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بخش خصوصی نفت در فصلی که گذشت فراز و نشیب های بسیاری دید .مسووالن
دولتی همواره از حمایت از این بخش سخن گفته اند اما موانع بسیاری برای رسیدن
به اهداف پيش رو وجود دارد .به عنوان مثال روند خصوصی س��ازی ها بسیار کند و
مسووالن موفق نشده اند انتظارات در این زمینه را برآورده کنند.
براساس اصل  ۴۴قانون اساسی به منظور کاهش نقش تصدی گری دولت و افزایش
نقش آفرینی کارآمد بخش خصوصی ،در خالل س��ال گذشته کار خاص ،برنامهای
م��دون یا راهکارهای عملی و مفی��د در حوزه صادرات ف��رآورده های نفتی صورت
نپذیرفته اس��ت .انتظار آن میرفت با بازگشت شایسته جناب آقای مهندس زنگنه
به وزارت نفت بعنوان کلیدیترین وزارتخانه کش��ور در برهه تحریمهای ناعادالنه و
جنگ اقتصادی ،بخش خصوصی (که میتواند در مسیر عبور از تحریم و ارزآوری به
داخل کشور مفید باشد) با تغییر نگرش مدیران دولتی مواجه باشیم ،اما متاسفانه هنوز
این اتفاق رخ نداده و یا حداقل ملموس نیس��ت .از طرفی مشکالت بخش خصوصی
نفتی هنوز در حوزه هایی چون سوآپ و بنکرینگ مرتفع نشده و استراتژی و راهبرد
های قطعی دولت برای فعاالن معلوم نیست .نبود چشم انداز مناسب جهت ترانزیت،
س��وآپ و تهاتر نفت با مشارکت بخش خصوصی ،نبود اعتماد الزم و تفکیک نشدن
بخش خصوصی وابسته و غیروابسته به نهادها و ارگان های دولتی این مشکالت را
دو چندان كرده است.
امی��د آن میرفت و میرود که دولت با تجدیدنظ��ر جدی ،حمایت واقعی از حضور
صادرکنندگان فرآوردههای نفت��ی در بازارهای هدف بینالمللی را که هم اکنون به
تقریبا صددرصد در اختیار خویش دارد ،واگذار كرده و راهکاری جهت ترسیم چشم
انداز واقع بینانه و با نگاه به آینده در قیمت خوراک برای واحدهای پتروشیمی که بار
تولید را جهت پرهیز از خام فروشی در صنعت نفت بعهده دارند ارائه نمايد .رفع موانع
و تش��ویق به تولید در بخش خصوصی و آس��ان سازی فرآیندهای صادراتی از دیگر
مواردی اس��ت كه چش��م به تدبیر دولت جدید داشتیم .در این راه یکی از مهمترین
اقدامات ،اصالح و به روز رسانی قوانین و مقررات اجرایی در صنعت نفت در تعامل با
وزارت نفت ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،سازمان استاندارد و دیگر سازمانهای ذی
ربط و ذی نفع است تا با تدوین برنامهای مشترک با این نهادها بتوان خونی تازه در
رگ اقتصاد ملی و تولید داخلی جاری کرد چرا که روند كنوني اميدواركننده نبوده و
بخشی از آن به دلیل ناهماهنگی های میان بخشی در وزارتین کلیدی نفت و صنعت
و معدن میباشد .امیدواریم در آغاز دومین سال فعالیت دولت “تدبیر و امید” راه نه
چندان دشوار حمایت از بخش خصوصی به ویژه فعاالن حوزه صادرات فرآورده های
نفت ،گاز و پتروشیمی که ظرفیت باالیی برای ارزآوری دارند هموار شده تا رسیدن به
اهداف کالن اقتصادی و رونق اقتصادی بیش از پیش تسریع گردد.

مدیرهنری :حميدرضا يزدانفرحي صفحهآرا :حسین گلدوست دبير عكس :امير نريماني عكسها  :مازيار فرزانه ويرايش عكس :سعيد خيراهلل نمونهخوانی و تصحیح :حسين رستمي
چاپ :دلكده خيابان دماوند -روبروي بيمارستان بوعلي خيابان بخشيفر  -پاساژ دماوند پالك 4تلفن  77548470:تيراژ  5000:نسخه
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88508250
فاکس:
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رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی:

سوآپ فرآوردههای نفتی زنده می شود
■■زهرا سیدی

بهتری�ن کش�ورها در عملی�ات س�وآپ
فرآوردههای نفتی ایران کدام هستند؟

در  3ماه اخیر مباحث بسیاری در حوزه انرژی مطرح شد که بخش خصوصی یک طرف این مباحث بوده
است .سوآپ فرآورده های نفتی ،امضای قراردادهای مهم برای ساخت و بهره برداری از پاالیشگاه های
نفتی و صادرات میعانات گازی و همچنین موضوع خوراک پتروشیمیها از مهم ترین موضوعات مرتبط
با بخش خصوصی نفت بود .در این باره با حسن خسروجردی رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی گفتوگویی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد.
آیا در یک سال اخیر میزان سوآپ فرآورده
های نفتی رشد داشته است؟

خیر س��وآپ فرآوردههای نفتی در یک سال
گذشته تقریباً متوقف ش��ده است .به دلیل این
که باید س��وآپ فرآوردههای نفتی بر اساس تناژ
انجام ش��ود این عملیات صرف��ه اقتصادی ندارد.
باید س��وآپ هر تن فرآورده بی��ن  10تا  20دالر
سود داشته باش��د و بخش خصوصی هم اکنون
برای سوآپ هر تن فرآورده نفتی حدود  40دالر
بیش��تر هزینه پرداخت میکن��د .هم اکنون اگر
س��وآپ کننده  20هزار تن فرآورده دریافت کند
بای��د معادل آن را در جنوب تحویل دهد؛ این در
حالیس��ت که به دلیل باال بودن کیفیت فرآورده
نفتی کش��ور ترکمنستان نسبت به فرآوردههای
تولید داخل ،هزینه این عملیات افزایش یافته و
به همین دلیل حجم سوآپ کاهش چشمگیری
داشته و در واقع میتوان گفت متوقف است.
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آیا اتحادیه برای رف�ع این مانع طرحی ارائه
داده است؟

ب��ه مدیران وزارت نفت پیش��نهاد دادهایم
که مبنای س��وآپ ف��رآورده نفتی از “تناژ” به
“ارزش��ی” تغییر کند؛ یعنی اگر سوآپ کننده
 10میلی��ون دالر ف��رآورده تحوی��ل گرفت،
مع��ادل  10میلی��ون دالر ف��رآورده تحوی��ل
دهد ،ضمن این که س��وآپ ف��رآورده به طور
غیر همنام هم یکی دیگر از پیشنهادهای این
اتحادیه بود؛ یعنی در مقابل فرآورده دریافتی،
فرآورده مورد نیاز کشور طرف قرارداد تحویل
داده شود .متاسفانه اصل غیرهمنام را وزارت
نفت نپذیرفته اس��ت؛ چرا که عنوان میکنند
مخال��ف با قانون اس��ت .اما س��وآپ فرآورده
نفتی بر اس��اس ارزش محمول��ه ،پیش از این
در س��ال گذش��ته در مقاطعی از زمان انجام
شده است.

باید سوآپ
فرآوردههای نفتی
بر اساس تناژ انجام
شود این عملیات
صرفه اقتصادی
ندارد .باید سوآپ
هر تن فرآورده
بین  10تا  20دالر
سود داشته باشد

س��ه کشور ترکمنس��تان ،آذربایجان و عراق
به عنوان کش��ورهای طرف ق��رارداد با ایران در
عملیات سوآپ فرآوردههای نفتی هستند .البته
حجم س��وآپ با کشور ترکمنستان بیشتر از دو
کش��ور دیگر اس��ت .کیفیت فرآوردههای نفتی
ترکمنستان باالس��ت؛ به طوری که گوگرد آنها
کم وارزش حرارتی آن باال است و به همین دلیل
قیم��ت مازوت آن  60تا  70دالر باالتر از قیمت
این محصول در ایران است.
آیا بنزین سوآپ شده استاندارد الزم را دارد؟

اکتان بنزین ترکمنس��تان بی��ن  92تا  95و
گوگرد آن کمتر از پنج هزار پی.پی.ام اس��ت؛ در
واقع بنزین این کشور استاندارد یورو 2را دارد.
فرآیند س�وآپ فرآورده های نفتی در کشور
چگونه است؟

فرآورده های س��وآپ شده در کش��ور بعد از
تحویل به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
توزیع و مصرف میشود .فرآور دههای نفتی سوآپ
شده در شمال کشور توزیع میشود و معادل آن
در جن��وب تحویل داده خواهد ش��د .هم اکنون

امکان سوآپ ال.پی.جی ،گازوئیل ،بنزین و مازوت
فراهم است .س��وآپ ال.پی.جی در مقدار کم در
حال انجام است اما سوآپ باقی فرآوردهها متوقف
شده است.
چند شرکت خصوصی سوآپ فرآورده انجام
می دهند؟

 10تا  12شرکت بخش خصوصی مجوز انجام
عملیات س��وآپ فرآورده نفتی را از سوی وزارت
نفت دریاف��ت کردهاند؛ گاهی که انجام س��وآپ
فرآوردههای نفتی اقتصادی باشد عملیات سوآپ
را انجام میدهند ،اما در کل س��ه تا چهار شرکت
قوی در این زمینه فعالیت دارند.
از بحث سوآپ فرآوردههای نفتی به موضوع
خوراک پتروشیمی ها برویم .آیا تولیدکنندگان
محصوالت پتروشیمی تمایلی به خرید مواد اولیه
از بازار داخلی دارند؟

در حال حاضر تولید کنندگان ترجیح میدهند
مواد اولیه مورد نیاز خود را به جای اینکه با ارز آزاد
از داخل خریداری کنند با ارز مبادلهای وارد کنند
و پتروشیمیها نیز به جای عرضه به داخل با نرخ
بهتری صادر میکنند و در واقع طبق یک قرارداد
نانوش��ته هردو برسر این مس��ئله توافق کردهاند.
پتروشیمیها ترجیح میدهند محصوالت خود را
به جای عرضه به داخل صادر کنند.
آیا تغییر قیمت خوراک پتروشیمیها تاثیری
در می�زان ص�ادرات فرآوردههای پتروش�یمی
داشته یا خیر؟

صادرات فرآوردههای پتروش��یمی در  ۳ماهه
اول سال جاری  ۲۰درصد رشد داشته که از این

در تابستان
سالجاری دور
جدید مذاکرات
نفتی ایران و
اندونزی برگزار
شد .در این دور از
مذاکرات تقسیم
مسئولیت ها به
منظور عملیاتی
کردن این توافق
نفتی انجام گرفت.

میزان  ۷۰درصد ش��امل محصوالت پتروشیمی
میش��ود .در حال حاضر تولید کنندگان ترجیح
میدهند مواد اولیه مورد نیاز خود را به جای اینکه
با ارز آزاد از داخل خریداری کنند با ارز مبادلهای
وارد کنند و پتروش��یمیها نیز به جای عرضه به
داخل با نرخ بهتری صادر میکنند و در واقع طبق
یک قرارداد نانوشته هردو برسر این مسئله توافق
کردهاند .دلیل افزایش صادرات عالوه بر لغو تحریم
و حساس��یتها تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها
عنوان کرد.
چ�را دول�ت روی افزای�ش ن�رخ خ�وراک
پتروشیمی ها اصرار دارد؟

پس از واگذاري سهام پتروشيميها به بخش
خصوصي دولت ديگر از محل فروش محصوالت
درآم��دي ندارد و در پي كس��ب س��ود از محل
ف��روش خوراك ب��ه پتروشيميهاس��ت .قبل از
اجراي سياست خصوصي سازي ،سهام و مديريت
پتروشيميها در دست دولت بود و بر اين اساس
حساسيتي روي نرخ خوراك آنها وجود نداشت
و محصوالت اين گروه به ن��رخ دولتي به فروش
ميرس��يد و درآمد آن نيز نصيب دولت ميشد.
پس از واگذاري س��هام پتروش��يميها به بخش
خصوصي ،دولت ديگر از محل فروش محصوالت
درآم��دي ندارد و در پي كس��ب س��ود از محل
فروش خوراك به پتروشيمي هاست و در شرايط
فعلي بهترين سياس��ت براي دولت افزايش نرخ
محصوالت مورد نياز اين صنعت است.
آی�ا این طوری رقاب�ت را به رقب�ای خود در
منطقه واگذار نمی کنیم؟

قطر و عربس��تان ب��ه عنوان رقب��اي ايران در
صنعت پتروشيمي در منطقه هستند و با توجه
به ارزاني نيروي كار و انرژي و هزينه كمتر توليد
محصوالت پتروش��يمي ،ميتواني��م در صنعت
پتروش��يمي با ديگر كش��ورهاي منطقه رقابت
كنيم و س��ود مقبولي را در اين خصوص نصيب
كشور كنيم .ارزاني نيروي كار متخصص شاغل در
شركتهاي پتروشيمي يكي از مزاياي اين صنعت
در كشور است به طوری که هزينه يك مهندس
در كش��ور ما بهطور ميانگي��ن در ماه 5 ،ميليون
تومان اس��ت ،در حالي كه اين رقم در كشورهاي
قطر و عربستان بهطور ميانگين ماهانه  10تا 15
هزار دالر است .بيان هر عددي براي نرخ خوراك
پتروشيميها بدون مطالعه و بررسي ،كار اشتباهي
اس��ت ،اما به نظر ميرسد قيمت  7تا  10سنت
عدد مناسبي باشد كه ميانگين قيمت كشورهاي
قطر و عربستان است.
گویا در چند ماه اخی�ر قراردادهای مهمی با
کشورهای جنوب شرق آسیا به امضا رسیده که
بخش خصوصی می تواند از آنها استفاده کند.

بله در تابستان سالجاری دور جدید مذاکرات
نفت��ی ایران و اندونزی برگزار ش��د .در این دور از
مذاکرات تقسیم مسئولیت ها به منظور عملیاتی
کردن این توافق نفت��ی انجام گرفت .چین برای
مش��ارکت با ایران و اندونزی به منظور ساخت 6
پاالیش��گاه نفت و میعانات گازی در ش��رق آسیا
اعالم آمادگی کرده و مذاکرات با فاینانس��ورهای
چین برای تامین بخشی از منابع  3میلیارد دالری
این طرح پاالیشگاهسازی آغاز شده است.
پ��س از امضای تفاهم نام��ه ای بین ایران و
اندونزی به منظور احداث پاالیشگاه های نفتی
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گفتوگو
توگوی “دنیای انرژی” با دکتر گلچین درباره سهم 70درصدی بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی
گف 

موانع رابطه خوب دولت و بخش خصوصی
■■اسداهلل خسروی
یک ساله شدن دولت یازدهم فرصتی است که فعاالن اقتصادی عملکرد مسووالن را در این مدت بررسی
کنند .خیلی ها آرامش به وجود آمده در اقتصاد را بهترین دستاورد دولت یازدهم میدانند و برخی ها
هم عملکرد دولتی ها در رابطه با بخش خصوصی را نقد می کنند .دکتر فرزان گلچین عضو هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی در گفتوگو با دنیای انرژی در باره موانع
صادرات و روابط بخش خصوصی و دولت سخن گفته که خواندن آن خالی از لطف نیست.
رفتاردول�ت یازده�م وچگونگی س�طح
تعام�ل آن با بخش خصوصی را در یکس�ال
گذشته نسبت به دولت قبل چگونه ارزیابی
می کنید؟ آیا دستگاههای اجرایی دردولت
تدبیروامید طی این مدت توانسته اند عمده
نیازهای ضروری فع�االن بخش خصوصی را
برآورده کنند ؟

در جزایر این کش��ور آسیایی ،فاینانسورهای
چینی هم در این طرح نفتی مشارکت خواهند
ک��رد .با توافق نهایی انجام گرفته قرار اس��ت 6
پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین و میعانات گازی
در اندونزی احداث ش��ود 5 ،پاالیشگاه میعانات
گازی در مجموع با ظرفیت  150هزار بش��که و
یک پاالیشگاه نفت سنگین  150هزار بشکهای
در این کشور احداث خواهد شد .مطابق با برنامه
زمان بندی قرار است تا به تازگی دو طرف باید
نس��بت به جذب س��رمایه گذاران و سهامداران
خود اقدام کنند .در کنسرسیوم ایرانی این توافق
عالوه بر توان مالی صادرکنندگان از توان فنی و
مالی سازندگان و پیمانکاران ایرانی هم استفاده
خواهد ش��د .هم اکنون ظرفیت تولید میعانات
گازی ایران حدود  ۴۵۰هزار بشکه در روز بوده
که پیش بینی میشود با بهرهبرداری از فازهای
جدید پ��ارس جنوبی این ظرفیت تا دو س��ال
آینده به  ۶۰۰هزار بش��که در روز افزایش یابد.
قراراست فاینانس طرف اندونزیایی هم توسط دو
شرکت ثالث تامین شود و با توجه به نوع اقلیم
و موقعیت جغرافیایی اندونزی مطابق با مطالعات
مهندسی و اعالم نیاز اندونزی نسبت به نیاز هر
جزیره ،ظرفیت ساخت پاالیشگاه نفت محاسبه
و اجرایی خواهد ش��د .البته فضای بین المللی
ای��ران پس از توافق ژنو هم در تس��ریع امضای
موافقتنامه مشترک نفتی بین ایران و اندونزی بی
تاثیر نبوده است .پیش بینی میکنیم در صورت
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اج��رای کامل این تواف��ق نامه  ۲۰تا ۳۰درصد
ب��ازار فرآورده نفت��ی اندون��زی در اختیار ایران
قرار بگیرد.

پیمانکاریایرانیاستفادهشود،اخیراکنسرسیومی
ب��ه منظور تامی��ن کاال و مهندس��ی احداث این
پاالیش��گاه در بین سازندگان و صنعتگران ایرانی
شکل گرفته است.

چین چ�ه جایگاهی در ای�ن توافق خواهد
داشت؟

اخی��را چین هم ب��ه مذاکرات نفت��ی ایران و
اندونزی ملحق شده است .پس از انجام مذاکراتی
فاینانسورهای چین قرار است تا سقف  60درصد
منابع مالی احداث این پاالیشگاه را برای اندونزی
تامینکنند.
در بخ��ش ایرانی هم دول��ت حمایت خود را
به منظور تامین بخش��ی از مناب��ع مالی اجرای
ای��ن پ��روژه نفتی اعالم کرده اس��ت .ع�لاوه بر
س��رمایهگذاری بخش خصوصی ،بانک توس��عه
اس�لامی هم بخش��ی از منابع مالی ساخت این
پاالیشگاههای نفت را تامین خواهد کرد.
آیا بخش دولتی نیز در این زمینه مش�ارکت
دارد؟

بله ،با شرکت ملی نفت ایران به منظور تامین
خوراک میعانات گازی و نفت سنگین مورد نیاز
این  6پاالیشگاه توافق کردیم و بار مالی طراحی،
س��اخت ،نصب و راه اندازی این پاالیشگاه نفت و
میعانات گازی حدود سه میلیارد دالر برآورد می
ش��ود .قرار است در احداث این پاالیشگاه از توان
مهندسی و ساخت داخل شرکتهای سازنده و یا

هم اکنون
ظرفیت تولید
میعانات
گازی ایران
حدود  ۴۵۰هزار
بشکه در روز
بوده که پیش
بینی میشود با
بهرهبرداری از
فازهای جدید
پارس جنوبی این
ظرفیت تا دو سال
آینده به  ۶۰۰هزار
بشکه در روز
افزایش یابد

جزئیات تواف�ق با  ۶کش�ور آفریقایی برای
ساخت پاالیشگاه های نفتی چیست؟

تعام��ل متقابل دول��ت و بخش خصوصي
هميش��ه مط��رح ب��وده تنها س��طح آن در
دولته��اي مختلف با يكديگ��ر متفاوت بوده
و بيش��تر مرتبط و متاث��ر از نگرش دولتها و
دولتم��ردان هر دوره نس��بت ب��ه موضوع و
همچنين عوامل و ش��رايط مختلف داخلي و
خارج��ي هر دوره بوده اس��ت كه ميزان نياز
دولت را به اين تعامل تعيين مي نموده است.
ش��عار اجرايي دولت كنوني قبل از تشكيل،
اهتمام به اين امر و تقليل تصدي گري دولتي
و افزايش نقش بخش خصوصي بوده است اما

در حال حاضر در بعضي از ابعاد تقويت و در
برخي تغيير چنداني صورت نپذيرفته است.
ازصحب�ت ه�ای ش�ما معلوم اس�ت که
بخ�ش خصوص�ی ب�رای پویایی و تس�هیل
امورات خود ،خواس�ته هایی از دولت دارد،
ای�ن مطالبات چیس�ت وچه توقع�ی دارید
تا عملکرد دس�تگاه های دولتی در مس�یر
درس�ت آنگونه که به آسودگی خاطرفعاالن
اقتصادی منجرش�ود مورد تجدید نظر قرار
گیرد ؟

وقتي صحبت از بخش خصوصي به ميان
مي آيد ،طيف وسيعي از فعاالن اقتصادي در
تمامي زمينه ها از جمله بخشهاي خدماتي،
توليدي و تج��اري مد نظر قرار مي گيرد كه
بحث در خصوص ه��ر يك زمان ،تخصص و
اطالعات الزم همان مقوله را مي طلبد .ولي
آنچ��ه در حوزه فعاليت اتحاديه و اعضاي آن

هرچه دولت و
بخش خصوصی
به هم نزدیک
وبه نوعی با هم
درارتباط باشند
بی شک این
تعامالت منجر به
تسهیل امور،رفع
موانع ومشکالت
و تسریع اهداف
پیشرفت خواهد
شد

م��ي گنجد بيش��تر به مباحث نف��ت  ،گاز و
پتروشيمي و فرآورده ها مربوط مي باشد كه
آنهم موانع و مش��كالت وكاستي هاي خاص
خ��ود را دارد كه علل زمينه هاي بروز آنها به
گذش��ته هاي دور و نزديك ارتباط پيدا مي
كند.
اگر به ط��ور خالصه بخواهي��م نگاهي بر
موضوع داشته باشيم عمده دغدغه هاي اين
بخش كه بعضاً در اش��تراك با س��اير شاخه
هاي بخش خصوصي هم ممكن اس��ت باشد
عبارتند از :
الف) تس��هيل و ايجاد شفافيت در تدوين
و نحوه اجراي��ي قوانين و مق��ررات و پرهيز
از تفس��يرهاي مغاي��ر ب��ا روح قوانين و نيت
قانونگ��ذار كه امروزه از عمده مش��كالت اين
بخش مي باشد .اين انتظار به معناي كم رنگ
نمودن قوانين و مقررات نيس��ت بلكه شيوه
هاي اجرايي آنرا واقع بينانه تر و سهل ترمي
طلبد.
ب)ثب��ات و پايداري مقررات  ،بخش��نامه
در ب��ازه زماني مش��خص و طوالني مدت تا
ب��ر مبناي آن امكان برنامه ريزي ميان مدت
ايجاد گردد كه در اين راس��تا ،كسب مشاوره
از هر يك اج��زای بخش خصوصي در موارد

تاکنون تفاهم نامه هایی با  ۶کشور آفریقایی
برای احداث پاالیشگاههای نفت مقیاس کوچک
امضا شده است .ایران برای ساخت پاالیشگاه نفت
در آفریقا و جنوب ش��رق آسیا اجرای یک توافق
“ برد -ب��رد” برای دو طرف اس��ت.پس از توافق
هستهای ژنو ،ایران با اندونزی به منظور صادرات
خدمات فنی و مهندس��ی صنعت نفت و احیای
حدود یکهزار چاه نفتی مرده و قدیمی این کشور
آسیایی به توافقهای اولیه دست یافته بود.
آخرین وضعیت س�اخت پاالیش�گاه نفت با
دانش فنی ایران را تشریح می کنید؟

ه��م اکن��ون س��ازندگان داخل��ی در ح��وزه
ساختمان ،نصب و شرکتهای پژوهشی در حوزه
دانش فنی در داخل کشور به پیشرفتهای قابل
توجهای برای س��اخت پاالیشگاههای نفت دست
یافته اند .به عنوان مثال دانش فنی مرکاپتانزدایی
و گوگردزدایی به خوبی در کشور بومی و حتی در
پاالیشگاههای بخش خصوصی مورد استفاده قرار
گرفته است.
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گفتوگو
مربوطه قبل از تدوين مقررات مفيد به فايده خواهد بود.
ج)هماهنگ ش��دن سازمانها و دواير و ارگانهاي دولتي
در اج��راي قواني��ن و مقررات ك��ه در حوزه مس��ئوليت
مش��ترك آنها تعريف شده اس��ت به نحوی كه از پراكنده
كاري جلوگيري نمايد.
د)اصالح برخي مصوبه هاي غير الزم  ،غير علمي و غير
عملي به جامانده از ادوار گذشته.
همانطورک�ه فرمودی�د تصمیمات غل�ط و ابالغ بخش
نامه و دس�تورالعمل های آنی دردولت گذشته موجب می
ش�د تا برنامه فعاالن اقتصادی به هم خورد و آنها نتوانند
افق روش�نی را برای فعالیت های تج�اری و تولیدی خود
ترسیم کنند ،حال دردولت تدبیر قوانین و مقررات چگونه
باید اعمال ش�ود تا مش�کلی فعالیت های اقتصادی بخش
خصوصی بخصوص اتحادیه ف�رآورده های نفتی را تهدید
نکند؟

قوانين و مقررات به شكلي تنظيم شوند كه ضمن حفظ
و تامي��ن منافع ملي ،منافع بخ��ش خصوصي نيز در اين
راس��تا تامين گردد  .همان طوري كه ذكر شد ،مشاركت
دادن نظرات بخش خصوصي در تدوين برنامه ها ،قوانين
و مقررات و همچنين رس��يدن به اي��ن اعتقاد كه بخش
خصوصي موجوديتي غريبه و جدا از بدنه جامعه نيست و
به ديد عنصر فرصت طلب و منافع طلب محض نگريسته
نش��ود و مادامي كه يك واحد اقتص��ادي اعم از توليدي ،
تجاري و خدماتي جايگاه و اعتبار تعريف شده اي در نظام
اقتصادي كشور پيدا نكند و مورد انتظار جدي قرار نگيرد
توقع ايفاي نقش و مسئوليتهاي شگرف از آن بيهوده است
ك��ه اين خود ع��زم و اراده جدي بخ��ش دولتي را جهت
تحقق آن نيازمند است.
خیلی ازبنگاههای اقتصادی برای تحرک تولید و توسعه
بخش ص�ادرات نیازمن�د تامین منابع مالی الزم از س�وی
بانک ها هس�تند ،فکرم�ی کنید رفتار بانک ه�ا با فعاالن
بخش خصوصی چگونه باید باش�د تا در یک تعامل منطقی
نیازمراکز تولید و بخش صادرات به خوبی برآورده شود؟

متاسفانه تامين منابع مالي مورد نياز ،با در نظر گرفتن
شرايط موجود و درصد س��ودهاي آنچناني با واقعيت امر
همخواني ندارد تسهيالت بانكي با نرخ علي الحساب %25
و ي��ا باالتر تنها هزينه هاي س��ر بار تولي��د و متعاقب آن
بازرگاني را افزايش داده و برنده اين معامله بانكها هستند
و فعال اقتصادي ابزار تحصيل س��ود بانكها مي باشند كه
اين خ��ود موجب انحراف احتمالي اينگونه تس��هيالت از
مس��ير تعريف شده و سرازير ش��دن آن به شاخه ديگري
از فعاليته��اي اقتصادي در جامع��ه گردد كه خود موجب
معضالت مختلفي هم براي موسس��ات اعتباري و بانكها و
طرفهاي معامله در بر خواهد شد.
لذا تخصيص تس��هيالت با بهره پايين و اعتبارات الزم
بمنظ��ور انجام معامالت اعتباري و س��هيم نمودن بانكها
و موسس��ات مالي در س��ود حاصل از معامالت به صورت
مش��اركت واقعي و تمام و كمال در پروژه هاي اقتصادي
از اهم واجبات اس��ت در غير اينصورت با ادامه اين روش
تغيير چش��مگيري در اين زمينه رخ نخواهد داد و بخش
خصوصي به منظ��ور ورود به پروژه هاي كالن كه مدنظر
دولت نيز مي باش��د توفيقي بدس��ت نخواهد آورد و اين
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دس��ته از پ��روژه ه��اي ب��زرگ همچون گذش��ته به كام
بخش��هاي اقتصادي دولت و يا بخش��هاي جدا شده از آن
در قالب شركتها و تشكالت اقتصادي عمومي خواهد رفت.
ارتب�اط اعض�ای اتحادی�ه ف�رآورده های نف�ت ،گاز و
پتروشیمی به منظور چاره اندیشی برای رفع موانع سد راه
پیشرفت بخش های مختلف آن و نیزتامین نیازها با تفکر
جمعی چگونه است؟

با تالش و همت اعضای اتحاديه در قالب كميسيونها و
همچنين ابتكاراتي كه دبيرخانه و خصوصاً روابط عمومي
در پي��ش گرفته اند حوزه هاي مش��ورتي و بهره گيري از
نظرات جمعي تقويت يافته و برگزاري جلسات و نشستهاي
تخصصي با كارشناس��ان داخلي و خارجي در زمينه هاي
مختل��ف رو به افزايش اس��ت .از جمله نح��وه حضور و يا
حفظ بازارهاي منطقه اي و س��نتي و حفظ سهم بازار در
آن مناطق و همچنين تش��كيل كنسرس��يومهايي كه از
درون اتحاديه ش��كل و بروز يافته كه برخي از آنها نيز در
كوت��اه مدت به نتايج قابل قبولي نايل ش��ده اند ،از ديگر
دستاوردهاي مجموعه اتحاديه مي باشد .همچنين اينگونه
برنامه ها زمينه تقويت روحيه همكاري مشترك در حوزه
منافع تعريف شده جمعي را نيز در بر خواهد داشت.
تاثیرتحری�م ه�ا برنح�وه فعالی�ت و عملک�رد بخش
خصوص�ی دردولت یازدهم را چگون�ه می بینید وچه باید
کرد تا درش�رایطی ک�ه اقتصاد ما ب�ا محدودیت های بین
المللی مواجه است بتوانیم بازارهای هدف را حفظ کنیم تا
در تبادالت تجاری دنیا رقبا ازما پیشی نگیرند؟

اکن��ون ک��ه میزان تب��ادالت تج��اری ایران ب��ه خاطر
تحریم ه��ای بین المللی با محدودیت هايی همراه اس��ت
درچنین ش��رایطی فعاالن اقتصادی باید توانمندی خود را
به خوبی حفظ نمایند هرچند برخی ش��رکتها به س��بب
س��ابقه فعالیتی که دارند همچنان با خارج درارتباط بوده
و از گذش��ته بذرتعام�لات را نیز درمنطقه کاش��ته اند .اما
درهرصورت دولتمردان می توانند برای نیل به اهداف خود،
فعالیت های اقتصادی خود را با یک عزم ملی يعني تلفيقي
از تالش��هاي همه جانبه بخش خصوصي آنهم با بكارگيري
آن هم با بكارگيري ظرفیت های خود در حوزه هاي تحت
نف��وذ خود در خارج به همراه حماي��ت همه جانبه دولتي
بمنظور رفع مشكالت و بروكراسي اداري و غيره بعنوان يك
ضرورت اقتصادي ملی دستور كار قرار گيرد.
مش�تقات نفتی و فرآوردهای تولی�دی ایران به عنوان
کش�وری برخورداراز منابع و ذخایرغن�ی نفت و گاز برای
عرضه دردنیا باید دارای نش�ان و کیفیت مناس�ب باشد.
رتب�ه و کیفیت این محص�والت در تجارت جهانی روغن و
سایر پارافین ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

تولید روغن و مش��تقات آن به دو صورت اس��ت یکی
روغنهای که بنام روغن تصفیه دوم محس��وب میشوند
که حاصل از روغن کارکرده درس��طح کش��ورجمع آوری
و درواحده��ای پاالیش بعنوان روغن تصفیه دس��ت دوم
به کارگرفته میش��ود كه كمك بس��يار زيادي به محيط
زيس��ت و جلوگي��ري از آلودگي هاي خ��اك و آب را مي
نمايد و مش��تقات آن را میت��وان روغن موتورهیدرولیک
و روغنه��ای صنعتی چون گری��س و خانواده آن نام برد.
بخ��ش دیگر بخ��ش روغن تصفیه اول اس��ت .واحدهایی

ایجاد اشتغال،
ارزآوری برای
کشور و حرکت
در مسیر پویایی
اقتصاد کشور
کاری است که
بخش خصوصی به
دنبال آن است و از
هر حیث میتواند
در این راستا گام
بردارد .با این
وجود خواسته
بخش خصوصی
این است که قانون
نیز با کمترین
صدمه اجرا شود
ما نمیگوییم
مقررات نباشد و یا
قانون اجرا نشود

که خود آنها از لوبکات پاالیش��گاهی است با این
وج��ود درزمینه ب��ازار صادرات��ی روغنهای پایه
دارای موفقی��ت هایی در دنیا هس��تیم که تولید
چنین روغنی هم اکنون درش��رکت س��پاهان و
ایرانول صادرات خوبی را داریم ولی بخش تصفیه
دوم روغن ما به س��بب ب��اال رفتن بیرویه قیمت
روغن کارکرده و نیزعدم دسترسی کامل به روغن
کارکرده خالص مجموعه تولید آنها با قیمت تمام
شده باال صورت میگیرد که اختالف قیمت روغن
تصفیه اول با روغن تصفي��ه دوم خود یک عامل
اس��ت که چگونه بتوانیم در این بخش مهم تاثیر
گذارشویم.
از س��وی دیگ��ر وج��ود رقب��ای غیرایران��ی
دربازارهای بینالمللی که بعضا روغن را با قیمت
پایینتری تهی��ه و دربازاره��ای جهانی به بهای
کمترعرض��ه میکنند اگر چ��ه کیفیت این گونه
روغن ها از روغن ایران کمتراست اما این شرکت
ها به نوعی در بازارهای جهانی مش��کل سازشده
اند چرا که قیمت تمام شده کاالهای آنها با توجه
به هزینههای تولید کم نسبت به کاالهای ایرانی
پایین تر و متاسفانه درتجارت بین المللی روغن،
کفه ترازو به نفع رقبا س��نگین و به زیان ماست.
در سایر مشتفات نفتی چون پارافینها نیز اکنون
دچار مشکل هستیم که جزییات آنرا باید اعضای
کمیسیون مربوطه توضیح دهند .اما در خصوص
مواد پتروش��یمی و نفتی و شیمیایی که سالها به
ص��ورت عرضه مس��تقیم دولتی ی��ا عمومی یا از
طری��ق بورس کاال صورت میگی��رد می توان به
عملکرد آنها اشاره کرد.به طور مثال درمورد شیوه
کارکرد بورس کاال که محصوالت و کاالها در آن
معامله می ش��ود نیزباید گفت ک��ه نحوه قیمت
گذاری و ایجاد رقابت به صورتی اس��ت که قیمت
تمام شده کاال بسیار باال میرود.
 8درصد میزان مالی��ات برارزش افزودهای که
درخصوص این کاالها باید پرداخت شود می تواند
یک س��ود عملیاتی تجاری باالیی را بوجود آورد
که اگرچه در قانون آمده اس��ت ک��ه این رقم به
نفع صادرکننده به آنها داده ش��ود اما این ش��یوه
کار معموال با اما و اگرهایی در خصوص چگونگی
بررسی در برگشت منابع مالی وجود دارد چرا که
بخشی ازسرمایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
س��رمایه درگ��ردش آنها بعن��وان پرداخت ارزش
افزوده دردس��ت واحدها مس��دود ش��ده است و
قراراس��ت که آن را بدهند .اما بروکراسی پیچیده
اداری و چرخ��ه عملیات��ی یک س��اله گردش 8
درصد  40درصد س��رمایه را درگیر خود میکند
و چنانچه بانک ای��ن رقم را بگیرد باید تمام پول
بانک را در اختیار سازمان امور مالیاتی قراردهند،
البته به امید پس گرفتن .با توجه به وجود تحريم
ها و تغيي��رات زياد تكنول��وژي در جهان ،توليد
روغ��ن هاي تصفيه اول و تصفيه دوم به روز نمي
باشد و نياز به اس��تفاده از تكنولوژي هاي جديد
مي باشد كه بتوانيم در دنيا با محصوالت كيفيت
باالتر رقابت نماييم ،م��ورد بعدي عدم فعاليت و

برند سازي در بازارهاي صادراتي توسط شركتهاي
داخلي است و عدم حمايت از بخش خصوصي در
صادرات محصوالت نهايي و با ارزش افزوده باال.
همانط��وری که گفتید عرض��ه محصوالت در
بورس و ع��دم همراهی دولت با ش��ما در عرضه
منابع خام و ..مش��کالتی را بوج��ود می آورد که
ب��ه نفع بخش خصوصی نیس��ت .ح��ال آیا نحوه
معام�لات و چگونگ��ی خری��د و ف��روش کاال و
محصوالت ( فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی)
دربورس کاال به عنوان بازاری ش��فاف و قانونی را
قبول دارید؟
اساساً عرضه كاال و انجام معامالت در بورس به
صورت رسمي مورد قبول و مطلوب است .بشرط
آنكه :
-1عرضه ش��فاف  ،ب��ه حد كفاي��ت و قيمت
گذاري صحيح صورت گيرد.
-2افزاي��ش و كاهش قيمت كاالي ارائه ش��ده
همپ��اي افزايش و كاهش قيمت بي��ن المللي و
نقطه اي ( )Plattتغيير و تعديل يابد.
-3حذف دريافت ماليات برارزش افزوده كاالي
فروخته شده اي كه به نحوي (چه به صورت مجزا
و يا به صورت تركيب با كاالي ديگر) كه نهايتاً به
صادرات منجر مي گردد.
موارد ف��وق ابتداي��ي ترين معض�لات بورس
مي باش��ند كه در صورت رفع آن بس��يار راهگشا
خواهند بود.
نح�وه برخورد و رفتارمجموع�ه وزارت نفت با
فعاالن اتحادی�ه صادرکنندگان فرآورده ای نفتی
در دولت تدبیر و امید را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا وزارت خان�ه و حوزه های مرتبط زیرمجموعه
آن با فعاالن این بخش همراهی الزم را دارند؟

درزمینه نحوه رفتاردولت خصوصاً وزارت نفت
به ويژه ش��خص وزير محترم مي بايست به چند
مورد اشاره کرد كه صرفاً نظرات شخص اينجانب
مي باشد كه عبارتند از:
-1اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده های نفت،
گاز و پتروشيمي ايران و اعضاء محترم آن هيچگاه
در زمره ران��ت خواران اقتصادي قرار نداش��ته و
چنين توقعي را نيز نداش��ته اند و در هيچيك از
رانت هاي اهدايي در دولتهاي گذش��ته بهره مند
نگشته اند و بعنوان يك تشكل اقتصادي مستقل
هيچ گونه وابستگي به حركتهاي اقتصادي خارج
از عرف برخي اش��خاص حقيقي و حقوقي ندارد.
ش��ايد اگر در گذشته در خصوص نحوه قراردادها
و تعامالت با برخي ش��ركت ها و اش��خاص دقت
الزم صورت مي گرف��ت ،بدين حد كدورت ذهن
براي جن��اب وزير در ارتب��اط با بخش خصوصي
ايجاد نمي نمود و اميدوارم كه در آينده اين گونه
ديدگاهها اصالح گردد.
اما در ن��گاه ديگر بكارگيري اف��راد مطلع و با
س��ابقه نفتي و متخصص در برخي معاونت هاي
وزارتخانه مي تواند نويد بخش ايجاد تعامل بهتري
باشد .ليكن راه درازي در پيش است.
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گفتوگو

خبر
اولین نفتکشهای حامل بنزین سوپر به پایانههای نفتی ایران رسید

آغاز ترانزیت بنزین بین ایران ـ امارات
اولین کریدور به منظور ترانزیت بنزین بین ایران و امارات متحده عربی با ورود اولین نفتکشهای حامل
بنزین س�وپر به پایانههای نفتی ایران به طور رس�می راه اندازی ش�ده است تا با ترانزیت محمولههای
ی عمال
بنزین به عراق اقدامات گروه تروریس�تی داعش برای اختالل در تامین بنزین شهروندان عراق 
خنثی شود.

اعتراض ایران به افزایش تعرفه پلیمرها توسط ترکیه

مکاتبات جدید نفتی زنگنه و اردوغان
یک مقام مس�ئول در صنعت پتروشیمی با اش�اره به مکاتبات و مذاکرات وزرای نفت و صنعت ایران با
رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد :مقامات ایرانی رسما اعتراض خود را نسبت به افزایش تعرفه پلیمرهای
صادراتی ایران به ترکیه اعالم کرده اند.

علیرضا صدری درباره واکنش جدید ایران به
افزایش نرخ تعرفه های محصوالت پتروشیمی و
ف��رآورده های پلیمری صادرات��ی ایران به ترکیه
گفت :در حال حاضر تمامی محصوالت پتروشیمی
صادراتی ایران دارای باالترین استانداردهای بین
المللی همچون نظام نامه ریچ هستند.
مدیرعامل پتروش��یمی تبریز ب��ا اعالم اینکه
اخی��را دولت ترکیه اقدام ب��ه افزایش تعرفه های
محصوالت پتروشیمی صادراتی ایران به این کشور
به حدود  6.5درصد کرده اس��ت ،اظهار داشت :با
وجود افزایش تعرفه ها ام��ا صادرات محصوالت
پتروش��یمی ایران و به ویژه پتروشیمی تبریز به
ترکیه کماکان ادامه دارد و تاکنون متوقف نشده
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است.
این مقام مس��ئول از مکاتبه و مذاکرات بیژن
زنگن��ه وزیر نفت و محمد رضا نعم��ت زاده وزیر
صنعت معدن و تجارت ب��ا رجب طیب اردوغان
رئیس جمهوری ترکیه خبر داد و افزود :در حالی
دولت ترکیه تعرفه محصوالت پتروشیمی وارداتی
از ایران را افزایش داده است که تعرفه محصوالت
پتروشیمی وارد شده به ترکیه از کشورهای مصر،
کره جنوب��ی و جمهوری آذربایج��ان هیچ گونه
افزایشی نیافته است.
صدری ،یکی از دالیل افزایش تعرفه محصوالت
پتروش��یمی صادراتی ایران به ترکیه را باال بودن
تقاضا و رقابتی کردن آن با محصوالت پتروشیمی

در حالی
دولت ترکیه
تعرفه محصوالت
پتروشیمی
وارداتی از ایران
را افزایش داده
است که تعرفه
محصوالت
پتروشیمی وارد
شده به ترکیه
از کشورهای
مصر ،کره جنوبی
و جمهوری
آذربایجان هیچ
گونه افزایشی
نیافته است

سایر کشورها عنوان کرد و یادآور شد :پتروشیمی
تبریز به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمیایی در
شمال غرب کش��ور ،به دلیل بعد کوتاه مسافت و
باال بودن کیفیت همواره با تقاضای باالیی در بازار
پتروشیمی ترکیه همراه بوده است.
مدیرعامل پتروش��یمی تبریز با بیان اینکه با
وج��ود افزایش تعرفه ام��ا بازرگانان و تجار ترکیه
کماکان اقدام به واردات محصوالت پتروشیمی از
ایران می کنند ،تاکید کرد :با توجه به بعد مسافت
کوتاه بی��ن ای��ران و ترکی��ه ،واردات محصوالت
پتروش��یمی به دلیل کاهش هزینه های حمل و
نقل  40تا  50دالر ارزان تر از س��ایر کش��ورها از
جمله کره جنوبی است.
احم��د مه��دوی دبی��ر کل انجم��ن صنفی
کارفرمایی پتروش��یمی ایران هم اخیرا در گفتگو
با مهر با انتقاد نس��بت به افزایش نرخ تعرفه های
صادرات محصوالت پتروش��یمی ای��ران به ترکیه
گفته است ایران قصد دارد رسما در نشست گروه
دی هش��ت رس��ما اعتراض خود را نسبت به این
اقدام ترکیه اعالم کند.

متوسط مصرف بنزین ایران هر چند از ابتدای
سال جاری تاکنون با وجود اجرای فاز دوم قانون
هدفمندی یارانه ها رشدی سه درصدی را تجربه
کرده است اما حجم واردات این فرآورده استراتژیک
نفتی ب��ه کمتر از نص��ف کاهش یافته اس��ت.
بر اس��اس آمارهای رسمی شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآورده های نفتی ایران از ابتدای سال
جاری تاکنون با وجود برآورد واردات  10میلیون
لیتر بنزی��ن اما حدود  4.8میلی��ون لیتر از این
محصول پرطرفدار نفتی وارد کش��ور شده است.
این در حالی اس��ت که آمارهای رس��می نشان
می دهد که از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون به
طور متوس��ط روزانه بی��ش از  70میلیون لیتر
بنزین در کش��ور مصرف ش��ده است و حتی در
روزهای پایانی شهریور ماه متوسط مصرف بنزین
به بیش از  85میلیون لیتر در روز رسیده است.
از سوی دیگر با وجود کاهش حجم واردات بنزین
اما هفته گذش��ته اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور با اخذ تائیدیه شورای عالی اقتصادی
مصوبه ای صادر کرده است که مطابق با این مصوبه
وزارت نفت میتواند به صورت قانونی نفت خام را
با بنزین سوپر تولیدی برخی از کشورها تهاتر کند.
برنام��ه جدی��د بنزین��ی مقابل��ه ب��ا داع��ش
همزمان با صدور این مصوبه ،ترانزیت محموله های
بنزین از کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس به

کش��ور عراق آغاز شده است و حتی شهریور ماه
س��ال جاری با پهلوگی��ری دو فروند نفتکش به
نامهای “لیانا” و “دان وان” در مجموع  24میلیون
لیتر بنزین پاالیش��گاه های امارات را در مخازن
نفت بندرعب��اس تخلیه و ذخیره س��ازی کرد.
هر چند این دو محموله بنزین قرار اس��ت که به
کشور عراق و یا کردستان عراق ترانزیت شود اما بر
اساس توافقی که با بخش خصوصی انجام گرفته
این دو محموله بنزین در بندرعباس به ش��بکه
انتقال و توزیع فرآورده های نفتی کشور تحویل
می شود و معوض آن به عراق ارسال خواهد شد.
به عب��ارت دیگر ،ب��ا آغاز ترانزی��ت بنزین برای
نخستین بار امکان ترانزیت این فرآورده نفتی از
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به
ویژه امارات متحده عربی به عراق فراهم می شود.
ای��ن تجارت بنزینی در حالی بین س��ه کش��ور
جمهوری اس�لامی ایران ،ام��ارات متحده عربی
و عراق شکل گرفته اس��ت که به دلیل فعالیت
گروه تروریس��تی داعش در بخش هایی از عراق،
فعالی��ت برخی از تاسیس��ات نفتی این کش��ور
همچون پاالیشگاه نفت بیجی متوقف شده است.
با توقف فعالیت پاالیش��گاه نفت بیجی و برخی
از تاسیس��ات نفتی ،هم اکنون شهروندان عراقی
در اس��تان های مختلف این کش��ور ب��ا بحران
و کمب��ود ش��دید بنزین دس��ت و پنج��ه نرم

با آغاز ترانزیت
بنزین برای
نخستین بار
امکان ترانزیت
این فرآورده نفتی
از کشورهای
عربی حاشیه
جنوبی خلیج
فارس به ویژه
امارات متحده
عربی به عراق
فراهم می شود

میکنن��د که این موضوع ع�لاوه بر اینکه منجر
به ش��کل گیری صف ه��ای طوالن��ی در پمپ
بنزین های عراق شده میزان قاچاق بنزین ایران
به این کشور همس��ایه را هم افزایش داده است.
از ای��ن رو هر چند ایران قیمت بنزین در مبادی
مرزی منتهی به عراق را تا س��قف لیتری 3500
تومان افزایش داده است اما ترانزیت بنزین امارات و
سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منجر به
فروکش کردن بحران بنزین در عراق خواهد شد.
در همین حال سید حمید حسینی با بیان اینکه
به دلیل شرایط خاص امنیتی عراق سوآپ فرآورده
نفتی به عراق متوقف ش��ده اس��ت ،گفته است:
دلی��ل فعالیت گروه تروریس��تی داعش در عراق
ش��رکت های س��وآپ کننده فرآورده های نفتی
تمایلی برای س��وآپ س��وخت به عراق را ندارند.
ای��ن عضو هیات مدی��ره اتحادیه ف��رآورده های
نفتی ایران همچنین با اش��اره ب��ه وجود بحران
تامی��ن بنزین در عراق و اقلیم کردس��تان عراق،
تصری��ح کرده اس��ت :ش��رکت ه��ای خصوصی
ام��کان تامین بنزین مورد نیاز ع��راق با ترانزیت
و یا س��وآپ بنزین از کش��ورهای حاشیه خلیج
فارس ب��ه ویژه ام��ارات متحده عرب��ی را دارند.
وی با اش��اره به محدودیت های ذخیره س��ازی
بنزی��ن در مبادی مرزی در غرب کش��ور ،تاکید
کرده است :ایران باید از این فرصت برای ترانزیت
و سوآپ بنزین به عراق و در اختیار گرفتن بخشی
از بازار س��وخت این کشور همسایه استفاده کند.
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در پاالیشگاه
های نفت ایران حدود  63تا  65میلیون لیتر است
که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری و بهره
برداری از سه طرح پاالیشگاهی این ظرفیت از مرز
 70میلیون لیتر در روز عبور کند
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گفتوگو
عملکرد قابل قبولی داش��ته باش��د و ش��رایط را به
گونه ای هدایت و مدیریت کند که بتواند در زمینه
صادرات  1.5ملیون تن قیر که تماماً از طریق اعضای
این اتحادیه و این کمسیون انجام می شود کارنامه
خوبی برجای بگذارد .در جلس��ات این کمیسیون
هر بار عملکرد ش��رکت ها قدیمی و عضو اتحادیه و
نیز موضوع عضویت شرکت های جدید بررسی می
شود .عالوه بر این توانسته ایم روی قیمت گذاری در
بازار جهانی نقش داش��ته باشیم و اگر ضعف هایی
بین خودمان داریم تذکر بدهیم تا رفع ش��ود و قیر
باکیفیتی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم.

فرصتها و آسیبهای قیر صادراتی ایران در گفتوگو با عباس تاجیک

گیر بزرگ قیر!
■■مهدی جابری
کش�ورهای جه�ان  110میلیون تن قیر مصرف دارند و ایران با ص�ادرات و تولید چهار میلیون تن قیر
نقش بسیار مهمی در تامین قیر مورد نیاز کشورها دارد اما گیر بزرگ قیر ایران ،جعل ،تقلب و اقدامات
غیرحرفهای اس�ت .عدهای سودجو که تعداد آنها اندک است به خاطر پر شدن جیب خود ،محصوالت
جعلی را با نام و نشان “ایران” صادر میکنند و از این طریق آبرو و حیثیت شرکتهای متعهد ایرانی را
نیز خدشهدار کرده و زیر سوال میبرند .در این باره و البته در زمینه فرصتها و چالشهای قیر صادراتی
و تولیدی ایران ،با عباس تاجیک رییس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران به گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید.

جن�اب آقای تاجی�ک! برخی ش�رکتها و افراد،

خارج از محدوده اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفتی مشغول فعالیت در زمینه صادرات قیر هستند.

متاسفانه فعالیت آنها مش�کالتی را برای ایران ایجاد
کرده اس�ت .به نظر میرسد این اتحادیه و کمیسیون

قیر هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده اس�ت .آیا
این موضوع را قبول دارید؟

قبل از پاس��خ به سوال ش��ما ،اشاره کوتاهی به
تاریخچه این اتحادیه خواهم داشت .اتحادیه صادر
کنندگان فرآورده های نفتی یکی از بزرگترین تشکل
هایی است که برای صادرات فرآوردههای نفتی ایجاد
شد .تا سال های  72و  73قیری از ایران صادر نمی
ش��د و فقط مقدار محدودی از فرآورده های نفتی
مانند گوگرد و نفت کوره صادر می شد .ایران بعد از
جنگ تحمیلی به این فکر افتاد که صادرات فرآورده
های نفتی را سامان بدهد و حداقل این که مازاد بر
مصرف داخلی را صادر کند .اولین محصولی که فکر
میکردیم مازاد داریم و می توانیم صادر کنیم “قیر”
بود .تولید ساالنه قیر ایران به طور متوسط بین  4تا
 4.5میلیون تن بود و ماکزیمم مصرفی که در کشور
داشتیم بیشتر از  2.5ملیون تن نمی توانست باشد.
به هر حال صادرات قیر آغاز شد و سپس روغن های
پای��ه و ماده اولیه روغن هایی که در صنعت به کار
م��ی رود نیز برای صادرات آماده ش��د .روغن های
صنعتی و روغن های اتومبیل عمده صادرات فراورده
های نفتی را تش��کیل داد .تشکل ها یا واحد هایی
که این محصوالت را تولید می کردند  ،در سال 82
به این نتیجه رس��یدند که در قالب مجموعه هایی
به صورت اتحادیه دور هم جمع ش��وند تا بتوانند با
همفکری و تجارب همدیگر فعالیت کنند و بتوانند
عملکرد بهتری داشته باشند و در بازار های جهانی
نفوذ کنند چراکه ای��ن کار به صورت حرکت های
انفرادی و تک تک امکان پذیر نبود.
با اظهارنظر شما در سوالتان چندان موافق نیستم
چراکه در حال حاضر این تشکل جایگاه خود را به
خوبی پیدا کرده و نقش مهم و بسزایی در عملکرد
26
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چند وقتی است که بحث قیر تقلبی ،داغ شده
و بر س�ر زبانها افتاده است .این تقلب از سوی چه
کسانی انجام شد و چرا شما نتوانستید در مقابله با
آن موفق باشید؟

صادرکنن��دگان و تولی��د کنندگان ف��رآورده های
نفتی دارد .اولین کمیسیون اتحادیه صادرکنندگان
ف��رآورده های نفتی ،کمس��یون قیر بود و س��پس
کمیسیون های فراورده های روغنی پارافینی و بعد
کمیسیون های نفت و گاز تشکیل شدند .پس از آنها
نیز کمیسیونهای بانکرینگ یعنی سوخت رسانی به
کشتیهای دریایی آغاز شد.
قیمتگذاری قیر اکنون در چه وضعیتی است .گویا

این مس�اله همواره یکی از چالشهایی بوده است که

شما در اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشیمی با آن مواجه بوده اید و همچنان هستید.

در روزهای نخس��تین ،صادرات قیر با قیمت 9
دالر آغاز ش��د که قیمت آن بسیار پایین بود و بعد
ب��ه  64 ،63و  65دالر (قبل از س��ال  )83رس��ید.
در س��ال های  89 ، 88و  90به قیمت  103دالر
ه��م فروش رفت و حتی ما قی��ر را تا  620دالر نیز
توزیع کردیم .عملکرد اتحادیه مخصوصاً کمیسیون
قیر آنقدر کارشناسی شده و دقیق بود که توانست
قیر را با کیفیت باالیی در پاالیشگاه تولید و با همان
کیفیت صادر کند .در یک سال اخیر تالش کردیم
اکثر ش��رکت هایی که با قیر س��ر و کار دارند (چه
تولید و چه صادرات)وضعیت مطلوب و باثباتی پیدا
کنند تا بتوانند در تولید قیر باکیفیت عملکرد موفقی
داشته باشند چراکه معموال عمر بخش قابل توجهی
از قیرهای تولیدی ایران بیش��تر از سه سال نیست.
البت��ه در این مدت به خاطر قیم��ت گذاری قیر با
چالش ه��ای زیادی هم رو ب��ه رو بودیم زیرا قیر
نخستین محصولی است که در بورس عرضه شد و
هنوز تنها محصولی است که برای صادرات و مصرف
داخلی تماماً در بورس عرضه می ش��ود .کمیسیون
قیر در اتحادی��ه صادرکنندگان فرآورده های نفتی
به عملکرد ش��رکت ها نظارت دارد و هرچند بازوی
اجرایی عملیاتی ندارد اما با تشکیل جلسات مستمر
کمیته تخصصی و انجام پیگیری ها از طریق ارگان
های ذیربط در این یک س��ال اخیر توانس��ته است

در دو سال
اخیر صادرات
قیر با یک چالش
مهم رو به رو شده
است و آن موضوع
فساد اقتصادی
قیر تقلبی بود.
تاثیر منفی این
فساد اقتصادی
زمانی مشخص
می شود که ما
فعالیت کشورهای
همسایه و رقبای
خودمان را رصد
کنیم

در دو س��ال اخیر ص��ادرات قیر با یک چالش
مهم رو به رو شده است و آن موضوع فساد اقتصادی
قیر تقلبی بود .تاثیر منفی این فساد اقتصادی زمانی
مشخص می شود که ما فعالیت کشورهای همسایه
و رقبای خودمان را رصد کنیم .حداقل این است که
دهها دالر از این رقبا عقب هستیم و مجبور هستیم
قیرمان را ارزان تر بدهیم چون کشور های همسایه
مصرف کننده مثل افغانس��تان و پاکستان معموالً
تولید قیری ندارند و کشور هند نمی تواند تمام قیر
مصرفی خود را تأمین کند و دسترس��ی آنها به قیر
ایران خیلی بیشتر و نزدیکتر است .یا مثال وابستگی
کش��ور های آفریقایی به قیر ایران خیلی زیاد است
مخصوصاً با توجه به مشکالتی هم که در کشور مصر
ایجاد ش��د بنابراین قیر ایران را جایگزین کردند .ما
حتی تا ش��اخ آفریقا را قیر م��ی دادیم .به هر حال
بسیاری از کشورها به دنبال قیری بودند که با قیمت
نازل تری عرضه شود و در داخل کشور ما یک عده
سودجو و کسانی که در صادرات قیر نقش داشتند
زمینه ای را ب��رای صادرات قیر های تقلبی فراهم
کردند .موضوع برا اینطور برای شما و مخاطبانتان
شرح می دهم که مهمترین رقیب قیر ،نفت کوره
است .سودجویان با عرضه نفت کوره و ترکیبات دیگر
به جای قیر ،اعتماد خریداران خارجی را به بازار ایران
کاهش دادند و حتی از بین بردند .صادرات قیر ایران
به خاطر نوع پاالیشگاهایمان و با توجه به اینکه رقیب
عمده و خاصی در منطقه نداریم و بزرگترین تولید
کننده هستیم ،می تواند در صدر قرار گیرد .ما می
توانیم  4.5ملیون تن قیر تولید کنیم که دستکم دو
میلیون تن از آن می تواند صادر ش��ود اما این
قیرهای تقلبی آفت بزرگی است
و به آبروی قیر ایران لطمه
وارد م��ی کن��د .تالش
های��ی ب��رای رفع این
معضل و اقدام زش��ت
ش��ده اس��ت اما چون
این مش��کالت در یک
شب ایجاد نشده ،رفع آن
خیلی سخت است؛ وقتی بازاری

از دست می رود به دست آوردن مجدد آن کار طاقت
فرسا و دشواری است چون فساد آن قیر های تقلبی
لطمه بزرگی به قیر باکیفیت ایران وارد کرد و حداقل
صد دالر از قیمت قیر ایران را کاهش داد.
آی�ا هنوز هم ای�ن قیرهای تقلب�ی از ایران به
کشورهای دیگر صادر می شود؟

تأیید می کن��م که بله! قیر تقلبی در بازار هنوز
هم وجود دارد.
اعض�ای اتحادیه ه�م در این تقل�ب حضور یا
مشارکتداشتند؟

نم��ی توانم بگویم از اعض��ای اتحادیه در میان
آنه��ا نبودند؛ یعنی کس��انی که ص��ادر می کردند
عض��و اتحادیه نبودند اما آنهایی ک��ه آمده بودند و
عضو اتحادیه شده بودند کمترین نقش را در زمینه
قیر تقلبی داش��تند .البته این فساد فقط مربوط به
قیر های تقلبی نیس��ت بلکه به کمیت قیر ها هم
بستگی دارد .یعنی ظرف هایی که پر میکردند
وزن کمتری از حد مجاز داشتند یا مثال
وزن ورق��ی که برای بس��ته بندی
اس��تفاده می کردند و نیز
کیفیت ظرف ها دارای
مشکالتی بود.
هن��وز ای��ن
تخلف��ات ادام��ه
دارد و تمام تالش
اتحادیه مخصوصاً
کمیس��یون قیر این
است که تقلب و تخلف

ما می توانیم
 4.5ملیون تن قیر
تولید کنیم که
دستکم دو میلیون
تن از آن می تواند
صادر شود اما این
قیرهای تقلبی
آفت بزرگی است و
به آبروی قیر ایران
لطمه وارد می کند

را ب��ه حداقل برس��اند .کمپانی های ب��زرگ ایرانی
همچون ش��رکت پاسارگاد همکاری و تالش خیلی
خوب��ی دارند که ما بتوانی��م به نقطه ای که جایگاه
واقعی خودمان است برسیم .شایعه افت کیفیت قیر
ایرانی شایعه نیست بلکه واقعیت است.
قی��ر مانند یک عنص��ر زنده عمل م��ی کند و
س��الهای سال در آسفالت نقش یک عنصر زنده و
فعال را دارد .چون این عنصر می تواند ارتعاشات را
بگیرد ،می تواند صدا را بگیرد ،می تواند وقتی فشار
زی��ادی به آن می آید تغییر ش��کل بدهد و دوباره
به حالت اولیه برگردد؛ پس همیشه به صورت یک
جس��م فعال یا عنصر فعال در آسفالت است .اما به
خاطر کم کاری ها و سهل انگاری ها و سوءاستفاده
ها کیفیت قیر هایمان به شدت افت کرده است و در
صادرات هم با مشکل مواجه شده ایم .یک مؤسسه
داشتیم در ایران به نام مؤسسه قیر و آسفالت وزارت
راه که فعالیت آن به شدت کم است و ملموس نیست.
حتی به کیفیت قیری که تحویل شهرداری ها می
شود نظارتی نیست .به همین خاطر تولیدکنندگان
در برابر اش��کاالت اساسی قیر و قیرهای تقلبی که
در شهرهای ایران مصرف می شود پاسخگو نیستند.
قطعا به همین علت اس�ت که کیفیت آسفالت
خیابان های ما در ش�هرهای مختل�ف و جاده های
سراسر کشور پایین است و زود به زود نیاز به تعمیر
یا تعویض دارد.

 بله! مثال آسفالتی که سال گذشته در منطقهخرم آباد استفاده شد امسال جمع آوری شده است!
مثال دیگر اتوبان قم -تهران اس��ت؛ همان جاده ای
که به هر حال به خاطر حرم مطهر حضرت معصومه

(س) تردد زیادی در آن جریان دارد و تقریباً کسی
نیس��ت که سالی یک بار ش��اهد روکش آسفالت یا
کنده ش��دن آسفالت این جاده نباشد .این در حالی
است که مسدود کردن اتوبان و بستن ترافیک برای
تعمیر آسفالت دارای هزینه است .برای همین است
که عمر جاده های ما زیر پنج سال است .عمر جاده
های برخی کشورها باالی  25سال است .چراکه آنها
جاده را س��رمایه می دانند .من می گویم خیانت و
دزدی از بان��ک ج��رم کمتری دارد در مقایس��ه با
خیانت در جادهس��ازی .چراکه همه سرمایه ملی را
از ای��ن طریق به هدر می دهن��د و نیز باعث مرگ
دیگران می شوند .بله! مرگ دیگران گویا برای برخی
افراد سودجو مهم نیست .شما در جاده می روید که
ناگهان می بینید قسمتی از آسفالت کنده شده است.
چه فاجعه ای درست می شود؟ چه کسی پاسخگوی
این است؟ آن فرد سودجو یا آن آدمی که به درستی
آسفالت را تست نکرده و نیز آن مشاوری که اجازه
داده است که جاده برای تردد خودروها باز شود همه
مقصر هستند .منظورم این است که ما هر چه قدر
برای ارتقای کیفیت آس��فالت و کوتاه شدن دست
سودجویان و متخلفان تالش کنیم و هزینه کنیم
ارزش دارد .من همیش��ه اعتقادم این است که مثال
اگر همه قیر تبدیل به قاچاق ش��ود اتفاق خاصی
نمی افتد و فقط یک عده پول آن را می گیرند اما با
تولید آسفالت و قیر تقلبی و بی کیفیت ،خسارتی
که وارد می شود میلیون ها برابر است .تفاوت یک
تولید کننده قیر تقلبی با کسی که گازوئیل را قاچاق
کرده زمین تا آسمان است .چون گازوئیل در ماشین
ریخته می شود و ماشین آن را می سوزاند و تمام! اما
با قیر جاده درست می کنند و اگر بی کیفیت باشد و
دنیایانرژی پائیز 1393شماره نهم
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جان انسانها را به خطر بیندازد تا ابد برای تولیدکننده
لعن و نفرین به دنبال خواهد داشت.
واردات قیر به ایران ش�ایعه ای است که اخیرا
از س�وی برخی افراد مطرح ش�ده اس�ت .آیا واقعا
ای�ران که یک�ی از بزرگتری�ن تولیدکنن�دگان و
صادرکنندگان قیر است ،واردات قیر هم دارد؟

کشوری که می تواند  4.5میلیون تن قیر تولید
کند اص� ً
لا انگیزه ای ب��رای واردات ندارد .در هیچ
منطقه ای از دنیا قیر ارزان تر از قیر ایران وجود ندارد
و م��ا بهترین بازار فروش را داریم .ش��ایعات واردات
قیر به ایران بی اساس است .کشورهای جهان 110
میلیون تن قیر مصرف دارند و ما با صادرات و تولید
چهار میلیون تن نقش بسیار مهمی داریم .باید قدر
و ارزش این نقش را بدانیم اما سمینار قیر و آسفالت
هر سال یا در سنگاپور یا بانکوک تشکیل می شود و
ما نتوانستیم یک سمینار قیر و آسفالت برگزار کنیم.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی برای
ارتق��ای جایگاه ایران خیلی تالش می کند و اگر ما
بتوانیم دو میلیون تن قیر مناسب و باکیفیت صادر
کنیم  1/2دهم میلیارد در بندعباس ارز میگیریم
و البته این س��ودی است که در ازای نرخ پایین قیر
نصیب ما می ش��ود و می تواند بس��یار بیش از این
نیز باش��د .تنها رقیبمان فعال بحرین است .این در
حالی است که پاالیشگاه بحرین به وسعت و اندازه
پاالیش��گاه اصفهان اس��ت .مگر در مقایسه با ایران
چقدر تولید دارد؟ بحرین نمیتواند رقیب ما باشد و
متاسفانه ما خودمان رقیب خودمان هستیم!
تحریمها چه تاثیر منفی بر صادرات قیر داشته
است و آیا انتشار اخباری مبنی بر رفع تحریمها در
یک س�ال اخیر ،شرایط را بهبود بخشیده است یا
نه؟

این حرف من درباره ارتباط تحریم و قیر ش��اید
خیلی عامیانه باشد اما می خواهم بگویم آنهایی که
دعوا می کنند ،برای این که زیر پایشان سفت باشد
آن را آسفالت می کنند تا بتوانند خوب و تند حرکت
کنن��د .آن هایی هم که همه جا را خراب می کنند
بعد از جنگ باید جای پایشان را درست کنند پس
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کیفیت را وارد کنند .آمریکا اصال نمیتواند و قدرت
ندارد که جلوی صادرات قیر باکیفیت ما را بگیرد اما
یک ش��رط در این بین مطرح میش��ود و آن اینکه
کار ما مرغوب باش��د .بدتری��ن جایی که می توانند
سنگاندازی کنند تا قیر ما صادر نشود ،افغانستان
اس��ت اما خود افغانها دالر نو می دهند می گویند
از ایران قیر بخرید! البته شرکتهای ایرانی نیز قیر
تقریبا مناسبی به افغانستان میدهند اما باید کیفیت
کار را باال ببرند چون امکان دارد که افغانس��تان نیز
در سالهای آتی استانداردهای خود را باال ببرد و ما
دیگر نتوانیم به این کشور قیر صادر کنیم .اما درباره
عراق باید بگویم که متاسفانه بخش قابل توجهی از
بازار خود را در این کش��ور از دست دادهایم چرا که
برخی سودجویان در داخل ایران متاسفانه محصول
جعلی و تقلبی به این کش��ور صادر کردند و موجب
سلب اعتماد پیمانکاران آن کشور از ایران شد .من
شخصا از یک جاده کوهستانی در عراق بازدید کردم
و متاسفانه دیدم که تمام آسفالت را به خاطر کیفیت
نامطلوبش جمع کرده بودند چراکه برخی سودجوها
نفت کوره س��نگین را به جای قیر به عراقیها داده
بودند و عراقیها نیز بدون انجام تست اقدام به انجام
عملیات آس��فالت کرده بودند .خود من آنجا بودم و
دیدم که تماماً قیر تقلبی بوده اس��ت .این در حالی
است که عراقیها مشتری های بسیار خوب ما بودند
و پول خیلی خوبی هم میدادند اما نوع تجارتی که
ما با این ها کردیم به کار و آبروی ما لطمه زد.

دوباره این نیاز را (به آسفالت) دارند .بنابراین همدیگر
را تحریم نمی کنند چون نیازمند قیر هستند .نقش
اصلی و واقعی قیر در صنعت و عمران است و هرچه
قدر که نفت یا چیزهای دیگر را تحریم کنند ،با قیر
این کار را نمی کنند چون یک نیاز حیاتی برای آنها
اس��ت .سال  88بود که یک سفر خارجی داشتیم.
یک پیمانکار چینی مشغول آسفالت کردن جاده بود.
ما ایستادیم تا ببینیم آنها آسفالت و قیر مورد نیاز
خ��ود را از کجا تهیه می کنند .چند س��وال از آنها
کردیم .گفتند ما قیر را از مصر و عربستان میآوریم
اما اگر قیر پاالیش��گاه های ایران را بدهند ما از هر
دوی این ها قهر می کنیم چون قیر ایران به مراتب
بهتر است .من میخواهم این موضوع مهم را خدمت
ش��ما بگویم که ما چرا باید با تقل��ب و جعل ،این
افتخ��ار را از ایران بگیرم بلکه باید تالش کنیم که
اعتبار قیر ایران در دنیا افزایش یابد .اما من خجالت
می کشم به عنوان یک کارشناس این کشور بگویم
که عمر جاده های من دو سال و نیم است آنهم در
شرایطی که قیر نیز محصول کشور خودمان است.

ما پاسخ سوالمان را نگرفتیم .با توجه به اینکه
برخی افراد س�ودجو اعتبار قیر ایران را خدشه دار
کرده اند ،به نظر شما قدرت تحریمها بیشتر است
یا توان و آوازه قیر ایرانی؟

تحری��م در ص��ادرات قیر تأثی��ر دارد اما تأثیر

یعنی االن صادرات قیر ایران به عراق کمتر شده
است؟

برخی افراد می گویند آمریکا موفق شده است
بازار قیر ایران در کشور چین را تحت الشعاع قرار
دهد .آیا این را قبول دارید؟

نه! بحث آمریکا نیست .ما امروز با چین مشکل
نداری��م .چندی قبل چینیها ما را دعوت کردند تا
بازدیدی از روند تولید قیر در کش��ور آنها داش��ته
باشیم .ما مش��اهده کردیم که شرکت های چین،
از آنجا که خودش��ان االن تولید کننده های بزرگ
هستند و به چاه های نفت فوق سنگین رسیدند می
توانند به خوبی قیر تولید کنند .آنها البته راهکارهایی
نیز اتخ��اذ کردهاند که قیر ارزان و بی کیفیت وارد
کشورش��ان نش��ود .بنده این را به جرأت می گویم
که اگر ایرانیها برای تولید و صادرات قیر باکیفیت
تالش کنند می توانیم نظر چینی ها را جلب کنیم؛
چ��ون چینی ها معموال در تجارت خیلی س��خت
هس��تند و برای واردات بس��یار سخت می گیرند.
برای صادرات ،هر جنس نامرغوبی را حتی به صورت
رایگان از کشورشان به سمت کشورهای دیگر خارج
می کنند اما حاضر نیستند اجناس و محصوالت بی

وقتی اقتصاد
در منطقه ای فلج
می شود اولین
جایی که تأثیر آن
مشخص میشود
“عمران” است.
مثال میگویند
جاده ها را فعال به
جای ساختن فقط
“ترمیم” می کنیم
یا به جای گشاد
کردن فقط “حفظ”
کنیم

سخت اس��ت و حتی حمل آن با کشتی هم بسیار
پیچیده و سخت به نظر می رسد .متأسفانه کامیون
های ما نیز عایق ندارند و برنامه مناسبی برای جابه
جایی قیر نداریم .یکی از گیر های بزرگ قیر در ایران
این است که امروز باید مواد اولیه را از شیراز بخرید و
ببرید در کارخانه ای در شمال غرب ایران تبدیل به
قیر کنید و سپس مصرف شود .واقعا نمی دانم این
روش را چگون��ه ابداع کرده اند؟! حداقل میتوانیم
کنار شیراز یک کارخانه قیر بگذاریم و نیازی به این
اعمال غیرکارشناس��ی و شاقه نباشد .من نمی دانم
چطور برای این کارها مجوز دادهاند .تبریز مگر چقدر
ظرفی��ت دارد که انقدر مجوز کارخانه قیر دادهاند؟!
وزارت صنایع باید در ارائه مجوز و دادن اس��تاندارد
سختگیرتر از این باشد.

آن بس��یار محدود اس��ت .چرا که ما قیر را باید در
منطقه مص��رف کنیم .قی��ر ما قطعا ب��ه آمریکا و
کش��ورهای دور نمی رود و نم��ی تواند برود .قیر ما
به اروپا نمی رود و نمی تواند برود .موضوع مهم این
اس��ت که اکنون عم��ران در اروپا به خاطر وضعیت
اقتصادی آنها محدود شده است .چون وقتی اقتصاد
در منطق��ه ای فلج می ش��ود اولین جایی که تأثیر
آن مشخص میشود “عمران” است .مثال میگویند
جاده ها را فعال به جای س��اختن فقط “ترمیم” می
کنیم یا به جای گش��اد کردن فقط “حفظ” کنیم
چ��ون وقتی حفظش کنیم قیر مصرف نمی کنیم.
هر یک کیلومتر جاده  200تن قیر مصرف می کند
(در عرض  11.5متر به قطر هش��ت و نیم س��انت)
این حجم قیر را قطعا مصرف نمی کنند چراکه قیر
گران اس��ت .قیر ایران اگر بخواهد به اروپا برسد به
 800دالر هم خواهد رس��ید .پس مصرف قیر ایران
در حوزه خودمان است .ما به لطف خداوند تا کنون
توانس��تیم به  61کش��ور قیر صادر کنیم .بنابراین
میبینید که قیر ما بازار خوبی دارد و این کش��ورها
چ��ون به آن نیاز دارند هر طور که ش��ده حتی در
شرایط تحریم ،پول ما را می دهند چون می خواهند
دوباره از ما قیر بگیرند.

تفاوت یک
تولید کننده قیر
تقلبی با کسی که
گازوئیل را قاچاق
کرده زمین تا
آسمان است .چون
گازوئیل در ماشین
ریخته می شود و
ماشین آن را می
سوزاند و تمام! اما
با قیر جاده درست
می کنند

 صادرات ما به به کردستان عراق تقریبا به عددصفر نزدیک ش��ده است اما در افغانستان فعال بازار
خوبی داریم و به آنها قیر می دهیم .همین امروز هم
که من خدمت شما هس��تم افغانی ها با ما تجارت
می کنند و تجار بسیار خوبی هم هستند؛ واقعاً تجار
خوبی هستند یعنی الحق و االنصاف پول ها را خوب
م��ی دهند اما به هر حال آنها ب��ه ما اعتماد دارند و
ایرانیها باید مراقب باشند کاری نکنند که افغانستان
هم از ما قطع امید کند و اعتمادش سلب شود.
ی می
آینده صادرات قیر ایران را چگونه پیشبین 
کنید و آیا تحریمهای موجود یا احتمالی میتواند از
قدرت نفوذ قیر ایران در کشورهای دیگر بکاهد؟

قیر یک نیاز مهم برای تمام کشور ها است .آنها
ب��ه قیر ایران نیاز مبرم دارند ولی ما برای اس��تفاده
مطلوب و موثر از این وضعیت باید تحوالت بزرگی را
در حوزه قیر کشورمان ایجاد کنیم .میدانید که جابه
جایی قیر پر هزینه است .این محصول بعد از سه -
چهار ساعت شروع می کند به سرد شدن و برای این
که آن را جابه جا کنیم باید دوباره گرم شود و گرم
کردن آن هزینه سرسام آوری دارد .بعد هم وقتی که
میخواهی��م آن را مصرف کنیم باید حداقل  140تا
 150درجه سانتی گراد داغ شود تا بتوان از آن برای
آسفالت استفاده کرد .بنابراین جابه جایی اش خیلی
دنیایانرژی پائیز 1393شماره نهم
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با عرضه محصوالت پتروشیمی با ارز آزاد صورت گرفت

کوتاه شدن دستواسطهها از محصوالت پتروشیمی
■■سهیلبانجشفیعی
 12تیر ماه تابستان امسال بود که بعد از نشست  4روزه میان وزرای صنعت ،اقتصاد و نفت ،رئیس کل
بانک مرکزی و رییس سازمان بورس به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و با موافقت وزارت
صنعت ،براساس ابالغیه قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت خطاب به مدیرعامل بورس کاالی ایران
مبنای تعیین قیمت پایه محصوالت پتروش�یمی در بورس کاال ،از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر کرد.
ابالغیهای که بر اساس آن تمام تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی موظف شدند کلیه محصوالت خود
را از طریق بورس کاال عرضه کنند .اتفاقی که بیشتر تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی از آن استقبال
کردند و آن را گامی بلند برای کوتاه کردن دس�ت واس�طهها و مصرفکنندگان غیرواقعی محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال دانستند.

حسن خزلی خرازی کارشناس و تحلیلگر
مس�ائل بورس و بازار سرمایه در رابطه با ورود
محصوالت پتروشیمی به بورس کاال و تأثیرات
آن میگوید:یک�ی از م�واردی که مخالفین و
موافقین بسیاری دارد ،حضور برخی از کاالها
در ب�ورس کاال اس�ت .نرخگ�ذاری کااله�ای
اساسی س�الهای متمادی در کشور ما توسط
دولت انجام میش�د و بیش�تر تولید کنندهها
دولتی بودن�د ،مثال  50س�ال تولیدکنندگان
فوالد شرکتهای دولتی بودند ،اکثر سهامداران
پتروش�یمیها دولتی یا نهادهای حکومیتی
بودند .از سال  82وقتی بورس فلزات تشکیل
شد و قیمت گذاری محصوالت فلزی به جایی
مثل بورس و عرضه و تقاضا سپرده شد ،شاهد
بودیم که س�ود و رش�د خوبی در شرکتهای
س�ازنده فوالد به وجود آم�د .در صورتی که
تا قبل از حضور این محصوالت به بورس کاال،
اکثر محصوالت فوالدی توس�ط واس�طهها به
دست مصرف کنندهها میرسید و اصل حاشیه
س�ود به جیب واسطهها و داللها میرفت اما با
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ایجاد بورس کاال فروشنده محصوالت فوالدی
که عمدتا کارخانههای فوالدی بودند توانستند
با همان قیمت بازار محصول خود را به صورت
مستقیم به فروش برسانند و بعد از مدتی هم
دست واس�طهها از این بازار کوتاه شد .همین
تجربه را در س�الهای اخیر دول�ت در رابطه با
محصوالت پتروش�یمی داش�ت ،در برخی از
محصوالت پتروش�یمی که تولی�د داخلی آن
کم بود در س�الهای اخی�ر مکانیزمی به وجود
آمد که تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی
موظف ش�دند تا نیاز مصرفکنندگان داخلی
را به طور کامل برطرف کنند س�پس اقدام به
ص�ادرات محص�والت خود کنند .خ�رازی در
رابطه با نحوه خرید محصوالت پتروش�یمی و
وجود واس�طهها در بورس کاال گفت :مصرف
کنندههای محصوالت پتروش�یمی در بورس
کاال بای�د کدی را با عنوان بهین یاب از وزارت
صنایعومعادن دریافت کنند و سپس اقدام به
خرید محصوالت در این بورس کنند .اما باز هم
در برخی مواقع ش�اهد این بودیم که بین آن

از سال 82
وقتی بورس فلزات
تشکیل شد و
قیمت گذاری
محصوالت فلزی به
جایی مثل بورس
و عرضه و تقاضا
سپرده شد ،شاهد
بودیم که سود
و رشد خوبی در
شرکتهای سازنده
فوالد به وجود آمد

چیزی که در بورس کاال فروخته میشد و قیمت
بازار آزاد تفاوت بس�یار زیادی وجود داش�ت.
وی در رابطه با عرضه محصوالت پتروش�یمی
ب�ا ارز آزاد در ب�ورس کاال افزود :نزدیک به دو
ماه است که محصوالت پتروشیمی موجود در
بورس کاال با ارز آزاد فروخته میشود و قیمت
گذاری پایه آنها بر اساس دالر قیمت آزاد انجام
میشود ،در حالی که تا قبل از این قیمتگذاری
این محصوالت بر اساس نرخ ارز اتاق مبادلهای
انجام می شد .بنابراین تفاوت قیمت بین بازار
و بورس کاال بس�یار کم ش�ده اس�ت و با این
این مکانیزم دس�ت واسطهها و داللهایی که
میتوانس�تند ب�ا بهانههای مختل�ف از وزارت
صنع�ت ،معدن و تجارت کد بهینیاب بگیرند
و کاال را در بازار آزاد بفروش�ند و س�ود خوبی
کس�ب کنند از بازار محصوالت پتروش�یمی
کوتاه شده اس�ت .این کارشناس اقتصادی در
رابطهباافزایشقیمتهامصحوالتپتروشیمی
در بورس کاال گفت :ثبات قیمت در بلندمدت
بس�یار مهمتر از رش�د قیمت مواد اولیه و به
تبع آن افزایش هزینههای تولید در یک برهه
زمانی اس�ت ،زی�را وقتی ثبات بر ب�ازار حاکم
باش�د ،تولیدکنندگان میتوانند ب�ا خریداران
خ�ود قراردادهای می�ان م�دت و بلند مدت

ببندند اما در زمانی که قیمتها در نوسان است،
تولیدکنن�دگان در تصمیم گی�ری های خود
دچار مشکل می شوند .از طرف دیگر افزایش
مقطعی محصوالت پتروشیمی اهمیت چندانی
ن�دارد زیرا وقت�ی یک محصول پتروش�یمی
گران شود مصرف کننده محصول هم که یک
کارخانه قطعهساز یا تولید کننده الستیک این
افزایش قیم�ت را در قیمت پایانی کاالی خود
محاسبه میکند ولی آن چیزی که اهمیت دارد
این اس�ت که بازار شفاف ،سالم و روان باشد و
بازار خرید و فروش در انحصار شخص یا گروه
خاصی نباش�د .من فکر میکنم که در ماههای
اخیر این اتفاق افتاده اس�ت و روزبهروز شاهد
سالمتر شدن فضا در بورس کاال بودهایم .خزلی
در رابط�ه با نحوه قیمت گذاری محصوالت در
بورس کاال گف�ت :محص�والت در بورس یک
قیمت پایه دارند که ذاتا باید برابر با قیمت تمام
شده واردات همان کاال باشد .یعنی شما وقتی
که میخواهید کاالیی را به کش�ور وارد کنید
و آن را به فروش برس�انید ،قیمت تمام ش�ده
وارد کردن آن با توجه به قیمت دالر آزاد ،نرخ
حملونقل ،بیمه ،انبارداری ،گمرک ،تعرفههای
واردات و  ...محاس�به میشود و با جمع تمامی
این موارد قیمت تمام شده نهایی کاال به دست

خوبی فروش
محصوالت با ارز
آزاد در بورس
کاال این است
که تقاضای 260
هزار تنی را به
تقاضای اصلی و
خالص رسانید،
موضوعی که باعث
کوتاه شدن دست
واسطهها از این
بازار و واقعی شدن
قیمتها شده
است

میآید که قیمت شفاف پایه یک کاال در بورس
کاال است .روی این قیمت پایه بر اساس شرایط
مختلف و نحوه عرضه و تقاضا نواساناتی نیز به
وجود میآید ،یعنی بر اساس میزان تقاضا در
م�ورد کاال قیمت آن مق�داری باالتر میرود،
اگر هم در فصل رکود بودیم و تقاضایی وجود
نداشتقیمتهامیتواندپایینتربیایند.
همانطور که امروز در مورد فوالد این مسئله
وج�ود دارد ،برخی قیمتها ک�ه در بورس کاال
معامله میشود بعضا زیر قیمت جهانی آن است
و زیر قیمت هزینه تمام شده تولید است و آن
به دلیل وجود رکود در بخش فوالد کشورمان
است ،کارخانهها تولید انبوهی داشتهاند ولی
نتوانستهاند تمامی محصوالت خود را به فروش
برس�انند .خزلی خ�رازی در رابط�ه با قیمت
محصوالت پتروش�یمی در کوتاه مدت و بلند
مدت در بورس کاال گفت :در حال حاضر شاهد
افزایش قیمتها بودهایم که دلیل اصلی آن از
بین رفتن رانت و داللبازی است ،در بلند مدت
هم بس�ته به عوامل متعدد مانند قیمت نفت
جهانی ،نرخی که دولت گاز را به کارخانههای
پتروش�یمی میدهد و  ...ممکن اس�ت قیمت
کاالها دچار نوس�اناتی ش�ود بنابراین بورس
کاال جایی نیس�ت که بت�وان در آن قیمتها را
پیشبینی ک�رد و قیمته�ا در آن ثابت بماند.
بسته به عوامل مختلف مانند تغییر رابطه بین
ریال و دالر ،تغییر قیمتهای جهانی ،افزایش
قیمت تحویل گاز به صنایع پتروشیمی و  ...که
در اقتصاد جهانی و ملی اتفاق میافتد قیمتها
بورس نوسان پیدا میکنند.

دکت�ر بابلی عض�و هیئت مدی�ره انجمن
کارآفرین�ان محص�والت پتروش�یمی و از
فعالن بخ�ش خصوصی نیز عرضه محصوالت
پتروش�یمی با ارز آزاد در بورس کاال را اقدامی
مثبت میداند و معتقد است که وضعیت فعلی
محصوالت پتروشیمی در وضعیت خوبی قرار
گرفته اس�ت و دلیل آن هم این است که نرخ
این محصوالت اصالح شده است ،موضوعی که
باعث از بین رفتن واسطهها شده است.
وی در خصوص عرضه و تقاضای محصوالت
پتروش�یمی در بورس کاال اظهار داش�ت :در
ح�ال حاض�ر در اوج کار بورس کاال هس�تیم،
در ماههای گذش�ته به دلیل وجود واس�طهها
در بورس تقاض�ا در بعضی مواقع به  250هزار
تن هم میرسید در صورتی که مصرف واقعی
داخل�ی  65هزار تن بود .در حال حاضر وقتی
من در ب�ورس کاال هزار تن از محصول خود را
برای فروش عرضه میکنم تنها  250تن آن به
فروش میرسد و این موضوع نشان میدهد که
در گذشته واس�طهگری در چه سطح وسیعی
اتف�اق میافتاد .بابل�ی در خص�وص افزایش
قیمتهای محصوالت پتروشیمی گفت :انشاهلل
که یک روزی تمامی قیمتها یک نرخ شود .این
موضوع در مصرف کننده هم هیچ اثری سویی
نمیگذارد زیرا آنه�ا هم میزان تفاوت قیمت
را روی محص�ول نهایی خ�ود اعمال میکنند.
وی در رابطه با فروش محصوالت پتروش�یمی
ب�ا ارز آزاد در ب�ورس کاال گفت :خوبی فروش
محصوالت با ارز آزاد در بورس کاال این اس�ت
که تقاضای  260هزار تنی را به تقاضای اصلی و
خالص رسانید ،موضوعی که باعث کوتاه شدن
دس�ت واس�طهها از این بازار و واقعی ش�دن
قیمتها شده است .عضو هیئت مدیره انجمن
کارآفرینان محصوالت پتروشیمی تشکلها و
اتحادیه صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی
را بهترین گزینه برای قیمتگذاری محصوالت
در بورس کاال عنوان کرد.
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با حمایت از بخش خصوصی انجام می شود

جهشی برای افزایش تولید و صادرات
محصوالت پتروشیمی
■■ساغرقاسمی

حمای�ت از بخ�ش خصوص�ی ب�رای
س�رمایهگذاری در صنای�ع پاییندس�تی
پتروش�یمی از جمله ظرفیته�ای پنهان در
اقتص�اد ایران اس�ت ،هم اکن�ون دولت در
حال بس�تر س�ازی برای ایجاد جهش دوم
ب�رای افزایش تولید و ص�ادرات محصوالت
پتروشیمی است.بنا به این گزارش حمایت
دولت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری
در صنایع پاییندستی پتروشیمی از جمله
ظرفیتهای پنهان و تقریبا دست نخورده در
اقتصاد ایران است ،دولت هم اکنون با توجه
وی�ژه به این بخش تالش می کند با حمایت
از بخش خصوصی برای س�رمایهگذاری در
صنایع پایین دستی پتروشیمی موج جدید
32
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اشتغالزایی را در کشور ایجاد کند؛ به همین
دلیل بخش خصوصی میتواند مطمئن باشد
که در س�رمایهگذاریهای خ�ود در صنایع
پاییندس�تی نفت ،گاز و پتروشیمی ،رقیب
دولتی نخواهد داش�ت.در ای�ن میان طبعا
قیمت خوراک در صنعت پتروشیمی بسیار
نقشآفرین اس�ت ،بتازگی ایران با توجه به
شرایط منطقهای و رقبای خود و نیز با توجه
به منافع مل�ی در درازمدت قیمت خوراک
مورد نیاز پتروشیمی ها را  ٢٤درصد کاهش
داده اس�ت ،به طوری ک�ه هم اکنون قیمت
متوسط گاز مصرفی مجتمعهای پتروشیمی
ب�ا تصویب هیئت وزی�ران از  ٢٦٥تومان به
 ٢٠٢توم�ان در هر متر مکعب کاهش یافته

خوبیفروش
محصوالتباارزآزاد
دربورسکاالاین
استکهتقاضای
 260هزارتنیرا
بهتقاضایاصلی
وخالصرسانید،
موضوعیکهباعث
کوتاهشدندست
واسطههاازاین
بازاروواقعیشدن
قیمتهاشدهاست

است.بهمن ماه سال  ٩٢با موافقت نمایندگان
مجلس ای�ران و ب�رای تامین نظر ش�ورای
نگهب�ان ،بند «ج» تبصره الحاقی  ٢١به ماده
واحده الیحه بودجه س�ال  ٩٣کل کشور به
این ش�رح اصالح ش�د :قیمت پایه خوراک
گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون
هدفمند ک�ردن یارانهها ب�ه گونهای تعیین
میش�ود که از  ١٣س�نت در هر مترمکعب
کمتر نشود.دولت مصمم است برای کمک به
حضور قشر کم درآمد در طرحهای سودآور
آتی صنعت پتروش�یمی نس�بت ب�ه ایجاد
صندوق توسعه سرمایهگذاری پتروشیمی با
محوریت س�ازمان بورس اقدام کند .صنعت
پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغالزاست که
به عنوان تغذیه کننده دیگر بخشهای صنعت
می تواند ب�ه عنوان موت�ور حرکت اقتصاد
کشورهای در حال توسعه نقش اساسی ایفا
کند.به نظر می رسد برای دستیابی به درصد
رش�د باال و دس�ت یافتن ب�ه ارزش افزوده

بیش�تر در این بخش الزم اس�ت نسبت به
س�رمایه گذاری ،توس�عه و تکمیل زنجیره
ارزش محصوالت پتروشیمی و خوشه های
مش�تق ش�ده از محصوالت باالدس�تی از
جمله خوش�ه های متان�ول و اتیلن و تولید
محصوالت با ارزش افزوده باالتر اقدام شود.
البته در این زمینه کارهایی انجام شده است
ولی با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای صنعت
نفت و گاز ایران کافی به نظر نمی رسد.
ایجاد بستر الزم برای جهش دوم افزایش تولید
و صادرات محصوالت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران طی
یک سال گذشته رفع موانع پیشروی جهش
دوم برای افزایش تولید و صادرات محصوالت
پتروشیمی را در دس�تور کار خود قرار داده
اس�ت.هم اکنون رس�یدن ب�ه ارزش تولید
محصوالت پتروش�یمی به رق�م  ٨٠میلیارد
دالر (  ٢٥میلی�ارد دالر فعلی  ٥٥ +میلیارد
دالر ارزش آتی) حداکثر تا س�ال  ١٤٠٠یکی
از اهداف اصلی صنعت پتروش�یمی ایران به
شمار میآید؛ همزمان طی یک سال گذشته
همچنین تامین خوراک مورد نیاز واحدهای
پتروش�یمی جدید در مرحله نخست از اتان

تولیدی در فازهای جدی�د پارس جنوبی در
دستور کار ش�رکت ملی صنعت پتروشیمی
ق�رار دارد.ایجاد واحده�ای مرتبط با تامین
خ�وراک واحده�ای جدی�د پتروش�یمی با
سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی و تعیین
س�رمایه گ�ذار مربوطه برای اکث�ر آنها ،حل
مشکالت مجتمع های پتروشیمی در زمینه
تامی�ن خوراک مورد نی�از ،همکاری با دولت
و مجل�س در قیمت گذاری خ�وراک و روند
تغیی�ر آن در طول زمان و بازس�ازی فرآیند
جذب س�رمایه گ�ذاران و امکان تامین مالی
برای اج�رای پروژه های توس�عه ای صنعت
پتروشیمی از مهترین فعالیتهای انجام شده
توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
بوده است.برگزاری جلسه هایی با مسئوالن
ب�ورس ،اقتصاد دانان و صاحبنظران کش�ور
باهدف ایج�اد یک یا چند صندوق توس�عه
صنعت پتروشیمی ،برگزاری همایش با هدف
تشویق و جذب س�رمایه گذاران با دعوت از
صاحبان دانش فنی فرآیندهای پتروشیمی
در جه�ان و صاحبنظران داخل�ی و خارجی
از دیگ�ر فعالیت های این ش�رکت طی یک
س�ال گذشته بوده اس�ت.دولت یازدهم طی
یک سال گذشته طرحهای مانند پلی اتیلن

س�نگین ایالم (پتروش�یمی ایالم) ،یوتیلیتی
متمرکز فجر ( ٢پتروشیمی فجر) و واحد بوتن
یک (پتروش�یمی لرس�تان) را به بهره برداری
رس�انده اس�ت و هم اکن�ون نیز ،تع�دادی از
طرحهای صنعت پتروشیمی نظیر فاز دوم طرح
الفینیازدهم(پتروشیمیکاویان)،ایزوسیاناتها
– ف�از دوم (پتروش�یمی کارون) و پل�ی اتیلن
سنگین  /سبک خطی (پتروشیمی لرستان) در
مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی قرار دارند.
شرکت ملی
صنایع پتروشیمی
ایران طی یک سال
گذشته رفع موانع
پیشروی جهش
دوم برای افزایش
تولید و صادرات
محصوالت
پتروشیمی را در
دستور کار خود
قرار داده است

خام فروشی بالی جان اقتصاد ایران

یک�ی از محوره�ای اصلی سیاس�تهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم
رهب�ری به صنع�ت نفت در همه بخش�ها،
جلوگی�ری از خام فروش�ی اس�ت ،بالیی
که بیش از  ١٠٦س�ال است که گریبان این
صنعت بزرگ را گرفته است .سالهاست که
دانسته ایم ،آن چیزی که غیر از نفت خام ما
را از تک محصولی و ضربه پذیر بودن دور و
در حاشیه امن اقتصاد جهان قرار می دهد،
توس�عه پایدار یعنی ،ایجاد ارزش افزوده و
تن به کار گروهی دادن و از همین داش�ته
های محدود بیشترین و ماندگارترین صرفه
را به جامعه تزریق کردن است.
دنیایانرژی پائیز 1393شماره نهم
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در این میان صنعت پتروشیمی میتواند
بیشترین خدمت را به جامعه ی اقتصادی
ایران بکند ،این صنعت توانایی و این امکان
را دارد که ت�ا با فرآوری ،تولید و عرضه ی
محصوالتی با ارزش افزوده بسیار زیاد نقش
مهمی در ارتقا جایگاه اقتصادی ایران ،رفع
بی�کاری و اش�تغالزایی و درآمدزایی بازی
کند.اکنون با این اش�اره ای گذرا و اجمالی
می توان به گفته کارشناسهای اقتصادی
اعتماد بیش�تری کرد و گفت هر یک شغل
در صنع�ت پتروش�یمی ،حداق�ل  ١٤نفر
ایران�ی را می تواند مش�غول به کار کند ،با
این حساب اگر نیمی از این  ١٤نفر را دارای
خانه و خانواده در نظر بگیریم و تصور کنیم
که هر خانواده حداقل از س�ه نفر تشکیل
شده است ،به رقمی می رسیم که بی هیچ
اغراق�ی قابل توج�ه و تامل اس�ت ،از این
روس�ت ک�ه وزارت نفت ایران از یک س�و
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برنامه توس�عه  ٧٥میلی�ارد دالری صنعت
پتروشیمی تا  ٨سال آینده و از سوی دیگر
به تولید رس�یدن پارس جنوبی در  ٥سال
آینده را هدف گذاری کرده است دارد .این
دو می توانند نوید بخش پیش�رفت سریع
صنعت پتروش�یمی و در نتیج�ه ایران در
سالهای آتی باشند.کس�ب سود بیشتر از
طریق ایجاد بازار دائم�ی برای محصوالت
پتروش�یمی ،ارای�ه محصول متناس�ب با
ذائقه بازار و کس�ب سود بیشتر ،کمک به
برنامههای کالن ملی و اش�تغالزایی پایدار
در کش�ور ،ارای�ه مدل جایگزین توس�عه
صنایع مکمل پتروش�یمی به جای توسعه
صنای�ع باالدس�تی پتروش�یمی در نقاط
مختلف کشور ،زمینهسازی برای مشارکت
بیش�تر بخ�ش خصوص�ی در برنامهه�ای
توس�عه کش�ور و کمک به اجرایی ش�دن
اصل  ۴۴قان�ون اساس�ی ،ل�زوم م�د نظر

با به پایان
رساندن حدود
 ٦٠طرح نیمه
تمام باقیمانده از
دولتهای گذشته
که بین  ١٠تا ٩٠
درصد پیشرفت
دارند ،می توان
ظرفیت فعلی
تولید ساالنه
محصوالت
پتروشیمی را به
 ١٢٠میلیون تن در
سال افزایش داد

داش�تن صنایع مکمل در س�بد ش�رکت
پتروشیمی بصورت غیر مستقیم و کاهش
مخاطرات و کاستی های احتمالی ناشی از
تحریم های بین المللی را می توان از جمله
مزایای توسعه صنایع مکمل پتروشیمی در
ایران برش�مرد.با به پایان رس�اندن حدود
 ٦٠ط�رح نیمه تمام باقیمان�ده از دولتهای
گذش�ته که بین  ١٠تا  ٩٠درصد پیش�رفت
دارند ،می توان ظرفیت فعلی تولید ساالنه
محصوالت پتروشیمی را به  ١٢٠میلیون تن
در س�ال افزایش داد؛ همچنی�ن با اجرای
 ٣٦ط�رح جدید که ب�ه  ٤١میلی�ارد دالر
س�رمایه نیاز دارد ،ظرفیت تولید ساالنه از
 ١٨٠میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.
امسال با به بهره برداری رسیدن  ٤طرح از
طرحهای  ٦٠گانه نیمه تمام ٢ ،میلیون تن
به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی در
کشور افزوده می شود.

اتاق ایران برگزار کرد

بررسی مشکالت ترانزیتی و گمرکی افغانستان
■■شیرین درویش
سومین نشست تخصصی مربوط به سمینار بین المللی دو روزه کنوانسیون تیر ،تسهیالت حمل و نقلی
و رویه های گمرکی سه شنبه  11شهریور ماه برگزار شد و در این جلسه معضالت پیشرفت افغانستان در
ترانزیت و امور گمرکی ،مطرح و بر لزوم استفاده از خدمات تیر و تیرپالس تأکید شد.

«صدري» نماینده گمرک افغانستان با اشاره
به آنچه از سوی این کشور برای عضویت در تیر
انجام شده است ،توضیح داد :كشور افغانستان در
س��ال  1976درخواس��ت عضويت خود را به تير
اعالم كرد ،اما متأسفانه به دليل وجود جنگهاي
داخلي در افغانس��تان اين درخواست مورد قبول
واقع نشد تا اينكه در سپتامبر  2013توانستيم به
عضويت تير درآييم.
وي ادام��ه داد :برخي از گمركات افغانس��تان
در چارچوب كنوانس��يون تير فعاليت ميكنند و
از آنجایی که با پاكس��تان مرز مشترك داشته و
مراودات بس��یاری با این کشور داریم و از طرفی
هنوز این كش��ور ب��ه عضويت كنوانس��يون تير
درنيامده اس��ت ،شاهد بروز مشكالتي در اقتصاد
و تجارت خود هس��تیم كه اميدواريم با عضويت
پاكستان در كنوانس��يون تير این مشكالت نیز
برطرف شوند.
نماينده گمرك افغانس��تان عن��وان كرد :ما
واحدهاي تير را در دفاتر گمركي مستقر كردهايم
و ط��ي دي��داري كه ب��ا مقامات گم��رك ايران

داشتهايم خواس��تار ارائه دورههاي آموزشي براي
كاركنان گمرك افغانستان شديم.
وي افزود :افغانس��تان تالش ميكند تا عضو
لونقل جادهاي
فعالي در اتحاديه بينالمللي حم 
( )IRUباش��د؛ همچني��ن آمادگ��ي دارد موانع
موجود در گمركات افغانستان را از ميان بردارد.
به گ��زارش روابط عمومی اتاق ایران؛ صدري،
منطقه جغرافيايي ايران را براي تجارت بین المللی
افغانستان مهم ارزیابی کرد و تشریح کرد :ایران به
دليل دسترسي به آبهاي آزاد بهترين مسير براي
مبادالت تجاري در منطقه محسوب ميشود كه
ميتواند منافع مشتركي را براي تمام كشورهاي
منطقه داشته باشد.
نماینده گمرک افغانستان ،در ادامه با اشاره به
اهمي��ت و نقش كارنهتير ،تصريح كرد :كمكردن
موانع براي دستیابی به حمل و نقل روان ،تسهيل
تجارت و ترانزيت از طريق يكپارچگي در تنظيم
اس��ناد و كنترلهاي گمركي ،كاهش مؤلفههاي
م��رزي و هزينههاي حمل ،ام��كان به كارگيري
لونقل چند وجهي و افزايش بهرهوري از
در حم 

برخي
از گمركات
افغانستان
در چارچوب
كنوانسيون تير
فعاليت ميكنند
و از آنجایی که
با پاكستان مرز
مشترك داشته
و مراودات
بسیاری با این
کشور داریم و از
طرفی هنوز این
كشور به عضويت
كنوانسيون
تير درنيامده
است ،شاهد بروز
مشكالتي در
اقتصاد و تجارت
خود هستیم

جمله مواردي است كه كارنهتير براي شركتهاي
لونقلي ایجاد می کند.
حم 
در ادام��ه اي��ن نشس��ت «فريد صف��ارزاده»
مديرعام��ل و رئي��س هي��أت مديره ش��ركت
لونقل بينالمللي باربران ايران در خصوص
حم 
لونق��ل چند وجهي
ارتق��اي رويه تي��ر در حم 
بي��ن امارات ،ايران و افغانس��تان ،گفت :با توجه
به مطالعات انجام ش��ده مس��ير ترانزيت ايران
به عنوان مس��ير طاليي و بهترين مس��ير براي
رسيدن به آسياي ميانه ،افغانستان و شمال عراق
محسوب ميشود.
وي اف��زود :در موضوع حمل دو مس��أله دادن
امكان��ات ترانزيت به ش��ركتهاي حمل و نقل و
بحث امنيت بس��يار مهم است كه ايران به دليل
موقعيت ژئوپوليتيكي خوب ،در مقايسه با تركيه و
پاكستان كه مسير ترانزيت طوالنی با هزينه سربار
باال دارند ،بهترين گزینه به شمار می آید.
صفارزاده اظهار داش��ت :حداقل كردن هزينه،
تشريفات و زمان ،سه عاملي است كه با استفاده
از سيس��تم تير فراهم می شود که این خدمات،
لونقل بین المللی را در پی دارد.
تسهيل در حم 
وي در پایان پيش��نهاد داد :با حمايت از سرويس
لونقل را تس��هيل بخشيم،
تير و تيرپالس ،حم 
چرا كه اين اقدام درواقع حمايت از گسترش این
فعاليت ،رضایت مش��تريان و وضعيت اقتصادی
کشورهاست.
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تشکیل کنسرسیومهای مشترک سرمایه گذاری و اجرایی ساخت پاالیشگاه با روس ها

توافقایرانوروسیهبرایدورزدنتحریم
■■احمدشهریاری
روابط تهران  -مسکو وارد فاز جدیدی میشود .توافقات اولیه بخش خصوصی ایران و روسیه ،دستور
صریح زنگنه برای افزایش ۱۰برابری حجم معامالت و خبر وزیر نیرو درخصوص همکاری ۱۰میلیارددالری
ای�ران و روس�یه در بخش نیروگاههای حرارتی ،آغازگر این تغییرات اس�ت .تغییرات�ی که وزیر انرژی
فدراسیون روسیه ،آن را با جمله دیگری توصیف کرده است .الکساندر نواک اعالم کرد :زمان تکاندن
گردوغبارها بین روابط تهران -مسکو فرا رسیده است.

ب��رای تکان��دن گردوغبار روابط س��رد ایران و
روسیه است که هیات بلندپایهای از تجار روسیه و
در راس آنان وزیر انرژی روس��یه وارد ایران ش��دند
و در همایش��ی ش��رکت کردند که حض��ور ۱۸۰
نماینده از ش��رکتهای روسی به نمایندگی از ۴۰
شرکت در آن ،نشان از تمایل روسها برای برقراری
رابطه با ایران است .در این اجالس که یازدهمین
کمیسیون مش��ترک همکاریهای اقتصادی ایران
و روس��یه است ،ش��ش کمیته تخصصی مواردی
را تعیین کردند تا این م��وارد در نهایت به امضای
وزیرنفت و انرژی روس��یه برسد .همچنین رئیس
هیات مدیره اتحادی��ه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران در همایش مشترک
ایران و روس��یه که ش��هریور ماه در اتاق بازرگانی
ای��ران برگزار ش��د ،ضمن تبیین ظرفی��ت و توان
بخ��ش خصوصی نفت،گاز و پتروش��یمی کش��ور
 ،اتحادی��ه صادرکنن��دگان ف��رآورده ه��ای نفتی
را بزرگتری��ن تش��کل اقتص��ادی عن��وان و حجم
ص��ادرات آن را بیش از  26میلیارد دالر اعالم کرد.
خس��روجردی ک��ه در جم��ع تج��ار ،بازرگانان و
س��رمایه گذاران کش��ور روسیه س��خن می گفت
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آمادگ��ی اتحادیه را جهت کمک ب��ه برون رفت از
تحریمهای که روسیه اخیرا ً دچار آن شده با تشکیل
کنسرسیومهای مشترک بین دو کشور از راه سوآپ
و ترانزیت و س��اخت پاالیش��گاه در داخل ایران و
یا کشورهای ثالث باالخص کش��ورهای آفریقایی
موجب توس��عه ص��ادرات و گس��ترش فعالیتهای
اقتصادی هر دو کشور عنوان کرد .مقرر شده اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
ایران سمینار جداگانه ای را جهت تشریح فرصتهای
تجاری روسیه در حوزه صادرات فرآورده های نفتی
در مورخ چهاردهم مهر ماه سال جاری برگزار نماید.
زمینه های اعالم ش��ده از سوی هیأت روسی
برای همکاری عبارتند از:
نفت ،گاز و پتروشیمی ،لوله های پلی اتیلن
انواع خودرو ،ماشین سازی
حمل و نقل ،راه آهن
ماشین آالت کشاورزی ،تراکتور و کمباین سازی
فرآورده های کشاورزی ،دام و طیور ،صنایع غذایی
ریخته گری
ساختمان
بانکی

در این اجالس
که یازدهمین
کمیسیون
مشترک
همکاریهای
اقتصادی ایران و
روسیه است ،شش
کمیته تخصصی
مواردی را تعیین
کردند تا این موارد
در نهایت به امضای
وزیرنفت و انرژی
روسیه برسد.

یکی از این دیدارها ،دی��دار وزیر نیروی ایران
با همتای روس��ی خود بود .نتیج��ه این دیدارها
توافق ساخت هشت تا  ۱۰نیروگاه حرارتی جدید
و بهینهس��ازی چهار نیروگاه دیگر است .توافقاتی
که نشان از تمایل شرکتهای روسی برای حضور
بیش��تر در بخش ان��رژی ای��ران دارد .بهگزارش
تسنیم ،وزیر نیرو درمورد این قرارداد گفت :برنامه
ما برای این مشارکت ،احداث هشت واحد نیروگاه
جدید حرارتی به ظرفیت ۲۸۰۰مگاوات (هر واحد
به ظرفیت ۳۵۰مگاوات) است و بخش خصوصی
این کشور پس از دریافت اطالعات تا یکماه آینده
طرح پیش��نهادی خود را برای اجرای این طرحها
ارای��ه خواه��د داد .حمید چیتچی��ان ادامه داد:
چهارواحد از این نیروگاهها در ش��هر بندرعباس،
دو واح��د در طب��س و دو واحد در ش��هر جدید
س��هند خواهد بود و اح��داث دوواحد نیروگاه در
تبریز نیز در مرحله مطالعه محیطزیس��تی قرار
دارد .چیتچی��ان با اش��اره به اس��تقبال ایران از
مش��ارکت روسیه در بخش نوس��ازی نیروگاهها،
گفت :در زمان حاضر ،این همکاری در دو نیروگاه
رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان قابل انجام
و بررسیها درباره نیروگاه بندرعباس نیز در دست
انجام اس��ت .وزیر نیرو با اشاره به موضوع واردات
و خرید برق از کش��ور روس��یه ،گفت :براس��اس
نشس��ت مش��ترک کش��ورهای ایران ،روسیه و

آذربایجان ،در وضعیت کنونی ،بس��تر فنی برای
انتقال برق از طریق ش��بکه سراس��ری جمهوری
آذربایجان مهیا نیس��ت و به این منظور باید یک
خ��ط جدید در کش��ور آذربایجان احداث ش��ود.
تمایلروسهابرایاجرایپروژههایمشترکباایران
وزیر انرژی روسیه هم در همایش تجاری ایران و
روس��یه در تهران از تمایل کشورش برای اجرای
پروژههای مش��ترک ب��ا ایران خب��ر داد و گفت:
س��طح روابط تجاری دو کش��ور همس��ایه را به
۱۰میلیارددالر میرسانیم .نواک ،وزیر انرژی روسیه
به این نکته اشاره کرد که عالقهمندی زیادی بین
بخش خصوصی دو کش��ور برای مبادالت تجاری
وج��ود دارد ،تا جای��ی که اکن��ون  ۱۸۰بازرگان
روس به نمایندگی از  ۴۰شرکت در این همایش
شرکت کردند و هریک خدمات و تجهیزاتی را به
ش��رکتهای ایرانی معرفی میکنند .وی فعالیت
این ش��رکتها را در زمینه تجهیزات ذوب فلزات،
نانوتکنولوژی ،الکترونیک ،نانوالکترونیک ،نیروگاه

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

اتمی ،حملونقل و تجهی��زات هواپیمایی عنوان
ک��رد .وی با بیان اینکه در دهههای اخیر ،ایران و
روسیه عالقهمند بودهاند تا روابط بین دو کشور را
تقویت کنند ،افزود :مشارکت روسها از نیمه دوم
قرن بیستم در ساخت کارخانه ذوبآهن اصفهان،
اح��داث نیروگاهه��ا و راهاندازی نیروگاه بوش��هر
موید مشارکت مناسب بین دو کشور است .وزیر
انرژی روسیه سیاستهای کش��ورش را در مورد
افغانستان ،س��وریه ،عراق و دریای خزر مطابق با
سیاستهای ایران عنوان کرد و گفت :آمادگی آن
را داریم که در ارسال تجهیزات هواپیمایی ،ذوب
فلزات ،تجهیزات حملونقل ،نفت و گاز و نیروگاه
اتمی برای ارتقای کیفیت همکاری با ایران شرکت
کنیم .نواک با تاکید بر اینکه تحریمها سبب شد،
تا مبادالت تجاری دو کشور رشد چندانی نداشته
باشد ،افزود :کارهای فش��ردهای انجام دادهایم ،تا
موانعی مانند نحوه پرداخت مبادالت را حل کنیم.
تهاتری در میان نیس��ت زنگ آغاز روابط تهران و
مس��کو در قالب یک قرارداد نفتی به صدا درآمد
تا ایران روزانه ۵۰۰هزاربشکه نفت به روسیه صادر
کند .این خبر شائبه تهاتر نفت در برابر کاال را تقویت
کرد .حضور هیات روسی و عقد قرارداد با وزیر نفت
ایران این شائبه را مجددا زنده کرد .اما معاون امور
بینالملل و بازرگانی وزیر نفت ایران تهاتر با روسیه
را رد کرد و گفت :ایران و روسیه قبول کردهاند که
در زمینه انرژی در همه بخشها همکاری داشته
باشند .به همین دلیل سند همکاریهای مشترک
بین دو کشور امضا شده اما بههیچعنوان بحث تهاتر
نفت ایران در برابر کاال مطرح نیست .علی ماجدی
در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه این همکاری،
همه بخشهای حوزه انرژی را پوش��ش میدهد،
اظهار ک��رد :همکاری ب��ا روس��یه در حوزههای
نفت ،گاز ،پتروش��یمی و پاالیش��گاه خواهد بود.
آمادگی ایران برای تهاتر محصوالت پتروشیمی با
روسیه اگرچه موضوع تهاتر نفت با کاال رد شده ،اما
عضو هیاتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران از تهاتر محصوالت پتروشیمی ایران و روسیه
خبر داده اس��ت .عبدالحس��ین بی��ات گفت :در
حال حاضر شرکتهای ایرانی میتوانند در قبال
فروش برخی از محصوالت پتروشیمی به روسیه
مواد افزودنی ش��یمیایی مورد استفاده در صنایع
پتروشیمی را وارد کنند .عضو هیاتمدیره شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ایران ،در ادامه با بیان اینکه
میزان محصوالت پتروش��یمی روسیه کفاف نیاز
داخل را نمیدهد ،عنوان کرد :یکی از مشتریهای
پرمص��رف ای��ران ب��رای ص��ادرات محص��والت
پتروشیمی در س��ال  ۸۸کشور روسیه بود که در
صورت ازسرگیری روند صادرات پتروشیمی ،ایران
و روسیه میتوانند در صنایع پتروشیمی و انرژی به
دو شریک استراتژیک تبدیل شوند .وی در ادامه با

بیان اینکه محصوالت پتروشیمی ایران هماکنون
به کشورهای آسیایی صادر میشود ،عنوان کرد:
زمینههای ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی به
کشورهای آمریکای جنوبی بهزودی فراهم میشود
انتقاد زنگنه از حجم روابط اقتصادی ایران و روسیه
در س��ال گذش��ته میزان معادالت ایران و روسیه
تنه��ا یکونیممیلی��ارددالر بوده اس��ت .حجمی
بس��یار اندک از روابط تجاری میان دو کشور که
به ش��دت مورد انتقاد وزیر نفت ایران قرار گرفت.
وی ب��ا انتقاد از این رویه و با تاکید بر اس��تفاده از
ظرفیتهای اقتصادی موجود در روسیه گفت :با
تالشه��ای صورتگرفته قابلیت افزایش س��ریع
روابط تجاری به میزان بیش از ۱۰برابر وجود دارد.
بیژن زنگنه در کسوت رییس کمیسیون مشترک
همکاری اقتصادی ایران و روسیه اظهار کرد :وزیر
انرژی روس��یه پیش��نهاد داد در حاشیه اجالس
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران
و روسیه همایشی به منظور آشنایی شرکتهای
دو کشور با ظرفیتهای اقتصادی یکدیگر برگزار
ش��ود و من نیز از این موضوع استقبال کردم .وی
با اش��اره به اینکه سیاست دولت و نظام در روابط
اقتصادی با روسیه برقراری روابط راهبردی است،
خاطرنش��ان کرد :امید بس��یار داریم که براساس
توافق��ات چندماه اخیر در رواب��ط اقتصادی بین
دو کش��ور ،جه��ش بزرگی اتفاق افت��د .زنگنه به
تدابیر روس��ای جمهور دو کش��ور جهت افزایش
روابط اش��اره و خاطرنش��ان کرد :در پی مذاکرات
صورتگرفته فرصت بزرگی برای توس��عه روابط
بین دو کشور ایجاد شده است .وزیر نفت در ادامه
خطاب به بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایران گفت:
روس��یه بازار بزرگی برای ما بهش��مار میرود چرا
که بازاری با تقاضای زیاد و رش��د اقتصادی سریع
دارد و ای��ران کاالها و خدم��ات زیادی با کیفیت
مناسب و در سطح استانداردهای بینالمللی دارد
که میتواند پاسخگوی نیاز به رشد روسیه باشد.
موان��ع تج��ارت ای��ران و روس��یه را برداری��د
اس��داهلل عس��گراوالدی اما معتقد است گسترش
روابط تجاری دو کشور نیازمند رفع برخی از موانع
اس��ت .رییس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت:
اگر مش��کالت حملونقل ،مبادالت بانکی ،صدور
روادید ،تعیین تعرفه و قیمتگذاری کاال بین ایران
و روسیه حل شود ،س��طح روابط تجاری تا سال
آینده از چهارمیلیارددالر عبور میکند .اس��داهلل
عسگراوالدی در این نشست خطاب به وزرای نفت
و انرژی ایران و روسیه گفت :حضور پررنگ بیش
از  ۶۰۰ب��ازرگان ایرانی و روس در همایش امروز،
نشانگر آن اس��ت که هر دو طرف آمادگی کامل
برای ارتقای روابط تجاری را با یکدیگر دارند و اگر
بستر و تس��هیالت کار بین دو کشور برقرار شود،
بخش خصوصی فعالتر عمل خواهد کرد.
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گزارش

گزارش

10کشور برتر دارنده ذخایرنفتی جهان

نمایشگاه هند فرصتی برای عرضه توانایی ها بخش خصوصی نفت

گسترش فعالیتهای صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی در حوزه بینالملل
■■ایلیاپاکنهاد
اتحادي�ه صادركنن�دگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروش�يمي ايران بعنوان بزرگترين تش�كل بخش
خصوصي در كشور با گردش مالي حدود  15ميليارد دالر در سال وظيفه تسهيل در صادرات فرآورده
هاي نفتي حدود  300شركت توليدي و صادراتي را كه در كشور تحت پوشش دارد عهده دار است.

ای��ران ب��ا در اختی��ار داش��تن  9.3درصد از
ذخایر اثبات ش��ده نف��ت در رتبه چهارم در بین
 10کش��ور برت��ر دارنده نفت در دنیا ق��رار دارد.
ونزوئ�لا ب��ا  298.3ه��زار میلیون بش��که نفت
س��هم  17.7درصدی از کل ذخایر اثبات ش��ده
نف��ت در دنی��ا را به خود اختصاص داده اس��ت.

بر این اس��اس عربس��تان س��عودی ب��ا 265.9
ه��زار میلی��ون بش��که مع��ادل  15.8درصد و
کان��ادا ب��ا  174.3ه��زار میلیون بش��که 10.3
درص��د از ذخایر نف��ت دنیا را در اختی��ار دارند.
پ��س از ای��ران ک��ه رتب��ه چه��ارم را ب��ه خود
اختص��اص داده اس��ت ع��راق ،کوی��ت ،امارات

متح��ده عربی ،روس��یه ،لیبی و ای��االت متحده
آمریکا به ترتیب در رتبههای بع��دی قرار دارند.
بنا به این آمار که مربوط به س��ال  2013اس��ت
ایاالت متحده آمریکا با  44.2هزار میلیون بشکه
سهم  2.6درصدی از ذخایر اثبات شده نفت دنیا
را به خود اختصاص داده است.

 10کشور برتر دارنده ذخایر اثبات شده نفت در دنیا
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رتبه

نام کشور

میزان در سال (2013هزار میلیون بشکه)

سهم از کل(درصد)

1

ونزوئال

298.3

17.7

2

عربستانسعودی

265.9

15.8

3

کانادا

174.3

10.3

4

ایران

157

9.3

5

عراق

150

8.9

6

کویت

101.5

6

7

امارات متحده عربی

97.8

5.8

8

روسیه

93

5.5

9

لیبی

48.5

2.9

10

ایاالت متحده آمریکا

44.2

2.6
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مدیر روابط عموم��ی اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و پتروش��یمی ایران ،از
حضور مسووالن این اتحادیه به همراه شرکتهای
عضو در هش��تمین نمایشگاه بینالمللی صنایع
شیمیایی و پتروشیمی هند خبر داد.
محسن طارمیان با بیان اینکه این نمایشگاه
از  17الی  19مهرماه در بمبئی برگزار میش��ود،
افزود :این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای معرفی
توانمندیهای شرکتهای ایرانی به شرکتهای
دولتی و خصوصی هند اس��ت.وی با بیان اینکه
فضایی ح��دود  350مترمربع از این نمایش��گاه
به پاوبون جمهوری اس�لامی ای��ران اختصاص
دارد ،ادامه داد :برگزاری جلس��ات تخصصی بین
تجار و بازرگانان دو کش��ور جهت افزایش حجم

مبادالت تجاری و توس��عه دیپلماسی صادراتی
از اه��داف این برنامه اس��ت.طارمیان اظهار کرد:
مشارکت شرکتهای بزرگ عضو اتحادیه مانند
ش��رکتهای بازرگانی پتروش��یمی ،پتروشیمی
شازند ،پتروشیمی اصفهان ،پتروشیمی زاگرس،
پتروش��یمی فنآوران ،نفت پاس��ارگاد ،شیمی
درسلف ،کیش اسپنتا و سایر شرکتهای تولیدی
و صادراتی حکای��ت از اهمیت حضور در عرصه
بینالملل و گس��ترش بازارهای هدف و درنهایت
افزایش حجم ص��ادرات فرآوردههای نفتی دارد.
وی با بیان اینک��ه بخش خصوصی ایران با تمام
ظرفیت برای بهبود فضای اقتصادی کشور تالش
میکند ،افزود :در تالشیم تا به یاری دولت مسیر
ت��ازهای برای روند روبه رش��د توس��عه صادرات

بخش خصوصي
با تمام ظرفيت
جهت بهبود فضاي
اقتصادي كشور
تمام تالش خود
را بكار بسته تا پا
به پاي دولتمردان
مسير تازه اي براي
روند رو به رشد
توسعه صادرات
ايجاد نمايد

ایجاد کنیم.وی ادامه داد :اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی بعنوان بزرگترین تشکل بخش
خصوصی در کش��ور با گردش مال��ی حدود 15
میلیارد دالر در سال وظیفه تسهیل در صادرات
فرآوردههای نفتی حدود  300شرکت تولیدی و
صادراتی تحت پوش��ش را بر عهده دارد.طارمیان
گفت :ش��رکتهای عضو این اتحادیه یکس��وم
از س��هم ص��ادرات غیرنفتی را بر عهده داش��ته
که این عدد در  5ماه نخس��ت امس��ال با رشد 7
درصدی مواجه بوده اس��ت.وی با اشاره به اینکه
این اتحادیه در جلوگیری از خامفروشی ،توسعه
ص��ادرات غیرنفت��ی و ارزآوری به داخل کش��ور
نقش موثری دارد ،تصریح کرد :توس��عه بازارهای
هدف و افزایش حجم صادرات به واسطه ابزارهای
خاصی قابل ارتقا است که از آن جمله میتوان به
برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی و نیز
حضور در نمایشگاههای بینالمللی برای معرفی
توانمندیهای بخشخصوصی در توسعه صادرات
فرآوردههای نفتی اشاره کرد.
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یادداشت

یادداشت
توجه به این نکات در معاملههای حوزه انرژی ضروری است

اصول حاکم بر قراردادهای نفتی
■■اعظم طوسی

*

قرارداده�ای نفت�ی ،قس�متی از رژی�م کل�ی نف�ت اس�ت که ب�ر مناب�ع هیدروکرب�وری کنترل
دارد و حق�وق و وظایف�ی ب�رای ش�رکتهایی ک�ه خواه�ان کش�ف و اس�تخراج مناب�ع هس�تند
تعریف می کند.

صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایهبر
جهان اس�ت که معموالً دولته�ا به تنهایی از
عهده تامین منابع مالی توس�عه این صنعت
برنمی آین�د .بنابرای�ن کمپانی ه�ای بزرگ
نفتی جهان از دیرباز حضور گس�ترده ای در
بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای
تولید کننده داشته اند.
به طور کلی اصول حاکم بر قراردادها فارغ
از نوع قرارداد اس�ت که در اغلب قراردادهای
نفتی ح�ال حاضر جه�ان مورد توج�ه واقع
میش�وند .پی�ش از انعقاد ق�رارداد ،مراحلی
تحت عنوان چگونگی نح�وه اعطای قرارداد
مط�رح و پس از آن برای عق�د قرارداد نکات
دیگری در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام
و گاز و نحوه دستیابی به آنها ،عمر پروژه های
نفت�ی و گازی ،قیمت مناب�ع هیدروکربوری،
تکنولوژی ،مناسبات سیاسی و قوانین حاکم
بر کش�ورهای صاحب ذخایر نفتی و گازی از
جمله عواملی اس�ت که ممکن اس�ت شکل
خاصی از قرارداد را ایجاد کند.
عملیاتهای نفت و گاز به دو دسته خشکی
و دریا تقس�یم می ش�وند .قرارداده�ا نیز با
توجه به این دو گروه تقسیم بندی می شوند.
عملیاتهای خشکی به مجموعه عملیاتهایی
اطالق می ش�وند که روی خش�کی انجام می
شوند درحالیکه عملیاتهای دریایی در دریا و
در میان بستر آبها انجام می شوند .عملیاتهای
دریای�ی از عملیاتهای خش�کی به دلیل نوع
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تجهی�زات و س�اختمان م�ورد نی�از حفاری
گرانتر و حفاری در آبهای عمیق از حفاری در
قسمتهای کم عمق مشکل تر است ،چراکه از
نظر فنی بنا کردن س�کوها بس�یار سخت تر
است .در اینگونه قراردادها با اعمال مشوقهای
مالی (به طور مث�ال کاهش مالیات) برای این
عملیاته�ا و مراحل تولیدی ک�ه پیچیده تر،
ریس�ک پذیرتر و هزینه برت�ر برای پیمانکار
اس�ت ،انگیزه هایی برای عقد قرارداد ایجاد
می کنند.
فرق بین عملیاتهای متعارف و غیرمتعارف
نفت و گاز به روش سهولت و دشواری و هزینه
های همراه با اس�تخراج هیدروکربورها برمی
گردد .اس�تخراج نفت از منابع متعارف برای
چاه های مرسوم نفتی بکار می رود و نامتعارف
برای منابعی که تنها با روشها و تکنولوژی های
نوین که اجازه دسترس�ی به ذخایر غیرقابل
دسترس تر می دهند ،مانند ،نفت شیل و نفت
ماسه بکار می رود .منابع گازی متعارف معموالً
منابعی هس�تند ک�ه گاز آنها در س�ازندهای
صخره ای (س�نگی ) به تله افتاده اند و برای
استخراج آسان است و نامتعارف ،در بستری
از شن و ماسه هس�تند .تولید از منابع گازی
نامتعارف ،به تازگی به دلیل پیش�رفت سریع
تکنولوژی رشد زیادی داشته است.
قیمتها:
قیم�ت حامله�ا یک�ی از عوام�ل تعیین

نوع نفت خام
و گاز و نحوه
دستیابی به آنها،
عمر پروژه های
نفتی و گازی،
قیمت منابع
هیدروکربوری،
تکنولوژی،
مناسبات سیاسی
و قوانین حاکم بر
کشورهای صاحب
ذخایر نفتی و
گازی از جمله
عواملی است که
ممکن است شکل
خاصی از قرارداد
را ایجاد کند

کننده است .نفت و گاز با قیمتهای متفاوتی
در جه�ان فروخته و خریداری می ش�وند.
سؤال و بحث مهم در بستن قراردادها ،این
اس�ت که قیمت آین�ده هیدروکربورها چه
مقدار خواهد بود؟ متاس�فانه ،جواب س�اده
و قطعی برای این س�وال وج�ود ندارد و در
ای�ن زمین�ه عواملی چون ،مص�رف جهانی
نف�ت ،الگوهای رش�د اقتص�ادی ،بدعتها و
نوآوریهای تکنولوژیکی و سیاس�تهای پویا
در کش�ورهای تولی�د کنن�ده نف�ت مطرح
می ش�ود .ع�دم قطعیت در تعیی�ن قیمت
نفت موضوعی اس�ت که هم پیمانکار و هم
کش�ورهای صاح�ب ذخایر مطلع هس�تند.
آنها سعی در تخمین قیمتها در سیستمهای
مالی و قراردادهای نفتی دارند ،بطوریکه از
شرایط مطلوب بازار سود برده و همچنین از
تغییر شرایط ایمن باشند.
منابع نفتی و گازی همیش�گی نیس�تند،
بلک�ه تجدیدناپذیر هس�تند .بنابراین اصوالً
تصمیمگیری در مورد عم�ر پروژه های نفتی
و گازی قس�مت کلیدی در قراردادهای نفتی
است که قرار است بنا شوند .معموالً عمر پروژه
را از ابت�دا تا انتها تحت عنوان مراحل ذیل در
نظر می گیرند:
اکتشاف :پیداکردن منابع در مرحله اول
توسعه :توسعه زیرساخت های منابع نفتی
تولید :هیدروکربور هایی که کشف شده اند
تولید می شوند
تخلیه :وقتی منابع تمام می شوند و میادین
تخلیه می شوند
رژیم نفت�ی :قراردادهای نفتی در یک بازه
زمانی و تحت یک سری قوانین و اساسنامهها
هس�تند و به دنب�ال آن زیرمجموعه هایی از
قراردادهای فرعی و کمکی دیگری هم مطرح
اس�ت .قوانین ،آئین نامه ها و اساسنامه های
مرتبط با نفت در یک کشور خاص تحت عنوان
رژی�م نفتی ش�ناخته می ش�وند .رژیم نفتی
بهترین نش�ان دهنده سلس�له مراتبی است
که از یک قانون اساسی (نظام نامه) وابسته به
کش�ور مورد نظر شروع و با یک قرارداد نفتی
پایان می پذیرد.
قان�ون اساس�ی ،اختیارهای�ی ب�ه دولت
میدهد ک�ه قوانین را در چارچوب آن تدوین
و اجرا کند .همچنین اداره مالکیت منابع ملی
کش�ور را درب�ردارد و نوع ًا تعیین می کند که
منابع متعلق به ش�هروندان ملی آن کش�ور
هس�تند یا ب�رای تأمین منافع آنها بوس�یله
حکومت جاری است.
قوانین نفتی شامل ،وظایف خاص و ویژه ای
با توجه به مسئولیتها و تکالیف حقوقی است
که در قرارداد ذکر می ش�ود .سایر قوانین نیز
بخش مهمی از رژیم نفتی اس�ت ،برای مثال،
قوانین زیس�ت محیطی ،قوانین سلامتی و

ایمن�ی ،قوانین مالی�ات و نی�روی کار .عالوه
برای�ن ،آئین نام�ه ها و مق�ررات نفتی وجود
دارد که مطابق با قوانین نفتی است .همانطور
که از قانون اساس�ی به قوانین و آئین نامه ها
و مقررات نفتی می رویم وظایف و دس�تورات
استخراج و بهره برداری نفت به شدت جزئی
و تخصصی تر می ش�وند .ب�ا توجه به مطالب
مذک�ور ،ق�رارداد نفتی یک قس�مت از رژیم
کلی نفت اس�ت که بر مناب�ع هیدروکربوری
کنترل دارد یا حاکم اس�ت .همین طور حقوق
و وظایفی برای شرکتهایی که خواهان کشف و
استخراج منابع درون کشوری هستند ،تعریف
می کند.
دو نوع سیس�تم برای س�پردن و یا برنده
شدن قراردادها موجود است:
مزایده رقابت�ی :ارزش منابع نفت و گاز به
قیمت روز داده می ش�ود ،خیلی از ش�رکتها
قراردادها را بر اساس مزایده گذاری برنده می
شوند .در این حالت شرکتها با پیشنهاد دادن
بهترین شرایط با توجه به یک یا چندین متغیر
تعریف شده برای برنده شدن در قرارداد با هم
رقابت می کنند.
گفتوگوه�ای خصوص�ی :در ای�ن حالت
سرمایه گذار بدون هیچ دعوت قبلی می آید
و درخواست بخش خاصی از زمین را می کند
و س�پس برای عقد قرارداد به طور مس�تقیم
گفتوگو می کند.
ممکن اس�ت به طور اختیاری یک کمپانی
نفتی درخواست بدهد و بدین ترتیب نخستین
شرکتی که درخواست بدهد و از موانع قانونی
عبور کند ،قرارداد را ب�ا انجام گفتوگوهایی
برنده ش�ود .سیستم برنده شدن قراردادهای
یک کش�ور ممکن است بس�تگی به شرایط
و وضعی�ت بخش هیدروکربورهایش داش�ته
باش�د .برای مثال ،آیا اطالعات زمین شناسی
قابل دس�ترس اند؟ آیا س�طح تولی�د منابع
هیدروکربوری ش�ناخته ش�ده ،وجود دارد؟
آیا زیربنای اقتص�ادی تاکنون برای آن بلوک
خاص وجود دارد؟ آیا حصول به نتیجه سخت
و دشوار است؟
قراردادها به صورت کلی به س�ه قس�مت
عمده ش�امل ،قراردادهای امتیازی که در این
ن�وع ق�رارداد پیمانکار مالک نف�ت زیرزمین
میش�ود ،قرارداده�ای مش�ارکت در تولید
در این ن�وع قرارداد پیمان�کار در مقدار نفت
تولیدی س�هم دارد و همچنی�ن قراردادهای
خدمات�ی که پیمانکار مبلغی برای تولید نفت
دریافت می کند ،تقسیم می شود.
ای�ن ن�وع قرارداده�ا قدیم�ی تری�ن و
نخستین نوع قراردادهای نفتی است .اولین
بار در تولید و توسعه نفت در ایاالت متحده
آمریکا در س�ال  ١٨٠٠میالدی رواج یافتند.
س�پس ایده این نوع مفاهی�م قراردادها در

نوع قرارداد
تنها چارچوب
و ظرفی برای
تقسیم منافع
ناشی از همکاری
است .از این نظر،
اینکه چه نوع
قراردادی تحت
چه شرایطی بتواند
منافع طرفین
قرارداد را تأمین
کند و ظرف
قرارداد با چه
مظروفی پر شود
به عوامل متعددی
بستگی دارد

کلیه کش�ورهای جهان بوسیله شرکتهای
بی�ن المللی نفت توس�عه یاف�ت .این نوع
قرارداد براساس مفهوم مالکیت زمین دارای
نف�ت برپایه سیس�تم امریکایی اس�ت .در
ای�االت متحده امریکا ،معموالً دارای حقوق
مالکی�ت قانونی زمین زیر زمین و باالی آن
است .اگر نفتی زیرزمین باشد تحت مالکیت
آن ش�رکت می ش�ود ،با توجه ب�ه قرارداد
اولی�ه ،در این نوع قرارداد یک س�طحی از
زمین به ش�رکت پیمانکار اعطا می ش�ود،
اگرچ�ه اصوالً تنها حقوق زیر س�طح زمین
متعل�ق به آنها اس�ت و بنابرای�ن اگر نفتی
زیرزمین پیدا ش�ود شرکت مالک آن نفت
خواهد بود .تحت قرارداد امتیازی پیمانکار
حق امتیاز انحصاری در اکتشاف درون زمین
را داراست .حال سؤالی که پیش می آید این
اس�ت که کش�ور مالک چه منفعتی از این
قرارداد می برد؟ این منافع معموالً از طریق
مالیات و حق امتیاز  ٢بدست می آید ،اگرچه
وضعیتی هم هس�ت که کشورهای صاحب
ذخیره از طریق ش�رکت بی�ن المللی نفت
در یک سرمایه گذاری مشترک با پیمانکار
در ذخایر س�هم دارند .تف�اوت قراردادهای
مشار کت در تولید و قراردادهای خدماتی از
قراردادهای امتیازی در این است که در این
نوع قرارداده�ا حق مالکیت نفت زیرزمین
را به ش�رکت های تولیدی نم�ی دهند ،به
عبارتی دولت مال�ک منابع نفتی زیرزمین
اس�ت که با یک ش�رکت جهت اکتشاف و
اس�تخراج ق�راداد می بندد .عق�د این نوع
قراردادها توس�ط کش�ور اندون�زی بدعت
گذاری شده اس�ت .دولت اندونزی در یک
حرکت مل�ی تصمیم گرفت ک�ه قراردادها
از ن�وع امتیازی به ق�راردادی تغییر يابد تا
بدین ترتی�ب دولت حق مالکی�ت خود بر

منابع را حفظ کند و فقط به شرکتهای بین
المللی اجازه اکتش�اف و استخراج را داده و
مالکیت نفتی که از زیرزمین بیرون میآید
را دراختیار خود داش�ته باشد  .این بدعت
گذاری در عقد قراردادها همزمان در خیلی
از کشورهای تولید کننده نفت استفاده شد،
چراک�ه آنان را از عدم وابس�تگی بهرهمند
میک�رد و موجی تحت عن�وان منابع ملی
انتشار یافت .کلید توسعه دیگری که در این
ز مان اتفاق افتاد تشکیل اوپک بود که باعث
تعادل و توازن بین کشورهای صاحب ذخیره
و ش�رکتهای نفت�ی ش�د .در قرارداده�ای
خدماتی هدف به هیچ عنوان عوض نش�د
فق�ط برخلاف قراردادهای مش�ارکت در
تولید که ش�رکتهای نفتی در س�هم نفتی
که تولید می ش�د حق داشتند ،در این نوع
قراردادها به ش�رکتهای نفتی دس�تمزد و
پ�اداش پرداخت می ش�ود .در قراردادهای
سرمایه گذاری مشترک نیز امتیازهایی برای
اکتشاف ،استخراج ،توسعه ،تولید و فروش
نفت خام به ش�رکتهای خارج�ی داده می
شود .هیچ یک از انواع قراردادها به خودی
خود ،خوب یا بد نیس�ت .نوع قرارداد تنها
چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی
از همکاری است .از این نظر ،اینکه چه نوع
قراردادی تحت چه ش�رایطی بتواند منافع
طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد
با چه مظروفی پر ش�ود به عوامل متعددی
بس�تگی دارد .در واقعیت نیز به ندرت پیدا
ً
کاملا یکی از انواع
می ش�ود قراردادی که
قراردادهای ش�رح داده ش�ده باش�د بلکه
بیشتر بخشی از هر یک از انواع قراردادهای
ش�رح داده ش�ده ،در انعقاد قرارداد جدید
گنجانده می شود.
*کارشناس مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
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نقش بورس کاالی ایران در خروج غیرتورمی از رکود

پتروشیمی و پاالیشگاهها محور اصلی بسته
اجرایی دولت
عرضه کنندگان محصوالت نفتی و پتروش�یمی میتوانند با توجه به پتانسیلهای موجود بورس کاالی
کشور را رونق دهند .پس از آن که نقش بورس کاالی ایران در خروج غیرتورمی کشور از رکود ،در بسته
اجرایی دولت اعالم شد نقش بازار سرمایه و بورسهای فعال کشور در آینده اقتصادی ایران تاثیرگذار
پیش بینی شده است.

اکن��ون س��هم عرضهکنن��دگان فرآوردههای
نفتی و پتروش��یمی از کل عرض��ه کنندگان در
تاالره��ای معامالتی ب��ورس کاالی ایران بیش از
 ٣٧درصد اس��ت ،این ع��دد گویای نقش پررنگ
مجتمعهایپتروشیمی،پاالیشگاهوتولیدکنندگان
فرآوردههای نفتی در خروج غیرتورمی کش��ور از
رکود است؛ این عرضه کنندگان میتوانند از طریق
ب��ورس کاالی ایران و پتانس��یلهای موجود این
بورس اقتصاد کش��ور را رونق دهند .در این بسته
اجرایی با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه میتواند
نقش مهم و بی بدیلی در تامین مالی فعالیتهای
بنگاههای اقتصادی و بودجه دولت ایفا کند ،آورده
شده است که سیاست قطعی دولت ،تقویت این
نهاد باهدف نقش آفرینی موثرتر در روند توسعه
اقتصاد ملی است .در شرایط کنونی اقتصاد ایران
که بس��یاری از بنگاههای اقتص��ادی و دولت در
تنگنای شدید مالی به سر میبرند و تامین مالی
غیرتورم��ی بنگاهها و بودجه دول��ت برای ایجاد
تحرک در اقتصاد و خروج غیرتورمی از رکود یکی
از نیازهای مهم اقتصاد کشور است ،نقش و اهمیت
بازار سرمایه بیش از پیش برجسته می شود .از این
رو دولت در چارچوب سیاس��تهای خروج از رکود
اقتصادی در سال  ،۹۳مجموعه سیاستهایی برای
تنظیم و توسعه بورسهای کاالیی تهیه کرده است.
افزای��ش نقش تامین مالی مبتنی بر کاال ،کمک
به تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اوراق
بهادار ،تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی
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به منظور پوشش همه نیازهای سرمایهگذاران و
ش��رکتهای سرمایهپذیر و تقویت نقش بازار اولیه
در تش��کیل س��رمایه ،مهمترین اهداف طراحی
شده دولت برای توسعه بازار سرمایه در مجموعه
سیاستهای بسته اجرایی است .بر پایه این گزارش،
در بخش سیاستهای بس��ته اجرایی دولت برای
خروج غیر تورمی کش��ور از رکود ،به اس��تفاده از
ظرفیت بورس کاالی ای��ران برای فروش امالک
و مس��تغالت بانکها و مؤسس��ات دولتی اش��اره
شده است .فعالس��ازی ظرفیت ماده  ٣٣قانون
افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در اجرای طرح
قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کاالهای
کشاورزی از دیگر سیاستهای اجرایی دولت است
که از طریق بورس کاالی ایران امکان پذیر است.
همچنین بر تقویت بورس��های کاالیی و حمایت
از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کش��ف قیمتها در
مورد کاالهای پذیرفته ش��ده تاکید ش��ده است.
افزون بر این ،آورده ش��ده که نقش دستگاههای
دولتی متول��ی در تنظیم ب��ازار کاالها از تعیین
کننده س��قف قیمتها به پایش کننده بازار و اخذ
تصمیمات و سیاستهای مناسب برای حفظ بازار
در شرایط رقابتی تغییر کند؛ با این سیاست کشف
قیمت شفاف ،منطقی و منصفانه از طریق بورس
کاالی ای��ران انجام خواهد ش��د .بورس کاال طی
ماههای گذش��ته تالش زیادی برای تامین مالی
تولیدکنن��دگان و رونق ب��ازار معامالت کاالیی از
طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کاال انجام داده

تامین مالی
غیرتورمی
بنگاهها و بودجه
دولت برای
ایجاد تحرک در
اقتصاد و خروج
غیرتورمی از رکود
یکی از نیازهای
مهم اقتصاد
کشور است ،نقش
و اهمیت بازار
سرمایه بیش از
پیش برجسته می
شود

است که دولت نیز در بسته اجراییاش بیش از پیش بر این ظرفیت
تاکید داشته و خواستار تقویت و تعمیق بازار کاالهای پذیرفته شده در
بورس کاالیی از طریق معامالت سلف موازی و گواهی سپرده کاالیی شده
است .تقویت و تعمیق بازارگردانی اوراق بهادار نیز از دیگر سیاستهایی است که
اجرایی شدنش از طریق بورس کاالی ایران امکان پذیر است .در این بسته اجرایی
بر نقش بورس کاالی ایران در حذف تش��ریفات مربوط به مزایده و مناقصه توسط
دس��تگاههای اجرایی تاکید شده است .براساس این گزارش ،حدود  ٢٥١تولیدکننده
عمده کشور در تاالرهای سه گانه بورس کاالی ایران محصوالت خود را عرضه میکنند.
سهم فرآوردههای نفتی و پتروشیمی از این تعداد ٩٣ ،تولیدکننده در قالب  ٣٩مجتمع
پتروش��یمی و  ٥٤پاالیشگاه و تولیدکننده فرآورده نفتی است .این آمار گویای سهم
 ٣٧درصدی عرضهکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی از کل عرضه کنندگان
داخلی در این بورس است .عرضه کنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی میتوانند
با استفاده از بسترها و مکانیزمهای بورس کاالی ایران چون کشف قیمت شفاف،
منطقی و منصفانه نقش بی بدیلی در ش��فافیت اقتصاد ملی بازی کنند .بورس
کاالی ایران طی س��الهای اخیر از طریق قرارداد سلف و اوراق مشتقه توانسته
اس��ت ،تامین مالی مناسب ،سریع و آسان را برای تولیدکنندگان فراهم کند.
از این رو ،آن بخش از مجتمعهای پتروشیمی ،پاالیشگاهها و تولیدکنندگان
فرآوردههای نفتی که با مشکل تامین مالی مواجهاند ،میتوانند از بستر این
بورس تامین مالی کنن��د و چرخهای تولید خود را در جهت رونق اقتصاد
ملی به حرکت در آورند .تش��ریفات مزایده و مناقص��ه که در برخی موارد
با ش��بهاتی مواجه اس��ت ،میتواند از طریق بورس کاال به مناسب ترین و
اقتصادی ترین شکل و همچنین به طور شفاف انجام شود .از جمله موارد
دیگری که تولیدکنندگان کشور در سالهای اخیر با آن مواجه شدهاند،
بحث فروش اموال مازاد اس��ت؛ بورس کاالی ایران با ایجاد بازار فرعی
تالش دارد بس��تری برای فروش امالک و مستغالت مازاد ایجاد کند.
از این رو ،تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروش��یمی میتوانند
در بازار فرعی این بورس ،امالک و مستغالک مازادشان را بفروشند.
ب��ه هرحال باید این نکته را در نظر گرفت که چون س��هم عرضه
کنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی از کل عرضه کنندگان
در تاالرهای معامالتی بورس کاالی ایران بیش از  ٣٧درصد است
این بخش نیازمند حمایت و توجه بیشتر در آینده است.
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لزوم توجه به بخش خصوصی و توان داخلی

سرنوشتنفترابهبازگشتشرکتهایغربیگرهنزنیم

به رغم کاهش تحریمهای نفتی در یک سال گذشته

چرا اروپایی ها به صنعت نفت ایران بازنگشتند؟
با وجود گذش��ت یک س��ال از روی کار
آمدن دولت جدید و مذاکرات ایران و غرب
که موجب کاهش برخی از تحریمهای نفتی
شده ،علیرغم پیش بینی ها هنوز شرکتهای
غرب��ی به صنعت نفت ایران بازنگش��ته اند.
پ��س از گشایش��هایی ک��ه طی یک س��ال
گذش��ته بویژه نیمه دوم سال گذشته بین
ایران و غرب بر س��ر تحریمها حاصل ش��د،
پیش بینی می شد که به مرور زمان شاهد
بازگشت شرکتهای غربی به ایران و سرمایه
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گذاریهای جدید آنها بویژه در حوزه نفت و
انرژی باش��یم .حضور بی��ژن زنگنه در راس
وزارت نف��ت دولت تدبی��ر و امید ،به عنوان
فردی که در دوران هشت ساله وزارت خود
در دولت اصالح��ات نقش مهمی در جذب
ش��رکتهای غربی و چندملیت��ی به صنعت
نفت ایران و تس��ریع در اجرای پروژه های
مختلف نفت ،گاز و پتروش��یمی در کش��ور
داش��ت ،این امی��دواری را افزای��ش داد تا
با ش��ناختی که ش��رکتهای چندملیتی از

سرمایه گذاری
نیازمند بستری
آرام و مطمئن
است که هشت
سال بی ثباتی،
این بستر امن
را از بین برده و
برای بازگرداندن
آرامش به این
عرضه و جلب
اعتماد شرکای
سابق ،باید بیش از
پیش تالش کرد

زنگن��ه دارند ،روند بازگش��ت آن��ان به ایران
تس��ریع گردد .ام��ا اکنون که بی��ش از یک
س��ال از روی کار آمدن دول��ت تدبیر و امید
سپری می شود هنوز این بازگشت رخ نداده
اس��ت .صاحبنظران در این زمینه دو مساله
را دخی��ل می دانند .نخس��ت اینکه علیرغم
گشایش��هایی که در ح��وزه تحریمها حاصل
شده ،هنوز مذاکرات دیپلماتیک ایران و غرب
به نتیجه نهایی نرسیده و برخی از تحریمهای
بینالملل��ی همچون تحریمه��ای مالی علیه
صنعت نف��ت و تحریمهای مرتبط با بیمه به
قوت خود باقیس��ت که همین امر شرکتهای
خارجی را برای بازگش��ت ب��ه ایران محتاط
کرده اس��ت .ام��ا دلی��ل دوم ،کاهش اعتماد
ش��رکتهای غربی نسبت به فعالیت و سرمایه
گ��ذاری در ایران پس از روند منفی هش��ت
س��ال دول��ت قبل اس��ت .ب��ی ثبات��ی های
مدیریت��ی و تغیی��ر ناگهان��ی تصمیم��ات و
سیاستهای اقتصادی توس��ط برخی مدیران
ک��ه بعضا ضربات جبران ناپذی��ری به اعتبار
صنع��ت نفت کش��ور وارد کرده اس��ت – از
توقف سوآپ تا خصوصی سازی های اشتباه
در پتروشیمی و تزلزل مدیریتی در زمانی که
کش��ور ریاس��ت اوپک را بر عهده داشت و ...
موجب ش��ده غرب نسبت به سرمایه گذاری
در ایران بوی��ژه در صنعت نفت ،دچار تردید
باش��د .سرمایه گذاری نیازمند بستری آرام و
مطمئن اس��ت که هشت سال بی ثباتی ،این
بس��تر امن را از بین برده و برای بازگرداندن
آرامش به این عرضه و جلب اعتماد ش��رکای
سابق ،باید بیش از پیش تالش کرد؛ تالشی
ک��ه تنها ثبات در میان مدت می تواند آن را
به ثمر برس��اند .به همی��ن دلیل پیش بینی
نمیشود که حداقل در شش ماهه آینده هم
شاهد گشایشی جدی در این عرصه باشیم.

ب��ا روی کار آم��دن دول��ت تدبی��ر و امید و
بازگش��ت زنگنه و برخی مدیران باتجربه دیگر
به صنعت نفت در س��ال گذش��ته ،پیش بینی
می ش��د گشایش��هایی ج��دی در فعالیتهای
صنعت نفت ایجاد ش��ود .اما این موضوع ارتباط
تنگاتنگی با رفع تحریمهای بین المللی بر ضد
ایران داشت که صنعت نفت ایران را نشانه گرفته
بود .آمدن زنگنه نه صرفا به دلیل بازگشت یک
شخص ،بلکه ایجاد امید برای ثبات و آرامش در
صنعت ،فضای مناس��بی را ب��رای کار و فعالیت
بانش��اط در این عرصه فراهم ساخت اما بخش
دیگ��ری از بهبود امور ،مرتبط با بهبود ش��رایط
تحریمها بود که مذاک��رات محمد جواد ظریف
و تیم دیپلماس��ی همراه او با غرب ،می توانست
ش��رایط بهتری را برای اقتصاد ایران به طور عام
و صنعت نفت کش��ور به طور خاص ایجاد کند.

طبیعتا همه منتظر بودند گشایشی در تحریمها
حاصل شود و وضعیت صنعت نفت نیز به تبع آن
بهبود یابد و به عبارت دیگر ،برنامه های توسعه
ای صنعت نفت تا حدی به شکسته شدن طلسم
تحریمها گره خورد .اما مرور زمان نشان داد که
علیرغم گشایشهای مقطعی در تحریمها ،هنوز
راه درازی تا تواف��ق طوالنی مدت باقی مانده و
بیش از این نمی توان وضعیت صنعت نفت را به
مذاکرات هسته ای گره زد .در این نکته تردیدی
نیست که بازگشت شرکتهای غربی که پیش از
این در دهه گذش��ته حضوری فعال در صنعت
نفت ایران داشتند و سرمایه و تجربه و تخصص
آنها نقش مهمی در بهبود وضعیت صنعت نفت
و تس��ریع در اجرای پروژه ها داش��ت ،می تواند
روند توسعه صنعت نفت را سرعت بیشتری بدهد
اما بیش از این انتظار برای بازگشت غربی ها به

بخش دیگری
از بهبود امور،
مرتبط با بهبود
شرایط تحریمها
بود که مذاکرات
محمد جواد ظریف
و تیم دیپلماسی
همراه او با غرب،
می توانست
شرایط بهتری
را برای اقتصاد
ایران به طور عام و
صنعت نفت کشور
به طور خاص ایجاد
کند

نظر نمی رسد چندان منطقی باشد .طبیعی است
که انتظار می رفت تحریمها زودتر از این کاهش
یابد و ش��رکتهای غربی زودتر به ایران بازگردند
اما حاال که این اتفاق رخ نداده الزم اس��ت برنامه
ری��زی همه جانبه ای برای اجرای پروژه ها بدون
حضور شرکتهای غربی صورت گیرد و روند توسعه
صنعت نفت با حضور آنها گره نخورد .در این مورد
میتوان به توان بخش خصوصی و سرمایه داخلی
بیشتر توجه کرد .البته طبیعی است که ذکر این
نکته منافاتی با ض��رورت تالش برای بازگرداندن
ش��رکتهای چند ملیتی به صنعت نف��ت ایران و
توسعه پروژه ها با همکاری آنها ندارد ،اما می توان
تا زمان بازگشت آنها ،با بهره گیری از گشایشهای
مقطع��ی در این عرصه ،روند اج��رای پروژه ها را
با جدیت بیش��تری پی گرفت تا فرصتهای کوتاه
موجود را هدر ندهیم.
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توگو
گف 

گفتوگو

وزیر نفت در دیدار با فعاالن بخش خصوصی

ی باقی مانده است!
فقط استخوان بخش خصوص 
برخی از ش��هرها کمبود جایگاه وجود دارد که
این امر به غیر عادی بودن قیمتها برمیگردد.
وزیر نفت با اش��اره به اینک��ه اگر در اختیار
م��ن بود وضعیت جایگاهها را تغییر داده و س��ه
الی چهار نوع جایگاه ایجاد میکردم ،خاطرنشان
کرد :باید زمان بگذرد و جلوتر برویم تا وضعیت
در این حوزه بهبود یابد.سیاس��ت من این است
که بخش خصوصی و ساخت داخل تقویت شود.
عرض�ه 100هزار بش�که نفت خ�ام در بورس
انرژی

■■هرمز برادران
وزیر نفت با انتقاد از روند خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت نفت ،گفت :متاسفانه در طول هشت
سال گذشته بخش خصوصی در کشور ضعیف شده و گوشت آن از بین رفته و فقط استخوان باقی مانده
است که البته همین هم جای شکر دارد.

بیژن زنگنه در جمع فعاالن بخش خصوصی
حوزه انرژی در اتاق بازرگانی با بیان اینکه اوایل
س��ال آینده نیروگاهها نیازی به م��ازوت و گاز
طبیعی ندارند ،گفت :طی این مدت ال پی جی
محدود و نفت سفید نایاب میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه با سوآپ فرآورده
مخالفتی ندارم ،گفت :در گذشته این کار انجام
و از نکا به غرب کشور سوآپ صورت میگرفت.
نیاز به س��رمایهگذاری خارجی در بخش پایین
دس��تی داریم اما بخشهای باالدس��تی مانند
اکتشاف در انحصار دولت باقی میماند.
زنگن��ه در ادام��ه ب��ا انتق��اد ب��ه خصوصی
سازیهای صورت گرفته در گذشته اظهار کرد:
متاس��فانه واحدهای خصوصی ش��ده از دست
دولت خارج ش��ده و در اختیار بخش دیگری از
دولت قرار گرفته اس��ت.بنا نبود که وزارت رفاه
پاالیش��گاه و پتروشیمی داشته باشد ،اما وزارت
نفت این واحدها را در اختیار نداش��ته باشد.این
چه وضعی است که درست کردهایم من تکلیف
خودم را نمیفهمم بن��ا نبود که یک وزیر برای
پاالیشگاه و پتروشیمی با من تماس بگیرد.
وی با بیان اینکه  480هزار بش��که میعانات
گازی داری��م ک��ه میتوانس��تیم ب��ا آن ی��ک
پاالیش��گاه احداث کنیم ،گفت :به دلیل اینکه
معتقدم بخ��ش خصوصی باید حضور پیدا کند
46
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یک پاالیشگاه را به هش��ت پاالیشگاه  60هزار
بش��کهای که توس��ط بخش خصوصی احداث
میشود تقسیم کردم.
وزی��ر نفت با بیان اینکه ب��رای اولین بار در
تاریخ ایران بین فع��االن بخش خصوصی برای
ساخت پاالیش��گاه رقابت گذاش��ته و فراخوان
دادی��م ،گفت :اکن��ون  33مجموعه که بیش از
 50ش��رکت را در برمیگیرند برای احداث این
هشت پاالیشگاه به صورت رقابتی اعالم آمادگی
کردهاند .زنگنه با تاکید بر اینکه هنر ما باید در
مدیریت این باشد که کیفیت را به کمیت تبدیل
کنی��م ،گف��ت :روزی که پیکان از م��دار تولید
خارج شد جش��ن گرفتیم ،اکنون اگر از بخش
خصوصی بیش از اندازه حمایت شود همه پیکان
ساز میشوند .وی با اشاره به اینکه پیمانکاران
و سازندگان در جایی که قدرت رقابت دارند ،کار
ی کنند گفت :اکنون لولهس��ازان در مرکزیت
م
اجحاف ب��ه دولت قرار دارند و ت��ا زمانی که به
دولت اجحاف می کنند به جای نمی رس��ند و
نمی توانند حتی یک کیلو لوله صادر کنند.
وزی��ر نف��ت در ادامه ب��ا بیان اینک��ه باید
مش��کالت موج��ود در صنعت س��ی.ان.جی و
جایگاههای عرضه سی.ان.جی را برطرف کنیم
تصری��ح ک��رد :در برخی از ش��هرها فقط از 30
درصد ظرفیت استفاده میش��ود ،در مقابل در

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

وی از عرضه زود هنگام  100هزار بشکه نفت
خام در بورس ان��رژی خبر داد و گفت :با هدف
صادرات  100هزار بش��که نفت خ��ام از طریق
بورس انرژی به صورت ریالی عرضه میش��ود و
اگر کسی بخواهد دالری خرید کند نیز مشکلی
وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینک��ه در حال فراهمکردن
مقدمات این امر هستیم ،گفت :تجربهی این کار
وجود دارد و در گذشته نفت خام برای صادرات
در مقیاس کم عرضه شده بود.
به گفته وی این امر نیاز به مالحظات بسیاری
دارد که در حال فراهم شدن است.
وزیر نف��ت همچنین در پاس��خ به س��والی
مبنی بر اینک��ه انعقاد تفاهمنامه با روس��یه تا
چه ان��دازه میتواند نیازهای ما را در حوزه نفت
ب��رآورد کند ،اظه��ار کرد :با روس��یه به منظور
توس��عه همکاریهای اقتصادی و تجاری و فنی
تفاهمنام��ه منعقد کردیم و این تفاهمنامه صرفا
مرب��وط به بخش ان��رژی نیست.براس��اس این
تفاهمنامه روسها بخشی از نیازهای کاالیی خود
را از طریق ایران تامین کرده و ما نیز بخش��ی از
نیازهای کاال و خدمات و اجرای برخی از پروژهها
از طریق شرکتهای روسی تامین خواهیم کرد.
انجام کارها با روسها در حال انجام اس��ت و به
زودی آثار آن روشن میشود.
وی در ادام��ه درب��ارهی می��زان پیشبینی
درآمدهای نفتی در سال جاری و اینکه آیا رقم
تعیین شده در بودجه محقق میشود ،گفت :بله
انشاءاهلل درآمد پیشبینی شده محقق میشود.
وی با بی��ان اینکه نمیتوانم ع��دد اعالم کنم،
اف��زود :از نظر فروش به ارقام مش��خص و حتی
بیشتر از آن رسیدهایم.وزیر نفت دربارهی تعیین
قیمت خوراک مجتمعهای پتروشیمی برای 10
سال ،اظهار کرد :با پتروشیمیها قراری گذاشتیم
ک��ه اگر با آنها به تفاهم برس��یم قیمت خوراک

برای مدت طوالنی تعیین میش��ود.وی با اشاره
به اینک��ه مجلس اکنون در ح��ال کار بر روی
ای��ن موضوع به منظور گنجان��دن آن در الیحه
تنظیم مقررات مالی دولت که باعث دائمیشدن
قانونها اس��ت ،خاطر نش��ان کرد :البته مجلس
قیمتگذاری نمیکند ،بلکه چارچوبهای الزم
در این راستا را تعیین میکند .اگر پتروشیمیها
آمادگی داش��ته باشند ،میتوانیم فرمول تعیین
قیمت خوراک را تا پایان مهرماه تهیه کنیم.
وزیر نفت در پاس��خ به اینکه میزان فروش
نف��ت اکنون به چه صورت اس��ت و آیا بازارهای
جدید صادرات نفت ایجاد ش��ده است ،تصریح
کرد :من نمیتوانم در ای��ن زمینه عدد و رقم و
جا و مکانی را اعالم کنم ،اما وضع ما مورد قبول
و رو به پیش��رفت اس��ت .وی دربارهی گاز فلر و
اظهارات بخش خصوصی در این زمینه مبنی بر
اینکه هیچ گاز فلری در اختیار آنها قرار نگرفته
است ،گفت :تا پیش از پایان مهرماه فراخوانی را
اعالم میکنیم ،برای کسانی که مایل به استفاده
از گازهای فلر باش��ند.زنگنه در پاس��خ به سوال
ایسنا دربارهی آخرین وضعیت خط لوله صادرات

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

گاز به پاکستان و اظهارات مقامات این کشور در
این باره خاطر نشان کرد :پاکستانیها حرفهای
جدیدی نمیزنند و همان حرفهای گذشته را
تکرار میکنند .وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه
بنا نب��وده که ایران منابع اح��داث خط لوله در
خاک پاکستان را تامین کند ،گفت :پاکستان در
زمینهی اح��داث خط لوله تاخیر دارد و باید در
مذاکره با آنها ببینیم به کجا میرسیم.
وی با بیان اینکه پاکس��تانیها پیشنهاداتی
را مط��رح کردهان��د که باید مورد بررس��ی قرار
بگی��رد ،ادامه داد :باید با ه��م مذاکره کنیم.وی
دربارهی اینکه گفته میش��ود در پرونده گازی
ایران و ترکیه ایران بازنده ش��ده اس��ت ،تصریح
ک��رد :داوری در این زمینه صورت گرفته که بر
اساس آن ترکیه ادعا کرده که ایران به تعهدات
خود عمل نکرده و خواستار تعیین فرمول جدید
برای قیمت گاز شدهاند .زنگنه ادامه داد :در این
داوری ما وکیل داش��تهایم و شواهد و قرائنی که
اثبات کرده تخلفی نکردهایم نیز ارائه شده است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در قراردادهای
گازی از ش��روع تا پایان همیش��ه این مس��ائل

وجود دارد ،گفت :نباید چنین مس��ائلی را یک
تخاص��م دید ،مذاک��ره صورت میگی��رد و این
مسائل ماهیت قراردادهای طوالنی مدت است.
وزی��ر نفت درب��ارهی انتقادات مطرح ش��ده در
زمینهی درجهبندی جایگاههای سوخت گفت:
قیمت س��وختی که به جایگاهها داده میش��ود
باید مناسب باش��د تا بتوانیم شاهد رقابت بین
جایگاهها باشیم تا اگر جایگاهی خوب کار نکرد
بتوانیم آن را تعطیل کنی��م بهطوری که باعث
اختالل در عرض ه سوخت نشود.
وی با اش��اره به اینکه اکن��ون از نظر تعداد
جای��گاه ب��ا کمبود روب��هرو هس��تیم و این امر
وضعیت ما را دش��وار میکند ،خاطر نشان کرد:
وزارت نفت کمکی را در این زمینه انجام میدهد
تا وضعیت جایگاهها از نظر زیباسازی و  ...بهبود
یاب��د ،اما بهطور کلی وضعی��ت جایگاهها زمانی
ارتقاء مییابد که قیمت مناس��ب شود و رقابت
وجود داشته باش��د .زنگنه در پایان در پاسخ به
اینکه آیا درست است که گفته میشود جزییات
قرارداد با روسها پس از مذاکرات  5+1رونمایی
میشود ،گفت :چنین موضوعی را نشنیدهایم.
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گزارش

گزارش
صفر تا صد طرح تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی و موضعگیری محیط زیست

سایهسنگینسیاستبریکموضوعتخصصی
■■مصطفی حسینی زاده
ایران در سالهای گذشته حدود  44درصد بنزین مصرفی خود را از طریق واردات تامین میکرد .به دنبال
بینتیجه بودن مذاکرات ایران و  5+1در پرونده هستهای در سالهای گذشته بخصوص در مورد فروش نفت
و جلوگیری از دسترسی به درآمد و منابع حاصل از فروش نفت با تحریم معامالت بین بانکی ایران و بانکها
و موسسات مالی دنیا تحریم شدید بینالمللی علیه ایران اعمال شد .به دنبال اعمال این تحریمها دولت دهم
تصمیم به تولید بنزین به صورت ضربتی از طریق مجتمعهای پتروشیمی گرفت .قانون تحریم همه جانبه
ایران در سال  1389به تصویب کنگره آمریکا رسید .این تحریم ها ،آمریکا را قادر میساخت تا شرکتهای
خارجی که به ایران بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی پاالیش شده را صادر میکنند مجازات کند.

در س��ال  1389در حالی که ایران چهارمین
صادرکننده بزرگ نف��ت در جهان و دومین در
اوپ��ک بود ،ظرفیت پاالیش نفت به اندازه کافی
برای پاس��خگویی به تقاضای خود را نداش��ت و
براساس گزارشها  40درصد بنزین و  11درصد
س��وخت گازوئیل مصرفی خود را وارد میکرد.
ایران به دنب��ال دو برابر ک��ردن ظرفیت تولید
بنزی��ن تا  480هزار مترمکعب در روز تا س��ال
 2012میالدی بود که در آن نقطه این احتمال
وجود داش��ت تبدیل به یک صادرکننده خالص
بنزین شود .پیش از تصویب تحریم بنزین علیه
ایران ،مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت اجرای
طرح ضربتی افزایش تولید بنزین یا همان طرح
تولید بنزین از طریق واحدهای پتروش��یمی را
اعالم کرده بود .وی اعالم کرد :ما در مرحله اول
این طرح همه واحدهای پتروش��یمی را درگیر
نکردهای��م و تولید را ب��ا  14میلیون لیتر در روز
شروع کردهایم که با در نظر گرفتن  44میلیون
لیتر تولید فعلی پاالیشگاه ها ،توان تولید بنزین
داخلی به  58میلی��ون و  500هزار لیتر در روز
میرس��د که به این ترتیب جمهوری اس�لامی
عمال موضوع تحریم بنزین را بیاثر میکند .این
طرح در  3مجتمع پتروشیمی بوعلی ،بندر امام
خمینی و پتروشیمی برزویه کلید خورد و تولید
بنزین در پتروش��یمیها دس��ت کم تا تابستان
سال  92ادامه یافت .طرح ضربتی افزایش تولید
بنزین به دنبال افزایش تحریمهای بینالمللی در
 6مجتمع پتروش��یمی شازند اراک ،جم ،برزویه
(نوری) ،امیرکبی��ر ،واحد آروماتیک بندر امام و
بوعلی س��ینا با ظرفیت تولی��د روزانه  15تا 17
میلی��ون لیتر بنزین و  9میلی��ون لیتر گازوئیل
آغاز ش��د .البته ب��ا اجرای ف��از اول هدفمندی
یارانهها و س��همیه بندی بنزین ،مصرف بنزین
در کش��ور کاهش یاف��ت و در نتیجه مقدار نیاز
به واردات این محصول نیز کاهش محسوس��ی
داشت .با این حال میزان تولید پاسخگوی همان
نیاز هم نبود.
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کیفیتبنزینپتروشیمیایی
استاندارد بودن یا نبودن بنزین پتروشیمیایی
و تاثیر آن بر آلودگی ،موافقان و مخالفانی جدی
در کشور داشته است.
آلودگ��ی هوای بیس��ابقه در پاییز  ،89هیچ
متهم ردیف اولی غیر از «بنزین» نداشت هرچند
در ردههای بعدی ،ترددهای زیاد و بیمورد مردم
در کنار پایداری زجرآور هوا نشسته بودند اما تا
حدی شایعه بنزین بیکیفیت در شهر جدی بود
که وزیر نفت و بخش��ی از مدی��ران دولتی وادار
شدند از دستاورد جدید بخش نفت ایران ،تمام
قد ،حمایت کنند .این در حالی بود که مردم در
کنار مدیران ش��هری و بس��یاری از کارشناسان
غیردولت��ی ،.بنزی��ن و بنزن موج��ود در بنزین
تولیدی در پتروش��یمیها را مسبب نفس تنگی
تهران در آذر  1389میدانستند اما حمایتهای
بیچون و چ��رای دولت از کیفیت بنزین ایرانی
با یک اظهارنظر وزیر بهداش��ت خدشه دار شد.
مرضیه وحیددستجردی که سابقه داشته است
در برخی موارد ،موضع صریحی داشته باشد ،این
ب��ار در تاریخ  11دی  1389درباره بنزن موجود
در بنزینها اظهارنظر مبهمی داشت :موضوع باال
بودن میزان بن��زن در بنزینهای داخلی را باید
بررس��ی کنیم و بعد از تحقیق نتیج��ه را اعالم
میکنیم.
و در ادام��ه افراد و مراک��ز مختلف داخلی و
بینالمللی ب��ه اظهارنظر در این مورد پرداختند.
مرکز مطالع��ات کنگره آمریکا در گزارش��ی به
قلم کنت کنزمن ،کارش��ناس امور خاورمیانه در
همان زمان نوشت :ایران با اختصاص دست کم
دو کارخانه پتروشیمی به پروژه تولید بنزین ،که
براس��اس فرایند اولیه تولید بنزن طراحی شده،
میزان تولید داخلی خود را نیز افزایش داده است.
گزارشها اع�لام کردهاند که مصرف این بنزین،
همانط��ور که انتظار میرفت منج��ر به افزایش
چش��مگیر آلودگی ه��وا در تهران ش��د .فریبرز
پناهی ،مجری طرح تولید بنزین پتروشیمیایی

ما در مرحله
اول این طرح
همه واحدهای
پتروشیمی را
درگیر نکردهایم
و تولید را با 14
میلیون لیتر
در روز شروع
کردهایم که با در
نظر گرفتن 44
میلیون لیتر تولید
فعلی پاالیشگاه
ها ،توان تولید
بنزین داخلی به
 58میلیون و 500
هزار لیتر در روز
میرسد

در مصاحبهای که در تاریخ  22ش��هریور 1389
انجام شد ،درباره درصد باالی ترکیبات آروماتیکی
در این بنزینها چنین گفت :در این واحد بنزینی
تولید میش��ود که ترکیب��ات آروماتیکی آن تا
حدودی باالس��ت اما این بنزین به عنوان بنزین
نهایی تحویل جامعه نمیشود که مردم از درصد
باالی ترکیبات آروماتیکی آن نگران باش��ند .در
واق��ع این بنزین وارد واحد پول پاالیش��گاههای
دیگر میشود و با بنزین اکتان پایین ترکیب شده
و یک بنزین اس��تاندارد با درصد مواد آروماتیک
پایین و اکتان نرمال تولید میشود که با استاندارد
یورو نیز مطابقت دارد .اما وی پس از یک س��ال،
آل��وده بودن بنزین تولی��دی را تایید کرد و طی
مصاحبهای دلیل آلودگی بنزین پتروش��یمیایی
را چنین عنوان ک��رد :روند اجرایی تولید بنزین
در مجتمعهای پتروش��یمی بدون اس��تفاده از
روند اصالح و بهس��ازی بود .طرح بنده این نبود
که اس��تفاده کردند .در واقع همان چیزی که در
پتروش��یمیها تولید میش��د را بدون هیچگونه
روند اصالحی و رساندن آن به استانداردهای روز
تحویل پاالیشگاهها میدادند.
حمای�ت مس�ؤوالن وق�ت از بنزی�ن
پتروشیمی
فری��د عامری ،مدیرعامل وقت ش��رکت ملی
پخ��ش فرآوردهه��ای نفت��ی ای��ران در تاریخ 9
مهر  1389در م��ورد کیفیت بنزین تولیدی در
مجتمعهای پتروش��یمی بیان داش��ت :بنزین و
گازوئی��ل تولیدی در مجتمعهای پتروش��یمی
اس��تاندارد بوده و اس��تفاده از آنها هیچ مشکلی
برای خودروها ایجاد نمیکند .بنزین تولیدی در
مجتمعهای پتروشیمی با عدد اکتان  95تا 110
به برخی پاالیشگاهها از جمله آبادان و بندرعباس
ارسال و به جای بنزین وارداتی به بنزین تولیدی
این پاالیش��گاهها برای تنظیم عدد اکتان افزوده
میشود .همه کنترلهای الزم روی فرآوردههای
تولیدی پاالیشگاهها پیش از عرضه به مشتریان
انجام میش��ود .در صورت مغایرت کیفیت این
فرآوردهها با استانداردهای شرکت ملی پاالیش و
پخش ،از تحویل و توزیع آنها در کشور جلوگیری
میشود.
عس��کر جاللیان ،عض��و کمیس��یون انرژی
مجلس در آبان ماه سال  89درباره این نوع بنزین
هش��دار داد :بنزینی که در پاالیشگاهها به شکل
غیراستاندارد تولید میشود ،سرطان زاست و اگر
این بنزین سرطان زا در اختیار مردم قرار بگیرد
مردم را به صورت حادتری درگیر میکند و هزینه
تمام ش��ده آن برای کشور نیز باالتر است .اگر با
کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار میآید
و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم ش��د اما بحران
نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و در
نهایت با عصبانیت آنها روبهرو هستیم که خطرش
کمتر از این اس��ت که م��ردم را در معرض خطر

سرطان و مرگ قرار دهیم.
 100روز پس از تولید بنزین در پتروشیمیها،
عبدالحس��ین بیات معاون وزیر نفت اعالم کرد:
ب��ا حذف بنزن از چرخه تولی��د بنزین در برخی
مجتمعه��ا مش��کل آلودگی آن هم به س��رعت
مرتفع ش��ده اس��ت .پیشتر نیز سیدمس��عود
میرکاظمی ،وزیر نفت شایعه آلودگی هوای تهران
در اثر بنزین تولی��دی در داخل را تکذیب و این
ش��ایعه را حربه تحریمکنندگان در برابر رسیدن
کش��ور به خودکفایی بنزین ارزیاب��ی کرده بود.
این در حالی بود که عس��کر جاللیان و غالمعلی
میگل��ی نژاد ،اعضای کمیس��یون انرژی مجلس
هشتم ،محسن نریمان عضو کمیسیون عمران و
محمدرضا رضایی عضو کمیسیون بهداشت درباره
غیراستاندارد بودن بنزین و نقش آن در الودگی
هوای تهران و شهرهای دیگر کشور سخن گفته
بودند .خسرو دانشجو ،س��خنگوی وقت شورای
ش��هر ته��ران در تاری��خ  21آذر  1389اظه��ار
داش��ت :اخبار کذبی مطرح ش��د مبنی بر اینکه
شورای شهر کیفیت بنزین تولید داخل کشور را
مورد انتقاد قرار داده اس��ت در حالی که ش��ورا و
نمایندگان آن همچنان دست تمام زحمتکشان
کشور را که فعالیت شان منجر به قطع وابستگی
به س��ایر کشورها ش��ده را میبوسد .اینکه اعالم
میش��ود آلودگی هوا به دلیل بنزین تولید ایران
اس��ت کذب محض بوده و ش��خص بنده در این
مورد مصاحبهای انجام ندادهام.
س��یدعماد حسینی ،س��خنگوی کمیسیون
انرژی مجلس هش��تم در تاری��خ  17آذر 1389
در این مورد گفت :تولید بنزین در پتروش��یمی
در بلندم��دت عالوه بر اثرات زیس��ت محیطی،
نتایج دیگری هم دارد .ترکیباتی که برای بنزین
تولید میشود پتروشیمیها را هم تحت الشعاع
قرار میدهد چون این ترکیبات باید خاص مواد
پتروشیمی باشد .استخراج فرآوردههای سوختی
از پتروشیمی ،واکنش معکوسی است که تبعات
خاص خود را به لحاظ شیمیایی و فیزیکی خواهد
داش��ت که یک��ی از آنها میتواند اثرات زیس��ت
محیطی باشد اما اثر این بنزینها بر آلودگیهای
اخیر هنوز اثبات نشده است.
محسن نریمان ،نایب رئیس فراکسیون عمران
در تاری��خ  16آذر  89درمورد آلودگی غیرعادی
هوای تهران اظهار داش��ت :آلودگی هوای تهران
در یک روال غیرعادی افزایش یافته است .تولید
بنزین غیراستاندارد از یک طرف و از طرف دیگر
بها ندادن به طرحهایی که برای توسعه مترو در
نظر گرفته ش��ده اس��ت موجب تشدید آلودگی
هوا ش��ده است .در اینجا س��والی مطرح است و
آن اینکه آیا بنزینی که تولید میشود استاندارد
است؟ کارشناسانی که به بررسی علل آلودگی هوا
میپردازند آیا تاثیرات بنزین مورد مصرف را که
از استانداردهای الزم خارج شده بر بیماران قلبی
و عروقی میدانند؟ بنزینهای غیراستانداردی که

اینکه در
سوخت و بنزین،
این مواد سرطان زا
وجود دارد بارها از
سوی کارشناسان
و متخصصان
هشدار داده شده
که هرگز وزارت
نفت زیر بار آن
نمیرفت اما
براساس گفتههای
مدیرعامل شرکت
پتروشیمی
و مدیرعامل
شرکت ملی
پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی
ایران این بار رسما
اعالم کردهاند
که پاالیشگاهها
هم اکنون اکتان
افزای بنزین را
از پتروشیمی
میگیرند

در تهران استفاده میشود موجب افزایش آلودگی
هوا شده است.
علیرض��ا ضیغمی ،معاون وزی��ر نفت در امور
پاالی��ش و پخ��ش فرآوردههای نفت��ی ایران در
دول��ت دهم در تاریخ  16آذر  1389نس��بت به
اظهارات فوق اینگونه واکنش نشان داد :افزایش
آلودگ��ی هوای ته��ران به دلیل تولی��دو توزیع
بنزین غیراستاندارد و بیکیفیت در مجتمعهای
پتروش��یمی ای��ران فرافکن��ی و دروغ ب��زرگ
رس��انههای بیگانه است .بنزین سوپر تولیدشده
در این مجتمعه��ا از نظر کیفیت فراتر از بنزین
وارداتی است.
سیدمس��عود میرکاظمی ،وزی��ر نفت دولت
ده��م در تاری��خ  16آذر  1389نیز نس��بت به
اظهارنظرهای فوق اینگونه عکس العمل نشان داد:
با تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی کشور و
کاهش قیمت این فرآورده در منطقه خلیج فارس
به دلیل خرید نکردن ایران ،رسانههای بیگانه با
اظهاربی اطالعی از فعالیتهای انجام شده برای
تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی در ایران
اعالم کردند به دلیل کیفیت پایین بنزین تولید
ش��ده در این مجتمعها و عرضه آن ،آلودگی هوا
در ایران افزایش یافته اس��ت .میزان بنزینی که
در پتروشیمیها تولید میشود با اکتان بسیار باال
و بی��ن  98تا  100و بس��یار مطلوبتر از بنزین
خارجی وارداتی است.
اختالف نظر بین اس��تاندارد ب��ودن یا نبودن
بنزین بر س��ر عدد اکتان یا جنس ماده افزودنی
برای باال بردن اکتان بود .به طوری که نظام الدین
برزگری ،رئیس س��ازمان استاندارد در تاریخ 27
آذر  1389اظه��ار نمود :بنزین تولیدی در ایران
با اس��تانداردها مطابقت دارد .اکتان بنزینهای
موجود در کش��ور  87است وبا اس��تاندارد ملی
مطابق��ت دارد .گزارشه��ای ارس��الی از ادارات
استاندارد اس��تانها ر سراسر کش��ور نیز نشان
میدهد اکت��ان بنزینها  87اس��ت .براس��اس
اس��تانداردهایی که در کشور وجود داشته اکتان
بنزین در کش��ور طی سالهای گذشته تغییری
نکرده و بنزین مصرف��ی در آلودگی هوا بیتاثیر
بوده است.
این س��خنان در حالی مطرح میشد که عدد
اکت��ان بنزین اصال ربطی به موضوع آلودگی هوا
نداشت و اکتان باالی سوخت ،تنها موجب بهتر
کار کردن موتور خودروها میشود .در همین راستا
دکتر سیدحمید حس��ینی در میزگردی گفت:
االن اکتان بنزینی که عرضه میش��ود باالست،
گفتن اینکه اکتان بنزین باالس��ت ،مش��کلی را
حل نمیکند .ما میگوییم مش��کل ما این است
که ش��ما دارید از آروماتیک اس��تفاده میکنید.
بنزینی خوب اس��ت که دارای آروماتیک نباشد
یا حداقل آروماتیک در آن باش��د .استانداردهای
جهانی زیر یک درصد آروماتیک را اجازه میدهد
که در بنزین باشد.

س��یروس س��ازدار ،نماینده مرن��د و جلفا و
عضو کمیس��یون انرژی مجلس هشتم در تاریخ
 4آبان  1390نس��بت ب��ه فاصله کیفیت بنزین
تولیدی کشور با اس��تانداردهای بینالمللی ابراز
نگران��ی و تصریح کرد :مس��ؤوالن صنعت نفت
ای��ران طرحهایی را برای افزایش س��طح کیفی
بنزین تولیدی در ایران اجرا کردهاند که متاسفانه
موفقیتآمیز نبوده اس��ت و اگر در این ش��رایط
از واردات بنزین جلوگیری ش��ود کیفیت بنزین
مصرفی در ایران با افت چشمگیری روبهرو خواهد
شد .وی با بیان اینکه با فرارسیدن فصل سرما و
امکان ایجاد پدیده وارونگی دما احتمال افزایش
آلودگ��ی هوا در کالنش��رها وج��ود دارد ،گفت:
استاندارد نبودن بنزین تولیدی در داخل یکی از
علتهای آلودگی هوا در کالنشهرهاس��ت و این
موض��وع در زمان به وجود آمدن پدیده وارونگی
دما به آلوده شدن هوا شتاب میبخشد.
یوس��ف رش��یدی ،مدیرعامل وقت ش��رکت
کنت��رل کیفیت هوای ته��ران در تاریخ  18تیر
 1392با اش��اره به اظهارات مدیرعامل ش��رکت
پتروشیمی مبنی بر اینکه این شرکت همچنان
تامین کننده بنزین پاالیش��گاه هاست گفت :از
آنجا که پتروشیمی ترکیباتی مانند بنزن ،تولوئن
و زایلن که سرطان زاست تولید میکند .این بدان
معناست که وزارت نفت رسما اعالم کرده که از
ترکیبات س��رطان زا به عنوان افزودنی سوخت
اس��تفاده میکند .وی با بی��ان این مطلب افزود:
شاید افزودن چنین ترکیباتی موجب احتراق بهتر
سوخت و بنزین ش��ود اما در تمام دنیا استفاده
از آنها به دلیل مشکالتی که برای سالمت مردم
به ب��ار میآورد به عنوان افزودنی به س��وخت یا
اکتان افزا ممنوع است.
رشیدی اظهار داشت :البته اینکه در سوخت
و بنزین ،این مواد س��رطان زا وج��ود دارد بارها
از سوی کارشناس��ان و متخصصان هشدار داده
ش��ده که هرگز وزارت نفت زیر بار آن نمیرفت
ام��ا براس��اس گفتهه��ای مدیرعامل ش��رکت
پتروش��یمی و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران این بار رسما اعالم
کردهاند که پاالیش��گاهها هم اکنون اکتان افزای
بنزین را از پتروشیمی میگیرند.
خبرگزاری مهر در تاریخ  3آذر  92به نقل از
وزارت نف��ت خبر داد که ای��ن وزارت با تاکید بر
اینکه تولید بنزین تا اطالع ثانوی در مجتمعهای
پتروش��یمی ادامه دارد ،اعالم ک��رد :هم اکنون
روزانه  8میلیون لیتر بنزین تولیدی پتروشیمیها
پس از فرآورش در پاالیش��گاهها در جایگاههای
س��وخت عرضه میش��ود .در حال حاضر روزانه
حدود  8میلیون لیتر ماد ه اولیه بنزین و حدود 7
تا  9میلیون لیتر افزودنیهای مورد نیاز بنزین و
گازوئیل مرغوب در مجتمعهای پتروشیمی تولید
ش��ده و در اختیار شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران قرار میگیرد.
دنیایانرژی پائیز 1393شماره نهم
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سال گذشته (سال  )1391حدود  4/1میلیارد
لیتر بنزین و گازوئیل در مجتمعهای پتروشیمی
تولید ش��ده و مواد تولیدی اکتان افزای بنزین و
برش سنگین به منظور تولید گازوئیل به شرکت
ملی پاالیش و پخش نفتی تحویل ش��ده است.
همچنین س��ال گذش��ته یک میلی��ارد و 800
میلی��ون لیتر اکتان افزا برای تولید بنزین و 2/3
میلیارد لیتر برش س��نگین برای تولید گازوئیل
تولید شده است.
س�رانجام تولی�د بنزی�ن پتروش�یمی
متوقف شد

اما به مرور زمان تولید بنزین در پتروشیمیها
متوقف ش��د .بیژن نامدارزنگنه ،وزیر نفت دولت
یازدهم در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای
اسالمی ش��هر تهران ،در تاریخ  6اسفند 1392
با تشریح سیاس��تهای وزارت نفت برای بهبود
وضعیت مصرف سوخت در کشور ،اظهار داشت:
از سال  93بنزین تولیدی واحد پتروشیمی توزیع
نمیشود .با توجه به اینکه کاهش آلودگی هوای
ش��هر تهران یک کار ملی اس��ت باید شهرداری
تهران و ش��ورای شهر تهران مش��ارکت الزم را
داشته باش��ند .وی با اشاره به آغاز عرضه بنزین
پاک در برخی کالنشهرها ،تصریح کرد :براساس
گزارش ش��رکت پاالیش و پخش ،موادی که در
بنزین پتروش��یمیها وجود دارد آالینده و خارج
از اس��تاندارد هستند و قطعا در تهران دیگر این
نوع بنزین توزیع نخواهد شد .مدتی بعد اداره کل
روابط عمومی «سازمان حفاظت محیط زیست»
با ص��دور اطالعیهای در تاریخ  12اردیبهش��ت
 1393درب��اره آل��وده بودن بنزینه��ای تولید
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پتروش��یمی تصریح کرد :تصمیم دولت یازدهم
برای حذف بنزین پتروشیمی و همکاری وزارت
نفت در جهت ارتقای اس��تانداردهای س��وخت،
گامی مثبت و موثر ب��رای ارتقای کیفیت هوا و
کاه��ش بیماریها و هزینههای تحمیل ش��ده
به مردم در س��الهای گذشته اس��ت .چنانچه
هموطن��ان عزیز اطالع دارن��د دولت دهم برای
تصمیم دولت
خنثی کردن تحریمها و تامین بنزین مورد نیاز
کش��ور در حرکتی ضربتی و بدون برنامه ریزی یازدهم برای حذف
بلندم��دت اقدام ب��ه تولید بنزین پتروش��یمی بنزین پتروشیمی
و همکاری
ک��رد .در این خصوص با توجه به اظهارنظرات و
وزارت نفت در
نامههای سرگشاده منتشر شده در روزهای اخیر،
جهت ارتقای
ذکر مطالب زیر ضروری است:
استانداردهای
 -1ب��ا مراجعه به منابع اطالعاتی نظیر کتب
سوخت ،گامی
مرجع مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مثبت و موثر برای
به راحتی قابل درک است که صنایع پتروشیمی ،ارتقای کیفیت هوا
حاللهای بنزن ،اولئون و زایلن تولید میکنند .این و کاهش بیماریها
ترکیبات بعضا خواص احتراقی (نظیر عدد اکتان)
و هزینههای
بهتری نسبت به بنزین تولیدی پاالیشگاهها دارند
تحمیل شده به
اما س��رطان زایی آنها اثبات شده است .بنابراین مردم در سالهای
گذشته است
در هی��چ نقطهای از دنی��ا از حاللهای تولیدی
پتروش��یمی به دلیل س��رطان زایی آن بعنوان
سوخت اس��تفاده نمیکنند همچنین در داخل
کش��ور نیز هیچ کدام از موسسات علمی مرتبط
با نفت و گار و پتروشیمی چنین راه میانبر ،رافع
مسؤولیت و مضر بر سالمتی جامعه به خصوص
کودکان را توصیه نمیکنند.
 -2در ترکیب بنزین استاندارد یورو  4که مورد
نظر سازمان حفاظت محیط زیست بوده ،میزان
بنزن یک درصد و میزان ترکیبات آروماتیک 35
درصد است .در حالی که در بنزین پتروشیمی،

بن��زن و آروماتیکها بخش اصلی ترکیب بنزین
را تش��کیل میدهند و میزان آن بس��یار فراتر از
استانداردهای مورد نظر است.
براساس نمونههای مستقیم برداشت شده از
واحدهای توزیع بنزین ش��هر تهران وآنالیزهای
انجام شده در کش��ور آلمان ،میزان آروماتیکها
در بنزین پتروش��یمی  48/6درصد گزارش شده
است.
 -3به اس��تناد نمونه برداری ش��ده در مرکز
آزمایشگاهی سازمان محیط زیست نیز نتایج به
دست آمده حاکی از باال آمدن میزان آروماتیکها
به مقدار  63/72و میزان بنزن  98/6درصد بوده
است .مرکز دانش��گاهی مستقلی نیز این آمار را
تایید کردهاند.
 -4براس��اس طبقه بن��دی آژانس تحقیقات
س��رطان ( )ARCک��ه در س��ال  ۲۰۱۰انجام
پذیرفته ،بنزن در گروه مواد سرطان زا قرار داشته
و در س��ایر مجامع علمی این ام��ر نیز به اثبات
رسیده است.
 -5نتایج اندازه گیری هیدروکربنهای خاص
در س��الهای  ۱۳۷۶در تهران نش��ان میداد که
غلظت آالینده بنزن در حدود میزان اس��تاندارد
بوده اس��ت .ضمن اینکه در آن س��الها مشکل
اصلی هوای تهران آالینده منوکسیدکربن بود .در
حال حاضر به دلیل اعمال استانداردهای محیط
زیست س��طح مونوکسیدکربن بسیار پایینتر از
حد اس��تاندارد اس��ت اما غلظت بنزن در بعضی
نقاط ته��ران به باالتر از صدبراب��ر حد مجاز نیز
میرس��د .در صورتی که حالله��ای صنعتی از
چرخ��ه اختالط با بنزین حذف ش��ود به جرات
میتوان اذعان کرد که مش��کل هیدروکربنهای
سرطان زا میتواند در کشور حل شود.
 -۶پیشنهاد میش��ود مخالفان مطالب فوق،
جس��توجویی علمی در خصوص مضرات بنزن
و س��ایر هیدروکربنهای حلقوی س��رطان زای
تولیدی واحدهای پتروش��یمی داش��ته باشند و
همچنین بررس��ی کنند چطور ام��کان دارد که
واحدهای پتروشیمی کشور که همگی دارای حق
امتیاز خاص تولید فرآیند ( )Licenseهس��تند
میتوانند به ج��ای تولید حالله��ای صنعتی،
بنزین تولید کنند؟
ب��ا توجه به مس��تندات ب��اال ،ع��دم رعایت
اس��تانداردهای فنی و زیستمحیطی استفاده از
بنزین تولیدشده در واحدهای پتروشیمی ،اثرات
نامطلوبی را بر سالمت ش��هروندان داشته است
و میت��وان افزای��ش نرخ برخ��ی از بیماریهای
صعبالع�لاج مانند س��رطان را ب��ه این موضوع
نس��بت داد .در پاس��خ به این نکته که «کیفیت
بنزی��ن پتروش��یمی بهت��ر از برخ��ی تولیدات
پاالیش��گاههای قدیمی است» باید گفت این امر
فقط درمورد عدد اکتان باالتر بوده و این موضوع
به قیمت آالیندگی باالی فرآورده مورد نظر تمام
شده است.

در ش��رایط کنونی که آلودگی هوا س�لامت
ش��هروندان را به مخاطره انداخته الزم اس��ت به
جای موضعگیری و دفاع غیرمنطقی از وضعیت
غلط گذش��ته و بیان موضوعات غیرکارشناسی،
با همت مضاعف در جهت ایجاد محیط زیس��ت
س��الم تالش کنیم .تصمیم دولت یازدهم برای
حذف بنزین پتروشیمی و همکاری وزارت نفت
در جهت ارتقای اس��تانداردهای س��وخت گامی
مثب��ت و موثر برای ارتقای کیفیت هوا و کاهش
بیماریها و هزینههای تحمیل شده به مردم در
سالهای گذشته است که این مورد سبب جلب
اعتماد مردم به دولت خواهد شد.
سعید متصدی ،معاون محیط زیست انسانی
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در تاریخ 23
فروردین  1393گفت :تولید بنزین پتروش��یمی
از ابتدای امس��ال در کش��ور متوقف شد و برای
جبران کمبود ناش��ی از حذف این بنزین ،دولت
مج��وز وارد کردن روزانه  10میلیون لیتر بنزین
را ب��ه وزارت نفت داده اس��ت .وی گفت :بنزین
پتروش��یمی بنزین��ی اس��ت که ح��اوی برخی
حاللهاس��ت .در حال حاضر یک سری حاللها
در صنایع پتروش��یمی تولید میشود که قابلیت
س��وختن دارند پیش از این برای جبران کمبود
سوخت در کشور آنها را به بنزین اضافه میکردند.
اصطالحا این بنزین به بنزین پتروشیمی معروف
بود .این در حالی است که برخی از این حاللها
دارای بنزن باال و سرطانزا بودند .وی تاکید کرد :با
توجه به این امر حذف بنزین پتروشیمی همواره
یکی از تاکیدات سازمان حفاظت محیط زیست
بود که خوش��بختانه با قول مساعد وزیر نفت از
ابتدای امس��ال تولید این نوع بنزین متوقف شد.
متص��دی ادامه داد :این حاللها هنوز در صنایع
پتروشیمی کشور تولید میشوند اما قرار است آنها
به مصارف دیگری برس��ند یا صادر شوند .معاون
انس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت:
براس��اس مجوز صادر ش��ده از سوی دولت برای
واردات بنزین قرار اس��ت بنزین با استاندارد یورو
 5وارد کشور شود و با بنزین یورو  4تولید داخل
مخلوط و سپس مصرف شود .مخلوط این دو نوع
بنزین موجب باال رفتن کیفیت بنزین تولید داخل
میشود .وی اظهار داشت :وجود ترکیبات سرطان
زا از قبیل بنزن ،اتیل بنزن و ترکیبات آروماتیک
در سوخت برای سالمتی انسانها بسیار خطرناک
است و از آنجا که برخی از این ترکیبات سرطانزا
در بنزی��ن پتروش��یمی وجود داش��ت بنابراین
انتظار میرود با حذف آن س�لامتی مردم حفظ
و وضعی��ت بهت��ری از نظر س��وخت در کش��ور
داشته باش��یم .معضل آلودگی هوا ناشی از تردد
خودروها و استفاده از سوختهای غیراستاندارد
چند س��الی اس��ت که گریبانگیر کالنشهرهای
کشور بویژه تهران شده است از این رو هم اکنون
وزارت نفت بنزین با استاندارد یورو  4را در برخی
پاالیشگاههای کشور تولید میکند و این بنزین

تولید بنزین
پتروشیمی از
ابتدای امسال
در کشور متوقف
شد و برای جبران
کمبود ناشی از
حذف این بنزین،
دولت مجوز وارد
کردن روزانه 10
میلیون لیتر بنزین
را به وزارت نفت
داده است

در س��ه شهر تهران ،کرج و اراک توزیع میشود.
این روند با اولویت ش��هرها همچنان ادامه دارد.
ش��کایت از میرکاظمی به خاطر بنزین آلوده اما
ماج��رای بنزین پتروش��یمیها ب��ا توقف تولید
آن تمام نش��د .سه وکیل دادگس��تری (پیمان
حاجمحمودعط��ار ،علیرضا دقیق��ی و مصطفی
ترکهمدانی) یازدهم خردادماه  1393با حضور
در دادسرای کارکنان دولت و ارائه مستنداتی از
وزیر اسبق نفت به دلیل تولید بنزین آلوده توسط
پتروشیمی در زمان وزارتش شکایت کردند .این
شکایت برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه
 15دادسرای کارکنان دولت قرار گرفت و بازپرس
هم نمایندگان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و سازمان محیط زیست را برای ارائه دالیل
خود مبنی بر آلوده بودن یا نبودن بنزین تولیدی
پتروشیمی احضار کرد .مسعود میرکاظمی ،وزیر
اس��بق نفت در اعتراض به اقدام این س��ه وکیل
دادگستری از آنها به اتهام نشر اکاذیب و تشویق
اذهان عمومی به رئیس قوه قضائیه شکایت کرده
اس��ت .مصطفی ترکهمدان��ی نماینده حقوقی
سازمان محیط زیست کشور در تاریخ  14مرداد
 1393با حضور در شعبه  15دادسرای کارکنان
دولت ،اس��ناد و مدارک آلوده بودن بنزین تولید
پتروشیمی در دولت گذشته را ارائه کرد .مصطفی
ترک همدانی یکی از سه وکیل شاکی در پرونده

ش��کایت از وزیر اسبق به دلیل تولید بنزینهای
آل��وده و س��می در زمان وزارتش ،ب��ا اعالم این
مطل��ب گفت :نماینده حقوقی س��ازمان محیط
زیست پیرو احضار شعبه  15دادسرای کارکنان
دولت مبنی بر اعالم نظر این سازمان درباره آلوده
بودن یا نبودن بنزین تولید پتروشیمی ،در شعبه
بازپرسی حاضر و الیحهای را ارائه کرد .وی اضافه
کرد :در این الیحه ،محیط زیس��ت طی اسنادی
اعالم کرده میزان آروماتیک ،الفین و بنزن موجود
در جایگاههای عرضه سوخت در سال  91بسیار
زیاد بوده و در سال  92کاهش چشمگیری داشته
اس��ت .به گفته ترک همدانی ،محیط زیست از
آنالیز نمونههای برداش��تی از جایگاههای عرضه
سوخت ش��هرآراؤ ،فشم ،شوش ،کاش��انی ،امام
حس��ین(ع) ،پاس��داران و مرزداران و مقایس��ه
میزان آروماتیک ،الفین و بنزین این جایگاهها در
سالهای  91و  92به این نتیجه رسیده است.
بحثی تخصصی با زمینههای سیاسی
بحث تولید بنزین از پتروشیمیها یک مبحث
کامال تخصصی و کارشناسی است ولی متاسفانه
طی ماههای اخیر زمینههای سیاس��ی ،دامنگیر
این زمینه کامال تخصصی شده است و به وادی
مجادالت ماللآور سیاس��ی و جناحی کش��یده
شده است.
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توسط معاون وزیر نفت انجام شد

تشریح سناریوهای صادرات گاز ایران

■■محسندشتبین

آیا شرکت های بزرگ نفتی از منطقه می روند؟

خشونت ،داعش ،خاورمیانه و نفت

مع�اون وزیر نفت با تش�ریح س�ناریوهای ص�ادرات گاز ایران به کش�ورهای اروپای�ی از آغاز
ص�دور گاز به عراق از س�ال  94خب�ر داد و اعالم کرد :ایران قصد دارد ب�ه صادرکننده LNG
تبدیل شود.

■■رهاحبیبی

حمیدرضا عراقی درباره مهمترین سیاست های
ایران برای آغاز صادرات گاز طبیعی به اروپا ،گفت:
ایران به منظور صادرات گاز به کش��ورهای اروپایی
آمادگی دارد و قطعا ایران می تواند یک منبع تامین
پایدار و مطمئن گاز مورد نیاز کش��ورهای اروپایی
باشد .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعالم اینکه
کشورهای اروپایی هم به دنبال تامین گاز مورد نیاز
خود از چند منبع مطمئن هس��تند ،تصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران هم به دنبال متنوع کردن
سناریوهای صادرات گاز خود از طریق مسیر خطوط
لوله و یا محمولههای ال.ان.جی است .معاون وزیر
نفت با یادآوری اینکه سیاست فعلی ایران صادرات
گاز به اروپا اس��ت ،اظهار داشت :از این رو عملیات
توسعه زیرس��اخت های صادرات گاز به کشورهای
همسایه و حتی کشورهای اروپایی به شرکت ملی
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گاز واگذار شده است .این مقام مسئول همچنین از
آغاز صادرات گاز به عراق از س��ال اینده خبر داد و
افزود :صادرات گاز طبیعی به عراق به صورت مرحله
به مرحله از س��ال اینده آغاز خواهد شد .عراقی با
تاکید بر اینکه گازرسانی به نیروگاه ها و تبدیل گاز
طبیعی ب��ه برق هم یکی از س��ناریوهای صادرات
انرژی از ایران است ،تبیین کرد :البته صادرات برق با
استفاده از منابع گاز طبیعی با قیمت های رقابتی به
بازارهای مختلف انجام میشود .مدیرعامل شرکت
ملی گاز ب��ا تاکید بر اینکه ص��ادرات گاز طبیعی
یکی از محورهای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی
اس��ت ،خاطرنشان کرد :هم اکنون زیرساخت های
افزایش ظرفیت صادرات گاز طبیعی در حال انجام
است .یکی از سیاستهای کالن صنعت گاز ایران
در اختیار گرفتن س��همی ح��دود  10درصدی از

جمهوری
اسالمی ایران هم
به دنبال متنوع
کردن سناریوهای
صادرات گاز خود
از طریق مسیر
خطوط لوله و
یا محمولههای
ال.ان.جی است

تجارت جهانی گاز با صادرات گاز از مسیر خط لوله
و محولههای ال.ان.جی اس��ت از این رو ایران با در
اختیار داش��تن حدود  34تریلیون مترمکعب گاز
به عنوان بزرگترین دارن��ده این حامل انرژی پاک،
صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی ،حاشیه
جنوبی خلیج فارس و ش��به قاره هند را در دستور
کار قرار داده اس��ت .حمید رضا عراقی مدیرعامل
ش��رکت ملی گاز ایران حجم صادرات س��االنه گاز
طبیع��ی به ترکیه را  10میلیارد متر مکعب عنوان
کرد و درباره زمان بندی صادرات گاز به عراق گفته
اس��ت :با عملیاتی شدن قرارداد ،در سه سال اول 4
تا  7میلیون مترمکعب در روز ،در دو س��ال بعد آن
حدود  15میلیون مترمکعب در روز و از س��ه سال
بعد از آن روزانه  25میلیون مترمکعب گاز به عراق
صادر می شود.

باال گرفتن خشونتها و سیاستهای بیرحمانه در خاورمیانه ،به عالوه کاهش سطح تولید نفت
و گاز در حال تغییری ظریف اما اساس�ی در منطقهای اس�ت که برای س�الهای متمادی مرکز
ثقل صنعت انرژی جهان بوده اس�ت؛ ش�رکتهای نفت و گاز کمکم خاورمیانه را ترک میکنند.

ب�ه گ�زارش از اوی�ل پرای�ز ،وضعی�ت کلی
جغرافیای سیاس�ی در خاورمیان�ه از جنگ اول
اع�راب و اس�رائیل در س�ال  ۱۹۴۸میلادی رو
ب�ه وخامت گذاش�ته اس�ت .از آن زمان تاکنون
درگیریها خونبارتر ،تس�لیحات مورد استفاده
کش�ندهتر و بر شمار قربانیان درگیریها بهطور
چش�مگیری افزوده ش�ده اس�ت .در تازهترین
ی مهم در منطقه ـ حمله رژیم اس�رائیل
درگیر 
ب�ه غزه ـ بی�ش از دو هزار فلس�طینی و حدود
 ۶۰سرباز اس�رائیلی کشته ش�دند .درگیریها
ی از جنگ
در س�وریه و عراق نیز که کلکس�یون 
داخل�ی ،درگیریه�ای مذهب�ی و اجتماع�یـ
اقتص�ادی اس�ت خاورمیانه را به کش�تارگاهی
تمامعی�ار تبدی�ل ک�رده اس�ت .س�اکنان این

کش�ورها شاهد اعمال س�طح غیرقابلباوری از
خشونت توس�ط گروههای تروریستی هستند
که ه�ر روز از گوش�های اعالم وج�ود میکنند.
بهرغم این حقیقت که کش�ورهای حوزه خلیج
ف�ارس هنوز بیش�ترین منابع نف�ت و گازی در
جه�ان را در اختی�ار دارند و به دلیل س�هولت
در اس�تخراج نف�ت و گاز در این منطقه ،قیمت
ارزان اس�تخراج و ص�دور راحتت�ر آن به بازار،
س�ود کالنی نصیب غولهای نفت�ی میکند اما
هزین� ه جنگ و درگیریهای ناتم�ام خاورمیانه
چالش�ی ج�دی را در روند اس�تخراج و صدور
نفت ایج�اد کرده اس�ت .همچنین تج�ارت در
منطقه جنگی نیاز به پرداخت بهای س�نگینی
دارد؛ تامی�ن امنی�ت پرس�نل و تجهی�زات.
ای�ن چالشه�ای ج�دی تج�ارت در خاورمیانه
ش�رکتهای نفت�ی را مجب�ور کرده تا دس�ت
ب�ه انتخاب�ی دش�وار بزنن�د ک�ه نتیج�هاش
رون�د رو ب�ه کاه�ش تولی�د و ص�دور نف�ت
و گاز در خاورمیان�ه اس�ت( .ع�رب نی�وز)
بر اس�اس بررس�ی آماری انرژی جهانی شرکت
بریتی�ش پترولی�وم (بی پ�ی) در س�ال ،۲۰۱۳
کش�ورهای خلیج فارس و ش�به جزی�ره عرب
تقریبا  ۳۳درصد از تولید جهانی نفت و  ۱۷درصد
تولید جهانی گاز را به خود اختصاص دادهاند .اما
این میزان پس از یک روند صعودی در سه سال

درگیریها در
سوریه و عراق
نیز که کلکسیونی
از جنگ داخلی،
درگیریهای
مذهبی و
اجتماعیـ
اقتصادی است
خاورمیانه را به
کشتارگاهی
تمامعیار تبدیل
کرده است

اخیر هیچ تغییری نداشته و حتی روند تولید نفت
کشورهای نفتخیر همچون عربستان و امارات
در س�الهای اخیر تا حدودی ُکند ش�ده است.
این در حالی است که گزارشها از توجه چشمگیر
ش�رکتهای بزرگ به منابع جدید نفت وگاز در
آفریقا ،آسیا ،آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی
حکایت دارند .آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان
و آذربایجان نیز از جمله کش�ورهایی هس�تند
که ش�رکتهای نفتی تمای�ل دارند ت�ا در آنجا
سرمایهگذاریکنند.
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گزارش

گزارش
یک کارشناس انرژی برای بهبود وضعیت پتروشیمی پیشنهاد کرد

قیمتها جدید خوب یا بد

عرضه خوراک پتروشیمی در بورس

آثار آزادسازی قیمت پتروشیمی دربورس

■■امیر نایب
یک کارشناس انرژی اظهار کرد :برای تشویق سرمایهگذاری و بهینهسازی وضعیت پتروشیمی
میتوان خوراک مجتمعها را در بورس عرضه کرد.

محمدرض�ا نف�ری با اش�اره به این
که در ح�ال حاضر قیمت تمام ش�ده
محص�والت در مجتمعهای�ی ک�ه از
خ�وراک گاز اس�تفاده میکنند پایین
و س�ود بیشتر اس�ت ،گفت :در زمینه
قیمته�ای خوراکه�ای مای�ع و گاز
بای�د ب�ه گون�های عمل ش�ود ک�ه نه
س�یخ بس�وزد و نه کباب ،ب�ا توجه به
مش�کالت صنعت اگر قیم�ت خوراک
مای�ع زیر قیم�ت فوب خلی�ج فارس
باش�د س�رمایهگذاری تش�ویق ب�ه
سرمایهگذاری در این عرصه میشوند.
این کارش�ناس انرژی ب�ا تاکید بر این
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ک�ه در حال حاضر تحریمها بزرگترین
چالش صنعت پتروشیمی است ،گفت:
اگر چه همکاریهایی صورت میگیرد
اما کافی نیس�ت و در صورت برداشت
تحریمه�ا ش�رکتهای خارجی به نام
زی�ادی در صنعت پتروش�یمی ایران
س�رمایهگذاری خواهند کرد .نفری با
تاکید بر این که سرمایهگذار به امنیت
س�رمایهگذاری و ش�رایط مناس�ب
فک�ر میکن�د ،گفت :س�رمایهگذار به
مناف�ع خاص خود فک�ر میکند اما در
ح�ال حاضر نیز با این ش�رایط میل به
سرمایهگذاری در ایران وجود دارد .اما

درزمینه
قیمتهای
خوراکهایمایعو
گازبایدبهگونهای
عملشودکهنه
سیخبسوزدونه
کباب،باتوجهبه
مشکالتصنعت
اگرقیمتخوراک
مایعزیرقیمتفوب
خلیجفارسباشد
سرمایهگذاری
تشویقبه
سرمایهگذاریدر
اینعرصهمیشوند

■■اکبر صادقی

تحریمها بزرگترین چالش پتروشیمی
ش�دهاند .وی ب�ا تاکی�د ب�ر ای�ن که
پتروش�یمی امروز یک�ی از بزرگترین
صنایع کش�ور و بس�یار کارگشا است
در م�ورد ظرفیته�ای خالی صنعت و
چرایی آن به ایسنا گفت :با اقداماتی که
در پتروشیمی در جریان است ظرفیت
خالی به مرور پر میش�ود .روی کاغذ
ب�ه صورت آرمانی ی�ک چیزی تعریف
میش�ود اما اگر یک واحد توسعه پیدا
کند فعالی�ت آن روی واحدهای دیگر
سرشکن میشود .در صورتی که دولت
در زیرس�اختها سرمایهگذاری کند و
کمک بخش خصوصی باشد؛ با سرعت
بیش�تری کار انج�ام خواهد ش�د چرا
که بخش خصوصی اگ�ر پول هم برای
ایجاد زیرس�اخت داش�ته باشد انجام
ای�ن کار ممکن اس�ت از توان فنی آن
خارج باشد.

با وجود آنکه مخالفت های فراوانی علیه کشف قیمت محصوالت پتروشیمی با نرخ ارز آزاد در
بورس کاالی ایران وجود داشت ،اما آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی در این مدت کوتاه
آثار مثبتی از خود بر جای گذاش�ته اس�ت .در سال های گذشته افزایش نرخ ارز باعث شد که
بازارهای صادراتی به عنوان اهداف مهم فروش محصوالت پتروش�یمی شناسایی شده و عرضه
محصوالت در بازار داخلی با کمبود مواجه شود.

این موضوع با توجه به عرضه محصوالت در
بورس کاال بر اساس ارز مبادله ای باعث شد که
اختلاف قیمت بین ب�ازار آزاد و بورس کاال به
وجود آید و موجب جذب بیشتر واسطهگران
به س�مت بازار محصوالت پتروش�یمی شود.
در نتیج�ه بخش�ی از تقاضا در ب�ورس کاال به
تقاضای داللی اختص�اص یافت و این تقاضای
کاذب موجب شد معامالت برخی از محصوالت
پتروشیمی در باالترین نرخ ممکن و در سقف
5درص�د رقابت انج�ام گیرد؛ به گون�ه ای که
تولیدکنندگان در تامین م�واد مورد نیاز خود
دچار مشکالت عدیده بودند .برای جلوگیری
از رانت خ�واری و ایجاد رقابت س�الم در بازار
محص�والت پتروش�یمی مس�ئوالن تصمیم
گرفتند که عرضه محصوالت در بورس کاال بر
اس�اس ارز آزاد صورت گیرد .بر اساس ابالغیه

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اواس�ط تیر
ماه ،محاس�به قیمت محصوالت پتروش�یمی
در بورس کاال به جای ارز مبادلهای ،بر اس�اس
ارز آزاد ص�ورت گرفت ،ب�ه طوری که با تغییر
فرمول قیم�ت پایه محصوالت پتروش�یمی،
قیمت های پای�ه در ح�دود 11درصد افزایش
یافت .این مصوبه بر ایج�اد تعادل در عرضه و
تقاضای بازار و جلوگیری از داللی و واسطهگری
تاکید دارد و با مالحظه درصدی تخفیف برای
مصرف کنندگان داخلی ،قیمت پایه محصوالت
پتروش�یمی در بورس کاالی ایران براس�اس
فرمول زیر تعیین شد :معادل ریالی ارز آزاد*
٩٥درصد* میانگین قیمت فوب خلیج فارس =
قیمت پایه در بورس در این ابالغیه همچنین
آمده اس�ت با توجه به تعدی�ل نرخهای پایه و
همچنین برای رصد کردن مداوم بازار و تأمین
نیاز داخلی ،کلی�ه تولیدکنندگان محصوالت
پتروشیمی ،اعم از دولتی و خصوصی موظفند
همه محص�والت خود را از طری�ق بورس کاال
عرضه کنند .یکی از مزایای فروش محصوالت
پتروش�یمی با ارز آزاد این است که سودهای
کالن و غیرمنطق�ی دالالن ب�ازار از بین رفته
و و اس�طه گ�ری هم ت�ا حدود زی�ادی از بین
م�ی رود ،زیرا قس�مت عمده این س�ودهای
غیرمنطقی به دلیل اختالف قیمتها به وجود
آمده است .افزایش حجم عرضهها ،منطقی تر
و ش�فاف تر ش�دن بازار ،حذف واسطهگری و
آزادی عمل بیش�تر برای مصرفکننده واقعی
در بورس کاالمهم ترین تاثیر سیاست مذکور
است .در صورت عرضه مستمر پتروشیمیها
در بورس ،تولیدکنندگان میتوانند برای تولید
خ�ود برنامه ریزی کنند چرا که می دانند مواد
اولی�ه آنها به طور م�داوم در بورس عرضه می
شود و برای تامین آن مشکلی نخواهند داشت.
تولیدکنندگان چندین س�ال بود که به دلیل
محدودیتهای عرضه در بورس نمی توانستند
به اقالم پتروشیمی مورد نیاز تولیدات داخلی
خود برسند ،به این صورت که برای هر محصول،
چندین برابر تقاضا در سامانه معامالت ثبت می
ش�د و برای خریداران باید س�همیه باالیی در

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

س�ایت بهین یاب (س�امانه ای که برای تعیین
سهمیه مواد اولیه پتروشیمی برای خریداران
از س�وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعبیه
شده بود) تعیین می ش�د تا بتوانند در بورس
کاال خرید کنند ،آن هم نه به میزان کامل مورد
نیاز خود .در این میان باید این موضوع را مورد
توجه قرار داد که برای یک تولیدکننده ،ثبات
قیمت در بلندمدت بسیار مهمتر از رشد قیمت
مواد اولیه و به تبع آن افزایش هزینههای تولید
در یک برهه زمانی اس�ت ،زیرا وقتی ثبات بر
بازار حاکم باش�د ،تولیدکنن�دگان میتوانند
ب�ا خریداران خ�ود قراردادهای می�ان مدت و
بلند مدت ببندند اما در زمانی که قیمتها در
نوسان است ،تولیدکنندگان در تصمیم گیری
های خود دچار مش�کل می شوند .به نظر می
رسد سیاست اتخاذ شده در کنار افزایش سقف
نوس�ان مجاز معامالت محصوالت پتروشیمی
از  5ب�ه  10درصد ،ت�ا حدودی فضای ب�ازار را
ب�ه تعادل نس�بی نزدیک ک�رده و تفاوت بین
قیمتهای بورس و بازار را کاهش داده اس�ت.
به گونهای که درصد باالیی از سفارش های ثبت
شده در سیستم معامالت سفارش های واقعی
بوده و تقاضاهای کاذب حذف ش�ده است .در
این بین س�ازوکار و ش�فافیت معامالت بورس
کاال میتواند به ثبات قیمتها کمک کند و
مانع از باال رفتن کاذب قیمتها شود .کاهش
نرخ ارز از طریق فروش محصوالت بر اساس
نرخ آزاد و تزریق این ارز به بازار ،ش�فافیت
بیشتر بازار ،تقویت شرکت های پتروشیمی
در بورس اوراق بهادار و افزایش شاخص های
بورس ،رقابتی شدن بیشتر بازار با محوریت
بورس کاال و س�هولت دس�ت یابی مصرف
کنن�دگان نهایی به کاالی م�ورد نظر را می
توان از مزایای دیگر این سیاس�ت دانست.
گفتنی است هنوز ارزیابیهای دقیقی درباره
ی قیم�ت محصوالت
آث�ار مثبت آزادس�از 
پتروش�یمی به لح�اظ آماری انجام نش�ده
اس�ت ،اما اگر وزارت صنع�ت این اطمینان
را به تولیدکنندگان بدهد که پتروشیمیها
کل نی�از داخل را از طریق بورس کاال تامین
میکنند ،شاهد رش�د تولید و رونق هر چه
بیشتر در صنعت پتروشیمی کشور خواهیم
بود .فروش محصوالت پتروشیمی همسو با
نرخهای جهانی ،رانت بازار پتروشیمی را از
بین میبرد و انگیزه شرکتهای پتروشیمی
را برای تامین نیاز داخل بیشتر میکند.
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خبر

گزارش
عضوکميسيونانرژيمجلس:

ورودبخشخصوصيبهبازارنفتبايدشفافوسالمباشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

توقفسوآپآسیبهایجدیبهاقتصادکشورواردکرد
عضو کمیس�یون انرژی مجلس با انتقاد از توقف س�وآپ نفتی  ،گفت :توقف سوآپ آسیب جدی به
اقتصاد کشور وارد کرد اما در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی هستند تا راه اندازی مجدد آن
تصمیم گیری شود.

■■فرزاد دارابی
عضو کميسيون انرژي گفت :فکر ميکنم بخش خصوصي تا به مروز هيچ وقت پتانسيل حضور
در بازار نفت را نداشته است.

روب�رت بيگلريان ضمن بيان اين مطلب
گف�ت :مهمتري�ن مس�أله اي�ن اس�ت که
چ�ه س�از و کارهاي�ي را ب�راي ورود بخش
خصوصي به ب�ازار نفت تعريف ک�رده ايم.
وي ادامه داد :رابطه بخش خصوصي و دولت
بايد کامال سالم و شفاف باشد تا هم حقوق
ملت و دولت حفظ ش�ود و هم از توانمندي
بخش خصوصي در اين راستا استفاده شود.
نماين�ده ارامن�ه اصفهان و جنوب کش�ور
در مجل�س تصري�ح کرد :مطمئن باش�يد
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بخش خصوصي براي کس�ب نفع شخصي
خ�ود به دنب�ال ورود به ب�ازار نفت خواهد
ب�ود .بنابراي�ن باي�د کار را ط�وري برنامه
ري�زي ک�رد که اي�ن نفع ن�ه ب�راي او و نه
براي دول�ت و ملت به زيان تبديل نش�ود.
وي اف�زود :ح�وزه نفت بس�يار کالن بوده
و معاملات انج�ام ش�ده در آن در مقياس
مال�ي بس�يار باالي�ي ص�ورت م�ي پذيرد
ک�ه طبيعت�ا ملزوم�ات خاص�ي را ب�راي
ضمان�ت حس�ن انج�ام کار م�ي طلب�د.

مطمئن باشيد
بخش خصوصي
براي کسب نفع
شخصي خود به
دنبال ورود به بازار
نفت خواهد بود.
بنابراين بايد کار
را طوري برنامه
ريزي کرد که اين
نفع نه براي او و نه
براي دولت و ملت
به زيان تبديل
نشود

بيگلريان با اشاره به تحريم هاي غرب عليه
نفت کش�ور در سال هاي گذش�ته و حال،
گفت:درچنينشرايطيخواستهياناخواسته
بخش خصوصي داخلي و خارجي براي دور
زدن تحريم ها ،اهميت بااليي پيدا مي کنند.
وي ب�ه ض�رورت حف�ظ برخي اس�رار ملي
اش�اره کرد و افزود :فروش نف�ت و اقتصاد
ملي جنبه هاي حس�اس و مخفي نيز دارد
که اين مهم ب�ا ورود افراد ب�ا عنوان بخش
خصوص�ي به اين بازار تناقض پيدا مي کند.
عض�و کميس�يون ان�رژي تأکيد ک�رد :اگر
بخواهي�م بخ�ش خصوص�ي را ب�ه معناي
ع�ام وارد کار کنيم؛ درس�ت و امن نيس�ت
و اگ�ر بخواهي�م خ�واص را وارد کني�م که
ب�از مش�کل پيش م�ي آي�د و اي�ن همان
تناق�ض در کار اس�ت ک�ه من م�ي گويم.
وي اظهار داشت :به نظر من بخش بين الملل
دولت ،وزارت نفت و شرکت نفت مي توانند با
تشخيص درست اين مشکل را مرتفع سازند.
نماينده ارامنه اصفهان و جنوب کش�ور در
مجل�س گفت :مهم ترين کار اين اس�ت که
س�ازمان هاي نظارتي بتوانند در درجه اول
مقررات وي�ژه ورود بخش خصوصي به اين
تجارت گران را تدوين کرده و س�پس براي
انجام آن اقدام کرد و تأکيد مي کنم که اين
مهم با ساختار سنتي امکان پذير نيست.

سید سعید حیدری طیب ضمن انتقاد از نحوه
واگذاری نیروگاهها در گذش��ته ،گفت :متاسفانه
نیروگاهها به نهادها و بخش هایی واگذار ش��ده
اس��ت که مدیران آن تخصص نداشته اند از این
رو به نتیجه مورد انتظار دست نیافتیم .نماینده
مردم کرمانش��اه در مجلس ش��ورای اسالمی با
ی��ادآوری اینکه بس��یاری از نیروگاههای واگذار
شده موفق نبوده و عملکرد خوبی نداشتند ،گفت:
س��بک کردن دولت و واگذاری بنگاههای دولتی
خوب اس��ت اما باید به متخصصین واگذار شود.
وی در ادام��ه درباره راه اندازی مجدد س��وآپ از
س��وی وزیرنفت ،گفت :دری��ک دوره ای از قطع
سوآپ آسیب اقتصادی دیدیم اما در حال حاضر

کارشناس��ان در حال بررسی هستند و باید نظر
کارشناس��ی آنها را بگیریم تا ببینیم با توجه به
ش��رایط حاضر به نفعمان است یا خیر .این عضو
کمیس��یون انرژی مجلس در ادام��ه با تاکید بر
اینکه در یک دوره ای از قطع سوآپ ضرر کردیم،
گفت :موضوع راه اندازی مجدد سوآپ باید دوباره
درکمیس��یون انرژی مجلس مط��رح و تجزیه و
تحلیل شود .این نماینده مردم در مجلس درباره
ادعای یک ایرانی خارج نشین مبنی بر تضمین
بدهی بابک زنجانی ،گفت :این خبر را تایید نمی
کنم و خبر موثقی در این باره نشنیدم و با توجه به
اینکه درباره معامالت بابک زنجانی تحقیق کردیم
در این باره چیزی به ما اعالم نشده است .گفتنی

دریکدوره
ایازقطعسوآپ
آسیباقتصادی
دیدیمامادرحال
حاضرکارشناسان
درحالبررسی
هستندوبایدنظر
کارشناسیآنهارا
بگیریمتاببینیم
باتوجهبهشرایط
حاضربهنفعمان
استیاخیر

اس��ت کارشناس��ان و تحلیل گران بخش انرژی
معتقدند لغو یکطرفه قرارداد سوآپ نفت در سال
 89ضرره��ای معنوی و مالی زی��ادی برای ایران
داش��ت چرا که اعتبار ایران در بین شرکتهای
نفتی و س��وآپرهای منطقه حوزه خزر زیر سوال
رفت و اگر بخواهیم قراردادها را دوباره منعقد کنیم
کار سختی خواهیم داشت.
نظر زنگنه درباره ازسرگیری سوآپ نفت

بیژن نامدار زنگن��ه در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری خانه ملت ،درباره راه اندازی
س��وآپ ،گفت :آنچه در راه اندازی سواپ مهم به
نظر می رسد این است که اگر فعال شدن چرخه
س��وآپ به نفع کالن کشور اس��ت دربلند مدت
ایجاب می کند که س��وآپ راه اندازی ش��ود .وی
دراین باره که در گذش��ته انتقاد زیادی به انجام
س��وآپ با قیمت پایین مطرح بوده است ،افزود:
به خاطر رقم نباید س��وآپ را متوقف کرد ،اگر دو
سنت هم باشد نباید از آن بگذریم.
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گزارش

گزارش
معاون سازمان بورس نتایج نشست سه جانبه را تشریح کرد

تدوین نقشه راه برای پاالیشیها
ش�رکت پاالیش و پخ�ش به نمایندگی از ش�رکت ملی نفت درصدد برق�راری ارتباط مؤثرتر و
مفیدتر با ش�رکتهای پاالیش�ی اس�ت و در این خصوص تصمیماتی برای رفع ابهام و افزایش
سودآوری این شرکتها گرفته شده است.

دکت��ر محمدرضا عرب��ی  -معاون س��ازمان
ب��ورس و اوراق بهادار  -ب��ا بیان خبر فوق درباره
نتایج نشس��ت نمایندگان ش��رکت ملی نفت با
مدیران ش��رکتهای پاالیش��ی با حضور مدیران
بورس��ی گفت :در این نشست سه جانبه بر سر
مس��ائل فی مابی��ن وزارت نفت و ش��رکتهای
پاالیش��ی تبادل نظر صورت گرفت که از دل آن
چند تصمیم برای بهبود ش��رایط پاالیش��یها و
همچنین رفع ابهام در این صنعت گرفته شد .وی
ادامه داد :قراردادی بین شرکت پاالیش و پخش
با ش��رکتهای پاالیش��ی امضاء شد که طرفین
بتوانند بر پایه قرارداد مس��تند ارتباط مستمری
داشته باشند تا ارتباط دقیقی بین طرفین برقرار
ش��ود .عربی درباره بحث دوم مطرح شده در این
نشست گفت :مسأله کیفی سازی مسأله مهمی
بود که ابهام زیادی داشت ،بنابراین مقرر شد این
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فرمول کیفی س��ازی با در نظ��ر گرفتن دیدگاه
شرکت های پاالیش��ی و در نظر گرفتن فرمول
این تصمیم بر عملیات س��ودآوری شرکتها به
نتیجه قطعی برسد و یک فرمول جامعی در نظر
گرفته شود که هم کیفی سازی و بهبود کیفیت
محصوالت پاالیشی انجام بگیرد و هم پاالیشی ها
از اجرای این طرح توسعه ای متضرر نشوند .این
مقام مسوول تصریح کرد :مقرر شده است ،ظرف
چند روز آینده ،نتیجه فرمول کیفی سازی قطعی
و قراردادهای فی مابین امضا ش��ود که با روشن
ش��دن این موضوع به روند س��ودآوری ش��رکت
های پاالیش��ی کمک خوبی می شود .وی درباره
طرحهای توسعهای شرکتهای پاالیشی گفت:
تا اواخر ش��هریور فرآیند نهایی شدن طرحهای
توسعهای با همکاری ش��رکت پاالیش و پخش
به نتیجه میرس��د و همان نقش��ه ،راهی برای

قراردادی
بین شرکت
پاالیش و پخش
با شرکتهای
پاالیشی امضاء
شد که طرفین
بتوانند بر پایه
قرارداد مستند
ارتباط مستمری
داشته باشند تا
ارتباط دقیقی بین
طرفین برقرار شود

طرحهای توس��عهای که باع��ث افزایش کیفیت
محصوالت شرکتهای پاالیشی و افزایش قیمت
محصوالت با ارزش افزوده باالتر می شود .معاون
سازمان بورس تأکید کرد :با توجه به اینکه شرکت
پاالیش و پخش حکم نماینده شرکت ملی نفت
را دارد این نشس��ت و سایر نشست ها به منظور
شفاف شدن اطالعات و اعداد و ارقام مبادله شده
بین طرفین است .وی توضیح داد :رابطه شرکت
ملی نفت به واسطه ش��رکت پاالیش و پخش با
شرکتهای پاالیشی انجام می گیرد چون صنعت
پاالیش��ی همزمان در نقش خریدار و فروشنده با
ش��رکت نفت است این جلس��ات کمک میکند
بعضی مس��ائل که با ابهام همراه اس��ت طی این
جلسات ش��فافیت شود و س��هامداران اطالعات
دقیق تری از ش��رایط صنعت داشته باشند .این
مقام مس��وول درباره دو نتیجه دیگر این نشست
گفت :بعضی پاالیشگاه ها بخاطر اینکه وزارت نفت
باالن��س انرژی را نگه دارد مجبور به تولید برخی
محصوالتی می ش��وند که هزینه های سر باری
برای شرکتهای پاالیشی به همراه می آورد و این
موضوع بر آنها مقرون به صرفه نیست ،بنابراین در
این نشست مقرر شد با برخی کمکهای جانبی،
اثرات برنامه تولیدی که وزارت نفت به شرکت های
پاالیشی میدهد ،جبران شود .عربی درباره فروش
محصوالت پاالیشی در بورس کاالیی گفت :معامله
محصوالت پاالیشی در بورس کاال اشکاالتی دارد
که مقرر شد ،راهکار فروش محصوالت پاالیشی در
بورس تسهیل شود.

سوآپ فرآورده نفتی متوقف شد

ایرانکریدورترانزیتبنزینبهعراق
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی ایران با تش�ریح دالیل توقف
س�وآپ فرآوردههای نفتی یکی از دالیل توقف س�وآپ س�وخت به عراق را فعالیت گروه تروریس�تی داعش
عنوان کرد و گفت :بخش خصوصی آماده ترانزیت و انتقال بنزین امارات به عراق و اقلیم کردستان عراق است.

سید حمید حس��ینی با اشاره به توقف سوآپ
فرآوردههای نفتی از کش��ورهای همجوار به عراق،
گفت :شرکت ملی پاالیش و پخش نفتی هیچ گونه
محدودیتی برای توقف سوآپ سوخت ایجاد نکرده
بلکه به دلیل ش��رایط خاص امنیتی عراق سوآپ
فرآورده نفتی به این کش��ور همسایه متوقف شده
اس��ت .عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران با تاکید بر
اینکه در طول چند ماه گذشته تاکنون در چندین
نوبت مرزهای غربی کش��ور باز و بسته شده است،
تصریح کرد :ب��ه دلیل فعالیت گروه تروریس��تی
داع��ش در ع��راق ش��رکتهای س��وآپ کننده
فرآوردههای نفتی تمایلی برای سوآپ سوخت به
ع��راق را ندارند .این مقام مس��ئول با یادآور یانکه
پیش از این س��وآپ گازوئیل و گاز مایع از مس��یر
ایران به عراق و بالعکس انجام می ش��د ،بیان کرد:
ع�لاوه بر این بخش عمده نفتای مورد نیاز صنایع
پتروشیمی ایران توسط عراق وارد و تامین می شد.
حسینی با بیان اینکه پیش بینی می شود از مهر

ماه سال جاری سوآپ فرآوردههای نفتی به ویژه از
کشورهای حاشیه دریای خزر رونق بگیرد ،تبیین
کرد :با توجه به برنامهریزی وزارت نفت برای ذخیره
س��ازی سوخت مایع در نیروگاههای نیمه شمالی
کش��ور ،امکان انجام سوآپ و تامین سوخت مایع
این نیروگاهها وجود دارد .عضو هیات مدیره اتحادیه
اتحادیه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران همچنین با اشاره به وجود بحران
تامین بنزین در عراق و اقلیم کردستان عراق ،گفت:
ش��رکت های خصوصی امکان تامین بنزین مورد
نیاز عراق با ترانزیت و یا سوآپ بنزین از کشورهای
حاش��یه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی
را دارند .وی با اش��اره ب��ه محدودیتهای ذخیره
س��ازی بنزین در مبادی مرزی در غرب کش��ور،
تاکی��د کرد :ایران باید از این فرصت برای ترانزیت
و سوآپ بنزین به عراق و در اختیار گرفتن بخشی
از بازار س��وخت این کشور همسایه استفاده کند.
حسینی همچنین از آمادگی شرکتهای خصوصی
برای انجام س��وآپ نفت خام از کشورهای حاشیه

با توجه به
برنامهریزی
وزارت نفت برای
ذخیره سازی
سوخت مایع در
نیروگاههای نیمه
شمالی کشور،
امکان انجام
سوآپ و تامین
سوخت مایع این
نیروگاهها وجود
دارد

دریای خزر خبر داد و خاطرنش��ان کرد :ش��رکت
ملی نفت ایران هنوز نرخ جدید س��وآپی نفت خام
از کشورهای حوزه دریای خزر را اعالم نکرده است.
بیژن زنگنه اخیرا در تشریح آخرین اقدامات برای
از سرگیری سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای
خزر توس��ط ایران ،گفت :دستوراتی را به منظور از
سرگیری س��وآپ نفت صادر کرده ام .وزیر نفت با
اعالم اینکه تمامی شرکت های سوآپ کننده نفت
می توانند بر اس��اس شرایط جدید اقدام به سوآپ
نفت از مسیر ایران بکنند ،تصریح کرد :از سرگیری
سوآپ نفت با حفظ منافع ملی انجام میگیرد اما
قطعا برای از سرگیری این تجارت نفتی با مشکالتی
روبرو هستیم .به گزارش دنیای انرژی به نقل ازمهر،
جمهوری اس�لامی ایران در طول  13س��ال انجام
سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر بیش از
 254میلیون بشکه نفت از مسیر ایران ،نفت سوآپ
شد که حدود  880میلیون دالر درآمد ارزی برای
کشور به همراه داشت .محمود آستانه عضو هیات
مدیره شرکت نیکو اخیرا با اشاره به انجام مذاکرات
با  4تا  5ش��رکت بینالمللی به منظور از سرگیری
سوآپ نفت ،گفته است :بر این اساس مذاکرات اولیه
با ویتول سوئیس انجام گرفته و این شرکت هم به
منظور از سرگیری سوآپ نفت اعالم آمادگی کرده
است .مش��اور وزیر نفت با اعالم اینکه شرکتهای
خارجی و بخش خصوصی برای از سرگیری سوآپ
نفت به دنبال تضمینهایی از ش��رکت ملی نفت
ایران هس��تند که این عملیات را به یک باره قطع
نکنند ،تصریح کرده اس��ت :بس��ته به نوع و مدت
زمان امضای قرارداد بستههای جدید تشویقی نفتی
ایران نصیب شرکتهای خارجی و بخش خصوصی
داخلی خواهد شد.
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گزارش

گزارش
مروری بر گزارش ویژه آژانس بینالمللی انرژی

چشم انداز سرمایه گذاری انرژی جهان تا سال 2035

■■فاطمه رضایی خاچکی

*

گزارش ویژه آژانس بینالمللی انرژی ( )International Energy Agency -IEAبا عنوان «چش�م انداز
سرمایه گذاری انرژی جهان» چندی پیش ( 3ژوئن  )2014منتشر شد .این گزارش  190صفحه و  4بخش دارد.

بخش اول با عنوان نیازهای سرمایه گذاری انرژی تا
س��ال  2035به موضوعاتی همچون روندهای بخشی و
منطق��های در س��ناریوی سیاس��تگذاریهای جدید،
مخاطرات پیش روی سرمایه گذاری انرژی ،تامین مالی
س��رمایه گذاریهای انرژی ،روندها در س��ناریوی 450
(فناوریهای با کربن پایین و کارآیی انرژی) میپردازد.
بخش دوم با عنوان س��رمایه گذاری در س��وختهای
فسیلی به روندها در سناریوی سیاستگذاریهای جدید،
صنایع باالدستی نفت و گاز ،تمرکز بر صنعت باالدستی
نفت در خاورمیانه ،حمل و نقل نفت ،پاالیش ،پیامدهای
برای تامین مالی ،زغالسنگ میپردازد .بخش سوم هم
سرمایه گذاری در بخش نیرو و بخش چهارم هم سرمایه
گ��ذاری در کارای��ی انرژی اس��ت .در این گ��زارش به
موضوعات��ی درباره پایداری ،قیمت و اطمینان به آینده
انرژی پرداخته شده و تصویری از سرمایه گذاری در حوزه
انرژی تا س��ال  2035ارائه شده است .گزارش با بررسی
روندهای سرمایه گذاری در گذشته و وضعیت سرمایه
گ��ذاری در حوزه انرژی در س��طح منطقهای و جهانی،
دیدگاههایی ارائه میدهد؛ ساختار مالکیت و مدلهای
تامین مالی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف حوزه
انرژی ،اهمیت پایدار سرمایه گذاری نفتی در خاورمیانه و
پیامدهای تاخیر در چنین سرمایه گذاری ها ،پویاییها و
هزینههای سرمایه گذاری در بخش گاز مایع و چگونگی
تاثیر آن بر شکل دادن به آینده تقاضای جهانی برای گاز،
ارائه یافتههای مهم درب��اره قابلیت اطمینان به تامین
الکتریسیته در اروپا و هند ،چشم انداز سرمایه گذاری در
فناوریهای کربن پایین ش��امل انر ِژهای تجدیدپذیر،
همچنی��ن در ادامه گزارش مباح��ث مفصلی پیرامون
تقاضای جهانی برای س��رمایه گذاری و تامین مالی در
بخ��ش انرژی مطرح ش��ده و در نهای��ت ذیل موضوع
تغییرات آب و هوایی اقدامات جدیتر دولتها بحث شده
است .آژانس بینالمللی انرژی در این گزارش پیشبینی
کرده که تا س��ال  48 ،2035هزار میلیارد دالر سرمایه
گ��ذاری در بخ��ش انرژی جهان نیاز اس��ت که البته با
حوزههای مربوطه  53تریلیون دالر میشود .براساس این
گزارش 40 ،هزار میلیارد دالر از این سرمایه گذاری در
بخش تولید انرژی و و  8هزار میلیارد دالر دیگر نیز برای
افزایش بازدهی و بهره وری انرژی مورد نیاز است .از این
میزان سرمایه گذاری پیشبینی شده توسط کشورها در
بخش انرژی 23 ،هزار میلیارد دالر بر انرژیهای فسیلی،
انتق��ال و پاالیش نفت متمرکز خواهد بود .این گزارش
سهم تولید برق را از این سرمایه گذاری معادل  10هزار
میلیارد دالر تا س��ال  2035اعالم کرده اس��ت و اضافه
میکند که  7هزار میلیارد دیگر نیز در انتقال و توزیع برق
هزینه خواهد ش��د .این آژانس بالغ بر دوس��وم سرمایه
60
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گذاری مورد نیاز در تامین انرژی را سهم بازارهای نوظهور
عنوان کرده است .آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرده که
بیش از نیمی از این س��رمایه گذاری برای نگه داشتن
س��طح تولید انرژی در سطح امروزی خواهد بود .در دو
دهه گذشته ،ساالنه به  1/6تریلیون دالر سرمایهگذاری
در بخش انرژی جهان نیاز بود اما هم اکنون به  2تریلیون
دالر نیاز اس��ت .براس��اس این گزارش ،کاهش سرمایه
گذاریها در بخش تولید نفت خاورمیانه میتواند تا سال
 2025موجب افزایش قیمت نفت ش��ود .همانگونه که
اشاره شد جهان نیازمند س��رمایه گذاری  40تریلیون
دالری در بخش تولید انرژی و سرمایه گذاری  8تریلیون
دالری در تجهیزات آن تا سال  2035است .این برآورد
سرمایه گذاری با توجه به افزایش تقاضا و کاهش تولید
در کش��ورهای تولیدکننده اصلی تعیین ش��ده است.
بیشترین س��رمایه گذاریهای مورد نیاز در خاورمیانه
است چرا که تولید کشورهای غیرعضو اوپک مانند نفت
غیرمتعارف ایاالت متحده (ش��یل) به نظر میرس��د از
اواسط  2020شروع به کاهش کند اما با این حال آژانس
بینالمللی انرژی در چشم انداز خود برای سرمایه گذاری
کافی در این منطقه تردی��د دارد .در صورتی که تولید
همان طور که مورد نیاز است افزایش نیابد ،بهای نفت
خ��ام کاهش مییاب��د .با توجه ب��ه این گ��زارش ،اگر
سرمایهگذاریها در زمان مناسبی رخ ندهد ،نتیجه آن
کمبود در تولید و نوسانات بیشتر بازار که در سال 2025
و بطور متوس��ط در هر بش��که  15دالر افزایش قیمت
خواهد داشت .گزارش آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی
میکند که در یک دهه آینده با افت و کاهش تولید شیل
اویل در آمریکا ،جهان به نفت خاورمیانه وابستهتر شده و
نیاز بیش��تری خواهد داش��ت .ب��ا وجود ای��ن ،آژانس
بینالمللی انرژی هشدار میدهد که تولیدکنندگان نفت
خاورمیانه ممکن است نتوانند نیاز بازار را تامین کنند و
قیمت نفت باالتر رود .جهان برای تامین تقاضای رو به
رشد نفت خام به تدریج به سرمایه گذاری در خاورمیانه
متکی میش��ود .افزایش تولید نفت خام از ذخایر شیل
اویل آمریکا سبب شده تا آژانس بینالمللی انرژی و سایر
تحلیلگران بازار نفت پیشبینی کنند که آمریکا تا سال
 2020ب��ه تدریج از تولیدکنن��دگان بزرگ نفت مانند
عربستان و روسیه پیشی گیرد .این موضوع سبب شده
است آمریکا درباره آزادسازی صادرات نفت که برای مدت
طوالنی متوقف شده بود ،تصمیمگیری کند .در همین
حال آمریکا از این موضوع واهمه دارد که با کاهش اتکا به
واردات نف��ت خاورمیانه ،مجبور ش��ود حضور نظامی و
دیپلماتیک خود را نیز کاهش دهد .نفت خاورمیانه ارزان
است و به راحتی تولید میشود اما شیل اویل آمریکا به
حفاریهای بس��یار زیاد نیاز دارد زیرا ذخیرههای نفتی
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کشف شده به سرعت تمام میشوند .با وجود این ،آژانس
نگران است که کشورهای خاورمیانه به دلیل مخاطرههای
سیاس��ی و هزینههای ملی زیاد نتوانند شکاف عرضه و
تقاضا را پر کنند .در همین حال بهار عربی بس��یاری از
کشورهای عربی را مجبور کرده برای فعالیتهای داخلی
و اجتماعی خود هزینه بیشتری را پرداخت کنند .از سوی
دیگ��ر عراق همچن��ان برای تولید نفت خ��ود به دلیل
تنشهای سیاسی داخلی با اختالل روبهرو است و ایران
نیز برای فروش نفت خام خود زیر فشار تحریم هاست.
آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده عراق تا س��ال
 2020میتوان��د میزان تولید نفت خ��ود را از حدود 3
میلیون بشکه در روز به  6میلیون بشکه در روز افزایش
دهد و تا س��ال  2035آن را به  8میلیون بش��که در روز
برساند .اگر این پیشبینی تحقق یابد عراق با پشت سر
گذاشتن روس��یه به دومین صادرکننده بزرگ نفت در
جهان تبدیل خواهد شد .این رشد در ظرفیت تولید به
معنای  5هزار میلیارد دالر درآمد تا سال  2035است و
عراق میتواند از این میزان پول برای بازس��ازی ،توسعه
زیرس��اختها و تبدیل ش��دن به کشوری توسعه یافته
اس��تفاده کند .مقامات عراق قصد دارند تا سال 2017
ظرفیت تولید نفت این کشور را به  9میلیون بشکه در روز
برسانند ،هدفی که از دید صندوق بینالمللی پول و آژانس
بینالمللیانرژیبسیارجاهطلبانهاست.آژانسبینالمللی
انرژیاعالم کرد چنانچه خاورمیانه نتواند نفت مورد نیاز
بازار را تا سال  2025پس از افول شیل اویل تامین کند
قیمت نفت خام در بازارهای جهانی تا  15دالر افزایش
مییابد .در گزارش آژانس آمده است که هزینه اکتشاف
و تولی��د نفت خام تا س��ال  ۲۰۳۵نزدیک به  ۲۵درصد
افزایش مییابد و به ساالنه  ۸۵۰میلیارد دالر میرسد .در
نوامبر  ۲۰۱۳نفت خام برنت به طور متوسط حدود ۱۰۹
دالر در هر بشکه معامله شده است بهای برنت در سال
 ۲۰۱۳به طور میانگین  ۱۷دالر در هر بشکه و در سال
 ۱۲۸ ،۲۰۱۲دالر برای هر بشکه معامله میشد .آژانس
بینالمللی انرژی اعالم کرده که سرمایهگذاری در بخش
تولید انرژی در س��ال  ۲۰۱۳بیشتر از  1/6تریلیون دالر
بوده اس��ت که بیش از دو برابر آن در سال  2000است.
همچنین سرمایهگذاری برای بهبود تجهیزات انرژی در
 130 ،2013میلیارد دالر بوده است .براساس این گزارش
سرمایهگذاری در بخش منابع انرژی تجدیدپذیر در سال
 2011به  300میلیارد دالر رسیده بود این در حالی است
که این سرمایهگذاری در سال  2000برابر با  60میلیارد
دالر ب��ود این س��رمایهگذاری در س��ال  2013به 250
میلیارد دالر کاهش یافت .همچنین تا سال  2035نیاز به
 850میلیارد دالر سرمایهگذاری ساالنه در بخش صنایع
باالدستی نفت و گاز و  700میلیارد دالر در زمینه الان
جی نیاز است .آژانس بینالمللی انرژی در مطالعه موردی
کشور ترکیه مینویسد :ترکیه برای پاسخگویی به افزایش
 7درصدی تقاضای انرژی ساالنه خود باید  120میلیارد
دالر در این حوزه سرمایهگذاری کند ،این در حالی است
که برنامههای سرمایهگذاری این کشور در سال 2014

تنها به  41نیروگاه محدود میشود .گزارش چشم انداز
انرژی جهان درباره ترکیه ،پیش بینی میکند روند کنونی
سرمایهگذاری در ترکیه ،باعث فالکت نسلهای آینده در
این کشور میشود .با کاهش منابع انرژی موجود در سطح
جهان تمام دولتهای آینده نگر در حال سرمایهگذاری
روی انرژیهای تجدیدپذیر هستند اما وضعیت در ترکیه
اینگونه نیست و این کشور برای تامین انرژی مورد نیاز
شهروندانش تا سال  2023باید  120میلیارد دالر در این
حوزه س��رمایهگذاری کند .ش��ایان ذکر است که ارزش
واردات انرژی ترکیه هم اکنون به ساالنه  65میلیارد دالر
میرسد .ترکیه که دارای ذخایر بسیار ناچیز نفت و گاز
است ،با مخالفت و پافشاری شهروندانش برای نساختن
نیروگاههای هستهای روبهرو است و تا به حال نیز نتوانسته
از نیروگاههای آبی خود بازده مورد نیاز را دریافت کند و
به دلیل این مشکالت ،بسیاری از پروژههای دستیابی به
انرژی تجدیدپذیر خود را به حالت تعلیق درآورده است.
بنا به باور کارشناس��ان ،با توجه به الگوی مصرف انرژی
کنونی ترکیه،این کشور به  2تا  4نیروگاه هستهای برای
تولید  20-15هزار مگاوات انرژی برق 1100 ،نیروگاه آبی
(هیدروالکتریک) جدید و به توربینهای بادی با قدرت
تولید انرژی  20هزار مگاوات نیاز دارد .آمار منتشر شده
وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه نشان میدهد در سال
 2013تنها  100نیروگاه جدید در این کش��ور شروع به
فعالیت کردهاند .نیمی از این نیروگاهها که به تولید برق
میپردازند آبی 22 ،نی��روگاه بادی 19 ،نیروگاه گاز و 4
نیروگاه نیز زیست گاز بودهاند .آمار وزارت انرژی ترکیه در
سال جاری حاکی از کاهش سرمایهگذاری در این حوزه
است .در سال 2014سرمایهگذاران ،تنها به سرمایهگذاری
روی  41نیروگاه عالقه نش��ان دادند که  69درصدش را
نیروگاههای آبی 21 ،درصد بادی 19 ،درصد نیروگاههای
گازی 7 ،درصد نیروگاههای حرارتی و  1/49درصدش را
دیگر منابع انرژی تشکیل میدهد.گزارش منتشر شده به
وارد نشدن سرمایه گذار جدید به این حوزه و پایین آمدن
تعداد تصاحب و ادغام شرکتی اشاره میکند .طبق آمار
س��ال  ،2012ارزش ش��رکتهای ادغام خرید  -فروش
شده 9/5 ،میلیارد دالر بوده در حالی که این رقم در سال
گذشته به  7میلیارد دالر تنزل پیدا کرده و تنها  2درصد
این مبلغ متعلق به س��رمایه گذاران خارجی بوده است.
کارشناس��ان حوزه ان��رژی معتقدند با توج��ه به وضع
نامشخص اقتصادی و سیاسی ترکیه ،این روند نزولی در
س��ال  2014نیز همچنان ادامه پی��دا میکند .گزارش
آژانس برای بازار انرژی اروپا هش��دار میدهد که کاهش
سرمایهگذاری در بخش انرژی میتواند تولید برق در این
منطقه را با مشکل مواجه کند .بر این اساس سرمایهگذاری
جدید مورد نیاز برای تولید برق در اروپا تا س��ال 2035
بی��ش از  2تریلی��ون دالر اس��ت و در ص��ورت ع��دم
سرمایهگذاری کافی کش��ورهای اروپایی طی سالهای
آینده با کمبود شدید برق روبه رو خواهند شد .اگر شرایط
کنونی ادامه یابد وضعیت تولید و تامین برق مورد نیاز بازار
اروپا با خطر جدی روبهرو خواهد شد .طی  10سال آینده
تنه��ا  100م��گاوات برق باید به ظرفی��ت نیروگاههای
حرارتی اروپا اضافه ش��ود که این رقم معادل  10درصد
ظرفیت کنونی تولید برق اروپاس��ت .آژانس بینالمللی
انرژی به کشورهای اروپایی توصیه کرده است تا سرمایه
گ��ذاران بخش خصوصی را ب��رای س��رمایهگذاری در

با وجود
درگیریهای
مسلحانه در لیبی،
عراق و اوکراین
عرضه نفت به
بازارها بیشتر از
حد انتظار بوده
است .گزارش
سرمایهگذاری
در انرژی جهان،
با گزارشهای
ساالنه و
براوردهای این
سازمان تا سال
 2035مبنی بر
تغییر جریان
تولید و صادرات از
خاورمیانه و روسیه
به آمریکای شمالی
(خودکفایی
آمریکا در
حوزه انرژی و
تبدیل شدن
به بزرگترین
تولیدکننده نفت
و صادرکننده گاز
طبیعی) تناقض
دارد

پروژههای صنعت برق تشویق کند .پایین بودن قیمت
ب��رق در برخ��ی کش��ورهای اروپایی مان��ع اصلی عدم
سرمایهگذاری بخش خصوصی به شمار میرود .سازمان
بینالمللی آژانس همچنین نسبت به کمبود تولید برق در
برخی کش��ورهای در حال توسعه و نوظهور مانند هند
هشدار داده است .هند نیز طی  20سال آینده به 1500
میلیارد دالر سرمایهگذاری جدید برای توسعه ظرفیت
تولید برق نیاز دارد.
عرضه نفت بیش از حد انتظار
آژانس بینالمللی انرژی سازمان مستقلی است که
برای تضمین انرژی قابل اتکا ،قابل عرضه و تهیه و پاک
برای  28کش��ور عضو و فرات��ر از آن فعالیت میکند و
در واکنش به بحران نفتی دهه  1970تش��کیل شد و
مقرش در پاریس است و فعالیتش روی  4حوزه اساسی
متمرکز ش��ده اس��ت :امنیت انرژی ،توسعه اقتصادی،
آگاهی زیست محیطی و مشارکت گسترده جهانی .این
سازمان به کشورهای صنعتی واردکننده نفت مشاوره
انرژی میدهد .گزارش ساالنه آژانس بینالمللی انرژی
به موضوعاتی همچون تاثیر تفاوت قیمتهای انرژی بر
رقابت و برندگان و بازندگان احتمالی ،میزان نفت مورد
نیاز برای برآوردهسازی نیاز فزآینده و جبران کاهشها در
حوزههای موجود ،عامل همگرایی سریع در قیمتهای
گاز طبیعی بین آسیا ،اروپا و آمریکای شمالی و چگونگی
تاثیر آن بر بازارهای انرژی ،رشد انرژی تجدیدپذیر پایدار
و بسندگی آن در غلبه بر اهداف تغییر جهانی اقلیمی،
چگونگی پیشرفت در پایان دادن تدریجی به یارانههای
س��وختهای فسیلی و س��رمایهگذاری روی دستیابی
به خدمات انرژی نوین در کش��ورهای فقیر و بسیاری
س��واالت و موضوعات دیگر در چش��م اندازهای منابع،
مناطق و بخشهای انرژی تا سال ( 2035منابع،تولید،
تقاضا ،پاالیش و تجارت بینالمللی انرژی) پاسخ میدهد.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش قبلی خود با عنوان
«چش��مانداز جهانی انرژی  »2013در بخش «سناریو
سیاستهای جدید» رش��د اقتصادی ساالنه جهان تا
سال  2035را به طور میانگین برابر با  3/6درصد فرض
ک��رده و جمعیت جهان نیز به  8/7میلیارد نفر افزایش
خواه��د یاف��ت .قیمت نفت به مدت بیش از دو س��ال
اس��ت که حدود  110دالر در هر بشکه بوده و افزایش
تدریجی قیمت به  128دالر در هر بشکه تا سال 2035
پیشبینی شده است .همچنین یارانههای سوخت در
کشورهای واردکننده طی یک بازه زمانی  10ساله حذف
خواهند ش��د .ماریا ون در ه��وون ،مدیر اجرایی آژانس
بینالمللی انرژی با اشاره به نیاز کشورهای جهان به این
سرمایهگذاری معتقد است :قابلیت اطمینان و پایداری
سیستم انرژی آینده ما به سرمایهگذاری بستگی دارد و
این هدف بدون دسترسی پایدار به منابع مالی طوالنی
مدت و س��اختار سیاستگذاری معتبر محقق نخواهد
ش��د .فاتح بیرول ،اقتصاددان ارش��د آژانس بینالمللی
انرژیمعتقد است خاورمیانه برای پر کردن شکاف عرضه
و تقاضا باید امروز س��رمایهگذاری کن��د زیرا هر پروژه
نزدیک به  7س��ال زمان برای توس��عه نی��از دارد و این
منطقه برای تامین تقاضای نفت خام دنیا باید تا س��ال
 2025میالدی ساالنه  90میلیارد دالر سرمایهگذاری
کند .بیرول با اشاره به اینکه کشورهای خاورمیانه نزدیک

به یکچهارم از درآمد نفتی  800میلیارد دالری ساالنه
خ��ود را به یارانه انرژی اختص��اص میدهند ،گفت :ما
میدانیم که خاورمیانه ممکن است نتواند نفت کافی به
بازار تزریق کند .گری راس ،مدیرعامل شرکت تحقیقاتی
پیرا انرژی میگوید :اکنون در زمان خوبی هس��تیم اما
شرایط مان مانند حرکت روی تریدمیل است که پس
از مدتی خسته میشویم .در گزارش ماه جوالی 2014
آژانس بینالمللی انرژی چشم انداز تقاضا برای نفت در
سالهای  2014و 2015سیر نزولی نشان میدهد .نفت
شاخص آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) برای تحویل
در ماه سپتامبر نیز تحت تاثیر گزارش منتشر شده71 ،
س��نت کاهش یافت و به بشکهای  97دالر و  27سنت
در بازار نیویورک رسید .قیمت برنت ،نفت شاخص اروپا
برای تحویل در ماه سپتامبر سقوط  1/66دالری داشت
و به بشکهای  103دالر و دو سنت رسید که پایینترین
قیمت آن از اول ژوئیه  2013اس��ت .آژانس بینالمللی
انرژی با اشاره به رشد پایین اقتصاد جهانی پیشبینی
کرد ک��ه میزان تقاضا برای نف��ت برخالف پیشبینی
قبلیاش برای ماه ژوئیه در مورد برخورداری از رشد 1/2
میلیون بشکهای در روز تنها یک میلیون بشکه در روز
افزایش خواهد یافت و به  92/7میلیون بش��که خواهد
رسید .آژانس بینالمللی انرژی بازوی سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه همچنین میزان تقاضای پیشبینی
شدهاش برای س��ال  2015را روزانه  94میلیون بشکه
اعالم کرده که  300هزار بشکه کمتر از پیشبینی قبلی
است .این آژانس گفت :با وجود درگیریهای مسلحانه
در لیبی ،عراق و اوکراین عرضه نفت به بازارها بیش��تر
از حد انتظار بوده است .گزارش سرمایهگذاری در انرژی
جهان ،با گزارشهای س��االنه و براوردهای این سازمان
تا س��ال  2035مبنی بر تغییر جریان تولید و صادرات
از خاورمیانه و روس��یه به آمریکای شمالی (خودکفایی
آمری��کا در حوزه انرژی و تبدیل ش��دن به بزرگترین
تولیدکننده نفت و صادرکنن��ده گاز طبیعی) تناقض
دارد و آن افول ش��یل اویل در آمریکا در س��ال 2025
اس��ت که دوباره منابع متع��ارف و خاورمیانه در کانون
توجه قرار میگیرند که پیامدهای سلبی و ایجابی برای
کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز دارد و
در محاسبات و استراتژیهایشان نقش دارد .به هر حال
باید گفت که به تجربه ثابت ش��ده است که بسیاری از
آمار و ارقامی که از س��وی آژان��س بینالمللی انرژی و
سایر موسسات مطالعاتی انرژی غربی منتشر میشود
در بسیاری از مواقع متناقض و به همین دلیل غیرقابل
استناد هستند .ضمن اینکه نباید فراموش کرد یکی از
کارکردهایی که به طور س��نتی در غرب برای اینگونه
موسسات و از جمله آژانس بینالمللی انرژی تعریف شده
است جلوگیری از وقوع سیاستهای نفتی مستقل در
کشورهای صادرکننده انرژی مانند کشورهای عضو اوپک
( )OPECمجمع کشورهای صادرکننده گاز ()GECF
و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (( )IRENAمستقر
در مصدر ابوظبی) اس��ت و به همین دلیل رویکردهای
سیاس��ی -امنیتی هدفمند در اینگونه موسس��ات بر
رویکرده��ای علمی و فنی و آین��ده پژوهش غلبه دارد
و براوردها و پیشبینی هایش��ان با «فریب تاکتیکی و
استراتژیک» همراه است.
*کارشناساموراقتصادی
دنیایانرژی پائیز 1393شماره نهم
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بزرگتـرین شرکـت نفـتـی جهان را بیشتر بشناسیم

آرامکو چگونه آرامکو شد؟
■■میثمقدیری
ش�رکت دولتی نفت س�عودی آرامکو عربس�تان بر پایه تازهترین گزارش موسس�ه آمریکایی انرژی
اینتلیجنس از لحاظ ذخایر نفت و گاز ،استخراج مواد هیدروکربنی ،فروش و ظرفیت پاالیش بزرگ ترین
شرکت نفتی جهان به شمار میرود.

ش��رکت س��عودی آرامکو دارنده بزرگ ترین
ذخای��ر اثبات ش��ده نفت جهان (بی��ش از ۲۶۰
میلیارد بش��که) ،نخس��تین ص��ادر کننده نفت
س��ازمان کش��ورهای صادر کننده نفت (اوپک)
و پس از روس��یه دومین تولید کننده نفت خام
جهان به شمار میآید.
دفت��ر مرک��زی س��عودی آرامک��و در ش��هر
ظهران عربس��تان واقع شده است .این شرکت با
بیش از  55هزار نیروی کار ،بزرگ ترین ش��بکه
هیدروکربن��ی جهان و یک بخ��ش جمع آوری
گازهای همراه با عنوان Master Gas System
را اداره میکند .شرکت سعودی آرامکو همچنین
مدیریت و اداره بی��ش از  100میدان نفت و گاز
در عربستان سعودی را بر عهده دارد .میدان قوار،
بزرگترین میدان نفتی جهان و میدان ش��یبه،
یکی از بزرگترین میدانهای نفتی جهان نیز به
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وسیله این شرکت اداره میشوند .شرکت دولتی
س��عودی آرامکو در  29مه سال  1930میالدی
مصادف با آغاز اکتش��اف و تولی��د نفت در دیگر
کشورهای حوزه خلیج فارس مانند ایران و عراق
تاسیس شد.
آرامکو نخست یک شرکت آمریکایی با عنوان
اس��تاندارد اویل کالیفرنیا بود که در عربس��تان
س��عودی فعالیت خود را آغاز کرد؛ این ش��رکت
برای نخستین بار توانست در مناقصهای با پشت
س��ر گذاردن رقیب خود شرکت عراق پترولیوم،
حق امتیاز اکتشاف نفت در عربستان را به دست
آورد.اس��تاندارد اویل کالیفرنیا ای��ن حق امتیاز
را به طور کامل به ش��رکت تابع��ه خود با عنوان
شرکت کالیفرنیا -عربین اس��تاندارد اویل واگذار
کرد .ش��رکت تگزاس اویل (تگزاس کو) در سال
 1936زمانی که همچنان فعالیتهای اکتشافی

این شرکت با
بیش از  55هزار
نیروی کار ،بزرگ
ترین شبکه
هیدروکربنی
جهان و یک
بخش جمع آوری
گازهای همراه با
عنوان Master
Gas System
را اداره میکند.
شرکت سعودی
آرامکو همچنین
مدیریت و اداره
بیش از  100میدان
نفت و گاز در
عربستان سعودی
را بر عهده دارد

به نتیجه نرسیده بود 50 ،درصد سهام این امتیاز
را خریداری کرد.پس از چهار س��ال فعالیتهای
اکتشافی بی نتیجه ،برای نخستین بار در هفتمین
چاه نفتی حفر شده در منطقه دمام عربستان واقع
در ش��مال ظهران نفت کشف شد و پس از آن به
سرعت برداشت روزانه هزار و  500بشکه نفت خام
از چاه شماره هفت دمام آغاز شد .شرکت سعودی
آرامکو به تدریج بزرگتر و قویتر شد و سعودیها
کنترل این شرکت را به دست گرفتند .این شرکت
امروزه بیش از  10درصد تقاضای جهانی نفت را
تامین میکند.شرکت سعودی آرامکو هم اکنون
جایگاه مهمی در بازارهای جهانی نفت خام دارد
و در کشورهای بسیاری از جمله چین ،ژاپن ،کره
جنوبی و آمریکا س��رمایهگذاری کرده و صاحب
بزرگ ترینپاالیشگاههاینفت جهان است.شرکت
سعودی آرامکو در حوزههای مختلف صنعت نفت
و گاز از جمله اکتش��اف ،تولید ،پاالیش ،پخش،
صادرات و بازاریابی فعالیت میکند.
آرامکو در یک نگاه کلی

ش��رکت س��عودی آرامک��و ب��زرگ تری��ن
صادرکنن��ده نف��ت و مایع��ات گازی (ان جی
ال) جه��ان اس��ت .این ش��رکت همچنین در
می��ان ب��زرگ ترین پاالیش��گران جه��ان قرار
دارد و ت�لاش میکند تا فعالیته��ای خود را
در صنای��ع پایین دس��تی و تولی��د محصوالت
پتروش��یمی نیز توسعه دهد.ش��رکت سعودی
آرامک��و نفت خ��ام و فرآوردههای نفتی خود را
از پایانه نفتی بزرگ خود واقع در خلیج فارس
و دریای س��رخ روانه بازارهای جهانی میکند،
در حالی که تقاضای داخلی س��وخت عربستان
به وسیله پاالیش��گاههای راهبردی این شرکت
تامین میش��ود .شرکتهای تابعه و شعبههای

مختلف سعودی آرامکو در شرکتهای پاالیشی
و بازاریابی کش��ورهای آمریکا ،ک��ره جنوبی و
چین سهم عمدهای دارند .این شرکت همچنین
دفترهای خدماتی ب��رای ارائه خدمات کلیدی
در آمریکای ش��مالی ،اروپا و آسیا دارد.شرکت
والاینترنشنال مارین ،اداره ناوگان نفتکشهای
غ��ول پیک��ر حم��ل نفت خ��ام و ش��ناورهای
مخص��وص حم��ل فرآوردههای نفتی ش��رکت
س��عودی را بر عهده دارد.این شرکت به تازگی
بخش عمده فعالیتهای خود را روی اکتشاف،
تولی��د ،پاالی��ش و حم��ل و نق��ل گاز طبیعی
متمرکز ساخته است.با توجه به رشد روزافزون
تقاضای گاز طبیعی برای تامین س��وختهای
صنعتی در عربس��تان ،آرامک��و در تالش برای
کشف ذخایر گازهای غیر همراه است تا بتواند
نیاز بخشهای زیرساختی از جمله نیروگاههای
انتقال برق و تاسیسات آب شیرین کن را تامین
کند .عرض��ه پایدار م��واد هیدروکربنی ،تولید
محصوالت پتروش��یمی ،ساخت پاالیشگاههای
نفت��ی و توس��عه فناوریه��ا در زمین��ه تولید
س��وختهای پاک و توس��عه پای��دار از اهداف
راهبردی این شرکت به شمار میرود.
حقایق کلیدی شرکت سعودی آرامکو

فعالیت در حوزههای مختلف صنعت نفت و گاز
از جمله اکتشاف ،تولید ،پاالیش ،پخش ،صادرات
و بازاریابی
دومین تولید کننده و بزرگ ترین صادر کننده
نفت جهان
دارن��ده بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان (بیش
از 260میلی��ارد و  100میلیون بش��که تا پایان
سال)2010
تولید دو میلیارد و  900میلیون بش��که نفت

شرکت
سعودی آرامکو
با میلیاردها دالر
سرمایهگذاری
در پروژههای
نفتی عربستان
ظرفیت تولید
نفت خام خود را
از هشت میلیون
و  500هزار بشکه
در سال  2007به 12
میلیون بشکه در
سال  2009افزایش
داد.

خام در سال 2010
ص��دوردو میلیارد و  20میلیون و  345هزار و
893بشکه نفت در سال 2010
بزرگ ترین صادر کننده مایعات گازی جهان
(صدور  316میلیون و  420هزار و  148بشکه در
سال )2010
دارن��ده چهارمین ذخای��ر گازی جهان (279
تریلیون فوت مکعب)
دارای ظرفی��ت پاالیش روزانه چهار میلیون و
160هزار بشکه نفت (شامل پاالیشگاههای داخلی
و سهم در پاالیشگاه برون مرزی)
ناوگان نفتکشهای متش��کل از  14نفتکش
غول پیکر با بدنهای دوالیه ،یک نفتکش غول پیکر
ب��ا بدنه یک الیه ،چهار نفتکش مخصوص حمل
فرآوردههای نفتی
مالکیت ش��رکت در اختیار دولت عربس��تان
سعودی است
شرکت سعودی آرامکو با توسعه فعالیتهای
خود در زمینههای مختلف صنعت نفت به یکی از
بزرگ ترین شرکتهای نفتی جهان تبدیل شده
اس��ت که با دارا بودن شرکتهای زیر مجموعه و
دفترهای عملیاتی در داخل و خارج در حوزههای
زیر فعال است:
ص��ادرات و بازاریابی نفت ،فرآوردههای نفتی،
مایعات گازی و سولفور
صدور نفت به بازاره��ای بینالمللی از طریق
شرکتهای زیر مجموعه و شعبههای بینالمللی
پاالیش نفت خام ،تولید محصوالت پتروشیمی،
بازاریابی فرآوردههای نفتی با کمک شرکتهای
س��رمایهگذاری مشترک و ش��عبههای دیگر در
داخل و خارج از مرزهای عربستان.

فعالیتهای شرکت سعودی آرامکو

فعالیتهای شرکت سعودی آرامکو از سال 1933
تا دهه  1980روی حوزههای اکتشاف و تولید تمرکز
داش��ته و از آن پس این شرکت فعالیتهای خود را
در صنایع باال دس��تی و پایین دس��تی توسعه داده
است.سعودی آرامکو س��رمایهگذاریهای مشترکی
در صنایع پاالیش و پتروش��یمی در داخل و خارج از
مرزهای عربستان تشکیل داده است.
ش��رکت س��عودی آرامک��و در حوزههای زیر
فعالیتمیکند:
اکتشاف
تولید نفت و گاز
پاالیش
پتروشیمی
صادرات
بازاریابی
پخش
ش��رکت س��عودی آرامکو ب��ا میلیاردها دالر
س��رمایهگذاری در پروژهه��ای نفتی عربس��تان
ظرفیت تولید نفت خام خود را از هشت میلیون
و  500هزار بشکه در سال  2007به  12میلیون
بشکه در سال  2009افزایش داد.
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نمایشگاه

گزارش

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی مطرح کرد

دعوت برای شرکت اعضا در نهمين نمايشگاه
بينالمللي نفت،گاز و پتروشيمي چين
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی طی اطالعیه از اعضای محترم برای
شرکت در نهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی چین دعوت کرد.

برخی از پروژههای کنونی ش�رکت س�عودی
آرامکو

پروژه گازی وسیط عربستان با ظرفیت تولید
روزانه دو میلیارد و  500میلیون فوت مکعب ،در
صورت تکمیل به بزرگ ترین پاالیش��گاه گازی
عربستان تبدیل میشود.میدان کاران نخستین
میدان گازی فراساحلی حاوی گازهای غیر همراه
روزانه یک میلیارد و 800میلیون فوت مکعب گاز
طبیعی تولید میکند.تاسیس��ات تولید مایعات
گازی ش��یبه که با تکمیل پروژه توس��عه ،روزانه
دو میلی��ارد و  400میلیون فوت مکعب گاز کم
سولفور شیرین و  264هزار مایعات گازی تولید
خواهد کرد.میدان نفت��ی منیفه پس از تکمیل
مراحل توس��عه میتواند روزانه  900هزار بشکه
نفت خام تولید کند.
فعالیتهای اکتشافی شرکت سعودی آرامکو

زمین شناسان شرکت سعودی آرامکو هر روز به
دنبال جس��تجو و کشف میدانهای گازی و ذخایر
نفتی جدید در بخشهای خش��کی و فراس��احلی
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هستند .شرکت سعودی آرامکو به منظور افزایش
موفقیت و ش��انس خود در حوزه اکتشاف همواره
ب��ه دنبال بهره گیری از تازه ترین فناوریهای لرزه
نگاری است .کشف میدانهای گازی از اولویتهای
اکتشافی این شرکت به شمار میآید.ذخایر گازی
سعودی آرامکو در سال 181 ،1991تریلیون فوت
مکعب بود اما به کمک توسعه فعالیتهای اکتشافی
این رقم در سال  2009به 279تریلیون فوت مکعب
رس��ید.با کش��ف چهار میدان نفتی و یک میدان
گازی جدید مجموع میدانهای نفت و گاز سعودی
آرامکو در عربستان به  112رسید.شرکت سعودی
آرامکو به منظور فراهم کردن آموزشهای ضروری
و محیطی برای آموزش نسلهای بعدی مهندسان
و زمین شناسان یک مرکز توسعه حرفهای صنایع
باال دس��تی( (Upstream Professional D e
 )velopment Centerایجاد کرده اس��ت.تهیه
منابع الزم برای توسعه و ایجاد نوعی پل تجربه میان
جوانان و مهندسان با تجربه کنونی و ایجاد ارتباط
میان حال و آینده در حوزههای مختلف صنایع باال
دستی از اهداف این مرکز به شمار میرود.

اهداف آرامکو

پروژهگازی
وسیطعربستان
باظرفیتتولید
روزانهدومیلیارد
و500میلیونفوت
مکعب،درصورت
تکمیلبهبزرگترین
پاالیشگاهگازی
عربستانتبدیل
میشود.میدان
کاراننخستین
میدانگازی
فراساحلیحاوی
گازهایغیرهمراه
روزانهیکمیلیارد
و800میلیونفوت
مکعبگازطبیعی
تولیدمیکند

یافتن راه حلهای برای مس��ائل مهم صنایع
جهانی انرژی یکی از اهداف ش��رکت س��عودی
آرامکو به ش��مار میآید و این ش��رکت خود را
نسبت مس��ائل انرژی عربستان و سراسر جهان
مس��ئول میداند.شرکت سعودی آرامکو در نظر
دارد در دو دهه آینده به سوی تکامل گام بردارد
و جایگاه کنونی خود به عنوان یکی از پیشگامان
عرصه نفت و گاز به یک شرکت جهانی فعال در
عرصههای مختلف انرژی و تولید مواد شیمیایی
تبدیل کند.تنوع بخشیدن و توسعه پایدار اقتصاد
عربس��تان س��عودی و ایجاد فضای رقابتی و پر
جن��ب و ج��وش در عرصه انرژی عربس��تان از
وظایف و مسئولیتهای شرکت سعودی آرامکو
به شمار میآید.
شرکت سعودی آرامکو در نظر دارد در دو دهه
آینده به سوی تکامل گام بردارد و جایگاه کنونی
خود به عنوان یکی از پیشگامان عرصه نفت و گاز
به یک شرکت جهانی فعال در عرصههای مختلف
انرژی و تولید مواد شیمیایی تبدیل کند.

در این اطالعیه آمده است :به آگاهي ميرساند
نهميننمايشگاهبينالمللينفت،گازوپتروشيمي
چين با عن��وان ( )SIPPEدر مركز تجارت بين
المللي شانگهاي از تاريخ  13الي  15آذر ماه سال
جاري با حضور توليد كنندگان ،صادركنندگان و
برندهاي برتر دنيا برگزار ميگردد .با توجه به اينكه
كشور چين با يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر
جمعيت ظرفيت بااليي جهت صنعت نفت و گاز

و پتروشيمي دارد  ،ميزان مبادالت تجاري ايران
و چين در س��ال  2012نزدي��ك به  37ميليارد
دالر مي باش��د كه از اين ميزان  27ميليارد دالر
صادرات نفتي و غير نفتي اس��ت .اتحاديه صادر
كنندگان فرآورده هاي نفت ،گاز و پتروش��يمي
ايران تالش دارد زمينه اي براي حضور قدرتمند
شركتهاي عضو و تعامل هر چه بيشتر بازرگانان
بين المللي با شركت هاي مطرح ايران را فراهم

اميد است با
حضور پررنگ
نمايندگان ايران
در نمايشگاه سال
 2014ظرفيت ها
و توانمندي هاي
كشورمان در اين
زمينه هر چه بهتر
به نمايش گذاشته
شود

آورد ،از اين رو با تمهيدات اتخاذ شده پاويون ايران
در سالن اصلي اين نمايشگاه واقع شده است.
ل��ذا مقتض��ي اس��ت در ص��ورت تمايل به
مشاركت در اين نمايشگاه مراتب حضور و متراژ
م��ورد نياز را حداكثر تا پاي��ان وقت اداري روز
دوشنبه مورخ  93/06/17اعالم فرماييد .شايان
ذكر اس��ت هزينه اجاره غرفه(حداقل 12متر)،
ش��امل یک میز و دو صندل��ی و موکت و برق
ب��ه ازاء هر متر مربع450دالر مي باش��د .اميد
اس��ت با حضور پررن��گ نماين��دگان ايران در
نمايشگاه س��ال  2014ظرفيت ها و توانمندي
هاي كش��ورمان در اين زمين��ه هر چه بهتر به
نمايش گذاشته شود.
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توگو
گف 

گفتوگو
بررسی عملکرد یک ساله دولت در گفتوگوی “دنیای انرژی” با سید محمد حسینی

رابطه بخش خصوصی و دولت یازدهم خوب یا بد؟

■■اسداهلل خسروی
بی�ش از یک س�ال از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی ک�ه رئیس آن همواره از میدان
دادن بخش خصوصی و ضرورت ایجاد فضای کار برای این بخش س�خن گفته اس�ت .شاید یک سال
فرصت کافی برای تحقق وعده های بسیار مهم دولتمردان کابینه یازدهم نباشد اما می توان با بررسی
عملکرد دولت برای فرصت های پیش رو برنامه ریزی کرد .بدین منظور با سیدمحمد حسینی عضو
سابق هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی گفتگویی انجام دادیم
که از نظر می گذرد.
جناب حس�ینی همانط�ور که م�ی دانید یکی
ازشعارهای دولت یازدهم حمایت ازبخش خصوصی
در راس�تای پیش�برد اهداف اقتصادی ب�ود حال با
گذش�ت بیش ازیک س�ال ازفعالیت دولت تدبیر و
امید ،س�طح تعامالت دولت با بخ�ش خصوصی را
نس�بت به گذش�ته چگونه ارزیابی م�ی کنید وچه
نمرهای به عملکرد اقتصادی دولت می دهید؟

پس ازحماس��ه سیاسی  24خرداد  1392و
رای ملت به اعتدال بارقههای امید به سراس��ر
میهن اس�لامی گس��ترش یاف��ت و از طرفی
انتصاب بهنگام دکتر نهاوندیان مرد نام آشنای
حوزه اقتص��اد و بخش خصوصی حاوی پیامی
روشن به قاطبه فعاالن این بخش بود که نشان
می داد ش��خص رئیسجمهورتوج��ه ویژهای
ب��ه حضوربخش خصوص��ی در صحنه دارد .به
هرحال با استقرار دولت یازدهم امیدواریهای
فعاالن بخش خصوصی برای بازگشت عقالنیت
در تصمیم س��ازی اقتصادی دوچندان شد چرا
که پیکره ظریف بخش خصوصی درکش��ور با
دخالته��ای مکرر دولتها رفته رفته نحیفتر
میگش��ت اما دراین بین مش��اهده می ش��ود
ک��ه دولت در تمامی س��فرهای اس��تانی خود
جلسهای را به ریاست رئیس دفتر رئیسجمهور
ب��ا صاحبان صنای��ع و اعضای ات��اق بازرگانی
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اس��تانها برگزار میکند و موضوعات پیرامون
اقتصاد کش��ور و همچنین مشکالت اقتصادی
استانها علی الخصوص در حوزه اقتصاد بخش
خصوصی را پیگیر و مورد بررسی قرارمیگیرد
که این جلسات میتواند فرصتی برای دیدارهای
مس��تقیم صاحبان صنای��ع و دولت تلقی کرد.
عالوه براین اکنون ش��ورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی و برگزاری جلس��ات استانی
دولت دو مکانیزم شاخص برای برقراری ارتباط
میان بخش خصوصی و دولت به شمار میآیند
که امیدواریم مشکالت بخش خصوصی با ایجاد
این جلس��ات حل و فصل شود اما از دید کالن
اقتصادی باید گفت ک��ه من بعنوان یک فعال
بخش خصوص��ی دراتحادیه فرآوردههای نفت،
گازوپتروشیمی به عملکرد کلی اقتصادیدولت
یازده��م نم��ره  10میدهم چراکه مس��ئوالن
اجرایی دولت با توجه به سوابق و تجرب ه کاری
آنه��ا درمباحث اقتص��ادی آنقدرآزمون و خطا
دیدهاند که نباید اجرای سیاس��ت کاهش نرخ
ت��ورم رابدون در نظرگرفتن خ��روج اقتصاد از
رکود پیش می بردند ،به هرحال سیاس��تهای
دولت طی یکس��ال گذشته فقط برمحورتالش
درکنترل نرخ تورم متمرکزش��د بدون این که
توجه ای به س��ایربخش ه��ای اقتصادی چون

هرحال
ایران
گمرک
به
تنها در رده
استقرار
نه با
گمرکهای
یازدهم
دولت
ی قرار
های
کارآمد
امیدوار
فعاالنبهطور
بخش
ندارد ،بلکه
واردات از
برای
خصوصی
متوسط
گمرک به 32
عقالنیت
بازگشت
این
روز زمان،در 8سند و
تصمیم
دالر (بابت هر
اقتصادی
سازی
2100
فوتی)
چرا
دوچندان20شد
کانتینر
نیاز دارد
ظریف
پیکره
هزینه
که
بخش خصوصی
درکشور با
دخالتهای مکرر
دولتها رفته رفته
نحیفتر میگشت

حمایت ازتولید ویا برنامه ریزی درجهت خروج
ازرکود اقتصادی کشورداش��ته باشد.درحقیقت
باید گفت هرچند کاهش نرخ تورم فی نفس��ه
رویک��ردی اصولی و بجاس��ت که بای��د دراین
مس��یراقدامات الزم همچنان صورت گیرد اما
این ش��یوه یعنی کم توجهی به پدیده خروج از
رکود اقتصادی و تمرکز کلی برکاهش نرخ تورم
را نمی توان هنری برای دولت دانس��ت چرا که
مزیت سیاس��ت خروج از رکود به خودی خود
موجب خواهد شد تا اقتصاد کشورمتحول شود.
اکنون شواهد گویای این است که با وجود رکود
حاکم براقتصاد کشورسیاست کنترل نرخ تورم
را زیرسوال برده چرا که بخش تولید و صادرات
با مش��کالت عدیده روبروشده اند .به طورمثال
وقتی منابع مالی درچرخه مراکزتولید نباشد و
یا بنگاههای اقتصادی ازسرمایه درگردش مورد
نیازخود برخوردارنباشند نمی توان انتظارتامین
مواد اولیه کارخانجات را داشت که این رویکرد
کاه��ش ظرفیت های تولی��د وتعطیلی صنایع
ودرنهای��ت افزای��ش نرخ بیکاری را به کش��ور
تحمیل می کند.
حال آی�ا میتوان عملکرد یکس�اله دولت را در
بخ�ش ه�ای مختلف اقتص�ادی با توجه ب�ه تعامل
دولت با بخش خصوصی آنگونه که این روابط منجر
به تحرک بخش�ی تولید وتوسعه تجارت همچنین
حمایت ازبخش خصوصی درانجام امور ش�ود موفق
قلمداد کرد؟

متاسفانه پاسخ به این سوال خیر خواهد بود.
چرا که پیام اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبرمعظم
انقالب اصال توس��ط بدنه دولت ودس��تگاههای
اجرایی کشور دریافت نشده است و مشکل اصلی
همین جاست که ما در حالت رکود شدید با کاهش
تورم بسر میبریم و عدم توفیقات دولت در همین
موضوع خالصه میشود .در واقع اقتصاد مقاومتی
یک س��تاد هماهنگی میخواه��د که موضوعات
مختلف را بصورتی کارشناس��انه هماهنگ کند
البته با یک فرماندهی واحد ،گفتمان سازی ،تحرم
دیپلماس��ی ،اقتصادی ،تاکید بر آموزش ،اصالح
نظام آموزشی ،بهبود فضای کسب و کار و دخالت
عمومی م��ردم در اقتصاد و مش��ارکت همگانی
ک��ه باید به حد مدنظر قرار گی��رد و به آن عمل
شود .اکنون کاهش تورم با افزایش رکود سیاست
منافات دارد ،ساز و کار دولت باید بر افزایش تولید
استوار باشد که متاسفانه این چنین نیست .با این
وجود باید گفت که براساس انتظارات وچگونگی

اجرای دقیق اصل  ۴۴قانون اساس��ی در راستای
کاهش نقش آفرینی دولت و افزایش نقش آفرینی
موثر بخش خصوصی طی یک سال گذشته کاری
خاص ،برنامهای مدون یا راهکارهای موثر و مفید
برای بخش خصوصی بخصوص در صنعت نفت و
گاز صورت نپذیرفته و تبیین نشده است.
شما به عنوان بخش خصوصی فعال و متخصص
چ�ه انتظ�اری از دولت داش�ته ودارید ت�ا در این
شرایط سخت اقتصادی دولت با آغوش باز از تبحر
بخش خصوصی نام آشنا استقبال و دربرنامه یزی
و فعالی�ت های اجرای�ی عالوه بر مش�ارکت های
فکری ،از توان و تخصص بخش توانمند خصوصی
( اتحادی�ه تولی�د کنن�دگان و ص�ادر کنن�دگان
فرآورده�ای نفت ،گاز و پتروش�یمی ) بهره گیری
الزم کند؟

درحقیقت انتظارمیرفت با بازگشت شایسته
مهن��دس زنگن��ه ب��ه وزارت نفت ک��ه بعنوان
کلیدیتری��ن وزارتخانه کش��ور آن هم در برهه
تحریمه��ای ناعادالنه و جن��گ اقتصادی دیده
می ش��ود دولت به حمای��ت ازبخش خصوصی
برخی��زد ،چرا ک��ه بخش خصوصی ب��ه خوبی
میتواند درمس��یر عبور از تحری��م و انتقال ارز
به داخل کش��ور مفید و موثر واقع شود ،ما طی
این یک س��ال باید شاهد اس��تفاده ازظرفیتها
و پتانس��یلهای بخش خصوص��ی درحوزههای
مختلف من جمله س��رمایه گذاری و پیمانکاری
و ...میبودیم تا بتوان چشم انداز مناسبی درجهت
پیش��برد اهداف اقتصاد درح��وزه های مختلف
چ��ون بخش ترانزی��ت ،صنعت س��واپ و تهاتر
نفت البته با مش��ارکت بخش خصوصی را برای
خود ترسیم می کردیم .اما متاسقانه عدم وجود
اعتماد الزم از س��وی دولت به بخش خصوصی
و تصور نادرس��ت ازاین بخش بعنوان دالل و یا
رانتخواردر کنارع��دم تفکیک بخش خصوصی
غیروابسته از بخشهای وابسته به نهادها و ارگان
ه��ا انگیزه فعاالن بخش خصوص��ی را در انجام
اموربسیارکم کرده است .با این وجودامید است
دولت ب��ا تجدیدنظر جدی ،حمایت واقعی خود
را از حض��ور صادرکنن��دگان فرآوردههای نفتی
درتج��ارت بینالمللی فرآوردهه��ای نفتی را که
هم اکنون نزدیک به صددرصد در اختیار خویش
دارد ،ب��ه انجام برس��اند و راهکارهای مناس��بی
درجهت ترسیم چشم انداز قیمت خوراک برای
واحدهای پتروش��یمی که بال تولیدی در جهت
عدم خام فروش��ی در صنعت نفت است صورت
دهد .همچنین رفع موانع سد راه و تشویق بخش
خصوصی در بخش تولید در کنار آس��ان سازی
فرآیندهای صادراتی از مهمترین اقدامات است
ک��ه باید مد نظ��ر دولت قرارگیرد ع�لاوه براین
اصالح و به روز رسانی قوانین و مقررات اجرایی
در صنع��ت نفت درتعامل با وزارت نفت ،س��تاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،س��ازمان استاندارد و

حرکت
درمسیراقتصاد
مقاومتی وعمل
به دستورات مقام
معظم رهبری
آنگونه که بتوان
عالوه برتوجه
به خودکفایی
وتوسعه اهداف
سند چشم انداز
 20ساله کشور
محقق شود
ضرورتی اجتناب
ناپذیراست که باید
دراین راه تالشهای
وافر شود

دیگر س��ازمانهای ذی ربط و ذی نفع است که
با تدوین برنامهای مش��ترک میان این نهادهای
دولتی میتوان به تولید داخلی امیدوار شد چرا
که روند تاکنون نومیدکننده اس��ت و بخشی از
آن به دلی��ل عدم تعامل س��ازنده دو وزارتخانه
کلیدی و نفت و صنعت و معدن اس��ت.اقدامی
دیگ��ر که باید م��ورد توجه قرارگیرد تش��کیل
کمیس��یون مش��ترک صنعت و نفت در جهت
ارتقای س��طح تعامل دو وزارتخانه مرتبط نفت
و صنای��ع با حضور کارشناس��ان هر دو طرف به
همراه نمایندگان بخش خصوصی و ایجاد سامانه
سراس��ری اطالعات برای افزیاش پاسخگویی و
توزیع عادالنه اطالعات اس��ت که بعنوان یکی از
حلقههای مفقوده مدیریت کالن دولتی به شمار
میآید ع�لاوه براین اقدامی دیگ��ر که میتوان
موثر واقع می ش��د انتق��ال کل عملیات فروش
فرآوردههای نفتی و بخش��ی از فروش نفت خام
در قالب بورس ریالی که این اقدام موثر در جهت
تقویت واحد پول کشور ،ریال میباشد است که
به آن توحهی نش��ده اس��ت .پرواضح است که
درتمام��ی فرازها و منوی��ات رهبرمعظم انقالب
اسالمی (مدظله) تکیه به توان داخل موج میزند
لذا پیشنهاد میشود وزارت نفت نیزهمگام با رفع
تحریمهای ناعادالن��ه بینالمللی به رفع نواقص
و اس��تفاده از ظرفیتهای بوم��ی توجه ویژهای
داشته باشد و با تغییر فرهنگ تمایل به حضور
خارج��ی و با اتکا به توان داخلی فرصتی را مهیا
س��ازند که بخش خصوصی فعال در کنار دولت
در حماسه اقتصادی مدنظر مقام عظمای والیت
(دامت برکاته) نقش موثر خود راایفا کند.توجه به
همه شاخصههای اقتصاد مقاومتی کارسازترین
موثرترین ابزارهای خروج از رکود و افزایش تولید
ناخالص ملی و توس��عه اقتصاد ملی کشوراست

و در این مس��یر از همه عوام��ل و ابزارها مهمتر
مش��ارکت دادن همه م��ردم و فعاالن اقتصادی
دراقتصاد است که تعریف کامل مشارکت بخش
خصوصی همین مساله میباشد.
هم�ان طوری ک�ه اش�اره کردید بح�ت اقتصاد
مقاومتی م�ورد تاکید مقام معظم رهبری اس�ت تا
دراین ش�رایط حس�اس تمام دستگاهها،سازمانها
و نهادهای دولتی وغیر دولتی با ایجاد نفش�ه راهی
درست در راستای تحقق این امر ازهیچ تالشی دریغ
نش�ود حال آی�ا دولت راه را ب�رای بخش خصوصی
هموارکرده است یا خیر؟

البته حرکت درمسیراقتصاد مقاومتی وعمل
به دستورات مقام معظم رهبری آنگونه که بتوان
عالوه برتوجه به خودکفایی وتوسعه اهداف سند
چشم انداز  20ساله کشور محقق شود ضرورتی
اجتناب ناپذیراست که باید دراین راه تالشهای
وافر شود .اما متاسفانه ناهماهنگی دستگاههای
دولتی و برخی نامالیمات ازس��وی س��ازمانها با
بخ��ش خصوصی باعث می ش��ود تا این بخش
نتواند درمسیرپیشرفت حرکت کند .به طورمثال
بنده دردوسه سال اخیراقدام به سرمایه گذاری
بی��ش از 30میلی��ارد تومان��ی درمنطق��ه ویژه
اقتصادی دوقارون درسیستان وبلوچستان کرده
ام و تم��ام امکانات و تجهیزات م��ورد نیازبرای
تاسیس یک پاالیشگاه کوچک را درمنطقه صفر
مرزی مهیا کرده ام این پاالیش��گاه اکنون آماده
تولید اس��ت اما متاسفانه دس��تگاههای دولتی
چون س��ازمان استاندارد وستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ..به بهانه های واهی و مانع تراش��ی ها
چوب الی چرخ تولید گذاش��ته تا بخش تولید،
بازرگانی و اشتغالزایی کشورهمچنان با مشکل
جدی مواجه باشد.
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توگو
گف 

گفتوگو

ح�ال بی�ش از  ۱۰م�اه اس�ت ای�ن واح�د
پاالیش�گاهی ک�ه میتوان�د دراقتص�اد
کشوربسیارموثرواقع شود به صورت تعطیل
درآمده است با وجودی که پاالیشگاه دوقارون
تمام مجوزها واستانداردهای الزم را داراست
و درمنطق�ه ویژه اقتصادی قرارگرفته اس�ت
اما دس�تگاههای دولتی اج�ازه فعالیت به آن
را نمیدهد در چنین شرایطی باید گفت پس
منطقه اقتصادی چه ماهیتی دارد.این که چرا
دس�تگاههای دولتی بخش خصوصی س�الم،
توانمند و زحمت کش را درانجام امور تولید و
بازرگانی همراهی نمی کنند ابهام برانگیز است
زیرا اگراین واحد تولید سوخت اکنون فعالیت
خود را داشت عالوه بر ارزآوری وایجاد اشتغال
درمنطق�ه محروم سیس�تان و بلوچس�تان
تاح�دی مان�ع از خروج س�وخت قاچ�اق در
مرزشرقی کشورمی شد .به نظرمن دولت باید
با تشویق بخش خصوصی کارآمد و متخصص
زمین�ه فعالیت آنها را برای ورود به میدان کار
فرهم کند تا درراستای تحقق اهداف اقتصادی
چش�م ان�داز روش�نی ب�رای پش�رفت های
اقتصادی کشورترس�یم شود چرا که حمایت
ازکارآفرین�ان و فعاالن اقتص�ادی متخصص
و متبحر نه تنها به رش�د تولید ناخالص ملی
کمک ش�ایانی م�ی کند بلکه اش�تغالزایی و
ارزآوری فراوان�ی را عاید کش�ورخواهد کرد.
از طرف�ی توجه به این بخ�ش مهم اقتصادی
ازسوی دولت با رویکرد تسهیل امورات و رفع
موانع و بروکراسی های پیچیده ادرای انگیزه
این بخش خالق و توانمند رادرپیشبرد اهداف
اقتصادی و توسعه کشورفوق العاده بیشترمی
کند  .اما متاس�فانه دولت ب�ه جای حمایت از
بخش تولید و اشتغال و به جای این که دست
بخش خصوصی را بگیرد و سری افرادی که در
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فعالیت ه�ای اقتصادی به خوبی کارمی کنند
را تش�ویق کند با رفتارهای غیرکارشناسانه
و نامعق�ول طوری برخورد م�ی کند تا بخش
خصوصی به جای پیشرفت مسیر سراشیبی
رادر پبش گیرند .به هرحال دولت باید موانع
سد راه پیشرفت را برطرف کند نه اینکه خود
بانی سد پیشرفت اقتصاد کشور شود .فعاالن
اقتصادی کش�ور وقتی میخواهند کار کنند
باید بهترین امکانات را در اختیار داشته باشند
نه این ک�ه دولت بخش خصوص�ی را در امور
اقتصادی رقیب خود بداند.
یک�ی ازصنایعی که می توان�د در اقتصاد
کش�ور به خوب�ی موثر ونق�ش آفرینی کند
توسعه و پویایی صنعت سواپ و بانکرینگ در
کشوراست که متاسفانه این صنعت مهم چند
سالی است معلق و به صورت تعطیل درآمده
اس�ت ،نظر شما نسبت به احیای این صنعت
چیس�ت و چرا این صنعت ارزآور اکنون باید
از دست ایران خارج و کشورهای دیگر از آن
بهره برداری کنند؟

صنع�ت بانکرنی�ک ک�ه ج�زو بهتری�ن
صنایع درآمدزای کش�وربا توجه به موقعیت
جغرافیایی ایران اسلامی بود متاس�فانه در
گذش�ته نه چن�دان دوربا برخ�ی تصمیمات
غلط و تفکره�ای غیراصولی ازدس�ت ایران
خارج ش�د واین موضوع باعث ش�د تا اکنون
کش�ور  ۳میلی�ارد دالرباب�ت چنین تصمیم
گیری�ی اش�تباهی دربخ�ش صنعت س�واپ
وبانکرینگ ظرف دوسه س�ال اخیررامتوجه
شود.این صنعت مهم کشوربا توجه به قابلیت
های کم نطی�ری ایران دراین بخش به موجب
تصمیم گیری نادرست برخی مدیران تعطیل
ش�ده که طی این مدت ضربات س�نگینی به

دولت باید با
تشویق بخش
خصوصی کارآمد
و متخصص زمینه
فعالیت آنها را برای
ورود به میدان
کار فرهم کند تا
درراستای تحقق
اهداف اقتصادی
چشم انداز روشنی
برای پشرفت
های اقتصادی
کشورترسیم شود
چرا که حمایت
ازکارآفرینان و
فعاالن اقتصادی
متخصص و متبحر
نه تنها به رشد
تولید ناخالص
ملی کمک شایانی
می کند بلکه
اشتغالزایی و
ارزآوری فراوانی را
عاید کشورخواهد
کرد

اقتصاد کش�ور وارد شده اس�ت .با این وجود
خس�ارت ناش�ی ازتوقف صنعت سواپ چند
صد برابرزیان نفتی را تلقی می شود که توسط
همان مدیرانی که تصورمی کردند این صنعت
بای�د متوقف ش�ود را به کش�ورتحمیل کرده
است.اقایانی که فکرمیکنند با توقف صنعت
س�واپ به کش�ورخدمت کردهان�د االن خود
متوجه این تصمیم غلط شده که نباید دراین
موضوع سختگیری می کردند چرا که بسیاری
از درآمد کش�وراز طریق این صنعت به دست
می آمد با این وجود باید گفت که توقف صنعت
س�واپ و ترانزیت نابخردانه وغیرکارشناسی
ص�ورت گرفت.از س�وی دیگر جلوگی�ری از
ترانزی�ت فرآوردههای نفتی کش�ور از حیث
امنیت ملی و عمق استراتژیک نیزتاثیر منفی
به ج�ای می گذارد چ�را که درص�ورت فعال
بودن صنعت س�واپ و بانکرینگ امتیاز خاص
برای کشورمحس�وب می ش�د زیرا با افزایش
سطح تعامالت اقتصادی رابطه کشورها ازبعد
سیاسی نیزدراین تعامل دوستانه به هم نزدیک
تر می شد .اکنون این اعتماد تا حدی از ایران
سلب شده اس�ت و بیشتر کشورهای که با ما
در صنعت بانکرینگ همراه بودند متاس�فانه
ب�ا توقف صنعت س�واپ و بانکرینگ آنها نیز
به ناچاربرای تامین نیازها با س�ایر کشورهای
ثانویه قرارداد بس�ته اند .در حالی که بسیاری
ازمحص�والت ب�رای دیگران وجود ن�دارد که
صادر ش�وند .کشورترکمنس�تان ،قزاقستان
و آذربایجان منطقه ای نفتخیزهس�تند اینها
کش�ورهایی هس�تند که نمیتوانستند نفت
صادرکنن�د اما چون ما تفکر اس�تراتژیک در
رابطه با همس�ایگان را نداریم متاس�فانه این
روند باعث شده تا بسیاری از بازارهای جهان
را از دس�ت بدهیم تا این کش�ورها جای ما را

در چنین صنعت مهم�ی نگیرند.عالوه براین
وقتی تراتزیت فرآوردههای نفتی ازطریق بنادر
شمالی کشور نابخردانه قطع شد ،این موضوع
موجب ش�د تا زمینه اش�تغالزایی برای دهها
هزار جمعیت کشور در آن مناطق در ارتیاط با
صنعت س�واپ از بین برود .چرا که اکنون این
عملیات ازسوی ترکمنستان صورت می گیرد
و از طریق ۲هزاردستگاه محموله ها به مرزهای
شمال افغانستان وسایر کشورها ترانزیت می
شود.عالوه براین با توسعه این بخش اقتصادی
امنیت مرزها نیز با تعامالت اقتصادی همانطور
که گفته ش�د حفظ می ش�د چون کشورهای
همسایه احتیاج به کاالهای و خدمات ما دارند
واینموضوعازلحاظسیاسیتبعاتمثبتیرابه
همراه دارد .اگر به عمق استراتژیک تصمیمات
در این زمینه توجه ش�ود خواهیم دید که در
ص�ورت تمرکز بر صنعت س�واپ و بانکرینگ
بیشکامنیتمرزهانیزازبعدسیاستیتقویت
میشود و همسایگان نیز درتامین انرژی مورد
نیازبه ایران وابس�ته خواهند شد .افغانستان،
پاکستان و سایر کشورها همجواربه خوبی می
دانند واطمینان کامل دارند که کاالهایی چون
روغن،ال پی جی ،گازوییل و ...از ایران راحتتر
ازهرج�ای دنیا م�ی توانند تهی�ه و خریداری
کنند.ام�ا از آنجایی ک�ه دولت کمتر به بخش
خصوص�ی توجه می کند و اج�ازه فعالیت به
آنها را نمی دهد ،طرف افغانی اکنون دنبال نفت
خام ما هستند چون خود آنها اقدام نیز اقدام
به ساخت واحدهای کوچک پاالیشگاهی کرده
و ب�ا خرید گازوئیل و مواد اولیه از ایران با یک
دهم تولید مازوت بیکیفیت اقدام به تولید و
فروش س�وخت می کنند.این درحالی اس�ت
که اگرهمراهی و همگامی دستگاههای دولتی
با بخش خصوصی فعال و کارآمد بخوبی دیده

شود با ایجاد پاالیشگاههای کوچک درمرزها،
می توان امتیازات زیادی را برای کش�ور از هر
حیث به دس�ت م�ی آورد که یک�ی ازمزایای
آن جلوگیری ازقاچاق س�وخت اس�ت .عالوه
براین با تولید بنزین وگازوئیل درمناطق ویژه
اقتصادی این کار باعث می شود تا حتی از ورود
مواد مخدر به کشور نیز جلوگیری شود چون
وجود پاالیشگاههای مرزی موجب خواهدشد
تا رانن�دگان خارجی ب�رای ترانزی�ت تامین
محمولههای س�وختی و مواد اولی�ه الزم نیاز
خ�ود را ازمرزها تامینکنند و دیگر ضرورتی
ندارد که وارد کشور شوند بنابراین این موضوع
نه تنها به جلوگیری از قاچاق سوخت کمک می
کند بلکه در کاهش ورود مواد مخدر به داخل
کشور نیز تاثیر گذاراست.
پروژهگازی
وسیطعربستان
باظرفیتتولید
روزانهدومیلیارد
و500میلیونفوت
مکعب،درصورت
تکمیلبهبزرگترین
پاالیشگاهگازی
عربستانتبدیل
میشود.میدان
کاراننخستین
میدانگازی
فراساحلیحاوی
گازهایغیرهمراه
روزانهیکمیلیارد
و800میلیونفوت
مکعبگازطبیعی
تولیدمیکند

دول�ت درراس�تای صیان�ت ازمنابع ملی
معموال با فعاالن اقتصادی بخصوص کسانی که
درحوزه نفتی فعالیت می کنند با حساسیت
وموش�کافی رفتارکند توضیح ش�ما نسبت
به تفکردولت دراین زمینه چیس�ت؟ و فکر
میکنی�د راه و روش�ها باید چگونه باش�د تا
دربخ�ش تولید ،بازرگانی وتجارت مش�کلی
فعاالن اقتصادی را درانجام امورتهدید نکند؟

متاس�فانه اینجاس�ت ک�ه دول�ت بعض�ا
سیاس�تهای برعک�س دارد چ�را که بخش
خصوصیبرایتوسعهوپیشرفتکشوردلمی
سوزاند .ما فعاالن بخش خصوصی دراقتصاد
دارای نظری�ه هس�تیم ،ب�ه هرح�ال دولت و
خود وزارت نفت باید شرکت های خوشنام را
بشناسد و در راستای اقتصاد مقاومتی ازبخش
تولی�د و فعالیت های اقتص�ادی حمایت کند
واگر تخلفی از فردی دربخش خصوصی دیده
ش�د نباید آن را به کل تعمیم دهد تا درمورد

عملکرد بخش خصوصی زود قضاوت نش�ود.
بنده شخصا مرامنامه ای تنظیم و به اتحادیه
نف�ت ،گاز و پتروش�یمی داده ام ک�ه اگر این
مرام نامه در کل کش�ورجاری ش�ود درحوزه
تولی�د و بازرگانی اصول و مق�ررات و قوانین
بخوبی رعایت خواهد شد.وقتی افراد تابع یک
مرامنامه درس�ت تجاری باشند باید بپذیرند
اگر یک شرکت خارج از مرامنامه کار کرد باید
خودبخود از چرخه فعالیت در آن عرصه خارج
شود تا عملکرد بقیه را زیر سوال نبرد.چرا که
بخش خصوصی خود معتقد به صیانت منابع
و منافع ملی اس�ت .از سوی دیگر درخصوص
چگونگی شیوه رفتاروبرخورد دولت درانجام
ام�ورات اقتص�ادی بازار باید گف�ت که وقتی
عرض�ه تقاضا باش�د قیمت در ب�ازار خود به
خ�ود تعیین میش�ود که این هم�ان اقتصاد
بازارآزاد است چرا که در حوزه عرضه و تقاضا
قیمتها به خوبی و منطقی تعیین می ش�ود.
علاوه برای�ن برخ�ورداری از موقعیت خاص
ژئوپلیتیک کش�ورنعمتی که خدا ب�ه ما داده
ت ویژه و پتانسیلها
است اما ما از این موقعی 
فراوان متاس�قانه بطورشایسته استفاده نمی
کنیم و باعث می ش�ویم تا درآمدهای کشور
را بیرون بریزیم همه تالش دولت این اس�ت
و اعتق�اد بر این دارد واگذاری کاالها به بخش
خصوصی اشتباه است .پس اگر چنین تفکری
دارد برنامه چشم انداز 20ساله نیز زیر سئوال
میرود.متاسفانهماهنوزازسندچشماندازسال
 1404که قرار است ایران در جایگاه اول منطقه
قرار گیرد دورنمایی مشترکی نداریم در حالی
که باید به ج�د کارکرد برنامهریزی داش�ت،
پارادایم سازی کرد تا ظرف یک سال قابلیتها
ده برابرش�وند ،حج�م مب�ادالت بازرگانی و
تبادالت اقتصادی ده برابر شود.

دنیایانرژی پائیز 1393شماره نهم
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انتشار انتقادات و پیشنهادات شما در نشریه اتحادیه

“دنیای انرژی” تریبون اعضای اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی
■■مهدی جابری
نشریه دنیای انرژی به عنوان تریبون اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در نظر دارد در هر شماره
نظرات اعضای اتحادیه و مسووالن شرکت های عضو را منتشر کند .اعضای محترم می توانند برای در
میان گذاشتن نظرات خود ،از طریق پست الکترونیک و یا ارسال نامه به آدرس نشریه با ما مکاتبه کنند.
در این شماره نظر  4عضو اتحادیه را با هم می خوانیم:

دولتها به بخش خصوصی
احتیاح دارند
علی فرهمند /مدیرعامل ش�رکت بیناس
انرژی
اهمی��ت حضور بخش خصوص��ی در حوزه
نفت ،گاز و پتروش��یمی به اندازه ای اس��ت که
معموال دولت ه��ا ترجیح میدهند برای ایجاد

70

نهمهشتم
شماره
تابستان1393شماره
انرژی پائیز1393
دنیاییانرژی
دنیا

تعامالت کس��ب و کار موثر و مورد نیاز از توان
شرکت های خصوصی استفاده کنند .از لحاظ
تاریخی دسترس��ی به انرژی همواره به عنوان
یکی از نیازهای اساس��ی بش��ر مط��رح بوده و
هس��ت و نیز در زمینه اقتص��اد ملی ،انرژی به

عنوان کلیدی اس��ت که توجه ویژه دولت ها را
به خود معطوف کرده اس��ت .با توجه به منابع
غنی انرژی و حجم باالی نفت ،گاز و پتروشیمی
در کش��ورهای شرق میانه ،این منطقه ،منطقه
مهم و اس��تراتژیک ب��رای معامالت نفت ،گاز و
پتروش��یمی است .برای رس��یدن به این هدف
دولته��ا باید حتما از بخش خصوصی حمایت
کنند .به عنوان مثال شرکت ما در حال حاضر
فعالی��ت های خ��ود را در زمینه روغن تجاری،
گاز و پتروشیمی و تجهیزات و امکانات مرتبط
به آن انجام میده��د .صادرات ،واردات ،خرید،
فروش ،بس��ته بندی ،تولید ،توزیع ،انبارداری،
مبادل��ه و حمل و نقل محص��والت نفت ،گاز و
پتروشیمی از جمله زمینه های کاری ما است.
همچنی��ن در زمینه ص��ادرات ،واردات ،خرید،
فروش ،نصب و تجهیزات مختلف باالدس��ت و
پایین دس��ت نفت و گاز و صنایع پتروش��یمی
فعالیت داریم .برای س��اخت ،توس��عه و تجهیز
کارخانه ها و کارگاه ها و نیز شرکت در مناقصه
ها و مزایده های دولتی و غیر دولتی (که تماما
در حوزه فرآوردههای نفتی است) دارای برنامه
و هدف هس��تیم .دانش فن��ی و بهره گیری از
پتانسیل های بس��یار زیاد در بخش خصوصی
عامل اصلی تبدیل این شرکت ما به "سهامدار
عمده بازار صادرات در قیر" ش��ده و اگر دولت
خواهان رش��د اقتصادی و پویای��ی در تجارت
است باید از شرکتهای خصوصی و فعاالن آن
حمایت شود.

بایدبهپاالیشسبزفکرکنیم

خاصیت ضد کف عالی آن را نام برد .همکاران
ما باید در اندیشه پاالیش سبز باشند تا بتوانند
اعتماد کش��ورهای خارجی را ب��رای صادرات
محص��والت خود جلب کنند .ش��رکت بهاران
ش��یمی بروجن عضو کمیسیون فرآورده های
روغنی اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های
نفت ،گاز و پتروش��یمی است که دفتر مرکزی
آن در ش��هركرد اس��ت و کارخانه این شرکت
نیز در ش��هرك صنعتی س��فيد دشت استان
چهارمحال بختياری واقع ش��ده است .شركت
بهاران شيمي بروجن توليد كننده روغن پايه
و روغ��ن موتور ،روغن دنده و گريس و ضديخ
اس��ت و در زمینه توليد ان��واع روانکارها برای
ص��ادرات يا مصرف داخل��ی فعالیت دارد .این
ش��رکت اولین و تنها شرکت دارای تکنولوژی
(بدون اس��ید  )MTSP ،بازیافت سبز روغن

ه��ای کارک��رده ،طراح��ی و س��اخت آنها در
ایران اس��ت .س��رمایه گذاری در پ��روژه های
تصفیه روغن سوخته یکی از مهمترین بخش
های فعالیت ش��رکت ما را ش��امل می ش��ود.
محصوالت توليدی این ش��ركت به  15كشور
آسیایی و آفریقایی صادر می شود و البته این
ش��رکت در حال تالش برای گس��ترش نفوذ
خود در کش��ورهای دیگر است چرا که توجه
به محیط زیس��ت و رعایت اصول کارشناسی
در فعالی��ت ه��ای م��ا ،موجب توج��ه جدی
کش��ورهای دیگر به محصوالت این ش��رکت
شده است .شرکت بهاران شیمی با بهره گیری
از دانش فنی مهندسین خود موفق به ساخت
و راه ان��دازی نخس��تین واح��د تصفیه روغن
کارکرده با روش تبخیر در فیلم نازک و خاک
در ایران شده است.

یوس�ف ابوطالبی�ان /مدیرعامل ش�رکت
بهارانشیمی بروجن
کاهش تحریم ها در بهبود و توسعه بخش
خصوصی فعال در حوزه صادرات فرآورده های
نفتی موثر اس��ت .کمک و توج��ه ویژه دولت
در کنار رفع تحریم ها می تواند به ش��کوفایی
بیش��تر این بخش منجر ش��ود .کیفیت باالی
روغ��ن پایه ،رنگ روش��ن و یکنواخت ،حذف
کامل آس��فالت بدون تخریب مولکولی و عدم
الودگ��ی زیس��ت محیطی از جمل��ه مزیت ها
و ویژگ��ی های محصوالت ش��رکت ما اس��ت.
گفتن��ی اس��ت تکنول��وژی BAHARAN
 CHIMIEب��ر پاي��ه روش��های Vacuum
 Distillation(TFE)/Clayبصورت نیمه
پیوسته اس��ت .این محصول ترکیبی از روغن
پای��ه تمام معدن��ی و افزودنی ه��ای خارجی
مورد نیاز برای خودروها با سطح کیفی API
 SF/CCتوصی��ه می گ��ردد .این روغن موتور
از ن��وع چند درجه ای بوده و در ش��رایط آب
و هوای��ی مختل��ف و نی��ز کلیه فصول س��ال،
قابلیت کارکرد و حفظ مش��خصات فیزیکی و
ش��یمیایی طی عمر مفید تعیین ش��ده را دارا
می باشد .از جمله خواص مشخص این روغن
موتور می توان روانکاری مناس��ب ،ضد رسوب
و ضد س��ایش و اصطکاک ،پ��اک کنندگی و
شماره نهم
هشتم
پائیز1393شماره
تابستان1393
انرژیانرژی
دنیایدنیای
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صادرات محصوالت نفتی گره خورده است

منتظر سالهای خوب برای بخش خصوصی هستیم
فرید عامری /مدیرعامل شرکت بناگستر
کرانه
ش��رکت بناگستر کرانه یک شرکت سهامی
خ��اص اس��ت که در اس��فندماه س��ال 1384
تأس��یس ش��د و با ش��ماره  7653ن��زد اداره
ثبت ش��رکت های بندرعباس به ثبت رس��ید.
این شرکت که عضو کمیس��یون نفت ،سواپ،
بنکرین��گ و گاز اتحادی��ه صادرکنن��دگان
فرآوردههای نفتی است ،سهم قابل توجهی در
بازار منطقه شمال خلیج فارس دارد .شرکت ما
در سه سال اخیر توانسته است جایگاه خود را
به عنوان بازیگر اصلی در ارائه خدمات سوخت
رس��انی دریایی در منطقه شمال خلیج فارس
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تثبیت کند .ما توانستیم با برنامه ریزی دقیق و
بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان
حدود  15درصد بازار منطقه را به دست آوریم
و به البته به دنبال افزایش این رقم هستیم .به
منظور ایفای نقش��ی مؤثرتر در بازار بانکرینگ
منطقه ،شرکت بناگستر کرانه به موازات شروع
فعالیت های سوخت رس��انی ،سرمایه گذاری
های قابل توجهی را برای ایجاد زیرساخت های
مورد نیاز همچون مخازن ذخیره س��ازی مواد
سوختی با ظرفیت  84هزارتن متریک ،خطوط
لوله انتقال مواد نفتی و ترمیم و بازسازی اسکله
های بارگیری در بندر شهید رجایی بندرعباس
انج��ام داده اس��ت .به م��وازات ای��ن اقدامات

زیربنایی ،شرکت ما ناوگانی متشکل از  6فروند
کشتی سوخت رسانی در ظرفیت های مختلف
از  3تا  10هزار تن متریک را س��اماندهی کرده
است .طرح های توس��عه ای شرکت بناگستر
کران��ه ب��رای افزایش ظرفیت مخ��ازن ذخیره
س��ازی به  320هزار ت��ن متریک هم اینک در
دست طراحی است و انتظار می رود که در در
آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار گیرد .در
بهمن ماه سال  1387مجموعه مخازن ذخیره
س��ازی به همراه تأسیس��ات جانبی و خطوط
انتقال مواد نفتی توسط مهندس بهبهانی وزیر
وق��ت راه و ترابری افتتاح ش��د و بهره برداری
رسمی از آن آغاز گردید .شرکت بناگستر کرانه
متعاقب موفقیت در مزایده عمومی فروش مواد
سوختی توس��ط ش��رکت ملی پخش فرآورده
ه��ای نفتی ایران ،ق��رارداد بلند م��دت خرید
س��وخت (نفت کوره و نفت گاز) را با ش��رکت
مذکور منعقد کرد که حجم قرارداد مورد اشاره
عبارت است از ساالنه  3میلیون تن نفت کوره
و  480هزار تن نفت گاز که از پاالیش��گاه های
بندرعباس و آبادان قابل تأمین است .حمایت از
بخش خصوصی حوزه نفت موجب رشد و تعالی
بیشتر شرکتهای فعال در این زمینه میشود
و می توان با پیش بینی برنامه ها ،سیاس��ت ها
و حمایت های الزم ،امیدوار بود که س��ال های
آینده برای فعاالن بخش خصوصی نفت ،گاز و
پتروشیمی ،سال های خوب و پرباری باشد اما
تحقق این موضوع در گرو حمایت الزم و کافی
از بخش خصوصی است.

حسن قاسمی /مدیرعامل شرکت البرز
پاالیش اشتهارد
ش��رایط مس��اعد و مناس��ب برای ص��ادرات
محصوالت و فرآورده های نفتی فراهم نیس��ت و
عوامل گوناگون موجب به وجود آمدن این مساله
شده است .با وجود گذشت یک دهه از تحوالت
صادرات فرآورده های نفتی ،مس��ئوالن مربوطه
همچ��ون گمرک ،اس��تاندارد و س��تاد مدیریت
حمل و نقل و مصرف س��وخت کشور نتوانسته
ان��د به راه ح��ل منطقی برای رفع مش��کالت و
کاهش س��رگردانی صادرکنندگان دست یابند و
ما همچنان چشم انتظار هستیم تا گره از کار ما
در بخش صادرات باز شود.
به عنوان مثال مهمترین مشکل شرکت تحت
مدیریت ایجانب که البته شرکت ها و واحدهای
مشابه دیگر نیز با آن مواجه هستند عدم تامین
م��واد اولیه به مقدار الزم و با قیمت مناس��ب از
طرف وزارت نفت اس��ت که متعهد به تامین آن
می باشد .انتظار ما از دولت بویژه وزارت نفت این
اس��ت که به این تعهد و مسئولیت عمل کنند تا
واحدهای خصوصی همچون ما بتوانند در شرایط
بهتری فعالیت کنند.
ش��رکت البرز پاالیش اش��تهارد درتاریخ 23
مردادماه  1392از معاونت برنامه ریزی و نظارت
ب��ر منابع هیدروکرب��وری وزارت نف��ت و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با سرمایه گذاری بیش از
 500میلی��ارد ریال و با ظرفیت  500تن در روز،
بیش از س��ه ماه است که به بهره برداری رسیده
است .کارخانه و دفتر مرکزی این شرکت نیز در
شهرک صنعتی اشتهارد کرج واقع شده است.

ش��رکت الب��رز پاالیش اش��تهارد ب��ه عنوان
نخستین پاالیشگاه خصوصی کشور ،اشتغال زایی
مستقیم و غیرمستقیم برای صدها نفر را از مزایای
این واحد تولیدی است .این شرکت با استخدام
حدود  60نفر به صورت مس��تقیم و به کارگیری
بیش از دو هزار نفر به صورت غیرمستقیم در فاز
نخست گام مهمی در اشتغالزایی برداشته است.
قطعا با آغاز به کار فازهای بعدی ،آمار اشتغالزایی
این شرکت افزایش چشمگیری خواهد داشت.
م��واد اولیه م��ورد نیاز این واح��د نفت خام،

میعان��ات گازی و نفت��ا اس��ت و محصوالت این
ش��رکت عبارت است از بنزین ،نفت سفید ،نفت
ل های
گاز ،نفت کوره و ان��واع فرآورده ها و حال 
نفتی و صنعتی.
واحد س��ولفور زدایی این شرکت تا نیمه اول
آبانماه به بهره برداری می رسد.این شرکت دارای
آزمایشگاه مجهز با استاندارد ایزو  17025بوده و
تمامی تست های مورد نیاز در زمینه حالل ها و
روغن ها را با جدیدترین دس��تگاه ها و روش ها
انجام می دهد.
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رونمایی از مشتریان جدید
نفتی ایران
کاخ س�فید هر چند ماه گذشته تحریم های جدیدی برای محدود سازی صادرات میعانات گازی ایران
تعیین کرد اما آمارهای رس�می ش�رکت ملی نفت ای�ران از افزایش دو برابری ص�ادرات این محصول
استراتژیک گازی در سال جاری حکایت دارد.

هر چند مذاکرات ایران و کش�ورهای عضو
گ�روه  1+5برای لغ�و برخی از تحری�م ها در
حال انجام اس�ت اما کاخ سفید بر خالف روند
مذاکرات ش�هریور ماه گذش�ته تحریم های
جدیدی برای محدود سازی صادرات میعانات
گازی ایران تعیین کرد
بیژن زنگن�ه وزیر نفت درباره تاثیر تحریم
میعان�ات گازی توس�ط آمریکا گفته اس�ت:
تحریم صادرات میعانات گازی همیشه وجود
داش�ته و آن چ�ه که اخیرا اتف�اق افتاده یک
اقدام تبلیغاتی بوده است.
این عضو کابینه دولت معتقد اس�ت :هیچ
وقت میعانات گازی ایران خارج از تحریم نبوده
و به نظر می رسد آمریکا با هدف کاهش فشار
کنگره این اقدام تبلیغاتی را انجام داده است.
همزمان با این اظهارنظرها گزارش رس�می
س�ازمان منطقه ویزه اقتص�ادی انرژی پارس
از افزایش دو براب�ری ارزش صادرات میعانات
گازیای�ران در  6ماه�ه نخس�ت س�ال جاری
حکایت دارد.
بر این اس�اس بیش از چهار میلیون و 809
هزار تن میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد
و  340میلیون دالر از پایانه های خلیج فارس
به بازارهای جهانی صادر ش�ده اس�ت که در
مقایس�ه با مدت مشابه س�ال گذشته ارزش
صادرات میعانات گازی از نظر وزن  22درصد
و از حیث ارزش  52درصد رشد داشته است.
در طول  6ماهه نخس�ت سال جاری بیش

از  9میلی�ون و  442ه�زار تن كاال محوصالت
پتروشیمی شامل هوی اند ،پلی اتیلن سبك و
سنگین ،دی اتیلن گالیكول ،مونو و تری اتیلن
گالیك�ول ،كود اوره ،بوت�ان ،پروپان ،میعانات
گازی ،پارازایلی�ن ،متانول و غی�ره به ارزش 7
میلیارد و  962میلیون دالر از عسلویه به بازار
جهانی صادر شده است.
در این مدت به كشورهایی همچون چین،
ژاپن ،امارات متحده عربی ،هند ،تركیه ،عراق،
تای�وان ،تایلن�د ،مالزی ،ویتنام ،افغانس�تان،
پاكستان ،ارمنستان ،روسیه ،موزابیك ،مصر،
سوریه ،تركمنستان ،تاجیكس�تان ،اوكراین،
قط�ر ،تانزانیا ،فیلیپین ،غن�ا ،كنیا ،جمهوری
آذربایجان ،گرجستان ،كره جنوبی و مكزیك
صادمهمتری�ن مش�تریان میعان�ات گازی و
محصوالت پتروشیمی ایران بودند.
از سوی دیگر ،س�هم میعانات گازی از كل
كاالهای صادراتی از پایانه های عسلویه از نظر
وزن  51درص�د و از نظر ارزش  54درصد بوده
است.
در همین حال ،سید محسن قمصری مدیر
امور بینالملل ش�رکت ملی نفت در گفتگو با
مهر با بیان اینکه ایران تاکتیکها و روشهای
جدیدی به منظور افزای�ش صادرات میعانات
گازی را در دس�تور کار قرار داده است ،دالیل
کاهش صادرات میعانات گازی ایران را تشریح
ک�رد و گفت :صادرات نفت کوره ایران متوقف
نشده است.
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ها هفتخرین کِ خَد را بِ عٌَاى یکی از بسرگتریي گرٍُ ّای بازرگاًی کِ در زهیٌِ ّای هختلف تجاری ٍ صٌعتی در ایراى فعالیت

هی ًوایذ هعرفی ًوایین .

فعالیت ّا ٍ اهکاًات شرکت ها بشرح زیر هی باشذ :
.1

صادرات بیش از  30/000تي قیر بصَرت هاّاًِ

 .2صادرات رٍغي پایِ  /رٍغي

 .3بستِ بٌذی ٍ هظرٍف سازی  2/000تي قیر بصَرت رٍزاًِ

 .4ارسال زهیٌی ٍ دریایی هحوَلِ از طریق کشتی ّای تحت هالکیت یا اجارُ شذُ تَسط ها بِ خاٍرهیاًِ تا ٌّذ ٍ چیي
 .5هخازى با ظرفیت رخیرُ سازی  16/000تي در بٌذرعباس ٍ  7/000تي در بَشْر

 .6تٌْا شرکت با کشتی ّای حول ٍ ًقل دریائی بالک با ٍسایل گرم کٌٌذُ تا  140درجِ
ّـذف ها تأهیي ًظر هشتریاى ٍ پاسخگَیی بِ ًیاز آًْا هی باشذ  .شرکت فراشیوی رٍز بِ دًبال رٍابط طَالًی هذت ٍ پایذار با

هشتریاى خَد هی باشذ.

Bitumen- Transporting

Bitumen- Drummed

Bitumen- Shipping

آدرس  :تْراى ،بلَار آفریقا ،ساختواى اداری الْیِ ،پالک  ،244طبقِ ٍ ،11احذ 1104
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تلفي 26212800 :

فکس 26212989 :

info@fsr-co.com
www.fsr-co.com

Bitumen-Depot

