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سيدحميد حسينی ■

نقش بخش خصوص پررنگ تر می شود
نش��ريه در حالی تقديم ش��ما عزيزان می گردد كه ما در 
سال جديد  و در سه ماهه اول سال شاهد اتفاقات مثبت 
و منفی و گاها تلخ و شيرين در حوزه نفت بوديم ، مروری 
بر اين رويدادها ما را در ش��ناخت ودرك اينده  بازار نفت 

كمک خواهد كرد.
1. برگزاری موفق نمايش��گاه بين المللی نفت و گاز ايران 
با حضور پُر رنگ ش��ركت ه��ای خارجی و عكس العمل 
تندروهای آمريكايی و تهديد شركت های توتال، زيمنس، 

نكسانس، لوسنت وبقيه شركت كنندگان در نمايشگاه نفت ايران  به لغو قرارداد هايشان با 
دولت  آمريكا و از طرف ديگر  ارائه پيش نويس قرارداد های جديد نفتی ايران كه به نسل 
سوم قراردادهای “بيع متقابل” معروف می باشد، باعث توجه شركت های بزرگ نفتی به 

سرمايه گذاری و شراكت در ميادين نفت و گاز ايران شده است .
2.  واگذاری احداث 6 طرح پااليش��گاه 80 هزار بش��كه ای ميعان��ات گازی )حدودا 3/5 
ميليون تن در سال( در عسلويه )طرح سيراف ( به بخش خصوصی اقدامی در جهت اقتصاد 
مقاومتی و كاهش وابستگی كشور به واردات فرآورده محسوب می شود. زمين و زيرساخت 
ها )يوتيليتی( اين پروژه ها توسط وزارت نفت تدارك شده و شركت نفت نيز 20 درصد 
در پروژه مشاركت می كند.  سرمايه گذاری مورد نياز اين پروزه ها هركدام 300 ميليون 
دالر است و صندوق توسعه ملی بخش عمده آن را تامين خواهد كرد. اكنون وزارت نفت 
در حال ارزيابی متقاضيان سرمايه گذاری می باشد و تالش می گردد تا عمليات اجرايی 

اين پروژه ها امسال آغاز شود.
3. برگزاری اجالس وزرای اوپک در وين و توافق بر توليد 30 ميليون بشكه  نفت و ابقای 

دبير كل فعلی  از مهمترين دستاوردهای آن بود.      
4. صادرات اولين محموله ميعانات گازی از آمريكا به آس��يا نشانگر توان صادراتی آينده 
آمريكا در حوزه گاز و ميعانات است. اين كشور با افزايش توليد نفت و گاز، و واردات از قاره 
آمريكا توانسته وابستگی خود به نفت خاورميانه قطع كند و اكنون با شرايط بهتری درباره 

آينده خاورميانه تصميم گيری نمايد.
5. مذاكرات ايران )1+5( به روزهای پايانی آن رس��يده اس��ت و بيش بينی می ش��ود در 
صورت توافق جامع غرب و ايران  قيمت نفت در بازار های جهانی كاهش  يافته و صادرات 

ايران  افزايش يابد.
6. يورش داعش به بغداد و استان های شيعه نشين عراق باعث نگرانی و التهاب در بازار 
عراق شده  و مرزهای اين كشور با تركيه، اردن، سوريه و عربستان بسته شده است. حمله  
داعش به پااليشگاه پی جی باعث كمبود فرآورده  در بازار عراق و اقليم كردستان شده  و 
قيمت فرآورده در اين كشور شديداً افزايش يافته است. ناامنی  و بی ثباتی در عراق می 
تواند به برنامه های آينده توليد نفت عراق لطمه بزند و رساندن توليد 3/5 ميليون بشكه ای 

فعلی به  هفت ميليون غير ممكن گردد.
7. اختالفات در ش��مارش آراء افغانس��تان نيز فضای اين كش��ور را بحرانی نموده است.  
مرزهای اين كشور در مدت زمان انتخابات بسته  بوده و به همين علت قيمت فرآورده در 
بازار افغانستان نيز افزايش يافته  و هزاران كاميون در مرزهای اين كشور منتظر دريافت 

مجوز ورود به افغانستان هستند.
8. نهايی ش��دن قيمت خوراك و گاز مصرفی پتروشيمی ها در قيمت 202 تومان باعث 
رضايت و اميدواری سهامداران وسرمايه گذاران در بورس شده، از طرف ديگر صدور مجوز 
فروش محصوالت با ارز آزاد بر سودآوری آنان اثر مثبت گذاشته و شاخص بورس از رقم 

73000 گذشته است.
9. آم��ار صادرات و واردات س��ه ماهه اول س��ال 93  حكايت از افزاي��ش ميزان صادرات 
 و واردات دارد، خوش��بختانه صادرات محصوالت پتروش��يمی  به بيش از 3 ميليارد دالر 
) 3.077 ميليارد دالر( و ميعانات گازی به رقم 3/791 ميليارد دالر رس��يده  كه حاكی 
از افزاي��ش يک ميليارد دالری اين محصوالت در س��ه ماهه اول س��ال دارد  و می توان 
 اميدوار بود صادرات محصوالت پتروشيمی به بيش از 12 ميليارد دالر و ميعانات گازی نيز 

به 15 ميليارد دالر برسد.
10. تحوالت عراق و س��وريه و بحران در روابط غرب و روسيه در موضوع اوكراين بر بازار 
نفت اثر گذاشته و قيمت نفت برنت به 115 دالر رسيده، در حالی كه اغلب كارشناسان 

انتظار كاهش قيمت نفت را در بازار به علت شروع تابستان داشتند.                    

ضرورت ازسرگيری
 سوآپ نفتی 
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جن�اب آقاجری مزيت داش�تن ث�روت نفت 
وگاز اگرچ�ه موهبت�ی اله�ی اس�ت که همه 
کشورهاازآن بهرمند نيستند اما متاسفانه اين 
منابع گهگاهی خود مانع پيشرفت می شوند، 
حال چه بايد کرد تا مس�ير توسعه درصنعت 
نفت وگاز طوری هموار شود که اقتصاد کشور 

با تمرکز بر اين صنايع مهم متحول شود؟
بهره برداری مناسب واصولی ازمنابع و ذخاير 
طبيعی )نفت وگاز( ثروتی عظيم و مزيتی است كه 
در صورت استفاده درست وبهينه از آن می تواند 
پيشرفت كلی اقتصاد كشور را رقم زند اما ازآنجايی 
كه اين منابع گرانبهای تجديد ناپذيرمتعلق به نسل 
های آينده نيزهست و نبايد با خام فروشی آن را 
حيف و ميل نمود، بنابراي��ن برنامه ريزی جامع 
و كارشناسی ش��ده برای توليد منابع زيرزمينی 
وآوردن آن به روی زمين با هدف تبديل نفت خام 
به كاالهای نهايی ضرورتی اجتناب ناپذيراست تا 
نهايت استفاده الزم از ثروت ملی حاصل و حقوق 
آيندگان نيز در اين زمينه رعايت شود. اهميت به 
اين موضوع تا جايی است كه مقام معظم رهبری 
سالهاس��ت بر اس��تقالل اقتصادی به جد تاكيد 
داشته و تداوم رويكرد ش��وم خام فروشی منابع 
ملی را به زيان اقتصاد كشورو عقب ماندگی عنوان 

می كنن��د. درچنين 
پذيرفت  بايد  ش��رايطی 
كه خ��ام فروش��ی منابع و 
وابس��تگی بودجه س��االنه به 
درآمد های آن اقتصاد كش��وررا آسيب 
پذيرمی كند و اين روندنا مطلوب باعث شده است 
تا دشمنان اكنون ازآن به عنوان يک حربه سياسی 
چون تحري��م خريد نفت ايران اس��تفاده كنند. 
ازس��وی ديگرچون دش��من می داند كه اقتصاد 
كش��ورمان وابستگی ش��ديدی به صادرات نفت 

عضوکميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی درگفتگو  با  دنيای انرژی :

دشمن توان تحریم »فرآورده های نفتی« را ندارد
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اسد اهلل خسروی ■

 تالش درراستای خروج از اقتصاد نفتی با هدف توسعه کشور، صيانت از منابع ملی و در نهايت رهايی ازتهديدها 
و تحريم ها ضرورتی اجتناب ناپذيراست که اين رويكرد مهم بايستی سالها پيش مورد توجه مسئوالن قرارمی 
گرفت، چراکه استمرارسياست غلط خام فروشی منابع طی ساليان متمادی بدون ايجاد ارزش افزوده الزم روی 
اين کاال متاسفانه فقط پس رفت کشور را بدنبال داشته واين روند منجر به حيف وميل منابعی که متعلق به 
نسل های آينده نيزهست شده است. اهميت تبديل نفت خام به فرآورده های باارزش برای ايجاد بستراشتغال 
مولد، توسعه بخش صادرات و خوداتكايی تا جايی است که رهبر معظم انقالب هميشه براين موضوع تاکيد ويژه 
داشته و دارند. اما اکنون که بودجه کشور به شدت وابسته به نفت است وازسويی دشمن نيز شاهرگ حيات 
اقتصاد يعنی تحريم خريد نفت از ايران را نشانه گرفته است بنابراين الزام به ورود در توليد مشتقات نفتی و 
تبديل نفت خام به فرآورده ضروری است تا بتدريج از خام فروشی ها فاصله گرفت و نقشه دشمنان نيز برای 
به انزوا کشاندن ايران برآب شود. چگونگی ورود بخش خصوصی توانمند به ميدان عمل برای تبديل منابع خام 
ملی به فرآورده و کاالهای نهايی سودآور همچنين سياست خروج از اقتصاد تک محصولی را در گفتگوی دنيای 

انرژی با حبيب آقاجری، عضو کميسيون انرژی مجلس نهم با هم می خوانيم.



گفتوگو

متاسفانه 
اکنون مراکزتوليد 
بعضا با ظرفيت 
خالی کارمی کنند 
ضروری است. پس 
مديران و مسئوالن 
کشورنبايد ازهيچ 
حمايتی برای ورود 
بخش خصوصی 
توانمند به عرصه نفت 
و گاز دريغ کنند

خ��ام و نيازبه درآمدهای حاصله ازآن برای تامين 
بودجه ساالنه دارد بنابراين خام فروشی منابع االن 
ابزاری در دست دشمن برای محدود كردن اقتصاد 
ايران شده است. اين بدان معناست كه پديده خام 
فروشی االن به جای مزيت و محسناتی فراوانی كه 
در اقتصاد دارد موانع ش��ده و تنها راه برون رفت 
ازآن ني��ز توجه ويژه به توس��عه صنايع تبديلی و 
فرآوری برای تبديل نفت خام به فرآورده با ارزش 
افزوده در كشوراست تا از اين ثروت خدادادی بهره 
برداری الزم انجام و به تدريج از خام فروشی منابع 
خارج ش��ويم زيرا تا ناف اقتصاد كش��ور از درآمد 
صادرات نفت خام بريده نش��ود نمی توان انتظار 

پيشرفت را داشت.
خ�روج ازاقتصاد نفتی با هدف توس�عه کلی 
کش�ور،ايجاد اش�تغالزای انبوه، بهبود فضای 
کس�ب وکار ودرنهاي�ت کس�ب درآمدزايی 
باال،آنگونه که اشاره شد جز با تغيير رويه خام 
فروشی و توجه به تبديل منابع به فرآوردهای 
مختل�ف ارزآور ام�كان پذي�ر نيس�ت، حال 
آيا ايران توانس�ته اس�ت در اين زمينه بستر 

مناسب را در کشور فراهم کند؟
ازآنجايی كه اقتصاد كشورسالهاست وابستگی 
شديد وعميقی به درآمدهای نفتی دارد و همواره 
بر صادرات نفت خام متمركز شده است همچنين 
طی دورانها گذش��ته نيزنسبت به توسعه و ايجاد 
مراك��ز كوچ��ک وب��زرگ 
صنايع تبديل��ی وفرآوری 
درصنع��ت نف��ت چ��ون 
ساخت پااليشگاها و پتروشيمی ها تالش آنچنانی 
متناسب با ظرفيت ها و قابليت های موجودكشور 
اقدامات درخورتوجهی نشده است تا ره صدساله 
فاصله اقتصاد كشور ازفروش منابع خام معدنی كم 
شود، متاس��قانه اين رويكرد باعث شده تا بخش 
خصوصی متخصص نيزنتواند به اين بخش مهم 
اقتصادی برای تبديل منابع خام معدنی به فرآورده 
همراه با ايجاد ارزش افزوده الزم وارد ميدان عمل 
شوند. ازسوی ديگراكنون چون دنيا به خوبی می 
داند كه بخش قابل توجهی از بودجه ساالنه ايران 
ازمحل فروش نفت خام تهيه و تامين می شود با 
اين وجود صنعت نفت سياس��ی شده آنگونه كه 
با تحريم سيستم بانكی برای ممانعت از انتقال و 
رد وبدل پول وتحريم بيمه كشتی های نفتكش 
همچنين دادوس��تد بين المللی نفت خام ايران 
موانع های ايجاد ش��ده را شاهد هستيم چرا كه 
آنها می دانند ايران نتوانسته است درتوسعه صنايع 
پايين دس��تی نفت وگاز كش��ور برای جلوگيری 
از پدي��ده خام فروش��ی مناب��ع اقدامات خاصی 
رابكارگيرد. البته اين را بايد گفت كه درچندسال 
اخير حركت هايی در راستای ساخت پااليشگاه 
و نيروگاه ها و نيز صنايع پايين دستی نفت وگاز 
و پتروش��يمی برای تبديل منابع خام معدنی به 
فرآورده در برخی اس��تانها انجام شده است اما با 
توجه به ظرفيتهای باال و وجود ذخايرغنی و منابع 
خدادادی فراوان دركشورهمچنين برخورداری از 

بخش خصوصی توانمند در كنار نيروها و تكنسين 
های متخصص و متبحرداخلی اقدامات انجام شده 
به منظور مزايای اشتغال انبوه، توسعه كلی كشور 
و درنهايت خروج ازاقتصاد نفتی با تمركز بر بخش 

فرآوردها ناكافی به نظرمی رسد.
پيشنهاد کارشناسانه شما به دولت برای ورود 
بخش خصوصی توانمند به عرصه نفت، گاز و 
پتروش�يمی انگونه که فعالي�ت آنها منجر به 
توس�عه همه جانبه صنايع پايين دستی ونيز 
ايجاد صنايع و کارخانج�ات تبديلی فرآوری 
که به جلوگيری از خام فروش�ی منابع ش�ود 

چيست؟
همان طوركه اش��اره ش��د مزيت برخورداری 
كشورازمنابع غنی و ذخاير طبيعی كم نظير)داشتن 
مواد اوليه( در بخش نفت گازو پتروشيمی، همراه 
با وجود نيروهای متخصص داخلی، می طلبد تا 
دول��ت زمينه ورود بخش خصوص��ی فعال را به 
صنعت نفت وگاز و پتروشيمی بيش ازپيش فراهم 
كند. البته مسئوالن و دست اندركاران دولتی ابتدا 
بايد هدف را برخروج ازاقتصاد نفتی )صادرات نفت 
خام( و ورود به صنايع تبديلی آنگونه كه ارزآوری 
هنگف و اشتغالزايی مناسب را درپی داشته باشد 
بگدارن��د، كه اين امر نيزنيازمند جذب س��رمايه 
گ��ذاران داخلی وخارجی و ارايه تس��هيالت الزم 
به آنهاست تا فعاالن اقتصادی نيز با انگيزه هرچه 
تمام آنطور كه ازمش��وقات، امتيازات و تسهيالت 
دولتی بهره مند می شوند واردعمل شوند.برنامه 
ري��زی دولت دربازنگری طرح ها ی توس��عه ای 
چون ايج��اد صناي��ع تبديلی مختلف،س��اخت 
پااليشگاههای كوچک و بزرگ و حركت درمسير 
پويايی صنعت پتروشيمی ها برای توليد كاالهای 
نهايی كه متاس��فانه اكن��ون مراكزتوليد بعضا با 
ظرفيت خالی كارمی كنند ضروری اس��ت. پس 
مديران و مسئوالن كش��ورنبايد ازهيچ حمايتی 
برای ورود بخش خصوصی توانمند به عرصه نفت 
و گاز دري��غ كنند. وزارت نفت نيز در برنامه های 
خود بايد كاهش خام فروش��ی و رفتن به سمت 
فروش محصوالت و فرآورده های نفتی رابا جديت 
مد نظر و در عين حال آموزش به نيروی انسانی 
را در اولويت اول برنام��ه های خود قرار بدهد. از 
سوی ديگراينک پااليش��گاه های كشور نيازمند 
يک رس��يدگی جدی هس��تند به عن��وان مثال 
پااليشگاه آبادان يكی از مهمترين پااليشگاه های 
كشور متاسفانه شرايط مناسبی درشرايط فعلی 
ندارد به روزرس��انی و افزايش به��ره وری در اين 
پااليشگاه ها دارد. عالوه براين تقويت پروژه های 
ميادين مشترك، توجه كافی به اعتبارات در جهت 
توسعه زيرساخت های صنعت، سياست گذاری در 
جهت تبديل نفت خام به ارزش افزوده ، صادرات 
محصوالت غير نفتی و ت��الش در جهت تبديل 
نفت به ديگر محصوالت و صادر كردن محصوالتی 
كه از مشتقات نفت به دست می آيند و همچنين 
برنام��ه ريزی برای كاهش ص��ادرات نفت خام از 
جمله اولويت هايی مهمی است كه بايد در برنامه 

مسئوالن و دست اندركاران گنجانيده شود.اكنون 
صنعت نفت كش��ور با چالش های زيادی مواجه 
است كه مهمترين آن عقب ماندگی از تكنولوژی 
های روزدنيا است كه اين مسئله نيز همواره بايد 

مورد توجه ويژه قرارگيرد.
تاکيد ش�ما براين اس�ت که ازسياس�ت خام 
فروشی نفت درکش�ور جلوگيری شود، حال 
راه برون رفت ازاين پديده نامطلوب که اقتصاد 
کشور رااز هرحيث آس�يب پذير کرده است 
چيس�ت، و تداوم اين روند که به حراج منابع 
ملی منجر می ش�ود چه زيان وض�رری را به 

اقتصاد کشور وارد می کند؟
درحقيقت بابد پذيرفت كه رويكرد خام فروشی 
منابع ملی بدون ايج��اد ارزش افزوده الزم برروی 
كاالها، روش��ی بسيارغلط و ش��يوه ای غيرحرفه 
ای اس��ت كه نتيجه آن ب��ا لمس پس رفت های 
اقتصادی و بحث تحريم خريد نفت خام كشورمان 
به وضوح ديده می ش��ود. البته اين دومورد شايد 
بخشی ازمعايب رويكرد چندين وچندساله تداوم 
خام فروشی منابع ملی باشد چرا كه ظرفيت ها 
وقابليت های موجود دربخش نفت وگازكشوربه 
قدری باالست كه درصورت توسعه صنايع پايين 
دس��تی و ايجاد مراكز وكارخانجات توليدی برای 
تبديل نفت خام به كاالها ی نهايی می توان زمينه 
اشتغالزايی گسترده جوانان تحصيلكرده را دراين 
بخش فراهم و با توسعه صادرات كاالهای ارزشی 
درآمدزا به منابع ارزی زيادتری دست يافت.با اين 
وجود تمام توان دولت و مجلس و دست اندركاران 
بايد برروی توس��عه صنعت نفت و گاز آنگونه كه 
منابع زيرزمينی خام به مواد اوليه كارخانجات برای 
توليد كاالهای نهايی شود متمركزگردد. ازطرفی 
چون قراراست تا پايان برنامه پنجم توسعه هرساله 
وابستگی بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی كم 
شود درچنين شرايطی حركت درمسيرآزادسازی 
اقتصادو تفكيک بودجه ساالنه از درآمدهای نفتی 
با پويايی و تحرك بخشی سايرمنابع درآمدی ديگر 
كشوربرای تامين بودجه ضروری است.با اين وجود 
نه عقل و نه ش��رع و نه اخالق خام فروشی منابع 
را نپذيرفته و نمی پسند چرا كه اين رويكرد شوم 
به اجحاف حقوق نس��لهای آينده و طی نمودن 
مسير پس رفت اقتصادی كشورهمچنين اتكا به 
بيگانگان دامن می زند.بنابراين بهترين حالت اين 
است كه استحصال مواد معدنی خام )نفت وگاز( 
در كشور با نيت تبديل به ساير كاالهای درآمدزا 
صورت گيرد و تا آخرين حلقه محصوالت از توليد 
مورد اس��تفاده قرار گيرد چرا كه اكنون دش��من 
در تحريم فرآورده های نفتی و س��اير مشتقات و 
محصوالت آن به موجب نيازی كه اكنون دنيا به 
محصوالت نفتی ما دارد خيلی موفق نيس��ت . از 
سوی ديگر چون ما خودمان وارد كننده فرآورده 
نفتی هستيم بنابراين با توسعه صنايع تبديلی و 
فرآوری نفت وگاز و آنگونه كه تاكيد شد از خروج 
ارز جلوگيری و اشتغالزايی نيز رونق می گيرد.پس 
تنه��ا راه عالج خروج از اقتصاد نفتی خود اتكايی 
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و تكيه برتوان داخلی اس��ت. با اين وجودبه نظر 
می رس��د دولت به جای وابستگی به درآمدهای 
نفتی )ص��ادرات نفت خام( و صرف آن در بودجه 
بايد به هرشكل ممكن زيرساخت ها را مهيا كند 
و به بخش خصوصی اعتماد نمايد و با تسهيل امور 
راه ورود آنه��ا به فعاليت های اقتصادی را بازكند 
چرا ك��ه ايران نيازی به مواد اولي��ه و نيروی كار 
برای توس��عه صنايع پايين دستی با هدف توليد 

محصوالت نفتی ندارد.
بخش خصوصی درايران برای ورود گس�ترده 
به فعاليت های اقتص�ادی من جمله دربخش 
صنايع پايين دستی نفت و گاز از توان بسيار 
باالی برخورداراست اما اين بخش مهم کارآمد 
طی س�الها همچنان با چالش�ها و مشكالت 
عديده مواجه بوده اس�ت، ح�ال دولت برای 
جذب و جلب بخش خص�وص توانمند و رفع 
موانع سد راه آن چه امتيازات و يا تسهيالتی 
را باي�د ارايه کند تا اقتصاد کش�ور با رونق و 

پويايی همراه شود؟
توجه ويژه به بخش خصوصی واقعی و س��الم 
به موجب برخورداری آنها ازتوان، تخصص، سطح 
مديريت ب��اال و خالقيت و نوآوری دربخش��های 
مختلف اقتصادی بخصوص بخش انرژی كه توسعه 
آن اكنون نيازضروری و الزامی برای آينده است، بی 
شک ازاهميت فوق العاده ای بااليی برخوردارمی 
باشد، آن طوركه فراهم كردن بستر الزم برای ورود 
بخش خصوصی به ميدان كارهمواره موردتاكيد 
است و بدون بخش خصوصی متخصص و كارآمد 
نمی توان به اهداف چشم انداز كه همانا پيشرفت 
كلی و همه جانبه كشوراست دست يافت.اما بايد 
به اين نكته مهم نيز توجه شود كه آيا زيرساخت 
های الزم اوليه ب��رای فعاليت متخصصين آماده 
اس��ت يا خير؟ به طورمثال دولت تا چه اندازه به 
اين بخش فعال اعتماد دارد و تسهيالتی كه بايد 
به آنها داده شود چگونه، برچه مبنا و درچه قالبی 
بايد باش��د تا بخش خصوصی با انگيزه خاص پا 
به عرصه فعالي��ت بگذارد.با اين وجود دولت بايد 
ابتدا به بخش خصوصی اعتماد كند و دست آنها را 
برای ورود به فعاليت های اقتصادی بگيرد نه اين 
كه گاه وبيگاه با اجرای برخی برنامه ها و يا تصميم 
گيری و سياس��ت گذاريها، )ب��دون هماهنگی با 
بخش خصوصی( مانع پيش��رفت آنها نيز ش��ود.
البته چون بخش نفت وگاز به موجب ملی بودن 
آن از اهميت بااليی برخوداراست و تک تک افراد 
جامعه حتی نسل های آينده نيز درآن سهيم اند، 
بنابراين سری شركتهای خوشنام و يا افرادی امين 
بايد به اين ح��وزه بيايند كه كامال منافع ملی را 
بخوبی درنظرگيرند. ازس��وی ديگ��ر بايد به اين 
مهم توجه ش��ود كه بخش خصوص��ی برای بقا، 
توانمندی و پويايی هرچه بيشترنيازمند حمايت 
اوليه دستگاههای دولتی هستند، حمايت هايی 
چون رفع بروكراسی های سيستم اداری، تامين 
برخی نيازها نظيرتس��هيالت ارزان قيمت بانكی 
و..)ب��ا ضابطه نه رابطه( ت��ا بتوانند بخوبی ايفای 

نقش كنند می باشند. به هرحال تسهيالت بايد 
در اختيار افرادی س��الم كه دلسوزنظام واقتصاد 
هستند قرارگيرد تا مشكالتی چون معوقات كالن 
بانكی را شاهد نشويم و منابع بانكی درجای خود 

صرف شود.
جناب آقاجری همانطور که می دانيد صنعت 
پتروش�يمی کشوراکنون مسير توسعه را می 
پيمايد و از فعاليت و رونق خاصی نيز برخوردار 
اس�ت که در اين عرصه توانسته سهامداران 
فراوان�ی را نيز جذب خود کند،حال در چنين 
ش�رايطی حمايت از اين بخش مهم اقتصادی 
چگونه بايد باش�د ت�ا بتوان توس�عه کلی را 

همچنان در اين صنعت مهم شاهد شويم؟
توسعه صنعت پتروشيمی به منظوراهميت آن 
در ب��ه چرخش درآوردن چ��رخ توليد و صادرات 
كش��ورخيلی مهم ب��ه نظر می رس��د بخصوص 
اكنون كه نرخ گاز واحدهای پتروشيمی تا حدی 
افزايش ياقته است. پس بايد مشوقها و تسهيالتی 
الزم برای س��رمايه گذاران اين بخش بوجود آيد 
تاآنها نيزبي��ش ازپيش با انگيره خاص بتوانند به 
فعاليت در اين عرص��ه مهم بپردازند.عالوه براين 
چون بخش پتروشيمی دارای سهامداران فراوانی 
اس��ت بنابراين اين بخش بايد م��ورد توجه ويژه 
قرارگيرد تا مشكلی برای سهامداران آن نيز پيش 
نيايد. البته اين را بايد گفت كه هم مجلس و هم 
دولت پشتيبان سرمايه گذاران بخش خصوصی 

و فعاالن اقتص��ادی در صنايعی چون نفت وگاز 
وپتروش��يمی است.اما بايد به اين نكته نيز توجه 
كرد كه پتروشيمی ها برای تأمين خوراك خود نيز 
نبايد با مشكل مواجه شوند.به هرحال بايد درك 
درستی از چشم انداز توسعه صنعت نفت و گاز و 
پتروش��يمی در جمهوری اسالمی را داشت تا در 
اين ش��رايط تحريم بتوان خانواده بزرگ صنعت 
نف��ت را به پي��ش برد. عالوه برتوجه به توس��عه 
صنعت پتروشيمی قطعا سند چشم انداز وبرنامه 
پنجم توسعه چشم انداز كشور را در بخش های 
مختل��ف من جمله در بحث نفت و گاز و فناوری 
صنعت نفت ترسيم كنيم. س��اخت پااليشگاه و 
توسعه ميدان پارس جنوبی ،تنظيم روابط ايران 
با بازارهای انرژی و برداش��ت صيانتی از ميادين 
نفت��ی از جمله برنامه هايی اس��ت كه بايد مورد 
توجه مسئوالن قرار گيرد.در چنين شرايطی بايد 
تمامی منابع را بسيج كرد تا بتوان با بومی سازی 
مسير خودكفايی كشور را در حوزه صنعت نفت 

و گاز پيمود.
با توجه به تاکيد مقام معظم رهبری برحرکت 
در مس�ير اقتص�اد مقاومتی وتكي�ه بر توان 
داخلی، درچنين ش�رايطی نقش ورود بخش 
خصوصی متعهد و متبح�ر به عرصه فعاليت 
های اقتصادی بيش از پيش پررنگ ترمی شود 

تحليل شما از اين رويكرد چيست؟
همانطوركه مقام معظم رهبری تنها راه برون 

بايد به اين 
مهم توجه 
شود که بخش 
خصوصی برای 
بقا، توانمندی 
و پويايی هرچه 
بيشترنيازمند 
حمايت اوليه 
دستگاههای 
دولتی است
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آن افزايش واردات تطابقی با سياست های اقتصاد 
مقاومتی ندارد.به هرحال ما در زمينه بنزين بايد 
به خودكفايی برسيم  تا راه و منفذ سوء استفاده و 
تحريم را برای دشمنان جمهوری اسالمی ببنديم 
از طرفی با توجه ب��ه وجود ظرفيت های داخلی 
و تالش درراس��تای گس��ترش آنها می توانيم به 
اه��داف اقتصاد مقاومتی نزديک ش��ويم در غير 
اي��ن صورت ب��اال رفتن ميزان مص��رف بنزين و 

به دنب��ال آن افزاي��ش واردات 
تطابق��ی با سياس��ت های 

اقتصاد مقاومتی ندارد. در 
نهايت مسوولين ما بايد 

سياست های اقتصاد 
مقاومت��ی را جدی 
بگيرند و بر اس��اس 

آن قدم بردارند.

رف��ت از وضعيت فعل��ی اقتصادكش��وررا اجرای 
درس��ت سياس��ت های اقتصاد مقاومتی و تكيه 
برتوان داخل م��ی دانند، بنابراين برای اين كه از 
لحاظ اقتصادی از چنين وضعيتی خالص شويم 
بايد مولفه های اقتصاد مقاومتی را در كش��ور به 
خوبی اجرا كنيم تا با يک حركت جهادی بتوانيم 
طی چند سال وابستگی كشور به درآمدهای نفتی 
را كاهش دهيم و درحوزه نفت ابتكار را از دس��ت 
دشمنان در آوريم. البته عمل به اين دستور جز با 
ورود بخش خصوصی توانمند و متعهد به بخش 
های مختلف اقتصادی امكان پذير نيست عالوه 
بر اي��ن مجلس نيز بايد آنگونه ك��ه انتظار مقام 
معظم رهبری اس��ت به صورت عملی در مقوله 
مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی ورود كند. با اين 
وجود هم نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی و 
هم مسئوالن اجرايی بايد خود را با رهنمود های 
مق��ام رهبری هماهنگ كنند و آنگونه كه انتظار 
ايشان است به صورت عملی در مقوله های مهمی 

همچون اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد وظايف 
خود را انجام دهند. اكنون كه بنزين با كيفيت در 
پتروشيمی های كشور توليد می شود اما اقداماتی 
در خص��وص واردات  اين كاال صورت می گيرد، 
درحالی كه واردات بنزين با روح اقتصادمقاومتی 
متضاد اس��ت. هرچند درزمينه بنزين با توجه به 
ظرفيت های داخلی و گس��ترش آنها می توانيم 
به اهداف اقتصاد مقاومتی نزديک ش��ويم درغير 
اي��ن صورت باال رفتن مي��زان مصرف و به دنبال 

باال رفتن ميزان 
مصرف بنزين و به 
دنبال آن افزايش 
واردات، تطابقی 
با سياست های 
اقتصاد مقاومتی 
ندارد
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دولت تدبير و اميد در اواس�ط تابستان سال 
گذشته شروع به فعاليت کرد اما تيم جديد 
س�تاد مبارزه ب�ا قاچ�اق کاال و ارز، با کمی 

تاخير فعال شد. دليل اين تاخير چه بود؟
آغاز به كار دول��ت تدبير و اميد، بخش های 
مختل��ف كش��ور بوي��ژه حوزه ه��ای اقتصادی 
را بي��ش از پيش اميدوار كرده اس��ت تا تدبير 
بيش��تری بر امور اقتصادی كشور حاكم باشد. 
تيم جديد ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز نيز اگرچه با كمی تاخير كار را ش��روع كرد 
اما تالش ش��د با تدبير وارد فعاليت ش��ود و از 
تصميمات ش��تابزده و اقداماتی كه فرآيندهای 
اقتصادی را دچار تن��ش می كند اجتناب كند. 
بنابراين تصميم بر اين ش��د كه هرچند موافق 
برخی اقدامات گذش��ته نبوديم اما آنها را ادامه 
بدهيم و در عين حال، به صورت هوشمندانه و 

گام به گام نس��بت به اصالح اش��كاالت موجود 
اقدام كنيم.

نگاه م��ا اين بود كه اصالح��ات به گونه ای 
باش��د كه تس��هيالت و امكانات بيش��تری در 
اختيار فعاالن اقتصادی كش��ور بويژه در حوزه 
فرآورده ه��ای نفتی ق��رار دهد و آنه��ا بتوانند 
با س��هولت بيش��تری در عرصه ه��ای مختلف 

مخصوصا در امر توليد و صادرات گام بردارند.
 گاه�ی اوقات می ت�وان از اظه�ارات کلی با 
عنوان “شعار” نام برد. برای اينكه ثابت کنيد 
اين اظهارات “ش�عار” نيس�ت چه اقداماتی 
انجام داده ايد؟ آيا ارائه تسهيالت به فعاالن 
اقتص�ادی و صادرکنن�دگان فرآورده ه�ای 

نفتی به مرحله عملياتی رسيده است؟
دو اتفاق مهم اواخر س��ال گذش��ته رخ داد، 
يكی تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز و ديگری ابالغ سياس��ت های كلی اقتصاد 
مقاومتی بود. قاعدتا سياست های كلی به عنوان 
يک س��ند باالدستی تلقی می شود و با توجه به 
تاكيد مقام معظم رهبری بر اينكه تمام قوانين 
بايد در تطبيق با اين سياست های كلی باشد و 
اگر نياز به اصالح دارند اصالح شوند، اين موضوع 
مورد توجه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز قرار 
گرفت. در سند سياس��ت های كلی تاكيد مقام 
معظم رهبری بر اين است كه اقتصاد مقاومتی 
يک اقتصادی درون زا و برون گرا باش��د. ترجمه 
اين عبارت چنين اس��ت كه اقتص��اد مقاومتی 
مبتن��ی بر توليد و صادرات اس��ت. بنابراين اگر 
بخواهي��م اقتصاد مقاومتی را تعقيب كنيم بايد 
ب��ه دنبال ترويج توليد و گس��ترش صادرات در 
كشور باشيم. اين رسالت ما را سنگين تر می كند 
ت��ا انرژی و وقت بيش��تری بگذاريم برای اتخاذ 

تصميمات به منظور تسهيل صادرات.
 در گذشته نگرانی هايی درباره قاچاق چهار 
ف�رآورده يارانه ای س�وخت وجود داش�ت. 
گويا به تازگی مقرراتی وضع ش�ده است که 
مقداری از نگرانی ها در اين باره کاهش يابد. 
درباره اين مقررات و تسهيالتی که به منظور 
مقابله با قاچاق پيش بينی و وضع شده است 

توضيح دهيد.

گفت وگوی »دنيای انرژی « با مدير کل هماهنگی کاال و ترانزيت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

تسهیالت ویژه برای صادرکنندگان فرآورده های نفتی

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارتباط تنگاتنگی با صادرکنندگان دارد چراکه عدم هماهنگی آنها موجب 
کند شدن روند صادرات خواهد شد. اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی همواره 
با اين ستاد مهم و حياتی در ارتباط بوده و برای ايجاد تسهيالت برای اعضای خود رايزنی های فراوانی 
با ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال کرده است. برای اطالع از آخرين وضعيت صادرات فرآورده های نفتی 
“دنيای انرژی”  با قاس�م خورش�يدی مديرکل هماهنگی کاال و ترانزيت ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال 

گفتگويی انجام داده که در زير می آيد:

تصميم بر 
اين شد که 
هرچند موافق 
برخی اقدامات 
گذشته نبوديم 
اما آنها را ادامه 
بدهيم و در عين 
حال، به صورت 
هوشمندانه و گام 
به گام نسبت به 
اصالح اشكاالت 
موجود اقدام کنيم

محسن جندقی ■



گفتوگو

دنیای انرژی    تابستان1393   شماره هشتم
23

بخشنامه ای 
که محدودکننده 
ترانزيت  بوده 
را از طريق 
رايزنی  با مراجع 
مربوطه، اصالح 
خواهيم کرد و 
فرآيند ترانزيت 
محصوالت نفتی 
تقويت می شود و 
شرکت های داخلی 
نيز در اين فرآيند 
دارای نقش موثر 
خواهند بود تا 
سهم خود را به 
دست  آورند

- از جمله تس��هيالت اين است كه بر اساس 
ابالغيه جديد س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
از اواخر سال گذش��ته اظهار كاالها و مشتقات 
نفتی صادراتی در گم��ركات چهارده گانه مجاز 
آزاد ش��ده و اين محدود به شركت ها و اشخاص 
حقوقی و حقيقی كه دارای تسهيالت صادراتی 
)يا همان خوش��نامی( هستند، نيست. بنابراين 
از اي��ن به بعد همگان می توانند در اين چهارده 
گمرك مجاز كاالی خ��ود را اظهار كنند و نياز 
به مراجعه افراد به گمركات مرزی نيس��ت. اين 
تصميم خوبی اس��ت و به گمركات كش��ور نيز 

ابالغ شده است.
 رياست محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
و کاال و ارز اخيرا س�فری به استان خراسان 
رضوی داشتند. مصوبات و دستاوردهای اين 

سفر چه بود؟
 در اين س��فر چند تصميم گرفته شده است 
كه برای صادركنن��دگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروش��يمی مفيد اس��ت. يكی از تصميمات 
اين اس��ت كه مقامات استانی موظف شده اند با 
مقامات استان مقابل )هرات( در مرز “دوقارون” 
هماهنگ ش��وند تا خط لوله ای بين گمرك ما 
در “دوق��ارون” و طرف مقابل كش��يده ش��ود و 
فرآورده ه��ا از طريق خط لوله به كش��ور مقابل 
صادر ش��ود. معنای روشن مصوبه اين است كه 
از اي��ن به بعد چه بخش خصوصی در مجموعه 
گمرك مرزی دوق��ارون و چه بخش خصوصی 
در مجموعه منطق��ه ويژه اقتص��ادی دوقارون 
قادر خواهد بود ب��ا ايجاد مخازنی تحت نظارت 
گمرك، محصوالت صادراتی خود را انبار كند و 
از پرداخت دموراژ به كاميون ها مس��تغنی شود. 
فعال بخش خصوصی انباری را اجاره و به ميزان 
حجم انبار، محصول خ��ود را ذخيره می كند و 
پ��س از نمونه برداری و طی ش��دن فرآيندهای 
مق��رر گمركی، مج��وز صادرات داده می ش��ود 
ت��ا محصول از طريق خ��ط لوله به طرف مقابل 
منتقل گردد. اين هم يكی از تس��هيالتی است 
كه عالوه بر اينكه رفت و آمد كاميون های كشور 
مقابل در گمركات و منطقه مرزی ما را محدود 
می كن��د و جلوی قاچ��اق را می گي��رد، هزينه 
صادرات را نيز كاهش داده و البته س��رعت آن 

را افزايش می دهد.
موضوع ديگری كه در س��فر رياست محترم 
س��تاد مركزی به اس��تان خراس��ان رضوی به 
تصويب رس��يد عبارت اس��ت از “اجازه دادن به 
بخش خصوصی برای ايجاد آزمايشگاه تخصصی 
محص��والت نفتی در مجموعه گمركات و پايانه 
مرزی دوقارون”. ايجاد آزمايشگاه نيز می تواند به 

روند رسيدگی به پرونده ها سرعت بخشد.
اميدواريم در چندماه آينده با اجرايی ش��دن 
اين تصميمات و مصوبات، تسهيالت مناسبی در 
زمينه صادرات محصوالت نفتی شاهد باشيم و 
مشكالت كمتری در راه ش��ركت های فعال در 

اين حوزه وجود داشته باشد.

 شنيده شده است که کارگروه های تشخيص 
ماهي�ت در نق�اط مختلف کش�ور تش�كيل 
خواهد ش�د. آيا اين خبر صح�ت دارد؟ اگر 
پاس�خ مثبت اس�ت، لطفا توضيح دهيد که 
چرا به اين نتيجه  رس�يديد که کارگروه های 

تشخيص ماهيت فعال شوند؟
� بله! درس��ت است. س��تاد مركزی مبارزه 
ب��ا قاچاق كاال و ارز در نظ��ر دارد كارگروه های 
فنی تشخيص ماهيت در اس��تان های هدف را 
ايجاد كند. االن يک كارگروه مركزی تشخيص 
ماهيت در سازمان استاندارد داريم كه خودش 
هم مرجع رس��يدگی كننده است و هم مرجع 
تجديد نظر. اين موضوع از نظر حقوقی اش��كال 
دارد چراكه يک مرجع نمی تواند هم رس��يدگی 
كن��د و هم تجديد نظر. برای حل اين اش��كال 
و س��رعت دادن به فرآيند رس��يدگی به پرونده 
های صادراتی محصوالت نفتی، تصميم بر اين 
ش��د كه كارگروه های اس��تانی تشكيل شوند و 
نخستين كارگروه به صورت پايلوت در خراسان 

رضوی تشكيل شد.
ته��ران و اصفهان نيز اي��ن كار را به صورت 
مح��دود )فق��ط درب��اره روغن های پاي��ه( آغاز 
كرده ان��د اما در آينده نزديک ح��وزه اختيارات 
اين دو اس��تان افزايش داده می شود تا به ساير 
محص��والت نفت��ی نيز تس��ری ياب��د و پرونده 
صادرات��ی ان��واع محص��والت در اس��رع وقت 

رسيدگی شود.
 در اي�ن قانون درباره ترانزي�ت و لغو مجوز 
حمل و نقل ب�رای متخلفان پيش بينی هايی 
شده اس�ت اما واقعيت اين است که تعريف 
در  نفت�ی  فرآورده ه�ای  و  کاال  اس�تاندارد 
کش�ورهای مختل�ف متف�اوت اس�ت. اين 
آزمايشگا ها که شما اشاره کرديد شايد يک 
مانع و سد برای صادرات فرآورده های نفتی 
باشد. آيا اين آزمايشگا ه ها فرآيند صادرات 

را بيش از حد آهسته و کند نمی کند؟
ي��ک مش��كل وج��ود دارد و آن، تف��اوت 
قيم��ت فرآورده های نفت��ی در داخل و خارج 
اس��ت. يعنی به خاطر يارانه هايی كه دولت به 
فرآورده های نفت اختصاص می دهد اين تفاوت 

قيمت را شاهد هس��تيم. راهكار اينكه بتوانيم 
صادرات محصوالت نفت��ی را كامال آزاد اعالم 
كنيم و هيچگونه نظارتی بر كيفيت آن نداشته 
باشيم و صرفا فرآيند گمركی و صادراتی خود 
را طی كند، اين اس��ت ك��ه قيمت ها تعديل و 
واقعی ش��ود. االن ش��رايط اقتصادی كشور ما 
آماده اين كار نيس��ت. بنابراين به ش��كل قابل 
مالحظ��ه ای در ح��ال پرداخت ياران��ه  به اين 
محص��والت هس��تيم و اين يارانه ه��ا می تواند 
مورد سوءاس��تفاده و طمع افراد طمع كار قرار 
گي��رد. چاره ای ج��ز وجود نظ��ارت و فعاليت 
آزمايشگا ه ها نيست. اين آزمايشگا ها بيشتر در 
تهران و چند شهر بزرگ متمركز هستند. البته 
تعداد اين آزمايش��گا ه ها در سطح كشور بسيار 
اس��ت. به طور مثال در “دوقارون” نمونه گيری 
می ش��ود و پس از ارس��ال به ته��ران و انجام 
آزمايش های الزم، نتيج��ه به گمرك دوقارون 
اع��الم و مجوزها صادر می گردد. ما قصد كوتاه 
شدن اين فرآيند را داريم. بنابراين نمونه برداری 
و آزماي��ش در دوقارون و كارگروه اس��تانی در 
مشهد انجام می شود تا نيازی به ارسال نمونه ها 
به تهران نباشد. اگر كسی نسبت به اعالم نظر 
كارگروه اس��تانی اعتراض داشت، می تواند آن 
را ب��ه كارگروه مرك��زی در تهران اعالم كند تا 

تجديدنظر رسيدگی شود.
همچنين درباره اين سوال شما يک خبر بايد 
بدهم و آن اين كه بخشنامه ای كه محدودكننده 
ترانزي��ت  ب��وده را از طريق رايزن��ی  با مراجع 
مربوط��ه، اصالح خواهيم كرد و فرآيند ترانزيت 
محصوالت نفتی تقويت می ش��ود و شركت های 
داخل��ی نيز در اي��ن فرآين��د دارای نقش موثر 

خواهند بود تا سهم خود را به دست  آورند.
 از جمله انتقادات فعاالن بخش خصوصی به 
دولت قبل، می توان به قوانين دست و پا گير 
اش�اره کرد. همچنين يك�ی از موارد موجود 
در س�ند ابالغی مقام معظ�م رهبری درباره 
اقتص�اد مقاومتی، حذف قوانين دس�ت و پا 
گير اس�ت. در قانون جديد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، اي�ن موارد ديده ش�ده اس�ت اما 
گوي�ا وزارت صنع�ت نمی توان�د آنچنان که 
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بايد و ش�ايد در اين باره عمل کند. در دولت 
قبل ص�ادرات برخی کااله�ا ناگهان ممنوع 
می شد. اين موضوع اعتراض صادرکنندگان 
را به همراه داش�ت. در قانون جديد ليس�ت 
کااله�ای مج�از، مج�از مش�روط و ممنوعه 
مش�خص ش�ده اس�ت و وزارت صنعت بايد 
درباره آنها تصميم گي�ری کند. آيا از هنگام 
اب�الغ تا کنون چنين کاری را انجام داده اند؟ 
ش�ما مش�كلی با وزارت صنعت در اين باره 

نداشته ايد؟
به ش��كل مكت��وب و قانون��ی از بخش های 
مربوط��ه در وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
درخواس��ت كرده ايم كه كااله��ای مجاز، مجاز 
مشروط و غيرمجاز را مش��خص و آنها را اعالم 
كنند. اين جزو وظايف قانونی آنها اس��ت. ما نيز 

كتبا خواسته ايم و االن پيگير هستيم.
ه��دف قان��ون ضابطه مند ك��ردن فرآيندها 
و ارائه تس��هيالت به مش��مولين قوانين است. 
اليحه ای كه امروز تبديل به قانون شده، حدود 
پنج س��ال كار كارشناسی درباره آن انجام شده 
و از نادر قوانينی اس��ت كه برای كار كارشناسی 
به ط��ور كام��ل در اختيار مرك��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی قرار گرفت و اين مركز 
ب��ا بهره گيری از توان كارشناس��ی كل كش��ور 
)دس��تگاه های اجرايی و مراكز دانشگاهی( اين 
قانون را م��ورد كنكاش ق��رار داده و اصالحات 
الزم پس از بررسی در كميسيون های تخصصی 
مجل��س در آن اعمال ش��د و ب��ه صحن علنی 
مجل��س آمد اما چون بنا به برداش��ت مجلس، 
روح كيفری و قضايی بر آن غالب بود، از س��وی 
مجلس به قوه قضائيه ارس��ال شد تا پااليش و 
بررس��ی ش��ود. بنابراين از جمله قوانينی است 
كه قوای سه گانه انرژی بسياری برای آن صرف 

كرده اند.
به نظر ما اين قانون تسهيالت و ظرفيت های 
خوبی ايجاد كرده اس��ت برای افرادی كه مايل 
هس��تند كار تجارت قانونی انجام دهند و البته 
ب��رای آنهايی ك��ه می خواهن��د مرتكب تخلف 
شوند مجازات های بيش��تری پيش بينی كرده 

است.
 يعنی شما معتقديد که قانون جديد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هيچ نقطه ضعف و اشكالی 

ندارد؟ برخی افراد اما نظر ديگری دارند.
قاعدت��ا قانون بايد اجرا ش��ود تا ضعف های 
احتمالی آن مش��خص ش��ود و االن نمی توان 
گفت قانون ناقصی است. برخی مقامات اكنون 
از طريق رس��انه ها خواهان مسكوت ماندت اين 
قانون هستند و می گويند فعال تا شش ماه اجرا 
نش��ود! اي��ن از نظر ما پذيرفتنی نيس��ت چون 
باالخره اين قانون بايد اجرا ش��ود تا اش��كاالت 
خود را نش��ان دهد و مطابق قانون فكری برای 
اصالح آن ك��رد. مجلس هم راه اصالح قوانينی 
كه دارای اش��كال هس��تند را مشخص كرده و 
يكی از ش��رايط اصالح يک قانون اين است كه 

شش ماه اجرا شده باشد. بنابراين اين قانون كه 
از هفتم اس��فندماه الزم االجرا شده است بايد تا 
شش ماه اجرا ش��ود تا اگر نواقصی دارد آشكار 

گردد.
اين نخس��تين قانونی در كش��ور اس��ت كه 
قاچاق را تعريف كرد. تا االن تعريف مش��خصی 
از قاچاق نداشتيم. تنها قانونی است كه فصلی با 
عنوان “پيشگيری” دارد. اين فصل يک ظرفيتی 
را در اختي��ار ما به عنوان مج��ری می گذارد تا 
بتواني��م ضوابط��ی تعريف كنيم ك��ه عالوه بر 
ايجاد تسهيالت برای فعاالن اقتصادی، از وقوع 
قاچاق به عنوان يک جرم نيز پيش��گيری شود 
تا مجبور نباشيم فعاالن اقتصادی و شهروندان 
خود را به خاطر اينكه فرآيند صحيح و ضوابط 
پيش��گيرانه ای تعريف نكرده ايم به اتهام و جرم 

قاچاق مجازات كنيم.
ب��رای  وظايف��ی  قان��ون همچني��ن  اي��ن 
دس��تگاه های مختلف پيش بينی كرده است از 
جمله ب��رای وزارت صنعت، معدن و تجارت. با 
توجه به روحيه ای ك��ه در اين وزارتخانه وجود 
دارد اميدواريم شاهد پاسخگو بودن آنها و عمل 
به وظايفشان باشيم. البته اين وزارتخانه با توجه 
به ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگانی، قاعدتا 
نياز به بهينه س��ازی و چابک تر سازی تشكيالت 
خود دارد تا بتواند واكنش های سريعتری نسبت 

به وظايف خود داشته باشد.
 گويا اتحاديه صادرکنن�دگان فرآورده های 
نفتی پيش�نهادی ارائه کرده است مبنی بر 
ايجاد آزمايش�گاه ها در گم�رکات با هزينه 
خود اتحاديه و نظارت ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز. نظر شما در اين باره چيست؟
ما موافق اين هستيم و به اتحاديه هم اعالم 

كرده ايم.
 به تازگی بحثی درباره واردات فرآورده های 
نفتی از عراق مطرح شده است، با اين شرح 
که پااليش�گاهی در مرز کردستان تاسيس 
ش�ود تا با پااليش محصوالت، جلوی قاچاق 

را بگيرد.
درباره اينكه سواپ انجام شود و ما محصوالت 
كشور همسايه را پس از دريافت، پااليش كنيم، 
مذاكرات��ی با معاونت پاالي��ش و پخش وزارت 
نفت انجام داده اي��م. هنوز به جمع بندی نهايی 
نرس��يديم ك��ه بخواهم خب��ر آن را اعالم كنم. 
اما در مجم��وع اصل اين موض��وع مورد توجه 
كارشناس��ان وزارت نفت قرار گرفته است چون 
سواپ فوايد و مزايای بيشتری نسبت به ترانزيت 
دارد. از س��وی ديگر، اش��كال آن اين است كه 
فرآورده هايی كه از كشور عراق وارد می شود با 
استانداردهای مورد نظر ما تطابق چندانی ندارد 
و استاندارد آن پايين تر است. از طرفی واقعيت 
اين اس��ت كه ظرفيت های پااليشگاهی ما نيز 

محدود است.
 و سخن آخر شما؟

می خواهم دو نكته را به مخاطبان شما و نيز 

فعاالن حوزه صادرات فرآورده های نفتی يادآور 
شوم. مجموعه دستگاه های مسئول بويژه وزارت 
نفت بنا به داليل كارشناسی و فنی با فرآيندی 
كه تحت عنوان  “بلندينگ” توسط برخی شركت 
ها در كشور اتفاق می افتد موافق نيستند و اين 
عملي��ات را مبتنی بر اس��تانداردهای حاكم بر 
عمليات نفتی نمی دانند. آنها اعتقاد راسخ دارند 
كه شركت های بلندينگ بايد مجوزهايشان لغو 
شوند و حتی معتقدند نبايد به آنها خوراك داده 
ش��ود. ما نيز از نظر فن��ی اجماال نظرات وزارت 
نفت را درس��ت می دانيم اما به خاطر شرايطی 
كه اكنون به لحاظ مس��ائل كالن اقتصادی در 
حوزه صادرات و نياز كش��ور به ارز و هم مسائل 
اش��تغال و ... وجود دارد معتقد هستيم كه بايد 
اين فرآيند بلندين��گ با انجام اصالحاتی اتفاق 
بيفت��د و ما مانع اقدامات آنها نش��ويم. يكی از 
پايه ها و اساس سياست های ابالغی مقام معظم 
رهبری در زمينه اقتصاد مقاومتی، پرهيز از خام 
فروشی است. پيشنهاد جدی من به شركتهای 
بلندينگ اين است كه تبديل به پااليشگاه های 
كوچک ش��وند. به اين دليل كه بازار افغانستان 
به س��مت قانونمند شدن در حال حركت است 
و چه بس��ا دريافت محصوالت غيراستانداردی 
ك��ه به ش��كل بلندين��گ وارد اين كش��ور می 
ش��ود به زودی مورد پذيرش آنها واقع نش��ود 
و حاضر ب��ه دريافت آنها نش��وند. در حالی كه 
ما خودم��ان می دانيم اين فرآورده “س��وخت” 
نيس��ت و مش��تقات بی كيفيتی است اما طرف 
افغان از آن به عنوان س��وخت استفاده می كند. 
مطمئن باشيد طرف مقابل دو سال ديگر حاضر 
ب��ه دريافت اين ف��رآورده بی كيفيت نيس��ت 
چون آنها نيز در حال پيش��رفت هس��تند و به 
مسائل زيست محيطی توجه بيشتری می كنند. 
بنابراين حتما اين بازار از دست صادركنندگان 
مشتقات نفتی و ش��ركت های بلندينگ خارج 
می ش��ود. بنابراين توصيه جدی می كنم كه به 
پااليش��گاه های كوچک تبديل شوند تا بتوانيم 
كش��ور را هم از خام فروش��ی نج��ات دهيم. از 
س��وی ديگر صادركنندگان فرآورده های نفتی 
توجه كنند كه با توجه به سياست های اقتصاد 
مقاومتی و پرهيز از خام فروش��ی، وزارت نفت 
اعالم كرده اس��ت كه آمادگ��ی دارد نفت خام 
در اختي��ار متقاضيان از طريق بورس قرار دهد 
تا نفت خام در داخل نيز به فروش برس��د. اگر 
سطح سرمايه گذاری های ما توسط پااليشگا ه ها 
و پتروشيمی های مادر افزايش يابد و به سمت 
توسعه كمی و كيفی پيش برويم آينده بهتری 
را متوج��ه كش��ور خواه��د ك��رد. ب��ا توجه به 
مشكالت زيست محيطی كش��ور، در آينده نه 
چندان دور مجبور خواهيم بود اس��تانداردهای 
باالتری را برای محص��والت نفتی اعمال كنيم 
بنابراين س��رمايه گذاری در حوزه كيفی بايد به 
عنوان يک اقدام پيشرو و آينده نگر مورد توجه 

فعاالن اين حوزه در داخل كشور باشد.

با توجه به 
مشكالت زيست 
محيطی کشور، 
در آينده نه 
چندان دور مجبور 
خواهيم بود 
استانداردهای 
باالتری را برای 
محصوالت 
نفتی اعمال 
کنيم بنابراين 
سرمايه گذاری در 
حوزه کيفی بايد به 
عنوان يک اقدام 
پيشرو و آينده نگر 
مورد توجه فعاالن 
اين حوزه در داخل 
کشور باشد
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یادداشت

در حالي كه ما در توليد برخي از فرآورده هاي 
نفتي و گازي و پتروش��يمي نظير قير بزرگترين 
توليد كننده در سطح خاورميانه هستيم اما با وجود 
چنين امتيازي نه تنها نتوانس��ته ايم كنترل بازار 
جهاني را در دست بگيريم بلكه موجب نارضايتي 
س��اير توليدكنندگان در بازار جهاني نيز شده ايم.  
چرا بايد در كش��ور ايران كه ح��دود40 درصد از 
محصوالت پااليش��گاهي آن قير است نتوانيم در 
ن��رخ صادراتي قي��ر با همفك��ري توليدكنندگان 
نرخي متناس��ب با بازار مش��خص كنيم و شيب 
افزاي��ش قيم��ت چني��ن محصول��ي و يا س��اير 
محصوالت صادراتي را مناسب تر انتخاب كنيم و 
از طريق انتخاب قيمتي عقاليي مابقي كشورهاي 
صادركننده فرآورده را تحت فش��ار قرار ندهيم؟!    
اي��ن نبود هماهنگي و اتحاد ميان توليدكنندگان 
ب��ه ما اجازه داش��تن ي��ک قيمت معق��ول براي 
صادرات نمي دهد و دولت نيز در تعيين آن نقش 
 VB مستقيمي ندارد و تنها در صورتي كه قيمت
)مواد اولي��ه( را باالببرد مي تواند موجب باالرفتن 
اين قيمت شود كه به نظر مي رسد برقراري اتحاد 
ميان توليد كنندگان گزينه بهتري است كه نياز 
به برگزاري جلسات متعدد ميان توليدكنندگان در 
چنين ش��رايطي كه قانون هدفمندي يارانه ها به 

تازگي اجرايي شده و تا حدودي قيمت فرآورده ها 
باالرفته است دارد. موضوع ديگري كه هدف قانون 
هدفمندي از افزايش قيم��ت فرآورده هاي نفتي 
و گازي و پتروش��يمي بود اما بعيد اس��ت كه اين 
مرحله نيز تاثير چشمگيري در تحقق اين هدف 
بگذارد، جلوگيري از قاچاق فرآورده ها به خارج از 
كش��ور اس��ت چرا كه با افزايش هاي اخير باز هم 
ميان قيمت فرآورده ها در كش��ورهاي همسايه با 
قيمت داخلي تفاوت بسياري وجود دارد. افزايش 
20 ال��ي 75 درصدي فرآورده ها در رس��يدن به 
قيمت كشورهاي همسايه تاثير چنداني ندارد به 
عنوان مثال افزايش 100 توماني نفت گاز سهميه 
اي و 150 توماني نفت گاز آزاد نخواهد توانس��ت 
از قاچاق اي��ن فرآورده جلوگيري كند زيرا قيمت 
بين المللي اين كاالچندين برابر اين نرخ اس��ت.    
نفت گاز در كش��ورهاي همسايه به 2 هزار تومان 
براي هر ليتر مي رسد كه 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 كن��د و به مرور از 
حجم قاچاق فرآورده هاي كشور بكاهد و تنها نياز 
اس��ت كه مطابق يک برنامه اصولي حركت كنيم. 

البته بايد به اين نكته توجه ش��ود كه اخيراً صدور 
محصوالت پتروش��يمی به اروپای غربی آغاز شده 
و ايتاليا، اسپانيا و يونان اقدام به واردات محصوالت 
پتروشيمی از ايران كرده اند. اما با وجود توافق اوليه 
در ژنو، به دليل ت��داوم تحريم های بانكی و مالی، 
مشكالت جدی برای گش��ايش اعتبارات و نقل و 
انتق��ال پول وجود دارد. خوش��بختانه در ماه های 
اخير، بيش��تر از آن كه در عرصه بين المللی فضای 
مثبتی برای صنعت نفت ايران گش��وده شود، در 
داخل اقدام های مثبتی نيز صورت گرفته اس��ت.

زيرا اكنون نسبت به گذشته شاهد آنيم كه مقررات 
دست و پاگير اداری و محدوديت های غيرضروری 
كه در س��ال های اخير مش��كالتی را ايجاد كرده 
بودند، توسط دولت يازدهم كنار گذاشته و اصالح 
شده اند. به هرحال بايد گفت كه بخش خصوصی 
فع��ال در صنعت نفت از هرگونه تحول در صنعت 
نفت استقبال می كند، اما همچنان اصل را بر تداوم 
تحريم ها می گذارد و برای مواجهه با س��خت ترين 
شرايط برنامه ريزی كرده است. اگر به رشد صادرات 
در يكی دو سال گذشته نگاه شود خواهيم ديد كه 
در س��ال 1391 حدود 10 ميليارد و 165 ميليون 
دالر و در سال 92 مبلغ 10 ميليارد و 723 ميليون 
دالر محصوالت پتروش��يمی صادر شده است كه 
رش��د حدود يک درصدی را نشان می دهد.اگرچه 
بخش عمده صادرات محصوالت پتروشيمی ايران به 
كشورهای آسيايی، آفريقايی و اروپای شرقی انجام 
شده اس��ت. از سوی ديگر براساس توافق هسته ای 
اي��ران و گ��روه 1+5 در ژنو، محدودي��ت صادرات 
محصوالت پتروشيمی و فرآورده های پليمری ايران 
به اتحاديه اروپا رفع شده است. اما تا پيش از افزايش 
تحريم های بين المللی، 10 تا 14 درصد محصوالت 
پتروشيمی ايران به اروپا صادر می شد و از اين محل 

ساالنه 2 تا 2/5 ميليارد دالر درآمد داشت.
* رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي

بهبود صادرات فرآورده هاي نفتي در گرو اتحاد تولیدکنندگان

دولت تنها 
در صورتي که 
قيمت VB )مواد 
اوليه( 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 
دارد 

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.

حسن خسروجردی* ■



گزارش

اتحاديه به گفتگو پرداختند.  

   اه�داف کل�ی برگزاری نمايش�گاه نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمی برای توسعه کشور

اگربه اهداف كلی برگزاری نمايش��گاه نفت، 
گاز، پااليش و پتروش��يمی به خوبی نگريس��ته 
ش��ود خواهيم ديد كه در اين نمايشگاه آخرين 
دستاوردهای فن آوری روز در حوزه صنعت نفت 
و گاز و پتروش��يمی ارايه ميشود، عالوه برآن می 
توان شاهد گسترش تعامل با ساير كشورها و نيز 
رقابت با شركتهای نفتی مشابه در سطح جهان 
بود. كمک به تقويت توان ساخت داخلی از طريق 
تبادل اطالعات فنی،آشنايی صنعتگران صنعت 
نفت، گاز و پتروش��يمی نسبت به دستاوردهای 
نوين صنعت، عقد قراردادهای بازرگانی در زمينه 
مبادله كاال، ارايه خدمات و اطالعات فنی، توسعه 
اشتغال در عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشيمی، 
توسعه صادرات توليدات داخلی، كمک به ايجاد 
بازارهای جديد خارج از كشور در راستای توسعه 
بازارهای هدف، معطوف نم��ودن توجه مديران 
تصميم گير در س��طح كالن در راستای رسيدن 
به اهداف چشم انداز 20 ساله در بخش نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمی،  ايجاد انگيزه جهت سرمايه 
گذاری بخش های مختلف خصوصی ، تعاونی و 
دولتی ودر نهايت ايجاد حس خود باوری و خود 
اتكايی ملی در نيروه��ای متخصص و مديران و 

درخشش شرکت های توليد کننده و صادرکننده “فرآورده های نفتی” در نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت و گاز

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه برتوان بخش خصوصی

در اين 
نمايشگاه 
غرفه اتحاديه 
صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشيمی 
که در فضايی 
بسيار مناسب 
قرار داشت، 
مورد استقبال 
مراجعه کنندگان 
قرار گرفت

جمهوری اسالمی ايران به عنوان دومين توليدکننده نفت در کشورهای عضو اوپک، با پتانسيل يازده 
درصد از کل ذخاير نفت جهان و 18 درصد از ذخاير گاز طبيعی هر س�اله ميزبان برگزاری نمايشگاه 
بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی است که از نظر گستردگی و تعدد شرکت کنندگان در زمره 
پر اهميت ترين نمايشگاه های تخصصی درحوزه صنعت نفت و گاز و پتروشيمی در سطح جهان به 

شمارمی آيد. 

علی خسروی ■
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نوزدهمين نمايش��گاه بين المللی نفت، گاز، 
پااليش و پتروش��يمی 16 ارديبهشت با حضور 
بيژن زنگنه وزير نفت، نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی و برخی از سفيران كشورها و نمايندگان 

رسانه های خارجی برپا شد. 
نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت با حضور 
33 كش��ور و با حضور600 ش��ركت خارجی و 
1200 ش��ركت داخلی به مدت 4 روز در محل 
دائمی نمايش��گاه بين المللی نفت برگزار ش��د. 
عمده شركت های خارجی حاضر در نوزدهمين 
نمايش��گاه بين الملل��ی نف��ت، گاز، پاالي��ش و 
پتروشيمی در حوزه پيمانكاری، مهندسی مشاور، 
توليدكنندگان تجهيزات، فعاليت های پژوهشی 
فرآورده ه��ای  توليدكنن��دگان  تحقيقات��ی،  و 
نفتی و س��رمايه گذاری، فعالي��ت دارند. فضای 
درخواست شده از س��وی 600 شركت خارجی 
در اين دوره از نمايش��گاه صنعت نفت نسبت به 
دوره قبل 120 درصد رشد داشته، به طوری كه 
دو هفته قبل از ش��روع اين نمايشگاه ديگر هيچ 

فضايی برای واگذاری به ش��ركت كنندگان باقی 
نماند. بر اس��اس اين گزارش، در اين نمايش��گاه 
بيش از 1200 ش��ركت داخلی حضور دارند كه 
دارای زيرگروهه��ای تخصصی زيادی همچون، 
پيمانكاران عمومی، مهندس��ان مش��اور، مراكز 
پژوهشی وآموزشی، خدماتی )فنی و بازرگانی(، 
بهينه سازی مصرف سوخت، پيمانكاران ساختمان 
و نصب، شركت های فناوری، سازندگان تجهيزات 
و قطعات مرتبط با صنعت نفت و توليد كنندگان 
و صادركنندگان فرآورده های نفتی، پتروشيمی 
و ش��يميايی اس��ت. در اي��ن نمايش��گاه غرفه 
اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروش��يمی كه در فضايی بسيار مناسب قرار 
داش��ت، مورد اس��تقبال مراجعه كنندگان قرار 
گرف��ت. در نوزدهمي��ن نمايش��گاه بين المللی 
نف��ت ته��ران بيژن نام��دار زنگنه وزي��ر نفت و 
بس��ياری از مس��ووالن اين وزارتخان��ه در غرفه 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشيمی حضور يافتند و با اعضای هيات مديره 
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 امسال حجم 
عظيمی از تقاضای 
کاال و خدمات از 
سوی صنعت نفت 
به بازار داخلی و 
خارجی سرازير 
می شود که اگر 
شرکتهای داخلی و 
خارجی به صورت 
مشترک در اين 
حوزه فعال شوند 
توفيق های خاص و 
عام در صنعت نفت 
حاصل می شود

س��رمايه گذاران داخلی جهت انج��ام مطالعات 
و تحقيقات در زمينه های اكتش��اف، استخراج، 
فرآوری و توزيع و ص��ادرات محصوالت از فوايد 
و مزايای  برگزاری س��االنه نمايشگاه نفت، گاز و 

پتروشيمی در كشور است.

   وزارت نفت ازتمام شرکت های بخش خصوصی 
وسازندگان توانمند داخلی حمايت می کند

بيژن زنگنه، وزير نفت، در مراس��م افتتاحيه 
نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش 
و پتروشيمی گفت: استفاده از رانت به عنوان اصل 
پذيرفته ش��ده در س��الهای اخير از سوی برخی 
از س��ازندگان به صنعتگران واقعی تحميل شده 
است.متاسفانه در س��الهای اخير برخی عمال به 
كالهبرداری از دولت می پرداختند، به نحوی كه 
اين عده كاالها را با چندبرابر قيمت به نفت می 
فروختند. اين گروه صنعتگران اصلی را نابود می 
كنند، آنها در واقع آدمهای بی ريشه ای هستند 
كه در اين فضا رش��د كرده اند.اما وزارت نفت با 
تمام وجود از متعهدان و سازندگان و صنعتگران 
داخل��ی و ارتقا فناوری مل��ی حمايت می كند. 
مفهوم كل��ی در حمايت از س��اخت داخل تنها 
بخش فيزيكی آن نيست. وزارت نفت همچنين 
از ش��ركتهای دانش بنيان حمايت می كند.اين 
عضو كابينه دولت اظهار داشت: بسياری فكر می 
كنند كه اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن 
اي��ران در عرصه بين المللی اس��ت، در حالی كه 
اين گونه نيس��ت؛ اقتصاد مقاومتی در واقع ايران 
را به قدرت بزرگی تبديل می كند. در اين مسير 
بايد به ضرورت صادرات كاال و تعامل س��ازنده با 
پيمانكاران خارجی با هدف ارتقا س��اخت داخل 
توجه شود. وزير نفت گفت:  امسال حجم عظيمی 
از تقاضای كاال و خدمات از سوی صنعت نفت به 
بازار داخلی و خارجی س��رازير می ش��ود كه اگر 
شركتهای داخلی و خارجی به صورت مشترك در 

اين حوزه فعال شوند توفيق های خاص و عام در 
صنعت نفت حاصل می شود. بيژن زنگنه افزود: 
وزارت نفت از تمام سازندگان توانمند حمايت می 
كند و در اين مس��ير از تشكيل صندوق حمايت 
از سازندگان كه از سوی معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری در حال پيگيری است حمايت 

كرده و آماده همكاری هستيم.

   حضور چشمگيرشرکت های خارجی و داخلی 
در نوزدهمين نمايشگاه صنعت نفت

نوزدهمين  اله��ی، مدي��ر  دكتراكبرنعم��ت 
نمايش��گاه بين المللی نفت، گاز و پتروش��يمی، 
درمراس��م افتتاحيه اين نمايش��گاه، گفت: شعار 
اين نمايشگاه گسترش ديپلماسی انرژی و تقويت 
توليد داخلی اس��ت. حضور موثر شركتهای بين 
الملل��ی صاحب فناوری و س��رمايه گ��ذاری در 
اين نمايشگاه نش��انه ای از درك فرصتهای بازار 
ج��ذاب و نويد بخش 50 ميليارد دالری صنعت 

نفت ايران و توس��عه زمينه های همكاری است. 
وی افزود:مقايس��ه ارق��ام نمايش��گاه هجده��م 
و نمايش��گاه نوزدهم، ميزان رش��د چش��مگير 
اس��تقبال از نمايش��گاه امس��ال و درك شرايط 
جديد صنعت نفت ايران را مشخص تر می كند.
مساحت نمايش��گاه نوزدهم حدود 90 هزار متر 
مربع است كه نس��بت به سال گذشته 20 هزار 
مترمربع افزايش يافته، تعداد شركتهای خارجی 
در سال هجدهم، 195 شركت و در سال نوزدهم 
600 شركت )بيش از سه برابر( بوده است.تعداد 
شركتهای ايرانی در سال هجدهم 850 شركت 
و درس��ال نوزدهم 1200 ش��ركت بوده، ضمن 
اينكه حضور مستقيم كشورها در سال هجدهم 
15كش��ور و در سال نوزدهم 32 كشور )بيش از 

دو برابر( است.

   تقويت توان داخلی در نمايشگاه نوزدهم
نعمت الهی از نمايش��گاه بي��ن المللی نفت 
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به عنوان فرصتی ارزش��مند ب��رای صنعتگران 
ايرانی كه شايس��ته حضور فع��ال تر در عرصه 
های جهانی هس��تند، ياد ك��رد و گفت: كمک 
به تقويت توان س��اخت داخل از طريق تبادل 
اطالع��ات فنی و آش��نايی صنعتگ��ران نفت، 
گاز، پاالي��ش و پتروش��يمی با دس��تاوردهای 
نوي��ن صنعتی، علم��ی و پژوهش��ی، از جمله 
اهداف اين نمايش��گاه اس��ت. مدير نوزدهمين 
نمايش��گاه بي��ن المللی نف��ت، گاز، پااليش و 
پتروش��يمی تاكيد كرد: حضور ش��ركت های 
معتب��ر خارجی از كش��ورهای مختلف و توليد 
كنندگان و صنعتگران داخلی، فرصتی مغتنم 
برای همكاری متقابل، امكان سرمايه گذاری و 
عقد قرارداد را در فضای همكاری های مشترك 
ايج��اد می كن��د.وی تصريح ك��رد: همچنين 
پيمانكاران عموم��ی، خدمات فنی و بازرگانی، 
حفاری، س��اخت و نصب، عمليات اكتش��اف، 
بهينه سازی مصرف سوخت، مهندسان مشاور، 
توليد كنندگان و صادركنندگان فرآورده های 
نفتی، پتروش��يمی و ش��يميايی، شركت های 
ارائه دهنده خدمات ايمنی، مراكز پژوهش��ی و 
آموزش��ی و ... از جمله زيرگروه هايی هس��تند 
كه در نوزدهمين نمايش��گاه بين المللی نفت، 
گاز، پااليش و پتروش��يمی حض��ور يافته اند. 
همچنين 60 كش��ور جهان محصوالت خود را 
در اين نمايش��گاه عرضه می كنند كه از جمله 
آنها می توان به كش��ورهای انگليس، استراليا، 
اتريش، آلمان، بلژي��ک، آلبانی، الجزاير، كانادا، 
آمريكا، چين، فرانسه، هند، هنگ كنگ، عراق، 
ايتاليا، ژاپن، كره جنوبی، كره ش��مالی، مالزی، 
لهس��تان، رومانی، روسيه، س��نگاپور، اسپانيا، 
سوئيس، تايوان، تايلند، تركيه، امارات، اوكراين 
و افغانس��تان كه در نوزدهمين نمايشگاه بين 
المللی نفت، گاز، پااليش و پتروش��يمی اشاره 

كرد.

   ٧0 درص�د از نيازه�ای صنع�ت از طري�ق 
ظرفيتهای داخلی قابل تامين است

ركن الدين جوادی مديرعامل شركت ملی 
نفت ايران در نخسنين روز از مراسم نمايشگاه 
نفت وگاز بر آمادگی اين شركت برای استفاده 
از توانمنديه��ای داخل��ی و خارج��ی تاكيد و 
تصريح ك��رد: ح��دود 70 درص��د از نيازهای 
صنعت از طريق ظرفيتهای داخلی قابل تامين 
اس��ت.جوادی يادآورشد: زمان استفاده از 100 
درصد توانمندی شركتهای داخلی قابل پيش 
بينی نيس��ت، اما صنعت نفت هم اكنون عزم 
جدی برای به كار گيری توان داخلی و خارجی 
با هدف پيش��برد اهداف دارد.يكی از مشكالت 
عمده ايران در صنعت نفت ، مش��كل مديريت 
پروژه ای است كه شركتهای خارجی می توانند 
در اي��ن زمينه به ايران كم��ک كنند و حضور 
اين ش��ركت ها و برگزاری نمايشگاه را بايد به 
ف��ال نيک گرفت .ركن الدي��ن جوادی گفت :  
مديريت پروژه يكی از مشكالت اساسی صنعت 
نفت اس��ت كه نيازمند سرمايه گذاری  بيشتر 
اس��ت.وی افزود: مديريت پ��روژه از آموزش تا 
ساختار و صنايع مديريتی همه با هم  بصورت 
پكيج اس��ت بنابراين وقت��ی از مديريت پروژه 
صحبت می ش��ود بايد همه مراحل به ترتيب  
ب��ا هم جلو رود.مدير عامل ش��ركت ملی نفت 
درباره حضور ش��ركتهای خارجی درنمايشگاه 
نفت هم گفت : ش��ركتهای خارجی  زيادی در 
نمايشگاه حضور پيدا كردندكه قطعا شركتهای 
درجه يک  خارجی می توانند به ايران در بحث 

مديريت پروژه  بسيار كمک  كنند .

   استقبال نمايندگان مجلس از نمايشگاه نفت و 
توانمندی شرکت های بخش خصوصی

رحيم زارع س��خنگوی كميسيون اقتصادی 

مجلس با اش��اره به حضور پر رنگ و چشم گير 
ش��ركت های خارجی و داخلی در اين نمايشگاه 
گفت: س��خنان بيژن زنگنه، وزيرنفت كشورمان 
در مراس��م افتتاحيه نمايشگاه بين المللی نفت 
وگاز و پتروش��يمی اميد تازه ای به صنعت نفت 
ايران بخشيد.وی تصريح كرد: متاسفانه صنعت 
نفت كشور در گذش��ته با ركودهايی مواجه شد 
كه خوش��بختانه با درايت و تدبير دولت يازدهم 
و هوشياری وزير نفت ضعف های گذشته درحال 

جبران است.

   صنعت نفت ايران با تحولی مثبت روبروست
سفير جمهوری ايرلند جنوبی در ايران از وقوع 
تحول��ی مثبت و رو به جلو در صنعت نفت و گاز 
ايران خبر داد.كنت تامپس��ون در حاشيه آغاز به 
كار نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت گفت: 
با توجه به تغيير رويكرد ايران در حوزه سياست 
خارجی و تالش اين كش��ور برای بهبود روابط با 
دنيا، شركتهای خارجی با اميد به تحوالت مثبت 
در صنع��ت نفت و گاز اي��ران در اين رويداد بين 
المللی حاضر ش��ده اند.خبرگزاری فرانس��ه نيز 
گ��زارش دادكه، ش��ركتهای خارج��ی حاضر در 
نمايشگاه امس��ال به دنبال بازگشت برای انجام 
فعاليتهای گسترده در بازار ايران هستند.به دنبال 
تحريمهای غرب عليه ايران، در سالهای گذشته 
بسياری از شركتهای بزرگ و كوچک دنيا مجبور 
به ترك صنعت نفت ايران شده بودند. اما با توجه 
به توافق ژنو كه از ژانويه 2014 اجرا ش��د، ايران 
می تواند تا س��قف يک ميليون و دويس��ت هزار 
بشكه در روز نفت صادر كند كه اين به معنی باز 

شدن تدريجی صنعت نفت ايران است.

   افقی روشن پيش روی صنعت نفت ايران
محمد اسلم نيازی، مدير شركت اويل اند گس 
دولوپمنت پاكستان گفت: با روی كار آمدن دولت 

 کمک به 
تقويت توان 
ساخت داخل 
از طريق تبادل 
اطالعات فنی 
و آشنايی 
صنعتگران نفت، 
گاز، پااليش و 
پتروشيمی با 
دستاوردهای 
نوين صنعتی، 
علمی و پژوهشی، 
از جمله اهداف اين 
نمايشگاه است
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جدي��د ايران، آينده روش��نی پيش روی صنعت 
نفت ايران است و توس��عه همكاری ها با تهران 
در دستور كار نخس��ت وزير پاكستان قرار دارد.

همچنين در اين نمايشگاه كاردار سفارت بوليوی 
نيز گفت: ايران می تواند به توازن بازار نفت كمک 
كند. والتر يانيز، كاردار سفارت بوليوی در تهران، 
اعالم كرد: اي��ران وزنه ای عمده در صنعت نفت 
جهان است و رويكرد تازه ديپلماتيک اين كشور 
می تواند به برقراری ت��وازن در بازارهای جهانی 
كم��ک كند.رويكرد تازه ديپلماتي��ک ايران، می 
تواند درها را برای گفتگوهای تازه باز كند و اين 
مس��ئله می تواند به برقراری دموكراسی در بازار 

جهانی نفت كمک كند.

   داخل�ی س�ازی بيش از 21 ه�زار قلم کاال در 
صنعت نفت وگاز و پتروشيمی

حميد بورد، مديرعامل ش��ركت ملی مناطق 
نفتخي��ز جن��وب گفت: ت��الش م��ی كنيم در 
بيش��تر پروژه های نفتی بخصوص آن دس��ته از 
پروژه ه��ا كه باالی 80 درصد پيش��رفت دارند، 
هزينه پيمانكاران و س��ازندگان در س��ال جاری 
پرداخت ش��ود.بورد از انعقاد ق��رارداد طراحی و 
س��اخت دو توربين 10 مگاوات��ی در ماه آينده با 
بخش خصوص��ی خبر داد و گف��ت: به نظر می 
رس��د در س��ال 93 قراردادهای زيادی در زمينه 
تامين پمپه��ای درون چاهی و توربينهای گازی 
با بخش خصوصی منعقد شود.همچنين رئيس 
ساخت داخل شركت مناطق نفتخيز توربينهای 
گازی م��دل TA1500 و TA1750، قطعات و 
تجهيزات حفاری تا 10 ه��زار پی اس آی، انواع 
روتوره��ای توربينهای گازی م��دل رولزرويس و 

توربينهای گازی را از جمله كاالهای مهم بومی 
سازی شده در كشور اعالم كرد.

   شرکتهای پتروشيمی خصوصی شده را تنها 
نمی گذاريم

ش��ركت مل��ی صناي��ع پتروش��يمی هرگز 
شركتهای خصوصی شده را تنها نخواهد گذاشت 
و در كنار اين ش��ركتها خواهد بود.عباس شعری 
مقدم مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی 
با بيان اين كه اغلب ش��ركتهای پتروش��يمی به 
بخش خصوصی واگذار ش��ده اند، گفت: نهادينه 
شدن فرهنگ تعامل و همكاری ميان شركتهای 
پتروشيمی رشد و سودآوری را برای مجتمعهای 

پتروشيمی به همراه خواهد داشت.

   آمادگی خطوط لوله منطقه شمال برای سوآپ 
روزانه 500 هزار بشكه نفت خام

مدير شركت خطوط لوله و مخابرات شركت نفت 
ايران- منطقه شمال با بيان اين كه ظرفيت سوآپ 
نفت خام از اين منطقه 500هزار بشكه در روز است، 
بر آماده بودن بسترهای الزم در منطقه خطوط لوله 
و مخابرات شمال كشور تاكيد كرد.رضا پديدار،رئيس 
هيات مديره انجمن ساخت تجهيزات صنعت نفت 
ايران گفت : ميل مشاركت در فعاليتهای اقتصادی 
در كش��ورهای خارجی بيش از 60 درصد است در 
حالی كه اين رقم برای ايران تنها 35 درصد است.وی 
اظهار كرد: با افزايش اعتماد به سازندگان داخلی تولد 
اقتصادی پارس جنوبی نزديک اس��ت و سازندگان 
داخلی می توانند در پروژه های صنعت نفت حضور 
پررنگ داشته باشند. البته نيازمند حمايت از سوی 

وزارت نفت هستيم.

   کلي�د توس�عه صنايع پتروش�يمی در بخش 
خصوصی است

رضا رحمان��ی، رئيس كميس��يون صنايع و 
مع��ادن مجلس با اش��اره به برنام��ه دولت برای 
توسعه صنعت پتروشيمی گفت: بخش خصوصی 
واقعی بايد برای توسعه بيشتر اين صنعت تقويت 
شود، زيرا كليد توسعه پتروشيمی در دست بخش 

خصوصی توانمند ومتعهد است.

   نمايشگاه نوزدهم فرصت کشف استعدادها را 
فراهم می کند

رضا الماسی مديرعامل شركت عمليات انتقال 
گاز ايران با بيان اين كه فرصت كشف استعداد و 
كشف توانمنديهای كشور در راستای به خدمت 
گرفتن آنها در صنعت نفت در نمايشگاه نوزدهم 
فراهم است، گفت: ش��ركت عمليات انتقال گاز 
ايران از اين ظرفيت، حداكثر استفاده را می كند.

   انجم�ن اپک: قوای کش�ور ذهني�ت خود را 
نسبت به سازندگان داخلی تغيير دهند

قوای سه گانه كشور بايد ذهنيت خود را نسبت 
به سازندگان داخلی تغيير داده و بسترهای الزم 
را برای كارآفرينی بخش خصوصی ايجاد كنند.
محمدرضا طبيب زاده ،عضو هيات مديره انجمن 
اپک )ش��ركتهای مهندس��ی و پيمانكار صنعت 
نفت ،گاز و پتروش��يمی( با بيان اين كه جايگاه 
بخش خصوصی در يک دهه گذش��ته در پارس 
جنوبی ضعيف شده است، افزود: بخش خصوصی 
از وزارت نف��ت می خواهد كه در توزيع پروژه ها 
رعايت اعتدال را به عمل آورد و شرايط يک دهه 

گذشته تكرار نشود.
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از وزارت نفت 
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در ماه های اخير قيمت خوراك پتروش��يمی 
تبديل به يک س��وژه گزارش��ی و خب��ری برای 
رسانه های مختلف شده است. البته هدف نهايی 
بسياری از اين رسانه ها، باز شدن گره های موجود 

از طريق بحث و تبادل نظر كارشناسی است. 
اختالف نظر درباره افزايش يا كاهش قيمت 
خوراك پتروشيمی ها در بهمن ماه سال گذشته 
باعث ش��د چندين مصوبه بين مجلس شورای 

اسالمی و شورای نگهبان رد و بدل شود.
ش��ورای نگهبان به مصوبه مجلس ش��ورای 
اس��المی در زمينه نحوه مشخص كردن قيمت 
خوراك پتروشيمی ايراد گرفت و طی اطالعيه ای 
اعالم ك��رد: »اليح��ه بودجه س��ال 1393 كل 
كشورمصوب جلسه مورخ بيستم بهمن ماه يكهزار 
و س��يصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی در 
جلس��ات متعدد ش��ورای نگهبان مورد بحث و 

بررس��ی قرار گرفت و پيرو نامه  قبلی، ادامه نظر 
اين شورا به شرح زير اعالم می شود: نظر به اينكه 
بن��د )ج( تبصره 21 الحاق��ی، از يک طرف بيان 
داش��ته كه قيمت پايه خوراك واحدهای مذكور 
بايد تا )25 درصد( درصد تعيين شود و از طرف 
ديگر مش��روط به اين نموده كه از 15 سنت در 
هر متر مكعب كمتر نش��ود كه از اين حيث بند 
مذكور دارای ابهام است و بايد روشن شود. عالوه 
بر اين به موجب نامه شماره 9222-9700 مورخ 
16 بهمن 1392 دبير محترم مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام و نامه های ش��ماره 9490-1855 
مورخ 23 بهمن 1392 و ش��ماره 9490-1856 
مورخ 24 بهمن 1392 و ش��ماره 9490-1857 
مورخ 24 بهمن 1392 رئيس محترم كميسيون 
نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بعض��ی از بندها و اجزای مصوب��ه مرقوم خالف 
سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی تشخيص 

گزارش “دنيای انرژی” از رخدادهای چندماهه در زمينه قيمت گذاری خوراک

خوراک پتروشیمی ها  خوراک رسانه ها

قيمت گذاری صحيح و کارشناس�ی خوراک پتروشيمی در طول ماه های اخير بيش از پيش به دغدغه 
فعاالن اين حوزه تبديل شده است. مديران واحدهای پتروشيمی معتقدند ادامه فعاليت در شرايط کنونی 
برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. آنها البته به رغم فعاليت در شرايط سخت و دشوار، بايد نيم نگاهی به 

اظهارات و نظرات موافقان افزايش قيمت خوراک پتروشيمی نيز داشته باشند.

اختالف نظر 
درباره افزايش 
يا کاهش 
قيمت خوراک 
پتروشيمی ها در 
بهمن ماه سال 
گذشته باعث شد 
چندين مصوبه بين 
مجلس شورای 
اسالمی و شورای 
نگهبان رد و بدل 
شود

مهدی جابری ■
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الزم است 
فرمول بلندمدت 
حداقل برای 
سرمايه گذاری 
بلندمدت تعيين 
شود. اصال بحث بر 
سر قيمت نيست 
بلكه اطمينان 
بخشی به ثبات 
قيمت يا روند 
قيمت يا برآورد 
تغييرات براساس 
متغيرهای درونی 
و بيرونی اقتصاد 
است

داده ش��د كه نامه های فوق الذكر عيناً به پيوست 
ارس��ال می شود. بديهی است س��اير ايرادات اين 

شورا متعاقباً اعالم خواهد شد.«
س��پس مجلس موافق��ت خود را ب��ا افزايش 
قيمت خوراك پتروشيمی و تعيين ميزان حداقل 
13 سنت در هر متر معكب اعالم كرد. در ادامه، 
اين مصوبه پس از تاييد شورای نگهبان الزم االجرا 
ش��د. اين اما پاي��ان ماجرا نب��ود؛ چراكه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، يک جلسه فوق العاده  به 
منظور بررسی و البته ابطال اين مصوبه مجلس 
برگزار كرد. استناد موافقان ابطال مصوبه، اين بود 
كه تصميم مجلس با سياست های كلی ابالغی 

مقام معظم رهبری تطابق ندارد. 
با اي��ن حال برخی كارشناس��ان همان زمان 
معتقد بودند اين مصوبه مجلس س��بب افزايش 
س��طح ريس��ک سيس��تماتيک ش��ده است و 
س��هامداران س��اير صنايع و گروه  ها نيز نگران 

مصوباتی در خصوص آن ها هستند.

   موافقان افزايش قيمت خوراک پتروشيمی چه 
می گويند؟

موافقان افزايش قيمت خوراك پتروش��يمی 
معتقد هستند كه »قيمت پايين و تقريبا نزديک 
به صفر خوراك پتروش��يمی، موجب شده است 
اين مجموعه های اقتصادی از س��ال 89 تا كنون 
به س��ودهای س��االنه نزديک به 6 برابر سرمايه 
گذاری خود دست پيدا كرده و بر همين اساس، 
مقاومت های جدی ب��رای افزايش اين قيمت به 

وجود آمده است.«
اين افراد همچنين با اس��تناد به گزارش های 
مرك��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی 
اظهار می دارند: »اين گزارش ها نش��ان می دهد 
بيش از 65 درصد محصوالت پتروشيمی كشور 
به صورت خام صادر می شود؛ لذا وضعيت كنونی 
پتروش��يمی های داخلی و طرح های توس��عه ای 
پتروش��يمی نش��ان دهنده آن است كه صنعت 
پتروش��يمی ايران در جهان به عنوان فروشنده 
مواد خام ش��ناخته می شود. اين در حاليست كه 
كشورهای پيشرفته در حوزه صنايع پتروشيمی 
مانند س��نگاپور، چي��ن،  هنگ كن��گ و آلمان 
محصوالت ما را به عنوان خوراك پتروشيمی های 
خود استفاده كرده و محصول نهايی را با ارزشی 
تقريباً 3 برابر به كشور ما صادر می كنند )ميانگين 
ارزش كاالی صادرات��ی ايران: 0.75 دالر بر تن و 
ميانگي��ن ارزش كاالی وارداتی ايران: 2.15 دالر 

بر تن(.«
در مجموع، موافق��ان افزايش قيمت خوراك 
پتروش��يمی بدون در دس��ت داشتن مستندات 
قانع كننده ادعا دارند كه س��ود نامتعارفی نصيب 
برخی واحدهای پتروش��يمی شده است و دليل 
آن را تخفي��ف در قيمت خوراك گازی می دانند 
ك��ه در اختيار اين پتروش��يمی ها قرار می گيرد. 
آنها البته برای اين ادعای خود )س��ود نامتعارف( 
هيچ س��ندی ارائ��ه نكرده اند. از نظ��ر اين افراد، 
چنين وضعيتی سبب شده است بخش خصوصی 
تمايلی به سرمايه گذاری در  ساير بخش های اين 
صنعت مانند پتروشيمی های باالدستی خوراك 
مايع يا پتروش��يمی های ميان دس��تی و پايين 

دستی نداشته باشد.

   ادعای موافقان افزايش قيمت درست نيست
هرچن��د موافق��ان افزايش قيم��ت خوراك 
پتروشيمی هيچ سندی برای ادعای خود مبنی 
بر دس��ت يابی برخی واحدهای پتروش��يمی به 
س��ودهای كالن ارائه نكرده اند اما كارشناس��ان 
معتقدند وضعيت كنونی بازار قطعا كاهش سود 
و حت��ی ضرر و زيان را برای فعاالن اين حوزه به 
همراه دارد. سيدفرهنگ حسينی، تحليل گر بازار 
س��هام در اين باره می گويد: »با توجه به افزايش 
قيمت گاز، بهای تمام ش��ده محصوالت با رشد 
قابل توجهی روبه رو می ش��ود. به نظر نمی رسد 

كه ش��ركت ها قادر ب��ه انتقال اي��ن هزينه ها به 
خريداران باش��ند، زيرا عمده فروش ها صادراتی 
يا براس��اس قيمت های فوب خليج فارس است؛ 
در نتيجه كاهش سود كامال منطقی است. البته 
كاهش س��ود در ه��ر گروهی متف��اوت خواهد 
بود؛ پتروش��يمی های الفينی با وج��ود افزايش 
ن��رخ خوراك، رق��م قابل توجهی كاهش س��ود 
نخواهند داش��ت؛ چراكه قيمت های صادراتی و 
ف��روش داخلی تفاوت قابل توجهی از بهای تمام 
شده دارد. اما شركت های شيميايی مانند اوره و 
آمونياك و بيشتر از همه متانول متاثر می شوند.«

وی با اش��اره به اينكه ش��ركت های اوره ساز، 
فروش داخلی به قيم��ت دولتی دارند كه حدود 
60 تا 70 درصد قيمت جهانی اس��ت، می افزايد: 
»احتماال ب��رای افزايش نرخ ف��روش داخلی به 
قيمت آزاد يا ف��وب خليج فارس تالش خواهند 
كرد، اما در اين ميان قيمت صادراتی قابل تغيير 
نيست؛ قيمت اوره تا حدود 280 دالر نيز كاهش 
يافته بود، اما اكنون به سطح باالی 380 برگشته 
اس��ت. بدين ترتيب سودآوری آن ها به شدت به 
قيمت جهانی وابسته می ش��ود. قيمت دالر آزاد 
نيز كه ماخذ تسعير اين شركت هاست، در 6 ماهه 
دوم سال 1392 روندی كاهشی نسبت به 6 ماهه 
اول داشته است، بنابراين با وجود افزايش قيمت 
جهانی، مبلغ ريال فروش صادراتی تغيير چندانی 

نداشته است.«
اين كارش��ناس در ب��اره متانول با اش��اره به 
اينك��ه اين محصول گاز بيش��تری ب��رای توليد 
يک تن متانول در مقاب��ل اوره مصرف می كند، 
اظهار می دارد: »در نتيجه بهای تمام ش��ده رشد 
بيشتری خواهد كرد؛ به عبارت ديگر اين صنعت 
تمام فروش های خود را بر اساس قيمت جهانی 
انجام می دهد. تغييرات و نوس��ان قيمت جهانی 
می تواند به ش��دت س��ودآوری آن را تحت تاثير 
قرار دهد. همچنين هزينه حمل در اين صنعت 
به دليل تحريم كشتيرانی ايران به بيش از 100 

دالر رسيده بود.«

   اي�ن ريس�ک ها س�بب عدم جذب س�رمايه 
می شود

اي��ن تحليل گر ب��ا تأكيد بر اينك��ه تصويب 
قيمت 15 سنتی گاز به صورت يكساله، ريسک 
س��رمايه گذاری در صنع��ت پتروش��يمی را باال 
می برد، معتقد اس��ت: »پيش بينی از قيمت گاز 
در س��ال 94 يا بع��د از آن وجود ندارد، در حالی 
كه س��رمايه گ��ذاری تا بهره ب��رداری يک طرح 
پتروش��يمی در بهترين حالت 3 سال و در ايران 
معموال 7 تا 10 س��ال زمان می برد، اين ريسک 
سبب عدم جذب س��رمايه گذاری جديد خواهد 
ش��د. الزم اس��ت فرمول بلندمدت حداقل برای 
سرمايه گذاری بلندمدت تعيين شود. اصال بحث 
بر سر قيمت نيست بلكه اطمينان بخشی به ثبات 
قيمت يا روند قيمت يا برآورد تغييرات براساس 
متغيرهای درونی و بيرونی اقتصاد اس��ت. عالوه 
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بر اين اتكا به يک قيمت ثابت منطقی نيس��ت. 
همانطور ك��ه قيمت نفت تغيير می كند، قيمت 
محصوالت پتروشيمی تغيير می كند و تبعا قيمت 

گاز نيز بايد تغيير كند.«
ب��ه گفت��ه حس��ينی »ممكن اس��ت قيمت 
محصوالت پتروشيمی رشد قابل توجهی كنند، 
در اي��ن ص��ورت بار ديگ��ر افزاي��ش قيمت گاز 
مطرح می شود و ممكن است قيمت محصوالت 
پتروشيمی در بازارهای جهانی سقوط كنند، در 
اين صورت، كاهش قيمت گاز تقاضا می شود كه 
خود امری زمان بر اس��ت. همانطور كه از اولين 
تالش ها برای تغيير قيمت گاز توس��ط دولت تا 
عملی ش��دن آن بيش از 18 م��اه زمان برد، اين 
تغييرات كند اس��ت و ممكن اس��ت س��ودهای 
سرش��ار يا زيان های هنگفتی را در اين ميان به 
ب��ار آورد اما روند معق��ول و فرمول منطقی، در 
بلندمدت می تواند به حفظ منافع دولت، مردم و 

سرمايه گذاران منجر شود.«

   آثار سوء غيرکارشناسی بودن هزينه خوراک
اواخ��ر خرداد ماه امس��ال بود كه خبر »قطع 
خوراك مجتمع پتروش��يمی اصفه��ان به دليل 
ناتوانی در پرداخت هزينه خوراك«  در رسانه ها 
منتشر شد تا آثار منفی و تبعات قيمت خوراك 

پتروشيمی بيش از پيش نمايان شود.
ستوده فر مديرعامل پتروشيمی اصفهان در 
همين باره اظهار داش��ته است: »خوراك ارسالی 

از  پااليشگاه اصفهان از 18 خردادماه قطع شد 
و هم اكنون توليد در اين مجتمع متوقف شده 
اس��ت... جلسه های زيادی با مديران پااليشگاه 
اصفهان برگزار ش��د و دوباره شرايط را توضيح 
داديم اما با اين استدالل كه شما بدهكار هستيد 

پتروشيمی اصفهان را تحت فشار گذاشتند.«
وی با بيان اين كه پااليش��گاه درخواس��ت 
داش��ت كه بهای خوراك در ابت��دای هر ماه به 
صورت علی الحس��اب پرداخت شود، می افزايد: 
»پتروشيمی اصفهان فعاليت خود را به تازگی 
از س��ر گرفته بود و  تقريبا 2 ماه طول می كشد 
ت��ا پول صادرات محصوالت اين مجتمع وصول 
ش��ود، بنابراين پرداخت بهای خ��وراك در اول 
هر ماه مش��كل است و حتی ما پيشنهاد داديم 
ك��ه اول ماه چک بگيريد و آخ��ر ماه بهای آن 
را پرداخت می كنيم كه اين پيش��نهاد را قبول 
نكردند. همچنين در نامه های جداگانه به معاون 
برنامه ريزی و نظ��ارت بر منابع هيدرو كربوری 
وزارت نف��ت و نيز مديران عامل ش��ركت ملی 
صنايع پتروش��يمی و ش��ركت ملی پااليش و 
پخش فرآورده های نفتی درخواس��ت های خود 
را مط��رح كرده ايم ك��ه تاكنون نتيج��ه ای در 
پی نداش��ته است.« انتش��ار اين خبر بار ديگر 
بازگوكننده و نشان دهنده اين است كه فعاالن 
اين حوزه ريس��ک های بزرگ��ی را پذيرفته اند 
ت��ا در چنين ش��رايطی به فعاليت خ��ود ادامه 
دهند. افرادی كه موافق افزايش قيمت خوراك 

پتروشيمی هس��تند نيز با شنيدن اخبار تلخ و 
تاسف بار از كاهش سود فعاالن پتروشيمی بايد 
با مالطفت بيشتری نسبت به اين حوزه و مسائل 
آن برخورد كنند. مديرعامل پتروشيمی اصفهان 
چندی پيش به خبرگزاری شانا گفته بود: »اين 
مجتمع پتروش��يمی 16 هزار س��هامدار دارد. 
متاسفانه پتروشيمی اصفهان در ماههای اخير 
با چالشهای زيادی رو به رو شده و اميد است با 
همكاری مقامهای قضايی و اجرايی استان هرچه 
زودتر اين مش��كالت به نحوی كه حقوق ديگر 
سهامداران حفظ شود، پايان يابد. اين شركت در 
مجموع حدود 700 ميليارد تومان بدهی دارد و 
در مقابل، به همين ميزان نيز طلب دارد كه در 
صورت وصول مطالبه ها می توانيم به تعهدهای 

مالی خود عمل كنيم.«

   هيچ کش�وری قيمت خوراک را افشا نكرده 
است

محمدحس��ن پيوندی، مع��اون مديرعامل 
ش��ركت مل��ی صناي��ع پتروش��يمی يازدهم 
ارديبهش��ت امسال در پاس��خ به اين سوال كه 
»آي��ا در حال حاض��ر قيمت خ��وراك ايران با 
منطقه برابر شده؟« گفته است: »االن نمی شود 
گفت برابر هس��تيم، باالتريم ي��ا پائين تر. چون 
قيمت خ��وراك را طبق نظ��ر خودمان تعيين 
می كنيم. ش��رايط مع��ادل هم نيس��ت. هيچ 
ش��ركتی هم حاضر نيست قيمت خوراك را در 

 افرادی که 
موافق افزايش 
قيمت خوراک 
پتروشيمی 
هستند نيز با 
شنيدن اخبار 
تلخ و تاسف بار از 
کاهش سود فعاالن 
پتروشيمی بايد با 
مالطفت بيشتری 
نسبت به اين 
حوزه و مسائل آن 
برخورد کنند
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مديرعامل ش��ركت ملی صنايع پتروش��يمی 
از پيش بين��ی برنامه های متن��وع برای تأمين 
خ��وراك پتروش��يمی ها خب��ر داد و گف��ت: 
وزارت نفت و ش��ركت ملی صنايع پتروشيمی 
از س��رمايه گذاران داخلی و خارجی حمايت 
كرده و آماده هرگونه همكاری هس��تند. امروز 
صنعت پتروش��يمی ايران در ح��ال رقم زدن 
جهشی تازه است و سرمايه گذاران می توانند 
با تامين مالی طرحها در روند رش��د و توسعه 
اين صنعت مش��اركت فعالی داش��ته باشند. 
بخش باالدس��ت صنع��ت نفت ب��رای تامين 
خوراك برنام��ه های متنوعی دارد و در آينده 
مجتمع های پتروشيمی مشكل تامين خوراك 

نخواهند داشت.«
وی با تاكيد بر مشاركت بيشتر نظام بانكی 
كش��ور در طرح های توس��عه ای اظهار داشت: 

»امروز صنعت پتروش��يمی برای رس��يدن به 
اه��داف و برنامه ه��ای خ��ود نيازمند حمايت 
بانک مركزی است و بانک های ايرانی می توانند 
مش��اركت بيش��تری در تامين مالی طرح های 
پتروشيمی داشته باشند. بنابراين از نظام بانكی 
كشور انتظار داريم كه افزون بر مشاركت بيشتر 
در توسعه صنعت پتروشيمی به تعهدهای خود 

عمل كند.«
بيژن نام��دار زنگنه وزير نف��ت نيز چندی 
پيش در يازدهمين همايش صنعت پتروشيمی 
ايران )IPF( با تاكيد بر حضوری پررنگ بخش 
خصوصی در صنايع پتروش��يمی ايران، فضای 
كسب و كار مناسب و سرمايه گذاری به همراه 
قيمت مناسب خوراك و وجود زيربناهای الزم، 
را از ش��روط حض��ور بخش خصوص��ی )اعم از 
داخلی و خارجی( در اين صنعت اعالم كرده بود.

قراردادهای درازمدت و تخفيفی كه برای جذب 
سرمايه گذاری مس��تقيم خارجی داشته است، 
افش��ا كند. برای فروش نفت خام از يک سری 
قوانين بين المللی تبعيت می كنيم. بنزينی اگر 
بخريم، بر اساس قيمت عرضه و تقاضای جهانی 

هزينه آن را پرداخت می كنيم.«
به گفته وی »وقتی داخل كش��ور خودمان 
برای يک س��رمايه گذار داخلی قيمت خوراك 
را تعيين می كنيم، هيچ گاه بطور رسمی اطالع 
نداريم كه در خليج فارس همسايه ما گاز را به 
چه قيمتی در اختيار پتروشيمی ها قرار می دهد. 
البته قطر هم هيچ گاه افش��ا نك��رده كه با چه 
ق��راردادی گاز را در اختيار پتروش��يمی ها قرار 
می دهد. چون اين قراردادها بلندمدت اس��ت و 
هيچ گاه نمی توانيم قيمت دقيقی از قطر داشته 
باشيم. مگر اينكه ايران و قطر و عربستان كه در 
يک منطقه هستيم، يک قيمت را برای خوراك 
تثبيت كنيم و در اختيار سرمايه گذار قرار دهيم. 
يادتان نرود كه نفت قيمت بين المللی دارد و گاز 

قيمت منطقه ای.«

   قيمت گ�ذاری خ�وراک ب�ا ه�دف ج�ذب 
سرمايه گذار خارجی

توس��عه متوازن و هدايت پتروشيمی ها به 
س��مت توليداتی كه آب كمتری اس��تفاده می 
كنن��د و ارزش افزوده باالت��ری دارند و تعيين 
فرم��ول خاصی ب��رای قيمت گ��ذاری خوراك 
پتروش��يمی از ديگ��ر اقداماتی اس��ت كه می 
ت��وان در راس��تای اقتصاد مقاومت��ی در بخش 
پتروش��يمی انج��ام داد. در همين ب��اره مويد 
حسينی صدر عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس با بيان اينكه طی 5 سال آينده حداقل 
70 ميليارد دالر درصنعت پتروشيمی سرمايه 
گذاری می ش��ود،  اظهار می دارد: »شركت های 
تركي��ه ای ب��رای س��رمايه گذاری در صنع��ت 
پتروشيمی كش��ورمان اعالم آمادگی كردند و 
ما بايد برای تعيين قيمت خوراك پتروش��يمی 
فرمول مش��خصی داشته باشيم و سرمايه گذار 
ميزان تغيير ساالنه قيمت خوراك پتروشيمی 
را بداند و نگران نوسانات شديد نباشد. بنابراين 
 تالش داريم كه امنيت و آسودگی خاطری برای 
سرمايه گذار خارجی ايجاد كنيم.« رييس كميته 
پتروشيمی كميسيون صنايع و معادن  مجلس با 
اشاره به اينكه برخی پتروشيمی ها به دليل عدم 
فروش محصول و كمبود خوراك، فعاليتش��ان 
را كاهش دادند، می افزايد:  »كميته پتروشيمی 
هنوز گزارش��ی از آناليز كيفيت بنزين دريافت 
نكرده اس��ت اما در هر حال پتروشيمی ها بايد 
به وظيفه اصلی خود كه همان توليد محصوالت 

پتروشيميايی است بپردازند.«

   وزارت نفت مدافع حقوق پتروشيمی ها 
است

ابت��دای تيرم��اه عب��اس ش��عری مق��دم 

وزير نفت چندی 
پيش با تاکيد بر 
حضوری پررنگ 
بخش خصوصی در 
صنايع پتروشيمی 
ايران، قيمت 
مناسب خوراک 
را از شروط حضور 
بخش خصوصی در 
اين صنعت اعالم 
کرده بود



گزارش

اس��حاق جهانگي��ری دريازدهمين همايش 
بين المللی صنعت پتروشيمی كه اخيرا در تهران 
برگزارش��د گفت: يكی از اهداف مهم ايران رشد 
و توس��عه پايدار كشور اس��ت كه دولت تدبير و 
اميد به منظور تحقق اين هدف، اسناد باالدستی 
و مقابله ب��ا چالش های پي��ِش رو ازجمله ايجاد 
اش��تغال پايدار و افزايش رف��اه مردم، برنامه ها و 
سياس��ت های مختلفی را تدوين كرده و به اجرا 
گذاش��ته اس��ت. وی ادامه داد: ايج��اد ثبات در 
فضا و ش��اخص اقتصاد كالن كشور يكی از اين 
برنامه هاست به طوری كه برای فعاالن اقتصادی 
رون��د تغييرات نرخ تورم، نرخ ارز و س��ود بانكی 
قابل پيش بينی باش��د، همچنين اس��ت تعامل 
س��ازنده با اقتصاد جهانی كه امكان اس��تفاده از 
فرصت های مه��م بين المللی نظير اس��تفاده از 
فناوری های مهم بازارهای صادراتی و منابع مالی 
را تأمين كند، همچنين توجه به توانمندی های 

داخل كشور است از جمله نيروی انسانی جوان 
و منابع طبيع��ی فراوان كه فرص��ت مهمی در 
اختيار سياست گذاران توسعه كش��ور قرار داده 
اس��ت. از س��وی ديگر افزايش اعتم��اد فعاالن 
اقتص��ادی به سياس��ت گذاران كش��ور با تبيين 
سياست های علمی متكی بر خردجمعی، تسهيل 
و شفاف سازی مقررات، بهبود فضای كسب و كار 
صورت گرفته است چرا كه باور دولت اين است 
كه بخش خصوصی واقعی مح��ور فعاليت های 
اقتصادی اس��ت.جهانگيری با بيان اينكه بديهی 
است در فرآيند س��رمايه گذاری، رشد و توسعه 
كشور بين رش��ته های مختلف صنعتی توسعه 
صنعت پتروش��يمی از اولويت  ويژه ای برخوردار 
است، گفت: در جهان كنونی كيفيت ابعاد زندگی 
مردمی در حوزه های بهداش��ت، حفظ سالمت، 
علوم پزش��كی، تأمي��ن و انتقال م��واد غذايی، 
پوش��اك، صنعت توريس��م، هوافضا و مسكن به 

اهميت به توسعه روز افزون صنعت نفت، گاز و پتروشيمی درپيشبرد اهداف اقتصادی کشور، اشتغالزايی 
و ارزآوری مناسب تا جايی است که اکنون اين بخش مهم مورد توجه ويژه مسئوالن قرارگرفته است. 
به طورمثال هنوزيک ماه از برگزاری نوزدهمين همايش بين المللی نفت، گاز و پتروش�يمی نگذش�ته 
ب�ود ک�ه چندی پيش رب�ان يازدهمين همايش بين المللی صنعت پتروش�يمی نيزتوس�ط معاون اول 

رئيس جمهوربريده شد. 

ايران تنها 
کشوری در 
خاورميانه است 
که مجموعه 
هيدروکربن های 
مورد نياز صنايع 
پتروشيمی هم در 
منابع گازی و هم 
منابع مايع را به 
باالترين ميزان در 
اختيار دارد

هرمز گوی آقاج ■
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در يازدهمين همايش بين المللی صنعت پتروشيمی مطرح شد

حمایت دولت ازفعاالن عرصه تولید وصادرات 
“فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی”

صنعت پتروشيمی و توس��عه آن وابسته است. 
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه ايران 
با دارا بودن حدود ي��ازده درصد ذخاير نفتی و 
17 درص��د ذخاير گازی جه��ان حائز رتبه اول 
جهان از لحاظ ارزش ذخاير نفت و گاز اس��ت، 
گف��ت: همه اذعان دارند كه ايران از بزرگ ترين 
تأمين كنن��دگان انرژی در آين��ده خواهد بود. 
اين ذخاير می تواند برای ده ها س��ال خوراك و 
انرژی مورد نياز صنايع گوناگون كش��ور به  ويژه 
صنع��ت پتروش��يمی را با اطمين��ان و قيمتی 
رقابتی تأمين كند. بديهی است شركای آينده 
ايران نيز كسانی هستند كه در برنامه های مهم 
توس��عه ای امروز ايران مشاركت سازنده داشته 
باشند. البته ايران نيز اين فرصت مناسب را در 
اختيار همگان قرار می دهد.جهانگيری با اشاره 
ب��ه اينكه ايران در س��ال 1342 به عنوان اولين 
كش��ور خاورميانه با بهره برداری از مجتمع كود 
ش��يميايی مرودشت شيراز صنعت پتروشيمی 
را در منطق��ه بنيان گذاری ك��رد، گفت: امروز 
س��واحل ش��مالی و جنوبی خليج فارس قطب 
ب��زرگ صنايع پتروش��يمی جهان محس��وب 
می ش��وند. اكنون منطقه خليج ف��ارس عالوه 
ب��ر اينكه مركزيت توليد و حم��ل و نقل انرژی 
جه��ان را دارد محور تولي��د و تأمين نيازهای 
صنايع پايين دس��تی پتروش��يمی دني��ا را نيز 
داراست.وی ادامه داد: ايران به دليل بهره مندی 
از منابع مختلف مورد نياز يک صنعت پيشرفته 
پتروش��يمی منحصر به فرد و تنها كشوری در 
خاورميانه اس��ت كه مجموعه هيدروكربن های 
مورد نياز صنايع پتروشيمی هم در منابع گازی 

و هم منابع مايع به باالترين ميزان را در اختيار 
دارد.جهانگيری با اش��اره به اينك��ه ايران تنها 
كشور منطقه اس��ت كه زنجيره ساخت صنايع 
پتروش��يمی را طی برنامه های توسعه پنج ساله 
از طراحی مفهومی تا توليد محصوالت باكيفيت 
و مطابق استانداردهای جهانی توسط نيروهای 
داخلی اجرا كرده 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 
سرمايه گذاری برای توسعه صنعت پتروشيمی 
ايران خوش آمد می گويد.وی ادامه داد: سرمايه 
گذاری در صنايع پتروش��يمی اي��ران به داليل 
مختلف از جمله نيروهای متخصص دسترسی 
به آبهای آزاد بين المللی رش��د تقاضای داخلی 
تكميل زنجيره ارزش محصوالت پتروش��يمی 
وجود زيرساخت های مناسب و امكانات فراوان 
ارائه ش��ده در مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادی از 
مزيت های رقابتی و جذابيت های غيرقابل انكار 
ايران است.معاون اول رئيس جمهوری ادامه داد: 
امروز اكثر تجهيزات مورد نياز صنايع پتروشيمی 
نفت و گاز در داخل توليد می شود چنانكه روند 
تكمي��ل و بهره ب��رداری پروژه ه��ا و طرح های 
برنامه های پنج س��اله توس��عه در دوران تحريم 
مؤيد اين توانمندی هاس��ت. اين دس��تاوردها و 
توانمندی ها تأثيری مثبت و مستقيم در كاهش 
قيمت تمام شده محصوالت پتروشيمی و توجيه 
اقتصادی پروژه ها داشته است.جهانگيری افزود: 
صنعت پتروشيمی در اجرای سياست های كلی 
اصل 44 قانون اساسی توسط بخش خصوصی 
كش��ور صورت می گيرد و دولت تنها مسئوليت 

ايجاد بستر مناسب و سياس��ت گذاری و ارائه 
خدم��ات فنی پاي��ه و تجهيز زيرس��اخت های 
اساس��ی و مورد نياز صنعت و تأمين خوراك و 
مواد اوليه الزم را عهده دار بوده است.وی با اشاره 
به اينكه به تدريج شركت ملی صنايع پتروشيمی 
از حالت بنگاه داری خارج شده و به صورت يک 
نهاد توس��عه ای درآمده اس��ت گف��ت: وظيفه 
سياست گذاری جهت توسعه اين صنعت و در 
موارد ضروری مشاركت با سرمايه گذاری داخلی 
و خارجی به عهده شركت ملی صنايع پتروشيمی 
ايران است.معاون اول رئيس جمهوری گفت: در 
همين راس��تا اس��تفاده از منابع مالی خارجی 
و حمايت نظام بانكی كش��ور به وي��ژه اولويت 
بهره گي��ری از منابع صندوق توس��عه ملی در 
توسعه صنعت پتروشيمی از جمله سياست های 
حمايتی و برنامه ها و دس��تور كار قطعی دولت 
اس��ت.جهانگيری افزود: سياس��ت های اقتصاد 
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری پشتيبان و 
تأييد كننده اقدامات توسعه ای دولت در حوزه 
صنايع ميانی و پايين دستی مرتبط به صنعت 
پتروشيمی كشور است.وی با تأكيد بر اينكه بايد 
توسعه صنعت پتروشيمی در راستای جلوگيری 
از خام فروش��ی مناب��ع هيدروكربنی به منظور 
اش��تغال زايی و ايجاد ارزش اف��زوده در اولويت 
برنامه ها و دس��تور كار دولت قرار گيرد گفت: 
در آين��ده نه چندان دور ب��ه صادركننده عمده 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروش��يمی با 
ارزش افزوده باال تبديل خواهيم شد.معاون اول 
رئيس جمهوری با اشاره به اينكه ظرفيت توليد 
ساالنه محصوالت حدود 40 ميليون تن است، 



گزارش

بيش از 1300 
متخصص و 
کارشناس برجسته 
و حرفه ای به 
نمايندگی از 300 
شرکت ايرانی و 
50 شرکت خارجی 
در يازدهمين 
همايش بين المللی 
پتروشيمی ايران 
حضور يافتند
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گف��ت: اين رقم در آينده نزديک به بيش از 130 
ميليون تن افزايش خواهد يافت. وی با تأكيد بر 
اينكه دولت از سرمايه گذاران داخلی و خارجی از 
صنعت پتروشيمی به طور جدی حمايت می كند، 
گفت: در حال حاضر در هر منطقه از كشور به ويژه 
مناطق اقتصادی كه شرايط الزم برای توسعه اين 
صنعت فراهم باش��د مجوز و مساعدت های الزم 
ارائه می شود. همچنين تملک آماده سازی اعطای 
زمي��ن و تجهي��زات معافيت ه��ا و تخفيف های 
مالياتی گمركی و بيمه ای از جمله مواردی است 
كه برای سرمايه گذاران ايجاد انگيزه خواهد كرد. 
معاون اول رئيس جمهوری با تأكيد بر اينكه ايران 
يكی از امن ترين كش��ورها برای سرمايه گذاری 
در صنعت پتروش��يمی است، گفت: ايران نهايت 
حمايت را از مشاركت بخش خصوصی داخلی و 

خارجی به عمل می آورد.

   درخواست برای ساخت واحدهای پتروشيمی
در اين مراسم مديرعامل شركت ملی صنايع 
پتروش��يمی اي��ران با بيان اينكه توس��عه قطب 
پتروش��يمی چابهار با س��رمايه بخش خصوصی 
رقم می خورد، گفت: عالوه بر شركت های ايرانی 
كه مشغول بررس��ی امكان سنجی های سرمايه 
گذاری در چابهار هس��تند، شركت های هندی 
درخواس��ت هايی برای سرمايه گذاری به منظور 
احداث واحدهای پتروش��يمی در چابهار داشته 
اند كه اين درخواست ها پس از بررسی جزئيات 
آن، به همكاری تبديل می ش��ود.عباس شعری 
مقدم خاطرنش��ان كرد: امكان احداث واحدهای 
پتروشيمی با س��رمايه بخش خصوصی خارجی 

به صورت مجزا يا به صورت مشاركتی با سرمايه 
گذاران ايرانی وج��ود دارد.وی اضافه كرد: بخش 
خصوص��ی اقدام به فراهم كردن زيرس��اختهای 
الزم برای احداث 17 مجتمع كرده است كه 30 
ميليون تن انواع محصوالت پايه پتروش��يميايی 
را تولي��د می كنند و در منطقه چابهار 16 واحد 

ميان دستی پتروشيمی نيز احداث می شوند.

   افزايش 2 ميليون تنی توليد پتروشيمی کشور
مديرعامل ش��ركت ملی صنايع پتروشيمی 
ايران در ادامه گفت: اميد زيادی است كه در سال 
جاری شاهد به توليد رسيدن 4 طرح از 60 طرح 
نيمه تمام پتروش��يمی باشيم كه در اين صورت 
ساليانه 2 ميليون تن به ظرفيتهای موجود افزوده 
خواهد شد. شعری مقدم اظهار داشت: نخستين 
هدف ش��ركت ملی صنايع پتروشيمی ايران به 
ظرفيت رساندن توليد مجتمع های موجود است.
وی اف��زود: در حال حاضر ايران از ظرفيت توليد 
ساليانه 60 ميليون تن محصوالت پتروشيميايی 
برخوردار اس��ت كه به دالي��ل مختلف از جمله 
كمبود خوراك، فقط از 68 درصد از اين ظرفيت 
به طور متوسط اس��تفاده می شود كه اين يعنی 
ح��دود 20 ميليون تن ظرفيت بالاس��تفاده در 
س��ال كه می تواند ب��ا اعمال پ��اره ای از اقدامات 
مديريت��ی، به طور كامل م��ورد بهره برداری قرار 
گي��رد، هم اكنون بالاس��تفاده اس��ت.مديرعامل 
ش��ركت ملی صنايع پتروشيمی ايران كمک به 
رفع موانع اجرای 60 طرح نيمه تمام باقيمانده از 
دولت های گذشته را دومين برنامه شركت ملی 
صنايع پتروشيمی دانست و گفت: اين 60 طرح 
نيمه تمام پيشرفت هايی از 10 درصد تا بيش از 
90 درصد دارند كه چنانچه به بهره برداری برسند 
ظرفي��ت 60 ميليونی فعلی به 120 ميليون تن 
در س��ال افزاي��ش می يابد.ش��عری مقدم افزود: 
مشكل عمده اين طرح ها تأمين منابع ارزی است 
كه تالش می شود از مسيرهای مختلف از جمله 
سرمايه گذاری خارجی تأمين شود.وی اضافه كرد: 
اميد زيادی است كه در سالجاری شاهد به توليد 
رسيدن 4 طرح از 60 طرح نيمه تمام پتروشيمی 
باشيم كه در اين صورت ساليانه 2 ميليون تن به 
ظرفيتهای موجود افزوده خواهد شد.مديرعامل 
شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران اجرای 36 
طرح جديد كه عمدتاً بر اساس خوراك گاز متان 
طراحی ش��ده اند را س��ومين برنامه شركت ملی 
صنايع پتروش��يمی اعالم كرد و گف��ت: اجرای 
اين طرح ها به 41 ميليارد دالر سرمايه نياز دارد 
كه در صورت رس��يدن به بهره برداری، ظرفيت 
توليد پتروشيمی ايران س��االنه از 180 ميليون 
تن فراتر خواهد رفت.ش��عری مقدم در خصوص 
روند توس��عه آينده صنعت پتروشيمی در ايران 
اذعان داشت: توسعه آتی صنعت پتروشيمی نه 
تنه��ا در مناطق بندر امام و عس��لويه بلكه در 4 
قطب ديگر در س��واحل خليج فارس و يا دريای 

عمان ش��كل می گيرد.وی اف��زود: قطب اول در 
منطقه ويژه اقتصادی پارسيان در 40 كيلومتری 
شرق عسلويه اس��ت كه در اين منطقه عالوه بر 
صنعت پتروش��يمی صنايع ف��والد و آلومينيوم 
نيز داير خواهند ش��د.معاون وزير نفت ادامه داد: 
قطب دوم منطقه آزاد جاسک است كه در ساحل 
دريای عمان بالفاصله بعد از تنگه هرمز قرار دارد 
ك��ه اين منطقه نيز در آينده قطب مهم صنعتی 
ديگری از جمله صنايع پتروش��يمی خواهد بود.

ش��عری مقدم س��ومين قطب جديد پتروشيمی 
ايران را منطقه آزاد چابهار اعالم كرد و گفت: در 
اين منطقه بخش خصوصی اقدام به فراهم كردن 
زيرساختهای الزم برای احداث 17 مجتمع كرده 
اس��ت كه 30 ميليون تن ان��واع محصوالت پايه 
پتروشيميايی را توليد می كنند و در اين منطقه 
16 واحد ميان دس��تی پتروش��يمی نيز احداث 
می شوند.وی افزود: منطقه ويژه اقتصادی ايرانشهر 
در ش��مال چابهار قطب چهارم پتروشيمی است 
كه مراحل انجام مطالعات مقدماتی را می گذراند.

مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
گفت: ع��الوه ب��ر 4 قطب جديد پتروش��يمی، 
احداث 4 ط��رح مگاتنی متانول، اوره و آمونياك 
ب��ا ظرفيتهای باالی يک ميلي��ون تن در جزيره 
الوان و تعدادی واحد GTP در داخل سرزمين 
نيز مدنظر قرار دارند.شعری مقدم تصريح كرد: از 
آنج��ا كه در آينده گاز طبيعی ب��ه وفور در ايران 
در دس��ترس خواهد بود؛ لذا اين شركت در نظر 
 GTO/GTP دارد با استفاده از تكنولوژی های
انواع الفين ها در داخل س��رزمين توليد كند زيرا 
اين محصوالت می توانند نقش مهمی در توسعه 
صنايع پايين دستی پتروش��يمی بازی كنند؛ از 
اين رو در هر نقطه از داخل كش��ور كه آب و گاز 
طبيعی به وفور يافت شود اجازه اجرای اين نوع 

طرح ها داده خواهد شد.

   حضور 50 ش�رکت خارجی از 23 کش�ور در 
همايش بين المللی پتروشيمی ايران

قائم مقام شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
با اشاره به حضور 50 شركت خارجی از 23كشور 
در يازدهمي��ن همايش بين المللی پتروش��يمی 
ايران گفت: ايران تنها كش��ور در جهان است كه 
تمام ابزاره��ا، ظرفيتها و منابع برای يک صنعت 
پتروشيمی سودآور را دارد. محمدحسن پيوندی 
در يازدهمي��ن همايش بين المللی پتروش��يمی 
ايران اظهار داش��ت: بيش از 1300 متخصص و 
كارش��ناس برجس��ته و حرفه ای به نمايندگی از 
300 ش��ركت ايرانی و 50 ش��ركت خارجی در 
يازدهمين همايش بين المللی پتروشيمی ايران 
حضور يافتند كه در اين جمع 70 شركت كننده 
از 23 كشور خارجی حضور دارند.وی افزود: در دو 
دهه گذشته سرمايه گذاری های بسياری در صنعت 
نفت، گاز و پتروشيمی انجام شده كه تأثير زيادی 
در ايجاد اشتغال در كشور داشته است و همچنين 
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گزارش

سرمايه گذاری در 2 قطب پتروشيمی كشور يعنی 
ماهشهر و عسلويه باعث رشد و توسعه مهندسی 
داخلی، نفت و س��اختمان و س��اخت تجهيزات 
مورد نياز صنايع مربوطه ش��ده است. قائم مقام 
شركت ملی صنايع پتروشيمی ايران تصريح كرد: 
ايران تنها كشوری در جهان است كه تمام ابزار، 
ظرفيتها و منابع مورد ني��از را برای يک صنعت 
پتروشيمی سودآور و فعال در اختيار دارد.پيوندی 
ادامه داد: هيچ كش��وری در جهان اين مزيتها را 
به طور تكی و يكج��ا در اختيار ندارد و اين يک 
فرصت استثنايی اس��ت كه نبايد از دست برود.

وی با بيان اينكه در سواحل خليج فارس و دريای 
عمان كه دسترسی به آبهای آزاد داريم ظرفيتهای 
بسياری برای احداث واحدهای جديد وجود دارد، 
گفت: همه می دانند كه ايران در داش��تن منابع 
هيدروكربوری برای ايجاد يک صنعت پتروشيمی 
در دنيای رقابت بی نظير است. شما هميشه حامی 
بزرگ صنعت پتروشيمی ملی ما بوده ايد و امروز 
نيز صنعت پتروشيمی به حمايتهای شما نيازمند 
است.پيوندی افزود: درخواست صادقانه ای از تمام 
همكاران در صنعت پتروشيمی داريم كه ما نياز 
داري��م برای رس��يدن به يک هدف كه توس��عه 
صنعت پتروشيمی ايران اس��ت از اتحاد منابع و 
نيروها استفاده كنيم و نبايد از اين حقيقت دور 
ش��ويم كه توسعه پايدار محقق نخواهد شد مگر 
مشاركت بيشتری در افزايش GDP و رفاه مردم 

داشته باشيم.

   دولت برای صادرات پتروشيمی عوارض وضع 
نمی کند

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر 
اينكه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 
ح��ق ندارد حتی به بهانه تنظيم ب��ازار، صادرات 

كااليی را ممنوع اعالم كند، گفت: دولت بنا ندارد 
برای صادرات پتروشيمی عوارض وضع كند و اگر 
كمبودی در بازار وجود دارد، بايد واردات صورت 
گيرد.ولی اله افخم��ی راد در خصوص تمهيدات 
دولت برای آن دس��ته از پتروش��يمی هايی كه 
بدون تامين نياز داخلی، محصوالت خود را صادر 
می كنند، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، 
دولت نمی تواند به غير از وضع تعرفه يا عوارض، 
ممنوعيت ديگری را بر سر صادرات كاالها اعمال 
كند.معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت افزود: 
بر اين اس��اس، دولت نيز قانون را اجرا می كند و 
بنا ندارد برای صادرات پتروشيمی، عوارض وضع 
كن��د.وی تصريح كرد: حتی به بهانه تنظيم بازار 
داخلی نيز دولت مجاز نيست كه صادرات كااليی 
را ممنوع و يا مح��دود كند؛ لذا اگر می خواهيم 
تنظيم بازار انجام دهيم، می توانيم مابه التفاوت 
توليد داخلی و نياز مصرف را واردات انجام دهيم.به 
گفته افخمی راد، در صورتی كه واردات مواد خام 
يک كاال، ب��ا ارز يارانه ای و دولتی صورت گيرد، 
آنگاه دولت می تواند بر قيمت گذاری آن نظارت 
داشته باشد، اما برای ساير كاالها، مجاز نيست كه 
محدوديت صادراتی ايج��اد كند.وی تاكيد كرد: 
تاكنون ني��ز هيچ گونه عوارضی ب��رای صادرات 
پتروشيمی وضع نش��ده است و البته بررسی ها 
نشان می دهد پتروشيمی ها نيز اجحافی در حق 
مصرف كنندگان نداشته اند و محصوالت خود را 
به بازار داخلی، عرضه می كنند؛ لذا اگر كمبودی 

وجود دارد، بايد واردات صورت گيرد.

   بازار بی رقيب بخش خصوصی در صنايع پايين 
دست

وزير نف��ت دريازدهمين همايش بين المللی 
پتروشيمی ايران گفت: نيازمند سرمايه گذاری 

70ميلي��ارد دالری ب��رای س��رمايه باالدس��ت 
و پايي��ن دس��ت پتروش��يمی هس��تيم. بيژن 
زنگن��ه تصري��ح كرد: اي��ن هماي��ش توانس��ته 
اس��ت جايگاه مؤثری در بي��ن گردهمايی های 
بين المللی مش��ابه بدست آورد و به رغم برخی 
محدوديت ه��ای غيرقانون��ی تحميلی همچنان 
نق��ش س��ازنده در ايجاد فرصت ه��ا و امكانات 
ب��رای توس��عه صناي��ع پتروش��يمی و ج��ذب 
س��رمايه های داخل��ی و خارج��ی ايف��ا نمايد.

وزي��ر نف��ت ادام��ه داد: در وهله نخس��ت بايد 
اش��اره كنم دولت جمهوری اس��المی ايران به 
دالي��ل متع��دد همچنان حمايت هم��ه جانبه 
از توسعه صنايع پتروش��يمی را از اولويت های 
سياس��ت های خود دانسته و توسعه اين صنايع 
را در زمره اقدامات راهبردی برای دستيابی به 
اهداف ملی كش��ور طبقه بندی كرده است.وی 
با اش��اره به اينكه وزارت نف��ت همواره تعهدی 
خلل ناپذي��ر برای توس��عه اين صنايع داش��ته، 
تصريح كرد: از عمده ترين داليل اين حمايت ها 
اعتقادی اس��ت كه دولت ما به نقش پر اهميت 
توس��عه زنجيره های ارزش باال دس��ت تا پائين 
دست پتروش��يمی به عنوان يكی از مؤثرترين 
عوامل محركه اقتص��اد دارد.زنگنه ادامه داد: با 
كامل ش��دن فازهای پارس جنوبی يعنی اتمام 
طرح های توسعه فازهای 12 تا 27 اين ميدان 
به ميزان 650 هزار بشكه ميعانات گازی و 6.7 
ده��م ميليون ت��ن LPG و 4 ميليون تن اتان 
توليد خواهد شد. كه به طور كامل می تواند در 
اختيار صنعت پتروش��يمی قرار گيرد.وزير نفت 
با اشاره به اينكه بايد يادآور شوم طبق مصوبات 
مجلس شورای اس��المی، سرمايه گذاری دولت 
در بخش پائين دس��تی و تكميلی صنايع نفت، 
گاز و پتروش��يمی ممنوع است، گفت: به همان 
دليل بخش خصوصی می تواند مطمئن باش��د 
كه در سرمايه گذاری های خود در صنايع پائين 
دس��تی نفت، گاز و پتروش��يمی رقيب نخواهد 
داش��ت. در اين زمينه بايد به اين نكته اش��اره 
كنم ك��ه وزارت نف��ت به عنوان ي��ک رويكرد 
اقتص��ادی متعهد به تعامل همه جانبه با بخش 
خصوصی داخلی و خارجی است.زنگنه تصريح 
كرد: آخرين ارزيابی های ما نشان می دهد كه در 
سطح صنايع باال دست و پائين دست به ترتيب 
نيازمند سرمايه گذاری 70 ميليارد دالر هستيم 
كه در اين ارتب��اط حدود 30 درصد مربوط به 
صنايع پائين دس��تی اس��ت.وی گفت: در پايان 
س��ال 2013 صنعت پتروشيمی ايران توانسته 
اس��ت در مجموع 12.8 ميلي��ون تن به ارزش 
9.9 ميليارد دالر به بازارهای جهانی صادر كند 
و 14.5 ميليون ت��ن نيز در بازار داخلی عرضه 
كند.وی گفت: در 25 س��ال گذشته ارزش كل 
فروش محصوالت از سال 89 تا كنون از نزديک 
يک ميليارد دالر به 22.5 ميليارد دالر رسيده 
اس��ت كه مي��زان ارزش كل فروش محصوالت 

36 برابر شده است.

همه می دانند 
که ايران در 
داشتن منابع 
هيدروکربوری 
برای ايجاد يک 
صنعت پتروشيمی 
در دنيای رقابت 
بی نظير است. شما 
هميشه حامی 
بزرگ صنعت 
پتروشيمی ملی ما 
بوده ايد
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واح��د بازيافت گوگ��رد يك��ی از واحد های 
فرآيندی در پااليشگاه های گازی است كه با هدف 
توليد گوگرد از گازهای اسيدی مورد استفاده قرار 
می گيرد كه برای اولين بار در ايران، طراحی پايه 
واحد SRU بدون اليسنس خارجی و با تكيه بر 
دانش داخلی انجام شد. گاز طبيعی كه از مخازن 
گازی كشور استخراج می شود را به دليل تشكيل 
تركيبات اس��يدی با مج��اورت H2S، تركيبات 
گوگردی و CO2 ب��ا آب، گاز ترش می گويند. 
اي��ن گاز برای مصرف به عنوان س��وخت بايد با 
جداسازی اين تركيبات، شيرين سازی شود. مقدار 
گوگرد نفت خام و گاز طبيعی با افزايش سختی 
گوگرد موجود در سوختها، پااليش ها و تكميل 
كننده های گازی، ظرفيت بازيافت گوگرد اضافی 
را مشكل می سازد.در زمانی مشابه، عوامل تنظيم 
كننده محيطی در تعدادی از كشورها به انتشار 
اس��تانداردهای دقيقی برای جداسازی گوگرد از 
روغن، گاز و فرايندهای شيميايی اثرگذار انجاميد 
و در اين بين روشهای بهبود يافته قابل اطمينان 
و تكنولوژيهای اثرگذار پرهزينه ای متناس��ب با 
احتياجات ايجاد ش��د. بازيافت گوگرد از گازهای 
اسيدی در پااليشگاههای گاز از فرآيندهای اصلی 
شيرين سازی گاز است. هم اكنون 14 پااليشگاه 
گاز كش��ور دارای واحدی برای جداسازی گوگرد 
هس��تند كه اين واحدها تا تماما تحت ليسانس 
ش��ركت های خارجی صاحب تكنولوژی احداث 
ش��ده اند. س��عيد پاك سرش��ت، مدير پژوهش 
وفناوری شركت ملی گاز در اين باره اظهار داشت: 
واحد بازيافت گوگرد يكی از واحد های فرآيندی 
در پااليش��گاه های گازی است كه با هدف توليد 
گوگ��رد از گازهای اس��يدی مورد اس��تفاده قرار 
می گيرد.وی با اش��اره ب��ه اين كه علی رغم خريد 
اليسنس های مختلف برای پااليشگاه های كشور 
در چند س��ال گذش��ته تاكن��ون دانش طراحی 

پايه واحد SRU در كش��ور وجود نداشت گفت: 
ب��رای اولين ب��ار ، طراحی پاي��ه واحد SRU به 
كارفرمايی اين مديريت و تالش علمی همكاران 
پژوهش��گاه صنعت نفت به خوبی انجام گرفت. 
وی اف��زود: اي��ن پروژه طی مدت ش��انزده ماه با 
مسئوليت پژوهشكده مهندسی توسعه پژوهشگاه 
و با مديريت عالی كارشناسان هوشمند اين مركز 
به انجام رس��يد. مدير پژوهش و فناوری شركت 
ملی گاز با اب��راز امي��دواری در خصوص اجرای 
موفق فازهای بع��دی پروژه انجام پ��روژه  های 
SRU واحد )EPC( مهندسی ، خريد و ساخت

در پااليش��گاه بيد بلند 1 را از اهداف پيش رو در 
اين پروژه راهبردی دانست. وی با اشاره به تغيير 
خوراك ورودی پااليشگاه بيد بلند در آينده اظهار 
داشت: علت اصلی برای تعريف اين پروژه تغيير 
خوراك پااليش��گاه بيد بلند از مخازن اطراف آن 
و جايگزينی آن با گازهای پارس جنوبی است؛ از 
آن جا كه ميزان گوگرد ورودی به اين پااليشگاه 
افزاي��ش خواهد يافت نياز به ي��ک واحد بازيابی 

گوگرد ضرورت می يابد.

   اص�الح خاک های کش�اورزی با اس�تفاده از 
گوگرد بنتونيتی

پاك سرشت درباره پروژه ساخت و راه اندازی 
پايلوت توليدی فرموالسيون های گوگرد بنتونيتی 
گف��ت: اين پروژه در واقع يكی از پروژه های طرح 
گوگرد است كه هدف آن ايجاد كاربردهای جديد 
ب��رای گوگرد در صنعت گاز اس��ت؛ از آن جا كه 
گوگرد يكی از محصوالت جانبی پااليشگاه های 
گازی است و بخش عمده ای از آن در حال حاضر 
به صورت خام صادر می ش��ود اين امكان وجود 
دارد ك��ه با فناوری های جدي��د از گوگرد ارزش 
افزوده بيشتری توليد شود كه يكی از مهم ترين 
آنها كاربرد آن در مصارف كش��اورزی اس��ت.وی 

در ادام��ه يكی از روش های ايج��اد ارزش افزوده 
را استفاده از گوگرد بنتونيتی دانست كه قابليت 
اصالح خاك ه��ای كش��اورزی را دارد و در قالب 
يک طرح گسترده با همكاری پژوهشگاه صنعت 
نفت در حال انجام است. مدير پژوهش و فناوری 
ش��ركت ملی گاز با تحسين از گزارش ارايه شده 
درباره احداث پايلوت برای توليد گوگرد بنتونيتی 
گفت: پژوهشكده علوم و فناوری های شيميايی 
پژوهشگاه صنعت نفت مس��ئوليت اين پروژه را 
به عهده دارد و اين پروژه در مراحل پايانی اس��ت 
و  اميد اس��ت ظرف چند روز آين��ده پايلوت آن 
راه اندازی شود.  پاك سرشت هدف از احداث اين 
پايلوت را برطرف كردن مشكالت عملياتی مرتبط 
با توليد گوگرد دانست و افزود: مقادير توليد گوگرد 
روز به روز در حال افزايش است بنابراين ضروری 
است به فكر ايجاد ارزش افزوده از اين ماده و نيز 

كاهش مخاطرات زيست محيطی آن باشيم.

   گام بعدی، بومی سازی ساخت واحد های توليد 
فرموالسيون های گوگرد بنتونيتی است

علی رضا خالقی نسب، مس��ئول پروژه واحد 
بازيافت گوگرد )SRU( پااليشگاه بيد بلند 1 با 
اشاره به اينكه 47 نفر از همكاران ما در پژوهشگاه 
و شركت ملی گاز در اين پروژه مشاركت داشتند 
گفت: الگوی طراحی در اين پروژه به طوری بوده 
است كه می تواند مبنای طراحی واحد های زيادی 
باش��د كه هم اكنون نيازمند خريد اليس��نس و 
واردات از كش��ورهای خارجی است. وی در بيان 
ضرورت ه��ای اح��داث اين واحد گف��ت: اگر اين 
 واحد وجود نداشته باشد از دودكش فلر پااليشگاه 
بيد بلند حدود 321 تن دی اكسيد گوگرد  وارد 
اتمسفر می شود، در حالی كه با احداث اين واحد 
اين مقدار به حدود يک تن می رسد كه اين خود 
بيانگر اهميت احداث اين واحد اس��ت. س��تاری 
مسئول پروژه ساخت و راه اندازی پايلوت توليدی 
فرموالسيون های گوگرد بنتونيتی نيز در خصوص 
اين پروژه اظهار داشت: هم اكنون تمامی شرايط 
الزم برای رس��يدن اين طرح به نتايج نهايی مهيا 
اس��ت كه با تحقق اين مهم مشكالت موجود در 
سطح پااليشگاه های كشور در فروش محصوالت 
گوگرد بنتونيتی حل شود. وی ابراز اميدواری كرد 
كه با نتايج حاصل از اين پروژه بتوانيم دانش فنی 
ساخت واحد های توليد فرموالسيون های گوگرد 
بنتونيتی و توليد فرموالس��يون ح��اوی گوگرد 
بنتونيتی عناصر ريز مغذی را در س��طح كش��ور 

بومی سازی كنيم.

علی رغم خريد 
اليسنس های 
مختلف برای 
پااليشگاه های 
کشور در چند سال 
گذشته تاکنون 
دانش طراحی پايه 
واحد SRU در 
کشور وجود 
نداشت  و برای 
اولين بار ، 
طراحی پايه 
واحد SRU با تالش 
علمی همكاران 
پژوهشگاه صنعت 
نفت به خوبی انجام 
گرفت

دستیابی ایران به دانش طراحی واحد بازیافت گوگرد  
از گازهای اسیدی
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گزارش

محصوالت پتروشیمی با ارز آزاد در بورس عرضه شد

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

محصوالت پتروشيمی از نيمه تيرماه 1393  
با ارز آزاد در بورس عرضه ش��د. با موافقت وزارت 
صنع��ت، مبنای تعيين قيم��ت پايه محصوالت 
پتروش��يمی در ب��ورس كاال، از ارز مبادله ای به 
ارز آزاد تغيير خواهد يافت. بعد از نشس��ت اوايل 
تابستان قبل وزرای اقتصاد، صنعت، نفت، رييس 
كل بانک مرك��زی و رييس س��ازمان بورس به 
منظور بررسی راهكارهای تقويت بازار سرمايه و 
با موافق��ت وزارت صنعت، مبنای تعيين قيمت 
پايه محصوالت پتروشيمی در بورس كاال، از ارز 
مبادل��ه ای به ارز آزاد تغيير يافت، بعالوه اين كه 
وزارت صنعت تأكيد كرده است همه محصوالت 
پتروش��يمی بايد در بورس كاال عرضه ش��ود. بر 
پايه اين گزارش؛ براساس ابالغيه قائم مقام وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت خط��اب به مديرعامل 
بورس كاالی ايران در روز دوازدهم تيرماه امسال 
آمده اس��ت: پيرو جلس��ه مورخ 1393/04/09 
ش��ورای عالی بورس و حس��ب نظر وزير محترم 
صنعت، معدن و تجارت مبن��ی بر ايجاد تعادل 
در عرض��ه و تقاضای ب��ازار و جلوگيری از داللی 
و واس��طگی، و مالحظ��ه درصدی تخفيف برای 
مصرف كنندگان داخلی محصوالت پتروشيمی، 
قيمت پاي��ه محصوالت پتروش��يمی در بورس 
كاالی ايران براساس فرمول زير تعيين می شود: 
مع��ادل ريال��ی ارز آزاد * 95درصد * ميانگين 
قيمت فوب خليج فارس = قيمت پايه در بورس 
در اين ابالغيه همچنين آمده اس��ت: با توجه به 
تعديل نرخ های پايه و همچنين به منظور رصد 
نمودن م��داوم بازار و تأمين ني��از داخلی، كليه 
توليدكنن��دگان محصوالت پتروش��يمی، اعم از 
دولتی و خصوصی موظف ان��د همه محصوالت 
خود را از طريق بورس كاال عرضه كنند. همچنين 
بر اين اس��اس در تبصره اين ابالغيه در صورتی 
كه محصوالت عرضه ش��ده در بورس كاال در دو 
مرحله متوالی عرضه به فروش نرسد، واحد عرضه 
كننده مجاز است به همان ميزان كه فروش نرفته، 

در خارج از بورس به فروش رساند.
الزم به ذكر است اين مصوبه، يكی از مواردی 
است كه در جلسه هفته گذشته وزرای اقتصاد، 
صنعت، نفت، ريي��س كل بانک مركزی، رييس 
سازمان بورس، پيشنهاد و پس از موافقت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، جهت اجرا به بورس كاال 

ابالغ شد.

   پتروشيمی سامان می گيرد؟
آيا عرضه محصوالت پتروشيمی با ارز آزاد در 
بورس می تواند برای فعاالن پتروشيمی مناسب 
باش��د؟ دول��ت و وزارت نفت با اس��تقبال از اين 
تصمي��م اعتقاد دارند كه عرض��ه محصوالت در 

بورس آن هم با ارز آزاد موجب حذف رانت خواران 
می شود. حتی پايگاه اطالع رسانی وزارت نفت در 
اين مورد نوش��ت: نكته اين است كه اين مصوبه 
برخالف برخی كه اعتقاد دارند اين مصوبه مخالف 
سياستهای اقتصاد مقاومتی است، در چارچوب 
صيانت از منافع مردم و همسو با اقتصاد مقاومتی 
بوده و می تواند سبب عرضه و تقاضای شفاف در 
بورس كاال شده و تمام شركتها به طور نظام مند 
محصوالت خود را عرضه كنند كه پيامد آن حذف 
رانت اس��ت. ش��ايد برخی از كارشناسان اعتقاد 
داشته باشند كه كاهش صادرات و ايجاد چالش 
برای بخش پائين دستی از نقاط ضعف اين مصوبه 
است ولی با مديريت مصرف و نيز كنترل صادرات 
مشكلی ايجاد نخواهد شد و تبعات كوتاه مدت آن 
كمتر از منافع بلندمدت آن اس��ت و اين مصوبه 
می تواند س��اختار بازار سرمايه كشور را تقويت 
كند. بيشتر فعاالن بخش خصوصی از اين مصوبه 
حمايت كرده اند و در اين ميان دبيركل انجمن 
صنفی پتروشيمی از جزئيات تصميم تغيير مبنای 
قيمت پايه محصوالت پتروشيمی در بورس كاال 
خبرداده و اعتق��اد دارد كه با اين تصميم دو بار 
محصوالت پتروشيمی در بورس عرضه می شود و 
اگر خريداری وجود نداشت می توانيم محصوالت 
خ��ود را صادر كنيم. احمد مهدوی با بيان اينكه 
تغيير مبنای قيمت پايه محصوالت پتروشيمی از 
ن��رخ مبادله ای به ن��رخ آزاد در بورس كاال هنوز 
به انجمن صنفی پتروش��يمی ابالغ نشده است، 
گفت: با اين تصميم عرضه محصوالت پتروشيمی 
در بورس بيشتر شده و رانتخوارها كنار خواهند 
رفت. رييس هيئت مديره انجمن لوله و اتصاالت 
پلی اتيلن نيز اعتقاد دارد كه ابالغيه جديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه كامل 
محصوالت پتروشيمی كشور در بورس كاال از آن 
جهت كه دالالن را از بازار حذف می كند، بسيار 
مناسب است. محسن جماليان افزود: در صورت 
عرضه كامل و مس��تمر پتروشيمی ها در بورس، 
توليدكنندگان می توانند برای سياست گذاری و 
توليد خود برنامه ريزی كنند چراكه می دانند مواد 
اوليه آنها به طور مداوم در بورس عرضه می شود و 
برای تامين آن مشكلی نخواهند داشت. خبرنگار 
ش��انا در گفتگو با چند نفر از نمايندگان مجلس 
شورای اس��المی نظر آنها را در مورد اين مصوبه 
جويا شد كه اغلب نمايندگان عضو كميسيونهای 
انرژی و اقتصادی مجلس از اين مصوبه حمايت 
كردند. همچنين برپايه اع��الم خبرگزاری خانه 
ملت، يک عضو كميته پتروش��يمی كميسيون 
صنايع و معادن مجلس تغيير مبنای تعيين قيمت 
 پايه محصوالت پتروشيمی در بورس كاال، از ارز 
مبادله ای به ارز آزاد را به نفع توليد ملی دانست.  

كم��ال الدين پيرم��وذن، درب��اره مصوبه اخير 
شورای عالی بورس كه با حضور 4 وزير اقتصادی 
برگزار ش��د، گفت: تغيير مبنای تعيين قيمت 
پايه محصوالت پتروشيمی در بورس كاال، از ارز 
مبادله ای به ارز آزاد به نفع توليد ملی اس��ت و 
در كاهش قيمت خودرو و ساير كاالهای توليدی 
مرتبط با صنعت پتروشيمی موثر است. نماينده 
مردم اردبي��ل، نير و نمير در مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود: توليد ملی چندين سال بود كه 
ب��ه دليل محدوديتهای عرض��ه در بورس نمی 
توانست به اقالم پتروشيمی مورد نياز توليدات 
داخلی خود برس��د. مثال واحدهای توليدی آب 
معدنی كه مواد اوليه بطری آنها از پتروش��يمی 
است برای گرفتن مواد اوليه چندين ماه معطل 
می ش��دند و در نهايت ب��ا قيمت باال تهيه می 
كردند. ذكر اين نكته ني��ز ضروری به نظر می 
رسد كه بورس كاالی ايران به علت ماهيت خود 
می تواند همچنان ميزبان معامله های ش��فاف 
باشد و نظارت بر آن نيز بسيار آسان است و می 
توان گفت كه تخلف در معامله های بورس كاال 
نمی تواند پنهان بماند. اين مصوبه در نهايت از 
خروج غير قانونی محصوالت خام پتروشيمی از 
كشور، قاچاق و رانتهای داخلی جلوگيری خواهد 
ك��رد و با اج��رای دقيق آن می توان به س��وی 

بازارهای شفاف و رقابتی گام برداشت.
به هرح��ال اين مصوبه اف��زون بر بورس 
اوراق بهادار می تواند تحولی بزرگ در معامله 
های ب��ورس كاال ی ايران را نيز رقم بزند كه 
هر دوی آن همس��و با اقتصاد مقاومتی است 
و ش��ركتهای توليد كننده محصوالت پائين 
دستی پتروشيمی نيز می توانند به تدريج با 
افزايش سطح كمی و كيفی محصوالت خود 
سهم بيشتری از صادرات غير نفتی را به خود 

اختصاص دهند.

   حمايت از توليد ملی
قطعا بخش خصوصی نفت مخالف شفاف 
س��ازی نيس��ت و اين بخش به ويژه اتحاديه 
صادركنن��دگان ف��رآورده های نف��ت، گاز و 
پتروش��يمی بر شفاف س��ازی معامله های 
فرآورده های نفتی و پتروش��يمی تاكيد می 
كند اما س��وال اساس��ی اينجاست كه بخش 
خصوص��ی در قب��ال عرضه محص��والت در 
بورس و تحويل ارز چه تس��هيالتی دريافت 
می كند؟ به عبارت بهتر حمايت از توليد ملی 
در بخش فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی 
در تصميم گيری های اخير كجاست و بخش 
خصوصی با چه تصميم گي��ری هايی برای 

ادامه فعاليت ترغيب خواهد شد؟  
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خبر

وی در مورد س��اير اقدام��ات وزارت نفت در 
راستای اقتصاد مقاومتی گفت: افزايش ظرفيت 
توليد نفت به 5.7 ميليون بشكه در روز با اولويت 
برداش��ت از ميدانهای نفتی مشترك و افزايش 
تولي��د گاز به يک ميليارد مت��ر مكعب در روز 
با اولويت برداش��ت از ميدان مش��ترك پارس 
جنوبی تا سال 1395 از ديگر محورهای كاری 
وزارت نفت در اين زمينه اس��ت. نماينده مردم 

خلخال و كوثر، افزايش صادرات گاز با دو هدف 
افزايش درآمد كش��ور و تامين امنيت كشور را 
يكی ديگر از فعاليته��ای وزارت نفت در اجرای 
اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: افزايش توليد 
و صادرات محصوالت پتروشيمی با به كارگيری 
كل ظرفيت واحده��ای فعال و تكميل زنجيره 
تولي��د در اين صنعت نيز موجب افزايش ارزش 
افزوده خواهد شد. جعفری خودكفايی در توليد 

خرید پاالیشگاههای خارجی 
برای حفظ بازار صادراتی نفت ایران

رشد ۲۸ درصدی صادرات نفت ایران 
از ابتدای ۲۰۱۴

بنزي��ن و فرآورده های نفت��ی را پنجمين محور 
دس��تيابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در وزارت 
نفت اع��الم كرد و اف��زود: در ص��ورت افزايش 
ظرفي��ت توليد پااليش��گاهها ام��كان صادرات 
بنزين و س��اير فرآورده های نفتی فراهم خواهد 
شد. عضو كميس��يون انرژی مجلس با اشاره به 
اين كه ش��دت مصرف انرژی در ايران دو تا سه 
برابر كشور ژاپن است گفت: بر اين اساس بهينه 
س��ازی مصرف انرژی هم در دستور كار وزارت 
نفت قرار گرفته اس��ت. وی ب��ا تاكيد بر اين كه 
مجلس شورای اسالمی بايد با وزارت نفت برای 
رس��يدن به اين اهداف همكاری مناسبی داشته 
باش��د گفت: ب��ا بودجه خوبی كه امس��ال برای 
وزارت نفت ديده ش��ده اس��ت، اين وزارت خانه 
توانايی اجرای اين برنام��ه را دارد. البته بايد در 
س��الهای آينده نيز بودجه مناسبی برای اجرای 

اين برنامه اختصاص يابد.

افزايش توليد 
گاز به يک ميليارد 
متر مكعب در روز 
با اولويت برداشت 
از ميدان مشترک 
پارس جنوبی 
تا سال 1395 از 
ديگر محورهای 
کاری وزارت نفت 
در راستای اقتصاد 
مقاومتی است

از داليلی که 
موجب افزايش 
صادرات نفت ايران 
در چند ماه گذشته 
شده اند، می توان 
به تغييرات فصلی 
در خريد نفت و اين 
واقعيت اشاره کرد 
که محموله های 
ارسالی با تاخير 
در گزارش های 
ماهيانه قيد می 
شوند

وزرات نفت برای پايداری، حفظ و توسعه بازارهای صادرات نفت کشور، سهام پااليشگاههای خارجی را 
خريداری می کند.  جليل جعفری بنه خلخال، عضو کميسيون انرژی مجلس با اعالم اين مطلب، يكی از 
اقدامات وزارت نفت برای اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی، ابالغی رهبر معظم انقالب را توسعه و حفظ 
بازارهای صادرات نفت کشور عنوان کرد و گفت: يكی از راهكارها برای رسيدن به اين هدف خريد سهام 

پااليشگاههای نفتی خارجی است تا اين گونه صادرات نفت خام کشور تضمين شود.

در حال��ی كه صادرات نفت ايران در س��ال 
جاری ميالدی 28 درصد رشد داشته است يک 
مقام آمريكايی مدعی شد متوسط صادرات نفت 
ايران در 6 ماه اجرای توافق ژنو 1 تا 1.1 ميليون 

بشكه در روز خواهد بود.
ب��ه گ��زارش  بلومب��رگ، ص��ادرات نفت 
ايران از ابتدای س��ال ج��اری ميالدی تاكنون 
س��يری صعودی داش��ته اس��ت، رون��دی كه 
می تواند تحريم ه��ای آمريكا عليه مهمترين 
 منبع درآمد جمهوری اس��المی را نقض كند.
بر اس��اس تحليل آمارهای گمركی كشورهای 
وارد كننده و ارقام منتشر شده از سوی آژانس 
بين المللی انرژی، صادرات نفت خام و ميعانات 
ايران در سال جاری به طور متوسط 28 درصد 
افزايش يافته اس��ت. اگر فروش نفت خام ايران 
تا پايان ماه جوالی افزايش  يابد، اين به معنای 
نق��ض توافق بين المللی منعق��ده برای حفظ 
صادرات نفت ايران در سطح حدود يک ميليون 

 بشكه در روز در طی شش ماه گذشته خواهد بود.
ي��ک مق��ام دول��ت اوباما ك��ه ص��ادرات نفت 
اي��ران را رصد می كن��د، دي��روز در كنگره در 
م��ورد نقض احتمال��ی تحريم ها مورد س��وال 
ق��رار گرف��ت. وی در پاس��خ به اين س��واالت 
گف��ت، اطمينان دارد كه حج��م صادرات نفت 
اي��ران در داخل محدوده تعيين ش��ده توس��ط 
 موافقتنامه امضا ش��ده در 20 ژانويه خواهد بود.
آموس هاچس��تين، دس��تيار وزير امور خارجه 
آمريكا در امور ديپلماس��ی انرژی كه در كميته 
امور خارجی مجلس نمايندگان آمريكا س��خن 
می گفت، اف��زود: »ما در وضعيتی ق��رار داريم 
ك��ه خيالم��ان از اين باب��ت راحت اس��ت كه 
ميزان ص��ادرات نف��ت ايران در حد متوس��ط 
 يک تا 1.1 ميليون بش��كه در روز ق��رار دارد.«

ب��ر اس��اس اين گ��زارش تنها 6 كش��ور از نظر 
آمري��كا همچن��ان حق خري��د نف��ت از ايران 
را دارن��د ك��ه عبارتن��د از، چين، هن��د، ژاپن، 

ك��ره جنوب��ی، تركي��ه و تاي��وان. در حالی كه 
پي��ش از وض��ع تحري��م ها در اواس��ط س��ال 
 2012، 21 كش��ور مش��تری نفت ايران بودند.

ب��ه گفت��ه دو مق��ام آمريكايی كه نخواس��تند 
نامش��ان ف��اش ش��ود، از داليلی ك��ه موجب 
افزاي��ش ص��ادرات نف��ت اي��ران در چن��د ماه 
گذش��ته ش��ده اند، می توان به تغييرات فصلی 
در خري��د نفت و اي��ن واقعيت اش��اره كرد كه 
محموله های ارس��الی با تاخير در گزارش های 
ماهيانه قيد می شوند و اينكه آمارهای گمركی 
 برخ��ی اوقات م��ورد بازنگری ق��رار می گيرند.
به گفته اي��ن دو مقام آمريكايی، دليل ديگر آن 
است كه در حالی كه خريد نفت هند از ايران در 
دو ماهه نخست امسال رشد چشمگيری داشت، 
پااليشگاه های هندی قراردادهايی را برای خريد 
ميزان كمتری نفت از اي��ران در ماه های آينده 
منعقد كرده اند كه موجب پايين آوردن متوسط 
خريد نفت هند از ايران تا ماه جوالی خواهد شد.
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 در چنين ش��رايطی بود كه خيلی ازش��يخ 
نش��ينها حوزه خليج فارس ب��ا خروج تدريجی 
ايران ازفعاليت درس��وخت رس��انی كش��تی ها 
بس��رعت بازار را دردست گرفتند تا عمال مسير 
كش��تی های عبوری را برای تامين س��وخت و 

خدمات جانبی بسمت خود جلب كنند.
اما از آنجايی كه س��االنه هزاران فروند انواع 
شناور از تنگه هرمز و خليج فارس تردد می كنند 
بنابراين تامين سوخت و خدمات رسانی به اين 
ش��ناورها می تواند تحول خاص��ی را در اقتصاد 
كش��ور ايجاد كن��د. با اين وج��ود دولت بايد با 

تمركز بر اين بخش مهم ) تجارت پرسود( دست 
بخش خصوصی را بگيرد و با حمايت های ويژه 
آنگونه كه وعده داده ش��ده اس��ت برای احيای 

صنعت بنكرينگ از هيچ تالشی دريغ نكند.
 

   الزام�ات ايمن�ی زيس�ت محيطی عملي�ات 
سوخت رسانی به شناورها

همانطور كه گفته ش��د سوخت رس��انی به 
شناورها از جمله فعاليت های اقتصادی است كه 
در آب ها و بنادر جمهوری اسالمی ايران اكنون 
نيز انجام می شود. در ايران موضوع سوخت رسانی 

به ش��ناورها بويژه در چند سال اخير رويكردی 
فزاينده داش��ته و عالوه بر مراجع رسمی كشور 
بخ��ش غيردولتی نيز تالش مضاعف��ی را برای 
توس��عه اين صنعت داشته است. اين فعاليت در 
محوطه بنادر، لنگرگاه ها، نقاط دور از س��احل يا 
توسط ايستگاه های س��احلی سوخت رسانی در 
كشوردرحال انجام اس��ت. البته سوخت رسانی 
درياي��ی به طور بالق��وه دارای خطرات ايمنی و 
زيس��ت محيطی ناشی از ريزش سوخت به دريا، 
غفلت اشخاص مسوول سوخت رسانی، عملكرد 
نامناس��ب تجهيزات يا فقدان تجهيزات ايمنی 

كافی در محل انتقال سوخت است.
به استثنای مقررات مربوط به كيفيت سوخت 
و رويه مستندس��ازی و ثبت اطالعات مربوط به 
تحويل سوخت تحت ضميمه ششم كنوانسيون 
مارپل، تاكنون مقررات الزامی بين المللی خاص 
در ارتباط با سوخت رسانی دريايی توسط سازمان 
بين الملل��ی دريانوردی وضع نگرديده اس��ت. با 
اينحال تعداد زيادی از دستورالعمل ها و راهنماها 

 توسعه صنعت بنكرينگ يا همان طرح سوخت رسانی به کشتی های عبوری، مزايا و فوائد بسيارزيادی 
چون ارزآوری، ايجاد اش�تغال و درنهايت جلوگيری ازخام فروش�ی منابع را به دنبال دارد. اين صنعت 
مهم اگرچه ساليان پيش درکشور ازتحرک و رونق خاصی به موجب موقعيت جغرافيای مناسب ايران 
برخورداربود،اما متاسفانه کم توجهی مسئوالن نفتی به اين بخش مهم اقتصادی نظير باالبردن قيمت 
منابع خام سوخت کشتی ها و حمايت نكردن دولت ازفعاالن بخش خصوصی دراين حوزه موجب شد تا 
فعاالن صنعت بنكرينگ با محدوديت و ناهمخوانی درآمد با هزينه مواجه و بتدريج از اين صنعت خارج 

شوند و تعداد معدودی دراين بخش به فعاليت ادامه دهند. 

از آنجايی که 
ساالنه هزاران 
فروند انواع شناور 
از تنگه هرمز و 
خليج فارس تردد 
می کنند بنابراين 
تامين سوخت و 
خدمات رسانی 
به اين شناورها 
می تواند تحول 
خاصی را در 
اقتصاد کشور 
ايجاد کند

ناصر کيوان راد ■
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رويه ها و 
دستورالعمل های 
منسجم و الزامی 
ملی در ارتباط 
با عمليات 
سوخت رسانی 
به شناورها در 
سال 138٧ توسط 
کارشناسان سازمان 
بنادر و دريانوردی 
تدوين شده  به 
تصويب هيات عامل 
سازمان رسيد

توس��ط مراجع دريايی كشورها، س��ازمان های 
منطق��ه ای و مجامع دريايی از جمله س��ازمان 
بنادر و دريانوردی، برای ايجاد سطح قابل قبولی 
از ايمنی و حفظ محيط زيس��ت دريايی هنگام 
سوخت رس��انی به ش��ناورها تدوين، تصويب و 
اب��الغ گرديده اند. به رغم همه اي��ن موارد هنوز 
كاس��تی هايی در مقررات، نظ��ارت و الزم االجرا 
كردن الزامات حاكم بر سوخت رسانی دريايی در 
كشور كامل نگرديده و نيازمند حضور و دخالت 

همه جانبه دولت در اين كار است.
در س��ال های 1386 تا 1387 بررس��ی ها و 
مشاهدات كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردی 
نشان داده بود كه اس��تفاده از تجهيزات ناامين 
هم��راه ب��ا به كارگي��ری اش��خاص غيرآموزش 
ديده در ايس��تگاه های سوخت رسانی ساحلی و 
سوخت رسانی ش��ناور به شناور يک عامل مهم 
در ايج��اد س��وانح و آلودگی ناش��ی از عمليات 
سوخت رسانی هس��تند. مشاهدات انجام گرفته 
در آن زم��ان نش��ان م��ی داد كه ايس��تگاه های 
ساحلی سوخت رس��انی به ش��ناورها تقريبا در 
اكثر موارد از ش��يلنگ های آبرسانی برای انتقال 
س��وخت در اس��كله های محل توق��ف لنج ها و 
شناورهای كوچک استفاده می نمايند. سيستم ها 
و ظرف های چكه گير فاقد اس��تانداردهای الزم 
برای جمع آوری س��وخت بوده، تجهيزات پمپاژ 
س��وخت در بسياری موارد فرس��وده يا خارج از 
رده يا غيراستاندارد بوده و مكان احداث مخازن 
نگهداری س��وخت نيز فاقد استانداردهای كافی 

برای اين كار بوده اند.
و  رويه ه��ا  ف��وق  م��وارد  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
دس��تورالعمل های منس��جم و الزام��ی ملی در 
ارتباط با عمليات سوخت رس��انی به ش��ناورها 
در س��ال 1387 با عنوان »دستورالعمل ايمنی- 
زيس��ت محيطی، سوخت رسانی به ش��ناورها« 
توسط كارشناسان س��ازمان بنادر و دريانوردی 
تدوين ش��ده و به تصويب هيات عامل سازمان 
رس��يد و از همان زمان نيز الزم االجرا گرديد. از 
آن زم��ان تاكنون تغييرات زي��ادی در وضعيت 

ايمنی عمليات سوخت رسانی به شناورها نه تنها 
از جنبه وضع و ابالغ دس��تورالعمل  مذكور بلكه 
از جنبه ورود نيروه��ای آموزش ديده به عرصه 
سوخت رسانی دريايی كشور به وجود آمده است.
ب��ا اين حال هن��وز فرايند نظ��ارت و اعمال 
الزامات بر سوخت رسانی دريايی در كشور كامل 
نگردي��ده و نيازمند حضور و دخالت همه جانبه 
سازمان بنادر و دريانوردی و شركت ملی پااليش 
و پخش فرآورده های نفتی می باشد. اين نظارت 
نه تنه��ا از جنب��ه ايمنی و زيس��ت محيطی بر 
عمليات سوخت رسانی دريايی بلكه توجه و دقت 
كافی هنگام ص��دور و اعطای مجوزهای قانونی 
برای احداث مراكز سوخت رسانی، ثبت و مميزی 
اوليه، حين بهره برداری شركت ها و جايگاه های 
سوخت رسانی را شامل می گردد. در هر صورت 
توس��عه ش��تاب زده و بدون رعاي��ت مالحظات 
ايمنی و زيس��ت محيطی مراكز سوخت رس��انی 
دريايی می تواند آثار و خسارات متعددی را برای 
محيط زيس��ت دريايی و بنادر كش��ور به همراه 

داشته باشد.
 

   س�هم سوخت رس�انی در س�وانح منج�ر به 
آلودگی نفتی

سوخت كشتی ها اعم از سوخت های سنگين 
يا سبک به عنوان يكی از عوامل مهم آلوده كننده 
محيط زيست دريايی شناخته شده است. انجام 
عمليات سوخت رسانی به كشتی ها در محدوده 
بن��ادر و لنگرگاه های كش��ور، هم��واره احتمال 
بالقوه ايجاد آلودگی نفتی ناشی از اجرای چنين 
عمليات��ی را به همراه دارد. گزارش فدراس��يون 
 ITOPF بين المللی آلودگی مالكان ش��ناورها
درخصوص منشأ آلودگی نفتی آب ها در فاصله 
س��ال های 1970 تا 2013 منتش��ره در ژانويه 
2014 حاوی مقايسه ای بين درصد و علت های 
وق��وع س��وانح آلودگی نفت��ی در دوره آماری 

مذكور می باشد. اين گزارش سوانح آلودگی نفتی 
را متناس��ب با اندازه و بزرگی آنها در س��ه گروه 
دس��ته بندی نموده است. اين گروه ها به ترتيب 
شامل ريزش های اندازه كوچک ريزش های كمتر 
از 7 تن، ريزش های اندازه متوس��ط ريزش های 
بين 7 ت��ا 700 تن و ريزش های ان��دازه بزرگ 
ريزش ه��ای با اندازه بيش��تر از 700 تن تعيين 

گرديده اند.
گزارش فدراسيون بين المللی آلودگی مالكان 
كشتی ها ITOPF، درصد سهم سوخت رسانی 
در سوانح آلودگی جهانی در هر يک از گروه های 
س��ه گانه ف��وق در فاصل��ه س��ال های 1970 تا 
2013 را برآورد نموده كه ش��امل 7 درصد كل 
ريزش های اندازه كوچ��ک كوچكتر از 7 تن، 2 
درصد كل ريزش های اندازه متوس��ط بين 7 تا 
700 تن و يک درص��د ريزش های اندازه بزرگ 
بيش��تر از 700 تن را ش��امل می ش��وند. ميزان 
آلودگی ناش��ی از سوخت رسانی برحسب درصد 
وزن��ی تناژ يا درصد حجم��ی مترمكعب در اين 
گزارش مشخص نگرديده و فقط به ذكر درصد 
تعداد س��وانح از كل دفعات س��وانح آلودگی در 

ارتباط با سوخت رسانی اكتفا گرديده است.
 

   انجمن بين المللی بنكرينگ
به دليل مباحث بسيار سنگين كه در فرآيند 
سوخت رس��انی وج��ود دارد و اينك��ه عمليات 
سوخت رس��انی يك��ی از بحث برانگيزترين 
صنايع جانبی صنعت كش��تيرانی است 
و اين به دليل مش��كالتی چه به دليل 
خطای انس��انی در زم��ان تدارك و چه 
از نظ��ر نوع س��وخت كيفيت و كميت 
در بسياری از بنادر مشكالت عديده ای 
را ب��ه جامع��ه درياي��ی و همچنين به 
دس��ت اندركاران صنعت سوخت رسانی 
تحمي��ل نم��وده اس��ت. ل��ذا بحث و 
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تبادل نظر در اين موارد بخصوص از منظر حقوقی 
ني��از به يک تمركزگرايی برای يكپارچه س��ازی 
قوانين و اعاده حقوق داشت از اين روی تاسيس 
انجمن بين المللی صنعت بنكرينگ برای نيل به 
اهداف ذكر ش��ده اجتناب ناپذير می نمود در اين 
نوشتار برآنيم تا با پرداختن به تاريخچه چگونگی 
شكل گيری انجمن يادش��ده به شكلی مختصر 

بسنده كنيم.
بنكرين��گ  صنع��ت  بين  الملل��ی    جامع��ه 
)سوخت رس��انی( IBIA در اكتب��ر 1992 ب��ا 
8 عض��و كار خود را ش��روع ك��رد و از آن روزها 
رش��د چش��مگيری را دنب��ال كرد و بس��ياری 
ب��رای عضويت در انجم��ن يادش��ده از تمامی 
كشورهای جهان چون مالكان كشتی ها، چارتر، 
تدارك كنندگان سوخت، تجار بروكرها، مالكان 
بارج های سوخت رسانی، شركت های ذخيره ساز، 
 ،P&I مميزين، ادارات بنادر، حقوقدانان، كلوپ
سازندگان قطعات، خبرنگاران و مشاورين دريايی 
برای عضويت در انجمن يادشده داوطلب شدند 
و امروز تعداد اعضای آن به 600 رس��يده است 
كه از 66 كشور جهان به اين انجمن پيوسته اند.

در  نمايندگان��ی  دارای  همچني��ن   IBIA
IMO)س��ازمان جهانی دريانوردی( اس��ت كه 
به عنوان سازمانی غيردولتی در اين انجمن عضو 
شده است. مسووالن انجمن می گويند هدف از 
عضويت در س��ازمان جهانی دريانوردی اين بود 
 IMO ك��ه اطمينان حاصل كنيم ك��ه اعضای
ني��ز ص��دای تدارك كنندگان را می ش��نوند در 
س��ال 2007 اين انجمن IMO را مورد تبعيت 
از قان��ون MARPOL ANNEX V1 مطلع 
س��اخت. IBIA در تمامی ميتينگ های مربوط 
به حفاظت محيط زيس��ت ش��ركت می كند و 
خود نيز كميت��ه ای تحت عن��وان MEPC را 
تحت مديريت دارد كه در بحث محيط زيس��ت 
وارد می ش��ود همچنين كميته ايمنی MSC و 
كميته سوخت مايع و گاز تحت عنوان BLG را 

نيز تحت پوشش دارد.
IBIA با قوانين سازمان بين المللی استاندارد 
ISO مطابقت دارد كه اين خود به IBIA  امكان 
می دهد در مباحث آينده در مورد ISO8217 و 

ISO13739 مشاركت نمايد.

   اهداف
1- فراهم نمودن يک جايگاه بين المللی برای 

موضوع صنعت سوخت.
2- اراي��ه نظ��رات دس��ت اندركاران صنعت 
و مذاكره با سياس��تگذاران مل��ی و بين المللی، 

قانونگذاران و ديگر گروه ها.
3- بررس��ی و شفاف س��ازی جهت عملكرد 

صنعت
4- فراهم نمودن امكانات سرويس دهی برای 
اعضا و تشكيل كميسيون ها در زمان های مختلف 

برای بررسی بهتر وضعيت سوخت رسانی.
 

   کنوانسيون مارپل
تاكنون الزامات ويژه ای در ارتباط با عمليات 
سوخت رس��انی يا س��وختگيری در كنوانسيون 
مارپ��ل پيش بينی نگرديده اس��ت. با اين حال 
كليه كشتی های موضوع ضميمه اول كنوانسيون 
مارپل كه اقدام به حمل نفت به عنوان محموله يا 
سوخت می نمايند مشمول بازرسی ها و الزامات 

ضميمه اول كنوانسيون می باشند.
 

   ضميمه ششم کنوانسيون مارپل
بر اساس ماده 2 از ضميمه ششم كنوانسيون 
مارپل نفت س��وخت به معنی هرگونه سوختی 
می باشد كه برای تامين نيروی رانش يا عمليات 
به يک كشتی تحويل شده باشد. الزامات مربوط 
به كيفيت نفت سوخت و چگونگی مستندسازی 
آن در ماده 18 از بخش س��وم ضميمه شش��م 
كنوانسيون مارپل درج گرديده اند. نفت سوخت 
مصرف��ی در كش��تی ها ممكن اس��ت از طريق 
پااليش نفت يا مش��تق شده توسط روش هايی 
غير از پااليش تهيه شود. به همين دليل ضميمه 
شش��م الزامات مجزايی برای مشخصات كيفی 
نفت س��وخت تهيه ش��ده ب��ه روش پااليش و 
 نفت سوخت تهيه شده به روش های ديگر ارايه

 نموده است.
نفت س��وخت مصرف��ی در كش��تی ها بايد 
مخلوطی از هيدروكربن های مش��تق ش��ده از 
پااليش نفت باش��د. عاری از اسيدهای غيرآلی 
باش��د. حاوی هيچ گونه ماده اضافه شده يا ماده 
زايد ش��يميايی مضر ب��رای ايمنی كش��تی يا 

سالمت كاركنان يا افزايش آلودگی هوا نباشد.
در صورت��ی ك��ه نفت س��وخت مصرفی در 
كش��تی از مناب��ع و روش های ديگ��ری به جز 
پااليش نفت تهيه شده باشد حداقل بايد حاوی 
مقدار گوگردی بيش از مقدار تعيين ش��ده در 
ضميمه ششم كنوانس��يون مارپل نباشد. باعث 
انتشار اكسيدهای نيتروژن از يک موتور بيشتر از 
سقف تعيين شده در ضميمه ششم كنوانسيون 

مارپل نگردد. حاوی اس��يدهای غيرآلی نباشد. 
خطرناك برای ايمنی كشتی، سالمت كاركنان 

و افزايش آلودگی هوا نباشد.
 

  يادداشت تحويل سوخت
جزئيات مشخصات مربوط به نفت سوختی 
كه هر كشتی مشمول ضميمه ششم كنوانسيون 
مارپ��ل برای احت��راق و تامين ني��روی رانش و 
نيازهای عملياتی كش��تی تحويل می گيرد بايد 
با استفاده از يادداش��ت تحويل سوخت ثبت و 
گزارش گردد. يادداش��ت تحويل س��وخت بايد 

حداقل شامل اطالعات زير باشد.
- نام و شماره IMO كشتی دريافت كننده

- بندر
- تاريخ شروع تحويل

- نام، نشانی و شماره تلفن تامين كننده نفت سوخت 
دريايی

- نام )نام های( فرآورده
- مقدار )بر حسب تن متريک(

5)kg/m3(4* چگالی در 15 درجه سانتيگراد -
6)m/m( مقدار گوگرد -

- اظهارنامه امضا شده و گواهی شده به وسيله نماينده 
تامين كننده نفت سوخت

 دس�تورالعمل های مربوط به سوخت رس�انی و 
انتق�ال کاالی نفت�ی در دريای بالتي�ک، 200٧ 

مربوط به کنوانسيون هلسينكی
در س��ال 2007 ميالدی دس��تورالعمل های 
مربوط به سوخت رس��انی و انتقال كاالی نفتی 
مش��مول ضميمه يک مارپل از شناور به شناور 
تحت توصيه نامه ش��ماره 28/3 توسط اعضای 
كنوانسيون هلسينكی در 4 بخش شامل كليات، 
عمليات سوخت رس��انی، انتقال كاال از ش��ناور 
به ش��ناور و مديريت ايمن عمليات شناورها به 
تصويب رس��يد. در اين دستورالعمل ها عمليات 
سوخت رس��انی به معنی انتقال نفت سوخت و 
ساير محصوالت نفتی از مخزنی به مخزن ديگر 
ص��رف نظر از كاربرد آن تعريف گرديده اس��ت. 
كنترل عمليات سوخت رسانی به عمده فرمانده 

شناور تحويل گيرنده شناور تحويل دهنده مسووليت

* * مكان عمليات سوخت رسانی

* * طبق تقرب و بستن شناورها

* تامين تجهيزات برای مقابله با آلودگی های کوچک

* دستور شروع عمليات سوخت رسانی و حداکثر نرخ دبی انتقال نفت

* * تهيه و اجرای طرح اقتضايی مقابله با آلودگی

* * نگهداری فهرست نزديک ترين نقاط تماس ملی )ساحلی(

* * طرح عمليات سوخت رسانی

* * تعيين و استقرار شخص مسوول سوخت رسانی

* * تهيه نمونه سوخت از محل مانيفولد

IBIA با 
قوانين سازمان 
بين المللی 
 ISO استاندارد
مطابقت دارد که 
  IBIA اين خود به
امكان می دهد در 
مباحث اينده در 
 ISO821مورد ٧
 ISO13٧39 و
مشارکت نمايد
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گزارش

 شناور

تحويل گيرنده

شناور تحويل دهنده سوخت

يا ايستگاه ساحلی 

مرجع دريايی

)بندر( 
مسووليت

* ضمانت اجرای دستورالعمل

* بازرسی

* * ثبت سوابق

* توقف اضطراری عمليات

* تعيين شرايط جوی قابل قبول برای عمليات

* * هماهنگی قبل از عمليات سوخت رسانی

* * * محل انجام عمليات سوخت رسانی

* طرح اقتضايی مقابله با آلودگی نفتی

* تجهيزات پاکسازی آلودگی )سطح يک(

* تجهيزات پاکسازی آلودگی )سطح دو(

* * ارسال فوری گزارش آلودگی

* يادداشت تحويل سوخت و نمونه سوخت

ش��ناور دريافت كننده س��وخت می باش��د. اين 
دستورالعمل ها حاوی 12 دستور كار برای قبل 
از شروع عمليات سوخت رسانی و 5 دستور كار 
برای حين عمليات سوخت رس��انی می باشد. به 
عالوه موارد مربوط به توقف اضطراری عمليات 
سوخت رس��انی و روي��ه اقدام در ص��ورت بروز 
س��انحه نيز در دستورالعمل ها پيش بينی شده 
است. دستورالعمل های مذكور مسووليت تهيه 
ط��رح اقتصادی مقابله ب��ا آلودگی نفتی قبل از 
ش��روع عمليات سوخت رسانی را برعهده شناور 
سوخت رسان دانس��ته و توصيه نموده است كه 
طرح حاوی كليه سناريوهای خطرات شناخته 
ش��ده و محتمل برای عمليات سوخت رس��انی 
باش��د. بخ��ش چه��ارم از دس��تورالعمل های 
سوخت رسانی مربوط به كنوانسيون هلسينكی 
معي��ن می نمايد كه كليه رويه ه��ای مندرج در 
دس��تورالعمل ها برای كليه كشتی های ملزم به 
در اختيار داش��تن سيستم مديريت ايمنی بايد 
به عنوان بخش��ی از سيس��تم مذكور محسوب 
گردد. دستورالعمل های تصويبنامه شماره 28/3 
كنوانسيون هلسينكی تفاوتی بين عمليات انتقال 
محموله نفتی از يک ش��ناور به ش��ناور ديگر با 
هدف تحويل سوخت يا به منظور انتقال محموله 
نفتی از نظر تعريف عمليات قايل نگرديده و فقط 
تفاوت هايی را در فرايندهای عملياتی بين اين دو 

عمليات توصيه نموده است.
 

   دستورالعمل  ايمنی، زيست محيطی 
سوخت رسانی به شناورها

زيس��ت محيطی  ايمن��ی.  دس��تورالعمل 
سوخت رسانی به شناورها در سال 1387 توسط 
كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردی تدوين و 
در همان س��ال به تصويب هيات عامل سازمان 

رس��يد. ش��مول اين دس��تورالعمل درخصوص 
هرگونه عمليات سوخت رسانی به شناورها اعم 
از انتقال نفت س��وخت از ش��ناور به شناور يا از 
ايستگاه ساحلی به شناور تعريف گرديده است. 
الزامات اين دس��تورالعمل ش��امل موارد مربوط 
ب��ه تجهيزات ب��ه كار گرفته ش��ده در عمليات 
سوخت رسانی، بازرسی، ثبت سوابق، تسهيالت 
سوخت رس��انی )ش��ناور و ايس��تگاه ساحلی(، 
تابلوه��ای راهنم��ا، توقف اضط��راری عمليات، 
رويه ها و اقدامات قبل از عمليات و حين عمليات، 
كيفيت نفت سوخت و يادداشت تحويل سوخت، 
طرح عمليات، ط��رح اقتضائی مقابله با آلودگی 
نفتی و چک ليست س��وختگيری می باشند. از 
م��وارد مهم مصوب در اين دس��تورالعمل وضع 
ضمانت ه��ای اجرايی در قبال مس��ووليت های 
اشخاص و وضع الزامات فنی و عملياتی در يک 
مجموعه می باشد. تسهيالت سوخت رسانی در 
اين دستورالعمل شامل شناورهای تحويل دهنده 
سوخت و ايس��تگاه ساحلی می باش��ند. بر اين 
اس��اس، دس��تورالعمل مقرر می نمايد ش��ناور 
تحويل دهنده سوخت بايد با مقررات بين المللی 
كنوانسيون های مارپل و سوالس مطابقت نموده 
و برای انجام عمليات سوخت رسانی مجوز الزم 
را از س��ازمان بنادر و دريان��وردی دريافت كرده 
باشد. همچنين ايستگاه ساحلی سوخت رسانی 
بايد مطابق مقررات و استانداردهای وزارت نفت 
درخصوص جايگاه های سوخت رسانی و مخازن 
نگهداری فرآورده های نفت��ی طراحی و احداث 

شده باشد.

   راهنم�ای ايمن�ی ب�رای تانكره�ای نفتی و 
)SGOT(پايانه ها ٧

راهنم��ای ايمنی ب��رای تانكره��ای نفتی و 

پايانه ه��ا )ISGOT( ش��امل مجموع��ه ای از 
رويه های ايمنی در ارتباط با عمليات تانكرهای 
نفت��ی و پايانه ها می باش��د كه با همكاری س��ه 
تهي��ه   IAPH OCIMF،ICSو  مجموع��ه 
گرديده اس��ت. فصل بيست و پنجم از راهنمای 
مذكور موضوع عمليات سوخت رسانی و رويه های 
ايمنی مربوط به آن را در 4 بخش مورد بررسی 
قرار داده اس��ت. موضوعات مورد اش��اره در اين 
راهنما شامل رويه های سوخت رسانی، عمليات 
سوخت رسانی و چک ليست ايمنی برای عمليات 
سوخت رس��انی می باش��ند. اين راهنم��ا بدون 
ذكر مس��ووليت طرف های ذی نفع در عمليات 
سوخت رسانی رويه های مربوط به سوخت رسانی 
و عملي��ات مرب��وط ب��ه آن را مورد اش��اره قرار 
داده اس��ت. همچنين اين راهنما از شركت های 
كشتيرانی خواسته است عمليات سوخت رسانی 
به كشتی را به عنوان بخشی از سيستم مديريت 
ايمنی كش��تی محسوب نمايند و كليه اقدامات 
پيش��گيرانه در ارتباط با وقوع احتمالی آلودگی 
نفتی ناشی از چنين عملياتی را مورد توجه قرار 

دهند.

  جمع بندی و نتيجه گيری
به استثنای مقررات مربوط به كيفيت سوخت 
و رويه مستندس��ازی و ثب��ت اطالعات تحويل 
سوخت در ضميمه شش��م كنوانسيون مارپل، 
تاكن��ون مقررات بين المللی خ��اص در ارتباط 
با سوخت رس��انی دريايی وضع نگرديده است. 
در حال حاض��ر تعداد زيادی دس��تورالعمل ها 
و راهنماه��ا توس��ط مراجع دريايی كش��ورها، 
س��ازمان های منطقه ای و مجامع دريايی برای 
ايج��اد س��طح قاب��ل قبولی از ايمن��ی و حفظ 
محيط زيست دريايی هنگام سوخت رسانی به 
ش��ناورها تدوين، تصويب و ابالغ گرديده است. 
اين دس��تورالعمل ها در ايران برای اولين بار در 
س��ال 1387 با عنوان »دس��تورالعمل ايمنی- 
زيست محيطی سوخت رس��انی به شناورها« به 
تصويب هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردی 
رس��يد و از همان زمان نيز الزم  االجرا گرديد. با 
اين حال هنوز فرايند نظارت و اعمال الزامات بر 
سوخت رسانی دريايی در كشور كامل نگرديده 
و نيازمند حضور و دخالت همه جانبه س��ازمان 
بن��ادر و دريانوردی و ش��ركت مل��ی پااليش و 
پخش فرآورده های نفتی می باش��د. اين نظارت 
ن��ه تنها از جنب��ه ايمنی و زيس��ت محيطی بر 
عمليات سوخت رس��انی درياي��ی بلكه توجه و 
دقت كافی در هنگام صدور و اعطای مجوزهای 
قانونی برای احداث مراكز سوخت رسانی، ثبت 
و مميزی شركت ها، جايگاه های سوخت رسانی 
 و حي��ن بهره ب��رداری از چني��ن مراك��زی را 

شامل می گردد.
زيس�ت محيطی  ايمن�ی-  دس�تورالعمل  منب�ع: 
سوخت رس�انی ب�ه ش�ناورها، س�ازمان بن�ادر و 

دريانوردی، 138٧

دستورالعمل های 
تصويبنامه شماره 
28/3 کنوانسيون 
هلسينكی تفاوتی 
بين عمليات انتقال 
محموله نفتی 
از يک شناور به 
شناور ديگر با هدف 
تحويل سوخت 
يا به منظور انتقال 
محموله نفتی از نظر 
تعريف عمليات قايل 
نگرديده
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دانشنامه
انرژی

حجم بس��ياری از نفت ك��وره صادراتی از 
طريق خط لوله توسط پااليشگاه بندرعباس و 
حج��م قابل مالحظه ای نيز از طريق تانكرهای 
سوخت رسان از كشورهای همسايه نظير عراق 

و تركمنستان تامين می گردد.
قي��ر صادراتی نيز توس��ط پااليش��گاه های 
داخل كش��ور )عمدتا بندرعب��اس، اصفهان و 
شيراز( با تانكرهای سوخت رسان تا بندر شهيد 
رجايی حمل می شود. حذف غيرقابل اجتناب 
تانكرهای سوخت رسان از چرخه حمل و نقل 
مواد نفتی و مش��كالت عدي��ده ای كه اين نوع 
جابه جايی ها به همراه دارد. از جمله 1- ايجاد 
ترافيک در بنادر: نفت كوره ای 
كه از كش��ورهای همسايه 
بندری ش��هيد  به مجتمع 
رجاي��ی حمل می ش��ود به 

دليل پايين بودن كيفيت به خصوص در فصول 
سرد به سهولت تخليه نمی گردد و تخليه ای كه 
گاه در طول 4 س��اعت انجام می گرفت به يک 
شبانه روز )24 ساعت( و بيشتر هم می انجامد و 
تانكرها گاها تا 15 الی 20 روز در بندر منتظر 
نوبت تخليه می مانند.  اين كار عالوه بر به هم 
خوردن نظم، انضباط و نظافت اسكله مشكالت 
بالق��وه HSE را نيز به هم��راه دارد. 2- اتالف 
سرمايه های ملی: جهت سهولت در تخليه نفت 
كوره ب��ه تانكرها، بخ��ار آب )steam( تزريق 
می كنن��د. اين بخار اب توس��ط بويل��ر توليد 
می شود. بويلرها تقريبا ساعتی 400 الی 500 
ليتر گازوئيل مصرف می كنند. برای رقيق سازی 
قير نيز مش��عل هر تانكر در هوای خيلی سرد 
600 ليتر، سرد 500 ليتر، معمولی 400 ليتر 
و در تابس��تان 300 ليتر گازوئيل می س��وزاند. 

اين حجم از سوختن سوخت های فسيلی عالوه 
بر اتالف س��رمايه های مل��ی، آاليندگی محيط 
زيس��ت را نيز به همراه دارد، با توجه به ديدگاه 
كالن ما به مقوله سوخت رس��انی به كشتی ها و 
حمل و نقل مواد نفتی، ضرورت اصالح حمل و 
نقل مواد نفت��ی از قبيل : 1- قرار دادن چرخه 
)cycle( بسته بخار آب )steam( در تانكرها و 
واگن های حمل نفت كوره 2- تغييسر سوخت 
 )steam( بويلره��ای توليدكنن��ده بخ��ار آب
از م��ازوت ي��ا گازوئي��ل ب��ه گاز طبيع��ی 3- 
بهره برداری از سيستم كارت هوشمند در حمل 
و نقل تانكرهای قير 4- اس��تفاده از تانكرهای 
دوج��داره در حمل و نقل قير را اجتناب ناپذير 

كرده است.
س��االنه حدود 200 ميلي��ون تن نفت كوره 
در جهان به كشتی ها برای مصرف سوخت شان 
فروخت��ه می ش��ود و پيش بينی ه��ا حاكی از 
آن اس��ت كه اين رقم تا س��ال 2030 به 400 
ميليون تن افزايش ياب��د. از آنجا كه در حدود 
50 ه��زار فروند انواع ش��ناور س��االنه از تنگه 
هرمز و خليج فارس ت��ردد می نمايند و مصرف 
سوخت برخی كشتی های غول پيكر كانتينری 
در ح��دود روزانه 500 تن می باش��د. موقعيت 
ممتاز جغرافيايی كشورمان اين تجارت پرسود 
را برای شركت نفت، سازمان بنادر و دريانوردی 
و سرمايه گذاران فراهم نموده است. خاطرنشان 
می كنم از ميان 4 بندر سوخت رسان برتر دنيا 
ش��امل س��نگاپور، رتردام هلند، فجيره امارات 
و هوس��تون آمريكا ؛ يك��ی در ميانه تنگه هرمز 
قرار گرفته اس��ت تا تاييد ديگ��ری بر اهميت 

اصالح حمل و نقل مواد نفتی ضروری است

بنکرینگ، درآمد فراموش شده

س�االنه در ح�دود 200 ميليون تن نفت کوره به کش�تی ها برای مصرف س�وخت فروخته می ش�ود و 
پيش بينی ها حاکی از آن است که اين رقم تا سال 2030 به ۴00 ميليون تن افزايش يابد. از آنجا که در 
حدود 50 هزار فروند انواع شناور ساالنه از تنگه هرمز و خليج فارس تردد می کنند و نيز از ميان ۴ بندر 
برتر سوخت رسان دنيا شامل سنگاپور، رتردام هلند، فجيره امارات و هوستنون آمريكا، يكی در ميانه 
تنگه هرمز است، موقعيت جغرافيايی ممتاز کشورمان اين تجارت پرسود را برای شرکت نفت، سازمان 

بنادر و دريانوردی و سرمايه گذاران فراهم نموده است.

ساالنه حدود 
200 ميليون تن 
نفت کوره در 
جهان به کشتی ها 
برای مصرف 
سوخت شان 
فروخته می شود 
و پيش بينی ها 
حاکی از آن است 
که اين رقم تا 
سال 2030 به ۴00 
ميليون تن افزايش 
يابد

داوود علی عبداللهی* ■
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با توجه به 
ديدگاه کالن 
ما به مقوله 
سوخت رسانی 
به کشتی ها و 
حمل و نقل مواد 
نفتی، ضرورت 
اصالح حمل و 
نقل مواد نفتی را 
اجتناب ناپذير 
کرده است

استراتژيک جغرافيايی كشورمان دارد.
بن��در فجيره در 70 مايل��ی تنگه هرمز، 24 
ميليون تن س��وخت به 12 هزار فروند كشتی 
در س��ال 2010 فروخته اس��ت. درآمد حاصله 
از سوخت رس��انی به كش��تی های مت��ردد در 
خليج ف��ارس و دريای عمان س��االنه 6 ميليارد 
دالر است كه 4/5 ميليارد دالر ان نصيب بندر 
فجيره می گردد. سهم كنونی كشور ما در حوزه 
خليج ف��ارس و دريای عمان ح��دود20 درصد 
است. البته تالش بر اين است كه سهم بازار فعلی 
خود را درخصوص سوخت رس��انی به كشتی ها 
در آين��ده به 50 درصد برس��انيم و اين مهم از 
طريق س��رمايه گذاری شركت های سرمايه گذار 
سوخت رس��ان  ترمينال ه��ای  س��اخت   در 
)bunkering( در بن��ادر كش��ور، بوي��ژه در 
مجتمع بندری شهيد رجايی بندر خليج فارس 
ص��ورت گرفت��ه و طرح ه��ای توس��عه ای اين 

شركت ها نيز ادامه دارد.
نفت كوره صادراتی از كشور همسايه عراق به 
مجتمع بندری شهيد رجايی توسط تانكرهای 
سوخت رسان انتقال داده می شود. حجم بسيار 
زيادی هم از طريق خط لوله توس��ط پااليشگاه 
بندرعباس تامين می گ��ردد. قير صادراتی نيز 
عمدتا از پااليش��گاه های بندر عباس، ش��يراز و 
اصفهان )در داخل كش��ور( توس��ط تانكرهای 
سوخت رسان منتقل می ش��ود. حذف غيرقابل 
اجتناب تانكرهای سوخت رسان از چرخه حمل 
و نقل مواد نفتی و مش��كالت عديده ای كه اين 
نوع جابه جايی به همراه دارد با توجه به ديدگاه 
كالن ما به مقوله سوخت رس��انی به كشتی ها و 
حمل و نقل م��واد نفتی، ضرورت اصالح حمل 

و نقل مواد نفتی را اجتناب ناپذير كرده است.
 

   برخی مشكالت ايجاد شده توسط تانكرهای 
سوخت رسان به شكل کنونی

در روش فعل��ی نفت كوره از عراق توس��ط 
تانكره��ای سوخت رس��ان به مجتم��ع بندری 
شهيد رجايی انتقال داده می شود. ولی به دليل 
پايين بودن كيفيت به سهولت تخليه نمی شود. 
)بويژه در زمستان( و تخليه ای كه گاه در طول 
4 س��اعت انجام می ش��د به يک شبانه روز )24 
س��اعت( و بيشتر هم می انجامد و تانكرها گاها 
ت��ا 15 تا 20 روز در بن��در منتظر نوبت تخليه 
می مانن��د اين كار عالوه بر به هم خوردن نظم، 
انضباط و نظافت اس��كله ها، مش��كالت بالقوه 
HSEرا ني��ز به همراه دارد. در زير به مهم ترين 

اين مشكالت می پردازيم.

 
   الف- ايجاد ترافيک در بندر

ب��ه  اول  پدي��ده  اي��ن  بررس��ی  ب��رای 
نف��ت  كيفي��ت  اس��تانداردهای  شناس��ايی 
ك��وره می پردازي��م. كيفي��ت نف��ت ك��وره از 
 )Specific gravity( چگال��ی   مق��دار 
ويس��كوزيته )viscosity( و نقط��ه ري��زش 
)pour point( مورد بررس��ی قرار می گيرد. 
نخس��ت تعاريف اصطالح��ات باال را بررس��ی 

می كنيم.
 

Specific gra -S
)ity

چگالی، جرم مخصوص 
يا دانس��يته را مقدار جرم 
موج��ود در واح��د حجم 
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 p م��اده می دانند و آن را ب��ا عالمت اختصاری
 kg/lit رو( نشان می دهند. واحد رايج آن هم(

)كيلوگرم بر ليتر( است.
نس��بت ج��رم مخص��وص م��اده ب��ه جرم 
مخصوص آب را چگالی می نامند و با s نمايش 

می دهند.
آب عموم��ا چگالی ي��ک دارد. اگر ماده ای 
چگالی كمتر از يک را داش��ته باش��د روی آب 
شناور است و اگر چگالی بيشتر از يک را داشته 
باش��د به عمق آب می رود. برای قياس، قير كه 
چگالی اش بيش��تر از يک اس��ت ب��ه عمق آب 
می رود و نفت كوره كه چگالی اش كمتر از يک 

است، روی آب شناور است.
 

)viscosity( ويسكوزيته   
گرانروی، لزجت يا ويسكوزيته عبارت است 
از مقاومت يک مايع در برابر اعمال تنش برشی. 
در يک س��يال ج��اری )در ح��ال حركت( كه 
اليه های مختلف آن نسبت به يكديگر جابه جا 
می شوند، به مقدار مقاومت اليه های سيال در 
برابر لغزش روی هم گرانروی سيال می گويند. 
هرچه گرانروی مايعی بيشتر باشد، برای ايجاد 
تغيير شكل يكس��ان، به تنش برشی بيشتری 
نياز اس��ت. به عنوان نمونه اگ��ر آب را از باالی 
سطح شيبدار رها كنيد بسيار سريع به سمت 
پايين حركت می كند ولی اگر قير را رها كنيد، 
كند پايين می آيد زيرا گرانروی قير از گرانروی 
آب بسيار بيشتر است. با افزايش دما از لزجت 
س��ياالت مايع كاهش می يابد. به همين دليل 
با دادن مش��عل به تانكر، نفت كوره و قير را به 

سهولت از تانكر به مخزن تخليه می كنند.
ويس��كوزيته س��ينماتيكی را ب��ا عالم��ت 
اختصاری V )مو( نش��ان می دهند. واحد رايج 

آن هم cst)سنتی استوك( است.
 

)pour point( نقطه ريزش   
نقط��ه ريزش يک ماي��ع پايين ترين دمايی 
اس��ت كه در آن تحت ش��رايط تعيين ش��ده 
روان و ج��اری می گ��ردد. واحد راي��ج آن هم 

C0)سانتيگراد( می باشد.
در جدول باال داده های اس��تاندارد و داده ای 
كه به ص��ورت تصادفی از يك��ی از تانكرها در 
زمس��تان 92، توس��ط آزمايش��گاه مستقر در 
شركت های سوخت رس��ان، گرفته شده نشان 

داده شده است.
قي��اس داده اس��تاندارد و داده تصادفی به 
طور روشن مش��خص می كند كه دليل كندی 
تخليه نف��ت كوره از تانكر به مخزن چيس��ت 
]البته ماده ای كه بر اساس آناليزش به آن قير 

هم اطالق نمی گردد[ و باعث ايجاد ترافيک در 
مجتمع بندری شهيد رجايی بندر خليج فارس 

می گردد.
 

   ب- ات�الف س�رمايه های مل�ی و آاليندگی 
محيط زيست

از آنجا كه هر تانكر معمولی بين 22 تا 25 
ت��ن مواد نفتی حمل می كن��د، برای پر كردن 
مخزن يک كش��تی 1000 تنی، تقريبا به 50 

تانكر نيازمنديم.
قي��ری كه از پااليش��گاه های كش��ور نظير 
شيراز و اصفهان )به جز بندرعباس( به مجتمع 
بن��دری ش��هيد رجاي��ی منتقل می ش��ود. به 
دليل اينكه توس��ط تانكرهای تک جداره حمل 
می ش��ود و نيز به دليل خودداری رانندگان از 
روشن كردن مش��عل در تانكرهای تک جداره 
س��ر مش��عل، دچار افت دما می ش��وند، برای 
گ��رم كردن تانكر حامل قي��ر جهت تخليه آن 
به مخازن ش��ركت های نفتی برای دپو قبل از 
پمپاژ به مخزن كش��تی، نيازمند دادن مشعل 
به تانكر هس��تيم و برای مش��عل هر تانكر در 
هوای خيلی س��رد 600 ليتر، سرد 500 ليتر، 
معمول��ی 400 ليتر و در تابس��تان 300 ليتر 
گازوئيل می سوزانند. شركت های صادراتی قير 
فاقد مش��عل گرمكن به طور تقريبی برای گرم 
ك��ردن هر تانكر 6 ميليون ريال )در زمس��تان 

بندرعباس( هزينه می كنند.
آاليندگی ناش��ی از س��وختن 2 هزار ليتر 
گازوئي��ل ب��رای گرم ك��ردن تانكره��ای يک 
كش��تی يكهزار تنی در ه��وای معمولی و آزاد 
ك��ردن گازه��ای س��می نظير co2 ناش��ی از 
سوختن، اثرات سوئی بر محيط زيست منطقه 
دارد. ضمن اينكه نفت و مش��تقات نفتی نظير 
گازوئيل سرمايه های ملی هستند و بايد به نحو 

شايسته از اين موهبت الهی استفاده شود.
در نفت كوره نيز ش��رايط ش��رايط مشابه و 
بعضا بدتری داريم. برای رقيق سازی تانكرهای 
 )steam( ح��اوی نف��ت ك��وره از بخ��ار آب
استفاده می ش��ود كه توسط بويلرهای مستقر 
در ش��ركت های نفتی توليد می ش��ود. مصرف 
س��وخت هم در فص��ول مختلف ب��ا توجه به 
درجه حرارت هوا و كيفي��ت فرآورده متفاوت 
اس��ت. بويلرها تقريبا ساعتی 400- 500 ليتر 
گازوئيل مصرف می كنند. سهميه ماهانه برخی 
شركت ها در تابستان 8 هزار و در زمستان 25 
ه��زار ليتر گازوئيل اس��ت ك��ه از حيث اتالف 
س��رمايه های ملی و اثرات سوء زيست محيطی 

جای تامل دارد.
در روش فعل��ی بخ��ار آب )steam(  ب��ه 

تانكرها در واگن قطار تزريق می ش��ود. در واقع 
بخار آب به عمق ماده نفتی نفوذ می كند وباعث 
رقيق شدن ماده می ش��ود. آب با ماده مخلوط 
ش��ده و تركيب )composition( ماده تغيير 
می كند. اين فعل و انفعاالت خوشايند صاحبان 
محموله های نفتی نيس��ت زيرا خريداران بهای 

كمتری را می پردازند.
در گذش��ته نف��ت ك��وره توس��ط واگن از 
تركمنس��تان به مجتمع بندری شهيد رجايی 
حم��ل می ش��د و در مكانی خ��ارج از محوطه 
 )steam( بن��دری ب��ه واگن ه��ای بخ��ار آب
می زدن��د. در نهايت محمول��ه از واگن به تانكر 
بارگي��ری می ش��د پ��س از تانكر ب��ه مخازن 

شركت های نفتی منتقل می گشت.
می ت��وان كندی عملي��ات، توق��ف زياد در 
مقصد، پايين آمدن كيفي��ت مواد نفتی در اثر 
تزريق بخار آب و باال رفتن هزينه ها را از داليل 
كاهش چش��مگير انجام عملي��ات حمل و نقل 

مواد نفتی به واسطه واگن های قطار دانست.

   راهكارها
الف- ق��رار دادن چرخ��ه )cycle( بس��ته بخار آب 

)steam(  در تانكرها و واگن های حمل نفت كوره
در تانكره��ا و واگن های حم��ل نفت كوره، 
از بخ��ار آب )steam( جه��ت گ��رم كردن و 
رقيق س��ازی اس��تفاده می ش��ود. ولی به دليل 
نبود يک چرخ��ه )cycle( مخص��وص انتقال 
)جابه جايی( بخار آب )steam(  ضمن كاهش 
كيفي��ت به جه��ت ادغام با نف��ت كوره، بخش 

بسيار زيادی از انرژی اتالف می گردد.
در اين ط��رح بخ��ار آب )steam( در يک 
چرخه )cycle( به گ��ردش درمی آيد و دوباره 
ب��ه بويلر بازمی گ��ردد ك��ه در كاهش مصرف 
سوخت بويلرها و در پی آن كاهش آاليندگی ها 
و همچنين حفظ كيفيت نفت كوره موثر است.
ش��كل چرخ��ه )cycle( بس��ته بخ��ار آب 

)steam( در تانكر يا واگن:
 مزايای اين طرح عبارتند از:

- كاهش مصرف سوخت
- كاهش آاليندگی

- حف��ظ تركيب��ات )comopsition(  مواد نفتی 
)نفت كوره(

- كاهش ترافيک تانكرها در بنادر.
 ب- تغيير س��وخت بويلرهای توليدكننده بخار آب 

)steam(
بويلره��ا در ش��ركت های نفتی مس��تقر در 
مجتمع بندری شهيد رجايی كار توليد بخار آب 
)steam( جه��ت تزريق به تانكرها را به انجام 
می رس��انند. از آنجا كه كشور عزيزمان يكی از 
غنی ترين منابع گاز طبيعی جهان را داراست و 
نيز به دليل اينكه سوختن گاز كمترين ميزان 
آاليندگی را نسبت به مشتقات نفتی دارد بايد 
س��وخت بويلرها را از گازوئيل يا مازوت به گاز 

طبيعی تغيير داد.

Pour point Viscosity cst S  

-1 380 يا 280 يا 180 1 استاندارد

+18 ۴000 1 يک داده تصادفی

اگر آب را از 
باالی سطح شيبدار 
رها کنيد بسيار 
سريع به سمت 
پايين حرکت 
می کند ولی اگر 
قير را رها کنيد، 
کند پايين می آيد 
زيرا گرانروی قير 
از گرانروی آب 
بسيار بيشتر است. 
با افزايش دما از 
لزجت سياالت 
مايع کاهش می يابد

دانشنامه
انرژی
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نمونه اجرا شده اين طرح در نيروگاه حرارتی 
بندرعب��اس در تغيي��ر س��وخت بويلر كمكی 
)auxiliarry boiler(  واحد شيمی كه بخار 
آب )steam( م��ورد نياز آب ش��يرين كن ها را 
تامين می كند، از مازوت به گاز طبيعی صورت 

پذيرفته است.
 پ- بهره ب��رداری از سيس��تم كارت هوش��مند در 

تانكرهای حامل قير
ب��رای جلوگي��ری از اف��ت دم��ا، تانكرهای 
يک ج��داره را می ت��وان موظ��ف ب��ه داش��تن 
سرمشعل كرد كه با روشن نگه داشتن مشعل، 
قير تا مقصد گرم بماند. پااليش��گاه ش��يراز در 
اين طرح پيش��قدم است اما برخی سودجويان 
در مس��ير با فروختن سهميه سوخت يا روشن 
كردم مش��عل خود فق��ط در نزديكی مجتمع 
بندری شهيد رجايی در اين طرح اخالل ايجاد 
می كنند و تانكرها مجبور می ش��وند در مقصد 
مش��عل بخورند. راهكار سنتی اين است كه در 
بارنامه تانكر، درجه حرارت قير به همراه تاريخ 
بارگيری قيد گردد تا در مقصد اگرافت دمايی 
به دليل روشن نكردن سرمشعل رخ داده است. 
از تخليه تانكرهای افراد خاطی جلوگيری و به 
دستگاه های نظارتی معرفی گردند. خاطرنشان 
می كنم به دليل اينكه پااليشگاه های عرضه قير 
در جغرافيای كشورمان هستند اختالف دمای 
محسوس��ی مشاهده نمی گردد. گرچه افت دما 
اجتناب ناپذير اس��ت ولی اندك��ی كاهش دما، 
مشكل ساز نيس��ت. راهكار مدرن اين است كه 
س��امانه ای الكترونيكی مش��ابه كارت سوخت 
ويژه حمل و نقل قي��ر طراحی گردد و تمامی 
اي��ن اطالع��ات در آن ذخيره ش��ود و در مبدا 
)پااليش��گاه( و مقص��د )بندر ش��هيد رجايی( 

پردازش گردد.
 د- استفاده از تانكرهای دوجداره در حمل و نقل قير

از آنجا كه قير صادراتی توسط پااليشگاه های 
كشور نظير بندرعباس، اصفهان و شيراز توليد 
می ش��ود ب��ا اس��تفاده از تانكره��ای دوجداره 
می توان از اف��ت درجه حرارت جلوگيری كرد. 
گرچه افت دما اجتناب ناپذير است اما به دليل 
تس��هيل در حمل و نقل به جه��ت حضور در 
جغرافيای كشور، اندكی كاهش دما، مشكل ساز 

نيست.
اين طرح پيش تر توس��ط چند تانكر انجام 
پذيرفته و قير را از پااليشگاه های كشور تا بندر 
شهيد رجايی با اندك افت دما حمل می كنند 
و به س��هولت و ب��دون نياز به مش��عل تخليه 

می نمايند.
 

   نتيجه گيری
امروزه در دنيا، حم��ل و نقل دريايی حرف 
اول را در جابه جاي��ی ب��ار و مس��افر می زن��د 
از آنج��ا ك��ه 60 درص��د از كل هزين��ه جاری 
كش��تی ها مربوط به هزينه سوخت شان است 
تجارت پرسودی را در عرصه سوخت رسانی به 

كشتی ها پديد آورده است.
در چند س��ال اخير حركت های توس��عه ای 
مطلوب��ی در مجتم��ع بندری ش��هيد رجايی 
از ش��كاف عملك��ردی بنادر كش��ور در عرصه 
سوخت رسانی به كشتی ها با بنادر رقيب مانند 
فجيره كاس��ته است و توانسته س��هم ايران را 
از كش��تی های متردد در ح��وزه خليج فارس و 
دري��ای عمان از 5 درصد به 20 درصد افزايش 
دهد ولی برای رس��يدن ب��ه آمارهای مطلوب 
يعنی رسيدن به آمار 50 درصد، بايد با تدوين 
برنامه ه��ا، راهب��ردی مش��خص و برنامه ريزی 
ش��ده و همچنين مواردی نظير ظرفيت سازی، 
 Hse  پيشرفت مطلوب تر و رفع خطرات بالقوه
تدابيری در جهت كاهش آاليندگی و ضررهای 
محيط زيستی از جمله تنظيم راهكارهايی در 
جهت س��هولت، ايمنی تخليه و بارگيری مواد 

نفتی را با نظارت حاكميتی دوچندان نمود.
منابع

الصفی بهزاد، توس��عه دريامحور مروری بر 
صنايع دريايی جهان، انتش��ارات اسرار دانش، 

1392
وايلی اس��تريتر، ترجمه عليرض��ا انتظاری، 

مكانيک سياالت، انتشارات نورپردازان، 1384
وب سايت رسمی سازمان بنادر و دريانوردی 

www.pmo.ir به آدرس اينترنتی
بازدي��د از ش��ركت های نفتی مس��تقر در 
مجتمع بندری شهيد رجايی بندر خليج فارس 

و نيروگاه حرارتی بندرعباس.
نحوه بررسی اسناد و مدارک شرکت های فعال 

در پايانه های نفتی
ب��ا توجه ب��ه الزام ش��ركت های فع��ال در 
پايانه های نفتی ب��ه در نظر گرفتن مالحظات 
زيس��ت محيطی، ايمنی، س��المت پرسنل در 
فعاليت ه��ا، اراي��ه خدمات خ��ود و همچنين 
نظ��ر به نظ��ارت حاكميت��ی س��ازمان بنادر و 
دريان��وردی بر عملكرد اين ش��ركت ها، بر آن 
شدم كه مجموعه ای به شرح زير برای مطالعه 
خوانن��دگان محترم تهيه كنم ت��ا با چگونگی 
بررس��ی اسناد و مدارك ش��ركت های فعال در 
پايانه های نفتی به منظور ارتقای سطح كيفی 
عملك��رد بهره ب��رداران ش��ناخت الزم صورت 

پذيرد.
سيستم مديريت

ش��ركت های فعال در پايانه های نفتی بايد 
سيس��تم مناس��بی برای مديري��ت جنبه های 
زيست محيطی و ش��رايط مخاطره آميز شغلی 
خود ايج��اد و جاری نماين��د. در اين مقاله به 
اج��زای اين سيس��تم و تش��ريخ مختصر آنها 

می پردازم.
مستندات سيستم

شركت ها می بايست مس��تندات الزم برای 
مديريت موارد زيست محيطی، ايمنی و سالمت 
ش��غلی خ��ود را تهيه و ج��اری نماين��د. اين 
مستندات می تواند شامل نظام نامه، روش های 
اجراي��ی، دس��تورالعمل های كاری، ج��داول و 

فرم ها باشد.
نظام نامه: س��ند راهنم��ا كه اجزای اصلی سيس��تم 

مديريت شركت درآن قرار می گيرد شامل:
دامنه شمول فعاليت های شركت

موقعي��ت مكان��ی ش��ركت/ دامنه ش��مول 
جغرافيايی

تاريخچه مختصری از شركت
چارت سازمانی

ش��رح وظايف و اختيارات و مسووليت های 
Top Chart شركت/ پرسنل كليدی

ش�رح مختص�ری از چگونگی اج�رای الزامات 
سيستم مديريتی در شرکت

آدرس دهی به مس��تندات پاييندست مثل 
روش های اجرايی

شرح چگونگی انجام فعاليت های يک واحد 
يا بخش شركت يا چگونگی اجرای الزامات يک 
بند استاندارد خاص، مثل روش اجرای آموزش، 

روش اجرای بازرسی های ايمنی
دستورالعمل های کاری

تش��ريح جزئيات كار يک ف��رد يا گروهی از 
اف��راد يا يک تجهيز خاص مثل دس��تورالعمل 
كار موتور ژنراتور برق اضطراری، دس��تورالعمل 
كار با پم��پ انتقال مواد نفتی، دس��تورالعمل 
 ،Msds كار ايمن با مواد ش��يميايی خطرناك
دس��تورالعمل پيش��گيری و مقابله با آلودگی 
نفت��ی، دس��تورالعمل واكنش در يک ش��رايط 

اضطراری خاص.
 سوابق

مح��ل ثبت عملك��رد ف��رد، تجهي��زات يا 
گروهی از افراد يا بخشی از شركت مثل سوابق 
آموزش��ی، س��وابق دريافت فرآورده های نفتی، 

اندازه گيری ايمنی و سالمت شغلی اندازه گيری های زيست محيطی

حدود تماس شغلی )فيزيكی- شيميايی( آالينده های هوا

سالمتی پرسنل )معاينات بدو استخدام و ادواری( مشخصات پساب

ضرايب شدت و تكرار رويدادها ضايعات

مشخصه های فرايندی موثر بر ايمنی پرسنل مشخصه های فرايندی موثر بر محيط زيست

بازرسی های ايمنی و سالمتی ميزان مصرف حامل های انرژی و آب

عملكرد ايمن و سالمت عملكرد زيست محيطی 

از آنجا که قير 
صادراتی توسط 
پااليشگاه های 
کشور نظير 
بندرعباس، 
اصفهان و شيراز 
توليد می شود 
با استفاده 
از تانكرهای 
دوجداره می توان 
از افت درجه 
حرارت جلوگيری 
کرد

دانشنامه
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سوابق ورود كشتی ها و...
چک ليست ها

در واق��ع نوع��ی س��ابقه هس��تند ك��ه به 
منظ��ور اطمين��ان از انج��ام مجموع��ه ای از 
فعاليت ه��ای مرتبط تهيه و تكميل می ش��وند. 
مث��ل چک ليس��ت های بين ترمين��ال و تانكر، 

چک ليست بهره برداری از اسكله و تجهيزات.
پايش و اندازه گيری

در شركت های فعال در پايانه های نفتی الزم 
اس��ت موارد زير مورد پايش و اندازه گيری قرار 

گيرد.
کنترل سوابق

ش��ركت باي��د روش ه��ای اجراي��ی ب��رای 
شناس��ايی، نگهداری و تعيين تكليف س��وابق 
ايجاد نموده و برقرار نگه دارد. اين س��وابق بايد 

شامل موارد زير باشد:
- سوابق آموزشی
- نتايج مميزی ها

- اندازه گيری ها
سوابق بايد خوانا، قابل شناسايی و قابل رديابی 
ب��ه فعاليت ها، محصوالت ي��ا خدمات مربوطه 
باشند. س��وابق بايد طوری بايگانی و نگهداری 
ش��وند كه به سهولت قابل دستيابی باشند و از 
آسيب و خرابی يا نابودی محفوظ بمانند. مدت 

نگهداری آنها بايد تعيين و ثبت شود.
س��وابق بايد متناس��ب با سيستم و شركت 
نگهداری ش��وند ت��ا انطب��اق با الزام��ات اين 

استاندارد را اثبات نمايند.
منابع انسانی

پرس��نل بايد دارای مهارت الزم بر اس��اس 
تحصيالت، آموزش های كس��ب شده، تجربه و 

مهارت در انجام كارها باشند.
معيارهای صالحيت برای افرادی/ سمت هايی 
كه كار آنها بر عملكرد زيس��ت محيطی و موارد 
مرب��وط ب��ه ايمنی و س��المت پرس��نل تاثير 
می گذارد، می بايست تعيين ، مدون و ابالغ شود.

پرسنل می بايس��ت از اهميت فعاليت هايی 
كه انجام می دهند، آگاه باشند.

آموزش پرسنل
پرس��نل به عنوان س��رمايه های اصلی كليه 
شركت ها می بايست متناس��ب با رشد شركت 
ارتقا يابند و در اين راستا آموزش به عنوان ابزار 

اصلی و مهم اين امر محسوب می شود.
تعيين نيازهای آموزشی پرسنل

ني��از آموزش��ی كليه پرس��نل متناس��ب با 
اختي��ارات و مس��ووليت های آنان می بايس��ت 

شناسايی شود.
برنامه ريزی آموزشی پرسنل

نيازهای آموزش��ی پرس��نل می بايس��ت در 
فواصل زمانی شش ماهه يا يكساله برنامه ريزی 

شود.
اجرای آموزش ها

برنامه آموزشی تهيه ش��ده می بايست اجرا 
شود. آموزش می تواند به صورت درون شركتی 

يا در خارج ش��ركت اجرا شود.و سوابق اجرای 
آموزش می بايس��ت ب��ه طور مناس��ب ثبت و 

نگهداری شوند.
ارزيابی اثربخشی آموزش ها

آموزش های ارائه ش��ده به پرس��نل زمانی 
می توانن��د در رش��د و ارتقای آنه��ا تاثيرگذار 
باشند كه دارای اثربخش��ی باشند. لذا شركت 
می بايس��ت مكانيزم مناس��بی ب��رای ارزيابی 
اثربخش��ی آموزش های ارائه ش��ده، با توجه به 

نوع و اهداف آموزش، تعيين و اجرا نمايد.
گواهينامه های آموزشی پرسنل

شركت می بايس��ت گواهينامه های مناسب 
برای پرس��نل خود كه آموزش های اثربخش را 
ب��ا موفقيت گذرانده اند تهي��ه نمايد يا از مركز 
ارائه دهن��ده آم��وزش درخواس��ت نمايد. اين 
سوابق می بايست در پرونده آموزشی كاركنان 

نگهداری شود.
شناسايی، ارزيابی و مديريت خطرات

ش��ركت ها بايد روش ه��ای اجراي��ی برای 
شناس��ايی مداوم خطرات، ارزيابی ريس��ک ها 
و اعم��ال اقدامات كنترل��ی تهيه نمايد و آن را 
برقرار نگه دارد. الزم اس��ت اين روش )روش ها( 

موارد زير را پوشش دهد:
- فعاليت های عادی و غيرعادی

- فعاليت ه��ای كاركنانی ك��ه به محل كار 
رف��ت و آمد دارند )دسترس��ی به محل كار( از 

جمله پيمانكاران و بازديدكنندگان
- تجهيزات مستقر در س��ايت بدون توجه 
به اينكه متعلق به خود شركت باشد يا توسط 

ديگران فراهم شده باشد.
- شرايط مخاطره آميز مربوط به ارگونومی
- شرايط مخاطره آميز برای محيط زيست

اهداف ناشی از شناسايی خطر و ارزيابی آنها
تعيي��ن آن گروه از خطرات و ريس��ک های 

مرتبط به آنها كه بايد كنترل يا حذف شوند.
روش های مرسوم شناسايی خطرات

?What if -
 Hazard and operability Study -

))HAZOP
 Failture Mode and Effect  -

)Analysis )FMEA
)Fault- Tree Analysis )FTA -

ارزيابی ريسک
)Quantitative( كمی -
)Qualititative( كيفی -

ب��ه منظ��ور ارزيابی كمی ريس��ک ها، الزم 
است معيارهای مشخصی تعريف شود. ارزيابی 
كمی اين مزي��ت را دارد كه در صورت كاربرد 
معيارهای روشن، اولويت ريسک ها را نسبت به 
هم نش��ان می دهد. از اين رو برنامه ريزی برای 

حذف يا تقبل آنها تسهيل می گردد.
آمادگی در شرايط اضطراری

و  )طبيع��ی  اضط��راری  ش��رايط  كلي��ه 
غيرطبيعی( می بايست شناسايی شوند.

- ايج��اد طرح ه��ای مقابل��ه و طرح ه��ای 
Action Plan اقتضايی

- تمرين ه��ای دوره ای، مان��ور )مثل مانور 
اطفای حريف(

- م��رور طرح ه��ا به خصوص پ��س از بروز 
حوادث

- بازدي��د از تجهي��زات مقابل��ه با ش��رايط 
اضطراری

- ماشين های آتش نشانی
- آمبوالنس

- لباس های ضدحريق
- سيستم های تنفس فردی
- كپسول های اطفای حريق

- آژير
Paging سيستم های اطالع رسانی -

- سنسورهای حساس به شرايط اضطراری
Gas Detectors. Smoke Dete -(

)tors. Heat Detector. UPS
تعمي��رات دوره ای و بازدي��د از تجهي��زات 
تش��خيص و مقابله با ش��رايط اضطراری مثل 

سيستم آتش نشانی
کنترل های عملياتی

كليه عمليات شركت های فعال در پايانه های 
نفتی كه می توانند بر محيط زيس��ت يا ايمنی 
و س��المت پرسنل تاثيرگذار باشند. می بايست 
شناسايی ش��ده و تحت ش��رايط كنترل شده 

انجام شوند.
نمونه هاي��ی از الزام به اعم��ال كنترل های 

عملياتی
تعميرات

تعمي��رات  و   PM دوره ای  تعمي��رات   -
اضطراری مثل تعميرات خطوط انتقال

- اخ��ذ گواهينامه های ايمن��ی تجهيزات از 
موسسه های رده بندی مورد تاييد مثل گواهی 
تست فشار ديگ بخار، ضخامت سنجی خطوط 
انتقال، كاليبراسيون نشانگر، تجهيزات تخليه و 

بارگيری و ساير تجهيزات.
تعيين سازمان عمليات )انتخاب افراد واجد 
صالحيت برای انجام كارهای كليدی و تعيين 
Loa -  خختيارات و مس��ووليت های آنها مثل

ing Master Harbor Master
- ارزياب��ی اولي��ه و ارزيابی ه��ای ادواری به 
منظور اطالع از صالحيت پيمانكاران در رابطه 

با عملكرد ايمن آنها
- اس��تفاده از كدرن��گ در لوله كش��ی ها و 

تجهيزات
- تاييد تجهيزات ايمنی طراحی شده برای 

يک واحد يا تاسيسات جديد
Work permit صدور مجوزهای كاری

MSDS
PPE

كار در محوطه بسته
Tag Out/ Luck Out

*کارشناس ترمينال مواد نفتی

کليه عمليات 
شرکت های فعال 
در پايانه های نفتی 
که می توانند بر 
محيط زيست يا 
ايمنی و سالمت 
پرسنل تاثيرگذار 
باشند. می بايست 
شناسايی شده 
و تحت شرايط 
کنترل شده انجام 
شوند

دانشنامه
انرژی
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مجمع س��اليانه اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی در 28 
خرداد 1393 در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در اين جلسه كه 144 
عضو و نماينده اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند گزارش عملكرد سال 1392 اتحاديه 
قرائت و بازرس اصلی و علی البدل اتحاديه انتخاب شد. همچنين در اين جلسه گزارش 
هيات مديره پيرامون عملكرد سال 92، ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 92/12/29 

و بودجه س��ال 93 و برنامه پيش��نهادی هيات مديره تصويب ش��د. افزايش ميزان حق 
عضويت ساليانه اعضاء به ميزان 20 درصد و انتخاب روزنامه كثيراالنتشار دنيای اقتصاد 
به عنوان روزنامه رسمی اتحاديه از ديگر مصوبات اين مجمع بود.  آقای امين خراسانی 
در مجمع س��اليانه به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسن ديده ور به عنوان بازرس 

علی البدل اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی انتخاب شدند.

اعضای جديد هيات رئيس��ه كميسيون فرآورده های روغنی اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی انتخاب شدند.

در اين انتخابات كه همزمان با س��ومين جلسه كميسيون فرآورده های روغنی سال 
1393 اول تيرماه سال جاری در محل دبيرخانه اتحاديه برگزار شد، رئيس، نايب رئيس 
اول و دوم انتخاب شدند.در اين جلسه ضمن تاكيد در مورد اعالم آمادگی افراد جوان برای 

مشاركت و همكاری با اتحاديه در زمينه های مختلف تعدادی از اعضاء برای شركت در 
انتخابات هيات رئيسه اعالم آمادگی نمودند. سپس برای انتخاب هيات رئيسه رأی گيری 
با ورقه انجام گرفت. بر اس��اس آراء مأخوذه  آقای خراس��انی با 32 رأی به عنوان رئيس 
كميس��يون ، آقای آقايی راد با 26 رأی به عنوان نايب رئيس اول و آقای س��يد ابولقاسم 

هاشمی 23 رأی به عنوان نايب رئيس دوم كميسيون برای مدت يكسال انتخاب شدند.

انتخاب بازرسان اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی

مجمع سالیانه اتحادیه برگزار شد

انتخابات کمیسیون فرآورده های روغنی ۱393
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تعطیل کنیم، بهتر است!
عليرضا زارع نژاد

مديرعامل شرکت بازرگانی زارع نژاد
ح��رف آخر را همين ابتدا می گويم. مش��كل 
اصلی بس��ياری از فع��االن حوزه های نفت، گاز و 
پتروشيمی همچنان “تحريم” است. اگر بگوييم 

رفع برخی تحريم ها در ماه های اخير به نفع ما )به 
عنوان اعضای اتحاديه صادركنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشيمی( بوده است، سخن درست 
و صحيحی نيست. ما همچنان منتظر رفع اساسی 

و ريشه ای تحريم ها هستيم.
هرچند بخش قابل توجهی از جامعه، مشكالت 

ما را نمی دانند اما مديران و مسئوالن محترم دولت 
قطعا بر اين مس��ائل و مشكالت آگاهی و اشراف 
دارند. قطع��ا با توجه به اط��الع دولت، نيازی به 
گفتن نيست كه كش��تی های خارجی به خاطر 
پابرجا بودن برخی تحريم ها هنوز در ايران فعاليت 
ندارند چراكه محصوالت توليدی كش��ور ما جزو 

تحريم ها است.
ش��رايط فعاليت برای ما در مقايسه با دو سال 
قبل هيچ تغيير محسوس و تفاوت خاصی نداشته 
است. يكی از مهمترين و اصلی ترين خواسته ها و 
انتظارات ما از دولتمردان اين است كه برای رفع 
تحريم های كشتيرانی و نيز رفع موانع و تحريم های 
ص��ادرات فرآورده های نفتی تالش كنند، چرا كه 
س��ود آن شامل حال كش��ور و مردم و نيز بخش 
خصوصی خواهد شد. اگر شرايط فعاليت برای ما 
در آينده نزديک تغييری نكند، متحمل هزينه های 
زيادی خواهيم شد و البته ريسک فعاليتمان نيز 
افزايش می يابد. با شرايط كنونی ما نمی توانيم به 
حيات و فعاليت خود در درازمدت اميدوار باشيم. 
به عنوان مديرعامل شركتی كه هشت سال سابقه 
فعاليت در زمينه فرآورده ه��ای نفتی دارد اعالم 
می كن��م كه اگر ما همي��ن االن تعطيل كنيم و 
برويم، سود بيشتری كرده ايم. ادامه فعاليت برای 
ما صرفه اقتصادی ندارد و تمايلی هم به ادامه كار 
نداريم اما همچنان منتظر اقدامات دولت تدبير و 
اميد می مانيم تا شايد باری از دوش خسته فعاالن 

توانمند اين حوزه برداشته شود.

ادامه فعاليت 
برای ما صرفه 
اقتصادی ندارد 
و تمايلی هم به 
ادامه کار نداريم 
اما همچنان 
منتظر اقدامات 
دولت تدبير و 
اميد می مانيم تا 
شايد باری از دوش 
خسته فعاالن 
توانمند اين حوزه 
برداشته شود

نشريه دنيای انرژی به عنوان تريبون اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در نظر دارد در هر شماره 
نظرات اعضای اتحاديه و مسووالن شرکت های عضو را منتشر کند. اعضای محترم می توانند برای در 
ميان گذاشتن نظرات خود، از طريق پست الكترونيک و يا ارسال نامه به آدرس نشريه با ما مكاتبه کنند. 

در اين شماره نظر 3 عضو اتحاديه را با هم می خوانيم:

مهدی جابری ■

انتشار انتقادات  و پيشنهادات شما در نشريه اتحاديه

“دنیای انرژی” تریبون اعضای اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
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بخش خصوصی 
انرژی در کشور 
ما قابليت ها و 
ظرفيت های بسياری 
دارد اما دولت در 
هيچ مقطع زمانی 
نتوانسته است به 
بخش خصوصی 
واقعی برای واگذاری 
مسئوليتهايش در 
حوزه  انرژی  اعتماد 
کند

توافق ژنو برای ما سودی داشت؟
سيد محسن ضويی

رئيس کميسيون پارافين اتحاديه صادر کنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی

توليد پارافين جامد  نياز 
به م��اده اوليه ای به نام 
دارد  وكس”  “اس��الك 
كه اي��ن ماده توس��ط 
پااليش��گاه های تولي��د 
روغن توليد می شود. در 
دهه 70 به دليل اينكه 
اين پااليشگاه ها دولتی بودند برای واحدهای فعال 
سهميه هايی در نظر گرفته می شد و تكليف توليد 
و ميزان آن كامال مشخص بود اما بعد از خصوصی 
شدن  اين پااليش��گاه ها  اين سهميه بندی از بين 
رفت و هر كدام از پااليش��گاه ها  بر اساس سياست 
كاری خود اقدام به عرضه و فروش “اسالك وكس” 
كردند.  از طرف ديگر تع��داد واحدهای با مجوز و 
بدون مجوز توليد  پارافين جامد به يكباره  افزايش 
ياف��ت و بالطبع درخواس��ت “اس��الك وكس” نيز 
افزايش شديد پيدا كرد  و متعاقبا پااليشگاه ها اقدام 
به افزايش قيمت كردند تا جايی كه امروز به دليل 
غير اقتص��ادی و غير قابل رقابت بودن  قيمت  در 
بازارهای جهانی، سهم ايران از تجارت اين كاال هر 
روز در ح��ال كاهش اس��ت  و در صورت ادامه اين 
روند  ش��ايد بتوان گفت كه  عم��ر اين صنعت به  
زودی ب��ه  پايان خواهد رس��يد. برخی از مصاديق 
مش��كالت اين حوزه عبارت اس��ت از: عدم كنترل 
پااليش��گاه ها بر كيفيت اس��الك وكس توليدی، 
قديمی ب��ودن تجهيزات كارخانجات و عدم رغبت 
به نوس��ازی، كمبود كارگرانی كه حاضر به كار در 
شرايط س��خت توليد پارافين جامد باشند،  وجود 
رانت در ارائه اس��الك وكس  به  واحدها،  صادرات 
اسالك وكس به كشورهای خريدار پارافين جامد از 
سوی پااليشگاه ها با قيمت كمتری از قيمت فروش 
در بازار داخل، قوانين مغاير س��ازمان ها و نهادهای 
مختلف  در خصوص تولي��د اين گونه فرآورده ها ، 
ع��دم اطالع كارشناس��ی وزارتخانه های مرتبط  با 
توليد و صادرات پارافين جامد و محصول دوم اين 
صنعت  به ن��ام   RESIDUEWAX ) يا همان 

فوتس اوي��ل(، عدم ثبات قواني��ن به خصوص در 
زمينه استاندارد، ماليات و امور گمركی  و مشكالت 
خارجی  و تحريم ه��ای  بين المللی  كه  به دليل 
وج��ود گوش ه��ای نامحرم  از مطرح ك��ردن آ نها 
خ��ودداری می كنم. بنابراين به طور كلی می توان 
مش��كل توليد پارافين جامد را به سه بخش مهم  
تقسيم كرد:  يک: مشكالت  فنی و تامين خوراك؛ 
دو: مشكالت داخلی يا همان تحريم های داخلی؛ 

سه: مشكالت خارجی و تحريم های  بين المللی.

   انتظار از اتحاديه
به طور كلی تشكل ها می توانند در هنگام بروز 
مشكالت برای اعضا، به صورت انفرادی يا جمعی 
نقش موثر داش��ته باشند. اتحاديه صادركنندگان 
ف��رآورده های نف��ت ، گاز و پتروش��يمی نيز  در 
ط��ول  فعاليت يک دهه  گذش��ته خود در مواقع 
حساس با درايت و مسئوليت پذيری نقش موثری 
در حل مشكالت اعضا داشته است. به طور مثال 
كمک به حل مش��كل ماليات بر صادرات فرآورده 
ه��ا را می توان  به عنوان يك��ی از  بارزترين اين 
نقش آفرينی ها دانس��ت  ام��ا  با اين وجود انتظار 
می رود اين اتحاديه در زمينه  نزديک كردن منافع 
اعض��ا به يكديگر، برقراری تعامل با س��ازمان ها و 
وزارتخانه ها و پی گيری قوی تر مش��كالت، بيش 

از پيش تالش كند.

   رفع تحريم ها سودی برای ما نداشت!
گاهی اين س��وال را از ما می پرس��ند كه آيا رفع 
برخی  تحريم ها در يک س��ال گذش��ته، تاثيری در 
بهبود صادرات فرآورده های نفتی داشته است يا نه؟ 
اين س��وال خيلی كلی است و اگر بخواهم از جانب 
كميسيونی كه عضو آن هستم اظهار نظر كنم بايد 
بگويم متاس��فانه به دليل اينكه پارافين جامد جزو 
فرآورده های نفتی محسوب می شود و در توافق نامه 
ژنو  فقط محصوالت پتروشيمی از شمول تحريم ها 
خارج شده ، بنابراين مشكل صادرات پارافين جامد 
كم��اكان وج��ود دارد و توافق نامه فوق نقش��ی در 

تسهيل صادرات اين محصول نداشته است.

   بخش خصوصی مظلوم است
بخش خصوصی انرژی در كش��ور ما قابليت ها 
و ظرفيت های بسياری دارد اما به اعتقاد شخصی 
اينجان��ب دولت در هيچ مقطع زمانی نتوانس��ته 
اس��ت به بخش خصوصی واقعی ب��رای واگذاری 
مس��ئوليتهايش در حوزه  ان��رژی  اعتماد كند  و 
بيش��تر در گفت��ه ها و يا در اع��الم تصميم ها كه 
جنب��ه سياس��ی و تبليغاتی دارد، ش��اهد برخی 
موضع گيری های ظاهری بوده ايم. روش��ن شدن 
علت اي��ن بی مهری ها نياز به  تحليل و بررس��ی  
عملكرد  بخش خصوصی و دولت ها طی يک قرن 

گذشته دارد .



دنیای انرژی    تابستان1393   شماره هشتم
52

نفت خام را از خارج می خریم!
محمد صبرعليلو

مديرعامل مجتمع پااليش�گاهی آراز ش�يمی 
جلفا

مجتم��ع  اح��داث  ط��رح  موض��وع 
دوم  درتاري��خ  پااليشگاهی»آرازش��يميجلفا« 
بهمن ماه س��ال 1382 و ب��ا انگيزه پااليش و 
صدور ساالنه بيش از 73هزار تن انواع فرآورده 
نفت��ی به بازارهای مصرف كش��ورهای منطقه 
به تصوي��ب هيئت مديره ش��ركت رس��يد و 
بررس��ی فاز مطالعاتی طرح ازهمان تاريخ آغاز 
ش��د. درس��ال 1384 باتوجه به سياست های 
دولت درحماي��ت از واحدهای توليدی بخش 
خصوص��ی وباتوجه به م��اده 25 قانون برنامه 
چهارم توس��عه، مطالعات طرح تكميل ش��د. 
در همي��ن مرحل��ه با كس��ب مجوز ش��ماره 
تجاری صنعتی  آزاد  845/220/110منطق��ه 
ارس و جواز تاس��يس به شماره 105/11290 
صنايع ومعادن استان آذربايجان شرقی نسبت 
به خريد دانش فنی، طراحی مهندسی و نظارت 
ب��ر نصب و راه اندازی با همكاری مهندس��ين 
روس��يه، آذربايجان و متخصصين ايرانی اقدام 
كرديم و عمليات اجرا و ساخت و ساز ماشين 

آالت آغاز ش��د. در پايان س��ال 1385 حدود 
90 درص��د از عمليات اجرايی اين طرح انجام 
و در ارديبهش��ت ماه 1386 با تكميل سيستم 
كنترل مركزی و انتقال انرژی و انجام تس��ت 

استاتيک، واحد آماده بهره برداری شد.
اين واحد در زمينی به وسعت سه هكتار و 
زير بنای بيش از 3000 متر مربع احداث شده 
است.موقعيت اين مجتمع به دليل قرار داشتن 
در منطق��ه آزاد ارس و همجواری با جمهوری 
نخجوان و كش��ورهای ارمنس��تان و تركيه و 
اتصال آن به خط آهن آس��يای ميانه و اروپا از 
موقعيت و اهميت بسزايی در صادرات فرآورده 

های نفتی برخوردار است.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت 49 درصد از س��هام 
اين شركت در س��ال 87 به شركت نفت جی 
)سرمايه گذاری صندوق های بازنشستگی، پس 

انداز و رفاه صنعت نفت( واگذار شده است.
محصوالت توليدی اين ش��ركت عبارتند از 
هي��درو كربورهای حلقوی و غيرحلقوی مانند 
  40 L .  62 L بنزين، نفت س��فيد، گازوئي��ل

و نفت كوره.
با گذشت چندين سال از فعاليت اين واحد، 
همچنان با مشكالت متعددی در حوزه كاری 

خود مواجه هستيم كه سعی می كنم مهمترين 
آنها را ذكر كنم. طوالنی بودن پروسه صادرات 
محصوالت فرآوری ش��ده به كشورهای مقصد 
كه در اثر ابطال مجوز خوش��نامی اين شركت 
علی رغم نداشتن هر گونه محكوميت قضايی و 
تخلف گمركی يكی از مشكالت پيش روی اين 
ش��ركت اس��ت كه اين امر عمال باعث تعطيلی 
كارخانه و بي��كاری بيش از صد نفر نيروی كار 
متخصص به طور مس��تقيم و ركود كاری بيش 
از هزار نفر به طور غير مس��تقيم شده است. ما 
در حال حاضر اميدواريم كه با عنايات پروردگار 
متعال اين مش��كل در دوره دولت كريمه تدبير 

و اميد رفع شود.
از س��وی ديگر ش��ركت آراز شيمی جلفا به 
رغم دارا بودن س��هميه نفت خ��ام از امور بين 
الملل وزارت نفت به ميزان روزانه 200 تن، اما 
ب��ه دليل باال بودن قيم��ت نفت خام مجبور به 
واردات نفت خام از كش��ورهای روسيه و عراق 
به منظور پااليش و همگنين گازوئيل نامرغوب 
عراقی برای رنگ بری و فرآوری مجدد )اصالح 
فلش پوينت و دانس��يته( شده  است. انتظاری 
كه از اتحاديه صادر كنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��يمی داريم اين اس��ت كه ترتيبی 
اتخ��اذ كنند تا ما بتوانيم با هماهنگی از طريق 
ام��ور بين المل��ل وزارت نفت، نفت خ��ام را به 
قيمت پايين ت��ر از فوب خليج فارس خريداری 
كنيم تا اين شركت و ديگر توليد كنندگان برای 
ادامه  توليد متوس��ل به واردات از كش��ورهای 

ديگر نشوند.
درباره تاثير رفع برخی تحريم ها در صادرات 
فرآورده های نفتی نيز باي��د گفت اين موضوع 
تاثي��ر مثبت چندانی بر فعاليت ما نداش��ته اما 
اگ��ر از نگاه باالت��ر به موضوع ن��گاه كنيم و از 
خودمان بگذريم، قطعا برای بس��ياری از حوزه 
ها و بخش های كش��ور تاثيرات مثبتی داش��ته 
است. با اين حال، رفع مشكالت اصلی ما بيش 
از آنكه در گرو رفع تحريم باشد، مستلزم توجه 
و عنايت مديران و مس��ئوالن محترم و دلسوز 

دولت است.

در پايان سال 
1385 حدود 90 
درصد از عمليات 
اجرايی اين 
طرح انجام و در 
ارديبهشت ماه 
1386 با تكميل 
سيستم کنترل 
مرکزی و انتقال 
انرژی و انجام 
تست استاتيک، 
واحد آماده 
بهره برداری شد

سخناعضا



فراخوان

پشتيبان و واحدهاي فرآيندي مشترك نيز هست؛ 
از اين رو يک 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 20 درصد از سهام ممتازه شركت 
زيرساخت به شركت ملي پااليش و پخش تعلق دارد 
و مابقي آن نيز بين 8 شركت منتخب )هر شركت 
10درصد( 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 يک الگوي ساخت ديگر 
به ش��رط رعايت استانداردهاي يورو 4 و 5 در 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 3 س��ال براي ساخت، در سال 
1396 شاهد 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 8 پااليشگاه، 
3 ميليارد دالر است. الزم به ذكر است زمين محل 
احداث اين طرح به مس��احت ح��دود 250 هكتار 
)حدودا 30 هكتار براي هر پااليشگاه ميعانات گازي( 
از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
در س��ايت 2 عس��لويه به صورت اجاره 20 ساله 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 

“طرح فراگير پااليش��ي سيراف” در قالب هشت 
پااليشگاه ميعانات گازي مستقل هر يک به ظرفيت 
60 هزار 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 سرمايه  گذاران 
بخش خصوص��ي كه داراي توانايي فني و مالي الزم 
هستند، طي فراخواني كه از تاريخ دوم تيرماه امسال 
در رسانه  ها انتشار يافته، براي مشاركت در اين طرح 
دعوت به  عمل آورده اس��ت. الزم به ذكر است زمين 
محل احداث اين طرح به مساحت حدود 250 هكتار 
)حدودا 30 هكتار براي هر پااليشگاه ميعانات گازي( 
از طرف سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
در س��ايت 2 عس��لويه به صورت اجاره 20 ساله 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 سرمايه  گذاران 
منتخب در اجراي اين ط��رح، هم اكنون يک 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 يک از 
س��رمايه گذاران 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 سرمايه  گذارن، 
نتايج را در تاريخ 31 ش��هريور امسال اعالم خواهد 
كرد. متقاضيان سرمايه گذاري در طرح احداث فراگير 
پااليشي سيراف براي اطالعات بيشتر مي توانند به 
 www.mop.ir و   www.shana.ir س��ايتهاي 
مراجعه كرده يا با ايمي��ل Siraf@mop.ir تماس 

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 يک 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 يک 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 8 پااليش��گاه ميعانات گازي هر يک به ظرفيت 
60 هزار بشكه در روز، شامل تأسيسات يوتيليتي، 

طرح فراگير پااليشگاه سيراف در پارس جنوبي اجرا مي شود

دعوت رسمي وزارت نفت از سرمایه گذاران بخش خصوصي
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طرح احداث فراگير پااليش�ي س�يراف در قالب هشت پااليشگاه ميعانات گازي مستقل هر يک به 
ظرفيت 60 هزار بش�كه در روز، با مش�ارکت بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 
جنوبي به اجرا در مي آيد.وزارت نفت در اين زمينه  اطالعيه 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 ۴۴ قانون 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 مشارکت بخش خصوصي به اجرا در مي آيد.

شرکت ملي 
پااليش و پخش 
فرآورده هاي 
نفتي ايران با هدف 
تسريع و تسهيل 
انجام وظايف و 
مسئوليتهاي 
سرمايه  گذاران 
منتخب در اجراي 
اين طرح، هم 
اکنون يک واحد 
پااليشي بر مبناي 
الگوي فرآيندي 
پيشنهادي را در 
قالب طراحي پايه 
ارائه کرده است



گفتوگو
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تحريم های همه جانبه عليه صنايع نفت 
و گاز ايران و نيز بدهی های گسترده مثل 
بدهی ده ه�زار ميليارد تومانی ش�رکت 
ملی گاز وضعيت اين صنايع ملی را دچار 
معضالت اساس�ی کرده است ،با توجه به 
وضعي�ت کنونی صنايع نفت و گاز و نقش 
آن در مديري�ت کش�ور و بويژه در تامين 
هزينه های جاری و يارانه ها ،راهكارهای 
خ�روج از اي�ن وض�ع را م�ی بيني�د آيا 
خصوصی سازی تنها راهكار گذار از وضع 

موجود است؟
نفت و گاز در اقتصاد كش��ور نقش اساس��ی 
رادارد،بيش از 70درصد درآمد كش��ور وابسته 
ب��ه نفت و گاز اس��ت البته بحث كش��اورزی و 
ساير درآمدهای كش��ور نيز هست ولی درآمد 
چه جاری كش��ور و چه در بحث عمرانی و چه 
ساير پروژه ها از نفت و گاز تامين می شود و بر 

هيمن اس��اس نيز نفت و گاز در مديريت كالن 
اقتصادی كشور دارای يک جايگاه ويژه ای است 
و به همين دليل حفظ وضع موجود و توس��عه 
صنعت نف��ت و گاز يكی از اولويتهای ماس��ت 
و ب��ه همين دليل ني��ز وزارت نفت و مجموعه 
صنعت نفت دارای جايگاه ويژه ای هس��تند. ما 
بايد در صنعت نفت و گاز نقش حاكميتی مان 
را حفظ كنيم ولی بايس��تی از بخش خصوصی 
برای توس��عه اين صنع��ت اس��تفاده كنيم نه 
اينكه بيايم خصوصی س��ازی كنيم. در گذشته 
خصوصی س��ازی در بخش پتروشيمی واقعا به 
اين صنعت ضربه زد و اگر ما صنعت پتروشيمی 
رادر اختيار دولت و وزارت نفت نگه می داشتيم 
و آنرا توسعه می داديم و امروز پتروشيمی های 
بزرگی را در كش��ور می ساختيم ،شايد تحريم 
ها انگونه كه امروز بر ماتاثير گذاشت تاثير نمی 
گذاشت. ما گفتيم در بحث پتروشيمی ها دولت 

دخال��ت نكند و ازآن طرف نيز بخش خصوصی 
به دليل سرمايه گذاری سنگينی كه بايد در اين 
حوزه شود ورود پيدا نكرد و دولت هم نتوانست 
موثر حمايت كند و امروز بايد خيل سطح توان 
و ظرفيت توليد صنعت پتروشيمی ما بايد بيشتر 
از آن چيزی كه اكنون اس��ت می شد. اگر می 
خواهي��م بخش خصوصی راب��ه صورت كامل ر 
صنعت نفت و گاز وارد كنيم بايس��تی حمايت 
تام و تمام ازبخش خصوصی داش��ته باشيم كه 
متاسفانه اين را نداريم و بايد تسهيالت به موقع 
داده می ش��د و حمايت های ضمانتی به موقع 
انجام می ش��د كه متاسفانه اينها به موقع انجام 
نشد و صنعت پتروشيمی رشد و توسعه خوبی 
پيدا نكرد. در حال حاضر كه مطابق سياستهای 
كلی اصل 44 قانون اساس��ی مجبوريم صنعت 
پتروش��يمی مان را بخش خصوصی اداره كند 
حتما بايس��تی در بحث تسهيالت و استفاده از 
منابع صندوق توس��عه ملی و كمک دولت برای 
تضمين برخی تس��هيالت راهكاره��ای را برای 
صنعت پتروشيمی بينديشيم.در صنعت پااليش 
و پخش ودر صنعت گاز ما نمی توانيم خصوصی 
سازی را به آن معنا داشته باشيم ،پااليشگاهها 
بسيار هزينه س��نگينی دارند واگر می خواهيم 
پااليش��گاهها را نيز به بخ��ش خصوصی واگذار 

گفت وگو با رئيس فراکسيون سرمايه گذاری مجلس

برای توسعه نفتی به بخش خصوصی نیاز است

بخش خصوصی نفت در توسعه نفتی کشور سهم ناچيزی دارد و دليل آن عدم باور به اين بخش است. 
جليل جعفری،دبير کميته هسته ای و انرژی های نو کميسيون انرژی مجلس و رئيس فراکسيون سرمايه 
گذاری نيز معتقد است به بخش خصوصی واقعی در صنعت نفت و گاز ميدان داده نشده است و در اين 
بخش حقوق واقعی ملت ديده و تامين نشده است. گفتگوی “دنيای انرژی” با وی در مورد نقش بخش 

نفت و گاز در خصوصی در توسعه نفتی را می خوانيد:
اقتصاد کشور 
نقش اساسی 
رادارد،بيش از 
٧0درصد درآمد 
کشور وابسته به 
نفت و گاز است 
درامد چه جاری 
کشور و چه در 
بحث عمرانی و چه 
ساير پروژه ها از 
نفت و گاز تامين 
می شود

يلدا يزدان فرحی ■
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هنوز به بخش 
خصوصی واقعی 
ميدان داده نشده 
است و عمدتا 
برخی از نهادها 
و موسسات 
توانسته اند به 
صورت خصولتی 
اين واگذاری ها را در 
اختيار داشته باشند 
ودراينجا نيز ان 
حقوق واقعی ملت 
ديده و تامين نشده 
است

كنيم بايستی در موضوع را بررسی كنيم ،نخست 
اهليت اس��ت يعنی به افراد و بخش های واگذار 
كنيم كه توان بهره مندی از اين پااليش��گاهها 
راداش��ته بشاند وتوان توسعه ای پااليشگاهها را 
داشته باشيم.ما االن در كشور نمی توانيم بخش 
های را پيدا كنيم كه پااليش��گاههای دولتی را 
بتوانند در اختيار بگيرند و اين پااليش��گاهها را 
توسعه دهند البته واگذاری سهام اينها به صورت 
واقعی به مردم و به اشخاص حقيقی كار خوبی 
است يعنی س��هام را واگذار كنيم ولی مديريت 
و حاكمي��ت را همچنان به دس��ت متخصصين 

دردولت باقی بگذاريم.
ب�ا توجه به درآمد ارزی بی س�ابقه نفت و 
گاز در سال های اخير يكی از اميدواری ها 
استفاده از اين مناب درراستای خصوصی 
س�ازی ب�رای حف�ظ پويايی اي�ن صنعت 
بوده اس�ت ،خصوصی سازی های صورت 
پذيرفت�ه تا چه مي�زان مطاب�ق بااهداف 
مش�ارکت واقع�ی بخش خصوص�ی بوده 
است ؟چگونه می توان با تصميمات واقعی 
متاث�ر از رويكردهای سياس�ی در بخش 
مديريت نف�ت و گاز به مش�ارکت واقعی 

بخش خصوصی اميدوار بود؟
هنوز ب��ه بخ��ش خصوصی واقع��ی ميدان 
داده نش��ده اس��ت و عمدتا برخ��ی از نهادها و 
موسسات توانس��ته اند به صورت خصولتی اين 
واگذاری ها را در اختيار داشته باشند ودراينجا 
نيز ان حقوق واقعی ملت ديده نش��ده اس��ت و 
تامين نيز نشده است.ما بايداز اين به بعد تالش 

كني��م كه در بورس و به صورت واقعی به مردم 
و ب��ه بخش خصوصی واقع��ی واگذاری هايمان 
را انج��ام دهيم و آنها اين س��هام را بخرند و از 
منابع حاصل پااليشگاهها توسعه يابند. بايستی 
دول��ت مجموعه دول��ت ووزير نف��ت آن تعهد 
واقعی بهمردم را انجام دهن��د و درواگذاری ها 
به گون��ه ای عمل كنند كه به بخش خصوصی 
واقعی پرداخته ش��ود و اين تعه��د ذاتی وزارت 
نفت و دولت است كه منافع مردم راب ه بخش 
خصوصی بفروش��ند و از واگذاری ها به صورت 
رانتی به مجموعه ها خ��ودداری كنند. طبيعتا 
مجلس و قوای نظارتی و بازرس��ی كل كش��ور 
و مجموعه نظارتی كش��وربايد مراقب باشند كه 
واگذاری ها به بخش خصوصی به درستی انجام 
شود يعنی يک تعهد واقعی دولت را داريم ككه 
بايستی انجام دهند و ديگر بحث سيستم های 

نظارتی اس��ت كه بايد اي��ن واگذاری ها به نحو 
مطلوب انجام شود.

در برنام�ه های چه�ارم و پنجم علی رغم 
ص�دور مجوز به س�رمايه گ�ذاران بخش 
خصوصی در صنايع پايين دس�تی آمار و 
اخب�ار حاکی از عدم اس�تقبال اين بخش 
در صنايع پايين دس�تی است ،به نظرمی 
رس�د برای تقويت مديري�ت يكپارچه در 
مديريت اين صنايع لزوم تقويت و تشويق 
بخش خصوصی در صنايع باالدس�تی نيز 
امری ضروری اس�ت ،رويكرده�ا و برنامه 

های وزارتنفت برای اين امر چيست؟
صنايع باالدستی ،بحث اكتشاف و استخراج 
نفت است مثل دكل های حفاری مجموعه ای 
كه بتواند اكتش��اف كند و نفت ارا ز درون چاه 
بيرون بياورد.با توجه به اينكه توان دولت برای 
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مجموعه دولت 
بويژه وزارت نفت 
تمايل بسيار 
زيادی برای 
تشويق و جذب 
سرمايه گذاری 
خارجی به صورت 
شرکتی يا شخصی 
و حقيقی دارند

اكتشاف و استخراج كافی نيست حتما بايد 
ازبخش خصوصی استفاده شود كه مهمترين آن 
س��اخت دكل های نفتی در داخل كشوراس��ت 
و يااينكه اگر توان س��اخت داخ��ل وجود ندارد 
يااينكه تعداد آن محدود است يا اينكه در ظرف 
زمانی مشخص نميتوانند اين صنعت باالدستی 
و بوي��ژه دكل های حف��اری را انجام دهند.وارد 
ك��ردن دكل های حف��اری از كش��ورهای كه 
تكنولوژی خ��وب و قابل اطمينان دراين زمينه 
دارند كاردولت است.ارائه تسهيالت و كمک فنی 
،حمايت های است كه بايد دراين بخش از بخش 
خصوصی انجام ش��ود منتها مش��روط بر اينكه 
بخش خصوصی نيز در ظرف زمانی مش��خص 
تهعدات��ش راانجام دهد زيرا زم��ان برای ما در 
صنعت نفت مهم اس��ت.  يعنی اينكه در ظرف 
زمانی مشخص نيازها ی صنعت نفت رادر بخش 
باالدس��تی تامين كنند و اگر هم دراين زمينه 
كمبودی باش��د باوارادت قابل حل است.وزارت 
نفت هم بحث توانمندسازی داخلی را انجام می 
دهد و هم بحث واردات كاالهای موردنياز را كه 

درميادين مشترك مرودنياز است .
ب�ا توجه ب�ه اينكه خصوصی س�ازی نمی 
تواند امری صرفا محلی باش�د به خصوص 
در صنايع�ی که ني�از به س�رمايه گذاری 
هنگف�ت دارند ،چه سياس�ت ه�ای برای 
مشارکت شرکت های بينالمللی به عنوان 
س�رمايه گذار بخ�ش خصوص�ی با حفظ 
منافع مل�ی از س�وی وزارت نفت تدوين 

شده است؟
ش��ركت های خارجی در گذش��ته به دليل 
وج��ود تحري��م ها عم��ال در صنع��ت نفت ما 
حضورنداشته اند ،شركت های معتبری همانند 
توتال و ش��ل و يک ش��ركت ايتالياي��ی قبل از 
تحريمه��ا حضورداش��تند و چندفاز م��ا را اين 
شركت ها انجام دادند ولی بعد از تحريم ها اين 
شركت ها به تدريج رفتند و به جای آنها شركت 
های چين و روسيه حضور پيدا كردند كه اينها 
نيز موفق نبودند و االن ش��رايط فراهم می شود 
كه بهتدريج شركتهای بزرگ نفتی مثل بريتيش 
پترولويم و ش��ل و توتال و يا حتی شركت های 
آمريكايی در صنعت نفت و گاز حضور پيداكنند. 
قطع��ا وزارت نف��ت از هرگونه س��رمايه گذاری 
خارجی چه به صورت سرمايه گذاری مستقيم 
و پول��ی و چه از طريق ش��ركت ه��ا حمايت و 
استقبال می كند زيرا ما نيازداريم. در واقع هم 
دولت از اين سرمايه گذاری ها استقبال م يكند 
و هم مجلس پشتيبانی می كند و اگر هم دراين 
زمينه ضعف قانونی باشد مادر فراكسيون سرمايه 
گذاری آمادگی بررسی اين قوانين راداريم و اگر 
ايراداتی باش��د با اصالح قان��ون اين نفص ها و 
ضعف ه��ا را رفع كنيم. مجموع��ه دولت بويژه 
وزارت نفت تمايل بس��يار زيادی برای تشويق و 
جذب سرمايه گذاری خارجی به صورت شركتی 

يا شخصی و حقيقی دارند.
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ورود س�رمايه های خارجی در ايران همواره 
باتردي�د های روبه رو بوده اس�ت و در حال 
حاض�ر عل�ت اي�ن ع�دم اس�تقبال را چه 

می دانيد؟
ش��ركت های بزرگ نفتی بويژه شركت های 
معتبر جهانی بس��يار عالقمند هس��تند كه با 
ايران در ارتباط باش��ند ولی متاس��فانه مديران 
اين ش��ركت ها در نشس��ت با مس��ئوالن نفت 
كشورهمواره نگرانی شان را از فشارهای آمريكا 
اع��الم كرده اند ،يعنی صريح��ا اعالم كرده اند 
كه ما بس��يار عالقمند هس��تيم كه باايران كار 
كنيم ولی آمريكا مرتب ما را تحت فش��ار قرار 
می دهد حتی ما را موردتهديد قرار می دهد و 
حتی بعضی از مديران ش��ركت های نفتی اروپا 
را به دليل رابطه با ايران بازداشت كرده است.در 
واقع همه آنها و هم شركت های ايرانی عالقمند 
به توس��عه روابط برای سرمايه گذاری هستند 
ولی متاسفانه فشار تحريمی و فشار بی منطق 
اروپاييان و آمريكاييان باعث شده است كه اينها 

فاصله بگيرند.
فروش نفت و فرآورده های پايين دستی آن 
در س�طح کالن در انحص�ار دولت قرار دارد 
آيا اين مس�ئله با خصوصی سازی در تضاد 

نيست؟
طبق قانون صنايع باالدس��تی نفت را نمی 
توانيم ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار كنيم ولی 
صنايع پايين دس��تی را می توانيم واگذار كنيم 
،مثال پتروش��يمی ه��ا ،پااليش��گاهها و حتی 
پااليش��گاههای گازی م��ی توانن��دد در بخش 
خصوصی س��رمايه گذاری كنن��د ولی ميدان 
نفت��ی را طبق قان��ون چون انفال اس��ت نمی 
توانن��د واگذار كنند و قانون ني��ز چنين اجازه 
ای ب��ه مانمی ده��د. در حال حاض��ر در بحث 
پااليشگاهها نيز چون پااليشگاهها واگذار شده 
است بخش خصوصی می تواند سرمايه گذاری 
كند. بعضی از قراردادها در نفت النگترم اس��ت 
يعنی بين دولت ها و دولت ايران و شركت های 
بزرگ و كش��ورهای هدف بسته شده است كه 
آنها فروششان را انجام می دهند و مانعی ندارد 
كه بخ��ش خصوصی هم دراي��ن زمينه خريد 
داش��ته باشند، ولی در شرايط تحريم چون اين 
ش��ركتها را رصد می كنند وحتی كشتی های 

آنها را تحريم می كنند و در حال حاضر امكان 
اينكه حضور پيدا كنند خيلی ضعيف اس��ت و 
دراين زمينه نيز مانعی وجود ندارد ولی به دليل 
شرايط تحريم چنين امكانی در حال حاضر برای 
اين شركت ها وجودندارد.طبق آخرين گزارشی 
كه ما از وزارت نفت در زمان آقای قاسمی ،وزير 
دولت دهم داشتيم مطلع شديم كه اين شركت 
ها درخواس��ت تخفيف های زيادی ش��دند كه 
اين موضوع فروش ه��ای النگترم يا بلندمدت 
ش��ركتنفت رادچار مشكل می كرد .مثال اگر با 
شركت های بزرگ كشورهای چون چين ،هند 
و كره جنوبی قرارداد داش��ته باش��ند و قيمت 
مشخص باش��د و بعد به ش��ركت های داخلی 
تخفيف 15 درصدی داده شود قطعا اين موضوع 
مورد اعتراض آن كشورها قرار می گيرد. يكی از 
اين شركتهای بخش های خصوصی درخواست 
تخفي��ف كرده بود و بالفاصله يكی از ش��ركت 
های خارجی ك��ه قرارداد النگترم داش��ت نيز 
درخواس��ت تخفيف كرده بود و به نظر ما نبايد 
قيمت مان را دچار مش��كل كنيم كه برخی از 
مشتريان كه سالهای سال با ايران كار ميكنند 
و قيمت ف��وب خليج فارس پرداخت می كنند 

دچار مشكل شوند.

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

شده است.
كار خوب ش��ده است وبازهم جای كار است 
و نبايد به همين كارهای كه ش��ده اس��ت اكتفا 
كنيم زيرا هنوز ج��ای كارداريم. قبل از انقالب 
تمام مستشاران آمريكايی و اروپايی صنعت نفت 
ما را اداره می كردند اين در حالی اس��ت كه ما 
بعداز انقالب يک مستشار خارجی درايران نمی 
بيينيم و اين نش��ان می دهد ب��ه توان علمی و 
توان جوانان ايران اين كارها انجام می شود ،ولی 
در زمينه ساخت تجهيزات مابايد كار زياد انجام 
دهيم يعن��ی به نقطه ای برس��انيم كه كيفيت 
باالتر از س��طح اروپا رابتوانند به دس��ت بياورند 
و عالوه براينكه منابع ونيازهای خودمان راتامين 
م��ی كنند بتوانند صادركننده باش��ند و بتوانيم 

دراين زمينه به خوداتكايی خوبی برسانيم.
ورود بخش خصوص�ی به صنايع بزرگ برای 
سرمايه گذاری های کالن است آيا برای ورود 
به سرمايه های کالن سرمايه گذاری های الزم 

وجود دارد؟
ب��ه نظرما وجود دارد و تا ح��دودی نيز بايد 
بانک ها دراين زمينه همكاری كنند و به قانون 

پايبندباشند.

گفتگو با عضو کميسيون انرژی مجلس

تحریم و بخش خصوصی نفت

مسعود ميرکاظمی، رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی و وزير نفت در دولت نهم معتقد است 
در زمينه بومی سازی صنايع نفت و گاز کارهای خوبی در کشور انجام شده است امانبايد به اين فعاليت ها 

اکتفا کنيم و هنوز جای کار بسيار در اين زمينه داريم.

بعضی از 
قراردادها در نفت 
النگترم است 
يعنی بين دولت 
ها و دولت ايران و 
شرکت های بزرگ 
و کشورهای هدف 
بسته شده است 
که آنها فروششان 
را انجام می دهند 
و مانعی ندارد که 
بخش خصوصی 
هم دراين زمينه 
خريد داشته 
باشند،

رها  حبيبی ■
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یادداشت

يكی از مفاهيم اقتصادی كه تاكنون در عرصه  
نظر و عمل مش��ابه و مابه ازا نداش��ته »اقتصاد 
مقاومتی« اس��ت كه چند س��الی است يكی از 
دغدغه مقام معظم رهبری بعنوان راهكار برون 
رفت از وضعيت نابسامان فعلی می باشد، ايشان 
با تاكيد بر تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان 
سازی آن بويژه در محيط های علمی، آموزشی و 
رسانه ای به دنبال تبديل آن به موضوعی فراگير و 
رايج با عزم ملی برای پياده سازی آن می باشند.

يكی از داليل اتخاذ اين اس��تراتژی آن است 
كه چنين دشمنی ها و تحريم های همه جانبه 
بانكی و تجاری و مبادالتی و اقتصادی-سياسی 
عليه هيچ كشوری تا به اين حد وسيع و طوالنی، 
منطقه ای و بين المللی س��ابقه نداشته است و 
عليرغم فعاليت های صادقانه دستگاه ديپلماسی 
كش��ور همچنان اين دش��منی ها ادامه دارد به 
همين جهت ايران اسالمی جهت رشد و بهبود 

شاخص ها راهی جز تكيه بر توان خود ندارد.
به هر حال به نظر می رسد با اقتصاد مقاومتی 
در ش��رايط كنونی بايد كاری كرد كه هم روند 
كالن رو به رش��د اقتصادی در كشور به مسير 
خ��ود ادامه دهد و هم آس��يب  پذيری  اقتصادی 
كشور بر اثر دش��منی های خارجی و مشكالت 

داخلی كاهش پيدا كند.
از ديدگاه های مقام معظم رهبری كه مبتكر 
اين ايده مهم می باشند، اقتصاد مقاومتی يعنی 
آن » اقتصادی كه به يک ملت امكان می دهد 
كه حّتی در ش��رايط فشار هم رشد و شكوفائی 

خودشان را داشته باشند«
از طرف ديگر به عينيت رسيدن اين مهم در 
اقتصاد و فرهنگ جز با عزم ملی همه هموطنان 
اي��ران اس��المی و مديريت جه��ادی تک تک 
مسوؤلين و مديران عملياتی، ميانی و عالی ميسر 

نخواهد شد.
حال اگر بخواهيم از صدها اجزا مهم اقتصاد 

ملی يكی از اجزای آن يعنی صنعت نفت را باز 
خوانی كنيم خواهيم ديد كه در سياستهای كلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغی توج��ه ويژه ای به اين 
صنعت مهم شده و چندين سياست كلی اشاره 
مستقيم به اين موضوع دارد از جمله مهمترين 
آنه��ا مقابله ب��ا ضربه پذيری درآم��د حاصل از 

صادرات نفت و گاز است.
از جمله سياست های كلی مرتبط با صنعت 
نفت »افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز كشور 
به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و 
تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت های توليد نفت 

و گاز، بويژه در ميادين مشترك« است.
شايان ذكر است افزايش ذخاير نفتی كشور 

با انجام مطالعات مخزنی به اثبات رسيده است.
برای مثال طبق آمار منتشره در حال حاضر 
حجم ذخاير نفت خام و هيدرو كربن های مايع 
ايران بيش از 700 ميليارد بشكه برآورد می شود 
كه از اين ميزان تنها حدود 155 ميليارد بشكه 
نفت قابل برداشت اس��ت، لذا بايد اجرای پروژه 
های اكتش��اف و توس��عه ميادين نفت و گاز در 
حوزه خليج فارس و خزر و مطالعات جديد برای 
ذخاير كشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبيعی 
در كليه مناطق كش��ور و بازيافت مخازن اقدام 

فوری انجام پذيرد و به پروژه های در دست اقدام 
نيز نقدينگی مورد نياز به صورت منظم تر و تدوين 

شده تزريق شود.
همچنين مطالعات انجام شده در شركت ملی 
نفت حاكی از آن است كه در صورت افزايش پنج 
درصدی ضريب بازيافت مخازن 100 ميليارد دالر 

به ارزش ذخاير نفت كشور افزوده خواهد شد.
وزير نفت معتقد است تا سال 1396 می توانيم 
ظرفيت توليد نفت خام و ميعانات گازی را به 5.7 
ميليون بشكه در روز )4.7 ميليون بشكه نفت خام 
و يک ميليون ميعانات( افزايش دهيم و ظرفيت 
تولي��د گاز را نيز به يک هزار ميليون متر مكعب 
در روز برس��انيم. وی اميدوار است از 4.7 ميليون 
بشكه نفت خام هدف گذاری شده در سال 1396، 
700 هزار بشكه در روز از ميدان های غرب كارون 
)آزادگان ش��مالی، آزادگان جنوبی، ي��ادآوران و 

ياران( استحصال شود .
يكی ديگر از سياس��ت های كل��ی مورد نظر 
در اقتص��اد مقاومت��ی ،»افزاي��ش ارزش افزوده 
از طري��ق تكمي��ل زنجي��ره ارزش صنعت نفت 
و گاز، توس��عه تولي��د كااله��ای دارای بازدهی 
بهينه)براس��اس شاخص شدت مصرف انرژی( و 
باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمی و 
فرآورده های نفتی با تأكيد بر برداشت صيانتی از 

منابع« است.
افزايش س��االنه  س��هم صندوق توسعه ملی 
از مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت و گاز تا قطع 
وابستگی بودجه به نفت نيز از ديگر سياست هايی 
اس��ت كه وزارت نفت جهت رس��يدن به اقتصاد 

مقاومتی متولی انجام آن خواهد بود.
براساس سياس��ت های ابالغی، دولت مكلف 
است با همكاری ديگر قوا برای تحقق سياستهای 
كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج 
پوي��ای همه امكانات كش��ور، با تهي��ه قوانين و 
مقررات و تدوين نقشه راه اقداماتی فوری كرده و 
با شناسايی و بكارگيری همه ظرفيت های علمی، 
فنی و اقتصادی دسترس��ی به توان دفاع و حتی 
پيش گيری از بحران های طراحی ش��ده را پيدا 
ك��رده وعالوه بر رصد برنامه های تحريم از طريق 
تهيه طرح های واكنش هوشمند، فعال، سريع و 
به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی 
و خارجی با استفاده از ظرفيت های موجود توليد 
داخ��ل و رونق كارخانجات و صنايع داخلی اقدام 

كنند.
*کارشناس مسائل نفت و انرژی

نقش بخش خصوصی در توسعه نفتی کشور

اقتصاد مقاومتی در نفت چگونه شکل می گیرد؟

مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت حاکی از آن است که در صورت افزايش پنج درصدی ضريب 
بازيافت مخازن 100 ميليارد دالر به ارزش ذخاير نفت کشور افزوده خواهد شد.  گفتمان انقالب اسالمی 
 وقتی قرار باشد عالوه بر حفظ خود، رشد و تعالی ملی و فرامنطقه ای نيز داشته باشد مكّلف به نوآوری 
و فرهنگ سازی و نظريه پردازی در عرصه های جديد اقتصادی، فرهنگی و سياسی در برابر مشكالت 

پيش رو خواهد بود.

با اقتصاد 
مقاومتی در شرايط 
کنونی بايد کاری کرد 
که هم روند کالن رو 
به رشد اقتصادی 
در کشور به مسير 
خود ادامه دهد و 
هم  آسيب  پذيری 
  اقتصادی کشور بر اثر 
دشمنی های خارجی 
و مشكالت داخلی 
کاهش پيدا کند

امير حسين کاوه* ■
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گزارش

در اي��ن گزارش پ��س از ارائه بحثی در خصوص 
تاريخچه و نقش اصناف در ساير كشورها به مقايسه 
الگوهای اتاق ه��ای بازرگانی و اصناف در قالب پنج 
مدل: عمومی، آنگلوساكسون، كانتيننتال، آسيايی و 
اوراس��يايی پرداخته شده است.بررسی ها نشان می 
دهند در برخی از كشورها بسياری از وظايف اصناف 
از قبيل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحالل 
آنها دولت ها يا اتاق های بازرگانی و صنايع انجام می 
دهند. از ميان مدل های اشاره شده مدل كانتيننتال 
شباهت بسياری به اتاق اصناف ايران دارد. همچنين 
در ميان اتاق های بازرگانی طيف گس��ترده ای قرار 
دارد كه از شكل كامال دولتی تا كامال خصوصی را در 
بر می گيرد كه هر چه دولتی تر باشد از اختيار عمل 
و منابع مالی بيش��تری در مقابل اتاق های بازرگانی 
خصوصی برخوردارند. اين اتاق ها به ترتيب از دولتی 
به خصوصی بدين گونه قرار می گيرند: مدل عمومی، 
كانتيننتال ، آسيايی، اوراسيايی و مدل آنگلوساكسون 
كه در انتهای گزارش به طور مختصر به مزايا، معايب 
و ويژگی های هر مدل اشاره شده است. اين گزارش 
در ادامه می افزايد: برخالف توس��عه در قرون هجده 
و نوزده مي��الدی، طی دهه های اخي��ر، اصناف در 
كش��ورهای ديگر به داليل متعددی تضعيف شده يا 
از بين رفتند، از جمله اين داليل: الف( از داليل اصلی 
پايان عصر صنوف، ظهور ليبراليسم و تضادهايی بود 
كه اصناف و ساختار آنها با ليبراليسم داشتند. ساختار 
نظام صنفی از ديدگاه ليبراليسم به دليل مخالفت با 
ش��رايط اقتصاد كامال آزاد و رقابتی و ايجاد انحصار، 
مورد مخالفت قرار می گرفت. ب( اصناف همچنين 
به دليل ايج��اد نظام طبقاتی، م��ورد انتقاد ديدگاه 
كمونيستی نيز بودند و همين امر سبب افول آنها در 
كشورهای بلوك شرق شد. ج( قدرت گرفت اصناف 
سبب مخالفت های آنها با حكومت ها برای رسيدن 
به منافع بيشتر می شد، همين امر سبب تقابل جدی 
حكومت ها و اصناف ش��ده و حكومت ها در جهت 
نابودی اصناف می كوش��يدند. در برخی از كشورها 
بس��ياری از وظايف اصناف را ، پ��س از انحالل آنها، 
دول��ت ها انجام می دهند، اما در مقابل، در بعضی از 
كشورها برخی از وظايف اصناف به اتاق های بازرگانی 
و صنايع محول شده است. ساختار برخی اتاق های 

بازرگانی به خصوص اتاق های كانتيننتال ش��باهت 
های بس��ياری به اتاق اصناف ايران دارد. در برخی از 
كشورها مانند آلمان و فرانسه حتی برای گرفتن پروانه 
كسب ابتدا بايد در اين اتاق ها ثبت نام كرد. اتاق های 
بازرگانی، صنايع و معادن، انواع و ويژگی های مختلفی 
دارند كه در آنها را در طيفی از يک شكل كامال دولتی 
تا كامال خصوصی قرار می دهند. در مدل های دولتی 
اتاق ها به عنوان يک سازمان دولتی يا تحت قوانين 
ملی محسوب می شوند، اما در مدل های خصوصی 
تر، اختيار عمل بيشتری دارند و مستقل از دولت ها 
عم��ل می كنند. در مقابل، اتاق ه��ای از نوع دولتی 
با منابع مالی بيش��تر و مطمئن تری روبه رو شده اند 
كه اتاق های خصوصی از اين منابع كمتر بهره برده 
اند. اتاق های بازرگان��ی و صنايع به ترتيب از دولت 
به خصوصی اين گونه تقس��يم بندی می شود: مدل 
عموم��ی، مدل كانتيننت��ال ، مدل آس��يايی، مدل 
اوراسيايی و مدل آنگلوساكسون، نظام صنفی كشور، 
مطابق قانون نظام صنفی در چهار حوزه: ارائه پروانه 
كسب، آموزش ، قيمتگذاری ، نظارت و رسيدگی به 
شكايات صنفی مطابق قانون، وظايفی را بر عهده دارد، 
گاهی وظايفی ديگر از جمله جمع آوری ماليات در 
قبال دريافت كارمزد نيز بر عهده نظام صنفی است، 
اين اختيارات وسيع )كه نظام صنفی را به ركن حوزه 
توزيع و سازماندهی بازار تبديل كرده ( ممكن است 
در صورت نبود نظارت كافی وقوانين كارآمد س��بب 
بروز فسادهای گسترده در جامعه شود و فضای كسب 
و كار را با مش��كالتی روبه رو سازد. اين امر با بررسی 
تاريخچه نظام های صنفی در كش��ورهای ديگر هم 
تاييد می شود، قدرت در دست اصناف گاه سبب بروز 
ش��ورش های اجتماعی ، تغيير حكومت ها ، ايجاد 
نظام طبقاتی، باالنگاه داشتن قيمت كاالها و در نتيجه 
نارضايتی مردم می شد. البته در صورت هم راستايی 
، اصناف به كمک حكومت ها می آمدند. همين امر 
نيز س��بب بروز مخالفت های گسترده با نظام های 
صنفی از سوی برخی حكومت ها و مردم و در نتيجه 
تضعيف اصناف در كشورهای ديگر می شد. هم اكنون 
در بس��ياری از كشورها دولت يا نهادهايی مانند اتاق 
ه��ای بازرگانی و صنايع و مع��ادن وظيفه نظارت بر 

واحدهای صنفی را بر عهده دارند.

 بخش خصوصی های جهان از کدام الگو  پيروی می کنند؟

اتاق بازرگانی در کشورهای دیگر

در برخی از کشورها بسياری از وظايف اصناف از قبيل نظارت بر واحدهای صنفی را پس از انحالل، دولت 
ه�ا يا اتاق های بازرگانی و صنايع انجام می دهند. دفتر مطالعات اقتصادی اين مرکز اعالم کرد: چگونگی 
ساماندهی اقتصاد وتنظيم روابط ، کمک به بهبود حلقه های زنجيره فرآيند توسعه اقتصادی جهت گسترش 
مبادالت تجاری و گسترش بازارهای هدف صادراتی، چگونگی کمک و مساعدت دولت و اتاق های بازرگانی 
در راس�تای افزايش توان رقابتی توليدکنندگان ، صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی ، تالش در جهت رفع 
نقاط ضعف فضای کسب و کار، حد بهينه دخالت دولت در مديريت اتاق های بازرگانی و نحوه تامين مالی 

اتاق های بازرگانی از مواردی اند که توجه به آنها می تواند منجر به دستيابی به الگويی کارآمد و پويا شود.

ساغر قاسمی ■

از نظر کارآيی 
نيز اصناف دارای 
آثار منفی در 
کيفيت، مهارت 
و خالقيت بودند 
و به دليل ايجاد 
نوعی انحصار، 
سبب باالنگاه 
داشتن قيمت 
کاالهای مورد نظر 
صنف و همچنين 
ايجاد رانت و در 
نتيجه زيان رفاهی 
می شدند
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اکنون پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار 
دولت روحانی اشتياق بی سابقه ای در ميان 
سياستمداران بلند پايه ايران نسبت به ورود 
س�رمايه گذاران خارجی به ايران مش�اهده 
می ش�ود. آقای روحان�ی در اجالس داووس 
اين دعوت را در حضور چهره های اقتصادی 
جهان مطرح کرد و حتی کميته ای با عنوان 
»کميته بازگش�ت ايرانيان خارج از کشور« 
نيز تشكيل شده است. در عين حال رئيس 
مجلس نيز اي�ن موضوع را در مصاحبه های 
خود مطرح می کند. اما پرسش اساسی اين 
است که آيا اکنون آنچه اين سرمايه داران را 
به خارج از کش�ور سوق داده است، برطرف 

شده؟
موس��ی غنی نژاد: بازگشت س��رمايه دارها يا 
سرمايه گذاران و فراتر از آن، بازگشت نخبگان 
به كشور، همواره برای كشورهای جهان سوم، 
نظير ايران مس��اله بوده اس��ت و اي��ن پديده 
جديدی هم نيست. حتی زمانی كه ما دانشجو 
بوديم، اين مساله و مساله فرار مغزها، به عنوان 

س��رمايه انس��انی، در دروس مربوط به توسعه 
مط��رح بود. اين پديده به عنوان يكی از عوامل 
ثروتمندتر شدن كشورهای پيشرفته به هزينه 
كشورهای در حال توسعه تلقی می شود. ما بايد 
اين پديده مهم و نگران كننده را مورد بررس��ی 
قرار دهيم تا بتوانيم برای آن چاره جويی كنيم. 
عده ای از نخبگان، دانشجويان و فارغ التحصيالن 
دانش��گاهی برجسته ای هس��تند كه از كشور 
رفته اند و در ش��رايط فعلی باز نمی گردند. اينها 
سرمايه های ارزنده ای هستند كه كشور از بهره 
بردن از آنها محروم شده است. با اين وجود اما، 
احس��اس من اين اس��ت كه اغلب ايرانيانی كه 
س��رمايه های خود را به خارج از كش��ور بردند، 
به ويژه آنهايی كه در چند سال اخير مهاجرت 
كرده اند، تمايل بيش��تری به بازگشت دارند. به 
اين دليل كه بس��ياری از آنها هنوز نتوانسته اند 
خود را با جامعه ای كه به آن مهاجرت كرده اند، 
تطبيق دهند و تعلقات ش��ان به ايران بيش��تر 
اس��ت. برای مثال، دانش��جويی ك��ه از يكی از 
دانشگاه های برجسته ايران برخاسته، در كشور 

ديگ��ری به تحصيالت��ش ادام��ه داده و اكنون 
صاحب ش��غل در اين كشور است، راحت تر به 
ايران بازمی گردد تا كس��ی كه 50 س��ال است 
از اي��ران رفت��ه و دارای فرزن��دان ي��ا نوه هايی 
فرنگی است. اما نخستين شرط برای بازگشت 
آنها فراهم آوردن ش��رايط مناس��ب در فضای 
كسب و كار برای س��رمايه گذاران داخلی است. 
وقتی آنها می بينند كه فعاالن اقتصادی داخل 
ايران، دست و پايشان بس��ته است، گرفتارند،  
دردسر دارند و بس��ياری از آنها قصد مهاجرت 
دارند، برای بازگش��ت دچار ترديد می ش��وند. 
ببينيد ما نمی توانيم، از كس��ی تقاضا كنيم كه 
فداكاری كند و به س��ادگی تعلقاتی را كه برای 
مث��ال در خارج از ايران دارد، رها كند و دوباره 
ب��ه ايران بازگردد. بايد ش��رايط مناس��ب برای 
آنان ايجاد ش��ود. البته ايران كش��وری در حال 
توس��عه است كه پتانس��يل های بسياری برای 
فعاليت ه��ای اقتصادی با س��ودهای باال در آن 
وجود دارد كه مشابه آن در كشورهای پيشرفته 

امكان ندارد. در كش��ورهای توسعه يافته، 
اين ام��كان وج��ود ن��دارد كه 

س��رمايه گذاری ص��ورت 
گيرد و سرمايه گذار 

بازگشت سرمايه داران در ميزگردی با حضور موسی غنی نژاد و حميد حسينی 

چالش های بخش خصوصی و سرمایه گذاران

وقت�ی اقتصاددانی آزادانديش و يكی از بازرگانان مدافع اقتصاد آزاد، رودرروی يكديگر می نش�ينند، 
نكته ای که آنان را به نقطه تقابل برساند، پديدار نمی شود. هفته نامه تجارت فردا با »موسی غنی نژاد« 
اقتصاددان و »سيد حميد حسينی« عضو هيات رئيسه اتاق تهران گفتگوی مشترکی در مورد سرمايه 
گ�ذاری و موانع بخش خصوصی انجام داده اس�ت. غنی نژاد روی »رعاي�ت حق مالكيت« و نيز »ثبات 
اقتصاد« کالن دس�ت می گذارد و می گويد: »نخستين شرط برای بازگش�ت آنها فراهم آوردن شرايط 
مناسب در فضای کسب و کار برای سرمايه گذاران داخلی است.« ديدگاه حسينی نيز اين بود که: »عده ای 
به دليل بی ثباتی در اقتصاد کالن، بی ثباتی در قوانين و مقررات، تحريم ها، مبادالت نامطلوب خارجی، 
مشكالت جذب فاينانس و اعتبارات بانكی، رشد منفی اقتصاد کشور را ترک گفتند.« خالصه ای از اين 

ميزگرد در زير می آيد که خواندن آن خالی از لطف نيست.

کسی که 
صاحب شغل در 
اين کشور است، 
راحت تر به ايران 
بازمی گردد تا کسی 
که 50 سال است از 
ايران رفته و دارای 
فرزندان يا نوه هايی 
فرنگی است. اما 
نخستين شرط برای 
بازگشت آنها فراهم 
آوردن شرايط 
مناسب در فضای 
کسب و کار برای 
سرمايه گذاران 
داخلی است

امير  مهاجر ■
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در بخش هايی 
از کشور هنوز 
عمليات اکتشافی 
صورت نگرفته 
است. ما فعاًل 
بايد تالش کنيم 
منابعی را که دارد 
از کشور غارت 
می شود با استفاده 
از سرمايه های 
خارجی به کشور 
بازگردانيم

در مدتی نس��بتاً كوتاه به بازدهی بااليی دست 
يابد ام��ا در ايران اين امكان وج��ود دارد. اين 
جذابيت ها انكار ناپذير است؛ اما از آن سو، عوامل 
منفی وجود دارد ك��ه وزن آن از اين امتيازات 
بيشتر است و مانع ورود سرمايه گذاران به كشور 
می شود. بنابراين اين نياز احساس می شود كه 
در گام نخس��ت، وضعي��ت فضای كس��ب و كار 
بهبود يابد. در اينجا بايد روی مس��اله مالكيت 
تاكيد كنم. ح��ق مالكيت در ايران به هر دليل 
مورد غفلت واقع ش��ده است و اين موضوع بايد 
به طور جدی مورد توجه قرار گيرد تا كسی كه 
برای س��رمايه گذاری به ايران می آيد، اطمينان 
داش��ته باشد كه س��رمايه اش در امنيت است. 
اينه��ا گام های اوليه اس��ت. گام های بعدی نيز 
به نظام مالی، زير س��اخت ها و مسائل فرهنگی 

مربوط می شود كه به تدريج بايد اصالح شود.
آقای دکتر غنی نژاد ش�ما به اين نكته اشاره 
کرديد که س�رمايه هايی که در کوتاه مدت و 
از طريق فاينانس جذب می شود، چنانچه در 
بخش انرژی صرف ش�ود، موثر واقع خواهد 
شد. اگر بخواهيم افق دورتری را برای جذب 
اين س�رمايه ها م�د نظر ق�رار دهيم، مزيت 
ايران برای س�رمايه گذاری در کدام بخش ها 

نهفته است؟
موس��ی غنی نژاد: من معتقدم مزيت نسبی 
برای سرمايه گذاری را نمی توان از پيش تعيين 
كرد. مزيت نس��بی را س��رمايه گذار است كه 
تعيي��ن می كن��د. س��رمايه گذار 
می آيد به ايران و مطالعه 
گزارش  می كن��د، 

بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را مورد 
بررسی قرار می دهد. اما باز هم اعتماد نمی كند، 
به ايران می آيد، قوانين داخلی را بررسی كرده 
و قيمت های نسبی را سبک و سنگين می كند. 
در مرحل��ه بعد ب��رای س��رمايه گذاری تصميم 
می گيرد و ريس��ک آن را ني��ز می پذيرد. اما به 
ط��ور كلی ايران به دليل برخ��ورداری از منابع 
نف��ت و گاز دارای مزيت در س��رمايه گذاری در 
اين بخش ها و بخش های مربوط به آنهاس��ت. 
در واق��ع اگر دولت قيمت گاز را اندكی كمتر از 
رقبا به پتروشيمی ها و صنايعی كه گاز مصرف 
می كنند، عرضه كند، در س��طح جهانی و برای 
جذب س��رمايه گذار مزيت ايجاد كرده اس��ت. 
اي��ن را به صورت كلی می ت��وان گفت، ولی در 
خصوص بخش های ديگر، من و شما نمی توانيم 
تعيين كنيم كه سرمايه گذاری مستقيم خارجی 
جذب كدام يک خواهد شد. مزيت های نسبی را 
آنترپرونرها و سرمايه گذارها خودشان تشخيص 

می دهند و تعيين می كنند.
س��يد حميد حسينی: البته با توجه به اينكه 
60 درص��د منابع نفت و گاز ايران داخل قلمرو 
كش��ور اس��ت و 40 درصد آن مشترك است، 
قطعاً از نان شب برای ما واجب تر است كه برويم 
قرض بگيريم، منابعی را فراهم كنيم تا بتوانيم 
از حوزه های مش��ترك چه با عراق، چه با قطر 
يا عربس��تان و كويت بهره برداری كنيم. به اين 
دليل كه اين منابع در حال غارت اس��ت و قطر 
از ح��وزه پارس جنوبی 450 هزار بش��كه نفت 
بر م��ی دارد. ما ديگر قطع��اً نمی توانيم از پارس 
جنوبی نفت برداش��ت كنيم. قطر اكنون چهار 
فاز بيش از ايران برداشت می كند. به بيان ديگر 
ساالنه 100 ميليون متر مكعب بيشتر از ما در 
پارس جنوبی گاز برداش��ت می كند. اين چهار 
فاز 100 هزار بش��كه ميعان��ات توليد می كند. 
يا ميزان برداش��ت ع��راق از ميدان مش��ترك 
آزادگان ب��ه 500 هزار بش��كه می رس��د. ما به 
كمک چينی ها تنها 50 هزار بش��كه توانستيم 
برداشت كنيم. قطعاً نبايد تجربه سال های قبل 

تكرار شود. در سال های گذشته بخشی از منابع 
خارج��ی را در اختيار داش��تيم، برای توس��عه 
پارس جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و بخش 
ديگر صرف پروژه هايی شد كه چندان ضروری 
نبود؛ در صورتی كه می توانستيم با آينده نگری، 
پروژه ه��ا را اولويت بندی كنيم و س��رمايه های 
خارجی را در حوزه های مشترك هزينه كنيم. 
به نظر می رس��د، اكنون اولويت نخست كشور 
حوزه های نفت و گاز و انرژی باش��د. پژوهش ها 
نش��ان می دهد دنيا برای 46 س��ال ديگر نفت 
دارد و منابع گاز نيز تا 87 س��ال ديگر به اتمام 
می رس��د. اما اگ��ر ايران توليد خ��ود را به 3/5 
بشكه برس��اند، بيش از 150 سال نفت و بيش 
از 250 سال از منابع گاز برخوردار خواهد بود. 
هيچ كشوری در دنيا چنين مزيتی ندارد. البته 
در بخش هايی از كشور هنوز عمليات اكتشافی 
صورت نگرفته اس��ت. ما فعاًل بايد تالش كنيم 
منابعی را كه دارد از كش��ور غارت می ش��ود با 
اس��تفاده از س��رمايه های خارج��ی به كش��ور 

بازگردانيم.
اما يك�ی از گاليه هايی که همواره از س�وی 
فعاالن صنعت نفت مطرح می شود، سيطره 
نهادهای ش�به دولتی در همين بخش انرژی 
اس�ت که گوی س�بقت را از فع�االن بخش 
خصوص�ی داخلی ني�ز ربوده ان�د. حال که 
از مزيت ه�ای س�رمايه گذاری در اي�ران و 
ورود س�رمايه گذاران خارج�ی ب�ه کش�ور 
صحبت می کنيم، با اين مساله يعنی حضور 
بنگاه های وابس�ته به نهادهای ش�به دولتی 
چه بايد ک�رد؟ آيا آنها اج�ازه خواهند داد، 
س�رمايه گذاران خارجی يا س�رمايه گذاران 
ايرانی تبار بتوانند آزادان�ه در اقتصاد ايران 

فعاليت کنند؟ 
س��يد حميد حس��ينی: اخيراً مقال��ه ای در 
دنيای اقتص��اد خوانده ام كه در اي��ن مقاله، از 
اي��ن نهادها ب��ا عنوان GLC ياد كرده اس��ت. 
GOVR -  يي��ن ن��ام اختص��اری مخف��ف

اس��ت.   MENT LINK COMPANY
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عنوان برازنده ای است؛ شركت هايی كه به نوعی 
به دولت و نظام وابس��تگی دارن��د. به هر حال 
تجربيات س��ال های گذشته نش��ان داده است 
يكی از موانع س��رمايه گذاری خارجی در ايران 
همين ها هس��تند. ما ماج��رای »تاو« و »ترك 
س��ل« را فراموش نكرده ايم. منافع شركت های 
شبه دولتی يا GLC ايجاب می كند، اجازه ورود 
بخ��ش خصوصی به عرصه فعاليت های خود را 
ندهند. يعن��ی عرصه هايی كه بخش خصوصی 
اجازه حضور نداش��ته است، ميدان و جوالنگاه 
آنها بوده است. اين نهادها شركت های خارجی 
را رقيب خود می پندارند و ترديدی نيس��ت تا 
زمانی كه تكليف اين نهادها روشن نشده است، 
اجازه ورود شركت های خارجی را ندهند. قطعاً 
اگ��ر دولت ت��الش جدی نكن��د و ورود برخی 
شركت های خارجی يا بخش خصوصی داخلی 
را م��ورد حمايت قرار نده��د، آنها به هر دليل 
مانع خواهند شد؛ سرمايه گذاران اگر بخواهند 
به هر ي��ک از حوزه های بانک، مخابرات، بنادر 
يا س��اخت و س��از وارد ش��وند، قطع��اً با مانع 
ش��به دولتی ها مواجه خواهند شد. اين مساله، 
ت��ا حدودی فض��ا را برای حضور ش��ركت های 
خارجی در اقتصاد كش��ور تن��گ می كند. در 
حالی كه در بسياری از كشورهايی كه صادرات 
بااليی دارند، مشاهده شده است كه 70 درصد 
اين صادرات توس��ط ش��ركت های چند مليتی 
صورت گرفته است. در حالی كه همه صادرات 
ايران در دست شركت های داخلی است. به هر 
حال انتظار می رود كه شركت های شبه دولتی 
چندان از ورود سرمايه گذاران خارجی استقبال 
نكنن��د و اي��ن گونه نيس��ت كه تص��ور كنيم 
ب��رای حضور ش��ركت های خارجی فرش قرمز 
پهن ش��ده اس��ت. به هر حال منافع بسياری 
در بخش هايی كه ش��به دولتی ها بر آن دس��ت 
گذاش��ته اند، نهفته اس��ت. برای مثال شركت 
مخابرات، س��ال گذش��ته، 12 ه��زار ميليارد 
تومان گ��ردش مالی داش��ته اس��ت. بنابراين 
چندان مايل نخواهند بود در اين عرصه رقيب 
پيدا كنند. به نظر می رس��د آنها سعی خواهند 

كرد كه از پوشش های امنيتی استفاده كنند و 
تحت عنوان پوش��ش های امنيتی، مانع حضور 

شركت های خارجی شوند.
موس��ی غنی ن��ژاد: من فكر می كن��م با اين 
ش��ركت ها و نهاده��ا كه با عنوان ش��به دولتی 
خوان��ده می ش��ود، دو ن��وع می ت��وان برخورد 
ك��رد؛ برخوردهای چكش��ی و برخ��وردی كه 
اصول اقتصاد توصيه می كند. رفع اين معضل، 
راه حل سياسی ندارد. بايد از طريق راه حل های 
اقتصادی، نسبت به اصالح آثار نامناسب حضور 
اي��ن نهادها در اقتصاد اقدام كرد. يعنی اينها را 
بايد وارد عرصه رقابت كرد. اين شركت ها قابل 
حذف ش��دن نيستند. منتها بايد كانال هايی را 
دس��ت كم در يک محدوده هاي��ی برای رقابت 
با آنه��ا ايجاد ك��رد. در حال حاض��ر، كيفيت 
خدم��ات مخابراتی كش��ور به وي��ژه در عرصه 
اينترن��ت و آی تی بس��يار نازل و البته بس��يار 
گران اس��ت. اينها از موقعيتی كاماًل انحصاری 
بهره می گيرند، بدون اينكه سرمايه شان سرمايه 
دولتی باشد؛ يعنی آنها متعلق به بخش اقتصاد 
دولتی نيس��تند؛ به اصط��الح بخش خصوصی 
هس��تند. اما خدماتی بس��يار پايي��ن با قيمت 
باال عرض��ه می كنند. اما در عي��ن حال دولت 
مانن��د رويه ای كه در مورد بخش خصوصی در 
جريان اس��ت، نمی تواند به زور از آنها بخواهد 
قيمت ها را كاهش داده و كيفيت خدمات خود 
را ارتقا دهند. تنها عاملی كه می تواند مديريت 
اين بنگاه ها را تحت فش��ار ق��رار دهد كه خود 
را اصالح كنند رقابت از منظر اقتصادی اس��ت. 
دول��ت بايد به بنگاه های جدي��د مجوز دهد تا 
همان خدمات مش��ابه را تولي��د كنند. در اين 
صورت، اين بنگاه ها نيز خود را اصالح می كنند. 
من معتق��دم، با اين نهادها و ش��ركت های 
زير مجموعه آنها نمی توان به صورت چكش��ی 
برخ��ورد ك��رد. گروهی ش��عار می دهند كه تا 
اين مس��اله رفع نش��ود، اقتصاد اي��ران اصالح 
نمی شود اما به هر حال اين نوع بنگاه ها بخشی 
از اقتصاد ما هستند و بايد اصالح شوند. دولت 
ب��ه خارجی ها هم مجوز بدهد ت��ا آنها نيز وارد 

اين عرصه شوند. چه بسا بنگاه های شبه دولتی، 
مديران توانمندی داشته باشند كه بتوانند خود 
را در رقاب��ت اص��الح كنن��د. در اين خصوص 
مالحظات اقتص��ادی بايد جايگزين مالحظات 
سياس��ی ش��ود. هر بنگاهی كااليی با كيفيت 
خ��وب و قيمت مناس��ب عرضه كن��د، بايد از 
آن اس��تقبال كرد. در هر ص��ورت، دولت قبلی 
بنگاه هايی را با برخی نهادها معامله كرده است. 
زمان��ی كه از تقدس مالكيت صحبت می كنيم، 
نمی توانيم طرفدار سلب مالكيت از اين نهادها 
باش��يم. هر دولت��ی متعهد اس��ت معامالت يا 
قرارداد ه��ای دول��ت قبلی را محترم بش��مارد. 

منتها نبايد فعاليت اين نهادها انحصاری باشد.
سيد حميد حسينی: من می خواهم به تجربه 
چينی ه��ا اش��اره كنم؛ چينی ها ب��ه هيچ وجه 
خصوصی س��ازی نكردند، چينی ها آزاد س��ازی 
كردند و اجازه دادند كه رقابت در اقتصاد شكل 
بگيرد. در هر صورت، تجربه اين كش��ور، تجربه 
موفقی بود. آنها با آزاد س��ازی، اجازه دادند كه 
هم��ه ش��ركت های دولتی پا برج��ا بمانند و به 
فعاليت خ��ود ادامه دهند. در كن��ار هر يک از 
اين ش��ركت ها نيز دو شركت خارجی يا متعلق 
به بخش خصوصی ش��كل گرف��ت و اين گونه 
فضاي��ی رقابت��ی در اقتصاد اين كش��ور ايجاد 
ش��د. ما ه��م می توانيم به همين سمت و س��و 
حركت كني��م. يعنی حقوق اين ش��ركت های 
ش��به دولتی محفوظ بماند؛ ام��ا فضايی ايجاد 
شود كه ساير شركت ها يا فعاالن اقتصادی نيز 
امكان عرض اندام بيابند. البته اين ش��رايط در 
هواپيمايی و ورود شركت های مخابراتی ايجاد 
ش��ده اس��ت. من فكر می كنم مردم شيرينی و 
لذتی كه از آزاد سازی در قانون سوم چشيدند، 
چه��ارم  برنام��ه  قان��ون  خصوصی س��ازی  از 
احس��اس نكردند. به نظر می رسد، مردم با اين 
خصوصی سازی ای كه صورت گرفت، نتوانستند 
ارتباط��ی برق��رار كنند. آنان چنين احس��اس 
می كنن��د كه عده ای كه نظارت و كنترل دولت 
را هم برنمی تابند، آش��وبی در اقتصاد كش��ور 

ايجاد كردند.

قطعًا اگر دولت 
تالش جدی نكند 
و ورود برخی 
شرکت های 
خارجی يا بخش 
خصوصی داخلی 
را مورد حمايت 
قرار ندهد، آنها 
به هر دليل مانع 
خواهند شد؛ 
سرمايه گذاران اگر 
بخواهند به هر يک 
از حوزه های بانک، 
مخابرات، بنادر 
يا ساخت و ساز 
وارد شوند، قطعًا با 
مانع شبه دولتی ها 
مواجه خواهند شد
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روسيه، به 
عنوان يک صادر 
کننده انرژی، در 
جهت استقالل 
و عدم وابستگی 
خارجی گام بر می 
دارد و در صدد 
است که از يک 
عرضه کننده 
صرف انرژی به 
يک کشور موثر در 
حوزه  بين الملل 
تبديل شود

انرژی و به طور مش��خص نفت و گاز، يكی از 
مولفه های تأثير گ��ذار در توليد ثروت و قدرت 
در جهان كنونی به شمار می رود. امروزه انرژی 
يكی از اصلی ترين نيازهای جوامع انسانی است 
كه نه تنها بر بس��ياری از منازعات و روابط ميان 
كشورها تأثير  می گذارد، بلكه اساسا بسياری از 
اين مناقشات و تعامل ها به علت دستيابی به آن 
اس��ت.  امروزه انرژی كه نيروی محركه توسعه 
برای كشورهای صنعتی و رشد اقتصادی جهان 
است، در ابتدای قرن اخير با تغيير  گرايش جهان 
از مصرف زغال س��نگ به نف��ت، رويكردی تازه 
يافته است. با مهم شدن نفت، كشورهای حامل 
انرژی در يک س��و  و مصرف كنندگان انرژی در 
س��وی ديگر قرار گرفتند. اين تقابل با ورود گاز 
ب��ه عرصه معادالت انرژی جه��ان و پيش بينی  

افزايش نقش آن در آينده تشديد خواهد شد. 

  نقش و تعريف ديپلماسی انرژی در جهان 
تفاوت های اساسی در حوزه توليد و مصرف 
نف��ت و گاز و ل��زوم تأمين امني��ت عرضه برای 
كش��ورهای صنعتی، هم زمان با وقوع  ش��وك 
ه��ای نفتی، اين كش��ورها را به فكر تنظيم يک 
برنامه رقابتی برای دس��تيابی مطمئن و دايم به 
منابع انرژی انداخ��ت. اين  برنامه تضمين های 
ال��زم برای تأمين امنيت پاي��دار عرضه انرژی را 
ب��رای كش��ورهای صنعتی، اصل��ی ترين هدف 
خود ق��رار داده و تنظيم كننده تمام روابط بين 
المللی كشورهای صنعتی در حوزه انرژی است.  
از طرفی كش��ورهای دارنده نفت و گاز از منابع 
انرژی خود به عنوان يک اهرم قدرت در س��طح 
بين المللی استفاده می كند. نمونه چنين امری 
در مورد روسيه به روشنی مشاهده می شود. اين 
كشور توانسته است با استفاده از گاز خود، اروپا را 
به خود وابسته كند و در سياست های اين كشور 
نس��بت به خود تعديالتی ايجاد كند. روسيه، به 
عنوان يک صادر كننده انرژی، در جهت استقالل 
و عدم وابس��تگی خارجی گام ب��ر می دارد و در 
صدد است كه از يک عرضه كننده صرف انرژی 
به يک كش��ور موثر در حوزه  بين الملل تبديل 
شود. اين حضور موثر در عرصه بين الملل انرژی 
برای هر دو دسته از كشورهای ياد شده، ناشی از 
يک برنامه ريزی دقيق، كارآمد و رقابتی است كه 
تضمين كننده منافع آن هاست و از آن به عنوان 
ديپلماسی انرژی ياد می شود.  ديپلماسی انرژی  
ديپلماسی انرژی برنامه ای است راهبردی، جامع 

و كار آمد كه تعامالت بين المللی در حوزه انرژی 
را ب��رای يک كش��ور مدون  ك��رده و چارچوب 
كل��ی توافقات را مش��خص می س��ازد. اهميت 
ديپلماسی انرژی با تعريف ديپلماسی اقتصادی 
بيش��تر روشن می  ش��ود. ديپلماسی اقتصادی 
در ده��ه های اخير ب��ه ابزاری مه��م در روابط 
خارجی كش��ورها به منظور اس��تفاده از فرصت 
ه��ای دوجانبه  و چند جانبه و همچنين مزيت 
های اقص��اد جهانی در جهت تأمين منافع ملی 
تبديل شده اس��ت. از آن جا كه توافق پيرامون 
انرژی  ميان دو طرف صادر كننده و وارد كننده 
شكل می گيرد، اين برنامه برای كشورهای صادر 
كننده انرژی، راهبردهای استفاده از  ابزار انرژی 
در جهت تأمين اهداف ديپلماتيک را فراهم می 
آورد و برای كش��ورهای وارد كننده، راهبردهای 
ديپلماتيک الزام آور را  برای ايجاد امنيت پايدار 
انرژی را روش��ن می س��ازد.  ديپلماسی انرژی 
در اي��ران  با تدوين ديپلماس��ی ان��رژی، ايران 
نقش موثرتری در تعاملهای بين المللی خواهد 
داشت توس��عه و تعامل بين المللی با استفاده از   
ظرفيتهای بالقوه منابع نفت و گاز در كش��ور از 
جمله اهداف تدوين ديپلماسی به شمار می آيد، 
زيرا صنعت نفت به ارتقای  فناوری و گس��ترش 
منابع مالی جديد نياز دارد كه با تحقق توس��عه 
تعامالت بين الملل، موارد ياد شده محقق خواهد 
شد. ديپلماسی  انرژی می تواند بازارهای هدف 
انرژی جهانی را تش��خيص داده و با تحليل آن 
ها، برنامه هايی برای حضور موثر در اين بازارها 
ارايه كند و در مقابل تحوالت جهانی عرضه انرژی 
( نظير تش��كيل مجمع كشورهای صادر كننده 
گاز)، رويكردهای  مناسب را به سياست گذاران 

ارائه دهد و در نهايت سبد صادرات انرژی آنان را 
تعيين كند. نكته مهم ديگر آن است كه تقاضای  
انرژی، به ويژه تقاضای نفت خام و گاز طبيعی در 
بلند مدت هم چنان افزايش خواهد يافت. ليكن 
عرضه انرژی با محدويت  بيشتری روبه رو خواهد 
شد. در آن دوره حضور ايران در بازارهای جهانی 

بسيار تأثير گذار خواهد بود. 
نتيجه گيری: 

روند رو به رش��د نياز ب��ه انرژی به خصوص 
نفت و گاز از يک سو و تمركز عمده اين منابع 
در اي��ران نش��ان از آن دارد كه ايران  همچنان 
كانون سياس��تگذاری های انرژی كشورها باقی 
خواهد ماند. از آنجا كشورهای صنعتی، قدرت 
های ب��زرگ اقتصادی و  همچنين قدرت های 
در حال ظهور، سهم قابل مالحظه ای از مجموع 
مص��رف انرژی را به خود اختصاص می دهند و 
اين ميزان صرف نيز در حال افزايش هست، لذا 
منابع انرژی، امنيت انرژی و ديپلماس��ی انرژی 
ني��ز نزد اين بازيگران، اهميت بيش��تری يافته 
اس��ت. در بازار انرژی، ايران ب��ه عنوان يكی از 
غنی ترين كش��ورهای منابع نفتی و گازی در 
خليج فارس نيازمند رصد و شناسايی سياست 
های ان��رژی مصرف كنندگان ب��ه ويژه قدرت 
های بزرگ اقتص��ادی و همچنين قدرت های 
در حال ظه��ور و رقبا و  تمايز جهت گيری ها 
از يكديگر و بررس��ی افق های پيش رو در اين 
زمينه است. بايد توجه داشته باشيم مهمترين 
فص��ل پيون��د ميان  اقتص��اد ايران ب��ا اقتصاد 

جهانی، انرژی است. 
* کارشناس تحقيق و توسعه شرکت راه اندازی 
)OICO( و بهره برداری صنايع نفت

ايران کانون سياستگذاری های انرژی کشورها باقی خواهد ماند

نقش دیپلماسی انرژی در ارتقای جایگاه ایران

محسن حائری نژاد* ■
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در مخالفت با قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
بيشترين انتقادات چه از سوی نمايندگان بخش 
خصوصی و چه از س��وی دولتمردان مطرح شده 
اس��ت؛ زيرا به باور آنان اجرای اين قانون عالوه بر 
اختالل در فعاليت های اقتصادی موانع جديدی 
پيش روی فضای كس��ب و كار كش��ور به همراه 
خواهد آورد. حال با تم��ام مخالفت های صورت 
گرفته اعتقاد بر اين اس��ت كه همان پيش��نهاد 
پارلمان بخش خصوصی مبنی بر مسكوت ماندن 
قانون به مدت دو س��ال و بازنگری در آن توسط 
دولت می تواند بسته عملياتی مناسبی باشد كه 

دغدغه های فعاالن كسب و كار را برطرف كند. 

   تشديد ايرادات به قانون 
اي��رادات به قان��ون »مبارزه با قاچ��اق كاال و 
ارز« مصوب 3 دی ماه سال گذشته در شرايطی 
اين روزها از س��وی برخی از نمايندگان سه قوه 
شدت گرفته كه انتقاد اكثريت فعاالن اقتصادی 
پيش از اين در نامه ای رسمی به دولت ابراز شده 
بود. در نامه ای كه از س��وی اتاق بازرگانی تهران 

به اس��حاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور 
فرستاده شده است بر اين موضوع تاكيد شده كه 
س��ير تصويب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
جوی متفاوت با تاثير از آمارهای پيرامون قاچاق 
كاال و ارز بدون توجه به زمينه های ايجاد قاچاق 
سپری شده است. به همين دليل در همين نامه با 
توجه به شرايط حساس رونق كسب و كار و ايجاد 
حاشيه امن برای تجار، بازرگانان، صادركنندگان، 
واردكنندگان، ترانزيت كنندگان، حمل كنندگان 
و جلب س��رمايه گذاری خارجی، بر رفع ايرادات 
قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز قبل از تصويب 
نهايی مجلس تاكيد ش��ده اس��ت؛ ام��ا به گفته 
منتقدان اشكاالت اساسی همچنان در قانون به 
چشم می آيد و همين موضوع نگرانی های جدی 
را برای فعاالن كسب و كار در كشور به همراه آورده 
اس��ت. اين در حالی است كه اسحاق جهانگيری 
نيز در تاريخ يكم آبان ماه به مجيد انصاری، معاون 
پارلمان��ی رئيس جمهور تاكيد كرده گزارش اتاق 
تهران در رابطه با ايرادات مربوط به قانون )اليحه 
وقت( مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز مورد توجه و 

بررسی قرار گيرد. 
مسعود خوانساری، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران و رئيس كميسيون حمل ونقل و ارتباطات 
اتاق تهران از جمله كسانی بوده كه در مخالفت با 
اين قانون به صورت جدی و رسمی فعاليت داشته 
اس��ت؛ اما همچنان بر اين باور است كه با وجود 
پيگيری های صورت گرفته توسط فعاالن بخش 
خصوصی و حتی برخی از وزرای دولت با مجلس 
ب��رای مخالفت با اجرای اين قانون ) حتی قبل از 
تصويب آن(، ايرادات اساس��ی به قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز از نظر محتوا وارد است و اشكاالت 

باقی مانده است. 
به گفته خوانساری، براساس آنچه در مكاتبات 
اتاق بازرگانی تهران با نمايندگان دولت و مخالفت 
برخ��ی وزرا با تصويب و اج��رای فعلی اين قانون 
به چش��م می آيد، اجرای اي��ن قانون چالش های 
متعددی پي��ش روی دولت فراهم خواهد كرد و 
حتی ممكن است اجرای آن عملياتی نشود. زيرا 
با اجرای اين قانون، س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز به صورت موازی همانند گمرك عمل خواهد 
كرد و اين مساله می تواند به وظايف محوله دولت 

صدمه وارد كند. 

   قانون در تناقض است 
از دي��د اين فع��ال بخش خصوصی، بس��تر 
ش��كل گيری اين قانون در دولت سابق در ابتدا با 

پيشنهاد بخش خصوصی به دولت برای مسكوت ماندن قانون جديد

تناقض های قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

دل نگرانی های بخش خصوصی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ شده توسط مجلس شورای 
اسالمی با وجود مخالفت های سه وزير »امور اقتصادي و دارايي«، »راه و شهرسازی« و »کشور« و دفاع 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اين قانون، همچنان ادامه دارد و اين در حالی است که از ديد فعاالن 

اقتصادی انتقادات اساسی به شكل و محتوای اين قانون وارد است.

اسحاق 
جهانگيری نيز در 
تاريخ يكم آبان ماه 
به مجيد انصاری، 
معاون پارلمانی 
رئيس جمهور 
تاکيد کرده 
گزارش اتاق تهران 
در رابطه با ايرادات 
مربوط به قانون 
)اليحه وقت( 
مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مورد 
توجه و بررسی 
قرار گيرد

سردار خالدی ■
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با توجه به 
سياست دولت 
يازدهم در قبال 
موضوع آزادسازی 
قيمت ها، ابالغ 
سياست های 
کلی اصل ۴۴ در 
رابطه با واگذاری 
امور به دست 
بخش خصوصی 
در يک فضای 
سالم و رقابتی و 
سياست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، 
ابالغ و اجرای 
چنين قانونی کامال 
در تضاد است

74 م��اده )در زمان تصوي��ب نهايی، اين قانون با 
77 ماده و 79 تبصره به دولت جديد ابالغ ش��د( 
و بنا بر پيش��نهاد ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
در جلسه مورخ 25 اسفندماه سال 1389 هيات 
وزيران وقت شكل گرفت، اين در حالی بود كه در 
تدوين اي��ن قانون نگاه به مقوله قاچاق كاال و ارز 
امنيتی و با ديد بسته بوده به همين دليل با توجه 
به اينكه نسبت به مسائل اقتصادی با نگاه انتظامی 
برخورد ش��ده، قوانين موجود در آن نيز با همان 
نگاه تدوين شده است كه با توجه به رويكرد جديد 
دولت درباره نگاه به مس��ائل اقتصادی و تاكيد بر 
مهار تورم و خروج از فضای ركود با تعامل با بخش 

خصوصی كامال در تناقض است. 
خوانس��اری بر اين باور اس��ت كه با توجه به 
سياست دولت يازدهم در قبال موضوع آزادسازی 
قيمت ها، ابالغ سياس��ت های كل��ی اصل 44 در 
رابطه با واگذاری امور به دس��ت بخش خصوصی 
در يک فضای سالم و رقابتی و سياست های كلی 
اقتصاد مقاومتی، ابالغ و اجرای چنين قانونی كامال 

در تضاد است. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به 
اينكه نگاه كلی در قانون امنيتی و بدبينانه است، 
معتقد اس��ت تلقی كه از اين قانون می شود اين 
است كه »همه به نحوی مجرم هستند مگر اينكه 
خالف آن ثابت شود« و اين در شرايطی است كه 
در قانون مذكور بايد نگاه به مسائل اجتماعی باشد. 
ايراد اساسی به قانون از ديد خوانساری ايجاد و 
تشكيل دستگاه های موازی است كه وظيفه قانونی 
و پيش بينی شده در امور مربوط به ورود و خروج 
كاال را كه مربوط به گمرك است، به رقيب موازی 
ديگری كه تجربه كارشناسی در اين حوزه را ندارد، 
واگذار می كند. شايد به همين داليل با بالتكليفی 
در گمرك، می تواند اين س��ازمان را از حيز انتفاع 
خارج كند. اين در شرايطی است كه براساس گفته 
اين فعال بخش خصوصی نهادی كه هيچ تجربه ای 
در اي��ن زمينه ندارد و ب��ا ديد امنيتی و انتظامی 
به مسائل اقتصادی كشور نگاه می كند، می تواند 

لطمه جدی به اين حوزه وارد آورد. 

   تفسير متفاوت از قانون 
اش��كال دوم از دي��د خوانس��اری اين اس��ت 
كه قان��ون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز بدون نگاه 
كارشناسی بوده و ابعاد مختلف مسائل در آن ديده 
نشده، اين در حالی است كه مطالب مطرح شده 
نيز بيشتر به صورت صوری است؛ به طور مثال در 
ارتباط با حوزه ترانزيت اگر چنين قوانينی بخواهد 
اجرا ش��ود چه بس��ا ترانزيت در كش��ور متوقف 
می ش��ود. همچنين ايراد ديگری كه در قانون به 
چشم می آيد اين است كه هر مامور برای خودش 
تفس��يری از قانون خواهد داشت كه نشان از آن 
دارد كه هيچ دستورالعمل و ضابطه اي در اين باره 

وجود ندارد. 
وی با تاكي��د دوباره بر اينكه اي��ن قانون كار 
نپخته و نس��نجيده ای است، بر اين باور است كه 

در صورت اجرا در عمل بس��يار با مشكل روبه رو 
می شويم. طرح مباحث مربوط به جابه جايی ارز و 
كارت اعتباری در اين قانون از مواردی است كه به 
گفته اين فعال بخش خصوصی نمونه واضح ايراد 

قانونی است. 
خوانس��اری با اش��اره به اينكه ما از يک طرف 
می خواهيم فضای كس��ب و كار را بهبود ببخشيم 
و رتب��ه ايران را ارتقا بدهي��م و از طرف ديگر در 
صورت اجرای اين قانون شايد به هيچ وجه نتوانيم 
به معيارهای در نظر گرفته ش��ده در كسب و كار 
جهانی دست يابيم، افزود: به همين دليل در راس 
پيشنهادات فعاالن بخش خصوصی، اتاق بازرگانی 
تهران در نامه ای با توجه به مشكالت ايجاد شده 
ناشی از اجرای اين قانون و از سويی مخالفت های 
وزرای ام��ور اقتصادی و دارايی، راه و شهرس��ازی 
و كش��ور از دولت درخواس��ت كرده اين قانون به 
مدت 2 سال مسكوت بماند و در اين مدت هيات 
دولت موظف است، آن را بازنگری و پيشنهادهای 
اصالحی يا اليحه جايگزين را به مجلس شورای 

اسالمی بدهد. 

   ايرادهای رئيس گمرک به قانون 
البته پيش از اين هم مسعود كرباسيان، رئيس 
كل گمرك كشور در نامه ای به علی طيب نيا، وزير 
اقتصاد در س��يزدهم مهر ماه سال 92، ايرادهای 
موج��ود در قانون )اليحه وق��ت( مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز را موج��ب حدوث چالش های متعددی 
دانسته بود كه در بند اول آن آمده است: در ماده 
2 اليحه مزبور، مصاديقی عالوه بر ماده 113 قانون 
امور گمركی به عنوان مصاديق قاچاق كاال اضافه 
ش��ده كه پيشنهاد ستاد مركزی مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و س��اير دستگاه ها بوده و برخی از اين 
مصاديق با مفاد قانون جديد امور گمركی مغايرت 

دارد. 
نكته مه��م و قابل توجه ديگ��ری كه در اين 
نامه به آن اشاره شده، ماده 18 اليحه وقت است 
كه مربوط به تحويل كاالی مكش��وفه به سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تمليكی است. سازمان 
اموال دولتی تاكنون توانايی تحويل و انتقال كليه 
كاالهای اعالمی به آن سازمان را در وقت مقرر و 
به دليل نداشتن انبار و امالك مناسب نداشته كه 
در ص��ورت لزوم بقای ذكر ش��ده طی ماده فوق، 
حتما بايد تمهيدات الزم از اين حيث انديش��يده 
ش��ود. در بند ديگ��ری از اين نامه آمده اس��ت: 
سازمان های كاشف قاچاق )10 سازمان( در ماده 
31 اليحه وقت ذكر ش��ده اند و گمرك نيز يكی 
از آنها اس��ت كه تنها در محدوده اماكن گمركی 
می تواند به عنوان كاشف تلقی شود و به موجب 
ماده 18 اليحه وقت، تشخيص اوليه ارزش كاالی 
قاچاق بر عهده سازمان كاشف گذاشته شده كه 
با توجه به بحث ارزش گذاری كه از وظايف ذاتی 
گمرك است، به نظر نمی رسد سازمان های كاشف 
غيرمرتبط از جمل��ه ناجا بتوانند توفيقی در اين 

خصوص داشته باشند. 

در چهارمي��ن بن��د اي��ن نام��ه آمده اس��ت: 
همان ط��ور كه از ماده 36 اليحه وقت برداش��ت 
می شود، س��ازمان های كاش��ف كه ضابط تلقی 
می ش��وند، موظفند حس��ب مورد مرات��ب را به 
مرجع صالح اعالم كنند. در اين رابطه آنچه مهم 
اس��ت اين است كه اصال صحبتی از »اعالم جرم 
)ش��كوائيه(« به ميان نيامده و فقط به تنظيم و 
ارسال صورت جلسه بسنده شده است. اين امر با 
روح مفاد قوانين موجود در تباين و تضاد است و 

در آينده مشكالتی را ايجاد خواهد كرد. 
اما در مهم ترين بند اين نامه عنوان ش��ده كه 
ص��دور ماده 3 اليحه وقت مزب��ور تكرار ماده 30 
آيين نامه اجراي��ی قانون نحوه اعم��ال تعزيرات 
حكومتی راج��ع  به قاچاق كاال و ارز اس��ت. اين 
موض��وع فی نفس��ه نمی تواند وضعي��ت جديد و 
شرايط بهتری را برای ستاد ايجاد كند، به همين 
دليل آنچه مداخله ناروای ستاد در وظايف ديگر 
دستگاه ها و مراجع را موجب می شود، پيش بينی 
ماده 56 در اليحه وقت اس��ت كه متن آن پس از 
اصالح اين چنين است: »ستاد می تواند رأسا يا از 
طريق دادستان اقدام به پيگيری پرونده نزد مراجع 
رسيدگی كننده، تعقيب و رسيدگی جرايم موضوع 
اين قانون يا جرايم مرتبط با آن كند.« درحالی كه 
نحوه تنظيم و نگارش ماده به نحوی است كه برای 
ستاد در تمامی پرونده های ناشی از اعمال اليحه 
وقت كه از س��وی هر يک از سازمان های كاشف 
)از جمله گمرك ايران( مطرح شده باشد، شأنی 
موازی با س��اير دستگاه های اجرايی و حتی نهاد 
تعقيب در نظر گرفته است كه عواقب اجرايی آن 
بسيار نگران كننده بوده و احتمال تضييع حقوق 

مردم را به دنبال خواهد داشت. 
ضمن اينكه س��تاد مذكور ه��م بايد وظيفه 
هماهنگ��ی دس��تگاه ها و سياس��ت گذاری را بر 
عهده داشته باش��د. لكن در قانون جديد با ورود 
در حوزه اجرا، دخالتی آشكار در وظايف سازمانی 
دستگاه های كاشف بروز و ظهور يافته كه به لحاظ 
پيش بين��ی وظايف نهادهای كاش��ف در قوانين 
موج��ود، اقدام بر اس��اس م��اده 56 اليحه وقت، 
موجب تداخل در وظايف دستگاه های عضو و بروز 

چالش و تنش در حوزه اجرا تلقی خواهد شد. 

   1٧مورد اشكال اساسي 
البته فعاالن بخش خصوصی كشور و در راس 
آن اتاق بازرگانی تهران پس از جلسات كارشناسی 
در مكاتبات مستقيمی در تاريخ 28 مهرماه سال 
92 )قبل از ابالغ آن در 3 دی ماه سال 92 توسط 
مجلس شورای اس��المی( با اسحاق جهانگيری، 
معاون اول رئيس جمهور ايرادات اساسی در اجرای 
قانون )اليحه وقت( را ب��ا ارائه گزارش مربوط به 
چگونگی سير تصويب اليحه مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز در 17 مورد بازگو كرده بودند. 
ازجمله مهم ترين اي��رادات اين قانون )اليحه 
وق��ت( در نامه تفصيلی ات��اق بازرگانی تهران به 
رئيس جمهور، »تعريف ص��ورت گرفته از قاچاق 
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در قانون«، »بحث تعيين ارزش كاال موضوع بند 
ح و خ م��اده »1« ك��ه در مغايرت ب��ا قانون امور 
گمركی اس��ت«، »تعريف صورت گرفته از ارز و 
كارت اعتباری در بن��د »پ« ماده يک كه تلقی 
اين اس��ت با آن تعريف باعث مشكالتی در رفت 
و آمد جهانگردان به كش��ور ش��ود«، »مصاديق 
ارائه ش��ده در ماده 2 اين قانون كه دارای ايرادات 
اساسی است«، »ايراد بر ماده 3 مكرر 2 در رابطه 
با سامانه الكترونيک«، »ماده 17 در رابطه با ضبط 
وس��يله نقليه حامل كاالی قاچ��اق«، »تدوين و 
نگارش اشتباه در ماده 25 در رابطه با اخاللگران 
در نظ��ام اقتصادی«، »ماده 36 در رابطه با بحث 
توقيف وسيله نقليه«، »موضوع مهلت تعيين شده 
يک ماهه برای رسيدگی و صدور رای نهايی قاچاق 
در م��اده 40«، »تبصره ه��ای 2 و 3 م��اده 45«، 
»موضوع مهلت تعيين ش��ده 10 روزه يا تمديد 
آن برای متهمان جهت ارائه اسناد مثبته در ماده 
47«، »م��اده 48 ك��ه در آن منظ��ور قانون گذار 
مشخص نيست«، »موضوع ماده 59 در رابطه با 
حمل و نقل«، »م��اده 65 و تبصره آن در رابطه 
با كاالهای ممنوعه« و »موض��وع ماده 66 و 67 
در رابطه با مجازات در نظر گرفته ش��ده براساس 
مرجع رسيدگی كننده« است كه البته به گفته 

مطلعان ب��ا وجود اينك��ه در نام��ه 12 آبان ماه 
محمدرضا عليزاده، قائم مقام ش��ورای نگهبان به 
رئيس مجلس شورای اسالمی درباره اصالحات به 
عمل آمده از اين قان��ون )اليحه وقت( و ايرادات 
اين ش��ورا در 12 بند مورد توجه قرار گرفته، اما 
همچنان اشكاالت اساسی در اين قانون ابالغ شده 
به چش��م می خورد؛ حتی اتاق تهران در نامه ای 
به تاري��خ 25 آذرماه س��ال 92 به معاون رئيس 
جمهور در مجلس دو ايراد اساسی را بازگو كرده 

كه براساس آن: 
الف( ايجاد سامانه های متعدد توسط دولت وفق »ماده 
3 مكرر 2« برای نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، هر 
نوع حمل، هر نوع نگهداری كاال و مبادله آن ، كه مورد 
ايراد شورای نگهبان هم بوده بار مالی هنگفتی بر دوش 

دولت خواهد گذاشت. 
ب( مفاد اليحه مذكور موجب نگرانی فعاالن اقتصادی 
می ش��ود و نتيجه آن ركود بيشتر اقتصادی و بيكاری 
خواه��د ش��د.   مكاتب��ات اداری فع��االن بخش 
خصوصی در اين باره بعد از تصويب و ابالغ قانون 
نيز ادامه دار بوده، ب��ه طوری كه در آخرين نامه، 
اتاق تهران با پيشنهاد مسكوت ماندن و بازنگری 
قانون به معاون رئيس جمهور، نامه ديگری ارسال 
می كند. البته در س��ال جديد نيز فعاالن بخش 

خصوص��ی از طريق كميته م��اده 76 دوباره اين 
موض��وع را مطرح كردند و حتی عباس آخوندی 
در نامه ای به علی الريجانی، رئيس مجلس شورای 
اسالمی بر بازنگری و توقف اين قانون تاكيد كرده 
بود، اما با همه اين اوصاف فعال مهلت دو هفته ای 
برای تصميم گيری در اين باره داده شده كه به نظر 
می رسد با توجه به دفاع نمايندگان ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز از اين قانون و البته موضع گيری 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر اصرار 
ب��ر تهيه آيين نام��ه اجرايی آن توس��ط دولت و 
اظهارنظر برخی از مجلسی ها همچون ايرج نديمی 
براساس گزارش سايت ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در رابطه ب��ا اينكه »دولت بايد قوانين را در 
رابط��ه با مبارزه با قاچاق كاال، اجرايي كند«، اين 
بحث )چال��ش( در روزهای آين��ده وارد فازهای 
جدی خواهد ش��د و اختالف م��ورد نظر بيش از 
پيش نمايان خواهد شد. با اين وجود بايد ديد كه 
در نهايت اين قانون جنبه اجرايی پيدا می كند يا 
اينكه با تالش فعاالن اقتصادی، نمايندگان دولت و 
در راس آنها مخالفت سه وزير با اجرای آن و برخی 
از نمايندگان مجلس، موضوع پيشنهادات اصالحی 
يا اليحه جايگزين مورد تاييد مجلس و دولت قرار 

خواهد گرفت.

 در آخرين 
نامه، اتاق تهران با 
پيشنهاد مسكوت 
ماندن و بازنگری 
قانون به معاون 
رئيس جمهور، نامه 
ديگری ارسال 
می کند. البته 
در سال جديد 
نيز فعاالن بخش 
خصوصی از طريق 
کميته ماده ٧6 
دوباره اين موضوع 
را مطرح کردند
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به هر ميزان تقاضا وجود دارد. علی صالح آبادی افزود: 
معامالت بورس معلول اس��ت و علت نيس��ت و بازار 
س��رمايه تأثيرپذير از تحوالت مختلف كشور است و 
متأسفانه سال گذشته موضوعاتی چون نرخ خوراك 
پتروش��يمی ها، قيمت س��نگ آهن و مواردی از اين 
دس��ت كه به صنايع اثرگذار در بازار از جمله سنگ 
آهن پتروشيمی و فلزات مطرح می شود در افت بازار 
سهام اثرگذار بود. صالح آبادی با بيان اينكه نسبت به 
اينده بازار سهام اميدوارم تصريح كرد: بيان و پيگيری 
مش��كالت ش��ركت ها با مراجع ذی ربط و كمک به 
نقدش��وندگی بازار از جمله اقداماتی است كه تالش 
می كنيم با انجام آنها از بازار س��رمايه و س��هامداران 
حمايت كنيم بعالوه اينكه در شرايط كنونی عرضه 
اوليه س��هام در بورس و نيز عرضه های خرد سازمان 
خصوصی سازی متوقف شده است. علی صالح آبادی 
با اش��اره به عملكرد بورس تهران از ابتدای امسال تا 
پايان خرداد، گفت: ش��اخص كل ب��ورس از ابتدای 
امس��ال از ع��دد 79 هزار و 19 واحد ب��ه 72 هزار و 
600 واحد رس��يده كه كاهش 7.7 درصدی را نشان 
می ده��د. وی در خصوص حوزه تأمين مالی در بازار 
اوليه طی سه ماه گذشته، اذعان داشت: 900 ميليارد 
اوراق با درآمد ثابت منتش��ر و نيز س��ه هزار و 900 
ميليارد تومان افزايش س��رمايه در اين مدت صورت 
گرفته كه در مجم��وع 4 هزار و 800 ميليارد تومان 
تأمين سرمايه را شامل می شود. رئيس سازمان بورس 
با اش��اره به اينكه در ش��ورای بورس ابزار جديدی با 
عنوان گواهی سپره كااليی به تصويب رسيده كه تا 
پايان امسال ابالغ خواهد شد، توضيح داد: در مقاطعی 
ممكن اس��ت توليد كننده نتوان��د كاالی خود را در 
بورس بفروشد و براين اساس می تواند كاال را در انبار 
اس��تاندارد بورس بگذارد و گواهی آن را در سيستم 
بورس س��پرده كرده كه قابليت معامله پيدا می كند 
و خري��دار اين گواهی نيز نياز ب��ه تحويل كاال ندارد 
و چ��ون اين گواهی تبديل به اوراق می رس��د امكان 
وثيقه آن در بانک وجود دارد كه به نوعی برای خريدار 
نقدينگی را به ارمغان می آورد. صالح آبادی ادامه داد: 
بنا داريم در حوزه توس��عه و گسترش بازار معامالت 
برخ��ط قراردادهای آتی در ب��ورس كاال را راه اندازی 
كنيم و اين امكان نيز فراهم آمده اس��ت تا ش��عب 
و نمايندگی ه��ای بورس كاال با توجه به پتانس��يل 

استان ها افزايش پيدا كند.

مدير امور بين الملل ش��ركت ملی نفت ايران از 
عرضه نخستين محموله ميعانات گازی پارس جنوبی 
در ب��ورس در آين��ده ای نزديک خبر داد. محس��ن 
قمصری با اظه��ار اين كه مديريت امور بين الملل 
شركت ملی نفت ايران، برای مصرف داخلی، ميعانات 
گازی پارس جنوبی را در بورس عرضه می كند گفت: 
مبنای معامالت عرضه ميعانات گازی پارس جنوبی 
به صورت ريالی است. وی با بيان اينكه روش تعيين 
قيمت پايه بر عهده امور بين الملل شركت ملی نفت 
ايران اس��ت، افزود: به عبارتی عرضه كننده، قيمت 

پايه را تعيين می كند و بازيگران بازار و خريداران در 
مورد قيمت پايه امكان رقابت دارند؛ بنابراين بورس 
انرژی دخالتی در تعيين قيمت پايه ندارد و فقط بر 
مبنای رقابت بين خريداران كشف قيمت روی می 
دهد. آذر ماه سال گذشته، بورس ميزبان خريداران 
و فروشندگان ميعانات گازی پااليشگاه ايالم بود تا 
برای نخس��تين بار درتاريخ كشور اين محصول در 
بورس كشف قيمت شود. در آن زمان، 3500 بشكه 
ميعانات گازی پااليش��گاه گاز ايالم در بورس انرژی 
عرضه شد كه 3400 بشكه از آن به قيمت هر بشكه 
دو ميليون 209 ريال به ارزش هفت ميليارد و 510 
ميليون ريال از طرف يكی از پااليشگاههای بخش 
خصوصی كش��ور خريداری ش��د و به اين ترتيب 
نخستين عرضه محصوالت نفت و گاز شركت ملی 

ايران با موفقت به انجام رسيد.

   تواف�ق با وزارت نفت برای عرضه ميعانات گازی 
در بورس انرژی 

رئيس س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز با تاييد 
خبر عرضه ميعان��ات گازی در بورس انرژی گفت: 
يكی از مباح��ث مطرح ش��ده در معامالت بورس 
ان��رژی توق��ف حجم ميعان��ات گازی اس��ت كه با 
هماهنگی صورت گرفته با وزارت نفت در تابستان 
امسال امكان معامله ميعانات گازی از پارس جنوبی 

در تابستان93 انجام می شود

عرضه نخستین محموله میعانات 
 گازی پارس جنوبی در بورس 

با هماهنگی 
صورت گرفته با 
وزارت نفت در 
تابستان امسال 
امكان معامله 
ميعانات گازی از 
پارس جنوبی به هر 
ميزان تقاضا وجود 
دارد
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از سر گرفته شود.

   س�وآپ نفتی با رعاي�ت ضوابط به نفع نظام 
است

عضو كميسيون انرژی مجلس گفت: چنانچه 
س��وآپ نفتی با توجه به مقتضيات و عرف بين 
الملل از سرگرفته ش��ود، يک حركت منطقی 

بوده و به نفع نظام است.
سيد سعيد حيدری طيب، عضو كميسيون 
انرژی درباره از س��رگيری س��وآپ نفت، گفت: 
كش��ورمان اف��زون ب��ر توليد و ص��ادرات نفت 
می توان��د از موقعي��ت جغرافيايی خ��ود برای 
انتق��ال مواد نفتی و ديگر حاملهای انرژی بهره 
ببرد. اين عضو كميس��يون انرژی تصريح كرد: 
اي��ران به ميزان الزم و براس��اس قانون بودجه 
93 نفت و ميعانات گازی صادر می كند، از اين 
رو می تواند از ظرفيت سوآپ نفتی نيز بهر مند 
شود. اين نماينده مجلس با بيان اين كه قوانين 
مشخصی برای هر نوع داد و ستد تجاری وجود 
دارد تصريح كرد: در مس��ئله سوآپ نفتی بايد 
بررسی كرد كه منافع ملی و اقتصاد كشورمان 
چگونه حاصل می ش��ود. موسی احمدی، عضو 
ديگر كميسيون انرژی نيز در اين زمينه گفت: 
اصل سوآپ را منطقی می دانم، با توجه به اين 
كه انجام اين نوع داد وستد در دنيا هم مرسوم 
اس��ت قطعا منفعت كش��ور را به دنب��ال دارد.

نماينده مردم دير، كنگان، جم و عس��لويه در 
مجلس افزود: سوآپ يک حركت منطقی بوده 
و به نفع كش��ور و نظام است، حال اگر با توجه 
به مقتضيات، ضوابط و عرف بين الملل محقق 

شود بهتر است كه از سر گرفته شود. 

   ظرفيت سوآپ نفت در شمال کشور به 
روزانه ۴50 هزار بشكه می رسد 

مديرعامل ش��ركت پايانه های نفتی 
ايران گفت: پ��روژه حوضچه فراگير در 
پايانه نفتی ش��مال ت��ا 6 ماه آينده به 
به��ره برداری می رس��د كه ظرفيت 
س��وآپ نفت را به 450 هزار بش��كه 
در روز افزاي��ش م��ی ده��د.   پيروز 
موسوی اظهار داشت: ظرفيت كنونی 
س��وآپ نفت خام با توجه به امكانات 
فعلی پايانه نفتی شمال كشور 200 هزار 
بش��كه در روز اس��ت كه با بهره ب��رداری از 
پروژه حوضچه فراگير در فاز اول به 450 هزار 
بش��كه در روز خواهد رسيد. وی افزود: احداث 
و راه اندازی اين پروژه هم اكنون با پيش��رفت 
مطلوب در حال انجام است و تا 6 ماه آينده به 

بهره برداری خواهد رسيد.
مديرعامل شركت پايانه های نفتی ايران در 
پاس��خ به اينكه “پيش از اين ق��رار بود با بهره 
برداری از حوضچه فراگير پايانه نفتی ش��مال، 

موضوع از س�رگيری س�وآپ در کش�ور از زمان روی کار آم�دن دولت جديد جدی ش�د. مهم ترين خبر 
س�وآپی فصل گذش�ته نيز محكوميت ايران در دادگاه الهه به علت ضرر يک شرکت آذربايجانی از توقف 
س�وآپ در دولت دهم بود اما ميرکاظمی وزير وقت نفت اين حكم را قبول ندارد و از ضرورت توقف سوآپ 
سخن می گويد. با اين وجود اکثر اعضای کميسيون انرژی مجلس موافق از سرگيری سوآپ و کسب سود 
برای فعاالن اين بخش هستند. در چند ماه اخير خبرهای خوبی برای احيای سوآپ منتشر شده است که 
سرمايه گذاران را اميدوار کرده است. حجت االسالم موسی احمدی يكی از اعضای کميسيون انِری مجلس در 
اين مورد گفت:ارتباط با همسايگان يكی از سياستهايی است که دولت و وزارت نفت دنبال می کنند و اين 

ارتباط در قالب تهاتر يا صادرات نفت و برآورده کردن نياز آنها هم اثرات مثبت اقتصادی دارد و هم امنيتی.

ظرفيت کنونی 
سوآپ نفت خام با 
توجه به امكانات 
فعلی پايانه نفتی 
شمال کشور 200 
هزار بشكه در روز 
است که با ژ
بهره برداری 
از پروژه حوضچه 
فراگير در فاز اول 
به ۴50 هزار بشكه 
در روز خواهد 
رسيد

نماينده م��ردم دير، كنگان، جم و عس��لويه 
در مجلس شورای اس��المی بر ضرورت افزايش 
س��رمايه گذاری در ميادين گازی مشترك بين 
اي��ران و قط��ر تاكيد ك��رد و گف��ت: قطر 100 
درصد س��هميه خود را برداش��ت می كند و اين 
درحالی اس��ت كه ما تنها دو سوم سهميه خود 
را اس��تفاده می كنيم. وی در ادامه درباره قطع 
سوآپ و طلب خس��ارت از ايران،  گفت: اصل 

س��وآپ را منطقی می دان��م و در دنيا هم 
مرسوم است و منفعت كشور را نيز به دنبال 
دارد. اين عضو كميس��يون انرژی مجلس با 
يادآوری اينكه س��وآپ در زمان وزارت نفت 
دولت گذش��ته قطع ش��د، گفت: وزير وقت با 

بررس��ی های خود به اين نتيجه رس��يده بود 
كه آن قرارداد به نفع كش��ور نيس��ت از اين رو 
تصميم گرفتن��د اين قرارداد را لغو كنند، از اين 
رو با توجه به اينك��ه دادگاههای بين المللی به 
لح��اظ حقوقی اي��ن موضوع را رس��يدگی می 
كنند شنيدم حكمی صادر شده است كه فكر 
می كنم با پی گيری های مس��ؤولين احقاق 
حق خواهد شد. نماينده مردم دير، كنگان، 
جم و عسلويه در مجلس گفت: سوآپ يک 
حركت منطقی است و به نفع كشور و نظام 
اس��ت اگر با توجه به مقتضيات و ضوابط و 
عرف بين الملل محقق شود بهتر است كه 

شيرين درويش ■

مبادله انرژی با همسايگان هم منفعت اقتصادی دارد هم امنيتی 

ضرورت ازسرگیری
 سوآپ نفتی 
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هم اکنون نفت 
کوره از عراق و 
کشورهاي حاشيه 
درياي خزر وارد و 
معادل آن در پايانه 
صادراتي خليج 
فارس تحويل داده 
مي شود و گاز مايع 
هم از طريق پايانه نكا 
و سرخس دريافت و 
مابه ازاي آن از بنادر 
حاشيه خليج فارس 
صادر مي شود

ظرفيت س��وآپ ب��ه 500 هزار بش��كه در روز 
برس��د، چرا اين رقم محقق نمی ش��ود” گفت: 
فعال نياز را در حدی ديديم كه با ظرفيت كمتر 
از 500 هزار بشكه اين پروژه را به بهره برداری 

برسانيم.
وی ادامه داد: تصميم گرفتيم در اين مرحله 
با عمق آبخور 8 متری پروژه را ببنديم. موسوی 
با بيان اينكه امكان توس��عه حوضچه فراگير در 
فازهای بعدی وجود دارد، اذعان داشت: با بهره 
برداری از اين پروژه در 6 ماه آينده، امكان انجام 
س��وآپ نفت خام تا ظرفيت 400 تا 450 هزار 
بش��كه در روز وجود خواهد داش��ت.به گزارش 
تس��نيم، پيش از اين برنامه ريزی ش��ده بود با 
س��اخت حوضچه فراگير در پايانه نفتی شمال، 
سه اسكله موجود با آبخورهای چهار تا پنج متر 

به 14 اسكله با آبخور 14 متر افزايش يابد.

   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 به منظور از سرگيري اين تجارت 
نفتي آغاز ش��ده است. علي ماجدي در تشريح 
برنامه ه��اي جديد ايران به منظور 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 تركمن ه��ا به منظور از س��رگيري اين 

تجارت نفتي با ايران اعالم آمادگي كرده اند.
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 210 هزار 
ت��ن فرآورده ه��اي نفتي از كش��ورهاي درياي 
خزر سوآپ كرده اس��ت.عباس كاظمي معاون 
وزير نفت نيز با اش��اره به رش��د 170 درصدي 
س��وآپ نفت كوره و رشد 500 درصدي سوآپ 
گاز ماي��ع، گفت: س��وآپ گاز مايع و نفت كوره 
كش��ورهاي حاش��يه درياي خزر و عراق منجر 
به كاه��ش هزينه هاي انتقال و ذخيره س��ازي 

فرآورده هاي نفتي شده است.
مديرعامل ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، تصريح كرد: هم اكنون 
نفت كوره از عراق و كش��ورهاي حاشيه درياي 
خزر وارد و معادل آن در پايانه صادراتي خليج 
ف��ارس تحويل داده مي ش��ود و گاز مايع هم از 
طريق پايانه نكا و سرخس دريافت و مابه ازاي 
آن از بنادر حاشيه خليج فارس صادر مي شود.

   ظرفيت س�وآپ نفت در ش�مال کش�ور به 
روزانه ۴50 هزار بشكه مي رسد 

اين در حالي اس��ت كه مديرعامل ش��ركت 

پايانه ه��اي نفت��ي اي��ران از افزاي��ش ظرفيت 
س��وآپ نفت به 450 هزار بش��كه خب��ر داد و 
گفت: پ��روژه حوضچه فراگي��ر در پايانه نفتي 
ش��مال تا 6 ماه آينده به بهره برداري مي رس��د 
كه ظرفيت س��وآپ نفت را به 450 هزار بشكه 
در روز افزايش مي دهد.  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 بهره برداري از 
پ��روژه حوضچه فراگير در فاز اول به 450 هزار 
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 6 ماه آينده به 

بهره برداري خواهد رسيد.
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ناي��ب رييس كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس با بيان اينكه با توجه به نرخ 
بيكاری ، تورم و نقدينگی باال رش��د بورس طی 
سال های اخير طبيعی نبوده، گفت: افت بورس به 
دليل تخليه حبابهايی است كه در سالهای گذشته 

ايجاد شده است. 
علی محمد احم��دی درباره گ��زارش ديوان 
محاسبات از اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه 
ها به كميس��يون متبوعش بر اينك��ه دولت در 
هدفمندی همان رويه قبل��ی را دنبال می كند، 
افزود: اگر طرح نظام س��المت كه دولت از محل 
ماليات بر ارزش اف��زوده و هدفمندی آن را اجرا 
می كند فاكت��ور بگيريم مابق��ی تعهدات طرح 
هدفمندی مانند تعهد به توليد و تعهد بيمه ای 

اجرا نمی شود.
نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره ش��هر در 
مجلس شورای اسالمی افزود: گزارش ارايه شده 
حاكی از آن بود كه مصارف دولت از منابع پيشی 
گرفته است در صورتی كه براساس قانون بودجه 
دول��ت با حذف يارانه پردرآمدها بايد بخش��ی از 

هزينه های خود را تامين می كرد.
وی با بيان اينكه مجلس مخالف حذف يارانه 
های پردرآمدها نيس��ت، افزود: بر اس��اس قانون 
بودجه پردرآمدها نبايد برای دريافت يارانه ثبت 
نام می كردند، حال كه ثبت نام ش��ده اند دولت 
بايد راس��تی آزمايی كند ويارانه افراد پردرآمد را 

حذف كند.
ناي��ب رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه و 
محاسبات مجلس با بيان اينكه اگر دولت بر اساس 
اطالعات مالياتی و هزين��ه درآمد خانوارو پروانه 
كسب و س��فرهای خارجی افراد و اسناد تجاری 
و مس��كونی به اين نتيجه برسد كه سقف درآمد 
افراد از سقف تعيين شده باالست بايد يارانه آنها 

را حذف كند، گفت: مصارف و منابع هدفمندی 
توازن ن��دارد و منابع كفاف مصارف را نمی دهد 
از اي��ن رو بايد عالوه بر پرداخت 42 هزار ميليارد 
تومان سهم توليد و بهداشت و درمان و بيكاری را 
بدهد كه با اين حس��اب دولت بايد قريب به 60 
هزار ميليارد توم��ان از محل اين طرح در بخش 

های مختلف هزينه كند.
احمدی در ادامه درباره وضعيت بورس و ابراز 
نگرانی سهامداران در نامه ای به رييس جمهور، 
گفت: بازار مالی در مجموع بايد با س��اير بازار ها 
همسان باش��د اما اتفاقی كه در چند سال اخير 
افتاد اين بود كه بورس به صورت ناموزون نسبت 
به ساير بازارها رشد كرد از اين رو افتی كه شاهد 
هستيم ناشی از تخليه حباب هايی است كه در 

سالهای قبل به وجود آمد.
نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره ش��هر در 
مجل��س افزود: با توجه به ن��رخ بيكاری و تورم و 
نقدينگی باال مش��خص بود كه رشد بورس طی 

يكی دو سال اخير طبيعی نيست.
وی اف��زود: بازار ب��ورس معم��وال زمانی كه 
بازارهای رقيب مثل مسكن ،طال و ارز در شرايط 
ركود ق��رار می گيرند به طور طبيعی نمی تواند 
رش��د داشته باش��د از اين رو اين اتفاقی كه قبال 
افتاد و شاخص سهام در شرايط ركود تورمی رشد 

كردغير معمول بود.
احم��دی اف��زود: در كنارضعف س��اختاری 
و مس��ايل و مش��كالت بورس اجرای ف��از دوم 
هدفمندی و افزايش قيمت كاال ها كه اين نماد 
سودآوری اكثر بنگاهها را به دليل باال رفتن هزينه 
هايشان كم می كند كه اين هم تقاضا برای سهام 
را كاهش می دهد و هم ش��اخص ها را به پايين 

می كشد.
وی تعيي��ن نرخ خ��وراك پتروش��يمی ها و 

موضوع بهره مالكانه در معادن به ويژه معادن فلزی 
را درافت شاخص های بورس بی تاثير ندانست و 
گفت: وقتی قيمت خوراك پتروش��يمی را دست 
كاری می كني��م بزرگترين س��هامداران بورس 
تحت تاثير قرارگرفته و هزينه توليد آنها افزايش و 
سودآوری آنها و تقاضا برای سهام آنها و در نتيجه 

شاخص بورس كاهش می يابد.
نماينده مردم دهلران و آبدانان و دره شهر در 
مجلس افزود: قيمت خوراك پتروشيمی ها يک 
مشكل غير س��اختاری است كه با يک طرح می 
توان اصالح كرد اما مش��كالت ساختاری نياز به 

زمان طوالنی تر دارد.
وی افزود: ش��وك ها و بحران های منطقه ای 
مانند اتفاقات عراق هم در نوسانات بازار بورس بی 

تاثير نيست.
عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس افزود: بورس خود را آرام آرام 
با ساير بازار ها منطبق می كند و همه بخش ها 

به صورت متوازن به رشد موزون خواهند رسيد. 
اين در حالی است كه دبيركل انجمن صنفی 
صنايع پتروشيمی نيز از مصوبه جديد هيأت دولت 
مبنی برش��فاف كردن نرخ خوراك و سوخت گاز 
واحدهای پتروش��يمی خبر داد و گفت: براساس 
تصميم هيئت دولت نرخ سوخت گاز پتروشيمی 
ها به ميزان 132 تومان در هر متر مكعب تعيين و 
قيمت خوراك گاز نيز براساس مصوبه مجلس 13 
س��نت در نظر گرفته و اجرايی و مصوبه گذشته 
هيئ��ت دولت مبن��ی بر تعيين نرخ س��وخت و 
خوراك گاز 265 تومان ديگر اجرا نمی شود.  اين 
موضوع به نفع ش��ركت های پتروشيمی خوراك 
گاز است زيرا با يک حساب ساده به طور ميانگين 
به جای 265 تومان 238 تومان پرداخت می شود. 

تاثير نرخ خوراک پتروشيمی ها در نوسانات شاخص بورس 

بازار سرمایه وابسته به وضعیت پتروشیمی

بر اساس قانون 
بودجه پردرآمدها 
نبايد برای دريافت 
يارانه ثبت نام 
می کردند، حال که 
ثبت نام شده اند 
 دولت بايد 
راستی آزمايی 
کند ويارانه افراد 
پردرآمد را حذف 
کند



دنیای انرژی    تابستان1393   شماره هشتم
71

گزارش

نمايندگان مجلس شرايط رقابتی سالم و ايجاد 
امنيت سرمايه و تسهيل حضور بخش های خصوصی 
، غير دولت��ی و تعاونی در فعاليت ه��ای اقتصادی 
نمايندگان در نشست  را تعيين كردند.  
علنی 22 ارديبهشت در جريان بررسی طرح اصالح 
م��وادی از قان��ون اجرای سياس��ت های كلی اصل 
44 قانون اساس��ی با ماده 2 اين طرح با 154 رای 
مواف��ق، 2 رای مخال��ف و 7 رای ممتنع از مجموع 
200 نماينده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت 
كردند. براساس اين ماده شرايط حضور بخش های 
غيردولت��ی و خصوصی در فعالي��ت های اقتصادی 
، رقابتی و س��الم را به منظور تس��هيل حضور اين 
بخش ها معين كردند. براساس اين قانون موسسات 
عمومی و غيردولتی كه براساس قانون مجوز فعاليت 
اقتصادی را دارند و شركت های تابعه و زيرمجموعه 
آنها تنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعا 
حداكثر تا 40 درصد س��هم ب��ازار كاال و يا خدمات 
را دارا خواهن��د ب��ود. همچنين براس��اس اين ماده 
موسس��ات و نهادهای عمومی غيردولتی می توانند 
واحدهای توليدی و خدماتی با مالكيت صد درصدی 
احداث نمايند كه در اين صورت مكلف اند حداكثر تا 
4 سال پس از بهره برداری، سهام مديريتی خود در 
هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين ماده )40 

درصد( كاهش دهند.
ماده 2- م��اده )6( قانون و تبص��ره های آن به 

صورت زير اصالح می شود:
ماده 6- به منظور تس��هيل حضور بخش��های 
غيردولتی، خصوص��ی و تعاون��ی در فعاليت های 
اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ايجاد امنيت برای 

سرمايه اين بخشها مقرر می گردد:
1-موسس��ات و نهادهای عموم��ی و غيردولتی 
موضوع ماده )5( قانون محاس��بات عمومی و كليه 
شركتهای تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت 
اقتص��ادی را دارند، می توانند در ب��ازار توليد كاال و 
خدمات فعاليت داش��ته باشند مگر آن كه فعاليت 
آنها موج��ب اخالل در رقابت گ��ردد. اين نهادها و 
موسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم 
و غيرمستقيم كليه شركتهای تابعه و وابسته خود 
را در ه��ر ب��ازار توليد كاال و خدمات هر ش��ش ماه 
يک بار به ش��ورای رقابت ارس��ال نمايند. عدم ارائه 
اطالعات و يا خالف واقع بودن آن توس��ط نهادها و 
موسسات فوق الذكر مشمول حكم ماده )72( اين 

قانون هستند.
2-موسس��ات و نهاده��ای عموم��ی غيردولتی 
موض��وع م��اده )5( قان��ون محاس��بات عمومی و 
شركتهای تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم 
و غيرمس��تقيم مجموعاً حداكثر ت��ا چهل درصد 

)40درصد( سهم بازار هر كاال و يا خدمت را دارند.
3-مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم 
سهام و كرس��ی مديريتی در هر بنگاه اقتصادی تا 
س��قف چهل درصد )40درصد( برای هر موسس��ه 
و نه��اد عمومی غيردولتی موضوع م��اده )5( قانون 
محاسبات عمومی كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادی 

دارند، مجاز می باشد.
تبصره1-موسس��ات و نهادهای موضوع اين بند 
ميتوانند واحدهای توليدی و خدماتی با مالكيت صد 
درصدی )100درصد( احداث نمايند. در اين صورت 
مكلفند حداكثر تا چهار س��ال پس از بهره برداری، 
سهم و كرسی مديريتی خود در هر بنگاه را تا سقف 

مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره2- موسس��ات و نهادهای عمومی مذكور 
مكلفند سهام و كرسی مديريتی مازاد بر سقف در 
اين بند را به صورت مرحله ای حداكثر تا پنج سال 

پس از ابالغ اين قانون واگذار نمايند.
4- تسويه، تهاتر و تاديه بدهيهای قانونی دولت 
ب��ه نهادهای عمومی غير دولت��ی موضوع اين ماده 
و ش��ركتهای وابس��ته به بانكهای دولتی از طريق 
واگذاری س��هام بنگاهها، اموال و دارايی های دولت 
و ش��ركتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از 
طريق فروش س��هام بنگاهها و اموال و دارايی های 
خود و ش��ركتهای دولتی و تبديل ب��ه وجوه نقد، 

بدهيهای خويش را تاديه نمايد.
5-ش��ركتها و بنگاههای اقتصدی متعلق به 
آناه حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطالعات 
كامل ملی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل 
كنند بنگاههای مذكور موظفند در صورت لزوم 
نسبت به مطابقت س��اختار و شيوه گزارشگری 
مال��ی برابر قوانين و مقررات بازار س��رمايه اقدام 
نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است 
در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های 

مالی مربوطه را ارائه كند.
الف- موسس��ات و نهادهای عمومی غيردولتی 

موضوع ماده )5( قانون محاسبات عمومی
ب- نهادهای نظامی و انتظامی كشور

د-نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبركه
ه�- كليه صندوق های بازنشستگی اعم از كشوری 
و لشگری، نظير صندوق های بازنشستگی وابسته به 
دس��تگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههای كه 
شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.

و- نهادهای انقالب اسالمی
تبصره 1- منظور از بنگاه و ش��ركت در اين بند، 
بندهای )4( و )5( ماده )1( قانون اجرای سياس��ت 
های كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساس��ی 

است.
تبصره 2- سازمان بورس موظف است نسبت به 
ارائه گزارش های عملكرد ساالنه در خصوص اجرای 

اين بند به مجلس شورای اسالمی اقدام كند.
تبصره 3- از زمان ابالغ اين قانون نهادهای فوق 
الذكر حداكثر طی شش ماه موظف به اجرای تكاليف 

مقرر در اين بند هستند.
تبصره 4- اش��خاص مذكور در اين بند كه برای 
انج��ام ماموريت ه��ای خاص حاكميتی براس��اس 
مجوزهای تش��كيل ش��ده اند و افش��ای اطالعات 
اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باش��د، با تائيد 
ش��ورای عالی امنيت ملی مش��مول حكم اين بند 

نمی باشند.
تبص��ره 5- ع��دم اج��رای اين قان��ون در مورد 
نهادهايی كه تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با 

اذن ايشان می باشد.
تبص��ره6- وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف 
اس��ت بر حس��ن اجرای اين ماده نظارت كند و در 
صورت مش��اهده موارد مغاير، آن را به شورای عالی 
اجرای سياس��تهای كلی اصل چهل و چهارم )44( 

جهت اتخاذ تصميم اعالم نمايد.

نمايندگان مجلس قانون اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اصالح کردند

شرایط تسهیل حضور بخش خصوصی در اقتصاد

موسسات و 
نهادهای عمومی و 
غيردولتی موضوع 
ماده )5( قانون 
محاسبات عمومی 
و کليه شرکتهای 
تابعه و وابسته آنها 
که قانونًا مجوز 
فعاليت اقتصادی 
را دارند، می توانند 
در بازار توليد کاال 
و خدمات فعاليت 
داشته باشند
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    نفت 100 دالری برای اوپک معقول است
دبيركل س��ازمان كشورهای صادر كننده نفت 
)اوپ��ک( گفت قيمت فعلی نفت ك��ه باالی 100 
دالر اس��ت همچنان معقول است و به دليل ثبات 
مشاهده شده در بازار نفت، احتماال نشست كوتاه 
خواهد بود. عبداهلل سالم البدری، دبيركل سازمان 
كشورهای صادر كننده نفت )اوپک( گفت: نشست 
وزرای كشورهای عضو اوپک احتماال به دليل ثبات 
 مش��اهده ش��ده در بازار نفت، كوت��اه خواهد بود.
الب��دری اف��زود: قيمت فعل��ی نفت، ك��ه باالی 
100 دالر اس��ت، همچنان معقول اس��ت و منافع 
 توليدكنندگان و مصرف كنندگان را تامين می كند.

وی در خصوص موضوعات مورد بحث در نشست 
اوپ��ک گفت: گ��زارش ه��ای دبيرخان��ه اوپک و 
ش��ورای اقتصادی، موضوع اصلی نشست خواهد 
ب��ود. وی اف��زود:، در اين گزارش ه��ا به وضعيت 
 فعل��ی ب��ازار جهانی نفت پرداخته ش��ده اس��ت.

سقف فعلی توليد نفت اوپک 30 ميليون بشكه در 
روز است.

   اوپک تصميمی برای افزايش سقف توليد ندارد
وزير نفت عربستان گفت بازار نفت »با ثبات و 
متوازن« است و بنابراين هيچ تصميمی در نشست 
اوپک مبن��ی بر تغيير ميزان س��قف توليد اتخاذ 
نخواهد شد. به گزارش  گلوبال پست، علی النعيمی 
افزود: كش��ورهای عضو از سطح فعلی قيمت نفت 
كه به دليل مش��كالت عرضه از جانب ايران، ليبی 
و اوكراين، نس��بت به نشست ماه دسامبر جهشی 
10 درصدی داش��ته است، رضايت دارند. النعيمی 
كه قبل از برگزاری نشست وزرای كشورهای عضو 
اوپک با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: قيمت 
ها در سطح مطلوبی برای كشورهای توليدكننده 
و مصرف كننده و همچنين برای صنعت نفت قرار 
دارند. وی با وزرای نفت كشورهای ديگر عضو اوپک 

نظي��ر آنگوال، اكوادور، عراق، كويت، ليبی و ونزوئال 
در اين مورد هم نظر بود كه هيچ تغييری در سقف 
تولي��د اوپک در نشس��ت روز چهارش��نبه صورت 
نخواهد گرفت. خوزه ماريا بوتلهو دی واسكونسلوس، 
وزير نفت آنگوال نيز گفت: قيمت نفت بد نيس��ت. 
قيمت ها مناسب است. وضعيت بازار مطلوب است. 
قيمت های جهانی نفت از ابتدای امسال تاكنون به 
دليل كاهش توليد نفت ليبی و پايين باقی ماندن 
توليد نفت ايران به دليل تحريم های غرب، در باالی 

100 دالر باقی مانده است.

   اعضای اوپک از قيمت های کنونی نفت رضايت 
دارند

وزير انرژی امارات گفت اوپک متعهد به تامين 
تقاضای جهانی نفت اس��ت و اعضای اين سازمان 
از ثب��ات اخير قيمت های نفت رضايت دارند. وزير 
انرژی امارات گفت كش��ورش و اعضای س��ازمان 
كش��ورهای صادركننده نفت )اوپ��ک( متعهد به 
تامين تقاضای جهانی برای نفت هس��تند. سهيل 
محمد فرج المزروعی با انتشار بيانيه ای قبل از ترك 
كشورش برای حضور در يكصد و شصت و پنجمين 
نشس��ت اوپک در وين اعالم كرد كه هدف از اين 
نشست تضمين تداوم ثبات در بازار نفت در زمانی 
»پر از بالتكليفی است.« المزروعی همچنين گفت 
اعضای اوپک از ثبات اخير قيمت های نفت رضايت 
دارند و اوپک وظيفه دارد اطمينان حاصل كند كه 

صد و شصت و پنجمين نشس�ت وزرای نفت اوپک 21 خرداد ماه در وين اتريش برگزار شد. وزير نفت 
نيجريه در پايان نشس�ت اوپک گفت بر اس�اس تصميم اعضا سقف توليد نفت اين سازمان برای 6 ماه 
آينده بدون تغيير حفظ شد. به گزارش  رويترز، وزير نفت نيجريه گفت وزرای نفت سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت در نشست اخير بر سر حفظ سقف توليد اين سازمان به اجماع رسيدند. ديزانی آليسون 
مادوکه که در پايان نشست اوپک سخن می گفت افزود: سقف توليد اين سازمان برای 6 ماه آينده در 

سطح 30 ميليون بشكه در روز حفظ شده است. تصميمات اوپک بر اساس اجماع اعضا انجام می شود.

قيمت های 
جهانی نفت از 
ابتدای امسال 
تاکنون به دليل 
کاهش توليد نفت 
ليبی و پايين باقی 
ماندن توليد نفت 
ايران به دليل 
تحريم های غرب، 
در باالی 100 دالر 
باقی مانده است

محسن جيلدانی ■

صد و شصت و پنجمين نشست وزرای نفت اوپک ، بدون نتيجه

اوپک سقف تولید خود را 
بدون تغییر حفظ کرد
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نشست های 
اوپک ساکت 
است و جز موضوع 
انتخاب دبير کل، 
چيز زيادی برای 
بحث کردن وجود 
ندارد اما نمی توان 
سياست داخلی را 
که می گويد اوپک 
بايد دو بار در سال 
تشكيل جلسه 
دهد، تغيير داد

عرضه كافی در بازار در تمامی زمان ها وجود داشته 
باش��د. قيمت جهانی نفت از زمان آخرين نشست 
وزارتی اين سازمان كه در دسامبر 2013 برگزار شد 

بين 100 تا 110 دالر در نوسان بوده است.

   عربستان خواستار کاهش نشست های اوپک به 
يک بار در سال شد

عربس��تان در نشست اخير اوپک پيشنهاد كرد 
اين س��ازمان به جای دو نشس��ت در سال هرساله 
يک نشس��ت برگزار كند كه البته با مخالفت ساير 
اعضا مواجه ش��د. به گزارش  رويترز، در حالی كه  
در اواي��ل دهه 2000 ميالدی، اوپک س��االنه تا 7 
نوبت نشس��ت برگزار می كرد، عربستان پيشنهاد 
داده اس��ت كه نشس��ت ه��ای اوپک ب��ه جای 2 
 بار در س��ال، هر س��ال تنها يک نوبت برگزار شود.

نشست های اوپک از سال 2012 تاكنون منجر به 
هيچ تغيير سياستی نشده است و نشست 21 خرداد 
در وي��ن نيز از اين قاعده مس��تثنی نبود. اوپک در 
آخرين نشست خود، سقف توليد روزانه نفت خود 
 را همچنان در سطح 30 ميليون بشكه حفظ كرد.

اوپ��ک در گذش��ته ب��ا برگ��زاری 7 نشس��ت در 
س��ال، اقدام به اتخاذ تصميم��ات غيرمنتظره در 
 تالش ب��رای مديريت خ��رد بازار نف��ت می كرد.

اما با توجه به افزايش ميزان توليد نفت در آمريكا و 
تثبيت قيمت نفت در حدود 110 دالر، اكنون ديگر 
 نشس��ت های اوپک تغييری را به دنبال نمی آورد.

ب��ه گفته 3 هيئت حاضر در نشس��ت اخير اوپک، 
عربس��تان، بزرگترين توليد كننده عضو س��ازمان 
كش��ورهای ص��ادر كننده نفت در نشس��ت اخير 
سازمان پيشنهاد كرد كه اعضای اوپک تنها يكبار 
در سال نشس��ت برگزار كنند، اما ديگر كشورها با 
اين ايده مخالفت كردند و بنابراين نشس��ت بعدی 
 اوپک برای 27 نوامبر سال جاری برنامه ريزی شد.

يكی از نمايندگان شركت كننده در اين نشست اظهار 
داشت: نشست ها ساكت است و جز موضوع انتخاب 
دبير كل، چيز زيادی برای بحث كردن وجود ندارد 
اما نمی توان سياست داخلی را كه می گويد اوپک 
 بايد دو بار در سال تشكيل جلسه دهد، تغيير داد.

باي��د  اوپ��ک  اساس��نامه،  اس��اس  ب��ر 
نماي��د. برگ��زار  ع��ادی  نشس��ت   2  س��االنه 
س��هميه توليد روزانه 30 ميليون بشكه ای، زمينه 
را برای عربس��تان جهت افزايش غيررسمی توليد 
بس��ته به ميزان تقاضا يا نس��بت به ميزان كاهش 
 تولي��د ديگر كش��ورهای عضو، فراهم می س��ازد.

عربستان، بيش��ترين ميزان ظرفيت توليد ذخيره 
اوپک را در اختيار دارد و متحدان عرب اين كشور 
در حاشيه خليج فارس يعنی امارات و كويت نيز از 
ميزان ذخيره توليد كمتری برخوردارند و اين ميزان 
تاثيرگذاری آنها در اوپک را افزايش می دهد. اكثر 
اعضای ديگر اوپک نم��ی توانند ميزان توليد خود 
را افزاي��ش دهند و كاهش توليد در ليبی، نيجريه، 
ع��راق و ايران، ميزان عرض��ه نفت اوپک را كاهش 

داده است.

مرك��ز پژوهش  ه��ای مجلس در گزارش��ی 
ب��ا موضوع ضرورت تس��ريع در بهره ب��رداری از 
پااليش��گاه های كش��ور، تاكيد ك��رد كه بنزين 
موسوم به پتروشيمی به مراتب بهتر از بنزين اكثر 
پااليشگاه های كشور اس��ت. مركز پژوهش  های 
مجلس ش��ورای اس��المی در گزارشی ضرورت 
تسريع در بهره برداری از پااليشگاه های كشور را 
مورد بررس��ی قرار داده كه در بخشی از گزارش 
آمده است كه مسئولين وقت برای خنثی كردن 
اين سياست  تحريمی، توليد بنزين اكتان افزا را با 
همكاری واحدهای پتروشيمی كشور كليد زدند. 
متن كامل اين گزارش به شرح زير است:وابستگی 
شديد ايران به واردات بنزين و نقش كليدی آن 
در تأمين نياز كش��ور سبب شد تا اياالت متحده 
آمريكا در تيرماه 1389 تحريم فروش بنزين به 
ايران را اعمال كند. مس��ئولين وقت برای خنثی 
كردن اين سياست تحريمی، توليد بنزين اكتان 
افزا را با همكاری واحدهای پتروش��يمی كشور 
كلي��د زدند. به ط��وری كه مق��دار بنزين توليد 
شركت های پتروشيمی در آن بازه زمانی به حدود 
15 تا 20 ميليون ليتر در روز رسيد و اين نقشه 
دشمن ناكام ماند. در سال های اخير، با توجه به 
بی اعتمادی در واردات بنزين و تشديد تحريم های 
غرب از زمستان 1390، مسئولين كشور ترجيح 
دادند كه همچنان بخشی از نياز كشور را از اين 
راه تأمين كنند و ميزان واردات بنزين را به حداقل 
برس��انند. با اجرای اين اس��تراتژی و همچنين 
افزاي��ش توليد بنزين پااليش��گاه ها به واس��طه 
بهره برداری از طرح های توسعه ای، ميزان واردات 
بنزين از 21 ميليون ليتر در روز در سال 1388 
به حدود 1.75 ميليون ليتر در روز در سال 1391 
كاهش يافت و ميزان بنزين توليدی پتروشيمی ها 
همواره پرسش هايی را در خصوص محتويات اين 
بنزين و ميزان آاليندگی آن در جامعه مطرح كرد 
كه اين پرسش ها از سوی مسئولين وزارت نفت 
با پاسخ جامعی همراه نبود و به نگرانی های مردم 

دامن می زد.

   چگونگ�ی تولي�د بنزي�ن در واحده�ای 
پتروشيمی

بنزين توليدی پتروش��يمی ها ي��ا در واقع 
مواد اكتان افزا، همان بنزين ريفرميت اس��ت 
و در شركت های پتروشيمی آروماتيكی نوری 
)بروزويه(، بندر امام )ره( و بوعلی س��ينا توليد 
می شود. در اين پتروشيمی ها مسيری يكسان 

با پااليشگاه های نفت كشور برای توليد بنزين 
ريفرميت طی می شود. بنزين ريفرميت توليدی 
در اي��ن مرحله، دارای ع��دد اكتان بين 95 تا 
100 اس��ت و جايگزين مناس��بی برای بنزين 
س��وپر وارداتی به عنوان اكتان افزاست. بنزين 
ريفرميت پتروشيمی همان بنزينی ريفرميت 
پااليش��گاه اس��ت با اين تفاوت ك��ه عمليات 
خالص سازی ريفرميت از بنزين به علت وجود 
واحده��ای بنزن زدايی در پتروش��يمی انجام 
می ش��ود و پس از كاهش ميزان بنزن به زير 2 
درصد حجمی، بنزين ريفرميت به عنوان اكتان 
افزا به شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی اي��ران تحويل داده خواهد ش��د. اين در 
حالی اس��ت كه واحدهای بنزن زدايی در اكثر 
پااليشگاه های نفت كش��ور وجود ندارد )اخيرا 
تنها پااليش��گاه های اراك و تبريز به واحدهای 
بنزن زدايی مجهز ش��ده اند( و اين پااليشگاه ها 
بنزي��ن ريفرميت را بدون جداس��ازی تركيب 
س��رطان زای بنزن به ش��ركت ملی پااليش و 
پخش فرآورده های نفتی ايران تحويل می دهند.
بنابراين بديهی اس��ت كه بنزين ريفرميت 
پتروش��يمی ها به لح��اظ تركيبات بن��زن، از 
وضعيت به مراتب بهتری نس��بت به ش��رايط 
فعلی اكثر پااليشگاه های نفت كشور برخوردار 
هستند. بنزين توليدی پتروشيمی ها به علت 
عدد اكت��ان باالی 95 ب��ه عنوان اكت��ان افزا 
مورد اس��تفاده قرار می گي��رد و به دليل وجود 
برج بنزن زدايی، مي��زان بنزن موجود در بنزن 
پتروشيمی ها از پااليشگاه ها كمتر است. نتايج 
آزمايش��گاهی مربوط به آناليز ريفرميت نشان 
می دهد كه متوس��ط عدد اكت��ان اين بنزين 
97.5 و حجم بنزن آن 1.87 درصد اس��ت. با 
يک نگاه واقع بينانه بديهی است كه واحدهای 
پتروشيمی با هدف توليد بنزين احداث نشده، 
بلكه برای توليد محصوالت پتروشيمی در نظر 
گرفته ش��ده و از س��ال 1389 با شدت يافتن 
تحريم ها، سياست های اتخاذ شده اين واحدها 
را از برنام��ه و ه��دف اصلی طراح��ی آنها دور 
كرده و وارد ضرب االجل روزافزون توليد بنزين 
نموده است. لذا گرچه راهكار كوتاه مدت توليد 
بنزين به كمک اين واحدها مناس��ب بوده، اما 
برای خودكفايی و باالبردن كيفيت بنزين توليد 
داخل الزم اس��ت دولت بهره برداری پااليشگاه 
ستاره خليج فارس را تسريع داده و در باال بردن 

كيفی هرچه بيشتر آن بكوشد.

مرکز پژوهش های مجلس:

بنزین پتروشیمی سالم تر از 
بنزین پاالیشگاه ها ست
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   درج�ا زدن ذخاي�ر نفتی اي�ران در رقم 15٧ 
ميليارد بشكه

بريتيش پتروليوم در اين گزارش ميزان ذخاير 
نف��ت ايران در پايان س��ال 2013 را 157 ميليارد 
بشكه اعالم كرده است كه اين رقم نسبت به سال 
قبل تغييری نداشته اس��ت. ايران 9.3 درصد كل 
ذخاير نفت جهان را به خود اختصاص داده اس��ت. 
مي��زان كل ذخاير نفت خام جهان در پايان س��ال 
2013 با افزايش 0.035 درصدی نس��بت به سال 
قبل از آن به  1687.9 ميليارد بشكه رسيده است. 
بر اين اس��اس، ايران چهارمين دارنده بزرگ ذخاير 
نفتی جهان در پايان س��ال 2013 ش��ناخته شده 
است. ونزوئال با 298 ميليارد بشكه ذخيره نفتی در 
رتبه نخست قرار گرفته و عربستان با 265 ميليارد 
بش��كه و كانادا با 174 ميليارد بشكه به ترتيب در 
رتبه های دوم و س��وم از اين نظ��ر قرار گرفته اند. 
ميزان ذخاير نفتی برخی كش��ورهای ديگر عبارت 
اس��ت از: آمريكا 44.2 ميليارد بش��كه، روسيه 93 
ميليارد بش��كه، عراق 150 ميليارد بشكه، كويت 

101.5 ميليارد بشكه، امارات 97.8 ميليارد بشكه، 
و چين 18.1 ميليارد بشكه. در ميان مناطق مختلف 
جهان، خاورميانه به عنوان غنی ترين منطقه نفتی 
جهان شناخته شده به طوری كه 47.9 درصد كل 
ذخاير نفتی جهان را به خود اختصاص داده است. 
آمريكای جنوبی و مركزی با 19.5 درصد، آمريكای 
شمالی با 13.6 درصد، اروپا و اورآسيا با 8.8 درصد، 
آفريقا با 7.7 درصد، آسيا اقيانوسيه با 2.5 درصد به 

ترتيب در رتبه های بعدی قرار دارند.

   تولي�د نفت ايران 3.5 ميليون بش�كه در روز 
است نه 2.8

برآورد بريتيش پتروليوم از ميزان توليد نفت 
ايران با آماری كه رس��انه های غربی منتشر می 
كنن��د و س��عی در موثر جل��وه دادن تحريم ها 
عليه ايران دارند متفاوت اس��ت. در حالی كه اين 
رس��انه ها و البته نهادهای رس��می مثل وزارت 
انرژی آمري��كا و آژانس بين المللی انرژی ميزان 
توليد نفت ايران را حدود 2.8 ميليون بش��كه در 

شرکت انگليس�ی بريتيش پتروليوم جديدترين گزارش از سلس�له گزارش های ساالنه خود موسوم 
ب�ه »گزارش مرور آمار انرژی جهان 201۴« را منتش�ر کرد. در بخش�ی از اي�ن گزارش جديدترين آمار 
شاخص های کالن بخش نفت کشورهای مختلف از جمله ايران که مربوط به سال 2013 است ارائه شده 
است. بريتيش پتروليوم با اشاره به رتبه ۴ ايران در ميان دارندگان ذخاير نفتی جهان، برخالف ادعای 
رسانه های غربی توليد نفت ايران در 2013 را بيش از 3.5 ميليون بشكه در روز اعالم کرد و از افزايش 110 

هزار بشكه ای پااليش نفت ايران در اين سال خبر داد.

بريتيش 
پتروليوم در اين 
گزارش ميزان 
ذخاير نفت ايران 
در پايان سال 
2013 را 15٧ 
ميليارد بشكه 
اعالم کرده است 
که اين رقم نسبت 
به سال قبل 
تغييری نداشته 
است. ايران 9.3 
درصد کل ذخاير 
نفت جهان را به 
خود اختصاص 
داده است

گزارش ساالنه شرکت بريتيش پتروليوم منتشر شد

افزایش ۱۱۰ هزار بشکه ای ظرفیت پاالیش نفت ایران

سعيد فريدزادگان ■
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در حالی 
که توليد نفت 
ايران در سال 
2013 تحت تاثير 
تحريم های غرب 
کاهش داشته 
است توليد گاز 
ايران در اين سال 
رشد 0.8 درصدی 
را تجربه کرده و 
به 166.6 ميليارد 
مترمكعب رسيده 

روز اعالم می كنند در گزارش بريتيش پتروليوم 
متوس��ط توليد نفت ايران در سال 2013 بالغ بر 

3.558 ميليون بشكه در روز اعالم شده است.
توليد نفت ايران در سال 2013 نسبت به سال 
قبل از آن 6 درصد برابر با 193 هزار بشكه در روز 
كاهش يافته است. در سال پيش از آن نيز توليد 
نفت ايران 607 هزار بش��كه در روز كاهش يافته 
بود. بر اين اس��اس افت توليد نفت ايران در سال 
دوم تحريم ها يک س��وم سال قبل از آن بوده كه 
اين امر نشان دهنده كاهش اثر تحريم نفتی غرب 
عليه ايران است. مجموع كاهش توليد نفت ايران 
در طی دو س��الی كه تحريم نفت��ی غرب به اجرا 
گذش��ته شده بالغ بر 800 هزار بشكه در روز بوده 
اس��ت. اين گزارش ايران را هفتمين توليد كننده 
ب��زرگ نفت جهان در س��ال 2013 معرفی كرده 
است. عربس��تان با توليد 11.5 ميليون بشكه در 
روز در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته است و 
روسيه با 10.7 ميليون بشكه در روز و آمريكا با 10 
ميليون بش��كه در روز رتبه های دوم و سوم را به 
خود اختصاص داده اند. چين كه دومين واردكننده 
بزرگ نفت جهان پس از آمريكاست در ميان توليد 
كنندگان نفت باالتر از ايران در رتبه چهارم جهان 
قرار گرفته اس��ت. ميزان توليد نفت اين كش��ور 
4.1 ميليون بش��كه در روز اعالم شده است. پس 
از چين، كانادا با توليد روزانه 3.9 ميليون بش��كه 
در روز و امارات با توليد 3.6 ميليون بشكه در روز 
به ترتيب در رتبه های پنجم و ششم قرار گرفته 
اند. ميزان توليد نفت برخی كشورهای ديگر عبارت 
است از: عراق 3.1 ميليون بشكه در روز، كويت 3.1 
ميليون بشكه در روز، مكزيک 2.8 ميليون بشكه 
در روز، الجزاير 1.5 ميليون بشكه در روز و نيجريه 
2.3 ميليون بشكه در روز. كل توليد نفت جهان در 
س��ال 2013 نيز با افزايش 0.6 درصدی به 86.8 

ميليون بشكه در روز رسيده است.

   افزايش 110 هزار بشكه ای ظرفيت پااليش نفت 
ايران در پاسخ به تحريم

افزايش پااليش نفت در داخل يكی از اقداماتی 
بوده اس��ت كه اي��ران در واكنش به تحريم نفتی 

غرب انجام داده است. ايران طی دو سال گذشته 
110 ه��زار بش��كه در روز به ظرفي��ت پااليش 
نف��ت خود اف��زوده بدين ترتيب نفت��ی را كه به 
دلي��ل تحريم امكان صادرات آن وجود نداش��ته 
را در داخل به فرآورده نفتی تبديل كرده اس��ت. 
ظرفيت پااليش نفت ايران در س��ال 2012 بالغ 
بر 32 هزار بش��كه در روز افزايش يافت و در سال 
2013 ني��ز 78 ه��زار بش��كه در روز معادل 4.1 
درصد افزايش يافت و به 1.97 ميليون بشكه در 
روز رسيد. آمريكا بزرگترين كشور پااليش كننده 
نفت جهان در س��ال 2013 شناخته شده است. 
ظرفيت پااليش��گاهی آمريكا در اين سال 17.8 
ميليون بش��كه در روز اعالم ش��ده است. چين با 
12.5 ميليون بشكه در روز در رتبه دوم و روسيه 
با 6 ميليون بشكه در روز به ترتيب در رتبه های 
دوم و س��وم از اين نظر قرار گرفت��ه اند. ايران در 
بين كشورهای جهان از نظر ميزان پااليش نفت 
خام در رتبه 11 قرار گرفته است. ظرفيت پااليش 
نف��ت ايران در س��ال 2013 مع��ادل 2.1 درصد 
كل ظرفيت پااليش نفت جهان بوده اس��ت. كل 
ظرفيت پااليش نفت جهان در س��ال 2013 بالغ 
بر 94.9 ميليون بش��كه در روز بوده كه اين رقم 
با افزايش 1.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن 

مواجه شده است.

   ايران صادرکننده خالص گاز شد
شركت انگليسی بريتيش پتروليوم با اشاره به 
وج��ود يک پنجم گاز جه��ان در ايران از افزايش 
توليد گاز ايران با وجود تحريم ها در سال 2013 
و تبدي��ل ايران به صادركننده خالص گاز در اين 

سال خبر داد.
 

   يک پنجم گاز جهان در ايران
بريتيش پتروليوم اي��ران را بزرگترين دارنده 
ذخاير گازی جهان معرفی كرده اس��ت. بر اساس 
برآوردهای اين ش��ركت انگليس��ی ك��ه گزارش 
معتبر مرور آمار انرژی جهان را هر س��ال منتشر 
می كند ذخاير گازی جهان در پايان سال 2013 
به 33.8 تريليون مترمكعب رس��يده اس��ت كه 
بيش��ترين رقم در سطح جهان است. ايران 18.2 
درصد كل ذخاير گازی جهان را به خود اختصاص 

داده است. حجم ذخاير گاز ايران در سال 2013 
نسبت به سال قبل از آن 200 ميليارد مترمكعب 
افزايش داشته است. پس از ايران، روسيه با ذخاير 
31.3 تريلي��ون مترمكعبی در رتبه دوم و قطر با 
ذخاير 24.7 تريليون مترمكعبی در رتبه س��وم 
جهان ق��رار گرفته اند. ميزان ذخاير گازی برخی 
كش��ورهای ديگر عب��ارت اس��ت از: آمريكا 9.3 
تريليون مترمكعب، كانادا 2 تريليون مترمكعب، 
تركمنستان 17.5 تريليون مترمكعب، عربستان 
8.2 تريلي��ون مترمكع��ب، چي��ن 3.3 تريليون 
مترمكعب، و هن��د 1.4 تريليون مترمكعب. كل 
ذخاير گازی جهان در پايان س��ال 2013 بالغ بر 
185.7 تريليون مترمكعب اعالم ش��ده است كه 
اين رقم نس��بت به س��ال قب��ل از آن تنها 400 

ميليارد مترمكعب افزايش داشته است.

   توليد گاز ايران با وجود تحريم ها افزايش يافت
بر اساس اين گزارش در حالی كه توليد نفت 
ايران در سال 2013 تحت تاثير تحريم های غرب 
كاهش داش��ته است توليد گاز ايران در اين سال 
رش��د 0.8 درصدی را تجربه ك��رده و به 166.6 
ميليارد مترمكعب رس��يده اس��ت. ايران در سال 
پي��ش از آن 165.6 ميليارد مترمكعب گاز توليد 
كرده بود. بر اين اس��اس،  جايگاه س��ومين توليد 
كننده بزرگ گاز جهان در س��ال 2013 به ايران 
رسيده اس��ت. ايران 4.9 درصد از كل توليد گاز 
جهان را در اين سال به خود اختصاص داده است. 
آمري��كا با توليد 687 ميليارد مترمكعب در رتبه 
نخس��ت توليد كنندگان گاز جهان قرار گرفته و 
روسيه با توليد 604 ميليارد مترمكعبی در رتبه 
دوم از اين نظر قرار گرفته است. توليد گاز در اين 
دو كشور طی سال 2013 به ترتيب 1.3 درصد و 
2.4 درصد افزايش داشته است. ميزان توليد گاز 
در برخی كش��ورهای ديگر عبارت است از: كانادا 
154 ميليارد مترمكعب، لهس��تان 1.8 ميليارد 
مترمكعب، تركمنس��تان 62 ميليارد مترمكعب، 
ازبكس��تان 55 ميلي��ارد مترمكع��ب، قطر 158 
ميليارد مترمكعب، الجزاير 78 ميليارد مترمكعب، 
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و چين 117 ميلي��ارد مترمكعب. كل توليد گاز 
جهان در س��ال 2013 با افزاي��ش 1.1 درصدی 
نسبت به سال قبل مواجه شده و به 3390 ميليارد 

مترمكعب رسيده است.

   اي�ران س�ومين مصرف کننده ب�زرگ گاز در 
جهان شناخته شد

به گزارش تسنيم آمارهای ارائه شده از سوی 
بريتيش پتروليوم نش��ان می دهد كشوری مثل 
چين كه حدودا 20 برابر ايران جمعيت دارد و به 
لحاظ صنعتی بسيار جلوتر از ايران است مصرف 
گازی كمتر از ايران دارد. ميزان مصرف گاز ايران 
در سال 2013 بالغ بر 162.2 ميليارد مترمكعب 
اعالم ش��ده است. اين در حالی است كه چين در 
همين سال 161.6 ميليارد مترمكعب گاز مصرف 
كرده است. بر اساس اين گزارش مصرف گاز ايران 
در س��ال 2013 با رش��د 0.7 درصدی نسبت به 
س��ال قبل از آن مواجه شده اس��ت. مصرف گاز 
چين در همين سال رشد 10.8 درصدی داشته 
است. در ميان كشورهای جهان، ايرانی ها سومين 
مصرف كننده بزرگ گاز جهان شناخته شده اند. 
كش��ور صنعتی آمريكا با مص��رف 737 ميليارد 
مترمكعب در رتبه نخست قرار گرفته و روسيه با 
مصرف 413 ميليارد مترمكعب در جايگاه دوم قرار 
گرفته است. كل مصرف گاز جهان در سال 2013 
بالغ بر 3347 ميليارد مترمكعب اعالم شده است 
كه اين رقم نسبت به سال قبل رشد 1.4 درصدی 

داشته است.

   ايران صادرکننده خالص گاز شد
بر اساس آمارهای بی پی ايران در سال 2013 
به صادركننده خالص گاز تبديل ش��ده است. در 
حالی كه طی س��ال های گذش��ته صادرات گاز 
ايران از واردات كمتر بود در سال 2013 صادرات 
گاز ايران از واردات پيش��ی گرفت. ايران در سال 
2013 بالغ بر 5.1 ميلي��ارد مترمكعب گاز از دو 
كشور تركمنس��تان و جمهوری آذربايجان وارد 
كرده است. ميزان گاز وارداتی ايران از تركمنستان 
4.7 ميليارد مترمكعب اعالم شده است. رقم گاز 
وارداتی از جمه��وری آذربايجان نيز 0.4 ميليارد 
مترمعكب بوده اس��ت. در همي��ن حال تركيه و 
جمه��وری نخج��وان دو واردكنن��ده گاز از ايران 
بوده ان��د و در مجم��وع 9.4 ميليارد مترمكعب 
گاز از اي��ران وارد ك��رده اند. بدين ترتيب خالص 
ص��ادرات گاز ايران در س��ال 2013 بالغ بر 4.3 
ميليارد مترمكعب بوده است. ميزان گاز صادراتی 
ايران به تركيه در سال 2013 بالغ بر 8.7 ميليارد 
مترمكعب بوده اس��ت. گاز صادراتی به نخجوان 
نيز 0.7 ميليارد مترمكعب بوده اس��ت. كل رقم 
صادرات گاز در جهان طی س��ال 2013 نيز 710 
ميليارد مترمكعب اعالم شده است كه سهم ايران 
به عنوان دارنده بزرگترين ذخاير گازی جهان تنها 

0.6 درصد بوده است.

ط��رح توقف ص��ادرات نفت اي��ران عملی 
نيست و ما در س��خت ترين شرايط نفت مان 

را صادر كرديم.
سيد سعيد حيدری طيب عضو كميسيون 
انرژی مجلس با اعالم اين مطلب اظهار داشت: 
آمريكا برای اينكه بتواند اقتصاد ايران را بيش 
از پيش تحت فش��ار قرار دهد، س��ال گذشته 
طرحی را در كنگره اش مطرح كرد تا صادرات 
نفت ايران را در بازه زمانی 6 ماهه يک ميليون 
بشكه كاهش دهد و به زعم خودشان با اينكار 
بتوانن��د فروش نف��ت ايران را ب��ه طور كامل 
متوقف كنند. اين طرح در كنگره امريكا رأی 
آورد اما رئيس جمهور اين كش��ور اجرای آنرا 

وتو كرد.
نماينده مردم كرمانش��اه در مجلس نهم با 
بيان اينكه طرح اين مسئله در كنگره آمريكا 
پيش از آغاز مذاكرات ايران و 1+5 بود، گفت: 
ب��ه نظرم رئيس جمه��ور آمريكا با هماهنگی 
كنگره اين كشور، اجرای طرح توقف صادرات 
نفت ايران را برای بعد از مذاكرات ايران و 5+1 
گذاش��ته ت��ا در صورتی كه اي��ن مذاكرات به 
نتيجه نرسيد، دو سوم كنگره به اين طرح رأی 
دهند كه در اين صورت ديگر قابل وتو ش��دن 
هم نيس��ت. عضو كميس��يون انرژی مجلس 
ش��ورای اسالمی تصريح كرد: ما سال گذشته 
در سخت ترين شرايط تحريم های يک جانبه 
غرب و همراهی برخی كشورها با اين تحريم 
ها نفت مان را ص��ادر كرديم، اگرچه صادرات 
نفت ما به زير يک ميليون بشكه در روز رسيد 

اما متوقف نشد.

وی ادامه داد: ضعف ما اين است كه توليد 
نفت م��ان را كاه��ش داديم، ما نباي��د توليد 
نفت مان را كم می كرديم بلكه می بايس��ت با 
ذخيره س��ازی نفت به فكر راههای جايگزين 

سد شده در صادرات نفت می بوديم.
حي��دری اذعان داش��ت: درح��ال حاضر 
ص��ادرات نفت ايران ب��ه روزانه يک ميليون و 
400 هزار بش��كه رسيده اس��ت و با افزايش 
توليد نف��ت بايد به فكر افزايش صادرات نفت 
نيز باش��يم تا جايگاه مان در اوپک را از دست 

ندهيم.
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس شورای 
اسالمی در پاس��خ به اينكه در صورت اجرای 
طرح آمري��كا برای كاه��ش و توقف صادرات 
نفت اي��ران بايد چه رويكردی را دنبال كنيم، 
گفت: م��ا نبايد به اين داليل به كاهش توليد 
فكر كنيم بلكه بايد با اولويت دادن به ميادين 
مشترك، افزايش توليد نفت خام را در برنامه 
داش��ته باش��يم و هر چ��ه تولي��د و ظرفيت 
مانورمان بيش��تر می ش��ود به فك��ر راههای 
افزايش صادرات نفت باشيم. بازار نفت جهان 
در حال حاضر از نفت ايران بی نياز نيس��ت و 
هنوز كش��ورهايی هس��تند كه حتی با وجود 
اعمال فشارها از س��وی آمريكا به خريد نفت 

از ايران احتياج دارند.
حيدری تصري��ح كرد: ما نباي��د خودمان 
داوطلبان��ه ب��ازار نف��ت را به راحت��ی به رقبا 
بسپاريم بلكه بايد بی اعتنا به تحريم ها به فكر 
حفظ جايگاه خود در اوپک باش��يم و صادرات 
نفت مان را حداقل در ميزان فعلی حفظ كنيم.

بر اساس 
آمارهای 
بی پی ايران در 
سال 2013 به 
صادرکننده خالص 
گاز تبديل شده 
است. در حالی 
که طی سال های 
گذشته صادرات 
گاز ايران از واردات 
کمتر بود در سال 
2013 صادرات گاز 
ايران از واردات 
پيشی گرفت. 
ايران در سال 
2013 بالغ بر 5.1 
ميليارد مترمكعب 
گاز از دو کشور 
ترکمنستان 
و جمهوری 
آذربايجان وارد 
کرده است. ميزان 
گاز وارداتی ايران 
از ترکمنستان ٧.۴ 
ميليارد مترمكعب 
اعالم شده است

طرح توقف صادرات نفت ایران 
عملی نیست
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معاوضه صد هزار تن فرآورده در سال92

سوآپ فرآورده نفتی 3۰درصد افزایش می یابد
مديرعامل ش��ركت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی از آغاز صادرات گازوئيل به افغانس��تان در 
س��ال 92 خبر داد و گفت: س��وآپ فرآورده های 
نفتی ش��امل بنزين، گازوئيل و گاز مايع در سال 

جاری 30درصد بيشتر خواهد شد.
مصطفی كشكولی با اعالم اينكه پارسال يک 
ميلي��ون تن فرآورده نفت��ی و عمدتا گازوئيل به 
عراق صادر شد و امسال به افغانستان نيز صادرات 
خواهيم داشت، گفت: با صادرات متمركز واشباع 
بازارهای افغانس��تان انگيزه های قاچاق فرآورده 
های نفتی نيز به طور چشمگيری كاهش خواهد 

يافت.
مديرعام��ل ش��ركت مل��ی پخش ف��رآورده 
ه��ای نفتی ب��ا بي��ان اينك��ه پارس��ال بيش از 
100 ه��زار تن فرآورده نفتی س��وآپ )معاوضه( 
ش��د ، اف��زود: امس��ال ه��م ب��رای افزايش 30 
 درص��دی س��وآپ برنام��ه ريزی ش��ده اس��ت.

وی گف��ت: مذاكراتی با انجم��ن صادركنندگان 
فرآورده های نفتی و شركت های فعال انجام شده 
است تا از ظرفيت توليدی كشور به نحو مطلوب 
اس��تفاده ش��ود. در عمليات س��وآپ ؛ گازوئيل ، 
بنزين و ي��ا گاز مايع )ال پی ج��ی( برای تامين 
نياز مناطق ش��مالی كشور از همسايگان شمالی 
دريافت می ش��ود و معادل آن در جنوب كش��ور 
 تحويل نمايندگان يا مش��تريان آنها می ش��ود.

كش��كولی گفت: امس��ال نخس��تين بار آمادگی 
برای س��وآپ گاز مايع هم ايجاد شده است و می 
توانيم هم در ش��هر نكا به وسيله كشتی و هم در 
منطقه س��نگ بست خراس��ان رضوی به وسيله 
راه آهن س��وخت ال پی جی همسايگان شمالی 
را دريافت و در استانهای شمالی توزيع و مصرف 

كني��م و در مقابل، مع��ادل آن را در چند نقطه 
 از جمل��ه بندرعباس و ماهش��هر تحويل دهيم.

وی س��وآپ را در كاه��ش هزين��ه ه��ای حمل 
 و نق��ل و قط��ع واردات بس��يار موث��ر دانس��ت.
مديرعامل ش��ركت مل��ی پخش ف��رآورده های 
نفتی افزود: امس��ال بانكرينگ )تحويل سوخت 
عب��وری به كش��تی ه��ای در ح��ال ت��ردد در 
خليج ف��ارس( را هم با توج��ه به اينكه صنعتی 
ن��و در تج��ارت ف��رآورده های نفتی محس��وب 
 می ش��ود ، با قوت بيش��تری انج��ام می دهيم.
وی گفت: با توجه به اينكه اين نوع فروش سوخت 
بر اساس قيمت های جهانی محاسبه می شود ، 
درآمدزايی خوبی برای كش��ور دارد و هم موجب 
 حضور پررنگ تر ايران در خليج فارس می شود.
به گفته كش��كولی پارسال بيش از 2 ميليون تن 
ف��رآورده نفتی از طريق بانكرينگ صادر ش��د و 
امس��ال هم برای افزايش 30 درصدی آن برنامه 

ريزی شده است.

   درخواس�تی برای س�وآپ ف�رآورده نفتی از 
طريق خطوط لوله نداشته ايم

مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران گفت:  تا درخواس��تی برای سوآپ فرآورده 
نفت��ی از طريق خط��وط لوله نداش��ته ايم و اگر 
محموله هايی با عنوان س��وآپ فرآورده نفتی جا 
به جا شده از طريق بخش خصوصی و به وسيله 
تانكر بوده اس��ت. عباسعلی جعفری نسب اظهار 
داشت: احداث و توسعه خطوط انتقال نفت خام و 
فرآورده نفتی با يک برنامه ريزی كالن در وزارت 
نفت انجام می شود و بر اساس همان برنامه كالن 
مشخص می ش��ود كه در چه مسيری خط لوله 

انتقال احداث شود.
وی افزود: هيچ خط لوله انتقال نفت يا فرآورده 
نفتی نداريم كه توجيه اقتصادی نداش��ته باشد 
چون تمامی خطوط احداث ش��ده فعال است، به 
جز موارد اندكی كه برای سوآپ نفت خام احداث 
ش��ده كه در صورت آغاز س��وآپ نف��ت خام، آن 
خطوط لوله نيز توجيه اقتصادی خود را خواهند 

داشت.
مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران در پاسخ به اينكه آيا سوآپ فرآورده نفتی از 
طريق خطوط لوله داريم، گفت:  درخواستی برای 
سوآپ فرآورده نفتی از طريق خطوط لوله نداشته 
ايم و اگر محموله هايی با عنوان س��وآپ فرآورده 
نفتی جا به جا شده از طريق بخش خصوصی و به 

وسيله تانكر بوده است.
وی ادامه داد: اگر برای انجام س��وآپ فرآورده 
های نفتی درخواس��ت شود تا از ظرفيت خطوط 
لوله استفاده شود، امكان اين ظرفيت سازی وجود 
دارد اما در نقاطی كه خطوط لوله متصل اس��ت 
بايد بررسی هايی صورت گيرد كه در صورت لزوم 
بتوانيم از ظرفيت خطوط لوله برای انتقال فرآورده 
های نفتی سوآپ شده از كشور های ديگر استفاده 

كنيم.
جعف��ری نس��ب تصريح كرد: معم��وال چون 
فرآورده از پااليشگاه ها به نقاط مصرف منتقل می 
ش��ود، اگر بخواهيم از كشورهای ديگر با استفاده 
از خطوط لوله، فرآورده س��وآپ كني��م، در واقع 
بايد خطوط برعكس شود كه برای اجرايی شدن 
آن، بحث هايی فنی مطرح است كه بايد ببينيم 
توجيه��ی برای انجام آن از نظ��ر فنی وجود دارد 

يا خير.

درخواستی 
برای سوآپ 
فرآورده نفتی 
از طريق خطوط 
لوله نداشته ايم و 
اگر محموله هايی 
با عنوان سوآپ 
فرآورده نفتی جا 
به جا شده از طريق 
بخش خصوصی 
و به وسيله تانكر 
بوده است
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متنوع نمودن بازارهای صادراتی
بهينه سازی مصرف انرژی

سياستها:
1- حفظ و توسعه ظرفيت های توليد نفت، 
به ويژه در ميادين مشترك با تأكيد بر برداشت 

صيانتی از منابع
2- حفظ و توس��عه ظرفيت های توليد گاز، 
به ويژه در ميادين مشترك با تأكيد بر برداشت 

صيانتی از منابع
3- افزايش صادرات گاز

4- افزايش ارزش اف��زوده از طريق تكميل 
زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز در پتروشيمی
5- باال بردن صادرات محصوالت پتروشيمی
6- افزايش ارزش اف��زوده از طريق تكميل 
زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و فرآورده های 

نفتی
7- باال بردن صادرات فرآورده های نفتی

8- مديري��ت مصرف ب��ا تأكيد ب��ر اجرای 
سياست های كلی اصالح الگوی مصرف

9- توس��عه توليد كاالهای با بازدهی بهينه 
)بر اس��اس ش��اخص ش��دت مصرف انرژی( و 

كاهش شدت انرژی
اج��رای  ظرفي��ت  از  اس��تفاده   -10
هدفمند سازی يارانه ها در جهت افزايش توليد، 

اشتغال و بهره وری
11- انتخاب مشتريان راهبردی

12- ايجاد تنوع در روش های فروش
13- مش��اركت دادن بخ��ش خصوصی در 

فروش
14- افزاي��ش ذخاي��ر راهب��ردی )حج��م 
ذخيره س��ازی( نفت و گاز كش��ور ب��ه منظور 

جزئیات ۶ برنامه و ۱۴ سیاست نفتی اعالم شد 

حمایت از بخش خصوصی 
سیاست وزارت نفت برای اقتصاد مقاومتی

در برنامه اعالم��ی وزارت نفت و در بند 7 
“سياست ها” به  صادرات فرآورده های نفتی 
اش��اره شده و يكی از سياس��ت های اصلی را 
“باال بردن صادرات فرآورده های نفتی” ناميده 
است. همچنين در رديف ششم برنامه اقتصاد 
مقاومتی به بخش خصوصی اشاره شده است. 
در اي��ن رديف كه به نام “ برنامه ايمن س��ازی 
تقاضا و بازارهای فروش نفت خام، فرآورده های 
نفتی و گاز طبيعی” نامگذاری شده به سياست 
 های وزارت نفت اينگونه اش��اره ش��ده است: 
1. طرح های حمايت از مش��اركت در پايانه ها 
و پااليش��گاه ها در خارج از كشور )بخش های 
دولت��ی و خصوصی( و مش��اركت در زنجيره 
پااليش تا توزيع فرآورده ها در بازارهای هدف 
با تمركز بربازار آسيا ، با هدف تضمين برداشت 
نف��ت از ايران و تامين امنيت تقاضا برای نفت 
كش��ور 2. تعيين س��هم بهينه برای صادرات 
نفت خام و افزايش س��هم ص��ادرات فرآورده و 
در نتيج��ه حمايت از بخ��ش خصوصی برای 

ايجاد پااليش��گاه های جديد در داخل كشور 
با هدف عرضه بيش��تر ف��رآورده های نفتی به 
بازار جهانی ) و كاهش عرضه مس��تقيم نفت 
خام به ويژه نفت خام های بس��يار س��نگين ( 
3. مباش��رت مس��تقيم و نيز حمايت از بخش 
خصوص��ی داخلی ب��رای مش��اركت در ايجاد 
ذخاي��ر نفت خام و ف��رآورده در نقاط مركزی 

بازار و به ويژه آسيا.
در زير بخش��ی از برنامه ه��ای وزارت نفت 

برای اقتصاد مقاومتی را می خوانيد:
اهداف:

استفاده بهينه و توسعه ظرفيت های صنعت 
نفت بعنوان پشتوانه و محرك توسعه پايدار

حفظ و ارتقای جايگاه كش��ور در بازارهای 
جهانی و منطقه ای انرژی

استفاده بهينه از ذخاير راهبردی به منظور 
اثرگذاری در بازارهای جهانی نفت و گاز

ايفای نقش محوری و احراز جايگاه مركزی 
در مبادالت و ترانزيت انرژی منطقه

وزارت نفت برای اجرای سياست اقتصاد مقاومتی ابالغی آيت اهلل خامنه ای رهبر انقالب، شش برنامه 
را در دس�تور کار خود قرار داده اس�ت ک�ه افزايش توليد و صادرات نف�ت،گاز، فرآورده های نفتی و 

پتروشيمی، حفظ بازارهای صادراتی و بهينه سازی مصرف سوخت از مهمترين آنهاست.

محمد هادی ابراهيمی ■

در برنامه 
اعالمی وزارت 
نفت و در بند ٧ 
“سياست ها” به  
صادرات فرآورده 
های نفتی اشاره 
شده و يكی از 
سياست های 
اصلی را “باال 
بردن صادرات 
فرآورده های 
نفتی” ناميده 
است
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اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
برنامه:

برنام��ه ”افزايش ظرفي��ت توليد نفت خام و ميعانات گازی با تأكيد بر برداش��ت از 
ميدان های مشترك“

طرح ه��ای افزايش توليد نفت خام از ميدان های مش��ترك غ��رب كارون به ميزان 
حداقل 700 هزار بشكه در روز

طرح های افزايش توليد نفت خام از ديگر ميدان های مشترك
طرح های افزايش توليد ميعانات گازی با اولويت برداشت از پارس جنوبی تا رسيدن 

به سقف حداقل يک ميليون بشكه در روز
طرح ه��ای افزايش بازيافت و توليد صيانتی با اولوي��ت ميدان های مهم موجود در 

دست بهره برداری
طرح های نگهداشت سطح توليد نفت خام تا حد 3 ميليون و 850 بشكه در روز

اصالح س��اختار قراردادهای نفتی كش��ور با هدف فراهم كردن امكان جذب فناوری و 
ارتقای)مديريت و( فناوری ملی بويژه برای اجرای موفق طرح های افزايش ضريب بازيافت

هدف: افزايش توليد نفت خام و ميعانات گازی  به 5.7 ميليون بشكه در روز تا انتهای 
سال 1396

برنام��ه ”افزايش توليد و ص��ادرات گاز طبيعی با تأكيد بر برداش��ت از ميدان های 
مشترك“

طرح های افزايش توليد و پااليش گاز طبيعی از ميدان مشترك پارس جنوبی،
طرح های افزايش توليد و پااليش گاز با اولويت ميدان های واقع در شمال شبكه

طرح های نگهداشت سطح توليد و پااليش گاز
طرح های افزايش ظرفيت سامانه انتقال گاز

طرح افزايش تاب آوری سامانه عرضه گاز كشور
طرح های صادرات گاز با خط لوله

LNG طرح های صادرات گاز به صورت
هدف:

افزايش توليد گاز طبيعی به يک ميليارد متر مكعب در روز تا سال 1397
رسيدن به رقم 80 ميليارد متر مكعب صادرات ساالنه گاز طبيعی تا سال  1400

اولويت اختصاص گاز صادراتی به قيمت رقابتی برای توليد و صادرات برق ) فعال تا 
ظرفيت 5 هزار مگاوات جديد تا سال 1397 مورد نظر قرار گرفته (

برنامه ”جهش دوم برای افزايش توليد و صادرات محصوالت پتروشيمی“
 اج��رای ب��ه موقع طرح ه��ای تامين خوراك پتروش��يمی  های جدي��د ) از جمله 

) NGL طرح های توليد و بازيافت
تكميل و اجرای مجموعه طرح های در دست اجرا و جديد پتروشيمی

بازاريابی و صادرات محصوالت پتروشيمی برای بازارهای جديد
حمايت از توس��عه واحدهای پايين دس��تی پتروش��يمی از جمله با توسعه كيميا 

 شهرهای تخصصی
GTPP استفاده از تكنولوژی های جديد در توسعه صنعت پتروشيمی مانند

هدف: رسيدن به ارزش توليد محصوالت پتروشيمی به 80 ميليارد دالر حداكثر تا سال 
1400 )25 فعلی + 55  برنامه آتی(
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برنامه ”افزايش توليد و صادرات فرآورده های 
نفتی“

افزايش توليد و صادرات فرآورده های نفتی
اولوي��ت دادن ب��ه احداث پااليش��گاه های 

ميعانات گازی در داخل
ه�دف: افزايش ظرفيت پااليشی كشور تا حد 3 

ميليون بشكه در روز
افزاي��ش ظرفي��ت پااليش نفت خ��ام به 2 
ميليون بش��كه در روز )با احتس��اب پااليشگاه 

آناهيتا(
ميعان��ات  پاالي��ش  ظرفي��ت  ب��ه  رس��يدن 
روز  در  بش��كه  ميلي��ون   1 نزدي��ک  ب��ه  گازی 
)360+480+120=960 هزار بشكه( تا سال 1397

 برنامه ايمن سازی تقاضا و بازارهای فروش 
نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبيعی

طرح های حمايت از مش��اركت در پايانه ها 
و پااليش��گاه ها در خارج از كشور )بخش های 
دولت��ی و خصوص��ی( و مش��اركت در زنجيره 
پااليش ت��ا توزيع فرآورده ها در بازارهای هدف 
با تمركز بربازار آسيا ، با هدف تضمين برداشت 
نفت از اي��ران و تامين امنيت تقاضا برای نفت 

كشور
عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بازار 
بورس انرژی كش��ور و فعال ك��ردن بازارهای 

مرتبط نظير بازار سلف
متن��وع كردن طرف ه��ای معامله نفت خام 
ايران ب��ا هدف كاه��ش ات��كای دراز مدت به 
كش��ورهای خ��اص مص��رف كنن��ده بيش از 
درص��دی از عرضه ايران و انتخاب مش��تريان 
اصل��ی ب��ر پاي��ه برق��راری ارتب��اط متقابل با 

خريداران
تعيين س��هم بهينه برای صادرات نفت خام 
و افزايش س��هم صادرات ف��رآورده و در نتيجه 
حماي��ت از بخ��ش خصوص��ی ب��رای ايج��اد 

پااليش��گاه های جديد در داخل كشور با هدف 
عرضه بيشتر فرآورده های نفتی به بازار جهانی 
) و كاهش عرضه مس��تقيم نف��ت خام به ويژه 

نفت خام های بسيار سنگين (
مباش��رت مس��تقيم و نيز حمايت از بخش 
خصوص��ی داخلی ب��رای مش��اركت در ايجاد 
ذخاير نف��ت خام و ف��رآورده در نقاط مركزی 

بازار و به ويژه آسيا
افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز كش��ور 

به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
ارتقای جايگاه بين المللی شركت ملی نفت 
ايران با هدف برونگرا ساختن مجموعه صنعت 
نفت و حمايت و  تقويت از ش��ركتهای داخلی 
برای ايفای نقش منطقه ای و بين المللی برای 
ص��دور خدم��ات و كاال و در مجم��وع رقابت 
پذير س��اختن ش��ركتهای اصلی صنعت نفت 
در عمليات اقتصادی و مديريتی در مقايسه با 

شركت های مشابه منطقه ای و بين المللی
ايجاد پايانه جديد صادراتی نفت در دريای 

عمان )جاسک(
تالش حداكثر برای استفاده از فرصت های 
سوآپ و ترانزيت نفت، گاز و فرآورده های نفتی 
با هدف كس��ب منافع اقتصادی و ارتقای نقش 

ايران در منطقه
 برنامه ايمن سازی تقاضا و بازارهای فروش 

نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبيعی
طرح های حمايت از مش��اركت در پايانه ها 
و پااليش��گاه ها در خارج از كشور )بخش های 
دولت��ی و خصوص��ی( و مش��اركت در زنجيره 
پااليش ت��ا توزيع فرآورده ها در بازارهای هدف 
با تمركز بربازار آسيا ، با هدف تضمين برداشت 
نفت از اي��ران و تامين امنيت تقاضا برای نفت 

كشور
عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بازار 

ب��ورس انرژی كش��ور و فعال ك��ردن بازارهای 
مرتبط نظير بازار سلف

متن��وع كردن طرف ه��ای معامله نفت خام 
اي��ران ب��ا هدف كاه��ش ات��كای دراز مدت به 
كشورهای خاص مصرف كننده بيش از درصدی 
از عرضه ايران و انتخاب مشتريان اصلی بر پايه 

برقراری ارتباط متقابل با خريداران
تعيين س��هم بهينه برای صادرات نفت خام 
و افزايش س��هم صادرات ف��رآورده و در نتيجه 
حماي��ت از بخ��ش خصوص��ی ب��رای ايج��اد 
پااليش��گاه های جديد در داخل كشور با هدف 
عرضه بيشتر فرآورده های نفتی به بازار جهانی 
) و كاهش عرضه مس��تقيم نف��ت خام به ويژه 

نفت خام های بسيار سنگين (
مباش��رت مس��تقيم و نيز حمايت از بخش 
خصوصی داخلی برای مشاركت در ايجاد ذخاير 
نف��ت خام و فرآورده در نقاط مركزی بازار و به 

ويژه آسيا
افزايش ذخاير راهبردی نفت و گاز كش��ور 

به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز
ارتقای جايگاه بين المللی شركت ملی نفت 
ايران با هدف برونگرا ساختن مجموعه صنعت 
نفت و حمايت و  تقويت از ش��ركتهای داخلی 
ب��رای ايفای نقش منطقه ای و بين المللی برای 
ص��دور خدم��ات و كاال و در مجم��وع رقاب��ت 
پذير س��اختن ش��ركتهای اصلی صنعت نفت 
در عمليات اقتصادی و مديريتی در مقايس��ه با 

شركت های مشابه منطقه ای و بين المللی
ايج��اد پايانه جديد صادراتی نفت در دريای 

عمان )جاسک(
تالش حداكثر برای استفاده از فرصت های 
سوآپ و ترانزيت نفت، گاز و فرآورده های نفتی 
با هدف كس��ب منافع اقتصادی و ارتقای نقش 

ايران در منطقه

افزايش 
توليد و صادرات 
فرآورده های نفتی
و اولويت 
دادن به احداث 
پااليشگاه های 
ميعانات گازی در 
داخل
يكی از 
برنامه های اقتصاد 
مقاومتی وزارت 
نفت است
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افزايش ص��ادرات نف��ت ايران نش��ان دهنده 
استفاده اين كش��ور از شكافی است كه در قوانين 
آمريكا وجود دارد و به مش��تريان اين كشور اجازه 
می دهد تا از تهران ميعانات خريداری كنند، يک 
نفت بسيار س��بک كه مشمول تحريم ها نيست. 
افزايش محموله های نفتی بالعوضی كه  ايران به 
سوريه می دهد نيز تحت پوشش توافق انجام شده 
قرار ندارد. قدرت های جهانی، و ايران روز دوشنبه 
مذاكرات هس��ته ای را در وين با هدف رسيدن به 
يک توافق جامع تا مهلت تعيين شده 20 جوالی، 
ادامه می دهند.مقامات همه كشورهای حاضر در 
مذاكرات، دس��تيابی به توافق نهاي��ی را در طی 5 
هفته آينده، دش��وار ارزيابی می كنند. برآوردهای 
آژانس بين المللی انرژی نشان می دهد كه از شروع 
اج��رای توافق ژنو در 20 ژانويه تا 30 آوريل، ايران 
به طور متوسط حدود 1.33 ميليون بشكه در روز 
نفت صادر كرده اس��ت. كاخ س��فيد در ماه نوامبر 
اعالم كرد كه تواف��ق موقت، حجم نفت صادراتی 
مج��از ايران را در س��طح متوس��ط »تقريبا« يک 
ميليون بش��كه در روز در طی 6 ماه اجرای توافق 
كه در 20 جوالی منقضی می شود نگه می دارد، 
اما اين مهلت شش ماهه می تواند برای يک دوره 
شش ماهه ديگر تمديد شود. آمريكا برای سنجش 
مي��زان احترام ايران به تواف��ق، 3 معيار را مد نظر 
قرا می دهد: ادبيات پيچيده توافق و قوانين آمريكا؛ 
آنچه به عنوان »فروش« نفت محسوب می شود و 
آنچه به عنوان نفت خام تعريف می ش��ود. از نظر 
دولت آمريكا ميعانات، نوعی نفت بسيار سبک كه 
در ميادين گاز طبيعی يافت می شود و عمدتا برای 
ساخت پالستيک استفاده می شود، به عنوان نفت 
خام محسوب نمی شود. همچنين نفتی كه ايران 
به صورت بالعوض به سوريه می دهد نيز به عنوان 
»فروش« نفت نيست و اينكه ايران بر اساس توافق 
ژنو، مجاز اس��ت بين يک تا 1.1 ميليون بشكه در 
روز نف��ت صادر كند، حجمی ك��ه اندكی بيش از 
ارزيابی عمومی كاخ سفيد است. اين گزارش افزود: 
بر اس��اس توافق 24 نوامبر، اسناد مرتبط و قوانين 
آمريكا مويد موضع دولتمردان آمريكايی است. اين 
بررسی همچنين نشان می دهد كه تهيه كنندگان 
پيش نويس قوانين تحريمی آمريكا قصد نداشته 
اند ميعانات را از تحريم ها مستثنی سازند. برخی 

منتقدان تصديق می كنند كه موضع دولت آمريكا 
منطبق با قوانين است. مارك دوبوويتز، مدير اجرايی 
بنياد دفاع از دموكراسی ها، از طرفداران سرسخت 
تشديد تحريم های ايران تاييد می كند كه بر اساس 
قرائت دول��ت آمريكا از مقررات، ايران می تواند به 
سوريه نفت بدهد، بدون اينكه اين محموله ها در 
فهرس��ت ميزان فروش نفت اين كشور قيد شود.

رابرت اينهورن، مقام سابق منع اشاعه وزارت امور 
خارجه آمريكا كه قبال عضو هيئت مذاكره كننده 
آمريكا با ايران بوده است می گويد، هديه دادن نفت 
به س��وريه در توافق گنجانده نشده است و كمكی 
هم به اقتصاد ايران نمی كند. انتقاالت اينچنينی 
قبل از انعقاد توافق هس��ته ای آغاز شده بود. وی 
افزود: »ه��دف از تحريم نفتی عليه ايران، كاهش 
درآمدهای نفتی اين كشور بوده است و اگر سوريه 
پولی بابت نفت به ايران پرداخت نمی كند، بنابراين 
مش��خص اس��ت كه ايران از طريق ارسال نفت به 
سوريه چيزی بر درآمدهای نفتی اش نمی افزايد.« 
مقام��ات آمريكايی اذعان می كنند كه محاس��به 
نكردن فروش ميعانات به عنوان فروش نفت خام، 
شكافی است كه به صورت ناخواسته در تحريم ها 
عليه ايران ايجاد ش��ده است. بخش 1245 قانون 
اختي��ارات دفاع مل��ی آمري��كا 2012 بانک های 
خارج��ی را تهديد می كند كه در صورت خريد يا 
فروش »نفت يا فرآورده های نفتی« از يا به ايران، 
از ارتباط با سيس��تم مالی آمريكا محروم خواهند 
شد. اما، اين قانون، استثنائی را برای كشورهايی كه 
به ميزان قابل توجهی واردات نفت خام از ايران را 
كاهش داده باشند، در نظر گرفته است. كشورهای 
مشتری نفت ايران ممكن است با استفاده از تناقض 
موجود در قوانين آمريكا، به ميزانی كه از خريد نفت 
خام خود از ايران كاس��ته اند، از اين كش��ور ديگر 
انواع نفت، ش��امل ميعانات خريداری كنند. بدين 
ترتيب آنها می توانند از امتياز در نظر گرفته شده 
برای كاهش قابل توجه خريد نف��ت خام از ايران 
نيز استفاده كنند. افراد نزديک به تهيه پيش نويس 
اين قانون گفتند، آنها تصور می كردند كه ميعانات 
نيز به عنوان نفت خام محاس��به خواهد ش��د. اما 
وزارت خزانه داری آمريكا تفسيری را از اين قانون 
منتشر كرد كه بر اس��اس آن، ميعانات جزو نفت 
خام و مش��مول اين قانون محسوب نمی شد. اين 

تفسير، دستياران كنگره را متعجب ساخت. از آن 
زمان تاكنون، تالش هايی برای مسدود كردن اين 
ش��كاف ناخواسته انجام گرفته اس��ت، اما تاكنون 
هيچ قانونی در اين زمينه به تصويب نرسيده است. 
هرچند مقامات دولت آمريكا و دستياران كنگره می 
گويند، از اينكه ايران توانسته فروش ميعانات خود 
را افزايش دهد خشنود نيستند اما آنها معتقدند كه 
حجم فروش اين نوع نفت سبک آنچنان زياد نيست 

كه نفع قابل توجهی را عايد ايران سازد.

   وزي�ر نفت کوي�ت: درحال بررس�ی قيمت گاز 
صادراتی ايران هستيم

وزير نفت كويت با اشاره به تصميم كشورش 
ب��رای واردات گاز از اي��ران گف��ت: هن��وز هيچ 
قراردادی در اين زمينه به امضا نرس��يده است و 
ما هنوز بر س��ر قيمت، مقدار يا روش انتقال گاز 
به توافق نرس��يده ايم. به گ��زارش  پايگاه خبری 
ميدل ايس��ت مانيت��ور، علی العمي��ر، وزير نفت 
كويت با اشاره به اينكه هنوز هيچ قراردادی برای 
واردات گاز از ايران به امضا نرس��يده است، گفت 
كشورش همچنان در حال بررسی قيمت گازی 
 اس��ت كه می خواه��د از اين كش��ور وارد نمايد.

وزير نفت كويت كه در حاش��يه نشست سازمان 
كش��ورهای صادركنن��ده نفت )اوپ��ک( در وين 
با خبرنگاران س��خن م��ی گفت، اف��زود كويت 
طرح��ی پيش��نهادی را از جانب اي��ران دريافت 
 كرده اس��ت و فعال در حال بررس��ی آن اس��ت.
وی ادام��ه داد: »ما هنوز بر س��ر قيم��ت، مقدار 
 ي��ا روش انتق��ال گاز ب��ه توافق نرس��يده ايم.«
شيخ احمد الصباح، امير كويت هفته گذشته به تهران 
سفر كرد. اين سفر، اولين سفر امير كويت به ايران 
 پس از پيروزی انقالب اسالمی محسوب می شد.

در ط��ی 2 ماه گذش��ته، كوي��ت 3 موافقتنامه 
ب��رای واردات س��االنه ح��دود 2.5 ميلي��ون تن 
گاز ماي��ع طبيع��ی با ش��ركت های ش��ل، قطر 
 گاز و بريتي��ش پترولي��وم منعقد كرده اس��ت.
كويت كه يكی از اعضای اوپک است، برای تامين 
سوخت نيروگاههای برق خود كه در فصل گرما 
 تحت فش��ار قرار می گيرن��د، به گاز ني��از دارد.
كويت هر سال در فاصله ماه های آوريل تا اكتبر، 
 ح��دود 5 ميليون تن ال ان ج��ی وارد می كند.
بر اس��اس گزارش آماری س��ال 2013 ش��ركت 
ب��ی پی، اي��ران بزرگتري��ن ذخاي��ر گاز طبيعی 
جه��ان را در اختي��ار دارد. حج��م ذخاير گازی 
 ايران 18 درصد بيش��تر از روس��يه و قطر است.
ايران در س��ال 2013، 10 ميليون تن ال ان جی 
توليد كرد و قصد دارد اين رقم را در سال 2015 

به 775 ميليون تن برساند.

تهيه کنندگان 
پيش نويس قوانين 
تحريمی آمريكا 
قصد نداشته اند 
ميعانات را از 
تحريم ها مستثنی 
سازند. برخی 
منتقدان تصديق 
می کنند که موضع 
دولت آمريكا 
منطبق با قوانين 
است

چالش های تحريم های نفتی

میعانات گازی ایران تحریم نشده است

رويترز با اشاره به اين که ايران در سه ماه نخست اجرای توافق ژنو به طور متوسط روزانه 1.33 ميليون بشكه 
نفت صادر کرده است نوشت بخشی از اين رقم مربوط به صادرات ميعانات گازی است که جزو تحريم های 
آمريكا قرار ندارد. رويترز طی گزارشی نوشت: در نگاه اول، اينگونه به نظر می رسد که ايران نفتی بيش از 
آنچه که بر اساس توافق ژنو مجاز بوده، صادر کرده است، اما مقامات آمريكايی به جای شكايت کردن از اين 

اتفاق، استدالل می کنند که تهران در حال حرکت در چارچوب محدوديت های توافق ژنو است.
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