی بغداد
با دولت منطقه ای کردس��تان عراق قراردادهای
نفت��ی امضا کنند؛ در غیر این صورت متخلف به
شمار می آیند .بغداد خواهان امضای قراردادهای

خدمات فنی به جای مشارکت در سود با شرکت
های نفتی بین المللی است و اعالم می کند تمام
توافقنامه ها و قراردادهای منطقه کردنشین باید
به تصویب دولت مرکزی عراق برس��د.مقام های
دولتی عراق بارها خواس��تار لغو توافقنامه نفتی
اکسون با منطقه کردنشین شده اند.
یکی دیگ��ر از اختالفات نفتی حکومت اقلیم
کردستان مربوط به صادرات نفت خام تولید شده
در اقلیم کردستان می شود که سابقه آن به پیش
از اختالفات مربوط به قراردادهای نفتی اقلیم باز
می گردد .در حالی که حکومت اقلیم کردستان
نسبت به ارسال روزانه  ١٧٥هزار بشکه نفت خام
به داخل خ��ط لوله صادرات نفت ش��مال عراق
موافق��ت کرده بود ،با این حال حکومت اقلیم در
اواخر سال سال  ٢٠١١شروع به کاهش سهم خود
از توافق صورت گرفته با دولت مرکزی عراق کرد.
صادرات مستقیم نفت از طریق حکومت اقلیم
کردستان یکی دیگر از مس��ائل مورد اختالف با
دولت مرکزی عراق اس��ت که در آغاز با صادرات
 ١٥هزار بش��که در روز میعانات گازی و  ٢٠هزار
بشکه در روز نفت خام به ترکیه شروع شد.
عالوه بر این حکومت اقلیم کردستان به دنبال
ساخت خط لوله خود برای صادرات نفت خام به
طور مستقیم و از طریق ترکیه است که سیستم
خط لوله صادرات ملی دولت مرکزی عراق را عمال
دور می زند .ش��رکت جنل انرژی قصد س��اخت
خط لوله صادرات نفت خام کردستان با ظرفیت
 ٤٢٠هزار بشکه در روز را دارد که میادین مناطق
کرد نشین در شمال عراق را به مرز ترکیه وصل
خواهد کرد .همچنین حکومت اقلیم کردستان در
حال بررسی عرضه گاز طبیعی به ترکیه است.
حکوم��ت اقلیم کردس��تان ط��رح های بلند
پروازان��ه ای برای صادرات نفت خام منطقه خود
دارد .مسعود بارزانی؛ نخست وزیر حکومت اقلیم
کردستان اعالم کرده است که صادرات نفت خام
از اقلیم کردس��تان می تواند به طور متوس��ط به
 ٢٥٠هزار بش��که در روز در سال  ٢٠١٣و پس از
آن به یک میلیون بش��که در روز تا سال  ٢٠١٥و
به  ٢میلیون بشکه در روز در سال  ٢٠١٩افزایش
پیدا کند.
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گزارش

پیش بینی درآمد  ٥١میلیارد دالری نفت

سهم نفت در بودجه  ٩٣پررنگ می شود
■■نگار صادقی

براس��اس الیحه بودجه سال  ٩٣ارزش کل
ص��ادرات نفت خام و میعانات گازی در س��ال
آین��ده ح��دود  ٥١میلی��ارد دالر خواهد بود،
این در حالی اس��ت که در س��ال  ٩٢تنها ٣٥
میلیارد دالر درآمد نفتی محقق ش��ده است.
در الیحه بودجه  ،١٣٩٣قیمت هر بشکه نفت
خام و میعان��ات گازی  ١٠٠دالر ،نرخ برابری
دالر معادل  ٢٦٥٠٠ریال ،صادرات نفت خام ١

میلیون بشکه در روز ،صادرات میعانات گازی
 ٢٩٧هزار بش��که و فروش میعانات گازی به
پتروش��یمی ها  ١٢٠هزار بشکه در روز فرض
ش��ده است .در قانون بودجه سال  ١٣٩٢ارقام
مزبور به این ش��رح بود :قیمت هر بشکه نفت
خام و میعانات گازی  ٩٥دالر ،نرخ برابری دالر
معادل  ٢٤٥٠٠ریال ،صادرات نفت خام 1/06
میلیون بشکه در روز و صادرات میعانات گازی

صادرات نفت خام در سال های  ١٣٩٢و ١٣٩٣

■■ صادرات میعانات گازی در سال  ١٣٩٢شامل میعانات گازی تحویلی به پاالیشگاه ها نیز است.

50

دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم

 ٢٤٣هزار بش��که در روز .به این ترتیب ،ارزش
کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال
 ١٣٩٣حدود  ٥١میلیارد دالر خواهد شد.
سهم  ٧,٥میلیارد دالری شرکت ملی نفت
ایران

قیمت هر
بشکه نفت خام و
میعانات گازی ٩٥
دالر ،نرخ برابری
دالر معادل ٢٤٥٠٠
ریال ،صادرات
نفت خام 1/06
میلیون بشکه
در روز و صادرات
میعانات گازی
 ٢٤٣هزار بشکه
در روز

براساس بند “الف” تبصره “ ”٣ماده واحده،
 ١٤,٥درصد ارزش صادرات نفت خام و میعانات
گازی به ش��رکت ملی نفت ای��ران اختصاص
مییابد .در نتیجه مطابق جدول ،سهم شرکت
نفت با احتساب بیع متقابل نفتی و گازی حدود
 ٧.٥میلیارد دالر خواهد بود.
از سوی دیگر براس��اس الیحه تقدیمی به
مجلس ،سهم صندوق توسعه ملی از صادرات
نق��دی نفت خام و میعانات طبق قانون برنامه
پنجم  ٢٩درصد صادرات نفت خام و میعانات
گازی خواه��د ب��ود که با احتس��اب  ٢درصد
بازپرداخت عیدانه ،س��هم صندوق در مجموع
نزدیک به  ١٤,٧میلیارد دالر می شود.
تنها  ٢٨میلیارد دالر

در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس

گزارش
ش��ورای اس�لامی تهیه ک��رده ،آمده اس��ت:
” پس از کسر سهم شرکت نفت ( ٧,٥میلیارد
دالر) و س��هم صندوق توس��عه مل��ی (١٤.٧
میلی��ارد دالر) از صادرات نفت خام و میعانات
گازی( ٥١.٥میلیارد دالر) آنچه باقی می ماند
 ٢٩.٤میلیارد دالر است که  ٢٨میلیارد دالر در
ردیف  ٢١٠١٠١و  ٠.٧٣میلیارد دالر در ردیف
 ٢١٠١٠٩پیش بینی شده است.

معادل ریال��ی  ٢٩,٣٥٨میلیارد دالر با دالر
 ٢٦٥٠٠ریال��ی در الیح��ه  ٧٧٧ه��زار و ٩٩٣
میلیارد ریال می ش��ود .البته در الیحه تصریح
ش��ده است ،که وجوه حاصل با نرخ مورد تایید
بانک مرکزی جمهوری اس�لامی به حس��اب
مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
بنابراین نرخ مزبور صرفا جنبه محاسباتی دارد.

ارزش نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه سال  ١٣٩٢و الیحه بودجه ١٣٩٣

احتمال این
که قسمتی از
منابع حاصل از
نفت فروش رفته،
معوق شود وجود
دارد ،ضمن این
که بخشی از آن
منابع در طول سال
وصول نخواهد شد

■■صادرات میعانات گازی در سال  ١٣٩٣شامل میعانات گازی تحویلی به پاالیشگاه ها با تخفیف  ٥درصدی است.

منابع غیرمحتاطانه نفت در الیحه

در ادامه این گزارش به عملکرد سال ١٣٩٢
اشاره شده است“ :بخش��ی از منابع حاصل از
ص��ادرات نفت معوق ش��ده و زمان وصول آن
معلوم نیس��ت و بخش دیگ��ری هم با تاخیر
وصول خواهد شد.
به لح��اظ آثار اقتصادی اس��تفاده از منابع
حاص��ل از نفت در صورتی آثار تورمی نخواهد
داش��ت که امکان استفاده از منابع مزبور برای
واردات وج��ود داش��ته باش��د .در این صورت
مع��ادل ریالی منابع ارزی که وصول ش��ده و
به حس��اب مورد نظر بانک مرکزی واریز شده
است ،باید به خزانه تحویل شود”.
مرک��ز پژوهش های مجل��س ،ارقام منابع
حاصل از نفت در الیحه بودجه را بدون در نظر
گرفتن امکان پذیری اس��تفاده از این منابع و
میزان دسترس��ی به آنها را غیر محتاطانه می
داند .به اعتقاد کارشناسان این مرکز ،احتمال
این که قسمتی از منابع حاصل از نفت فروش
رفت��ه ،مع��وق ش��ود وج��ود دارد ،ضمن این
که بخش��ی از آن منابع در طول سال وصول
نخواهد شد .عالوه بر این ،استفاده از آن قسمت
از منابع وصول شده که در حساب های مورد
تایید بانک مرکزی است ،نیز به راحتی امکان
پذیر نیست.
وص�ول  ٣٥میلی�ارد دالر درآمد نفتی در
سال ٩٢

عملکرد سال  ٩٢نشان می دهد که منابع
حاصل از صادرات کمتر از یک میلیون بشکه

در روز نفت خام و میعانات گازی وصول شده
است (حدود  ٣٥میلیارد دالر که در این صورت
س��هم ش��رکت نفت از منابع مذکور حدود ٥
میلیارد دالر و سهم صندوق توسعه ملی حدود
 ٩میلیارد دالر خواهد بود ).در نتیجه حدود ٢٠
میلی��ارد دالر از منابع حاصل از صادرات نفت
ومیعان��ات گازی در س��ال  ١٣٩٢وارد بودجه
عمومی خواهد ش��د .از ای��ن رو با پیش بینی
قیمت هر بش��که نفت خ��ام و میعانات گازی
 ١٠٣,٥دالر و ب��ا فرض وص��ول درآمد حدود
 ١.٠٥میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی
در سال  ١٣٩٣و نرخ تبدیل هر دالر ٢٦٥٠٠
ریال ،پیش بینی می ش��ود حدود  ٦٠٧هزار
میلیارد ریال (مع��ادل ٢٢.٨٩میلیارد دالر) از
منابع نفتی در سال آینده تامین شود.
وابستگی  ٤٠درصدی بودجه به نفت

در س��ال های اخیر منابع ناشی از نفت از
طریق ردیف های متعددی وارد بودجه عمومی
دولت ش��ده اند .در الیحه بودجه سال ١٣٩٢
نیز ،منابع نفتی در ردیف های زیر درج ش��ده
اند:
 .١منابع حاصل از ارزش نفت خام به مبلغ
 ٧٥٨٦٤٨میلیارد ریال در ردیف .٢١٠١٠١
 .٢دو درصد صادرات نفت خام برای مناطق
مح��روم و نفت خیز به مبلغ  ١٩٣٤٥میلیارد
ریال در ردیف  ٢١٠١٠٩در نظر گرفته ش��ده
است.
با این حس��اب وابس��تگی بودجه به نفت
در الیح��ه بودجه  ،١٣٩٣ح��دود  ٤٠درصد

عملکرد سال
 ٩٢نشان می دهد
که منابع حاصل
از صادرات کمتر
از یک میلیون
بشکه در روز نفت
خام و میعانات
گازی وصول شده
است (حدود ٣٥
میلیارد دالر که
در این صورت
سهم شرکت
نفت از منابع
مذکور حدود
 ٥میلیارد دالر
و سهم صندوق
توسعه ملی حدود
 ٩میلیارد دالر
خواهد بود).

خواه��د بود البت��ه باید توجه داش��ت که این
نسبت غیرواقعی اس��ت ،زیرا منابع غیرنفتی
الیح��ه بودجه بیش برآورد ش��ده و تحقق آن
در صورت عدم تغییر شرایط بعید است .پیش
بینی عملکرد س��ال  ١٣٩٢در این رابطه بین
 ٣٥تا  ٤٠درصد اس��ت .عالوه بر این ،آنچه در
بودجه دارای اهمیت بوده ،حجم ریالی استفاده
از منابع نفت است.
ارقام غیرمحتاطانه

در عمل کاهش صادرات نفت در سال های
اخیر ب��ا افزایش نرخ ارز (کاه��ش ارزش پول
ملی) و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه
در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتی
در بودجه عموم��ی از  ٤٢٦هزار میلیارد ریال
در س��ال  ١٣٩١به  ٧٧٨هزار میلیارد ریال در
الیحه بودجه عمومی خواهد رسید .با توجه به
این که پیش بینی ها در مورد عملکرد س��ال
 ،١٣٩٢در حدود  ٤٨٧هزار میلیارد ریال است،
در واقع می توان گفت منابع حاصل از نفت در
سال  ١٣٩٣نسبت به پیش بینی عملکرد سال
 ،١٣٩٢حدود  ٦٠درصد افزایش یافته اس��ت.
به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای
اسالمی ،بخشی از این افزایش هزینه ناشی از
افزایش ن��رخ ارز از  ٢٤٥٠٠ری��ال به ٢٦٥٠٠
ریال و بخش��ی از آن به سبب قیمت مفروض
برای صادرات هر بش��که نف��ت از  ٩٥دالر به
 ١٠٠دالر و بخش دیگر آن ناش��ی از احتساب
فروش میعانات گازی به پاالیشگاه های کشور
در محاسبات بودجه ای است .فروش میعانات
گازی به پاالیش��گاه ها در س��ال های قبل در
زمره منابع داخلی ش��رکت مل��ی نفت ایران
محسوب می ش��د که در سال  ١٣٩٣با توجه
به پیشبینی افزایش آن به  ١٢٠هزار بشکه در
روز وارد محاسبات بودجه عمومی شده است.
کارشناسان این مرکز معتقدند :با تعدیل ارقام
مزبور رقم پیش بینی ش��ده برای سال ١٣٩٣
حدود  ٢٨درصد نسبت به پیش بینی عملکرد
سال  ١٣٩٢بیش برآورد غیرمحتاطانه دارد.
هماکنونالیحهبودجه ٩٣درکمیسیونهای
تخصصی درحال بررسی بوده و هنوز به صورت
رسمی در صحن علنی مجلس مورد کنکاش
قرار نگرفته اس��ت ،اما به دلیل ش��رایطی که
کشور طی س��ال های اخیر با آن مواجه بوده
است ،همان طور که آمار و ارقام نشان می دهد،
وابستگی بودجه به نفت بازهم افزایش یافته و
وصول درآمدهای نفتی هم به دلیل تحریم های
اعمال شده ،با اما و اگرهای فراوانی مواجه است،
البته از آنج��ا که عزم دولت یازدهم بر کاهش
تحریم ها بوده و وزیر نفت هم به دنبال جذب
س��رمایه گذار خارجی است ،به نظر می رسد
در صورت تحقق اه��داف دولت در این زمینه
و تصوی��ب این الیحه ،بخ��ش قابل توجهی از
درآمدها وصول شود.
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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گفتوگو

توگو با رییس کنفدراسیون صادرات ایران
لزوم تغییر استراتژی های کالن اقتصادی در سایه دولت یازدهم در گف 

وابستگی به ارز نفتی ،قاتل صادرات است
■■حامد شفیعی

با سیدرضا نورانی رییس کنفدراسیون صادرات
ایران به گفتوگو بنشینیم  .متن این گفتگو به
شرح زیر است :

سیدرضا نورانی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تاثیر تحریم ها بر صادرات ایران تاکید می
کند که در سایه توافقنامه ژنو ،دولت باید همچنان سیاست نوپای عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و
افزایش صادرات را دنبال کند.

بر اساس اظهارات کارشناسان در پی اعمال
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و بعد
از آن اتحادی��ه اروپا و ای��االت متحده آمریکا و
اس��ترالیا و کان��ادا علیه ایران ،ص��ادرات نفتی
کشور کاهش یافت اما صادرات محصوالت غیر
نفتی روند عکس داشته است .یکی از دالیل آن
ابتکارهایی بود که ایران توانست در تعامالتش
با دیگر کشورها به کار بندد .مثال ایران توانست
در برابر صادرات کاال به کش��ورهای دیگر کاال
وارد کن��د که این مراوده به ایران کمک کرد تا
از حجم هزینه های تحمیلی بر اقتصاد خود که
غربی ها انتظار آن را داش��تند ،کاسته شود .به
عبارت دیگر تحریم ها باعث شدند تا ایرانی ها
مسیر تجاری خود را عوض کنند .اقتصاد متکی
به فروش نفت یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد
ایران اس��ت که کارشناس��ان اقتصادی همواره
بر لزوم چاره اندیش��ی برای رفع این مش��کل
با راهکارهایی همچ��ون رونق تولید و افزایش
صادرات غیرنفتی تاکید داشته اند .البته در این
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باره وجود تعرفه های س��نگین بندری ،حذف
تخفیف��ات و روند کند تخلی��ه و بارگیری کاال
از جمله مش��کالت صادرکنن��دگان کاالهای
غیرنفتی است .اما پس از امضای توافقنامه ژنو
و تعلیق برخی تحریم ها از جمله کش��تیرانی
و بانک��ی ،بارق��ه امیدی ب��رای صادرکنندگان
ب��ه و جود آمد تا بار دیگر ب��ه صادرات خود با
کمترین مانع بپردازند .البته صادرکنندگان در
این باره نیز هشدار میدهند که برداشته شدن
تحریمها و تغییر مس��یر دوباره ایران به سمت
فروش نفت و ارزآوری نفتی و تکیه بر صادرات
ت��ک محصولی بار دیگر ای��ران را که می تواند
به کش��ور صادر کننده تبدیل ش��ود ،به کشور
مصرف کننده تبدیل خواهد کرد که این به نفع
اشتغال و صادرات نیست.
وضعیت صادرات ایران قبل و بعد از امضای
سند برنامه اقدام مش��ترک میان ایران و 5+1
در س��ایه دولت یازدهم و برداش��ته شدن پاره
ای از تحری��م های اقتصادی ،بهانه ای ش��د تا

در سال  91با
اعمال تحریم ها
مشکالت زیادی
داشتیم .دور زدن
تحریم ها هم برای
ما هزینههای
سنگینی در بر
داشت و حتی
شرکتهای
داخلی نیز به این
بهانه که این سبک
از معامله دیگر به
صرفه نیست ما را
تحریم می کردند

اعم�ال تحریم ه�ای رنگارنگ ب�ر صادرات
ای�ران به بهان�ه فعالیت های هس�ته ای در
چند سال اخیر چه تاثیری بر روند صادرات
کشور گذاش�ته بود؟ آیا راهکارهای موجود
ب�رای دور زدن تحریم ها در این خصوص از
کارآیی و دوام کافی برخوردار بود؟

شاید برای پاسخ به این سوال بهتر باشد یک
قدم ب��ه عقب تر برویم .در س��ال  91با اعمال
تحریمها مش��کالت زیادی داش��تیم .دور زدن
تحریمها هم برای ما هزینههای س��نگینی در
بر داشت و حتی شرکتهای داخلی نیز به این
بهانه که این س��بک از معامل��ه دیگر به صرفه
نیست ما را تحریم می کردند .برای مثال یکی از
شرکت های کشتیرانی که محصوالت را در بازه
زمانی  7یا  8ساعت از بندر بوشهر به کشورهای
عربستان ،قطر ،کویت و بحرین می برد ،پس از
اعمال تحریم ها به بهانه اینکه دیگر این شیوه
حمل و نقل مقرون به صرفه نیس��ت ،حمل و
نقل کاالیی را متوقف کرد .یعنی بزرگترین خط
ناوگانی دریایی میان بندر بوشهر با کشورهای
یاد ش��ده قطع ش��د .در عین حال نیز شرکت

توگو
گف 
های کش��تیرانی خارجی نی��ز از این بندر کوچ
کردند .این رویکردها ضربات فراوانی به ما وارد
کرد .ما برای توجیه و بازگرداندن این ش��رکت
های داخلی این مس��اله را گوش��زد می کردیم
که ش��اید به دلیل مس��ائل بین المللی اختیار
کش��تیهای خارجی در دست خودشان نباشد
ام��ا چرا ش��رکتهای داخلی بای��د در این بازه
زمان��ی تحت تاثیر جو بین المللی قرار بگیرند؟
در صورت همکاری این شرکت ها می توانستیم
بخش��ی از تحریم ها را دور زده و صادرات را تا
حدودی پیش ببریم .صادرات کاالهای غیرنفتی
و کش��اورزی که در بازه زمانی  8س��اعت قابل
انجام است  ،پس از اعمال تحریم ها به  10الی
 15روز رسید .یعنی عالوه بر هزینه های انتقال
کاال به کش��ور ثال��ث ،هزینه اضاف��ی نیز برای
تخلی��ه بار ،بارگیری مجدد و صادرات دوباره بر
ما تحمیل ش��د ..از س��وی دیگر تحریم ها گام
ب��ه گام بود و آخرین تحری��م ها برای صادرات
غیرنفتی اعمال و با رفتن کشتی های خارجی
نیز کار به بن بس��ت بیش��تری برخورد کرد .با
این وجود توانس��تیم با مذاکره با کشور امارات
و اس��تفاده از لندی گراف ها ،بخشی از کاالها
که شامل کانتینرهای یخچالی و غیرنفتی بود
را به امارات برده و از آنجا به کش��ورهای طرف
قرارداد صادر کنیم.
از س��وی دیگر به دلیل اینکه اتحادیه اروپا
کااله��ای ما را خریداری نمی کرد و ما نیز باید
تعرفه های سنگینی می پرداختیم ،کشورهایی
مانند ترکیه ،امارات ،افغانس��تان ،پاکس��تان و
ع��راق نقش کاتالی��زور را ایفا می کردند که باز
هزینه س��نگینی را ب��ر دوش صادرکننده می
گذاش��ت .راه دیگر این بود که کاال به کشوری
مانند ترکیه منتقل و در آنجا پس از بسته بندی
مجدد با نام و مارک ترک ها صادر می شد.
در دولت یازدهم شاهد تغییر رویه در عرصه
سیاس�ت خارجی بودیم که به امضای سند
برنامه اقدام مش�ترک میان ای�ران و  5+1و
لغ�و پاره ای از تحریم ها منجر ش�د .به نظر
شما حجم صادرات ایران پیش و پس از روی
کار آمدن دول�ت جدید و تحوالت اخیر چه
تفاوتهای قابل ذکری با هم داشته است ؟

زمانی که بر
روی کاالی ایرانی
تحریم اعمال
شد ،شرکت های
خارجی نمی
توانستند چه برای
سرمایه گذاری و
چه برای واردات
آن کاال به کشور
خود به ایران
بیایند

که کشور می تواند بدون نفت زندگی و طالی
سیاه را برای آیندگان پس انداز کند .باز کردن
شیر نفت و خام فروشی این محصول نمی تواند
به اش��تغال زایی در دراز مدت منتهی شود .از
طرف��ی قیمت ارز نفتی در اختیار ما نیس��ت و
خارجی ها قیمت گ��ذاری می کنند در حالی
که در صادرات غیرنفتی اینگونه نیست و قیمت
گذاری ها در اختیار ماست .شاید رقبای زیادی
در بازارهای هدف داشته باشیم ولی حرف اول
و آخر را صادرکننده می زند .اگر سیاست بر این
باشد که اکنون با تعلیق برخی تحریم به سمت
خام فروش��ی نفت برویم و اهمیتی به تولید و
صادرات غیرنفتی ندهیم ،باز با مش��کالت قبل
از تحریم مواجه می شویم .با ادامه این سیاست
کش��ور ما تبدیل به کشور مصرفی خواهد شد.
این در حالی اس��ت که انتظار بر این اس��ت که
از پتانسیل موجود استفاده شود .امروز در حوزه
کشاورزی از  13اقلیم موجود در دنیا 11 ،اقلیم
آن در ایران است .در ایران چهار فصل  300روز
آفتاب داریم که می توانیم از آن به عنوان انرژی
استفاده کنیم .بر اس��اس آخرین گزارش های
سازمان فائو _ سازمان خوار و بار ملل متحد_
 ،ایران پتانس��یل های بس��یار باالیی در تولید
مواد غذای��ی دارد به نحوی که می تواند عالوه
برتامین مایحتاج خود ،کشورهای حوزه خلیج
فارس را نیز ب��ه لحاظ مواد غذایی تامین کند.
تا به امروز از این پتانسیل استفاده نشده است.
برای کشوری که پتانسیل تولید و استقالل در
حوزه غذایی را دارد چندان مناسب نیست که
علوف��ه ،گندم ،برنج و دیگر اقالم کش��اورزی را
وارد کند.
حجم ص�ادرات غیرنفتی ای�ران چه مقدار
بوده است؟

بر اساس آمار و ارقام موجود که شامل مواد
غیرنفت��ی ،میعانات و گازها ب��دون نفت بوده،
حدود  41الی  42میلیارد دالر با وجود تحریم
ها برآورد شده است.

در صورت برداشته شدن تحریم ها تخمین
شما چه مقدار خواهد بود؟

ابتدا باید بس��تر س��ازی ه��ای الزم صورت
بگیرد .باید بسترها آماده شود .در زمان تحریم
ها متوجه ش��دیم به چه چیزهایی نیاز داریم.
نمی توان ادعا کرد که با برداشته شدن پاره ای
از تحریم ها ما ش��اهد معجزه در این خصوص
خواهیم بود .س��اختار تولی��دی و صادراتی ما
باید تغییر کند .کارخانجات ما از ماشین آالت
فرس��وده استفاده می کنند که نیاز به نوسازی
دارد  .با وجود کم آبی نزدیک به  120میلیون
تن تولید محصوالت کش��اورزی داریم که این
رقم برای ایران بسیار ناچیز است.
دلیل اعمال تحریم بر روی برخی از محصول
غیرنفتی چه بود ؟

ه��دف آمریکایی ها تحت فش��ار قرار دادن
ایران از تمامی جنبه ها بود .عدم خرید فرش ما
از س��وی آمریکایی ها تا آن اندازه حایز اهمیت
نبود بلکه ه��دف در تنگنا قرار دادن ایران بود.
گرچ��ه در این تنگنا هزینه ه��ای زیادی بر ما
تحمیل ش��د اما طرف مقابل هم در ضربه زدن
به ما موفق نبود و ما امروز با اقتدار بیش��تری با
اروپایی ها صحبت می کنیم.
یکی از چالش های صادرکنندگان مس�ایل
تبادل های مالی بود ،برای مقابله با این مانع
به چه راهکارهایی متوسل شدید ؟

با ممنوعیت تبادل های مالی  ،چاره ای جز
واردات کاال نداش��تیم  .ایرانی ها در این حوزه
خبره هس��تند چ��را که در تمام دنیا ش��رکای
خارجی دارند که به نوعی پایگاه انها به حساب
می آیند .اینگونه نبود که با بس��ته شدن مسیر
مالی ،کار ما تمام ش��ده باشد .نه .گرچه شریان
اصلی را بسته بودند اما مویرگ های ما کار می
ک��رد .در زمان اعمال تحریم ها ما واردات همه
نوع کاال را داشتیم.

در ابتدای س��ال جاری تغییرات چندانی در
وضعیت صادرات صورت نگرفت اما پس از روی
کار آمدن دولت جدید ،دستیابی به یک توافق
در مذاک��رات ژنو و یافت��ن راهکارهایی برای از
میان برداشتن بخشی از تحریم ها  ،قدم بزرگی
در بحث توس��عه صادرات غیرنفتی برداش��ته
خواهد ش��د .ایران پتانسیل بسیار باالیی برای
زندگی  ،ارزآوری و اشتغال زایی بدون وابستگی
خاص به صنعت نفت دارد .البته تحریم ها مولود
نعمت هم برای ما بود .در این بازه زمانی سخت
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما نمره قبولی
را به خود اختصاص دادند .این تجربه نشان داد
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گزارش
مصوبه ای به نفع صادرکنندگان

پیمانسپاری ارزی رسما لغو شد
■■ محمود مهربان
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی س�ازمان توسعه تجارت ایران از ابالغ رسمی لغو پیمانسپاری ارزی و
معافیت مالیاتی صادرکنندگان خبرداد و گفت :این مصوبه دولت هم اکنون در حال اجرایی شدن است
و براساس آن ،از این پس صادرکنندگان هیچگونه مالیاتی را پرداخت نخواهند کرد .به گزارش دنیای
ان�رژی اخذ معافیت از صادرکنندگان و همچنین اخذ تعهد ارزی در گمرکات برای خروج کاال توس�ط
صادرکنندگان دو تصمیمی بود که در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت دهم و در زمانی که با مشکالت
ارزی به واسطه تشدید تحریمها مواجه بودیم ،اجرا شد.

سیدحسین حسینی محمدی گفت :مصوبه
دولت مبنی بر معافیت مالیاتی صادرکنندگان در
زمستان  92ابالغ شده و هم اکنون در حال اجرا
است ،این در شرایطی است که اصالح این مصوبه
خواسته بسیاری از صادرکنندگان و فعاالن بخش
خصوصی بوده است.
مدی��رکل دفتر خدم��ات بازرگانی س��ازمان
توس��عه تجارت ایران افزود :س��ال گذش��ته در
دولت مصوبهای صادر شده بود که بر مبنای آن،
چنانچهصادرکنندگانبخواهندازمعافیتمالیاتی
برخوردار باشند ،باید ارز خود را به  4روش تعیین
شده در مصوبه وارد چرخه اقتصادی کشور کنند،
در غیر ای��ن صورت از معافیت مالیاتی برخوردار
نخواهند بود.
وی تصری��ح کرد :براس��اس م��اده  33برنامه
چهارم و م��اده  34قانون برنامه پنجم توس��عه،
اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات در طول
برنامه ممنوع اس��ت ،این در حالی اس��ت که در
سال گذشته به دلیل مشکالت ارزی و اختالالت
در ب��ازار ارز ،دولت تصمیم گرف��ت تا گمرکات
اجرایی کش��ور ،تعهدنامه برگشت ارز به کشور را
از صادرکنندگان اخذ کنند.
به گفته حس��ینی محمدی ،به م��وازات این
تصمیم دولت ،سازمان امور مالیاتی نیز اعالم کرده
بود که اگر صادرکننده ای می خواهد از معافیت
مالیاتی برخوردار باش��د ،می بایست برگشت ارز
خود را به کش��ور ،به  4روش اثبات کند که این
عمال در شرایط تحریم و مشکالت نقل و انتقاالت
پول ،غیرممکن بود.
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وی ،برقراری مجدد معافیت مالیاتی و حذف
پیمان سپاری ارزی را دغدغه اصلی صادرکنندگان
برشمرد و خاطرنشان کرد :با پیگیری وزیر صنعت،
معدن و تجارت و نیز دس��تور معاون اول رئیس
جمه��ور ،تعهد ارزی ح��ذف و صادرکنندگان از
معافیت مالیاتی برخوردار شدند.
به گفته حس��ینی محمدی ،پیمان س��پاری
ارزی و نیز ع��دم معافیت مالیاتی ،روند صادرات
را کن��د و برخی از فعاالن اقتص��ادی را از چرخه
تجاری حذف کرده بود و بنابراین کاهش صادرات
را شاهد بودیم؛ اما با لغو این بخشنامه دولت قبل،
به نظر می رس��د گام موثری در راه بهبود فضای
کس��ب و کار ،ارتقای شاخص تجارت فرامرزی و
تسهیل تجارت برداشته شود.
در تازه ترین بخشنامه دولت درباره ارز حاصل
از صادرات آمده است“ :بدینوسیله مصوبه شماره
/147265ت  49867ه م��ورخ  92/9/12هیات
محترم وزیران به شرح ذیل ابالغ می گردد:
هیات وزیران در جلسه مورخ  19/8/92بنا به
پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود:
 .1بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه
سامانه ارزی ظرف مدت سه ماه امکانات اجرایی و
فنی الزم برای تکمیل اطالعات بخش صادرات در
آن سامانه را فراهم نماید.
 .2بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران و
وزارتخانه های امور اقتص��ادی و دارایی(گمرک

در سال
گذشته به دلیل
مشکالت ارزی و
اختالالت در بازار
ارز ،دولت تصمیم
گرفت تا گمرکات
اجرایی کشور،
تعهدنامه برگشت
ارز به کشور را از
صادرکنندگان
اخذ کنند

جمهوری اسالمی ایران) و صنعت ،معدن و تجارت
موظفند با هماهنگی الزم ،تمهیدات مقتضی برای
ورود اطالعات مربوط به صادرات کشور در سامانه
ارزی و امکان پاالیش درآمدهای ناشی از صادرات
را فراهم نمایند.
 .3ارای��ه هرگون��ه جوای��ز صادرات��ی ب��ه
صادرکنندگان ،منوط به استفاده از ارز حاصل از
صادرات در چرخه تجاری کشور می باشد ،منظور
از اس��تفاده از ارز حاصل از ص��ادرات در چرخه
تجاری کشور عبارت است از:
الف) انجام واردات در مقابل صادرات در چرخه
تجاری کشور و یا اشخاص دیگر
ب) پرداخ��ت بده��ی ارزی صادرکنن��ده و یا
اشخاص ثالث به بانکها
پ) فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های
دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی
ایران
ت) سپرده گذاری ارزی نزد بانکها
 .4بانک س��پرده پذیر موظف است در صورت
تقاضای س��پرده گذار برای استفاده از ارز سپرده
در ه��ر یک از موارد موض��وع جزءهای الف تا ت
بند  3اقدام نماید.
با صدور این بخش��نامه مفاد بخش��نامه های
اخذ معافی��ت از صادرکنندگان و همچنین اخذ
تعهد ارزی در گمرکات برای خروج کاال توس��ط
صادرکنندگان کان لم یکن اعالم می گردد”.
مزایای لغو پیمانسپاری ارزی

طرح پیمان سپاری ارزی کاهش صادرات را به
دنبال دارد بنابراین لغو این قانون گامی در جهت
افزای��ش صادرات و کمک به صادر کننده خواهد
بود.
هوشنگ فاخر ،عضو اتاق بازرگانی ایران با اعالم
این مطلب گفت :این طرح قبال نیز اجرا شده که
نتیجه ای جز کاهش میزان صادرات نداشته است.
او با بیان اینکه لغو این قانون حرکت درستی
است ،خاطر نشان کرد :این تفکر که صادر کننده
ص��ادر می کند و پولش را نمی آورد هیچ منطق
اقتصادی ندارد چرا که صادرکننده برای ادامه کار
مجبور است پولش را برگرداند مگر اینکه بخواهد

گزارش
کار را تعطیل کند.
فاخر گفت :کسی که بخواهد سرمایه را از ایران
خارج کند حتی اگر قیمت دالر  3تا  5هزار تومان
هم باشد آن را می خرد و سرمایه را خارج می کند
اما کسانی که در اینجا کار می کنند قدرت چنین
کاری ندارند بنابراین صادر کننده مجبور اس��ت
پولش را برگرداند و این یک منطق اقتصادی است.
عضواتاق بازرگانی آسیب به جنس خریداری
شده ،اعتراض در معامله و ندادن به موقع پول را
از عواملی ذکر کرد که که در روند صادرات خلل
ایجاد می کنند.
او ادامه داد :بنابراین در این ش��رایط تعهد به
دولت نه تنها صادر کننده را گرفتار قانون تغییرات
و قاچ��اق ارز خواهد کرد بلکه جزای کیفری نیز
برای او خواهد داشت.
فاخ��ر با مثبت خواندن لغو ای��ن قانون اظهار
امی��دواری کرد ک��ه این تصمیم باع��ث افزایش
صادرات شود.
عضو اتاق بازرگانی در پاسخ لغو بخشنامه عدم
معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز گفت :معافیت
مالیاتی همی��ن که صادر کنن��ده را از گرفتاری
های جوابگویی رها می کند یک امتیاز محسوب
میشود.
او ادامه داد :در قانون پنجم توسعه ،صادرات از
مالیات معاف است بنابراین هر بخشنامه ای خالف
آن باشد دیوان عدالت می تواند آن را لغو کند.
فاخر با بیان اینکه دولت گذشته می خواست
با این قانون به زور از صادر کننده مالیات بگیرد،
افزود :معافیت نداش��تن صادرکنندگان از مالیات
یکی از عوامل بازدارنده صادرات است.
عضو ات��اق بازرگانی خاطر نش��ان ک��رد :در
کشورهای دیگر برای صادرات جایزه هم میدهند
در حالی که در کش��ور ما از صادرات مالیات هم
میگیرن��د تا قیمت تمام ش��ده کاال ب��اال برود و
صادرکننده نتواند صادر کند .بنابراین این قوانین
به جای اینکه تشویق کننده صادرات باشد عامل
بازدارنده آن خواهد بود.
گفتنی است،هفته پیش رییس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران درباره مصوبه لغو
پیمان س��پاری ارزی و معافیت مالیاتی نداشتن
صادرکنندگان گفته بود :ابهاماتی در بخش��نامه
مالیات بر ارز صادراتی وجود داشت که خوشبختانه
وعده لغو آن به تحقق نزدیک شد.
محمد نهاوندیان ادامه داد :لغو این بخش��نامه
در دولت تصویب و براس��اس مصوبه هیات دولت
بخشنامه معافیت مالیاتی نداشتن صادرکنندگان
که در گذشته صادر شده بود دیگر نیازی به ادامه
ندارد.
او درب��اره لغ��و معافی��ت مالیاتی نداش��تن

صادرکنندگان و ابهامات موجود در این تصمیم
گفت :مصوبه قبلی س��ازمان مالیات��ی ابهامات و
ش��بهاتی را به وجود آورده ب��ود .مصوبه قبلی با
قانون تعارض داش��ت زیرا بر اساس قانون برنامه
پنجم توسعه صادرات صراحتا از معافیت مالیاتی
برخوردار اس��ت ولی بخش��نامه دولت قبل این
موضوع را منوط به رویهای اداری کرده بود.
نهاوندیان ادامه داد :س��ازمان مالیاتی تعیین
کرده ب��ود که احراز عمل ص��ادرات چگونه باید
انجام شود .با مصوبه دولت ابهامات برطرف شد اما
فلسف ه این که ارز صادراتی باید در خدمت اقتصاد
کش��ور باشد و در چرخه تجارت دولت قرار گیرد
بدیهی است ولی به صورت روشن اشکال استفاده
از ارز صادراتی نیز تدوین شده است.
واقعی شدن صادرات با لغو پیمان سپاری ارزی

در کشورهای
دیگر برای
صادرات جایزه هم
میدهند در حالی
که در کشور ما از
صادرات مالیات
هم میگیرند تا
قیمت تمام شده
کاال باال برود و
صادرکننده نتواند
صادر کند

کرباسیان ،رئیسکل گمرک جمهوری اسالمی
ایران نیز معتقد اس��ت لغو مصوبه پیمان سپاری
ارزی گام بلندی برای رش��د صادرات محس��وب
می شود .وی در این باره گفت :صادرکنندگان در
گذشته ملزم بودند ارز حاصل از صادرات را به
گون��های برگردانند و در قبال ارز ،مالیات
صادراتی بدهند اما دولت از یک ماه پیش
ب��رای رونق ص��ادرات محدودیتهای
ارزی را برداشت و صادرکنندگان ایرانی
با آرامش خاطر روبهرو شدند و ارزش کاالی
صادراتی با این تدبیر دولت واقعی میشود.
کرباس��یان اف��زود :قب�لا برخ��ی از
صادرکنندگان برای اینکه دالر ناش��ی از
ص��ادرات را به نرخ کمت��ر ندهند ،ارزش
واقع��ی صادرات را با ک��م اظهاری اعالم
میکردن��د ،ام��ا وقت��ی قرار ش��د برای

برگرداندن ارز حاصل از صادرات مشکلی نداشته
باش��ند ،ارزش صادرات واقعی میشود و در واقع
اکنون پیمانسپاری ارزی برداشته شده است.
رئی��سکل گمرک جمهوری اس�لامی ایران
افزود :از  27آذر  92پیمانسپاری ارزی برداشته
شد و این اقدام به صادرکننده کمک میکند که
صادرات بیشتری داشته باش��د و از اول هم قرار
دادن پیمانسپاری ارزی کار اشتباهی بود.برخی
از کشورها که مقصد صادرات کاالی ایران هستند
میگویند ما میخواهیم ارز خود شما را بپردازیم،
مانند کش��ورهای همس��ایه ایران که وقتی کاال
صادر میشود ،آنها مایل هستند ریال ایران را به
صادرکننده بدهند و نیازی به پیمانسپاری ارزی
نیست یا اینکه کاالیی که میخواهد صادرکننده
وارد کن��د ،در گروه کاالیی  10قرار داش��ت که
واردات آن ممنوع بود ،اما دولت مصوب کرد با نرخ
ارز مبادلهای واردات کاالی گروه  10آزاد میشود
و در این راستا واردات  42قلم کاالی گروه  10آزاد
شده است ،البته این مصوبه مربوط به شهریور بوده
است که به تازگی ابالغ شده است.
وی افزود :با آزاد ش��دن واردات کاالی
گروه  10ثبت س��فارش ه��م به زودی
انجام میشود ،در مصوبه قبلی مشکل
این بود که کاالهای��ی از گروه  10که
وارد ش��ده بود و در انبارهای کش��ور
موج��ود بود ،ب��ا ارز مبادلهای
ترخیص میشد.
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گزارش

آمار صادرات بر رتبه گمرک هم تاثیر گذاشت

نزول  99پلهای گمرک ایران در  8سال گذشته
■■هما کبیری

 9روز ،در عربس��تان  17روز و در امارات هفت
روز.

هش�ت س�ال پیش گمرک ایران جزو  5گمرک برتر دنیا قرار داش�ت و حاال رتبه ایران به جایگاه 103
رسیده است .همین موضوع در کنار نارضایتیهایی که در میان تجار و بازرگانان ایرانی ایجاد شده ،موید
این موضوع است که گمرک از پرداختن به نقش اصلی خود خارج شده است .در این گزارش که به بهانه
بیست و ششم ژانویه ،روز جهانی گمرک آماده شده ،به برخی ابعاد و رتبههای گمرک ایران در مقایسه
با سایر کشورها پرداخته شده است.

جایگاه نامطلوب ایران

افزایش هزینههای تج��ارت یکی از دالیلی
است که به افزایش قاچاق در کشور دامن میزند.
یکی از مواردی که بر اساس آن شاخص بهبود
فضای کسبوکار کشورها با هم مقایسه میشود،
شاخص «مطلوبیت فرآیندهای گمرکی» است
که براس��اس آن ،هرچه هزین��ه ،زمان و تعداد
مراحل و اس��نادی که ب��رای ارائه به گمرک در
کشوری کمتر باشد ،بازدهی باالتر است؛ اما بر
اساس گزارش بانک جهانی ،گمرک ایران نه تنها
در رده گمرکهای کارآمد قرار ندارد ،بلکه بهطور
متوسط واردات از این گمرک به  32روز زمان8 ،
سند و  2100دالر (بابت هر کانتینر  20فوتی)
هزینه نیاز دارد.
صادرات از گمرک ایران نیز تفاوت چندانی با
واردات ندارد؛ در این بخش نیز بهطور متوسط
 7سند 25 ،روز زمان و  1470دالر هزینه الزم
56
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است که با متوسط کشورهای پیشرفته و حتی
کش��ورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری
دارد.
در کشورهای در حال توسعه میانگین انجام
ام��ور گمرکی  11روز و تعداد اس��ناد مورد نیاز
 4س��ند اس��ت .این در حالی است که در میان
کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا ،زمان انجام
ام��ور گمرکی حدود  32روز بوده و با  8س��ند
انجام میشود .هزینه انجام امور گمرکی در شرق
آسیا و اقیانوسیه نیز بهطور متوسط  439دالر
برآورد شده است.
در حال حاضر بهطور متوسط 32 ،روز طول
میکشد تا کاالیی به کشور وارد شود .در میان
کشورهای منطقه شامل کشورهای ایران ،عراق،
اردن ،عمان ،عربستان و امارات تنها وضع عراق از
ایران بدتر است .در عراق  82روز طول میکشد
تا کاال وارد کشور شود .در اردن 15روز ،در عمان

افزایش  0/5درصدی هزینههای تجارت

گمرک ایران
نه تنها در رده
گمرکهای
کارآمد قرار
ندارد ،بلکه بهطور
متوسط واردات از
این گمرک به 32
روز زمان 8 ،سند و
 2100دالر (بابت هر
کانتینر  20فوتی)
هزینه نیاز دارد

به گفت��ه رئیس کل گمرک ای��ران در حال
حاضر  25سازمان سر راه تاجران قرار دارند که
باید مجوزهای الزم را برای واردات صادر کنند.
حاال با همه این مشکالت حساب کنید که بیش
از  30قانون بر گمرک حاکم است .گمرک باید
 15کنوانس��یون را اجرا کند ،ب��ه  14رویه باید
عمل کند؛ درحالیکه هیچ کشوری برای کارهای
تجاریاش به این اندازه تشریفات ندارد.
پیش از این ،مهدی کرباسیان اعالم کرده بود
که گمرک خوب و روان به میزان قابلتوجهی
میتواند بر کارآیی بنگاهه��ا هم اثر بگذارد .اگر
عملکرد گمرک مطلوب نباش��د ،ممکن است
بنگاهها مجبور شوند موجودی کاالی بیشتری را
در انبار نگهداری کنند که این کار  4تا  6درصد
به هزینههای تولید بنگاهها اضافه میکند.
کش��ورهایی ک��ه از ام��ور گمرک��ی کارآمد
برخوردارند ،به اس��ناد و امضاهای کمتری نیاز
دارن��د و در نتیجه زمان کمتری نیز برای انجام
مراح��ل اداری و تش��ریفات گمرکی مربوط به
رویههای صادرات و واردات اختصاص میدهند.

گزارش

بررسیها حاکی از آن است که هر روز تاخیر
اضافی در امر تج��ارت معادل  0/5درصد ارزش
کاال برای کاالهای صادرشده با کشتی یا راهآهن
هزین��ه دارد .به عبارت دیگر اگر تجارت کاالیی
 20روز ب��ه طول انجامد و ب��ا انجام اصالحاتی
بت��وان زمان تجارت را به  10روز کاهش داد ،به
میزان پنج درصد ارزش کاال برای صادرکنندگان
صرفهجویی ایجاد خواهد شد .حتی کشورهای
فقیر و توسعهنیافته نیز میتوانند در این زمینه
به پیش��رفتهای قابل قبولی دست پیدا کنند.
به این دلیل که بار مالی تحمیلش��ده ناشی از
مراحل پیچیده اداری ،بیشتر از زیربناهای حمل
و نقل ضعیف و عقبمانده هزینه ایجاد میکند.
در ح��ال حاضر گمرک ای��ران مجری قوانین و
مقرراتی است که نقشی در تهیه آن نداشته ،اما
باید پاسخگوی مردم باشد.
تعدد بخشنامهها برداشته شد

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران
معتقد اس��ت گمرک فینفس��ه سیاستگذار
نیس��ت و تنها مجری سیاستهایی است که از
سوی سازمانهای دیگر از جمله حفظ نباتات،
استاندارد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی و ...به آنها ابالغ میشود.
مجیدرضا حریری در این رابط��ه گفت :در دو،
سه سال گذش��ته دستورالعملهای متفاوتی از
نهاده��ای مختلف به گمرک ابالغ میش��د که
متوقفکننده بود و به مدیریت اقتصاد کش��ور
برمیگشت ،درحالیکه مشکل اساسی در شکل
مدیریت کشور بود و گمرک در این میان مقصر
نبوده است.
وی افزود :نکته قابل توجه دیگر این است که

اگر تجارت
کاالیی  20روز به
طول انجامد و با
انجام اصالحاتی
بتوان زمان
تجارت را به 10
روز کاهش داد ،به
میزان پنج درصد
ارزش کاال برای
صادرکنندگان
صرفهجویی ایجاد
خواهد شد

خود مدیریت گمرک طی  3الی  4سال گذشته
عملکرد قوی و قابل قبولی نداشته ،ضمن اینکه
در اجرای دس��تورهای صادر ش��ده هم مشکل
وجود داشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
و تهران با اشاره به عملکرد  4ماه گذشته گمرک
در دولت یازدهم تاکید کرد :در همین چند ماهی
که از آغاز بهکار دولت یازدهم میگذرد ،دو اتفاق
مهم در حوزه گمرک افتاده است .نکته اول این
است که مراکز متعدد فرماندهی از میان برداشته
ش��د و گمرک تنها از سازمان توسعه تجارت و
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت فرمان دریافت
میکند .همچنین تعدد بخشنامههای پشت سر
هم و پیدرپی هم به شدت کاهش پیدا کرده و
به روال منطقی بازگشته است.
وی تصری��ح کرد :دومین موضوع قابل توجه
در مورد تغیی��ر رویکرد گمرک در همین چند
ماه این است که مدیر جدید این سازمان ،کسی
است که گمرک را به خوبی میشناسد و همین
موضوع تاثیر مثبتی در عملکرد گمرک داشته
اس��ت .این روزها شاهد آن هستیم که هر تاجر
و حتی مسافری از برخورد کارکنان گمرک در
ف��رودگاه هم ابراز رضای��ت میکند و این یعنی
تغییرات چش��مگیری در تسهیل امور گمرکی
آغاز شده است.
دخالت  22سازمان در گمرک

رئیس کمیس��یون حمل و نق��ل ،ترانزیت و
گمرک اتاق ایران معتقد اس��ت نه تنها گمرک
فق��ط نقش مجری مصوب��ات دولت��ی را بازی
میکند ،بلکه حذف «ایرانکد» و «ش��بنم» را
نتیجه پیگیریهای گمرک میداند.

مسعود دانش��مند گفت :گمرک در تسهیل
امور نقشی ندارد و معضالت را به دولت منتقل
میکند .این در حالی اس��ت که  22سازمان در
گمرک دخالت دارند.
وی افزود :گم��رک در این چند ماهی که از
آغاز بهکار دولت جدید میگذرد ،مش��کالت را
طبقهبندی کرده و به دولت انتقال داده است .اگر
اکنون شاهد برداشته شدن برخی اسناد اضافه در
امر تجارت هستیم ،نتیجه انتقال آماری است که
گمرک به دولت برده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید
بر اینکه گمرک در برخی امور که مربوط به ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است ،نمیتواند دخالتی
داشته باش��د ،اظهار کرد :این موارد هم باید به
تدریج در دستور کار دولت قرار گیرد تا برطرف
شوند.
آنچه مسلم است اینكه برای بهبود شاخصها
باید موانع پیشرو برداشته شود تا زمان ترخیص
کااله��ا در گمرک به کمتر از یک هفته کاهش
یابد .برای این منظور باید مقرراتزداییهای الزم
انجام ش��ود .مقرراتی که در دولت گذشته وضع
ش��د ،منجر به این شد که کاال به جای اینکه از
مسیر گمرک وارد شود از دیگر مسیرها به کشور
وارد شود.
دانشمند افزود :برای مقرراتزدایی ،کسانی
میتوانند تس��هیلکننده باشند که این ضوابط
را ایج��اد کردهاند .درحالی که این مقررات برای
اجرایی شدن نیاز به ابزارهایی دارد که در اختیار
گمرک نیست .بنابراین برای بهبود رتبه گمرک
ایران در میان گمرکهای س��ایر کشورها ،باید
مقرراتزدایی به بهترین ش��کل انجام و جلوی
معطلی سرمای ه ملی در گمرک گرفته شود.
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دانشنامه
انرژی

جدول خالصه خواص سودمند نفت خام

ويژگي

عالمتاختصاري
و واحد

شرح

گراني يا 0API
))Gravity

-

درجه  APIمعياري براي س�نجش مرغوبيت نفت(خام) اس�ت و عبارت از درجه گرانروي يا درجه
س�بكي نفت API .به عنوان يك معيار جهاني ،عكس وزن مخصوص( )dاست .يعني هر چه API
بيش�تر باش�د نفت خام مرغوبتر اس�ت .نفتهاي خام با درجات  APIبيش از  ،20مابين  10و  20و
كوچكتر از  10به ترتيب به عنوان نفت خام سبك ،سنگين و خيلي سنگين درجهبندي ميشوند.

مقدار گوگرد
((Sulfur Content

درصد وزني
Wt

مقدار گوگرد و درجه  APIدو خاصيتي هستند كه بيشترين اثر را بر ارزشگذاري نفت خام دارند.
مقدار گوگرد برحسب درصد وزني گوگرد بيان ميشودو بين  0/1تا  5درصد متغير است .امروزه واژه
نفت ترش ( )Sour Oilبه هر نفت خامي كه باال بودن ميزان گوگردش فراورشهاي ويژهاي را ايجاب
ميكند گفته ميشود .معموالً مرز مابين نفت ترش و شيرين وجود بيش از 0.5درصد گوگرد است.

نقطه ريزش
((Pour Point

 0Fيا 0C

نقطه ريزش( )Pour Piontپايينترين دمايي اس�ت كه در آن ،يك روغن نفتي جاري ميش�ود يا
ريزش ميكند مشروط بر اينكه بدون اغتشاش ،با يك روند كنترل شده خنك شود .نقطه ريزش
نفت خام برحسب  0Cيا  0Fبه طور تقريبي نشانگر پارافيني يا آروماتيكي بودن نسبي آن است .هر
چه نقطه ريزش پايينتر باشد مقدار پارافين كمتر و مقدار آروماتيك بيشتر است .نقطه ريزش يك
مشخصه دقيق فرآوردههاي ميان تقطير است كه در آب و هواي سرد مصرف ميشوند.

باقيماندهكربن
()Carbon Residue

درصد وزني
Wt

باقيمانده كربن( ، )Carbon Residueبه شيوه تقطير در نبود هوا ،تا دستيابي به پسماند كك تعيين
و برحسب درصد وزني بيان ميشود .باقيمانده كربن به طور نسبي با مقدار آسفالت نفت خام و مقدار
برش روغن روانساز قابل بازيافت ارتباط دارد .در اغلب موارد ،هر چه باقيمانده كربن كمتر باشد ،نفت
خام ارزشمندتر است.

ويژگي

عالمت اختصاري و واحد

مقدار نمك
()Salt Content

1000bbl/lb

ضرايبهمبستگي
()Corresponding Index

-

گسترهتقطير
()Distillation Range

مقدار فلزات
()Metal Content

0C

ppm

شرح
 1000bbl/lb 10باشد،
مقدار نمك در نفت خام برحسب  NaClبيان ميشود و چنانچه بيش از
معموالً بايد پيش از پااليش نفت خام  ،آن را نمكزدايي كرد .اگر نمك حذف نشود ،ممكن است مشكالت
خوردگي مهمي ايجاد كند .اهميت نمكزدايي در صورتي كه قرار باشد فرايندهاي كاتاليزوري بر باقيمانده
نفت اعمال شود بيشتر ميشود.
ضرايب همبستگي ميان بهره و ويژگيهاي آروماتيكي و پارافيني نفتهاي خام وجود دارد .يكي از معيارهاي
بهكار رفته در اين مورد شاخص همبستگي است كه براي ارزيابي جداگانه حاصل از نفتهاي خام سودمند
ميباشد .مقياس  CIمبتني بر پارافينهاي راست زنجير برابر صفر و براي بنزن برابر  100است .گرچه مقادير
 CIكمي نيستند ،ولي هرچه مقدار  CIكمتر باشد ،غلظت هيدروكربنهاي پارافيني در برش مربوط بيشتر
و هر چه  CIبيشتر باشد ،غلظت نفتنها و آروماتيكهاي آن بيشتر است.
گس�تره نقطه جوش نفت خام نش�ان دهنده وجود فرآوردههاي گوناگون در آن اس�ت .سودمندترين نوع
تقطير ،تحت عنوان ((نقطه جوش حقيقي)) يا  TBPشناخته شده است و معموالً به تقطيري گفته ميشود
كه در دستگاهي با درجه تفكيك منطقي انجام شود .گرچه هيچ روش آزمايش خاصي بهنام تقطير TBP
وجود ندارد ،ولي تقطير  Hempelو  ASTM D285آزمايشهاي متداولتري هستند .همچنين گستره
تقطير نفت خام را بايد با تقطيرهاي  ASTMمرتبط كرد ،زيرا تعيين مش�خصات فرآورده معموالً بر پايه
آزمايشهاي ساده تقطير  ،ASTM D86و  ASTM D1160استوار است.
وجود فلزات در نفت با وجود غلظت نس�بت ًا پايين(از چند تا  )ppm1000اهميت زيادي دارد .مقادير ناچيز
برخي از اين فلزات(نيكل ،واناديم و مس) ميتوانند به شدت بر فعاليت كاتاليزورها اثر گذاشته و موجب توليد
فراوردههاي كم ارزشتري شوند .غلظتهاي باالتر از 2 ppmواناديم در انواع نفت كوره منجر به خوردگي
شديد پرههاي توربين و تخريب آستر يا پوشش نسوز كورهها و دودكشها ميشود .معموالً تركيبات آلي
فلزي در دماهاي باالي تقطير پااليشگاهي فرارند و بيشتر در فرآوردههاي تقطير ديرجوش پديدار ميشوند.
روش كاهش آنها بهكارگيري روشهاي استخراج با حالل و نيز ترسيب با آسفالتها و رزينها است.

■■(( جيمز اچ .گـري؛ گلن اي .هندورك ،پااليش نفت (فناوري و اقتصاد) ،ترجمه سيد مهبد مهدي بصير؛ محمد باقر پورسيد؛ گيتي ابوالحمد؛ مركز نشر دانشگاهي ،تهران ،چاپ يكم)) 1380 ،
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گزارش

بررسی آخرین وضعیت انرژی در جهان

عرضه و تقاضای نفت خام در سال  ٢٠١٤میالدی
■■محمود یاوری

بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان اطالعات انرژی آمریکا به نام “چشم انداز کوتاه
مدت انرژی” ،مصرف جهانی س�وخت مایع در س�ال  ۲۰۱۴میالدی  ۱.۲میلیون بشکه در روز و در سال
 ۲۰۱۵میالدی این رقم روزانه  ۱.۴میلیون بشکه افزایش خواهد داشت .در گزارش سازمان اطالعات انرژی
آمریکا ( )EIAآمده است که کشورهای خارج از سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی به خصوص چین
بخش عمده این افزایش تقاضای مصرف را به خود اختصاص خواهند داد.

طبق این گزارش در سال  ۲۰۱۴نرخ مصرف
نفت کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی  ۰.۱میلیون بشکه در روز کاهش داشته
و در س��ال  ۲۰۱۵این رقم ثابت خواهد ماند  .بر
اساس گزارش این سازمان میزان تولید نفت خام
س��ازمان کش��ورهای صادر کننده نفت ( اوپک
) در س��ال  ۲۰۱۴برابر با  ۰.۵میلیون بش��که در
روز کاهش خواهد داشت چرا که برخی از تولید
کنندگان اوپکی به منظور تعدیل بازار در نتیجه
افزایش تولید کشورهای خارج از اوپک  ،تولیدات
خ��ود را کاهش خواهند داد .بر پایه این گزارش
در سال  ۲۰۱۴میزان رشد عرضه نفت کشورهای
غیر اوپکی  ۱.۹میلیون بشکه در روز خواهد بود
و در س��ال  ۲۰۱۵این رقم  ۱.۵میلیون بشکه در
روز گزارش شده است  .بخش عمده این افزایش
عرضه از سوی کشورهای آمریکای شمالی تامین
خواهد شد .
این در حالی اس��ت که سیدمحسن قمصری
گفت :در س��ال جاری میالدی با توجه به رکود
اقتصادی موجود در دنیا به نظر نمی رسد وضعیت
عرضه و تقاضای نفت خام نسبت به سال گذشته
تفاوت چندانی داشته باشد.
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران

با بیان این که برخی موسسات بین المللی برای
نیمه سال جاری میالدی احتمال بهبود وضعیت
اقتصادی را پیش بینی کرده اند ،افزود :با توجه به
روند عرضه باالی نف��ت خام و کاهش تقاضا ،در
حال حاضر بازار نفت با مازاد عرضه روبرو است.
قمصری پیش از این گفت��ه بود که فکر می
کنم با وجود آنکه بازار با مازاد عرضه نفت مواجه
اس��ت ،همچنان این بازار عالقه مند به نفت خام
های متوسط (ش��یرین) و ترش ایران است و در
حال حاضر به دالیل فنی ،بسیاری از پاالیشگاه ها
متقاضی نفت ایران است.
همچنین به گزارش خبرگ��زاری رویترز ،در
معامالت اواخر هفته گذش��ته بهای جهانی نفت
خام برنت کاهش یافت و به  ١٠٦دالر و  ٣٩سنت
رس��ید .این امر به دلیل افزایش تولید نفت خام
لیبی و احتمال افزایش عرضه نفت خام ایران در
بازارهای بین المللی عنوان شده است.
تالش ایران برای احیای بازارهای از دست رفته

مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران
درباره برنامه ش��رکت ملی نف��ت ایران در زمینه
افزایش فروش نفت و بازیابی بازارهای از دس��ت
رفته گفت :در س��ال ج��اری میالدی همزمان با

در سال ۲۰۱۴
میزان رشد عرضه
نفت کشورهای
غیر اوپکی ۱.۹
میلیون بشکه در
روز خواهد بود و
در سال  ۲۰۱۵این
رقم  ۱.۵میلیون
بشکه در روز
گزارش شده است

حفظ و تمدید قرارداده��ای موجود فروش نفت
خ��ام و اجرای توافقنامه ژن��و و تاثیر آن بر ایجاد
تح��ول در روابط بین المللی ،تالش برای احیای
بازار های از دست رفته صورت می گیرد.
براس��اس این گزارش قمصری با بیان این که
مشخص بودن مصرف کنندگان و پاالیشگاه های
نفت در دنیا به نوعی بازارهای نفت خام را محدود
کرده اس��ت ،گفته بود :ش��رکت های پاالیشی و
نفتی دنیا با توجه به س��اختار صنعت نفت ایران
تمایل به همکاری مجدد با ما در بخش های فنی
و سرمایه گذاری دارند ،اما این موضوع لزوما به این
معنا نیس��ت که به عنوان مثال اگر شرکت های
توتال یا شل در ایران کار می کنند ،باید نفت ایران
را هم خریداری کنند.
وی تاکید کرده بود :ایران با وجود تحریم های
بین المللی در چند سال اخیر توانسته خریداران
سنتی نفت خود را حفظ کند.
قمصری با یادآوری این که ایران و کشورهای
اروپایی ه��م اکنون آمادگی برای از س��ر گیری
مجدد روابط نفتی دارند ،تصریح کرده بود :البته
باید تاکید کنم باز پس گیری بازارهای از دس��ت
رفته در ش��رایط کنونی کار دشواری خواهد بود،
اما کشور ما ابزار و توان الزم برای این کار را دارد.
وی ب��ا اب��راز امی��دواری در خص��وص بهبود
روابط ایران و کش��ورهای غرب��ی گفته بود :ایران
در دو س��ال گذشته با توجه به سهمی که سالها
در تامین انرژی اروپا داش��ته است و به خصوص
عالقه کشورهای اروپای غربی به نفت خام ایران،
همچن��ان تالش خواهد کرد ارتب��اط با بازارهای
سنتی خود را در اروپا حفظ کند.
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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لزوم توجه دولت به اجرای صحیح فاز دوم هدفمندی یارانه

 7نکته درباره قیمتگذاری انرژی
■■مینا شریفی

حداق�لِ م�واردي ک�ه باي�د در اجرای ف�ازدوم
هدفمندی مورد توجه قرا رگيرد به شرح زير است:
 .1قيمت گذاري منطقي حامل هاي انرژي مستلزم
طراحي يك برنامه كالن براي كل ش�بكه انرژي و
تنظي�م عرضه و تقاضاي هر يك از حامل هاس�ت
و چنانچه چنين برنامه جامعي وجود داش�ته باشد
اص�والً دليلي ن�دارد كه ما تنها از ح�ذف يارانه ها
س�خن بگوئيم .گرچه مس�ئله قيمت تمام شده و
يارانه (همانگونه كه خواهد آمد) يكي از مس�ائلي
اس�ت كه در طراحي برنامه مذكور بايد مورد توجه
قرا رگيرد ولي همه چيز به آن ختم نميش�ود .در
اغلب قريب به اتفاق كشورهاي صنعتي ماليات هاي
بسيار سنگيني بر نفت خام وارداتي و فرآوردههاي
نفتي وضع ميشود و متقاب ً
ال سوبسيدهاي فراواني
به ذغال س�نگ پرداخت مي شود در مورد توليد و
مصرف حامل هاي انرژي قبل از هر چيز بايد برنامه
مدوني ك�ه در تطابق با برنامه ه�اي كالن اقتصاد
كشور باشد وجود داشته باشد و آنگاه قيمت حامل
هاي انرژي به گونه اي تنظيم شوند كه تحقق برنامه
را تضمين نمايد .
 .2مش�خص ش�دن قيمت تمام ش�ده ه�ر يك از
حامل هاي انرژي براي تعيين دقيق ميزان ماليات
مأخوذه و يا سوبسيد پرداختي ،ضروري است و اين
خود مستلزم شفافيت در نظام مالي و حسابداري
شركت هاي توليدكننده حامل هاي انرژي است.
 .3س�هم هزين�ة ان�رژي در س�بد هزين�ه خانوار
و توليدكنن�دگان كااله�ا و خدم�ات باي�د تعيين
و مش�خص گ�ردد و در ه�ر برنامه قيم�ت گذاري
باي�د منطقي و عادالنه بودن اين س�هم با توجه به
متوسط هاي جهاني مورد توجه قرار گيرد .در اين
مورد به عنوان نمونه قابل ذكر اس�ت كه در كشور
اياالت متحده كه سوبس�يدي نيز به فرآورده هاي
نفتي پرداخت نمي شود ،حدود  4/5درصد درآمد
شهروندان به هزينه انرژي اختصاص مي يابد .براي
اينكه بدانيم كه آيا ارزان بودن حامل هاي انرژي در
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كشور يك واقعيت است و يا يك تصور ذهني بايد
به اين س�هم و به ق�درت خريد خانوارها نيز توجه
شود.
 .4در بخش توليد همانطور که اش�اره شد ،ارتباط
قيمت نس�بي انرژي بعنوان يك�ي از عوامل توليد
با س�اير عوامل بايد مورد توجه قرار گيرد .كشش
ه�اي جايگزيني اي�ن عوامل بج�اي يكديگر بايد
روش�ن باش�د .از نظر تئوريك و با توج�ه به تابع
توليد ،هرگونه كاهش در مص�رف انرژي به معناي
جايگزين�ي و افزايش يكي ديگ�ر از عوامل توليد
يا تركيبي از س�اير عوامل خواهد بود .عدم توجه
به اين مس�ئله ممكن اس�ت موجب جابجائي هاي
ناخواسته در تركيب عوامل توليد در سطح اقتصاد
شود .مدل هاي اقتصادي نشان مي دهد كه چنانچه
بهلحاظ فني امكان جايگزين�ي ميان حامل انرژي
بعنوان يك عامل توليد با ساير عوامل توليد وجود
نداشته باشد (كشش جانشيني عوامل صفر باشد)
در اينص�ورت افزاي�ش قيمت هاي ان�رژي موجب
كاهش مصرف انرژي و جايگزيني آن با ساير عوامل
توليد نخواهد شد و به همان ميزان سطح عمومي
قيمت ها را افزايش داده و توليد ناخالص ملی را نيز
كاهش خواهد داد.
 .5تعيين مي�زان تأثيرپذيري تقاض�اي هر يك از
حامل ه�اي ان�رژي از قيمت آن حامل ،مس�تلزم
تخمين دقيق توابع تقاض�ا براي حامل هاي انرژي
اس�ت .پس از تخمين تابع تقاضا مي توان كش�ش
قيمتي تقاضا را محاس�به نمود و تشخيص داد كه
ميزان تقاضا در مقابل تغييرات قيمت چه واكنشي
از خود نشان مي دهد و تنها در اينصورت مي توان
ميزان
فهميد كه براي مح�دود كردن تقاضا در هر
ِ
موردنظر ،به چه مقدار افزاي�ش قيمت نياز داريم.
مطالعات انجام شده در اين زمينه عمدت ًا مبين اين
واقعيت هستند كه كشش هاي قيمتي تقاضا براي
فرآورده هاي نفتي ارقام بسيار پائيني هستند و اين
به اين معناس�ت كه واكنش تقاضا در قبال افزايش

مشخص شدن
قيمت تمام شده
هر يك از حامل
هاي انرژي براي
تعيين دقيق ميزان
ماليات مأخوذه
و يا سوبسيد
پرداختي ،ضروري
است

قيمت اين فرآورده ها بسيار ناچيز خواهد بود.
 .6كشش هاي متقاطع قيمتي تقاضا كه بر مبناي آن
ميزان تأثيرپذيري تقاضاي هر حامل انرژي از قيمت
ساير حاملها مش�خص ميگردد نيز بايد محاسبه
ش�وند .اين نيز مس�تلزم تخمين توابع تقاضا براي
حاملهاي انرژي اس�ت .تغيير قيمت يكي از حامل
ه�اي انرژي بدون توجه به س�اير حام له�ا در واقع
موجب تغيير قيمت هاي نس�بي حام�ل ها خواهد
شد و اين ممكن است بطور ناخواسته و پيش بيني
نش�ده تقاضا را از بعضي حامل هاي انرژي به بعضي
ديگر منتقل كند .بنابراين در جريان قيمت گذاري
ه�ر حامل انرژي بايد تأثير اين قيمت ها بر تقاضاي
س�اير حامل ها نيز مد نظر قرار گيرد .بعنوان مثال
چنانچه نرخ برق افزايش ياب�د و نرخ فرآورده هاي
نفتي و گاز طبيعي ثابت باقي بماند اين مسئله ممكن
است بخشي از تقاضاهاي بالفعل يا بالقوه براي برق
را به سمت فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي منتقل
كند و در اين صورت پيش بيني ها با مشكل مواجه
خواهد شد.
 .7ارتب�اط قيمت حامل هاي ان�رژي با پارامترهاي
اقتصاد كالن نيز بايد روش�ن باشد .خصوص ًا ميزان
تأثيرپذيري سطح عمومي قيمت ها از قيمت حامل
هاي انرژي بايد تخمين زده ش�ود و مورد محاسبه
قرا رگيرد .چنانچه افزايش قيمت حامل هاي انرژي
بدون درك و آگاهي از اين مسئله صورت گيرد اين
احتمال وجود دارد كه ميزان افزايش سطح عمومي
قيمت ها (تورم) ناشي از افزايش قيمت حامل هاي
انرژي در حدي باش�د كه عم ً
ال قيمت هاي حقيقي
حام�ل ها ثابت باق�ي مانده و يا حت�ي كاهش يابد
ك�ه در اينصورت اهداف موردنظر از افزايش قيمت
حامل ها محقق نخواهد ش�د و تنها آثار تورمي آن
ب�ر روي اقتص�اد باقي خواهد مان�د .چنانچه بحث
انتظارات و تأثيرات تورمي ناشي از انتظارات رواني
مصرف كنندگان را در نظر بگيريم مسئله تورم ابعاد
فراتري نيز پيدا خواهد.

یادداشت

توصیه به سرمایهگزاران

چرا پاالیشگاه سازی سود آور است؟
■■محمدچگینی

*

متاس�فانه سال ها اس�ت که نظرات نه چندان عمیق برخی کارشناس�ان مانع توسعه درخور ظرفیت
پاالیش�گاهی در کش�ور گردیده است این موضوع به همراه فضای انحصاری حاکم بر این بخش و عدم
وجود نظام تنظیم مقررات کارآمد و اثربخش موجب عقب ماندگی تاریخی ما در صنعت پاالیشگاهی و
تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت در جهت جلوگیری از خام فروشی گردیده است .این مطلب برآن
است تا ضمن رد این دیدگاه نشان دهد که ساخت پاالیشگاه برای کشورسود آور و یک ضرورت است.
ب�ه گ�زارش اپک وبر اس�اس نمودار زی�ر پاالیش
نف�ت در آمریکا به ازای هر بش�که  30تا  35دالر
مارجین داش�ته است که بوضوح سود آوری آن را
نشان میدهد نکته اینجاست که بازده پاالیشگاه
و هماهنگی با بازار از نکات کلیدی اس�ت که باید
به آن توجه نمود .مضافا بر این باید توجه نمود که
این س�ود آوری در حالی است که بانکهای دنیا به
درآمدهای ارزی ما که عمدتا از فروش نفت اس�ت
حداکثر 2درصد سود پرداخت مینمایند و قوانین
مالیاتی آنان نسبت به سوخت های فسیلی بسیار
سخت گیرانه تر از ایران است و هزینه عوامل تولید
نیز از قبیل نیروی انس�انی گرانتر .البته اگر بحث
اش�تغال زایی  ،تکمیل زنجیره ارزش ،امنیت ملی
و فروش آس�انتر را هم اضافه کنیم مزیت ما چند
برابر می گردد.
توج�ه به جملات زیر از گ�زارش اتحادی�ه اروپا
( )2008در خصوص سود آوری پاالیشگاهها نشان

میدهد که متاسفانه اطالعات برخی از کارشناسان
و مدی�ران م�ا در خص�وص س�ود آور نب�ودن
پاالیش�گاهها صحیح نیست و با تعصب بر اشتباه
خود اسرار دارند که این هشداری است برای ما که
بدانیم مدیرانی که در گذشته تصمیماتی را گرفته
اند به س�ختی حاضر به قبول و تغییر نگرش خود
هستند ضمن آنکه باید توجه داشت که سود آوری
پاالیش�گاه ها را بدلیل نواسانات ش�دید آن باید
حداقل در یک دوره ده س�اله مورد توجه قرار داد.
نکته حائز اهمیت دیگر در س�ود آوری پاالیشگاه
ها ترکیب فرآورده های خروجی پاالیشگاه است
که بر اس�اس نمودار زیر در سالهای اخیر بنزین و
گازوییل از با ارزشترین محصوالت پاالیشی بوده
و در عوض نفت ک�وره کم ارزش ترین محصوالت
میباش�د ک�ه متاس�فانه  40 -30درصد خروجی
پاالیشگاه های ما را تشکیل می دهد .سوال اینجا
اس�ت که آیا بقیه دنیا نمیدانند س�رمایه گذاری

دنیا برای ایجاد
بیش از 7میلیون
بشکه ظرفیت
پاالیشگاهی تا 4
سال آینده برنامه
ریزی کرده است و ما
باید خود راتحمیل
کرده و با توجه به
عقب ماندگی ها
تاریخی در این زمینه
وبا اصالح محیط
کسب و کار این حوزه
سهم خود را بگیریم

پاالیشگاهی سودآور نیست و در این  20سال سهم
ما از این افزایش ظرفیت و سرمایه گذاری چه مقدار
بوده اس�ت؟ از س�ال  1995تا  2007سالیانه بطور
متوس�ط 30میلیارد دالر در صنعت پاالیش�گاهی
سرمایه گذاری شده است یعنی  360میلیارد دالر
آی�ا میتوان گفت این س�رمایه گذاری عظیم غیر
اقتصادی بوده اس�ت و به دور ریخته شده؟ ظاهرا
برخی دوستان در فضای  1980تا  1985باقی مانده
اند.با نگاهی به گزارشهای رس�می منتش�ر شده
میبینی�م که دنیا ب�رای ایجاد بی�ش از 7میلیون
بشکه ظرفیت پاالیشگاهی تا 4سال آینده برنامه
ریزی کرده اس�ت و ما بای�د خود راتحمیل کرده و
ب�ا توجه به عقب ماندگی ها تاریخی در این زمینه
وبا اصالح محیط کسب و کار این حوزه سهم خود
را بگیریم.اما نکته آخر و بس�یار مهم قیمتی است
که ما پروژه های خ�ود را تمام می کنیم آیا ما می
خواهی�م برای ایجاد ظرفیت هر بش�که نفت خام
 40000دالر یا  30000دالر یا  12000دالر هزینه کنیم
مسلما اگر بخش خصوصی توانمند و دارای تجربه
داشتیم  12000دالر را انتخاب میکرد تا هزینههای
عملیاتی و سرمایه گذاری را به حداقل خود کاهش
دهد .س�رمایه باید مالک باالی سر سرمایه داشته
باشد تا مسیر بهینه خود رابیابد.
* کارشناس انرژی

“The conclusion from this analysis is that the surplus refinery capacity that led to very poor profitability during the 1980s and early 1990s has gone
from the major European and U.S. markets.
The recent improvements in refinery profitability have encouraged refiners to start a program of expansions, with the result that over 200 refinery
expansion and upgrading projects have been announced.
In Russia, changes to the export tax regime in 2004 have made refining for export extremely profitable. As the tax regime calculates the tax on
”products as a percentage of the tax on crude, higher crude prices increase the incentive for the domestic refiner that is exporting.
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گزارش

“آینده انرژی آمریکا با رویکرد ذخایر هیدروکربوري نامتعارف”

آزمون انرژی غرب

■■یلدا یزدانفرحی

امکان کاه�ش ذخایر اثبات ش�ده نفت و
گاز از یک س�و ،امکان پذیري تولید تجاري از
ذخایر هیدروکربوري نامتعارف(ش�یل نفتی و
گازی) ،وجود عدم قطعیت هایی با نقش مهم
در فرآیند تحوالت آین�ده بازار جهانی انرژی
و نیاز به منابع انرژی کشورهای توسعه یافته
و در کن�ار آن کش�ورهای در حال توس�عه از
موضوعات قابل توج�ه در رابطه با بازار فعلی
انرژی در جهان است .میزان تولید جهانی نفت
در سال  2012برابر با  89.36میلیون بشکه در
روز بوده که کشور آمریکا با تولید  11میلیون
بشکه س�هم  12.4درصدی از تولید مذکور را
دارا بوده اس�ت .سهم آمریکا از تولید جهانی
نفت از سال  2005به بعد رو به فزونی گذاشته
به نحوی که از  9.8درصدی در سال مذکور به
 12.4درصد در س�ال  2012رسیده است .علی
رغ�م افزایش تولید نفت آمریکا ،مصرف نفت
این کش�ور از س�ال  2005رون�د نزولی را طی
کرده اس�ت و از  20میلیارد بش�که در روز به
18.5میلیارد بشکه در سال  2012رسیده است
که به تناسب کاهش مصرف ،سهم این کشور
در مصرف جهانی نفت نی�ز از  24.7درصد در
سال  2005به  20.8درصد در سال  2012کاهش
یافت .سهم خالص واردات نفت (تفاضل میزان
تولید از میزان مصرف) از مصرف کشور آمریکا
در سال  2005به 60درصد رسید که بیشترین
رقم طی  35سال گذشته بود .با توجه به روند
افزایشی میزان تولید نفت در این کشور آژانس
بی�ن المللی ان�رژی پیش بینی نموده اس�ت
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که س�هم مذکور در س�ال  2040به 37درصد
برس�د .در سال  2012آمریکا وارد کننده نفت
خام اس�ت و مازاد مصرف نفت خام نسبت به
تولی�د آن در حدود  45درصد مصرف اس�ت.
دو سناریو برای وضعیت نفت در کشور آمریکا
برای سال  2040پیش بینی شده است؛ سناریو
اول ،آمریکا کم�اکان وارد کننده نفت خواهد
ماند ول�ی وابس�تگی گازی کمت�ری خواهد
داش�ت( 37درصد)  ،سناریو دوم ،آمریکا می
تواند صادرکننده نفت خام نیز باش�د و تولید
نفت خام از مصرف آن پیش�ی خواهد گرفت.
میزان تولید جهانی گاز طبیعی در سال 2011
برابر با  116میلیارد فوت مکعب بوده که سهم
آمری�کا از تولی�د مذکور  19.7درصد اس�ت.
س�هم آمریکا از تولید جهانی گاز طبیعی در
س�ال  2005برابر ب�ا  18.3درصد بوده که طی
سالهای اخیر سهم مذکور با اتکا به تولید شل
گازی افزایش یافته است ولی هنوز به سهم 22
درصدی س�الهای  2000-2001نرس�یده است.
س�هم آمریکا از میزان مصرف  118.7میلیارد
فوت مکعبی جهانی گاز در س�ال  2011برابر با
 20.5درصد بوده که در مقایسه با سهم 26.7
درصدی این کش�ور از مصرف جهانی در سال
 ،2000کاهش داش�ته اس�ت.در شرایط فعلی
آمریکا وارد کننده گاز اس�ت .در س�ال 2040
آمریکا صادرکننده گاز طبیعی است .در تغییر
چنین وضعیتی منابع شیل گازی نقش بسزایی
دارد و پیش بینی شده است سهم شیل گازی
در تولید گاز طبیعی در آمریکا از یک درصد در

گزارش

س�ال  1990به  50درصد در سال  2040خواهد
رس�ید .به دلیل حرکت هر چه بیشتر اقتصاد
کشور آمریکا از بخش صنعت به خدمات که به
صورت متعارف انرژی کمتری مصرف می کند،
روند مصرف انرژی س�رانه این کش�ور از سال
 2012تا  2040به صورت با ثباتی کاهشی خواهد
بود و در همین بازه زمانی شدت انرژی مصرفی
( مصرف انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی)
نیز به شدت کاهشی است .میزان آالیندگی و
انتشار  co2نسبت به تولید ناخالص داخلی به
شدت کاهشی است.
با توجه به کاهش وابستگی آمریکا به خلیج
فارس ،از حیث سیاس�ت خارجی دو سناریو؛
واگذاری تامین امنیت منطقه به کشور چین و
یا افزایش قدرت مانور آمریکا بر روی منطقه و
آتش افروزی نیز طــرح می شود که برتری هر
یک از آنها و یا سناریویی از نوع دیگر بستگی
ب�ه نحوه تغییر تعامالت خارجی و معادله های
سیاس�ی در منطقه خواهد داشت.ارزان ترین
قیمت انرژی طی س�ه سال گذشته متعلق به
کشور آمریکا بوده است که یک میلیون BTU
گاز طبیع�ی معادل  2ت�ا  3دالر بوده در حالی
که این قیمت در اروپا  10دالر و در ژاپن حدود
 16دالر بوده اس�ت .تحوالت اخیر در کشف و
اس�تخراج منابع غیر متعارف ش�ل گازی در
آمریکا تحول مهمی برای این کشور بوده است
ک�ه  14هزار دکل حف�اری در این بخش فعال
هس�تند و اشتغال زایی زیادی را نیز به همراه
داشته است.

سهم آمریکا از
تولید جهانی نفت
از سال  2005به
بعد رو به فزونی
گذاشته به نحوی
که از  9.8درصدی
در سال مذکور
به  12.4درصد در
سال  2012رسیده
است
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گفتوگو

نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران در گفتگو با « دنیای انرژی»:

افزایش خوراک پتروشیمیها
انگیزه سرمایه گذاران را کور کرد
■■علی خسروی

اهمیت ویژه به توسعه صنایع پایین دستی
نفت ،گاز و پتروشیمی به منظورجلوگیری ازخام
فروشی منابع ،ایجاد زمینه های اشتغال و حرکت
درمس��یر خوداتکایی کش��ورضرورتی اجتناب
ناپذیر اس��ت که باید مورد توجه قرارگیرد ،چرا
که ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری کشور بستر
الزم را برای تبدیل منابع خام به کاالهای ارزشی
درآمدزا فراهم می کند .اما اکنون که ایران دارای
ظرفیت های فراوان ذخایرنفت ،گاز و مشتقات
آن اس��ت بنابرای��ن چنانچ��ه برنامهریزیها و
سیاس��تگذاریها در راس��تای تولیدبا هدف
ص��ادرات کاالهای نهایی انجام نش��ود و دولت
نیز به پش��تیبانی ازبخ��ش خصوصی و فعاالن
اقتصادی ،حامی مراکز تولید نش��ود بی تردید
تامین بودجه کش��ور هی��چ گاه ازاقتصاد نفتی
( درآم��د حاص��ل ازفروش نفت خ��ام ) فاصله
نخواهد گرفت و فرصت های فراوان اشتغالزایی
و ارزآوری همچنان ازدست می رود .دراین باره
دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی
صنایع و معادن ایران در گفتوگویی با «دنیای
ان��رژی» می گوید اهمیت ب��ه صنایع تبدیلی،
فرآوری و بس��ته بندی برای توس��عه صادرات،
ارزآوری و اش��تغالزایی برکسی پوشیده نیست
اما باید دید که آیا بس��ترهای الزم برای توسعه
چنین بخش مهمی فراهم است یا این که بعضا
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برخی موانع و مشکالت سد راه موجب می شود
تا صنایع کشوربه جای توسعه همه جانبه تعطیل
و یا اقدام به تعدیل نیرو کنند.به طور مثال اگر
به اهمیت صنایع پتروش��یمی کشور نگاه شود
خواهیم دید که این صنعت مهم هر ازچندگاهی
به موجب برخی تصمیم گیریها و سیاست غلط
دچار مش��کل می ش��ود .درصورتی که دولت
باید با برداش��تن عواملی ک��ه باعث محدودیت
در صادرات بخصوص محصوالت پتروش��یمی
میشود و همچنین اصالح برخی قوانین و توافق
بر س��ر قیمت و تولید با واحدهای پتروشیمی،
راه را برای فعالین این حوزه مهم اقتصادی باز و
هموار کند .وی افزود :در نیمه اول س��ال 92به
لونقل
دلیل مشکالت پیشآمده در حوزه حم 
و تحریمه��ای محصوالت پتروش��یمی بهطور
فاحشی روند نزولی به خود گرفت و بخشی هم
که انجام میشد با تاخیر و هزینههایی باالتر از
گذش��ته بود .که این تاخیرها درهنگام تحویل
محصوالت تبعات منفی زیادی چون نارضایتی
مش��تریها را بدنبال دارد.ای��ن فعال اقتصادی
معتقد اس��ت برخی ازمحصوالت پتروش��یمی
کشوردرس��الجاری و گذش��ته نه چن��دان دور
ب��رای صادرات با ع��وارض و محدودیتهایی از
س��وی دولت مواجه بود که باعث مش��کل در
واحدهای پتروشیمی برای بهینه کردن و تنظیم

اگر قیمت
محصوالت
پتروشیمی
پایین تر از قیمت
تعادلی بر اساس
عرضه و تقاضای
ملی و محلی قرار
بگیرد ،طبیعی
است که رفتارهای
سودجویانه اتفاق
بیفتد

تولیداتش��ان می شد.عالوه براین دولت به بهانه
تامین بازار داخل محدودیتها و عوارضی که در
برخی محصوالت اعمال می کرد موجب ش��ده
تا کاهش صادرات در محصوالت پتروشیمی را
ش��اهد ش��ویم .نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
با بیان این که بازار اکنون تابع ش��رایط مسائل
پولی و تورمی اس��ت و دخالت دستوری دولت
این اختالل را در جریان خودتنظیمی اقتصاد به
وجود می آورد و باعث بروز مش��کالتی در بازار
این قبیل محصوالت خواهد شد ،گفت :در چنین
شرایطی باید سوء مدیریت دولتی را در مسائل
تجاری ،بانکی ،پولی و سایر موضوعات عامل این
نابسامانی دانست چرا که مادامی که سیگنالی
از ب��ازار مبنی بر این که قیمت برخی کاالها در
نظام قیمت های نس��بی در جای درست خود
نایستاده متبادر شود  ،کاالی مذکور با تقاضای
باالتری مواجه می ش��ود .مث�لا در مورد بنزین
ش��اهد تنوع قیمتی نرخ بنزی��ن بین مرز های
ایران و همسایگان هستیم .به هر حال جز اتکا به
نظام قیمت های نسبی مبتنی بر بازار راه دیگری
وجود ندارد .س��لطانی معتقد است اگر قیمت
محصوالت پتروشیمی پایین تر از قیمت تعادلی
بر اس��اس عرضه و تقاضای مل��ی و محلی قرار
بگیرد ،طبیعی اس��ت که رفتارهای سودجویانه
اتفاق بیفتد .به همین دلی��ل برخی واحدهای
تولیدی که حتی تعطیل بودند در این ش��رایط

توگو
گف 

سودی که از
بنگاه های بزرگ
در نتیجه این نوع
تصمیم گیری
کنده می شود به
جیب کسانی می
رود که به ظاهر به
اقشار کم درآمد
نزدیکترند؛
کسانی که اشتغال
واقعی نداشته و از
طریق واسطه گری
خرد امرار معاش
می کنند

فعال می شوند صرف ٌا برای اینکه از سهمیه مواد
اولیه خود اس��تفاده کنند و آن��را در بازار آزاد به
فروش برسانند.بنابراین بورس کاال مادامی که بر
اساس عرضه و تقاضا استوار نباشد قادر به کنترل
بازار نخواهد بود .وی براین باوراس��ت اتفاقی که
می افتد آن اس��ت که حاش��یه س��ود از بخش
تولید به بخش واسطه گری منتقل می شود و
ای��ن موضوع به صنعت هم ضربه وارد می کند،
چرا که این اختالف قیمت رانتی است که داللی
را فع��ال و تولید را از انتف��اع می اندازد .در حال
حاضر سودی که از بنگاه های بزرگ در نتیجه
این نوع تصمیم گیری کنده می شود به جیب
کسانی می رود که به ظاهر به اقشار کم درآمد
نزدیکترند؛ کسانی که اش��تغال واقعی نداشته
و از طریق واس��طه گری خ��رد امرار معاش می
کنند .سلطانی براین باوراست که چنانچه تنظیم
قیمتها به عهده بازار قرارگیرد بخشی از بازار بر
اساس ساز و کار قیمتی فعال خواهد شد بخشی
هم که امکان رقابت ندارد و فقط باید از سیاست

های حمایتی اس��تفاده کند نیز مش��خص می
شوند.از دیدگاه دکتر سلطانی اما باید پذیرفت که
مشکالت بخش های تولیدی ایران فارغ از همه
مشکالتی که دارد آن است که مزیت نسبی برای
تولید برخی کاالها وج��ود ندارد .البته این رأی
عام نیست اما واقعیت آن است که ما در برخی
تولیدات مزیت نداریم و تنها حمایت های دولتی
اس��ت که این واحدها را سرپا نگه داشته است.
وی معتقد اس��ت یارانه انرژی ،بانکی ،تعرفهای،
تسهیالت تکلیفی و  ...همگی مواردی بوده است
که باعث ش��ده برخی تولی��دات ادامه یابد و به
محض حذف این سیاست های حمایتی ،امکان
ادامه رقابت برای بس��یاری از این صنایع از بین
رفته اس��ت.به عالوه واحدهایی با مقیاس تولید
غیراقتصادی در کش��ور ما به وجود آمده ،یعنی
واحدهای خرد در صنایعی که با صرفه مقیاس
قادر به رقابتند ،و به محض به هم خوردن قیمت
مواد اولیه ،حاشیه س��ود این شرکت ها از بین
م��ی رود و آنها را به مرز زیان وارد می کند .این
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گفتوگو

فعال اقتصادی می گوید مسأله دیگر عدم تولید
بهینه در سطح ملی و بی توجهی به میزان نیاز
و ی��ا صادرات این کاالها اس��ت .مقیاس صنایع
ما باید هریک متناسب مزیتهای اقتصاد کشور
معین شوند .در بعضی صنایع معلوم نیست اندازه
تولید برای بازار ملی اس��ت ،منطقه ای اس��ت،
محلی است یا جهانی؟ لذا مجوزها بدون توجه
به این موضوع صادر شده است .وی اذعان دارد
از طرفی در کنار ضعف مدیریت س��اختاری که
در صنای��ع ما وجود دارد ،این موضوعات به بروز
مشکالت و آسیب های جدی منجر شده است.
اتفاقی که در سال های اخیر افتاده و همه صنایع
را از جمله پتروشیمی ها درگیر کرده آن است .به
عنوان مثال وقتی سیستم بانکی منابع مورد نیاز
صنعت را فراهم نمی کند و یا به دلیل تحریم ها
تولید کننده کاالی مورد نیاز خود را از خارج با
هزینه های باال وارد می کند ،حتی با تصور مزیت
های تولید این صنعت دچار مش��کل می شود.
یا ش��رکت های 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 اشکاالت ناشی
از اجرای نادرس��ت قانون هدفمندی یارانه ها بر
تولید در همه بخش ها که پتروش��یمی بخشی
از آن اس��ت اثر گذاش��ته اس��ت .وی درپاسخ
“دنیای انرژی” درباره چگونگی وضعیت صادرات
محصوالت پتروشیمی با توجه به بحث تحریمها
و برخی سیاس��تگذاریها و تصمیمگیریهای
که موج��ب پسرفت این صنعت ش��د گفت:
درواقع طی دوسال گذشته صادرات محصوالت
پتروشیمی و میعانات گازی کاهش چشم گیری
داش��ت اما با توجه به ارزآوری قابل توجهی که
این صنعت دارد و به عنوان پیشروترین صنعت
کشوردرمقوله صادرات نمایان است امیدواریم
درآینده نزدیک تح��ول خاصی در این صنعت
مهم البته با حمایت های ویژه بوجودآید.
دکترس��لطانی اضاف��ه ک��رد :هرچند طی
این س��الها با وج��ود تحریمه��ای بینالمللی
66
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محدودیته��ای ب��رای ص��ادرات محصوالت
پتروشیمی ایران بوجود آمد اما بخش عمده ای
ازتولید محصوالت پتروشیمی کشور همچنان به
بازارهای آسیایی صادرمی شد .البته این را باید
گفت که آن دس��ته از کشورهایی که در لیست
تحریم کنندگان ایران بودند به موجب استفاده از
تولید سایر کشورهای پیشرفته اروپایی به منظور
تامی��ن نیازهای خ��ود احتیاجی به محصوالت
پتروش��یمی ایران نداش��تند این درحالی است
که حتی با رفع تحریمهای بین المللی نیز ایران
کشورهای هدف خود را برای صادرات محصوالت
پتروشیمی دارد.از سوی دیگر باید به این نکته
توجه ش��ود که ازنظر کیفیت تولید و داش��تن
استانداردهای الزم محصوالت پتروشیمی ما با
تولید اتحادیه اروپا هیچ فرقی ندارد.
وی درپاس��خ به دیگرس��ئوال دنیای انرژی
مبنی براین که با رفع تحریم های بین المللی
پیش بینی ش��ما از می��زان ارزآوری و صادرات
محصوالت پتروشیمی کش��ور چیست اظهار
داش��ت :با وجودی که واحدهای پتروش��یمی
کشور اکنون می توانند درمقیاس خود اقدام به
تولید انبوه محصوالت کیفی کنند اما متاسفانه
افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی تا
حدودی نسبت به گذشته براین صنعت مهم به
موجب باالرفتن هزینه های تولید تاثیر گذاشته
اس��ت .از س��وی دیگر ما معتقدیم که شرایط
کش��ور االن در حوزه تولید و صادرات دررقابت
عادالنه ای با کشورهای دنیاست اما چون ایران
همواره با مشکل تحریم هایی که ( تحریم بانک
و حمل ونقل و بیمه ها) به طور قطع برداشته
نش��ده است ،دس��ت به گریبان است بنابراین
محدودی��ت هایی برای این صنعت هنوز وجود
دارد که باید برای جبران آن مورد حمایت ویژه
قرارگیرد نه این که ب��ا افزایش قیمت خوراک
واحد های پتروش��یمی مانع رشد این صنعت
مهم اقتصادی شد.
نایب ریئس اتاق بازرگانی ایران به س��اخت
واحده��ای جدی��د کارخانه های پتروش��یمی

هفت تا 10
درصد تفاوت
قیمت بین ارز
مبادله ای و قیمت
ارز در بازار آزاد
ناشی از ورود ارز
حاصل از فروش
نفت به کشور
از طریق برخی
کشورهای واسطه
است

کشوراش��اره کرد وافزود :اگرچه روند س��اخت
و س��از و توس��عه واحده��ای پتروش��یمی در
کش��ورمطلوب و رو به رشد به نظر می رسد اما
همانطور که گفته ش��د افرایش قیمت خوراک
واحدهای پتروشیمی بر این صنعت مهم ارزآور
تاثیر منفی گذاشته تا جایی که انگیزه مشارکت
س��رمایه گذاران بخش خصوصی را در احداث
توسعه و تکمیل این واحدها کم و موجب شده
تا این صنعت برای س��رمایه گ��ذاران جذابیت
خاصی نداشته باشد.
ریی��س اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به کاهش تفاوت قیمت
ارز مبادل��ه ای و آزاد گفت :حباب نرخ ارز تخلیه
شده و این میزان اختالف بین دو قیمت نیز ناشی
از مشکالت کش��ور در ورود ارز حاصل از فروش
نفت است .سلطانی اظهار کرد :هفت تا  10درصد
تف��اوت قیمت بین ارز مبادله ای و قیمت ارز در
بازار آزاد ناش��ی از ورود ارز حاصل از فروش نفت
به کشور از طریق برخی کشورهای واسطه است.
وی با بیان اینکه اکنون نوس��انات شدید در بازار
ارز کشور وجود ندارد،گفت :تغییر قیمت ارز در
بازار آزاد حتی تا روزانه بین  100تا  200تومان
طبیعی اس��ت و بخش خصوصی به هیچ عنوان
به کنترل نمایش��ی بازار توسط دولت اعتقادی
ن��دارد.وی تاکید ک��رد :اتاق بازرگان��ی ایران به
عنوان دپارتمان بخش خصوصی همواره از دولت
خواستار عمل براساس مکانیزم های پیشبینی
ش��ده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده
است که در چارچوب آن قیمت نرخ ارز در کشور
باید براساس مابه التفاوت نرخ داخلی و خارجی
آن تعیین شود.س��لطانی با بی��ان اینکه نگرش
رییس جمهوری به بهبود تولید و فضای کسب و
کار در کشور است ،گفت :تعامل خوبی بین دولت
و بخش خصوصی ایجاد شده به گونه ای که این
رابطه سابقه کمی در تاریخ ایران دارد.وی افزود:
باتوجه به توافقات حاصل شده در نتیجه مذاکرات
ایران با گروه  ،1+5فرصتهای سرمایه گذاری در
ایران بیش از پیش ایجاد خواهد شد و در سالهای
آینده شاهد نتایج مثبتی در این زمینه خواهیم
بود.وی درباره اقدامات و برنامه های اتاق بازرگانی
ایران برای فرهنگ سازی و تغییر چهره سرمایه
داران در اذه��ان عمومی ،از انعقاد تفاهمنامه ای
بین اتاق و وزارت ارش��اد خب��ر داد و گفت :صدا
و س��یما نیز الزم است سیاست های خود را در
باره فرهنگ صحیح کسب و کار و تکریم سرمایه
گذار اصالح کند.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
تصری��ح کرد :همچنین نقش بانکهای صنعت و
معدن و توس��عه صادرات باید در کشور تقویت
شود و بانکها کمتر از گذشته منابع خود را صرف
افزایش تعداد شعب در کشور کنند.به گفته وی
در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها انتظار می
رود با کاهش تعداد یارانه بگیران مجال سرمایه
گذاری بیش��تر ش��ود و دولت با سیاس��تهای
انبساطی فرآیند خروج از رکود را سرعت بخشد.

گزارش
عرضه نفت در بورس انرژی عملیاتی شد

بخش خصوصی خریدار
اولین فروش ریالی نفت خام ایران
■■مازیار فرید
بعد از  ۱۰۰س�ال تولید و فروش نفت ،برای نخس�تین بار نفت خام ایران به صورت ریالی توسط شرکت
ملی نفت در بورس انرژی عرضه و به نرخ بش�کهای  ۳۰۶هزار تومان به تعدادی پاالیش�گاه خصوصی
فروخته شد.

در جلس��ه نخس��تین عرضه محمول��ه 2920
بشکهای نفت خام که هفدهم فروردین ماه  93در
بورس انرژی ایران برگزار شد ،شاپور محمدی معاون
اقتصادی وزیر اقتصاد ،رکنالدین جوادی مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت ،عادل نژاد
سلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس،
عل��ی صالح آبادی رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار ،سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی
و مرتضی عزیزی مدیرعامل گس��ترش نفت و گاز
پارسیان حضور داشتند.این اولین عرضه نفت خام
در بورس انرژی بعد از  100سال تولید نفت خام در
ایران است که انجام و هر بشکه نفت خام  306هزار
تومان فروخته شد.فروشنده شرکت ملی نفت ایران
و خریدار تعدادی پاالیشگاه خصوصی بودند که این
معامله به صورت نقدی در رینگ محصوالت داخلی
بورس انرژی ایران انجام شد.این داد و ستد نفتی که
برای اولین بار به ش��کل ریالی انجام شد ،به ارزش
 893میلیون و  520هزار تومان بود.
س��ید علی حس��ینی مدیرعامل بورس انرژی
درباره نخس��تین عرضه نفت خ��ام در این بورس،
گفت :خریداران نفت خام  ،همان خریداران میعانات
گازی هستند که پیش از این از طریق بورس انرژی
میعانات گازی مورد نیاز خود را خریداری می کردند.
این خریداران عمدتاً پاالیشگاههای کوچک و مورد
تأیید شرکت ملی نفت هستند.
وی درباره چگونگی کشف قیمت نفت خام در
بورس انرژی گفت :بورس انرژی دخالتی در تعیین
قیمت ندارد و قیمت بر اساس میانگین نرخ صادراتی
ماه گذشته است که مبلغ دالری آن با توجه به نرخ
تس��عیر ارز تبدیل به ریال میشود و بدین صورت
قیمت پایه تعیین می شود .برای نخستین عرضه
قیمت هر بش��که  306هزار تومان در نظر گرفته
شده است.
مدیر عام��ل بورس انرژی درب��اره مبدأ تحویل
نفت خام اظهار داشت :در حال حاضر پاالیش نفت
تبریز امکان بارگیری بشکهای خریداران دارد و در
صورتی که امکان بارگیری در س��ایر پاالیش��گاهها
فراهم شود ،امکان افزایش عرضه نفت خام در بورس
انرژی وجود دارد .حسینی درباره ارزش عرضه نفت

خام در بورس انرژی گفت :نفت خام یک محصول
ارزش��مند و دارای برند برای بورس انرژی است که
با عرضه آن کمک ش��ایانی به توسعه این بازار می
کند .ضمن اینکه با طراحی ابزارهای جدید مالی می
توان تأمین مالی این صنعت را افزایش و ریسک آن
را پوش��ش داد .مدیرعامل بورس انرژی عرضه نفت
خام در این بورس را دارای  2مزیت برای این فروش
این محصول ارزیابی کرد و گفت :نخس��تین مزیت
آن متنوع س��ازی عرضه این محصول اس��ت و این
دقیقاً همان نکته ای اس��ت که مقام معظم رهبری
در سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی به آن اشاره و از
مسؤوالن مطالبه کردهاند.
وی ادام��ه داد :عرض��ه نفت خام ب��ه خریداران
داخلی فرصتی برای ش��فاف س��ازی و ایجاد بازار
رقابت��ی را ایجاد میکند و خری��داران می تواند به
دور از بوروکراسی های مرسوم اداری و حذف چانه
زنیهای س��نتی ،نفت مورد نیاز خود را خریداری
کنند .حسینی درباره برنامه های آتی بورس انرژی
در عرضه نفت خام گفت :اولین برنامه ما توسعه هر
چه بیش��تر عرضه نفت خام در بورس انرژی است
و در گام بع��دی عرضه های صادراتی نفت خام مد
نظر اس��ت چون در بورس انرژی ظرفیت های این
اتفاق بزرگ وجود دارد و برای تحقق این مهم فقط
حمایت های شرکت ملی نفت مورد نیاز است.
این مقام مس��ؤول خاطرنش��ان کرد :مسألهای
که هم اکنون باید مورد توجه مس��والن قرار گیرد،
حفظ جذابیت قیمت عرضه ش��ده در بورس است؛
شرکت ملی نفت باید با در نظر گرفتن این نکته که
پاالیشگاه های کوچک به عنوان یک صنعت داخلی،
ظرفیت های مناس��ب برای اشتغالزایی دارند ،بهتر
اس��ت در تعیین قیمت پایه طوری عمل شود که
با نگاه��ی همه جانبه به صنعت قیمت ها از طرف
خریداران مورد توجه قرار گیرد.
علی صالحآبادی رئیس س��ازمان بورس و اوراق
بهادارنیز در مراسم عرضه نفت خام در بورس انرژی
ایران نیز با اش��اره ب��ه این که تاکنون بیش از 200
هزار بشکه میعانات گازی در بورس انرژی ایران مورد
معامله قرار گرفته است ،گفت :عرضه نفت خام در
بورس انرژی و معامالت میعانات گازی مقدمه کار

طبیعی
است واشنگتن
اجرایی شدن
این قرارداد را
مغایربا تحریمهای
ایران بداند ولی
روسیه با این نظر
آمریکا مخالف
است.اما برای آن
که آمریکائی ها
بیشتر عصبانی
شوند دو طرف
توافق کرده اند
دالر آمریکا را هم
از مبادالت میان
خود حذف کرده
و روبل و ریال را
جایگزین سازند

اس��ت و همانطور که در سیاستهای ابالغی توسط
رهبر معظم انق�لاب مبنی بر تن��وع در روشهای
فروش تأکید شده است بازار سرمایه در همین راستا
بحث فروش نفت خام از مجاری بازاری شفاف را در
دستور کار خود قرار داده است.
جزئیات نحوه خرید

طب��ق برنامهریزیه��ای ص��ورت پذیرفته ،این
عرضهها به صورت مس��تمر تا سقف  10هزار بشکه
خواه��د بود که طبق جدیدترین اطالعات کس��ب
ش��ده ،امکان افزایش آن به بیش از  10هزار بشکه
نیز وجود دارد.در ش��رایط معام�لات نفت خام در
بورس انرژی ایران هم باید  10درصد بهای تقریبی
معامله توس��ط خریدار به حس��اب شرکت سپرده
گذاری مرک��زی پیش از انجام معامله واریز ش��ود.
شیوه تسویه به صورت تسویه با تضمین است و ارائه
تضامین بانکی( ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی) توسط
خریدار به میزان  100درصد بهای معامله در مهلت
تسویه حساب ( حداکثر  3روز پس از انجام معامله)
به نحوی که بانک گشایش کننده تضامین مذکور،
پرداخت میزان دقیق وجه معامله بر اس��اس حجم
محموله تحویلی مندرج در بارنامه را در سررسید یک
م��اه پس از تاریخ اولین بارنامه مربوط به هر معامله
را تعهد و تضمین نماید.بانک ملت شعبه فردوسی
ش��مالی کد  62240آماده گشایش اعتبار اسنادی
در خصوص معامالت این محصول است.همچنین
واری��ز  8درصد ارزش معامله به عن��وان مالیات بر
ارزش افزوده توسط خریدار به حساب 17692666
نزد بانک تجارت شعبه نفت کد  176به نام شرکت
مل��ی نفت ایران طی مهلت تس��ویه الزامی اس��ت.
الزم اس��ت واریز مبالغ با نام شرکت خریدار باشد و
موضوع واریز به طور دقیق روی فیش های واریزی
قید شود.خریداران ملزم به ارائه اسناد واریز مالیات
به س��پرده گذاری مرکزی هستند و شرکت سپرده
گذاری تنها در صورت رویت فیش واریز مالیات اقدام
به تسویه معامالت میکند.در صورت بروز تاخیر در
تسویه قرارداد و یا تاخیر در پرداخت مالیات از سوی
خریدار و یا تاخیر در ارس��ال مدارک به کارگزار ،به
تعداد روزهای تاخیر به دوره مجاز تحویل محموله
افزوده میش��ود.همچنین واریز مالی��ات به عنوان
بخش��ی از رویه تسویه حساب مالی است و تکمیل
نشدن مراحل تسویه حس��اب در صورت عدم واریز
به موقع مالیات(حتی در صورت ارائه تضامین بانکی
و یا تس��ویه نقدی)،دقیقا طبق رویه جاری شرکت
سپرده گذاری مرکزی برای تاخیر در تسویه حساب
با آنها برخورد ش��ده و مش��مول جریمه تاخیر و در
ص��ورت لزوم ابطال قرارداد و پرداخت جریمه ابطال
میشود.بنابراین گزارش ،حداقل قیمت پایه خرید هر
بش��که نفت خام در بورس انرژی ایران2909876 ،
ریال و حداکثر قیمت پایه برای ورود س��فارش نیز
 3216178ریال تعیین شد؛ همچنین قیمت پایه
نی��ز  3063027ریال اعالم ش��ده اس��ت.بر همین
اساس ،جهت کشف قیمت  146بشکه معامله خواهد
شد که در رینگ داخلی صورت میگیرد
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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گزارش

افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و تاثیر آن بر تولید و منابع درآمدی دولت

عدالت ومسأله پتروشیمیها
■■مرتضیعزیزی

*

با توجه به مزیتهای اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی  ،این بخش بعنوان موتور اصلی رشد و توسعه
اقتصادی کشور محسوب می گردد  .خوراك صنايع پتروشيمي از محصوالت پااليشي نظير نفتا  ،گاز
طبيعي و اتان استحصالي است .سهم صنعت پتروشیمی از تولید ناخالص ملی کشور 1.69درصد است.

سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور
37.2درص��د و در ص��ادرات محصوالت صنعتی
کش��ور حدود 45.5درصد اس��ت ای��ن در حالی
اس��ت که این صنع��ت صرفأ 5درص��د از تولید
هیدروکربورهای کشور را به عنوان خوراک گازی
مصرف نموده اس��ت .سهم ایران از ظرفیت تولید
محصوالت عمده پتروشیمی جهان 2.3درصد و
از ظرفی��ت تولید محصوالت عمده پتروش��یمی
خاورمیان��ه 22.3درص��د اس��ت .رتب��ه صنعت
پتروش��یمی ای��ران در بین یکصد ش��رکت برتر
پتروش��یمیایی جهان  50است .شایان ذکر است
کش��ور اس��رائیل علی رغم عدم دارا بودن منابع
نفت��ی در زمینه صنایع پتروش��یمی دارای رتبه
 47در جهان است.طی  8سال گذشته یک واحد
پتروش��یمی به طور رسمی در کشور ایجاد نشده
اس��ت و فقط در برخی م��وارد واحدهای موجود
تکمیل شده اند .واحدهای فعلی صنایع پتروشیمی
به طور میانگین کمتر از 70درصد ظرفیت اسمی
خود فعال هستند که دلیل عمده پایین بودن نرخ
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بهره برداری ،نبود خوراک و یا عدم امکان فروش
محصوالت به واسطه تحریم و افزایش قابل توجه
هزینهها به ویژه هزینه های حمل است .در مورد
کاتالیس��ت نیز عدم امکان خرید از منابع اروپایی
موجب ش��ده تا تامین کاالی مورد نظر از منابع
چینی صورت گیرد که بدلیل کیفیت نامناسب،
کاهش بازدهی تا 20درصد را به همراه دارد.
میزان تولید محصوالت پتروش��یمی کشور از
 15.8میلیون تن در س��ال  1384به  41میلیون
تن در سال  1391رسید و برآورد می شود میزان
تولید محصوالت مذکور در س��ال  1392حدود
 42.2میلیون تن باشد .در بازه زمانی 1384-91
میزان و ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی به
ترتی��ب از  5.2میلیون تن و  2.1میلیارد دالر به
ارقام  15.8میلیون تن و ارزش  12.1میلیارد دالر
رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال ،1392
می��زان  16.1میلیون تن محصول پتروش��یمی
ب��ه ارزش  11.8میلیارد دالر صادر ش��ود .ارزش
فروش داخلی محصوالت پتروش��یمی نیز از 1.6

سهم
پتروشیمی در
صادرات غیر نفتی
کشور 37.2درصد
و در صادرات
محصوالت
صنعتی کشور
حدود 45.5درصد
است این در
حالی است که
این صنعت صرفأ
5درصد از تولید
هیدروکربورهای
کشور را به عنوان
خوراک گازی
مصرف نموده است

هزار میلیارد تومان در س��ال  1384به  17.5هزار
میلیارد تومان در سال  1392افزایش یافته است
و پیش بینی می گردد فروش داخلی محصوالت
پتروشیمی تا پایان س��ال  1392به رقم  19هزار
میلیارد تومان برس��د .در سند چشم انداز بيست
س��اله ايران در افق  1404اهداف زیر برای بخش
صنایع پتروشیمی تعیین شده است:
اولین تولیدکننده مواد و کاالی پتروشیمی در
منطقه از لحاظ ارزش
 50میلیارد دالر سرمایه گذاری طی  20سال
دستیابی به ظرفیت  126میلیون تن در سال
از محصوالت عمده پتروشیمی
دس��تیابی به س��هم  34درص��دی از ارزش
ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه
دس��تیابی به س��هم  6.3درص��دی از ارزش
ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در جهان
درآمد صنایع پتروش��یمی ش��رکت سابیک
عربس��تان از  9.07میلیارد دالر در س��ال 2002
ب��ه  50.4میلی��ارد دالر در س��ال  2012افزایش
یافته است در حالی که درآمد صنعت پتروشیمی
ایران(بخش خصوصی و دولتی) در س��ال 2002
برابر با  1.86میلیارد دالر بوده و در س��ال 2012
به رقم  21.4میلیارد دالر رس��یده است .در واقع
تفاوت درآمد صنایع پتروشیمی ایران و عربستان از

گزارش
 7میلیارد دالر در سال  2002به  29میلیارد دالر
در سال  2012افزایش قابل توجهی داشته است.
■■مزایایاقتصادیصنعتپتروشیمیایرانشامل
موراد زیر می گردد:

برخورداری از انواع خوراک هیدروکربوری
برخورداری از منابع و ذخائر عظیم این خوراکها
بهره مندی از سواحل طوالنی دریایی در حوزه
استخراج خوراک
برخورداری از تجارب ارزشمند تخصصی بیش
از  4دهه در این حوزه که در منطقه خلیج فارس و
خاورمیانه بی نظیر بوده و هست.
قیم��ت گاز طبیع��ی ب��رای مص��ارف صنایع
ش��یمیایی و پتروشیمیایی در کش��ورهای حوزه
خلیج فارس و ش��مال افریقا بین  2.65سنت در
هر متر مکعب برای گاز همراه (عربستان سعودی)
تا  7.06س��نت در هر متر مکعب (قطر) متفاوت
است .دولت عربستان اعالم نمود که قیمت خوراک
گازی را برای س��ال  2014همچنان بدون تغییر
نگه داش��ته و افزای��ش قیمت را به س��ال 2015
موک��ول می نمای��د .قیمت کنون��ی گاز طبیعی
(عمدتأ خوراک) در مناطق عمده جهان(میانگین
 )2012ب��ه ازای هر مترمکع��ب برای آمریکا بین
 8.1الی  8.8س��نت ،برای روس��یه  9.1الی 10.4
سنت و برای خاورمیانه و شمال آفریقا بین 2.65
الی  7س��نت متغیر است .میزان مصرف خوراک
گازی (گاز متان) درصنعت پتروشیمی ( 7شرکت
پتروشیمی؛ زاگرس ،فنآوران ،پردیس ،کرمانشاه،
شیراز ،خراسان و رازی) در صورت تولید با ظرفیت
اسمی برابر با 6میلیارد مترمکعب در سال خواهد
بود که تنها س��هم 3.9درصد از کل مصرف گاز در
کش��ور را به خود اختصاص خواهد داد حال آنکه
با در نظ��ر گرفتن میانگین تولی��د  80درصدی
ش��رکتها ،این س��هم به 3.1درصد کاهش خواهد
یافت .در ص��ورت به بهره برداری رس��یدن کلیه
طرح های پتروشیمی خوراک گاز طبیعی و تولید
با ظرفیت کامل تمامی آن ها معادل  23.3میلیون
تن در سال ،میزان مصرف خوراک گازی به میزان
22میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که تنها
مع��ادل 13.6درص��د از کل میزان مصرف گاز در
کشور می باشد که در این صورت به میزان درآمد
فروش صنعت پتروشیمی حداقل  8.6میلیارد دالر
افزوده خواهد شد .متوسط ارز آوری به ازاء هر متر
مکعب گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی
مصرفکننده متان  51س��نت است .این درحالی
است که ش��رکتهای تولید کننده کود شیمیایی
بیش از نیمی از محصول اوره خود را با تخفیف در
داخل توزیع می نمایند که با احتساب صادرات آن،
رقم ارز آوری هر مترمکعب گاز به بیش از 80سنت
بال��غ میگردد .ب��ه گزارش رواب��ط عمومی مرکز
پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی ،در نشست
علنی 15بهمن  1392مجلس شورای اسالمی در
جریان بررس��ی تبصره های الحاقی به ماده واحده
الیحه بودجه سال  1393کل کشور بند ج تبصره
الحاق��ی  21را تصویب کردند که بر اس��اس این

مهمترين
اشتباه در برداشت
از سودهاي
ميلياردي
شركتهاي
پتروشيمي ،
عدم توجه به
حجم بسيار باالي
سرمايه گذاري اين
شركتها و ارزش
جايگزيني روز آنها
مي باشد

هرگونه تغییر
در قیمت خوراک
پتروشیمی که
باعث كاهش توان
رقابتي شركتهاي
پتروشيمي با
رقبای منطقه
خلیج فارس گردد
 ،برخالف فلسفه
ايجابي قانون
هدفمند كردن
يارانه ها در ماده
 33قانون برنامه
چهارم است

بند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی
در چارچ��وب قان��ون هدفمند ک��ردن یارانهها به
گون��ه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی
ارزی سرمایه گذار ( )IRReاین واحدها تا بیست
و پنج درصد (25درصد) باش��د به شرط آن که از
 15سنت در هر مترمکعب کمتر نشود .همچنین
قیم��ت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونهای
تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار
تا  30درصد باش��د .بر اساس برآوردهای مدیریت
برنام��ه ریزی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی
(ش��هریور  )1391نرخ بازده داخلی  IRRصنایع
پتروشیمی گازی بر مبنای قیمت های مختلف گاز
بین 21درصد برای قیمت گاز  5سنت در هر متر
مکعب تا 12درصد برای قیمت گاز  18س��نت در
هر متر مکعب متغیر اس��ت .بر اساس نرخ خوراک
گاز  7س��نت در هر متر مکعب ،نرخ بازده صنایع
پتروش��یمی برابر با 19.8درص��د خواهد بود که با
توجه به شرایط و فضای کسب و کار فعلی اقتصادی
کش��ور منطقی به نظر می رسد .شایان ذکر است
بر اساس نرخ خوراک مصوب مجلس برای بودجه
سال  ،1393نرخ بازده داخلی معادل  14.4درصد
ب��رآورد می گردد که مغایر با ش��رط همزمان نرخ
ب��ازده داخلی 25درصد برای خوراک  15س��نتی
موضوع مصوب��ه جدید مجلس اس��ت .مهمترين
اشتباه در برداشت از سودهاي ميلياردي شركتهاي
پتروشيمي  ،عدم توجه به حجم بسيار باالي سرمايه
گذاري اين شركتها و ارزش جايگزيني روز آنها مي
باشد .در اغلب محاسبات ميزان سود اين شركتها با
ارزش دفتري سرمايه گذاري آنها مقايسه مي شود
كه این امر اشتباه است.
منافعی که از افزایش قیمت گاز به  13سنت
نصیب اقتصاد ملی و دولت خواهد شد این است
که میزان مصرف گازی که ساالنه بعنوان خوراک
در صنعت پتروشیمی کشور مصرف می گردد در
ظرفیت اس��می معادل  2/6میلیارد متر مکعب و
در ظرفیت عملی در حدود  5میلیارد متر مکعب
اس��ت .اختالف نظر صنعت با دولت در خصوص
قیمت گاز  6سنت است (تفاوت  7و  )13که ارزش
دالری این تفاوت با توجه به میزان مصرف  ،ساالنه
مع��ادل  300میلی��ون دالر خواهد ش��د در واقع
ساالنه  300میلیون دالر به منابع درآمدی دولت
اضــافه می گردد .با افزایش قیمت گاز در نهایت
به منابع درآمدی دولت اضافه نخواهد شد ضمن
اینکه با افزایش قیمت گاز هیچ س��رمایه گذاری
در واحدهای پتروش��یمی جدید صورت نخواهد
پذیرف��ت و افزای��ش ارزآوری از مح��ل صادرات
محصوالت طرحهای این صنعت و رشد اقتصادی
از این محل تحقق نخواهد یافت .یکی از موتورهای
اصلی رشد و توس��عه اقتصادی کشور عم ً
ال فاقد
کارایی خواهد شد .میزان اشتغال زایی برای دولت
به دلیل بالتکلیفی در صنایع باالدستی و تسری
عدم سرمایه گذاری به صنایع پایین دستی ،اتفاق
نخواهد افتاد .بخش کشاورزی با بحران قیمت اوره
و بخش پتروش��یمی نیز با بحران فرار سرمایه و

کاهش سرمایه گذاری روبرو خواهد شد .سوزاندن
روزان��ه  30میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در
کش��ور به جای جمع آوری آن همواره اس��تمرار
خواهد یافت .س��از وکار نامناس��ب ب��ازار داخلی
محصوالت پتروشیمی ،تعیین سقف و کف در بازار
بورس کاال برخالف مفاد ماده  18قانون ابزارهای
نوین مالی ،وجود ن��رخ ارز اتاق مبادالت ارزی در
تعیی��ن قیمت در این بازار و اختالف قیمت آن با
ارز آزاد باعث ایجاد یک اختالف فاحش بین درآمد
ریالی حاص��ل از فروش داخلی و ص��ادرات برای
صادرکنندگان می گردد ک��ه تمایل آنان را برای
عرض��ه در داخل کم می نماید ،وجود تقاضاهای
کاذب  ،س��فته بازی و داللی در بازار داخل بدلیل
اختالف نرخ مبادله ای و بازار آزاد ارز ،عدم اجرای
دقیق مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی
و عدم وجود بانک تخصصی صنعت پتروش��یمی
بعنوان مجرای تحقق س��رمایه گ��ذاری از محل
س��رمایه های داخلی نظیر منابع داخلی سیستم
بانکی کشور و یا صندوق توسعه ملی و همینطور
منابع و خطوط اعتباری خارجی از دیگر مشکالت
داخلی صنایع پتروشیمی محسوب می گردد.
ب��ر اس��اس تبص��ره ذي��ل بن��د ب م��اده 1
قان��ون هدفمن��د ك��ردن يارانه ه��ا و اصالحيه
مص��وب 1391/2/17مجلس ش��وراي اس�لامي
مقرر ش��ده اس��ت ت��ا جهت تش��ويق س��رمايه
گ��ذاري ،قيمت هر مت��ر مکعب خ��وراك گاز و
مايع واحدهاي پتروش��يمي ب��راي مدت حداقل
ده س��ال حداكثر برابر با 65درصد قيمت س��بد
صادراتي خليجفارس(بدون هزينه انتقال) تعیین
گردد .توس��عه زنجيره ارزش پائين دستي صنايع
واس��طهاي پتروشيمي از طريق ترغيب گسترش
سرمايهگذاري بخش��هاي غيردولتي نیز از جمله
مواردی اس��ت که در ذیل بند د ماده  150قانون
برنامه پنجم توس��عه به آن اش��اره شده است .در
راس��تاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و
با توجه به س��هم صنعت پتروشیمی در صادرات
غیر نفتی کشور ،هرگونه تغییر در قیمت خوراک
پتروشیمی که باعث كاهش توان رقابتي شركتهاي
پتروش��يمي با رقبای منطقه خلیج فارس گردد ،
برخالف فلس��فه ايجابي قان��ون هدفمند كردن
يارانه ها در ماده  33قانون برنامه چهارم اس��ت .با
توجه به روح كل��ي حاكم بر قوانين موجود  ،نوع
نگاه فعلي دولت به صنعت پتروش��يمي و آثار آن
نیاز به بررس��ی دارد .توس��عه صنعت پتروشيمي
در چهارچوب قوانين حمايت از سرمايه گذاري و
دستيابي به مقام اول منطقه در گرو امكان رقابت
با كشورهاي منطقه در مزيت ها و از جمله قیمت
گاز اس��ت .بر این اس��اس سیاست تعیین قیمت
خوراک گاز بر مبنای قیمتهای منطقه خلیج فارس
کمترین کاری است که می توان برای تقویت توان
رقابتی صنعت پتروشیمی ایران انجام داد.

* عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی و مدیرعامل هلدینگ
گسترش نفت و گاز پارسیان
دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم
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رییس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی ایران:

فاز دوم هدفمندی ضروری اما قیمت خوراک گران است
■■شهره شهباززاده
در س�ال جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادرات  17.4میلیون تن محصول پتروشیمی با ارز
آوری بهطورتقریبی حدود  13میلیارد دالر را پیش بینی کرده بود .در طول  10ماه نخست سال جاری
حدود  9میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای جهانی صادر
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  10درصد از نظر وزنی و ارزشی کاهش داشته است.
ازسویی افزايش قيمت حامل هاي انرژي يا افزايش ميزان يارانه در جریان فاز دوم هدفمندكردن يارانه
ها به ويژه بعد از روي كار آمدن دولت یازدهم و پس از اجرای ناصحيح و ناقص فاز اول این طرح ،به
يكي از اصلي ترين مباحث مطرح شده ميان نخبگان بخش خصوصی،تولید کنندگان ،صادرکنندگان،
نمايندگان مجلس ،دولتمردان و مردم تبديل شده است.

هدفمند س��ازی یارانه ه��ا در الیحه بودجه
 ،1393مجلس ش��ورای اسالمی دولت را مکلف
کرد که فاز دوم را از بهار امسال ،اجرا کند .در این
فاصله دولت موظف اس��ت که اصالحیهای برای
قانون هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه کند تا
پس از بررس��ی و تصویب این اصالحیه ،فاز دوم
هدفمن��دی یارانهها ،از تیر ماه س��ال آینده آغاز
شود.یکی از گزینه ها برای تامین  20هزار میلیارد
تومان درآمد اضافی مورد نیاز برای پوشش هزینه
های هدفمندی یارانه ها در سال  1393افزایش
نرخ حامل های انرژی  ،در قالب یک بسته شامل
افزای��ش  300تومان در ه��ر لیتر قیمت بنزین
(با  7ه��زار میلیارد توم��ان درآمد تقریبی مورد
انتظار) ،گازوئی��ل  300تومان در هر لیتر (با 10
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هزار میلیارد تومان درآمد تقریبی مورد انتظار) و
 20ال��ی  25تومان در هر مت��ر مکعب گاز (با 3
هزار میلیارد تومان درآمد تقریبی مورد انتظار) و
قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در
چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه
ای تعیی��ن گردد که نرخ بازده��ی داخلی ارزی
س��رمایه گذار( )IRReاین واحدها تا بیس��ت و
پنج درصد (25درصد) باش��د به شرط آن که از
 15سنت در هر مترمکعب کمتر نشود .همچنین
قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونهای
تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی س��رمایه
گذار تا  30درصد باشد.
س��ال گذش��ته ایران حدود  11میلیارد دالر
محصول پتروش��یمی صادر کرد و قطعا تا پایان

هدفمند سازی
یارانه ها در الیحه
بودجه ،1393
مجلس شورای
اسالمی دولت را
مکلف کرد که فاز
دوم را از
بهار امسال
اجرا کند

اس��فند ماه س��ال جاری معادل س��ال گذشته
محصول پتروشیمی صادر خواهد شد در شرایط
فعلی یکی از مهمتری��ن دالیل کاهش صادرات،
افزایش عرضه محصوالت پتروشیمی در بازارهای
داخلی اس��ت ،میزان محصوالت عرضه شده در
بازارهای داخلی به منظورتامین مواد اولیه صنایع
تکمیلی پتروشیمی از ابتدای سال جاری تاکنون
افزایش قابل توجه ای داش��ته اس��ت هم اکنون
واردات هرگون��ه محصول پتروش��یمی به داخل
کشور متوقف شده اس��ت  .رییس هیئت مدیره
اتحادیه صادر کنندگان ف��رآورده های نفت ،گاز
و پتروشیمی ایران در این باره به خبرنگار دنیای
ان��رژی گفت :از ای��ن رو در کنار توق��ف واردات،
مجتمعهای پتروشیمی به خوبی خوراک و نیاز
بازاره��ای داخلی صنایع تکمیلی پتروش��یمی و
پلیمری کش��ور را تامین کرده ان��د و با توجه به
قیم��ت  3000تومان��ی ب��رای دالر آزاد ،واردات
پتروشیمی سایر کش��ورها به داخل ایران توجیه
اقتصادی ن��دارد .وی افزود :یکی از دالیل کاهش
صادرات محصوالت پتروش��یمی تامین نیازهای
داخلی است .
وی دومین عامل کاه��ش صادرات را کاهش
شدید گازرسانی به صنایع پتروشیمی به ویژه در
طول دو ماه گذش��ته تاکنون اعالم کرد و افزود:

گزارش
هم اکنون خ��وراک مایع و گاز طبیعی به عنوان
خ��وراک به طور کامل در اختیار پتروش��یمیها
ق��رار نمیگی��رد ،کاه��ش گازرس��انی و تامین
خوراک پتروش��یمی منجر به کاهش تولید و در
نهایت کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای پلیمری شده است .
خس��روجردی ،نرخ  15سنت را برای خوراک
پتروش��یمی ب��اال و نیز ن��رخ  10س��نت را برای
واحدهای تولیدی داخلی که در چرخه اقتصادی
نق��ش موث��ری دارند و ن��رخ  13س��نت را برای
واحدهای که در ح��وزه صادرات خوراک فعالیت
می کنند مناس��ب دانست و با اش��اره به افزایش
مصارف س��وخت از س��وی واحدهای بدون بازده
همانن��د مص��ارف خانگی خواس��تار کنترل این
واحده��ا و تغیی��ر الگوی مصرف آنها ش��د .وی
کنسرس��یوم قیمت گذاری ما بین کش��ورهای
تولیدکننده را عامل موثری در ثبیت قیمت بازار
در راس��تای سوددهی بیش��تر و ارتقاء کیفیت و
فناوری دانست.
به گفته وی آمارهای رس��می منتش��ر شده
توسط وزارت نفت حاکی از آن است که با وجود
نیاز روزانه پتروش��یمیها ب��ه  30تا  35میلیون
مترمکعب گاز به دلیل کس��ری تولید و مصرف
گاز ،از اواس��ط آذر ماه سال گذشته گاز برخی از
واحدهای پتروش��یمی همچون اوره ،آمونیاک و
متانول به طور کامل قطع و گازرس��انی به سایر
واحدهای پتروشیمی به شدت محدود شده است.
حسن خسروجردی در این باره بیان کرد:اصالح
قیمت ها و متعادل کردن آنها در شرایط فعلی که
اغلب مردم نسبت به مصرف فرآورده های نفتی و
گاز بی توجه هستند و اختالف قیمت ها در داخل
کش��ور و کشورهای همسایه بستر مناسبی برای
قاچاق فراهم می کند از ضروریات اقتصاد کشور
است و صنعت پتروشیمی هم موافق این اصالح

در بحث
استفاده از انرژی ،
دو حرکت اشتباه
صورت می گیرد؛
اشتباه اول این
است که منابع را
با قیمت پایین می
فروشیم و اشتباه
دوم این است که
منابع فروخته
شده ،به سرمایه
مالی تبدیل
نمیشود

قیمت هاست .رییس هیئت مدیره اتحادیه صادر
کنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروش��یمی،
اذعان داش��ت دولت و مس��ئولین نیز با در نظر
گرفتن تسهیالت برای تولید کنندگان و سرمایه
گذاران داخلی و خارجی در راس��تای گس��ترش
صادرات ،تثبیت بازار ،کنترل تورم و تغییر الگوی
مصرف داخلی گام بردارند.
به گفته خسروجردی ،ساختارهای تولیدی در
ایران بر مبنای انرژی ارزان قیمت ش��کل گرفته
است .با این پیش فرض که چون کشوری نفتی و
سومین تولیدکننده نفت جهان هستیم و دومین
ذخای��ر گازی جهان را داریم ،می باید نفت و گاز
را برای خودمان دو کاالی بس��یار ارزان قیمت در
نظر بگیریم ،شکل گرفته است و حتی بر این مبنا
رفتارهای مصرفی خانوارها نیز قوام یافته اس��ت.
نتیجه این پیش فرض نادرس��ت این شده است
که اکنون یک کشور  ۷۴میلیون نفری هستیم که
گاز مصرفی آن در زمس��تان بیش از مجموع گاز
مصرفی اروپا ( ۲۸کشور) با برودت بیشتر است.
وی ادامه داد :میزان مصرف انرژی در کش��ور
ما بس��یار بیش تر از نیاز واقعی است .برای تولید
ی��ک واحد کاال بیش از  ۳برابر میانگین جهانی و
 ۶برابر میانگین کشورهای صنعتی ،انرژی مصرف
می کنیم که این رویه ،معقول نیست .اگر این رویه
مصرف انرژی به همین شکل استمرار یابد رشد
مصرف انرژی ما بس��یار باالتر می رود و در زمان
کوتاهی مجبور خواهیم بود کل نفت و گاز تولیدی
را صرف مصارف داخلی کنیم.
حسن خس��روجردی با اشاره به شیوه الگوی
مصرف در کشور افزایش قیمت حامل های انرژی
راهی موثر وشاید تنها عامل تغییر الگوی مصرف
در شرایط فعلی در کشور دانست .وی با بیان این
مطل��ب که عقل اقتصادی حک��م میکند نفت،
گاز و ان��رژی های اولیه که از جنس س��رمایه اند

باید به صورت سرمایه باقی بمانند ،گفت :تزریق
این س��رمایهها در اقتصاد داخلی ب��دون گذر از
چرخه تولید ،یک عمل تورمی اس��ت .به عبارت
دیگر نفت را می فروش��یم بدون آنکه منابع مالی
حاصل از فروش آن را به س��رمایه تبدیل کنیم.
در حقیقت در بحث استفاده از انرژی  ،دو حرکت
اشتباه صورت می گیرد؛ اشتباه اول این است که
منابع را با قیمت پایین می فروشیم و اشتباه دوم
این است که منابع فروخته شده ،به سرمایه مالی
تبدیل نمی شود.
وی با اش��اره به این مطلب که دولت یازدهم
مذاک��رات را در رأس کار قرار داده اس��ت و با این
ادبیات سعی در حل موانع و بحران های اقتصادی
دارد ،هر نوع چالش و ش��وک اقتصادی که باعث
نوسان در ثبات بازار داخلی شود را در شرایط فعلی
نامناسب دانست و اذعان داشت :ما در این شرایط
نیاز مبرمی به شوک مثبت روانی در اقتصاد کشور
داریم .برای رس��یدن به این هدف وحدت همه
جامعه  ،مس��ئولین  ،احزاب و جناح های مخالف
در راستای انتقاد های سازنده در اعمال به موقع
طرحها ب��ا زمان بندی دقیق و با کس��ب نظر از
صاحبنظران اقتصادی و تولید کنندگان و سرمایه
گذاران و با در نظر گرفتن توان دولت برای اجرایی
کردن این طرح ها ضروری است.
ریی��س هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان
فرآورده های نفت  ،گاز و پتروشیمی ایران با اشاره
به این نکته که در دولت پیش��ین نیز در راستای
این اهداف گام های موثری برداش��ته شده است
و طرحهایی ارائه ش��د که ش��اید اجرای هر کدام
از آنها نیاز به یک دولت داش��ت ،گفت :امیدوارم
در دولت یازدهم همس��ویی دولت  ،مسئولین و
صاحبان س��رمایه در راستای توسعه اقتصادی با
برنامه ریزی دقیق مبنی بر توان اجرایی کش��ور
میسر شود.
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جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران

با توجه به مزیتهای اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی  ،این بخش بعنوان موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب میگردد .
اين صنعت بهعنوان يكي از گزينههاي مهم صادرات غير نفتي در جهت شكوفايي اقتصادي كشور ،نقش اساسي دارد.
خوراك صنايع پتروشيمي از محصوالت پااليشي نظير نفتا  ،گاز طبيعي و اتان استحصالي است.

جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و جهان
ردیف

شاخص

2

سهم پتروشیمی در صادرات محصوالت صنعتی کشور

1

میزان

37/2

سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور

45/5

3

سهم ایران از ظرفیت تولید محصوالت عمده پتروشیمی خاورمیانه

22/3

6

سهم صنعت پتروشیمی در تولید ناخالص ملی

1/69

5

7

2/3

سهم ایران از ظرفیت تولید محصوالت عمده پتروشیمی جهان

50

جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در بین یکصد شرکت برتر پتروشیمیایی جهان

■■س�هم  5/45درصدی صنعت پتروش�یمی در صادرات محصوالت صنعت کش�ور در صورتی محقق گردیده اس�ت که این صنعت تنها 5درصد از تولید
هیدروکربورهای کشور را به عنوان خوراک گازی مصرف نموده است.

تحوالتصنعتپتروشیمی
شرح

تولید (میلیون تن)

مقدار فروش (میلیون تن)

مقدار صادرات (میلیون تن)

ارزش صادرات (میلیارد دالر)

ارزش فروش داخلی (میلیارد ریال)

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

10/1

12/1

16

19/8

22

28/4

30

7/8

9/3

11/6

14/7

15/8
5/2

2/32

16052

18

23/9

6/04

9/5

26520

32308

3/3

6/06

30

12/3

40056

34/4

40/2

14/2

17/9

46788

67692

سند چشم انداز بیست ساله کشور

در چشم انداز بيست ساله ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي  ،علمي و فناوري در سطح منطقه.
اهداف کالن سند در افق  1404عبارت است از:
اولین تولیدکننده مواد و کاالی پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش
 50میلیارد دالر سرمایه گذاری طی  20سال
دستیابی به ظرفیت  126میلیون تن در سال از محصوالت عمده پتروشیمی
دستیابی به سهم  34درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه
دستیابی به سهم  6.3درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در جهان

سند چشم انداز  20ساله صنعت پتروشیمی کشور

در چشم انداز بيست ساله ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي  ،علمي و فناوري در سطح منطقه.
اهداف کالن سند در افق  1404عبارت است از:
اولین تولیدکننده مواد و کاالی پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش
 50میلیارد دالر سرمایه گذاری طی  20سال
دستیابی به ظرفیت  126میلیون تن در سال از محصوالت عمده پتروشیمی
دستیابی به سهم  34درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در خاورمیانه
دستیابی به سهم  6.3درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت عمده پتروشیمی در جهان
مأخذ :برنامه های راهبردی صنایع شیمیایی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (معاونت راهبردی)
مأخذ :شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،مهر ماه 1392
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18/2

11344

1391

پیش بینی 92

28

28/6

41

42/2

15/8

16/1

174831

189850

12/1

11/8

گزارش

مزایای اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور

برخورداری از انواع خوراک هیدروکربوری
برخورداری از منابع و ذخائر عظیم این خوراکها
بهره مندی از سواحل طوالنی دریایی در حوزه استخراج خوراک
برخورداری از تجارب ارزشمند تخصصی بیش از  4دهه در این حوزه
از جمله مزیتهای اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور است که در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بی نظیر بوده و هست.
درکنار این مزیتها  ،سیاست استراتژیک بهره برداری هرچه بیشتر از منابع و ذخائر مشترک گازی نیز ،خود توسعه شتابان سرمایه گذاری در این حوزه را توجیه پذیر می نماید .

مزایای اقتصادی صنعت پتروشیمی ایران
ردیف

نام کشور

ذخایر(تریلیونمترمکعب)

درصد از کل

2

روسیه

32/9

17/6

ترکمنستان

17/5

9/3

عربستان

8/2

4/4

1

33/6

ایران

3

قطر

5

امریکا

7

امارات متحده عربی

6/1

نیجریه

5/2

4
6

8

ونزوئال

10

سایر

9

25/1

18/0

13/4
4/5

8/5

3/3

5/6

0/3

44/6

23/7

2/8

■■بر اساس آخرین گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران ،با گذشت  ۱۰۵سال از کشف نفت ،ایران برای نخستین بار با در اختیار داشتن  ۳۳.۶تا  ۳۳.۷تریلیون
مترمکعب بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان در سال  2012شد .
■■ پنجاه درصد گاز طبیعی شناخته شده کشور در میادین مشترک با کشورهای همسایه قرار دارد که در رأس آنها می توان به میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد.

جدول شاخص ارزآوری هر مترمکعب گاز طبیعی خوراک در صنعت پتروشیمی
شرکتها

مصرف گاز خوراک
(مترمکعب)

کرمانشاه

660ر052ر308

خراسان

839ر625ر243

فن آوران

000ر970ر691

جمع کل

852ر904ر948ر4

پردیس
شیراز

زاگرس
رازی

047ر623ر876
580ر033ر336

داخلی
(میلیون ریال)

ارزآوری هر متر مکعب گاز
(سنت  /مبنای صادراتی)

ارزآوری هر متر مکعب گاز
(سنت  /مبنای کل فروش)

522ر987ر170

710ر322ر1

56

70

304ر162ر112

100ر273ر1

46

63

صادرات (دالر)
941ر429ر703
709ر401ر136

726ر599ر852ر1

209ر668ر701

000ر000ر640

000ر000ر485

168ر453ر1

80

86

554ر894ر2

41

658ر331

38

38

76

80

708ر683ر204

237ر308ر1

30

393ر333ر514ر2

699ر324ر9

51

272ر741

69

36

57

■■متوسط ارز آوری به ازاء هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی مصرف کننده متان51سنت است  .این درحالیست که شرکتهای تولیدکننده کود شیمیایی بیش
از نیمی از محصول اوره خود را با تخفیف در داخل توزیع مینمایند که با احتساب صادرات آن رقم ارز آوری هر مترمکعب گاز به بیش از  80سنت بالغ میگردد .
در صورت به بهره برداری رسیدن کلیه طرح های پتروشیمی خوراک گاز طبیعی
و تولید با ظرفیت کامل تمامی آنها معادل  23311هزار تن در سال ،میزان مصرف
خوراک گازی به میزان  22میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت که تنها معادل
 6/13از کل میزان مصرف گاز در کش�ور را به خود اختصاص می دهد که در این
صورت به میزان درآمد فروش صنعت پتروشیمی حداقل  6/8میلیارد دالر افزوده

خواهد شد.
مهمترين اشتباه در برداشت از سودهاي ميلياردي شركتهاي پتروشيمي  ،عدم
توجه به حجم بس�يار باالي س�رمايه گذاري اين شركتها و ارزش جايگزيني روز
آنها ميباشد .در اغلب محاسبات ميزان سود اين شركتها با ارزش دفتري سرمايه
گذاري آنها مقايسه ميشود كه كامال اشتباه است .

دنیایانرژی بهار 1393شماره هفتم

73

گزارش

ثمرات افزایش قیمت خوراک گاز طبیعی برای دولت

میزان مصرف گازی که ساالنه بعنوان خوراک در صنعت پتروشیمی کشور مصرف میگردد در ظرفیت اسمی معادل  2/6و در ظرفیت عملی در حدود  5میلیارد متر
مکعب است.
اختالف نظر صنعت با دولت در خصوص قیمت گاز  6سنت است (تفاوت  7و )13
ارزش دالری این تفاوت با توجه به میزان مصرف  ،ساالنه معادل  300میلیون دالر خواهد شد.
ساالنه  300میلیون دالر به منابع درآمدی دولت اضافه میگردد.
با توجه به نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و مفاد ماده 102قانون برنامه پنجم با افزایش قیمت گاز به  13سنت  ،شرکتهای تولید کننده اوره تخفیف 40
درصدی خود را به دولت در قیمت اوره حذف خواهند نمود.
با توجه به مصرف ساالنه  5/2میلیون تن اوره در بخش کشاورزی  ،با حذف تخفیف قیمت  ،ساالنه  333میلیون دالر هزینه به بخش کشاورزی تحمیل خواهد شد .
دولت یا باید معادل این رقم را به بخش کشاورزی یارانه بدهد یا افزایش قیمت محصوالت کشاورزی را بپذیرد.

بنابراین:

با افزایش قیمت گاز در نهایت به منابع دولت اضافه نخواهد شد.
با افزایش قیمت گاز هیچ سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی جدید صورت نخواهد پذیرفت.
افزایش ارزآوری از محل صادرات محصوالت طرحهای این صنعت و رشد  GDPاز این محل تحقق نخواهد یافت.
یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور عم ً
ال فاقد کارایی خواهد شد.
میزان اشتغالزایی برای دولت به دلیل بالتکلیفی در صنایع باالدستی و تسری عدم سرمایه گذاری به صنایع پایین دستی ،اتفاق نخواهد افتاد.
بخش کشاورزی با بحران قیمت اوره و بخش پتروشیمی نیز با بحران فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری روبرو خواهد شد.
استمرار سوزاندن روزانه  30میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در کشور به جای جمع آوری آن

اهم مشکالت و موانع پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی
■■محدودیتهای ایجاد شده ناشی از تحریم ها:

عدم امکان انتقال تکنولوژی و تجهیزات مناسب

عدم امکان فروش مستقیم محصوالت به خریداران خارجی

مشکالت مربوط به نقل و انتقال ارز
مشکالت حمل و نقل بین المللی

موانع مربوط به تأمین فاینانس خارجی

عدم امکان مشارکت سرمایه گذاران خارجی

محدودیت های داخلی

عدم وجود چشم انداز روشن از قیمت خوراک

باال بودن نرخ سوده بانکی در کشور
باال بودن نرخ تورم

■■ساز وکار نامناسب بازار داخلی محصوالت پتروشیمی

تعیین سقف و کف در بازار بورس کاال برخالف مفاد ماده  18قانون ابزارهای نوین مالی

وجود نرخ ارز اتاق مبادالت ارزی در تعیین قیمت در این بازار و اختالف قیمت آن با ارز آزاد باعث

ایجاد یک اختالف فاحش بین درآمد ریالی حاصل از فروش داخلی و صادرات برای صادرکنندگان

میگردد که تمایل آنان را برای عرضه در داخل کم مینماید .

وجود تقاضاهای کاذب  ،س�فته بازی و داللی در بازار داخل بدلیل اختالف نرخ مبادله ای و بازار

آزاد ارز

عدم اجرای دقیق مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی

ع�دم وجود بانک تخصصی صنعت پتروش�یمی بعنوان مجرای تحقق س�رمایه گذاری از محل

سرمایه های داخلی نظیر منابع داخلی سیستم بانکی کشور و یا صندوق توسعه ملی و همینطور
منابع و خطوط اعتباری خارجی

و بطور کلی فضای کسب و کار در کشور
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قوانین حاکم بر تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی

ماده  21قانون برنامه چهارم :
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با محوريت توسعه رقابت پذيري و تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع پتروشيمي مبتني بر منابع
به اجراء درآورد .

ماده  33قانون برنامه چهارم :
اقدام دولت در هدفمندس�ازي يارانه ها  ،به منظور افزايش س�هم كشور در تجارت بين الملل  ،توسعه صادرات كاالهاي غيرنفتي و تقويت توان رقابتي محصوالت
صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي است.
تبصره ذيل بند ب ماده  1قانون هدفمند كردن يارانه ها و اصالحيه مصوب  17/2/91مجلس شوراي اسالمي:
جهت تشويق سرمايه گذاري  ،قيمت خوراك گاز و مايع واحدهاي پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال  ،هر متر مكعب حداكثر  %65قيمت سبد صادراتي خليج
فارس(بدون هزينه انتقال) .

بند د ماده  150قانون برنامه پنجم :
توسعه زنجيره ارزش پائين دستي صنايع واسطه اي پتروشيمي از طريق ترغيب گسترش سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي
در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و با توجه به سهم صنعت پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور ،هرگونه تغییر در قیمت خوراک پتروشیمی که
باعث كاهش توان رقابتي شركتهاي پتروشيمي با رقبای منطقه خلیج فارس گردد  ،برخالف فلسفه ايجابي قانون هدفمند كردن يارانه ها در ماده  33قانون برنامه
چهارم است .برخالف روح كلي حاكم بر قوانين موجود  ،نگاه فعلي دولت به صنعت پتروشيمي و آثار آن چگونه است

■■توسعه صنعت پتروشيمي در چهارچوب قوانين حمايت از سرمايه گذاري و دستيابي به مقام اول منطقه در گرو امكان رقابت با كشورهاي منطقه در مزيتها و از جمله قیمت
گاز است.
■■بر این اساس سیاست تعیین قیمت خوراک گاز بر مبنای قیمتهای منطقه خلیج فارس کمترین کاری است که میتوان برای تقویت توان رقابتی صنعت پتروشیمی ایران
انجام داد.
منبع :شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
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