
دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگو

1

نشريه اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي

فصلنامه بين المللي، خبري، آموزشي، تحليلي و پژوهشي
شماره نهم ـ پائيز 1393 ـ 12000 تومان

سوآپ فرآورده های نفتی زنده می شود
دعوت رسمي وزارت نفت از سرمايه گذاران بخش خصوصي

توافق ايران و روسیه برای دور زدن تحريم
بررسی مشکالت ترانزيتی و گمرکی افغانستان



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

23



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

45



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

67



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

89



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

1011



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

1213



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

1415



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم

گفتوگوگفتوگو

1617

فهرست

    صاحب امتياز: اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي           مدير مسؤول:   دكتر سيدحميد حسيني     
        شوراي سردبيري:   مجتبي خسروتاج، احمد صرامي  نيما اسالمي، مهدي اسپندياري، وحيد ابراهيمي  و محسن طارميان          دبيرتحريريه: رضا رضي     

             دبير اجرايي:  محسن جندقي             هيأت تحريريه:   سيدشروين طاهری، پوريا صادقي، اسداهلل خسروي،  مهدی جابری، محمد هادی ابراهيمی ، سعيد  فريدزادگان، منيژه خزايی          

    مديرهنری:  حميدرضا يزدان فرحي         صفحه آرا: حسين گلدوست          دبير عكس: امير نريماني           عكس ها : مازيار فرزانه          ويرايش عكس: سعيد خيراهلل          نمونه خوانی و تصحيح:  حسين رستمي         
      چاپ: دلكده    خيابان دماوند- روبروي بيمارستان بوعلي   خيابان بخشي فر - پاساژ دماوند پالك 4  تلفن : 77548470           تيراژ : 5000 نسخه     

  آدرس نشريه: خيابان دكتربهشتی، خيابان مفتح شمالی، خيابان نقدی، پالك 10، طبقه اول           تلفن: 88511611             فاکس: 88508250           

سوآپ فرآورده های نفتی 
زنده می شود

کوتاه شدن دست 
واسطه ها از محصوالت 

پتروشيمی

آرامكو چگونه آرامكو 
شد؟

پتروشيمی و پااليشگاه ها 
محور اصلی بسته اجرايی 

دولت 

جهشی برای افزايش 
توليد و صادرات 

محصوالت پتروشيمی

گير بزرگ قير!

توافق ايران و روسيه برای 
دور زدن تحريم

38

محصوالت پتروشيمی با ارز 
آزاد در بورس عرضه شد

216652

3840

44 3574
45

55

5453

58

53

دعوت رسمي وزارت نفت از 
سرمايه گذاران بخش خصوصي

59

اتاق بازرگانی 
در کشورهای ديگر

56

ورود بخش خصوصي به بازار 
نفت  بايد شفاف و سالم باشد

رابطه بخش خصوصی و دولت يازدهم خوب يا بد؟
سرنوشت نفت را  به بازگشت شرکت های غربی گره نزنيم
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اصول حاکم بر قراردادهای نفتی 10کشور برتر دارنده ذخايرنفتی جهان 
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خشونت، داعش، خاورميانه و نفت عرضه خوراک پتروشيمی در بورس 

تدوين نقشه راه برای پااليشی ها
مطالب نشريه لزوما نظر 
اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشيمي ايران نبوده و 
صرفا ديدگاه نويسنده و 

منبع مطلب مي باشد.

اين فصلنامه را مي توانيد در www.opex.ir ببينيد

بخش خصوصی را بايد جدی گرفت
ما معرفی فرصتهای س��رمايه گذاری كش��ور به بخش 
خصوصی را بايس��تی جدی بگيريم. يعنی بايس��تی 
فعاالن بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمايه گذاری 
كجاهاست، كدامهاست؛ همه مطلع باشند، استفاده های 

ويژه خوارانه نشود. 
محصور ب��ودن اطالعات، محدود ب��ودن اطالعات به 
بعضی از افراد، موجب ويژه خواريهای عجيبی ميشود؛ 
كه گاهی ثروتهای بادآورده ی يک شبه را برای افرادی 
كه س��وء استفاده چی هستند، فراهم ميكند؛ به خاطر 
اينكه اطالع دارند كه بناست فالن كاال بيايد، فالن كاال 
توليد بشود، فالن كاال جلويش گرفته بشود، قيمت فالن كاال باال برود يا پائين بيايد، 
يا فالن قانون تصويب بشود. اينهائی كه مطلعند، سوءاستفاده ميكنند. اطالعات بايد 
عمومی بش��ود. بايد شفاف سازی اطالعات صورت بگيرد. البته اين در دولتهای قبل 

مطرح بود. بايستی در اين زمينه كار بيشتری انجام بگيرد.
بيانات در ديدار فعاالن بخش های اقتصادی کشور 1390/5/25

دبير تحريريه ■

همچنان اميدواريم...
 بخش خصوصی نفت در فصلی كه گذشت فراز و نشيب های بسياری ديد. مسووالن 
دولتی همواره از حمايت از اين بخش سخن گفته اند اما موانع بسياری برای رسيدن 
به اهداف پيش رو وجود دارد. به عنوان مثال روند خصوصی س��ازی ها بسيار كند و 

مسووالن موفق نشده اند انتظارات در اين زمينه را برآورده كنند.
براساس اصل 44 قانون اساسی به منظور كاهش نقش تصدی گری دولت و افزايش 
نقش آفرينی كارآمد بخش خصوصی، در خالل س��ال گذشته كار خاص، برنامه ای 
م��دون يا راهكارهای عملی و مفي��د در حوزه صادرات ف��رآورده های نفتی صورت 
نپذيرفته اس��ت. انتظار آن می رفت با بازگشت شايسته جناب آقای مهندس زنگنه 
به وزارت نفت بعنوان كليدی ترين وزارتخانه كش��ور در برهه تحريم های ناعادالنه و 
جنگ اقتصادی، بخش خصوصی )كه می تواند در مسير عبور از تحريم و ارزآوری به 
داخل كشور مفيد باشد( با تغيير نگرش مديران دولتی مواجه باشيم، اما متاسفانه هنوز 
اين اتفاق رخ نداده و يا حداقل ملموس نيس��ت. از طرفی مشكالت بخش خصوصی 
نفتی هنوز در حوزه هايی چون سوآپ و بنكرينگ مرتفع نشده و استراتژی و راهبرد 
های قطعی دولت برای فعاالن معلوم نيست. نبود چشم انداز مناسب جهت ترانزيت، 
س��وآپ و تهاتر نفت با مشاركت بخش خصوصی، نبود اعتماد الزم و تفكيک نشدن 
بخش خصوصی وابسته و غيروابسته به نهادها و ارگان های دولتی اين مشكالت را 

دو چندان كرده است.
امي��د آن می رفت و می رود كه دولت با تجديدنظ��ر جدی، حمايت واقعی از حضور 
صادركنندگان فرآورده های نفت��ی در بازارهای هدف بين المللی را كه هم اكنون به 
تقريبا  صددرصد در اختيار خويش دارد، واگذار كرده و راهكاری جهت ترسيم چشم 
انداز واقع بينانه و با نگاه به آينده در قيمت خوراك برای واحدهای پتروشيمی كه بار 
توليد را  جهت پرهيز از خام فروشی در صنعت نفت بعهده دارند ارائه نمايد. رفع موانع 
و تش��ويق به توليد در بخش خصوصی و آس��ان سازی فرآيندهای صادراتی از ديگر 
مواردی اس��ت كه چش��م به تدبير دولت جديد داشتيم. در اين راه يكی از مهم ترين 
اقدامات، اصالح و به روز رسانی قوانين و مقررات اجرايی در صنعت نفت در تعامل با 
وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان استاندارد و ديگر سازمان های ذی 
ربط و ذی نفع است تا با تدوين برنامه ای مشترك با اين نهادها بتوان خونی تازه در 
رگ اقتصاد ملی و توليد داخلی جاری كرد چرا كه روند كنوني اميدواركننده نبوده و 
بخشی از آن به دليل ناهماهنگی های ميان بخشی در وزارتين كليدی نفت و صنعت 
و معدن می باشد. اميدواريم در آغاز دومين سال فعاليت دولت “تدبير و اميد” راه نه 
چندان دشوار حمايت از بخش خصوصی به ويژه فعاالن حوزه صادرات فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشيمی كه ظرفيت بااليی برای ارزآوری دارند هموار شده تا رسيدن به 

اهداف كالن اقتصادی و رونق اقتصادی بيش از پيش تسريع گردد.

نشريه اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي
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آيا در يک سال اخير ميزان سوآپ فرآورده 
های نفتی رشد داشته است؟

خير س��وآپ فرآورده های نفتی در يک سال 
گذشته تقريباً متوقف ش��ده است. به دليل اين 
كه بايد س��وآپ فرآورده های نفتی بر اساس تناژ 
انجام ش��ود اين عمليات صرف��ه اقتصادی ندارد. 
بايد س��وآپ هر تن فرآورده بي��ن 10 تا 20 دالر 
سود داشته باش��د و بخش خصوصی هم اكنون 
برای سوآپ هر تن فرآورده نفتی حدود 40 دالر 
بيش��تر هزينه پرداخت می كن��د. هم اكنون اگر 
س��وآپ كننده 20 هزار تن فرآورده دريافت كند 
باي��د معادل آن را در جنوب تحويل دهد؛ اين در 
حاليس��ت كه به دليل باال بودن كيفيت فرآورده 
نفتی كش��ور تركمنستان نسبت به فرآورده های 
توليد داخل، هزينه اين عمليات افزايش يافته و 
به همين دليل حجم سوآپ كاهش چشمگيری 

داشته و در واقع می توان گفت متوقف است. 

آيا اتحاديه برای رف�ع اين مانع طرحی ارائه 
داده است؟

ب��ه مديران وزارت نفت پيش��نهاد داده ايم 
كه مبنای س��وآپ ف��رآورده نفتی از “تناژ” به 
“ارزش��ی” تغيير كند؛ يعنی اگر سوآپ كننده 
10 ميلي��ون دالر ف��رآورده تحوي��ل گرفت، 
مع��ادل 10 ميلي��ون دالر ف��رآورده تحوي��ل 
دهد، ضمن اين كه س��وآپ ف��رآورده به طور 
غير همنام هم يكی ديگر از پيشنهادهای اين 
اتحاديه بود؛ يعنی در مقابل فرآورده دريافتی، 
فرآورده مورد نياز كشور طرف قرارداد تحويل 
داده شود. متاسفانه اصل غيرهمنام را وزارت 
نفت نپذيرفته اس��ت؛ چرا كه عنوان می كنند 
مخال��ف با قانون اس��ت. اما س��وآپ فرآورده 
نفتی بر اس��اس ارزش محمول��ه، پيش از اين 
 در س��ال گذش��ته در مقاطعی از زمان انجام 

شده است.

س�وآپ  عملي�ات  در  کش�ورها  بهتري�ن 
فرآورده های نفتی ايران کدام هستند؟

س��ه كشور تركمنس��تان،  آذربايجان و عراق 
به عنوان كش��ورهای طرف ق��رارداد با ايران در 
عمليات سوآپ فرآورده های نفتی هستند. البته 
حجم س��وآپ با كشور تركمنستان بيشتر از دو 
كش��ور ديگر اس��ت. كيفيت فرآورده های نفتی 
تركمنستان باالس��ت؛ به طوری كه گوگرد آنها 
كم وارزش حرارتی آن باال است و به همين دليل 
قيم��ت مازوت آن 60 تا 70 دالر باالتر از قيمت 

اين محصول در ايران است.

آيا بنزين سوآپ شده استاندارد الزم را دارد؟
اكتان بنزين تركمنس��تان بي��ن 92 تا 95 و 
گوگرد آن كمتر از پنج هزار پی.پی.ام اس��ت؛ در 

واقع بنزين اين كشور استاندارد يورو2 را دارد.

فرآيند س�وآپ فرآورده های نفتی در کشور 
چگونه است؟

فرآورده های س��وآپ شده در كش��ور بعد از 
تحويل به شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
توزيع و مصرف می شود. فرآورد ه های نفتی سوآپ 
شده در شمال كشور توزيع می شود و معادل آن 
در جن��وب تحويل داده خواهد ش��د. هم اكنون 

رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی:

سوآپ فرآورده های نفتی زنده می شود

در تابستان 
سالجاری دور 
جديد مذاکرات 
نفتی ايران و 
اندونزی برگزار 
شد. در اين دور از 
مذاکرات تقسيم 
مسئوليت ها به 
منظور عملياتی 
کردن اين توافق 
نفتی انجام گرفت.

بايد سوآپ 
فرآورده های نفتی 
بر اساس تناژ انجام 
شود اين عمليات 
صرفه اقتصادی 
ندارد. بايد سوآپ 
هر تن فرآورده 
بين 10 تا 20 دالر 
سود داشته باشد

امكان سوآپ ال.پی.جی، گازوئيل، بنزين و مازوت 
فراهم است. س��وآپ ال.پی.جی در مقدار كم در 
حال انجام است اما سوآپ باقی فرآورده ها متوقف 

شده است.

چند شرکت خصوصی سوآپ فرآورده انجام 
می دهند؟

 10 تا 12 شركت بخش خصوصی مجوز انجام 
عمليات س��وآپ فرآورده نفتی را از سوی وزارت 
نفت درياف��ت كرده اند؛ گاهی كه انجام س��وآپ 
فرآورده های نفتی اقتصادی باشد عمليات سوآپ 
را انجام می دهند، اما در كل س��ه تا چهار شركت 

قوی در اين زمينه فعاليت دارند.

از بحث سوآپ فرآورده های نفتی به موضوع 
خوراک پتروشيمی ها برويم. آيا توليدکنندگان 
محصوالت پتروشيمی تمايلی به  خريد مواد اوليه 

از بازار داخلی دارند؟
در حال حاضر توليد كنندگان ترجيح می دهند 
مواد اوليه مورد نياز خود را به جای اينكه با ارز آزاد 
از داخل خريداری كنند با ارز مبادله ای وارد كنند 
و پتروشيمی ها نيز به جای عرضه به داخل با نرخ 
بهتری صادر می كنند و در واقع طبق يک قرارداد 
نانوش��ته هردو برسر اين مس��ئله توافق كرده اند. 
پتروشيمی ها ترجيح می دهند محصوالت خود را 

به جای عرضه به داخل صادر كنند. 

آيا تغيير قيمت خوراک پتروشيمی ها تاثيری 
در مي�زان ص�ادرات فرآورده های پتروش�يمی 

داشته يا خير؟ 
صادرات فرآورده های پتروش��يمی در 3 ماهه 
اول سال جاری 20 درصد رشد داشته كه از اين 

ميزان 70 درصد ش��امل محصوالت پتروشيمی 
می ش��ود. در حال حاضر توليد كنندگان ترجيح 
می دهند مواد اوليه مورد نياز خود را به جای اينكه 
با ارز آزاد از داخل خريداری كنند با ارز مبادله ای 
وارد كنند و پتروش��يمی ها نيز به جای عرضه به 
داخل با نرخ بهتری صادر می كنند و در واقع طبق 
يک قرارداد نانوشته هردو برسر اين مسئله توافق 
كرده اند. دليل افزايش صادرات عالوه بر لغو تحريم  
و حساس��يت ها تغيير نرخ خوراك پتروشيمی ها 

عنوان كرد.

چ�را دول�ت روی افزاي�ش ن�رخ خ�وراک 
پتروشيمی ها اصرار دارد؟

پس از واگذاري سهام پتروشيمي ها 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 پتروشيمي هاس��ت. قبل از 
اجراي سياست خصوصي سازي، سهام و مديريت 
پتروشيمي ها در دست دولت بود و بر اين اساس 
حساسيتي روي نرخ خوراك آن ها وجود نداشت 
و محصوالت اين گروه به ن��رخ دولتي به فروش 
مي رس��يد و درآمد آن نيز نصيب دولت مي شد. 
پس از واگذاري س��هام پتروش��يمي ها 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. 

آي�ا اين طوری رقاب�ت را به رقب�ای خود در 
منطقه واگذار نمی کنيم؟

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 كم تر توليد 
محصوالت پتروش��يمي، مي تواني��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 
شركت هاي پتروشيمي يكي از مزاياي اين صنعت 
در كشور است به طوری كه هزينه يک مهندس 
در كش��ور ما به طور ميانگي��ن در ماه، 5 ميليون 
تومان اس��ت، در حالي كه اين رقم در كشورهاي 
قطر و عربستان به طور ميانگين ماهانه 10 تا 15 
هزار دالر است. بيان هر عددي براي نرخ خوراك 
پتروشيمي ها بدون مطالعه و بررسي، كار اشتباهي 
اس��ت، اما به نظر مي رسد قيمت 7 تا 10 سنت 
عدد مناسبي باشد كه ميانگين قيمت كشورهاي 

قطر و عربستان است.

گويا در چند ماه اخي�ر قراردادهای مهمی با 
کشورهای جنوب شرق آسيا به امضا رسيده که 

بخش خصوصی می تواند از آنها استفاده کند.
بله در تابستان سالجاری دور جديد مذاكرات 
نفت��ی ايران و اندونزی برگزار ش��د. در اين دور از 
مذاكرات تقسيم مسئوليت ها به منظور عملياتی 
كردن اين توافق نفت��ی انجام گرفت. چين برای 
مش��اركت با ايران و اندونزی به منظور ساخت 6 
پااليش��گاه نفت و ميعانات گازی در ش��رق آسيا 
اعالم آمادگی كرده و مذاكرات با فاينانس��ورهای 
چين برای تامين بخشی از منابع 3 ميليارد دالری 

اين طرح پااليشگاه سازی آغاز شده است.
پ��س از امضای تفاهم نام��ه ای بين ايران و 

اندونزی به منظور احداث پااليشگاه های نفتی 

زهرا  سيدی ■

در 3 ماه اخير مباحث بسياری در حوزه انرژی مطرح شد که بخش خصوصی يک طرف اين مباحث بوده 
است. سوآپ فرآورده های نفتی، امضای قراردادهای مهم برای ساخت و بهره برداری از پااليشگاه های 
نفتی و صادرات ميعانات گازی و همچنين موضوع خوراک پتروشيمی ها از مهم ترين موضوعات مرتبط 
با بخش خصوصی نفت بود. در اين باره با حسن خسروجردی رئيس هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان 

فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی گفت وگويی انجام داديم که از نظرتان می گذرد.
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در جزاير اين كش��ور آسيايی، فاينانسورهای 
چينی هم در اين طرح نفتی مشاركت خواهند 
ك��رد. با توافق نهايی انجام گرفته قرار اس��ت 6 
پااليشگاه نفت خام فوق سنگين و ميعانات گازی 
در اندونزی احداث ش��ود، 5 پااليشگاه ميعانات 
گازی در مجموع با ظرفيت 150 هزار بش��كه و 
يک پااليشگاه نفت سنگين 150 هزار بشكه ای 
در اين كشور احداث خواهد شد. مطابق با برنامه 
زمان بندی قرار است تا به تازگی دو طرف بايد 
نس��بت به جذب س��رمايه گذاران و سهامداران 
خود اقدام كنند. در كنسرسيوم ايرانی اين توافق 
عالوه بر توان مالی صادركنندگان از توان فنی و 
مالی سازندگان و پيمانكاران ايرانی هم استفاده 
خواهد ش��د. هم اكنون ظرفيت توليد ميعانات 
گازی ايران حدود 450 هزار بشكه در روز بوده 
كه پيش بينی می شود با بهره برداری از فازهای 
جديد پ��ارس جنوبی اين ظرفيت تا دو س��ال 
آينده به 600 هزار بش��كه در روز افزايش يابد. 
قراراست فاينانس طرف اندونزيايی هم توسط دو 
شركت ثالث تامين شود و با توجه به نوع اقليم 
و موقعيت جغرافيايی اندونزی مطابق با مطالعات 
مهندسی و اعالم نياز اندونزی نسبت به نياز هر 
جزيره، ظرفيت ساخت پااليشگاه نفت محاسبه 
و اجرايی خواهد ش��د. البته فضای بين المللی 
 اي��ران پس از توافق ژنو هم در تس��ريع امضای 
موافقت نامه مشترك نفتی بين ايران و اندونزی بی 
تاثير نبوده است. پيش بينی می كنيم در صورت 

اج��رای كامل اين تواف��ق نامه 20 تا 30درصد 
 ب��ازار فرآورده نفت��ی اندون��زی در اختيار ايران 

قرار بگيرد.
 

 چين چ�ه جايگاهی در اي�ن توافق خواهد 
داشت؟

اخي��را چين هم ب��ه مذاكرات نفت��ی ايران و 
اندونزی ملحق شده است. پس از انجام مذاكراتی 
فاينانسورهای چين قرار است تا سقف 60 درصد 
منابع مالی احداث اين پااليشگاه را برای اندونزی 

تامين كنند. 
در بخ��ش ايرانی هم دول��ت حمايت خود را 
به منظور تامين بخش��ی از مناب��ع مالی اجرای 
 اي��ن پ��روژه نفتی اعالم كرده اس��ت. ع��الوه بر 
س��رمايه گذاری بخش خصوصی، بانک توس��عه 
اس��المی هم بخش��ی از منابع مالی ساخت اين 

پااليشگاه های نفت را تامين خواهد كرد.

آيا بخش دولتی نيز در اين زمينه مش�ارکت 
دارد؟

بله، با شركت ملی نفت ايران به منظور تامين 
خوراك ميعانات گازی و نفت سنگين مورد نياز 
اين 6 پااليشگاه توافق كرديم و بار مالی طراحی، 
س��اخت، نصب و راه اندازی اين پااليشگاه نفت و 
ميعانات گازی حدود سه ميليارد دالر برآورد می 
ش��ود. قرار است در احداث اين پااليشگاه از توان 
مهندسی و ساخت داخل شركت های سازنده و يا 

پيمانكاری ايرانی استفاده شود، اخيرا كنسرسيومی 
ب��ه منظور تامي��ن كاال و مهندس��ی احداث اين 
پااليش��گاه در بين سازندگان و صنعتگران ايرانی 

شكل گرفته است.
 

جزئيات تواف�ق با ۶ کش�ور آفريقايی برای 
ساخت پااليشگاه های نفتی چيست؟

 تاكنون تفاهم نامه هايی با 6 كشور آفريقايی 
برای احداث پااليشگاه های نفت مقياس كوچک 
امضا شده است. ايران برای ساخت پااليشگاه نفت 
در آفريقا و جنوب ش��رق آسيا اجرای يک توافق 
“ برد- ب��رد” برای دو طرف اس��ت.پس از توافق 
هسته ای ژنو، ايران با اندونزی به منظور صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی صنعت نفت و احيای 
حدود يكهزار چاه  نفتی مرده و قديمی اين كشور 

آسيايی به توافق های اوليه دست يافته بود.

آخرين وضعيت س�اخت پااليش�گاه نفت با 
دانش فنی ايران را تشريح می کنيد؟

ه��م اكن��ون س��ازندگان داخل��ی در ح��وزه 
ساختمان، نصب و شركت های پژوهشی در حوزه 
دانش فنی در داخل كشور به پيشرفت های قابل 
توجه ای برای س��اخت پااليشگاه های نفت دست 
يافته اند. به عنوان مثال دانش فنی مركاپتان زدايی 
و گوگردزدايی به خوبی در كشور بومی و حتی در 
پااليشگاه های بخش خصوصی مورد استفاده قرار 

گرفته است. 

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 نزديک 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 يک اج��زای بخش خصوصي در موارد 

رفتاردول�ت يازده�م وچگونگی س�طح 
تعام�ل آن با بخش خصوصی را در يكس�ال 
گذشته نسبت به دولت قبل چگونه ارزيابی 
می کنيد؟ آيا دستگاههای اجرايی دردولت 
تدبيرواميد طی اين مدت توانسته اند عمده 
نيازهای ضروری فع�االن بخش خصوصی را 

برآورده کنند ؟
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 پويايی و تس�هيل 
امورات خود، خواس�ته هايی از دولت دارد، 
اي�ن مطالبات چيس�ت وچه توقع�ی داريد 
تا عملكرد دس�تگاه های دولتی در مس�ير 
درس�ت آنگونه که به آسودگی خاطرفعاالن 
اقتصادی منجرش�ود مورد تجديد نظر قرار 

گيرد ؟
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 يک زمان، تخصص و 
اطالعات الزم همان مقوله را مي طلبد. ولي 
آنچ��ه در حوزه فعاليت اتحاديه و اعضاي آن 

گفت و گوی “دنيای انرژی” با دکتر گلچين درباره سهم70 درصدی بخش خصوصی در پيشبرد اهداف اقتصادی

موانع رابطه خوب دولت و بخش خصوصی
اسداهلل خسروی ■

يک ساله شدن دولت يازدهم فرصتی است که فعاالن اقتصادی عملكرد مسووالن را در اين مدت بررسی 
کنند. خيلی ها آرامش به وجود آمده در اقتصاد را بهترين دستاورد دولت يازدهم می دانند و برخی ها 
هم عملكرد دولتی ها در رابطه با بخش خصوصی را نقد می کنند. دکتر فرزان گلچين عضو هيات مديره 
اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی در گفت وگو با دنيای انرژی در باره  موانع 

صادرات و روابط بخش خصوصی و دولت سخن گفته که خواندن آن خالی از لطف نيست.

هم اکنون 
ظرفيت توليد 
ميعانات 
گازی ايران 
حدود ۴50 هزار 
بشكه در روز 
بوده که پيش 
بينی می شود با 
بهره برداری از 
فازهای جديد 
پارس جنوبی اين 
ظرفيت تا دو سال 
آينده به ۶00 هزار 
بشكه در روز 
افزايش يابد

هرچه دولت و 
بخش خصوصی 
به هم نزديک 
وبه نوعی با هم 
درارتباط باشند 
بی شک اين 
تعامالت منجر به 
تسهيل امور،رفع 
موانع ومشكالت 
و تسريع اهداف 
پيشرفت خواهد 
شد
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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 فرمودي�د تصميمات 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 فعاليت های تج�اری و توليدی خود 
ترسيم کنند، حال دردولت تدبير قوانين و مقررات چگونه 
بايد اعمال ش�ود تا مش�كلی فعاليت های اقتصادی بخش 
خصوصی بخصوص اتحاديه ف�رآورده های نفتی را تهديد 

نكند؟
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 يک 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.

خيلی ازبنگاههای اقتصادی برای تحرک توليد و توسعه 
بخش ص�ادرات نيازمن�د تامين منابع مالی الزم از س�وی 
بانک ها هس�تند، فكرم�ی کنيد رفتار بانک ه�ا با فعاالن 
بخش خصوصی چگونه بايد باش�د تا در يک تعامل منطقی 

نيازمراکز توليد 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 

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 اتحادي�ه ف�رآورده های نف�ت، گاز و 
پتروشيمی به منظور چاره انديشی برای رفع موانع سد راه 
پيشرفت بخش های مختلف آن و نيزتامين نيازها با تفكر 

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.

تاثيرتحري�م ه�ا برنح�وه فعالي�ت و عملك�رد بخش 
خصوص�ی دردولت يازدهم را چگون�ه می بينيد وچه بايد 
کرد تا درش�رايطی ک�ه اقتصاد ما ب�ا محدوديت های بين 
المللی مواجه است بتوانيم بازارهای هدف را حفظ کنيم تا 

در تبادالت تجاری دنيا رقبا ازما پيشی نگيرند؟
اكن��ون ك��ه ميزان تب��ادالت تج��اری ايران ب��ه خاطر 
تحريم ه��ای بين المللی با محدوديت هايی همراه اس��ت 
درچنين ش��رايطی فعاالن اقتصادی بايد توانمندی خود را 
به خوبی حفظ نمايند هرچند برخی ش��ركت ها به س��بب 
س��ابقه فعاليتی كه دارند همچنان با خارج درارتباط بوده 
و از گذش��ته بذرتعام��الت را نيز درمنطقه كاش��ته اند. اما 
درهرصورت دولتمردان می توانند برای نيل به اهداف خود، 
فعاليت های اقتصادی خود را با يک عزم ملی يعني تلفيقي 
از تالش��هاي همه جانبه بخش خصوصي آنهم با بكارگيري 
آن هم با بكارگيري ظرفيت 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 يک 

ضرورت اقتصادي ملی دستور كار قرار گيرد.

مش�تقات نفتی و فرآوردهای تولي�دی ايران به عنوان 
کش�وری برخورداراز منابع و ذخايرغن�ی نفت و گاز برای 
عرضه دردنيا بايد دارای نش�ان و کيفيت مناس�ب باشد. 
رتب�ه و کيفيت اين محص�والت در تجارت جهانی روغن و 

ساير پارافين ها را چگونه ارزيابی می کنيد؟
توليد روغن و مش��تقات آن به دو صورت اس��ت يكی 
روغن های كه بنام روغن تصفيه دوم محس��وب می شوند 
كه حاصل از روغن كاركرده درس��طح كش��ورجمع آوری 
و درواحده��ای پااليش بعنوان روغن تصفيه دس��ت دوم 
به كارگرفته می ش��ود كه كمک 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 می ت��وان روغن موتورهيدروليک 
و روغن ه��ای صنعتی چون گري��س و خانواده آن نام برد. 
بخ��ش ديگر بخ��ش روغن تصفيه اول اس��ت. واحدهايی 

كه خود آنها از لوبكات پااليش��گاهی است با اين 
وج��ود درزمينه ب��ازار صادرات��ی روغن های پايه 
دارای موفقي��ت هايی در دنيا هس��تيم كه توليد 
چنين روغنی هم اكنون درش��ركت س��پاهان و 
ايرانول صادرات خوبی را داريم ولی بخش تصفيه 
دوم روغن ما به س��بب ب��اال رفتن بی رويه قيمت 
روغن كاركرده و نيزعدم دسترسی كامل به روغن 
كاركرده خالص مجموعه توليد آنها با قيمت تمام 
شده باال صورت می گيرد كه اختالف قيمت روغن 
تصفيه اول با روغن تصفي��ه دوم خود يک عامل 
اس��ت كه چگونه بتوانيم در اين بخش مهم تاثير 

گذارشويم.
از س��وی ديگ��ر وج��ود رقب��ای غيرايران��ی 
دربازارهای بين المللی كه بعضا روغن را با قيمت 
پايين تری تهي��ه و دربازاره��ای جهانی به بهای 
كمترعرض��ه می كنند اگر چ��ه كيفيت اين گونه 
روغن ها از روغن ايران كمتراست اما اين شركت 
ها به نوعی در بازارهای جهانی مش��كل سازشده 
اند چرا كه قيمت تمام شده كاالهای آنها با توجه 
به هزينه های توليد كم نسبت به كاالهای ايرانی 
پايين تر و متاسفانه درتجارت بين المللی روغن، 
كفه ترازو به نفع رقبا س��نگين و به زيان ماست.
در ساير مشتفات نفتی چون پارافين ها نيز اكنون 
دچار مشكل هستيم كه جزييات آنرا بايد اعضای 
كميسيون مربوطه توضيح دهند. اما در خصوص 
مواد پتروش��يمی و نفتی و شيميايی كه سالها به 
ص��ورت عرضه مس��تقيم دولتی ي��ا عمومی يا از 
طري��ق بورس كاال صورت می گي��رد می توان به 
عملكرد آنها اشاره كرد.به طور مثال درمورد شيوه 
كاركرد بورس كاال كه محصوالت و كاالها در آن 
معامله می ش��ود نيزبايد گفت ك��ه نحوه قيمت 
گذاری و ايجاد رقابت به صورتی اس��ت كه قيمت 

تمام شده كاال بسيار باال می رود.
8 درصد ميزان مالي��ات برارزش افزوده ای كه 
درخصوص اين كاالها بايد پرداخت شود می تواند 
يک س��ود عملياتی تجاری بااليی را بوجود آورد 
كه اگرچه در قانون آمده اس��ت ك��ه اين رقم به 
نفع صادركننده به آنها داده ش��ود اما اين ش��يوه 
كار معموال با اما و اگرهايی در خصوص چگونگی 
بررسی در برگشت منابع مالی وجود دارد چرا كه 
بخشی ازسرمايه توليدكنندگان و صادركنندگان 
س��رمايه درگ��ردش آنها بعن��وان پرداخت ارزش 
افزوده دردس��ت واحدها مس��دود ش��ده است و 
قراراس��ت كه آن را بدهند. اما بروكراسی پيچيده 
اداری و چرخ��ه عمليات��ی يک س��اله گردش 8 
درصد 40 درصد س��رمايه را درگير خود می كند 
و چنانچه بانک اي��ن رقم را بگيرد بايد تمام پول 
بانک را در اختيار سازمان امور مالياتی قراردهند، 
البته به اميد 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 كه گفتيد عرض��ه محصوالت در 
بورس و ع��دم همراهی دولت با ش��ما در عرضه 
منابع خام و.. مش��كالتی را بوج��ود می آورد كه 
ب��ه نفع بخش خصوصی نيس��ت. ح��ال آيا نحوه 
معام��الت و چگونگ��ی خري��د و ف��روش كاال و 
محصوالت ) فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی( 
دربورس كاال به عنوان بازاری ش��فاف و قانونی را 

قبول داريد؟
اساساً عرضه كاال و انجام معامالت در بورس به 
صورت رسمي مورد قبول و مطلوب است. بشرط 

آنكه :
1-عرضه ش��فاف ، ب��ه حد كفاي��ت و قيمت 

گذاري صحيح صورت گيرد.
2-افزاي��ش و كاهش قيمت كاالي ارائه ش��ده 
همپ��اي افزايش و كاهش قيمت بي��ن المللي و 

نقطه اي )Platt( تغيير و تعديل يابد.
3-حذف 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��الت بورس 
مي باش��ند كه در صورت رفع آن بس��يار راهگشا 

خواهند بود.

نح�وه برخورد و رفتارمجموع�ه وزارت نفت با 
فعاالن اتحادي�ه صادرکنندگان فرآورده ای نفتی 
در دولت تدبير و اميد را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
آيا وزارت خان�ه و حوزه های مرتبط زيرمجموعه 

آن با فعاالن اين بخش همراهی الزم را دارند؟
درزمينه نحوه رفتاردولت خصوصاً وزارت نفت 
به ويژه ش��خص وزير محترم مي بايست به چند 
مورد اشاره كرد كه صرفاً نظرات شخص اينجانب 

مي باشد كه عبارتند از:
1-اتحادي��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 هيچيک از 
رانت هاي اهدايي در دولتهاي گذش��ته بهره مند 
نگشته اند و بعنوان يک 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.

ايجاد اشتغال، 
ارزآوری برای 
کشور و حرکت 
در مسير پويايی 
اقتصاد کشور 
کاری است که 
بخش خصوصی به 
دنبال آن است و از 
هر حيث می تواند 
در اين راستا گام 
بردارد. با اين 
وجود خواسته 
بخش خصوصی 
اين است که قانون 
نيز با کمترين 
صدمه اجرا شود 
ما نمی گوييم 
مقررات نباشد و يا 
قانون اجرا نشود
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ساير كشورها عنوان كرد و يادآور شد: پتروشيمی 
تبريز به عنوان بزرگترين مجتمع پتروشيميايی در 
شمال غرب كش��ور، به دليل بعد كوتاه مسافت و 
باال بودن كيفيت همواره با تقاضای بااليی در بازار 

پتروشيمی تركيه همراه بوده است.
مديرعامل پتروش��يمی تبريز با بيان اينكه با 
وج��ود افزايش تعرفه ام��ا بازرگانان و تجار تركيه 
كماكان اقدام به واردات محصوالت پتروشيمی از 
ايران می كنند، تاكيد كرد: با توجه به بعد مسافت 
كوتاه بي��ن اي��ران و تركي��ه، واردات محصوالت 
پتروش��يمی به دليل كاهش هزينه های حمل و 
نقل 40 تا 50 دالر ارزان تر از س��اير كش��ورها از 

جمله كره جنوبی است.
 احم��د مه��دوی دبي��ر كل انجم��ن صنفی 
كارفرمايی پتروش��يمی ايران هم اخيرا در گفتگو 
با مهر با انتقاد نس��بت به افزايش نرخ تعرفه های 
صادرات محصوالت پتروش��يمی اي��ران به تركيه 
گفته است ايران قصد دارد رسما در نشست گروه 
دی هش��ت رس��ما اعتراض خود را نسبت به اين 

اقدام تركيه اعالم كند.

می كنن��د كه اين موضوع ع��الوه بر اينكه منجر 
به ش��كل گيری صف ه��ای طوالن��ی در پمپ 
بنزين های عراق شده ميزان قاچاق بنزين ايران 
 به اين كشور همس��ايه را هم افزايش داده است.

از اي��ن رو هر چند ايران قيمت بنزين در مبادی 
مرزی منتهی به عراق را تا س��قف ليتری 3500 
تومان افزايش داده است اما ترانزيت بنزين امارات و 
ساير كشورهای عربی حاشيه خليج فارس منجر به 
 فروكش كردن بحران بنزين در عراق خواهد شد.

در همين حال سيد حميد حسينی با بيان اينكه 
به دليل شرايط خاص امنيتی عراق سوآپ فرآورده 
نفتی به عراق متوقف ش��ده اس��ت، گفته است: 
دلي��ل فعاليت گروه تروريس��تی داعش در عراق 
ش��ركت های س��وآپ كننده فرآورده های نفتی 
 تمايلی برای س��وآپ س��وخت به عراق را ندارند.

اي��ن عضو هيات مدي��ره اتحاديه ف��رآورده های 
نفتی ايران همچنين با اش��اره ب��ه وجود بحران 
تامي��ن بنزين در عراق و اقليم كردس��تان عراق، 
تصري��ح كرده اس��ت: ش��ركت ه��ای خصوصی 
ام��كان تامين بنزين مورد نياز ع��راق با ترانزيت 
و يا س��وآپ بنزين از كش��ورهای حاشيه خليج 
 فارس ب��ه ويژه ام��ارات متحده عرب��ی را دارند.

وی با اش��اره به محدوديت های ذخيره س��ازی 
بنزي��ن در مبادی مرزی در غرب كش��ور، تاكيد 
كرده است: ايران بايد از اين فرصت برای ترانزيت 
و سوآپ بنزين به عراق و در اختيار گرفتن بخشی 
 از بازار س��وخت اين كشور همسايه استفاده كند.

در حال حاضر ظرفيت توليد بنزين در پااليشگاه 
های نفت ايران حدود 63 تا 65 ميليون ليتر است 
كه پيش بينی می شود تا پايان سال جاری و بهره 
برداری از سه طرح پااليشگاهی اين ظرفيت از مرز 

70 ميليون ليتر در روز عبور كند

عليرضا صدری  درباره واكنش جديد ايران به 
افزايش نرخ تعرفه های محصوالت پتروشيمی و 
ف��رآورده های پليمری صادرات��ی ايران به تركيه 
گفت: در حال حاضر تمامی محصوالت پتروشيمی 
صادراتی ايران دارای باالترين استانداردهای بين 

المللی همچون نظام نامه ريچ هستند.
مديرعامل پتروش��يمی تبريز ب��ا اعالم اينكه 
اخي��را دولت تركيه اقدام ب��ه افزايش تعرفه های 
محصوالت پتروشيمی صادراتی ايران به اين كشور 
به حدود 6.5 درصد كرده اس��ت، اظهار داشت: با 
وجود افزايش تعرفه ها ام��ا صادرات محصوالت 
پتروش��يمی ايران و به ويژه پتروشيمی تبريز به 
تركيه كماكان ادامه دارد و تاكنون متوقف نشده 

است.
اين مقام مس��ئول از مكاتبه و مذاكرات بيژن 
زنگن��ه وزير نفت و محمد رضا نعم��ت زاده وزير 
صنعت معدن و تجارت ب��ا رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهوری تركيه خبر داد و افزود: در حالی 
دولت تركيه تعرفه محصوالت پتروشيمی وارداتی 
از ايران را افزايش داده است كه تعرفه محصوالت 
پتروشيمی وارد شده به تركيه از كشورهای مصر، 
كره جنوب��ی و جمهوری آذربايج��ان هيچ گونه 

افزايشی نيافته است.
صدری، يكی از داليل افزايش تعرفه محصوالت 
پتروش��يمی صادراتی ايران به تركيه را باال بودن 
تقاضا و رقابتی كردن آن با محصوالت پتروشيمی 

متوسط مصرف بنزين ايران هر چند از ابتدای 
سال جاری تاكنون با وجود اجرای فاز دوم قانون 
هدفمندی يارانه ها رشدی سه درصدی را تجربه 
كرده است اما حجم واردات اين فرآورده استراتژيک 
 نفتی ب��ه كمتر از نص��ف كاهش يافته اس��ت.

بر اس��اس آمارهای رسمی شركت ملی پااليش 
و پخش فرآورده های نفتی ايران از ابتدای سال 
جاری تاكنون با وجود برآورد واردات 10 ميليون 
ليتر بنزي��ن اما حدود 4.8 ميلي��ون ليتر از اين 
 محصول پرطرفدار نفتی وارد كش��ور شده است.

اين در حالی اس��ت كه آمارهای رس��می نشان 
می دهد كه از ابتدای س��ال ج��اری تاكنون به 
طور متوس��ط روزانه بي��ش از 70 ميليون ليتر 
بنزين در كش��ور مصرف ش��ده است و حتی در 
روزهای پايانی شهريور ماه متوسط مصرف بنزين 
 به بيش از 85 ميليون ليتر در روز رسيده است.
از سوی ديگر با وجود كاهش حجم واردات بنزين 
اما هفته گذش��ته اسحاق جهانگيری معاون اول 
رئيس جمهور با اخذ تائيديه شورای عالی اقتصادی 
مصوبه ای صادر كرده است كه مطابق با اين مصوبه 
وزارت نفت می تواند به صورت قانونی نفت خام را 
 با بنزين سوپر توليدی برخی از كشورها تهاتر كند.
 برنام��ه جدي��د بنزين��ی مقابل��ه ب��ا داع��ش

همزمان با صدور اين مصوبه، ترانزيت محموله های 
بنزين از كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس به 

كش��ور عراق آغاز شده است و حتی شهريور ماه 
س��ال جاری با پهلوگي��ری دو فروند نفتكش به 
نام های “ليانا” و “دان وان” در مجموع 24 ميليون 
ليتر بنزين پااليش��گاه های امارات را در مخازن 
 نفت بندرعب��اس تخليه و ذخيره س��ازی كرد.

هر چند اين دو محموله بنزين قرار اس��ت كه به 
كشور عراق و يا كردستان عراق ترانزيت شود اما بر 
اساس توافقی كه با بخش خصوصی انجام گرفته 
اين دو محموله بنزين در بندرعباس به ش��بكه 
انتقال و توزيع فرآورده های نفتی كشور تحويل 
 می شود و معوض آن به عراق ارسال خواهد شد.
به عب��ارت ديگر، ب��ا آغاز ترانزي��ت بنزين برای 
نخستين بار امكان ترانزيت اين فرآورده نفتی از 
كشورهای عربی حاشيه جنوبی خليج فارس به 
 ويژه امارات متحده عربی به عراق فراهم می شود.
اي��ن تجارت بنزينی در حالی بين س��ه كش��ور 
جمهوری اس��المی ايران، ام��ارات متحده عربی 
و عراق شكل گرفته اس��ت كه به دليل فعاليت 
گروه تروريس��تی داعش در بخش هايی از عراق، 
فعالي��ت برخی از تاسيس��ات نفتی اين كش��ور 
 همچون پااليشگاه نفت بيجی متوقف شده است.
با توقف فعاليت پااليش��گاه نفت بيجی و برخی 
از تاسيس��ات نفتی، هم اكنون شهروندان عراقی 
در اس��تان های مختلف اين كش��ور ب��ا بحران 
و كمب��ود ش��ديد بنزين دس��ت و پنج��ه نرم 

اعتراض ايران به افزايش تعرفه پليمرها توسط ترکيه

مکاتبات جديد نفتی زنگنه و اردوغان

اولين نفتكش های حامل بنزين سوپر به پايانه های نفتی ايران رسيد

آغاز ترانزيت بنزين بين ايرانـ  امارات

يک مقام مس�ئول در صنعت پتروشيمی با اش�اره به مكاتبات و مذاکرات وزرای نفت و صنعت ايران با 
رئيس جمهوری ترکيه اعالم کرد: مقامات ايرانی رسما اعتراض خود را نسبت به افزايش تعرفه پليمرهای 

صادراتی ايران به ترکيه اعالم کرده اند.

اولين کريدور به منظور ترانزيت بنزين بين ايران و امارات متحده عربی با ورود اولين نفتكش های حامل 
بنزين س�وپر به پايانه های نفتی ايران به طور رس�می راه اندازی ش�ده است تا با ترانزيت محموله های 
بنزين به عراق اقدامات گروه تروريس�تی داعش برای اختالل در تامين بنزين شهروندان عراقی  عمال 

خنثی شود.
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 جن�اب آقای تاجي�ک! برخی ش�رکت ها و افراد، 
خارج از محدوده اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی مشغول فعاليت در زمينه صادرات قير هستند. 
متاسفانه فعاليت آنها مش�كالتی را برای ايران ايجاد 
کرده اس�ت. به نظر می رسد اين اتحاديه و کميسيون 
قير هنوز جايگاه واقعی خود را پيدا نكرده اس�ت. آيا 

اين موضوع را قبول داريد؟
قبل از پاس��خ به سوال ش��ما، اشاره كوتاهی به 
تاريخچه اين اتحاديه خواهم داشت. اتحاديه صادر 
كنندگان فرآورده های نفتی يكی از بزرگترين تشكل 
هايی است كه برای صادرات فرآورده های نفتی ايجاد 
شد. تا سال های 72 و 73  قيری از ايران صادر نمی 
ش��د و فقط مقدار محدودی از فرآورده های نفتی 
مانند گوگرد و نفت كوره صادر می شد. ايران بعد از 
جنگ تحميلی به اين فكر افتاد كه صادرات فرآورده 
های نفتی را سامان بدهد و حداقل اين كه مازاد بر 
مصرف داخلی را صادر كند. اولين محصولی كه فكر 
می كرديم مازاد داريم و می توانيم صادر كنيم “قير” 
بود. توليد ساالنه قير ايران به طور متوسط بين 4  تا 
4.5  ميليون تن بود و ماكزيمم مصرفی كه در كشور 
داشتيم بيشتر از 2.5 مليون تن نمی توانست باشد. 
به هر حال صادرات قير آغاز شد و سپس روغن های 
پاي��ه و  ماده اوليه روغن هايی كه در صنعت به كار 
م��ی رود  نيز برای صادرات آماده ش��د. روغن های 
صنعتی و روغن های اتومبيل عمده صادرات فراورده 
های نفتی را تش��كيل داد. تشكل ها يا واحد هايی 
كه اين محصوالت را توليد می كردند ، در سال 82  
به اين نتيجه رس��يدند كه در قالب مجموعه هايی 
به صورت اتحاديه دور هم جمع ش��وند تا بتوانند با 
همفكری و تجارب همديگر فعاليت كنند و بتوانند 
عملكرد بهتری داشته باشند و در  بازار های جهانی 
نفوذ كنند چراكه اي��ن كار به صورت حركت های 

انفرادی و تک تک امكان پذير نبود.
با اظهارنظر شما در سوالتان چندان موافق نيستم 
چراكه در حال حاضر اين تشكل جايگاه خود را به 
خوبی پيدا كرده و نقش مهم و بسزايی در عملكرد 

صادركنن��دگان و تولي��د كنندگان ف��رآورده های 
نفتی دارد. اولين كميسيون اتحاديه صادركنندگان 
ف��رآورده های نفتی، كمس��يون قير بود و س��پس 
كميسيون های فراورده های روغنی پارافينی و  بعد 
كميسيون های نفت و گاز تشكيل شدند. پس از آنها 
نيز كميسيون های بانكرينگ يعنی سوخت رسانی به 

كشتی های دريايی آغاز شد.

قيمت گذاری قير اکنون در چه وضعيتی است. گويا 
اين مس�اله همواره يكی از چالش هايی بوده است که 
شما در اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 

و پتروشيمی با آن مواجه بوده ايد و همچنان هستيد.
 در روزهای نخس��تين، صادرات قير با قيمت 9 
دالر آغاز ش��د كه قيمت آن بسيار پايين بود و بعد 
ب��ه 63، 64 و 65  دالر )قبل از س��ال 83( رس��يد.  
در س��ال های 88 ، 89  و 90 به قيمت 103 دالر 
ه��م فروش رفت و حتی ما قي��ر را تا 620 دالر نيز 
توزيع كرديم. عملكرد اتحاديه مخصوصاً كميسيون 
قير آنقدر كارشناسی شده و دقيق بود كه توانست 
قير را  با كيفيت بااليی در پااليشگاه توليد و با همان 
كيفيت صادر كند. در يک سال اخير تالش كرديم 
اكثر ش��ركت هايی كه با قير س��ر و كار دارند )چه 
توليد و چه صادرات(وضعيت مطلوب و باثباتی پيدا 
كنند تا بتوانند در توليد قير باكيفيت عملكرد موفقی 
داشته باشند چراكه معموال عمر بخش قابل توجهی 
از قيرهای توليدی ايران بيش��تر از سه سال نيست.  
البت��ه در اين مدت به خاطر قيم��ت گذاری قير با 
چالش ه��ای زيادی هم رو ب��ه رو بوديم  زيرا  قير 
نخستين محصولی است كه در بورس عرضه شد و 
هنوز تنها محصولی است كه برای صادرات و مصرف 
داخلی تماماً در بورس عرضه می ش��ود. كميسيون 
قير در اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده های نفتی  
به عملكرد ش��ركت ها نظارت دارد و هرچند بازوی 
اجرايی عملياتی ندارد اما با تشكيل جلسات مستمر 
كميته تخصصی و انجام پيگيری ها از طريق ارگان 
های ذيربط در اين يک س��ال اخير توانس��ته است 

عملكرد قابل قبولی داش��ته باش��د و ش��رايط را به 
گونه ای هدايت و مديريت كند كه بتواند در زمينه 
صادرات 1.5 مليون تن قير كه تماماً از طريق اعضای 
اين اتحاديه و اين كمسيون انجام می شود كارنامه 
خوبی برجای بگذارد.  در جلس��ات اين كميسيون 
هر بار عملكرد ش��ركت ها قديمی و عضو اتحاديه و 
نيز  موضوع عضويت شركت های جديد بررسی می 
شود. عالوه بر اين توانسته ايم روی قيمت گذاری در 
بازار جهانی نقش داش��ته باشيم و اگر ضعف هايی 
بين خودمان داريم تذكر بدهيم تا رفع ش��ود و قير 
باكيفيتی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه كنيم.  

چند وقتی است که بحث قير تقلبی، داغ شده 
و بر س�ر زبان ها افتاده است. اين تقلب از سوی چه 
کسانی انجام شد و چرا شما نتوانستيد در مقابله با 

آن موفق باشيد؟
 در  دو س��ال اخير ص��ادرات قير  با يک چالش 
مهم رو به رو شده است و آن موضوع فساد اقتصادی 
قير تقلبی بود. تاثير منفی اين فساد اقتصادی زمانی 
مشخص می شود كه ما فعاليت كشورهای همسايه 
و رقبای خودمان را رصد كنيم. حداقل اين است كه 
دهها دالر از اين رقبا عقب هستيم و مجبور هستيم 
قيرمان را ارزان تر بدهيم چون كشور های همسايه 
مصرف كننده مثل افغانس��تان  و پاكستان معموالً 
توليد قيری ندارند و كشور هند نمی تواند تمام قير 
مصرفی خود را تأمين كند و دسترس��ی آنها به قير 
ايران خيلی بيشتر و نزديكتر است. يا مثال وابستگی 
كش��ور های آفريقايی به قير ايران خيلی زياد است 
مخصوصاً با توجه به مشكالتی هم كه در كشور مصر 
ايجاد ش��د بنابراين قير ايران را جايگزين كردند. ما 
حتی تا ش��اخ آفريقا را قير م��ی داديم.  به هر حال 
بسياری از كشورها به دنبال قيری بودند كه با قيمت 
نازل تری عرضه شود و در داخل كشور ما  يک عده 
سودجو و كسانی كه در صادرات قير نقش داشتند 
زمينه ای را ب��رای صادرات  قير های تقلبی فراهم 
كردند.  موضوع برا اينطور برای شما و مخاطبانتان 
شرح می دهم كه مهمترين رقيب قير،  نفت كوره 
است. سودجويان با عرضه نفت كوره و تركيبات ديگر 
به جای قير، اعتماد خريداران خارجی را به بازار ايران 
كاهش دادند و حتی از بين بردند. صادرات قير ايران  
به خاطر نوع پااليشگاهايمان و با توجه به اينكه رقيب 
عمده و خاصی در منطقه نداريم و بزرگترين توليد 
كننده هستيم، می تواند در صدر قرار گيرد. ما می 
توانيم 4.5 مليون تن قير توليد كنيم كه دستكم دو 

ميليون تن از آن می تواند صادر ش��ود  اما اين 
قيرهای تقلبی آفت بزرگی است 

و به آبروی قير ايران لطمه 
وارد م��ی كن��د. تالش 
هاي��ی ب��رای رفع اين 
معضل و اقدام زش��ت 
ش��ده اس��ت  اما چون 
اين مش��كالت در يک 

شب ايجاد نشده، رفع آن 
خيلی سخت است؛ وقتی بازاری 

از دست می رود به دست آوردن مجدد آن كار طاقت 
فرسا و دشواری است چون فساد آن قير های تقلبی 
لطمه بزرگی به قير باكيفيت ايران وارد كرد و حداقل 

صد دالر از قيمت قير ايران را كاهش داد.

 آي�ا هنوز هم اي�ن قيرهای تقلب�ی از ايران به 
کشورهای ديگر صادر می شود؟

تأييد می كن��م كه بله! قير تقلبی در بازار هنوز 
هم وجود دارد.

اعض�ای اتحاديه ه�م در اين تقل�ب حضور يا 
مشارکت داشتند؟

 نم��ی توانم بگويم از اعض��ای اتحاديه در ميان 
آنه��ا نبودند؛ يعنی كس��انی كه ص��ادر می كردند 
عض��و  اتحاديه نبودند اما آنهايی ك��ه آمده بودند و 
عضو اتحاديه شده بودند كمترين نقش را در زمينه 
قير تقلبی داش��تند. البته اين فساد فقط مربوط به 
قير های تقلبی نيس��ت بلكه به كميت قير ها هم 
بستگی دارد. يعنی ظرف هايی كه پر  می كردند 
وزن كمتری از حد مجاز  داشتند يا مثال 
وزن ورق��ی كه برای بس��ته بندی 
اس��تفاده می كردند و نيز 
كيفيت ظرف ها دارای 

مشكالتی بود.
اي��ن  هن��وز 
ادام��ه  تخلف��ات 
دارد و تمام تالش 
مخصوصاً  اتحاديه 
كميس��يون قير اين 
است كه تقلب و تخلف 

را ب��ه حداقل برس��اند. كمپانی های ب��زرگ ايرانی 
همچون ش��ركت پاسارگاد همكاری و تالش خيلی 
خوب��ی دارند كه ما بتواني��م به نقطه ای كه جايگاه 
واقعی خودمان است برسيم. شايعه افت كيفيت قير 

ايرانی شايعه نيست بلكه واقعيت است.
قي��ر مانند يک عنص��ر زنده عمل م��ی كند و 
س��ال های سال در آسفالت نقش يک عنصر  زنده و 
فعال را دارد. چون اين عنصر می تواند ارتعاشات را 
بگيرد، می تواند صدا را بگيرد، می تواند وقتی فشار 
زي��ادی به آن می آيد تغيير ش��كل بدهد و  دوباره 
به حالت اوليه برگردد؛ پس هميشه به صورت يک 
جس��م فعال يا عنصر فعال در آسفالت است. اما به 
خاطر كم كاری ها و سهل انگاری ها و سوء استفاده 
ها كيفيت قير هايمان به شدت افت كرده است و در 
صادرات هم با مشكل مواجه شده ايم. يک مؤسسه 
داشتيم در ايران به نام مؤسسه قير و آسفالت وزارت 
راه كه فعاليت آن به شدت كم است و ملموس نيست. 
حتی به كيفيت قيری كه تحويل شهرداری ها می 
شود نظارتی نيست. به همين خاطر توليدكنندگان 
در برابر اش��كاالت اساسی قير و قيرهای تقلبی كه 
در شهرهای ايران مصرف می شود پاسخگو نيستند.  

قطعا به همين علت اس�ت که کيفيت آسفالت 
خيابان های ما در ش�هرهای مختل�ف و جاده های 
سراسر کشور پايين است و زود به زود نياز به تعمير 

يا تعويض دارد.
- بله! مثال آسفالتی كه سال گذشته در منطقه 
خرم آباد استفاده شد امسال جمع آوری شده است! 
مثال ديگر اتوبان قم- تهران اس��ت؛ همان جاده ای 
كه به هر حال به خاطر حرم مطهر حضرت معصومه 

)س( تردد زيادی در آن جريان دارد و تقريباً كسی 
نيس��ت كه سالی يک بار ش��اهد روكش آسفالت يا 
كنده ش��دن آسفالت اين جاده نباشد. اين در حالی 
است كه مسدود كردن اتوبان و بستن ترافيک برای 
تعمير آسفالت دارای هزينه است. برای همين است 
كه عمر جاده های ما زير پنج سال است.  عمر جاده 
های برخی كشورها باالی 25 سال است. چراكه آنها 
جاده را س��رمايه می دانند. من می گويم خيانت و 
دزدی از بان��ک ج��رم كمتری دارد در مقايس��ه با 
خيانت در جاده س��ازی. چراكه همه سرمايه ملی را 
از اي��ن طريق به هدر می دهن��د و نيز باعث مرگ 
ديگران می شوند. بله! مرگ ديگران گويا برای برخی 
افراد سودجو مهم نيست. شما در جاده می رويد كه 
ناگهان می بينيد قسمتی از آسفالت كنده شده است. 
چه فاجعه ای درست می شود؟ چه كسی پاسخگوی 
اين است؟ آن فرد سودجو يا آن آدمی كه به درستی 
آسفالت را  تست نكرده و نيز آن مشاوری كه اجازه 
داده است كه جاده برای تردد خودروها باز شود همه 
مقصر هستند. منظورم اين است كه ما هر چه قدر 
برای ارتقای كيفيت آس��فالت و كوتاه شدن دست 
سودجويان و متخلفان تالش كنيم و  هزينه كنيم 
ارزش دارد. من هميش��ه اعتقادم اين است كه مثال 
اگر همه  قير  تبديل به قاچاق ش��ود اتفاق خاصی 
نمی افتد و فقط يک عده پول آن را می گيرند اما با 
توليد آسفالت و قير تقلبی و  بی كيفيت، خسارتی 
كه وارد می شود ميليون ها برابر  است. تفاوت يک 
توليد كننده قير تقلبی با كسی كه گازوئيل را قاچاق 
كرده زمين تا آسمان است. چون گازوئيل در ماشين 
ريخته می شود و ماشين آن را می سوزاند و تمام!  اما 
با قير جاده درست می كنند و اگر بی كيفيت باشد و 

فرصت ها و آسيب های قير صادراتی ايران در گفت وگو با عباس تاجيک

گير بزرگ قير!
مهدی جابری ■

کش�ورهای جه�ان 110 ميليون تن قير مصرف دارند و ايران  با ص�ادرات و توليد چهار ميليون تن قير 
نقش بسيار مهمی در تامين قير مورد نياز کشورها دارد اما گير بزرگ قير ايران، جعل، تقلب و اقدامات 
غيرحرفه ای اس�ت. عده ای سودجو که تعداد آنها اندک است به خاطر پر شدن جيب خود، محصوالت 
جعلی را با نام و نشان “ايران” صادر می کنند و از اين طريق آبرو و حيثيت شرکت های متعهد ايرانی را 
نيز خدشه دار کرده و زير سوال می برند. در اين باره و البته در زمينه فرصت ها و چالش های قير صادراتی 
و توليدی ايران، با عباس تاجيک رييس کميسيون قير اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 

پتروشيمی ايران به گفت وگو نشسته ايم که در زير می خوانيد.

در  دو سال 
اخير صادرات 
قير  با يک چالش 
مهم رو به رو شده 
است و آن موضوع 
فساد اقتصادی 
قير تقلبی بود. 
تاثير منفی اين 
فساد اقتصادی 
زمانی مشخص 
می شود که ما 
فعاليت کشورهای 
همسايه و رقبای 
خودمان را رصد 
کنيم

ما می توانيم 
۴.5 مليون تن قير 
توليد کنيم که 
دستكم دو ميليون 
تن از آن می تواند 
صادر شود  اما اين 
قيرهای تقلبی 
آفت بزرگی است و 
به آبروی قير ايران 
لطمه وارد می کند



گفتوگوگفتوگو

جان انسانها را به خطر بيندازد تا ابد برای توليدكننده 
لعن و نفرين به دنبال خواهد  داشت. 

واردات قير به ايران ش�ايعه ای است که اخيرا 
از س�وی برخی افراد مطرح ش�ده اس�ت. آيا واقعا 
اي�ران که يك�ی از بزرگتري�ن توليدکنن�دگان و 

صادرکنندگان قير است، واردات قير هم دارد؟
 كشوری كه می تواند 4.5  ميليون تن قير توليد 
كند اص��الً انگيزه ای ب��رای واردات ندارد.  در هيچ 
منطقه ای از دنيا قير ارزان تر از قير ايران وجود ندارد 
و م��ا بهترين بازار فروش را داريم. ش��ايعات واردات 
قير به ايران بی اساس است. كشورهای جهان 110 
ميليون تن قير مصرف دارند و ما با صادرات و توليد 
چهار ميليون تن نقش بسيار مهمی داريم. بايد قدر 
و ارزش اين نقش را بدانيم اما سمينار قير و آسفالت 
هر سال يا در سنگاپور يا بانكوك تشكيل می شود و 
ما نتوانستيم يک سمينار قير و آسفالت برگزار كنيم. 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفتی برای 
ارتق��ای جايگاه ايران خيلی تالش می كند و اگر ما 
بتوانيم دو ميليون تن قير مناسب و باكيفيت صادر 
كنيم 1/2 دهم ميليارد در بندعباس ارز می گيريم 
و البته اين س��ودی است كه در ازای نرخ پايين قير 
نصيب ما می ش��ود و می تواند بس��يار بيش از اين 
نيز باش��د. تنها رقيبمان فعال بحرين است. اين در 
حالی است كه پااليشگاه بحرين به وسعت و اندازه 
پااليش��گاه اصفهان اس��ت. مگر در مقايسه با ايران 
چقدر توليد دارد؟ بحرين نمی تواند رقيب ما باشد و 

متاسفانه ما خودمان رقيب خودمان هستيم! 

تحريم ها چه تاثير منفی بر صادرات قير داشته 
است و آيا انتشار اخباری مبنی بر رفع تحريم ها در 
يک س�ال اخير، شرايط را بهبود بخشيده است يا 

نه؟
اين حرف من درباره ارتباط تحريم و قير ش��ايد 
خيلی عاميانه باشد اما می خواهم بگويم آنهايی كه 
دعوا می كنند، برای اين كه زير پايشان سفت باشد 
آن را آسفالت می كنند تا بتوانند خوب و تند حركت 
كنن��د. آن هايی هم كه همه جا را خراب می كنند 
بعد از جنگ بايد جای پايشان را درست كنند پس 

دوباره اين نياز را )به آسفالت( دارند. بنابراين همديگر 
را  تحريم نمی كنند چون نيازمند قير هستند. نقش 
اصلی  و واقعی قير در صنعت و عمران است و هرچه 
قدر كه نفت يا چيزهای ديگر را تحريم كنند، با قير 
اين كار را نمی كنند چون يک نياز حياتی برای آنها 
اس��ت.   سال 88 بود كه يک سفر خارجی داشتيم. 
يک پيمانكار چينی مشغول آسفالت كردن جاده بود. 
ما ايستاديم تا ببينيم آنها  آسفالت و  قير مورد نياز 
خ��ود  را از كجا تهيه می كنند. چند س��وال از آنها 
كرديم. گفتند ما قير را از مصر و عربستان می آوريم 
اما اگر قير پااليش��گاه های ايران را بدهند ما از هر 
دوی اين ها قهر می كنيم چون قير ايران به مراتب 
بهتر است.  من ميخواهم  اين موضوع مهم را خدمت 
ش��ما بگويم كه ما چرا بايد با تقل��ب و جعل،  اين 
افتخ��ار را از ايران بگيرم بلكه بايد تالش كنيم كه 
اعتبار قير ايران در دنيا افزايش يابد. اما  من خجالت 
می كشم به عنوان يک كارشناس اين كشور بگويم 
كه عمر جاده های من دو سال و نيم است آن هم در 
شرايطی كه قير نيز محصول كشور خودمان است. 

برخی افراد می گويند آمريكا موفق شده است 
بازار قير ايران در کشور چين را تحت الشعاع قرار 

دهد. آيا اين را قبول داريد؟
نه! بحث آمريكا نيست. ما امروز با چين مشكل 
نداري��م. چندی قبل چينی ها ما را دعوت كردند تا 
بازديدی از روند توليد قير در كش��ور آنها داش��ته 
باشيم. ما مش��اهده كرديم كه شركت های چين، 
از آنجا كه خودش��ان االن توليد كننده های بزرگ 
هستند و به چاه های نفت فوق سنگين رسيدند می 
توانند به خوبی قير توليد كنند. آنها البته راهكارهايی 
نيز اتخ��اذ كرده اند كه  قير ارزان و بی كيفيت وارد 
كشورش��ان نش��ود. بنده اين را به جرأت می گويم 
كه اگر ايرانی ها برای توليد و صادرات قير باكيفيت 
تالش كنند می توانيم نظر چينی ها را جلب كنيم؛ 
چ��ون چينی ها معموال در تجارت خيلی س��خت 
هس��تند و  برای واردات بس��يار سخت می گيرند.  
برای صادرات، هر جنس نامرغوبی را حتی به صورت 
رايگان از كشورشان به سمت كشورهای ديگر خارج 
می كنند اما حاضر نيستند اجناس و محصوالت بی 

كيفيت را وارد كنند. آمريكا اصال نمی تواند و قدرت 
ندارد كه جلوی صادرات قير باكيفيت ما را بگيرد اما 
يک ش��رط در اين بين مطرح می ش��ود و آن اينكه 
كار ما مرغوب باش��د. بدتري��ن جايی كه می توانند 
سنگ اندازی كنند تا قير ما صادر نشود، افغانستان 
اس��ت اما خود افغان ها دالر نو می دهند می گويند 
از ايران قير بخريد! البته شركت های ايرانی نيز قير 
تقريبا مناسبی به افغانستان می دهند اما بايد كيفيت 
كار را باال ببرند چون امكان دارد كه افغانس��تان نيز 
در سال های آتی استانداردهای خود را باال ببرد و ما 
ديگر نتوانيم به اين كشور قير صادر كنيم. اما درباره 
عراق بايد بگويم كه متاسفانه بخش قابل توجهی از 
بازار خود را در اين كش��ور از دست داده ايم چرا كه 
برخی سودجويان در داخل ايران متاسفانه محصول 
جعلی و تقلبی به اين كش��ور صادر كردند و موجب 
سلب اعتماد پيمانكاران آن كشور از ايران شد. من 
شخصا از يک جاده كوهستانی در عراق بازديد كردم 
و متاسفانه ديدم كه تمام آسفالت را به خاطر كيفيت 
نامطلوبش جمع كرده بودند چراكه برخی سودجوها 
نفت كوره س��نگين را به جای قير به عراقی ها داده 
بودند و عراقی ها نيز بدون انجام تست اقدام به انجام 
عمليات آس��فالت كرده بودند. خود من آنجا بودم و 
ديدم كه تماماً قير تقلبی بوده اس��ت. اين در حالی 
است كه عراقی ها مشتری های بسيار خوب ما بودند 
و پول خيلی خوبی هم می دادند اما نوع تجارتی كه 

ما با اين ها كرديم به كار و آبروی ما لطمه زد.

يعنی االن صادرات قير ايران به عراق کمتر شده 
است؟

- صادرات ما به به كردستان عراق تقريبا به عدد 
صفر نزديک ش��ده است اما در افغانستان فعال بازار 
خوبی داريم و به آنها قير می دهيم. همين امروز هم 
كه من خدمت شما هس��تم افغانی ها با ما تجارت 
می كنند و تجار بسيار خوبی هم هستند؛ واقعاً تجار 
خوبی هستند يعنی الحق و االنصاف پول ها را خوب 
م��ی دهند اما به هر حال آنها ب��ه ما اعتماد دارند و 
ايرانی ها بايد مراقب باشند كاری نكنند كه افغانستان 

هم از ما قطع اميد كند و اعتمادش سلب شود. 

آينده صادرات قير ايران را چگونه پيش بينی  می 
کنيد و آيا تحريم های موجود يا احتمالی می تواند از 

قدرت نفوذ قير ايران در کشورهای ديگر بكاهد؟
 قير يک نياز مهم برای تمام كشور ها است. آنها 
ب��ه قير ايران نياز مبرم دارند ولی ما برای اس��تفاده 
مطلوب و موثر از اين وضعيت بايد تحوالت بزرگی را 
در حوزه قير كشورمان ايجاد كنيم. می دانيد كه جابه 
جايی قير پر هزينه است. اين محصول بعد از سه - 
چهار ساعت شروع می كند به سرد شدن و برای اين 
كه آن را جابه جا كنيم بايد دوباره گرم شود و گرم 
كردن آن هزينه سرسام آوری دارد. بعد هم وقتی كه 
ميخواهي��م آن را مصرف كنيم بايد حداقل 140 تا 
150 درجه سانتی گراد داغ شود تا بتوان از آن برای 
آسفالت استفاده كرد. بنابراين جابه جايی اش خيلی 

سخت اس��ت و حتی حمل آن با كشتی هم بسيار 
پيچيده و سخت به نظر می رسد. متأسفانه كاميون 
های ما نيز عايق ندارند و برنامه مناسبی برای جابه 
جايی قير نداريم. يكی از گير های بزرگ قير در ايران 
اين است كه  امروز بايد مواد اوليه را از شيراز بخريد و 
ببريد در كارخانه ای در شمال غرب ايران تبديل به 
قير كنيد و سپس مصرف شود. واقعا نمی دانم اين 
روش را چگون��ه ابداع كرده اند؟!  حداقل می توانيم 
كنار شيراز يک كارخانه قير بگذاريم و نيازی به اين 
اعمال غيركارشناس��ی و شاقه نباشد. من نمی دانم 
چطور برای اين كارها مجوز داده اند. تبريز مگر چقدر 
ظرفي��ت دارد كه انقدر مجوز كارخانه قير داده اند؟! 
وزارت صنايع بايد در ارائه مجوز و دادن اس��تاندارد 

سختگيرتر از اين باشد. 

 ما پاسخ سوالمان را نگرفتيم. با توجه به اينكه 
برخی افراد س�ودجو اعتبار قير ايران را خدشه دار 
کرده اند، به نظر شما قدرت تحريم ها بيشتر است 

يا توان و آوازه قير ايرانی؟
 تحري��م در ص��ادرات قير تأثي��ر دارد اما تأثير 

آن بس��يار محدود اس��ت. چرا كه ما قير را بايد در 
منطقه مص��رف كنيم. قي��ر ما قطعا ب��ه آمريكا و 
كش��ورهای دور نمی رود و نم��ی تواند برود. قير ما 
به اروپا نمی رود و نمی تواند برود. موضوع مهم اين 
اس��ت كه اكنون عم��ران در اروپا به خاطر وضعيت 
اقتصادی آنها محدود شده است. چون وقتی اقتصاد 
در منطق��ه ای فلج می ش��ود اولين جايی كه تأثير 
آن مشخص می شود “عمران” است. مثال می گويند 
جاده ها را فعال به جای س��اختن فقط “ترميم” می 
كنيم يا به جای گش��اد كردن فقط “حفظ” كنيم 
چ��ون وقتی حفظش كنيم قير مصرف نمی كنيم. 
هر يک كيلومتر جاده 200 تن قير مصرف می كند 
)در عرض 11.5 متر به قطر هش��ت و نيم س��انت( 
اين حجم قير را قطعا مصرف نمی كنند چراكه قير 
گران اس��ت. قير ايران اگر بخواهد به اروپا برسد به 
800 دالر هم خواهد رس��يد. پس مصرف قير ايران 
در حوزه خودمان است. ما به لطف خداوند تا كنون  
توانس��تيم به 61 كش��ور قير صادر كنيم. بنابراين 
می بينيد كه قير ما بازار خوبی دارد و اين كش��ورها 
چ��ون به آن نياز دارند  هر طور كه ش��ده حتی در 
 شرايط تحريم، پول ما را می دهند چون می خواهند 

دوباره از ما  قير بگيرند.

 تفاوت يک 
توليد کننده قير 
تقلبی با کسی که 
گازوئيل را قاچاق 
کرده زمين تا 
آسمان است. چون 
گازوئيل در ماشين 
ريخته می شود و 
ماشين آن را می 
سوزاند و تمام!  اما 
با قير جاده درست 
می کنند

وقتی اقتصاد 
در منطقه ای فلج 
می شود اولين 
جايی که تأثير آن 
مشخص می شود 
“عمران” است. 
مثال می گويند 
جاده ها را فعال به 
جای ساختن فقط 
“ترميم” می کنيم 
يا به جای گشاد 
کردن فقط “حفظ” 
کنيم
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گزارش گزارش

حسن خزلی خرازی کارشناس و تحليل گر 
مس�ائل بورس و بازار سرمايه در رابطه با ورود 
محصوالت پتروشيمی به بورس کاال و تأثيرات 
آن می گويد:يك�ی از م�واردی که مخالفين و 
موافقين بسياری دارد، حضور برخی از کاالها 
در ب�ورس کاال اس�ت. نرخ گ�ذاری کااله�ای 
اساسی س�الهای متمادی  در کشور ما توسط 
دولت انجام ميش�د و بيش�تر توليد کننده ها 
دولتی بودن�د، مثال 50 س�ال توليدکنندگان 
فوالد شرکتهای دولتی بودند، اکثر سهامداران 
پتروش�يمی ها دولتی يا نهاد های حكوميتی 
بودند.  از سال 82 وقتی بورس فلزات تشكيل 
شد و قيمت گذاری محصوالت فلزی به جايی 
مثل بورس و عرضه و تقاضا سپرده شد، شاهد 
بوديم که س�ود و رش�د خوبی در شرکتهای 
س�ازنده فوالد به وجود آم�د.  در صورتی که 
تا قبل از حضور اين محصوالت به بورس کاال، 
اکثر محصوالت فوالدی توس�ط واس�طه ها به 
دست مصرف کننده ها ميرسيد و اصل حاشيه 
س�ود به جيب واسطه ها و داللها ميرفت اما با 

ايجاد بورس کاال فروشنده محصوالت فوالدی 
که عمدتا کارخانه های فوالدی بودند توانستند 
با همان قيمت بازار محصول خود را به صورت 
مستقيم به فروش برسانند و  بعد از مدتی هم 
دست واس�طه ها از اين بازار کوتاه شد. همين 
تجربه را در س�الهای اخير دول�ت در رابطه با 
محصوالت پتروش�يمی داش�ت، در برخی از 
محصوالت پتروش�يمی که تولي�د داخلی آن 
کم بود در س�الهای اخي�ر مكانيزمی به وجود 
آمد که توليد کنندگان محصوالت پتروشيمی 
موظف ش�دند تا نياز مصرف کنندگان داخلی 
را به طور کامل برطرف کنند س�پس اقدام به 
ص�ادرات محص�والت خود کنند. خ�رازی در 
رابطه با نحوه خريد محصوالت پتروش�يمی و 
وجود واس�طه ها در بورس کاال گفت: مصرف 
کننده های محصوالت پتروش�يمی در بورس 
کاال باي�د کدی را با عنوان بهين ياب از وزارت 
صنايع ومعادن دريافت کنند و سپس اقدام به 
خريد محصوالت در اين بورس کنند. اما باز هم 
در برخی مواقع ش�اهد اين بوديم که بين آن 

چيزی که در بورس کاال فروخته ميشد و قيمت 
بازار آزاد تفاوت بس�يار زيادی وجود داش�ت. 
وی در رابطه با عرضه محصوالت پتروش�يمی 
ب�ا ارز آزاد در ب�ورس کاال افزود: نزديک به دو 
ماه است که محصوالت پتروشيمی موجود در 
بورس کاال با ارز آزاد فروخته می شود و قيمت 
گذاری پايه آنها بر اساس دالر قيمت آزاد انجام 
می شود، در حالی که تا قبل از اين قيمت گذاری 
اين محصوالت بر اساس نرخ ارز اتاق مبادله ای 
انجام می شد. بنابراين تفاوت قيمت بين بازار 
و بورس کاال بس�يار کم ش�ده اس�ت و با اين 
اين مكانيزم دس�ت واسطه ها و دالل هايی که 
ميتوانس�تند ب�ا بهانه های مختل�ف از وزارت 
صنع�ت، معدن و تجارت کد بهين ياب بگيرند 
و کاال را در بازار آزاد بفروش�ند و س�ود خوبی 
کس�ب کنند از بازار محصوالت پتروش�يمی 
کوتاه شده اس�ت. اين کارشناس اقتصادی در 
رابطه با افزايش قيمت ها مصحوالت پتروشيمی 
در بورس کاال گفت: ثبات قيمت در بلندمدت 
بس�يار مهمتر از رش�د قيمت مواد اوليه و به 
تبع آن افزايش هزينه های توليد در يک برهه 
زمانی اس�ت، زي�را وقتی ثبات بر ب�ازار حاکم 
باش�د، توليدکنندگان ميتوانند ب�ا خريداران 
خ�ود قراردادهای مي�ان م�دت و بلند مدت 

ببندند اما در زمانی که قيمتها در نوسان است، 
توليدکنن�دگان در تصميم گي�ری های خود 
دچار مشكل می شوند.   از طرف ديگر افزايش 
مقطعی محصوالت پتروشيمی اهميت چندانی 
ن�دارد زيرا وقت�ی يک محصول پتروش�يمی 
گران شود مصرف کننده محصول هم که يک 
کارخانه قطعه ساز يا توليد کننده الستيک اين 
افزايش قيم�ت را در قيمت پايانی کاالی خود 
محاسبه ميكند ولی آن چيزی که اهميت دارد 
اين اس�ت که بازار شفاف، سالم و روان باشد و 
بازار خريد و فروش در انحصار شخص يا گروه 
خاصی نباش�د. من فكر ميكنم که در ماههای 
اخير اين اتفاق افتاده اس�ت و روزبه روز شاهد 
سالمتر شدن فضا در بورس کاال بوده ايم. خزلی 
در رابط�ه با نحوه قيمت گذاری محصوالت در 
بورس کاال گف�ت: محص�والت در بورس يک 
قيمت پايه دارند که ذاتا بايد برابر با قيمت تمام 
شده واردات همان کاال باشد. يعنی شما وقتی 
که می خواهيد کااليی را به کش�ور وارد کنيد 
و آن را به فروش برس�انيد، قيمت تمام ش�ده 
وارد کردن آن با توجه به قيمت دالر آزاد، نرخ 
حمل ونقل، بيمه، انبارداری، گمرک، تعرفه های 
واردات و ... محاس�به می شود و با جمع تمامی 
اين موارد قيمت تمام شده نهايی کاال به دست 

می آيد که قيمت شفاف پايه يک کاال در بورس 
کاال است. روی اين قيمت پايه بر اساس شرايط 
مختلف و نحوه عرضه و تقاضا نواساناتی نيز به 
وجود می آيد، يعنی بر اساس ميزان تقاضا در 
م�ورد کاال  قيمت آن مق�داری باالتر می رود، 
اگر هم در فصل رکود بوديم و تقاضايی وجود 

نداشت قيمتها ميتواند پايينتر بيايند. 
همانطور که امروز در مورد فوالد اين مسئله 
وج�ود دارد، برخی قيمتها ک�ه در بورس کاال 
معامله ميشود بعضا زير قيمت جهانی آن است 
و زير قيمت هزينه تمام شده توليد است و آن 
به دليل وجود رکود در بخش فوالد کشورمان 
است، کارخانه ها توليد انبوهی داشته اند ولی 
نتوانسته اند تمامی محصوالت خود را به فروش 
برس�انند. خزلی خ�رازی در رابط�ه با قيمت 
محصوالت پتروش�يمی در کوتاه مدت و بلند 
مدت در بورس کاال گفت:  در حال حاضر شاهد 
افزايش قيمت ها بوده ايم که دليل اصلی آن از 
بين رفتن رانت و دالل بازی است، در بلند مدت 
هم بس�ته به عوامل متعدد مانند قيمت نفت 
جهانی، نرخی که دولت گاز را به کارخانه های 
پتروش�يمی می دهد و ... ممكن اس�ت قيمت 
کاالها دچار نوس�اناتی ش�ود بنابراين بورس 
کاال جايی نيس�ت که بت�وان در آن قيمتها را 
پيش بينی ک�رد و قيمته�ا در آن ثابت بماند. 
بسته به عوامل مختلف مانند تغيير رابطه بين 
ريال و دالر، تغيير قيمت های جهانی، افزايش 
قيمت تحويل گاز به صنايع پتروشيمی و ...  که 
در اقتصاد جهانی و ملی اتفاق می افتد قيمتها 

بورس نوسان پيدا می کنند.

دکت�ر بابلی عض�و هيئت مدي�ره انجمن 
از  و  پتروش�يمی  محص�والت  کارآفرين�ان 
فعالن بخ�ش خصوصی نيز عرضه محصوالت 
پتروش�يمی با ارز آزاد در بورس کاال را اقدامی 
مثبت می داند و معتقد است که وضعيت فعلی 
محصوالت پتروشيمی در وضعيت خوبی قرار 
گرفته اس�ت و دليل آن هم اين است که نرخ 
اين محصوالت اصالح شده است، موضوعی که 

باعث از بين رفتن واسطه ها شده است.
وی در خصوص عرضه و تقاضای محصوالت 
پتروش�يمی در بورس کاال اظهار داش�ت: در 
ح�ال حاض�ر در اوج کار بورس کاال هس�تيم، 
در ماه های گذش�ته به دليل وجود واس�طه ها 
در بورس تقاض�ا در بعضی مواقع به 250 هزار 
تن هم می رسيد در صورتی که مصرف واقعی 
داخل�ی ۶5 هزار تن بود.  در حال حاضر وقتی 
من در ب�ورس کاال هزار تن از محصول خود را 
برای فروش عرضه ميكنم تنها 250 تن آن به 
فروش ميرسد و اين موضوع نشان ميدهد که 
در گذشته واس�طه گری در چه سطح وسيعی 
اتف�اق می افتاد. بابل�ی در خص�وص افزايش 
قيمتهای محصوالت پتروشيمی گفت: انشاهلل 
که يک روزی تمامی قيمتها يک نرخ شود. اين 
موضوع در مصرف کننده هم هيچ اثری سويی 
نميگذارد زيرا آن ه�ا هم ميزان تفاوت قيمت 
را روی محص�ول نهايی خ�ود اعمال ميكنند. 
وی در رابطه با فروش محصوالت پتروش�يمی 
ب�ا ارز آزاد در ب�ورس کاال گفت: خوبی فروش 
محصوالت با ارز آزاد در بورس کاال اين اس�ت 
که تقاضای 2۶0 هزار تنی را به تقاضای اصلی و 
خالص رسانيد، موضوعی که باعث کوتاه شدن 
دس�ت واس�طه ها از اين بازار و واقعی ش�دن 
قيمت ها شده است.   عضو هيئت مديره انجمن 
کارآفرينان محصوالت پتروشيمی تشكلها و 
اتحاديه صادرکنندگان محصوالت پتروشيمی 
را بهترين گزينه برای قيمتگذاری محصوالت 

در بورس کاال عنوان کرد.

با عرضه محصوالت پتروشيمی با ارز آزاد صورت گرفت

كوتاه شدن دست واسطه ها از محصوالت پتروشيمی
سهيل بانج شفيعی ■

12 تير ماه تابستان امسال بود که بعد از نشست ۴ روزه ميان وزرای صنعت،  اقتصاد و نفت، رئيس کل 
بانک مرکزی و رييس سازمان بورس به منظور بررسی راهكارهای تقويت بازار سرمايه و با موافقت وزارت 
صنعت، براساس ابالغيه قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به مديرعامل بورس کاالی ايران 
مبنای تعيين قيمت پايه محصوالت پتروش�يمی در بورس کاال، از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغيير کرد. 
ابالغيه ای که بر اساس آن تمام توليد کنندگان محصوالت پتروشيمی موظف شدند کليه محصوالت خود 
را از طريق بورس کاال عرضه کنند. اتفاقی که بيشتر توليدکنندگان محصوالت پتروشيمی از آن استقبال 
کردند و آن را گامی بلند برای کوتاه کردن دس�ت واس�طه ها و مصرف کنندگان غيرواقعی محصوالت 

پتروشيمی در بورس کاال دانستند. 

 از سال 82 
وقتی بورس فلزات 
تشكيل شد و 
قيمت گذاری 
محصوالت فلزی به 
جايی مثل بورس 
و عرضه و تقاضا 
سپرده شد، شاهد 
بوديم که سود 
و رشد خوبی در 
شرکتهای سازنده 
فوالد به وجود آمد

خوبی فروش 
محصوالت با ارز 
آزاد در بورس 
کاال اين است 
که تقاضای 2۶0 
هزار تنی را به 
تقاضای اصلی و 
خالص رسانيد، 
موضوعی که باعث 
کوتاه شدن دست 
واسطه ها از اين 
بازار و واقعی شدن 
قيمت ها شده 
است
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گزارش گزارش

ب�رای  خصوص�ی  بخ�ش  از  حماي�ت 
پايين دس�تی  در صناي�ع  س�رمايه گذاری 
پتروش�يمی از جمله ظرفيته�ای پنهان در 
اقتص�اد ايران اس�ت، هم اکن�ون دولت در 
حال بس�تر س�ازی برای ايجاد جهش دوم 
ب�رای افزايش توليد و ص�ادرات محصوالت 
پتروشيمی است.بنا به اين گزارش حمايت 
دولت از بخش خصوصی برای سرمايه گذاری 
در صنايع پايين دستی پتروشيمی از جمله 
ظرفيتهای پنهان و تقريبا دست نخورده در 
اقتصاد ايران است، دولت هم اکنون با توجه 
وي�ژه به اين بخش تالش می کند با حمايت 
از بخش خصوصی برای س�رمايه گذاری در 
صنايع پايين دستی پتروشيمی موج جديد 

اشتغال زايی را در کشور ايجاد کند؛ به همين 
دليل بخش خصوصی می تواند مطمئن باشد 
که در س�رمايه گذاری های خ�ود در صنايع 
پايين دس�تی نفت، گاز و پتروشيمی، رقيب 
دولتی نخواهد داش�ت.در اي�ن ميان طبعا 
قيمت خوراک در صنعت پتروشيمی بسيار 
نقش آفرين اس�ت، بتازگی ايران با توجه به 
شرايط منطقه ای و رقبای خود و نيز با توجه 
به منافع مل�ی در درازمدت قيمت خوراک 
مورد نياز پتروشيمی ها را 2۴ درصد کاهش 
داده اس�ت، به طوری ک�ه هم اکنون قيمت 
متوسط گاز مصرفی مجتمعهای پتروشيمی 
ب�ا تصويب هيئت وزي�ران از 2۶5 تومان به 
202 توم�ان در هر متر مكعب کاهش يافته 

است.بهمن ماه سال 92 با موافقت نمايندگان 
مجلس اي�ران و ب�رای تامين نظر ش�ورای 
نگهب�ان، بند »ج« تبصره الحاقی 21 به ماده 
واحده اليحه بودجه س�ال 93 کل کشور به 
اين ش�رح اصالح ش�د: قيمت پايه خوراک 
گاز واحدهای پتروشيمی در چارچوب قانون 
هدفمند ک�ردن يارانه ها ب�ه گونه ای تعيين 
می ش�ود که از 13 س�نت در هر مترمكعب 
کمتر نشود.دولت مصمم است برای کمک به 
حضور قشر کم درآمد در طرحهای سودآور 
آتی صنعت پتروش�يمی نس�بت ب�ه ايجاد 
صندوق توسعه سرمايه گذاری پتروشيمی با 
محوريت س�ازمان بورس اقدام کند. صنعت 
پتروشيمی از صنايع مادر و اشتغالزاست که 
به عنوان تغذيه کننده ديگر بخشهای صنعت 
می تواند ب�ه عنوان موت�ور حرکت اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه نقش اساسی ايفا 
کند.به نظر می رسد برای دستيابی به درصد 
رش�د باال و دس�ت يافتن ب�ه ارزش افزوده 

با حمايت از بخش خصوصی انجام می شود

جهشی برای افزايش توليد و صادرات 
محصوالت پتروشيمی

ساغر قاسمی ■

بيش�تر در اين بخش الزم اس�ت نسبت به 
س�رمايه گذاری، توس�عه و تكميل زنجيره 
ارزش محصوالت پتروشيمی و خوشه های 
مش�تق ش�ده از محصوالت باالدس�تی از 
جمله خوش�ه های متان�ول و اتيلن و توليد 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر اقدام شود. 
البته در اين زمينه کارهايی انجام شده است 
ولی با توجه به ظرفيتها و پتانسيلهای صنعت 

نفت و گاز ايران کافی به نظر نمی رسد.

  ايجاد بستر الزم برای جهش دوم افزايش توليد 
و صادرات محصوالت پتروشيمی

شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران طی 
يک سال گذشته رفع موانع پيشروی جهش 
دوم برای افزايش توليد و صادرات محصوالت 
پتروشيمی را در دس�تور کار خود قرار داده 
اس�ت.هم اکنون رس�يدن ب�ه ارزش توليد 
محصوالت پتروش�يمی به رق�م 80 ميليارد 
دالر ) 25 ميلي�ارد دالر فعلی + 55 ميليارد 
دالر ارزش آتی( حداکثر تا س�ال 1۴00 يكی 
از اهداف اصلی صنعت پتروش�يمی ايران به 
شمار می آيد؛ همزمان طی يک سال گذشته 
همچنين تامين خوراک مورد نياز واحدهای 
پتروش�يمی جديد در مرحله نخست از اتان 

توليدی در فازهای جدي�د پارس جنوبی در 
دستور کار ش�رکت ملی صنعت پتروشيمی 
ق�رار دارد.ايجاد واحده�ای مرتبط با تامين 
خ�وراک واحده�ای جدي�د پتروش�يمی با 
سرمايه گذاری بخشهای غير دولتی و تعيين 
س�رمايه گ�ذار مربوطه برای اکث�ر آنها، حل 
مشكالت مجتمع های پتروشيمی در زمينه 
تامي�ن خوراک مورد ني�از، همكاری با دولت 
و مجل�س در قيمت گذاری خ�وراک و روند 
تغيي�ر آن در طول زمان و بازس�ازی فرآيند 
جذب س�رمايه گ�ذاران و امكان تامين مالی 
برای اج�رای پروژه های توس�عه ای صنعت 
پتروشيمی از مهترين فعاليتهای انجام شده 
توسط شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران 
بوده است.برگزاری جلسه هايی با مسئوالن 
ب�ورس، اقتصاد دانان و صاحبنظران کش�ور 
باهدف ايج�اد يک يا چند صندوق توس�عه 
صنعت پتروشيمی، برگزاری همايش با هدف 
تشويق و جذب س�رمايه گذاران با دعوت از 
صاحبان دانش فنی فرآيندهای پتروشيمی 
در جه�ان و صاحبنظران داخل�ی و خارجی 
از ديگ�ر فعاليت های اين ش�رکت طی يک 
س�ال گذشته بوده اس�ت.دولت يازدهم طی 
يک سال گذشته طرحهای مانند پلی اتيلن 

س�نگين ايالم )پتروش�يمی ايالم(، يوتيليتی 
متمرکز فجر 2 )پتروشيمی فجر( و واحد بوتن 
يک )پتروش�يمی لرس�تان( را به بهره برداری 
رس�انده اس�ت و هم اکن�ون نيز، تع�دادی از 
طرحهای صنعت پتروشيمی نظير فاز دوم طرح 
الفين يازدهم )پتروشيمی کاويان(، ايزوسياناتها 
– ف�از دوم )پتروش�يمی کارون( و پل�ی اتيلن 
سنگين / سبک خطی )پتروشيمی لرستان( در 

مرحله پيش راه اندازی و راه اندازی قرار دارند.

  خام فروشی بالی جان اقتصاد ايران
يك�ی از محوره�ای اصلی سياس�تهای 
ابالغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم 
رهب�ری به صنع�ت نفت در همه بخش�ها، 
جلوگي�ری از خام فروش�ی اس�ت، باليی 
که بيش از 10۶ س�ال است که گريبان اين 
صنعت بزرگ را گرفته است. سالهاست که 
دانسته ايم، آن چيزی که غير از نفت خام ما 
را از تک محصولی و ضربه پذير بودن دور و 
در حاشيه امن اقتصاد جهان قرار می دهد، 
توس�عه پايدار يعنی، ايجاد ارزش افزوده و 
تن به کار گروهی دادن و از همين داش�ته 
های محدود بيشترين و ماندگارترين صرفه 

را به جامعه تزريق کردن است.

شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی 
ايران طی يک سال 
گذشته رفع موانع 
پيشروی جهش 
دوم برای افزايش 
توليد و صادرات 
محصوالت 
پتروشيمی را در 
دستور کار خود 
قرار داده است

خوبی فروش 
محصوالت با ارز آزاد 
در بورس کاال اين 
است که تقاضای 
2۶0 هزار تنی را 
به تقاضای اصلی 
و خالص رسانيد، 
موضوعی که باعث 
کوتاه شدن دست 
واسطه ها از اين 
بازار و واقعی شدن 
قيمت ها شده است
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گزارش گزارش

 »صدري« نماينده گمرك افغانستان با اشاره 
به آنچه از سوی اين كشور برای عضويت در تير 
انجام شده است، توضيح داد: كشور افغانستان در 
س��ال 1976 درخواس��ت عضويت خود را به تير 
اعالم كرد، اما متأسفانه به دليل وجود جنگ هاي 
داخلي در افغانس��تان اين درخواست مورد قبول 
واقع نشد تا اينكه در سپتامبر 2013 توانستيم به 

عضويت تير درآييم.
وي ادام��ه داد: برخي از گمركات افغانس��تان 
در چارچوب كنوانس��يون تير فعاليت مي كنند و 
از آنجايی كه با پاكس��تان مرز مشترك داشته و 
مراودات بس��ياری با اين كشور داريم و از طرفی 
هنوز اين كش��ور ب��ه عضويت كنوانس��يون تير 
درنيامده اس��ت، شاهد بروز مشكالتي در اقتصاد 
و تجارت خود هس��تيم كه اميدواريم با عضويت 
پاكستان در كنوانس��يون تير اين مشكالت نيز 

برطرف شوند.
نماينده گمرك افغانس��تان عن��وان كرد: ما 
واحدهاي تير را در دفاتر گمركي مستقر كرده ايم 
و ط��ي دي��داري كه ب��ا مقامات گم��رك ايران 

داشته ايم خواس��تار ارائه دوره هاي آموزشي براي 
كاركنان گمرك افغانستان شديم.

وي افزود: افغانس��تان تالش مي كند تا عضو 
فعالي در اتحاديه بين المللي حمل و نقل جاده اي 
)IRU( باش��د؛ همچني��ن آمادگ��ي دارد موانع 

موجود در گمركات افغانستان را از ميان بردارد.
به گ��زارش روابط عمومی اتاق ايران؛ صدري، 
منطقه جغرافيايي ايران را براي تجارت بين المللی 
افغانستان مهم ارزيابی كرد و تشريح كرد: ايران به 
دليل دسترسي به آب هاي آزاد بهترين مسير براي 
مبادالت تجاري در منطقه محسوب مي شود كه 
مي تواند منافع مشتركي را براي تمام كشورهاي 

منطقه داشته باشد.
نماينده گمرك افغانستان، در ادامه با اشاره به 
اهمي��ت و نقش كارنه تير، تصريح كرد: كم كردن 
موانع براي دستيابی به حمل و نقل روان، تسهيل 
تجارت و ترانزيت از طريق يكپارچگي در تنظيم 
اس��ناد و كنترل هاي گمركي، كاهش مؤلفه هاي 
م��رزي و هزينه هاي حمل، ام��كان به كارگيري 
در حمل و نقل چند وجهي و افزايش بهره وري از 

جمله مواردي است كه كارنه تير براي شركت هاي 
حمل و نقلي ايجاد می كند.

در ادام��ه اي��ن نشس��ت »فريد صف��ارزاده« 
مديرعام��ل و رئي��س هي��أت مديره ش��ركت 
حمل و نقل بين المللي باربران ايران در خصوص 
ارتق��اي رويه تي��ر در حمل و نق��ل چند وجهي 
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 مي شود.
وي اف��زود: در موضوع حمل دو مس��أله دادن 
امكان��ات ترانزيت به ش��ركت هاي 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 گزينه به شمار می آيد.
صفارزاده اظهار داش��ت: حداقل كردن هزينه، 
تشريفات و زمان، سه عاملي است كه با استفاده 
از سيس��تم تير فراهم می شود كه اين خدمات، 
تسهيل در حمل و نقل بين المللی را در پی دارد.

وي در پايان پيش��نهاد داد: با حمايت از سرويس 
تير و تيرپالس، حمل و نقل را تس��هيل بخشيم، 
چرا كه اين اقدام درواقع حمايت از گسترش اين 
فعاليت، رضايت مش��تريان و وضعيت اقتصادی 

كشورهاست.

اتاق ايران برگزار کرد

بررسی مشکالت ترانزيتی و گمركی افغانستان
شيرين درويش ■

سومين نشست تخصصی مربوط به سمينار بين المللی دو روزه کنوانسيون تير، تسهيالت حمل و نقلی 
و رويه های گمرکی سه شنبه 11 شهريور ماه برگزار شد و در اين جلسه معضالت پيشرفت افغانستان در 

ترانزيت و امور گمرکی، مطرح و بر لزوم استفاده از خدمات تير و تيرپالس تأکيد شد.

در اين ميان صنعت پتروشيمی می تواند 
بيشترين خدمت را به جامعه ی اقتصادی 
ايران بكند، اين صنعت توانايی و اين امكان 
را دارد که ت�ا با فرآوری، توليد و عرضه ی 
محصوالتی با ارزش افزوده بسيار زياد نقش 
مهمی در ارتقا جايگاه اقتصادی ايران، رفع 
بي�كاری و اش�تغالزايی و درآمدزايی بازی 
کند.اکنون با اين اش�اره ای گذرا و اجمالی 
می توان به گفته کارشناس های اقتصادی 
اعتماد بيش�تری کرد و گفت هر يک شغل 
در صنع�ت پتروش�يمی، حداق�ل 1۴ نفر 
ايران�ی را می تواند مش�غول به کار کند، با 
اين حساب اگر نيمی از اين 1۴ نفر را دارای 
خانه و خانواده در نظر بگيريم و تصور کنيم 
که هر خانواده حداقل از س�ه نفر تشكيل 
شده است، به رقمی می رسيم که بی هيچ 
اغراق�ی قابل توج�ه و تامل اس�ت، از اين 
روس�ت ک�ه وزارت نفت ايران از يک س�و 

برنامه توس�عه 75 ميلي�ارد دالری صنعت 
پتروشيمی تا 8 سال آينده و از سوی ديگر 
به توليد رس�يدن پارس جنوبی در 5 سال 
آينده را هدف گذاری کرده است دارد. اين 
دو می توانند نويد بخش پيش�رفت سريع 
صنعت پتروش�يمی و در نتيج�ه ايران در 
سالهای آتی باشند.کس�ب سود بيشتر از 
طريق ايجاد بازار دائم�ی برای محصوالت 
پتروش�يمی، اراي�ه محصول متناس�ب با 
ذائقه بازار و کس�ب سود بيشتر، کمک به 
برنامه های کالن ملی و اش�تغالزايی پايدار 
در کش�ور، اراي�ه مدل جايگزين توس�عه 
صنايع مكمل پتروش�يمی به جای توسعه 
صناي�ع باالدس�تی پتروش�يمی در نقاط 
مختلف کشور، زمينه سازی برای مشارکت 
بيش�تر بخ�ش خصوص�ی در برنامه ه�ای 
توس�عه کش�ور و کمک به اجرايی ش�دن 
اصل ۴۴ قان�ون اساس�ی، ل�زوم م�د نظر 

داش�تن صنايع مكمل در س�بد ش�رکت 
پتروشيمی بصورت غير مستقيم و کاهش 
مخاطرات و کاستی های احتمالی ناشی از 
تحريم های بين المللی را می توان از جمله 
مزايای توسعه صنايع مكمل پتروشيمی در 
ايران برش�مرد.با به پايان رس�اندن حدود 
۶0 ط�رح نيمه تمام باقيمان�ده از دولتهای 
گذش�ته که بين 10 تا 90 درصد پيش�رفت 
دارند، می توان ظرفيت فعلی توليد ساالنه 
محصوالت پتروشيمی را به 120 ميليون تن 
در س�ال افزايش داد؛ همچني�ن با اجرای 
3۶ ط�رح جديد که ب�ه ۴1 ميلي�ارد دالر 
س�رمايه نياز دارد، ظرفيت توليد ساالنه از 
180 ميليون تن در سال فراتر خواهد رفت.
امسال با به بهره برداری رسيدن ۴ طرح از 
طرحهای ۶0 گانه نيمه تمام، 2 ميليون تن 
به ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمی در 

کشور افزوده می شود.

با به پايان 
رساندن حدود 
۶0 طرح نيمه 
تمام باقيمانده از 
دولتهای گذشته 
که بين 10 تا 90 
درصد پيشرفت 
دارند، می توان 
ظرفيت فعلی 
توليد ساالنه 
محصوالت 
پتروشيمی را به 
120 ميليون تن در 
سال افزايش داد

برخي 
از گمرکات 
افغانستان 
در چارچوب 
کنوانسيون تير 
فعاليت مي کنند 
و از آنجايی که 
با پاکستان مرز 
مشترک داشته 
و مراودات 
بسياری با اين 
کشور داريم و از 
طرفی هنوز اين 
کشور به عضويت 
کنوانسيون 
تير درنيامده 
است، شاهد بروز 
مشكالتي در 
اقتصاد و تجارت 
خود هستيم
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 ب��رای تكان��دن گردوغبار روابط س��رد ايران و 
روسيه است كه هيات بلندپايه ای از تجار روسيه و 
در راس آنان وزير انرژی روس��يه وارد ايران ش��دند 
و در همايش��ی ش��ركت كردند كه حض��ور 180 
نماينده از ش��ركت های روسی به نمايندگی از 40 
شركت در  آن، نشان از تمايل روس ها برای برقراری 
رابطه با ايران است.  در اين اجالس كه يازدهمين 
كميسيون مش��ترك همكاری های اقتصادی ايران 
و روس��يه است، ش��ش كميته تخصصی مواردی 
را تعيين كردند تا اين م��وارد در نهايت به امضای 
وزيرنفت و انرژی روس��يه برسد. همچنين رئيس 
هيات مديره اتحادي��ه صادركنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروش��يمی ايران در همايش مشترك 
ايران و روس��يه كه ش��هريور ماه در اتاق بازرگانی 
اي��ران برگزار ش��د، ضمن تبيين ظرفي��ت و توان 
بخ��ش خصوصی نفت،گاز و پتروش��يمی كش��ور 
، اتحادي��ه صادركنن��دگان ف��رآورده ه��ای نفتی 
را بزرگتري��ن تش��كل اقتص��ادی عن��وان و حجم 
 ص��ادرات آن را بيش از 26 ميليارد دالر اعالم كرد.
خس��روجردی ك��ه در جم��ع تج��ار ،بازرگانان و 
س��رمايه گذاران كش��ور روسيه س��خن می گفت 

آمادگ��ی اتحاديه را جهت كمک ب��ه برون رفت از 
تحريمهای كه روسيه اخيراً دچار آن شده با تشكيل 
كنسرسيومهای مشترك بين دو كشور از راه سوآپ 
و ترانزيت و س��اخت پااليش��گاه در داخل ايران و 
يا كشورهای ثالث باالخص كش��ورهای آفريقايی 
موجب توس��عه ص��ادرات و گس��ترش فعاليتهای 
اقتصادی هر دو كشور عنوان كرد. مقرر شده اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی 
ايران سمينار جداگانه ای را جهت تشريح فرصتهای 
تجاری روسيه در حوزه صادرات فرآورده های نفتی 
در مورخ چهاردهم مهر ماه سال جاری برگزار نمايد.

زمينه های اعالم ش��ده از سوی هيأت روسی 
برای همكاری عبارتند از: 

نفت، گاز و پتروشيمی، لوله های پلی اتيلن
انواع خودرو، ماشين سازی

حمل و نقل، راه آهن
ماشين آالت كشاورزی، تراكتور و كمباين سازی

فرآورده های كشاورزی، دام و طيور، صنايع غذايی
ريخته گری

ساختمان
بانكی

يكی از اين ديدارها، دي��دار وزير نيروی ايران 
با همتای روس��ی خود بود. نتيج��ه اين ديدارها 
توافق ساخت هشت تا 10 نيروگاه حرارتی جديد 
و بهينه س��ازی چهار نيروگاه ديگر است. توافقاتی 
كه نشان از تمايل شركت های روسی برای حضور 
بيش��تر در بخش ان��رژی اي��ران دارد.  به گزارش 
تسنيم، وزير نيرو درمورد اين قرارداد گفت: برنامه 
ما برای اين مشاركت، احداث هشت واحد نيروگاه 
جديد حرارتی به ظرفيت 2800مگاوات )هر واحد 
به ظرفيت 350مگاوات( است و بخش خصوصی 
اين كشور پس از دريافت اطالعات تا يک ماه آينده 
طرح پيش��نهادی خود را برای اجرای اين طرح ها 
اراي��ه خواه��د داد. حميد چيت چي��ان ادامه داد: 
چهارواحد از اين نيروگاه ها در ش��هر بندرعباس، 
دو واح��د در طب��س و دو واحد در ش��هر جديد 
س��هند خواهد بود و اح��داث دوواحد نيروگاه در 
تبريز نيز در مرحله مطالعه محيط زيس��تی قرار 
دارد. چيت چي��ان با اش��اره به اس��تقبال ايران از 
مش��اركت روسيه در بخش نوس��ازی نيروگاه ها، 
گفت: در زمان حاضر، اين همكاری در دو نيروگاه 
رامين اهواز و شهيد منتظری اصفهان قابل انجام 
و بررسی ها درباره نيروگاه بندرعباس نيز در دست 
انجام اس��ت. وزير نيرو با اشاره به موضوع واردات 
و خريد برق از كش��ور روس��يه، گفت: براس��اس 
نشس��ت مش��ترك كش��ورهای ايران، روسيه و 

تشكيل کنسرسيوم های مشترک سرمايه گذاری و اجرايی ساخت پااليشگاه با روس ها

توافق ايران و روسيه برای دور زدن تحريم
احمد شهرياری ■

روابط تهران - مسكو وارد فاز جديدی می شود. توافقات اوليه بخش خصوصی ايران و روسيه، دستور 
صريح زنگنه برای افزايش 10برابری حجم معامالت و خبر وزير نيرو درخصوص همكاری 10 ميليارددالری 
اي�ران و روس�يه در بخش نيروگاه های حرارتی، آغازگر اين تغييرات اس�ت. تغييرات�ی که وزير انرژی 
فدراسيون روسيه، آن را با جمله ديگری توصيف کرده است. الكساندر نواک اعالم کرد: زمان تكاندن 

گردوغبارها بين روابط تهران- مسكو فرا رسيده است. 

آذربايجان، در وضعيت كنونی، بس��تر فنی برای 
انتقال برق از طريق ش��بكه سراس��ری جمهوری 
آذربايجان مهيا نيس��ت و به اين منظور بايد يک 
 خ��ط جديد در كش��ور آذربايجان احداث ش��ود.
 تمايل روس ها برای اجرای پروژه های مشترك با ايران

وزير انرژی روسيه هم در همايش تجاری ايران و 
روس��يه در تهران از تمايل كشورش برای اجرای 
پروژه های مش��ترك ب��ا ايران خب��ر داد و گفت: 
س��طح روابط تجاری دو كش��ور همس��ايه را به 
10 ميليارددالر می رسانيم. نواك، وزير انرژی روسيه 
به اين نكته اشاره كرد كه عالقه مندی زيادی بين 
بخش خصوصی دو كش��ور برای مبادالت تجاری 
وج��ود دارد، تا جاي��ی كه اكن��ون 180 بازرگان 
روس به نمايندگی از 40 شركت در اين همايش 
شركت كردند و هريک خدمات و تجهيزاتی را به 
ش��ركت های ايرانی معرفی می كنند. وی فعاليت  
اين ش��ركت ها را در زمينه تجهيزات ذوب فلزات، 
نانوتكنولوژی، الكترونيک، نانوالكترونيک، نيروگاه 

اتمی، حمل ونقل و تجهي��زات هواپيمايی عنوان 
ك��رد. وی با بيان اينكه در دهه های اخير، ايران و 
روسيه عالقه مند بوده اند تا روابط بين دو كشور را 
تقويت كنند، افزود: مشاركت روس ها از نيمه دوم 
قرن بيستم در ساخت كارخانه ذوب آهن اصفهان، 
اح��داث نيروگاه ه��ا و راه اندازی نيروگاه بوش��هر 
مويد مشاركت مناسب بين دو كشور است. وزير 
انرژی روسيه سياست های كش��ورش را در مورد 
افغانستان، س��وريه، عراق و دريای خزر مطابق با 
سياست های ايران عنوان كرد و گفت: آمادگی آن 
را داريم كه در ارسال تجهيزات هواپيمايی، ذوب 
فلزات، تجهيزات حمل ونقل، نفت و گاز و نيروگاه 
اتمی برای ارتقای كيفيت همكاری با ايران شركت 
كنيم. نواك با تاكيد بر اينكه تحريم ها سبب شد، 
تا مبادالت تجاری دو كشور رشد چندانی نداشته 
باشد، افزود: كارهای فش��رده ای انجام داده ايم، تا 
 موانعی مانند نحوه پرداخت مبادالت را حل كنيم.
تهاتری در ميان نيس��ت زنگ آغاز روابط تهران و 
مس��كو در قالب يک قرارداد نفتی به صدا درآمد 
تا ايران روزانه 500 هزاربشكه نفت به روسيه صادر 
كند. اين خبر شائبه تهاتر نفت در برابر كاال را تقويت 
كرد. حضور هيات روسی و عقد قرارداد با وزير نفت 
ايران اين شائبه را مجددا زنده كرد. اما معاون امور 
بين الملل و بازرگانی وزير نفت ايران تهاتر با روسيه 
را رد كرد و گفت: ايران و روسيه قبول كرده اند كه 
در زمينه انرژی در همه بخش ها همكاری داشته 
باشند. به همين دليل سند همكاری های مشترك 
بين دو كشور امضا شده اما به هيچ عنوان بحث تهاتر 
نفت ايران در برابر كاال مطرح نيست. علی ماجدی 
در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه اين همكاری، 
همه بخش های حوزه انرژی را پوش��ش می دهد، 
اظهار ك��رد: همكاری ب��ا روس��يه در حوزه های 
 نفت، گاز، پتروش��يمی و پااليش��گاه خواهد بود.

آمادگی ايران برای تهاتر محصوالت پتروشيمی با 
روسيه اگرچه موضوع تهاتر نفت با كاال رد شده، اما 
عضو هيات مديره شركت ملی صنايع پتروشيمی 
ايران از تهاتر محصوالت پتروشيمی ايران و روسيه 
خبر داده اس��ت. عبدالحس��ين بي��ات گفت: در 
حال حاضر شركت های ايرانی می توانند در قبال 
فروش برخی از محصوالت پتروشيمی به روسيه 
مواد افزودنی ش��يميايی مورد استفاده در صنايع 
پتروشيمی را وارد كنند. عضو هيات مديره شركت 
ملی صنايع پتروشيمی ايران، در ادامه با بيان اينكه 
ميزان محصوالت پتروش��يمی روسيه كفاف نياز 
داخل را نمی دهد، عنوان كرد: يكی از مشتری های 
پرمص��رف اي��ران ب��رای ص��ادرات محص��والت 
پتروشيمی در س��ال 88 كشور روسيه بود كه در 
صورت ازسر گيری روند صادرات پتروشيمی، ايران 
و روسيه می توانند در صنايع پتروشيمی و انرژی به 
دو شريک استراتژيک تبديل شوند. وی در ادامه با 

بيان اينكه محصوالت پتروشيمی ايران هم اكنون 
به كشورهای آسيايی صادر می شود، عنوان كرد: 
زمينه های ص��ادرات محصوالت پتروش��يمی به 
 كشورهای آمريكای جنوبی به زودی فراهم می شود
 انتقاد زنگنه از حجم روابط اقتصادی ايران و روسيه
در س��ال گذش��ته ميزان معادالت ايران و روسيه 
تنه��ا يک ونيم ميلي��ارددالر بوده اس��ت. حجمی 
بس��يار اندك از روابط تجاری ميان دو كشور كه 
به ش��دت مورد انتقاد وزير نفت ايران قرار گرفت. 
وی ب��ا انتقاد از اين رويه و با تاكيد بر اس��تفاده از 
ظرفيت های اقتصادی موجود در روسيه گفت: با 
تالش ه��ای صورت گرفته قابليت افزايش س��ريع 
روابط تجاری به ميزان بيش از 10برابر وجود دارد. 
بيژن زنگنه در كسوت رييس كميسيون مشترك 
همكاری اقتصادی ايران و روسيه اظهار كرد: وزير 
انرژی روس��يه پيش��نهاد داد در حاشيه اجالس 
كميسيون مشترك همكاری های اقتصادی ايران 
و روسيه همايشی به منظور آشنايی شركت های 
دو كشور با ظرفيت های اقتصادی يكديگر برگزار 
ش��ود و من نيز از اين موضوع استقبال كردم. وی 
با اش��اره به اينكه سياست دولت و نظام در روابط 
اقتصادی با روسيه برقراری روابط راهبردی است، 
خاطرنش��ان كرد: اميد بس��يار داريم كه براساس 
توافق��ات چندماه اخير در رواب��ط اقتصادی بين 
دو كش��ور، جه��ش بزرگی اتفاق افت��د. زنگنه به 
تدابير روس��ای جمهور دو كش��ور جهت افزايش 
روابط اش��اره و خاطرنش��ان كرد: در پی مذاكرات 
صورت گرفته فرصت بزرگی برای توس��عه روابط 
بين دو كشور ايجاد شده است. وزير نفت در ادامه 
خطاب به بازرگانان و فعاالن اقتصادی ايران گفت: 
روس��يه بازار بزرگی برای ما به ش��مار می رود چرا 
كه بازاری با تقاضای زياد و رش��د اقتصادی سريع 
دارد و اي��ران كاالها و خدم��ات زيادی با كيفيت 
مناسب و در سطح استانداردهای بين المللی دارد 
 كه می تواند پاسخگوی نياز به رشد روسيه باشد.
اي��ران و روس��يه را برداري��د  موان��ع تج��ارت 

اس��داهلل عس��گراوالدی اما معتقد است گسترش 
روابط تجاری دو كشور نيازمند رفع برخی از موانع 
اس��ت. رييس اتاق مشترك ايران و روسيه گفت: 
اگر مش��كالت حمل ونقل، مبادالت بانكی، صدور 
رواديد، تعيين تعرفه و قيمت گذاری كاال بين ايران 
و روسيه حل شود، س��طح روابط تجاری تا سال 
آينده از چهار ميليارددالر عبور می كند. اس��داهلل 
عسگراوالدی در اين نشست خطاب به وزرای نفت 
و انرژی ايران و روسيه گفت: حضور پررنگ بيش 
از 600 ب��ازرگان ايرانی و روس در همايش امروز، 
نشانگر آن اس��ت كه هر دو طرف آمادگی كامل 
برای ارتقای روابط تجاری را با يكديگر دارند و اگر 
بستر و تس��هيالت كار بين دو كشور برقرار شود، 

بخش خصوصی فعال تر عمل خواهد كرد.

در اين اجالس 
که يازدهمين 
کميسيون 
مشترک 
همكاری های 
اقتصادی ايران و 
روسيه است، شش 
کميته تخصصی 
مواردی را تعيين 
کردند تا اين موارد 
در نهايت به امضای 
وزيرنفت و انرژی 
روسيه برسد.

گمرک ايران 
نه تنها در رده 
گمرک های 
کارآمد قرار 
ندارد، بلكه به طور 
متوسط واردات از 
اين گمرک به 32 
روز زمان، 8 سند و 
2100 دالر )بابت هر 
کانتينر 20 فوتی( 
هزينه نياز دارد
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گزارش گزارش

اي��ران ب��ا در اختي��ار داش��تن 9.3 درصد از 
ذخاير اثبات ش��ده نف��ت در رتبه چهارم در بين 
10 كش��ور برت��ر دارنده نفت در دنيا ق��رار دارد.  
ونزوئ��ال ب��ا 298.3 ه��زار ميليون بش��كه نفت 
س��هم 17.7 درصدی از كل ذخاير اثبات ش��ده 
 نف��ت در دني��ا را به خود اختصاص داده اس��ت.

بر اين اس��اس عربس��تان س��عودی ب��ا 265.9 
ه��زار ميلي��ون بش��كه مع��ادل 15.8 درصد و 
كان��ادا ب��ا 174.3 ه��زار ميليون بش��كه  10.3 
 درص��د از ذخاير نف��ت دنيا را در اختي��ار دارند.
پ��س از اي��ران ك��ه رتب��ه چه��ارم را ب��ه خود 
اختص��اص داده اس��ت ع��راق، كوي��ت، امارات 

متح��ده عربی، روس��يه، ليبی و اي��االت متحده 
 آمريكا به ترتيب در رتبه های بع��دی قرار دارند.
بنا به اين آمار كه مربوط به س��ال 2013 اس��ت 
اياالت متحده آمريكا با 44.2 هزار ميليون بشكه 
سهم 2.6 درصدی از ذخاير اثبات شده نفت دنيا 

را به خود اختصاص داده است. 

10كشور برتر دارنده ذخايرنفتی جهان 

10 کشور برتر دارنده ذخاير اثبات شده نفت در دنیا

سهم از کل)درصد(ميزان در سال 2013)هزار ميليون بشكه(نام کشوررتبه

298.317.7ونزوئال1

2۶5.915.8عربستان سعودی2

17۴.310.3کانادا3

1579.3ايران۴

1508.9عراق5

101.5۶کويت۶

97.85.8امارات متحده عربی7

935.5روسيه8

۴8.52.9ليبی9

۴۴.22.۶اياالت متحده آمريكا10

مدير روابط عموم��ی اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده ه��ای نف��ت، گاز و پتروش��يمی ايران، از 
حضور مسووالن اين اتحاديه به همراه شركت های 
عضو در هش��تمين نمايشگاه بين المللی صنايع 

شيميايی و پتروشيمی هند خبر داد.
محسن طارميان با بيان اينكه اين نمايشگاه 
از 17 الی 19 مهرماه در بمبئی برگزار می ش��ود، 
افزود: اين نمايشگاه فرصت مغتنمی برای معرفی 
توانمندی های شركت های ايرانی به شركت های 
دولتی و خصوصی هند اس��ت.وی با بيان اينكه 
فضايی ح��دود 350 مترمربع از اين نمايش��گاه 
به پاوبون جمهوری اس��المی اي��ران اختصاص 
دارد، ادامه داد: برگزاری جلس��ات تخصصی بين 
تجار و بازرگانان دو كش��ور جهت افزايش حجم 

مبادالت تجاری و توس��عه ديپلماسی صادراتی 
از اه��داف اين برنامه اس��ت.طارميان اظهار كرد: 
مشاركت شركت های بزرگ عضو اتحاديه مانند 
ش��ركت های بازرگانی پتروش��يمی، پتروشيمی 
شازند، پتروشيمی اصفهان، پتروشيمی زاگرس، 
پتروش��يمی فن آوران، نفت پاس��ارگاد، شيمی 
درسلف، كيش اسپنتا و ساير شركت های توليدی 
و صادراتی حكاي��ت از اهميت حضور در عرصه 
بين  الملل و گس��ترش بازارهای هدف و درنهايت 
افزايش حجم ص��ادرات فرآورده های نفتی دارد. 
وی با بيان اينك��ه بخش خصوصی ايران با تمام 
ظرفيت برای بهبود فضای اقتصادی كشور تالش 
می كند، افزود: در تالشيم تا به ياری دولت مسير 
ت��ازه ای برای روند رو به رش��د توس��عه صادرات 

ايجاد كنيم.وی ادامه داد: اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده های نفتی بعنوان بزرگترين تشكل بخش 
خصوصی در كش��ور با گردش مال��ی حدود 15 
ميليارد دالر در سال وظيفه تسهيل در صادرات 
فرآورده های نفتی حدود 300 شركت توليدی و 
صادراتی تحت پوش��ش را بر عهده دارد.طارميان 
گفت: ش��ركت های عضو اين اتحاديه يک س��وم 
از س��هم ص��ادرات غيرنفتی را بر عهده داش��ته 
كه اين عدد در 5 ماه نخس��ت امس��ال با رشد 7 
درصدی مواجه بوده اس��ت.وی با اشاره به اينكه 
اين اتحاديه در جلوگيری از خام فروشی، توسعه 
ص��ادرات غيرنفت��ی و ارزآوری به داخل كش��ور 
نقش موثری دارد، تصريح كرد: توس��عه بازارهای 
هدف و افزايش حجم صادرات به واسطه ابزارهای 
خاصی قابل ارتقا است كه از آن جمله می توان به 
برگزاری همايش ها و سمينارهای تخصصی و نيز 
حضور در نمايشگاه های بين المللی برای معرفی 
توانمندی های بخش خصوصی در توسعه صادرات 

فرآورده های نفتی اشاره كرد.

ايليا پاکنهاد ■

اتحادي�ه صادرکنن�دگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش�يمي ايران بعنوان بزرگترين تش�كل بخش 
خصوصي در کشور با گردش مالي حدود 15 ميليارد دالر در سال وظيفه تسهيل در صادرات فرآورده 

هاي نفتي حدود 300 شرکت توليدي و صادراتي را که در کشور تحت پوشش دارد عهده دار است.

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

نمايشگاه هند فرصتی برای عرضه توانايی ها بخش خصوصی نفت

 گسترش فعاليت های صادركنندگان
 فرآورده های نفتی در حوزه بين الملل 



یادداشت یادداشت

دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم
41

دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم
40

صنعت نفت و گاز از جمله صنايع سرمايه بر 
جهان اس�ت که معموالً دولته�ا به تنهايی از 
عهده تامين منابع مالی توس�عه اين صنعت 
برنمی آين�د. بنابراي�ن کمپانی ه�ای بزرگ 
نفتی جهان از ديرباز حضور گس�ترده ای در 
 بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای 

توليد 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 
می ش�وند. پي�ش از انعقاد ق�رارداد، مراحلی 
تحت عنوان چگونگی نح�وه اعطای قرارداد 
مط�رح و پس از آن برای عق�د قرارداد نكات 
ديگری در نظر گرفته می شود؛ نوع نفت خام 
و گاز و نحوه دستيابی به آنها، عمر پروژه های 
نفت�ی و گازی، قيمت مناب�ع هيدروکربوری، 
تكنولوژی، مناسبات سياسی و قوانين حاکم 
بر کش�ورهای صاحب ذخاير نفتی و گازی از 
جمله عواملی اس�ت که ممكن اس�ت شكل 

خاصی از قرارداد را ايجاد کند. 
عملياتهای نفت و گاز به دو دسته خشكی 
و دريا تقس�يم می ش�وند. قرارداده�ا نيز با 
توجه به اين دو گروه تقسيم بندی می شوند. 
عملياتهای خشكی به مجموعه عملياتهايی 
اطالق می ش�وند که روی خش�كی انجام می 
شوند درحاليكه عملياتهای دريايی در دريا و 
در ميان بستر آبها انجام می شوند. عملياتهای 
درياي�ی از عملياتهای خش�كی به دليل نوع 

تجهي�زات و س�اختمان م�ورد ني�از حفاری 
گرانتر و حفاری در آبهای عميق از حفاری در 
قسمتهای کم عمق مشكل تر است، چراکه از 
نظر فنی بنا کردن س�كوها بس�يار سخت تر 
است. در اينگونه قراردادها با اعمال مشوقهای 
مالی )به طور مث�ال کاهش ماليات( برای اين 
عملياته�ا و مراحل توليدی ک�ه پيچيده تر، 
ريس�ک پذيرتر و هزينه برت�ر برای پيمانكار 
اس�ت، انگيزه هايی برای عقد قرارداد ايجاد 

می کنند. 
فرق بين عملياتهای متعارف و غيرمتعارف 
نفت و گاز به روش سهولت و دشواری و هزينه 
های همراه با اس�تخراج هيدروکربورها برمی 
گردد. اس�تخراج نفت از منابع متعارف برای 
چاه های مرسوم نفتی بكار می رود و نامتعارف 
برای منابعی که تنها با روشها و تكنولوژی های 
نوين که اجازه دسترس�ی به ذخاير غيرقابل 
دسترس تر می دهند، مانند، نفت شيل و نفت 
ماسه بكار 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. توليد از منابع گازی 
نامتعارف، به تازگی به دليل پيش�رفت سريع 

تكنولوژی رشد زيادی داشته است.

قيمتها: 
قيم�ت حامله�ا يك�ی از عوام�ل تعيين 

کننده است. نفت و گاز با قيمتهای متفاوتی 
در جه�ان فروخته و خريداری می ش�وند. 
سؤال و بحث مهم در بستن قراردادها، اين 
اس�ت که قيمت آين�ده هيدروکربورها چه 
مقدار خواهد بود؟ متاس�فانه، جواب س�اده 
و قطعی برای اين س�وال وج�ود ندارد و در 
اي�ن زمين�ه عواملی چون، مص�رف جهانی 
نف�ت، الگوهای رش�د اقتص�ادی، بدعتها و 
نوآوريهای تكنولوژيكی و سياس�تهای پويا 
در کش�ورهای تولي�د کنن�ده نف�ت مطرح 
می ش�ود. ع�دم قطعيت در تعيي�ن قيمت 
نفت موضوعی اس�ت که هم پيمانكار و هم 
کش�ورهای صاح�ب ذخاير مطلع هس�تند. 
آنها سعی در تخمين قيمتها در سيستمهای 
مالی و قراردادهای نفتی دارند، بطوريكه از 
شرايط مطلوب بازار سود برده و همچنين از 

تغيير شرايط ايمن باشند.
منابع نفتی و گازی هميش�گی نيس�تند، 
بلك�ه تجديدناپذير هس�تند. بنابراين اصوالً 
تصميم گيری در مورد عم�ر پروژه های نفتی 
و گازی قس�مت کليدی در قراردادهای نفتی 
است که قرار است بنا شوند. معموالً عمر پروژه 
را از ابت�دا تا انتها تحت عنوان مراحل ذيل در 

نظر می گيرند:
اکتشاف: پيداکردن منابع در مرحله اول 

توسعه: توسعه زيرساخت های منابع نفتی 
توليد: هيدروکربور هايی که کشف شده اند 

توليد می شوند 
تخليه: وقتی منابع تمام می شوند و ميادين 

تخليه می شوند 
رژيم نفت�ی: قراردادهای نفتی در يک بازه 
زمانی و تحت يک سری قوانين و اساسنامه ها 
هس�تند و به دنب�ال آن زيرمجموعه هايی از 
قراردادهای فرعی و کمكی ديگری هم مطرح 
اس�ت. قوانين، آئين نامه ها و اساسنامه های 
مرتبط با نفت در يک کشور خاص تحت عنوان 
رژي�م نفتی ش�ناخته می ش�وند. رژيم نفتی 
بهترين نش�ان دهنده سلس�له مراتبی است 
که از يک قانون اساسی )نظام نامه( وابسته به 
کش�ور مورد نظر شروع و با يک قرارداد نفتی 

پايان می پذيرد.
قان�ون اساس�ی، اختيارهاي�ی ب�ه دولت 
می دهد ک�ه قوانين را در چارچوب آن تدوين 
و اجرا کند. همچنين اداره مالكيت منابع ملی 
کش�ور را درب�ردارد و نوعاً تعيين می کند که 
منابع متعلق به ش�هروندان ملی آن کش�ور 
هس�تند يا ب�رای تأمين منافع آنها بوس�يله 

حكومت جاری است. 
قوانين نفتی شامل، وظايف خاص و ويژه ای 
با توجه به مسئوليتها و تكاليف حقوقی است 
که در قرارداد ذکر می ش�ود. ساير قوانين نيز 
بخش مهمی از رژيم نفتی اس�ت، برای مثال، 
قوانين زيس�ت محيطی، قوانين س�المتی و 

توجه به اين نكات در معامله های حوزه انرژی ضروری است

اصول حاكم بر قراردادهای نفتی 
اعظم طوسی* ■

قرارداده�ای نفت�ی، قس�متی از رژي�م کل�ی نف�ت اس�ت که ب�ر مناب�ع هيدروکرب�وری کنترل 
 دارد و حق�وق و وظايف�ی ب�رای ش�رکتهايی ک�ه خواه�ان کش�ف و اس�تخراج مناب�ع هس�تند

 تعريف می کند.

ايمن�ی، قوانين مالي�ات و ني�روی کار. عالوه 
براي�ن، آئين نام�ه ها و مق�ررات نفتی وجود 
دارد که مطابق با قوانين نفتی است. همانطور 
که از قانون اساس�ی به قوانين و آئين نامه ها 
و مقررات نفتی می رويم وظايف 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 يک قس�مت از رژيم 
کلی نفت اس�ت که بر مناب�ع هيدروکربوری 
کنترل دارد يا حاکم اس�ت. همين طور حقوق 
و وظايفی برای شرکتهايی که خواهان کشف و 
استخراج منابع درون کشوری هستند، تعريف 

می کند.
دو نوع سيس�تم برای س�پردن و يا برنده 

شدن قراردادها موجود است:
مزايده رقابت�ی: ارزش منابع نفت و گاز به 
قيمت روز داده می ش�ود، خيلی از ش�رکتها 
قراردادها را بر اساس مزايده گذاری برنده می 
شوند. در اين حالت شرکتها با پيشنهاد دادن 
بهترين شرايط با توجه به يک يا چندين متغير 
تعريف شده برای برنده شدن در قرارداد با هم 

رقابت می کنند.
گفت وگوه�ای خصوص�ی: در اي�ن حالت 
سرمايه گذار بدون هيچ دعوت قبلی می آيد 
و درخواست بخش خاصی از زمين را می کند 
و س�پس برای عقد قرارداد به طور مس�تقيم 

گفت وگو می کند.
ممكن اس�ت به طور اختياری يک کمپانی 
نفتی درخواست بدهد و بدين ترتيب نخستين 
شرکتی که درخواست بدهد و از موانع قانونی 
عبور کند، قرارداد را ب�ا انجام گفت وگوهايی 
برنده ش�ود. سيستم برنده شدن قراردادهای 
يک کش�ور ممكن است بس�تگی به شرايط 
و وضعي�ت بخش هيدروکربورهايش داش�ته 
باش�د. برای مثال، آيا اطالعات زمين شناسی 
قابل دس�ترس اند؟ آيا س�طح تولي�د منابع 
هيدروکربوری ش�ناخته ش�ده، وجود دارد؟ 
آيا زيربنای اقتص�ادی تاکنون برای آن بلوک 
خاص وجود دارد؟ آيا حصول به نتيجه سخت 

و دشوار است؟
قراردادها به صورت کلی به س�ه قس�مت 
عمده ش�امل، قراردادهای امتيازی که در اين 
ن�وع ق�رارداد پيمانكار مالک نف�ت زيرزمين 
می ش�ود، قرارداده�ای مش�ارکت در توليد 
در اين ن�وع قرارداد پيمان�كار در مقدار نفت 
توليدی س�هم دارد و همچني�ن قراردادهای 
خدمات�ی که پيمانكار مبلغی برای توليد نفت 

دريافت می کند، تقسيم می شود.
اي�ن ن�وع قرارداده�ا قديم�ی تري�ن و 
نخستين نوع قراردادهای نفتی است. اولين 
بار در توليد و توسعه نفت در اياالت متحده 
آمريكا در س�ال 1800 ميالدی رواج يافتند. 
س�پس ايده اين نوع مفاهي�م قراردادها در 

کليه کش�ورهای جهان بوسيله شرکتهای 
بي�ن المللی نفت توس�عه ياف�ت. اين نوع 
قرارداد براساس مفهوم مالكيت زمين دارای 
نف�ت برپايه سيس�تم امريكايی اس�ت. در 
اي�االت متحده امريكا، معموالً دارای حقوق 
مالكي�ت قانونی زمين زير زمين و باالی آن 
است. اگر نفتی زيرزمين باشد تحت مالكيت 
آن ش�رکت می ش�ود، با توجه ب�ه قرارداد 
اولي�ه، در اين نوع قرارداد يک س�طحی از 
زمين به ش�رکت پيمانكار اعطا می ش�ود، 
اگرچ�ه اصوالً تنها حقوق زير س�طح زمين 
متعل�ق به آنها اس�ت و بنابراي�ن اگر نفتی 
زيرزمين پيدا ش�ود شرکت مالک آن نفت 
خواهد بود. تحت قرارداد امتيازی پيمانكار 
حق امتياز انحصاری در اکتشاف درون زمين 
را داراست. حال سؤالی که پيش می آيد اين 
اس�ت که کش�ور مالک چه منفعتی از اين 
قرارداد می برد؟ اين منافع معموالً از طريق 
ماليات و حق امتياز 2 بدست می آيد، اگرچه 
وضعيتی هم هس�ت که کشورهای صاحب 
ذخيره از طريق ش�رکت بي�ن المللی نفت 
در يک سرمايه گذاری مشترک با پيمانكار 
در ذخاير س�هم دارند. تف�اوت قراردادهای 
مشار کت در توليد و قراردادهای خدماتی از 
قراردادهای امتيازی در اين است که در اين 
نوع قرارداده�ا حق مالكيت نفت زيرزمين 
را به ش�رکت های توليدی نم�ی دهند، به 
عبارتی دولت مال�ک منابع نفتی زيرزمين 
اس�ت که با يک ش�رکت جهت اکتشاف و 
اس�تخراج ق�راداد می بندد. عق�د اين نوع 
قراردادها توس�ط کش�ور اندون�زی بدعت 
گذاری شده اس�ت. دولت اندونزی در يک 
حرکت مل�ی تصميم گرفت ک�ه قراردادها 
از ن�وع امتيازی به ق�راردادی تغيير يابد تا 
بدين ترتي�ب دولت حق مالكي�ت خود بر 

منابع را حفظ کند و فقط به شرکت های بين 
المللی اجازه اکتش�اف و استخراج را داده و 
مالكيت نفتی که از زيرزمين بيرون می آيد 
را دراختيار خود داش�ته باشد . اين بدعت 
گذاری در عقد قراردادها همزمان در خيلی 
از کشورهای توليد کننده نفت استفاده شد، 
چراک�ه آنان را از عدم وابس�تگی بهره مند 
می ک�رد و موجی تحت عن�وان منابع ملی 
انتشار يافت. کليد توسعه ديگری که در اين 
ز مان اتفاق افتاد تشكيل اوپک بود که باعث 
تعادل و توازن بين کشورهای صاحب ذخيره 
و ش�رکتهای نفت�ی ش�د. در قرارداده�ای 
خدماتی هدف به هيچ عنوان عوض نش�د 
فق�ط برخ�الف قراردادهای مش�ارکت در 
توليد که ش�رکتهای نفتی در س�هم نفتی 
که توليد می ش�د حق داشتند، در اين نوع 
قراردادها به ش�رکتهای نفتی دس�تمزد و 
پ�اداش پرداخت می ش�ود. در قراردادهای 
سرمايه گذاری مشترک نيز امتيازهايی برای 
اکتشاف، استخراج، توسعه، توليد و فروش 
نفت خام به ش�رکتهای خارج�ی داده می 
شود. هيچ يک از انواع قراردادها به خودی 
خود، خوب يا بد نيس�ت. نوع قرارداد تنها 
چارچوب و ظرفی برای تقسيم منافع ناشی 
از همكاری است. از اين نظر، اينكه چه نوع 
قراردادی تحت چه ش�رايطی بتواند منافع 
طرفين قرارداد را تأمين کند و ظرف قرارداد 
با چه مظروفی پر ش�ود به عوامل متعددی 
بس�تگی دارد. در واقعيت نيز به ندرت پيدا 
می ش�ود قراردادی که کام�اًل يكی از انواع 
قراردادهای ش�رح داده ش�ده باش�د بلكه 
بيشتر بخشی از هر يک از انواع قراردادهای 
ش�رح داده ش�ده، در انعقاد قرارداد جديد 

گنجانده می شود.
*کارشناس مديريت برنامه ريزی تلفيقی 

نوع نفت خام 
و گاز و نحوه 
دستيابی به آنها، 
عمر پروژه های 
نفتی و گازی، 
قيمت منابع 
هيدروکربوری، 
تكنولوژی، 
مناسبات سياسی 
و قوانين حاکم بر 
کشورهای صاحب 
ذخاير نفتی و 
گازی از جمله 
عواملی است که 
ممكن است شكل 
خاصی از قرارداد 
را ايجاد کند

نوع قرارداد 
تنها چارچوب 
و ظرفی برای 
تقسيم منافع 
ناشی از همكاری 
است. از اين نظر، 
اينكه چه نوع 
قراردادی تحت 
چه شرايطی بتواند 
منافع طرفين 
قرارداد را تأمين 
کند و ظرف 
قرارداد با چه 
مظروفی پر شود 
به عوامل متعددی 
بستگی دارد
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اكن��ون س��هم عرضه كنن��دگان فرآورده های 
نفتی و پتروش��يمی از كل عرض��ه كنندگان در 
تاالره��ای معامالتی ب��ورس كاالی ايران بيش از 
37 درصد اس��ت، اين ع��دد گويای نقش پررنگ 
مجتمعهای پتروشيمی، پااليشگاه و توليدكنندگان 
فرآورده های نفتی در خروج غيرتورمی كش��ور از 
ركود است؛ اين عرضه كنندگان می توانند از طريق 
ب��ورس كاالی ايران و پتانس��يلهای موجود اين 
بورس اقتصاد كش��ور را رونق دهند. در اين بسته 
اجرايی با اش��اره به اين كه بازار س��رمايه می تواند 
نقش مهم و بی بديلی در تامين مالی فعاليتهای 
بنگاههای اقتصادی و بودجه دولت ايفا كند، آورده 
شده است كه سياست قطعی دولت، تقويت اين 
نهاد باهدف نقش آفرينی موثرتر در روند توسعه 
اقتصاد ملی است. در شرايط كنونی اقتصاد ايران 
كه بس��ياری از بنگاههای اقتص��ادی و دولت در 
تنگنای شديد مالی به سر می برند و تامين مالی 
غيرتورم��ی بنگاه ها و بودجه دول��ت برای ايجاد 
تحرك در اقتصاد و خروج غيرتورمی از ركود يكی 
از نيازهای مهم اقتصاد كشور است، نقش و اهميت 
بازار سرمايه بيش از پيش برجسته می شود. از اين 
رو دولت در چارچوب سياس��تهای خروج از ركود 
اقتصادی در سال 93، مجموعه سياستهايی برای 
تنظيم و توسعه بورسهای كااليی تهيه كرده است. 
افزاي��ش نقش تامين مالی مبتنی بر كاال، كمک 
به تامين مالی بنگاههای اقتصادی از طريق اوراق 
بهادار، تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامين مالی 

به منظور پوشش همه نيازهای سرمايه گذاران و 
ش��ركتهای سرمايه پذير و تقويت نقش بازار اوليه 
در تش��كيل س��رمايه، مهمترين اهداف طراحی 
شده دولت برای توسعه بازار سرمايه در مجموعه 
سياستهای بسته اجرايی است. بر پايه اين گزارش، 
در بخش سياستهای بس��ته اجرايی دولت برای 
خروج غير تورمی كش��ور از ركود، به اس��تفاده از 
ظرفيت بورس كاالی اي��ران برای فروش امالك 
و مس��تغالت بانكها و مؤسس��ات دولتی اش��اره 
شده است.  فعال س��ازی ظرفيت ماده 33 قانون 
افزايش بهره وری بخش كشاورزی در اجرای طرح 
قيمت تضمينی به جای خريد تضمينی كاالهای 
كشاورزی از ديگر سياستهای اجرايی دولت است 
كه از طريق بورس كاالی ايران امكان پذير است. 
همچنين بر تقويت بورس��های كااليی و حمايت 
از مكانيزم عرضه و تقاضا برای كش��ف قيمتها در 
مورد كاالهای پذيرفته ش��ده تاكيد ش��ده است. 
افزون بر اين، آورده ش��ده كه نقش دستگاههای 
دولتی متول��ی در تنظيم ب��ازار كاالها از تعيين 
كننده س��قف قيمتها به پايش كننده بازار و اخذ 
تصميمات و سياستهای مناسب برای حفظ بازار 
در شرايط رقابتی تغيير كند؛ با اين سياست كشف 
قيمت شفاف، منطقی و منصفانه از طريق بورس 
كاالی اي��ران انجام خواهد ش��د. بورس كاال طی 
ماههای گذش��ته تالش زيادی برای تامين مالی 
توليدكنن��دگان و رونق ب��ازار معامالت كااليی از 
طريق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر كاال انجام داده 

نقش بورس کاالی ايران در خروج غيرتورمی از رکود

پتروشيمی و پااليشگاه ها محور اصلی بسته 
اجرايی دولت 

عرضه کنندگان محصوالت نفتی و پتروش�يمی می توانند با توجه به پتانسيلهای موجود بورس کاالی 
کشور را رونق دهند. پس از آن که نقش بورس کاالی ايران در خروج غيرتورمی کشور از رکود، در بسته 
اجرايی دولت اعالم شد نقش بازار سرمايه و بورسهای فعال کشور در آينده اقتصادی ايران تاثيرگذار 

پيش بينی شده است.

است كه دولت نيز در بسته اجرايی اش بيش از پيش بر اين ظرفيت 
تاكيد داشته و خواستار تقويت و تعميق بازار كاالهای پذيرفته شده در 

بورس كااليی از طريق معامالت سلف موازی و گواهی سپرده كااليی شده 
است. تقويت و تعميق بازارگردانی اوراق بهادار نيز از ديگر سياستهايی است كه 

اجرايی شدنش از طريق بورس كاالی ايران امكان پذير است. در اين بسته اجرايی 
بر نقش بورس كاالی ايران در حذف تش��ريفات مربوط به مزايده و مناقصه توسط 

دس��تگاههای اجرايی تاكيد شده است. براساس اين گزارش، حدود 251 توليدكننده 
عمده كشور در تاالرهای سه گانه بورس كاالی ايران محصوالت خود را عرضه می كنند. 
سهم فرآورده های نفتی و پتروشيمی از اين تعداد، 93 توليدكننده در قالب 39 مجتمع 
پتروش��يمی و 54 پااليشگاه و توليدكننده فرآورده نفتی است. اين آمار گويای سهم 
37 درصدی عرضه كنندگان فرآورده های نفتی و پتروشيمی از كل عرضه كنندگان 
داخلی در اين بورس است. عرضه كنندگان فرآورده های نفتی و پتروشيمی می توانند 
با استفاده از بسترها و مكانيزمهای بورس كاالی ايران چون كشف قيمت شفاف، 
منطقی و منصفانه نقش بی بديلی در ش��فافيت اقتصاد ملی بازی كنند. بورس 
كاالی ايران طی س��الهای اخير از طريق قرارداد سلف و اوراق مشتقه توانسته 
اس��ت، تامين مالی مناسب، سريع و آسان را برای توليدكنندگان فراهم كند. 
از اين رو، آن بخش از مجتمعهای پتروشيمی، پااليشگاهها و توليدكنندگان 
فرآورده های نفتی كه با مشكل تامين مالی مواجه اند، می توانند از بستر اين 
بورس تامين مالی كنن��د و چرخهای توليد خود را در جهت رونق اقتصاد 
ملی به حركت در آورند. تش��ريفات مزايده و مناقص��ه كه در برخی موارد 
با ش��بهاتی مواجه اس��ت، می تواند از طريق بورس كاال به مناسب ترين و 
اقتصادی ترين شكل و همچنين به طور شفاف انجام شود. از جمله موارد 
ديگری كه توليدكنندگان كشور در سالهای اخير با آن مواجه شده اند، 
بحث فروش اموال مازاد اس��ت؛ بورس كاالی ايران با ايجاد بازار فرعی 
تالش دارد بس��تری برای فروش امالك و مستغالت مازاد ايجاد كند. 
از اين رو، توليدكنندگان فرآورده های نفتی و پتروش��يمی می توانند 
در بازار فرعی اين بورس، امالك و مستغالك مازادشان را بفروشند. 
ب��ه هرحال بايد اين نكته را در نظر گرفت كه چون س��هم عرضه 
كنندگان فرآورده های نفتی و پتروشيمی از كل عرضه كنندگان 
در تاالرهای معامالتی بورس كاالی ايران بيش از 37 درصد است 

اين بخش نيازمند حمايت و توجه بيشتر در آينده است.

تامين مالی 
غيرتورمی 
بنگاه ها و بودجه 
دولت برای 
ايجاد تحرک در 
اقتصاد و خروج 
غيرتورمی از رکود 
يكی از نيازهای 
مهم اقتصاد 
کشور است، نقش 
و اهميت بازار 
سرمايه بيش از 
پيش برجسته می 
شود



گزارش گزارش

به رغم کاهش تحريم های نفتی در يک سال گذشته

چرا اروپايی ها به صنعت نفت ايران بازنگشتند؟

لزوم توجه به بخش خصوصی و توان داخلی

سرنوشت نفت را  به بازگشت شركت های غربی گره نزنيم

با وجود گذش��ت يک س��ال از روی كار 
آمدن دولت جديد و مذاكرات ايران و غرب 
كه موجب كاهش برخی از تحريمهای نفتی 
شده، عليرغم پيش بينی ها هنوز شركتهای 
 غرب��ی به صنعت نفت ايران بازنگش��ته اند. 
پ��س از گشايش��هايی ك��ه طی يک س��ال 
گذش��ته بويژه نيمه دوم سال گذشته بين 
ايران و غرب بر س��ر تحريمها حاصل ش��د، 
پيش بينی می شد كه به مرور زمان شاهد 
بازگشت شركتهای غربی به ايران و سرمايه 

گذاريهای جديد آنها بويژه در حوزه نفت و 
انرژی باش��يم. حضور بي��ژن زنگنه در راس 
وزارت نف��ت دولت تدبي��ر و اميد، به عنوان 
فردی كه در دوران هشت ساله وزارت خود 
در دولت اصالح��ات نقش مهمی در جذب 
ش��ركتهای غربی و چندمليت��ی به صنعت 
نفت ايران و تس��ريع در اجرای پروژه های 
مختلف نفت، گاز و پتروش��يمی در كش��ور 
داش��ت، اين امي��دواری را افزاي��ش داد تا 
با ش��ناختی كه ش��ركتهای چندمليتی از 

ب��ا روی كار آم��دن دول��ت تدبي��ر و اميد و 
بازگش��ت زنگنه و برخی مديران باتجربه ديگر 
به صنعت نفت در س��ال گذش��ته، پيش بينی 
می ش��د گشايش��هايی ج��دی در فعاليتهای 
صنعت نفت ايجاد ش��ود. اما اين موضوع ارتباط 
تنگاتنگی با رفع تحريمهای بين المللی بر ضد 
ايران داشت كه صنعت نفت ايران را نشانه گرفته 
بود. آمدن زنگنه نه صرفا به دليل بازگشت يک 
شخص، بلكه ايجاد اميد برای ثبات و آرامش در 
صنعت، فضای مناس��بی را ب��رای كار و فعاليت 
بانش��اط در اين عرصه فراهم ساخت اما بخش 
ديگ��ری از بهبود امور، مرتبط با بهبود ش��رايط 
تحريمها بود كه مذاك��رات محمد جواد ظريف 
و تيم ديپلماس��ی همراه او با غرب، می توانست 
ش��رايط بهتری را برای اقتصاد ايران به طور عام 
و صنعت نفت كش��ور به طور خاص ايجاد كند. 

طبيعتا همه منتظر بودند گشايشی در تحريمها 
حاصل شود و وضعيت صنعت نفت نيز به تبع آن 
بهبود يابد و به عبارت ديگر، برنامه های توسعه 
ای صنعت نفت تا حدی به شكسته شدن طلسم 
تحريمها گره خورد. اما مرور زمان نشان داد كه 
عليرغم گشايشهای مقطعی در تحريمها، هنوز 
راه درازی تا تواف��ق طوالنی مدت باقی مانده و 
بيش از اين نمی توان وضعيت صنعت نفت را به 
مذاكرات هسته ای گره زد. در اين نكته ترديدی 
نيست كه بازگشت شركتهای غربی كه پيش از 
اين در دهه گذش��ته حضوری فعال در صنعت 
نفت ايران داشتند و سرمايه و تجربه و تخصص 
آنها نقش مهمی در بهبود وضعيت صنعت نفت 
و تس��ريع در اجرای پروژه ها داش��ت، می تواند 
روند توسعه صنعت نفت را سرعت بيشتری بدهد 
اما بيش از اين انتظار برای بازگشت غربی ها به 

زنگن��ه دارند، روند بازگش��ت آن��ان به ايران 
تس��ريع گردد. ام��ا اكنون كه بي��ش از يک 
س��ال از روی كار آمدن دول��ت تدبير و اميد 
سپری می شود هنوز اين بازگشت رخ نداده 
اس��ت. صاحبنظران در اين زمينه دو مساله 
را دخي��ل می دانند. نخس��ت اينكه عليرغم 
گشايش��هايی كه در ح��وزه تحريمها حاصل 
شده، هنوز مذاكرات ديپلماتيک ايران و غرب 
 به نتيجه نهايی نرسيده و برخی از تحريمهای 
بين الملل��ی همچون تحريمه��ای مالی عليه 
صنعت نف��ت و تحريمهای مرتبط با بيمه به 
قوت خود باقيس��ت كه همين امر شركتهای 
خارجی را برای بازگش��ت ب��ه ايران محتاط 
كرده اس��ت. ام��ا دلي��ل دوم، كاهش اعتماد 
ش��ركتهای غربی نسبت به فعاليت و سرمايه 
گ��ذاری در ايران پس از روند منفی هش��ت 
س��ال دول��ت قبل اس��ت. ب��ی ثبات��ی های 
مديريت��ی و تغيي��ر ناگهان��ی تصميم��ات و 
سياستهای اقتصادی توس��ط برخی مديران 
ك��ه بعضا ضربات جبران ناپذي��ری به اعتبار 
صنع��ت نفت كش��ور وارد كرده اس��ت – از 
توقف سوآپ تا خصوصی سازی های اشتباه 
در پتروشيمی و تزلزل مديريتی در زمانی كه 
كش��ور رياس��ت اوپک را بر عهده داشت و ...  
موجب ش��ده غرب نسبت به سرمايه گذاری 
در ايران بوي��ژه در صنعت نفت، دچار ترديد 
باش��د. سرمايه گذاری نيازمند بستری آرام و 
مطمئن اس��ت كه هشت سال بی ثباتی، اين 
بس��تر امن را از بين برده و برای بازگرداندن 
آرامش به اين عرضه و جلب اعتماد ش��ركای 
سابق، بايد بيش از پيش تالش كرد؛ تالشی 
ك��ه تنها ثبات در ميان مدت می تواند آن را 
به ثمر برس��اند. به همي��ن دليل پيش بينی 
نمی شود كه حداقل در شش ماهه آينده هم 
شاهد گشايشی جدی در اين عرصه باشيم. 

نظر نمی رسد چندان منطقی باشد. طبيعی است 
كه انتظار می رفت تحريمها زودتر از اين كاهش 
يابد و ش��ركتهای غربی زودتر به ايران بازگردند 
اما حاال كه اين اتفاق رخ نداده الزم اس��ت برنامه 
ري��زی همه جانبه ای برای اجرای پروژه ها بدون 
حضور شركتهای غربی صورت گيرد و روند توسعه 
صنعت نفت با حضور آنها گره نخورد. در اين مورد 
می توان به توان بخش خصوصی و سرمايه داخلی 
بيشتر توجه كرد. البته طبيعی است كه ذكر اين 
نكته منافاتی با ض��رورت تالش برای بازگرداندن 
ش��ركتهای چند مليتی به صنعت نف��ت ايران و 
توسعه پروژه ها با همكاری آنها ندارد، اما می توان 
تا زمان بازگشت آنها، با بهره گيری از گشايشهای 
مقطع��ی در اين عرصه، روند اج��رای پروژه ها را 
با جديت بيش��تری پی گرفت تا فرصتهای كوتاه 

موجود را هدر ندهيم. 

بخش ديگری 
از بهبود امور، 
مرتبط با بهبود 
شرايط تحريمها 
بود که مذاکرات 
محمد جواد ظريف 
و تيم ديپلماسی 
همراه او با غرب، 
می توانست 
شرايط بهتری 
را برای اقتصاد 
ايران به طور عام و 
صنعت نفت کشور 
به طور خاص ايجاد 
کند

سرمايه گذاری 
نيازمند بستری 
آرام و مطمئن 
است که هشت 
سال بی ثباتی، 
اين بستر امن 
را از بين برده و 
برای بازگرداندن 
آرامش به اين 
عرضه و جلب 
اعتماد شرکای 
سابق، بايد بيش از 
پيش تالش کرد
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بيژن زنگنه در جمع فعاالن بخش خصوصی 
حوزه انرژی در اتاق بازرگانی با بيان اين كه اوايل 
س��ال آينده نيروگاه ها نيازی به م��ازوت و گاز 
طبيعی ندارند، گفت:  طی اين مدت ال پی جی 

محدود و نفت سفيد ناياب می شود.
وی در ادامه با بيان اين كه با سوآپ فرآورده 
مخالفتی ندارم، گفت: در گذشته اين كار انجام 
و از نكا به غرب كشور سوآپ صورت می گرفت. 
نياز به س��رمايه گذاری خارجی در بخش پايين 
دس��تی داريم اما بخش های باالدس��تی مانند 

اكتشاف در انحصار دولت باقی می ماند.
زنگن��ه در ادام��ه ب��ا انتق��اد ب��ه خصوصی 
سازی های صورت گرفته در گذشته اظهار كرد: 
متاس��فانه واحدهای خصوصی ش��ده از دست 
دولت خارج ش��ده و در اختيار بخش ديگری از 
دولت قرار گرفته اس��ت.بنا نبود كه وزارت رفاه 
پااليش��گاه و پتروشيمی داشته باشد، اما وزارت 
نفت اين واحدها را در اختيار نداش��ته باشد.اين 
چه وضعی است كه درست كرده ايم من تكليف 
خودم را نمی فهمم بن��ا نبود كه يک وزير برای 

پااليشگاه و پتروشيمی با من تماس بگيرد.
وی با بيان اين كه 480 هزار بش��كه ميعانات 
گازی داري��م ك��ه می توانس��تيم ب��ا آن ي��ک 
پااليش��گاه احداث كنيم، گفت: به دليل اين كه 
معتقدم بخ��ش خصوصی بايد حضور پيدا كند 

يک پااليشگاه را به هش��ت پااليشگاه 60 هزار 
بش��كه ای كه توس��ط بخش خصوصی احداث 

می شود تقسيم كردم.
وزي��ر نفت با بيان اين كه ب��رای اولين بار در 
تاريخ ايران بين فع��االن بخش خصوصی برای 
ساخت پااليش��گاه رقابت گذاش��ته و فراخوان 
دادي��م، گفت: اكن��ون 33 مجموعه كه بيش از 
50 ش��ركت را در برمی گيرند برای احداث اين 
هشت پااليشگاه به صورت رقابتی اعالم آمادگی 
كرده اند. زنگنه با تاكيد بر اين كه هنر ما بايد در 
مديريت اين باشد كه كيفيت را به كميت تبديل 
كني��م، گف��ت: روزی كه پيكان از م��دار توليد 
خارج شد جش��ن گرفتيم، اكنون اگر از بخش 
خصوصی بيش از اندازه حمايت شود همه پيكان 
ساز می شوند. وی با اشاره به اين كه پيمانكاران 
و سازندگان در جايی كه قدرت رقابت دارند، كار 
می  كنند گفت:  اكنون لوله س��ازان در مركزيت 
اجحاف ب��ه دولت قرار دارند و ت��ا زمانی كه به 
دولت اجحاف می كنند به جای نمی رس��ند و 

نمی توانند حتی يک كيلو لوله صادر كنند.
وزي��ر نف��ت در ادامه ب��ا بيان اين ك��ه بايد 
مش��كالت موج��ود در صنعت س��ی.ان.جی و 
جايگاه های عرضه سی.ان.جی را برطرف كنيم 
تصري��ح ك��رد: در برخی از ش��هرها فقط از 30 
درصد ظرفيت استفاده می ش��ود، در مقابل در 

برخی از ش��هرها كمبود جايگاه وجود دارد كه 
اين امر به غير عادی بودن قيمت ها برمی گردد.

وزير نفت با اش��اره به اين ك��ه اگر در اختيار 
م��ن بود وضعيت جايگاه ها را تغيير داده و س��ه 
الی چهار نوع جايگاه ايجاد می كردم، خاطرنشان 
كرد: بايد زمان بگذرد و جلوتر برويم تا وضعيت 
در اين حوزه بهبود يابد.سياس��ت من اين است 
كه بخش خصوصی و ساخت داخل تقويت شود.

  عرض�ه 100هزار بش�كه نفت خ�ام در بورس 
انرژی

وی از عرضه زود هنگام 100 هزار بشكه نفت 
خام در بورس ان��رژی خبر داد و گفت: با هدف 
صادرات 100 هزار بش��كه نفت خ��ام از طريق 
بورس انرژی به صورت ريالی عرضه می ش��ود و 
اگر كسی بخواهد دالری خريد كند نيز مشكلی 

وجود ندارد.
وی با اش��اره به اين ك��ه در حال فراهم كردن 
مقدمات اين امر هستيم، گفت: تجربه ی اين كار 
وجود دارد و در گذشته نفت خام برای صادرات 

در مقياس كم عرضه شده بود.
به گفته وی اين امر نياز به مالحظات بسياری 

دارد كه در حال فراهم شدن است.
وزير نف��ت همچنين در پاس��خ به س��والی 
مبنی بر اين ك��ه انعقاد تفاهم نامه با روس��يه تا 
چه ان��دازه می تواند نيازهای ما را در حوزه نفت 
ب��رآورد كند، اظه��ار كرد: با روس��يه به منظور 
توس��عه همكاری های اقتصادی و تجاری و فنی 
تفاهم نام��ه منعقد كرديم و اين تفاهم نامه صرفا 
مرب��وط به بخش ان��رژی نيست.براس��اس اين 
تفاهم نامه روس ها بخشی از نيازهای كااليی خود 
را از طريق ايران تامين كرده و ما نيز بخش��ی از 
نيازهای كاال و خدمات و اجرای برخی از پروژه ها 
از طريق شركت های روسی تامين خواهيم كرد.
انجام كارها با روس ها در حال انجام اس��ت و به 

زودی آثار آن روشن می شود.
وی در ادام��ه درب��اره ی مي��زان پيش بينی 
درآمد های نفتی در سال جاری و اين كه آيا رقم 
تعيين شده در بودجه محقق می شود، گفت: بله 
انشا ء اهلل درآمد پيش بينی شده محقق می شود.
وی با بي��ان اين كه نمی توانم ع��دد اعالم كنم، 
اف��زود: از نظر فروش به ارقام مش��خص و حتی 
بيشتر از آن رسيده ايم.وزير نفت درباره ی تعيين 
قيمت خوراك مجتمع های پتروشيمی برای 10 
سال، اظهار كرد: با پتروشيمی ها قرار ی گذاشتيم 
ك��ه اگر با آنها به تفاهم برس��يم قيمت خوراك 

هرمز برادران ■

وزير نفت با انتقاد از روند خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت نفت، گفت: متاسفانه در طول هشت 
سال گذشته بخش خصوصی در کشور ضعيف شده و گوشت آن از بين رفته و فقط استخوان باقی مانده 

است که البته همين هم جای شكر دارد.

وزير نفت در ديدار با فعاالن بخش خصوصی

فقط استخوان بخش خصوصی  باقی مانده است!

برای مدت طوالنی تعيين می ش��ود.وی با اشاره 
به اين ك��ه مجلس اكنون در ح��ال كار بر روی 
اي��ن موضوع به منظور گنجان��دن آن در اليحه 
تنظيم مقررات مالی دولت كه باعث دائمی شدن 
قانون ها اس��ت، خاطر نش��ان كرد: البته مجلس 
قيمت گذاری نمی كند، بلكه چارچوب های الزم 
در اين راستا را تعيين می كند. اگر پتروشيمی ها 
آمادگی داش��ته باشند، می توانيم فرمول تعيين 

قيمت خوراك را تا پايان مهرماه تهيه كنيم.
وزير نفت در پاس��خ به اين كه ميزان فروش 
نف��ت اكنون به چه صورت اس��ت و آيا بازارهای 
جديد صادرات نفت ايجاد ش��ده است، تصريح 
كرد: من نمی توانم در اي��ن زمينه عدد و رقم و 
جا و مكانی را اعالم كنم، اما وضع ما مورد قبول 
و رو به پيش��رفت اس��ت. وی درباره ی گاز فلر و 
اظهارات بخش خصوصی در اين زمينه مبنی بر 
اين كه هيچ گاز فلری در اختيار آنها قرار نگرفته 
است، گفت: تا پيش از پايان مهرماه فراخوانی را 
اعالم می كنيم، برای كسانی كه مايل به استفاده 
از گاز های فلر باش��ند.زنگنه در پاس��خ به سوال 
ايسنا درباره ی آخرين وضعيت خط لوله صادرات 

گاز به پاكستان و اظهارات مقامات اين كشور در 
اين باره خاطر نشان كرد: پاكستانی ها حرف های 
جديدی نمی زنند و همان حرف های گذشته را 
تكرار می كنند. وزير نفت در ادامه با بيان اين كه 
بنا نب��وده كه ايران منابع اح��داث خط لوله در 
خاك پاكستان را تامين كند، گفت: پاكستان در 
زمينه ی اح��داث خط لوله تاخير دارد و بايد در 

مذاكره با آنها ببينيم به كجا می رسيم.
وی با بيان اين كه پاكس��تانی ها پيشنهاداتی 
را مط��رح كرده ان��د كه بايد مورد بررس��ی قرار 
بگي��رد، ادامه داد: بايد با ه��م مذاكره كنيم.وی 
درباره ی اين كه گفته می ش��ود در پرونده گازی 
ايران و تركيه ايران بازنده ش��ده اس��ت، تصريح 
ك��رد: داوری در اين زمينه صورت گرفته كه بر 
اساس آن تركيه ادعا كرده كه ايران به تعهدات 
خود عمل نكرده و خواستار تعيين فرمول جديد 
برای قيمت گاز شده اند. زنگنه ادامه داد: در اين 
داوری ما وكيل داش��ته ايم و شواهد و قرائنی كه 
اثبات كرده تخلفی نكرده ايم نيز ارائه شده است.

وی ب��ا تاكي��د ب��ر اين ك��ه در قرار داد های 
گازی از ش��روع تا پايان هميش��ه اين مس��ائل 

وجود دارد، گفت: نبايد چنين مس��ائلی را يک 
تخاص��م ديد، مذاك��ره صورت می گي��رد و اين 
مسائل ماهيت قرار داد های طوالنی مدت است.
وزي��ر نفت درب��اره ی انتقادات مطرح ش��ده در 
زمينه ی درجه بندی جايگاه های سوخت گفت: 
قيمت س��وختی كه به جايگاه ها داده می ش��ود 
بايد مناسب باش��د تا بتوانيم شاهد رقابت بين 
جايگاه ها باشيم تا اگر جايگاهی خوب كار نكرد 
بتوانيم آن را تعطيل كني��م به طوری كه باعث 

اختالل در عرضه  سوخت نشود.
وی با اش��اره به اين كه اكن��ون از نظر تعداد 
جاي��گاه ب��ا كمبود روب��ه رو هس��تيم و اين امر 
وضعيت ما را دش��وار می كند، خاطر نشان كرد: 
وزارت نفت كمكی را در اين زمينه انجام می دهد 
تا وضعيت جايگاه ها از نظر زيباسازی و ... بهبود 
ياب��د، اما به طور كلی وضعي��ت جايگاه ها زمانی 
ارتقاء می يابد كه قيمت مناس��ب شود و رقابت 
وجود داشته باش��د. زنگنه در پايان در پاسخ به 
اين كه آيا درست است كه گفته می شود جزييات 
قرار داد با روس ها پس از مذاكرات 1+5 رونمايی 

می شود، گفت: چنين موضوعی را نشنيده ايم.

اگر قيمت 
محصوالت 
پتروشيمی 
پايين تر از قيمت 
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در س��ال 1389 در حالی كه ايران چهارمين 
صادركننده بزرگ نف��ت در جهان و دومين در 
اوپ��ک بود، ظرفيت پااليش نفت به اندازه كافی 
برای پاس��خگويی به تقاضای خود را نداش��ت و 
براساس گزارش ها 40 درصد بنزين و 11 درصد 
س��وخت گازوئيل مصرفی خود را وارد می كرد. 
ايران به دنب��ال دو برابر ك��ردن ظرفيت توليد 
بنزي��ن تا 480 هزار مترمكعب در روز تا س��ال 
2012 ميالدی بود كه در آن نقطه اين احتمال 
وجود داش��ت تبديل به يک صادركننده خالص 
بنزين شود. پيش از تصويب تحريم بنزين عليه 
ايران، مسعود ميركاظمی وزير نفت وقت اجرای 
طرح ضربتی افزايش توليد بنزين يا همان طرح 
توليد بنزين از طريق واحدهای پتروش��يمی را 
اعالم كرده بود. وی اعالم كرد: ما در مرحله اول 
اين طرح همه واحدهای پتروش��يمی را درگير 
نكرده اي��م و توليد را ب��ا 14 ميليون ليتر در روز 
شروع كرده ايم كه با در نظر گرفتن 44 ميليون 
ليتر توليد فعلی پااليشگاه ها، توان توليد بنزين 
داخلی به 58 ميلي��ون و 500 هزار ليتر در روز 
می رس��د كه به اين ترتيب جمهوری اس��المی 
عمال موضوع تحريم بنزين را بی اثر می كند. اين 
طرح در 3 مجتمع پتروشيمی بوعلی، بندر امام 
خمينی و پتروشيمی برزويه كليد خورد و توليد 
بنزين در پتروش��يمی ها دس��ت كم تا تابستان 
سال 92 ادامه يافت. طرح ضربتی افزايش توليد 
بنزين به دنبال افزايش تحريم های بين المللی در 
6 مجتمع پتروش��يمی شازند اراك، جم، برزويه 
)نوری(، اميركبي��ر، واحد آروماتيک بندر امام و 
بوعلی س��ينا با ظرفيت تولي��د روزانه 15 تا 17 
ميلي��ون ليتر بنزين و 9 ميلي��ون ليتر گازوئيل 
آغاز ش��د. البته ب��ا اجرای ف��از اول هدفمندی 
يارانه ها و س��هميه بندی بنزين، مصرف بنزين 
در كش��ور كاهش ياف��ت و در نتيجه مقدار نياز 
به واردات اين محصول نيز كاهش محسوس��ی 
 داشت. با اين حال ميزان توليد پاسخگوی همان 

نياز هم نبود.

  کيفيت بنزين پتروشيميايی
استاندارد بودن يا نبودن بنزين پتروشيميايی 
و تاثير آن بر آلودگی، موافقان و مخالفانی جدی 

در كشور داشته است.
آلودگ��ی هوای بی س��ابقه در پاييز 89، هيچ 
متهم رديف اولی غير از »بنزين« نداشت هرچند 
در رده های بعدی، ترددهای زياد و بی مورد مردم 
در كنار پايداری زجرآور هوا نشسته بودند اما تا 
حدی شايعه بنزين بی كيفيت در شهر جدی بود 
كه وزير نفت و بخش��ی از مدي��ران دولتی وادار 
شدند از دستاورد جديد بخش نفت ايران، تمام 
قد، حمايت كنند. اين در حالی بود كه مردم در 
كنار مديران ش��هری و بس��ياری از كارشناسان 
غيردولت��ی.، بنزي��ن و بنزن موج��ود در بنزين 
توليدی در پتروش��يمی ها را مسبب نفس تنگی 
تهران در آذر 1389 می دانستند اما حمايت های 
بی چون و چ��رای دولت از كيفيت بنزين ايرانی 
با يک اظهارنظر وزير بهداش��ت خدشه دار شد. 
مرضيه وحيددستجردی كه سابقه داشته است 
در برخی موارد، موضع صريحی داشته باشد، اين 
ب��ار در تاريخ 11 دی 1389 درباره بنزن موجود 
در بنزين ها اظهارنظر مبهمی داشت: موضوع باال 
بودن ميزان بن��زن در بنزين های داخلی را بايد 
بررس��ی كنيم و بعد از تحقيق نتيج��ه را اعالم 

می كنيم.
و در ادام��ه افراد و مراك��ز مختلف داخلی و 
بين المللی ب��ه اظهارنظر در اين مورد پرداختند. 
مركز مطالع��ات كنگره آمريكا در گزارش��ی به 
قلم كنت كنزمن، كارش��ناس امور خاورميانه در 
همان زمان نوشت: ايران با اختصاص دست كم 
دو كارخانه پتروشيمی به پروژه توليد بنزين، كه 
براس��اس فرايند اوليه توليد بنزن طراحی شده، 
ميزان توليد داخلی خود را نيز افزايش داده است. 
گزارش ها اع��الم كرده اند كه مصرف اين بنزين، 
همانط��ور كه انتظار می رفت منج��ر به افزايش 
چش��مگير آلودگی ه��وا در تهران ش��د. فريبرز 
پناهی، مجری طرح توليد بنزين پتروشيميايی 

در مصاحبه ای كه در تاريخ 22 ش��هريور 1389 
انجام شد، درباره درصد باالی تركيبات آروماتيكی 
در اين بنزين ها چنين گفت: در اين واحد بنزينی 
توليد می ش��ود كه تركيب��ات آروماتيكی آن تا 
حدودی باالس��ت اما اين بنزين به عنوان بنزين 
نهايی تحويل جامعه نمی شود كه مردم از درصد 
باالی تركيبات آروماتيكی آن نگران باش��ند. در 
واق��ع اين بنزين وارد واحد پول پااليش��گاه های 
ديگر می شود و با بنزين اكتان پايين تركيب شده 
و يک بنزين اس��تاندارد با درصد مواد آروماتيک 
پايين و اكتان نرمال توليد می شود كه با استاندارد 
يورو نيز مطابقت دارد. اما وی پس از يک س��ال، 
آل��وده بودن بنزين تولي��دی را تاييد كرد و طی 
مصاحبه ای دليل آلودگی بنزين پتروش��يميايی 
را چنين عنوان ك��رد: روند اجرايی توليد بنزين 
در مجتمع های پتروش��يمی بدون اس��تفاده از 
روند اصالح و بهس��ازی بود. طرح بنده اين نبود 
كه اس��تفاده كردند. در واقع همان چيزی كه در 
پتروش��يمی ها توليد می ش��د را بدون هيچگونه 
روند اصالحی و رساندن آن به استانداردهای روز 

تحويل پااليشگاه ها می دادند.

بنزي�ن  از  وق�ت  مس�ؤوالن    حماي�ت 
پتروشيمی

فري��د عامری، مديرعامل وقت ش��ركت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی اي��ران در تاريخ 9 
مهر 1389 در م��ورد كيفيت بنزين توليدی در 
مجتمع های پتروش��يمی بيان داش��ت: بنزين و 
گازوئي��ل توليدی در مجتمع های پتروش��يمی 
اس��تاندارد بوده و اس��تفاده از آنها هيچ مشكلی 
برای خودروها ايجاد نمی كند. بنزين توليدی در 
مجتمع های پتروشيمی با عدد اكتان 95 تا 110 
به برخی پااليشگاه ها از جمله آبادان و بندرعباس 
ارسال و به جای بنزين وارداتی به بنزين توليدی 
اين پااليش��گاه ها برای تنظيم عدد اكتان افزوده 
می شود. همه كنترل های الزم روی فرآورده های 
توليدی پااليشگاه ها پيش از عرضه به مشتريان 
انجام می ش��ود. در صورت مغايرت كيفيت اين 
فرآورده ها با استانداردهای شركت ملی پااليش و 
پخش، از تحويل و توزيع آنها در كشور جلوگيری 

می شود.
عس��كر جالليان، عض��و كميس��يون انرژی 
مجلس در آبان ماه سال 89 درباره اين نوع بنزين 
هش��دار داد: بنزينی كه در پااليشگاه ها به شكل 
غيراستاندارد توليد می شود، سرطان زاست و اگر 
اين بنزين سرطان زا در اختيار مردم قرار بگيرد 
مردم را به صورت حادتری درگير می كند و هزينه 
تمام ش��ده آن برای كشور نيز باالتر است. اگر با 
كمبود بنزين مواجه شويم به مردم فشار می آيد 
و با نارضايتی آنها مواجه خواهيم ش��د اما بحران 
نارضايتی مردم قابل مديريت و كنترل است و در 
نهايت با عصبانيت آنها روبه رو هستيم كه خطرش 
كمتر از اين اس��ت كه م��ردم را در معرض خطر 

سرطان و مرگ قرار دهيم.
100 روز پس از توليد بنزين در پتروشيمی ها، 
عبدالحس��ين بيات معاون وزير نفت اعالم كرد: 
ب��ا حذف بنزن از چرخه تولي��د بنزين در برخی 
مجتمع ه��ا مش��كل آلودگی آن هم به س��رعت 
مرتفع ش��ده اس��ت. پيش تر نيز سيدمس��عود 
ميركاظمی، وزير نفت شايعه آلودگی هوای تهران 
در اثر بنزين تولي��دی در داخل را تكذيب و اين 
ش��ايعه را حربه تحريم كنندگان در برابر رسيدن 
كش��ور به خودكفايی بنزين ارزياب��ی كرده بود. 
اين در حالی بود كه عس��كر جالليان و غالمعلی 
ميگل��ی نژاد، اعضای كميس��يون انرژی مجلس 
هشتم، محسن نريمان عضو كميسيون عمران و 
محمدرضا رضايی عضو كميسيون بهداشت درباره 
غيراستاندارد بودن بنزين و نقش آن در الودگی 
هوای تهران و شهرهای ديگر كشور سخن گفته 
بودند. خسرو دانشجو، س��خنگوی وقت شورای 
ش��هر ته��ران در تاري��خ 21 آذر 1389 اظه��ار 
داش��ت: اخبار كذبی مطرح ش��د مبنی بر اينكه 
شورای شهر كيفيت بنزين توليد داخل كشور را 
مورد انتقاد قرار داده اس��ت در حالی كه ش��ورا و 
نمايندگان آن همچنان دست تمام زحمتكشان 
كشور را كه فعاليت شان منجر به قطع وابستگی 
به س��اير كشورها ش��ده را می بوسد. اينكه اعالم 
می ش��ود آلودگی هوا به دليل بنزين توليد ايران 
اس��ت كذب محض بوده و ش��خص بنده در اين 

مورد مصاحبه ای انجام نداده ام.
س��يدعماد حسينی، س��خنگوی كميسيون 
انرژی مجلس هش��تم در تاري��خ 17 آذر 1389 
در اين مورد گفت: توليد بنزين در پتروش��يمی 
در بلندم��دت عالوه بر اثرات زيس��ت محيطی، 
نتايج ديگری هم دارد. تركيباتی كه برای بنزين 
توليد می شود پتروشيمی ها را هم تحت الشعاع 
قرار می دهد چون اين تركيبات بايد خاص مواد 
پتروشيمی باشد. استخراج فرآورده های سوختی 
از پتروشيمی، واكنش معكوسی است كه تبعات 
خاص خود را به لحاظ شيميايی و فيزيكی خواهد 
داش��ت كه يك��ی از آنها می تواند اثرات زيس��ت 
محيطی باشد اما اثر اين بنزين ها بر آلودگی های 

اخير هنوز اثبات نشده است.
محسن نريمان، نايب رئيس فراكسيون عمران 
در تاري��خ 16 آذر 89 درمورد آلودگی غيرعادی 
هوای تهران اظهار داش��ت: آلودگی هوای تهران 
در يک روال غيرعادی افزايش يافته است. توليد 
بنزين غيراستاندارد از يک طرف و از طرف ديگر 
بها ندادن به طرح هايی كه برای توسعه مترو در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت موجب تشديد آلودگی 
هوا ش��ده است. در اينجا س��والی مطرح است و 
آن اينكه آيا بنزينی كه توليد می شود استاندارد 
است؟ كارشناسانی كه به بررسی علل آلودگی هوا 
می پردازند آيا تاثيرات بنزين مورد مصرف را كه 
از استانداردهای الزم خارج شده بر بيماران قلبی 
و عروقی می دانند؟ بنزين های غيراستانداردی كه 

در تهران استفاده می شود موجب افزايش آلودگی 
هوا شده است.

عليرض��ا ضيغمی، معاون وزي��ر نفت در امور 
پاالي��ش و پخ��ش فرآورده های نفت��ی ايران در 
دول��ت دهم در تاريخ 16 آذر 1389 نس��بت به 
اظهارات فوق اينگونه واكنش نشان داد: افزايش 
آلودگ��ی هوای ته��ران به دليل تولي��دو توزيع 
بنزين غيراستاندارد و بی كيفيت در مجتمع های 
پتروش��يمی اي��ران فرافكن��ی و دروغ ب��زرگ 
رس��انه های بيگانه است. بنزين سوپر توليدشده 
در اين مجتمع ه��ا از نظر كيفيت فراتر از بنزين 

وارداتی است.
سيدمس��عود ميركاظمی، وزي��ر نفت دولت 
ده��م در تاري��خ 16 آذر 1389 نيز نس��بت به 
اظهارنظرهای فوق اينگونه عكس العمل نشان داد: 
با توليد بنزين در مجتمع های پتروشيمی كشور و 
كاهش قيمت اين فرآورده در منطقه خليج فارس 
به دليل خريد نكردن ايران، رسانه های بيگانه با 
اظهاربی اطالعی از فعاليت های انجام شده برای 
توليد بنزين در مجتمع های پتروشيمی در ايران 
اعالم كردند به دليل كيفيت پايين بنزين توليد 
ش��ده در اين مجتمع ها و عرضه آن، آلودگی هوا 
در ايران افزايش يافته اس��ت. ميزان بنزينی كه 
در پتروشيمی ها توليد می شود با اكتان بسيار باال 
و بي��ن 98 تا 100 و بس��يار مطلوب تر از بنزين 

خارجی وارداتی است.
اختالف نظر بين اس��تاندارد ب��ودن يا نبودن 
بنزين بر س��ر عدد اكتان يا جنس ماده افزودنی 
برای باال بردن اكتان بود. به طوری كه نظام الدين 
برزگری، رئيس س��ازمان استاندارد در تاريخ 27 
آذر 1389 اظه��ار نمود: بنزين توليدی در ايران 
با اس��تانداردها مطابقت دارد. اكتان بنزين های 
موجود در كش��ور 87 است وبا اس��تاندارد ملی 
مطابق��ت دارد. گزارش ه��ای ارس��الی از ادارات 
استاندارد اس��تان ها ر سراسر كش��ور نيز نشان 
می دهد اكت��ان بنزين ها 87 اس��ت. براس��اس 
اس��تانداردهايی كه در كشور وجود داشته اكتان 
بنزين در كش��ور طی سال های گذشته تغييری 
نكرده و بنزين مصرف��ی در آلودگی هوا بی تاثير 

بوده است.
اين س��خنان در حالی مطرح می شد كه عدد 
اكت��ان بنزين اصال ربطی به موضوع آلودگی هوا 
نداشت و اكتان باالی سوخت، تنها موجب بهتر 
كار كردن موتور خودروها می شود. در همين راستا 
دكتر سيدحميد حس��ينی در ميزگردی گفت: 
االن اكتان بنزينی كه عرضه می ش��ود باالست، 
گفتن اينكه اكتان بنزين باالس��ت، مش��كلی  را 
حل نمی كند. ما می گوييم مش��كل ما اين است 
كه ش��ما داريد از آروماتيک اس��تفاده می كنيد. 
بنزينی خوب اس��ت كه دارای آروماتيک نباشد 
يا حداقل آروماتيک در آن باش��د. استانداردهای 
جهانی زير يک درصد آروماتيک را اجازه می دهد 

كه در بنزين باشد.

س��يروس س��ازدار، نماينده مرن��د و جلفا و 
عضو كميس��يون انرژی مجلس هشتم در تاريخ 
4 آبان 1390 نس��بت ب��ه فاصله كيفيت بنزين 
توليدی كشور با اس��تانداردهای بين المللی ابراز 
نگران��ی و تصريح كرد: مس��ؤوالن صنعت نفت 
اي��ران طرح هايی را برای افزايش س��طح كيفی 
بنزين توليدی در ايران اجرا كرده اند كه متاسفانه 
موفقيت آميز نبوده اس��ت و اگر در اين ش��رايط 
از واردات بنزين جلوگيری ش��ود كيفيت بنزين 
مصرفی در ايران با افت چشمگيری روبه رو خواهد 
شد. وی با بيان اينكه با فرارسيدن فصل سرما و 
امكان ايجاد پديده وارونگی دما احتمال افزايش 
آلودگ��ی هوا در كالنش��رها وج��ود دارد، گفت: 
استاندارد نبودن بنزين توليدی در داخل يكی از 
علت های آلودگی هوا در كالنشهرهاس��ت و اين 
موض��وع در زمان به وجود آمدن پديده وارونگی 

دما به آلوده شدن هوا شتاب می بخشد.
يوس��ف رش��يدی، مديرعامل وقت ش��ركت 
كنت��رل كيفيت هوای ته��ران در تاريخ 18 تير 
1392 با اش��اره به اظهارات مديرعامل ش��ركت 
پتروشيمی مبنی بر اينكه اين شركت همچنان 
تامين كننده بنزين پااليش��گاه هاست گفت: از 
آنجا كه پتروشيمی تركيباتی مانند بنزن، تولوئن 
و زايلن كه سرطان زاست توليد می كند. اين بدان 
معناست كه وزارت نفت رسما اعالم كرده كه از 
تركيبات س��رطان زا به عنوان افزودنی سوخت 
اس��تفاده می كند. وی با بي��ان اين مطلب افزود: 
شايد افزودن چنين تركيباتی موجب احتراق بهتر 
سوخت و بنزين ش��ود اما در تمام دنيا استفاده 
از آنها به دليل مشكالتی كه برای سالمت مردم 
 به ب��ار می آورد به عنوان افزودنی به س��وخت يا 

اكتان افزا ممنوع است.
رشيدی اظهار داشت: البته اينكه در سوخت 
و بنزين، اين مواد س��رطان زا وج��ود دارد بارها 
از سوی كارشناس��ان و متخصصان هشدار داده 
ش��ده كه هرگز وزارت نفت زير بار آن نمی رفت 
ام��ا براس��اس گفته ه��ای مديرعامل ش��ركت 
پتروش��يمی و مديرعامل شركت ملی پااليش و 
پخش فرآورده های نفتی ايران اين بار رسما اعالم 
كرده اند كه پااليش��گاه ها هم اكنون اكتان افزای 

بنزين را از پتروشيمی می گيرند.
خبرگزاری مهر در تاريخ 3 آذر 92 به نقل از 
وزارت نف��ت خبر داد كه اي��ن وزارت با تاكيد بر 
اينكه توليد بنزين تا اطالع ثانوی در مجتمع های 
پتروش��يمی ادامه دارد، اعالم ك��رد: هم اكنون 
روزانه 8 ميليون ليتر بنزين توليدی پتروشيمی ها 
پس از فرآورش در پااليش��گاه ها در جايگاه های 
س��وخت عرضه می ش��ود. در حال حاضر روزانه 
حدود 8 ميليون ليتر ماد ه اوليه بنزين و حدود 7 
تا 9 ميليون ليتر افزودنی های مورد نياز بنزين و 
گازوئيل مرغوب در مجتمع های پتروشيمی توليد 
ش��ده و در اختيار شركت ملی پااليش و پخش 

فرآورده های نفتی ايران قرار می گيرد. 

صفر تا صد طرح توليد بنزين در مجتمع های پتروشيمی و موضع گيری محيط زيست

سايه سنگين سياست بر يک موضوع تخصصی

ايران در سال های گذشته حدود ۴۴ درصد بنزين مصرفی خود را از طريق واردات تامين می کرد. به دنبال 
بی نتيجه بودن مذاکرات ايران و 1+5 در پرونده هسته ای در سال های گذشته بخصوص در مورد فروش نفت 
و جلوگيری از دسترسی به درآمد و منابع حاصل از فروش نفت با تحريم معامالت بين بانكی ايران و بانک ها 
و موسسات مالی دنيا تحريم شديد بين المللی عليه ايران اعمال شد. به دنبال اعمال اين تحريم ها دولت دهم 
تصميم به توليد بنزين به صورت ضربتی از طريق مجتمع های پتروشيمی گرفت. قانون تحريم همه جانبه 
ايران در سال 1389 به تصويب کنگره آمريكا رسيد. اين تحريم ها، آمريكا را قادر می ساخت تا شرکت های 

خارجی که به ايران بنزين و ديگر فرآورده های نفتی پااليش شده را صادر می کنند مجازات کند.

مصطفی حسينی زاده ■

ما در مرحله 
اول اين طرح 
همه واحدهای 
پتروشيمی را 
درگير نكرده ايم 
و توليد را با 1۴ 
ميليون ليتر 
در روز شروع 
کرده ايم که با در 
نظر گرفتن ۴۴ 
ميليون ليتر توليد 
فعلی پااليشگاه 
ها، توان توليد 
بنزين داخلی به 
58 ميليون و 500 
هزار ليتر در روز 
می رسد

اينكه در 
سوخت و بنزين، 
اين مواد سرطان زا 
وجود دارد بارها از 
سوی کارشناسان 
و متخصصان 
هشدار داده شده 
که هرگز وزارت 
نفت زير بار آن 
نمی رفت اما 
براساس گفته های 
مديرعامل شرکت 
پتروشيمی 
و مديرعامل 
شرکت ملی 
پااليش و پخش 
فرآورده های نفتی 
ايران اين بار رسما 
اعالم کرده اند 
که پااليشگاه ها 
هم اکنون اکتان 
افزای بنزين را 
از پتروشيمی 
می گيرند



گزارش گزارش

سال گذشته )سال 1391( حدود 4/1 ميليارد 
ليتر بنزين و گازوئيل در مجتمع های پتروشيمی 
توليد ش��ده و مواد توليدی اكتان افزای بنزين و 
برش سنگين به منظور توليد گازوئيل به شركت 
ملی پااليش و پخش نفتی تحويل ش��ده است. 
همچنين س��ال گذش��ته يک ميلي��ارد و 800 
ميلي��ون ليتر اكتان افزا برای توليد بنزين و 2/3 
ميليارد ليتر برش س��نگين برای توليد گازوئيل 

توليد شده است.

   س�رانجام تولي�د بنزي�ن پتروش�يمی 
متوقف شد

اما به مرور زمان توليد بنزين در پتروشيمی ها 
متوقف ش��د. بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت دولت 
يازدهم در چهل و هشتمين جلسه علنی شورای 
اسالمی ش��هر تهران، در تاريخ 6 اسفند 1392 
با تشريح سياس��ت های وزارت نفت برای بهبود 
وضعيت مصرف سوخت در كشور، اظهار داشت: 
از سال 93 بنزين توليدی واحد پتروشيمی توزيع 
نمی شود. با توجه به اينكه كاهش آلودگی هوای 
ش��هر تهران يک كار ملی اس��ت بايد شهرداری 
تهران و ش��ورای شهر تهران مش��اركت الزم را 
داشته باش��ند. وی با اشاره به آغاز عرضه بنزين 
پاك در برخی كالنشهرها، تصريح كرد: براساس 
گزارش ش��ركت پااليش و پخش، موادی كه در 
بنزين پتروش��يمی ها وجود دارد آالينده و خارج 
از اس��تاندارد هستند و قطعا در تهران ديگر اين 
نوع بنزين توزيع نخواهد شد. مدتی بعد اداره كل 
روابط عمومی »سازمان حفاظت محيط زيست« 
با ص��دور اطالعيه ای در تاريخ 12 ارديبهش��ت 
1393 درب��اره آل��وده بودن بنزين ه��ای توليد 

پتروش��يمی تصريح كرد: تصميم دولت يازدهم 
برای حذف بنزين پتروشيمی و همكاری وزارت 
نفت در جهت ارتقای اس��تانداردهای س��وخت، 
گامی مثبت و موثر ب��رای ارتقای كيفيت هوا و 
كاه��ش بيماری ها و هزينه های تحميل ش��ده 
به مردم در س��ال های گذشته اس��ت. چنانچه 
هموطن��ان عزيز اطالع دارن��د دولت دهم برای 
خنثی كردن تحريمها و تامين بنزين مورد نياز 
كش��ور در حركتی ضربتی و بدون برنامه ريزی 
بلندم��دت اقدام ب��ه توليد بنزين پتروش��يمی 
ك��رد. در اين خصوص با توجه به اظهارنظرات و 
نامه های سرگشاده منتشر شده در روزهای اخير، 

ذكر مطالب زير ضروری است:
1- ب��ا مراجعه به منابع اطالعاتی نظير كتب 
مرجع مرتبط با صنايع نفت و گاز و پتروشيمی 
به راحتی قابل درك است كه صنايع پتروشيمی، 
حالل های بنزن، اولئون و زايلن توليد می كنند. اين 
تركيبات بعضا خواص احتراقی )نظير عدد اكتان( 
بهتری نسبت به بنزين توليدی پااليشگاه ها دارند 
اما س��رطان زايی آنها اثبات شده است. بنابراين 
در هي��چ نقطه ای از دني��ا از حالل های توليدی 
پتروش��يمی به دليل س��رطان زايی آن بعنوان 
سوخت اس��تفاده نمی كنند همچنين در داخل 
كش��ور نيز هيچ كدام از موسسات علمی مرتبط 
با نفت و گار و پتروشيمی چنين راه ميانبر، رافع 
مسؤوليت و مضر بر سالمتی جامعه به خصوص 

كودكان را توصيه نمی كنند.
2- در تركيب بنزين استاندارد يورو 4 كه مورد 
نظر سازمان حفاظت محيط زيست بوده، ميزان 
بنزن يک درصد و ميزان تركيبات آروماتيک 35 
درصد است. در حالی كه در بنزين پتروشيمی، 

بن��زن و آروماتيک ها بخش اصلی تركيب بنزين 
را تش��كيل می دهند و ميزان آن بس��يار فراتر از 

استانداردهای مورد نظر است.
براساس نمونه های مستقيم برداشت شده از 
واحدهای توزيع بنزين ش��هر تهران وآناليزهای 
انجام شده در كش��ور آلمان، ميزان آروماتيک ها 
در بنزين پتروش��يمی 48/6 درصد گزارش شده 

است.
3- به اس��تناد نمونه برداری ش��ده در مركز 
آزمايشگاهی سازمان محيط زيست نيز نتايج به 
دست آمده حاكی از باال آمدن ميزان آروماتيک ها 
به مقدار 63/72 و ميزان بنزن 98/6 درصد بوده 
است. مركز دانش��گاهی مستقلی نيز اين آمار را 

تاييد كرده اند.
4- براس��اس طبقه بن��دی آژانس تحقيقات 
س��رطان )ARC( ك��ه در س��ال 2010 انجام 
پذيرفته، بنزن در گروه مواد سرطان زا قرار داشته 
و در س��اير مجامع علمی اين ام��ر نيز به اثبات 

رسيده است.
5- نتايج اندازه گيری هيدروكربن های خاص 
در س��ال های 1376 در تهران نش��ان می داد كه 
غلظت آالينده بنزن در حدود ميزان اس��تاندارد 
بوده اس��ت. ضمن اينكه در آن س��ال ها مشكل 
اصلی هوای تهران آالينده منوكسيدكربن بود. در 
حال حاضر به دليل اعمال استانداردهای محيط 
زيست س��طح مونوكسيدكربن بسيار پايين تر از 
حد اس��تاندارد اس��ت اما غلظت بنزن در بعضی 
نقاط ته��ران به باالتر از صدبراب��ر حد مجاز نيز 
می رس��د. در صورتی كه حالل ه��ای صنعتی از 
چرخ��ه اختالط با بنزين حذف ش��ود به جرات 
می توان اذعان كرد كه مش��كل هيدروكربن های 

سرطان زا می تواند در كشور حل شود.
6- پيشنهاد می ش��ود مخالفان مطالب فوق، 
جس��ت وجويی علمی در خصوص مضرات بنزن 
و س��اير هيدروكربن های حلقوی س��رطان زای 
توليدی واحدهای پتروش��يمی داش��ته باشند و 
همچنين بررس��ی كنند چطور ام��كان دارد كه 
واحدهای پتروشيمی كشور كه همگی دارای حق 
امتياز خاص توليد فرآيند )License( هس��تند 
می توانند به ج��ای توليد حالل ه��ای صنعتی، 

بنزين توليد كنند؟
ب��ا توجه به مس��تندات ب��اال، ع��دم رعايت 
اس��تانداردهای فنی و زيست محيطی استفاده از 
بنزين توليدشده در واحدهای پتروشيمی، اثرات 
نامطلوبی را بر سالمت ش��هروندان داشته است 
 و می ت��وان افزاي��ش نرخ برخ��ی از بيماری های 
صعب الع��الج مانند س��رطان را ب��ه اين موضوع 
نس��بت داد. در پاس��خ به اين نكته كه »كيفيت 
بنزي��ن پتروش��يمی بهت��ر از برخ��ی توليدات 
پااليش��گاه های قديمی است« بايد گفت اين امر 
فقط درمورد عدد اكتان باالتر بوده و اين موضوع 
به قيمت آاليندگی باالی فرآورده مورد نظر تمام 

شده است.

در ش��رايط كنونی كه آلودگی هوا س��المت 
ش��هروندان را به مخاطره انداخته الزم اس��ت به 
جای موضع گيری و دفاع غيرمنطقی از وضعيت 
غلط گذش��ته و بيان موضوعات غيركارشناسی، 
با همت مضاعف در جهت ايجاد محيط زيس��ت 
س��الم تالش كنيم. تصميم دولت يازدهم برای 
حذف بنزين پتروشيمی و همكاری وزارت نفت 
در جهت ارتقای اس��تانداردهای س��وخت گامی 
مثب��ت و موثر برای ارتقای كيفيت هوا و كاهش 
بيماری ها و هزينه های تحميل شده به مردم در 
سال های گذشته است كه اين مورد سبب جلب 

اعتماد مردم به دولت خواهد شد.
سعيد متصدی، معاون محيط زيست انسانی 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در تاريخ 23 
فروردين 1393 گفت: توليد بنزين پتروش��يمی 
از ابتدای امس��ال در كش��ور متوقف شد و برای 
جبران كمبود ناش��ی از حذف اين بنزين، دولت 
مج��وز وارد كردن روزانه 10 ميليون ليتر بنزين 
را ب��ه وزارت نفت داده اس��ت. وی گفت: بنزين 
پتروش��يمی بنزين��ی اس��ت كه ح��اوی برخی 
حالل هاس��ت. در حال حاضر يک سری حالل ها 
در صنايع پتروش��يمی توليد می شود كه قابليت 
س��وختن دارند پيش از اين برای جبران كمبود 
سوخت در كشور آنها را به بنزين اضافه می كردند. 
اصطالحا اين بنزين به بنزين پتروشيمی معروف 
بود. اين در حالی است كه برخی از اين حالل ها 
دارای بنزن باال و سرطانزا بودند. وی تاكيد كرد: با 
توجه به اين امر حذف بنزين پتروشيمی همواره 
يكی از تاكيدات سازمان حفاظت محيط زيست 
بود كه خوش��بختانه با قول مساعد وزير نفت از 
ابتدای امس��ال توليد اين نوع بنزين متوقف شد. 
متص��دی ادامه داد: اين حالل ها هنوز در صنايع 
پتروشيمی كشور توليد می شوند اما قرار است آنها 
به مصارف ديگری برس��ند يا صادر شوند. معاون 
انس��انی س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
براس��اس مجوز صادر ش��ده از سوی دولت برای 
واردات بنزين قرار اس��ت بنزين با استاندارد يورو 
5 وارد كشور شود و با بنزين يورو 4 توليد داخل 
مخلوط و سپس مصرف شود. مخلوط اين دو نوع 
بنزين موجب باال رفتن كيفيت بنزين توليد داخل 
می شود. وی اظهار داشت: وجود تركيبات سرطان 
زا از قبيل بنزن، اتيل بنزن و تركيبات آروماتيک 
در سوخت برای سالمتی انسان ها بسيار خطرناك 
است و از آنجا كه برخی از اين تركيبات سرطانزا 
در بنزي��ن پتروش��يمی وجود داش��ت بنابراين 
انتظار می رود با حذف آن س��المتی مردم حفظ 
و وضعي��ت بهت��ری از نظر س��وخت در كش��ور 
داشته باش��يم. معضل آلودگی هوا ناشی از تردد 
خودروها و استفاده از سوخت های غيراستاندارد 
چند س��الی اس��ت كه گريبانگير كالنشهرهای 
كشور بويژه تهران شده است از اين رو هم اكنون 
وزارت نفت بنزين با استاندارد يورو 4 را در برخی 
پااليشگاه های كشور توليد می كند و اين بنزين 

در س��ه شهر تهران، كرج و اراك توزيع می شود. 
اين روند با اولويت ش��هرها همچنان ادامه دارد. 
ش��كايت از ميركاظمی به خاطر بنزين آلوده اما 
ماج��رای بنزين پتروش��يمی ها ب��ا توقف توليد 
آن تمام نش��د. سه وكيل دادگس��تری )پيمان 
حاج محمودعط��ار، عليرضا دقيق��ی و مصطفی 
ترك همدانی( يازدهم خردادماه 1393 با حضور 
در دادسرای كاركنان دولت و ارائه مستنداتی از 
وزير اسبق نفت به دليل توليد بنزين آلوده توسط 
پتروشيمی در زمان وزارتش شكايت كردند. اين 
شكايت برای رسيدگی در اختيار بازپرس شعبه 
15 دادسرای كاركنان دولت قرار گرفت و بازپرس 
هم نمايندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی و سازمان محيط زيست را برای ارائه داليل 
خود مبنی بر آلوده بودن يا نبودن بنزين توليدی 
پتروشيمی احضار كرد. مسعود ميركاظمی، وزير 
اس��بق نفت در اعتراض به اقدام اين س��ه وكيل 
دادگستری از آنها به اتهام نشر اكاذيب و تشويق 
اذهان عمومی به رئيس قوه قضائيه شكايت كرده 
اس��ت. مصطفی ترك همدان��ی نماينده حقوقی 
سازمان محيط زيست كشور در تاريخ 14 مرداد 
1393 با حضور در شعبه 15 دادسرای كاركنان 
دولت، اس��ناد و مدارك آلوده بودن بنزين توليد 
پتروشيمی در دولت گذشته را ارائه كرد. مصطفی 
ترك همدانی يكی از سه وكيل شاكی در پرونده 

ش��كايت از وزير اسبق به دليل توليد بنزين های 
آل��وده و س��می در زمان وزارتش، ب��ا اعالم اين 
مطل��ب گفت: نماينده حقوقی س��ازمان محيط 
زيست پيرو احضار شعبه 15 دادسرای كاركنان 
دولت مبنی بر اعالم نظر اين سازمان درباره آلوده 
بودن يا نبودن بنزين توليد پتروشيمی، در شعبه 
بازپرسی حاضر و اليحه ای را ارائه كرد. وی اضافه 
كرد: در اين اليحه، محيط زيس��ت طی اسنادی 
اعالم كرده ميزان آروماتيک، الفين و بنزن موجود 
در جايگاه های عرضه سوخت در سال 91 بسيار 
زياد بوده و در سال 92 كاهش چشمگيری داشته 
اس��ت. به گفته ترك همدانی، محيط زيست از 
آناليز نمونه های برداش��تی از جايگاه های عرضه 
سوخت ش��هرآراؤ، فشم، شوش، كاش��انی، امام 
حس��ين)ع(، پاس��داران و مرزداران و مقايس��ه 
ميزان آروماتيک، الفين و بنزين اين جايگاه ها در 

سال های 91 و 92 به اين نتيجه رسيده است.

  بحثی تخصصی با زمينه های سياسی
بحث توليد بنزين از پتروشيمی ها يک مبحث 
كامال تخصصی و كارشناسی است ولی متاسفانه 
طی ماه های اخير زمينه های سياس��ی، دامنگير 
اين زمينه كامال تخصصی شده است و به وادی 
مجادالت مالل آور سياس��ی و جناحی كش��يده 

شده است.
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 تصميم دولت 
يازدهم برای حذف 
بنزين پتروشيمی 
و همكاری 
وزارت نفت در 
جهت ارتقای 
استانداردهای 
سوخت، گامی 
مثبت و موثر برای 
ارتقای کيفيت هوا 
و کاهش بيماری ها 
و هزينه های 
تحميل شده به 
مردم در سال های 
گذشته است

توليد بنزين 
پتروشيمی از 
ابتدای امسال 
در کشور متوقف 
شد و برای جبران 
کمبود ناشی از 
حذف اين بنزين، 
دولت مجوز وارد 
کردن روزانه 10 
ميليون ليتر بنزين 
را به وزارت نفت 
داده است
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حميدرضا عراقی درباره مهمترين سياست های 
ايران برای آغاز صادرات گاز طبيعی به اروپا، گفت: 
ايران به منظور صادرات گاز به كش��ورهای اروپايی 
آمادگی دارد و قطعا ايران می تواند يک منبع تامين 
پايدار و مطمئن گاز مورد نياز كش��ورهای اروپايی 
باشد. مديرعامل شركت ملی گاز ايران با اعالم اينكه 
كشورهای اروپايی هم به دنبال تامين گاز مورد نياز 
خود از چند منبع مطمئن هس��تند، تصريح كرد: 
جمهوری اسالمی ايران هم به دنبال متنوع كردن 
سناريوهای صادرات گاز خود از طريق مسير خطوط 
لوله و يا محموله های ال.ان.جی است. معاون وزير 
نفت با يادآوری اينكه سياست فعلی ايران صادرات 
گاز به اروپا اس��ت، اظهار داشت: از اين رو عمليات 
توسعه زيرس��اخت های صادرات گاز به كشورهای 
همسايه و حتی كشورهای اروپايی به شركت ملی 

گاز واگذار شده است. اين مقام مسئول همچنين از 
آغاز صادرات گاز به عراق از س��ال اينده خبر داد و 
افزود: صادرات گاز طبيعی به عراق به صورت مرحله 
به مرحله از س��ال اينده آغاز خواهد شد. عراقی با 
تاكيد بر اينكه گازرسانی به نيروگاه ها و تبديل گاز 
طبيعی ب��ه برق هم يكی از س��ناريوهای صادرات 
انرژی از ايران است، تبيين كرد: البته صادرات برق با 
استفاده از منابع گاز طبيعی با قيمت های رقابتی به 
بازارهای مختلف انجام می شود. مديرعامل شركت 
ملی گاز ب��ا تاكيد بر اينكه ص��ادرات گاز طبيعی 
يكی از محورهای سياس��ت های اقتصاد مقاومتی 
اس��ت، خاطرنشان كرد: هم اكنون زيرساخت های 
افزايش ظرفيت صادرات گاز طبيعی در حال انجام 
است. يكی از سياست های كالن صنعت گاز ايران 
در اختيار گرفتن س��همی ح��دود 10 درصدی از 

ب�ه گ�زارش از اوي�ل پراي�ز، وضعي�ت کلی 
جغرافيای سياس�ی در خاورميان�ه از جنگ اول 
اع�راب و اس�رائيل در س�ال 19۴8 مي�الدی رو 
ب�ه وخامت گذاش�ته اس�ت. از آن زمان تاکنون 
درگيری ها خونبارتر، تس�ليحات مورد استفاده 
کش�نده تر و بر شمار قربانيان درگيری ها به طور 
چش�مگيری افزوده ش�ده اس�ت. در تازه ترين 
درگيری  مهم در منطقه � حمله رژيم اس�رائيل 
ب�ه غزه �  بي�ش از دو هزار فلس�طينی و حدود 
۶0 سرباز اس�رائيلی کشته ش�دند. درگيری ها 
در س�وريه و عراق نيز که کلكس�يونی  از جنگ 
داخل�ی، درگيری ه�ای مذهب�ی و اجتماع�ی � 
اقتص�ادی اس�ت خاورميانه را به کش�تارگاهی 
تمام عي�ار تبدي�ل ک�رده اس�ت. س�اکنان اين 

کش�ورها شاهد اعمال س�طح غيرقابل باوری از 
خشونت توس�ط گروه های تروريستی هستند 
 که ه�ر روز از گوش�ه ای اعالم وج�ود می کنند. 
به رغم اين حقيقت که کش�ورهای حوزه خليج 
ف�ارس هنوز بيش�ترين منابع نف�ت و گازی در 
جه�ان را در اختي�ار دارند و به دليل س�هولت 
در اس�تخراج نف�ت و گاز در اين منطقه، قيمت 
ارزان اس�تخراج و ص�دور راحت ت�ر آن به بازار، 
س�ود کالنی نصيب غول های نفت�ی می کند اما 
هزين�ه  جنگ و درگيری های ناتم�ام خاورميانه 
چالش�ی ج�دی را در روند اس�تخراج و صدور 
نفت ايج�اد کرده اس�ت. همچنين تج�ارت در 
منطقه جنگی نياز به پرداخت بهای س�نگينی 
تجهي�زات.  و  پرس�نل  امني�ت  تامي�ن   دارد؛ 
اي�ن چالش ه�ای ج�دی تج�ارت در خاورميانه 
ش�رکت های نفت�ی را مجب�ور کرده تا دس�ت 
نتيج�ه اش  بزنن�د ک�ه  انتخاب�ی دش�وار  ب�ه 
رون�د رو ب�ه کاه�ش تولي�د و ص�دور نف�ت 
ني�وز(  )ع�رب  اس�ت.  خاورميان�ه  در  گاز   و 
بر اس�اس بررس�ی آماری انرژی جهانی شرکت 
بريتي�ش پترولي�وم )بی پ�ی( در س�ال 2013، 
کش�ورهای خليج فارس و ش�به جزي�ره عرب 
تقريبا 33 درصد از توليد جهانی نفت و 17 درصد 
توليد جهانی گاز را به خود اختصاص داده اند. اما 
اين ميزان پس از يک روند صعودی در سه سال 

تجارت جهانی گاز با صادرات گاز از مسير خط لوله 
و محوله های ال.ان.جی اس��ت از اين رو ايران با در 
اختيار داش��تن حدود 34 تريليون مترمكعب گاز 
به عنوان بزرگترين دارن��ده اين حامل انرژی پاك، 
صادرات گاز طبيعی به كشورهای اروپايی، حاشيه 
جنوبی خليج فارس و ش��به قاره هند را در دستور 
كار قرار داده اس��ت.  حميد رضا عراقی مديرعامل 
ش��ركت ملی گاز ايران حجم صادرات س��االنه گاز 
طبيع��ی به تركيه را 10 ميليارد متر مكعب عنوان 
كرد و درباره زمان بندی صادرات گاز به عراق گفته 
اس��ت: با عملياتی شدن قرارداد، در سه سال اول 4 
تا 7 ميليون مترمكعب در روز، در دو س��ال بعد آن 
حدود 15 ميليون مترمكعب در روز و از س��ه سال 
بعد از آن روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز به عراق 

صادر می شود. 

اخير هيچ تغييری نداشته و حتی روند توليد نفت 
کشورهای نفت خير همچون عربستان و امارات 
 در س�ال های اخير تا حدودی ُکند ش�ده است. 
اين در حالی است که گزارش ها از توجه چشمگير 
ش�رکت های بزرگ به منابع جديد نفت وگاز در 
آفريقا، آسيا، آمريكای شمالی و آمريكای جنوبی 
حكايت دارند. آسيای مرکزی به ويژه قزاقستان 
و آذربايجان نيز از جمله کش�ورهايی هس�تند 
که ش�رکت های نفتی تماي�ل دارند ت�ا در آنجا 

سرمايه گذاری کنند. 

توسط معاون وزير نفت انجام شد

تشريح سناريوهای صادرات گاز ايران
آيا شرکت های بزرگ نفتی از منطقه می روند؟

خشونت، داعش، خاورميانه و نفت  مع�اون وزير نفت با تش�ريح س�ناريوهای ص�ادرات گاز ايران به کش�ورهای اروپاي�ی از آغاز 
 LNG ص�دور گاز به عراق از س�ال 9۴ خب�ر داد و اعالم کرد: ايران قصد دارد ب�ه صادرکننده 

تبديل شود.

باال گرفتن خشونت ها و سياست های بی رحمانه در خاورميانه، به عالوه کاهش سطح توليد نفت 
و گاز در حال تغييری ظريف اما اساس�ی در منطقه ای اس�ت که برای س�ال های متمادی مرکز 
 ثقل صنعت انرژی جهان بوده اس�ت؛ ش�رکت های نفت و گاز کم کم خاورميانه را ترک می کنند. 

محسن دشت بين ■

رها حبيبی ■

جمهوری 
اسالمی ايران هم 
به دنبال متنوع 
کردن سناريوهای 
صادرات گاز خود 
از طريق مسير 
خطوط لوله و 
يا محموله های 
ال.ان.جی است

درگيری ها در 
سوريه و عراق 
نيز که کلكسيونی  
از جنگ داخلی، 
درگيری های 
مذهبی و 
اجتماعی � 
اقتصادی است 
خاورميانه را به 
کشتارگاهی 
تمام عيار تبديل 
کرده است
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اين موضوع با توجه به عرضه محصوالت در 
بورس کاال بر اساس ارز مبادله ای باعث شد که 
اخت�الف قيمت بين ب�ازار آزاد و بورس کاال به 
وجود آيد و موجب جذب بيشتر واسطه گران 
به س�مت بازار محصوالت پتروش�يمی شود. 
در نتيج�ه بخش�ی از تقاضا در ب�ورس کاال به 
تقاضای داللی اختص�اص يافت و اين تقاضای 
کاذب موجب شد معامالت برخی از محصوالت 
پتروشيمی در باالترين نرخ ممكن و در سقف 
5درص�د رقابت انج�ام گيرد؛ به گون�ه ای که 
توليدکنندگان در تامين م�واد مورد نياز خود 
دچار مشكالت عديده بودند. برای جلوگيری 
از رانت خ�واری و ايجاد رقابت س�الم در بازار 
محص�والت پتروش�يمی مس�ئوالن تصميم 
گرفتند که عرضه محصوالت در بورس کاال بر 
اس�اس ارز آزاد صورت گيرد. بر اساس ابالغيه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواس�ط تير 
ماه، محاس�به قيمت محصوالت پتروش�يمی 
در بورس کاال به جای ارز مبادله ای، بر اس�اس 
ارز آزاد ص�ورت گرفت، ب�ه طوری که با تغيير 
فرمول قيم�ت پايه محصوالت پتروش�يمی، 
قيمت های پاي�ه در ح�دود 11درصد افزايش 
يافت. اين مصوبه بر ايج�اد تعادل در عرضه و 
تقاضای بازار و جلوگيری از داللی و واسطه گری 
تاکيد دارد و با مالحظه درصدی تخفيف برای 
مصرف کنندگان داخلی، قيمت پايه محصوالت 
پتروش�يمی در بورس کاالی ايران براس�اس 
فرمول زير تعيين شد: معادل ريالی ارز آزاد* 
95درصد* ميانگين قيمت فوب خليج فارس = 
قيمت پايه در بورس  در اين ابالغيه همچنين 
آمده اس�ت با توجه به تعدي�ل نرخ های پايه و 
همچنين برای رصد کردن مداوم بازار و تأمين 
نياز داخلی، کلي�ه توليدکنندگان محصوالت 
پتروشيمی، اعم از دولتی و خصوصی موظفند 
همه محص�والت خود را از طري�ق بورس کاال 
عرضه کنند. يكی از مزايای فروش محصوالت 
پتروش�يمی با ارز آزاد اين است که سودهای 
کالن و غيرمنطق�ی دالالن ب�ازار از بين رفته 
و و اس�طه گ�ری هم ت�ا حدود زي�ادی از بين 
م�ی رود، زيرا قس�مت عمده اين س�ودهای 
غيرمنطقی به دليل اختالف قيمت ها به وجود 
آمده است. افزايش حجم عرضه ها، منطقی تر 
و ش�فاف تر ش�دن بازار، حذف واسطه گری و 
آزادی عمل بيش�تر برای مصرف کننده واقعی 
در بورس کاالمهم ترين تاثير سياست مذکور 
است. در صورت عرضه مستمر پتروشيمی ها 
در بورس، توليدکنندگان می توانند برای توليد 
خ�ود برنامه ريزی کنند چرا که می دانند مواد 
اولي�ه آنها به طور م�داوم در بورس عرضه می 
شود و برای تامين آن مشكلی نخواهند داشت. 
توليدکنندگان چندين س�ال بود که به دليل 
محدوديتهای عرضه در بورس نمی توانستند 
به اقالم پتروشيمی مورد نياز توليدات داخلی 
خود برسند، به اين صورت که برای هر محصول، 
چندين برابر تقاضا در سامانه معامالت ثبت می 
ش�د و برای خريداران بايد س�هميه بااليی در 

س�ايت بهين ياب )س�امانه ای که برای تعيين 
سهميه مواد اوليه پتروشيمی برای خريداران 
از س�وی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعبيه 
شده بود( تعيين می ش�د تا بتوانند در بورس 
کاال خريد کنند، آن هم نه به ميزان کامل مورد 
نياز خود. در اين ميان بايد اين موضوع را مورد 
توجه قرار داد که برای يک توليدکننده، ثبات 
قيمت در بلندمدت بسيار مهمتر از رشد قيمت 
مواد اوليه و به تبع آن افزايش هزينه های توليد 
در يک برهه زمانی اس�ت، زيرا وقتی ثبات بر 
بازار حاکم باش�د، توليدکنن�دگان می توانند 
ب�ا خريداران خ�ود قراردادهای مي�ان مدت و 
بلند مدت ببندند اما در زمانی که قيمت ها در 
نوسان است، توليدکنندگان در تصميم گيری 
های خود دچار مش�كل می شوند. به نظر می 
رسد سياست اتخاذ شده در کنار افزايش سقف 
نوس�ان مجاز معامالت محصوالت پتروشيمی 
از 5 ب�ه 10 درصد، ت�ا حدودی فضای ب�ازار را 
ب�ه تعادل نس�بی نزديک ک�رده و تفاوت بين 
قيمت های بورس و بازار را کاهش داده اس�ت. 
به گونه ای که درصد بااليی از سفارش های ثبت 
شده در سيستم معامالت سفارش های واقعی 
بوده و تقاضاهای کاذب حذف ش�ده است. در 
اين بين س�ازوکار و ش�فافيت معامالت بورس 
کاال می تواند به ثبات قيمت ها کمک کند و 
مانع از باال رفتن کاذب قيمت ها شود. کاهش 
نرخ ارز از طريق فروش محصوالت بر اساس 
نرخ آزاد و تزريق اين ارز به بازار، ش�فافيت 
بيشتر بازار، تقويت شرکت های پتروشيمی 
در بورس اوراق بهادار و افزايش شاخص های 
بورس، رقابتی شدن بيشتر بازار با محوريت 
بورس کاال و س�هولت دس�ت يابی مصرف 
کنن�دگان نهايی به کاالی م�ورد نظر را می 
توان از مزايای ديگر اين سياس�ت دانست. 
گفتنی است هنوز ارزيابی های دقيقی درباره 
آث�ار مثبت آزاد س�ازی  قيم�ت محصوالت 
پتروش�يمی به لح�اظ آماری انجام نش�ده 
اس�ت، اما اگر وزارت صنع�ت اين اطمينان 
را به توليدکنندگان بدهد که پتروشيمی ها 
کل ني�از داخل را از طريق بورس کاال تامين 
می کنند، شاهد رش�د توليد و رونق هر چه 
بيشتر در صنعت پتروشيمی کشور خواهيم 
بود. فروش محصوالت پتروشيمی همسو با 
نرخ های جهانی، رانت بازار پتروشيمی را از 
بين می برد و انگيزه شرکت های پتروشيمی 

را برای تامين نياز داخل بيشتر می کند.

تحريم ها بزرگترين چالش پتروشيمی 
ش�ده اند.  وی ب�ا تاکي�د ب�ر اي�ن که 
پتروش�يمی امروز يك�ی از بزرگترين 
صنايع کش�ور و بس�يار کارگشا است 
در م�ورد ظرفيت ه�ای خالی صنعت و 
چرايی آن به ايسنا گفت: با اقداماتی که 
در پتروشيمی در جريان است ظرفيت 
خالی به مرور پر می ش�ود. روی کاغذ 
ب�ه صورت آرمانی ي�ک چيزی تعريف 
می ش�ود اما اگر يک واحد توسعه پيدا 
کند فعالي�ت آن روی واحدهای ديگر 
سرشكن می شود. در صورتی که دولت 
در زيرس�اخت ها سرمايه گذاری کند و 
کمک بخش خصوصی باشد؛ با سرعت 
بيش�تری کار انج�ام خواهد ش�د چرا 
که بخش خصوصی اگ�ر پول هم برای 
ايجاد زيرس�اخت داش�ته باشد انجام 
 اي�ن کار ممكن اس�ت از توان فنی آن 

خارج باشد. 

قيمت ها جديد خوب يا بد

آثار آزادسازی قيمت پتروشيمی دربورس

با وجود آنكه مخالفت های فراوانی عليه کشف قيمت محصوالت پتروشيمی با نرخ ارز آزاد در 
بورس کاالی ايران وجود داشت، اما آزادسازی قيمت محصوالت پتروشيمی در اين مدت کوتاه 
آثار مثبتی از خود بر جای گذاش�ته اس�ت.  در سال های گذشته افزايش نرخ ارز باعث شد که 
بازارهای صادراتی به عنوان اهداف مهم فروش محصوالت پتروش�يمی شناسايی شده و عرضه 

محصوالت در بازار داخلی با کمبود مواجه شود.

اکبر صادقی ■

محمدرض�ا نف�ری با اش�اره به اين 
که در ح�ال حاضر قيمت تمام ش�ده 
از  ک�ه  مجتمع هاي�ی  در  محص�والت 
خ�وراک گاز اس�تفاده می کنند پايين 
و س�ود بيشتر اس�ت، گفت: در زمينه 
قيمت ه�ای خوراک ه�ای ماي�ع و گاز 
باي�د ب�ه گون�ه ای عمل ش�ود ک�ه نه 
س�يخ بس�وزد و نه کباب، ب�ا توجه به 
مش�كالت صنعت اگر قيم�ت خوراک 
ماي�ع زير قيم�ت فوب خلي�ج فارس 
ب�ه  تش�ويق  س�رمايه گذاری  باش�د 
سرمايه گذاری در اين عرصه می شوند. 
اين کارش�ناس انرژی ب�ا تاکيد بر اين 

ک�ه در حال حاضر تحريم ها بزرگترين 
چالش صنعت پتروشيمی است، گفت: 
اگر چه همكاری هايی صورت می گيرد 
اما کافی نيس�ت و در صورت برداشت 
تحريم ه�ا ش�رکت های خارجی به نام 
زي�ادی در صنعت پتروش�يمی ايران 
س�رمايه گذاری خواهند کرد.  نفری با 
تاکيد بر اين که سرمايه گذار به امنيت 
مناس�ب  ش�رايط  و  س�رمايه گذاری 
فك�ر می کن�د، گفت: س�رمايه گذار به 
مناف�ع خاص خود فك�ر می کند اما در 
ح�ال حاضر نيز با اين ش�رايط ميل به 
سرمايه گذاری در ايران وجود دارد. اما 

يک کارشناس انرژی برای بهبود وضعيت پتروشيمی پيشنهاد کرد

عرضه خوراک پتروشيمی در بورس 

يک کارشناس انرژی اظهار کرد: برای تشويق سرمايه گذاری و بهينه سازی وضعيت پتروشيمی 
می توان خوراک مجتمع ها را در بورس عرضه کرد.  

امير نايب ■

در زمينه 
قيمت های 
خوراک های مايع و 
گاز بايد به گونه ای 
عمل شود که نه 
سيخ بسوزد و نه 
کباب، با توجه به 
مشكالت صنعت 
اگر قيمت خوراک 
مايع زير قيمت فوب 
خليج فارس باشد 
سرمايه گذاری 
تشويق به 
سرمايه گذاری در 
اين عرصه می شوند

گمرک ايران 
نه تنها در رده 
گمرک های 
کارآمد قرار 
ندارد، بلكه به طور 
متوسط واردات از 
اين گمرک به 32 
روز زمان، 8 سند و 
2100 دالر )بابت هر 
کانتينر 20 فوتی( 
هزينه نياز دارد
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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

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 

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 معام�الت 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.

عضو کميسيون انرژي مجلس:

ورود بخش خصوصي به بازار نفت  بايد شفاف و سالم باشد

عضو کميسيون انرژي گفت: فكر مي کنم بخش خصوصي تا به مروز هيچ وقت پتانسيل حضور 
 در بازار نفت را نداشته است.

فرزاد دارابی ■
بيگلريان با اشاره به تحريم هاي غرب عليه 
نفت کش�ور در سال هاي گذش�ته و حال، 
گفت: در چنين شرايطي خواسته يا ناخواسته 
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�كل 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 مشكل 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 امكان پذير نيست.

سيد سعيد حيدری طيب ضمن انتقاد از نحوه 
واگذاری نيروگاهها در گذش��ته، گفت:  متاسفانه 
نيروگاهها به نهادها و بخش هايی واگذار ش��ده 
اس��ت كه مديران آن تخصص نداشته اند از اين 
رو به نتيجه مورد انتظار دست نيافتيم. نماينده 
مردم كرمانش��اه در مجلس ش��ورای اسالمی با 
ي��ادآوری اينكه بس��ياری از نيروگاههای واگذار 
شده موفق نبوده و عملكرد خوبی نداشتند،  گفت:  
س��بک كردن دولت و واگذاری بنگاههای دولتی 
خوب اس��ت اما بايد به متخصصين واگذار شود. 
وی در ادام��ه درباره راه اندازی مجدد س��وآپ از 
س��وی وزيرنفت، گفت:  دري��ک دوره ای از قطع 
سوآپ آسيب اقتصادی ديديم اما در حال حاضر 

كارشناس��ان در حال بررسی هستند و بايد نظر 
كارشناس��ی آنها را بگيريم تا ببينيم با توجه به 
ش��رايط حاضر به نفعمان است يا خير. اين عضو 
كميس��يون انرژی مجلس در ادام��ه با تاكيد بر 
اينكه در يک دوره ای از قطع سوآپ ضرر كرديم،  
گفت: موضوع راه اندازی مجدد سوآپ بايد دوباره 
دركميس��يون انرژی مجلس مط��رح و تجزيه و 
تحليل شود. اين نماينده مردم در مجلس درباره 
ادعای يک ايرانی خارج نشين مبنی بر تضمين 
بدهی بابک زنجانی،  گفت: اين خبر را تاييد نمی 
كنم و خبر موثقی در اين باره نشنيدم و با توجه به 
اينكه درباره معامالت بابک زنجانی تحقيق كرديم 
در اين باره چيزی به ما اعالم نشده است. گفتنی 

اس��ت كارشناس��ان و تحليل گران بخش انرژی 
معتقدند لغو يكطرفه قرارداد سوآپ نفت در سال 
89 ضرره��ای معنوی و مالی زي��ادی برای ايران 
داش��ت چرا كه اعتبار ايران در بين شركت های 
نفتی و س��وآپرهای منطقه حوزه خزر زير سوال 
رفت و اگر بخواهيم قراردادها را دوباره منعقد كنيم 

كار سختی خواهيم داشت.

نظر زنگنه درباره ازسرگيری سوآپ نفت
بيژن 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 اين است كه اگر فعال شدن چرخه 
س��وآپ به نفع كالن كشور اس��ت دربلند مدت 
ايجاب می كند كه س��وآپ راه اندازی ش��ود. وی 
دراين باره كه در گذش��ته انتقاد زيادی به انجام 
س��وآپ با قيمت پايين مطرح بوده است، افزود: 
به خاطر رقم نبايد س��وآپ را متوقف كرد، اگر دو 

سنت هم باشد نبايد از آن بگذريم.

عضو کميسيون انرژی مجلس:

توقف سوآپ آسيب های جدی به اقتصاد كشور وارد كرد

عضو کميس�يون انرژی مجلس با انتقاد از توقف س�وآپ نفتی ، گفت: توقف سوآپ آسيب جدی به 
اقتصاد کشور وارد کرد اما در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی هستند تا راه اندازی مجدد آن 

تصميم گيری شود.
دريک دوره 
ای از قطع سوآپ 
آسيب اقتصادی 
ديديم اما در حال 
حاضر کارشناسان 
در حال بررسی 
هستند و بايد نظر 
کارشناسی آنها را 
بگيريم تا ببينيم 
با توجه به شرايط 
حاضر به نفعمان 
است يا خير
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دكت��ر محمدرضا عرب��ی - معاون س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار - ب��ا بيان خبر فوق درباره 
نتايج نشس��ت نمايندگان ش��ركت ملی نفت با 
مديران ش��ركتهای پااليش��ی با حضور مديران 
بورس��ی گفت: در اين نشست سه جانبه بر سر 
مس��ائل فی مابي��ن وزارت نفت و ش��ركت های 
پااليش��ی تبادل نظر صورت گرفت كه از دل آن 
چند تصميم برای بهبود ش��رايط پااليش��ی ها و 
همچنين رفع ابهام در اين صنعت گرفته شد. وی 
ادامه داد: قراردادی بين شركت پااليش و پخش 
با ش��ركت های پااليش��ی امضاء شد كه طرفين 
بتوانند بر پايه قرارداد مس��تند ارتباط مستمری 
داشته باشند تا ارتباط دقيقی بين طرفين برقرار 
ش��ود. عربی درباره بحث دوم مطرح شده در اين 
نشست گفت: مسأله كيفی سازی مسأله مهمی 
بود كه ابهام زيادی داشت، بنابراين مقرر شد اين 

فرمول كيفی س��ازی با در نظ��ر گرفتن ديدگاه 
شركت های پااليش��ی و در نظر گرفتن فرمول 
اين تصميم بر عمليات س��ودآوری شركت ها به 
نتيجه قطعی برسد و يک فرمول جامعی در نظر 
گرفته شود كه هم كيفی سازی و بهبود كيفيت 
محصوالت پااليشی انجام بگيرد و هم پااليشی ها 
از اجرای اين طرح توسعه ای متضرر نشوند. اين 
مقام مسوول تصريح كرد: مقرر شده است، ظرف 
چند روز آينده، نتيجه فرمول كيفی سازی قطعی 
و قراردادهای فی مابين امضا ش��ود كه با روشن 
ش��دن اين موضوع به روند س��ودآوری ش��ركت 
های پااليش��ی كمک خوبی می شود. وی درباره 
طرح های توسعه ای شركت های پااليشی گفت: 
تا اواخر ش��هريور فرآيند نهايی شدن طرحهای 
توسعه ای با همكاری ش��ركت پااليش و پخش 
به نتيجه می رس��د و همان نقش��ه، راهی برای 

سيد حميد حس��ينی با اشاره به توقف سوآپ 
فرآورده های نفتی از كش��ورهای همجوار به عراق، 
گفت: شركت ملی پااليش و پخش نفتی هيچ گونه 
محدوديتی برای توقف سوآپ سوخت ايجاد نكرده 
بلكه به دليل ش��رايط خاص امنيتی عراق سوآپ 
فرآورده نفتی به اين كش��ور همسايه متوقف شده 
اس��ت. عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی ايران با تاكيد بر 
اينكه در طول چند ماه گذشته تاكنون در چندين 
نوبت مرزهای غربی كش��ور باز و بسته شده است، 
تصريح كرد: ب��ه دليل فعاليت گروه تروريس��تی 
داع��ش در ع��راق ش��ركت های س��وآپ كننده 
فرآورده های نفتی تمايلی برای سوآپ سوخت به 
ع��راق را ندارند. اين مقام مس��ئول با يادآور يانكه 
پيش از اين س��وآپ گازوئيل و گاز مايع از مس��ير 
ايران به عراق و بالعكس انجام می ش��د، بيان كرد: 
ع��الوه بر اين بخش عمده نفتای مورد نياز صنايع 
پتروشيمی ايران توسط عراق وارد و تامين می شد. 
حسينی با بيان اينكه پيش بينی می شود از مهر 

ماه سال جاری سوآپ فرآورده های نفتی به ويژه از 
كشورهای حاشيه دريای خزر رونق بگيرد، تبيين 
كرد: با توجه به برنامه ريزی وزارت نفت برای ذخيره 
س��ازی سوخت مايع در نيروگاه های نيمه شمالی 
كش��ور، امكان انجام سوآپ و تامين سوخت مايع 
اين نيروگاه ها وجود دارد. عضو هيات مديره اتحاديه 
اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشيمی ايران همچنين با اشاره به وجود بحران 
تامين بنزين در عراق و اقليم كردستان عراق، گفت: 
ش��ركت های خصوصی امكان تامين بنزين مورد 
نياز عراق با ترانزيت و يا سوآپ بنزين از كشورهای 
حاش��يه خليج فارس به ويژه امارات متحده عربی 
را دارند. وی با اش��اره ب��ه محدوديت های ذخيره 
س��ازی بنزين در مبادی مرزی در غرب كش��ور، 
تاكي��د كرد: ايران بايد از اين فرصت برای ترانزيت 
و سوآپ بنزين به عراق و در اختيار گرفتن بخشی 
 از بازار س��وخت اين كشور همسايه استفاده كند.
حسينی همچنين از آمادگی شركت های خصوصی 
برای انجام س��وآپ نفت خام از كشورهای حاشيه 

طرح های توس��عه ای كه باع��ث افزايش كيفيت 
محصوالت شركت های پااليشی و افزايش قيمت 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر می شود. معاون 
سازمان بورس تأكيد كرد: با توجه به اينكه شركت 
پااليش و پخش حكم نماينده شركت ملی نفت 
را دارد اين نشس��ت و ساير نشست ها به منظور 
شفاف شدن اطالعات و اعداد و ارقام مبادله شده 
بين طرفين است. وی توضيح داد: رابطه شركت 
ملی نفت به واسطه ش��ركت پااليش و پخش با 
شركتهای پااليشی انجام می گيرد چون صنعت 
پااليش��ی همزمان در نقش خريدار و فروشنده با 
ش��ركت نفت است اين جلس��ات كمک می كند 
بعضی مس��ائل كه با ابهام همراه اس��ت طی اين 
جلسات ش��فافيت شود و س��هامداران اطالعات 
دقيق تری از ش��رايط صنعت داشته باشند. اين 
مقام مس��وول درباره دو نتيجه ديگر اين نشست 
گفت: بعضی پااليشگاه ها بخاطر اينكه وزارت نفت 
باالن��س انرژی را نگه دارد مجبور به توليد برخی 
محصوالتی می ش��وند كه هزينه های سر باری 
برای شركت های پااليشی به همراه می آورد و اين 
موضوع بر آنها مقرون به صرفه نيست، بنابراين در 
اين نشست مقرر شد با برخی كمک های جانبی، 
اثرات برنامه توليدی كه وزارت نفت به شركت های 
پااليشی می دهد، جبران شود. عربی درباره فروش 
محصوالت پااليشی در بورس كااليی گفت: معامله 
محصوالت پااليشی در بورس كاال اشكاالتی دارد 
كه مقرر شد، راهكار فروش محصوالت پااليشی در 

بورس تسهيل شود.

دريای خزر خبر داد و خاطرنش��ان كرد: ش��ركت 
ملی نفت ايران هنوز نرخ جديد س��وآپی نفت خام 
از كشورهای حوزه دريای خزر را اعالم نكرده است. 
بيژن زنگنه اخيرا در تشريح آخرين اقدامات برای 
از سرگيری سوآپ نفت كشورهای حاشيه دريای 
خزر توس��ط ايران، گفت: دستوراتی را به منظور از 
سرگيری س��وآپ نفت صادر كرده ام. وزير نفت با 
اعالم اينكه تمامی شركت های سوآپ كننده نفت 
می توانند بر اس��اس شرايط جديد اقدام به سوآپ 
نفت از مسير ايران بكنند، تصريح كرد: از سرگيری 
سوآپ نفت با حفظ منافع ملی انجام می گيرد اما 
قطعا برای از سرگيری اين تجارت نفتی با مشكالتی 
روبرو هستيم. به گزارش دنيای انرژی به نقل ازمهر، 
جمهوری اس��المی ايران در طول 13 س��ال انجام 
سوآپ نفت كشورهای حاشيه دريای خزر بيش از 
254 ميليون بشكه نفت از مسير ايران، نفت سوآپ 
شد كه حدود 880 ميليون دالر درآمد ارزی برای 
كشور به همراه داشت. محمود آستانه عضو هيات 
مديره شركت نيكو اخيرا با اشاره به انجام مذاكرات 
با 4 تا 5 ش��ركت بين المللی به منظور از سرگيری 
سوآپ نفت، گفته است: بر اين اساس مذاكرات اوليه 
با ويتول سوئيس انجام گرفته و اين شركت هم به 
منظور از سرگيری سوآپ نفت اعالم آمادگی كرده 
است. مش��اور وزير نفت با اعالم اينكه شركت های 
خارجی و بخش خصوصی برای از سرگيری سوآپ 
نفت به دنبال تضمين هايی از ش��ركت ملی نفت 
ايران هس��تند كه اين عمليات را به يک باره قطع 
نكنند، تصريح كرده اس��ت: بس��ته به نوع و مدت 
زمان امضای قرارداد بسته های جديد تشويقی نفتی 
ايران نصيب شركت های خارجی و بخش خصوصی 

داخلی خواهد شد.

معاون سازمان بورس نتايج نشست سه جانبه را تشريح کرد 

تدوين نقشه راه برای پااليشی ها
سوآپ فرآورده نفتی متوقف شد 

ايران كريدور ترانزيت بنزين به عراق 

ش�رکت پااليش و پخ�ش به نمايندگی از ش�رکت ملی نفت درصدد برق�راری ارتباط مؤثرتر و 
مفيدتر با ش�رکت های پااليش�ی اس�ت و در اين خصوص تصميماتی برای رفع ابهام و افزايش 

سودآوری اين شرکتها گرفته شده است. 

عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی ايران با تش�ريح داليل توقف 
س�وآپ فرآورده های نفتی يكی از داليل توقف س�وآپ س�وخت به عراق را فعاليت گروه تروريس�تی داعش 
عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی آماده ترانزيت و انتقال بنزين امارات به عراق و اقليم کردستان عراق است.  

قراردادی 
بين شرکت 
پااليش و پخش 
با شرکت های 
پااليشی امضاء 
شد که طرفين 
بتوانند بر پايه 
قرارداد مستند 
ارتباط مستمری 
داشته باشند تا 
ارتباط دقيقی بين 
طرفين برقرار شود

با توجه به 
برنامه ريزی 
وزارت نفت برای 
ذخيره سازی 
سوخت مايع در 
نيروگاه های نيمه 
شمالی کشور، 
امكان انجام 
سوآپ و تامين 
سوخت مايع اين 
نيروگاه ها وجود 
دارد
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بخش اول با عنوان نيازهای سرمايه گذاری انرژی تا 
س��ال 2035 به موضوعاتی همچون روندهای بخشی و 
منطق��ه ای در س��ناريوی سياس��تگذاری های جديد، 
مخاطرات پيش روی سرمايه گذاری انرژی، تامين مالی 
س��رمايه گذاری های انرژی، روندها در س��ناريوی 450 
)فناوری های با كربن پايين و كارآيی انرژی( می پردازد. 
بخش دوم با عنوان س��رمايه گذاری در س��وخت های 
فسيلی به روندها در سناريوی سياستگذاری های جديد، 
صنايع باالدستی نفت و گاز، تمركز بر صنعت باالدستی 
نفت در خاورميانه، حمل و نقل نفت، پااليش، پيامدهای 
برای تامين مالی، زغالسنگ می پردازد. بخش سوم هم 
سرمايه گذاری در بخش نيرو و بخش چهارم هم سرمايه 
گ��ذاری در كاراي��ی انرژی اس��ت. در اين گ��زارش به 
موضوعات��ی درباره پايداری، قيمت و اطمينان به آينده 
انرژی پرداخته شده و تصويری از سرمايه گذاری در حوزه 
انرژی تا س��ال 2035 ارائه شده است. گزارش با بررسی 
روندهای سرمايه گذاری در گذشته و وضعيت سرمايه 
گ��ذاری در حوزه انرژی در س��طح منطقه ای و جهانی، 
ديدگاه هايی ارائه می دهد؛ ساختار مالكيت و مدل های 
تامين مالی سرمايه گذاری در بخش های مختلف حوزه 
انرژی، اهميت پايدار سرمايه گذاری نفتی در خاورميانه و 
پيامدهای تاخير در چنين سرمايه گذاری ها، پويايی ها و 
هزينه های سرمايه گذاری در بخش گاز مايع و چگونگی 
تاثير آن بر شكل دادن به آينده تقاضای جهانی برای گاز، 
ارائه يافته های مهم درب��اره قابليت اطمينان به تامين 
الكتريسيته در اروپا و هند، چشم انداز سرمايه گذاری در 
فناوری های كربن پايين ش��امل انرِژ های تجديدپذير، 
همچني��ن در ادامه گزارش مباح��ث مفصلی پيرامون 
تقاضای جهانی برای س��رمايه گذاری و تامين مالی در 
بخ��ش انرژی مطرح ش��ده و در نهاي��ت ذيل موضوع 
تغييرات آب و هوايی اقدامات جدی تر دولت ها بحث شده 
است. آژانس بين المللی انرژی در اين گزارش پيش بينی 
كرده كه تا س��ال 2035، 48 هزار ميليارد دالر سرمايه 
گ��ذاری در بخ��ش انرژی جهان نياز اس��ت كه البته با 
حوزه های مربوطه 53 تريليون دالر می شود. براساس اين 
گزارش، 40 هزار ميليارد دالر از اين سرمايه گذاری در 
بخش توليد انرژی و و 8 هزار ميليارد دالر ديگر نيز برای 
افزايش بازدهی و بهره وری انرژی مورد نياز است. از اين 
ميزان سرمايه گذاری پيش بينی شده توسط كشورها در 
بخش انرژی، 23 هزار ميليارد دالر بر انرژی های فسيلی، 
انتق��ال و پااليش نفت متمركز خواهد بود. اين گزارش 
سهم توليد برق را از اين سرمايه گذاری معادل 10 هزار 
ميليارد دالر تا س��ال 2035 اعالم كرده اس��ت و اضافه 
می كند كه 7 هزار ميليارد ديگر نيز در انتقال و توزيع برق 
هزينه خواهد ش��د. اين آژانس بالغ بر دوس��وم سرمايه 

گذاری مورد نياز در تامين انرژی را سهم بازارهای نوظهور 
عنوان كرده است. آژانس بين المللی انرژی اعالم كرده كه 
بيش از نيمی از اين س��رمايه گذاری برای نگه داشتن 
س��طح توليد انرژی در سطح امروزی خواهد بود. در دو 
دهه گذشته، ساالنه به 1/6 تريليون دالر سرمايه گذاری 
در بخش انرژی جهان نياز بود اما هم اكنون به 2 تريليون 
دالر نياز اس��ت. براس��اس اين گزارش، كاهش سرمايه 
گذاری ها در بخش توليد نفت خاورميانه می تواند تا سال 
2025 موجب افزايش قيمت نفت ش��ود. همانگونه كه 
اشاره شد جهان نيازمند س��رمايه گذاری 40 تريليون 
دالری در بخش توليد انرژی و سرمايه گذاری 8 تريليون 
دالری در تجهيزات آن تا سال 2035 است. اين برآورد 
سرمايه گذاری با توجه به افزايش تقاضا و كاهش توليد 
در كش��ورهای توليدكننده اصلی تعيين ش��ده است. 
بيشترين س��رمايه گذاری های مورد نياز در خاورميانه 
است چرا كه توليد كشورهای غيرعضو اوپک مانند نفت 
غيرمتعارف اياالت متحده )ش��يل( به نظر می رس��د از 
اواسط 2020 شروع به كاهش كند اما با اين حال آژانس 
بين المللی انرژی در چشم انداز خود برای سرمايه گذاری 
كافی در اين منطقه تردي��د دارد. در صورتی كه توليد 
همان طور كه مورد نياز است افزايش نيابد، بهای نفت 
خ��ام كاهش می ياب��د. با توجه ب��ه اين گ��زارش، اگر 
سرمايه گذاری ها در زمان مناسبی رخ ندهد، نتيجه آن 
كمبود در توليد و نوسانات بيشتر بازار كه در سال 2025 
و بطور متوس��ط در هر بش��كه 15 دالر افزايش قيمت 
خواهد داشت. گزارش آژانس بين المللی انرژی پيش بينی 
می كند كه در يک دهه آينده با افت و كاهش توليد شيل 
اويل در آمريكا، جهان به نفت خاورميانه وابسته تر شده و 
نياز بيش��تری خواهد داش��ت. ب��ا وجود اي��ن، آژانس 
بين المللی انرژی هشدار می دهد كه توليدكنندگان نفت 
خاورميانه ممكن است نتوانند نياز بازار را تامين كنند و 
قيمت نفت باالتر رود. جهان برای تامين تقاضای رو به 
رشد نفت خام به تدريج به سرمايه گذاری در خاورميانه 
متكی می ش��ود. افزايش توليد نفت خام از ذخاير شيل 
اويل آمريكا سبب شده تا آژانس بين المللی انرژی و ساير 
تحليلگران بازار نفت پيش بينی كنند كه آمريكا تا سال 
2020 ب��ه تدريج از توليدكنن��دگان بزرگ نفت مانند 
عربستان و روسيه پيشی گيرد. اين موضوع سبب شده 
است آمريكا درباره آزادسازی صادرات نفت كه برای مدت 
طوالنی متوقف شده بود، تصميم گيری كند. در همين 
حال آمريكا از اين موضوع واهمه دارد كه با كاهش اتكا به 
واردات نف��ت خاورميانه، مجبور ش��ود حضور نظامی و 
ديپلماتيک خود را نيز كاهش دهد. نفت خاورميانه ارزان 
است و به راحتی توليد می شود اما شيل اويل آمريكا به 
حفاری های بس��يار زياد نياز دارد زيرا ذخيره های نفتی 

كشف شده به سرعت تمام می شوند. با وجود اين، آژانس 
نگران است كه كشورهای خاورميانه به دليل مخاطره های 
سياس��ی و هزينه های ملی زياد نتوانند شكاف عرضه و 
تقاضا را پر كنند. در همين حال بهار عربی بس��ياری از 
كشورهای عربی را مجبور كرده برای فعاليت های داخلی 
و اجتماعی خود هزينه بيشتری را پرداخت كنند. از سوی 
ديگ��ر عراق همچن��ان برای توليد نفت خ��ود به دليل 
تنش های سياسی داخلی با اختالل روبه رو است و ايران 
نيز برای فروش نفت خام خود زير فشار تحريم هاست. 
آژانس بين المللی انرژی پيش بينی كرده عراق تا س��ال 
2020 می توان��د ميزان توليد نفت خ��ود را از حدود 3 
ميليون بشكه در روز به 6 ميليون بشكه در روز افزايش 
دهد و تا س��ال 2035 آن را به 8 ميليون بش��كه در روز 
برساند. اگر اين پيش بينی تحقق يابد عراق با پشت سر 
گذاشتن روس��يه به دومين صادركننده بزرگ نفت در 
جهان تبديل خواهد شد. اين رشد در ظرفيت توليد به 
معنای 5 هزار ميليارد دالر درآمد تا سال 2035 است و 
عراق می تواند از اين ميزان پول برای بازس��ازی، توسعه 
زيرس��اخت ها و تبديل ش��دن به كشوری توسعه يافته 
اس��تفاده كند. مقامات عراق قصد دارند تا سال 2017 
ظرفيت توليد نفت اين كشور را به 9 ميليون بشكه در روز 
برسانند، هدفی كه از ديد صندوق بين المللی پول و آژانس 
بين المللی انرژی بسيار جاه طلبانه است. آژانس بين المللی 
انرژياعالم كرد چنانچه خاورميانه نتواند نفت مورد نياز 
بازار را تا سال 2025 پس از افول شيل اويل تامين كند 
قيمت نفت خام در بازارهای جهانی تا 15 دالر افزايش 
می يابد.  در گزارش آژانس آمده است كه هزينه اكتشاف 
و تولي��د نفت خام تا س��ال 2035 نزديک به 25 درصد 
افزايش می يابد و به ساالنه 850 ميليارد دالر می رسد. در 
نوامبر 2013 نفت خام برنت به طور متوسط حدود 109 
دالر در هر بشكه معامله شده است بهای برنت در سال 
2013 به طور ميانگين 17 دالر در هر بشكه و در سال 
2012، 128 دالر برای هر بشكه معامله می شد. آژانس 
بين المللی انرژی اعالم كرده كه سرمايه گذاری در بخش 
توليد انرژی در س��ال 2013 بيشتر از 1/6 تريليون دالر 
بوده اس��ت كه بيش از دو برابر آن در سال 2000 است. 
همچنين سرمايه گذاری برای بهبود تجهيزات انرژی در 
2013، 130 ميليارد دالر بوده است. براساس اين گزارش 
سرمايه گذاری در بخش منابع انرژی تجديدپذير در سال 
2011 به 300 ميليارد دالر رسيده بود اين در حالی است 
كه اين سرمايه گذاری در سال 2000 برابر با 60 ميليارد 
دالر ب��ود اين س��رمايه گذاری در س��ال 2013 به 250 
ميليارد دالر كاهش يافت. همچنين تا سال 2035 نياز به 
850 ميليارد دالر سرمايه گذاری ساالنه در بخش صنايع 
باالدستی نفت و گاز و 700 ميليارد دالر در زمينه ال ان 
جی نياز است. آژانس بين المللی انرژی در مطالعه موردی 
كشور تركيه می نويسد: تركيه برای پاسخگويی به افزايش 
7 درصدی تقاضای انرژی ساالنه خود بايد 120 ميليارد 
دالر در اين حوزه سرمايه گذاری كند، اين در حالی است 
كه برنامه های سرمايه گذاری اين كشور در سال 2014 

مروری بر گزارش ويژه آژانس بين المللی انرژی

چشم انداز سرمايه گذاری انرژی جهان تا سال 2035

گزارش ويژه آژانس بين المللی انرژی )International Energy Agency -IEA( با عنوان »چش�م انداز 
سرمايه گذاری انرژی جهان« چندی پيش )3 ژوئن 201۴( منتشر شد. اين گزارش 190 صفحه و ۴ بخش دارد. 

فاطمه رضايی خاچكی* ■

تنها به 41 نيروگاه محدود می شود. گزارش چشم انداز 
انرژی جهان درباره تركيه، پيش بينی می كند روند كنونی 
سرمايه گذاری در تركيه، باعث فالكت نسل های آينده در 
اين كشور می شود. با كاهش منابع انرژی موجود در سطح 
جهان تمام دولت های آينده نگر در حال سرمايه گذاری 
روی انرژی های تجديدپذير هستند اما وضعيت در تركيه 
اينگونه نيست و اين كشور برای تامين انرژی مورد نياز 
شهروندانش تا سال 2023 بايد 120 ميليارد دالر در اين 
حوزه س��رمايه گذاری كند. ش��ايان ذكر است كه ارزش 
واردات انرژی تركيه هم اكنون به ساالنه 65 ميليارد دالر 
می رسد. تركيه كه دارای ذخاير بسيار ناچيز نفت و گاز 
است، با مخالفت و پافشاری شهروندانش برای نساختن 
نيروگاه های هسته ای روبه رو است و تا به حال نيز نتوانسته 
از نيروگاه های آبی خود بازده مورد نياز را دريافت كند و 
به دليل اين مشكالت، بسياری از پروژه های دستيابی به 
انرژی تجديدپذير خود را به حالت تعليق درآورده است. 
بنا به باور كارشناس��ان، با توجه به الگوی مصرف انرژی 
كنونی تركيه، اين كشور به 2 تا 4 نيروگاه هسته ای برای 
توليد 15-20 هزار مگاوات انرژی برق، 1100 نيروگاه آبی 
)هيدروالكتريک( جديد و به توربين های بادی با قدرت 
توليد انرژی 20 هزار مگاوات نياز دارد. آمار منتشر شده 
وزارت انرژی و منابع طبيعی تركيه نشان می دهد در سال 
2013 تنها 100 نيروگاه جديد در اين كش��ور شروع به 
فعاليت كرده اند. نيمی از اين نيروگاه ها كه به توليد برق 
می پردازند آبی، 22 ني��روگاه بادی، 19 نيروگاه گاز و 4 
نيروگاه نيز زيست گاز بوده اند. آمار وزارت انرژی تركيه در 
سال جاری حاكی از كاهش سرمايه گذاری در اين حوزه 
است. در سال 2014 سرمايه گذاران، تنها به سرمايه گذاری 
روی 41 نيروگاه عالقه نش��ان دادند كه 69 درصدش را 
نيروگاه های آبی، 21 درصد بادی، 19 درصد نيروگاه های 
گازی، 7 درصد نيروگاه های حرارتی و 1/49 درصدش را 
ديگر منابع انرژی تشكيل می دهد.گزارش منتشر شده به 
وارد نشدن سرمايه گذار جديد به اين حوزه و پايين آمدن 
تعداد تصاحب و ادغام شركتی اشاره می كند. طبق آمار 
س��ال 2012، ارزش ش��ركت های ادغام خريد - فروش 
شده، 9/5 ميليارد دالر بوده در حالی كه اين رقم در سال 
گذشته به 7 ميليارد دالر تنزل پيدا كرده و تنها 2 درصد 
اين مبلغ متعلق به س��رمايه گذاران خارجی بوده است. 
كارشناس��ان حوزه ان��رژی معتقدند با توج��ه به وضع 
نامشخص اقتصادی و سياسی تركيه، اين روند نزولی در 
س��ال 2014 نيز همچنان ادامه پي��دا می كند. گزارش 
آژانس برای بازار انرژی اروپا هش��دار می دهد كه كاهش 
سرمايه گذاری در بخش انرژی می تواند توليد برق در اين 
منطقه را با مشكل مواجه كند. بر اين اساس سرمايه گذاری 
جديد مورد نياز برای توليد برق در اروپا تا س��ال 2035 
بي��ش از 2 تريلي��ون دالر اس��ت و در ص��ورت ع��دم 
سرمايه گذاری كافی كش��ورهای اروپايی طی سال های 
آينده با كمبود شديد برق روبه رو خواهند شد. اگر شرايط 
كنونی ادامه يابد وضعيت توليد و تامين برق مورد نياز بازار 
اروپا با خطر جدی روبه رو خواهد شد. طی 10 سال آينده 
تنه��ا 100 م��گاوات برق بايد به ظرفي��ت نيروگاه های 
حرارتی اروپا اضافه ش��ود كه اين رقم معادل 10 درصد 
ظرفيت كنونی توليد برق اروپاس��ت. آژانس بين المللی 
انرژی به كشورهای اروپايی توصيه كرده است تا سرمايه 
گ��ذاران بخش خصوصی را ب��رای س��رمايه گذاری در 

پروژه های صنعت برق تشويق كند. پايين بودن قيمت 
ب��رق در برخ��ی كش��ورهای اروپايی مان��ع اصلی عدم 
سرمايه گذاری بخش خصوصی به شمار می رود. سازمان 
بين المللی آژانس همچنين نسبت به كمبود توليد برق در 
برخی كش��ورهای در حال توسعه و نوظهور مانند هند 
هشدار داده است. هند نيز طی 20 سال آينده به 1500 
ميليارد دالر سرمايه گذاری جديد برای توسعه ظرفيت 

توليد برق نياز دارد.

  عرضه نفت بيش از حد انتظار
آژانس بين المللی انرژی سازمان مستقلی است كه 
برای تضمين انرژی قابل اتكا، قابل عرضه و تهيه و پاك 
برای 28 كش��ور عضو و فرات��ر از آن فعاليت می كند و 
در واكنش به بحران نفتی دهه 1970 تش��كيل شد و 
مقرش در پاريس است و فعاليتش روی 4 حوزه اساسی 
متمركز ش��ده اس��ت: امنيت انرژی، توسعه اقتصادی، 
آگاهی زيست محيطی و مشاركت گسترده جهانی. اين 
سازمان به كشورهای صنعتی واردكننده نفت مشاوره 
انرژی می دهد. گزارش ساالنه آژانس بين المللی انرژی 
به موضوعاتی همچون تاثير تفاوت قيمت های انرژی بر 
رقابت و برندگان و بازندگان احتمالی، ميزان نفت مورد 
نياز برای برآورده سازی نياز فزآينده و جبران كاهش ها در 
حوزه های موجود، عامل همگرايی سريع در قيمت های 
گاز طبيعی بين آسيا، اروپا و آمريكا ی شمالی و چگونگی 
تاثير آن بر بازارهای انرژی، رشد انرژی تجديدپذير پايدار 
و بسندگی آن در غلبه بر اهداف تغيير جهانی اقليمی، 
چگونگی پيشرفت در پايان دادن تدريجی به يارانه های 
س��وخت های فسيلی و س��رمايه گذاری روی دستيابی 
به خدمات انرژی نوين در كش��ورهای فقير و بسياری 
س��واالت و موضوعات ديگر در چش��م اندازهای منابع، 
مناطق و بخش های انرژی تا سال 2035 )منابع، توليد، 
تقاضا، پااليش و تجارت بين المللی انرژی( پاسخ می دهد. 
آژانس بين المللی انرژی در گزارش قبلی خود با عنوان 
»چش��م انداز جهانی انرژی 2013« در بخش »سناريو 
سياست های جديد« رش��د اقتصادی ساالنه جهان تا 
سال 2035 را به طور ميانگين برابر با 3/6 درصد فرض 
ك��رده و جمعيت جهان نيز به 8/7 ميليارد نفر افزايش 
خواه��د ياف��ت. قيمت نفت به مدت بيش از دو س��ال 
اس��ت كه حدود 110 دالر در هر بشكه بوده و افزايش 
تدريجی قيمت به 128 دالر در هر بشكه تا سال 2035 
پيش بينی شده است. همچنين يارانه های سوخت در 
كشورهای واردكننده طی يک بازه زمانی 10 ساله حذف 
خواهند ش��د. ماريا ون در ه��وون، مدير اجرايی آژانس 
بين المللی انرژی با اشاره به نياز كشورهای جهان به اين 
سرمايه گذاری معتقد است: قابليت اطمينان و پايداری 
سيستم انرژی آينده ما به سرمايه گذاری بستگی دارد و 
اين هدف بدون دسترسی پايدار به منابع مالی طوالنی 
مدت و س��اختار سياست گذاری معتبر محقق نخواهد 
ش��د. فاتح بيرول، اقتصاددان ارش��د آژانس بين المللی 
انرژيمعتقد است خاورميانه برای پر كردن شكاف عرضه 
و تقاضا بايد امروز س��رمايه گذاری كن��د زيرا هر پروژه 
نزديک به 7 س��ال زمان برای توس��عه ني��از دارد و اين 
منطقه برای تامين تقاضای نفت خام دنيا بايد تا س��ال 
2025 ميالدی ساالنه 90 ميليارد دالر سرمايه گذاری 
كند. بيرول با اشاره به اينكه كشورهای خاورميانه نزديک 

به يک چهارم از درآمد نفتی 800 ميليارد دالری ساالنه 
خ��ود را به يارانه انرژی اختص��اص می دهند، گفت: ما 
می دانيم كه خاورميانه ممكن است نتواند نفت كافی به 
بازار تزريق كند. گری راس، مديرعامل شركت تحقيقاتی 
پيرا انرژی می گويد: اكنون در زمان خوبی هس��تيم اما 
شرايط مان مانند حركت روی تريدميل است كه پس 
از مدتی خسته می شويم. در گزارش ماه جوالی 2014 
آژانس بين المللی انرژی چشم انداز تقاضا برای نفت در 
سال های 2014 و 2015سير نزولی نشان می دهد. نفت 
شاخص آمريكا )وست تگزاس اينترمديت( برای تحويل 
در ماه سپتامبر نيز تحت تاثير گزارش منتشر شده، 71 
س��نت كاهش يافت و به بشكه ای 97 دالر و 27 سنت 
در بازار نيويورك رسيد. قيمت برنت، نفت شاخص اروپا 
برای تحويل در ماه سپتامبر سقوط 1/66 دالری داشت 
و به بشكه ای 103 دالر و دو سنت رسيد كه پايين ترين 
قيمت آن از اول ژوئيه 2013 اس��ت. آژانس بين المللی 
انرژی با اشاره به رشد پايين اقتصاد جهانی پيش بينی 
كرد ك��ه ميزان تقاضا برای نف��ت برخالف پيش بينی 
قبلی اش برای ماه ژوئيه در مورد برخورداری از رشد 1/2 
ميليون بشكه ای در روز تنها يک ميليون بشكه در روز 
افزايش خواهد يافت و به 92/7 ميليون بش��كه خواهد 
رسيد. آژانس بين المللی انرژی بازوی سازمان همكاری 
اقتصادی و توسعه همچنين ميزان تقاضای پيش بينی 
شده اش برای س��ال 2015 را روزانه 94 ميليون بشكه 
اعالم كرده كه 300 هزار بشكه كمتر از پيش بينی قبلی 
است. اين آژانس گفت: با وجود درگيری های مسلحانه 
در ليبی، عراق و اوكراين عرضه نفت به بازارها بيش��تر 
از حد انتظار بوده است. گزارش سرمايه گذاری در انرژی 
جهان، با گزارش های س��االنه و براوردهای اين سازمان 
تا س��ال 2035 مبنی بر تغيير جريان توليد و صادرات 
از خاورميانه و روس��يه به آمريكا ی شمالی )خودكفايی 
آمري��كا در حوزه انرژی و تبديل ش��دن به بزرگ ترين 
توليدكننده نفت و صادركنن��ده گاز طبيعی( تناقض 
دارد و آن افول ش��يل اويل در آمريكا در س��ال 2025 
اس��ت كه دوباره منابع متع��ارف و خاورميانه در كانون 
توجه قرار می گيرند كه پيامدهای سلبی و ايجابی برای 
كشورهای توليدكننده و صادركننده نفت و گاز دارد و 
در محاسبات و استراتژی هايشان نقش دارد. به هر حال 
بايد گفت كه به تجربه ثابت ش��ده است كه بسياری از 
آمار و ارقامی كه از س��وی آژان��س بين المللی انرژی و 
ساير موسسات مطالعاتی انرژی غربی منتشر می شود 
در بسياری از مواقع متناقض و به همين دليل غيرقابل 
استناد هستند. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد يكی از 
كاركردهايی كه به طور س��نتی در غرب برای اينگونه 
موسسات و از جمله آژانس بين المللی انرژی تعريف شده 
است جلوگيری از وقوع سياست های نفتی مستقل در 
كشورهای صادركننده انرژی مانند كشورهای عضو اوپک 
 )GECF( مجمع كشورهای صادركننده گاز )OPEC(
و سازمان انرژی های تجديدپذير )IRENA( )مستقر 
در مصدر ابوظبی( اس��ت و به همين دليل رويكردهای 
سياس��ی- امنيتی هدفمند در اينگونه موسس��ات بر 
رويكرده��ای علمی و فنی و آين��ده پژوهش غلبه دارد 
و براوردها و پيش بينی هايش��ان با »فريب تاكتيكی و 

استراتژيک« همراه است.
*کارشناس اموراقتصادی
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آمريكا در 
حوزه انرژی و 
تبديل شدن 
به بزرگ ترين 
توليدکننده نفت 
و صادرکننده گاز 
طبيعی( تناقض 
دارد

براساس اين 
گزارش، ۴0 هزار 
ميليارد دالر از اين 
سرمايه گذاری در 
بخش توليد انرژی 
و و 8 هزار ميليارد 
دالر ديگر نيز برای 
افزايش بازدهی و 
بهره وری انرژی 
مورد نياز است. 
از اين ميزان 
سرمايه گذاری 
پيش بينی شده 
توسط کشورها 
در بخش انرژی، 
23 هزار ميليارد 
دالر بر انرژی های 
فسيلی، انتقال 
و پااليش نفت 
متمرکز خواهد بود
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گزارش گزارش

ش��ركت س��عودی آرامكو دارنده بزرگ ترين 
ذخاي��ر اثبات ش��ده نفت جهان )بي��ش از 260 
 ميليارد بش��كه(، نخس��تين ص��ادر كننده نفت 
س��ازمان كش��ورهای صادر كننده نفت )اوپک( 
و پس از روس��يه دومين توليد كننده نفت خام 

جهان به شمار می آيد.
دفت��ر مرك��زی س��عودی آرامك��و در ش��هر 
ظهران عربس��تان واقع شده است. اين شركت با 
بيش از 55 هزار نيروی كار، بزرگ ترين ش��بكه 
هيدروكربن��ی جهان و يک بخ��ش جمع آوری 
 Master Gas System گازهای همراه با عنوان
را اداره می كند. شركت سعودی آرامكو همچنين 
مديريت و اداره بي��ش از 100 ميدان نفت و گاز 
در عربستان سعودی را بر عهده دارد. ميدان قوار، 
بزرگ ترين ميدان نفتی جهان و ميدان ش��يبه، 
يكی از بزرگ ترين ميدان های نفتی جهان نيز به 

وسيله اين شركت اداره می شوند. شركت دولتی 
س��عودی آرامكو در 29 مه سال 1930 ميالدی 
مصادف با آغاز اكتش��اف و تولي��د نفت در ديگر 
كشورهای حوزه خليج فارس مانند ايران و عراق 

تاسيس شد.
آرامكو نخست يک شركت آمريكايی با عنوان 
اس��تاندارد اويل كاليفرنيا بود كه در عربس��تان 
س��عودی فعاليت خود را آغاز كرد؛ اين ش��ركت 
برای نخستين بار توانست در مناقصه ای با پشت 
س��ر گذاردن رقيب خود شركت عراق پتروليوم، 
حق امتياز اكتشاف نفت در عربستان را به دست 
آورد.اس��تاندارد اويل كاليفرنيا اي��ن حق امتياز 
را به طور كامل به ش��ركت تابع��ه خود با عنوان 
شركت كاليفرنيا- عربين اس��تاندارد اويل واگذار 
كرد. ش��ركت تگزاس اويل )تگزاس كو( در سال 
1936 زمانی كه همچنان فعاليت های اكتشافی 

به نتيجه نرسيده بود، 50 درصد سهام اين امتياز 
را خريداری كرد.پس از چهار س��ال فعاليت های 
اكتشافی بی نتيجه، برای نخستين بار در هفتمين 
چاه نفتی حفر شده در منطقه دمام عربستان واقع 
در ش��مال ظهران نفت كشف شد و پس از آن به 
سرعت برداشت روزانه هزار و 500 بشكه نفت خام 
از چاه شماره هفت دمام آغاز شد. شركت سعودی 
آرامكو به تدريج بزرگ تر و قوی تر شد و سعودی ها 
كنترل اين شركت را به دست گرفتند. اين شركت 
امروزه بيش از 10 درصد تقاضای جهانی نفت را 
تامين می كند.شركت سعودی آرامكو هم اكنون 
جايگاه مهمی در بازارهای جهانی نفت خام دارد 
و در كشورهای بسياری از جمله چين، ژاپن، كره 
جنوبی و آمريكا س��رمايه گذاری كرده و صاحب 
بزرگ ترين پااليشگاه های نفت جهان است.شركت 
سعودی آرامكو در حوزه های مختلف صنعت نفت 
و گاز از جمله اكتش��اف، توليد، پااليش، پخش، 

صادرات و بازاريابی فعاليت می كند.

  آرامكو در يک نگاه کلی
ش��ركت س��عودی آرامك��و ب��زرگ تري��ن 
صادركنن��ده نف��ت و مايع��ات گازی )ان جی 
ال( جه��ان اس��ت. اين ش��ركت همچنين در 
مي��ان ب��زرگ ترين پااليش��گران جه��ان قرار 
دارد و ت��الش می كند تا فعاليت ه��ای خود را 
در صناي��ع پايين دس��تی و تولي��د محصوالت 
پتروش��يمی نيز توسعه دهد.ش��ركت سعودی 
آرامك��و نفت خ��ام و فرآورده های نفتی خود را 
از پايانه نفتی بزرگ خود واقع در خليج فارس 
و دريای س��رخ روانه بازارهای جهانی می كند، 
در حالی كه تقاضای داخلی س��وخت عربستان 
به وسيله پااليش��گاه های راهبردی اين شركت 
تامين می ش��ود. شركت های تابعه و شعبه های 

بزرگت�رين شرک�ت نف�ت�ی جهان را بيشتر بشناسيم

آرامکو چگونه آرامکو شد؟

ش�رکت دولتی نفت س�عودی آرامكو عربس�تان بر پايه تازه ترين گزارش موسس�ه آمريكايی انرژی 
اينتليجنس از لحاظ ذخاير نفت و گاز، استخراج مواد هيدروکربنی، فروش و ظرفيت پااليش بزرگ ترين 

شرکت نفتی جهان به شمار می رود.

اين شرکت با 
بيش از 55 هزار 
نيروی کار، بزرگ 
ترين شبكه 
هيدروکربنی 
جهان و يک 
بخش جمع آوری 
گازهای همراه با 
 Master عنوان
 Gas System
را اداره می کند. 
شرکت سعودی 
آرامكو همچنين 
مديريت و اداره 
بيش از 100 ميدان 
نفت و گاز در 
عربستان سعودی 
را بر عهده دارد

ميثم قديری ■

مختلف سعودی آرامكو در شركت های پااليشی 
و بازاريابی كش��ورهای آمريكا، ك��ره جنوبی و 
چين سهم عمده ای دارند. اين شركت همچنين 
دفترهای خدماتی ب��رای ارائه خدمات كليدی 
در آمريكای ش��مالی، اروپا و آسيا دارد.شركت 
وال اينترنشنال مارين، اداره ناوگان نفتكش های 
غ��ول پيك��ر حم��ل نفت خ��ام و ش��ناورهای 
مخص��وص حم��ل فرآورده های نفتی ش��ركت 
س��عودی را بر عهده دارد.اين شركت به تازگی 
بخش عمده فعاليت های خود را روی اكتشاف، 
تولي��د، پاالي��ش و حم��ل و نق��ل گاز طبيعی 
متمركز ساخته است.با توجه به رشد روزافزون 
تقاضای گاز طبيعی برای تامين س��وخت های 
صنعتی در عربس��تان، آرامك��و در تالش برای 
كشف ذخاير گازهای غير همراه است تا بتواند 
نياز بخش های زيرساختی از جمله نيروگاه های 
انتقال برق و تاسيسات آب شيرين كن را تامين 
كند. عرض��ه پايدار م��واد هيدروكربنی، توليد 
محصوالت پتروش��يمی، ساخت پااليشگاه های 
نفت��ی و توس��عه فناوری ه��ا در زمين��ه توليد 
س��وخت های پاك و توس��عه پاي��دار از اهداف 

راهبردی اين شركت به شمار می رود.

  حقايق کليدی شرکت سعودی آرامكو
فعاليت در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز 
از جمله اكتشاف، توليد، پااليش، پخش، صادرات 

و بازاريابی
دومين توليد كننده و بزرگ ترين صادر كننده 

نفت جهان
دارن��ده بزرگ ترين ذخاير نفتی جهان )بيش 
از 260 ميلي��ارد و 100 ميليون بش��كه تا پايان 

سال2010(
توليد دو ميليارد و 900 ميليون بش��كه نفت 

خام در سال 2010
ص��دوردو ميليارد و 20 ميليون و 345 هزار و 

893 بشكه نفت در سال 2010
بزرگ ترين صادر كننده مايعات گازی جهان 
)صدور 316 ميليون و 420 هزار و 148 بشكه در 

سال 2010(
دارن��ده چهارمين ذخاي��ر گازی جهان )279 

تريليون فوت مكعب(
دارای ظرفي��ت پااليش روزانه چهار ميليون و 
160 هزار بشكه نفت )شامل پااليشگاه های داخلی 

و سهم در پااليشگاه برون مرزی(
ناوگان نفتكش های متش��كل از 14 نفتكش 
غول پيكر با بدنه ای دواليه، يک نفتكش غول پيكر 
ب��ا بدنه يک اليه، چهار نفتكش مخصوص حمل 

فرآورده های نفتی
مالكيت ش��ركت در اختيار دولت عربس��تان 

سعودی است
شركت سعودی آرامكو با توسعه فعاليت های 
خود در زمينه های مختلف صنعت نفت به يكی از 
بزرگ ترين شركت های نفتی جهان تبديل شده 
اس��ت كه با دارا بودن شركت های زير مجموعه و 
دفتر های عملياتی در داخل و خارج در حوزه های 

زير فعال است:
ص��ادرات و بازاريابی نفت، فرآورده های نفتی، 

مايعات گازی و سولفور
صدور نفت به بازاره��ای بين المللی از طريق 

شركت های زير مجموعه و شعبه های بين المللی
پااليش نفت خام، توليد محصوالت پتروشيمی، 
بازاريابی فرآورده های نفتی با كمک شركت های 
س��رمايه گذاری مشترك و ش��عبه های ديگر در 

داخل و خارج از مرزهای عربستان.

  فعاليت های شرکت سعودی آرامكو
فعاليت های شركت سعودی آرامكو از سال 1933 
تا دهه 1980 روی حوزه های اكتشاف و توليد تمركز 
داش��ته و از آن پس اين شركت فعاليت های خود را 
در صنايع باال دس��تی و پايين دس��تی توسعه داده 
است.سعودی آرامكو س��رمايه گذاری های مشتركی 
در صنايع پااليش و پتروش��يمی در داخل و خارج از 

مرزهای عربستان تشكيل داده است.
ش��ركت س��عودی آرامك��و در حوزه های زير 

فعاليت می كند:
اكتشاف

توليد نفت و گاز
پااليش

پتروشيمی
صادرات
بازاريابی
پخش

ش��ركت س��عودی آرامكو ب��ا ميليارد ها دالر 
س��رمايه گذاری در پروژه ه��ای نفتی عربس��تان 
ظرفيت توليد نفت خام خود را از هشت ميليون 
و 500 هزار بشكه در سال 2007 به 12 ميليون 

بشكه در سال 2009 افزايش داد.

شرکت 
سعودی آرامكو 
با ميليارد ها دالر 
سرمايه گذاری 
در پروژه های 
نفتی عربستان 
ظرفيت توليد 
نفت خام خود را 
از هشت ميليون 
و 500 هزار بشكه 
در سال 2007 به 12 
ميليون بشكه در 
سال 2009 افزايش 
داد.
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نمایشگاه گزارش

پروژه گازی 
وسيط عربستان 
با ظرفيت توليد 
روزانه دو ميليارد 
و 500 ميليون فوت 
مكعب، در صورت 
تكميل به بزرگ ترين 
پااليشگاه گازی 
عربستان تبديل 
می شود.ميدان 
کاران نخستين 
ميدان گازی 
فراساحلی حاوی 
گازهای غير همراه 
روزانه يک ميليارد 
و 800 ميليون فوت 
مكعب گاز طبيعی 
توليد می کند

  برخی از پروژه های کنونی ش�رکت س�عودی 
آرامكو

پروژه گازی وسيط عربستان با ظرفيت توليد 
روزانه دو ميليارد و 500 ميليون فوت مكعب، در 
صورت تكميل به بزرگ ترين پااليش��گاه گازی 
عربستان تبديل می شود.ميدان كاران نخستين 
ميدان گازی فراساحلی حاوی گازهای غير همراه 
روزانه يک ميليارد و 800 ميليون فوت مكعب گاز 
طبيعی توليد می كند.تاسيس��ات توليد مايعات 
گازی ش��يبه كه با تكميل پروژه توس��عه، روزانه 
دو ميلي��ارد و 400 ميليون فوت مكعب گاز كم 
سولفور شيرين و 264 هزار مايعات گازی توليد 
خواهد كرد.ميدان نفت��ی منيفه پس از تكميل 
مراحل توس��عه می تواند روزانه 900 هزار بشكه 

نفت خام توليد كند. 

  فعاليت های اکتشافی شرکت سعودی آرامكو
زمين شناسان شركت سعودی آرامكو هر روز به 
دنبال جس��تجو و كشف ميدان های گازی و ذخاير 
نفتی جديد در بخش های خش��كی و فراس��احلی 

هستند. شركت سعودی آرامكو به منظور افزايش 
موفقيت و ش��انس خود در حوزه اكتشاف همواره 
ب��ه دنبال بهره گيری از تازه ترين فناوری های لرزه 
نگاری است. كشف ميدان های گازی از اولويت های 
اكتشافی اين شركت به شمار می آيد.ذخاير گازی 
سعودی آرامكو در سال 1991، 181 تريليون فوت 
مكعب بود اما به كمک توسعه فعاليت های اكتشافی 
اين رقم در سال 2009 به 279 تريليون فوت مكعب 
رس��يد.با كش��ف چهار ميدان نفتی و يک ميدان 
گازی جديد مجموع ميدان های نفت و گاز سعودی 
آرامكو در عربستان به 112 رسيد.شركت سعودی 
آرامكو به منظور فراهم كردن آموزش های ضروری 
و محيطی برای آموزش نسل های بعدی مهندسان 
و زمين شناسان يک مركز توسعه حرفه ای صنايع 
Upstream Professional D - )ااال دس��تی 

velopment Center( ايجاد كرده اس��ت.تهيه 
منابع الزم برای توسعه و ايجاد نوعی پل تجربه ميان 
جوانان و مهندسان با تجربه كنونی و ايجاد ارتباط 
ميان حال و آينده در حوزه های مختلف صنايع باال 

دستی از اهداف اين مركز به شمار می رود.

  اهداف آرامكو
يافتن راه حل های برای مس��ائل مهم صنايع 
جهانی انرژی يكی از اهداف ش��ركت س��عودی 
آرامكو به ش��مار می آيد و اين ش��ركت خود را 
نسبت مس��ائل انرژی عربستان و سراسر جهان 
مس��ئول می داند.شركت سعودی آرامكو در نظر 
دارد در دو دهه آينده به سوی تكامل گام بردارد 
و جايگاه كنونی خود به عنوان يكی از پيشگامان 
عرصه نفت و گاز به يک شركت جهانی فعال در 
عرصه های مختلف انرژی و توليد مواد شيميايی 
تبديل كند.تنوع بخشيدن و توسعه پايدار اقتصاد 
عربس��تان س��عودی و ايجاد فضای رقابتی و پر 
جن��ب و ج��وش در عرصه انرژی عربس��تان از 
وظايف و مسئوليت های شركت سعودی آرامكو 

به شمار می آيد.
شركت سعودی آرامكو در نظر دارد در دو دهه 
آينده به سوی تكامل گام بردارد و جايگاه كنونی 
خود به عنوان يكی از پيشگامان عرصه نفت و گاز 
به يک شركت جهانی فعال در عرصه های مختلف 

انرژی و توليد مواد شيميايی تبديل كند.

در اين اطالعيه آمده است: به آگاهي مي رساند 
نهمين نمايشگاه بين المللي نفت،گاز و پتروشيمي 
چين با عن��وان )SIPPE( در مركز تجارت بين 
المللي شانگهاي از تاريخ 13 الي 15 آذر ماه سال 
جاري با حضور توليد كنندگان، صادركنندگان و 
برندهاي برتر دنيا برگزار مي گردد. با توجه به اينكه 
كشور چين با يک 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 2012 نزدي��ک به 37 ميليارد 
دالر مي باش��د كه از اين ميزان 27 ميليارد 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 
شركت هاي عضو و تعامل هر چه بيشتر بازرگانان 
بين المللي با شركت هاي مطرح ايران را فراهم 

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 93/06/17 اعالم فرماييد. شايان 
ذكر اس��ت هزينه اجاره غرفه)حداقل 12متر(، 
ش��امل يک ميز و دو صندل��ی و موكت 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 2014 ظرفيت ها و توانمندي 
هاي كش��ورمان در اين زمين��ه هر چه بهتر به 

نمايش گذاشته شود.

دبيرکل اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی مطرح کرد

دعوت برای شركت اعضا در نهمين نمايشگاه 
بين المللي نفت،گاز و پتروشيمي چين

دبيرکل اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی طی اطالعيه از اعضای محترم برای 
 اميد است با شرکت در نهمين نمايشگاه بين المللی نفت و گاز و پتروشيمی چين دعوت کرد.

حضور پررنگ 
نمايندگان ايران 
در نمايشگاه سال 
201۴ ظرفيت ها 
و توانمندي هاي 
کشورمان در اين 
زمينه هر چه بهتر 
به نمايش گذاشته 
شود
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جناب حس�ينی همانط�ور که م�ی دانيد يكی 
ازشعارهای دولت يازدهم حمايت ازبخش خصوصی 
در راس�تای پيش�برد اهداف اقتصادی ب�ود حال با 
گذش�ت بيش ازيک س�ال ازفعاليت دولت تدبير و 
اميد، س�طح تعامالت دولت با بخ�ش خصوصی را 
نس�بت به گذش�ته چگونه ارزيابی م�ی کنيد وچه 

نمره ای به عملكرد اقتصادی دولت می دهيد؟
پس ازحماس��ه سياسی 24 خرداد 1392 و 
رای ملت به اعتدال بارقه های اميد به سراس��ر 
ميهن اس��المی گس��ترش ياف��ت و از طرفی 
انتصاب بهنگام دكتر نهاونديان مرد نام آشنای 
حوزه اقتص��اد و بخش خصوصی حاوی پيامی 
روشن به قاطبه فعاالن اين بخش بود كه نشان 
می داد ش��خص رئيس جمهورتوج��ه ويژه ای 
ب��ه حضوربخش خصوص��ی در صحنه دارد. به 
هرحال با استقرار دولت يازدهم اميدواری های 
فعاالن بخش خصوصی برای بازگشت عقالنيت 
در تصميم س��ازی اقتصادی دوچندان شد چرا 
كه پيكره ظريف بخش خصوصی دركش��ور با 
دخالت ه��ای مكرر دولت ها رفته رفته نحيف تر 
می گش��ت اما دراين بين مش��اهده می ش��ود 
ك��ه دولت در تمامی س��فرهای اس��تانی خود 
جلسه ای را به رياست رئيس دفتر رئيس جمهور 
ب��ا صاحبان صناي��ع و اعضای ات��اق بازرگانی 

اس��تان ها برگزار می كند و موضوعات پيرامون 
اقتصاد كش��ور و همچنين مشكالت اقتصادی 
استان ها علی الخصوص در حوزه اقتصاد بخش 
خصوصی را پيگير و مورد بررسی قرارمی گيرد 
كه اين جلسات می تواند فرصتی برای ديدارهای 
مس��تقيم صاحبان صناي��ع و دولت تلقی كرد. 
عالوه براين اكنون ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی و برگزاری جلس��ات استانی 
دولت دو مكانيزم شاخص برای برقراری ارتباط 
ميان بخش خصوصی و دولت به شمار می آيند 
كه اميدواريم مشكالت بخش خصوصی با ايجاد 
اين جلس��ات حل و فصل شود اما از ديد كالن 
اقتصادی بايد گفت ك��ه من بعنوان يک فعال 
بخش خصوص��ی دراتحاديه فرآورده های نفت، 
گازوپتروشيمی به عملكرد كلی اقتصاديدولت 
يازده��م نم��ره 10 می دهم چراكه مس��ئوالن 
اجرايی دولت با توجه به سوابق و تجربه  كاری 
آنه��ا درمباحث اقتص��ادی آنقدرآزمون و خطا 
ديده اند كه نبايد اجرای سياس��ت كاهش نرخ 
ت��ورم رابدون در نظرگرفتن خ��روج اقتصاد از 
ركود پيش می بردند، به هرحال سياس��تهای 
دولت طی يكس��ال گذشته فقط برمحورتالش 
دركنترل نرخ تورم متمركزش��د بدون اين كه 
توجه ای به س��ايربخش ه��ای اقتصادی چون 

حمايت ازتوليد ويا برنامه ريزی درجهت خروج 
ازركود اقتصادی كشورداش��ته باشد.درحقيقت 
بايد گفت هرچند كاهش نرخ تورم فی نفس��ه 
رويك��ردی اصولی و بجاس��ت كه باي��د دراين 
مس��يراقدامات الزم همچنان صورت گيرد اما 
اين ش��يوه يعنی كم توجهی به پديده خروج از 
ركود اقتصادی و تمركز كلی بركاهش نرخ تورم 
را نمی توان هنری برای دولت دانس��ت چرا كه 
مزيت سياس��ت خروج از ركود به خودی خود 
موجب خواهد شد تا اقتصاد كشورمتحول شود. 
اكنون شواهد گويای اين است كه با وجود ركود 
حاكم براقتصاد كشورسياست كنترل نرخ تورم 
را زيرسوال برده چرا كه بخش توليد و صادرات 
با مش��كالت عديده روبروشده اند. به طورمثال 
وقتی منابع مالی درچرخه مراكزتوليد نباشد و 
يا بنگاههای اقتصادی ازسرمايه درگردش مورد 
نيازخود برخوردارنباشند نمی توان انتظارتامين 
مواد اوليه كارخانجات را داشت كه اين رويكرد 
كاه��ش ظرفيت های تولي��د وتعطيلی صنايع 
ودرنهاي��ت افزاي��ش نرخ بيكاری را به كش��ور 

تحميل می كند.

حال آي�ا می توان عملكرد يكس�اله دولت را در 
بخ�ش ه�ای مختلف اقتص�ادی با توجه ب�ه تعامل 
دولت با بخش خصوصی آنگونه که اين روابط منجر 
به تحرک بخش�ی توليد وتوسعه تجارت همچنين 
حمايت ازبخش خصوصی درانجام امور ش�ود موفق 

قلمداد کرد؟
متاسفانه پاسخ به اين سوال خير خواهد بود. 
چرا كه پيام اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبرمعظم 
انقالب اصال توس��ط بدنه دولت ودس��تگاه های 
اجرايی كشور دريافت نشده است و مشكل اصلی 
همين جاست كه ما در حالت ركود شديد با كاهش 
تورم بسر می بريم و عدم توفيقات دولت در همين 
موضوع خالصه می شود. در واقع اقتصاد مقاومتی 
يک س��تاد هماهنگی می خواه��د كه موضوعات 
مختلف را بصورتی كارشناس��انه هماهنگ كند 
البته با يک فرماندهی واحد، گفتمان سازی، تحرم 
ديپلماس��ی، اقتصادی، تاكيد بر آموزش، اصالح 
نظام آموزشی، بهبود فضای كسب و كار و دخالت 
عمومی م��ردم در اقتصاد و مش��اركت همگانی 
ك��ه بايد به حد مدنظر قرار گي��رد و به آن عمل 
شود. اكنون كاهش تورم با افزايش ركود سياست 
منافات دارد، ساز و كار دولت بايد بر افزايش توليد 
استوار باشد كه متاسفانه اين چنين نيست. با اين 
وجود بايد گفت كه براساس انتظارات وچگونگی 

اجرای دقيق اصل 44 قانون اساس��ی در راستای 
كاهش نقش آفرينی دولت و افزايش نقش آفرينی 
موثر بخش خصوصی طی يک سال گذشته كاری 
خاص، برنامه ای مدون يا راهكارهای موثر و مفيد 
برای بخش خصوصی بخصوص در صنعت نفت و 

گاز صورت نپذيرفته و تبيين نشده است.
 

شما به عنوان بخش خصوصی فعال و متخصص 
چ�ه انتظ�اری از دولت داش�ته وداريد ت�ا در اين 
شرايط سخت اقتصادی دولت با آغوش باز از تبحر 
بخش خصوصی نام آشنا استقبال و دربرنامه يزی 
و فعالي�ت های اجراي�ی عالوه بر مش�ارکت های 
فكری، از توان و تخصص بخش توانمند خصوصی 
) اتحادي�ه تولي�د کنن�دگان و ص�ادر کنن�دگان 
فرآورده�ای نفت، گاز و پتروش�يمی ( بهره گيری 

الزم کند؟
درحقيقت انتظارمی رفت با بازگشت شايسته 
مهن��دس زنگن��ه ب��ه وزارت نفت ك��ه بعنوان 
كليدی تري��ن وزارتخانه كش��ور آن هم در برهه 
تحريم ه��ای ناعادالنه و جن��گ اقتصادی ديده 
می ش��ود دولت به حماي��ت ازبخش خصوصی 
برخي��زد، چرا ك��ه بخش خصوصی ب��ه خوبی 
می تواند درمس��ير عبور از تحري��م و انتقال ارز 
به داخل كش��ور مفيد و موثر واقع شود، ما طی 
اين يک س��ال بايد شاهد اس��تفاده ازظرفيت ها 
و پتانس��يل های بخش خصوص��ی درحوزه های 
مختلف من جمله س��رمايه گذاری و پيمانكاری 
و... می بوديم تا بتوان چشم انداز مناسبی درجهت 
پيش��برد اهداف اقتصاد درح��وزه های مختلف 
چ��ون بخش ترانزي��ت، صنعت س��واپ و تهاتر 
نفت البته با مش��اركت بخش خصوصی را برای 
خود ترسيم می كرديم. اما متاسقانه عدم وجود 
اعتماد الزم از س��وی دولت به بخش خصوصی 
و تصور نادرس��ت ازاين بخش بعنوان دالل و يا 
رانتخواردر كنارع��دم تفكيک بخش خصوصی 
غيروابسته از بخش های وابسته به نهادها و ارگان 
ه��ا انگيزه فعاالن بخش خصوص��ی را در انجام 
اموربسياركم كرده است. با اين وجوداميد است 
دولت ب��ا تجديدنظر جدی، حمايت واقعی خود 
را از حض��ور صادركنن��دگان فرآورده های نفتی 
درتج��ارت بين المللی فرآورده ه��ای نفتی را كه 
هم اكنون نزديک به صددرصد در اختيار خويش 
دارد، ب��ه انجام برس��اند و راهكارهای مناس��بی 
درجهت ترسيم چشم انداز قيمت خوراك برای 
واحدهای پتروش��يمی كه بال توليدی در جهت 
عدم خام فروش��ی در صنعت نفت است صورت 
دهد. همچنين رفع موانع سد راه و تشويق بخش 
خصوصی در بخش توليد در كنار آس��ان سازی 
فرآيندهای صادراتی از مهم ترين اقدامات است 
ك��ه بايد مد نظ��ر دولت قرارگيرد ع��الوه براين 
اصالح و به روز رسانی قوانين و مقررات اجرايی 
در صنع��ت نفت درتعامل با وزارت نفت، س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، س��ازمان استاندارد و 

ديگر س��ازمان های ذی ربط و ذی نفع است كه 
با تدوين برنامه ای مش��ترك ميان اين نهادهای 
دولتی می توان به توليد داخلی اميدوار شد چرا 
كه روند تاكنون نوميدكننده اس��ت و بخشی از 
آن به دلي��ل عدم تعامل س��ازنده دو وزارتخانه 
كليدی و نفت و صنعت و معدن اس��ت.اقدامی 
ديگ��ر كه بايد م��ورد توجه قرارگيرد تش��كيل 
كميس��يون مش��ترك صنعت و نفت در جهت 
ارتقای س��طح تعامل دو وزارتخانه مرتبط نفت 
و صناي��ع با حضور كارشناس��ان هر دو طرف به 
همراه نمايندگان بخش خصوصی و ايجاد سامانه 
سراس��ری اطالعات برای افزياش پاسخگويی و 
توزيع عادالنه اطالعات اس��ت كه بعنوان يكی از 
حلقه های مفقوده مديريت كالن دولتی به شمار 
می آيد ع��الوه براين اقدامی ديگ��ر كه می توان 
موثر واقع می ش��د انتق��ال كل عمليات فروش 
فرآورده های نفتی و بخش��ی از فروش نفت خام 
در قالب بورس ريالی كه اين اقدام موثر در جهت 
تقويت واحد پول كشور، ريال می باشد است كه 
به آن توحهی نش��ده اس��ت. پرواضح است كه 
درتمام��ی فرازها و منوي��ات رهبرمعظم انقالب 
اسالمی )مدظله( تكيه به توان داخل موج می زند 
لذا پيشنهاد می شود وزارت نفت نيزهمگام با رفع 
تحريم های ناعادالن��ه بين المللی به رفع نواقص 
و اس��تفاده از ظرفيت های بوم��ی توجه ويژه ای 
داشته باشد و با تغيير فرهنگ تمايل به حضور 
خارج��ی و با اتكا به توان داخلی فرصتی را مهيا 
س��ازند كه بخش خصوصی فعال در كنار دولت 
در حماسه اقتصادی مدنظر مقام عظمای واليت 
)دامت بركاته( نقش موثر خود راايفا كند.توجه به 
همه شاخصه های اقتصاد مقاومتی كارسازترين 
موثرترين ابزارهای خروج از ركود و افزايش توليد 
ناخالص ملی و توس��عه اقتصاد ملی كشوراست 

و در اين مس��ير از همه عوام��ل و ابزارها مهم تر 
مش��اركت دادن همه م��ردم و فعاالن اقتصادی 
دراقتصاد است كه تعريف كامل مشاركت بخش 

خصوصی همين مساله می باشد.

هم�ان طوری ک�ه اش�اره کرديد بح�ت اقتصاد 
مقاومتی م�ورد تاکيد مقام معظم رهبری اس�ت تا 
دراين ش�رايط حس�اس تمام دستگاهها،سازمانها 
و نهادهای دولتی وغير دولتی با ايجاد نفش�ه راهی 
درست در راستای تحقق اين امر ازهيچ تالشی دريغ 
نش�ود حال آي�ا دولت راه را ب�رای بخش خصوصی 

هموارکرده است يا خير؟
البته حركت درمسيراقتصاد مقاومتی وعمل 
به دستورات مقام معظم رهبری آنگونه كه بتوان 
عالوه برتوجه به خودكفايی وتوسعه اهداف سند 
چشم انداز 20 ساله كشور محقق شود ضرورتی 
اجتناب ناپذيراست كه بايد دراين راه تالشهای 
وافر شود. اما متاسفانه ناهماهنگی دستگاه های 
دولتی و برخی ناماليمات ازس��وی س��ازمانها با 
بخ��ش خصوصی باعث می ش��ود تا اين بخش 
نتواند درمسيرپيشرفت حركت كند. به طورمثال 
بنده دردوسه سال اخيراقدام به سرمايه گذاری 
بي��ش از30 ميلي��ارد تومان��ی درمنطق��ه ويژه 
اقتصادی دوقارون درسيستان وبلوچستان كرده 
ام و تم��ام امكانات و تجهيزات م��ورد نيازبرای 
تاسيس يک پااليشگاه كوچک را درمنطقه صفر 
مرزی مهيا كرده ام اين پااليش��گاه اكنون آماده 
توليد اس��ت اما متاسفانه دس��تگاههای دولتی 
چون س��ازمان استاندارد وستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز.. به بهانه های واهی و مانع تراش��ی ها 
چوب الی چرخ توليد گذاش��ته تا بخش توليد، 
بازرگانی و اشتغالزايی كشورهمچنان با مشكل 

جدی مواجه باشد. 

بررسی عملكرد يک ساله دولت در گفت وگوی “دنيای انرژی” با سيد محمد حسينی

رابطه بخش خصوصی و دولت يازدهم خوب يا بد؟

اسداهلل خسروی ■

بي�ش از يک س�ال از روی کار آمدن دولت يازدهم می گذرد؛ دولتی ک�ه رئيس آن همواره از ميدان 
دادن بخش خصوصی و ضرورت ايجاد فضای کار برای اين بخش س�خن گفته اس�ت. شايد يک سال 
فرصت کافی برای تحقق وعده های بسيار مهم دولتمردان کابينه يازدهم نباشد اما می توان با بررسی 
عملكرد دولت برای فرصت های پيش رو برنامه ريزی کرد. بدين منظور با سيدمحمد حسينی عضو 
سابق هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی گفتگويی انجام داديم 

که از نظر می گذرد.

گمرک ايران 
نه تنها در رده 
گمرک های 
کارآمد قرار 
ندارد، بلكه به طور 
متوسط واردات از 
اين گمرک به 32 
روز زمان، 8 سند و 
2100 دالر )بابت هر 
کانتينر 20 فوتی( 
هزينه نياز دارد

به هرحال 
با استقرار 
دولت يازدهم 
اميدواری های 
فعاالن بخش 
خصوصی برای 
بازگشت عقالنيت 
در تصميم 
سازی اقتصادی 
دوچندان شد چرا 
که پيكره ظريف 
بخش خصوصی 
درکشور با 
دخالت های مكرر 
دولت ها رفته رفته 
نحيف تر می گشت

حرکت 
درمسيراقتصاد 
مقاومتی وعمل 
به دستورات مقام 
معظم رهبری 
آنگونه که بتوان 
عالوه برتوجه 
به خودکفايی 
وتوسعه اهداف 
سند چشم انداز 
20 ساله کشور 
محقق شود 
ضرورتی اجتناب 
ناپذيراست که بايد 
دراين راه تالشهای 
وافر شود
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دولت بايد با 
تشويق بخش 
خصوصی کارآمد 
و متخصص زمينه 
فعاليت آنها را برای 
ورود به ميدان 
کار فرهم کند تا 
درراستای تحقق 
اهداف اقتصادی 
چشم انداز روشنی 
برای پشرفت 
های اقتصادی 
کشورترسيم شود 
چرا که حمايت 
ازکارآفرينان و 
فعاالن اقتصادی 
متخصص و متبحر 
نه تنها به رشد 
توليد ناخالص 
ملی کمک شايانی 
می کند بلكه 
اشتغالزايی و 
ارزآوری فراوانی را 
عايد کشورخواهد 
کرد

ح�ال بي�ش از 10 م�اه اس�ت اي�ن واح�د 
دراقتص�اد  می توان�د  ک�ه  پااليش�گاهی 
کشوربسيارموثرواقع شود به صورت تعطيل 
درآمده است با وجودی که پااليشگاه دوقارون 
تمام مجوزها واستانداردهای الزم را داراست 
و درمنطق�ه ويژه اقتصادی قرارگرفته اس�ت 
اما دس�تگاه های دولتی اج�ازه فعاليت به آن 
را نمی دهد در چنين شرايطی بايد گفت پس 
منطقه اقتصادی چه ماهيتی دارد.اين که چرا 
دس�تگاههای دولتی بخش خصوصی س�الم، 
توانمند و زحمت کش را درانجام امور توليد و 
بازرگانی همراهی نمی کنند ابهام برانگيز است 
زيرا اگراين واحد توليد سوخت اکنون فعاليت 
خود را داشت عالوه بر ارزآوری وايجاد اشتغال 
درمنطق�ه محروم سيس�تان و بلوچس�تان 
تاح�دی مان�ع از خروج س�وخت قاچ�اق در 
مرزشرقی کشورمی شد. به نظرمن دولت بايد 
با تشويق بخش خصوصی کارآمد و متخصص 
زمين�ه فعاليت آنها را برای ورود به ميدان کار 
فرهم کند تا درراستای تحقق اهداف اقتصادی 
چش�م ان�داز روش�نی ب�رای پش�رفت های 
اقتصادی کشورترس�يم شود چرا که حمايت 
ازکارآفرين�ان و فعاالن اقتص�ادی متخصص 
و متبحر نه تنها به رش�د توليد ناخالص ملی 
کمک ش�ايانی م�ی کند بلكه اش�تغالزايی و 
ارزآوری فراوان�ی را عايد کش�ورخواهد کرد. 
از طرف�ی توجه به اين بخ�ش مهم اقتصادی 
ازسوی دولت با رويكرد تسهيل امورات و رفع 
موانع و بروکراسی های پيچيده ادرای انگيزه 
اين بخش خالق و توانمند رادرپيشبرد اهداف 
اقتصادی و توسعه کشورفوق العاده بيشترمی 
کند . اما متاس�فانه دولت ب�ه جای حمايت از 
بخش توليد و اشتغال و به جای اين که دست 
بخش خصوصی را بگيرد و سری افرادی که در 

فعاليت ه�ای اقتصادی به خوبی کارمی کنند 
را تش�ويق کند با رفتارهای غيرکارشناسانه 
و نامعق�ول طوری برخورد م�ی کند تا بخش 
خصوصی به جای پيشرفت مسير سراشيبی 
رادر پبش گيرند.  به هرحال دولت بايد موانع 
سد راه پيشرفت را برطرف کند نه اينكه خود 
بانی سد پيشرفت اقتصاد کشور شود. فعاالن 
اقتصادی کش�ور وقتی می خواهند کار کنند 
بايد بهترين امكانات را در اختيار داشته باشند 
نه اين ک�ه دولت بخش خصوص�ی را در امور 

اقتصادی رقيب خود بداند.

يك�ی ازصنايعی که می توان�د در اقتصاد 
کش�ور به خوب�ی موثر ونق�ش آفرينی کند 
توسعه و پويايی صنعت سواپ و بانكرينگ در 
کشوراست که متاسفانه اين صنعت مهم چند 
سالی است معلق و به صورت تعطيل درآمده 
اس�ت، نظر شما نسبت به احيای اين صنعت 
چيس�ت و چرا اين صنعت ارزآور اکنون بايد 
از دست ايران خارج و کشورهای ديگر از آن 

بهره برداری کنند؟
صنع�ت بانكرني�ک ک�ه ج�زو بهتري�ن 
صنايع درآمدزای کش�وربا توجه به موقعيت 
جغرافيايی ايران اس�المی بود متاس�فانه در 
گذش�ته نه چن�دان دوربا برخ�ی تصميمات 
غلط و تفكره�ای غيراصولی ازدس�ت ايران 
خارج ش�د واين موضوع باعث ش�د تا اکنون 
کش�ور 3 ميلي�ارد دالرباب�ت چنين تصميم 
گيري�ی اش�تباهی دربخ�ش صنعت س�واپ 
وبانكرينگ ظرف دوسه س�ال اخيررامتوجه 
شود.اين صنعت مهم کشوربا توجه به قابليت 
های کم نطي�ری ايران دراين بخش به موجب 
تصميم گيری نادرست برخی مديران تعطيل 
ش�ده که طی اين مدت ضربات س�نگينی به 

اقتصاد کش�ور وارد شده اس�ت. با اين وجود 
خس�ارت ناش�ی ازتوقف صنعت سواپ چند 
صد برابرزيان نفتی را تلقی می شود که توسط 
همان مديرانی که تصورمی کردند اين صنعت 
باي�د متوقف ش�ود را به کش�ورتحميل کرده 
است.اقايانی که فكرمی کنند با توقف صنعت 
س�واپ به کش�ورخدمت کرده ان�د االن خود 
متوجه اين تصميم غلط  شده که نبايد دراين 
موضوع سختگيری می کردند چرا که بسياری 
از درآمد کش�وراز طريق اين صنعت به دست 
می آمد با اين وجود بايد گفت که توقف صنعت 
س�واپ و ترانزيت نابخردانه وغيرکارشناسی 
ص�ورت گرفت.از س�وی ديگر جلوگي�ری از 
ترانزي�ت فرآورده های نفتی کش�ور از حيث 
امنيت ملی و عمق استراتژيک نيزتاثير منفی 
به ج�ای می گذارد چ�را که درص�ورت فعال 
بودن صنعت س�واپ و بانكرينگ امتياز خاص 
برای کشورمحس�وب می ش�د زيرا با افزايش 
سطح تعامالت اقتصادی رابطه کشورها ازبعد 
سياسی نيزدراين تعامل دوستانه به هم نزديک 
تر می شد. اکنون اين اعتماد تا حدی از ايران 
سلب شده اس�ت و بيشتر کشورهای که با ما 
در صنعت بانكرينگ همراه بودند متاس�فانه 
ب�ا توقف صنعت س�واپ و بانكرينگ آنها نيز 
به ناچاربرای تامين نيازها با س�اير کشورهای 
ثانويه قرارداد بس�ته اند. در حالی که بسياری 
ازمحص�والت ب�رای ديگران وجود ن�دارد که 
صادر ش�وند. کشورترکمنس�تان، قزاقستان 
و آذربايجان منطقه ای نفتخيزهس�تند اينها 
کش�ورهايی هس�تند که نمی توانستند نفت 
صادرکنن�د اما چون ما تفكر اس�تراتژيک در 
رابطه با همس�ايگان را نداريم متاس�فانه اين 
روند باعث شده تا بسياری از بازارهای جهان 
را از دس�ت بدهيم تا اين کش�ورها جای ما را 

در چنين صنعت مهم�ی نگيرند.عالوه براين 
وقتی تراتزيت فرآورده های نفتی ازطريق بنادر 
شمالی کشور نابخردانه قطع شد، اين موضوع 
موجب ش�د تا زمينه اش�تغالزايی برای  ده ها 
هزار جمعيت کشور در آن مناطق در ارتياط با 
صنعت س�واپ از بين برود. چرا که اکنون اين 
عمليات ازسوی ترکمنستان صورت می گيرد 
و از طريق 2هزاردستگاه محموله ها به مرزهای 
شمال افغانستان وساير کشورها ترانزيت می 
شود.عالوه براين با توسعه اين بخش اقتصادی 
امنيت مرزها نيز با تعامالت اقتصادی همانطور 
که گفته ش�د حفظ می ش�د چون کشورهای 
همسايه احتياج به کاالهای و خدمات ما دارند 
واين موضوع از لحاظ سياسی تبعات مثبتی را به 
همراه دارد. اگر به عمق استراتژيک تصميمات 
در اين زمينه توجه ش�ود خواهيم ديد که در 
ص�ورت تمرکز بر صنعت س�واپ و بانكرينگ 
بی شک امنيت مرزها نيزازبعد سياستی تقويت 
می شود و همسايگان نيز درتامين انرژی مورد 
نيازبه ايران وابس�ته خواهند شد. افغانستان، 
پاکستان و ساير کشورها همجواربه خوبی می 
دانند واطمينان کامل دارند که کاالهايی چون 
روغن،ال پی جی، گازوييل و... از ايران راحت تر 
ازهرج�ای دنيا م�ی توانند تهي�ه و خريداری 
کنند.ام�ا از آنجايی ک�ه دولت کمتر به بخش 
خصوص�ی توجه می کند  و اج�ازه فعاليت به 
آنها را نمی دهد، طرف افغانی اکنون دنبال نفت 
خام ما هستند چون خود آنها اقدام نيز اقدام 
به ساخت واحدهای کوچک پااليشگاهی کرده  
و ب�ا خريد گازوئيل و مواد اوليه از ايران با يک 
دهم توليد مازوت بی کيفيت اقدام به توليد و 
فروش س�وخت می کنند.اين درحالی اس�ت 
که اگرهمراهی و همگامی دستگاه های دولتی 
با بخش خصوصی فعال و کارآمد بخوبی ديده 

شود با ايجاد پااليشگاه های کوچک درمرزها، 
می توان امتيازات زيادی را برای کش�ور از هر 
حيث به دس�ت م�ی آورد که يك�ی ازمزايای 
آن جلوگيری ازقاچاق س�وخت اس�ت. عالوه 
براين با توليد بنزين وگازوئيل درمناطق ويژه 
اقتصادی اين کار باعث می شود تا حتی از ورود 
مواد مخدر به کشور نيز جلوگيری شود چون 
وجود پااليشگاه های مرزی موجب خواهدشد 
تا رانن�دگان خارجی ب�رای ترانزي�ت تامين 
محموله های س�وختی و مواد اولي�ه الزم نياز 
خ�ود را  ازمرزها تامين  کنند و ديگر ضرورتی 
ندارد که وارد کشور شوند بنابراين اين موضوع 
نه تنها به جلوگيری از قاچاق سوخت کمک می 
کند بلكه در کاهش ورود مواد مخدر به داخل 

کشور نيز تاثير گذاراست.

دول�ت درراس�تای صيان�ت ازمنابع ملی 
معموال با فعاالن اقتصادی بخصوص کسانی که 
درحوزه نفتی فعاليت می کنند با حساسيت 
وموش�كافی رفتارکند توضيح ش�ما نسبت 
به تفكردولت دراين زمينه چيس�ت؟ و فكر 
می کني�د راه و روش�ها بايد چگونه باش�د تا 
دربخ�ش توليد، بازرگانی وتجارت مش�كلی 

فعاالن اقتصادی را درانجام امورتهديد نكند؟
متاس�فانه اينجاس�ت ک�ه دول�ت بعض�ا 
سياس�ت های برعك�س دارد چ�را که بخش 
خصوصی برای توسعه و پيشرفت کشوردل می 
سوزاند. ما فعاالن بخش خصوصی دراقتصاد 
دارای نظري�ه هس�تيم، ب�ه هرح�ال دولت و 
خود وزارت نفت بايد شرکت های خوشنام را 
بشناسد و در راستای اقتصاد مقاومتی ازبخش 
تولي�د و فعاليت های اقتص�ادی حمايت کند 
واگر تخلفی از فردی دربخش خصوصی ديده 
ش�د نبايد آن را به کل تعميم دهد تا درمورد 

عملكرد بخش خصوصی زود قضاوت نش�ود.
بنده شخصا مرامنامه ای تنظيم و به اتحاديه  
نف�ت، گاز و پتروش�يمی داده ام ک�ه اگر اين 
مرام نامه در کل کش�ورجاری ش�ود درحوزه 
تولي�د و بازرگانی اصول و مق�ررات و قوانين 
بخوبی رعايت خواهد شد.وقتی افراد تابع يک 
مرامنامه درس�ت تجاری باشند بايد بپذيرند 
اگر يک شرکت خارج از مرامنامه کار کرد بايد 
خودبخود از چرخه فعاليت در آن عرصه خارج 
 شود تا عملكرد بقيه را زير سوال نبرد.چرا که 
بخش خصوصی خود معتقد به صيانت منابع 
و منافع ملی اس�ت. از سوی ديگر درخصوص 
چگونگی شيوه رفتاروبرخورد دولت درانجام 
ام�ورات اقتص�ادی بازار بايد گف�ت که وقتی 
عرض�ه تقاضا باش�د قيمت در ب�ازار خود به 
خ�ود تعيين می ش�ود که اين هم�ان اقتصاد 
بازارآزاد است چرا که در حوزه عرضه و تقاضا 
قيمت ها به خوبی و منطقی تعيين می ش�ود. 
ع�الوه براي�ن برخ�ورداری از موقعيت خاص 
ژئوپليتيک کش�ورنعمتی که خدا ب�ه ما داده 
است اما ما از اين موقعيت  ويژه و پتانسيل ها 
فراوان متاس�قانه بطورشايسته استفاده نمی 
کنيم و باعث می ش�ويم تا درآمدهای کشور 
را بيرون بريزيم همه تالش دولت اين اس�ت 
و اعتق�اد بر اين دارد واگذاری کاالها به بخش 
خصوصی اشتباه است. پس اگر چنين تفكری 
دارد برنامه چشم انداز 20ساله نيز زير سئوال 
ميرود.متاسفانه ما هنوزازسند چشم اندازسال 
1۴0۴ که قرار است ايران در جايگاه اول منطقه 
قرار گيرد دورنمايی مشترکی نداريم در حالی 
که بايد به ج�د کارکرد برنامه ريزی داش�ت، 
پارادايم سازی کرد تا ظرف يک سال قابليت ها 
ده برابرش�وند، حج�م مب�ادالت بازرگانی  و 

تبادالت اقتصادی ده برابر شود.

پروژه گازی 
وسيط عربستان 
با ظرفيت توليد 
روزانه دو ميليارد 
و 500 ميليون فوت 
مكعب، در صورت 
تكميل به بزرگ ترين 
پااليشگاه گازی 
عربستان تبديل 
می شود.ميدان 
کاران نخستين 
ميدان گازی 
فراساحلی حاوی 
گازهای غير همراه 
روزانه يک ميليارد 
و 800 ميليون فوت 
مكعب گاز طبيعی 
توليد می کند
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علی فرهمند/ مديرعامل ش�رکت بيناس 
انرژی

اهمي��ت حضور بخش خصوص��ی در حوزه 
نفت، گاز و پتروش��يمی به اندازه ای اس��ت كه 
معموال دولت ه��ا ترجيح می دهند برای ايجاد 

تعامالت كس��ب و كار موثر و مورد نياز از توان 
شركت های خصوصی استفاده كنند.  از لحاظ 
تاريخی دسترس��ی به انرژی همواره به عنوان 
يكی از نيازهای اساس��ی بش��ر مط��رح بوده و 
هس��ت و نيز در زمينه اقتص��اد ملی، انرژی به 

يوس�ف ابوطالبي�ان/ مديرعامل ش�رکت 
بهاران شيمی بروجن

كاهش تحريم ها در بهبود و توسعه بخش 
خصوصی فعال در حوزه صادرات فرآورده های 
نفتی موثر اس��ت. كمک و توج��ه ويژه دولت 
در كنار رفع تحريم ها می تواند به ش��كوفايی 
بيش��تر اين بخش منجر ش��ود. كيفيت باالی 
روغ��ن پايه، رنگ روش��ن و يكنواخت، حذف 
كامل آس��فالت بدون تخريب مولكولی و عدم 
الودگ��ی زيس��ت محيطی از جمل��ه مزيت ها 
و ويژگ��ی های محصوالت ش��ركت ما اس��ت.  
 BAHARAN گفتن��ی اس��ت تكنول��وژی
 Vacuum ب��ر پاي��ه روش��های CHIMIE
نيمه  بصورت    Distillation)TFE(/Clay
پيوسته اس��ت. اين محصول تركيبی از روغن 
پاي��ه تمام معدن��ی و افزودنی ه��ای  خارجی 
 API مورد نياز برای خودروها با سطح كيفی
SF/CC توصي��ه می گ��ردد. اين روغن موتور 
از ن��وع چند درجه ای بوده و در ش��رايط آب 
و هواي��ی مختل��ف و ني��ز كليه فصول س��ال، 
قابليت كاركرد و حفظ مش��خصات فيزيكی و 
ش��يميايی طی عمر مفيد تعيين ش��ده را دارا 
می باشد. از جمله خواص مشخص اين روغن 
موتور می توان روانكاری مناس��ب، ضد رسوب 
و ضد س��ايش و اصطكاك، پ��اك كنندگی و 

خاصيت ضد كف عالی آن را نام برد. همكاران 
ما بايد در انديشه پااليش سبز باشند تا بتوانند 
اعتماد كش��ورهای خارجی را ب��رای صادرات 
محص��والت خود جلب كنند. ش��ركت بهاران 
ش��يمی بروجن عضو كميسيون فرآورده های 
روغنی اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروش��يمی است كه دفتر مركزی 
آن در ش��هركرد اس��ت و كارخانه اين شركت 
نيز 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 زمينه توليد ان��واع روانكارها برای 
ص��ادرات يا مصرف داخل��ی فعاليت دارد. اين 
ش��ركت اولين و تنها شركت دارای تكنولوژی 
)بدون اس��يد ، MTSP( بازيافت سبز روغن 

ه��ای كارك��رده، طراح��ی و س��اخت آنها در 
ايران اس��ت. س��رمايه گذاری در پ��روژه های 
تصفيه روغن سوخته يكی از مهمترين بخش 
های فعاليت ش��ركت ما را ش��امل می ش��ود. 
محصوالت توليدی اين ش��ركت به 15 كشور 
آسيايی و آفريقايی صادر می شود و البته اين 
ش��ركت در حال تالش برای گس��ترش نفوذ 
خود در كش��ورهای ديگر است چرا كه توجه 
به محيط زيس��ت و رعايت اصول كارشناسی 
در فعالي��ت ه��ای م��ا، موجب توج��ه جدی 
كش��ورهای ديگر به محصوالت اين ش��ركت 
شده است. شركت بهاران شيمی با بهره گيری 
از دانش فنی مهندسين خود موفق به ساخت 
و راه ان��دازی  نخس��تين واح��د تصفيه روغن 
 كاركرده با روش تبخير در فيلم نازك و خاك

 در ايران  شده است.

دولت ها به بخش خصوصی 
احتياح دارند

بايد به پااليش سبز فکر كنيم

انتشار انتقادات  و پيشنهادات شما در نشريه اتحاديه

“دنيای انرژی” تريبون اعضای اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی

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

در اين شماره نظر ۴ عضو اتحاديه را با هم می خوانيم:

مهدی جابری ■

عنوان كليدی اس��ت كه توجه ويژه دولت ها را 
به خود معطوف كرده اس��ت. با توجه به منابع 
غنی انرژی و حجم باالی نفت، گاز و پتروشيمی 
در كش��ورهای شرق ميانه، اين منطقه، منطقه 
مهم و اس��تراتژيک ب��رای معامالت نفت، گاز و 
پتروش��يمی است. برای رس��يدن به اين هدف 
دولت ه��ا بايد حتما از بخش خصوصی حمايت 
كنند. به عنوان مثال شركت ما در حال حاضر 
فعالي��ت های خ��ود را در زمينه روغن تجاری، 
گاز و پتروشيمی و تجهيزات و امكانات مرتبط 
به آن انجام می ده��د. صادرات، واردات، خريد، 
فروش، بس��ته بندی، توليد، توزيع، انبارداری، 
مبادل��ه و حمل و نقل محص��والت نفت، گاز و 
پتروشيمی از جمله زمينه های كاری ما است. 
همچني��ن در زمينه ص��ادرات، واردات، خريد، 
فروش، نصب و تجهيزات مختلف باالدس��ت و 
پايين دس��ت نفت و گاز و صنايع پتروش��يمی 
فعاليت داريم. برای س��اخت، توس��عه و تجهيز 
كارخانه ها و كارگاه ها و نيز شركت در مناقصه 
ها و مزايده های دولتی و غير دولتی )كه تماما 
در حوزه فرآورده های نفتی است( دارای برنامه 
و هدف هس��تيم.  دانش فن��ی و بهره گيری از 
پتانسيل های بس��يار زياد در بخش خصوصی 
عامل اصلی تبديل اين شركت ما  به "سهامدار 
عمده بازار صادرات در قير" ش��ده و اگر دولت 
خواهان رش��د اقتصادی و پوياي��ی در تجارت 
است بايد از شركت های خصوصی و فعاالن آن 

حمايت شود.  



دنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهمدنیای انرژی    پائیز1393   شماره نهم
7273

اعضااعضا

دنیای انرژی    تابستان1393   شماره هشتم
73

دنیای انرژی    تابستان1393   شماره هشتم
72

فريد عامری/ مديرعامل شرکت بناگستر 
کرانه

ش��ركت بناگستر كرانه يک شركت سهامی 
خ��اص اس��ت كه در اس��فندماه س��ال 1384 
تأس��يس ش��د و با ش��ماره 7653 ن��زد اداره 
ثبت ش��ركت های بندرعباس به ثبت رس��يد. 
اين شركت كه عضو كميس��يون نفت، سواپ، 
صادركنن��دگان  اتحادي��ه  گاز  و  بنكرين��گ 
فرآورده های نفتی است، سهم قابل توجهی در 
بازار منطقه شمال خليج فارس دارد. شركت ما 
در سه سال اخير توانسته است جايگاه خود را 
به عنوان بازيگر اصلی در ارائه خدمات سوخت 
رس��انی دريايی در منطقه شمال خليج فارس 

تثبيت كند. ما توانستيم با برنامه ريزی دقيق و 
بهره گيری از نظرات كارشناسان و متخصصان 
حدود 15 درصد بازار منطقه را به دست آوريم 
و به البته به دنبال افزايش اين رقم هستيم. به 
منظور ايفای نقش��ی مؤثرتر در بازار بانكرينگ 
منطقه، شركت بناگستر كرانه به موازات شروع 
فعاليت های سوخت رس��انی، سرمايه گذاری 
های قابل توجهی را برای ايجاد زيرساخت های 
مورد نياز همچون مخازن ذخيره س��ازی مواد 
سوختی با ظرفيت 84 هزارتن متريک، خطوط 
لوله انتقال مواد نفتی و ترميم و بازسازی اسكله 
های بارگيری در بندر شهيد رجايی بندرعباس 
انج��ام داده اس��ت. به م��وازات اي��ن اقدامات 

زيربنايی، شركت ما ناوگانی متشكل از 6 فروند 
كشتی سوخت رسانی در ظرفيت های مختلف 
از 3 تا 10 هزار تن متريک را س��اماندهی كرده 
است.  طرح های توس��عه ای شركت بناگستر 
كران��ه ب��رای افزايش ظرفيت مخ��ازن ذخيره 
س��ازی به 320 هزار ت��ن متريک هم اينک در 
دست طراحی است و انتظار می رود كه در در 
آينده نزديک مورد بهره برداری قرار گيرد.  در 
بهمن ماه سال 1387 مجموعه مخازن ذخيره 
س��ازی به همراه تأسيس��ات جانبی و خطوط 
انتقال مواد نفتی توسط مهندس بهبهانی وزير 
وق��ت راه و ترابری افتتاح ش��د و بهره برداری 
رسمی از آن آغاز گرديد.  شركت بناگستر كرانه 
متعاقب موفقيت در مزايده عمومی فروش مواد 
سوختی توس��ط ش��ركت ملی پخش فرآورده 
ه��ای نفتی ايران، ق��رارداد بلند م��دت خريد 
س��وخت )نفت كوره و نفت گاز( را با ش��ركت 
مذكور منعقد كرد كه حجم قرارداد مورد اشاره 
عبارت است از ساالنه 3 ميليون تن نفت كوره 
و 480 هزار تن نفت گاز كه از پااليش��گاه های 
بندرعباس و آبادان قابل تأمين است. حمايت از 
بخش خصوصی حوزه نفت موجب رشد و تعالی 
بيشتر شركت های فعال در اين زمينه می شود 
و می توان با پيش بينی برنامه ها، سياس��ت ها 
و حمايت های الزم، اميدوار بود كه س��ال های 
آينده برای فعاالن بخش خصوصی نفت، گاز و 
پتروشيمی، سال های خوب و پرباری باشد اما 
تحقق اين موضوع در گرو حمايت الزم و كافی 

از بخش خصوصی است.

منتظر سال های خوب برای بخش خصوصی هستيم

حسن قاسمی/ مديرعامل شرکت البرز 
پااليش اشتهارد

ش��رايط مس��اعد و مناس��ب برای ص��ادرات 
محصوالت و فرآورده های نفتی فراهم نيس��ت و 
عوامل گوناگون موجب به وجود آمدن اين مساله 
شده است. با وجود گذشت يک دهه از تحوالت 
صادرات فرآورده های نفتی، مس��ئوالن مربوطه 
همچ��ون گمرك، اس��تاندارد و س��تاد مديريت 
حمل و نقل و مصرف س��وخت كشور نتوانسته 
ان��د به راه ح��ل منطقی برای رفع مش��كالت و 
كاهش س��رگردانی صادركنندگان دست يابند و 
ما همچنان چشم انتظار هستيم تا گره از كار ما 

در بخش صادرات باز شود.
به عنوان مثال مهمترين مشكل شركت تحت 
مديريت ايجانب كه البته شركت ها و واحدهای 
مشابه ديگر نيز با آن مواجه هستند عدم تامين 
م��واد اوليه به مقدار الزم و با قيمت مناس��ب از 
طرف وزارت نفت اس��ت كه متعهد به تامين آن 
می باشد. انتظار ما از دولت بويژه وزارت نفت اين 
اس��ت كه به اين تعهد و مسئوليت عمل كنند تا 
واحدهای خصوصی همچون ما بتوانند در شرايط 

بهتری فعاليت كنند.
ش��ركت البرز پااليش اش��تهارد درتاريخ 23 
مردادماه 1392 از معاونت برنامه ريزی و نظارت 
ب��ر منابع هيدروكرب��وری وزارت نف��ت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با سرمايه گذاری بيش از 
500 ميلي��ارد ريال و با ظرفيت 500 تن در روز، 
بيش از س��ه ماه است كه به بهره برداری رسيده 
است. كارخانه و دفتر مركزی اين شركت نيز در 

شهرك صنعتی اشتهارد كرج واقع شده است.

ش��ركت الب��رز پااليش اش��تهارد ب��ه عنوان 
نخستين پااليشگاه خصوصی كشور، اشتغال زايی 
مستقيم و غيرمستقيم برای صدها نفر را از مزايای 
اين واحد توليدی است. اين  شركت با استخدام 
حدود 60 نفر به صورت مس��تقيم و به كارگيری 
بيش از دو هزار نفر به صورت غيرمستقيم در فاز 
نخست گام مهمی در اشتغالزايی برداشته است. 
قطعا با آغاز به كار فازهای بعدی، آمار اشتغالزايی 

اين شركت افزايش چشمگيری خواهد داشت.
م��واد اوليه م��ورد نياز اين واح��د نفت خام، 

ميعان��ات گازی و نفت��ا اس��ت و محصوالت اين 
ش��ركت عبارت است از بنزين، نفت سفيد، نفت 
گاز، نفت كوره و ان��واع فرآورده  ها و حالل  های 

نفتی و صنعتی.
واحد س��ولفور زدايی اين شركت تا نيمه اول 
آبانماه به بهره برداری می رسد.اين شركت دارای 
آزمايشگاه مجهز با استاندارد ايزو 17025 بوده  و 
تمامی تست های مورد نياز در زمينه حالل ها و 
روغن ها را با جديدترين دس��تگاه ها و روش ها 

انجام می دهد.

صادرات محصوالت نفتی  گره خورده است
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رونمايی از مشتريان جديد 
نفتی ايران

کاخ س�فيد هر چند ماه گذشته تحريم های جديدی برای محدود سازی صادرات ميعانات گازی ايران 
تعيين کرد اما آمارهای رس�می ش�رکت ملی نفت اي�ران از افزايش دو برابری ص�ادرات اين محصول 

استراتژيک گازی در سال جاری حكايت دارد.

هر چند مذاکرات ايران و کش�ورهای عضو 
گ�روه 5+1 برای لغ�و برخی از تحري�م ها در 
حال انجام اس�ت اما کاخ سفيد بر خالف روند 
مذاکرات ش�هريور ماه گذش�ته تحريم های 
جديدی برای محدود سازی صادرات ميعانات 

گازی ايران تعيين کرد
بيژن زنگن�ه وزير نفت درباره تاثير تحريم 
ميعان�ات گازی توس�ط آمريكا گفته اس�ت: 
تحريم صادرات ميعانات گازی هميشه وجود 
داش�ته و آن چ�ه که اخيرا اتف�اق افتاده يک 

اقدام تبليغاتی بوده است.
اين عضو کابينه دولت معتقد اس�ت: هيچ 
وقت ميعانات گازی ايران خارج از تحريم نبوده 
و به نظر می رسد آمريكا با هدف کاهش فشار 

کنگره اين اقدام تبليغاتی را انجام داده است.
همزمان با اين اظهارنظرها گزارش رس�می 
س�ازمان منطقه ويزه اقتص�ادی انرژی پارس 
از افزايش دو براب�ری ارزش صادرات ميعانات 
گازياي�ران در ۶ ماه�ه نخس�ت س�ال جاری 

حكايت دارد.
بر اين اس�اس بيش از چهار ميليون و 809 
هزار تن ميعانات گازی به ارزش چهار ميليارد 
و 3۴0 ميليون دالر از پايانه های خليج فارس 
به بازارهای جهانی صادر ش�ده اس�ت که در 
مقايس�ه با مدت مشابه س�ال گذشته ارزش 
صادرات ميعانات گازی  از نظر وزن 22 درصد 

و از حيث ارزش 52 درصد رشد داشته است.
در طول ۶ ماهه نخس�ت سال جاری بيش 

از 9 ميلي�ون و ۴۴2 ه�زار تن کاال محوصالت 
پتروشيمی شامل هوی اند، پلی اتيلن سبک و 
سنگين، دی اتيلن گاليكول، مونو و تری اتيلن 
گاليك�ول، کود اوره، بوت�ان، پروپان، ميعانات 
گازی، پارازايلي�ن، متانول و غي�ره به ارزش 7 
ميليارد و 9۶2 ميليون دالر از عسلويه به بازار 

جهانی صادر شده است.
در اين مدت به کشورهايی همچون چين، 
ژاپن، امارات متحده عربی، هند، ترکيه، عراق، 
تاي�وان، تايلن�د، مالزی، ويتنام، افغانس�تان، 
پاکستان، ارمنستان، روسيه، موزابيک، مصر، 
سوريه، ترکمنستان، تاجيكس�تان، اوکراين، 
قط�ر، تانزانيا، فيليپين، غن�ا، کنيا، جمهوری 
آذربايجان، گرجستان، کره جنوبی و مكزيک 
صادمهمتري�ن مش�تريان ميعان�ات گازی و 

محصوالت پتروشيمی ايران بودند.
از سوی ديگر، س�هم ميعانات گازی از کل 
کاالهای صادراتی از پايانه های عسلويه از نظر 
وزن 51 درص�د و از نظر ارزش 5۴ درصد بوده 

است.
در همين حال، سيد محسن قمصری مدير 
امور بين الملل ش�رکت ملی نفت در گفتگو با 
مهر با بيان اينكه ايران تاکتيک ها و روش های 
جديدی به منظور افزاي�ش صادرات ميعانات 
گازی را در دس�تور کار قرار داده است، داليل 
کاهش صادرات ميعانات گازی ايران را تشريح 
ک�رد و گفت: صادرات نفت کوره ايران متوقف 

نشده است.

www.opex.ir
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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 

 تي قیر بصَرت هاّاًِ  000/30صادرات بیش از  .1

 رٍغي/ صادرات رٍغي پایِ  .2

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

 تَسط ها بِ خاٍرهیاًِ تا ٌّذ ٍ چیي ارسال زهیٌی ٍ دریایی هحوَلِ از طریق کشتی ّای تحت هالکیت یا اجارُ شذُ  .4

 تي در بَشْر  000/7تي در بٌذرعباس ٍ  000/16هخازى با ظرفیت رخیرُ سازی  .5

 درجِ 140تٌْا شرکت با کشتی ّای حول ٍ ًقل دریائی بالک با ٍسایل گرم کٌٌذُ تا  .6
 

بِ دًبال رٍابط طَالًی هذت ٍ پایذار با شرکت فراشیوی رٍز . ّـذف ها تأهیي ًظر هشتریاى ٍ پاسخگَیی بِ ًیاز آًْا هی باشذ
 .هشتریاى خَد هی باشذ

 1104، ٍاحذ 11، طبقِ 244تْراى، بلَار آفریقا، ساختواى اداری الْیِ، پالک : آدرس 
  26212989: فکس                    26212800: تلفي 

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