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سرمایه گذاری داخلی 
که طی سالهای دوران 
تحریم برای شرکت های 
داخلی انجام شده است با 
ورود سرمایه گذار خارجی 
ازبین نخواهد رفت. بلکه با 
ورود شرکت ها 
و سرمایه های خارجی، 
شرکت های داخلی 
توانمند قادر به همکاری با 
طرف های خارجی هستند

نرسی قربان
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

من جزء افرادی هستم که باور دارند رفع تحریم های 
بین المللی می تواند صنایع نفــت و گازی ایران را 
متحول کند. اما مســئله ای که باید در اقتصاد پسا 
تحریم ایران در صنایع نفت و گاز مدنظر قرار داد برنامه 
ریزی و سیاست گذاری برای مقابله با خام فروشی گاز و 
چگونگی استفاده از ســرمایه گذار خارجی در صنایع باال 

دستی است.
در ارتباط با گاز به طور مشــخص باید اذعان کرد 
که،ارزش افزوده ای که ما از گاز می توانیم داشته باشیم 
بسیار بیشــتر از فروش خام آن است. اما در مورد نفت 
مسئله تاحد زیادی فرق می کند، قدرت چانه زنی شما در 
اوپک وابسته به میزان تولید شماست شما باید تولیدتان 
باال باشــد تا حرفی برای گفتن داشته باشید. از این رو من 
معقتدم باید خام فروشی در گاز را متوقف کنیم و  گاز را 
جایگزین فرآورده هــای نفتی کنیم  زیرا فروش نفت در 

بازارهای جهانی آسان تر است.
ضمن اینکه تزریق گاز به حوزه قدیمی نفتی این امکان 
را می دهد تا بتوانیم نفت بیشتری را استخراج کنیم. گاز 
را برای صنایع گازبر مانند پتروشیمی استفاده کنیم و در 
مرحله آخر اگر خواســتیم و گاز بیشتری داشتیم به فکر 
صادرات باشــیم. البته بازار هدف ما به ترتیب اولویت 
باید  بازارهای همسایه، نظیر ترکیه و جنوب خلیج فارس 
و ســپس جنوب اروپا باشــد. بعد از گذر از تمامی این 
مراحل اگر گاز بیشــتری مازاد بر برنامه ما وجود داشت 
با ســرمایه های خارجی می توانیم بر روی ال . ان . جی ها 

فعالیت کنیم. 
 موضوع مهم دیگر در اقتصاد پسارتحریم در صنایع 
نفت و گاز مقوله سرمایه گذار خارجی و نحوه مواجه با آن 
است. در ابتدا باید تاکید کنم که سرمایه گذاری داخلی که 
طی سالهای دوران تحریم برای شرکت های داخلی انجام 
شده است با ورود ســرمایه گذار خارجی ازبین نخواهد 
رفت. بلکه با ورود شــرکت ها و ســرمایه های خارجی، 
شرکت های داخلی توانمند قادر به همکاری با طرف های 
خارجی هستند. طبعا این موضوع شرکت های داخلی را به 

شرکت های موفق تر و بزرگتر مبدل خواهد کرد. 
حقیقت امر این اســت که زمانه عوض شده و دوره 
تحمیل قرارداد از طرف شرکت های خارجی به شرکت 
های ما گذشته است. در اقتصاد پساتحریم ایران سرمایه 
گذار خارجی منافع خود را در همکاری با یک گروه توانمند 
داخلی می بیند. زمانی که سرمایه ها و شرکت های خارجی 
وارد کشور شوند جذب شرکت ها و گروه هایی خواهند 
شد که دردوران تحریم تجربیات خوبی کسب کرده اند. 
اما آنچه بایــد در ارتباط با ســرمایه گذار خارجی  
مدنظر قرار گیرد موضوع قراردادها است. مسئله ای که 
حتی پیــش از تحریم ها نیز تا حد زیادی موجب نگرانی و 
نارضایتی ســرمایه گذار خارجی شده بود. سرمایه گذار 
خارجی در بخش نفت و گاز عالقه مند مشارکت در تولید 
است که البته این مساله با قانون اساسی ما مطاقبت ندارد. 

از این منظر پیش از این قراردادهای ما با آنها بیشتر نمود 
خدماتی داشته اند. همین مسئله سبب شد تا همکاری آنها 

با ما محدود و کم رنگ شود.
باید توجه داشت که، این مدل قراردادها سهم بسیار 
اندکی در بازار جهانی دارند و شرکت ها عموما این گونه 
روندهای تجاری را نمی پذیرند. در حالی که رقبای ما در 
منطقه قراردادهای جذاب تری را به ســرمایه گذاران 

پیشنهاد می کنند.
فراموش نکنیم که صنایع نفــت و گاز ایران حدود 
سی و سه ســال است که با سرمایه گذاری عمده خارجی 
همکاری نداشته و در قرارداد های بیع متقابل شرکت های 
خارجی وارد بازار ایران می شدند و در مدت تعیین شده 
که حدودا هفت یا هشت ســال بود فعالیت می کردند و 
پس از آن از بازار خارج می شــدند. براین اساس به نظر 
می رســد بدون در نظر گرفتن  مقولــه تحریم ها بازار ما 
سرمایه گذار خارجی در پروژه های بلند مدت را به دلیل 

وجود مشکالت در قرارداد ها از دست داده است.
اما در مقطع فعلی، شرکت های خارجی رویکرد مثبتی 
به بازار ایران دارند و عالوه بر آن طرف ایرانی  لزوم تجدید 
نظر در قراردادها را درک کرده است. آنچه مسلم است، 
کشــورهای خارجی عالقه به حضور در بازاری دارند که 
دارای منابع عظیم نفت و گاز اســت و ما هم می خواهیم 
که از فن آوری های روز جهان بهره مند شــویم. بی شک 
دارنده بهترین ذخایر نفــت و گاز جهان نیازمند بهترین 

فن آوری ها در این زمینه است. 
نمی توان ادعا کرد که بــه تنهایی از یک حوزه نفتی 
می توان مثال سی تا سی و پنج درصد بهره برداری کرد در 
حالی که  به علت ضعف فن آوری تنها از بیست درصد آن 
بهره برداری کنیم. نسل آینده از ما می خواهند که در مورد 
نحوه استفاده از این ثروت ملی پاسخگو باشیم زیرا شیوه 
بهره برداری از ثروت ملی در کانال های صحیح می تواند 

آینده اقتصادی را در مسیری مطمئن تر قرار دهد.

مقابله با خام فروشی و تغییر در نگارش قراردادهای نفتی 
الزمه اقتصاد پساتحریم ایران 
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دکتر فرزان گلچین
 نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

تحریم های اقتصادی طی سالهای گذشته به طور فزاینده ای 
بر صنایع نفت و گاز جمهوری اسالمی ایران سایه افکنده اند. 
کاهش شدید تولید، عدم سرمایه گذاری کالن در بخش های 
باالدستی، نبود فن آوری های جدید حفاری و تولید  و موانعی که 
برای انتقال و فروش  نفت ایرانی در جهان ایجاد شده همگی عواملی 
هستند که طی سالهای گذشته وضعیت بازار را برای انرژی ایرانی 

ناهموار کرده است.
تحریم ها کشــور را تاحدودی از فن آوری های روز محروم 
کرده اند که این مساله هزینه تولید را افزایش و بهره وری در این 
صنایع را به همین نسبت به چالش کشیده است. پروژه های کالن 
به علت خروج ســرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی از کشور با 
وقفه روبرو گردیده و نبود تجربه کافی و سرمایه های الزم در داخل 
کشــور این پروژه ها را با کندی رو به رو کرده و ضربه قابل تاملی 
به اقتصاد ملی زده است. در این شرایط میدان های مشترک  به 
عنوان یک سرمایه ملی برای نسل های آینده از این امر مستنثی 

نمانده و بهره برداری از آنها با کندی همراه گردیده است.
ایران یکی از تولیدکنندگان کلیدی و ســنتی هیدروکربن ها 
در خاورمیانه محسوب می شود که طی  سه دهه گذشته فعالیتش 
در عرصه تولید و انتقال انرژی همواره با معضالتی رو به رو بوده و 
بر اساس همین محدودیت ها، سیاست حفظ مشتریان  در فروش 
خارجی نفت اتخاذ و طالی سیاه در میان شش مشتری سنتی  یعنی 
جمهوری خلق چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان،تایوان و ترکیه 
توزیع می شده تا زمانی که همین فروش هم به دلیل تحریم های 
متعدد در بخــش های مختلف از جمله کشــتی رانی جمهوری 
اسالمی ایران ، بیمه ایران و سیســتم های بانکی با افت شدیدی 

مواجه شده است. 
چینی ها به تنهایی بخش قابل توجهی از 2.5 میلیون بشــکه 
تولید نفت خام ایران را می خریدند که بعد ازتشدید تحریم ها با 
روند نزولی مواجه شد . کاهش تولید ایران مشتریان کشور را به 
سوی تامین کنندگان جدید سوق داد به طوری که نفت سعودی 
در برخی از بازارها جای ایران را گرفت. عرضه نفت لیبی و حتی 

عراق هم به نوبه خود مشکالتی را برای کشور به وجود آورد.
در این شرایط و با توجه به محدودیت های بین المللی سیستم 
بانکی کشور همانطور که اشــاره شد با تحریم های بین المللی رو 
به رو بوده که این مساله ســرمایه گذاری مشترک و استفاده از 
سرمایه های مالی را در صنایع باالدستی که هزینه بر هم هستند 

کاهش داده است.
نباید فراموش کرد که هیچ کشــوری تنها با ســرمایه های 
خودش صنایع نفت و گازش را توســعه نمی بخشــد به همین 
جهت رفــع تحریم ها می تواند آغازی برای توســعه این بخش 
مهم از اقتصاد کشور با اتکاء به توانایی بومی و داخلی باشد. جذب 
ســرمایه های خارجی در دوره پســا تحریم، کشور را وارد فصل 
جدیدی خواهد کرد که صنایع انرژی از آن بهره زیادی خواهند 

برد . برای حفظ این ســرمایه ها باید تشویق شرکت های بزرگ 
خارجی برای حضور در بازار ایران، طرح های جدید و قراردادهای 
متفــاوت از بیع متقابل که پیش تر به ســرمایه گذاران خارجی 
پیشــنهاد می شد در نظر گرفته شــود. البته وزیر نفت در مورد 
تغییرات در پیشنهادهای نفتی، صحبت هائی به میان آورده که 

خود جای امیدواری دارد .
ایران با تکیه بر دانــش بومی و متخصصان داخلی که نتیجه 
مقاومت و تالش دهه های گذشته در جهت کمرنگ نمودن اثرات 
تحریم ها بوده برای توسعه هرچه بیشتر صنایع نفت و گاز خود، 
میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد تا بتواند از تمام 

طرح های توسعه ای خود بهره برداری کند.
عصر اقتصاد پســاتحریم در بخــش هیدروکربن ها نیاز به 
برنامه ریزی جدید دارد. شرکت های داخلی و بخش خصوصی 
قادر خواهند بود از تجربیات دوران تحریم خود برای همکاری های 
مشترک با سرمایه گذاران خارجی بهره مند شوند و در عین حال به 
تولیدکنندگان تجهیزات نفت و گاز داخلی امکان تبدیل شدن به 
شرکت های  مطرح در بازارهای بین المللی  با مشتریان خارجی را 
نیز فراهم خواهد کرد. اما همانطور که اشاره شد این روند نیازمند 
برنامه ریزی حساب شده، کاهش مصرف داخلی و جلوگیری از 
خام فروشــی در صنایع نفت و گاز بوده که می تواند ایران را وارد 

مرحله نوینی از حیات خود کند. 

جلوگیری از خام فروشی نیاز اصلی صادرات 
در اقتصاد پساتحریم

ایران با تکیه بر دانش 
بومی و متخصصان داخلی 
که نتیجه مقاومت و تالش 
دهه های گذشته در جهت 

کمرنگ نمودن اثرات 
تحریم ها بوده برای توسعه 

هرچه بیشتر صنایع نفت 
و گاز خود، میلیاردها دالر 

سرمایه گذاری خارجی 
نیاز دارد تا بتواند از تمام 
طرح های توسعه ای خود 

بهره برداری کند
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زمینه صادرات نفت و فرآورده های نفتی از بورس انرژی تسهیل شد

براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های 
ذیربط ابالغ شد، توسعه پاالیشگاه های موجود کشور در دستور کار قرار گرفت که در این راه دولت به بخش 
خصوصی تســهیالتی اعطا می کند. در تبصره یک این ماده استفاده از سازو کارهای بورس انرژی در خرید و 
فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار گرفته اســت.همچنین در 
تبصره 2 این ماده، شرکت های دولتی تابع وزارت نفت، مجاز شدند تا 2 درصد تخفیف بیشتر برای نفت خام 

و میعانات گازی عرضه شده در بورس انرژی ارائه کنند. 

افزایش 5 دالری قیمت نفت ایران

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعالم کرد قیمت ســبد نفتی این سازمان در ماه می 2015 با 4.86 
دالر افزایش نســبت به ماه قبل از آن به 62.16 دالر در هر بشــکه رسید. بر اساس این گزارش قیمت نفت 
سنگین ایران در ماه می امسال 5.12 دالر افزایش یافته و به 61.38 دالر در هر بشکه رسیده است. قیمت این 
نفت در ماه آوریل 56.28 دالر در هر بشکه اعالم شده بود. متوسط قیمت نفت سنگین ایران در 5 ماه نخست 

سال جاری میالدی نیز 52.98 دالر در هر بشکه اعالم شده است. 

بدهی ۲ میلیارد دالری شل به ایران پس از لغو تحریم ها پرداخت می شود 

شرکت رویال داچ شل اعالم کرد، در حال مذاکره برای بازپرداخت بدهی معوق بیش از 2 میلیارد دالری خود 
به ایران در صورت لغو تحریم هاست. این بدهی به فروش نفت ایران به شل مربوط می شود که این شرکت 
به بهانه تحریم ها از پرداخت پول نفت خریداری شــده ایران خودداری کرده اســت. بن وان بوردن، رئیس 
شرکت شــل پس از دیدار با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت: به اینجا آمده تا »اطمینان دهد که به محض 
اینکه امکان پذیر باشــد، بدهی ها پرداخت خواهند شد«. وی افزود: پرداخت بدهی ها تنها زمانی امکان پذیر 
خواهد بود که تحریم ها برداشــته شوند. و این شرکت انگلیسی هلندی از دولت های انگلیس، هلند و آمریکا 

مجوز الزم را دریافت نماید. 

ایران در اندونزی پاالیشگاه می سازد

حسن خسروجردی با اشاره به توافق نهایی و ســه جانبه سرمایه گذاران ایران، چین و اندونزی برای ساخت 
یک پاالیشگاه بزرگ نفت در شــرق آسیا، گفت: قرار است این پاالیشگاه نفت فوق سنگین با ظرفیت روزانه 
150 هزار بشکه در شرق جزیره جاوه اندونزی احداث شــود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی ایران با تاکید بر اینکه در این طرح پاالیشــگاهی ایران، اندونزی و چین هر یک سهمی از اجرای پروژه را 
بر عهده دارند، تصریح کرد: تامین خوراک نفت فوق ســنگین و بخشی از منابع مالی جز مسئولیت سرمایه 

گذاران ایرانی در این طرح پاالیشگاه سازی است. 

خوشبینی شرکت های بزرگ نفتی به آینده قیمت نفت

شرکت های بزرگ نفتی جهان بیش از حد در مورد آینده قیمت نفت خام مطمئن هستند. پس از افزایش 40 
درصدی قیمت نفت از ماه ژانویه به این طرف، روند حرکت قیمت ها صعودی بوده است. اما قیمت های فعلی 
65 دالر برای نفت برنت و 60 دالر برای نفت وست تگزاس اینترمدییت- بیش از آنکه کف قیمت ها به نظر 
برسند، به سقف قیمت ها شباهت دارند. اما این چیزی نیست که بسیاری از فعاالن صنعت نفت معتقد به آن 
باشند. برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات نفتی انتظار دارند که قیمت نفت تا پایان امسال به حدود 75 
دالر برسد. شرکت انگلیسی هلندی شــل انتظار دارد که قیمت نفت تا سال 2018 به 90 دالر در هر بشکه 
برسد. برخی معتقدند کاهش شدید سرمایه گذاری بر عرضه از جمله عرضه نفت شیل تاثیر خواهد گذاشت 

و مجددا قیمت ها را باال خواهد برد. 
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صادرات گاز ایران به اروپا از ٨ مسیر مختلف 

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران درباره برنامه های این شرکت در زمینه صادرات گاز اظهار کرد: 
برای صادرات گاز به اروپا نمی توانیم محدود به یک مسیر و یا خط لوله خاص باشیم و همه گزینه های موجود 
را بررسی خواهیم کرد. عزیزاهلل رمضانی افزود: حدود  هفت تا هشت مسیر مختلف برای رساندن گاز ایران 
به اروپا وجود دارد که یکی از آن ها مسیر ایران- عراق- سوریه است. مسیر ترکیه نیز که خود شامل چندین 
مسیر از جمله دریای سیاه از طریق آذربایجان، گرجستان و دریای سیاه و دیگری از طریق ارمنستان، گرجستان 

و دریای سیاه است از دیگر مسیرهای صادرات گاز به اروپا بشمار می رود. 

۲.7 میلیارد دالر خالص صادرات گاز ایران

آمارهای منتشر شــده در گزارش مرور آماری انرژی جهان 2015 که توســط شرکت انگلیسی بریتیش 
پترولیوم منتشر شده نشان می دهد خالص صادرات گاز ایران در سال 2014 بالغ بر 2.7 میلیارد مترمکعب 
بوده است. ایران در این سال 9.6 میلیارد مترمکعب گاز صادر و 6.9 میلیارد مترمکعب گاز وارد کرده است. 
ترکیه مهمترین مشتری گازی ایران بوده به طوری که صادرات گاز ایران به این کشور در سال 2014 بالغ بر 
8.9 میلیارد مترمکعب برآورد شده است. ایران 0.7 میلیارد مترمکعب گاز نیز به جمهوری های آذربایجان 

و ارمنستان صادر کرده است. 

پس از رفع تحریم ها صادرات گاز به اروپا در دستور کار قرار خواهدگرفت

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اظهار این مطلب که »هم اکنون در حال مذاکره با ترکیه و هندوستان 
برای تأمین نیاز آنها به گاز مایع هســتیم« گفت: به دلیل وضع تحریم علیه کشــور فعاًل فعالیت این شرکت 
محدود به آسیا است. براتی درباره صادرات گاز مایع به اروپا گفت: یکی از اهداف این است که گاز مایع را به 
کشورهای اروپایی برسانیم ولی شرایط کشور خاص است. پس از تحریم ها، ارتباط با کشورهای اروپایی افزایش  
خواهد یافت، طبیعتًا در این صورت مشتریان جدیدی از این قاره خواهیم داشت؛ اآلن هیچ گونه صادراتی به 

اتحادیه اروپا نداریم اما غیرمستقیم در حال مذاکره هستیم تا گاز را به اسپانیا برسانیم. 

روسیه کنترل صادرات گاز ایران به ارمنستان را در دست می گیرد
 

ارمنســتان قصد دارد 41 کیلومتر از یک خط لوله صدور گاز ایران را که در خاک این کشــور قرار دارد، به 
شرکت گازپروم روسیه واگذار کند. این تصمیم موجب خواهد شد که کنترل کامل مسیرهای عرضه گاز به 
ارمنستان در اختیار مسکو قرار گیرد. اما آرا سیمونیان، وزیر انرژی ارمنستان اطمینان داد که شرایط مجوز 
دولتی اعطا شده به گازپروم ارمنستان اجازه نخواهد داد تا روسیه در واردات گاز از ایران دخالت کند. واردات 

گاز از ایران تنها یک چهارم 2 میلیار متر مکعب گازی است که ارمنستان ساالنه از روسیه وارد می کند. 
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اخبارگاز افزایش توان صادرات میعانات گازی ایران با صادرات روزانه 6 میلیون بشکه

مدیرعامل شرکت ملی پایانه های نفتی ایران با اعالم اینکه در حال حاضر دو گوی شناور در پایانه گاز عسلویه 
و یک گوی شناور در پایانه گاز سیراف به کشــتی های نفتکش پهلودهی می دهند، تصریح کرد: با ایجاد این 
ظرفیت هم اکنون توان عملیاتی و دریایی صادرات میعانات گازی کشــور به حدود 6 میلیون بشکه در  روز 

افزایش یافته است. 

گاز جایگزین سوخت مایع در صنایع خواهدشد

محمود آستانه در تشریح سیاست های جدید جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی در سبد سوخت 
و انرژی کشور، گفت: همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، با افزایش گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها 
مصرف سوخت مایع در این واحدها محدود می شود. مشاور وزیر نفت با بیان اینکه 20 هزار واحد صنفی در 
کشــور  باید به سمت استفاده از گاز طبیعی گرایش پیدا کنند، تصریح کرد: در حال حاضر انرژی حرارتی هر 
متر مکعب گاز طبیعی برابر یک لیتر از فرآورده های نفتی همچون گازوئیل اســت که ضمن مقرون به صرفه 

بودن از آلودگی محیط زیست نیز می کاهد.

رونمایی از طرح جدید خودکفایی گازی
 

ایران با آغاز ساخت یک خط لوله جدید گاز در حاشیه دریای خزر طرح جدید خودکفایی و کاهش وابستگی به 
گاز وارداتی از ترکمنستان را کلید زد. ایران و ترکمنستان قراردادی بلند مدت به منظور صادرات روزانه گاز تا 
سقف 40 میلیون مترمکعب از این کشور همسایه به ایران را امضا کرده اند. بر این اساس سال گذشته ایران حدود 
5.5 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از ترکمنســتان وارد کرده و با وجود افزایش روزانه 100 میلیون مترمکعبی 
تولید گاز در پارس جنوبی، واردات گاز از ترکمنســتان کماکان ادامه دارد. از ســوی دیگر در حالی ایران قصد 
دارد به روند واردات گاز طبیعی از ترکمنســتان ادامه دهد اما با آغاز ساخت یک خط لوله جدید گاز در حاشیه 

دریای خزر، طرح جدید خودکفایی و کاهش وابستگی به گاز وارداتی از ترکمنستان را کلید خورده است. 
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آمادگی صنعت پتروشیمی برای دوران پساتحریم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همزمان با لغو تحریمها روند توسعه صنعت پتروشیمی شتاب 
می گیرد و امیدواریم با برداشته شدن محدودیتها شاهد توسعه این صنعت باشیم.  عباس شعری مقدم گفت: 
کنترل بازار این صنعت از ســوی تحریم کنندگان کار ساده ای نیست و به این دلیل پس از مذاکرات، تحریم 
کنندگان به این نتیجه رسیدند که پتروشیمی را از فهرست تحریمها خارج کنند. وی افزود: خوراک پتروشیمی 
از سوی صنعت نفت تامین می شــود، از این رو هنگامی که این صنعت تحت تاثیر تحریم قرار گرفت، امکان 
فراهم کردن خوراک پتروشیمی ها را نداشت و سبب شد تولید محصوالت کاهش یابد در حالی که صادرات 

بدون هیچ مشکلی ادامه داشت. 

ششمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی برگزار می شود

با هدف ایجاد فضای رقابتی توام با خالقیت و نوآوری، ششــمین جشنواره جایزه تعالی پتروشیمی اسفند ماه 
امسال برگزار می شود. علی محمد بســاق زاده، رئیس شورای سیاستگذاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 
در ســیزدهمین جلسه این شورا که با حضور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی برگزار شد، گفت: جشنواره 
امسال با شعار تعالی سازمانی، تحول فرهنگی، توسعه پایدار  و رویکرد خالقیت و نوآوری به میزبانی شرکت 

پتروشیمی مبین دوازدهم اسفند ماه امسال در سالن همایش  های بین  المللی صدا و سیما برگزار می شود. 

آغاز همکاریهای مشترک خارجی در صنعت پتروشیمی ایران

معاون مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی که طی یک ماه اخیر با مدیران ارشد شرکتهای خارجی از 
کشورهای ژاپن، زیمباوه، آلمان و شرکت شــل هلند در خصوص همکاریهای مشترک دیدار و گفتگو کرده 
است. نقطه تمرکز و ثقل تمام این دیدارها با طرفهای خارجی از جمله شرکت هلندی شل را گفتگو در خصوص 
نحوه ادامه یا ایجاد همکاریهای مشترک و ســرمایه گذاری های جدید با توجه به ظرفیتهای آینده صنعت 

پتروشیمی ایران عنوان کرد. 
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صادرات 5٤۲ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ٣5۲ میلیون دالر 
در دوماهه اول سال

شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران میزان صادرات کلی خود را از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه، 542 
هــزار تن و به ارزش 352 میلیون دالر اعالم کرد. بیشــترین محصول صادر شــده در این مدت، به ترتیب 
برشهای سنگین با 116 هزار تن، پارازایلن با 104 هزار تن و گاز مایع )بوتان و پروپان(، به میزان 89  هزار تن 
بوده است. همچنین در همین مدت اســتایرن چهار هزار تن، سود 23 هزار تن ، پلی اتیلن سنگین بادی هفت 
هزار تن ، پلی اتیلن سنگین فیلم 6 هزار تن، بنزن  21 هزار تن، پلی وینیل کلراید پی وی سی  12 هزار تن تولید 

و صادر شده است. 

خوراک پتروشیمی ها ازطریق فراخوان اختصاص می یابد

وزیر نفت با بیان اینکه سیاست وزارت نفت جلوگیری خام فروشی نفت و میعانات گازی است گفت: با بهره 
برداری از طرح های پاالیشی سیراف و سایر پاالیشــگاه های استفاده کننده از خوراک میعانات گازی، خام 
فروشی میعانات به اتمام رسیده و همه این تولیدات به پروژه های داخلی اختصاص می یابد. وزیر نفت با تشریح 
فرآیند انتخاب پیمانکاران این پروژه، گفت: برای اولین بار در کشور تصمیم گرفتیم از طریق اعالم فراخوان، 
اختصاص خوراک را انجام دهیم که پس از این فراخوان 50 شــرکت درخواســت خود را مطرح کردند که 
ســابقه، توان مدیریت و مالی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در نهایت 8 شرکت مورد 

تایید قرار گرفتند که 5 شرکت خصوصی و 3 شرکت خصولتی هستند. 

با راه اندازی طرحهای جدید، ظرفیت صادرات قیر افزایش یافته 

و درآمد ارزی قابل توجهی عاید کشور خواهد شد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه آئین گشایش کارخانه تولید قیر در آبادان، افزود: این واحد از سوی 
متخصصان داخلی  احداث شده و برای  50 نفر به طور مستقیم و 200 نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد شغل 
می کند.ربیعی با اشــاره به این که با راه اندازی این کارخانه تولید قیر در کشور حدود 620 هزار تن در سال 
افزایش خواهد یافت، گفت: احداث 20 هزار تن ظرفیت مخزن و توسعه بارانداز صادراتی از دیگر پروژه های 

مربوط به این واحد است. 



اقتصاد 
پساتحریم
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حسن خسروجردی:
تبیین سیاست های مشخص برای دوران پساتحریم

 در بخش های تولید و تجارت الزامی است
»اقتصاد پساتحریم با برداشته شدن موانع تجارت خارجی همراه است و این مساله می تواند 
منجر به غفلت از صنایع داخلی شــده و مشکالتی را برای اقتصاد ملی به همراه خود داشته 
باشــد از این رو تبیین سیاســت های مشخص برای دوران پســاتحریم می تواند نگرانی 

بخش های مختلف تولید و تجارت را رفع کند.«
مزیت نسبی ایران در بازارهای انرژی جهانی به نســبت رقبای منطقه ای جهانی اش این 
کشور را در زمره طالیه داران بازار های بین المللی قرار داده است. برخی از تحلیل گران عرصه 
انرژی و کارشناسان اقتصاد انرژی بر این باورند که تحریم ها نقش مخربی بر جایگاه جهانی ایران 
در بازار های انرژی داشــته است و صادرات زیر سایه تحریم ها نیز در دوران تحریم مختل و با 

مشکالتی همراه بوده است.
در حالی که گروه مذاکره کننده هســته مشــغول رایزنی برای رفع تحریم هاست، حسن 
خســروجردی دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان محصوالت نفت گاز و پتروشیمی که بزرگترین 
تشکل خصوصی کشور در عرصه اقتصادی است توضیحات مفصلی را در مورد تحریم ها و تاثیر 

آنها در بخش های گوناگون انرژی کشور داده است. 
وی بر این  باور اســت که عرضه  هیدروکربن ها و گاز در بــازار های نوظهور مانند آفریقا 
موقعیــت های بکری را پیش روی تجار و تولید کننــدگان ایرانی قرار داده که باید به آن توجه 

ویژه ای داشت.
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اینکه جمهوری اسالمی ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها 
دارای  برنامه ریزی در عرصه های اقتصادی است یکی از مباحث 

داغ محافل اقتصادی است با توجه به تجربه شما در تجارت 
خارجی و بخصوص فرآورد های نفتی ارزیابی شما از این مساله 

چیست؟

بزرگترین حسن لغو تحریم آسان سازی تجارت برای ایرانیان 
و تجار خواهد بود. این مســاله منجر به باالرفتــن اعتماد میان ما و 
مشتریمانمان خواهد شد اما این حسن در کنار یک عیب عرض اندام 
می کند. عیب بزرگی که لغو تحریم ها برای کشــور خواهد داشت 
تنبل شــدن دوباره اقتصاد است. در حال حاضر با وجود تحریم های 
بین المللی فعاالن اقتصادی مجبور هســتند برای فعالیت و توسعه 
تجارت خود دفاتری را در خارج از مرزهای ملی تاسیس کنند که به 
نوبه خود تجربه تازه و پر مایه ای برای ما بود. در همین حال به واسطه 
این تحریم ها ما حضور گســترده تری را در بازار های جهانی آغاز 
کردیم و بخشــی از فعالیت هایمان را به همکاری مشترک با شرکا 
معطوف کردیم و بخش خصوصی توانســت به طور خالص بیست و 

شش میلیارد صادرات کاال و خدمات را در کارنامه خود ثبت کند .
در همین حال بخش خصوصی در این مدت توانســته اســت 
فعالیت های اقتصادی خود را گســترش دهد و باید توجه داشــته 
باشیم که سرمایه مشــکل بخش خصوصی نیست و هزینه هایی را 
که به واســطه تحریم ها به صادرکنندگان تحمیل شــده است  نیز 
مشتریان ما پرداخت کرده اند، در این دوران همچنین مشتریانمان را 
نیز بیشــتر و بهتر شناخته ایم. منافع بیشتری را در برخی از کشورها 
که مشتریان ما هستند کســب کردیم که این مهم هم با راه اندازی 

تاسیسات بدست آمد.
در همین دوران بســیاری از محصوالتمــان را نیز به صورت 
بنکداری عرضه کردیم که درآمد بیشــتری را برای اقتصاد ملی به 
همراه داشت. اســناد اعتباری یا دیوار هایی را که نظام الکترونیکی 
تجارت به دور مرزهای ما کشــیده بود، نیز از طریق حضور مستقیم 

در بازار های هدف جبران کردیم.

فراموش نکنیم که ما با مشتریانمان نشسته ایم و از خواسته های 
آنها مطلع شدیم که این مساله از نعماتی بود که تحریم برای اقتصاد 
ما به دنبــال خود آورد. یکی از نگرانی های مــن در حال حاضر این 
مساله است که حضور در بازار های خارجی به واسطه سیستم های 
الکترونیکی کم رنگ تر شود و این می تواند مشکالتی را نیز به دنبال 

داشته باشد.
این روش در اقتصاد مقاومتی نقش پر رنگی دارد. یعنی شما در 
بازار های هدف حضور داشته باشید و بتوانید با نیاز سنجی فعالیت های 
خود را گسترش دهید. اقتصاد مقاوتی یک شعار نیست یک فرمول 

عملیاتی برای کار و رشد است. 

مهمترین اقدامی که باید برای دوران پسا تحریم صورت داد 
چیست؟ 

تبیین سیاســت های مشخص برای دوران پساتحریم می تواند 
نگرانی بخش های مختلف تولید و تجارت را رفع کند. به طوری که 
در دوران تحریم از صنایع داخلی حمایت های گسترده ای می شود 
و سیاست های تشویقی برای تولیدات داخلی وجود دارد. علی رغم 
سیاست های جزیره ای در دولت ها در سالهای گذشته، معدل کلی 

به رونق و حمایت از تولیدات داخلی انجامید.
فراموش نکنید که به واســطه تحریم مــا در بخش واردات با 
مشکالت بزرگی مواجه بودیم که این به تولید داخلی ما کمک شایانی 
کرد. پر هزینه بودن واردات و سخت بودن مسیرهای منتهی به این 
مســاله انگیزه هائی را در بازار های داخلی برای تولید ایجاد کرد که 

نتایج خوبی هم به همراه داشت.
همانطور که اشــاره کردید اقتصاد پساتحریم با برداشته شدن 
موانع تجارت خارجی همراه اســت و این مســاله می تواند منجر به 
غفلت از صنایع داخلی شده و مشکالتی را برای اقتصاد ملی به همراه 

خود داشته باشد.
تحریم محسناتی را برای کشور داشت و تولید کنندگان و تجار را 
ورزیده تر کرد و  نباید اجازه دهیم برداشته شدن تحریم ها تجربیات 

گرانی را که در این دوران بدست آورده ایم  از میان بردارد.  فضای بی اعتمادی 
که میان دولت و بخش 
خصوصی حاکم است 
اجازه نمی دهد

 هماهنگی های الزم 
صورت گیرد. بعد از انقالب 
یک نگاه سوسیالیستی بر 
اقتصاد ملی سایه افکند. 
بحثی که باید مطرح می 
شد یک اقتصاد اسالمی بود 
اما برداشتی که از آن در 
عرصه عمومی ظهور کرد 
یک اقتصاد
 سوسیالیستی بود
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بسیاری از اقتصاد های ملی وجود دارند که بدون گذر از دوران 
تحریم مولد هستند ، آیا ایران تنها در دوران تحریم می تواند مولد 

و فعال باشد ؟

خیر ، ایجاد فضای تحریم و فشار برای رشد، اقدام صحیحی نیست 
. کشور با ضعف هایی در سیستم دولتی و خصوصی  مواجه است. بخش 
خصوصی از لحاظ دانش فنی، تجربه و شناسایی بازار ها توانمند است 
اما از نظر تامین مالی و حمایت ها با چالش هایی رو به رو است که تنها 
از طریق دولت قابل پشتیبانی است. اما در بخش دولتی سرمایه الزم 
وجود دارد ولی تعهد و نقاط قوت بخش خصوصی مشاهده نمی شود. 
این دو نقطه قوت و دو نقطه ضعف هیچ گاه با هم پوشانی یکدیگر فضا 

را برای فعالیت های گسترده تر فراهم نکردند.

دلیل این به تعبیری نا هماهنگی ها چیست؟

به طور خالصه بی اعتمادی.! فضای بی اعتمادی که میان دولت 
و بخش خصوصی حاکم اســت اجازه نمی دهد هماهنگی های الزم 
صورت گیرد. بعد از انقالب یک نگاه سوسیالیستی بر اقتصاد ملی سایه 
افکند. بحثی که باید مطرح می شد یک اقتصاد اسالمی بود اما برداشتی 
که از آن در عرصه عمومی ظهور کرد یک اقتصاد سوسیالیستی بود. 
یک مدیر خوب فردی اســت که باید منافع جمعی را در نظر بگیرد، 
درحالی که در گذشــته اگر فردی کارآفرین و خالق بود از دید یک 

مدیر دولتی رد بود.
حتی با توجه به اصل 44 قانون اساســی و تبلیغات گســترده ای 
که در عرصه خصوصی ســازی صورت گرفته است یک مدیر دولتی 
ترجیح می دهد برای جلوگیری از تنش هــای بعد از واگذاری میان 
بخش خصوصی و نیمه دولتی گزینه دوم را انتخاب کند. اینها بخشی از 
مشکالت و شکافی است که میان بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. 
مدیران دولتی جرات نزدیک شدن به بخش های خصوصی را ندارند و 
هر کس هم سعی در شکستن این طلسم داشته است و از جسارت کافی 
بر خوردار بود و اقدامات صحیحی هم انجام داده است بدون مشکل از 
ورطه بیرون نرفته است . به عنوان نمونه در میان مدیران نفتی می توان 
به بیژن زنگنه وزیر کنونی نفت اشاره کرد که بعد از ماجرای کرسنت 
صریحا اعالم می کند اگر پروژه ای به بخش خصوصی ســپرده شود 
و مشکلی را به دنبال خود داشته باشــد نباید روی حمایت های وزیر 
حسابی باز کند. این گونه مسائل جرات را از مدیران سالم گرفته است.

در تجارت خارجی ایران؛ حوزه های آسیای شرقی و مرکزی و 
حتی آفریقا در دوران تحریم جایگاه قابل توجه ای یافته آن، چه 

بازارهایی برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم می توانند نقش 
پر رنگی را ایفا کنند؟ 

برای تجارت همه جهان را نیاز نداریم. ســی تا سی و پنج کشور 
می تواند فعالیــت های صادراتی ما را حفظ کند، در این کشــور ها 
هم همانطور که پیش تر اشــاره کردم با حضور مســتقیم می توانیم 
فعالیت های خوبی انجام دهیم . فراموش نکنیم که حضور مستقیم در 

عرصه تجارت بسیاری از گره ها را باز می کند.
 آسیا و آفریقا و پس از آن اروپای شرقی مشتریان بالفعل و بالقوه 
ما هستند. به لحاظ اقتصادی محصول ما در مقابل محصول آمریکای 
التین در بازار ایاالت متحده به علت هــای مختلف از جمله فاصله 
جغرافیائی مزیتی نخواهد داشــت اما بازارهای آســیای مرکزی و 
همچنین ساحل شرقی قاره آفریقا بستر های بسیار مناسبی برای تجار 
ایرانی هستند. کشــور به بازارهای جدید نیاز دارد اما این بازارهای 

جدید فقط در اروپای غربی نیست. 
به عنوان مثال صادرات ما به عراق به طور متوسط هشت میلیارد 
دالر در سال است و غربی ها هم برای کسب پروژه و صادرات محصول 
خود به این کشــور تالش های فراوانی می کنند. سرمایه گذاری در 
بازار این کشور همسایه برای اقتصاد ایران باید حائز اهمیت ویژه ای 
باشد. ایران می تواند با توسعه روابط خود و بستر سازی های که دولت 
برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می کند صادرات کاال و خدمات 
خود را به بیست میلیارد دالر در سال برساند. عراقی ها ذخایر مالی 
 قابل توجهی دارند باید بتوانیم از  ظرفیت در همســایگی اســتفاده 

کنیم .
نباید در تجارت مرتکب اشــتباهات راهبردی شویم .به عنوان 
مثال ساحل شــرقی آفریقا برای عرضه گاز و ال پی جی یک ظرفیت 
بسیار مهم اســت که باید به آن توجه داشت. این ها بازارهای سود 
آورتری هستند و از شش میلیون تن صادرات ال پی جی کشور حداقل 

نیمی از آن باید راهی بازار های آفریقایی شود. 
به جز صادرات ال پی جی، پر کردن ســیلندرهای گاز در آفریقا 
و سرمایه گذاری بر روی این حوزه دارای مزیت نسبی به بسیاری از 
بازار هایی است که با اما اگر های فراوانی همراه هستند. آنچه مسلم 
است، هر جا در تجارت جهانی شــرکت های خصوصی ایرانی وارد 
 شــده اند حرف اول را زده اند و توانســته اند رقبا را از میدان خارج 
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بخش خصوصی در این 
مدت توانسته است 

فعالیت های اقتصادی 
خود را گسترش دهد و 
باید توجه داشته باشیم 

که سرمایه مشکل 
بخش خصوصی نیست 
و هزینه هایی را که به 

واسطه تحریم ها به 
صادرکنندگان تحمیل 

شده است  نیز مشتریان 
ما پرداخت کرده اند، 

در این دوران همچنین 
مشتریانمان را نیز بیشتر 
و بهتر شناخته ایم. منافع 

بیشتری را در برخی از 
کشورها که مشتریان ما 
هستند کسب کردیم که 
این مهم هم با راه اندازی 

تاسیسات بدست آمد
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رشد اقتصادی در مرکز فعالیت های دولت یازدهم است. برای 
رسیدن به این هدف بازارهای انرژی جهانی و حضور در این 

بازارها امری ضروری است . باتوجه به سند انرژی کشور که در 
دوره مدیریت حضرت عالی تدوین شد ، چه مشخصه بارزی را 

می توان در راهبرد کالن انرژی کشور دانست؟ 

نگاه بــه بحث انرژی به تنهایی نمی تواند پاســخگو نیازهای ما 
باشد ، وقتی ما در خصوص انرژی صحبت می کنیم باید بحث اقتصاد 
و تحوالت بخش اقتصاد را در نظر بگیریم ، زمانی که شــما از انرژی 
صحبت می کنید باید ســیر تحوالت فن آوری های مرتبط با مساله 
انرژی را در نظر داشته باشد . طیف گسترده ای از موضوعات هستند 
که با بحث انرژی پیوســتگی هایی دارند که از جمله آنها می توان به 
محیط زیســت ، پایداری محیطی و انرژی را اشاره کرد. انرژی یک 
منبع کم یاب و مورد نیاز همگان است باید عوامل غیر بنیادین بازار را 
مثل عوامل سیاسی ، عوامل نظامی، درگیری های منطقه ای ، منازعات 
دریایی و زمینی ، درگیری های عرضی و مرزی میان کشورها  منافع 
صادرکنندگان و منافع وارد کنندگان ، منافع بازیگران بزرگ جهانی 
و قدرت نظامی قدرت های رقیب اقتصادی و مالکیت منابع انرژی 
برای برتری در عرصه رقابت همه این موارد را به طور پیوسته باید 
مد نظر داشــت . نمی توان گفت انرژی یعنــی نفت ، گاز یا هیدرون 
کربن ها، نمی توان گفت انرژی به معنای فرآوری انرژی یعنی سوالر 

سیستم هاست که شامل نیروگاه های خورشیدی یا بادی است . 
زمانی که با یک نگاه کالن به این مســاله نــگاه می کنیم باید 
مجموعه عرضه کنندگان و مجموعه مصرف کنندگان را بر اســاس 
روابط قدرت بــر پایه انرژی و توان مندی یا نیــاز مندی قابلیت یا 

شایستگی ظرفیت پتانسیل و سرمایه گذاری با هم دیده شود.
به عنوان نمونه زمانی که ســرمایه گــذاری کالن بر روی یک 

نیروگاه انرژی در جهان شکل می گیرد این نیست که همه سرمایه ها 
و هر چه هست به بخش انرژی سر ازیر شود یا همه سرمایه ها در یک 
نقطه جغرافیایی تمرکز یابد  نه افراد و ســازمان های هدایت کننده 
ســرمایه گذاری بین المللی مثل صندوق بیــن المللی پول نهاد ها و 
شرکت های بزرگ ســرمایه گذاری یا کشورهای بزرگی که سهم 
باالیــی در GDP  جهانی دارنــد اینها تعیین مــی کنند که در چه 
بخش های چه میزان ســرمایه بر اســاس چه پایداری در اقتصاد و 

اجتماع در کدام جغرافیا بر اساس چه منافعی است.

جناب آقای مبینی این مساله با دیپلماسی چه پیوند های می تواند 
داشته باشد ؟ 

زمانی که شما می خواهید وارد بحث دیپلماسی و انرژی شوید 
باید همه عرصه های اثر گذار انرژی را بشناسید و دیپلماسی به عنوان 

یک ابزار برای ماکسیمایز کردن منافع به کار ببنید .

اگر بخواهیم در این رابطه از تجربیات جمهوری اسالمی ایران 
صحبت کنیم آیا در این زمینه موفق بوده ایم ؟ 

شما وقتی نگاه می کنید تهران به لحاظ سیاسی در یک سری از 
مسائل بین المللی هم سو با مسکو اســت . همانطور که روابط میان 
تهران و پکن نیز دارای چنین پیوند هایی اســت . چینی ها عالقه مند 
هستند که با ما کار کنند و ما هم عالقه مند هستیم که با آنها کار کنیم 
. در شکل دیگر ایران و آمریکا در خاورمیانه در عرصه انرژی رقیب 
هستند در حالی که رهبران تولید انرژی در خاورمیانه با ایاالت متحده 
ائتالف دارند و با جمهوری اسالمی ایران در تعارض هستند. سوالی 
که اکنون مطرح می شود این است که چگونه می توان این تعارض ها 
را به فرصت ها مبدل کرد ؟ دیپلماسی ابزاری قدرتمند است که می 

تواند برای نیل و محقق کردن اهداف ملی وارد عرصه شود .
دیپلماسی قادر اســت همگرایی های که در بعد سیاسی وجود 
دارد را تبدیل به تعامالت در ابعاد اقتصادی کند . به عنوان نمونه در 
حال حاضر بهترین بازار برای انرژی ما چانه زنی هایی است که باید 
با اروپایی ها صورت گیرد. وزن باالی وابستگی انرژی که اروپایی ها 
به روسیه دارند می تواند موقعیت ایران تقویت کند . اما روسیه زمانی 
که ایران اقدام به ورود به بازارهای اروپایی مانند یونان می کند این 
رفتار را در جهت تضاد با منافع ملی خود تعبیر کرده و سهم ایران را با 
رقمی باالتر می خرد تا مبادا انحصارش در بازار انرژی اروپا با چالش 

علی مبینی دهکردی:
در حوزه دیپلماسی انرژی چندان موفق عمل نکردیم

علی  مبینی دهکردی یکی از متخصصان حوزه مدیریت استراتژیک کشور است . وی در حال 
حاضر عضو هیات رئیسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت است. مبینی دهکردی 
در بخش سیاســتگذاری برنامه ریزی، مدیریت های اجرایی صنعت نفت و گاز و مراکز 
پژوهشی بسیارفعال بوده است. مشارکت در تنظیم برنامه سوم و چهارم توسعه، سند چشم انداز 
صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی و چشم انداز 20 ســاله ایران از اهم کارنامه  مبینی است وی در 
گفت و گویی که با خبرنگار دنیای انرژی صورت داده، دیپلماسی انرژی فعال را نیاز مبرم برای 
صنعت نفت و گاز معرفی میکند و معتقد است تا کنون در این زمینه چندان موفق عمل نکرده ایم. 

یکی از موفق ترین 
تجربیات ما پیوند 
ژئوپلتیکی بود که در حوزه 
استراتژیک با ترکمنستان 
برقرار کردیم .در این 
مرحله ما گاز آنها را وارد 
کردیم . یک تجربه موفق 
دیگر سوآپ نفت از 
قزاقستان و آسیای میانه به 
خلیج فارس بود که البته 
به دالیل متعدد داخلی و 
خارجی این پروژه ها نیز 
متوقف شده اند
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مواجهه نشود. پس هوشمندی شناخت نسبت به رقبا، نقش آفرینی 
رقبا ، ارزیابی استراتژی انرژی رقبا که در یک بعد با شما همکار هستند 
و در بعد دیگر با شما رقیب پس رویکرد حاکم بر انرژی در دیپلماسی 
نه رویکرد رقابت تنهاســت و نه رویکرد همکاری تنهاست. این یک 
رفتار ترکیبی از هر دو اســت.این مساله هم در سطح منطقه ای و هم 

در سطح بین المللی قابل ردیابی است.
فرض کنید در حال حاضر به لحاظ سیاســی با عراق هم سویی 
کامل وجود دارد حتی تهران و بغداد به مرحله ائتالف نزدیک شده 
اند اما در میادین انرژی مشترک عراقی ها حاضر نیستند با جمهوری 

اسالمی ایران دست به یک مدیریت یکپارچه بزنند.  

آیا نمونه های دیگری هم در این عدم همکاری و یکپارچگی 
می توان بر شمرد؟ 

بله ، قطر در میادین مشترک انرژی با ایران دست به حفاری های 
افقی زد. قطری ها رقابت دارند و ایران در اســتخراج و تولید مشکل 
دارد. قطری ها با شرکت های بزرگ جهانی با نرخ های پایین قرداد 
های همکاری مشترکی را امضا کردند که سرعت استخراج را افزایش 
دهند در حالی که در این ســو میادین مشــترک ما شاهد تحرکات 
حداقلی هســتیم. در این مرحله دیپلماسی می تواند به طرف قطری 

تفهیم کند که اگر مدیریت یکپارچه ای میان ما وجود داشــته باشد 
منافع هر دوی ما ماکسیماز می شوند .دیپلماسی می تواند تعارض ها 

را تبدیل به همکاری کند .
در مورد تجربه های کشــور در این زمینه نمــی توانیم بگویم 
تجارب موفقی نداشتم اما قادر نیستم بگویم تجارب موفق زیادی هم 
داشته ایم.  یکی از موفق ترین تجربیات ما پیوند ژئوپلتیکی بود که در 
حوزه استراتژیک با ترکمنستان برقرار کردیم .در این مرحله ما گاز 
آنها را وارد کردیم . یک تجربه موفق دیگر سوآپ نفت از قزاقستان 
و آسیای میانه به خلیج فارس بود که البته به دالیل متعدد داخلی و 

خارجی این پروژه ها نیز متوقف شده اند .

جایگاه ایران در حوزه انرژی منطقه خاورمیانه چگونه است و 
مشتریان خارجی چگونه با تهران رفتار می کنند؟

تهران انرژی ترکیه را تامین مــی کند اما ترک ها خود را هاب 
مرکزی انرژی می نامند. در این مســاله باید توجه داشــت که چه 
کشوری در چه مقطعی نقش هاب را ایفا می کند و از مزیت های آن 

سود می برد.
شما یک منبع دارید و یک جغرافیا ، آمیزش جغرافیا و منبع به 
عنوان مرکز انرژی که می تواند نفت یا گاز باشد پیوستگی این دو به 

یکدیگر منفعت ملی را افزایش دادن هنر دیپلماسی انرژی است .
شما اکنون می خواهید با ترکمنستان به عنوان منبع گاز قرارداد 
تجاری امضا کنید و از سوی دیگر همســایه غربی شما ترکیه است 
که دارای جغرافیای انتقال است برای حداکثر سازی منافع ملی چه 
رویکردی را در مذاکره پیش گرفت؟ یک نگاه استراتژیک می تواند   
درک صحیحی از منابع ترکمنســتان و پیوند آن با منابع جمهوری 
اسالمی ایران داشته باشــد که این مساله چگونه قادر خواهد بود بر 

جغرافیای ترکیه به عنوان یک ظرفیت انتقال اعمال نفوذ کند.
اگر جغرافیای ترکیه بر منابع شــما حاکم شود او هاب می شود 
و شما پیرامون اگر منبع شما به ترکمنستان پیوست جغرافیای شما 
حاکم شد شما هاب می شوید و ترکیه پیرامون ، پس نبابر این رقابت 
در این منطقه به عنوان یک بیضی هیدروکربن  اســت هم می تواند 

جغرافیا باشد ، هم منابع باشد و هم ترکیبی از هر دو آنها. 

زمانی که با یک نگاه 
کالن به این مساله نگاه 
می کنیم باید مجموعه 

عرضه کنندگان و مجموعه 
مصرف کنندگان را بر 

اساس روابط قدرت
 بر پایه انرژی و توان مندی 

یا نیاز مندی قابلیت یا 
شایستگی ظرفیت پتانسیل 

و سرمایه گذاری با هم 
دیده شود.
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احمد صرامی:
تغییر رویکرد مجلس در اقتصاد پساتحریم ضروری است

» احمد صرامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی، معتقد است که پس از تحریم ها مجلس باید رویکرد 
خود را تغییر دهد و یک نگاه کامال اقتصادی نسبت به جذب سرمایه گذار 
داشته باشــد؛ به عقیده صرامی، فیلتر زدن اشکالی ندارد چون برخی در جذب 
سرمایه می خواهند ما را اســتعمار و استثمار کنند اما همیشه این نیست که اگر 

طرف خارجی در کشوری کار می کند بخواهد آن را استثمار کند.«

فریبا پازوکی
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زمزمه رفع تحریم ها به گوش می رسد و به نظر می رسد یکی از 
حوزه هایی که به طور خاص تحت تاثیر این روند قرار می گیرد، 

روغن ها و روان کننده ها هستند؛ارزیابی شما از این مسئله 
چیست؟

ما بــه تحریم از دو جنبه نگاه می کنیــم؛ گاهی تحریم ها باعث 
خودکفایی و گاهی هم موجب بسته شــدن بسیاری از فعالیت های 
شــرکت های تولیدی و بازرگانی می شود.این دو مقوله کامال جدا و 

در عین حال به هم وابسته هستند.
در رابطه با تولید روان کارها در ایران در زمان تحریم، خیلی ها 
تالش کردند تا آنجا که می توانند با شگردهای خاص بخش خصوصی 
نسبت به تهیه مواد اولیه اقدام کنند و برای تولید فرآورده های روان 
کاری که مــورد نیاز بخش خودرویی و صنعت ما بود اهتمام بورزند 
البته به مشــکالتی هم برخورد کردند؛ مثال برای تولید روغن های 
موتور و صنعتی نیاز به افزودنی هایی بود که باید وارد می شــد و به 

طرق مختلف آن را وارد کردند.
از آنجا که منبع تولید افزودنی های روغن های صنعتی در آمریکا 
و کشــورهای اروپایی اســت، واردات آنها به طور قطع با مشکالتی 
مواجه بود اما با شگردهای خاص وارد شد و حتی با قیمت های گزاف 
تر خریداری شد. به هر حال مسئله مهم این بود که تولید روغن باید 

انجام می شد.

مسئله دیگر این است که وقتی تحریم ها ملغی شود چه مشکالتی 
برای این صنعت به وجود می آید؟

ما از یک ســو خوشبینانه به این موضوع نگاه می کنیم و از سوی 
دیگر باید با تدبیر بیشــتری موضوع پسا تحریم را در رابطه با روان 
کارها بررسی کنیم. موضوع مهم این است که  وقتی تحریم ها برداشته 
می شوند شرکت های خصوصی دیگری از نقاط مختلف دنیا خواستار 
ورود به بازار ایران هستند زیرا بازار ایران در واقع یک دروازه برای 

ورود کاالهای خارجی است. 
ما در پشــت ورودی مرزهای آبی کشــورمان بازار بزرگی از 
کشورهای قفقاز و آسیای میانه را داریم که به یک سری فرآورده ها 
نیاز دارند. همه این کشــورها نیاز به یک بازار انرژی خوب دارند و  
برای برآورده کردن نیاز خود ایران را به دیگر کشورهای منطقه که 
درگیر جنگ هستند و تکنولوژی باالیی هم ندارند ترجیح می دهند تا 
امنیت اقتصادی خود را حفظ کنند. قطعا زمانی که تحریم ها برداشته 
می شود شرکت های خوب و درجه یک دنیا که صاحب »برند« هستند 
وارد بازار می شــوند و همانطور که می دانید برندسازی بحثی کامال 
توسعه ای اســت یعنی شما باید از نزایایی برخوردار باشید تا بتوانید 

در تمام دنیا یا در ناحیه ای از دنیا شناخته شوید.
بنابراین مسئله ای که باید بسیار زیاد به آن توجه داشته باشیم 
این است که خود را آرام آرام به سطح تکنولوژی و سطح توقع جهان 

پیرامون خود ارتقاء دهیم.
متاســفانه در حال حاضر در ایران فقط روغن های »گروه یک« 
تولید می کنیم ،روغن های معمولی ایرانی پاســخگوی خودروهای 
دهه 40 و 50 و 60 هســتند و در نتیجه مناسب بازار جهانی نیستند؛ 
در حالی که تولیدکنندگان ما می توانستند بسیار بهتر از این کار کنند 
تا بتوانند وارد بازار بین المللی تولید روان کارها و روغن های گروه 2 

و 3 و 4 و حتی 5 شوند.
اما به هر حال بازار ایران از نظر ژئوپولیکی و اســتراتژیک بازار 
بسیار جذابی است زیرا در مقایســه با دیگر کشورهای همسایه که 
درگیر منازعات و مناقشات هستند ایران از امنیت باالیی برخوردار 

اســت بنابراین با کمی نکته ســنجی بیشــتر می توانیم در دوران 
پساتحریم هم بازار خوبی برای کشورهای جهان در حوزه روغن ها و 

روان کارها ایجاد کنیم.

حضور شرکت های خارجی به خصوص طرف های اروپایی 
و آمریکایی در پروژه های سرمایه گذاری مشترک با بخش 

خصوصی در دوره پسا تحریم را چگونه ارزیابی می کنید؟

هر ســرمایه گذار خارجی چه ژاپنی و چه آمریکایی و اروپایی 
وقتی برای سرمایه گذاری وارد ایران می شود برای ما دارای اهمیت 
است. قطعا وقتی سرمایه گذار خارجی وارد می شود مایل است که با 
استانداردهای خوبی مواجه شود چون او خود را با شرایط  روز تطبیق 
داده است پس نمی تواند وارد مملکت ما شود و فرآورده سه یا چهار 
دهــه قبل را تولید کند پس می آید تا بــا آوردن یک تولید جدیداز 
بازار انرژی ایران هم اســتفاده کند. این بهترین روش برای جذب 
سرمایه گذارهاســت ما باید موقعیت را فراهــم کنیم و زمینه های 

سرمایه گذاری برای ورود خارجی ها را هم تدارک ببینیم.
در حال حاضر ما کاســتی هایی داریم و متاسفانه هنوز درست 
موفق نشده ایم شرایط خوبی را برای ســرمایه گذار خارجی فراهم 
کنیم و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا در دوره پسا تحریم با مشکل 
مواجه خواهیم شد. در اینجا مثالی می آورم تا این مسئله ملموس تر 
شود. وقتی شما سوار ماشینی هستید که شیشه آن را بخار گرفته غالبا 
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سعی می کنید آهسته تر حرکت کنید چون پشت شیشه را نمی بینید 
و احتمال هر اتفاقی را می دهید اما وقتی شیشــه تمیز باشد سعی می 

کنید تا جایی که مجاز هستید گاز بدهید. 
قضیه ســرمایه گذاری هم همین است وقتی یک سرمایه گذار 
وارد جایی برای ســرمایه گذاری می شود دوســت دارد همه چیز 
شفاف باشد زیرا در غیر اینصورت او نمی تواند قدمی بردارد بنابراین 
باید زمینه های سرمایه گذاری شــفاف باشد، افراد کارشناس باید 
اطالعات خوبی در اختیار ســرمایه گــذاران بگذارند تا جذب آنها 

راحت تر انجام شود.

مجلس شورای اسالمی چه راه کاری را باید برای تنظیم قواعد 
جدید درمورد حضور شرکت های خارجی در سرمایه گذاری های 

مشترک در دستور کار خود قرار دهد؟

مجلس شورای اسالمی مثل همیشه که در دفاع از کیان کشور و 
حقوق صددرصدی مردم حرکت کرده باید به این مسئله توجه کند و 
آنکه تمام کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا، همواره توجه خاصی 

به سرمایه گذاری خارجی داشته اند.
به نظر من مجلس باید رویکرد خــود را تغییر دهد و یک نگاه 
کامال اقتصادی نسبت به جذب سرمایه گذار داشته باشد؛ فیلتر زدن 
اشکالی ندارد چون برخی در جذب سرمایه می خواهند ما را استعمار 
و استثمار کنند اما همیشه این طور نیست که طرف خارجی به قصد 

استثمار در کشوری کند.
مــا در کالم ائمه اطهار هم در رابطه با حفــظ حقوق بازرگانان 
نصایح بســیاری شــنیده ایم و این  بدان معنی است که حفظ حقوق 
همه بازرگان با توجه اقلیم گسترده اسالم در آن زمان دارای اهمیت 
بسیار زیادی بوده است. االن هم به همین شکل هست؛ مجلس باید 
کامال اساســی و بنیادی به این موضوع نگاه کند، ما همیشه فکر می 
کنیم وقتی ســرمایه گذاری می خواهد وارد کشور شود باید صنایع 
عظیم تاســیس کند اما می تواند اینطور هم نباشد، آنها می توانند با 
انجام کارهای کوچک هم برای ما اشــتغال زایی کنند، وقتی جذب 
سرمایه گذار خارجی شود، فساد اداری کم می شود و نیازی به صرف 
سرمایه داخلی نیســت.  مردم پول خود را در صندوق توسعه ملی 
ذخیره می کنند و این روند حتی می تواند از بســیاری از شوک های 
جهانی جلوگیری کند، پس مجلس باید همه موانع را در جذب سرمایه 
گذاران خارجی رفع کند و اشــخاص کارشناس را در این حوزه قرار 
دهد.  سرمایه گذار پولش سرمایه خود را در حوزه های سود آوری 
می برد و در جایی که بوروکراسی، عدم کارشناسی درست و رعایت 
نکردن حقوق ســرمایه گذار وجود داشته باشد جذب سرمایه گذار 
خارجی به سختی صورت می گیرد. در حال حاضر جو روانی کشور و 
هویت ملی ما مساعد است و در جامعه جهانی حرفی برای گفتن داریم 

که می توانیم به جای دفع، جذب حداکثری بپردازیم.
دولت تدبیر و امید هم باید حرکت رو به جلوی خود را بیشــتر 
کند زیــرا طرف های خارجی اول مطالعات خــود را به خوبی انجام 
می دهند و بعد بخش توجیه فنی، اقتصادی و مالی را انجام می دهند 
پس باید فضا را برای آنها باز بگذاریم، اطالعات درســت به طرف 
ســرمایه گذار بدهیم، آنها را وارد بازی های بوروکراسی نکنیم و به 

حضور آنها احترام بگذاریم.

همکاری های مشترک در بخش روغن با چه اولویت ها و پارامتر 
هایی امکان پذیر است؟ 

صنایع و صنعت تولید خودرو دو بخش عمده در مصرف روان 

کارها هستند. اگر سرمایه گذاری خارجی وارد کشور شود، تکنولوژی 
جدیــد می آورد بنابراین نوع روان کارهای مــا ارتقاء می یابد که با 

شرایط روز مطابق است.
در حال حاضــر  در ایران باید در مورد روغــن پایه که مبنای 
تولید هر روغنی چه در بخش صنعتی و چه در بخش خودرو اســت، 
بازنگری انجام شود، االن آنچه در ایران مصرف می شود روغن گروه 
یک هســت و حدود 200 تا 300 هزار تن هم روغن های گروه دو به 
باالســت. قطعا وقتی تکنولوژی جدید می آید ممکن است این روند 
معکوس شــود بنابراین ما باید نگرش خود را برای روغن های پایه 
و جدید عوض کنیم. وقتی روغن تولید می شــود دارای دو شاخصه 
مهم هست که یکی »ســطح کیفیتی« آن و دیگری »چند درجه ای« 

بودن آن است.
بنابراین قطعا برای همکاری ما با خارجی ها در بخش تولید روغن 
برای بخش های صنعتی و خودرو در زمانی که تحریم ها برداشته شود 
یا شــرایط بهتری از نظر روانی برای سرمایه گذاری خارجی وجود 
داشته باشد،الزم است که در دو زمینه سطح کیفیتی و چند درجه ای 

بودن، بازنگری انجام شود.

حضور شرکت های خارجی و بخش های خصوصی در بازار 
روغن ها و روانکارهاآیا در روند قیمت گذاری تاثیر خواهد 

داشت؟

قیمت گــذاری را در دو بخش نگاه می کنیم؛ یک بخش مربوط 
به ســازمان حمایت از مصرف کننده و بخــش دیگر هم مربوط به 
طرف های تولید کننده است که با توجه به شرایط روز قیمت را اعالم 
می کنند. به اعتقــاد من باید یک مقدار بازنگری در مباحث دولتی و 
قیمت های تمام شده انجام شــود و اینکه شرکت های ما بر اساس 

یک سری اصول درست فرآورده های خود را قیمت گذاری کنند.
بحث قیمت گذاری 
روی کاالهایی که می 
خواهند با ورود سرمایه 
گذاران خارجی وارد ایران 
خواهند شد باید مورد 
بازنگری قرار گیرند. اگر 
سرمایه گذاران خارجی از 
معیارهای بهتری در رابطه 
با قیمت گذاری استفاده 
کنند. قطعا این روند به نفع 
ما تمام خواهد شد
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البته بسیاری از مســائل به طور ناخودآگاه  بر روی قیمت های 
تمام شــده یک کاال تاثیر می گذارد که به عنــوان مثال می توان به 
نشست های توافق هســته ای اشاره کرد که روی قیمت های دالر و 

ارز و بسیاری زمینه های دیگر تاثیرگذار است.
بحث قیمت گذاری روی کاالهایی که می خواهند با ورود سرمایه 
گذاران خارجی وارد ایران خواهند شــد باید مــورد بازنگری قرار 
گیرند. اگر ســرمایه گذاران خارجی از معیارهای بهتری در رابطه با 
قیمت گذاری استفاده کنند. قطعا این روند به نفع ما تمام خواهد شد.

آیا رفع تحریم ها می تواند در بخش روغن ها و روان کننده ها 
آسیب زننده باشد؟ این در حالی است که به گزارش بانک 

مرکزی ایران ارزش کلی واردات کاال و خدمات بین سال های 
2005 تا 2011 همواره افزایش داشته و پس از آن شروع به 
کاهش کرده است. اما حتی در سال های 2012 و 2013 هم 

ارزش کلی واردات بیش از ارزش واردات یک دهه پیش از آن 
بوده است.

ما بعضی اوقات فکر می کنیم که اگر تحریم ها برداشــته شود 
بســیاری از مشکالت ما مرتفع می شــود در صورتی که به اعتقاد 
من در صورت رفع تحریم ها همه معضالت حل و فصل نمی شود. 
بانک، پول، سرمایه، بورس، تولید، ورود مواد اولیه و همه اینها باید 
برای شــرایط پس از تحریم آماده شوند یا حداقل طرح هائی برای 

آنها ارائه شود. 
ما نمی توانیم مرتب تجربه کنیم، عقالنیت در این اســت که 
از تجربه دیگران اســتفاده کرده و سپس به کاالهای ایرانی اعتماد 
کنیم. مثال در نظر بگیرید که برای یک ایرانی با شرایط فعلی تولید 
یک روغن با سیســتم مکانیزه فعلی X  تومان هزینه می شود چون 
ما تکنولوژی، مواد افزودنی یا روغن »گروه 2 « را نداریم ولی طرف 
خارجی با در دست داشتن همه اینها همین روغن را تولید می کند 
و صرف اینکه این روغن خارجی هست مردم به سمت مصرف آن 
گرایش پیدا می کنند ولی ما امیدواریم که تولیدات ما انقدر باکیفیت 
باشد که مردم به آن اعتماد کنند اما به هر حال ما باید شرایط فعلی 

خود را با این روند هماهنگ کنیم.
شرایط پس از تحریم به نظر من ســخت تر از شرایط تحریم 
اســت چون گرایش مردم به سمت تولیدات داخلی کمتر می شود 
مگر اینکه ارزیابی انجام شــود، بانک ها از شرایط ویژه ای که برای 
بنگاه های اقتصادی بوجود آورده اند دســت بردارند، کمک های 
دولتی بیشتر شود و به تولیدکنندگان و بازرگانان کمک گرفته شود 

تا آسیب کمتری متوجه این بخش شود. 

ما در پشت ورودی مرزهای 
آبی کشورمان بازار بزرگی 

از کشورهای قفقاز و 
آسیای میانه را داریم که 
به یک سری فرآورده ها 

نیاز دارند. همه این 
کشورها نیاز به یک بازار 

انرژی خوب دارند و  برای 
برآورده کردن نیاز خود 

ایران را به دیگر کشورهای 
منطقه که درگیر جنگ 

هستند و تکنولوژی باالیی 
هم ندارند ترجیح می دهند 

تا امنیت اقتصادی خود را 
حفظ کنند
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زمزمه هایی از پایان عصر تحریم بر اقتصاد ایران شنیده می شود 
به طوری که بــازار صنایع نفت و گاز ایران بــه عنوان یکی از 
اشتهاآورترین مراکز جذب سرمایه و همکاری های مشترک 
با بخش خصوصی در حال حاضر در انتظار گام های موثر شــرکای 

جدید در عرصه فرآوردهای نفتی است. 
توافقی که قرار است تیرماه سال جاری میان ایران و غرب امضا 
شــود به ایران این امکان را خواهد داد تا فــارق از تحریم ها جایگاه 
خود را در بازارهای انرژی جهانی ارتقا بخشد. در حال حاضر تهران 
تحت شــدید ترین تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا 

قرار دارد.
در حال حاضر پتروشیمی ها با استفاده از سرمایه های خصوصی 
و غیر دولتی توانسته اند در بازارهای جهانی موقعیت خود را تثبیت 
کنند و این در حالی است که پیش بینی می شود طی یک هفته بعد از 
توافق ایران بتواند تولید خود را تا حدود چهارصد هزار بشکه در روز 
افزایش دهد و در کمتر از 9 ماه یعنی آغاز سه ماهه دوم سال 2016 
میالدی ایران تولید خود را به دوران پیش از تحریم یعنی  یک میلیون 

بشکه در روز برساند. 
 نفت ذخیره ایران که تقریبا 30 میلیون بشــکه است می تواند 
روزانه 300 هزار بشکه دیگر به عرضه نفت در 3 تا 4 ماه نخست پس 
از توافق نهایی به بازارهای جهانی اضافه کند این در حالی اســت در 
بخش فرآوردها نفتی از جمله پتروشیمی ایران می تواند جایگاه خود 

را به طور قابل توجهی ارتقا بخشد.
نباید فراموش کنیم که ایران چهارمین ذخایر اثبات شده نفت 
و دومین ذخایر غنی گاز جهان را دارد که با نهایی شــدن توافق و لغو 
شدن تحریم ها، بازگشــت فوق العاده شرکت های بزرگ خارجی، 

ابتدا با شرکت های نفتی کلید خواهد خورد. 
ایران کشــوری با جمعیت 80 میلیون نفری است و بهره مندی 
از منابع غنی طبیعی، مکانی دل فریب برای سرمایه گذاری به شمار 
می رود اما موانع قانونی می تواند در همکاری های مشــترک میان 
شرکت های ایرانی و خارجی مشکالتی را ایجاد کند. آلمان و ایتالیا در 

میان کشورهای اروپایی عالقه زیادی به حضور در بازار ایران از خود 
نشان می دهند این در حالی است که آنها در حال آماده سازی دفاتر 
خود هستند و برداشتن موانع قانونی در ایران می تواند سرمایه گذاران 
و شرکت های ایرانی را در همراهی با بازار های جهانی به پیش براند.
 حضور شرکت های و ســرمایه های ایرانی در بحث فرآورد ها 
در بازارهای جهانی با استفاده از تجربه جهانی با حضور شرکت های 
خارجی در بازار ایران مساله ای است که می تواند در طی کردن این 
مسیر موتور ایرانی را ســریع تر و چابک تر به جلو برای رسیدن به 

اهدافش هدایت کند. 
در این صورت و باجذب سرمایه های خارجی در کنار رویه های 
قانونی که دســت و پاگیر نباشند می توان ایران را به تیکه گاه انرژی 
منطقه ای مبدل کرد. نباید فراموش کنیم که بازار ســرمایه گذاری 
در فرآوردهای نفتی و گازی ایران دارای مزیت های طبیعی نسبت 

به رقبای منطقه ای است. 

مهدی اسپندیاری
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

  اشتهای جهانی برای بازار انرژی ایران 

 حضور شرکت های 
و سرمایه های ایرانی 
در بحث فرآورد ها در 
بازارهای جهانی با استفاده 
از تجربه جهانی با حضور 
شرکت های خارجی در 
بازار ایران مساله ای است 
که می تواند در طی کردن 
این مسیر موتور ایرانی را 
سریع تر و چابک تر به جلو 
برای رسیدن به اهدافش 
هدایت کند
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مواردی هستند و پس از برداشته شدن تحریم ها انتظار می رود 
صادرات غیر نفتی کشور در حوزه پتروشیمی ها و مشتقات نفتی 

چگونه باشد؟ 

برای پاسخ به بخش نخست سوال شــما باید ببنیم تحریم چه 
آثاری بر اقتصاد کشور داشته است و لطماتی به اقتصاد ما زده است. 
با برآورد صحیح از این مهم می توانیم انتظاراتمان را برای دوران پسا 

تحریم سنجیده تر و عملیاتی در نظر بگیریم . 
فراموش نکنیم که تحریم ها دسترســی ما را بــه منابع مالی ، 
تجهیزات و دانش فنی در عرصه های صنعت و تجارت محدود و بعضا 
قطع کرد که به نوبه خود بزرگترین آثار مخرب را به اقتصاد ملی کشور 
وارد آورد . در همین حال دسترسی بازرگان ایرانی و کاالهی کشور را 
به بازار های جهانی محدود کرد و حتی کشور نتوانست آنطور که باید 
از حوزه های غنی و راهبردی چون پارس جنوبی استفاده کند . حوزه 
پارس جنوبی بر اســاس پیش بینی ها باید تا سی و پنج فاز اجرایی به 
اقتصاد کشور کمک می کرد اما عمال تنها کمتر از یک سوم از فازه های 
تعریف شــده در این منطقه اجرایی و به بهره برداری رسید. در عین 

حال شاهد آن هستیم که همســایگان ما در میدان های مشترک با 
سرعت در حال برداشت هستند . بر اساس برنامه قرار بود در حدود 
هشتصد میلیون متر مکعب گاز از میدان های پارس جنوبی برداشت 
شود که این برنامه نیز محقق نشــد. حتی در زمینه نفت خام هم در 
میدان پارس جنوبی کشور نتوانست بر اساس نقشه راه تعریف شده 
حرکت کند. نباید فراموش  کرد که بر اساس برآوردها می توانسیم 
از هر فاز در پارس جنوبی در حدود 400 میلیون متر مکعب میعانات 
گازی برداشــت کنیم. قطر به عنوان همسایه ما در میدان مشترک 
پارس دو سال پیش و در سال 2013 تمام فاز های پارس شمالی اش را 
افتتاح و اکنون مشغول بهره بردار حداکثری و عرضه آن به بازارهای 

جهانی است. 
تنهــا در پارس جنوبی با فاز هایی که طی ســالهای اخیر افتتاح 
شده است عمال ایران بیست فاز را از دست داده است که هر کدام از 
این فاز ها برای منافع کشــور شش میلیارد دالر منافع داشته اند که 
تحریم ها اجــازه ایجاد و تولد این مولد های درآمدی را به جمهوری 

اسالمی ایران نداده اند.
با یک حساب ساده ساالنه 120 میلیارد دالر از درآمد های کشور 
که سهم مردم ایران اســت عمال به جیب همسایه قطری رفته که با 

صنایع باال دســت و میان دست انرژی عمال برای یکی از شاکله های اصلی اقتصاد های وابسته به فروش نفت و 
مشتقات آن به حســاب می آیند که تحریم ها سرمایه گذاری در این بخش ها را با چالش رو به رو کرده است. 
در همین حال برداشــت از میدان های مشترک با کشورهای همسایه نیاز به فایننس های بزرگی دارد که عمال 
بخش خصوصی داخلی توان انجام آن را بدون حمایت های دولتی و حضور شرکای خارجی ندارد به همین جهت شاهد 
رشــد روز افزون فعالیت کشورهای چون قطر در میدان های نفتی و گازی پارس هستیم . نباید از نظر دور داشت که 
صنایع نفت نیاز به فن آوری های روز و استفاده از تجربیات شرکت های با سابقه دارد تا بتواند رشد و بالندگی خود را 
با کمترین زیان طی کرده و برای آیندگان به عنوان یک ســرمایه ملی ثمر بخش باشد به همین منظور و برای بررسی 
شاخص های بازار های انرژی ایران در عصر پساتحریم با دکتر سید حمید حسینی یکی از نخبگان عرصه نفت و گاز 
به گفتگو نشســته ایم. حسینی دانش آموخته مدیریت و بنیانگذار بزرگترین تشکل اقتصادی خصوصی کشور است 

که سی درصد از صادرات نفتی را به خود اختصاص داده است .

سید حمید حسینی؛
اقتصاد پساتحریم فرصتی مغتنم برای بخش خصوصی 

یکی از نکات مثبتی که 
در اقتصاد پسا تحریم 

می تواند برای بخش انرژی 
کشور به ارمغان آورد عدم 

عالقه مندی طرف های 
خارجی برای همکاری 
با شرکت های دولتی و 
شرکای نیمه دولتی و 

بنگاه های عمومی است. 
آنها ترجیح می دهند با 

بخش خصوصی ایران
 کار کنند
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ما در میدان پارس جنوبی مشــترک است. این معضل تنها مختص 
به گاز و میعانات نیســت در خصوص نفت خام هم چنین مشکالتی 

وجود دارد.

لطفا درمورد  مساله نفت و میدان های مشترک در دوران 
تحریم ها کمی بیشتر توضیح دهید .

همین حالت در خصوص نفت خام پیش آمده اســت یعنی قطر 
روزانه 500 هزار بشکه نفت خام از میدان های مشترک برداشت می 
کند که سهم ایران صفر است. این مساله تنها مختص به میدان های 
مشــترک با قطر نیست در حوزه های مشترک با عراق هم وضعیت 
به همین منوال است به طوری که آنها هم روزانه بیش از 150 هزار 
بشکه نفت خام بیشتر از ایران برداشت می کنند که در غرب کارون 
هم داستان با همین مختصات پیش می رود .در خصوص میدان های 
مشترک با عربســتان و کویت هم وضع همین طور است. لذا ساالنه 
بیش از 140 میلیارد دالر که می توانســت وارد کشور شود عمال از 
دست می رود و به جیب همسایگان وارد می شود. ورود این پول در 
اقتصاد ملی به تولید ثروت و رفاه منجر می شــد که وجود تحریم ها 

مانع سختی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

مساله تحریم ها در صنعت نفت و گاز چه اثرات مخرب دیگر به 
جز میدان های مشترک داشته است ؟

بروز تحریم ها بهره وری را در اقتصاد ملی ما کاهش داده است 
به طوری که تولید روزانه نفت خام ایران عمال یک چهارم شده است 
اما تعداد کارگران صنعت نفت و صنایع وابسته الجرم تغییری نکرده 
اند. این مساله بدان معناســت که عمال درآمد به یک چهار کاهش 

یافته است اما هزینه ها ثابت باقی مانده اند. 
در همین حال سازمان های دولتی و آنهایی که وابستگی اشان به 
خارج از کشور بوده است بهره  وری به شدت کاهش پیدا کرده است. 
فراموش نکنیم که بخش های چون نفت ، گاز و ساختمان طی سالهای 

گذشته با بهره وری منفی به کار خود ادامه داده اند. 

در همین حال بهره وری نیروی انسانی طی 15 سال گذشته سالی 
1.4 درصد رشد داشته اســت و روند مثبتی را طی کرده اما از سال 
92 این شــاخص عمدتا در بخش های صنعت ، معدن ، کشاورزی و 
مخابرات بوده است که شامل بخش های انرژی نمی شود. همانطور 
که اشاره کردم ظرفیت سازی ها برای تولید روزانه تا چهارصد هزار 
بشکه نفت انجام شده بود اما عمال تولید کاهش پیدا کرده و با حجم 
تولید کم و سه برابر نیرو بحران بهره وری نیروی انسانی در این بخش 
به چشم می خورد. اگر بخواهم نام صحیح تری برای  آن بگذارم  اتالف 
منابع واژگان درستی اســت . بهره وری سرمایه هم در بخش گاز و  
کشور با شاخص منفی رو به رو بوده اســت. بسیاری از پروژه ها در 
پارس جنوبی را آغاز کرده ایم اما نیمه کاره این پروژه ها رها شده اند 
که باز هم به مساله تحریم ها باز می گردد. پس در سه محور سرمایه 
، بهره وری و بازار ها کشور را با چالش های جدی رو به رو کرده اند . 

آیا رفع تحریم ها بدون بروز مشکلی برای اقتصاد ملی خواهد 
بود؟

رفع تحریم ها هم می تواند چالش هایــی را به اقتصاد ملی و به 
خصوص بخش نفت و گاز وارد کند به طوری که ممکن است با حضور 
شرکت های بزرگ در بازار ایران فضای کسب و کار متغییر شود که 
این عمال حاوی نکات مثبتی نیســت. فضایی که پس از تحریم برای 
صادرکنندگان فراهم می شود برای تولید کنندگان تجهیزات نفتی 
که در دوران تحریم به رشد و بالندگی رسیده اند تعادلش را از دست 
خواهد داد. در چنین فضایی پیمانکاران کشور هم ممکن است نتوانند 

در فضای رقابت با طرف های خارجی وارد عمل شوند. 
لذا رفع تحریم ها برای سه عنصر اصلی بازار انرژی کشور یعنی 
تولید کنندگان تجهیزات ، پیمانکاران و صادر کنندگان چالش های 

را به دنبال خواهد داشت.

ارزیابی شما از لغو تحریم ها افزایش چالش ها است ؟ 

خیر ، ترسیم فضا به ما کمک خواهد کرد تا چالش های پیش روی 
خود را ارزیابی و بتوانیم برای برون رفت از آن راه کاری بیابیم . ما قطعا 
می توانیم این فضا را بشکنیم و با همکاری و همیاری مشترک اقدامات 
در خور توجهی را انجام دهیم . اما اگر شــرایط جدید را درک نکنیم 
بخش خصوص لطمات زیادی خواهد دید. یکی از نکات مثبتی که در 
اقتصاد پسا تحریم می تواند برای بخش انرژی کشور به ارمغان آورد 
عدم عالقه مندی طرف های خارجی برای همکاری با شرکت های 
دولتی و شــرکای نیمه دولتی و بنگاه های عمومی است. آنها ترجیح 

می دهند با بخش خصوصی ایران کار کنند.

برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در عرصه نفت ، گاز و 
پتروشیمی آیا ریل گذاری های الزم انجام شده است ؟

ما به شکل عملی تجربه سرمایه گذاری خارجی را نداشته ایم، ما 
بیشــتر تامین مالی را طی سالهای گذشته تجربه کردیم. تمام صنعت 
انرژی های فسیلی کشور یک پتروشیمی الله با ساساویل  فعالیت می 
کند و اخیرا هم ترکیه پتروشیمی رازی را خریده است. عدم شفافیت در 
عرصه های قانونی باعث شده است که سرمایه گذران خارجی چندان 
برای ورود سرمایه هایشــان به ایران اعتماد نکند. حمایت دولت از 
بخش خصوصی به ســرمایه گذار خارجی این اطمینان را می دهد تا با 

طرف ایرانی فعالیت های خود آغاز و طی مرور زمان آن را ارتقا دهد.  

نباید فراموش  کرد 
که بر اساس برآوردها 
می توانسیم از هر فاز در 
پارس جنوبی در حدود 
400 میلیون متر مکعب 
میعانات گازی برداشت 
کنیم. قطر به عنوان 
همسایه ما در میدان 
مشترک پارس دو سال 
پیش و در سال 2013 تمام 
فاز های پارس شمالی اش 
را افتتاح و اکنون مشغول 
بهره بردار حداکثری و 
عرضه آن به بازارهای 
جهانی است

بروز تحریم ها بهره 
وری را در اقتصاد ملی ما 
کاهش داده است به طوری 
که تولید روزانه نفت خام 
ایران عمال یک چهارم شده 
است اما تعداد کارگران 
صنعت نفت و صنایع 
وابسته الجرم تغییری 
نکرده اند. این مساله بدان 
معناست که عمال درآمد 
به یک چهار کاهش یافته 
است اما هزینه ها ثابت 
باقی مانده اند







|دنیای انرژی- 35|

E
N

E
R

G
Y

 W
O

R
L

D

 اعالم آمادگی رئیس 
هیات نمایندگی آفریقای 

جنوبی به منظور از 
سرگیری صادرات نفت 
خام ایران در صورت لغو 
تحریم ها، نشان از عزم 
جدی طرف آفریقایی 

برای استفاده از نفت ایران 
دارد. نکته قابل تامل آنکه 

جذابیت محصول ایرانی 
برای آفریقای جنوبی به 

حدی است که، در دوران 
تحریم رابطه نفتی ایران با 

مشتریان به ویژه پاالیشگاه 
های آفریقای جنوبی قطع 

نشده است

آنچه مسلم است، طی ماه های آینده و پس از توافق نهایی شاهد 
حرکت جدی ایران در ارتباط با بازپس گیری بازار نفت آفریقا 
خواهیم بود.  شاید تاکید معاون وزیر نفت ایران مبنی بر اینکه 
پس از رفع تحریم ها، تالش خواهد شــد تا بازار صادرات نفت خام 
ایران در قاره آفریقا و کشورهایی مثل مراکش و آفریقای جنوبی احیا 
شــود، نمود عینی عزم ایران برای دستیابی مجدد به بازار آفریقایی 
نفت باشــد و در این بین باید دید تا چه حد بخش خصوصی در این 

عرصه از سوی دولت مورد توجه و همکاری قرار خواهد گرفت.
دور جدید مذاکرات نفتی ایران با مشتریان سابق نفتی همچون 
آفریقای جنوبی، ســریالنکا و برخی از پاالیشگاه های آسیایی به ویژه 
پاکســتانی آغاز شده است؛ شرکایی که در نگاه اول در دوران تحریم 
نیز صحبت از همکاری با آنها شده بود، اما خبر فوق نشان از آن دارد 
که این همکاری ها نهایی نشــده بوده و اکنون با آهنگ لغو تحریم ها، 
آفریقایی ها و دیگر کشــورها نیز مانند کشــورهای اروپایی، امید به 

استفاده از نفت ایران را دارند.
پس از مذاکره بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و تینا جومت پترسون 
وزیر انرژی آفریقای جنوبی در تهران و بازگشــت این کشور بزرگ 
آفریقایی به میز مذاکرات خرید نفت از ایران، دور جدید مذاکرات 
نفتی با این کشور در حال توسعه در تهران برگزار شد. آفریقای جنوبی 
تا پیش از افزایش فشــار تحریم های بین المللــی یکی از بزرگترین 
مشتریان نفتی ایران در قاره سیاه بود به طوری که روزانه حدود ۱۰۰ 
تا ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام ایران به این کشور آفریقایی صادر می شد. 
این درحالی اســت که آفریقایی ها نگاه مثبتی به تحوالت پس 
از تحریــم و  واردات نفت از ایران دارند. اعالم آمادگی رئیس هیات 
نمایندگی آفریقای جنوبی به منظور از سرگیری صادرات نفت خام 
ایران در صورت لغو تحریم ها، نشــان از عزم جدی طرف آفریقایی 
برای استفاده از نفت ایران دارد. نکته قابل تامل آنکه جذابیت محصول 
ایرانی برای آفریقای جنوبی به حدی است که، در دوران تحریم رابطه 
نفتی ایران با مشــتریان به ویژه پاالیشگاه های آفریقای جنوبی قطع 

نشده است.
برخــی آمارها نشــان از آن دارد که تا پیــش از آنکه افزایش 
تحریم ها، برخی مشتریان نفتی را تحت تاثیر خود قرار دهد، آفریقای 

جنوبی ۲5 درصد از واردات خود را از طریق ایران تامین می کرده است. 
این ســهم آفریقای جنوبی از نفت ایران به خوبی نشان از جدی بودن 
آفریقا در ارتباط نفتی با کشــوری است که حاال بعد از صحبت های 
مطرح شده در خصوص احتمال برداشــته شدن تحریم ها، می تواند 

جدی تر به آن فکر کند. 
ســابقه همکاری ایــران و آفریقای جنوبی عــالوه بر مبادالت 
نفتی، به تصمیمی برمی گــردد که پیش از این ایــران در خصوص 
ساخت پاالیشــگاه در قلب آفریقا گرفته بود. بر پایه این تصمیم که 
دو سال قبل مطرح شــده بود قرار شد ایران 6 پاالیشگاه در آفریقای 
جنوبی راه اندازی کند. مســئله تا جایی پیش رفت که به گفته حسن 
خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، حتی 
جانمایی های الزم برای ســاخت این پاالیشگاه ها هم صورت گرفته 
بود. هرچند که در نهایت خبر قطعی از راه اندازی این 6 پاالیشگاه به 
گوش نرسید، اما به نظر می رسد که از سر گرفتن همکاری جدی میان 
ایران و آفریقا در حوزه انــرژی، فصل جدیدی از آغاز یک همکاری 

بلند مدت خواهدبود. 
البته شرکت های آفریقای جنوبی در طرح های صنعت پتروشیمی 
ایران هم تا پیش از تحریم ها مشارکت و سرمایه گذاری داشته اند به 
طوری که آریاساسول، در بخش انرژی که در سال ۱٣٨۰ کلید خورد، 
نخستین و بزرگترین پروژه در بخش انرژی بعد از انقالب اسالمی در 
 )joint venture( صنعت پتروشیمی بوده که به صورت مشترک
با سرمایه گذاری مشترک شرکت ساسول )sasol( آفریقای جنوبی 
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی )NPC( در مدار بهره برداری قرار 

گرفت.
آنچه مسلم است، طی ماه های آینده و پس از توافق نهایی شاهد 
حرکت جدی ایران در ارتباط با بازپس گیری بازار نفت آفریقا خواهیم 
بود.  شــاید تاکید معاون وزیر نفت ایران مبنــی بر اینکه پس از رفع 
تحریم ها، تالش خواهد شد تا بازار صادرات نفت خام ایران در قاره 
آفریقا و کشــورهایی مثل مراکش و آفریقای جنوبی احیا شود، نمود 
عینی عزم ایران برای دســتیابی مجدد به بازار آفریقایی نفت باشد و 
در این بین باید دید تا چه حد بخش خصوصی در این عرصه از سوی 

دولت مورد توجه و همکاری قرار خواهد گرفت.

آفریقا، مقصد جدید نفت ایران پس از تحریم ها

تحریریه دنیای انرژی
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به عنوان یکی از اعضاء کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
مهمترین نیازهای صنعت نفت و گاز کشور را چه مواردی 

می دانید؟ 

معضالت ملی کشور هم چون مصرف بی رویه منابع انرژی باید 
مــورد درمان قرار گیرد و مباحث با اهمیــت در مدیریت انرژی از 
جمله تولید، مصرف، فروش، انتقال و طرح دیپلماســی انرژی باید 
بسیار بیشتر مورد توجه باشد. منابع ملی در حقیقت میراث آیندگان 
است و پایدارســازی این منابع ملی تنها با همکاری نزدیک دولت و 
مجلس و عزم و اراده مردم میســر خواهد بود، باید در این راستا  به 
پیشبرد تعامالت متناسب بین المللی در ارتباط دو طرفه میان کشور 
با جهان اهمیت بیشتری داده شود تا شرایط برد-برد برای کشور در 

معادالت جهانی فراهم شود.
توجه به مناطــق آزاد اقتصادی، تمرکز بــر تولید انرژی های 
تجدیدپذیر در تقویت پدافند غیرعامل، تالش دولت برای استفاده 
از ســه هزار کیلومتر خط ساحلی در کشــور و وجود فضای مناسب 
سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله 

عمان و عراق باید در صدر برنامه های دولت قرار گیرد.
آنچه در حوزه نفت و گاز مهم اســت این نکته اســت که، نفت 
و صنعت نفت یک بنگاه نیســت و نگاه بنگاهی به نفت از معضالت 
اساسی کشور است ، در افق چشم انداز 20 ساله و در پیشبرد دیپلماسی 
نظام جمهوری اسالمی  در راستای تعامالت منطقه ای و بین المللی و 
برای تامین درآمد بودجه کشور و تامین عمده انرژی کشور و توسعه 
پایدار و ایجاد اشتغال باید نفت را از حالت بنگاه  خارج کرده و بدانیم 
که نفت به عنوان رکن رکین اقتصاد کشور عمل می کند و در کنار این 
مســائل باید به چالش های نفتی و موضوع حمایت از تولیدات نفتی 

توجه کافی شود.
با توجه به اینکه امروز میادین نفتی کشور در نیمه دوم عمر شان 
قرار دارند و ما با واقعیت تحریم های خارجی روبه رو هستیم و چاره ای 
جز اینکه برای صنعت نفت اولویت های تعریف کنیم نداریم و باید 
حمایت های جدی را در این زمینه داشته باشیم، البته توجه به میادین 
مشترک نفتی  باید به عنوان مهمترین اولویت ما در این زمینه باشد. 
متاسفانه سهم ما در استفاده از این میادین امروزه یک سوم است و در 
همین استفاده یک سومی نیز  آنچنان تعلل می ورزیم که کشورهای 
همسایه متاسفانه این برداشت را به طور بی رحمانه انجام می دهند.

 امروز کشور قطر به شکل سرسام آور و بی رحمانه ای از میادین 
مشترک نفتی بهره برداری می کند ولی ما بدون شتاب الزم، به این 
موضوع توجهی نداریم گرچه ما به میادین نفتی مان نیز نگاه صیانتی 
نداریم و باید دانست که امروز بسیاری از میادین نفتی در حال مرگ 

هستند. در حالی که امکان احیای بسیاری از چاه های مرده نفتی وجود 
دارد و این میادین با استفاده از فناوری های نوین، قابل احیاء هستند.

باید بدانیم که افزایش تولید نفت و گاز، نوعی ســرمایه گذاری 
اســت تا بتوانیم ســطح تولید را افزایش دهیم و درآمدها را به طور 
مضاعف جبران کنیم و باید دانست در صورتی که 128 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری محقق نشود، پس رفت خواهیم داشت.

در صورت لغو تحریم ها تا چه اندازه می توانیم در حوزه صادرات 
نفت و گاز سرمایه گذاری کنیم؟

بازارهای جدید خرید نفت و گاز در اروپا و آســیایی شــرقی و 
کشــورهای همانند هند و چین و حتی ترکیه و ژاپن فراوان اســت و 
مسلما رفع تحریم ها می تواند فتح باب مجددی شود برای افزایش 
صادرات ما؛ چه در حوزه نفت و چه گاز باشد می تواند گامی در جهت 

جبران بودجه و آن کسریهایی که قبال داشتیم باشد.
البته ما سعی خواهیم کرد که بودجه را از وابستگی به نفت رهایی 
دهیم و از خام فروشی پرهیز کنیم در کنارش صنعت گردشگری را 
ارتقا دهیم، بحث مالیات را به هزینه ها اختصاص دهیم و فروش نفت 

را به صندوق توسعه گسیل دهیم.
امکان صادرات غیر نفتــی با افزایش تولید ملــی وجود دارد 
همچنین صادرات خدمات فنی و مهندســی کــه ارز آوری دارد و 
صادرات نیروی کارنیز وجود دارد و این موارد می تواند جبران کننده 
صادرات نفت و گاز باشد.در عین حال افزایش فروش که البته با توجه 
به اینکه ما قدرت افزایش تولید را  در این عرصه ها بیشتر از گذشته 
بدست آوردیم می تواند گامی در توسعه اقتصادی ما محسوب شود.

تحریم ها و کاهش فروش تا چه اندازه بر اقتصاد ما تاثیر گذاشت 
و چه لطماتی را به اقتصاد ما زد؟

البته ما نمی توانیم بگوییم هرآنچه که ازبابت تحریم ها نصیب ما 
شده است ضرر و زیان است دریک بخشی از آن یک بیدارباشی بوده 
است که ما را از خواب چند دهه بیدار کرده است و با جایگزین کردن 

ناصر سودانی/  نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

سرمایه گذاری در انتقال گاز به سایر کشورها 
باید از طریق مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد

»به رغم وجود خیرات و برکات طبیعی، فرهنگی، موروثی، اقلیمی 
و قومی در کشور بهره برداری مناسبی از این استعدادها صورت 
نمی گیرد« »مهمترین بیماری  مزمن اقتصاد کشور وابستگی به 
نفت، اقتصاد دولتی، وابستگی به یارانه ها و سوء استفادهای شخصی 

و ترجیح منافع فردی بر منافع شخصی است« 

آینده نفت و گاز را 
درخشان تر می بینم زیرا 
هم آسیب شناسی خوبی 
در این عرصه شده است 
و هم حرکت به سمت 
رسیدن به خودکفایی 
بویژه در حمایت از تولید 
داخل و هم  تجهیزات و 
ادوات و ابزاری که برای 
صنعت نفت و گاز نیاز است 
خوب بوده است و این 
حمایت ها جدی تر می شود 
و قطعا این امر درنهایت 
سبب شکوفایی هرچه 
بیشتر این دو فرآورده 
می شود
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آنچه در حوزه نفت و گاز 
مهم است این نکته است 

که، نفت و صنعت نفت 
یک بنگاه نیست و نگاه 

بنگاهی به نفت از معضالت 
اساسی کشور است ، در 
افق چشم انداز 20 ساله 
و در پیشبرد دیپلماسی 

نظام جمهوری اسالمی  در 
راستای تعامالت منطقه ای 
و بین المللی و برای تامین 

درآمد بودجه کشور و 
تامین عمده انرژی کشور 

و توسعه پایدار و ایجاد 
اشتغال باید نفت را از 

حالت بنگاه  خارج کرده 
و بدانیم که نفت به عنوان 
رکن رکین اقتصاد کشور 

عمل می کند و در کنار این 
مسائل باید به چالش های 
نفتی و موضوع حمایت از 

تولیدات نفتی

اقتصاد مقاومتی خودمان را از آســیب پذیری نجات بدهیم ضمن 
اینکه مسلما کاهش درآمدهای ملی در سرعت بخشی به طرحهای 

توسعه ای موثر است.

در بحث صادرات نفت و گاز دولت باید چه نکاتی را مورد توجه 
قرار گیرد؟

دولت در صادرات نفت باید ســعی کند نفــت را به فرآورده 
تبدیل کند و بازارهای مورد اعتماد را پیدا کند و از واســطه گری و 
دالل بازی هایی که در گذشــته بوده است ممانعت کند و تعهدات با 
ضمانت های اجرایی مناســب در جهت انتقال ارز بدست آمده را به 
یقین برساند زیرا برخی از کشــورها از این فضای بوجود آمده سوء 

استفاده می کنند و ما را در منگنه قرار داده بودند.

چرا در بحث صنایع باالدستی و پایین دستی پترو شیمی آن رشد 
مطلوبی را که باید داشته باشیم نداریم؟

صنعت پتروشــیمی به چنددلیل دچار این نوسانات شده است 
که یکی ازعمده ترین دالیلش بحث بهره مندی پتروشــیمی از گاز 
است که با توجه به افزایش قیمت گاز و مشکالتی که در این خصوص 

بوجودآمده است یک کاهش تولید را در برخی فضاها داشته ایم.
البته تناقضی که در برخی از واگذاری ها وجود دارد یعنی اینکه 
به بخش خصوصی بدهند و یا دولتــی بماند و عدم حمایت هایی که 
صورت گرفته اســت باعث مشکالت دیگر در صنعت پتروشیمی و 
توجه به این صنعت شده است. از دیگردالیل این بی توجهی پیداکردن 
بازار فروش و خرید است که اطمینان های الزم را در جهت معامالت و 
داد وستدهایی که صورت می گیرد ندارند باید در واقع داد وستدهایی 
که صورت می گیرد با ضمانت های کافی باشد که متاسفانه در همین 
مدت نیز برخی ســوء استفاده ها از طرف خریدار در خارج از کشور 

صورت گرفته است.

آیا می توانیم به سرمایه گذاری در صنایع باالدستی و پایین دستی 
پتروشیمی امیدوارباشیم؟

در حال حاضر فضای صنعت پتروشیمی آنقدر وسیع است که 
ما این را می توانیم به عنوان برگه برنده جمهوری اســالمی ایران در 
دیپلماسی اقتصادی مان در خارج از کشور  تلقی کنیم البته به شرط 
اینکه هم فضا را برای مشارکت بخش های خصوصی و هم تعهدات 

الزم را فراهم کنیم.

آیا توانسته ایم در بخش پاالیش نفت و یا کاهش واردات بنزین به 
اهداف مورد نظر برسیم؟

تولید نفت ما براساس تکنولوژی و فناوری قدیم بوده است که 
همراه با مشکالتی است که با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و 
سال به سال این ماده سوختی از یک استاندارد جدیدتری برخوردار 
می شود، قبال یورو 2 یک اســتانداری بود که باید به آن می رسیدیم 
اما یورو 2 در دنیا درحال حذف شــدن است و یورو 4 و 5 جایش را 
می گیرد، فرایند حرکت صنعت پاالیش ما در گذشته به این سمت 

نبوده است.

اما هم اکنــون با تجدید نظرهای که صورت گرفته اســت در 
پاالیشــگاههای ما این امکان وجود دارد که بتوانیم با تولید یورو 4 
گامهای را در جهت پاالیش بنزین و تحویل بنزین با کیفیت تر و پاکتر 
به مردم داشته باشیم و امیدواریم این حرکت شتاب بیشتری به خود 
بگیرد و تالشهای جدی در این زمینه از سوی مسئوالن صورت گیرد.

پتانسیل کشور برای صادرات گاز از طریق خطوط لوله در سوریه و 
عراق به کشورهای نظیر چین و ژاپن تا چه اندازه است؟

ما هم خط لوله صلح را در پاکستان دنبال کرده بودیم گرچه حاال 
با کش و قوس هایی روبرو بوده است اما هم کشور عراق و هم کشور 
سوریه فضای بسیار مناسبی برای انتقال گاز ما به خارج ازکشوراست.

قطعا سرمایه گذاری در انتقال گاز به سایر کشورها باید از طریق 
مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش صورت گیرد 
و در صورت ســرمایه گذاری  بخش خصوصی می تواند ســرعت 

بیشتری به خود بگیرد.

تا چه اندازه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت نفت 
و گاز زمینه فراهم شده است؟

در این زمینه ما کاســتی هایی داشــته ایم که کمیسیون های 
تخصصی مجلس به شــکل ویژه برای پرکردن این خالء تالش های 
مستمری داشــتهاند که البته در این زمینه دولت نیز کارهای انجام 
داده است ولی کافی نیســت.ما اگر مشارکت بخش خصوصی را در 
سرمایه گذاری های بخش نفت و گازمان داشته باشیم قطعا بسیاری از 
مشکالت فرا روی این بخش چه در بحث صادارت نیز رفع می شود.

چه آینده ای را برای صنعت نفت و گاز کشور با توجه به تحوالت 
انجام شده و تحوالتی که در راه هستند پیش بینی می کنید؟

آینده نفت و گاز را درخشان تر می بینم زیرا هم آسیب شناسی 
خوبی در این عرصه شــده اســت و هم حرکت به سمت رسیدن به 
خودکفایــی بویژه در حمایت از تولید داخل و هم  تجهیزات و ادوات 
و ابزاری که برای صنعت نفت و گاز نیاز است خوب بوده است و این 
حمایت ها جدی تر می شود و قطعا این امر درنهایت سبب شکوفایی 

هرچه بیشتر این دو فرآورده می شود.
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با توجه به اینکه مجمع عادی سالیانه  اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تیرماه امسال برگزار 

خواهدشد، به عنوان بازرس اتحادیه عملکرد هیئت مدیره و 
درکل اتحادیه را در یکسال اخیر چطور ارزیابی می کنید؟

عملکرد و رویکرد هیئت مدیره را می بایست بر اساس اساسنامه 
اتحادیه و درخواست های مجمع از هیئت مدیره به عنوان مرجع انتصاب 
اعضاء ارزیابی کرد. بــا توجه به جایگاه بــازرس در اتحادیه و حضور 
اینجانب در جلسات هیئت مدیره طی یکسال اخیر، عملکرد اتحادیه را 
متوســط ارزیابی می کنم. باید در نظر داشت که به دلیل پیشرو بودن 

اتحادیه، حتی برای غیر اعضاء نیز نقش مهمی را ایفا می کند.
تحلیل کلی بنده این اســت که اتحادیه طی یک سال اخیر چندان 
تحول خواه عمل نکرده و درگیر مســائل روزمره شده است. البته این 
ناشی از وجود برخی نهادهایی است که بجای نظارت، عموما دخالت و 
انواع چالش ها را برای اتحادیــه و کال بخش خصوصی به وجود آورده 
اند و باعث شده تا انرژی اتحادیه صرفا مقابله با این مشکالت شود و از 

برنامه ریزی و تحول خواهی دور بماند. 

از نبود تحول خواهی در اتحادیه صحبت کردید، لطفا بیشتر 
توضیح بدهید، این تحول خواهی دقیقا چیست و چرا وجود ندارد؟  

به طور کلی عرض می کنم که از یک جمع هفت نفره هیئت مدیره 
اکثر آنها از یک صنعت و تجارت خاص مثل پتروشیمی یا روغن یا قیر 
باشند، نتیجه و ماحصل تصمیمات خواه نا خواه به دلیل تخصص و نگاه 
غالب اعضاء هیئت مدیره به سمت آن صنعت سوق داده خواهد شد. این 
ربطی به ضعف تخصص اعضاء یا خدای نکرده سوء نیت در تصمیمات 
ندارد. هیئت مدیره ســعی کرده که کار را بر اســاس مطالبات اعضا و 
اساسنامه پیش ببرد اما طبعا تخصص شما بر نگاه شما در تصمیمات تاثیر 
خواهد گذاشت. به نظر می رسد تغییر در  روش رای گیری و اختصاص 
کرسی ها بر اساس کمیسیون ها ضروری است تا از همه کمیسیون ها به 

نسبت عادالنه در هیئت مدیره افراد نخبه و مطلع حضور داشته باشد.
ضمنا حضور نیروهای جــوان و توانمند در هیئت مدیره ضروری 
است. به هر حال هیچ کس نمی تواند نافی نیرو و انگیزه جوانی در پیشبرد 
اهداف یک سازمان باشــد. شاید نگاهی به مدیریت فعلی دنیای امروز 
نیز به ما این نکته را گوش زد مــی کند که عصر برژنف ها و بوش های 

امین خراسانی:

رفع تحریم ها بدون تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی 
تاثیری بر روند صادرات نخواهد داشت

مهندس امین خراســانی، بازرس اتحادیه و مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان روغن موتور مروارید مشــکین، 
معتقد اســت اقدامات ظاهری در بخش نظارت سبب شده تا بخش خصوصی در اذهان مردم تا حد دالل های 
سودجود تنزل درجه پیدا کنند و این آسیبی اســت که ماهیت و موجودیت بخش خصوصی را تهدید می کند. 
بــه نظر وی رفع تحریم ها بدون تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی تاثیرچندانی بر آینده صادرات و بهبود عملکرد 

این بخش نخواهد داشت.

فضای بی اعتمادی بین 
بخش خصوصی و دولت 

صرفا مربوط به این دولت 
یا دولت قبل نیست. این 
امر مقوله ای ساختاری 
است که باید حل شود. 

آنچه از تصمیمات وزارت 
نفت طی چند سال 

اخیر دیدیم این بود که 
مسئولین با اکراه و اجبار در 

صدد اجرائی کردن اصل 
44 در بخش نفت و گاز 

هستند
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تحلیل کلی بنده این 
است که اتحادیه طی یک 
سال اخیر چندان تحول 
خواه عمل نکرده و درگیر 
مسائل روزمره شده است. 
البته این ناشی از وجود 
برخی نهادهایی است 
که بجای نظارت، عموما 
دخالت و انواع چالش ها را 
برای اتحادیه و کال بخش 
خصوصی به وجود آورده 
اند و باعث شده تا انرژی 
اتحادیه صرفا مقابله با 
این مشکالت شود و از 
برنامه ریزی و تحول 
خواهی دور بماند

پدر گذشته، ما می بینیم که رئیس جمهور آمریکا در 49 سالگی قدرت 
را به دست می گیرد. البته این نباید به معنای کنار گذاشتن با تجربه های 
باشد، حرف من لزوم اســتفاده از نیروی جوان و بها دادن به آنها برای 

آینده است.

درمورد نهادهای نظارتی و چالش افزایی آنها برای بخش 
خصوصی هم توضیح دهید.

یکی از انتقاداتی که به عملکرد اتحادیه وارد است، عدم مشارکت 
و حضور جدی در این نهادها برای ایفای حقوق اعضاء اســت. به عنوان 
مثال در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نگاه انتظامی و نظارتی است. خب 
این نگاه هم طبیعت این ســازمان است، وجود ستاد هم بنا به تشخیص 

مسئوالن و مقامات رده باالی نظام ضروری است.
 اما اینکه چرا در جلسات مهم این ستاد نمایندگان بخش خصوصی 
حضور ندارند محل اشکال است. این درحالی است که در این جلسات 
بــدون حضور ذی نفعان و صاحبان صنعت در ارتبــاط با قانونی یا غیر 
قانونی بــودن و همینطور خطوط قرمز یک فعــال بخش خصوصی در 
عرصه تولید، صنعت یا حتی تجارت با ســابقه ای نزدیک به چهل سال 
اعمال نظر و تصمیم گیری می کنند و به جای تشویق به تولید و صادرات 
روش هائی را بکار می گیرند که تولید کننده از تولید به سمت غیر مولد 

سوق داده می شود.
طبیعتــا این موضوع و مدل نظارت بــدون تخصص، برای اعضاء 
در همه تشــکل ها و اتحادیه های خصوصی چالش آفرین خواهد بود 
واتحادیه ما نیز از این امر مستثنی نیست. از این جهت ضروری می نماید 
که نمایندگانی از اتحادیه در جلسات  مربوط به فعالیت اتحادیه در ستاد 
حضور داشته باشند. متاسفانه در جلسات مهم به بهانه محرمانه بودن 
موضوعات تصمیمات مهم و تاثیرگذاری بدون حضور نمایندگان تشکل 
اخذ می گردد.چرا بدون حضور ما؟ چون با منافع فعال اقتصادی تضاد 
دارد؟ نهادهای نظارتی نگاه مثبتی به بخش خصوصی مخصوصا تولید 

و تجارت مواد پایه نفتی ندارند.

با توجه به اینکه طی چند سال گذشته و علی الخصوص پس از 
تحریم ها ما شاهد پدیده هایی مثل بابک زنجانی بودیم، این بی 

اعتمادی و نگاه منفی چندان نامعقول نیست، نظر شما در این 
ارتباط چیست؟ 

 تصور و نگاهی که نســبت به بخش خصوصی در بدنه دولت ها و 
بخشی از مردم ایجاد شده بیانگر این است که بخش خصوصی یک دالل 
سودجود و حتی قاچاق چی اســت. خب دلیل این موضوع چیست؟ به 
بابک زنجانی اشــاره کردید به طور مصداقی عنــوان میکنم که ما در 
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اتحادیه کنسرسیومی تشکیل دادیم بنام »پتروموندکارن« که متشکل 
از دهها شرکت قانونی و باسابقه در عرصه صادرات و تولید در صنعت 
نفت و گاز است. این کنسرسیوم بارها از وزارت نفت درخواست رسمی 
کرده اند که در چارچوب قانون و با ضمانت های مشــخص در موضوع 
فروش تفت خام ایران ورود کند ولی به بهانه های مختلف تا کنون اجازه 
داده نشده تا در این عرصه فعالیت نماید. جالب اینست که همین نفت 
خام در اختیار شخصی مثل آقای زنجانی قرار می گیرد. خب نتیجه چه 
خواهد شد؟ غیر از اینکه مردم به بخش خصوصی بی اعتماد می شوند 

چیز دیگری نیست.
خب اینجا مشکل از بخش خصوصی با ســابقه و خوشنام است یا 
دستگاه های دولتی که این امکان را به شکل انحصاری در اختیار یک فرد 
خاص قرار داده؟ این سیاست و سوء مدیریت نتیجه ای جز ناراحتی و 
دلزدگی بخش خصوصی را ندارد. ما در صنعت شخصیت های  فرزانه 
ای مثل مهندس » محسن خلیلی عراقی« رئیس شرکت بوتان را داریم که 
بیش از نیم قرن در عرصه صنعت فعالیت کرده اند و نگاه آنها تقدم منافع 
ملی بر منافع شخصی بوده، حاال اگر با تصمیمات اشتباه و سوء مدیریت، 
نگاه جامعه به بخش خصوصی را این طور ســیاه جلوه دهیم نباید انتظار 

رشد این بخش را در اقتصاد کشور داشته باشیم.  
مثال دیگری که در این زمینه اســت و در ارتباط با حوزه تخصصی 
بنده یعنی فرآورده های روغنی است، موضوع تولید فرآورده ها روغنی 
مثل »گریس« اســت. هم ما و هم دولت معتقدیم خام فروشی به ضرر 
کشور اســت و از این رو به دنبال ارزش افزوده ایم. ما دهها واحد تولید 
گریس درکشــور داریم که بازار خوبی در کشورهای همسایه دارند از 
جمله بازار پاکســتان و افغانســتان، گریس مطابق استانداردهای ملی 
ایران تولید و عرضه می گردد. اما زمانی که همین کاال در مبادی گمرکی 
 مورد بازرســی قرار می گیرد با بهانه های مختلف برچســب قاچاق

 می خورد.

این اتفاق چطور رخ می دهد؟ کاالیی که طبق استاندارد تولید 
شده چرا باید قاچاق باشد؟

خیلی ســاده عنوان می کنم که چون نهادهای نظارتی ما جدای از 
نظارت قضــاوت هم می کنند. در همین موضــوع گریس، و علی رغم 
استاندارد بودن کاال کارگروه تشــخیص ماهیت؛ اعالم می کند که در 
گریس تولیدی مثال 10 درصد مواد سوبســید دار استفاده شده است و 
تولید کنند را جریمه می کند. حال اگر واحد تولیدی جریمه را پرداخت 
نکند در سامانه گمرک به عنوان متخلف و قاچاق چی معرفی می شود. 
عمال ادامه فعالیت صادراتی برای آن امکان پذیر نیست. با این روش ها 

کارخانه ها و کارگاه های تولید گریس بتدریج تعطیل خواهند شد. 
به این نکته توجه داشته باشــید که تولید و توزیع سوختهایی مثل 
بنزین و گازوئیل توسط مجموعه نفت صورت می گیرد. فساد را از مبداء 
باید خشــکاند نه اینکه با برخورد با بخش خصوصی صورت مسئله را 
پاک کند و شــرکت های بدون حامی را گردن بزند.باید اقرار کرد که 
بخش خصوصی از حمایت چندانی برخوردار نیست و بهترین محل برای 
اعمال فشار و نظارت است. در این بین وزارت صنعت معدن و تجارت 
و سازمان ملی استاندارد نیز موضع انفعالی داشته اند و حمایت الزم را 

از صنعت انجام نمی دهند.

اگر موافق باشید در ارتباط با رفع تحریم ها و اقتصاد پسا تحریم 
در حوزه صادرات فرآورده های نفتی صحبت کنیم، به نظر شما 

آیا رفع تحریم ها اثر مشخصی در فعالیت بخش خصوصی خواهد 
گذاشت؟

در ارتباط با رفع تحریم ها و تاثیر آن بر صادرات فرآوردهای نفت 
و گاز باید دو موضوع را مدنظر قــرار داد. یک بخش نگاه دولت و علی 
الخصوص وزارت نفت و نهادهای نظارتی به بخش خصوصی است و یک 
موضوع هم دیپلماسی جهانی و بهبود ارتباط با سایر کشورهای دنیا است. 
پر واضح است که رفع تحریم ها بر فروش صادرات کلیه محصوالت 
صادراتی کشــور موثر خواهد بود چون مراودات تجارت بین الملل از 
طریق سیســتم بانکی و »LC« انجام می گیرد و تحریم باعث شد اکثر 
بازارها را از دست بدهیم. اما اینکه رفع تحریم ها به خودی خود منجر به 
ورود بخش خصوصی به بهشت تجارت خواهد شد نوعی خیال پردازی 
است. تا زمانی که نگاه و رویکرد منفی نسبت به بخش خصوصی وجود 
دارد ما نمی توانیم انتظار رشــد قابل قبول صادرات توسط این بخش را 

داشته باشیم. 
فضای بی اعتمادی بیــن بخش خصوصی و دولت صرفا مربوط به 
این دولت یا دولت قبل نیست. این امر مقوله ای ساختاری است که باید 
حل شــود. آنچه از تصمیمات وزارت نفت طی چند سال اخیر دیدیم 
این بود که مسئولین با اکراه و اجبار در صدد اجرائی کردن اصل 44 در 

بخش نفت و گاز هستند. 
نگاه بخش خصوصی یک نگاه منافع ملی است،  اگر انتقاداتی مطرح 
می شــود صرفا با هدف بهبود شرایط کل اقتصاد کشور است. از این رو 
صحبت های ما جنبه دلسوزی و نگرانی دارد. تعامل با دنیا بسیار مقوله 
مهمی است. بحمداهلل پس از رفع تحریم ها چنانچه دفاتر وزارت خارجه 
در کشورهای مختلف در راســتای منافع قلبی اقدام کند و به بازاریابی 
این بخش کمک کند بخشــی از مشکالت حل خواهد شد. اما همانطور 
که عنــوان کردم، همه اینها منوط به نظر مثبت دولت و علی الخصوص 
وزارت نفت به بخش خصوصی است. ایران جزء 20 اقتصاد بزرگ دنیا 
است و قابل حذف کردن نیست. ما در بهترین وضعیت سوق الجیشی 
قرار داریم و چنانچه در تولید و تجارت عملکرد مطلوبی داشــته باشیم 
رقابت با ما، برای سایر کشورها و شرکت های بین المللی بسیار سخت 

خواهدبود. 

یکی از انتقاداتی که به 
عملکرد اتحادیه وارد 

است، عدم مشارکت و 
حضور جدی در این نهادها 

برای ایفای حقوق اعضاء 
است. به عنوان مثال در 

ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، نگاه انتظامی و 

نظارتی است. خب این نگاه 
هم طبیعت این سازمان 
است، وجود ستاد هم بنا 
به تشخیص مسئوالن و 
مقامات رده باالی نظام 

ضروری است
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بررســی امکان پذیری احداث پاالیشــگاه بایــد همانند تمام 
بنگاه های دیگر به خود ســرمایه گذاران سپرده شود تا پس از 
بررسی های الزم در مورد ظرفیت حجمی پاالیشگاه، فناوری های 
مورد نیاز و سایر متغیرها تصمیم گیری نمایند، در این میان اصلی ترین 
وظیفه دولت برداشــتن موانع احداث پاالیشگاه های کوچک است، 
موانعی که بر سر راه ســرمایه گذاران وجود دارد، اجازه رشد بخش 

خصوصی در صنعت پاالیش را نمی دهد. 
براســاس اصل 44 قانون اساســی دولت باید بســیاری از 
فعالیت های خــود را به بخش خصوصی واگــذار کرده و خود به 
نظارت بپردازد که پاالیشگاه های کشــور نیز در این ردیف قرار 
دارند. افزایش صادرات فرآورده های نفتی به جای صادرات نفت 
خام یکی از مفاد اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. یکی 
از راهکارهای عملی برای اجرای این سیاست، احداث پاالیشگاه های 
کوچک است. پاالیشگاه کوچک، یک بنگاه تجاری است که وظیفه 
تولید فرآورده های قابل استفاده نفتی را از نفت خام و میعانات گازی 
به عهده دارد. در واقع پاالیشگاه کوچک در مقایسه با شرکت های 
پاالیشــی بزرگ معنا پیدا می کند و در عرف تجاری به واحدهایی 
اطالق می شــود که ظرفیت حجمی نفت خام آنها زیر پانزده هزار 

بشکه در روز یا یک میلیون تن در سال است. 

برای افزایش ظرفیت پاالیشی کشور گزینه های مختلفی وجود 
دارد که یکی از آنها ساخت پاالیشگاه های کوچک با خوراک نفت 
خام یا میعانات گازی اســت که در سالهای اخیر به صورت جدی 
تری مطرح و به آن پرداخته شده است. این موضوع خصوصا پس 
از تصویب قطعنامه های تحریمی اتحادیه اروپا و کاهش تدریجی 
صادرات نفت خام مورد توجه قرار گرفت. در واقع، پاالیشگاههای 
کوچک، پاالیشــگاههایی با ظرفیت پایین هستند که برخی از آنها 

قابلیت جابجایی نیز دارند. 
پاالیشگاه های کوچک نسبت به پاالیشگاه های بزرگ مزایای 

قابل توجهی دارد که عبارتند از:
1-  تأمین مالی : تأمین مالی پاالیشگاه های کوچک به خاطر 
حجم کوچکتر نقدینگی مورد نیاز سهل تر بوده و امکان تأمین مالی 

این نوع پاالیشگاه ها از بازار سرمایه به راحتی قابل انجام است.
2-  تأمین تجهیزات: فناوری های مورد نیاز پاالیشگاه ها در 
مقیاس بزرگ در دست کشورهای غربی است که در شرایط فعلی 
تأمین تجهیزات و خدمات با مشــکالت عدیده روبرو شده است. 
اما در مقیاس کوچک، صاحبان فناوری کشــورهای شرقی مانند 
چین، روسیه و… هســتند و تامین تجهیزات بصورت ساده تری 

انجام می شود.

افزایش مشارکت بخش خصوصی 
در تولید فرآورده های نفتی با حمایت از پاالیشگاه های کوچک

در اینکه ساخت 
پاالیشگاه های کوچک 
در ایران همزمان با شروع 
تحریم های نفتی  رونق 
گرفته شکی نیست اما این 
موضوع برای اثبات اشکال 
مذکور کافی نیست.
 فراتر از آن،

 نمونه هایی در 
دنیا وجود دارد که 
نشان می دهد بازدهی 
پاالیشگاه های کوچک 
ارتباطی با مسئله ای مانند 
تحریم ندارد

تحریریه دنیای انرژی
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برای افزایش ظرفیت 
پاالیشی کشور گزینه های 

مختلفی وجود دارد 
که یکی از آنها ساخت 
پاالیشگاه های کوچک 
با خوراک نفت خام یا 

میعانات گازی است که 
در سالهای اخیر به صورت 
جدی تری مطرح و به آن 

پرداخته شده است

3-  امکان راه اندازی توسط بخش غیردولتی:  سهولت تامین 
مالی این پاالیشگاه ها باعث شده تا امکان راه اندازی آنها بطور کامل 
توســط بخش غیردولتی وجود داشته باشد که همین امر موجب 
 ورود بخش خصوصی به صنعت پاالیش و تقویت آن خواهد شد.
اما مهمترین ســوال در خصوص این پاالیشــگاه ها داشتن توجیه 
فنی- اقتصادی اســت. در واقع، در تحلیل هایی که از سوی برخی 
کارشناسان ارائه می شــود به گونه ای مطلب ارائه شده است که 
یک پاالیشــگاه کوچک تا زمانی که تحریم ها ادامه داشــته باشد 
توجیه خواهد داشــت و به خودی خود از توجیه پذیری مناسبی 

برخوردار نیست. 
در اینکه ساخت پاالیشــگاه های کوچک در ایران همزمان با 
شروع تحریم های نفتی  رونق گرفته شکی نیست اما این موضوع 
برای اثبات اشکال مذکور کافی نیست. فراتر از آن، نمونه هایی در 
دنیا وجود دارد که نشــان می دهد بازدهی پاالیشگاه های کوچک 

ارتباطی با مسئله ای مانند تحریم ندارد. 
به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا، واحدهای پاالیشــی 
کوچک بخشــی از نفت خام را پاالیش می کنند. پاالیشــگاه های 
کوچک در آمریکا خصوصی هستند و مطابق قواعد اقتصادی، در 
صورتی می توانند به فعالیت هــای اقتصادی خود ادامه دهند که 
توجیه اقتصادی داشته باشــند و به عبارت دیگر برای صاحبان و 
سهامداران خود سودآور باشند. مجموع ظرفیت پاالیشگاههای 
کوچک در امریکا مجموعا 69 هزار بشــکه در روز است که بین 

1000 تا 10000 بشکه در روز تولید دارند.
وجود ایــن نمونه ها به معنای وجود توجیــه اقتصادی برای 
احداث پاالیشــگاه کوچک در ایران نیست اما خط بطالنی بر این 

ادعاســت که پاالیشــگاه کوچک صرفا در زمان تحریم توجیه 
اقتصادی دارد یــا اینکه چون ایــران ذخایر عظیــم نفت و گاز 
 دارد، احداث پاالیشــگاه کوچک در آن صرفــه اقتصادی ندارد.

به نظر می رسد بررسی امکان پذیری احداث پاالیشگاه باید همانند 
تمام بنگاه های دیگر به خود ســرمایه گذاران سپرده شود تا پس 
از بررســی های الزم در مورد ظرفیت حجمی پاالیشگاه، فناوری 
های مورد نیاز و ســایر متغیرها تصمیم گیری نمایند. در این میان 
فوری ترین وظیفه دولت برداشــتن موانع احداث پاالیشگاه های 
کوچک است. موانعی که بر سر راه ســرمایه گذاران وجود دارد، 

اجازه رشد بخش خصوصی در صنعت پاالیش را نمی دهد. 
هرچند مجوزهای زیادی برای احداث پاالیشگاه کوچک داده 
شده است اما این مجوزها به نتیجه نرســیده است. در واقع، رفع 
موانع صرفا به معنای اعطای مجوز برای احداث پاالیشگاه نیست و 
باید در این راستا اقدامات هماهنگ و مشخصی اجرا شود. اقدامات 
پیشنهادی زیر از جمله اقداماتی اســت که تسهیل کننده حضور 

بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت پاالیش است:
1-  اصالح فضای کسب و کار پاالیشگاه خصوصی از نظر تامین 

قطعات، خوراک، فروش محصوالت و…
2-  اصالح و تسهیل فرایند احداث پاالیشگاه

3-  ارائه تضمیــن های معتبر الزم بــه بخش خصوصی در 
خصوص تحویل خوراک

در مجموع، می توان گفت که مســیر صحیح این اســت که 
احداث پاالیشگاه کوچک باید توسط بخش خصوصی انجام شود و 
نقش اصلی دولت در این زمینه برداشــتن موانع موجود بر سر راه 

سرمایه گذاران خواهد بود.  
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بحران مدیریت یا سوء 
مدیریت را نیز به عنوان 
یک عامل داخلی باید مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده 
به عبارتی» مدیریت در 
بحران و بحران مدیریت« 
دو جنبه توامأ تجزیه و 
تحلیل موضوع هسته ای 
و بحث تحریم ها است 
همانگونه که در شرایط 
پس از تحریم باید به دو 
وجه فوق نیز توجه کرد، 
که در صورت توافق هسته 
ای و رفع تحریم ها باید 
بدانیم که بحث ساماندهی 
مدیریت صنعت نفت، 
شاه کلید اساسی اصالح و 
توسعه صنعت نفت و گاز 
خواهد بود

آثار تحریم ناشــی از مسأله هســته ای ایران و همچنین سوء 
مدیریت این بحران بی شــک تأثیرات اقتصــادی و فنی خود را بر 

صنعت نفت ایران گذاشته است که شامل:
  تحریم در خرید نفت ایران که حتی دوســتان استراتژیک و 
همچنین بهره وران از اقتصــاد ایران از جمله چین، هند، کره جنوبی، 
و ژاپن با پذیرش انجــام یک معامله با آمریــکا تصمیم به کاهش 
20 درصدی واردات نفت خام خود از ایران گرفتند، و در این فاصله 
به ویژه پس از برقراری قوانین تحریم اروپا، از سال 2010 تا به امروز 
صادرات 2.5 بشــکه ای نفت خام ایران را به زیر یک میلیون بشکه 
نفت در روز رساند. یعنی ســالی حدود چهل میلیارد دالر و در طول 
5 سال حدود 200 میلیارد دالر درآمد ارزی ایران را کاهش داد که 

بی شک تأثیر بسیار عمیقی بر اقتصاد ملی گذاشته است.
 بحث دوم تأثیر تحریم بانکی و ایجاد مانع اساســی در نقل و 
انتقال وجوه، و هزینه سنگین نقل و انتقال، در کنار ایجاد فضای فساد 
انگیز هــم در فروش نفت و هم در نقل و انتقــال وجوه از طروق غیر 
رسمی داللی و عدم امکان استفاده کامل و صحیح از وجوه درآمدی 

ایران؛ یعنی بحران یا سوء مدیریت.
  عــدم امــکان تأمین مالــی از بازارهــای مالــی جهانی؛ 

محدودیت های جدی را در ســرمایه گــذاری و اجرای طرح های 
توسعه ای در صنعت نفت را فراهم ســاخت. برای فهم اهمیت این 
موضوع بهتر است به ارقام زیرتوجه نماییم؛ طبق برآوردهای جهانی 
در طول 25 ســال )2005 تا 2030( کل سرمایه گذاری مورد نیاز 
در بخش نفت و گاز جهان برای پاســخ به تقاضــای بازار و امنیت 
جهانی انرژی، 8300 میلیارد دالر است، که نیمی از آن در بخش باال 
دستی نفت و گاز صورت خواهد گرفت.  50 درصد این مبلغ نیز در 
کشورهای جهان ســوم دارند. نفت و گاز باید سرمایه گذاری شود، 
یعنی 4300 میلیارد، و ســهم ایران 160 میلیارد در بخش نفت و 
240 میلیارد دالر در بخش گاز و مجموعا 400 میلیارد دالر، یعنی 
سالی 16 میلیارد دالر جذب ســرمایه گذاری از بازارهای جهانی 
مورد نیاز است که تا به حال به لحاظ محدودیت ناشی از تحریم اتفاق 
نیفتاده است که بعد از تحریم بایستی کسری این سرمایه گذاری در 

سالهای اخیر را باید عالوه بر نیازهای آتی جبران نمود.
  عدم امکان اســتفاده از شــرکت های بین المللی کارآمد در 
صنعت نفت به لحاظ فنی و تکنولوژی روز تأثیرات بســیار زیادی را 

در بروز کردن تکنولوژی صنعت نفت ایجاد نموده است.
  توقف پروژه های توســعه و نگهداشــت میادین نفت وگاز، 

افزایش صادرات پس از تحریم ها 
با انعقاد قراردادهای بلندمدت

هر چالش و بحرانی را در یک بسته دوگانه مدیرت در بحران و بحران مدیریت باید بررسی کرد، بحث چالش 
بیش از یک دهه هسته ای ایران به عنوان یک بحران تحمیل شده خارجی آثار خود را بر کل اقتصاد ملی و کالن 
و بطور مشــخص بر صنعت نفت ما گذاشته است، که باید مورد توجه قرار گیرد. اما همزمان بحران مدیریت یا 
ســوء مدیریت را نیز به عنوان یک عامل داخلی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده به عبارتی» مدیریت در بحران 
و بحران مدیریت« دو جنبه توامأ تجزیه و تحلیل موضوع هســته ای و بحث تحریم ها است همانگونه که در شرایط 
پس از تحریم باید به دو وجه فوق نیز توجه کرد، که در صورت توافق هســته ای و رفع تحریم ها باید بدانیم که بحث 

ساماندهی مدیریت صنعت نفت، شاه کلید اساسی اصالح و توسعه صنعت نفت و گاز خواهد بود.

محمد جواد عاصمی پور
 مدیرعامل سابق نیکو
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عدم افزایش ظرفیت تولید و بر عکس کاهش آن، عدم بازســازی 
تجهیزات و تأسیسات نفتی و فرسوده شــدن آنان، و عدم افزایش 

ضریب بازیافت از مخازن. 
 عــدم ایجاد فرصت برای صنایع و پیمانــکاری های داخلی، 
علیرغم توانائی آنان در اجرا، مهندسی، و ساخت بسیاری از تجهیزات 
و تأسیســات، و اجرای داخلی بعضی از پروژه ها، و ایجاد مشکالت 
فراوان از جمله عدم پرداخت مطالبات و عدم ســپردن کار به این 
شرکت ها، توقف بســیاری از پروژه ها، عدم توانائی شرکت ها در 
بازپرداخت دیوان بانکی، تعطیلی آنان، تعدیالت وســیع نیروهای 
انسانی، و ورشکستگی های گسترده این شرکت ها که عماًل با دالرهای 
نفتی تشکیل شده بودند. و عدم مدیریت در تقسیم کار، ایجاد انحصار 
در واگذاری پروژه های داخلی بجای شرکت های کوچک و کارآفرین 

خصوصی به نهادهای شبه دولتی و نظامی. 
 تحریم های بیمه ای، کشتیرانی و ســایر خدمات مورد نیاز، 

هزینه های صادرات نفت خام را بشدت افزایش داده است.
 عدم توســعه صنایع پائین دستی نفت مانند بخش و پاالیش، 

پتروشیمی، انتقال، ذخیره سازی و پایانه های صادراتی. 
 توقف سواپ نفت خام و ترانزیت آن. 

 عدم بهره گیری از توان نهادهــای وزارت نفت در خارج از 
کشور مثل شرکت نیکو و کاالهای لندن. 

 بحث تولید فراورده های نفتی بصورت غیر استاندارد، تبدیل 
پتروشیمی به تولید فراورده های غیر استاندارد و خارج  کردن آنان 

از فعالیت های معمول خود، و کا هش صادرات این بخش. 
 توقف پروژه های غــرب کارون که می تواند به تمدن جدید 
نفتی و عسلویه دوم تبدیل شود؛ بویژه با توجه به مشترک بودن این 

میادین با عراق.
 عدم وجود و طراحی یک نقشه راه دیپلماسی انرژی در برقراری 
توازن سیاسی در توزیع پروژه ها و بهره گیری از دانش و تکنولوژی و 

بازار مالی غرب در کنار بازار شرق در شرایط بعد از تحریم. 

اما چه باید کرد؟

  تشکیل ستاد بسیج یا شورای اضطراری مدیریت صنعت نفت 
به ریاست شخص رئیس جمهور برای طراحی، تصمیم گیری و نظارت 
بر وزارت نفت از هم اکنون برای شرایط پس از تحریم، حداقل برای 
ســال 94، و در صورت ضرورت برای سال 95، با داشتن اختیارات 
دولت، شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد و حتی اختیارات رهبری 
در صورت لزوم، تحرک و ساماندهی وزارت نفت که بدرستی موتور 
محرکه اقتصاد ملی پس از تحریم خواهد بود، این شــورا متشکل از 
رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر اقتصــاد و دارایی، رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع و معادن، وزیر 
امور خارجه و پنج کارشناس خبره خارج از مدیریت فعلی صنعت نفت 
و شوراها و اعضا فعال در دولت، نیروهای کامال مستقل و با سابقه نفت 

که در حال حاضر در وزارت نفت به کار گرفته نشده اند. 

این شورا در رابطه با موارد ذیل تصمیم گیری کند
  ضرورت افزایش تولید در کوتاه مــدت و حداقل به میزان 

4200 هزار بشکه در روز ظرف 3 ماه آینده تا مهر ماه 94
  بحث راه های افزایش صادرات و در قالب قراردادهای دراز 
مدت و بویژه مدیریت نفت های روی آب که به بیش از 30 میلیون 

بشکه رسیده است.
 پیگیری پروژه های نگهداشــت میادین نفتی و رسیدگی به 

مشکالت پیمانکاران داخلی و توزیع کار
 طراحی تقسیم صحیح پروژه ها ی توسعه نفت و گاز به شرکت 
های بین المللی و در یک کالم وزارت نفت را از وضع فعلی تصمیمات 

فردی به سطح تصمیمات ملی و فرا وزارتی باید کشاند.
 تصمیم راجع به چیدمان مدیریــت جدید در وزارت نفت و 
افزایش توان مدیریت فعلی کــه به هیچ وجه در قد و قواره بحران و 
مقابله با آن نیست ، وزارت نفت نیازمند یک خانه تکانی جدی است.

 افزایش ســهم وزارت نفت از منابع مالی کشور و استفاده از 
منابع صندوق ذخیره ارزی و پول های بلوکه شده ایران، حل مسائل و 

مشکالت مجموعه پیمانکاران این بخش و فعال کردن آنها.
  نظارت بر تصمیمات و نقش و موضع ایران در اوپک و تعامل 
سیاسی با اعضاء اوپک و در یک کالم وزارت نفت را از امروز تا پایان 
یک ســال آینده باید، جمعی و ملی اداره نمود؛ باید بدانیم که بدلیل 
تخریب ســاختارها و آثار مخرب ناشــی از تحریم و سوء مدیریت 
وزارت نفــت در دولتهای نهم و دهم و عــدم درایت کامل و تجهیز 
مناســب وزارت نفت در دولت یازدهم. وزارت نفت پس از تحریم 
نیازمنــد نظارت و مدیریت فرا وزارتی اســت و این وزارت با وضع 
موجود مدیریتی خود قادر به مدیریت این شرایط قطعا نخواهد بود. 

وزارت نفت
 پس از تحریم 

نیازمند نظارت و مدیریت 
فرا وزارتی است

 و این وزارت
 با وضع موجود 
مدیریتی خود 

قادر به مدیریت
 این شرایط

 قطعا نخواهد بود
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معتقدم در صورت 
اجرایی شدن توافق 
در حوزه ی نفت و گاز، 
شاهد افزایش فناوری و 
تجهیزات خواهیم بود، هر 
چند که تالش های بسیاری 
از سوی متخصصین 
کشورمان در این زمینه 
صورت پذیرفته است که 
منجر به افزایش تولید 
نفت ایران خواهد گردید. 
این افزایش، با توجه به 
مسائل سیاسی منطقه و 
حتی روسیه، گزینه های 
متعددی را در مقابل 
کشورهای خارجی برای 
تأمل بیشتر به صنعت نفت 
و گاز ایران می گذارد، به 
طوری که ما، با کشورهای 
زیادی در حوزه ی 
انرژی می توانیم روابط 
گسترده ای دایر کنیم و 
حتی در بحث فروش نفت 
به اروپا نیز نقش آفرینی 
داشته باشیم

امید گلزاری،  کارشناس مسائل بین الملل: 

کشف بازارهای جدید در اقتصاد پساتحریم را در دستور 
کار قرار دهیم

دنیای انرژی: ما باید یک حالت شناور ایجاد کنیم، یعنی مشتریان مختلفی از جای جای جهان داشته باشیم و به 
یک مشتری و یا یک منطقه توجه نکنیم، یقیناً دسترسی به بازارهای اقتصادی خارجی و به دست آوردن مشتریان 

خارجی بیشتر و قوی تر، کمک شایانی به پویایی و ارتقاء اقتصاد ما خواهد کرد.

انتظار می رود در دوران پسا تحریم اقتصاد کشور وارد فضای 
تازه ای شود. این فضای جدید چه پارامتراهایی خواهد داشت؟

در ابتــدا باید عرض کنم که نباید دنبال معجزه بود. یعنی اتفاق 
چشمگیری در بهبود عرصه ی اقتصاد در کوتاه مدت رخ نخواهد داد. 

ولیکن اقتصاد کشور شاهد رشدی اندک خواهد بود.
معتقــدم در صورت توافــق و در صورت اجرایی شــدن آن، 
می بایست مســئولین اقتصادی کشور هوشــمندانه عمل کنند، به 
طــوری که برنامه ریزی بایــد از هم اکنون برای بــازار پس از لغو 
تحریم  ها صورت پذیــرد. ما باید منابع ارزی کشــور را که پس از 
لغو تحریم ها به کشور تزریق خواهد شــد، مدیریت کنیم و در این 
راستا، زیرساخت های خود را توسعه دهیم و برای روان شدن تولید 

و نوسازی تالش کنیم.
چنان چه عرض کردم، تقویت صنایع در کنار رونق بخشیدن به 
بازرگانی و تجارت، بسیار ضروری است، چرا که نباید اجازه دهیم به 

تولید آسیبی برسد. همین طور برای دوران پسا تحریم، دولت باید به 
معنای واقعی خصوصی سازی و نقش دهی ویژه به بخش خصوصی 
را در اولویت قرار دهد. در نهایت از همین اآلن می بایســت شفاف 
ســازی و اطالع رسانی الزم از اوضاع اقتصادی کشور بعد از توافق و 
تحریم ها به مردم صورت گیرد و افکار عمومی و انتظارات عمومی به 
حقیقت ها سوق داده شود تا در آینده با مشکل خاصی مواجه نشویم.

به طور خاص رفع تحریم ها در صنایع نفت و گاز ایران چه 
تغییراتی خواهد داشت ؟ آیا منجر به تغییر در بازارهای انرژی 

جهانی خواهد شد؟

احتمال افزایش سرمایه گذاری خارجی در حوزه ی انرژی و علی 
الخصوص حوزه ی نفت و گاز، پس از لغــو تحریم ها وجود دارد، به 
طوری که پیش بینی شده است در بحث نفت و گاز با سرمایه گذاری 
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صد میلیارد دالری و در بحث پتروشــیمی با ســرمایه گذاری سی 
میلیارد دالری روبرو شویم.

معتقدم در صورت اجرایی شــدن توافق در حوزه ی نفت و گاز، 
شاهد افزایش فناوری و تجهیزات خواهیم بود، هر چند که تالش های 
بسیاری از سوی متخصصین کشورمان در این زمینه صورت پذیرفته 
است که منجر به افزایش تولید نفت ایران خواهد گردید. این افزایش، 
با توجه به مسائل سیاسی منطقه و حتی روسیه، گزینه های متعددی 
را در مقابل کشــورهای خارجی برای تأمل بیشتر به صنعت نفت و 
گاز ایران می گذارد، به طوری که ما، با کشورهای زیادی در حوزه ی 
انرژی می توانیم روابط گسترده ای دایر کنیم و حتی در بحث فروش 

نفت به اروپا نیز نقش آفرینی داشته باشیم. 
بدون تردید، مــا در بحث قیمت نفــت و گاز، در صورت لغو 
تحریم ها با تغییرات جدی مواجه خواهیم بود که این تغییر قیمت ها، 
تأثیرات چشــمگیری در بازارهای جهانی خواهد داشت.  در نهایت 
باید عرض کنم دامنه ی تغییرات ناشی از مواردی که عرض کردم، 
دومینویی بوده و در گســتره جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه و 

دیگر کشورها، اثر گذار خواهد بود.

آیا مذاکراتی در خصوص سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته 
است؟ آمریکایی ها برنامه ای مشخص برای ورود به بازارهای 

ایران دارند؟ 

طبعا در حاشــیه ی نمایشــگاه های بین المللی، ســمینارها و 
کنفرانس ها و حتی دیدارهای دیپلماتیک رسمی، مقامات کشورهای 
غربی، تمایل خود را در بحث ســرمایه گــذاری اعالم کرده اند. اما 
نکته، این است که ایران باید بستر ســرمایه گذاری را چه از لحاظ 
ســخت افزاری وچه از لحاظ نرم افزاری مهیــا کند. تصور نمی کنم 

آمریکایی ها، برنامه ی مشخصی را ارائه داده باشند چرا که معتقدم 
بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد و در صورت تمایل ورود به سرمایه 

گذاری ، شاید شیوه ی کنسرسیومی و غیر مستقیم را ترجیح دهند.

برخی کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران با همین مشتریان 
خارجی می تواند حیات خود را ادامه دهد و حتی با تقویت همین 

مشتریان در آفریقا و آسیا موقعیت قابل دفاعی دارد . آیا این چنین 
ادعاهای درست است؟

به زعم بنده، ما باید تالش کنیم تا مزیت های نسبی و مزیت های 
مطلق خودمان را شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم. 
ورود به بازارهای بیشــتر و بزرگتر، نیاز به مؤلفه هایی دارد که ابتدا 
باید نسبت به مرتفع کردن مشکالت داخلی تالش کنیم و سپس با 
در نظر گرفتن چشــم انداز و برنامه های دراز مدت و میان مدت و 
همچنین برنامه های استراتژیک در بحث بازارهای خارجی، چه در 
زمینه ی واردات و چه در زمینه ی صادرات و حتی ســرمایه گذاری 

حرکت کنیم. 
اما مطمئن هستم باید یک حالت شناور گونه ایجاد کنیم، یعنی 
مشتریان مختلفی از جای جای جهان داشته باشیم و به یک مشتری 
و یا یک منطقه فوکوس نکنیم.  یقینًا دسترسی به بازارهای اقتصادی 
خارجی و به دست آوردن مشتریان خارجی بیشتر و قوی تر، کمک 

شایانی به پویایی و ارتقاء اقتصاد ما خواهد کرد.

تحریم ها منجر به کاهش شدید صادرات سنگ آهن شده است 
. در این حالت آیا مشتریان ایران که اکنون خواست خود را از 

بازارهای دیگر تامین می کنند به بازار کشور باز خواهند گشت؟ 

در حال حاضر به دلیل افت شدید قیمت سنگ آهن در بازارهای 
جهانی، بایــد وضعیت عرضه و تقاضا بهبود پیــدا کند و پس از لغو 
تحریم ها هم با توجــه به بحث حمل و نقل این محصول، ما می توانیم 
رقابت جدی داشته باشیم، اما باز هم منوط به افزایش قیمت جهانی 
این محصول است. در کل، سنگ آهن از محصوالتی است که خیلی 
زیاد تحت تأثیر جریان تحریم قرار نگرفته و صادرات خود را داشته 
است و صرفًا در بحث حمل و نقل و یا تراکنش های مالی با مشکالتی 
مواجه بوده اســت. علی ایحال، نیازمند تعادل در بازار ســنگ آهن 

جهان هستیم. 

در حال حاضر به دلیل افت 
شدید قیمت سنگ آهن 
در بازارهای جهانی، باید 

وضعیت عرضه و تقاضا 
بهبود پیدا کند و پس از 

لغو تحریم ها هم با توجه 
به بحث حمل و نقل این 

محصول، ما می توانیم 
رقابت جدی داشته باشیم، 
اما باز هم منوط به افزایش 
قیمت جهانی این محصول 

است
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آنچه در اوپک 
می گذرد
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اوپک »تصمیم گرفته طی مــاه های اخیر هیچ کاری 
نکند تا ســهم خود را در بازار از دست ندهد«،  براین 
اساس تقریبا دلیلی وجود ندارد که عقب  نشینی کند 

و تولید را کاهش دهد.
اولین نشست سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
در سال 2015 پنجم ژوئن در وین درحالی پایان یافت که 
اعضاء سقف تولید را مانند نشست پیشین ثابت نگه داشتند. 
اگرچه امسال قیمت ها، تا 42 دالر در هربشکه نیز سقوط 
کرده بود اما  قیمت نفت از زمان نشست اوپک در ماه نوامبر 
تاکنــون تاحدودی افزایش یافته و تا جایی که هربشــکه 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت امریکا در محدوده 60 

دالر دادوستد می شد. 
نشست پیشــین اوپک در نوامبر 2014 یکی از مورد 
توجه ترین نشستهای این سازمان در چندسال گذشته بود؛ 
این سازمان که چندین نشست را با نتیجه تکراری تثبیت 
سقف تولید به صورت متوالی پشت سر گذاشته بود، این بار 
در مقطع حساسی برای تصمیم گیری قرار داشت و بخش 
عمده ای از کارشناسان در جهان انتظار یک تغییر اساسی 
را در سیاستهای اوپک داشتند. مازاد عرضه در بازار منجر 
به سقوط قیمتها شده بود که از محدوده باالی 100 دالری 

تا سطح 70 دالر در هر بشکه سقوط کرده بودند.
اگر شرایط مطابق گذشته پیش می رفت، بدون شک 
اوپک تولید نفت خود را کاهــش می  داد و با خارج کردن 
حدود یک میلیون بشکه یا بیشتر از بازار نفت، سعی می کرد 
جلوی این روند ایستادگی کند.  این تصمیم هرگز محقق 
نشد و اوپک در اقدامی که بازارهای نفت را شوکه و برخی 
از اعضای این ســازمان را ناامید کرد، سطح تولید نفت را 

بدون تغییر حفظ کرد. 
تصمیــم اوپک بر ثابت نگه داشــتن عرضه و حتی در 
مواردی افزایش تولید )نظیر عربســتان( بی شــک ناشی 
از تجربه تلخ دهه 80 بود که باعث شــد تا اوپک عالوه بر 
کاهش درآمد، سهم باالیی از بازار را از دست دهد. آنها که 
این بار تمایل نداشــتند چنین اشتباهی را تکرار کنند، پا را 
روی پدال گاز گذاشــتند و با تمام توان برای سهم خود از 

بازار جنگیدند.
سازمان قصد داشت تا با این تصمیم، تولیدکنندگان 
نفتی که هزینه زیادی را برای تولید نفت خود پرداخت می  
کنند از بازار بیرون کند و سهم خود را حفظ نماید و به این 
ترتیب با خروج دیگر رقبا، قیمت نفــت نیز به تدریج راه 
خود را در مسیر صعودی بازیابی کند. از این رو  چندان دور 
از انتظار نبود تا ســازمان در نشست پنجم ژوئن نیز همین 

سیاست را درپیش بگیرد. 
به بیان دیگر اوپک »تصمیم گرفته هیچ کاری نکند تا 
سهم خود را در بازار از دست ندهد«،  براین اساس تقریبا 
دلیلی وجود ندارد که اکنون عقب  نشــینی کند و تولید را 
کاهش دهد. تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا بیشتر از 
حدی که خیلی ها انتظار داشــتند دوام آورده اند،  اوپک 
خسارتهای زیادی را به تولیدکنندگان نفت شیل وارد کرده 
است، اگرچه تعدادی از شرکتهای کوچک نفتی ورشکسته 
شده  اند و مابقی شرکتها زیر خروارها بدهی به تالش برای 
بقا ادامه می  دهند اما  سازمان هنوز نتوانسته ضربه مرگ آور 

و تمام  کننده را که مدنظرش بوده به آنها وارد کند. 
قدر مسلم؛ استراتژی اوپک ممکن است هنوز در بازار 
نفت جواب بدهد، اما به زمان بیشتری نیاز دارد.  اگر اوپک 
را یک کارتل نفتی در نظر بگیریم، افزایش قیمت ها برای 
سودبری و رشد درآمد تنها یک سوی قضیه است. موضوع 
مهم دیگر، حفظ سهم بازار اســت. در واقع سیاست های 
اوپک از نشســت نوامبر 2014 به این سو بیشتر بر حفظ 
سهم بازار و کنار زدن رقیبی مثل شیل اویل آمریکا متمرکز 

بوده است.
با این حال، هنوز مشــخص نیست که اعضای اوپک تا 
چه زمانی می  توانند با این استراتژی دوام بیاورند. بسیاری 
از اعضا، شرایطشان به خوبی عربستان سعودی نیست و از 
منابع کافی برای روز مبادا همچون ریاض بهره نمی  برند. 
یک گزارش داخلی اوپک پیش  بینی کرده است که قیمت 
نفت تا سال 2025 در محدوده 76 دالر در هر بشکه خواهد 
بود که البته این خوشــبینانه ترین سناریو این گروه است. 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت همچنین احتمال 
ســقوط قیمت نفت به زیر 50 دالر در هر بشکه را تا سال 
2020 بررسی کرده است و اساسا نفت صد دالری جایی 

در محاسبات اخیر اوپک نداشته است.
 کاهش قیمت نفت که بــه افت درآمدهای صادراتی 
اعضای اوپک منجر شــده اســت، بعضی اعضای اوپک را 
با کسری شــدید بودجه مواجه کرده است. برخی از این 
کشــورها برای ایجاد تعادل در بودجه خود نیازمند نفت 

100 دالری هستند.
 این واقعیتی انکارناپذیر است. به عنوان مثال، الجزایر 
که 98 درصد از درآمدهای خود را مدیون بخش نفت است، 
برای ایجاد تعادل در بودجه به دو برابر قیمت های کنونی 
نیازمند است.  معضلی که به نظر می رسد امکان بروز برخی 
چالش ها و ناهماهنگی در تصمیم گیری میان اعضاء در بلند 

مدت را به همراه داشته باشد. 

پیامی که از نشست اوپک مخابره شد؛ 

 هیچ کاری نکنید!
تحریریه دنیای انرژی

 کاهش قیمت نفت که به 
افت درآمدهای صادراتی 
اعضای اوپک منجر شده 

است، بعضی اعضای اوپک 
را با کسری شدید بودجه 
مواجه کرده است. برخی 

از این کشورها برای ایجاد 
تعادل در بودجه خود 

نیازمند نفت 100 دالری 
هستند
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مطالعات جدید از بازار نفت نشان می دهد که اکثر فعاالن بازار 
نفت پیش بینی می کردند که اوپک اقدام خاصی را در نشست 
پنجم ژوئن خود در وین انجام نخواهد داد، اما صنعت رو به رشد 
نفت شیل پیچیده تر از چیزی نشان داده که قابل پیش بینی باشد و به 
همین دلیل اســت که تحلیل های متفاوتی وجود دارد درباره این که 
این صنعت رشد پیدا می کند، افت می کند و یا تولید را در همین سطح 

فعلی ادامه خواهد داد.
براین اساس؛ 77 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی سی 
ان بی ســی اعالم کرده اند که قیمت نفت در سال جاری پایین ترین 
سطح خود را تجربه کرده و پایین تر از آن نخواهد رفت، 9 درصد در 
انتظار قیمت های پایین تری هستند و 14 درصد نیز اعالم کرده اند 

که اطمینانی از آن چه رخ خواهد داد، ندارند.
در این نظرسنجی که در آستانه نشست روز جمعه اوپک برگزار 
شده بود، 22 تحلیلگر ارشد بازار نفت شرکت داشته اند و به اعتقاد آن 
ها، میانگین قیمت نفت خام آمریکا تا پایان سال 60 دالر و 80 سنت 
خواهد بود. آن ها همچنین انتظار دارند هر بشــکه نفت برنت با رشد 
در بازار جهانی، به طور میانگین 65 دالر و 91 ســنت دادوستد شود. 
این درحالی است که کارشناسان بازار نفت رویکرد افزایشی نسبت 
به بازار نفت در ســال آینده نشــان داده اند و معتقدند تا پایان سال 
2016، هر دو شاخص نفتی بازار معادل 10 دالر رشد خواهند داشت.

درحالی که همه کارشناسان پیش بینی کرده بودند که سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به سیاست های تولید نفت خود 
دســت نخواهد زد، 23 درصد آن ها معتقدند که اوپک تا سال آینده 
با کاهش تولید نفت خود موافقت خواهد کرد. نکته جالب اینجاست 
که در این نظرسنجی، 32 درصد فکر می کنند تولید نفت شیل آمریکا 
در ماه های آینده افزایش خواهد داشــت، 32 درصد دیگر معتقدند 
تولید نفت شیل با کاهش مواجه می شود و حدود 36 درصد از شرکت 

کنندگان نیز تصور می کنند تولید نفت شیل در محدوده کنونی 9.3 
میلیون بشکه ای باقی می ماند.

از ســوی دیگر، اکثریت شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
)92 درصد( معتقدند درحال حاضر اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر 
قیمت نفت فاکتورهای عرضه و تقاضا و نوسانات ارزش دالر هستند. 
این درحالی است که تنها پنج درصد تحلیلگران ارشد حاضر در این 
نظرسنجی تصمیم های اوپک را عاملی موثر در این زمینه دانستند و 

مابقی نیز بز گزینه رویدادهای ژئوپلیتیک تکیه کردند.
از ســوی دیگر، 86 درصد تحلیلگران اعــالم کردند که انتظار 
دارند تقاضای جهانی برای نفت در سال 2015 به روند افزایشی خود 
ادامه دهد و این درحالی است که 91 درصد نیز اعتقاد دارند این روند 
در سراسر ســال 2016 نیز ادامه خواهد داشت. در این نظر سنجی، 
کارشناسان محدوده قیمت معامله نفت خام امریکا در سال 2015 را 
45 تا 75 دالر و محدوده قیمت نفت برنت را 49 تا 79 دالر پیش بینی 
کرده اند. همچنین در بخش دیگری از این نظرسنجی به این موضوع 
پرداخته شده اســت که اگر آمریکا ممنوعیت صادرات نفت را لغو 
کند، چه اتفاقی برای قیمت نفت خواهد افتاد. 46 درصد از تحلیلگران 
صنعت نفت جهان حاضر در این نظرسنجی انتظار دارند قیمت نفت 
با این اتفاق افزایش پیدا کند، درحالی که 36 درصد آنها معتقدند این 
اتفاق تاثیری در بازار نفت نخواهد داشت. 14 درصد دیگر از شرکت 
کنندگان نیــز معتقدند لغو ممنوعیت صادرات نفت امریکا می تواند 

به کاهش قیمت نفت منجر شود.
بسیاری از کارشناســان در نظراتی که در پاسخ به سئواالت این 
نظرسنجی ارائه داده اند تاکید کرده اند که هرچند احتماال دیگر قیمت 
نفت به ســطوحی پایین تر از آن چه در اوایل سال تجربه کرده بود، 
نخواهد رسید، بازهم ممکن است شاهد ارزان فروشی تولیدکنندگان 

نفت برای دریافت سهم بیشتری از بازار نفت باشیم. 

نتایج نظر سنجی سی ان بی سی مشخص شد؛ 

نفت سقوط نخواهد کرد

درحالی که همه 
کارشناسان پیش بینی 
کرده بودند که سازمان 
کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( به 
سیاست های تولید نفت 
خود دست نخواهد زد، 
23 درصد آن ها 
معتقدند که

 اوپک تا سال آینده با 
کاهش تولید نفت خود 
موافقت خواهد کرد
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کارشناسان از آینده بازار نفت می گویند؛

دن پیکرینگ
رئیس موسسه تودور پیکرینگ

قیمت نفت در بازارهای جهانی تا 18 ماه آینده در نوسان خواهد 
بود و نوسانات روزانه در واکنش به اتفاق هایی مانند تغییرات 

ارزش دالر، چاه های نفتی فعال، ذخایر نفتی و اتفاقات ژئوپولتیک 
در بازار رخ خواهد داد. با این حال مهم ترین عامل تاثیرگذار بازار 
نفت در میان مدت؛ کاهش احتمالی تولید نفت در جهان به دلیل 

کاهش سرمایه گذاری باوجود رشد تقاضا خواهد بود.

تام کلوزا
 مدیر تحقیقات انرژی در موسسه اوپیس

قیمت نفت و بنزین احتماال در محدوده ماه های اگوست تا دسامبر 
 کاهش خواهد داشت. تنها اتفاقی مانند بروز طوفان در امریکا

 می تواند جلوی این کاهش قیمت نفت را بگیرد و این درحالی 
است که بیشتر توفانها روی تقاضا تاثیر می گذارند تا عرضه نفت .

آلن هری
موسسه تحلیل بازار اسپارتان

بازار نفت با بازگشت نفت ایران شاهد مازادی در عرضه نفت 
خواهد بود. تصور می کنم بازار به این موضوع واکنش نشان داده 

و با کاهش دادن تولید، شاهد رشد قیمت ها در سال 2016 باشیم. 
ایران همواره یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار نفت بوده است و در 

شرایطی که هنوز مشخص نیست آیا در این ماه میالدی شاهد 
امضای توافق ایران و غرب خواهیم بود که با لغو تحریم های نفتی، 
اجازه ورود نفت این کشور به بازار را بدهد یا نه، تاثیر این فاکتور بر 

بازار نفت کماکان پابرجاست.

کایلی کوپر
 موسسه مشاوره آی.ای.اف

مشخص نیست آیا امسال قیمت نفت از سطوح پیشین پایین تر 
می رود یا نه. تصور می کنم شانس این که رشد قابل توجه ذخایر 
فرآورده های نفتی آمریکا در تابستان قیمت نفت را پایین بیاورد 
و یا اینکه کاهش ارزش یورو و رشد ارزش دالر این اتفاق را رقم 
بزند 50 – 50 است. هرچند که برخی دیگر از کارشناسان پیش 
بینی کرده اند که یورو ممکن است امسال با رشد ارزش مواجه 

شود که این مساله قیمت نفت را باال می کشد.

مایکل کوهن
 مدیر مرکز تحقیقات انرژی موسسه بارکلیز 

پایین ترین قیمت نفت در سال 2015 پیشتر به ثبت رسیده ولی 
احتمال بروز نوسانات قیمت در سه ماهه سوم سال همچنان وجود 

دارد. پس از آن، تصور می کنم مسیر بازار به سمت محدوده 
قیمتی 70 دالر تا پایان سال 2016 در پیش گرفته شود و احتمال 

دارد تا پایان امسال، بازار نفت در محدوده میانه 60 تا 70 دالر 
باقی بماند.ممکن است بازار نفت با عرضه نفت خام از سوی 

کشورهایی غیر از امریکا، همچون ایران تحت تاثیر قرار بگیرد. 
وی می افزاید: تصور می کنم ما شاهد ترمزی بر  تولید نفت شیل 

آمریکا باشیم. با این حال در سایر نقاط هنوز این احتمال وجود دارد 
که شاهد افزایش تولید از سوی کشورهایی مانند عراق باشیم. از 
سوی دیگر ممکن است نفت بیشتری از سوی ایران به بازار نفت 

عرضه شود، حتی اگر مذاکرات درباره توافق هسته ای ایران و 
غرب تا آن زمان به نتیجه نرسیده باشد.
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در نشست اخیر اوپک، وزرای نفت سیاست تداوم تثبیت تولید 
نفت را با نگاه تامیــن منافع بلندمدت اقتصادی دنبال کردند و 
بدون تردید در بروز چنین رویکرد و رفتاری، باید نقش فعال و 

موثر ایران را برجسته دید.
یکصد و شصت و هفتمین اجالس وزرای نفت کشورهای عضو 
اوپک با اجماع اعضا بر تثبیت ســطح کنونی تولید اوپک و اســتفاده 
نکردن از ابزار سنتی کاهش تولید برای تاثیرگذاری بر قیمت نفت در 
بازارهای جهانی به پایان رســید. از این لحاظ، نشست اخیر تفاوتی با 
دیگر نشستهای فصلی اوپک ندارد اما باوجود این ثبات رویه، اوپک 

در نشست 167 نمایش متفاوتی را به اجرا گذاشت.
در واقع نشست اخیر اوپک تفاوت عمده ای با نشستهای گذشته 
داشت به گونه ای که فضای کلی اجالس از حالت کلیشه ای و ثابت 
گذشته خارج شد و برخالف نشســت های قبلی نه تنها قیمت نفت 
کاهش پیدا نکرد بلکه با وجود تثبیت تولید نفت اوپک، روند کاهشی 
آن متوقف شد و حتی روبه افزایش گذاشت. در عین حال این نشست و 
تحوالت و حواشی آن بازتاب زیادی نیز در محافل سیاسی، اقتصادی 

و رسانه ای جهان داشت.
وزرای نفت اوپک بر خالف نشست قبلی که با انتظارات زیاد توام 
با نگرانی پا به اجالس گذاشتند )که دلیل عمده آن روند تند کاهش 
قیمت نفت در بازارهای جهانی بود(، این بار با آسایش خاطر بیشتر 
به خاطر بهبود نسبی قیمت نفت و  همچنین نگاهی واقع بینانه تر به 

دلیل داشتن تجربه مفید گذشته قدم به وین گذاشتند.
در این نشست باز بر خالف نشست قبلی که توام با گفتگوهای 
چالشی میان دو گروه از کشورهای مدافع کاهش تولید و مدافع تثبیت 
تولید بود، اعضا با اتخاذ رویکردی همکاری جویانه و با چاشنی کمتر 

سیاســی، از روند 3 ماه اخیر بازار نفت و قیمتها حمایت کرده و آن را 
در راستای منافع و اهداف بلندمدت کشورهای عضو تلقی کردند. 

تجربه ثابت کرده است که درک یکسان و هماهنگ از شرایط 
حاکم بر بازار و چشــم انداز آن به همراه تــالش برای ایجاد منافع 
مشترک میان اعضا، می تواند آثار مثبت و پایداری را برای اعضای 
اوپک داشته  و چه بســا هماهنگی و همدلی میان اعضای اوپک آثار 
به مراتب بیشــتر و مفیدتری برای آنها در بازارهای جهانی نفت در 

مقایسه با سیاست کاهش یا افزایش تولید اوپک داشته باشد. 
در نشست اخیر اوپک، وزیران نفت سیاست تداوم تثبیت تولید 
نفت اوپک را با نگاهی بلندمدت با هدف رسیدن به قیمت متعادل نفت 
به دنبال آن تامین منافع بلندمدت اقتصادی دنبال کردند. این تفاهم 
به طور طبیعی نه تنها به کاهش قیمت نفت منجر نشد بلکه بالفاصله 
روند کاهشــی قیمت نفت را که در آستانه اجالس اوپک آغاز شده 

بود متوقف کرد و به افزایش قیمت نیز انجامید. 
بدون تردید در بروز چنین رویکرد و رفتاری، باید نقش فعال و 
موثر ایران را برجسته دید. ایران با این وجود که از شرایط حساستری 
نســبت به دیگر اعضا برخوردار است اما رویکرد همکاریجویانه ای 
را برای بازگشت قدرتمندانه به بازار نفت در درون اوپک و خارج از 

آن آغاز کرده است.
این شرایط باعث شد که برخی صاحبنظران بار دیگر به قدرت 
تاثیرگذاری اوپک در بازار انرژی اعتراف کرده و برخی نظریات مبنی 
بر بی اثر شدن اوپک در عرصه جهانی و از میان رفتن فلسفه وجودی 
آن در عصر تجارت آزاد تا حدی رنگ ببازد. تجربه اخیر ثابت کرد 
که پایداری، حیات و قــدرت تاثیرگذاری اوپک به اراده اعضا برای 

همکاری و هماهنگی بیشتر بستگی دارد.  

علیرضا سلطانی
 کارشناس اقتصاد انرژی و عضو هیات
  علمی دانشگاه

نقش مثبت ایران در تصمیم گیری نشست اوپک

در نشست اخیر اوپک، 
وزیران نفت سیاست تداوم 
تثبیت تولید نفت اوپک را 
با نگاهی بلندمدت با هدف 
رسیدن به قیمت متعادل 
نفت به دنبال آن تامین 
منافع بلندمدت اقتصادی 
دنبال کردند.

 این تفاهم به طور طبیعی 
نه تنها به کاهش قیمت نفت 
منجر نشد بلکه بالفاصله 
روند کاهشی قیمت نفت 
را که در آستانه اجالس 
اوپک آغاز شده بود متوقف 
کرد و به افزایش قیمت نیز 
انجامید 
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D نباید از این نکته که کشــورهای آمریکای التین و در راس آنها 
ونزوئال از سیاســت های اخیر اوپک در افزایش تولید و پائین 
ماندن قیمت نفت متضرر شده اند چشم پوشی کرد. موضوعی 
که می تواند به عنوان یک تهدید بالقوه برای اوپک تلقی شود. با توجه 
به رویای ونزوئال در ایجاد یک اتحادیه نفتی با هدف همکاری بیشتر 
کشــورها در آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب می توان شاهد 
چرخش این کشــوها به سمت تاسیس یک ســازمان نفتی در مقام 

رقیب اوپک بود.
مطمئنا آن زمان که زمین لرزه 1875 میالدی در ونزوئال آواری 
از مشکالت را بر سر بومیان آمریکای جنوبی ریخت، هیچ کس گمان 
نمی برد که این بالی طبیعی در آینده ای نه چندان دور شروعی برای 
کشف و اســتخراج یکی از بزرگترین منابع نفت در آمریکای التین  
باشــد، تا جایی که پس از گذشت دو قرن از کشف نفت در آمریکای 
التین، اکنون کشورهای این منطقه به عنوان یکی از قطب های اصلی 

انرژی در جهان شناخته می شوند. 
در این بین، نفت ونزوئال از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، 
شرکت نفت ونزوئال)1 (، با نام تجاری »پترولئوس د ونزوئال«  که یکی 
از بزرگترین شرکت های نفت جهانی به شمار می رود در سال 1976 
ملی شد. بیشترین بخش تجارت و اشتغال »ونیز کوچک« از سوی این 

شرکت بزرگ تامین می گردد. سرمایه گذاری و مزایده در صنعت 
این ماده ناهمگن ونزوئال از ســال 1996 از طریق انعقاد قراردادهای 
مشارکت با شــرکت های بین المللی نفت آغاز گردید که در نتیجه 

میلیون ها دالر برای این کشورسود به همراه آورد. 
با روی کار آمدن »هوگو چاوز«)2 (، رئیس جمهور فقید ونزوئال و 
پایان یافتن دوره دیکتاتوری در سال 1998 ، دولت کاراکاس با ارائه 
پیشــنهاداتی درصدد دگرگونی اساسی، نه تنها در اقتصاد کشورش 

بلکه در اقتصاد منطقه برآمد.
درهمین راســتا، هوگو چاوز چهار شرکت منطقه ای به نام های 
»پتروکاریبه«)3 ( ، »پتروآندینا«)4 ( ، »پتروســور«)5(  و »پتروآمریکا« 
تاسیس کرد اما به دلیل مشکالت سیاسی بخت با تمامی شرکت های 
مذکور یار نبود و تنها شــرکت پتروکاریبه به فرصتی برای فعالیت 
دست یافت و بدین ترتیب توانست چشــم انداز اقتصادی مثبتی را 

برای منطقه رقم بزند.
پتروکاریبه، یک توافق نامه همکاری در زمینه انرژی به شمار می 
رود که بزرگترین هدفش حل و فصل کردن مشــکالتی است که به 
دلیل عدم توازن در دسترســی به انرژی ظهور کرده اند. پتروکاریبه 
با ارائه طرحی جدید زمینه را برای تبادل انرژی به صورت عادالنه و 

مطلوب در میان کشورهای منطقه کارائیب فراهم می کند. 

نگاه ونزوئال به آمریکای التین چالش آینده اوپک

سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت با نام اختصاری 

اوپک، یک کارتل نفتی 
است که متشکل از 

کشورهای الجزایر، ایران، 
عراق، کویت، لیبی، نیجریه، 

قطر، عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، 

اکوادور، آنگوال و ونزوئال 
است

مینو نوشاوند
 کارشناس ارشد مطالعات
 آمریکای التین، تحلیل گر شبکه
خبری هیسپان تی وی
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از زمان تاسیس این سازمان در سال 2005، ونزوئال نفت مورد 
نیاز هر یک از 16 کشــورعضو را با توجه به میزان مصرف با قیمتی 
متناســب با اقتصاد کشــور دریافت کننده، تامین می کند. یکی از 
ویژگی های بارز کشــورهای حوزه دریای کارائیب و امریکای التین، 
اســتحکام بخشــیدن به اتحاد میان ملل گوناگون دو منطقه است. 
دولتمردان کشــورهای این مناطق، فراوانی ذخایر نفتی را به عنوان 
فاکتوری برای دستیابی به این مهم می دانند و در سازمان های گوناگون 

به کررات به این پتانسیل منطقه ای اشاره می کنند.  
در این راستا، بدون شک در میان کشورهای دو منطقه، برزیل و 
ونزوئال به دلیل بهرمندی از انرژی اهمیت ویژه ای دارند. به منظور 
دستیابی به این مهم، برزیل که از حوزه های بیشمار نفتی بهرمند است 
از طریق شــرکت »پتروبراس«)6 (  به سرمایه گذاری در کشورهای 
مختلف منطقه پرداخــت و بدین طریق عالوه بر بــرآورده کردن 
نیازهای اقتصادی خود میزان دسترسی خود به حوزه های نفت خیز 
دیگر ســرزمین های منطقه را افزایش داد و بدین ترتیب به نوعی به 

یکپارچه سازی و اتحاد منطقه کمک شایانی کرد.
الزم به ذکر است که برزیل با در اختیار داشتن تکنیک های ویژه 
در زمینه صنعت نفت و انجام حفاری در آبهای عمیق از جایگاه بسیار 

مهمی در دنیای نفت برخوردار است.
همانگونه که بیان شد، تقویت اتحاد و یکپارچه سازی مناطق حوزه 
دریای کارائیب و آمریکای التین از جمله اولویت های بســیار مهم 

کشورهای موجود در حوزه های مذکور بشمار می آید. عالوه بر حوزه 
کارائیب، ونزوئال قراردادهای انفرادی با کشورهای امریکای جنوبی 

همچون آرژانتین، اروگوئه، بولیوی و برزیل به امضا رسانیده است.
انرژی و نفت از مهم ترین موضوعات مورد بحث در سازمان های 
آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب همچون »اوناسور«)7(   و بلوک 
منطقه ای »مرکوسور«)8( ، به شمار می رود.  اوناسور مخفف اتحادیه 
کشورهای امریکای جنوبی است. این اتحادیه، سازمانی فراکشوری 
و بین دولتی است که دو ســازمان تجارت آزاد )مرکوسور( و جامع 
آند را با یکدیگر، در طرح یکپارچگی امریکای جنوبی، ادغام می کند.

این سازمان ها که از اتحاد عمیق میان کشورهای اسپانیایی زبان 
حوزه کارائیب و امریکای جنوبی حکایت می کنند به صورت مکرر بر 
اهمیت یکپارچه ســازی منطقه به منظور رهایی از هرگونه وابستگی 
به کشــورهای بیگانه تاکید می ورزند.  برای ملموس تر شدن بحث 
می توان به پنجمین نشســت شورای انرژی اوناسور که در تاریخ 20 
می سال جاری در شهر کیتو؛ پایتخت اکوادور برگزار شد، اشاره کرد. 
طی این نشست ارنستو سامپر)9( ، دبیرکل اوناسور بار دیگر بر اهمیت 
مبرم یکپارچه سازی انرژی منطقه تاکید ورزید و خاطر نشان کرد که 
از این طریق تمامی کشورهای منطقه به استقالل و خودکفایی دست 
خواهند یافت. وی همچنین بر فراوانی ذخایر نفتی و دیگر منابع انرژی 
در منطقه اشــاره کرد و از دولتمردان کشــورهای منطقه خواست تا 
سیاست های استراتژیکی اتخاذ کرده تا در کوتاه مدت میزان تولید و 
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Petróleos de Venezuela . 1
 Hugo Chávez. 2

Petrocaribe . 3
Petroandina . 4

 Petrosur   .5
Petrobras. 6

Unasur .7
Mercosur.8

Ernesto Samper.9
OPEC .10

برداشت منابع منطقه را ارتقاع دهند.
 در حــوزه جهانی، تالش های ونزوئال برای یکپارچه ســازی و 
اتحاد اقتصادی تنها به مناطق  آمریکای التین و حوزه دریای کاراییب 
ختم نشد، این کشور اســپانیایی زبان در ســال 1949 طی اقدامی 
غیرمنتطره به کشورهای ایران، عراق، کویت وعربستان سعودی که 
از کمربندهای بزرگ نفتی برخوردار بودند، نزدیک شد و پیشنهاداتی 
در راستای تبادل نظر میان این کشورها در حوزه نفت به منظور تاسیس 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت)10(  ارائه کرد. 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک، یک 
کارتل نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، 
لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، 

آنگوال و ونزوئال است. 
هدف اصلی این سازمان بین المللی، آنچنان که در اساسنامه بیان 
شده، به این شرح است: »هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های نفتی 
کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی 
آنها، طراحی شیوه هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت 
بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت 
و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به ضرورت 
فراهم کردن درآمد ثابت برای کشــورهای تولید کننده نفت؛ تامین 
نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و 
همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت 

سرمایه گذاری می کنند.«
اگرچه در شرایط فعلی و به زعم برخی تحلیلگران، اوپک تا حدی 
کارکرد و تاثیرگذاری پیشین در بازارهای جهانی را ندارد اما همچنان 
با در اختیار داشتن حدود 30 درصد بازار نفت دنیا از وزن قابل توجهی 
در قیمت گذاری در بازار انرژی برخوردار است. هرچند که تصمیات 
اخیر اوپک سبب شده تا بهای نفت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. 
در عین حال نباید از این نکته که کشورهای آمریکای التین و در 
راس آنها ونزوئال از سیاست های اخیر اوپک در افزایش تولید و پائین 
ماندن قیمت نفت متضرر شده اند چشم پوشی کرد. موضوعی که می 
تواند به عنوان یک تهدید بالقوه برای اوپک تلقی شود. این تصمیمات 
که با هدف حفظ بازار و مقابله با شیل های نفتی آمریکا صورت گرفته  
نوعی دو دستگی را در این سازمان پدید آورده است. چالشی که شاید 
منجر به خروج برخی کشورها از اوپک و تاسیس سازمان های جدید 

در عرصه قیمت گذاری نفت باشد.
 با توجه به رویای ونزوئال در ایجاد یــک اتحادیه نفتی با هدف 
همکاری بیشتر کشورها در آمریکای التین و حوزه دریای کارائیب و 
نزدیکی عقیدتی این کشورها با دو قدرت روسیه که منجر به سرمایه 
گذاری های کالن این دو کشــور در منطقه شده است، امکان ظهور 
یک سازمان جدید نفتی در برابر اوپک چندان دور از ذهن نیست. از 
این رو به نظر می رســد اعضاء اوپک باید در سیاست ها و تصمیمات 

خود وجود رقبای نو ظهور را نیز مد نظر قرار دهند. 
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بیستمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي 
ایران با شــعار »تقویت ســاخت داخل با اتکا بر اصول اقتصاد 
مقاومتی« اردیبهشت ماه امسال درحالی برگزار شد که تحت 
تاثیر حضور 1200 شــرکت داخلی و بیش از 600 شرکت خارجی 
از 29 کشور، آینده ای روشن برای صنعت نفت و صنایع وابسته به 
آن را نوید می داد. در این بین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از بانیان این نمایشگاه، توانست با 
برنامه ریزی مدون و مدیریت مطلوب، از شرکت های عضو اتحادیه 
حاضر در نمایشگاه، در راستای حمایت از بخش خصوصی اقدامات 

مثبتی را صورت دهد.
اما یکی از مهمترین اتفاقات نمایشــگاه امسال برپایی نخستین 

همایش »راهکارهای افزایش ســهم بخش خصوصی در بازارهای 
بین المللی انرژی« در روز دوم نمایشــگاه بود. در این همایش که با 
هدف شناسایی و بررسی شاخص های بازارهای بین المللی، معرفی 
فرصت های بالقوه بازارهای نوظهور با نگاه به سیاستگذاریهای کالن، 
تبیین فرصتهای توسعه تولید و سرمایه گذاری و ارائه راهکارهای گذار 
از موانع موجود در بخشهای تولید و صادرات و با حضور مدیران عالی 
وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس و 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی در محل نمایشگاهای بین المللی تهران برگزار 
شد؛ مباحث مهمی مطرح شــد که در ادامه خالصه ای از آن تقدیم 

خوانندگان گرامی می شود.

 گزارش دنیای انرژی از بیستمین نمایشگاه بین المللي 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي 

نمایشگاه
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میزان مصرف انرژی
 زنگ خطری برای اقتصاد ایران است

  مصرف انرژی در ایران را بسیار باال است، این میزان 2.2 
برابر عربستان و 9 برابر ژاپن است. 

 این میزان مصــرف انرژی زنگ خطری بــرای اقتصاد 
ایران است. 

 علی رغم تحریــم ها در حال حاضــر 8 درصد از برنامه 
تصویب شــده مجلس در خصوص صــادرات نفت پیش 

هستیم.
 با افزایش تولید گاز و گازرســانی به نیروگاه ها و صنایع، 
بخش عمده ای از ســوخت مایعی که در اختیار آن ها قرار 

می گرفت آزاد می شود.
  بر اســاس بخشــنامه ابالغی وزیر نفت باید ساالنه 20 
میلیــون تن مــازوت و گازوییل )روزانــه 40 میلیون لیتر 
مازوت و 10 تا 12 میلیون لیتر گازوییل( صادر شود که کار 

دشواری است.

منصور معظمی
معاون برنامه ریزی
 و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

بازار آفریقا مورد توجه بخش خصوصی 
قرار گیرد

 باید به ســمتی برویم که حمایت از بخش خصوصی تنها 
به حرف و همایش محدود نشود و دولت و مجلس عمال این 

حمایت را انجام دهند. 
 آیا وزات نفت حاضر است در طبقه 14 این وزارتخانه اتاقی 

به بخش خصوصی اختصاص دهد؟ 
 بعنوان نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس اعالم میکنم 
آمادگی داریم تا نماینده ای از بخش خصوصی در جلســات 

کمیسیون انرژی شرکت کند. 
 آفریقا بعنوان بازاری که ایران می تواند حضور جدی در 
آنجا داشته باشد باید مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.

ناصر سودانی
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

 اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی به عنوان یکی 

از بانیان این نمایشگاه، 
توانست با برنامه ریزی 

مدون و مدیریت 
مطلوب، از شرکت های 
عضو اتحادیه حاضر در 
نمایشگاه، در راستای 

حمایت از بخش خصوصی 
اقدامات مثبتی را 

صورت دهد
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 عدم توجه به اعتبار در خصوصی سازی بعد از اصل 44 
بزرگترین ضعف در واگذاری های کشور است

 همکاری دولت و بخش خصوصی الزامی است، منظور ما از اختصاص اتاق در وزارت نفت معنای 
فیزیکی آن نیست، بلکه پذیرش و باور به بخش خصوصی است. 

 دولت اگر بخش خصوصی را باور داشته باشد از فعاالن این صنعت بعنوان مشاور استفاده می کند.
 بهترین مشــاور برای دولت بخش خصوصی خالقی است که از پایین به وجود آمده است و کار 

آفرینی می کند.
 همه ســازمان ها همکاری با بخش خصوصی را در زبان تایید می کنند ولی این همکاری در عمل 

باید رخ دهد.
 یکی از مسائل موجود در زمینه صادرات، اضافه بودن نفت کوره و کاهش قیمت آن است، قیمت 

پایین نفت، فروش نفت کوره را در بازار ضعیف کرده است.
  به دلیل نزدیک بودن قیمت نفت به نفت کوره مقرون به صرفه نیســت که مشتریان نفت کوره 

بخرند. 
 در حال حاضر، اکثر انبارهای سنگاپور، چین و سایر کشور ها پر شده است و پیشنهاد فعالیت به 

بخش خصوصی زمانی داده می شود که تقاضا در بازار در این بخش خیلی کم شده است.
 از زمانی که دولت بخش خصوصی را به رسمیت شــناخت و برخی کارها را به آن واگذار کرد، 

این واگذاری ناقص انجام شد.
 یکی از  مهمترین مشکالت بخش خصوصی مشکل اعتبار است.

  در تمام دنیا نفت اعتبار محور است؛ به این معنا که اگر بخش خصوصی بخواهد وارد فروش نفت 
خام شود، نمی تواند به بازار بین الملل پول بدهد و بدون داشتن پاالیشگاه، با پاالیشگاهی دیگر وارد 
مذاکره بشــود. زیرا بخش خصوصی توان پرداخت نقدی را ندارد و بانک ها نیز در سطحی نیستند 

که جوابگوی صنعت نفت و گاز پتروشیمی باشند.
 یکی از خواسته های ما ازدولت تشکیل شرکت های مشارکتی بوده تا هر جا که دولت به مشکلی 
برخورد ما وارد شــویم و کار را انجام دهیم و حتی مسئولیت اصلی هم بر عهده دولت باشد. اما این 

اتفاق نیافتاد.
 واگذاری بدون اعتبار ســنجی به بخش خصوصی انجام شده است. شرکت ها باید اعتبار سنجی 
شوند اگرصالحیت دریافت کاالی اعتباری را دارا هستند واگذاری صورت بگیرد، در غیر این صورت 
مجموع شــرکت هایی که دارایی آنها کمتر از میزان تقاضایشان از شرکت نفت است با شراکت و 

حمایت تضاربی دارایی و اعتبارشان را از تقاضایشان باالتر ببرند. 
 عدم توجه به اعتبار در خصوصی ســازی بعد از اصــل 44 بزرگترین ضعف در واگذاری های 

کشور است.
 ایجاد شــرکت های مشترک یکی از بزرگترین راه حل ها برای ممانعت از به وجود آمدن بابک 

زنجانی های این صنعت است. 
 در حــوزه بانکرینگ نیز ما نیاز به تغییر داریم. برای اجرای پــروژه های بانکرینگ می توانیم با 

اندونزی ارتباط برقرار کنیم
 وقتی به اندازه کافی در خلیج فارس بانکرینگ داریم، معنا و فایده ای ندارد که این فعالیت رادر 

خلیج فارس ادامه بدهیم. 
 ایجاد باشگاه شرکت های خوشنام بین المللی ضروری است. این شرکتها بدون شناخت یکدیگر 
به صرف عضویت در این باشگاه می توانند اعتباری با هم مبادله کنند.  یکی از روش هایی که ما به 
راحتی میتوانیم بازار به دست بیاوریم و با کشور های دیگر مبادله کنیم، ایجاد چنین باشگاهی است. 

حسن خسروجردی
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان
 فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
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آمادگی داریم مبادالتمان 
با بخش خصوصی را بصورت ریالی 

انجام دهیم

 میزان تولید فرآورده های نفتی در حال پیشــی گرفتن از 
میزان مصرف آنها در کشور است

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای صادرات 
همه فرآورده های نفتی کشور به جز بنزین، به سایر کشورها 

آمادگی کامل دارد. 
  در حال حاضر آمادگی داریم مبادالتمان با بخش خصوصی 
را بصورت ریالی انجام دهیم و همچنین بجای ضمانت های 
بانکی از شرکت های خصوصی ضمانت ملکی دریافت کنیم 

تا راه برای همکاری هموارتر شود.

سید ناصر سجادی
 مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی:

با کمک بخش خصوصی می توان مشکل 
تحریم هارا رفع کرد

  ایجاد زنجیره مبادالت تهاتری راهکاری مهم برای ورود 
بخش خصوصی به بازار نفت خواهد بود.

 برای مبادالت تهاتری نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی 
هستیم.

  می توانیم با کمک بخش خصوصی مشکالت ایجاد شده به 
دلیل تحریم ها را رفع کنیم و مبادالت نفتی را افزایش دهیم.

 بخش خصوصی می تواند در زمینــه های مختلف به ما 
کمک کند اما هم اکنون ایــن بخش در زنجیره انتهایی نفت 

)صنایع پایین دستی( خیلی فعالیت نداشته است.
 بســیاری از شــرکت های بخش خصوصی شرکت ملی 
نفت را متهم بــه انحصارگرایی می کنند اما چنین موضوعی 

صحت ندارد.
 بخش خصوصی به جای ریســک کردن به سمت داللی 

رفته است.
 تمام تالش بخش خصوصی هم اینک این است که نفت را 
با قیمت کمتر از امور بین الملل شرکت ملی نفت خریداری 

کند و آن را در بازارهای دنیا به فروش برساند. 
 با برداشته شدن تحریم ها قاعدتا شرکت های معتبر بین 
المللی به دنبال حذف واســطه ها هستند و آنها جایگاهی در 

تجارت جهانی نفت ندارند.
 با افزایش تولید گاز در کشور ما حجم زیادی فراورده های 
نفتی برای صادرات خواهیم داشــت که بخش خصوصی در 

این زمینه نیز می تواند کمک کند. 
 هم اکنون بخش خصوصی در سواحل غربی آفریقا موفق 

شده است کمی نفوذ کند که این اتفاق خوبی است. 
 دلیل تاکید امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران مبنی 
بر فروش فراورده های نفتی توسط بخش خصوصی دلیلی بر 

ناتوانی این بخش در صادرات نفت خام نیست.
  شرایط فروش نفت خام بسیار سخت تر از فراورده های 
نفتی اســت اما اگر بخش خصوصی توانمند داشــته باشیم 

می توانیم صادرات نفت خام را نیز بسپاریم. 

سید محسن قمصری
معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت
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دامغان پایتخت ساسانیان 

آنچه تاکنون خالف آن ثابت نشده این است که؛ پایتخت زمستانی 
اشکانیان شهر صد دروازه بوده و اردشیرساسانی پس از آنکه در 

سال 397 قبل از هجرت پیغمبر اسالم اردوان اشکانی را کشت 
و سلسله ی اشــکانیان منقرض شد مدتی پایتخت زمستانی 
خود را دامغان و تیسفون قرار داد که تیسفون تا کشته شدن 
یزدگرد آخرین پادشاه ساســانی پایتخت ساسانیان بوده و 
خرابی تیســفون در تاریخ معلوم است. ولی نسبت به دامغان 
)صددروازه( نظریه ی آنان را که نوشته اند در محلی نزدیک 
شهر کنونی بوده به عالوه در تاریخی ذکر نشده کمترین آثاری 
از چنان شهر بزرگی نیســت و اگر می بود بایستی واقعه ی 
خرابی آن و احداث شهر با این باره ی مهم ضبط می گردید 

و تاریخ ایران در زمان ساسانیان روشن است. 

دامغان و قومس 

در مجموعه ی جغرافیای تاریخی تالیف " لســترنج " به 
نام "  ســرزمین های خالفت شرقی " نوشته شده است 
که: ایالت " قومــس )کومس( " در دامنه ی جبال البرز 
و در ســرزمینی کم پهنا بین کوه های البرز در شمال و 
کویر لوت در جنوب محصور اســت و شاه راه بزرگ 
خراسان که از ری در اقلیم جبال می آید و به نیشابور 
در خراسان منتهی میگردد و از سراسر ایالت قومس 
می گذرد و همه ی شــهرهای قومس در سر این راه 
واقع بوده و امروز نام قومس استعمال نمی شود زیرا 

عمده ی این؛ جزء خراسان جدید شده و قسمت 
باختری آن از نواحی ری )تهران کنونی( گردیده 
و کرسی ایالت قومس " دامغان " بوده که اعراب 
" الدامغان " می نویســند و به عادت خود اسم 
ایالت را بر کرسی آن اطالق و دامغان را قومس 

نیز می گفته اند.

دامغان در حدود چهارصد ســال پیش از میالد مســیح چنان 
عظمتی داشت که اشک سوم و تیرداد اشکانی در سال 249 پیش 
از میالد آن را پایتخت خود اعالم نمودند . این شهر تا قرن اول میالدی 
اهمیت خود را حفظ کرد و مرکز ایالت بزرگ قومس بود . برخی ها 
. طرح این شهر را به هوشنگ نسبت داده اند . این نظریه به واقعیت 
نزدیکتر است که مردم این منطقه دراطراف رودخانه چشمه علی که 
در درة کوههای شمالی جاری است اسکان یافتند و مدنیتی را بوجود 

آوردند . چنانکه نوشته اند . نزدیک به چهارصد سال پیش از میالد 
جمعی از مغان در مسیر رود سکنی گزیدند و به همین علت . نخست 
این منطقه ده مغان نامیده می شده و به مرور زمان و در آخر االمر به 
دامغان تبدیل گردید .دامغان مدتی پایتخت زمستانی اشکانیان بود و 
تا کشته شدن یزدگرد . آخرین پادشاه ساسانی موقعیت خود را  حفظ 
کرد . در دوره های حکومت امویان .عباسیان . طاهریان . سامانیان . 

سربداران و دیلمیان دامغان از موقعیتی ممتاز برخودار بود . 
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  دامغان امروز 

 دامغان امروز شهریست سر راه تهران و مشهد که تا پایتخت 343 
کیلومتر فاصله دارد، دامغان بوســیلة رشته راه آهن تهران ومشهد 
بمرکز مرتبط اســت. اینراه پس از عبور از ســمنان و گذشــتن از 
قسمتهاي کوهستاني وارد دشت نسبه همواري شده پس از آنکه از 
دامغان گذشت مجدداً با کوهها مصادف میگردد و همین جاست که 
مهندسین راه براي دوري جستن از کوه بریهاي پر زحمت و پر خرج 
راه را از دامنه کوه ها و برجستگي ها کشید و به شاهرود پیوسته اند. 

آب این شهر خوب و سازگار و هوایش تقریبًا معتدل است اما چون 
در انتهاي داالني از شــعبات کوه البرز قرار گرفته پیوسته در 
معرض وزش بادهائیســت که تقریبًا همیشه در این 
معبر جریان دارد. در دامغان همه گونه محصول 
عمل میآید پنبه و گندمش زیاد و مرغوب و 
پسته اش از نظر خوبي جنس و خوشمزگي 
زبانزد همه جاســت و گرچه در ادرکان 
یزد و کرمان نیز پســته خوب و درشت 
بدست مي آید اما عطر و طعم پسته دامغان 
را ندارد. انگور و زردآلــوي دامغان هم 
خوبست. صنایع دامغان تقریبًا منحصر 
به هنرهاي دســتي: چیــت زني )نوعي 
قلمکاري( و بافتن پارچه هاي نخي است. 
از لحاظ معدن دامغان بسیار غني است 
چه در کــوه هاي نزدیک آن بیشــتر 
معادن مخصوصاً سرب، آهن مغناطیس، 
طال، زغال ســنگ و غیره وجود دارد اما 
ساي ذغال سنگ که باوسایل نقاص کمي 
اســتخراج میگردد از معادن دیگر بهره 
برداري نمیشود، معادن طالي دامغان 
خیلي مهم و قابل اســتفاده است و اگر 
روزي دولت باستخراج آن اقدام نماید 

سود سرشاري خواهد داشت. 
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اولین جلســه کمیســیون فرآورده های پارافینی ســال 94 
ساعت روز دوشنبه مورخ چهارم خردادماه  با حضور آقایان: 
اسپندیاری )دبیرکل(، ضویی )بازرگانی ضویی و ثمین شیمی(، 
جبروتی )بازرگانی جبروتی و کیمیا پارافین(، آقاشاهی )رزپلیمر(، 
فخاری )رسانگین(، نامدارشــاهی)جم فرایند(، الهوتیان )تعاونی 

آرش مهیا( در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار گردید.   

گزارش دنیای انرژی از اولین جلسه کمیسیون
 فرآورده های پارافینی در سال94

اخبار اتحادیه

  اتحادیه در راســتای فراهم نمودن تسهیالت رفاهی برای 
اعضاء نســبت به تمدید قرارداد بیمــه تکمیلی و بیمه عمر و 

حوادث کارکنان با شرکت بیمه البرز اقدام نموده است. 
  بر اساس نامه واصله از سازمان توسعه تجارت ایران فراخوان 
انتخاب صادرکنندگان نمونه ســال 94 از طریق ایمیل جهت 

اعضاء محترم ارسال شده است. 
   اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی در مورد طرح 
یک فوریتی عملیــات بانکی بدون ربا از تشــکل ها و اعضاء 
نظرخواهی نموده. قابل ذکر است طرح مذکور از طریق ایمیل 

جهت اعضاء محترم ارسال شده است. 
  مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت طی نامه ای درخواســت نموده اســت که 
مشــخصات بانوان کارآفرین در صنایع تحت پوشــش این 
اتحادیه اعم از مدیرعامل، مالــک ، عضو هیأت مدیره و یا از 
میران ارشد ســریعًا به آن وزارتخانه اعالم گردد. قابل ذکر 
است در این مورد به اعضاء محترم از طریق ایمیل اطالع رسانی 

شده است. 
  به دنبــال نظرخواهی اتحادیــه از نایب رئیس محترم اتاق 
بازرگانی ، صنایع، معادن و کشــاورزی ایــران در خصوص 
پرداخــت یک در هزار رقم فــروش کاال و خدمات به هنگام 
صدور و یا تمدید کارت های بازرگانی ایشــان پاسخی ارسال 

نمودند که در جلسه قرائت شد.

 مهمترین مباحث مطرح شده
 در کمیسیون فرآورده های پارافینی

موضوع بحث و بررسی پیرامون بازار جهانی پارافین و فوتس 
اویل مطرح و نظرات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:

 کیفیت پارافین صادره به هند و قیمت آن پایین است.
 بازار صــادرات پارافین به ترکیه قباًل نســبتًا خوب بود که 
هم اکنون اســالک واکس جای آن را گرفته است. بازارهای 

کشورهای آفریقایی مانند سابق است.
 چین قیمت کرایه از شانگهای به مکان های دیگر را کاهش 

داده و بدین ترتیب رقابت در آن منطقه سخت شده است.
 پارافین 3 تا 5 درصد به قیمت 950 دالر ناواشــی به فروش 

رسیده است.
 پارافین 5/6 تا 7 درصد 780 دالر به فروش رسیده که توجیه 

اقتصادی ندارد.
 بازار فوتس اویل بهتر شده اســت و به قیمت 590 دالر به 
فروش رفته است. برخی هم قیمت را 610 تا 630 دالر اعالم 

کرده اند.
 برخی شــرکت ها به لحاظ مشــکالت اقتصادی کاال را زیر 
قیمت به فروش می رســانند و با ارزان فروختــن آنها برای 

دیگران نیز مشکل ایجاد شده است.
  با توجه به رکود بازار فروشنده چاره ای جز تطبیق دادن خود 

با نظرات مشتری در مورد قیمت ندارد.



|دنیای انرژی- 66|

E
N

E
R

G
Y

 W
O

R
L

D

نظرات در خصوص تامین ماده اولیه
 واحدهای تولید پارافین 

 درمورد مشکالت مربوط به تأمین ماده اولیه ) اسالک 
واکس( موردنیاز واحدهای تولیدی پارافین مذاکره بعمل 

آمد. نظرات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:
 تعاونی تولیدکنندگان پارافین بخشی از نیاز اسالک واکس 
واحدهای تولیدی را ضمن خرید آن از شــرکت های تولیدی 

عمده تأمین می نماید.
 به منظور رفع کمبود ماده اولیه ) اســالک واکس( موردنیاز 
واحدهای تولیدی الزم است برای اسالک واکس عوارض وضع 
شود اما منافع شــخصی برخی شرکت ها ایجاب می نماید تا از 

انجام این کار جلوگیری نمایند.
  پیشنهاد بعمل آمد تا در جهت رفع مشکل فوق کار رسانه ای 
انجام گیرد و موضوع به رســانه ها منعکس گردد اعتقاد این 
اســت که دولت نباید کارفرما باشد و بهتر است فقط نظارت 
کند. اعتقاد این است که وضع تجاری بدتر نخواهد شد. اتحادیه 
آمادگی دارد هر کمکی که می تواند برای رفع مشکل انجام دهد 

ازجمله مکاتبه با وزارت نفت.
شــرکت های تولیدی عمده مازاد بر تولید دارند و اصل مازاد 
خود را بر صادرات نهاده اند و تمایل به کارکردن با شرکت های 

کوچک تر را ندارند.
 تنهــا راه رفع مشــکل تأمین ماده اولیه )اســالک واکس(
واحدهای تولیــدی و جلوگیری از صــادرات این ماده وضع 

عوارض است.
 هنگامی که برای صادرات اســالک واکس عوارض وضع 
گردد، تولیدکننده خارجی تشخیص خواهد داد که آیا به نفع 
اوســت که پارافین را از واحدهای داخلی خریداری نماید و یا 
اینکه ماده اولیه )اسالک واکس( را خریداری نموده و تبدیل 
به پارافین نماید. وضع 25 درصد عوارض بر صادرات اسالک 

واکس همه چیز را پوشش می دهد.
  در خصوص امکان پایین آوردن قیمت ها مذاکره بعمل آمد 
و در این رابطه عنوان گردیــد چنانچه اقدامی صورت گیرد، 

همکاران اسالک را صادر خواهند کرد.
  راه دیگر برای رفع این مشــکل این است که چهار شرکت 
تولیدکننده عمده ، تولیدکننده پارافین بشــوند. برخی از این 
شــرکت ها  ماشــین آالت مورد نیاز خود را از کشور آلمان 
خریداری نموده اند که آن را نصــب خواهند کرد و در آینده 
نزدیک به تولیدکننده پارافین تبدیل خواهند  شد. اگر تولید 
پارافین در راستای اشــتغال زایی صورت گیرد بسیار مناسب 

خواهد بود.

قیمت پارافین در بازار

در خصوص قیمت پارافین و فوتس اویل مذاکره بعمل آمده 
و قیمت های مشروحه ذیل تعیین گردید:

 پارافیــن 880 تــا 950 دالر در بســته بندی کارتن فوب 
بندرعباس

  فوتس اویل 590 تا 630 دالر در بسته بندی های بشکه دسته 
دوم فوب بندرعباس
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اخبار اتحادیه

  به دنبال درخواست های مکرر واحدهای تولیدی تصفیه دوم 
روغن مبنی بر افزایش میزان صادرات روغن سوخت تقطیری 
از 7% به 12% و قول مساعد ستاد برای تحقق این امر در سال 
گذشته و موکول نمودن  آن به اصالح رویه اجرایی صادرات 
روغن سوخت تقطیری نهایتًا ستاد انجام این امر را در دستور 
کار خود در اردیبهشت ماه سال جاری قرار داد و پیش نویس 
اصالحیــه رویه اجرایی صادرات روغن ســوخت تقطیری را 
با افزایش بــه میزان 9/5% به اتحادیه ارســال نمود. در این 
راستا کارگروه  ســاماندهی صادرات روغن سوخت تقطیری 
29 اردیبهشت تشکیل جلســه داد و پیش نویس مذکور را با 
افزایش میــزان صادرات روغن ســوخت تقطیری به میزان 
12% موردبررسی قرار داد و نظرات اصالحی اتحادیه به ستاد 

منعکس شده است.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی در مورد طرح یک 
فوریتی عملیات بانکی بدون ربا از تشکل ها و اعضآء نظرخواهی 
نموده. قابل ذکر است طرح مذکور از طریق ایمیل جهت اعضاء 

محترم ارسال شد.
 جلســه کمیته سران قوای ســه گانه نظام موضوع ماده 76 
قانون برنامه پنجم توســعه در تاریخ 21 اردیبهشت با حضور 
نمایندگان دستگاه های ذیربط و این اتحادیه در اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شــد. طی این جلسه مراتب اعتراض اتحادیه در 
مورد نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشــکالت 
مربوط به نحوه استرداد آن موردبحث و بررسی قرار گرفت و 

چندراه حل برای رفع مشکل پیشنهاد گردید.
 براساس جلسه مذکور مقرر شد صندوق ضمانت صادرات، 
تســهیالتی را به منظور ســپردن ضمانت هــای الزم برای 
صادرکنندگان جهت ارائه به ســازمان امور مالیاتی با حداقل 

نرخ تهیه نماید.
 با توجه به اینکه بر اســاس ضوابط خریــداران نمی توانند 
چک به ســازمان امور مالیاتی ارائه نمایند، پیشــنهاد گردید 
تا صادرکنندگان به جای وجه نقد چــک مدت دار 6 ماهه به 
فروشندگان کاال تحویل نمایند و طی این مدت چنانچه بتوانند 
اظهارنامه های صادراتی خود را ارائه نمایند، چک به آنها مسترد 
شــود و در غیر این صورت چک از طریق فروشندگان جهت 

اقدامات مقتضی به سازمان امور مالیاتی تحویل شود.
  تنخواهی در اختیار گمرک  قرار گیرد تا به هنگام ارائه اظهار 
نامه صادراتی وجه پرداختی از بابت مالیات بر ارزش افزوده از 

طریق این صندوق پرداخت شود.
 مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طی نامه ای درخواست کردتا که مشخصات 
بانوان کارآفرین در صنایع تحت پوشــش این اتحادیه اعم از 
مدیرعامل، مالک ، عضو هیأت مدیره و یا از میران ارشد سریعًا 
به آن وزارتخانه اعالم گردد. قابل ذکر اســت در این مورد به 

اعضاء محترم از طریق ایمیل اطالع رسانی شد.

دومیــن جلســه کمیســیون فرآورده های روغنی ســال 
94 روز یکشــنبه مورخ ســوم خردادماه با حضور آقایان، 
اسپندیاری)دبیرکل(، معین )تیزروگریس گرمسار(، فالح 
ابراهیمی )تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره الهیج(، مصحفی 
)کیمیا روانکار پارس(، اسمعیلی )پاالیش البرز آبادان(، سیار )نفت 
پارس(، هاشمی )سامان شیمی(، منیری )پاالیش فراورده های نفتی 
تکران کاوه، روغن موتور قطران کاوه پارس، روغن موتور قطران 
کاوه(، نیما اســالمی )بازرگانی نگاره شیمی غرب، روغن موتور 
پارسیان پارســا(، رحمانی )روغن موتورایران(، حسن پور )ارم 
شیمی آذربایجان(، عبدی )صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران 
شیمی(، حبیبی )ساینا شــیمی بهشت(، وثوق )افزون روان(، علی 
شعبانی )پیمان روغن(، بهمن شعبانی )راد شیمی تهران(، هادوی 
کلو )تولیدی روغن و گریس سمنان آراء(، صرامی )گروه صرامی (، 
نارستان )گونش شیمی صنعت(، عبداللهی )کیان تامین ایرانیان(، 
گلچین )پترو پردیس و پیام شــیمی راد(،  مشــمولی )پاالیش و 
پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان، تجهیز 
نیروی زنگان(، خراسانی )زنیط و تعاونی مروارید مشکین(، سوری 
)فرآیند شــیمی زنگان(، فخاری )جم فرایند، آرام روغن صدف 
خاورمیانه(، نجف زاده )روغن موتور توانگران شــیمی(، عالیی 
)صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق(، سینا پورنایب 
زاده )پتروســتاره صبا(، محمد پورنایب زاده )گروه پارس کیمیا 
گران اصفهان(،  نخ  باف )کراپ ایران(، شریعت )صنایع روغن آریا 
جم(، بنی اسدی )پترو سپهر پویا( و خانم حاجی بابا )روغن موتور 

پردیس( در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار گردید.

گزارش دنیای انرژی از دومین جلسه کمیسیون 
فرآورده های روغنی در سال 94
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مباحث مطرح شده در کمیسیون فرآورده های 
روغنی در خصوص مشکالت مالیاتی

  در مورد پیشنهاد اینکه صندوق ضمانت صادرات تسهیالتی 
را به منظور سپردن ضمانت نامه های الزم برای صادرکنندگان 
جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی با حداقل نرخ تهیه نماید، 
عنوان گردید شاید برای عده ای از صادرکنندگان سخت باشد، 
تا با صندوق ضمانت صادرات تعامل نمایند ولیکن می توانند با 

بانک های خودشان تعامل برقرار نمایند.
  پیشنهاد صریح اتحادیه که ارائه شده این است، که به محض 
ارائه برگ سبز بایستی مالیات بر ارزش افزوده مسترد گردد.

 جلســات مکرری با مســئولین ارگان های ذیربط ازجمله 
سازمان امور مالیاتی در مورد مشکل مالیات بر ارزش افزوده 
برگزارشده است. وقتی بازرگانی چندین مرتبه کاالیی را صادر 
می کند، حدود 50% سرمایه او نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه 
می شــود. اتحادیه تالش می نماید، تا این مشکل را از طریقی 

ازجمله صندوق ضمانت حل نماید.
  اظهــار امیدواری بعمل آمــد تا با تصمیماتی که توســط 
ســازمان های ذیربط اتخاذ خواهد شد، مشــکالت مربوط 
به اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده که مربــوط به کلیه 

صادرکنندگان می باشد، به نحو مقتضی مرتفع گردد.
 در خصوص انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران عنوان گردید کار این انجمن با رشته تخصصی 
اعضاء مرتبط اســت. بحث معافیت مالیاتی را برای صادرات 
انــواع روغن موتور مورد پیگیری قرار داده اســت. اینک نیز 
به دنبال تدوین طرح جمع آوری روغن کارکرده اســت و از 
حاضرین درخواســت بعمل آمد تا در راستای هرچه قوی تر 

نمودن این انجمن همکاری نمایند. 

بحث در خصوص انتخابات اتحادیه

 با توجه به نزدیک شــدن زمان برگزاری مجمع و انتخابات 
هیات مدیره عنوان گردید تعــدادی از اعضاء هیات مدیره 
فعلی به لحاظ شرایط اساسنامه ای نمی توانند برای دوره بعدی 
کاندید شوند. درخواست بعمل آمد تا اعضاء انتخابات را جدی 
بگیرند. افرادی که وقت نمی گذارند، یا به هر دلیل نمی توانند 

وقت بگذارند، کاندیدا نشوند. 
 چنانچه ائتالف صورت گیرد و از همه کمیسیون ها در هیات 

مدیره حضورداشته باشند، اتحادیه قوی تر خواهد شد.
 شیوه ای برای انتخابات درنظر گرفته شده است. قبل از مجمع 
اسامی کاندیدها اعالم شود. تبلیغات برای مجمع صورت گیرد. 
حضور اعضاء در مجمع پررنگ تر گردد و مهلت زمانی برای 

اعالم آمادگی کاندیدها در نظر گرفته خواهد شد.
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بحث و بررسی پیرامون مشکالت صادراتی اعضاء

 در حال حاضر یکی از مشــکالت صادرکنندگان فرآورده های 
روغنی مربوط به صادرات گریس می شود.

 از الزامات صادرات گریس این است که مشخص نمایند از چه 
نوع روغن پایه ای استفاده شده است.

 طی جلســه ای که با مدیرکل ارزیابی کیفیت کاالهای وارداتی و 
صادراتی سازمان ملی استاندارد برگزارشد، در مورد موضوع فوق 
و مشکالتی که از ناحیه کارگروه فنی ایجاد شده است، مذاکره بعمل 
آمد. ایشان اظهار کردند سازمان ملی اســتاندارد یکی از اعضاء 
کارگروه مذکور است و تصمیمات به صورت گروهی اخذ می گردد.

 طی مذاکراتی که با رئیس آزمایشگاه روغن پژوهشکده برگزار 
شــد، ایشــان آمادگی خود را به منظور برگزار جلسه مشترکی با 

هماهنگی سازمان ملی استاندارد اعالم کردند.
 در فرایند تولید روغن پایــه از روغن کارکرد محصول جانبی به 
نام روغن سبک )روغن 10( تولید می شود که برای تولید گریس از 
آن استفاده می شود و تست های استاندارد ملی را هم پاس می کند 
ولی ممکن اســت در آزمون تقطیر که توسط پژوهشگاه انجام می 
گردد، در برخی از موارد همپوشانی با مواد سوبسیددار اعالم گردد.

 به نظر می رسد مشکل تولید گریس در واحدهای تولیدی تصفیه 
دوم به علت استفاده از روغن سبک است.

 در راستای بررسی و رفع مشکالت ناشی از کارگروه فنی مستقر در 
استاندارد پیشنهاد بعمل آمد تا کمیسیون حل اختالف با عضویت 
اتحادیه، ستاد، استاندارد و کارگروه مذکور تشکیل شود و مواردی 
که کارگروه مدعی می شود دارای مواد سوبسیددار است، در این 

کمیسیون موردبررسی قرار گیرند.
 با توجه به مشــکالتی که در مورد صادرات گریس رخ می دهد، 
چنانچه قرار است، الزاماتی دیگری عالوه بر آنچه فعاًل هست، اضافه 
شود. قباًل از سوی سازمان استاندارد اعالم گردد تا طبق آن رفتار 

شود تا صادرکنندگان بعداً دچار مشکل نشوند.
 مرجع استانداردهای موجود، استانداردهای بین المللی هستند 
و امور پژوهشــی و تحقیقاتی توسط سازمان ملی استاندارد  ایران 
انجام نگرفته و عماًل همین موضوع منشــاء برخی مشکالت برای 

تولیدکنندگان می باشد. کار کارشناسی در مورد آنها انجام نگرفته 
است. وقتی آزمایشــی صورت می گیرد، اعالم می نمایند، چیزی 

مازاد در ترکیب وجود دارد که از قبل پیش بینی نشده است.
 طی جلسه ای که با مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی و نظارت بر حمل ونقل ستاد برگزار شد مشکالت مربوط به 
صادرات گریس و اظهارنظرهای کارگروه فنی مطرح و درخواست 
بعمل آمد تا برای بررسی مواردی ازجمله اینکه کاال با استاندارد 
مطابقت دارد، اما شــامل 10% مواد سوبســیددار است، جلسه 
مشترکی با حضور نمایندگان ستاد کارگروه، استاندارد و اتحادیه 

برگزار شود.
 موضوع مطابقت با اســتاندارد و داشــتن مواد سوبسیددار دو 

موضوع کاماًل متفاوت است.
طی جلسه ای که با مسئولین ستاد برگزار شد، آنها در مورد داشتن 
ارتباط، تعامل، در نظر گرفتن منافع ملی، دفع موانع و دفاع از واحدها 

تا زمانی که خالف آن ثابت شود، تأکید داشتند. 
 در خصوص نرخ صادراتی که گمــرک اعمال می کند، مذاکره 
بعمل آمد و از حاضرین در جلسه درخواست بعمل آمد تا چنانچه 
الزم باشــد، نرخ های جدید را اعالم نمایند که در این رابطه پاسخ 
داده شد، بررسی قیمت ها و اعالم نرخ های جدید از وظائف هیات 

رئیسه کمیسیون می باشد.
 در ارتباط با صادرات روغن ســوخت تقطیــری عنوان گردید 
اصالحیه رویه اجرایی ســوخت تقطیری در کارگروه ساماندهی 
صادرات روغن ســوخت تقطیری موردبازنگــری قرارگرفته و 
پیشــنهاد افزایش صادرات این محصول از 7% به 12% ارائه شده 

است.
 مسائل مربوط به صادرات روغن سوخت تقطیری در حال اصالح 
شدن است. در رویه جدید بحث برد-برد رعایت ضوابط و کنترل 

قاچاق مدنظر قرار گرفته است.
 در رابطه با روغن کارکرده الزم اســت مستندسازی شود و از 
حاضرین درخواســت بعمل آمد تا انجمن مربوطه را درراستای 
رســیدن به این هدف کمک نمایند. همچنین عنوان گردید بهتر 
است اعضاء در تصمیم ســازی ها تأثیرگذار باشند تا بعداً مجبور 

نشوند تالش خود را برای تغییر تصمیمات مصروف نمایند.
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گزارش دنیای انرژی از دومین جلسه کمیسیون قیر 
در سال 94

دومین جلسه کمیســیون قیر در سال 94 روز یکشنبه مورخ دهم 
خردادماه با حضور آقایان اســپندیاری)دبیرکل اتحادیه(، 
تاجیک )نفت گستر آناهیتا(، فروتن )عایق اصفهان(، عباسی 
)آرمیتیس پرشیا(، همایی، قره گوزلو)سیرجان گستر(، مجتبی 
خسروجردی )نخل بهارستان پردیس(، شیخی )قیر دژپا(، فخاری 
)جم فرایند، رسانگین(، مختاری )فراشــیمی روز(، ریزوی )نیواد 
برزن(، قاسمی )رهام اسپرلوس( و خانم همایون فال )اعتدال اروند( 

در محل دبیرخانه اتحادیه تشکیل شد.

اخبار اتحادیه

 اتحادیه در راســتای فراهم نمودن تسهیالت رفاهی برای اعضاء 
نسبت به تمدید قرارداد بیمه تکمیلی و بیمه عمر و حوادث کارکنان 

با شرکت بیمه البرز اقدام نموده است. 
  بر اســاس نامه واصله از سازمان توســعه تجارت ایران فراخوان 
انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 94 از طریق ایمیل جهت اعضاء 

محترم ارسال شد.
 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در مورد طرح یک فوریتی 
عملیات بانکی بدون ربا از تشــکل ها و اعضــاء نظرخواهی نموده. 
قابل ذکر اســت طرح مذکور از طریق ایمیــل جهت اعضاء محترم 

ارسال شد.
 مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طی نامه ای درخواست نمود که مشخصات بانوان کارآفرین 
در صنایع تحت پوشش این اتحادیه اعم از مدیرعامل، مالک ، عضو 
هیأت مدیره و یا از مدیران ارشد سریعاً به آن وزارتخانه اعالم گردد. 
 بر اساس اطالعیه واصله از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
)ICC ( سمینار آموزشی بسته بندی و بازرسی کاال در روزهای 5 و 

6 خردادماه سال جاری برگزار شد. 
 نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
در پاسخ به نظرخواهی اتحادیه در خصوص پرداخت یک در هزار رقم 
فروش کاال و خدمات به هنگام صدور و یا تمدید کارت های بازرگانی 

جوابیه ای ارسال نمودند.
 اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای اعالم نموده است، برنامه پنج ساله 
ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و پیش نویس آن در حال تهیه 
است و در این رابطه درخواست نموده تا بامطالعه قوانین مربوط به 
بهره برداری در برنامه های پنج گانه قبل هرگونه نظر یا پیشنهادی در 
ارتباط با تنفیذ، اصالح و تهیه شاخص های بهره برداری وجود دارد، 

مراتب به آن اتاق منعکس گردد.
 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای اعالم نموده 
است کنگره بین المللی اقتصاد مقاومتی از تاریخ 23 تا 26 شهریورماه 

سال جاری در محل سالن اجالس سران برگزار خواهد شد. همچنین 
در این رابطه نمایشگاهی با عنوان دســتاوردهای اقتصاد مقاومتی 
به صورت همزمان در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
در 20 گروه کاری برگزار خواهد گردید و اثر ماندگار این برنامه در 

کتابی تحت عنوان کتاب کنگره و نمایشگاه به چاپ خواهد رسید. 
 مجمع عمومی سالیانه اتحادیه همزمان با ضیافت افطار 22 تیرماه 
در محل هتل اســتقالل از ســاعت 17 برگزار خواهد شد. الزم به 
ذکر است در این مجمع انتخابات هیات مدیره نیز عالوه بر بازرس 
انجام خواهد گرفت. اطالعات مربوط به این مجمع همچنین شرایط 
نامزدهای شرکت در انتخابات هیات مدیره طی ایمیلی جهت اعضاء 
محترم ارسال شده اســت. کاندیداهای شرکت در انتخابات هیات 
مدیره حداکثر تا روز شــنبه مورخ 6 تیرماه فرصت دارند، تا برای 

شرکت در این انتخابات ثبت نام نمایند.
 بــا توجه به نزدیک شــدن انتخابات مجمــع از آن عده اعضایی 
که تاکنــون فرصت پرداخت حق عضویت خــود را پیدا نکرده اند، 
درخواست می گردد تا سریعًا در این مورد اقدام نموده و فیش آن را 

به اتحادیه ارسال نمایند. 
 بر اســاس نامه واصله از اتاق بازرگانی ایران مجمع تشــکل های 
فن آوری اطالعات و ارتباطات ایران به عنوان یکی از تشــکل های 
باالدستی وابسته به اتاق ایران موفق به اخذ موافقت اصولی کانادا برای 
برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت و نمایشگاه 
جنبی آن تحت عنوان »made in iran« از 11 تا 13 سپتامبر 2015 
در شهر تورنتو کانادا شده است. عالقه مندان برای کسب اطالعات 
 بیشــتر در این زمینه می توانند به وب ســایت مربوطه به نشــانی

 www.madeiniranexpo.com  مراجعه نمایند.
 بنا به دعوت قبلــی؛ نماینده یکی از شــرکت هایی که در زمینه 
کیفیت قیر فعالیت دارد، در جلســه حضــور یافت و در خصوص 
انجام آزمایشــات مربوط به کیفیت قیــر، تجهیزات فنی مکانیکی 
موردنیاز هزینه های مربوطه و اعالم آمادگی آن شرکت جهت ارائه 
سرویس در زمینه انجام تست های کنترل کیفی و آموزش مطالبی 
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اخبار اختصاصی کمیسیون قیر

در این جلسه همچنین موضوع بحث و بررسی پیرامون 
مشکالت مربوط به صادرات قیر مطرح و حاضرین در جلسه 

نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند. 
 عنوان گردید که شــرکت های تولیدی عمده، مشکالتی برای 
صادرات قیر ایجاد نموده اند، این مشکالت شامل مظروف سازان 
قیر عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قیر و بسته بندی استان 

اصفهان که صادرکننده نیز هستند، شده است.
 شرکت های تولیدی عمده به بهانه ارز آوری و اینکه کیفیت قیر را 
تغییر می دهند از پوشش شرکت های کوچک در مورد تحویل قیر 
موردنیاز آنها خودداری می کنند. علیرغم مکاتبات و پیگیری های 
فراوان برای رفع مشــکالت متأسفانه مدیران شرکت های عمده 

همکاری الزم را معمول نمی نمایند.
 پیشنهاد می گردد تا آمارهای حجمی صادرات قیر کشور مورد 
بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد میزان صادرات قیر درگذشته 
درزمانی که در اختیار شرکت پخش بوده، بیشتر بوده و یا اکنون که 

در اختیار شرکت های عمده قرارگرفته بیشتر شده است.
 مشکل ترین و پرهزینه ترین صادرات فرآورده های نفتی مربوط 
به بخش قیر می شود. روغن و حتی پارافین شرایط سهل تری برای 

صادرات دارند.
 بیش از 90% مشــکالت قیر در مظروف سازی است. طی سال 
93 در اصفهان یک یک میلیون و ششــصد هزار تن قیر تولیدشده 
است که حدود یک میلیون و دویست هزار تن آن صادرشده است.

 تا ســال 92 قیر ایران از بهترین قیرهای منطقه بود. این در حالی 
است که آزمایشگاه ها همان شرایط قبلی را دارند. تا جایی که برخی 
از کشورهای توسعه یافته افتخار  می کنند که تا 35 سال قبل از قیر 
ایران برای آسفالت جاده های خود استفاده می کردند. برای حفظ 

بازار باید کیفیت قیر ارتقاء یافته حفظ و کنترل شود.
 چنانچه نظریه مدیران ارشد سازمان های ذیربط در مورد افزایش 
تولید قیر به میزان 9 میلیون تن را بپذیریم، در بهترین شرایط که 
سیستم پاالیشی به روز شود، حدود 30% از محصول به دست آمده 
در پاالیشــگاه های کشور )با احتساب نفت نیمه سنگین و سنگین( 
ماده اولیه قیر و یا »VB« تولید خواهد شد که حدود 15% تا %20 
آن به نفت کوره تبدیل گردیده و مابقی آن برای تولید قیر خواهد 

ماند.
 اگر روزانه یک میلیون و هشــتصد هزار تن نفت خام در کشور 

پاالیش شــود، حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن آن شــامل 
»VB« می شود که 10% آن معادل140 هزار بشکه  VB می شود 

یعنی روزانه حداقل 20 هزار تن قیر در روز می تواند تولید شود.
 شرکت نفت جی روزانه 5 الی 6 هزار تن تولید قیر دارد. شرکت 
نفت پاسارگاد با ظرفیت روزانه 13 هزار تن در سال نتوانسته سقف 
تولید خود را به 6 هزار تن در روز برســاند. برای تأمین ماده اولیه 
قیر موردنیاز سایر واحدها )غیرازاین دو شرکت عمده(، نفت کوره 
مازاد بر سوخت بایستی تبدیل به قیر  شود. »گیلسوناید« با درجه 
خلوص باال در آمریکا، کانادا و اروپا به پودر پرینیتر تبدیل می شود 
که کاالی با ارزشی اســت و مقرون  به صرفه نیست که با خلوص 
باالی 95% آن را به قیر اضافه کنند. در کشور نیز اخیرا چنین برنامه 

ای را تولیدکنندگان گیلسوناید دارند.
 ســال گذشته حدود دومیلیون و ششــصدهزار تن قیر از کشور 
خارج شده است. بدین ترتیب که 800 هزار تن بخش خصوصی و 
حدود یک میلیون و صد هزار تن را شــرکت نفت جی و 700 هزار 

تن را شرکت نفت پاسارگاد صادر کرده اند.
 برای برگشت استاندارد قیر وســایل آزمایشگاهی الزم است 
اما وسایل مذکور کافی نیســت زیرا موجب باال رفتن کیفیت قیر 

نمی شوند، بلکه کیفیت قیر را مشخص می سازد.
  در مورد هزینه ها عنوان گردید با در نظر گرفتن متوسط هزینه 
حمل و نقل و گرم کردن خوراک در محل تولید )200 هزار ریال( و 
)10 هزار ریال( و مخزن داری جمعًا حدود 300 تا 400 هزار ریال 
هزینه شــرکت های تولیدی بیشتر از نقطه صفر دو شرکت عمده 
می باشــد. اگر 50% هزینه اضافه در نظر گرفته شود، در شرکت 
های تولیدی جدید باید بــا 20 دالر هزینه باالتر رقابت صورت 
گیرد. درصورتی که در اغلب کشــورها واحدهای قیر سازی جدا 
از واحدهای پاالیشــگاهی نیست  تا هم مشکالت  زیست محیطی 

نداشته باشند و هم این هزینه سربار  پرداخت نشود.
  در بخش کمیت صادرات قیر مشــکلی نداریم صادرات امسال 
2/5 میلیون تن بوده و نسبت به سال 88 که  کل آن 990هزار تن 
بود، )تقریبًا 200%( افزایش داشته است. امروز کیفیت قیر مورد 
توجه قرار گرفته   بنحوی که برخی ازکشورها مانند چین به آن دقت 
زیاد می کنند و به علت نامناسب بودن کیفیت، بازار افریقا در حال 
از دست رفتن اســت. همچنین حداقل محموله ها به ترکیه صادر 
می شــود زیرا روسیه حدود 25% زیر قیمت منطقه فروش خود را 
به آن کشور انجام می دهد واین امر موجب افزایش یافتن میزان 

خرید از آن کشور شده است.
 عدم هماهنگی بین واحدها در صادرات قیر موجب شــده که تا 
هرکدام کاال را با یک قیمتی به مشتری عرضه نمایند، درصورتی که 

بهتر است کل کاال در یک منطقه از یک کانال به فروش رسد.
 عنوان گردید بخشــی از قیر تولیدی در اصفهــان به اداره راه و 
شهرداری ها تحویل داده می شود و مشــخص نیست بقیه تولید 
چگونه مصرف می گردد. برای رفع این مشکل به شرکت پخش و 
وزارت نفت پیشنهادشده است که قیمت نفت کوره سهمیه ای را 

برابر قیمت جهانی آن نماید و یا سهمیه نفت کوره را قطع گردد. 
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موضوع کیفیت قیر و مشکالت آن

 بحث کیفیت قیر و مشــکالت قیر مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و عنوان شــد، در مورد کمیت آن مشــکلی نیست و 
صادرات آن به میزان دومیلیون و ششصد هزار تن از تولید 4 

میلیون تن آن در سال گذشته عدد خوبی بود. 
 برای امســال 10% افزایش منطقی است بحث مهم تر این 
است که در پایان برنامه پنج ساله تولید به 9 میلیون تن خواهد 
رســید. بنا بر این حفظ بازار و افزایش آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که باید با باالبردن کیفیت و کم کردن هزینه ها 

به آن دست یافت.

 سوال از شرکت جی 
درمورد قرار داد با پاالیشگاه اصفهان

درادامه بحث این ســوال مطــرح گردید که آیا قرارداد شــرکت 
نفت جی با شــرکت ملی پخش و پاالیشــگاه  اصفهان در زمان قبل 
یا بعد از خصوصی  شــدن پاالیشگاه منعقدشــده است؟ اگر قبل از 
خصوصی ســازی منعقدشــده آیا هیات مدیره جی می تواند آن را 

فسخ نماید؟
 پاسخ داده شد فسخ کردن امکان پذیر نیست. همان طور که شرکت 
پخش در قــرارداد جی را متعهد نموده خوراک ایزوگامی ها و تغلیظ 
کاران را تأمین نماید و پاالیشگاه  حداقل سالیانه یک میلیون و دویست 
و شــصت هزار تن خوراک )21 هزار بشکه( روزانه را تحویل  دهد. 
فعاًل شاخص روزانه 35 هزار بشکه است. می توانند آنرا کم کنند، اما 

نمی توانند خوراک واحدی را قطع کنند. 
 نفت جی برای دو ماه آینده حدود 300 هزار تن تعهد فروش دارد، 
اما چون نمی تواند این میزان را تحویل نماید، این موضوع باعث منوپل 
شدن پاالیشگاه اصفهان شده است و فشــار روی سایرپاالیشگاه ها 

مخصوصًا پاالیشگاه شیراز برای تحویل بیشتر شده است.
  پاالیشگاه تهران 6 هزار تن VB در بورس عرضه کرده اما 27 هزار 
تن متقاضی داشته است   VBتهران به قیمت 848 یعنی 9/5 % باالتر 

از قیمت پایه اعالم شده به فروش رفته است.
 با افزایش قیمت VB در بــورس از قیمت پایه آن، امکان فروش 
و رقابت برای شــرکت های خصوصی نیســت. پاالیشــگاه شیراز 
هم 2000 تن بیشــتر عرضه نکرده اســت. این باعث می شــود تا 
شرکت های خصوصی  بکار دیگری  مشغول شده و یا تعطیل شوند. 

لذا پیشــنهاد می گردد، اتحادیه ضمن مکاتبه با مقام محترم وزرات 
نفت، مدیرعامل محترم شرکت پاالیش و پخش، استانداری اصفهان، 
مدیرعامل محترم بورس کاال و ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اعالم  
نماید که شرکت های خصوصی در اصفهان با تعطیلی مواجه می شوند 
، لذا بایستی راهکاری  برای رفع مشکل پیدا شود و یا قرارداد بین نفت 
جی و شرکت پخش اصالح گردد و یا اینکه شرکت های دارای مجوز 

بتوانند VB دریافت کنند. 
 عنوان گردید، مشکل منوپل شدن VB برای شرکت نفت جی وجود 
دارد که باید جلو آن گرفته شــود. شرکت های غیرتولیدی و بدون 
مجوز نبایستی بتوانند VB خود را به راحتی از بورس خرید نمایند. این 
امر موجب شده تا کار واحدهای تولیدی قیر به تعطیلی کشیده شود. 
اگر امکان دارد، نامه ای به سازمان های ذیربط ارسال شود و این مساله 

پیگیری شود تا حق وحقوق شرکت ها از طریق بورس رعایت شود.
 در مورد قیمت خوراک عنوان گردید برای شرکت نفت جی کف 
قیمت را در نظر می گیرند )حدود 10% ارزان تر از قیمت فروش رفته 

در بورس(که نشان دهنده ناسالم بودن بازار است.
 در جهت رفع مشکل پیشنهاد گردید تا نفت کوره مازاد بر مصرف 
داخلی تولید نشود  و VB آن در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد 
تا هم واحدهای تولیدی بتوانند با هزینه کمتر و کیفیت باالتر قیر تولید 

کنند و هم از خام فروشی جلوگیری شود.
 برخی کشورها مانند روسیه در شرایط تحریم فرآورده های نفتی 
خود مخصوصا نفت کوره و قیر را در بازارها با قیمت پایین تر عرضه 
می کنند، به گونه ای که هم اکنون بازارها از نفت کوره اشباع شــده و 

امکان رقابت وجود ندارد.

قیر در بورس

  پیشنهاد شد تا ضمن مکاتبه با شرکت نفت جی اعالم گردد 
تا آن شرکت قیر را از بورس به قیمت برنده خریداری نماید 
یا اینکه وارد تابلو شــود. آن شرکت تقاضاکننده 95% تابلوی 
بورس اســت. یک مقدار محدودی برای بقیه شــرکتها باقی 
می ماند. کل تولیدی باید در بورس عرضه شود. پیشنهاد این 

است که در این خصوص با شرکت بورس کاال مکاتبه شود.
 نفت کوره به لحاظ اشباع شدن کمتر تولید شود و عرضه آن 

از طریق بورس انجام گیرد.
  هم اکنون ناهنجاری هایی در بازار قیر به چشــم می خورد. 
بهتر بود می توانستیم مرجع قیمت گذاری یک محصول مانند 
قیر در منطقه باشیم چراکه برخی از کشورها در قیمت گذاری 

منطقه تأثیرگذار هستند.
  برخی از شــرکت هایی که در زمینه صادرات قیر فعالیت 
دارند، نســبت به اینکه قیمت های متفاوتی اعالم می شــود، 

دل نگران هستند اما به فکر کیفیت قیر نیستند.
 موضوع قیمت گذاری انواع قیــر صادراتی برای ماه ژوئن 
مطرح و در این رابطه مقرر گردید 10 دالر به قیمت های قبلی 

اضافه شود.
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اولین جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز سال 94 
روز سه شنبه 29 اردیبهشــت با حضور آقایان: اسپندیاری 
)دبیر کل(، محدث )پتروشــیمی الله(، دشتی زاده )صنایع 
شیمیایی سینا(، باقریان )پترو پاالیش مهان(، کوثری )پتروشیمی 
مارون(، مقدم )گروه شیمیایی کمال تام کیمیا(، خراسانی )زنیط(، 
شهریاری )گوهر صفا کرکس، پتروآذرآسیا، اکسین دنا(، ابوترابی 
)حالل گستر ادیب، پارسا فن آوری ادیب، پارسا ادیب پویا(، شیخ 
)پرســال(، پورنایب زاده )پارس کیمیا گران اصفهان، پترو ستاره 
صبا(، و خانم بازرگان نیا)ســادایران( در محل دبیرخانه اتحادیه 

برگزار شد.

گزارش دنیای انرژی از اولین جلسه کمیسیون پتروشیمی، 
شیمیایی و گاز در سال 94

اخبار کمیسیون

جلسه کمیته ســران قوای سه گانه نظام موضوع ماده 76 
قانون برنامه پنجم توســعه در تاریخ 21 اردیبهشــت با 
حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و این اتحادیه در 
اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. طی این جلسه مراتب 
اعتراض اتحادیه در مــورد نحوه اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و مشــکالت مربوط به نحوه اســترداد آن 
موردبحث و بررسی قرار گرفت و چندراه حل برای رفع 

مشکل پیشنهاد گردید که عبارتند از:
 صندوق ضمانت صادرات پکیجی را به منظور ســپردن 
ضمانت های الزم برای صادرکنندگان جهت ارائه به سازمان 

امور مالیاتی با حداقل نرخ تهیه نماید.
 با توجه به اینکه بر اســاس ضوابط خریداران نمی توانند 
چک به ســازمان امور مالیاتی ارائه نمایند، پیشنهاد گردید 
تا صادرکنندگان به جای وجه نقد چک مدت دار 6 ماهه به 
فروشندگان کاال تحویل نمایند و طی این مدت چنانچه بتوانند 
اظهارنامه های صادراتی خــود را ارائه نمایند، چک به آنها 
مسترد شود و در غیر این صورت چک از طریق فروشندگان 
جهت اقدامات مقتضی به سازمان امور مالیاتی تحویل شود.

 تنخواهی در اختیار گمرک  قرار گیــرد تا به هنگام ارائه 
اظهارنامــه صادراتی وجــه پرداختی از بابــت مالیات بر 

ارزش افزوده از طریق این صندوق پرداخت شود..
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 موضوع بحث
 و بررسی پیرامون مشکالت صادراتی اعضا

 
 اغلب واحدهــای تولیدی به علت کمبود مــاده اولیه به حالت 
تعطیلی درآمده اند. اصلی ترین مشکل صادرکنندگان پتروشیمی 
مسأله تأمین خوراک است. بورس از عرضه خوراک به طور منظم 

خودداری می کند.
 انتهای بحث به قیمت ختم می شود برای بحث در این مورد الزم 
است گزارش تحلیلی ارائه شود و در مورد قیمت گذاری مهندسی 

معکوس انجام گیرد.
 طبق بخشنامه ای که ســتاد در مورد استانداردسازی مشتقات 
نفتی مبتنی بر خود اظهاری صادر نموده است ، فرآورده های نفتی 
که وفق ماده 12 دستورالعمل ســتاد فرآیند استانداردسازی را 
طی نموده و دارای محصوالت کدگذاری شده می باشند صرفًا در 
مواردی که اقدام به تولید محصوالت میانی جدید ) برش حد واسط 
( می نمایند موظف به استانداردسازی برای آن برش ها بوده و در 
خصوص محصوالت جدید حاصل از بلندینگ نیازی به طی کردن 
ســیر فرایند سازی نمی باشــد و صادرات محموله های صادراتی 
شرکت های مذکور با فرموالسیون بلندینگ جدید بر اساس انطباق 

آزمون محموله های مذکور با اظهار صاحب کاال انجام می پذیرد.
عنوان گردید با افت شــدید قیمت فوب نهایی از یک سو و بهای 
تمام شــده باال در تولید هیدروکربن ها از ســوی دیگر، فعالیت 
واحدهای مذکور تحت شعاع قرارگرفته و با توجه به حجم باالی 
سرمایه گذاری در این صنعت از طرف بخش خصوصی و اشتغال 
ایجادشده بیم آن می رود که سرمایه دچار خسران شده و نیروهای 
شــاغل در این واحدها بیکار شدند و پیشــنهاد بعمل آمد تا در 
جهت رفع مشــکل ضمن مکاتبه با وزارت نفت درخواست گردد 
تا واحدهای تولیدی هیدروکرین ها و تینر جهت خرید حالل های 
402،410 ویــژه و ... از پرداخت عوارض نوســازی خطوط لوله 

معاف گردند.
 از حاضرین درخواســت بعمل آمده تا شرح مشکالت خود در 
ارتباط با خوراک ، ارزش افزوده و 5% عوارض نوســازی خطوط 
لوله را به طور مشــروح و مکتوب به اتحادیه ارسال نمایند تا مورد 

پیگیری قرار گیرد.
 طبق اطالع واصله اتاق بازرگانی ایران به تشکل ها کمک بالعوض 
می کند . این ســؤال مطرح است که آیا اتحادیه هم می تواند از این 

کمک ها استفاده نماید ی خیر؟

 پتروشیمی چین در حال رشد است. شــاید تا دو سال آینده آن 
کشــور در این زمینه خودکفا شــود و نیازی به واردات از ایران 

نداشته باشد.
 در خصوص موضوع مربوط به پتروشــیمی چین تقاضا گردید 
تا موضوع کتبًا به اتحادیه اعالم گردد تا به واحدهای پتروشــیمی 

منعکس شود.
 اتحادیه دو نوع عضو دارد 1- بازرگانی 2- شرکت های تولیدی. 
درخواست این است که اتحادیه نسبت به واحدهای تولیدی نظر 

داشته باشد. بازرگانان مشکالت تولیدی را ندارند.
 بازرگانان مهم هستند . شرکت های بازرگانی نقدینگی موردنیاز 
واحدهای تولیدی را تأمین  می کننــد و واحدهای تولیدی از آنها 
حمایت می کنند. بیشــترین توجه به واحدهای تولیدی و حمایت 
از آن هاست . در جلساتی که با مسئولین ارگان ها برگزار می شود 
از آنها حمایت می گردد زیرا بایــد تولید انجام پذیرد تا صادرات 

صورت پذیرد.
  اعتقاد بر این است که دولت باید ناظر باشد نه کارفرما زیرا وقتی 
کارفرما باشد حالت نظارتی کم رنگ می شود. ساختار بسیاری از 
واحدها برای تأمین خوراک واحدهای دیگر اســت. یعنی برخی 
واحدها وظیفه تولید خوراک برای واحدهای دیگر را دارند. بخش 
تولیدی و بازرگانــی در کنار هم مهم جلوه می کنند ولی بیشــتر 
مذاکرات با شرکت پخش و وزارت نفت بر روی بخش های تولیدی 

متمرکز شده است.
 پیشنهاد گردید تا چشم انداز مســائل بعد از رفع تحریم ها طی 

سمیناری موردبحث و بررسی قرار گیرد.
 باید در مورد مشکالت مربوط به صنایع با ارگان های سطح باال 
مانند نهاد ریاست جمهوری مکاتبه بعمل آید. در این رابطه پاسخ 
داده شد این سیاست گذاری در حد هیأت مدیره است و درخواست 
بعمل آمد تا نظرات در این مورد کتبًا به اتحادیه اعالم گردد تا در 

هیأت مدیره مطرح و در مورد آن تصمیم گیری بعمل آید. 
 دبیرخانه صورتجلســه ها را بررسی و مشخص نماید کدام یک 
از موضوعات مطروحه در جلســات انجام گرفته و یا انجام نگرفته 
است. در پاسخ عنوان گردید یکی از مشکالت دبیرخانه این است 
که در مکاتباتی که اعضاء با اتحادیه انجام می دهند اغلب مستندات 
ذکر نمی شود و هنگام مکاتبه با ارگان های ذیربط به علت نداشتن 
مســتندات و مدارک الزم قابل پیگیری نمی باشــد. از حاضرین 
درخواست بعمل آمد تا مکاتبات خود را به طور مستند و با مدارک 

الزم انجام دهند تا قابل پیگیری باشد.
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 اهم فعالیت های برون سازمانی
 در جهت توانمندسازی اعضاي اتحادیه

 تعامل با وزارت نفت 
اعزام نماینده به جلســات کارشناســی که در وزارت نفت به منظور 
بررســی مســائل مربوط به صادرات فرآورده ها، ترانزیت و سواپ 
و بنکرینگ تشــکیل می گردد. همچنین تشکیل جلسات مشترکی با 
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت 
نفت به منظور بحث و بررسی پیرامون مشکالت صنفی اعضاء و تأمین 

خوراک آنها و عرضه کاال در بورس انجام گرفته است.
  تعامل با سازمان توسعه تجارت ایران

حضور در جلسات کارشناســی سازمان توسعه تجارت ایران ازجمله 
جلســات مربوط به انتخاب صادرکنندگان نمونه برگزاری نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز و پتروشــیمی ایران و شرکت در جلسات شورای 

مشورتی سازمان انجام می گیرد.
  تعامل با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

برگزاری جلسات مرتب هر پانزده روز یک بار با مدیرکل محترم دفتر 
مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل ونقل ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به منظور بررسی مسائل مشترک و رفع 

مشکالت صادراتی اعضاء انجام می گیرد..
همچنیــن در اثر تعامل با ســتاد مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
صادرات روغن ســوخت تقطیری وارد مرحله جدیدی از ساماندهی 
شده و با تشــکیل کارگروه منتخب کمیسیون فرآورده های روغنی و 
بازدیدهایی که از طریق نمایندگان این کارگروه از واحدهای تولیدی 
تصفیه دوم و متعاقباً بازدید توسط کارگروه های استانی از واحد تولیدی 
بنا به درخواست این اتحادیه انجام می گیرد، صادرات این محصول به 

مرز ساماندهی نزدیک شده است.
به دنبال مشــکالت پیش آمده برای صادرکنندگان ناشــی از توقف 
کامیون های حامل محموله های صادراتی فرآورده های نفتی در مسیر 
راه توسط پاسگاه های نیروی انتظامی و پیگیری های بعمل آمده، ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز شــیوه نامه فرایند بازرسی و توقیف 
نفت کش های حامل ســوخت مظنون به قاچاق را صادر نمود که بر 
اساس این شیوه نامه توقف کامیون های حامل محموله های صادراتی 
فرآورده های نفتی ضابطه مند گردیده و از توقف بی مورد آنها جلوگیری 
بعمل می آید. به دنبال تعامل ایجادشــده اقداماتی به منظور اجرای 

طرح جمع آوری روغن کارکرده با همــکاری انجمن صنایع بازیافت 
شروع شده است و ستاد نظارت بر حســن اجرای مورد مذکور را به 

اتحادیه محول نموده است.
  تعامل با سازمان ملی استاندارد

همکاری الزم با ســازمان ملی اســتاندارد در مورد تدوین استاندارد 
فرآورده هــای نفتی ضمن اعزام کارشــناس به جلســات مربوطه 

انجام گرفته است.
  تعامل با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

برگزاری جلســات مشــترک با مدیران ارشد شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران به منظور گســترش همکاری های فی مابین 

برای صادرات فرآورده های نفتی انجام گرفته است. 
   تعامل با گمرک جمهوری اسالمی ایران

جلسات مشترکی با مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی 
ایران به منظور بررسی و رفع مشکالت گمرکی اعضاء ازجمله مشکالت 
مربوط به صادرات گریس دربسته بندی مظروف با داشتن عالمت 

استاندارد ملی صورت گرفته است.
  تعامل با بانک ها

در راستای فراهم نمودن تسهیالت بانکی برای اعضاء این اتحادیه با 
بانک های ملت، تجارت و گردشگری تفاهم نامه همکاری امضاء نموده 
است. بر اساس مفاد مندرج در این تفاهم نامه اعضاء می توانند خدمات 
و تسهیالت بانک های مذکور در چهارچوب قرارداد تنظیمی بهره گیری 
نمایند. همچنین بنا به درخواست بانک های توسعه صادرات ایران و 
پارســیان، اقداماتی برای عقد تفاهم نامه با بانک های مذکور در حال 

انجام می باشد.
   تعامل با نهاد ریاست جمهوری

به دنبال مشــکالت پیش آمده برای صادرکننــدگان فرآورده های 
روغنی ناشی از اضافه شــدن انواع روغن موتور به فهرست کاالهای 
نفتی که موجب خارج شدن صادرات این محصول از شمول معافیت 
مالیاتی شــده بود و پیگیری های فراوان بعمل آمده و مکاتبات متعدد 
انجام گرفته با مقامات عالی رتبه دولتی ازجمله نهاد محترم ریاســت 
جمهوری نهایتًا انواع روغن موتور و صنعتی بر اســاس مصوبه شورای 
اقتصاد از فهرست کاالهای نفتی خارج گردیده و صادرات این محصول 
از پرداخت مالیات معاف شــده اســت. مضافًا اینکه طی بخشنامه 
سازمان امور مالیاتی در مورد احتساب روغن دنده، روغن هیدرولیک 

و روغن پایه به عنوان کاالهای غیرنفتی تأکید شده است.

فعالیت های اتحادیه عمدتًا در چارچوب اساســنامه و در 
راستای پیشبرد اهداف آن و در جهت ساماندهی صادرات 
کلیه امور مربوط به تولید، صادرت، واردات، ترانزیت، سواپ 
و بنکرینگ، فراهم نمودن خدمات و تسهیالت رفاهی برای اعضاء 
بررسی و رفع مشکالت صنفی، ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی 
برای اصالح رویه ها، دســتورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های 
اجرایی برای تسهیل صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، 
عملیات ســواپ، ترانزیت و بنکرینگ، برگزاری همایش ساالنه 
صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران، حضور در نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نمایشگاه های بین المللی 
در خارج از کشور مرتبط با فعالیت های اتحادیه، انجام گرفته است 

که شرح مختصر آن به قرار ذیل اعالم می گردد.

گزارش اختصاصی دنیای انرژی از عملکرد اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران پیش از ارائه به مجمع سال 94
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اهم فعالیت های مرتبط با ارتقاي جایگاه اتحادیه

 خرید ملک جدید و بازسازی و تجهیز آن و انتقال روابط عمومی 
به ساختمان جدید

 برگــزاری دوره آموزشــی عمومی نحــوه اســتفاده از انواع 
خاموش کننده و اطفاء حریق برای اعضاء

 برگزاری دوره آموزشی عمومی بیمه عمر و سرمایه برای اعضاء
 فراهم نمودن امکان ارائه خدمات و مشاوره در زمینه های حقوقی، 
ســرمایه گذاری، ضمانت نامه ها، اعتبارات اســنادی و ثبت برند 

توسط یک موسسه خبره
  برگزاری نهمین همایش ســاالنه صادرکنندگان فرآورده های 

نفت، گاز و پتروشیمي ایران
 پیگیری جهت تمدید پروانه فعالیت دفتر نشریه اتحادیه تحت 
عنوان دنیای انرژی و انتشــار این نشــریه به زبان های فارسی و 

انگلیسی
  تداوم یافتن برنامه مالقات با مدیران ارشد  سازمان های متعامل
   ارتقاء و به روزرســانی ســایت اتحادیه ضمن عقــد قرارداد با 
پیمانکار، درج آخرین اخبار و اطالعات مربوط به حوزه نفت، گاز 

و پتروشیمی در سایت
 چاپ، انتشار و توزیع سررسید اتحادیه با مشارکت 20 شرکت 

متقاضی
 حضور در بیستمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 

ایران
 حضور در بیستمین نمایشگاه بین المللی عرب پالست با حضور 7 
شرکت عضو اتحادیه در قالب پاویون جمهوری اسالمی ایران در 

فضایی به متراژ 450 مترمربع
 حضور در نمایشگاه بین المللی پتروشیمی هند با حضور 8 شرکت 
عضو اتحادیه و همراهی 27 نفر بازدیدکننده تحت مدیریت اتحادیه 

در قالب پاویون جمهوری اسالمی ایران
 تمدید قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه البرز

 تشــکیل کارگروه های مختلف ازجمله همایش اتحادیه، نشریه 
اتحادیه، ساماندهی صادرات روغن سوخت تقطیری

  برگزاری ســمینار معرفی فرصت های تجاری کشورهای هند و 
چین با حضور بیش از 40 نفر از مدیران بازاریابی شرکت های عضو 
و تبیین موضوعات فوق توســط مدیران شرکت های عضو که در 

بازارهای هند و چین فعالیت دارند
  برگزاری و گرامیداشت روز روابط عمومی و دعوت از مدیران 
روابط عمومی شرکت های عضو و اهداء تندیس به ایشان در قالب 

یک سمینار با حضور 47 نفر
 تالش و برنامه ریزی جهت معرفــی اتحادیه به دو منطقه ویژه 
اقتصادی پارس جنوبی )عســلویه( و ماهشهر جهت عضویت در 

اتحادیه و بازدید از عسلویه و مجتمع های واقع در آن 
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اهم برنامه های اتحادیه صادرکنندگان
 فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمي ایران 

 ارتقاي بهره گیری از ظرفیت های بورس شــامل تعامل بیشتر با 
شرکت بورس کاالي ایران و طرح مسائل مشترک

 تشویق اعضاء به ایجاد کنسرسیوم برای تقویت سرمایه گذاری 
در صنایع مرتبط با حوزه های پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی

 ارتقاء ارتباط با مجلس شوراي اسالمي: 
  جلب حمایت کمیسیون انرژی مجلس در موضوعات مربوط به 

اصل44 و واگذاری ها و مساعدت با اعضاي اتحادیه 
 پیگیري در مورد تشکیل کمیسیون صادرات 

  ارائه نظرات و پیشنهادات الزم در جهت اصالح قوانین مربوطه 
به حوزه نفت، گاز و پتروشــیمي ازجمله اصل 44، مالیات، تسهیل 

فرآورده های نفتي و نحوه خصوصی سازی 
  اجراي طرح های تبلیغاتي و بازاریابي در بازارهاي هدف

در راستاي پیشبرد اهداف تبلیغاتي و بازاریابي اتحادیه در نظر دارد 
تا نسبت به اجراي موارد ذیل اقدام نماید:

   برگزاري دهمین همایش ساالنه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمي ایران

 شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمي ایران
  حضور در نمایشــگاه های بین المللی مرتبط با حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمی 
  تقویت امور بین المللی و تنظیم تفاهم نامه های همکاري

  انجــام مصاحبه هاي رادیویي وتلویزیــون بــه منظورانعکاس 

درخواست ها و نیازهاي اتحادیه و پیگیري رفع مشکالت صنفي
  تعامل با خبرنگاران و خبرگزاري به منظور درج مشکالت اعضاء 

در رسانه ها
 پیگیري پذیرش اعضاء جدید 

 برگزاری دوره های آموزشی در اتحادیه
  ارتقاء سایت اتحادیه و انتشار مرتب نشریه اتحادیه تحت عنوان 

دنیای انرژی به دو زبان فارسی و انگلیسی
  برنامه ریزی به منظور طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت 

در اتحادیه
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مالقات با مسئولین و مدیران ارشد سازمان های 
متعامل و حضور در جلسات عمومي

با توجه بــه اثرات مطلوب و مفید حاصــل از افزایش ارتباطات با 
شخصیت ها، مدیران ارشد و مسئولین سازمان های ذیربط دولتي 
در پیشبرد برنامه ها و امور جاري اتحادیه و رفع مشکالت حرفه ای 
و صنفي اعضاء و توسعه صادرات، برنامه ریزی الزم به منظور تداوم 
یافتن برنامه مالقات ها و همچنین تعامل بیشــتر با ســازمان ها و 
ارگان های دولتي و خصوصي انجام گرفته است. اعضاي هیات مدیره 
و دبیر کل اتحادیه بر اســاس برنامه ریزی بعمل آمده در جلسات 
و کنفرانس های مختلف و متعددي حضور یافته اند که اهم آنها به 

قرار ذیل اعالم می گردد:
 مالقات با قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
تجارت و معاون توســعه بازرگانی داخلی به منظور بحث و بررسی 

پیرامون مشکالت صنفی اعضاء
  برگزاری جلسات مشترک با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به منظور بحث و بررســی مشکالت صادرات اعضاء ازجمله 

صادرات روغن سوخت تقطیری
 تشکیل جلسه مشترک با ســازمان ملی استاندارد ایران جهت 
تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی بــا عناوین انواع تینر و 

تعیین استاندارد برای فرآورده های نفتی
 برگزاری جلسات مشــترک با گمرک جمهوری اسالمی ایران 

به منظور بحث و بررسی مشکالت گمرکی اعضاء
 برگزاری جلســات مشترک با مســئولین بانک ها ازجمله رفاه، 
سامان، پاسارگاد، تجارت، گردشگری، مسکن و پارسیان به منظور 
بحث و بررسی پیرامون امکان  فراهم شدن تسهیالت بانکی برای 

اعضاء
 برگزاری جلســات مشترک با سازمان توســعه تجارت ایران 
به منظور بحث و بررسی پیرامون مشکالت صنفی ازجمله مشکالت 
مربوط به اســترداد 8% مالیات ارزش افزوده، تعیین اهداف کمی 

صادراتی، انتخاب صادرکنندگان نمونه و غیره
 برگزاری جلسه مشترک با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت 

طرح مسائل مشترک
 حضور در جلســات مشــترک با امور بین الملل وزارت نفت و 

دستگاه های ذیربط به منظور تأسیس پاالیشگاه در اندونزی
 برگزاری جلسات مشترک با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

ایران جهت طرح مسائل مشترک و توسعه صادرات فرآورده های 
نفتی

 برگزاری جلسات متعدد با معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت 
بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جهت طرح مسائل مربوط به 

صادرات فرآورده های نفتی
 برگزاری جلسه مشترک با شــرکت بورس انرژی جهت طرح 
مسائل مربوط به تأمین ماده اولیه واحدهای تولیدی از طریق بورس

 تشکیل جلسات مشــترک با انجمن پاالیشگاه های روغن سازی 
ایران به منظور بحث و بررسی پیرامون مشکالت مربوط به عرضه 

اسالک واکس به پارافین سازها و قیمت گذاری این محصول
  برگزاری جلسات مشــترک با اتاق بازرگانی ایران و شرکت در 
ســمینارهای مختلفی ازجمله حمایت قضایی از فعاالن اقتصادی 
جایگاه بخش خصوصی از منظر اسالم و کمیته سران قوای سه گانه 
نظام موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور بررسی 
اعتراض اتحادیه نســبت به نحوه پرداخت و اســترداد مالیات بر 

ارزش افزوده
  تشکیل جلسه مشترک با مدیرعامل محترم بانک گردشگری به 
منظور بحث و تبادل نظر پیرامون بهره گیری اعضاء از تســهیالت 

بانکی
  برگزاری جلسات مشترک با رئیس محترم ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی 
اقتصادی ستاد به منظور معارفه و طرح مسائل مشترک فی ما بین 

اتحادیه و ستاد
 بازدیــد از منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس در عســلویه و 

مجتمع های پتروشیمی
 شرکت در جلسه مشــترک با مدیرکل ارزیابی کیفیت کاالهای 
صادراتی و وارداتی ســازمان ملی اســتاندارد به منظور انعکاس 

مشکالت مربوط با استاندارد
 حضور نماینده اتحادیه در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون 

مسائل مشترک تشکل های عضو اتاق به طور مرتب ماهیانه
  شرکت در جلسات کارشناســی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران به منظور بحث و بررســی پیرامون مشکالت 
صادراتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، امکان بهره گیری بخش 
خصوصی از امکانــات وزارت نفت)صادرات نفت خام، ســواپ، 

بنکرینگ و ترانزیت(
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معرفی 

کتاب

نقش نفت و گاز 
در سیاست خارجی فدراسیون روسیه 

بررسی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای 
صادرات ایران در بازارهای هدف

 بررسی وضعیت انرژی، مطالعه ساختار سیاست خارجی و تحلیل 
نقش نفت و گاز در سیاست خارجی روسیه از جمله مباحث اصلی 
این کتاب است. در مقدمه کتاب به قلم دکتر جهانگیر کرمی عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران در باب اهمیت این کتاب  آمده است 
که: در نبود منابع کافی به زبان  فارسی در این رابطه، این کتاب گام 
مهمی برای ترویج ادبیات این حوزه و تفکر و تعمق بیشــتر در آن 

به پیش می نهد.
در این کتاب نخســت از منظری سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، 
اقتصادی و زیســت محیطی با کشور فدراســیون روسیه آشنایی 
می شویم و پس از آن وضعیت انرژی و ذخایر باالی نفت و گاز در این 
کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته می شود. پس از آن به نقش 
نفت و گاز در تدوین سیاســت خارجی فدراسیون روسیه، سیاست 
فشار این کشور بر برخی از کشورهای اروپایی، و اوضاع این کشور 
به عنوان یک ابر قدرت در حوزه انرژی در معادالت سیاسی امروز 

جهان پرداخته می شود.
 نگارنده در ادوار مختلف سیاسی و تغییر حکومت ها در روسیه 
فدراتیو در زمان استیالی کمونیست ها و پس از فروپاشی شوروی 
ســابق به تبیین نقش تأثیر گذار انرژی در سیاســت خارجی این 
کشور اشــاره کرده و موضع برتر روسیه در این زمینه را در جهان 
مورد ارزیابی قرار داده است. این کتاب داری 5 فصل، نتیجه گیری، 

کتابنامه فارسی و انگلیسی و نمایه است.

براي توفیق در امر توسعه صادرات، عالوه بر شناسایي استعدادها 
و توانمندیهــاي تولیدي، آگاهي از مزیتهاي نســبي و شناســایي 
بازارهاي هــدف صادراتي، قطعــًا مطالعه و شناســایي موانع و 
محدودیتهاي تجــاري در بازارهاي هدف و اشــراف به تغییر و 
تحوالتي که در نتیجه پدیده هــا و فراینده هاي جاري در اقتصاد و 
تجارت جهاني در حال وقوع و یا قابل انتظار است، از ضرورتي حیاتي 

برخوردار مي باشد. 
مطالب این کتاب در هفت فصل تدوین شــده اســت .در فصل 
نخست پس از مقدمه مختصری درباره اهمیت نظریه های تجارت 
بین الملل. نظریه های مطرح در باب ›آزادسازی تجاری ›و ›حمایت 
گرایی و موانع تجاری ›به طبع رســیده. همچنین ›موانع تعرفه ای 
›و ›غیر تعرفه ای ›از حیث دامنه شمول. ابعاد اثرگذاری و پیامدها 
بررسی شده اند .در فصل دوم طرح روند تحوالت ساختار مزیت های 
نسبی صادرات کشور بررسی شده و در فصل سوم براساس اصول 
و مبانی نظری تجارت و بازاریابی بین المللی الگوی تجارت خارجی 
در ســه دوره 1360. 1370. 1379مقایسه و ارزیابی می شود .در 
فصل چهارم موانع تعرفه ای و غیــر تعرفه ای صادرات مزیت دار 
کشور در بازاریابی هدف بررسی شده و در فصل پنجم چالش های 
فراروی ایران در مواجهه دو فرآیند آزاد ســازی تجاری و منطقه 
گرایی تحلیل می شود .در فصل ششم نیز با توجه به افق آتی و پویایی 
ساختار تجارت جهانی. وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب 
این تحوالت تبیین و پیامدهــای احتمالی عضویت در WTOبر 
بخش های مختلف اقتصادی و تجاری بیان می شــود .فصل پایانی 
مشتمل بر جمع بندی مطالب فصل های قبل و توصیه های سیاسی 
ـ کاربردی الزم برای دســتیابی به اهداف جهش صادرات توسعه 

صنعتی و توسعه اقتصادی کشور است .
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کتاب نفت، دالر و طال؛ بررسی تاثیرات متقابل و تحلیل اقتصاد 
سیاسی توسط علی بهشــتی دهکردی، عضو هیات علمی دانشگاه 
شاهد تدوین و تالیف و از سوی موسسه مطالعات انرژی منتشر شده 
است .در مقدمه کتاب آمده است که نفت، بدون اغراق دو دهه اخیر، 
دربرگیرنده عمیق ترین مناقشه ها و ظهور چالشها در عرصه اقتصاد 
سیاسی بین الملل بوده است و تحوالت آن تحرک و جابجایی زیادی 
در منافع و هزینه های بین کشورهای مختلف را در پی داشته است.
نفت، در حال حاضر با وجود تمام تالشــهای انجام شده در این چند 
مدت اخیر بــرای تعدیل مصرف آن و گســترش تعریف و تعیین 
جایگزین هایــی برای آن کمــاکان مهمترین عنصر در پیشــبرد 
فعالیتهای اقتصــادی از رهگذر صنعت حمل و نقــل را دارا بوده و 
تحوالت قیمتی آن در الیه های متفاوت هزینه های تمام شــده کاال 
و خدمات تاثیر گذار اســت. چگونگی تعیین قیمت بهینه آن نیز از 
دیدگاه تولید کنندگان و مصــرف کنندگان کامال متفاوت و متمایز 
بوده و محلی از چالشهایی اقتصادی است. بر این اساس، این کتاب در 
پنج فصل مجزا به واکاوی جنبه های متفاوت کارکرد بازارها هریک از 
سه متغییر عمده دالر، نفت و طال را بطور جداگانه بررسی کرده است. 
فصل اول این کتاب به بررسی تفصیلی از عوامل موثر بر هریک 
از متغییرها)دالر، نفت و طال( با تمرکز بر بازارهای جداگانه ی هر 
یک صورت گرفته اســت تا عوامل کلیدی تعیین کننده هر کدام، 
جدای از تاثیر گذاری زنجیره ارتباطی آنها مشخص شود. در فصل 
دوم این کتاب روابط دالرو نفت با توجه به دوره های زمانی متفاوت 
تحوالت ارزش دالر، بحرانهای دالری و تحوالت قیمتها مورد توجه 
قرار گرفته است. فصل سوم این کتاب روابط دالر و طال با توجه به 
سابقه تاریخی روابط دو متغییر و نقش مشترک پولی آن تبیین شده 
و توجه خاصی به دیدگاهها و واکنشــهای پولی جدید توسط برخی 
از کشورها در راستای بازاریابی و احیای سیستم های پولی-کاالیی 

جدیدی و طال به عمل آمده است.
فصل چهارم به تشریح روابط  طال و نفت اختصاص یافته است. 
مبحثی که در حال حاضر از جمله جذابترین مقوله های اقتصادی و 
مالی مورد توجه سرمایه گذاران خصوصی و دولتی به شمار می رود 
و تحرکات و نوسانات متقابل آنها بصورت دائم رصد می شود. فصل 
پنجم این کتاب نیز نتایج دستاوردهای مطالعاتی فصول گذشته را در 
یک چارچوب مدل اقتصاد سنجی با استفاده از تکنیکهای رگرسیونی 
در قالب پرسشه و فرضیه ها برآورد و صحت و سقم آنها را آزمون 
کرده اســت. بنابراین شــیوه کاربردی فصل پنجم از سایر فصول 
کانال متمایز و به گونه ای مکمل دیگر فصول است. این کتاب 237 
صفحه ای از سوی موسسه مطالعات انرژی و به تعداد هزار نسخه 

منتشرشده است.

کتاب »مدیریت ریســک؛ ترفندهای حرفــه ای برای مدیران 
پروژه« توسط یکي از خبرگان مدیریت ریسک دنیا و پس از سال ها 
مطالعه و کار با هزاران مدیر پروژه از سراسر جهان نگاشته شده تا 
خالء قابل مالحظه موجود در دانش  مدیریت ریســک را پوشش 

دهد.
دو فصل اول این کتــاب، مباحث بنیادین مدیریت ریســک، 
موضوع هاي پیشــرفته و یک ســري ترفندهــاي حرفه اي براي 
مدیران پروژه ارائه مي کند. در فصل های سوم تا هشتم این کتاب، 
فرآیندهای مدیریت ریسک بر اســاس پیکره ی دانش مدیریت 
پــروژه )PMBOK( معرفی و بررســی شــده اند. این فصول به 
»برنامه ریزی مدیریت ریســک«، »شناسایی ریسک ها«، »تحلیل 
کیفی ریسک«، »تحلیل کمی ریســک«، »برنامه ریزی واکنش به 
ریسک« و »نظارت و کنترل ریسک« می پردازند. در فصل نهم این 
کتاب نگاهی به مقوله ی حاکمیت ریسک، رویه ها، دستورالعمل ها 
و خط مشی های مورد استفاده در مدیریت ریسک انداخته شده و در 
بخش پایانی نیز آزمونی مشابه آزمون ارائه ی گواهي نامه ي حرفه اي 
مدیریت ریســک )RMP(، طراحی شده است تا میزان پیشرفت 
دانش خواننده در حوزه ی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گیرد. 
لذا کتاب حاضر نــه تنها یکي از منابع اصلي گواهي نامه ي حرفه اي 
مدیریت ریسک )RMP( مي باشد، بلکه یک راهنماي عملي براي 

پیاده سازي مدیریت ریسک در پروژه ها محسوب مي شود.
مرکز تحقیقات و توسعه ی مدیریت پروژه ی شرکت مدیریت 
توسعه ی صنایع پتروشیمی، کتاب »مدیریت ریسک؛ ترفندهای 
حرفه ای برای مدیران پروژه«، نوشته ی ریتا مالک هی را با همکاری 
انتشارات مهربان به تبع رسانده است. این کتاب با ترجمه ی دکتر 
احمد جعفرنژاد عضو هیأت علمی و اســتاد دانشکده ی مدیریت 
دانشــگاه تهران، دکتر علی بیاتی و سید حسین اصولی ترجمه شده 
و برای نوبت اول در پاییز 93 در 416 صفحه با شــمارگان 1000 

نسخه و بهای 255000 ریال منتشر شده است.

معرفی کتاب

مدیریت ریسککتاب نفت، دالر و طال
ترفندهای حرفه ای برای مدیران پروژه
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 ها هفتخرین کِ خَد را بِ عٌَاى یکی از بسرگتریي گرٍُ ّای بازرگاًی کِ در زهیٌِ ّای هختلف تجاری ٍ صٌعتی در ایراى فعالیت
 .هی ًوایذ هعرفی ًوایین 

 :فعالیت ّا ٍ اهکاًات شرکت ها بشرح زیر هی باشذ 

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

 رٍغي/ صادرات رٍغي پایِ  .2

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

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

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

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

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

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

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

    Bitumen-Depot               Bitumen- Shipping            Bitumen- Drummed        Bitumen- Transporting 

 

شرکت فراشیمی روز 




