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مطالب نشريه لزوما نظر اتحاديه صادركنندگان
فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي ايران نبوده و
صرفا ديدگاه نويسنده و منبع مطلب ميباشد.
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دولت از توان بخش خصوصی بیشترین بهره را ببرد
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی؛ صادرکننده نمونه ملی
بخش خصوصی یار دولت است نه مانع
اميد بخش خصوصي نفت به دولت تدبير و اميد
ممنوعیت فروش محصوالت پتروشیمی خریداری شده از بورس
بازهم دبيركل انتخاب نشد
اولین دیپلماسی زنگنه در حوزه گاز جواب داد
دبيركلي اوپك گازي براي ايران
ساخت پاالیشگاههای کوچک باید جدی گرفته شود
شافعی رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی
دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي
رتبه نخست فرآوردههاي نفتي براي عربستان
پتروشیمی منتظر رفع تحریمهای داخلی!
دانش پژوهی در صنعت نفت و فرآورده های نفتی
مبادالت بین المللی نفتی ایران تسهیل می شود
تقطیر و برج تقطیر چيست؟
تولیدکنندگان گاز در تقابل با مصرفکنندگان
چانهزنی برای نرخ خوراک پتروشیمی
انواع پااليش
سوآپ ضروری است
صادرات پتروشیمی ایران به اروپا آزاد شد
دو مشکل اصلی واحدهاي پاييندستي
نفت خام را باید بخش خصوصی بفروشد
فرصت دولت یازدهم به نفت تکرار تاریخ یا ...؟!!
ورود بخش خصوصی برای توسعه پتروشیمی آزاد شد

			
آدرس نشريه :خیابان دکتربهشتی ،خیابان مفتح شمالی ،خیابان نقدی ،پالک  ،10طبقه اول

گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

مقام معظم رهبري:

ی سال 1392

بخشهائى وجود دارد كه بايد كارهاى علمى انجام بگيرد.
در خصوص مسئلهى نفت و گاز ،عالوهى بر بخشهاى فنى،
حتماً بايس��تى روى بخشهاى حقوقى و اقتصادى  -حقوق
نف��ت و گاز ،اقتصاد نفت و گاز  -كار كنيم ،فكر كنيم و در
اين زمينه مطالعات علمى داشته باشيم .جوانهاى ما خواهند
هَّ
شاءالل پيشرفت پيدا
توانست در اين زمينهها كار كنند و ان
خواهند كرد .اين ثروت متعلق به ملت ايران است .گاز ثروت
است ،نفت ثروت است؛ اما از اين ثروتها خيلى مهمتر ،نيروى
انسانى بااستعداد و عالقهمند و داراى توان كار است.
ِ
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در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلوي ه

همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی فرصتی برای تدبیر

بخش خصوصي نفت و فرصت تدبير

شوراي سر دبيري
هش��تمین همایش س��االنه اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و پتروش��یمی در حال��ی برگزار
میش��ود که در قوه اجرایی کشور ش��اهد تغییر و تحول
عظیمی بودیم .تشکیل دولت یازدهم و تغییرات اساسی در
حوزه انرژی میتواند نویددهنده روزهای خوب برای بخش
خصوصی نفت باشد .دولت تدبیر و امید در آغاز راه توانست
با کمک تیم قوی دیپلماسی کشور روند مذاکرات هستهای
را به سمتی ببرد که بسیاری از فعاالن اقتصادی انتظار آن
را داش��تند و همین امر مهم موجب شد بخش خصوصی
امیدوارتر به آینده نگاه کند .دولت در ادامه با دیپلماس��ی
نفتی نیز موفق ش��د پس از البیهای بس��یار جایگاه مهم
دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را تصاحب کند
ق باش��د .هشتمین همایش ساالنه
تا در این حوزه نیز موف 
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
با این ش��رایط انجام خواهد شد و به همین علت است که
ش��عار اصلی آن یعنی « نق��ش بخش خصوصی و فرصت
ه��ای پیش رو در دولت تدبی��ر وامید» برای این همایش
انتخاب ش��ده اس��ت .بخش خصوصی نف��ت به خصوص
صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در چند سال گذشته به
علل گوناگون که عمدهتری��ن آنها تحریم خارجی و عدم
تدبیر در مدیریتها بود نتوانست روی ریل موفقیت بیفتد
و حتی در مقاطعی مانعی برای پیشرفت فعاالن این بخش
به وجود آمد .به عنوان مثال در صادرات فرآوردههای نفتی
مانند محصوالت پتروشیمی و قیر مشکالت بسیار زیادی
ب��ه وجود آم��د .مثال ما آن خریداران اصل��ی را به خاطر
تحریمها از دس��ت دادیم و مجبور بودیم ایم محصول را با

قیمت کمتر به کشور ثالث بفروشیم .تحریمها موجب شده
بود خریداران ژاپنی را از دس��ت بدهیم و مجبور بودیم با
قیمت کمتر محصوالتمان را به ترکیه بدهیم و ترکیه هم
آن را به ژاپن بدهد .ب��ه خاطر تحریمها خریداران جرات
نمیکردند محصوالتمان را بخرند .به خاطر این تحریمها
مجبور بودیم اوال خریداران را راضی کنیم با س��ود پایین
تر و با کش��تیهایی با پرچم کشور ثالث از ما خرید کنند
ت��ا از چرخه و دور خارج نش��ویم .ما  99درصد مش��تری
هایمان ر ا به خاطر همین تحریمها از دس��ت داده بودیم.
همین مشکالت بود که بسیاری از فعاالن بخش خصوصی
را مجبور کرد تا س��رمایهگذاری خ��ود در این حوزه را به
اتمام برس��انند و حتی شاهد تعطیلی برخی از واحدهای
تولیدی بودیم.حال بخ��ش خصوصی نفت با کولهباری از
تجربه و نامالیمات گذش��ته در کنار مسووالن جدید قرار
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گرفت��ه و انتظار حمای��ت دارد .اتحادی��ه صادرکنندگان
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همایش
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی قصد دارد در؟؟؟؟؟؟؟
امسال نسبت به س��الهای گذشته متفاوت باشد چرا که
انتظار دارد بخش خصوصی نفت و گاز و پتروش��یمی در
آینده بتواند با کمترین مشکل در دولت جدید به کار ادامه
دهد .مش��کالت فراوانی جلوی پای بخش خصوصی نفت
است و هش��تمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی فرصت مغتنمی است
تا این مشکالت بازگو شود و گرههای بخش خصوصی نفت
باز شود؛ البته با تدبیر و حمایت دولت از بخش خصوصی
که قصد دارد یار و حامی دولتمردان تدبیر و امید باشد.
شورای سیاستگذاری
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دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی در گفتگو با دنیای انرژی:

دولت از توان بخش خصوصی
بیشترین بهره را ببرد

شعارحمایت ازبخش خصوصی دردولت جدید موجب شده است تا این بخش توانمند با امید به رفع موانع سد راه پیشرفت ،آینده
روشنی را برای بهبود فعالیت های خود پیش بینی کنند .ازسوی دیگرچون بیشتردست اندرکاران دولت جدید سهم بخش خصوصی
در اقتصاد ملی را با توجه به توان و ظرفیتی که دارد در گذشته بسیار ناچیزمی دانند بنابراین بهبود فضای کسب وکارکشور را در
گروتوسعه فعالیت های این بخش دانسته و معتقدند چنانچه مجال فعالیت به این بخش توانا داده شود اقتصاد کشور درمسیر پویایی
قرارخواهد گرفت .هشتمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی فرصتی بود تا اعضای اتحادیه
بتوانند در مورد نقش بخش خصوصی انرژی و جایگاه اصلی این بخش با دولتیها و مسووالن به گفتگو بنشینند.

علي خسروي
مهدی اسپندیاری دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت،گاز و پتروشیمی در گفتگو با دنیای
انرژی درباره این موضوع سخن گفته است.
ب�ا توجه به این که هش�تمین همایش اتحادیه
صادرکنن�دگان نفت ،گاز و پتروش�یمی دردولت
تدبیروامی�د برگ�زار می ش�ود انتظ�ارات بخش
خصوص�ی در ای�ن همایش از مس�ئوالن دولتی
چیست؟

با امیدی که تیم
دیپلماسی کشورمان
در دل همه از
جمله فعاالن بخش
خصوصی به وجود
آورده شرکتهای
بزرگ و کوچک نسبت
به گذشته با تحرک
بیشتری به کار خود
ادامه میدهند

بی تردید رویکرد همایش اتحادیه صادرکنندگان
نفت گازو پتروش��یمی امس��ال متفاوت با سالهاي
گذش��ته خواهد کرد چرا که مسئوالن دولتی بارها
درجلس��ات و اظهارنظرهای خود حمایت وهمراهی
خ��ود را با بخ��ش خصوص��ی در پیش��برد اهداف
اقتصادی اعالم کردهاند .درچنین شرایطی بارقه امید
دردل فعاالن بخش خصوصی افتاده است .امیدی که
هم اکنون در جامعه به وجود آمده است .انتظار این
صنف از مس��وولین این است که کمک کنند تا این
همایش از غنای فنی و علمی برای رفع مش��کالت
و ایجاد راهکارهای مناس��ب برخوردار شود .در این
همایش از مس��ووالن وزارتخانههای صنعت و نفت
و همچنین مسووالن گمرک و سازمانهای مرتبط
با حوزه کاری ما دعوت ش��ده تا در فضای مناسب
مشکالت صنفی به خوبی مطرح و حل و فصل شود.
همان طور که میدانید آقای دکتر نهاوندیان رئیس
دفتر رئیسجمهور که سابقه چندین ساله در راس
پارلم��ان بخش خصوصی دارد به خوبی مش��کالت
بخ��ش خصوص��ی را درک میکنن��د و میتوانن��د
مشکالت این بخش را با مسووالن دولتی در جریان
بگذارند تا برای حل موانع موجود چارهاندیشی شود
و اقدامات الزم سریعتر صورت گرفت.

بخش خصوصی در این همایش چه انتظاری از
دولت جدید دارد؟
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از دول��ت انتظ��ار داریم که ب��ه بخش خصوصی
فرصت دهد تا خود را آماده کرده و با تولید کاالهای
مرغوب و مناسب نیاز داخلی را تامین کرده و حتی
شماره ششم ـ زمستان 1392

بازارهای هدف را به وج��ود آورد .هم اکنون دروازه
کش��ور به روی کاالی خارجی باز است و از مبادی
قانونی و غیر قانونی کاالهایی با کمترین کیفیت وارد
کشور میش��ود .این موضوع نه تنها صادرکنندگان
بلکه تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرده
اس��ت .تولید ما به علت این واردات بیرویه به ورطه
نابودی کشیده شده و انگیزه تولیدکنندهها را از بین
برده است .از دولت انتظار داریم که در این همایش
درد و دلهای بخش خصوصی را درک کند و برای
رفع مشکالت قدم بردارد .مثال در بحث حمایت از
تولید دولت میتواند نظارت را بیشتر کند و عوارض
گمرکی را برای کاالهای بی کیفیت بیشتر کند.
ب�ا توجه به رف�ع تحریمهای اخیر ک�ه در پی
مذاکرات دس�تگاه دیپلماس�ی انجام شده آینده
بخش خصوصی را چگونه پیشبینی میکنید؟

با امیدی که تیم دیپلماس��ی کشورمان در دل
همه از جمله فعاالن بخش خصوصی به وجود آورده
ش��رکتهای بزرگ و کوچک نسبت به گذشته با
تحرک بیشتری به کار خود ادامه میدهند .بخش

خصوصی در کش��ور توان باالیی داشته و دارد اما
محدودیتها و تحریمها باعث ش��د تا محصوالت
م��ا در بازارهای جهانی راه پیدا کند .قطعا با رفع
تحریمه��اي به وجود آمده ص��ادرات و فعالیت ما
هم بیشتر خواهد شد و میتوانیم با فروش کاالها
و محصوالت کش��ور سطح تولید را ارتقا دهیم .به
عب��ارت بهتر رفع تحریمها جوش و خروش��ی در
کشور به وجود میآورد و در نهایت به نفع تولید و
سرمایه ایرانی خواهد شد .تاکنون بر اثر تحریمها و
عدم کارهای تخصصی عقبماندگیهایی را شاهد
بودیم اما با روی کار آمدن دولت جدید امیدواریم
مش��کالتی مانند عدم هماهنگیها ،بخشنامههای
خلقالس��اعه و موان��ع داخلی رفع ش��ود .فعاالن
بخش خصوصی امیدوار هس��تند ک��ه این کالف
پیچیده باز ش��ود .البته ما انتظار نداریم به سرعت
هم��ه کارها پیش برود و قطع��ا زمان زیادی برای
رس��یدن به اهداف الزم داریم اما میتوان سرعت
رس��یدن به اهداف را با مقرراتزدایی و بر داشتن
بروکراس��یهای بیم��ورد زیاد کرد ت��ا در نهایت
اقتصاد پویاتری را شاهد باشیم.

گفتگو
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به نظر شما آیا با همین کیفیت و استاندارد بازار
جهانی خواهان محصوالت ما هستند و میتوانیم
با رقیبان سرسخت خارجی رقابت کنیم؟

ما در بخش تولی��د فرآوردههای نفتی به نتایج
ی خوبی رسیدیم و میتوانیم با همین استاندارد
خیل 
نیز محصوالتمان را به بازار جهانی عرضه کنیم .البته
حتم��ا و به طور جدی باید کیفیت محصوالت خود
را به اس��تاندارد جهانی نزدیک کنی��م .البته ما هم
امکانات و هم نیروی متخصص داریم و رس��یدن به
این هدف هم دور از دسترس نیست.
برخی از کارشناس�ان معتقدن�د که با توجه به
فرس�ودگی ماش�ینآالت و س�ختافزارهای م�ا
رسیدن به استاندارد مطلوب ناممکن است.

من این مس��اله را قبول ن��دارم .به عنوان مثال
مدت��ی پیش کارخان��ه قدیمی را با ماش��ینآالت
قدیم��ی تحویل گرفتیم اما توانس��تیم با خالقیت
و توانمندیه��ای متخصصانم��ان محصوالت��ی با
کیفی��ت و به روز ش��ده تولید کنیم .اس��تفاده از
نیروی متخصص و کاردان بس��یاری از خالها را پر
خواهد کرد.
توان تشکلهای بخش خصوصی مانند اتحادیه
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
برای تهیه کاالهای با کیفیت و قابل رقابت چقدر
است؟

بی شک توان بخش خصوصی در تولید ،صادرات
و بازاریابی محصوالت با هدف ارزآوری فراوان بسیار
باالس��ت و اکن��ون که دولت ب��رای همراهی بخش
خصوصی اعالم آمادگی کرده اس��ت ،میتوان بیش
از پی��ش به بهکار بردن ای��ن تواناییها امیدوار بود.
دولت باید از تجربه بازاریابی ش��رکتهای بازرگانی و
صادراتی که توس��ط بخش خصوصی اداره میشوند
اس��تفاده کند .از طرفی بخش خصوصی دربست در
خدمت دولت اس��ت و با توجه به چراغ س��بز دولت
برای نقشآفرین��ی بخش خصوص��ی میتوانیم به
آینده امیدوار باشیم.
آی�ا میتوانی�م ب�ه فعالی�ت دوباره س�وآپ و
بنکرینگ امیدوار باشیم؟

کمیس��یون بنکرین��گ و س��وآپ یک��ی از
کمیس��یونهای تخصصی اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردهه��ای نفت ،گاز و پتروش��یمی اس��ت .این
کمیس��یون ظرفیتهای باالیی برای احیاي سواپ
و بنکرینگ دارد به همین علت ما به ش��رکتهای
پخش و پاالیش پیشنهاد کردیم که بار دیگر بحث
بنکرینگ و س��وآپ را به طور جدی دنبال کنند و
اجازه دهند تا در این حوزه بار دیگر فعال ش��ویم.
بنکرینگ و س��وآپ به علت عدم مدیریت صحیح
و ندان��م کاریهای برخی از مدی��ران از بین رفته
اس��ت و سود کالن آن به س��وی کشورهای دیگر
رفته اس��ت .اکنون نمیخواهیم عملکرد مسووالن
گذش��ته را زیر س��وال ببریم ول��ی از دولت جدید
میخواهیم صنعت بنکرینگ و س��وآپ زنده شود
چراکه موقعیت اس��تراتژیک و ژئوپلیتیک ایران و
همچنین ت��وان بازاریابی بخش خصوصی میتواند
بنکرینگ و سوآپ را زنده کرده و ارز قابل توجهی
را نصیب اقتصاد ملی کند.

بی شک توان بخش
خصوصی در تولید،
صادرات و بازاریابی
محصوالت با هدف
ارزآوری فراوان
بسیار باالست میتوان
بیش از پیش به بهکار
بردن این تواناییها
امیدوار بود
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گزارشی از مراسم انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه

اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی؛ صادرکننده
نمونه ملی سال 1392
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران در مراسم انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه سال  1392به
عنوان تشکل صادرکننده نمونه معرفی شد .اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی در یک سال اخیر با
وجود مشکالت فراوان ناشي از اعمال تحریمهای نفتی و بانکی غرب علیه ایران و تصمیمگیریهای لحظهای که اکثر آنها به ضرر
صادرکنندگان کش�ورمان بود موفق ش�دند بخش قابل توجهی از صادرات ایران را به خود اختصاص دهند .به همین علت انتخاب
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران به عنوان صادرکننده نمونه سال  1392قابل پیشبینی بود.

اسامی صادرکنندگان ممتاز

اتحادیه
صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشیمی ایران
در مراسم انتخاب
صادرکنندگان ممتاز
و نمونه سال 1392
به عنوان تشکل
صادرکننده نمونه
معرفی شد
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غی��ر از اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران در مراسم تجلیل از
صادرکنندگان از انجم��ن صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندس��ی ایران ،اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان مبلمان ایران ،انجمن پسته ایران و
سندیکای صنعت برق ایران نیز به عنوان اتحادیه و
تشکلهای صادراتی نمونه سال  1392تجلیل شد.
صادرکنندگان ممتاز آن دس��ته از صادرکنندگانی
هس��تند که پنج س��ال موفق به دریاف��ت عنوان
صادرکنن��ده نمون��ه مل��ی ش��دند .براین اس��اس
ش��رکتهای بازرگانی اکبر ح��اج کاظمیان ،گروه
صنعتی زرماکارون ،ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل
(سایپا) ،شرکت صادراتی فرآوردههای خاورمیانه و
شرکت کیسون به عنوان صادرکنندگان ممتاز سال
 1392معرفی شدند.
اس��امی  45صادرکنن��ده نمونه ملی در س��ال
 1392به ش��رح زیر هس��تند :آرتانقش تاک ،آریا
مولیبدن کس��ری ،آنات��ا -گروه صنعت��ی نجاتی،
ایران ترانس��فو ،ایران یاس��ا تایر و رابر ،بلور شیشه
کاوه ،ش��یمیایی بهداد ،پالس��تیک کار ،پشتیبانی
و نوس��ازی بالگردهای ایران ،تراکتورس��ازی ایران،
ترون��د زعفران قائم ،تولیدی لوله و پروفیل جویبار
لوله ،کارخانجات چینی بهداش��تی مروارید ،تولید
مواد اولیه داروپخش ،دانا گام ،دنا رهساز ،ذوبآهن
اصفهان ،راک ش��یمی ،رزیتان ،زرب��اف فر ،الیاف
پلیاستر س��اینا دلیجان ،سپهر الکتریک ،سمیران
س�لامت ،صنایع سیمان س��امان غرب ،تحقیقاتی
و تولیدی سیناژن ،ش��کوه بناب ،شمس الهدایی،
صنعتی داداش برادر ،ش��یرین دارو ،شیما کفش،
شماره ششم ـ زمستان 1392

ص��ادرات تجهی��زات و خدمات صنای��ع آب و برق
ایران ،صنایع شیمیایی سینا ،فرآوری روده ایرانیان
زمین ،مجتمع نساجی آسایش کاشان ،فروسیلیس
ای��ران ،بازرگان��ی قائم تجارت امی��ن ،کارخانجات
کاش��ی عقی��ق ،فرآوردههای لبنی کاله ،کوش��ش
رادیاتور ،کیش چیپس ،گش��ت تور ،گلنور ،گوهر
زعفران ،ماش��ین رول و نفت پاس��ارگاد .همچنین
شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
ایران دوستان ،برفاب ،پویندگان راه سعادت ،خانه
ف��رش عظی��م ،بازرگانی غزال ارس باران ،گلس��ار
ی نور ،مجتمع صنایع
فارس ،صنایع روش��نایی ماز 
الس��تیک یزد ،نوی��ن زعفران و تولی��د و صادرات
ریشمک نیز به عنوان صادرکنندگان شایسته تقدیر
سال  1392معرفی شدند.
تمایل خارجیها برای همکاری با ایران

معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه در حال
حاضر منابع صندوق توسعه  ۳۲میلیارد دالر است
و  ۲۰میلیارد دالر نیز تاکنون تس��هیالت پرداخت
ش��ده اس��ت ،از تماس و ابراز تمایل ش��رکتهای
خارج��ی برای همکاری با ایران خبر داد .اس��حاق
جهانگیری اظهارداشت :روز ملی صادرات فرصتی
است تا بخشی از سیاستهای دولت مورد ارزیابی و
نقد قرار گیرد و همچنین راهکارهایی داده شود تا
سیاستهای دقیقتر و بهتری وضع شود .وی افزود:
در شرایط تحریمها ،صادرات بسیار مشکل است و
کس��انی که موفق ش��دهاند این کار را انجام دهند،
باید به آنها دستمریزاد گفت و تشکر کرد .معاون
اول رئیسجمهور گفت :ایران باید مس��یر توسعه و
صنعتی شدن را به صورت جدی پیش ببرد و بعید

میدانم که هیچ ایرانی وجود داشته باشد که عالقه
به سرنوش��ت کشورش نداشته باشد و این موضوع
را کنار بگذارد.
جهانگی��ری گف��ت :موقعیت ای��ران در منطقه
و فضای بینالمللی این اس��ت که به توسعه ایران
پرداخته شود و موانع توسعه رفع شده و راهکارهای
توسعه دنبال شود .وی افزود :نباید ایران از گردونه
توس��عه دنیا عقب بیفتد و باید دلیل عدم صنعتی
شدن ایران شناسایی شود .معاون اول رئیس جمهور
ادامه داد :دولت تدبیر و امید بنا دارد برخالف روند
گذشته بدون آنکه دیگران را تخریب کند تا خودش
را موجه جلوه دهد ،با نقد سیاستها و تعیین شرایط
کشور ،سیاستهایی به سمت توسعه اتخاذ شود و
این به معنای شعار نیست ،بلکه عزم جدی دولت و
رئیس جمهور است تا بخش خصوصی مدار و محور
توس��عه کشور باش��د و موانع موجود برطرف شود.
وی با طرح این پرس��ش که جز با سرمایهگذاری،
ایجاد فضای ام��ن و فعالیت بخش خصوصی مگر
راهکار دیگری وجود دارد ،اظهارداشت :تعبیر آقای
روحانی درخصوص اینکه سانتريفیوژ باید بچرخد و
چرخ اقتصاد هم بچرخد در واقع نشان دهنده این
است که زندگی مردم جزو مهمترین مسئولیتهای
دولت اس��ت و دولت نمیتواند نس��بت به زندگی
مردم بیتفاوت باش��د .جهانگی��ری گفت :دولت از
حقوق ملت ایران در بحث هس��تهای عقبنشینی
نمیکند و با روش��ی عقالیی ،تدبیر و خرد جمعی
از آن عبور کرده و فضای مناس��ب برای حضور در
بازارهای جهانی و صادرات را بوجود میآورد .معاون
اول رئیس جمهور گفت :در دیپلماس��ی دولت به
دنبال حواش��ی نبوده بلکه به دنبال ایجاد فرصت
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ب��رای تواف��ق و تعامل ب��ا دنیا اس��ت .جهانگیری
گفت :همین االن بس��یاری از شرکتهای اروپایی
با طرفهای ایرانی تماس گرفته و برای گس��ترش
همکاریها ابراز تمایل کردهاند.
حل مشکالت صادرات

در این همایش وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت
نیز از حل دو مش��کل اخ��ذ تعهدات ارزی و حذف
معافیت مالیاتی صادرکنندگان خبر داد .محمدرضا
نعمت زاده در مراس��م روز ملی صادرات گفت :در
جلس��ه با معاون اول رییس جمه��وری درباره دو
مشکل اخذ تعهدات ارزی و حذف معافیت مالیاتی
صادرکنندگان جلسهای داشتیم .وی با اشاره به این
که در س��ال  2012می�لادی ارزش صادرات ایران
به  96میلیارد دالر رس��يد که معادل  0.55درصد
از کل صادرات جهان بود ،گفت :همچنین س��هم
صادرات غیر نفتی ای��ران از کل صادرات جهان به
 0.2درصد رس��ید .وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت
افزود:در شش ماهه نخست امسال ارزش صادرات
غیر نفتی و واردات کش��ور ب��ه ترتیب به  17و 19
میلیارد دالر رس��ید .به گفته نعمت زاده ،ایران در
س��ال گذش��ته میالدی در بین  148کشور دنیا از
نظر شاخص رقابت پذیری با  16پله سقوط نسبت
به سال  2011میالدی به رده  82رسید.
تجلیل از قهرمانان صادرات

رئی��س دفتر رئیسجمهور نیز در این مراس��م
ب��ا بیان اینک��ه اقتصاد م��ا از تغیی��ر تصمیمها و
تصمیمهای لحظهپردازانه آسیب دیده است ،گفت:
دول��ت باید در مقررات ثبات ایج��اد کند تا امکان
برنامهری��زی بلندمدت برای مدیران بنگاهها فراهم
ش��ود .محمد نهاوندی��ان اظهار داش��ت :روز ملی
صادرات فرصتی اس��ت برای تجلی��ل از قهرمانان
میدان عزت بینالمللی اقتص��اد ایران و همچنین
روزی است برای ارزیابی آنچه کردهایم و عزم برای
آنچه باید کرد.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ص��ادرات در واقع میدان
مسابقه بینالمللی اقتصادها است اظهار داشت :آنجا
معلوم میشود که برآیند اقتصاد ما و مدیریتهای
خرد به توفیق رسیده است یا خیر؟ صادرات ما بايد
باال باشد چرا که صادرات المپیک اقتصادها است و
در آنجا است که مشخص میشود نتیجه تالشهای
ما توانسته است ما را به رتبهای در صادرات برساند
یا خیر .چرا که صادرات تجلیگاه پیش��رفت علمی
کشور است .رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :اینکه
تحقیقات ما به قدرت رقابت تبدیل ش��ود و بتواند
خدمات فنی  -مهندس��ی را به رتبه برتر برس��اند
معلوم میش��ود که مقالههای تحقیقاتی پیشرفت
علمی حاصل کرده اس��ت .وی اف��زود :در روز ملی
صادرات تع��داد محدودی از فع��االن اقتصادی در
معرض قضاوت و تقدیر و تش��کر ق��رار نمیگیرند
بلکه این نشان دهنده کل اقتصاد ما است.نهاوندیان
گفت :پیشتر توقع این بود که در روز ملی صادرات
فقط کف بزنیم و در یکی از سالها از من خواستند

ت��ا در روز ملی صادرات انتق��اد نکنم در حالی که
وظیفه ما ارزیابی واقعبینانه است چرا که روز ملی
صادرات روز بخش خصوصی و روز فعاالن اقتصادی
است .میدان آنها و تریبون آنها است تا با مسئوالن
اقتصادی کشور سخن بگویند.
وی افزود :برنامه دولت تدبیر و امید این اس��ت
تا رش��د اقتصادی توس��ط بخش خصوصی انجام
ش��ود چرا که دولت سیاستگذار است نه متصدی
اقتصاد ،وظیفه دولت برداش��تن موانع اس��ت .این
خوب اس��ت که ما در این س��الها رش��د صادرات
غیرنفتی داش��تهایم اما سخن در این است که باید
خودمان را با خودمان مقایسه کنیم؟ یا این سؤال
را مطرح کنیم که دیگران چه کردهاند ،بالقوه چقدر
بوده و بالفعل چقدر بوده است؟ یکی از شاخصهای
مهم این اس��ت که چه مقدار از صادرات غیرنفتی

توانسته است واردات را پوشش دهد .بدون اتکا به
نفت چقدر میتوانیم با صادرات غیرنفتی واردات را
پوشش دهیم؟ چه مقدار از ترکیب صادراتی متکی
به نفت اس��ت و چه مواردی متکی به ارزش افزوده
اس��ت؟ صادرات صنعتی چه نس��بتی ب��ه واردات
صنعتی دارد؟
نهاوندیان گفت :درس��ت اس��ت ک��ه صادرات
صنعت��ی از دو میلی��ارد دالر در س��ال  2000ب��ه
 15میلیارد دالر در س��ال  2011رسیده است اما
در همی��ن  11س��ال ترکیه  104میلی��ارد دالر و
عربستان  65میلیارد دالر صادرات صنعتی داشته
اس��ت و نسبت پوشش صادرات صنعتی به واردات
صنعتی برای ایران  37درصد  ،در ترکیه  73درصد،
در عربس��تان  67درص��د ،در تایلند و مالزی باالی
 100درصد و در کره  177درصد است.
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روز ملی صادرات
فرصتی است برای
تجلیل از قهرمانان
میدان عزت بینالمللی
اقتصاد ایران و
همچنین روزی است
برای ارزیابی آنچه
کردهایم و عزم برای
آنچه باید کرد
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رئیس هياتمديره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشیمی
درگفتگو با دنیای انرژی تاکید کرد

بخش خصوصی
یار دولت است نه مانع
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی همیشه درمصاحبه های خود بررفع موانع پیشرفت
بخش خصوصی ،اصالح برخی سیاست ها مانند تصمیم های لحظه ای دولت وهمچنین توجه ویژه به این بخش مهم اقتصادی تاکید
فراوان دارد ،اما خس�روجردی در گفتگوی خود با «دنیای انرژی» عالوه برتوجه به مس�ائل فوق ،رویکرد دیگری هم داش�ت .وی با
اشاره به رفع تحریم های بین المللی اخیر درحوزه پتروشیمی ،در مورد استفاده غیر بهینه از ذخایر ملی و عقب ماندگی صنایع و
تجهیزات پتروشیمی و دور شدن از استانداردهای بین المللی هشدار داد .هشتمین همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز
و پتروشیمی موجب شد تا در گفتگو با حسن خسروجردی موانع و مشکالت بخش خصوصی را بررسی کنیم.

اسد اله خسروی

برگزاری همایش
های ساالنه اتحادیه
صادرکنندگان
فرآوردههای نفت،
گازو پتروشیمی
به معنای تجدید
اعالن مطالبات بخش
خصوصی از دولت
برای رفع موانع و
مشکالت اعضاست
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هدف از برگزاری هش�تمین همایش س�االنه
اتحادی�ه صادرکنندگان ف�رآورده ه�ای نفت،گاز
وپتروش�یمی چیس�ت؟ ای�ن گردهمای�ی بخش
خصوصی با نماین�دگان دولت و مجلس حاوی چه
پیامی است؟
اتحادیه ه��ا در ایران عموماً با اتحادیه های مرس��وم
در دنیا متفاوت اس��ت چرا که اتحادیههای سایرکشورها
بصورت کارگری و کارفرمایی اداره می شوند تا درصورت
بروز مشکالت و موانع احتمالی و یا برخی خواسته ها به
عنوان یک تشکل منسجم بخش خصوصی ازحقوق خود
در براب��ر یکدیگر و یا دول��ت دفاع کنند .اما چون اقتصاد
در ایران خصوصاً در صنعت نفت  ،گاز و پتروش��یمی بر
محوری��ت صادرات بیش از  90درصدی (دربخش تولید،
تجارت و خدمات) در دست دولت است و دولت کارفرمای
اصلی محسوب می شود ،بخش خصوصی با تمام تخصص،
بنیه و تجربه ای که دارد متاس��فانه باید درحاش��یه قرار
بگی��رد .از این رو بخش خصوصی صنع��ت نفت  ،گاز و
پتروشیمی بامحور قرار دادن صادرات ،تشکیل اتحادیه را
پایه ریزی و تأسیس نمود .برگزاری همایش های ساالنه
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گازو پتروشیمی
به معنای تجدید اعالن مطالبات بخش خصوصی از دولت
برای رفع موانع و مش��کالت اعضاس��ت و می توان آن را
یک نوع اظه��ار موجودیت ازیک مجموع��ه فعال و کارا
که همچنان با وجود محدودیت ها و مقررات دس��ت و پا
گیر در تولید وتجارت استوارباقی است ،دانست .برگزاری
همایش های اینچنینی با دع��وت از نمایندگان دولت و
روسای دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و نمایندگان
کمیسیون های مجلس شورای اسالمی بی تردید میتواند
به ارایه راهکارهای قابل توجهی برای رفع مشکالت بخش
خصوصی منجر شود؛ البته اگر قول و فعل مسئوالن دولتی
در وعدهای��ی که می دهند به هم نزدیک باش��د .در این
همایش میخواهیم به دولت بگوییم که بخش خصوصی
و دولت هر کدام باید وظیفه خود را انجام دهند و مانعی
برای دیگری نباش��د .در ضم��ن این همایش گردهمائی
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همکاران هم می باشد که سالی یکبار یکدیگر را مالقات و
از حال هم مطلع باشند.
با توجه به هش�تمین همایش ساالنه اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز وپتروشیمی
انتظارشما به عنوان بخش خصوصی فعال انرژی از
دولت جدید چیست؟
همیشه انتظار بخش خصوصی از دولتها به خصوص
دولت جدید این بوده و هس��ت که سیستم دولتی فقط
ب��ه وظیفه خودعمل کند و کارهایی که مردم توان انجام
آن را دارند به آنها بسپرد ،نه این که دولت خود متصدی
همه فعالیت های اجرایی و اقتصادی کشور شود.اکنون که
بخش خصوصی به خوبی می تواند ازعهده همه فعالیت
های اقتصادی آن هم به نحو شایس��ته برآید ،چرا دولت
نباید زمین��ه ورود این بخش مهم و کارآمد را به فعالیت
های اقتصادی فراهم کند؟ تجربه نشان می دهد که دولت
ها هیچ وقت تاجر خوبی نیستند و در فعالیت های اجرایی
اقتصاد نیز موفق نبوده اند .پس درچنین شرایطی که مردم
به خوبی شیوه تجارت ،تولید وخدمات را بلد هستند چرا
دولت باید خود را سرگرم فعالیت های اجرایی اقتصادی

کشور کند .دولت باید با برنامه های راهبردی و کارشناسانه
مسیر پیشرفت را برای بخش خصوصی مشخص و هموار
نماید و با روانسازی امور و رفع موانع درصدد بهبود فضای
کسب وکار کش��ور ،ایجاد اشتغال و توسعه برآید .اکنون
رتبه ایران درشاخص فضای کسب وکارنسبت به دنیا در
وضعیت بسیار پایینی قرار دارد .اگر دولت کارخانه داری،
معدنکاری و در نهایت تولید و تجارت را کنار بگذارد و تمام
فعالیت های اقتصادی را به مردم بسپارد بی شک تحول
شگرفی در اقتصاد کش��ور به وجود می آید اما متاسفانه
چنین نیس��ت چرا که دولت بهدنبال کارهایی که خیلی
راحت بخش خصوصی از عهده آن برمی آید می رود.
به موض�وع تفکیک فعالیت ه�ای اقتصادی
اش�اره کردید ،دولت چگونه بای�د از فعالیت هایی
که بخش خصوص�ی ازعهده آن ب�ر میآید خارج
شود؟آیا بخش خصوصی می تواند رویه نوین اصالح
ساختارها را برای پیشبرد اهداف اقتصادی درپیش
گیرد تا بتواند با حضور در بازارهای بین المللی نقش
آفرینیکند؟
واقعیت این اس��ت که دولت از وظایف خود که برنامه
ریزی برای تحقق اهداف و رس��یدن به اهداف افق سند
چشم انداز 20ساله  1404است دور شده است .هر چند
که دولت به کمک مجمع که حداقل هر  4سال یک بار
باید درسند چشم انداز بازنگری نموده و آنرا با تغییرات روز
دنیا تطبیق دهند  .اقتصاد دنیا اکنون به سرعت درحال
تغییر و دگرگونی اس��ت و رقبا فرصت��ی را برای دیگران
نمی گذارند .ازسوی دیگر دولت متاسفانه برنامه خاص و
قابل قبولی برای تغییر رویکرد خام فروشی منابع و ایجاد
راهکارهای توس��عه ای بویژه در بخش زیرساختها ندارد.
گذشته از این موضوعات دولت در بحث مدیریت بحران
نیز کم کارو بی برنامه اس��ت .ب��ه طورمثال توجه به این
مهم که ایران درآینده نزدیک به عنوان کش��وری خشک
و کم آب ،دچار وضعیتی س��خت خواهدشد ،اما تا کنون
نفشه جامعی برای تغییر ساختارها ،تامین نیازهای داخلی

گفتگو

به نظرش�ما فرآورده ه�ای نفتی ومحصوالت
پتروش�یمی ایران نسبت به دیگر کشورها ازحیث
کیفیت و استانداردس�ازی ،درچه مرتب�ه ای قرار
دارند؟
ای��ران درجه��ت س��اخت و توس��عه کارخانه های
پتروشیمی و پاالیشگاهها ،جلوگیری ازخام فروشی منابع
(نفت وگاز) و ایج��اد ارزش افزوده اقدامات خاصی را به
کار گرفته است تا دراین مسیرعالوه بر ایجاد اشتغال و
ارزآوری مناس��ب به نحو شایسته از ذخایر و ثروت ملی
استفاده بهینه کند .با وجود این تالشها متاسفانه پس
ازسالها فعالیت ،تولید همچنان با کمترین تغییر وتحول و
استاندارد سازی به روز جهانی انجام میشود .محصوالت
پتروش��یمی ما حدود  15 -20سال پیش برای دنیا از
جذابیت خاصی برخوردار بود ،اما در شرایط فعلی چون
بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا کیفیت و استاندارد خود را
ارتقا دادهاند ،دیگر محصوالت ما در سطح پیشین خواهان
ندارد در نتیجه در بازار جهانی توان رقابت آن پائین آمده
اس��ت  .به طورمثال در دنی��ای امروز هرمحصولی که
محیط زیس��ت را آلوده کند جریمه می شود درچنین
ش��رایطی اس��ت که محصوالت باید از اس��تانداردهای
الزم بی��ن المللی برخوردار باش��ند ت��ا تولیدکننده و
مصرفکننده با جریمههای سرس��امآور و ضرر مواجه
نش��وند .از طرفی اگر تولیدکننده میخواهد جایگاهی
در بازارهای جهانی داشته باشد باید استاندارد خود ارتقا
دهد .پس باید پذیرفت که در تولید فرآوردههای نفتی
کشور ،استانداردعالی کیفی کمتر به چشم می خورد،
یعنی استاندار قابل قبولی که تمام کشورهای دنیا بتوانند
ازمحصوالت ایرانی استقبال کنند وجود ندارد.بنابراین
توجه صفر تا صد به تولید در راستای بکارگیری آخرین
استاندارهای کیفی دنیا ضررورتی اجتناب ناپذیر است
وچنانچه موردغفلت قرارگیرد نه تنها بازارهای کنونی را
ازدست خواهیم داد بلکه تامین نیاز بازارکشورهای جهان
سوم به محصوالت کشوردرحوزه فرآورده های نفت ،گازو
پتروشیمی نیز به سختی امکان پذیرخواهد شد.

آی�ا رف�ع تحریم های بی�ن المللی درصنعت
پتروشیمی موجب توجه بیشتر دولت به این بخش
میشود یا نه؟
مدیران شرکتهای دولتی همیشه بخش خصوصی را
در نقطه مقابل خود دانسته و به جای همکاری و حمایت
از این بخش مهم و س��پردن عمده فعالیت های اجرایی
واقتصادی به آن متاسفانه با چشم رقیب به آنها نگاه می
کنند .درحالی که دولت باید به جای ورود به فعالیت های
اقتصادی نقش مدیریتی ،نظارت و روانسازی امور را داشته
و بخش فعال خصوص��ی را عهده دار عملیاتهای اجرایی
درحوزه های مختلف کند .همیشه دولتها اقتصاد کشور
را دردست داشته اند و بخش خصوصی واقعی را با همه
ت��وان و تخصصی که دارد به ناچ��ار  ،یا از روی نگرانی به
حاش��یه رانده و کمتر به آن توجه نموده اند .البته خیلی
ه��ا معتقد بودند که در دولت جدید تدبیری برای بخش
خصوصی اندیشیده می شود تا این بخش متخصص نقش
موثر خود را در اقتصاد کش��ورهویدا کند ،اما متاسفانه با
گذشت چند ماه ازفعالیت دولت جدیدهیچ گاه نه دولت و
نه مجلس دربرنامه ریزی و تصمیم گیری های خود بطور
رسمی ازنمایندگان بخش خصوصی یا حداقل از اعضای
این اتحادیه که بزرگترین تش��کل اقتصادی بعد از دولت
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و توسعه بخش کشت وصنعت و کشاورزی ترسیم نکرده
است .البته باید گفت که همه این مشکالت ناشی از این
بوده که وابس��تگی دولت به درآمد نفتی هنوز کم نشده
در حالی که این سهل انگاریها در توسعه صنایع مختلف
موجب ش��ده تا س��االنه  11میلیارد دالر در کشور فقط
صرف واردات مواد غذایی ش��ود و هر روز هم بیشتر می
ش��ود  .اگر به بخش انژی و مصرف بی رویه برق درکشور
نیز نگاه ش��ود خواهیم دید که با توجه به فرسوده بودن
ش��بکه های توزیع حدود 40درصد کل تولید در خطوط
انتقال هدر می رود ،در صورتی که دنیا اکنون بدنبال انرژی
های نو و پاک مثل انرژی خورشیدی و بادی است .حال
با این همه خالء ه��ای موجود چرا دولت باید به وظیفه
خود که همانا سیاس��ت گذاری برنامه ریزی برای آینده
و نظارت اس��ت عمل نمی کند و هم��واره خود را درگیر
مسایل اقتصادی تولید ،تجارت و خدمات می کند؟ بخش
خصوص��ی فعال با توجه به تجرب��ه و تخصصی که دارد
درصورت ورود به میدان عمل توانایی خاصی را در پیشبرد
اهداف اقتصادی کشور در همه حوزه ها دارد درصورتی که
موانع سد راه برداشته و دولت در اجراء دخالت نکند.

تاکی�د ش�ما برای�ن اس�ت ک�ه تکنول�وژی
س�اخت کاالها از تولید تا بس�ته بن�دی با هدف
استانداردس�ازی در مراکز صنعتی تغییر کند .آیا
اکنون بس�تر الزم برای این کار در کش�ور فراهم
است تا بتوان از مزایای کم نظیر نفت وگاز به نحو
شایسته استفاده کرد؟
لزوم خروج بیش��تر کش��ورهای جه��ان ازبحران و
آشفتگی های چندین س��اله اقتصادی همراه با رقابت
ش��دید شرکت های تولیدی در ساخت کاالهای مدرن
و محصوالت اس��تاندارد موجب شده تا در دنیا رقابت و
تحول عمیقی دربخش تولید بهخصوص تولید فرآورده
های نفتی بوجود آید.دراین راستا کشورهایی چون ایران
که ازنعمت خدادای منابع نف��ت وگاز برخوردارند باید
فرصت رامغتنم شمرده تا به جای خام فروشی منابع ملی
مسیر تولید کیفی را با ایجاد ارزش افزوده درپیش گیرند.
چنین رویکردی باعث می شود تا نه تنها ازخام فروشی
ارزان نفت جلوگیری شود بلکه ارزآوری هنگفتی از محل
فروش محصوالت بدست آید ،زیرا تقاضای جهانی اکنون
برای خرید نفت خام پایین آمده و محصوالتی که استاندار
الزم مص��رف را ندارند خریدار ندارند .بنابراین توجه به
تغییر تکنولوژی در صنایع تبدیلی و فرآوری کش��ور و
بکارگیری استانداردها ضرورتی اجتناب ناپذیراست که
دولت با بستر سازی الزم باید به آن توجه کند .ازسوی
دیگر چنانچه به دگرگونی های جهان دراین یکی دوسال
اخیر توجه شود خواهیم دید که آنها نیز با تالش برای
خروج ازبحران های پی درپی اقتصادی بدنبال راهکاری
مطلوب برای اس��تفاده بهینه ازمنابع سوخت استاندارد
هستند.درچنینشرایطیهرچهازمسیرتغییرتکنولوژی
تولی��د و بکارگیری آخرین اس��تانداردهادر محصوالت
داخلی ( نفت ،گاز و پتروش��یمی) فاصله گرفته ش��ود
به همان اندازه از فروش کاال و پیش��رفت در دنیا عقب
خواهیم ماند.

است دعوتی به عمل نیاوردند تا نظر و ایده کارشناسی
آنها نیز در تصمیم گیری ها گنجانده شود و اگر تاکنون نیز
جلسات و یا میزگردهایی با حضورنمایندگان دولت ،ملت
وبخش خصوصی برگزارشده درخواست کننده اولیه بخش
خصوصی بوده است نه دولت .حال درچنین شرایطی که
توجهی عملی به بخش خصوصی و مدرنیزه کردن مراکز
تولید ،اصالح س��اختارهای اقتصادی و ایجاد راهکارهایی
اصولی برای پیش��رفت وجود ن��دارد وهمچنان برعادت
دیرینه خود یعنی خام فروشی ثروت ملی پایبند است،
بی ش��ک برداشته ش��دن تحریم ها در توافقنامه اخیر با
تولید محصوالت غیراستاندارد کم کیفیت کاری را به پیش
نخواهیم برد مگر این که نقش��ه راهی اصولی برای تغییر
ساختارها به شکل نوین در بخش های مختلف اقتصادی
بخصوص تولید ترسیم شود.
گفته می ش�ود که بدنه وزارت نفت در دولت
جدی�د اعتقادی ب�ه ف�روش نفت خ�ام به بخش
خصوصی ن�دارد ،دیدگاه ش�ما نس�بت به چنین
رویکرد و تصمیم گیری چیست؟
موض��وع فروش نفت خام توس��ط بخش خصوصی
ازابتدا غلط طراحی ش��ده اس��ت و بخش خصوصی را
خری��دار فرض نموده و اعالم نمودند این توان در بخش
خصوصی نیست چرا که نگاه و تفکر دولتیها همیشه
متمرکز بر فروش نفت خ��ام بوده و بافت آن اکنون در
وزارت نفت به شکلی است که دولت بدون دخالت بخش
خصوصی می تواند از پ��س آن برآید .بنابراین معاونت
بین الملل وزارت نفت معتقداست با فروش نفت خام به
دیگر بخشها در فروش خدشه وارد می شود ،درحالی
که چنین نیست .زیرا دولت نفت را به صورت خام بدون
ارزش افزوده الزم را می فروشد در صورتی که می تواند
با استفاده از بخش خصوصی و در اختیار گذاشتن نفت
خام آن را تبدیل به کاالهای نهایی ارزآور کرده و زمینه
اشتغال را نیز در کشور فراهم می کند.ازسوی دیگر بنده
فکر می کنم دولت برای آینده صنعت نفت کشور برنامه
ری��زی دقیق و به روزی ندارد و با این باور غلط که دنیا
همچنان خواهان نفت خام ایران است ،عقب ماندگی از
غافله پیشرفت را موجب شده و می شود.اکنون وضعیت
اقتصاد دنیا دگرگون شده است و میزان تقاضای جهانی
به نفت خام به تدریج کاهش مییابد .اگراز زاویه دیگری
به بازار نفت نگاه ش��ود ،می بینیم که تولید روزانه نفت
اکنون در دنیا بسیار باالرفته است .در حالی که آمریکا و
بعضی کشورهای اروپایی نیز واردات این کاال را به شدت
پایین آورده اند و آمریکا در چند سال آینده صادر کننده
خواهد بود و تولید نفت حداقل  10.000.000بش��که
باالی تقاضا خواهد بود .درچنین شرایطی چنانچه نسبت
به ایجاد مراکز تولید وتوسعه صنایع تبدیلی و فرآوری
اقدامای انجام نشود و نگاه فقط نگاه درآمدزایی ازمحل
فروش نفت خام باشد ،افق تاریک و آینده ناخوشایندی
را درپیش روی صنعت نفت کشور باید پیش بینی کرد.
البته بنده نگران قیمت نفت نیس��تم زیرا قیمت تمام
شده بسیاری از تولیدات جدید در شمال آمریکا و کانادا
بی��ن  75ال��ی  80دالر خواهد بود و آن��ان قیمت را در
حد فعلی نگاه خواهند داش��ت و بهانه الزم را هم پیدا
خواهند کرد .
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مدیرانشرکتهای
دولتی همیشه بخش
خصوصی را در نقطه
مقابل خود دانسته و به
جای همکاری و حمایت
از این بخش مهم و
سپردن عمده فعالیت
های اجرایی واقتصادی
به آن متاسفانه با چشم
رقیب به آنها نگاه می
کنند
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گفتگوي دنياي انرژي با نايب رئيس هياتمديره اتحاديه صادركنندگان

فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروشيمي درباره هشتمين همايش ساالنه اتحاديه

اميد بخش خصوصي نفت به دولت
تدبير و اميد
ب رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی از مدتها پيش به عنوان
محسن فخاری ،ناي 
رئيس كارگروه اجرايي هش�تمين همايش س�االنه اتحاديه مش�غول ش�ده و به همراه اعضاي ديگر توانست مقدمات برگزاري اين
همايش مهم را فراهم كند .با توجه به اينكه هش�تمین همایش اتحادیه صادركنندگان فرآوردههاي نفت ،گاز و پتروش�يمي اولين
همايش اتحاديه در دولت تدبير و اميد است ميتواند مورد توجه بسياري از فعاالن بخش انرژي قرار گيرد .گفتگوي دنياي انرژي با
محسن فخاري درباره اهداف همايش اتحاديه و برخي از مشكالت اعضا در زير ميآيد كه خواندن آن خالي از لطف نخواهد بود.

محسن جندقي
برای برگزاری هش�تمین همایش س�االنه
اتحادیه چه فرآیندی طی شد؟

در ابت��دا کارگروه اج��رای این همایش را چند
ماه قبل تش��کیل دادیم و اولین کار تعیین اهداف
را همای��ش بود .تصمیم گرفتی��م با توجه به اینکه
دولت جدید به نام دولت تدبیر و امید آمده ،بهترین
بهرهبرداری را از این موضوع کنیم ،به همین علت
ش��عار نقش بخش خصوصی و فرصت های پیش
رو در دول��ت تدبیر وامی��د را برگزیدیم .قطعا این
هدف و ش��عار همایش میتواند ب��ه دالیل خاص
منش��ا تحوالت در بخش خصوصی انرژی شود .در
همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی قرار است بخشی از خواسته
هایمان را مطرح کنیم و مهمتر اینکه زمینه رفع آن
را فراهم کنیم.
در گذشته تنگ
نظری ها و عدم
آشنایی مدیریت ها در
مورد بخش خصوصی
حوزه نفت وجود
داشته که موجب به
وجود آمدن مشکالت
فراوانی شده است
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آیا در همایش امس�ال هم از افراد مختلف
برای سخنرانی دعوت میشود؟

ببینید امسال تصمیم گرفتیم از افرادی دعوت
کنیم که که مرتبط با کار بخش خصوصی و انرژی
باش��ند و گرهی از مش��کالت باز کنند .با توجه به
اینک��ه در دولت جدید صحبتهایی در مورد بخش
خصوصی شده و همچنین مذاکرات موفقیتآمیز
هس��تهای امیدواری��م اعض��ا در ای��ن همایش با
انرژی بهتری نس��بت به س��الهای گذشته حاضر
ش��وند .البته مش��کالت فراوانی در اثر تحریمهای
بینالملل��ی و برخی تصمیمگیریها به وجودآمد.
ما کش��ور نفت خی��زی داری��م و چهارمین مرکز
انرژی دنیا هستیم و دوست داریم به عنوان بخش
خصوصی یار و کمکحال دولت باشیم اما در این
میان یک س��ری مش��کالتی برای ما به وجود آمد
که به همه بخشه��ای اقتصادی هم تعمیم داده
شماره ششم ـ زمستان 1392

شد .مشکل اول تحریمهای لحظه به لحظه و عدم
تفس��یر صحیح از تحریمها بود .ما انتظار داشتیم
که سازمانهای مربوطه حداقل تفسیر صحیحی از
تحریمها داش��ته باشند اما سازمان ها به ما کمک
نم��ی کردند تا ما کارم��ان را بهتر انجام دهیم  .با
توجه به آمارهای اتحادیه در دهه گذش��ته خیلی
از واحدهای صادراتی و تولیدی تعطیل ش��دند و
تنها تحریم خارجی مس��بب آن نب��ود بلکه عدم
حمای��ت داخلی نیز موجب��ات رخ دادن این اتفاق

را فراهم کرد.
ب�ا توجه ب�ه برنامهریزیهای انجام ش�ده
آی�ا میتوانی�م به رفع مش�کالت عدیده بخش
خصوصی امیدوار باشیم؟

ما در ای��ن همایش مطالب بس��یاری برای ارائه
به مس��ووالن داریم .ما می خواهیم امسال متفاوت
باش��یم و این تفاوت محسوس خواهد بود .هدف ما
این اس��ت که بعد از ای��ن همایش بخش خصوصی
نفت ،گاز و پتروش��یمی بتواند با کمترین مش��کل
ب��ه کار ادامه ده��د .البته برای بهتر برگزار ش��دن
همایش از تجربیات  7همایش قبلی استفاده کردیم.
مطمئن باش��ید  7همایش قبلی هم منفعت داشته
است .مثال با س��خنرانی حسینی وزیر وقت اقتصاد
در  3دوره قبل حداقل فهمیدیم که حرف حس��اب
دولتیها چیس��ت .از س��ال  84طبق بند دال ماده
 33برنامه چهارم توس��عه قرار ش��ده ب��ود صادرات
از مالیات معاف ش��ود .اما دول��ت تصمیم گرفت به
این بهانه که فرآوردههای نفتی جزو مش��تقات نفت
است از صادرکنندگان فرآوردههای نفتی هم مالیات
بگیرد .دولت این را بخش��نامه کرد اما اعالم کردیم
که ما فرآورده نفتی هس��تیم نه نفت .اما وزیر وقت
اقتصاد در همایش ما س��خنرانی ک��رد و گفت من
مالیات ش��ما را رفع نمیکن��م و باید مالیات بدهید
و اگ��ر نمیخواهید ش��کایت کنی��د .مزیت حضور
وزی��ر این بود که حداقل تکلی��ف خود را فهمیدیم
و س��رانجام معافیت مالیات��ی گرفتیم .البته جدیدا
مش��کلی در مورد مالیات و جوای��ز صادراتی روغن
م��و تور و قیر به وج��ود آمده که در حال مذاکره با
سازمان توسعه تجارت و سازمان مالیات هستیم .ما
اه��داف خاصی داریم .صادرکننده چرا باید  6درصد
مالی��ات ارزش افزوده را بدون دلیل پرداخت کند و
مثال اگر مس��ووالن ابهام دارن��د کاالی صادراتی که

گفتگو

بله خواس��ته هایی که در این همایش داریم زیاد
اس��ت .البته در ش��رایط فعل��ی این ق��ول را به اعضا
میدهیم که اکثر این خواستهها را مطرح کنیم .همین
االن دبی��رکل و اعضای هیاتمدی��ره فعالی داریم که
امیدواریم با آنها خیلی از این مشکالت را حل کنیم.

آیا مس�ووالن وزارت نف�ت از این موضوع
استقبال کردند؟

پس در همایش خواس�تههای بسیاری مطرح
خواهد شد.

ع�دم حمایت داخلی همان تحریم داخلی
است .درست است؟

بله .آقای روحانی هم گفتند تحریم داخلی .اصال
با دولت گذشته کار نداریم بلکه ما سیاستگذاریها
را نقد میکنیم .مثال در گذش��ته تنگ نظری ها و
عدم آشنایی مدیریت ها در مورد بخش خصوصی

بله .در دو جلس��ه ای که با ماجدی معاون امور
بین الملل وزارت نفتی داش��تیم ایش��ان از حضور
موث��ر بخش خصوصی اس��تقبال ک��رد و حمایت
معن��وی خود از این بخ��ش را اعالم کرد .بنده هم
آمادگی و حضور پررن��گ بخش خصوصی را برای
کمک به دولت اعالم کردم.
آی�ا در گفتگو با معاون وزی�ر نفت درباره
فروش نفت خام توسط بخش خصوصی سخنی
به میان آمد؟
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در بورس عرضه میشود آیا صادر میشود یا نه چرا
پول بگیرند؟ به جای آن س��پرده و چک بگیرند .ما
س��ر این موضوع هر دفعه به مش��کل بر میخوریم.
یا مس��اله حمل و نقل یک��ی از دغدغههای اتحادیه
اس��ت .برای اینکه کاالی صادراتی خ��ود را مثال از
اصفه��ان به بندرعباس ببریم با مش��کالت فراوانی
مواجه هستیم .کمبود وسیله  ،هزینه فراوان و حتی
گرفتن مالیات چند باره از جمله این مشکالت هست
به همین علت به فکر تاس��یس یک ش��رکت حمل
و نقل صادرکنندگان افتادیم .دس��ت ما در سالهای
گذش��ته بسته بود ،نه اینکه دولت دست ما را بسته
باشد بلکه تحریمهای خارجی ،واردات غیر منطقی،
مش��کالت داخلی ،کمبود مواد اولیه و ...موجب شد
بخش خصوصی در تنگنا قرار گیرد.

حوزه نفت وجود داشته که موجب به وجود آمدن
مش��کالت فراوانی ش��ده اس��ت .حمایت نکردن
بانکه��ا و وزارت اقتص��اد از بخ��ش خصوصی و
بخشنامههای لحظهای از جمله این مشکالت بود.
همیش��ه ما صادرکنندگان هم دس��تورالعملها را
انجام میدادیم اما با این دستور العمل ها خیلیها
از چرخ��ه صادرکنندگان خارج ش��دند .خیلی ها
دفاترشان را تعطیل کردند .خب ما در این همایش
س��عی ميكنيم ک��ه این مش��کالت و راهکارهای
برداش��تن موانع را برس��ی کنیم .به عبارت بهتر
همایش به جای چند سخنرانی قرار است کاربردی
شود و درصدد هس��تیم راههای تسهیل در تولید
و صادرات در بخش انرژی را شناس��ایی کنیم .به
همین علت قصد داریم از مسووالنی دعوت کنیم
که بتوانند گرهی از مشکالت بخش خصوصی نفت
باز كنند.

بله ،اما اس��تقبال چندانی از وی ندیدم .ش��اید به
علت ش��رایط کنونی ،وزارت نفت موضوع فروش نفت
توس��ط بخش خصوصی را مسکوت گذاشته است .ما
در بحث فروش نفت که مدتی پیش مطرح شده بود
با چند مش��کل داخلی مواج��ه بودیم .مثال باید برای
تحوی��ل گرفتن محمول��ه از وزارت همه پول نفت را
واری��ز میکردیم که این مق��دور نبود .ثانیا وقتی می
خواستیم که به صورت دیس��کانت تحویل بگیریم و
مبلغ اعالم میشد ناگهان میگفتند اور میدهیم( .با
قیمت باالتر میدهند) .بعد از اینکه قرار شد نفت خام
توسط بخش خصوصی به فروش برسد  260سازمان
و شرکت اعالم آمادگی کردند و در نهایت  11شرکت
توانس��تند پروفرم بگیرند ،از این  11ش��رکت هم 3
شرکت برای فروش مجوز گرفتند اما سرانجام گفتند
به مشکل برخوردیم و موضوع بابک زنجانی که مطرح
شده نیز از این دست است .بخش خصوصی نفت برای
اینکه این اتفاق رخ دهد کنسرسیوم بزرگ با ساز و کار
بسیار حرفهای تاسیس کرد و حتی هنوز هم جلسات
هیات مدیره این کنسرسیوم برگزار میشود .هر وقت
دول��ت بخواهد باز هم بخش خصوصی این آمادگی را
دارد که به کمک دولت بیاید و از همه ظرفیتها برای
فروش نفت خام اس��تفاده کند چ��را که اعتقاد داریم
بخش خصوصی بازوی دولت است.
بخش خصوصی انرژی دیگر با چه مشکالتی
مواجه بود؟

یکی از اساس��ی ترین مش��کالت ای��ن بود که
سرمایه در گردش مان صفر شده است .یک روزی
فالن مواد اولیه را می خریدیم  400تومان ،قیر را

وزیر وقت اقتصاد
در همایش ما
سخنرانی کرد و گفت
من مالیات شما را
رفع نمیکنم و باید
مالیات بدهید و اگر
نمیخواهید شکایت
کنید .مزیت حضور
وزیر این بود که
حداقل تکلیف خود را
فهمیدیم
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واقعیت این است
که ما آن خریداران
اصلی را به خاطر
همین تحریمها از
دست داده بودیم.
تحریمها موجب شده
بود خریداران ژاپنی
را از دست بدهیم و
مجبور بودیم با قیمت
کمتر محصوالتمان را
به ترکیه بدهیم

24

می خریدیم تنی  90هزار تومان .اخیرا آن ماده
اولیه  2هزار و  200تومان افزایش پیدا کرده است.
خیلیها میگفتند ش��ما که  10درصد از محصول
 400تومانی سود میکردید ،پس بهتر است که نرخ
آن افزایش پیدا کند چون سود بیشتری نصیبتان
شده اس��ت .چنین افرادی نمیدانند با پول فعلی،
چند س��ال پیش میتوانس��تیم  6تن خرید کنیم
ام��ا االن باید یک تن خرید کنیم .ببینید ما دنبال
مقصر نمی گردیم اما همین مس��اله پیمانسپاری
ب��رای ما مش��کالت فراوان��ی ایجاد کرده اس��ت و
هنوز این مس��اله حل نشده است .البته معاون اول
رئیسجمه��ور و وزیر صنعت قولهایی دادهاند که
امیدواریم اجرایی شود.

وزی��ر کش��ور قدرتمند در طرف دیگ��ر مذاکرات
قرار داش��تند و به خاطر ایران مجبور میش��وند
در م��دت کوتاهی در یک جا جمع ش��وند .البته
میدانیم کش��ورهایی که با آنه��ا مذاکره کردیم
خواهان س��عادت ما و رش��د اقتصادی ما نیستند
و حتی سر خودشان را هم کاله میگذارند .حتما
در این مذاکرات دنبال منافع خود بودند نه منافع
ایران اما همین موضوع مذاکره و توافق هستهای
توانست آرامشی در بازار و کال اقتصاد ایجاد كند.
همین توق��ف تحریم جدید اتفاق بزرگی اس��ت
ک��ه میتواند خاک کارخانهه��ا و دفاتر صادراتی
را بتکاند و کس��انی ک��ه کار را تعطیل کردهاند را
ب��ه دفاتر کار برگرداند .بخ��ش خصوصی امیدوار
شده است تا با کمک دولت اقتصاد ایران به رشد
برسد اما این مهم بدون کمک دولتمردان محقق
نمیشود.

بودیم .تحریمها موجب ش��ده بود خریداران ژاپنی
را از دس��ت بدهیم و مجبور بودیم با قیمت کمتر
محصوالتمان را به ترکیه بدهیم و ترکیه هم آن را
ب��ه ژاپن بدهد .به خاطر تحریمها خریداران جرات
نمیکردن��د محصوالتمان را بخرن��د .به خاطر این
تحریمها مجبور بودیم خریداران را راضی کنیم با
مارجین س��ود پایین تر و با کش��تیهایی با پرچم
کشور ثالث از ما خرید کنند تا از چرخه و دور خارج
نش��ویم .ما  99درصد مشتری هایمان ر ا به خاطر
همین تحریمها از دست داده بودیم .این تحریمها
برای صادرات مش��کالت عدیدهای به وجود آورده
بود در غیر این صورت خود واحدهای پتروش��یمی
که مشکلی نداش��تند چراکه تولید پتروشیمی در
کشور با حاشیه س��ود امن داخل تولید و فروخته
ميشود .آنها مشكل چنداني براي تامين خوراك و
مشتري داخلي ندارند.

اوال این مذاکرات فق��ط برای اعضا مفید نبود
بلکه به طور کل��ی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.
به نتیجه رس��یدن مذاکرات هر ایرانی را به آینده
امیدوار کرد .همه صنوف امیدوار ش��دند و قطعا
همه موافق هس��تند که ب��ازار داخلی و خارجی
به آرامش برس��د .برای ش��خص من باعث افتخار
بود ک��ه وزیر خارجه کش��ورم در یک طرف و 6

برخ�ی فع�االن پتروش�یمی م�ی گفتن�د که
توافق هس�تهای و رفع برخی تحریمها ،صنعت
پتروش�یمی را متحول نمیکند چ�ون با تحریم
پتروشیمی به مشکل چندانی برنخوردیم.

رشد منفي صادرات بسياري از صادركنندگان
را نااميد كرده است .آيا با دولت جديد ميتوان به
آينده صادرات اميدوار بود؟

آیا بخ�ش خصوص�ی میتواند ب�ا توافقنامه
هس�تهای جدی�د ورف�ع برخ�ی تحریمه�ای
پتروشیمی به آینده امیدوار باشد؟
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در این مورد فعاالن بخش خصوصی صاحبنظرتر
هستند اما واقعیت این اس��ت که ما آن خریداران
اصل��ی را به خاطر همین تحریمها از دس��ت داده

رش��د منفی متوقف شده اما هنوز زود است که
قض��اوت کنیم اما امیدوارم که مش��کالت صادرات
ب��ه طور كل��ي برطرف ش��ود و ش��رايط صادراتي
بهبود يابد.
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مدیر کل نظارت برکاالهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

ممنوعیت فروش محصوالت پتروشیمی
خریداری شده از بورس
تمام ش�رکتهای تولیدی که مواد اولیه پتروش�یمی خود را از طریق بورس کاال تامین میکنند باید این مواد اولیه را در خط
تولید خود استفاده کنند و فروش آنها به افراد دیگر ممنوع شد .محمد حسین موالخواه مدیر کل نظارت برکاالهای غیرفلزی
س�ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اتفاقاتی که در زمینه محصوالت پتروش�یمی طی یک سال اخیر در
کش�ور روی داده اس�ت ،گفت :با پیشنهاد سازمان حمایت و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی ،تمام
شرکتهای تولیدی که مواد اولیه پتروشیمی خود را از طریق بورس کاال تامین میکنند باید از این مواد اولیه در خط تولید خود
شرکت استفاده کرده و حق فروش محصوالت را به افراد دیگر ندارند.

موالخواه با بیان اینکه این تصمیم برای جلوگیری
از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و کوتاه کردن دست
دالالن در بورس اس��ت ،خاطرنشان کرد :همچنین
دسترس��ی مصرف کنن��دگان واقعی ک��ه در برخی
شرایط قادر به خرید نیازهای خود برای استمرار خط
تولید واحدهای صنعتی مربوطه نبودهاند گرفته شده
است.
مدی��ر کل نظارت برکاالهای غیرفلزی س��ازمان
حمای��ت در ادام��ه به شناس��ایی  70واحد تولیدی
غیرفعال توس��ط بازرس��ان صنعت ،معدن و تجارت
استانها و رد صالحیت خرید آنها در بورس اشاره کرد
و گفت :در شرایط فعلی و با توجه به کمبود برخی از
محصوالت پتروشیمی در کشور ناچار شدیم سیستم
سهمیه بندی برای خرید مواد پتروشیمی در بورس
کاال تعریف کنیم تا صنایع پایین دستی بتوانند مواد
اولیه مورد نی��از خود رابا تضمین کیفیت ،کمیت و
قیمت رقابتی تامین کنند.
وی با اشاره به راه اندازی سایت بهین یاب وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت بیان ک��رد :در حال حاضر
حدود  3000واحد صنعتی و تعاونی در این س��ایت
ثبت نام کرده و مواد اولیه خود را از طریق بورس کاال
تهیه می کنند.
موالخ��واه ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه محصوالتی که
در ب��ورس کاال پذیرش و معامله می ش��ود از نظام
قیمتگذاری سازمان حمایت معاف هستند ،تصریح
کرد :در راس��تای اجرای تصمیمات کارگروه کنترل

بازار از آذرماه سال گذشته تاکنون با توجه به اهمیت
محصوالت پتروش��یمی به عنوان م��واد اولیه اصلی
موردنیاز و تاثیرگذار در محصوالت نهایی و بهای تمام
ش��ده اکثر کاالهای تولیدی واحدهای تولیدکننده
پایین دس��تی ،ن��رخ پایه محصوالت پتروش��یمی
براساس متوس��ط نرخ بازارهای جهانی و ارز مبادله
ای توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی استخراج
و اعالم میشود.
وی در ادامه افزود :این در صورتی که است که اگر
اهداف بورس کاال به معنای حقیقی پیاده شود فروش
و قیمت واقعی محص��والت از طریق حراج و رقابت
کشف و تقاضاهای کاذب از این بازار حذف می شود.
او با بیان اینکه طبق ضوابط تدوین ش��ده مراجع
قانون��ی در س��الهای گذش��ته کلی��ه مجتمع های
پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی مکلف به عرضه
محصوالت پتروش��یمی خود در بورس کاال هستند،
تصریح کرد :در عوض مزیت های مطمئن وش��فاف
بازار بورس از قبیل معافیتهای مالیاتی  ،قیمتگذاری،
رانتزدایی و غیره باید عرضه کاال اختیاری باش��د و
تولیدکنن��دگان نوع معامله خود را که در بورس و یا
بازار س��نتی فروخته شود ،انتخاب کنند اما به دلیل
عدم تع��ادل عرض��ه و تقاضا و به منظ��ور حمایت
از صنای��ع پایین دس��تی و کوچک الزم اس��ت این
محصوالت مشمول سیاستهای تنظیم بازار شود.
موالخواه در ادامه درباره سیاس��تهای حال حاضر
سازمان حمایت در خصوص عدم عرضه محصوالت

مجتمع های پتروشیمی در بورس کاال گفت  :تذکر،
بررسی کارشناسی و پیگیری رفع موانع و مشکالت و
استفاده از سایر ابزارها از جمله اين سياستها بوده و
برخورد تعزیری راهکار آخر خواهد بود .
به گفته وی هرچند اتخاذ تصمیمات حاکمیتی
در این بخش با لح��اظ واقعیتهای موجود و تعیین
روش��های اجرای��ی و کارآمد  ،برنام��ه ریزی صحیح
در تامین خوراک مورد نیاز واحدها و ایجاد تناس��ب
در قیم��ت خوراکه��ای مای��ع و گازی مورد مصرف
مجتمعهایی که خوراک آنها گاز است ،ارایه تشویق
های تضمینی جهت س��رمایه گذاری الزم می تواند
مثمرثمر واقع شود.
مدی��ر کل نظارت برکاالهای غیرفلزی س��ازمان
حمایت در پایان با تاکید بر لزوم ارایه تش��ویقهای
تضمینی جهت س��رمایه گذاری الزم ب��رای تولید
محص��والت کمبوددار بیان کرد :اولوی��ت قرار دادن
تامی��ن نیاز بازار داخلی و برنام��ه ریزی هدفمند در
جهت ب��رآورد دقی��ق تولید و مص��رف محصوالت
پتروش��یمی برای مقاطع زمانی یکس��اله نیز امری
ضروری و اجتناب ناپذیر در این حوزه است.
در یکس��ال اخی��ر برخی از واس��طهها با خرید
م��واد اولیه پتروش��یمی و فروش آن ب��ه کارخانهها
باعث افزایش چندین برابری قیمت این محصوالت
و محصوالت پالستیکی در بازار شدهاند به نحویکه
قیمت بس��ته بن��دی از خود محص��والت آنها نظیر
فرآوردههای لبنی بیشتر شده است.

در شرایط فعلی
و با توجه به کمبود
برخی از محصوالت
پتروشیمی در کشور
ناچار شدیم سیستم
سهمیه بندی برای
خرید مواد پتروشیمی
در بورس کاال تعریف
کنیم
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صد و شصت و چهارمین نشست اوپک و ابقای البدري

بازهم دبيركل انتخاب نشد
صد و شصت و چهارمین نشست اوپک چهارشنبه  ۱۳آذر در وین ،پایتخت اتریش برگزار شد و بهرغم جایگاه مناسب
ایران در این سازمان ،اما عبداهلل سالم البدری ،نماینده لیبی و دبیرکل کنونی این سازمان ،در سمت قبلي خود ابقا شد ،این
در حالی است که این موضوع با روح آییننامه اوپک مغایرت دارد .در این نشست به مصطفی الشمالی و بیژن نامدار زنگنه،
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران به دلیل انتصاب به مقام وزارت تبریک گفته شد و وزیران پیشین نفت ایران و کویت مورد
قدردانی قرار گرفتند .همچنین عبدالباری علی العروس�ی ،وزیر نفت و گاز لیبی ،برای یک س�ال به ریاست اجالس اوپک
برگزیده شد که این تصمیم از آغاز سال  ۲۰۱۴میالدی اجرایی می شود .دیزیانی آلیسون مادوکه ،وزیر نفت نیجریه نیز به
عنوان رئیس علی البدل نشست برگزیده شد.

شرکت کنندگان در
این نشست تصمیم
گرفتند که دوره دبیر
کلی عبداهلل سالم
البدری را به مدت یک
سال تمدید کنند که
این تصمیم نیز از آغاز
سال آینده میالدی
اجرایی می شود
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گزارش دبیر کل اوپک ،گزارش هیئت کمیسیون
اقتصادی این سازمان و برخی مسائل اداری از سوی
شرکت کنندگان بررسی شد و اعضای نشست درباره
تحوالت در مذاکرات چندجانبه زیست محیطی گفت
و گو کردند .افزون بر این ،نتیجه نشست برگزار شده
در ورشو لهس��تان ،وضعیت مذاکرات جاری اوپک با
اتحادیه اروپا ،همکاری مس��تمر این سازمان با دیگر
س��ازمان های بی��ن المللی و گفت و گوه��ای آن با
فدراس��یون روسیه ،از جمله موضوع های مورد بحث
بودند.
در این نشس��ت گزارش دورنمای بازار نفت که از
سوی دبیر کل ارائه شد ،به ویژه بخش های پیشبینی
عرضه و تقاضای نفت در سال  ۲۰۱۴میالدی ،مورد
بررسی قرار گرفت .بدهی دولتی در حوزه یورو ،بیکاری
گسترده در کشورهای توسعه یافته ،و آهستگی رشد
اقتصادی در کنار خطر تورم در کش��ورهای در حال
توسعه ،از جمله مس��ائل مربوط به دورنمای اقتصاد
جهانی بودند که مورد بحث قرار گرفتند.
در واقع همین سردرگمی درباره اقتصاد جهانی و
شکنندگی وضعیت اقتصادی یورو ،مهمترین چالش
اقتصادی بازار نفت در س��ال  ۲۰۱۴میالدی اس��ت.
افزون بر این ،اگرچه پیش بینی می شود که تقاضای
نفت در س��ال  ۲۰۱۴افزایش یابد ،رش��د چشمگیر
عرضه نفت از س��وی کش��ورهای غیر عضو اوپک ،از
این رش��د تقاضا فراتر خواهد بود.به هر حال ،با هدف
حفظ توازن بازار ،در این نشست اوپک تصمیم گرفته
ش��د که تولید نفت این سازمان در سطح کنونی ۳۰
میلیون بشکه در روز تثبیت شود .با این همه ،اعضای
اوپک برای واکنش به هر روی��داد مخل تعادل بازار،
اعالم آمادگی کردند.
اعض��ای نشس��ت با توجه ب��ه لزوم هش��یاری و
نگرانیهای مربوط به مشکالت باقی مانده در اقتصاد
جهانی ،دبیرخانه اوپک را موظف کردند که تحوالت
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عرضه و تقاضای نفت و همچنین مسائل غیر بنیادین،
همچون س��فته بازی در بازار را زیر نظر داشته باشد
و کش��ورهای عضو اوپک را از این تحوالت آگاه کند.
در این نشس��ت ،علی عبید الیبهونی ،نماینده امارات
در هیئ��ت عامل اوپک ،به عنوان رئیس هئیت عامل
اوپ��ک و دکتر برنارد مومر ،نماینده ونزوئال در هیئت
عامل اوپک به عنوان جانشین الیبهونی منصوب شد
ک��ه این تصمیم از آغاز س��ال آینده میالدی اجرایی
خواهد بود.
شرکت کنندگان در این نشست تصمیم گرفتند
که دوره دبیر کلی عبداهلل س��الم البدری را به مدت
یک سال تمدید کنند که این تصمیم نیز از آغاز سال
 2014میالدی اجرایی می ش��ود .در این نشس��ت،
بودجه سال  ۲۰۱۴میالدی اوپک تصویب و تصمیم
گرفته ش��د که نشس��ت عادی آینده این س��ازمان،
یازده��م ژوئ��ن س��ال  ۲۰۱۴می�لادی (  ۲۱خرداد
 )۱۳۹۳در وین اتریش برگزار شود.

یکی از مس��ایلی که اعضای اوپک را درگیر کرده
اس��ت کاهش س��طوح تولید کش��ورهایی همچون
لیب��ی که همزمان با تحریمهای ای��ران اتفاق افتاده،
میباش��د .این امر باعث شد تولید عربستان بیش از
میزان س��همیه صورت بگیرد و ظرفیت تولید عراق
نیز بیمحابا روند روبه افزایش��ی را تجربه كند .با این
حال اما بازگشت حدود  1/5میلیون بشکه نفت ایران
به بازار ،الزام کشورهایی همچون عربستان را کاهش
میدهد .وزیر نفت ایران در حاشیه این نشست گفت:
حتی اگر نفت  ٢٠دالر ش��ود پ��س از رفع تحریمها
ایران روزانه چهار میلیون بشکه نفت تولید میکند.
زنگنه اظهار كرد :جمهوری اسالمی ایران تحت هر
شرایطی چهار میلیون بشکه در روز را تولید میکند و
من از حق ایران تحت هیچ شرایطی برای تولید روزانه
چهار میلیون بشکه نخواهم گذشت.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درباره اینک��ه آیا فکر
میکنید اوپک باید به نظام س��همیه بندی جداگانه

گزارش

فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

برای کش��ورهای عض��و بازگردد ،گف��ت :من به این
مسائل کاری ندارم .ایران پس از رفع تحریمها چهار
میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر
اینکه چنانچه بازار با مازاد عرضه روبهر و شود قيمتها
پایین میآید ،اعالم کرد :این مش��کل آن دس��ته از
کشورهایی اس��ت که نفت اضافی وارد بازار میکنند
ام��ا در هر حال فکر میکنم که اوپک عاقل اس��ت و
در زمانه��ای مختلف این تدبی��ر و عقالنیت خود را
نشان داده است.
زنگن��ه افزود :اوپک دراین م��وارد رعایت تدبیر را
میکند و بازار را برای کس��انی که در شرایط سخت
بیرون رفتهاند باز میکند تا جای مناسبی برای تولید
نف��ت آنها باش��د ،ما هرگز به ش��رایط حاد نخواهیم
رسید.
این در حالی اس��ت که کارشناس��ان نفتی جهان
و وزرای نفت کش��ورهای مهم این سازمان معتقدند
قیمت نفت در س��طوح کنونی آن مناس��ب است و
لزومی ندارد سطح تولید با تغییر مواجه شود ،بر این
اساس هم با توافق اعضا سطح تولید تا  6ماه آینده در
همان رقم  30میلیون بشکه تثبیت شد.
در ای��ن بین ،وزیر نفت کش��ورمان با وزرای نفت

کشورهای عضو سازمان اوپك دیدار و گفتوگ و کرد.
مصطفی الش��مالی ،وزیر نفت و معاون نخست وزیر
کویت نیز در این اجالس با اعالم اینکه کویت به طور
کامل از شرایط کنونی بازار جهانی نفت رضایت دارد،
گفت :بازار نفت هماکنون با ثبات و متعادل است و با
هیچ کمبود یا مازاد عرضهای مواجه نیست.
وی افزود :از بازگشت ایران به بازار نفت استقبال
میشود و بازار نفت میتواند سهم واقعی تولید نفت
خام ایران را جذب کند.
محمد المزروعی ،وزیر انرژی امارات متحده عربی
و محمد النعیمی ،وزیر نفت عربس��تان نیز وضعیت
بازار را مطلوب ارزیابی کردند .وزیر نفت کشورمان نیز
با اش��اره به توافق هستهای ایران در ژنو با درخواست
از اعضای اوپک برای ایجاد فضای بازگشت احتمالی
ایران به بازار ابراز امیدواری کرد که صادرات نفت ایران
بر اساس این توافق به تدریج افزایش یابد .وی در عین
ح��ال اظهار کرد :در این مرحله ما تغییر رس��می در
صادرات نفت خود نداریم ،اما چنانچه تحریمها علیه
ایران لغو ش��وند ،میتوانیم ظرفیت تولید نفت را به
چهار میلیون بشکه در روز برسانیم.
مهندس زنگنه همچنین در پاسخ به سوالی درباره
قرارداده��ای جدید نفتی اعالم ک��رد :ما هم اکنون

در حال تدوین قرارداده��ای جدید برای بخشهای
باالدس��تی نفت هستیم .کارشناس��ان با تجربه روی
این موضوع کار میکنند .به نظرم در چند ماه آینده
میتوانیم چند کنفرانس در ایران و لندن برگزار کنیم
و چارچوب قراردادها را معرفی کنیم .اصل چارچوب
قرارداده��ای جدید این اس��ت ک��ه میتوانیم برای
بلندمدت با ش��رکتهای نفتی بینالمللی همکاری
کنیم .وی همچنین عمر قراردادها را بیس��ت س��اله
عنوان کرد.
ایران قبل از اعمال تحریمهای س��ال گذش��ته با
صادرات روزانه دو میلیون و  700هزار بشکه نفت پس
از عربستان در رده دومین صادرکننده بزرگ نفت در
اوپک قرار داش��ته و صادرات نفت ایران پس از اعمال
تحریمها به یک سوم کاهش یافته است.
عبداهلل تمیمی ،عضو کمیس��یون ان��رژی درباره
اقدام��ات وزیر نفت اعالم ک��رد :وزیر نفت جمهوری
اس�لامی ایران با حمایت اکثری��ت نمایندگان مردم
در مجل��س اهداف دولت را در ح��وزه نفت و گاز در
جامعه بینالملل پیگیری میکند .وی افزود :پس از
حمایتها از سیاس��ت خارجی ایران اکنون قاطعانه
از مواض��ع نفتی وزارت نف��ت در جامعه بینالملل و
سازمانهای بینالمللی دفاع و حمایت میکنیم.

کارشناسان نفتی
جهان و وزرای نفت
کشورهای مهم این
سازمان معتقدند
قیمت نفت در سطوح
کنونی آن مناسب
است و لزومی ندارد
سطح تولید با تغییر
مواجه شود
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يادداشت
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دستاوردهاي يك اجالس

اولین دیپلماسی زنگنه
در حوزه گاز جواب داد
اولین اقدام وزیر نفت این بود که انتخاب دبیرکل مجمع صادرکنندگان گاز از طریق اجماع تعیین نشود .خوشبختانه گاز ایران
تحریم نیست و میتوان آینده بسیار درخشانی را برای این صنعت در نظر گرفت  .امروزه هر کشوری در دنیا استراتژی و امنیت خود
را براساس امنیت انرژی تعریف کرده است .بدین معنی که امنیت انرژی به عنوان پایه امنیت مطرح شده است .یکی از علتهایی
که براساس آن چینیها در مقابل تحریم نفت ایران از سوی غربیها مقاومت می کنند این است که می گویند ما امنیت انرژی خود
را به خاطر اروپاییها به خطر نمیاندازیم.

سیدحمید حسینی

*

با استفاده از گاز
ایران میتوانیم
بزرگترین تولیدکننده
برق ،پتروشیمی،
محصوالت معدنی،
فوالد ،آلومینیوم و
مس از طریق گاز
باشیم

اروپا با تم��ام اختالفاتی که با ایران دارد معتقد
اس��ت که نمیتواند امنیت انرژی خود را در زمینه
گاز صرفا وابس��ته به روس��یه بداند ،لذا اروپاییها
به دنبال این هس��تند که مناب��ع جایگزین و تنوع
منابع برای تامین گاز را برای خود تهیه کنند زیرا
میدانند که تامین گاز آنها صرفا از طریق کش��ور
روس��یه برای آنها مشکل ساز است .با وجود تمام
اختالفاتی که اروپاییها با ایران دارند اگر مس��ائل
و مش��کالت بین المللی کمی فروکش کند اولین
کسانی که برای تامین گاز خود با ایران وارد تجارت
میشوند خود اروپاییها هستند .کشورهای منطقه
نیز علیرغم این که کش��ورهای نفتی هس��تند به
لح��اظ گاز وضعیت مطلوبی ندارند .عمان ،بحرین،
ام��ارات و کویت همه عالقمن��د به تامین گاز خود
از ایران هستند.
ظرفیت و پتانس��یل گاز ایران از نفت آن بسیار
بیشتر است .از سوی دیگر ارزش ذاتی گاز در ایران
پایین است .نفت در بندرعباس  100دالر به فروش
میرس��د .زمانی ک��ه نفت با کش��تی  VLCCبه
ژاپن منتقل میشود نهایتا قیمت آن به  102دالر
رس��یده اما گاز درایران هفت سنت است و اگر آن
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را با لوله به ژاپن منتقل کنیم قیمت آن  30تا 40
سنت افزایش مییابد.
ب��ا توجه به پایین ب��ودن ارزش ذاتی گاز ارزش
افزوده آن بیش��تر از فروش نفت اس��ت ،به همين
دلیل بس��یاری از س��رمایه گذاران خارجی حاضر
به س��رمایهگذاری در ایران هستند .حتی با وجود
تحریمها نی��ز تمایل دارند که به ای��ران آمده و با
اس��تفاده از گاز ما کارخانههای تولید متانول ،اوره
و آمونیاک را تاسیس کنند.
ظرفی��ت و موقعیت م��ا در گاز در دنیا بس��یار
باالس��ت طوری که از مجم��وع  160هزار میلیارد
متر مکعب ذخای��ر گاز در دنیا  32ه��زار میلیارد
متر مکع��ب آن متعلق به ایران اس��ت .همچنین
دسترس��ی به بازارهای جنوب ش��رقی آسیا ،هند،
پاکس��تان ،عراق ،س��وریه ،لبنان ،ترکیه و اروپا به
نحوی اس��ت که میتوانیم رقیب قوی برای کشور
روس��یه در صادرات گاز باشیم .البته شاید نتوانیم
در ال.ان.ج��ی با قطر رقابت کرده و دسترس��ی به
تکنول��وژی آن برای ما امکان پذیر نباش��د ولی به
طور قط��ع در خط لوله گاز حرفهای زیادی برای
گفتن داریم.

از این مزیت می توان در داخل کش��ور نیز بهره
برد .مثال با اس��تفاده از گاز ایران میتوان به تدوین
استراتژی مبتنی بر تلفیق معدن و انرژی ،معدن و
صنعت دست پیدا کنیم .ما میتوانیم کارخانه تولید
خاورمیانه باش��یم ،همان طور ک��ه چین کارخانه
تولید جهان است.
ب��ا اس��تفاده از گاز ایران میتوانی��م بزرگترین
تولیدکننده برق ،پتروش��یمی ،محصوالت معدنی،
فوالد ،آلومینیوم و مس از طریق گاز باش��یم .البته
تمام این موارد مس��تلزم این است که بتوانیم یک
مق��دار از ش��رایط بحران��ی موجود خارج ش��ویم.
انتخاب عادلی به دبیرکل��ی اوپک گازی به عنوان
اولین دیپلماس��ی انرژی زنگنه ج��واب مثبت داد
زیرا دولتها با وجود تمام اختالفها حاضر ش��دند
که به دبیرکلی ای��ران رای دهند .اگرما بتوانیم در
ش��رایطی که ظرفیت تولید و فروش نفت ایران در
اوپک کاهش یافته اس��ت از این موقعیت استفاده
کنیم آینده صنعت گاز ما می تواند بسیار درخشان
باشد.

*خزانهدار اتاق بازرگانی تهران وعضو هیات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و پتروشیمی ایران
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نگاه نو به نهادهای بینالمللی انرژی

دبيركلي اوپك گازي
براي ايران
ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان و نخس�تین ذخایر گاز جهان (بر اس�اس پژوهش بی پی) را دارد اما وزن و نفوذ آن در
سازمان های بین المللی نفت و گاز مانند اوپک و مجمع کشورهای صادر کننده گاز (جی ای سی اف) با این توان بالقوه همخوانی
ندارد .این موقعیت نه چندان مطلوب در حالی اس�ت که زمانی که پیش�ینه مشارکت ایران در شکل گیری این نهادها را مرور می
کنیم در می یابیم که ایران یکی از پنج عضو بنیانگذار اوپک اس�ت و ایده ایجاد نهادی متش�کل از کشورهای صادر کننده گاز نیز
برای اولین بار در ایران شکل گرفت و نخستین نشست وزارتی آن نیز در سال  ١٣٨٠در تهران برگزار شد.

رها حبيبي
وزرای انرژی کش��ورهای عضو مجمع جهانی
کش��ورهای صادرکنن��ده گاز ب��ا اکثری��ت آرا به
دبیرکل��ی سیدمحمدحس��ین عادل��ی کاندیدای
ایران برای یک دوره دو ساله رای دادند .سرگئی
تامکاراتف از روس��یه ،عبدالرحمان دنیزا از لیبی
و سیدمحمدحس��ین عادلی از ایران ،کاندیداهای
احراز پست دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده
گاز بودن��د که ب��ا رای وزرای انرژی کش��ورهای
عض��و مجمع جهانی کش��ورهای صادرکننده گاز
در نشس��ت ته��ران ،سیدمحمدحس��ین عادلی
کاندیدای ایران برای یک دوره دو س��اله دبیرکل
این مجمع شد.
رقابت اصلی برای احراز این کرسی استراتژیک
بازار جهانی گاز بین ایران و لیبی بود که در نهایت
نماین��ده ایران با  6رای در مقاب��ل  5رای نماینده
لیبی پیروز شد .از  11آبان رایزنی و یارگیری برای
انتخابات دبیرکلی مجمع کش��ورهای صادرکننده
گاز در تهران آغاز ش��ده بود .در این بین در هفته
اول آبان و در آس��تانه برگزاری پانزدهمین اجالس
وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران،
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در مس��کو با الکساندر
نوواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو
کرده بود.
با وجود این در سال های گذشته نقش و جایگاه
ایران در این نهادها تنزل یافت؛ وضعیتی که به نظر
می رسد در حال تغییر است و برگزاری پانزدهمین
نشست وزارتی مجمع کشورهای صادر کننده گاز
در تهران نخستین نشانه آن.
مرور نشس��ت ه��ای مجمع کش��ورهای صادر
کننده گاز نش��ان می دهد ک��ه در فاصله برگزاری
نخس��تین نشس��ت وزارتی جی ای سی ای اف در
تهران در س��ال  ١٣٨٠تا نشس��ت پانزدهم ،ایران
هیچگاه میزبان چنین نشست هایی نبوده است.
این در حالی است که قطر در این فاصله میزبان

هش��ت نشس��ت وزارتی بوده ،نشست هایی که به
قطر کمک کرده اس��ت تا توافق اعضا را با استقرار
دبیرخانه جی ای س��ی اف در این کشور به دست
آورد .ای��ن موضوع از نظر دیپلماتیک حایز اهمیت
است ،همچنانکه ژنو و وین به دلیل میزبانی شماری
از نهادهای بین المللی از نظر دیپلماتیک از اعتبار
خاصی برخوردارند .همچنین نخس��تین نشس��ت
سران مجمع در قطر برگزار شده است.
در م��ورد روس��یه نیز وضعیت ک��م و بیش به
همین ترتیب است .روسیه طی چهار سال گذشته
دبیرکلی جی س��ی ای اف را برعهده داشته است و
عالوه بر آن میزبان دومین نشست سران کشورهای
عضو مجمع بوده اس��ت .از سویی دیگر به نظر می
رس��د تصمیمات مجمع در م��ورد بازار گاز جهانی
تا کنون عمدتا بازتاباننده دیدگاه های روسیه بوده
است .طی نشس��ت های گذشته مجمع در زمینه
قیم��ت گذاری گاز ب��ر پیوند به��ای گاز با قیمت
های نفت تاکید شده است ،موضوعی که به میزان
زیادی بازتاباننده نگاه روسیه به بازارهای وسیع آن
در کشورهای اروپایی است.
در چنین شرایطی برگزاری نشست وزارتی جی
ای سی اف را در تهران باید به فال نیک گرفت و آن
را سرآغاز راهی دانست برای حرکت به سوی ایفای
نقش فعال تر در نهادهای انرژی بین المللی.
اما به موازات ای��ن تحوالت ،موضوعی که برای
ایران اهمیت بیشتری دارد عبارت است از افزایش
ظرفی��ت تولید و صادرات نفت و گاز و ایفای نقش

فعال تر در بازارهای جهانی.
تراز صادرات گاز کش��ورمان گویای آن اس��ت
ک��ه ایران در بازار ص��ادرات گاز جهان بازیگر قابل
اعتنایی نیس��ت؛ درست برخالف روسیه و قطر که
بزرگ ترین صادر کنندگان گاز از طریق خط لوله
و ب��ه صورت ال ان جی هس��تند و به دلیل همین
نق��ش فعال در بازار گاز جهانی در تصمیم س��ازی
های مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز دست
باال را دارند.
آمار جی ای سی اف نشان می دهد که قطر به
عنوان بزرگ ترین صادر کننده ال ان جی جهان در
س��ال  ٢٠١١بیش از  ١١٣میلیارد متر مکعب گاز،
عمدتا به شکل ال ان جی ،صادر کرده است.
از س��وی دیگر روس��یه در همان حال که یک
بازیگ��ر کلیدی در ب��ازار نفت اس��ت ،در بازار گاز،
بویژه ص��ادرات گاز به اروپا ،نقش تقریبا انحصاری
ایفا می کند .آمار گمرک روسیه نیز نشان می دهد
که این کشور در سال گذشته میالدی بیش از ١٧٨
میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده است.
آنچه گفته شد شاید کافی باشد تا نشان دهد که
ایران با جایگاه شایسته اش در نهادهای بین المللی
ان��رژی و نقش فعال در بازارهای نفت و گاز جهانی
فاصله نسبتا زیادی دارد.
با ای��ن وجود دورنم��ا امیدوار کننده اس��ت.
برگزاری پانزدهمین نشس��ت مجمع کش��ورهای
ص��ادر کننده گاز در ایران در عرصه دیپلماس��ی
ان��رژی و تمرکز بخش عم��ده ای از فعالیت های
َ
وزارت نفت برای توسعه هر چه سریع تر فازهای
میدان گازی پ��ارس جنوبی و به تبع آن افزایش
ظرفی��ت تولید و صادرات گاز می تواند س��رآغاز
روندی باش��د برای بهبود جایگاه ای��ران در بازار
جهانی گاز و مش��ارکت موثر در تصمیم س��ازی
نهادهای مرتبط با آن از جمله مجمع کشورهای
صادر کننده گاز.
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وزرای انرژی
کشورهای عضو مجمع
جهانی کشورهای
صادرکننده
گاز با اکثریت
آرا به دبیرکلی
سیدمحمدحسین
عادلی کاندیدای ایران
برای یک دوره دو
ساله رای دادند
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رویکردها نسبت به ایران
در حال تغییر است

دیگر ماموریتهای
پیش روی ایران در
این مجمع بین المللی
گاز ایجاد یک تیپ
قراردادی مشخص
برای صادرات گاز
در کشورهای مختلف
گازخیز نیست

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی دربار ه انتخاب
محمد حس��ین عادلی به عن��وان دبیرکل مجمع
کش��ورهای صادرکننده گاز نوش��ت :ای��ران اداره
مجم��ع کش��ورهای صادرکننده گاز را در دس��ت
خواهد گرفت.
محمد حس��ین عادلی از معاونان سابق وزارت
امور خارجه ایران در نشس��ت مجمع کش��ورهای
صادرکنن��ده گاز در تهران به عن��وان دبیرکل این
مجمع انتخاب شد؛ مجمعی که  13کشور عضو آن
 60درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند .زاک
آلن تحلیلگر حوزه انرژی گفت :ایران به این دلیل
عادل��ی را نامزد کرده که وی با کار در س��طوح باال
برای تس��ریع توسعه منابع صادرات گاز ایران آشنا
است و باعث افزایش قابل توجه ذخایر ارزی ایران
خواهد ش��د .بررس��یهای بریتیش پترولیوم نشان
میدهد :ایران س��ومین تولیدکننده بزرگ گاز در
جهان و یکی از واردکنندگان این سوخت است .این
شرکت همچنین سال گذشته ذخایر ایران را باالتر
از روس��یه اعالم کرد که از س��وی گازپروم شدیدا
مورد انتقاد قرار گرفت .عادلی گفته است :ما برای
همکاری با دیگر صادرکنندگان که عضو این مجمع
نیستند تالش خواهیم کرد زیرا این کار برای همه
مفید اس��ت .رابین میلز رییس موسس��ه مدیریت
پروژه و مش��اور ان��رژی منار در دوب��ی گفت :لغو
تحریمها باعث تشویق شرکتهای نفتی بینالمللی
برای از س��رگیری پروژهه��ای ال ان جی در ایران
خواهد شد .آلن با بیان اینکه فرصتها برای ایران
و س��رمایهگذاران خارجی بس��یار زیاد است افزود:
عادلی احتماال دسترس��ی ایران به سران دولتها و
صنعت جهانی نفت را افزایش خواهد داد.

 3ماموریت ایران در اوپک گاز
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دبی��رکل مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز با
تشریح سه ماموریت ایران در این مجمع بینالمللی
گاز از جنوب شرق آس��یا به عنوان بازار آینده گاز
ایران نام برد و گفت :با مدیریت ایرانی  GECFبه
یک برند جهانی تبدیل خواهد شد.
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محمد حسین عادلی در نشست خبری درباره
مهمترین چالشهای پیش روی مجمع کشورهای
صادرکنن��ده گاز با بیان اینک��ه ایجاد هماهنگی و
انس��جام در دیدگاه کش��ورهای تولی��د کننده و
صادرکننده گاز به منظور ایجاد یک رقابت س��الم
و جلوگی��ری از تخری��ب پذی��ری یکدیگر یکی از
چالشهای پیش روی این مجمع بین المللی گاز
است ،گفت :از این رو باید با یک هماهنگی بیشتر
ام��کان تامین امنیت عرضه و تقاض��ای انرژی در
بلندمدت فراهم شود.
دبیر کل جدید مجمع کش��ورهای صادرکننده
گاز ب��ا اعالم اینکه دومی��ن چالش پیش روی این
مجم��ع بینالملل��ی گاز تامین عرض��ه و تقاضای
انرژی در بلندمدت اس��ت ،تصریح کرد :کشورهای
تولیدکننده گاز برای افزای��ش ظرفیت تولید گاز
س��االنه چندین میلیارد دالر س��رمایه گذاری می
کنند و در صورتی این س��رمایه گذاری ها توجیه
اقتصادی دارد که در بلندمدت امنیت تقاضای گاز
فراهم شده باشد.
این مقام مس��ئول با ی��ادآوری اینک��ه یکی از
ماموریتهای ایران به عنوان دبیرکل جدید مجمع
کشورهای صادرکننده گاز ایجاد امنیت بلندمدت
در عرضه و تقاضای گاز اس��ت ،بی��ان کرد :از این
رو قص��د داریم مکانیزمی را تعریف کنیم تا ارتباط
و گفتگوی بیش��تر بین تولیدکنن��دگان و مصرف
کنندگان گاز فراهم شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کشورهای
صادرکننده گاز به دنب��ال امضای قراردادهای تک
محموله و یا کوتاه مدت هستند ،تبیین کرد :یکی از
دالیل وقوع این مسئله عدم وجود امنیت ،تقاضای
گاز در بلندمدت است.
عادلی همچنین از وج��ود ذخایر نامتعارف گاز
و برداش��ت گاز از ذخایر شیل گس به عنوان یکی
دیگر از چالشهای مجمع کشورهای صادر کننده
گاز نام برد و ادامه داد :هم اکنون آمریکا با استفاده
از فناوری های جدید و تولید گاز از ذخایر نامتعارف
نه تنها واردات انرژی را متوقف کرده بلکه به زودی
به یکی از کشورهای صادر کننده گاز جهان تبدیل
می شود.

دبیر کل جدید مجمع کش��ورهای صادرکننده
گاز ب��ا یادآوری اینکه یک��ی از ماموریتهای ایران
به عنوان دبیر کل این مجمع مدیریت چالشهای
صادرکنندگان گاز همچون ورود ذخایر نامتعارف به
بازار جهانی انرژی اس��ت تاکید کرد :در طول چند
سال گذشته مجمع کشورهای صادرکننده گاز در
مرحله تاس��یس دبیرخانه و عضوگیری بوده است
و قصد داری��م در مرحله جدید یک س��ازماندهی
قوی در سطح این مجمع بین المللی گاز به وجود
آوریم.
این مقام مسئول با اشاره به برگزاری دو نشست
س��ران کش��ورهای صادرکنن��ده گاز در دوح��ه و
مس��کو ،گفت :در این اجالس ها سران کشورهای
صادرکننده گاز خواس��تار تامین منافع کشورهای
تولید کنن��ده و صادرکنن��ده گاز در ب��ازار انرژی
شدهاند .عادلی با بیان اینکه از دیگر ماموریتهای
پیش روی ای��ران در این مجمع بی��ن المللی گاز
ایجاد یک تیپ قراردادی مش��خص برای صادرات
گاز در کش��ورهای مختلف گازخیز نیست ،تاکید
کرد :ام��ا قصد داری��م فضایی را ایج��اد کنیم که
هماهنگی کامل بین تولیدکنندگان ،صادرکنندگان
و مصرفکنن��دگان گاز در نق��اط مختل��ف جهان
فراهم شود.
این مقام مس��ئول یک��ی از راهکاره��ای ایجاد
هماهنگ��ی بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گاز را گفتگ��وی دائ��م و تبادل نظر بی��ن این دو
گروه عنوان کرد و اظهار داش��ت :امیدواریم مجمع
کشورهای صادرکننده گاز با مدیریت ایرانی به این
هدف بزرگ دست یابد.

جنوب شرق آسیا بازار آینده گاز ایران

عادلی همچنی��ن با بیان اینکه ایران هم اکنون
بزرگتری��ن دارنده ذخایر متع��ارف گاز طبیعی در
جهان اس��ت در تش��ریح جایگاه ای��ران در مجمع
کش��ورهای صادرکننده گاز توضی��ح داد :عالوه بر
در اختیار داش��تن ذخایر عظیم گاز طبیعی ،ایران
جزو کشورهای مبتکر و تاسیس کننده این مجمع
بوده ضمن آنکه در حوزه تولید گاز هم پیش بینی
می ش��ود تا دو س��ال آینده با بهره برداری از طرح

گزارش

نظر وزیر نفت درباره واگذاری دبیرکلی
اوپک گازی به ایران

وزیر نفت ایران با اعالم نحوه انتخاب نامزد ایران
ب��ه عنوان دبیرکل مجمع کش��ورهای صادرکننده
گاز ،اعالم کرد :ایران همیشه بازیگر مهمی درعرصه
انرژی بوده و خواهد بود.
بیژن زنگنه گفت :این اتفاق که پس از س��الها
ایران ب��ه عنوان دبیر کلی یک نه��اد مطرح حوزه
انرژی انتخاب شد ،نشان دهنده این است که ایران
همیش��ه بازیگر مهمی درعرصه ان��رژی بوده و در

پیام  17غول گازی به رئیسجمهور ایران

در این نشس��ت نمایندگانی از الجزایر ،بولیوی،
مصر ،گینه اس��توایی ،ایران ،لیبی ،نیجریه ،عمان،
قطر ،روسیه ،ترینیداد و توباگو ،امارات و ونزوئال به
عنوان عضو دائم و عراق ،هلند و نروژ به عنوان عضو
ناظر حضور داشتند.
وزی��ر نفت ای��ران به عن��وان ریی��س اجالس
وزارتی در این نشس��ت با اش��اره به توس��عه بازار
گاز و چالشه��ای پیش روی این مجمع و اعضای
آن در نیاز تقوی��ت همکاریهای اعضای مجمع و
تبادل تجربیات و همافزایی در اتخاذ سیاستهای
مش��ترک تاکید ک��رد و خواس��تار اص�لاح نظام
قراردادها و مکانیزم قیمتگذاری گاز برای کاهش
ریسک تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز باید
تأثیرگذار باشد

حجتاالسالم والمس��لمین حسن روحانی که
در جمع هیأتهای ش��رکتکننده در پانزدهمین
اجالس وزرای مجمع کشورهای صادرکننده گاز
س��خن میگفت ،اظهار کرد :بیتردید این مجمع
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های باالدس��تی ظرفیت تولید و صادرات گاز ایران
افزایش یابد.
وی همچنی��ن با یادآوری اینکه پیش بینی می
ش��ود تا دو سال آینده ایران بخشی از بازار جهانی
گاز را در اختیار بگیرد ،بیان کرد :در شرایط فعلی
ب��رای ایران مطمئ��ن ترین بازار ب��رای فروش گاز
کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای جنوب شرق
آسیا هستند.
عادلی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده ای از
کشورهای اروپایی با مشکل بحران مالی و اقتصادی
روبرو هس��تند ،بیان کرد :از ای��ن رو اروپا همچون
گذش��ته بازار پررونقی برای فروش گاز نیس��ت اما
جنوب ش��رق آس��یا کماکان جذابیت های باالیی
برای صادرات گاز دارد.
دبیر کل جدید مجمع کشورهای صادرکننده گاز
درب��اره انتخاب ایران به عنوان دبیر کل جدید این
مجمع ،گفت :در نشس��ت تهران مباحث متعددی
پشت درهای بس��ته مطرح شد و ایران با مدیریت
صحیح این نشس��ت موفق ش��د که رای الزم برای
کس��ب دبیرکلی این مجمع بی��ن المللی گاز را در
اختیار بگیرد.

آینده نیز بازیگر مهمی خواهد بود.
رئی��س مجمع کش��ورهای صادرکنن��ده گاز
درباره روند انتخاب دبیرکل جدید این مجمع بین
الملل��ی گاز ،تصریح کرد :در ابتدا قرار بر این بود
که دبیر کل مجمع با اجم��اع همه اعضا انتخاب
ش��ود اما پس از آن که اجماع انجام نگرفت ،قرار
ش��د که هر نمایندهای که اکثر آرا داش��ته باشد
به عنوان دبیر کلی این مجمع انتخاب ش��ود که
در ای��ن رای گی��ری نماینده اي��ران اکثریت آرا
به دست آورد.

به دلی��ل اهمیت گاز در توس��عه ان��رژی پاک و
همچنین آثاری که این انرژی در توسعه کشورها
بوی��ژه در زمینه تولید برق و منابع پتروش��یمی
دارد ،میتوان��د در جه��ان نق��ش تأثیرگ��ذاری
داشته باشد .وی با بیان اینکه «بیتردید در همه
کش��ورهای صادرکننده گاز ،هم منافع مشترک و
هم رقابت وجود دارد» ،تأکید کرد :رقابت حق همه
است ،اما همه باید تالش کنیم رقابت سالم داشته
باشیم و این رقابت به منافع مشترک ما خدشهای
وارد نکن��د .روحان��ی اف��زود :م��ا معتقدیم منافع
صادرکنن��دگان و مصرفکنن��دگان بای��د در کنار
یکدیگر م��ورد توجه قرار گی��رد و در جهان امروز
ب��ازی برد  -باخت هیچ تأثی��ری ندارد و در عرصه
اقتصادی نیز نمیتواند پایدار باشد .رییسجمهور
بر ل��زوم بهرهگیری عادالنه از مجمع کش��ورهای
صادرکنن��ده گاز تاکی��د کرد و گف��ت :باید از این
مجمع ،برای ایجاد عدالت ،همکاری و تعامل بهتر
و بیشتر در سطح جهانی استفاده کنیم .ما باید به
فکر منافع همه جهان و همه انس��انها باشیم و در
کنار منافع خود ،به فکر ضرر نکردن ملتهای دیگر
نیز باش��یم .وی در پایان اظهار کرد :امیدواریم این
مجمع بتواند در مسیر دستیابی به اهدافی که مورد
نظر آن است ،یعنی برای منافع ملتها و دولتهای
صادرکننده و مصرفکننده ،قدمهای مؤثری بردارد.
مجمع کش��ورهای صادرکنن��ده گاز ( )GECFبه
پیش��نهاد ایران و به منظور هماهنگ��ی در تولید،
ص��ادرات و کنت��رل قیمت گاز طبیعی در س��طح
جهان ،توس��ط ایران ،روسیه و قطر در  ۲۳دسامبر
 ۲۰۰۸تأسیس و هماکنون عالوه بر سه کشور یاد
ش��ده ،امارات متحده عربی ،ونزوئال ،نیجریه ،مصر،
الجزایر ،گینه استوایی ،بولیوی و ترینیداد توباگو نیز
عضو آن هستند.

در شرایط فعلی
برای ایران مطمئن
ترین بازار برای
فروش گاز کشورهای
آسیایی به ویژه
کشورهای جنوب شرق
آسیا هستند.
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دبیر کل انجمن صنایع پاالیش نفت ایران در گفتگو با دنیای انرژی:

ساخت پاالیشگاههای کوچک
باید جدی گرفته شود

واگذاری پاالیش�گاهها به بخش خصوصی ،تولید بنزین یورو ،4پاالیش نفت خام و صادرات فرآوردههای نفتی ،بررس�ی کیفیت
توگو با علی
بنزینهای مصرفی در داخل کشور و وضع ایران در تولید انرژی و صادرات گاز از جمله موضوعات مطرح شده در گف 
صادقی ،دبیرکل انجمن صنایع پاالیش نفت ایران اس�ت که این مدیر جوان باحوصله در اینباره س�خن گفت .صادقی بر یک نکته
بیش از همه تاکید کرد و آن اینکه در ایران چیزی به اسم استاندارد مصرف انرژی وجود ندارد و دیگر اینکه باید برای پاالیشگاهها
توگو را در ادامه بخوانید.
الزام صادراتی در نظر گرفت .این گف 

دانش پورشفیعی
هماکنون نسبت تولید نفتخام با پاالیش
آن در کشور چگونه است؟

تولید بنزین یورو 4در کش��ور آغاز شده و اگر
پاالیش��گاه امامخمین��ی(ره) در اراک با ظرفیت
تولید روزانه  8میلی��ون لیتر بنزین هم وارد مدار
شود ،بهطور تقریبی موازنه خامفروشی به پاالیش
از نسبت  55به  45درصد(صادرات به پاالیش) به
نسبت 60به 40تغییر میکند .یعنی60درصد وارد
پاالیشگاهها شده و 40درصد آن صادر میشود.

 2گروه پاالیشگاه در کشور وجود دارد؛ باالدستی
و میاندس��تی؛ گروه اول ش��امل پاالیش��گاههای
تهران ،تبریز ،اصفهان ،ش��یراز ،بندرعباس ،الوان
و اراک هس��تند که نفت بهطور مستقیم و روزانه
تا  2میلیون بشکه وارد آنها شده و در ستونهای
تقطیر به  8تا  9برش اصلی تقس��یم و پس از آن
وارد پاالیشگاههای میاندستی میشود.

ارزش اف�زوده ای�ن تغیی�ر نس�بتها چه
میزان خواهد بود؟

پاالیش�گاههای می�ان دس�تی کدامه�ا
هستند؟

بهط��ور قطع هر اتفاقی ک��ه روی نفتخام در
داخل کش��ور در فض��ای پاالیش��ی بیفتد ،ارزش
افزوده صددرصدی در ه��ر مرحله ایجاد میکند.
پاالیش از آن دسته فعالیتهای سودآور است.
چرا تاکنون این کار را نکردهایم؟

ایران کشور
توانمندی در تولید
روغن به حساب
میآید طوریکه
تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان روغن
موتور در بازار،
محصوالت تولید داخل
را بیرقیب میدانند

پاالیش�گاهها همچن�ان در اختیار دولت
هستند یا واگذار شدهاند؟

این یک زنجیره اس��ت؛ از انتقال مواد نفتی به
بنادر صادراتی ،ذخیرهس��ازی در بنادر و انتقال و
صادرات از بنادر به کش��ورهای دیگر یک زنجیره
کارهای��ی اس��ت که باید به ش��کل منظ��م انجام
ش��ود .اینگون��ه فعالیتها و بهطور مش��خص در
بخش پاییندس��تی نفت در دیگر کشورها بهطور
کامل توس��ط بخشخصوصی انجام میش��ود اما
در ایران سالهاس��ت که ش��رکت ملی پاالیش و
پخ��ش فرآوردههای نفت��ی ای��ران بهعنوان یک
متولی دولت��ی این کارها را انجام میدهد و چون
انگیزههای بازاریابی و توس��عه بازار وجود نداشته،
بالطبع به فکر توسعه بنادر و مخازن ذخیرهسازی
متناس��ب با محصول ه��م نبوده اس��ت اما امروز
باتوج��ه به افزای��ش ظرفیت تولی��د فرآوردههای
نفتی ،پاالیش��گاهها نیازمند لجس��تیک انتقال و
صادرات هستند.
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پارس ،بهران ،ایرانول و سپاهان .این پاالیشگاهها
از آن  9ب��رش اصلی پاالیش اولیه نفتخام حدود
 140نوع محصول تولید میکنند.
کدام پاالیشگاهها خصوصی هستند؟

14پاالیش��گاه در کشور داریم .آن  4پاالیشگاه
میاندس��تی بهط��ور کام��ل خصوصی هس��تند.
پاالیش��گاههای اصفهان ،تبریز و تهران هم کامل
خصوصی ش��دهاند .پاالیشگاه بندرعباس 50-50
است و پاالیشگاه شیراز هم در مرحله عرضه است.
چنانچه این کار سرعت بگیرد ظرف  2سال آینده
تمام پاالیشگاههای کشور خصوصی میشوند؛ به
جز آن  20درصدی که در قالب س��هام عدالت در
اختیار مردم است.
بخ�ش خصوصی توان اداره پاالیش�گاهها
را دارد؟

بخش خصوص��ی این ت��وان را دارد اما بخش
دولت��ی هنوز نتوانس��ته از آن دل بکن��د .اگرچه
پاالیش��گاهها را خصوصی کرده و بخشی از سهام
آن را در اختی��ار س��هام عدالت ق��رار دادهاند اما
همچن��ان هیات مدی��ره و مدیر عام��ل را با نظر
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی

انتخاب میکنند .هنوز ترکیب و تصمیم مدیریتی
تغییر نکرد ه اس��ت .از یک طرف قانون تجارت به
مدیرعام��ل اجازه میده��د فعالیتهایش را بیش
از پی��ش گس��ترش دهد چون بخ��ش خصوصی
اس��ت و باید دنبال سود باش��د اما چون مدیریت
دولتی اس��ت ،در نگاه دولتی خ��ود را معطوف به
بودجههای س��االن ه کرده و موضع انفعالی دارد و
عالقهمند نیست کار جسورانه انجام دهد.
در بخ��ش پاالیش ،محصول روغ��ن پایه قابل
بررسی است و ایران کشور توانمندی در تولید این
فرآورده به حساب میآید طوریکه تولیدکنندگان
و عرضهکنندگان روغن موتور در بازار ،محصوالت
تولید داخل را بیرقیب میدانند .حتی روغنهای
خارجی هم که در داخل به فروش میرس��ند ،به
نسبت کیفیت در حد روغنهای داخلی نیستند.
نفتی که در میادین کش��ور تولید میش��ود از
نوع پارافینیکی است .نفت به  3دسته آروماتیک،
نفتنی��ک و پارافینی��ک تقس��یم میش��ود .نفت
تولی��دی در خاورمیانه و بوی��ژه در عراق و ایران،
از ن��وع چرب ی��ا پارافینیک اس��ت .این نوع نفت
مناس��ب تولیدروغن موتور ب��ه لحاظ چرب بودن
و تولی��د انواع پارافی��ن ،وازلین و لوازم آرایش��ی
اس��ت .به همین دلیل انواع لوازم آرایش��ی که در
منطقه تولید میش��ود براس��اس پارافین تولیدی
ایران است .به همین دلیل از  56سال قبل اولین
پاالیش��گاه تولید روغن موتور در قاره آسیا توسط
چند ش��رکت خارجی در ایران تاسیس شد .آنها
از هم��ان زمان فکر میکردند ایران میتواند هاب
تولید روغن پایه در منطقه باشد.
ام��روزه در  4پاالیش��گاه کش��ور س��االنه یک
میلیارد لیتر روغن موتور تولید میش��ود که 500
تا  550میلیون لیت��ر آن مصرف داخلی و 400تا
 450میلی��ون لیتر آن صادر میش��ود که عمده
ص��ادرات آن هم روغنهای معروفی اس��ت که تا
چند سال قبل به اس��م روغن موتورهای خارجی
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از امارات وارد ایران میش��د .روغ��ن پایه از ایران
صادر و در امارات عربی متحده به اسم روغنهای
معروف خارجی بستهبندی و دوباره به ایران صادر
میش��د و به قیم��ت باالیی ب��ه مصرفکنندگان
فروخته میش��د .در چند س��ال اخیر اما بهدلیل
نوسانات نرخ ارز این موضوع کمی پیچیدهتر شد.
ما معتقدیم ک��ه حتی این روغنهای موتوری که
به اسم خارجی در داخل فروخته میشود هم باید
به ماهیت آنها شک کرد.
چرا؟

آن  500ت��ا  600میلی��ون لیتر روغنی که در
کش��ور به مصرف میرس��د پس از گذشت مدت
زمانی تبدیل به روغن سوخته میشود .این روغن
س��وختهها قطعا به جایی میروند .تقریبا یکهزار
واحد در ایران مجوز تصفیه روغن سوخته دارند.
ای��ن واحدها تکلیف قانون��ی دارند که روغنهای
س��وخته را پ��س از تصفیه با بس��تهبندی و درج
عنوان «تصفیه مجدد» به ب��ازار عرضه کنند که
م��ن تاکنون چنین عبارتی را بر هیچ گالن روغن
موتوری ندیدهام .تع��داد 21کارگاه و کارخانهای
هم که در س��ال گذشته به وسیله انجمن صنایع
پاالیش نفت ای��ران و با همکاری نیروی انتظامی
پلم��ب ش��د ،روغنه��ای تصفیهدوم را به اس��م
برنده��ای خارجی در ب��ازار عرض��ه و به فروش
میرساندند.
در می�ان  140محص�ول پاالیش�ی به جز
روغ�ن پایه ،ک�دام محصول تولی�دی دیگر از
سوی ایران در منطقه قابل توجه است؟

تقریبا تمام س��اخت و سازهایی که در منطقه
خاورمیانه صورت میگیرد براس��اس قیر تولیدی
ایران است .قیر از جمله محصوالت خوب صنعت
پاالیشگاهی ایران است که به کشورهای اروپایی و
آمریکایی صادر میشود .در  2پاالیشگاه انحصاری
جی و پاسارگاد،قیر در انواع مختلف تولید میشود.
پارافین تولیدی ایران هم براساس گوگرد و روغن
داخل آن به 12رده تبدیل میش��ود .بهرغم همه
تحریمه��ا عم��ده پارافین مصرفی اروپ��ا از ایران
میرود و تبدیل به پارافین غذایی میش��ود .روی
عمده مواد غذایی بس��تهبندی از جمله کنسروها
الیهای از پارافین برای جلوگیری از فاس��د شدن
آنه��ا قرار میگی��رد که هاب این بس��تهبندی در
ایتالیا و اسپانیا است.
در بح��ث گریس هم از مجم��وع  21هزار تن
تولید گریس در منطق��ه خاورمیانه 12 ،هزار تن
آن در ایران به تولید میرس��د ،یعنی  50درصد.
گریس از جمله محصوالت هایتک بوده و کاربردی
اس��ت چراکه در برابر فشار و دما اثرات مثبتی از
خود نش��ان میدهد .ب��رای فرآوردهه��ای اصلی
از جمله بنزی��ن ،گازوئیل ،نفتک��وره و گاز بازار
منطقه بس��یار تشنه است اما خودمان در تولید و
مصرف ،موازنه را رعایت نمیکنیم .ما نباید روزانه
 70میلیون لیتر بنزین مصرف کنیم.

صنعت پاالیشگاهی کشور به لحاظ دانش
فنی و تکنولوژی روز چگونه اس�ت؟ آیا نیاز به
بازسازی و بهروز شدن دارد؟

در دانش فنی مشکلی وجود ندارد .ایران بیش
از نیمق��رن تجربه پاالیش��گاهی دارد و دانش��گاه
صنعتنفت بیش از  45س��ال اس��ت که مهندس
پاالیش آموزش میدهد .اما زمانی هست که شما
قصد تولید محصولی بهعنوان نمونه بنزین یورو5
را داری��د که اروپا آن را تولی��د و مصرف میکند
و میخواهی��د آن را ب��ه اروپ��ا هم ص��ادر کنید.
پاالیش��گاههای ایران توان تولید چنین بنزینی را
دارند اما باید تاییدیه یک تولیدکننده بنزین یورو
 5در اروپا را بگیرند.
پاالیش�گاهها از صددرص�د تولی�د خ�ود
استفاده میکنند؟

ب��ه دلیل اینک��ه فض��ای صادرات��ی نفتخام
محدود شده و عمده نفت به پاالیشگاهها میآید،
میتوان گفت که از ظرفیت باالی پاالیش استفاده
میشود.
چنانچ�ه کش�ورهای همس�ای ه ای�ران
را بررس�یکنیم از نظ�ر ت�وان پاالیش�گاهی
درحدواندازه ایران هستند؟

اکنون عراق  4پاالیشگاه فعال دارد که رویهم
رفته ظرفیت پاالیشگاهی آنها به اندازه پاالیشگاه
نف��ت اصفه��ان نیس��ت .در اص��ل نظ��ام انرژی
کش��ورهای منطقه براس��اس خامفروشی طراحی
شده است .دیگر کشورهای منطقه هم اگرچه یک
تا  2پاالیش��گاه دارند اما توان صادراتی ندارند .اما
ای��ران چون بازار مصرفی بزرگی داش��ت از همان
ابتدا به سوی ساخت پاالیشگاه حرکت کرد.

پ�س ای�ران میتواند هاب ان�رژی منطقه
باشد؟

بهط��ور قطع .ایران میتوان��د فراتر از بنزین با
گاز طبیعی به این مهم دس��ت پی��دا کند .جمع
منابع هیدروکربوری کش��ور چنانچ��ه گاز را هم
معادل بش��که نفت حس��اب کنیم ب��ه رقم 150

میلیارد بش��که میرسد که در این صورت ایران از
نظر ذخایر هیدروکربوری در دنیا اول است .ایران
میتواند با گاز طبیعی ،دنیا را وابسته خود کند.
آی�ا در ش�رایط کنون�ی کش�ور نیازمند
ساخت پاالیشگاه جدید است؟و در صورت نیاز
میتوان روی س�رمایهگذاری خارجی حس�اب
کرد؟

در استراتژی کنونی ،کش��ور به دنبال ساخت
پاالیش��گاههایی در ح��د و اندازه پاالیش��گاههای
تهران و تبریز نیس��ت .چه در دنیا پاالیشگاههای
کوچک ب��ا ظرفیت روزانه  500تا یکهزار بش��که
در حال ساخت است .پاالیشگاههای کنونی کشور
حداقل  250هزار بشکه در روز ظرفیت دارند.
پس چه باید کرد؟

متناس��ب با میادین نفتی در اطراف کشور که
منابع آنها روزانه  2تا  3هزار بش��که است میتوان
پاالیش��گاههای کوچک را راهان��دازی کرد که هم
دارای تکنول��وژی روز و ه��م ارزانقیمت اس��ت.
اینگون��ه پاالیش��گاهها نیازمن��د 20میلیون دالر
س��رمایهگذاری هس��تند اما یک مگاپروژه مانند
پاالیش��گاه نفت هرمز در بندرعب��اس نزدیک به
 4میلی��ارد یورو پول میخواهد که همه س��رمایه
بخش خصوصی هم آن را پر نمیکند.
از ای�ن ن�وع پاالیش�گاههای کوچ�ک در
کشور ساخته شد ه است؟

بله .یکی در خرمشهر و دیگری در اطراف تبریز
که ظرفیت آنها یکهزار بش��کهای اس��ت .از سوی
دیگر بخش خصوصی هم توان ساخت و راهاندازی
این نوع پاالیشگاهها را دارد.
دارندگان واحدهای پتروشیمی گلهمند هستند
از بابت اینکه تنها  8درصد از گاز تولیدی کش��ور
در اختی��ار آنها ق��رار میگیرد .درحال��ی که آنها
میتوانند تا30درصد از گاز تولیدی را برای تولید
فرآوردههای پتروشیمی دریافت کنند.
ببینی��م درباره چه ع��ددی صحبت میکنیم.
ای��ن بحث را جایگاهداران س��یانجی هم مطرح
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در دانش فنی
مشکلی وجود
ندارد .ایران بیش
از نیمقرن تجربه
پاالیشگاهی دارد و
دانشگاه صنعتنفت
بیش از  45سال
است که مهندس
پاالیش آموزش
میدهد
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میکردن��د .از آنها پرس��یدیم چه میزان گاز نیاز
داری��د؟ رس��یدیم به ع��دد روزان��ه  40میلیون
مترمکع��ب .م��ا روزانه 500میلی��ون مترمکعب
تولید گاز داریم .همه نیاز واحدهای پتروشیمی
ب��ه گاز به ع��دد  80میلی��ون مترمکعب در روز
نمیرسد.
پس چرا تا االن به آنها ندادهایم؟

بهخاط��ر اینکه مثل قضی��ه بنزین که هرچه
تولید میش��ود ب��ه مصرف میرس��د .بنابراین
هرچق��در ه��م گاز تولید میکنی��م آن را وارد
لولهه��ای درخت��ی میکنی��م (درختی یعنی
اینک��ه به صورت وصل��ه  -پین��های به نقاط
مختل��ف کش��ور گازرس��انی کردهایم).

گاز در انتهای
لولهها وجود دارد اما
فشار ندارد .برای
همین در زمستان
برخی استانها با افت
فشار و کمبود گاز
روبهرو میشوند و
ناچاریم گاز بیشتری
به لولهها منتقل کنیم
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گاز در انته��ای لولهه��ا وج��ود دارد اما فش��ار
ندارد .برای همین در زمس��تان برخی استانها
ب��ا افت فش��ار و کمبود گاز روبهرو میش��وند و
ناچاریم گاز بیشتری به لولهها منتقل کنیم .اما
در دیگر کش��ورهای دنیا از شبکههای ماتریسی
برای شبکههای گازرس��انی استفاده میکنند و
فشار در هر نقطه با نقطه دیگر برابر است .دیگر
اینکه پتروش��یمیها میگویند اتان گاز تولیدی
را بگیری��د و اتان را به م��ا بدهید .وقتی اتان را
از گاز میگیری��م ،ارزش حیات��ی آنچه میماند
بشدت پایین میآید.
به همین دلیل هم
ش��ما وقتی در خانه
اج��اقگاز را روش��ن

میکنید ،میبینید که ش��عله ج��ان ندارد چون
ات��ان آن گرفته ش��ده و به ق��ول قدیمیها ،باد
است .خب اگر اتان را از گاز گرفتیم و متان را به
مش��ترکان دادیم دیگر حق نداریم از شهروندان
پول کامل بگیریم و مابهالتفاوت این مبلغ را باید
واحدهای پتروش��یمی بپردازند اما آنها این نکته
را قب��ول ندارند .با این حال ایران امروز به ترکیه
هم��ان متان را میفروش��د و روزانه  20میلیون
لیتر ص��ادر میکند .چنانچه بت��وان این میزان
را ب��ه 40میلی��ون لیتر افزای��ش داد از آنطرف
میتوان گاز را تا یونان ،بلغارس��تان و ایتالیا هم
رساند .دیگر اینکه اگر  20درصد در مصرف گاز
صرفهجویی صورتگیرد ،معادل کل صادرات گاز
ایران به اروپا خواهد شد.
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نهاونديان سرانجام از اتاق رفت

شافعی رئیس جدید پارلمان
بخش خصوصی
هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش�اورزي ايران يكشنبه  10آذر ماه گردهم آمدند تا رئيس اتاق را براي مدت
باقي مانده از دوره هفتم ،انتخاب كنند .در اين جلسه عالميرمحمد صادقي به عنوان رئيس سني ،در جايگاه قرار گرفت و با تأكيد
بر فراز و نشيبهايي كه تاكنون اتاق ايران پشت سرگذاشته است ،گفت« :آقاي نهاونديان در دوره رياست خود توانست با همت و
مشاركت اعضاي هيأت نمايندگان موفق به بهبود جايگاه اتاق شود.

همچنين محسن خليلي ،عضو هيأت نمايندگان
با تقدير و تش��كر از فعاليته��اي نهاونديان به عنوان
رئي��س ات��اق اي��ران ،اعالم كرد« :ايش��ان توانس��ت
مديري��ت علمي را بر ات��اق حاكم ك��رده و به همراه
هي��أت رئيس��ه ،ات��اق را ماي��ه افتخار مل��ت كند».
در ادامه ،غالمحس��ين شافعي و مسعود خوانساري به
عنوان كانديداي رياس��ت به مدت  20دقيقه گزارشي
از سوابق ،برنامهها و ايدههاي خود ارائه كردند .در ادامه
پس از رأی گیری ،غالمحسین شافعی از بین  343رأی
مأخوذه با کس��ب  178رأی به عنوان رییس پارلمان
بخش خصوصی انتخاب شد .مسعود خوانساری 162
رأی را به خود اختصاص داد و  3رأی باطله اعالم شد.

تالش برای تعالی بخش خصوصی را ادامه
می دهم

محمدنهاونديانرئيسسابقپارلمانبخشخصوصي
يكشنبه  10آذرماه براي آخرين مرتبه به عنوان رئيس
اتاق ايران در ميان اعضاي هيأت نمايندگان حاضر شد.
«محمد نهاونديان» ،رئيس سابق اتاق ايران با تشكر از
همه محبتها ،حمايتها و هدايتهاي اعضاي هيأت
نمايندگان در طول همه اين سالها ،استعفاي خود را
تقديماعضاياتاقوازمسئووليترياستكنارهگيريكرد.
وي ب��ا بي��ان اين موضوع ك��ه كنارهگيري ايش��ان از
رياس��ت اتاق به معناي كم اهميت بودن اين جايگاه
نيس��ت ،توضي��ح داد« :در ش��رايط جدي��د ات��اق و
فعاالن اقتص��ادي از اهميت بااليي برخورداراس��ت».
نهاونديان تش��ريح ك��رد« :آنچه موج��ب اتخاذ اين
تصميم شد ،احترام به انتخاب ملت و اجابت خواست
منتخ��ب ايران ب��ود .به اعتقاد م��ن ارج و جايگاه اين
مسؤوليت از هيچ مس��ئووليت دولتي كمتر نيست».
رئيس س��ابق ات��اق اي��ران ادام��ه داد« :در خيلي از
مصادي��ق ،تقوي��ت نهادهاي مدن��ي و نهادينه كردن
ارزشهاي اجتماعي در تش��كلهاي مدني از خدمات
حكومتي مؤثرتر اس��ت .خوش��بختانه اتاق به عنوان
تش��كل تشكلها توانست با همت و مشاركت اعضاي
هي��أت نماين��دگان اثبات كند كه ي��ك نهاد معرفي
ميتواند در راس��تاي اعتالي ملت ايران گام بردارد».
وي با تأكيد بر اين نكته كه كنارهگيري از مس��ووليت

رياس��ت اتاق ايران به معناي پاي��ان يافتن مأموريت
اصالح ساختار كشور نيست ،اذعان كرد« :اين تصميم
با ه��دف تكميل اين اصالحات اتخاذ ش��د .به اعتقاد
من براي ق��رار گرفتن اراده مختار مردم در اقتصاد دو
دست الزم است يكي از سوي مردم و ديگري از سوي
حاكميت و دولت؛ اگر تاكنون اين تالشها از س��وي
بخش خصوصي بوده است در ادامه مسير تالشهاي
خود را از س��وي دول��ت براي برآمدن و بارور ش��دن
بخش خصوصي در اقتصاد ايران دنبال خواهم كرد».
نهاونديان با تصريح بر لزوم تداوم منش و رويكرد تعادلي
در كشور ،يادآور شد« :با آغاز به كار دولت يازدهم اين
رويكرد دركش��ور جاري شد .امروز دولت باور دارد كه
اقتصاد با تكريم مردم ميتواند توسعه پيدا كند .فعاالن
اقتصادي بايد از اين فرصت نهايت اس��تفاده را كنند.
فصل ،فصل ع��زت و كرامت ملت ايران اس��ت .ايران
بايد در جامعه جهاني و در همه حوزهها بدرخش��د».
وي در پاي��ان با تكريم انس��جام موج��ود بين فعاالن
اقتصادي اعالم كرد« :فعاالن اقتصادي به كمك همين
انس��جام توانستند كارهاي ناممكن را عملياتي كنند؛
حضور اتاق در مجامع قانوني و تصميمگيري به تصويب
رسيد .بايد براي اين ميزان موفقيت خدا را شكر كرد و
بر عزم خدمت خود بيافزاييم».
ات��اق بازرگان��ی بای��د خ��ودش را اداره کن��د
ش��افعی پس از انتخاب به عن��وان رئیس جدید اتاق

بازرگان��ی ،صنای��ع و معادن ایران اع�لام کرد :حس
آرام��ش و اتحاد و انس��جام فعلی در ات��اق بازرگانی
نش��انه بلوغ بخش خصوصی اس��ت ،ل��ذا باید بدون
ات��کا به دیگران ،اتاق بازرگانی خ��ودش را اداره کند.
وی افزود :در مدت  ۵س��ال گذش��ته بخش تولیدی
و بنگاهها رها شدهاند و رنجهای زیادی کشیده شده
اس��ت .وی افزود :امروز با وضعیت حساس��ی مواجه
هس��تیم و واقعیت این اس��ت که تا چند نسل دیگر
چنین فرصتی ایجاد نمیشود ،لذا دیگر فرصت اشتباه
نداریم.وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی باید مشاور
سه قوه باشد ،گفت :یک مشاور دلسوز و صادق نباید
بله قربان گو باش��د و باید نگاه ملی به مسائل کشور
داشته باشد و به اقتصاد کشور ادای دین کند.شافعی
گفت :اهداف حاکمیت از اهداف ما جدا نیست.از این
رو برای رسیدن به راهکارهای اجرایی باید سعی کنیم.
رئیس اتاق ایران با اشاره به لزوم استفاده از فرصتها
و موقعیتها گفت :باید توان کارشناسی اتاق ارتقا پیدا
کند و همچنین اتاقهای استانها هم استقالل داشته
باشد.وی افزود :اتاق بازرگانی باید با افزایش تعامالت
بینالمللی به دیپلماسی فعال دولت کمک کند و این
کار باید در قالب تجدیدنظر در وضع فعلی و برگزیدن
راه جدید ایجاد شود.شافعی گفت :انضباط سازمانی،
اخالقم��داری و حفظ کیان خانواده اتاق از مس��ائل
مهمی است که باید به آن توجه کرد.

نهاونديان پس از
استعفا :آنچه موجب
اتخاذ اين تصميم شد،
احترام به انتخاب
ملت و اجابت خواست
منتخب ايران بود.
به اعتقاد من ارج و
جايگاه اين مسؤوليت
از هيچ مسئووليت
دولتي كمتر نيست
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بخشنامههاي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كاال
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دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه
خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي
از این پس دس�تورالعمل پيش�گيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآوردههاي نفتي يارانهاي كه در ستاد مركزي
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به تصويب رسيده در «دنیای انرژی» منتشر خواهد شد تا صادرکنندگان بتوانند بخشی از موانع صادرات
از جمله نداشتن اطالعات را رفع کنند.

قسمت اول

فصل اول :تعاريف

سازمان كاشف:
سازمانهايي
كه به موجب
قوانين و مقررات
جاري كشور
وظيفه مبارزه با
قاچاق و عرضه
خارج از شبكه
فرآوردههاي نفتي
را بعهده دارند

فرآوردههاي نفت��ي يارانهاي :كليه فرآوردههاي
نفتي كه دولت آن را كمتر از قيمت تمام شده و يا با
پرداخت يارانه به بهرهبرداران واگذار ميكند شامل:
نفت سفيد ،بنزين ،نفت گاز ،نفت كوره و گاز مايع.
سهميه :حواله فرآورده نفتي يارانهاي كه جهت
اس��تفاده معيني به اش��خاص حقيق��ي يا حقوقي
تخصيص مييابد.
دريافتكننده سهميه :شخص حقيقي يا حقوقي
كه س��هميه فرآورده نفتي يارانهدار ،جهت استفاده
مشخص به وي تعلق گرفته است.
جابجايي س��هميه :هرگونه جابجاي��ي حواله يا
عي��ن فرآورده نفتي ياران��هاي تخصيص يافته ،اعم
از تغيير در نوع مصرفي ك��ه فرآورده به آن منظور
ب��ه مصرفكننده تعلق گرفته اس��ت و يا تغيير در
مصرفكننده آن از طريق ف��روش ،واگذاري ،هبه،
معاوضه و يا هر طريق ديگر
س��تاد :س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
كميسيون اس��تان :كميسيون مبارزه با قاچاق كاال
و ارز استان
شركت پخش :شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي كشور و مناطق تابعه
ش��ركت خوشنام :شركتي كه س��ابقه دو سال
فعاليت صادراتي داشته باشد و در اين مدت حداقل
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 10نوبت ص��ادرات فرآوردههاي نفتي را انجام داده
باشد و توليدكنندگان نفتي كه مورد تأييد كميته
موضوع ماده  12اين دستورالعمل قرار گرفته باشند
با انجام حداقل  5نوبت صادرات فرآوردههاي نفتي
در  2سال.
ش��خصيت حقوقي شركت و مديرعامل و اعضاء
هيئت مديره داراي ويژگيهاي ذيل باشند:
ـ خوشحس��ابي ماليات��ي (تخل��ف ماليات��ي
نداش��ته باش��ند ).و دفاتر موضوع تبص��ره  2ماده
 12اين دس��تورالعمل را پيوس��ته در محل شركت
داشتهباشد.
ـ كارت بازرگاني به نام شخصيت حقوقي داشته
باشند.
ـ سابقه محكوميت قاچاق نداشته باشند      .
ـ سابقه محكوميت بخاطر مفاسد مالي نداشته
باشد.
ـ حس��ن ش��هرت صنفي با اعالم مراجع ذيربط
و ذيصالح
انحراف از مسير :خروج خودروهاي حامل مواد
نفتي يارانهاي يا انتقال تمام يا بخشي از محموله آن
از مسير تعهد شدهي بين مبداء و مقصد
قيم��ت بينالملل��ي :متوس��ط قيم��ت عرضه
فرآوردههاي نفتي در كشورهاي منطقه است كه هر
ماه توسط وزارت نفت اعالم و توسط دبيرخانه ستاد

ابالغ ميش��ود و در صورت حدوث تغييرات عمده
پيش از موعد فوق نيز به همين ترتيب اقدام خواهد
شد.
عرضه خارج از شبكه :عبارتست از عرضه ،انتقال
يا فروش فرآوردههاي نفتي يارانهاي برخالف ضوابط
تعيين شده براي توزيع يا مصرف آن يا خارج كردن
از حيطه جغرافيايي يا فعاليت
و موارد مشخص شده.
سازمان كاشف :سازمانهايي
كه به موجب قوانين و مقررات
جاري كش��ور وظيفه مبارزه با
قاچاق و عرضه خارج از شبكه
فرآوردهه��اي نفت��ي را بعهده
دارند.
مصرفكنن��دگان عم��ده:
اش��خاص حقيق��ي و حقوقي
كه ماهانه بيش از  6هزار ليتر
سهميه فرآورده نفتي يارانهاي
از ش��ركت پخ��ش درياف��ت
ميكنند.
مصرفكنن��دگان ج��زء:
اشخاص حقيقي و حقوقي كه
ماهانه كمتر از مصرفكنندگان
عمده سهميه دريافت

گزارش

فصل دوم :سهميه فرآوردههاي نفتي
ماده1ـ هرگونه جابجايي س��هميه ممنوع اس��ت.
مصرفكننده الزم است سهميه تخصيصي را در محل
مش��خص ش��ده مس��تقيماً به مصرفي كه درخواست
نموده برس��اند .در ص��ورت عدم دريافت ف��رآورده به
مقدار س��هميه حواله صادره يا عدم مصرف س��هميه
دريافت��ي حداكثر ظ��رف دو ماه ،نزد ش��ركت پخش
منطق��ه مربوطه ابطال ي��ا عين آن را مرج��وع نمايد.
       تبصره1ـ در صورتيكه دريافتكنندگان س��هميه
بخشي از سهميه تحويلي را مصرف ننمايند بايد ميزان
آن را كتباً به ش��ركت پخش منطقه اعالم تا موجودي
مصرف نشده از اولين سهميه دوره بعدي كسر گردد.
تبصره2ـ س��وخت ذخيره واحدهاي دوگانهس��وز،
ميبايد در مخازن مورد تأييد شركت پخش و با پلمپ و
صورتجلسه نگهداري و در موارد اضطرار با اطالع شركت
پخش مصرف گردد.
م��اده2ـ واگ��ذاري س��هميه
فرآوردههاينفت��ي ياران��هاي در ه��ر
دورهمصرف ب��ه مصرفكنندگان عمده،
مش��روط به اع�لام گ��زارش مصرف و
موجودي باقيمانده از س��هميه واگذاري
دوره قب��ل ،ب��ا اع�لام رس��مي و كتبي
مصرفكنن��ده و ابطال س��هميه اضافي
ميباشد.
تبص��ره ـ ش��ركت پخ��ش در زمان
تحويل حواله به اين اش��خاص ،تعهدات
حقوقي الزم را از آنان اخذ خواهد نمود.
ماده3ـ با مصرفكنن��دهاي كه اقدام
بهجابجايي سهميه نمايد ،بهترتيب زير
برخورد ميشود:
1ـ3ـ ب��ا مصرفكنن��دگان عم��ده
دولت��ي ،نهادهاي عموم��ي غيردولتي و
سازمانهاي وابس��ته كه خدمات عمومي
ارائ��ه ميكنن��د (مانن��د پااليش��گاهها،
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ميكنند .باك استاندارد :باك سوخت خودرو يا شناور
كه در طراحي اوليه خودرو يا شناور برابر استانداردهاي
رايج بينالمللي در كارخانه سازنده روي آن نصب شده
است.

نيروگاهها و دستگاههاي مشابه كه عناوين آنها توسط
ش��ركت پخش پيش��نهاد و به تصويب دبيرخانه ستاد
ميرس��د) وفق م��اده  26آييننامه اجرايي س��ازمان
تعزيرات حكومتي ،ضمن رسيدگي به تخلف مربوطه در
شعب تعزيرات حكومتي ،مراتب براي رسيدگي به جرم
مربوطه به مرجع قضايي اعالم خواهد ش��د .همچنين
برابر دس��تورات ش��ماره  79429مورخ 1384/11/30
رياست محترم جمهوري ،باالترين مقام دستگاه كه از
تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نكرده است به همراه
ساير متخلفين از سمت خود عزل و از طريق رسانهها
به مردم معرفي ميگردند.
2ـ3ـ ساير مصرفكنندگان فرآوردههاي نفتي به دو
دسته تقسيم ميشوند:
ال��ف) مصرفكنن��دگان ج��زء  ،در ص��ورت
اح��راز تخلف ،س��هميه آن��ان قطع و برق��راري مجدد
س��هميه ،مش��روط ب��ه پرداخ��ت  2براب��ر قيم��ت
بينالملل��ي ف��رآورده نفت��ي تحويل��ي خواه��د بود.
ب) مصرفكنندگان عمده :در ص��ورت احراز تخلف،
قطع سهميه و  5برابر قيمت بينالمللي فرآورده نفتي،
جريمه ميش��وند برق��راري مجدد س��هميه منوط به
پرداخت باقيمانده جريمه خواهد بود.
تبصره1ـ قطع سهميه مراكز امنيتي و بيمارستانها
و مراك��زي كه قطع س��هميه در م��وارد خاص موجب
بروز مش��كالت اجتماع��ي و اقتصادي ميش��ود بايد
ب��ا هماهنگ��ي رئيس كميس��يون مب��ارزه ب��ا قاچاق
كاال و ارز اس��تان ص��ورت پذي��رد و در هر صورت اين
اق��دام مانع برخ��ورد فوري با افراد متخلف نميش��ود.
تبصره2ـ در صورت تكرار تخلف ،كليه جرايم مندرج
در بند فوق به ميزان  2برابر افزايش مييابد.
تبصره3ـ درصورتيكه متخلف ،به هر دليلي جريمه
متعلقه را نپردازد ،پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي
ارجاع خواهد شد.
تبص��ره4ـ مالك تنبيهات ،ش��خصيت واقعي (هر
دو شخصيت حقيقي و حقوقي) متخلف است و تغيير
نام ش��ركت يا مؤسس��ه و يا تغيير مديريت آن مانع از
اس��تمرار تنبيهات عليه ش��ركت ،موسس��ه يا شخص
متخلف نميشود.
تبص��ره 5ـ چنانچ��ه واگ��ذاري يا فروش س��هميه
مصرفكنن��دگان دولتي با اطالع مديران مربوطه بوده

باش��د .عالوه بر اخذ جريمه از دستگاه دولتي مربوطه،
با مديران مطلع برابر دس��تور ش��ماره  79429مورخ
 1384/11/30رئيس محترم جمهور برخورد خواهد شد
و چنانچه ،تخلف بدون اطالع مديران توسط اشخاص
حقيقي انجام ش��ده باش��د و درآمد حاصل��ه از فروش
سهميه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد ،متخلف
برابر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ،اختالس و
كالهبرداري و نيز س��اير مقررات مربوطه و با محاسبه
رقم تخلف براساس قيمت بينالمللي سهميه فروخته يا
واگذارشده ،به مرجع قضايي معرفي ميگردد.
ماده4ـ واگذاري س��هميه مواد س��وختي يارانهاي
به متقاضيان ،مش��روط به درخواست كتبي ،متضمن
موضوع و مقدار دقيق مصرف و تأييد دستگاه مربوطه
و بررسي ش��ركت پخش برابر تقاضانامه (پيوست دو)
ميباشد .در صورت غيرمنطقي بودن ميزان درخواست،
ش��ركت پخش سهميه را تعيين و موارد اختالفي را با
ذكر دليل به دس��تگاه تأييدكننده و كميسيون استان
عودت ميدهد.
ماده 5ـ دس��تگاههاي دولتي كه حس��ب مقررات،
مصرفكنندگان را براي دريافت س��هميه به ش��ركت
پخش معرفي ميكنن��د [ ،وزارت صنايع (كارخانجات
و ،)...وزارت جهاد كش��اورزي (مرغداريها ،دامداريهاي
صنعت��ي و ،)...وزارت بازرگان��ي (صنوف و )...ش��يالت
(لنجه��اي ماهيگي��ري و ،)...وزارت راه و تراب��ري
(پيمانكاران راهس��ازي ،فرودگاهس��ازي و ،)...سازمان
بنادر و دريانوردي (ش��ناورها ،كشتيهاي تجاري و،)...
وزارت ني��رو (نيروگاهها ،چاههاي آب و {)...مس��ئول
بررسي ،بازرسي و اطمينان از واقعي بودن و فعال بودن
مصرفكنندگان در موضوع موردنظر و درس��تي ميزان
س��هميه واگذاري ميباشند و ش��ركت پخش مسئول
كنترل نهايي و تطبيق ميزان درخواست با استانداردهاي
معمول خود و درستي عملكرد در اين زمينه ميباشد.
       تبص��ره1ـ مس��ئوليت اج��راي اين م��اده براي
مجتمعها و واحدهاي مسكوني و واحدهاي خاصي كه
متولي ندارند بر عهده شركت پخش ميباشد.
تبص��ره2ـ نس��خهاي از تقاضانام��ه (پيوس��ت دو)
پ��س از بررس��ي نهايي و تخصيص س��هميه توس��ط
ش��ركت پخش منطق��ه ،به ح��وزه ماليات��ي مربوطه
ارسال ميگردد.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟
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بررسی جامع وضعیت انرژی و ذخایر نفت و گاز در عربستان سعودی

رتبه نخست فرآوردههاي نفتي
براي عربستان

در این گزارش سعی شده تا با مروری به بخشهای مختلف انرژی در عربستان سعودی ،وضعیت کنونی و چشم انداز آینده این
کشور در بخش نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد .عربستان سعودی با  ۲.۱۴۹میلیون کیلومتر مساحت بزرگترین کشور غرب آسیا
و دومین کشور بزرگ عربنشین(از نظر مساحت) پس از الجزایر است .این کشور حدود  ۲۷میلیون جمعیت ( جوالی )٢٠١٣دارد
که فقط  ۱۶میلیون آنها شهروند این کشور و بقیه از اتباع خارجی هستند .تولید ناخالص داخلی عربستان در سال  ٢٠١٢با رشد
 ٦,٨درصدی ،بالغ بر  ٧٢٧.٣میلیارد دالر گزارش شده است .در این سال ،بخش کشاورزی  ١.٩درصد ،بخش صنعت  ٦٤.٨درصد و
بخش خدمات  ٣٣.٣درصد از سهم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.

پيمان جنوبي
حجم کل صادرات عربستان در سال  ،٢٠١٢چیزی
بالغ بر  ٣٩٥میلیارد دالر و واردات این کش��ور حدود
 ١٣٦,٨میلیارد دالر اعالم شده است.
درآمدهای بودجه عربستان در سال  ،٢٠١٢بالغ بر
 ٣٢٦,٥میلیارد دالر و مص��ارف بودجه ای آن ٢٣٤.٨
میلیارد دالر اعالم شده و بدهی خارجی این کشور تا
 ٣١دس��امبر  ،٢٠١٢حدود  ١٣٤میلیارد دالر گزارش
شده است.
عربس��تان با دارا بودن تقریب��ا یک پنجم از ذخایر
اثبات ش��ده نفت جهان ،در س��رجمع مایعات نفتی
بزرگتری��ن تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان
اس��ت .این کشور در سال  ،٢٠١٢پس از روسیه ،رتبه
دومین تولید کننده بزرگ نف��ت در جهان را به خود
اختصاص داد.

نفت

برابر گزارش مرکز
مطالعات انرژی آمریکا،
عربستان در طول
سال  ٢٠١٢به طور
متوسط ،روزانه ٩,٨
میلیون بشکه نفت
خام تولید کرده است
که با پیش بینی هفته
نامه Business Week
تقریبا مطابقت می کند

برابر آمار منتشره از سوی مجله بین المللی نفت و
گاز (  ،) OGJ – oil and gas journalت��ا اول ماه
ژانویه س��ال  ،٢٠١٣ذخایر اثبات شده نفت عربستان
س��عودی بالغ بر  ٢٦٥میلیارد بش��که ( به عالوه ٢,٥
میلیارد بشکه نفت در منطقه مشترک بین عربستان و
کویت) گزارش شده است که کمی کمتر از یک پنجم
ذخایر اثبات شده نفت جهان است.
عربستان سعودی دارای حدود  ١٠٠میدان عمده
نفت و گاز اس��ت ،ام��ا بیش از نیم��ی از ذخایر نفت
عربستان تنها در هش��ت میدان از میدان های نفتی
این کشور قرار گرفته است.در این بین ،میدان عظیم
نفتی الغوار در عربستان ،با باقی مانده ذخایر حدود ٧٠
میلیارد بشکه ای ،بزرگترین میدان نفتی جهان است.

مصرف
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عربستان سعودی بزرگترین مصرف کننده نفت در
خاورمیانه است و بخش های حمل ونقل و تولید برق
بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده
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اند .رشد اقتصادی عربستان به قیمتهای باالی نفت گره
خورده و این کشور همواره با مشکل یارانههای بزرگ
سوخت روبرو بوده است.مصرف داخلی نفت عربستان
در سال  ٢٠١٢به حدود  ٣میلیون بشکه در روز رسید
که نشان دهنده افزایش تقریبی دو برابری آن از سال
 ٢٠٠٠اس��ت .رشد شتابان صنعتی و قیمتهای یارانه
ای سوخت را می توان از دالیل اصلی افزایش شتابان
مصرف سوخت در عربستان دانست .افزایش استفاده
مس��تقیم از نفت خام برای تولید برق که در ماه های
تابس��تان به یک میلیون بش��که در روز می رس��د و
استفاده از مایعات گاز طبیعی ( ) NGLبرای تولیدات
پتروش��یمی از دیگر عوامل موث��ر در افزایش مصرف
داخلی نفت در این سالها است .چالش مصرف داخلی
نفت در عربس��تان واقعی اس��ت و باید فکری به حال
آن شود.این کشور با آن که (بیش از  ٢٧میلیون نفر)
جمعیت دارد از برزیل با جمعیت (حدود  ١٨٠میلیون
نفری) بسیار بیشتر نفت مصرف می کند.

تولید

به گزارش مرکز مطالعات انرژی آمریکا ،عربستان در
طول سال  ٢٠١٢به طور متوسط ،روزانه  ١١,٦میلیون
بشکه مایعات نفتی شامل  ٩.٨میلیون بشکه نفت خام
و  ١.٨میلیون بشکه مایعات گازی شامل  NGLو دیگر
مایعات ،تولید کرده است.
عربستان سعودی مدعی است که دارای بزرگترین
ظرفیت تولید نفت خام در جهان است .ظرفیت تولید
نفت خام این کش��ور در س��ال  ،٢٠١٢کمی کمتر از
 ١٢میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است (دیگر
مایعات نفتی که شامل سهمیه بندی اوپک نیست در
ظرفیت کامل تولید می شود ).

توان تولید پایدار  ١٠میلیون بشکه نفت در
روز

از نظ��ر  IEAعربس��تان با افزای��ش ظرفیت ١,٢

میلیون بش��که در روز از میدان خریص ظرفیت تولید
پایدار نفت خام خود را در سال  ٢٠١٠به کمی بیش از
 ١٢میلیون بشکه در روز رسانیده است .این در حالی
اس��ت که هفته نام��ه  Business Weekدر ژوئیه
 ٢٠٠٨خاطر نش��ان کرده بود عربستان اگر هم بتواند
تا سال  ٢٠١٠ظرفیت تولید خود را به  ١٢,٥میلیون
بشکه در روز برساند ،تنها برای مدت کوتاهی و آن هم
در مواقع اضطراری خواهد توانست آنرا عملیاتی کند و
در این سال ميتواند تولید پایدار خود را حد اکثر به ١٠
میلیون و  ٤٠٠هزار بشکه در روز برساند.
برابر گزارش مرکز مطالعات انرژی آمریکا ،عربستان
در طول س��ال  ٢٠١٢ب��ه طور متوس��ط ،روزانه ٩,٨
میلیون بش��که نفت خام تولید کرده است که با پیش
بینی هفته نامه  Business Weekتقریبا مطابقت
می کند.
این موضوع نشان می دهد همانطور که کارشناسان
انرژی پیش بینی کرده اند ،اگر چه عربستانیها از طریق
پروژه های باالدس��تی خود ممکن اس��ت به ظرفیت
تولیدی بیش��تری دست پیدا کرده باشند اما با لحاظ
کردن افت طبیعی ساالنه از مخازن تولیدی ،تنها می
توانند روی تولید پایدار حدود  ١٠میلیون بشکه در روز
حس��اب باز کنند .موضوعی که نمودار ذیل بهتر می
تواند آن را نشان دهد! و این کشور احتماال تا سالهای
آینده قادر به تولید پایدار بیش از این نخواهد بود.
در واقع آنچه عربستان را به توسعه و افزایش بیشتر
ظرفیت تولید وادار می کند میزان افت طبیعی مخازن
تولیدی این کشور است که بر اساس گزارش Platts
 Oilgramساالنه بین  ٦تا  ٨درصد برآورد می شود.
این به این معنی است که عربستان تنها برای جبران
این میزان افت تولید خود مجبور است ساالنه بیش از
 ٧٠٠هزار بشکه در روز ظرفیت سازی نماید.
ظرفیت تولید میادین عمده نفت در عربستان
سعودی

گزارش

صادرات نفت

به گزارش خبرگزاری رویت��رز ،تازه ترین
آمارهای موسس��ه ابت��کار داده ه��ای نفتی
(جودی) نش��ان م��ی دهد تولی��د نفت خام

عربستان سعودی در س��ال  ٢٠١٢حدود
 ٧,٥میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده
اس��ت .حدود  ٥٤درصد از صادرات نفت خام
و همچنین اکثریت صادرات محصوالت نفتی
پاالیش شده و مایعات گاز طبیعی ( )NGL
عربستان به کشورهای شرق آسیا بوده و این
کشور پس از کانادا دومین صادر کننده بزرگ
نفت به ایاالت متحده است.
عربستان سعودی در  ١٠ماه نخست سال
 ،٢٠١٢به طور متوس��ط  ١,٤میلیون بشکه
مایع��ات نفتی به ایاالت متحده صادر کرد که
حدود  ١٦درصد از کل واردات نفت خام ایاالت
متحده را در این دوره زمانی شامل می شود.
دیگر مش��تریان عمده نفت عربستان در
س��ال  ٢٠١٢عبارتند از؛ ژاپن (  ١,١میلیون
بش��که در روز) ،چین ( ١.١میلیون بشکه در
روز) ،کره جنوبی(  ٨٠٠هزار بش��که در روز) و
هند (  ٧٠٠هزار بشکه در روز).

بنادر مهم و اصلی

عربستان س��عودی دارای سه پایانه اصلی
صادرات نفت در مجموعه رأس تنورة (The
)Ras Tanura complexدر خلیج فارس
ب��ا ظرفیت حدود  ٦میلیون بش��که در روز ،
مرک��ز رأس الجعیم��ة ( The Ras
 )al-Ju'aymah facilityدر
خلی��ج فارس ب��ا ظرفیت ٣
تا  ٣,٦میلیون بشکه در
روز و ترمینال ینبع(
The Yanbu
 )terminalد ر
دریای سرخ دارای
ظرفی��ت بارگیری
حدود  ٤,٥میلیون
بش��که در روز است.
عالوه بر این ،عربستان
سعودی دارای مجموعه
ای از س��ایر پایان��ه ه��ای
کوچکتر در سراس��ر کش��ور
است.

گازطبیعی

عربستان سعودی دارای پنجمین
ذخایر گاز طبیعی بزرگ جهان است،
اما تولی��د در این بخش محدود مانده
است.
با توج��ه به برآوردهای س��ازمان
مطالعات انرژی آمریکا ،مجموع ذخایر
گاز طبیعی عربس��تان (ب��ا در نظر
گرفتن ذخایر گازی منطقه بی طرف)
تا پایان س��ال  ٢٠١٢بال��غ بر ٢٨٨
تریلیون ف��وت مکعب(حدود ٨,١٥٦
تریلیون متر مکعب) ،گزارش ش��ده
است و بر این اساس عربستان دارای
رتبه پنجم در بین دارندگان بزرگترین
ذخایر گاز طبیعی جهان بعد از ایران،
روس��یه ،قطر و ایاالت متحده است.
حدود  ٥٧درصد از ذخایر اثبات شده
گازطبیعیعربستانسعودیتشکیل
ش��ده از گاز های
همراه میدان
خشکیعظیم
ق��وار و

خطوط لوله نفتی عمده و بزرگ
داخلی
ش��ر

کت
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پاالیشگاه

ب��ه گزارش مجله بین الملل��ی نفت و گاز
( ،)the Oil and Gas Journalعربستان
سعودی دارای هفت پاالیشگاه داخلی با توان
عملیاتی ترکیبی با ظرفیت حدود  ٢,١میلیون
بشکه در روز (سهم شرکت آرامکو حدود ١.١
میلیون بشکه در روز است) است.
عالوه بر این،عربستان سعودی دارای حدود
 ٢میلیون بش��که در روز ظرفیت پاالیش در
خارج از این کشور از طریق مشارکت و سرمایه
گذاری س��هام در تاسیسات در ایاالت متحده
آمریکا ،چین ،کره جنوب��ی ،ژاپن و فیلیپین
است.
عربس��تان س��عودی همچنین ب��ه ادغام
پروژه های پاالیش��گاهی خود با مجتمع های
بزرگ پتروشیمی در آنچه به عنوان شهرهای
پتروشیمی ایجاد شده ادامه می دهد.
پاالیشگاه های داخلی برنامه ریزی شده و یا
در حال توسعه عبارتند از:
ـ در یک سرمایه گذاری مشترک ،شرکت
پاالیش و پتروشیمی آرامکو-توتال (ساتورپ)
(SATORP - Saudi Aramco Total
Refining and Petrochemical
 ) Companyدر جبی��ل در حال س��اخت
یک واحد پاالیش��گاهی با ظرفیت  ٤٠٠هزار
بشکه در روز است ،که انتظار می رود تا پایان
سال  ٢٠١٣به طور کامل عملیاتی شود .این
پاالیشگاه صادراتی ،وظیفه پاالیش نفت خام
سنگین عربی و به حد اکثر رساندن تولید دیزل
و سوخت جت را بر عهده خواهد داشت.
ـ پاالیشگاه ش��هر ینبع به وسیله شرکت
پاالیش نفت سر مایه گذاری مشترک سعودی
آرامکو و سینوپک چین (Yanbu Aramco
 Sinopec Refining Company )Yasrefبا ظرفیت تولی��د روزانه  ٤٠٠هزار
بشکه نفت خام س��نگین عربی تا پایان سال
 ٢٠١٤به بهره برداری می رسد.
ـ ش��رکت آرامکو در برنامه های توس��عه
ای خ��ود یک پاالیش��گاه دیگر با ن��ام جازان
( )Jazanدر جنوب غربی عربستان ،با ظرفیت
تولید  ٤٠٠هزار بشکه در روز نفت خام را نیز
در دس��ت دارد که قرار اس��ت در سال ٢٠١٦
به بهره برداری برس��د و قادر به فراورش اکثر
گریدهای نفت خام عربی خواهد بود.
ـ ش��رکت آرامکو سعودی در حال مطالعه
طرح توسعه ای مجتمع پترو پاالیشگاه ربیق
به وسیله سرمایه گذاری مشترک است که در
حال حاضر دارای ظرفیت پاالیشی  ٤٠٠هزار
بشکه در روز است.

عربستان سعودی در ماه اوت  ٢٠١٣با افزایش
روزانه  ١٥٦هزار بش��که نس��بت به ماه ژوئیه
گذش��ته به  ١٠میلیون و  ١٩٠هزار بش��که
رسیده است.
ب��ر اس��اس این گ��زارش ،ص��ادرات نفت
عربستان س��عودی نیز در ماه اوت با افزایش
روزانه  ٣٢٥هزار بشکه نسبت به ماه ژوئیه به
هفت میلیون و  ٧٩٥هزار بشکه در روز رسیده
است.

آرامکو س��عودی مس��ئولیت اداره و
بهره ب��رداری از بیش از  ٩٠٠٠مایل
( ح��دود  ١٤٤٠٠کیلومتر ) خطوط
لول��ه سراس��ری نفت در عربس��تان
س��عودی را بر عهده دارد که از جمله
ای��ن خطوط می توان به دو خط لوله
طوالنی و بزرگ خط لوله شرق –غرب
( پتروالین  )Petroline -و خط لوله
بقیق_ینبع ()Abqaiq – Yanbu
اشاره کرد.

گزارش
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میدان های دریایی صفانیه و زولف .میدان نفتی قوار به تنهایی حدود یک سوم از ذخایر گاز اثبات شده
گاز طبیعی عربستان را در خود جای داده است .بیشتر ذخایر گازی عربستان گاز همراه است .ذخایر
مس��تقل گازی عربستان به طور عمده در میدانهای خوف در مجاورت حوزه قوار و الدوره در منطقه
بیطرف میان عربستان و کویت (مشترک با ایران) قرار دارد.

تولید و مصرف گاز طبیعی

عربستان سعودی هیچ گونه واردات و صادرات گاز طبیعی ندارد و تنها آن مقدار گازی که تولید می شود
جهت مصارف داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.
افزایش تولید گازطبیعی و توسعه طرحهای برداشت بیشتر گاز در اولویتهای برنامههای توسعه صنعت
نفت و گاز عربستان است .تامین خوراک صنعت روبهرشد پتروشیمی ،خوراک نیروگاههای برق و جانشین
کردن مصرف گاز با نفت از هدف های بزرگ و مهم توسعه صنعت گاز این کشور است .توسعه صنعت گاز
و جانشینی آن با نفت ،عالوه بر توسعه صنایع داخلی ،صادرات نفت را میتواند افزایش دهد و میزان نفتی
را که هم اکنون در داخل مصرف میشود ،کاهش دهد.
برابر پیش بینی های شرکت آرامکو عربستان ،انتظار می رود تقاضای گاز طبیعی در عربستان
س��عودی تا س��ال  ٢٠٣٠به دوبرابر سطح  ٣,٥تریلیون فوت مکعبی ( حدود  ٢٧٢میلیون متر
مکعب در روز ) مورد مصرف در سال  ٢٠١١افزایش پیدا کند .برابر تخمینهای اوپک ،حدود
 ١٣تا  ١٤درصد از کل تولید گاز عربستان به موجب فرآیندهای طبیعی ،شعله ور شدن (
)flaringو تزریق مجدد از دست می رود.

توسعه باالدستی گاز به وسیله شرکت آرامکو

ش��رکت آرامکو عربستان ،طی یک برنامه پنج ساله به دنبال توسعه تولید گاز
طبیعی خود از میادین دریایی خلیج فارس است و در این راستا سه میدان گاز غیر
همراه کاران ،عربیه و حسبه را مورد توجه قرار داده است.

ذخایر غیر متعارف (شیل گس)

بیشتر ذخایر گازی
عربستان گاز همراه
است .ذخایر مستقل
گازی عربستان به طور
عمده در میدانهای
خوف در مجاورت حوزه
قوار و الدوره در
منطقه بیطرف میان
عربستان و کویت
(مشترک با ایران)
قرار دارد

به گزارش رویترز ،عربستان سعودی نیز تحت تاثیر تحوالت و افزایش تولید شیل
گس (تولید گاز از س��نگ های رس��ی) در آمریکا که این کشور را از بزرگ ترین
واردکننده گاز جهان به یک صادرکننده تازه گاز تبدیل کرده ،عملیات اکتشاف
ذخایر نامتعارف گازی خود را آغاز کرده است.
خالد االفالح ،مدیر عامل ش��رکت سعودی آرامکو در کنگره جهانی انرژی
اعالم کرده بود :آماده آغاز تولید شیل گس و ذخایر نامتعارف گاز ظرف چند سال
آینده و تحویل گاز به مشتریان هستیم.
وی تصریح کرده بود :تنها دو سال پس از آغاز برنامه توسعه ذخایر نامتعارف گازی
عربستان در منطقه شمالی این کشور ،این شرکت آماده عرضه گاز به یک نیروگاه یکهزار
مگاواتی برق در عربستان که خوراک تاسیسات تولید فسفات را تامین می کند ،است.
ش��رکت س��عودی آرامکو ،بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان ،چاه های ارزیابی و
حفاری های فراساحلی برای گازهای نامتعارف را در سه منطقه شمال غرب ،جنوب قوار
و ربع الخالی انجام داده است.
گاز تولیدی برای تامین خوراک یک نیروگاه برق در جیزان که به یک پاالیشگاه
 ٤٠٠هزار بشکه در روز متصل خواهد شد ،استفاده می شود.
فالح همچنین گفته بود :شرکت سعودی آرامکو امیدوار است که این پروژه را اواخر
سال  ٢٠١٦یا اویل سال  ٢٠١٧تکمیل کند.
با این حال ،منابع صنعتی می گویند که این پروژه می تواند  ٦تا  ١٢ماه به تعویق
بیفتد زیرا کار و فعالیت روی زیرساخت های مرتبط دیرتر از برنامه زمانبندی شده
انجام شده است.
با آغاز برداش��ت گاز از ذخایر نامتعارف ،عربس��تان سعودی می تواند پاسخگوی
تقاضای داخلی و نیروگاه های برق باش��د و نفت بیش��تری برای فروش به بازارهای
جهانی ذخیره کند.
علی النعیمی ،وزیر نفت عربستان ذخایر گازهای نامتعارف عربستان را بیش از
 ٦٠٠تریلیون فوت مکعب برآورده کرده است که این مقدار دو برابر ذخایر متعارف
اثبات شده این کشور است.
بر پایه برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا ،عربستان در رتبه بندی میان  ٣٢کشور
دارنده ذخایر شیل گس ،مقام پنجم را در اختیار دارد.
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پیش بینی می شود شرکت ملی نفت فالت
قاره چین (سینوک) ظرفیت واردات ال ان جی
خود را تا سال  ٢٠١٥دوبرابر کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز ،ژنگ هونگتائو،
معاون رئیس بخش بازاریابی و تجارت ش��رکت
ملی نفت فالت قاره چین (سینوک) اعالم کرد:
این شرکت پیش بینی می کند تا سال ٢٠١٥
می�لادی  ٥پایانه دریاف��ت ال ان جی به پایانه
های خود بیفزاید و ظرفیت کلی دریافت ال ان
جی خ��ود را با افزایش دو برابری به  ٣٥تا ٤٠
میلیون تن در سال برساند.
توسعه چهار پایانه کنونی ال ان جی با ظرفیت
دریافت  ١٨,٧میلیون تن در سال ،بزرگ ترین
ش��رکت فالت قاره چین را قادر می سازد برای
پاسخگویی به نیازهای رو به رشد انرژی چین،
ال ان جی بیشتری وارد کند.
چی��ن ،بزرگ تری��ن مصرف کنن��ده انرژی
جه��ان قصد دارد س��هم گاز طبیعی در س��بد
ان��رژی خود را از  ٥درص��د کنونی به  ٨درصد
تا سال  ٢٠١٥برساند و انتشار گازهای گلخانه
ای را کاهش دهد و وابس��تگی به واردات نفت
را کم کند.
وی در ی��ک کنفران��س صنع��ت ال ان جی
گفت :ش��رکت س��ینوک یک واحد مایع سازی

ش��ناور گاز (اف اس آر یو) در ش��هر تیانجیان
و ی��ک پایانه دیگر را در ش��هر ژوهای تا پایان
امسال راه اندازی می کند.
هونگتائو اظهار کرد :ش��رکت سینوک سال
گذش��ته میالدی ح��دود  ١١میلی��ون تن ال
ان جی وارد کرده بود .ش��رکت س��ینوک اوت
گذش��ته اعالم کرده بود :مج��وز دولت چین را
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برنامه چینیها برای دو برابر کردن ظرفیت واردات ال ان جی تا سال ٢٠١٥

برای س��اخت نخستین مخزن ش��ناور ذخیره
س��ازی و مایع س��ازی گاز در ش��هر تیانجیان
دریافت کرده اس��ت .چین بزرگ ترین مصرف
کننده ان��رژی و دومین مص��رف کننده بزرگ
نفت در جهان است و برای تامین امنیت انرژی
خود ،به دنبال متنوع کردن راه های دسترسی
به سوخت است.

تقاضای کشورهای همسایه برای ساخت پاالیشگاه توسط متخصصان ایرانی
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی مهندس��ی و
س��اختمان نف��ت ای��ران گفت :صنع��ت نفت
ای��ران از نظر ت��وان فنی به نقطه ای رس��یده
که توانایی س��اخت پاالیش��گاه را ن��ه تنها در
خ��اک ایران بلکه در دیگر کش��ورها نیز داریم.
فره��اد احمدی اظهار داش��ت :م��ا طرح های
بزرگی را در س��الهای گذش��ته در ای��ران اجرا
کردیم که هر کدام دس��تاوردی بزرگ و تجربه
ای ارزش��مند ب��رای صنع��ت نفت ای��ران بود.
وی افزود :س��اخت ابر پ��روژه هایی چون واحد
 RFCCپاالیش��گاه ش��ازند و ط��رح توس��عه
پاالیشگاه تهران ،این نوید را به همراه داشت که
صنعت نفت ایران از نظر توان فنی به نقطه ای
رسیده که توانایی ساخت پاالیشگاه را نه تنها در
خاک ایران بلکه در دیگر کشورها را نیز داریم.
مدیرعامل ش��رکت ملی مهندسی و ساختمان
نف��ت ای��ران از تقاضای کش��ورهای همس��ایه
برای س��اخت پاالیش��گاه توس��ط متخصصان
ایرانی خب��ر داد و گف��ت :تقاضاهای متعددی
از س��وی ش��رکتهای مختل��ف پاالیش��ی از
کش��ورهای همس��ایه برای همکاری با آنها در

س��اخت پاالیش��گاه به ایران ارس��ال شده که
در خصوص ای��ن همکاری ها پس از بررس��ی
جزئی��ات آن تصمی��م گی��ری خواه��د ش��د.
این مقام مسئول خاطرنش��ان کرد :هم اکنون

توان کش��ور در اجرای طرح های پاالیش��ی در
بخش مهندس��ی به  ٩٠درص��د ،در بخش کاال
ب��ه حدود  ٧٠درص��د و در بخش اجرا به ١٠٠
درصد رسیده است.
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توسعه چهار پایانه
کنونی ال ان جی
با ظرفیت دریافت
 ١٨,٧میلیون تن در
سال ،بزرگ ترین
شرکت فالت قاره
چین را قادر می سازد
برای پاسخگویی به
نیازهای رو به رشد
انرژی چین ،ال ان جی
بیشتری وارد کند
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با توجه به مذاکرات موفق هستهای و رفع برخی تحریمها

پتروشیمی
منتظر رفع تحریمهای داخلی!
صنعت پتروش�یمی کش�ور در حالی از اس�تقبال اندک س�رمایه گذاران رنج می برد که س�رمایه های مردم در بازار ایران بین
حوزههای مسکن ،ارز و طال دست به دست می شود .از سوی دیگر بانک ها به رغم جذب سرمایه های میلیاردی مردم ،برنامهای
برای حمایت از صنعت پتروشیمی ندارند .از سوی دیگر صادرات پتروشیمی در سال جاری نسبت به سال  91کاهش یافته است و
در بورس پتروشیمی نیز تا رسیدن به نقطه مطلوب ،فاصلهای معنادار وجود دارد .این در حالی است که مذاکرات هستهای ژنو و رفع
م پتروشیمی ایران امیدها را برای رفع مشکالت صادرات محصوالت این بخش زنده کرد .با این وجود بخش خصوصی منتظر
تحری 
رفع مشکالت داخلی صادرات است تا کاهش صادرات در یک سال اخیر جبران شود.

مهدی جابری

بارها به
دولتمردان گفته
ایم که فروش
اوراق مشارکت در
حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی از جمله
مهمترین اولویت های
اقتصاد کشور است
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احمد س�جادی عضو کمیسیون انرژی مجلس ش�ورای اسالمی معتقد
اس�ت جذب سرمایه میتواند بسیاری از مشکالت پتروشیمی را حل کند
کن�د .او به خبرن�گار «دنیای انرژی» میگوید« :متاس�فانه برنامه ای برای
هدایت س�رمایه های مردم وجود ندارد .این س�رمایهها بدون اینکه تاثیر
مفیدی در اقتصاد کش�ور داشه باشد هر روز از یک جای خاص سر درمی
آورد .یک روز بازار س�که پذیرای س�رمایه مردم اس�ت و روز دیگر بازار
زمین و مسکن .اخیرا بازار ارز هم وارد این بازی شده است و در کنار طال،
سرمایه های سرگردان و بیهدف مردم را میبلعد».
وی میافزاید« :به اعتقاد اکثریت کارشناسان ،سرمایه مردم باید از سوی
دولت هدایت ش�ود نه با برنام ه بانکها .صنعت نفت ،گاز و پتروش�یمی از
جمله حوزه هایی است که باید برای جلب سرمایه مردم مدنظر دولتمردان
و برنامهریزان باشد .متاسفانه بخش پتروشيمی در کشور ما مورد بیمهری
قرار گرفته است .هرچه هم به این دولت و دولت های قبل گوشزد کردیم
ی کنیم که به نفت و گاز و پتروشیمی اهمیت و بهای بیشتری بدهند،
وم 
بی فایده بوده و هست».
از جمله مشکالت پیش پای پتروشیمی ،بیتوجهی یا کم توجهی بانکها
است .این را می توان از البالی سخنان و مصاحبه های اکثر مقامات اجرایی
و قانونگذاری استخراج کرد.
عباس ش�عری مقدم ،معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی معتقد است:
«مشارکت بیش�تر نظام بانکی کش�ور می تواند در رفع مشکالت صنعت
پتروشیمی راه گشا باشد و امید است در آینده شاهد افزایش همکاریهای
نظام بانکی با شرکت های پتروشیمی باشیم .بانک های داخلی به تعهدهای
خود پایبند نیس�تند و ما درخواست داریم شورای پول و اعتبار یک بانک
داخلی را برای فاینانس طرح های پتروشیمی تعیین کند .در صورتی یک
بان�ک تعهد فاینانس را بر عهده گیرد نحوه هم�کاری و تعامل با آن بانک
راحت تر خواهد بود و روند همکاری های مالی با ش�تاب بیش�تری ادامه
خواهد یافت».
به گفته وی وی «چندین طرح پتروشیمی در کشور با مشارکت بانکها
در حال اجرا اس�ت ولی برخی بانک ها متاس�فانه همکاری الزم را به عمل
نم�ی آورند ک�ه امیدواریم این بانک ه�ا به تعهدهای خ�ود عمل کرده و
سرمایهگذاری های مصوب خود را محقق کنند».
سرمایه مردم وارد پتروشیمی شود
احمد سجادی نماینده مجلس نیز در گفت و گوی خود با خبرنگار دنیای
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انرژی بر لزوم ساماندهی فعالیت بانک ها تاکید می کند و معتقد است که
مدیران باید فعالی بانک ها را در مس�یر صحیح قرار دهند .وی می گوید:
«بارها به دولتمردان گفته ایم که فروش اوراق مشارکت در حوزه نفت ،گاز
و پتروش�یمی از جمله مهمترین اولویت های اقتصاد کشور است .ما حتی
برای مساعدت به دولت در این باره ،فروش بیش از  10هزار میلیارد تومان
در قالب اوراق مشارکت در پروژه های نفتی را در بودجه پیش بینی کردیم
ولی تا کنون شاهد اقدام عملیاتی دولت برای اجرایی کردن آن نبوده ایم.
هنگامی که علت را از آنها جویا می ش�ویم در پاس�خ می گویند استقبال
مردم از اوراق مشارکت نفت و پتروشیمی خیلی کم است!»
این نماینده مجلس ادامه می دهد« :کامال طبیعی و مش�خص است در
شرایطی که وزارت نفت نخواهد که در قبال سرمایه ها و سپرده های مردم
س�ود مناسبی را بپردازد قطعا هموطنان نیز مشارکت نخواهند کرد .البته
ما برای رفع این مش�کل پیشنهادات دیگری نیز به دولت دادیم .از جمله

گزارش

صادرات دست و پا شکست ه
ص�ادرات محص�والت پتروش�یمی از جمله
راهکاره�ای توس�عه و رونق این صنعت اس�ت.
در حال حاضر موانع و مش�کالتی برای صادرات
این محصوالت وجود دارد؛ البته از سال گذشته
و بوی�ژه ب�ا فعالی�ت كميت�ه تخصص�ي تنظيم
ب�ازار محصوالت پتروش�يمي انتظ�ار می رفت
ش�اهد وضعیت بهت�ری در این زمینه باش�یم.
در حال حاضر ص�ادرات این محصوالت به رغم
تمام مش�کالتی که پیش روی فع�االن صنعت
پتروش�یمی ق�رار دارد در حال انجام اس�ت .با
توج�ه به اینکه در قوانین کش�ور تاکید خاصی
ب�ر ص�ادرات ب�ا ارزش افزوده بیش�تر ش�ده و
ممانعت از خام فروش�ی مورد تاکید قرار گرفته
است ،صادرات محصوالت پتروشیمی از اهمیت
بس�زایی برخ�وردار اس�ت .همچنی�ن صنایع
پایین دستی پتروش�یمی قابلیت بسیاری برای
اشتغالزایی دارد و این موضوع بر اهمیت توجه
به صادرات و توسعه آن میافزاید.
در ای�ن میان ام�ا اظه�ارات مدی�رکل امور
اقتص�ادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا حد
زیادی با سخنان رییس اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردهه�ای نفت ،گاز و پتروش�یمی در تضاد
اس�ت .چرا ک�ه مق�ام دولت�ی وزارت صنعت با
خوشبینی به بخش صادرات پتروشیمی می نگرد
اما رییس اتحادیه ،معتقد به کاهش صادرات در
سال  92در مقایسه با سال  91است.
عل�ي اصغر رم�زي مديركل ام�ور اقتصادي
وزارت صنعت ،مع�دن و تجارت درباره صادرات
محصوالت پتروش�يمي میگوید« :سال گذشته
چگونگیفعالیتدستاندکارانحوزهپتروشیمی
در بخش صادرات بررس�ی و مقرر شد صادرات
به دو ش�یوه بلندمدت و کوتاه مدت ساماندهی
و عملیاتی ش�ود .در شش ماه اول سال گذشته
ص�ادرات محص�والت پتروش�يمي و نیز عرضه
خارج از بورس كاال موجب بروز مشكالت زيادي
شده بود كه در مرحله اول عرضه كل محصوالت
در بورس در نيمه دوم س�ال  ۹۱توانس�ت بخش
عمدهاي از مشكل را حل كند».
مس�ئول كميت�ه تخصص�ي تنظي�م ب�ازار
محصوالت پتروشيمي اضافه میکند« :اما براي
صادرات نيز بايد مديريت و برنامهريزي صورت
ميگرف�ت زيرا همگي اعض�ای كارگروه اعتقاد
ب�ه حماي�ت از مجتمعهاي پتروش�يمي در امر
صادرات داش�تند .ل�ذا در تصمي�م كوتاه مدت
و فوري مقرر ش�د با روش معيني در صورتيكه
محصولي از محصوالت پتروشيمي در بورس كاال
عرضه ش�د و به فروش نرفت و متقاضي داخلي

کاهش شدید صادرات
اظه�ارات مدیر کل ام�ور اقتص�ادی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در حالی است که رئیس
اتحادیه صادرکنن�دگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروش�یمی درخص�وص وضعی�ت ص�ادرات
محصوالت پتروش�یمی نظر دیگ�ری دارد« :در
ش�ش ماهه نخست س�ال  92بطور متوسط 13
درصد صادرات داش�تهایم که نس�بت به س�ال
گذشته  8تا  15درصد کاهش یافته است« .
حسن خس�روجردی ممنوع شدن صادرات
برخی کاالها ،تامین نیاز داخلی ،برخی اختالفات
در زمینه فروش از سوی دولت یا بخش خصوصی،
شماره ششم ـ زمستان 1392
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اینکه به منظور ایجاد تشویق و دلگرمی در مردم
برای س�رمایه گذاری در ح�وزه های نفت ،گاز و
پتروس�یمی ،باید جلوی بانكها را در پرداخت
س�ود باال گرفت و با ابالغ دستورالعملهایی ،به
آنه�ا اج�ازه افزایش بی رویه و مضر نرخ س�ود
سپرده را نداد .در کنار این کار باید فروش اوراق
مشارکت را با سود بیش از  30درصد در دستور
کار قرار داد و ما مطمئنیم مردم در این صورت از
اوراق مشارکت استقبال خواهند کرد».
س�جادی م�ی افزاید « :بررس�ی ها نش�ان
میدهد که اقتصاد کشور آسیب جدی و فراوانی
از نح�وه فعالیت بانک ها متحمل ش�ده اس�ت.
متاس�فانه بان�ک ها س�رمایه ها را ب�ا تبلیغات
و وع�ده و وعیده�ای رنگارن�گ از جیب مردم
خارج م�ی کنند و در این بین ،خود بانک ها هر
روز ثروتمندتر می ش�وند ام�ا اقتصاد و صنعت
کشور از جمله پتروش�یمی روز به روز آسیب و
لطمه می بیند .بنده ش�خصا به دولت پیشنهاد
دادهام که توان و ظرفیت فروش حدود  40هزار
میلیارد تومان اوراق مشارکت در حوزه نفت ،گاز
و پتروش�يمی وجود دارد اما دولت باید بستر و
مقدمات آن را فراهم کند».
به گزارش دنیای انرژی «حماس�ه اقتصادی»
هرچند ب�ه عنوان یک راهبرد مه�م در اقتصاد
کشور مطرح شد اما گاهی در مرحله اجرا آنطور
که باید و ش�اید م�ورد توجه ق�رار نمی گیرد و
برخی افراد  ،حماس�ه اقتصادی را در راس�تای
منافع خود تعریف می کنند! عبارت «حماس�ه
اقتصادی» بارها و بارها از سوی بانک ها و روسای
آنها مطرح و تکرار شده اما کمتر کسی به خلق
حماس�ه اقتصادی از طریق س�رمایه گذاری در
صنعت پتروشیمی توجه داشته است.
در ای�ن باره عباس ش�عری مقدم مدیرعامل
ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی گفته اس�ت:
«س�رمایه گ�ذاری در صنع�ت ارزش آفری�ن
پتروش�یمی به عنوان یک صنعت رو به رش�د و
س�ودآور می تواند زمینه رابرای تحقق حماسه
اقتص�ادی فراهم کند .ما خواس�تار مش�ارکت
بیشتر بانک ها در تامین مالی طرح های توسعه
ای این صنعت هس�تیم و مشارکت بیشتر بانک
ها در طرح های توسعه ای پتروشیمی افزون بر
سود آور بودن مس�یر توسعه کشور را هموارتر
می کند .ش�رکت ملی صنایع پتروشیمی آماده
همکاری با بانک ها برای مش�ارکت بیش�تر در
س�رمایه گذاری است و امید است که با حمایت
نظام بانکی بتوان طرح های توسعه ای را مطابق
با برنامه زمان بندی به پایان رساند».
وی ب�ا بی�ان ای�ن که ش�رکت مل�ی صنایع
پتروش�یمی آماده هم�کاری و حمایت با بخش
خصوصی اس�ت ،تاکی�د ک�رده« :از نظام بانکی
کشور انتظار داریم که افزون بر مشارکت بیشتر
در توسعه صنعت پتروشیمی به تعهدهای خود
جامه عمل بپوش�انند .همچنین از تمام سرمایه
گ�ذاران ایرانی و خارجی برای حضور در صنعت

پتروش�یمی ایران دعوت می کنی�م و آماده هر
گونه حمایتی از آنها هستیم .سرمایه گذاری در
صنعت پتروشیمی یک سرمایه گذاری مطمئن و
سود آور اس�ت و می تواند منافع ارزشمندی را
برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد».

نداشت براي همان محصول و به ميزان مشخص
و براي همان مجتمع پتروش�يمي عرضه كننده
اجازه صادرات داده شود تا به اين طريق وقفهاي
در امر صادرات ايجاد نشود».
به گفته رمزي «ولي در روش دوم و بلند مدت
مقرر شد برنامه ساليانه توليد ،مصرف داخلي و
صادرات تمامي محصوالت پتروش�يمي تنظيم
و ب�ه تصويب كارگروه تخصصي برس�د و بر آن
اس�اس نياز به ادام�ه روش اول وج�ود نخواهد
داشت .به محض اجرای این روش فقط با گذشت
چند ماه حدود  ۶۰فق�ره مجوز صادرات به وزن
ي�ك ميليون و  ۳هزار تن صادر ش�د .همچنین
با تصوي�ب برنامه يكس�اله تولي�د در كارگروه
تخصص�ي  ،مص�رف و ني�از داخل�ي و صادرات
س�ال جاری نهايي ش�د و ح�دود  ۲ميليون تن
محص�والت پتروش�يمي م�ازاد بر ني�از داخلي
مش�خص و به ش�ركت ملي صنايع پتروشيمي
اعالم گرديد تا براس�اس توافقات به عمل آمده
سهم هر مجتمع پتروشيمي مشخص و با توجه
به تنظيم بازار داخلي ب�راي صادرات آنها اقدام
الزم به عمل آيد».
مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ادامه میدهد« :در همين راستا از سال
گذش�ته ،برنامه س�ال  ۹۲توسط ش�ركت ملي
صنايع پتروشيمي تعيين و به گمرك ايران براي
عمليات اجرايي ارس�ال شد .در حال حاضر نیز
مجتمعهاي پتروشيمي ،برنامه و مجوز صادرات
خ�ود را دارند و ب�ا هماهنگي انجام ش�ده بين
تمامي اعضای كارگروه تخصصي مشكلي وجود
ن�دارد و كارگروه ب�ه صورت هفتگ�ي ميتواند
نظ�رات و مس�ائل مربوط�ه را بررس�ي و اقدام
الزم انج�ام دهد در واقع تمامي درخواس�تهاي
صادرات مجتمعهاي پتروش�يمي قب ً
ال بررسي و
اقدام شده است و قاعدت ًا پيگيريهاي بعدي آنها
براي عمليات اجرايي صدور كاال بايد توسط خود
مجتمعهاي پتروشيمي انجام شود».
وی با اش�اره به ثب�ات در وضعیت بازار فعلی
محصوالت پتروشیمی و سامان یافتن صادرات،
ای�ن موضوع را نتیجه هم�کاری تمامی اعضای
کارگروه تخصصی محصوالت پتروشیمی دانسته
است.

سرمایه گذاری در
صنعت ارزش آفرین
پتروشیمی به عنوان
یک صنعت رو به رشد
و سودآور می تواند
زمینه رابرای تحقق
حماسه اقتصادی
فراهم کند
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بازارها و فروش�ندگان جدی�د ،گمرک ،پیمان
ارزی ،ش�ش درصد مالیات ب�ر ارزش افزوده را
ازجمله مش�کالت صادرکنندگان فرآوردههای
نفت�ی در داخل کش�ور برش�مرده و می گوید:
«برخی از مش�کالت یاد ش�ده در حال برطرف
ش�دن اس�ت اما تا زمانی کامال این موانع رفع
نش�ود صادرات پتروش�یمی روند رو به رشدی
طی نمیکند».
وی همچنین وجود شرکتهای واسطهای را
ازجمله موانع صادرات محصوالت پتروش�یمی
دانس�ته و توضی�ح م�ی ده�د« :ب�ا توج�ه به
تحریمها صادرکنندگان پتروشیمی مجبورند با
ایجاد ش�رکت واسطه و یا انعقاد قرارداد با یک
ش�رکت خارجی اقدام به ص�ادرات محصوالت
خود کنند که این مس�ئله هزین�ه مضاعفی را
تحمی�ل میکند که امیدواریم ب�ا نتایج مثبت
مذاکرات ژنو بتوانیم موانع موجود در این زمینه
را برداریم».
وی البت�ه با ابراز امی�دواری از اینکه از این
پس صادرات پتروش�یمی روند صعودی را طی
خواه�د کرد ،میافزاید« :با توجه به پیش بینی
مثبت بودن روند مذاکرات ژنو ،بعد روانی نتیجه
مذاکرات ،حل شدن مشکل سوئیفت و سهولت
در نق�ل و انتقال پول صادرات پتروش�یمی در
وضعیت مطلوبتری قرا میگیرد».
پایان بخش تناقض های موجود در اظهارات
این دو ش�خص را م�ی توان گزارش س�ازمان
حمای�ت دانس�ت .در گ�زارش ای�ن س�ازمان
(ش�هریورماه  )92آمده است« :میزان صادرات
و واردات انواع محصوالت پتروش�یمی در سال
 91ب�ه ترتیب معادل  15.5میلی�ون تن و 655
ه�زار تن بوده که در مقایس�ه باس�ال قبل در

در اسفند ماه ،۹۰
ستاد هدفمند كردن
يارانهها طي مصوبهاي
تماميمجتمعهاي
پتروشيمي را ملزم به
عرضه محصوالتشان در
بورس كاال كرد تا امكان
نظارت و كنترل بر قيمت
و عرضه اين محصوالت
با سهولت و شفافيت
بيشتري صورت گيرد
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ح�دود  14.8درصد و  48درصد کاهش نش�ان
می دهد».
حال خوب پتروشیمی در بورس
به رغم موان�ع صادراتی اما پتروش�یمی در
بورس حال نسبتا بهتری دارد .اما این به معنای
نب�ود مش�کل در این ح�وزه نیس�ت .دو مقام
پیشین نیز هرچند در زمینه وضعیت صادرات با
هم اختالف نظر داشتند ولی نظرات آنها درباره
بورس پتروشیمی با اندکی اختالف ،به یکدیگر
نزدیک است.
مس�ئول كميت�ه تخصص�ي تنظي�م ب�ازار
محصوالت پتروشيمي در این باره اظهار داشته
اس�ت« :در اسفند ماه  ،۹۰ستاد هدفمند كردن
يارانهه�ا ط�ي مصوب�هاي تمام�ي مجتمعهاي
پتروش�يمي را ملزم به عرضه محصوالتش�ان
در ب�ورس كاال ك�رد تا امكان نظ�ارت و كنترل
بر قيمت و عرضه اين محصوالت با س�هولت و
شفافيت بيشتري صورت گيرد ولي در نيمه اول
س�ال  ۱۳۹۱فقط حدود  ۴۰درصد از محصوالت
پتروش�يمي در ب�ورس كاال عرضه ش�د و اين
كمبود عرضه موج�ب افزايش قيمتها گرديد و
اعتراض تمامي صنايع پائيندستي و تكميلي را
در پي داش�ت كه نهايت اين نوس�انات در مهر
ماه س�ال  ۹۱نمايان شد و مس�ئولين ذيربط و
كارگ�روه تنظيم بازار با حساس�يت و س�رعت
نسبت به بررسي موضوع اقدام كردند».
به گفته رمزي ،در وهله نخس�ت ،جلس�ات
مشتركي بين مس�ئولين كارگروه تنظيم بازار
و ش�ركت ملي صنايع پتروشيمي برقرار شد و
پيشنهاداتي براي س�اماندهي بازار محصوالت
پتروش�يمي تنظيم و به كارگ�روه تنظيم بازار

ارائ�ه گرديد كه با تصويب اين پيش�نهادات از
جمله تش�كيل كارگ�روه تخصصي محصوالت
پتروش�يمي اقدامات اجرايي براي س�اماندهي
ب�ازار آغ�از ش�د .همچنی�ن ریی�س اتحادیه
صادرکنن�دگان فرآوردهه�ای نف�ت ،گاز و
پتروشیمی در جدیدترین اظهارات خود درباره
وضعی�ت عرض�ه محص�والت پتروش�یمی در
بورس گفته اس�ت« :بورس پتروشیمی یکی از
بورسهای فعال است و مانند سابق به کار خود
ادامه میدهد اما حجم کار پایین آمده اس�ت».
وی با اش�اره به فعالیت ش�رکت  pccبه عنوان
بزرگترین شرکت بازرگانی پتروشیمی در بورس
ادامه می دهد« :حجم عملیات این شرکت که به
عنوان برند واحدهای دولتی پتروشیمی شناخته
میش�ود و به دلیل اینک�ه واحدهای خصوصی
تلاش میکنند بطور مس�تقل وارد این عرصه
شوند ،نسبت به سال گذشته کاهش یافته است
اما در مجموع بورس محصوالت پتروشیمی در
شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد ».خسروجردی
در خص�وص آخرین اخب�ار از هلدینگ خلیج
فارس در ب�ورس نیز اظهار میدارد« :بخش�ی
از س�هام هلدینگ خلیج فارس فروخته ش�ده
اما اختالف نظرهایی بین خریداران س�هام این
مجموعه و ش�رکت پتروشیمی وجود دارد زیرا
پتروش�یمی در نظر دارد خود بازار را کنترل و
نظارت کند چراکه نمیخواهد بازار بحرانی شود
و همچنین باید در مقابل تنظیم بازار پاس�خگو
باشد .از طرفی شرکتهای خریدار میخواهند
مستقل عمل کرده و خرید و فروش را خودشان
مدیریت کنن�د ».وی در ادامه کش و قوسهای
بورس هلدینگ خلیج فارس را طبیعی و ناشی
از عبور از دوران گذار دانسته و خاطرنشان می

گزارش

مشکالت پتروشیمی و راهکارها
ش�هریورماه  92ب�ود ک�ه اداره نظ�ارت ب�ر
محصوالت ش�یمیایی و پتروش�یمی س�ازمان
حمای�ت در گزارش�ی از مش�کالت صنع�ت
پتروشیمی پنج راهکار پیش�نهاد و اعالم کرد:
«سازمان حمایت سال گذشته با متخلفین بازار
پتروشیمی برخورد سریع کرده است».
تاکید س�ازمان حمایت بر برخورد س�ریع با
متخلفان بازار پتروش�یمی نش�ان می دهد که
این تخلفات ت�ا چه حد در برنام�ه های فعاالن
پتروشیمی ایجاد اخالل می کرده است.
راهکارهای س�ازمان حمایت برای حل برخی
مشکالت صنعت پتروشیمی به این شرح است:
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کند« :در ح�ال حاضر مدیریت هلدینگ خلیج
فارس به س�مت خصوصی شدن میرود اما قرار
اس�ت  20درصد این مجموع�ه در اختیار دولت
باقی بماند ».سازمان حمایت نیز در جدیدترین
گزارش خود پیش�رفت نس�بی پتروش�یمی در
ب�ورس را تایید ک�رده اس�ت« :از کل تولیدات
مجتمعهای پتروش�یمی بالغ بر  29.6درصد آن
جهت مصارف داخلی مجتمعهای پتروش�یمی
استفاده گردیده که عمدت ًا محصوالت شیمیایی
را ش�امل میش�ود .همچنین در سال  91میزان
ف�روش داخل�ی محص�والت پتروش�یمی 14.4
میلیون تن بوده که در مقایس�ه با میزان توزیع
داخلی س�ال  14.6( 90میلیون ت�ن) معادل 1.4
درصد کاهش داشته اس�ت .همچنین از میزان
فروش داخلی ذکر ش�ده در حدود  2.8میلیون
ت�ن از محصوالت پتروش�یمی در بورس عرضه
گردیده که در مقایسه با سال قبل ( 2.5میلیون
تن) افزایش  12درصدی نشان می دهد».

«اول /اتخ�اذ تصمیمات حاکمیتی در این بخش
بالحاظ واقعیت های موجود و تعیین روش�های
اجرای�ی و کارآمد .دوم /برنامه ریزی صحیح در
تامین خوراک مورد نیاز واحدها و ایجاد تناسب
در قیم�ت خوراکهای مایع و گازی مورد مصرف
مجتمع ه�ا به منظور جلوگی�ری از زیان برخی
واحده�ا و س�وددهی غیرمنطقی مجتمع هایی
که خوراک آنها گاز می باش�د .س�وم /توس�عه
تکنولوژی صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاری
الزم .چهارم /به منظور کمک به برآورد دقیقتر
خرید توس�ط متقاضیان و جلوگیری نوس�انات
عرضه در بورس پتروش�یمی ه�ا موظف گردند
تعداد دفعات عرضه ه�ر نوع از مواد خوراکی را
طی هر ماه و زی�ان اولین عرضه آن را به بورس
اعالم کرده و در تابلوی اعالنات بورس درج شود.
پنجم /اولویت تامین نیاز ب�ازار داخلی و بهبود
س�ودآوری از طریق پوش�ش نیاز روز بازارهای
صادراتی ».همچنین س�ازمان حمای�ت در این
گزارش به بررسی وضعیت محصوالت پتروشیمی
در سال  1391پرداخته است« :امروزه با توجه به
حساسیت محصوالت پتروشیمی به عنوان مواد
اولیه اصلی مورد نیاز و تاثیرگذار در محصوالت و
بهای تمام شده اکثر کاالهای تولیدی واحدهای
تولیدکننده پایین دس�تی در گروه اقالم کاالئی
م�واد غذائی ،فل�زی و غیرفل�زی و همچنین با
توجه ب�ه مزیتهای صادراتی به عن�وان یکی از
منابع اصلی درآمد ملی ،صنعت پتروش�یمی از
جایگاه ویژه ای برخوردار می باش�د .بطور کلی
صنع�ت پتروش�یمی در پنج بخ�ش واحدهای
باالدس�تی ،بنیادی ،واس�طهای ،نهایی و پایین
دس�تی قابل تقسیم میباش�د که سرمایه بری
باال و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و البته

نامحدود آن نسبت به سایر سرمایهگذاریها از
جمله ویژگیهای اصلی این صنعت به ش�مار می
رود ».در ادامه این گزارش آمده اس�ت «درحال
حاضر مجتمعهای پتروشیمی کشور در دو گروه
تولیدی خصوصی و دولتی به فعالیت مش�غول
میباش�ند که عمدت ًا در منطق�ه ویژه اقتصادی
پتروش�یمی (ماهشهر) واقع شدهاند .بطور کلی
میزان ظرفیت اس�می کش�ور برای محصوالت
پلیم�ری بالغ بر  6میلیون تن و برای محصوالت
ش�یمیایی بال�غ ب�ر  49میلیون تن می باش�د.
همچنین در س�ال  91می�زان تولید محصوالت
پلیم�ری  4.5میلی�ون تن بوده که در مقایس�ه
با می�زان تولید س�ال 4.2( 90میلیون تن) 7.7
درصد افزایش داشته و میزان تولید محصوالت
ش�یمیایی در س�ال  91بالغ بر  38.1میلیون تن
بوده که در مقایسه با میزان تولید سال 40.2( 90
میلیون تن)  5.2درصد کاهش داشته است».
با جمع بن�دی نظرات فعاالن پتروش�یمی و
کارشناس�ان ،می توان نتیجه گرفت که کمبود
خوراک دریافتی توسط واحدهای تولیدکننده،
و در نتیجه خالی ماندن بخش�ی از ظرفیت های
تولی�دی مجتمعها ،قدیمی ب�ودن تکنولوژی و
خطوط تولید برخی واحدهای پتروشیمی (بویژه
واحده�ای قدیمی) ت�ا عدم ت�وازن بین میزان
تولید مجتمع های پتروش�یمی و میزان عرضه
محصوالت تولیدی در بورس و عدم ثبات نسبی
عرضه در ب�ورس و به تبع آن مش�کالت ایجاد
شده برای صنایع پایین دستی از جمله موانع و
مشکالتی است که همچنان در این بخش وجود
دارد و الزم�ه ح�ل و رفع آنها ،عملیاتی ش�دن
وعده ها و مصاحبه هایی اس�ت که بس�یاری از
آنها هنوز در مرحله کالم باقی مانده است.

شهریورماه  92بود
که اداره نظارت بر
محصوالت شیمیایی
و پتروشیمی سازمان
حمایت در گزارشی
از مشکالت صنعت
پتروشیمی پنج راهکار
پیشنهاد و اعالم کرد
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چگونه در كمترين زمان بيشترين سود را ببريم

دانش پژوهی در صنعت
نفت و فرآوردههای نفتی
از مزایای تحریم دستاوردهای علمی و فناوری است.به قول نیکوس کازانتزاکیس –انسان تا به لبه پرتگاه نرسد به پرواز در نمی
آید – همین فشارها و کوتاهی از فناوری های روز است که نخبگان و دانشمندان ما را به تالش بیشتر وا داشته است.آمارهای بین
المللی جاکی از پرش های چند مرتبه ای در حوزه تولید دانش در ایران در یکی دو سال اخیر مخصوصا بوده است و متعاقب تولید
دانش ما به ثروت شرافتمندانه می رسیم.

احمد صرامي

*

اختراع سنتز
نانوپودرهای آلومینا با
حفرات مزو ،پنجمین
اختراع پژوهشگاه
صنعت نفت از مركز
تحقیقات كاتالیست
بوده كه در كشور
كاناداثبت شده است
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پژوهش�گاه صنعت نفت
چندین اخت�راع خود را
توانس�ت عالوه بر داخل
کش�ور ،در س�طح بین
الملل�ی نیز ثب�ت كند.
از جمله ای�ن اختراعات
می توان به فرآیند تولید س�اخت آلكیل دی
آلكانول آمین ها ،كه از اختراعات پژوهشكده
گازپژوهشگاه صنعت نفت موفق به اخذ ثبت
اختراعات در كشور آمریكا شده است ،اشاره
کرد.دومی�ن اختراع پژوهش�گاه صنعت نفت
در سال گذش�ته با عنوان بازدارنده خوردگی
باالسریبرجتقطیرپاالیشگاهیازپژوهشكده
ش�یمی و پتروش�یمی در قاره اروپاثبت شده
اس�ت.نانو ذرات مغناطیس�ی اصلاح ش�ده
عاملدار جدید برای حذف گزینش�ی آالینده
نیتری�ت و روش كارب�رد آن در گروه تجزیه و
ارزیابی مواد ،سومین ثبت اختراع پژوهشگاه
صنع�ت نف�ت در كش�ور ژاپ�ن بوده اس�ت.
همچنین پژوهش�كده گازپژوهشگاه صنعت
نفت،اخت�راع دوم خود و چهارم پژوهش�گاه
صنعت نفت را با عنوان كاتالیست نانوساختار
بهبود یافته فرآیند فیشرتروپش و روش تهیه
شماره ششم ـ زمستان 1392

دركشورهایعربیحوزهخلیجفارسثبتكرد.
براساساینگزارش،اختراعسنتزنانوپودرهای
آلومین�ا با حف�رات م�زو ،پنجمی�ن اختراع
پژوهش�گاه صنع�ت نفت از مرك�ز تحقیقات
كاتالیس�ت بوده كه در كشور كاناداثبت شده
اس�ت.همچنین كاتالیس�ت ب�ا پای�ه كربنی
بهبودیافته جهت اس�تفاده در پیل س�وختی
دما پایین پلیمری از اختراعات مركزتحقیقات
انرژی است كه برای ثبت آن نیز در كشورهای
بینالمللی تشكیلپروندهشدهاست.دربخش
تولید استفاده از نانو تکنولوژی ما شاهد تولید
روغ�ن موتورهایی با تکنولوژی نانو هس�تیم.
همچنیندرنظامپژوهشیحاکمبرشرکتهای
تابعه وزارت نفت مخصوصا شرکت ملی پخش
و پاالی�ش فرآورده ه�ای نفتی ضمن توجه به
آخری�ن دس�تاوردهای علم�ی  و فناوریهای
روز  به فعالیتهای عملیاتی ،توسعه ای و جاری
صنع�ت نفت  توجه کام�ل دارد و راهکارهای
علمی و عملی مناسب به منظور توسعه فناوری
را در ای�ن صنعت جس�تجو و ارایه می نماید،
بطوریکه بکار بستن نتایج حاصله از پژوهشها
از یک سو کاهش ضایعات و هزینهها  و از سوی
دیگر افزایش درآمدها ،ارتقای بهره وری و نیز

بهره برداری بهینه از تاسیسات  و تجهیزات را
بدنبال داشته است.
با توجه به اه�داف مورد نظر در حال حاضر
سرفصلهای زیر زمینههای پژوهشی را در بر
میگیرند:
ـ بهب�ود کمی و کیف�ی ان�واع محصوالت
نفتی  وبهبوداستانداردها
ـ تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز در جهت
خودکفایی
ـ حفاظت محیط زیست و ایمنی ( ) HSE
ـ بهینهس�ازی ،رفع تنگناه�ای عملیاتی و
حفاظتصنعتی
ـ شناخت و بکارگیری فناوریهای نو
و در راس�تای عرایضی که داشتم در زمینه
تولی�د ف�رآورده ه�ای نفتی به ط�ور مثال در
پاالیشگاهامامخمینی(ره)شازندشاهدافزایش
تولید بنزی�ن با اکتان  98و تولید ف�رآورده از
مازوت و نفت کوره استحصالی و همچنین پایین
آوردن میزان سولفور فرآورده در حد 20PPM
رسیده ایم که دستاوردی بس گرانقدر در بازار
بین المللی فرآوردههای نفتی است.
*عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت ،گاز و پتروشیمی ایران

نكته
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تشریح آثار مثبت توافقنامه ژنو بر صنعت نفت

مبادالت بین المللی نفتی ایران
تسهیل می شود
معاون بين الملل وزارت نفت ايجاد تس�هيل در معامالت نفتي ايران و ایجاد اطمینان و اعتماد بیش�تر طرفین را از نتایج مثبت
توافق ایران و  ٥+١دانس�ت .علی ماجدی درباره نتایج توافق هس�ته ای ایران و  ٥+١در ژنو گفت :بر اس�اس این توافقنامه میزان
صادرات فعلی نفت خام ایران دیگر کاهش نخواهد یافت و مش�تریان ما می توانند بدون دغدغه و نگرانی نس�بت به خرید نفت از
ایران اقدام کنند و به دنبال جایگزین خرید نفت خام از ایران نباشند.

وی ب��ا اش��اره به این که پی��ش از این به دلیل
تحریم ه��ای یک جانبه علیه صنع��ت نفت ایران
مش��تریان نفت خام صادراتی م��ا مجبور بودند به
دنبال جایگزین نوع دیگ��ری از نفت خام به جای
نفت ما باش��ند ،گفت :بر اساس این توافقنامه طی
ش��ش ماه آینده تحریم جدیدی علیه صنعت نفت
ایران صورت نخواهد گرفت و مشتریان ما می توانند
به جای خرید تک محموله های نفتی ( )Spotدر
قالب روش های معمول ش��رکت ملی نفت ایران،
قرارداده��ای ت��رم ( )Termو م��دت دار با ایران
ببندند .به این ترتیب بازار قابل اعتمادی هم برای
خریدار و هم برای فروشنده ایجاد می شود.
ماجدی یکی از مش��کالت ف��روش نفت ایران
در اث��ر تحریم ها را بیمه نفتکش های حامل نفت
ایران عن��وان کرد و اف��زود :به دنب��ال تحریم ها،
شرکتهای بیمه بزرگ که بیشتر اروپایی هستند
از بیمه نفتکشهای حامل نفت ایران سر باز زدند
و ب��ه همین دلی��ل هزینه فروش نف��ت خام ایران
افزایش یافت چرا که عالوه بر ما ،مشتریان نیز باید
متحمل هزینههای بیش��تری برای بیمه محموله
های صادراتی نفت خام می شدند .ولی از آنجا که
بر اس��اس متن برنامه اقدام مش��ترک ایران و ٥+١
تحری��م های بیمه ای اتحادی��ه اروپا برای نفتکش
ه��ای حامل نفت ایران مرتفع ش��ده اس��ت ،روند
صادرات نفت خام کشور راحت تر ،با هزینه کمتر و
بر اساس ضوابط بین المللی انجام خواهد شد.
معاون امور بین المل��ل و بازرگانی وزارت نفت
با اش��اره به پیش بینی کانال های مالی مش��خص
در تواف��ق نامه جدید ای��ران و  ٥+١گفت :یکی از
مشکالت دیگر ما در اثر تحریم ها برای فروش نفت
خ��ام ،محدودیت های مالی بود ک��ه با توافقهای
جدید می توان راحت تر و با هزینه های کمتری به
فروش نفت خام اقدام کرد.
وی خاطرنش��ان س��اخت عالوه بر م��وارد ذکر
ش��ده می توانیم از کانال های مالی مشخص شده

برخی از تجهیزات غیر تحریمی صنعت نفت را نیز
خریداری کنیم.
افزای��ش درآمدهای ارزی کش��ور با رفع تحریم
پتروشیمی ماجدی رفع تحریم صنعت پتروشیمی
کش��ور را دستاورد دیگر توافق ژنو دانست و تاکید
کرد :با توجه به اینکه بخش عمده درآمدهای غیر
نفتی ایران از محل صادرات محصوالت پتروشیمی
حاص��ل می ش��ود ،از این پس با رف��ع تحریم این
صنعت درآمدهای ارزی کش��ور برای بخش دولتی
و خصوصی افزایش می یابد.
وی در خصوص تاثیر توافق یادش��ده در روابط
آتی ایران و شرکت های بین المللی نفتی نیز گفت:
با این توافق ،چش��م انداز روش��ن تری برای آینده
ایجاد شده و با اجرای همه بندهای این توافقنامه از
سوی هر دو طرف امید می رود که گام های نهایی
برای رفع کلیه تحریم ها علیه ایران برداشته شود.
ماج��دی افزود :با توجه به ظرفیت های صنعت
نف��ت و گاز ایران ب��ه عنوان اولی��ن دارنده ذخایر
هیدروکربوری دنیا ،به نظر می رس��د شرکت های
خارجی در حال برنامه ریزی برای مشارکت دوباره

با ایران هس��تند .ما هم تالش داریم تا با بازنگری
در قرارداده��ای نفت��ی که ظرف چند م��اه آینده
نهایی می ش��ود ،وارد فاز جدیدی از همکاری های
بینالمللی ش��ویم و از سرمایه گذاری شرکت های
خارجی استفاده کنیم.
روز یکش��نبه س��وم آذر ایران و  ٦قدرت بزرگ
جهانی توافق کردند که در برابر کاهش تحریم ها از
سوی کشورهای غربی ،جمهوری اسالمی در برنامه
هسته ای خود اصالحاتی انجام دهد.
بر این اساس برنامه اقدام مشترک منتشر شده
پ��س از این توافق دو طرف قرار اس��ت تا در طول
ش��ش ماه آینده اقداماتی انجام دهند که در حوزه
صنعت نفت می توان به تعلیق تحریم های اتحادیه
اروپا و آمریکا بر صادرات پتروشیمی و سرویس های
مرتبط با آن شامل بیمه ،حمل ونقل و مالی ،وضع
نشدن تحریم جدید علیه صنعت نفت ایران ،کاهش
نیافتن بیشتر فروش نفت و حفظ سطح فروش به
مشتریان فعلی و تعلیق تحــریم های اتحادیه اروپا
و آمـریکا در ارتباط با بیمــه و سرویس های حمل
ونقل محموله های نفتی اشاره کرد.
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به دنبال تحریم
ها ،شرکت های بیمه
بزرگ که بیشتر
اروپایی هستند از
بیمه نفتکشهای
حامل نفت ایران سر
باز زدند و به همین
دلیل هزینه فروش
نفت خام ایران
افزایش یافت
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دانش انرژي
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دانش انرژي

تقطیر و برج تقطیر چيست؟
منظ�ور از تقطی�ر  ،در واقع جداس�ازی فیزیکی برش های نفتی در پاالیش�گاه اس�ت که اس�اس آن اختلاف در نقطه جوش
هیدروکربنهای مختلف است است  .هرچه هیدروکربن ،سنگین تر باشد  ،نقطه جوش آن زیادتر است و بالعکس .
انواع تقطیر عبارتند از :
 .1تقطیر تبخیر ناگهانی
 .2تقطیر با مایع برگشتی
 .3تقطیر نوبتی
 .4تقطیر مداوم

بهاره جعفريان
 -1تقطیر تبخیر ناگهانی:

درای��ن نوع تقطیر،خطوط��ی از مواد نفتی که
قب ً
ال در مبدل های حرارتی و یا کوره گرم شدهاند،
بطورمداوم به ظرف تقطیر وارد می شوند و تحت
ش��رایط ثابت ،مق��داری ازآنها بص��ورت ناگهانی
تبخیر میش��وند .بخارهای حاصل بع��د ازمیعان
ومای��ع باقی مانده درپایین برج بعدازسردش��دن
بص��ورت محصوالت تقطیرجمع آوری میش��وند.
عیب این نوع تقطیر،خلوص بسیارکم محصوالت
است.
 -2تقطیر با مایع برگشتی :

در روش تقطير
مداوم ابتدا نفت خام
را تا حدود  400گرم
می کنند تا بخاری داغ
و مخلوطی سیال تولید
کند که وارد برج تقطیر
می شود .در این برج
بخارها باال می روند و
درنقاط مختلف و درطول
برج متراکم و به مایع
تبدیل می شوند
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اگ��ر در روش  1بخ��ار حاصل را بع��د از مایع
ک��ردن دوباره ب��ه داخل ب��رج برگردانی��م -این
مایع،مایع برگش��تی خوانده می ش��ود -تقطیر با
مایع برگش��تی خوانده میشود .در این روش مایع
برگش��تی با بخارات در حال صعود در تماس قرار
داده میش��ود ت��ا انتقال ماده و انتق��ال حرارت،
ص��ورت گیرد.از آنجا که مایعات در داخل برج در
نقط��ه جوش خود هس��تند،پس در هر تماس از
بخار،تبدیل به مایع میشود و بالعکس.
در نهای��ت تماس ه��ا منجر ب��ه فراهم آمدن
بخاری اش��باع از هیدرو کرب��ن ها با نقطه جوش
کم و مایعی اش��باع از م��واد نفتی با نقطه جوش
زیاد میباشد.
دراین روش ،بخاطر اس��تفاده از تماس بخار و
مای��ع میتوان محصوالت مورد نیاز را با هر درجه
خلوص تولید کرد،البته به ش��رط اینکه به مقدار
کافی مایع برگشتی وسینی در برج موجود باشد
 .اب��زار ما برای تغییر درج��ه جوش در این روش
مقدار مایع برگشتی و یا تعداد سینی های داخل
برج می باشد.
باید به این نکته توجه کرد که با افزایش مایع
برگشتی به منظور افزایش درجه خلوص به همان
مقدار مصرف س��وخت نیز باال می رود ،چون این
از نظر اقتص��ادی برای ما بصرفه نیس��ت ،تعداد
سینیها را در برج افزایش می دهیم.
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 -3تقطیر نوبتی :

این نوع تقطیر در قدیم بس��یار متداول بوده،
ولی ام��روز بعلت نیاز نیروی انس��انی و ضرورت
ظرفی��ت زیاد  ،این روش کمت��ر مورد توجه قرار
میگی��رد  .ای��ن روش صرفاً در صنای��ع دارویی و
رن��گ و مواد آرایش��ی و مواد مش��ابه ب��کار برده
میشود و در صنایع پاالیش نفت در موارد محدود
مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد.بنابراین در موارد
زیر،تقطی��ر نوبت��ی از نظر اقتص��ادی قابل توجه
میباشد:
 -1تقطیردر مقیاس کم  -2ضرورت تغییرات
زیاد در ش��رایط خوراک محصوالت مورد نیاز-3
اس��تفاده نامنظ��م از دس��تگاه-4تفکیک چن��د
محصولی-5عملیات تولید متوالی با فرآیند های
مختلف.
 -4تقطیر مداوم :

امروز از ای��ن روش به دلی��ل اقتصادی بودن
درتمام عملیات پاالیش نفت استفاده می شود.در
این روش برای یک نوع مخلوط ورودی مشخص
و برش های تعیین ش��ده ش��رایط عملیاتی ثابت
بکار گرفته می ش��ود .به همین علت در مقایسه
با روش تقطیر نوبتی به مراقبت و نیروی انس��انی
کمتری احتیاج دارد.
محصوالت روش تقطیر مداوم عبارتند از:
 -1گاز اتان و متان بعنوان س��وخت پاالیشگاه
-2گاز پروپ��ان و بوتان بعنوان گاز مایع و خوراک
واحدهای پتروش��یمی  -3بنزین موتور و نفتهای
س��نگین بعن��وان خ��وراک واح��د ه��ای تبدیل
کاتالیستی برای تهیه بنزین بادرجه آروماتیسیته
باالتر -4حالل ها  -5نفت سفید -6سوخت جت
س��بک و س��نگین  -7نفت گاز  -8خوراک واحد
های هیدرو کراکینگ و واحد های روغن س��ازی
 -9نفت کوره و  -10انواع آسفالت ها.
در ای��ن روش ابتدا نفت خام را تا حدود 400

گ��رم می کنند تا بخاری داغ و مخلوطی س��یال
تولید کند که وارد برج تقطیر می ش��ود .در این
ب��رج بخارها باال م��ی روند و درنق��اط مختلف و
درطول برج متراکم و به مایع تبدیل می ش��وند.
اجزایی که نقطه جوش کمتری دارند(یعنی فرار
ترند)بیش��تر از اجزایی که نقطه جوش بیشتری
دارند ،ب��ه حالت گاز باقی میمانن��د .این تفاوت
در گس��تره های نقطه جوش امکان می دهد که
اج��زای نفت از هم جدا ش��وند .به همان طریقی
که در یک تقطی��ر آب و الکل بطور جزئی از هم
جدا می ش��وند .بعضی از گاز ها مایع نمی شوند
و از باالی برج بیرون می روند .باقی مانده تبخیر
نشده نفت نیز در ته برج جمع می شوند.
برج های تقطیر:

بطور کلی برج تقطیر ش��امل  4قسمت اصلی
می باشد:
 -1برج -2سیس��تم جوش��اننده -3سیس��تم
چگالن��ده -4تجهی��زات جانب��ی ش��امل ان��واع
سیس��تمهای کنترل کننده  ،مبدلهای حرارتی
میانی،پمپ ها و خازن جمع آوری محصول.
 -1برج:

برج های مورد استفاده در صنعت در  2دسته
اساس��ی زیرطبقه بندی می ش��وند  -1برج های
سینی دار  -2برج های پر شده .
 -1-1برج های س��ینی دار؛ اساساً در  4دسته
زیر خالصه می ش��وند  .الف :برج های سینی دار
از نوع کالهک های (فنجانی) ب :برج س��ینی دار
از نوع غربالی پ  :برج س��ینی دار از نوع در یچه
ای ت :برج سینی دار از نوع فورانی .
طرز کار یک برج سینی دار:

بطور کلی فرآیند هایی که در یک برج سینی
دار اتفاق می افتد ،عمل جداسازی مواد است.در
فرآیند تقطیر منبع حرارتی (جوشاننده)،حرارت
الزم راجه��ت انجام عمل تقطی��رو تفکیک مواد
س��ازنده یک محلول تأمین می کن��د  .بخار باال

دانش انرژي

 -2سیستم جوشاننده:

ج��وش آورها عموماً در قس��مت انتهای برج
و کن��ار آن قرار داده می ش��وند و وظیفه تأمین
حرارت یا ان��رژی الزم را برای انجام عمل تقطیر
به عهده دارند .معموالً بعنوان یک مرحله تعادلی
درعمل تقطیر و بعنوان یک س��ینی در برج های
سینی دار در نظر گرفته می شوند.
انواع ج��وش آور ها عبارتند از -1 :دیگ های
پوش��ش -2جوش آوره��ای داخلی-3جوش آور
نوع -4 Kettleجوش آور ترموس��یفونی عمودی
-5جوش آورترمو س��یفونی افق��ی  -6جوش آور
نوع سیر کالسیون اجباری.
-3سیستم چگالنده:

نقش چگالنده اساس��اً تبدیل بخارهای حاصل
از عم��ل حرارت دهی به مخلوط،به مایع اس��ت.
این ام��ردر اصطالح میعان یا چگالش نامیده می
شود و دستگاهی که این عمل در آن رخ می دهد
چگالنده نام دارد .بطور کلی چگالنده ها به  2نوع
تقسیم می شوند؛
-1چگالن��ده های کام��ل -2چگالن��ده های
جرئی.
در صورت��ی که تمام بخار ب��االی برج به مایع
تبدی��ل ش��ود و بخش��ی از آن وارد برج ش��ده و
بخشی دیگر آن وارد مخزن جمع آوری محصول
می گردد عمل میعان کامل انجام شده است .اما
اگر بخشی از بخارهای حاصل مایع شده و بخشی
دیگر بصورت بخار از چگالنده خارج ش��ود به آن
یک چگالنده جزئی گفته می شود.
حال به بررسی انواع برج های نام برده در باال
خواهیم پرداخت.
 -1ب�رج ه�ای تقطی�ر ب�ا س�ینی کالهدار
(کالهکی):

در این نوع برج ها  ،تعداد س��ینی ها در مسیر
برج به نوع انتقال ماده و ش��دت تفکیک بستگی

بخش های مختلف برج تقطیر با سینی
کالهدار:

بدنه و س��ینی ها :جنس بدنه معموالً از فوالد
ریخته اس��ت و جنس س��ینی ها از چدن.فاصله
س��ینی ها را معموالً با توجه به ش��رایط طراحی،
درجه خلوص و بازدهی کار جدا س��ازی انتخاب
میکنند.با بیشتر شدن قطر برج ،فاصله بیشتری
برای س��ینی ها در نظر گرفته می شود .سرپوش
ها یا کالهک ها:جنس آنها از چدن می باش��د و
نوع آنها با توجه به نوع تقطیر انتخاب می ش��ود
و تعدادش��ان در هر سینی به بیشترین حد مجاز
عبور گاز از سینی بس��تگی دارد .موانع یا سدها:
برای کنترل بلندی سطح مایع روی سینی به هر
س��ینی سدی به نام وییر« »Wierقرارمی دهند
ت��ا از پایین رفتن س��طح مایع از حد معینی جلو
گیری کند .بلندی س��طح مایع درون سینی باید
چنان باش��د که گازهای بیرون آمده ازشکافهای
س��رپوش ها بتوانند از درون آن گذش��ته و زمان
گذش��تن هر حباب به بیشترین حدممکن برسد.
اثر افزایش زمان گذش��تن حب��اب ازمایع ،زمان
تماس گاز و مایع زیاد ش��ده ،بازده سینی ها باال
می رود.
-2ب�رج ه�ای تقطی�ر با س�ینی مش�بک
(غربالی):

در ای��ن نوع برج ها  ،اندازه مجراها یا ش��بکه
ه��ا باید چنان تعیین ش��ود که فش��ار گاز بتواند
گاز را از مایع با سرعتی مناسب عبور دهد .عامل
مهمی ک��ه دربازده این س��ینی ها مؤثر اس��ت،
ش��یوه کارگذاری آنها در برج است اگراین سینی
ها کام ً
ال افقی قرار نداش��ته باش��ند ،بلندی مایع
درسطح سینی یکنواخت نبوده و گذر گاز از همه
مجرا ها یکس��ان نخواهد بود.یک نکته قابل تأمل
دراین نوع برج،خورندگی فلز سینی هاست چون
براثر خورندگی  ،قطر س��وراخ ها زیاد می ش��ود
که در نتیجه مقدار زیادی بخار با س��رعت کم از
درون آن مجاری خورده ش��ده گذر خواهد کرد.
(م��ی دانیم که اگر س��رعت گذش��تن گاز از حد
معینی کمتر گردد مایع از مجرا به س��وی پایین
حرک��ت کرده بازدهی کار تفکیک کاهش خواهد
یافت).
-3برج ه�ای تقطیر با س�ینی های دریچه
ای:
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رون��ده از برج با مایعی که از باالی برج بس��مت
پایین حرکت می کند  ،بر روی س��ینی ها تماس
مس��تقیم پیدا می کنند.این تماس باعث افزایش
دمای مایع روی سینی می شود و در نهایت باعث
نزدیک شدن دمای مایع به دمای حباب می شود
.با رس��یدن مایع به دمای حباب به تدریج اولین
ذرات بخارحاصل می ش��ود که این بخارات غنی
از م��اده فرار (ماده ای که از نقطه جوش کمتر یا
فشار باالتری برخوردار اس��ت) می باشد.ازطرف
دیگ��ردر ف��از بخار م��واردی ک��ه از نقطه جوش
کمت��ری برخوردار هس��تند تحت عم��ل میعان
قرار گرفت��ه و بصورت فاز مایع به س��مت پایین
برج حرکت می کند .مهمترین عملکرد یک برج
ایجاد س��طح تماس مناس��ب بین فازهای بخار و
مایع است .هرچه سطح تماس افزایش یابد عمل
تفکیک با راندمان باالتری صورت می گیرد.

دارد .قطر برج و فاصله میان س��ینی ها به مقدار
مایع و گازی که در واحد زمان از یک سینی می
گذرد وابسته اس��ت ،از آنجاییکه روی هر یک از
س��ینی ها تغییر فاز رخ م��ی دهد هر یک از این
س��ینی ها یک مرحله تفکیک تلقی می ش��وند.
برای اینکه بازدهی انتقال ماده در هر س��ینی به
بیش��ترین حد برس��د باید زمان تماس میان دو
فاز و س��طح مشترک آنها به بیشترین حد ممکن
برسد.

این نوع س��ینی ها مانند س��ینی های مشبک
هس��تند با این اختالف که دریچ��ه ای متحرک
روی این مجرا را گرفته اس��ت.در صنعت نفت دو
نوع از این سینی ها بکار میروند:
-1انعط��اف پذی��ر :همانطور که از ن��ام آن بر
میآی��د دریچه ها می توانند بین دو حالت خیلی
باز یا خیلی بسته حرکت کنند.
 -2صفح��ات اضافی :دراین نوع س��ینی ها دو
دریچ��ه یکی س��بک که درکف س��ینی قرار می
گیرد و دیگری س��نگین که برروی س��ه پایه ای
قرارگرفت��ه ،تعبیه ش��ده اس��ت .هنگامیکه بخار
کم باش��د ،تنها سرپوش س��بک به حرکت درمی
آیدواگر مقدار بخار از حد معینی بیش��تر باشد ،
هردو دریچه حرکت می کنند.
 -4برج های انباشته(پر شده):

دربرج های انباش��ته ،به جای سینی ازتکه ها
یا حلقه های انباش��تی اس��تفاده میشود.در برج
های انباشته حلقه ها یا تکه های انباشته باید به
گونهای انتخاب ش��وند که دو هدف زیر را عملی
کنند:
-1ایجاد بیشترین س��طح تماس میان مایع و
بخار -2ایجاد فضای مناسب برای گذاشتن سیال
از بستر انباشته.
مواد انباش��تی بای��د دارای تمای��ل ترکیب با
سیال درون برج نباشند و نیز باید به اندازه کافی
مستحکم باشندتا براثراس��تفاده شکسته نشود و
تغییرشکل ندهند
ای��ن را ه��م بدانیم که مواد انباش��تی را به 2
روش درون برج قرار می دهند:
-1پرک�ردن منظ�م  :ازمزای��ای ای��ن ن��وع
پرکردن،کمتربودن افت فشاراس��ت که درنتیجه
حجم بیشر مایع را ازآن گذراند.
-2پرک�ردن نامنظم  :از مزای��ای این نوع پر
کردن ،میتوان به کم هزینه بودن آن اش��اره کرد
ولی افت فشار بخار درگذر برج زیاد خواهد بود.
مقایس��ه برج های انباشته با برج های سینی
دار :دربرج های انباش��ته عموماً افت فشار نسبت
به برجهای سینی دار کمتر است ولی اگردر مایع
ورود ب��رج ،ذرات معلق باش��د ،برج های س��ینی
دار بهتر عمل میکنند.زیرا در برج های انباش��ته
،مواد معلق تهنشین شده وسبب گرفتگی و برهم
خوردن جریان مایع می گردد.
اگر برج بیش ازحدمتوسط باشد ،برج سینیدار
بهتر اس��ت زیرا اگر در برج های انباشته قطر برج
زیاد باش��د تقسیم مایع در هنگام حرکت از بستر
انباشته ش��ده یکنواخت نخواهد بود .در برجهای
س��ینیدار میتوان مقداری از محلول را به شکل
فرآیندهای کناری از برج بیرون کش��ید ،ولی در
برجهای انباشته این کار ش��دنی نیست.کارهای
تعمیراتی در درون برج های س��ینی دارآس��انتر
انجام می گیرد.تمیز کردن برج های انباشته  ،از
آنجا که بیش از هر چیز آنها را خالی کرده و بعد
آنها را تمیز نماییم  ،بسیار پرهزینه خواهد بود.
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در سيستم
چگالندهدر صورتی
که تمام بخار باالی برج
به مایع تبدیل شود
و بخشی از آن وارد
برج شده و بخشی
دیگر آن وارد مخزن
جمع آوری محصول می
گردد عمل میعان کامل
انجام شده است
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بازار عرضه و تقاضای بینالمللی در شرایط ویژه قرار دارد

تولیدکنندگان گاز در تقابل با
مصرفکنندگان
فناوری های نوین در تولید موادهیدروکربوری و روی آوردن صادرکنندگان گاز به بازارهای پر س�ود گاز آس�یا و رکود احتمالی
پایان�ه ه�ای ال ان جی اروپا در س�ال ه�ای آینده از جمله چالش هایی اس�ت که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این س�وخت
پاک را بر آن داش�ته اس�ت ک�ه راه کارهایی را برای مقابله با ای�ن چالش ها بیابند .نوآوری و ورود فناوری های جدید اس�تخراج
موادهیدروکربوری مانند استفاده از فناوری «شکست هیدرولیک» برای تولید گازهای نامتعارف که منجر به کاهش قیمت های گاز
در آمریکای شمالی شده ،چالشی فراروی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز در نظر گرفته میشود که می تواند برنامه های
تولید و صادرات آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

سعيد خيراهلل
ب��رای مثال تا پی��ش از ورود چنین فناوری به
عرصه انرژی ،بسیاری از تولیدکنندگان گاز ،آمریکا
را بازار هدف فروش گاز خود در نظر گرفته بودند؛
ام��ا با «انقالب ش��یل گ��س» در آمریکا و کاهش
ش��دید قیمت ه��ا در این کش��ور ،تولیدکنندگان
عم��ده گاز از جمله قطر مجبور ش��دند به دنبال
بازارهای جدید بگردند و در س��ال های اخیر بازار
پرسود آسیا را جایگزین بازار آمریکا کنند.
تولید این نوع گازها در آمریکا باعث شده است
که این کش��ور دیگر واردات گاز نداشته باشد و تا
س��ال  ٢٠١٥نیز ص��ادرات گاز خود را در قالب ال
انج��ی آغاز کند؛ انقالب ش��یل گس در آمریکا و

در پی ورود فناوری
جدید به بازار انرژی،
تولیدکنندگان و
صادرکنندگان عمده
گاز به دنبال راه کار
های مختلف برای
مقابله با این
نوع فناوری
هستند
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کاهش قیمت گاز در این کش��ور ،دیگر کش��ورها
را نیز برآن داش��ته اس��ت تا فعالیت های خود را
برای تولید این نوع گازها آغاز کنند ،اما بس��یاری
تحلیلگ��رن بر این باور هس��تند که تولید این نوع
گازه��ا با توجه به هزینه ه��ای باالیی که دارد در
دیگر کشورها صرفه اقتصادی نخواهد شد.
در پ��ی ورود ای��ن نوع فناوری جدی��د به بازار
ان��رژی ،تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان عمده
گاز ب��ه دنبال راه کار ه��ای مختلف برای مقابله با
این نوع فناوری هس��تند ،برای مثال این موضوع
روس��یه را که تامین کننده ی��ک چهارم گاز مورد
نیاز اروپاست بر آن داشت که برای حفظ بازارهای

سنتی خود ،قیمت های گاز را در قراردادهای بلند
مدت با مشتریان اروپایی کاهش دهد و در سه ماه
نخست س��ال  ٢٠١٢میالدی  ٢,٤٣میلیارد دالر
(بیش از  ٧٨میلیارد روبل روس��یه) به مش��تریان
اروپایی خود بازگرداند.
روسیه ضمن انجام چنین کاری ،در تالش برای
بهبود و توس��عه نقش خود در بازارهای ال ان جی
آس��یا و انتقال گاز با خط لوله به این قاره است و
برای رس��یدن به این هدف طبق دستور والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روس��یه ،انحصار ش��رکت
روس��ی گازپروم در صادرات گاز روس��یه تا اواخر
دس��امبر آینده شکس��ته می ش��ود و شرکتهای
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روسی می توانند برنامه های خود را برای صادرات
ال ان جی به بازار تش��نه انرژی آسیا از اول ژانویه
سال نو میالدی پیش ببرند.
روسیه همچنین در اندیشه صادرات گاز با خط
لوله به قاره کهن اس��ت که در این باره سال های
گذشته قرارداد گازی با چین امضا کرده است ،اما
نهایی سازی این قرارداد به دلیل اختالف دوطرف
درباره گازبها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
چندی پیش در سفر مان موهان سینگ ،نخست
وزیر هند به مسکو و دیدار وی با مقام های روس،
دو طرف توافق کردند که عرضه مس��تقیم نفت و
گاز از روس��یه به هند بررسی شود و قرار است که
به زودی کمیته کارشناس��ی در این باره تش��کیل
ش��ود؛ یکی از پیشنهادها درباره ترانزیت مستقیم
گاز روسیه به هند ،اتصال شبکه گاز روسیه به خط
لوله گازی ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هند
موسوم به خط لوله تاپی بود.
با آن که ساخت خط لوله گازی تاپی همچنان
طرحی روی کاغذ اس��ت و دالیل امنیتی و حضور
طالبان در افغانستان مهمترین چالش فراروی این
پروژه به شمار می رود ،اما پیشنهاد شده است که
خط لوله تاپی یا تا روس��یه امت��داد یابد و به این
وس��یله گاز روسیه به هند برس��د یا این که خط
لوله ای به موازات خط لوله تاپی از روس��یه تا هند
کشیده شود.
در پ��ی تالش تولیدکنن��دگان گاز برای حفظ
جایگاه و س��هم خود در بازار انرژی جهان ،مصرف
کنندگان گازی از جمله قاره اروپا و عمده مصرف
کنن��دگان گازی آس��یا مانن��د ژاپن نیز س��اکت
ننشس��ته اند و در تالش هس��تند تا راه کارهایی

را ب��رای جلوگی��ری از افزایش قیمته��ا و رکود
پایانههای خود بیابند که از جمله آنها روی آوردن
ب��ه بازارهای تک محموله ال ان جی و تالش برای
مرتبط کردن قیمت گاز ب��ه بازار گاز هنری هاب
آمریکاست.
ب��ا توجه به این ک��ه انتظار می رود بس��یاری
از پایان��ه ه��ای واردات ال ان ج��ی اروپا به دلیل
کاه��ش دریافت محموله با رک��ود و افت فعالیت
روبه رو ش��وند؛ مصرف کنندگان گاز به دنبال راه
کاری برای مقابله با این مش��کل هستند که یکی
از این راه کارها و رهایی جس��تن از این ش��رایط،
آزمایش تجارت ه��ای جایگزینی (alternative
 )businessesمانند ایستگاه های سوخت گیری
کشتی ( )ship- fuelling stationsاست.
وج��ود قراردادهای بگیر یا بپرداز (take- or-
 )payدر بس��یاری از پایانه ه��ای وارداتی به ویژه
در قاره اروپا یکی دیگر از این مش��کالت به شمار
می آید ،به طوری که آنها مجبور هستند حتی در
زم��ان نبود تقاضا ،این محموله های ال ان جی را
دریاف��ت کنند و در غیر ای��ن صورت جریمه های
زیاد بپردازند .در نتیجه چنین تعهدهای قراردادی
و تقاضای ضعی��ف گاز ،بیش از یک دهم از ال ان
ج��ی اروپا هم اکنون به درون کش��تی های ال ان
جی بر بازگردانده ش��ده اند تا به بازارهای سودآور
در آمریکای التین یا آس��یا ترانزیت شود؛ این رقم
بین سال های  ٢٠١١و  ٢٠١٢با سه برابر افزایش
به  ٣,٨میلیارد مترمکعب رسید.
راه حلی ک��ه بعضی از اپراتورها به آن چش��م
دوخت��ه اند و هنوز در مراح��ل ابتدایی قرار دارد،
«ترانزیت کشتی به کشتی» ( ship- to- ship

 ) transfersال ان ج��ی اس��ت که ب��ه صادرات
دوباره ش��تاب می بخشد و هم اکنون این شرایط
در پایانه مانتور فرانسه آزمایش می شود.
بعض��ی اپراتورهای دیگر نیز ب��ه دنبال یاری و
کمک گرفت��ن از قطر ،بزرگ تری��ن صادرکننده
ال ان ج��ی جه��ان ،ب��ا اس��تفاده از قراردادهای
«حق انتخاب»هس��تند؛ این قراردادها موسوم به
قراردادهای دارای حق انتخ��اب یا فروش (put-
 )optionب��ه قطر اجازه می ده��د بدون این که
تعهدی داشته باشد ،در صورت افت تقاضای گاز در
آس��یا به دلیل افت مصرف گاز این قاره یا افزایش
رقابت از س��وی عرضه کنندگان جدیدی همچون
اس��ترالیا ،مانند یک مان��ع ( ) hedgeعمل کند
و ال ان جی به اروپا تحویل دهد.
ش��رکت قطرگاز یک توافقنامه پنج ساله برای
عرضه حدود یک میلیون تن در سال ال ان جی به
شرکت پتروناس در انگلیس امضا کرده است که به
گفته معامله گران ،این شاید نخستین توافق درباره
قرارداد دارای گزینه انتخاب باشد.
ی��ک گزینه دیگر برای پایانه ها این اس��ت که
ال ان جی را به عنوان س��وخت کش��تی استفاده
کنند و جایگزین نفت در تامین سوخت کشتیها
شود.
ت�لاش تولیدکنن��دگان گاز برای حفظ س��هم
خود در بازار گاز و دستیابی به بازارهای پرسود در
مقابل نگرانی مصرف کنندگان از قیمت های باالی
گاز و یافتن راه حلی برای مقابله با این موضوع بر
اهمیت تبادل نظر و دی��دگاه ها میان طرف های
تولیدکننده و مصرف کننده گاز و نقش رو به رشد
گاز تاکید دارد.

با توجه به این که
انتظار می رود بسیاری
از پایانه های واردات
ال ان جی اروپا به
دلیل کاهش دریافت
محموله با رکود و
افت فعالیت روبه
رو شوند؛ مصرف
کنندگان گاز به دنبال
راه کاری برای مقابله
با این مشکل هستند
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پتروشيمي و گاز
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گزارش دنياي انرژي از جلسه کمیسیون پتروشیمی ،شیمیایی و گاز

آزمایش محصوالت نفتی
توسط مسووالن افغانستان

جلسه کمیسیون پتروشیمی ،شیمیایی و گاز اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی برگزار شد که بخشی
از مباحث و تصمیمگیریهای اعضا بدین شرح است:

پیش نویس شیوه
نامه صدور پروانه
تولید بدون کارخانه
واصله از سازمان
صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران
جهت نظرخواهی اعضاء
محترم ارسال شده
است

 س��تاد مرک��زی مبارزه ب��ا قاچاقکاال و ارز ضمن صدور بخش��نامه ای به
عن��وان مدیرکل دفت��ر ارزیابی کیفیت
کااله��ای وارداتی و صادراتی س��ازمان
ملی استاندارد اعالم نموده که به منظور
کاهش هزینههای ناشی از توقف کاال در
اماکن گمرکی کشور از تاریخ 92/07/10
پرونده صادراتی کلیه شرکتهای تولیدی
فرآوردهها و مش��تقات نفتی فاقد مجوز
تسهیالت صادراتی (خوشنامی) پس از
وص��ول از گمرک با اولوی��ت و خارج از
نوبت در کارگروه فنی تشخیص ماهیت
فرآورده های نفتی مورد رس��یدگی قرار
گرفته و نتیجه نهایی در اس��رع وقت به
گمرک اجرایی اعالم گردد .الزم به ذکر
اس��ت این بخشنامه شامل ش��رکت های بازرگانی
نمیباشد.
 بر اس��اس نامه واصله از ات��اق بازرگانی ایران،موضوع تشکیل شورای مش��ترک بازرگانی ایران و
قزاقس��تان در حال بررسی اس��ت .اعضاء محترم در
ص��ورت تمایل به عضویت در این ش��ورا می توانند
با دبیرخانه اتاق ها و ش��وراهای مشترک اتاق ایران
تماس حاصل فرمایند.
 طبق نامه واصله از سازمان توسعه تجارت ایراننمایش��گاه نفت و گاز قزاقستان از تاریخ اول لغایت
چهارم اکتبر سال جاری در آلماتی برگزار می شود.
 براس��اس نام��ه واصله از ش��ورای مش��ترکبازرگانی ای��ران و اوکراین یک هیات تجاری جهت
بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز
و پتروش��یمی به آن کش��ور اعزام خواهد شد .این
نمایشگاه از تاریخ سیام مهر ماه لغایت دوم آبان ماه
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سال جاری برگزار می گردد.
 طبق اطالعیه واصله از نمایش��گاه بین المللیانرژی کیش از تاریخ  23الی  26دی ماه برگزار می
گردد.
 پیش نویس شیوه نامه صدور پروانه تولید بدونکارخانه واصله از س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران جهت نظرخواهی اعضاء محترم ارسال
شده است.
 بر اساس نامه واصله از سازمان صنعت ،معدنو تجارت استان تهران یک هیات تجاری -بازاریابی
در دهه دوم آبان ماه به کش��ورهای تونس و الجزایر
و یک هیات تجاری – بازاریابی در اوایل آبان ماه به
گرجستان اعزام خواهد شد.
 سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهرانمستند به نامه سازمان توسعه تجارت ایران خبری
مبنی بر سوء استفاده و جعل سربرگ های سازمان

توسعه تجارت ایران منتشر نموده که
افراد سودجو با اس��تفاده از سربرگ
های مذکور از ش��رکت ها و فعالین
اقتصادی درخواس��ت ارائه اطالعات
ش��خصی و بانک��ی می نماین��د .در
ای��ن گزارش ذکر ش��ده که جاعلین
در یک از نمونه ها با جعل س��ربرگ
س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران و با
عنوان پرداخت یارانه صنعت ،معدن
و تج��ارت قص��د دریاف��ت اطالعات
حساب بانکی افراد را داشته اند .طی
نامه مذکور درخواست بعمل آمده که
شرکت ها نس��بت به این موضوع با
دقت و هوشیاری عمل نموده و از ارائه
هرگونه اطالعات خودداری نمایند.
 اتحادیه در نظر دارد به منظور معرفی توانمندیهای اعضاء و همچنین گسترش دامنه ارتباط فی ما
بین همانند س��ال گذشته نسبت به چاپ پنجمین
سررسید -دایرکتوری اختصاصی اعضاء اقدام نماید.
این سررسید در اختیار کلیه اعضاء محترم ،سفارت
خانه ها ،موسسات ،ادارات و ارگان های دولتی و غیر
دولتی مرتبط قرار خواهد گرفت .ضمناً تعرفه های
این سررس��ید جهت اطالع اعضاء محترم از طریق
ایمیل ارسال شده است.
 گمرک جمهوری اس�لامی ایران طی نامه ایمستند به نامه وزارت کش��ور اعالم نموده است که
مس��ئولین افغان در گمرک جدید اسالم قلعه اقدام
به تس��ت و آزمایش مواد سوختی مینمایند و طی
نامه مذکور درخواست بعمل آمده تا تمهیدات الزم
جهت جلوگیری از وقوع مشکالت احتمالی در مرزها
اتخاذ شود.

سوآپ و بنكرينگ
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گزارش دنياي انرژي از جلسه کمیسیون نفت ،سوآپ ،ترانزیت و بنکرینگ

جزئیات نمونهبرداری فرآوردههای
نفتی در گمرک
کمیس�یون نفت ،س�وآپ ،ترانزیت و بنکرین�گ اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش�یمی ای�ران در تاریخ
 26آبان س�ال جاری تش�کیل جلس�ه داد .در این جلس�ه درباره آخرین وضعیت اعضا بحث و تبادل نظر شد .بخشی از مباحث و
تصمیمگیریهایی که در این جلسه صورت گرفت را با هم میخوانیم.

اتحادی��ه صادرکنندگان فرآورده های نفت ،گاز
و پتروشیمی ایران از سوی سازمان توسعه تجارت
ایران به عنوان تش��کل نمونه انتخاب و در مراسم
سالروز ملی صادرات معرفی و موفق به دریافت لوح
تقدیر شده است.
 دو ش��رکت عض��و اتحادیه به ن��ام های نفتپاس��ارگاد و صنایع ش��یمیایی س��ینا ب��ه عنوان
صادرکننده نمونه انتخاب و در سالروز ملی صادرات
معرفی شده اند.
 بر اس��اس بخش��نامه ص��ادره توس��ط دفترص��ادرات گمرک به ش��رح مندرج در س��ایت آن
س��ازمان مس��تند به نام��ه معاونت
پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و
استان های س��تاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز در خصوص بررسی
فرایند نمونه برداری ،آزمایش و اعالم
نتیجه کارگروه فنی تشخیص ماهیت
فرآورده های نفتی ،برنامه زمانبندی
انجام تشریفات صدور فرآورده های
نفتی به شرح زیر به گمرکات اجرایی
ابالغ شده است:
 نمون��ه ب��رداری پ��س از اظهارتوس��ط صاح��ب کاال( حداکث��ر 24
ساعت )
 ارسال نمونه به آزمایشگاه همکار( حداکثر  24ساعت )
 اخذ پاسخ از آزمایشگاه همکار (حداکثر  72ساعت)
 ارس��ال نتیج��ه آزمای��ش ب��ههمراه اس��ناد و م��دارک مربوطه به
صورت محرمانه و با حذف س��ربرگ
مشخصات صاحب کاال ( حداکثر 48
ساعت)
رس��یدگی در کارگ��روه فن��ی و
کارگ��روه اظهار نظر نهایی و ارس��ال
پاس��خ به گمرکات اجرایی( حداکثر
یک هفته)
ضمناً طی بخشنامه مذکور تاکید

بعملآم��ده تاخیرات اعالم نتایج آزمایش��گاههای
معتب��ر معرفی ش��ده و کارگروه فنی اس��تاندارد
با رعای��ت قید فوریت به دفتر صادرات ارس��ال تا
موض��وع متعاقباً از طریق س��تاد م��ورد پیگیری
قرار گیرد.
 طبق نامه واصله از اتاق بازرگانی ایران مجمعبین المللی س��رمایه گذاری س��احل عاج در تاریخ
 9الی  11بهمن ماه س��ال جاری در ابیجان برگزار
خواهد ش��د .طبق مف��اد مندرج در نامه ارس��الی
س��رمایه گذاری در صنایع انرژی مانند پروژه های
اکتشاف نفت از خلیج گینه و تولید مواد پتروشیمی

و افزایش گنجایش پاالیش��گاه های موجود در آن
کشور وجود دارد.
 فهرست و مشخصات شرکت های ازبکی فعالدر زمینه تولید فرآورده های نفتی واصله از سفارت
جمهوری اسالمی ایران در تاشکند جهت اطالع و
بهره برداری ارسال شده است.
 طب��ق نام��ه واصل��ه از اتاق بازرگان��ی ایرانمراتب تشکیل شورای مش��ترک بازرگانی ایران با
کشورهای سوئیس ،کره جنوبی ،برزیل و لهستان
در دس��ت اقدام می باشد .اعضاء محترم در صورت
تمایل میتوانند به عضویت این شوراها نائل شوند.
 بر اس��اس تغییرات بعمل آمدهدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،آق��ای حقیقی به عنوان رئیس
س��تاد ،آقای بیات به عن��وان معاون
پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و
استان ها و آقای خورشیدی به عنوان
مدیرکل هماهنگ��ی کاال و ترانزیت
منصوب شده اند.
 جلس��ه مش��ترک اتحادی��ه بامعاون��ت پیش��گیری و هماهنگ��ی
س��ازمان ه��ا و اس��تان های س��تاد
مرک��زی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز
برگزار شد.
 با توجه به انقضای مدت اعتبارتفاه��م نامه ف��ی ما بی��ن اتحادیه و
بانک ملت ،ضمن برگزاری جلس��ات
کارشناسی با بانک ،مفاد تفاهم نامه
مذکور مورد بازنگ��ری قرار گرفته و
پیش��نهادات اصالحی اتحادیه برای
درج در تفاهم نام��ه و تمدید آن به
بانک ملت ارسال شده است.
 وزرای محت��رم امور اقتصادیو دارای��ی و صنعت ،معدن و تجارت
ضمن مکاتبه با مع��اون اول محترم
ریاس��ت جمهوری درخواس��ت لغو
بخش��نامه مربوط به تعه��دات ارزی
صادرکنندگان را ارائه نموده اند.
شماره ششم ـ زمستان 1392

طبق نامه واصله
از اتاق بازرگانی
ایران مجمع بین
المللی سرمایه گذاری
ساحل عاج در تاریخ
 9الی  11بهمن ماه
سال جاری در ابیجان
برگزار خواهد شد
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ششمین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی برگزار شد

چانهزنی
برای نرخ خوراک پتروشیمی
درنشس�تی که مقرر بود ،بررسی پیشنهادات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،پیرامون احکام بودجه سال1393درحوزه انرژی
ادامه پیدا كند ،پیش نویسی از پیشنهادات این کمیسیون ارائه شد .فعاالن اقتصادی و کارشناسان عضو این کمیسیون در جریان
تدوین این پیش نویس ابتدا مروری بر آخرین وضعیت بخش خصوصی ومشکالت صنعت در سال  1392داشته و بررسی عملکرد
بودجه دراین سال ،پیشنهادات خود را که روی «صنعت برق»« ،واردات و فروش فرآورده های نفتی»« ،استحصال گاز و نفت خام»،
«نحوه بهره گیری ازتس�هیالت صندوق توس�عه ملی»« ،حمایت ازتولید» و«جذب سرمایه های خارجی» متمرکز شده است ،ارائه
کردند .در این نشست البته ،بررسی قیمت خوراک واحد های پتروشیمی در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

محسن دشتبين

با این میزان
تخفیف ،واحدهایی
پتروشیمیایی که
تاکنون خوراک مایع
مصرف می کردند،
زیان ده خواهند شد.
از این رو با توجه به
اینکه قیمت خوراک
جهانی است ،مصرف
آن در داخل توجیهی
نخواهد داشت
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شش�مین نشس�ت کمیس�یون انرژی در
شرایطی برگزار ش�د که خبر توافقات ژنو داغ
ب�ود؛ از این رو «س�ید حامد واح�دی» رییس
این کمیسیون با اشاره به آنچه که در ویرایش
نخس�ت پیش�نهادات اعض�ای کمیس�یون
گردآوری ش�ده ،گفت«:سعی ش�ده است که
درتدوین این بسته پیشنهادی ،هم مشکالت
بخش خصوص�ی مورد توجه ق�رار گیرد و هم
مشکالت دولت ».واحدی افزود«:در پیشنویس
اولیه ،بحث قیمت خ�وراک را لحاظ نکردهایم
و چنانچه در این زمینه به جمع بندی برس�یم
میتوانیم این موضوع را به صورت استفساریه
از مجلس یا پیشنهاد به دولت ارائه کنیم».
رییس کمیسیون انرژی به پیشنهاد انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اشاره کرد
که اعالم کرده است«:به منظور تشویق سرمایه
گ�ذاران داخلی یا خارجی یا مش�ترک داخلی
وخارجی به سرمایه گذاری در توسعه واحدهای
پتروش�یمی ک�ه از ان�واع خوراک ه�ای مایع
اس�تفاده می کنند و تامین خوراک این واحد
ها و مجتمع های پاالیشگاهی موظف اند انواع
خوراک واحدهاي پتروشیمیایی را از فرآورده
های تولی�دی خود و به میزان ظرفیت طراحی
مورد نیاز به قیم�ت  85درصد فوب صادراتی
خلیج فارس تامین کرده و م�ا به التفاوت این
قیمت را با قیمت بازار ازمحل خوراک نفت خام
دریافتی باوزارت نفت تسویه کند».
«پرویزصح�اف زاده» معاون اجرایی انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت پتروش�یمی در این
ب�اره توضی�ح داد« :در قانون هدفمندس�ازی
یارانهها ک�ه در اواخر س�ال  1389به تصویب
رس�ید و به اجرا درآمد ،تکلیف ش�ده بود که
برای تش�ویق س�رمایه گ�ذاری در این بخش
خوراک پتروش�یمی ها ،حداکث�ر تا 65درصد
س�بد صادراتی درخلیجفارس تعیین شود .اما
شماره ششم ـ زمستان 1392

این نرخ برای پاالیشگاههایی که سوخت مایع
را مورد اس�تفاده قرار میدهن�د ،توجیه پذیر
اس�ت .آنگونه که ای�ن واحدها با ای�ن نرخ به
10تا 15درصد س�ود دس�ت می یابند».او ادامه
داد«:پیشنهاد دیگر این است که میزان تخفیف
برای واحدهایی که خوراک آنها خوراک گازی
اس�ت10،درصد زیر قیمت ،یعن�ی کف قیمت
کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد ».صحاف
زاده ادام�ه داد«:ای�ن تخفیفات ب�ا نگاهی به
تخفیفاتی که درعربس�تان ی�ا قطر اعمال می
ش�ود ،پیشنهاد شده است تا درجذب سرمایه
گذاران خارجی ،بتوانیم با این کش�ورها رقابت
کنیم».
ام�ا «محمد مهدی راس�خ» یک�ی دیگر از
اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران این میزان
حاش�یه س�ود را برای واحدهای پایین دستی
پتروش�یمی ،توجیه پذیرندانس�ت و گفت«:با
اینمیزانتخفیف،واحدهاییپتروشیمیاییکه
تاکنون خوراک مایع مصرف می کردند ،زیان ده
خواهند ش�د .از این رو با توجه به اینکه قیمت
خ�وراک جهانی اس�ت ،مص�رف آن در داخل
توجیهی نخواهد داشت».اوسپس این پرسش
را مطرح کرد که مکانیزم انتقال این تخفیف به
مصرف کنندگان ،یعنی واحد های پتروشیمی
پایین دستی چگونه خواهد بود؟

زنجیره تخفیف ها

صح�اف زاده نیز توضی�ح داد«:روند اعمال
این تخفیف ها به ص�ورت زنجیره خواهد بود.
بدین ترتیب که صنایع پتروشیمی باالدستی با
15درصدتخفیف،خوراکخودراتامینخواهند
کردوبا10درصدتخفیفبهصنایعمیانیخواهند
داد و در مورد اعمال تخفیف به صنایع تکمیلی
نیز انجمن پتروشیمی می تواند تصمیم بگیرد».
«فریدون اسعدی» رییس کارگروه انرژی مرکز

پژوهش های مجلس ام�ا براین عقیده بود که
باید در تدوین این پیش�نهاد ،عالوه بر دغدغه
های بخش خصوصی ،دغدغ�ه دولت را نیز در
نظربگیریم.

مشکالت صنایع پایین دستی نادیده انگاشته
نشود

«حس�ن خس�روجردی» ریی�س اتحادیه
صادرکنن�دگان نفت ،گاز و پتروش�یمی نیز با
اشاره به فرمولی که دراین پیش نویس ،میزان
تخفیف و س�ود را تعیین کرده است ،گفت«:با
اعمال این سیاس�ت ،مش�کالت صنایع میانی
و پایین دس�تی به قوت خود باقی می ماند و با
این ش�یوه ،منافع حاصل ازاعمال تخفیفات به
گروه های نخس�ت یا دوم می رس�د ».او ادامه
داد«:برای رفع مشکالت این واحدها می توان از
روشمهندسیمعکوساستفادهکرد.مهندسی
معکوس به این معنا که با در نظر گرفتن قیمت
محصول در بازار و سودی معقول ،بتوان سرمایه
گذاران این صنعت را که عمدتا ایرانی هستند،
راضی کرد .بنابراین می توان با محاسبه هزینه
ه�ای واحدهای پایین دس�تی و میانی و البته
قیمت ف�وب به نرخ خوراکی ک�ه به واحدهای
باالدستی ارائه می ش�ود ،دست یافت .در این
صورت همه راضی خواهن�د بود ».او گفت«:در
گذشته به این دلیل قیمت خوراک 35 ،درصد
کمتر از فوب خلیج فارس تعیین ش�ده بود که
عربستان 30درصد کمتر از فوب خلیج فارس،
خوراک مورد نیاز س�رمایه گ�ذاران خارجی را
تامین می کرد و قطر 18درصد زیر قیمت عرضه
می کرد .بنابراین ،چنانچه در ایران می خواهیم
برای س�رمایه گذاران انگیزه ایجاد کنیم ،باید
شرایط را به گونه ای ترتیب دهیم که قابل رقابت
با این کشورها باشد ».صحاف زاده نیزتوضیح
داد«:از قضا ،قیمت یکی ازخوراک ها را از روی
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صنایع پایین دستی حمایت شوند

در ادامه این نشست«،اردش�یردادرس» که
با خسروجردی هم عقیده بود ،گفت که پیش
نویسی که تهیه شده است ،در چند بخش دارای
ابهام اس�ت .او براین باور بود که تعیین نرخ 5
درصد ،کمتر از فوب را نمی توان تخفیف نامید.
او ادامه داد«:این  5درصد  ،درمصوبات شرکت
ملی صنایع پتروش�یمی به عنوان هزینه های
حم�ل و نقل و بار گیری برای صنایع داخلی در
نظر گرفته شده است .در تمام مصوبات نیز ذکر
شده اس�ت که این تخفیف  5درصدی ،به این
دلیل لحاظ شده است که اغلب این کارخانجات
خارج از مناطق ویژه و در مجاورت پتروشیمی
ها قرار نگرفت�ه ان�د ».دادرس افزود«:صنایع
پایین دستی نفت و پتروشیمی دو حوزه مجزا
هس�تند و بحث بر س�ر این اس�ت که صنایع
تکمیلی پتروشیمی هیچ گاه مورد حمایت واقع
نشده اند ».او همچنین معتقد بود که هزینههای
صنایع پایین دس�تی با 10تا  15درصد تخفیف
پوش�ش نمی یابد و دولت باید ای�ن صنایع را
مورد حمایت قرار دهد .اعضای این کمیسیون
البته درادامه ،گریزی هم به مش�کالت صنعت
ب�رق زدند؛ آنج�ا که «محمد فارس�ی» رییس
س�ندیکای برق ،با اشاره به توقف اجرای طرح
های مربوط به پایدارس�ازی شبکه ها ،افزایش

شنیده ها از تایید نرخ خوراک در دولت

ش�نیده ها حاکی از تایید ن�رخ خوراک گاز
پتروشیمی ها با رقم  ۷سنت توسط دولت دارد.
دکتر سید حمید حسینی ،عضو هیات رییسه
ات�اق بازرگانی تهران در این باره می گوید :اگر
دولت نرخ  ۷س�نت را برای خوراک گاز در نظر
گرفته باشد ،کار عاقالنه ای انجام داده؛ چرا که
در این صورت س�رمایه گذاری در این صنعت
افزایش مییابد و میتوان به آینده پتروشیمی
ها در خصوص س�ودآوری اطمینان کرد ضمن
این که رقابت نی�ز در این صنعت افزایش می
یابد.
ب�ه گفت�ه حس�ینی ،عض�و هی�ات مدیره
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشیمی ایران ،قانون باید تکلیف خوراک
گاز پتروش�یمی ها را مش�خص کرده و قیمت
ها را براس�اس دالر اعالم کن�د ،به این ترتیب
ب�ا تغییر دولت و محوره�ای قانونی دیگر نرخ
خوراک تغییر نخواهد کرد و مش�کل مجتمع
های پتروشیمی هم در این خصوص حل خواهد
شد.
حس�ینی در ادام�ه م�ی گوی�د :ب�ه نظ�ر
کارشناس�ان و فعاالن صنعت پتروشیمی نرخ
۷تا  ۹س�نت برای خوراک گاز پتروشیمی ها،
قیمت مناسبی است و سبب سودآوری ،رقابت
و سرمایه گذاری در این صنعت خواهد شد.

نرخ خوراک پتروشیمیها به میزان
کشورهای منطقه آزاد شود

دبی�ر انجمن صنف�ی کارفرمای�ان صنعت
پتروش�یمی گفت:اگر قرار اس�ت نرخ خوراک
پتروشیمیها آزاد شود باید مانند قیمت منطقه
تا حدودی زیر قیمت سایر کشورها تعیین شود
تا زمینه برای سودآوری و جذب سرمایه در این
صنعت پرمزیت فراهم شود.
احمد مهدوی ابهر در خصوص جایگاه منابع
گازی کش�ور نسبت به سایر کش�ورها گفت:
صنعت پتروش�یمی به عنوان یک مزیت برای
اقتصاد کش�ور مطرح است و منابع غنی ایران
نسبت به کشورهایی چون عربستان و قطر از
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قیمت محصول نهایی نیز مورد محاس�به قرار
دادیم اما ازآنجا که نتیجه این دو روش محاسبه،
تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت ،روش دوم را
مورد اش�اره ق�رار ندادیم ».اما خس�روجردی
براین عقیده بود که روش موجود محاسبه نرخ
خوراک ،روش غلطی است که بسیاری از واحد
های پتروشیمی را به تعطیلی کشانده است .او
گفت«:در س�ال جاری ،نرخ تورم به  40درصد
رسیده است و با نوسان نرخ تورم ،ممکن است
هزینه های یک واحد پتروشیمی در ماه سه یا
چهار درصد افزایش یابد .اما با وجود این نوسان
 ،نرخ فوب خلیج ف�ارس تغییری نمیکند .در
واقع اگر قیمت خوراک با در نظر گرفتن هزینه
ه�ا صورت گیرد ،واحد ه�ای تولیدی به ورطه
تعطیلی کش�یده نخواهند شد .به این ترتیب،
تش�کل ها می توانند نرخ خوراک را با در نظر
گرفتن هزینه ها و با هم�کاری وزارت نفت در
هر ماه برای ماه آین�ده تعیین کنند ».صحاف
زاده نیز گفت«:چنانچه ،نرخ تورم را در قیمت
خوراک لحاظ کنیم ،ممکن است ،قیمت خوراک
در ایران باالتر یا پایین تر از قیمتهای جهانی
به دست آید».

نرخ ب�رق را تنها راهکار رفع تنگناهای بودجه
ای این صنعت دانست .درنهایت اما مقرر شد،
اعضای کمیسیون دیدگاه های خود را نسبت به
موارد مندرج در پیش نویس ظرف دو روز اعالم
کنند و پس از برگزاری چند نشست کارشناسی
پیرامون نحوه تعیین قیمت خوراک ،پیشنهاد
نهایی کمیسیون اعالم شود.

جایگاه قابل توجه و مناس�بی برخوردار است.
دبیرانجمنصنفیکارفرمایانصنعتپتروشیمی
تصریحکرد:براساسبرنامهپنجمتوسعه،تاسال
 94باید  100میلیون تن محصوالت پتروشیمی
در کش�ور تولید ش�ود که این میزان تولید در
ح�ال حاضر از  42میلیون تن تجاوز نمی کند.
وی افزود :برای رسیدن به این هدف نیاز به جذب
س�رمایه گذاری داخل�ی و خارجی در صنعت
پتروشیمی کشور هستیم و برای رقابت با سایر
کشورها نمی توان قیمت خوراک پتروشیمی ها
را افزایش داد ،چرا که این اتفاق خروج سرمایه
به س�ایر کش�ورها را به دنبال خواهد داشت.
دبی�ر انجم�ن صنف�ی کارفرمای�ان صنع�ت
پتروش�یمی اضافه ک�رد :برای رقابت با س�ایر
کش�ورها و نیز گس�ترش صنعت پتروشيمی
در کش�ور بای�د قیم�ت منطق�ی را ب�رای
خ�وراک پتروش�یمی ه�ا در نظ�ر بگیری�م.
وی اف�زود :س�رمایه گذار همیش�ه ب�ه دنبال
س�رازیر کردن س�رمایه خود به جایی اس�ت
که امنیت و س�ود داش�ته باش�د و ب�اال رفتن
قیم�ت خوراک نس�بت ب�ه قیم�ت منطقی،
جذب س�رمایه را با مش�کل مواج�ه می کند.
مه�دوی ابهر در خص�وص نح�وه تعیین نرخ
خوراک پتروش�یمی ها گفت :اگر قرار اس�ت
تعیین نرخ به قیمت آزاد باشد باید مانند قیمت
منطقه و تا حدودی زیر قیمت س�ایر کشورها،
خوراک به پتروش�یمی ها داده ش�ود تا زمینه
برای سودآوری و جذب سرمایه در این صنعت
پرمزیت کشور فراهم شود.

احتمال اعمال افزایش قیمت تا مرز ۱۳
سنت

یک مقام آگاه با اعالم اینکه احتمال افزایش
قیمت خوراک گاز مجتمع های پتروش�یمی تا
مرز  ۱۳سنت بسیار زیاد شده است ،گفت :پیش
تر قرار ش�د تا با حضور وزیر نفت و مدیرعامل
مجتمع های پتروش�یمی در نیمه اول آبان ماه
نس�بت به اعمال افزایش قیمت خ�وراک گاز
تصمیم گیری شود ،اما هنوز جلسه ای در این
خصوص برگزار نشده است.
این در حالی اس�ت که این مقام آگاه معتقد
اس�ت؛ احتمال اعمال افزایش قیمت تا مرز ۱۳
سنت زیاد شده و تنها مجتمع های پتروشیمی
در خصوص تاریخ اعمال این نرخ نگران هستند.
البت�ه انتش�ار اخب�اری در خص�وص افزایش
قیم�ت خوراک گاز مجتمع های پتروش�یمی،
ای�ن گ�روه را درب�ورس اوراق به�ادار وادار به
عقب نشینی می کند.
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قانون باید تکلیف
خوراک گاز پتروشیمی
ها را مشخص کرده و
قیمت ها را براساس
دالر اعالم کند ،به این
ترتیب با تغییر دولت
و محورهای قانونی
دیگر نرخ خوراک
تغییر نخواهد کرد
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چند پرسش و پاسخ درباره بنزین

چرا بنزین بدون سرب
بهتر است؟
یکی از عوامل آلوده کننده هوا س�رب اس�ت.ماده ای که بر اثر مصرف بنزین س�رب دار بوجود می آید و در هوا بصورت معلق
باقی می ماند.در کشورهای پیشرفته بنزین بدون سرب جایگزین بنزین سرب دار شده و به این ترتیب سرب موجود در هوا کاهش
چشمگیری یافته است .

چرا بنزین بدون سرب؟
سالهای بسیاری است که ترکیبات سربی
برای افزایش درجه بندی اکتان در سوخت و
ایجاد کارکرد بهتر موتور به بنزین اضافه می
شود اما امروزه حذف سرب یک گام در مسیر
یافتن سالمت محیط زیست و جامعه بکار می
رود همچنین امکان استفاده از فناوری های
پیشرفته در خصوص کاهش گازهای خروجی
از خودرو ( نصب مبدل کاتالیس�تی ) فراهم
شده است .

هم اکنون به جای
سرب ماده شیمیایی
به نام  MTBEبه
منظور آرام سوزی
بنزین و کارکرد خوب
موتور در ترکیب
بنزین بدون سرب
افزوده می شود
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به چه علت س�رب ب�ه بنزین اضافه می
شود ؟
ترکیبات سربی برای افزایش درجه بندی
اکتان و روغنکاری بین سوپاپ های خروجی
نش�یمنگاه خودروهایی که دارای نشیمنگاه
س�وپاپ نرم هس�تند اضافه میش�وند  .اگر
درجه بندی اکتان سوخت زیر سطح توصیه
شده از طرف س�ازنده خودرو قرار بگیرد در
موتور خودرو امکان ایجاد ضربه وجود دارد.
همچنین بدون روغنکاری با سرب امکان دارد
س�وپاپ های خروجی موتور در خودروهای
قدیمیتر با نشینمگاه س�وپاپ نرم بسته به
شرایط رانندگی شروع به سایش کند  .چنین
مس�اله ای هنگام رانندگی در س�رعت باال و
فشار زیاد اتفاق می افتد .
اکتان چیست ؟
ع�دد اکت�ان تحقیق�ی (  ) RONو عدد
اکت�ان موت�ور (  ) MONمعیار ه�ای اندازه
گی�ری کارک�رد ضد ضربه س�وخت اس�ت .
حداقل اکتان بوس�یله س�ازنده های وسایل
نقلیه برای پرهیز از ضربه که در موقعیت های
سخت ممکن است به از دست دادن قدرت و
خرابی موتور منجر شود مشخص شده است.
میزان مورد نیاز اکتان برای جلوگیری از وارد
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آم�دن ضربه به نوع موتور و ش�رایط کار آن
بستگی دارد .
ضربه چیست ؟
زمان�ی که ی�ک ضربه احت�راق را در یک
موتور درون سوز با سیستم اشتعال جرقه ای
آغاز می کند شعله احتراق باید از شمع ایجاد
ش�ود و در محفظه احتراق با سرعت و نرم و
روان حرک�ت کند.اگر قس�مت آخر مخلوط
سوخت _هوا خود به خود مشتعل شود قبل
از اینکه شعله به احتراق برسد پرش ناگهان
در فشار سیلندر ضربه ایجاد می کند .
آی�ا ضربه م�ی تواند به موت�ور خودرو
صدمه بزند ؟
به طور معمول ضربه ضعیف به یک موتور
صدمه نمی زند اما ضربه س�نگین یا طوالنی
مدت می تواند نتایجی مانند از دس�ت دادن
قدرت و گرم شدن زیاد سیلندر در بر داشته
باشد و به صدمه خوردن موتور منتهی شود .
اگ�ر خودرویی برای کار با بنزین س�رب
دار طراحی ش�ده باش�د آیا ب�ا بنزین بدون
سرب کارکرد خوبی خواهد داشت ؟

جواب مثبت است  .نگرانی اصلی در مورد
ام�کان تو رفتگی س�وپاپ خروج�ی هنگام
اس�تفاده در اینگونه موتورها بوده اس�ت که
فق�ط میتواند در موتورهای کهنه تر در حین
کار تحت سرعت باال و فشار باال اتفاق بیفتد.
در اینگون�ه خودروه�ا باید به هم�راه بنزین
بدون س�رب از مواد افزودنی دیگر اس�تفاده
شود .
اگربعد از اس�تفاده از بنزین بدون سرب
به دلیل در دس�ترس نب�ودن این نوع بنزین
در شهر یا کشور مجبور به استفاده از بنزین
سرب دار شویم مشکلی پیش خواهد آمد ؟
به طور معمول مساله ای در مخلوط شدن
دو نوع بنزین وجود ندارد بنابراین مش�کلی
پیش نخواهد آمد به شرطی که خودروی شما
مجهز به مبدل کاتالیستی نباشد .
هم اکنون به جای س�رب ماده ش�یمیایی
ب�ه ن�ام  MTBEب�ه منظ�ور آرام س�وزی
بنزی�ن و کارک�رد خ�وب موت�ور در ترکیب
بنزی�ن ب�دون س�رب اف�زوده م�ی ش�ود .
اس�تفاده از این ماده شیمیایی به جای سرب
مدت هاس�ت که در کش�ور های پیش�رفته
آغاز شده است.

گزارش
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اختالف نظرهاي چندساله تعيين نرخ ادامه دارد

رابطه ذخایر نامتعارف « شیل گس»
آمریکا و صنایع پتروشیمی ایران!
همزمان با اختالف نظرهای چندین و چند ساله بر روی تعیین قیمت فروش گاز به عنوان سوخت و خوراک به صنایع پتروشیمی
ایران ،دستیابی آمریکاییها به فناوری استخراج و پاالیش گاز از ذخایر نامتعارف «شیل گس» زنگ خطر را برای پتروشیمی ایران به
صدا درآورده است .مسئوالن و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین مزیتهای توسعه صنعت پتروشیمی در
ایران را وجود بیش از  34تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی عنوان کرده و تاکید میکنند :ایران با در اختیار داشتن ذخایر غنی
گاز طبیعی ،نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف همچون چین و هند ،در اختیار داشتن پایانه و اسکلههای تخصصی تخلیه و بارگیری
محصوالت پتروشیمی جامد و مایع در منطقه خلیج فارس میتواند به قطب و هاب تولید پتروشیمی جهان تبدیل شود.

قطع��ا این ادع��ا تا پی��ش از دس��تیابی ایاالت
متح��ده آمریکا ب��ه تکنولوژی پیچیده اس��تخراج
و پاالی��ش گاز از ذخای��ر نامتع��ارف همچ��ون
« »Shale Gasمنطق��ی و توجی��ه پذی��ر ب��ود.
آمری��کا اولی��ن حلقه چ��اه اکتش��افی و توصیفی
خ��ود را بر روی ذخایر نامتع��ارف گاز را در منطقه
«بارنت» تگزاس در س��ال  2002میالدی حفاری
کرد و از حدود س��ه س��ال قبل تاکنون هم تولید و
پاالیش گاز از ذخایر نامتعارف را آغاز کرده اس��ت.
در حال حاضر آمریکا که روزگاری یکی از بزرگترین
واردکنن��دگان گاز طبیع��ی و  LNGجه��ان بود
امروز نه تنها از واردات گاز خودکفا ش��ده است که
حتی به زودی اولین محموله  LNGاین کشور به
بازارهای آس��یایی و اروپایی صادر خواهد ش��د .بر
اس��اس پیش بینیهای وزارت انرژی آمریکا سهم
 Shale Gasتا سال  2025میالدی در سبد تولید
انرژی این کشور به بیش از  35درصد افزایش مییابد.
اما با افزایش ظرفیت تولید گاز آمریکا از منابع غیر
متعارف قیمت فروش گاز هم در بازارهای مختلف
آمریکای شمالی و حتی اروپا هم کاهش یافته است
و با س��قوط قیمت گاز در آمریکا و اروپا پیش بینی
میشود تا دو سال آینده این کاهش قیمت به بازار
فروش انواع محصوالت پتروش��یمی و فرآوردههای
پلیمری هم س��رایت کند .ماجرا از این قرار اس��ت
ک��ه با افزایش تولی��د گاز در آمریکا ،ظرفیت تولید

ات��ان و مایع��ات گازی هم در این غ��ول اقتصادی
جهان به ش��دت افزایش یافته اس��ت .از این رو از
س��ال  2012میالدی تاکنون و همزمان با افزایش
ظرفیت مازاد تولید اتان آمریکا بیش از  15میلیارد
دالر در صنایع پتروشیمی ینگه دنیا به منظور تولید
اتیلن س��رمایهگذاری شده است و نکته قابل توجه
بخش عمده این سرمایه گذاریها توسط غولهای
پتروش��یمی جه��ان همچون س��ابیک عربس��تان
س��عودی ،شورون آمریکا ،ش��ل انگلیس ،فورموسا،
میتسوئی ژاپن و قطر پترولیوم انجام شده است .با
افزایش ظرفیت سازی تولید اتیلن آمریکا به حدود
 36میلیون تن از ابتدای سالجاری میالدی تاکنون
هم معادل هشت میلیارد دالر در صنایع پتروشیمی،
ش��یمیایی و تولید انواع محصوالت پلیمری و پلی
اتیلن آمریکا هم س��رمایه گذاری انجام شده است.
پیش بینی موسسات معتبر بینالمللی نشان میدهد
که تا س��ال  2015و  2016میالدی ظرفیت تولید
انواع محصوالت پلیمری آمریکا شامل پلیاتیلنهای
سبک و سنگین خطی ،اتیلن گالیکول ،پلی وینیل
کلراید ،اتکسیالتها ،پلی وینیل الکل تا نقطه جوش
ب��ازار افزایش یابد .از ای��ن رو عالوه بر توقف کامل
واردات انواع محصوالت پلیمری توسط آمریکا این
غول اقتصادی تا چهار س��ال آین��ده محمولههای
مختل��ف پلیمری خود را روانه بازارهای آس��یایی و
اروپایی میکند .هم اکن��ون قیمت فروش هر تن

اتیلن در بازار آس��یا  1700دالر و در قیمت فروش
عربستان حدود  455دالر بوده که پیش بینی می
ش��ود آمریکا این محصول پتروش��یمی را با قیمت
 315تا  316دالری به بازارهای جهانی عرضه کند.
از س��وی دیگر هم اکنون قیمت هر تن پلی اتیلن
ب��ه عنوان پرطرفدارترین پلیمر جهان در بازار های
آس��یایی حدود  2070دالر و قیمت پایه فروش آن
توسط عربستان سعودی حدود  700دالر بوده که
برآورد هزینه صادراتی این محصول پلیمری توسط
آمریکا حدود  540دالر است .با این حجم سرمایه
گذاری و ظرفیت س��ازی در تولید انواع محصوالت
پتروش��یمی و پلیمری در آمریکا حال باید دید آیا
ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی
جهان توان رقابت با صنایع پتروش��یمی این کشور
را دارد؟ در حال حاضر متوس��ط قیمت فروش هر
مترمکعب گاز به صنایع پتروش��یمی ایران توسط
دولت حدود س��ه س��نت تعیین شده است که قرار
اس��ت این قیمت تا س��ال آینده به حدود  6سنت
افزای��ش یابد .از ای��ن رو افزایش قیمت فروش گاز
یهای ایران و همزمان با افزایش عرضه
به پتروشیم 
محص��والت ارزان قیمت پتروش��یمی و پلیمری به
بازار جهانی و به ویژه بازارهای هند ،چین و اتحادیه
اروپا باید دید نوش��داروی ژنراله��ای انرژی وزارت
نفت و دولت ب��رای حل این معظل پیش روی چه
خواهد بود؟

در حال حاضر آمریکا
که روزگاری یکی از
بزرگترینواردکنندگان
گاز طبیعی و  LNGجهان
بود امروز نه تنها از
واردات گاز خودکفا شده
است که حتی به زودی
اولین محموله LNG
این کشور به بازارهای
آسیایی و اروپایی صادر
خواهد شد
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درجه پيچيدگي پااليشگاه و ارزش افزوده فرآوردهها

پايش و پااليش

يكي از عواملي كه در نحوة عملكرد يك پااليش�گاه ،ميزان ارزش افزوده فرآوردههاي پااليش�ي و ميزان س�وددهي آن تاثير
دارد ،درجه پيچيدگي يا قابليت توليد فرآوردههاي سبك و با ارزش افزوده باالتر توسط آن پااليشگاه است .در متن زير عالوه بر
معرفي انواع پااليش�گاه از نظر پيچيدگي ،به بيان مفهوم پيچيدگي ،ضريب پيچيدگي و فرآيندهاي تبديل اوليه و ثانويه پااليش
ميپردازيم:

انواع پااليشگاه از نظر پيچيدگي

ميزان س��وددهي يك پااليش��گاه ،به عوامل زير
بستگي دارد:
«قيم��ت نفتخ��ام و در دس��ترسبودن آن»،
«خصوصيات بازار منطقهاي»« ،ظرفيت فرآيندهاي
پااليش��گاه»« ،درج��ه پيچيدگ��ي» و «كارآي��ي
پااليش��گاه» .انتخ��اب درجه پيچيدگي مناس��ب
براي يك پااليش��گاه ،با توجه به اين عوامل تعيين
ميگردد .پااليشگاهها از نظر پيچيدگي به چهار نوع
زير تقسيم ميشوند:

براي نشان دادن ميزان پيچيدگي يك پااليشگاه،
از ضريب پيچيدگي نلسون استفاده ميكنند كه اين
ضريب براي پااليش��گاه  ،Hydroskimmingدر
حدود  ،2براي پااليش��گاه  Crackingتا  5و براي
نوع  Cokingباالتر از  9تعيين شدهاست.
ضريب پيچيدگي پااليش��گاه ،اطالعاتي راجع به
پيچيدگي پااليشگاه ،هزينههاي جايگزيني و توانايي
ارزشافزوده يك پااليش��گاه در اختيار قرار ميدهد؛
ضمن اينكه ميتوان براس��اس آن پااليش��گاههاي
مختلف را طبقهبندي كرد.

در اين پااليشگاه نفتخام توسط تقطير اتمسفري،
تنها به اجزاي تش��كيلدهندهاش تبديل ميش��ود.
محصول آن نفتا است و بنزين توليد نميكند.

نوع فرآيندهاي مورد اس��تفاده در پااليشگاه ،در
تعيين پيچيدگي آن مؤثر است و هر اندازه واحدهاي
تبديل ثانويه يك پااليش��گاه ،بيش��تر باشند درجه
پيچيدگي آن نيز بيشتر خواهد بود .در زير واحدهاي
تبديل اوليه و ثانويه و انواع آنها معرفي ميشوند:
ال�ف) فرآينده�اي تبدي�ل اولي�ه
()PrimaryConversion Processes

 .1ساده ()Topping

Hydroskimming .2

آلكيالسيون براي
تركيب شيميايي
ن با
ايزوبوتا 
هيدوركربنهاي
اولفيني سبك (از نوع
c4و  ،)c3در حضور
ت اسيدي
كاتاليس 
بهكار ميرود .محصول
اين فرآيند آلكيالت
( )Alkylateاست
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اين نوع پااليشگاه به واحد تقطير اتمسفري و واحد
تغيير شكل نفتا ( )Reformingمجهز است .از نوع
ساده پيچيدهتر است و بنزين توليد ميكند .اما مقدار
زيادي سوخت كمارزش كه تقاضا براي آن كم است،
نيز توليد ميكند.
Cracking .3

عالوه بر واحدهاي ذكر شده در انوع  1و  ، 2شامل
واحد تقطير خأل و واحد شكست كاتاليستي ()FCC
نيز ميباشد .نسبت به نوع  ،2يك درجه پيچيدگي
بيشتري دارد .توليد نفت كوره در آن كاهش يافته و
تبديل آن به فرآوردههاي تقطير سبك و ميانتقطير
انجام ميشود.
Coking .4

اي��ن پااليش��گاه مجهز ب��ه فرآين��دDelayed
 Cokingاست كه قبل از فرآيند شكست كاتاليستي
انج��ام ميش��ود .درجه باالي تبديل نف��تكوره به
فرآوردههاي تقطير و كك نفت باعث ميشود نسبت
به انواع قبلي باالترين پيچيدگي را داشته باشد.
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معرفيفرآيندهايپااليش

 .1تقطير اتمسفري

ابتداييترين فرآيند در پااليش��گاه ،جداس��ازي
تركيبات تش��كيلدهنده نفت خام در فشار اتمسفر
است كه توس��ط حرارت و سپس متراكم كردن آن
با س��ردكردن انجام ميش��ود .اين فرآيند در واحد
 CDUي��ا Conversion Distillation Unit
انجام ميگيرد.
 .2تقطير در خأل

واحد تقطير در خأل ( )VDUعمل جداس��ازي
تركيب��ات نفتخام را به اجزاي تش��كيلدهنده ،در
فشاري پايينتر از فشار اتمسفري انجام ميدهد كه در
اين صورت از تغيير شكل كك جلوگيري ميشود.
تركيبي از اين دو واحد فرآيند ()VDU/CDU
نيز براي جداسازي نفتخام به تركيبات اوليه بهكار
ميرود ك��ه محص��والت آن  ،LPGنفت��ا ،كروزن،
نفتگاز ،نفتگاز خأل و تهمانده س��تون تقطير خأل
ميباشد.

ب) فرآينده�اي تبدي�ل ثانوي�ه
) )SecondryConversion Processes
فرآيندهايي هستند كه روي محصوالت حاصل
از س��تونهاي تقطير مانند نفتك��وره و نفتا انجام
ميشوند و محصوالت سبكتر و با ارزشافزوده باالتر
توليدميكنند.
 .1آلكيالسيون ()Alkylation

ن با
اي��ن فرآيند براي تركيب ش��يميايي ايزوبوتا 
هيدوركربنهاي اولفيني س��بك (از ن��وع c4و ،)c3
ت اسيدي بهكار ميرود .محصول
در حضور كاتاليس 
اين فرآيند آلكي�لات ( ،)Alkylateيكي از بهترين
تركيباتي است كه ميتواند براي بهسوزي بنزين به
آن اضافه ش��ود؛ زيرا يك س��وخت تميز ،با محتوي
سولفور كم و فاقد تركيبات اولفيني و آروماتيكي است
ضمن اينكه عدد اكتان باال و فشار بخار پايين هم از
خصوصيات آن ميباشد.
از منظ��ر ديگ��ر ،اولفينه��اي  C3و  C4ب��راي
تولي��د  LPGي��ا Petroleum Gas Liquified
ني��ز كاربرد دارن��د .از اي��نرو در مناطقي كه تقاضا
براي  LPGبيش��تر از مصرف بنزين باش��د ،فرآيند
آكليالسيون رايج نيست.
 .2فرآيند « « Bottam of the Barrel

مجموعه فرآيندهايي است كه روي مواد تهمانده
ستون تقطير خأل با نقطهجوش باال ( ،)ºc565محتوي
سولفور زياد و حاوي قيرمعدني و فلزاتي كه در نفت
كوره صنعتي يا سنگين يافت ميشود انجام ميشود؛
اهميت آن از اين جهت اس��ت كه كاربرد نفت كوره
بهدليل محدوديتهاي ميزان انتش��ار  Soxو Nox
بهشدت در حال كاهش اس��ت .چندين روش براي
انجام اين عمل وجود دارد كه شامل فرآيندهاي زير
است:
)Delayed Cracking1
)Visbreaking2
)Resid Desulfurization3
در ادام��ه به توضيحات بيش��تر درب��اره آنها نيز
ميپردازيم.

دانش انرژي

 .4شكست تأخيري ( )Delayed Coking

يكي از فرآيندهايي اس��ت كه روي مواد تهمانده
ن تقطير خأل انجام ميشود و نفتهاي
حاصل از ستو 

 .5تصفيه هيدروژني ()Hydrotreating

اي��ن فرآيند براي تصفيه اجزاي تش��كيلدهنده
نفتخام ،در حضور كاتاليستها و مقادير معتنابهي از
هيدروژن بهكار ميرود .اين فرآيند در سولفورزدايي،
نيتروژنزداي��ي و تبديل اولفينها به پارافينها مؤثر
است.
 .6اصالح يا تغيير شكلدادن ()Reforming

در اي��ن فرآين��د ،هيدروكربنه��اي خط��ي به
آروماتيكي تغيير ش��كل ميدهند كه در بنزين اين
ت اين
شكل مناس��بتر اس��ت .از آنجا كه كاتاليس 
فرآيند ،حاوي پالتين ميباشد خوراك آن بايد عاري
از سولفور باشد.
براي توليد آروماتيكها در صنعت پتروشيمي نيز
از اين فرآيند استفاده ميشود.
 .7شكست حرارتي ()Thermal Cracking

در اي��ن فرآيند از گرما و فش��ار براي شكس��تن
مولكولهاي س��نگين و توليد مولكولهاي سبكتر
(با خوراك نفت كوره) اس��تفاده ميشود .اين فرآيند
ش��امل  Visbreaking، Delayed Cokingو
فرآيندهاي مشابه ميباشد.
Vis-breaking .8

ي��ك فرآيند شكس��ت حرارتي ماليم اس��ت كه
از نفتكوره و تهماندههاي حاصل از س��تون تقطير
اتمسفريك و خأل ،در دماي ماليم ،محصوالت سبك
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 .3شكست كاتاليستي ()Catalytic Cracking

در طي اي��ن فرآيند مولكوله��اي هيدروكربن
پيچيده ،سنگين و بزرگ توسط حرارت و در حضور
كاتاليست (بدون افزودن هيدروژن) به مولكولهاي
سادهتر و سبكتر شكسته ميش��وند .با اعمال اين
ي تشكيلدهنده نفت
فرآيند ،نفت سنگين (از اجزا 
كوره) به محصوالت ب��ا ارزشتر مثل  ،LPGبنزين
و فرآوردههاي ميانتقطير تبديل ميش��ود .كاربرد
اين فرآيند كه اختص��ارا ً با نام  FCCيا Catalytic
 Cracking Fluidizedش��ناخته ميش��ود ،در
فرآيندهاي تبديل ثانويه پااليش گسترده است.
واحدهاي  ،FCCبراس��اس دو الگوي «حداكثر
تولي��د بنزي��ن» و «حداكث��ر تولي��د فرآوردههاي
تقطيري» عمل ميكنند كه انتخ��اب يكي از آنها
به الگوي تقاضاي فصلي محصوالت بس��تگي دارد.
اخي��را ً روش «حداكثر تولي��د اولفين» نيز اهميت
پيدا كرده اس��ت ك��ه توليد پروپلي��ن ،بوتيلنها و
 LPGبه حداكثر ميزان خود ميرسد .دياگرام زير
مصرف اين محصوالت را در توليد Oxigenates
(موادي كه براي بهسوزي به بنزين اضافه ميشوند)
را نشان ميدهد.
خوراك فرآيند  FCCميتواند موارد زير باشد:
 نفت گاز حاصل از تقطير خأل()VGO نفت گاز حاصل از تقطير خأل كه فرآيند افزودنهيدروژن نيز روي آن انجام شده باشد.
 مخلوط م��واد حاصل از پايين س��تون تقطير( )VRو نف��ت گاز حاص��ل از تقطير خأل كه در اين
صورت فرآيند انجام ش��ده روي آن ()Resid FCC
RFCCناميدهميشود.

ت
س��بكتر و همچنين ككنفت توليد ميكند .نف 
س��بك ميتوان��د در واحدهاي ديگر پااليش��گاه به
محص��والت باارزشت��ر تبديل ش��ود .كك حاصله،
هم بهعن��وان س��وخت و هم در س��اخت ورقهاي
آلومينيومي كاربرد دارد.
اي��ن فرآيند در تبدي��ل تهماندهها به محصوالت
س��بكتر  07درصد كارآيي دارد در حاليكه فرآيند
 Visbreakingتنها  03درصد كارآيي دارد.

و با ويسكوزيته پايين توليد ميكند و در مناطقي كه
هنوز نفتكوره سنگين مصرف باال دارد ،رايج است.
بهطوركلي باتوجه به مسائل زيستمحيطي ،اهميت
آن در سطح جهاني در حال كاهش است.
شيرينسازي ()sweetening

محصوالت نفت بايد عاري از تركيبات س��ولفور
(مركاپتانها) باشند ،بهدليل اينكه در حين سوخت،
گازهاي نامطلوب  Soxتوليد ميكنند .در فرآيند ذكر
شده توسط اكسيداسيون ،سولفورزدايي انجام ميشود
كه به آن  MeroxياMercaptan Oxidation
گفته ميش��ود .اين فرآيند در مورد  LPGاشباع و
غيراشباع ،بنزين و كروزن كاربرد دارد.
جمعبندي:

بهكار گيري فرآيندهاي تبديل ثانويه با كارآيي باال
و باال بودن درجه پيچيدگي پااليشگاه ،مزيتهاي زير
را درپي دارد:
 .1انعطافپذي��ري الزم در فرآين��د نفتخ��ام با
كيفيتهاي متنوع از جمله نفتخام نامرغوب،ترش
و سنگين
 .2تواناي��ي توليد درصد بيش��تري از محصوالت
باارزش مثل  ،LPGفرآوردههاي تقطيري س��بك و
ميانتقطير و توليد درصد كمي از محصوالت سنگين
و نفتكوره كه در نتيجه آن ارزشافزوده باالتري هم
حاصل ميشود.
 .3تواناي��ي توليد محص��والت (از جمله بنزين و
گازوئيل) با كيفيت باال
باتوجه به آنچه گفته شد تعيين ضريب پيچيدگي
پااليشگاههاي كشور در ارتقاي نوع آنها ،همچنين
انتخاب خوراك مناس��ب و نهايتاً سوددهي ميتواند
مؤثر باشد.

واحدهاي ،FCC
براساس دو الگوي
«حداكثر توليد
بنزين» و «حداكثر
توليد فرآوردههاي
تقطيري» عمل ميكنند
كه انتخاب يكي از
آنها به الگوي تقاضاي
فصلي محصوالت
بستگي دارد
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گزارش
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فوربس منتشر کرد

فهرست  ۲۰شرکت بزرگ نفتی جهان
در سال ۲۰۱۳
یکی از بزرگترین س�واالتی که این روزها در صحنه جهانی انرژی مطرح اس�ت آن اس�ت که انقالب شیل نفت چگونه توانسته
اس�ت رده بندی  ۲۰ش�رکت بزرگ نفتی و گازی در جهان را تغییر دهد .در این گزارش نشریه فوربس به بررسی  ۲۰شرکت بزرگ
نفتی و گازی جهان در سال  ۲۰۱۳پرداخته و این رده بندی را با فهرست مشابه سال  ۲۰۰۳میالدی مقایسه کرده است .به گزارش
فوربس ،چهار شرکتی که در سال  ۲۰۰۳در راس این فهرست بودند همچنان با اقتدار بر کرسی های خود تکیه زده است  .شرکت
سعودی آرامکو  ،گازپروم روسیه  ،شرکت ملی نفت ایران و شرکت اکسون موبیل به ترتیب در جایگاه یکم تا چهارم این فهرست
قرار گرفته اند.

معصومه حبيبي

میزان تولیدات
نفتی و گازی رزنفتدر
سال  ۲۰۱۳میالدی
به  ۴.۶میلیون بشکه
در روز رسیده است
 .پیش بینی شده
که با توسعه میادین
دریاهای آرکتیک این
شرکت در یک دهه
آینده گوی رقابت را از
اکسون موبیل برباید
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 )۱ش�رکت س�عودی آرامکو :این ش��رکت در
س��ال  ۲۰۰۳میالدی برابر با  ۹.۹میلیون بش��که
در روز تولی��دات نفت��ی و گازی داش��ته اس��ت .
در س��ال جاری میزان تولیدات نفتی و گازی این
شرکت برابر با  ۱۲.۷میلیون بشکه در روز برآورد
شده است  .این میزان رشد در نتیجه بهره برداری
از دو میدان خری��س و حنیفا با تولیدات هر یک
روزانه یک میلیون بشکه ایجاد شده است .
 )۲گازپروم :شرکت گازپروم که در سال ۲۰۰۳
میالدی برابر با روزانه  ۹.۵میلیون بشکه تولیدات
نفتی و گازی داشته اکنون  ۸.۱میلیون بشکه در
روز تولی��دات دارد  .ای��ن به معن��ای کاهش ۱.۴
میلیون بش��که ای تولیدات این ش��رکت در یک
دهه اخیر است .
 )۳ش�رکت ملی نفت ایران  :می��زان تولیدات
نفتی و گازی این شرکت در سال  ۲۰۰۳میالدی
برابر با  ۴.۹میلیون بشکه در روز بوده که این رقم
در س��ال  ۲۰۱۳میالدی به  ۶.۱میلیون بشکه در
روز رسیده است  .با وجود آنکه یک دهه تحریمها
ب��ا هدف بیرون راندن ایران از صحنه تجارت نفت
اجرا شده اما شرکت ملی نفت ایران توانسته است
در این دوره تولیدات نفتی و گازی خود را افزایش
دهد  .گرچه به دلیل این تحریمها میزان صادرات
نفتی ایران از  ۲.۵میلیون بش��که به  ۱.۵میلیون
بش��که در روز تن��زل یافت��ه اما ایران ب��ا افزایش
تولیدات گاز طبیعی به خصوص از میادین گازی
پارس که در آنها با قطر مش��ترک اس��ت توانسته
است این کاهش را نه تنها جبران بلکه بازده کلی
خ��ود را در این دهه افزایش دهد  .اما این میادین
پارس تا چه اندازه بزرگ هس��تند  .طبق تخمین
ه��ا این میادین ح��اوی  ۱۲۰۰هزار میلیارد فوت
مکعب گاز هس��تند که این رق��م  ۱۵درصد کل
ذخایر گازی جهان است  .این رقم حدود نیمی از
کل شیل گازی است که در ایاالت متحده آمریکا
کشف شده است  .اما اگر قرار باشد بین کل شیل
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گاز آمری��کا و میدین پارس یکی از انتخاب کنیم
قطعا میادین پارس گزینه برتر خواهد بود چرا که
ذخایر گازی این میادین س��نتی اس��ت و تولید و
بهره برداری از ان بس��یار ارزانتر و آسانتر از شیل
گاز است  .طبق تخمین ها ایران و قطر می توانند
ت��ا بیش از  ۲۰۰س��ال از این میادی��ن گاز تولید
کنند .
 )۴شرکت اکسون موبیل :میزان تولیدات نفتی
و گازی این ش��رکت از  ۴.۶میلیون بشکه در روز
در یک دهه گذش��ته به  ۵.۳میلیون بشکه در روز
رس��یده اس��ت  .بخش عمده این افزایش از سهم
اکس��ون در ترمینالهای بزرگ صادراتی گاز مایع
طبیعی که برای قطر پترولیوم ساخته و مهندسی
کرده حاصل شده است.
 )۵رزنفت :میزان تولی��دات نفتی و گازی این
ش��رکت در س��ال  ۲۰۱۳میالدی به  ۴.۶میلیون
بشکه در روز رسیده است  .پیش بینی شده که با
توس��عه میادین دریاهای آرکتیک این شرکت در
ی��ک دهه آینده گوی رقابت را از اکس��ون موبیل
برباید.
 )۶رویال داچ شل:میزان تولیدات نفتی و گازی
این ش��رکت از  ۴.۱میلیون بشکه در روز در سال
 ۲۰۰۳به  ۴میلیون بش��که در سال جاری رسیده
است  .میزان سرمایه گذاری این شرکت در صنایع
نفتی و گازی در س��الهای اخیر نس��بت به دیگر
ش��رکتهای رقیب زیادتر بوده اما بررسی ها نشان
می دهد که بازگش��ت سرمایه این شرکت در سه
ماهه اخیر تنزلی  ۸.۲درصدی داش��ته است  .این
در حالی اس��ت که این ش��اخص در سال ۲۰۰۸
میالدی رشد  ۲۰درصدی داشته است  .بیشترین
میزان کاهش تولید این شرکت در نیجریه جایی
ک��ه بیش از ی��ک دهه در آن فعالیت داش��ته رخ
داده است  .از سوی دیگر این شرکت در آمریکای
شمالی نیز سرمایه زیادی به خصوص در دو سال
اخیر از دس��ت دادهاست  .در سه ماهه سوم سال

جاری این ش��رکت برای تولید هر بش��که نفت و
گاز در آمریکا و کانادا بیش از  ۲.۸۰دالر از دست
داده است .
 )۷پتروچین  :در س��ال  ۲۰۰۳میالدی میزان
تولیدات این ش��رکت چینی براب��ر با  ۲.۵میلیون
بش��که نفت و گاز بوده که در حال حاضر به ۳.۹
میلیون بش��که در روز رس��یده اس��ت  .رتبه این
ش��رکت در یک دهه گذشته نهم بوده اما در سال
جاری به رده هفتم ارتقاء رتبه داده است .
 )۸ش�رکت پمک�س :میزان تولی��دات نفتی و
گازی این شرکت از  ۴.۲میلیون بشکه نفت و گاز
در س��ال  ۲۰۰۳به  ۳.۶میلیون بشکه تنزل یافته
است  .در س��ال  ۲۰۰۳این شرکت در رده پنجم
این فهرست بود اما با کاهش تولیدات این رده به
هشتم تنزل یافته است .کاهش تولیدات نفتی این
شرکت در میدان کانتارل که در سال  ۲۰۰۳برابر
با  ۲.۲میلیون بش��که در روز تولیدات داش��ت اما
اکنون به  ۴۵۰هزار بشکه در روز تنزل یافته دلیل
اصلی تنزل جایگاه این شرکت بوده است .
 )۹ش�ورون  :می��زان تولیدات نفت��ی و گازی
این شرکت در س��ال  ۲۰۰۳میالدی برابر با ۳.۲
میلیون بش��که در روز بوده اما اکنون این رقم به
 ۳.۵میلیون بشکه در روز افزایش یافته است .
 )۱۰کویت پترولیوم  :میزان تولیدات نفتی این
شرکت در سال  ۲۰۰۳میالدی روزانه  ۲.۳میلیون
بش��که در روز بوده که این رقم هم اکنون به ۳.۴
میلیون بشکه در روز افزایش یافته است .
 )۱۱بریتیش پترولیوم  :میزان تولیدات نفتی و
گازی این ش��رگت در سال جاری به  ۳.۱میلیون
بش��که در روز رسیده که این رقم در سال ۲۰۰۳
برابر با روزانه  ۳.۹میلیون بشکه در روز بوده است
 .از زمان وقوع فاجعه Deepwater Horizon
تا امروز این ش��رکت بی��ش از  ۳۸میلیارد دالر از
دارای��ی های خ��ود را فروخته اس��ت  .باب رادلی
مدیر اجرایی این ش��رکت اخیرا اعالم کرده است
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که در دو سال آینده نیز  ۱۰میلیارد دالر دیگر از
دارایی های این شرکت فروخته خواهد شد .
 )۱۲توتال :می��زان تولیدات روازنه نفتی توتال
از  ۲.۴میلیون بش��که در روز در س��ال  ۲۰۰۳به
 ۲.۴میلیون بش��که در روز در سال جاری رسیده
اما جایگاه این شرکت از رده دهم به رده دوازدهم
تنزل یافته است .
 )۱۳پتروب�راس  :میزان تولیدات نفتی و گازی
این شرکت در سال  ۲۰۱۳در حدود  ۲.۵میلیون
بش��که در روز اعالم ش��ده و این در حالی اس��ت
که این ش��رکت در سال  ۲۰۱۳میالدی تنها ۱.۵
میلیون بشکه در روز تولیدات داشته است  .طبق
پی��ش بینی ها این ش��رکت در ی��ک دهه آینده
افزایش چش��مگیری در تولی��دات نفتی و گازی
خواهد داشت .
 )۱۴قط�ر پترولی�وم  :میزان تولی��دات نفتی و
گازی این ش��رکت از  ۱.۴میلیون بش��که در روز
در س��ال  ۲۰۰۳به  ۲.۴میلیون بش��که در روز در
س��ال  ۲۰۱۳افزایش یافته است  .این شرکت در
یک دهه گذش��ته با همکاری اکسون موبیل شل
و دیگر ش��رکتها میلیارده��ا دالر در میدان گازی

پارس سرمایه گذاری کرده است .
 )۱۵آن�داک ( ابوظبی) :میزان تولیدات نفتی و
گازی این شرکت از  ۱.۸۲میلیون بشکه در روز در
س��ال  ۲۰۰۳به  ۲.۴میلیون بشکه در روز افزایش
داش��ته اما جایگاه این شرکت از رده چهاردهم به
رده پانزدهم تنزل یافته است.
 )۱۶ش�رکت لوک اویل :این ش��رکت روس��ی
توانسته اس��ت میزان تولیدات نفتی و گازی خود
را از  ۱.۸میلیون بش��که در روز در سال  ۲۰۰۳به
 ۲.۳میلیون بش��که در روز در سال جاری افزایش
دهد  .رده این ش��رکت در س��ال  ۲۰۰۳میالدی
پانزدهم بوده است .
 )۱۷وزارت نفت عراق  :این وزارتخانه در س��ال
 ۲۰۰۳می�لادی براب��ر با  ۱.۶میلیون بش��که در
روز تولیدات داش��ته که این رقم در س��ال ۲۰۱۳
ب��ه  ۲.۲۲میلیون بش��که در روز افزای��ش یافته
اس��ت  .رده این ش��رکت در س��ال  ۲۰۰۳بیستم
گزارش ش��ده بود  .فق��دان امنیت همچنان یکی
از بزرگتری��ن عوامل تهدید کنن��ده صنایع نفتی
و گازی در این کش��ور اس��ت  .این کشور ظرفیت
تولید روزانه بیش از ۴میلیون بش��که نفت را دارد

اما به دلیل مشکالت و تنش های سیاسی رسیدن
به این میزان تولید در آینده نزدیک بس��یار بعید
به نظر می رسد .
 )۱۸س�وناتراک ( الجزی�ره ) :می��زان تولیدات
نفتی و گازی این ش��رکت از  ۲.۳۶میلیون بشکه
در روز در س��ال  ۲۰۰۳به  ۲.۱۹میلیون بشکه در
سال جاری تنزل یافته است .
 )۱۹پ�ی دی وی اس ای (ونزوئلا) :می��زان
تولیدات نفتی و گازی این شرکت از  ۱.۶میلیون
بشکه در روز در سال  ۲۰۰۳به  ۲.۱میلیون بشکه
در روز رس��یده اس��ت  .رده این ش��رکت در سال
 ۲۰۰۳میالدی  ۱۸گزارش شده بود  .درآمد های
نفتی یکی از مهمترین منابع درآمدی این کش��ور
تحت ریاس��ت جمهوری نیکالس مادورو به شمار
می رود.
 )۲۰ش�رکت اس�تات اوی�ل روس�یه  :می��زان
تولیدات نفتی و گازی این شرکت در سال ۲۰۱۳
برابر با  ۲میلیون بشکه در روز اعالم شده که این
رقم در س��ال  ۲۰۰۳میالدی برابر با  ۱.۶میلیون
بشکه در روز بوده است  .رده این شرکت در سال
 ۲۰۰۳نوزدهم گزارش شده بود.
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میزان تولیدات
نفتی و گازی این
شرکت از ۱.۸۲
میلیون بشکه در روز
در سال  ۲۰۰۳به
 ۲.۴میلیون بشکه در
روز افزایش داشته
اما جایگاه این شرکت
از رده چهاردهم به
رده پانزدهم تنزل
یافته است
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نماینده مجلس :سوآپ واقعیانجام نمیشود

سوآپ ضروری است
هر چند مدیر عامل ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر نقش در آمد زایی بانکرینگ و س�وآپ فرآورده های نفتی
تاکید دارد و بر استفاده از این مزیت جغرافیایی کشور تاکید دارد ولی رییس کمیته هستهای و انرژیهای نو در مجلس ،می گوید:
اگر قرار باشد ما نفت شرکتهای نفتی اروپایی را خریده و در مقابل نفت خارک را تحویل چنین شرکتهایی کنیم ،این موضوع به
هیچ عنوان به معنی سوآپ نفت نخواهد بود.

جلیل جعفری بنه خلخال با اشاره به نقش سوآپ
نفت در صنعت نفت ،گفت :سوآپ نفت به این معنی
است که ما نفتی را در قسمت شمالی کشور تحویل
گرفت��ه و به همان میزان نیز ،نف��ت را در خارک به
ش��رکت خریدار تحویل میدهیم و هزینهای نیز به
ش��رکت ملی نفت ایران پرداخت میشود .نماینده
مردم خلخال و کوثر در مجلس ش��ورای اسالمی،
افزود :اگر قرار باش��د ما نفت ش��رکتهای نفتی
اروپای��ی را خری��ده و در مقاب��ل نفت خارک
را تحوی��ل چنین ش��رکتهایی کنیم ،این
موضوع به هیچ عنوان به معنی س��وآپ
نفت نخواهد بود.رییس کمیته هستهای
و انرژیهای نو در مجلس ،تصریح کرد:
نیروگاه اتمی بوش��هر چندی پیش به
طور موقت ،اما کامل در اختیار
دانشمندانایرانیقرارگرفت

اگر قرار باشد ما
نفت شرکتهای نفتی
اروپایی را خریده و
در مقابل نفت خارک
را تحویل چنین
شرکتهایی کنیم ،این
موضوع به هیچ عنوان
به معنی سوآپ نفت
نخواهد بود
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که این موضوع افتخاری بزرگ برای صنعت هستهای
ایران محس��وب میشود .جعفری بنه خلخال عنوان
کرد :نیروگاه اتمی بوشهر در حدود  986مگاوات برق
تولید میکند و این امر برای صنعت برق کشور بسیار
حائز اهمیت است.
کشکولی :استفاده از ظرفیت های سوآپ
و بانکرینگ برای درآمدزایی کشور ضروری
است
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران با بیان این که بانکرینگ و سوآپ فرآورده های
نفتی می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد
کند بر استفاده از این ظرفیت های اقتصادی تاکید
کرد .مصطفی کش��کولی افزود :سوآپ و بانکرینگ
فرآورده های نفتی ،ظرفیتهای مهمی برای شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی به شمار می آیند که
از آنها به خوبی استفاده نشده

است.
فاصله گرفتن شرکت ملی پخش از روش
های سنتی
وی ب��ا بیان این که ش��رکت ملی پخش فرآورده
های نفتی با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های
نوین از روش های سنتی فاصله گرفته است ،اظهار
کرد :این شرکت به مجموعه ای دانش بنیان و دانش
محور تبدیل ش��ده و دیگ��ر از روش ها و تجهیزات
قدیمی در آن خبری نیست.
کشکولی ایجاد دیسپچینگ و طرح های توسعه
مرب��وط به ای��ن مرکز را یک��ی از فعالیت های مهم
در ش��رکت ملی پخش خواند و گفت :دیسپچینگ
گامی رو به جل��و در جهت روز آمدی بیش از پیش
این مجموعه است و به زودی همه انبارهای نفت زیر
پوشش آن قرار خواهند گرفت.
توزیع  ٦٠میلیارد لیتر انواع فرآورده

گزارش

توانايي ايران
کش��ور ما توانایی آن را دارد که عملیات س��واپ
روزانه  500هزار تا یک میلیون بش��که نفت خام را
انج��ام دهد ،این در حالی اس��ت که پس از مدتها
توقف این فعالیت مهم ،قرار است عملیات مذکور از
نیمه دوم س��ال با روزانه  50هزار بش��که آغاز شود.
اگر تعرفه س��واپ هر بش��که نفت خام حتی همان
 1/1دالر در ه��ر بش��کهای در نظر گرفته ش��ود که
پی��ش از این دریافت میش��د باید گفت کش��ور ما
در فاصل��ه  3س��ال (تقریبا ه��زار روز) و ب��ا روزانه
 500هزار بش��که س��واپ (ظرفیت عملیات سواپ
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در کشور
وی با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون بیش از
 ٦٠میلیارد لیتر انواع فرآورده در سراسر کشور توزیع
شده است ،اظهار کرد :سهم بنزین از این مقدار ١٦,٧
میلیارد لیتر بوده که در مقایس��ه با س��ال قبل١.٣ ،
میلیارد لیتر افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران تحویل نفت گاز به بخش نیروگاهی کش��ور را
از ابتدای امس��ال تاکنون  ١٦,٧میلیارد لیتر اعالم و
اظهار کرد :تحویل این فرآورده به نیروگاههای کشور
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢.٣ ،میلیارد لیتر
افزایش یافته است.وی تصریح کرد :بخش نیروگاهی
در س��ال ج��اری  ١٤,٥میلیارد لیتر س��وخت مایع
مصرف کرده که این مقدار  ٣.٥میلیارد لیتر بیش��تر
از س��ال گذشته بوده است .مدیر عامل شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ایران درباره عرضه خارج از
شبکه سوخت نیز گفت :باال بودن قیمت فرآورده در
کشورهای همسایه و فاصله قیمتی آن با بهای سوخت
در کشورمان از عوامل مهم قاچاق سوخت محسوب
میشوند اما با این وجود اقدام های کنترلی خوبی در
این زمینه صورت گرفته که رشد منفی عرضه خارج
از شبکه نفت گاز از نتایج آن است.

کش��ور در بدبینانه ترین حال��ت)  550میلیون دالر
درآمد ناش��ی از این عملیات را از دس��ت داده است.
این در حالی اس��ت که س��واپ نفت عالوه بر اینکه
میتوان��د درآمد این عملیات را عاید کش��ور کند ،از
برخی هزینههای حمل و انتق��ال نفت از جنوب به
شمال کش��ور جلوگیری میکند؛ چرا که بر اساس
این قرارداد ،پاالیشگاهها در شمال و مرکز کشور نفت
وارداتی را از کش��ورهای حاشیه دریای خزر دریافت
کرده و مص��رف میکنند و دولت همان میزان نفت
را از میادین جنوبی کشور با همان مشخصات صادر
میکند و به کش��ورهای مقص��د تحویل میدهد .به
ای��ن تحلیل باید یک نکته اضاف��ه کنیم و آن اینکه
رقم حق س��واپ به عقیده برخی از تحلیلگران نفتی
بیش از  3دالر در هر بشکه است .با این وصف با آن
که هنوز قرار اس��ت این میزان س��واپ از نیمه دوم
س��ال آغاز ش��ود باید تا آن زمان به رقم فوق تا 50
میلیون دالر دیگر اضافه شود و از آن به بعد با سواپ
روزانه  50هزار بش��که نفت خام تا رسیدن کامل به
ظرفیت  500هزار بش��کهای این عملیات ،همچنان
روزانه ت��ا  500هزار دالر عدم النفع حاصل از توقف
فرآیند س��واپ به زیان کشور ثبت خواهد شد و این
مبالغ که میتوانس��ت بخش��ی از مشکالت کنونی
درآمدی نفت را جبران کند ،به زیان ناشی از کاهش
ای��ن در حال��ی
صادرات اضافه میشود.

اس��ت که موقعیت ژئواس��تراتژیک ایران در منطقه
و دسترس��ی آن به آبه��ای آزاد یک��ی از مهمترین
ابزارهای کش��ور در برابر مشکالت موجود محسوب
میش��وند در حال��ی که از آن اس��تفاده نمیش��ود.
اگرچه دول��ت در تامی��ن نیازهای م��ردم متحمل
سختیهای فراوانی شده اما کمبود آن را از محلهایی
تامین کرده که در مواردي به افزایش نقدینگی و تورم
و از بین رفتن داراییهای دولت منجر شده است .لذا
توصیه میش��ود دولت يازدهم به فکر تعریف منابع
درآمدی جدید منهای خامفروشی نفت و سایر مواد
خام باشد و حال که هزینههای کالنی  همچون ایجاد
زیرس��اختهایی مانند احداث خط لوله انتقال نفت،
س��اخت تاسیسات تحویل و بارگیری در پایانه نفتی
نکا و مخازن ذخیرهس��ازی و ص��رف میلیاردها دالر
سرمایه گذاری را متقبل شده ،از این تاسیسات نفتی
استفاده کند و هزینه فرصت ناشی از این تاسیسات
را به س��ایر هزینهها نیفزای��د .به عبارت بهتر احياي
طرحهاي بر زمين مانده ميتواند بخشهاي مغفول
ماندهاي مانند بنكرينگ و سوآپ را زنده كند و در اين
بين بخش خصوصي توانايي ياري رساندن به دولت
راداردودولتمردانميتوانندازظرفيتهاياينبخش
كمك بگيرند.

کشور ما در فاصله
 3سال (تقریبا هزار
روز) و با روزانه 500
هزار بشکه سواپ
(ظرفیت عملیات
سواپ کشور در
بدبینانه ترین حالت)
 550میلیون دالر
درآمد ناشی از این
عملیات را از دست
داده است
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اعتبار اسناد محمولههای صادراتی مایع نفت و گاز یکساله شد

بخشنامههای صادراتی گمرک
«دنیای انرژی» در راستای وظیفه اطالعرسانی خود به صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ،بخشنامههای گمرکی
مربوط به صادرات این بخش را منتش�ر خواهد کرد« .دنیای انرژی» منتظر نظرات و پیش�نهادات اعضای محترم اتحادیه اس�ت تا
مشکالت و موانع صادراتی خود را با مسووالن امر در میان بگذارند.

گم��رک ایران در بخش��نامه ای اع�لام کرد که
مدت اعتبار اس��ناد محمولههای صادراتی مایع نفت
و گاز یکس��اله ش��د .مدیرکل دفتر ص��ادرات اعالم
کرد :پیرو بند  ٣بخش��نامه ردی��ف  ٣٢١مورخ ٢٩
آذر  ٩١موضوع مدت اعتبار اس��ناد مثبته مواد اولیه
(خوراک) محمولهه��ای صادراتی مایع نفت و گاز و
فاکتور فروش محصول شرکتهای تولیدی حداکثر
به مدت  ٦م��اه از تاریخ بارنامه حمل مربوطه ،اعالم
م��یدارد :با توجه ب��ه بند  ٨نامه م��ورخ  ٤آبان ٩٢
معاونت پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استان ها
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدت اعتبار
اسناد صادره برای مواد اولیه مورد مصرف در محموله
صادراتی ( فاکتور فروش صادره از مراجع رس��می از
تاریخ بارنامه حمل از مبدا )و نیز اسناد مثبته گمرکی
(پروانه وارداتی ) حداکثر تا یکس��ال تعیین میشود.
حس��ن علی دوس��تی افزود :در زم��ان اظهار ضمن
رعایت کلیه مقررات نسبت به اخذ اصل فاکتور خرید
و بارنامه حمل مربوطه و نیز پروانه وارداتی مربوطه از
ذینفع اقدام و پس از درج مهر اس��تفاده شد ،بر روی
اصل آن ضمیمه اظهارنامه صادراتی نگهداری شود.

الزام پلمب دریچ ه تانکرهای حامل فرآورده
مایع نفت و گاز صادراتی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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از سوی گمرک ،بخشنامه الزام به الصاق پلمب بر
روی دریچههای محفظه تانکرهای حامل فرآوردههای
مایع نفت و گاز صادراتی ابالغ شد.
به گ��زارش گمرک جمه��وری اس�لامی ایران،
حسن علیدوستی مدیر کل دفتر صادرات در نامهای
به ناظران گمرکات اس��تانها و مدیران کل و مدیران
گمرکات اجرایی مستقل آورده است :پیرو بخشنامه
شماره  24 -10/92/6781فروردین  92موضوع الزام
به الصاق پلمب بر روی دریچههای محفظه تانکرهای
حامل فرآوردههای مای��ع نفت و گاز صادراتی بدین
وس��یله اعالم میدارد ،با عنایت به گزارش واصله از
برخی گمرکات اجرایی بعضا « نحوه الصاق پلمبها به
دریچه های موجود بر روی محفظه حمل بار» موجب
بسته شدن دریچههای مذکور به صورت کامل نمی
گردد و امکان دسترس��ی و سوءاستفاده متخلفین را
فراهم آورده است .لذا خواهشمند است دستور فرمائید
در زمان انجام تشریفات صادرات محموله های مزبور
شماره ششم ـ زمستان 1392

ضمن رعایت مفاد بخشنامه پیروی مذکور نسبت به
الصاق صحیح پلمب ها و اطمینان از عدم دسترسی
و دخل و تصرف در محموله موجود در محفظه دقت
الزم بعمل آید .بدیهی است هرگونه عواقب ناشی از
عدم اجرای صحیح بخش��نامه ها ،بر عهده مدیران
محترم گمرکات اجرایی مربوطه خواهد بود.

تعیین اعتبار اسناد صادراتی

از س��وی دفترصادرات وزارت اقتصاد بخش��نامه
مدت اعتبار اسناد مثبته مواداوليه (خوراك ) محموله
هاي صادراتي مايع نفت و گاز منتش��ر ش��د .در این
بخشنامه آمده است.
پيرو بند  3بخشنامه رديف  321مورخ 91/9/29
موضوع مدت اعتبار اسناد مثبته مواداوليه (خوراك)
محموله هاي صادراتي مايع نفت و گاز وفاكتور فروش
محصول شركتهاي توليدي حداكثر به مدت  6ماه از
تاريخ بارنامه حمل مربوطه  ،اعالم مي دارد :با توجه
به بند  8نامه ش��ماره /92/3624ص مورخ 92/8/4
معاونت محترم پيش��گيري و هماهنگي سازمانها و
استانها ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مدت
اعتبار اس��ناد صادره براي مواد اوليه مورد مصرف در
محموله صادراتي ( فاكتور ف��روش صادره از مراجع
رسمي از تاريخ بارنامه حمل از مبدا )و نيز اسناد مثبته
گمركي (پروانه وارداتي ) حداكثر تا يكس��ال تعيين
ميگ��ردد .ضمنا تاكيد ميگردد در زمان اظهار ضمن
رعايت كليه مقررات نسبت به اخذ اصل فاكتورخريد

و بارنامه حمل مربوطه و نيز پروانه وارداتي مربوطه از
ذينفع اقدام و پس از درج مهر اس��تفاده شد بر روي
اصل آن ضميمه اظهارنامه صادراتي نگهداري گردد.

تمديد مهلت اخذ تعهد از شركتهاي
بازرگاني مجاز به استفاده از تسهيالت صدور
فرآورده هاي نفتي

از س��وی دفترصادرات وزارت اقتصاد بخشنامه
تمديد مهلت اخ��ذ تعهد از ش��ركتهاي بازرگاني
مجاز به اس��تفاده از تسهيالت صدور فرآوردههاي
نفت��ي ابالغ ش��د .در این بخش��نامه آمده اس��ت:
پيرو بخش��نامه رديف  309مورخ  92/7/6موضوع
تمديد مهلت اخ��ذ تعهد از ش��ركتهاي بازرگاني
خوش��نام مجاز به اس��تفاده از تس��هيالت صدور
فرآورده هاي نفتي ،به پيوست تصوير نامه شماره
/ 92/3625ص معاون��ت پيش��گيري و هماهنگي
سازمانها و استانهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
كاال و ارز در خص��وص تمديد مهلت اس��تفاده از
تعه��د تا تاريخ  92/8/30ارس��ال ميگردد .الزم به
ذكر اس��ت پس از اتمام تاريخ مزبور نسبت به اخذ
ضمانتنامه بانكي يا بيم��ه نامه معتبر معادل يك
برابر ارزش محموله صادراتي بر اساس قيمت بين
المللي نفت گاز اقدام نمايند .خواهش��مند اس��ت
دس��تور فرمائيد مراتب را به گمركات و واحدهاي
تابعه ابالغ و بر حس��ن اجراي آن نظارت مس��تمر
معمول نمايند.
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عضو کمیسیون انرژی مجلس:

وزارت نفت از بخش خصوصی
استفاده کند
عضو کمیس�یون انرژی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سیاس�ت های جدید وزارت نفت مبنی بر عدم تکیه بر شرکت های
داخلی و تالش برای جذب ش�رکت های خارجی از تعطیلی کار در فازهای موس�وم به  35ماهه و عدم پرداخت حقوق کارگران و
تحصن های هزار نفری قشر کارگری در عسلویه خبر داد.

موس��ی احمدی ب��ا بی��ان اینکه ن��گاه وزارت
نفت برای توس��عه میادین نفتی انعق��اد قرارداد با
ش��رکتهای خارجی اس��ت گفت :دیدگاه زنگنه
این اس��ت که برای توس��عه میادین نفتی س��راغ
ش��رکتهای خارج��ی مث��ل توتال و ش��ل برود،
شرکتهایی که قبل از تحریم ها و در زمان وزارت
ایشان قراردادهایی با جمهوری اسالمی داشته اند.
وزارت نفت معتقد است با توجه به توانمندی های
ش��رکتهای خارج��ی و اقدامات آنه��ا در میادین
مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس ،این نگاه
برای توسعه میادین نفتی ایران موثر است.
نماینده مردم عسلویه در مجلس شورای اسالمی
با انتقاد از نادیده گرفتن توان داخلی از سوی وزارت
نفت گفت :شرکت های داخلی توانمندی از جمله
ق��رارگاه خاتم تا امروز توس��عه میادین نفتی ما را
به پی��ش برده اند اگر در حال حاض��ر از فاز  15و
 16صحبت می کنیم باید بدانیم که ش��رکت های
داخل��ی بوده اند که این فازها را توس��عه داده و به
بهره برداری رسانده اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :شرکت های خارجی در بزنگاههای نیاز
ما بر اساس سیاس��ت ابرقدرت ها اقدامات خود را
تنظیم می کنند و حتی گاهی سیاست آنها را اجرا
و اعمال می کنند .بنابراین تکیه بر این ش��رکتها
برای توس��عه میادین نفتی ما اش��تباه اس��ت .این
شرکت ها سالها پیش امتحان خود را در کشور ما
پس داده اند ،بسیاری از پروژه های نفتی در کشور
ما س��الها معطل با تکیه بر این شرکت ها معطل
بود اما وقتی قرارگاه خاتم وارد شد با سرعت خوبی
توسعه فازهای نفتی آغاز کرد و موفقیت های خوبی
بدست آورد.
احمدی افزود :در حال حاضر با سیاس��ت های
جدید وزارت نفت ،وضعیت بالتکلیفی و تعطیلی در
فازهای موس��وم به  35ماهه وجود دارد ،گزارشاتی
که از منطقه پارس جنوبی عس��لویه به ما میرسد
گزارش��ات خوب��ی نیس��ت و حاکی از دلس��ردی

پیمانکاران داخلی ،تعطیلی بعضی از فازها است.
نماین��ده م��ردم عس��لویه در مجل��س افزود:
پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت نقدینگی از ادامه
کار دلسرد هستند ،در دولت جدید نزدیک به  4ماه
است که برخی کارگران حقوق نگرفته اند و هر روز
ش��اهد تحصن و اعتراض قشر کارگری هستیم که
حقوق و مزایایشان را دریافت نکرده اند.
وی با انتق��اد از اخراج و تعدیل نیرو در فازهای
پارس جنوبی گفت :این اقدامات جو نگران کنندهای
را در منطقه ایجاد کرده اس��ت ،بر اساس گزارشات
در یکی از تحصن ها هزار کارگر شرکت کرده بودند
این وضعیت آینده خوبی را ترسیم نمیکند.
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اظهارات وزیر
نف��ت مبنی بر اولویت بندی فازهای پارس جنوبی
گفت :اظهارات زنگنه اولویت بهره برداری با فازهای
 16 ،15 ،12و  17و  18پ��ارس جنوبی اس��ت ،ما
به ایش��ان حق می دهیم که ب��رای بهره برداری از
فازهای پارس جنوبی اولویت بندی قائل ش��ود اما
ای��ن اولویت بندی نباید موج��ب تعطیلی فازهای

دیگر شود.
وی با اشاره به بالتکلیفی کارگران وپیمانکاران
فازهای  35ماهه گفت :فازهای  35ماهه ،فازهایی
هستند که زمانی که به سپاه سپرده شدند مهندس
س��وری اعالم کرد که ظرف  35م��اه این فازها را
به بهره برداری می رس��اند اما به علت تحریم ها و
مشکالتی که ایجاد شد نتوانستند ظرف  35ماه این
فازها را به بهره برداری برسانند.
احمدی تصریح ک��رد :اعالم وزیر نفت مبنی بر
اولویت بندی فازهای نفتی این پیام را به پیمانکاران
و مدیران عامل ش��رکت های داخلی القا می کند
ک��ه فازهای دیگر باید تعطیل ش��وند ،وزیر نفت با
شفافسازی باید تکلیف پیمانکاران را روشن کنند.
وزارت نف��ت باید به فازهای  35ماه��ه نیز اعتبار
تزریق کند تا پیمانکاران با انگیزه کار کنند زیرا هر
ک��دام از این فازها تا االن  50 ،40تا  60درصد در
دریا و خشکی توسعه یافته اند و توقف کار در این
فازها بیت المال را به هدر داده و مشکالت کارگری
ایجاد می کند.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟
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صادرات پتروشیمی ایران به اروپا
آزاد شد
همزمان با توافق هس�ته ای ایران و گروه  5+1در ژنو ،صادرات محصوالت پتروش�یمی و فرآورده های پلیمری ایران به اتحادیه
اروپا آزاد شد که پیش بینی می شود در صورت از سرگیری صادرات ساالنه  2تا  2.5میلیارد دالر درآمد جدید حاصل شود.
سند توافق مذاکرات هسته ای ایران و گروه  5+1پس از چهار روز مذاکرات فشرده در ژنو سوئیس امضا شد و پنج کشور بزرگ
اقتصادی جهان با آزادسازی صادرات محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت
کردند .تا پیش از افزایش تحریم های بین المللی 10 ،تا  14درصد محصوالت پتروشیمی ایران به اروپا صادر می شد و از این محل
ساالنه  2تا  2.5میلیارد دالر درآمد داشت.

مهدي زريننام

هیئت مدیره
شرکت ملی صنایع
پتروشیمی از لغو
تحریم های اعمال
شده علیه پتروشیمی
استقبال و اعالم
کرد از هر حرکتی که
زمینه رشد و توسعه
صنعت پتروشیمی را
فراهم آورد استقبال
می کند
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ای�ران ب�ه منظ�ور ص�ادرات محص�والت
پتروشیمیایی به اتحادیه اروپا به منظور رقابت با
رقبای سنتی همچون سابیک عربستان سعودی
عالوه ب�ر قیمته�ای منطقی موفق به کس�ب
نظامنامه ریچ شده بود.
از ای�ن رو آژان�س م�واد ش�یمیایی اروپ�ا
( )ECHAاز س�ال  2008میالدی شروع به ثبت
نام محصوالت پتروشیمی کشورهای مختلف کرد
که محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران هم با
کسب مجوزهای الزم در لیست خرید کشورهای
عضو اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
در ش�رایط فعل�ی ص�ادرات محص�والت
پتروشیمی ایران به اروپا صفر نشده اما به دلیل
محدودیتهای بیمهای ،مشکالت نقل و انتقال ارز
و تامین کشتی ،صدور فرآورده های پتروشیمی
به قاره س�بز با کاهش قابل توجهی روبرو ش�ده
است.
آمارهای گمرک هم نشان می دهد که در طول
هفت ماهه نخست سالجاری صادرات پتروشیمی
ایران کاهش�ی حدود  13درصدی از نظر وزنی و
مع�ادل  1.2میلی�ون تن در هفت ماهه نخس�ت
سالجاری به  7.8میلیون تن رسیده است.
تاکتیک های صادرات پتروشیمی در شرایط
تحریم
با ای�ن وجود ایران با افزایش محدودیت های
بینالمللی در طول س�ه س�ال گذش�ته تاکنون
راهکاره�ای مختلفی به منظ�ور تثبیت و حفظ
بازار پتروش�یمی در قاره س�بز را در دستور کار
ق�رار داده ب�ود .افزای�ش صادرات پتروش�یمی
به چین ،متنوعس�ازی س�بد تولی�د و بازارهای
هدف ،کشف بازارهای جدید همچون کشورهای
آفریقایی ،آمریکای جنوبی و حوزه آسیای میانه و
قفقاز و ایجاد سندیکای بیمه ایرانی از مهمترین
راهکارهای ایران برای ادامه صدور پتروشیمی به
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اروپا بوده است.
از س�وی دیگر با افزای�ش تحریم ها ،ایران با
کاهش صادرات پتروش�یمی خود به اروپا ،سایر
بازاره�ای صادراتی خود را تقویت کرد به طوری
که هم اکنون از نظ�ر ارزش صادرات محصوالت
پتروشیمی 22تا 27درصدمحصوالتپتروشیمی
ایران ب�ه چین 13 ،درصد به هندوس�تان18.5 ،
درصد به خاورمیان�ه 18 ،درصد به خاور دور23 ،
درصد به جنوب ش�رق آسیا و یک تا  2درصد به
اروپا و مابقی به کش�ورهای آفریقایی صادر می
شود.
ب�ا اج�رای این تاکتی�ک های جدید ،س�ال
گذشته ایران حدود  15.6میلیارد دالر محصول
پتروش�یمی به ارزش تقریبی  12میلیارد دالر به
کش�ورهای مختلف جهان صادر کرد که در این
بین میزان صادرات پتروش�یمی به کش�ورهای
آفریقایی و چین افزایش یافته است.
عالوه بر این شرکت بازرگانی با اشاره به برنامه
ریزی به منظور افزایش صادرات پتروش�یمی به
چین ،در ش�هرهای ش�انگهای و پکن شرکت و
دفات�ر بازرگانی راه اندازی ک�رد ،ضمن آنکه در
شهرهای شانگهای و تیانچین چین از امکاناتی
برای ذخیره س�ازی مکانیزه محصوالت پلیمری
ایجاد کرده است.
ای�ران همچنین به منظ�ور افزایش صادرات
پتروش�یمی به کشورهای ش�رق آسیا مطالعه و
برنامه ریزی برای راه اندازی یک دفتر جدید در
شهر گوانجوی چین را در دس�تور کار قرار داده
است.
مطابق با برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
باید تا پایان سالجاری  17.4میلیارد تن به ارزش
تقریب�ی  13میلیارد دالر محصول پتروش�یمی
از ای�ران صادر ش�ود ضمن انکه امس�ال تولید
پتروشیمی کشور به  50میلیون تن افزایش می
یابد.

استقبال  NPCاز لغو تحریم ها
ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی با انتش�ار
گزارش�ی ،اعالم کرد :هیئت مدیره شرکت ملی
صنای�ع پتروش�یمی از لغو تحریم ه�ای اعمال
ش�ده علیه پتروش�یمی اس�تقبال و اعالم کرد
از هر حرکتی که زمینه رش�د و توس�عه صنعت
پتروشیمی را فراهم آورد استقبال می کند.
جلس�ه هیات مدیره ش�رکت مل�ی صنایع
پتروش�یمی صبح یکشنبه س�وم آذربا حضور
تمامی اعضا تش�کیل شد .در ابتدای این جلسه
موضوع لغو تحریم های اعمال شده علیه صنعت
پتروشیمی بررس�ی و آمادگی پتروشیمی برای
تعامل با دیگر کشورها مورد تاکید قرار گرفت.
اعض�ای هی�ات مدیره ش�رکت ملی صنایع
پتروش�یمی بر این نکته تاکید کردند که منتظر
اعالم جزئیات توافق هسته ای جمهوری اسالمی
ای�ران ب�ا کش�ورهای 5+1از س�وی وزارت امور
خارجه هس�تند و امیدوارند که رش�د و توسعه
صنعت پتروشیمی با بهبود شرایط بین المللی با
شتاب بیشتری ادامه یابد
رقابت کشورها برای خرید پتروشیمی
همزمان با آزادس�ازی صادرات پتروش�یمی
ایران به اتحادیه اروپا ،رقابت بین هند ،کشورهای
آفریقای�ی و آمری�کای جنوب�ی ب�رای خری�د
محمولههای ک�ود اوره و آمونیاک پتروش�یمی
ایران باال گرفته است.
احم�د مه�دوی دبی�رکل انجم�ن صنف�ی
کارفرمایی پتروشیمی با بیان اینکه از لغو تحریم
صادرات پتروش�یمی به اروپا استقبال می کنیم
ام�ا هم اکنون ظرفی�ت مازاد برای ص�ادرات در
اختیار نداریم ،گفت :از یک س�و تامین بازارهای
داخل�ی و از طرف دیگر افزایش تقاض�ا در بازار
جهانی منجر ش�ده حتی در شرایط تحریم یک
تن محصول فروخته نشده پتروشیمی در اختیار
نداشته باشیم .در این بین اوره پتروشیمی یکی
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از محصوالت استراتژیک سبد پتروشیمی ایران
بوده که در کنار افزای�ش درآمدهای ارزی منجر
به وابستگی امنیت غذایی و اقتصادی کشورهای
مختلف به این محصول پتروشیمی شده است.
از ای�ن رو از ابت�دای برنامه پنجم توس�عه با
به�ره ب�رداری از ف�از دوم مجتمع پتروش�یمی
پردی�س ظرفی�ت تولی�د اوره ب�ه بی�ش از 4.4
میلیون تن افزایش یافت و رسما ایران به باشگاه
صادرکنندگان اوره جهان پیوست.
در حال حاض�ر ظرفیت ص�ادرات اوره ایران
س�االنه بین  2تا  2.5میلیون تن بوده که با توجه
به اینکه مهمترین کاربرد کوده اوره پتروشیمی در
صنایع غذایی و کشاورزی است ،یکی از مهمترین
مزی�ت های اقتص�ادی ص�ادرات ای�ن محصول
پتروش�یمی بر خالف س�ایر فرآورده ه�ا ،ایجاد
وابستگی امنیت غذایی کشورهای مختلف است.
گ�زارش ه�ای رس�می حاک�ی از آن اس�ت
که ب�ا افزایش ص�ادرات کود اوره پتروش�یمی،
امنیت غذایی کش�ورهایی همچون چین ،هند،
بن�گالدش ،س�ریالنکا ،پاکس�تان و ع�راق و تا
ح�دودی ارمنس�تان ،مال�زی و چندین کش�ور
آسیایی دیگر به صنعت پتروشیمی ایران وابسته
شده است.
ای�ن در حالی اس�ت که در س�ال ه�ای اخیر
محموله های�ی از کود اوره پتروش�یمی ایران به
کشورهای آفریقایی همچون موزامبیک ،تانزانیا و
شمال آفریقا هم صادر می شود و از این قاره سیاه
هم به یکی از بازارهای جدید پتروش�یمی ایران
تبدیل شده است.
بهمن زمانی مدیرعامل پتروش�یمی پردیس
با اش�اره به بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه
این مجتمع پتروشیمی تا دو سال آینده وارد مدار
میشود ،گفت :با بهره برداری از این طرح ساالنه
 380هزار تن آمونیاک ،یک میلیون و  700هزار تن
اوره به ظرفیت تولید کشور افزوده می شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در طول چند
سال گذشته بخش عمده صادرات اوره و آمونیاک
این مجتمع پتروشیمی به هند انجام شده است،
تصریح کرد :با این وجود اخیرا برخی از کشورهای
آمریکای جنوبی و آفریقایی هم به لیست خرید
اورهپتروشیمیپیوستند.
در حال حاضر ظرفیت تولید اوره پتروشیمی
ایران حدود  5میلیون تن در سال بوده ،در همین
حال س�اخت  7ط�رح تولی�د اوره و آمونیاک در
برنام�ه پنجم توس�عه قطعی ش�ده و پیش بینی
می شود در صورت تامین منابع مالی در مجموع
طرحهای تولید اوره و آمونیاک مرودشت شیراز،
لردگان یاس�وج ،زنجان ،هرمز ،هنگام و الوان در
مدار بهرهبرداری قرار بگیرند.
برآوردها نشان می دهد در مجموع با ساخت و
راه اندازی طرحهای جدید نزدیک به  8میلیون تن
به ظرفیت تولید کود اوره و آمونیاک افزوده شود
که در این صورت ایران به بزرگترین تولیدکننده
این محصول پتروشیمی تبدیل می شود.

در سال های اخیر
محموله هایی از کود
اوره پتروشیمی ایران
به کشورهای آفریقایی
همچون موزامبیک،
تانزانیا و شمال آفریقا
هم صادر می شود و از
این قاره سیاه هم به
یکی از بازارهای جدید
پتروشیمی ایران
تبدیل شده است
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نيمنگاهي به تحوالت صنعت پتروشيمي در گفتوگو با غالمحسين نجابت:

دو مشکل اصلی واحدهاي
پاييندستي

غالمحسين نجابت ،معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي و كسي كه به مرد جهاني پتروشيمي ايران مشهور است ،باالخره در
يكي از روزهاي برگريزان پاييز قرار گفتگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا از حال و روز صنعت پتروشيمي بگويد و اينكه در
اين سالها چه بر سر اين صنعت آمده است .او به چالشهاي ناديده پتروشيمي اشاره كرد و از داليل تاخيرها در صنعت پتروشيمي گفت
كه باعث شد  ۴۰درصد از اهداف برنامه چشمانداز عقب بماند .نجابت ،مهمترين عامل اين تاخيرها را نحوه خصوصيسازي ،تحريمها و
عدم ثبات مديريت دانست و تاكيد كرد كه وقتي در يك دوره هشت ساله هفت وزير نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزير
داشته باشيم ،تقريبا به هر كدام ساالنه يكسال وزارت ميرسد .بنابراين شما نميتوانيد توقع داشته باشيد كه يك وزير با يكسال بتواند
تحولي ايجاد كند و حتي برنامه را دنبال كند .مشروح گفتگو با غالمحسين نجابت را ميخوانيد.

مريم فكري
ش�ما عملكرد بخش پتروشيمي كشور را در
سالهاي گذشته چطور ارزيابي ميكنيد؟

در هشتساله
 ۸۴تا پايان  ۹۱هم
با توجه به شرايط ما
ميبينيم كه عملكرد
 ۲۶ميليون تن بوده
كه نسبت به هشت
سال قبل كه ۲۸
ميليون تن كار شده
بود ،باز هم نزديك به
يك وضعيت مناسبي
است
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ما اگر عملكرد صنعت پتروش�يمي ايران را
به مقاطع مختلف تقس�يم كنيم ،خواهيم ديد
كه در دوره ۲۰س�اله  ۳۸ت�ا پايان  ۵۷عملكرد
 ۱۰/۲ميليونتن ب�وده و ظرفيت توليد به ۳/۷
ميليونت�ن در س�ال رس�يده اس�ت .در دوره
۱۰س�اله  ۵۸تا پاي�ان س�ال  ۶۷عملكرد يك
ميليون تن ب�ود و ظرفيت توليد در پايان دوره
به حدود ش�ش ميليونتن در س�ال رسيد .در
دورههاي هشتس�اله  ۶۸ت�ا  ۷۵و  ۷۶تا  ۸۳و
 ۸۴ت�ا پايان  ۹۱عملكرد به ترتيب  ۷/۳و  ۲۸و
 ۲۶ميليون تن در س�ال ب�وده و ظرفيت توليد
به ترتيب به  ۱۶و  ۲۱و  ۶۲ميليون تن در س�ال
رسيده است .با نگاه به عملكرد و ظرفيت توليد
اين دورهها ،بهترين دوره عملكرد هشتساله
مربوطه بهس�الهاي  ۷۶تا  ۸۳است و بهترين
دوره افزايش ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي
بهسالهاي  ۸۴تا پايان  ۹۱برميگردد.

اين افزايش ظرفيت توليد هم بهدليل عملكرد
سالهاي  ۷۶تا  ۸۳ايجاد شده بود؟

خي�ر ،وقتي ما صحبت از عملكرد ميكنيم،
ب�ه اين معناس�ت ك�ه در ه�ر دورهای روي هر
پروژهاي هر مقدار پيش�رفت حاصل ش�ده ،به
همان دوره اختصاص دارد .زماني كه ميگوييم
در دوره چهارس�اله ابت�داي  ۸۰ت�ا پايان ،۸۳
عملك�رد  ۲۳ميلي�ون تن ب�وده ،ب�ه اين معنا
نيس�ت كه تمام اين  ۲۳ميلي�ون تن به توليد
رس�يده يعني ي�ك مق�داري از آن ب�ه توليد
رس�يده و بقيه براي دوره بعد باقي مانده است.
همچنين زمان�ي كه ميگوييم در پايان س�ال
 ۲۶ ،۹۱ميليونتن كار ش�ده ،از اين ميزان يك
مقدار از طرحها به توليد رس�يدند و يك مقدار
از طرحها هم براي دوره بعد باقيمانده اس�ت.
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در صنعت پتروشيمي مرسوم است كه در آخر
هر دوره مقداري از طرحها به توليد ميرس�ند
و مق�داري از طرحها نيز به صورت ناتمام براي
دورهه�اي بعد باقي ميمانند .بنابراين هر دوره
براي دوره بعد خود تع�دادي طرح ناتمام باقي
ميگ�ذارد .پس زماني ك�ه از عملكرد صحبت
ميش�ود يعني كل كاري ك�ه در آن دوره مورد
نظر توسط آن واحد انجام شده است و ارتباطي
به اينك�ه چه مقدار از قبل باقي مان�ده ،ندارد.
شما اين ميزان طرحهايی كه تاكنون در صنعت
پتروشيمي اجرا ش�ده يا عملكردهايي كه وجود
داشته است را قابل قبول ميدانيد؟ البته نميتوان
انتظاري ازس�الهاي ابتدايي بعد از انقالب و دوره
جنگ داشت ،اما از بعد از سال  ۶۸آيا اقدامها قابل
قبول بوده است؟

در اين رابطه بايد بگويم در دوره ۱۶ساله بعد
از جنگ ،يعني از سال  ۶۸تا پايان  ۸۳در صنعت
پتروش�يمي تح�ول خوبي از لح�اظ طرحهاي
توسعهای ايجاد شد .در هشتساله  ۸۴تا پايان
 ۹۱هم با توجه به شرايط ما ميبينيم كه عملكرد
 ۲۶ميليون تن بوده كه نس�بت به هشت سال
قبل كه  ۲۸ميليون تن كار ش�ده ب�ود ،باز هم
نزديك به يك وضعيت مناسبي است.
اما افت داشتيم.

بل�ه ،ما در دوره هشتس�اله  ۸۴تا  ۹۱طبق
برنام�ه چش�مانداز باي�د  ۶۴ميلي�ون تن كار
ميكردي�م و  ۲۶ميلي�ون تن كار ش�ده و اين
ب�ه معن�اي  ۴۰درص�د برنامه اس�ت يعني در
هشتساله اول برنامه چشمانداز ۲۰ساله ما ۶۰
درصد از برنامه عقب افتاديم.
دليل اين عقبماندگي  ۶۰درصدي از برنامه
را چه ميدانيد؟ تحريم كه نميتواند تاثير آنچناني

داشته باشد؟

تحريمسالها در كشور ما وجود داشته ،اما از
سال ۸۵بهطورمستمرسالبهسالتشديدشده
است .از س�ال  ۸۵تحريم تاثير داشته اما تمام
عللتاخيرهانبودهاست.يكيازعواملتاخيرها،
نحوه خصوصيسازي است .عامل ديگر ،تحريم
بوده اس�ت .همچنين عدم ثب�ات مديريت در
عقبماندن ازبرنامههانقشبسياري داشته است.
ارزيابي من اين است كه تاثير تحريم در صنعت
پتروش�يمي چيزي حدود  ۲۰تا  ۳۰بوده اس�ت
و عمده علت مش�كالت پتروش�يمي ،به نحوه
خصوصيسازيهابرميگردد.
منظورتان واگذاريها به شبهدولتيهاست؟

بهط�ور عم�ده مطالع�های روي نح�وه
خصوصيس�ازي در صنعت پتروشيمي صورت
نگرف�ت؛ آن هم با وجود طبيعتي كه داش�ت.
ببينيد ما در صنعت پتروش�يمي با درآمدهاي
حاصل از طرحهاي توليدي ،طرحهاي توسعهای
را اج�را ميكرديم و به همي�ن دليل طرحهاي
توس�عهای صنعت پتروش�يمي ي�ك متولي و
منابعي براي انجام داش�ت .همچنين بازرگاني
پتروشيمي در خارج از كشور يك برند شناخته
ش�ده بود و با حجمي كه در توليدات داشتيم،
در بعض�ي از محصوالت تعيينكنن�ده بوديم.
اما وقتي كه خصوصيس�ازي ص�ورت گرفت،
طرحه�اي توليدي واگذار ش�د ،ام�ا طرحهاي
توس�عهای بدون متولي باقي ماند .از يك طرف
صنعت پتروشيمي براس�اس قانون از سال ۸۵
بهط�ور كلي از اج�راي طرحهاي توس�عهای و
س�رمايهگذاري منع شد و از طرف ديگر ،معين
نش�د كه اين طرحها را چه كسي بايد پيگيري
كند .سازمان خصوصيسازي بايد اين طرحها را
به همراه واحدهاي توليدي به بخش خصوصي
واگذار ميكرد و بخش خصوصي هم اين طرحها

گفت و گو

نح�وه خصوصيس�ازي را چط�ور ارزياب�ي
ميكنيد؟

در رابطه با نحوه خصوصيسازي ،حدود ۹۲
درصد سهام واگذار شده از بخشهاي دولتي به
شركتهاي عمومي و در اختيار دولت داده شده
اس�ت .به عبارت ديگر ،فقط ما حدود هش�ت
درص�د از واگذاريها را ب�ه بخش خصوصي به
معناي واقعي انجام داديم و ۹۲درصد واگذاريها
به بخشهاي شبهدولتي بوده اس�ت .ايراد كار
اينجاس�ت كه اگر قبال اين واحده�ا در اختيار
يك سازمان دولتي بود و اين سازمان دولتي از
باالترين تخصص برخوردار بود  -هر چند دولتي
بوده اس�ت -اما ما آمديم  ۹۲درصد سهام اين
ش�ركتها را واگذار كرديم ب�ه بخشهايي كه
مطلقا تخصص اين كار را نداش�تند و به صورت
غيرمس�تقيم دولتي هم بودند .از سوي ديگر،
درآمدهاي�ي از اين واحده�اي توليدي كه قبال
خرج توسعه ميشد ،در بخشهاي ديگر هزينه
شد .در واقع در خصوصيسازي مكلف نكردند
كهبخشهايي كهواحدهايتوليديراميگيرند،
بايد متعهد باشند طرحهاي توسعهای را هم اجرا
كنند .براي نمونه در سال  ۹۱حدود  ۲۵ميليارد
دالر در بخش صادرات و فروش داخل داش�تيم
كه اگر  ۲۰درصد اين فروش به عنوان سود تلقي
شود كه حداقل سود در حوزه پتروشيمي است،
پنج ميليارد دالر ميشود .يعني اين صنعت در
سال  ۹۱حدود پنج ميليارد دالر سود داشته اما
فقط  ۵۱۰ميليون دالر در اين صنعت در سال ۹۱
سرمايهگذاري شده ،يعني  ۱۰درصد سود حاصل
از اين واحدهاي توليدي در طرحهاي توسعهای
آمده است .اين يكي از ضربات سنگيني بود كه
صنعت پتروشيمي د ر سالهاي گذشته ديد.
منابع به كجا رفت؟

س�ودها ب�ه قس�متهاي ديگر رفت�ه يا به
س�هامداران پرداخت ش�ده و در هر صورت در
اين صنعت سرمايهگذاري نشده است.
يعني وارد پروژههاي غيرنفتي شده است؟

از پنج ميليارد دالر س�ود حاصل از صنعت
پتروشيمي فقط  ۵۱۰ميليون دالر در اين صنعت
سرمايهگذاري شده بقيه صرف هزينههاي ديگر

ما اگر بخواهيم چالشهاي بخش پتروشيمي
را ذكر كني�م ،بجز خصوصيس�ازي و عدم ثبات
مديريت چه موارد ديگري وجود دارد؟

چالشهاي ديگري هم وجود داشتند كه خود
علل پيشامدهاي ديگري شدند .براي نمونه ما
تصور ميكني�م كه عدم مديريت مناس�ب در
روابط بينالملل باعث تشديد تحريمها شد .ما
در مقاطعي در عي�ن حالي كه مواضعمان را در
رابطه با انرژي اتمي محفوظ نگه داش�تيم اما با
مديريتي كه در رواب�ط بينالملل انجام داديم،
توانس�تيم كارهاي خودمان را هم انجام دهيم
بنابراين تشديد تحريم كه تا حدودي در تاخير
كارها تاثير داش�ته ،پيدايش آن داليلي داشته
كه ميتوانس�ته مديريت شود .مديراني هم كه
آمدند از ي�ك طرف بهدليل زمان محدودي كه
داشتند و از طرف ديگر به دليل اينكه از خانواده
نفت ،گاز و پتروش�يمي نبودند ،نميشد از آنها
توقع حرك�ت تحولبرانگيزي داش�ت و عمال
كاري نميتوانستند انجام دهند كه بتوان آنها را
ارزيابي كرد كه اگر ش�رايط مناسب بود ،موفق
ميشدند يا نه.

يكي از چالشهايي كه درس�الهاي گذشته
مطرحميشود،خامفروشيمحصوالتپتروشيمي
اس�ت ك�ه حتي گفت�ه ميش�ود بي�ش از نصف
پتروشيمي ايران خام صادر ميشود و در عين حال،
عنوانميشودارزشافزودهمحصوالتپتروشيمي
به حدي پايين اس�ت كه معادل خامفروش�ي آن
است .چه نگاهي در اينباره داريد؟

ي�ك زمان�ي صحب�ت ميش�ود كه م�ا در
رابطه با توس�عه واحدهاي پاييندس�تي ،رشد
الزم را نداش�تيم .اين درست اس�ت اما اينكه
قيمتي ك�ه محص�والت پتروش�يمي فروخته
ميش�ود ،از قيمت خامفروشي كمتر است ،نه
يك بحث فني اس�ت و نه اين اتف�اق ميافتد.
در ح�ال حاض�ر خوراكه�اي پتروش�يمي به
قيم�ت FOBخليجفارس خريداري ميش�ود
و محص�والت نيز با قيم�ت  FOBخليجفارس
فروخته ميشود .يعني معادل با واحدهاي ديگر
پتروشيمي در جاهاي ديگر دنيا .چگونه امكان
دارد ك�ه قيم�ت فروش بتواند كمت�ر از قيمت
فرآوري نشده باشد؟

وقتي فرآوري نشود ،ارزش افزوده محصوالت
پايينميآيد.

محص�ول ف�رآوري نش�ده را بهط�ور قطع
ارزانت�ر از محص�ول فرآوري ش�ده ميخرند.
پس پتروشيمياي كه محصول اوليه را فرآوري
ميكن�د ،ارزش اف�زوده دارد و از ارزش افزوده
خود نيز بهرهمند ميشود.
آي�ا در ش�رايط فعلي تكميل اي�ن چرخه و
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را با مقداري از درآم�د واحدهاي توليدي اجرا
ميك�رد ك�ه هيچك�دام از اين كاره�ا صورت
نگرف�ت .به اي�ن ترتيب طرحهاي توس�عهای
بدون پش�توانه باقي ماند .به همين دليل شما
ميبيني�د  ۷۱طرحي كه ب�ه بخش خصوصي با
ظرفي�ت  ۷۲ميليون تن واگذار ش�د ،در طول
هشت سال گذش�ته به صورت متوسط حدود
 ۱۱درصد پيشرفت داشتند .اين به اين معناست
كهخصوصيسازيهاسنجيدهپيادهسازينشد.
اين ،يكي از صدمات سنگيني بود كه در هشت
سال گذشته خورديم.

شده است.

فرآوري محصوالت پتروش�يمي امكانپذير است
يا خير؟

آن مطلب�ي ك�ه در زمين�ه ع�دم توس�عه
واحدهاي پاييندس�تي عنوان كردم ،در اينجا
ص�دق ميكن�د و اين مش�كل به چن�د عامل
ريشهای برميگردد .يكي اينكه دليل تاسيس
ش�ركت ملي صنايع پتروش�يمي براي اجراي
واحدهاي باالدس�تي در پتروشيمي بوده است
و توسعه واحدهاي پاييندستي به دليل اينكه
به محصوالت قابل مصرف منجر ميشود ،جزو
وظاي�ف وزارت صنايع و زير پوش�ش آنها بوده
است .اما هيچگاه وزارت صنايع در اين موضوع
ورود نك�رده اس�ت .آن هم عل�ت دارد وزارت
صناي�ع در زمينههاي�ي مثل فوالد ،خ�ودرو و
نس�اجي تجربياتي دارد و فعاليتهاي طوالني
داشته است .اما در صنعت پتروشيمي تخصصي
ب�راي مديريت ك�ردن و توس�عه اين بخشها
نداش�ته اس�ت .پس ميتوانيم بگوييم يكي از
دالي�ل عدم توس�عه واحدهاي پاييندس�تي،
نداشتن يك متولي پيگيريكننده قطعي است.
عام�ل دوم نيز تكنولوژيهايي اس�ت كه براي
واحدهاي مياندستي و پاييندستي مورد نياز
بوده اس�ت .اي�ن تكنولوژيها ب�ه دليل اينكه
عمدتا به محصوالت مصرفي منجر ش�ده ،ارائه
آن توس�ط دارندگان تكنولوژي مشكل بوده و
اين تكنولوژيها را به ما نميدادند.
تكنولوژيه�ا را نميدادن�د ي�ا نميخواس�تند
بدهند؟

دو عامل نقش داشت .بهطور عمده واحدهايي
كه تكنولوژيش�ان منجر به توليدات مصرفي
ميشود و چون خودشان توليدكننده هستند،
اصرار دارند تكنولوژيشان به صورت انحصاري
باق�ي بماند .م�ا ليسانس�ي در رابطه ب�ا واحد
كريستال مالمين ميخواس�تيم كه دارندگان
ليسانس ،توليدكننده بودند و بازار دنيا را هم در
اختيار داشتند .اينها ميدانستند كه اگر ما اين
واحد را در ظرفيتهاي باال احداث كنيم ،عالوه بر
بازار ايران ،بازار خاورميانه را هم از دست خواهند
داد و اين دانش فني را به ما ندادند .شرطش�ان
براي ارائه تكنول�وژي اين بود كه محصوالت ما
براي دادن ب�ه بازار در اختيار آنه�ا قرار گيرد.
در بعض�ي موارد هم بهدليل مش�كالت تحريم
كه كارها سختتر شد ،محدوديتي براي دادن
تكنولوژي اين واحدها به وجود آمد .اين عوامل
باعث شد كه اين زمينه رشد نكند .ما االن تمام
ش�رايط الزم از لحاظ خوراك و سرمايهگذاري
براي توس�عه واحدهاي پاييندس�تي را داريم.
ام�ا تصور من اين اس�ت كه در ش�رايط كنوني
باي�د به بح�ث تكنولوژي و تامي�ن دانش فني
بيشتر بها دهيم و آنچه را در آينده امكان دارد
از خارج تامين كنيم ،يك متولي پيگيريكننده
و كمككننده داش�ته باشد .در ضمن در داخل
شماره ششم ـ زمستان 1392

حدود  ۹۲درصد
سهام واگذار شده از
بخشهاي دولتي به
شركتهاي عمومي
و در اختيار دولت
داده شده است .به
عبارت ديگر ،فقط ما
حدود هشت درصد از
واگذاريها را به بخش
خصوصي به معناي
واقعي انجام داديم
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كشور هم به تحقيقات و پژوهش بهاي خاصي
داده شود تا بتوانيم دانش فني را تامين كنيم
اگر ميخواهيم در اين زمينه هم رشد مناسب
و الزم را داشته باشيم.

در رابطه با قيمت خوراك پتروش�يمي
بفرماييد .در ح�ال حاضر انتقادهايي وجود
دارد كه باعث شده قيمت خوراك پتروشيمي
بازنگري شود ،چون به دولتيها با يك قيمتي
و به بخش خصوصي هم با يك قيمتي خوراك
پتروشيمي اختصاص پيدا ميكند .چقدر اين
موضوع ميتواند مشكلساز باشد.

قيم�ت خ�وراك ب�راي تم�ام واحده�اي
پتروش�يمي ،چه خصوصي و چه دولتي با يك
فرمول محاسبه ميش�ود .اگر شما مطلبي در
رابطه با قيمت خوراك ش�نيدهايد ،مربوط به
بحث ديگري است و به واحدهاي مياندستي
پتروش�يمي برميگ�ردد ك�ه مثلا اتيل�ن را

اين اعتراضي كه در
رابطه با عدم سرازير
شدن سودهاي حاصل
از واحدهاي باالدستي
به پايين وجود دارد،
ربطي به عمومي ،دولتي
يا خصوصي بودن
ندارد .به اين مربوط
ميشود كه واحد شما
باالدستي يا مياندستي
يا پايين دستي است
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ميگيرن�د و تبديل ب�ه پلياتيل�ن ميكنند.
اينه�ا ميگويند ك�ه ارزش افزودههايي كه در
واحدهاي باالدستي اس�ت ،اصال به واحدهاي
پاييندس�تي منتقل نميش�ود .اين ربطي به
دولتي يا غيردولتي بودن ندارد .اگر يك واحد
خصوصي يك واحد باالدس�تي پتروشيمي را
دارد ،قيمت خوراكش همان است كه يك بخش
دولتي داش�ته باش�د و اگر ي�ك واحد دولتي
يك واحد مياندس�تي را داشته باشد ،قيمت
خوراكش همان اس�ت كه يك واحد خصوصي
داشته باشد .بحث در رابطه با قيمت خوراك اين
است كه اگر ارزش افزوده كالني در واحدهاي
باالدستي حاصل ميشود ،با يك فرمولي بتواند
به واحدهاي پاييندس�تي هم انتق�ال يابد تا
تعادلي برقرار شود .بهطور كلي اين معترضان
هم سهامداران عمومي ،هم مالكان دولتي و هم
مالكان خصوصي هس�تند .پس اين اعتراضي
كه در رابطه با عدم س�رازير ش�دن سودهاي

حاصل از واحدهاي باالدس�تي به پايين وجود
دارد ،ربط�ي به عمومي ،دولت�ي يا خصوصي
ب�ودن ندارد .به اين مربوط ميش�ود كه واحد
ش�ما باالدستي يا مياندستي يا پايين دستي
است .اين اش�تباه خصوصيسازي بوده كه در
واگذاريها توجه به زنجيره توليد نكرده است.
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گفتگوی دنیای انرژی با عضو کمیسیون انرژی مجلس

نفت خام را باید
بخش خصوصی بفروشد

برخورداری ایران از قابلیت های باالی ذخایر نفت وگاز ،موهبتی الهی است که خداوند به ما ارزانی كرده است اما این که چگونه
ازآن استفاده شود تا چنین ثروت ملی تبدیل به کاالهای نهایی همراه باایجاد ارزش افزوده الزم شود ضرورتی بسیار مهم بوده که
متاسفانه با گذشت دهها سال کمتر به آن توجه شده است .اکنون که بیش ازیک قرن نفت ما بصورت خام صادر و درآمدهای آن نیز
صرف بودجه سنواتی می شود این روندغیراصولی نه تنهاموجب ناکارآمدی سایر منابع درآمدی کشور شده بلکه پس رفت اقتصاد
و تحمیل مشکالتی چون تحریم ها ی بین المللی برحوزه نفتی را درپی داشته است و چنانچه نسبت به اصالح رویکردخام فروشی
و تکیه براقتصاد نفتی چاره ای اندیشیده نشود ،نباید انتظار پیشرفت کلی اقتصاد و تحقق اهداف عالیه کشوررا داشت.

علي خسروي
ح��ال چگونگ��ی راهکاراس��تفاده مناس��ب از
ذخایرمل��ی ( نفت وگاز)برنامه ریزی و سیاس��ت
گ��ذاری برای خ��روج ازخام فروش��ی ،همچنین
ش��یوه مطلوب بکارگیری منابع آنگونه که تولید
فق��ط صرف تبدی��ل کاالهای ارزش��ی پردرآمد،
ایج��اد اش��تغال و زمینه ورود بخ��ش خصوصی
توانمن��د به می��دان فعالیت ش��ود را درمصاحبه
ای ب��ا عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای
اسالمی»حجتاالس�لام مه��دی موس��وی نژاد»
درزیرمی خوانیم.
ب�ا توجه بر تاکید فاصله گیری کش�ور از
اقتصاد نفتی و تالش در راستای توسعه صنایع
تبدیل�ی و فرآوری کش�ور ،به منظ�ور تبدیل
منابع خ�ام (نف�ت وگاز) به کاال ه�ای ارزآور،
به نظر ش�ما چه باید کرد تا با تس�هیل امورات
پای بخش خصوص�ی به فعالیت های اقتصادی
کش�ور بی�ش از پیش باز ش�ود ت�ا این بخش
متخص�ص توانمن�د همچنان نقش خ�ود را در
پیشبرد اهداف پررنگتر کند؟

طبق اص��ل  44قانون اساس��ی توجه ویژه به
بخش خصوص��ی و فراهم کردن زمینه های الزم
ب��رای ورود آنها به فعالیت های اقتصادی کش��ور
ب��ه جد م��ورد تاکید بوده تا با واگذاری ش��رکت
ه��ای دولت��ی ،درقال��ب خصوص��ی س��ازی این
بخش مه��م بتواند تح��ول عمیق��ی را با اصالح
ساختارها درمسیر تنوع و پیشرفت اقتصاد کشور
بوجودآورد.با این وجود چنانچه دربرنامه ریزیهای
توسعه ای کش��وربخصوص حوزه اقتصاد (تولید،
خدم��ات ،ص��ادرات و واردات ،بازرگان��ی و )...به
بخش خصوصی توجه ویژه نش��ود بدین معناست
که موئلفه های پیش��رفت و توس��عه کشورآنگونه
که در برنامه های توس��عه ای آمده اس��ت نادیده
گرفته شده و اساس پیشرفت اقتصادی کشورمد
نظرقرارنم��ی گی��رد ،زیرا تاکنون هیچ کش��وری

ب��دون فعالیت بخ��ش خصوص��ی درعرصه های
مختلف اقتصادی نتوانس��ته اس��ت به پیشرفت و
توس��عه کلی دس��ت یابد .بنابراین فراهم کردن
زمین��ه های الزم برای ورود ای��ن بخش فعال به
عرصه اقتصاد کش��ور ،قانونی و ضرورتی اجتناب
ناپذیربوده که در این راس��تا باید بسترمناس��ب
ونیازه��ای اولیه آنها دربخ��ش هایی چون تامین
منابع مالی ،تس��هیل امورات و حذف بروکراس��ی
ه��ای پیچی��ده ادرای و ..ایجاد ش��ود وبه هرنحو
ممک��ن بخ��ش خصوصی م��ورد حمای��ت ویژه
قرارگیرد.
حمای�ت ه�ای دولت و مجل�س از بخش
خصوصی ب�ه چه طریقی اس�ت و آی�ا قوانین
خاصی واه�رم هایی جود دارد ک�ه این بخش
فع�ال بتوانن�د با پش�تگرمی ب�ه فعالیت های
اقتصادی خود در کشور بپردازد؟     

همانطوری که م��ی دانید مطابق قانون دولت
بای��د نقش تصدی گری خ��ود را درفعالیت های
اقتصادی کم کند وبرای توس��عه و آبادانی کشور،
ایجاد اش��تغال و بهره وری تولی��د ،فعالیت های
اقتص��ادی را ب��ه بخ��ش خصوصی بس��پارد اما
متاسفانه با وجود اجرای قانون اصل  44خصوصی
س��ازی اگرچه عملیاتی شد اما در واگذاری سهام
ش��رکت های دولت��ی ،خصوصی س��ازی واقعی
ص��ورت نگرفت .عالوه بر این حمایت های دولت
از بخش خصوصی آنگونه که مشاهده می شود تا
کنون فقط درحد ش��عارباقی مانده اس��ت چراکه
ب��ا وجود ظرفیتهای ب��اال و قابلیت های موجود
گرایش مردم اکنون به سمت کاالها و محصوالت
خارج��ی و درپیش گرفتن روی��ه مصرف گرایی
بی داد می کند ،بنابراین اگر بخواهیم در مس��یر
توس��عه کشور س��اختارها اصالح شوند راهی جز
آوردن بخش خصوصی متبحر وباتجربه به عرصه
فعالی��ت درتمام بخش های اقتصادی نیس��ت.در

چنین شرایطی مجلس اکنون به منظورجلوگیری
ازخام فروش��ی نفت و گاز ،قصد دارد با دعوت از
نمایندگان وزرای نفت و نیرو راهبردها و سیاست
های کلی بخش انرژی کشور را مشخص کند تا با
تدوین یک منشور جامع راهکارهایی کارشناسانه
ای ب��رای فروش منابع خام کش��ورایجاد و بخش
خصوص��ی را ب��ه همکاری در ای��ن عرصه دعوت
کند.
اقدامات م�د نظرمجلس برای الزام دولت
به تحول ساختاری درحوزه انرژی چگونه بوده
وآیا درجلس�ات وبرنامه های کمیسیون انرژی
ازفعاالن بخش خصوصی نیز دعوت می ش�ود
تا با تعامل با آنها مش�کالت سد راه این بخش
مرتف�ع و زمینه همکاری بیش�تر ب�ا آنها برای
ورود به حوزه اقتصاد ایجاد شود؟

کمیس��یون انرژی مجلس اکنون بدنبال رفع
مش��کالت حوزه انرژی و ایجاد راهکارهای برای
جلوگی��ری ازخام فروش��ی ( مناب��ع نفتی وگاز)
کش��ورهمراه ب��ا اتخ��اذ تصمیمات و سیاس��ت
های در راستای برداشتن موانع سد راه پیشرفت
و جایگزینی برخی مصارف به جای نفت اس��ت تا
همانطوری که گفته ش��د با دعوت از مس��ئوالن
وزارت نف��ت و نیرو و بخش خصوصی نقش��ه راه
و چش��م اندازدرس��تی را برای توسعه این بخش
مهم اقتصادی کشورترس��یم کند چرا که ایران با
داش��تن بخش خصوصی متخصص وکارآمد توان
باالی��ی درتبدیل منابع خام به کاالهای ارزش��ی
ب��رای ارزآوری الزم ودرآمدزایی مناس��ب دارد،
بنابراین مس��ابقه درص��ادرات گاز و نفت بصورت
خام تا کن��ون رویکردی غیر اقتص��ادی بوده که
فق��ط به هدر رفت منابع منجرش��ده اس��ت  .اما
کمیس��یون انرژی مجلس اکنون با ایجاد سلسله
نشس��ت ها وجلساتی با معاونت های وزارت نفت
ونی��رو و فعاالن مطرح بخش خصوصی قصد دارد
شماره ششم ـ زمستان 1392

مطابق قانون دولت
باید نقش تصدی
گری خود را درفعالیت
های اقتصادی کم
کند وبرای توسعه و
آبادانی کشور ،ایجاد
اشتغال و بهره وری
تولید ،فعالیت های
اقتصادی را به بخش
خصوصی بسپارد
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فصلنامه بينالمللي خبري ،آموزشي ،تحليلي و پژوهشي

تحول��ی خ��اص واقدام��ات نوین��ی در این حوزه
بوجود آید تا نه تنها نفت وگاز هرکدام درجایگاه
خ��ود تامین کننده خوراک کارخانه های پاالیش
و پخش و نیاز پتروشیمی های داخلی شوند بلکه
اشتغالزایی بیشتری برای کشور ایجاد و در صورت
تحریم احتمالی گاز نیز با توسعه زیرساخت ها و
تبدی��ل این محص��ول به کااله��ای نهایی درآمد
باالیی نصیب کشورش��ود .از س��وی دیگرنظارتها
و برنامهریزیها اکنون باید برتوس��عه پروژه ها و
تاسیس��ات زیربنایی همچنین فناوری های نوین
بخش انرژی متمرکزش��ود تا با گسترش کارخانه
ها ،نیروگاهها و صنایع پتروشیمی بتدریج ازخام
فروشی منابع کشور فاصله عمیقی گرفته شود.
ب�ا توجه ب�ه تحریم خرید نف�ت ایران از
س�وی آمریکا و هم پیمانان�ش همچنین وجود
برخی محدودیت ها چون مشکالت بین المللی
انتق�ال منابع مالی ،اما بخ�ش خصوصی بنا به
تجرب�ه و تخصصی که داراس�ت م�ی تواند در
فروش نفت خام و س�ایر مش�تقات آن به دنیا
نقش آفرین ش�ود ح�ال آیا از لح�اظ قانونی
وزارت نفت میتواند بخش خصوصی معتمد را
برای فروش نفت خام همراهی کند؟

یکی از مهمترین
اولویتهای اقتصادی
دولت با توجه به
اجرای اصل  44قانون
اساسی تقویت بخش
خصوصی و حمایت
همه جانبه از این
بخش است
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این ک��ه بخ��ش خصوص��ی درفعالی��ت های
اقتصادی کشورمشارکت داشته و نقش خود را در
این راس��تا ایفا کند امری طبیعی است اما زمینه
برای ورود آنها به میدان عمل باید فراهم ش��ود به
طور مثال مش��ارکت بخش خصوصی نباید فقط
در تولید محصوالت پایین دس��تی باشد بلکه باید
امکان تقویت بخش مذکور در صنایع باالدستی و
حوزه انرژی مثل اکتشاف نفت ،ساخت پاالیشگاه
ها و صادرات فراهم شود که البته شرکتهای قوی
در این بخش وجود دارد و س��رمایه گذاران بخش
خصوصی فقط قس��متی از تولیدات باالدستی را
انجام می دهند بنابراین با حرکت در مسیر کسب
تکنولوژی تولید صنایع باالدس��تی پتروش��یمی و
س��ایر حوزه های دیگر انرژی م��ی توان به بخش
خصوصی اعتماد کرد .ع�لاوه براین اکنون بخش
عمده ای ازنفت خام کشور باید توسط شرکت های
خوش��نام و معتبر ومتعهد بخش خصوص با توجه
به توانی که این بخش فعال در رایزنی های تجاری
دربازارهای بین المللی دارند فروخته شود و وزارت
نف��ت همانگونه که بخش خصوصی را به همکاری
دعوت می کند با ید با عرضه بخش��ی از نفت خام
به آنها اقدامات الزم رابخصوص در بخش بازرگانی
ازسرگیرد.اما عالوه بر مشارکت بخش خصوصی در
حوزه انرژی در این شرایط ،واگذای برخی فعالیتها
بخش دولتی به خصوصی ،س��از و کارهای خاص
خ��ودش را دارد و باید ش��رکتهای توانمند و قوی
وارد صحنه عمل ش��وند و بتوانند خصوصی سازی
را دنبال کنند و دولت آنها را باید با انجام اقداماتی
چون تش��کیل صندوق توس��عه ملی تقویت کند.
البت��ه درحال حاضر در صنایع باالدس��تی نفت و
گازکشور امکان اینکه همه آن به بخش خصوصی
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واگذار شود وجود ندارد که این مساله موجب تضاد
در مناف��ع بخش مذکور و ایجاد اختالل در اقتصاد
و صنعت نفت می ش��ود.به ه��ر حال اگر بخواهیم
اث��رات منفی تحریم را کاه��ش و تحریمها را دور
بزنیم راهی جز اعتماد به بخش خصوصی نیس��ت
چون این بخش پتانس��یلهای خوبی برای توسعه
اقتصادی کشور دارد.
همانطورکه فرمودید پیش�رفت و توسعه
کش�وربدون مش�ارکت بخ�ش خصوص�ی در
حوزهه�ای مختلف برای به تح�رک درآوردن
چرخ های اقتصادی کش�ور امکان پذیرنیست
اما این بخش نیز ب�رای پویایی و ایجاد انگیزه
الزم نیازمند همراهی و تامین برخی خواس�ته
ها اس�ت به نظر ش�ما حمایت ه�ا باید چگونه
باش�د تا س�رمایه گذاران بخ�ش خصوصی با
کمترین دغدغه و خاطری آس�وده وارد میدان
فعالیت شوند؟

توج��ه به بخ��ش خصوص��ی و ایج��اد انگیزه
برای فعاالن این بخ��ش درحوزه هایی چون تولید
فرآوردهه��ای نف��ت وگاز و پتروش��یمی و ایج��اد
تاسیسات پاالیشگاهی و کارخانه های پتروشیمی به
منظور توسعه صنعت فرآوری از اهمیت فوق العاده
باالیی برخورداراس��ت تا نفت خام و گازکشور این
سرمایه های ملی مردم و نسل های آینده به ارزش

افزوده تبدیل ش��وند.بنابراین تامین نیازهای اولیه
مالی و تس��هیل امور در بخش ص��ادرات و واردات
همچنین تاسیس کارخانه ها و توسعه مراکز تولید
برای سرمایه گذاران باید ازطرق مختلف مهیا شود
که در این راس��تا تش��کیل صندوق توسعه ملی در
تقویت س��رمایه گذاری ،انگیزش و توانمندس��ازی
بهینه بخش خصوصی راهبردی اساسی و پتانسیلی
قوی اس��ت و باید از آن اس��تفاده الزم به عمل آید
چرا ک��ه یکی از مهمتری��ن اولویته��ای اقتصادی
دول��ت با توجه به اجرای اصل  44قانون اساس��ی
تقویت بخش خصوصی و حمایت همه جانبه از این
بخش اس��ت.از س��وی دیگر اتخاذ مدیریت صحیح
و تخصیص اعتبارات کافی برای س��رمایه گذاران
بخشهای انرژی بخصوص میادین مشترک نفت و
گاز موجب افزایش سرمایه گذاریهای خارجی و ملی
می شود..همچنین توجه به صنعت تولید تجهیزات
نفتی براي رسيدن به استقالل و بهره وري از ميادين
مشترک نفتي بايد از طريق اختصاص منابع ارزي به
اين قش��ر ،زمينه براي توليدات داخلي فراهم شود.
چرا که توليد تجهيزات صنعت نفت توس��ط بخش
خصوصي داخل��ي ،فرصتي براي نظ��ام جمهوري
اس�لامي است اگر خواستار استقالل و بهره وري از
ميادين مشترک در حوزه صنعت نفت هستيم الزم
است به تقويت بخش خصوصي پرداخته شود .با این
وجود اهتمام دولت جديد ،براي تخصيص تجهيزات

گفت و گو

ازآنجایی که اکنون درخیلی از استانهای
کش�ور کارخان�ه ه�ای پتروش�یمی و بعض�ا
پاالیشگاه نفت دایر و در حال فعالیت هستند،
راهکار توس�عه چنین صنای�ع مهمی را در چه
م�ی بینی�د تا نفت خ�ام و گاز کش�ور به جای
فروش با قیمت بسیار کم در بازارهای جهانی،
تامی�ن کننده مراک�ز صنعتی داخلی ش�ود و
تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده های
نفت و گاز و پتروشیمی کشور نیز از این مسیر
بتوانند ارزآوری باالیی را نصیب کشور کنند؟

مزی��ت ای��ران درداش��تن ذخایرغن��ی منابع
طبیع��ی ،نی��روی کارمتخص��ص همچنین وجود
تجهی��زات و صنای��ع تبدیلی و فرآوری درکش��ور
این امکان را بوجود آورده اس��ت تا مس��ئوالن به
جای خام فروشی منابع خام ( نفت وگاز) تالش و
برنامهریزیهای خود را درجهت ایجاد زیرساختها
الزم و راه ان��دازی کارخانهه��ای پتروش��یمی،
پاالیش��گاهها و مراکز صنعتی که توجیه اقتصادی
دارند بکارگیرند و حمایتهای دولت و سایرنهادها
و سازمانها ازفعاالن بخش خصوصی بویژه درحوزه
صنای��ع تبدیل��ی وفرآوری ب��ه گونه ای باش��د تا
انگیزه آنها برای توس��عه چنین صنایعي که فاصله
گی��ری و در نهایت خروج ازخام فروش��ی منابع را
بدنبال دارد دو چندان ش��ود .چ��را که هماکنون
متخصصان حرفهاي زیادی درکش��ور حضور دارند
که در صورت مس��اعدت دول��ت در ارائه امکانات
جه��ت تامين زيرس��اختها و تجهي��زات صنعت
نف��ت ،ميتوانن��د اين بخ��ش را متح��ول کنند.
ع�لاوه براین با توجه به راه انداری خط لوله اتیلن
غرب درکش��وربرای تامین خوراک پتروشیمیها،

ب�رای این ک�ه بتوان ظرفی�ت تولید نفت
و گاز خ�ام را در کش�ور بخص�وص در میادین
مش�ترک باال ببری�م چه اقداماتی باید از س�ر
گرفته ش�ود تا با اس�تحصال مناب�ع خام ،این
ثروت ملی در داخل کش�ور صرف نیاز صنایع
تبدیلی و فرآوری شود؟

همانطور که می دانید با توس��عه زیرس��اخت
های امروز نفت وذخایر هیدروکربنی در کش��ور
م��ی توان ظرفی��ت تولید را باالبرد ت��ا جایی که
وزیرنف��ت نیز چن��دی پیش درمجلس ش��ورای
اسالمی باالبردن ظرفیت تولید نفت را مطرح کرد
به هر حال این اقدام عملی است ودر صورتی که
بتوان زیرس��اخت های امروز نفت وذخایر هیدرو
کربنی را توسعه دهیم ،با توجه به انضمام میعانات
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اعتبارات ریالی و منابع ارزي و اختصاص بخشي از
دارايي ها و منابع صندوق توس��عه ملي در راستاي
توانمندسازي همه فعاالن بخش خصوصی ضرورتی
که باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین برآوردهکردن نیار پاالیشگاههای کشور
ازمنابع خام این امکان فراهم است که آنها با هزینه
بس��یار کم به منابع خام و خوراک اولیه دسترسی
پیدا کنند .ب��ه هرحال فراوان��ي صنایع تبدیلی و
فرآوری ،توسعه پتروش��یمی و پااليشگاه ها فوايد
بسياري براي کشور به ارمغان ميآورد که اشتغال
زايي ،تقويت زيرس��اخت ها ،تامين منابع درآمدي
از طريق صادرات محصوالت توليد شده توسط اين
بخش ها و جلوگي��ري از واردات بيهوده از جمله
مزاياي توجه به توس��عه پااليش��گاه سازي مراکز
صنعتی تبدیل وفرآوری درکش��ور اس��ت .ازسوی
دیگر توجه به تولید و صادرات فرآورده های نفت،
گاز و پتروشیمی و توانمند کردن این بخش آن هم
درش��رایطی که تحریم های نفتی ازسوی دشمن
اکنون براقتصاد کشورمس��تولی شده است ،مجال
فعالی��ت باید به ای��ن بخش مهم اقتص��ادی داده
ش��ود نه این که چون گذش��ته دولت در تصمیم
گیریهای خود بدون درنظر گرفتن ش��رایط بخش
خصوصی اقدام به برخی سیاست گذاریها و برنامه
های اجرایی کند.

نفتی می توان ش��اهد افزایش ظرفیت تولید نفت
درکشور بود .البته باید گفت ،شرط اساسی برای
افزایش ظرفیت تولید نفت در کش��ور ،اعتبارات
برای توس��عه میادین مش��ترک اس��ت ک��ه باید
افزای��ش یابد واز س��وی دیگر نیز باید بس��تری
مناسب برای بخش خصوصی ایجاد شود تا بتوان
با توسعه زیرساختها ومدیریت توانمند به افزایش
ظرفیت تولید دست پیدا کرد .البته زنگنه چندی
پی��ش درمجلس افزایش ظرفیت تولید تا چهار و
نیم میلیون بشکه در روز را مطرح کرد نه افزایش
تولید را ،چرا که ظرفی��ت تولید با افزایش تولید
تفاوت دارد وچون کش��ور اکنون در تحریم نفتی
قرار دارد پ��س بنابراین در تولید ومصرف داخلی
هم نیاز زیاد به افزایش تولید نیست ولی می توان
ظرفی��ت تولید را باال برد ت��ا اگرنیاز به صادرات
نفت ،میعانات ویا هرکدام از ذخایر هیدروکربنی
ش��د این ظرفیت وآمادگی مجموعه صنعت نفت
را برای اس��تحصال وتولید نف��ت به مقدار 4ونیم
میلیون بش��که در روز را داش��ت .ازس��وی دیگر
اکنون که نفت خام درکشور استحصال می شود
و محدودیت های��ی در فروش آن نیز وجود دارد
پس باید بخش عمدهای ازاین منبع البته با حفظ
چارچوبها به بخش خصوصی معتمد داده شود تا
عالوه بر بکارگیری آن درصنایع تبدیلی و فرآوری
با توان و تجربهای که بخش خصوصی دربازارهای
جهانی برای فروش داراست می توان این بخش
درف��روش نفت خام هم نق��ش تعیین کننده ای
داشته باش��د .به هرحال وابستگی بودجه به نفت
بای��د کاهش پیدا کند ام��ا از طرفی باید
در بخش توس��عه منابع و س��رمایه
گذاری در جه��ت تبدیل نفت
خام ب��ه ف��رآورده ه��ای با
ارزش افزوده مناسب،بیش
از پیش شتاب بیشتری
به خود گیرد.

هماکنون متخصصان
حرفهاي زیادی
درکشور حضور
دارند که در صورت
مساعدت دولت در
ارائه امکانات جهت
تامين زيرساختها و
تجهيزات صنعت نفت،
ميتوانند اين بخش
را متحول کنند
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شركتهاي معتبر خارجي وارد ميشوند

فرصت دولت یازدهم به نفت
و تکرار تاریخ
وزیر نفت کش�ورمان در حالی از درخواس�ت ش�رکتهای مهم ومعتبر جهان برای خرید نفت ایران خبرمی دهد که سیاستها و
برنامهریزی های کشوراکنون بر توسعه زیرساختهای حوزه انرژی متمرکز شده است تا با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و صرفا دولتی
به سمت خروج از خام فروشی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی پیش رفته و در صنعت نفت کشور تحولی بوجودآید.

اسد اهلل خسروی

اکنون که غرب با
تضعیف صنعت نفت و
تحریم خرید این کاال
از ایران سعی دارد
نظم اقتصادی کشور را
برهم زند باید شرایط
به خوبی سنجیده
شود تا با تغییر رویه
تمرکز بر اقتصاد نفتی
چاره اندیشی اصولی
صورت گیرد
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تکیه بر اقتصاد تک محصولی و تداوم رویکرد خام
فروشی منابع که به نوعی چوب حراج بر ثروت ملی
است بیشک اقتصاد کشور را به قهقرا می کشاند چرا
که این رویه نادرست نه تنها بحث صیانت از حقوق
نسلهای آتی را زیر س��ئوال میبرد بلکه زمینهساز
فرصت طلبان سیاسی درجوامع بینالمللی می شود
تا گاه بی گاه با تمرکزبرشریان اصلی اقتصاد( صنعت
نف��ت ) از آن به عنوان حربهای کارس��از برای فلج
کردن اقتصاد کشوراستفاده کنند.
اما ازآنجایی که ایران اسالمی برخوردار ازثروتهای
طبیعی ک��م نظیر و نعمتهای عظیم خ��دادادی در
حوزه نفت وگاز وس��ایر منابع اس��ت و در مرکز ۷۵
درصد منابع انرژی جهان (خلیج فارس و دریای خزر)
قرار دارد ،این مزیت باید به نحو شایس��ته مورد بهره
برداری قرارگیرد نه این که تولید نفت وس��ایر منابع
زیر زمینی با هدف ص��ادرات آن هم بصورت خام و
بدون ارزش افزوده الزم صورت گیرد.
متاسفانه با گذشت بیش از یک قرن استحصال
نفت در ایران همچنان پدیده ش��وم خام فروشی به
منظور تامین بخش قابلتوجهی ازبودجه س��نواتی
عادت دیرینه ای است تا از این منبع کمترین استفاده
الزم به موجب ع��دم ایجاد ارزش افزوده برروی کاال
به عمل آید وبه نوعی کس��ب درآمد از س��ایر منابع
درآمدزایی کشورنیز به کندی صورت گیرد.
درحقیقت تولید روزانه بیش از  4میلیون بش��که
نفت درکش��ور که حدود یک میلیون و هفتصد هزار
بش��که آن در صنایع تبدیلی و پاالیشگاههای کشور
صرف نی��از داخل و مابقی آن بص��ورت خام به دنیا
صادر می ش��ود ،جایی بس نگرانی است که چرا کل
تولی��د نفت خام کش��ور نبای��د در صنایع تبدیلی و
فرآوری کشور به محصوالت نهایی ارزآور تبدیل شود
چ��را که اکنون این توان توس��ط بخش خصوصی با
توجه به توسعه پاالیشگاههای کشور و صنایع پایین
دستی صنعت نفت وجود دارد.
حال عالوه برتوجه به صنایع پایین دس��تی نفت
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و تالش برای توسعه پاالیشگاههای کشوربه منظور
حرکت در مس��یر کاهش صدور نف��ت خام اکنون
بحث سرمایه گذاری نیز برای افزایش تولید نفت از
چاههای قدیمی و تثبیت ظرفیت فعلی تولید آنها که
درحال گذران نیمه دوم عمر خود هس��تند و عمدتا
با کاهش تولید نسبت به گذشته مواجه اند ضرورتی
اس��ت که به جد باید مد نظر مسئوالن قرارگیرد تا
با فناوری های نوین چ��ون تزریق گاز یا آب به آنها
درصدد احیای چاههای نفتی قدیمی بود.
گ��ذر از موض��وع تثبی��ت ظرفیت فعل��ی تولید
چاههای داخلی نفت کشورو تمرکز بر توسعه صنایع
پایین دستی و گس��ترش کارخانه های پتروشیمی
وپاالیش��گاهها توج��ه به به��ره ب��رداری از میادین
مشترک و سرمایه گذاری برای افزایش بیشتر تولید
در این میادین شاید اهمیت بیشتری داشته باشد تا
در این رقابت ش��دید در استحصال منابع از رقیبان
مشترک (قطر و عراق) جا نمانیم.
در این شرایط خاص سیاستها و برنامهریزیهای
کارشناس��انه مدیران و دست اندرکاران حوزه انرژی
کشور درتوسعه صنعت نفت وگاز کشور از حساسیت
ف��وق العاده زیادی برخوردار اس��ت و نباید فقط به
فکر بازاریابی فروش نفت خام بود هر چند تا توسعه
نهایی پروژههای نفتی ،گس��ترش روز افزون ساخت
پاالیش��گاهها و مراک��ز پتروش��یمی در جای جای
کش��ور که اکنون بیش��تر آنها یا راه اندازی شده اند
و یا از پیشرفت فیزیکی میانگین 60تا  70درصدی
برخوردارند (نظیر پروژه س��تاره خلیج فارس ،تبریز،
شاهزند ،بندرعباس  ،اصفهان و  ) ...فروش نفت خام
حدود یک ونیم میلیون بشکه مازاد بر مصرف داخل
در روز احساس می شود.
با این وجود مس��ئوالن و دست اندر کاران حوزه
نفت وگاز کش��ور ابتدا باید نسبت به توسعه صنایع
مرتبط با این بخش چاره اندیش��ی کنند ودر صورت
تمای��ل س��رمایه گذاری ش��رکت ه��ای خارجی از
تخصص و فناوری تکنس��ین های آنها برای سرمایه

گذاری برروی تولید انبوه میادین مش��ترک ،توسعه
قطب انرژی کش��ور (پارسجنوبی) و پروژهای مهم
صنایع تبدیلی استقبال کنند تا این گنجینه طالی
س��یاه ایرانی ابزاری برای تهدید دشمن (عدم خرید
نفت ایران به جهان) نشود.
درچنین شرایطی است که رهبر انقالب زوایای
چگونگی استفاده درس��ت ازمنابع ملی آنگونه که
پویایی اقتصاد کش��ور و جلوگیری از سوء استفاده
دش��من را به دنبال داشته باش��د را به مسئوالن و
دست اندرکاران اجرایی کشور گوشزد و بر ممانعت
از خام فروشی نفت تاکید دارند ،چرا که قرار گرفتن
ایران در منطقه حساس ژئوپلتیک ،امنیت کشورمان
را در بعد اقتصاد و سیاست با امنیت منطقه و جهان
گره زده اس��ت .طبیعی است که بهره گیری از این
موقعیت استراتژیک و ایفای نقش مهم در مناسبات
بین المللی انرژی و سیاس��ی ،مس��تلزم شناخت و
تدوین دس��تور کار مبتنی ب��ر ژئوپلتیک و درایت
سیاسی و آگاهی بر مسائل مهم جهانی است  ،با این
وجود کم توجهی به مسایل اقتصادی دربرنامهریزی
درس��ت در صنع��ت نفت وگازموج��ب تهدیدهای
سیاسی خواهد شد.
اکن��ون که غرب با تضعیف صنعت نفت و تحریم
خرید ای��ن کاال از ایران س��عی دارد نظم اقتصادی
کشور را برهم زند باید شرایط به خوبی سنجیده شود
تا با تغییر رویه تمرکز بر اقتصاد نفتی چاره اندیشی
اصول��ی صورت گی��رد و ضروری اس��ت دولتمردان
و دیگ��ر مس��ئوالن ب��ا اجرایی ک��ردن راهبرد های
اثربخش ،ناکارآمدی تحریم های غیرقانونی ایران را
آشکار کنند و در صدد پویایی اقتصاد با توسعه صنایع
پایین دس��تی نفت و خروج تدریجی از خام فروشی
ای��ن کاال آنگونه که مقام معظم رهبری برآن تاکید
دارند تالش مضاعف کنند.
با تاس��ی از بیانات رهبرانقالب ک��ه تاکید دارند:
«تحصيل ثروت از راه فروش منابع تمامشدنى مثل
نفت و امثال نفت ،رونق نيست ،پيشرفت نيست؛ اين
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خودگولزدن اس��ت .ما در اين دام افتاديم .بايد اقرار
كني��م ،قبول كنيم كه اين يك تله اس��ت ،يك دام
اس��ت براى ملت ما .ما دچار خامفروشى شديم .يك
واقعيتى براى ما به ارث گذاشته شد ،كشور هم به آن
عادت داده شده است .البته در اين سالها سعى شده
كه يك مقدارى اين اعتياد مضر براى كش��ور ،كنار
گذاشته شود ،ليكن به طور كامل پيش نيامده .ما بايد
اول اعتقاد پيدا كنيم كه بايد كش��ور به جائى برسد
كه بتواند با اختيار ،هرگاه اراده كرد ،سر چاههاى نفت
خودش را ببندد؛ ما بايد به اين باور برسيم .اين حاال
مسئله نفت است .خامفروشىها در بخشهاى مختلف
م��واد خام و معدنى همچنان وجود دارد؛ و اين يكى
از ضعفهاى ماست ،يكى از مشكالت كشور ماست».
یکی از راهکارهای جلوگیری از خام فروشی سرمایه
های کش��ور می تواند فروش داخلی این محصوالت
و تبدیل به س��ایر محصوالت قاب��ل فروش به خارج
از کشور باشد.
رئی��س اتحادیه تولی��د کنن��دگان فرآوردههای
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی درگفتگو ب��ا دنیای انرژی
درباره چگونگی تحول ساختاری در صنعت نفت با
ورود بخش خصوصی به ای��ن صنعت مهم ارزآوربه
منظورجلوگیری ازخام فروشی منابع گفت :از آنجایی
که بخش خصوصی توانایی باال و قابلیت های فراوانی
در تبدیل نفت خام به فرآورده را دارد ،بیش��ک این
اتحادی��ه می تواند در صورت موافقت دولت و وزارت
نفت ،کل تولید نفت خام کشور را به فرآورده تبدیل
کند.
خس��روجردی تصریح ک��رد :ارزش نفت خام ما
اکنون کمتر از آب اس��ت و این منبع خدادادی کم
نظیر همچنان ب��دون ارزش افزوده خاص به قیمت
نازل صادر می ش��ود در حالی که اگر صنایع پایین
دستی کشور توسعه یابد و نفت خام به صورت انبوه
در اختی��ار بخ��ش خصوصی برای تبدیل به س��ایر
محصوالت قرار گیرد می توان از اقتصاد نفتی فاصله
عمیق گرفت و اشتغالزایی انبوه و درآمد زایی کالن
در کشور حاصل شود.
با این وجود با تبدیل نفت خام در پاالیشگاه داخلی
به دست بخش خصوصی می توان به چندین هدف
عمده که سال های سال جزء مطالبات رهبر انقالب
از دولت بوده اس��ت ،دست پیدا کرد .اولین امری که
می توان به آن اش��اره کرد خصوصی س��ازی صنایع
بزرگ می باش��د که با این کار تا حدود زیادی دولت
می تواند بنگاه داری را رها کرده و به سمت سیاست
گذاری در اقتصاد برای پیشرفت کشور برود.
مزی��ت دوم این رویکرد ،ایجاد اش��تغال مولد در
کش��ور اس��ت که از این طریق هزاران جوان که در
رش��ته های مرتبط تحصیل ک��رده و در این زمینه
دارای مهارت هس��تند ،ش��اغل خواهند شد و بدین
ترتیب اصلی ترین مش��کل کشور یعنی بیکاری در
حال حاضر تا حدودی کاهش یابد.
حال با توجه به رویکرد مطلوب دیپلماسی کشور
در دول��ت دکتر روحانی و حرکت در مس��یر تغییر
رویه سیاس��ت های خارجی کشوربا حفظ چارچوب
آرمانهای انقالب به منظور سیاس��ت برد برد با دنیا،

بی ش��ک سرمایه گذاری بر صنعت نفت کشور برای
توس��عه صنایع پایین دستی آنگونه که نفت خام به
فرآورده تبدیل شود ضروری و گامی مثبت میتواند
باشد ،چرا که پس از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و
باراک اوباما و گفتوگوهای صورت گرفته در نیویورک
میان مقامهای جمهوریاس�لامی و مسووالن غربی
سنای آمریکا بررس��ی تحریمهای جدید علیه ایران
را به تعویق انداخته و همزمان دو شرکت مهم نفتی
چون توتال و شل هم برای بازگشت به صنعت نفت
ایران ابراز تمایل کردهاند.
براس��اس طرحی که کنگره آمریکا تصویب کرده
جمهوریاس�لامی قادر به صادرات نفت نخواهد بود
و میزان این صادرات به صفر خواهد رسید.به تعویق
افتادن این تحریمهای نفتی همزمان شده است با ابراز
تمایل دو شرکت نفتی توتال و شل برای بازگشت به
بازار نفت ایران و سرمایهگذاری در آن .این دو شرکت
ابراز تمایل کردهاند که در صورت لغو تحریمها علیه
ایران به صنعت نفت و گاز ایران بازگردند.
پرواضح است اگرچه زمینه و بستر مناسب باید
برای تبدیل کل نفت تولید ش��ده خام کش��ور که
روزانه بیش ازچهار میلیون بش��که تولید می شود
به فرآورده متناسب با قابلیت های موجود در کشور
مهیا و فراهم نیس��ت و از س��ویی برخی مشکالت
تامین منابع برای اداره امورکش��ور از طریق فروش
نفت خام حاصل می شود بنابراین مسئوالن نفتی
باید در این شرایط و مقطع زمانی به آن توجه کنند،
اما خروج از اقتص��اد نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر
اس��ت که تا چند س��ال آینده نباید دالرهای نفتی
ب��رای تامین بودجه س��نواتی به ری��ال تبدیل و به
اقتصاد کشور تزریق شوند.
وزیر نفت اخیرا در گفتگویی از درخواس��ت های
زیاد برای نفت ایران خبر داده و ابراز امیدواری کرده
است فروش نفت در آینده باال رود .وی گفته است :
زمانی از قیمت باالی نفت دفاع می کنم که من هم
س��هم خودم را در بازار آن داشته باشم ،تاکید کرد:
حتی هیچ کفی هم برای قیمت نفت قائل نیستم و
برای من فقط این مهم است که سهم بازار نفت ایران
باال برود و برای برگشتن به ظرفیت تولید  ۴میلیون

شبکه در روز ،هر کاری میکنم.
صحبتهای اخیر زنگنه که بازتاب های وسیعی در
رسانه ها داشت نشان می دهد دیدگاه وی در بیست
سال اخیر تغییری نداشته و وی همچنان به صنایع
پاالیش��ی و فرآوری نفتی کمتر اعتقادی دارد و این
عدم اعتقاد منجر به «شکل گیری بودجه ای مبتنی
بر نفت» خواهد شد.
این در حالی است که شرکت های نفتی اروپایی
که با تحریم نفتی ایران به شدت با کمبود نفت مواجه
شده بودند از صحبت های اخیر زنگنه خرسند شده و
برای بازگشت به ایران لحظه شماری می کنند.
ازسوی دیگر با آغاز تحریم ها علیه ایران بهترین
فرصت برای جمهوری اس�لامی ایجاد شد تا فروش
نفت خام را از بودجه کش��ور خ��ارج کند و صادرات
غی��ر نفت��ی را افزایش دهد؛ عدم ف��روش نفت خام
ش��رکتهای اروپایی که متقاضیان همیشگی نفت
ایران بودند را دچار مشکل کرد.
اظه��ارات مدیر عامل ش��رکت توت��ال در حالی
اس��ت که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اخیرا با اعالم
اینکه شرکتهای خارجی مایل به بازگشت به ایران
هس��تند ،گفت که آنه��ا تماسهای��ی دارند و همه
عالقمند هس��تند همکاری تنگاتنگ و موفقی را با
ش��رکت نفت پس از برداشتن فش��ارهای تحمیلی
داشته باشند.
مدیر عامل شرکت غول نفتی فرانسوی همچنین
گفته است که ما مجبوریم شرایط قراردادی را مذاکره
کنیم و مانند هر کشور دیگری شرایط قراردادی میان
ایران و ما بر پایه وضعیت برد-برد خواهد بود.
وی گفت که ما میخواهیم شریک بلندمدتی برای
ایران باش��یم و ما نگرش بلندمدتی برای معامالت با
چشماندازی بلندمدت در ایران داریم.
در گذش��ته ش��رکت توتال در پروژههای نفت و
گاز ایران حضور فعالی داش��ت ،از جمله در توسعه
فازه��ای  ۲و  ۳پارس جنوبی .این ش��رکت قرارداد
توس��عه فاز  ۱۱پارس جنوبی را نی��ز با ایران امضا
ک��رده بود ،اما ب��ا افزایش تحریمه��ای غرب علیه
ای��ران ،ای��ن ش��رکت از س��ودهای کالن در ای��ن
حوزه بازماند.

ارزش نفت خام ما
اکنون کمتر از آب
است و این منبع
خدادادی بدون ارزش
افزوده خاص به قیمت
نازل صادر می شود
در حالی که اگر صنایع
پایین دستی در اختیار
بخش خصوصی قرار
گیرد سود سرشاري
نصيب كشور ميشود
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دستورات جدید وزیر نفت

ورود بخش خصوصی
برای توسعه پتروشیمی آزاد شد
معاون وزیر نفت با انتقاد از نحوه خصوصی س�ازی انجام ش�ده در صنعت پتروش�یمی از دس�تورات جدید وزیر نفت به منظور
افزایش مش�ارکت بخش خصوصی به منظور تحقق دومین جهش توس�عهای پتروش�یمی خبر داد .عدم هماهنگی بین تعمیرات
بخشهای باالدستی و پائین دستی در صنعت پتروشیمی همواره یکی از مهمترین دغدغههای فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی
بوده اس�ت .در بیشتر موارد در سالهای گذشته تاکنون عدم هماهنگی در تعمیرات اساسی زنجیره تولید محصوالت پتروشیمی
عالوه بر افزایش ظرفیتهای خالی تولید در صنعت پتروشیمی ،کاهش درآمدهای ارزی و افزایش افسار گسیخته قیمت مواد اولیه
پلیمری در بازار بورس را هم به همراه داشت.

شرکتهای
پتروشیمی به ایجاد
زیرساختهااهمیتی
نمیدهند که این
مسئله عالوه بر
مشکالتی که برای
مردم منطقه به همراه
دارد ،در بلند مدت
زمینه فرار نیروهای
متخصص را فراهم
می کند

با این وجود کادر جدید مدیریتی ش�رکت
ملی صنایع پتروشیمی در نخستین اقدام خود
یک هماهنگی و یکپارچگی در انجام تعمیرات
اساس�ی و دورهای بخش باالدستی و و پائین
دس�تی زنجیره صنعت پتروشیمی در منطقه
عسلویه را اجرایی کرده است.
از اینرو با هماهنگیهای انجام شده توسط
ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی همزمان با
آغاز تعمیرات اساس�ی پاالیش�گاههای گازی
فازهای پ�ارس جنوبی ،تعمیرات مجتمعهای
پتروشیمی جم ،پارس و برزویه (نوری) هم در
عسلویه آغاز شده است.
در ش�رایط فعل�ی بخ�ش عم�ده خوراک
م�ورد نی�از مجتمعهای پتروش�یمی پارس و
برزویه توس�ط پاالیش�گاههای پارس جنوبی
تامین میشود و این دو مجتمع هم بخشی از
محصوالت نهایی خود را شامل اتان ،برشهای
مختلف گازی همچون پنتان و آروماتیک خود
را به عنوان خوراک ورودی به پتروشیمی جم
تحویل میدهند.
به عبارت دیگر این سه مجتمع پتروشیمی
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همچون زنجیرهای در منطقه عسلویه فعالیت
میکنن�د که خوراک و محص�والت نهایی هر
یک از این س�ه واحد به نوعی در واحد دیگر
مورد استفاده قرار میگیرد.
عباس ش�عریمقدم در جری�ان بازدید از
روند تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی
منطقه عسلویه با اشاره به برنامه جدید دولت
برای توس�عه صنعت پتروش�یمی گفت :وزیر
نف�ت تاکید ک�رده که مرحله جدید توس�عه
صنعت پتروش�یمی باید با حضور و س�رمایه
بخش خصوصی محقق ش�ود و ش�رکت ملی
صنایع پتروشیمی میتواند فقط زمینهساز این
حضور باشد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اعالم
اینک�ه باید همه ب�ا هم در تحق�ق این هدف
همکاری کنی�م تا بتوانیم زمینه حضور بخش
خصوص�ی واقع�ی را در صنعت پتروش�یمی
فراهم کنیم ،با انتقاد از نحوه خصوصی سازی
انج�ام ش�ده در پتروش�یمی ،تصری�ح کرد:
بس�یاری از واحده�ای پتروش�یمی در قالب
رد دیون واگذار ش�ده است و مجموعه هایی

ک�ه واحدهای پتروش�یمی را خریده اند بعضا
دلسوز این صنعت نیس�تند و صرفا دنبال به
سود کوتاه مدت هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ب�ا ی�ادآوری اینکه فراموش ش�دن توس�عه
پتروش�یمی از دیگ�ر آس�یبهای ای�ن نوع
واگذاریه�ا اس�ت گف�ت :علاوه ب�ر این با
خصوص�ی ش�دن واحده�ای پتروش�یمی و
حذف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،توسعه
اجتماعی و فرهنگی در عسلویه و ماهشهر هم
متوقف شده است.
این مقام مس�ئول ،تاکید کرد :شرکتهای
پتروش�یمی به ایجاد زیرس�اختها اهمیتی
نمیدهند که این مس�ئله عالوه بر مشکالتی
که برای مردم منطق�ه به همراه دارد ،در بلند
مدت زمینه فرار نیروه�ای متخصص و خالی
شدن مجتمع ها از نیروی کار را فراهم می کند.
ش�عری مق�دم پیش�نهاد کرد :ش�رکت های
موجود در منطقه عس�لویه یک کنسرسیوم
یا اتحادیه صنفی تش�کیل دهن�د و کارهای
زیربنایی و فرهنگی را به آن واگذار کنند.
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