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w w w . q m o i l . c o m

كيفيتي مطمئن براي تمامي فصول

محصولي از شرکت روغن موتور قم

آدرس: قم- شهرک صنعتي سلفچگان- نبش خيابان فتح

تلفن: ٠٢٥٢٣٦٧٣٩٠٥  فکس: ٠٢٥٢٣٦٧٣٩٣٣

با تاييديه

 استاندار ملي ايران
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  دولت از توان بخش خصوصی بيشترين بهره را ببرد
  اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی؛ صادركننده نمونه ملی سال 1392

بخش خصوصی يار دولت است نه مانع
  اميد بخش خصوصي نفت به دولت تدبير و اميد

  ممنوعيت فروش محصوالت پتروشيمی خريداری شده از بورس 
  بازهم دبيركل انتخاب نشد

 اولين ديپلماسی زنگنه در حوزه گاز جواب داد 
  دبيركلي اوپك گازي براي ايران

  ساخت پااليشگاه های كوچك بايد جدی گرفته شود
  شافعی رئيس جديد پارلمان بخش خصوصی

  دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي 
  رتبه نخست فرآورده هاي نفتي براي عربستان

  پتروشيمی منتظر رفع تحريم های داخلی! 
  دانش پژوهی در صنعت نفت و فرآورده های نفتی
  مبادالت بين المللی نفتی ايران تسهيل می شود

  تقطير و برج تقطير چيست؟
  توليدكنندگان گاز در تقابل با مصرف كنندگان 

  چانه زنی برای نرخ خوراك پتروشيمی 
  انواع پااليش 

  سوآپ ضروری است
  صادرات پتروشيمی ايران به اروپا آزاد شد 

  دو مشكل اصلی واحد هاي پايين دستي
  نفت خام را بايد بخش خصوصی بفروشد

  فرصت دولت يازدهم به نفت تكرار تاريخ يا... ؟!!
  ورود بخش خصوصی برای توسعه پتروشيمی آزاد شد
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ــه صادركنندگان  ــاالنه اتحادي ــتمين همايش س هش
ــی برگزار  ــيمی در حال ــت، گاز و پتروش ــای نف فرآورده ه
ــاهد تغيير و تحول  ــود كه در قوه اجرايی كشور ش می ش
عظيمی بوديم. تشكيل دولت يازدهم و تغييرات اساسی در 
حوزه انرژی می تواند نويددهنده روزهای خوب برای بخش 
خصوصی نفت باشد. دولت تدبير و اميد در آغاز راه توانست 
با كمك تيم قوی ديپلماسی كشور روند مذاكرات هسته ای 
را به سمتی ببرد كه بسياری از فعاالن اقتصادی انتظار آن 
ــتند و همين امر مهم موجب شد بخش خصوصی  را داش
ــی  اميدوارتر به آينده نگاه كند. دولت در ادامه با ديپلماس
ــيار جايگاه مهم  ــد پس از البی های بس نفتی نيز موفق ش
دبيركلی مجمع كشورهای صادركننده گاز را تصاحب كند 
ــد. هشتمين همايش ساالنه  تا در اين حوزه نيز موفق  باش
اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی 
ــرايط انجام خواهد شد و به همين علت است كه  با اين ش
ــش بخش خصوصی و فرصت  ــعار اصلی آن يعنی » نق ش
ــر واميد« برای اين همايش  ــای پيش رو در دولت تدبي ه
ــت به خصوص  ــت. بخش خصوصی نف ــده اس انتخاب ش
صادركنندگان فرآورده های نفتی در چند سال گذشته به 
ــن آنها تحريم خارجی و عدم  علل گوناگون كه عمده تري
تدبير در مديريت ها بود نتوانست روی ريل موفقيت بيفتد 
و حتی در مقاطعی مانعی برای پيشرفت فعاالن اين بخش 
به وجود آمد. به عنوان مثال در صادرات فرآورده های نفتی 
مانند محصوالت پتروشيمی و قير مشكالت بسيار زيادی 
ــی را به خاطر  ــد.  مثال ما آن خريداران اصل ــه وجود آم ب
ــت داديم و مجبور بوديم ايم محصول را با  تحريم ها از دس

قيمت كمتر به كشور ثالث بفروشيم. تحريم ها موجب شده 
ــت بدهيم و مجبور بوديم با  بود خريداران ژاپنی را از دس
قيمت كمتر محصوالتمان را به تركيه بدهيم و تركيه هم 
ــه خاطر تحريم ها خريداران جرات  آن را به ژاپن بدهد. ب
نمی كردند محصوالتمان را بخرند. به خاطر اين تحريم ها 
ــود پايين  مجبور بوديم اوال خريداران را راضی كنيم با س
ــتی هايی با پرچم كشور ثالث از ما خريد كنند  تر و با كش
ــتری  ــويم. ما 99 درصد مش ــا از چرخه و دور خارج نش ت
ــت داده بوديم.  هايمان ر ا به خاطر همين تحريم ها از دس
همين مشكالت بود كه بسياری از فعاالن بخش خصوصی 
ــود در اين حوزه را به  ــرمايه گذاری خ را مجبور كرد تا س
ــانند و حتی شاهد تعطيلی برخی از واحدهای  اتمام برس
ــش خصوصی نفت با كوله باری از  توليدی بوديم.حال بخ
ــته در كنار مسووالن جديد قرار  تجربه و ناماليمات گذش
ــه صادركنندگان  ــت دارد.  اتحادي ــه و انتظار حماي گرفت
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی قصد دارد در همايش 
ــال های گذشته متفاوت باشد چرا كه  امسال نسبت به س
ــيمی در  انتظار دارد بخش خصوصی نفت و گاز و پتروش
آينده بتواند با كمترين مشكل در دولت جديد به كار ادامه 
ــكالت فراوانی جلوی پای بخش خصوصی نفت  دهد. مش
ــتمين همايش ساالنه اتحاديه صادركنندگان  است و هش
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی فرصت مغتنمی است 
تا اين مشكالت بازگو شود و گره های بخش خصوصی نفت 
باز شود؛ البته با تدبير و حمايت دولت از بخش خصوصی 

كه قصد دارد يار و حامی دولتمردان تدبير و اميد  باشد.
شورای سياست گذاری 

شوراي سر دبيري

همايش ساالنه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی فرصتی برای تدبير 

بخش خصوصي نفت و فرصت تدبير

 16
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20
22
25
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28
29
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35
36
38
42
46
47
48
50
54
58
62
66
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71
74
76
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بخش خصوصی يار دولت است نه مانع
  اميد بخش خصوصي نفت به دولت تدبير و اميد

  ممنوعيت فروش محصوالت پتروشيمی خريداری شده از بورس 
  بازهم دبيركل انتخاب نشد

 اولين ديپلماسی زنگنه در حوزه گاز جواب داد 
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  ساخت پااليشگاه های كوچك بايد جدی گرفته شود
  شافعی رئيس جديد پارلمان بخش خصوصی
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  پتروشيمی منتظر رفع تحريم های داخلی! 
  دانش پژوهی در صنعت نفت و فرآورده های نفتی
  مبادالت بين المللی نفتی ايران تسهيل می شود

  تقطير و برج تقطير چيست؟
  توليدكنندگان گاز در تقابل با مصرف كنندگان 

  چانه زنی برای نرخ خوراك پتروشيمی 
  انواع پااليش 

  سوآپ ضروری است
  صادرات پتروشيمی ايران به اروپا آزاد شد 

  دو مشكل اصلی واحد هاي پايين دستي
  نفت خام را بايد بخش خصوصی بفروشد

  فرصت دولت يازدهم به نفت تكرار تاريخ يا... ؟!!
  ورود بخش خصوصی برای توسعه پتروشيمی آزاد شد

مقام معظم رهبري:

بخشهائی وجود دارد كه بايد كارهای علمی انجام بگيرد. 
در خصوص مسئله ی نفت و گاز، عالوه ی بر بخشهای فنی، 
ــتی روی بخشهای حقوقی و اقتصادی - حقوق  حتماً بايس
ــت و گاز، اقتصاد نفت و گاز - كار كنيم، فكر كنيم و در  نف
اين زمينه مطالعات علمی داشته باشيم. جوانهای ما خواهند 
توانست در اين زمينه ها كار كنند و ان شاءاهللهَّ پيشرفت پيدا 
خواهند كرد. اين ثروت متعلق به ملت ايران است. گاز ثروت 
است، نفت ثروت است؛ اما از اين ثروتها خيلی مهمتر، نيروی 

انسانِی بااستعداد و عالقه مند و دارای توان كار است.
1390/1/8
در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلويه 
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گفتگو

با اميدی که تيم 
ديپلماسی کشورمان 
در دل همه از 
جمله فعاالن بخش 
خصوصی به وجود 
آورده شرکت های 
بزرگ و کوچک نسبت 
به گذشته با تحرک 
بيشتری به کار خود 
ادامه می دهند

مهدی اسپندياری دبيركل اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده های نفت،گاز و پتروشيمی در گفتگو با دنيای 

انرژی درباره اين موضوع سخن گفته است.
  ب�ا توجه به اين که هش�تمين همايش اتحاديه 
صادرکنن�دگان نفت، گاز و پتروش�يمی دردولت 
تدبيروامي�د برگ�زار می ش�ود انتظ�ارات بخش 
خصوص�ی  در اي�ن همايش از مس�ئوالن دولتی 

چيست؟
بی ترديد رويكرد همايش اتحاديه صادركنندگان 
ــال متفاوت با سالهاي  ــيمی امس نفت گازو پتروش
ــته خواهد كرد چرا كه مسئوالن دولتی بارها  گذش
ــات و اظهار نظرهای خود حمايت وهمراهی  درجلس
ــبرد اهداف  ــی در پيش ــش خصوص ــود را با بخ خ
اقتصادی اعالم كرده اند. درچنين شرايطی بارقه اميد 
دردل فعاالن بخش خصوصی افتاده است. اميدی كه 
هم اكنون در جامعه به وجود آمده است. انتظار اين 
ــوولين اين است كه كمك كنند تا اين  صنف از مس
ــكالت  همايش از غنای فنی و علمی برای رفع مش
ــب برخوردار شود. در اين  و ايجاد راهكارهای مناس
ــووالن وزارتخانه های صنعت و نفت  همايش از مس
و همچنين مسووالن گمرك و سازمان های مرتبط 
ــده تا در فضای مناسب  با حوزه كاری ما  دعوت ش
مشكالت صنفی به خوبی مطرح و حل و فصل شود. 
همان طور كه می دانيد آقای دكتر نهاونديان رئيس 
دفتر رئيس جمهور كه سابقه چندين ساله در راس 
ــكالت  ــان بخش خصوصی دارد به خوبی مش پارلم
ــد  ــد و می توانن ــی را درك می كنن ــش خصوص بخ
مشكالت اين بخش  را با مسووالن دولتی در جريان 
بگذارند تا برای حل موانع موجود چاره انديشی شود 

و اقدامات الزم سريعتر صورت گرفت.

  بخش خصوصی در اين همايش چه انتظاری از 
دولت جديد دارد؟

ــه بخش خصوصی  ــار داريم كه ب ــت انتظ از دول
فرصت دهد تا خود را آماده كرده و با توليد كاالهای 
مرغوب و مناسب نياز داخلی را تامين كرده و حتی 

ــود آورد. هم اكنون دروازه  بازارهای هدف را به وج
ــور  به روی كاالی خارجی باز است و از مبادی  كش
قانونی و غير قانونی كاالهايی با كمترين كيفيت وارد 
ــود. اين موضوع نه تنها صادركنندگان  كشور می ش
بلكه توليدكنندگان داخلی را با مشكل مواجه كرده 
ــت. توليد ما به علت اين واردات بی رويه به ورطه  اس
نابودی كشيده شده و انگيزه توليدكننده ها را از بين 
برده است. از دولت انتظار داريم كه در اين همايش  
درد و دل های بخش خصوصی را درك كند و برای 
رفع مشكالت قدم بردارد. مثال در بحث حمايت  از 
توليد دولت می تواند نظارت را بيشتر كند و عوارض 

گمركی را برای كاالهای بی كيفيت بيشتر كند. 

  ب�ا توجه به رف�ع تحريم های اخير ک�ه در پی 
مذاکرات دس�تگاه ديپلماس�ی انجام شده آينده 

بخش خصوصی را چگونه پيش بينی می کنيد؟
ــی كشورمان در دل  با اميدی كه تيم ديپلماس
همه از جمله فعاالن بخش خصوصی به وجود آورده 
ــركت های بزرگ و كوچك نسبت به گذشته با  ش
تحرك بيشتری به كار خود ادامه می دهند. بخش 

ــور توان بااليی داشته و دارد اما  خصوصی در كش
ــد تا محصوالت  محدوديت ها و تحريم ها باعث ش
ــا در بازارهای جهانی راه پيدا كند.  قطعا با رفع  م
ــادرات و فعاليت ما  ــاي به وجود آمده ص تحريم ه
هم بيشتر خواهد شد و می توانيم با فروش كاالها 
ــور سطح توليد را ارتقا دهيم. به  و محصوالت كش
ــی در  ــارت بهتر رفع تحريم  ها جوش و خروش عب
كشور به وجود می آورد و در نهايت به نفع توليد و 
سرمايه ايرانی خواهد شد. تاكنون بر اثر تحريم ها و 
عدم كارهای تخصصی عقب ماندگی هايی را شاهد 
بوديم اما با روی كار آمدن دولت جديد اميدواريم 
ــكالتی مانند عدم هماهنگی ها، بخشنامه های  مش
ــود.  فعاالن  ــع داخلی رفع ش ــاعه و موان خلق الس
ــه اين  كالف  ــتند ك بخش خصوصی اميدوار هس
ــود. البته ما انتظار نداريم به سرعت  پيچيده باز ش
ــا زمان زيادی برای  ــه كارها پيش برود و قطع هم
ــيدن به اهداف الزم داريم اما می توان سرعت  رس
ــيدن به اهداف را با مقررات زدايی و بر داشتن  رس
ــا در نهايت  ــورد زياد كرد ت ــی های بی م بروكراس

اقتصاد پوياتری را شاهد باشيم.

دبيرکل اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی در گفتگو با دنيای انرژی:

دولت از توان بخش خصوصی
 بيشترین بهره را ببرد

علي خسروي

شعارحمايت ازبخش خصوصی دردولت جديد موجب شده است تا اين بخش توانمند با اميد به رفع موانع سد راه پيشرفت، آينده 
روشنی را برای بهبود فعاليت های خود پيش بينی کنند. ازسوی ديگرچون بيشتردست اندرکاران دولت جديد سهم بخش خصوصی 
در اقتصاد ملی را با توجه به توان و ظرفيتی که دارد در گذشته بسيار ناچيزمی دانند بنابراين بهبود فضای کسب وکارکشور را در 
گروتوسعه فعاليت های اين بخش دانسته و معتقدند چنانچه مجال فعاليت به اين بخش توانا داده شود اقتصاد کشور درمسير پويايی 
قرارخواهد گرفت. هشتمين همايش ساالنه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی فرصتی بود تا اعضای اتحاديه 

بتوانند در مورد نقش بخش خصوصی انرژی و جايگاه اصلی اين بخش با دولتی ها و مسووالن به گفتگو بنشينند.
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گفتگو

بی شک توان بخش 
خصوصی در توليد، 

صادرات و بازاريابی 
محصوالت با هدف 

ارزآوری فراوان 
بسيار باالست می توان 
بيش از پيش به به کار 

بردن اين توانايی ها 
اميدوار بود

  به نظر شما آيا با همين کيفيت و استاندارد بازار 
جهانی خواهان محصوالت ما هستند و می توانيم 

با رقيبان سرسخت خارجی رقابت کنيم؟
ــد فرآورده های نفتی به نتايج   ما در بخش تولي
خيلی  خوبی رسيديم و می توانيم با همين استاندارد 
نيز محصوالتمان را به بازار جهانی عرضه كنيم. البته 
ــا و به طور جدی بايد كيفيت محصوالت خود  حتم
ــم. البته ما هم  ــتاندارد جهانی نزديك كني را به اس
ــيدن به  امكانات و هم نيروی متخصص داريم و رس

اين هدف هم دور از دسترس نيست. 
  برخی از کارشناس�ان معتقدن�د که با توجه به 
فرس�ودگی ماش�ين آالت و س�خت افزارهای م�ا 

رسيدن به استاندارد مطلوب ناممكن است.
ــدارم. به عنوان مثال   ــاله را قبول ن من اين مس
ــين آالت  ــه قديمی را با ماش ــی پيش كارخان مدت
ــتيم با خالقيت  ــی تحويل گرفتيم اما توانس قديم
ــی با  ــان محصوالت ــای متخصصانم و توانمندی ه
ــتفاده از  ــده توليد كنيم. اس ــت و به روز ش كيفي
ــياری از خال ها را پر   نيروی متخصص و كاردان بس

خواهد كرد.
  توان تشكل های بخش خصوصی مانند  اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی 
برای تهيه کاالهای با کيفيت و قابل رقابت چقدر 

است؟
بی شك توان بخش خصوصی در توليد، صادرات 
و بازاريابی محصوالت با هدف ارزآوری فراوان بسيار 
ــرای همراهی بخش  ــون كه دولت ب ــت و اكن باالس
ــت، می توان بيش  خصوصی اعالم آمادگی كرده اس
ــن توانايی ها اميدوار بود.   ــش به به كار بردن اي از پي
ــركتهای بازرگانی و  دولت بايد از تجربه بازاريابی ش
ــط بخش خصوصی اداره می شوند  صادراتی كه توس
ــتفاده كند. از طرفی بخش خصوصی دربست در  اس
ــبز دولت  ــت و با توجه به چراغ س خدمت دولت اس
ــی می توانيم به  ــی بخش خصوص برای نقش آفرين

آينده اميدوار باشيم.

  آي�ا می تواني�م ب�ه فعالي�ت دوباره س�وآپ و 
بنكرينگ اميدوار باشيم؟

از  ــی  يك ــوآپ  س و  ــگ  بنكرين ــيون  كميس
ــيون های تخصصی اتحاديه صادركنندگان  كميس
ــت. اين  ــيمی اس ــای نفت، گاز و پتروش فرآورده ه
ــيون ظرفيت های بااليی برای احياي سواپ  كميس
ــركت های  و بنكرينگ دارد  به همين علت ما به ش
پخش و پااليش پيشنهاد كرديم كه بار ديگر بحث 
ــوآپ را به طور جدی دنبال كنند و  بنكرينگ و س
ــويم.   اجازه دهند تا در اين حوزه بار ديگر فعال ش
ــوآپ به علت عدم مديريت صحيح  بنكرينگ و س
ــران از بين رفته  ــم كاری های برخی از مدي و ندان
ــوی كشورهای ديگر  ــت و سود كالن آن به س اس
ــت. اكنون نمی خواهيم عملكرد مسووالن  رفته اس
ــی از دولت جديد  ــوال ببريم ول ــته را زير س گذش
ــوآپ زنده شود  می خواهيم صنعت بنكرينگ و س
ــتراتژيك و ژئوپليتيك ايران  و  چراكه موقعيت اس
ــوان بازاريابی بخش خصوصی می تواند  همچنين ت
بنكرينگ و سوآپ را زنده كرده و ارز قابل توجهی 

را نصيب اقتصاد ملی كند. 
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اتحاديه 
صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشيمی ايران 
در مراسم انتخاب 
صادرکنندگان ممتاز 
و نمونه سال 1392 
به عنوان تشکل 
صادرکننده نمونه 
معرفی شد

اسامی صادرکنندگان ممتاز
ــدگان فرآورده های  ــه صادركنن ــر از اتحادي غي
ــيمی ايران در مراسم تجليل از  نفت، گاز و پتروش
ــن صادركنندگان خدمات  صادركنندگان از انجم
ــی ايران، اتحاديه توليدكنندگان و  فنی و مهندس
صادركنندگان مبلمان ايران، انجمن پسته ايران و 
سنديكای صنعت برق ايران نيز به عنوان اتحاديه و 
تشكل های صادراتی نمونه سال 1392 تجليل شد. 
ــته از صادركنندگانی  صادركنندگان ممتاز آن دس
ــت عنوان  ــال موفق به درياف ــتند كه پنج س هس
ــاس  ــدند. براين اس ــی ش ــه مل ــده نمون صادركنن
ــاج كاظميان، گروه  ــركت های بازرگانی اكبر ح ش
ــركت ايرانی توليد اتومبيل  صنعتی زرماكارون، ش
)سايپا(، شركت صادراتی فرآورده های خاورميانه و 
شركت كيسون به عنوان صادركنندگان ممتاز سال 

1392 معرفی شدند. 
ــال  ــده نمونه ملی در س ــامی 45 صادركنن اس
ــتند: آرتانقش تاك، آريا  ــرح زير هس 1392 به ش
ــی نجاتی،  ــا- گروه صنعت ــری، آنات موليبدن كس
ــا تاير و رابر، بلور شيشه  ــفو، ايران ياس ايران ترانس
ــتيك كار، پشتيبانی  ــيميايی بهداد، پالس كاوه، ش
ــازی ايران،  ــازی بالگردهای ايران، تراكتورس و نوس
ــد زعفران قائم، توليدی لوله و پروفيل جويبار  ترون
ــتی مرواريد، توليد  لوله، كارخانجات چينی بهداش
مواد اوليه داروپخش، دانا گام، دنا رهساز، ذوب آهن 
ــاف فر، الياف  ــيمی، رزيتان، زرب اصفهان، راك ش
ــاينا دليجان، سپهر الكتريك، سميران  پلی استر س
ــامان غرب، تحقيقاتی  ــالمت، صنايع سيمان س س
ــكوه بناب، شمس الهدايی،  و توليدی سيناژن، ش
ــيرين دارو، شيما كفش،  صنعتی داداش برادر، ش

ــع آب و برق  ــزات و خدمات صناي ــادرات تجهي ص
ايران، صنايع شيميايی سينا، فرآوری روده ايرانيان 
زمين، مجتمع نساجی آسايش كاشان، فروسيليس 
ــن، كارخانجات  ــی قائم تجارت امي ــران، بازرگان اي
ــش  ــق، فرآورده های لبنی كاله، كوش ــی عقي كاش
ــت تور، گلنور، گوهر  رادياتور، كيش چيپس، گش
ــارگاد. همچنين  ــين رول و نفت پاس زعفران، ماش
شركت های خدمات مسافرت هوايی و جهانگردی 
ايران دوستان، برفاب، پويندگان راه سعادت، خانه 
ــار  ــم، بازرگانی غزال ارس باران، گلس ــرش عظي ف
ــنايی مازی  نور، مجتمع صنايع  فارس، صنايع روش
ــد و صادرات  ــن زعفران و تولي ــتيك يزد، نوي الس
ريشمك نيز به عنوان صادركنندگان شايسته تقدير 

سال 1392 معرفی شدند. 

تمایل خارجی ها برای همکاری با ایران
معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه در حال 
حاضر منابع صندوق توسعه 32 ميليارد دالر است 
ــهيالت پرداخت  و 20 ميليارد دالر نيز تاكنون تس
ــركت های  ــت، از تماس و ابراز تمايل ش ــده اس ش
ــحاق  ــی برای همكاری با ايران خبر داد. اس خارج
جهانگيری اظهارداشت: روز ملی صادرات فرصتی 
است تا بخشی از سياستهای دولت مورد ارزيابی و 
نقد قرار گيرد و همچنين راهكارهايی داده شود تا 
سياستهای دقيق تر و بهتری وضع شود. وی افزود: 
در شرايط تحريم ها، صادرات بسيار مشكل است و 
ــده اند اين كار را انجام دهند،  ــانی كه موفق ش كس
بايد به آنها دست مريزاد گفت و تشكر كرد. معاون 
ــير توسعه و  اول رئيس جمهور گفت: ايران بايد مس
صنعتی شدن را به صورت جدی پيش ببرد و بعيد 

می دانم كه هيچ ايرانی وجود داشته باشد كه عالقه 
ــت كشورش نداشته باشد و اين موضوع  به سرنوش

را كنار بگذارد.
ــران در منطقه  ــت: موقعيت اي ــری گف جهانگي
ــت كه به توسعه ايران  و فضای بين المللی اين اس
پرداخته شود و موانع توسعه رفع شده و راهكارهای 
توسعه دنبال شود. وی افزود: نبايد ايران از گردونه 
ــعه دنيا عقب بيفتد و بايد دليل عدم صنعتی  توس
شدن ايران شناسايی شود. معاون اول رئيس جمهور 
ادامه داد: دولت تدبير و اميد بنا دارد برخالف روند 
گذشته بدون آنكه ديگران را تخريب كند تا خودش 
را موجه جلوه دهد، با نقد سياستها و تعيين شرايط 
كشور، سياست هايی به سمت توسعه اتخاذ شود و 
اين به معنای شعار نيست، بلكه عزم جدی دولت و 
رئيس جمهور است تا بخش خصوصی مدار و محور 
ــد و موانع موجود برطرف شود. ــعه كشور باش توس

ــش كه جز با سرمايه گذاری،  وی با طرح اين پرس
ــن و فعاليت بخش خصوصی مگر  ايجاد فضای ام
راهكار ديگری وجود دارد، اظهارداشت: تعبير آقای 
روحانی درخصوص اينكه سانتريفيوژ بايد بچرخد و 
چرخ اقتصاد هم بچرخد در واقع نشان دهنده اين 
است كه زندگی مردم جزو مهمترين مسئوليت های 
ــبت به زندگی  ــت و دولت نمی تواند نس دولت اس
ــری گفت: دولت از  ــد. جهانگي مردم بی تفاوت باش
ــته ای عقب نشينی  حقوق ملت ايران در بحث هس
ــی عقاليی، تدبير و خرد جمعی  نمی كند و با روش
ــب برای حضور در  از آن عبور كرده و فضای مناس
بازارهای جهانی و صادرات را بوجود می آورد. معاون 
ــی دولت به  اول رئيس جمهور گفت: در ديپلماس
ــی نبوده بلكه به دنبال ايجاد فرصت  دنبال حواش

گزارشی از مراسم انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه 

 اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
 نفت، گاز و پتروشيمی؛ صادرکننده 

نمونه ملی سال 1392
اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی ايران در مراسم انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه سال 1392 به 
عنوان تشكل صادرکننده نمونه معرفی شد. اعضای اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی در يک سال اخير با 
وجود مشكالت فراوان ناشي از اعمال تحريم های نفتی و بانكی غرب عليه ايران و تصميم گيری های لحظه ای که اکثر آنها به ضرر 
صادرکنندگان کش�ورمان بود موفق ش�دند بخش قابل توجهی از صادرات ايران را به خود اختصاص دهند. به همين علت انتخاب 

اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی ايران به عنوان صادرکننده نمونه سال 1392 قابل پيش بينی بود. 
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گزارش

روز ملی صادرات 
فرصتی است برای 
تجليل از قهرمانان 

ميدان عزت بين المللی 
اقتصاد ايران و 

همچنين روزی است 
برای ارزيابی آنچه 

کرده ايم و عزم برای 
آنچه بايد کرد

ــت. جهانگيری  ــا دنيا اس ــق و تعامل ب ــرای تواف ب
ــياری از شركت های اروپايی  گفت: همين االن بس
ــترش  با طرف های ايرانی تماس گرفته و برای گس

همكاری ها ابراز تمايل كرده اند.

حل مشکالت صادرات
ــت، معدن و تجارت  در اين همايش وزير صنع
ــذ تعهدات ارزی و حذف  ــكل اخ نيز از حل دو مش
معافيت مالياتی صادركنندگان خبر داد. محمدرضا 
ــم روز ملی صادرات گفت: در  نعمت زاده در مراس
ــوری درباره دو  ــه با معاون اول رييس جمه جلس
مشكل اخذ تعهدات ارزی و حذف معافيت مالياتی 
صادركنندگان جلسه ای داشتيم. وی با اشاره به اين 
ــالدی ارزش صادرات ايران  ــال 2012 مي كه در س
ــيد كه معادل 0.55 درصد  به 96 ميليارد دالر رس
ــهم  از كل صادرات جهان بود، گفت: همچنين س
ــران از كل صادرات جهان به  صادرات غير نفتی اي
ــت، معدن و تجارت  ــيد. وزير صنع 0.2 درصد رس
افزود: در شش ماهه نخست امسال ارزش صادرات 
ــه ترتيب به 17 و 19  ــور ب غير نفتی و واردات كش
ــيد. به گفته نعمت زاده، ايران در  ميليارد دالر رس
ــته ميالدی در بين 148 كشور دنيا از  ــال گذش س
نظر شاخص رقابت پذيری با 16 پله سقوط نسبت 

به سال 2011 ميالدی به رده 82 رسيد.

تجلیل از قهرمانان صادرات
ــم  ــس دفتر رئيس جمهور نيز در اين مراس رئي
ــر تصميم ها و  ــا از تغيي ــه اقتصاد م ــا بيان اينك ب
تصميم های لحظه پردازانه آسيب ديده است، گفت: 
ــاد كند تا امكان  ــت بايد در مقررات ثبات ايج دول
ــزی بلندمدت برای مديران بنگاه ها فراهم  برنامه ري
ــت: روز ملی  ــان اظهار داش ــود. محمد نهاوندي ش
ــل از قهرمانان  ــت برای تجلي صادرات فرصتی اس
ــاد ايران و همچنين  ميدان عزت بين المللی اقتص
روزی است برای ارزيابی آنچه كرده ايم و عزم برای 

آنچه بايد كرد.
ــادرات در واقع ميدان  ــا تأكيد بر اينكه ص وی ب
مسابقه بين المللی اقتصادها است اظهار داشت: آنجا 
معلوم می شود كه برآيند اقتصاد ما و  مديريت های 
خرد به توفيق رسيده است يا خير؟ صادرات ما بايد 
باال باشد چرا كه صادرات المپيك اقتصادها است و 
در آنجا است كه مشخص می شود نتيجه تالش های 
ما توانسته است ما را به رتبه ای در صادرات برساند 
ــرفت علمی  يا خير. چرا كه صادرات تجلی گاه پيش
كشور است. رئيس اتاق بازرگانی ايران گفت: اينكه 
ــود و بتواند  تحقيقات ما به قدرت رقابت تبديل ش
ــاند  ــی را به رتبه برتر برس خدمات فنی - مهندس
ــود كه مقاله های تحقيقاتی پيشرفت  معلوم می ش
ــزود: در روز ملی  ــت. وی اف علمی حاصل كرده اس
ــاالن اقتصادی در  ــداد محدودی از فع صادرات تع
ــرار نمی گيرند  ــكر ق معرض قضاوت و تقدير و تش
بلكه اين نشان دهنده كل اقتصاد ما است.نهاونديان 
گفت: پيشتر توقع اين بود كه در روز ملی صادرات 
فقط كف بزنيم و در يكی از سالها از من خواستند 

ــاد نكنم در حالی كه  ــا در روز ملی صادرات انتق ت
وظيفه ما ارزيابی واقع بينانه است چرا كه روز ملی 
صادرات روز بخش خصوصی و روز فعاالن اقتصادی 
است. ميدان آنها و تريبون آنها است تا با مسئوالن 

اقتصادی كشور سخن بگويند.
ــت  وی افزود: برنامه دولت تدبير و اميد اين اس
ــط بخش خصوصی انجام  ــد اقتصادی توس تا رش
ــود چرا كه دولت سياست گذار است نه متصدی  ش
ــت. اين  ــتن موانع اس اقتصاد، وظيفه دولت برداش
ــد صادرات  ــالها رش ــت كه ما در اين س خوب اس
ــته ايم اما سخن در اين است كه بايد  غيرنفتی داش
خودمان را با خودمان مقايسه كنيم؟ يا اين سؤال 
را مطرح كنيم كه ديگران چه كرده اند، بالقوه چقدر 
بوده و بالفعل چقدر بوده است؟ يكی از شاخص های 
ــت كه چه مقدار از صادرات غيرنفتی  مهم  اين اس

توانسته است واردات را پوشش دهد. بدون اتكا به 
نفت چقدر می توانيم با صادرات غيرنفتی واردات را 
پوشش دهيم؟ چه مقدار از تركيب صادراتی متكی 
ــت و چه مواردی متكی به ارزش افزوده  به نفت اس
ــه واردات  ــبتی ب ــت؟ صادرات صنعتی چه نس اس

صنعتی دارد؟
ــه صادرات  ــت ك ــت اس نهاونديان گفت: درس
ــه  ــال 2000 ب ــارد دالر در س ــی از دو ميلي صنعت
ــال 2011 رسيده است اما  15 ميليارد دالر در س
ــارد دالر و  ــال تركيه 104 ميلي ــن 11 س در همي
عربستان 65 ميليارد دالر صادرات صنعتی داشته 
ــت و نسبت پوشش صادرات صنعتی به واردات  اس
صنعتی برای ايران 37 درصد ، در تركيه 73 درصد، 
ــد، در تايلند و مالزی باالی  ــتان 67 درص در عربس

100 درصد و در كره 177 درصد است.  
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برگزاری همايش 
های ساالنه اتحاديه 
صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، 
گازو پتروشيمی 
به معنای تجديد 
اعالن مطالبات بخش 
خصوصی از دولت 
برای رفع موانع و 
مشکالت اعضاست
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گفتگو

  هدف از برگزاری هش�تمين همايش س�االنه 
اتحادي�ه صادرکنندگان ف�رآورده ه�ای نفت،گاز 
وپتروش�يمی چيس�ت؟ اي�ن گردهماي�ی بخش 
خصوصی با نماين�دگان دولت و مجلس حاوی چه 

پيامی است؟ 
ــوم  ــا در ايران عموماً با اتحاديه های مرس اتحاديه ه
ــت چرا كه اتحاديه های سايركشورها  در دنيا متفاوت اس
بصورت كارگری و كارفرمايی اداره می شوند تا درصورت 
بروز مشكالت و موانع احتمالی و يا برخی خواسته ها به 
عنوان يك تشكل منسجم بخش خصوصی ازحقوق خود 
ــت دفاع كنند. اما چون اقتصاد  ــر يكديگر و يا دول در براب
ــيمی بر  در ايران خصوصاً در صنعت نفت ، گاز و پتروش
ــت صادرات بيش از 90 درصدی )دربخش توليد،  محوري
تجارت و خدمات( در دست دولت است و دولت كارفرمای 
اصلی محسوب می شود، بخش خصوصی با تمام تخصص، 
ــيه قرار  ــفانه بايد درحاش بنيه و تجربه ای كه دارد متاس
ــت نفت ، گاز و  ــرد. از اين رو بخش خصوصی صنع بگي
پتروشيمی بامحور قرار دادن صادرات، تشكيل اتحاديه را 
پايه ريزی و تأسيس نمود. برگزاری همايش های ساالنه 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گازو پتروشيمی 
به معنای تجديد اعالن مطالبات بخش خصوصی از دولت 
ــت و می توان آن را  ــكالت اعضاس برای رفع موانع و مش
ــه فعال و كارا  ــار موجوديت ازيك مجموع يك نوع اظه
ــت و پا  كه همچنان با وجود محدوديت ها و مقررات دس
گير در توليد وتجارت استوارباقی است، دانست. برگزاری 
ــوت از نمايندگان دولت و  همايش های اينچنينی با دع
روسای دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و نمايندگان 
كميسيون های مجلس شورای اسالمی بی ترديد می تواند 
به ارايه راهكارهای قابل توجهی برای رفع مشكالت بخش 
خصوصی منجر شود؛ البته اگر قول و فعل مسئوالن دولتی 
ــد. در اين  ــی كه می دهند به هم نزديك باش در وعدهاي
همايش می خواهيم به دولت بگوييم كه بخش خصوصی 
و دولت هر كدام بايد وظيفه خود را انجام دهند و مانعی 
ــن اين همايش گردهمائی  ــد. در ضم برای ديگری نباش

همكاران هم می باشد كه سالی يكبار يكديگر را مالقات و 
از حال هم مطلع باشند.

  با توجه به هش�تمين همايش ساالنه اتحاديه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز وپتروشيمی 
انتظارشما به عنوان بخش خصوصی فعال انرژی از 

دولت جديد چيست؟
هميشه انتظار بخش خصوصی از دولتها به خصوص 
ــت كه سيستم دولتی فقط  دولت جديد اين بوده و هس
ــه وظيفه خودعمل كند و كارهايی كه مردم توان انجام  ب
آن را دارند به آنها بسپرد، نه اين كه دولت خود متصدی 
همه فعاليت های اجرايی و اقتصادی كشور شود.اكنون كه 
بخش خصوصی به خوبی می تواند ازعهده همه فعاليت 
ــته برآيد، چرا دولت  های اقتصادی آن هم به نحو شايس
ــه ورود اين بخش مهم و كارآمد را به فعاليت  نبايد زمين
های اقتصادی فراهم كند؟ تجربه نشان می دهد كه دولت 
ها هيچ وقت تاجر خوبی نيستند و در فعاليت های اجرايی 
اقتصاد نيز موفق نبوده اند. پس درچنين شرايطی كه مردم 
به خوبی شيوه تجارت، توليد وخدمات را بلد هستند چرا 
دولت بايد خود را سرگرم فعاليت های اجرايی اقتصادی 

كشور كند. دولت بايد با برنامه های راهبردی و كارشناسانه 
مسير پيشرفت را برای بخش خصوصی مشخص و هموار 
نمايد و با روانسازی امور و رفع موانع درصدد بهبود فضای 
ــور، ايجاد اشتغال و توسعه برآيد. اكنون  كسب وكار كش
رتبه ايران درشاخص فضای كسب وكارنسبت به دنيا در 
وضعيت بسيار پايينی قرار دارد. اگر دولت كارخانه داری، 
معدنكاری و در نهايت توليد و تجارت  را كنار بگذارد و تمام 
فعاليت های اقتصادی را به مردم بسپارد بی شك تحول 
ــور به وجود می آيد اما متاسفانه  شگرفی در اقتصاد كش
ــت چرا كه دولت به دنبال كارهايی كه خيلی  چنين نيس

راحت بخش خصوصی از عهده آن برمی آيد می رود.

  به موض�وع تفكيک فعاليت ه�ای اقتصادی 
اش�اره کرديد، دولت چگونه باي�د از فعاليت هايی 
که بخش خصوص�ی ازعهده آن ب�ر می آيد خارج 
شود؟آيا بخش خصوصی می تواند رويه نوين اصالح 
ساختارها را برای پيشبرد اهداف اقتصادی درپيش 
گيرد تا بتواند با حضور در بازارهای بين المللی نقش 

آفرينی کند؟ 
ــت كه دولت از وظايف خود كه برنامه  واقعيت اين اس
ــيدن به اهداف افق سند  ريزی برای تحقق اهداف و رس
چشم انداز20 ساله 1404 است دور شده است. هر چند 
كه دولت به كمك مجمع  كه حداقل هر 4 سال يك بار 
بايد درسند چشم انداز بازنگری نموده و آنرا با تغييرات روز 
دنيا تطبيق دهند . اقتصاد دنيا اكنون به سرعت درحال 
ــی را برای ديگران  ــت و رقبا فرصت تغيير و دگرگونی اس
نمی گذارند. ازسوی ديگر دولت متاسفانه  برنامه خاص و 
قابل قبولی برای  تغيير رويكرد خام فروشی منابع و ايجاد 
ــعه ای بويژه در بخش زيرساختها  ندارد.  راهكارهای توس
گذشته از اين موضوعات دولت در بحث مديريت بحران 
ــه طورمثال توجه به اين  ــت. ب نيز كم كارو بی برنامه اس
ــوری خشك  مهم كه ايران درآينده نزديك به عنوان كش
ــخت خواهدشد، اما تا كنون  و كم آب، دچار وضعيتی س
نفشه جامعی برای تغيير ساختارها، تامين نيازهای داخلی 

 رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمی 
درگفتگو با دنيای انرژی تاکيد کرد

  بخش خصوصی 
یار دولت است نه مانع

اسد اله خسروی

رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی هميشه درمصاحبه های خود بررفع موانع پيشرفت 
بخش خصوصی، اصالح برخی سياست ها مانند تصميم های لحظه ای دولت وهمچنين توجه ويژه به اين بخش مهم اقتصادی تاکيد 
فراوان دارد، اما خس�روجردی در گفتگوی خود با »دنيای انرژی« عالوه برتوجه به مس�ائل فوق، رويكرد ديگری هم داش�ت. وی با 
اشاره به رفع تحريم های بين المللی اخير درحوزه پتروشيمی، در مورد استفاده غير بهينه از ذخاير ملی و عقب ماندگی صنايع و 
تجهيزات پتروشيمی و دور شدن از استانداردهای بين المللی هشدار داد. هشتمين همايش ساالنه اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز 

و پتروشيمی موجب شد تا در گفتگو با حسن خسروجردی موانع و مشكالت بخش خصوصی را بررسی کنيم.



مديران شرکتهای 
دولتی  هميشه بخش 
خصوصی را در نقطه 

مقابل خود دانسته و به 
جای همکاری و حمايت 

از اين بخش مهم و 
سپردن عمده فعاليت 

های اجرايی واقتصادی 
به آن متاسفانه با چشم 

رقيب به آنها نگاه می 
کنند
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و توسعه بخش كشت وصنعت و كشاورزی ترسيم نكرده 
است. البته بايد گفت كه همه اين مشكالت ناشی از اين 
ــتگی دولت به درآمد نفتی هنوز كم نشده  بوده كه وابس
در حالی كه اين سهل انگاريها در توسعه صنايع مختلف 
ــاالنه  11 ميليارد دالر در كشور فقط  ــده تا س موجب ش
ــود و هر روز هم بيشتر می  صرف واردات مواد غذايی ش
ــود . اگر به بخش انژی و مصرف بی رويه برق دركشور  ش
ــود خواهيم ديد كه با توجه به فرسوده بودن  نيز نگاه ش
ــبكه های توزيع حدود40 درصد كل توليد در خطوط  ش
انتقال هدر می رود، در صورتی كه دنيا اكنون بدنبال انرژی 
های نو و پاك مثل انرژی خورشيدی و بادی است. حال 
ــای موجود چرا دولت بايد به وظيفه  با اين همه خالء ه
ــت گذاری برنامه ريزی برای آينده  خود كه همانا سياس
ــواره خود را درگير  ــت عمل نمی كند و هم و نظارت اس
مسايل اقتصادی توليد، تجارت و خدمات می كند؟ بخش 
ــه و تخصصی كه دارد  ــی فعال با توجه به تجرب خصوص
درصورت ورود به ميدان عمل توانايی خاصی را در پيشبرد 
اهداف اقتصادی كشور در همه حوزه ها دارد درصورتی كه 

موانع سد راه برداشته و دولت در اجراء دخالت نكند.

  به نظرش�ما فرآورده ه�ای نفتی ومحصوالت 
پتروش�يمی ايران نسبت به ديگر کشورها ازحيث 
کيفيت و استانداردس�ازی، درچه مرتب�ه ای قرار 

دارند؟  
ــعه كارخانه های  ــاخت و توس ــت س ــران درجه اي
پتروشيمی و پااليشگاهها، جلوگيری ازخام فروشی منابع 
ــاد ارزش افزوده اقدامات خاصی را به  )نفت وگاز( و ايج
 كار گرفته است تا دراين مسيرعالوه بر ايجاد اشتغال و 
ــب به نحو شايسته از ذخاير و ثروت ملی  ارزآوری مناس
استفاده بهينه كند. با وجود اين تالشها متاسفانه پس 
ازسالها فعاليت، توليد همچنان با كمترين تغيير وتحول و 
استاندارد سازی به روز جهانی انجام می شود. محصوالت 
ــيمی ما حدود 20- 15 سال پيش برای دنيا از  پتروش
جذابيت خاصی برخوردار بود، اما در شرايط فعلی چون 
بيشتر كشورهای پيشرفته دنيا كيفيت و استاندارد خود را 
ارتقا داده اند، ديگر محصوالت ما در سطح پيشين خواهان 
ندارد در نتيجه در بازار جهانی توان رقابت آن پائين آمده 
ــای امروز هرمحصولی كه  ــت .  به طورمثال در دني اس
ــت را آلوده كند جريمه می شود درچنين  محيط زيس
ــتانداردهای  ــت كه محصوالت بايد از اس ــرايطی اس ش
ــا توليدكننده و  ــند ت ــن المللی برخوردار باش الزم بي
ــام آور و ضرر مواجه  مصرف كننده با جريمه های سرس
ــوند. از طرفی اگر توليدكننده می خواهد جايگاهی  نش
در بازارهای جهانی داشته باشد بايد استاندارد خود ارتقا 
دهد. پس بايد پذيرفت كه در توليد فرآورده های نفتی 
كشور، استانداردعالی كيفی كمتر به چشم می خورد، 
يعنی استاندار قابل قبولی كه تمام كشورهای دنيا بتوانند 
ازمحصوالت ايرانی استقبال كنند وجود ندارد.بنابراين 
توجه صفر تا صد به توليد در راستای بكارگيری آخرين 
استاندارهای كيفی دنيا ضررورتی اجتناب ناپذير است 
وچنانچه موردغفلت قرارگيرد نه تنها بازارهای كنونی را 
ازدست خواهيم داد بلكه تامين نياز بازاركشورهای جهان 
سوم به محصوالت كشوردرحوزه فرآورده های نفت، گازو 

پتروشيمی نيز به سختی امكان پذيرخواهد شد.

  تاکي�د ش�ما براي�ن اس�ت ک�ه تكنول�وژی 
س�اخت کاالها از توليد تا بس�ته بن�دی با هدف 
استانداردس�ازی در مراکز صنعتی تغيير کند. آيا 
اکنون بس�تر الزم برای اين کار در کش�ور فراهم 
است تا بتوان از مزايای کم نظير نفت وگاز به نحو 

شايسته استفاده کرد؟
ــان ازبحران و  ــورهای جه ــتر كش لزوم خروج بيش
ــاله اقتصادی همراه با رقابت  آشفتگی های چندين س
ــديد شركت های توليدی در ساخت كاالهای مدرن  ش
ــتاندارد موجب شده تا در دنيا رقابت و  و محصوالت اس
تحول عميقی دربخش توليد به خصوص توليد فرآورده 
های نفتی بوجود آيد.دراين راستا كشورهايی چون ايران 
ــت وگاز برخوردارند بايد  كه ازنعمت خدادای منابع نف
فرصت رامغتنم شمرده تا به جای خام فروشی منابع ملی 
مسير توليد كيفی را با ايجاد ارزش افزوده درپيش گيرند.  
چنين رويكردی باعث می شود تا نه تنها ازخام فروشی 
ارزان نفت جلوگيری شود بلكه ارزآوری هنگفتی از محل 
فروش محصوالت بدست آيد، زيرا تقاضای جهانی اكنون 
برای خريد نفت خام پايين آمده و محصوالتی كه استاندار 
ــرف را ندارند خريدار ندارند. بنابراين توجه به  الزم مص
ــور و  تغيير تكنولوژی در صنايع تبديلی و فرآوری كش
بكارگيری استانداردها ضرورتی اجتناب ناپذيراست كه 
دولت با بستر سازی الزم بايد به آن توجه كند. ازسوی 
ديگر چنانچه به دگرگونی های جهان دراين يكی دوسال 
اخير توجه شود خواهيم ديد كه آنها نيز با تالش برای 
خروج ازبحران های پی درپی اقتصادی بدنبال راهكاری 
ــتفاده بهينه ازمنابع سوخت استاندارد  مطلوب برای اس
هستند. درچنين شرايطی هرچه ازمسير تغييرتكنولوژی 
ــتانداردهادر محصوالت  ــد و بكارگيری آخرين اس تولي
ــود  ــيمی( فاصله گرفته ش داخلی ) نفت، گاز و پتروش
ــرفت در دنيا عقب  به همان اندازه از فروش كاال و پيش

خواهيم ماند.

  آي�ا رف�ع تحريم های بي�ن المللی درصنعت 
پتروشيمی موجب توجه بيشتر دولت به اين بخش 

می شود يا نه؟
مديران شركتهای دولتی  هميشه بخش خصوصی را 
در نقطه مقابل خود دانسته و به جای همكاری و حمايت 
ــپردن عمده فعاليت های اجرايی  از اين بخش مهم و س
واقتصادی به آن متاسفانه با چشم رقيب به آنها نگاه می 
كنند. درحالی كه دولت بايد به جای ورود به فعاليت های 
اقتصادی نقش مديريتی، نظارت و روانسازی امور را داشته 
ــی را عهده دار عملياتهای اجرايی  و بخش فعال خصوص
درحوزه های مختلف كند. هميشه دولتها اقتصاد كشور 
را دردست داشته اند و بخش خصوصی واقعی را  با همه 
ــار ، يا از روی نگرانی به  ــوان و تخصصی كه دارد به ناچ ت
ــيه رانده و كمتر به آن توجه نموده اند. البته خيلی  حاش
ــا معتقد بودند كه در دولت جديد تدبيری برای بخش  ه
خصوصی انديشيده می شود تا اين بخش متخصص نقش 
ــورهويدا كند، اما متاسفانه با  موثر خود را در اقتصاد كش
گذشت چند ماه ازفعاليت دولت جديدهيچ گاه نه دولت و 
نه مجلس دربرنامه ريزی و تصميم گيری های خود بطور 
رسمی ازنمايندگان بخش خصوصی يا حداقل از اعضای 
ــكل اقتصادی بعد از دولت  اين اتحاديه كه بزرگترين تش

است دعوتی  به عمل نياوردند  تا نظر و ايده كارشناسی 
آنها نيز در تصميم گيری ها گنجانده شود و اگر تاكنون نيز 
جلسات و يا ميزگردهايی با حضورنمايندگان دولت، ملت 
وبخش خصوصی برگزارشده درخواست كننده اوليه بخش 
خصوصی بوده است نه دولت. حال درچنين شرايطی كه 
توجهی عملی به بخش خصوصی و مدرنيزه كردن مراكز 
ــاختارهای اقتصادی و ايجاد راهكارهايی  توليد، اصالح س
ــدارد وهمچنان برعادت  ــرفت وجود ن اصولی برای پيش
ديرينه خود يعنی خام فروشی ثروت ملی  پايبند است، 
ــدن تحريم ها در توافقنامه اخير با  ــك برداشته ش بی ش
توليد محصوالت غيراستاندارد كم كيفيت كاری را به پيش 
ــه راهی اصولی برای تغيير  نخواهيم برد مگر اين كه نقش
ساختارها به شكل نوين در بخش های مختلف اقتصادی 

بخصوص توليد ترسيم شود.

  گفته می ش�ود که بدنه وزارت نفت در دولت 
جدي�د اعتقادی ب�ه ف�روش نفت خ�ام به بخش 
خصوصی ن�دارد، ديدگاه ش�ما نس�بت به چنين 

رويكرد و تصميم گيری چيست؟
ــط بخش خصوصی  ــوع فروش نفت خام توس موض
ــت  و بخش خصوصی را  ــده اس ازابتدا غلط طراحی ش
ــدار فرض نموده و اعالم نمودند اين توان در بخش  خري
خصوصی نيست چرا كه نگاه و تفكر دولتی ها هميشه 
ــام بوده و بافت آن اكنون در  متمركز بر فروش نفت خ
وزارت نفت به شكلی است كه دولت بدون دخالت بخش 
ــس آن برآيد. بنابراين معاونت  خصوصی می تواند از پ
بين الملل وزارت نفت معتقداست با فروش نفت خام به 
ديگر بخش ها در فروش خدشه وارد می شود، درحالی 
كه چنين نيست. زيرا دولت نفت را به صورت خام بدون 
ارزش افزوده الزم را می فروشد در صورتی كه می تواند 
با استفاده از بخش خصوصی و در اختيار گذاشتن نفت 
خام آن را تبديل به كاالهای نهايی ارزآور كرده و زمينه 
اشتغال را نيز در كشور فراهم می كند.ازسوی ديگر بنده 
فكر می كنم دولت برای آينده صنعت نفت كشور برنامه 
ــزی دقيق و به روزی ندارد و با اين باور غلط كه دنيا  ري
همچنان خواهان نفت خام ايران است، عقب ماندگی از 
غافله پيشرفت را موجب شده و می شود.اكنون وضعيت 
اقتصاد دنيا دگرگون شده است و ميزان تقاضای جهانی 
به نفت خام به تدريج كاهش می يابد. اگراز زاويه ديگری 
ــود، می بينيم كه توليد روزانه نفت  به بازار نفت نگاه ش
اكنون در دنيا بسيار باالرفته است. در حالی كه آمريكا و 
بعضی كشورهای اروپايی نيز واردات اين كاال را به شدت 
پايين آورده اند و آمريكا در چند سال آينده صادر كننده 
ــكه  خواهد بود و توليد نفت حداقل 10.000.000 بش
باالی تقاضا خواهد بود. درچنين شرايطی چنانچه نسبت 
به ايجاد مراكز توليد وتوسعه صنايع تبديلی و فرآوری 
اقدامای انجام نشود و نگاه فقط نگاه درآمدزايی ازمحل 
فروش نفت خام باشد، افق تاريك و آينده ناخوشايندی 
را درپيش روی صنعت نفت كشور بايد پيش بينی كرد. 
ــتم زيرا قيمت تمام  البته بنده نگران قيمت نفت نيس
شده بسياری از توليدات جديد در شمال آمريكا و كانادا 
ــان قيمت را در  ــی 80 دالر خواهد بود و آن ــن 75 ال بي
ــت و بهانه الزم را هم پيدا   حد فعلی نگاه خواهند داش

خواهند كرد .
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در گذشته تنگ 
نظری ها و عدم 
آشنايی مديريت ها در 
مورد بخش خصوصی 
حوزه نفت وجود 
داشته که موجب به 
وجود آمدن مشکالت 
فراوانی شده است
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  برای برگزاری هش�تمين همايش س�االنه 
اتحاديه چه فرآيندی طی شد؟

ــرای اين همايش را چند  ــدا كارگروه اج  در ابت
ــكيل داديم و اولين كار تعيين اهداف  ماه قبل تش
ــم با توجه به اينكه  ــش بود. تصميم گرفتي را هماي
دولت جديد به نام دولت تدبير و اميد آمده، بهترين 
بهره برداری را از اين موضوع كنيم، به همين علت 
ــعار نقش بخش خصوصی و فرصت های پيش  ش
ــد را برگزيديم. قطعا اين  ــت تدبير وامي رو در دول
ــه داليل خاص  ــعار همايش می تواند ب هدف و ش
ــا تحوالت در بخش خصوصی انرژی شود. در  منش
همايش ساالنه اتحاديه صادركنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشيمی قرار است بخشی از خواسته 
هايمان را مطرح كنيم و مهم تر اينكه زمينه رفع آن 

را فراهم كنيم.

  آيا در همايش امس�ال هم از افراد مختلف 
برای سخنرانی دعوت می شود؟

ببينيد امسال  تصميم گرفتيم از افرادی دعوت 
كنيم كه كه مرتبط با كار بخش خصوصی و انرژی 
ــكالت باز كنند. با توجه به  ــند و گرهی از مش باش
ــه در دولت جديد صحبتهايی در مورد بخش  اينك
خصوصی شده و همچنين مذاكرات موفقيت آميز 
ــن همايش با  ــا در اي ــم اعض ــته ای اميدواري هس
ــال های گذشته حاضر  ــبت به س انرژی بهتری نس
ــكالت فراوانی در اثر تحريمهای  ــوند. البته مش  ش
ــی و برخی تصميم گيری ها به وجود  آمد.  بين الملل
ــم و چهارمين مركز  ــزی داري ــور نفت خي ما كش
انرژی دنيا هستيم و دوست داريم به عنوان بخش 
خصوصی يار و كمك حال دولت باشيم اما در اين 
ــكالتی برای ما به وجود آمد  ــری مش ميان يك س
ــای اقتصادی هم تعميم داده  كه به همه بخش  ه

شد. مشكل اول تحريمهای لحظه به لحظه و عدم 
ــير صحيح از تحريم ها بود. ما انتظار داشتيم  تفس
كه سازمان های مربوطه حداقل تفسير صحيحی از 
ــته باشند اما سازمان ها به ما كمك  تحريم ها داش
ــان را بهتر انجام دهيم . با  ــی كردند تا ما كارم نم
ــته خيلی  توجه به آمارهای اتحاديه در دهه گذش
ــدند و  از واحدهای صادراتی و توليدی تعطيل ش
ــود بلكه  عدم  ــبب آن نب تنها تحريم خارجی مس
ــات رخ دادن اين اتفاق  ــت داخلی نيز موجب حماي

را فراهم كرد.

  ب�ا توجه ب�ه برنامه ريزی های انجام ش�ده 
آي�ا می تواني�م به رفع مش�كالت عديده بخش 

خصوصی اميدوار باشيم؟
ــياری برای ارائه  ــن همايش مطالب بس ما در اي
ــووالن داريم. ما می خواهيم امسال متفاوت  به مس
ــيم و اين تفاوت محسوس خواهد بود. هدف ما  باش
ــن همايش بخش خصوصی  ــت كه بعد از اي اين اس
ــكل  ــيمی بتواند با كمترين مش نفت، گاز و پتروش
ــدن  ــد. البته برای بهتر برگزار ش ــه كار ادامه ده ب
همايش از تجربيات 7 همايش قبلی استفاده كرديم. 
ــيد 7 همايش قبلی هم منفعت داشته  مطمئن باش
ــخنرانی حسينی وزير وقت اقتصاد  است. مثال با س
ــاب  در 3 دوره قبل حداقل فهميديم كه حرف حس
ــال 84 طبق  بند دال ماده  ــت. از س دولتی ها چيس
ــود صادرات  ــده ب ــعه قرار ش 33 برنامه چهارم توس
ــت تصميم گرفت به  ــود. اما دول از ماليات معاف ش
ــتقات نفت  اين بهانه كه فرآورده های نفتی جزو مش
است از صادركنندگان فرآورده های نفتی هم ماليات 
ــنامه كرد اما اعالم كرديم  بگيرد. دولت اين را  بخش
ــتيم نه نفت.  اما وزير وقت  كه ما فرآورده نفتی هس
ــرد و گفت من  ــخنرانی ك اقتصاد در همايش ما س
ــم و بايد ماليات بدهيد  ــما را رفع نمی كن ماليات ش
ــد. مزيت حضور  ــكايت كني ــر نمی خواهيد ش و اگ
ــف خود را فهميديم  ــر اين بود كه حداقل تكلي وزي
ــی گرفتيم.  البته جديدا  ــرانجام معافيت ماليات و س
ــز صادراتی روغن  ــكلی در مورد ماليات و جواي مش
ــود آمده كه در حال مذاكره با  ــو تور و قير  به وج م
سازمان توسعه تجارت و سازمان ماليات هستيم. ما 
ــداف خاصی داريم. صادركننده چرا بايد 6 درصد  اه
ــات ارزش افزوده را بدون دليل پرداخت كند و  مالي
ــد كاالی صادراتی كه  ــووالن ابهام دارن مثال اگر مس

 گفتگوي دنياي انرژي با نايب رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي درباره هشتمين همايش ساالنه اتحاديه

 اميد بخش خصوصي نفت به دولت 
تدبير و اميد

محسن جندقي

محسن فخاری، نايب  رئيس هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی از مدت ها پيش به عنوان 
رئيس کارگروه اجرايي هش�تمين همايش س�االنه اتحاديه مش�غول ش�ده و به همراه اعضاي ديگر توانست مقدمات برگزاري اين 
همايش مهم را فراهم کند. با توجه به اينكه هش�تمين همايش اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش�يمي اولين 
همايش اتحاديه در دولت تدبير و اميد است مي تواند 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 مي آيد که خواندن آن خالي از لطف نخواهد بود. 



وزير وقت اقتصاد 
در همايش ما 

سخنرانی کرد و گفت 
من ماليات شما را 

رفع نمی کنم و بايد 
ماليات بدهيد و اگر 
نمی خواهيد شکايت 
کنيد. مزيت حضور 

وزير اين بود که 
حداقل تکليف خود را 

فهميديم
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در بورس عرضه می شود آيا صادر می شود يا نه چرا 
ــپرده و چك بگيرند. ما  پول بگيرند؟ به جای آن س
ــكل بر می خوريم.  ــر اين موضوع هر دفعه به مش س
ــی از دغدغه های اتحاديه  ــاله حمل و نقل يك يا مس
ــود را مثال از  ــت. برای اينكه كاالی صادراتی خ اس
ــكالت فراوانی  ــان به بندرعباس  ببريم با مش اصفه
مواجه هستيم. كمبود وسيله ، هزينه فراوان و حتی 
گرفتن ماليات چند باره از جمله اين مشكالت هست 
ــركت حمل  ــيس يك ش به همين علت به فكر تاس
ــت ما در سالهای  و نقل صادركنندگان افتاديم. دس
ــته بسته بود، نه اينكه دولت دست ما را بسته  گذش
باشد بلكه تحريم های خارجی، واردات غير منطقی، 
ــكالت داخلی، كمبود مواد اوليه و... موجب شد  مش

بخش خصوصی در تنگنا قرار گيرد. 

  پس در همايش خواس�ته های بسياری مطرح 
خواهد شد.

ــته هايی كه در اين همايش داريم زياد  بله خواس
ــول را به اعضا  ــی اين ق ــرايط فعل ــت. البته در ش اس
می دهيم كه اكثر اين خواسته ها را مطرح كنيم. همين 
ــره فعالی داريم كه  ــركل و اعضای هيات مدي االن دبي

اميدواريم با آنها خيلی از اين مشكالت را حل كنيم.

  ع�دم حمايت داخلی همان تحريم داخلی 
است. درست است؟

بله. آقای روحانی هم گفتند تحريم داخلی. اصال 
با دولت گذشته كار نداريم بلكه ما سياست گذاری ها 
ــته تنگ نظری ها و  را نقد می كنيم. مثال در گذش
عدم آشنايی مديريت ها در مورد بخش خصوصی 

حوزه نفت وجود داشته كه موجب به وجود آمدن 
ــت. حمايت نكردن  ــده اس ــكالت فراوانی ش مش
ــش خصوصی و  ــاد از بخ ــا و وزارت اقتص بانك ه
بخشنامه های لحظه ای از جمله اين مشكالت بود. 
ــتورالعمل ها را  ــه ما صادركنندگان هم دس هميش
انجام می داديم اما با اين دستور العمل ها خيلی ها 
ــدند. خيلی ها  ــه صادركنندگان خارج ش از چرخ
دفاترشان را تعطيل كردند. خب ما در اين همايش 
ــكالت و راهكارهای  ــه اين مش ــعی مي كنيم ك س
ــی كنيم.  به عبارت بهتر  ــتن موانع  را برس برداش
همايش به جای چند سخنرانی قرار است كاربردی 
ــتيم راه های تسهيل در توليد  شود و درصدد هس
ــايی كنيم. به  و صادرات در بخش انرژی را شناس
همين علت قصد داريم از مسووالنی دعوت كنيم 
كه بتوانند گرهی از مشكالت بخش خصوصی نفت 

باز كنند.

  آيا مس�ووالن وزارت نف�ت از اين موضوع 
استقبال کردند؟

ــه ای كه با ماجدی معاون امور  بله. در دو جلس
ــان از حضور  ــتيم ايش بين الملل وزارت نفتی داش
ــرد و حمايت  ــتقبال ك ــر بخش خصوصی اس موث
ــش را اعالم كرد. بنده هم  ــوی خود از اين بخ معن
ــگ بخش خصوصی را برای  آمادگی و حضور پررن

كمك به دولت اعالم كردم.

  آي�ا در گفتگو با معاون وزي�ر نفت درباره 
فروش نفت خام توسط بخش خصوصی سخنی 

به ميان آمد؟

ــايد به  ــتقبال چندانی از وی نديدم. ش بله، اما اس
ــرايط كنونی، وزارت نفت موضوع فروش نفت  علت ش
ــط بخش خصوصی را مسكوت گذاشته است. ما  توس
در بحث فروش نفت كه مدتی پيش مطرح شده بود 
ــه بوديم. مثال بايد برای  ــكل داخلی مواج با چند مش
ــه از وزارت  همه پول نفت را  ــل گرفتن محمول تحوي
ــدور نبود. ثانيا وقتی می  ــز می كرديم كه اين مق واري
ــكانت تحويل بگيريم و  خواستيم كه به صورت ديس
مبلغ اعالم می شد ناگهان می گفتند اور می دهيم. )با 
قيمت باالتر می دهند(. بعد از اينكه قرار شد نفت خام 
توسط بخش خصوصی به فروش برسد 260 سازمان 
و شركت اعالم آمادگی كردند و در نهايت  11 شركت 
ــركت هم 3  ــتند پروفرم بگيرند، از اين 11 ش توانس
شركت برای فروش مجوز گرفتند اما سرانجام گفتند 
به مشكل برخورديم و موضوع بابك زنجانی كه مطرح 
شده نيز از اين دست است. بخش خصوصی نفت برای 
اينكه اين اتفاق رخ دهد كنسرسيوم بزرگ با ساز و كار 
بسيار حرفه ای تاسيس كرد و حتی هنوز هم جلسات 
هيات مديره اين كنسرسيوم برگزار می شود. هر وقت 
ــت بخواهد باز هم بخش خصوصی اين آمادگی را  دول
دارد كه به كمك دولت بيايد و از همه ظرفيت ها برای 
ــرا كه اعتقاد داريم  ــتفاده كند چ فروش نفت خام اس

بخش خصوصی بازوی دولت است. 

  بخش خصوصی انرژی ديگر با چه مشكالتی 
مواجه بود؟

ــن بود كه  ــكالت اي ــی ترين مش يكی از اساس
سرمايه در گردش مان صفر شده است. يك روزی 
فالن مواد اوليه را می خريديم 400 تومان،  قير را 
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واقعيت اين است 
که ما آن خريداران 
اصلی را به خاطر 
همين تحريم ها از 
دست داده بوديم. 
تحريم ها موجب شده 
بود خريداران ژاپنی 
را از دست بدهيم و 
مجبور بوديم با قيمت 
کمتر محصوالتمان را 
به ترکيه بدهيم

گفتگو

می خريديم تنی 90 هزار تومان. اخيرا آن ماده 
اوليه 2 هزار و 200 تومان افزايش پيدا كرده است. 
ــما كه 10 درصد از محصول  خيلی ها می گفتند ش
400 تومانی سود می كرديد، پس بهتر است كه نرخ 
آن افزايش پيدا كند چون سود بيشتری نصيبتان 
ــت. چنين افرادی نمی دانند با پول فعلی،   شده اس
ــتيم 6 تن خريد كنيم  ــال پيش می توانس چند س
ــا االن بايد يك تن خريد كنيم. ببينيد ما دنبال  ام
ــاله پيمان سپاری  مقصر نمی گرديم اما همين مس
ــت و  ــی ايجاد كرده اس ــكالت فراوان ــرای ما مش ب
ــاله حل نشده است. البته معاون اول  هنوز اين مس
ــور و وزير صنعت قول هايی داده اند كه  رئيس جمه

اميدواريم اجرايی شود. 

  آيا بخ�ش خصوص�ی می تواند ب�ا توافق نامه 
هس�ته ای جدي�د ورف�ع برخ�ی تحريم ه�ای 

پتروشيمی به آينده اميدوار باشد؟
ــط برای اعضا مفيد نبود  اوال اين مذاكرات فق
ــی اقتصاد را تحت تاثير قرار داد.  بلكه به طور كل
ــيدن مذاكرات هر ايرانی را به آينده  به نتيجه رس
ــدند و قطعا  اميدوار كرد. همه صنوف اميدوار ش
ــازار داخلی و خارجی  ــتند كه ب همه موافق هس
ــخص من باعث افتخار  ــد. برای ش به آرامش برس
ــورم در يك طرف و 6  ــه وزير خارجه كش بود ك

ــر مذاكرات  ــور قدرتمند در طرف ديگ ــر كش وزي
ــوند  ــتند و به خاطر ايران مجبور می ش قرار داش
ــوند. البته  ــدت كوتاهی در يك جا جمع ش در م
ــا مذاكره كرديم  ــورهايی كه با آنه می دانيم كش
ــد اقتصادی ما نيستند  ــعادت ما و رش خواهان س
و حتی سر خودشان را هم كاله می گذارند. حتما 
در اين مذاكرات دنبال منافع خود بودند نه منافع 
ايران اما همين موضوع مذاكره و توافق هسته ای 
توانست آرامشی در بازار و كال اقتصاد ايجاد كند. 
ــت  ــف تحريم جديد اتفاق بزرگی اس همين توق
ــا و دفاتر صادراتی  ــه می تواند خاك كارخانه ه ك
ــه كار را تعطيل كرده اند را  ــانی ك را بتكاند و كس
ــش خصوصی اميدوار  ــه دفاتر كار برگرداند. بخ ب
شده است تا با كمك دولت اقتصاد ايران به رشد 
برسد اما اين مهم بدون كمك دولتمردان محقق 

نمی شود.

  برخ�ی فع�االن پتروش�يمی م�ی گفتن�د که 
توافق هس�ته ای و رفع برخی تحريم ها،  صنعت 
پتروش�يمی را متحول نمی کند چ�ون با تحريم 

پتروشيمی به مشكل چندانی برنخورديم.
در اين مورد فعاالن بخش خصوصی صاحب نظرتر 
ــت كه ما آن خريداران  هستند اما واقعيت اين اس
ــت داده  ــی را به خاطر همين تحريم ها از دس اصل

ــده بود خريداران ژاپنی  بوديم. تحريم ها موجب ش
ــت بدهيم و مجبور بوديم با قيمت كمتر  را از دس
محصوالتمان را به تركيه بدهيم و تركيه هم آن را 
ــه ژاپن بدهد. به خاطر تحريم ها خريداران جرات  ب
ــد. به خاطر اين  ــد محصوالتمان را بخرن نمی كردن
تحريم ها مجبور بوديم خريداران را راضی كنيم با 
ــتی هايی با پرچم  ــود پايين تر و با كش مارجين س
كشور ثالث از ما خريد كنند تا از چرخه و دور خارج 
ــويم. ما 99 درصد مشتری هايمان ر ا به خاطر  نش
همين تحريم ها از دست داده بوديم. اين تحريم ها 
ــكالت عديده ای به وجود آورده  برای صادرات مش
ــيمی  بود در غير اين صورت خود واحدهای پتروش
ــتند چراكه توليد پتروشيمی در  كه مشكلی نداش
ــود امن داخل توليد و فروخته  كشور با حاشيه س
مي شود. آنها مشكل چنداني براي تامين خوراك و 

مشتري داخلي ندارند.

  رشد منفي صادرات بسياري از صادرکنندگان 
را نااميد کرده است. آيا با دولت جديد مي توان به 

آينده صادرات اميدوار بود؟
ــد منفی متوقف شده اما هنوز زود است كه  رش
ــكالت صادرات  ــاوت كنيم اما اميدوارم كه مش قض
ــرايط صادراتي  ــود و ش ــي برطرف ش ــه طور كل  ب

بهبود يابد.
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در شرايط فعلی 
و با توجه به کمبود 
برخی از محصوالت 

پتروشيمی در کشور 
ناچار شديم سيستم 

سهميه بندی برای 
خريد مواد پتروشيمی 
در بورس کاال تعريف 

کنيم

موال خواه با بيان اين كه اين تصميم برای جلوگيری 
از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و كوتاه كردن دست 
ــت، خاطرنشان كرد: همچنين  دالالن در بورس اس
ــه در برخی  ــدگان واقعی ك ــی مصرف كنن دسترس
شرايط قادر به خريد نيازهای خود برای استمرار خط 
توليد واحدهای صنعتی مربوطه نبوده اند گرفته شده 

است. 
ــازمان  ــر كل نظارت بركاالهای غيرفلزی س مدي
ــايی 70 واحد توليدی  ــه به شناس ــت در ادام حماي
ــان صنعت، معدن و تجارت  ــط بازرس غيرفعال توس
استانها و رد صالحيت خريد آنها در بورس اشاره  كرد 
و گفت: در شرايط فعلی و با توجه به كمبود برخی از 
محصوالت پتروشيمی در كشور ناچار شديم سيستم 
سهميه بندی برای خريد مواد پتروشيمی در بورس 
كاال تعريف كنيم تا صنايع پايين دستی بتوانند مواد 
ــاز خود رابا تضمين كيفيت ، كميت و  اوليه مورد ني

قيمت رقابتی تامين كنند. 
وی با اشاره به راه اندازی سايت بهين ياب وزارت 
ــرد: در حال حاضر  ــت، معدن و تجارت بيان ك صنع
ــايت  حدود 3000 واحد صنعتی و تعاونی در اين س
ثبت نام كرده و مواد اوليه خود را از طريق بورس كاال 

تهيه می كنند. 
ــه محصوالتی كه  ــر اين ك ــا تاكيد ب ــواه ب موالخ
ــود از نظام  ــورس كاال پذيرش و معامله می ش در ب
قيمت گذاری سازمان حمايت معاف هستند، تصريح 
ــتای اجرای تصميمات كارگروه كنترل  كرد: در راس

بازار از آذرماه سال گذشته تاكنون با توجه به اهميت 
ــواد اوليه اصلی  ــيمی به عنوان م محصوالت پتروش
موردنياز و تاثيرگذار در محصوالت نهايی و بهای تمام 
ــده اكثر كاالهای توليدی واحدهای توليدكننده  ش
ــيمی  ــرخ پايه محصوالت پتروش ــتی، ن پايين دس
ــط نرخ بازارهای جهانی و ارز مبادله   براساس متوس
ای توسط شركت ملی صنايع پتروشيمی استخراج 

و اعالم می شود. 
وی در ادامه افزود: اين در صورتی كه است كه اگر 
اهداف بورس كاال به معنای حقيقی پياده شود فروش 
ــوالت از طريق حراج و رقابت  و قيمت واقعی محص
كشف و تقاضاهای كاذب از اين بازار حذف می شود. 
ــده مراجع  او با بيان اينكه طبق ضوابط تدوين ش
ــه مجتمع های  ــته كلي ــالهای گذش ــی در س قانون
پتروشيمی اعم از دولتی و خصوصی مكلف به عرضه 
ــيمی خود در بورس كاال هستند،  محصوالت پتروش
ــفاف  تصريح كرد: در عوض مزيت های مطمئن وش
بازار بورس از قبيل معافيتهای مالياتی ، قيمتگذاری، 
ــد و  رانت زدايی و غيره بايد عرضه كاال اختياری باش
ــدگان نوع معامله خود را كه در بورس و يا  توليدكنن
ــنتی فروخته شود، انتخاب كنند اما به دليل  بازار س
ــور حمايت  ــه و تقاضا و به منظ ــادل عرض عدم تع
ــت اين  ــتی و كوچك الزم اس ــع پايين دس از صناي

محصوالت مشمول سياستهای تنظيم بازار شود. 
ــتهای حال حاضر  موالخواه در ادامه درباره سياس
سازمان حمايت در خصوص عدم عرضه محصوالت 

مجتمع های پتروشيمی در بورس كاال گفت : تذكر، 
بررسی كارشناسی و پيگيری رفع موانع و مشكالت و 
استفاده از ساير ابزارها از جمله اين سياست ها بوده و 

برخورد تعزيری راهكار آخر خواهد بود . 
به گفته وی هرچند اتخاذ تصميمات حاكميتی 
ــاظ واقعيتهای موجود و تعيين  در اين بخش با لح
ــه ريزی صحيح  ــی و كارآمد ، برنام ــهای اجراي روش
ــب  در تامين خوراك مورد نياز واحدها و ايجاد تناس
ــع و گازی مورد مصرف  ــای ماي ــت خوراكه در قيم
مجتمع هايی كه خوراك آنها گاز است، ارايه تشويق 
ــرمايه گذاری الزم می تواند  های تضمينی جهت س

مثمرثمر واقع شود. 
ــازمان  ــر كل نظارت بركاالهای غيرفلزی س مدي
ــويق های  حمايت در پايان با تاكيد بر لزوم ارايه تش
ــرای توليد  ــرمايه گذاری الزم ب تضمينی جهت س
ــت قرار دادن  ــوالت كمبوددار بيان كرد: اولوي محص
ــه ريزی هدفمند در  ــن نياز بازار داخلی و برنام تامي
ــرف محصوالت  ــق توليد و مص ــرآورد دقي جهت ب
ــاله نيز امری  ــيمی برای مقاطع زمانی يكس پتروش

ضروری و اجتناب ناپذير در اين حوزه است. 
ــطه ها با خريد  ــر برخی از واس ــال اخي در يك س
ــه كارخانه ها  ــيمی و فروش آن ب ــواد اوليه پتروش م
باعث افزايش چندين برابری قيمت اين محصوالت 
و محصوالت پالستيكی در بازار شده اند به نحوی كه 
ــوالت آنها نظير  ــدی از خود محص ــته بن قيمت بس

فرآورده های لبنی بيشتر شده  است. 

مدير کل نظارت برکاالهای غيرفلزی سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان:

 ممنوعيت فروش محصوالت پتروشيمی 
خریداری شده از بورس 

تمام ش�رکتهای توليدی که مواد اوليه پتروش�يمی خود را از طريق بورس کاال تامين می کنند بايد اين مواد اوليه را در خط 
توليد خود استفاده کنند و فروش آنها به افراد ديگر ممنوع شد.  محمد حسين موالخواه مدير کل نظارت برکاالهای غيرفلزی 
س�ازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اتفاقاتی که در زمينه محصوالت پتروش�يمی طی يک سال اخير در 
کش�ور روی داده اس�ت، گفت: با پيشنهاد سازمان حمايت و تصويب کميته تخصصی تنظيم بازار محصوالت پتروشيمی، تمام 
شرکتهای توليدی که مواد اوليه پتروشيمی خود را از طريق بورس کاال تامين می کنند بايد از اين مواد اوليه در خط توليد خود 

شرکت استفاده کرده و حق فروش محصوالت را به افراد ديگر ندارند. 
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شرکت کنندگان در 
اين نشست تصميم 
گرفتند که دوره دبير 
کلی عبداهلل سالم 
البدری را به مدت يک 
سال تمديد کنند که 
اين تصميم نيز از آغاز 
سال آينده ميالدی 
اجرايی می شود

گزارش دبير كل اوپك، گزارش هيئت كميسيون 
اقتصادی اين سازمان و برخی مسائل اداری از سوی 
شركت كنندگان بررسی شد و اعضای نشست درباره 
تحوالت در مذاكرات چندجانبه زيست محيطی گفت 
و گو كردند. افزون بر اين، نتيجه نشست برگزار شده 
ــتان، وضعيت مذاكرات جاری اوپك با  در ورشو لهس
ــتمر اين سازمان با ديگر  اتحاديه اروپا، همكاری مس
ــای آن با  ــن المللی و گفت و گوه ــازمان های بي س
ــيون روسيه، از جمله موضوع های مورد بحث  فدراس

بودند.
ــت گزارش دورنمای بازار نفت كه از  در اين نشس
سوی دبير كل ارائه شد، به ويژه بخش های پيش بينی 
عرضه و تقاضای نفت در سال 2014 ميالدی، مورد 
بررسی قرار گرفت. بدهی دولتی در حوزه يورو، بيكاری 
گسترده در كشورهای توسعه يافته، و آهستگی رشد 
ــورهای در حال  اقتصادی در كنار خطر تورم در كش
ــائل مربوط به دورنمای اقتصاد  توسعه، از جمله مس

جهانی بودند كه مورد بحث قرار گرفتند.
در واقع همين سردرگمی درباره اقتصاد جهانی و 
شكنندگی وضعيت اقتصادی يورو، مهمترين چالش 
ــت. ــال 2014 ميالدی اس اقتصادی بازار نفت در س

افزون بر اين، اگرچه پيش بينی می شود كه تقاضای 
ــد چشمگير  ــال 2014 افزايش يابد، رش نفت در س
ــورهای غير عضو اوپك، از  ــوی كش عرضه نفت از س
ــد تقاضا فراتر خواهد بود.به هر حال، با هدف  اين رش
حفظ توازن بازار، در اين نشست اوپك تصميم گرفته 
ــد كه توليد نفت اين سازمان در سطح كنونی 30  ش
ميليون بشكه در روز تثبيت شود. با اين همه، اعضای 
ــداد مخل تعادل بازار،  اوپك برای واكنش به هر روي

اعالم آمادگی كردند.
ــياری و  ــه لزوم هش ــت با توجه ب ــای نشس اعض
نگرانی های مربوط به مشكالت باقی مانده در اقتصاد 
جهانی، دبيرخانه اوپك را موظف كردند كه تحوالت 

عرضه و تقاضای نفت و همچنين مسائل غير بنيادين، 
ــفته بازی در بازار را زير نظر داشته باشد  همچون س
ــورهای عضو اوپك را از اين تحوالت آگاه كند.  و كش
ــت، علی عبيد اليبهونی، نماينده امارات  در اين نشس
ــت عامل اوپك، به عنوان رئيس هئيت عامل  در هيئ
ــك و دكتر برنارد مومر، نماينده ونزوئال در هيئت  اوپ
عامل اوپك به عنوان جانشين اليبهونی منصوب شد 
ــال آينده ميالدی اجرايی  ــه اين تصميم از آغاز س ك

خواهد بود.
شركت كنندگان در اين نشست تصميم گرفتند 
ــالم البدری را به مدت  كه دوره دبير كلی عبداهلل س
يك سال تمديد كنند كه اين تصميم نيز از آغاز سال 
ــت،  ــود. در اين نشس 2014 ميالدی اجرايی می ش
بودجه سال 2014 ميالدی اوپك تصويب و تصميم 
ــازمان،  ــت عادی آينده اين س ــد كه نشس گرفته ش
ــالدی ) 21 خرداد  ــال 2014 مي ــن س ــم ژوئ يازده

1393( در وين اتريش برگزار شود.

ــايلی كه اعضای اوپك را درگير كرده  يكی از مس
ــورهايی همچون  ــطوح توليد كش ــت كاهش س اس
ــران اتفاق افتاده،  ــی كه همزمان با تحريم های اي ليب
ــد. اين امر باعث شد توليد عربستان بيش از  می باش
ــهميه صورت بگيرد و ظرفيت توليد عراق  ميزان س
ــی را تجربه كند. با اين  نيز بی محابا روند رو به افزايش
حال اما بازگشت حدود 1/5 ميليون بشكه نفت ايران 
به بازار، الزام كشورهايی همچون عربستان را كاهش 
می دهد. وزير نفت ايران در حاشيه اين نشست گفت: 
ــس از رفع تحريم ها  ــود پ حتی اگر نفت 20 دالر ش

ايران روزانه چهار ميليون بشكه نفت توليد می كند. 
زنگنه اظهار كرد: جمهوری اسالمی ايران تحت هر 
شرايطی چهار ميليون بشكه در روز را توليد می كند و 
من از حق ايران تحت هيچ شرايطی برای توليد روزانه 

چهار ميليون بشكه نخواهم گذشت.
ــه آيا فكر  ــوالی درباره اينك ــه س ــخ ب وی در پاس
ــهميه بندی جداگانه  می كنيد اوپك بايد به نظام س

صد و شصت و چهارمين نشست اوپک و ابقای البدري

بازهم دبيرکل انتخاب نشد
صد و شصت و چهارمين نشست اوپک چهارشنبه 13 آذر در وين، پايتخت اتريش برگزار شد و به رغم جايگاه مناسب 
ايران در اين سازمان، اما عبداهلل سالم البدری، نماينده ليبی و دبيرکل کنونی اين سازمان، در سمت قبلي خود ابقا شد، اين 
در حالی است که اين موضوع با روح آيين نامه اوپک مغايرت دارد. در اين نشست  به مصطفی الشمالی و بيژن نامدار زنگنه، 
وزير نفت جمهوری اسالمی ايران به دليل انتصاب به مقام وزارت تبريک گفته شد و وزيران پيشين نفت ايران و کويت مورد 
قدردانی قرار گرفتند. همچنين عبدالباری علی العروس�ی، وزير نفت و گاز ليبی، برای يک س�ال به رياست اجالس اوپک 
برگزيده شد که اين تصميم از آغاز سال 2014 ميالدی اجرايی می شود. ديزيانی آليسون مادوکه، وزير نفت نيجريه نيز به 

عنوان رئيس علی البدل نشست برگزيده شد.   
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ــت: من به اين  ــو بازگردد، گف ــورهای عض برای كش
مسائل كاری ندارم. ايران پس از رفع تحريم ها چهار 

ميليون بشكه در روز توليد خواهد كرد.
وزير نفت همچنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اينكه چنانچه بازار با مازاد عرضه روبه رو  شود قيمت ها 
ــته از  ــكل آن دس پايين می آيد، اعالم كرد: اين مش
ــت كه نفت اضافی وارد بازار می كنند  كشورهايی اس
ــت و  ــا در هر حال فكر می كنم كه اوپك عاقل اس ام
ــر و عقالنيت خود را  ــای مختلف اين تدبي در زمان ه

نشان داده است. 
ــوارد رعايت تدبير را  ــه افزود: اوپك دراين م زنگن
ــانی كه در شرايط سخت  می كند و بازار را برای كس
بيرون رفته اند باز می كند تا جای مناسبی برای توليد 
ــرايط حاد نخواهيم  ــد، ما هرگز به ش ــت آنها باش نف

رسيد.
ــان نفتی جهان  ــت كه كارشناس اين در حالی اس
ــورهای مهم اين سازمان معتقدند  و وزرای نفت كش
ــب است و  ــطوح كنونی آن مناس قيمت نفت در س
لزومی ندارد سطح توليد با تغيير مواجه شود، بر اين 
اساس هم با توافق اعضا سطح توليد تا 6 ماه آينده در 

همان رقم 30 ميليون بشكه تثبيت شد. 
ــورمان با وزرای نفت  ــن بين، وزير نفت كش در اي

كشورهای عضو سازمان اوپك ديدار و گفت وگو  كرد. 
ــمالی، وزير نفت و معاون نخست وزير  مصطفی الش
كويت نيز در اين اجالس با اعالم اينكه كويت به طور 
كامل از شرايط كنونی بازار جهانی نفت رضايت دارد، 
گفت: بازار نفت هم اكنون با ثبات و متعادل است و با 

هيچ كمبود يا مازاد عرضه ای مواجه نيست. 
وی افزود: از بازگشت ايران به بازار نفت استقبال 
می شود و بازار نفت می تواند سهم واقعی توليد نفت 

خام ايران را جذب كند.
 محمد المزروعی، وزير انرژی امارات متحده عربی 
ــتان نيز وضعيت  و محمد النعيمی، وزير نفت عربس
بازار را مطلوب ارزيابی كردند. وزير نفت كشورمان نيز 
ــاره به توافق هسته ای ايران در ژنو با درخواست  با اش
از اعضای اوپك برای ايجاد فضای بازگشت احتمالی 
ايران به بازار ابراز اميدواری كرد كه صادرات نفت ايران 
بر اساس اين توافق به تدريج افزايش يابد. وی در عين 
ــمی در  ــال اظهار كرد: در اين مرحله ما تغيير رس ح
صادرات نفت خود نداريم، اما چنانچه تحريم ها عليه 
ــوند، می توانيم ظرفيت توليد نفت را به  ايران لغو ش

چهار ميليون بشكه در روز برسانيم. 
مهندس زنگنه همچنين در پاسخ به سوالی درباره 
ــرد: ما هم اكنون  ــای جديد نفتی اعالم ك قرارداده

ــای جديد برای بخش های  در حال تدوين قرارداده
ــان با تجربه روی  ــتی نفت هستيم. كارشناس باالدس
اين موضوع كار می كنند. به نظرم در چند ماه آينده 
می توانيم چند كنفرانس در ايران و لندن برگزار كنيم 
و چارچوب قراردادها را معرفی كنيم. اصل چارچوب 
ــه می توانيم برای  ــت ك ــای جديد اين اس قرارداده
ــركت های نفتی بين المللی همكاری  بلندمدت با ش
ــاله  ــت س كنيم. وی همچنين عمر قراردادها را بيس

عنوان كرد. 
ــته با  ــال گذش ايران قبل از اعمال تحريم های س
صادرات روزانه دو ميليون و 700 هزار بشكه نفت پس 
از عربستان در رده دومين صادركننده بزرگ نفت در 
ــته و صادرات نفت ايران پس از اعمال  اوپك قرار داش

تحريم ها به يك سوم كاهش يافته است. 
ــرژی درباره  ــيون ان عبداهلل تميمی، عضو كميس
ــرد: وزير نفت جمهوری  ــات وزير نفت اعالم ك اقدام
ــت نمايندگان مردم  ــالمی ايران با حمايت اكثري اس
ــوزه نفت و گاز در  ــس اهداف دولت را در ح در مجل
جامعه بين الملل پيگيری می كند. وی افزود: پس از 
ــت خارجی ايران اكنون قاطعانه  حمايت ها از سياس
ــت در جامعه بين الملل و  ــع نفتی وزارت نف از مواض

سازمان های بين المللی دفاع و حمايت می كنيم. 
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کارشناسان نفتی 
جهان و وزرای نفت 
کشورهای مهم اين 

سازمان معتقدند 
قيمت نفت در سطوح 

کنونی آن مناسب 
است و لزومی ندارد 
سطح توليد با تغيير 

مواجه شود



يادداشت

با استفاده از گاز 
ايران می توانيم 
بزرگترين توليدکننده 
برق، پتروشيمی، 
محصوالت معدنی، 
فوالد، آلومينيوم و 
مس از طريق گاز 
باشيم

ــام اختالفاتی كه با ايران دارد معتقد  اروپا با تم
ــت كه نمی تواند امنيت انرژی خود را در زمينه  اس
ــيه بداند، لذا اروپايی ها  ــته به روس گاز صرفا وابس
ــع جايگزين و تنوع  ــتند كه مناب به دنبال اين هس
منابع برای تامين گاز را برای خود تهيه كنند زيرا 
ــور  می دانند كه تامين گاز آن ها صرفا از طريق كش
ــيه برای آن ها مشكل ساز است. با وجود تمام  روس
ــائل  اختالفاتی كه اروپايی ها با ايران دارند اگر مس
ــكالت بين المللی كمی فروكش كند اولين  و مش
كسانی كه برای تامين گاز خود با ايران وارد تجارت 
می شوند خود اروپايی ها هستند.  كشورهای منطقه 
ــتند به  ــورهای نفتی هس نيز عليرغم اين كه كش
ــاظ گاز وضعيت مطلوبی ندارند. عمان، بحرين،  لح
ــد به تامين گاز خود  ــارات و كويت همه عالقمن ام

از ايران هستند. 
ــيل گاز ايران از نفت آن بسيار  ظرفيت و پتانس
بيشتر است. از سوی ديگر ارزش ذاتی گاز در ايران 
پايين است. نفت در بندرعباس 100 دالر به فروش 
ــتی VLCC به  ــه نفت با كش ــد. زمانی ك می رس
ژاپن منتقل می شود نهايتا قيمت آن به 102 دالر 
ــيده اما گاز درايران هفت سنت است و اگر آن  رس

را با لوله به ژاپن منتقل كنيم قيمت آن 30 تا 40 
سنت افزايش می يابد. 

ــودن ارزش ذاتی گاز ارزش  ــا توجه به پايين ب ب
ــت، به همين  ــتر از فروش نفت اس افزوده آن بيش
ــرمايه گذاران خارجی حاضر  ــياری از س دليل بس
ــرمايه گذاری در ايران هستند. حتی با وجود  به س
ــران آمده و با  ــز تمايل دارند كه به اي تحريم ها ني
ــتفاده از گاز ما كارخانه های توليد متانول، اوره  اس

و آمونياك را تاسيس كنند. 
ــيار  ــا در گاز در دنيا بس ــت و موقعيت م ظرفي
ــوع 160 هزار ميليارد  ــت طوری كه از مجم باالس
ــزار ميليارد  ــر گاز در دنيا 32 ه متر مكعب ذخاي
ــت.  همچنين  ــب آن متعلق به ايران اس متر مكع
ــرقی آسيا، هند،  ــی به بازارهای جنوب ش دسترس
ــوريه، لبنان، تركيه و اروپا به  ــتان، عراق، س پاكس
ــت كه می توانيم رقيب قوی برای كشور  نحوی اس
ــيه در صادرات گاز باشيم. البته شايد نتوانيم  روس
ــی به  ــی با قطر رقابت كرده و دسترس در ال.ان.ج
ــد ولی به  ــوژی آن برای ما امكان پذير نباش تكنول
ــع در خط لوله گاز حرف های زيادی برای  طور قط

گفتن داريم. 

ــور نيز بهره  از اين مزيت می توان در داخل كش
ــتفاده از گاز ايران می توان به تدوين  برد. مثال با اس
استراتژی مبتنی بر تلفيق معدن و انرژی، معدن و 
صنعت دست پيدا كنيم. ما می توانيم كارخانه توليد 
ــه چين كارخانه  ــيم، همان طور ك خاورميانه باش

توليد جهان است. 
ــم بزرگترين  ــتفاده از گاز ايران می تواني ــا اس ب
ــيمی، محصوالت معدنی،  توليدكننده برق، پتروش
ــيم. البته  فوالد، آلومينيوم و مس از طريق گاز باش
ــتلزم اين است كه بتوانيم يك  تمام اين موارد مس
ــويم.   ــی موجود خارج ش ــرايط بحران ــدار از ش مق
ــی اوپك گازی به عنوان  انتخاب عادلی به دبيركل
ــواب مثبت داد  ــی انرژی زنگنه ج اولين ديپلماس
ــدند  زيرا دولت ها با وجود تمام اختالف ها حاضر ش
ــران رای دهند. اگرما بتوانيم در  كه به دبيركلی اي
ــرايطی كه ظرفيت توليد و فروش نفت ايران در  ش
ــت از اين موقعيت استفاده  اوپك كاهش يافته اس
كنيم آينده صنعت گاز ما می تواند بسيار درخشان 

باشد. 
*خزانه دار اتاق بازرگانی تهران وعضو هيات مديره 

اتحاديه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشيمی ايران

دستاوردهاي يک اجالس

 اولين دیپلماسی زنگنه 
در حوزه گاز جواب داد 

سيدحميد حسينی*

اولين اقدام وزير نفت اين بود که انتخاب دبيرکل مجمع صادرکنندگان گاز از طريق اجماع تعيين نشود. خوشبختانه گاز ايران 
تحريم نيست و می توان آينده بسيار درخشانی را برای اين صنعت در نظر گرفت .  امروزه هر کشوری در دنيا استراتژی و امنيت خود 
را براساس امنيت انرژی تعريف کرده است. بدين معنی که امنيت انرژی به عنوان پايه امنيت مطرح شده است. يكی از علت هايی 
که براساس آن چينی ها در مقابل تحريم نفت ايران از سوی غربی ها مقاومت می کنند اين است که می گويند ما امنيت انرژی خود 

را به خاطر اروپايی ها به خطر نمی اندازيم. 
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وزرای انرژی 
کشورهای عضو مجمع 

جهانی کشورهای 
صادرکننده 

گاز با اکثريت 
آرا به دبيرکلی 

سيدمحمدحسين 
عادلی کانديدای ايران 

برای يک دوره دو 
ساله رای دادند

ــورهای عضو مجمع جهانی  وزرای انرژی كش
ــت آرا به  ــا اكثري ــده گاز ب ــورهای صادركنن كش
ــی كانديدای  ــين عادل ــی سيدمحمدحس دبيركل
ايران برای يك دوره دو ساله رای دادند. سرگئی 
ــيه، عبدالرحمان دنيزا از ليبی  تامكاراتف از روس
ــين عادلی از ايران، كانديداهای  و سيدمحمدحس
احراز پست دبيركلی مجمع كشورهای صادركننده 
ــورهای  ــا رای وزرای انرژی كش ــد كه ب گاز بودن
ــورهای صادركننده گاز  ــو مجمع جهانی كش عض
ــين عادلی  ــران، سيدمحمدحس ــت ته در نشس
ــاله دبيركل  كانديدای ايران برای يك دوره دو س

اين مجمع شد.
رقابت اصلی برای احراز اين كرسی استراتژيك 
بازار جهانی گاز بين ايران و ليبی بود كه در نهايت 
ــل 5 رای نماينده  ــده ايران با 6 رای در مقاب نماين
ليبی پيروز شد. از 11 آبان رايزنی و يارگيری برای 
ــورهای صادركننده  انتخابات دبيركلی مجمع كش
ــده بود. در اين بين در هفته  گاز در تهران آغاز ش
ــتانه برگزاری پانزدهمين اجالس  اول آبان و در آس
وزارتی مجمع كشورهای صادركننده گاز در تهران، 
ــكو با الكساندر  بيژن زنگنه وزير نفت ايران در مس
نوواك وزير انرژی فدراسيون روسيه ديدار و گفتگو 

كرده بود. 
با وجود اين در سال های گذشته نقش و جايگاه 
ايران در اين نهادها تنزل يافت؛ وضعيتی كه به نظر 
می رسد در حال تغيير است و برگزاری پانزدهمين 
نشست وزارتی مجمع كشورهای صادر كننده گاز 

در تهران نخستين نشانه آن. 
ــورهای صادر  ــای مجمع كش ــت ه مرور نشس
ــه در فاصله برگزاری  ــان می دهد ك كننده گاز نش
ــت وزارتی جی ای سی ای اف در  ــتين نشس نخس
ــت پانزدهم، ايران  ــال 1380 تا نشس تهران در س

هيچگاه ميزبان چنين نشست هايی نبوده است.
اين در حالی است كه قطر در اين فاصله ميزبان 

ــت وزارتی بوده، نشست هايی كه به  ــت نشس هش
ــت تا توافق اعضا را با استقرار  قطر كمك كرده اس
ــی اف در اين كشور به دست  دبيرخانه جی ای س
ــن موضوع از نظر ديپلماتيك حايز اهميت  آورد. اي
است، همچنانكه ژنو و وين به دليل ميزبانی شماری 
از نهادهای بين المللی از نظر ديپلماتيك از اعتبار 
ــت  ــتين نشس خاصی برخوردارند. همچنين نخس

سران مجمع در قطر برگزار شده است. 
ــم و بيش به  ــيه نيز وضعيت ك ــورد روس در م
همين ترتيب است. روسيه طی چهار سال گذشته 
ــی ای اف را برعهده داشته است و  دبيركلی جی س
عالوه بر آن ميزبان دومين نشست سران كشورهای 
ــت. از سويی ديگر به نظر می  عضو مجمع بوده اس
ــورد بازار گاز جهانی  ــد تصميمات مجمع در م رس
تا كنون عمدتا بازتاباننده ديدگاه های روسيه بوده 
ــت های گذشته مجمع در زمينه  است. طی نشس
ــای گاز با قيمت  ــر پيوند به ــت گذاری گاز ب قيم
های نفت تاكيد شده است، موضوعی كه به ميزان 
زيادی بازتاباننده نگاه روسيه به بازارهای وسيع آن 

در كشورهای اروپايی است. 
در چنين شرايطی برگزاری نشست وزارتی جی 
ای سی اف را در تهران بايد به فال نيك گرفت و آن 
را سرآغاز راهی دانست برای حركت به سوی ايفای 

نقش فعال تر در نهادهای انرژی بين المللی. 
ــن تحوالت، موضوعی كه برای  اما به موازات اي
ايران اهميت بيشتری دارد عبارت است از افزايش 
ــت توليد و صادرات نفت و گاز و ايفای نقش  ظرفي

فعال تر در بازارهای جهانی. 
ــت  ــورمان گويای آن اس تراز صادرات گاز كش
ــادرات گاز جهان بازيگر قابل  ــه ايران در بازار ص ك
ــت؛ درست برخالف روسيه و قطر كه  اعتنايی نيس
بزرگ ترين صادر كنندگان گاز از طريق خط لوله 
ــتند و به دليل همين  ــه صورت ال ان جی هس و ب
ــازی  ــش فعال در بازار گاز جهانی در تصميم س نق
های مجمع كشورهای صادر كننده گاز نيز دست 

باال را دارند.
آمار جی ای سی اف نشان می دهد كه قطر به 
عنوان بزرگ ترين صادر كننده ال ان جی جهان در 
ــال 2011 بيش از 113 ميليارد متر مكعب گاز،  س

عمدتا به شكل ال ان جی، صادر كرده است. 
ــيه در همان حال كه يك  ــوی ديگر روس از س
ــت، در بازار گاز،  ــازار نفت اس ــر كليدی در ب بازيگ
ــادرات گاز به اروپا، نقش تقريبا انحصاری  بويژه ص
ايفا می كند. آمار گمرك روسيه نيز نشان می دهد 
كه اين كشور در سال گذشته ميالدی بيش از 178 

ميليارد متر مكعب گاز صادر كرده است.
آنچه گفته شد شايد كافی باشد تا نشان دهد كه 
ايران با جايگاه شايسته اش در نهادهای بين المللی 
ــرژی و نقش فعال در بازارهای نفت و گاز جهانی  ان

فاصله نسبتا زيادی دارد. 
ــت.  ــا اميدوار كننده اس ــن وجود دورنم با اي
ــورهای  ــت مجمع كش برگزاری پانزدهمين نشس
ــی  ــادر كننده گاز در ايران در عرصه ديپلماس ص
ــده ای از فعاليت های  ــَرژی و تمركز بخش عم ان
وزارت نفت برای توسعه هر چه سريع تر فازهای 
ــارس جنوبی و به تبع آن افزايش  ميدان گازی پ
ــرآغاز  ــت توليد و صادرات گاز می تواند س ظرفي
ــران در بازار  ــد برای بهبود جايگاه اي روندی باش
ــازی  ــاركت موثر در تصميم س جهانی گاز و مش
نهادهای مرتبط با آن از جمله مجمع كشورهای 

صادر كننده گاز. 

نگاه نو به نهادهای بين المللی انرژی

  دبيرکلي اوپك گازي 
براي ایران

رها حبيبي

ايران چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان و نخس�تين ذخاير گاز جهان )بر اس�اس پژوهش بی پی( را دارد اما وزن و نفوذ آن در 
سازمان های بين المللی نفت و گاز مانند اوپک و مجمع کشورهای صادر کننده گاز )جی ای سی اف( با اين توان بالقوه همخوانی 
ندارد. اين موقعيت نه چندان مطلوب در حالی اس�ت که زمانی که پيش�ينه مشارکت ايران در شكل گيری اين نهادها را مرور می 
کنيم در می يابيم که ايران يكی از پنج عضو بنيانگذار اوپک اس�ت و ايده ايجاد نهادی متش�كل از کشورهای صادر کننده گاز نيز 

برای اولين بار در ايران شكل گرفت و نخستين نشست وزارتی آن نيز در سال 1380 در تهران برگزار شد.
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ديگر ماموريت های 
پيش روی ايران در 
اين مجمع بين المللی 
گاز ايجاد يک تيپ 
قراردادی مشخص 
برای صادرات گاز 
در کشورهای مختلف 
گازخيز نيست

 رویکرد ها نسبت به ایران 
در حال تغییر است 

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی درباره  انتخاب 
ــوان دبيركل مجمع  ــين عادلی به عن محمد حس
ــران اداره  ــت: اي ــورهای صادركننده گاز نوش كش
ــت  ــور های صادر كننده گاز را در دس ــع كش مجم

خواهد گرفت. 
ــين عادلی از معاونان سابق وزارت  محمد حس
ــور های  ــت مجمع كش امور خارجه ايران در نشس
ــوان دبيركل اين  ــده گاز در تهران به عن صادر كنن
مجمع انتخاب شد؛ مجمعی كه 13 كشور عضو آن 
60 درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارند. زاك 
آلن تحليلگر حوزه انرژی گفت: ايران به اين دليل 
ــطوح باال  ــی را نامزد كرده كه وی با كار در س عادل
ــريع توسعه منابع صادرات گاز ايران آشنا  برای تس
است و باعث افزايش قابل توجه ذخاير ارزی ايران 
ــيهای بريتيش پتروليوم نشان  ــد. بررس خواهد ش
ــومين توليد كننده بزرگ گاز در  می دهد: ايران س
جهان و يكی از وارد كنندگان اين سوخت است. اين 
شركت همچنين سال گذشته ذخاير ايران را باالتر 
ــوی گازپروم شديدا  ــيه اعالم كرد كه از س از روس
مورد انتقاد قرار گرفت.  عادلی گفته است: ما برای 
همكاری با ديگر صادر كنندگان كه عضو اين مجمع 
نيستند تالش خواهيم كرد زيرا اين كار برای همه 
ــه مديريت  ــت.  رابين ميلز رييس موسس مفيد اس
ــی گفت: لغو  ــرژی منار در دوب ــاور ان پروژه و مش
تحريمها باعث تشويق شركت های نفتی بين المللی 
ــای ال ان جی در ايران  ــرگيری پروژه ه برای از س
خواهد شد.  آلن با بيان اينكه فرصت ها برای ايران 
ــيار زياد است افزود:  ــرمايه گذاران خارجی بس و س
ــی ايران به سران دولت ها و  عادلی احتماال دسترس

صنعت جهانی نفت را افزايش خواهد داد. 

3 ماموریت ایران در اوپک گاز
ــورهای صادركننده گاز با  ــركل مجمع كش دبي
تشريح سه ماموريت ايران در اين مجمع بين المللی 
ــيا به عنوان بازار آينده گاز  گاز از جنوب شرق آس
ايران نام برد و گفت: با مديريت ايرانی GECF به 

يك برند جهانی تبديل خواهد شد.

محمد حسين عادلی در نشست خبری درباره 
مهمترين چالش های پيش روی مجمع كشورهای 
ــه ايجاد هماهنگی و  ــده گاز با بيان اينك صادركنن
ــد كننده و  ــورهای تولي ــجام در ديدگاه كش انس
ــالم  صادركننده گاز به منظور ايجاد يك رقابت س
ــری يكديگر يكی از  ــب پذي ــری از تخري و جلوگي
چالش های پيش روی اين مجمع بين المللی گاز 
است، گفت: از اين رو بايد با يك هماهنگی بيشتر 
ــای انرژی در  ــكان تامين امنيت عرضه و تقاض ام

بلندمدت فراهم شود.
ــورهای صادركننده  دبير كل جديد مجمع كش
ــن چالش پيش روی اين  ــا اعالم اينكه دومي گاز ب
ــه و تقاضای  ــی گاز تامين عرض ــع بين الملل مجم
ــت، تصريح كرد: كشورهای  انرژی در بلندمدت اس
ــش ظرفيت توليد گاز  توليدكننده گاز برای افزاي
ــرمايه گذاری می  ــاالنه چندين ميليارد دالر س س
ــرمايه گذاری ها توجيه  كنند و در صورتی اين س
اقتصادی دارد كه در بلندمدت امنيت تقاضای گاز 

فراهم شده باشد.
ــه يكی از  ــادآوری اينك ــئول با ي اين مقام مس
ماموريت های ايران به عنوان دبيركل جديد مجمع 
كشورهای صادركننده گاز ايجاد امنيت بلندمدت 
ــان كرد: از اين  ــت، بي در عرضه و تقاضای گاز اس
ــد داريم مكانيزمی را تعريف كنيم تا ارتباط  رو قص
ــدگان و مصرف  ــتر بين توليدكنن و گفتگوی بيش

كنندگان گاز فراهم شود.
وی با بيان اينكه هم اكنون بسياری از كشورهای 
ــال امضای قراردادهای تك  صادركننده گاز به دنب
محموله و يا كوتاه مدت هستند، تبيين كرد: يكی از 
داليل وقوع اين مسئله عدم وجود امنيت، تقاضای 

گاز در بلندمدت است.
ــود ذخاير نامتعارف گاز  عادلی همچنين از وج
ــت گاز از ذخاير شيل گس به عنوان يكی  و برداش
ديگر از چالش های مجمع كشورهای صادر كننده 
گاز نام برد و ادامه داد: هم اكنون آمريكا با استفاده 
از فناوری های جديد و توليد گاز از ذخاير نامتعارف 
نه تنها واردات انرژی را متوقف كرده بلكه به زودی 
به يكی از كشورهای صادر كننده گاز جهان تبديل 

می شود.

ــورهای صادركننده  دبير كل جديد مجمع كش
ــی از ماموريت های ايران  ــا يادآوری اينكه يك گاز ب
به عنوان دبير كل اين مجمع مديريت چالش های 
صادركنندگان گاز همچون ورود ذخاير نامتعارف به 
ــت تاكيد كرد: در طول چند  بازار جهانی انرژی اس
سال گذشته مجمع كشورهای صادركننده گاز در 
ــيس دبيرخانه و عضوگيری بوده است  مرحله تاس
ــازماندهی  ــم در مرحله جديد يك س و قصد داري
قوی در سطح اين مجمع بين المللی گاز به وجود 

آوريم.
اين مقام مسئول با اشاره به برگزاری دو نشست 
ــه و  ــده گاز در دوح ــورهای صادركنن ــران كش س
ــكو، گفت: در اين اجالس ها سران كشورهای  مس
ــتار تامين منافع كشورهای  صادركننده گاز خواس
ــازار انرژی  ــده گاز در ب ــده و صادركنن توليد كنن
شده اند. عادلی با بيان اينكه از ديگر ماموريت های 
ــن المللی گاز  ــران در اين مجمع بي پيش روی اي
ــخص برای صادرات  ايجاد يك تيپ قراردادی مش
ــورهای مختلف گازخيز نيست، تاكيد  گاز در كش
ــاد كنيم كه  ــم فضايی را ايج ــا قصد داري كرد: ام
هماهنگی كامل بين توليدكنندگان، صادركنندگان 
ــف جهان  ــاط مختل ــدگان گاز در نق  و مصرف كنن

فراهم شود.
ــای ايجاد  ــی از راهكاره ــئول يك اين مقام مس
ــی بين مصرف كنندگان و توليدكنندگان  هماهنگ
ــن اين دو  ــم و تبادل نظر بي ــوی دائ گاز را گفتگ
ــت: اميدواريم مجمع  گروه عنوان كرد و اظهار داش
كشورهای صادركننده گاز با مديريت ايرانی به اين 

هدف بزرگ دست يابد.

جنوب شرق آسیا بازار آینده گاز ایران
ــن با بيان اينكه ايران هم اكنون  عادلی همچني
ــارف گاز طبيعی در  ــن دارنده ذخاير متع بزرگتري
ــران در مجمع  ــريح جايگاه اي ــت در تش جهان اس
ــح داد: عالوه بر  ــورهای صادركننده گاز توضي كش
ــتن ذخاير عظيم گاز طبيعی، ايران  در اختيار داش
جزو كشورهای مبتكر و تاسيس كننده اين مجمع 
بوده ضمن آنكه در حوزه توليد گاز هم پيش بينی 
ــال آينده با بهره برداری از طرح  ــود تا دو س می ش
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در شرايط فعلی 
برای ايران مطمئن 

ترين بازار برای 
فروش گاز کشورهای 

آسيايی به ويژه 
کشورهای جنوب شرق 

آسيا هستند.

ــتی ظرفيت توليد و صادرات گاز ايران  های باالدس
افزايش يابد.

ــن با يادآوری اينكه پيش بينی می  وی همچني
ــود تا دو سال آينده ايران بخشی از بازار جهانی  ش
گاز را در اختيار بگيرد، بيان كرد: در شرايط فعلی 
ــرای فروش گاز  ــن ترين بازار ب ــرای ايران مطمئ ب
كشورهای آسيايی به ويژه كشورهای جنوب شرق 

آسيا هستند.
عادلی با بيان اينكه هم اكنون بخش عمده ای از 
كشورهای اروپايی با مشكل بحران مالی و اقتصادی 
ــن رو اروپا همچون  ــتند، بيان كرد: از اي روبرو هس
ــت اما  ــته بازار پررونقی برای فروش گاز نيس گذش
ــيا كماكان جذابيت های بااليی  ــرق آس جنوب ش

برای صادرات گاز دارد.
دبير كل جديد مجمع كشورهای صادركننده گاز 
ــاره انتخاب ايران به عنوان دبير كل جديد اين  درب
ــت تهران مباحث متعددی  مجمع، گفت: در نشس
ــته مطرح شد و ايران با مديريت  پشت درهای بس
ــد كه رای الزم برای  ــت موفق ش صحيح اين نشس
ــن المللی گاز را در  ــب دبيركلی اين مجمع بي كس

اختيار بگيرد.

نظر وزیر نفت درباره واگذاری دبیرکلی 
اوپک گازی به ایران

وزير نفت ايران با اعالم نحوه انتخاب نامزد ايران 
ــورهای صادركننده  ــه عنوان دبيركل مجمع كش ب
گاز، اعالم كرد: ايران هميشه بازيگر مهمی درعرصه 

انرژی بوده و خواهد بود.
ــال ها  بيژن زنگنه گفت: اين اتفاق كه پس از س
ــاد مطرح حوزه  ــه عنوان دبير كلی يك نه ايران ب
انرژی انتخاب شد، نشان دهنده اين است كه ايران 
ــرژی بوده و در  ــه بازيگر مهمی درعرصه ان هميش

آينده نيز بازيگر مهمی خواهد بود.
ــده گاز  ــورهای صادركنن ــس مجمع كش رئي
درباره روند انتخاب دبيركل جديد اين مجمع بين 
ــی گاز، تصريح كرد: در ابتدا قرار بر اين بود  الملل
ــاع همه اعضا انتخاب  كه دبير كل مجمع با اجم
ــود اما پس از آن كه اجماع انجام نگرفت، قرار  ش
ــته باشد  ــد كه هر نماينده ای كه اكثر آرا داش ش
ــود كه  به عنوان دبير كلی اين مجمع انتخاب ش
ــران اكثريت آرا  ــری نماينده اي ــن رای گي  در اي

به دست آورد.

پیام 17 غول گازی به رئیس جمهور ایران
ــت نمايندگانی از الجزاير، بوليوی،  در اين نشس
ــتوايی، ايران، ليبی، نيجريه، عمان،  مصر، گينه اس
قطر، روسيه، ترينيداد و توباگو، امارات و ونزوئال به 
عنوان عضو دائم و عراق، هلند و نروژ به عنوان عضو 

ناظر حضور داشتند.
ــس اجالس  ــوان ريي ــران به عن ــر نفت اي وزي
ــعه بازار  ــاره به توس ــت با اش وزارتی در اين نشس
ــای پيش روی اين مجمع و اعضای  گاز و چالش ه
ــت همكاری های اعضای مجمع و  آن در نياز تقوي
تبادل تجربيات و هم افزايی در اتخاذ سياست های 
ــالح نظام  ــتار اص ــرد و خواس ــترك تاكيد ك مش
قراردادها و مكانيزم قيمت گذاری گاز برای كاهش 

ريسك توليدكنندگان و مصرف كنندگان شد.

مجمع کشورهای صادرکننده گاز باید 
تأثیرگذار باشد 

ــلمين حسن روحانی كه  حجت االسالم والمس
ــركت كننده در پانزدهمين  در جمع هيأت های ش
اجالس وزرای مجمع كشورهای صادركننده گاز 
ــخن می گفت، اظهار كرد: بی ترديد اين مجمع  س

ــرژی پاك و  ــعه ان ــل اهميت گاز در توس به دلي
همچنين آثاری كه اين انرژی در توسعه كشورها 
ــيمی  ــژه در زمينه توليد برق و منابع پتروش بوي
ــذاری  ــش تأثيرگ ــان نق ــد در جه دارد، می توان
داشته باشد.  وی با بيان اينكه »بی ترديد در همه 
ــورهای صادركننده گاز، هم منافع مشترك و  كش
هم رقابت وجود دارد«، تأكيد كرد: رقابت حق همه 
است، اما همه بايد تالش كنيم رقابت سالم داشته 
باشيم و اين رقابت به منافع مشترك ما خدشه ای 
ــا معتقديم منافع  ــزود: م ــی اف ــد.  روحان وارد نكن
ــد در كنار  ــدگان باي ــدگان و مصرف كنن صادركنن
ــرد و در جهان امروز  ــورد توجه قرار گي يكديگر م
ــری ندارد و در عرصه  ــازی برد - باخت هيچ تأثي ب
اقتصادی نيز نمی تواند پايدار باشد.  رييس جمهور 
ــورهای  ــزوم بهره گيری عادالنه از مجمع كش بر ل
ــت: بايد از اين  ــد كرد و گف ــده گاز تاكي صادركنن
مجمع، برای ايجاد عدالت، همكاری و تعامل بهتر 
و بيشتر در سطح جهانی استفاده كنيم. ما بايد به 
ــان ها باشيم و در  فكر منافع همه جهان و همه انس
كنار منافع خود، به فكر ضرر نكردن ملت های ديگر 
ــيم. وی در پايان اظهار كرد: اميدواريم اين  نيز باش
مجمع بتواند در مسير دستيابی به اهدافی كه مورد 
نظر آن است، يعنی برای منافع ملت ها و دولت های 
صادركننده و مصرف كننده، قدم های مؤثری بردارد. 
ــده گاز )GECF( به  ــورهای صادركنن مجمع كش
ــی در توليد،  ــنهاد ايران و به منظور هماهنگ پيش
ــطح  ــرل قيمت گاز طبيعی در س ــادرات و كنت ص
ــط ايران، روسيه و قطر در 23 دسامبر  جهان، توس
2008 تأسيس و هم اكنون عالوه بر سه كشور ياد 
ــده، امارات متحده عربی، ونزوئال، نيجريه، مصر،  ش
 الجزاير، گينه استوايی، بوليوی و ترينيداد توباگو نيز 

عضو آن هستند.



  هم اکنون نسبت توليد نفت خام با پااليش 
آن در کشور چگونه است؟

ــور آغاز شده و اگر  توليد بنزين يورو4 در كش
ــی)ره( در اراك با ظرفيت  ــگاه امام خمين پااليش
ــون ليتر بنزين هم وارد مدار  توليد روزانه 8 ميلي
شود، به طور تقريبی موازنه خام فروشی به پااليش 
از نسبت 55 به 45 درصد)صادرات به پااليش( به 
نسبت60 به40 تغيير می كند. يعنی60درصد وارد 

پااليشگاه  ها شده و40 درصد آن صادر می شود. 

  ارزش اف�زوده اي�ن تغيي�ر نس�بت ها چه 
ميزان خواهد بود؟

ــه روی نفت خام در  ــور قطع هر اتفاقی ك به ط
ــی بيفتد، ارزش  ــای پااليش ــور در فض داخل كش
ــر مرحله ايجاد می كند.  افزوده صددرصدی در ه

پااليش از آن دسته فعاليت های سودآور است. 

  چرا تاکنون اين کار را نكرده ايم؟
ــت؛ از انتقال مواد نفتی به  اين يك زنجيره اس
ــازی در بنادر و انتقال و  بنادر صادراتی، ذخيره س
ــورهای ديگر يك زنجيره  صادرات از بنادر به كش
ــم انجام  ــكل منظ ــت كه بايد به ش ــی اس كارهاي
ــخص در  ــه فعاليت ها و به طور مش ــود. اينگون ش
ــتی نفت در ديگر كشورها به طور  بخش پايين دس
ــود اما  ــط بخش خصوصی انجام می ش كامل توس
ــركت ملی پااليش و  ــت كه ش در ايران سال هاس
ــران به عنوان يك  ــی اي ــش فرآورده های نفت پخ
ــی اين كارها را انجام می دهد و چون  متولی دولت
ــعه بازار وجود نداشته،  انگيزه های بازاريابی و توس
بالطبع به فكر توسعه بنادر و مخازن ذخيره سازی 
ــت اما امروز  ــم نبوده اس ــب با محصول ه متناس
ــد فرآورده های  ــش ظرفيت تولي ــه به افزاي باتوج
ــتيك انتقال و  ــگاه ها نيازمند لجس نفتی، پااليش

صادرات هستند. 

  پااليش�گاه ها همچن�ان در اختيار دولت 
هستند يا واگذار شده اند؟

2 گروه پااليشگاه در كشور وجود دارد؛ باالدستی 
ــگاه های  ــامل پااليش ــتی؛ گروه اول ش و ميان دس
ــيراز، بندرعباس، الوان  تهران، تبريز، اصفهان، ش
ــتند كه نفت به طور مستقيم و روزانه  و اراك هس
تا 2 ميليون بشكه وارد آنها شده و در ستون های 
ــيم و پس از آن  تقطير به 8 تا 9 برش اصلی تقس

وارد پااليشگاه های ميان دستی می شود. 

  پااليش�گاه های مي�ان دس�تی کدام ه�ا 
هستند؟

پارس، بهران، ايرانول و سپاهان. اين پااليشگاه ها 
ــرش اصلی پااليش اوليه نفت خام حدود  از آن 9 ب

140 نوع محصول توليد می كنند. 

  کدام پااليشگاه  ها خصوصی هستند؟
ــگاه در كشور داريم. آن 4 پااليشگاه  14پااليش
ــتند.  ــل خصوصی هس ــور كام ــتی به  ط ميان دس
ــگاه های اصفهان، تبريز و تهران هم كامل  پااليش
ــده اند. پااليشگاه بندرعباس 50-50  خصوصی ش
است و پااليشگاه شيراز هم در مرحله عرضه است. 
چنانچه اين كار سرعت بگيرد ظرف 2 سال آينده 
تمام پااليشگاه های كشور خصوصی می شوند؛ به 
ــهام عدالت در  جز آن 20 درصدی كه در قالب س

اختيار مردم است. 

  بخ�ش خصوصی توان اداره پااليش�گاه ها 
را دارد؟

ــوان را دارد اما بخش  ــی اين ت بخش خصوص
ــد. اگرچه  ــته از آن دل بكن ــی هنوز نتوانس دولت
ــگاه ها را خصوصی كرده و بخشی از سهام  پااليش
ــرار داده اند اما  ــهام عدالت ق ــار س آن را در اختي
ــل را با نظر  ــره و مدير عام ــان هيات مدي همچن
ــركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی  ش

انتخاب می كنند. هنوز تركيب و تصميم مديريتی 
ــت. از يك طرف قانون تجارت به  تغيير نكرده  اس
ــد فعاليت هايش را بيش  ــل اجازه می ده مديرعام
ــش خصوصی  ــترش دهد چون بخ ــش گس از پي
ــد اما چون مديريت  ــت و بايد دنبال سود باش اس
ــود را معطوف به  ــت، در نگاه دولتی خ دولتی اس
ــاالنه  كرده و موضع انفعالی دارد و  بودجه های س

عالقه مند نيست كار جسورانه انجام دهد. 
ــن پايه قابل  ــش پااليش، محصول روغ در بخ
بررسی است و ايران كشور توانمندی در توليد اين 
فرآورده به حساب می آيد طوری كه توليدكنندگان 
و عرضه كنندگان روغن موتور در بازار، محصوالت 
توليد داخل را بی رقيب می دانند. حتی روغن های 
ــند، به  خارجی هم كه در داخل به فروش می  رس
نسبت كيفيت در حد روغن های داخلی نيستند. 

ــود از  ــور توليد می ش نفتی كه در ميادين كش
نوع پارافينيكی است. نفت به 3 دسته آروماتيك، 
ــود. نفت  ــيم می ش ــك تقس ــك و پارافيني نفتني
ــژه در عراق و ايران،  ــدی در خاورميانه و بوي تولي
ــت. اين نوع نفت  ــا پارافينيك اس ــوع چرب ي از ن
ــه لحاظ چرب بودن  ــب توليدروغن موتور ب مناس
ــی  ــن، وازلين و لوازم آرايش ــد انواع پارافي و تولي
ــی كه در  ــت. به همين دليل انواع لوازم آرايش اس
ــاس پارافين توليدی  ــود براس منطقه توليد می ش
ايران است. به همين دليل از 56 سال قبل اولين 
ــگاه توليد روغن موتور در قاره آسيا توسط  پااليش
ــركت خارجی در ايران تاسيس شد. آنها  چند ش
ــان زمان فكر می كردند ايران می تواند هاب  از هم

توليد روغن پايه در منطقه باشد. 
ــاالنه يك  ــور س ــگاه كش ــروزه در 4 پااليش ام
ــود كه 500  ميليارد ليتر روغن موتور توليد می ش
ــر آن مصرف داخلی و400 تا  تا 550 ميليون ليت
ــود كه عمده  ــون ليتر آن صادر می ش 450 ميلي
ــت كه تا  ــادرات آن هم روغن های معروفی اس ص
ــم روغن موتورهای خارجی  چند سال قبل به اس

دبير کل انجمن صنايع پااليش نفت ايران در گفتگو با دنيای انرژی:

 ساخت پاالیشگاه های کوچك 
باید جدی گرفته شود

دانش پورشفيعی

واگذاری پااليش�گاه ها به بخش خصوصی، توليد بنزين يورو4، پااليش نفت خام و صادرات فرآورده های نفتی، بررس�ی کيفيت 
بنزين های مصرفی در داخل کشور و وضع ايران در توليد انرژی و صادرات گاز از جمله موضوعات مطرح شده در گفت و گو با علی 
صادقی، دبيرکل انجمن صنايع پااليش نفت ايران اس�ت که اين مدير جوان باحوصله در اين باره س�خن گفت. صادقی بر يک نكته 
بيش از همه تاکيد کرد و آن اينكه در ايران چيزی به اسم استاندارد مصرف انرژی وجود ندارد و ديگر اينكه بايد برای پااليشگاه ها 

الزام صادراتی در نظر گرفت. اين گفت و گو را در ادامه بخوانيد. 
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ــن پايه از ايران  ــد. روغ از امارات وارد ايران می ش
صادر و در امارات عربی متحده به اسم روغن های 
معروف خارجی بسته بندی و دوباره به ايران صادر 
ــه مصرف كنندگان  ــت بااليی ب ــد و به قيم می ش
ــال اخير اما به دليل  ــد. در چند س فروخته می ش
نوسانات نرخ ارز اين موضوع كمی پيچيده تر شد. 
ــه حتی اين روغن های موتوری كه  ما معتقديم ك
به اسم خارجی در داخل فروخته می شود هم بايد 

به ماهيت آنها شك كرد. 

  چرا؟
ــون ليتر روغنی كه در  ــا 600 ميلي آن 500 ت
ــد پس از گذشت مدت  ــور به مصرف می رس كش
زمانی تبديل به روغن سوخته می شود. اين روغن 
ــوخته ها قطعا به جايی می روند. تقريبا يكهزار  س
واحد در ايران مجوز تصفيه روغن سوخته دارند. 
ــی دارند كه روغن های  ــن واحدها تكليف قانون اي
ــته بندی و درج  ــس از تصفيه با بس ــوخته را پ س
ــازار عرضه كنند كه  عنوان »تصفيه مجدد« به ب
ــن تاكنون چنين عبارتی را بر هيچ گالن روغن  م
ــداد21 كارگاه و كارخانه ای  موتوری نديده ام. تع
ــال گذشته به وسيله انجمن صنايع  هم كه در س
ــران و با همكاری نيروی انتظامی  پااليش نفت اي
ــم  ــای تصفيه  دوم را به اس ــد، روغن ه ــب ش پلم
ــه و به فروش  ــازار عرض ــای خارجی در ب برنده

می رساندند. 

  در مي�ان 140 محص�ول پااليش�ی به جز 
روغ�ن پايه، ک�دام محصول تولي�دی ديگر از 

سوی ايران در منطقه قابل توجه است؟
ــاخت و سازهايی كه در منطقه  تقريبا تمام س
ــاس قير توليدی  خاورميانه صورت می گيرد براس
ايران است. قير از جمله محصوالت خوب صنعت 
پااليشگاهی ايران است كه به كشورهای اروپايی و 
آمريكايی صادر می شود. در 2 پااليشگاه انحصاری 
جی و پاسارگاد،قير در انواع مختلف توليد می شود. 
پارافين توليدی ايران هم براساس گوگرد و روغن 
ــود. به رغم همه  داخل آن به 12رده تبديل می  ش
ــا از ايران  ــده پارافين مصرفی اروپ ــا عم تحريم ه
ــود. روی  می رود و تبديل به پارافين غذايی می ش
ــته بندی از جمله كنسروها  عمده مواد غذايی بس
ــد شدن  اليه ای از پارافين برای جلوگيری از فاس
ــته بندی در  ــرد كه هاب اين بس ــا قرار می گي آنه

ايتاليا و اسپانيا است. 
ــوع 21 هزار تن  ــث گريس هم از مجم در بح
ــه خاورميانه، 12 هزار تن  توليد گريس در منطق
ــد، يعنی 50 درصد.  آن در ايران به توليد می رس
گريس از جمله محصوالت هايتك بوده و كاربردی 
ــت چراكه در برابر فشار و دما اثرات مثبتی از  اس
ــای اصلی  ــرای فرآورده ه ــان می دهد. ب خود نش
ــوره و گاز بازار  ــن، گازوئيل، نفت ك از جمله بنزي
ــيار تشنه است اما خودمان در توليد و  منطقه بس
مصرف، موازنه را رعايت نمی كنيم. ما نبايد روزانه 

70 ميليون ليتر بنزين مصرف كنيم. 

  صنعت پااليشگاهی کشور به لحاظ دانش 
فنی و تكنولوژی روز چگونه اس�ت؟ آيا نياز به 

بازسازی و به روز شدن دارد؟
در دانش فنی مشكلی وجود ندارد. ايران بيش 
ــگاه  ــگاهی دارد و دانش ــرن تجربه پااليش از نيم ق
ــت كه مهندس  ــال اس صنعت نفت بيش از 45 س
پااليش آموزش می دهد. اما زمانی هست كه شما 
قصد توليد محصولی به عنوان نمونه بنزين يورو5 
ــد و مصرف می كند  ــد كه اروپا آن را تولي را داري
ــادر كنيد.  ــا هم ص ــه اروپ ــد آن را ب و می خواهي
ــگاه های ايران توان توليد چنين بنزينی را  پااليش
دارند اما بايد تاييديه يك توليدكننده بنزين يورو 

5 در اروپا را بگيرند. 

  پااليش�گاه ها از صددرص�د تولي�د خ�ود 
استفاده می کنند؟

ــی نفت خام  ــای صادرات ــه فض ــه دليل اينك ب
محدود شده و عمده نفت به پااليشگاه ها می آيد، 
می توان گفت كه از ظرفيت باالی پااليش استفاده 

می شود. 

اي�ران  همس�ايه   کش�ورهای  چنانچ�ه    
از نظ�ر ت�وان پااليش�گاهی  را بررس�ی کنيم 

درحدواندازه ايران هستند؟
اكنون عراق 4 پااليشگاه فعال دارد كه روی هم 
رفته ظرفيت پااليشگاهی آنها به اندازه پااليشگاه 
ــام انرژی  ــل نظ ــت. در اص ــان نيس ــت اصفه نف
ــاس خام فروشی طراحی  ــورهای منطقه براس كش
شده است. ديگر كشورهای منطقه هم اگرچه يك 
ــگاه دارند اما توان صادراتی ندارند. اما  تا 2 پااليش
ــت از همان  ــران چون بازار مصرفی بزرگی داش اي

ابتدا به سوی ساخت پااليشگاه حركت كرد. 

  پ�س اي�ران می تواند هاب ان�رژی منطقه 
باشد؟

ــد فراتر از بنزين با  ــور قطع. ايران می توان به ط
ــدا كند. جمع  ــت پي گاز طبيعی به اين مهم دس
ــه گاز را هم  ــور چنانچ منابع هيدروكربوری كش
ــه رقم 150  ــاب كنيم ب ــكه نفت حس معادل بش

ــكه می رسد كه در اين صورت ايران از  ميليارد بش
نظر ذخاير هيدروكربوری در دنيا اول است. ايران 
می تواند با گاز طبيعی، دنيا را وابسته خود كند. 

  آي�ا در ش�رايط کنون�ی کش�ور نيازمند 
ساخت پااليشگاه جديد است؟و در صورت نياز 
می توان روی س�رمايه گذاری خارجی حس�اب 

کرد؟
ــور به دنبال ساخت  در استراتژی كنونی، كش
ــگاه های  ــد و اندازه پااليش ــگاه هايی در ح پااليش
ــت. چه در دنيا پااليشگاه های  تهران و تبريز نيس
ــكه  ــا ظرفيت روزانه 500 تا يكهزار بش كوچك ب
در حال ساخت است. پااليشگاه های كنونی كشور 

حداقل 250 هزار بشكه در روز ظرفيت دارند. 

  پس چه بايد کرد؟
ــب با ميادين نفتی در اطراف كشور كه  متناس
ــكه است می توان  منابع آنها روزانه 2 تا 3 هزار بش
ــدازی كرد كه هم  ــگاه های كوچك را راه ان پااليش
ــت.  ــم ارزان قيمت اس ــوژی روز و ه دارای تكنول
ــد20 ميليون دالر  ــگاه ها نيازمن ــه پااليش اينگون
ــتند اما يك مگاپروژه مانند  ــرمايه گذاری هس س
ــاس نزديك به  ــگاه نفت هرمز در بندرعب پااليش
ــرمايه  ــارد يورو پول می خواهد كه همه س 4 ميلي

بخش خصوصی هم آن را پر نمی كند. 

  از اي�ن ن�وع پااليش�گاه های کوچ�ک در 
کشور ساخته شده  است؟

بله. يكی در خرمشهر و ديگری در اطراف تبريز 
ــت. از سوی  ــكه ای اس كه ظرفيت آنها يكهزار بش
ديگر بخش خصوصی هم توان ساخت و راه اندازی 

اين نوع پااليشگاه ها را دارد. 
دارندگان واحدهای پتروشيمی گله مند هستند 
ــور  از بابت اينكه تنها 8 درصد از گاز توليدی كش
ــی كه آنها  ــرار می گيرد. درحال ــار آنها ق در اختي
می توانند تا30درصد از گاز توليدی را برای توليد 

فرآورده های پتروشيمی دريافت كنند. 
ــددی صحبت می كنيم.  ــم درباره چه ع ببيني
ــی ان جی هم مطرح  ــن بحث را جايگاهداران س اي

شماره  ششمـ  زمستان 1392

33

در دانش فنی 
مشکلی وجود 

ندارد. ايران بيش 
از نيم قرن تجربه 

پااليشگاهی دارد و 
دانشگاه صنعت نفت 

بيش از 45 سال 
است که مهندس 

پااليش آموزش 
می دهد
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ــيديم چه ميزان گاز نياز  ــد. از آنها پرس می كردن
ــه 40 ميليون  ــدد روزان ــيديم به ع ــد؟ رس داري
ــون مترمكعب  ــا روزانه500 ميلي ــب. م مترمكع
توليد گاز داريم. همه نياز واحدهای پتروشيمی 
ــون مترمكعب در روز  ــدد 80 ميلي ــه گاز به ع ب

نمی رسد. 

  پس چرا تا االن به آنها نداده ايم؟
ــه بنزين كه هرچه  ــر اينكه مثل قضي به خاط
ــد. بنابراين  ــه مصرف می رس ــود ب توليد می ش
ــم آن را وارد  ــم گاز توليد می كني ــدر ه هرچق
ــم )درختی يعنی  ــی می كني ــای درخت لوله ه
ــه ای به نقاط  ــه - پين ــه به صورت وصل اينك
ــانی كرده ايم(.  ــور گازرس ــف كش مختل

ــار  ــود دارد اما فش ــا وج ــای لوله ه گاز در انته
ــتان برخی استان ها  ندارد. برای همين در زمس
ــوند و  ــار و كمبود گاز روبه رو می ش ــا افت فش ب
ناچاريم گاز بيشتری به لوله ها منتقل كنيم. اما 
ــورهای دنيا از شبكه های ماتريسی  در ديگر كش
ــانی استفاده می كنند و  برای شبكه های گازرس
فشار در هر نقطه با نقطه ديگر برابر است. ديگر 
ــيمی ها می گويند اتان گاز توليدی  اينكه پتروش
ــا بدهيد. وقتی اتان را  ــد و اتان را به م را بگيري
ــی آنچه می ماند  ــم، ارزش حيات از گاز می گيري

بشدت پايين می آيد. 
به همين دليل هم 
ــما وقتی در خانه  ش
ــن  روش را  ــاق گاز  اج

ــان ندارد چون  ــعله ج می كنيد، می بينيد كه ش
ــول قديمی ها، باد  ــده و به ق ــان آن گرفته ش ات
است. خب اگر اتان را از گاز گرفتيم و متان را به 
ــتركان داديم ديگر حق نداريم از شهروندان  مش
پول كامل بگيريم و مابه التفاوت اين مبلغ را بايد 
ــيمی بپردازند اما آنها اين نكته  واحدهای پتروش
ــول ندارند. با اين حال ايران امروز به تركيه  را قب
ــد و روزانه 20 ميليون  ــان متان را می فروش هم
ــوان اين ميزان  ــادر می كند. چنانچه بت ليتر ص
ــش داد از آن طرف  ــون ليتر افزاي ــه40 ميلي را ب
ــتان و ايتاليا هم  می توان گاز را تا يونان، بلغارس
رساند. ديگر اينكه اگر 20 درصد در مصرف گاز 
صرفه جويی صورت گيرد، معادل كل صادرات گاز 

ايران به اروپا خواهد شد. 

گاز در انتهای 
لوله ها وجود دارد اما 
فشار ندارد. برای 
همين در زمستان 
برخی استان ها با افت 
فشار و کمبود گاز 
روبه رو می شوند و 
ناچاريم گاز بيشتری 
به لوله ها منتقل کنيم
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نهاونديان پس از 
استعفا: آن چه 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 کم تر نيست

همچنين محسن خليلي، عضو هيأت نمايندگان 
ــاي نهاونديان به عنوان  ــكر از فعاليت ه با تقدير و تش
ــت  ــان توانس ــران، اعالم كرد: »ايش ــاق اي ــس ات رئي
ــرده و به همراه  ــاق حاكم ك ــت علمي را بر ات مديري
ــت كند.« ــه افتخار مل ــاق را ماي ــه، ات ــأت رئيس  هي

ــين شافعي و مسعود خوانساري به  در ادامه، غالمحس
ــت به مدت 20 دقيقه گزارشي  عنوان كانديداي رياس
از سوابق، برنامه ها و ايده هاي خود ارائه كردند. در ادامه 
پس از رأی گيری، غالمحسين شافعی از بين 343 رأی 
ــب 178 رأی به عنوان رييس پارلمان  مأخوذه با كس
بخش خصوصی انتخاب شد. مسعود خوانساری 162 
رأی را به خود اختصاص داد و 3 رأی باطله اعالم شد.

تالش برای تعالی بخش خصوصی را ادامه 
می دهم

محمد نهاونديان رئيس سابق پارلمان بخش خصوصي 
يكشنبه 10 آذرماه 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 محبت ها، حمايت ها و هدايت هاي اعضاي هيأت 
نمايندگان در طول همه اين سال ها، استعفاي خود را 
 تقديم اعضاي اتاق و از مسئووليت رياست كناره گيري كرد.

ــان از  ــه كناره گيري ايش ــان اين موضوع ك ــا بي وي ب
ــت اتاق به معناي كم اهميت بودن اين جايگاه  رياس
ــاق و  ــد ات ــرايط جدي ــح داد: »در ش ــت، توضي نيس
ــت.« ــادي از اهميت بااليي برخورداراس  فعاالن اقتص
ــب اتخاذ اين  ــرد: »آن چه موج ــريح ك نهاونديان تش
تصميم شد، احترام به انتخاب ملت و اجابت خواست 
ــن ارج و جايگاه اين  ــود. به اعتقاد م ــب ايران ب منتخ
ــئووليت دولتي كم تر نيست.«  مسؤوليت از هيچ مس
ــه داد: »در خيلي از  ــران ادام ــاق اي ــابق ات رئيس س
ــي و نهادينه كردن  ــت نهادهاي مدن ــق، تقوي مصادي
ــكل هاي مدني از خدمات  ارزش هاي اجتماعي در تش
ــبختانه اتاق به عنوان  ــت. خوش حكومتي مؤثرتر اس
ــكل تشكل ها توانست با همت و مشاركت اعضاي  تش
ــك نهاد معرفي  ــدگان اثبات كند كه ي ــأت نماين هي
ــتاي اعتالي ملت ايران گام بردارد.«  مي تواند در راس

ــووليت  وي با تأكيد بر اين نكته كه كناره گيري از مس

ــان يافتن مأموريت  ــت اتاق ايران به معناي پاي رياس
اصالح ساختار كشور نيست، اذعان كرد: »اين تصميم 
ــد. به اعتقاد  ــدف تكميل اين اصالحات اتخاذ ش با ه
ــرار گرفتن اراده مختار مردم در اقتصاد دو  من براي ق
دست الزم است يكي از سوي مردم و ديگري از سوي 
ــوي  حاكميت و دولت؛ اگر تاكنون اين تالش ها از س
بخش خصوصي بوده است در ادامه مسير تالش هاي 
ــدن  ــت براي برآمدن و بارور ش ــوي دول خود را از س
 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 
ــور جاري شد. امروز دولت باور دارد كه  رويكرد دركش
اقتصاد با تكريم مردم مي تواند توسعه پيدا كند. فعاالن 
ــتفاده را كنند.  اقتصادي بايد از اين فرصت نهايت اس
ــت. ايران  ــزت و كرامت ملت ايران اس فصل، فصل ع
ــد.«  بايد در جامعه جهاني و در همه حوزه  ها بدرخش

ــود بين فعاالن  ــجام موج ــان با تكريم انس وي در پاي
اقتصادي اعالم كرد: »فعاالن اقتصادي به كمك همين 
ــجام توانستند كارهاي ناممكن را عملياتي كنند؛  انس
حضور اتاق در مجامع قانوني و تصميم گيري به تصويب 
رسيد. بايد براي اين ميزان موفقيت خدا را شكر كرد و 

بر عزم خدمت خود بيافزاييم.«
ــد ــودش را اداره كن ــد خ ــی باي ــاق بازرگان  ات

ــوان رئيس جديد اتاق  ــافعی پس از انتخاب به عن ش

ــالم كرد: حس  ــع و معادن ايران اع ــی، صناي بازرگان
ــاق بازرگانی  ــجام فعلی در ات ــش و اتحاد و انس آرام
ــذا بايد بدون  ــت، ل ــانه بلوغ بخش خصوصی اس نش
ــودش را اداره كند. ــكا به ديگران، اتاق بازرگانی خ ات

ــته بخش توليدی  ــال گذش وی افزود: در مدت 5 س
و بنگاه ها رها شده اند و رنج های زيادی كشيده شده 
ــی مواجه  ــت. وی افزود: امروز با وضعيت حساس اس
ــت كه تا چند نسل ديگر  ــتيم و واقعيت اين اس هس
چنين فرصتی ايجاد نمی شود، لذا ديگر فرصت اشتباه 
نداريم.وی با اشاره به اينكه اتاق بازرگانی بايد مشاور 
سه قوه باشد، گفت: يك مشاور دلسوز و صادق نبايد 
ــد و بايد نگاه ملی به مسائل كشور  بله قربان گو باش
داشته باشد و به اقتصاد كشور ادای دين كند.شافعی 
گفت: اهداف حاكميت از اهداف ما جدا نيست.از اين 
رو برای رسيدن به راهكارهای اجرايی بايد سعی كنيم.

رئيس اتاق ايران با اشاره به لزوم استفاده از فرصت ها 
و موقعيت ها گفت: بايد توان كارشناسی اتاق ارتقا پيدا 
كند و همچنين اتاق های استان ها هم استقالل داشته 
باشد.وی افزود: اتاق بازرگانی بايد با افزايش تعامالت 
بين المللی به ديپلماسی فعال دولت كمك كند و اين 
كار بايد در قالب تجديدنظر در وضع فعلی و برگزيدن 
راه جديد ايجاد شود.شافعی گفت: انضباط سازمانی، 
ــائل  ــداری و حفظ كيان خانواده اتاق از مس اخالق م

مهمی است كه بايد به آن توجه كرد.

نهاونديان سرانجام از اتاق رفت

  شافعی رئيس جدید پارلمان 
بخش خصوصی

هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کش�اورزي ايران يكشنبه 10 آذر ماه گردهم آمدند تا رئيس اتاق را براي مدت 
باقي مانده از دوره هفتم، انتخاب کنند.  در اين جلسه عالميرمحمد صادقي به عنوان رئيس سني، در جايگاه قرار گرفت و با تأکيد 
بر فراز و نشيب هايي که تاکنون اتاق ايران پشت سرگذاشته است، گفت: »آقاي نهاونديان در دوره رياست خود توانست با همت و 

مشارکت اعضاي هيأت نمايندگان موفق به بهبود جايگاه اتاق شود.



فصل اول: تعاريف
ــي يارانه اي: كليه فرآورده هاي   فرآورده هاي نفت
نفتي كه دولت آن را كمتر از قيمت تمام شده و يا با 
پرداخت يارانه به بهره برداران واگذار مي كند شامل: 
نفت سفيد، بنزين، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع.

سهميه: حواله فرآورده نفتي يارانه اي كه جهت 
ــي يا حقوقي  ــخاص حقيق ــتفاده معيني به اش اس

تخصيص مي يابد.
دريافت كننده سهميه: شخص حقيقي يا حقوقي 
ــهميه فرآورده نفتي يارانه دار، جهت استفاده  كه س

مشخص به وي تعلق گرفته است.
ــي حواله يا  ــهميه: هرگونه جابجاي جابجايي س
ــه اي تخصيص يافته، اعم  ــن فرآورده نفتي ياران عي
ــه فرآورده به آن منظور  از تغيير در نوع مصرفي ك
ــت و يا تغيير در  ــه مصرف كننده تعلق گرفته اس ب
ــروش، واگذاري، هبه،  مصرف كننده آن از طريق ف

معاوضه و يا هر طريق ديگر
ــتاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز  ــتاد: س س
ــتان: كميسيون مبارزه با قاچاق كاال  كميسيون اس

و ارز استان
شركت پخش: شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي كشور و مناطق تابعه
ــابقه دو سال  ــركت خوشنام: شركتي كه س  ش
فعاليت صادراتي داشته باشد و در اين مدت حداقل 

ــادرات فرآورده هاي نفتي را انجام داده  10 نوبت ص
باشد و توليدكنندگان نفتي كه مورد تأييد كميته 
موضوع ماده 12 اين دستورالعمل قرار گرفته باشند 
با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده هاي نفتي 

در 2 سال.
ــخصيت حقوقي شركت و مديرعامل و اعضاء  ش

هيئت مديره داراي ويژگيهاي ذيل باشند:
ــي  ــف ماليات ــي )تخل ــابي ماليات  ـ خوش حس
ــره 2 ماده  ــند.( و دفاتر موضوع تبص ــته باش نداش
ــته در محل شركت  ــتورالعمل را پيوس 12 اين دس

داشته باشد.
ـ كارت بازرگاني به نام شخصيت حقوقي داشته 

باشند.
ـ سابقه محكوميت قاچاق نداشته باشند.       

ـ سابقه محكوميت بخاطر مفاسد مالي نداشته 
باشد.

ــهرت صنفي با اعالم مراجع ذيربط  ــن ش ـ حس
و ذيصالح

 انحراف از مسير: خروج خودروهاي حامل مواد 
نفتي يارانه اي يا انتقال تمام يا بخشي از محموله آن 

از مسير تعهد شده ي بين مبداء و مقصد
ــت عرضه  ــط قيم ــي: متوس ــت بين الملل قيم
فرآورده هاي نفتي در كشورهاي منطقه است كه هر 
ماه توسط وزارت نفت اعالم و توسط دبيرخانه ستاد 

ــود و در صورت حدوث تغييرات عمده  ابالغ مي ش
پيش از موعد فوق نيز به همين ترتيب اقدام خواهد 

شد.
عرضه خارج از شبكه: عبارتست از عرضه، انتقال 
يا فروش فرآورده هاي نفتي يارانه اي 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 
ــور وظيفه مبارزه با  جاري كش
قاچاق و عرضه خارج از شبكه 
ــي را بعهده  ــاي نفت فرآورده ه

دارند.
ــده:  عم ــدگان  مصرف كنن
ــي و حقوقي  ــخاص حقيق اش
كه ماهانه بيش از 6 هزار ليتر 
سهميه فرآورده نفتي يارانه اي 
ــت  ــش درياف ــركت پخ از ش

مي كنند.
ــزء:  ج ــدگان  مصرف كنن
اشخاص حقيقي و حقوقي كه 
ماهانه كمتر از مصرف كنندگان 

عمده سهميه دريافت 

بخشنامه هاي ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال

دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه 
خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي 

از اين پس دس�تورالعمل پيش�گيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي يارانه اي که در ستاد مرکزي 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به تصويب رسيده در »دنيای انرژی« منتشر خواهد شد تا صادرکنندگان بتوانند بخشی از موانع صادرات 

از جمله نداشتن اطالعات را رفع کنند.
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مي كنند. باك استاندارد: باك سوخت خودرو يا شناور 
كه در طراحي اوليه خودرو يا شناور برابر استانداردهاي 
رايج بين المللي در كارخانه سازنده روي آن نصب شده 

است. 

 فصل دوم: سهميه فرآورده هاي نفتي
ــت.  ــهميه ممنوع اس   ماده1ـ هرگونه جابجايي س
مصرف كننده الزم است سهميه تخصيصي را در محل 
ــتقيماً به مصرفي كه درخواست  ــده مس ــخص ش مش
ــرآورده به  ــورت عدم دريافت ف ــاند. در ص نموده برس
ــهميه  ــهميه حواله صادره يا عدم مصرف س مقدار س
ــركت پخش  ــرف دو ماه، نزد ش ــي حداكثر ظ دريافت
ــوع نمايد. ــا عين آن را مرج ــه مربوطه ابطال ي  منطق
ــهميه         تبصره1ـ در صورتيكه دريافت كنندگان س
بخشي از سهميه تحويلي را مصرف ننمايند بايد ميزان 
ــركت پخش منطقه اعالم تا موجودي  آن را كتباً به ش

مصرف نشده از اولين سهميه دوره بعدي كسر گردد.
ــوز،  ــوخت ذخيره واحدهاي دوگانه س تبصره2ـ س
مي بايد در مخازن مورد تأييد شركت پخش و با پلمپ و 
صورتجلسه نگهداري و در موارد اضطرار با اطالع شركت 

پخش مصرف گردد.
ــهميه  س ــذاري  واگ ــاده2ـ  م
ــر  ه در  ــه اي  ياران ــي  فرآورده هاي نفت
ــه مصرف كنندگان عمده،  دوره مصرف ب
ــزارش مصرف و  ــالم گ ــروط به اع مش
ــهميه واگذاري  موجودي باقيمانده از س
ــمي و كتبي  ــالم رس ــا اع ــل، ب دوره قب
ــهميه اضافي  ــده و ابطال س مصرف كنن

مي باشد.
ــش در زمان  ــركت پخ ــره ـ ش تبص
ــخاص، تعهدات  تحويل حواله به اين اش
حقوقي الزم را از آنان اخذ خواهد نمود.

ــده اي كه اقدام  ماده3ـ با مصرف كنن
بهجابجايي سهميه نمايد، بهترتيب زير 

برخورد مي شود:
ــده  ــدگان عم ــا مصرف كنن  1ـ3ـ ب
ــي غيردولتي و  ــي، نهادهاي عموم دولت
ــته كه خدمات عمومي  سازمانهاي وابس
ــگاه ها،  ــد پااليش ــد )مانن ــه مي كنن ارائ

نيروگاهها و دستگاههاي مشابه كه عناوين آنها توسط 
ــنهاد و به تصويب دبيرخانه ستاد  ــركت پخش پيش ش
ــازمان  ــاده 26 آيين نامه اجرايي س ــد( وفق م مي رس
تعزيرات حكومتي، ضمن رسيدگي به تخلف مربوطه در 
شعب تعزيرات حكومتي، مراتب براي رسيدگي به جرم 
ــد. همچنين  مربوطه به مرجع قضايي اعالم خواهد ش
ــماره 79429 مورخ 1384/11/30  ــتورات ش برابر دس
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 رسانه ها 

به مردم معرفي مي گردند.
2ـ3ـ ساير مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي به دو 

دسته تقسيم مي شوند:
ــورت  ص در   ، ــزء  ج ــدگان  مصرف كنن ــف(   ال
ــراري مجدد  ــان قطع و برق ــهميه آن ــراز تخلف، س اح
ــت  ــر قيم ــت 2 براب ــه پرداخ ــروط ب ــهميه، مش س
ــد بود. ــي خواه ــي تحويل ــرآورده نفت ــي ف  بين الملل
ــورت احراز تخلف،   ب( مصرف كنندگان عمده: در ص
قطع سهميه و 5 برابر قيمت بين المللي فرآورده نفتي، 
ــهميه منوط به  ــراري مجدد س ــوند برق جريمه مي ش

پرداخت باقيمانده جريمه خواهد بود.
تبصره1ـ قطع سهميه مراكز امنيتي و بيمارستانها 
ــوارد خاص موجب  ــهميه در م ــزي كه قطع س و مراك
ــود بايد  ــي و اقتصادي مي ش ــكالت اجتماع بروز مش
ــا قاچاق  ــارزه ب ــيون مب ــي رئيس كميس ــا هماهنگ ب
ــرد و در هر صورت اين  ــورت پذي ــتان ص كاال و ارز اس
ــود. ــورد فوري با افراد متخلف نمي ش ــدام مانع برخ  اق

    تبصره2ـ در صورت تكرار تخلف، كليه جرايم مندرج 
در بند فوق به ميزان 2 برابر افزايش مي يابد.

تبصره3ـ درصورتي كه متخلف، به هر دليلي جريمه 
متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي 

ارجاع خواهد شد.
ــخصيت واقعي )هر  ــره4ـ مالك تنبيهات، ش  تبص
دو شخصيت حقيقي و حقوقي( متخلف است و تغيير 
ــه و يا تغيير مديريت آن مانع از  ــركت يا مؤسس نام ش
ــه يا شخص  ــركت، موسس ــتمرار تنبيهات عليه ش اس

متخلف نمي شود.
ــهميه  ــذاري يا فروش س ــه واگ ــره5ـ  چنانچ تبص
ــدگان دولتي با اطالع مديران مربوطه بوده  مصرف كنن

ــد. عالوه بر اخذ جريمه از دستگاه دولتي مربوطه،  باش
ــماره 79429 مورخ  ــتور ش با مديران مطلع برابر دس
1384/11/30 رئيس محترم جمهور برخورد خواهد شد 
و چنانچه، تخلف بدون اطالع مديران توسط اشخاص 
ــه از فروش  ــد و درآمد حاصل ــده باش حقيقي انجام ش
سهميه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف 
برابر قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و 
ــاير مقررات مربوطه و با محاسبه  كالهبرداري و نيز س
رقم تخلف براساس قيمت بين المللي سهميه فروخته يا 

واگذارشده، به مرجع قضايي معرفي مي گردد.
ــوختي يارانه اي  ــهميه مواد س ماده4ـ واگذاري س
ــروط به درخواست كتبي، متضمن  به متقاضيان، مش
موضوع و مقدار دقيق مصرف و تأييد دستگاه مربوطه 
ــركت پخش برابر تقاضانامه )پيوست دو(  و بررسي ش
مي باشد. در صورت غيرمنطقي بودن ميزان درخواست، 
ــركت پخش سهميه را تعيين و موارد اختالفي را با  ش
ــتگاه تأييدكننده و كميسيون استان  ذكر دليل به دس

عودت مي دهد.
ــب مقررات،  ــتگاههاي دولتي كه حس ماده5 ـ دس
ــركت  ــهميه به ش مصرف كنندگان را براي دريافت س
ــد، ]وزارت صنايع )كارخانجات  پخش معرفي مي كنن
ــاورزي )مرغداري ها، دامداريهاي  و...(، وزارت جهاد كش
ــيالت  ــي )صنوف و...( ش ــي و...(، وزارت بازرگان صنعت
ــري  تراب و  راه  وزارت  و...(،  ــري  ماهيگي ــاي  )لنج ه
ــازي و...(، سازمان  ــازي، فرودگاه س )پيمانكاران راهس
ــناورها، كشتي هاي تجاري و...(،  بنادر و دريانوردي )ش
ــئول  ــرو )نيروگاهها، چاه هاي آب و...(} مس وزارت ني
بررسي، بازرسي و اطمينان از واقعي بودن و فعال بودن 
ــتي ميزان  مصرف كنندگان در موضوع موردنظر و درس
ــركت پخش مسئول  ــهميه واگذاري مي باشند و ش س
كنترل نهايي و تطبيق ميزان درخواست با استانداردهاي 
 معمول خود و درستي عملكرد در اين زمينه مي باشد.

ــاده براي  ــراي اين م ــئوليت اج ــره1ـ مس        تبص
مجتمع ها و واحدهاي مسكوني و واحدهاي خاصي كه 

متولي ندارند بر عهده شركت پخش مي باشد.
ــت دو(  ــه )پيوس ــخه اي از تقاضانام ــره2ـ نس تبص
ــط  ــهميه توس ــي نهايي و تخصيص س ــس از بررس پ
ــي مربوطه  ــوزه ماليات ــه، به ح ــركت پخش منطق  ش

ارسال مي گردد. 



حجم كل صادرات عربستان در سال 2012، چيزی 
ــور حدود  بالغ بر 395 ميليارد دالر و واردات اين كش

136.8 ميليارد دالر اعالم شده است.
درآمدهای بودجه عربستان در سال 2012، بالغ بر 
ــارف بودجه ای آن 234.8  326.5 ميليارد دالر و مص
ميليارد دالر اعالم شده و بدهی خارجی اين كشور تا 
ــامبر 2012، حدود 134 ميليارد دالر گزارش  31 دس

شده است.
ــا يك پنجم از ذخاير  ــتان با دارا بودن تقريب عربس
ــرجمع مايعات نفتی  ــده نفت جهان، در س اثبات ش
ــن توليد كننده و صادر كننده نفت در جهان  بزرگتري
ــت. اين كشور در سال 2012، پس از روسيه، رتبه  اس
ــت در جهان را به خود  دومين توليد كننده بزرگ نف

اختصاص داد. 

نفت
برابر آمار منتشره از سوی مجله بين المللی نفت و 
ــا اول ماه  گاز ) OGJ – oil and gas journal (، ت
ــال 2013، ذخاير اثبات شده نفت عربستان  ژانويه س
ــكه ) به عالوه 2.5  ــعودی بالغ بر 265 ميليارد بش س
ميليارد بشكه نفت در منطقه مشترك بين عربستان و 
كويت( گزارش شده است كه كمی كمتر از يك پنجم 

ذخاير اثبات شده نفت جهان است.
عربستان سعودی دارای حدود 100 ميدان عمده 
ــی از ذخاير نفت  ــا بيش از نيم ــت، ام نفت و گاز اس
ــت ميدان از ميدان های نفتی  عربستان تنها در هش
اين كشور قرار گرفته است.در اين بين، ميدان عظيم 
نفتی الغوار در عربستان، با باقی مانده ذخاير حدود 70 

ميليارد بشكه ای، بزرگترين ميدان نفتی جهان است.

مصرف
عربستان سعودی بزرگترين مصرف كننده نفت در 
خاورميانه است و بخش های حمل ونقل و توليد برق 
بيشترين سهم را در اين بخش به خود اختصاص داده 

اند. رشد اقتصادی عربستان به قيمتهای باالی نفت گره 
خورده و اين كشور همواره با مشكل يارانه های بزرگ 
سوخت روبرو بوده است.مصرف داخلی نفت عربستان 
در سال 2012 به حدود 3 ميليون بشكه در روز رسيد 
كه نشان دهنده افزايش تقريبی دو برابری آن از سال 
ــت. رشد شتابان صنعتی و قيمتهای يارانه  2000 اس
ای سوخت را می توان از داليل اصلی افزايش شتابان 
مصرف سوخت در عربستان دانست. افزايش استفاده 
ــتقيم از نفت خام برای توليد برق كه در ماه های  مس
ــد و  ــكه در روز می رس ــتان به يك ميليون بش تابس
استفاده از مايعات گاز طبيعی )NGL ( برای توليدات 
ــر در افزايش مصرف  ــيمی از ديگر عوامل موث پتروش
داخلی نفت در اين سالها است. چالش مصرف داخلی 
ــت و بايد فكری به حال  ــتان واقعی اس نفت در عربس
آن شود.اين كشور با آن كه )بيش از 27 ميليون نفر( 
جمعيت دارد از برزيل با جمعيت )حدود 180 ميليون 

نفری( بسيار بيشتر نفت مصرف می كند.

تولید
به گزارش مركز مطالعات انرژی آمريكا، عربستان در 
طول سال 2012 به طور متوسط، روزانه 11.6 ميليون 
بشكه مايعات نفتی شامل 9.8 ميليون بشكه نفت خام 
و 1.8 ميليون بشكه مايعات گازی شامل NGL و ديگر 

مايعات، توليد كرده است. 
عربستان سعودی مدعی است كه دارای بزرگترين 
ظرفيت توليد نفت خام در جهان است. ظرفيت توليد 
ــال 2012، كمی كمتر از  ــور در س نفت خام اين كش
12 ميليون بشكه در روز تخمين زده شده است )ديگر 
مايعات نفتی كه شامل سهميه بندی اوپك نيست در 

ظرفيت كامل توليد می شود (. 

توان تولید پایدار 1٠ میلیون بشکه نفت در 
روز

ــش ظرفيت 1.2  ــتان با افزاي ــر IEA عربس از نظ

ــكه در روز از ميدان خريص ظرفيت توليد  ميليون بش
پايدار نفت خام خود را در سال 2010 به كمی بيش از 
12 ميليون بشكه در روز رسانيده است. اين در حالی 
ــه Business Week در ژوئيه  ــت كه هفته نام اس
ــان كرده بود عربستان اگر هم بتواند  2008 خاطر نش
تا سال 2010 ظرفيت توليد خود را به 12.5 ميليون 
بشكه در روز برساند، تنها برای مدت كوتاهی و آن هم 
در مواقع اضطراری خواهد توانست آنرا عملياتی كند و 
در اين سال مي تواند توليد پايدار خود را حد اكثر به 10 

ميليون و 400 هزار بشكه در روز برساند. 
برابر گزارش مركز مطالعات انرژی آمريكا، عربستان 
ــط، روزانه 9.8  ــه طور متوس ــال 2012 ب در طول س
ــكه نفت خام توليد كرده است كه با پيش  ميليون بش
بينی هفته نامه Business Week تقريبا مطابقت 

می كند.
اين موضوع نشان می دهد همانطور كه كارشناسان 
انرژی پيش بينی كرده اند، اگر چه عربستانيها از طريق 
ــت به ظرفيت  ــتی خود ممكن اس پروژه های باالدس
ــتری دست پيدا كرده باشند اما با لحاظ  توليدی بيش
كردن افت طبيعی ساالنه از مخازن توليدی، تنها می 
توانند روی توليد پايدار حدود 10 ميليون بشكه در روز 
ــاب باز كنند. موضوعی كه نمودار ذيل بهتر می  حس
تواند آن را نشان دهد! و اين كشور احتماال تا سالهای 

آينده قادر به توليد پايدار بيش از اين نخواهد بود.
در واقع آنچه عربستان را به توسعه و افزايش بيشتر 
ظرفيت توليد وادار می كند ميزان افت طبيعی مخازن 
 Platts توليدی اين كشور است كه بر اساس گزارش
Oilgram ساالنه بين 6 تا 8 درصد برآورد می شود. 
اين به اين معنی است كه عربستان تنها برای جبران 
اين ميزان افت توليد خود مجبور است ساالنه بيش از 

700 هزار بشكه در روز ظرفيت سازی نمايد.
ظرفيت توليد ميادين عمده نفت در عربستان 

سعودی

بررسی جامع وضعيت انرژی و ذخاير نفت و گاز در عربستان سعودی

رتبه نخست فرآورده هاي نفتي
براي عربستان

پيمان جنوبي

در اين گزارش سعی شده تا با مروری به بخشهای مختلف انرژی در عربستان سعودی، وضعيت کنونی و چشم انداز آينده اين 
کشور در بخش نفت و گاز مورد بررسی قرار گيرد. عربستان سعودی با 2.149 ميليون کيلومتر مساحت بزرگترين کشور غرب آسيا 
و دومين کشور بزرگ عرب نشين)از نظر مساحت( پس از الجزاير است. اين کشور حدود 27 ميليون جمعيت ) جوالی 2013(دارد 
که فقط 16 ميليون آن ها شهروند اين کشور و بقيه از اتباع خارجی هستند. توليد ناخالص داخلی عربستان در سال 2012 با رشد 
6,8 درصدی، بالغ بر 727.3 ميليارد دالر گزارش شده است. در اين سال، بخش کشاورزی 1.9 درصد، بخش صنعت 64.8 درصد و 

بخش خدمات 33.3 درصد از سهم توليد ناخالص داخلی اين کشور را به خود اختصاص داده است.
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برابر گزارش مرکز 
مطالعات انرژی آمريکا، 
عربستان در طول 
سال 2٠12 به طور 
متوسط، روزانه ٨,9 
ميليون بشکه نفت 
خام توليد کرده است 
که با پيش بينی هفته 
 Business Week نامه
تقريبا مطابقت می کند
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پاالیشگاه
ــی نفت و گاز  ــه گزارش مجله بين الملل ب
)the Oil and Gas Journal(، عربستان 
سعودی دارای هفت پااليشگاه داخلی با توان 
عملياتی تركيبی با ظرفيت حدود 2.1 ميليون 
بشكه در روز )سهم شركت آرامكو حدود 1.1 

ميليون بشكه در روز است( است.
عالوه بر اين،عربستان سعودی دارای حدود 
ــكه در روز ظرفيت پااليش در  2 ميليون بش
خارج از اين كشور از طريق مشاركت و سرمايه 
ــهام در تاسيسات در اياالت متحده  گذاری س
ــی، ژاپن و فيليپين  آمريكا، چين، كره جنوب

است.
ــه ادغام  ــعودی همچنين ب ــتان س عربس
ــگاهی خود با مجتمع های  پروژه های پااليش
بزرگ پتروشيمی در آنچه به عنوان شهرهای 

پتروشيمی ايجاد شده ادامه می دهد.
پااليشگاه های داخلی برنامه ريزی شده و يا 

در حال توسعه عبارتند از:
ـ در يك سرمايه گذاری مشترك، شركت 
پااليش و پتروشيمی آرامكو-توتال )ساتورپ( 
 SATORP - Saudi Aramco Total(
 Refining and Petrochemical
ــاخت  ــل در حال س Company ( در جبي
ــگاهی با ظرفيت 400 هزار  يك واحد پااليش
بشكه در روز است، كه انتظار می رود تا پايان 
سال 2013 به طور كامل عملياتی شود. اين 
پااليشگاه صادراتی، وظيفه پااليش نفت خام 
سنگين عربی و به حد اكثر رساندن توليد ديزل 

و سوخت جت را بر عهده خواهد داشت. 
ــهر ينبع به وسيله شركت  ـ پااليشگاه ش
پااليش نفت سر مايه گذاری مشترك سعودی 
 Yanbu Aramco( آرامكو و سينوپك چين
 Sinopec Refining Company -
ــد روزانه 400 هزار  Yasref( با ظرفيت تولي
ــنگين عربی تا پايان سال  بشكه نفت خام س

2014 به بهره برداری می رسد. 
ــعه  ــركت آرامكو در برنامه های توس ـ ش
ــام جازان  ــگاه ديگر با ن ــود يك پااليش ای خ
)Jazan( در جنوب غربی عربستان، با ظرفيت 
توليد 400 هزار بشكه در روز نفت خام را نيز 
ــت در سال 2016  ــت دارد كه قرار اس در دس
ــد و قادر به فراورش اكثر  به بهره برداری برس

گريدهای نفت خام عربی خواهد بود. 
ــركت آرامكو سعودی در حال مطالعه  ـ ش
طرح توسعه ای مجتمع پترو پااليشگاه ربيق 
به وسيله سرمايه گذاری مشترك است كه در 
حال حاضر دارای ظرفيت پااليشی 400 هزار 

بشكه در روز است.

صادرات نفت
ــرز، تازه ترين  به گزارش خبرگزاری رويت
ــای نفتی  ــكار داده ه ــه ابت آمارهای موسس
ــد نفت خام  ــی دهد تولي ــان م )جودی( نش

عربستان سعودی در ماه اوت 2013 با افزايش 
ــبت به ماه ژوئيه  ــكه نس روزانه 156 هزار بش
ــكه  ــته به 10 ميليون و 190 هزار بش گذش

رسيده است.
ــادرات نفت  ــزارش، ص ــاس اين گ ــر اس ب
ــعودی نيز در ماه اوت با افزايش  عربستان س
روزانه 325 هزار بشكه نسبت به ماه ژوئيه به 
هفت ميليون و 795 هزار بشكه در روز رسيده 

است.

ــال 2012 حدود  عربستان سعودی در س
7.5 ميليون بشكه در روز نفت خام صادر كرده 
ــت. حدود 54 درصد از صادرات نفت خام  اس
و همچنين اكثريت صادرات محصوالت نفتی 
 )NGL ( پااليش شده و مايعات گاز طبيعی
عربستان به كشورهای شرق آسيا بوده و اين 
كشور پس از كانادا دومين صادر كننده بزرگ 

نفت به اياالت متحده است.
عربستان سعودی در 10 ماه نخست سال 
ــط 1.4 ميليون بشكه  2012، به طور متوس
ــات نفتی به اياالت متحده صادر كرد كه  مايع
حدود 16 درصد از كل واردات نفت خام اياالت 
متحده را در اين دوره زمانی شامل می شود. 

ــتريان عمده نفت عربستان در  ديگر مش
ــال 2012 عبارتند از؛ ژاپن ) 1.1 ميليون  س
ــكه در روز(، چين )1.1 ميليون بشكه در  بش
ــكه در روز( و  روز(، كره جنوبی) 800 هزار بش

هند ) 700 هزار بشكه در روز(.

بنادر مهم و اصلی
ــعودی دارای سه پايانه اصلی  عربستان س
 The( صادرات نفت  در  مجموعه رأس تنورة
Ras Tanura complex(در خليج فارس 
ــكه در روز  ،  ــا ظرفيت حدود 6 ميليون بش ب

 The Ras ( ــة  الجعيم ــز رأس  مرك
در   )al-Ju'aymah facility

ــا ظرفيت 3  ــج فارس ب خلي
تا 3.6 ميليون بشكه در 

روز و  ترمينال ينبع) 
 The Yanbu
ر  د )terminal
دارای  سرخ  دريای 
بارگيری  ــت  ظرفي
ميليون   4.5 حدود 

ــكه در روز است.  بش
عالوه بر اين، عربستان 

سعودی دارای مجموعه 
ــای  ــه ه ــاير پايان ای از س

ــور  ــر كش كوچكتر در سراس
است. 

خطوط لوله نفتی عمده و بزرگ 
داخلی
كت  ــر ش

ــئوليت اداره و  ــعودی مس آرامكو س
ــرداری از بيش از 9000 مايل  بهره ب
ــدود 14400 كيلومتر ( خطوط  ) ح
ــتان  ــری نفت در عربس ــه سراس لول
ــعودی را بر عهده دارد كه از جمله  س
ــن خطوط می توان به دو خط لوله  اي
طوالنی و بزرگ خط لوله شرق –غرب 
) پتروالين - Petroline( و خط لوله 
)Abqaiq – Yanbu( بقيق_ينبع

اشاره كرد.

گاز طبیعی
عربستان سعودی دارای پنجمين 
ذخاير گاز طبيعی بزرگ جهان است، 
ــد در اين بخش محدود مانده  اما تولي

است.
ــازمان  ــه به برآوردهای س با توج
مطالعات انرژی آمريكا، مجموع ذخاير 
ــا در نظر  ــتان )ب گاز طبيعی عربس
گرفتن ذخاير گازی منطقه بی طرف( 
ــغ بر 288  ــال 2012 بال تا پايان س
ــوت مكعب)حدود 8.156  تريليون ف
ــده  تريليون متر مكعب(، گزارش ش
است و بر اين اساس عربستان دارای 
رتبه پنجم در بين دارندگان بزرگترين 
ذخاير گاز طبيعی جهان بعد از ايران، 
ــيه، قطر و اياالت متحده است. روس
حدود 57 درصد از ذخاير اثبات شده 
گاز طبيعی عربستان سعودی تشكيل 

ــده از گاز های  ش
ميدان  همراه 
خشكی عظيم 

و  ــوار  ق



ميدان های دريايی صفانيه و زولف. ميدان نفتی قوار به تنهايی حدود يك سوم از ذخاير گاز اثبات شده 
گاز طبيعی عربستان را در خود جای داده است. بيشتر ذخاير گازی عربستان گاز همراه است. ذخاير 
ــتقل گازی عربستان به طور عمده در ميدان های خوف در مجاورت حوزه قوار و الدوره در منطقه  مس

بی طرف ميان عربستان و كويت )مشترك با ايران( قرار دارد.

تولید و مصرف گاز طبیعی
عربستان سعودی هيچ گونه واردات و صادرات گاز طبيعی ندارد و تنها آن مقدار گازی كه توليد می شود 

جهت مصارف داخلی مورد استفاده قرار می گيرد.
افزايش توليد گازطبيعی و توسعه طرح های برداشت بيشتر گاز در اولويت های برنامه های توسعه صنعت 
نفت و گاز عربستان است. تامين خوراك صنعت روبه رشد پتروشيمی، خوراك نيروگاه های برق و جانشين 
كردن مصرف گاز با نفت از هدف های بزرگ و مهم توسعه صنعت گاز اين كشور است. توسعه صنعت گاز 
و جانشينی آن با نفت، عالوه بر توسعه صنايع داخلی، صادرات نفت را می تواند افزايش دهد و ميزان نفتی 

را كه هم اكنون در داخل مصرف می شود، كاهش دهد.
برابر پيش بينی های شركت آرامكو عربستان، انتظار می رود تقاضای گاز طبيعی در عربستان 

ــال 2030 به دوبرابر سطح 3.5 تريليون فوت مكعبی ) حدود 272 ميليون متر  ــعودی تا س س
مكعب در روز ( مورد مصرف در سال 2011 افزايش پيدا كند.  برابر تخمينهای اوپك، حدود 

13 تا 14 درصد از كل توليد گاز عربستان به موجب فرآيندهای طبيعی، شعله ور شدن ) 
flaring(و تزريق مجدد از دست می رود.

توسعه باالدستی گاز به وسیله شرکت آرامکو
ــركت آرامكو عربستان، طی يك برنامه پنج ساله به دنبال توسعه توليد گاز  ش
طبيعی خود از ميادين دريايی خليج فارس است و در اين راستا سه ميدان گاز غير 

همراه كاران، عربيه و حسبه را مورد توجه قرار داده است. 

ذخایر غیر متعارف )شیل گس(
به گزارش رويترز، عربستان سعودی نيز تحت تاثير تحوالت و افزايش توليد شيل 
ــی( در آمريكا كه اين كشور را از بزرگ ترين  ــنگ های رس گس )توليد گاز از س
واردكننده گاز جهان به يك صادركننده تازه گاز تبديل كرده، عمليات اكتشاف 

ذخاير نامتعارف گازی خود را آغاز كرده است.
ــركت سعودی آرامكو در كنگره جهانی انرژی  خالد االفالح، مدير عامل ش

اعالم كرده بود: آماده آغاز توليد شيل گس و ذخاير نامتعارف گاز ظرف چند سال 
آينده و تحويل گاز به مشتريان هستيم.

وی تصريح كرده بود: تنها دو سال پس از آغاز برنامه توسعه ذخاير نامتعارف گازی 
عربستان در منطقه شمالی اين كشور، اين شركت آماده عرضه گاز به يك نيروگاه يكهزار 

مگاواتی برق در عربستان كه خوراك تاسيسات توليد فسفات را تامين می كند، است.
ــعودی آرامكو، بزرگ ترين صادركننده نفت جهان، چاه های ارزيابی و  ــركت س ش
حفاری های فراساحلی برای گازهای نامتعارف را در سه منطقه شمال غرب، جنوب قوار 

و ربع الخالی انجام داده است.
گاز توليدی برای تامين خوراك يك نيروگاه برق در جيزان كه به يك پااليشگاه 

400 هزار بشكه در روز متصل خواهد شد، استفاده می شود.
فالح همچنين گفته بود: شركت سعودی آرامكو اميدوار است كه اين پروژه را اواخر 

سال 2016 يا اويل سال 2017 تكميل كند.
با اين حال، منابع صنعتی می گويند كه اين پروژه می تواند 6 تا 12 ماه به تعويق 
بيفتد زيرا كار و فعاليت روی زيرساخت های مرتبط ديرتر از برنامه زمانبندی شده 

انجام شده است.
ــتان سعودی می تواند پاسخگوی  ــت گاز از ذخاير نامتعارف، عربس با آغاز برداش
ــتری برای فروش به بازارهای  ــد و نفت بيش تقاضای داخلی و نيروگاه های برق باش

جهانی ذخيره كند.
علی النعيمی، وزير نفت عربستان ذخاير گازهای نامتعارف عربستان را بيش از 
600 تريليون فوت مكعب برآورده كرده است كه اين مقدار دو برابر ذخاير متعارف 

اثبات شده اين كشور است.
بر پايه برآورد اداره اطالعات انرژی آمريكا، عربستان در رتبه بندی ميان 32 كشور 

دارنده ذخاير شيل گس، مقام پنجم را در اختيار دارد.
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بيشتر ذخاير گازی 
عربستان گاز همراه 
است. ذخاير مستقل 
گازی عربستان به طور 
عمده در ميدان های 
خوف در مجاورت حوزه 
قوار و الدوره در 
منطقه بی طرف ميان 
عربستان و کويت 
)مشترک با ايران( 
قرار دارد
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توسعه چهار پايانه 
کنونی ال ان جی 

با ظرفيت دريافت 
1٨,٧ ميليون تن در 

سال، بزرگ ترين 
شرکت فالت قاره 

چين را قادر می سازد 
برای پاسخگويی به 
نيازهای رو به رشد 

انرژی چين، ال ان جی 
بيشتری وارد کند

خبر

پيش بينی می شود شركت ملی نفت فالت 
قاره چين )سينوك( ظرفيت واردات ال ان جی 

خود را تا سال 2015 دوبرابر كند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، ژنگ هونگتائو، 
ــركت  معاون رئيس بخش بازاريابی و تجارت ش
ملی نفت فالت قاره چين )سينوك( اعالم كرد: 
اين شركت پيش بينی می كند تا سال 2015 
ــت ال ان جی به پايانه  ــالدی 5 پايانه درياف مي
های خود بيفزايد و ظرفيت كلی دريافت ال ان 
ــود را با افزايش دو برابری به 35 تا 40  جی خ

ميليون تن در سال برساند.
توسعه چهار پايانه كنونی ال ان جی با ظرفيت 
دريافت 18.7 ميليون تن در سال، بزرگ ترين 
ــركت فالت قاره چين را قادر می سازد برای  ش
 پاسخگويی به نيازهای رو به رشد انرژی چين، 

ال ان جی بيشتری وارد كند.
ــده انرژی  ــن مصرف كنن ــن، بزرگ تري چي
ــبد  ــهم گاز طبيعی در س ــان قصد دارد س جه
ــد كنونی به 8 درصد  ــرژی خود را از 5 درص ان
تا سال 2015 برساند و انتشار گازهای گلخانه 
ــتگی به واردات نفت  ای را كاهش دهد و وابس

را كم كند.
ــت ال ان جی  ــس صنع ــك كنفران وی در ي
ــينوك يك واحد مايع سازی  ــركت س گفت: ش

ــهر تيانجيان  ــناور گاز )اف اس آر يو( در ش ش
ــهر ژوهای تا پايان  ــك پايانه ديگر را در ش و ي

امسال راه اندازی می كند.
ــركت سينوك سال  هونگتائو اظهار كرد: ش
ــون تن ال  ــدود 11 ميلي ــته ميالدی ح گذش
ــينوك اوت  ــركت س ان جی وارد كرده بود. ش
ــوز دولت چين را  ــته اعالم كرده بود: مج گذش

ــناور ذخيره  ــاخت نخستين مخزن ش برای س
ــهر تيانجيان  ــازی گاز در ش ــازی و مايع س س
ــت. چين بزرگ ترين مصرف  دريافت كرده اس
ــرف كننده بزرگ  ــرژی و دومين مص كننده ان
نفت در جهان است و برای تامين امنيت انرژی 
خود، به دنبال متنوع كردن راه های دسترسی 

به سوخت است.

و  ــی  مهندس ــی  مل ــركت  ش ــل  مديرعام
ــت نفت  ــران گفت: صنع ــت اي ــاختمان نف س
ــيده  ــوان فنی به نقطه ای رس ــران از نظر ت اي
ــه تنها در  ــگاه را ن ــاخت پااليش كه توانايی س
ــورها نيز داريم. ــاك ايران بلكه در ديگر كش  خ
ــا طرح های  ــت: م ــاد احمدی اظهار داش فره
ــران اجرا  ــته در اي ــالهای گذش بزرگی را در س
ــتاوردی بزرگ و تجربه  كرديم كه هر كدام دس
ــران بود. ــت نفت اي ــرای صنع ــمند ب  ای ارزش

ــروژه هايی چون واحد  ــاخت ابر پ وی افزود: س
ــعه  ــرح توس ــازند و ط ــگاه ش RFCC پااليش
پااليشگاه تهران، اين نويد را به همراه داشت كه 
صنعت نفت ايران از نظر توان فنی به نقطه ای 
رسيده كه توانايی ساخت پااليشگاه را نه تنها در 
 خاك ايران بلكه در ديگر كشورها را نيز داريم.
ــركت ملی مهندسی و ساختمان  مديرعامل ش
ــايه  ــورهای همس ــران از تقاضای كش ــت اي نف
ــط متخصصان  ــگاه توس ــاخت پااليش برای س
ــت: تقاضاهای متعددی  ــر داد و گف ايرانی خب
ــی از  ــف پااليش ــركت های مختل ــوی ش از س
ــايه برای همكاری با آنها در  ــورهای همس كش

ــال شده كه  ــگاه به ايران ارس ــاخت پااليش س
ــی  ــن همكاری ها پس از بررس در خصوص اي
ــد. ــد ش ــری خواه ــم گي ــات آن تصمي  جزئي
ــان كرد: هم اكنون  اين مقام مسئول خاطرنش

ــی در  ــور در اجرای طرح های پااليش توان كش
ــد، در بخش كاال  ــی به 90 درص بخش مهندس
ــد و در بخش اجرا به 100  ــه حدود 70 درص ب

درصد رسيده است.

برنامه چينی ها برای دو برابر کردن ظرفيت واردات ال ان جی تا سال 2015

تقاضای کشورهای همسايه برای ساخت پااليشگاه توسط متخصصان ايرانی
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بارها به 
دولتمردان گفته 
ايم که فروش 
اوراق مشارکت در 
حوزه نفت، گاز و 
پتروشيمی از جمله 
مهمترين اولويت های 
اقتصاد کشور است
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احمد س�جادی عضو کميسيون انرژی مجلس ش�ورای اسالمی معتقد 
اس�ت جذب سرمايه می تواند بسياری از مشكالت پتروشيمی را حل کند 
کن�د. او به خبرن�گار »دنيای انرژی« می گويد: »متاس�فانه برنامه ای برای 
هدايت س�رمايه های مردم وجود ندارد. اين س�رمايه ها بدون اينكه تاثير 
مفيدی در اقتصاد کش�ور داشه باشد هر روز از يک جای خاص سر درمی 
آورد.  يک روز بازار س�كه پذيرای س�رمايه مردم اس�ت و روز ديگر بازار 
زمين و مسكن.  اخيرا بازار ارز هم وارد اين بازی شده است و در کنار طال، 

سرمايه های سرگردان و بی هدف مردم را می بلعد.« 
وی می افزايد: »به اعتقاد اکثريت کارشناسان، سرمايه مردم بايد از سوی 
دولت هدايت ش�ود نه با برنامه  بانک ها. صنعت نفت، گاز و پتروش�يمی از 
جمله حوزه هايی است که بايد برای جلب سرمايه مردم مدنظر دولتمردان 
و برنامه  ريزان باشد. متاسفانه بخش پتروشيمی در کشور ما مورد بی مهری 
قرار گرفته است. هرچه هم به اين دولت و دولت های قبل گوشزد کرديم 
و می  کنيم  که به نفت و گاز و پتروشيمی اهميت و بهای بيشتری بدهند، 

بی فايده بوده و هست.«
از جمله مشكالت پيش پای پتروشيمی، بی توجهی يا کم توجهی بانک  ها  
است. اين را می توان از البالی سخنان و مصاحبه های اکثر مقامات اجرايی 

و قانونگذاری استخراج کرد. 
عباس ش�عری مقدم، معاون وزير نفت در امور پتروشيمی معتقد است: 
»مشارکت بيش�تر نظام بانكی کش�ور می تواند در رفع مشكالت صنعت 
پتروشيمی راه گشا باشد و اميد است در آينده شاهد افزايش همكاری های 
نظام بانكی با شرکت های پتروشيمی باشيم. بانک های داخلی به تعهدهای 
خود پايبند نيس�تند و ما درخواست داريم شورای پول و اعتبار يک بانک 
داخلی را برای فاينانس طرح های پتروشيمی تعيين کند. در صورتی يک 
بان�ک تعهد فاينانس را بر عهده گيرد نحوه هم�كاری و تعامل با آن بانک 
راحت تر خواهد بود و روند همكاری های مالی با ش�تاب بيش�تری ادامه 

خواهد يافت«.
به گفته وی وی »چندين طرح پتروشيمی در کشور با مشارکت بانک ها 
در حال اجرا اس�ت ولی برخی بانک ها متاس�فانه همكاری الزم را به عمل 
نم�ی آورند ک�ه اميدواريم اين بانک ه�ا به تعهدهای خ�ود عمل کرده و 

سرمايه گذاری های مصوب خود را محقق کنند.«

سرمایه مردم وارد پتروشیمی شود
احمد سجادی نماينده مجلس نيز در گفت و گوی خود با خبرنگار دنيای 

انرژی بر لزوم ساماندهی فعاليت بانک ها تاکيد می کند و معتقد است که 
مديران بايد فعالی بانک ها را در مس�ير صحيح قرار دهند. وی می گويد: 
»بارها به دولتمردان گفته ايم که فروش اوراق مشارکت در حوزه نفت، گاز 
و پتروش�يمی از جمله مهمترين اولويت های اقتصاد کشور است. ما حتی 
برای مساعدت به دولت در اين باره، فروش بيش از 10 هزار ميليارد تومان 
در قالب اوراق مشارکت در پروژه های نفتی را در بودجه پيش بينی کرديم 
ولی تا کنون شاهد اقدام عملياتی دولت برای اجرايی کردن آن نبوده ايم. 
هنگامی که علت را از آنها جويا می ش�ويم در پاس�خ می گويند استقبال 

مردم از اوراق مشارکت نفت و پتروشيمی خيلی کم است!«
اين نماينده مجلس ادامه می دهد: »کامال طبيعی و مش�خص است در 
شرايطی که وزارت نفت نخواهد که در قبال سرمايه ها و سپرده های مردم 
س�ود مناسبی را بپردازد قطعا هموطنان نيز مشارکت نخواهند کرد. البته 
ما برای رفع اين مش�كل پيشنهادات ديگری نيز به دولت داديم. از جمله 

با توجه به مذاکرات موفق هسته ای و رفع برخی تحريم ها

 پتروشيمی 
منتظر رفع تحریم های داخلی! 

مهدی جابری

صنعت پتروش�يمی کش�ور در حالی از اس�تقبال اندک س�رمايه گذاران رنج می برد که س�رمايه های مردم در بازار ايران بين 
حوزه های مسكن، ارز و طال دست به دست می شود. از سوی ديگر بانک ها به رغم  جذب سرمايه های ميلياردی مردم، برنامه ای 
برای حمايت از صنعت پتروشيمی ندارند. از سوی ديگر صادرات پتروشيمی در سال جاری نسبت به سال 91 کاهش يافته است و 
در بورس پتروشيمی نيز تا رسيدن به نقطه مطلوب، فاصله ای معنادار وجود دارد. اين در حالی است که مذاکرات هسته ای ژنو و رفع 
تحريم  پتروشيمی ايران اميدها را برای رفع مشكالت صادرات محصوالت اين بخش زنده کرد. با اين وجود بخش خصوصی منتظر 

رفع مشكالت داخلی صادرات است تا کاهش صادرات در يک سال اخير جبران شود.



سرمايه گذاری در 
صنعت ارزش آفرين 
پتروشيمی به عنوان 

يک صنعت رو به رشد 
و سودآور می تواند 
زمينه رابرای تحقق 

حماسه اقتصادی 
فراهم کند

شماره  ششمـ  زمستان 1392

43

شي
وه

 پژ
ي و

ليل
 تح

ي،
زش

مو
ي، آ

خبر
ي 

ملل
ن ال

ه بي
نام

صل
ف

گزارش

اينكه به منظور ايجاد تشويق و دلگرمی در مردم 
برای س�رمايه گذاری در ح�وزه های نفت، گاز و 
پتروس�يمی، بايد جلوی بانک ها را در پرداخت 
س�ود باال گرفت و با ابالغ دستورالعمل هايی، به 
آنه�ا اج�ازه افزايش بی رويه و مضر  نرخ س�ود 
سپرده را نداد. در کنار اين کار بايد فروش اوراق 
مشارکت را با سود بيش از 30 درصد در دستور 
کار قرار داد و ما مطمئنيم مردم در اين صورت از 

اوراق مشارکت استقبال خواهند کرد.«
س�جادی م�ی افزايد: » بررس�ی ها نش�ان 
می دهد که اقتصاد کشور آسيب جدی و فراوانی 
از نح�وه فعاليت بانک ها متحمل ش�ده اس�ت. 
متاس�فانه بان�ک ها س�رمايه ها را ب�ا تبليغات 
و وع�ده و وعيده�ای رنگارن�گ از جيب مردم 
خارج م�ی کنند و در اين بين، خود بانک ها هر 
روز ثروتمندتر می ش�وند ام�ا اقتصاد و صنعت 
کشور از جمله پتروش�يمی روز به روز آسيب و 
لطمه می بيند. بنده ش�خصا به دولت پيشنهاد 
داده ام که توان و ظرفيت فروش حدود 40 هزار 
ميليارد تومان اوراق مشارکت در حوزه نفت، گاز 
و پتروش�يمی وجود دارد اما دولت بايد بستر و 

مقدمات آن را فراهم کند.«
به گزارش دنيای انرژی »حماس�ه اقتصادی« 
هرچند ب�ه عنوان يک راهبرد مه�م در اقتصاد 
کشور مطرح شد اما گاهی در مرحله اجرا آنطور 
که بايد و ش�ايد م�ورد توجه ق�رار نمی گيرد و  
برخی افراد ، حماس�ه اقتصادی را در راس�تای 
منافع خود تعريف می کنند! عبارت »حماس�ه 
اقتصادی« بارها و بارها از سوی بانک ها و روسای 
آنها مطرح و تكرار شده اما کمتر کسی به خلق 
حماس�ه اقتصادی از طريق س�رمايه گذاری در 

صنعت پتروشيمی توجه داشته است.
در اي�ن باره عباس ش�عری مقدم مديرعامل 
ش�رکت ملی صنايع پتروش�يمی گفته اس�ت: 
ارزش آفري�ن  »س�رمايه گ�ذاری در صنع�ت 
پتروش�يمی به عنوان يک صنعت رو به رش�د و 
س�ودآور می تواند زمينه رابرای تحقق حماسه 
اقتص�ادی فراهم کند. ما خواس�تار مش�ارکت 
بيشتر بانک ها در تامين مالی طرح های توسعه 
ای اين صنعت هس�تيم و مشارکت بيشتر بانک 
ها در طرح های توسعه ای پتروشيمی افزون بر 
سود آور بودن مس�ير توسعه کشور را هموارتر 
می کند. ش�رکت ملی صنايع پتروشيمی آماده 
همكاری با بانک ها برای مش�ارکت بيش�تر در 
س�رمايه گذاری است و اميد است که با حمايت 
نظام بانكی بتوان طرح های توسعه ای را مطابق 

با برنامه زمان بندی به پايان رساند.«
وی ب�ا بي�ان اي�ن که ش�رکت مل�ی صنايع 
پتروش�يمی آماده هم�كاری و حمايت با بخش 
خصوصی اس�ت، تاکي�د ک�رده: »از نظام بانكی 
کشور انتظار داريم که افزون بر مشارکت بيشتر 
در توسعه صنعت پتروشيمی به تعهدهای خود 
جامه عمل بپوش�انند. همچنين از تمام سرمايه 
گ�ذاران ايرانی و خارجی برای حضور در صنعت 

پتروش�يمی ايران دعوت می کني�م و آماده هر 
گونه حمايتی از آنها هستيم. سرمايه گذاری در 
صنعت پتروشيمی يک سرمايه گذاری مطمئن و 
سود آور اس�ت و می تواند منافع ارزشمندی را 

برای سرمايه گذاران به همراه داشته باشد.«

صادرات دست و پا شکسته 
ص�ادرات محص�والت پتروش�يمی از جمله 
راهكاره�ای توس�عه و رونق اين صنعت اس�ت. 
در حال حاضر موانع و مش�كالتی برای صادرات 
اين محصوالت وجود دارد؛ البته از سال گذشته 
و بوي�ژه ب�ا فعالي�ت کميت�ه تخصص�ي تنظيم 
ب�ازار محصوالت پتروش�يمي انتظ�ار می رفت 
ش�اهد وضعيت بهت�ری در اين زمينه باش�يم. 
در حال حاضر ص�ادرات اين محصوالت به رغم 
تمام مش�كالتی که پيش روی فع�االن صنعت 
پتروش�يمی ق�رار دارد در حال انجام اس�ت. با 
توج�ه به اينكه در قوانين کش�ور تاکيد خاصی 
ب�ر ص�ادرات ب�ا ارزش افزوده بيش�تر ش�ده و 
ممانعت از خام فروش�ی مورد تاکيد قرار گرفته 
است، صادرات محصوالت پتروشيمی از اهميت 
بس�زايی برخ�وردار اس�ت. همچني�ن صنايع 
پايين دستی پتروش�يمی قابليت بسياری برای 
اشتغال زايی دارد و اين موضوع بر اهميت توجه 

به صادرات و توسعه آن می افزايد.
در اي�ن ميان ام�ا اظه�ارات مدي�رکل امور 
اقتص�ادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حد 
زيادی با سخنان رييس اتحاديه صادرکنندگان 
فرآورده ه�ای نفت، گاز و پتروش�يمی در تضاد 
اس�ت. چرا ک�ه مق�ام دولت�ی وزارت صنعت با 
خوشبينی به بخش صادرات پتروشيمی می نگرد 
اما رييس اتحاديه، معتقد به کاهش صادرات در 

سال 92 در مقايسه با سال 91 است. 
عل�ي اصغر رم�زي مديرکل ام�ور اقتصادي 
وزارت صنعت، مع�دن و تجارت درباره صادرات 
محصوالت پتروش�يمي می گويد: »سال گذشته 
چگونگی فعاليت دست اندکاران حوزه پتروشيمی 
در بخش صادرات بررس�ی و مقرر شد صادرات 
به دو ش�يوه بلندمدت و کوتاه مدت ساماندهی 
و عملياتی ش�ود. در شش ماه اول سال گذشته 
ص�ادرات محص�والت پتروش�يمي و نيز عرضه 
خارج از بورس کاال موجب بروز مشكالت زيادي 
شده بود که در مرحله اول عرضه کل محصوالت 
در بورس در نيمه دوم س�ال 91 توانس�ت بخش 

عمده اي از مشكل را حل کند.«
مس�ئول کميت�ه تخصص�ي تنظي�م ب�ازار 
محصوالت پتروشيمي اضافه می کند: »اما براي 
صادرات نيز بايد مديريت و برنامه ريزي صورت 
مي گرف�ت زيرا همگي اعض�ای کارگروه اعتقاد 
ب�ه حماي�ت از مجتمع هاي پتروش�يمي در امر 
صادرات داش�تند. ل�ذا در تصمي�م کوتاه مدت 
و فوري مقرر ش�د با روش معيني در صورتيكه 
محصولي از محصوالت پتروشيمي در بورس کاال 
عرضه ش�د و به فروش نرفت و متقاضي داخلي 

نداشت براي همان محصول و به ميزان مشخص 
و براي همان مجتمع پتروش�يمي عرضه کننده 
اجازه صادرات داده شود تا به اين طريق وقفه اي 

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 کارگروه تخصصي برس�د و بر آن 
اس�اس نياز به ادام�ه روش اول وج�ود نخواهد 
داشت. به محض اجرای اين روش فقط با گذشت 
چند ماه حدود 60 فق�ره مجوز صادرات به وزن 
ي�ک ميليون و 3 هزار تن صادر ش�د. همچنين 
با تصوي�ب برنامه يكس�اله تولي�د در کارگروه 
تخصص�ي ، مص�رف و ني�از داخل�ي و صادرات 
س�ال جاری نهايي ش�د و ح�دود 2 ميليون تن 
محص�والت پتروش�يمي م�ازاد بر ني�از داخلي 
مش�خص و به ش�رکت 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.«
مديرکل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ادامه می دهد: »در همين راستا از سال 
گذش�ته، برنامه س�ال 92 توسط ش�رکت ملي 
صنايع پتروشيمي تعيين و به گمرک ايران براي 
عمليات اجرايي ارس�ال شد. در حال حاضر نيز 
مجتمع هاي پتروشيمي، برنامه و مجوز صادرات 
خ�ود را دارند و ب�ا هماهنگي انجام ش�ده بين 
تمامي اعضای کارگروه تخصصي مشكلي وجود 
ن�دارد و کارگروه ب�ه صورت هفتگ�ي مي تواند 
نظ�رات و مس�ائل مربوط�ه را بررس�ي و اقدام 
الزم انج�ام دهد در واقع تمامي درخواس�تهاي 
صادرات مجتمع هاي پتروش�يمي قباًل بررسي و 
اقدام شده است و قاعدتاً پيگيريهاي بعدي آنها 
براي عمليات اجرايي صدور کاال بايد توسط خود 

مجتمع هاي پتروشيمي انجام شود.«
وی با اش�اره به ثب�ات در وضعيت بازار فعلی 
محصوالت پتروشيمی و سامان يافتن صادرات، 
اي�ن موضوع را نتيجه هم�كاری تمامی اعضای 
کارگروه تخصصی محصوالت پتروشيمی دانسته 

است.

کاهش شدید صادرات
اظه�ارات مدير کل ام�ور اقتص�ادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در حالی است که رئيس 
اتحاديه صادرکنن�دگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروش�يمی درخص�وص وضعي�ت ص�ادرات 
محصوالت پتروش�يمی نظر ديگ�ری دارد: »در 
ش�ش ماهه نخست س�ال 92 بطور متوسط 13 
درصد صادرات داش�ته ايم که نس�بت به س�ال 

گذشته 8 تا 15 درصد کاهش يافته است. »
حسن خس�روجردی ممنوع شدن صادرات 
برخی کاالها، تامين نياز داخلی، برخی اختالفات 
در زمينه فروش از سوی دولت يا بخش خصوصی، 
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بازارها و فروش�ندگان جدي�د، گمرک، پيمان 
ارزی، ش�ش درصد ماليات ب�ر ارزش افزوده را 
ازجمله مش�كالت صادرکنندگان فرآورده های 
نفت�ی در داخل کش�ور برش�مرده و می گويد: 
»برخی از مش�كالت ياد ش�ده در حال برطرف 
ش�دن اس�ت اما تا زمانی کامال اين موانع رفع 
نش�ود صادرات پتروش�يمی روند رو به رشدی 

طی نمی کند.«
وی همچنين وجود شرکت های واسطه ای را 
ازجمله موانع صادرات محصوالت پتروش�يمی 
دانس�ته و توضي�ح م�ی ده�د: »ب�ا توج�ه به 
تحريم ها صادرکنندگان پتروشيمی مجبورند با 
ايجاد ش�رکت واسطه و يا انعقاد قرارداد با يک 
ش�رکت خارجی اقدام به ص�ادرات محصوالت 
خود کنند که اين مس�ئله هزين�ه مضاعفی را 
تحمي�ل می کند که اميدواريم ب�ا نتايج مثبت 
مذاکرات ژنو بتوانيم موانع موجود در اين زمينه 

را برداريم.«
وی البت�ه با ابراز امي�دواری از اينكه از اين 
پس صادرات پتروش�يمی روند صعودی را طی 
خواه�د کرد، می افزايد: »با توجه به پيش بينی 
مثبت بودن روند مذاکرات ژنو، بعد روانی نتيجه 
مذاکرات، حل شدن مشكل سوئيفت و سهولت 
در نق�ل و انتقال پول صادرات پتروش�يمی در 

وضعيت مطلوبتری قرا می گيرد.«
پايان بخش تناقض های موجود در اظهارات 
اين دو ش�خص را م�ی توان گزارش س�ازمان 
حماي�ت دانس�ت. در گ�زارش اي�ن س�ازمان 
)ش�هريورماه 92( آمده است: »ميزان صادرات 
و واردات انواع محصوالت پتروش�يمی در سال 
91 ب�ه ترتيب معادل 15,5 ميلي�ون تن و 655 
ه�زار تن بوده که در مقايس�ه باس�ال قبل در 

ح�دود 14,8 درصد و 48 درصد کاهش نش�ان 
می دهد.«

حال خوب پتروشيمی در بورس
به رغم موان�ع صادراتی اما پتروش�يمی در 
بورس حال نسبتا بهتری دارد. اما اين به معنای 
نب�ود مش�كل در اين ح�وزه نيس�ت. دو مقام 
پيشين نيز هرچند در زمينه وضعيت صادرات با 
هم اختالف نظر داشتند ولی نظرات آنها درباره 
بورس پتروشيمی با اندکی اختالف، به يكديگر 

نزديک است.
مس�ئول کميت�ه تخصص�ي تنظي�م ب�ازار 
محصوالت پتروشيمي در اين باره اظهار داشته 
اس�ت: »در اسفند ماه 90،  ستاد هدفمند کردن 
يارانه ه�ا ط�ي مصوب�ه اي تمام�ي مجتمع هاي 
پتروش�يمي را ملزم به عرضه محصوالتش�ان 
در ب�ورس کاال ک�رد تا امكان نظ�ارت و کنترل 
بر قيمت و عرضه اين محصوالت با س�هولت و 
شفافيت بيشتري صورت گيرد ولي در نيمه اول 
س�ال 1391 فقط حدود 40 درصد از محصوالت 
پتروش�يمي در ب�ورس کاال عرضه ش�د و اين 
کمبود عرضه موج�ب افزايش قيمتها گرديد و 
اعتراض تمامي صنايع پائين دستي و تكميلي را 
در پي داش�ت که نهايت اين نوس�انات در مهر 
ماه س�ال 91 نمايان شد و مس�ئولين ذيربط و 
کارگ�روه تنظيم بازار با حساس�يت و س�رعت 

نسبت به بررسي موضوع اقدام کردند.«
به گفته رمزي، در وهله نخس�ت، جلس�ات 
مشترکي بين مس�ئولين کارگروه تنظيم بازار 
و ش�رکت ملي صنايع پتروشيمي برقرار شد و 
پيشنهاداتي براي س�اماندهي بازار محصوالت 
پتروش�يمي تنظيم و به کارگ�روه تنظيم بازار 

ارائ�ه گرديد که با تصويب اين پيش�نهادات از 
جمله تش�كيل کارگ�روه تخصصي محصوالت 
پتروش�يمي اقدامات اجرايي براي س�اماندهي 
ب�ازار آغ�از ش�د. همچني�ن ريي�س اتحاديه 
و  گاز  نف�ت،  فرآورده ه�ای  صادرکنن�دگان 
پتروشيمی در جديدترين اظهارات خود درباره 
وضعي�ت عرض�ه محص�والت پتروش�يمی در 
بورس گفته اس�ت: »بورس پتروشيمی يكی از 
بورس های فعال است و مانند سابق به کار خود 
ادامه می دهد اما حجم کار پايين آمده اس�ت.« 
وی با اش�اره به فعاليت ش�رکت pcc به عنوان 
بزرگترين شرکت بازرگانی پتروشيمی در بورس 
ادامه می دهد: »حجم عمليات اين شرکت که به 
عنوان برند واحدهای دولتی پتروشيمی شناخته 
می ش�ود و به دليل اينك�ه واحدهای خصوصی 
ت�الش می کنند بطور مس�تقل وارد اين عرصه 
شوند، نسبت به سال گذشته کاهش يافته است 
اما در مجموع بورس محصوالت پتروشيمی در 
شرايط نسبتا مطلوب قرار دارد.« خسروجردی 
در خص�وص آخرين اخب�ار از هلدينگ خليج 
فارس در ب�ورس نيز اظهار می دارد: »بخش�ی 
از س�هام هلدينگ خليج فارس فروخته ش�ده 
اما اختالف نظرهايی بين خريداران س�هام اين 
مجموعه و ش�رکت پتروشيمی وجود دارد زيرا 
پتروش�يمی در نظر دارد خود بازار را کنترل و 
نظارت کند چراکه نمی خواهد بازار بحرانی شود 
و همچنين بايد در مقابل تنظيم بازار پاس�خگو 
باشد. از طرفی شرکت های خريدار می خواهند 
مستقل عمل کرده و خريد و فروش را خودشان 
مديريت کنن�د.« وی در ادامه کش و قوس های 
بورس هلدينگ خليج فارس را طبيعی و ناشی 
از عبور از دوران گذار دانسته و خاطرنشان می 
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در اسفند ماه 9٠،  
ستاد هدفمند کردن 
يارانه ها طي مصوبه اي 
تمامي مجتمع هاي 
پتروشيمي را ملزم به 
عرضه محصوالتشان در 
بورس کاال کرد تا امکان 
نظارت و کنترل بر قيمت 
و عرضه اين محصوالت 
با سهولت و شفافيت 
بيشتري صورت گيرد
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گزارش

بازارها و فروش�ندگان جدي�د، گمرک، پيمان 
ارزی، ش�ش درصد ماليات ب�ر ارزش افزوده را 
ازجمله مش�كالت صادرکنندگان فرآورده های 
نفت�ی در داخل کش�ور برش�مرده و می گويد: 
»برخی از مش�كالت ياد ش�ده در حال برطرف 
ش�دن اس�ت اما تا زمانی کامال اين موانع رفع 
نش�ود صادرات پتروش�يمی روند رو به رشدی 

طی نمی کند.«
وی همچنين وجود شرکت های واسطه ای را 
ازجمله موانع صادرات محصوالت پتروش�يمی 
دانس�ته و توضي�ح م�ی ده�د: »ب�ا توج�ه به 
تحريم ها صادرکنندگان پتروشيمی مجبورند با 
ايجاد ش�رکت واسطه و يا انعقاد قرارداد با يک 
ش�رکت خارجی اقدام به ص�ادرات محصوالت 
خود کنند که اين مس�ئله هزين�ه مضاعفی را 
تحمي�ل می کند که اميدواريم ب�ا نتايج مثبت 
مذاکرات ژنو بتوانيم موانع موجود در اين زمينه 

را برداريم.«
وی البت�ه با ابراز امي�دواری از اينكه از اين 
پس صادرات پتروش�يمی روند صعودی را طی 
خواه�د کرد، می افزايد: »با توجه به پيش بينی 
مثبت بودن روند مذاکرات ژنو، بعد روانی نتيجه 
مذاکرات، حل شدن مشكل سوئيفت و سهولت 
در نق�ل و انتقال پول صادرات پتروش�يمی در 

وضعيت مطلوبتری قرا می گيرد.«
پايان بخش تناقض های موجود در اظهارات 
اين دو ش�خص را م�ی توان گزارش س�ازمان 
حماي�ت دانس�ت. در گ�زارش اي�ن س�ازمان 
)ش�هريورماه 92( آمده است: »ميزان صادرات 
و واردات انواع محصوالت پتروش�يمی در سال 
91 ب�ه ترتيب معادل 15,5 ميلي�ون تن و 655 
ه�زار تن بوده که در مقايس�ه باس�ال قبل در 

ح�دود 14,8 درصد و 48 درصد کاهش نش�ان 
می دهد.«

حال خوب پتروشيمی در بورس
به رغم موان�ع صادراتی اما پتروش�يمی در 
بورس حال نسبتا بهتری دارد. اما اين به معنای 
نب�ود مش�كل در اين ح�وزه نيس�ت. دو مقام 
پيشين نيز هرچند در زمينه وضعيت صادرات با 
هم اختالف نظر داشتند ولی نظرات آنها درباره 
بورس پتروشيمی با اندکی اختالف، به يكديگر 

نزديک است.
مس�ئول کميت�ه تخصص�ي تنظي�م ب�ازار 
محصوالت پتروشيمي در اين باره اظهار داشته 
اس�ت: »در اسفند ماه 90،  ستاد هدفمند کردن 
يارانه ه�ا ط�ي مصوب�ه اي تمام�ي مجتمع هاي 
پتروش�يمي را ملزم به عرضه محصوالتش�ان 
در ب�ورس کاال ک�رد تا امكان نظ�ارت و کنترل 
بر قيمت و عرضه اين محصوالت با س�هولت و 
شفافيت بيشتري صورت گيرد ولي در نيمه اول 
س�ال 1391 فقط حدود 40 درصد از محصوالت 
پتروش�يمي در ب�ورس کاال عرضه ش�د و اين 
کمبود عرضه موج�ب افزايش قيمتها گرديد و 
اعتراض تمامي صنايع پائين دستي و تكميلي را 
در پي داش�ت که نهايت اين نوس�انات در مهر 
ماه س�ال 91 نمايان شد و مس�ئولين ذيربط و 
کارگ�روه تنظيم بازار با حساس�يت و س�رعت 

نسبت به بررسي موضوع اقدام کردند.«
به گفته رمزي، در وهله نخس�ت، جلس�ات 
مشترکي بين مس�ئولين کارگروه تنظيم بازار 
و ش�رکت ملي صنايع پتروشيمي برقرار شد و 
پيشنهاداتي براي س�اماندهي بازار محصوالت 
پتروش�يمي تنظيم و به کارگ�روه تنظيم بازار 

ارائ�ه گرديد که با تصويب اين پيش�نهادات از 
جمله تش�كيل کارگ�روه تخصصي محصوالت 
پتروش�يمي اقدامات اجرايي براي س�اماندهي 
ب�ازار آغ�از ش�د. همچني�ن ريي�س اتحاديه 
و  گاز  نف�ت،  فرآورده ه�ای  صادرکنن�دگان 
پتروشيمی در جديدترين اظهارات خود درباره 
وضعي�ت عرض�ه محص�والت پتروش�يمی در 
بورس گفته اس�ت: »بورس پتروشيمی يكی از 
بورس های فعال است و مانند سابق به کار خود 
ادامه می دهد اما حجم کار پايين آمده اس�ت.« 
وی با اش�اره به فعاليت ش�رکت pcc به عنوان 
بزرگترين شرکت بازرگانی پتروشيمی در بورس 
ادامه می دهد: »حجم عمليات اين شرکت که به 
عنوان برند واحدهای دولتی پتروشيمی شناخته 
می ش�ود و به دليل اينك�ه واحدهای خصوصی 
ت�الش می کنند بطور مس�تقل وارد اين عرصه 
شوند، نسبت به سال گذشته کاهش يافته است 
اما در مجموع بورس محصوالت پتروشيمی در 
شرايط نسبتا مطلوب قرار دارد.« خسروجردی 
در خص�وص آخرين اخب�ار از هلدينگ خليج 
فارس در ب�ورس نيز اظهار می دارد: »بخش�ی 
از س�هام هلدينگ خليج فارس فروخته ش�ده 
اما اختالف نظرهايی بين خريداران س�هام اين 
مجموعه و ش�رکت پتروشيمی وجود دارد زيرا 
پتروش�يمی در نظر دارد خود بازار را کنترل و 
نظارت کند چراکه نمی خواهد بازار بحرانی شود 
و همچنين بايد در مقابل تنظيم بازار پاس�خگو 
باشد. از طرفی شرکت های خريدار می خواهند 
مستقل عمل کرده و خريد و فروش را خودشان 
مديريت کنن�د.« وی در ادامه کش و قوس های 
بورس هلدينگ خليج فارس را طبيعی و ناشی 
از عبور از دوران گذار دانسته و خاطرنشان می 

کند: »در ح�ال حاضر مديريت هلدينگ خليج 
فارس به س�مت خصوصی شدن می رود اما قرار 
اس�ت 20 درصد اين مجموع�ه در اختيار دولت 
باقی بماند.« سازمان حمايت نيز در  جديدترين 
گزارش خود پيش�رفت نس�بی پتروش�يمی در 
ب�ورس را تاييد ک�رده اس�ت: »از کل توليدات 
مجتمع های پتروش�يمی بالغ بر 29,6 درصد آن 
جهت مصارف داخلی مجتمع های پتروش�يمی 
استفاده گرديده که عمدتاً محصوالت شيميايی 
را ش�امل می ش�ود. همچنين در سال 91 ميزان 
ف�روش داخل�ی محص�والت پتروش�يمی 14,4 
ميليون تن بوده که در مقايس�ه با ميزان توزيع 
داخلی س�ال 90 )14,6 ميليون ت�ن( معادل 1,4 
درصد کاهش داشته اس�ت. همچنين از ميزان 
فروش داخلی ذکر ش�ده در حدود 2,8 ميليون 
ت�ن از محصوالت پتروش�يمی در بورس عرضه 
گرديده که در مقايسه با سال قبل )2,5 ميليون 

تن( افزايش 12 درصدی نشان می دهد.«

مشكالت پتروشيمی و راهكارها
ش�هريورماه 92 ب�ود ک�ه اداره نظ�ارت ب�ر 
محصوالت ش�يميايی و پتروش�يمی س�ازمان 
صنع�ت  مش�كالت  از  گزارش�ی  در  حماي�ت 
پتروشيمی پنج راهكار پيش�نهاد و اعالم کرد: 
»سازمان حمايت سال گذشته با متخلفين بازار 

پتروشيمی برخورد سريع کرده است.«
تاکيد س�ازمان حمايت بر برخورد س�ريع با 
متخلفان بازار پتروش�يمی نش�ان می دهد که 
اين تخلفات ت�ا چه حد در برنام�ه های فعاالن 

پتروشيمی ايجاد اخالل می کرده است.
راهكارهای س�ازمان حمايت برای حل برخی 
مشكالت صنعت پتروشيمی به اين شرح است: 

»اول/ اتخ�اذ تصميمات حاکميتی در اين بخش 
بالحاظ واقعيت های موجود و تعيين روش�های 
اجراي�ی و کارآمد. دوم/ برنامه ريزی صحيح در 
تامين خوراک مورد نياز واحدها و ايجاد تناسب 
در قيم�ت خوراکهای مايع و گازی مورد مصرف 
مجتمع ه�ا به منظور جلوگي�ری از زيان برخی 
واحده�ا و س�وددهی غيرمنطقی مجتمع هايی 
که خوراک آنها گاز می باش�د. س�وم/ توس�عه 
تكنولوژی صنعت پتروشيمی و سرمايه گذاری 
الزم. چهارم/ به منظور کمک به برآورد دقيق تر 
خريد توس�ط متقاضيان و جلوگيری نوس�انات 
عرضه در بورس پتروش�يمی ه�ا موظف گردند 
تعداد دفعات عرضه ه�ر نوع از مواد خوراکی را 
طی هر ماه و زي�ان اولين عرضه آن را به بورس 
اعالم کرده و در تابلوی اعالنات بورس درج شود. 
پنجم/ اولويت تامين نياز ب�ازار داخلی و بهبود 
س�ودآوری از طريق پوش�ش نياز روز بازارهای 
صادراتی.« همچنين س�ازمان حماي�ت در اين 
گزارش به بررسی وضعيت محصوالت پتروشيمی 
در سال 1391 پرداخته است: »امروزه با توجه به 
حساسيت محصوالت پتروشيمی به عنوان مواد 
اوليه اصلی مورد نياز و تاثيرگذار در محصوالت و 
بهای تمام شده اکثر کاالهای توليدی واحدهای 
توليدکننده پايين دس�تی در گروه اقالم کاالئی 
م�واد غذائی، فل�زی و غيرفل�زی و همچنين با 
توجه ب�ه مزيتهای صادراتی به عن�وان يكی از 
منابع اصلی درآمد ملی، صنعت پتروش�يمی از 
جايگاه ويژه ای برخوردار می باش�د. بطور کلی 
صنع�ت پتروش�يمی در پنج بخ�ش واحدهای 
باالدس�تی، بنيادی، واس�طه ای، نهايی و پايين 
دس�تی قابل تقسيم می باش�د که سرمايه بری 
باال و اشتغالزايی مستقيم و غيرمستقيم و البته 

نامحدود آن نسبت به ساير سرمايه گذاری ها از 
جمله ويژگيهای اصلی اين صنعت به ش�مار می 
رود.« در ادامه اين گزارش آمده اس�ت »درحال 
حاضر مجتمع های پتروشيمی کشور در دو گروه 
توليدی خصوصی و دولتی به فعاليت مش�غول 
می باش�ند که عمدتاً در منطق�ه ويژه اقتصادی 
پتروش�يمی )ماهشهر( واقع شده اند. بطور کلی 
ميزان ظرفيت اس�می کش�ور برای محصوالت 
پليم�ری بالغ بر 6 ميليون تن و برای محصوالت 
ش�يميايی بال�غ ب�ر 49 ميليون تن می باش�د. 
همچنين در س�ال 91 مي�زان توليد محصوالت 
پليم�ری 4,5 ميلي�ون تن بوده که در مقايس�ه 
با مي�زان توليد س�ال 90 )4,2ميليون تن( 7,7 
درصد افزايش داشته و ميزان توليد محصوالت 
ش�يميايی در س�ال 91 بالغ بر 38,1 ميليون تن 
بوده که در مقايسه با ميزان توليد سال 90 )40,2 

ميليون تن( 5,2 درصد کاهش داشته است.«
با جمع بن�دی نظرات فعاالن پتروش�يمی و 
کارشناس�ان، می توان نتيجه گرفت که کمبود 
خوراک دريافتی توسط واحدهای توليدکننده، 
و در نتيجه خالی ماندن بخش�ی از ظرفيت های 
تولي�دی مجتمع ها، قديمی ب�ودن تكنولوژی و 
خطوط توليد برخی واحدهای پتروشيمی )بويژه 
واحده�ای قديمی( ت�ا عدم ت�وازن بين ميزان 
توليد مجتمع های پتروش�يمی و ميزان عرضه 
محصوالت توليدی در بورس و عدم ثبات نسبی 
عرضه در ب�ورس و به تبع آن مش�كالت ايجاد 
شده برای صنايع پايين دستی از جمله موانع و 
مشكالتی است که همچنان در اين بخش وجود 
دارد و الزم�ه ح�ل و رفع آنها، عملياتی ش�دن 
وعده ها و مصاحبه هايی اس�ت که بس�ياری از 

آنها هنوز در مرحله کالم باقی مانده است.

شهريورماه 92 بود 
که اداره نظارت بر 

محصوالت شيميايی 
و پتروشيمی سازمان 

حمايت در گزارشی 
از مشکالت صنعت 

پتروشيمی پنج راهکار 
پيشنهاد و اعالم کرد



پژوهش�گاه صنعت نفت 
چندين اخت�راع خود را 
توانس�ت عالوه بر داخل 
کش�ور، در س�طح بين 
الملل�ی نيز ثب�ت کند. 
از جمله اي�ن اختراعات 
می توان به فرآيند توليد س�اخت آلكيل دی 
آلكانول آمين ها، که از اختراعات پژوهشكده 
گازپژوهشگاه صنعت نفت موفق به اخذ ثبت 
اختراعات در کشور آمريكا شده است، اشاره 
کرد.دومي�ن اختراع پژوهش�گاه صنعت نفت 
در سال گذش�ته با عنوان بازدارنده خوردگی 
باالسری برج تقطير پااليشگاهی از پژوهشكده 
ش�يمی و پتروش�يمی در قاره اروپاثبت شده 
اس�ت.نانو ذرات مغناطيس�ی اص�الح ش�ده 
عاملدار جديد برای حذف گزينش�ی آالينده 
نيتري�ت و روش کارب�رد آن در گروه تجزيه و 
ارزيابی مواد، سومين ثبت اختراع پژوهشگاه 
 صنع�ت نف�ت در کش�ور ژاپ�ن بوده اس�ت.

همچنين پژوهش�كده گازپژوهشگاه صنعت 
نفت،اخت�راع دوم خود و چهارم پژوهش�گاه 
صنعت نفت را با عنوان کاتاليست نانوساختار 
بهبود يافته فرآيند فيشرتروپش و روش تهيه 

 درکشورهای عربی حوزه خليج فارس ثبت کرد.
بر اساس اين گزارش، اختراع سنتز نانوپودرهای 
آلومين�ا با حف�رات م�زو، پنجمي�ن اختراع 
پژوهش�گاه صنع�ت نفت از مرک�ز تحقيقات 
کاتاليس�ت بوده که در کشور کاناداثبت شده 
اس�ت.همچنين کاتاليس�ت ب�ا پاي�ه کربنی 
بهبوديافته جهت اس�تفاده در پيل س�وختی 
دما پايين پليمری از اختراعات مرکزتحقيقات 
انرژی است که برای ثبت آن نيز در کشورهای 
بين المللی  تشكيل پرونده شده است. در بخش 
توليد استفاده از نانو تكنولوژی ما شاهد توليد 
روغ�ن موتورهايی با تكنولوژی نانو هس�تيم.
همچنين در نظام پژوهشی حاکم بر شرکت های 
تابعه وزارت نفت مخصوصا شرکت ملی پخش 
و پاالي�ش فرآورده ه�ای نفتی ضمن توجه به 
آخري�ن دس�تاوردهای علم�ی  و فناوريهای 
روز  به فعاليتهای عملياتی، توسعه ای و جاری 
صنع�ت نفت  توجه کام�ل دارد و راهكارهای 
علمی و عملی مناسب به منظور توسعه فناوری 
را در اي�ن صنعت جس�تجو و ارايه می نمايد، 
بطوريكه بكار بستن نتايج حاصله از پژوهش ها 
از يک سو کاهش ضايعات و هزينه ها  و از سوی 
ديگر افزايش درآمدها، ارتقای بهره وری و نيز 

بهره برداری بهينه از تاسيسات  و تجهيزات را 
بدنبال داشته است.

با توجه به اه�داف مورد نظر در حال حاضر 
سرفصل های زير زمينه های پژوهشی را در بر 

می گيرند:
� بهب�ود کمی و کيف�ی ان�واع محصوالت 

نفتی  و بهبود استانداردها
� توليد مواد و تجهيزات مورد نياز در جهت 

خودکفايی
) HSE ( حفاظت محيط زيست و ايمنی �

� بهينه س�ازی، رفع تنگناه�ای عملياتی و 
حفاظت صنعتی

� شناخت و بكارگيری فناوريهای نو
و در راس�تای عرايضی که داشتم در زمينه 
تولي�د ف�رآورده ه�ای نفتی به ط�ور مثال در 
پااليشگاه امام خمينی)ره(شازند شاهد افزايش 
توليد بنزي�ن با اکتان 98 و توليد ف�رآورده از 
مازوت و نفت کوره استحصالی و همچنين پايين 
20PPM آوردن ميزان سولفور فرآورده در حد
رسيده ايم که دستاوردی بس گرانقدر در بازار 

بين المللی فرآورده های نفتی  است.
*عضو هيات مديره اتحاديه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی ايران

چگونه در کم ترين زمان بيشترين سود را ببريم

  دانش پژوهی در صنعت 
نفت و فرآورده های نفتی

احمد صرامي*

از مزايای تحريم دستاوردهای علمی و فناوری است.به قول نيكوس کازانتزاکيس –انسان تا به لبه پرتگاه نرسد به پرواز در نمی 
آيد – همين فشارها و کوتاهی از فناوری های روز است که نخبگان و دانشمندان ما را به تالش بيشتر وا داشته است.آمارهای بين 
المللی جاکی از پرش های چند مرتبه ای در حوزه توليد دانش در ايران در يكی دو سال اخير مخصوصا بوده است و متعاقب توليد 

دانش ما به ثروت شرافتمندانه می رسيم.
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اختراع سنتز 
نانوپودرهای آلومينا با 
حفرات مزو، پنجمين 
اختراع پژوهشگاه 
صنعت نفت از مرکز 
تحقيقات کاتاليست 
بوده که در کشور 
کاناداثبت شده است
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ــش از اين به دليل  ــاره به اين كه پي ــا اش وی ب
ــت نفت ايران  ــای يك جانبه عليه صنع تحريم ه
ــا مجبور بودند به  ــتريان نفت خام صادراتی م مش
ــری از نفت خام به جای  دنبال جايگزين نوع ديگ
ــند، گفت: بر اساس اين توافقنامه طی  نفت ما باش
ــش ماه آينده تحريم جديدی عليه صنعت نفت  ش
ايران صورت نخواهد گرفت و مشتريان ما می توانند 
به جای خريد تك محموله های نفتی )Spot( در 
ــركت ملی نفت ايران،  قالب روش های معمول ش
ــدت دار با ايران  ــرم )Term( و م ــای ت قرارداده
ببندند. به اين ترتيب بازار قابل اعتمادی هم برای 

خريدار و هم برای فروشنده ايجاد می شود.
ــروش نفت ايران  ــكالت ف ماجدی يكی از مش
ــر تحريم ها را بيمه نفتكش های حامل نفت  در اث
ــال تحريم ها،  ــزود: به دنب ــوان كرد و اف ايران عن
شركت های بيمه بزرگ كه بيشتر اروپايی هستند 
از بيمه نفتكش های حامل نفت ايران سر باز زدند 
ــت خام ايران  ــل هزينه فروش نف ــه همين دلي و ب
افزايش يافت چرا كه عالوه بر ما، مشتريان نيز بايد 
ــتری برای بيمه محموله  متحمل هزينه های بيش
های صادراتی نفت خام می شدند. ولی از آنجا كه 
ــترك ايران و 5+1  ــاس متن برنامه اقدام مش بر اس
ــه اروپا برای نفتكش  ــم های بيمه ای اتحادي تحري
ــت، روند  ــده اس ــای حامل نفت ايران مرتفع ش ه
صادرات نفت خام كشور راحت تر، با هزينه كمتر و 

بر اساس ضوابط بين المللی انجام خواهد شد.
ــل و بازرگانی وزارت نفت  معاون امور بين المل
ــخص  ــاره به پيش بينی كانال های مالی مش با اش
ــران و 1+5 گفت: يكی از  ــق نامه جديد اي در تواف
مشكالت ديگر ما در اثر تحريم ها برای فروش نفت 
ــه با توافق های  ــام، محدوديت های مالی بود ك خ
جديد می توان راحت تر و با هزينه های كمتری به 

فروش نفت خام اقدام كرد.
ــوارد ذكر  ــاخت عالوه بر م ــان س وی خاطرنش
ــده می توانيم از كانال های مالی مشخص شده  ش

برخی از تجهيزات غير تحريمی صنعت نفت را نيز 
خريداری كنيم.

ــور با رفع تحريم  ــش درآمدهای ارزی كش افزاي
پتروشيمی ماجدی  رفع تحريم صنعت پتروشيمی 
ــور را دستاورد ديگر توافق ژنو دانست و تاكيد  كش
كرد: با توجه به اينكه بخش عمده درآمدهای غير 
نفتی ايران از محل صادرات محصوالت پتروشيمی 
ــع تحريم اين  ــود، از اين پس با رف ــل می ش حاص
ــور برای بخش دولتی  صنعت درآمدهای ارزی كش

و خصوصی افزايش می يابد.
ــده در روابط  وی در خصوص تاثير توافق يادش
آتی ايران و شركت های بين المللی نفتی نيز گفت: 
ــن تری برای آينده  ــم انداز روش با اين توافق، چش
ايجاد شده و با اجرای همه بندهای اين توافقنامه از 
سوی هر دو طرف اميد می رود كه گام های نهايی 
برای رفع كليه تحريم ها عليه ايران برداشته شود.

ــدی افزود: با توجه به ظرفيت های صنعت  ماج
ــن دارنده ذخاير  ــه عنوان اولي ــت و گاز ايران ب نف
ــد شركت های  هيدروكربوری دنيا، به نظر می رس
خارجی در حال برنامه ريزی برای مشاركت دوباره 

ــتند. ما هم تالش داريم تا با بازنگری  با ايران هس
ــاه آينده  ــی كه ظرف چند م ــای نفت در قرارداده
ــود، وارد فاز جديدی از همكاری های  نهايی می ش
ــويم و از سرمايه گذاری شركت های  بين المللی ش

خارجی استفاده كنيم.
ــوم آذر ايران و 6 قدرت بزرگ  ــنبه س روز يكش
جهانی توافق كردند كه در برابر كاهش تحريم ها از 
سوی كشورهای غربی، جمهوری اسالمی در برنامه 

هسته ای خود اصالحاتی انجام دهد.
بر اين اساس برنامه اقدام مشترك منتشر شده 
ــت تا در طول  ــس از اين توافق دو طرف قرار اس پ
ــش ماه آينده اقداماتی انجام دهند كه در حوزه  ش
صنعت نفت می توان به تعليق تحريم های اتحاديه 
اروپا و آمريكا بر صادرات پتروشيمی و سرويس های 
مرتبط با آن شامل بيمه، حمل ونقل و مالی، وضع 
نشدن تحريم جديد عليه صنعت نفت ايران، كاهش 
نيافتن بيشتر فروش نفت و حفظ سطح فروش به 
مشتريان فعلی و تعليق تحــريم های اتحاديه اروپا 
و آمـريكا در ارتباط با بيمــه و سرويس های حمل 

ونقل محموله های نفتی اشاره كرد.

تشريح آثار مثبت توافقنامه ژنو بر صنعت نفت

  مبادالت بين المللی نفتی ایران 
تسهيل می شود

معاون بين الملل وزارت نفت ايجاد تس�هيل در معامالت نفتي ايران و ايجاد اطمينان و اعتماد بيش�تر طرفين را از نتايج مثبت 
توافق ايران و 1+5 دانس�ت. علی ماجدی درباره نتايج توافق هس�ته ای ايران و 1+5 در ژنو گفت: بر اس�اس اين توافقنامه ميزان 
صادرات فعلی نفت خام ايران ديگر کاهش نخواهد يافت و مش�تريان ما می توانند بدون دغدغه و نگرانی نس�بت به خريد نفت از 

ايران اقدام کنند و به دنبال جايگزين خريد نفت خام از ايران نباشند.

به دنبال تحريم 
ها، شرکت های بيمه 

بزرگ که بيشتر 
اروپايی هستند از 

بيمه نفتکش های 
حامل نفت ايران سر 
باز زدند و به همين 
دليل هزينه فروش 

نفت خام ايران 
افزايش يافت
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1- تقطير تبخير ناگهانی:
ــی از مواد نفتی كه  ــن نوع تقطير،خطوط دراي
قباًل در مبدل های حرارتی و يا كوره گرم شده اند، 
بطورمداوم به ظرف تقطير وارد می شوند و تحت 
ــورت ناگهانی  ــداری ازآنها بص ــرايط ثابت، مق ش
ــد ازميعان  ــوند. بخارهای حاصل بع تبخير ميش
ــدن  ــع باقی مانده درپايين برج بعدازسردش وماي
ــوند. ــورت محصوالت تقطيرجمع آوری ميش بص
عيب اين نوع تقطير،خلوص بسياركم محصوالت 

است.

 2- تقطير با مايع برگشتی :
ــد از مايع  ــار حاصل را بع ــر در روش 1 بخ اگ
ــم -اين  ــرج برگرداني ــه داخل ب ــردن دوباره ب ك
ــود- تقطير با  ــتی خوانده می ش مايع،مايع برگش
ــتی خوانده ميشود. در اين روش مايع  مايع برگش
ــتی با بخارات در حال صعود در تماس قرار  برگش
ــال حرارت،  ــا انتقال ماده و انتق ــود ت داده می ش
ــورت گيرد.از آنجا كه مايعات در داخل برج در  ص
ــتند،پس در هر تماس از  ــه جوش خود هس نقط

بخار،تبديل به مايع می شود و بالعكس.
ــه فراهم آمدن  ــا منجر ب ــت تماس ه در نهاي
ــن ها با نقطه جوش  ــباع از هيدرو كرب بخاری اش
ــواد نفتی با نقطه جوش  ــباع از م كم و مايعی اش

زياد ميباشد.
ــتفاده از تماس بخار و  دراين روش، بخاطر اس
ــع ميتوان محصوالت مورد نياز را با هر درجه  ماي
ــرط اينكه به مقدار  خلوص توليد كرد،البته به ش
كافی مايع برگشتی وسينی در برج موجود باشد 
ــه جوش در اين روش  ــزار ما برای تغيير درج . اب
مقدار مايع برگشتی و يا تعداد سينی های داخل 

برج می باشد.
بايد به اين نكته توجه كرد كه با افزايش مايع 
برگشتی به منظور افزايش درجه خلوص به همان 
ــوخت نيز باال می رود، چون اين  مقدار مصرف س
ــت، تعداد  ــادی برای ما بصرفه نيس از نظر اقتص

سينی ها را در برج افزايش می دهيم.

3- تقطير نوبتی :
ــيار متداول بوده،  اين نوع تقطير در قديم بس
ــانی و ضرورت  ــروز بعلت نياز نيروی انس ولی ام
ــر مورد توجه قرار  ــت زياد ، اين روش كمت ظرفي
ــع دارويی و  ــن روش صرفاً در صناي ــرد . اي ميگي
ــكار برده  ــابه ب ــی و مواد مش ــگ و مواد آرايش رن
ميشود و در صنايع پااليش نفت در موارد محدود 
ــی گيرد.بنابراين در موارد  ــتفاده قرار م مورد اس
ــادی قابل توجه  ــی از نظر اقتص ــر نوبت زير،تقطي

ميباشد:
1- تقطيردر مقياس كم 2- ضرورت تغييرات 
ــرايط خوراك محصوالت مورد نياز3- زياد در ش
ــد  ــتگاه4-تفكيك چن ــم از دس ــتفاده نامنظ اس
محصولی5-عمليات توليد متوالی با فرآيند های 

مختلف.

4- تقطير مداوم :
ــل اقتصادی بودن  ــن روش به دلي امروز از اي
درتمام عمليات پااليش نفت استفاده می شود.در 
اين روش برای يك نوع مخلوط ورودی مشخص 
ــرايط عملياتی ثابت  ــده ش و برش های تعيين ش
ــود. به همين علت در مقايسه  بكار گرفته می ش
ــانی  با روش تقطير نوبتی به مراقبت و نيروی انس

كمتری احتياج دارد.
 

محصوالت روش تقطير مداوم عبارتند از:
ــوخت پااليشگاه  1- گاز اتان و متان بعنوان س
ــان و بوتان بعنوان گاز مايع و خوراك  2-گاز پروپ
ــيمی 3- بنزين موتور و نفتهای  واحدهای پتروش
ــای تبديل  ــد ه ــوراك واح ــوان خ ــنگين بعن س
كاتاليستی برای تهيه بنزين بادرجه آروماتيسيته 
باالتر 4-حالل ها 5- نفت سفيد6- سوخت جت 
ــنگين 7- نفت گاز 8- خوراك واحد  ــبك و س س
ــازی  های هيدرو كراكينگ و واحد های روغن س

9- نفت كوره و 10- انواع آسفالت ها.
ــن روش ابتدا نفت خام را تا حدود 400  در اي

ــيال  ــرم می كنند تا بخاری داغ و مخلوطی س گ
ــود. در اين  توليد كند كه وارد برج تقطير می ش
ــاط مختلف و  ــی روند و درنق ــرج بخارها باال م ب
ــوند.  درطول برج متراكم و به مايع تبديل می ش
اجزايی كه نقطه جوش كمتری دارند)يعنی فرار 
ــتر از اجزايی كه نقطه جوش بيشتری  ترند(بيش
ــد. اين تفاوت  ــه حالت گاز باقی می مانن دارند ،ب
ــتره های نقطه جوش امكان می دهد كه  در گس
ــوند. به همان طريقی  ــزای نفت از هم جدا ش اج
ــر آب و الكل بطور جزئی از هم  كه در يك تقطي
ــوند. بعضی از گاز ها مايع نمی شوند  جدا می ش
و از باالی برج بيرون می روند. باقی مانده تبخير 

نشده نفت نيز در ته برج جمع می شوند.
 

برج های تقطیر:
ــامل 4 قسمت اصلی  بطور كلی برج تقطير ش

می باشد:
ــتم  ــاننده 3-سيس ــتم جوش 1- برج 2-سيس
ــواع  ــامل ان ــی ش ــزات جانب ــده 4-تجهي چگالن
ــتم های كنترل كننده ، مبدل های حرارتی  سيس

ميانی،پمپ ها و خازن جمع آوری محصول.
1- برج: 

برج های مورد استفاده در صنعت در 2 دسته 
ــوند 1- برج های  ــی زيرطبقه بندی می ش اساس

سينی دار 2- برج های پر شده .
ــينی دار؛ اساساً در 4 دسته  1-1- برج های س
ــوند . الف: برج های سينی دار  زير خالصه می ش
ــينی دار  از نوع كالهك های )فنجانی( ب: برج س
ــينی دار از نوع در يچه  از نوع غربالی پ : برج س

ای ت: برج سينی دار از نوع فورانی .

طرز کار یک برج سینی دار:
 بطور كلی فرآيند هايی كه در يك برج سينی 
دار اتفاق می افتد، عمل جداسازی مواد است.در 
فرآيند تقطير منبع حرارتی )جوشاننده(،حرارت 
ــرو تفكيك مواد  ــت انجام عمل تقطي الزم راجه
ــد . بخار باال  ــازنده يك محلول تأمين می كن س 48

در روش تقطير 
مداوم ابتدا نفت خام 
را تا حدود 4٠٠ گرم 
می کنند تا بخاری داغ 
و مخلوطی سيال توليد 
کند که وارد برج تقطير 
می شود. در اين برج 
بخارها باال می روند و 
درنقاط مختلف و درطول 
برج متراکم و به مايع 
تبديل می شوند
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دانشانرژي

دانش انرژي

 تقطير و برج تقطير چيست؟
منظ�ور از تقطي�ر ، در واقع جداس�ازی فيزيكی برش های نفتی در پااليش�گاه اس�ت که اس�اس آن اخت�الف در نقطه جوش 

هيدروکربن های مختلف است است . هرچه هيدروکربن ،سنگين تر باشد ، نقطه جوش آن زيادتر است و بالعكس .
انواع تقطير عبارتند از :
1. تقطير تبخير ناگهانی

2. تقطير با مايع برگشتی
3. تقطير نوبتی
4. تقطير مداوم

بهاره جعفريان



در سيستم 
چگالندهدر صورتی 

که تمام بخار باالی برج 
به مايع تبديل شود 
و بخشی از آن وارد 

برج شده و بخشی 
ديگر آن وارد مخزن 

جمع آوری محصول می 
گردد عمل ميعان کامل 

انجام شده است
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ــمت  ــده از برج با مايعی كه از باالی برج بس رون
ــينی ها تماس  پايين حركت می كند ، بر روی س
ــتقيم پيدا می كنند.اين تماس باعث افزايش  مس
دمای مايع روی سينی می شود و در نهايت باعث 
نزديك شدن دمای مايع به دمای حباب می شود 
ــيدن مايع به دمای حباب به تدريج اولين  .با رس
ــود كه اين بخارات غنی  ذرات بخارحاصل می ش
ــاده فرار )ماده ای كه از نقطه جوش كمتر يا  از م
ــت( می باشد.ازطرف  فشار باالتری برخوردار اس
ــه از نقطه جوش  ــواردی ك ــاز بخار م ــردر ف ديگ
ــل ميعان  ــتند تحت عم ــری برخوردار هس كمت
ــمت پايين  ــه و بصورت فاز مايع به س قرار گرفت
برج حركت می كند. مهمترين عملكرد يك برج 
ــب بين فازهای بخار و  ــطح تماس مناس ايجاد س
مايع است. هرچه سطح تماس افزايش يابد عمل 

تفكيك با راندمان باالتری صورت می گيرد.

2- سيستم جوشاننده:
ــمت انتهای برج  ــوش آورها عموماً در قس  ج
ــوند و وظيفه تأمين  ــار آن قرار داده می ش و كن
ــرژی الزم را برای انجام عمل تقطير  حرارت يا ان
به عهده دارند. معموالً بعنوان يك مرحله تعادلی 
ــينی در برج های  درعمل تقطير و بعنوان يك س

سينی دار در نظر گرفته می شوند.
ــوش آور ها عبارتند از: 1- ديگ های  انواع ج
ــای داخلی3-جوش آور  ــش 2-جوش آوره پوش
ــيفونی عمودی  نوع Kettle 4-جوش آور ترموس
ــی 6- جوش آور  ــيفونی افق 5-جوش آورترمو س

نوع سير كالسيون اجباری.

3-سيستم چگالنده:
ــاً تبديل بخارهای حاصل  نقش چگالنده اساس
ــت.  ــل حرارت دهی به مخلوط،به مايع اس از عم
ــردر اصطالح ميعان يا چگالش ناميده می  اين ام
شود و دستگاهی كه اين عمل در آن رخ می دهد 
چگالنده نام دارد. بطور كلی چگالنده ها به 2 نوع 

تقسيم می شوند؛

ــده های  ــل 2-چگالن ــده های كام 1-چگالن
جرئی.

ــاالی برج به مايع  ــی كه تمام بخار ب در صورت
ــده و  ــی از آن وارد برج ش ــود و بخش ــل ش تبدي
بخشی ديگر آن وارد مخزن جمع آوری محصول 
می گردد عمل ميعان كامل انجام شده است. اما 
اگر بخشی از بخارهای حاصل مايع شده و بخشی 
ــود به آن  ديگر بصورت بخار از چگالنده خارج ش

يك چگالنده جزئی گفته می شود.
حال به بررسی انواع برج های نام برده در باال 

خواهيم پرداخت.

1- ب�رج ه�ای تقطي�ر ب�ا س�ينی کالهدار 
)کالهكی(:

ــينی ها در مسير  در اين نوع برج ها ، تعداد س
ــدت تفكيك بستگی  برج به نوع انتقال ماده و ش

ــينی ها به مقدار  دارد. قطر برج و فاصله ميان س
مايع و گازی كه در واحد زمان از يك سينی می 
ــت ،از آنجاييكه روی هر يك از  گذرد وابسته اس
ــی دهد هر يك از اين  ــينی ها تغيير فاز رخ م س
ــوند.  ــينی ها يك مرحله تفكيك تلقی می ش س
ــينی به  برای اينكه بازدهی انتقال ماده در هر س
ــد بايد زمان تماس ميان دو  ــترين حد برس بيش
ــطح مشترك آنها به بيشترين حد ممكن  فاز و س

برسد.

بخش های مختلف برج تقطیر با سینی 
کالهدار:

ــينی ها: جنس بدنه معموالً از فوالد  بدنه و س
ــينی ها از چدن.فاصله  ــت و جنس س ريخته اس
ــرايط طراحی،  ــينی ها را معموالً با توجه به ش س
ــازی انتخاب  درجه خلوص و بازدهی كار جدا س
می كنند.با بيشتر شدن قطر برج، فاصله بيشتری 
ــينی ها در نظر گرفته می شود. سرپوش  برای س
ــد و  ها يا كالهك ها:جنس آنها از چدن می باش
ــود  نوع آنها با توجه به نوع تقطير انتخاب می ش
ــان در هر سينی به بيشترين حد مجاز  و تعدادش
ــتگی دارد. موانع يا سدها:  عبور گاز از سينی بس
برای كنترل بلندی سطح مايع روی سينی به هر 
ــينی سدی به نام ويير»Wier« قرارمی دهند  س
ــطح مايع از حد معينی جلو  ــا از پايين رفتن س ت
ــطح مايع درون سينی بايد  گيری كند. بلندی س
ــد كه گازهای بيرون آمده ازشكافهای  چنان باش
ــته و زمان  ــرپوش ها بتوانند از درون آن گذش س
ــتن هر حباب به بيشترين حدممكن برسد.  گذش
ــاب ازمايع، زمان  ــتن حب اثر افزايش زمان گذش
ــده، بازده سينی ها باال  تماس گاز و مايع زياد ش

می رود.

2-ب�رج ه�ای تقطي�ر با س�ينی مش�بک 
)غربالی(:

ــبكه  ــن نوع برج ها ، اندازه مجراها يا ش در اي
ــار گاز بتواند  ــود كه فش ــا بايد چنان تعيين ش ه
گاز را از مايع با سرعتی مناسب عبور دهد. عامل 
ــت،  ــينی ها مؤثر اس ــه دربازده اين س مهمی ك
ــيوه كارگذاری آنها در برج است اگراين سينی  ش
ــند، بلندی مايع  ــته باش ها كاماًل افقی قرار نداش
درسطح سينی يكنواخت نبوده و گذر گاز از همه 
ــان نخواهد بود.يك نكته قابل تأمل  مجرا ها يكس
دراين نوع برج،خورندگی فلز سينی هاست چون 
ــود  ــوراخ ها زياد می ش براثر خورندگی ، قطر س
ــرعت كم از  كه در نتيجه مقدار زيادی بخار با س
ــده گذر خواهد كرد. درون آن مجاری خورده ش
ــتن گاز از حد  ــرعت گذش ــی دانيم كه اگر س )م
ــوی پايين  معينی كمتر گردد مايع از مجرا به س
ــت كرده بازدهی كار تفكيك كاهش خواهد  حرك

يافت(.
 

3-برج ه�ای تقطير با س�ينی های دريچه 
ای:

ــينی های مشبك  ــينی ها مانند س اين نوع س
ــه ای متحرك  ــتند با اين اختالف كه دريچ هس
ــت.در صنعت نفت دو  روی اين مجرا را گرفته اس

نوع از اين سينی ها بكار ميروند:
ــام آن بر  ــر: همانطور كه از ن ــاف پذي 1-انعط
ــد دريچه ها می توانند بين دو حالت خيلی  می آي

باز يا خيلی بسته حركت كنند.
ــينی ها دو  ــات اضافی: دراين نوع س 2- صفح
ــينی قرار می  ــبك كه دركف س ــه يكی س دريچ
ــه پايه ای  ــنگين كه برروی س گيرد و ديگری س
ــت. هنگاميكه بخار  ــده اس ــه، تعبيه ش قرارگرفت
ــبك به حركت درمی  ــد، تنها سرپوش س كم باش
ــتر باشد ،  آيدواگر مقدار بخار از حد معينی بيش

هردو دريچه حركت می كنند.
 

4- برج های انباشته)پر شده(:
ــته، به جای سينی ازتكه ها  دربرج های انباش
ــتفاده ميشود.در برج  ــتی اس يا حلقه های انباش
های انباشته حلقه ها يا تكه های انباشته بايد به 
ــوند كه دو هدف زير را عملی  گونه ای انتخاب ش

كنند:
ــطح تماس ميان مايع و  1-ايجاد بيشترين س
بخار 2-ايجاد فضای مناسب برای گذاشتن سيال 

از بستر انباشته.
ــل تركيب با  ــد دارای تماي ــتی باي مواد انباش
سيال درون برج نباشند و نيز بايد به اندازه كافی 
ــتفاده شكسته نشود و  مستحكم باشندتا براثراس

تغييرشكل ندهند
ــتی را به 2  ــم بدانيم كه مواد انباش ــن را ه اي

روش درون برج قرار می دهند:
ــوع  ــن ن ــای اي 1-پرک�ردن منظ�م : ازمزاي
ــت كه درنتيجه  پركردن،كمتربودن افت فشاراس

حجم بيشر مايع را ازآن گذراند.
ــای اين نوع پر  2-پرک�ردن نامنظم : از مزاي
ــاره كرد  كردن ، ميتوان به كم هزينه بودن آن اش

ولی افت فشار بخار درگذر برج زياد خواهد بود.
ــه برج های انباشته با برج های سينی   مقايس
ــته عموماً افت فشار نسبت  دار: دربرج های انباش
به برج های سينی دار كمتر است ولی اگردر مايع 
ــينی  ــد ،برج های س ــرج ،ذرات معلق باش ورود ب
ــته  دار بهتر عمل می كنند.زيرا در برج های انباش
،مواد معلق ته نشين شده وسبب گرفتگی و برهم 

خوردن جريان مايع می گردد.
اگر برج بيش ازحدمتوسط باشد، برج سينی دار 
ــت زيرا اگر در برج های انباشته قطر برج  بهتر اس
ــد تقسيم مايع در هنگام حركت از بستر  زياد باش
ــده يكنواخت نخواهد بود. در برج های  انباشته ش
ــينی دار ميتوان مقداری از محلول را به شكل  س
ــيد، ولی در  فرآيندهای كناری از برج بيرون كش
ــدنی نيست.كارهای  برجهای انباشته اين كار ش
ــانتر  ــينی دارآس تعميراتی در درون برج های س
انجام می گيرد.تميز كردن برج های انباشته ، از 
آنجا كه بيش از هر چيز آنها را خالی كرده و بعد 

آنها را تميز نماييم ، بسيار پرهزينه خواهد بود.

دانشانرژي
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در پی ورود فناوری 
جديد به بازار انرژی، 
توليدکنندگان و 
صادرکنندگان عمده 
گاز به دنبال راه کار 
های مختلف برای 
مقابله با اين 
نوع فناوری 
هستند
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بازار عرضه و تقاضای بين المللی در شرايط ويژه قرار دارد

 توليدکنندگان گاز در تقابل با 
مصرف کنندگان 

سعيد خيراهلل

ــش از ورود چنين فناوری به  ــرای مثال تا پي ب
عرصه انرژی، بسياری از توليدكنندگان گاز، آمريكا 
را بازار هدف فروش گاز خود در نظر گرفته بودند؛ 
ــس« در آمريكا و كاهش  ــيل گ ــا با »انقالب ش ام
ــور، توليدكنندگان  ــا در اين كش ــديد قيمت ه ش
ــدند به دنبال  ــده گاز از جمله قطر مجبور ش عم
ــال های اخير بازار  بازارهای جديد بگردند و در س

پرسود آسيا را جايگزين بازار آمريكا كنند.
توليد اين نوع گازها در آمريكا باعث شده است 
ــور ديگر واردات گاز نداشته باشد و تا  كه اين كش
ــادرات گاز خود را در قالب ال  ــال 2015 نيز ص س
ــيل گس در آمريكا و  ــی آغاز كند؛ انقالب ش ان ج

ــورها  ــور، ديگر كش كاهش قيمت گاز در اين كش
ــت تا فعاليت های خود را  ــته اس را نيز برآن داش
ــياری  برای توليد اين نوع گازها آغاز كنند، اما بس
ــتند كه توليد اين نوع  ــرن بر اين باور هس تحليلگ
ــای بااليی كه دارد در  ــا با توجه به هزينه ه گازه

ديگر كشورها صرفه اقتصادی نخواهد شد.
ــد به بازار  ــن نوع فناوری جدي ــی ورود اي در پ
ــدگان عمده  ــدگان و صادركنن ــرژی، توليدكنن ان
ــای مختلف برای مقابله با  ــه دنبال راه كار ه گاز ب
ــتند، برای مثال اين موضوع  اين نوع فناوری هس
ــك چهارم گاز مورد  ــيه را كه تامين كننده ي روس
نياز اروپاست بر آن داشت كه برای حفظ بازارهای 

سنتی خود، قيمت های گاز را در قراردادهای بلند 
مدت با مشتريان اروپايی كاهش دهد و در سه ماه 
ــال 2012 ميالدی 2.43 ميليارد دالر  نخست س
ــتريان  ــيه( به مش )بيش از 78 ميليارد روبل روس

اروپايی خود بازگرداند.
روسيه ضمن انجام چنين كاری، در تالش برای 
ــعه نقش خود در بازارهای ال ان جی  بهبود و توس
ــيا و انتقال گاز با خط لوله به اين قاره است و  آس
ــيدن به اين هدف طبق دستور والديمير  برای رس
ــركت  ــيه، انحصار ش پوتين، رئيس جمهوری روس
ــيه تا اواخر  ــی گازپروم در صادرات گاز روس روس
ــود و شركت های  ــته می ش ــامبر آينده شكس دس

فناوری های نوين در توليد موادهيدروکربوری و روی آوردن صادرکنندگان گاز به بازارهای پر س�ود گاز آس�يا و رکود احتمالی 
پايان�ه ه�ای ال ان جی اروپا در س�ال ه�ای آينده از جمله چالش هايی اس�ت که توليدکنندگان و مصرف کنندگان اين س�وخت 
پاک را بر آن داش�ته اس�ت ک�ه راه کارهايی را برای مقابله با اي�ن چالش ها بيابند.  نوآوری و ورود فناوری های جديد اس�تخراج 
موادهيدروکربوری مانند استفاده از فناوری »شكست هيدروليک« برای توليد گازهای نامتعارف که منجر به کاهش قيمت های گاز 
در آمريكای شمالی شده، چالشی فراروی کشورهای توليدکننده و صادرکننده گاز در نظر گرفته می شود که می تواند برنامه های 

توليد و صادرات آنها را تحت تاثير قرار دهد.



با توجه به اين که 
انتظار می رود بسياری 
از پايانه های واردات 

ال ان جی اروپا به 
دليل کاهش دريافت 

محموله با رکود و 
افت فعاليت روبه 
رو شوند؛ مصرف 

کنندگان گاز به دنبال 
راه کاری برای مقابله 
با اين مشکل هستند
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روسی می توانند برنامه های خود را برای صادرات 
ــنه انرژی آسيا از اول ژانويه  ال ان جی به بازار تش

سال نو ميالدی پيش ببرند.
روسيه همچنين در انديشه صادرات گاز با خط 
ــت كه در اين باره سال های  لوله به قاره كهن اس
گذشته قرارداد گازی با چين امضا كرده است، اما 
نهايی سازی اين قرارداد به دليل اختالف دوطرف 

درباره گازبها تاكنون به نتيجه نرسيده است.
چندی پيش در سفر مان موهان سينگ، نخست 
وزير هند به مسكو و ديدار وی با مقام های روس، 
ــتقيم نفت و  دو طرف توافق كردند كه عرضه مس
ــيه به هند بررسی شود و قرار است كه  گاز از روس
ــكيل  ــی در اين باره تش به زودی كميته كارشناس
ــود؛ يكی از پيشنهادها درباره ترانزيت مستقيم  ش
گاز روسيه به هند، اتصال شبكه گاز روسيه به خط 
لوله گازی تركمنستان- افغانستان- پاكستان- هند 

موسوم به خط لوله تاپی بود.
با آن كه ساخت خط لوله گازی تاپی همچنان 
ــت و داليل امنيتی و حضور  طرحی روی كاغذ اس
طالبان در افغانستان مهمترين چالش فراروی اين 
پروژه به شمار می رود، اما پيشنهاد شده است كه 
ــداد يابد و به اين  ــيه امت خط لوله تاپی يا تا روس
ــد يا اين كه خط  ــيله گاز روسيه به هند برس وس
ــيه تا هند  لوله ای به موازات خط لوله تاپی از روس

كشيده شود.
ــدگان گاز برای حفظ  ــی تالش توليدكنن در پ
ــهم خود در بازار انرژی جهان، مصرف  جايگاه و س
كنندگان گازی از جمله قاره اروپا و عمده مصرف 
ــاكت  ــد ژاپن نيز س ــيا مانن ــدگان گازی آس كنن
ــتند تا راه كارهايی  ــته اند و در تالش هس ننشس

ــا و ركود  ــری از افزايش قيمت ه ــرای جلوگي را ب
پايانه های خود بيابند كه از جمله آنها روی آوردن 
ــه بازارهای تك محموله ال ان جی و تالش برای  ب
ــه بازار گاز هنری هاب  مرتبط كردن قيمت گاز ب

آمريكاست.
ــياری  ــه انتظار می رود بس ــا توجه به اين ك ب
ــی اروپا به دليل  ــای واردات ال ان ج ــه ه از پايان
ــود و افت فعاليت  ــش دريافت محموله با رك كاه
ــوند؛ مصرف كنندگان گاز به دنبال راه  روبه رو ش
ــكل هستند كه يكی  كاری برای مقابله با اين مش
ــرايط،  ــتن از اين ش از اين راه كارها و رهايی جس
 alternative( ــای جايگزينی آزمايش تجارت ه
businesses( مانند ايستگاه های سوخت گيری 

كشتی )ship- fuelling stations( است.
 take- or-( ــود قراردادهای بگير يا بپرداز وج
ــای وارداتی به ويژه  ــياری از پايانه ه pay( در بس
ــكالت به شمار  در قاره اروپا يكی ديگر از اين مش
می آيد، به طوری كه آنها مجبور هستند حتی در 
ــان نبود تقاضا، اين محموله های ال ان جی را   زم
ــن صورت جريمه های  ــت كنند و در غير اي درياف
زياد بپردازند. در نتيجه چنين تعهدهای قراردادی 
ــف گاز، بيش از يك دهم از ال ان  و تقاضای ضعي
ــتی های ال ان  ــی اروپا هم اكنون به درون كش ج
ــده اند تا به بازارهای سودآور  جی بر بازگردانده ش
ــيا ترانزيت شود؛ اين رقم  در آمريكای التين يا آس
بين سال های 2011 و 2012 با سه برابر افزايش 

به 3.8 ميليارد مترمكعب رسيد.
ــم  ــه بعضی از اپراتورها به آن چش راه حلی ك
ــل ابتدايی قرار دارد،  ــه اند و هنوز در مراح دوخت
 ship- to- ship ( »ترانزيت كشتی به كشتی«

ــه صادرات  ــت كه ب ــی اس transfers ( ال ان ج
ــتاب می بخشد و هم اكنون اين شرايط  دوباره ش

در پايانه مانتور فرانسه  آزمايش می شود.
ــه دنبال ياری و  ــی اپراتورهای ديگر نيز ب بعض
ــن صادركننده  ــن از قطر، بزرگ تري كمك گرفت
ــتفاده از قراردادهای  ــا اس ــان، ب ــی جه ال ان ج
ــتند؛ اين قراردادها موسوم به  »حق انتخاب«هس
 put-( ــاب يا فروش قراردادهای دارای حق انتخ
ــد بدون اين كه  ــه قطر اجازه می ده option( ب
تعهدی داشته باشد، در صورت افت تقاضای گاز در 
ــيا به دليل افت مصرف گاز اين قاره يا افزايش  آس
ــوی عرضه كنندگان جديدی همچون  رقابت از س
ــع )hedge ( عمل كند  ــتراليا، مانند يك مان  اس

و ال ان جی به اروپا تحويل دهد.
ــركت قطرگاز يك توافقنامه پنج ساله برای  ش
عرضه حدود يك ميليون تن در سال ال ان جی به 
شركت پتروناس در انگليس امضا كرده است كه به 
گفته معامله گران، اين شايد نخستين توافق درباره 

قرارداد دارای گزينه انتخاب باشد.
ــت كه  ــك گزينه ديگر برای پايانه ها اين اس  ي
ــتی استفاده  ــوخت كش ال ان جی را به عنوان س
كنند و  جايگزين نفت در تامين سوخت كشتی ها 

شود.
ــهم  ــدگان گاز برای حفظ س ــالش توليدكنن ت
خود در بازار گاز و دستيابی به بازارهای پرسود در 
مقابل نگرانی مصرف كنندگان از قيمت های باالی 
گاز و يافتن راه حلی برای مقابله با اين موضوع بر 
ــدگاه ها ميان طرف های  اهميت تبادل نظر و دي
توليدكننده و مصرف كننده گاز و نقش رو به رشد 

گاز تاكيد دارد. 
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پيش نويس شيوه 
نامه صدور پروانه 
توليد بدون کارخانه 
واصله از سازمان 
صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران 
جهت نظرخواهی اعضاء 
محترم ارسال شده 
است

ــا قاچاق  ــزی مبارزه ب ــتاد مرك - س
ــنامه ای به  كاال و ارز ضمن صدور بخش
ــر ارزيابی كيفيت  ــوان مديركل دفت عن
ــازمان  ــای وارداتی و صادراتی س كااله
ملی استاندارد اعالم نموده كه به منظور 
كاهش هزينه های ناشی از توقف كاال در 
اماكن گمركی كشور از تاريخ 92/07/10 
پرونده صادراتی كليه شركت های توليدی 
ــتقات نفتی فاقد مجوز  فرآورده ها و مش
تسهيالت صادراتی )خوشنامی( پس از 
ــت و خارج از  ــول از گمرك با اولوي وص
نوبت در كارگروه فنی تشخيص ماهيت 
ــيدگی قرار  فرآورده های نفتی مورد رس
ــرع وقت به  گرفته و نتيجه نهايی در اس
گمرك اجرايی اعالم گردد. الزم به ذكر 

ــركت های بازرگانی  ــت اين بخشنامه شامل ش اس
نمی باشد. 

ــاق بازرگانی ايران،  ــاس نامه واصله از ات - بر اس
ــترك بازرگانی ايران و  موضوع تشكيل شورای مش
ــت. اعضاء محترم در  ــتان در حال بررسی اس قزاقس
ــورا می توانند  ــورت تمايل به عضويت در اين ش ص
ــوراهای مشترك اتاق ايران  با دبيرخانه اتاق ها و ش

تماس حاصل فرمايند.
- طبق نامه واصله از سازمان توسعه تجارت ايران 
ــگاه نفت و گاز قزاقستان از تاريخ اول لغايت  نمايش
چهارم اكتبر سال جاری در آلماتی برگزار می شود.

ــترك  ــورای مش ــه واصله از ش ــاس نام -  براس
ــران و اوكراين يك هيات تجاری جهت  بازرگانی اي
بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز 
ــور اعزام خواهد شد. اين  ــيمی به آن كش و پتروش
نمايشگاه از تاريخ سی ام مهر ماه لغايت دوم آبان ماه 

سال جاری برگزار می گردد.
ــگاه بين المللی  - طبق اطالعيه واصله از نمايش
انرژی كيش از تاريخ 23 الی 26 دی ماه برگزار می 

گردد.
-  پيش نويس شيوه نامه صدور پروانه توليد بدون 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  كارخانه واصله از س
استان تهران جهت نظرخواهی اعضاء محترم ارسال 

شده است.
- بر اساس نامه واصله از سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران يك هيات تجاری- بازاريابی 
ــورهای تونس و الجزاير  در دهه دوم آبان ماه به كش
و يك هيات تجاری – بازاريابی در اوايل آبان ماه به 

گرجستان اعزام خواهد شد.
-  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
مستند به نامه سازمان توسعه تجارت ايران خبری 
مبنی بر سوء استفاده و جعل سربرگ های سازمان 

توسعه تجارت ايران منتشر نموده كه 
ــتفاده از سربرگ  افراد سودجو با اس
ــركت ها و فعالين  های مذكور از ش
ــت ارائه اطالعات  اقتصادی درخواس
ــد. در  ــی می نماين ــخصی و بانك ش
ــده كه جاعلين  ــن گزارش ذكر ش اي
ــربرگ  در يك از نمونه ها با جعل س
ــران و با  ــعه تجارت اي ــازمان توس س
عنوان پرداخت يارانه صنعت، معدن 
ــت اطالعات  ــد درياف ــارت قص و تج
حساب بانكی افراد را داشته اند. طی 
نامه مذكور درخواست بعمل آمده كه 
ــبت به اين موضوع با  شركت ها نس
دقت و هوشياری عمل نموده و از ارائه 

هرگونه اطالعات خودداری نمايند.
-  اتحاديه در نظر دارد به منظور معرفی توانمندی 
های اعضاء و همچنين گسترش دامنه ارتباط فی ما 
ــال گذشته نسبت به چاپ پنجمين  بين همانند س
سررسيد- دايركتوری اختصاصی اعضاء اقدام نمايد. 
اين سررسيد در اختيار كليه اعضاء محترم، سفارت 
خانه ها، موسسات، ادارات و ارگان های دولتی و غير 
دولتی مرتبط قرار خواهد گرفت. ضمناً تعرفه های 
ــيد جهت اطالع اعضاء محترم از طريق  اين سررس

ايميل ارسال شده است.
ــالمی ايران طی نامه ای  -  گمرك جمهوری اس
ــور اعالم نموده است كه  مستند به نامه وزارت كش
ــئولين افغان در گمرك جديد اسالم قلعه اقدام  مس
ــت و آزمايش مواد سوختی می نمايند و طی  به تس
نامه مذكور درخواست بعمل آمده تا تمهيدات الزم 
جهت جلوگيری از وقوع مشكالت احتمالی در مرزها 

اتخاذ شود.

گزارش دنياي انرژي از جلسه کميسيون پتروشيمی، شيميايی و گاز

  آزمایش محصوالت نفتی 
توسط مسووالن افغانستان

جلسه کميسيون پتروشيمی، شيميايی و گاز اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی برگزار شد که بخشی 
از مباحث و تصميم گيری های اعضا بدين شرح است:
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طبق نامه واصله 
از اتاق بازرگانی 
ايران مجمع بين 

المللی سرمايه گذاری 
ساحل عاج در تاريخ 
9 الی 11 بهمن ماه 

سال جاری در ابيجان 
برگزار خواهد شد

ــه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز  اتحادي
و پتروشيمی ايران از سوی سازمان توسعه تجارت 
ــكل نمونه انتخاب و در مراسم  ايران به عنوان تش
سالروز ملی صادرات معرفی و موفق به دريافت لوح 

تقدير شده است.
ــام های نفت  ــو اتحاديه به ن ــركت عض - دو ش
ــه عنوان  ــينا ب ــيميايی س ــارگاد و صنايع ش پاس
صادركننده نمونه انتخاب و در سالروز ملی صادرات 

معرفی شده اند.
ــط دفتر  ــادره توس ــنامه ص ــاس بخش - بر اس
ــايت آن  ــرح مندرج در س ــادرات گمرك به ش ص

ــه معاونت  ــتند به نام ــازمان مس س
پيشگيری و هماهنگی سازمان ها و 
ــتاد مركزی مبارزه با  استان های س
قاچاق كاال و ارز در خصوص بررسی 
فرايند نمونه برداری، آزمايش و اعالم 
نتيجه كارگروه فنی تشخيص ماهيت 
فرآورده های نفتی، برنامه زمان بندی 
انجام تشريفات صدور فرآورده های 
نفتی به شرح زير به گمركات اجرايی 

ابالغ شده است:
ــس از اظهار  ــرداری پ ــه ب - نمون
ــر 24  ــب كاال) حداكث ــط صاح توس

ساعت (
- ارسال نمونه به آزمايشگاه همكار 

) حداكثر 24 ساعت (
- اخذ پاسخ از آزمايشگاه همكار ) 

حداكثر 72 ساعت(
ــه  ــش ب ــه آزماي ــال نتيج - ارس
ــدارك مربوطه به  ــناد و م همراه اس
ــربرگ  صورت محرمانه و با حذف س
مشخصات صاحب كاال ) حداكثر 48 

ساعت(
ــی و  ــروه فن ــيدگی در كارگ رس
ــال  ــروه اظهار نظر نهايی و ارس كارگ
ــخ به گمركات اجرايی) حداكثر  پاس

يك هفته( 
ضمناً طی بخشنامه مذكور تاكيد 

ــگاه های  ــده تاخيرات اعالم نتايج آزمايش بعمل آم
ــتاندارد  ــده و كارگروه فنی اس ــر معرفی ش معتب
ــال تا  ــت قيد فوريت به دفتر صادرات ارس با رعاي
ــورد پيگيری ــتاد م ــوع متعاقباً از طريق س موض

 

 قرار گيرد.
- طبق نامه واصله از اتاق بازرگانی ايران مجمع 
ــاحل عاج در تاريخ  ــرمايه گذاری س بين المللی س
ــال جاری در ابيجان برگزار  9 الی 11 بهمن ماه س
ــالی  ــاد مندرج در نامه ارس ــد. طبق مف خواهد ش
ــرمايه گذاری در صنايع انرژی مانند پروژه های  س
اكتشاف نفت از خليج گينه و توليد مواد پتروشيمی 

ــگاه های موجود در آن  و افزايش گنجايش پااليش
كشور وجود دارد.

- فهرست و مشخصات شركت های ازبكی فعال 
در زمينه توليد فرآورده های نفتی واصله از سفارت 
جمهوری اسالمی ايران در تاشكند جهت اطالع و 

بهره برداری ارسال شده است.
ــی ايران  ــه از اتاق بازرگان ــه واصل ــق نام -  طب
ــترك بازرگانی ايران با  مراتب تشكيل شورای مش
كشورهای سوئيس، كره جنوبی، برزيل و لهستان 
ــت اقدام می باشد. اعضاء محترم در صورت  در دس
تمايل می توانند به عضويت اين شوراها نائل شوند. 
ــاس تغييرات بعمل آمده  -  بر اس
در ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال 
ــای حقيقی به عنوان رئيس  و ارز، آق
ــوان معاون  ــتاد، آقای بيات به عن س
پيشگيری و هماهنگی سازمان ها و 
استان ها و آقای خورشيدی به عنوان 
ــی كاال و ترانزيت  مديركل هماهنگ

منصوب شده اند.
ــه با  ــترك اتحادي ــه مش -  جلس
ــی  ــگيری و هماهنگ ــت پيش معاون
ــتاد  ــتان های س ــا و اس ــازمان ه س
ــاق كاال و ارز  ــزی مبارزه با قاچ مرك

برگزار شد.
-  با توجه به انقضای مدت اعتبار 
ــن اتحاديه و  ــی ما بي ــم نامه ف تفاه
ــات  بانك ملت، ضمن برگزاری جلس
كارشناسی با بانك، مفاد تفاهم نامه 
ــری قرار گرفته و  مذكور مورد بازنگ
ــنهادات اصالحی اتحاديه برای  پيش
ــه و تمديد آن به  درج در تفاهم نام

بانك ملت ارسال شده است.
ــرم امور اقتصادی  -  وزرای محت
ــی و صنعت، معدن و تجارت  و داراي
ــاون اول محترم  ضمن مكاتبه با مع
ــت لغو  ــت جمهوری درخواس رياس
ــدات ارزی  ــنامه مربوط به تعه بخش

صادركنندگان را ارائه نموده اند.

گزارش دنياي انرژي از جلسه کميسيون نفت، سوآپ، ترانزيت و بنكرينگ

 جزئيات نمونه برداری فرآورده های 
نفتی در گمرک

کميس�يون نفت، س�وآپ، ترانزيت و بنكرين�گ اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش�يمی اي�ران در تاريخ 
26 آبان س�ال جاری تش�كيل جلس�ه داد. در اين جلس�ه درباره آخرين وضعيت اعضا بحث و تبادل نظر شد. بخشی از مباحث و 

تصميم گيری هايی که در اين جلسه صورت گرفت را با هم می خوانيم. 
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با اين ميزان 
تخفيف، واحدهايی 
پتروشيميايی که 
تاکنون خوراک مايع 
مصرف می کردند، 
زيان ده خواهند شد. 
از اين رو با توجه به 
اينکه قيمت خوراک 
جهانی است، مصرف 
آن در داخل توجيهی 
نخواهد داشت
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شش�مين نشس�ت کميس�يون انرژی در 
شرايطی برگزار ش�د که خبر توافقات ژنو داغ 
ب�ود؛ از اين رو »س�يد حامد واح�دی« رييس 
اين کميسيون با اشاره به آنچه که در ويرايش 
کميس�يون  اعض�ای  پيش�نهادات   نخس�ت 
گردآوری ش�ده، گفت:»سعی ش�ده است که 
درتدوين اين بسته پيشنهادی، هم مشكالت 
بخش خصوص�ی مورد توجه ق�رار گيرد و هم 
مشكالت دولت.« واحدی افزود:»در پيش نويس 
اوليه، بحث قيمت خ�وراک را لحاظ نكرده ايم 
و چنانچه در اين زمينه به جمع بندی برس�يم 
می توانيم اين موضوع را به صورت استفساريه 

از مجلس يا پيشنهاد به دولت ارائه کنيم.«
رييس کميسيون انرژی به پيشنهاد انجمن 
صنفی کارفرمايی صنعت پتروشيمی اشاره کرد 
که اعالم کرده است:»به منظور تشويق سرمايه 
گ�ذاران داخلی يا خارجی يا مش�ترک داخلی 
وخارجی به سرمايه گذاری در توسعه واحدهای 
پتروش�يمی ک�ه از ان�واع خوراک ه�ای مايع 
اس�تفاده می کنند و تامين خوراک اين واحد 
ها و مجتمع های پااليشگاهی موظف اند انواع 
خوراک واحدهاي پتروشيميايی را از فرآورده 
های تولي�دی خود و به ميزان ظرفيت طراحی 
مورد نياز به قيم�ت 85 درصد فوب صادراتی 
خليج فارس تامين کرده و م�ا به التفاوت اين 
قيمت را با قيمت بازار ازمحل خوراک نفت خام 

دريافتی باوزارت نفت تسويه کند.«
»پرويزصح�اف زاده« معاون اجرايی انجمن 
صنفی کارفرمايان صنعت پتروش�يمی در اين 
ب�اره توضي�ح داد: »در قانون هدفمندس�ازی 
يارانه ها ک�ه در اواخر س�ال 1389 به تصويب 
رس�يد و به اجرا درآمد، تكليف ش�ده بود که 
برای تش�ويق س�رمايه گ�ذاری در اين بخش 
خوراک پتروش�يمی ها، حداکث�ر تا 65 درصد 
س�بد صادراتی درخليج فارس تعيين شود. اما 

اين نرخ برای پااليشگاه هايی که سوخت مايع 
را مورد اس�تفاده قرار می دهن�د، توجيه پذير 
اس�ت. آنگونه که اي�ن واحدها با اي�ن نرخ به 
10تا 15درصد س�ود دس�ت می يابند.«او ادامه 
داد:»پيشنهاد ديگر اين است که ميزان تخفيف 
برای واحدهايی که خوراک آنها خوراک گازی 
اس�ت،10درصد زير قيمت، يعن�ی کف قيمت 
کشورهای حاشيه خليج فارس باشد.« صحاف 
زاده ادام�ه داد:»اي�ن تخفيفات ب�ا نگاهی به 
تخفيفاتی که درعربس�تان ي�ا قطر اعمال می 
ش�ود، پيشنهاد شده است تا درجذب سرمايه 
گذاران خارجی، بتوانيم با اين کش�ورها رقابت 

کنيم.«
ام�ا »محمد مهدی راس�خ« يك�ی ديگر از 
اعضای کميسيون انرژی اتاق تهران اين ميزان 
حاش�يه س�ود را برای واحدهای پايين دستی 
پتروش�يمی، توجيه پذيرندانس�ت و گفت:»با 
اين ميزان تخفيف، واحدهايی پتروشيميايی که 
تاکنون خوراک مايع مصرف می کردند، زيان ده 
خواهند ش�د. از اين رو با توجه به اينكه قيمت 
خ�وراک جهانی اس�ت، مص�رف آن در داخل 
توجيهی نخواهد داشت.«اوسپس اين پرسش 
را مطرح کرد که مكانيزم انتقال اين تخفيف به 
مصرف کنندگان، يعنی واحد های پتروشيمی 

پايين دستی چگونه خواهد بود؟

زنجیره تخفیف ها
صح�اف زاده نيز توضي�ح داد:»روند اعمال 
اين تخفيف ها به ص�ورت زنجيره خواهد بود. 
بدين ترتيب که صنايع پتروشيمی باالدستی با 
15درصد تخفيف، خوراک خود را تامين خواهند 
کرد وبا 10درصد تخفيف به صنايع ميانی خواهند 
داد و در مورد اعمال تخفيف به صنايع تكميلی 
نيز انجمن پتروشيمی می تواند تصميم بگيرد.« 
»فريدون اسعدی« رييس کارگروه انرژی مرکز 

پژوهش های مجلس ام�ا براين عقيده بود که 
بايد در تدوين اين پيش�نهاد، عالوه بر دغدغه 
های بخش خصوصی، دغدغ�ه دولت را نيز در 

نظر بگيريم. 

مشکالت صنایع پایین دستی نادیده انگاشته 
نشود

»حس�ن خس�روجردی« ريي�س اتحاديه 
صادرکنن�دگان نفت، گاز و پتروش�يمی نيز با 
اشاره به فرمولی که دراين پيش نويس، ميزان 
تخفيف و س�ود را تعيين کرده است، گفت:»با 
اعمال اين سياس�ت، مش�كالت صنايع ميانی 
و پايين دس�تی به قوت خود باقی می ماند و با 
اين ش�يوه، منافع حاصل ازاعمال تخفيفات به 
گروه های نخس�ت يا دوم می رس�د.« او ادامه 
داد:»برای رفع مشكالت اين واحدها می توان از 
روش مهندسی معكوس استفاده کرد. مهندسی 
معكوس به اين معنا که با در نظر گرفتن قيمت 
محصول در بازار و سودی معقول، بتوان سرمايه 
گذاران اين صنعت را که عمدتا ايرانی هستند، 
راضی کرد. بنابراين می توان با محاسبه هزينه 
ه�ای واحدهای پايين دس�تی و ميانی و البته 
قيمت ف�وب به نرخ خوراکی ک�ه به واحدهای 
باالدستی ارائه می ش�ود، دست يافت. در اين 
صورت همه راضی خواهن�د بود.« او گفت:»در 
گذشته به اين دليل قيمت خوراک، 35 درصد 
کمتر از فوب خليج فارس تعيين ش�ده بود که 
عربستان30 درصد کمتر از فوب خليج فارس، 
خوراک مورد نياز س�رمايه گ�ذاران خارجی را 
تامين می کرد و قطر18 درصد زير قيمت عرضه 
می کرد. بنابراين، چنانچه در ايران می خواهيم 
برای س�رمايه گذاران انگيزه ايجاد کنيم، بايد 
شرايط را به گونه ای ترتيب دهيم که قابل رقابت 
با اين کشورها باشد.« صحاف زاده نيزتوضيح 
داد:»از قضا، قيمت يكی ازخوراک ها را از روی 

ششمين نشست کميسيون انرژی اتاق بازرگانی برگزار شد

  چانه زنی 
برای نرخ خوراک پتروشيمی 

محسن دشت بين

 درنشس�تی که مقرر بود، بررسی پيشنهادات کميسيون انرژی اتاق بازرگانی، پيرامون احكام بودجه سال1393درحوزه انرژی 
ادامه پيدا کند، پيش نويسی از پيشنهادات اين کميسيون ارائه شد. فعاالن اقتصادی و کارشناسان عضو اين کميسيون در جريان 
تدوين اين پيش نويس ابتدا مروری بر آخرين وضعيت بخش خصوصی ومشكالت صنعت در سال 1392 داشته و بررسی عملكرد 
بودجه دراين سال، پيشنهادات خود را که روی »صنعت برق«، »واردات و فروش فرآورده های نفتی«، »استحصال گاز و نفت خام«، 
»نحوه بهره گيری ازتس�هيالت صندوق توس�عه ملی«، »حمايت ازتوليد« و»جذب سرمايه های خارجی« متمرکز شده است، ارائه 

کردند. در اين نشست البته، بررسی قيمت خوراک واحد های پتروشيمی در دستور کار اعضای اين کميسيون قرار گرفت.
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قانون بايد تکليف 
خوراک گاز پتروشيمی 
ها را مشخص کرده و 
قيمت ها را براساس 

دالر اعالم کند، به اين 
ترتيب با تغيير دولت 

و محورهای قانونی 
ديگر نرخ خوراک 
تغيير نخواهد کرد
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قيمت محصول نهايی نيز مورد محاس�به قرار 
داديم اما ازآنجا که نتيجه اين دو روش محاسبه، 
تفاوت چندانی با يكديگر نداشت، روش دوم را 
مورد اش�اره ق�رار نداديم.« اما خس�روجردی 
براين عقيده بود که روش موجود محاسبه نرخ 
خوراک، روش غلطی است که بسياری از واحد 
های پتروشيمی را به تعطيلی کشانده است. او 
گفت:»در س�ال جاری، نرخ تورم به 40 درصد 
رسيده است و با نوسان نرخ تورم، ممكن است 
هزينه های يک واحد پتروشيمی در ماه سه يا 
چهار درصد افزايش يابد .اما با وجود اين نوسان 
، نرخ فوب خليج ف�ارس تغييری نمی کند. در 
واقع اگر قيمت خوراک با در نظر گرفتن هزينه 
ه�ا صورت گيرد، واحد ه�ای توليدی به ورطه 
تعطيلی کش�يده نخواهند شد. به اين ترتيب، 
تش�كل ها می توانند نرخ خوراک را با در نظر 
گرفتن هزينه ها و با هم�كاری وزارت نفت در 
هر ماه برای ماه آين�ده تعيين کنند.« صحاف 
زاده نيز گفت:»چنانچه، نرخ تورم را در قيمت 
خوراک لحاظ کنيم، ممكن است، قيمت خوراک 
در ايران باالتر يا پايين تر از قيمت های جهانی 

به دست آيد.«

صنایع پایین دستی حمایت شوند
در ادامه اين نشست،»اردش�يردادرس« که 
با خسروجردی هم عقيده بود، گفت که پيش 
نويسی که تهيه شده است، در چند بخش دارای 
ابهام اس�ت. او براين باور بود که تعيين نرخ 5 
درصد، کمتر از فوب را نمی توان تخفيف ناميد.

او ادامه داد:»اين 5 درصد ، درمصوبات شرکت 
ملی صنايع پتروش�يمی به عنوان هزينه های 
حم�ل و نقل و بار گيری برای صنايع داخلی در 
نظر گرفته شده است. در تمام مصوبات نيز ذکر 
شده اس�ت که اين تخفيف 5 درصدی، به اين 
دليل لحاظ شده است که اغلب اين کارخانجات 
خارج از مناطق ويژه و در مجاورت پتروشيمی 
ها قرار نگرفت�ه ان�د.« دادرس افزود:»صنايع 
پايين دستی نفت و پتروشيمی دو حوزه مجزا 
هس�تند و بحث بر س�ر اين اس�ت که صنايع 
تكميلی پتروشيمی هيچ گاه مورد حمايت واقع 
نشده اند.« او همچنين معتقد بود که هزينه های 
صنايع پايين دس�تی با10 تا 15 درصد تخفيف 
پوش�ش نمی يابد و دولت بايد اي�ن صنايع را 
مورد حمايت قرار دهد. اعضای اين کميسيون 
البته درادامه، گريزی هم به مش�كالت صنعت 
ب�رق زدند؛ آنج�ا که »محمد فارس�ی« رييس 
س�نديكای برق، با اشاره به توقف اجرای طرح 
های مربوط به پايدارس�ازی شبكه ها، افزايش 

نرخ ب�رق را تنها راهكار رفع تنگناهای بودجه 
ای اين صنعت دانست. درنهايت اما مقرر شد، 
اعضای کميسيون ديدگاه های خود را نسبت به 
موارد مندرج در پيش نويس ظرف دو روز اعالم 
کنند و پس از برگزاری چند نشست کارشناسی 
پيرامون نحوه تعيين قيمت خوراک، پيشنهاد 

نهايی کميسيون اعالم شود.

شنیده ها از تایید نرخ خوراک در دولت
ش�نيده ها حاکی از تاييد ن�رخ خوراک گاز 
پتروشيمی ها با رقم 7 سنت توسط دولت دارد. 
دکتر سيد حميد حسينی ،عضو هيات رييسه 
ات�اق بازرگانی تهران در اين باره می گويد: اگر 
دولت نرخ 7 س�نت را برای خوراک گاز در نظر 
گرفته باشد، کار عاقالنه ای انجام داده؛ چرا که 
در اين صورت س�رمايه گذاری در اين صنعت 
افزايش می يابد و می توان به آينده پتروشيمی 
ها در خصوص س�ودآوری اطمينان کرد ضمن 
اين که  رقابت ني�ز در اين صنعت افزايش می 

يابد. 
ب�ه گفت�ه حس�ينی، عض�و هي�ات مديره 
اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشيمی ايران، قانون بايد تكليف خوراک 
گاز پتروش�يمی ها را مش�خص کرده و قيمت 
ها را براس�اس دالر اعالم کن�د، به اين ترتيب 
ب�ا تغيير دولت و محوره�ای قانونی ديگر نرخ 
خوراک تغيير نخواهد کرد و مش�كل مجتمع 
های پتروشيمی هم در اين خصوص حل خواهد 

شد.
حس�ينی در ادام�ه م�ی گوي�د: ب�ه نظ�ر 
کارشناس�ان و فعاالن صنعت پتروشيمی نرخ 
7تا 9 س�نت برای خوراک گاز پتروشيمی ها، 
قيمت مناسبی است و سبب سودآوری، رقابت 

و سرمايه گذاری در اين صنعت خواهد شد.

نرخ خوراک پتروشیمی ها به میزان 
کشورهای منطقه آزاد شود 

دبي�ر انجمن صنف�ی کارفرماي�ان صنعت 
پتروش�يمی گفت:اگر قرار اس�ت نرخ خوراک 
پتروشيمی ها آزاد شود بايد مانند قيمت منطقه 
تا حدودی زير قيمت ساير کشورها تعيين شود 
تا زمينه برای سودآوری و جذب سرمايه در اين 

صنعت پرمزيت فراهم شود.
احمد مهدوی ابهر در خصوص جايگاه منابع 
گازی کش�ور نسبت به ساير کش�ورها گفت: 
صنعت پتروش�يمی به عنوان يک مزيت برای 
اقتصاد کش�ور مطرح است و منابع غنی ايران 
نسبت به کشورهايی چون عربستان و قطر از 

 جايگاه قابل توجه و مناس�بی برخوردار است.
دبير انجمن صنفی کارفرمايان صنعت پتروشيمی 
تصريح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، تا سال 
94 بايد 100 ميليون تن محصوالت پتروشيمی 
در کش�ور توليد ش�ود که اين ميزان توليد در 
 ح�ال حاضر از 42 ميليون تن تجاوز نمی کند.
وی افزود: برای رسيدن به اين هدف نياز به جذب 
س�رمايه گذاری داخل�ی و خارجی در صنعت 
پتروشيمی کشور هستيم و برای رقابت با ساير 
کشورها نمی توان قيمت خوراک پتروشيمی ها 
را افزايش داد، چرا که اين اتفاق خروج سرمايه 
 به س�اير کش�ورها را به دنبال خواهد داشت.
دبي�ر انجم�ن صنف�ی کارفرماي�ان صنع�ت 
پتروش�يمی اضافه ک�رد: برای رقابت با س�اير 
کش�ورها و نيز گس�ترش صنعت پتروشيمی 
ب�رای  را  منطق�ی  قيم�ت  باي�د  کش�ور  در 
 خ�وراک پتروش�يمی ه�ا در نظ�ر بگيري�م.

وی اف�زود: س�رمايه گذار هميش�ه ب�ه دنبال 
س�رازير کردن س�رمايه خود به جايی اس�ت 
که امنيت و س�ود داش�ته باش�د و ب�اال رفتن 
قيم�ت خوراک نس�بت ب�ه قيم�ت منطقی، 
 جذب س�رمايه را با مش�كل مواج�ه می کند.
مه�دوی ابهر در خص�وص نح�وه تعيين نرخ 
خوراک پتروش�يمی ها گفت: اگر قرار اس�ت 
تعيين نرخ به قيمت آزاد باشد بايد مانند قيمت 
منطقه و تا حدودی زير قيمت س�اير کشورها، 
خوراک به پتروش�يمی ها داده ش�ود تا زمينه 
برای سودآوری و جذب سرمايه در اين صنعت 

پرمزيت کشور فراهم شود.

احتمال اعمال افزایش قیمت تا مرز 13 
سنت

يک مقام آگاه با اعالم اينكه احتمال افزايش 
قيمت خوراک گاز مجتمع های پتروش�يمی تا 
مرز 13 سنت بسيار زياد شده است، گفت: پيش 
تر قرار ش�د تا با حضور وزير نفت و مديرعامل 
مجتمع های پتروش�يمی در نيمه اول آبان ماه 
نس�بت به اعمال افزايش قيمت خ�وراک گاز 
تصميم گيری شود، اما هنوز جلسه ای در اين 

خصوص برگزار نشده است.
اين در حالی اس�ت که اين مقام آگاه معتقد 
اس�ت؛ احتمال اعمال افزايش قيمت تا مرز 13 
سنت زياد شده و تنها مجتمع های پتروشيمی 
در خصوص تاريخ اعمال اين نرخ نگران هستند. 
البت�ه انتش�ار اخب�اری در خص�وص افزايش 
قيم�ت خوراک گاز مجتمع های پتروش�يمی، 
 اي�ن گ�روه را درب�ورس اوراق به�ادار وادار به

 عقب نشينی می کند.
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هم اکنون به جای 
سرب ماده شيميايی 
به نام  MTBE به 
منظور آرام سوزی 
بنزين و کارکرد خوب 
موتور در ترکيب 
بنزين بدون سرب 
افزوده می شود
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دانشانرژي

  چرا بنزين بدون سرب؟
سالهای بسياری است که ترکيبات سربی 
برای افزايش درجه بندی اکتان در سوخت و 
ايجاد کارکرد بهتر موتور به بنزين اضافه می 
شود اما امروزه حذف سرب يک گام در مسير 
يافتن سالمت محيط زيست و جامعه بكار می 
رود همچنين امكان استفاده از فناوری های 
پيشرفته در خصوص کاهش گازهای خروجی 
از خودرو ) نصب مبدل کاتاليس�تی ( فراهم 

شده است .

  به چه علت س�رب ب�ه بنزين اضافه می 
شود ؟

ترکيبات سربی برای افزايش درجه بندی 
اکتان و روغنكاری بين سوپاپ های خروجی 
نش�يمنگاه خودروهايی که دارای نشيمنگاه 
س�وپاپ نرم هس�تند اضافه ميش�وند . اگر 
درجه بندی اکتان سوخت زير سطح توصيه 
شده از طرف س�ازنده خودرو قرار بگيرد در 
موتور خودرو امكان ايجاد ضربه وجود دارد.
همچنين بدون روغنكاری با سرب امكان دارد 
س�وپاپ های خروجی موتور در خودروهای 
قديمی تر با نشينمگاه س�وپاپ نرم بسته به 
شرايط رانندگی شروع به سايش کند . چنين 
مس�اله ای هنگام رانندگی در س�رعت باال و 

فشار زياد اتفاق می افتد .

   اکتان چيست ؟
ع�دد اکت�ان تحقيق�ی ) RON ( و عدد 
اکت�ان موت�ور ) MON ( معيار ه�ای اندازه 
گي�ری کارک�رد ضد ضربه س�وخت اس�ت . 
حداقل اکتان بوس�يله س�ازنده های وسايل 
نقليه برای پرهيز از ضربه که در موقعيت های 
سخت ممكن است به از دست دادن قدرت و 
خرابی موتور منجر شود مشخص شده است.

ميزان مورد نياز اکتان برای جلوگيری از وارد 

آم�دن ضربه به نوع موتور و ش�رايط کار آن 
بستگی دارد .

  ضربه چيست ؟
زمان�ی که ي�ک ضربه احت�راق را در يک 
موتور درون سوز با سيستم اشتعال جرقه ای 
آغاز می کند شعله احتراق بايد از شمع ايجاد 
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 اينكه شعله به احتراق برسد پرش ناگهان 

در فشار سيلندر ضربه ايجاد می کند .

  آي�ا ضربه م�ی تواند به موت�ور خودرو 
صدمه بزند ؟

به طور معمول ضربه ضعيف به يک موتور 
صدمه نمی زند اما ضربه س�نگين يا طوالنی 
مدت می تواند نتايجی مانند از دس�ت دادن 
قدرت و گرم شدن زياد سيلندر در بر داشته 
باشد و به صدمه خوردن موتور منتهی شود .

  اگ�ر خودرويی برای کار با بنزين س�رب 
دار طراحی ش�ده باش�د آيا ب�ا بنزين بدون 

سرب کارکرد خوبی خواهد داشت ؟

جواب مثبت است . نگرانی اصلی در مورد 
ام�كان تو رفتگی س�وپاپ خروج�ی هنگام 
اس�تفاده در اينگونه موتورها بوده اس�ت که 
فق�ط ميتواند در موتورهای کهنه تر در حين 
کار تحت سرعت باال و فشار باال اتفاق بيفتد.
در اينگون�ه خودروه�ا بايد به هم�راه بنزين 
بدون س�رب از مواد افزودنی ديگر اس�تفاده 

شود .

  اگربعد از اس�تفاده از بنزين بدون سرب 
به دليل در دس�ترس نب�ودن اين نوع بنزين 
در شهر يا کشور مجبور به استفاده از بنزين 

سرب دار شويم مشكلی پيش خواهد آمد ؟
به طور معمول مساله ای در مخلوط شدن 
دو نوع بنزين وجود ندارد بنابراين مش�كلی 
پيش نخواهد آمد به شرطی که خودروی شما 

مجهز به مبدل کاتاليستی نباشد .
هم اکنون به جای س�رب ماده ش�يميايی 
ب�ه ن�ام  MTBE ب�ه منظ�ور آرام س�وزی 
بنزي�ن و کارک�رد خ�وب موت�ور در ترکيب 
بنزي�ن ب�دون س�رب اف�زوده م�ی ش�ود . 
اس�تفاده از اين ماده شيميايی به جای سرب 
 مدت هاس�ت که در کش�ور های پيش�رفته

 آغاز شده است.

چند پرسش و پاسخ درباره بنزين

چرا بنزین بدون سرب 
بهتر است؟

 يكی از عوامل آلوده کننده هوا س�رب اس�ت.ماده ای که بر اثر مصرف بنزين س�رب دار بوجود می آيد و در هوا بصورت معلق 
باقی می ماند.در کشورهای پيشرفته بنزين بدون سرب جايگزين بنزين سرب دار شده و به اين ترتيب سرب موجود در هوا کاهش 

چشمگيری يافته است .
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ــتيابی اياالت  ــش از دس ــا تا پي ــا اين ادع قطع
ــتخراج  ــه تكنولوژی پيچيده اس ــده آمريكا ب متح
ــون  همچ ــارف  نامتع ــر  ذخاي از  گاز  ــش  پاالي  و 
ــود.   ــر ب ــه پذي ــی و توجي »Shale Gas« منطق
ــافی و توصيفی  ــاه اكتش ــن حلقه چ ــكا اولي آمري
ــارف گاز را در منطقه  ــود را بر روی ذخاير نامتع  خ
ــال 2002 ميالدی حفاری  »بارنت« تگزاس در س
ــال قبل تاكنون هم توليد و  ــه س كرد و از حدود س
ــت.   پااليش گاز از ذخاير نامتعارف را آغاز كرده اس
در حال حاضر آمريكا كه روزگاری يكی از بزرگترين 
ــان بود  ــی و LNG جه ــدگان گاز طبيع واردكنن
ــده است كه  امروز نه تنها از واردات گاز خودكفا ش
حتی به زودی اولين محموله LNG اين كشور به 
ــد.  بر  ــيايی و اروپايی صادر خواهد ش بازارهای آس
ــاس پيش بينی های وزارت انرژی آمريكا سهم   اس
Shale Gas تا سال 2025 ميالدی در سبد توليد 
 انرژی اين كشور به بيش از 35 درصد افزايش می يابد. 
اما با افزايش ظرفيت توليد گاز آمريكا از منابع غير 
متعارف قيمت فروش گاز هم در بازارهای مختلف 
آمريكای شمالی و حتی اروپا هم كاهش يافته است 
ــقوط قيمت گاز در آمريكا و اروپا پيش بينی  و با س
می شود تا دو سال آينده اين كاهش قيمت به بازار 
ــيمی و فرآورده های  فروش انواع محصوالت پتروش
ــت  ــرايت كند.  ماجرا از اين قرار اس پليمری هم س
ــد گاز در آمريكا، ظرفيت توليد  ــه با افزايش تولي ك

ــول اقتصادی  ــات گازی هم در اين غ ــان و مايع ات
ــت.  از اين رو از  ــدت افزايش يافته اس جهان به ش
ــال 2012 ميالدی تاكنون و همزمان با افزايش  س
ظرفيت مازاد توليد اتان آمريكا بيش از 15 ميليارد 
دالر در صنايع پتروشيمی ينگه دنيا به منظور توليد 
ــرمايه گذاری شده است و نكته قابل توجه  اتيلن س
بخش عمده اين سرمايه گذاری ها توسط غول های 
ــتان  ــابيك عربس ــان همچون س ــيمی جه پتروش
ــل انگليس، فورموسا،  ــعودی، شورون آمريكا، ش س
ميتسوئی ژاپن و قطر پتروليوم انجام شده است.  با 
افزايش ظرفيت سازی توليد اتيلن آمريكا به حدود 
36 ميليون تن از ابتدای سالجاری ميالدی تاكنون 
هم معادل هشت ميليارد دالر در صنايع پتروشيمی، 
ــيميايی و توليد انواع محصوالت پليمری و پلی  ش
ــرمايه گذاری انجام شده است.   اتيلن آمريكا هم س
پيش بينی موسسات معتبر بين المللی نشان می دهد 
ــال 2015 و 2016 ميالدی ظرفيت توليد  كه تا س
انواع محصوالت پليمری آمريكا شامل پلی اتيلن های 
سبك و سنگين خطی، اتيلن گاليكول، پلی وينيل 
كلرايد، اتكسيالت ها، پلی وينيل الكل تا نقطه جوش 
ــن رو عالوه بر توقف كامل  ــازار افزايش يابد.  از اي ب
واردات انواع محصوالت پليمری توسط آمريكا اين 
ــده محموله های  ــال آين غول اقتصادی تا چهار س
ــيايی و  ــف پليمری خود را روانه بازارهای آس مختل
ــون قيمت فروش هر تن  اروپايی می كند.  هم اكن

ــيا 1700 دالر و در قيمت فروش  اتيلن در بازار آس
عربستان حدود 455 دالر بوده كه پيش بينی می 
ــيمی را با قيمت  ــود آمريكا اين محصول پتروش ش
315 تا 316 دالری به بازارهای جهانی عرضه كند.  
ــوی ديگر هم اكنون قيمت هر تن پلی اتيلن  از س
ــه عنوان پرطرفدارترين پليمر جهان در بازار های  ب
ــيايی حدود 2070 دالر و قيمت پايه فروش آن  آس
توسط عربستان سعودی حدود 700 دالر بوده كه 
برآورد هزينه صادراتی اين محصول پليمری توسط 
آمريكا حدود 540 دالر است.  با اين حجم سرمايه 
ــازی در توليد انواع محصوالت  گذاری و ظرفيت س
ــيمی و پليمری در آمريكا حال بايد ديد آيا  پتروش
ايران به عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گاز طبيعی 
ــيمی اين كشور  جهان توان رقابت با صنايع پتروش
ــط قيمت فروش هر  را دارد؟  در حال حاضر متوس
ــيمی ايران توسط  مترمكعب گاز به صنايع پتروش
ــنت تعيين شده است كه قرار  ــه س دولت حدود س
ــال آينده به حدود 6 سنت  ــت اين قيمت تا س اس
ــن رو افزايش قيمت فروش گاز  ــش يابد.  از اي افزاي
به پتروشيمی  های ايران و همزمان با افزايش عرضه 
ــيمی و پليمری به  ــوالت ارزان قيمت پتروش محص
بازار جهانی و به ويژه بازارهای هند، چين و اتحاديه 
ــای انرژی وزارت  ــداروی ژنرال ه اروپا بايد ديد نوش
ــرای حل اين معظل پيش روی چه  نفت و دولت ب

خواهد بود؟ 

اختالف نظرهاي چندساله تعيين نرخ ادامه دارد

شيل گس«   رابطه ذخایر نامتعارف »
آمریكا و صنایع پتروشيمی ایران!

همزمان با اختالف نظرهای چندين و چند ساله بر روی تعيين قيمت فروش گاز به عنوان سوخت و خوراک به صنايع پتروشيمی 
ايران، دستيابی آمريكايی ها به فناوری استخراج و پااليش گاز از ذخاير نامتعارف »شيل گس« زنگ خطر را برای پتروشيمی ايران به 
صدا درآورده است. مسئوالن و کارشناسان شرکت ملی صنايع پتروشيمی يكی از مهمترين مزيت های توسعه صنعت پتروشيمی در 
ايران را وجود بيش از 34 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعی عنوان کرده و تاکيد می کنند: ايران با در اختيار داشتن ذخاير غنی 
گاز طبيعی، نزديكی به بازارهای بزرگ مصرف همچون چين و هند، در اختيار داشتن پايانه و اسكله های تخصصی تخليه و بارگيری 

محصوالت پتروشيمی جامد و مايع در منطقه خليج فارس می تواند به قطب و هاب توليد پتروشيمی جهان تبديل شود. 

در حال حاضر آمريکا 
که روزگاری يکی از 

بزرگترين واردکنندگان 
گاز طبيعی و LNG جهان 

بود امروز نه تنها از 
واردات گاز خودکفا شده 

است که حتی به زودی 
 LNG اولين محموله

اين کشور به بازارهای 
آسيايی و اروپايی صادر 

خواهد شد
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انواع پاالیشگاه از نظر پیچیدگي 
ــگاه، به عوامل زير  ــوددهي يك پااليش ميزان س

بستگي دارد: 
ــترس بودن آن«،  ــام و در دس ــت نفت خ »قيم
»خصوصيات بازار منطقه اي«، »ظرفيت فرآيندهاي 
ــي  ــي« و »كارآي ــه پيچيدگ ــگاه«، »درج پااليش
ــب  ــاب درجه پيچيدگي مناس ــگاه«. انتخ پااليش
ــگاه، با توجه به اين عوامل تعيين  براي يك پااليش
مي گردد. پااليشگاه ها از نظر پيچيدگي به چهار نوع 

زير تقسيم مي شوند: 

 )Topping( 1. ساده
در اين پااليشگاه نفت خام توسط تقطير اتمسفري، 
ــود.  ــكيل دهنده اش تبديل مي ش تنها به اجزاي تش

محصول آن نفتا است و بنزين توليد نمي كند. 

Hydroskimming .2
اين نوع پااليشگاه به واحد تقطير اتمسفري و واحد 
تغيير شكل نفتا )Reforming( مجهز است. از نوع 
ساده پيچيده تر است و بنزين توليد مي كند. اما مقدار 
زيادي سوخت كم ارزش كه تقاضا براي آن كم است، 

نيز توليد مي كند. 

Cracking   .3
عالوه بر واحدهاي ذكر شده در انوع 1 و 2 ، شامل 
 )FCC( واحد تقطير خأل و واحد شكست كاتاليستي
نيز مي باشد. نسبت به نوع 2، يك درجه پيچيدگي 
بيشتري دارد. توليد نفت كوره در آن كاهش يافته و 
تبديل آن به فرآورده هاي تقطير سبك و ميان تقطير 

انجام مي شود. 

Coking .4
 Delayedــد ــه فرآين ــگاه مجهز ب ــن پااليش اي
Coking است كه قبل از فرآيند شكست كاتاليستي 
ــت  كوره به  ــود. درجه باالي تبديل نف ــام مي ش انج
فرآورده هاي تقطير و كك نفت باعث مي شود نسبت 

به انواع قبلي باالترين پيچيدگي را داشته باشد. 

براي نشان دادن ميزان پيچيدگي يك پااليشگاه، 
از ضريب پيچيدگي نلسون استفاده  مي كنند كه اين 
ــگاه Hydroskimming، در  ضريب براي پااليش
ــگاه Cracking تا 5 و براي  حدود 2، براي پااليش

نوع Coking باالتر از 9 تعيين شده است. 
ــگاه، اطالعاتي راجع به  ضريب پيچيدگي پااليش
پيچيدگي پااليشگاه، هزينه هاي جايگزيني و توانايي 
ــگاه در اختيار قرار مي دهد؛  ارزش افزوده يك پااليش
ــگاه هاي  ــاس آن پااليش ضمن اينكه مي توان براس

مختلف را طبقه بندي كرد. 
معرفي فرآيندهاي پااليش 

ــتفاده در پااليشگاه، در  نوع فرآيندهاي مورد اس
تعيين پيچيدگي آن مؤثر است و هر اندازه واحدهاي 
ــتر باشند درجه  ــگاه، بيش تبديل ثانويه يك پااليش
پيچيدگي آن نيز بيشتر خواهد بود. در زير واحدهاي 

تبديل اوليه و ثانويه و انواع آنها معرفي مي شوند: 
اولي�ه  تبدي�ل  فرآينده�اي  ال�ف( 

 )PrimaryConversion Processes(

1. تقطير اتمسفري 
ــازي  ــگاه، جداس ابتدايي ترين فرآيند در پااليش
ــكيل دهنده نفت خام در فشار اتمسفر  تركيبات تش
ــط حرارت و سپس متراكم كردن آن  است كه توس
ــود. اين فرآيند در واحد  ــردكردن انجام مي ش با س
 Conversion Distillation Unit ــا CDU ي

انجام مي گيرد. 
2. تقطير در خأل 

ــازي  واحد تقطير در خأل )VDU( عمل جداس
ــكيل دهنده، در  ــات نفت خام را به اجزاي تش تركيب
فشاري پايين تر از فشار اتمسفري انجام مي دهد كه در 

اين صورت از تغيير شكل كك جلوگيري مي شود. 
 )VDU/CDU( تركيبي از اين دو واحد فرآيند
نيز براي جداسازي نفت خام به تركيبات اوليه به كار 
ــا،  كروزن،  ــوالت آن LPG،  نفت ــه محص مي رود ك
ــتون تقطير خأل  نفت گاز، نفت گاز خأل و ته مانده س

مي باشد. 

ثانوي�ه تبدي�ل  فرآينده�اي  ب( 
 ) )SecondryConversion Processes

فرآيندهايي هستند كه روي محصوالت حاصل 
ــوره و نفتا انجام  ــتون هاي تقطير مانند نفت ك از س
مي شوند و محصوالت سبك تر و با ارزش افزوده باالتر 

توليد مي كنند. 
 )Alkylation( 1. آلكيالسيون

ــيميايي ايزوبوتان  با  ــن فرآيند براي تركيب ش اي
 ،)c3 وc4 ــوع ــبك ) از ن هيدوركربن هاي اولفيني س
در حضور كاتاليست  اسيدي به كار مي رود. محصول 
ــالت )Alkylate(، يكي از بهترين  اين فرآيند آلكي
تركيباتي است كه مي تواند براي به سوزي بنزين به 
ــوخت تميز، با محتوي  ــود؛ زيرا يك س آن اضافه ش
سولفور كم و فاقد تركيبات اولفيني و آروماتيكي است 
ضمن اينكه عدد اكتان باال و فشار بخار پايين هم از 

خصوصيات آن مي باشد. 
ــراي  ــاي C3 و C4 ب ــر،  اولفين ه ــر ديگ از منظ
 Petroleum Gas Liquified ــا ــد LPG ي تولي
ــن رو در مناطقي كه تقاضا  ــد. از اي ــز كاربرد دارن ني
ــد، فرآيند  ــتر از مصرف بنزين باش براي LPG بيش

آكليالسيون رايج نيست. 
 « Bottam of the Barrel « 2. فرآيند

مجموعه فرآيندهايي است كه روي مواد ته مانده 
ستون تقطير خأل با نقطه جوش باال )ºc565(، محتوي 
سولفور زياد و حاوي قيرمعدني و فلزاتي كه در نفت 
كوره صنعتي يا سنگين يافت مي  شود انجام مي شود؛ 
ــت كه كاربرد نفت كوره  اهميت آن از اين جهت اس
 Nox و Sox ــار به دليل محدوديت هاي ميزان انتش
ــت. چندين روش براي  به شدت در حال كاهش اس
انجام اين عمل وجود دارد كه شامل فرآيندهاي زير 

است: 
 )Delayed Cracking1

 )Visbreaking2
 )Resid Desulfurization3

ــاره آنها نيز  ــتر درب ــه به توضيحات بيش در ادام
مي پردازيم. 

درجه پيچيدگي پااليشگاه و ارزش افزوده فرآورده ها

 پایش و پاالیش

يكي از عواملي که در نحوة عملكرد يک پااليش�گاه، ميزان ارزش افزوده فرآورده هاي پااليش�ي و ميزان س�وددهي آن تاثير 
دارد، درجه پيچيدگي يا قابليت توليد فرآورده هاي سبک 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 

مي پردازيم: 

58

آلکيالسيون براي 
ترکيب شيميايي 
ايزوبوتان  با 
هيدورکربن هاي 
اولفيني سبک ) از نوع 
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به کار مي رود. محصول 
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)Alkylate( است
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 )Catalytic Cracking( 3. شكست کاتاليستي
ــاي هيدروكربن  ــن فرآيند مولكول ه در طي اي
پيچيده، سنگين و بزرگ توسط حرارت و در حضور 
كاتاليست )بدون افزودن هيدروژن( به مولكول هاي 
ــوند. با اعمال اين  ساده تر و سبك تر شكسته مي ش
فرآيند، نفت سنگين )از اجزاي  تشكيل دهنده نفت 
ــا ارزش تر مثل LPG، بنزين  كوره( به محصوالت ب
ــود. كاربرد  و فرآورده هاي ميان تقطير تبديل مي ش
 Catalytic يا FCC ــاراً با نام اين فرآيند كه اختص
ــود،  در  ــناخته مي ش Cracking Fluidized ش

فرآيندهاي تبديل ثانويه پااليش گسترده است. 
ــاس دو الگوي »حداكثر  واحدهاي FCC، براس
ــد فرآورده هاي  ــر تولي ــن« و »حداكث ــد بنزي تولي
ــاب يكي از آنها  تقطيري« عمل مي كنند كه انتخ
ــتگي دارد.  به الگوي تقاضاي فصلي محصوالت بس
ــد اولفين« نيز اهميت  ــراً روش »حداكثر تولي اخي
ــن، بوتيلن ها و ــه توليد پروپلي ــت ك پيدا كرده اس
LPG به حداكثر ميزان خود مي رسد. دياگرام زير 
 Oxigenates مصرف اين محصوالت را در توليد
 )موادي كه براي به سوزي به بنزين اضافه مي شوند( 

را نشان مي دهد. 
خوراك فرآيند FCC مي تواند موارد زير باشد: 

 )VGO(نفت گاز حاصل از تقطير خأل -
- نفت گاز حاصل از تقطير خأل كه فرآيند افزودن 

هيدروژن نيز روي آن انجام شده باشد. 
ــتون تقطير  ــواد حاصل از پايين س - مخلوط م
ــل از تقطير خأل كه در اين  ــت گاز حاص )VR( و نف
 Resid FCC(( ــده روي آن صورت فرآيند انجام ش

RFCCناميده مي شود. 
 )Delayed Coking ( 4. شكست تأخيري

ــت كه روي مواد ته مانده  يكي از فرآيندهايي اس
حاصل از ستون  تقطير خأل انجام مي شود و نفت هاي 

ــبك تر و هم چنين كك نفت توليد مي كند. نفت   س
ــگاه به  ــد در واحدهاي ديگر پااليش ــبك مي توان س
ــود. كك حاصله،  ــر تبديل ش ــوالت باارزش ت محص
ــاخت ورق هاي  ــوخت و هم در س ــوان س هم به عن

آلومينيومي كاربرد دارد. 
ــل ته مانده ها به محصوالت  ــن فرآيند در تبدي اي
ــبك تر 07 درصد كارآيي دارد در حاليكه فرآيند س

Visbreaking تنها 03 درصد كارآيي دارد. 
 )Hydrotreating( 5. تصفيه هيدروژني

ــكيل دهنده  ــن فرآيند براي تصفيه اجزاي تش اي
نفت خام، در حضور كاتاليست ها و مقادير معتنابهي از 
هيدروژن به كار مي رود. اين فرآيند در سولفور زدايي، 
ــي و تبديل اولفين ها به پارافين ها مؤثر  نيتروژن زداي

است. 
 )Reforming( 6. اصالح يا تغيير شكل دادن

ــي به  ــاي خط ــد، هيدروكربن ه ــن فرآين در اي
ــكل مي دهند كه در بنزين اين  آروماتيكي تغيير ش
ــت. از آنجا كه كاتاليست  اين  ــب تر اس شكل مناس
فرآيند، حاوي پالتين مي باشد خوراك آن بايد عاري 

از سولفور باشد. 
براي توليد آروماتيك ها در صنعت پتروشيمي نيز 

از اين فرآيند استفاده مي شود. 
 )Thermal Cracking( 7. شكست حرارتي
ــتن  ــار براي شكس ــن فرآيند از گرما و فش در اي
ــنگين و توليد مولكول هاي سبك تر  مولكول هاي س
ــتفاده مي شود. اين فرآيند  ) با خوراك نفت كوره(  اس
ــامل Visbreaking، Delayed Coking و  ش

فرآيندهاي مشابه مي باشد. 
Vis-breaking .8

ــت كه  ــت حرارتي ماليم اس ــك فرآيند شكس ي
ــتون تقطير  از نفت كوره و ته مانده هاي حاصل از س
اتمسفريك و خأل،  در دماي ماليم، محصوالت سبك 

و با ويسكوزيته پايين توليد مي كند و در مناطقي كه 
هنوز نفت كوره سنگين مصرف باال دارد، رايج است. 
به طور كلي باتوجه به مسائل زيست محيطي، اهميت 

آن در سطح جهاني در حال كاهش است. 

 )sweetening( شیرین سازي
ــولفور  محصوالت نفت بايد عاري از تركيبات س
)مركاپتان ها( باشند، به دليل اينكه در حين سوخت، 
گازهاي نامطلوب Sox توليد مي كنند. در فرآيند ذكر 
شده توسط اكسيداسيون، سولفور زدايي انجام مي  شود 
 Mercaptan Oxidationيا Merox كه به آن
ــود. اين فرآيند در مورد LPG اشباع و  گفته مي ش

غيراشباع، بنزين و كروزن كاربرد دارد. 

جمع بندي: 
به كار گيري فرآيندهاي تبديل ثانويه با كارآيي باال 
و باال بودن درجه پيچيدگي پااليشگاه، مزيت هاي زير 

را در پي دارد: 
ــام با  ــد نفت خ ــري الزم در فرآين 1. انعطاف پذي
كيفيت هاي متنوع از جمله نفت خام نامرغوب،  ترش 

و سنگين 
ــتري از محصوالت  ــي توليد درصد بيش 2. تواناي
ــبك و  باارزش مثل LPG، فرآورده هاي تقطيري س
ميان تقطير و توليد درصد كمي از محصوالت سنگين 
و نفت كوره كه در نتيجه آن ارزش افزوده باالتري هم 

حاصل مي شود. 
ــوالت ) از جمله بنزين و  ــي توليد محص 3. تواناي

گازوئيل(  با كيفيت باال 
باتوجه به آنچه گفته شد تعيين ضريب پيچيدگي 
پااليشگاه هاي كشور در ارتقاي نوع آن ها، هم چنين 
ــب و نهايتاً سوددهي مي تواند  انتخاب خوراك مناس

مؤثر باشد.

 ،FCC واحدهاي
براساس دو الگوي 

»حداکثر توليد 
بنزين« و »حداکثر 
توليد فرآورده هاي 

تقطيري« عمل مي کنند 
که انتخاب يکي از 

آنها به الگوي تقاضاي 
فصلي محصوالت 

بستگي دارد

59

شي
وه

 پژ
ي و

ليل
 تح

ي،
زش

مو
ي، آ

خبر
ي 

ملل
ن ال

ه بي
نام

صل
ف

دانشانرژي

شماره  ششمـ  زمستان 1392



شماره  ششمـ  زمستان 1392

60

ميزان توليدات 
نفتی و گازی رزنفتدر 
سال 2٠13 ميالدی 
به 4.۶ ميليون بشکه 
در روز رسيده است 
. پيش بينی شده 
که با توسعه ميادين 
درياهای آرکتيک اين 
شرکت در يک دهه 
آينده گوی رقابت را از 
اکسون موبيل بربايد
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ــركت در  1( ش�رکت س�عودی آرامكو: اين ش
ــكه  ــال 2003 ميالدی برابر با 9.9 ميليون بش س
ــت . ــته اس ــی و گازی داش ــدات نفت  در روز تولي
ــال جاری ميزان توليدات نفتی و گازی اين  در س
شركت برابر با 12.7 ميليون بشكه در روز برآورد 
شده است . اين ميزان رشد در نتيجه بهره برداری 
ــس و حنيفا با توليدات هر يك  از دو ميدان خري

روزانه يك ميليون بشكه ايجاد شده است . 
2( گازپروم: شركت گازپروم كه در سال 2003 
ميالدی برابر با روزانه 9.5 ميليون بشكه توليدات 
نفتی و گازی داشته اكنون 8.1 ميليون بشكه در 
ــای كاهش 1.4  ــن به معن ــدات دارد . اي روز تولي
ــركت در يك  ــكه ای توليدات اين ش ميليون بش

دهه اخير است . 
ــزان توليدات  3( ش�رکت ملی نفت ايران : مي
نفتی و گازی اين شركت در سال 2003 ميالدی 
برابر با 4.9 ميليون بشكه در روز بوده كه اين رقم 
ــال 2013 ميالدی به 6.1 ميليون بشكه در  در س
روز رسيده است . با وجود آنكه يك دهه تحريمها 
ــا هدف بيرون راندن ايران از صحنه تجارت نفت  ب
اجرا شده اما شركت ملی نفت ايران توانسته است 
در اين دوره توليدات نفتی و گازی خود را افزايش 
دهد . گرچه به دليل اين تحريمها ميزان صادرات 
ــكه به 1.5 ميليون  نفتی ايران از 2.5 ميليون بش
ــا افزايش  ــه اما ايران ب ــزل يافت ــكه در روز تن بش
توليدات گاز طبيعی به خصوص از ميادين گازی 
ــت توانسته  ــترك اس پارس كه در آنها با قطر مش
است اين كاهش را نه تنها جبران بلكه بازده كلی 
ــود را در اين دهه افزايش دهد . اما اين ميادين  خ
ــتند . طبق تخمين  پارس تا چه اندازه بزرگ هس
ــاوی 1200 هزار ميليارد فوت  ــا اين ميادين ح ه
ــم 15 درصد كل  ــتند كه اين رق مكعب گاز هس
ذخاير گازی جهان است . اين رقم حدود نيمی از 
كل شيل گازی است كه در اياالت متحده آمريكا 
كشف شده است . اما اگر قرار باشد بين كل شيل 

ــكا و ميدين پارس يكی از انتخاب كنيم  گاز آمري
قطعا ميادين پارس گزينه برتر خواهد بود چرا كه 
ــت و توليد و  ــنتی اس ذخاير گازی اين ميادين س
ــيار ارزانتر و آسانتر از شيل  بهره برداری از ان بس
گاز است . طبق تخمين ها ايران و قطر می توانند 
ــن گاز توليد  ــال از اين ميادي ــا بيش از 200 س ت

كنند . 
4( شرکت اکسون موبيل: ميزان توليدات نفتی 
ــركت از 4.6 ميليون بشكه در روز  و گازی اين ش
ــته به 5.3 ميليون بشكه در روز  در يك دهه گذش
ــت . بخش عمده اين افزايش از سهم  ــيده اس رس
ــون در ترمينالهای بزرگ صادراتی گاز مايع  اكس
طبيعی كه برای قطر پتروليوم ساخته و مهندسی 

كرده حاصل شده است. 
ــدات نفتی و گازی اين  5( رزنفت :ميزان تولي
ــال 2013 ميالدی به 4.6 ميليون  ــركت در س ش
بشكه در روز رسيده است . پيش بينی شده كه با 
ــعه ميادين درياهای آركتيك اين شركت در  توس
ــون موبيل  ــك دهه آينده گوی رقابت را از اكس ي

بربايد. 
6( رويال داچ شل:ميزان توليدات نفتی و گازی 
ــركت از 4.1 ميليون بشكه در روز در سال  اين ش
ــكه در سال جاری رسيده  2003 به 4 ميليون بش
است . ميزان سرمايه گذاری اين شركت در صنايع 
ــبت به ديگر  ــالهای اخير نس نفتی و گازی در س
ــركتهای رقيب زيادتر بوده اما بررسی ها نشان  ش
ــت سرمايه اين شركت در سه  می دهد كه بازگش
ــته است . اين  ماهه اخير تنزلی 8.2 درصدی داش
ــاخص در سال 2008  ــت كه اين ش در حالی اس
ميالدی رشد 20 درصدی داشته است . بيشترين 
ميزان كاهش توليد اين شركت در نيجريه جايی 
ــته رخ  ــك دهه در آن فعاليت داش ــه بيش از ي ك
داده است . از سوی ديگر اين شركت در آمريكای 
شمالی نيز سرمايه زيادی به خصوص در دو سال 
ــت دادهاست . در سه ماهه سوم سال  اخير از دس

ــكه نفت و  ــركت برای توليد هر بش جاری اين ش
گاز در آمريكا و كانادا بيش از 2.80 دالر از دست 

داده است . 
ــال 2003 ميالدی ميزان  7( پتروچين : در س
ــر با 2.5 ميليون  ــركت چينی براب توليدات اين ش
ــكه نفت و گاز بوده كه در حال حاضر به 3.9  بش
ــت . رتبه اين  ــيده اس ــكه در روز رس ميليون بش
ــركت در يك دهه گذشته نهم بوده اما در سال  ش

جاری به رده هفتم ارتقاء رتبه داده است . 
ــدات نفتی و  8( ش�رکت پمك�س: ميزان تولي
گازی اين شركت از 4.2 ميليون بشكه نفت و گاز 
ــال 2003 به 3.6 ميليون بشكه تنزل يافته  در س
ــال 2003 اين شركت در رده پنجم  است . در س
اين فهرست بود اما با كاهش توليدات اين رده به 
هشتم تنزل يافته است .كاهش توليدات نفتی اين 
شركت در ميدان كانتارل كه در سال 2003 برابر 
ــت اما  ــكه در روز توليدات داش با 2.2 ميليون بش
اكنون به 450 هزار بشكه در روز تنزل يافته دليل 

اصلی تنزل جايگاه اين شركت بوده است . 
ــی و گازی  ــزان توليدات نفت 9( ش�ورون : مي
ــال 2003 ميالدی برابر با 3.2  اين شركت در س
ــكه در روز بوده اما اكنون اين رقم به  ميليون بش

3.5 ميليون بشكه در روز افزايش يافته است . 
10( کويت پتروليوم : ميزان توليدات نفتی اين 
شركت در سال 2003 ميالدی روزانه 2.3 ميليون 
ــكه در روز بوده كه اين رقم هم اكنون به 3.4  بش

ميليون بشكه در روز افزايش يافته است . 
11( بريتيش پتروليوم : ميزان توليدات نفتی و 
ــرگت در سال جاری به 3.1 ميليون  گازی اين ش
ــكه در روز رسيده كه اين رقم در سال 2003  بش
برابر با روزانه 3.9 ميليون بشكه در روز بوده است 
 Deepwater Horizon از زمان وقوع فاجعه .
ــش از 38 ميليارد دالر از  ــركت بي تا امروز اين ش
ــت . باب رادلی  ــود را فروخته اس ــی های خ داراي
ــركت اخيرا اعالم كرده است  مدير اجرايی اين ش

فوربس منتشر کرد

 فهرست 2۰ شرکت بزرگ نفتی جهان 
در سال 2۰13

معصومه حبيبي

يكی از بزرگترين س�واالتی که اين روزها در صحنه جهانی انرژی مطرح اس�ت آن اس�ت که انقالب شيل نفت چگونه توانسته 
اس�ت رده بندی 20 ش�رکت بزرگ نفتی و گازی در جهان را تغيير دهد .در اين گزارش نشريه فوربس به بررسی 20 شرکت بزرگ 
نفتی و گازی جهان در سال 2013 پرداخته و اين رده بندی را با فهرست مشابه سال 2003 ميالدی مقايسه کرده است. به گزارش 
فوربس، چهار شرکتی که در سال 2003 در راس اين فهرست بودند همچنان با اقتدار بر کرسی های خود تكيه زده است . شرکت 
سعودی آرامكو ، گازپروم روسيه ، شرکت ملی نفت ايران و شرکت اکسون موبيل به ترتيب در جايگاه يكم تا چهارم اين فهرست 

قرار گرفته اند. 



ميزان توليدات 
نفتی و گازی اين 
شرکت از ٨2.1 

ميليون بشکه در روز 
در سال 2٠٠3 به 

2.4 ميليون بشکه در 
روز افزايش داشته 

اما جايگاه اين شرکت 
از رده چهاردهم به 
رده پانزدهم تنزل 

يافته است
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كه در دو سال آينده نيز 10 ميليارد دالر ديگر از 
دارايی های اين شركت فروخته خواهد شد . 

ــزان توليدات روازنه نفتی توتال  12( توتال: مي
ــال 2003 به  ــكه در روز در س از 2.4 ميليون بش
ــكه در روز در سال جاری رسيده  2.4 ميليون بش
اما جايگاه اين شركت از رده دهم به رده دوازدهم 

تنزل يافته است . 
13( پتروب�راس : ميزان توليدات نفتی و گازی 
اين شركت در سال 2013 در حدود 2.5 ميليون 
ــت  ــده و اين در حالی اس ــكه در روز اعالم ش بش
ــركت در سال 2013 ميالدی تنها 1.5  كه اين ش
ميليون بشكه در روز توليدات داشته است . طبق 
ــك دهه آينده  ــركت در ي ــش بينی ها اين ش پي
ــدات نفتی و گازی  ــمگيری در تولي افزايش چش

خواهد داشت . 
ــدات نفتی و  14( قط�ر پترولي�وم : ميزان تولي
ــكه در روز  ــركت از 1.4 ميليون بش گازی اين ش
ــكه در روز در  ــال 2003 به 2.4 ميليون بش در س
ــال 2013 افزايش يافته است . اين شركت در  س
ــته با همكاری اكسون موبيل شل  يك دهه گذش
ــا دالر در ميدان گازی  ــركتها ميليارده و ديگر ش

پارس سرمايه گذاری كرده است . 
15( آن�داک ) ابوظبی(: ميزان توليدات نفتی و 
گازی اين شركت از 1.82 ميليون بشكه در روز در 
ــال 2003 به 2.4 ميليون بشكه در روز افزايش  س
ــته اما جايگاه اين شركت از رده چهاردهم به  داش

رده پانزدهم تنزل يافته است. 
ــی  ــركت روس 16( ش�رکت لوک اويل: اين ش
ــت ميزان توليدات نفتی و گازی خود  توانسته اس
ــكه در روز در سال 2003 به  را از 1.8 ميليون بش
ــكه در روز در سال جاری افزايش  2.3 ميليون بش
ــال 2003 ميالدی  ــركت در س دهد . رده اين ش

پانزدهم بوده است . 
ــال  17( وزارت نفت عراق : اين وزارتخانه در س
ــكه در  ــر با 1.6 ميليون بش ــالدی براب 2003 مي
ــال 2013  ــته كه اين رقم در س روز توليدات داش
ــش يافته  ــكه در روز افزاي ــه 2.22 ميليون بش ب
ــال 2003 بيستم  ــركت در س ــت . رده اين ش اس
ــدان امنيت همچنان يكی  ــده بود . فق گزارش ش
ــده صنايع نفتی  ــن عوامل تهديد كنن از بزرگتري
ــت . اين كشور ظرفيت  ــور اس و گازی در اين كش
ــكه نفت را دارد  توليد روزانه بيش از 4ميليون بش

اما به دليل مشكالت و تنش های سياسی رسيدن 
ــيار بعيد  به اين ميزان توليد در آينده نزديك بس

به نظر می رسد . 
ــزان توليدات  18( س�وناتراک ) الجزي�ره (: مي
ــركت از 2.36 ميليون بشكه  نفتی و گازی اين ش
ــال 2003 به 2.19 ميليون بشكه در  در روز در س

سال جاری تنزل يافته است . 
ــزان  مي )ونزوئ�ال(:  ای  اس  وی  پ�ی دی   )19
توليدات نفتی و گازی اين شركت از 1.6 ميليون 
بشكه در روز در سال 2003 به 2.1 ميليون بشكه 
ــركت در سال  ــت . رده اين ش ــيده اس در روز رس
2003 ميالدی 18 گزارش شده بود . درآمد های 
ــور  نفتی يكی از مهمترين منابع درآمدی اين كش
ــت جمهوری نيكالس مادورو به شمار  تحت رياس

می رود. 
ــزان  20( ش�رکت اس�تات اوي�ل روس�يه : مي
توليدات نفتی و گازی اين شركت در سال 2013 
برابر با 2 ميليون بشكه در روز اعالم شده كه اين 
ــال 2003 ميالدی برابر با 1.6 ميليون  رقم در س
بشكه در روز بوده است . رده اين شركت در سال 

2003 نوزدهم گزارش شده بود. 



جليل جعفری بنه خلخال با اشاره به نقش سوآپ 
نفت در صنعت نفت، گفت: سوآپ نفت به اين معنی 
است كه ما نفتی را در قسمت شمالی كشور تحويل 
ــت را در خارك به  ــه و به همان ميزان نيز، نف گرفت
ــركت خريدار تحويل می دهيم و هزينه ای نيز به  ش
ــركت ملی نفت ايران پرداخت می شود. نماينده  ش
ــورای اسالمی،  مردم خلخال و كوثر در مجلس ش
ــركت های نفتی  ــد ما نفت ش افزود: اگر قرار باش
ــل نفت خارك  ــده و در مقاب ــی را خري اروپاي
ــركت هايی كنيم، اين  ــل چنين ش را تحوي
ــوآپ  موضوع به هيچ عنوان به معنی س
نفت نخواهد بود.رييس كميته هسته ای 
و انرژی های نو در مجلس، تصريح كرد: 
ــهر چندی پيش به  نيروگاه اتمی بوش

طور موقت، اما كامل در اختيار 
دانشمندان ايرانی قرار گرفت 

كه اين موضوع افتخاری بزرگ برای صنعت هسته ای 
ــوب می شود. جعفری بنه خلخال عنوان  ايران محس
كرد: نيروگاه اتمی بوشهر در حدود 986 مگاوات برق 
توليد می كند و اين امر برای صنعت برق كشور بسيار 

حائز اهميت است.

کشكولی: استفاده از ظرفيت های سوآپ 
و بانكرينگ برای درآمدزايی کشور ضروری 

است
مدير عامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ايران با بيان اين كه بانكرينگ و سوآپ فرآورده های 
نفتی می تواند درآمد قابل توجهی برای كشور ايجاد 
كند بر استفاده از اين ظرفيت های اقتصادی تاكيد 
ــكولی افزود: سوآپ و بانكرينگ  كرد. مصطفی كش
فرآورده های نفتی، ظرفيت های مهمی برای شركت 
ملی پخش فرآورده های نفتی به شمار می آيند كه 
از آنها به خوبی استفاده نشده 

است.

فاصله گرفتن شرکت ملی پخش از روش 
های سنتی 

ــركت ملی پخش فرآورده  ــا بيان اين كه ش وی ب
های نفتی با بهره گيری از تجهيزات و فناوری های 
نوين از روش های سنتی فاصله گرفته است، اظهار 
كرد: اين شركت به مجموعه ای دانش بنيان و دانش 
ــر از روش ها و تجهيزات  ــده و ديگ محور تبديل ش

قديمی در آن خبری نيست.
كشكولی ايجاد ديسپچينگ و طرح های توسعه 
ــی از فعاليت های مهم  ــن مركز را يك ــوط به اي مرب
ــركت ملی پخش خواند و گفت: ديسپچينگ  در ش
ــو در جهت روز آمدی بيش از پيش  گامی رو به جل
اين مجموعه است و به زودی همه انبارهای نفت زير 

پوشش آن قرار خواهند گرفت.
 ميليارد ليتر انواع فرآورده توزيع 60 

نماينده مجلس: سوآپ واقعی انجام نمی شود

سوآپ ضروری است

هر چند مدير عامل ش�رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران بر نقش در آمد زايی بانكرينگ و س�وآپ فرآورده های نفتی 
تاکيد دارد و بر استفاده از اين مزيت جغرافيايی کشور تاکيد دارد ولی رييس کميته هسته ای و انرژی های نو در مجلس، می گويد: 
اگر قرار باشد ما نفت شرکت های نفتی اروپايی را خريده و در مقابل نفت خارک را تحويل چنين شرکت هايی کنيم، اين موضوع به 

هيچ عنوان به معنی سوآپ نفت نخواهد بود.
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اگر قرار باشد ما 
نفت شرکت های نفتی 
اروپايی را خريده و 
در مقابل نفت خارک 
را تحويل چنين 
شرکت هايی کنيم، اين 
موضوع به هيچ عنوان 
به معنی سوآپ نفت 
نخواهد بود
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در کشور
وی با بيان اين كه از ابتدای امسال تاكنون بيش از 
60 ميليارد ليتر انواع فرآورده در سراسر كشور توزيع 
شده است، اظهار كرد: سهم بنزين از اين مقدار 16.7 
ــال قبل، 1.3  ــه با س ميليارد ليتر بوده كه در مقايس

ميليارد ليتر افزايش يافته است.
مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ــور را  ايران تحويل نفت گاز به بخش نيروگاهی كش
ــال تاكنون 16.7 ميليارد ليتر اعالم و  از ابتدای امس
اظهار كرد: تحويل اين فرآورده به نيروگاه های كشور 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 2.3 ميليارد ليتر 
افزايش يافته است.وی تصريح كرد: بخش نيروگاهی 
ــوخت مايع  ــاری 14.5 ميليارد ليتر س ــال ج در س
ــتر  مصرف كرده كه اين مقدار 3.5 ميليارد ليتر بيش
ــال گذشته بوده است. مدير عامل شركت ملی  از س
پخش فرآورده های نفتی ايران درباره عرضه خارج از 
شبكه سوخت نيز گفت: باال بودن قيمت فرآورده در 
كشورهای همسايه و فاصله قيمتی آن با بهای سوخت 
در كشورمان از عوامل مهم قاچاق سوخت محسوب 
می شوند اما با اين وجود اقدام های كنترلی خوبی در 
اين زمينه صورت گرفته كه رشد منفی عرضه خارج 

از شبكه نفت گاز از نتايج آن است.

توانايي ايران
ــواپ  ــور ما توانايی آن را دارد كه عمليات س كش
ــكه نفت خام را  روزانه 500 هزار تا يك ميليون بش
ــت كه پس از مدت ها  ــام دهد، اين در حالی اس انج
توقف اين فعاليت مهم، قرار است عمليات مذكور از 
ــكه آغاز شود.  ــال با روزانه 50 هزار بش نيمه دوم س
ــكه نفت خام حتی همان  ــواپ هر بش اگر تعرفه س
ــود كه  ــكه ای در نظر گرفته ش ــر بش 1/1 دالر در ه
ــور ما  ــد بايد گفت كش ــش از اين دريافت می ش پي
ــا روزانه  ــزار روز( و ب ــال )تقريبا ه ــه 3 س در فاصل
ــواپ )ظرفيت عمليات سواپ  ــكه س 500 هزار بش

ــت( 550 ميليون دالر  ــور در بدبينانه ترين حال كش
ــت داده است. ــی از اين عمليات را از دس  درآمد ناش

ــواپ نفت عالوه بر اينكه  ــت كه س اين در حالی اس
ــور كند، از  ــد درآمد اين عمليات را عايد كش می توان
ــال نفت از جنوب به  برخی هزينه های حمل و انتق
ــور جلوگيری می كند؛ چرا كه بر اساس  شمال كش
اين قرارداد، پااليشگاه ها در شمال و مركز كشور نفت 
ــورهای حاشيه دريای خزر دريافت  وارداتی را از كش
ــرف می كنند و دولت همان ميزان نفت  كرده و مص
را از ميادين جنوبی كشور با همان مشخصات صادر 
ــد تحويل می دهد. به  ــورهای مقص می كند و به كش
ــه كنيم و آن اينكه  ــن تحليل بايد يك نكته اضاف اي
ــواپ به عقيده برخی از تحليلگران نفتی  رقم حق س
بيش از 3 دالر در هر بشكه است. با اين وصف با آن 
ــواپ از نيمه دوم  ــت اين ميزان س كه هنوز قرار اس
ــود بايد تا آن زمان به رقم فوق تا 50  ــال آغاز ش س
ميليون دالر ديگر اضافه شود و از آن به بعد با سواپ 
ــكه نفت خام تا رسيدن كامل به  روزانه 50 هزار بش
ــكه ای اين عمليات، همچنان  ظرفيت 500 هزار بش
ــا 500 هزار دالر عدم النفع حاصل از توقف  روزانه ت
ــواپ به زيان كشور ثبت خواهد شد و اين  فرآيند س
ــی از مشكالت كنونی  ــت بخش مبالغ كه می توانس
درآمدی نفت را جبران كند، به زيان ناشی از كاهش 

ــی صادرات اضافه می شود.  حال در  ــن  اي

ــتراتژيك ايران در منطقه  ــت كه موقعيت ژئواس اس
ــی از مهم ترين  ــای آزاد يك ــی آن به آبه و دسترس
ــور در برابر مشكالت موجود محسوب  ابزارهای كش
ــود.  ــتفاده نمی ش ــی كه از آن اس ــوند در حال  می ش
ــردم متحمل  ــن نيازهای م ــت در تامي اگرچه دول
سختی های فراوانی شده اما كمبود آن را از محل هايی 
تامين كرده كه در مواردي به افزايش نقدينگی و تورم 
و از بين رفتن دارايی های دولت منجر شده است. لذا 
ــود دولت يازدهم به فكر تعريف منابع  توصيه می ش
درآمدی جديد منهای خام فروشی نفت و ساير مواد 
خام باشد و حال كه هزينه های كالنی  همچون ايجاد 
ــاخت هايی مانند احداث خط لوله انتقال نفت،  زيرس
ــاخت تاسيسات تحويل و بارگيری در پايانه نفتی  س
ــرف ميلياردها دالر  ــازی و ص نكا و مخازن ذخيره س
سرمايه گذاری را متقبل شده، از اين تاسيسات نفتی 
استفاده كند و هزينه فرصت ناشی از اين تاسيسات 
ــد. به عبارت بهتر احياي  ــاير هزينه ها نيفزاي را به س
طرح هاي بر زمين مانده مي تواند بخش هاي مغفول 
مانده اي مانند بنكرينگ و سوآپ را زنده كند و در اين 
 بين بخش خصوصي توانايي ياري رساندن به دولت 
را دارد و دولتمردان مي توانند از ظرفيت هاي اين بخش 

كمك بگيرند.

کشور ما در فاصله 
3 سال )تقريبا هزار 

روز( و با روزانه 5٠٠ 
هزار بشکه سواپ 

)ظرفيت عمليات 
سواپ کشور در 

بدبينانه ترين حالت( 
55٠ ميليون دالر 

درآمد ناشی از اين 
عمليات را از دست 

داده است
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ــالم كرد كه  ــنامه ای اع ــرك ايران در بخش گم
ــناد محموله های صادراتی مايع نفت  مدت اعتبار اس
ــادرات اعالم  ــد. مديركل دفتر ص ــاله ش و گاز يكس
ــف 321 مورخ 29  ــنامه ردي كرد: پيرو بند 3 بخش
ــناد مثبته مواد اوليه  آذر 91 موضوع مدت اعتبار اس
ــای صادراتی مايع نفت و گاز و  )خوراك( محموله ه
فاكتور فروش محصول شركت های توليدی حداكثر 
ــاه از تاريخ بارنامه حمل مربوطه، اعالم  به مدت 6 م
ــورخ 4 آبان 92  ــه بند 8 نامه م ــی دارد: با توجه ب م
معاونت پيشگيری و هماهنگی سازمانها و استان ها 
ــتاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز مدت اعتبار  س
اسناد صادره برای مواد اوليه مورد مصرف در محموله 
ــمی از  صادراتی ) فاكتور فروش صادره از مراجع رس
تاريخ بارنامه حمل از مبدا (و نيز اسناد مثبته گمركی 
ــال تعيين می شود.  )پروانه وارداتی ( حداكثر تا يكس
ــان اظهار ضمن  ــتی افزود: در زم ــن علی دوس حس
رعايت كليه مقررات نسبت به اخذ اصل فاكتور خريد 
و بارنامه حمل مربوطه و نيز پروانه وارداتی مربوطه از 
ــتفاده شد، بر روی  ذينفع اقدام و پس از درج مهر اس

اصل آن ضميمه اظهارنامه صادراتی نگهداری شود.
 

الزام پلمب دریچه  تانکرهای حامل فرآورده 
مایع نفت و گاز صادراتی

از سوی گمرك، بخشنامه الزام به الصاق پلمب بر 
روی دريچه های محفظه تانكرهای حامل فرآورده های 

مايع نفت و گاز صادراتی ابالغ شد.
ــالمی ايران،  ــوری اس ــزارش گمرك جمه به گ
حسن عليدوستی مدير كل دفتر صادرات در نامه ای 
ــتانها و مديران كل و مديران  به ناظران گمركات اس
گمركات اجرايی مستقل آورده است: پيرو بخشنامه 
شماره 10/92/6781- 24 فروردين 92 موضوع الزام 
به الصاق پلمب بر روی دريچه های محفظه تانكرهای 
ــع نفت و گاز صادراتی بدين  حامل فرآورده های ماي
ــيله اعالم می دارد، با عنايت به گزارش واصله از  وس
برخی گمركات اجرايی بعضا » نحوه الصاق پلمبها به 
دريچه های موجود بر روی محفظه حمل بار« موجب 
بسته شدن دريچه های مذكور به صورت كامل نمی 
ــی و سوءاستفاده متخلفين را  گردد و امكان دسترس
فراهم آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد 
در زمان انجام تشريفات صادرات محموله های مزبور 

ضمن رعايت مفاد بخشنامه پيروی مذكور نسبت به 
الصاق صحيح پلمب ها و اطمينان از عدم دسترسی 
و دخل و تصرف در محموله موجود در محفظه دقت 
الزم بعمل آيد. بديهی است هرگونه عواقب ناشی از 
ــنامه ها، بر عهده مديران  عدم اجرای صحيح بخش

محترم گمركات اجرايی مربوطه خواهد بود.

تعیین اعتبار اسناد صادراتی
ــنامه  ــوی دفترصادرات وزارت اقتصاد بخش از س
مدت اعتبار اسناد مثبته مواداوليه )خوراك ( محموله 
ــد. در اين  ــر ش هاي صادراتي مايع نفت و گاز منتش

بخشنامه آمده است.
پيرو بند 3 بخشنامه رديف 321 مورخ 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 6 ماه از 
تاريخ بارنامه حمل مربوطه ، اعالم مي دارد: با توجه 
ــماره 92/3624/ص مورخ 92/8/4  به بند 8 نامه ش
ــگيري و هماهنگي سازمانها و  معاونت محترم پيش
استانها ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مدت 
ــناد صادره براي مواد اوليه مورد مصرف در  اعتبار اس
ــروش صادره از مراجع  محموله صادراتي ) فاكتور ف
رسمي از تاريخ بارنامه حمل از مبدا (و نيز اسناد مثبته 
ــال تعيين  گمركي )پروانه وارداتي ( حداكثر تا يكس
ــردد .ضمنا تاكيد ميگردد در زمان اظهار ضمن  ميگ
رعايت كليه مقررات نسبت به اخذ اصل فاكتورخريد 

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

تمدید مهلت اخذ تعهد از شرکتهاي 
بازرگاني مجاز به استفاده از تسهیالت صدور 

فرآورده هاي نفتي
ــوی دفترصادرات وزارت اقتصاد بخشنامه  از س
ــركتهاي بازرگاني  ــذ تعهد از ش تمديد مهلت اخ
ــتفاده از تسهيالت صدور فرآورده هاي  مجاز به اس
ــت: ــنامه آمده اس ــد. در اين بخش ــي ابالغ ش  نفت

ــنامه رديف 309 مورخ 92/7/6 موضوع  پيرو بخش
ــركتهاي بازرگاني  ــذ تعهد از ش تمديد مهلت اخ
ــهيالت صدور  ــتفاده از تس ــنام مجاز به اس خوش
فرآورده هاي نفتي، به پيوست تصوير نامه شماره 
ــگيري و هماهنگي  ــت پيش 92/3625 /ص معاون
سازمانها و استانهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
ــتفاده از  ــوص تمديد مهلت اس كاال و ارز در خص
ــال ميگردد. الزم به  ــد تا تاريخ 92/8/30 ارس تعه
ــت پس از اتمام تاريخ مزبور نسبت به اخذ  ذكر اس
ــه نامه معتبر معادل يك  ضمانتنامه بانكي يا بيم
برابر ارزش محموله صادراتي بر اساس قيمت بين 
ــت  ــمند اس المللي نفت گاز اقدام نمايند. خواهش
ــتور فرمائيد مراتب را به گمركات و واحدهاي  دس
ــتمر  ــن اجراي آن نظارت مس تابعه ابالغ و بر حس

معمول نمايند. 

اعتبار اسناد محموله های صادراتی مايع نفت و گاز يكساله شد

بخشنامه های صادراتی گمرک 
»دنيای انرژی« در راستای وظيفه اطالع رسانی خود به صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمی، بخشنامه های گمرکی 
مربوط به صادرات اين بخش را منتش�ر خواهد کرد. »دنيای انرژی« منتظر نظرات و پيش�نهادات اعضای محترم اتحاديه اس�ت تا 

مشكالت و موانع صادراتی خود را با مسووالن امر در ميان بگذارند.
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ــگاه وزارت  ــان اينكه ن ــا بي ــی احمدی ب موس
ــاد قرارداد با  ــعه ميادين نفتی انعق نفت برای توس
ــت گفت: ديدگاه زنگنه  ــركت های خارجی اس ش
ــراغ  ــعه ميادين نفتی س ــت كه برای توس اين اس
ــل برود،  ــل توتال و ش ــی مث ــركت های خارج ش
شركت هايی كه قبل از تحريم ها و در زمان وزارت 
ايشان قراردادهايی با جمهوری اسالمی داشته اند.

وزارت نفت معتقد است با توجه به توانمندی های 
ــا در ميادين  ــی و اقدامات آنه ــركت های خارج ش
مشترك كشورهای حاشيه خليج فارس، اين نگاه 

برای توسعه ميادين نفتی ايران موثر است.
نماينده مردم عسلويه در مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از ناديده گرفتن توان داخلی از سوی وزارت 
نفت گفت: شركت های داخلی توانمندی از جمله 
ــعه ميادين نفتی ما را  ــرارگاه خاتم تا امروز توس ق
ــر از فاز 15 و  ــش برده اند اگر در حال حاض به پي
ــركت های  16 صحبت می كنيم بايد بدانيم كه ش
ــعه داده و به  ــی بوده اند كه اين فازها را توس داخل

بهره برداری رسانده اند.
عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تاكيد كرد: شركت های خارجی در بزنگاههای نياز 
ــت ابرقدرت ها اقدامات خود را  ما بر اساس سياس
تنظيم می كنند و حتی گاهی سياست آنها را اجرا 
ــركت ها  و اعمال می كنند. بنابراين تكيه بر اين ش
ــت. اين  ــتباه اس ــعه ميادين نفتی ما اش برای توس
شركت ها سالها پيش امتحان خود را در كشور ما 
پس داده اند، بسياری از پروژه های نفتی در كشور 
ــالها معطل  با تكيه بر اين شركت ها معطل  ما س
بود اما وقتی قرارگاه خاتم وارد شد با سرعت خوبی 
توسعه فازهای نفتی آغاز كرد و موفقيت های خوبی 

بدست آورد.
ــت های  احمدی افزود: در حال حاضر با سياس
جديد وزارت نفت، وضعيت بالتكليفی و تعطيلی در 
ــوم به 35 ماهه وجود دارد، گزارشاتی  فازهای موس
ــلويه به ما می رسد  كه از منطقه پارس جنوبی عس
ــردی  ــت و حاكی از دلس ــی نيس ــات خوب گزارش

پيمانكاران داخلی، تعطيلی بعضی از فازها است.
ــس افزود:  ــلويه در مجل ــردم عس ــده م نماين
پيمانكاران به دليل عدم پرداخت نقدينگی از ادامه 
كار دلسرد هستند، در دولت جديد نزديك به 4 ماه 
است كه برخی كارگران حقوق نگرفته اند و هر روز 
ــاهد تحصن و اعتراض قشر كارگری هستيم كه  ش

حقوق و مزايايشان را دريافت نكرده اند.
ــاد از اخراج و تعديل نيرو در فازهای  وی با انتق
پارس جنوبی گفت: اين اقدامات جو نگران كننده ای 
ــت، بر اساس گزارشات  را در منطقه ايجاد كرده اس
در يكی از تحصن ها هزار كارگر شركت كرده بودند 

اين وضعيت آينده خوبی را ترسيم نمی كند.
عضو كميسيون انرژی با اشاره به اظهارات وزير 
ــت مبنی بر اولويت بندی فازهای پارس جنوبی  نف
گفت: اظهارات زنگنه اولويت بهره برداری با فازهای 
ــت، ما  ــارس جنوبی اس 12، 15، 16 و 17 و 18 پ
ــرای بهره برداری از  ــان حق می دهيم كه ب به ايش
ــود اما  فازهای پارس جنوبی اولويت بندی قائل ش
ــب تعطيلی فازهای  ــن اولويت بندی نبايد موج اي

ديگر شود.
وی با اشاره به بالتكليفی كارگران وپيمانكاران 
فازهای 35 ماهه گفت: فازهای 35 ماهه، فازهايی 
هستند كه زمانی كه به سپاه سپرده شدند مهندس 
ــاه اين فازها را  ــوری اعالم كرد كه ظرف 35 م س
ــاند اما به علت تحريم ها و  به بهره برداری می رس
مشكالتی كه ايجاد شد نتوانستند ظرف 35 ماه اين 

فازها را به بهره برداری برسانند.
ــرد: اعالم وزير نفت مبنی بر  احمدی تصريح ك
اولويت بندی فازهای نفتی اين پيام را به پيمانكاران 
ــركت های داخلی القا می كند  و مديران عامل ش
ــوند، وزير نفت با  ــه فازهای ديگر بايد تعطيل ش ك
شفاف سازی بايد تكليف پيمانكاران را روشن كنند. 
ــه نيز اعتبار  ــت بايد به فازهای 35 ماه وزارت نف
تزريق كند تا پيمانكاران با انگيزه كار كنند زيرا هر 
ــدام از اين فازها تا االن 40، 50 تا 60 درصد در  ك
دريا و خشكی توسعه يافته اند و توقف كار در اين 
فازها بيت المال را به هدر داده و مشكالت كارگری 

ايجاد می كند.

عضو کميسيون انرژی مجلس: 

 وزارت نفت از بخش خصوصی 
استفاده کند

عضو کميس�يون انرژی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سياس�ت های جديد وزارت نفت مبنی بر عدم تكيه بر شرکت های 
داخلی و تالش برای جذب ش�رکت های خارجی از تعطيلی کار در فازهای موس�وم به 35 ماهه و عدم پرداخت حقوق کارگران و 

تحصن های هزار نفری قشر کارگری در عسلويه خبر داد. 



اي�ران ب�ه منظ�ور ص�ادرات محص�والت   
پتروشيميايی به اتحاديه اروپا به منظور رقابت با 
رقبای سنتی همچون سابيک عربستان سعودی 
عالوه ب�ر قيمت ه�ای منطقی موفق به کس�ب 

نظام نامه ريچ شده بود.
 از اي�ن رو آژان�س م�واد ش�يميايی اروپ�ا 
)ECHA( از س�ال 2008 ميالدی شروع به ثبت 
نام محصوالت پتروشيمی کشورهای مختلف کرد 
که محصوالت پتروشيمی و پليمری ايران هم با 
کسب مجوزهای الزم در ليست خريد کشورهای 

عضو اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
محص�والت  فعل�ی ص�ادرات  در ش�رايط   
پتروشيمی ايران به اروپا صفر نشده اما به دليل 
محدوديت های بيمه ای، مشكالت نقل و انتقال ارز 
و تامين کشتی، صدور فرآورده های پتروشيمی 
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 پتروشيمی 
ايران کاهش�ی حدود 13 درصدی از نظر وزنی و 
مع�ادل 1,2 ميلي�ون تن در هفت ماهه نخس�ت 

سالجاری به 7,8 ميليون تن رسيده است.
 

تاکتیک های صادرات پتروشیمی در شرایط 
تحریم

با اي�ن وجود ايران با افزايش محدوديت های 
بين المللی در طول س�ه س�ال گذش�ته تاکنون 
راهكاره�ای مختلفی به منظ�ور تثبيت و حفظ 
بازار پتروش�يمی در قاره س�بز را در دستور کار 
ق�رار داده ب�ود.  افزاي�ش صادرات پتروش�يمی 
به چين، متنوع س�ازی س�بد تولي�د و بازارهای 
هدف، کشف بازارهای جديد همچون کشورهای 
آفريقايی، آمريكای جنوبی و حوزه آسيای ميانه و 
قفقاز و ايجاد سنديكای بيمه ايرانی از مهمترين 
راهكارهای ايران برای ادامه صدور پتروشيمی به 

اروپا بوده است.
 از س�وی ديگر با افزاي�ش تحريم ها، ايران با 
کاهش صادرات پتروش�يمی خود به اروپا، ساير 
بازاره�ای صادراتی خود را تقويت کرد به طوری 
که هم اکنون از نظ�ر ارزش صادرات محصوالت 
پتروشيمی 22 تا 27 درصد محصوالت پتروشيمی 
ايران ب�ه چين، 13 درصد به هندوس�تان، 18,5 
درصد به خاورميان�ه، 18 درصد به خاور دور، 23 
درصد به جنوب ش�رق آسيا و يک تا 2 درصد به 
اروپا و مابقی به کش�ورهای آفريقايی صادر می 

شود.
 ب�ا اج�رای اين تاکتي�ک های جديد، س�ال 
گذشته ايران حدود 15,6 ميليارد دالر محصول 
پتروش�يمی به ارزش تقريبی 12 ميليارد دالر به 
کش�ورهای مختلف جهان صادر کرد که در اين 
بين ميزان صادرات پتروش�يمی به کش�ورهای 

آفريقايی و چين افزايش يافته است.
 عالوه بر اين شرکت بازرگانی با اشاره به برنامه 
ريزی به منظور افزايش صادرات پتروش�يمی به 
چين، در ش�هرهای ش�انگهای و پكن شرکت و 
دفات�ر بازرگانی راه اندازی ک�رد، ضمن آنكه در 
شهرهای شانگهای و تيانچين چين از امكاناتی 
برای ذخيره س�ازی مكانيزه محصوالت پليمری 

ايجاد کرده است.
 اي�ران همچنين به منظ�ور افزايش صادرات 
پتروش�يمی به کشورهای ش�رق آسيا مطالعه و 
برنامه ريزی برای راه اندازی يک دفتر جديد در 
شهر گوانجوی چين را در دس�تور کار قرار داده 

است.
 مطابق با برنامه شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
بايد تا پايان سالجاری 17,4 ميليارد تن به ارزش 
تقريب�ی 13 ميليارد دالر محصول پتروش�يمی 
از اي�ران صادر ش�ود ضمن انكه امس�ال توليد 
پتروشيمی کشور به 50 ميليون تن افزايش می 

يابد.

 استقبال NPC از لغو تحریم ها
ش�رکت ملی صنايع پتروش�يمی با انتش�ار 
گزارش�ی، اعالم کرد: هيئت مديره شرکت ملی 
صناي�ع پتروش�يمی از لغو تحريم ه�ای اعمال 
ش�ده عليه پتروش�يمی اس�تقبال و اعالم کرد 
از هر حرکتی که زمينه رش�د و توس�عه صنعت 

پتروشيمی را فراهم آورد استقبال می کند.
 جلس�ه هيات مديره ش�رکت مل�ی صنايع 
پتروش�يمی صبح يكشنبه س�وم آذربا حضور 
تمامی اعضا تش�كيل شد. در ابتدای اين جلسه 
موضوع لغو تحريم های اعمال شده عليه صنعت 
پتروشيمی بررس�ی و آمادگی پتروشيمی برای 

تعامل با ديگر کشورها مورد تاکيد قرار گرفت.
 اعض�ای هي�ات مديره ش�رکت ملی صنايع 
پتروش�يمی بر اين نكته تاکيد کردند که منتظر 
اعالم جزئيات توافق هسته ای جمهوری اسالمی 
اي�ران ب�ا کش�ورهای1+5 از س�وی وزارت امور 
خارجه هس�تند و اميدوارند که رش�د و توسعه 
صنعت پتروشيمی با بهبود شرايط بين المللی با 

شتاب بيشتری ادامه يابد
رقابت کشورها برای خرید پتروشیمی

همزمان با آزادس�ازی صادرات پتروش�يمی 
ايران به اتحاديه اروپا، رقابت بين هند، کشورهای 
آفريقاي�ی و آمري�كای جنوب�ی ب�رای خري�د 
محموله های ک�ود اوره و آمونياک پتروش�يمی 

ايران باال گرفته است.
 احم�د مه�دوی دبي�رکل انجم�ن صنف�ی 
کارفرمايی پتروشيمی با بيان اينكه از لغو تحريم 
صادرات پتروش�يمی به اروپا استقبال می کنيم 
ام�ا هم اکنون ظرفي�ت مازاد برای ص�ادرات در 
اختيار نداريم، گفت: از يک س�و تامين بازارهای 
داخل�ی و از طرف ديگر افزايش تقاض�ا در بازار 
جهانی منجر ش�ده حتی در شرايط تحريم يک 
تن محصول فروخته نشده پتروشيمی در اختيار 
نداشته باشيم.  در اين بين اوره پتروشيمی يكی 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 صادرات پتروشيمی ایران به اروپا 
آزاد شد 

مهدي زرين نام

همزمان با توافق هس�ته ای ايران و گروه 1+5 در ژنو، صادرات محصوالت پتروش�يمی و فرآورده های پليمری ايران به اتحاديه 
اروپا آزاد شد که پيش بينی می شود در صورت از سرگيری صادرات ساالنه 2 تا 2,5 ميليارد دالر درآمد جديد حاصل شود.

سند توافق مذاکرات هسته ای ايران و گروه 1+5 پس از چهار روز مذاکرات فشرده در ژنو سوئيس امضا شد و پنج کشور بزرگ 
اقتصادی جهان با آزادسازی صادرات محصوالت پتروشيمی و فرآورده های پليمری ايران به کشورهای عضو اتحاديه اروپا موافقت 
کردند. تا پيش از افزايش تحريم های بين المللی، 10 تا 14 درصد محصوالت پتروشيمی ايران به اروپا صادر می شد و از اين محل 

ساالنه 2 تا 2,5 ميليارد دالر درآمد داشت.
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شده عليه پتروشيمی 
استقبال و اعالم 
کرد از هر حرکتی که 
زمينه رشد و توسعه 
صنعت پتروشيمی را 
فراهم آورد استقبال 
می کند
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در سال های اخير 
محموله هايی از کود 

اوره پتروشيمی ايران 
به کشورهای آفريقايی 

همچون موزامبيک، 
تانزانيا و شمال آفريقا 

هم صادر می شود و از 
اين قاره سياه هم به 

يکی از بازارهای جديد 
پتروشيمی ايران 
تبديل شده است
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از محصوالت استراتژيک سبد پتروشيمی ايران 
بوده که در کنار افزاي�ش درآمدهای ارزی منجر 
به وابستگی امنيت غذايی و اقتصادی کشورهای 

مختلف به اين محصول پتروشيمی شده است.
 از اي�ن رو از ابت�دای برنامه پنجم توس�عه با 
به�ره ب�رداری از ف�از دوم مجتمع پتروش�يمی 
پردي�س ظرفي�ت تولي�د اوره ب�ه بي�ش از 4,4 
ميليون تن افزايش يافت و رسما ايران به باشگاه 

صادرکنندگان اوره جهان پيوست.
 در حال حاض�ر ظرفيت ص�ادرات اوره ايران 
س�االنه بين 2 تا 2,5 ميليون تن بوده که با توجه 
به اينكه مهمترين کاربرد کوده اوره پتروشيمی در 
صنايع غذايی و کشاورزی است، يكی از مهمترين 
مزي�ت های اقتص�ادی ص�ادرات اي�ن محصول 
پتروش�يمی بر خالف س�اير فرآورده ه�ا، ايجاد 
وابستگی امنيت غذايی کشورهای مختلف است.

 گ�زارش ه�ای رس�می حاک�ی از آن اس�ت 
که ب�ا افزايش ص�ادرات کود اوره پتروش�يمی، 
امنيت غذايی کش�ورهايی همچون چين، هند، 
بن�گالدش، س�ريالنكا، پاکس�تان و ع�راق و تا 
ح�دودی ارمنس�تان، مال�زی و چندين کش�ور 
آسيايی ديگر به صنعت پتروشيمی ايران وابسته 

شده است.
 اي�ن در حالی اس�ت که در س�ال ه�ای اخير 
محموله هاي�ی از کود اوره پتروش�يمی ايران به 
کشورهای آفريقايی همچون موزامبيک، تانزانيا و 
شمال آفريقا هم صادر می شود و از اين قاره سياه 
هم به يكی از بازارهای جديد پتروش�يمی ايران 

تبديل شده است.
 بهمن زمانی مديرعامل پتروش�يمی پرديس 
با اش�اره به بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه 
اين مجتمع پتروشيمی تا دو سال آينده وارد مدار 
می شود، گفت: با بهره برداری از اين طرح ساالنه 
380 هزار تن آمونياک، يک ميليون و 700 هزار تن 

اوره به ظرفيت توليد کشور افزوده می شود.
 اين مقام مسئول با تاکيد بر اينكه در طول چند 
سال گذشته بخش عمده صادرات اوره و آمونياک 
اين مجتمع پتروشيمی به هند انجام شده است، 
تصريح کرد: با اين وجود اخيرا برخی از کشورهای 
آمريكای جنوبی و آفريقايی هم به ليست خريد 

اوره پتروشيمی پيوستند.
 در حال حاضر ظرفيت توليد اوره پتروشيمی 
ايران حدود 5 ميليون تن در سال بوده، در همين 
حال س�اخت 7 ط�رح تولي�د اوره و آمونياک در 
برنام�ه پنجم توس�عه قطعی ش�ده و پيش بينی 
می شود در صورت تامين منابع مالی در مجموع 
طرحهای توليد اوره و آمونياک مرودشت شيراز، 
لردگان ياس�وج، زنجان، هرمز، هنگام و الوان در 

مدار بهره برداری قرار بگيرند.
 برآوردها نشان می دهد در مجموع با ساخت و 
راه اندازی طرحهای جديد نزديک به 8 ميليون تن 
به ظرفيت توليد کود اوره و آمونياک افزوده شود 
که در اين صورت ايران به بزرگترين توليدکننده 

اين محصول پتروشيمی تبديل می شود.



  ش�ما عملكرد بخش پتروشيمي کشور را در 
 سال هاي گذشته چطور ارزيابي مي کنيد؟

ما اگر عملكرد صنعت پتروش�يمي ايران را 
به مقاطع مختلف تقس�يم کنيم، خواهيم ديد 
که در دوره 20 س�اله 38 ت�ا پايان 57 عملكرد 
10/2 ميليون تن ب�وده و ظرفيت توليد به 3/7 
ميليون ت�ن در س�ال رس�يده اس�ت. در دوره 
10 س�اله 58 تا پاي�ان س�ال 67 عملكرد يک 
ميليون تن ب�ود و ظرفيت توليد در پايان دوره 
به حدود ش�ش ميليون تن در س�ال رسيد. در 
دوره هاي هشت س�اله 68 ت�ا 75 و 76 تا 83 و 
84 ت�ا پايان 91 عملكرد به ترتيب 7/3 و 28 و 
26 ميليون تن در س�ال ب�وده و ظرفيت توليد 
به ترتيب به 16 و 21 و 62 ميليون تن در س�ال 
رسيده است. با نگاه به عملكرد و ظرفيت توليد 
اين دوره ها، بهترين دوره عملكرد هشت ساله 
مربوطه به س�ال هاي 76 تا 83 است و بهترين 
دوره افزايش ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي 

به  سال هاي 84 تا پايان 91 برمي گردد.

  اين افزايش ظرفيت توليد هم به دليل عملكرد 
 سال هاي 76 تا 83 ايجاد شده بود؟

خي�ر، وقتي ما صحبت از عملكرد مي کنيم، 
ب�ه اين معناس�ت ک�ه در ه�ر دوره  ای روي هر 
پروژه اي هر مقدار پيش�رفت حاصل ش�ده، به 
همان دوره اختصاص دارد. زماني که مي گوييم 
در دوره چهار س�اله ابت�داي 80 ت�ا پايان 83، 
عملك�رد 23 ميلي�ون تن ب�وده، ب�ه اين معنا 
نيس�ت که تمام اين 23 ميلي�ون تن به توليد 
رس�يده يعني ي�ک مق�داري از آن ب�ه توليد 
رس�يده و بقيه براي دوره بعد باقي مانده است. 
همچنين زمان�ي که مي گوييم در پايان س�ال 
91، 26 ميليون تن کار ش�ده، از اين ميزان يک 
مقدار از طرح ها به توليد رس�يدند و يک مقدار 
 از طرح ها هم براي دوره بعد باقي مانده اس�ت.

در صنعت پتروشيمي مرسوم است که در آخر 
هر دوره مقداري از طرح ها به توليد مي رس�ند 
و مق�داري از طرح ها نيز به صورت ناتمام براي 
دوره ه�اي بعد باقي مي مانند. بنابراين هر دوره 
براي دوره بعد خود تع�دادي طرح ناتمام باقي 
مي  گ�ذارد. پس زماني ک�ه از عملكرد صحبت 
مي ش�ود يعني کل کاري ک�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 طرح هايی که تاکنون در صنعت 
پتروشيمي اجرا ش�ده يا عملكردهايي که وجود 
داشته است را قابل قبول مي دانيد؟ البته نمي توان 
انتظاري از  س�ال هاي ابتدايي بعد از انقالب و دوره 
جنگ داشت، اما از بعد از سال 68 آيا اقدام ها قابل 

قبول بوده است؟
در اين رابطه بايد بگويم در دوره 16 ساله بعد 
از جنگ، يعني از سال 68 تا پايان 83 در صنعت 
پتروش�يمي تح�ول خوبي از لح�اظ طرح هاي 
توسعه ای ايجاد شد. در هشت ساله 84 تا پايان 
91 هم با توجه به شرايط ما مي بينيم که عملكرد 
26 ميليون تن بوده که نس�بت به هشت سال 
قبل که 28 ميليون تن کار ش�ده ب�ود، باز هم 

نزديک به يک وضعيت مناسبي است.

  اما افت داشتيم.
بل�ه، ما در دوره هشت س�اله 84 تا 91 طبق 
برنام�ه چش�م انداز باي�د 64 ميلي�ون تن کار 
مي کردي�م و 26 ميلي�ون تن کار ش�ده و اين 
ب�ه معن�اي 40 درص�د برنامه اس�ت يعني در 
هشت ساله اول برنامه چشم انداز 20 ساله ما 60 

درصد از برنامه عقب افتاديم.

  دليل اين عقب ماندگي 60 درصدي از برنامه 
را چه مي دانيد؟ تحريم که نمي تواند تاثير آنچناني 

داشته باشد؟
تحريم  سال ها در کشور ما وجود داشته، اما از 
سال 85 به طور مستمر سال به سال تشديد شده 
است. از س�ال 85 تحريم تاثير داشته اما تمام 
علل تاخيرها نبوده است. يكي از عوامل تاخيرها، 
نحوه خصوصي سازي است. عامل ديگر، تحريم 
بوده اس�ت. همچنين عدم ثب�ات مديريت در 
 عقبماندن از برنامه ها نقش بسياري داشته است.

ارزيابي من اين است که تاثير تحريم در صنعت 
پتروش�يمي چيزي حدود 20 تا 30 بوده اس�ت 
و عمده علت مش�كالت پتروش�يمي، به نحوه 

خصوصي سازي ها برمي گردد.

  منظورتان واگذاري ها به شبه دولتي هاست؟
نح�وه  روي  مطالع�ه ای  عم�ده  به ط�ور 
خصوصي س�ازي در صنعت پتروشيمي صورت 
نگرف�ت؛ آن هم با وجود طبيعتي که داش�ت. 
ببينيد ما در صنعت پتروش�يمي با درآمدهاي 
حاصل از طرح هاي توليدي، طرح هاي توسعه ای 
را اج�را مي کرديم و به همي�ن دليل طرح هاي 
توس�عه ای صنعت پتروش�يمي ي�ک متولي و 
منابعي براي انجام داش�ت. همچنين بازرگاني 
پتروشيمي در خارج از کشور يک برند شناخته 
ش�ده بود و با حجمي که در توليدات داشتيم، 
در بعض�ي از محصوالت تعيين کنن�ده بوديم. 
اما وقتي که خصوصي س�ازي ص�ورت گرفت، 
طرح ه�اي توليدي واگذار ش�د، ام�ا طرح هاي 
توس�عه ای بدون متولي باقي ماند. از يک طرف 
صنعت پتروشيمي براس�اس قانون از سال 85 
به ط�ور کلي از اج�راي طرح هاي توس�عه ای و 
س�رمايه گذاري منع شد و از طرف ديگر، معين 
نش�د که اين طرح ها را چه کسي بايد پيگيري 
کند. سازمان خصوصي سازي بايد اين طرح ها را 
به همراه واحد هاي توليدي به بخش خصوصي 
واگذار مي کرد و بخش خصوصي هم اين طرح ها 

نيم نگاهي به تحوالت صنعت پتروشيمي در گفت وگو با غالمحسين نجابت:

 دو مشكل اصلی واحد هاي 
پایين دستي

مريم فکري

 غالمحسين نجابت، معاون اسبق وزير نفت در امور پتروشيمي و کسي که به مرد جهاني پتروشيمي ايران مشهور است، باالخره در 
يكي از روزهاي برگ ريزان پاييز قرار گفتگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا از حال و روز صنعت پتروشيمي بگويد و اينكه در 
اين سال ها چه بر سر اين صنعت آمده است. او به چالش هاي ناديده پتروشيمي اشاره کرد و از داليل تاخير ها در صنعت پتروشيمي گفت 
که باعث شد 40 درصد از اهداف برنامه چشم انداز عقب بماند. نجابت، مهم ترين عامل اين تاخيرها را نحوه خصوصي سازي، تحريم ها و 
عدم ثبات مديريت دانست و تاکيد کرد که وقتي در يک دوره هشت ساله هفت وزير نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزير 
داشته باشيم، تقريبا به هر کدام ساالنه يک سال وزارت مي رسد. بنابراين شما نمي توانيد توقع داشته باشيد که يک وزير با يک سال بتواند 

تحولي ايجاد کند و حتي برنامه را دنبال کند. مشروح گفتگو با غالمحسين نجابت را مي خوانيد.
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در هشت ساله 
٨4 تا پايان 91 هم 
با توجه به شرايط ما 
مي بينيم که عملکرد 
2۶ ميليون تن بوده 
که نسبت به هشت 
سال قبل که 2٨ 
ميليون تن کار شده 
بود، باز هم نزديک به 
يک وضعيت مناسبي 
است
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را با مقداري از درآم�د واحد هاي توليدي اجرا 
مي ک�رد ک�ه هيچ ک�دام از اين کاره�ا صورت 
نگرف�ت. به اي�ن ترتيب طرح هاي توس�عه ای 
بدون پش�توانه باقي ماند. به همين دليل شما 
مي بيني�د 71 طرحي که ب�ه بخش خصوصي با 
ظرفي�ت 72 ميليون تن واگذار ش�د، در طول 
هشت سال گذش�ته به صورت متوسط حدود 
11 درصد پيشرفت داشتند. اين به اين معناست 
که خصوصي سازي ها سنجيده پياده سازي نشد. 
اين، يكي از صدمات سنگيني بود که در هشت 

سال گذشته خورديم.

  نح�وه خصوصي س�ازي را چط�ور ارزياب�ي 
مي کنيد؟

در رابطه با نحوه خصوصي سازي، حدود 92 
درصد سهام واگذار شده از بخش هاي دولتي به 
شرکت هاي عمومي و در اختيار دولت داده شده 
اس�ت. به عبارت ديگر، فقط ما حدود هش�ت 
درص�د از واگذاري ها را ب�ه بخش خصوصي به 
معناي واقعي انجام داديم و 92 درصد واگذاري ها 
به بخش هاي شبه دولتي بوده اس�ت. ايراد کار 
اينجاس�ت که اگر قبال اين واحده�ا در اختيار 
يک سازمان دولتي بود و اين سازمان دولتي از 
باالترين تخصص برخوردار بود - هر چند دولتي 
بوده اس�ت- اما ما آمديم 92 درصد سهام اين 
ش�رکت ها را واگذار کرديم ب�ه بخش هايي که 
مطلقا تخصص اين کار را نداش�تند و به صورت 
غيرمس�تقيم دولتي هم بودند. از سوي ديگر، 
درآمدهاي�ي از اين واحده�اي توليدي که قبال 
خرج توسعه مي شد، در بخش هاي ديگر هزينه 
شد. در واقع در خصوصي سازي مكلف نكردند 
که بخش هايي که واحدهاي توليدي را مي گيرند، 
بايد متعهد باشند طرح هاي توسعه ای را هم اجرا 
کنند. براي نمونه در سال 91 حدود 25 ميليارد 
دالر در بخش صادرات و فروش داخل داش�تيم 
که اگر 20 درصد اين فروش به عنوان سود تلقي 
شود که حداقل سود در حوزه پتروشيمي است، 
پنج ميليارد دالر مي شود. يعني اين صنعت در 
سال 91 حدود پنج ميليارد دالر سود داشته اما 
فقط 510 ميليون دالر در اين صنعت در سال 91 
سرمايه گذاري شده، يعني 10 درصد سود حاصل 
از اين واحدهاي توليدي در طرح هاي توسعه ای 
آمده است. اين يكي از ضربات سنگيني بود که 

صنعت پتروشيمي در  سال هاي گذشته ديد.

  منابع به کجا رفت؟
س�ودها ب�ه قس�مت هاي ديگر رفت�ه يا به 
س�هامداران پرداخت ش�ده و در هر صورت در 

اين صنعت سرمايه گذاري نشده است.

  يعني وارد پروژه هاي غيرنفتي شده است؟
از پنج ميليارد دالر س�ود حاصل از صنعت 
پتروشيمي فقط 510 ميليون دالر در اين صنعت 
سرمايه گذاري شده بقيه صرف هزينه هاي ديگر 

شده است.

 ما اگر بخواهيم چالش هاي بخش پتروشيمي 
را ذکر کني�م، بجز خصوصي س�ازي و عدم ثبات 

مديريت چه موارد ديگري وجود دارد؟
چالش هاي ديگري هم وجود داشتند که خود 
علل پيشامدهاي ديگري شدند. براي نمونه ما 
تصور مي کني�م که عدم مديريت مناس�ب در 
روابط بين الملل باعث تشديد تحريم ها شد. ما 
در مقاطعي در عي�ن حالي که مواضع مان را در 
رابطه با انرژي اتمي محفوظ نگه داش�تيم اما با 
مديريتي که در رواب�ط بين الملل انجام داديم، 
توانس�تيم کارهاي خودمان را هم انجام دهيم 
بنابراين تشديد تحريم که تا حدودي در تاخير 
کارها تاثير داش�ته، پيدايش آن داليلي داشته 
که مي توانس�ته مديريت شود. مديراني هم که 
آمدند از ي�ک طرف به دليل زمان محدودي که 
داشتند و از طرف ديگر به دليل اينكه از خانواده 
نفت، گاز و پتروش�يمي نبودند، نمي شد از آنها 
توقع حرک�ت تحول برانگيزي داش�ت و عمال 
کاري نمي توانستند انجام دهند که بتوان آنها را 
ارزيابي کرد که اگر ش�رايط مناسب بود، موفق 

مي شدند يا نه.

  يكي از چالش هايي که در  س�ال هاي گذشته 
مطرح مي شود، خام فروشي محصوالت پتروشيمي 
اس�ت ک�ه حتي گفت�ه مي ش�ود بي�ش از نصف 
پتروشيمي ايران خام صادر مي شود و در عين حال، 
عنوان مي شود ارزش افزوده محصوالت پتروشيمي 
به حدي پايين اس�ت که معادل خام فروش�ي آن 

است. چه نگاهي در اين باره داريد؟
ي�ک زمان�ي صحب�ت مي ش�ود که م�ا در 
رابطه با توس�عه واحدهاي پايين دس�تي، رشد 
الزم را نداش�تيم. اين درست اس�ت اما اينكه 
قيمتي ک�ه محص�والت پتروش�يمي فروخته 
مي ش�ود، از قيمت خام فروشي کمتر است، نه 
 يک بحث فني اس�ت و نه اين اتف�اق مي افتد.

در ح�ال حاض�ر خوراک ه�اي پتروش�يمي به 
قيم�ت  FOB خليج فارس خريداري مي ش�ود 
و محص�والت نيز با قيم�ت FOB خليج فارس 
فروخته مي شود. يعني معادل با واحدهاي ديگر 
پتروشيمي در جاهاي ديگر دنيا. چگونه امكان 
دارد ک�ه قيم�ت فروش بتواند کمت�ر از قيمت 

فرآوري نشده باشد؟

  وقتي فرآوري نشود، ارزش افزوده محصوالت 
پايين مي آيد.

محص�ول ف�رآوري نش�ده را به ط�ور قطع 
ارزان ت�ر از محص�ول فرآوري ش�ده مي خرند. 
پس پتروشيمي اي که محصول اوليه را فرآوري 
مي کن�د، ارزش اف�زوده دارد و از ارزش افزوده 

خود نيز بهره مند مي شود.

  آي�ا در ش�رايط فعلي تكميل اي�ن چرخه و 

فرآوري محصوالت پتروش�يمي امكان پذير است 
يا خير؟

آن مطلب�ي ک�ه در زمين�ه ع�دم توس�عه 
واحدهاي پايين دس�تي عنوان کردم، در اينجا 
ص�دق مي کن�د و اين مش�كل به چن�د عامل 
ريشه ای برمي گردد. يكي اينكه دليل تاسيس 
ش�رکت ملي صنايع پتروش�يمي براي اجراي 
واحدهاي باالدس�تي در پتروشيمي بوده است 
و توسعه واحدهاي پايين دستي به دليل اينكه 
به محصوالت قابل مصرف منجر مي شود، 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 زمينه هاي�ي مثل فوالد، خ�ودرو و 
نس�اجي تجربياتي دارد و فعاليت هاي طوالني 
داشته است. اما در صنعت پتروشيمي تخصصي 
ب�راي مديريت ک�ردن و توس�عه اين بخش ها 
نداش�ته اس�ت. پس مي توانيم بگوييم يكي از 
دالي�ل عدم توس�عه واحدهاي پايين دس�تي، 
 نداشتن يک متولي پيگيري کننده قطعي است.
عام�ل دوم نيز تكنولوژي هايي اس�ت که براي 
واحدهاي ميان دستي و پايين دستي مورد نياز 
بوده اس�ت. اي�ن تكنولوژي ها ب�ه دليل اينكه 
عمدتا به محصوالت مصرفي منجر ش�ده، ارائه 
آن توس�ط دارندگان تكنولوژي مشكل بوده و 

اين تكنولوژي ها را به ما نمي دادند.

  تكنولوژي ه�ا را نمي دادن�د ي�ا نمي خواس�تند 
بدهند؟

دو عامل نقش داشت. به طور عمده واحدهايي 
که تكنولوژي ش�ان منجر به توليدات مصرفي 
مي شود و چون خودشان توليدکننده هستند، 
اصرار دارند تكنولوژي شان به صورت انحصاري 
باق�ي بماند. م�ا ليسانس�ي در رابطه ب�ا واحد 
کريستال مالمين مي خواس�تيم که دارندگان 
ليسانس، توليدکننده بودند و بازار دنيا را هم در 
اختيار داشتند. اينها مي دانستند که اگر ما اين 
واحد را در ظرفيت هاي باال احداث کنيم، عالوه بر 
بازار ايران، بازار خاورميانه را هم از دست خواهند 
داد و اين دانش فني را به ما ندادند. شرط ش�ان 
براي ارائه تكنول�وژي اين بود که محصوالت ما 
 براي دادن ب�ه بازار در اختيار آنه�ا قرار گيرد.

در بعض�ي موارد هم به دليل مش�كالت تحريم 
که کارها سخت تر شد، محدوديتي براي دادن 
تكنولوژي اين واحدها به وجود آمد. اين عوامل 
باعث شد که اين زمينه رشد نكند. ما االن تمام 
ش�رايط الزم از لحاظ خوراک و سرمايه گذاري 
براي توس�عه واحد هاي پايين دس�تي را داريم. 
ام�ا تصور من اين اس�ت که در ش�رايط کنوني 
باي�د به بح�ث تكنولوژي و تامي�ن دانش فني 
بيشتر بها دهيم و آنچه را در آينده امكان دارد 
از خارج تامين کنيم، يک متولي پيگيري کننده 
و کمک کننده داش�ته باشد. در ضمن در داخل 

حدود 92 درصد 
سهام واگذار شده از 

بخش هاي دولتي به 
شرکت هاي عمومي 
و در اختيار دولت 

داده شده است. به 
عبارت ديگر، فقط ما 

حدود هشت درصد از 
واگذاري ها را به بخش 

خصوصي به معناي 
واقعي انجام داديم
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کشور هم به تحقيقات و پژوهش بهاي خاصي 
داده شود تا بتوانيم دانش فني را تامين کنيم 
اگر مي خواهيم در اين زمينه هم رشد مناسب 

و الزم را داشته باشيم.

  در رابطه با قيمت خوراک پتروش�يمي 
بفرماييد. در ح�ال حاضر انتقادهايي وجود 
دارد که باعث شده قيمت خوراک پتروشيمي 
بازنگري شود، چون به دولتي ها با يک قيمتي 
و به بخش خصوصي هم با يک قيمتي خوراک 
پتروشيمي اختصاص پيدا مي کند. چقدر اين 

موضوع مي تواند مشكل ساز باشد.
قيم�ت خ�وراک ب�راي تم�ام واحده�اي 
پتروش�يمي، چه خصوصي و چه دولتي با يک 
فرمول محاسبه مي ش�ود. اگر شما مطلبي در 
رابطه با قيمت خوراک ش�نيده ايد، مربوط به 
بحث ديگري است و به واحدهاي ميان دستي 
پتروش�يمي برمي گ�ردد ک�ه مث�ال اتيل�ن را 

مي گيرن�د و تبديل ب�ه پلي اتيل�ن مي کنند. 
اينه�ا مي گويند ک�ه ارزش افزوده هايي که در 
واحدهاي باالدستي اس�ت، اصال به واحدهاي 
پايين دس�تي منتقل نمي ش�ود. اين ربطي به 
دولتي يا غيردولتي بودن ندارد.  اگر يک واحد 
خصوصي يک واحد باالدس�تي پتروشيمي را 
دارد، قيمت خوراکش همان است که يک بخش 
دولتي داش�ته باش�د و اگر ي�ک واحد دولتي 
يک واحد ميان دس�تي را داشته باشد، قيمت 
خوراکش همان اس�ت که يک واحد خصوصي 
داشته باشد. بحث در رابطه با قيمت خوراک اين 
است که اگر ارزش افزوده کالني در واحدهاي 
باالدستي حاصل مي شود، با يک فرمولي بتواند 
به واحدهاي پايين دس�تي هم انتق�ال يابد تا 
تعادلي برقرار شود. به طور کلي اين معترضان 
هم سهامداران عمومي، هم مالكان دولتي و هم 
مالكان خصوصي هس�تند. پس اين اعتراضي 
که 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 مي ش�ود که واحد 
ش�ما باالدستي يا ميان دستي يا پايين دستي 
است. اين اش�تباه خصوصي سازي بوده که در 
 واگذاري ها توجه به زنجيره توليد نكرده است.
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اين اعتراضي که 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 
مي شود که واحد شما 
باالدستي يا ميان دستي 
يا پايين دستي است
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مطابق قانون دولت 
بايد نقش تصدی 

گری خود را درفعاليت 
های اقتصادی کم 

کند وبرای توسعه و 
آبادانی کشور، ايجاد 
اشتغال و بهره وری 
توليد، فعاليت های 

اقتصادی را به بخش 
خصوصی بسپارد

گفتوگو

ــب از  ــتفاده مناس ــی راهكاراس ــال چگونگ ح
ــت  ــی ) نفت وگاز(برنامه ريزی و سياس ذخايرمل
ــی، همچنين  ــروج ازخام فروش ــذاری برای خ گ
ــيوه مطلوب بكارگيری منابع آنگونه كه توليد  ش
ــی پردرآمد،  ــل كاالهای ارزش ــط صرف تبدي فق
ــش خصوصی  ــتغال و زمينه ورود بخ ــاد اش ايج
ــود را درمصاحبه  ــدان فعاليت ش ــد به مي توانمن
ــورای  ــيون انرژی مجلس ش ــا عضو كميس ای ب
ــوی نژاد«  ــدی موس ــالم مه اسالمی«حجت االس

درزيرمی خوانيم.

  ب�ا توجه بر تاکيد فاصله گيری کش�ور از 
اقتصاد نفتی و تالش در راستای توسعه صنايع 
تبديل�ی و فرآوری کش�ور، به منظ�ور تبديل 
منابع خ�ام )نف�ت وگاز( به کاال ه�ای ارزآور، 
به نظر ش�ما چه بايد کرد تا با تس�هيل امورات 
پای بخش خصوص�ی به فعاليت های اقتصادی 
کش�ور بي�ش از پيش باز ش�ود ت�ا اين بخش 
متخص�ص توانمن�د همچنان نقش خ�ود را در 

پيشبرد اهداف پررنگتر کند؟
ــی توجه ويژه به  ــل 44 قانون اساس طبق اص
ــی و فراهم كردن زمينه های الزم  بخش خصوص
ــور  ــرای ورود آنها به فعاليت های اقتصادی كش ب
ــركت  ــورد تاكيد بوده تا با واگذاری ش ــه جد م ب
ــازی اين  ــی س ــب خصوص ــی، درقال ــای دولت ه
ــی را با اصالح  ــول عميق ــم بتواند تح بخش مه
ساختارها درمسير تنوع و پيشرفت اقتصاد كشور 
بوجودآورد.با اين وجود چنانچه دربرنامه ريزيهای 
ــوربخصوص حوزه اقتصاد )توليد،  توسعه ای كش
ــی و...( به  ــادرات و واردات، بازرگان ــات، ص خدم
ــود بدين معناست  بخش خصوصی توجه ويژه نش
ــعه كشورآنگونه  ــرفت و توس كه موئلفه های پيش
ــت ناديده  ــعه ای آمده اس كه در برنامه های توس
گرفته شده و اساس پيشرفت اقتصادی كشورمد 
ــوری  ــرد، زيرا تاكنون هيچ كش ــی گي نظرقرارنم

ــی درعرصه های  ــش خصوص ــدون فعاليت بخ ب
ــت به پيشرفت و  ــته اس مختلف اقتصادی نتوانس
ــت يابد. بنابراين فراهم كردن  ــعه كلی دس توس
ــن بخش فعال به  ــه های الزم برای ورود اي زمين
ــور، قانونی و ضرورتی اجتناب  عرصه اقتصاد كش
ــب  ــتا بايد بسترمناس ناپذيربوده كه در اين راس
ــش هايی چون تامين  ــای اوليه آنها دربخ ونيازه
ــی  ــهيل امورات و حذف بروكراس منابع مالی، تس
ــود وبه هرنحو  ــده ادرای و.. ايجاد ش ــای پيچي ه
ــت ويژه  ــورد حماي ــش خصوصی م ــن بخ ممك

قرارگيرد.

   حماي�ت ه�ای دولت و مجل�س از بخش 
خصوصی ب�ه چه طريقی اس�ت و آي�ا قوانين 
خاصی واه�رم هايی جود دارد ک�ه اين بخش 
فع�ال بتوانن�د با پش�تگرمی ب�ه فعاليت های 

اقتصادی خود در کشور بپردازد؟      
ــی دانيد مطابق قانون دولت  همانطوری كه م
ــود را درفعاليت های  ــد نقش تصدی گری خ باي
ــعه و آبادانی كشور،  اقتصادی كم كند وبرای توس
ــد، فعاليت های  ــتغال و بهره وری تولي ايجاد اش
ــپارد اما  ــش خصوصی بس ــه بخ ــادی را ب اقتص
متاسفانه با وجود اجرای قانون اصل 44 خصوصی 
ــازی اگرچه عملياتی شد اما در واگذاری سهام  س
ــازی واقعی  ــی، خصوصی س ــركت های دولت ش
ــورت نگرفت. عالوه بر اين حمايت های دولت  ص
از بخش خصوصی آنگونه كه مشاهده می شود تا 
ــت چراكه  ــعارباقی مانده اس كنون فقط درحد ش
ــاال و قابليت های موجود  ــا وجود ظرفيت های ب ب
گرايش مردم اكنون به سمت كاالها و محصوالت 
ــه مصرف گرايی  ــی و درپيش گرفتن روي خارج
ــير  بی داد می كند، بنابراين اگر بخواهيم در مس
ــاختارها اصالح شوند راهی جز  ــعه كشور س توس
آوردن بخش خصوصی متبحر وباتجربه به عرصه 
ــت.در  ــت درتمام بخش های اقتصادی نيس فعالي

چنين شرايطی مجلس اكنون به منظورجلوگيری 
ــی نفت و گاز، قصد دارد با دعوت از  ازخام فروش
نمايندگان وزرای نفت و نيرو راهبردها و سياست 
های كلی بخش انرژی كشور را مشخص كند تا با 
تدوين يك منشور جامع راهكارهايی كارشناسانه 
ــورايجاد و بخش  ــرای فروش منابع خام كش ای ب
ــن عرصه دعوت  ــه همكاری در اي ــی را ب خصوص

كند.

  اقدامات م�د نظرمجلس برای الزام دولت 
به تحول ساختاری درحوزه انرژی چگونه بوده 
وآيا درجلس�ات وبرنامه های کميسيون انرژی 
ازفعاالن بخش خصوصی نيز دعوت می ش�ود 
تا با تعامل با آنها مش�كالت سد راه اين بخش 
مرتف�ع و زمينه همكاری بيش�تر ب�ا آنها برای 

ورود به حوزه اقتصاد ايجاد شود؟
ــيون انرژی مجلس اكنون بدنبال رفع  كميس
ــكالت حوزه انرژی و ايجاد راهكارهای برای  مش
ــع نفتی وگاز(  ــی ) مناب ــری ازخام فروش جلوگي
ــت  ــاذ تصميمات و سياس ــا اتخ ــورهمراه ب كش
های در راستای برداشتن موانع سد راه پيشرفت 
ــت تا  و جايگزينی برخی مصارف به جای نفت اس
ــئوالن  ــد با دعوت از مس همانطوری كه گفته ش
ــه راه  ــت و نيرو و بخش خصوصی نقش وزارت نف
ــتی را برای توسعه اين بخش  ــم اندازدرس و چش
ــيم كند چرا كه ايران با  مهم اقتصادی كشورترس
ــتن بخش خصوصی متخصص وكارآمد توان  داش
ــی  ــی درتبديل منابع خام به كاالهای ارزش باالي
ــب دارد،  ــرای ارزآوری الزم ودرآمدزايی مناس ب
ــادرات گاز و نفت بصورت  ــابقه درص بنابراين مس
ــادی بوده كه  ــون رويكردی غير اقتص خام تا كن
ــت . اما  ــده اس ــط به هدر رفت منابع منجرش فق
ــيون انرژی مجلس اكنون با ايجاد سلسله  كميس
ــت ها وجلساتی با معاونت های وزارت نفت  نشس
ــرو و فعاالن مطرح بخش خصوصی قصد دارد  وني

گفتگوی دنيای انرژی با عضو کميسيون انرژی مجلس 

 نفت خام را باید 
بخش خصوصی بفروشد

علي خسروي

برخورداری ايران از قابليت های باالی ذخاير نفت وگاز، موهبتی الهی است که خداوند به ما ارزانی کرده است اما اين که چگونه 
ازآن استفاده شود تا چنين ثروت ملی تبديل به کاالهای نهايی همراه باايجاد ارزش افزوده الزم شود ضرورتی بسيار مهم بوده که 
متاسفانه با گذشت دهها سال کمتر به آن توجه شده است. اکنون که بيش ازيک قرن نفت ما بصورت خام صادر و درآمدهای آن نيز 
صرف بودجه سنواتی می شود اين روندغيراصولی نه تنهاموجب ناکارآمدی ساير منابع درآمدی کشور شده بلكه پس رفت اقتصاد 
و تحميل مشكالتی چون تحريم ها ی بين المللی برحوزه نفتی را درپی داشته است و چنانچه نسبت به اصالح رويكردخام فروشی 

و تكيه براقتصاد نفتی چاره ای انديشيده نشود، نبايد انتظار پيشرفت کلی اقتصاد و تحقق اهداف عاليه کشوررا داشت.
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يکی از مهمترين 
اولويتهای اقتصادی 
دولت  با توجه به 
اجرای اصل 44 قانون 
اساسی  تقويت بخش 
خصوصی و حمايت 
همه جانبه از اين 
بخش است
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ــی در اين حوزه  ــات نوين ــاص واقدام ــی خ تحول
بوجود آيد تا نه تنها نفت وگاز هركدام درجايگاه 
ــود تامين كننده خوراك كارخانه های پااليش  خ
و پخش و نياز پتروشيمی های داخلی شوند بلكه 
اشتغالزايی بيشتری برای كشور ايجاد و در صورت 
تحريم احتمالی گاز نيز با توسعه زيرساخت ها و 
ــای نهايی درآمد  ــول به كااله ــل اين محص تبدي
ــوی ديگرنظارتها  ــود. از س بااليی نصيب كشورش
ــعه پروژه ها و  و برنامه ريزی ها اكنون بايد برتوس
ــات زيربنايی همچنين فناوری های نوين  تاسيس
ــود تا با گسترش كارخانه  بخش انرژی متمركزش
ها، نيروگاهها و صنايع پتروشيمی بتدريج ازخام 

فروشی منابع كشور فاصله عميقی گرفته شود.

   ب�ا توجه ب�ه تحريم خريد نف�ت ايران از 
س�وی آمريكا و هم پيمانان�ش همچنين وجود 
برخی محدوديت ها چون مشكالت بين 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�اير مش�تقات آن به دنيا 
نقش آفرين ش�ود ح�ال آيا از لح�اظ  قانونی 
وزارت نفت می تواند بخش خصوصی معتمد را 

برای فروش نفت خام همراهی کند؟
ــت های  ــی درفعالي ــش خصوص ــه بخ اين ك
اقتصادی كشورمشاركت داشته و نقش خود را در 
ــتا ايفا كند امری طبيعی است اما زمينه  اين راس
ــود به  برای ورود آنها به ميدان عمل بايد فراهم ش
ــاركت  بخش خصوصی نبايد فقط  طور مثال مش
ــتی باشد بلكه بايد  در توليد محصوالت پايين دس
امكان تقويت بخش مذكور در صنايع باالدستی و 
حوزه انرژی مثل اكتشاف نفت، ساخت پااليشگاه 
ها و صادرات فراهم شود كه البته شركتهای قوی 
ــرمايه گذاران بخش  در اين بخش وجود دارد و س
ــمتی از توليدات باالدستی را  خصوصی فقط  قس
انجام می دهند بنابراين با حركت در مسير كسب 
ــيمی و  ــتی پتروش تكنولوژی توليد صنايع باالدس
ــی توان به بخش  ــاير حوزه های ديگر انرژی م س
ــالوه براين اكنون بخش  خصوصی اعتماد كرد. ع
عمده ای ازنفت خام كشور بايد توسط شركت های 
ــنام و معتبر ومتعهد بخش خصوص با توجه  خوش
به توانی كه اين بخش فعال در رايزنی های تجاری 
دربازارهای بين المللی دارند فروخته شود و وزارت 
ــت همانگونه كه بخش خصوصی را به همكاری  نف
ــی از نفت خام  دعوت می كند با يد با عرضه بخش
به آنها اقدامات الزم رابخصوص در بخش بازرگانی 
ازسرگيرد.اما عالوه بر مشاركت بخش خصوصی در 
حوزه انرژی در اين شرايط، واگذای برخی فعاليتها 
ــاز و كارهای خاص  بخش دولتی به خصوصی،  س
ــركتهای توانمند و قوی  ــودش را دارد و بايد ش خ
ــوند و بتوانند خصوصی سازی  وارد صحنه عمل ش
را دنبال كنند و دولت آنها را  بايد با انجام اقداماتی 
ــعه ملی تقويت كند.  ــكيل صندوق توس چون تش
ــتی نفت و  ــه درحال حاضر در صنايع باالدس البت
گازكشور امكان اينكه  همه آن به بخش خصوصی 

واگذار شود وجود ندارد كه اين مساله موجب تضاد 
ــع بخش مذكور و ايجاد اختالل در اقتصاد  در مناف
ــر حال اگر بخواهيم  ــود.به ه و صنعت نفت می ش
ــش و تحريمها را دور  ــرات منفی تحريم را كاه اث
ــت  بزنيم راهی جز اعتماد به بخش خصوصی نيس
ــيلهای خوبی برای توسعه  چون اين بخش پتانس

اقتصادی كشور دارد.

  همانطورکه فرموديد پيش�رفت و توسعه 
کش�وربدون مش�ارکت بخ�ش خصوص�ی در 
حوزه ه�ای مختلف برای به تح�رک درآوردن 
چرخ های اقتصادی کش�ور امكان پذيرنيست 
اما اين بخش نيز ب�رای پويايی و ايجاد انگيزه 
الزم نيازمند همراهی و تامين برخی خواس�ته 
ها اس�ت به نظر ش�ما حمايت ه�ا بايد چگونه 
باش�د تا س�رمايه گذاران بخ�ش خصوصی با 
کمترين دغدغه و خاطری آس�وده وارد ميدان 

فعاليت شوند؟
ــاد انگيزه  ــی و ايج ــش خصوص ــه به بخ  توج
ــش درحوزه هايی چون توليد  برای فعاالن اين بخ
ــاد  ــيمی و ايج ــت وگاز و پتروش ــای نف فرآورده ه
تاسيسات پااليشگاهی و كارخانه های پتروشيمی به 
منظور توسعه صنعت فرآوری از اهميت فوق العاده 
ــت تا نفت خام و گازكشور اين  بااليی برخورداراس
سرمايه های ملی مردم و نسل های آينده به ارزش 

ــوند.بنابراين تامين نيازهای اوليه  افزوده تبديل ش
ــادرات و واردات  ــهيل امور در بخش ص مالی و تس
همچنين تاسيس كارخانه ها و توسعه مراكز توليد 
برای سرمايه گذاران بايد ازطرق مختلف مهيا شود 
ــكيل صندوق توسعه ملی در  ــتا تش كه در اين راس
ــازی  ــرمايه گذاری، انگيزش و توانمندس تقويت س
بهينه بخش خصوصی راهبردی اساسی و پتانسيلی 
ــتفاده الزم به عمل آيد  ــت و بايد از آن اس قوی اس
ــای اقتصادی  ــن اولويته ــه يكی از مهمتري چرا ك
ــی   ــت  با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساس دول
تقويت بخش خصوصی و حمايت همه جانبه از اين 
ــوی ديگر اتخاذ مديريت صحيح  ــت.از س بخش اس
ــرمايه گذاران  و تخصيص اعتبارات كافی  برای س
بخش های انرژی بخصوص ميادين مشترك نفت و 
گاز موجب افزايش سرمايه گذاريهای خارجی و ملی 
می شود..همچنين توجه به صنعت توليد تجهيزات 
نفتی براي رسيدن به استقالل و بهره وري از ميادين 
مشترك نفتي بايد از طريق اختصاص منابع ارزي به 
ــر، زمينه براي توليدات داخلي فراهم شود. اين قش

ــط بخش  چرا كه توليد تجهيزات صنعت نفت توس
ــام جمهوري  ــي، فرصتي براي نظ خصوصي داخل
ــالمي است اگر خواستار استقالل و بهره وري از  اس
ميادين مشترك در حوزه صنعت نفت هستيم الزم 
است به تقويت بخش خصوصي پرداخته شود. با اين 
وجود اهتمام دولت جديد، براي تخصيص تجهيزات 



هم اکنون متخصصان 
حرفه اي زيادی 
درکشور حضور 

دارند که در صورت 
مساعدت دولت در 
ارائه امکانات جهت 

تامين زيرساخت ها و 
تجهيزات صنعت نفت، 

مي توانند اين بخش 
را متحول کنند
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اعتبارات ريالی و منابع ارزي و اختصاص بخشي از 
ــعه ملي در راستاي  دارايي ها و منابع صندوق توس
توانمندسازي همه فعاالن بخش خصوصی ضرورتی 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

  ازآنجايی که اکنون درخيلی از استانهای 
کش�ور کارخان�ه ه�ای پتروش�يمی و بعض�ا 
پااليشگاه نفت داير و در حال فعاليت هستند، 
راهكار توس�عه چنين صناي�ع مهمی را در چه 
م�ی بيني�د تا نفت خ�ام و گاز کش�ور به جای 
فروش با قيمت بسيار کم در بازارهای جهانی، 
تامي�ن کننده مراک�ز صنعتی داخلی ش�ود و 
توليد کنندگان و صادرکنندگان فرآورده های 
نفت و گاز و پتروشيمی کشور نيز از اين مسير 
بتوانند ارزآوری بااليی را نصيب کشور کنند؟

ــی منابع  ــتن ذخايرغن ــران درداش ــت اي مزي
ــص همچنين وجود  ــروی كارمتخص ــی، ني طبيع
ــور  ــع تبديلی و فرآوری دركش ــزات و صناي تجهي
ــئوالن به  ــت تا مس اين امكان را بوجود آورده اس
جای خام فروشی منابع خام ) نفت وگاز( تالش و 
برنامه ريزی های خود را درجهت ايجاد زيرساختها 
ــيمی،  پتروش ــای  كارخانه ه ــدازی  ان راه  و  الزم 
ــگاهها و مراكز صنعتی كه توجيه اقتصادی  پااليش
دارند بكارگيرند و حمايت های دولت و سايرنهادها 
و سازمانها ازفعاالن بخش خصوصی بويژه درحوزه 
ــد تا  ــه گونه ای باش ــی وفرآوری ب ــع تبديل صناي
ــعه چنين صنايعي كه فاصله  انگيزه آنها برای توس
ــی منابع را  ــری و در نهايت خروج ازخام فروش گي
ــرا كه هم اكنون  ــود. چ بدنبال دارد دو چندان ش
ــور حضور دارند  متخصصان حرفه اي زيادی دركش
ــت در ارائه امكانات  ــاعدت دول كه در صورت مس
ــزات صنعت  ــاخت ها و تجهي ــت تامين زيرس جه
ــول كنند.  ــش را متح ــد اين بخ ــت، مي توانن نف
ــالوه براين با توجه به راه انداری خط لوله اتيلن  ع
ــوربرای تامين خوراك پتروشيمی ها،  غرب دركش

همچنين برآورده كردن نيار پااليشگاههای كشور 
ازمنابع خام اين امكان فراهم است كه آنها با هزينه 
ــيار كم به منابع خام و خوراك اوليه دسترسی  بس
ــي صنايع تبديلی و  ــه هرحال فراوان پيدا كنند. ب
ــيمی و پااليشگاه ها فوايد  فرآوری، توسعه پتروش
بسياري براي كشور به ارمغان مي آورد كه اشتغال 
ــاخت ها ، تامين منابع درآمدي  زايي، تقويت زيرس
از طريق صادرات محصوالت توليد شده توسط اين 
ــري از واردات بيهوده از جمله  بخش ها  و جلوگي
ــگاه سازي مراكز  ــعه پااليش مزاياي توجه به توس
ــت. ازسوی  ــور اس صنعتی تبديل وفرآوری دركش
ديگر توجه به توليد و صادرات فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشيمی و توانمند كردن اين بخش آن هم 
ــرايطی كه تحريم های نفتی ازسوی دشمن  درش
ــتولی شده است، مجال  اكنون براقتصاد كشورمس
ــادی داده  ــن بخش مهم اقتص ــت بايد به اي فعالي
ــته دولت در تصميم  ــود نه اين كه چون گذش ش
ــرايط بخش  گيريهای خود بدون درنظر گرفتن ش
خصوصی اقدام به برخی سياست گذاريها و برنامه 

های اجرايی كند. 

  ب�رای اين ک�ه بتوان ظرفي�ت توليد نفت 
و گاز خ�ام را در کش�ور بخص�وص در ميادين 
مش�ترک باال ببري�م چه اقداماتی بايد از س�ر 
گرفته ش�ود تا با اس�تحصال مناب�ع خام، اين 
ثروت ملی در داخل کش�ور صرف نياز صنايع 

تبديلی و فرآوری شود؟
ــاخت  ــعه زيرس همانطور كه می دانيد با توس
ــور  های امروز نفت وذخاير هيدروكربنی در كش
ــا جايی كه  ــت توليد را باالبرد ت ــی توان ظرفي م
ــورای  ــدی پيش درمجلس ش ــت نيز چن وزيرنف
اسالمی باالبردن ظرفيت توليد نفت را مطرح كرد 
به هر حال اين اقدام عملی است ودر صورتی كه 
ــاخت های امروز نفت وذخاير هيدرو  بتوان زيرس
كربنی را توسعه دهيم، با توجه به انضمام ميعانات 

ــاهد افزايش ظرفيت توليد نفت  نفتی می توان ش
دركشور بود. البته بايد گفت، شرط اساسی برای 
ــور، اعتبارات  افزايش ظرفيت توليد نفت در كش
ــه بايد  ــت ك ــترك اس ــعه ميادين مش برای توس
ــتری  ــوی ديگر نيز بايد بس ــش يابد واز س افزاي
مناسب برای بخش خصوصی ايجاد شود تا بتوان 
با توسعه زيرساختها ومديريت توانمند به افزايش 
ظرفيت توليد دست پيدا كرد. البته زنگنه چندی 
ــش درمجلس افزايش ظرفيت توليد تا چهار و  پي
نيم ميليون بشكه در روز را مطرح كرد نه افزايش 
ــت توليد با افزايش توليد  توليد را، چرا كه ظرفي
ــور اكنون در تحريم نفتی  تفاوت دارد وچون كش
ــس بنابراين در توليد ومصرف داخلی  قرار دارد پ
هم نياز زياد به افزايش توليد نيست ولی می توان 
ــا اگرنياز به  صادرات   ــت توليد را باال برد ت ظرفي
نفت، ميعانات ويا هركدام از ذخاير هيدروكربنی 
ــد اين ظرفيت وآمادگی مجموعه صنعت نفت  ش
ــت به مقدار4 ونيم  ــتحصال وتوليد نف را برای اس
ــوی ديگر  ــت. ازس ــكه در روز را داش ميليون بش
اكنون كه نفت خام دركشور استحصال می شود 
ــی در فروش آن نيز وجود دارد  و محدوديت هاي
پس بايد بخش عمده ای ازاين منبع البته با حفظ 
چارچوبها به بخش خصوصی معتمد داده شود تا 
عالوه بر بكارگيری آن درصنايع تبديلی و فرآوری 
با توان و تجربه ای كه بخش خصوصی دربازارهای 
جهانی برای فروش داراست  می توان اين بخش 
ــش تعيين كننده ای  ــروش نفت خام هم نق درف
ــد. به هرحال وابستگی بودجه به نفت  داشته باش

ــا از طرفی بايد  ــد كاهش پيدا كند ام باي
ــرمايه  ــعه منابع و س در بخش توس

ــت تبديل نفت  گذاری در جه
ــای با  ــرآورده ه ــه ف خام ب

ارزش افزوده مناسب،بيش 
بيشتری  پيش شتاب  از 

به خود گيرد. 
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اکنون که غرب با 
تضعيف صنعت نفت و 
تحريم خريد اين کاال 
از ايران سعی دارد 
نظم اقتصادی کشور را 
برهم زند بايد شرايط 
به خوبی سنجيده 
شود تا با تغيير رويه 
تمرکز بر اقتصاد نفتی 
چاره انديشی اصولی 
صورت گيرد
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  تكيه بر اقتصاد تك محصولی و تداوم رويكرد خام 
فروشی منابع كه به نوعی چوب حراج بر ثروت ملی 
است بی شك اقتصاد كشور را به قهقرا می كشاند چرا 
كه اين رويه نادرست نه تنها بحث صيانت از حقوق 
ــئوال می برد بلكه زمينه ساز  نسل های آتی را زير س
فرصت طلبان سياسی درجوامع بين المللی می شود 
تا گاه بی گاه  با تمركزبرشريان اصلی اقتصاد) صنعت 
ــاز برای  فلج  ــت ( از آن به عنوان حربه ای كارس نف

كردن اقتصاد كشوراستفاده كنند.
اما ازآنجايی كه ايران اسالمی برخوردار ازثروت های 
ــدادادی در  ــم نظير و نعمتهای عظيم خ طبيعی ك
ــت و در مركز 75  ــاير منابع اس حوزه نفت وگاز وس
درصد منابع انرژی جهان )خليج فارس و دريای خزر( 
ــته مورد بهره  قرار دارد، اين مزيت بايد به نحو شايس
ــاير منابع  برداری قرارگيرد نه اين كه توليد نفت وس
ــادرات آن هم بصورت خام و  زير زمينی با هدف ص

بدون ارزش افزوده الزم صورت گيرد.
 متاسفانه با گذشت بيش از يك قرن استحصال 
ــوم خام فروشی به  نفت در ايران همچنان پديده ش
ــنواتی  منظور تامين بخش قابل توجهی ازبودجه س
عادت ديرينه ای است تا از اين منبع كمترين استفاده 
ــدم ايجاد ارزش افزوده برروی كاال  الزم به موجب ع
ــاير منابع  ــب درآمد از س به عمل آيد وبه نوعی كس

درآمدزايی كشورنيز به كندی صورت گيرد.
ــكه  درحقيقت توليد روزانه بيش از 4 ميليون بش
ــور كه حدود يك ميليون و هفتصد هزار  نفت دركش
ــكه آن در صنايع تبديلی و پااليشگاههای كشور  بش
ــورت خام به دنيا  ــاز داخل و مابقی آن بص صرف ني
ــود، جايی بس نگرانی است كه چرا كل  صادر می ش
ــد در صنايع تبديلی و  ــور نباي ــد نفت خام كش تولي
فرآوری كشور به محصوالت نهايی ارزآور تبديل شود 
ــط بخش خصوصی با  ــرا كه اكنون اين توان توس چ
توجه به  توسعه پااليشگاههای كشور و صنايع پايين 

دستی صنعت نفت وجود دارد.
ــتی نفت  حال عالوه برتوجه به صنايع پايين دس

و تالش برای توسعه پااليشگاههای كشوربه منظور 
ــت خام اكنون  ــير كاهش  صدور نف حركت در مس
بحث سرمايه گذاری نيز برای افزايش توليد نفت از 
چاههای قديمی و تثبيت ظرفيت فعلی توليد آنها كه 
ــتند و عمدتا   درحال گذران نيمه دوم عمر خود هس
با كاهش توليد نسبت به گذشته مواجه اند ضرورتی 
ــت كه به جد بايد مد نظر مسئوالن قرارگيرد  تا  اس
ــون تزريق گاز يا آب به آنها  با فناوری های نوين چ

درصدد احيای چاههای نفتی قديمی بود.
ــی توليد  ــت ظرفيت فعل ــوع تثبي ــذر از موض گ
چاههای داخلی نفت كشورو تمركز بر توسعه صنايع 
ــترش كارخانه های پتروشيمی  پايين دستی و گس
ــرداری از ميادين  ــره ب ــه به به ــگاهها توج وپااليش
مشترك و سرمايه گذاری برای افزايش بيشتر توليد 
در اين ميادين شايد اهميت بيشتری داشته باشد تا 
ــديد در استحصال  منابع از رقيبان  در اين رقابت ش

مشترك )قطر و عراق( جا نمانيم.
در اين شرايط خاص سياستها و برنامه ريزی های 
ــانه مديران و دست اندركاران حوزه انرژی  كارشناس
كشور درتوسعه صنعت نفت وگاز كشور از حساسيت 
ــت و نبايد فقط به  ــوق العاده زيادی  برخوردار اس ف
فكر بازاريابی فروش نفت خام بود هر چند تا توسعه 
ــترش روز افزون ساخت  نهايی پروژههای نفتی، گس
ــيمی در جای جای  ــز پتروش ــگاهها و مراك پااليش
ــتر آنها يا راه اندازی شده اند  ــور كه اكنون  بيش كش
و يا از پيشرفت فيزيكی ميانگين 60تا 70 درصدی 
ــتاره خليج فارس، تبريز،  برخوردارند )نظير پروژه س
شاهزند، بندرعباس ، اصفهان و ... ( فروش نفت خام 
حدود يك ونيم ميليون بشكه مازاد بر مصرف داخل 

در روز احساس می شود.
ــئوالن و دست اندر كاران حوزه  با اين وجود مس
ــور ابتدا بايد نسبت به توسعه صنايع  نفت وگاز كش
ــی كنند ودر صورت  مرتبط با اين بخش چاره انديش
ــای خارجی از  ــركت ه ــرمايه گذاری ش ــل س تماي
ــين های آنها برای سرمايه  تخصص و فناوری تكنس

ــترك، توسعه  گذاری برروی توليد انبوه ميادين مش
ــور )پارس جنوبی( و پروژهای مهم  قطب انرژی كش
صنايع تبديلی استقبال كنند تا اين گنجينه طالی 
ــياه ايرانی ابزاری برای تهديد دشمن )عدم خريد  س

نفت ايران به جهان( نشود.
درچنين شرايطی است كه رهبر انقالب زوايای 
ــت  ازمنابع ملی آنگونه كه  چگونگی استفاده درس
ــور و جلوگيری از سوء استفاده  پويايی اقتصاد كش
ــد را به مسئوالن و  ــمن را به دنبال داشته باش دش
دست اندركاران اجرايی كشور گوشزد و بر ممانعت 
از خام فروشی نفت تاكيد دارند، چرا كه قرار گرفتن 
ايران در منطقه حساس ژئوپلتيك، امنيت كشورمان 
را در بعد اقتصاد و سياست با امنيت منطقه و جهان 
ــت. طبيعی است كه بهره گيری از اين  گره زده اس
موقعيت استراتژيك و ايفای نقش مهم در مناسبات 
ــتلزم شناخت و  ــی، مس بين المللی انرژی و سياس
ــر ژئوپلتيك و درايت  ــتور كار مبتنی ب تدوين دس
سياسی و آگاهی بر مسائل مهم جهانی است ، با اين 
وجود كم توجهی به مسايل اقتصادی دربرنامه ريزی 
ــب تهديدهای  ــت نفت وگازموج ــت در صنع درس

سياسی خواهد شد.
ــون كه غرب با تضعيف صنعت نفت و تحريم  اكن
ــعی دارد نظم اقتصادی  ــن كاال از ايران س خريد اي
كشور را برهم زند بايد شرايط به خوبی سنجيده شود 
تا با تغيير رويه تمركز بر اقتصاد نفتی چاره انديشی 
ــت دولتمردان  ــرد و ضروری اس ــی صورت گي اصول
ــردن راهبرد های  ــا اجرايی ك ــئوالن ب ــر مس و ديگ
اثربخش، ناكارآمدی تحريم های غيرقانونی ايران را 
آشكار كنند و در صدد پويايی اقتصاد با توسعه صنايع 
ــتی نفت و خروج تدريجی از خام فروشی  پايين دس
ــن كاال  آنگونه كه مقام معظم رهبری برآن تاكيد  اي

دارند تالش مضاعف كنند.
ــه تاكيد دارند:  ــی از بيانات رهبرانقالب ك با تاس
»تحصيل ثروت از راه فروش منابع تمام   شدنی مثل 
نفت و امثال نفت، رونق نيست، پيشرفت نيست؛ اين 

شرکت هاي معتبر خارجي وارد مي شوند

  فرصت دولت یازدهم به نفت
و تكرار تاریخ

اسد اهلل خسروی

  وزير نفت کش�ورمان در حالی از درخواس�ت ش�رکتهای مهم ومعتبر جهان برای خريد نفت ايران خبرمی دهد که سياستها و 
برنامه ريزی های کشوراکنون بر توسعه زيرساختهای حوزه انرژی متمرکز شده است تا با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و صرفا دولتی 

به سمت خروج از خام فروشی  و استفاده از ظرفيت های بخش خصوصی پيش رفته و در صنعت نفت کشور تحولی بوجودآيد.



ارزش نفت خام ما 
اکنون کمتر از آب 
است و اين منبع 

خدادادی بدون ارزش 
افزوده خاص به قيمت 

نازل صادر می شود 
در حالی که اگر صنايع 
پايين دستی در اختيار 

بخش خصوصی قرار 
گيرد سود سرشاري 

نصيب کشور مي شود
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ــت. ما در اين دام افتاديم. بايد اقرار  خودگول   زدن اس
ــت، يك دام  ــم، قبول كنيم كه اين يك تله اس كني
ــت برای ملت ما. ما دچار خام   فروشی شديم. يك  اس
واقعيتی برای ما به ارث گذاشته شد، كشور هم به آن 
عادت داده شده است. البته در اين سالها سعی شده 
ــور، كنار  كه يك مقداری اين اعتياد مضر برای كش
گذاشته شود، ليكن به طور كامل پيش نيامده. ما بايد 
ــور به جائی برسد  اول اعتقاد پيدا كنيم كه بايد كش
كه بتواند با اختيار، هرگاه اراده كرد، سر چاه   های نفت 
خودش را ببندد؛ ما بايد به اين باور برسيم. اين حاال 
مسئله نفت است. خام   فروشی   ها در بخشهای مختلف 
ــواد خام و معدنی همچنان وجود دارد؛ و اين يكی  م
از ضعفهای ماست، يكی از مشكالت كشور ماست.« 
يكی از راهكارهای جلوگيری از خام فروشی سرمايه 
ــور می تواند فروش داخلی اين محصوالت   های كش
ــل فروش به خارج  ــاير محصوالت قاب و تبديل به س

از كشور باشد.
ــدگان فرآورده های  ــد كنن ــس اتحاديه تولي رئي
ــا دنيای انرژی  ــيمی درگفتگو ب ــت، گاز و پتروش نف
درباره چگونگی  تحول ساختاری در صنعت نفت با 
ــن صنعت مهم ارزآوربه  ورود بخش خصوصی به اي
منظورجلوگيری ازخام  فروشی منابع گفت: از آنجايی 
كه بخش خصوصی توانايی باال و قابليت های فراوانی 
ــك اين  در تبديل نفت خام به فرآورده را دارد، بی ش
ــه می تواند در صورت موافقت دولت و وزارت  اتحادي
نفت، كل توليد نفت خام كشور را به فرآورده تبديل 

كند.
ــرد: ارزش نفت خام ما  ــروجردی تصريح ك خس
ــت و اين منبع خدادادی كم  اكنون كمتر از آب اس
ــدون ارزش افزوده خاص به قيمت  نظير همچنان ب
ــود در حالی كه اگر صنايع پايين  نازل صادر می ش
دستی كشور توسعه يابد و نفت خام به صورت انبوه 
ــاير  ــش خصوصی برای تبديل به س ــار بخ در اختي
محصوالت قرار گيرد می توان از اقتصاد نفتی فاصله 
عميق گرفت و اشتغالزايی انبوه و درآمد زايی كالن 

در كشور حاصل شود.
با اين وجود با تبديل نفت خام در پااليشگاه داخلی 
به دست بخش خصوصی می توان به چندين هدف 
عمده كه سال های سال جزء مطالبات رهبر انقالب 
ــت، دست پيدا كرد. اولين امری كه  از دولت بوده اس
ــازی صنايع  ــاره كرد خصوصی س می توان به آن اش
ــد كه با اين كار تا حدود زيادی دولت  بزرگ می باش
می تواند بنگاه داری را رها كرده و به سمت سياست 

گذاری در اقتصاد برای پيشرفت كشور برود.
ــتغال مولد در  ــت دوم اين رويكرد، ايجاد اش مزي
ــت كه از اين طريق هزاران جوان كه در  ــور اس كش
ــرده و در اين زمينه  ــته های مرتبط تحصيل ك رش
ــاغل خواهند شد و بدين  ــتند، ش دارای مهارت هس
ــكل كشور يعنی بيكاری در  ترتيب اصلی ترين مش

حال حاضر تا حدودی كاهش يابد.
حال با توجه به رويكرد مطلوب ديپلماسی كشور 
ــير تغيير  ــت دكتر روحانی و حركت در مس در دول
ــت های خارجی كشوربا حفظ چارچوب  رويه سياس
ــت برد برد با دنيا،  آرمانهای انقالب به منظور سياس

ــك سرمايه گذاری بر صنعت نفت كشور برای  بی ش
ــعه صنايع پايين دستی آنگونه كه نفت خام به  توس
فرآورده تبديل شود ضروری و گامی مثبت می تواند 
باشد، چرا كه پس از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و 
باراك اوباما و گفت وگوهای صورت گرفته در نيويورك 
ــالمی و مسووالن غربی  ميان مقام های جمهوری اس
ــی تحريم های جديد عليه ايران  سنای آمريكا بررس
را به تعويق انداخته و هم زمان دو شركت مهم نفتی 
چون توتال و شل هم برای بازگشت به صنعت نفت 

ايران ابراز تمايل كرده اند.
ــاس طرحی كه كنگره آمريكا تصويب كرده  براس
ــالمی قادر به صادرات نفت نخواهد بود  جمهوری اس
و ميزان اين صادرات به صفر خواهد رسيد.به تعويق 
افتادن اين تحريم های نفتی هم زمان شده است با ابراز 
تمايل دو شركت نفتی توتال و شل برای بازگشت به 
بازار نفت ايران و سرمايه گذاری در آن. اين دو شركت 
ابراز تمايل كرده اند كه در صورت لغو تحريم ها عليه 

ايران به صنعت نفت و گاز ايران بازگردند.
پرواضح است اگرچه زمينه و بستر مناسب بايد 
ــور كه  ــده خام كش برای تبديل كل نفت توليد ش
ــكه توليد می شود  روزانه بيش ازچهار ميليون بش
به فرآورده متناسب با قابليت های موجود در كشور 
ــويی برخی مشكالت  ــت و از س مهيا و فراهم نيس
ــور از طريق فروش  تامين منابع برای اداره اموركش
نفت خام حاصل می شود بنابراين مسئوالن نفتی 
بايد در اين شرايط و مقطع زمانی به آن توجه كنند، 
ــاد نفتی ضرورتی اجتناب ناپذير  اما خروج از اقتص
ــال آينده نبايد دالرهای نفتی  ــت كه تا چند س اس
ــال تبديل و به  ــنواتی به ري ــرای تامين بودجه س ب

اقتصاد كشور تزريق شوند.
ــت های  وزير نفت اخيرا در گفتگويی از درخواس
زياد برای نفت ايران خبر داده و ابراز اميدواری كرده 
است فروش نفت در آينده باال رود. وی گفته است : 
زمانی از قيمت باالی نفت دفاع می كنم كه من هم 
ــهم خودم را در بازار آن داشته باشم، تاكيد كرد:  س
حتی هيچ كفی هم برای قيمت نفت قائل نيستم و 
برای من فقط اين مهم است كه سهم بازار نفت ايران 
باال برود و برای برگشتن به ظرفيت توليد 4 ميليون 

شبكه در روز، هر كاری می كنم.
صحبتهای اخير زنگنه كه بازتاب های وسيعی در 
رسانه ها داشت نشان می دهد ديدگاه وی در بيست 
سال اخير تغييری نداشته و وی همچنان به صنايع 
ــی و فرآوری نفتی كمتر اعتقادی دارد و اين  پااليش
عدم اعتقاد منجر به »شكل گيری بودجه ای مبتنی 

بر نفت« خواهد شد.
اين در حالی است كه شركت های نفتی اروپايی 
كه با تحريم نفتی ايران به شدت با كمبود نفت مواجه 
شده بودند از صحبت های اخير زنگنه خرسند شده و 

برای بازگشت به ايران لحظه شماری می كنند.
ازسوی ديگر با آغاز تحريم ها عليه ايران بهترين 
ــالمی ايجاد شد تا فروش  فرصت برای جمهوری اس
ــارج كند و صادرات  ــور خ نفت خام را از بودجه كش
ــروش نفت خام  ــی را افزايش دهد؛ عدم ف ــر نفت غي
ــركت های اروپايی كه متقاضيان هميشگی نفت  ش

ايران بودند را دچار مشكل كرد. 
ــال در حالی  ــركت توت ــارات مدير عامل ش اظه
ــت كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران اخيرا با اعالم  اس
اينكه شركت های خارجی مايل به بازگشت به ايران 
ــی دارند و همه  ــا تماس هاي ــتند، گفت كه آنه هس
ــتند همكاری تنگاتنگ و موفقی را با  عالقمند هس
ــارهای تحميلی  ــركت نفت پس از برداشتن فش ش

داشته باشند.
مدير عامل شركت غول نفتی فرانسوی همچنين 
گفته است كه ما مجبوريم شرايط قراردادی را مذاكره 
كنيم و مانند هر كشور ديگری شرايط قراردادی ميان 

ايران و ما بر پايه وضعيت برد-برد خواهد بود.
وی گفت كه ما می خواهيم شريك بلندمدتی برای 
ــيم و ما نگرش بلندمدتی برای معامالت با  ايران باش

چشم اندازی بلندمدت در ايران داريم.
ــركت توتال در پروژه های نفت و  ــته ش در گذش
ــت، از جمله در توسعه  گاز ايران حضور فعالی داش
ــركت قرارداد  ــای 2 و 3 پارس جنوبی. اين ش فازه
ــز با ايران امضا  ــعه فاز 11 پارس جنوبی را ني توس
ــای غرب عليه  ــا افزايش تحريم ه ــرده بود، اما ب ك
ــن  ــودهای كالن در اي ــركت از س ــن ش ــران، اي  اي

حوزه بازماند.



دستورات جديد وزير نفت 

  ورود بخش خصوصی 
برای توسعه پتروشيمی آزاد شد

معاون وزير نفت با انتقاد از نحوه خصوصی س�ازی انجام ش�ده در صنعت پتروش�يمی از دس�تورات جديد وزير نفت به منظور 
افزايش مش�ارکت بخش خصوصی به منظور تحقق دومين جهش توس�عه ای پتروش�يمی خبر داد. عدم هماهنگی بين تعميرات 
بخش های باالدستی و پائين دستی در صنعت پتروشيمی همواره يكی از مهمترين دغدغه های فعاالن صنايع تكميلی پتروشيمی 
بوده اس�ت. در بيشتر موارد در سال های گذشته تاکنون عدم هماهنگی در تعميرات اساسی زنجيره توليد محصوالت پتروشيمی 
عالوه بر افزايش ظرفيت های خالی توليد در صنعت پتروشيمی، کاهش درآمدهای ارزی و افزايش افسار گسيخته قيمت مواد اوليه 

پليمری در بازار بورس را هم به همراه داشت. 
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با اين وجود کادر جديد مديريتی ش�رکت 
ملی صنايع پتروشيمی در نخستين اقدام خود 
يک هماهنگی و يكپارچگی در انجام تعميرات 
اساس�ی و دوره ای بخش باالدستی و و پائين 
دس�تی زنجيره صنعت پتروشيمی در منطقه 

عسلويه را اجرايی کرده است.
از اينرو با هماهنگی های انجام شده توسط 
ش�رکت ملی صنايع پتروش�يمی همزمان با 
آغاز تعميرات اساس�ی پااليش�گاه های گازی 
فازهای پ�ارس جنوبی، تعميرات مجتمع های 
پتروشيمی جم، پارس و برزويه )نوری( هم در 

عسلويه آغاز شده است.
در ش�رايط فعل�ی بخ�ش عم�ده خوراک 
م�ورد ني�از مجتمع های پتروش�يمی پارس و 
برزويه توس�ط پااليش�گاه های پارس جنوبی 
تامين می شود و اين دو مجتمع هم بخشی از 
محصوالت نهايی خود را شامل اتان، برش های 
مختلف گازی همچون پنتان و آروماتيک خود 
را به عنوان خوراک ورودی به پتروشيمی جم 

تحويل می دهند.
به عبارت ديگر اين سه مجتمع پتروشيمی 

همچون زنجيره ای در منطقه عسلويه فعاليت 
می کنن�د که خوراک و محص�والت نهايی هر 
يک از اين س�ه واحد به نوعی در واحد ديگر 

مورد استفاده قرار می گيرد.
عباس ش�عری مقدم در جري�ان بازديد از 
روند تعميرات اساسی مجتمع های پتروشيمی 
منطقه عسلويه با اشاره به برنامه جديد دولت 
برای توس�عه صنعت پتروش�يمی گفت: وزير 
نف�ت تاکيد ک�رده که مرحله جديد توس�عه 
صنعت پتروش�يمی بايد با حضور و س�رمايه 
بخش خصوصی محقق ش�ود و ش�رکت ملی 
صنايع پتروشيمی می تواند فقط زمينه ساز اين 

حضور باشد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمی با اعالم 
اينك�ه بايد همه ب�ا هم در تحق�ق اين هدف 
همكاری کني�م تا بتوانيم زمينه حضور بخش 
خصوص�ی واقع�ی را در صنعت پتروش�يمی 
فراهم کنيم، با انتقاد از نحوه خصوصی سازی 
انج�ام ش�ده در پتروش�يمی، تصري�ح کرد: 
بس�ياری از واحده�ای پتروش�يمی در قالب 
رد ديون واگذار ش�ده است و مجموعه هايی 

ک�ه واحدهای پتروش�يمی را خريده اند بعضا 
دلسوز اين صنعت نيس�تند و صرفا دنبال به 

سود کوتاه مدت هستند.
مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
ب�ا ي�ادآوری اينكه فراموش ش�دن توس�عه 
پتروش�يمی از ديگ�ر آس�يب های اي�ن نوع 
واگذاری ه�ا اس�ت گف�ت: ع�الوه ب�ر اين با 
خصوص�ی ش�دن واحده�ای پتروش�يمی و 
حذف شرکت ملی صنايع پتروشيمی، توسعه 
اجتماعی و فرهنگی در عسلويه و ماهشهر هم 

متوقف شده است.
اين مقام مس�ئول، تاکيد کرد: شرکت های 
پتروش�يمی به ايجاد زيرس�اخت ها اهميتی 
نمی دهند که اين مس�ئله عالوه بر مشكالتی 
که برای مردم منطق�ه به همراه دارد، در بلند 
مدت زمينه فرار نيروه�ای متخصص و خالی 
 شدن مجتمع ها از نيروی کار را فراهم می کند.
ش�عری مق�دم پيش�نهاد کرد: ش�رکت های 
موجود در منطقه عس�لويه يک کنسرسيوم 
يا اتحاديه صنفی تش�كيل دهن�د و کارهای 

زيربنايی و فرهنگی را به آن واگذار کنند.
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