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نقش بخش خصوص پررنگ تر می شود

نش��ریه در حالی تقدیم ش��ما عزیزان می گردد که ما در
سال جدید و در سه ماهه اول سال شاهد اتفاقات مثبت
و منفی و گاها تلخ و شیرین در حوزه نفت بودیم  ،مروری
بر این رویدادها ما را در ش��ناخت ودرک اینده بازار نفت
کمک خواهد کرد.
 .1برگزاری موفق نمایش��گاه بین المللی نفت و گاز ایران
با حضور پُر رنگ ش��رکت ه��ای خارجی و عکس العمل
تندروهای آمریکایی و تهدید شرکت های توتال ،زیمنس،
نکسانس ،لوسنت وبقیه شرکت کنندگان در نمایشگاه نفت ایران به لغو قرارداد هایشان با
دولت آمریکا و از طرف دیگر ارائه پیش نویس قرارداد های جدید نفتی ایران که به نسل
سوم قراردادهای “بیع متقابل” معروف می باشد ،باعث توجه شرکت های بزرگ نفتی به
سرمایه گذاری و شراکت در میادین نفت و گاز ایران شده است .
 .2واگذاری احداث  6طرح پاالیش��گاه  80هزار بش��که ای میعان��ات گازی (حدودا 3/5
میلیون تن در سال) در عسلویه (طرح سیراف ) به بخش خصوصی اقدامی در جهت اقتصاد
مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به واردات فرآورده محسوب می شود .زمین و زیرساخت
ها (یوتیلیتی) این پروژه ها توسط وزارت نفت تدارک شده و شرکت نفت نیز  20درصد
در پروژه مشارکت می کند .سرمایه گذاری مورد نیاز این پروزه ها هرکدام  300میلیون
دالر است و صندوق توسعه ملی بخش عمده آن را تامین خواهد کرد .اکنون وزارت نفت
در حال ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری می باشد و تالش می گردد تا عملیات اجرایی
این پروژه ها امسال آغاز شود.
 .3برگزاری اجالس وزرای اوپک در وین و توافق بر تولید  30میلیون بشکه نفت و ابقای
دبیر کل فعلی از مهمترین دستاوردهای آن بود.
 .4صادرات اولین محموله میعانات گازی از آمریکا به آس��یا نشانگر توان صادراتی آینده
آمریکا در حوزه گاز و میعانات است .این کشور با افزایش تولید نفت و گاز ،و واردات از قاره
آمریکا توانسته وابستگی خود به نفت خاورمیانه قطع کند و اکنون با شرایط بهتری درباره
آینده خاورمیانه تصمیم گیری نماید.
 .5مذاکرات ایران ( )5+1به روزهای پایانی آن رس��یده اس��ت و بیش بینی می ش��ود در
صورت توافق جامع غرب و ایران قیمت نفت در بازار های جهانی کاهش یافته و صادرات
ایران افزایش یابد.
 .6یورش داعش به بغداد و استان های شیعه نشین عراق باعث نگرانی و التهاب در بازار
عراق شده و مرزهای این کشور با ترکیه ،اردن ،سوریه و عربستان بسته شده است .حمله
داعش به پاالیشگاه پی جی باعث کمبود فرآورده در بازار عراق و اقلیم کردستان شده و
قیمت فرآورده در این کشور شدیدا ً افزایش یافته است .ناامنی و بی ثباتی در عراق می
تواند به برنامه های آینده تولید نفت عراق لطمه بزند و رساندن تولید  3/5میلیون بشکه ای
فعلی به هفت میلیون غیر ممکن گردد.
 .7اختالفات در ش��مارش آراء افغانس��تان نیز فضای این کش��ور را بحرانی نموده است.
مرزهای این کشور در مدت زمان انتخابات بسته بوده و به همین علت قیمت فرآورده در
بازار افغانستان نیز افزایش یافته و هزاران کامیون در مرزهای این کشور منتظر دریافت
مجوز ورود به افغانستان هستند.
 .8نهایی ش��دن قیمت خوراک و گاز مصرفی پتروشیمی ها در قیمت  202تومان باعث
رضایت و امیدواری سهامداران وسرمایه گذاران در بورس شده ،از طرف دیگر صدور مجوز
فروش محصوالت با ارز آزاد بر سودآوری آنان اثر مثبت گذاشته و شاخص بورس از رقم
 73000گذشته است.
 .9آم��ار صادرات و واردات س��ه ماهه اول س��ال  93حکایت از افزای��ش میزان صادرات
و واردات دارد ،خوش��بختانه صادرات محصوالت پتروش��یمی به بیش از  3میلیارد دالر
(  3.077میلیارد دالر) و میعانات گازی به رقم  3/791میلیارد دالر رس��یده که حاکی
از افزای��ش یک میلیارد دالری این محصوالت در س��ه ماهه اول س��ال دارد و می توان
امیدوار بود صادرات محصوالت پتروشیمی به بیش از  12میلیارد دالر و میعانات گازی نیز
به  15میلیارد دالر برسد.
 .10تحوالت عراق و س��وریه و بحران در روابط غرب و روسیه در موضوع اوکراین بر بازار
نفت اثر گذاشته و قیمت نفت برنت به  115دالر رسیده ،در حالی که اغلب کارشناسان
انتظار کاهش قیمت نفت را در بازار به علت شروع تابستان داشتند.

مدیرهنری :حميدرضا يزدانفرحي صفحهآرا :حسین گلدوست 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
تابستان 1393شماره هشتم
آدرس نشريه :خیابان دکتربهشتی ،خیابان مفتح شمالی ،خیابان نقدی ،پالک ،10طبقه اول تلفن88511611 :دنیایانرژی
فاکس88508250:
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دشمن توان تحریم «فرآورده های نفتی» را ندارد
■■اسد اهلل خسروی

تالش درراستای خروج از اقتصاد نفتی با هدف توسعه کشور ،صیانت از منابع ملی و در نهایت رهایی ازتهدیدها
و تحریم ها ضرورتی اجتناب ناپذیراست که این رویکرد مهم بایستی سالها پیش مورد توجه مسئوالن قرارمی
گرفت ،چراکه استمرارسیاست غلط خام فروشی منابع طی سالیان متمادی بدون ایجاد ارزش افزوده الزم روی
این کاال متاسفانه فقط پس رفت کشور را بدنبال داشته واین روند منجر به حیف ومیل منابعی که متعلق به
نسل های آینده نیزهست شده است .اهمیت تبدیل نفت خام به فرآورده های باارزش برای ایجاد بستراشتغال
مولد ،توسعه بخش صادرات و خوداتکایی تا جایی است که رهبر معظم انقالب همیشه براین موضوع تاکید ویژه
داشته و دارند .اما اکنون که بودجه کشور به شدت وابسته به نفت است وازسویی دشمن نیز شاهرگ حیات
اقتصاد یعنی تحریم خرید نفت از ایران را نشانه گرفته است بنابراین الزام به ورود در تولید مشتقات نفتی و
تبدیل نفت خام به فرآورده ضروری است تا بتدریج از خام فروشی ها فاصله گرفت و نقشه دشمنان نیز برای
به انزوا کشاندن ایران برآب شود .چگونگی ورود بخش خصوصی توانمند به میدان عمل برای تبدیل منابع خام
ملی به فرآورده و کاالهای نهایی سودآور همچنین سیاست خروج از اقتصاد تک محصولی را در گفتگوی دنیای
انرژی با حبیب آقاجری ،عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با هم می خوانیم.

جن�اب آقاجری مزیت داش�تن ث�روت نفت
وگاز اگرچ�ه موهبت�ی اله�ی اس�ت که همه
کشورهاازآن بهرمند نیستند اما متاسفانه این
منابع گهگاهی خود مانع پیشرفت می شوند،
حال چه باید کرد تا مس�یر توسعه درصنعت
نفت وگاز طوری هموار شود که اقتصاد کشور
با تمرکز بر این صنایع مهم متحول شود؟

بهره برداری مناسب واصولی ازمنابع و ذخایر
طبیعی (نفت وگاز) ثروتی عظیم و مزیتی است که
در صورت استفاده درست وبهینه از آن می تواند
پیشرفت کلی اقتصاد کشور را رقم زند اما ازآنجایی
کهاین منابعگرانبهایتجدیدناپذیرمتعلقبهنسل
های آینده نیزهست و نباید با خام فروشی آن را
حیف و میل نمود ،بنابرای��ن برنامه ریزی جامع
و کارشناسی ش��ده برای تولید منابع زیرزمینی
وآوردن آن به روی زمین با هدف تبدیل نفت خام
به کاالهای نهایی ضرورتی اجتناب ناپذیراست تا
نهایت استفاده الزم از ثروت ملی حاصل و حقوق
آیندگان نیز در این زمینه رعایت شود .اهمیت به
این موضوع تا جایی است که مقام معظم رهبری
سالهاس��ت بر اس��تقالل اقتصادی به جد تاکید
داشته و تداوم رویکرد ش��وم خام فروشی منابع
ملی را به زیان اقتصاد کشورو عقب ماندگی عنوان

می کنن��د .درچنین
ش��رایطی باید پذیرفت
که خ��ام فروش��ی منابع و
وابس��تگی بودجه س��االنه به
درآمد های آن اقتصاد کش��وررا آسیب
پذیرمی کند و این روندنا مطلوب باعث شده است
تا دشمنان اکنون ازآن به عنوان یک حربه سیاسی
چون تحری��م خرید نفت ایران اس��تفاده کنند.
ازس��وی دیگرچون دش��من می داند که اقتصاد
کش��ورمان وابستگی ش��دیدی به صادرات نفت
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خ��ام و نیازبه درآمدهای حاصله ازآن برای تامین
بودجه ساالنه دارد بنابراین خام فروشی منابع االن
ابزاری در دست دشمن برای محدود کردن اقتصاد
ایران شده است .این بدان معناست که پدیده خام
فروشی االن به جای مزیت و محسناتی فراوانی که
در اقتصاد دارد موانع ش��ده و تنها راه برون رفت
ازآن نی��ز توجه ویژه به توس��عه صنایع تبدیلی و
فرآوری برای تبدیل نفت خام به فرآورده با ارزش
افزوده در کشوراست تا از این ثروت خدادادی بهره
برداری الزم انجام و به تدریج از خام فروشی منابع
خارج ش��ویم زیرا تا ناف اقتصاد کش��ور از درآمد
صادرات نفت خام بریده نش��ود نمی توان انتظار
پیشرفت را داشت.
خ�روج ازاقتصاد نفتی با هدف توس�عه کلی
کش�ور،ایجاد اش�تغالزای انبوه ،بهبود فضای
کس�ب وکار ودرنهای�ت کس�ب درآمدزایی
باال،آنگونه که اشاره شد جز با تغییر رویه خام
فروشی و توجه به تبدیل منابع به فرآوردهای
مختل�ف ارزآور ام�کان پذی�ر نیس�ت ،حال
آیا ایران توانس�ته اس�ت در این زمینه بستر
مناسب را در کشور فراهم کند؟

ازآنجایی که اقتصاد کشورسالهاست وابستگی
شدید وعمیقی به درآمدهای نفتی دارد و همواره
بر صادرات نفت خام متمرکز شده است همچنین
طی دورانها گذش��ته نیزنسبت به توسعه و ایجاد
مراک��ز کوچ��ک وب��زرگ
صنایع تبدیل��ی وفرآوری
درصنع��ت نف��ت چ��ون
ساخت پاالیشگاها و پتروشیمی ها تالش آنچنانی
متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های موجودکشور
اقدامات درخورتوجهی نشده است تا ره صدساله
فاصله اقتصاد کشور ازفروش منابع خام معدنی کم
شود ،متاس��قانه این رویکرد باعث شده تا بخش
خصوصی متخصص نیزنتواند به این بخش مهم
اقتصادی برای تبدیل منابع خام معدنی به فرآورده
همراه با ایجاد ارزش افزوده الزم وارد میدان عمل
شوند .ازسوی دیگراکنون چون دنیا به خوبی می
داند که بخش قابل توجهی از بودجه ساالنه ایران
ازمحل فروش نفت خام تهیه و تامین می شود با
این وجود صنعت نفت سیاس��ی شده آنگونه که
با تحریم سیستم بانکی برای ممانعت از انتقال و
رد وبدل پول وتحریم بیمه کشتی های نفتکش
همچنین دادوس��تد بین المللی نفت خام ایران
موانع های ایجاد ش��ده را شاهد هستیم چرا که
آنها می دانند ایران نتوانسته است درتوسعه صنایع
پایین دس��تی نفت وگاز کش��ور برای جلوگیری
از پدی��ده خام فروش��ی مناب��ع اقدامات خاصی
رابکارگیرد .البته این را باید گفت که درچندسال
اخیر حرکت هایی در راستای ساخت پاالیشگاه
و نیروگاه ها و نیز صنایع پایین دستی نفت وگاز
و پتروش��یمی برای تبدیل منابع خام معدنی به
فرآورده در برخی اس��تانها انجام شده است اما با
توجه به ظرفیتهای باال و وجود ذخایرغنی و منابع
خدادادی فراوان درکشورهمچنین برخورداری از

بخش خصوصی توانمند در کنار نیروها و تکنسین
های متخصص و متبحرداخلی اقدامات انجام شده
به منظور مزایای اشتغال انبوه ،توسعه کلی کشور
و درنهایت خروج ازاقتصاد نفتی با تمرکز بر بخش
فرآوردها ناکافی به نظرمی رسد.

متاسفانه
اکنونمراکزتولید
بعضاباظرفیت
خالیکارمیکنند
ضروریاست.پس
مدیرانومسئوالن
کشورنبایدازهیچ
حمایتیبرایورود
بخشخصوصی
توانمندبهعرصهنفت
وگازدریغکنند

پیشنهاد کارشناسانه شما به دولت برای ورود
بخش خصوصی توانمند به عرصه نفت ،گاز و
پتروش�یمی انگونه که فعالی�ت آنها منجر به
توس�عه همه جانبه صنایع پایین دستی ونیز
ایجاد صنایع و کارخانج�ات تبدیلی فرآوری
که به جلوگیری از خام فروش�ی منابع ش�ود
چیست؟

همان طورکه اش��اره ش��د مزیت برخورداری
کشورازمنابعغنیوذخایرطبیعیکمنظیر(داشتن
مواد اولیه) در بخش نفت گازو پتروشیمی ،همراه
با وجود نیروهای متخصص داخلی ،می طلبد تا
دول��ت زمینه ورود بخش خصوص��ی فعال را به
صنعت نفت وگاز و پتروشیمی بیش ازپیش فراهم
کند .البته مسئوالن و دست اندرکاران دولتی ابتدا
باید هدف را برخروج ازاقتصاد نفتی (صادرات نفت
خام) و ورود به صنایع تبدیلی آنگونه که ارزآوری
هنگف و اشتغالزایی مناسب را درپی داشته باشد
بگدارن��د ،که این امر نیزنیازمند جذب س��رمایه
گ��ذاران داخلی وخارجی و ارایه تس��هیالت الزم
به آنهاست تا فعاالن اقتصادی نیز با انگیزه هرچه
تمام آنطور که ازمش��وقات ،امتیازات و تسهیالت
دولتی بهره مند می شوند واردعمل شوند.برنامه
ری��زی دولت دربازنگری طرح ها ی توس��عه ای
چون ایج��اد صنای��ع تبدیلی مختلف،س��اخت
پاالیشگاههای کوچک و بزرگ و حرکت درمسیر
پویایی صنعت پتروشیمی ها برای تولید کاالهای
نهایی که متاس��فانه اکن��ون مراکزتولید بعضا با
ظرفیت خالی کارمی کنند ضروری اس��ت .پس
مدیران و مسئوالن کش��ورنباید ازهیچ حمایتی
برای ورود بخش خصوصی توانمند به عرصه نفت
و گاز دری��غ کنند .وزارت نفت نیز در برنامه های
خود باید کاهش خام فروش��ی و رفتن به سمت
فروش محصوالت و فرآورده های نفتی رابا جدیت
مد نظر و در عین حال آموزش به نیروی انسانی
را در اولویت اول برنام��ه های خود قرار بدهد .از
سوی دیگراینک پاالیش��گاه های کشور نیازمند
یک رس��یدگی جدی هس��تند به عن��وان مثال
پاالیشگاه آبادان یکی از مهمترین پاالیشگاه های
کشور متاسفانه شرایط مناسبی درشرایط فعلی
ندارد به روزرس��انی و افزایش به��ره وری در این
پاالیشگاه ها دارد .عالوه براین تقویت پروژه های
میادین مشترک ،توجه کافی به اعتبارات در جهت
توسعه زیرساخت های صنعت ،سیاست گذاری در
جهت تبدیل نفت خام به ارزش افزوده  ،صادرات
محصوالت غیر نفتی و ت�لاش در جهت تبدیل
نفت به دیگر محصوالت و صادر کردن محصوالتی
که از مشتقات نفت به دست می آیند و همچنین
برنام��ه ریزی برای کاهش ص��ادرات نفت خام از
جمله اولویت هایی مهمی است که باید در برنامه

مسئوالن و دست اندرکاران گنجانیده شود.اکنون
صنعت نفت کش��ور با چالش های زیادی مواجه
است که مهمترین آن عقب ماندگی از تکنولوژی
های روزدنیا است که این مسئله نیز همواره باید
مورد توجه ویژه قرارگیرد.

تاکید ش�ما براین اس�ت که ازسیاس�ت خام
فروشی نفت درکش�ور جلوگیری شود ،حال
راه برون رفت ازاین پدیده نامطلوب که اقتصاد
کشور رااز هرحیث آس�یب پذیر کرده است
چیس�ت ،و تداوم این روند که به حراج منابع
ملی منجر می ش�ود چه زیان وض�رری را به
اقتصاد کشور وارد می کند؟

درحقیقت بابد پذیرفت که رویکرد خام فروشی
منابع ملی بدون ایج��اد ارزش افزوده الزم برروی
کاالها ،روش��ی بسیارغلط و ش��یوه ای غیرحرفه
ای اس��ت که نتیجه آن ب��ا لمس پس رفت های
اقتصادی و بحث تحریم خرید نفت خام کشورمان
به وضوح دیده می ش��ود .البته این دومورد شاید
بخشی ازمعایب رویکرد چندین وچندساله تداوم
خام فروشی منابع ملی باشد چرا که ظرفیت ها
وقابلیت های موجود دربخش نفت وگازکشوربه
قدری باالست که درصورت توسعه صنایع پایین
دس��تی و ایجاد مراکز وکارخانجات تولیدی برای
تبدیل نفت خام به کاالها ی نهایی می توان زمینه
اشتغالزایی گسترده جوانان تحصیلکرده را دراین
بخش فراهم و با توسعه صادرات کاالهای ارزشی
درآمدزا به منابع ارزی زیادتری دست یافت.با این
وجود تمام توان دولت و مجلس و دست اندرکاران
باید برروی توس��عه صنعت نفت و گاز آنگونه که
منابع زیرزمینی خام به مواد اولیه کارخانجات برای
تولید کاالهای نهایی شود متمرکزگردد .ازطرفی
چون قراراست تا پایان برنامه پنجم توسعه هرساله
وابستگی بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی کم
شود درچنین شرایطی حرکت درمسیرآزادسازی
اقتصادو تفکیک بودجه ساالنه از درآمدهای نفتی
با پویایی و تحرک بخشی سایرمنابع درآمدی دیگر
کشوربرای تامین بودجه ضروری است.با این وجود
نه عقل و نه ش��رع و نه اخالق خام فروشی منابع
را نپذیرفته و نمی پسند چرا که این رویکرد شوم
به اجحاف حقوق نس��لهای آینده و طی نمودن
مسیر پس رفت اقتصادی کشورهمچنین اتکا به
بیگانگان دامن می زند.بنابراین بهترین حالت این
است که استحصال مواد معدنی خام (نفت وگاز)
در کشور با نیت تبدیل به سایر کاالهای درآمدزا
صورت گیرد و تا آخرین حلقه محصوالت از تولید
مورد اس��تفاده قرار گیرد چرا که اکنون دش��من
در تحریم فرآوردههای نفتی و س��ایر مشتقات و
محصوالت آن به موجب نیازی که اکنون دنیا به
محصوالت نفتی ما دارد خیلی موفق نیس��ت  .از
سوی دیگر چون ما خودمان وارد کننده فرآورده
نفتی هستیم بنابراین با توسعه صنایع تبدیلی و
فرآوری نفت وگاز و آنگونه که تاکید شد از خروج
ارز جلوگیری و اشتغالزایی نیز رونق می گیرد.پس
تنه��ا راه عالج خروج از اقتصاد نفتی خود اتکایی
دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم
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گفتوگو
و تکیه برتوان داخلی اس��ت .با این وجودبه نظر
می رس��د دولت به جای وابستگی به درآمدهای
نفتی (ص��ادرات نفت خام) و صرف آن در بودجه
باید به هرشکل ممکن زیرساخت ها را مهیا کند
و به بخش خصوصی اعتماد نماید و با تسهیل امور
راه ورود آنه��ا به فعالیت های اقتصادی را بازکند
چرا ک��ه ایران نیازی به مواد اولی��ه و نیروی کار
برای توس��عه صنایع پایین دستی با هدف تولید
محصوالت نفتی ندارد.
بخش خصوصی درایران برای ورود گس�ترده
به فعالیت های اقتص�ادی من جمله دربخش
صنایع پایین دستی نفت و گاز از توان بسیار
باالی برخورداراست اما این بخش مهم کارآمد
طی س�الها همچنان با چالش�ها و مشکالت
عدیده مواجه بوده اس�ت ،ح�ال دولت برای
جذب و جلب بخش خص�وص توانمند و رفع
موانع سد راه آن چه امتیازات و یا تسهیالتی
را بای�د ارایه کند تا اقتصاد کش�ور با رونق و
پویایی همراه شود؟

توجه ویژه به بخش خصوصی واقعی و س��الم
به موجب برخورداری آنها ازتوان ،تخصص ،سطح
مدیریت ب��اال و خالقیت و نوآوری دربخش��های
مختلف اقتصادی بخصوص بخش انرژی که توسعه
آن اکنون نیازضروری و الزامی برای آینده است ،بی
شک ازاهمیت فوق العاده ای باالیی برخوردارمی
باشد ،آن طورکه فراهم کردن بستر الزم برای ورود
بخش خصوصی به میدان کارهمواره موردتاکید
است و بدون بخش خصوصی متخصص و کارآمد
نمی توان به اهداف چشم انداز که همانا پیشرفت
کلی و همه جانبه کشوراست دست یافت.اما باید
به این نکته مهم نیز توجه شود که آیا زیرساخت
های الزم اولیه ب��رای فعالیت متخصصین آماده
اس��ت یا خیر؟ به طورمثال دولت تا چه اندازه به
این بخش فعال اعتماد دارد و تسهیالتی که باید
به آنها داده شود چگونه ،برچه مبنا و درچه قالبی
باید باش��د تا بخش خصوصی با انگیزه خاص پا
به عرصه فعالی��ت بگذارد.با این وجود دولت باید
ابتدا به بخش خصوصی اعتماد کند و دست آنها را
برای ورود به فعالیت های اقتصادی بگیرد نه این
که گاه وبیگاه با اجرای برخی برنامه ها و یا تصمیم
گیری و سیاس��ت گذاریها( ،ب��دون هماهنگی با
بخش خصوصی) مانع پیش��رفت آنها نیز ش��ود.
البته چون بخش نفت وگاز به موجب ملی بودن
آن از اهمیت باالیی برخوداراست و تک تک افراد
جامعه حتی نسل های آینده نیز درآن سهیماند،
بنابراین سری شرکتهای خوشنام و یا افرادی امین
باید به این ح��وزه بیایند که کامال منافع ملی را
بخوبی درنظرگیرند .ازس��وی دیگ��ر باید به این
مهم توجه ش��ود که بخش خصوص��ی برای بقا،
توانمندی و پویایی هرچه بیشترنیازمند حمایت
اولیه دستگاههای دولتی هستند ،حمایت هایی
چون رفع بروکراسی های سیستم اداری ،تامین
برخی نیازها نظیرتس��هیالت ارزان قیمت بانکی
و(..ب��ا ضابطه نه رابطه) ت��ا بتوانند بخوبی ایفای
20
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نقش کنند می باشند .به هرحال تسهیالت باید
در اختیار افرادی س��الم که دلسوزنظام واقتصاد
هستند قرارگیرد تا مشکالتی چون معوقات کالن
بانکی را شاهد نشویم و منابع بانکی درجای خود
صرف شود.
باید به این
مهم توجه
شود که بخش
خصوصی برای
بقا ،توانمندی
و پویایی هرچه
بیشترنیازمند
حمایت اولیه
دستگاههای
دولتی است

جناب آقاجری همانطور که می دانید صنعت
پتروش�یمی کشوراکنون مسیر توسعه را می
پیماید و از فعالیت و رونق خاصی نیز برخوردار
اس�ت که در این عرصه توانسته سهامداران
فراوان�ی را نیز جذب خود کند،حال در چنین
ش�رایطی حمایت از این بخش مهم اقتصادی
چگونه باید باش�د ت�ا بتوان توس�عه کلی را
همچنان در این صنعت مهم شاهد شویم؟

توسعه صنعت پتروشیمی به منظوراهمیت آن
در ب��ه چرخش درآوردن چ��رخ تولید و صادرات
کش��ورخیلی مهم ب��ه نظر می رس��د بخصوص
اکنون که نرخ گاز واحدهای پتروشیمی تا حدی
افزایش یاقته است .پس باید مشوقها و تسهیالتی
الزم برای س��رمایه گذاران این بخش بوجود آید
تاآنها نیزبی��ش ازپیش با انگیره خاص بتوانند به
فعالیت در این عرص��ه مهم بپردازند.عالوه براین
چون بخش پتروشیمی دارای سهامداران فراوانی
اس��ت بنابراین این بخش باید م��ورد توجه ویژه
قرارگیرد تا مشکلی برای سهامداران آن نیز پیش
نیاید .البته این را باید گفت که هم مجلس و هم
دولت پشتیبان سرمایه گذاران بخش خصوصی

و فعاالن اقتص��ادی در صنایعی چون نفت وگاز
وپتروش��یمی است.اما باید به این نکته نیز توجه
کرد که پتروشیمیها برای تأمین خوراک خود نیز
نباید با مشکل مواجه شوند.به هرحال باید درک
درستی از چشم انداز توسعه صنعت نفت و گاز و
پتروش��یمی در جمهوری اسالمی را داشت تا در
این ش��رایط تحریم بتوان خانواده بزرگ صنعت
نف��ت را به پی��ش برد .عالوه برتوجه به توس��عه
صنعت پتروشیمی قطعا سند چشم انداز وبرنامه
پنجم توسعه چشم انداز کشور را در بخش های
مختل��ف من جمله در بحث نفت و گاز و فناوری
صنعت نفت ترسیم کنیم .س��اخت پاالیشگاه و
توسعه میدان پارس جنوبی ،تنظیم روابط ایران
با بازارهای انرژی و برداش��ت صیانتی از میادین
نفت��ی از جمله برنامه هایی اس��ت که باید مورد
توجه مسئوالن قرار گیرد.در چنین شرایطی باید
تمامی منابع را بسیج کرد تا بتوان با بومی سازی
مسیر خودکفایی کشور را در حوزه صنعت نفت
و گاز پیمود.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برحرکت
در مس�یر اقتص�اد مقاومتی وتکی�ه بر توان
داخلی ،درچنین ش�رایطی نقش ورود بخش
خصوصی متعهد و متبح�ر به عرصه فعالیت
های اقتصادی بیش از پیش پررنگ ترمی شود
تحلیل شما از این رویکرد چیست؟

همانطورکه مقام معظم رهبری تنها راه برون

توگو
گف 
رف��ت از وضعیت فعل��ی اقتصادکش��وررا اجرای
درس��ت سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و تکیه
برتوان داخل م��ی دانند ،بنابراین برای این که از
لحاظ اقتصادی از چنین وضعیتی خالص شویم
باید مولفه های اقتصاد مقاومتی را در کش��ور به
خوبی اجرا کنیم تا با یک حرکت جهادی بتوانیم
طی چند سال وابستگی کشور به درآمدهای نفتی
را کاهش دهیم و درحوزه نفت ابتکار را از دس��ت
دشمنان در آوریم .البته عمل به این دستور جز با
ورود بخش خصوصی توانمند و متعهد به بخش
های مختلف اقتصادی امکان پذیر نیست عالوه
بر ای��ن مجلس نیز باید آنگونه ک��ه انتظار مقام
معظم رهبری اس��ت به صورت عملی در مقوله
مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی ورود کند .با این
وجود هم نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و
هم مسئوالن اجرایی باید خود را با رهنمودهای
مق��ام رهبری هماهنگ کنند و آنگونه که انتظار
ایشان است به صورت عملی در مقولههای مهمی

همچون اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد وظایف
خود را انجام دهند .اکنون که بنزین با کیفیت در
پتروشیمی های کشور تولید می شود اما اقداماتی
در خص��وص واردات این کاال صورت می گیرد،
درحالی که واردات بنزین با روح اقتصادمقاومتی
متضاد اس��ت .هرچند درزمینه بنزین با توجه به
ظرفیت های داخلی و گس��ترش آنها می توانیم
به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک ش��ویم درغیر
ای��ن صورت باال رفتن می��زان مصرف و به دنبال

باال رفتن میزان
مصرف بنزین و به
دنبال آن افزایش
واردات ،تطابقی
با سیاست های
اقتصاد مقاومتی
ندارد

آن افزایش واردات تطابقی با سیاست های اقتصاد
مقاومتی ندارد.به هرحال ما در زمینه بنزین باید
به خودکفایی برسیم تا راه و منفذ سوء استفاده و
تحریم را برای دشمنان جمهوری اسالمی ببندیم
از طرفی با توجه ب��ه وجود ظرفیت های داخلی
و تالش درراس��تای گس��ترش آنها می توانیم به
اه��داف اقتصاد مقاومتی نزدیک ش��ویم در غیر
ای��ن صورت ب��اال رفتن میزان مص��رف بنزین و
به دنب��ال آن افزای��ش واردات
تطابق��ی با سیاس��ت های
اقتصاد مقاومتی ندارد .در
نهایت مسوولین ما باید
سیاست های اقتصاد
مقاومت��ی را جدی
بگیرند و بر اس��اس
آن قدم بردارند.

تسبات یژرنایایند
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گفتوگو

گفتوگوی «دنیای انرژی» با مدیر کل هماهنگی کاال و ترانزیت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

تسهیالت ویژه برای صادرکنندگان فرآورده های نفتی
■■محسنجندقی
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارتباط تنگاتنگی با صادرکنندگان دارد چراکه عدم هماهنگی آنها موجب
کند شدن روند صادرات خواهد شد .اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی همواره
با این ستاد مهم و حیاتی در ارتباط بوده و برای ایجاد تسهیالت برای اعضای خود رایزنی های فراوانی
با ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال کرده است .برای اطالع از آخرین وضعیت صادرات فرآورده های نفتی
“دنیای انرژی” با قاس�م خورش�یدی مدیرکل هماهنگی کاال و ترانزیت ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال
گفتگویی انجام داده که در زیر می آید:

دولت تدبیر و امید در اواس�ط تابستان سال
گذشته شروع به فعالیت کرد اما تیم جدید
س�تاد مبارزه ب�ا قاچ�اق کاال و ارز ،با کمی
تاخیر فعال شد .دلیل این تاخیر چه بود؟

آغاز به کار دول��ت تدبیر و امید ،بخشهای
مختل��ف کش��ور بوی��ژه حوزهه��ای اقتصادی
را بی��ش از پیش امیدوار کرده اس��ت تا تدبیر
بیش��تری بر امور اقتصادی کشور حاکم باشد.
تیم جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز نیز اگرچه با کمی تاخیر کار را ش��روع کرد
اما تالش ش��د با تدبیر وارد فعالیت ش��ود و از
تصمیمات ش��تابزده و اقداماتی که فرآیندهای
اقتصادی را دچار تن��ش میکند اجتناب کند.
بنابراین تصمیم بر این ش��د که هرچند موافق
برخی اقدامات گذش��ته نبودیم اما آنها را ادامه
بدهیم و در عین حال ،به صورت هوشمندانه و
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گام به گام نس��بت به اصالح اش��کاالت موجود
اقدام کنیم.
نگاه م��ا این بود که اصالح��ات به گونه ای
باش��د که تس��هیالت و امکانات بیش��تری در
اختیار فعاالن اقتصادی کش��ور بویژه در حوزه
فرآوردهه��ای نفتی ق��رار دهد و آنه��ا بتوانند
با س��هولت بیش��تری در عرصهه��ای مختلف
مخصوصا در امر تولید و صادرات گام بردارند.

گاه�ی اوقات میت�وان از اظه�ارات کلی با
عنوان “شعار” نام برد .برای اینکه ثابت کنید
این اظهارات “ش�عار” نیس�ت چه اقداماتی
انجام دادهاید؟ آیا ارائه تسهیالت به فعاالن
اقتص�ادی و صادرکنن�دگان فرآوردهه�ای
نفتی به مرحله عملیاتی رسیده است؟

دو اتفاق مهم اواخر س��ال گذش��ته رخ داد،
یکی تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال

تصمیم بر
این شد که
هرچند موافق
برخی اقدامات
گذشته نبودیم
اما آنها را ادامه
بدهیم و در عین
حال ،به صورت
هوشمندانه و گام
به گام نسبت به
اصالح اشکاالت
موجود اقدام کنیم

و ارز و دیگری ابالغ سیاس��تهای کلی اقتصاد
مقاومتی بود .قاعدتا سیاستهای کلی به عنوان
یک س��ند باالدستی تلقی میشود و با توجه به
تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه تمام قوانین
باید در تطبیق با این سیاستهای کلی باشد و
اگر نیاز به اصالح دارند اصالح شوند ،این موضوع
مورد توجه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار
گرفت .در سند سیاس��تهای کلی تاکید مقام
معظم رهبری بر این است که اقتصاد مقاومتی
یک اقتصادی درونزا و برونگرا باش��د .ترجمه
این عبارت چنین اس��ت که اقتص��اد مقاومتی
مبتن��ی بر تولید و صادرات اس��ت .بنابراین اگر
بخواهی��م اقتصاد مقاومتی را تعقیب کنیم باید
ب��ه دنبال ترویج تولید و گس��ترش صادرات در
کشور باشیم .این رسالت ما را سنگینتر میکند
ت��ا انرژی و وقت بیش��تری بگذاریم برای اتخاذ
تصمیمات به منظور تسهیل صادرات.

در گذشته نگرانیهایی درباره قاچاق چهار
ف�رآورده یارانهای س�وخت وجود داش�ت.
گویا به تازگی مقرراتی وضع ش�ده است که
مقداری از نگرانیها در این باره کاهش یابد.
درباره این مقررات و تسهیالتی که به منظور
مقابله با قاچاق پیشبینی و وضع شده است
توضیح دهید.

توگو
گف 
 از جمله تس��هیالت این است که بر اساسابالغیه جدید س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
از اواخر سال گذش��ته اظهار کاالها و مشتقات
نفتی صادراتی در گم��رکات چهاردهگانه مجاز
آزاد ش��ده و این محدود به شرکتها و اشخاص
حقوقی و حقیقی که دارای تسهیالت صادراتی
(یا همان خوش��نامی) هستند ،نیست .بنابراین
از ای��ن به بعد همگان میتوانند در این چهارده
گمرک مجاز کاالی خ��ود را اظهار کنند و نیاز
به مراجعه افراد به گمرکات مرزی نیس��ت .این
تصمیم خوبی اس��ت و به گمرکات کش��ور نیز
ابالغ شده است.
ریاست محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
و کاال و ارز اخیرا س�فری به استان خراسان
رضوی داشتند .مصوبات و دستاوردهای این
سفر چه بود؟

در این س��فر چند تصمیم گرفته شده است
که برای صادرکنن��دگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروش��یمی مفید اس��ت .یکی از تصمیمات
این اس��ت که مقامات استانی موظف شدهاند با
مقامات استان مقابل (هرات) در مرز “دوقارون”
هماهنگ ش��وند تا خط لولهای بین گمرک ما
در “دوق��ارون” و طرف مقابل کش��یده ش��ود و
فرآوردهه��ا از طریق خط لوله به کش��ور مقابل
صادر ش��ود .معنای روشن مصوبه این است که
از ای��ن به بعد چه بخش خصوصی در مجموعه
گمرک مرزی دوق��ارون و چه بخش خصوصی
در مجموعه منطق��ه ویژه اقتص��ادی دوقارون
قادر خواهد بود ب��ا ایجاد مخازنی تحت نظارت
گمرک ،محصوالت صادراتی خود را انبار کند و
از پرداخت دموراژ به کامیونها مس��تغنی شود.
فعال بخش خصوصی انباری را اجاره و به میزان
حجم انبار ،محصول خ��ود را ذخیره میکند و
پ��س از نمونهبرداری و طی ش��دن فرآیندهای
مق��رر گمرکی ،مج��وز صادرات داده میش��ود
ت��ا محصول از طریق خ��ط لوله به طرف مقابل
منتقل گردد .این هم یکی از تس��هیالتی است
که عالوه بر اینکه رفت و آمد کامیونهای کشور
مقابل در گمرکات و منطقه مرزی ما را محدود
میکن��د و جلوی قاچ��اق را میگی��رد ،هزینه
صادرات را نیز کاهش داده و البته س��رعت آن
را افزایش میدهد.
موضوع دیگری که در س��فر ریاست محترم
س��تاد مرکزی به اس��تان خراس��ان رضوی به
تصویب رس��ید عبارت اس��ت از “اجازه دادن به
بخش خصوصی برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی
محص��والت نفتی در مجموعه گمرکات و پایانه
مرزی دوقارون” .ایجاد آزمایشگاه نیز میتواند به
روند رسیدگی به پروندهها سرعت بخشد.
امیدواریم در چندماه آینده با اجرایی ش��دن
این تصمیمات و مصوبات ،تسهیالت مناسبی در
زمینه صادرات محصوالت نفتی شاهد باشیم و
مشکالت کمتری در راه ش��رکتهای فعال در
این حوزه وجود داشته باشد.

شنیده شده است که کارگروههای تشخیص
ماهی�ت در نق�اط مختلف کش�ور تش�کیل
خواهد ش�د .آیا این خبر صح�ت دارد؟ اگر
پاس�خ مثبت اس�ت ،لطفا توضیح دهید که
چرا به این نتیج ه رس�یدید که کارگروههای
تشخیص ماهیت فعال شوند؟

بخشنامهای
که محدودکننده
ترانزیت بوده
را از طریق
رایزنی با مراجع
مربوطه ،اصالح
خواهیم کرد و
فرآیند ترانزیت
محصوالت نفتی
تقویت میشود و
شرکتهای داخلی
نیز در این فرآیند
دارای نقش موثر
خواهند بود تا
سهم خود را به
دستآورند

ـ بله! درس��ت است .س��تاد مرکزی مبارزه
ب��ا قاچاق کاال و ارز در نظ��ر دارد کارگروههای
فنی تشخیص ماهیت در اس��تانهای هدف را
ایجاد کند .االن یک کارگروه مرکزی تشخیص
ماهیت در سازمان استاندارد داریم که خودش
هم مرجع رس��یدگی کننده است و هم مرجع
تجدید نظر .این موضوع از نظر حقوقی اش��کال
دارد چراکه یک مرجع نمیتواند هم رس��یدگی
کن��د و هم تجدید نظر .برای حل این اش��کال
و س��رعت دادن به فرآیند رس��یدگی به پرونده
های صادراتی محصوالت نفتی ،تصمیم بر این
ش��د که کارگروههای اس��تانی تشکیل شوند و
نخستین کارگروه به صورت پایلوت در خراسان
رضوی تشکیل شد.
ته��ران و اصفهان نیز ای��ن کار را به صورت
مح��دود (فق��ط درب��اره روغنهای پای��ه) آغاز
کردهان��د اما در آینده نزدیک ح��وزه اختیارات
این دو اس��تان افزایش داده میشود تا به سایر
محص��والت نفت��ی نیز تس��ری یاب��د و پرونده
صادرات��ی ان��واع محص��والت در اس��رع وقت
رسیدگی شود.

در ای�ن قانون درباره ترانزی�ت و لغو مجوز
حمل و نقل ب�رای متخلفان پیشبینیهایی
شده اس�ت اما واقعیت این است که تعریف
اس�تاندارد کاال و فرآوردهه�ای نفت�ی در
کش�ورهای مختل�ف متف�اوت اس�ت .این
آزمایشگاها که شما اشاره کردید شاید یک
مانع و سد برای صادرات فرآوردههای نفتی
باشد .آیا این آزمایشگ اهها فرآیند صادرات
را بیش از حد آهسته و کند نمیکند؟

ی��ک مش��کل وج��ود دارد و آن ،تف��اوت
قیم��ت فرآورده های نفت��ی در داخل و خارج
اس��ت .یعنی به خاطر یارانههایی که دولت به
فرآوردههای نفت اختصاص میدهد این تفاوت

قیمت را شاهد هس��تیم .راهکار اینکه بتوانیم
صادرات محصوالت نفت��ی را کامال آزاد اعالم
کنیم و هیچگونه نظارتی بر کیفیت آن نداشته
باشیم و صرفا فرآیند گمرکی و صادراتی خود
را طی کند ،این اس��ت ک��ه قیمتها تعدیل و
واقعی ش��ود .االن ش��رایط اقتصادی کشور ما
آماده این کار نیس��ت .بنابراین به ش��کل قابل
مالحظ��های در ح��ال پرداخت یاران�� ه به این
محص��والت هس��تیم و این یارانهه��ا میتواند
مورد سوءاس��تفاده و طمع افراد طمعکار قرار
گی��رد .چارهای ج��ز وجود نظ��ارت و فعالیت
آزمایشگاهها نیست .این آزمایشگاها بیشتر در
تهران و چند شهر بزرگ متمرکز هستند .البته
تعداد این آزمایش��گاهها در سطح کشور بسیار
اس��ت .به طور مثال در “دوقارون” نمونهگیری
میش��ود و پس از ارس��ال به ته��ران و انجام
آزمایشهای الزم ،نتیج��ه به گمرک دوقارون
اع�لام و مجوزها صادر میگردد .ما قصد کوتاه
شدن این فرآیند را داریم .بنابراین نمونهبرداری
و آزمای��ش در دوقارون و کارگروه اس��تانی در
مشهد انجام میشود تا نیازی به ارسال نمونهها
به تهران نباشد .اگر کسی نسبت به اعالم نظر
کارگروه اس��تانی اعتراض داشت ،می تواند آن
را ب��ه کارگروه مرک��زی در تهران اعالم کند تا
تجدیدنظر رسیدگی شود.
همچنین درباره این سوال شما یک خبر باید
بدهم و آن اینکه بخشنامهای که محدودکننده
ی با مراجع
ترانزی��ت ب��وده را از طریق رایزن�� 
مربوط��ه ،اصالح خواهیم کرد و فرآیند ترانزیت
محصوالت نفتی تقویت میش��ود و شرکتهای
داخل��ی نیز در ای��ن فرآین��د دارای نقش موثر
خواهند بود تا سهم خود را به دستآورند.

از جمله انتقادات فعاالن بخش خصوصی به
دولت قبل ،می توان به قوانین دست و پا گیر
اش�اره کرد .همچنین یک�ی از موارد موجود
در س�ند ابالغی مقام معظ�م رهبری درباره
اقتص�اد مقاومتی ،حذف قوانین دس�ت و پا
گیر اس�ت .در قانون جدید مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،ای�ن موارد دیده ش�ده اس�ت اما
گوی�ا وزارت صنع�ت نمیتوان�د آنچنان که
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گفتوگو
باید و ش�اید در این باره عمل کند .در دولت
قبل ص�ادرات برخی کااله�ا ناگهان ممنوع
میشد .این موضوع اعتراض صادرکنندگان
را به همراه داش�ت .در قانون جدید لیس�ت
کااله�ای مج�از ،مج�از مش�روط و ممنوعه
مش�خص ش�ده اس�ت و وزارت صنعت باید
درباره آنها تصمیمگی�ری کند .آیا از هنگام
ابلاغ تا کنون چنین کاری را انجام دادهاند؟
ش�ما مش�کلی با وزارت صنعت در این باره
نداشتهاید؟

به ش��کل مکت��وب و قانون��ی از بخشهای
مربوط��ه در وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت
درخواس��ت کردهایم که کااله��ای مجاز ،مجاز
مشروط و غیرمجاز را مش��خص و آنها را اعالم
کنند .این جزو وظایف قانونی آنها اس��ت .ما نیز
کتبا خواستهایم و االن پیگیر هستیم.
ه��دف قان��ون ضابطهمند ک��ردن فرآیندها
و ارائه تس��هیالت به مش��مولین قوانین است.
الیحهای که امروز تبدیل به قانون شده ،حدود
پنج س��ال کار کارشناسی درباره آن انجام شده
و از نادر قوانینی اس��ت که برای کار کارشناسی
به ط��ور کام��ل در اختیار مرک��ز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اسالمی قرار گرفت و این مرکز
ب��ا بهره گیری از توان کارشناس��ی کل کش��ور
(دس��تگاههای اجرایی و مراکز دانشگاهی) این
قانون را م��ورد کنکاش ق��رار داده و اصالحات
الزم پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی
مجل��س در آن اعمال ش��د و ب��ه صحن علنی
مجل��س آمد اما چون بنا به برداش��ت مجلس،
روح کیفری و قضایی بر آن غالب بود ،از س��وی
مجلس به قوه قضائیه ارس��ال شد تا پاالیش و
بررس��ی ش��ود .بنابراین از جمله قوانینی است
که قوای سهگانه انرژی بسیاری برای آن صرف
کردهاند.
به نظر ما این قانون تسهیالت و ظرفیتهای
خوبی ایجاد کرده اس��ت برای افرادی که مایل
هس��تند کار تجارت قانونی انجام دهند و البته
ب��رای آنهایی ک��ه می خواهن��د مرتکب تخلف
شوند مجازات های بیش��تری پیشبینی کرده
است.
یعنی شما معتقدید که قانون جدید مبارزه
با قاچاق کاال و ارز هیچ نقطه ضعف و اشکالی
ندارد؟ برخی افراد اما نظر دیگری دارند.

قاعدت��ا قانون باید اجرا ش��ود تا ضعف های
احتمالی آن مش��خص ش��ود و االن نمی توان
گفت قانون ناقصی است .برخی مقامات اکنون
از طریق رس��انهها خواهان مسکوت ماندت این
قانون هستند و می گویند فعال تا شش ماه اجرا
نش��ود! ای��ن از نظر ما پذیرفتنی نیس��ت چون
باالخره این قانون باید اجرا ش��ود تا اش��کاالت
خود را نش��ان دهد و مطابق قانون فکری برای
اصالح آن ک��رد .مجلس هم راه اصالح قوانینی
که دارای اش��کال هس��تند را مشخص کرده و
یکی از ش��رایط اصالح یک قانون این است که
24
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با توجه به
مشکالت زیست
محیطی کشور،
در آینده نه
چندان دور مجبور
خواهیم بود
استانداردهای
باالتری را برای
محصوالت
نفتی اعمال
کنیم بنابراین
سرمایهگذاری در
حوزه کیفی باید به
عنوان یک اقدام
پیشرو و آیندهنگر
مورد توجه فعاالن
این حوزه در داخل
کشور باشد

شش ماه اجرا شده باشد .بنابراین این قانون که
از هفتم اس��فندماه الزماالجرا شده است باید تا
شش ماه اجرا ش��ود تا اگر نواقصی دارد آشکار
گردد.
این نخس��تین قانونی در کش��ور اس��ت که
قاچاق را تعریف کرد .تا االن تعریف مش��خصی
از قاچاق نداشتیم .تنها قانونی است که فصلی با
عنوان “پیشگیری” دارد .این فصل یک ظرفیتی
را در اختی��ار ما به عنوان مج��ری میگذارد تا
بتوانی��م ضوابط��ی تعریف کنیم ک��ه عالوه بر
ایجاد تسهیالت برای فعاالن اقتصادی ،از وقوع
قاچاق به عنوان یک جرم نیز پیش��گیری شود
تا مجبور نباشیم فعاالن اقتصادی و شهروندان
خود را به خاطر اینکه فرآیند صحیح و ضوابط
پیش��گیرانهای تعریف نکردهایم به اتهام و جرم
قاچاق مجازات کنیم.
ای��ن قان��ون همچنی��ن وظایف��ی ب��رای
دس��تگاههای مختلف پیشبینی کرده است از
جمله ب��رای وزارت صنعت ،معدن و تجارت .با
توجه به روحیهای ک��ه در این وزارتخانه وجود
دارد امیدواریم شاهد پاسخگو بودن آنها و عمل
به وظایفشان باشیم .البته این وزارتخانه با توجه
به ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ،قاعدتا
نیاز به بهینهس��ازی و چابکترسازی تشکیالت
خود دارد تا بتواند واکنشهای سریعتری نسبت
به وظایف خود داشته باشد.

گویا اتحادیه صادرکنن�دگان فرآوردههای
نفتی پیش�نهادی ارائه کرده است مبنی بر
ایجاد آزمایش�گاهها در گم�رکات با هزینه
خود اتحادیه و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز .نظر شما در این باره چیست؟

ما موافق این هستیم و به اتحادیه هم اعالم
کردهایم.
به تازگی بحثی درباره واردات فرآوردههای
نفتی از عراق مطرح شده است ،با این شرح
که پاالیش�گاهی در مرز کردستان تاسیس
ش�ود تا با پاالیش محصوالت ،جلوی قاچاق
را بگیرد.

درباره اینکه سواپ انجام شود و ما محصوالت
کشور همسایه را پس از دریافت ،پاالیش کنیم،
مذاکرات��ی با معاونت پاالی��ش و پخش وزارت
نفت انجام دادهای��م .هنوز به جمعبندی نهایی
نرس��یدیم ک��ه بخواهم خب��ر آن را اعالم کنم.
اما در مجم��وع اصل این موض��وع مورد توجه
کارشناس��ان وزارت نفت قرار گرفته است چون
سواپ فواید و مزایای بیشتری نسبت به ترانزیت
دارد .از س��وی دیگر ،اش��کال آن این است که
فرآوردههایی که از کشور عراق وارد میشود با
استانداردهای مورد نظر ما تطابق چندانی ندارد
و استاندارد آن پایینتر است .از طرفی واقعیت
این اس��ت که ظرفیتهای پاالیشگاهی ما نیز
محدود است.
و سخن آخر شما؟

میخواهم دو نکته را به مخاطبان شما و نیز

فعاالن حوزه صادرات فرآوردههای نفتی یادآور
شوم .مجموعه دستگاههای مسئول بویژه وزارت
نفت بنا به دالیل کارشناسی و فنی با فرآیندی
که تحت عنوان “بلندینگ” توسط برخی شرکت
ها در کشور اتفاق می افتد موافق نیستند و این
عملی��ات را مبتنی بر اس��تانداردهای حاکم بر
عملیات نفتی نمیدانند .آنها اعتقاد راسخ دارند
که شرکتهای بلندینگ باید مجوزهایشان لغو
شوند و حتی معتقدند نباید به آنها خوراک داده
ش��ود .ما نیز از نظر فن��ی اجماال نظرات وزارت
نفت را درس��ت می دانیم اما به خاطر شرایطی
که اکنون به لحاظ مس��ائل کالن اقتصادی در
حوزه صادرات و نیاز کش��ور به ارز و هم مسائل
اش��تغال و  ...وجود دارد معتقد هستیم که باید
این فرآیند بلندین��گ با انجام اصالحاتی اتفاق
بیفت��د و ما مانع اقدامات آنها نش��ویم .یکی از
پایهها و اساس سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی ،پرهیز از خام
فروشی است .پیشنهاد جدی من به شرکتهای
بلندینگ این است که تبدیل به پاالیشگاههای
کوچک ش��وند .به این دلیل که بازار افغانستان
به س��مت قانونمند شدن در حال حرکت است
و چه بس��ا دریافت محصوالت غیراستانداردی
ک��ه به ش��کل بلندین��گ وارد این کش��ور می
ش��ود به زودی مورد پذیرش آنها واقع نش��ود
و حاضر ب��ه دریافت آنها نش��وند .در حالی که
ما خودم��ان میدانیم این فرآورده “س��وخت”
نیس��ت و مش��تقات بیکیفیتی است اما طرف
افغان از آن به عنوان س��وخت استفاده میکند.
مطمئن باشید طرف مقابل دو سال دیگر حاضر
ب��ه دریافت این ف��رآورده بی کیفیت نیس��ت
چون آنها نیز در حال پیش��رفت هس��تند و به
مسائل زیست محیطی توجه بیشتری میکنند.
بنابراین حتما این بازار از دست صادرکنندگان
مشتقات نفتی و ش��رکت های بلندینگ خارج
میش��ود .بنابراین توصیه جدی میکنم که به
پاالیش��گاههای کوچک تبدیل شوند تا بتوانیم
کش��ور را هم از خام فروش��ی نج��ات دهیم .از
س��وی دیگر صادرکنندگان فرآوردههای نفتی
توجه کنند که با توجه به سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و پرهیز از خام فروش��ی ،وزارت نفت
اعالم کرده اس��ت که آمادگ��ی دارد نفت خام
در اختی��ار متقاضیان از طریق بورس قرار دهد
تا نفت خام در داخل نیز به فروش برس��د .اگر
سطح سرمایهگذاریهای ما توسط پاالیشگاهها
و پتروشیمیهای مادر افزایش یابد و به سمت
توسعه کمی و کیفی پیش برویم آینده بهتری
را متوج��ه کش��ور خواه��د ک��رد .ب��ا توجه به
مشکالت زیست محیطی کش��ور ،در آینده نه
چندان دور مجبور خواهیم بود اس��تانداردهای
باالتری را برای محص��والت نفتی اعمال کنیم
بنابراین س��رمایهگذاری در حوزه کیفی باید به
عنوان یک اقدام پیشرو و آیندهنگر مورد توجه
فعاالن این حوزه در داخل کشور باشد.

یادداشت

بهبود صادرات فرآورده هاي نفتي در گرو اتحاد توليدكنندگان
■■حسنخسروجردی

*

قيمت فرآورده های نفتی در پي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها يک قدم به قيمت فوب خليج
فارس نزديک تر شد اما همچنان در قيمت صادراتي فرآورده ها تغييري ايجاد نشد .اگرچه متولي تعيين
قيمت صادراتي فرآورده ها دولت و وزارت نفت نيست و تعريف قيمت فرآورده هاي صادراتي بر اساس
قيمت جهاني فرآورده ها و به عبارت ديگر قيمت فوب خليج فارس است اما پايين ماندن قيمت صادراتي
فرآورده ها در کشور ما منشا ديگري دارد .در تعيين نرخ صادرات فرآورده ها تقاضاي جهاني و تصميمات
توليد کنندگان بي تاثير نيست که منشا اصلي پايين بودن نرخ فرآورده ها در کشور ما نيز از اين موضوع
سرچشمه مي گيرد .فقدان وحدت ميان توليدکنندگان کشور نرخ صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي
کشور را به سمتي سوق داده است که هيچ تصميم منطقي براي آن گرفته نمي شود.

در حالي که ما در توليد برخي از فرآورده هاي
نفتي و گازي و پتروش��يمي نظير قير بزرگترين
توليد کننده در سطح خاورميانه هستيم اما با وجود
چنين امتيازي نه تنها نتوانس��ته ايم کنترل بازار
جهاني را در دست بگيريم بلکه موجب نارضايتي
س��اير توليدکنندگان در بازار جهاني نيز شده ايم.
چرا بايد در کش��ور ايران که ح��دود 40درصد از
محصوالت پااليش��گاهي آن قير است نتوانيم در
ن��رخ صادراتي قي��ر با همفک��ري توليدکنندگان
نرخي متناس��ب با بازار مش��خص کنيم و شيب
افزاي��ش قيم��ت چني��ن محصول��ي و يا س��اير
محصوالت صادراتي را مناسب تر انتخاب کنيم و
از طريق انتخاب قيمتي عقاليي مابقي کشورهاي
صادرکننده فرآورده را تحت فش��ار قرار ندهيم؟!
اي��ن نبود هماهنگي و اتحاد ميان توليدکنندگان
ب��ه ما اجازه داش��تن ي��ک قيمت معق��ول براي
صادرات نمي دهد و دولت نيز در تعيين آن نقش
مستقيمي ندارد و تنها در صورتي که قيمت VB
(مواد اولي��ه) را باالببرد مي تواند موجب باالرفتن
اين قيمت شود که به نظر مي رسد برقراري اتحاد
ميان توليد کنندگان گزينه بهتري است که نياز
به برگزاري جلسات متعدد ميان توليدکنندگان در
چنين ش��رايطي که قانون هدفمندي يارانه ها به

تازگي اجرايي شده و تا حدودي قيمت فرآورده ها
باالرفته است دارد .موضوع ديگري که هدف قانون
هدفمندي از افزايش قيم��ت فرآورده هاي نفتي
و گازي و پتروش��يمي بود اما بعيد اس��ت که اين
مرحله نيز تاثير چشمگيري در تحقق اين هدف
بگذارد ،جلوگيري از قاچاق فرآورده ها به خارج از
کش��ور اس��ت چرا که با افزايش هاي اخير باز هم
ميان قيمت فرآورده ها در کش��ورهاي همسايه با
قيمت داخلي تفاوت بسياري وجود دارد .افزايش
 20ال��ي  75درصدي فرآورده ها در رس��يدن به
قيمت کشورهاي همسايه تاثير چنداني ندارد به
عنوان مثال افزايش  100توماني نفت گاز سهميه
اي و  150توماني نفت گاز آزاد نخواهد توانس��ت
از قاچاق اي��ن فرآورده جلوگيري کند زيرا قيمت
بين المللي اين کاالچندين برابر اين نرخ اس��ت.
نفت گاز در کش��ورهاي همسايه به  2هزار تومان
براي هر ليتر مي رسد که با وجود آن هنوز قاچاق
توجيه اقتصادي دارد .براي مابقي فرآورده ها نظير
مازوت ،بنزين و نفت س��فيد نيز به همين منوال
اس��ت اما ادامه اجراي قانون هدفمندي مي تواند
م��ا را به قيمت جهاني نزديک کن��د و به مرور از
حجم قاچاق فرآورده هاي کشور بکاهد و تنها نياز
اس��ت که مطابق يک برنامه اصولي حرکت کنيم.

دولت تنها
در صورتي که
قيمت ( VBمواد
اوليه) را باالببرد
مي تواند موجب
باالرفتن اين قيمت
شود که به نظر
ميرسد برقراري
اتحاد ميان
توليد کنندگان
گزينه بهتري
است که نياز به
برگزاري جلسات
متعدد ميان
توليدکنندگان
دارد

البته باید به این نکته توجه ش��ود که اخیرا ً صدور
محصوالت پتروش��یمی به اروپای غربی آغاز شده
و ایتالیا ،اسپانیا و یونان اقدام به واردات محصوالت
پتروشیمی از ایران کردهاند .اما با وجود توافق اولیه
در ژنو ،به دلیل ت��داوم تحریمهای بانکی و مالی،
مشکالت جدی برای گش��ایش اعتبارات و نقل و
انتق��ال پول وجود دارد .خوش��بختانه در ماههای
اخیر ،بیش��تر از آنکه در عرصه بینالمللی فضای
مثبتی برای صنعت نفت ایران گش��وده شود ،در
داخل اقدامهای مثبتی نیز صورت گرفته اس��ت.
زیرا اکنون نسبت به گذشته شاهد آنیم که مقررات
دست و پاگیر اداری و محدودیتهای غیرضروری
که در س��الهای اخیر مش��کالتی را ایجاد کرده
بودند ،توسط دولت یازدهم کنار گذاشته و اصالح
شدهاند .به هرحال باید گفت که بخش خصوصی
فع��ال در صنعت نفت از هرگونه تحول در صنعت
نفت استقبال میکند ،اما همچنان اصل را بر تداوم
تحریمها میگذارد و برای مواجهه با س��ختترین
شرایط برنامهریزی کرده است .اگر به رشد صادرات
در یکی دو سال گذشته نگاه شود خواهیم دید که
در س��ال  1391حدود  10میلیارد و  165میلیون
دالر و در سال  92مبلغ  10میلیارد و  723میلیون
دالر محصوالت پتروش��یمی صادر شده است که
رش��د حدود یک درصدی را نشان میدهد.اگرچه
بخش عمده صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به
کشورهای آسیایی ،آفریقایی و اروپای شرقی انجام
شده اس��ت .از سوی دیگر براساس توافق هستهای
ای��ران و گ��روه  5+1در ژنو ،محدودی��ت صادرات
محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری ایران
به اتحادیه اروپا رفع شده است .اما تا پیش از افزایش
تحریمهای بینالمللی 10 ،تا  14درصد محصوالت
پتروشیمی ایران به اروپا صادر میشد و از این محل
ساالنه  2تا  2/5میلیارد دالر درآمد داشت.
* رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي
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درخشش شرکت های تولید کننده و صادرکننده “فرآورده های نفتی” در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه برتوان بخش خصوصی
■■علی خسروی

اتحادیه به گفتگو پرداختند.

جمهوری اسالمی ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت در کشورهای عضو اوپک ،با پتانسیل یازده
درصد از کل ذخایر نفت جهان و  18درصد از ذخایر گاز طبیعی هر س�اله میزبان برگزاری نمایشگاه
بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی است که از نظر گستردگی و تعدد شرکت کنندگان در زمره
پر اهمیت ترین نمایشگاه های تخصصی درحوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در سطح جهان به
شمارمی آید.

نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروش��یمی  16اردیبهشت با حضور
بیژن زنگنه وزیر نفت ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی و برخی از سفیران کشورها و نمایندگان
رسانه های خارجی برپا شد.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت با حضور
 ٣٣کش��ور و با حضور ٦٠٠ش��رکت خارجی و
 ١٢٠٠ش��رکت داخلی به مدت  ٤روز در محل
دائمی نمایش��گاه بین المللی نفت برگزار ش��د.
عمده شرکتهای خارجی حاضر در نوزدهمین
نمایش��گاه بینالملل��ی نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و
پتروشیمی در حوزه پیمانکاری ،مهندسی مشاور،
تولیدکنندگان تجهیزات ،فعالیتهای پژوهشی
و تحقیقات��ی ،تولیدکنن��دگان فرآوردهه��ای
نفتی و س��رمایه گذاری ،فعالی��ت دارند .فضای
درخواست شده از س��وی  ٦٠٠شرکت خارجی
در این دوره از نمایش��گاه صنعت نفت نسبت به
دوره قبل  ١٢٠درصد رشد داشته ،به طوری که
دو هفته قبل از ش��روع این نمایشگاه دیگر هیچ
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فضایی برای واگذاری به ش��رکتکنندگان باقی
نماند .بر اس��اس این گزارش ،در این نمایش��گاه
بیش از  ١٢٠٠ش��رکت داخلی حضور دارند که
دارای زیرگروهه��ای تخصصی زیادی همچون،
پیمانکاران عمومی ،مهندس��ان مش��اور ،مراکز
پژوهشی وآموزشی ،خدماتی (فنی و بازرگانی)،
بهینهسازیمصرفسوخت،پیمانکارانساختمان
و نصب ،شرکتهای فناوری ،سازندگان تجهیزات
و قطعات مرتبط با صنعت نفت و تولیدکنندگان
و صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ،پتروشیمی
و ش��یمیایی اس��ت .در ای��ن نمایش��گاه غرفه
اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروش��یمی که در فضایی بسیار مناسب قرار
داش��ت ،مورد اس��تقبال مراجعهکنندگان قرار
گرف��ت .در نوزدهمی��ن نمایش��گاه بینالمللی
نف��ت ته��ران بیژن نام��دار زنگنه وزی��ر نفت و
بس��یاری از مس��ووالن این وزارتخان��ه در غرفه
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی حضور یافتند و با اعضای هیات مدیره

اه�داف کل�ی برگزاری نمایش�گاه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی برای توسعه کشور

در این
نمایشگاه
غرفه اتحادیه
صادرکنندگان
فرآوردههای نفت،
گاز و پتروشیمی
که در فضایی
بسیار مناسب
قرار داشت،
مورد استقبال
مراجعهکنندگان
قرار گرفت

اگربه اهداف کلی برگزاری نمایش��گاه نفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی به خوبی نگریس��ته
ش��ود خواهیم دید که در این نمایشگاه آخرین
دستاوردهای فن آوری روز در حوزه صنعت نفت
و گاز و پتروش��یمی ارایه میشود ،عالوه برآن می
توان شاهد گسترش تعامل با سایر کشورها و نیز
رقابت با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان
بود .کمک به تقویت توان ساخت داخلی از طریق
تبادل اطالعات فنی،آشنایی صنعتگران صنعت
نفت ،گاز و پتروش��یمی نسبت به دستاوردهای
نوین صنعت ،عقد قراردادهای بازرگانی در زمینه
مبادله کاال ،ارایه خدمات و اطالعات فنی ،توسعه
اشتغال در عرصه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی،
توسعه صادرات تولیدات داخلی ،کمک به ایجاد
بازارهای جدید خارج از کشور در راستای توسعه
بازارهای هدف ،معطوف نم��ودن توجه مدیران
تصمیم گیر در س��طح کالن در راستای رسیدن
به اهداف چشم انداز  20ساله در بخش نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی ،ایجاد انگیزه جهت سرمایه
گذاری بخش های مختلف خصوصی  ،تعاونی و
دولتی ودر نهایت ایجاد حس خود باوری و خود
اتکایی ملی در نیروه��ای متخصص و مدیران و

گزارش
س��رمایه گذاران داخلی جهت انج��ام مطالعات
و تحقیقات در زمینه های اکتش��اف ،استخراج،
فرآوری و توزیع و ص��ادرات محصوالت از فواید
و مزایای برگزاری س��االنه نمایشگاه نفت ،گاز و
پتروشیمی در کشور است.
وزارت نفت ازتمام شرکت های بخش خصوصی
وسازندگان توانمند داخلی حمایت میکند

بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،در مراس��م افتتاحیه
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی گفت :استفاده از رانت به عنوان اصل
پذیرفته ش��ده در س��الهای اخیر از سوی برخی
از س��ازندگان به صنعتگران واقعی تحمیل شده
است.متاسفانه در س��الهای اخیر برخی عمال به
کالهبرداری از دولت می پرداختند ،به نحوی که
این عده کاالها را با چندبرابر قیمت به نفت می
فروختند .این گروه صنعتگران اصلی را نابود می
کنند ،آنها در واقع آدمهای بی ریشه ای هستند
که در این فضا رش��د کرده اند.اما وزارت نفت با
تمام وجود از متعهدان و سازندگان و صنعتگران
داخل��ی و ارتقا فناوری مل��ی حمایت می کند.
مفهوم کل��ی در حمایت از س��اخت داخل تنها
بخش فیزیکی آن نیست .وزارت نفت همچنین
از ش��رکتهای دانش بنیان حمایت می کند.این
عضو کابینه دولت اظهار داشت :بسیاری فکر می
کنند که اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن
ای��ران در عرصه بین المللی اس��ت ،در حالی که
این گونه نیس��ت؛ اقتصاد مقاومتی در واقع ایران
را به قدرت بزرگی تبدیل می کند .در این مسیر
باید به ضرورت صادرات کاال و تعامل س��ازنده با
پیمانکاران خارجی با هدف ارتقا س��اخت داخل
توجه شود .وزیر نفت گفت :امسال حجم عظیمی
از تقاضای کاال و خدمات از سوی صنعت نفت به
بازار داخلی و خارجی س��رازیر می ش��ود که اگر
شرکتهای داخلی و خارجی به صورت مشترک در

امسال حجم
عظیمی از تقاضای
کاال و خدمات از
سوی صنعت نفت
به بازار داخلی و
خارجی سرازیر
می شود که اگر
شرکتهای داخلی و
خارجی به صورت
مشترک در این
حوزه فعال شوند
توفیق های خاص و
عام در صنعت نفت
حاصل می شود

این حوزه فعال شوند توفیق های خاص و عام در
صنعت نفت حاصل می شود .بیژن زنگنه افزود:
وزارت نفت از تمام سازندگان توانمند حمایت می
کند و در این مس��یر از تشکیل صندوق حمایت
از سازندگان که از سوی معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در حال پیگیری است حمایت
کرده و آماده همکاری هستیم.
حضور چشمگیرشرکت های خارجی و داخلی
در نوزدهمین نمایشگاه صنعت نفت

دکتراکبرنعم��ت اله��ی ،مدی��ر نوزدهمین
نمایش��گاه بین المللی نفت ،گاز و پتروش��یمی،
درمراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه ،گفت :شعار
این نمایشگاه گسترش دیپلماسی انرژی و تقویت
تولید داخلی اس��ت .حضور موثر شرکتهای بین
الملل��ی صاحب فناوری و س��رمایه گ��ذاری در
این نمایشگاه نش��انه ای از درک فرصتهای بازار
ج��ذاب و نوید بخش  ٥٠میلیارد دالری صنعت

نفت ایران و توس��عه زمینه های همکاری است.
وی افزود:مقایس��ه ارق��ام نمایش��گاه هجده��م
و نمایش��گاه نوزدهم ،میزان رش��د چش��مگیر
اس��تقبال از نمایش��گاه امس��ال و درک شرایط
جدید صنعت نفت ایران را مشخص تر می کند.
مساحت نمایش��گاه نوزدهم حدود  ٩٠هزار متر
مربع است که نس��بت به سال گذشته  ٢٠هزار
مترمربع افزایش یافته ،تعداد شرکتهای خارجی
در سال هجدهم ١٩٥ ،شرکت و در سال نوزدهم
 ٦٠٠شرکت (بیش از سه برابر) بوده است.تعداد
شرکتهای ایرانی در سال هجدهم  ٨٥٠شرکت
و درس��ال نوزدهم  ١٢٠٠ش��رکت بوده ،ضمن
اینکه حضور مستقیم کشورها در سال هجدهم
١٥کش��ور و در سال نوزدهم  ٣٢کشور (بیش از
دو برابر) است.
تقویت توان داخلی در نمایشگاه نوزدهم

نعمت الهی از نمایش��گاه بی��ن المللی نفت
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به عنوان فرصتی ارزش��مند ب��رای صنعتگران
ایرانی که شایس��ته حضور فع��ال تر در عرصه
های جهانی هس��تند ،یاد ک��رد و گفت :کمک
به تقویت توان س��اخت داخل از طریق تبادل
اطالع��ات فنی و آش��نایی صنعتگ��ران نفت،
گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی با دس��تاوردهای
نوی��ن صنعتی ،علم��ی و پژوهش��ی ،از جمله
اهداف این نمایش��گاه اس��ت .مدیر نوزدهمین
نمایش��گاه بی��ن المللی نف��ت ،گاز ،پاالیش و
پتروش��یمی تاکید کرد :حضور ش��رکت های
معتب��ر خارجی از کش��ورهای مختلف و تولید
کنندگان و صنعتگران داخلی ،فرصتی مغتنم
برای همکاری متقابل ،امکان سرمایه گذاری و
عقد قرارداد را در فضای همکاری های مشترک
ایج��اد می کن��د.وی تصریح ک��رد :همچنین
پیمانکاران عموم��ی ،خدمات فنی و بازرگانی،
حفاری ،س��اخت و نصب ،عملیات اکتش��اف،
بهینه سازی مصرف سوخت ،مهندسان مشاور،
تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده های
نفتی ،پتروش��یمی و ش��یمیایی ،شرکت های
ارائه دهنده خدمات ایمنی ،مراکز پژوهش��ی و
آموزش��ی و  ...از جمله زیرگروه هایی هس��تند
که در نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروش��یمی حض��ور یافته اند.
همچنین  60کش��ور جهان محصوالت خود را
در این نمایش��گاه عرضه می کنند که از جمله
آنها می توان به کش��ورهای انگلیس ،استرالیا،
اتریش ،آلمان ،بلژی��ک ،آلبانی ،الجزایر ،کانادا،
آمریکا ،چین ،فرانسه ،هند ،هنگ کنگ ،عراق،
ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،کره ش��مالی ،مالزی،
لهس��تان ،رومانی ،روسیه ،س��نگاپور ،اسپانیا،
سوئیس ،تایوان ،تایلند ،ترکیه ،امارات ،اوکراین
و افغانس��تان که در نوزدهمین نمایشگاه بین
المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی اشاره
کرد.
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 ٧٠درص�د از نیازه�ای صنع�ت از طری�ق
ظرفیتهای داخلی قابل تامین است

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران در نخسنین روز از مراسم نمایشگاه
نفت وگاز بر آمادگی این شرکت برای استفاده
از توانمندیه��ای داخل��ی و خارج��ی تاکید و
تصریح ک��رد :ح��دود  ٧٠درص��د از نیازهای
صنعت از طریق ظرفیتهای داخلی قابل تامین
اس��ت.جوادی یادآورشد :زمان استفاده از ١٠٠
درصد توانمندی شرکتهای داخلی قابل پیش
بینی نیس��ت ،اما صنعت نفت هم اکنون عزم
جدی برای به کار گیری توان داخلی و خارجی
با هدف پیش��برد اهداف دارد.یکی از مشکالت
عمده ایران در صنعت نفت  ،مش��کل مدیریت
پروژه ای است که شرکتهای خارجی می توانند
در ای��ن زمینه به ایران کم��ک کنند و حضور
این ش��رکت ها و برگزاری نمایشگاه را باید به
ف��ال نیک گرفت .رکن الدی��ن جوادی گفت :
مدیریت پروژه یکی از مشکالت اساسی صنعت
نفت اس��ت که نیازمند سرمایه گذاری بیشتر
اس��ت.وی افزود :مدیریت پ��روژه از آموزش تا
ساختار و صنایع مدیریتی همه با هم بصورت
پکیج اس��ت بنابراین وقت��ی از مدیریت پروژه
صحبت می ش��ود باید همه مراحل به ترتیب
ب��ا هم جلو رود.مدیر عامل ش��رکت ملی نفت
درباره حضور ش��رکتهای خارجی درنمایشگاه
نفت هم گفت  :ش��رکتهای خارجی زیادی در
نمایشگاه حضور پیدا کردندکه قطعا شرکتهای
درجه یک خارجی می توانند به ایران در بحث
مدیریت پروژه بسیار کمک کنند .
استقبال نمایندگان مجلس از نمایشگاه نفت و
توانمندی شرکت های بخش خصوصی

رحیم زارع س��خنگوی کمیسیون اقتصادی

کمک به
تقویت توان
ساخت داخل
از طریق تبادل
اطالعات فنی
و آشنایی
صنعتگران نفت،
گاز ،پاالیش و
پتروشیمی با
دستاوردهای
نوین صنعتی،
علمی و پژوهشی،
از جمله اهداف این
نمایشگاه است

مجلس با اش��اره به حضور پر رنگ و چشم گیر
ش��رکتهای خارجی و داخلی در این نمایشگاه
گفت :س��خنان بیژن زنگنه ،وزیرنفت کشورمان
در مراس��م افتتاحیه نمایشگاه بین المللی نفت
وگاز و پتروش��یمی امید تازهای به صنعت نفت
ایران بخشید.وی تصریح کرد :متاسفانه صنعت
نفت کشور در گذش��ته با رکودهایی مواجه شد
که خوش��بختانه با درایت و تدبیر دولت یازدهم
و هوشیاری وزیر نفت ضعفهای گذشته درحال
جبران است.
صنعت نفت ایران با تحولی مثبت روبروست

سفیر جمهوری ایرلند جنوبی در ایران از وقوع
تحول��ی مثبت و رو به جلو در صنعت نفت و گاز
ایران خبر داد.کنت تامپس��ون در حاشیه آغاز به
کار نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت گفت:
با توجه به تغییر رویکرد ایران در حوزه سیاست
خارجی و تالش این کش��ور برای بهبود روابط با
دنیا ،شرکتهای خارجی با امید به تحوالت مثبت
در صنع��ت نفت و گاز ای��ران در این رویداد بین
المللی حاضر ش��ده اند.خبرگزاری فرانس��ه نیز
گ��زارش دادکه ،ش��رکتهای خارج��ی حاضر در
نمایشگاه امس��ال به دنبال بازگشت برای انجام
فعالیتهای گسترده در بازار ایران هستند.به دنبال
تحریمهای غرب علیه ایران ،در سالهای گذشته
بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک دنیا مجبور
به ترک صنعت نفت ایران شده بودند .اما با توجه
به توافق ژنو که از ژانویه  ٢٠١٤اجرا ش��د ،ایران
می تواند تا س��قف یک میلیون و دویس��ت هزار
بشکه در روز نفت صادر کند که این به معنی باز
شدن تدریجی صنعت نفت ایران است.
افقی روشن پیش روی صنعت نفت ایران

محمد اسلم نیازی ،مدیر شرکت اویل اند گس
دولوپمنت پاکستان گفت :با روی کار آمدن دولت

گزارش
جدی��د ایران ،آینده روش��نی پیش روی صنعت
نفت ایران است و توس��عه همکاری ها با تهران
در دستور کار نخس��ت وزیر پاکستان قرار دارد.
همچنین در این نمایشگاه کاردار سفارت بولیوی
نیز گفت :ایران می تواند به توازن بازار نفت کمک
کند .والتر یانیز ،کاردار سفارت بولیوی در تهران،
اعالم کرد :ای��ران وزنه ای عمده در صنعت نفت
جهان است و رویکرد تازه دیپلماتیک این کشور
می تواند به برقراری ت��وازن در بازارهای جهانی
کم��ک کند.رویکرد تازه دیپلماتی��ک ایران ،می
تواند درها را برای گفتگوهای تازه باز کند و این
مس��ئله می تواند به برقراری دموکراسی در بازار
جهانی نفت کمک کند.
داخل�ی س�ازی بیش از  ٢١ه�زار قلم کاال در
صنعت نفت وگاز و پتروشیمی

حمید بورد ،مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق
نفتخی��ز جن��وب گفت :ت�لاش م��ی کنیم در
بیش��تر پروژه های نفتی بخصوص آن دس��ته از
پروژه ه��ا که باالی  ٨٠درصد پیش��رفت دارند،
هزینه پیمانکاران و س��ازندگان در س��ال جاری
پرداخت ش��ود.بورد از انعقاد ق��رارداد طراحی و
س��اخت دو توربین  ١٠مگاوات��ی در ماه آینده با
بخش خصوص��ی خبر داد و گف��ت :به نظر می
رس��د در س��ال  ٩٣قراردادهای زیادی در زمینه
تامین پمپه��ای درون چاهی و توربینهای گازی
با بخش خصوصی منعقد شود.همچنین رئیس
ساخت داخل شرکت مناطق نفتخیز توربینهای
گازی م��دل  TA١٥٠٠و  ،TA١٧٥٠قطعات و
تجهیزات حفاری تا  ١٠ه��زار پی اس آی ،انواع
روتوره��ای توربینهای گازی م��دل رولزرویس و

توربینهای گازی را از جمله کاالهای مهم بومی
سازی شده در کشور اعالم کرد.
شرکتهای پتروشیمی خصوصی شده را تنها
نمی گذاریم

بخش خصوصی
از وزارت نفت
می خواهد که در
توزیع پروژه ها
رعایت اعتدال
را به عمل آورد و
شرایط یک دهه
گذشته تکرار
نشود

ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی هرگز
شرکتهای خصوصی شده را تنها نخواهد گذاشت
و در کنار این ش��رکتها خواهد بود.عباس شعری
مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با بیان این که اغلب ش��رکتهای پتروش��یمی به
بخش خصوصی واگذار ش��ده اند ،گفت :نهادینه
شدن فرهنگ تعامل و همکاری میان شرکتهای
پتروشیمی رشد و سودآوری را برای مجتمعهای
پتروشیمی به همراه خواهد داشت.
آمادگی خطوط لوله منطقه شمال برای سوآپ
روزانه  ٥٠٠هزار بشکه نفت خام

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت
ایران -منطقه شمال با بیان این که ظرفیت سوآپ
نفت خام از این منطقه ٥٠٠هزار بشکه در روز است،
بر آماده بودن بسترهای الزم در منطقه خطوط لوله
و مخابرات شمال کشور تاکید کرد.رضا پدیدار،رئیس
هیات مدیره انجمن ساخت تجهیزات صنعت نفت
ایران گفت  :میل مشارکت در فعالیتهای اقتصادی
در کش��ورهای خارجی بیش از  ٦٠درصد است در
حالی که این رقم برای ایران تنها  ٣٥درصد است.وی
اظهار کرد :با افزایش اعتماد به سازندگان داخلی تولد
اقتصادی پارس جنوبی نزدیک اس��ت و سازندگان
داخلی می توانند در پروژه های صنعت نفت حضور
پررنگ داشته باشند .البته نیازمند حمایت از سوی
وزارت نفت هستیم.

کلی�د توس�عه صنایع پتروش�یمی در بخش
خصوصی است

رضا رحمان��ی ،رئیس کمیس��یون صنایع و
مع��ادن مجلس با اش��اره به برنام��ه دولت برای
توسعه صنعت پتروشیمی گفت :بخش خصوصی
واقعی باید برای توسعه بیشتر این صنعت تقویت
شود ،زیرا کلید توسعه پتروشیمی در دست بخش
خصوصی توانمند ومتعهد است.
نمایشگاه نوزدهم فرصت کشف استعدادها را
فراهم می کند

رضا الماسی مدیرعامل شرکت عملیات انتقال
گاز ایران با بیان این که فرصت کشف استعداد و
کشف توانمندیهای کشور در راستای به خدمت
گرفتن آنها در صنعت نفت در نمایشگاه نوزدهم
فراهم است ،گفت :ش��رکت عملیات انتقال گاز
ایران از این ظرفیت ،حداکثر استفاده را می کند.
انجم�ن اپک :قوای کش�ور ذهنی�ت خود را
نسبت به سازندگان داخلی تغییر دهند

قوای سه گانه کشور باید ذهنیت خود را نسبت
به سازندگان داخلی تغییر داده و بسترهای الزم
را برای کارآفرینی بخش خصوصی ایجاد کنند.
محمدرضا طبیب زاده ،عضو هیات مدیره انجمن
اپک (ش��رکتهای مهندس��ی و پیمانکار صنعت
نفت ،گاز و پتروش��یمی) با بیان این که جایگاه
بخش خصوصی در یک دهه گذش��ته در پارس
جنوبی ضعیف شده است ،افزود :بخش خصوصی
از وزارت نف��ت می خواهد که در توزیع پروژه ها
رعایت اعتدال را به عمل آورد و شرایط یک دهه
گذشته تکرار نشود.
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گزارش

گزارش “دنیای انرژی” از رخدادهای چندماهه در زمینه قیمتگذاری خوراک

خوراک پتروشیمیها خوراک رسانهها

■■مهدی جابری
قیمتگذاری صحیح و کارشناس�ی خوراک پتروشیمی در طول ماههای اخیر بیش از پیش به دغدغه
فعاالن این حوزه تبدیل شده است .مدیران واحدهای پتروشیمی معتقدند ادامه فعالیت در شرایط کنونی
برای آنها صرفه اقتصادی ندارد .آنها البته به رغم فعالیت در شرایط سخت و دشوار ،باید نیمنگاهی به
اظهارات و نظرات موافقان افزایش قیمت خوراک پتروشیمی نیز داشته باشند.

در ماههای اخیر قیمت خوراک پتروش��یمی
تبدیل به یک س��وژه گزارش��ی و خب��ری برای
رسانههای مختلف شده است .البته هدف نهایی
بسیاری از این رسانهها ،باز شدن گرههای موجود
از طریق بحث و تبادل نظر کارشناسی است.
اختالف نظر درباره افزایش یا کاهش قیمت
خوراک پتروشیمیها در بهمن ماه سال گذشته
باعث ش��د چندین مصوبه بین مجلس شورای
30
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اسالمی و شورای نگهبان رد و بدل شود.
ش��ورای نگهبان به مصوبه مجلس ش��ورای
اس�لامی در زمینه نحوه مشخص کردن قیمت
خوراک پتروشیمی ایراد گرفت و طی اطالعیهای
اعالم ک��رد« :الیح��ه بودجه س��ال  1393کل
کشورمصوب جلسه مورخ بیستم بهمنماه یکهزار
و س��یصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی در
جلس��ات متعدد ش��ورای نگهبان مورد بحث و

اختالف نظر
درباره افزایش
یا کاهش
قیمت خوراک
پتروشیمیها در
بهمن ماه سال
گذشته باعث شد
چندین مصوبه بین
مجلس شورای
اسالمی و شورای
نگهبان رد و بدل
شود

بررس��ی قرار گرفت و پیرو نام ه قبلی ،ادامه نظر
این شورا بهشرح زیر اعالم میشود :نظر به اینکه
بن��د (ج) تبصره  21الحاق��ی ،از یک طرف بیان
داش��ته که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور
باید تا ( 25درصد) درصد تعیین شود و از طرف
دیگر مش��روط به این نموده که از  15سنت در
هر متر مکعب کمتر نش��ود که از این حیث بند
مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود .عالوه
بر این به موجب نامه شماره  9700-9222مورخ
 16بهمن  1392دبیر محترم مجمع تش��خیص
مصلحت نظام و نامههای ش��ماره 9490-1855
مورخ  23بهمن  1392و ش��ماره 9490-1856
مورخ  24بهمن  1392و ش��ماره 9490-1857
مورخ  24بهمن  1392رئیس محترم کمیسیون
نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
بعض��ی از بندها و اجزای مصوب��ه مرقوم خالف
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی تشخیص

گزارش
مصوباتی در خصوص آنها هستند.
موافقان افزایش قیمت خوراک پتروشیمی چه
میگویند؟

داده ش��د که نامههای فوقالذکر عیناً به پیوست
ارس��ال میشود .بدیهی است س��ایر ایرادات این
شورا متعاقباً اعالم خواهد شد».
س��پس مجلس موافق��ت خود را ب��ا افزایش
قیمت خوراک پتروشیمی و تعیین میزان حداقل
 13سنت در هر متر معکب اعالم کرد .در ادامه،
این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان الزماالجرا
ش��د .این اما پای��ان ماجرا نب��ود؛ چراکه مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،یک جلسه فوقالعاده به
منظور بررسی و البته ابطال این مصوبه مجلس
برگزار کرد .استناد موافقان ابطال مصوبه ،این بود
که تصمیم مجلس با سیاست های کلی ابالغی
مقام معظم رهبری تطابق ندارد.
با ای��ن حال برخی کارشناس��ان همان زمان
معتقد بودند این مصوبه مجلس س��بب افزایش
س��طح ریس��ک سیس��تماتیک ش��ده است و
س��هامداران س��ایر صنایع و گروه ها نیز نگران

الزم است
فرمول بلندمدت
حداقل برای
سرمایهگذاری
بلندمدت تعیین
شود .اصال بحث بر
سر قیمت نیست
بلکه اطمینان
بخشی به ثبات
قیمت یا روند
قیمت یا برآورد
تغییرات براساس
متغیرهای درونی
و بیرونی اقتصاد
است

موافقان افزایش قیمت خوراک پتروش��یمی
معتقد هستند که «قیمت پایین و تقریبا نزدیک
به صفر خوراک پتروش��یمی ،موجب شده است
این مجموعههای اقتصادی از س��ال  89تا کنون
به س��ودهای س��االنه نزدیک به  6برابر سرمایه
گذاری خود دست پیدا کرده و بر همین اساس،
مقاومتهای جدی ب��رای افزایش این قیمت به
وجود آمده است».
این افراد همچنین با اس��تناد به گزارشهای
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی
اظهار میدارند« :این گزارشها نش��ان می دهد
بیش از  ۶۵درصد محصوالت پتروشیمی کشور
به صورت خام صادر میشود؛ لذا وضعیت کنونی
پتروش��یمیهای داخلی و طرحهای توس��عهای
پتروش��یمی نش��ان دهنده آن است که صنعت
پتروش��یمی ایران در جهان به عنوان فروشنده
مواد خام ش��ناخته میشود .این در حالیست که
کشورهای پیشرفته در حوزه صنایع پتروشیمی
مانند س��نگاپور ،چی��ن ،هنگکن��گ و آلمان
محصوالت ما را به عنوان خوراک پتروشیمیهای
خود استفاده کرده و محصول نهایی را با ارزشی
تقریباً  ۳برابر به کشور ما صادر میکنند (میانگین
ارزش کاالی صادرات��ی ایران 0.75 :دالر بر تن و
میانگی��ن ارزش کاالی وارداتی ایران 2.15 :دالر
بر تن)».
در مجموع ،موافق��ان افزایش قیمت خوراک
پتروش��یمی بدون در دس��ت داشتن مستندات
قانعکننده ادعا دارند که س��ود نامتعارفی نصیب
برخی واحدهای پتروش��یمی شده است و دلیل
آن را تخفی��ف در قیمت خوراک گازی میدانند
ک��ه در اختیار این پتروش��یمیها قرار میگیرد.
آنها البته برای این ادعای خود (س��ود نامتعارف)
هیچ س��ندی ارائ��ه نکردهاند .از نظ��ر این افراد،
چنین وضعیتی سبب شده است بخش خصوصی
تمایلی به سرمایه گذاری در سایر بخشهای این
صنعت مانند پتروشیمیهای باالدستی خوراک
مایع یا پتروش��یمی های میان دس��تی و پایین
دستی نداشته باشد.
ادعای موافقان افزایش قیمت درست نیست

هرچن��د موافق��ان افزایش قیم��ت خوراک
پتروشیمی هیچ سندی برای ادعای خود مبنی
بر دس��تیابی برخی واحدهای پتروش��یمی به
س��ودهای کالن ارائه نکردهاند اما کارشناس��ان
معتقدند وضعیت کنونی بازار قطعا کاهش سود
و حت��ی ضرر و زیان را برای فعاالن این حوزه به
همراه دارد .سیدفرهنگ حسینی ،تحلیلگر بازار
س��هام در این باره میگوید« :با توجه به افزایش
قیمت گاز ،بهای تمام ش��ده محصوالت با رشد
قابل توجهی روبهرو میش��ود .به نظر نمیرسد

که ش��رکتها قادر ب��ه انتقال ای��ن هزینهها به
خریداران باش��ند ،زیرا عمده فروشها صادراتی
یا براس��اس قیمتهای فوب خلیج فارس است؛
در نتیجه کاهش سود کامال منطقی است .البته
کاهش س��ود در ه��ر گروهی متف��اوت خواهد
بود؛ پتروش��یمیهای الفینی با وج��ود افزایش
ن��رخ خوراک ،رق��م قابل توجهی کاهش س��ود
نخواهند داش��ت؛ چراکه قیمتهای صادراتی و
ف��روش داخلی تفاوت قابل توجهی از بهای تمام
شده دارد .اما شرکتهای شیمیایی مانند اوره و
آمونیاک و بیشتر از همه متانول متاثر میشوند».
وی با اش��اره به اینکه ش��رکتهای اوره ساز،
فروش داخلی به قیم��ت دولتی دارند که حدود
 60تا  70درصد قیمت جهانی اس��ت ،میافزاید:
«احتماال ب��رای افزایش نرخ ف��روش داخلی به
قیمت آزاد یا ف��وب خلیج فارس تالش خواهند
کرد ،اما در این میان قیمت صادراتی قابل تغییر
نیست؛ قیمت اوره تا حدود  280دالر نیز کاهش
یافته بود ،اما اکنون به سطح باالی  380برگشته
اس��ت .بدین ترتیب سودآوری آنها به شدت به
قیمت جهانی وابسته میش��ود .قیمت دالر آزاد
نیز که ماخذ تسعیر این شرکتهاست ،در  6ماهه
دوم سال  1392روندی کاهشی نسبت به  6ماهه
اول داشته است ،بنابراین با وجود افزایش قیمت
جهانی ،مبلغ ریال فروش صادراتی تغییر چندانی
نداشته است».
این کارش��ناس در ب��اره متانول با اش��اره به
اینک��ه این محصول گاز بیش��تری ب��رای تولید
یک تن متانول در مقاب��ل اوره مصرف میکند،
اظهار میدارد« :در نتیجه بهای تمام ش��ده رشد
بیشتری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر این صنعت
تمام فروشهای خود را بر اساس قیمت جهانی
انجام میدهد .تغییرات و نوس��ان قیمت جهانی
میتواند به ش��دت س��ودآوری آن را تحت تاثیر
قرار دهد .همچنین هزینه حمل در این صنعت
به دلیل تحریم کشتیرانی ایران به بیش از 100
دالر رسیده بود».
ای�ن ریس�کها س�بب عدم جذب س�رمایه
میشود

ای��ن تحلیلگر ب��ا تأکید بر اینک��ه تصویب
قیمت  15سنتی گاز به صورت یکساله ،ریسک
س��رمایهگذاری در صنع��ت پتروش��یمی را باال
میبرد ،معتقد اس��ت« :پیشبینی از قیمت گاز
در س��ال  94یا بع��د از آن وجود ندارد ،در حالی
که س��رمایه گ��ذاری تا بهره ب��رداری یک طرح
پتروش��یمی در بهترین حالت  3سال و در ایران
معموال  7تا  10س��ال زمان می برد ،این ریسک
سبب عدم جذب س��رمایهگذاری جدید خواهد
ش��د .الزم اس��ت فرمول بلندمدت حداقل برای
سرمایهگذاری بلندمدت تعیین شود .اصال بحث
بر سر قیمت نیست بلکه اطمینان بخشی به ثبات
قیمت یا روند قیمت یا برآورد تغییرات براساس
متغیرهای درونی و بیرونی اقتصاد اس��ت .عالوه
دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم
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بر این اتکا به یک قیمت ثابت منطقی نیس��ت.
همانطور ک��ه قیمت نفت تغییر میکند ،قیمت
محصوالت پتروشیمی تغییر میکند و تبعا قیمت
گاز نیز باید تغییر کند».
ب��ه گفت��ه حس��ینی «ممکن اس��ت قیمت
محصوالت پتروشیمی رشد قابل توجهی کنند،
در ای��ن ص��ورت بار دیگ��ر افزای��ش قیمت گاز
مطرح میشود و ممکن است قیمت محصوالت
پتروشیمی در بازارهای جهانی سقوط کنند ،در
این صورت ،کاهش قیمت گاز تقاضا میشود که
خود امری زمان بر اس��ت .همانطور که از اولین
تالشها برای تغییر قیمت گاز توس��ط دولت تا
عملی ش��دن آن بیش از  18م��اه زمان برد ،این
تغییرات کند اس��ت و ممکن اس��ت س��ودهای
سرش��ار یا زیانهای هنگفتی را در این میان به
ب��ار آورد اما روند معق��ول و فرمول منطقی ،در
بلندمدت میتواند به حفظ منافع دولت ،مردم و
سرمایهگذاران منجر شود».
آثار سوء غیرکارشناسی بودن هزینه خوراک

اواخ��ر خرداد ماه امس��ال بود که خبر «قطع
خوراک مجتمع پتروش��یمی اصفه��ان به دلیل
ناتوانی در پرداخت هزینه خوراک» در رسانهها
منتشر شد تا آثار منفی و تبعات قیمت خوراک
پتروشیمی بیش از پیش نمایان شود.
ستوده فر مدیرعامل پتروشیمی اصفهان در
همین باره اظهار داش��ته است« :خوراک ارسالی
32
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افرادی که
موافق افزایش
قیمت خوراک
پتروشیمی
هستند نیز با
شنیدن اخبار
تلخ و تاسفبار از
کاهش سود فعاالن
پتروشیمی باید با
مالطفت بیشتری
نسبت به این
حوزه و مسائل آن
برخورد کنند

از پاالیشگاه اصفهان از  ١٨خردادماه قطع شد
و هم اکنون تولید در این مجتمع متوقف شده
اس��ت ...جلسه های زیادی با مدیران پاالیشگاه
اصفهان برگزار ش��د و دوباره شرایط را توضیح
دادیم اما با این استدالل که شما بدهکار هستید
پتروشیمی اصفهان را تحت فشار گذاشتند».
وی با بیان این که پاالیش��گاه درخواس��ت
داش��ت که بهای خوراک در ابت��دای هر ماه به
صورت علی الحس��اب پرداخت شود ،میافزاید:
«پتروشیمی اصفهان فعالیت خود را به تازگی
از س��ر گرفته بود و تقریبا  ٢ماه طول میکشد
ت��ا پول صادرات محصوالت این مجتمع وصول
ش��ود ،بنابراین پرداخت بهای خ��وراک در اول
هر ماه مش��کل است و حتی ما پیشنهاد دادیم
ک��ه اول ماه چک بگیرید و آخ��ر ماه بهای آن
را پرداخت میکنیم که این پیش��نهاد را قبول
نکردند .همچنین در نامههای جداگانه به معاون
برنامهریزی و نظ��ارت بر منابع هیدرو کربوری
وزارت نف��ت و نیز مدیران عامل ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمی و ش��رکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی درخواس��تهای خود
را مط��رح کردهایم ک��ه تاکنون نتیج��های در
پی نداش��ته است ».انتش��ار این خبر بار دیگر
بازگوکننده و نشان دهنده این است که فعاالن
این حوزه ریس��کهای بزرگ��ی را پذیرفتهاند
ت��ا در چنین ش��رایطی به فعالیت خ��ود ادامه
دهند .افرادی که موافق افزایش قیمت خوراک

پتروشیمی هس��تند نیز با شنیدن اخبار تلخ و
تاسفبار از کاهش سود فعاالن پتروشیمی باید
با مالطفت بیشتری نسبت به این حوزه و مسائل
آن برخورد کنند .مدیرعامل پتروشیمی اصفهان
چندی پیش به خبرگزاری شانا گفته بود« :این
مجتمع پتروش��یمی  ١٦هزار س��هامدار دارد.
متاسفانه پتروشیمی اصفهان در ماههای اخیر
با چالشهای زیادی رو به رو شده و امید است با
همکاری مقامهای قضایی و اجرایی استان هرچه
زودتر این مش��کالت به نحوی که حقوق دیگر
سهامداران حفظ شود ،پایان یابد .این شرکت در
مجموع حدود  ٧٠٠میلیارد تومان بدهی دارد و
در مقابل ،به همین میزان نیز طلب دارد که در
صورت وصول مطالبه ها می توانیم به تعهدهای
مالی خود عمل کنیم».
هیچ کش�وری قیمت خوراک را افشا نکرده
است

محمدحس��ن پیوندی ،مع��اون مدیرعامل
ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی یازدهم
اردیبهش��ت امسال در پاس��خ به این سوال که
«آی��ا در حال حاض��ر قیمت خ��وراک ایران با
منطقه برابر شده؟» گفته است« :االن نمیشود
گفت برابر هس��تیم ،باالتریم ی��ا پائینتر .چون
قیمت خ��وراک را طبق نظ��ر خودمان تعیین
میکنیم .ش��رایط مع��ادل هم نیس��ت .هیچ
ش��رکتی هم حاضر نیست قیمت خوراک را در
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قراردادهای درازمدت و تخفیفی که برای جذب
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی داشته است،
افش��ا کند .برای فروش نفت خام از یک سری
قوانین بینالمللی تبعیت میکنیم .بنزینی اگر
بخریم ،بر اساس قیمت عرضه و تقاضای جهانی
هزینه آن را پرداخت میکنیم».
به گفته وی «وقتی داخل کش��ور خودمان
برای یک س��رمایهگذار داخلی قیمت خوراک
را تعیین میکنیم ،هیچگاه بطور رسمی اطالع
نداریم که در خلیج فارس همسایه ما گاز را به
چه قیمتی در اختیار پتروشیمیها قرار میدهد.
البته قطر هم هیچگاه افش��ا نک��رده که با چه
ق��راردادی گاز را در اختیار پتروش��یمیها قرار
میدهد .چون این قراردادها بلندمدت اس��ت و
هیچگاه نمیتوانیم قیمت دقیقی از قطر داشته
باشیم .مگر اینکه ایران و قطر و عربستان که در
یک منطقه هستیم ،یک قیمت را برای خوراک
تثبیت کنیم و در اختیار سرمایهگذار قرار دهیم.
یادتان نرود که نفت قیمت بینالمللی دارد و گاز
قیمتمنطقهای».

وزیرنفتچندی
پیشباتاکیدبر
حضوریپررنگ
بخشخصوصیدر
صنایعپتروشیمی
ایران،قیمت
مناسبخوراک
راازشروطحضور
بخشخصوصیدر
اینصنعتاعالم
کردهبود

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی
از پیشبین��ی برنامههای متن��وع برای تأمین
خ��وراک پتروش��یمیها خب��ر داد و گف��ت:
وزارت نفت و ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
از س��رمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت
کرده و آماده هرگونه همکاری هس��تند .امروز
صنعت پتروش��یمی ایران در ح��ال رقم زدن
جهشی تازه است و سرمایه گذاران می توانند
با تامین مالی طرحها در روند رش��د و توسعه
این صنعت مش��ارکت فعالی داش��ته باشند.
بخش باالدس��ت صنع��ت نفت ب��رای تامین
خوراک برنام��ه های متنوعی دارد و در آینده
مجتمع های پتروشیمی مشکل تامین خوراک
نخواهند داشت».
وی با تاکید بر مشارکت بیشتر نظام بانکی
کش��ور در طرحهای توس��عه ای اظهار داشت:

«امروز صنعت پتروش��یمی برای رس��یدن به
اه��داف و برنامه ه��ای خ��ود نیازمند حمایت
بانک مرکزی است و بانکهای ایرانی میتوانند
مش��ارکت بیش��تری در تامین مالی طرحهای
پتروشیمی داشته باشند .بنابراین از نظام بانکی
کشور انتظار داریم که افزون بر مشارکت بیشتر
در توسعه صنعت پتروشیمی به تعهدهای خود
عمل کند».
بیژن نام��دار زنگنه وزیر نف��ت نیز چندی
پیش در یازدهمین همایش صنعت پتروشیمی
ایران ( )IPFبا تاکید بر حضوری پررنگ بخش
خصوصی در صنایع پتروش��یمی ایران ،فضای
کسب و کار مناسب و سرمایه گذاری به همراه
قیمت مناسب خوراک و وجود زیربناهای الزم،
را از ش��روط حض��ور بخش خصوص��ی (اعم از
داخلی و خارجی) در این صنعت اعالم کرده بود.

قیمتگ�ذاری خ�وراک ب�ا ه�دف ج�ذب
سرمایهگذارخارجی

توس��عه متوازن و هدایت پتروشیمی ها به
س��مت تولیداتی که آب کمتری اس��تفاده می
کنن��د و ارزش افزوده باالت��ری دارند و تعیین
فرم��ول خاصی ب��رای قیمت گ��ذاری خوراک
پتروش��یمی از دیگ��ر اقداماتی اس��ت که می
ت��وان در راس��تای اقتصاد مقاومت��ی در بخش
پتروش��یمی انج��ام داد .در همین ب��اره موید
حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس با بیان اینکه طی  5سال آینده حداقل
 70میلیارد دالر درصنعت پتروشیمی سرمایه
گذاری میش��ود ،اظهار میدارد« :شرکتهای
ترکی��های ب��رای س��رمایهگذاری در صنع��ت
پتروشیمی کش��ورمان اعالم آمادگی کردند و
ما باید برای تعیین قیمت خوراک پتروش��یمی
فرمول مش��خصی داشته باشیم و سرمایه گذار
میزان تغییر ساالنه قیمت خوراک پتروشیمی
را بداند و نگران نوسانات شدید نباشد .بنابراین
تالش داریم که امنیت و آسودگی خاطری برای
سرمایهگذار خارجی ایجاد کنیم ».رییس کمیته
پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
اشاره به اینکه برخی پتروشیمیها به دلیل عدم
فروش محصول و کمبود خوراک ،فعالیتش��ان
را کاهش دادند ،میافزاید« :کمیته پتروشیمی
هنوز گزارش��ی از آنالیز کیفیت بنزین دریافت
نکرده اس��ت اما در هر حال پتروشیمی ها باید
به وظیفه اصلی خود که همان تولید محصوالت
پتروشیمیایی است بپردازند».
است

وزارت نفت مدافع حقوق پتروشیمیها

ابت��دای تیرم��اه عب��اس ش��عری مق��دم
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در یازدهمین همایش بینالمللی صنعت پتروشیمی مطرح شد

حمایت دولت ازفعاالن عرصه تولید وصادرات
“فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی”
■■هرمز گویآقاج
اهمیت به توسعه روز افزون صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی درپیشبرد اهداف اقتصادی کشور ،اشتغالزایی
و ارزآوری مناسب تا جایی است که اکنون این بخش مهم مورد توجه ویژه مسئوالن قرارگرفته است.
به طورمثال هنوزیک ماه از برگزاری نوزدهمین همایش بین المللی نفت ،گاز و پتروش�یمی نگذش�ته
ب�ود ک�ه چندی پیش رب�ان یازدهمین همایش بینالمللی صنعت پتروش�یمی نیزتوس�ط معاون اول
رئیسجمهوربریدهشد.

صنعت پتروشیمی و توس��عه آن وابسته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران
با دارا بودن حدود ی��ازده درصد ذخایر نفتی و
 17درص��د ذخایر گازی جه��ان حائز رتبه اول
جهان از لحاظ ارزش ذخایر نفت و گاز اس��ت،
گف��ت :همه اذعان دارند که ایران از بزرگترین
تأمین کنن��دگان انرژی در آین��ده خواهد بود.
این ذخایر میتواند برای دهها س��ال خوراک و
انرژی مورد نیاز صنایع گوناگون کش��ور بهویژه
صنع��ت پتروش��یمی را با اطمین��ان و قیمتی
رقابتی تأمین کند .بدیهی است شرکای آینده
ایران نیز کسانی هستند که در برنامههای مهم
توس��عهای امروز ایران مشارکت سازنده داشته
همایشدر
مناسب را
جهانگی��ریاین فرصت
البته ایران نیز
باشند.
دریازدهمین
اس��حاق
اشاره
صنعتقرار می
المللیهمگان
اختیار
دهد.جهانگیریدرباتهران
پتروشیمی که اخیرا
بین
اولین
عنوان
ه
ب
1342
س��ال
در
ایران
اینکه
ب��ه
برگزارش��د گفت :یکی از اهداف مهم ایران رشد
کود
مجتمع
کشوربهره
خاورمیانه با
و کش��ور
تدبیر و
برداری ازدولت
اس��ت که
توس��عه پایدار
پتروشیمی
صنعت
شیراز
مرودشت
ش��یمیایی
امید بهمنظور تحقق این هدف ،اسناد باالدستی
امروز
ک��رد،
بنیان
و را در
گفت:ایجاد
ازجمله
پی��شرو
های
منطق��هش
مقابله ب��ا چال
گذاری ِ
قطب
فارس
خلیج
جنوبی
و
ش��مالی
س��واحل
اش��تغال پایدار و افزایش رف��اه مردم ،برنامهها و
محس��وب
تدوینجهان
پتروش��یمی
صنایع
ب��زرگ
کرده و به اجرا
مختلفی را
تهای
سیاس��
عالوه
ف��ارس
خلیج
منطقه
اکنون
ش��وند.
می
گذاش��ته اس��ت .وی ادامه داد :ایج��اد ثبات در
انرژی
نقل
و
حم��ل
و
تولید
مرکزیت
اینکه
ب��ر
فضا و ش��اخص اقتصاد کالن کشور یکی از این
نیازهای
تولی��د و
دارد
جه��ان را
تأمیناقتصادی
فعاالن
محورکه برای
طوری
هاست به
برنامه
نیز
را
دنی��ا
پتروش��یمی
دس��تی
ن
پایی
صنایعتغییرات نرخ تورم ،نرخ ارز و س��ود بانکی
رون��د
مندی
دلیل
داد :ایران به
بینیادامه
داراست.وی
بهرهتعامل
اس��ت
همچنین
باش��د،
قابل پیش
پیشرفته
صنعت
جهانینیازکهیک
اقتصاد مورد
منابعبامختلف
از
اس��تفاده از
امکان
س��ازنده
کشوری ازدر
فرد و
منحصر به
پتروش��یمی
تنهااس��تفاده
نظیر
المللی
مه��م بین
فرصتهای
های
هیدروکرب
مجموعه
اس��ت که
منابعنمالی
صادراتی و
بازارهای
خاورمیانه مهم
فناوریهای
گازی
منابع
هم در
پتروشیمی
صنایع
تأمیننیاز
را مورد
یهای
توانمند
توجه به
همچنین
کند،
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و هم منابع مایع به باالترین میزان را در اختیار
دارد.جهانگیری با اش��اره به اینک��ه ایران تنها
کشور منطقه اس��ت که زنجیره ساخت صنایع
پتروش��یمی را طی برنامههای توسعه پنجساله
از طراحی مفهومی تا تولید محصوالت باکیفیت
و مطابق استانداردهای جهانی توسط نیروهای
داخلی اجرا کرده اس��ت ،گف��ت :البته همواره
از دانش فنی و مناب��ع مالی خارجی بهره برده
است و همچنان به دارندگان دانش فنی و منابع
سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی
ایران خوشآمد میگوید.وی ادامه داد :سرمایه
گذاری در صنایع پتروش��یمی ای��ران بهدالیل
مختلف از جمله نیروهای متخصص دسترسی
داخلی
نیرویتقاضای
جملهرش��د
بین ازالمللی
آبهای
به
انسانی جوان
آزاداست
کشور
داخل
پتروش��یمی
محصوالت
طبیع��یارزش
تکمیل زنجیره
فرص��ت مهمی در
فراوان که
و منابع
فراوان
امکانات
مناسب و
تتهای
زیرساخ
قرار داده
کش��ور
گذاران توسعه
وجود سیاس
اختیار
فعاالناز
اقتصادی
وی��ژه
و
آزاد
مناطق
در
ش��ده
ارائه
س��وی دیگر افزایش اعتم��اد
اس��ت .از
انکار
غیرقابل
های
ت
جذابی
و
رقابتی
های
ت
مزی
اقتص��ادی به سیاس��تگذاران کش��ور با تبیین
داد:
ادامه
جمهوری
رئیس
اول
است.معاون
ایران
سیاستهای علمی متکی بر خردجمعی ،تسهیل
پتروشیمی
مقررات،مورد
تجهیزات
امروزفاکثر
صنایعکسب و کار
نیازفضای
بهبود
سازی
و شفا
روند
چنانکه
شود
ی
م
تولید
داخل
در
گاز
نفت
صورتوگرفته است چرا که باور دولت این است
های
ه��ا و
واقعیپروژه
ب��رداری
تکمی��ل و بهره
طرتحهای
فعالی
مح��ور
خصوصی
که بخش
تحریم
دوران
در
توس��عه
س��اله
های پنج
برنامه
اس��ت.جهانگیری با بیان اینکه بدیهی
اقتصادی
توسعهو
دس��تاوردها
این
هاس��ت.
ی
توانمند
این
مؤیددر فرآیند س��رمایهگذاری ،رشد و
است
کاهش
در
مستقیم
مثبت و
تأثیری
توانمند
صنعتی توسعه
مختلف
های
یهارش��ته
بین
کشور
توجیه
پتروشیمی و
قیمت تمامشده
برخوردار
ت ویژهای
محصوالت 
پتروش��یمی از اولوی
صنعت
افزود:
داشته
پروژهها
اقتصادی
است.جهانگیریزندگی
کنونی کیفیت ابعاد
جهان
گفت :در
است،
کلی
حفظهای
سیاست
هایدر اجرای
پتروشیمی
سالمت،
بهداش��ت،
صنعتدر حوزه
مردمی
خصوصی
انتقالبخش
تأمی��ن وتوسط
قانون اساسی
اصل 44
م��واد غذایی،
پزش��کی،
علوم
مسئولیت
توریس��م،دولت
صنعتمیگیرد و
پوش��اک،صورت
کش��ور
تنهاو مسکن به
هوافضا

ایران تنها
کشوری در
خاورمیانه است
کهمجموعه
هیدروکربنهای
مورد نیاز صنایع
پتروشیمی هم در
منابع گازی و هم
منابع مایع را به
باالترین میزان در
اختیار دارد

ایجاد بستر مناسب و سیاس��ت گذاری و ارائه
خدم��ات فنی پای��ه و تجهیز زیرس��اختهای
اساس��ی و مورد نیاز صنعت و تأمین خوراک و
مواد اولیه الزم را عهدهدار بوده است.وی با اشاره
به اینکه بهتدریج شرکت ملی صنایع پتروشیمی
از حالت بنگاهداری خارج شده و بهصورت یک
نهاد توس��عهای درآمده اس��ت گف��ت :وظیفه
سیاست گذاری جهت توسعه این صنعت و در
موارد ضروری مشارکت با سرمایه گذاری داخلی
و خارجی بهعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران است.معاون اول رئیس جمهوری گفت :در
همین راس��تا اس��تفاده از منابع مالی خارجی
و حمایت نظام بانکی کش��ور بهوی��ژه اولویت
بهرهگی��ری از منابع صندوق توس��عه ملی در
توسعه صنعت پتروشیمی از جمله سیاستهای
حمایتی و برنامهها و دس��تور کار قطعی دولت
اس��ت.جهانگیری افزود :سیاس��تهای اقتصاد
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری پشتیبان و
تأیید کننده اقدامات توسعهای دولت در حوزه
صنایع میانی و پاییندستی مرتبط به صنعت
پتروشیمی کشور است.وی با تأکید بر اینکه باید
توسعه صنعت پتروشیمی در راستای جلوگیری
از خامفروش��ی مناب��ع هیدروکربنی بهمنظور
اش��تغالزایی و ایجاد ارزش اف��زوده در اولویت
برنامهها و دس��تور کار دولت قرار گیرد گفت:
در آین��ده نهچندان دور ب��ه صادرکننده عمده
فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروش��یمی با
ارزش افزوده باال تبدیل خواهیم شد.معاون اول
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید
ساالنه محصوالت حدود  40میلیون تن است،
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به صورت مجزا یا به صورت مشارکتی با سرمایه
گذاران ایرانی وج��ود دارد.وی اضافه کرد :بخش
خصوص��ی اقدام به فراهم کردن زیرس��اختهای
الزم برای احداث  17مجتمع کرده است که 30
میلیون تن انواع محصوالت پایه پتروش��یمیایی
را تولی��د می کنند و در منطقه چابهار  16واحد
میاندستی پتروشیمی نیز احداث میشوند.
افزایش  ۲میلیون تنی تولید پتروشیمی کشور

بیشاز1300
متخصصو
کارشناسبرجسته
وحرفهایبه
نمایندگیاز300
شرکتایرانیو
 50شرکتخارجی
دریازدهمین
همایشبینالمللی
پتروشیمیایران
حضوریافتند

گف��ت :این رقم در آینده نزدیک به بیش از 130
میلیون تن افزایش خواهد یافت .وی با تأکید بر
اینکه دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی از
صنعت پتروشیمی بهطور جدی حمایت میکند،
گفت :در حال حاضر در هر منطقه از کشور بهویژه
مناطق اقتصادی که شرایط الزم برای توسعه این
صنعت فراهم باش��د مجوز و مساعدتهای الزم
ارائه میشود .همچنین تملک آماده سازی اعطای
زمی��ن و تجهی��زات معافیته��ا و تخفیفهای
مالیاتی گمرکی و بیمهای از جمله مواردی است
که برای سرمایه گذاران ایجاد انگیزه خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ایران
یکی از امنترین کش��ورها برای سرمایه گذاری
در صنعت پتروش��یمی است ،گفت :ایران نهایت
حمایت را از مشارکت بخش خصوصی داخلی و
خارجی به عمل میآورد.
درخواست برای ساخت واحدهای پتروشیمی

در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروش��یمی ای��ران با بیان اینکه توس��عه قطب
پتروش��یمی چابهار با س��رمایه بخش خصوصی
رقم می خورد ،گفت :عالوه بر شرکت های ایرانی
که مشغول بررس��ی امکان سنجی های سرمایه
گذاری در چابهار هس��تند ،شرکت های هندی
درخواس��ت هایی برای سرمایه گذاری به منظور
احداث واحدهای پتروش��یمی در چابهار داشته
اند که این درخواست ها پس از بررسی جزئیات
آن ،به همکاری تبدیل می ش��ود.عباس شعری
مقدم خاطرنش��ان کرد :امکان احداث واحدهای
پتروشیمی با س��رمایه بخش خصوصی خارجی

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران در ادامه گفت :امید زیادی است که در سال
جاری شاهد به تولید رسیدن  ۴طرح از  ۶۰طرح
نیمه تمام پتروش��یمی باشیم که در این صورت
سالیانه  ۲میلیون تن به ظرفیتهای موجود افزوده
خواهد شد .شعریمقدم اظهار داشت :نخستین
هدف ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به
ظرفیت رساندن تولید مجتمعهای موجود است.
وی اف��زود :در حال حاضر ایران از ظرفیت تولید
سالیانه  60میلیون تن محصوالت پتروشیمیایی
برخوردار اس��ت که به دالی��ل مختلف از جمله
کمبود خوراک ،فقط از  68درصد از این ظرفیت
به طور متوسط اس��تفاده میشود که این یعنی
ح��دود  20میلیون تن ظرفیت بالاس��تفاده در
س��ال که میتواند ب��ا اعمال پ��ارهای از اقدامات
مدیریت��ی ،به طور کامل م��ورد بهرهبرداری قرار
گی��رد ،هماکنون بالاس��تفاده اس��ت.مدیرعامل
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کمک به
رفع موانع اجرای  60طرح نیمهتمام باقیمانده از
دولتهای گذشته را دومین برنامه شرکت ملی
صنایع پتروشیمی دانست و گفت :این  60طرح
نیمه تمام پیشرفتهایی از  10درصد تا بیش از
 90درصد دارند که چنانچه به بهرهبرداری برسند
ظرفی��ت  60میلیونی فعلی به  120میلیون تن
در س��ال افزای��ش مییابد.ش��عریمقدم افزود:
مشکل عمده این طرحها تأمین منابع ارزی است
که تالش میشود از مسیرهای مختلف از جمله
سرمایهگذاری خارجی تأمین شود.وی اضافه کرد:
امید زیادی است که در سالجاری شاهد به تولید
رسیدن  4طرح از  60طرح نیمه تمام پتروشیمی
باشیم که در این صورت سالیانه  2میلیون تن به
ظرفیتهای موجود افزوده خواهد شد.مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اجرای 36
طرح جدید که عمدتاً بر اساس خوراک گاز متان
طراحی ش��دهاند را س��ومین برنامه شرکت ملی
صنایع پتروش��یمی اعالم کرد و گف��ت :اجرای
این طرحها به  41میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد
که در صورت رس��یدن به بهرهبرداری ،ظرفیت
تولید پتروشیمی ایران س��االنه از  180میلیون
تن فراتر خواهد رفت.ش��عریمقدم در خصوص
روند توس��عه آینده صنعت پتروشیمی در ایران
اذعان داشت :توسعه آتی صنعت پتروشیمی نه
تنه��ا در مناطق بندر امام و عس��لویه بلکه در 4
قطب دیگر در س��واحل خلیجفارس و یا دریای

عمان ش��کل میگیرد.وی اف��زود :قطب اول در
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در  40کیلومتری
شرق عسلویه اس��ت که در این منطقه عالوه بر
صنعت پتروش��یمی صنایع ف��والد و آلومینیوم
نیز دایر خواهند ش��د.معاون وزیر نفت ادامه داد:
قطب دوم منطقه آزاد جاسک است که در ساحل
دریای عمان بالفاصله بعد از تنگه هرمز قرار دارد
ک��ه این منطقه نیز در آینده قطب مهم صنعتی
دیگری از جمله صنایع پتروش��یمی خواهد بود.
ش��عریمقدم س��ومین قطب جدید پتروشیمی
ایران را منطقه آزاد چابهار اعالم کرد و گفت :در
این منطقه بخش خصوصی اقدام به فراهم کردن
زیرساختهای الزم برای احداث  17مجتمع کرده
اس��ت که  30میلیون تن ان��واع محصوالت پایه
پتروشیمیایی را تولید می کنند و در این منطقه
 16واحد میاندس��تی پتروش��یمی نیز احداث
میشوند.وی افزود :منطقه ویژه اقتصادی ایرانشهر
در ش��مال چابهار قطب چهارم پتروشیمی است
که مراحل انجام مطالعات مقدماتی را میگذراند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
گفت :ع�لاوه ب��ر  4قطب جدید پتروش��یمی،
احداث  4ط��رح مگاتنی متانول ،اوره و آمونیاک
ب��ا ظرفیتهای باالی یک میلی��ون تن در جزیره
الوان و تعدادی واحد  GTPدر داخل سرزمین
نیز مدنظر قرار دارند.شعریمقدم تصریح کرد :از
آنج��ا که در آینده گاز طبیعی ب��ه وفور در ایران
در دس��ترس خواهد بود؛ لذا این شرکت در نظر
دارد با استفاده از تکنولوژیهای GTO/GTP
انواع الفینها در داخل س��رزمین تولید کند زیرا
این محصوالت میتوانند نقش مهمی در توسعه
صنایع پاییندستی پتروش��یمی بازی کنند؛ از
این رو در هر نقطه از داخل کش��ور که آب و گاز
طبیعی به وفور یافت شود اجازه اجرای این نوع
طرحها داده خواهد شد.
حضور  ۵۰ش�رکت خارجی از  ۲۳کش�ور در
همایش بینالمللی پتروشیمی ایران

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
با اشاره به حضور  ۵۰شرکت خارجی از ۲۳کشور
در یازدهمی��ن همایش بینالمللی پتروش��یمی
ایران گفت :ایران تنها کش��ور در جهان است که
تمام ابزاره��ا ،ظرفیتها و منابع برای یک صنعت
پتروشیمی سودآور را دارد .محمدحسن پیوندی
در یازدهمی��ن همایش بینالمللی پتروش��یمی
ایران اظهار داش��ت :بیش از  1300متخصص و
کارش��ناس برجس��ته و حرفهای به نمایندگی از
 300ش��رکت ایرانی و  50ش��رکت خارجی در
یازدهمین همایش بینالمللی پتروشیمی ایران
حضور یافتند که در این جمع  70شرکتکننده
از  23کشور خارجی حضور دارند.وی افزود :در دو
دهه گذشته سرمایهگذاریهای بسیاری در صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمی انجام شده که تأثیر زیادی
در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و همچنین
دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم
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سرمایهگذاری در  2قطب پتروشیمی کشور یعنی
ماهشهر و عسلویه باعث رشد و توسعه مهندسی
داخلی ،نفت و س��اختمان و س��اخت تجهیزات
مورد نیاز صنایع مربوطه ش��ده است .قائم مقام
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد:
ایران تنها کشوری در جهان است که تمام ابزار،
ظرفیتها و منابع مورد نی��از را برای یک صنعت
پتروشیمی سودآور و فعال در اختیار دارد.پیوندی
ادامه داد :هیچ کش��وری در جهان این مزیتها را
به طور تکی و یکج��ا در اختیار ندارد و این یک
فرصت استثنایی اس��ت که نباید از دست برود.
وی با بیان اینکه در سواحل خلیجفارس و دریای
عمان که دسترسی به آبهای آزاد داریم ظرفیتهای
بسیاری برای احداث واحدهای جدید وجود دارد،
گفت :همه میدانند که ایران در داش��تن منابع
هیدروکربوری برای ایجاد یک صنعت پتروشیمی
در دنیای رقابت بینظیر است .شما همیشه حامی
بزرگ صنعت پتروشیمی ملی ما بودهاید و امروز
نیز صنعت پتروشیمی به حمایتهای شما نیازمند
است.پیوندی افزود :درخواست صادقانهای از تمام
همکاران در صنعت پتروشیمی داریم که ما نیاز
داری��م برای رس��یدن به یک هدف که توس��عه
صنعت پتروشیمی ایران اس��ت از اتحاد منابع و
نیروها استفاده کنیم و نباید از این حقیقت دور
ش��ویم که توسعه پایدار محقق نخواهد شد مگر
مشارکت بیشتری در افزایش  GDPو رفاه مردم
داشته باشیم.
دولت برای صادرات پتروشیمی عوارض وضع
نمیکند

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر
اینکه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه ،دولت
ح��ق ندارد حتی به بهانه تنظیم ب��ازار ،صادرات

36

دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم

کاالیی را ممنوع اعالم کند ،گفت :دولت بنا ندارد
برای صادرات پتروشیمی عوارض وضع کند و اگر
کمبودی در بازار وجود دارد ،باید واردات صورت
گیرد.ولی اله افخم��ی راد در خصوص تمهیدات
دولت برای آن دس��ته از پتروش��یمی هایی که
بدون تامین نیاز داخلی ،محصوالت خود را صادر
می کنند ،گفت :طبق قانون برنامه پنجم توسعه،
دولت نمی تواند به غیر از وضع تعرفه یا عوارض،
ممنوعیت دیگری را بر سر صادرات کاالها اعمال
کند.معاون وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت افزود:
بر این اس��اس ،دولت نیز قانون را اجرا می کند و
بنا ندارد برای صادرات پتروشیمی ،عوارض وضع
کن��د.وی تصریح کرد :حتی به بهانه تنظیم بازار
داخلی نیز دولت مجاز نیست که صادرات کاالیی
را ممنوع و یا مح��دود کند؛ لذا اگر می خواهیم
تنظیم بازار انجام دهیم ،می توانیم مابه التفاوت
تولید داخلی و نیاز مصرف را واردات انجام دهیم.به
گفته افخمی راد ،در صورتی که واردات مواد خام
یک کاال ،ب��ا ارز یارانه ای و دولتی صورت گیرد،
آنگاه دولت می تواند بر قیمت گذاری آن نظارت
داشته باشد ،اما برای سایر کاالها ،مجاز نیست که
محدودیت صادراتی ایج��اد کند.وی تاکید کرد:
تاکنون نی��ز هیچ گونه عوارضی ب��رای صادرات
پتروشیمی وضع نش��ده است و البته بررسی ها
نشان می دهد پتروشیمی ها نیز اجحافی در حق
مصرف کنندگان نداشته اند و محصوالت خود را
به بازار داخلی ،عرضه می کنند؛ لذا اگر کمبودی
وجود دارد ،باید واردات صورت گیرد.
بازار بیرقیب بخشخصوصی در صنایع پایین
دست

وزیر نف��ت دریازدهمین همایش بینالمللی
پتروشیمی ایران گفت :نیازمند سرمایهگذاری

همه میدانند
که ایران در
داشتن منابع
هیدروکربوری
برای ایجاد یک
صنعت پتروشیمی
در دنیای رقابت
بینظیر است .شما
همیشه حامی
بزرگ صنعت
پتروشیمی ملی ما
بودهاید

۷۰میلی��ارد دالری ب��رای س��رمایه باالدس��ت
و پایی��ن دس��ت پتروش��یمی هس��تیم .بیژن
زنگن��ه تصری��ح کرد:ای��ن همای��ش توانس��ته
اس��ت جایگاه مؤثری در بی��ن گردهماییهای
بینالمللی مش��ابه بدست آورد و به رغم برخی
محدودیته��ای غیرقانون��ی تحمیلی همچنان
نق��ش س��ازنده در ایجاد فرصته��ا و امکانات
ب��رای توس��عه صنای��ع پتروش��یمی و ج��ذب
س��رمایههای داخل��ی و خارج��ی ایف��ا نماید.
وزی��ر نف��ت ادام��ه داد :در وهله نخس��ت باید
اش��اره کنم دولت جمهوری اس�لامی ایران به
دالی��ل متع��دد همچنان حمایت هم��ه جانبه
از توسعه صنایع پتروش��یمی را از اولویتهای
سیاس��تهای خود دانسته و توسعه این صنایع
را در زمره اقدامات راهبردی برای دستیابی به
اهداف ملی کش��ور طبقهبندی کرده است.وی
با اش��اره به اینکه وزارت نف��ت همواره تعهدی
خللناپذی��ر برای توس��عه این صنایع داش��ته،
تصریح کرد:از عمدهترین دالیل این حمایتها
اعتقادی اس��ت که دولت ما به نقش پر اهمیت
توس��عه زنجیرههای ارزش باال دس��ت تا پائین
دست پتروش��یمی به عنوان یکی از مؤثرترین
عوامل محرکه اقتص��اد دارد.زنگنه ادامه داد:با
کامل ش��دن فازهای پارس جنوبی یعنی اتمام
طرحهای توسعه فازهای  12تا  27این میدان
به میزان  650هزار بشکه میعانات گازی و 6.7
ده��م میلیون ت��ن  LPGو  4میلیون تن اتان
تولید خواهد شد .که به طور کامل میتواند در
اختیار صنعت پتروش��یمی قرار گیرد.وزیر نفت
با اشاره به اینکه باید یادآور شوم طبق مصوبات
مجلس شورای اس�لامی ،سرمایهگذاری دولت
در بخش پائین دس��تی و تکمیلی صنایع نفت،
گاز و پتروش��یمی ممنوع است ،گفت:به همان
دلیل بخش خصوصی میتواند مطمئن باش��د
که در سرمایهگذاریهای خود در صنایع پائین
دس��تی نفت ،گاز و پتروش��یمی رقیب نخواهد
داش��ت .در این زمینه باید به این نکته اش��اره
کنم ک��ه وزارت نف��ت به عنوان ی��ک رویکرد
اقتص��ادی متعهد به تعامل همه جانبه با بخش
خصوصی داخلی و خارجی است.زنگنه تصریح
کرد:آخرین ارزیابیهای ما نشان میدهد که در
سطح صنایع باال دست و پائین دست به ترتیب
نیازمند سرمایهگذاری  70میلیارد دالر هستیم
که در این ارتب��اط حدود  30درصد مربوط به
صنایع پائین دس��تی اس��ت.وی گفت:در پایان
س��ال  2013صنعت پتروشیمی ایران توانسته
اس��ت در مجموع  12.8میلی��ون تن به ارزش
 9.9میلیارد دالر به بازارهای جهانی صادر کند
و  14.5میلیون ت��ن نیز در بازار داخلی عرضه
کند.وی گفت :در  25س��ال گذشته ارزش کل
فروش محصوالت از سال  89تا کنون از نزدیک
یک میلیارد دالر به  22.5میلیارد دالر رسیده
اس��ت که می��زان ارزش کل فروش محصوالت
 36برابر شده است.
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دستیابی ایران به دانش طراحی واحد بازیافت گوگرد
از گازهای اسیدی
واح��د بازیافت گوگ��رد یک��ی از واحد های
فرآیندی در پاالیشگاههای گازی است که با هدف
تولید گوگرد از گازهای اسیدی مورد استفاده قرار
میگیرد که برای اولین بار در ایران ،طراحی پایه
واحد  SRUبدون الیسنس خارجی و با تکیه بر
دانش داخلی انجام شد .گاز طبیعی که از مخازن
گازی کشور استخراج می شود را به دلیل تشکیل
ترکیبات اس��یدی با مج��اورت  ،H2Sترکیبات
گوگردی و  CO2ب��ا آب ،گاز ترش می گویند.
ای��ن گاز برای مصرف به عنوان س��وخت باید با
جداسازی این ترکیبات ،شیرین سازی شود .مقدار
گوگرد نفت خام و گاز طبیعی با افزایش سختی
گوگرد موجود در سوختها ،پاالیش ها و تکمیل
کنندههای گازی ،ظرفیت بازیافت گوگرد اضافی
را مشکل میسازد.در زمانی مشابه ،عوامل تنظیم
کننده محیطی در تعدادی از کشورها به انتشار
اس��تانداردهای دقیقی برای جداسازی گوگرد از
روغن ،گاز و فرایندهای شیمیایی اثرگذار انجامید
و در این بین روشهای بهبود یافته قابل اطمینان
و تکنولوژیهای اثرگذار پرهزینه ای متناس��ب با
احتیاجات ایجاد ش��د .بازیافت گوگرد از گازهای
اسیدی در پاالیشگاههای گاز از فرآیندهای اصلی
شیرین سازی گاز است .هم اکنون  14پاالیشگاه
گاز کش��ور دارای واحدی برای جداسازی گوگرد
هس��تند که این واحدها تا تماما تحت لیسانس
ش��رکت های خارجی صاحب تکنولوژی احداث
ش��ده اند .س��عید پاک سرش��ت ،مدیر پژوهش
وفناوری شرکت ملی گاز در این باره اظهار داشت:
واحد بازیافت گوگرد یکی از واحد های فرآیندی
در پاالیش��گاههای گازی است که با هدف تولید
گوگ��رد از گازهای اس��یدی مورد اس��تفاده قرار
میگیرد.وی با اش��اره ب��ه اینکه علیرغم خرید
الیسنسهای مختلف برای پاالیشگاههای کشور
در چند س��ال گذش��ته تاکن��ون دانش طراحی

پایه واحد  SRUدر کش��ور وجود نداشت گفت:
ب��رای اولین ب��ار  ،طراحی پای��ه واحد  SRUبه
کارفرمایی این مدیریت و تالش علمی همکاران
پژوهش��گاه صنعت نفت به خوبی انجام گرفت.
وی اف��زود :ای��ن پروژه طی مدت ش��انزده ماه با
مسئولیت پژوهشکده مهندسی توسعه پژوهشگاه
و با مدیریت عالی کارشناسان هوشمند این مرکز
به انجام رس��ید .مدیر پژوهش و فناوری شرکت
ملی گاز با اب��راز امی��دواری در خصوص اجرای
موفق فازهای بع��دی پروژه انجام پ��روژه های
مهندسی  ،خرید و ساخت ( )EPCواحد SRU
در پاالیش��گاه بید بلند  1را از اهداف پیش رو در
این پروژه راهبردی دانست .وی با اشاره به تغییر
خوراک ورودی پاالیشگاه بید بلند در آینده اظهار
داشت :علت اصلی برای تعریف این پروژه تغییر
خوراک پاالیش��گاه بید بلند از مخازن اطراف آن
و جایگزینی آن با گازهای پارس جنوبی است؛ از
آن جا که میزان گوگرد ورودی به این پاالیشگاه
افزای��ش خواهد یافت نیاز به ی��ک واحد بازیابی
گوگرد ضرورت می یابد.
اصلاح خاکهای کش�اورزی با اس�تفاده از
گوگردبنتونیتی

پاک سرشت درباره پروژه ساخت و راه اندازی
پایلوت تولیدی فرموالسیونهای گوگرد بنتونیتی
گف��ت :این پروژه در واقع یکی از پروژههای طرح
گوگرد است که هدف آن ایجاد کاربردهای جدید
ب��رای گوگرد در صنعت گاز اس��ت؛ از آن جا که
گوگرد یکی از محصوالت جانبی پاالیشگاههای
گازی است و بخش عمدهای از آن در حال حاضر
به صورت خام صادر می ش��ود این امکان وجود
دارد ک��ه با فناوریهای جدی��د از گوگرد ارزش
افزوده بیشتری تولید شود که یکی از مهمترین
آنها کاربرد آن در مصارف کش��اورزی اس��ت.وی

علیرغم خرید
الیسنسهای
مختلف برای
پاالیشگاههای
کشور در چند سال
گذشته تاکنون
دانش طراحی پایه
واحد  SRUدر
کشور وجود
نداشت و برای
اولین بار ،
طراحی پایه
واحد  SRUباتالش
علمی همکاران
پژوهشگاه صنعت
نفت به خوبی انجام
گرفت

در ادام��ه یکی از روشهای ایج��اد ارزش افزوده
را استفاده از گوگرد بنتونیتی دانست که قابلیت
اصالح خاکه��ای کش��اورزی را دارد و در قالب
یک طرح گسترده با همکاری پژوهشگاه صنعت
نفت در حال انجام است .مدیر پژوهش و فناوری
ش��رکت ملی گاز با تحسین از گزارش ارایه شده
درباره احداث پایلوت برای تولید گوگرد بنتونیتی
گفت :پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی
پژوهشگاه صنعت نفت مس��ئولیت این پروژه را
به عهده دارد و این پروژه در مراحل پایانی اس��ت
و امید اس��ت ظرف چند روز آین��ده پایلوت آن
راهاندازی شود .پاکسرشت هدف از احداث این
پایلوت را برطرف کردن مشکالت عملیاتی مرتبط
با تولید گوگرد دانست و افزود :مقادیر تولید گوگرد
روز به روز در حال افزایش است بنابراین ضروری
است به فکر ایجاد ارزش افزوده از این ماده و نیز
کاهش مخاطرات زیست محیطی آن باشیم.
گام بعدی ،بومی سازی ساخت واحدهای تولید
فرموالسیونهایگوگردبنتونیتیاست

علی رضا خالقی نسب ،مس��ئول پروژه واحد
بازیافت گوگرد ( )SRUپاالیشگاه بید بلند  1با
اشاره به اینکه  47نفر از همکاران ما در پژوهشگاه
و شرکت ملی گاز در این پروژه مشارکت داشتند
گفت :الگوی طراحی در این پروژه به طوری بوده
است که میتواند مبنای طراحی واحدهای زیادی
باش��د که هم اکنون نیازمند خرید الیس��نس و
واردات از کش��ورهای خارجی است .وی در بیان
ضرورته��ای اح��داث این واحد گف��ت :اگر این
واحد وجود نداشته باشد از دودکش فلر پاالیشگاه
بید بلند حدود  321تن دی اکسید گوگرد وارد
اتمسفر می شود ،در حالی که با احداث این واحد
این مقدار به حدود یک تن می رسد که این خود
بیانگر اهمیت احداث این واحد اس��ت .س��تاری
مسئول پروژه ساخت و راه اندازی پایلوت تولیدی
فرموالسیونهای گوگرد بنتونیتی نیز در خصوص
این پروژه اظهار داشت :هم اکنون تمامی شرایط
الزم برای رس��یدن این طرح به نتایج نهایی مهیا
اس��ت که با تحقق این مهم مشکالت موجود در
سطح پاالیشگاههای کشور در فروش محصوالت
گوگرد بنتونیتی حل شود .وی ابراز امیدواری کرد
که با نتایج حاصل از این پروژه بتوانیم دانش فنی
ساخت واحدهای تولید فرموالسیونهای گوگرد
بنتونیتی و تولید فرموالس��یون ح��اوی گوگرد
بنتونیتی عناصر ریز مغذی را در س��طح کش��ور
بومی سازی کنیم.
دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم
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محصوالت پتروشیمی با ارز آزاد در بورس عرضه شد
محصوالت پتروشیمی از نیمه تیرماه 1393
با ارز آزاد در بورس عرضه ش��د .با موافقت وزارت
صنع��ت ،مبنای تعیین قیم��ت پایه محصوالت
پتروش��یمی در ب��ورس کاال ،از ارز مبادله ای به
ارز آزاد تغییر خواهد یافت .بعد از نشس��ت اوایل
تابستان قبل وزرای اقتصاد ،صنعت ،نفت ،رییس
کل بانک مرک��زی و رییس س��ازمان بورس به
منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و
با موافق��ت وزارت صنعت ،مبنای تعیین قیمت
پایه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال ،از ارز
مبادل��ه ای به ارز آزاد تغییر یافت ،بعالوه این که
وزارت صنعت تأکید کرده است همه محصوالت
پتروش��یمی باید در بورس کاال عرضه ش��ود .بر
پایه این گزارش؛ براساس ابالغیه قائم مقام وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت خط��اب به مدیرعامل
بورس کاالی ایران در روز دوازدهم تیرماه امسال
آمده اس��ت :پیرو جلس��ه مورخ 1393/04/09
ش��ورای عالی بورس و حس��ب نظر وزیر محترم
صنعت ،معدن و تجارت مبن��ی بر ایجاد تعادل
در عرض��ه و تقاضای ب��ازار و جلوگیری از داللی
و واس��طگی ،و مالحظ��ه درصدی تخفیف برای
مصرف کنندگان داخلی محصوالت پتروشیمی،
قیمت پای��ه محصوالت پتروش��یمی در بورس
کاالی ایران براساس فرمول زیر تعیین می شود:
مع��ادل ریال��ی ارز آزاد * 95درصد * میانگین
قیمت فوب خلیج فارس = قیمت پایه در بورس
در این ابالغیه همچنین آمده اس��ت :با توجه به
تعدیل نرخ های پایه و همچنین به منظور رصد
نمودن م��داوم بازار و تأمین نی��از داخلی ،کلیه
تولیدکنن��دگان محصوالت پتروش��یمی ،اعم از
دولتی و خصوصی موظفان��د همه محصوالت
خود را از طریق بورس کاال عرضه کنند .همچنین
بر این اس��اس در تبصره این ابالغیه در صورتی
که محصوالت عرضه ش��ده در بورس کاال در دو
مرحله متوالی عرضه به فروش نرسد ،واحد عرضه
کننده مجاز است به همان میزان که فروش نرفته،
در خارج از بورس به فروش رساند.
الزم به ذکر است این مصوبه ،یکی از مواردی
است که در جلسه هفته گذشته وزرای اقتصاد،
صنعت ،نفت ،ریی��س کل بانک مرکزی ،رییس
سازمان بورس ،پیشنهاد و پس از موافقت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،جهت اجرا به بورس کاال
ابالغ شد.
پتروشیمی سامان می گیرد؟

آیا عرضه محصوالت پتروشیمی با ارز آزاد در
بورس می تواند برای فعاالن پتروشیمی مناسب
باش��د؟ دول��ت و وزارت نفت با اس��تقبال از این
تصمی��م اعتقاد دارند که عرض��ه محصوالت در
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بورس آن هم با ارز آزاد موجب حذف رانت خواران
می شود .حتی پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت در
این مورد نوش��ت :نکته این است که این مصوبه
برخالف برخی که اعتقاد دارند این مصوبه مخالف
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ،در چارچوب
صیانت از منافع مردم و همسو با اقتصاد مقاومتی
بوده و می تواند سبب عرضه و تقاضای شفاف در
بورس کاال شده و تمام شرکتها به طور نظام مند
محصوالت خود را عرضه کنند که پیامد آن حذف
رانت اس��ت .ش��اید برخی از کارشناسان اعتقاد
داشته باشند که کاهش صادرات و ایجاد چالش
برای بخش پائین دستی از نقاط ضعف این مصوبه
است ولی با مدیریت مصرف و نیز کنترل صادرات
مشکلی ایجاد نخواهد شد و تبعات کوتاه مدت آن
کمتر از منافع بلندمدت آن اس��ت و این مصوبه
می تواند س��اختار بازار سرمایه کشور را تقویت
کند .بیشتر فعاالن بخش خصوصی از این مصوبه
حمایت کرده اند و در این میان دبیرکل انجمن
صنفی پتروشیمی از جزئیات تصمیم تغییر مبنای
قیمت پایه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
خبرداده و اعتق��اد دارد که با این تصمیم دو بار
محصوالت پتروشیمی در بورس عرضه میشود و
اگر خریداری وجود نداشت می توانیم محصوالت
خ��ود را صادر کنیم .احمد مهدوی با بیان اینکه
تغییر مبنای قیمت پایه محصوالت پتروشیمی از
ن��رخ مبادله ای به ن��رخ آزاد در بورس کاال هنوز
به انجمن صنفی پتروش��یمی ابالغ نشده است،
گفت :با این تصمیم عرضه محصوالت پتروشیمی
در بورس بیشتر شده و رانتخوارها کنار خواهند
رفت .رییس هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت
پلی اتیلن نیز اعتقاد دارد که ابالغیه جدید وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در خصوص عرضه کامل
محصوالت پتروشیمی کشور در بورس کاال از آن
جهت که دالالن را از بازار حذف می کند ،بسیار
مناسب است .محسن جمالیان افزود :در صورت
عرضه کامل و مس��تمر پتروشیمیها در بورس،
تولیدکنندگان میتوانند برای سیاست گذاری و
تولید خود برنامه ریزی کنند چراکه می دانند مواد
اولیه آنها به طور مداوم در بورس عرضه می شود و
برای تامین آن مشکلی نخواهند داشت .خبرنگار
ش��انا در گفتگو با چند نفر از نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی نظر آنها را در مورد این مصوبه
جویا شد که اغلب نمایندگان عضو کمیسیونهای
انرژی و اقتصادی مجلس از این مصوبه حمایت
کردند .همچنین برپایه اع�لام خبرگزاری خانه
ملت ،یک عضو کمیته پتروش��یمی کمیسیون
صنایع و معادن مجلس تغییر مبنای تعیین قیمت
پایه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال ،از ارز
مبادله ای به ارز آزاد را به نفع تولید ملی دانست.

در صورتی که
محصوالت عرضه
شده در بورس
کاال در دو مرحله
متوالی عرضه
به فروش نرسد،
واحد عرضه
کننده مجاز است
به همان میزان که
فروش نرفته ،در
خارج از بورس به
فروش رساند

کم��ال الدین پیرم��وذن ،درب��اره مصوبه اخیر
شورای عالی بورس که با حضور  ٤وزیر اقتصادی
برگزار ش��د ،گفت :تغییر مبنای تعیین قیمت
پایه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال ،از ارز
مبادله ای به ارز آزاد به نفع تولید ملی اس��ت و
در کاهش قیمت خودرو و سایر کاالهای تولیدی
مرتبط با صنعت پتروشیمی موثر است .نماینده
مردم اردبی��ل ،نیر و نمیر در مجلس ش��ورای
اس�لامی افزود :تولید ملی چندین سال بود که
ب��ه دلیل محدودیتهای عرض��ه در بورس نمی
توانست به اقالم پتروشیمی مورد نیاز تولیدات
داخلی خود برس��د .مثال واحدهای تولیدی آب
معدنی که مواد اولیه بطری آنها از پتروش��یمی
است برای گرفتن مواد اولیه چندین ماه معطل
می ش��دند و در نهایت ب��ا قیمت باال تهیه می
کردند .ذکر این نکته نی��ز ضروری به نظر می
رسد که بورس کاالی ایران به علت ماهیت خود
می تواند همچنان میزبان معامله های ش��فاف
باشد و نظارت بر آن نیز بسیار آسان است و می
توان گفت که تخلف در معامله های بورس کاال
نمی تواند پنهان بماند .این مصوبه در نهایت از
خروج غیر قانونی محصوالت خام پتروشیمی از
کشور ،قاچاق و رانتهای داخلی جلوگیری خواهد
ک��رد و با اج��رای دقیق آن می توان به س��وی
بازارهای شفاف و رقابتی گام برداشت.
به هرح��ال این مصوبه اف��زون بر بورس
اوراق بهادار می تواند تحولی بزرگ در معامله
های ب��ورس کاال ی ایران را نیز رقم بزند که
هر دوی آن همس��و با اقتصاد مقاومتی است
و ش��رکتهای تولید کننده محصوالت پائین
دستی پتروشیمی نیز می توانند به تدریج با
افزایش سطح کمی و کیفی محصوالت خود
سهم بیشتری از صادرات غیر نفتی را به خود
اختصاص دهند.
حمایت از تولید ملی

قطعا بخش خصوصی نفت مخالف شفاف
س��ازی نیس��ت و این بخش به ویژه اتحادیه
صادرکنن��دگان ف��رآورده های نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی بر شفاف س��ازی معامله های
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی تاکید می
کند اما س��وال اساس��ی اینجاست که بخش
خصوص��ی در قب��ال عرضه محص��والت در
بورس و تحویل ارز چه تس��هیالتی دریافت
می کند؟ به عبارت بهتر حمایت از تولید ملی
در بخش فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
در تصمیم گیری های اخیر کجاست و بخش
خصوصی با چه تصمیم گی��ری هایی برای
ادامه فعالیت ترغیب خواهد شد؟

خبر

خرید پاالیشگاههای خارجی
برای حفظ بازار صادراتی نفت ایران
وزرات نفت برای پایداری ،حفظ و توسعه بازارهای صادرات نفت کشور ،سهام پاالیشگاههای خارجی را
خریداری میکند .جلیل جعفری بنه خلخال ،عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعالم این مطلب ،یکی از
اقدامات وزارت نفت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،ابالغی رهبر معظم انقالب را توسعه و حفظ
بازارهای صادرات نفت کشور عنوان کرد و گفت :یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف خرید سهام
پاالیشگاههای نفتی خارجی است تا این گونه صادرات نفت خام کشور تضمین شود.

وی در مورد س��ایر اقدام��ات وزارت نفت در
راستای اقتصاد مقاومتی گفت :افزایش ظرفیت
تولید نفت به  5.7میلیون بشکه در روز با اولویت
برداش��ت از میدانهای نفتی مشترک و افزایش
تولی��د گاز به یک میلیارد مت��ر مکعب در روز
با اولویت برداش��ت از میدان مش��ترک پارس
جنوبی تا سال  1395از دیگر محورهای کاری
وزارت نفت در این زمینه اس��ت .نماینده مردم

خلخال و کوثر ،افزایش صادرات گاز با دو هدف
افزایش درآمد کش��ور و تامین امنیت کشور را
یکی دیگر از فعالیته��ای وزارت نفت در اجرای
اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت :افزایش تولید
و صادرات محصوالت پتروشیمی با به کارگیری
کل ظرفیت واحده��ای فعال و تکمیل زنجیره
تولی��د در این صنعت نیز موجب افزایش ارزش
افزوده خواهد شد .جعفری خودکفایی در تولید

افزایش تولید
گاز به یک میلیارد
متر مکعب در روز
با اولویت برداشت
از میدان مشترک
پارس جنوبی
تا سال  1395از
دیگر محورهای
کاری وزارت نفت
در راستای اقتصاد
مقاومتی است

بنزی��ن و فرآوردههای نفت��ی را پنجمین محور
دس��تیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در وزارت
نفت اع�لام کرد و اف��زود :در ص��ورت افزایش
ظرفی��ت تولید پاالیش��گاهها ام��کان صادرات
بنزین و س��ایر فرآوردههای نفتی فراهم خواهد
شد .عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اشاره به
این که ش��دت مصرف انرژی در ایران دو تا سه
برابر کشور ژاپن است گفت :بر این اساس بهینه
س��ازی مصرف انرژی هم در دستور کار وزارت
نفت قرار گرفته اس��ت .وی ب��ا تاکید بر این که
مجلس شورای اسالمی باید با وزارت نفت برای
رس��یدن به این اهداف همکاری مناسبی داشته
باش��د گفت :ب��ا بودجه خوبی که امس��ال برای
وزارت نفت دیده ش��ده اس��ت ،این وزارت خانه
توانایی اجرای این برنام��ه را دارد .البته باید در
س��الهای آینده نیز بودجه مناسبی برای اجرای
این برنامه اختصاص یابد.

رشد  ۲۸درصدی صادرات نفت ایران
از ابتدای ۲۰۱۴
در حال��ی که صادرات نفت ایران در س��ال
جاری میالدی  ۲۸درصد رشد داشته است یک
مقام آمریکایی مدعی شد متوسط صادرات نفت
ایران در  ۶ماه اجرای توافق ژنو  ۱تا  ۱.۱میلیون
بشکه در روز خواهد بود.
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ ،ص��ادرات نفت
ایران از ابتدای س��ال ج��اری میالدی تاکنون
س��یری صعودی داش��ته اس��ت ،رون��دی که
می تواند تحریم ه��ای آمریکا علیه مهمترین
منبع درآمد جمهوری اس�لامی را نقض کند.
بر اس��اس تحلیل آمارهای گمرکی کشورهای
وارد کننده و ارقام منتشر شده از سوی آژانس
بین المللی انرژی ،صادرات نفت خام و میعانات
ایران در سال جاری به طور متوسط  28درصد
افزایش یافته اس��ت .اگر فروش نفت خام ایران
تا پایان ماه جوالی افزایش یابد ،این به معنای
نق��ض توافق بین المللی منعق��ده برای حفظ
صادرات نفت ایران در سطح حدود یک میلیون

از دالیلی که
موجب افزایش
صادرات نفت ایران
در چند ماه گذشته
شده اند ،می توان
به تغییرات فصلی
در خرید نفت و این
واقعیت اشاره کرد
که محموله های
ارسالی با تاخیر
در گزارش های
ماهیانه قید می
شوند

بشکه در روز در طی شش ماه گذشته خواهد بود.
ی��ک مق��ام دول��ت اوباما ک��ه ص��ادرات نفت
ای��ران را رصد می کن��د ،دی��روز در کنگره در
م��ورد نقض احتمال��ی تحریم ها مورد س��وال
ق��رار گرف��ت .وی در پاس��خ به این س��واالت
گف��ت ،اطمینان دارد که حج��م صادرات نفت
ای��ران در داخل محدوده تعیین ش��ده توس��ط
موافقتنامه امضا ش��ده در  20ژانویه خواهد بود.
آموس هاچس��تین ،دس��تیار وزیر امور خارجه
آمریکا در امور دیپلماس��ی انرژی که در کمیته
امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا س��خن
می گفت ،اف��زود« :ما در وضعیتی ق��رار داریم
ک��ه خیالم��ان از این باب��ت راحت اس��ت که
میزان ص��ادرات نف��ت ایران در حد متوس��ط
یک تا  1.1میلیون بش��که در روز ق��رار دارد».
ب��ر اس��اس این گ��زارش تنها  6کش��ور از نظر
آمری��کا همچن��ان حق خری��د نف��ت از ایران
را دارن��د ک��ه عبارتن��د از ،چین ،هن��د ،ژاپن،

ک��ره جنوب��ی ،ترکی��ه و تای��وان .در حالی که
پی��ش از وض��ع تحری��م ها در اواس��ط س��ال
 21 ،2012کش��ور مش��تری نفت ایران بودند.
ب��ه گفت��ه دو مق��ام آمریکایی که نخواس��تند
نامش��ان ف��اش ش��ود ،از دالیلی ک��ه موجب
افزای��ش ص��ادرات نف��ت ای��ران در چن��د ماه
گذش��ته ش��ده اند ،می توان به تغییرات فصلی
در خری��د نفت و ای��ن واقعیت اش��اره کرد که
محموله های ارس��الی با تاخیر در گزارش های
ماهیانه قید می شوند و اینکه آمارهای گمرکی
برخ��ی اوقات م��ورد بازنگری ق��رار می گیرند.
به گفته ای��ن دو مقام آمریکایی ،دلیل دیگر آن
است که در حالی که خرید نفت هند از ایران در
دو ماهه نخست امسال رشد چشمگیری داشت،
پاالیشگاه های هندی قراردادهایی را برای خرید
میزان کمتری نفت از ای��ران در ماه های آینده
منعقد کرده اند که موجب پایین آوردن متوسط
خرید نفت هند از ایران تا ماه جوالی خواهد شد.
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چرا سوخترسانی کشتیها مهم است؟

بنکرینک؛ صنعت پر سود
■■ناصر کیوانراد
توسعه صنعت بنکرینگ یا همان طرح سوخت رسانی به کشتی های عبوری ،مزایا و فوائد بسیارزیادی
چون ارزآوری ،ایجاد اش�تغال و درنهایت جلوگیری ازخام فروش�ی منابع را به دنبال دارد .این صنعت
مهم اگرچه سالیان پیش درکشور ازتحرک و رونق خاصی به موجب موقعیت جغرافیای مناسب ایران
برخورداربود،اما متاسفانه کم توجهی مسئوالن نفتی به این بخش مهم اقتصادی نظیر باالبردن قیمت
منابع خام سوخت کشتی ها و حمایت نکردن دولت ازفعاالن بخش خصوصی دراین حوزه موجب شد تا
فعاالن صنعت بنکرینگ با محدودیت و ناهمخوانی درآمد با هزینه مواجه و بتدریج از این صنعت خارج
شوند و تعداد معدودی دراین بخش به فعالیت ادامه دهند.

در چنین ش��رایطی بود که خیلی ازش��یخ
نش��ینها حوزه خلیج فارس ب��ا خروج تدریجی
ایران ازفعالیت درس��وخت رس��انی کش��تی ها
بس��رعت بازار را دردست گرفتند تا عمال مسیر
کش��تی های عبوری را برای تامین س��وخت و
خدمات جانبی بسمت خود جلب کنند.
اما از آنجایی که س��االنه هزاران فروند انواع
شناور از تنگه هرمز و خلیجفارس تردد میکنند
بنابراین تامین سوخت و خدمات رسانی به این
ش��ناورها می تواند تحول خاص��ی را در اقتصاد
کش��ور ایجاد کن��د .با این وج��ود دولت باید با
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تمرکز بر این بخش مهم ( تجارت پرسود) دست
بخش خصوصی را بگیرد و با حمایت های ویژه
آنگونه که وعده داده ش��ده اس��ت برای احیای
صنعت بنکرینگ از هیچ تالشی دریغ نکند.
الزام�ات ایمن�ی زیس�تمحیطی عملی�ات
سوخترسانی به شناورها

همانطور که گفته ش��د سوخترس��انی به
شناورها از جمله فعالیتهای اقتصادی است که
در آبها و بنادر جمهوری اسالمی ایران اکنون
نیز انجام می شود .در ایران موضوع سوخترسانی

از آنجایی که
ساالنه هزاران
فروند انواع شناور
از تنگه هرمز و
خلیجفارس تردد
میکنند بنابراین
تامین سوخت و
خدمات رسانی
به این شناورها
میتواند تحول
خاصی را در
اقتصاد کشور
ایجاد کند

به ش��ناورها بویژه در چند سال اخیر رویکردی
فزاینده داش��ته و عالوه بر مراجع رسمی کشور
بخ��ش غیردولتی نیز تالش مضاعف��ی را برای
توس��عه این صنعت داشته است .این فعالیت در
محوطه بنادر ،لنگرگاهها ،نقاط دور از س��احل یا
توسط ایستگاههای س��احلی سوخترسانی در
کشوردرحال انجام اس��ت .البته سوخترسانی
دریای��ی به طور بالق��وه دارای خطرات ایمنی و
زیس��تمحیطی ناشی از ریزش سوخت به دریا،
غفلت اشخاص مسوول سوخترسانی ،عملکرد
نامناس��ب تجهیزات یا فقدان تجهیزات ایمنی
کافی در محل انتقال سوخت است.
به استثنای مقررات مربوط به کیفیت سوخت
و رویه مستندس��ازی و ثبت اطالعات مربوط به
تحویل سوخت تحت ضمیمه ششم کنوانسیون
مارپل ،تاکنون مقررات الزامی بینالمللی خاص
در ارتباط با سوخترسانی دریایی توسط سازمان
بینالملل��ی دریانوردی وضع نگردیده اس��ت .با
اینحال تعداد زیادی از دستورالعملها و راهنماها

گزارش
توس��ط مراجع دریایی کشورها ،س��ازمانهای
منطق��های و مجامع دریایی از جمله س��ازمان
بنادر و دریانوردی ،برای ایجاد سطح قابل قبولی
از ایمنی و حفظ محیط زیس��ت دریایی هنگام
سوخترس��انی به ش��ناورها تدوین ،تصویب و
اب�لاغ گردیدهاند .بهرغم همه ای��ن موارد هنوز
کاس��تیهایی در مقررات ،نظ��ارت و الزماالجرا
کردن الزامات حاکم بر سوخترسانی دریایی در
کشور کامل نگردیده و نیازمند حضور و دخالت
همهجانبه دولت در این کار است.
در س��الهای  1386تا  1387بررس��یها و
مشاهدات کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی
نشان داده بود که اس��تفاده از تجهیزات ناامین
هم��راه ب��ا به کارگی��ری اش��خاص غیرآموزش
دیده در ایس��تگاههای سوخترسانی ساحلی و
سوخترسانی ش��ناور به شناور یک عامل مهم
در ایج��اد س��وانح و آلودگی ناش��ی از عملیات
سوخترسانی هس��تند .مشاهدات انجام گرفته
در آن زم��ان نش��ان م��یداد که ایس��تگاههای
ساحلی سوخترس��انی به ش��ناورها تقریبا در
اکثر موارد از ش��یلنگهای آبرسانی برای انتقال
س��وخت در اس��کلههای محل توق��ف لنجها و
شناورهای کوچک استفاده مینمایند .سیستمها
و ظرفهای چکهگیر فاقد اس��تانداردهای الزم
برای جمعآوری س��وخت بوده ،تجهیزات پمپاژ
س��وخت در بسیاری موارد فرس��وده یا خارج از
رده یا غیراستاندارد بوده و مکان احداث مخازن
نگهداری س��وخت نیز فاقد استانداردهای کافی
برای این کار بودهاند.
ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد ف��وق رویهه��ا و
دس��تورالعملهای منس��جم و الزام��ی ملی در
ارتباط با عملیات سوخترس��انی به ش��ناورها
در س��ال  1387با عنوان «دستورالعمل ایمنی-
زیس��تمحیطی ،سوخترسانی به ش��ناورها»
توسط کارشناسان س��ازمان بنادر و دریانوردی
تدوین ش��ده و به تصویب هیات عامل سازمان
رس��ید و از همان زمان نیز الزماالجرا گردید .از
آن زم��ان تاکنون تغییرات زی��ادی در وضعیت

رویههاو
دستورالعملهای
منسجموالزامی
ملیدرارتباط
باعملیات
سوخترسانی
بهشناورهادر
سال1387توسط
کارشناسانسازمان
بنادرودریانوردی
تدوینشدهبه
تصویبهیاتعامل
سازمانرسید

ایمنی عملیات سوخترسانی به شناورها نهتنها
ل مذکور بلکه
از جنبه وضع و ابالغ دس��تورالعم 
از جنبه ورود نیروه��ای آموزش دیده به عرصه
سوخترسانی دریایی کشور به وجود آمده است.
ب��ا این حال هن��وز فرایند نظ��ارت و اعمال
الزامات بر سوخترسانی دریایی در کشور کامل
نگردی��ده و نیازمند حضور و دخالت همهجانبه
سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی میباشد .این نظارت
نهتنه��ا از جنب��ه ایمنی و زیس��تمحیطی بر
عملیات سوخترسانی دریایی بلکه توجه و دقت
کافی هنگام ص��دور و اعطای مجوزهای قانونی
برای احداث مراکز سوخترسانی ،ثبت و ممیزی
اولیه ،حین بهرهبرداری شرکتها و جایگاههای
سوخترسانی را شامل میگردد .در هر صورت
توس��عه ش��تابزده و بدون رعای��ت مالحظات
ایمنی و زیس��تمحیطی مراکز سوخترس��انی
دریایی میتواند آثار و خسارات متعددی را برای
محیط زیس��ت دریایی و بنادر کش��ور به همراه
داشته باشد.
س�هم سوخترس�انی در س�وانح منج�ر به
آلودگی نفتی

سوخت کشتیها اعم از سوختهای سنگین
یا سبک بهعنوان یکی از عوامل مهم آلودهکننده
محیط زیست دریایی شناخته شده است .انجام
عملیات سوخترسانی به کشتیها در محدوده
بن��ادر و لنگرگاههای کش��ور ،هم��واره احتمال
بالقوه ایجاد آلودگی نفتی ناشی از اجرای چنین
عملیات��ی را به همراه دارد .گزارش فدراس��یون
بینالمللی آلودگی مالکان ش��ناورها ITOPF
درخصوص منشأ آلودگی نفتی آبها در فاصله
س��الهای  ۱۹۷۰تا  ۲۰۱۳منتش��ره در ژانویه
 ۲۰۱۴حاوی مقایسهای بین درصد و علتهای
وق��وع س��وانح آلودگی نفت��ی در دوره آماری

مذکور میباشد .این گزارش سوانح آلودگی نفتی
را متناس��ب با اندازه و بزرگی آنها در س��ه گروه
دس��ته بندی نموده است .این گروهها به ترتیب
شامل ریزشهای اندازه کوچک ریزشهای کمتر
از  ۷تن ،ریزشهای اندازه متوس��ط ریزشهای
بین  ۷ت��ا  ۷۰۰تن و ریزشهای ان��دازه بزرگ
ریزشه��ای با اندازه بیش��تر از  ۷۰۰تن تعیین
گردیدهاند.
گزارش فدراسیون بینالمللی آلودگی مالکان
کشتیها  ،ITOPFدرصد سهم سوخترسانی
در سوانح آلودگی جهانی در هر یک از گروههای
س��هگانه ف��وق در فاصل��ه س��الهای  ۱۹۷۰تا
 ۲۰۱۳را برآورد نموده که ش��امل  ۷درصد کل
ریزشهای اندازه کوچ��ک کوچکتر از  ۷تن۲ ،
درصد کل ریزشهای اندازه متوس��ط بین  ۷تا
 ۷۰۰تن و یک درص��د ریزشهای اندازه بزرگ
بیش��تر از  ۷۰۰تن را ش��امل میش��وند .میزان
آلودگی ناش��ی از سوخترسانی برحسب درصد
وزن��ی تناژ یا درصد حجم��ی مترمکعب در این
گزارش مشخص نگردیده و فقط به ذکر درصد
تعداد س��وانح از کل دفعات س��وانح آلودگی در
ارتباط با سوخترسانی اکتفا گردیده است.
انجمن بینالمللی بنکرینگ

به دلیل مباحث بسیار سنگین که در فرآیند
سوخترس��انی وج��ود دارد و اینک��ه عملیات
سوخترس��انی یک��ی از بحثبرانگیزترین
صنایع جانبی صنعت کش��تیرانی است
و این به دلیل مش��کالتی چه به دلیل
خطای انس��انی در زم��ان تدارک و چه
از نظ��ر نوع س��وخت کیفیت و کمیت
در بسیاری از بنادر مشکالت عدیدهای
را ب��ه جامع��ه دریای��ی و همچنین به
دس��تاندرکاران صنعت سوخترسانی
تحمی��ل نم��وده اس��ت .ل��ذا بحث و
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اهداف

 -۱فراهم نمودن یک جایگاه بینالمللی برای
موضوع صنعت سوخت.
 -۲ارای��ه نظ��رات دس��تاندرکاران صنعت
و مذاکره با سیاس��تگذاران مل��ی و بینالمللی،
قانونگذاران و دیگر گروهها.
 -۳بررس��ی و شفافس��ازی جهت عملکرد
صنعت
 -۴فراهم نمودن امکانات سرویسدهی برای
اعضا و تشکیل کمیسیونها در زمانهای مختلف
برای بررسی بهتر وضعیت سوخترسانی.
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تاکنون الزامات ویژهای در ارتباط با عملیات
سوخترس��انی یا س��وختگیری در کنوانسیون
مارپ��ل پیش بینی نگردیده اس��ت .با این حال
کلیه کشتیهای موضوع ضمیمه اول کنوانسیون
مارپل که اقدام به حمل نفت بهعنوان محموله یا
سوخت مینمایند مشمول بازرسیها و الزامات
ضمیمه اول کنوانسیون میباشند.
ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل

 IBIAبا
قوانین سازمان
بینالمللی
استاندارد ISO
مطابقت دارد که
این خود به IBIA
امکان میدهد در
مباحث اینده در
مورد ISO8217
و ISO13739
مشارکت نماید

بر اساس ماده  ۲از ضمیمه ششم کنوانسیون
مارپل نفت س��وخت به معنی هرگونه سوختی
میباشد که برای تامین نیروی رانش یا عملیات
به یک کشتی تحویل شده باشد .الزامات مربوط
به کیفیت نفت سوخت و چگونگی مستندسازی
آن در ماده  ۱۸از بخش س��وم ضمیمه شش��م
کنوانسیون مارپل درج گردیدهاند .نفت سوخت
مصرف��ی در کش��تیها ممکن اس��ت از طریق
پاالیش نفت یا مش��تق شده توسط روشهایی
غیر از پاالیش تهیه شود .به همین دلیل ضمیمه
شش��م الزامات مجزایی برای مشخصات کیفی
نفت س��وخت تهیه ش��ده ب��ه روش پاالیش و
نفت سوخت تهیه شده به روشهای دیگر ارایه
نموده است.
نفت س��وخت مصرف��ی در کش��تیها باید
مخلوطی از هیدروکربنهای مش��تق ش��ده از
پاالیش نفت باش��د .عاری از اسیدهای غیرآلی
باش��د .حاوی هیچگونه ماده اضافه شده یا ماده
زاید ش��یمیایی مضر ب��رای ایمنی کش��تی یا
سالمت کارکنان یا افزایش آلودگی هوا نباشد.
در صورت��ی ک��ه نفت س��وخت مصرفی در
کش��تی از مناب��ع و روشهای دیگ��ری به جز
پاالیش نفت تهیه شده باشد حداقل باید حاوی
مقدار گوگردی بیش از مقدار تعیین ش��ده در
ضمیمه ششم کنوانس��یون مارپل نباشد .باعث
انتشار اکسیدهای نیتروژن از یک موتور بیشتر از
سقف تعیین شده در ضمیمه ششم کنوانسیون
مسوولیت

یادداشت تحویل سوخت

جزئیات مشخصات مربوط به نفت سوختی
که هر کشتی مشمول ضمیمه ششم کنوانسیون
مارپ��ل برای احت��راق و تامین نی��روی رانش و
نیازهای عملیاتی کش��تی تحویل میگیرد باید
با استفاده از یادداش��ت تحویل سوخت ثبت و
گزارش گردد .یادداش��ت تحویل س��وخت باید
حداقل شامل اطالعات زیر باشد.

 نام و شماره  IMOکشتی دریافتکننده بندر تاریخ شروع تحویل نام ،نشانی و شماره تلفن تامینكننده نفت سوختدریایی
 نام (نامهای) فرآورده مقدار (بر حسب تن متریک) چگالی در  ۱۵درجه سانتیگراد *5)kg/m3(4 مقدار گوگرد (6)m/m اظهارنامه امضا شده و گواهی شده به وسیله نمایندهتامینکننده نفت سوخت
دس�تورالعملهای مربوط به سوخترس�انی و
انتق�ال کاالی نفت�ی در دریای بالتی�ک2007 ،
مربوط به کنوانسیون هلسینکی

در س��ال  2007میالدی دس��تورالعملهای
مربوط به سوخترس��انی و انتقال کاالی نفتی
مش��مول ضمیمه یک مارپل از شناور به شناور
تحت توصیهنامه ش��ماره  28/3توسط اعضای
کنوانسیون هلسینکی در  4بخش شامل کلیات،
عملیات سوخترس��انی ،انتقال کاال از ش��ناور
به ش��ناور و مدیریت ایمن عملیات شناورها به
تصویب رس��ید .در این دستورالعملها عملیات
سوخترس��انی به معنی انتقال نفت سوخت و
سایر محصوالت نفتی از مخزنی به مخزن دیگر
ص��رف نظر از کاربرد آن تعریف گردیده اس��ت.
کنترل عملیات سوخترسانی به عمده فرمانده

شناورتحویلدهنده

شناورتحویلگیرنده

مکانعملیاتسوخترسانی

*

*

طبق تقرب و بستن شناورها

*

*

تامین تجهیزات برای مقابله با آلودگیهای کوچک

*
*

دستور شروع عملیات سوخترسانی و حداکثر نرخ دبی انتقال نفت
تهیه و اجرای طرح اقتضایی مقابله با آلودگی

*

*

نگهداری فهرست نزدیکترین نقاط تماس ملی (ساحلی(

*

*

طرحعملیاتسوخترسانی

*

*

تعیین و استقرار شخص مسوول سوخترسانی

*

*

تهیه نمونه سوخت از محل مانیفولد

*

*

مسوولیت های شناورهای تحویل دهنده و دریافتکننده سوخت
دردستورالعملهایکنوانسیونهلسینکی

تبادلنظر در این موارد بخصوص از منظر حقوقی
نی��از به یک تمرکزگرایی برای یکپارچهس��ازی
قوانین و اعاده حقوق داشت از این روی تاسیس
انجمن بینالمللی صنعت بنکرینگ برای نیل به
اهداف ذکر ش��ده اجتنابناپذیر مینمود در این
نوشتار برآنیم تا با پرداختن به تاریخچه چگونگی
شکلگیری انجمن یادش��ده به شکلی مختصر
بسنده کنیم.
الملل��ی صنع��ت بنکرین��گ

جامع��ه بین
(سوخترس��انی)  IBIAدر اکتب��ر  ۱۹۹۲ب��ا
 ۸عض��و کار خود را ش��روع ک��رد و از آن روزها
رش��د چش��مگیری را دنب��ال کرد و بس��یاری
ب��رای عضویت در انجم��ن یادش��ده از تمامی
کشورهای جهان چون مالکان کشتیها ،چارتر،
تدارککنندگان سوخت ،تجار بروکرها ،مالکان
بارجهای سوخترسانی ،شرکتهای ذخیرهساز،
ممیزین ،ادارات بنادر ،حقوقدانان ،کلوپ ،P&I
سازندگان قطعات ،خبرنگاران و مشاورین دریایی
برای عضویت در انجمن یادشده داوطلب شدند
و امروز تعداد اعضای آن به  ۶۰۰رس��یده است
که از  ۶۶کشور جهان به این انجمن پیوستهاند.
 IBIAهمچنی��ن دارای نمایندگان��ی در
(IMOس��ازمان جهانی دریانوردی) اس��ت که
بهعنوان سازمانی غیردولتی در این انجمن عضو
شده است .مسووالن انجمن میگویند هدف از
عضویت در س��ازمان جهانی دریانوردی این بود
ک��ه اطمینان حاصل کنیم ک��ه اعضای IMO
نی��ز ص��دای تدارککنندگان را میش��نوند در
س��ال  ۲۰۰۷این انجمن  IMOرا مورد تبعیت
از قان��ون  MARPOL ANNEX V1مطلع
س��اخت IBIA .در تمامی میتینگهای مربوط
به حفاظت محیط زیس��ت ش��رکت میکند و
خود نیز کمیت��های تحت عن��وان  MEPCرا
تحت مدیریت دارد که در بحث محیط زیس��ت
وارد میش��ود همچنین کمیته ایمنی  MSCو
کمیته سوخت مایع و گاز تحت عنوان  BLGرا
نیز تحت پوشش دارد.
 IBIAبا قوانین سازمان بینالمللی استاندارد
 ISOمطابقت دارد که این خود به  IBIAامکان
میدهد در مباحث آینده در مورد  ISO8217و
 ISO13739مشارکت نماید.

کنوانسیون مارپل

مارپل نگردد .حاوی اس��یدهای غیرآلی نباشد.
خطرناک برای ایمنی کشتی ،سالمت کارکنان
و افزایش آلودگی هوا نباشد.

گزارش
مسوولیت اشخاص و شناورهای تحویل دهنده و دریافتکننده سوخت در دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی

مسوولیت

مرجع دریایی

شناورتحویلدهندهسوخت

شناور

)بندر(

یا ایستگاه ساحلی

تحویلگیرنده

ضمانتاجرایدستورالعمل

*

بازرسی

*
*

ثبت سوابق
توقف اضطراری عملیات

*

تعیین شرایط جوی قابل قبول برای عملیات

*

هماهنگی قبل از عملیات سوخترسانی
محل انجام عملیات سوخترسانی

*

*

*

*

*

طرح اقتضایی مقابله با آلودگی نفتی

*

تجهیزات پاکسازی آلودگی (سطح یک(

*

تجهیزات پاکسازی آلودگی (سطح دو(

*

ارسال فوری گزارش آلودگی

*

یادداشت تحویل سوخت و نمونه سوخت

*

ش��ناور دریافتکننده س��وخت میباش��د .این
دستورالعملها حاوی  12دستور کار برای قبل
از شروع عملیات سوخترسانی و  5دستور کار
برای حین عملیات سوخترس��انی میباشد .به
عالوه موارد مربوط به توقف اضطراری عملیات
سوخترس��انی و روی��ه اقدام در ص��ورت بروز
س��انحه نیز در دستورالعملها پیش بینی شده
است .دستورالعملهای مذکور مسوولیت تهیه
ط��رح اقتصادی مقابله ب��ا آلودگی نفتی قبل از
ش��روع عملیات سوخترسانی را برعهده شناور
سوخترسان دانس��ته و توصیه نموده است که
طرح حاوی کلیه سناریوهای خطرات شناخته
ش��ده و محتمل برای عملیات سوخترس��انی
باش��د .بخ��ش چه��ارم از دس��تورالعملهای
سوخترسانی مربوط به کنوانسیون هلسینکی
معی��ن مینماید که کلیه رویهه��ای مندرج در
دس��تورالعملها برای کلیه کشتیهای ملزم به
در اختیار داش��تن سیستم مدیریت ایمنی باید
بهعنوان بخش��ی از سیس��تم مذکور محسوب
گردد .دستورالعملهای تصویبنامه شماره 28/3
کنوانسیون هلسینکی تفاوتی بین عملیات انتقال
محموله نفتی از یک ش��ناور به ش��ناور دیگر با
هدف تحویل سوخت یا به منظور انتقال محموله
نفتی از نظر تعریف عملیات قایل نگردیده و فقط
تفاوتهایی را در فرایندهای عملیاتی بین این دو
عملیات توصیه نموده است.
ل ایمنی ،زیستمحیطی
دستورالعم 
سوخترسانی به شناورها

دس��تورالعمل ایمن��ی .زیس��تمحیطی
سوخترسانی به شناورها در سال  1387توسط
کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و
در همان س��ال به تصویب هیات عامل سازمان

*

رس��ید .ش��مول این دس��تورالعمل درخصوص
هرگونه عملیات سوخترسانی به شناورها اعم
از انتقال نفت س��وخت از ش��ناور به شناور یا از
ایستگاه ساحلی به شناور تعریف گردیده است.
الزامات این دس��تورالعمل ش��امل موارد مربوط
ب��ه تجهیزات ب��ه کار گرفته ش��ده در عملیات
سوخترسانی ،بازرسی ،ثبت سوابق ،تسهیالت
سوخترس��انی (ش��ناور و ایس��تگاه ساحلی)،
تابلوه��ای راهنم��ا ،توقف اضط��راری عملیات،
رویهها و اقدامات قبل از عملیات و حین عملیات،
کیفیت نفت سوخت و یادداشت تحویل سوخت،
طرح عملیات ،ط��رح اقتضائی مقابله با آلودگی
نفتی و چک لیست س��وختگیری میباشند .از
م��وارد مهم مصوب در این دس��تورالعمل وضع
ضمانته��ای اجرایی در قبال مس��وولیتهای
اشخاص و وضع الزامات فنی و عملیاتی در یک
مجموعه میباشد .تسهیالت سوخترسانی در
این دستورالعمل شامل شناورهای تحویلدهنده
سوخت و ایس��تگاه ساحلی میباش��ند .بر این
اس��اس ،دس��تورالعمل مقرر مینماید ش��ناور
تحویلدهنده سوخت باید با مقررات بینالمللی
کنوانسیونهای مارپل و سوالس مطابقت نموده
و برای انجام عملیات سوخترسانی مجوز الزم
را از س��ازمان بنادر و دریان��وردی دریافت کرده
باشد .همچنین ایستگاه ساحلی سوخترسانی
باید مطابق مقررات و استانداردهای وزارت نفت
درخصوص جایگاه های سوخترسانی و مخازن
نگهداری فرآوردههای نفت��ی طراحی و احداث
شده باشد.
راهنم�ای ایمن�ی ب�رای تانکره�ای نفتی و
پایانهها )SGOT(7

راهنم��ای ایمنی ب��رای تانکره��ای نفتی و

*

پایانهه��ا ( )ISGOTش��امل مجموع��های از
رویههای ایمنی در ارتباط با عملیات تانکرهای
نفت��ی و پایانهها میباش��د که با همکاری س��ه
مجموع��ه OCIMF،ICSو  IAPHتهی��ه
گردیده اس��ت .فصل بیست و پنجم از راهنمای
مذکور موضوع عملیات سوخترسانی و رویههای
ایمنی مربوط به آن را در  ۴بخش مورد بررسی
قرار داده اس��ت .موضوعات مورد اش��اره در این
راهنما شامل رویههای سوخترسانی ،عملیات
سوخترسانی و چکلیست ایمنی برای عملیات
سوخترس��انی میباش��ند .این راهنم��ا بدون
ذکر مس��وولیت طرفهای ذینفع در عملیات
سوخترسانی رویههای مربوط به سوخترسانی
و عملی��ات مرب��وط ب��ه آن را مورد اش��اره قرار
داده اس��ت .همچنین این راهنما از شرکتهای
کشتیرانی خواسته است عملیات سوخترسانی
به کشتی را بهعنوان بخشی از سیستم مدیریت
ایمنی کش��تی محسوب نمایند و کلیه اقدامات
پیش��گیرانه در ارتباط با وقوع احتمالی آلودگی
نفتی ناشی از چنین عملیاتی را مورد توجه قرار
دهند.
جمعبندی و نتیجهگیری

دستورالعملهای
تصویبنامهشماره
28/3کنوانسیون
هلسینکیتفاوتی
بینعملیاتانتقال
محمولهنفتی
ازیکشناوربه
شناوردیگرباهدف
تحویلسوخت
یابهمنظورانتقال
محمولهنفتیازنظر
تعریفعملیاتقایل
نگردیده

به استثنای مقررات مربوط به کیفیت سوخت
و رویه مستندس��ازی و ثب��ت اطالعات تحویل
سوخت در ضمیمه شش��م کنوانسیون مارپل،
تاکن��ون مقررات بینالمللی خ��اص در ارتباط
با سوخترس��انی دریایی وضع نگردیده است.
در حال حاض��ر تعداد زیادی دس��تورالعملها
و راهنماه��ا توس��ط مراجع دریایی کش��ورها،
س��ازمانهای منطقهای و مجامع دریایی برای
ایج��اد س��طح قاب��ل قبولی از ایمن��ی و حفظ
محیط زیست دریایی هنگام سوخترسانی به
ش��ناورها تدوین ،تصویب و ابالغ گردیده است.
این دس��تورالعملها در ایران برای اولین بار در
س��ال  ۱۳۸۷با عنوان «دس��تورالعمل ایمنی-
زیستمحیطی سوخترس��انی به شناورها» به
تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی
رس��ید و از همان زمان نیز الزماالجرا گردید .با
این حال هنوز فرایند نظارت و اعمال الزامات بر
سوخترسانی دریایی در کشور کامل نگردیده
و نیازمند حضور و دخالت همهجانبه س��ازمان
بن��ادر و دریانوردی و ش��رکت مل��ی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی میباش��د .این نظارت
ن��ه تنها از جنب��ه ایمنی و زیس��تمحیطی بر
عملیات سوخترس��انی دریای��ی بلکه توجه و
دقت کافی در هنگام صدور و اعطای مجوزهای
قانونی برای احداث مراکز سوخترسانی ،ثبت
و ممیزی شرکتها ،جایگاههای سوخترسانی
و حی��ن بهرهب��رداری از چنی��ن مراک��زی را
شامل میگردد.
منب�ع :دس�تورالعمل ایمن�ی -زیس�تمحیطی
سوخترس�انی ب�ه ش�ناورها ،س�ازمان بن�ادر و
دریانوردی۱۳۸۷ ،

دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم

43

دانشنامه
انرژی
اصالح حمل و نقل مواد نفتی ضروری است

بنکرینگ ،درآمد فراموش شده
■■داوود علی عبداللهی

*

س�االنه در ح�دود  ۲۰۰میلیون تن نفت کوره به کش�تیها برای مصرف س�وخت فروخته میش�ود و
پیشبینیها حاکی از آن است که این رقم تا سال  ۲۰۳۰به  ۴۰۰میلیون تن افزایش یابد .از آنجا که در
حدود  ۵۰هزار فروند انواع شناور ساالنه از تنگه هرمز و خلیجفارس تردد میکنند و نیز از میان  ۴بندر
برتر سوخترسان دنیا شامل سنگاپور ،رتردام هلند ،فجیره امارات و هوستنون آمریکا ،یکی در میانه
تنگه هرمز است ،موقعیت جغرافیایی ممتاز کشورمان این تجارت پرسود را برای شرکت نفت ،سازمان
بنادر و دریانوردی و سرمایهگذاران فراهم نموده است.

حجم بس��یاری از نفت ک��وره صادراتی از
طریق خط لوله توسط پاالیشگاه بندرعباس و
حج��م قابل مالحظهای نیز از طریق تانکرهای
سوخترسان از کشورهای همسایه نظیر عراق
و ترکمنستان تامین میگردد.
قی��ر صادراتی نیز توس��ط پاالیش��گاههای
داخل کش��ور (عمدتا بندرعب��اس ،اصفهان و
شیراز) با تانکرهای سوخترسان تا بندر شهید
رجایی حمل میشود .حذف غیرقابل اجتناب
تانکرهای سوخترسان از چرخه حمل و نقل
مواد نفتی و مش��کالت عدی��دهای که این نوع
جابهجاییها به همراه دارد .از جمله  -۱ایجاد
ترافیک در بنادر :نفت کورهای
که از کش��ورهای همسایه
به مجتمع بندری ش��هید
رجای��ی حمل میش��ود به
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دلیل پایین بودن کیفیت به خصوص در فصول
سرد به سهولت تخلیه نمیگردد و تخلیهای که
گاه در طول  ۴س��اعت انجام میگرفت به یک
شبانهروز ( ۲۴ساعت) و بیشتر هم میانجامد و
تانکرها گاها تا  ۱۵الی  ۲۰روز در بندر منتظر
نوبت تخلیه میمانند .این کار عالوه بر به هم
خوردن نظم ،انضباط و نظافت اسکله مشکالت
بالق��وه  HSEرا نیز به هم��راه دارد -۲ .اتالف
سرمایههای ملی :جهت سهولت در تخلیه نفت
کوره ب��ه تانکرها ،بخ��ار آب ( )steamتزریق
میکنن��د .این بخار اب توس��ط بویل��ر تولید
میشود .بویلرها تقریبا ساعتی  400الی 500
لیتر گازوئیل مصرف میکنند .برای رقیقسازی
قیر نیز مش��عل هر تانکر در هوای خیلی سرد
 600لیتر ،سرد  500لیتر ،معمولی  400لیتر
و در تابس��تان  300لیتر گازوئیل میس��وزاند.

ساالنه حدود
 200میلیون تن
نفت کوره در
جهان به کشتیها
برای مصرف
سوختشان
فروخته میشود
و پیشبینی ها
حاکی از آن است
که این رقم تا
سال  2030به 400
میلیون تن افزایش
یابد

این حجم از سوختن سوختهای فسیلی عالوه
بر اتالف س��رمایههای مل��ی ،آالیندگی محیط
زیس��ت را نیز به همراه دارد ،با توجه به دیدگاه
کالن ما به مقوله سوخترس��انی به کشتیها و
حمل و نقل مواد نفتی ،ضرورت اصالح حمل و
نقل مواد نفت��ی از قبیل  -1 :قرار دادن چرخه
( )cycleبسته بخار آب ( )steamدر تانکرها و
واگنهای حمل نفت کوره  -2تغییسر سوخت
بویلره��ای تولیدکنن��ده بخ��ار آب ()steam
از م��ازوت ی��ا گازوئی��ل ب��ه گاز طبیع��ی -3
بهرهبرداری از سیستم کارت هوشمند در حمل
و نقل تانکرهای قیر  -4اس��تفاده از تانکرهای
دوج��داره در حمل و نقل قیر را اجتناب ناپذیر
کرده است.
س��االنه حدود  200میلی��ون تن نفت کوره
در جهان به کشتیها برای مصرف سوختشان
فروخت��ه میش��ود و پیشبینی ه��ا حاکی از
آن اس��ت که این رقم تا س��ال  2030به 400
میلیون تن افزایش یاب��د .از آنجا که در حدود
 50ه��زار فروند انواع ش��ناور س��االنه از تنگه
هرمز و خلیجفارس ت��ردد مینمایند و مصرف
سوخت برخی کشتیهای غولپیکر کانتینری
در ح��دود روزانه  500تن میباش��د .موقعیت
ممتاز جغرافیایی کشورمان این تجارت پرسود
را برای شرکت نفت ،سازمان بنادر و دریانوردی
و سرمایهگذاران فراهم نموده است .خاطرنشان
میکنم از میان  4بندر سوخترسان برتر دنیا
ش��امل س��نگاپور ،رتردام هلند ،فجیره امارات
و هوس��تون آمریکا؛ یک��ی در میانه تنگه هرمز
قرار گرفته اس��ت تا تایید دیگ��ری بر اهمیت

دانشنامه
انرژی
استراتژیک جغرافیایی کشورمان دارد.
بن��در فجیره در  70مایل��ی تنگه هرمز24 ،
میلیون تن س��وخت به  12هزار فروند کشتی
در س��ال  2010فروخته اس��ت .درآمد حاصله
از سوخترس��انی به کش��تیهای مت��ردد در
خلیجف��ارس و دریای عمان س��االنه  ۶میلیارد
دالر است که  4/۵میلیارد دالر ان نصیب بندر
فجیره میگردد .سهم کنونی کشور ما در حوزه
خلیجف��ارس و دریای عمان ح��دود ۲۰درصد
است .البته تالش بر این است که سهم بازار فعلی
خود را درخصوص سوخترس��انی به کشتیها
در آین��ده به  ۵۰درصد برس��انیم و این مهم از
طریق س��رمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذار
در س��اخت ترمیناله��ای سوخترس��ان
( )bunkeringدر بن��ادر کش��ور ،بوی��ژه در
مجتمع بندری شهید رجایی بندر خلیجفارس
ص��ورت گرفت��ه و طرحه��ای توس��عهای این
شرکتها نیز ادامه دارد.
نفت کوره صادراتی از کشور همسایه عراق به
مجتمع بندری شهید رجایی توسط تانکرهای
سوخترسان انتقال داده میشود .حجم بسیار
زیادی هم از طریق خط لوله توس��ط پاالیشگاه
بندرعباس تامین میگ��ردد .قیر صادراتی نیز
عمدتا از پاالیش��گاههای بندر عباس ،ش��یراز و
اصفهان (در داخل کش��ور) توس��ط تانکرهای
سوخترسان منتقل میش��ود .حذف غیرقابل
اجتناب تانکرهای سوخترسان از چرخه حمل
و نقل مواد نفتی و مش��کالت عدیدهای که این
نوع جابهجایی به همراه دارد با توجه به دیدگاه
کالن ما به مقوله سوخترس��انی به کشتیها و
حمل و نقل م��واد نفتی ،ضرورت اصالح حمل

و نقل مواد نفتی را اجتنابناپذیر کرده است.
برخی مشکالت ایجاد شده توسط تانکرهای
سوخترسان به شکل کنونی

با توجه به
دیدگاه کالن
ما به مقوله
سوخترسانی
به کشتیها و
حمل و نقل مواد
نفتی ،ضرورت
اصالح حمل و
نقل مواد نفتی را
اجتنابناپذیر
کرده است

در روش فعل��ی نفت کوره از عراق توس��ط
تانکره��ای سوخترس��ان به مجتم��ع بندری
شهید رجایی انتقال داده میشود .ولی به دلیل
پایین بودن کیفیت به سهولت تخلیه نمی شود.
(بویژه در زمستان) و تخلیهای که گاه در طول
 4س��اعت انجام میش��د به یک شبانهروز (24
س��اعت) و بیشتر هم میانجامد و تانکرها گاها
ت��ا  15تا  20روز در بن��در منتظر نوبت تخلیه
میمانن��د این کار عالوه بر به هم خوردن نظم،
انضباط و نظافت اس��کلهها ،مش��کالت بالقوه
HSEرا نی��ز به همراه دارد .در زیر به مهمترین
این مشکالت میپردازیم.

الف -ایجاد ترافیک در بندر

ب��رای بررس��ی ای��ن پدی��ده اول ب��ه
شناس��ایی اس��تانداردهای کیفی��ت نف��ت
ک��وره میپردازی��م .کیفی��ت نف��ت ک��وره از
مق��دار چگال��ی ()Specific gravity
ویس��کوزیته ( )viscosityو نقط��ه ری��زش
( )pour pointمورد بررس��ی قرار میگیرد.
نخس��ت تعاریف اصطالح��ات باال را بررس��ی
میکنیم.
)ity

Specific gra vS

چگالی ،جرم مخصوص
یا دانس��یته را مقدار جرم
موج��ود در واح��د حجم
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دانشنامه
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S

Viscosity cst

Pour point

استاندارد

1

 380یا  280یا 180

-1

یک داده تصادفی

1

4000

+18

م��اده میدانند و آن را ب��ا عالمت اختصاری p
(رو) نشان میدهند .واحد رایج آن هم kg/lit
(کیلوگرم بر لیتر) است.
نس��بت ج��رم مخص��وص م��اده ب��ه جرم
مخصوص آب را چگالی مینامند و با  sنمایش
میدهند.
آب عموم��ا چگالی ی��ک دارد .اگر مادهای
چگالی کمتر از یک را داش��ته باش��د روی آب
شناور است و اگر چگالی بیشتر از یک را داشته
باش��د به عمق آب میرود .برای قیاس ،قیر که
چگالیاش بیش��تر از یک اس��ت ب��ه عمق آب
میرود و نفت کوره که چگالیاش کمتر از یک
است ،روی آب شناور است.
ویسکوزیته ()viscosity

گرانروی ،لزجت یا ویسکوزیته عبارت است
از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی.
در یک س��یال ج��اری (در ح��ال حرکت) که
الیههای مختلف آن نسبت به یکدیگر جابهجا
میشوند ،به مقدار مقاومت الیههای سیال در
برابر لغزش روی هم گرانروی سیال میگویند.
هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد ،برای ایجاد
تغییر شکل یکس��ان ،به تنش برشی بیشتری
نیاز اس��ت .بهعنوان نمونه اگ��ر آب را از باالی
سطح شیبدار رها کنید بسیار سریع به سمت
پایین حرکت میکند ولی اگر قیر را رها کنید،
کند پایین میآید زیرا گرانروی قیر از گرانروی
آب بسیار بیشتر است .با افزایش دما از لزجت
س��یاالت مایع کاهش مییابد .به همین دلیل
با دادن مش��عل به تانکر ،نفت کوره و قیر را به
سهولت از تانکر به مخزن تخلیه میکنند.
ویس��کوزیته س��ینماتیکی را ب��ا عالم��ت
اختصاری ( Vمو) نش��ان میدهند .واحد رایج
آن هم (cstسنتی استوک) است.
نقطه ریزش ()pour point

نقط��ه ریزش یک مای��ع پایینترین دمایی
اس��ت که در آن تحت ش��رایط تعیین ش��ده
روان و ج��اری میگ��ردد .واحد رای��ج آن هم
(C0سانتیگراد) میباشد.
در جدول باال دادههای اس��تاندارد و دادهای
که به ص��ورت تصادفی از یک��ی از تانکرها در
زمس��تان  ،۹۲توس��ط آزمایش��گاه مستقر در
شرکتهای سوخترس��ان ،گرفته شده نشان
داده شده است.
قی��اس داده اس��تاندارد و داده تصادفی به
طور روشن مش��خص میکند که دلیل کندی
تخلیه نف��ت کوره از تانکر به مخزن چیس��ت
[البته مادهای که بر اساس آنالیزش به آن قیر
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هم اطالق نمیگردد] و باعث ایجاد ترافیک در
مجتمع بندری شهید رجایی بندر خلیجفارس
میگردد.
ب -اتلاف س�رمایههای مل�ی و آالیندگی
محیط زیست

از آنجا که هر تانکر معمولی بین  22تا 25
ت��ن مواد نفتی حمل میکن��د ،برای پر کردن
مخزن یک کش��تی  1000تنی ،تقریبا به 50
تانکر نیازمندیم.
قی��ری که از پاالیش��گاههای کش��ور نظیر
شیراز و اصفهان (به جز بندرعباس) به مجتمع
بن��دری ش��هید رجای��ی منتقل میش��ود .به
دلیل اینکه توس��ط تانکرهای تکجداره حمل
میش��ود و نیز به دلیل خودداری رانندگان از
روشن کردن مش��عل در تانکرهای تکجداره
س��ر مش��عل ،دچار افت دما میش��وند ،برای
گ��رم کردن تانکر حامل قی��ر جهت تخلیه آن
به مخازن ش��رکتهای نفتی برای دپو قبل از
پمپاژ به مخزن کش��تی ،نیازمند دادن مشعل
به تانکر هس��تیم و برای مش��عل هر تانکر در
هوای خیلی س��رد  600لیتر ،سرد  500لیتر،
معمول��ی  400لیتر و در تابس��تان  300لیتر
گازوئیل میسوزانند .شرکتهای صادراتی قیر
فاقد مش��عل گرمکن به طور تقریبی برای گرم
ک��ردن هر تانکر  6میلیون ریال (در زمس��تان
بندرعباس) هزینه میکنند.
آالیندگی ناش��ی از س��وختن  2هزار لیتر
گازوئی��ل ب��رای گرم ک��ردن تانکره��ای یک
کش��تی یکهزار تنی در ه��وای معمولی و آزاد
ک��ردن گازه��ای س��می نظیر  co2ناش��ی از
سوختن ،اثرات سوئی بر محیط زیست منطقه
دارد .ضمن اینکه نفت و مش��تقات نفتی نظیر
گازوئیل سرمایههای ملی هستند و باید به نحو
شایسته از این موهبت الهی استفاده شود.
در نفت کوره نیز ش��رایط ش��رایط مشابه و
بعضا بدتری داریم .برای رقیقسازی تانکرهای
ح��اوی نف��ت ک��وره از بخ��ار آب ()steam
استفاده میش��ود که توسط بویلرهای مستقر
در ش��رکتهای نفتی تولید میش��ود .مصرف
س��وخت هم در فص��ول مختلف ب��ا توجه به
درجه حرارت هوا و کیفی��ت فرآورده متفاوت
اس��ت .بویلرها تقریبا ساعتی  500 -400لیتر
گازوئیل مصرف میکنند .سهمیه ماهانه برخی
شرکتها در تابستان  8هزار و در زمستان 25
ه��زار لیتر گازوئیل اس��ت ک��ه از حیث اتالف
س��رمایههای ملی و اثرات سوء زیستمحیطی
جای تامل دارد.
در روش فعل��ی بخ��ار آب ( )steamب��ه

اگر آب را از
باالی سطح شیبدار
رها کنید بسیار
سریع به سمت
پایین حرکت
میکند ولی اگر
قیر را رها کنید،
کند پایین میآید
زیرا گرانروی قیر
از گرانروی آب
بسیار بیشتر است.
با افزایش دما از
لزجت سیاالت
مایع کاهش مییابد

تانکرها در واگن قطار تزریق میش��ود .در واقع
بخار آب به عمق ماده نفتی نفوذ میکند وباعث
رقیق شدن ماده میش��ود .آب با ماده مخلوط
ش��ده و ترکیب ( )compositionماده تغییر
میکند .این فعل و انفعاالت خوشایند صاحبان
محمولههای نفتی نیس��ت زیرا خریداران بهای
کمتری را میپردازند.
در گذش��ته نف��ت ک��وره توس��ط واگن از
ترکمنس��تان به مجتمع بندری شهید رجایی
حم��ل میش��د و در مکانی خ��ارج از محوطه
بن��دری ب��ه واگنه��ای بخ��ار آب ()steam
میزدن��د .در نهایت محمول��ه از واگن به تانکر
بارگی��ری میش��د پ��س از تانکر ب��ه مخازن
شرکتهای نفتی منتقل میگشت.
میت��وان کندی عملی��ات ،توق��ف زیاد در
مقصد ،پایین آمدن کیفی��ت مواد نفتی در اثر
تزریق بخار آب و باال رفتن هزینهها را از دالیل
کاهش چش��مگیر انجام عملی��ات حمل و نقل
مواد نفتی به واسطه واگنهای قطار دانست.
راهکارها
الف -ق��رار دادن چرخ��ه ( )cycleبس��ته بخار آب
( )steamدر تانکرها و واگنهای حمل نفت کوره

در تانکره��ا و واگنهای حم��ل نفت کوره،
از بخ��ار آب ( )steamجه��ت گ��رم کردن و
رقیقس��ازی اس��تفاده میش��ود .ولی به دلیل
نبود یک چرخ��ه ( )cycleمخص��وص انتقال
(جابهجایی) بخار آب ( )steamضمن کاهش
کیفی��ت به جه��ت ادغام با نف��ت کوره ،بخش
بسیار زیادی از انرژی اتالف میگردد.
در این ط��رح بخ��ار آب ( )steamدر یک
چرخه ( )cycleبه گ��ردش درمیآید و دوباره
ب��ه بویلر بازمیگ��ردد ک��ه در کاهش مصرف
سوخت بویلرها و در پی آن کاهش آالیندگیها
و همچنین حفظ کیفیت نفت کوره موثر است.
ش��کل چرخ��ه ( )cycleبس��ته بخ��ارآب
( )steamدر تانکر یا واگن:
مزایای این طرح عبارتند از:

 کاهش مصرف سوخت کاهش آالیندگی حف��ظ ترکیب��ات ( )comopsitionمواد نفتی(نفت کوره)
 کاهش ترافیک تانکرها در بنادر.ب -تغییر س��وخت بویلرهای تولیدکننده بخار آب
()steam

بویلره��ا در ش��رکتهای نفتی مس��تقر در
مجتمع بندری شهید رجایی کار تولید بخار آب
( )steamجه��ت تزریق به تانکرها را به انجام
میرس��انند .از آنجا که کشور عزیزمان یکی از
غنیترین منابع گاز طبیعی جهان را داراست و
نیز به دلیل اینکه سوختن گاز کمترین میزان
آالیندگی را نسبت به مشتقات نفتی دارد باید
س��وخت بویلرها را از گازوئیل یا مازوت به گاز
طبیعی تغییر داد.

دانشنامه
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نمونه اجرا شده این طرح در نیروگاه حرارتی
بندرعب��اس در تغیی��ر س��وخت بویلر کمکی
( )auxiliarry boilerواحد شیمی که بخار
آب ( )steamم��ورد نیاز آبش��یرینکنها را
تامین میکند ،از مازوت به گاز طبیعی صورت
پذیرفته است.
پ -بهرهب��رداری از سیس��تم کارت هوش��مند در
تانکرهای حامل قیر

ب��رای جلوگی��ری از اف��ت دم��ا ،تانکرهای
یکج��داره را میت��وان موظ��ف ب��ه داش��تن
سرمشعل کرد که با روشن نگه داشتن مشعل،
قیر تا مقصد گرم بماند .پاالیش��گاه ش��یراز در
این طرح پیش��قدم است اما برخی سودجویان
در مس��یر با فروختن سهمیه سوخت یا روشن
کردم مش��عل خود فق��ط در نزدیکی مجتمع
بندری شهید رجایی در این طرح اخالل ایجاد
میکنند و تانکرها مجبور میش��وند در مقصد
مش��عل بخورند .راهکار سنتی این است که در
بارنامه تانکر ،درجه حرارت قیر به همراه تاریخ
بارگیری قید گردد تا در مقصد اگرافت دمایی
به دلیل روشن نکردن سرمشعل رخ داده است.
از تخلیه تانکرهای افراد خاطی جلوگیری و به
دستگاههای نظارتی معرفی گردند .خاطرنشان
میکنم به دلیل اینکه پاالیشگاههای عرضه قیر
در جغرافیای کشورمان هستند اختالف دمای
محسوس��ی مشاهده نمیگردد .گرچه افت دما
اجتنابناپذیر اس��ت ولی اندک��ی کاهش دما،
مشکلساز نیس��ت .راهکار مدرن این است که
س��امانهای الکترونیکی مش��ابه کارت سوخت
ویژه حمل و نقل قی��ر طراحی گردد و تمامی
ای��ن اطالع��ات در آن ذخیره ش��ود و در مبدا
(پاالیش��گاه) و مقص��د (بندر ش��هید رجایی)
پردازش گردد.
د -استفاده از تانکرهای دوجداره در حمل و نقل قیر

از آنجا که قیر صادراتی توسط پاالیشگاههای
کشور نظیر بندرعباس ،اصفهان و شیراز تولید
میش��ود ب��ا اس��تفاده از تانکره��ای دوجداره
میتوان از اف��ت درجه حرارت جلوگیری کرد.
گرچه افت دما اجتنابناپذیر است اما به دلیل
تس��هیل در حمل و نقل به جه��ت حضور در
جغرافیای کشور ،اندکی کاهش دما ،مشکلساز
نیست.
این طرح پیشتر توس��ط چند تانکر انجام
پذیرفته و قیر را از پاالیشگاههای کشور تا بندر
شهید رجایی با اندک افت دما حمل میکنند
و به س��هولت و ب��دون نیاز به مش��عل تخلیه
مینمایند.
نتیجهگیری

امروزه در دنیا ،حم��ل و نقل دریایی حرف
اول را در جابهجای��ی ب��ار و مس��افر میزن��د
از آنج��ا ک��ه  60درص��د از کل هزین��ه جاری
کش��تیها مربوط به هزینه سوختشان است
تجارت پرسودی را در عرصه سوخترسانی به

کشتیها پدید آورده است.
در چند س��ال اخیر حرکتهای توس��عهای
مطلوب��ی در مجتم��ع بندری ش��هید رجایی
از ش��کاف عملک��ردی بنادر کش��ور در عرصه
سوخترسانی به کشتیها با بنادر رقیب مانند
فجیره کاس��ته است و توانسته س��هم ایران را
از کش��تیهای متردد در ح��وزه خلیجفارس و
دری��ای عمان از  5درصد به  20درصد افزایش
دهد ولی برای رس��یدن ب��ه آمارهای مطلوب
یعنی رسیدن به آمار  ۵۰درصد ،باید با تدوین
برنامهه��ا ،راهب��ردی مش��خص و برنامهریزی
ش��ده و همچنین مواردی نظیر ظرفیتسازی،
پیشرفت مطلوبتر و رفع خطرات بالقوه Hse
تدابیری در جهت کاهش آالیندگی و ضررهای
محیط زیستی از جمله تنظیم راهکارهایی در
جهت س��هولت ،ایمنی تخلیه و بارگیری مواد
نفتی را با نظارت حاکمیتی دوچندان نمود.

منابع

الصفی بهزاد ،توس��عه دریامحور مروری بر
صنایع دریایی جهان ،انتش��ارات اسرار دانش،
1392
وایلی اس��تریتر ،ترجمه علیرض��ا انتظاری،
مکانیک سیاالت ،انتشارات نورپردازان1384 ،
وبسایت رسمی سازمان بنادر و دریانوردی
به آدرس اینترنتی www.pmo.ir
بازدی��د از ش��رکتهای نفتی مس��تقر در
مجتمع بندری شهید رجایی بندر خلیجفارس
و نیروگاه حرارتی بندرعباس.

ش��رکتهای فعال در پایانههای نفتی باید
سیس��تم مناس��بی برای مدیری��ت جنبههای
زیستمحیطی و ش��رایط مخاطرهآمیز شغلی
خود ایج��اد و جاری نماین��د .در این مقاله به
اج��زای این سیس��تم و تش��ریخ مختصر آنها
میپردازم.
مستندات سیستم

از آنجا که قیر
صادراتی توسط
پاالیشگاههای
کشور نظیر
بندرعباس،
اصفهان و شیراز
تولید میشود
با استفاده
از تانکرهای
دوجداره میتوان
از افت درجه
حرارت جلوگیری
کرد

نحوه بررسی اسناد و مدارک شرکتهای فعال
در پایانههای نفتی

ب��ا توجه ب��ه الزام ش��رکتهای فع��ال در
پایانههای نفتی ب��ه در نظر گرفتن مالحظات
زیس��تمحیطی ،ایمنی ،س�لامت پرسنل در
فعالیته��ا ،ارای��ه خدمات خ��ود و همچنین
نظ��ر به نظ��ارت حاکمیت��ی س��ازمان بنادر و
دریان��وردی بر عملکرد این ش��رکتها ،بر آن
شدم که مجموعهای به شرح زیر برای مطالعه
خوانن��دگان محترم تهیه کنم ت��ا با چگونگی
بررس��ی اسناد و مدارک ش��رکتهای فعال در
پایانههای نفتی به منظور ارتقای سطح کیفی
عملک��رد بهرهب��رداران ش��ناخت الزم صورت
پذیرد.
سیستم مدیریت

شرکتها میبایست مس��تندات الزم برای
مدیریت موارد زیستمحیطی ،ایمنی و سالمت
ش��غلی خ��ود را تهیه و ج��اری نماین��د .این
مستندات میتواند شامل نظامنامه ،روشهای
اجرای��ی ،دس��تورالعملهای کاری ،ج��داول و
فرمها باشد.

نظامنامه :س��ند راهنم��ا که اجزای اصلی سیس��تم
مدیریت شرکت درآن قرار میگیرد شامل:

دامنه شمول فعالیتهای شرکت
موقعی��ت مکان��ی ش��رکت /دامنه ش��مول
جغرافیایی
تاریخچه مختصری از شرکت
چارت سازمانی
ش��رح وظایف و اختیارات و مسوولیتهای
 Top Chartشرکت /پرسنل کلیدی
ش�رح مختص�ری از چگونگی اج�رای الزامات
سیستم مدیریتی در شرکت

آدرسدهی به مس��تندات پاییندست مثل
روشهای اجرایی
شرح چگونگی انجام فعالیتهای یک واحد
یا بخش شرکت یا چگونگی اجرای الزامات یک
بند استاندارد خاص ،مثل روش اجرای آموزش،
روش اجرای بازرسیهای ایمنی
دستورالعملهای کاری

تش��ریح جزئیات کار یک ف��رد یا گروهی از
اف��راد یا یک تجهیز خاص مثل دس��تورالعمل
کار موتور ژنراتور برق اضطراری ،دس��تورالعمل
کار با پم��پ انتقال مواد نفتی ،دس��تورالعمل
کار ایمن با مواد ش��یمیایی خطرناک ،Msds
دس��تورالعمل پیش��گیری و مقابله با آلودگی
نفت��ی ،دس��تورالعمل واکنش در یک ش��رایط
اضطراری خاص.
سوابق

مح��ل ثبت عملک��رد ف��رد ،تجهی��زات یا
گروهی از افراد یا بخشی از شرکت مثل سوابق
آموزش��ی ،س��وابق دریافت فرآوردههای نفتی،

اندازهگیریهایزیستمحیطی

اندازهگیری ایمنی و سالمت شغلی

آالیندههای هوا

حدود تماس شغلی (فیزیکی -شیمیایی)

مشخصاتپساب

سالمتی پرسنل (معاینات بدو استخدام و ادواری)

ضایعات

ضرایب شدت و تکرار رویدادها

مشخصههای فرایندی موثر بر محیطزیست

مشخصههای فرایندی موثر بر ایمنی پرسنل

میزان مصرف حاملهای انرژی و آب

بازرسیهای ایمنی و سالمتی

عملکردزیستمحیطی

عملکرد ایمن و سالمت
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دانشنامه
انرژی
یا در خارج ش��رکت اجرا شود.و سوابق اجرای
آموزش میبایس��ت ب��ه طور مناس��ب ثبت و
نگهداری شوند.

سوابق ورود کشتیها و...
چکلیستها

در واق��ع نوع��ی س��ابقه هس��تند ک��ه به
منظ��ور اطمین��ان از انج��ام مجموع��های از
فعالیته��ای مرتبط تهیه و تکمیل میش��وند.
مث��ل چکلیس��تهای بین ترمین��ال و تانکر،
چکلیست بهرهبرداری از اسکله و تجهیزات.

ارزیابی اثربخشی آموزشها

آموزشهای ارائه ش��ده به پرس��نل زمانی
میتوانن��د در رش��د و ارتقای آنه��ا تاثیرگذار
باشند که دارای اثربخش��ی باشند .لذا شرکت
میبایس��ت مکانیزم مناس��بی ب��رای ارزیابی
اثربخش��ی آموزشهای ارائه ش��ده ،با توجه به
نوع و اهداف آموزش ،تعیین و اجرا نماید.

پایش و اندازهگیری

در شرکتهای فعال در پایانههای نفتی الزم
اس��ت موارد زیر مورد پایش و اندازهگیری قرار
گیرد.

گواهینامههای آموزشی پرسنل

کنترل سوابق

ش��رکت بای��د روشه��ای اجرای��ی ب��رای
شناس��ایی ،نگهداری و تعیین تکلیف س��وابق
ایجاد نموده و برقرار نگه دارد .این س��وابق باید
شامل موارد زیر باشد:
 سوابق آموزشی نتایج ممیزیها اندازهگیریهاسوابق باید خوانا ،قابل شناسایی و قابل ردیابی
ب��ه فعالیتها ،محصوالت ی��ا خدمات مربوطه
باشند .س��وابق باید طوری بایگانی و نگهداری
ش��وند که به سهولت قابل دستیابی باشند و از
آسیب و خرابی یا نابودی محفوظ بمانند .مدت
نگهداری آنها باید تعیین و ثبت شود.
س��وابق باید متناس��ب با سیستم و شرکت
نگهداری ش��وند ت��ا انطب��اق با الزام��ات این
استاندارد را اثبات نمایند.
منابع انسانی

پرس��نل باید دارای مهارت الزم بر اس��اس
تحصیالت ،آموزشهای کس��ب شده ،تجربه و
مهارت در انجام کارها باشند.
معیارهای صالحیت برای افرادی /سمتهایی
که کار آنها بر عملکرد زیس��تمحیطی و موارد
مرب��وط ب��ه ایمنی و س�لامت پرس��نل تاثیر
میگذارد ،میبایست تعیین ،مدون و ابالغ شود.
پرسنل میبایس��ت از اهمیت فعالیت هایی
که انجام میدهند ،آگاه باشند.
آموزش پرسنل

پرس��نل بهعنوان س��رمایههای اصلی کلیه
شرکتها میبایست متناس��ب با رشد شرکت
ارتقا یابند و در این راستا آموزش بهعنوان ابزار
اصلی و مهم این امر محسوب میشود.
تعیین نیازهای آموزشی پرسنل

نی��از آموزش��ی کلیه پرس��نل متناس��ب با
اختی��ارات و مس��وولیتهای آنان میبایس��ت
شناسایی شود.
برنامهریزی آموزشی پرسنل

نیازهای آموزش��ی پرس��نل میبایس��ت در
فواصل زمانی شش ماهه یا یکساله برنامهریزی
شود.
اجرای آموزشها

برنامه آموزشی تهیه ش��ده میبایست اجرا
شود .آموزش میتواند به صورت درونشرکتی
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کلیه عملیات
شرکتهای فعال
در پایانههای نفتی
که میتوانند بر
محیط زیست یا
ایمنی و سالمت
پرسنل تاثیرگذار
باشند .میبایست
شناسایی شده
و تحت شرایط
کنترل شده انجام
شوند

شرکت میبایس��ت گواهینامههای مناسب
برای پرس��نل خود که آموزشهای اثربخش را
ب��ا موفقیت گذراندهاند تهی��ه نماید یا از مرکز
ارائهدهن��ده آم��وزش درخواس��ت نماید .این
سوابق میبایست در پرونده آموزشی کارکنان
نگهداری شود.

شناسایی ،ارزیابی و مدیریت خطرات

 ایج��اد طرحه��ای مقابل��ه و طرحه��ایاقتضایی Action Plan
 تمرینه��ای دورهای ،مان��ور (مثل مانوراطفای حریف)
 م��رور طرحه��ا به خصوص پ��س از بروزحوادث
 بازدی��د از تجهی��زات مقابل��ه با ش��رایطاضطراری
 ماشینهای آتشنشانی آمبوالنس لباسهای ضدحریق سیستمهای تنفس فردی کپسولهای اطفای حریق آژیر سیستمهای اطالعرسانی Paging سنسورهای حساس به شرایط اضطراری(Gas Detectors, Smoke Dete c
)tors, Heat Detector, UPS
تعمی��رات دورهای و بازدی��د از تجهی��زات
تش��خیص و مقابله با ش��رایط اضطراری مثل
سیستم آتشنشانی

ش��رکتها باید روشه��ای اجرای��ی برای
شناس��ایی مداوم خطرات ،ارزیابی ریس��کها
و اعم��ال اقدامات کنترل��ی تهیه نماید و آن را
برقرار نگهدارد .الزم اس��ت این روش (روشها) کنترلهای عملیاتی
موارد زیر را پوشش دهد:
کلیه عملیات شرکتهای فعال در پایانههای
 فعالیتهای عادی و غیرعادینفتی که میتوانند بر محیط زیس��ت یا ایمنی
 فعالیته��ای کارکنانی ک��ه به محل کار و س�لامت پرسنل تاثیرگذار باشند .میبایسترف��ت و آمد دارند (دسترس��ی به محل کار) از شناسایی ش��ده و تحت ش��رایط کنترل شده
جمله پیمانکاران و بازدیدکنندگان
انجام شوند.
 تجهیزات مستقر در س��ایت بدون توجهنمونههای��ی از الزام به اعم��ال کنترلهای
به اینکه متعلق به خود شرکت باشد یا توسط عملیاتی
دیگران فراهم شده باشد.
تعمیرات
 شرایط مخاطرهآمیز مربوط به ارگونومی تعمی��رات دورهای  PMو تعمی��رات شرایط مخاطرهآمیز برای محیط زیستاضطراری مثل تعمیرات خطوط انتقال
اهداف ناشی از شناسایی خطر و ارزیابی آنها
 اخ��ذ گواهینامههای ایمن��ی تجهیزات ازتعیی��ن آن گروه از خطرات و ریس��کهای موسسههای ردهبندی مورد تایید مثل گواهی
مرتبط به آنها که باید کنترل یا حذف شوند.
تست فشار دیگ بخار ،ضخامتسنجی خطوط
روشهای مرسوم شناسایی خطرات
انتقال ،کالیبراسیون نشانگر ،تجهیزات تخلیه و
 ?What ifبارگیری و سایر تجهیزات.
 Hazard and operability Studyتعیین سازمان عملیات (انتخاب افراد واجد
)(HAZOP
صالحیت برای انجام کارهای کلیدی و تعیین
  Failture Mode and Effectاختیارات و مس��وولیتهای آنها مث ل Loa d)Analysis (FMEA
ing Master Harbor Master
 )Fault- Tree Analysis (FTA ارزیاب��ی اولی��ه و ارزیابیه��ای ادواری بهارزیابی ریسک
منظور اطالع از صالحیت پیمانکاران در رابطه
 کمی ()Quantitativeبا عملکرد ایمن آنها
 کیفی ()Qualititative اس��تفاده از کدرن��گ در لولهکش��یها وب��ه منظ��ور ارزیابی کمی ریس��کها ،الزم تجهیزات
است معیارهای مشخصی تعریف شود .ارزیابی
 تایید تجهیزات ایمنی طراحی شده برایکمی این مزی��ت را دارد که در صورت کاربرد یک واحد یا تاسیسات جدید
معیارهای روشن ،اولویت ریسکها را نسبت به
صدور مجوزهای کاری Work permit
هم نش��ان میدهد .از این رو برنامهریزی برای
MSDS
حذف یا تقبل آنها تسهیل میگردد.
PPE
کار در محوطه بسته
آمادگی در شرایط اضطراری
Tag Out/ Luck Out
کلی��ه ش��رایط اضط��راری (طبیع��ی و
غیرطبیعی) میبایست شناسایی شوند.
*کارشناس ترمینال مواد نفتی

اتحادیه
انتخاب بازرسان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی

مجمع سالیانه اتحادیه برگزار شد

مجمع س��الیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی در 28
خرداد  1393در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد .در این جلسه که 144
عضو و نماینده اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند گزارش عملکرد سال  1392اتحادیه
قرائت و بازرس اصلی و علی البدل اتحادیه انتخاب شد .همچنین در این جلسه گزارش
هیات مدیره پیرامون عملکرد سال  ،92ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 92/12/29

و بودجه س��ال  93و برنامه پیش��نهادی هیات مدیره تصویب ش��د .افزایش میزان حق
عضویت سالیانه اعضاء به میزان  20درصد و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصاد
به عنوان روزنامه رسمی اتحادیه از دیگر مصوبات این مجمع بود .آقای امین خراسانی
در مجمع س��الیانه به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن دیدهور بهعنوان بازرس
علیالبدل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی انتخاب شدند.

انتخابات کمیسیون فرآوردههای روغنی 1393

اعضای جدید هیات رئیس��ه کمیسیون فرآورده های روغنی اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی انتخاب شدند.
در این انتخابات که همزمان با س��ومین جلسه کمیسیون فرآوردههای روغنی سال
 1393اول تیرماه سال جاری در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار شد ،رئیس ،نایب رئیس
اول و دوم انتخاب شدند.در این جلسه ضمن تاکید در مورد اعالم آمادگی افراد جوان برای

مشارکت و همکاری با اتحادیه در زمینه های مختلف تعدادی از اعضاء برای شرکت در
انتخابات هیات رئیسه اعالم آمادگی نمودند .سپس برای انتخاب هیات رئیسه رأیگیری
با ورقه انجام گرفت .بر اس��اس آراء مأخوذه آقای خراس��انی با  32رأی بهعنوان رئیس
کمیس��یون  ،آقای آقایی راد با  26رأی بهعنوان نایبرئیس اول و آقای س��ید ابولقاسم
هاشمی  23رأی بهعنوان نایبرئیس دوم کمیسیون برای مدت یکسال انتخاب شدند.
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سخن اعضا

انتشار انتقادات و پیشنهادات شما در نشریه اتحادیه

“دنیای انرژی” تریبون اعضای اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
■■مهدی جابری
نشریه دنیای انرژی به عنوان تریبون اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در نظر دارد در هر شماره
نظرات اعضای اتحادیه و مسووالن شرکت های عضو را منتشر کند .اعضای محترم می توانند برای در
میان گذاشتن نظرات خود ،از طریق پست الکترونیک و یا ارسال نامه به آدرس نشریه با ما مکاتبه کنند.
در این شماره نظر  3عضو اتحادیه را با هم می خوانیم:

ادامه فعالیت
برای ما صرفه
اقتصادی ندارد
و تمایلی هم به
ادامه کار نداریم
اما همچنان
منتظر اقدامات
دولت تدبیر و
امید میمانیم تا
شاید باری از دوش
خسته فعاالن
توانمند این حوزه
برداشته شود

تعطیل کنیم ،بهتر است!

علیرضا زارع نژاد
مدیرعامل شرکت بازرگانی زارعنژاد

ح��رف آخر را همین ابتدا میگویم .مش��کل
اصلی بس��یاری از فع��االن حوزههای نفت ،گاز و
پتروشیمی همچنان “تحریم” است .اگر بگوییم
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رفع برخی تحریمها در ماههای اخیر به نفع ما (به
عنوان اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی) بوده است ،سخن درست
و صحیحی نیست .ما همچنان منتظر رفع اساسی
و ریشهای تحریمها هستیم.
هرچند بخش قابل توجهی از جامعه ،مشکالت

ما را نمیدانند اما مدیران و مسئوالن محترم دولت
قطعا بر این مس��ائل و مشکالت آگاهی و اشراف
دارند .قطع��ا با توجه به اط�لاع دولت ،نیازی به
گفتن نیست که کش��تیهای خارجی به خاطر
پابرجا بودن برخی تحریمها هنوز در ایران فعالیت
ندارند چراکه محصوالت تولیدی کش��ور ما جزو
تحریمها است.
ش��رایط فعالیت برای ما در مقایسه با دو سال
قبل هیچ تغییر محسوس و تفاوت خاصی نداشته
است .یکی از مهمترین و اصلیترین خواستهها و
انتظارات ما از دولتمردان این است که برای رفع
تحریمهای کشتیرانی و نیز رفع موانع و تحریمهای
ص��ادرات فرآوردههای نفتی تالش کنند ،چرا که
س��ود آن شامل حال کش��ور و مردم و نیز بخش
خصوصی خواهد شد .اگر شرایط فعالیت برای ما
در آینده نزدیک تغییری نکند ،متحمل هزینههای
زیادی خواهیم شد و البته ریسک فعالیتمان نیز
افزایش مییابد .با شرایط کنونی ما نمیتوانیم به
حیات و فعالیت خود در درازمدت امیدوار باشیم.
به عنوان مدیرعامل شرکتی که هشت سال سابقه
فعالیت در زمینه فرآوردهه��ای نفتی دارد اعالم
میکن��م که اگر ما همی��ن االن تعطیل کنیم و
برویم ،سود بیشتری کردهایم .ادامه فعالیت برای
ما صرفه اقتصادی ندارد و تمایلی هم به ادامه کار
نداریم اما همچنان منتظر اقدامات دولت تدبیر و
امید میمانیم تا شاید باری از دوش خسته فعاالن
توانمند این حوزه برداشته شود.

سخن اعضا

فوتس اوی��ل) ،عدم ثبات قوانی��ن به خصوص در
زمینه استاندارد ،مالیات و امور گمرکی و مشکالت
خارجی و تحریمه��ای بین المللی که به دلیل
وج��ود گوشه��ای نامحرم از مطرح ک��ردن آ نها
خ��ودداری میکنم .بنابراین به طور کلی می توان
مش��کل تولید پارافین جامد را به سه بخش مهم
تقسیم کرد :یک :مشکالت فنی و تامین خوراک؛
دو :مشکالت داخلی یا همان تحریم های داخلی؛
سه :مشکالت خارجی و تحریم های بین المللی.

توافق ژنو برای ما سودی داشت؟

سید محسن ضویی
رئیس کمیسیون پارافین اتحادیه صادر کنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی

تولید پارافین جامد نیاز
به م��اده اولیه ای به نام
“اس�لاک وکس” دارد
که ای��ن ماده توس��ط
پاالیش��گاههای تولی��د
روغن تولید میشود .در
دهه  70به دلیل اینکه
این پاالیشگاهها دولتی بودند برای واحدهای فعال
سهمیههایی در نظر گرفته میشد و تکلیف تولید
و میزان آن کامال مشخص بود اما بعد از خصوصی
شدن این پاالیش��گاهها این سهمیهبندی از بین
رفت و هر کدام از پاالیش��گاهها بر اساس سیاست
کاری خود اقدام به عرضه و فروش “اسالک وکس”
کردند .از طرف دیگر تع��داد واحدهای با مجوز و
بدون مجوز تولید پارافین جامد به یکباره افزایش
یاف��ت و بالطبع درخواس��ت “اس�لاک وکس” نیز
افزایش شدید پیدا کرد و متعاقبا پاالیشگاهها اقدام
به افزایش قیمت کردند تا جایی که امروز به دلیل
غیر اقتص��ادی و غیر قابل رقابت بودن قیمت در
بازارهای جهانی ،سهم ایران از تجارت این کاال هر
روز در ح��ال کاهش اس��ت و در صورت ادامه این
روند ش��اید بتوان گفت که عم��ر این صنعت به
زودی ب��ه پایان خواهد رس��ید .برخی از مصادیق
مش��کالت این حوزه عبارت اس��ت از :عدم کنترل
پاالیش��گاهها بر کیفیت اس�لاک وکس تولیدی،
قدیمی ب��ودن تجهیزات کارخانجات و عدم رغبت
به نوس��ازی ،کمبود کارگرانی که حاضر به کار در
شرایط س��خت تولید پارافین جامد باشند ،وجود
رانت در ارائه اس�لاک وکس به واحدها ،صادرات
اسالک وکس به کشورهای خریدار پارافین جامد از
سوی پاالیشگاهها با قیمت کمتری از قیمت فروش
در بازار داخل ،قوانین مغایر س��ازمانها و نهادهای
مختلف در خصوص تولی��د این گونه فرآوردهها ،
ع��دم اطالع کارشناس��ی وزارتخانههای مرتبط با
تولید و صادرات پارافین جامد و محصول دوم این
صنعت به ن��ام  ( RESIDUEWAXیا همان

بخشخصوصی
انرژیدرکشور
ماقابلیتهاو
ظرفیتهایبسیاری
داردامادولتدر
هیچمقطعزمانی
نتوانستهاستبه
بخشخصوصی
واقعیبرایواگذاری
مسئولیتهایشدر
حوزهانرژیاعتماد
کند

انتظار از اتحادیه

به طور کلی تشکلها می توانند در هنگام بروز
مشکالت برای اعضا ،به صورت انفرادی یا جمعی
نقش موثر داش��ته باشند .اتحادیه صادرکنندگان
ف��رآورده های نف��ت  ،گاز و پتروش��یمی نیز در
ط��ول فعالیت یک دهه گذش��ته خود در مواقع
حساس با درایت و مسئولیت پذیری نقش موثری
در حل مشکالت اعضا داشته است .به طور مثال
کمک به حل مش��کل مالیات بر صادرات فرآورده
ه��ا را می توان به عنوان یک��ی از بارزترین این
نقش آفرینیها دانس��ت ام��ا با این وجود انتظار
میرود این اتحادیه در زمینه نزدیک کردن منافع
اعض��ا به یکدیگر ،برقراری تعامل با س��ازمانها و
وزارتخانه ها و پیگیری قوی تر مش��کالت ،بیش
از پیش تالش کند.

رفع تحریم ها سودی برای ما نداشت!

گاهی این س��وال را از ما میپرس��ند که آیا رفع
ی تحریمها در یک س��ال گذش��ته ،تاثیری در
برخ 
بهبود صادرات فرآوردههای نفتی داشته است یا نه؟
این س��وال خیلی کلی است و اگر بخواهم از جانب
کمیسیونی که عضو آن هستم اظهار نظر کنم باید
بگویم متاس��فانه به دلیل اینکه پارافین جامد جزو
فرآوردههای نفتی محسوب میشود و در توافقنامه
ژنو فقط محصوالت پتروشیمی از شمول تحریمها
خارج شده  ،بنابراین مشکل صادرات پارافین جامد
کم��اکان وج��ود دارد و توافقنامه فوق نقش��ی در
تسهیل صادرات این محصول نداشته است.
بخش خصوصی مظلوم است

بخش خصوصی انرژی در کش��ور ما قابلیتها
و ظرفیتهای بسیاری دارد اما به اعتقاد شخصی
اینجان��ب دولت در هیچ مقطع زمانی نتوانس��ته
اس��ت به بخش خصوصی واقعی ب��رای واگذاری
مس��ئولیتهایش در حوزه ان��رژی اعتماد کند و
بیش��تر در گفت��ه ها و یا در اع�لام تصمیمها که
جنب��ه سیاس��ی و تبلیغاتی دارد ،ش��اهد برخی
موضعگیریهای ظاهری بودهایم .روش��ن شدن
علت ای��ن بیمهریها نیاز به تحلیل و بررس��ی
عملکرد بخش خصوصی و دولتها طی یک قرن
گذشته دارد .
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سخن اعضا

نفت خام را از خارج میخریم!

محمد صبرعلیلو
مدیرعامل مجتمع پاالیش�گاهی آراز ش�یمی
جلفا

موض��وع ط��رح اح��داث مجتم��ع
پاالیشگاهی«آرازش��یمیجلفا» درتاری��خ دوم
بهمن ماه س��ال  1382و ب��ا انگیزه پاالیش و
صدور ساالنه بیش از ۷۳هزار تن انواع فرآورده
نفت��ی به بازارهای مصرف کش��ورهای منطقه
به تصوی��ب هیئت مدیره ش��رکت رس��ید و
بررس��ی فاز مطالعاتی طرح ازهمان تاریخ آغاز
ش��د .درس��ال  1384باتوجه به سیاستهای
دولت درحمای��ت از واحدهای تولیدی بخش
خصوص��ی وباتوجه به م��اده  25قانون برنامه
چهارم توس��عه ،مطالعات طرح تکمیل ش��د.
در همی��ن مرحل��ه با کس��ب مجوز ش��ماره
845/220/110منطق��ه آزاد تجاری صنعتی
ارس و جواز تاس��یس به شماره 105/11290
صنایع ومعادن استان آذربایجان شرقی نسبت
به خرید دانش فنی ،طراحی مهندسی و نظارت
ب��ر نصب و راه اندازی با همکاری مهندس��ین
روس��یه ،آذربایجان و متخصصین ایرانی اقدام
کردیم و عملیات اجرا و ساخت و ساز ماشین
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آالت آغاز ش��د .در پایان س��ال  1385حدود
 90درص��د از عملیات اجرایی این طرح انجام
و در اردیبهش��ت ماه  1386با تکمیل سیستم
کنترل مرکزی و انتقال انرژی و انجام تس��ت
استاتیک ،واحد آماده بهرهبرداری شد.
این واحد در زمینی به وسعت سه هکتار و
زیر بنای بیش از  3000متر مربع احداث شده
است.موقعیت این مجتمع به دلیل قرار داشتن
در منطق��ه آزاد ارس و همجواری با جمهوری
نخجوان و کش��ورهای ارمنس��تان و ترکیه و
اتصال آن به خط آهن آس��یای میانه و اروپا از
موقعیت و اهمیت بسزایی در صادرات فرآورده
های نفتی برخوردار است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت  49درصد از س��هام
این شرکت در س��ال  87به شرکت نفت جی
(سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی ،پس
انداز و رفاه صنعت نفت) واگذار شده است.
محصوالت تولیدی این ش��رکت عبارتند از
هی��درو کربورهای حلقوی و غیرحلقوی مانند
بنزین ،نفت س��فید ،گازوئی��ل 40 L , 62 L
و نفت کوره.
با گذشت چندین سال از فعالیت این واحد،
همچنان با مشکالت متعددی در حوزه کاری

در پایان سال
 1385حدود 90
درصد از عملیات
اجرایی این
طرح انجام و در
اردیبهشت ماه
 1386با تکمیل
سیستم کنترل
مرکزی و انتقال
انرژی و انجام
تست استاتیک،
واحد آماده
بهرهبرداری شد

خود مواجه هستیم که سعی میکنم مهمترین
آنها را ذکر کنم .طوالنی بودن پروسه صادرات
محصوالت فرآوری ش��ده به کشورهای مقصد
که در اثر ابطال مجوز خوش��نامی این شرکت
علیرغم نداشتن هر گونه محکومیت قضایی و
تخلف گمرکی یکی از مشکالت پیش روی این
ش��رکت اس��ت که این امر عمال باعث تعطیلی
کارخانه و بی��کاری بیش از صد نفر نیروی کار
متخصص به طور مس��تقیم و رکود کاری بیش
از هزار نفر به طور غیر مس��تقیم شده است .ما
در حال حاضر امیدواریم که با عنایات پروردگار
متعال این مش��کل در دوره دولت کریمه تدبیر
و امید رفع شود.
از س��وی دیگر ش��رکت آراز شیمی جلفا به
رغم دارا بودن س��همیه نفت خ��ام از امور بین
الملل وزارت نفت به میزان روزانه  200تن ،اما
ب��ه دلیل باال بودن قیم��ت نفت خام مجبور به
واردات نفت خام از کش��ورهای روسیه و عراق
به منظور پاالیش و همگنین گازوئیل نامرغوب
عراقی برای رنگ بری و فرآوری مجدد (اصالح
فلش پوینت و دانس��یته) شده است .انتظاری
که از اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروش��یمی داریم این اس��ت که ترتیبی
اتخ��اذ کنند تا ما بتوانیم با هماهنگی از طریق
ام��ور بینالمل��ل وزارت نفت ،نفت خ��ام را به
قیمت پایینت��ر از فوب خلیج فارس خریداری
کنیم تا این شرکت و دیگر تولید کنندگان برای
ادامه تولید متوس��ل به واردات از کش��ورهای
دیگر نشوند.
درباره تاثیر رفع برخی تحریمها در صادرات
فرآوردههای نفتی نیز بای��د گفت این موضوع
تاثی��ر مثبت چندانی بر فعالیت ما نداش��ته اما
اگ��ر از نگاه باالت��ر به موضوع ن��گاه کنیم و از
خودمان بگذریم ،قطعا برای بس��یاری از حوزه
ها و بخشهای کش��ور تاثیرات مثبتی داش��ته
است .با این حال ،رفع مشکالت اصلی ما بیش
از آنکه در گرو رفع تحریم باشد ،مستلزم توجه
و عنایت مدیران و مس��ئوالن محترم و دلسوز
دولت است.

فراخوان
طرح فراگير پااليشگاه سيراف در پارس جنوبي اجرا مي شود

دعوترسميوزارتنفتازسرمايهگذارانبخشخصوصي
طرح احداث فراگير پااليش�ي س�يراف در قالب هشت پااليشگاه ميعانات گازي مستقل هر يك به
ظرفيت  ۶۰هزار بش�كه در روز ،با مش�اركت بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
جنوبي به اجرا در مي آيد.وزارت نفت در این زمینه اطالعیه ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده
است :در سال “اقتصاد و فرهنگ با مديريت جهادي و عزم ملي” با هدف اجرايي نمودن منويات مقام
معظم رهبري در خصوص سياستهاي اقتصاد مقاومتي و اصل  ۴۴قانون اساسي ،همچنين جلوگيري
از خام فروش�ي و ايجاد ارزش افزوده ،طرح احداث “فراگير پااليش�ي س�يراف” از سوي وزارت نفت
جمهوري اسالمي ايران و با مشاركت بخش خصوصي به اجرا در مي آيد.

“طرح فراگير پااليش��ي سيراف” در قالب هشت
پااليشگاه ميعانات گازي مستقل هر يك به ظرفيت
 ۶۰هزار بشكه در روز به همراه تأسيسات يوتيليتي،
پش��تيبان و واحدهاي فرآيندي مشترك در منطقه
ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي (سايت پارس )2
راه اندازي خواهد ش��د .بر اساس اين گزارش ،وزارت
نفت جمهوي اسالمي ايران از كليه سرماي ه گذاران
بخش خصوص��ي كه داراي توانايي فني و مالي الزم
هستند ،طي فراخواني كه از تاريخ دوم تيرماه امسال
در رسان ه ها انتشار يافته ،براي مشاركت در اين طرح
دعوت ب ه عمل آورده اس��ت .الزم به ذكر است زمين
محل احداث اين طرح به مساحت حدود  ۲۵۰هكتار
(حدودا  ۳۰هكتار براي هر پااليشگاه ميعانات گازي)
از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
در س��ايت  ۲عس��لويه به صورت اجاره  ۲۰ساله به
متقاضي��ان بخش خصوصي واگذار ش��ده و پس از
انقضاي زمان اجاره ،با موافقت سازمان منطقه ويژه
اقتص��ادي انرژي پ��ارس قرارداد اج��اره زمين قابل
تمديد خواهد بود .همچنين شركت ملي پااليش و
پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران با هدف تس��ريع و
تسهيل انجام وظايف و مسئوليتهاي سرماي ه گذاران
منتخب در اجراي اين ط��رح ،هم اكنون يك واحد
پااليش��ي بر مبناي الگوي فرآيندي پيش��نهادي
را در قال��ب طراحي پايه ارائه كرده اس��ت كه در
ص��ورت درخواس��ت ه��ر يك از
س��رمايهگذاران منتخ��ب ،جهت
به��ره ب��رداري در ام��ر اح��داث

پااليشگاه ميعانات گازي س��يراف در اختيار ايشان
گذاش��ته خواهد شد .وزارت نفت جمهوري اسالمي
ايران پس از ارزيابي نهايي تقاضاهاي سرماي ه گذارن،
نتايج را در تاريخ  31ش��هريور امسال اعالم خواهد
كرد .متقاضيان سرمايه گذاري در طرح احداث فراگير
پااليشي سيراف براي اطالعات بيشتر مي توانند به
س��ايتهاي  www.shana.irو www.mop.ir
مراجعه كرده يا با ايمي��ل  Siraf@mop.irتماس
بگيرند.
پيش�نهاد وزارت نف�ت ب�راي بكارگيري الگوي
يكسان در پروژه سيراف

وزارت نفت بمنظور كاهش هزينه ها و تش��ويق
بخش خصوصي به ساخت پااليشگاه هاي ميعانات
گازي در فراگير (مجتمع) پااليشي سيراف ،الگوي
س��اخت يكس��ان پيش��نهاد مي كند .وزارت نفت
مطالعات اوليه و مفهومي س��اخت فراگير پااليشي
سيراف را با همكاري يك مشاور توانمند انجام داده
كه بعد از اتمام ،نتيجه آن بصورت رايگان در اختيار
س��رمايه گذاران منتخب قرار مي گيرد .اس��تفاده
از اي��ن الگو كامال اختياري اس��ت و در صورت عدم
موافقت هر يك از ش��ركتهاي منتخب با اين الگو،
آن شركت مي تواند با رعايت استانداردهاي مورد
تأييد وزارت نفت ،برنامه اجرايي خود را پيش��نهاد
دهد .بر اس��اس اين گزارش اي��ن مجموعه عالوه
بر  ٨پااليش��گاه ميعانات گازي هر يك به ظرفيت
 ٦٠هزار بشكه در روز ،شامل تأسيسات يوتيليتي،

شركتملي
پااليشوپخش
فرآوردههاي
نفتيايرانباهدف
تسريعوتسهيل
انجاموظايفو
مسئوليتهاي
سرماي هگذاران
منتخبدراجراي
اينطرح،هم
اكنونيكواحد
پااليشيبرمبناي
الگويفرآيندي
پيشنهاديرادر
قالبطراحيپايه
ارائهكردهاست

پشتيبان و واحدهاي فرآيندي مشترك نيز هست؛
از اين رو يك ش��ركت بمنظور س��اخت تاسيسات
جانبي (يوتيليتي) و پشتيباني بصورت كامال جداگانه
مس��ئول ايجاد زيرساخت هاي الزم اين مجموعه از
جمله تاسيس��ات آب ،برق ،بخار ،تامين گاز ،ارسال
خوراك ،خطوط لوله ،تاسيس��ات اسكله و  ...خواهد
بود .گفتني است  ٢٠درصد از سهام ممتازه شركت
زيرساخت به شركت ملي پااليش و پخش تعلق دارد
و مابقي آن نيز بين  ٨شركت منتخب (هر شركت
١٠درصد) تقس��يم خواهد شد .سرمايه گذاران مي
توانند با اطمينان از تامين خوراك ،آب ،برق و ساير
امكانات در اين پروژه س��رمايه گ��ذاري كنند و در
صورتي كه نخواهند از مدل پيشنهادي وزارت نفت
تبعيت كنند مي توانند از يك الگوي ساخت ديگر
به ش��رط رعايت استانداردهاي يورو  ٤و  ٥در توليد
محصوالت ،استفاده كنند.
ساخت پااليشگاه هاي ميعانات گازي سيراف در
آبان امسال

س��اخت اين مجموعه در آبان امس��ال آغاز و با
تخمين مدت زمان  ٣س��ال براي ساخت ،در سال
 ١٣٩٦شاهد راه اندازي طرح فراگير پااليشي سيراف
خواهيم ب��ود .معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع
هيدروكربوري وزارت نفت نيز پيش��تر در اين گفته
بود :ميانگين س��رمايه گذاري در اين  ٨پااليشگاه،
 ٣ميليارد دالر است .الزم به ذكر است زمين محل
احداث اين طرح به مس��احت ح��دود  ۲۵۰هكتار
(حدودا  ۳۰هكتار براي هر پااليشگاه ميعانات گازي)
از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
در س��ايت  ۲عس��لويه به صورت اجاره  ۲۰ساله به
متقاضي��ان بخش خصوصي واگذار ش��ده و پس از
انقضاي زمان اجاره ،با موافقت سازمان منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس قرارداد
اجاره زمين قابل تمديد خواهد
بود .محصوالت اين پااليشگاه
ها كه شامل ،نفت كوره ،نفت
سفيد ،نفتا و ال.پي .جي است
پس از رسيدن به توليد جهاني
طب��ق قمي��ت ه��اي روز در
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گفتوگو با رئیس فراکسیون سرمایه گذاری مجلس

برای توسعه نفتی به بخش خصوصی نیاز است
■■یلدایزدانفرحی
بخش خصوصی نفت در توسعه نفتی کشور سهم ناچیزی دارد و دلیل آن عدم باور به این بخش است.
جلیل جعفری،دبیر کمیته هسته ای و انرژی های نو کمیسیون انرژی مجلس و رئیس فراکسیون سرمایه
گذاری نیز معتقد است به بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت و گاز میدان داده نشده است و در این
بخش حقوق واقعی ملت دیده و تامین نشده است .گفتگوی “دنیای انرژی” با وی در مورد نقش بخش
خصوصی در توسعه نفتی را میخوانید:

تحریم های همه جانبه علیه صنایع نفت
و گاز ایران و نیز بدهی های گسترده مثل
بدهی ده ه�زار میلیارد تومانی ش�رکت
ملی گاز وضعیت این صنایع ملی را دچار
معضالت اساس�ی کرده است ،با توجه به
وضعی�ت کنونی صنایع نفت و گاز و نقش
آن در مدیری�ت کش�ور و بویژه در تامین
هزینه های جاری و یارانه ها ،راهکارهای
خ�روج از ای�ن وض�ع را م�ی بینی�د آیا
خصوصی سازی تنها راهکار گذار از وضع
موجود است؟

نفت و گاز در اقتصاد کش��ور نقش اساس��ی
رادارد،بیش از 70درصد درآمد کش��ور وابسته
ب��ه نفت و گاز اس��ت البته بحث کش��اورزی و
سایر درآمدهای کش��ور نیز هست ولی درآمد
چه جاری کش��ور و چه در بحث عمرانی و چه
سایر پروژه ها از نفت و گاز تامین می شود و بر
54

دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم

هیمن اس��اس نیز نفت و گاز در مدیریت کالن
اقتصادی کشور دارای یک جایگاه ویژه ای است
و به همین دلیل حفظ وضع موجود و توس��عه
صنعت نف��ت و گاز یکی از اولویتهای ماس��ت
و ب��ه همین دلیل نی��ز وزارت نفت و مجموعه
صنعت نفت دارای جایگاه ویژه ای هس��تند .ما
باید در صنعت نفت و گاز نقش حاکمیتی مان
را حفظ کنیم ولی بایس��تی از بخش خصوصی
برای توس��عه این صنع��ت اس��تفاده کنیم نه
اینکه بیایم خصوصی س��ازی کنیم .در گذشته
خصوصی س��ازی در بخش پتروشیمی واقعا به
این صنعت ضربه زد و اگر ما صنعت پتروشیمی
رادر اختیار دولت و وزارت نفت نگه می داشتیم
و آنرا توسعه می دادیم و امروز پتروشیمی های
بزرگی را در کش��ور می ساختیم ،شاید تحریم
ها انگونه که امروز بر ماتاثیر گذاشت تاثیر نمی
گذاشت .ما گفتیم در بحث پتروشیمی ها دولت

نفت و گاز در
اقتصاد کشور
نقش اساسی
رادارد،بیش از
70درصد درآمد
کشور وابسته به
نفت و گاز است
درامد چه جاری
کشور و چه در
بحث عمرانی و چه
سایر پروژه ها از
نفت و گاز تامین
می شود

دخال��ت نکند و ازآن طرف نیز بخش خصوصی
به دلیل سرمایه گذاری سنگینی که باید در این
حوزه شود ورود پیدا نکرد و دولت هم نتوانست
موثر حمایت کند و امروز باید خیل سطح توان
و ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ما باید بیشتر
از آن چیزی که اکنون اس��ت می شد .اگر می
خواهی��م بخش خصوصی راب��ه صورت کامل ر
صنعت نفت و گاز وارد کنیم بایس��تی حمایت
تام و تمام ازبخش خصوصی داش��ته باشیم که
متاسفانه این را نداریم و باید تسهیالت به موقع
داده می ش��د و حمایت های ضمانتی به موقع
انجام می ش��د که متاسفانه اینها به موقع انجام
نشد و صنعت پتروشیمی رشد و توسعه خوبی
پیدا نکرد .در حال حاضر که مطابق سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساس��ی مجبوریم صنعت
پتروش��یمی مان را بخش خصوصی اداره کند
حتما بایس��تی در بحث تسهیالت و استفاده از
منابع صندوق توس��عه ملی و کمک دولت برای
تضمین برخی تس��هیالت راهکاره��ای را برای
صنعت پتروشیمی بیندیشیم.در صنعت پاالیش
و پخش ودر صنعت گاز ما نمی توانیم خصوصی
سازی را به آن معنا داشته باشیم ،پاالیشگاهها
بسیار هزینه س��نگینی دارند واگر می خواهیم
پاالیش��گاهها را نیز به بخ��ش خصوصی واگذار

توگو
گف 

کنیم بایستی در موضوع را بررسی کنیم ،نخست
اهلیت اس��ت یعنی به افراد و بخش های واگذار
کنیم که توان بهره مندی از این پاالیش��گاهها
راداش��ته بشاند وتوان توسعه ای پاالیشگاهها را
داشته باشیم.ما االن در کشور نمی توانیم بخش
های را پیدا کنیم که پاالیش��گاههای دولتی را
بتوانند در اختیار بگیرند و این پاالیش��گاهها را
توسعه دهند البته واگذاری سهام اینها به صورت
واقعی به مردم و به اشخاص حقیقی کار خوبی
است یعنی س��هام را واگذار کنیم ولی مدیریت
و حاکمی��ت را همچنان به دس��ت متخصصین
دردولت باقی بگذاریم.
ب�ا توجه به درآمد ارزی بی س�ابقه نفت و
گاز در سال های اخیر یکی از امیدواری ها
استفاده از این مناب درراستای خصوصی
س�ازی ب�رای حف�ظ پویایی ای�ن صنعت
بوده اس�ت ،خصوصی سازی های صورت
پذیرفت�ه تا چه می�زان مطاب�ق بااهداف
مش�ارکت واقع�ی بخش خصوص�ی بوده
است ؟چگونه می توان با تصمیمات واقعی
متاث�ر از رویکردهای سیاس�ی در بخش
مدیریت نف�ت و گاز به مش�ارکت واقعی
بخش خصوصی امیدوار بود؟

هنوزبهبخش
خصوصیواقعی
میداندادهنشده
استوعمدتا
برخیازنهادها
وموسسات
توانستهاندبه
صورتخصولتی
اینواگذاریهارادر
اختیارداشتهباشند
ودراینجانیزان
حقوقواقعیملت
دیدهوتامیننشده
است

کنی��م که در بورس و به صورت واقعی به مردم
و ب��ه بخش خصوصی واقع��ی واگذاری هایمان
را انج��ام دهیم و آنها این س��هام را بخرند و از
منابع حاصل پاالیشگاهها توسعه یابند .بایستی
دول��ت مجموعه دول��ت ووزیر نف��ت آن تعهد
واقعی بهمردم را انجام دهن��د و درواگذاری ها
به گون��ه ای عمل کنند که به بخش خصوصی
واقعی پرداخته ش��ود و این تعه��د ذاتی وزارت
نفت و دولت است که منافع مردم راب ه بخش
خصوصی بفروش��ند و از واگذاری ها به صورت
رانتی به مجموعه ها خ��ودداری کنند .طبیعتا
مجلس و قوای نظارتی و بازرس��ی کل کش��ور
و مجموعه نظارتی کش��ورباید مراقب باشند که
واگذاری ها به بخش خصوصی به درستی انجام
شود یعنی یک تعهد واقعی دولت را داریم ککه
بایستی انجام دهند و دیگر بحث سیستم های

نظارتی اس��ت که باید ای��ن واگذاری ها به نحو
مطلوب انجام شود.

در برنام�ه های چه�ارم و پنجم علی رغم
ص�دور مجوز به س�رمایه گ�ذاران بخش
خصوصی در صنایع پایین دس�تی آمار و
اخب�ار حاکی از عدم اس�تقبال این بخش
در صنایع پایین دس�تی است ،به نظرمی
رس�د برای تقویت مدیری�ت یکپارچه در
مدیریت این صنایع لزوم تقویت و تشویق
بخش خصوصی در صنایع باالدس�تی نیز
امری ضروری اس�ت ،رویکرده�ا و برنامه
های وزارتنفت برای این امر چیست؟

صنایع باالدستی ،بحث اکتشاف و استخراج
نفت است مثل دکل های حفاری مجموعه ای
که بتواند اکتش��اف کند و نفت ارا ز درون چاه
بیرون بیاورد.با توجه به اینکه توان دولت برای

هنوز ب��ه بخ��ش خصوصی واقع��ی میدان
داده نش��ده اس��ت و عمدتا برخ��ی از نهادها و
موسسات توانس��ته اند به صورت خصولتی این
واگذاری ها را در اختیار داشته باشند ودراینجا
نیز ان حقوق واقعی ملت دیده نش��ده اس��ت و
تامین نیز نشده است.ما بایداز این به بعد تالش
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اکتشاف و استخراج کافی نیست حتما باید
ازبخش خصوصی استفاده شود که مهمترین آن
س��اخت دکل های نفتی در داخل کشوراس��ت
و یااینکه اگر توان س��اخت داخ��ل وجود ندارد
یااینکه تعداد آن محدود است یا اینکه در ظرف
زمانی مشخص نمیتوانند این صنعت باالدستی
و بوی��ژه دکل های حف��اری را انجام دهند.وارد
ک��ردن دکل های حف��اری از کش��ورهای که
تکنولوژی خ��وب و قابل اطمینان دراین زمینه
دارند کاردولت است.ارائه تسهیالت و کمک فنی
،حمایت های است که باید دراین بخش از بخش
خصوصی انجام ش��ود منتها مش��روط بر اینکه
بخش خصوصی نیز در ظرف زمانی مش��خص
تهعدات��ش راانجام دهد زیرا زم��ان برای ما در
صنعت نفت مهم اس��ت .یعنی اینکه در ظرف
زمانی مشخص نیازها ی صنعت نفت رادر بخش
باالدس��تی تامین کنند و اگر هم دراین زمینه
کمبودی باش��د باوارادت قابل حل است.وزارت
نفت هم بحث توانمندسازی داخلی را انجام می
دهد و هم بحث واردات کاالهای موردنیاز را که
درمیادین مشترک مرودنیاز است .
ب�ا توجه ب�ه اینکه خصوصی س�ازی نمی
تواند امری صرفا محلی باش�د به خصوص
در صنایع�ی که نی�از به س�رمایه گذاری
هنگف�ت دارند ،چه سیاس�ت ه�ای برای
مشارکت شرکت های بینالمللی به عنوان
س�رمایه گذار بخ�ش خصوص�ی با حفظ
منافع مل�ی از س�وی وزارت نفت تدوین
شده است؟

ش��رکت های خارجی در گذش��ته به دلیل
وج��ود تحری��م ها عم�لا در صنع��ت نفت ما
حضورنداشته اند ،شرکت های معتبری همانند
توتال و ش��ل و یک ش��رکت ایتالیای��ی قبل از
تحریمه��ا حضورداش��تند و چندفاز م��ا را این
شرکت ها انجام دادند ولی بعد از تحریم ها این
شرکت ها به تدریج رفتند و به جای آنها شرکت
های چین و روسیه حضور پیدا کردند که اینها
نیز موفق نبودند و االن ش��رایط فراهم می شود
که بهتدریج شرکتهای بزرگ نفتی مثل بریتیش
پترولویم و ش��ل و توتال و یا حتی شرکت های
آمریکایی در صنعت نفت و گاز حضور پیداکنند.
قطع��ا وزارت نف��ت از هرگونه س��رمایه گذاری
خارجی چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم
و پول��ی و چه از طریق ش��رکت ه��ا حمایت و
استقبال می کند زیرا ما نیازداریم .در واقع هم
دولت از این سرمایه گذاری ها استقبال م یکند
و هم مجلس پشتیبانی می کند و اگر هم دراین
زمینه ضعف قانونی باشد مادر فراکسیون سرمایه
گذاری آمادگی بررسی این قوانین راداریم و اگر
ایراداتی باش��د با اصالح قان��ون این نفص ها و
ضعف ه��ا را رفع کنیم .مجموع��ه دولت بویژه
وزارت نفت تمایل بس��یار زیادی برای تشویق و
جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت شرکتی
یا شخصی و حقیقی دارند.
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توگو
گف 
گفتگو با عضو کمیسیون انرژی مجلس

تحریم و بخش خصوصی نفت
■■رها حبیبی

فن�اوری ه�ای روز در صنای�ع نف�ت،گاز و
پتروش�یمی ارزش قابل توجه�ی برخوردار
هس�تند ت�ا چ�ه ان�دازه بوم�ی صنای�ع و
فنآوریهای متصل به این فرآورده های در
کشور بومی شده است و چه موانع قانونی از
سوی مجلس شناسایی و برای رفع آن اقدام
شده است.

مسعود میرکاظمی ،رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و وزیر نفت در دولت نهم معتقد است
در زمینه بومی سازی صنایع نفت و گاز کارهای خوبی در کشور انجام شده است امانباید به این فعالیت ها
اکتفا کنیم و هنوز جای کار بسیار در این زمینه داریم.

ورود س�رمایه های خارجی در ایران همواره
باتردی�د های روبه رو بوده اس�ت و در حال
حاض�ر عل�ت ای�ن ع�دم اس�تقبال را چه
میدانید؟

ش��رکت های بزرگ نفتی بویژه شرکتهای
معتبر جهانی بس��یار عالقمند هس��تند که با
ایران در ارتباط باش��ند ولی متاس��فانه مدیران
این ش��رکت ها در نشس��ت با مس��ئوالن نفت
کشورهمواره نگرانی شان را از فشارهای آمریکا
اع�لام کرده اند ،یعنی صریح��ا اعالم کرده اند
که ما بس��یار عالقمند هس��تیم که باایران کار
کنیم ولی آمریکا مرتب ما را تحت فش��ار قرار
می دهد حتی ما را موردتهدید قرار می دهد و
حتی بعضی از مدیران ش��رکت های نفتی اروپا
را به دلیل رابطه با ایران بازداشت کرده است.در
واقع همه آنها و هم شرکت های ایرانی عالقمند
به توس��عه روابط برای سرمایه گذاری هستند
ولی متاسفانه فشار تحریمی و فشار بی منطق
اروپاییان و آمریکاییان باعث شده است که اینها
فاصله بگیرند.
فروش نفت و فرآورده های پایین دستی آن
در س�طح کالن در انحص�ار دولت قرار دارد
آیا این مس�ئله با خصوصی سازی در تضاد
نیست؟

آنها را تحریم می کنند و در حال حاضر امکان
اینکه حضور پیدا کنند خیلی ضعیف اس��ت و
دراین زمینه نیز مانعی وجود ندارد ولی به دلیل
شرایط تحریم چنین امکانی در حال حاضر برای
این شرکتها وجودندارد.طبق آخرین گزارشی
که ما از وزارت نفت در زمان آقای قاسمی ،وزیر
دولت دهم داشتیم مطلع شدیم که این شرکت
ها درخواس��ت تخفیف های زیادی ش��دند که
این موضوع فروش ه��ای النگترم یا بلندمدت
ش��رکتنفت رادچار مشکل می کرد .مثال اگر با
شرکت های بزرگ کشورهای چون چین ،هند
و کره جنوبی قرارداد داش��ته باش��ند و قیمت
مشخص باش��د و بعد به ش��رکت های داخلی
تخفیف  15درصدی داده شود قطعا این موضوع
مورد اعتراض آن کشورها قرار می گیرد .یکی از
این شرکتهای بخش های خصوصی درخواست
تخفی��ف کرده بود و بالفاصله یکی از ش��رکت
های خارجی ک��ه قرارداد النگترم داش��ت نیز
درخواس��ت تخفیف کرده بود و به نظر ما نباید
قیمت مان را دچار مش��کل کنیم که برخی از
مشتریان که سالهای سال با ایران کار میکنند
و قیمت ف��وب خلیج فارس پرداخت می کنند
دچار مشکل شوند.

بعضی از
قراردادها در نفت
النگترم است
یعنی بین دولت
ها و دولت ایران و
شرکت های بزرگ
و کشورهای هدف
بسته شده است
که آنها فروششان
را انجام می دهند
و مانعی ندارد که
بخش خصوصی
هم دراین زمینه
خرید داشته
باشند،

کار خوب ش��ده است وبازهم جای کار است
و نباید به همین کارهای که ش��ده اس��ت اکتفا
کنیم زیرا هنوز ج��ای کارداریم .قبل از انقالب
تمام مستشاران آمریکایی و اروپایی صنعت نفت
ما را اداره می کردند این در حالی اس��ت که ما
بعداز انقالب یک مستشار خارجی درایران نمی
بیینیم و این نش��ان می دهد ب��ه توان علمی و
توان جوانان ایران این کارها انجام می شود ،ولی
در زمینه ساخت تجهیزات ماباید کار زیاد انجام
دهیم یعن��ی به نقطه ای برس��انیم که کیفیت
باالتر از س��طح اروپا رابتوانند به دس��ت بیاورند
و عالوه براینکه منابع ونیازهای خودمان راتامین
م��ی کنند بتوانند صادرکننده باش��ند و بتوانیم
دراین زمینه به خوداتکایی خوبی برسانیم.
ورود بخش خصوص�ی به صنایع بزرگ برای
سرمایه گذاری های کالن است آیا برای ورود
به سرمایه های کالن سرمایهگذاریهای الزم
وجود دارد؟

ب��ه نظرما وجود دارد و تا ح��دودی نیز باید
بانک ها دراین زمینه همکاری کنند و به قانون
پایبندباشند.

طبق قانون صنایع باالدس��تی نفت را نمی
توانیم ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کنیم ولی
صنایع پایین دس��تی را می توانیم واگذار کنیم
،مثال پتروش��یمی ه��ا ،پاالیش��گاهها و حتی
پاالیش��گاههای گازی م��ی توانن��دد در بخش
خصوصی س��رمایه گذاری کنن��د ولی میدان
نفت��ی را طبق قان��ون چون انفال اس��ت نمی
توانن��د واگذار کنند و قانون نی��ز چنین اجازه
ای ب��ه مانمی ده��د .در حال حاض��ر در بحث
پاالیشگاهها نیز چون پاالیشگاهها واگذار شده
است بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاری
کند .بعضی از قراردادها در نفت النگترم اس��ت
یعنی بین دولت ها و دولت ایران و شرکت های
بزرگ و کش��ورهای هدف بسته شده است که
آنها فروششان را انجام می دهند و مانعی ندارد
که بخ��ش خصوصی هم درای��ن زمینه خرید
داش��ته باشند ،ولی در شرایط تحریم چون این
ش��رکتها را رصد می کنند وحتی کشتی های
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یادداشت
نقش بخش خصوصی در توسعه نفتی کشور

اقتصاد مقاومتی در نفت چگونه شکل می گیرد؟
■■امیر حسین کاوه

*

مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت حاکی از آن است که در صورت افزایش پنج درصدی ضریب
بازیافت مخازن  100میلیارد دالر به ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد .گفتمان انقالب اسالمی
وقتی قرار باشد عالوه بر حفظ خود ،رشد و تعالی ملی و فرامنطقهای نیز داشته باشد مک ّلف به نوآوری
و فرهنگ سازی و نظریهپردازی در عرصههای جدید اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در برابر مشکالت
پیش رو خواهد بود.

یکی از مفاهیم اقتصادی که تاکنون در عرص ه
نظر و عمل مش��ابه و مابهازا نداش��ته «اقتصاد
مقاومتی» اس��ت که چند س��الی است یکی از
دغدغه مقام معظم رهبری بعنوان راهکار برون
رفت از وضعیت نابسامان فعلی می باشد ،ایشان
با تاکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان
سازی آن بویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و
رسانهای به دنبال تبدیل آن به موضوعی فراگیر و
رایج با عزم ملی برای پیاده سازی آن می باشند.
یکی از دالیل اتخاذ این اس��تراتژی آن است
که چنین دشمنیها و تحریم های همه جانبه
بانکی و تجاری و مبادالتی و اقتصادی-سیاسی
علیه هیچ کشوری تا به این حد وسیع و طوالنی،
منطقهای و بین المللی س��ابقه نداشته است و
علیرغم فعالیت های صادقانه دستگاه دیپلماسی
کش��ور همچنان این دش��منی ها ادامه دارد به
همین جهت ایران اسالمی جهت رشد و بهبود
شاخص ها راهی جز تکیه بر توان خود ندارد.
به هر حال به نظر میرسد با اقتصاد مقاومتى
در ش��رایط کنونی باید کاری کرد که هم روند
کالن رو به رش��د اقتصادى در کشور به مسیر
خ��ود ادامه دهد و هم آس��یبپذیرىاقتصادی
کشور بر اثر دش��منیهای خارجی و مشکالت
داخلی کاهش پیدا کند.
از دیدگاههای مقام معظم رهبری که مبتکر
این ایده مهم میباشند ،اقتصاد مقاومتی یعنى
آن « اقتصادى که به یک ملت امکان می دهد
که حتّى در ش��رایط فشار هم رشد و شکوفائى
خودشان را داشته باشند»
از طرف دیگر به عینیت رسیدن این مهم در
اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی همه هموطنان
ای��ران اس�لامی و مدیریت جه��ادی تک تک
مسوؤلین و مدیران عملیاتی ،میانی و عالی میسر
نخواهد شد.
حال اگر بخواهیم از صدها اجزا مهم اقتصاد

ملی یکی از اجزای آن یعنی صنعت نفت را باز
خوانی کنیم خواهیم دید که در سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ابالغی توج��ه ویژه ای به این
صنعت مهم شده و چندین سیاست کلی اشاره
مستقیم به این موضوع دارد از جمله مهمترین
آنه��ا مقابله ب��ا ضربه پذیری درآم��د حاصل از
صادرات نفت و گاز است.
از جمله سیاستهای کلی مرتبط با صنعت
نفت «افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور
به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و
تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت
و گاز ،بویژه در میادین مشترک» است.
شایان ذکر است افزایش ذخایر نفتی کشور
با انجام مطالعات مخزنی به اثبات رسیده است.
برای مثال طبق آمار منتشره در حال حاضر
حجم ذخایر نفت خام و هیدرو کربنهای مایع
ایران بیش از  700میلیارد بشکه برآورد میشود
که از این میزان تنها حدود  155میلیارد بشکه
نفت قابل برداشت اس��ت ،لذا باید اجرای پروژه
های اکتش��اف و توس��عه میادین نفت و گاز در
حوزه خلیج فارس و خزر و مطالعات جدید برای
ذخایر کشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبیعی
در کلیه مناطق کش��ور و بازیافت مخازن اقدام

بااقتصاد
مقاومتىدرشرایط
کنونیبایدکاریکرد
کههمروندکالنرو
بهرشداقتصادى
درکشوربهمسیر
خودادامهدهدو
هم آسیبپذیرى
اقتصادیکشوربراثر
دشمنیهایخارجی
ومشکالتداخلی
کاهشپیداکند

فوری انجام پذیرد و به پروژه های در دست اقدام
نیز نقدینگی مورد نیاز به صورت منظم تر و تدوین
شده تزریق شود.
همچنین مطالعات انجام شده در شرکت ملی
نفت حاکی از آن است که در صورت افزایش پنج
درصدی ضریب بازیافت مخازن  100میلیارد دالر
به ارزش ذخایر نفت کشور افزوده خواهد شد.
وزیر نفت معتقد است تا سال  1396می توانیم
ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی را به 5.7
میلیون بشکه در روز ( 4.7میلیون بشکه نفت خام
و یک میلیون میعانات) افزایش دهیم و ظرفیت
تولی��د گاز را نیز به یک هزار میلیون متر مکعب
در روز برس��انیم .وی امیدوار است از  4.7میلیون
بشکه نفت خام هدف گذاری شده در سال ،1396
 700هزار بشکه در روز از میدان های غرب کارون
(آزادگان ش��مالی ،آزادگان جنوبی ،ی��ادآوران و
یاران) استحصال شود .
یکی دیگر از سیاس��تهای کل��ی مورد نظر
در اقتص��اد مقاومت��ی «،افزای��ش ارزش افزوده
از طری��ق تکمی��ل زنجی��ره ارزش صنعت نفت
و گاز ،توس��عه تولی��د کااله��ای دارای بازدهی
بهینه(براس��اس شاخص شدت مصرف انرژی) و
باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از
منابع» است.
افزایش س��االن ه س��هم صندوق توسعه ملی
از مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت و گاز تا قطع
وابستگی بودجه به نفت نیز از دیگر سیاستهایی
اس��ت که وزارت نفت جهت رس��یدن به اقتصاد
مقاومتی متولی انجام آن خواهد بود.
براساس سیاس��تهای ابالغی ،دولت مکلف
است با همکاری دیگر قوا برای تحقق سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج
پوی��ای همه امکانات کش��ور ،با تهی��ه قوانین و
مقررات و تدوین نقشه راه اقداماتی فوری کرده و
با شناسایی و بکارگیری همه ظرفیتهای علمی،
فنی و اقتصادی دسترس��ی به توان دفاع و حتی
پیشگیری از بحران های طراحی ش��ده را پیدا
ک��رده وعالوه بر رصد برنامههای تحریم از طریق
تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع و
به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی
و خارجی با استفاده از ظرفیتهای موجود تولید
داخ��ل و رونق کارخانجات و صنایع داخلی اقدام
کنند.

*کارشناس مسائل نفت و انرژی
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گزارش
بخش خصوصیهای جهان از کدام الگو پیروی میکنند؟

اتاق بازرگانی در کشورهای دیگر
■■ساغرقاسمی
در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف از قبیل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحالل ،دولت
ه�ا یا اتاق های بازرگانی و صنایع انجام می دهند .دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعالم کرد :چگونگی
ساماندهی اقتصاد وتنظیم روابط  ،کمک به بهبود حلقه های زنجیره فرآیند توسعه اقتصادی جهت گسترش
مبادالت تجاری و گسترش بازارهای هدف صادراتی ،چگونگی کمک و مساعدت دولت و اتاق های بازرگانی
در راس�تای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان  ،صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی  ،تالش در جهت رفع
نقاط ضعف فضای کسب و کار ،حد بهینه دخالت دولت در مدیریت اتاق های بازرگانی و نحوه تامین مالی
اتاق های بازرگانی از مواردی اند که توجه به آنها می تواند منجر به دستیابی به الگویی کارآمد و پویا شود.

در ای��ن گزارش پ��س از ارائه بحثی در خصوص
تاریخچه و نقش اصناف در سایر کشورها به مقایسه
الگوهای اتاق ه��ای بازرگانی و اصناف در قالب پنج
مدل :عمومی ،آنگلوساکسون ،کانتیننتال ،آسیایی و
اوراس��یایی پرداخته شده است.بررسی ها نشان می
دهند در برخی از کشورها بسیاری از وظایف اصناف
از قبیل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحالل
آنها دولت ها یا اتاق های بازرگانی و صنایع انجام می
دهند .از میان مدل های اشاره شده مدل کانتیننتال
شباهت بسیاری به اتاق اصناف ایران دارد .همچنین
در میان اتاق های بازرگانی طیف گس��ترده ای قرار
دارد که از شکل کامال دولتی تا کامال خصوصی را در
بر می گیرد که هر چه دولتی تر باشد از اختیار عمل
و منابع مالی بیش��تری در مقابل اتاق های بازرگانی
خصوصی برخوردارند .این اتاق ها به ترتیب از دولتی
به خصوصی بدین گونه قرار می گیرند :مدل عمومی،
کانتیننتال  ،آسیایی ،اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون
که در انتهای گزارش به طور مختصر به مزایا ،معایب
و ویژگی های هر مدل اشاره شده است .این گزارش
در ادامه می افزاید :برخالف توس��عه در قرون هجده
و نوزده می�لادی ،طی دهه های اخی��ر ،اصناف در
کش��ورهای دیگر به دالیل متعددی تضعیف شده یا
از بین رفتند ،از جمله این دالیل :الف) از دالیل اصلی
پایان عصر صنوف ،ظهور لیبرالیسم و تضادهایی بود
که اصناف و ساختار آنها با لیبرالیسم داشتند .ساختار
نظام صنفی از دیدگاه لیبرالیسم به دلیل مخالفت با
ش��رایط اقتصاد کامال آزاد و رقابتی و ایجاد انحصار،
مورد مخالفت قرار می گرفت .ب) اصناف همچنین
به دلیل ایج��اد نظام طبقاتی ،م��ورد انتقاد دیدگاه
کمونیستی نیز بودند و همین امر سبب افول آنها در
کشورهای بلوک شرق شد .ج) قدرت گرفت اصناف
سبب مخالفت های آنها با حکومت ها برای رسیدن
به منافع بیشتر می شد ،همین امر سبب تقابل جدی
حکومت ها و اصناف ش��ده و حکومت ها در جهت
نابودی اصناف می کوش��یدند .در برخی از کشورها
بس��یاری از وظایف اصناف را  ،پ��س از انحالل آنها،
دول��ت ها انجام می دهند ،اما در مقابل ،در بعضی از
کشورها برخی از وظایف اصناف به اتاق های بازرگانی
و صنایع محول شده است .ساختار برخی اتاق های

بازرگانی به خصوص اتاق های کانتیننتال ش��باهت
های بس��یاری به اتاق اصناف ایران دارد .در برخی از
کشورها مانند آلمان و فرانسه حتی برای گرفتن پروانه
کسب ابتدا باید در این اتاق ها ثبت نام کرد .اتاق های
بازرگانی ،صنایع و معادن ،انواع و ویژگی های مختلفی
دارند که در آنها را در طیفی از یک شکل کامال دولتی
تا کامال خصوصی قرار می دهند .در مدل های دولتی
اتاق ها به عنوان یک سازمان دولتی یا تحت قوانین
ملی محسوب می شوند ،اما در مدل های خصوصی
تر ،اختیار عمل بیشتری دارند و مستقل از دولت ها
عم��ل می کنند .در مقابل ،اتاق ه��ای از نوع دولتی
با منابع مالی بیش��تر و مطمئن تری روبهرو شده اند
که اتاق های خصوصی از این منابع کمتر بهره برده
اند .اتاق های بازرگان��ی و صنایع به ترتیب از دولت
به خصوصی این گونه تقس��یم بندی می شود :مدل
عموم��ی ،مدل کانتیننت��ال  ،مدل آس��یایی ،مدل
اوراسیایی و مدل آنگلوساکسون ،نظام صنفی کشور،
مطابق قانون نظام صنفی در چهار حوزه :ارائه پروانه
کسب ،آموزش  ،قیمتگذاری  ،نظارت و رسیدگی به
شکایات صنفی مطابق قانون ،وظایفی را بر عهده دارد،
گاهی وظایفی دیگر از جمله جمع آوری مالیات در
قبال دریافت کارمزد نیز بر عهده نظام صنفی است،
این اختیارات وسیع (که نظام صنفی را به رکن حوزه
توزیع و سازماندهی بازار تبدیل کرده ) ممکن است
در صورت نبود نظارت کافی وقوانین کارآمد س��بب
بروز فسادهای گسترده در جامعه شود و فضای کسب
و کار را با مش��کالتی روبهرو سازد .این امر با بررسی
تاریخچه نظام های صنفی در کش��ورهای دیگر هم
تایید می شود ،قدرت در دست اصناف گاه سبب بروز
ش��ورش های اجتماعی  ،تغییر حکومت ها  ،ایجاد
نظام طبقاتی ،باالنگاه داشتن قیمت کاالها و در نتیجه
نارضایتی مردم می شد .البته در صورت هم راستایی
 ،اصناف به کمک حکومت ها می آمدند .همین امر
نیز س��بب بروز مخالفت های گسترده با نظام های
صنفی از سوی برخی حکومت ها و مردم و در نتیجه
تضعیف اصناف در کشورهای دیگر می شد .هم اکنون
در بس��یاری از کشورها دولت یا نهادهایی مانند اتاق
ه��ای بازرگانی و صنایع و مع��ادن وظیفه نظارت بر
واحدهای صنفی را بر عهده دارند.

از نظر کارآیی
نیز اصناف دارای
آثار منفی در
کیفیت ،مهارت
و خالقیت بودند
و به دلیل ایجاد
نوعی انحصار،
سبب باالنگاه
داشتن قیمت
کاالهای مورد نظر
صنف و همچنین
ایجاد رانت و در
نتیجه زیان رفاهی
میشدند
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گفتوگو
بازگشت سرمایهداران در میزگردی با حضور موسی غنینژاد و حمید حسینی

چالش های بخش خصوصی و سرمایه گذاران
■■امیر مهاجر
وقت�ی اقتصاددانی آزاداندیش و یکی از بازرگانان مدافع اقتصاد آزاد ،رودرروی یکدیگر مینش�ینند،
نکتهای که آنان را به نقطه تقابل برساند ،پدیدار نمیشود .هفته نامه تجارت فردا با «موسی غنینژاد»
اقتصاددان و «سیدحمید حسینی» عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفتگوی مشترکی در مورد سرمایه
گ�ذاری و موانع بخش خصوصی انجام داده اس�ت .غنینژاد روی «رعای�ت حق مالکیت» و نیز «ثبات
اقتصاد» کالن دس�ت میگذارد و میگوید« :نخستین شرط برای بازگش�ت آنها فراهم آوردن شرایط
بوکار برای سرمایهگذاران داخلی است ».دیدگاه حسینی نیز این بود که« :عدهای
مناسب در فضای کس 
به دلیل بیثباتی در اقتصاد کالن ،بیثباتی در قوانین و مقررات ،تحریمها ،مبادالت نامطلوب خارجی،
مشکالت جذب فاینانس و اعتبارات بانکی ،رشد منفی اقتصاد کشور را ترک گفتند ».خالصه ای از این
میزگرد در زیر می آید که خواندن آن خالی از لطف نیست.

اکنون پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار
دولت روحانی اشتیاق بیسابقهای در میان
سیاستمداران بلندپایه ایران نسبت به ورود
س�رمایهگذاران خارجی به ایران مش�اهده
میش�ود .آقای روحان�ی در اجالس داووس
این دعوت را در حضور چهرههای اقتصادی
جهان مطرح کرد و حتی کمیتهای با عنوان
«کمیته بازگش�ت ایرانیان خارج از کشور»
نیز تشکیل شده است .در عین حال رئیس
مجلس نیز ای�ن موضوع را در مصاحبههای
خود مطرح میکند .اما پرسش اساسی این
است که آیا اکنون آنچه این سرمایهداران را
به خارج از کش�ور سوق داده است ،برطرف
شده؟

موس��ی غنینژاد :بازگشت س��رمایهدارها یا
سرمایهگذاران و فراتر از آن ،بازگشت نخبگان
به کشور ،همواره برای کشورهای جهان سوم،
نظیر ایران مس��اله بوده اس��ت و ای��ن پدیده
جدیدی هم نیست .حتی زمانی که ما دانشجو
بودیم ،این مساله و مساله فرار مغزها ،به عنوان
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س��رمایه انس��انی ،در دروس مربوط به توسعه
مط��رح بود .این پدیده به عنوان یکی از عوامل
ثروتمندتر شدن کشورهای پیشرفته به هزینه
کشورهای در حال توسعه تلقی میشود .ما باید
این پدیده مهم و نگرانکننده را مورد بررس��ی
قرار دهیم تا بتوانیم برای آن چارهجویی کنیم.
عدهای از نخبگان ،دانشجویان و فارغالتحصیالن
دانش��گاهی برجستهای هس��تند که از کشور
رفتهاند و در ش��رایط فعلی بازنمیگردند .اینها
سرمایههای ارزندهای هستند که کشور از بهره
بردن از آنها محروم شده است .با این وجود اما،
احس��اس من این اس��ت که اغلب ایرانیانی که
س��رمایههای خود را به خارج از کش��ور بردند،
به ویژه آنهایی که در چند سال اخیر مهاجرت
کردهاند ،تمایل بیش��تری به بازگشت دارند .به
این دلیل که بس��یاری از آنها هنوز نتوانستهاند
خود را با جامعهای که به آن مهاجرت کردهاند،
تطبیق دهند و تعلقاتش��ان به ایران بیش��تر
اس��ت .برای مثال ،دانش��جویی ک��ه از یکی از
دانشگاههای برجسته ایران برخاسته ،در کشور

کسیکه
صاحبشغلدر
اینکشوراست،
راحتتربهایران
بازمیگرددتاکسی
که 50سال است از
ایرانرفتهودارای
فرزندانیانوههایی
فرنگیاست.اما
نخستینشرطبرای
بازگشتآنهافراهم
آوردنشرایط
مناسبدرفضای
بوکاربرای
کس 
سرمایهگذاران
داخلیاست

دیگ��ری به تحصیالت��ش ادام��ه داده و اکنون
صاحب ش��غل در این کشور است ،راحتتر به
ایران بازمیگردد تا کس��ی که  50س��ال است
از ای��ران رفت��ه و دارای فرزن��دان ی��ا نوههایی
فرنگی است .اما نخستین شرط برای بازگشت
آنها فراهم آوردن ش��رایط مناس��ب در فضای
بوکار برای س��رمایهگذاران داخلی است.
کس 
وقتی آنها میبینند که فعاالن اقتصادی داخل
ایران ،دست و پایشان بس��ته است ،گرفتارند،
دردسر دارند و بس��یاری از آنها قصد مهاجرت
دارند ،برای بازگش��ت دچار تردید میش��وند.
ببینید ما نمیتوانیم ،از کس��ی تقاضا کنیم که
فداکاری کند و به س��ادگی تعلقاتی را که برای
مث��ال در خارج از ایران دارد ،رها کند و دوباره
ب��ه ایران بازگردد .باید ش��رایط مناس��ب برای
آنان ایجاد ش��ود .البته ایران کش��وری در حال
توس��عه است که پتانس��یلهای بسیاری برای
فعالیته��ای اقتصادی با س��ودهای باال در آن
وجود دارد که مشابه آن در کشورهای پیشرفته
امکان ندارد .در کش��ورهای توسعهیافته،
این ام��کان وج��ود ن��دارد که
س��رمایهگذاری ص��ورت
گیرد و سرمایهگذار

توگو
گف 
در مدتی نس��بتاً کوتاه به بازدهی باالیی دست
یابد ام��ا در ایران این امکان وج��ود دارد .این
جذابیتها انکارناپذیر است؛ اما از آن سو ،عوامل
منفی وجود دارد ک��ه وزن آن از این امتیازات
بیشتر است و مانع ورود سرمایهگذاران به کشور
میشود .بنابراین این نیاز احساس میشود که
بوکار
در گام نخس��ت ،وضعی��ت فضای کس�� 
بهبود یابد .در اینجا باید روی مس��اله مالکیت
تاکید کنم .ح��ق مالکیت در ایران به هر دلیل
مورد غفلت واقع ش��ده است و این موضوع باید
به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا کسی که
برای س��رمایهگذاری به ایران میآید ،اطمینان
داش��ته باشد که س��رمایهاش در امنیت است.
اینه��ا گامهای اولیه اس��ت .گامهای بعدی نیز
به نظام مالی ،زیرس��اختها و مسائل فرهنگی
مربوط میشود که به تدریج باید اصالح شود.
آقای دکتر غنینژاد ش�ما به این نکته اشاره
کردید که س�رمایههایی که در کوتاهمدت و
از طریق فاینانس جذب میشود ،چنانچه در
بخش انرژی صرف ش�ود ،موثر واقع خواهد
شد .اگر بخواهیم افق دورتری را برای جذب
این س�رمایهها م�د نظر ق�رار دهیم ،مزیت
ایران برای س�رمایهگذاری در کدام بخشها
نهفته است؟

موس��ی غنینژاد :من معتقدم مزیت نسبی
برای سرمایهگذاری را نمیتوان از پیش تعیین
کرد .مزیت نس��بی را س��رمایهگذار است که
تعیی��ن میکن��د .س��رمایهگذار
میآید به ایران و مطالعه
میکن��د ،گزارش

در بخشهایی
از کشور هنوز
عملیات اکتشافی
صورت نگرفته
ال
است .ما فع ً
باید تالش کنیم
منابعی را که دارد
از کشور غارت
میشود با استفاده
از سرمایههای
خارجی به کشور
بازگردانیم

بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را مورد
بررسی قرار میدهد .اما باز هم اعتماد نمیکند،
به ایران میآید ،قوانین داخلی را بررسی کرده
و قیمتهای نسبی را سبک و سنگین میکند.
در مرحل��ه بعد ب��رای س��رمایهگذاری تصمیم
میگیرد و ریس��ک آن را نی��ز میپذیرد .اما به
ط��ور کلی ایران به دلیل برخ��ورداری از منابع
نف��ت و گاز دارای مزیت در س��رمایهگذاری در
این بخشها و بخشهای مربوط به آنهاس��ت.
در واق��ع اگر دولت قیمت گاز را اندکی کمتر از
رقبا به پتروشیمیها و صنایعی که گاز مصرف
میکنند ،عرضه کند ،در س��طح جهانی و برای
جذب س��رمایهگذار مزیت ایجاد کرده اس��ت.
ای��ن را به صورت کلی میت��وان گفت ،ولی در
خصوص بخشهای دیگر ،من و شما نمیتوانیم
تعیین کنیم که سرمایهگذاری مستقیم خارجی
جذب کدام یک خواهد شد .مزیتهای نسبی را
آنترپرونرها و سرمایهگذارها خودشان تشخیص
میدهند و تعیین میکنند.
س��یدحمید حسینی :البته با توجه به اینکه
 60درص��د منابع نفت و گاز ایران داخل قلمرو
کش��ور اس��ت و  40درصد آن مشترک است،
قطعاً از نان شب برای ما واجبتر است که برویم
قرض بگیریم ،منابعی را فراهم کنیم تا بتوانیم
از حوزههای مش��ترک چه با عراق ،چه با قطر
یا عربس��تان و کویت بهرهبرداری کنیم .به این
دلیل که این منابع در حال غارت اس��ت و قطر
از ح��وزه پارس جنوبی  450هزار بش��که نفت
برم��یدارد .ما دیگر قطع��اً نمیتوانیم از پارس
جنوبی نفت برداش��ت کنیم .قطر اکنون چهار
فاز بیش از ایران برداشت میکند .به بیان دیگر
ساالنه  100میلیون متر مکعب بیشتر از ما در
پارس جنوبی گاز برداش��ت میکند .این چهار
فاز  100هزار بش��که میعان��ات تولید میکند.
یا میزان برداش��ت ع��راق از میدان مش��ترک
آزادگان ب��ه  500هزار بش��که میرس��د .ما به
کمک چینیها تنها  50هزار بش��که توانستیم
برداشت کنیم .قطعاً نباید تجربه سالهای قبل

تکرار شود .در سالهای گذشته بخشی از منابع
خارج��ی را در اختیار داش��تیم ،برای توس��عه
پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و بخش
دیگر صرف پروژههایی شد که چندان ضروری
نبود؛ در صورتی که میتوانستیم با آیندهنگری،
پروژهه��ا را اولویتبندی کنیم و س��رمایههای
خارجی را در حوزههای مشترک هزینه کنیم.
به نظر میرس��د ،اکنون اولویت نخست کشور
حوزههای نفت و گاز و انرژی باش��د .پژوهشها
نش��ان میدهد دنیا برای  46س��ال دیگر نفت
دارد و منابع گاز نیز تا  87س��ال دیگر به اتمام
میرس��د .اما اگ��ر ایران تولید خ��ود را به 3/5
بشکه برس��اند ،بیش از  150سال نفت و بیش
از  250سال از منابع گاز برخوردار خواهد بود.
هیچ کشوری در دنیا چنین مزیتی ندارد .البته
در بخشهایی از کشور هنوز عملیات اکتشافی
صورت نگرفته اس��ت .ما فع ً
ال باید تالش کنیم
منابعی را که دارد از کش��ور غارت میش��ود با
اس��تفاده از س��رمایههای خارج��ی به کش��ور
بازگردانیم.

اما یک�ی از گالیههایی که همواره از س�وی
فعاالن صنعت نفت مطرح میشود ،سیطره
نهادهای ش�بهدولتی در همین بخش انرژی
اس�ت که گوی س�بقت را از فع�االن بخش
خصوص�ی داخلی نی�ز ربودهان�د .حال که
از مزیته�ای س�رمایهگذاری در ای�ران و
ورود س�رمایهگذاران خارج�ی ب�ه کش�ور
صحبت میکنیم ،با این مساله یعنی حضور
بنگاههای وابس�ته به نهادهای ش�بهدولتی
چه باید ک�رد؟ آیا آنها اج�ازه خواهند داد،
س�رمایهگذاران خارجی یا س�رمایهگذاران
ایرانیتبار بتوانند آزادان�ه در اقتصاد ایران
فعالیت کنند؟

س��یدحمید حس��ینی :اخیرا ً مقال��های در
دنیای اقتص��اد خواندهام که در ای��ن مقاله ،از
ای��ن نهادها ب��ا عنوان  GLCیاد کرده اس��ت.
ای��ن ن��ام اختص��اری مخف�� ف GOVR N
 MENT LINK COMPANYاس��ت.
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گفتوگو

عنوان برازندهای است؛ شرکتهایی که به نوعی
به دولت و نظام وابس��تگی دارن��د .به هر حال
تجربیات س��الهای گذشته نش��ان داده است
یکی از موانع س��رمایهگذاری خارجی در ایران
همینها هس��تند .ما ماج��رای «تاو» و «ترک
س��ل» را فراموش نکردهایم .منافع شرکتهای
شبهدولتی یا  GLCایجاب میکند ،اجازه ورود
بخ��ش خصوصی به عرصه فعالیتهای خود را
ندهند .یعن��ی عرصههایی که بخش خصوصی
اجازه حضور نداش��ته است ،میدان و جوالنگاه
آنها بوده است .این نهادها شرکتهای خارجی
را رقیب خود میپندارند و تردیدی نیس��ت تا
زمانی که تکلیف این نهادها روشن نشده است،
اجازه ورود شرکتهای خارجی را ندهند .قطعاً
اگ��ر دولت ت�لاش جدی نکن��د و ورود برخی
شرکتهای خارجی یا بخش خصوصی داخلی
را م��ورد حمایت قرار نده��د ،آنها به هر دلیل
مانع خواهند شد؛ سرمایهگذاران اگر بخواهند
به هر ی��ک از حوزههای بانک ،مخابرات ،بنادر
یا س��اخت و س��از وارد ش��وند ،قطع��اً با مانع
ش��بهدولتیها مواجه خواهند شد .این مساله،
ت��ا حدودی فض��ا را برای حضور ش��رکتهای
خارجی در اقتصاد کش��ور تن��گ میکند .در
حالی که در بسیاری از کشورهایی که صادرات
باالیی دارند ،مشاهده شده است که  70درصد
این صادرات توس��ط ش��رکتهای چندملیتی
صورت گرفته است .در حالی که همه صادرات
ایران در دست شرکتهای داخلی است .به هر
حال انتظار میرود که شرکتهای شبهدولتی
چندان از ورود سرمایهگذاران خارجی استقبال
نکنن��د و ای��ن گونه نیس��ت که تص��ور کنیم
ب��رای حضور ش��رکتهای خارجی فرش قرمز
پهن ش��ده اس��ت .به هر حال منافع بسیاری
در بخشهایی که ش��بهدولتیها بر آن دس��ت
گذاش��تهاند ،نهفته اس��ت .برای مثال شرکت
مخابرات ،س��ال گذش��ته 12 ،ه��زار میلیارد
تومان گ��ردش مالی داش��ته اس��ت .بنابراین
چندان مایل نخواهند بود در این عرصه رقیب
پیدا کنند .به نظر میرس��د آنها سعی خواهند
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کرد که از پوششهای امنیتی استفاده کنند و
تحت عنوان پوش��شهای امنیتی ،مانع حضور
شرکتهای خارجی شوند.
موس��ی غنین��ژاد :من فکر میکن��م با این
ش��رکتها و نهاده��ا که با عنوان ش��بهدولتی
خوان��ده میش��ود ،دو ن��وع میت��وان برخورد
ک��رد؛ برخوردهای چکش��ی و برخ��وردی که
اصول اقتصاد توصیه میکند .رفع این معضل،
راهحل سیاسی ندارد .باید از طریق راهحلهای
اقتصادی ،نسبت به اصالح آثار نامناسب حضور
ای��ن نهادها در اقتصاد اقدام کرد .یعنی اینها را
باید وارد عرصه رقابت کرد .این شرکتها قابل
حذف ش��دن نیستند .منتها باید کانالهایی را
دس��ت کم در یک محدودههای��ی برای رقابت
با آنه��ا ایجاد ک��رد .در حال حاض��ر ،کیفیت
خدم��ات مخابراتی کش��ور به وی��ژه در عرصه
اینترن��ت و آیتی بس��یار نازل و البته بس��یار
گران اس��ت .اینها از موقعیتی کام ً
ال انحصاری
بهره میگیرند ،بدون اینکه سرمایهشان سرمایه
دولتی باشد؛ یعنی آنها متعلق به بخش اقتصاد
دولتی نیس��تند؛ به اصط�لاح بخش خصوصی
هس��تند .اما خدماتی بس��یار پایی��ن با قیمت
باال عرض��ه میکنند .اما در عی��ن حال دولت
مانن��د رویهای که در مورد بخش خصوصی در
جریان اس��ت ،نمیتواند به زور از آنها بخواهد
قیمتها را کاهش داده و کیفیت خدمات خود
را ارتقا دهند .تنها عاملی که میتواند مدیریت
این بنگاهها را تحت فش��ار ق��رار دهد که خود
را اصالح کنند رقابت از منظر اقتصادی اس��ت.
دول��ت باید به بنگاههای جدی��د مجوز دهد تا
همان خدمات مش��ابه را تولی��د کنند .در این
صورت ،این بنگاهها نیز خود را اصالح میکنند.
من معتق��دم ،با این نهادها و ش��رکتهای
زیرمجموعه آنها نمیتوان به صورت چکش��ی
برخ��ورد ک��رد .گروهی ش��عار میدهند که تا
این مس��اله رفع نش��ود ،اقتصاد ای��ران اصالح
نمیشود اما به هر حال این نوع بنگاهها بخشی
از اقتصاد ما هستند و باید اصالح شوند .دولت
ب��ه خارجیها هم مجوز بدهد ت��ا آنها نیز وارد

قطع ًا اگر دولت
تالش جدی نکند
و ورود برخی
شرکتهای
خارجی یا بخش
خصوصی داخلی
را مورد حمایت
قرار ندهد ،آنها
به هر دلیل مانع
خواهند شد؛
سرمایهگذاران اگر
بخواهند به هر یک
از حوزههای بانک،
مخابرات ،بنادر
یا ساخت و ساز
وارد شوند ،قطع ًا با
مانع شبهدولتیها
مواجه خواهند شد

این عرصه شوند .چه بسا بنگاههای شبهدولتی،
مدیران توانمندی داشته باشند که بتوانند خود
را در رقاب��ت اص�لاح کنن��د .در این خصوص
مالحظات اقتص��ادی باید جایگزین مالحظات
سیاس��ی ش��ود .هر بنگاهی کاالیی با کیفیت
خ��وب و قیمت مناس��ب عرضه کن��د ،باید از
آن اس��تقبال کرد .در هر ص��ورت ،دولت قبلی
بنگاههایی را با برخی نهادها معامله کرده است.
زمان��ی که از تقدس مالکیت صحبت میکنیم،
نمیتوانیم طرفدار سلب مالکیت از این نهادها
باش��یم .هر دولت��ی متعهد اس��ت معامالت یا
قرارداده��ای دول��ت قبلی را محترم بش��مارد.
منتها نباید فعالیت این نهادها انحصاری باشد.
سیدحمید حسینی :من میخواهم به تجربه
چینیه��ا اش��اره کنم؛ چینیها ب��ه هیچ وجه
خصوصیس��ازی نکردند ،چینیها آزادس��ازی
کردند و اجازه دادند که رقابت در اقتصاد شکل
بگیرد .در هر صورت ،تجربه این کش��ور ،تجربه
موفقی بود .آنها با آزادس��ازی ،اجازه دادند که
هم��ه ش��رکتهای دولتی پابرج��ا بمانند و به
فعالیت خ��ود ادامه دهند .در کن��ار هر یک از
این ش��رکتها نیز دو شرکت خارجی یا متعلق
به بخش خصوصی ش��کل گرف��ت و این گونه
فضای��ی رقابت��ی در اقتصاد این کش��ور ایجاد
توس��و
ش��د .ما ه��م میتوانیم به همین سم 
حرکت کنی��م .یعنی حقوق این ش��رکتهای
ش��بهدولتی محفوظ بماند؛ ام��ا فضایی ایجاد
شود که سایر شرکتها یا فعاالن اقتصادی نیز
امکان عرض اندام بیابند .البته این ش��رایط در
هواپیمایی و ورود شرکتهای مخابراتی ایجاد
ش��ده اس��ت .من فکر میکنم مردم شیرینی و
لذتی که از آزادسازی در قانون سوم چشیدند،
از خصوصیس��ازی قان��ون برنام��ه چه��ارم
احس��اس نکردند .به نظر میرسد ،مردم با این
خصوصیسازیای که صورت گرفت ،نتوانستند
ارتباط��ی برق��رار کنند .آنان چنین احس��اس
میکنن��د که عدهای که نظارت و کنترل دولت
را هم برنمیتابند ،آش��وبی در اقتصاد کش��ور
ایجاد کردند.

یادداشت
ایران کانون سیاستگذاری های انرژی کشورها باقی خواهد ماند

نقش دیپلماسی انرژی در ارتقای جایگاه ایران
■■محسنحائرینژاد

*

انرژی و به طور مش��خص نفت و گاز ،یکی از
مولفه های تأثیر گ��ذار در تولید ثروت و قدرت
در جهان کنونی به شمار می رود .امروزه انرژی
یکی از اصلی ترین نیازهای جوامع انسانی است
که نه تنها بر بس��یاری از منازعات و روابط میان
کشورها تأثیر می گذارد ،بلکه اساسا بسیاری از
این مناقشات و تعامل ها به علت دستیابی به آن
اس��ت .امروزه انرژی که نیروی محرکه توسعه
برای کشورهای صنعتی و رشد اقتصادی جهان
است ،در ابتدای قرن اخیر با تغییر گرایش جهان
از مصرف زغال س��نگ به نف��ت ،رویکردی تازه
یافته است .با مهم شدن نفت ،کشورهای حامل
انرژی در یک س��و و مصرف کنندگان انرژی در
س��وی دیگر قرار گرفتند .این تقابل با ورود گاز
ب��ه عرصه معادالت انرژی جه��ان و پیش بینی
افزایش نقش آن در آینده تشدید خواهد شد.
نقش و تعریف دیپلماسی انرژی در جهان

تفاوت های اساسی در حوزه تولید و مصرف
نف��ت و گاز و ل��زوم تأمین امنی��ت عرضه برای
کش��ورهای صنعتی ،هم زمان با وقوع ش��وک
ه��ای نفتی ،این کش��ورها را به فکر تنظیم یک
برنامه رقابتی برای دس��تیابی مطمئن و دایم به
منابع انرژی انداخ��ت .این برنامه تضمین های
ال��زم برای تأمین امنیت پای��دار عرضه انرژی را
ب��رای کش��ورهای صنعتی ،اصل��ی ترین هدف
خود ق��رار داده و تنظیم کننده تمام روابط بین
المللی کشورهای صنعتی در حوزه انرژی است.
از طرفی کش��ورهای دارنده نفت و گاز از منابع
انرژی خود به عنوان یک اهرم قدرت در س��طح
بین المللی استفاده می کند .نمونه چنین امری
در مورد روسیه به روشنی مشاهده می شود .این
کشور توانسته است با استفاده از گاز خود ،اروپا را
به خود وابسته کند و در سیاست های این کشور
نس��بت به خود تعدیالتی ایجاد کند .روسیه ،به
عنوان یک صادر کننده انرژی ،در جهت استقالل
و عدم وابس��تگی خارجی گام ب��ر می دارد و در
صدد است که از یک عرضه کننده صرف انرژی
به یک کش��ور موثر در حوزه بین الملل تبدیل
شود .این حضور موثر در عرصه بین الملل انرژی
برای هر دو دسته از کشورهای یاد شده ،ناشی از
یک برنامه ریزی دقیق ،کارآمد و رقابتی است که
تضمین کننده منافع آن هاست و از آن به عنوان
دیپلماسی انرژی یاد می شود .دیپلماسی انرژی
دیپلماسی انرژی برنامه ای است راهبردی ،جامع

روسیه ،به
عنوان یک صادر
کننده انرژی ،در
جهت استقالل
و عدم وابستگی
خارجی گام بر می
دارد و در صدد
است که از یک
عرضه کننده
صرف انرژی به
یک کشور موثر در
حوزه بین الملل
تبدیل شود

و کار آمد که تعامالت بین المللی در حوزه انرژی
را ب��رای یک کش��ور مدون ک��رده و چارچوب
کل��ی توافقات را مش��خص می س��ازد .اهمیت
دیپلماسی انرژی با تعریف دیپلماسی اقتصادی
بیش��تر روشن می ش��ود .دیپلماسی اقتصادی
در ده��ه های اخیر ب��ه ابزاری مه��م در روابط
خارجی کش��ورها به منظور اس��تفاده از فرصت
ه��ای دوجانبه و چند جانبه و همچنین مزیت
های اقص��اد جهانی در جهت تأمین منافع ملی
تبدیل شده اس��ت .از آن جا که توافق پیرامون
انرژی میان دو طرف صادر کننده و وارد کننده
شکل می گیرد ،این برنامه برای کشورهای صادر
کننده انرژی ،راهبردهای استفاده از ابزار انرژی
در جهت تأمین اهداف دیپلماتیک را فراهم می
آورد و برای کش��ورهای وارد کننده ،راهبردهای
دیپلماتیک الزامآور را برای ایجاد امنیت پایدار
انرژی را روش��ن می س��ازد .دیپلماسی انرژی
در ای��ران با تدوین دیپلماس��ی ان��رژی ،ایران
نقش موثرتری در تعاملهای بین المللی خواهد
داشت توس��عه و تعامل بینالمللی با استفاده از
ظرفیتهای بالقوه منابع نفت و گاز در کش��ور از
جمله اهداف تدوین دیپلماسی به شمار می آید،
زیرا صنعت نفت به ارتقای فناوری و گس��ترش
منابع مالی جدید نیاز دارد که با تحقق توس��عه
تعامالت بین الملل ،موارد یاد شده محقق خواهد
شد .دیپلماسی انرژی می تواند بازارهای هدف
انرژی جهانی را تش��خیص داده و با تحلیل آن
ها ،برنامه هایی برای حضور موثر در این بازارها
ارایه کند و در مقابل تحوالت جهانی عرضه انرژی
) نظیر تش��کیل مجمع کشورهای صادر کننده
گاز( ،رویکردهای مناسب را به سیاست گذاران

ارائه دهد و در نهایت سبد صادرات انرژی آنان را
تعیین کند .نکته مهم دیگر آن است که تقاضای
انرژی ،به ویژه تقاضای نفت خام و گاز طبیعی در
بلند مدت هم چنان افزایش خواهد یافت .لیکن
عرضه انرژی با محدویت بیشتری روبه رو خواهد
شد .در آن دوره حضور ایران در بازارهای جهانی
بسیار تأثیر گذار خواهد بود.
نتیجه گیری:
روند رو به رش��د نیاز ب��ه انرژی به خصوص
نفت و گاز از یک سو و تمرکز عمده این منابع
در ای��ران نش��ان از آن دارد که ایران همچنان
کانون سیاس��تگذاری های انرژی کشورها باقی
خواهد ماند .از آنجا کشورهای صنعتی ،قدرت
های ب��زرگ اقتصادی و همچنین قدرت های
در حال ظهور ،سهم قابل مالحظه ای از مجموع
مص��رف انرژی را به خود اختصاص می دهند و
این میزان صرف نیز در حال افزایش هست ،لذا
منابع انرژی ،امنیت انرژی و دیپلماس��ی انرژی
نی��ز نزد این بازیگران ،اهمیت بیش��تری یافته
اس��ت .در بازار انرژی ،ایران ب��ه عنوان یکی از
غنی ترین کش��ورهای منابع نفتی و گازی در
خلیج فارس نیازمند رصد و شناسایی سیاست
های ان��رژی مصرف کنندگان ب��ه ویژه قدرت
های بزرگ اقتص��ادی و همچنین قدرت های
در حال ظه��ور و رقبا و تمایز جهت گیری ها
از یکدیگر و بررس��ی افق های پیش رو در این
زمینه است .باید توجه داشته باشیم مهمترین
فص��ل پیون��د میان اقتص��اد ایران ب��ا اقتصاد
جهانی ،انرژی است.

* کارشناس تحقیق و توسعه شرکت راه اندازی
و بهره برداری صنایع نفت ()OICO
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گزارش

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای مسکوت ماندن قانون جدید

تناقضهای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
■■سردار خالدی
دلنگرانیهای بخش خصوصی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ شده توسط مجلس شورای
اسالمی با وجود مخالفتهای سه وزیر «امور اقتصادي و دارايي»« ،راه و شهرسازی» و «کشور» و دفاع
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از این قانون ،همچنان ادامه دارد و این در حالی است که از دید فعاالن
اقتصادی انتقادات اساسی به شکل و محتوای این قانون وارد است.

در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
بیشترین انتقادات چه از سوی نمایندگان بخش
خصوصی و چه از س��وی دولتمردان مطرح شده
اس��ت؛ زیرا به باور آنان اجرای این قانون عالوهبر
اختالل در فعالیتهای اقتصادی موانع جدیدی
بوکار کش��ور به همراه
پیش روی فضای کس�� 
خواهد آورد .حال با تم��ام مخالفتهای صورت
گرفته اعتقاد بر این اس��ت که همان پیش��نهاد
پارلمان بخش خصوصی مبنی بر مسکوت ماندن
قانون به مدت دو س��ال و بازنگری در آن توسط
دولت میتواند بسته عملیاتی مناسبی باشد که
بوکار را برطرف کند.
دغدغههای فعاالن کس 
تشدید ایرادات به قانون

ای��رادات به قان��ون «مبارزه با قاچ��اق کاال و
ارز» مصوب  3دی ماه سال گذشته در شرایطی
این روزها از س��وی برخی از نمایندگان سه قوه
شدت گرفته که انتقاد اکثریت فعاالن اقتصادی
پیش از این در نامهای رسمی به دولت ابراز شده
بود .در نامهای که از س��وی اتاق بازرگانی تهران
64
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به اس��حاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور
فرستاده شده است بر این موضوع تاکید شده که
س��یر تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
جوی متفاوت با تاثیر از آمارهای پیرامون قاچاق
کاال و ارز بدون توجه به زمینههای ایجاد قاچاق
سپری شده است .به همین دلیل در همین نامه با
بوکار و ایجاد
توجه به شرایط حساس رونق کس 
حاشیه امن برای تجار ،بازرگانان ،صادرکنندگان،
واردکنندگان ،ترانزیتکنندگان ،حملکنندگان
و جلب س��رمایهگذاری خارجی ،بر رفع ایرادات
قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز قبل از تصویب
نهایی مجلس تاکید ش��ده اس��ت؛ ام��ا به گفته
منتقدان اشکاالت اساسی همچنان در قانون به
چشم میآید و همین موضوع نگرانیهای جدی
بوکار در کشور به همراه آورده
را برای فعاالن کس 
اس��ت .این در حالی است که اسحاق جهانگیری
نیز در تاریخ یکم آبان ماه به مجید انصاری ،معاون
پارلمان��ی رئیسجمهور تاکید کرده گزارش اتاق
تهران در رابطه با ایرادات مربوط به قانون (الیحه
وقت) مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز مورد توجه و

اسحاق
جهانگیری نیز در
تاریخ یکم آبان ماه
به مجید انصاری،
معاون پارلمانی
رئیسجمهور
تاکید کرده
گزارش اتاق تهران
در رابطه با ایرادات
مربوط به قانون
(الیحه وقت)
مبارزه با قاچاق
کاال و ارز مورد
توجه و بررسی
قرار گیرد

بررسی قرار گیرد.
مسعود خوانساری ،عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران و رئیس کمیسیون حملونقل و ارتباطات
اتاق تهران از جمله کسانی بوده که در مخالفت با
این قانون بهصورت جدی و رسمی فعالیت داشته
اس��ت؛ اما همچنان بر این باور است که با وجود
پیگیریهای صورت گرفته توسط فعاالن بخش
خصوصی و حتی برخی از وزرای دولت با مجلس
ب��رای مخالفت با اجرای این قانون ( حتی قبل از
تصویب آن) ،ایرادات اساس��ی به قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز از نظر محتوا وارد است و اشکاالت
باقی مانده است.
به گفته خوانساری ،براساس آنچه در مکاتبات
اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان دولت و مخالفت
برخ��ی وزرا با تصویب و اج��رای فعلی این قانون
به چش��م میآید ،اجرای ای��ن قانون چالشهای
متعددی پی��ش روی دولت فراهم خواهد کرد و
حتی ممکن است اجرای آن عملیاتی نشود .زیرا
با اجرای این قانون ،س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز به صورت موازی همانند گمرک عمل خواهد
کرد و این مساله میتواند به وظایف محوله دولت
صدمه وارد كند.
قانون در تناقض است

از دی��د این فع��ال بخش خصوصی ،بس��تر
ش��کلگیری این قانون در دولت سابق در ابتدا با

گزارش
 74م��اده (در زمان تصوی��ب نهایی ،این قانون با
 77ماده و  79تبصره به دولت جدید ابالغ ش��د)
و بنا بر پیش��نهاد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
در جلسه مورخ  25اسفندماه سال  1389هیات
وزیران وقت شکل گرفت ،این در حالی بود که در
تدوین ای��ن قانون نگاه به مقوله قاچاق کاال و ارز
امنیتی و با دید بسته بوده به همین دلیل با توجه
به اینکه نسبت به مسائل اقتصادی با نگاه انتظامی
برخورد ش��ده ،قوانین موجود در آن نیز با همان
نگاه تدوین شده است که با توجه به رویکرد جدید
دولت درباره نگاه به مس��ائل اقتصادی و تاکید بر
مهار تورم و خروج از فضای رکود با تعامل با بخش
خصوصی کامال در تناقض است.
خوانس��اری بر این باور اس��ت که با توجه به
سیاست دولت یازدهم در قبال موضوع آزادسازی
قیمتها ،ابالغ سیاس��تهای کل��ی اصل  44در
رابطه با واگذاری امور به دس��ت بخش خصوصی
در یک فضای سالم و رقابتی و سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ،ابالغ و اجرای چنین قانونی کامال
در تضاد است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به
اینکه نگاه کلی در قانون امنیتی و بدبینانه است،
معتقد اس��ت تلقی که از این قانون میشود این
است که «همه به نحوی مجرم هستند مگر اینکه
خالف آن ثابت شود» و این در شرایطی است که
در قانون مذکور باید نگاه به مسائل اجتماعی باشد.
ایراد اساسی به قانون از دید خوانساری ایجاد و
تشکیل دستگاههای موازی است که وظیفه قانونی
و پیشبینی شده در امور مربوط به ورود و خروج
کاال را که مربوط به گمرک است ،به رقیب موازی
دیگری که تجربه کارشناسی در این حوزه را ندارد،
واگذار میکند .شاید به همین دالیل با بالتکلیفی
در گمرک ،میتواند این س��ازمان را از حیز انتفاع
خارج کند .این در شرایطی است که براساس گفته
این فعال بخش خصوصی نهادی که هیچ تجربهای
در ای��ن زمینه ندارد و ب��ا دید امنیتی و انتظامی
به مسائل اقتصادی کشور نگاه میکند ،میتواند
لطمه جدی به این حوزه وارد آورد.
تفسیر متفاوت از قانون

اش��کال دوم از دی��د خوانس��اری این اس��ت
که قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز بدون نگاه
کارشناسی بوده و ابعاد مختلف مسائل در آن دیده
نشده ،این در حالی است که مطالب مطرح شده
نیز بیشتر به صورت صوری است؛ بهطور مثال در
ارتباط با حوزه ترانزیت اگر چنین قوانینی بخواهد
اجرا ش��ود چه بس��ا ترانزیت در کش��ور متوقف
میش��ود .همچنین ایراد دیگری که در قانون به
چشم میآید این است که هر مامور برای خودش
تفس��یری از قانون خواهد داشت که نشان از آن
دارد كه هیچ دستورالعمل و ضابطهاي در این باره
وجود ندارد.
وی با تاکی��د دوباره بر اینکه ای��ن قانون کار
نپخته و نس��نجیدهای است ،بر این باور است که

با توجه به
سیاست دولت
یازدهم در قبال
موضوع آزادسازی
قیمتها ،ابالغ
سیاستهای
کلی اصل  44در
رابطه با واگذاری
امور به دست
بخش خصوصی
در یک فضای
سالم و رقابتی و
سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی،
ابالغ و اجرای
چنین قانونی کامال
در تضاد است

در صورت اجرا در عمل بس��یار با مشکل روبهرو
میشویم .طرح مباحث مربوط به جابهجایی ارز و
کارت اعتباری در این قانون از مواردی است که به
گفته این فعال بخش خصوصی نمونه واضح ایراد
قانونی است.
خوانس��اری با اش��اره به اینکه ما از یک طرف
بوکار را بهبود ببخشیم
میخواهیم فضای کس�� 
و رتب��ه ایران را ارتقا بدهی��م و از طرف دیگر در
صورت اجرای این قانون شاید به هیچ وجه نتوانیم
بوکار
به معیارهای در نظر گرفته ش��ده در کس 
جهانی دست یابیم ،افزود :به همین دلیل در راس
پیشنهادات فعاالن بخش خصوصی ،اتاق بازرگانی
تهران در نامهای با توجه به مشکالت ایجاد شده
ناشی از اجرای این قانون و از سویی مخالفتهای
وزرای ام��ور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرس��ازی
و کش��ور از دولت درخواس��ت کرده این قانون به
مدت  2سال مسکوت بماند و در این مدت هیات
دولت موظف است ،آن را بازنگری و پیشنهادهای
اصالحی یا الیحه جایگزین را به مجلس شورای
اسالمی بدهد.
ایرادهای رئیس گمرک به قانون

البته پیش از این هم مسعود کرباسیان ،رئیس
کل گمرک کشور در نامهای به علی طیبنیا ،وزیر
اقتصاد در س��یزدهم مهر ماه سال  ،92ایرادهای
موج��ود در قانون (الیحه وق��ت) مبارزه با قاچاق
کاال و ارز را موج��ب حدوث چالشهای متعددی
دانسته بود که در بند اول آن آمده است :در ماده
 2الیحه مزبور ،مصادیقی عالوهبر ماده  113قانون
امور گمرکی به عنوان مصادیق قاچاق کاال اضافه
ش��ده که پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و س��ایر دستگاهها بوده و برخی از این
مصادیق با مفاد قانون جدید امور گمرکی مغایرت
دارد.
نکته مه��م و قابل توجه دیگ��ری که در این
نامه به آن اشاره شده ،ماده  18الیحه وقت است
که مربوط به تحویل کاالی مکش��وفه به سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی است .سازمان
اموال دولتی تاکنون توانایی تحویل و انتقال کلیه
کاالهای اعالمی به آن سازمان را در وقت مقرر و
بهدلیل نداشتن انبار و امالک مناسب نداشته که
در ص��ورت لزوم بقای ذكر ش��ده طی ماده فوق،
حتما باید تمهیدات الزم از این حیث اندیش��یده
ش��ود .در بند دیگ��ری از این نامه آمده اس��ت:
سازمانهای کاشف قاچاق ( 10سازمان) در ماده
 31الیحه وقت ذکر ش��دهاند و گمرک نیز یکی
از آنها اس��ت که تنها در محدوده اماکن گمرکی
میتواند به عنوان کاشف تلقی شود و به موجب
ماده  18الیحه وقت ،تشخیص اولیه ارزش کاالی
قاچاق بر عهده سازمان کاشف گذاشته شده که
با توجه به بحث ارزشگذاری که از وظایف ذاتی
گمرک است ،به نظر نمیرسد سازمانهای کاشف
غیرمرتبط از جمل��ه ناجا بتوانند توفیقی در این
خصوص داشته باشند.

در چهارمی��ن بن��د ای��ن نام��ه آمده اس��ت:
همانط��ور که از ماده  36الیحه وقت برداش��ت
میشود ،س��ازمانهای کاش��ف که ضابط تلقی
میش��وند ،موظفند حس��ب مورد مرات��ب را به
مرجع صالح اعالم کنند .در این رابطه آنچه مهم
اس��ت این است که اصال صحبتی از «اعالم جرم
(ش��کوائیه)» به میان نیامده و فقط به تنظیم و
ارسال صورتجلسه بسنده شده است .این امر با
روح مفاد قوانین موجود در تباین و تضاد است و
در آینده مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.
اما در مهمترین بند این نامه عنوان ش��ده که
ص��دور ماده  3الیحه وقت مزب��ور تکرار ماده 30
آییننامه اجرای��ی قانون نحوه اعم��ال تعزیرات
حکومتی راج�� ع به قاچاق کاال و ارز اس��ت .این
موض��وع فینفس��ه نمیتواند وضعی��ت جدید و
شرایط بهتری را برای ستاد ایجاد کند ،به همین
دلیل آنچه مداخله ناروای ستاد در وظایف دیگر
دستگاهها و مراجع را موجب میشود ،پیشبینی
ماده  56در الیحه وقت اس��ت که متن آن پس از
اصالح اینچنین است« :ستاد میتواند رأسا یا از
طریق دادستان اقدام به پیگیری پرونده نزد مراجع
رسیدگیکننده ،تعقیب و رسیدگی جرایم موضوع
این قانون یا جرایم مرتبط با آن کند ».درحالیکه
نحوه تنظیم و نگارش ماده به نحوی است که برای
ستاد در تمامی پروندههای ناشی از اعمال الیحه
وقت که از س��وی هر یک از سازمانهای کاشف
(از جمله گمرک ایران) مطرح شده باشد ،شأنی
موازی با س��ایر دستگاههای اجرایی و حتی نهاد
تعقیب در نظر گرفته است که عواقب اجرایی آن
بسیار نگرانکننده بوده و احتمال تضییع حقوق
مردم را به دنبال خواهد داشت.
ضمن اینکه س��تاد مذکور ه��م باید وظیفه
هماهنگ��ی دس��تگاهها و سیاس��تگذاری را بر
عهده داشته باش��د .لکن در قانون جدید با ورود
در حوزه اجرا ،دخالتی آشکار در وظایف سازمانی
دستگاههای کاشف بروز و ظهور یافته که به لحاظ
پیشبین��ی وظایف نهادهای کاش��ف در قوانین
موج��ود ،اقدام بر اس��اس م��اده  56الیحه وقت،
موجب تداخل در وظایف دستگاههای عضو و بروز
چالش و تنش در حوزه اجرا تلقی خواهد شد.
17مورد اشكال اساسي

البته فعاالن بخش خصوصی کشور و در راس
آن اتاق بازرگانی تهران پس از جلسات کارشناسی
در مکاتبات مستقیمی در تاریخ  28مهرماه سال
( 92قبل از ابالغ آن در  3دیماه سال  92توسط
مجلس شورای اس�لامی) با اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهور ایرادات اساسی در اجرای
قانون (الیحه وقت) را ب��ا ارائه گزارش مربوط به
چگونگی سیر تصویب الیحه مبارزه با قاچاق کاال
و ارز در  17مورد بازگو کرده بودند.
ازجمله مهمترین ای��رادات این قانون (الیحه
وق��ت) در نامه تفصیلی ات��اق بازرگانی تهران به
رئیسجمهور« ،تعریف ص��ورت گرفته از قاچاق
دنیایانرژی تابستان 1393شماره هشتم
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گزارش
در قانون»« ،بحث تعیین ارزش کاال موضوع بند
ح و خ م��اده « »1ک��ه در مغایرت ب��ا قانون امور
گمرکی اس��ت»« ،تعریف صورت گرفته از ارز و
کارت اعتباری در بن��د «پ» ماده یک که تلقی
این اس��ت با آن تعریف باعث مشکالتی در رفت
و آمد جهانگردان به کش��ور ش��ود»« ،مصادیق
ارائه ش��ده در ماده  2این قانون که دارای ایرادات
اساسی است»« ،ایراد بر ماده  3مکرر  2در رابطه
با سامانه الکترونیک»« ،ماده  17در رابطه با ضبط
وس��یله نقلیه حامل کاالی قاچ��اق»« ،تدوین و
نگارش اشتباه در ماده  25در رابطه با اخاللگران
در نظ��ام اقتصادی»« ،ماده  36در رابطه با بحث
توقیف وسیله نقلیه»« ،موضوع مهلت تعیینشده
یکماهه برای رسیدگی و صدور رای نهایی قاچاق
در م��اده « ،»40تبصرهه��ای  2و  3م��اده ،»45
«موضوع مهلت تعیین ش��ده  10روزه یا تمدید
آن برای متهمان جهت ارائه اسناد مثبته در ماده
« ،»47م��اده  48ک��ه در آن منظ��ور قانونگذار
مشخص نیست»« ،موضوع ماده  59در رابطه با
حمل و نقل»« ،م��اده  65و تبصره آن در رابطه
با کاالهای ممنوعه» و «موض��وع ماده  66و 67
در رابطه با مجازات در نظر گرفته ش��ده براساس
مرجع رسیدگی کننده» است که البته به گفته
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مطلعان ب��ا وجود اینک��ه در نام��ه  12آبان ماه
محمدرضا علیزاده ،قائممقام ش��ورای نگهبان به
رئیس مجلس شورای اسالمی درباره اصالحات به
عمل آمده از این قان��ون (الیحه وقت) و ایرادات
این ش��ورا در  12بند مورد توجه قرار گرفته ،اما
همچنان اشکاالت اساسی در این قانون ابالغ شده
به چش��م میخورد؛ حتی اتاق تهران در نامهای
به تاری��خ  25آذرماه س��ال  92به معاون رئیس
جمهور در مجلس دو ایراد اساسی را بازگو کرده
که براساس آن:

الف) ایجاد سامانههای متعدد توسط دولت وفق «ماده
 3مکرر  »2برای نظارت بر فرآیند واردات ،صادرات ،هر
نوع حمل ،هر نوع نگهداری کاال و مبادله آن ،که مورد
ایراد شورای نگهبان هم بوده بار مالی هنگفتی بر دوش
دولت خواهد گذاشت.
ب) مفاد الیحه مذکور موجب نگرانی فعاالن اقتصادی
میش��ود و نتیجه آن رکود بیشتر اقتصادی و بیکاری
خواه��د ش��د .مکاتب��ات اداری فع��االن بخش

خصوصی در این باره بعد از تصویب و ابالغ قانون
نیز ادامهدار بوده ،ب��ه طوری که در آخرین نامه،
اتاق تهران با پیشنهاد مسکوت ماندن و بازنگری
قانون به معاون رئیسجمهور ،نامه دیگری ارسال
میکند .البته در س��ال جدید نیز فعاالن بخش

در آخرین
نامه ،اتاق تهران با
پیشنهاد مسکوت
ماندن و بازنگری
قانون به معاون
رئیسجمهور ،نامه
دیگری ارسال
میکند .البته
در سال جدید
نیز فعاالن بخش
خصوصی از طریق
کمیته ماده 76
دوباره این موضوع
را مطرح کردند

خصوص��ی از طریق کمیته م��اده  76دوباره این
موض��وع را مطرح کردند و حتی عباس آخوندی
در نامهای به علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اسالمی بر بازنگری و توقف این قانون تاکید کرده
بود ،اما با همه این اوصاف فعال مهلت دو هفتهای
برای تصمیمگیری در این باره داده شده که به نظر
میرسد با توجه به دفاع نمایندگان ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز از این قانون و البته موضعگیری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر اصرار
ب��ر تهیه آییننام��ه اجرایی آن توس��ط دولت و
اظهارنظر برخی از مجلسیها همچون ایرج ندیمی
براساس گزارش سایت ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز در رابطه ب��ا اینکه «دولت بايد قوانين را در
رابط��ه با مبارزه با قاچاق کاال ،اجرايي کند» ،این
بحث (چال��ش) در روزهای آین��ده وارد فازهای
جدی خواهد ش��د و اختالف م��ورد نظر بیش از
پیش نمایان خواهد شد .با این وجود باید دید که
در نهایت این قانون جنبه اجرایی پیدا میکند یا
اینکه با تالش فعاالن اقتصادی ،نمایندگان دولت و
در راس آنها مخالفت سه وزیر با اجرای آن و برخی
از نمایندگان مجلس ،موضوع پیشنهادات اصالحی
یا الیحه جایگزین مورد تایید مجلس و دولت قرار
خواهد گرفت.

گزارش
در تابستان 93انجام میشود

عرضهنخستینمحموله میعانات
گازیپارسجنوبیدربورس
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران از
عرضهنخستینمحمولهمیعاناتگازیپارسجنوبی
در ب��ورس در آین��دهای نزدیک خبر داد .محس��ن
قمصری با اظه��ار این که مدیریت امور بین الملل
شرکت ملی نفت ایران ،برای مصرف داخلی ،میعانات
گازی پارس جنوبی را در بورس عرضه میکند گفت:
مبنای معامالت عرضه میعانات گازی پارس جنوبی
به صورت ریالی است .وی با بیان اینکه روش تعیین
قیمت پایه بر عهده امور بین الملل شرکت ملی نفت
ایران اس��ت ،افزود :به عبارتی عرضه کننده ،قیمت

پایه را تعیین میکند و بازیگران بازار و خریداران در
مورد قیمت پایه امکان رقابت دارند؛ بنابراین بورس
انرژی دخالتی در تعیین قیمت پایه ندارد و فقط بر
مبنای رقابت بین خریداران کشف قیمت روی می
دهد .آذر ماه سال گذشته ،بورس میزبان خریداران
و فروشندگان میعانات گازی پاالیشگاه ایالم بود تا
برای نخس��تین بار درتاریخ کشور این محصول در
بورس کشف قیمت شود .در آن زمان 3500 ،بشکه
میعانات گازی پاالیش��گاه گاز ایالم در بورس انرژی
عرضه شد که  3400بشکه از آن به قیمت هر بشکه
دو میلیون  209ریال به ارزش هفت میلیارد و 510
میلیون ریال از طرف یکی از پاالیشگاههای بخش
خصوصی کش��ور خریداری ش��د و به این ترتیب
نخستین عرضه محصوالت نفت و گاز شرکت ملی
ایران با موفقت به انجام رسید.
تواف�ق با وزارت نفت برای عرضه میعانات گازی
در بورس انرژی

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز با تایید
خبر عرضه میعان��ات گازی در بورس انرژی گفت:
یکی از مباح��ث مطرح ش��ده در معامالت بورس
ان��رژی توق��ف حجم میعان��ات گازی اس��ت که با
هماهنگی صورت گرفته با وزارت نفت در تابستان
امسال امکان معامله میعانات گازی از پارس جنوبی

با هماهنگی
صورت گرفته با
وزارت نفت در
تابستان امسال
امکان معامله
میعانات گازی از
پارس جنوبی به هر
میزان تقاضا وجود
دارد

به هر میزان تقاضا وجود دارد .علی صالح آبادی افزود:
معامالت بورس معلول اس��ت و علت نیس��ت و بازار
س��رمایه تأثیرپذیر از تحوالت مختلف کشور است و
متأسفانه سال گذشته موضوعاتی چون نرخ خوراک
پتروش��یمیها ،قیمت س��نگ آهن و مواردی از این
دس��ت که به صنایع اثرگذار در بازار از جمله سنگ
آهن پتروشیمی و فلزات مطرح میشود در افت بازار
سهام اثرگذار بود .صالح آبادی با بیان اینکه نسبت به
اینده بازار سهام امیدوارم تصریح کرد :بیان و پیگیری
مش��کالت ش��رکتها با مراجع ذیربط و کمک به
نقدش��وندگی بازار از جمله اقداماتی است که تالش
میکنیم با انجام آنها از بازار س��رمایه و س��هامداران
حمایت کنیم بعالوه اینکه در شرایط کنونی عرضه
اولیه س��هام در بورس و نیز عرضههای خرد سازمان
خصوصی سازی متوقف شده است .علی صالح آبادی
با اش��اره به عملکرد بورس تهران از ابتدای امسال تا
پایان خرداد ،گفت :ش��اخص کل ب��ورس از ابتدای
امس��ال از ع��دد  79هزار و  19واحد ب��ه  72هزار و
 600واحد رس��یده که کاهش  7.7درصدی را نشان
میده��د .وی در خصوص حوزه تأمین مالی در بازار
اولیه طی سه ماه گذشته ،اذعان داشت 900 :میلیارد
اوراق با درآمد ثابت منتش��ر و نیز س��ه هزار و 900
میلیارد تومان افزایش س��رمایه در این مدت صورت
گرفته که در مجم��وع  4هزار و  800میلیارد تومان
تأمین سرمایه را شامل میشود .رئیس سازمان بورس
با اش��اره به اینکه در ش��ورای بورس ابزار جدیدی با
عنوان گواهی سپره کاالیی به تصویب رسیده که تا
پایان امسال ابالغ خواهد شد ،توضیح داد :در مقاطعی
ممکن اس��ت تولید کننده نتوان��د کاالی خود را در
بورس بفروشد و براین اساس میتواند کاال را در انبار
اس��تاندارد بورس بگذارد و گواهی آن را در سیستم
بورس س��پرده کرده که قابلیت معامله پیدا میکند
و خری��دار این گواهی نیز نیاز ب��ه تحویل کاال ندارد
و چ��ون این گواهی تبدیل به اوراق میرس��د امکان
وثیقه آن در بانک وجود دارد که به نوعی برای خریدار
نقدینگی را به ارمغان میآورد .صالح آبادی ادامه داد:
بنا داریم در حوزه توس��عه و گسترش بازار معامالت
برخ��ط قراردادهای آتی در ب��ورس کاال را راه اندازی
کنیم و این امکان نیز فراهم آمده اس��ت تا ش��عب
و نمایندگیه��ای بورس کاال با توجه به پتانس��یل
استانها افزایش پیدا کند.
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گزارش
از سر گرفته شود.

مبادله انرژی با همسایگان هم منفعت اقتصادی دارد هم امنیتی

ضرورت ازسرگیری
سوآپ نفتی
■■شیرین درویش
موضوع از س�رگیری س�وآپ در کش�ور از زمان روی کار آم�دن دولت جدید جدی ش�د .مهمترین خبر
س�وآپی فصل گذش�ته نیز محکومیت ایران در دادگاه الهه به علت ضرر یک شرکت آذربایجانی از توقف
س�وآپ در دولت دهم بود اما میرکاظمی وزیر وقت نفت این حکم را قبول ندارد و از ضرورت توقف سوآپ
سخن میگوید .با این وجود اکثر اعضای کمیسیون انرژی مجلس موافق از سرگیری سوآپ و کسب سود
برای فعاالن این بخش هستند .در چند ماه اخیر خبرهای خوبی برای احیای سوآپ منتشر شده است که
سرمایهگذاران را امیدوار کرده است .حجتاالسالم موسی احمدی یکی از اعضای کمیسیون ان ِری مجلس در
این مورد گفت:ارتباط با همسایگان یکی از سیاستهایی است که دولت و وزارت نفت دنبال می کنند و این
ارتباط در قالب تهاتر یا صادرات نفت و برآورده کردن نیاز آنها هم اثرات مثبت اقتصادی دارد و هم امنیتی.

نماینده م��ردم دیر ،کنگان ،جم و عس��لویه
در مجلس شورای اس�لامی بر ضرورت افزایش
س��رمایه گذاری در میادین گازی مشترک بین
ای��ران و قط��ر تاکید ک��رد و گف��ت :قطر 100
درصد س��همیه خود را برداش��ت می کند و این
درحالی اس��ت که ما تنها دو سوم سهمیه خود
را اس��تفاده می کنیم .وی در ادامه درباره قطع
سوآپ و طلب خس��ارت از ایران ،گفت :اصل
س��وآپ را منطقی می دان��م و در دنیا هم
مرسوم است و منفعت کشور را نیز به دنبال
دارد .این عضو کمیس��یون انرژی مجلس با
یادآوری اینکه س��وآپ در زمان وزارت نفت
دولت گذش��ته قطع ش��د،گفت :وزیر وقت با
بررس��ی های خود به این نتیجه رس��یده بود
که آن قرارداد به نفع کش��ور نیس��ت از این رو
تصمیم گرفتن��د این قرارداد را لغو کنند ،از این
رو با توجه به اینک��ه دادگاههای بین المللی به
لح��اظ حقوقی ای��ن موضوع را رس��یدگی می
کنند شنیدم حکمی صادر شده است که فکر
می کنم با پی گیری های مس��ؤولین احقاق
حق خواهد شد .نماینده مردم دیر ،کنگان،
جم و عسلویه در مجلس گفت :سوآپ یک
حرکت منطقی است و به نفع کشور و نظام
اس��ت اگر با توجه به مقتضیات و ضوابط و
عرف بین الملل محقق شود بهتر است که
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س�وآپ نفتی با رعای�ت ضوابط به نفع نظام
است

ظرفیت کنونی
سوآپ نفت خام با
توجه به امکانات
فعلی پایانه نفتی
شمال کشور 200
هزار بشکه در روز
است که با ژ
بهره برداری
از پروژه حوضچه
فراگیر در فاز اول
به  450هزار بشکه
در روز خواهد
رسید

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :چنانچه
س��وآپ نفتی با توجه به مقتضیات و عرف بین
الملل از سرگرفته ش��ود ،یک حرکت منطقی
بوده و به نفع نظام است.
سید سعید حیدری طیب ،عضو کمیسیون
انرژی درباره از س��رگیری س��وآپ نفت ،گفت:
کش��ورمان اف��زون ب��ر تولید و ص��ادرات نفت
میتوان��د از موقعی��ت جغرافیایی خ��ود برای
انتق��ال مواد نفتی و دیگر حاملهای انرژی بهره
ببرد .این عضو کمیس��یون انرژی تصریح کرد:
ای��ران به میزان الزم و براس��اس قانون بودجه
 ٩٣نفت و میعانات گازی صادر میکند ،از این
رو میتواند از ظرفیت سوآپ نفتی نیز بهرمند
شود .این نماینده مجلس با بیان این که قوانین
مشخصی برای هر نوع داد و ستد تجاری وجود
دارد تصریح کرد :در مس��ئله سوآپ نفتی باید
بررسی کرد که منافع ملی و اقتصاد کشورمان
چگونه حاصل میش��ود .موسی احمدی ،عضو
دیگر کمیسیون انرژی نیز در این زمینه گفت:
اصل سوآپ را منطقی میدانم ،با توجه به این
که انجام این نوع داد وستد در دنیا هم مرسوم
اس��ت قطعا منفعت کش��ور را به دنب��ال دارد.
نماینده مردم دیر ،کنگان ،جم و عس��لویه در
مجلس افزود :سوآپ یک حرکت منطقی بوده
و به نفع کش��ور و نظام است ،حال اگر با توجه
به مقتضیات ،ضوابط و عرف بین الملل محقق
شود بهتر است که از سر گرفته شود.
ظرفیت سوآپ نفت در شمال کشور به
روزانه  ۴۵۰هزار بشکه میرسد

مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی
ایران گفت :پ��روژه حوضچه فراگیر در
پایانه نفتی ش��مال ت��ا  ۶ماه آینده به
به��ره برداری می رس��د که ظرفیت
س��وآپ نفت را به  ۴۵۰هزار بش��که
در روز افزای��ش م��ی ده��د .پیروز
موسوی اظهار داشت :ظرفیت کنونی
س��وآپ نفت خام با توجه به امکانات
فعلی پایانه نفتی شمال کشور  200هزار
بش��که در روز اس��ت که با بهره ب��رداری از
پروژه حوضچه فراگیر در فاز اول به  450هزار
بش��که در روز خواهد رسید .وی افزود :احداث
و راه اندازی این پروژه هم اکنون با پیش��رفت
مطلوب در حال انجام است و تا  6ماه آینده به
بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در
پاس��خ به اینکه “پیش از این ق��رار بود با بهره
برداری از حوضچه فراگیر پایانه نفتی ش��مال،

گزارش
ظرفیت س��وآپ ب��ه  500هزار بش��که در روز
برس��د ،چرا این رقم محقق نمی ش��ود” گفت:
فعال نیاز را در حدی دیدیم که با ظرفیت کمتر
از  500هزار بشکه این پروژه را به بهره برداری
برسانیم.
وی ادامه داد :تصمیم گرفتیم در این مرحله
با عمق آبخور  8متری پروژه را ببندیم .موسوی
با بیان اینکه امکان توس��عه حوضچه فراگیر در
فازهای بعدی وجود دارد ،اذعان داشت :با بهره
برداری از این پروژه در  6ماه آینده ،امکان انجام
س��وآپ نفت خام تا ظرفیت  400تا  450هزار
بش��که در روز وجود خواهد داش��ت.به گزارش
تس��نیم ،پیش از این برنامه ریزی ش��ده بود با
س��اخت حوضچه فراگیر در پایانه نفتی شمال،
سه اسکله موجود با آبخورهای چهار تا پنج متر
به  ١٤اسکله با آبخور  ١٤متر افزایش یابد.
احتمال ازسرگيري سوآپ نفت خزر

همزمان با چهار س��اله ش��دن توقف سوآپ
نفت خام كشورهاي حاشيه درياي خزر از مسير
ايران ،دور جديد مذاكرات نفتي ايران با برخي
كشورهاي آس��ياي ميانه همچون قزاقستان و
تركمنس��تان بهمنظور از سرگيري اين تجارت
نفتي آغاز ش��ده است .علي ماجدي در تشريح
برنامهه��اي جديد ايران بهمنظور ازس��رگيري
س��وآپ نفت خام ،گف��ت :اخي��را مذاكراتي با
تركمنستان ،قزاقستان و بخش خصوصي براي
سوآپ بخش��ي از نفت اين كش��ور انجام شده
اس��ت و تركمنه��ا بهمنظور از س��رگيري اين
تجارت نفتي با ايران اعالم آمادگي كردهاند.
با آغاز مذاكرات نفتي ايران با تركمنس��تان
و قزاقس��تان براي از س��رگيري تجارت سوآپ
نفت ،س��ال گذش��ته ايران بيش از  210هزار
ت��ن فرآوردهه��اي نفتي از كش��ورهاي درياي
خزر سوآپ كرده اس��ت.عباس كاظمي معاون
وزير نفت نیز با اش��اره به رش��د  170درصدي
س��وآپ نفت كوره و رشد  500درصدي سوآپ
گاز ماي��ع ،گفت :س��وآپ گاز مايع و نفت كوره
كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر و عراق منجر
به كاه��ش هزينههاي انتقال و ذخيرهس��ازي
فرآوردههاي نفتي شده است.
مديرعامل ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش
فرآوردههاي نفتي ايران ،تصريح كرد :هماكنون
نفت كوره از عراق و كش��ورهاي حاشيه درياي
خزر وارد و معادل آن در پايانه صادراتي خليج
ف��ارس تحويل داده ميش��ود و گاز مايع هم از
طريق پايانه نكا و سرخس دريافت و مابه ازاي
آن از بنادر حاشيه خليج فارس صادر ميشود.

هماكنوننفت
كورهازعراقو
كشورهايحاشيه
دريايخزرواردو
معادلآندرپايانه
صادراتيخليج
فارستحويلداده
ميشودوگازمايع
همازطريقپايانهنكا
وسرخسدريافتو
مابهازايآنازبنادر
حاشيهخليجفارس
صادرميشود

پايانهه��اي نفت��ي اي��ران از افزاي��ش ظرفيت
س��وآپ نفت به  450هزار بش��كه خب��ر داد و
گفت :پ��روژه حوضچه فراگي��ر در پايانه نفتي
ش��مال تا  ۶ماه آينده به بهرهبرداري ميرس��د
كه ظرفيت س��وآپ نفت را به  ۴۵۰هزار بشكه
در روز افزايش ميدهد .پيروز موس��وي اظهار
داشت :ظرفيت كنوني سوآپ نفت خام با توجه

به امكانات فعلي پايانه نفتي شمال كشور 200
هزار بش��كه در روز اس��ت كه با بهرهبرداري از
پ��روژه حوضچه فراگير در فاز اول به  450هزار
بش��كه در روز خواهد رسيد .وي افزود :احداث
و راه اندازي اين پروژه هم اكنون با پيش��رفت
مطلوب در حال انجام است و تا  6ماه آينده به
بهرهبرداري خواهد رسيد.

ظرفيت س�وآپ نفت در ش�مال كش�ور به
روزانه  ۴۵۰هزار بشكه ميرسد

اين در حالي اس��ت كه مديرعامل ش��ركت
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گزارش
تاثیر نرخ خوراک پتروشیمی ها در نوسانات شاخص بورس

بازار سرمایه وابسته به وضعیت پتروشیمی
نای��ب رییس کمیس��یون برنام��ه ،بودجه و
محاس��بات مجلس با بیان اینکه با توجه به نرخ
بیکاری  ،تورم و نقدینگی باال رش��د بورس طی
سال های اخیر طبیعی نبوده ،گفت :افت بورس به
دلیل تخلیه حبابهایی است که در سالهای گذشته
ایجاد شده است.
علی محمد احم��دی درباره گ��زارش دیوان
محاسبات از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه
ها به کمیس��یون متبوعش بر اینک��ه دولت در
هدفمندی همان رویه قبل��ی را دنبال می کند،
افزود :اگر طرح نظام س�لامت که دولت از محل
مالیات بر ارزش اف��زوده و هدفمندی آن را اجرا
می کند فاکت��ور بگیریم مابق��ی تعهدات طرح
هدفمندی مانند تعهد به تولید و تعهد بیمه ای
اجرا نمی شود.
نماینده مردم دهلران ،آبدانان و دره ش��هر در
مجلس شورای اسالمی افزود :گزارش ارایه شده
حاکی از آن بود که مصارف دولت از منابع پیشی
گرفته است در صورتی که براساس قانون بودجه
دول��ت با حذف یارانه پردرآمدها باید بخش��ی از
هزینه های خود را تامین می کرد.
وی با بیان اینکه مجلس مخالف حذف یارانه
های پردرآمدها نیس��ت ،افزود :بر اس��اس قانون
بودجه پردرآمدها نباید برای دریافت یارانه ثبت
نام می کردند،حال که ثبت نام ش��ده اند دولت
باید راس��تی آزمایی کند ویارانه افراد پردرآمد را
حذف کند.
نای��ب رییس کمیس��یون برنام��ه و بودجه و
محاسبات مجلس با بیان اینکه اگر دولت بر اساس
اطالعات مالیاتی و هزین��ه درآمد خانوارو پروانه
کسب و س��فرهای خارجی افراد و اسناد تجاری
و مس��کونی به این نتیجه برسد که سقف درآمد
افراد از سقف تعیین شده باالست باید یارانه آنها
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را حذف کند ،گفت :مصارف و منابع هدفمندی
توازن ن��دارد و منابع کفاف مصارف را نمی دهد
از ای��ن رو باید عالوه بر پرداخت  42هزار میلیارد
تومان سهم تولید و بهداشت و درمان و بیکاری را
بدهد که با این حس��اب دولت باید قریب به 60
هزار میلیارد توم��ان از محل این طرح در بخش
های مختلف هزینه کند.
احمدی در ادامه درباره وضعیت بورس و ابراز
نگرانی سهامداران در نامه ای به رییس جمهور،
گفت :بازار مالی در مجموع باید با س��ایر بازار ها
همسان باش��د اما اتفاقی که در چند سال اخیر
افتاد این بود که بورس به صورت ناموزون نسبت
به سایر بازارها رشد کرد از این رو افتی که شاهد
هستیم ناشی از تخلیه حباب هایی است که در
سالهای قبل به وجود آمد.
نماینده مردم دهلران ،آبدانان و دره ش��هر در
مجل��س افزود :با توجه به ن��رخ بیکاری و تورم و
نقدینگی باال مش��خص بود که رشد بورس طی
یکی دو سال اخیر طبیعی نیست.
وی اف��زود :بازار ب��ورس معم��وال زمانی که
بازارهای رقیب مثل مسکن ،طال و ارز در شرایط
رکود ق��رار می گیرند به طور طبیعی نمی تواند
رش��د داشته باش��د از این رو این اتفاقی که قبال
افتاد و شاخص سهام در شرایط رکود تورمی رشد
کردغیر معمول بود.
احم��دی اف��زود :در کنارضعف س��اختاری
و مس��ایل و مش��کالت بورس اجرای ف��از دوم
هدفمندی و افزایش قیمت کاال ها که این نماد
سودآوری اکثر بنگاهها را به دلیل باال رفتن هزینه
هایشان کم می کند که این هم تقاضا برای سهام
را کاهش می دهد و هم ش��اخص ها را به پایین
می کشد.
وی تعیی��ن نرخ خ��وراک پتروش��یمی ها و

بر اساس قانون
بودجه پردرآمدها
نباید برای دریافت
یارانه ثبت نام
میکردند،حال که
ثبت نام شده اند
دولت باید
راستی آزمایی
کند ویارانه افراد
پردرآمد را حذف
کند

موضوع بهره مالکانه در معادن به ویژه معادن فلزی
را درافت شاخص های بورس بی تاثیر ندانست و
گفت :وقتی قیمت خوراک پتروش��یمی را دست
کاری می کنی��م بزرگترین س��هامداران بورس
تحت تاثیر قرارگرفته و هزینه تولید آنها افزایش و
سودآوری آنها و تقاضا برای سهام آنها و در نتیجه
شاخص بورس کاهش می یابد.
نماینده مردم دهلران و آبدانان و دره شهر در
مجلس افزود :قیمت خوراک پتروشیمی ها یک
مشکل غیر س��اختاری است که با یک طرح می
توان اصالح کرد اما مش��کالت ساختاری نیاز به
زمان طوالنی تر دارد.
وی افزود :ش��وک ها و بحران های منطقه ای
مانند اتفاقات عراق هم در نوسانات بازار بورس بی
تاثیرنیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و
محاس��بات مجلس افزود :بورس خود را آرام آرام
با سایر بازار ها منطبق می کند و همه بخش ها
به صورت متوازن به رشد موزون خواهند رسید.
این در حالی است که دبیرکل انجمن صنفی
صنایع پتروشیمی نیز از مصوبه جدید هیأت دولت
مبنی برش��فاف کردن نرخ خوراک و سوخت گاز
واحدهای پتروش��یمی خبر داد و گفت :براساس
تصمیم هیئت دولت نرخ سوخت گاز پتروشیمی
ها به میزان  132تومان در هر متر مکعب تعیین و
قیمت خوراک گاز نیز براساس مصوبه مجلس 13
س��نت در نظر گرفته و اجرایی و مصوبه گذشته
هیئ��ت دولت مبن��ی بر تعیین نرخ س��وخت و
خوراک گاز  265تومان دیگر اجرا نمی شود .این
موضوع به نفع ش��رکت های پتروشیمی خوراک
گاز است زیرا با یک حساب ساده به طور میانگین
به جای  265تومان  238تومان پرداخت می شود.

گزارش
نمایندگان مجلس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی را اصالح کردند

شرایط تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد
نمایندگان مجلس شرایط رقابتی سالم و ایجاد
امنیت سرمایه و تسهیل حضور بخشهای خصوصی
 ،غیر دولت��ی و تعاونی در فعالیته��ای اقتصادی
نمایندگان در نشست
را تعیین کردند.
علنی  22اردیبهشت در جریان بررسی طرح اصالح
م��وادی از قان��ون اجرای سیاس��تهای کلی اصل
 44قانون اساس��ی با ماده  2این طرح با  154رای
مواف��ق 2 ،رای مخال��ف و  7رای ممتنع از مجموع
 200نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت
کردند .براساس این ماده شرایط حضور بخشهای
غیردولت��ی و خصوصی در فعالی��ت های اقتصادی
 ،رقابتی و س��الم را به منظور تس��هیل حضور این
بخشها معین کردند .براساس این قانون موسسات
عمومی و غیردولتی که براساس قانون مجوز فعالیت
اقتصادی را دارند و شرکتهای تابعه و زیرمجموعه
آنهاتنهاحقمالکیتمستقیموغیرمستقیممجموعا
حداکثر تا  40درصد س��هم ب��ازار کاال و یا خدمات
را دارا خواهن��د ب��ود .همچنین براس��اس این ماده
موسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند
واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی
احداث نمایند که در این صورت مکلف اند حداکثر تا
 4سال پس از بهره برداری ،سهام مدیریتی خود در
هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این ماده (40
درصد) کاهش دهند.
ماده  -2م��اده ( )6قانون و تبص��ره های آن به
صورت زیر اصالح میشود:
ماده  -6به منظور تس��هیل حضور بخش��های
غیردولتی ،خصوص��ی و تعاون��ی در فعالیت های
اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای
سرمایه این بخشها مقرر میگردد:
-1موسس��ات و نهادهای عموم��ی و غیردولتی
موضوع ماده ( )5قانون محاس��بات عمومی و کلیه
شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت
اقتص��ادی را دارند ،میتوانند در ب��ازار تولید کاال و
خدمات فعالیت داش��ته باشند مگر آن که فعالیت
آنها موج��ب اخالل در رقابت گ��ردد .این نهادها و
موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم
و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود
را در ه��ر ب��ازار تولید کاال و خدمات هر ش��ش ماه
یک بار به ش��ورای رقابت ارس��ال نمایند .عدم ارائه
اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توس��ط نهادها و
موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده ( )72این
قانونهستند.
-2موسس��ات و نهاده��ای عموم��ی غیردولتی
موض��وع م��اده ( )5قان��ون محاس��بات عمومی و
شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم
و غیرمس��تقیم مجموعاً حداکثر ت��ا چهل درصد

(40درصد) سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند.
-3مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم
سهام و کرس��ی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا
س��قف چهل درصد (40درصد) برای هر موسس��ه
و نه��اد عمومی غیردولتی موضوع م��اده ( )5قانون
محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی
دارند ،مجاز میباشد.
تبصره-1موسس��ات و نهادهای موضوع این بند
میتوانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد
درصدی (100درصد) احداث نمایند .در این صورت
مکلفند حداکثر تا چهار س��ال پس از بهره برداری،
سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف
مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره -2موسس��ات و نهادهای عمومی مذکور
مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در
این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال
پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند.
 -4تسویه ،تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی دولت
ب��ه نهادهای عمومی غیر دولت��ی موضوع این ماده
و ش��رکتهای وابس��ته به بانکهای دولتی از طریق
واگذاری س��هام بنگاهها ،اموال و داراییهای دولت
و ش��رکتهای دولتی ممنوع است .دولت میتواند از
طریق فروش س��هام بنگاهها و اموال و دارایی های
خود و ش��رکتهای دولتی و تبدیل ب��ه وجوه نقد،
بدهیهای خویش را تادیه نماید.
-5ش��رکتها و بنگاههای اقتصدی متعلق به
آناه حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطالعات
کامل ملی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل
کنند بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم
نسبت به مطابقت س��اختار و شیوه گزارشگری
مال��ی برابر قوانین و مقررات بازار س��رمایه اقدام
نمایند .سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است
در صورت درخواست شورای رقابت گزارشهای

موسسات و
نهادهای عمومی و
غیردولتی موضوع
ماده ( )5قانون
محاسبات عمومی
و کلیه شرکتهای
تابعه و وابسته آنها
که قانون ًا مجوز
فعالیت اقتصادی
را دارند ،میتوانند
در بازار تولید کاال
و خدمات فعالیت
داشته باشند

مالی مربوطه را ارائه کند.
الف -موسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی
موضوع ماده ( )5قانون محاسبات عمومی
ب -نهادهای نظامی و انتظامی کشور
د-نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه
هـ -کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری
و لشگری ،نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به
دس��تگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههای که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و -نهادهای انقالب اسالمی
تبصره  -1منظور از بنگاه و ش��رکت در این بند،
بندهای ( )4و ( )5ماده ( )1قانون اجرای سیاس��ت
های کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساس��ی
است.
تبصره  -2سازمان بورس موظف است نسبت به
ارائه گزارش های عملکرد ساالنه در خصوص اجرای
این بند به مجلس شورای اسالمی اقدام کند.
تبصره  -3از زمان ابالغ این قانون نهادهای فوق
الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف
مقرر در این بند هستند.
تبصره  -4اش��خاص مذکور در این بند که برای
انج��ام ماموریت ه��ای خاص حاکمیتی براس��اس
مجوزهای تش��کیل ش��ده اند و افش��ای اطالعات
اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باش��د ،با تائید
ش��ورای عالی امنیت ملی مش��مول حکم این بند
نمیباشند.
تبص��ره  -5ع��دم اج��رای این قان��ون در مورد
نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با
اذن ایشان میباشد.
تبص��ره -6وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف
اس��ت بر حس��ن اجرای این ماده نظارت کند و در
صورت مش��اهده موارد مغایر ،آن را به شورای عالی
اجرای سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهارم ()44
جهت اتخاذ تصمیم اعالم نماید.
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گزارش
صد و شصت و پنجمین نشست وزرای نفت اوپک  ،بدون نتیجه

اوپک سقف تولید خود را
بدون تغییر حفظ کرد

■■محسنجیلدانی
صد و شصت و پنجمین نشس�ت وزرای نفت اوپک  21خرداد ماه در وین اتریش برگزار شد .وزیر نفت
نیجریه در پایان نشس�ت اوپک گفت بر اس�اس تصمیم اعضا سقف تولید نفت این سازمان برای  ۶ماه
آینده بدون تغییر حفظ شد .به گزارش رویترز ،وزیر نفت نیجریه گفت وزرای نفت سازمان کشورهای
صادرکننده نفت در نشست اخیر بر سر حفظ سقف تولید این سازمان به اجماع رسیدند .دیزانی آلیسون
مادوکه که در پایان نشست اوپک سخن میگفت افزود :سقف تولید این سازمان برای  6ماه آینده در
سطح  30میلیون بشکه در روز حفظ شده است .تصمیمات اوپک بر اساس اجماع اعضا انجام میشود.

نفت  ۱۰۰دالری برای اوپک معقول است

دبیرکل س��ازمان کشورهای صادر کننده نفت
(اوپ��ک) گفت قیمت فعلی نفت ک��ه باالی ۱۰۰
دالر اس��ت همچنان معقول است و به دلیل ثبات
مشاهده شده در بازار نفت ،احتماال نشست کوتاه
خواهد بود .عبداهلل سالم البدری ،دبیرکل سازمان
کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) گفت :نشست
وزرای کشورهای عضو اوپک احتماال به دلیل ثبات
مش��اهده ش��ده در بازار نفت ،کوت��اه خواهد بود.
الب��دری اف��زود :قیمت فعل��ی نفت ،ک��ه باالی
 100دالر اس��ت ،همچنان معقول اس��ت و منافع
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تامین می کند.
وی در خصوص موضوعات مورد بحث در نشست
اوپ��ک گفت :گ��زارش ه��ای دبیرخان��ه اوپک و
ش��ورای اقتصادی ،موضوع اصلی نشست خواهد
ب��ود .وی اف��زود ،:در این گزارش ه��ا به وضعیت
فعل��ی ب��ازار جهانی نفت پرداخته ش��ده اس��ت.
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سقف فعلی تولید نفت اوپک  30میلیون بشکه در
روز است.
اوپک تصمیمی برای افزایش سقف تولید ندارد

وزیر نفت عربستان گفت بازار نفت «با ثبات و
متوازن» است و بنابراین هیچ تصمیمی در نشست
اوپک مبن��ی بر تغییر میزان س��قف تولید اتخاذ
نخواهد شد .به گزارش گلوبال پست ،علی النعیمی
افزود :کش��ورهای عضو از سطح فعلی قیمت نفت
که به دلیل مش��کالت عرضه از جانب ایران ،لیبی
و اوکراین ،نس��بت به نشست ماه دسامبر جهشی
 10درصدی داش��ته است ،رضایت دارند .النعیمی
که قبل از برگزاری نشست وزرای کشورهای عضو
اوپک با خبرنگاران سخن می گفت ،افزود :قیمت
ها در سطح مطلوبی برای کشورهای تولیدکننده
و مصرف کننده و همچنین برای صنعت نفت قرار
دارند .وی با وزرای نفت کشورهای دیگر عضو اوپک

قیمت های
جهانی نفت از
ابتدای امسال
تاکنون به دلیل
کاهش تولید نفت
لیبی و پایین باقی
ماندن تولید نفت
ایران به دلیل
تحریم های غرب،
در باالی  100دالر
باقی مانده است

نظی��ر آنگوال ،اکوادور ،عراق ،کویت ،لیبی و ونزوئال
در این مورد هم نظر بود که هیچ تغییری در سقف
تولی��د اوپک در نشس��ت روز چهارش��نبه صورت
نخواهد گرفت .خوزه ماریا بوتلهو دی واسکونسلوس،
وزیر نفت آنگوال نیز گفت :قیمت نفت بد نیس��ت.
قیمت ها مناسب است .وضعیت بازار مطلوب است.
قیمت های جهانی نفت از ابتدای امسال تاکنون به
دلیل کاهش تولید نفت لیبی و پایین باقی ماندن
تولید نفت ایران به دلیل تحریم های غرب ،در باالی
 100دالر باقی مانده است.
اعضای اوپک از قیمتهای کنونی نفت رضایت
دارند

وزیر انرژی امارات گفت اوپک متعهد به تامین
تقاضای جهانی نفت اس��ت و اعضای این سازمان
از ثب��ات اخیر قیمت های نفت رضایت دارند .وزیر
انرژی امارات گفت کش��ورش و اعضای س��ازمان
کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپ��ک) متعهد به
تامین تقاضای جهانی برای نفت هس��تند .سهیل
محمد فرج المزروعی با انتشار بیانیه ای قبل از ترک
کشورش برای حضور در یکصد و شصت و پنجمین
نشس��ت اوپک در وین اعالم کرد که هدف از این
نشست تضمین تداوم ثبات در بازار نفت در زمانی
«پر از بالتکلیفی است ».المزروعی همچنین گفت
اعضای اوپک از ثبات اخیر قیمت های نفت رضایت
دارند و اوپک وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که

گزارش
عرضه کافی در بازار در تمامی زمان ها وجود داشته
باش��د .قیمت جهانی نفت از زمان آخرین نشست
وزارتی این سازمان که در دسامبر  2013برگزار شد
بین  100تا  110دالر در نوسان بوده است.

مرکز پژوهشهای مجلس:

بنزینپتروشیمیسالمتراز
بنزینپاالیشگاههاست

عربستان خواستار کاهش نشستهای اوپک به
یک بار در سال شد

عربس��تان در نشست اخیر اوپک پیشنهاد کرد
این س��ازمان به جای دو نشس��ت در سال هرساله
یک نشس��ت برگزار کند که البته با مخالفت سایر
اعضا مواجه ش��د .به گزارش رویترز ،در حالی که
در اوای��ل دهه  2000میالدی ،اوپک س��االنه تا 7
نوبت نشس��ت برگزار می کرد ،عربستان پیشنهاد
داده اس��ت که نشس��ت ه��ای اوپک ب��ه جای 2
بار در س��ال ،هر س��ال تنها یک نوبت برگزار شود.
نشست های اوپک از سال  2012تاکنون منجر به
هیچ تغییر سیاستی نشده است و نشست  21خرداد
در وی��ن نیز از این قاعده مس��تثنی نبود .اوپک در
آخرین نشست خود ،سقف تولید روزانه نفت خود
را همچنان در سطح  30میلیون بشکه حفظ کرد.
اوپ��ک در گذش��ته ب��ا برگ��زاری  7نشس��ت در
س��ال ،اقدام به اتخاذ تصمیم��ات غیرمنتظره در
تالش ب��رای مدیریت خ��رد بازار نف��ت می کرد.
اما با توجه به افزایش میزان تولید نفت در آمریکا و
تثبیت قیمت نفت در حدود  110دالر ،اکنون دیگر
نشس��ت های اوپک تغییری را به دنبال نمی آورد.
ب��ه گفته  3هیئت حاضر در نشس��ت اخیر اوپک،
عربس��تان ،بزرگترین تولید کننده عضو س��ازمان
کش��ورهای ص��ادر کننده نفت در نشس��ت اخیر
سازمان پیشنهاد کرد که اعضای اوپک تنها یکبار
در سال نشس��ت برگزار کنند ،اما دیگر کشورها با
این ایده مخالفت کردند و بنابراین نشس��ت بعدی
اوپک برای  27نوامبر سال جاری برنامه ریزی شد.
یکیازنمایندگانشرکتکنندهدرایننشستاظهار
داشت :نشست ها ساکت است و جز موضوع انتخاب
دبیر کل ،چیز زیادی برای بحث کردن وجود ندارد
اما نمی توان سیاست داخلی را که می گوید اوپک
باید دو بار در سال تشکیل جلسه دهد ،تغییر داد.
ب��ر اس��اس اساس��نامه ،اوپ��ک بای��د
س��االنه  2نشس��ت ع��ادی برگ��زار نمای��د.
س��همیه تولید روزانه  30میلیون بشکه ای ،زمینه
را برای عربس��تان جهت افزایش غیررسمی تولید
بس��ته به میزان تقاضا یا نس��بت به میزان کاهش
تولی��د دیگر کش��ورهای عضو ،فراهم می س��ازد.
عربستان ،بیش��ترین میزان ظرفیت تولید ذخیره
اوپک را در اختیار دارد و متحدان عرب این کشور
در حاشیه خلیج فارس یعنی امارات و کویت نیز از
میزان ذخیره تولید کمتری برخوردارند و این میزان
تاثیرگذاری آنها در اوپک را افزایش می دهد .اکثر
اعضای دیگر اوپک نم��ی توانند میزان تولید خود
را افزای��ش دهند و کاهش تولید در لیبی ،نیجریه،
ع��راق و ایران ،میزان عرض��ه نفت اوپک را کاهش
داده است.

نشست های
اوپک ساکت
است و جز موضوع
انتخاب دبیر کل،
چیز زیادی برای
بحث کردن وجود
ندارد اما نمی توان
سیاست داخلی را
که می گوید اوپک
باید دو بار در سال
تشکیل جلسه
دهد ،تغییر داد

مرک��ز پژوهشه��ای مجلس در گزارش��ی
ب��ا موضوع ضرورت تس��ریع در بهرهب��رداری از
پاالیش��گاههای کش��ور ،تاکید ک��رد که بنزین
موسوم به پتروشیمی به مراتب بهتر از بنزین اکثر
پاالیشگاههای کشور اس��ت .مرکز پژوهشهای
مجلس ش��ورای اس�لامی در گزارشی ضرورت
تسریع در بهرهبرداری از پاالیشگاههای کشور را
مورد بررس��ی قرار داده که در بخشی از گزارش
آمده است که مسئولین وقت برای خنثی کردن
ت تحریمی ،تولید بنزین اکتان افزا را با
این سیاس 
همکاری واحدهای پتروشیمی کشور کلید زدند.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:وابستگی
شدید ایران به واردات بنزین و نقش کلیدی آن
در تأمین نیاز کش��ور سبب شد تا ایاالت متحده
آمریکا در تیرماه  1389تحریم فروش بنزین به
ایران را اعمال کند .مس��ئولین وقت برای خنثی
کردن این سیاست تحریمی ،تولید بنزین اکتان
افزا را با همکاری واحدهای پتروش��یمی کشور
کلی��د زدند .به ط��وری که مق��دار بنزین تولید
شرکتهای پتروشیمی در آن بازه زمانی به حدود
 15تا  20میلیون لیتر در روز رسید و این نقشه
دشمن ناکام ماند .در سالهای اخیر ،با توجه به
بیاعتمادی در واردات بنزین و تشدید تحریمهای
غرب از زمستان  ،1390مسئولین کشور ترجیح
دادند که همچنان بخشی از نیاز کشور را از این
راه تأمین کنند و میزان واردات بنزین را به حداقل
برس��انند .با اجرای این اس��تراتژی و همچنین
افزای��ش تولید بنزین پاالیش��گاهها به واس��طه
بهرهبرداری از طرحهای توسعهای ،میزان واردات
بنزین از  21میلیون لیتر در روز در سال 1388
به حدود  1.75میلیون لیتر در روز در سال 1391
کاهش یافت و میزان بنزین تولیدی پتروشیمیها
همواره پرسشهایی را در خصوص محتویات این
بنزین و میزان آالیندگی آن در جامعه مطرح کرد
که این پرسشها از سوی مسئولین وزارت نفت
با پاسخ جامعی همراه نبود و به نگرانیهای مردم
دامن میزد.
چگونگ�ی تولی�د بنزی�ن در واحده�ای
پتروشیمی

بنزین تولیدی پتروش��یمیها ی��ا در واقع
مواد اکتان افزا ،همان بنزین ریفرمیت اس��ت
و در شرکتهای پتروشیمی آروماتیکی نوری
(بروزویه) ،بندر امام (ره) و بوعلیس��ینا تولید
میشود .در این پتروشیمیها مسیری یکسان

با پاالیشگاههای نفت کشور برای تولید بنزین
ریفرمیت طی میشود .بنزین ریفرمیت تولیدی
در ای��ن مرحله ،دارای ع��دد اکتان بین  95تا
 100اس��ت و جایگزین مناس��بی برای بنزین
س��وپر وارداتی به عنوان اکتان افزاست .بنزین
ریفرمیت پتروشیمی همان بنزینی ریفرمیت
پاالیش��گاه اس��ت با این تفاوت ک��ه عملیات
خالصسازی ریفرمیت از بنزین به علت وجود
واحده��ای بنزنزدایی در پتروش��یمی انجام
میش��ود و پس از کاهش میزان بنزن به زیر 2
درصد حجمی ،بنزین ریفرمیت به عنوان اکتان
افزا به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ای��ران تحویل داده خواهد ش��د .این در
حالی اس��ت که واحدهای بنزنزدایی در اکثر
پاالیشگاههای نفت کش��ور وجود ندارد (اخیرا
تنها پاالیش��گاههای اراک و تبریز به واحدهای
بنزنزدایی مجهز ش��دهاند) و این پاالیشگاهها
بنزی��ن ریفرمیت را بدون جداس��ازی ترکیب
س��رطانزای بنزن به ش��رکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل میدهند.
بنابراین بدیهی اس��ت که بنزین ریفرمیت
پتروش��یمیها به لح��اظ ترکیبات بن��زن ،از
وضعیت به مراتب بهتری نس��بت به ش��رایط
فعلی اکثر پاالیشگاههای نفت کشور برخوردار
هستند .بنزین تولیدی پتروشیمیها به علت
عدد اکت��ان باالی  95ب��ه عنوان اکت��ان افزا
مورد اس��تفاده قرار میگی��رد و به دلیل وجود
برج بنزنزدایی ،می��زان بنزن موجود در بنزن
پتروشیمیها از پاالیشگاهها کمتر است .نتایج
آزمایش��گاهی مربوط به آنالیز ریفرمیت نشان
میدهد که متوس��ط عدد اکت��ان این بنزین
 97.5و حجم بنزن آن  1.87درصد اس��ت .با
یک نگاه واقعبینانه بدیهی است که واحدهای
پتروشیمی با هدف تولید بنزین احداث نشده،
بلکه برای تولید محصوالت پتروشیمی در نظر
گرفته ش��ده و از س��ال  1389با شدت یافتن
تحریمها ،سیاستهای اتخاذ شده این واحدها
را از برنام��ه و ه��دف اصلی طراح��ی آنها دور
کرده و وارد ضرباالجل روزافزون تولید بنزین
نموده است .لذا گرچه راهکار کوتاهمدت تولید
بنزین به کمک این واحدها مناس��ب بوده ،اما
برای خودکفایی و باالبردن کیفیت بنزین تولید
داخل الزم اس��ت دولت بهرهبرداری پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس را تسریع داده و در باال بردن
کیفی هرچه بیشتر آن بکوشد.
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گزارش
گزارش ساالنه شرکت بریتیش پترولیوم منتشر شد

افزایش  ۱۱۰هزار بشکهای ظرفیت پاالیش نفت ایران
■■سعید فریدزادگان
شرکت انگلیس�ی بریتیش پترولیوم جدیدترین گزارش از سلس�له گزارش های ساالنه خود موسوم
ب�ه «گزارش مرور آمار انرژی جهان  »2014را منتش�ر کرد .در بخش�ی از ای�ن گزارش جدیدترین آمار
شاخص های کالن بخش نفت کشورهای مختلف از جمله ایران که مربوط به سال  2013است ارائه شده
است .بریتیش پترولیوم با اشاره به رتبه  ۴ایران در میان دارندگان ذخایر نفتی جهان ،برخالف ادعای
رسانههای غربی تولید نفت ایران در  ۲۰۱۳را بیش از  ۳.۵میلیون بشکه در روز اعالم کرد و از افزایش ۱۱۰
هزار بشکهای پاالیش نفت ایران در این سال خبر داد.

درج�ا زدن ذخای�ر نفتی ای�ران در رقم 157
میلیاردبشکه

بریتیش پترولیوم در این گزارش میزان ذخایر
نف��ت ایران در پایان س��ال  2013را  157میلیارد
بشکه اعالم کرده است که این رقم نسبت به سال
قبل تغییری نداشته اس��ت .ایران  9.3درصد کل
ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده اس��ت.
می��زان کل ذخایر نفت خام جهان در پایان س��ال
 2013با افزایش  0.035درصدی نس��بت به سال
قبل از آن به  1687.9میلیارد بشکه رسیده است.
بر این اس��اس ،ایران چهارمین دارنده بزرگ ذخایر
نفتی جهان در پایان س��ال  2013ش��ناخته شده
است .ونزوئال با  298میلیارد بشکه ذخیره نفتی در
رتبه نخست قرار گرفته و عربستان با  265میلیارد
بش��که و کانادا با  174میلیارد بشکه به ترتیب در
رتبه های دوم و س��وم از این نظ��ر قرار گرفته اند.
میزان ذخایر نفتی برخی کش��ورهای دیگر عبارت
اس��ت از :آمریکا  44.2میلیارد بش��که ،روسیه 93
میلیارد بش��که ،عراق  150میلیارد بشکه ،کویت
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 101.5میلیارد بشکه ،امارات  97.8میلیارد بشکه،
و چین  18.1میلیارد بشکه .در میان مناطق مختلف
جهان،خاورمیانه به عنوان غنی ترین منطقه نفتی
جهان شناخته شده به طوری که  47.9درصد کل
ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است.
آمریکای جنوبی و مرکزی با  19.5درصد ،آمریکای
شمالی با  13.6درصد ،اروپا و اورآسیا با  8.8درصد،
آفریقا با  7.7درصد ،آسیا اقیانوسیه با  2.5درصد به
ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
تولی�د نفت ایران  3.5میلیون بش�که در روز
است نه 2.8

برآورد بریتیش پترولیوم از میزان تولید نفت
ایران با آماری که رس��انه های غربی منتشر می
کنن��د و س��عی در موثر جل��وه دادن تحریم ها
علیه ایران دارند متفاوت اس��ت .در حالی که این
رس��انه ها و البته نهادهای رس��می مثل وزارت
انرژی آمری��کا و آژانس بین المللی انرژی میزان
تولید نفت ایران را حدود  2.8میلیون بش��که در

بریتیش
پترولیوم در این
گزارش میزان
ذخایر نفت ایران
در پایان سال
 2013را 157
میلیارد بشکه
اعالم کرده است
که این رقم نسبت
به سال قبل
تغییری نداشته
است .ایران 9.3
درصد کل ذخایر
نفت جهان را به
خود اختصاص
داده است

گزارش
روز اعالم می کنند در گزارش بریتیش پترولیوم
متوس��ط تولید نفت ایران در سال  2013بالغ بر
 3.558میلیون بشکه در روز اعالم شده است.
تولید نفت ایران در سال  2013نسبت به سال
قبل از آن  6درصد برابر با  193هزار بشکه در روز
کاهش یافته است .در سال پیش از آن نیز تولید
نفت ایران  607هزار بش��که در روز کاهش یافته
بود .بر این اس��اس افت تولید نفت ایران در سال
دوم تحریم ها یک س��وم سال قبل از آن بوده که
این امر نشان دهنده کاهش اثر تحریم نفتی غرب
علیه ایران است .مجموع کاهش تولید نفت ایران
در طی دو س��الی که تحریم نفت��ی غرب به اجرا
گذش��ته شده بالغ بر  800هزار بشکه در روز بوده
اس��ت .این گزارش ایران را هفتمین تولید کننده
ب��زرگ نفت جهان در س��ال  2013معرفی کرده
است .عربس��تان با تولید  11.5میلیون بشکه در
روز در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است و
روسیه با  10.7میلیون بشکه در روز و آمریکا با 10
میلیون بش��که در روز رتبه های دوم و سوم را به
خود اختصاص داده اند .چین که دومین واردکننده
بزرگ نفت جهان پس از آمریکاست در میان تولید
کنندگان نفت باالتر از ایران در رتبه چهارم جهان
قرار گرفته اس��ت .میزان تولید نفت این کش��ور
 4.1میلیون بش��که در روز اعالم شده است .پس
از چین ،کانادا با تولید روزانه  3.9میلیون بش��که
در روز و امارات با تولید  3.6میلیون بشکه در روز
به ترتیب در رتبه های پنجم و ششم قرار گرفته
اند .میزان تولید نفت برخی کشورهای دیگر عبارت
است از :عراق  3.1میلیون بشکه در روز ،کویت 3.1
میلیون بشکه در روز ،مکزیک  2.8میلیون بشکه
در روز ،الجزایر  1.5میلیون بشکه در روز و نیجریه
 2.3میلیون بشکه در روز .کل تولید نفت جهان در
س��ال  2013نیز با افزایش  0.6درصدی به 86.8
میلیون بشکه در روز رسیده است.
افزایش  110هزار بشکه ای ظرفیت پاالیش نفت
ایران در پاسخ به تحریم

افزایش پاالیش نفت در داخل یکی از اقداماتی
بوده اس��ت که ای��ران در واکنش به تحریم نفتی

در حالی
که تولید نفت
ایران در سال
 2013تحت تاثیر
تحریمهای غرب
کاهش داشته
است تولید گاز
ایران در این سال
رشد  0.8درصدی
را تجربه کرده و
به  166.6میلیارد
مترمکعب رسیده

غرب انجام داده است .ایران طی دو سال گذشته
 110ه��زار بش��که در روز به ظرفی��ت پاالیش
نف��ت خود اف��زوده بدین ترتیب نفت��ی را که به
دلی��ل تحریم امکان صادرات آن وجود نداش��ته
را در داخل به فرآورده نفتی تبدیل کرده اس��ت.
ظرفیت پاالیش نفت ایران در س��ال  2012بالغ
بر  32هزار بش��که در روز افزایش یافت و در سال
 2013نی��ز  78ه��زار بش��که در روز معادل 4.1
درصد افزایش یافت و به  1.97میلیون بشکه در
روز رسید .آمریکا بزرگترین کشور پاالیش کننده
نفت جهان در س��ال  2013شناخته شده است.
ظرفیت پاالیش��گاهی آمریکا در این سال 17.8
میلیون بش��که در روز اعالم ش��ده است .چین با
 12.5میلیون بشکه در روز در رتبه دوم و روسیه
با  6میلیون بشکه در روز به ترتیب در رتبه های
دوم و س��وم از این نظر قرار گرفت��ه اند .ایران در
بین کشورهای جهان از نظر میزان پاالیش نفت
خام در رتبه  11قرار گرفته است .ظرفیت پاالیش
نف��ت ایران در س��ال  2013مع��ادل  2.1درصد
کل ظرفیت پاالیش نفت جهان بوده اس��ت .کل
ظرفیت پاالیش نفت جهان در س��ال  2013بالغ
بر  94.9میلیون بش��که در روز بوده که این رقم
با افزایش  1.5درصدی نسبت به سال قبل از آن
مواجه شده است.
ایران صادرکننده خالص گاز شد

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم با اشاره به
وج��ود یک پنجم گاز جه��ان در ایران از افزایش
تولید گاز ایران با وجود تحریم ها در سال ۲۰۱۳
و تبدی��ل ایران به صادرکننده خالص گاز در این
سال خبر داد.
یک پنجم گاز جهان در ایران

بریتیش پترولیوم ای��ران را بزرگترین دارنده
ذخایر گازی جهان معرفی کرده اس��ت .بر اساس
برآوردهای این ش��رکت انگلیس��ی ک��ه گزارش
معتبر مرور آمار انرژی جهان را هر س��ال منتشر
می کند ذخایر گازی جهان در پایان سال 2013
به  33.8تریلیون مترمکعب رس��یده اس��ت که
بیش��ترین رقم در سطح جهان است .ایران 18.2
درصد کل ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص

داده است .حجم ذخایر گاز ایران در سال 2013
نسبت به سال قبل از آن  200میلیارد مترمکعب
افزایش داشته است .پس از ایران ،روسیه با ذخایر
 31.3تریلی��ون مترمکعبی در رتبه دوم و قطر با
ذخایر  24.7تریلیون مترمکعبی در رتبه س��وم
جهان ق��رار گرفته اند .میزان ذخایر گازی برخی
کش��ورهای دیگر عب��ارت اس��ت از :آمریکا 9.3
تریلیون مترمکعب ،کانادا  2تریلیون مترمکعب،
ترکمنستان  17.5تریلیون مترمکعب ،عربستان
 8.2تریلی��ون مترمکع��ب ،چی��ن  3.3تریلیون
مترمکعب ،و هن��د  1.4تریلیون مترمکعب .کل
ذخایر گازی جهان در پایان س��ال  2013بالغ بر
 185.7تریلیون مترمکعب اعالم ش��ده است که
این رقم نس��بت به س��ال قب��ل از آن تنها 400
میلیارد مترمکعب افزایش داشته است.
تولید گاز ایران با وجود تحریمها افزایش یافت

بر اساس این گزارش در حالی که تولید نفت
ایران در سال  2013تحت تاثیر تحریم های غرب
کاهش داش��ته است تولید گاز ایران در این سال
رش��د  0.8درصدی را تجربه ک��رده و به 166.6
میلیارد مترمکعب رس��یده اس��ت .ایران در سال
پی��ش از آن  165.6میلیارد مترمکعب گاز تولید
کرده بود .بر این اس��اس ،جایگاه س��ومین تولید
کننده بزرگ گاز جهان در س��ال  2013به ایران
رسیده اس��ت .ایران  4.9درصد از کل تولید گاز
جهان را در این سال به خود اختصاص داده است.
آمری��کا با تولید  687میلیارد مترمکعب در رتبه
نخس��ت تولید کنندگان گاز جهان قرار گرفته و
روسیه با تولید  604میلیارد مترمکعبی در رتبه
دوم از این نظر قرار گرفته است .تولید گاز در این
دو کشور طی سال  2013به ترتیب  1.3درصد و
 2.4درصد افزایش داشته است .میزان تولید گاز
در برخی کش��ورهای دیگر عبارت است از :کانادا
 154میلیارد مترمکعب ،لهس��تان  1.8میلیارد
مترمکعب ،ترکمنس��تان  62میلیارد مترمکعب،
ازبکس��تان  55میلی��ارد مترمکع��ب ،قطر 158
میلیارد مترمکعب ،الجزایر  78میلیارد مترمکعب،
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خبر
و چین  117میلی��ارد مترمکعب .کل تولید گاز
جهان در س��ال  2013با افزای��ش  1.1درصدی
نسبت به سال قبل مواجه شده و به  3390میلیارد
مترمکعب رسیده است.

طرحتوقفصادراتنفتایران
عملینیست

ای�ران س�ومین مصرف کننده ب�زرگ گاز در
جهان شناخته شد

به گزارش تسنیم آمارهای ارائه شده از سوی
بریتیش پترولیوم نش��ان می دهد کشوری مثل
چین که حدودا  20برابر ایران جمعیت دارد و به
لحاظ صنعتی بسیار جلوتر از ایران است مصرف
گازی کمتر از ایران دارد .میزان مصرف گاز ایران
در سال  2013بالغ بر  162.2میلیارد مترمکعب
اعالم ش��ده است .این در حالی است که چین در
همین سال  161.6میلیارد مترمکعب گاز مصرف
کرده است .بر اساس این گزارش مصرف گاز ایران
در س��ال  2013با رش��د  0.7درصدی نسبت به
س��ال قبل از آن مواجه شده اس��ت .مصرف گاز
چین در همین سال رشد  10.8درصدی داشته
است .در میان کشورهای جهان ،ایرانی ها سومین
مصرف کننده بزرگ گاز جهان شناخته شده اند.
کش��ور صنعتی آمریکا با مص��رف  737میلیارد
مترمکعب در رتبه نخست قرار گرفته و روسیه با
مصرف  413میلیارد مترمکعب در جایگاه دوم قرار
گرفته است .کل مصرف گاز جهان در سال 2013
بالغ بر  3347میلیارد مترمکعب اعالم شده است
که این رقم نسبت به سال قبل رشد  1.4درصدی
داشته است.
ایران صادرکننده خالص گاز شد

بر اساس آمارهای بی پی ایران در سال 2013
به صادرکننده خالص گاز تبدیل ش��ده است .در
حالی که طی س��ال های گذش��ته صادرات گاز
ایران از واردات کمتر بود در سال  2013صادرات
گاز ایران از واردات پیش��ی گرفت .ایران در سال
 2013بالغ بر  5.1میلی��ارد مترمکعب گاز از دو
کشور ترکمنس��تان و جمهوری آذربایجان وارد
کرده است .میزان گاز وارداتی ایران از ترکمنستان
 4.7میلیارد مترمکعب اعالم شده است .رقم گاز
وارداتی از جمه��وری آذربایجان نیز  0.4میلیارد
مترمعکب بوده اس��ت .در همی��ن حال ترکیه و
جمه��وری نخج��وان دو واردکنن��ده گاز از ایران
بوده ان��د و در مجم��وع  9.4میلیارد مترمکعب
گاز از ای��ران وارد ک��رده اند .بدین ترتیب خالص
ص��ادرات گاز ایران در س��ال  2013بالغ بر 4.3
میلیارد مترمکعب بوده است .میزان گاز صادراتی
ایران به ترکیه در سال  2013بالغ بر  8.7میلیارد
مترمکعب بوده اس��ت .گاز صادراتی به نخجوان
نیز  0.7میلیارد مترمکعب بوده اس��ت .کل رقم
صادرات گاز در جهان طی س��ال  2013نیز 710
میلیارد مترمکعب اعالم شده است که سهم ایران
به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر گازی جهان تنها
 0.6درصد بوده است.
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بر اساس
آمارهای
بیپی ایران در
سال  2013به
صادرکننده خالص
گاز تبدیل شده
است .در حالی
که طی سال های
گذشته صادرات
گاز ایران از واردات
کمتر بود در سال
 2013صادرات گاز
ایران از واردات
پیشی گرفت.
ایران در سال
 2013بالغ بر 5.1
میلیارد مترمکعب
گاز از دو کشور
ترکمنستان
و جمهوری
آذربایجان وارد
کرده است .میزان
گاز وارداتی ایران
از ترکمنستان 4.7
میلیارد مترمکعب
اعالم شده است

ط��رح توقف ص��ادرات نفت ای��ران عملی
نیست و ما در س��خت ترین شرایط نفتمان
را صادر کردیم.
سید سعید حیدری طیب عضو کمیسیون
انرژی مجلس با اعالم این مطلب اظهار داشت:
آمریکا برای اینکه بتواند اقتصاد ایران را بیش
از پیش تحت فش��ار قرار دهد ،س��ال گذشته
طرحی را در کنگره اش مطرح کرد تا صادرات
نفت ایران را در بازه زمانی  6ماهه یک میلیون
بشکه کاهش دهد و به زعم خودشان با اینکار
بتوانن��د فروش نف��ت ایران را ب��ه طور کامل
متوقف کنند .این طرح در کنگره امریکا رأی
آورد اما رئیس جمهور این کش��ور اجرای آنرا
وتو کرد.
نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس نهم با
بیان اینکه طرح این مسئله در کنگره آمریکا
پیش از آغاز مذاکرات ایران و  5+1بود ،گفت:
ب��ه نظرم رئیس جمه��ور آمریکا با هماهنگی
کنگره این کشور ،اجرای طرح توقف صادرات
نفت ایران را برای بعد از مذاکرات ایران و 5+1
گذاش��ته ت��ا در صورتی که ای��ن مذاکرات به
نتیجه نرسید ،دو سوم کنگره به این طرح رأی
دهند که در این صورت دیگر قابل وتو ش��دن
هم نیس��ت .عضو کمیس��یون انرژی مجلس
ش��ورای اسالمی تصریح کرد :ما سال گذشته
در سخت ترین شرایط تحریم های یک جانبه
غرب و همراهی برخی کشورها با این تحریم
ها نفت مان را ص��ادر کردیم ،اگرچه صادرات
نفت ما به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید
اما متوقف نشد.

وی ادامه داد :ضعف ما این است که تولید
نفتم��ان را کاه��ش دادیم ،ما نبای��د تولید
نفتمان را کم می کردیم بلکه می بایس��ت با
ذخیره س��ازی نفت به فکر راههای جایگزین
سد شده در صادرات نفت می بودیم.
حی��دری اذعان داش��ت :درح��ال حاضر
ص��ادرات نفت ایران ب��ه روزانه یک میلیون و
 400هزار بش��که رسیده اس��ت و با افزایش
تولید نف��ت باید به فکر افزایش صادرات نفت
نیز باش��یم تا جایگاهمان در اوپک را از دست
ندهیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای
اسالمی در پاس��خ به اینکه در صورت اجرای
طرح آمری��کا برای کاه��ش و توقف صادرات
نفت ای��ران باید چه رویکردی را دنبال کنیم،
گفت :م��ا نباید به این دالیل به کاهش تولید
فکر کنیم بلکه باید با اولویت دادن به میادین
مشترک ،افزایش تولید نفت خام را در برنامه
داش��ته باش��یم و هر چ��ه تولی��د و ظرفیت
مانورمان بیش��تر می ش��ود به فک��ر راههای
افزایش صادرات نفت باشیم .بازار نفت جهان
در حال حاضر از نفت ایران بی نیاز نیس��ت و
هنوز کش��ورهایی هس��تند که حتی با وجود
اعمال فشارها از س��وی آمریکا به خرید نفت
از ایران احتیاج دارند.
حیدری تصری��ح کرد :ما نبای��د خودمان
داوطلبان��ه ب��ازار نف��ت را به راحت��ی به رقبا
بسپاریم بلکه باید بی اعتنا به تحریم ها به فکر
حفظ جایگاه خود در اوپک باش��یم و صادرات
نفتمان را حداقل در میزان فعلی حفظ کنیم.

خبر
معاوضه صد هزار تن فرآورده در سال92

سوآپ فرآورده نفتی ۳۰درصد افزایش می یابد
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های
نفت��ی از آغاز صادرات گازوئیل به افغانس��تان در
س��ال  ۹۲خبر داد و گفت :س��وآپ فرآورده های
نفتی ش��امل بنزین ،گازوئیل و گاز مایع در سال
جاری ۳۰درصد بیشتر خواهد شد.
مصطفی کشکولی با اعالم اینکه پارسال یک
میلی��ون تن فرآورده نفت��ی و عمدتا گازوئیل به
عراق صادر شد و امسال به افغانستان نیز صادرات
خواهیم داشت ،گفت :با صادرات متمرکز واشباع
بازارهای افغانس��تان انگیزه های قاچاق فرآورده
های نفتی نیز به طور چشمگیری کاهش خواهد
یافت.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده
ه��ای نفتی ب��ا بی��ان اینک��ه پارس��ال بیش از
 100ه��زار تن فرآورده نفتی س��وآپ (معاوضه)
ش��د  ،اف��زود :امس��ال ه��م ب��رای افزایش 30
درص��دی س��وآپ برنام��ه ریزی ش��ده اس��ت.
وی گف��ت :مذاکراتی با انجم��ن صادرکنندگان
فرآورده های نفتی و شرکت های فعال انجام شده
است تا از ظرفیت تولیدی کشور به نحو مطلوب
اس��تفاده ش��ود .در عملیات س��وآپ ؛ گازوئیل ،
بنزین و ی��ا گاز مایع (ال پی ج��ی) برای تامین
نیاز مناطق ش��مالی کشور از همسایگان شمالی
دریافت می ش��ود و معادل آن در جنوب کش��ور
تحویل نمایندگان یا مش��تریان آنها می ش��ود.
کش��کولی گفت :امس��ال نخس��تین بار آمادگی
برای س��وآپ گاز مایع هم ایجاد شده است و می
توانیم هم در ش��هر نکا به وسیله کشتی و هم در
منطقه س��نگ بست خراس��ان رضوی به وسیله
راه آهن س��وخت ال پی جی همسایگان شمالی
را دریافت و در استانهای شمالی توزیع و مصرف

درخواستی
برای سوآپ
فرآورده نفتی
از طریق خطوط
لوله نداشته ایم و
اگر محموله هایی
با عنوان سوآپ
فرآورده نفتی جا
به جا شده از طریق
بخش خصوصی
و به وسیله تانکر
بوده است

کنی��م و در مقابل ،مع��ادل آن را در چند نقطه
از جمل��ه بندرعباس و ماهش��هر تحویل دهیم.
وی س��وآپ را در کاه��ش هزین��ه ه��ای حمل
و نق��ل و قط��ع واردات بس��یار موث��ر دانس��ت.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های
نفتی افزود :امس��ال بانکرینگ (تحویل سوخت
عب��وری به کش��تی ه��ای در ح��ال ت��ردد در
خلیج ف��ارس) را هم با توج��ه به اینکه صنعتی
ن��و در تج��ارت ف��رآورده های نفتی محس��وب
می ش��ود  ،با قوت بیش��تری انج��ام می دهیم.
وی گفت :با توجه به اینکه این نوع فروش سوخت
بر اساس قیمت های جهانی محاسبه می شود ،
درآمدزایی خوبی برای کش��ور دارد و هم موجب
حضور پررنگ تر ایران در خلیج فارس می شود.
به گفته کش��کولی پارسال بیش از  2میلیون تن
ف��رآورده نفتی از طریق بانکرینگ صادر ش��د و
امس��ال هم برای افزایش  30درصدی آن برنامه
ریزی شده است.
درخواس�تی برای س�وآپ ف�رآورده نفتی از
طریق خطوط لوله نداشتهایم

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران گفت :تا درخواس��تی برای سوآپ فرآورده
نفت��ی از طریق خط��وط لوله نداش��ته ایم و اگر
محموله هایی با عنوان س��وآپ فرآورده نفتی جا
به جا شده از طریق بخش خصوصی و به وسیله
تانکر بوده اس��ت .عباسعلی جعفری نسب اظهار
داشت :احداث و توسعه خطوط انتقال نفت خام و
فرآورده نفتی با یک برنامه ریزی کالن در وزارت
نفت انجام می شود و بر اساس همان برنامه کالن
مشخص می ش��ود که در چه مسیری خط لوله

انتقال احداث شود.
وی افزود :هیچ خط لوله انتقال نفت یا فرآورده
نفتی نداریم که توجیه اقتصادی نداش��ته باشد
چون تمامی خطوط احداث ش��ده فعال است ،به
جز موارد اندکی که برای سوآپ نفت خام احداث
ش��ده که در صورت آغاز س��وآپ نف��ت خام ،آن
خطوط لوله نیز توجیه اقتصادی خود را خواهند
داشت.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران در پاسخ به اینکه آیا سوآپ فرآورده نفتی از
طریق خطوط لوله داریم ،گفت :درخواستی برای
سوآپ فرآورده نفتی از طریق خطوط لوله نداشته
ایم و اگر محموله هایی با عنوان س��وآپ فرآورده
نفتی جا به جا شده از طریق بخش خصوصی و به
وسیله تانکر بوده است.
وی ادامه داد :اگر برای انجام س��وآپ فرآورده
های نفتی درخواس��ت شود تا از ظرفیت خطوط
لوله استفاده شود ،امکان این ظرفیت سازی وجود
دارد اما در نقاطی که خطوط لوله متصل اس��ت
باید بررسی هایی صورت گیرد که در صورت لزوم
بتوانیم از ظرفیت خطوط لوله برای انتقال فرآورده
های نفتی سوآپ شده از کشور های دیگر استفاده
کنیم.
جعف��ری نس��ب تصریح کرد :معم��وال چون
فرآورده از پاالیشگاهها به نقاط مصرف منتقل می
ش��ود ،اگر بخواهیم از کشورهای دیگر با استفاده
از خطوط لوله ،فرآورده س��وآپ کنی��م ،در واقع
باید خطوط برعکس شود که برای اجرایی شدن
آن ،بحث هایی فنی مطرح است که باید ببینیم
توجیه��ی برای انجام آن از نظ��ر فنی وجود دارد
یا خیر.
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گزارش

جزئیات  ۶برنامه و  ۱۴سیاست نفتی اعالم شد

حمایت از بخش خصوصی
سیاست وزارت نفت برای اقتصاد مقاومتی
■■محمد هادی ابراهیمی

متنوع نمودن بازارهای صادراتی
بهینهسازی مصرف انرژی

وزارت نفت برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ابالغی آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب ،شش برنامه
را در دس�تور کار خود قرار داده اس�ت ک�ه افزایش تولید و صادرات نف�ت،گاز ،فرآوردههای نفتی و
پتروشیمی ،حفظ بازارهای صادراتی و بهینهسازی مصرف سوخت از مهمترین آنهاست.

در برنامه اعالم��ی وزارت نفت و در بند 7
“سیاست ها” به صادرات فرآورده های نفتی
اش��اره شده و یکی از سیاس��ت های اصلی را
“باال بردن صادرات فرآوردههای نفتی” نامیده
است .همچنین در ردیف ششم برنامه اقتصاد
مقاومتی به بخش خصوصی اشاره شده است.
در ای��ن ردیف که به نام “ برنامه ایمنس��ازی
تقاضا و بازارهای فروش نفتخام ،فرآوردههای
نفتی و گاز طبیعی” نامگذاری شده به سیاست
های وزارت نفت اینگونه اش��اره ش��ده است:
 .1طرحهای حمایت از مش��ارکت در پایانه ها
و پاالیش��گاهها در خارج از کشور (بخش های
دولت��ی و خصوصی) و مش��ارکت در زنجیره
پاالیش تا توزیع فرآوردهها در بازارهای هدف
با تمرکز بربازار آسیا  ،با هدف تضمین برداشت
نف��ت از ایران و تامین امنیت تقاضا برای نفت
کش��ور  .2تعیین س��هم بهینه برای صادرات
نفتخام و افزایش س��هم ص��ادرات فرآورده و
در نتیج��ه حمایت از بخ��ش خصوصی برای
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ایجاد پاالیش��گاه های جدید در داخل کشور
با هدف عرضه بیش��تر ف��رآورده های نفتی به
بازار جهانی ( و کاهش عرضه مس��تقیم نفت
خام به ویژه نفت خام های بس��یار س��نگین )
 .3مباش��رت مس��تقیم و نیز حمایت از بخش
خصوص��ی داخلی ب��رای مش��ارکت در ایجاد
ذخای��ر نفت خام و ف��رآورده در نقاط مرکزی
بازار و به ویژه آسیا.
در زیر بخش��ی از برنامه ه��ای وزارت نفت
برای اقتصاد مقاومتی را میخوانید:
اهداف:

استفاده بهینه و توسعه ظرفیتهای صنعت
نفت بعنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار
حفظ و ارتقای جایگاه کش��ور در بازارهای
جهانی و منطقهای انرژی
استفاده بهینه از ذخایر راهبردی به منظور
اثرگذاری در بازارهای جهانی نفت و گاز
ایفای نقش محوری و احراز جایگاه مرکزی
در مبادالت و ترانزیت انرژی منطقه

سیاستها:

در برنامه
اعالمی وزارت
نفت و در بند 7
“سیاست ها” به
صادرات فرآورده
های نفتی اشاره
شده و یکی از
سیاست های
اصلی را “باال
بردن صادرات
فرآوردههای
نفتی” نامیده
است

 -1حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت،
به ویژه در میادین مشترک با تأکید بر برداشت
صیانتی از منابع
 -2حفظ و توس��عه ظرفیتهای تولید گاز،
به ویژه در میادین مشترک با تأکید بر برداشت
صیانتی از منابع
 -3افزایش صادرات گاز
 -4افزایش ارزش اف��زوده از طریق تکمیل
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز در پتروشیمی
 -5باال بردن صادرات محصوالت پتروشیمی
 -6افزایش ارزش اف��زوده از طریق تکمیل
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و فرآوردههای
نفتی
 -7باال بردن صادرات فرآوردههای نفتی
 -8مدیری��ت مصرف ب��ا تأکید ب��ر اجرای
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف
 -9توس��عه تولید کاالهای با بازدهی بهینه
(بر اس��اس ش��اخص ش��دت مصرف انرژی) و
کاهش شدت انرژی
 -10اس��تفاده از ظرفی��ت اج��رای
هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید،
اشتغال و بهرهوری
 -11انتخاب مشتریان راهبردی
 -12ایجاد تنوع در روشهای فروش
 -13مش��ارکت دادن بخ��ش خصوصی در
فروش
 -14افزای��ش ذخای��ر راهب��ردی (حج��م
ذخیرهس��ازی) نفت و گاز کش��ور ب��ه منظور

گزارش
اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز

برنامه:

برنام��ه ”افزایش ظرفی��ت تولید نفتخام و میعانات گازی با تأکید بر برداش��ت از
میدانهای مشترک“
طرحه��ای افزایش تولید نفتخام از میدانهای مش��ترک غ��رب کارون به میزان
حداقل  700هزار بشکه در روز
طرحهای افزایش تولید نفتخام از دیگر میدانهای مشترک
طرحهای افزایش تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از پارس جنوبی تا رسیدن
به سقف حداقل یک میلیون بشکه در روز
طرحه��ای افزایش بازیافت و تولید صیانتی با اولوی��ت میدانهای مهم موجود در
دست بهرهبرداری
طرحهای نگهداشت سطح تولید نفتخام تا حد  3میلیون و  850بشکه در روز
اصالح س��اختار قراردادهای نفتی کش��ور با هدف فراهم کردن امکان جذب فناوری و
ارتقای(مدیریت و) فناوری ملی بویژه برای اجرای موفق طرحهای افزایش ضریب بازیافت
هدف :افزایش تولید نفتخام و میعانات گازی به  5.7میلیون بشکه در روز تا انتهای
سال 1396

برنام��ه ”افزایش تولید و ص��ادرات گاز طبیعی با تأکید بر برداش��ت از میدانهای
مشترک“
طرحهای افزایش تولید و پاالیش گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی،
طرحهای افزایش تولید و پاالیش گاز با اولویت میدانهای واقع در شمال شبکه
طرحهای نگهداشت سطح تولید و پاالیش گاز
طرح های افزایش ظرفیت سامانه انتقال گاز
طرح افزایش تاب آوری سامانه عرضه گاز کشور
طرحهای صادرات گاز با خط لوله
طرحهای صادرات گاز به صورت LNG
هدف:

افزایش تولید گاز طبیعی به یک میلیارد متر مکعب در روز تا سال 1397
رسیدن به رقم  80میلیارد متر مکعب صادرات ساالنه گاز طبیعی تا سال 1400
اولویت اختصاص گاز صادراتی به قیمت رقابتی برای تولید و صادرات برق ( فعال تا
ظرفیت  5هزار مگاوات جدید تا سال  1397مورد نظر قرار گرفته )
برنامه ”جهش دوم برای افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی“
اج��رای ب��ه موقع طرح ه��ای تامین خوراک پتروش��یمیهای جدی��د ( از جمله
طرحهای تولید و بازیافت ) NGL
تکمیل و اجرای مجموعه طرح های در دست اجرا و جدید پتروشیمی
بازاریابی و صادرات محصوالت پتروشیمی برای بازارهای جدید
حمایت از توس��عه واحدهای پایین دس��تی پتروش��یمی از جمله با توسعه کیمیا
شهرهای تخصصی
استفاده از تکنولوژیهای جدید در توسعه صنعت پتروشیمی مانند GTPP
هدف :رسیدن به ارزش تولید محصوالت پتروشیمی به  80میلیارد دالر حداکثر تا سال
 25( 1400فعلی  55 +برنامه آتی)
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گزارش
برنامه ”افزایش تولید و صادرات فرآوردههای
نفتی“
افزایش تولید و صادرات فرآوردههای نفتی
اولوی��ت دادن ب��ه احداث پاالیش��گاههای
میعانات گازی در داخل
ه�دف :افزایش ظرفیت پاالیشی کشور تا حد 3
میلیون بشکه در روز
افزای��ش ظرفی��ت پاالیش نفتخ��ام به 2
میلیون بش��که در روز (با احتس��اب پاالیشگاه
آناهیتا)
رس��یدن ب��ه ظرفی��ت پاالی��ش میعان��ات
گازی ب��ه نزدی��ک  1میلی��ون بش��که در روز
( 960=120+480+360هزار بشکه) تا سال 1397
برنامه ایمنسازی تقاضا و بازارهای فروش
نفتخام ،فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی
طرحهای حمایت از مش��ارکت در پایانه ها
و پاالیش��گاهها در خارج از کشور (بخش های
دولت��ی و خصوص��ی) و مش��ارکت در زنجیره
پاالیش ت��ا توزیع فرآوردهها در بازارهای هدف
با تمرکز بربازار آسیا  ،با هدف تضمین برداشت
نفت از ای��ران و تامین امنیت تقاضا برای نفت
کشور
عرضه نفتخام و فرآوردههای نفتی در بازار
بورس انرژی کش��ور و فعال ک��ردن بازارهای
مرتبط نظیر بازار سلف
متن��وع کردن طرفه��ای معامله نفت خام
ایران ب��ا هدف کاه��ش ات��کای دراز مدت به
کش��ورهای خ��اص مص��رف کنن��ده بیش از
درص��دی از عرضه ایران و انتخاب مش��تریان
اصل��ی ب��ر پای��ه برق��راری ارتب��اط متقابل با
خریداران
تعیین س��هم بهینه برای صادرات نفتخام
و افزایش س��هم صادرات ف��رآورده و در نتیجه
حمای��ت از بخ��ش خصوص��ی ب��رای ایج��اد
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پاالیش��گاه های جدید در داخل کشور با هدف
عرضه بیشتر فرآورده های نفتی به بازار جهانی
( و کاهش عرضه مس��تقیم نف��ت خام به ویژه
نفت خام های بسیار سنگین )
مباش��رت مس��تقیم و نیز حمایت از بخش
خصوص��ی داخلی ب��رای مش��ارکت در ایجاد
ذخایر نف��ت خام و ف��رآورده در نقاط مرکزی
بازار و به ویژه آسیا
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کش��ور
به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
ارتقای جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت
ایران با هدف برونگرا ساختن مجموعه صنعت
نفت و حمایت و تقویت از ش��رکتهای داخلی
برای ایفای نقش منطقهای و بین المللی برای
ص��دور خدم��ات و کاال و در مجم��وع رقابت
پذیر س��اختن ش��رکتهای اصلی صنعت نفت
در عملیات اقتصادی و مدیریتی در مقایسه با
شرکتهای مشابه منطقهای و بینالمللی
ایجاد پایانه جدید صادراتی نفت در دریای
عمان (جاسک)
تالش حداکثر برای استفاده از فرصت های
سوآپ و ترانزیت نفت ،گاز و فرآوردههای نفتی
با هدف کس��ب منافع اقتصادی و ارتقای نقش
ایران در منطقه
برنامه ایمنسازی تقاضا و بازارهای فروش
نفتخام ،فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی
طرحهای حمایت از مش��ارکت در پایانه ها
و پاالیش��گاهها در خارج از کشور (بخش های
دولت��ی و خصوص��ی) و مش��ارکت در زنجیره
پاالیش ت��ا توزیع فرآوردهها در بازارهای هدف
با تمرکز بربازار آسیا  ،با هدف تضمین برداشت
نفت از ای��ران و تامین امنیت تقاضا برای نفت
کشور
عرضه نفتخام و فرآوردههای نفتی در بازار

افزایش
تولید و صادرات
فرآوردههای نفتی
و اولویت
دادن به احداث
پاالیشگاههای
میعانات گازی در
داخل
یکی از
برنامههای اقتصاد
مقاومتی وزارت
نفت است

ب��ورس انرژی کش��ور و فعال ک��ردن بازارهای
مرتبط نظیر بازار سلف
متن��وع کردن طرفه��ای معامله نفت خام
ای��ران ب��ا هدف کاه��ش ات��کای دراز مدت به
کشورهای خاص مصرف کننده بیش از درصدی
از عرضه ایران و انتخاب مشتریان اصلی بر پایه
برقراری ارتباط متقابل با خریداران
تعیین س��هم بهینه برای صادرات نفتخام
و افزایش س��هم صادرات ف��رآورده و در نتیجه
حمای��ت از بخ��ش خصوص��ی ب��رای ایج��اد
پاالیش��گاه های جدید در داخل کشور با هدف
عرضه بیشتر فرآورده های نفتی به بازار جهانی
( و کاهش عرضه مس��تقیم نف��ت خام به ویژه
نفت خام های بسیار سنگین )
مباش��رت مس��تقیم و نیز حمایت از بخش
خصوصی داخلی برای مشارکت در ایجاد ذخایر
نف��ت خام و فرآورده در نقاط مرکزی بازار و به
ویژه آسیا
افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کش��ور
به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
ارتقای جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت
ایران با هدف برونگرا ساختن مجموعه صنعت
نفت و حمایت و تقویت از ش��رکتهای داخلی
ب��رای ایفای نقش منطقهای و بین المللی برای
ص��دور خدم��ات و کاال و در مجم��وع رقاب��ت
پذیر س��اختن ش��رکتهای اصلی صنعت نفت
در عملیات اقتصادی و مدیریتی در مقایس��ه با
شرکتهای مشابه منطقهای و بینالمللی
ایج��اد پایانه جدید صادراتی نفت در دریای
عمان (جاسک)
تالش حداکثر برای استفاده از فرصت های
سوآپ و ترانزیت نفت ،گاز و فرآوردههای نفتی
با هدف کس��ب منافع اقتصادی و ارتقای نقش
ایران در منطقه

خبر
چالشهای تحریمهای نفتی

میعاناتگازیایرانتحریمنشدهاست
تفسیر ،دستیاران کنگره را متعجب ساخت .از آن
زمان تاکنون ،تالش هایی برای مسدود کردن این
ش��کاف ناخواسته انجام گرفته اس��ت ،اما تاکنون
هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است.
هرچند مقامات دولت آمریکا و دستیاران کنگره می
گویند ،از اینکه ایران توانسته فروش میعانات خود
را افزایش دهد خشنود نیستند اما آنها معتقدند که
حجم فروش این نوع نفت سبک آنچنان زیاد نیست
که نفع قابل توجهی را عاید ایران سازد.

رویترز با اشاره به این که ایران در سه ماه نخست اجرای توافق ژنو به طور متوسط روزانه  ۱.۳۳میلیون بشکه
نفت صادر کرده است نوشت بخشی از این رقم مربوط به صادرات میعانات گازی است که جزو تحریم های
آمریکا قرار ندارد .رویترز طی گزارشی نوشت :در نگاه اول ،اینگونه به نظر می رسد که ایران نفتی بیش از
آنچه که بر اساس توافق ژنو مجاز بوده ،صادر کرده است ،اما مقامات آمریکایی به جای شکایت کردن از این
اتفاق ،استدالل می کنند که تهران در حال حرکت در چارچوب محدودیت های توافق ژنو است.

افزایش ص��ادرات نف��ت ایران نش��ان دهنده
استفاده این کش��ور از شکافی است که در قوانین
آمریکا وجود دارد و به مش��تریان این کشور اجازه
می دهد تا از تهران میعانات خریداری کنند ،یک
نفت بسیار س��بک که مشمول تحریم ها نیست.
افزایش محموله های نفتی بالعوضی که ایران به
سوریه می دهد نیز تحت پوشش توافق انجام شده
قرار ندارد .قدرت های جهانی ،و ایران روز دوشنبه
مذاکرات هس��ته ای را در وین با هدف رسیدن به
یک توافق جامع تا مهلت تعیین شده  20جوالی،
ادامه می دهند.مقامات همه کشورهای حاضر در
مذاکرات ،دس��تیابی به توافق نهای��ی را در طی 5
هفته آینده ،دش��وار ارزیابی می کنند .برآوردهای
آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که از شروع
اج��رای توافق ژنو در  20ژانویه تا  30آوریل ،ایران
به طور متوسط حدود  1.33میلیون بشکه در روز
نفت صادر کرده اس��ت .کاخ س��فید در ماه نوامبر
اعالم کرد که تواف��ق موقت ،حجم نفت صادراتی
مج��از ایران را در س��طح متوس��ط «تقریبا» یک
میلیون بش��که در روز در طی  6ماه اجرای توافق
که در  20جوالی منقضی می شود نگه می دارد،
اما این مهلت شش ماهه می تواند برای یک دوره
شش ماهه دیگر تمدید شود .آمریکا برای سنجش
می��زان احترام ایران به تواف��ق 3 ،معیار را مد نظر
قرا می دهد :ادبیات پیچیده توافق و قوانین آمریکا؛
آنچه به عنوان «فروش» نفت محسوب می شود و
آنچه به عنوان نفت خام تعریف می ش��ود .از نظر
دولت آمریکا میعانات ،نوعی نفت بسیار سبک که
در میادین گاز طبیعی یافت می شود و عمدتا برای
ساخت پالستیک استفاده می شود ،به عنوان نفت
خام محسوب نمی شود .همچنین نفتی که ایران
به صورت بالعوض به سوریه می دهد نیز به عنوان
«فروش» نفت نیست و اینکه ایران بر اساس توافق
ژنو ،مجاز اس��ت بین یک تا  1.1میلیون بشکه در
روز نف��ت صادر کند ،حجمی ک��ه اندکی بیش از
ارزیابی عمومی کاخ سفید است .این گزارش افزود:
بر اس��اس توافق  24نوامبر ،اسناد مرتبط و قوانین
آمریکا موید موضع دولتمردان آمریکایی است .این
بررسی همچنین نشان می دهد که تهیه کنندگان
پیش نویس قوانین تحریمی آمریکا قصد نداشته
اند میعانات را از تحریم ها مستثنی سازند .برخی

منتقدان تصدیق می کنند که موضع دولت آمریکا
منطبق با قوانین است .مارک دوبوویتز ،مدیر اجرایی
بنیاد دفاع از دموکراسی ها ،از طرفداران سرسخت
تشدید تحریم های ایران تایید میکند که بر اساس
قرائت دول��ت آمریکا از مقررات ،ایران می تواند به
سوریه نفت بدهد ،بدون اینکه این محموله ها در
فهرس��ت میزان فروش نفت این کشور قید شود.
رابرت اینهورن ،مقام سابق منع اشاعه وزارت امور
خارجه آمریکا که قبال عضو هیئت مذاکره کننده
آمریکا با ایران بوده است میگوید ،هدیه دادن نفت
به س��وریه در توافق گنجانده نشده است و کمکی
هم به اقتصاد ایران نمی کند .انتقاالت اینچنینی
قبل از انعقاد توافق هس��ته ای آغاز شده بود .وی
افزود« :ه��دف از تحریم نفتی علیه ایران ،کاهش
درآمدهای نفتی این کشور بوده است و اگر سوریه
پولی بابت نفت به ایران پرداخت نمی کند ،بنابراین
مش��خص اس��ت که ایران از طریق ارسال نفت به
سوریه چیزی بر درآمدهای نفتی اش نمی افزاید».
مقام��ات آمریکایی اذعان می کنند که محاس��به
نکردن فروش میعانات به عنوان فروش نفت خام،
شکافی است که به صورت ناخواسته در تحریم ها
علیه ایران ایجاد ش��ده است .بخش  1245قانون
اختی��ارات دفاع مل��ی آمری��کا  2012بانک های
خارج��ی را تهدید می کند که در صورت خرید یا
فروش «نفت یا فرآورده های نفتی» از یا به ایران،
از ارتباط با سیس��تم مالی آمریکا محروم خواهند
شد .اما ،این قانون ،استثنائی را برای کشورهایی که
به میزان قابل توجهی واردات نفت خام از ایران را
کاهش داده باشند ،در نظر گرفته است .کشورهای
مشتری نفت ایران ممکن است با استفاده از تناقض
موجود در قوانین آمریکا ،به میزانی که از خرید نفت
خام خود از ایران کاس��ته اند ،از این کش��ور دیگر
انواع نفت ،ش��امل میعانات خریداری کنند .بدین
ترتیب آنها می توانند از امتیاز در نظر گرفته شده
برای کاهش قابل توجه خرید نف��ت خام از ایران
نیز استفاده کنند .افراد نزدیک به تهیه پیش نویس
این قانون گفتند ،آنها تصور می کردند که میعانات
نیز به عنوان نفت خام محاس��به خواهد ش��د .اما
وزارت خزانه داری آمریکا تفسیری را از این قانون
منتشر کرد که بر اس��اس آن ،میعانات جزو نفت
خام و مش��مول این قانون محسوب نمیشد .این

وزی�ر نفت کوی�ت :درحال بررس�ی قیمت گاز
صادراتی ایران هستیم

تهیه کنندگان
پیش نویس قوانین
تحریمی آمریکا
قصد نداشتهاند
میعانات را از
تحریم ها مستثنی
سازند .برخی
منتقدان تصدیق
می کنند که موضع
دولت آمریکا
منطبق با قوانین
است

وزیر نفت کویت با اشاره به تصمیم کشورش
ب��رای واردات گاز از ای��ران گف��ت :هن��وز هیچ
قراردادی در این زمینه به امضا نرس��یده است و
ما هنوز بر س��ر قیمت ،مقدار یا روش انتقال گاز
به توافق نرس��یده ایم .به گ��زارش پایگاه خبری
میدل ایس��ت مانیت��ور ،علی العمی��ر ،وزیر نفت
کویت با اشاره به اینکه هنوز هیچ قراردادی برای
واردات گاز از ایران به امضا نرس��یده است ،گفت
کشورش همچنان در حال بررسی قیمت گازی
اس��ت که می خواه��د از این کش��ور وارد نماید.
وزیر نفت کویت که در حاش��یه نشست سازمان
کش��ورهای صادرکنن��ده نفت (اوپ��ک) در وین
با خبرنگاران س��خن م��ی گفت ،اف��زود کویت
طرح��ی پیش��نهادی را از جانب ای��ران دریافت
کرده اس��ت و فعال در حال بررس��ی آن اس��ت.
وی ادام��ه داد« :ما هنوز بر س��ر قیم��ت ،مقدار
ی��ا روش انتق��ال گاز ب��ه توافق نرس��یده ایم».
شیخاحمدالصباح،امیرکویتهفتهگذشتهبهتهران
سفر کرد .این سفر ،اولین سفر امیر کویت به ایران
پس از پیروزی انقالب اسالمی محسوب می شد.
در ط��ی  2ماه گذش��ته ،کوی��ت  3موافقتنامه
ب��رای واردات س��االنه ح��دود  2.5میلی��ون تن
گاز مای��ع طبیع��ی با ش��رکت های ش��ل ،قطر
گاز و بریتی��ش پترولی��وم منعقد کرده اس��ت.
کویت که یکی از اعضای اوپک است ،برای تامین
سوخت نیروگاههای برق خود که در فصل گرما
تحت فش��ار قرار می گیرن��د ،به گاز نی��از دارد.
کویت هر سال در فاصله ماه های آوریل تا اکتبر،
ح��دود  5میلیون تن ال ان ج��ی وارد می کند.
بر اس��اس گزارش آماری س��ال  2013ش��رکت
ب��ی پی ،ای��ران بزرگتری��ن ذخای��ر گاز طبیعی
جه��ان را در اختی��ار دارد .حج��م ذخایر گازی
ایران  18درصد بیش��تر از روس��یه و قطر است.
ایران در س��ال  10 ،2013میلیون تن ال ان جی
تولید کرد و قصد دارد این رقم را در سال 2015
به  775میلیون تن برساند.
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