
جلیل سازگارنژاد
 مدیرعامل کنسرسیوم گروه انرژی پرشین 

سو مدیریت در گذشته موجب تعطیلی سوآپ شد
روح اهلل عباس پور
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

فضای بین المللی بعد از برجام  تغییر یافته است
حسن تاجیک
رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان
 فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 

جایگاه ایران در بازار جهانی قیر هر روز کمرنگ تر از دیروز است

سعید رفیعی فر
 مدیر عامل تعاونی تولیدکنندگان پارافین 

تحریم  داخلی چه تاثیری بر صنعت پارافین ایران گذاشته است  

اتحادیه 
صادرکنندگان 

فرآورده های  نفت 
گاز و پتروشیمی به 

ICC پیوست

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی ایران

 Iranian Oil. Gas  and
 Petrochemical Products

Exportets' Union
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صاحب امتیاز : اتحادیه صادرکنندگان  
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
مدیر مسئول:  سید حمید حسینی

 
ش��ورای سیاس��ت گذاری:  فرزان گلچین، مهدی اس��پندیاری، 

احمد صرامی، نیما اسالمی، محسن طارمیان 
سردبیر : رضا رضی 

دبیر تحریریه : سید بهزاد اخالقی
همکاران تحریریه : علی حی��دری ، امید گلزاری، پروین ایمانی، 
متین کاکوئی ، احمد کاظم زاده ، عبدالرضا غفرانی ، حسن بیک 

محمد لو، رسول شبیبی ، وحید ونایی، رضا عدالتی پور 
 

مدیر هنری : آرش روشنگر 
نمونه خوانی : حمید کرمعلی

چاپ : سیمرغ ، خیابان دماوند - رو به روی بیمارستان بوعلی 
خیابان بخشی فر ، پاساژ دماوند ، پالک - 1 تلفن : 77596079

شمارگان :5000 نسخه

آدرس نشریه : خیابان دکتر بهشتی
 خیابان مفتح شمالی ، خیابان نقدی ، پالک 10 طبقه اول 

تلفن : 88511611    فاکس : 88508250

 world-energy@opex.ir : پست الکترونیک
www.opex.ir : پایگاه اینترنتی

فهــرست

چ�را باید به س�وآپ بازگردی�م؟

ثروتمند تری�ن  
نفتی های دنیا

ضرورت برنامه
  ملی یکپارچه انرژی
 در دیپلماسی انرژی

چه قدر نفت داری�م و تا چه وقت ؟

گاز ایران مشتری ندارد!

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های  نفت ، گاز و پتروشیمی به      ICC پیوست



سوآپ عبارت است از 
واردات فرآورده در یک 
نقطه مرزي کشور و مصرف 
آن در داخل و در قبال آن 
صدور فرآورده با همان 
مشخصات از مرز خروجي 
دیگر. سوآپ فرآورده ها 
یکی از بخش های پر سود 
اقتصاد نفت و گاز به شمار 
می رود که در ایران نیز 
سابقه ای قابل توجه دارد 

سوآپ
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طی سال های گذش��ته و با توجه به تحریم های گسترده 
علیه ایران و همچنی��ن تحریم های که به ط��ور خاص از 
س��ال 1389 بر علیه اقتصاد ملی وضع شد جایگاه سوآپ 
به عنوان یکی از محل های در آمدی کشور با چالش های 
جدی رو به رو شد. به طور خاص اتحادیه صادرکنندگان 
فرآوردهای نفت، گاز و پتروش��یمی به عن��وان بزرگترین 
نهاد اقتصادی خصوصی کشور همواره مناسبات نزدیکی 
را با نهاد های دولتی مربوطه داش��ت ام��ا رکود در عرصه 
س��وآپ منجر به برآورده نشدن شاخصه های برنامه ریزی 

شده در این بخش شد.
 ایران ب��رای س��وآپ بش��که ای 1.1 دالر دریافت می کرد 
درواق��ع با س��وآپ روزی 200 هزار بش��که نفت کش��ور 
می توانست 220 هزار دالر روزانه در آمد داشته باشد که 
با قطع س��وآپ از این درآمد کالن محروم ش��دیم. سوآپ 
به دالیلی  غی��ر منطقی قطع ش��د  و در  نتیج��ه  ایران 6 
میلیارد دالر محک��وم و طی س��ال های 92 و 93 مجبور 
ش��د این رقم را پرداخت کن��د. در آن دوران نقش دولت 
در قطع س��وآپ قابل ارزیابی اس��ت و نیازمن��د مطالعات 
جدی اس��ت که دراین بح��ث نمی گنجد اما  ش��اید وزیر 
وقت احس��اس کرده 3 دالر برای س��وآپ مبلغ کمی بود 
و باید به 7 دالر می رسید. اما نتیجه این مساله چیزی جز 
از دست دادن بازار انرژی و س��وآپ برای اقتصاد ملی نبود 
و مشتریانی که به سختی به بازار ما جذب شده بودند یک 
باره فاصله خ��ود را زیاد کردند و به س��وی رقبای ما که با 
آغوش باز به اس��تقبال آن ها نشس��ته بودند شتافتند. در 
همین حال بر اس��اس برآوردهای صورت گرفته توس��ط 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی  تصمیم بر قطع س��وآپ 
عالوه بر کمرنگ کردن نقش ایران در مناس��بات سیاسی 

و اقتص��ادی منطقه، ای��ران را از درآمدی مع��ادل  880 
میلیون دالری مح��روم کرد.   در این باره س��واالتی چون 
جایگاه ایران در حوزه ان��رژی، معطل ماندن ظرفیت خط 
لوله نکا-ری، و فرسوده ش��دن  این خط لوله و تاسیسات 
168 میلیون دالری بی پاس��خ ماند. سیاست های دولت 
نهم و ده��م به گونه ای ب��ود که با تالش ه��ای تیم جدید 
وزارت نفت برای مذاکره با کشورهای حاشیه دریای خزر 
برای از سرگیری س��وآپ نفت خام، این کشورها چندان 
تمایلی برای  همکاری مجدد با ایران ندارند. اکنون به نظر 
می رس��د تحریم ها در حال رخت بس��تن از کشور باشند 
و در این مقطع زمانی توجه به س��وآپ به عن��وان یکی از 
مولفه های تجاری س��ود آور الزامی اس��ت.در این مرحله 
حضور فعاالن اقتصادی داخل��ی از جمله اعضای اتحادیه 
و کمیسیون تخصصی س��وآپ ضروری به نظر می رسد و 
تش��کیل جلس��ات و تبیین راهبرد کالن برای پیشبرد و 
حتی جبران دوران رکود س��ه س��اله در ای��ن عرصه نیز 

می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد.
در این بین اما معادل س��ازی ازجمله مواردی اس��ت که 
تنها با حمای��ت و پیگیری های دولت��ی می تواند اجرایی 
ش��ود و در حال حاضر انتظار داریم ن��گاه ویژهای نیز به 
معادلس��ازی صورت گیرد به طوری که سوخت مورد نیاز 
برای پاالیشگاه های شمالی کشور را از کشورهای شمالی 
دریافت کنیم و در ازای آن بنزی��ن و یا یک فرآورده نفتی 
دیگر را در جنوب کش��ور صادر کنیم. با رف��ع تحریم ها و 
ع��زم و اراده ای ملی س��وآپ نف��ت در ایران دوب��اره جان 
می گیرد تا پس از چند س��ال بالتکلیفی و چالش های ریز 
و درش��ت، این فرآیند اقتصادی نقش ای��ران در معادالت 

منطقه ای را تقویت کند.

   به عن��وان فعال حوزه ان��رژی، فعالیت 
بخش خصوصی رو چطور می بینید؟

بای��د بگوی��م ب��رای  کش��وری ک��ه مبنای 
اقتص��ادش نفت اس��ت، زیبنده نیس��ت که 
هن��وز بخش خصوصی حرفه ای ن��دارد تا در 
کنار بخش دولتی برای رشد اقتصاد و تجارت 
نقش ایفا کند. ب��ا توجه به کاهش قیمت نفت 
و فراورده های آن در س��طح جهانی و نزدیک 
شدن قیمت آن به قیمت داخل کشور فرصت 
مناسبی اس��ت که دولت برای فعال س��ازی 
واقعی بخش خصوصی اقدام کند و چارچوب 
سیاس��ت های خ��ود را در قبال ای��ن بخش 
روشن کند. با توجه به پتانسیل باالی انسانی، 
مال��ی و تخص��ص در بخش خصوصی  دولت 
باید ش��رایط فعال ش��دن  این بخش را محیا 
سازد تا در حوزه انرژی نقش خود را به شکل 
گس��ترده ایفا کند. همی��ن بخش خصوصی 
در دوران تحریم برای کمک ب��ه انتقال پول 
و ف��روش محصوالت ح��وزه ان��رژی کمک 
گسترده ای به دولت داشته است، اما اکثر این 
ش��رکت ها به خاطر عدم حمایت کافی برای 
فعالی��ت در داخل در خارج از ای��ران فعالیت 

می کنند.

   مشکل کجاست؟
به نظر من نباید دولت رقیب بخش خصوصی 
باش��د. هر فعالیت قانونی که مردم می توانند 
در بخش اقتصادی و تجاری با اتکا به سرمایه 
خود انجام دهند، باید ش��رایطش از س��وی 
دولت فراهم شود. دولت باید از تصدی گری 

دوری کند.

   به طور مثال در ح��وزه فعالیت خودتان 
چه انتظاری از دولت دارید؟

دولت اجازه ده��د بخش��ی از واردات بنزین 
با کیفی��ت باال ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
ش��ود. با توجه به افت قیمت نف��ت در جهان 
و نزدیک ش��دن قیمت فراروده��ای نفتی با 

نرخ داخل ای��ران، دولت می تواند ت��ا زمانی 
که قیمت همچنان پایین اس��ت این فرصت 
را به بخش خصوصی دهد ت��ا تامین و توزیع 
بنزین برای مصرف داخ��ل را بر عهده بگیرد. 
به عن��وان فعال بخش خصوص��ی در صورتی 
که بستر کار و قوانین حمایتی تصویب شود، 
امادگ��ی داریم تا ب��رای وارد کردن محصول 
با کیفیت باال ب��ه نیابت از دول��ت وارد عمل 

شویم.

   این کار چه نفعی برای دولت دارد؟
با این کار دولت سوبسیدهای آشکار و پنهانی 
که می دهد  را صرفه جوی��ی خواهد کرد،  به 
ش��رط این ک��ه از بخش خصوص��ی حرفه ای 
شناس��نامه دار حمایت کند، نه آنهایی که به 
خاطر ارتباط��ات با الیه ه��ای دولتی از رانت 
استفاده می کنند و به ش��کل مقطعی و برای 
کسب س��ود باال می خواهند بخش خصوصی 
را در دس��ت خود نگه دارن��د. در واقع جریان 
مقطع��ی ک��ه از فرصت ها س��وء اس��تفاده 
می کنن��د ن��ام بخش خصوص��ی را خ��راب 

می کنند.

   شما سواپ نیز دارید؟
متاس��فانه به دلیل س��وء مدیریت در دولت 
گذشته، س��واپ تعطیل ش��د. به طوری که 
مجموعه ش��رکت های ایرانی و حتی وزارت 
نف��ت از تجارت س��واپ خ��ارج ش��دند. در 
واقع برای کش��وری که س��وخت از پایه های 
تجارت��ش اس��ت این اتفاق لطمه س��نگینی 
بود و با ای��ن کار منافع اقتصادی و سیاس��ی 
زیادی از دس��ت رفت، چرا که بازگش��ت به 
مدار سواپ بسیار مشکل است و کشورهایی 
که از ایران برای س��واپ اس��تفاده می کردند 
عمال مس��یرهای دیگ��ر را  جایگزین کردند. 
مسولین وقت س��واپ را به نفع منافع کشور 
نمی دانستند. مشترها نیز کانال های دیگری 

را برای کار خود انتخاب کردند.

امید گلزاری          اقتصاددان

چ�را باید به س�وآپ
 بازگردی�م؟

جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهای ای است که  از نظر جغرافیایی شرایط ویژه ای دارد. دسترسی به آب راه ها، 
توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و همچنین مرزهای خشکی گسترده درکنار همسایگان متنوع به  ما این فرصت را 

داده است تا پتانسیل های گوناگونی   در عرصه تولیدات نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشیم. 

 هم اکنون از بخش خصوصی ایران 
انتظار می رود تا هم سوآپ و هم 

معادلسازی به مقدار بیش از آنکه 
هم اکنون انجام می شود صورت 

گیرد.  به عنوان مثال عراق می تواند 
نمونه خوبی برای این بحث باشد  
آن ها انتظار دارند سوآپ سوخت 
مازوت و دیگر فرآورده های نفتی 

مانند گازوئیل قطع شده و ما انتظار 
داریم ایران هر چه زودتر کار سوآپ

 را از سرگیری کند. 

جلیل سازگارنژاد، مدیرعامل کنسرسیوم گروه انرژی پرشین 

سوء مدیریت در گذشته موجب 
تعطیلی سوآپ شد

برای کشوری که تجارت و اقتصادش بر پایه سوخت است، تعطیلی سواپ لطمه سنگینی بود و با این کار منافع 
اقتصادی و سیاسی زیادی از دست رفت. کشورهایی که از ایران برای سواپ استفاده می کردند عمال مسیرهای دیگر 

را  جایگزین کردند. جلیل سازگارنژاد مدیرعامل کنسرسیوم گروه انرژی پرشین در گفت وگو با نشریه دنیای انرژی در 
خصوص فرصت ها و چالش های موجود در حوزه سوخت می گوید و به سواالتی پاسخ می دهد که در زیر می خوانید 

سواپ چه مزایایی  برای کشورمان دارد؟
سواپ ایران را در مسیر بین المللی انتقال  سوخت و 

فراورده های انرژی قرار می دهد. در حال حاضر سواپ بسیار 
کمی انجام می شود  و ما نیاز داریم تا با سیاست گذاری 

صحیح و به موقع مجددا به مسیر سواپ بازگردیم. 

آیا دوران پسا تحریم  می تواند
 شرایط کار را بهتر کند؟

مطمئنا اینطور خواهند بود، اما نیاز به زمان دارد. متاسفانه 
به خاطر تحریم ها تجارت با کشورهای دیگر محدود شده 
بود و عمال شرایط انتقال پول و حمل و نقل محصوالت در 

بخش های صادرات و واردات با مشکل مواجه بود.
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این مهم می توان��د با هدف  حضور هر چه بیش��تر در 
بازاره��ای خارج��ی با تولی��د فرآورده ه��ای داخلی 
آهنگ سریع تری گرفته و با مشوق های دولتی برای 
بخش خصوص��ی فعالیت خود را گس��ترش دهد. در 
حال حاضر تم��ام فرآورده های نفتی بج��ز بنزین در 
کشور مازاد دارد و قرار اس��ت با روش های مختلف به 
بازارهای هدف صادر شود. اما سوالی که در این میان 
مطرح می ش��ود روش هایی اس��ت که برای صادرات 

فرآورد های نفتی به خارج مرزها انتخاب می شود ؟
باید در نظر داشت که س��وآپ  یکی از راه های تجارت 
فرآورده ه��ای نفت��ی به ش��مار م��ی رود که کش��ور 

تجربیات متنوعی هم در این مهم داشته است.
در همین حال  س��وآپ فرآورده طبق روال گذش��ته 
برقرار اس��ت و ای��ن عملیات از کش��ورهای حاش��یه 
ش��مالی و در جنوب به عراق و افغانس��تان توس��ط 

بازرگانان بخش خصوصی  انجام می شود. 

چ�راغ سوآپ
با  کلید بخش خصوصی

روش��ن می شود

منابع دولتی در این راستا آمارهای را منتشر کرده که 
بر طبق آن در سال گذشته  افزایش حجم بانکرینگ 
فرآورده های نفتی با رشدی قابل توجه مواجهه بوده 
است. س��وآپ نباید تناژی باش��د. بازگشت به سوآپ 
نفت��ی باید بر اس��اس فرمول های باش��د ک��ه صرفه 
اقتصادی داشته باش��ند. پیش از این و در دورانی که 
س��وآپ فرآورده ها انجام می ش��د فرمول مشخصی 
برای ای��ن روند وج��ود نداش��ت که این مه��م تنها با 

استاندارد تناژ انجام می گرفت. 
برخی کارشناس��ان بر این باورند که باید س��وآپ هر 
تن فرآورده بین 10 تا 20 دالر س��ود داش��ته باش��د 
زیرا بخش خصوصی در دوره ای برای س��وآپ هر تن 
فرآورده نفتی حدود 40 دالر بیش��تر هزینه پرداخت 
می کرد.  هم اکنون اگر س��وآپ کنن��ده 20 هزار تن 
فرآورده دریافت کن��د باید مع��ادل آن را در جنوب 
تحویل دهد؛  این در حالیس��ت که به دلیل باال بودن 
کیفیت فرآورده نفتی کش��ور ترکمنس��تان نس��بت 
ب��ه فرآورده های تولی��د داخل، هزینه ای��ن عملیات 
افزایش یافته و به همین دلیل حجم س��وآپ کاهش 
چش��مگیری داش��ته و در واقع می توان گفت دوباره 

متوقف می شود.
بخش خصوص��ی باره��ا ب��ه مدی��ران وزارت نف��ت 
پیش��نهاد داده  اس��ت  که مبنای س��وآپ ف��رآورده 
نفت��ی از »تناژ« ب��ه »ارزش��ی« تغییر کن��د؛ یعنی 
اگ��ر س��وآپ کنن��ده 10 میلی��ون دالر ف��رآورده 
تحویل گرف��ت، مع��ادل 10 میلی��ون دالر فرآورده 
تحوی��ل ده��د، ضمن ای��ن ک��ه س��وآپ ف��رآورده 

به ط��ور غی��ر همن��ام ه��م هم��واره یک��ی  دیگر از 
پیش��نهادهای فع��االن اقتص��ادی بخش خصوصی  
ب��ود؛ یعن��ی در مقابل ف��رآورده دریافت��ی، فرآورده 
 م��ورد نی��از کش��ور ط��رف ق��رارداد تحوی��ل داده 
ش��ود. ط��ی س��ال های گذش��ته متاس��فانه اص��ل 
غیرهمن��ام را وزارت نف��ت نپذیرفته اس��ت؛ چرا که 
عنوان می کرد این مس��اله با قانون مغای��رت دارد. اما 
سوآپ فرآورده نفتی بر اساس ارزش محموله، پیش 
از این در سال گذشته در مقاطعی از زمان انجام شده 

است.
مس��اله دیگری که در کنار س��وآپ مطرح می ش��ود 
کیفیت محصوالت اس��ت. نباید از نظر دور داش��ت 
که کیفیت فرآورده های نفتی ترکمنس��تان باالست؛ 
به طوری که گوگرد ترکمن  ک��م و ارزش حرارتی آن 
باال است و به همین دلیل قیمت مازوت آن 60 تا 70 
دالر باالتر از قیمت این محصول در ایران است. این در 
حالی است که ایران و سه کش��ور عراق، آذربایجان و 
ترکمنس��تان بیش��ترین حجم تبادالت را دارند و در 
همین بین همکاری های تهران و عش��ق آباد بیش از 

باکو و بغداد است.
ماج��رای بنزین های س��وآپ ش��ده ام��ا در این بین 
با مس��ائل خاص خود رو به رو هس��تند به طوری که  
اکتان بنزین ترکمنس��تان بین 92 ت��ا 95 و گوگرد 
آن کمت��ر از پن��ج ه��زار پی.پ��ی.ام اس��ت؛ در واقع 
بنزین این کش��ور اس��تاندارد یورو2 را دارد به همین 
جه��ت اس��تفاده آن در بازارهای داخل عم��ال با بن 
بس��ت همراه اس��ت. در حال حاضر هم اکنون امکان 
س��وآپ ال.پی.جی، گازوئیل، بنزین و مازوت فراهم 
اس��ت و در دوره ای  س��وآپ ال.پی.جی در مقدار کم 
انجام می شد. 10 تا 12 شرکت بخش خصوصی مجوز 
انجام عملیات سوآپ فرآورده نفتی را از سوی وزارت 
نفت دریافت کرده  و باید تعداد این شرکت ها افزایش 
یابن��د.  همان طور که اش��اره ش��د بخش خصوصی 
می تواند جایگاه وی��ژه ای در س��وآپ فرآورده ها  ایفا 
کند؛ مادامی که انجام سوآپ فرآورده نفتی اقتصادی 
باشد عملیات سوآپ انجام می ش��ود و این مساله نیاز 
مند حمایت های دولت از بخش های س��وآپ اس��ت. 
در دوران های گذشته عمال سه تا چهار شرکت اصلی 
در این زمینه در ایران فعالی��ت می کرده اند و با توجه 
به حجم بزرگ ای��ن تجارت حض��ور بازیگران جدید 

الزامی است.

کارشناسان بر این باورند 
که باید سوآپ هر تن 

فرآورده بین  10 تا 20 دالر 
سود داشته باشد

افزایش صادرات فرآورده های نفتی از اولویت های مهم شرکت ملی پاالیش و 
پخش در سال 94 است. این سیاستی است که دولت جمهوری اسالمی ایران 

آن را اعالم کرده است به طوری که آمارها هم نشان می دهند صادرات 
فراورده های نفتی می تواند به بخش خصوصی واگذار شود و برای نخستین بار 

در سال های اخیر روند صادرات فرآورده های نفتی رو به افزایش است.
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مرتضی فیروزی، درباره وضعیت سوآپ فراورده های 
نفتی در ش��رایط فعلی، اظهار کرد: ب��ا توجه به اینکه 
فاز 12 پارس جنوبی س��ال گذش��ته وارد مدار ش��ده 
س��وآپ نفت کوره یا مازوت منتفی تلقی می شود زیرا 
نیروگاه ها نیاز به س��وخت دوم ندارند و بدون استثناء 
گاز مصرف می کنن��د و بعید به نظر می رس��د که در 
پیک زمان مصرف گاز هم به م��ازوت نیاز پیدا کنند و 
اگر هم نیاز پیدا کنند تولید داخلی این نیاز را پوشش 

می دهد و نیازی به سوآپ نیست.
وی در ادام��ه با بیان اینکه س��وآپ بنزین قابل بحث و 
قابل پیگیری اس��ت، اضافه کرد:البته با توجه به اینکه 
در کشور کمبود بنزین داریم، اگر در شمال یا جنوب 
کش��ور بنزین را به دولت تحویل دهیم دولت معوض 
آن را ندارد که تحویل بدهد، بنابراین امکان س��وآپ 
همنام بنزین وجود ن��دارد و باید س��وآپ غیر همنام 

کرد. فی��روزی با اش��اره به اینکه تجار از س��وآپ غیر 
همنام اس��تقبال نمی کنند و وزارت نفت هم کارایی 
الزم را برای این کار ندارد، گف��ت: البته برخی مایل به 
س��وآپ غیر همنام بنزین بوده و در این راستا در حال 
پیگیری امور هس��تند تا در ازای بنزین مازوت صادر 
کنند که هنوز عملیاتی نشده اس��ت اما اگر عملیاتی 
ش��ود با توجه به اینکه میزان مازوت تولیدی در کشور 
بیش از نیاز ب��وده و روی دس��ت دولت مان��ده اقدام 

خوبی است.
رییس کمیس��یون س��وآپ اتحادیه صادرکنندگان 
فراورده های نفت، گاز، پتروشیمی ایران با بیان اینکه 
س��وآپ گازوییل ام��کان پذیر اس��ت، خاطرنش��ان 
کرد:البته س��وآپ گازویی��ل اکنون جاری نیس��ت و 
فعال کسی حاضر نشده در ش��مال گازوییل با کیفیت 
را وارد و در جنوب  تحوی��ل دهد چرا ک��ه گازوییلی 

سوآپ گازوییل اکنون جاری نیست
 و فعال کسی حاضر نشده در شمال گازوییل 

با کیفیت را وارد و در جنوب تحویل دهد

وزارت نفت از ورود بخش خصوصی به این 
حوزه استقبال نمی کند

کشتی ها ترجیح می دهند که همه خدمات 
را دریافت بکنند اما ما به نسبت ساحلی که 

داریم در این زمینه بسیار عقب هستیم

وزارت نفت نیازی به بخش خصوصی در این 
زمینه ندارد زیرا خودش کاالیی را در اختیار 

دارد مرتضی فیروزی
در حال حاضر بزرگترین صادرکننده 

مازوت در جهان هستیم که خبر 
خوبی نیست؛ مازوت فراورده های 

سنگین است و ارزش آن باال نیست 
که معنای آن این است که دارای 

پاالیشگاه های فرسوده ای هستیم که 
به جای تولید فراورده های سبک حدود 
30 درصد فراورده سنگین مانند قیر و 

مازوت تولید می کند

مرتضی فیروزی، رییس کمیسیون سوآپ اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز، پتروشیمی ایران 

سوآپ فرآورده نداریم

بخش خصوصی در س��وآپ نفت خام که پس از حدود 
پنج سال توقف در آستانه احیا اس��ت، گفت: واقعیت 
امر این اس��ت که بخش خصوصی ما ضعی��ف تر از آن 
است که وارد این حوزه ش��ود ضمن اینکه وزارت نفت 
نیز تمایل��ی ن��دارد و از ورود بخش خصوص��ی به این 
حوزه اس��تقبال نمی کن��د. وی با بیان اینکه مس��ائل 
مربوط به نفت خام در انحصار دولت و حکومت است، 
گفت:وزارت نف��ت نیازی ب��ه بخش خصوصی در این 
زمینه ندارد زیرا خودش کاالی��ی را در اختیار دارد و 
با سوآپرها وارد معامله می ش��ود و اساسا فضا را برای 

بخش خصوصی باز نمی کند.
فی��روزی همچنی��ن ب��ه وضعیت ای��ران در زمین��ه 
بانکرینگ اشاره و اظهار کرد: در این زمینه هم شرایط 
مطلوبی نداریم و بخش��ی از ای��ن امر ب��ه تحریم ها بر 
می گردد زیرا به دلیل تحریم ها کش��تی ها به منطقه 
نمی آمدند  به ع��الوه رقبای ما در منطقه پیش��رفت 

زیادی کرده اند و انواع سرویس ها رادر بانکرینگ ارائه 
کرده اند.

رییس کمیس��یون س��وآپ اتحادیه صادرکنندگان 
فراورده های نفت، گاز، پتروش��یمی ایران با اش��اره به 
س��رویس های جانبی بانکرینگ که توس��ط رقبا ارائه 
می شود، خاطرنشان کرد:کشتی ها ترجیح می دهند 
که خدمات کلی را دریاف��ت بکنند اما ما ب��ا توجه به 
شرایط موجود در س��واحل، در این زمینه بسیار عقب 

هستیم.
وی در پاس��خ به ای��ن س��وال ک��ه آی��ا ب��رای بهبود 
جایگاه ای��ران برنامه ری��زی ش��ده؟ گفت:متاس��فانه 
برنامه ریزی که منسجم و مش��خص باشد نمی بینیم 
البته در این مس��ئله ش��رایط سیاس��ی منطقه نقش 
مهمی دارد و کشتی ها، منطقه جنوب خلیج فارس را 
 که امکانات بهتری در آن وج��ود دارد به  ایران ترجیح 

می دهند.

که در پاالیش��گاه های جن��وب برای ص��ادرات تولید 
می کنند نا مرغوب است.

وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر بزرگترین صادر 
کننده مازوت در جهان هستیم که خبر خوبی نیست، 
ادامه داد:مازوت فراورده های س��نگین است و ارزش 
آن باال نیس��ت ک��ه معنای آن این اس��ت ک��ه دارای 
پاالیشگاه های فرسوده ای هس��تیم که به جای تولید 
فراورده های سبک حدود 30 درصد فراورده سنگین 

مانند قیر و مازوت تولید می کند.
فیروزی در ادامه با اش��اره صادرات سایر فراورده های 
نفتی، خاطرنش��ان کرد:صادرات نفت س��فید برقرار 
است که البته این اقدام توسط دولت و از سوی شرکت 
مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فراورده های نفت��ی صورت 

می گیرد.
رییس کمیس��یون س��وآپ اتحادیه صادرکنندگان 
فراورده های نفت، گاز، پتروشیمی ایران درباره نقش 

رییس کمیسیون نفت،سوآپ،بانکرینگ و ترانزیت اتحادیه صادرکنندگان 
فراورده های نفت،گاز  و پتروشیمی ایران با بیان اینکه در حال حاضر سوآپ 
فراورده نفتی نداریم؛ به عدم تمایل وزارت نفت برای ورود بخش خصوصی 

به سوآپ نفت خام اشاره کرد و گفت: در زمینه بانکرینگ نیز شرایط 
خوبی نداریم و از رقبا بسیار عقب هستیم.
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در حالی خط 32 اینچ انتق��ال نفت خام با ظرفیت 500 
هزار بشکه در روز و تاسیسات بسیار معظم پایانه نفتی 
شمال در بهش��هر برای س��واپ نفت خوابیده است که 
با فعالیت دوباره این تاسیس��ات، ع��الوه بر فرصت های 
اقتصادی و س��ودآوری به همراه کار و رونق، استراتژی 
حضور در ب��ازار نفت و ارتباط بین دری��ای خزر و خلیج 
فارس از س��ر گرفته می ش��ود. با توجه به ن��گاه دولت 
مبنی ب��ر رونق دوب��اره س��وآپ نفت در دری��ای خزر، 
درص��ورت عملیاتی ش��دن این طرح ش��اهد ش��کوفا 
ش��دن اقتصاد منطقه خواهیم بود، چراکه بس��ترهای 
مربوط به ای��ن فعالیت اقتصادی س��ود آور دربرگیرنده 
خط لوله و مخابرات، اس��کله، مخازن و کش��تی سازی 
و دیگر تاسیس��ات جانبی موجوداس��ت. س��وآپ نفت 
خام از کش��ورهای ح��وزه دریای خ��زر از فعالیت های 
مهمی است که با س��رمایه گذاری زیاد از اواخر دهه 70 

به گفته کارشناسان، منافع 
استراتژیک و سیاسی عملیات سواپ 

کم از منافع اقتصادی نبود چرا که 
عملیات سوآپ قبل از قطع شدن به 
40 هزار بشکه در روز رسید که در 

تولید 4 میلیون بشکه ای نفت ایران 
و صادرات 2 میلیون و 300 هزار 

بشکه ای ایران در ان زمان یعنی سال 
91تاثیری نداشت

شمسی آغاز شده و نفت دریای خزر در پاالیشگاه های 
شمال کش��ور مصرف و مابه ازای آن در جنوب تحویل 
داده ش��ده و از این طریق عالوه بر تقویت همکاری های 
اقتصادی، سودآوری و همچنین افزایش توانایی کشور 
در بازارهای نفتی را داشته اس��ت. معاوضه انتقال نفت 
در س��ال 91 به علت برخی تفاوت دیدگاه ها که معتقد 
بوده سواپ نفت صرفه اقتصادی نداش��ته و نیز مسائل 
سیاسی عماًل تعطیل و طی این سال ها فعالیت آن قطع 

شده بود.

     ضرر و زیان ناشی از قطع سوآپ
به گفته کارشناس��ان نفتی انجام عملیات س��واپ طی 
س��ال های 1999 تا 2009 میالدی 880 میلیون دالر 
برای کشور درآمد داشت و لغو س��واپ عالوه بر عواقب 
حقوق��ی و هزینه های جانبی آن و ع��دم بهره برداری از 

تاسیسات موجود را به دنبال داشته است.
از بارزتری��ن مزایای اج��رای طرح س��وآپ نفت خام، 
درآمدزای��ی برای ش��رکت مل��ی نفت ای��ران از طریق 
دریافت حق س��وآپ بود، موقعیت جغرافیایی ایران این 
امکان را فراهم کرد که با طراحی مکانیسم سوآپ، نفت 
خام کشورهای شمال ایران را در بنادر شمالی دریافت 
و در پاالیش��گاه های داخلی مصرف و معادل حجم آن 
را در بنادر جنوبی کشور به ش��رکت های سوآپ کننده 

تحویل ده��د و از ای��ن طری��ق مبلغی به عن��وان حق 
س��وآپ دریافت کند. عالوه بران از منظر سیاسی قطع 
سوآپ نفت بس��یار به نفع برخی کش��ورهای همسایه 
از جمله ترکیه ش��د تا مس��یر و میزان استفاده خطوط 
لوله نفت و گاز خود را س��رعت بخش��یده و صرفه های 
سیاس��ی و اقتصادی ناش��ی از ان را نصیب خود سازند. 
ترکیه ب��ه دنبال تبدیل ش��دن به هاب ان��رژی منطقه 
است. این کشور هم اکنون برخی از خطوط عمده نفت 
را در اختیار دارد و در تالش اس��ت خط لوله گاز ش��اه 
دنیز و ای.تی.سی را که بخش��ی از آن از ایران می گذرد 
نی��ز در اختیار بگی��رد. به گفت��ه کارشناس��ان، منافع 
استراتژیک و سیاس��ی عملیات س��واپ کمتر از منافع 
اقتصادی نب��ود چرا که عملیات س��وآپ قب��ل از قطع 
شدن به 40 هزار بش��که در روز رس��ید که در تولید 4 
میلیون بشکه ای نفت ایران و صادرات 2 میلیون و 300 
هزار بش��که ای ایران در ان زمان یعنی سال 91تاثیری 

نداشت.

     بالاستفاده ماندن تاسیسات احداثی سوآپ
برای اجرای عملیات س��وآپ نفت خ��ام و افزایش آن، 
تاسیس��ات زیادی )از جمله پایانه نفتی نکا و خط لوله 
نکا-ری( از سوی ش��رکت ملی نفت ایران احداث و تنها 
برای احداث خط لوله ن��کا-ری هزینه ای بیش از 168 

میلیون دالر صرف ش��د. این تاسیس��ات از زمان قطع 
سوآپ تاکنون به طور عمده بدون اس��تفاده مانده اند و 
س��االنه مبالغ زیادی نیز صرف نگهداری این تاسیسات 
می ش��ود. به گفته کارشناس��ان عدم اس��تفاده بهینه 
از پاالیش��گاه های تبریز و ته��ران از دیگ��ر نتایج قطع 
سوآپ بوده است، چراکه پاالیشگاه های فوق بر مبنای 
مختصات فنی نفت خام کش��ورهای حوزه دریای خزر 
بهینه سازی شده بودند و قطع عملیات سوآپ باعث از 
دست رفتن موقعیت اس��تفاده بهینه از سرمایه گذاری 

در این دو پاالیشگاه مهم کشور نیز شده است.

     عدم نیاز انتقال نفت جنوب به شمال
عدم نیاز به انتقال نفت خام از جنوب به ش��مال کشور 
ه��م از مزایای دیگ��ر انجام عملیات س��وآپ اس��ت، با 
توجه به اینک��ه مناطق نفتخیز موجود در کش��ور اغلب 
در جنوب کش��ور واقع شده اند و برای اس��تفاده از نفت 
خام تولیدی در پاالیش��گاه های ش��مال کش��ور الزم 
اس��ت این نفت خام از طریق خط لوله به ش��مال کشور 
)تهران-تبری��ز( انتق��ال پیدا کن��د و این ام��ر همراه با 
مخاط��رات امنیت��ی و زیس��ت محیطی اس��ت، انجام 
عملیات س��وآپ این امکان را فراهم ک��رد که نفت خام 
تحویلی در بنادر ش��مالی را در مناطق ش��مالی کشور 
مصرف کرده و قسمتی از خوراک پاالیشگاه های تهران 

سرنوشت سوآپ نفتی  در شمال 
چه خواهد شد ؟ 

     سید رضا هاشمی کروبی         

معاوضه انتقال نفت در سال 91 به علت 
برخی تفاوت دیدگاه ها که معتقد بوده سواپ 

نفت صرفه اقتصادی نداشته عماًل تعطیل و 
طی این سال ها فعالیت آن قطع شده بود

راه اندازی طرح سواپ باعث ایجاد وابستگی 
از سوی همسایگان شمالی به کشور ایران 
شد و این امکان را فراهم کرد تا از این 
مکانیسم بتوان به عنوان اهرم سیاسی 
استفاده کرد

و تبریز را از این طریق تامین کند. اجرای طرح س��وآپ 
مس��تلزم نیروی کار برای اج��را و عملیاتی کردن طرح 
بود، لذا اجرای این ط��رح باعث رونق گرفتن اش��تغال 
در منطقه ش��مال کش��ور و بکار گرفتن تعداد زیادی از 
کارگران و کارمندان در بندر نکا ش��د. راه اندازی طرح 
سواپ باعث ایجاد وابستگی از سوی همسایگان شمالی 
به کش��ور ایران ش��د و این امکان را فراهم کرد تا از این 
مکانیس��م بتوان به عنوان اهرم سیاس��ی استفاده کرد. 
جدای از بحث اقتص��ادی، عبور نفت خام کش��ورهای 
شمال از مسیر ایران نشانه احس��اس امنیت کشورها و 
شرکت های خارجی و کسب اعتبار بین المللی ایران بود 
چراکه برخی کش��ورهای حوزه دریای خزر به آب های 
آزاد برای ص��ادرات نفت خام تولیدی خود دسترس��ی 
ندارن��د و ابه��ای جنوب ای��ران فرصت��ی ب��رای فطع 

وابستگی آنها به روسیه است.

اطمینان کشورهای 
تولیدکننده   نفت را در 
حوزه خزر جلب کنیم

ایران دارای ظرفی��ت باالیی در منطقه خزر 
اس��ت و توانایی فراوانی برای تبدیل شدن 
به هاب ان��رژی دارد و در دو دهه گذش��ته 
کارهای زی��ادی ب��رای عملیات س��واپ و 
اطمینان به کش��ورها به استمرار این مساله 
داد ودر 13 س��ال فعالیت س��واپ بیش از 
254 میلیون بش��که نفت از مس��یر حوزه 
دریای خزر به نکا منتق��ل و از ان طریق به 
پاالیش��گاه های ته��ران و ری انتق��ال پیدا 
کرد. در منطقه خزر جدا از مس��یر ایران که 
نزدیکترین، باصرفه ترین و بی دردسرترین 
مس��یر برای رس��یدن به آبهای آزاد است؛ 
مس��یر دوم خط لوله کنسرسیوم خط لوله 
خزر )سی پی سی( اس��ت که این خط نفت 
خام این منطقه را ب��ه چین منتقل می کند. 
مس��یر بعد مس��یر غرب اس��ت که بی.تی.

س��ی نام دارد، این خط از کشور گرجستان، 
آذربایج��ان و ترکی��ه عبور می کن��د و در 
س��احل مدیتران��ه در بندر جیح��ان نفت 
خام را تحوی��ل می ده��د و همچنین خط 
ش��مالی که عملیات انتقال نف��ت خام را از 
منطقه روس��یه انجام می دهن��د. به گفته 
کارشناس��ان نفتی این س��ه خ��ط رقبای 
اصلی ایران در منطقه هستند و ما برای این 
که بتوانیم دس��ت رقیب ه��ا را کوتاه کنیم 
بای��د س��وآپرهایمان را حف��ظ و اطمینان 
کش��ورهای تولیدکننده نف��ت را در حوزه 
خزر جلب کنیم تا بتوانی��م در پروژه انتقال 

نفت در دراز مدت موفق باشیم.
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دنیای انرژی: پنج س��ال از زمانی که وزیر نفت دولت 
دهم تصمیم به قطع س��وآپ گرف��ت، می گذرد؛ آن 
زمان وزی��ر وقت نف��ت معتقد بود عملیات س��وآپ 
برای ای��ران توجیه اقتص��ادی ندارد و س��ود حاصل 
از آن برای کش��ور رقمی در حدود 20 س��نت است، 
درحالی که ای��ن عملیات ح��دود 6 ت��ا 7 دالر در هر 
بشکه برای کشور هزینه داشته است، به همین دلیل 
وزیر وقت قرارداد سوآپ را با کشورهای حاشیه خزر 
لغو کرد و درخواس��ت دریافت س��ود 5.5 تا 6 دالر از 
س��وآپرها داش��ت و حتی در گفت وگو با سایت خانه 
ملت گفت که با قطع عملیات س��وآپ دس��ت بابک 
زنجانی را از کش��ور کوت��اه کردیم.  با این ک��ه بارها و 
بارها کارشناس��ان و برخی مدیران نفتی بر اش��تباه 
بودن این تصمیم تأکید کردند اما س��وآپ قطع شد 
و  ایران ع��الوه بر از دس��ت دادن وجه��ه بین المللی، 
به پرداخ��ت میلیون ه��ا دالر جریمه محکوم ش��د؛ 
افرادی که آن مقطع ای��ن تصمی��م را گرفتند هنوز 
بردرستی کارش��ان اصرار دارند و به نوعی مسئوالن 

فعل��ی وزارت نف��ت )دول��ت یازده��م( را ب��ه دلیل 
انعقاد قراردادهای س��وآپ زیر س��وال می برند. این، 
اما درحالی اس��ت که س��کوت وزارت نفت در مقابل 
حمله های پی درپی که از زمان روی کارآمدن دولت 
یازدهم ش��روع ش��ده و گویا پایانی برای آن نیست، 
س��بب ش��ده تا تصمیم گیران آن زمان گمان کنند 
حق با آن هاست.  این در حالی است که در  جلسه ای 
یکی از دس��ت اندرکاران س��وآپ با بیان این که قطع 
عملیات س��وآپ یک ش��وک به عملیات نف��ت بود، 
تاکید ک��رد: هیچ کس انتظار این تصمیم را نداش��ت 
آن هم زمان��ی ک��ه 226 هزار بش��که نفت خ��ام را 
معوض و به پاالیش��گاه های کشور ارسال می کردیم.  
تأسیساتی که برای انتقال نفت خام و تولید فرآورده 
در پاالیشگاه های کش��ور برای این کار احداث کرده 
بودی��م با این تصمی��م، ناگهان دلی��ل وجودی خود 
را از دس��ت دادند. من و بس��یاری از فعاالن س��وآپ 
واقعا نمی دانس��تیم چه اتفاقی افتاد که این تصمیم 
گرفته ش��د. تأسیس��ات میلیاردی و نیروی انسانی 
کارآمدمان در پایانه نکا بیکار شدند و درآمدی را که 
می توانستیم از محل س��وآپ به دست بیاوریم، صفر 
کردیم.  برخی از کارشناس��ان بر این باورند: آن زمان 
که شرکت نیکو فعالیت گس��ترده ای را در این عرصه 
انجام می داد  و این تصمیم گرفته ش��د، جلس��اتی با 
وزیر وقت نفت برگ��زار و نمایندگان بخش خصوصی 
در این جلسات تاکید کردند اصال سود 10 دالر برای 
هر بشکه س��وآپ امکان پذیر نیست، ش��اید چنین 
س��ودی برای 10 تن امکان پذیر باش��د، اما در بشکه 
خیر.  با این حال وزیر وقت همچنان روی حرف شان 
پافش��اری کرد  و  گفت خیر امکان ن��دارد همان 10 
دالر در ه��ر بش��که. گزارش ه��ا و اظه��ار نظر های 
کارشناس��ان نش��ان می دهد : خط لوله 32 اینچ در 
ترمینال ن��کا می تواند روزانه 561 هزار بش��که نفت 
را س��وآپ کند. البته آخرین تس��تی که انجام شده 
است حاکی از این بود که در ایران می توانستیم حتی 
روزانه 370 هزار بشکه را هم س��وآپ کنیم اما به آن 
معنا نیست که نمی توانستیم بیشتر از این هم سوآپ 

کنیم.

     رانت در عملیات سوآپ
فراموش نکنیم که س��وآپ ب��ه معنای اس��تفاده از 
ظرفیت تجاری یک کش��ور اس��ت، و اگر ای��ن کار را 
انجام می دادیم دس��تکم می توانستیم از این ظرفیت 
نهای��ت اس��تفاده را ببریم. ه��ر کش��ور دیگری که 

بعد از داستان قطع سوآپ جلسه ای 
در کمیسیون اقتصادی شورایعالی 

امنیت ملی در زمانی که آقای جلیلی 
رئیس آن بودند برگزار شد؛ از شرکت 
نیکو دعوت کردند که بیاید و درباره 

سوآپ صحبت کند

موقعیت ایران را به لحاظ جغرافیایی و اس��تراتژیک 
داش��ت بیش��ترین اس��تفاده را از این مزی��ت خود 
می برد، اما ما چه کردیم؟ آس��تانه در ادامه به دالیل 
وزیر نفت برای قطع عملیات س��وآپ مبنی بر وجود 
ش��واهد و مدارک در دخالت افراد ذینفع در عملیات 
شبه س��وآپ و تبانی بانک زنجانی و همچنین وجود 
رانت در عملیات س��وآپ ک��ه باعث ش��ده ایران در 
اوپک کشوری معرفی ش��ود که فروش نفت آن بیش 
از سهمیه اس��ت، پرداخت.   فعاالن بخش خصوصی 
بر ای��ن باورند : خوش��بختانه بارها و باره��ا نهادهای 
نظارتی مثل دیوان محاس��بات، س��ازمان بازرسی و 
دیگر نهادهای نظارتی عملیات س��وآپ را به صورت 
دقی��ق بررس��ی کردن��د و گزارش های ارایه ش��ده 
همه حاکی از ش��فاف ب��ودن عملیات س��وآپ بود و 
چیز پنهانی در عملیات نبود که کش��ف شود. آن ها 
همچنین بر این باورن��د: همچنین این که می گویند 
آق��ای زنگن��ه برخ��ی از حرف ه��ای وزی��ر وقت را 
پذیرفتند؛ باید تاکید ش��ود که آقای زنگنه آن بخش 
از س��خنان وی را پذیرفتند که می گفتند سوآپر باید 
نفت را از خلیج فارس تحویل بگی��رد، نه این که امور 
بین الملل بیاید نفت را بفروشد؛ این بخش از سخنان 
وزیر وقت درس��ت اس��ت و هیچ وقت هم نه شرکت 
نفت و نه نیکو و نه هیچ مرجعی مقابل آن نایس��تاده 
اس��ت، اما اگر ش��ما می خواس��تید این سیاس��ت را 

در مقطعی که ق��رارداد را امضا کردی��د، پیاده کنید 
بسیاری از ش��رکت ها امکان س��وآپ نداشتند و این 
موضوع با این سیاس��ت اس��تراتژیک ایران مغایرت 

داشت.

     تصمیم بر برقراری دوباره سوآپ
درباره نظ��ارت مقام های باالت��ر از وزارت نفت بر لغو 
یکجانبه قرارداد س��وآپ اش��اره به این نکته ضروری 
اس��ت که : بعد از داس��تان قطع س��وآپ جلس��ه ای 
در کمیس��یون اقتص��ادی ش��ورایعالی امنیت ملی 
در زمانی که آق��ای جلیلی رئی��س آن بودند برگزار 
شد؛ از ش��رکت نیکو دعوت کردند که بیاید و درباره 
س��وآپ صحبت کند.پیش از صحبت ه��ای نماینده 
بخش خصوصی در این جلس��ه وزیر وقت به جلس��ه 
رفته و درباره س��وآپ و درس��ت ب��ودن تصمیم اش 
صحب��ت کرده  و گفته  اس��ت ک��ه به دنب��ال اصالح 
اش��کاالت آن اس��ت. زمان��ی ک��ه بخش خصوصی 
گزارش خود  را ارایه کرد اعضای کمیس��یون گفتند 
نباید س��وآپ قطع می ش��د، و آن ها در جواب تاکید 
کردن��د  این اتفاق افتاده و از دس��ت ما خارج اس��ت. 
در آن جلسه تصمیم گرفته ش��د تا بخش خصوصی 
کاری کند دوباره س��وآپ برقرار ش��ود زیرا ادامه آن 
 به نفع منافع مل��ی ب��ود و باید این مس��یر زنده نگه

 داشته شود. 

به گفته کارشناسان خط لوله 32 اینچ در 
ترمینال نکا می تواند روزانه 561 هزار بشکه 
نفت را سوآپ کند

سوآپ باید دوباره برقرار شود
 زیرا ادامه آن به نفع منافع ملی بود و باید این 
مسیر زنده نگه داشته شود

وجود رانت در عملیات سوآپ باعث 
شده ایران در اوپک کشوری معرفی شود که 
فروش نفت آن بیش از سهمیه است

قطع عملیات 
سوآپ یک شوک

 به عملیات نفت بود
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پس از اقدام وزیر نفت دولت دهم در سال 1389 مبنی 
بر توقف س��وآپ به بهانه خیانت به کش��ور و در نهایت 
محکومیت ای��ران در دادگاه بین الملل��ی داوری الهه، 
مس��ووالن وزارت نفت به دنبال بازگرداندن مشتریان 
و ایجاد ش��رایط الزم به منظور اجرای طرح سوآپ نفت 
در نکا هستند. طرح سوآپ نفتی که در سال 1376 در 
دولت اصالحات و زمانی که زنگنه سکان وزارت نفت را 
به دست داش��ت، کلید خورده بود در خردادماه 1389 
در دولت احمدی نژاد توس��ط وزیر وقت نفت مس��عود 
میرکاظمی، متوقف ش��د. میرکاظمی  س��وآپ نفت را 
خیانت به کش��ور می دانس��ت و اعالم کرده بود اجرای 
طرح س��وآپ، عمال ایران را به واردکنن��ده نفت تبدیل 
کرده بود و بی تردی��د ادامه اج��رای آن خیانت بزرگی 
به کش��ور و مردم بود. بر اس��اس این گزارش در برنامه 
س��وآپ نفت، ایران با اس��تفاده از تاسیس��ات نکا، نفت 
را در دریای خ��زر خریداری کرده و ب��ه مصرف داخلی 
می رس��اند، در مقابل با استفاده از دسترس��ی ایران به 
آب های آزاد، معادل نفت خریداری ش��ده در ش��مال، 
در جنوب ایران به فروش می رسید. بر اساس قراردادی 
که ایران ب��ا چه��ار ش��رکت بین المللی منعق��د کرده 
بود به ازای هر بش��که نفت خام ک��ه در خلیج فارس به 
مش��تریان این ش��رکت ها تحویل می ش��د، حدود یک 
دالر به ایران می رس��ید به طوری ک��ه رقم این تجارت 
در س��ال های اوج خود به بیش از 130هزار بش��که در 
روز رس��ید و در نتیجه تاسیس��ات نفتی ن��کا و خطوط 
انتقال متناس��ب با ای��ن ظرفی��ت افزایش یاف��ت. اما 
با توقف این ط��رح در دولت دهم، اکنون ن��ه تنها ایران 
از درآمد س��وآپ محروم ش��ده، بلک��ه دادگاه الهه نیز 
حکم ب��ه محکومیت ای��ران داد به گون��ه ای که ایران بر 

اساس رای دادگاه ملزم به پرداخت 5.5 میلیون دالر به 
شرکت ش��اکی آذربایجانی پرداخت شد که البته گفته 
می شود ادعای این ش��رکت بیش از این رقم بوده، اما با 
تالش تیم وکالی ایران رق��م جریمه ایران کاهش یافته 
اس��ت. اما دولت یازدهم همان طور که بارها وزیر نفت و 
معاونانش مطرح کرده اند به دنبال از س��ر گیری سوآپ 
نفت است، به تازگی نیز عباسعلی جعفری نسب، مدیر 
عامل ش��رکت خطوط لول��ه و مخاب��رات نفت ایران، با 
بیان اینکه طرح س��وآپ نفت مورد توجه وزارت نفت و 
تمامی مسئوالن ذیربط اس��ت اعالم کرده که عملیاتی 
ش��دن طرح س��وآپ نفت در نکا عامل توسعه و تحکیم 
روابط با کش��ورهای همسایه اس��ت. وی با بیان این که 
در دنیای اقتصاد و بازار نفت، حفظ مشتری بسیار مهم 
اس��ت، افزود: به دلیل اهمیت این بازار، مش��تریها با مد 
نظر داشتن مزایا و منافع خود نسبت به انتخاب راه های 
صدور و انتقال نفت خام اقدام می کنند. اما مش��کل این 
اس��ت با توقف س��وآپ نفت خام در ایران، کش��ورهای 
همس��ایه منتظر ما نش��دند و راه های دیگ��ری را برای 

انتقال نفت خود پیدا کرده اند.
آن طور که پیش تر منصور معظمی، معاون برنامه ریزی 
و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، اعالم کرده 
پس از توقف سوآپ توس��ط ایران، بازارهای ما از دست 
رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، 
محصوالت نفتی خود را از س��ایر مس��یرها به بازارهای 
بین المللی عرض��ه کردن��د. آنطور که گفته می ش��ود 
بزرگ ترین برنده توقف س��وآپ توسط ایران، ترکیه بود 
به طوری که پس از لغو س��وآپ، همه نگاه ها به س��وی 
ترکیه معطوف شد و این کش��ور توانست از طریق جلب 
اعتماد کش��ورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و 

گاز، موقعیت خ��ود را به عنوان مس��یر ترانزیتی امن و 
باثبات تحکیم کند. البته پیش تر، علی ماجدی، معاون 
س��ابق امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از مذاکره با 
ش��رکت هایی از قزاقس��تان خبر داده بود. به تازگی نیز 
جمهوری آذربایجان برای مش��ارکت در زمینه عرضه 
نفت ایران به روس��یه در قالب سواپ س��ه جانبه اعالم 
آمادگی کرده اس��ت. بر این اس��اس بنا به اعالم س��فیر 
آذربایجان در روس��یه آذربایجان آماده بررسی امکان 
مش��ارکت در زمین��ه عرضه نفت ای��ران به روس��یه با 
استفاده از مدل موافقتنامه های سواپ سه جانبه است. 
در چنین شرایطی که ایران بازار را به سادگی در اختیار 
رقبای خ��ود قرارداده و نه تنها از س��ود س��وآپ منتفع 
نشده بلکه جریمه ای را نیز به شرکت ها پرداخت کرده 
اس��ت، باید دید که آیا با توجه به قطع ناگهانی س��وآپ 
نفت در دولت قبلی از سرگیری این طرح مجددا امکان 

پذیر خواهد بود؟

پنج سال پس از صدور دس��تور توقف طرح سوآپ نفتی 
توس��ط وزیر نفت دولت دهم، حاال دول��ت یازدهم عزم 

جدی برای از سرگیری این طرح دارد.
 س��وآپ از واردات فراورده در یک نقطه مرزي کش��ور و 
مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور فراورده با همان 

مشخصات از مرز خروجي دیگرحکایت دارد.
مدیران نفتی دولت فعل��ی از همان ابتدای ام��ر بارها از 
لزوم شروع دوباره س��وآپ و هزینه های س��نگین مادی 
و معن��وی توقف این طرح برای کش��ور  س��خن به میان 
آوردن��د و در هفته جاری هم حمیدرضا ش��اه دوس��ت، 
رئیس پایانه نفتی ش��مال از آخرین وضعیت آماده سازی 
زیرساختها برای این اقدام به ایرنا گفت: طراحی و ساخت 
پروژه عظی��م حوضچه فراگی��ر ب��رای تحقق این هدف، 
ضروری اس��ت و با افزایش 12 پست اسکله و عمق آبخور 
کش��تی ها، ظرفیت عملیاتی ای��ن پایانه بی��ش از پیش 
افزایش می یاب��د. اما به گفته عضو هیأت مدیره ش��رکت 
نیکو، ش��رایط احیای س��وآپ دشوار اس��ت و شرکت ها 
خواستار ارایه تضمین های س��نگین برای  گرفتن مجدد 
قرارداد با ایران هس��تند.  در ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
درباره س��وآپ توضیحات الزم را دادیم و وزیران مربوطه 
کار ما را تأیید کردند اما متأسفانه در نهایت دستور توقف 

سوآپ صادر شد.
 وی دس��تور لغ��و س��وآپ را بهترین خدمت ب��ه ترکیه 
می داند و می گوید: ترکیه در حال تبدیل ش��دن به هاب 
انرژی منطقه )قطب ترابری انرژی منطقه( اس��ت و هم 
خط لوله و هم خط نفت از این کشور در حال عبور کردن 
اس��ت. وی ادامه می ده��د: تمام تالش ما این اس��ت که 
اعتماد از دست رفته را بازیابی کنیم؛ زیرا ایران امن ترین 

و نزدیک ترین محل برای س��وآپ نفت اس��ت و به دنبال 
جنگ قیمتی و مس��ایل اقتصادی برای بازگشت به بازار 
سوآپ نیس��تیم. بازگش��تی به پنج س��ال قبل گواه این 
اس��ت که وزیر نف��ت وقت اص��والً از لفظ »ش��وآپ« به 
جای »س��وآپ« اس��تفاده می کرد؛ زیرا ای��ن طرح 13 
س��اله را خیانتی می دانس��ت، که ایران را به واردکننده 
نفت تبدیل کرده اس��ت. در واقع وی س��وآپ را هزینه زا 

می دانست نه سودآور.
میرکاظمی با این استدالل که س��ود حاصل از »سوآپ« 
نفت حدود 20س��نت در هر بش��که ب��وده، در حالی که 
حدود 6 تا 7 دالر به ازای هر بش��که برای کش��ور هزینه 
داش��ته اس��ت، قراردادی که به ازای هر بشکه »سوآپ« 
نف��ت 1/1دالر را از کش��ورهای ح��وزه خ��زر دریاف��ت 
می کردیم، نادی��ده گرفت و به جای آن پیش��نهاد 5/5 تا 
6 دالر را مطرح کرد و سبب فسخ قرارداد »سوآپ« نفت 
شد. س��وآپ نفت از طریق دریای خزر در حالی با تصمیم 
وزیر نفت وقت متوقف شد که اس��ناد باالدستی کشور به 
آن توجه خاصی دارند و کارشناس��ان زیادی در خصوص 
عواقب س��نگین این تصمیم به وزیر نفت هش��دار دادند، 
اما میرکاظمی همچن��ان معتقد بود،  وقتی ما س��همیه 
اوپک را داریم، نباید به نام »س��وآپ« نف��ت خام بخریم. 
به هر روی و در ش��رایطی که اغلب مدیران و کارشناسان 
نفتی معتقد بودند، س��وآپ جنبه راهب��ردی و اقتصادی 
دارد و می تواند ای��ران را به ه��اب منطق��ه در انتقال نفت 
تبدیل کند، این طرح متوقف ش��د و  پس از س��ه س��ال 
بر اس��اس حک��م دادگاه بین الملل��ی داوری الهه، ایران 
ب��ه پرداخت خس��ارت 9 میلی��ون دالری محکوم ش��د. 
حاال که دول��ت یازدهم به دنبال برقراری دوباره س��وآپ 
و مذاک��ره برای بازگرداندن مش��تریان قدیم��ی و یافتن 
ش��رکای جدید اس��ت، به نظر می رس��د، بازارهای ما از 

دست رفته و کشورهای حاش��یه خلیج فارس مسیرهای 
جدیدی ب��رای انتقال محص��والت نفتی خ��ود یافته اند 
و این یعنی اق��دام عجوالنه وزیر نفت دولت دهم بیش��تر 
نوعی فرصت سوزی بود تا فرصت س��ازی و به نفع ترکیه 
تمام ش��د و نه ایران؛ زیرا به گفته کارشناسان، این کشور 
با جلب اعتماد کش��ورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
نف��ت و گاز، موقعیت خ��ود را به عنوان مس��یر ترانزیتی 
امن و باثبات تحکیم کرده اس��ت. به گفت��ه عضو هیأت 
علمی مؤسس��ه مطالعات بی��ن الملل انرژي، اس��تدالل 
میرکاظمی می تواند درست باشد، اما معنایش ضرر ایران 
نیست، بلکه کمتر شدن سود اس��ت و راه برخوردش هم 
توقف نیس��ت، بلکه مذاکره و چانه زنی برای افزایش سود 
است.  سید غالمحسین حس��نتاش ادامه می دهد: ایران 
بهترین موقعیت را براي سوآپ و ترانزیت دارد. پس برای 
بازپس گرفتن بازارهای از دس��ت رفت��ه، وزارتخانه های 
نفت و خارجه باید تالش مضاعفی به خرج دهند. سودای 
تبدیل ایران ب��ه مرک��ز ترانزیت نفت خام و ه��اب انرژی 
منطقه در حالی در س��ر مدیران نفت��ی دولت فعلی جان 
گرفته که در مدت 13 س��ال س��وآپ نفت ایران بیش از 
254 میلیون بشکه نفت از مسیر حوزه دریای خزر به نکا 
منتقل و از نکا از طریق خط لوله به پاالیشگاه های تهران 
و ری منتقل ش��د و رقبای ایران در منطقه مانند آمریکا، 

چین، روسیه و ترکیه در این زمینه بسیار فعال بودند.
همچنین و به اذعان مدیران نفتی با قطع سوآپ افزون بر 
جریمه س��نگین الهه، هزینه 170 میلیون دالری انجام 
ش��ده برای خط لوله نکا و نیروهای پایانه نکا به جاس��ک 
در این مدت بدون استفاده ماندند؛ زیرا در این پایانه برای 
سوآپ 1/5 میلیون بشکه نفت ظرفیت سازی و در دوران 
انجام عملیات س��وآپ نی��ز بی��ش از 880 میلیون دالر 

درآمد حاصل شد.

بنا به اعالم سفیر آذربایجان در روسیه 
آذربایجان آماده بررسی امکان مشارکت در 

زمینه عرضه نفت ایران به روسیه با استفاده از 
مدل موافقتنامه های سواپ سه جانبه است

سید غالمحسین حسنتاش 
ایران بهترین موقعیت را براي سوآپ 

و ترانزیت دارد. پس برای بازپس گرفتن 
بازارهای از دست رفته، وزارتخانه های نفت و 

خارجه باید تالش مضاعفی به خرج دهند

رویایی رنگیمشتریانی       که  رفته اند، آیا باز می گردند؟
بازگشت  به سوآپ با وجود صحبت هایی مبنی بر از سر گرفتن فعالیت سوآپ، هنوز هم بر سر این فعالیت استراتژیک نفتی تردید وجود دارد.

پس از توقف سوآپ
  توسط ایران، بازارهای  ما از دست 

رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر 
با دور زدن ایران، محصوالت نفتی 
خود را از سایر مسیرها به بازارهای 

بین المللی عرضه کردند

 در شرایطی که اغلب مدیران و 
کارشناسان نفتی معتقد بودند، سوآپ 
جنبه راهبردی و اقتصادی دارد و 
می تواند ایران را به هاب منطقه در انتقال 
نفت تبدیل کند، به دستور میرکاظمی، 
وزیر سابق، این طرح متوقف شد و  پس از 
سه سال بر اساس حکم دادگاه بین المللی 
داوری الهه، ایران به پرداخت خسارت
 9 میلیون دالری محکوم شد

     فرزانه غالمی 
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فن آوری ه��ای ن��و در عرصه ه��ای مختلف صنعت 
هم��واره جایگاه و رتبه بندی کش��ورها را در کس��ب 
درآمد های بیش��تر و باالبردن س��طح ثروت عمومی 
تعیین کرده اند  به طوری که ف��ن آوری ها و تکنیک 
های جدی��د در عرصه ان��رژی نیز جای��گاه ویژه ای 
دارد.در ح��ال حاضر اس��تفاده از ف��ن آوری های به 

روز در تولی��د و پالیش می تواند بازارهای بیش��تری 
را ب��رای جمهوری اس��المی ایران به عن��وان یکی از 

تولیدکنندگان بلفعل انرژی در جهان فراهم آورد.
جایگاه ای��ران به عنوان یک��ی از اصلی تری��ن تولید 
کنندگان محصوالت نفتی به واس��طه همین موضوع 
یعنی نب��ود ف��ن آوری های ن��و عمال با مش��کالت 

فزآینده ای طی س��الهای گذش��ته رو به رو ش��ده و 
رقبای جمهوری اس��المی ایران از جمله عربس��تان 
س��عودی در عرصه فرآورد ها با اس��تفاده تکنولوژی 
ه��ای روز و همچنین جذب س��رمایه گ��ذاری های 
خارجی توانس��تنه اند در مقاطعی جایگاه جمهوری 
اس��المی ای��ران در بازارهای ه��دف را ب��ا مخاطره 

گره   سوآپ
 کور است؟

صنایع  نفت ایران
باالخره نفس عمیق می کشند

مواجهه کنند.
اگر بخواهیم کمی موش��کافه تر به این مس��اله نگاه 
کنیم تاثیر رف��ع تحریم ها در عرص��ه فن آوری های 
نو در صنایع انرژی کش��ور می تواند تا س��طح امنیت 
ملی نیز قابل رد یابی باش��د. به عن��وان  مثال قطر هر 
تن ال  ان  جی را با هزینه ای کمت��ر تولید می کرد که 
اکنون هزینه س��رمایه گذاری های آن افزایش یافته 
و این درحالی اس��ت که قیمت جهانی ال  ان  جی در 
بازارهای مختلف روبه کاهش اس��ت. در دوره تولید 
ال  ان  جی قط��ر، هزینه چرخه مایع س��ازی، انتقال و 
گازی س��ازی دوباره برابر با سه دالر در هر میلیون بی 
 تی  یو بود که این موضوع در بسیاری از نقطه ها مانند 
اس��ترالیا چندین  برابر افزایش یافته است که برخی 
از پروژه های تازه ش��ناور تولید ال ان  ج��ی را با توقف 
مواجه کرده اس��ت. در حال حاض��ر و همانطور به آن 
اشاره شد فن آوری های جدید می توانند با سیاست 
گ��ذاری ه��ای کالن در زمینه ه��ای اقتص��ادی به 
خصوص فرآورد های نفت ، گاز و پتروشیمی پیوست 
های جدای ناپذیری برقرار کنند و به واس��طه همین 
مساله بخش خصوصی به عنوان یک جریانی پیشرو 
در کس��ب و انتقال فن آوری نو می تواند پیشگام این 

امر مهم باشد.
بخش خصوصی در مقابل نهاد های دولتی در کسب 
فن آوری های جدید دارای مزیت های نسبی و حتی 
مطلقی هس��تند و دولت مردان با ارائه مش��وق های 

اصولی و برنامه ریزی ش��ده می توانن��د این بخش را 
برای تقویت بخش های مختلف فن��ی صنایع انرژی 

کشور بسیج کنند.
با توجه به پتانس��یل ه��ای که در بخ��ش خصوصی 
صنایع نفت ، گاز و پتروش��یمی جمهوری اس��المی 
ایران وج��ود دارد دولت یازدهم می تواند با ترس��یم 
افق های روش��ن در جهت ریل گذاری ه��ای آینده 
بخش ف��رآورد های انرژی کش��ور گام ه��ای اصولی 
بردارد . اما شایس��ته اس��ت بدایم که کشور در زمینه 
فن آوری های انرژی اکن��ون در چه وضعیتی قرارداد 
و نقش��ه راه آینده بر اس��اس بایس��ته ه��ای کنونی 
و واقعیت ها ترسیم ش��ود . متاس��فانه از یکسو تاثیر 
تحریمهای فناورانه در حوزه های مختلف انرژی مورد 
بررسی قرار نگرفته  و از سوی دیگر اثر توانمند سازی 
فناوران��ه ابعاد ض��روری اقتص��اد ان��رژی داخلی بر 
سیاس��ت و تداوم ی��ا نب��ود ت��داوم جهت گیریهای 

سیاست خارجی باید بررسی شود .
ایران کش��وری بزرگ و با س��ابقه طوالنی در عرصه 
ص��ادرات فرآورده��ای نف��ت، گاز و پتروش��یمی به 
حس��اب می آید به همین از اولین گام های که بخش 
خصوصی باید بع��د از رفع تحریم ها در دس��تور کار 
خود قرار دهد به روز رس��انی ابزار ها و فن آوری های 
مورد استفاده اش اس��ت که می تواند جایگاه رقابتی 
محصوالت جمهوری اس��المی ای��ران را در بازارهای 

جهانی تقویت کند.

اولین گامی که بخش خصوصی باید بعد از رفع 
تحریم ها در دستور کار خود قرار دهد به روز رسانی 
ابزار ها و فن آوری های مورد استفاده اش است

رقبای ایران از جمله عربستان در عرصه فرآوردها 
با جذب سرمایه گذاری های خارجی توانستنه اند 

در مقاطعی جایگاه ایران در بازارهای هدف را با 
مخاطره مواجهه کنند

روزانه 500 هزار بش��که نفت در نظر گرفته شده، اما این 
تجارت استراتژیک کماکان در نقطه صفر قرار دارد.

پس از دریافت دس��تور قطع عملیات س��وآپ نفت خام و 
تخلی��ه آخری��ن کش��تی نفت خ��ام در 25 تیرماه س��ال 
91، این بازار از دس��ت ای��ران رفت و به س��رعت ترکیه و 

آذربایجان توانستند بازار سوآپ ایران را قبضه کنند.
با خارج شدن ایران از س��وآپ نفت خام که یکی از تصمیم 
های غلط دولت ده��م بود، ترکیه جای ای��ران را گرفت و 
این کش��ور هاب منطقه ش��د. اگرچه عنوان ش��د که این 
موضوع به دنبال از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی 
و نداشتن صرفه اقتصادی بوده اما تحریم های بین المللی 

هم  تاثیر بسیاری در توقف این تجارت داشت.
پس از تواف��ق وین،فعاالن این ب��ازار امیدوارن��د که با از 
سرگیری س��وآپ در بندر نکا به عنوان اولین مرکز سوآپ 
به تدریج ای��ن تجارت به جایگاه س��ابق خ��ود برگردد.از 
سویی س��وآپ نفت مزیت های فراوانی برای ایران داشته 

که  بارزترین آن درآمدزایی برای ش��رکت ملی نفت ایران 
وش��رکت نیکو از طریق دریافت حق س��وآپ بوده است.

براساس گزارش های رس��می وزارت نفت، درآمد حاصل 
از انجام طرح سوآپ طی س��الهای 79 تا 89 حدود 259 

میلیون دالر بوده است.
کارشناس��ان ح��وزه نفت م��ی گویند:اگر ح��ق ترانزیت 
نفت خام از طریق خط لوله س��ومد را م��الک قرار دهیم 
که حدود 40 س��نت برای 320 کیلومتر خط لوله است،با 
توجه به 245 میلیون بش��که نفت خام س��وآپ شده و با 
توجه به طول مس��یر از جنوب به پاالیشگاه تهران )حدود 
1000 کیلیوتر( و تبریز)1500 کیلومتر( عملیات سوآپ 
س��بب می ش��ود تا  از هدر رفت حدود 400 میلیون دالر 
جلوگیری ش��ود.ضمن اینک��ه اجرای طرح س��وآپ این 
امکان را نیز فراهم می کند که فصول سرد سال از ظرفیت 
مازاد خط لوله جنوب به ش��مال برای گازوییل اس��تفاده 
ش��ود. ضمن اینکه اجرای این طرح باع��ث رونق گرفتن 

اش��تغال در مطنقه ش��مال کش��ور و به کار گرفتن تعداد 
زیادی از کارگران در بندر نکا شود.

به گفته آنان راه اندازی طرح سوآپ باعث ایجاد وابستگی 
از سوی همسایگان شمالی شده و این امکان  را فراهم می 
کند تا از این مکانیس��م بتوان به عنوان یک اهرم سیاسی 
نیز استفاده کرد.جدای از بحث های اقتصادی عبور نفت 
خام کشورهای ش��مال از مس��یر ایران نش��انه احساس 
امنیت کشورها و شرکت های خارجی و کسب امتیاز بین 

امللی برای ایران خواهد بود.
با توافق هسته ای انجام شده،اکنون بهترین فرصت برای 
حوزه بین الملل وزارت نفت فراهم ش��ده که به س��رعت 
نس��بت به مهیا کردن ش��رایط س��وآپ با همس��ایه های 
شمالی از جمله قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان وارد 

مذاکره شود.
این گزارش می افزاید؛ در عملیات س��وآپ  که در گذشته 
انج��ام می ش��د، تولیدکنن��دگان نفت در ح��وزه دریای 

خزر،روسیه، قزاقستان و ترکمنستان نفت صادراتی خود 
را با تانکر کشتی های نفتکش به بندر نکا در ایران تحویل 
داده و س��پس ایران این نفت را به پاالیش��گاههای تهران 
و تبریز انتقال می دادند.س��پس نفت پاالیش ش��ده برای 
مصرف داخلی توزیع می ش��د.در ازای نفت دریافت شده 
در نکا ایران معادل آن رادر جزیره خ��ارک واقع در خلیج 

فارس به سایر کشورها صادر می کرد.
از س��ویی آمارهای منتشر شده توس��ط شرکت ملی نفت 
ایران نش��ان می ده��د، ایران در ط��ول 13 س��ال انجام 
سوآپ نفت کشورهای حاش��یه دریای خزر بیش از 254 
میلیون بشکه نفت سوآپ ش��ده که حدود 880 میلیون 
دالر درآمد ارزی برای کش��ور به همراه داش��ته است. در 
حال حاضر از خطوط لوله BTC آذربایجان- گرجستان 
و ترکیه، خط لوله CPC چین و خطوط لوله روس��یه در 
ش��مال دریای خزر به عنوان مهمترین مسیرهای رقیب 

خط لوله سوآپ نفت ایران نام برده می شوند.

مهدی اسپندیاری محالتی        دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای  نفت، گاز و پتروشیمی

در طول 13 س��ال انجام س��وآپ نفت کش��ورهای 
حاشیه دریای خزر بیش از 254 میلیون بشکه نفت 
سوآپ شده که حدود 880 میلیون دالر درآمد ارزی 

برای کشور به همراه داشته است.
در حالی که یک ماه گذش��ته اعالم ش��د ک��ه اولین 
محموله از عملیات سوآپ نفت خام پس از پنجمین 
سال توقف در بندر نکا بارگیری شده،اما فعاالن این 
بازار می گوین��د اراده جدی برای گس��ترش این امر 
وجود ندارد. با وجود زیرساخت هایی که برای سوآپ 



قیمت نفت در بازار های 
جهانی یک سالی است که 
با نوسان های شدیدی رو 
به رو است. به نظر می رسد 
بازگشت به نفت 100 
دالری تا سال 2040 امری 
بعید باشد . در همین حال 
روسیه و ایران از جمله 
کشورهای هستند که از 
کاهش قیمت نفت زیان 
دیده اند 

نفت
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نباید تص��ور کرد ک��ه پروس��ه الحاق ایران ب��ه WTO با 
سرعت پیش خواهد رفت؛ اگرچه میانگین زمان مذاکرات 
کش��ورهای مختلف برای الحاق به سازمان جهانی تجارت 
حدود 7 س��ال بوده اس��ت. اولین درخواس��ت ایران برای 
پیوستن به س��ازمان تجارت جهانی در 29 مردادماه سال 
1375 به این س��ازمان ارسال ش��د. این موضوع در ابتدای 
امر چندان خوش��ایند اعضای آن قرار نگرف��ت و این گونه 
بود که پس از آن، بحث عضویت ایران در س��ازمان تجارت 
جهانی گاهی کمرنگ و گاهی پررنگ بوده است. به گزارش 
خبرآنالی��ن، نقط��ه اوج مباحث مرب��وط ب��ه الحاق ایران 
به WTO ب��ه خردادم��اه 1384 برمی گ��ردد؛ روزهایی 
که ایران به عنوان عضو ناظر این س��ازمان جهانی پذیرفته 
شد. واقعیت امر این اس��ت که در دوران پساتحریم در همه 
حوزه های تعامل با جهان باید از تجربه مذاکرات هسته ای 
به خوبی اس��تفاده کنیم. رفتار دیپلماتیک تیم هسته ای با 
قدرت، اخالق و تعقل آن ها بود که اهمیت نیروی انسانی را 

بار دیگر نش��ان داد. بدین جهت هنگامی که دیپلمات های 
اقتصادی ایران برای مذاکره با 160 کش��ور طرف گفت وگو 
در WTO بر س��ر میز می نش��یند، نیازمن��د توانایی های 
باالیی به عنوان نیروی انس��انی آموزش دیده و متخصص 
هس��تند. همان طور که امروزه پس از دس��تیابی به توافق 
هس��ته ای، ارزش مذاکرات سیاس��ی را به عینه مش��اهده 
کرده ایم، اگر مسیر ورود ایران به WTO آغاز و به درستی 
پیگیری شود، خواهیم دید که به توان مذاکراتی به مراتب 
باالتری نسبت به آنچه در مذاکرات هسته ای مشاهده شد، 

نیاز خواهیم داشت.
در WTO هر چه هس��ت، مذاکره هس��ت؛ ن��ه به خاطر 
تفاوت طرف ه��ای مذاکره کنن��ده، بلکه ب��ه خاطر عمق 
موضوعات��ی که پیش روی م��ا قرار خواهد داش��ت. بدین 
جهت باید دقت کنیم که یکی از نکات مهم در این مس��یر، 
حضور اف��راد توانمندی اس��ت که بتواند در این گس��ترده 

موضوعی با همه کشورهای عضو WTO مذاکره کنند.

توسعه فناوری ازدیاد 
برداشت نفت را به دنبال دارد

دکتر محمد علی عمادی            رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

ایران، ب��ا دارا بودن ذخائ��ر نفت اثبات ش��ده در 
محدوده 670 میلیارد بش��که به عنوان چهارمین 
تولیدکننده نف��ت جهان و دومی��ن تولیدکننده 
نفت در میان اعضای کش��ورهای ص��ادر کننده 
نف��ت OPEC ش��ناخته ش��ده اس��ت. از حفر 
نخس��تین چاه نفت در منطقه مسجدس��لیمان، 
بیش از یکصد س��ال می گذرد. در طول این مدت، 
اکتش��اف و تولید از مخازن نفت در خشکی و دریا 
در گس��تره وس��یعی از خاک کش��ور ادامه یافته 
است. تولید نفت از مخازن کش��ور تا سال 1355 
به طور طبیعی و با فش��ار اولیه مخزن امکان پذیر 
بوده اس��ت. لکن در خش��کی و در میدان هفتگل 
در س��ال 1355 و متعاقب آن در سال 1356 در 
میدان گچس��اران تزریق گاز ب��ه کالهک گازی 
مخازن آغاز ش��د. همزم��ان در س��ال 1357 نیز 
در مخزن نفتی س��لمان، تزری��ق آب دریا به آبده 
مخزن آغاز ش��د. از این س��ال ها به بع��د درعمل 
مخازن نفت��ی کش��ور وارد مرحله تولی��د ثانویه 
شدند. در این مرحله، تزریق گاز به کالهک گازی 
و آب به آب��ده مخازن صرفا« جهت تثبیت فش��ار 

مخازن و ثبات تولید از مخازن انجام شده است.
موضوع ازدیاد برداش��ت و بهب��ود افزایش ضریب 
برداش��ت از ذخایر و میدآنهای نف��ت و گاز در دنیا 
بس��یار مطرح اس��ت. با گذش��ت زمان ک��ه ذخائر 
نفت و گاز رو به تحلی��ل می رود، ب��رای دولت ها و 
همچنین ایران  که مجموعا« باالترین و در مجموع 
نخس��تین ذخائر نف��ت و گاز جه��ان را در اختیار 
دارد، افزای��ش ضریب برداش��ت از موضوعات مهم 
به ش��مار می رود. تولید اولیه نفت با فش��ار طبیعی 
مخزن، در مخازن کش��ور بس��یار متفاوت اس��ت. 
چنانچه گفته می ش��ود این تولی��د از 6 درصد نفت 
درجای اولیه مخزن تا 50 درصد نفت درجای اولیه 
مخزن متفاوت اس��ت. در مرحله تولید ثانویه که با 
تزریق گاز به کاله��ک گازی و آب ب��ه آبده مخزن 
انجام می ش��ود، تولید نفت از 10 درصد نفت درجا 
تا حدود 25 درصد  نفت درج��ای مخازن متفاوت 
خواهد بود. با گذش��ت زمان و کاهش فشار مخزن 
و افت تدریجی تولید نفت، معم��وال« از روش های 
ثالث جه��ت اس��تحصال بیش��تر نفت اس��تفاده 

می شود که بر حس��ب توان مخزن و ش��رائط آن از 
روش های شیمیایی، حرارتی، تزریقی گاز امتزاجی 
و غیره استفاده می شود. اعمال روش های ثالث نیز 
بسته به نوع مخزن و ش��رائط فیزیکی و شیمیایی 
آن می تواند تا س��قف 15 درصد دیگر به نفت قابل 
اس��تحصال مخزن بیفزاید. لذا به روشنی می توان 
دید که امروزه با فناوری های نوین، بشر قادر است 
حتی تا س��قف 70 درصد نفت درجای اولیه مخزن 

را استحصال کند.
در س��ه دهه گذش��ته، مراک��ز تحقیقاتی صنعت 
نفت، به تدریج امکانات س��خت اف��زاری و نیروی 
انس��انی متخصص را در جهت ش��ناخت هر چه 
بهت��ر پدیده های تولی��د نفت در مخازن کش��ور 
فراه��م آورده ان��د. دانش��گاه های کش��ور نیز به 
یم��ن کمکه��ای وزارت نف��ت، تجهی��ز ش��ده و 
ب��ه تربیت نی��روی انس��انی متخص��ص مبادرت 
ورزیده ان��د. برنامه های حال و آتی ش��رکت ملی 
نفت ایران مؤید این واقعیت اس��ت ک��ه به تدریج 
در همه مخ��ازن نفتی کش��ور اعم از خش��کی و 
دریا، پتانس��یلهای ازدیاد برداشت و اولویت های 
روش های مورد اس��تفاده شناسایی خواهند شد. 
هم اکنون، بیش از یک دهه اس��ت که روش های 
ثالث ب��ا تزری��ق گاز امتزاجی در مخزن رامش��یر 
اهواز و س��یالبزنی آب دریا در مخزن نفتی سیری 
) اس��فند ( در حال انجام اس��ت و چه بسا بزودی 
در این مخزن س��یالبزنی مواد ش��یمیایی، مورد 
تس��ت عملیاتی قرار گی��رد. به هرح��ال با تالش 
متخصص��ان داخلی، نفت به عنوان یک س��رمایه 
ملّی � همچنان که از نس��ل های گذشته به نسل 
حاضر انتق��ال یافته �  ت��ا با تولی��د صیانتی از آن 
ضمن تامین رف��اه و اقت��دار ملّی، به نس��ل های 
آینده س��پرده ش��ود تا آن ه��ا نیز بتوانن��د از این 
نعمت الهی ب��ه نحو مفید و موثر بهره مند ش��وند. 
خوشبختانه با ماده های قانونی 129، 130، 139 
مصوب مجلس جمهوری اس��المی و سیاستهای 
وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت، س��از و کارهای 
اجرایی این ام��ور به کم��ک مراک��ز تحقیقاتی و 
دانشگاهی کش��ور با همکاری های بین المللی به 

پیش  می رود.

ب��ا روی کار آمدن محم��ود احمدی نژاد تا دو س��ال هیچ 
صحبتی از پیوستن ایران به س��ازمان تجارت جهانی نشد. 
در آن روزها نبود مج��وز هیات دولت ی��ک مانع جدی بر 
س��ر راه ادامه مذاکرات بود. هیات دولتی ک��ه در آن زمان 
بیشترین تمرکزش بر مس��ایلی مانند بنگاه های زودبازده 
و اختالف های ناش��ی از آن، س��هام عدالت، مسکن مهر و 
طرح های مش��ابه دیگر بود. طی چند س��ال پس از آن نیز 
ش��اهد حرکت خاصی از س��وی دولتمردان وقت نبودیم 
تا این که اقتصاد ایران درگیر تحریم های بین المللی ش��د. 
در شرایط تحریمی نیز ظاهرا پیگیری موضوع الحاق ایران 
چندان وجاهتی نداش��ت. این در حالی بود که در تمام این 
س��ال ها ایران از حداق��ل امتی��از عضویت در گ��روه ناظر 
س��ازمان تجارت جهانی برخ��وردار بود؛ امتی��ازی که در 
روزه��ای پایانی اعتب��ار آن یعنی خردادماه س��ال جاری 
خیلی ها از سوخته ش��دن آن فرصت سخن گفتند. حسن 
روحانی، رییس جمهور در حالی کلید س��اختمان پاستور 
را تحویل گرفت که دیگ��ر کمتر س��خن از الحاق ایران به 
WTO ش��نیده می ش��د، اما یکی از برنامه ه��ای اصلی 
 WTO دولت تدبی��ر و امید، ادامه برنام��ه الحاق ایران به
بود. پس از توافق هس��ته ای نیز نعمت زاده در س��فری که 
به وین داش��ت، اعالم کرد که تهران پس از حصول توافق 
 هس��ته ای، تدارکات برای ورود به س��ازمان جهانی را آغاز 

کرده است.
نباید فرام��وش کنیم که از س��رگیری مذاک��رات الحاق 
نیازمند طی ش��دن پروس��ه حقوقی خاص خود اس��ت؛ 
اگرچه در برنامه جامع اقدام مش��ترک »برج��ام« درباره 
تخفیف تحریم های تجاری و مالی ب��ه عنوان یک موضوع 
 WTO مهم صحبت شده اس��ت، اما بحث الحاق ایران به
در هیچ یک از بخش های برجام مورد اش��اره قرار نگرفته 
 WTO است. برای از س��رگیری مذاکرات الحاق ایران به
اولین مساله این است که ایران باید مشکل سیاسی خود با 
آمریکا را حل و فصل کند؛ چراکه این کشور مهم ترین مانع 
ش��کل گیری اجماع برای آغاز مذاکرات الحاق اس��ت که 
اجازه نمی دهد گروه کاری  ایران در WTO شکل بگیرد. 
حتی عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی که در 
5 خرداد 1384 به دس��ت آمد، نتیجه تعامل سیاس��ی و 
به نوعی حاصل موفقیت مذاکرات هس��ته ای در آن مقطع 
بود. نباید تصور کرد که پروس��ه الحاق ایران به WTO با 
سرعت پیش خواهد رفت؛ اگرچه میانگین زمان مذاکرات 
کش��ورهای مختل��ف ب��رای الحاق ب��ه س��ازمان جهانی 
تجارت حدود 7 سال بوده است. به نظر می رسد این زمان 
برای ایران دست کم 10 سال به طول خواهد انجامید. این 
دوره با فرض تجهیز یک تیم ق��وی مذاکراتی برای این کار 
است. کارشناس��ان احتمال می دهند که با شرایط موجود 
دیگر مان��ع خارجی ب��رای عضویت در WTO نداش��ته 
باشد؛ مگر ش��رایط داخلی. ش��رایط داخلی چندان مهیا 
نیس��ت. دروازه های تجارت که باز شود، یکی از مهم ترین 
ش��روط آن، کاهش تعرفه هاس��ت و مهم تری��ن اصل در 
WTO اقتصاد رقابتی است. اما بیم آن می رود که کاهش 
تعرفه ها، ای��ران را ب��ه س��ازمان جهانی پیوند نزن��د، بلکه 
حاصل، تبدیل ایران به دروازه وارداتی باش��د که کاالهای 
ارزان خارجی را با کاهش تعرفه ه��ا ارزان تر وارد می کند. 
اشکال در این اس��ت که صنایعی که پیش از  این و در همه 
 این س��ال ها رقابت پذی��ر نبوده اند، همین  ان��دک توان را 
هم از دس��ت بدهند. در فرآیند 10 س��اله پیوستن  ایران 
به WTO باید ش��رایطی به وجود آید که صنایع داخلی 
 ایران توانمند ش��وند و رقابت پذیر. قوانین مازاد باید حذف 

شوند. تولیدمان باید بین المللی شود.

ایران در چه شرایطی
 به سازمان تجارت جهانی

   می پیوندد؟

نباید تصور کرد که پروسه
 الحاق ایران به WTO با سرعت پیش 

خواهد رفت؛ اگرچه میانگین زمان 
مذاکرات کشورهای مختلف برای 

الحاق به سازمان جهانی تجارت 
حدود 7 سال بوده است
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ای��ن ی��ک س��وال کلی��دی اس��ت، چ��را ک��ه توافق 
هس��ته ای ایران با غ��رب به لغ��و تحریم ه��ا علیه ایران 
می انجامد و راه را برای ورود چندین میلیون بشکه نفت 
ذخیره ش��ده ایران به بازار هموار می کن��د. افزایش در 
صادرات نفت ایران اش��باع بازار را که باعث شده قیمت 
نفت به پایین ترین قیمت ش��ش س��ال گذشته )کمتر 
از 43 دالر( برس��د، تش��دید می کند.  درحالی که ایران 
می��زان نفت موجود در نفتکش��های مس��تقر در خلیج 
فارس را تایید نکرده اس��ت اما ناظران و تحلیلگران این 
موض��وع را همچنان پیگی��ری می کنند. تا ای��ن اواخر 
کارشناس��ان انرژی معتقد بودند که میزان نفت ذخیره 

شده ایران در نفت کشها 30 تا 40 میلیون بشکه است. 
اما ش��رکت تجس��س دریایی وین��وارد با اس��تفاده از 
یک ف��ن آوری پیچی��ده اعالم ک��رده که ای��ران دقیقا 
50 میلیون بش��که ذخیره ش��ده در دری��ا دارد که این 
رقم نس��بت ب��ه آوری��ل 2014 که این ش��رکت رصد 
نفتکش های ایران را ش��روع ک��رد 150 درصد افزایش 
نش��ان می دهد.  پیشتر یک ش��رکت انگلیسی موسوم 
ب��ه »وس��لز ولی��و« )ارزش نفتکش ها( ک��ه موقعیت 
ن��اوگان نفتکش های اقیان��وس پیما را رص��د می کند 
در جدیدتری��ن آم��ار تعداد بش��که های نف��ت ذخیره 
ش��ده ایران روی دریا را 56 میلیون و 734 هزار و 595 
بش��که برآورد کرده اس��ت که معادل هف��ت میلیون و 
740 هزار و 54 تن براورد می ش��ود.  از ای��ن تعداد 17 

نفتکش عظیم در سواحل خلیج فارس لنگر انداخته اند. 
شش نفتکش در مسیر کش��ورهای خریدار نفت ایران 
هس��تند و از دو نفتک��ش دیگر یکی از س��احل چین و 
دیگری در مال��زی لنگر انداخته اند.  بیش��تر برآورد ها 
نش��ان می دهد که مقدار نفت خام و میعاناتی که ایران 
در نفت کش های ش��ناور روی دری��ا دارد، حدود 30 تا 
40 میلیون بش��که اس��ت که برای افزای��ش صادرات 
روزانه حدود 200 ال��ی 250 هزار بش��که در روز ایران 
برای مدت شش ماه کافی اس��ت.  تحلیگران می گویند 
مطمئنا ایران قادر خواهد بود نفت ذخیره ش��ده خود را 
روانه  بازار کند، اما این مقدار نفت برای ورود یک باره به 
بازار بیش از حد زیاد اس��ت و ایران در صورتی که قصد 
انجام فوری این کار را داشته باشد باید سقوط قیمت ها 
را بپذی��رد.  افزایش برآوردها درب��اره ذخایر نفتی ایران 
نشان می دهد که جهان نفت بیش��تری نسبت به آنچه 
نیاز دارد در اختیار دارد و به ویژه با توجه به رکود تقاضا 
و بی ثباتی اقتص��ادی در چین، رکود بازار نفت بیش��تر 
خواهد ش��د.  تام کل��وزا تحلیلگر س��رویس اطالعات 
قیمت نفت می گوید: این به معنای این اس��ت که با لغو 
تحریم ها مقادیر زیادی نفت وارد بازار خواهد شد.  الزم 
به ذکر است که نفت ذخیره شده در دریا در یک چشم 
به هم زدن آماده انتقال به خریداران )احتماال در آسیا( 

است زیرا قبال تصفیه و پاالیش شده است. 
تم��ر اس��نر تحلیلگر ان��رژی در س��رویس مش��اوران 

قاره سیاه بازار جدید نفتی ایران
دور جدی��د مذاک��رات نفتی ایران با کش��ورهای 
آفریقای��ی ب��ه وی��ژه آفریق��ای جنوبی ب��رای از 
س��رگیری صادرات نفت آغاز ش��ده است و پیش 
بینی می ش��ود در صورت لغو تحریم ها بخشی از 

بشکه های نفت ایران به قاره سیاه صادر شود.
پس از مذاکرات بیژن زنگنه وزیر نفت  ایران و تینا 
جومت پترس��ون وزیر انرژی آفریقای جنوبی در 
تهران و بازگش��ت این کش��ور ب��زرگ آفریقایی 
به میز مذاک��رات خرید نفت از ای��ران، دور جدید 
مذاکرات نفتی با این کش��ور در حال توس��عه در 
تهران برگ��زار ش��د. آفریقای جنوبی ت��ا پیش از 
افزایش فش��ار تحریم ه��ای بین الملل��ی یکی از 
بزرگترین مش��تریان نفتی ایران در قاره سیاه بود 
به طوری ک��ه روزانه ح��دود 100 ت��ا 120 هزار 
بشکه نفت خام ایران به این کشور آفریقایی صادر 
می ش��د. با این وجود، دور جدی��د مذاکرات نفتی 
تهران – ژوهانسبورگ، هفته جاری با سفر هیات 
پارلمانی این کش��ور آفریقایی آغاز شده به طوری 
که مپو ملوان��ا رئیس هیات نماین��دگان مجلس 
آفریقای جنوبی ب��ا برخی از نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی و مدیران وزارت نف��ت دیدار و 

گفت وگو کرده است.
رئی��س هی��ات نماین��دگان مجل��س آفریق��ای 
جنوب��ی در دی��ار ب��ا مقامات ایران��ی از عالقه این 
کش��ور قاره س��یاه ب��رای گس��ترش مناس��بات 
با ای��ران در عرصه های مختلف خب��ر داد و گفت: 
گس��ترش همکاری ه��ای دوجانب��ه و منطقه ای 
میان دو کش��ور به نفع دو ملت ای��ران و آفریقای 
جنوبی است. س��ید محس��ن قمصری مدیر امور 
بین الملل ش��رکت مل��ی نفت ایران هم با اش��اره 
به اع��الم آمادگ��ی آفریق��ای جنوبی ب��ه منظور 
از س��رگیری صادرات نفت خام ای��ران در صورت 
لغو تحریم ه��ا، گف��ت: در دوران تحری��م رابطه 
نفتی ای��ران با مش��تریان به ویژه پاالیش��گرهای 

آفریقای جنوبی قطع نشده است.
این مقام مس��ئول با اعالم اینکه تا پیش از تشدید 
تحریم ها کش��ورهای آفریقایی همچون مراکش 
و آفریقای جنوب��ی از خریداران نف��ت خام ایران 
بودند، تصریح کرد: پس از رف��ع تحریم ها، تالش 
می کنیم بازار ص��ادرات نفت خام ای��ران در قاره 

آفریقا را احیا کنیم.
قمص��ری در تش��ریح برنامه ه��ای جدی��د برای 
صادرات نفت خام ب��ه قاره آفریقا اظهار داش��ت: 
بخش��ی از بازار صادرات نفت خام ایران در دوران 
پیش از تحریم مربوط به قاره آفریقا بوده است که 

آن را احیا خواهیم کرد.

مدیراموربین الملل شرکت ملی نفت ایران تاکید 
کرد: البته به جز آفریقای جنوبی، نفت خام ایران 
به کش��ورهای دیگری هم در ق��اره آفریقا صادر 
می ش��د که از جمله آن ها می توان به کشورهای 

شمالی این قاره مانند مراکش اشاره کرد.
قمص��ری با بیان اینک��ه در صورت لغ��و تحریم ها 
قطعا آس��یا بازار اصلی صادرات نف��ت خام ایران 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: با این وجود، احتمال 
از سرگیری صادرات نفت به چند کشور آفریقایی 

هم وجود دارد.
ت��ا پی��ش از تحریم ه��ای بین الملل��ی آفریقای 
جنوبی ب��ا واردات ب��ه ط��ور متوس��ط 100 هزار 
بشکه نفت خام از ایران، بزرگترین مشتری نفتی 
شرکت ملی نفت ایران در آفریقا و نهمین خریدار 

بزرگ نفت صادراتی ایران در جهان بود.
در کن��ار مب��ادالت نفتی، ش��رکت های آفریقای 
جنوبی در طرح ه��ای صنعت پتروش��یمی ایران 
هم تا پیش از تحریم ها مشارکت و سرمایه گذاری 
داش��ته اند به طوری ک��ه آریاساس��ول، در بخش 
انرژی که در س��ال 1380 کلید خورد، نخستین 
و بزرگترین پروژه در بخش ان��رژی بعد از انقالب 
اسالمی در صنعت پتروش��یمی بوده که به صورت 
مش��ترک )joint venture( با سرمایه گذاری 
مش��ترک ش��رکت ساس��ول )sasol( آفریقای 
 )NPC( جنوبی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

در مدار بهره برداری قرار گرفت.

ذخیره ش��ده ایران در ذخایر ش��ناور روی دریا هستند.  
موسس��ه پالتس که پیش��تر ذخایر نفتی ایران را 40 تا 
42 میلیون بشکه اعالم کرده بود در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرده که ایران 53 میلیون بشکه نفت خام و 
میعانات در دریا ذخیره کرده اس��ت.  پالتس افزود: در 
بین نفتکش��هایی که نفت ایران را ذخیره کرده اند، یک 
نفتکش متعلق به ش��رکت نفت ایران دیده می شود که 
پس از خاموش کردن فرستنده خود از ماه سپتامبر در 
بندر عسلویه مجددا دیده شده است. بحث بر سر مقدار 
ذخای��ر نفتی ایران بیانگر یک مش��کل عم��ده در بازار 
نفت است و آن این است که هیچ کس به آمارها اعتماد 
ندارد. بیشتر اوقات آمارهای رسمی توسط کشورهایی 

که از تغییر آمار نفع می برند گزارش می شوند. 
امی دانیل از موسسه وینوارد به سی ان ان گفت: هر جا 
را که بنگرید آمارهای رس��می را می بینید که با آمارها 
واقعی فرق دارند و یا بیش��تر یا کمتر هستند.  آمارهای 
تجسس دریایی وینوارد در اصل از سوی سرویس های 
اطالعاتی خارجی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند، اما 
بانکها و موسس��ات مالی نیز که همیشه تشنه اطالعات 
برای بدس��ت آوردن برتری در معامالت هستند با این 
موسس��ه وارد همکاری ش��ده اند.  تام کلوزا افزود: هیچ 
ش��فافیتی در آمارهای نفتی بین الملل��ی وجود ندارد. 
دقت این اطالعات مثل این اس��ت که موهای خود را با 

اره برقی کوتاه کنید.

چه قدر نفت داری�م و تا چه وقت ؟

ذخایر نفتی ایران نشان
 می دهد که نفت بیشتری نسبت به 

آنچه نیاز دارد در اختیار دارد و به 
ویژه با توجه به رکود تقاضا و بی ثباتی 

اقتصادی در چین، رکود بازار نفت 
بیشتر خواهد شد

بازار بورس ن��زدک گفت: ایران س��عی دارد نفتی را که 
در ذخایر ش��ناور دارد ک��م اهمیت جلو ده��د چرا که 
نمیخواهد این میزان نفت به بازار ضربه بزند.  براس��اس 
اع��الم بان��ک س��رمایه گذاری آر بی س��ی کانادا ایران 
پس از لغ��و تحریم ها قادر خواهد بود تا اواس��ط 2016 
روزانه 375 تا 500 هزار بش��که به ص��ادرات نفت خود 
بیفزاید.  هیلما کرافت رئیس بخش استراتژی در بانک 
آر بی س��ی در یادداشتی نوش��ت: ایران از نظر ما پدیده 
سال است زیرا قرار است از چند دهه تحریم اقتصادی و 
بین المللی خارج شود. برخالف بیشتر کشورهای عضو 
اوپک، آینده ایران روشن تر به نظر میرسد.  تحلیلگران 
در حال افزای��ش برآوردهای خود درب��اره میزان نفت 

بحث بر سر مقدار ذخایر نفتی ایران بیانگر یک 
مشکل عمده در بازار نفت است و آن این است که 

هیچ کس به آمارها اعتماد ندارد

پس از رفع تحریم ها، تالش می کنیم بازار 
صادرات نفت خام ایران در قاره آفریقا را 
احیا کنیم
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    برآورده��ای مختل��ف از تاثی��ر تحریم ه��ا ب��ر 
درآمدهای صادرات نفتی ایران

آژانس اطالع��ات انرژی )دس��امبر 2013(: در س��ال 
2012 درآمدهای ص��ادرات نفت ایران به طور چش��م 
گیری ک��م ت��ر از 95 میلی��ارد دالر س��ال 2011 بود. 
برآورده��ای مرب��وط به درآم��د ص��ادرات نفتی ایران 
در این س��ال به 69 میلیارد دالر می رس��د که این مبلغ 
با ف��رض دریافت تم��ام مبلغ صادرات و ع��دم تخفیف 
است.صادرات نفت بیش از 80 درصد از کل درآمدهای 
صادرات ایران و 50 ت��ا 60 درصد از درآمدهای دولت را 

تشکیل می دهد.
اوپ��ک )ژوئ��ن 2014(. س��ازمان در گ��زارش آماری 
س��الیانه خود درآمدهای صادرات نفت ایران در س��ال 
2013 را 61.92 میلیارد دالر ب��رآورد کرده بود که این 
رق��م در مقایس��ه ب��ا 114.75 میلیارد دالر در س��ال 

2011 کاهش 46 درصدی داشته اس��ت. تحریم های 
بین المللی مان��ع فروش نفت ای��ران به اتحادی��ه اروپا 
می شد و آن را در آس��یا محدود می س��اخت که بدین 
ترتیب صادرات نفتی این کش��ور در سال 2013 را 42 

درصد در مقایسه با سال قبل کاهش داد.

آژان��س اطالع��ات ان��رژی )ج��والی2015(. درآمد 
صادرات نفت و گاز طبیعی 118 میلیارد دالر در س��ال 
2011 و 2012 ب��ود. بنابر تحلیل صن��دوق بین الملل 
پول در س��ال مال��ی 2012 و 2013 درآمدهای نفت و 
گاز طبیعی با 47 درص��د کاهش ب��ه 63 میلیارد دالر 

رسید.
صن��دوق بین المللی پ��ول تخمین میزند ک��ه درآمد 
صادرات نفت و گاز ایران در س��ال مالی 2013 و 2014 
نیز بار دیگ��ر 10 درصد کاهش خواهد داش��ت و به 56 

میلی��ارد دالر می رس��د. این کاهش درآم��د به کاهش 
شدید در حجم صادرات نفت از س��ال 2011 تا 2013 
مربوط می ش��ود. ص��ادرات گاز طبیعی ای��ران نیز در 
چند سال گذش��ته افزایش آرامی داش��ته است. ایران 
حجم کم��ی از گاز طبیعی را ص��ادر می کن��د چرا که 
اکثر تولی��دات آن مص��رف داخل��ی دارد. تحریم های 
بین الملل��ی نیز بر بخ��ش گاز طبیعی ایران اثر داش��ته 
اس��ت. گاز طبیعی ایران گس��ترش یافته ام��ا افزایش 
تولید کم ت��ر از حد انتظار ب��وده که این ام��ر در نتیجه 
نبود س��رمایه گذاری خارجی و فناوری است. ایران در 
سال 2014 تولید بیش��تری را تجربه کرد که این امر به 
دلیل فعالیت فازهای جدید پ��ارس جنوبی بود. پارس 
جنوبی که در س��احل خلیج فارس قرار دارد حدود 40 
درصد از ذخایر گاز طبیع��ی را در اختیار دارد و در حال 
حاضر توسط ش��رکت های ایرانی توس��عه یافته چراکه 

ایران تاثیر تحریم ها بر صادرات نفت 

تولید فرآورد های نفتی
 ایران و میزان مصرف

صادرات نفت خام ایران
 در فاصله سال های 2011 - 2014

صادرات نفت ایران بر اساس جدول وارد کننده ها - صادرات ماهانه نفت ایران ، میلیون بشکه - روزانه

تخمین بانک جهانی از صادرات نفت ایران در میان سالهای 2011 - 2014

موسسه مطالعات استراتژیک و بین الملل در گزارش جامعی به بررسی اثر رفع تحریم ها بر  اقتصاد ایران خصوصا حوزه 
نفت و گاز و انرژی پرداخته است. الزم به ذکر است که ترجمه و انتشار گزارش های راهبردی اندیشکده های دنیا توسط 

اقتصاد ایرانی به معنی تایید محتوای آن نیست و صرفا به منظور اطالع رسانی مخاطبین صورت می گیرد.
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به نظر نمی رس��د قیمت ه��ای جهانی نف��ت به زودی 
تقویت ش��وند و بدین ترتی��ب کرملین نی��از به طرح 
جدی��دی ب��رای بخ��ش ان��رژی روس��یه دارد که هم 
تحریم ها و ه��م دوره جدی��د انرژی ه��ای ارزان را در 
برگی��رد. کاهش رش��د اقتص��اد جهانی ب��ا محوریت 
چین و تولید، مه��م ترین عوامل س��قوط قیمت نفت 
در اروپا و آمریکا هستند. س��قوط قیمت نفت از میانه 
سال 2014 آغاز شد، زمانی که سازمان اوپک تصمیم 
به ع��دم کاه��ش تولید نف��ت گرفت. در نتیجه س��ال 
2015 ش��اهد کاهش قیمت های نفت بود و در ژانویه 
س��ال 2015 یک بش��که نفت خام برنت زیر 60 دالر 
مبادله ش��د که این مبلغ در ماه آگوست به زیر 50 دالر 
رسید. این نش��انه خوبی برای بازارهای جهانی انرژی و 
توس��عه اقتصادهای وابس��ته به نفت همچون روسیه 
نیس��ت. قیمت نفت دوره های کاهش قیمت متعددی 
پس از دهه 1970 میالدی داشته اس��ت. اما برخالف 
موارد تاریخی دیگر، یکی از م��واردی که اکنون منجر 
به کاهش قیمت شده رش��د ذخایر غیر اوپک در سال 
2014 است. یک عامل دیگر رش��د ضعیف و غیرقابل 
پیش بینی تقاضاس��ت. آژانس بین الملل��ی انرژی در 
گ��زارش خود چش��م انداز مثب��ت کمی ب��رای قیمت 
نفت ترس��یم کرده و بر این نظر اس��ت که قیمت ها در 
س��طحی کمی باالتر از س��طح کنونی ثاب��ت می مانند 
اما با این حال، باز کم تر از باالترین س��طح س��ه س��ال 
 WTI گذشته هس��تند. در آگوس��ت 2015 برنت و
به ترتی��ب 47 و 42 دالر قیمت داش��تند. یکی از مهم 
ترین دالیل کاهش قیمت های نفت ذخایر زیاد است. 
ظرفیت زیادی برای تولیدکنندگان اوپک و همچنین 
کاهش تولید نفت سبک از س��وی آمریکا وجود دارد. 
پیش��رفت فناوری های اس��تخراجی منابع گسترده را 
فراهم س��اخته و توازن بین تولید اوپک و غیراوپک را 
تغییر داده اس��ت. ذخایر زیاد منجر به کاهش بیش��تر 
قیمت می ش��ود و در ش��رایط افزایش تولی��د آمریکا، 
رقابت بیش��تری بین تولیدکنندگان نفت وجود دارد. 
اما قیمت نف��ت تنها مش��کل در تغیی��رات بازار های 
ان��رژی بین الملل نیس��ت. قیمت گاز طبیع��ی نیز در 
طی س��ال های پ��س از 2008 کاهش داش��ته که در 
نتیجه استخراج گاز ش��یل در آمریکای شمالی بوده و 
منابع ش��یل را از دید تجاری جذاب تر س��اخته است. 
دسترس��ی به گاز ش��رایطی را ایجاد کرده ک��ه در آن 
قیمت گاز آمریکای ش��مالی در بازاره��ای منطقه ای 
پایین ترین رقم باش��د ) در مقایس��ه با اروپا و آس��یا-

پاسیفیک(.
 

    پیامدهای امر برای روسیه چیست؟
روس��یه که 50 درصد از بودجه آن از طری��ق درآمدهای 
صادرات انرژی تامین می ش��ود، از تغیی��رات بازار جهانی 

انرژی تاثیر میپذیرد که این امر نه فقط از طریق س��وخت 
ترکیبی که سطح قیمت و عوامل خارجی در بازار نفت نیز 
صورت می گیرد. نخس��ت از دیدگاه س��ازمان بازار،  تغییر 
بازیگر اصلی و هدایت گ��ر وجود دارد. در س��ال 2014 و 
زمانی که نشانه های نگران کننده ای از کاهش قیمت های 
نفت وجود داش��ت،  اوپک در وین نشست داشت و تصمیم 
گرفت س��همی برای تولید نفت معرفی نخواهد کرد. بدین 
ترتیب تمرکزها بر تولید نفت س��بک و بازارهای اولیه آن 
صورت گرفت. تولید نفت آمریکا در چهارماه نخست سال 
2015 و علیرغم کاهش س��کوهای فعال، افزایش داشته 
اس��ت. احتمال تولید نفت از منابع غیرمتع��ارف بیش از 
گذشته است و تولید  نفت شیل در چین از جمله این موارد 
است. دوم رکورد حجم زیاد تولید آمریکا منجر به افزایش 
رقابت در میان تامین کنندگان نفت در سایر بازارها شده 
است. عالوه بر این گرایش��ی برای حرکت از سوی تجارت 
نفت خام به س��مت تج��ارت محصوالت نفت��ی در بازارها 
وجود دارد. س��وم اینکه اکثر نفت ) بیش از 4 میلیارد تن( 
می تواند با قیمتی زیر 90 دالر در هر بش��که به دست آید 
که شامل نفت متعارف، گاز طبیعی مایع ) LNG(، شیل 
آمریکا، نفت شیک و نفت ماس��ه ای کانادا هم می شود. به 
نظر می رسد روسیه بیشترین خسارت را از کاهش قیمت 
نفت می بیند.  با این حال قیمت پایین تنها مشکل نیست. 
چشم انداز روسیه باید در س��ه دسته تحوالت موازی دیده 
ش��ود: قیمت های پایین نفت، تحریم ه��ای غربی و روبل 
ضعیف. مس��اله قیمت ها برای وضعیت تولید روسیه مهم 

است:  اگر قیمت ها در س��طح پایین بماند،  روسیه باید در 
طرح های توس��عه پروژه س��احلی و غیرمتع��ارف تجدید 
نظر کند. روس��یه قصد دارد تا س��هم خود را در بازار نفت 
از طریق امضای ق��رار دادهای بلند م��دت و دنبال کردن 
پروژه های صادراتی همچون مسیر شرقی حفظ نماید. به 
هرحال به منظور تنظیم بازار در حال تغییر و حفظ س��هم 
بازار، روسیه باید س��اختار بخش نفتی خود را تغییر دهد. 
کارکرد بخش انرژی به دلیل کمبود دسترسی به فناوری 
و س��رمایه گذاری محدود شده است. ش��رکت هایی نظیر 
گازپروم، لوکویل، روسنفت و س��ایرین از تحریم ها آسیب 
دبده اند و  نظام تحریم ها به برخی پروژه های روس��یه نیز 
آس��یب زده اس��ت. ارزش روبل نیز تا پایان س��ال 2014 
کاهش داشته است. بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داد 
و این  در حالی بود که ش��رکت ها به دلی��ل تحریم ها برای 
دستیابی به فاینانس خارجی با دش��واری مواجه هستند. 
شرکت های روسی امروزه توانایی کمی برای جبران بدهی 
خود دارند، کمبود س��رمایه منجر به هزینه های س��رمایه 
کم تر می شود که در نتیجه آن مش��کالتی که ذکر شد به 
وجود می آید و احتمال گسترش طرح ها و تغییر ساختار را 
محدود می کند. حتی کاهش بیشتر تولید هم می تواند در 
آینده پیش بینی ش��ود. عالوه بر این روبل ضعیف منجر به 
عدم توانایی بازار داخلی روسیه برای منفعت از قیمت های 
پاییت بین المللی انرژی می شود.  همه  این موارد ضرورت 
را برای سیاس��ت گذاران روس��ی ایجاد می کن��د تا هرچه 

سریع تر گزینه های مناسبی را انتخاب کنند.

اکث��ر ش��رکت های بین الملل��ی از آن خارج ش��ده اند. 
تش��دید تحریم ها در س��ال 2012 که خری��د و انتقال 
نفت خام و گاز طبیعی ایران ب��ه اتحادیه اروپا را ممنوع 
س��اخت، بر بخش نفت در ایران تاثیر داش��ت. صادرات 
نفت ای��ران در یک س��ال از 2.8 میلیون بش��که در روز 
در ج��والی 2011 به زی��ر 1 میلیون بش��که در روز در 
جوالی 2012 رسید. نیمی از این کاهش صادرات نفت 
از تحریم نفت ایران از سوی ش��رکت های اروپایی بود. 
نیم دیگر از کاهش خرید ش��رکت های آسیایی صورت 
گرفت. ممنوعیت بیمه ش��رکت های اروپایی در مورد 
انتقال نفت مانع فروش نفت خام ایران به مش��تریانش 
می ش��د. از س��ال 2014 و با رفع بخش��ی از تحریم ها، 
صادرات نف��ت بازیابی ش��د و کش��ورهای غیراروپایی 
جایگزین هایی را برای پوش��ش بیمه ای پی��دا کردند. 
برخی کشورهای آسیایی نیز کش��تی های حامل نفت 
خام ایران را بیمه نمودند. امروزه بزرگ ترین خریداران 
نفت خام ای��ران چین، هند، ژاپن، ک��ره جنوبی و ترکیه 
هس��تند. با این حال صادرات ایران هنوز به سطح پیش 

از تحریم نرسیده است.

    تاثیر تحریم ها بر ظرفیت تولید نفت ایران
در سال 2014 ایران 3.4 میلیون بشکه در روز نفت و 
سایر میعانات تولید کرد که در این میان 2.8 میلیون 

بشکه نفت خام بود و س��ایر این میزان، نفت سنگین 
و گاز طبیعی ب��ود. تولی��د نفت خام ای��ران از حدود 
3.7 میلیون بش��که در س��ال 2011 به 2.7 میلیون 
بشکه در روز در س��ال 2013 کاهش یافت که این امر 
به دلیل تحریم ها بود. ایران یکی از اعضای موس��س 
سازمان اوپک است که در س��ال 1960 تاسیس شد. 
از دهه 1970 میالدی، تولی��د نفت ایران تفاوت های 
زی��ادی دارد. میانگین تولید ایران در س��ال 1976 و 
1977 بیش از 5.5 میلیون بشکه در روز بود. از سال 
1979 و پ��س از انقالب مس��ایلی همچ��ون جنگ، 
س��رمایه گذاری محدود، تحریم و کاهش چشم گیر 
تولید، منجر به جلوگیری از بازگش��ت به این س��طح 
تولید شد. در س��ال های اخیر تحریم هایی که بخش 
نفتی را هدف ق��رار دادن��د منجر به لغ��و پروژه های 
جدید از سوی شرکت های خارجی شدند و در همین 
حال پروژه ه��ای جدید نیز تحت تاثی��ر قرار گرفتند. 
به دنب��ال اجرای تحریم ه��ا در اواخر س��ال 2011 و 
اواس��ط 2012، تولید ای��ران از ح��دود 3.7 میلیون 
بش��که در روز در س��ال 2011 به 2.7 میلیون بشکه 
در س��ال 2013 رس��ید. تحریم های س��ازمان ملل 
و فش��ارهای آمری��کا و اتحادی��ه اروپ��ا توانایی ایران 
را برای ص��ادرات نف��ت و در نتیجه تولی��د آن تحت 
تاثیر ق��رار داد. اقدام��ات آمریکا و اتحادی��ه اروپا که 

ص��ادرات و واردات ایران را هدف ق��رار داده بود مانع 
س��رمایه گذاری در بخش نفت و گاز این کش��ور شد 
و دسترس��ی ایران به منابع اروپا و آمری��کا برای نقل 
و انتق��االت مالی را قطع ک��رد. تحریم های بعدی نیز 
علیه موسس��ات و بانک مرکزی ایران اعمال شد و در 
همین حال اتحادیه اروپ��ا نیز تحریم ب��ر نفت ایران 
اعمال کرد. ایران در س��ال 2014 حدود 3.4 میلیون 
بشکه در روز نفت و س��ایر میعانات تولید کرد. سطح 
کلی تولید نفت ایران در این س��ال 200 هزار بش��که 
در روز بیش��تر از س��ال 2013 ب��ود اما هن��وز 800 
هزار بش��که کم تر از می��زان 4.2 میلیون بش��که ای 
س��ال 2011 بود. در س��ال های اخیر بررس��ی هایی 
در زمینه افزای��ش ظرفی��ت تولید نف��ت خام ایران 
صورت گرفته اس��ت اما تحریم ها اثر منفی بر صنعت 
نفت ایران داش��ت. تمام ش��رکت های غربی فعالیت 
خود را در ای��ران متوق��ف س��اخته اند اگرچه برخی 
ش��رکت های چین��ی و روس��ی همچن��ان در ایران 
مشارکت دارند. تحریم ها و نبود مشارکت بین المللی 
ب��ر پروژه های مختل��ف تاثیر داش��ته و در عین حال 
کمبود متخصص، فناوری و سرمایه گذاری نیز منجر 
به تاخیر و یا لغو پروژه ها شده اس��ت. در همین حال 
پیش��رفت پروژه ها ادامه دارد اما با سرعتی بسیار کم 

تر از آنچه در ابتدا طرح ریزی شده بود.

نگاهی به توسعه کند
 میدان های نفتی ایران

صادرات نفت خام ایران
 در فاصله سال های 2011 تا 2015

روسیه قصد دارد تا سهم خود را در بازار نفت از طریق 
امضای قرار دادهای بلند مدت و دنبال کردن پروژه های 
صادراتی همچون مسیر شرقی حفظ نماید

روسیه بیشتر از ایران     در کاهش قیمت 
نفت آسیب    می بیند

بهاره رحمت             کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه عالمه طباطبایی
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گس��ترش رواب��ط و همکاری ه��ای می��ان بخش های 
خصوصی ایران و کش��ورهای عربی از جمله کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس در کنار آثار و مزایای اقتصادی 
از اهمیت سیاسی نیز برخورداراست و با توجه به فضای 
بی اعتمادی حاکم میان دولت های منطقه، بخش های 
خصوص��ی می توانن��د دربرق��راری پل ه��اي اعتماد و 
دوس��تي میان دو طرف نقش موث��ر و تعیین کننده اي 
ایفاء کنند. براین اس��اس درچارچوب طرح پیشنهادي 
دکتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوري اس��المی ایران 
که در مقاله خود تحت عنوان»الج��ار ثم الدار«مبني بر 
تش��کیل گروه جي 7 با حض��ور ایران و 6 کش��ور عربي 
حوزه خلیج فارس می توان جایگاه ویژه اي براي توسعه 
روابط و همکاري ها می��ان بخش هاي خصوصي اعضاي 
این گروه در نظرگرفت و اساس دورجدید همکاري ها را 
بر توسعه و گس��ترش این نوع از روابط و همکاري ها بنا 

گذاش��ت و بدین ترتیب آن را براي همیش��ه بیمه کرد.
چرا که حکومت ها  و دولت ها ممکن است در طول زمان 
دچار تغییرو تحول ش��وند اما ملت ها براي همیشه باقي 
می مانن��د و بخش ه��اي خصوصي نیز در واقع بخش��ي 
ازملت محس��وب می ش��وند هرچند که ای��ن روابط در 
آغاز ش��کل گیري ازکانال دولت��ي می گذرند. حاکمیت 
ارزش ه��اي اس��المی و برخ��ورداري از ویژگي ه��اي 
مش��ترک فرهنگي که درمواردي مانند تولید کاالهاي 
مصرفي ح��الل نقش ب��ه مرات��ب تعیین کنن��ده تري 
ایفاء می کند ازدیگر مزیت هاي اس��ت ک��ه بخش هاي 
خصوصي ایران و کش��ورهاي عربي از جمل��ه در حوزه 

خلیج فارس ازآن برخوردارند.
با اینحال با توج��ه به وضعیت هاي متفاوت��ي که ایران و 
دیگر کش��ورهاي عربي درمنطق��ه از آن برخوردارند لذا 
باید ضریب ثبات و امنیت را به عنوان یکي از فاکتورها و 

متغیرهاي تاثیرگذار در بسترس��ازي براي توسعه روابط 
و همکاري ها می��ان بخش هاي خصوص��ي دو طرف در 
نظر گرف��ت.از این دید جمهوري اس��المی ایران با توجه 
به ضریب باالي ثبات و امنیتي که ازآن برخورداراس��ت 
) و بر همین اس��اس خیلي از کش��ورهاي اروپایي با این 
ارزیابي که ای��ران جزیره ثبات در می��ان امواج پرتالطم 
تحوالت خاورمیانه به شمار می رود( طبعا هیچ تهدید و 
نگراني را متوجه بخش هاي خصوصي کش��ورهاي عربي 
که مایل به س��رمایه گذاري در ایران باشند، نمی کند اما 
برعکس با توجه ب��ه اینکه هنوز آثار م��وج خیزش هاي 
موس��وم به بهار عربي و ناامني ها و بي ثباتي هاي  ناش��ي 
از آن به طور کامل از س��ر کش��ورهاي عربي عبور  نکرده 
اس��ت لذا ب��راي بخش ه��اي خصوص��ي ایران کس��ب 
اطمینان از ثبات و امنیت در کشورهاي هدف بخصوص 
ب��راي حوزه هاي س��رمایه گ��ذاري  فاکت��ور و متغیري 

چه کسی از افت  قیمت نفت سود می برد؟
دنی��ای ان��رژی: هم��واره در خص��وص بازن��ده ای 
کاهش قیم��ت نف��ت صحبت ب��ه می��ان می آید و 
ح��اال بیایم در مورد برن��ده  این کارزار کمی  بیش��تر 
بدانیم.  نف��ت ارزان ی��ک داروی اقتص��ادی خوب 
برای کش��ورهایی اس��ت که فروش��نده  این کاالی 
اس��تراتژیک نیس��تند. با این وجود، تنها یک کشور 
در جهان توانسته از س��قوط 14 ماه گذشته قیمت 
نفت بهره کام��ل را بب��رد و آن آمریکاس��ت. بخش 
بزرگ��ی از عل��ت، موفقی��ت ف��درال رزرو در ترمیم 
اعتب��ار آمریکا پس از بح��ران مالی بوده اس��ت. این 
موضوع ب��ه ش��رکت های آمریکایی اج��ازه داده تا 
بدهی خ��ود را به پایی��ن ترین رقم ه��ا در دهه های 
گذشته برسانند، در حالی که نرخ بیکاری نیز از 10 
درصد به 5.1 درصد کاهش یافته اس��ت. در نتیجه، 
تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان آمریکایی در 
بهتری��ن موقعیت برای بهره ب��ردن از ثمره  زحمت 
 خود در ش��رایط افت قیم��ت نفت ق��رار گرفته اند. 

بقیه کش��ورهای دنیا چن��دان نتوانس��ته اند از نفت 
ارزان قیمت ب��رای بهبود وضعی��ت اقتصادی خود 
بهره ببرند. تولید صنعتی در ژاپن، س��ومین اقتصاد 
بزرگ جهان، نس��بت به باالترین رقم خود در سال 
2008 حدود 15 درصد کاهش یافته اس��ت. آلمان، 

چهارمین اقتص��اد بزرگ جهان در طول یک س��ال 
تنها 1.7 درصد رشد داشته و کشورهای عضو حوزه 
 یورو با نرخ بی��کاری 11 درصدی مواجه هس��تند. 

 ش��اخص مدی��ران خرید مرک��ب چین که نش��ان 
دهنده س��المت بخش تولید  این کش��ور است، یک 
رقم ضعیف بی س��ابقه را به ثبت رس��اند که ناشی از 
کندش��دن رش��د اقتصادی و اف��ت می��زان اعتماد 
سرمایه گذاران بوده است. برزیل نیز در حال متضرر 
ش��دن از افت قیمت کاالها، کاه��ش حجم تجارت 
 با چین و باال گرفتن رس��وایی فس��اد دولتی است. 

 اقتصاد آمری��کا در حال تجربه کردن س��ریع ترین 
نرخ متوس��ط ماهیانه رش��د فرصت های ش��غلی از 
سال 1999 تاکنون اس��ت. در حالی که شهروندان 
بیشتری به بازار کار می پیوندند، آن ها پول بیشتری 
هم ب��رای خرج ک��ردن دارن��د و این موج��ب رونق 
تولید می ش��ود. احتماال به همین دلیل اس��ت که 3 
شرکت خودروس��ازی دیترویت میزان فروش های 
قاب��ل توجه��ی را در م��اه اوت گ��زارش کرده ان��د. 
جنرال موتورز می گوید، می��زان کل فروش صعنت 
خودروس��ازی در س��ال ج��اری ب��ه 17.3 میلیون 
دس��تگاه خواهد رس��ید که بیش��ترین رقم از سال 

2006 تاکنون است.

مهم محس��وب می ش��ود.توجه به این نکته ب��ا توجه به 
س��رمایه گذاری هاي که ایران بدون احتس��اب تحوالت 
مترقبه س��وریه در این کش��ور کرده بود، بسیارآموزنده 
اس��ت.البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که ضریب 
ثبات و امنیت از کشوري به کش��ور دیگر فرق می کند و 
لذا نمی توان همه آنها را به یک دی��د نگاه کرد. دورنماي  
اوضاع اقتصادي و تجاري برخي کش��ورهاي عربي حوزه 
خلیج فارس همچون عمان، قطر و کویت روشنتر به نظر 
می رس��د و نگراني چنداني را ایجاد نمی کند.درعراق نیز 
پتانس��یل ها و ظرفیت هاي باالي ب��راي فعالیت بخش 
خصوصي ایران بخصوص در مناطق ش��یعه نشین وجود 
دارد.بازسازي هاي که دیریا زود  در عراق، سوریه و یمن 
شروع خواهد ش��د می تواند فرصت هاي مغتنمی را براي 
بخش هاي خصوصي ای��ران به  ارمغ��ان آورد و لذا از هم 
اکنون بخش خصوصي کش��ور می تواند براي براي ورود 
به این حوزه ه��ا برنامه ریزي کند.همچنی��ن با توجه به 
اینکه مذهب خواه ن��ا خواه به یک��ي ازمولفه هاي اصلي 
در واگرای��ي وهمگرای��ي درخاورمیان��ه ومنطقه خلیج 
فارس تبدیل شده اس��ت، ازاینرو براي اطمینان بیشتر 
ازچشم انداز فعالیت بخش خصوصي ایران درکشورهاي 
عربي می توان این همکاري ه��ا را در اولویت اول با تجارو 
صاحبان صنای��ع ش��یعه برقرارکرد.هرچن��د درحالت 
طبیعي همانند آنچه که درس��ایر کشورها و مناطق دنیا 
در جریان اس��ت به مولفه مذهبي در  تعامل و همکاري 
اقتص��ادي و تج��اري توجه نمی ش��ود و حت��ي یکي از 
کارکرده��اي همکاري ه��اي تجاري و اقتص��ادي طبق 
تئوري نوکارکردگرای��ي نزدیک کردن روابط و همکاري 
میان کشورها در مواردي است که نمی توانند در مسائل 
س��خت همچون سیاس��ت و امنیت تعامل داشته باشند 
اما مقتضیات حاک��م بر خاورمیانه توج��ه به یک چنین 

مالحظاتي را اجتناب ناپذیر می کند.
درمجم��وع از انچه که گفته ش��د می توان ای��ن نتیجه را 
گرفت که توس��عه روابط و همکاري ه��ا میان بخش هاي 
خصوصي ایران و کش��ورهاي عربي ی��ک ضرورت جدي 
است و بدون برقراري تعامالت گسترده میان بخش هاي 
خصوص��ي دو طرف ام��کان برقراري روابط اس��تراتژیک 
میان کش��ورهاي این منطقه این نی��ز غیرممکن خواهد 
بود و در واقع یک��ي از موانع همگرایي ها در گذش��ته چه 
میان ای��ران و کش��ورهاي عرب��ي و چ��ه در  داخل خود 
کش��ورهاي عربي ضعیف بودن بخش هاي خصوصي و یا 
به اصطالح طبقه متوسط بوده اس��ت که نقش لکوموتیو 
را در اقتصاد غرب ب��ازي کرد.با توجه ب��ه اینکه زمینه ها 
و بس��ترهاي طبقه متوسط در ایران و کش��ورهاي عربي 
در مقایس��ه با گذش��ته تقویت ش��ده لذا به طور طبیعي 
فرصت هاي زیادي را براي هم��کاري در این بخش فراهم 
کرده اس��ت. با اینحال مقتضی��ات حاکم ب��ر خاورمیانه 
بخصوص بي ثبات��ي و ناامني که بر خیلي از کش��ورهاي 
عربي سایه افکنده اس��ت ایجاب می کند که احتیاط الزم 
در این زمینه صورت گیرد. البته این احتیاط عمدتا براي   
آن دسته از بخش خصوصي ایراني است که قصد سرمایه 
گذاري بلندمدت  در کشورهاي عربي داشته باشند اما رد 
مواردي مانند تجارت هاي روز مزه و یا سرمایه گذاریهاي 
کوتاه مدت مش��کلي ایجاد نمی کند. نکت��ه  مهم دیگري 
ک��ه رد این زمین��ه وجود دارد این اس��ت ک��ه جمهوري 
اس��المی ایران براي س��رمایه هاي عربي که ن��ه در داخل 
و نه درغرب احس��اس امنی��ت ندارندو یا نظ��ام ربا)ي (

حاکم بر نظام بانک��ي و پولي غرب را مغای��ر با ارزش هاي 
اسالمی خود می دانند،فرصت طالیي به شمار می رود.  

فرصت ها و تهدیدهاي روابط و همکاري 
بخش هاي خصوصي ایران و اعراب 

             
احمد کاظم زاده 
 کارشناس ارشد روابط بین الملل



رفع تحریم ها 
برای صنایع پتروشیمی 
جمهوری اسالمی ایران 
نوید های بسیاری به 
دنبال خود داشته است . 
در حالی که از سال 1392 
بحث آمایش سرزمین یکی 
از دستاوردهای مهم در 
صنعت پتروشیمی بوده 
است  باید گفت که نتایج 
بسیار مطلوبی را با خود به 
همراه آورده و امروز اقتصاد 
و جغرافیا مسیر توسعه 
صنعت پتروشیمی را هموار 
کرده است

پتروشیمی
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در ح��ال حاضر ای��ران ب��ا رش��د قاب��ل قبول��ی در تولید 
محصوالت پتروش��یمی در تالش اس��ت تا ظرفیت تولید 
واحدهای تولی��دی موجود تا س��قف 60 میلیون تن یکی 
از مهمتری��ن برنامه های کش��ور اس��ت برس��اند.آمارها 
نش��ان می دهد امس��ال 18 میلیون تن تولید محصوالت 
پتروشیمی داش��ته ایم که این می��زان 74 درصد ظرفیت 

اس��می تولید را به خود اختصاص می دهد و نسبت به سال 
گذشته چهار درصد افزایش داشت.

در چنین فضای��ی حضور فعال تری��ن بخش خصوصی در 
زمینه ص��ادرات محص��والت پتروش��یمی امری ضروری 
خواهد بود ب��ه طوری ک��ه باید ب��ا برنامه ری��زی دقیق و 
ط��رح ریزی ه��ای کالن راهبردی ب��رای نیل ب��ه چنین 
هدف ه��ای گام برداش��ت.   نبای��د فراموش کنی��م که از 
برنام��ه 60 میلیون��ی دول��ت تاکن��ون تنه��ا 45 میلیون 
تن آن محقق ش��ده اس��ت، و آن ط��ور که دول��ت مردان 
و مدی��ران پتروش��یمی برآورد کرده ان��د 5 میلی��ون تن 
در س��ال 94 به این ظرفیت اضافه خواهد ش��د.  س��والی 
که در این جا مطرح می ش��ود آن اس��ت که آی��ا در فضای 
کنونی بخش خصوص��ی خود را برای ف��روش 50 میلیون 
تن فرآوردهای پتروشیمی آماده کرده است ؟ در آن سوی 
میدان ه��م باید در م��ورد ج��ذب س��رمایه گذاری های 
خارجی بحث های به می��ان آورد. کش��ور در حال حاضر 
برای رس��اندن ظرفیت های تولید خود به رقم 60 میلیون 
تن نیاز مند 7.5 میلیارد دالر پول اس��ت که البته از طریق 
تامین خوراک ب��رای پتروش��یمی ها می توان��د  این عدم 

سرمایه گذاری را جبران کرد.

پتروش��یمی ها می توانن��د جای��گاه کش��ور را ارتقا دهند 
به ط��وری ک��ه در ح��ال حاضر 67 ط��رح نیم��ه کاره در 
سراس��ر کش��ور جود دارد که برخی از آن ها تا 90 درصد 
هم عملیاتی شده اند.  کش��ور همان طور که از توضیحات 
ب��اال برمی آی��د نیازمن��د ی��ک اراده جدی ب��رای تقویت 
صنعت پتروشیمی اس��ت و درصورتی که مجلس��ی ها هم 
تولیدکنن��دگان و بازرگانان را با وضع قوانین متناس��ب با 
بازارها و شرایط روز یاری دهند قطار پتروشیمی می تواند 
به منزل مقصود برس��د.  آنچه در راستای افزایش صادرات 
محصوالت پتروش��یمی باید پیش از ورود ب��ه بازار در نظر 
بگیریم رفع مشکالتی است که این صنعت با آن ها مواجهه 
اس��ت. اکنون بس��یاری از واحد های پتروشیمی با مشکل 
ملک، خ��وراک یا س��رمایه گذاری رو به رو هس��تند و این 
درحالی اس��ت که برخی دیگ��ر با چال��ش ارز مواجهه اند.  
ایج��اد کار گروهی متش��کل از  قانون گ��ذاران، صاحبان 
س��رمایه و مالکان پتروش��یمی ها می تواند  این صنعت را 
به س��وی پویایی هر چه تم��ام تر پیش برد. آمار ها نش��ان 
می دهد تعدادی از  واحد های پتروشمی از طریق فاینانس 
2 تا 3.6 میلیارد یوروی��ی چین تامین مالی ش��ده اند که 
امید اس��ت این تامی��ن مالی هر چ��ه زودتر نهایی ش��ود، 

همچنین 15 ط��رح از این 67 طرح نیازی ب��ه ارز ندارند و 
با پیگیری محدود امکان نتیج��ه گرفتن در آن ها در کوتاه 
مدت وج��ود دارد. در همین ح��ال نباید تن��وع در جذب 

سرمایه های خارجی را از نظر دور داشت.
در ایجاد و احی��ا بازارها باید س��ه گ��روه تولیدکنندگان، 
مجموعه بازرگانان و ش��رکت های حمل و نقل دس��ت به 
دس��ت یکدیگر دهند تا در امر صادرات محصوالت تولید 
ش��ده بتوان اقدامات اصولی را پایه گ��ذاری کرد. در حال 
حاض��ر کیفی��ت و تولید ایرانی جای��گاه خوب��ی در میان 
مشتریان سنتی اش دارد و ما باید با افزایش تولید خود به 
دنبال مشتریان جدیدی باشیم. حرکت به سوی بازارهای 
ق��وی مانند ژاپ��ن، س��نگاپور و ک��ره جنوبی ب��ا توجه به 
اقتصاد های بزرگ این کش��ورها می تواند یکی از بازارهای 
هدف محص��والت پتروش��یمی جمهوری اس��المی ایران 
باش��د. زمانی ک��ه کش��ور بتوان��د از تمامی ظرفیت های 
تولی��دی خود ب��ه نحو صحی��ح اس��تفاده کن��د نوبت به 
بازرگانان این صنعت می رس��د ک��ه قادر خواهن��د بود با 
آورد های که به کشور سرازیر می ش��ود  بخش های خالی 
صنایع پتروش��یمی را فعال و اجازه نمی دهند 26 درصد از 

پتانسیل های تولید کشور خالی بماند.

اهتمام پتروشیمی 
 بخش خصوصی را می طلبد

رفع تحریم های بین المللی اکنون این فرصت را برای بخش خصوصی در زمینه صادرات  
فرآورد های نفتی ایجاد کرده است که بتواند با حضور پر رنگ تر در بازارهای آسیای نقش 

سنتی جمهوری اسالمی ایران در فروش این محصوالت احیا کند. در حال حاضر بازار هدف 
برای محصوالت پتروشیمی همان بازار های سابق هستند و با توجه به نزدیک شدن به زمان لغو 
تحریم ها برنامه ریزی برای صادرات به اروپا در دستور کار مدیران کالن مجموعه های تولیدی 

و بازرگانی قرار گرفته است.

سید حمید حسینی          مدیر مسئول 
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32 هزار تنی، یک عقب نش��ینی محس��وس به ش��مار 
م��ی رود. با توجه به تن��وع عرضه ه��ا و همچنین حجم 
باالی آن، این حجم معامله بس��یار محدود تلقی ش��ده 

و نشان دهنده شرایط سخت بازار است. 
 به نظر می رس��د این وضعیت دش��وار باز هم ادامه یابد 
ولی کاهش ش��دید و ادامه دار قیمت ها در بازار داخلی 
تا حدودی منطقی به نظر نمی رس��د زیرا فاصله قیمتی 
بین قیمت تمام ش��ده در بورس کاال با احتساب هزینه 
حمل و انبارداری و قیمت های بازار بسیار محدود شده 
است که شائبه ارزان فروشی پتروشیمی ها را به موازات 
بورس کاال تقویت می کند البته ای��ن فقط یک احتمال 
است.  در بازار داخلی مدتی است که قیمت ها در مسیر 
کاهش قرار گرفته و ای��ن افت تا جایی پی��ش رفته که 
جذابیت خرید در بورس کاال را محدود س��اخته اس��ت 
بنابراین بس��یاری از مصرف کنندگان ب��ه جای بورس 
کاال، به بازار داخل��ی روی آورده اند زیرا هم می توانند از 
خریدهای اعتباری استفاده کرده و هم مشکالت خرید 
از بورس کاال را تحمل نکنند. از س��وی دیگر شنیده ها 
حکایت از آن دارد ک��ه تحویل برخ��ی از کاالهایی که 
در بورس کاال مورد معامله قرار گرفت��ه با وقفه صورت 
می پذیرد بنابراین پتانس��یل مه��م و مضاعف دیگری 

برای کاهش حجم خرید از بورس کاال خواهد بود.  
تمامی این م��وارد باعث ش��د ت��ا حجم معام��الت در 
بورس کاال محدود ش��ده و البته جهش قیمت دالر نیز 
نتوانس��ت برای این بازار کاری از پی��ش ببرد. در نهایت 
باید گفت که قیمت های پایه جدید در هفته های آینده 
اعالم خواهد ش��د بنابرای��ن با جهت گی��ری احتمالی 
کاهش قیمت ها باز هم دلیل دیگ��ری برای خودداری 
از خرید حس می شود. با توجه به این موارد می توان این 

ش��ائبه را نیز مطرح ک��رد که کاهش ش��دید قیمت ها 
از پش��توانه بنیادی��ن قدرتمن��دی برخوردار نیس��ت 
پس ش��ائبه عرضه مس��تقیم کاالها به ب��ازار داخلی به 
موازات بورس کاال نیز مطرح خواهد ش��د.  در بازارهای 
جهانی ش��اهد افزایش مجدد قیمت نفت خام هستیم 
ولی ای��ن وضعیت تاکن��ون بر قیمت ه��ای محصوالت 
پتروش��یمی مؤثر نبوده و افت قیمت ها هرچند کژ دار 
و مریز ادامه دارد. به نظر می رسد ش��رایط سخت بازار 
داخلی در قرابت باالی��ی با وضعی��ت بازارهای جهانی 
اس��ت بنابراین نمی توان انتقاد بس��یاری از این شرایط 
داش��ت هرچند که کاه��ش قیمت ه��ای م��واد اولیه 
س��یگنال مهم و مؤثری برای افزایش حج��م تولید در 

صنایع پایین دستی است.

پتروشیمی در گرداب رکود

گزارش های تازه شرکت پتروشیمی نشان از راکد 
ماندن بخشی از فعالیت های این شرکت دارد. 

در آستانه هفته دولت ش��رکت پتروشیمی اقدام 
به ارائه گزارش��ی از وضعیت عملک��رد خود کرده 
است که نشان از بهبود اندک برخی شاخص ها در 

فعالیت این شرکت دارد. 
در گزارش��ی که ش��رکت صنایع پتروشیمی  ارائه 
کرده است، اشاره کمی به مقایسه وضعیت تولید 
یا صادرات محصوالت با سال های قبل شده است. 
در برخی گزارش ها، این ش��اخص ها ی��ا تغییرات 
 اندکی داشته یا ثابت مانده اس��ت.  نکته جالب تر 
آنکه در برخ��ی محصوالت به دلی��ل افت قیمت 

نفت، ارزش صادراتی محصوالت پتروش��یمی  نیز 
کاهش یافته است.

ش��رکت  گ��زارش  در  مث��ال  عن��وان  ب��ه   
پتروش��یمی  آمده اس��ت که »میزان صادرات نیز 
از 15 میلی��ون و 300 هزار ت��ن در فاصله زمانی 
تیرماه 91 تا تیرماه سال 92 به 17 میلیون و 200 
هزار تن)به ارزش 11.2 میلی��ارد دالر(در مقطع 
زمانی تیرم��اه 93 تا تیرماه 94 ب��ه 17 میلیون و 
200 ه��زار ت��ن )10.6 میلی��ارد دالر( رس��یده 

است.« 
توضیحاتی ک��ه البته ب��ه نظر می رس��د چندان 

مفهوم و گویا نیست!

ارزش تولیدات محصوالت پتروشیمی

حجمبازه زمانیفعالیت

41 میلیون و 300 هزار تنتیر 92تولید

41 میلیون و 300 هزار تنتیر93تولید

ارزش صادراتی محصوالت پتروشیمی

ارزشحجمبازه زمانی )یکساله(فعالیت

11.2 میلیارد دالر17 میلیون و 200 هزار تن93صادرات

10.6 میلیارد دالر17 میلیون و 200 هزار تن94صادرات

عقب نشینی 
جدی در بازار 
پتروشیمی 
در رینگ محص��والت پتروش��یمی بورس کاالی ایران 
در روز سه ش��نبه ش��اهد کم رونقی معامالت بودیم تا 
جایی که تنها 16 هزار تن پلیمر مورد داد و س��تد قرار 
گرفت که به نس��بت مدت مش��ابه در هفته قبل و ثبت 
حجم معامله 32 هزار تنی، یک عقب نشینی محسوس 
به ش��مار می رود. با توجه به تنوع عرضه ها و همچنین 
حجم باالی آن، این حجم معامله بس��یار محدود تلقی 
شده و نشان دهنده شرایط سخت بازار است. در رینگ 
محصوالت پتروش��یمی بورس کاالی ایران در روز س��ه 
شنبه شاهد کم رونقی معامالت بودیم تا جایی که تنها 
16 هزار تن پلیمر مورد داد و س��تد ق��رار گرفت که به 
نسبت مدت مش��ابه در هفته قبل و ثبت حجم معامله 

در  ایجاد و احیا بازارها باید سه گروه 
تولیدکنندگان، مجموعه بازرگانان 
و شرکت های حمل و نقل دست به 

دست یکدیگر دهند تا در امر صادرات 
محصوالت تولید شده بتوان اقدامات 

اصولی را  پایه گذاری کرد

بسیاری از مصرف کنندگان به جای بورس کاال، به 
بازار داخلی روی آورده اند زیرا می توانند مشکالت 
خرید از بورس کاال را تحمل نکنند
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هیأت وزی��ران به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های 
نفت، امور اقتصادی  ودارایی و صنعت، معدن و تجارت 
و به اس��تناد تبصره اصالحی بند )ب( م��اده )1( قانون 
هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا - مص��وب 1388 - موضوع 
جز )4( بند )الف( م��اده )1( قانون الح��اق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مال��ی دولت )2( - 
مصوب 1393-، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به 

شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرای��ی تبصره اصالحی بن��د )ب( ماده )1( 
قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها، موضوع ج��ز )4( بند 

)الف( ماده )1( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( - مصوب 1393 

م��اده 1- در این آیین نام��ه اصطالحات زی��ر در معانی 
مشروح مربوط به کار می روند:

الف - خوراک گاز: گاز طبیعی، ترش، غنی و اتان.
ب- خ��وراک مایع: نفتا، مایع��ات گازی )NGL( و گاز 

مایع.
ج - صنای��ع/ واحده��ای تولیدکنن��ده م��واد پای��ه 
)باالدس��تی( پتروش��یمی: واحدهایی که با استفاده از 
هیدرو کربورهای دریافتی از ش��رکت های تولیدکننده 
نف��ت و گاز و ی��ا پاالیش��گاه های نفت و گاز، ب��ه تولید 
محصوالتی مانن��د اروماتیک ها، اولفین ه��ا، متانول و 

آمونیاک می پردازند.
د - محص��والت میان��ی و نهای��ی: محصوالت��ی که با 
اس��تفاده از فرآورده ه��ای تولی��دی در واحده��ای 
پتروش��یمی )به عن��وان  پای��ه  تولیدکنن��ده م��واد 
م��اده اولی��ه( در صنای��ع تکمیل��ی و پایین دس��تی 
پتروشیمی تولید می شوند و زنجیره ارزش را در مراحل 

سه گانه زیر افزایش می دهند:
1- مرحل��ه اول: تولید اوره، اولفی��ن از متانول و نظایر- 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن از اولفی��ن تولیدی واحدهای 

پایه.
2- مرحل��ه دوم: تولید پل��ی پروپیلن - پل��ی اتلین از 
اولفین تولی��دی در مرحله اول - کریس��تال مالمین و 

نظایر.
3- مرحله س��وم: صنایع متع��ارف اس��تفاده کننده از 

خوراک های تولد شده در مرحله دوم.
ه��� - ق��رارداد بلندمدت: ق��راردادی که ب��رای تأمین 

خ��وراک گاز و ی��ا مایع بی��ن مصرف کننده و ش��رکت 
ذی رب��ط تابع��ه وزارت نف��ت ب��رای م��دت ده س��ال 
پی دیری پی شمس��ی پ��س از بهره ب��رداری تجاری از 

واحد، منعقد شده و به تأیید این وزارتخانه  نیز می رسد.
و- قیم��ت مصوب خ��وراک قیمت هایی که براس��اس 
تکلیف مقرر در جز )4( بند )الف( ماده )1( قانون الحاق 
برخی از مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 

دولت )2( تعیین و ابالغ می شود.
ز- مناط��ق کمت��ر توس��عه یافت��ه: مناط��ق موضوع 
تصویب نام��ه ش��ماره 76254/ت36095 ه��� مورخ 

1388.4.10 و اصالحات بعدی آن.

ماده 2- صنایع مش��مول تخفیف پلکان��ی موضوع این 
آیین نامه عبارتند از واحده��ای تولیدکننده مواد پایه 
)باالدستی( پتروشیمی داخلی که با هدف ایجاد ارزش 
افزوده و تکمیل زنجیره تولی��د در محصوالت میانی و 
نهایی )مراحل اول تا س��وم یاد ش��ده در بند )ج( ماده 
)1( این آیین نامه(، سرمایه گذاری های الزم را همراه با 

تأمین مواد اولیه مورد نیاز این واحدها انجام می دهند.

م��اده 3- تخفی��ف پلکانی ب��ه معنای اعم��ال تخفیف 
در قیم��ت خوراک ه��ای گاز و مای��ع مصرف��ی صنایع 
تولیدکننده مواد پایه )باالدستی( پتروشیمی به شرط 
سرمایه گذاری آن ها در تولید محصوالت میانی و نهایی 
و به منظور توس��عه زنجیره ارزش می باشد. این صنایع 
در صورتی که در مراحل اول تا سوم یاد شده در بند )د( 
ماده )1( این آیین نامه سرمایه گذاری نمایند، به نسبت 
میزان س��هم خود در کل س��رمایه گذاری انجام شده و 
برحسب اینکه سرمایه گذاری در مناطق عادی یا کمتر 

توسعه یافته صورت گیرد، از تخفیف  پلکانی در قیمت 
مصوب خوراک گاز و خوراک مایع براساس جدول زیر 

برخوردار خواهند شد:

ماده 4- مالک اس��تفاده از امتیاز مناطق کمتر توسعه 
یافته، واقع ش��دن محل س��رمایه گذاری ها در مناطق 
کمتر توس��عه یافته در زمان تنفیذ ق��رارداد بلندمدت 
تأمین خوراک واحد باالدس��تی پتروش��یمی با شرکت 

تابعه  ذی ربط وزارت نفت می باشد.

م��اده 5- در تنظی��م قرارداده��ای بلندم��دت می��ان 
پتروش��یمیایی  و  پاالیش��ی  صنعت��ی،  واحده��ای 
ب��ا ش��رکت های تابع��ه ذی رب��ط وزارت نف��ت، بای��د 
موضوع و م��دت ق��رارداد، کمیت و کیفی��ت خوراک 
تحویلی، زمان بن��دی ماهانه تحویل خ��وراک، فرمول 
قیمت خ��وراک، الزام خری��دار در برداش��ت حداقلی 
خوراک،نح��وه پرداخت و تضامی��ن الزم برای حصول 
اطمینان از پرداخ��ت بهای خ��وراک دریافتی، میزان 
برخورداری طرف ق��رارداد از تخفیف های موضوع این 
آیین نامه، قوه قاهره )قورس ماژور( نحوه رفع اختالف، 
تعهدات فروش��نده برای اطمینان خری��دار از کیفیت 
و کمی��ت خوراک��ی تحویلی، نح��وه ب��رآورد و جبران 
خس��ارت خریدار در صورت قطع و ی��ا کاهش خوراک 
)یا رعایت ماده )6( این آیین نامه( و نیز نحوه رسیدگی 
به اختالف بین طرفین در مورد میزان خس��ارت وارده، 
دیگر تعه��دات طرفی��ن ق��رارداد و تأکید ب��ر الزامات 
خری��دار در رعایت مق��ررات مربوط به قان��ون اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل چه��ل و چه��ارم )44( قانون 
اساسی )مقررات تنظیمی )رگوالتوری( به صراحت در 

متن قراردادهای تصریح شود.
تبص��ره 1- عقد ق��رارداد درازم��دت با ش��رکت تابعه 
ذی ربط وزارت نفت و تعهد تأمین خ��وراک گاز و مایع 
توس��ط وزارت نفت، منوط به امکان تخصیص خوراک، 
ش��رایط ش��بکه گاز و اجرای تعهدات قراردادی توسط 

طرف قرارداد خواهد بود.
تبص��ره 2- قانون حاک��م بر هم��ه قرارداده��ا، قانون 

جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

ماده 6- در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک 
مایع واحدهای صنعتی، پاالیش��ی و پتروش��یمیایی با 
اراده دولت و خارج از مفاد و ش��رایط قرارداد فیمابین، 
وزارت نفت مکلف اس��ت برابر م��اده )25( قانون بهبود 
مستمر محیط کس��ب و کار - مصوب 1390- خسارت 

وارده را از محل ارزش خوراک تحویلی جبران کند.

ماده 7- تخفیف ه��ای موضوع این آیین نامه به مدت ده 
سال پس از بهره برداری از هر واحد، اعمال خواهد شد.

تبصره - تخفیف  های یاد ش��ده ب��رای واحدهای قابل 
اعمال اس��ت که نس��بت به عقد اجرایی شدن آن اقدام 

نمایند.

م��اده 8- در خرید محصوالت پتروشیمی توس��ط یا به 
دس��تور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهد بود و 
یارانه مورد نظ��ر دولت ب��رای مصرف کنندگان داخلی 
در اختیار دس��تگاه ذی ربط قرار می گیرد و در هر حال 
اعم��ال قیمت ه��ای یارآنه��ای مص��وب برای اینگونه 
محصوالت پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای 

واحدهای پتروشیمی تولیدکننده شود.

آیی�ن نامه اصطالحات
 خ�وراک پتروشیم���ی ها

قراردادی که برای 
تأمین خوراک گاز و یا مایع بین 
مصرف کننده و شرکت ذی ربط 
تابعه وزارت نفت برای مدت ده 

سال پی دیری پی شمسی پس از 
بهره برداری تجاری از واحد، منعقد 

شده و به تأیید این وزارتخانه   نیز 
می رسد

مالک استفاده از امتیاز مناطق کمتر توسعه یافته، واقع شدن محل سرمایه گذاری ها در مناطق کمتر 
توسعه یافته در زمان تنفیذ قرارداد بلندمدت تأمین خوراک واحد باالدستی پتروشیمی با شرکت تابعه  
ذی ربط وزارت نفت می باشد
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بالواتنیک پس از مهاجرت از اوکرای��ن به آمریکا و پایان 
دور کارشناس��یMBA  در دانش��گاه کلمبیا و هاروارد، 
امپراط��وری خ��ود را ب��ا س��رمایه گذاری در آلومینیم، 
شرکت های شیمیایی رس��آنهای و انرژی تاسیس کرد. 
او و ویکتور وکس��لبرگ دوست هم دانش��گاهی اش که 
بعدها میلیارد روس��ی ش��د، ش��رکت س��رمایه گذاری 
رنوا Renova را تاس��یس کردند و با پیوس��تن به گروه 

میخائیل فریدمن، مجموعه AAR را به راه انداختد. این مجموعه بعدها 50 درصد 
از س��هام خود را در غول نفتی روس��ی TNK-BP و روس��نت فروخت که بدین 
ترتیب 7 میلی��ارد دالر به ثروت بالواتنیک افزوده ش��د. بخش عم��ده ای از ثروت 
او از س��هامش در غول مواد ش��یمیایی LyondellBasell به دست آمده است. 
عالوه بر نقشی که وی در نفت و گاز و پتروشیمی دارد، بالواتیک در بخش خدمات 
رسانه های دیجیتال نیز سرمایه گذاری کرده است. وی همچنین شرکت موسیقی 

وارنر را در سال 2011 به مبلع 3.3 میلیارد دالر خریداری کرد. 

میزان سرمایه /  دالر

لن بالواتنیک 56 ساله. ساکن لندن، شهروند ایاالت متحده
201,000,000 2

وی از جمله موسس��ین ش��رکا آلف��ا گروپ اس��ت. او با 
س��رمایه گذاری موف��ق در ح��وزه بانک داری و س��ایر 
بخش ها وارد حوزه انرژی ش��د و ش��رکت دولتی نفت و 
گاز Tyumen Oil. را خری��داری کرد. این ش��رکت 
بعد ها با همکاری BP روس��یه کمپانی TNK-BP را 

تاسیس کرد. 
بالواتنی��ک  همکاری وکس��لبرگ و  ب��ا  فریدم��ن 

کنسرس��یوم AAR را ب��ه راه انداخت که از این ق��رارداد 5.1 میلیارد دالر س��ود 
عای��دش ش��د. وی عض��و هیئ��ت مدیره Vimpelcom یکی از ش��ش اپراتور 
بزرگ تلفن همراه دنیاس��ت. دخال��ت او در جریان رس��وایی مالی س��ال 2005، 
ش��هرتش را اندکی خدش��ه دار کردT اما iنوز هم چهره برتر تجاری اس��ت. او در 
س��ال 2004 در لیس��ت 25 قدرت اقتصادی اروپا توسط نش��ریه فایننشال تایمز 
 معرفی ش��د. فریدمن از اقدامات یهودی گرایانه مختلفی در روسیه و اروپا حمایت 

کرده است.

میزان سرمایه /  دالر

میخائیل فریدمن، 50 ساله، ساکن و شهروند مسکو
176,000,000 5

این س��رمایه دار روس در اوکراین متولد ش��ده و پس از 
فارغ التحصیلی از رش��ته مهندس��ی راه آهن از دانشگاه 
دولتی روس��یه در یک ش��رکت دولتی مش��غول به کار 
شد و در س��ال 1990 با سایر دوس��تانش شرکت رنووا را 
راه اندازی کرد. محل اصلی س��رمایه دیگر وی ش��رمت 
آلومینیم Siberian-Urals اس��ت ک��ه بعد ه��ا و با 
مش��ارکت ش��رکت RUSAL. به بزرگترین ش��رکت 

 Tyumen آلومینی��م دنیا تبدیل ش��د. او با خرید س��هم اعظم ش��رکت نفت��ی
 7 TNK-BP وارد تج��ارت نفت��ی ش��د و ب��ا مش��ارکت در کنسرس��یوم Oil
میلیارد دالر درآمد به دس��ت آورد. این س��رمایه دار نیز به مانن��د دیگر همتایانش 
به حوزه تله کام عالقمند اس��ت وی از جمله مسئولین طرح Skolkovo )نسخه 
روس��ی س��یلیکون ولی آمری��کا( اس��ت. وی از جمل��ه عالقمندان به هنر اس��ت 
 ک��ه بزرگتری��ن مجموع��ه تخ��م مرغ ه��ای تزئین��ی )Fabergé eggs( را در 

اختیار دارد.

میزان سرمایه /  دالر

ویکتور وکسلبرگ، 57 ساله، ساکن و شهروند روسیه
175,000,000 6

رینهارت یکی از ثروتمند ترین زنان دنیا و ثروتمند ترین 
ف��رد در استرالیاس��ت. او ثروتش را در س��ال 1992 و از 
مرگ پدرش به ارث برد. پدرش موس��س شرکت معدن 
بود. با افزایش و گسترش تجارت معدن در استرالیا ثروت 
او نیز گسترش یافت و به زمینه های سرمایه گذاری او نیز 
تنوع بخش��ید و وارد حیطه رسانه نیز ش��د. شرکت او در 
حال حاضر عالوه بر تجارت معدن که با سرمایه 7میلیارد 

دالری یکی از بزرگترین معادن آهن دنیاست، پاالیش��گاه نفت و گاز نیز در اختیار 
دارد. وی چهار فرزند دارد و عضو فعال س��ازمآنهای مبارزه با قاچاق انسان است و از 

دختران بی سرپست در کامبوج حمایت می کند.

میزان سرمایه /  دالر

جینا رینهارت، 60 ساله ساکن و شهروند استرالیا
177,000,000 3

مدیر عامل ش��رکت کانتیننت��ال ریسورس��س و یکی از 
تاجران نخس��ت نفت مونتانا و داکوتای شمالی. او آخرین 
عضو خانواده 13 فرزندی فقیری بود که ابتدا کارگر پمپ 
بنزین شد و بعدها جایگاه بنزین به نام خودش را در سال 
1966 ب��ه راه انداخت.  تولی��د روزانه ش��رکت او در حال 
حاضر به 150 هزار بش��که می رس��د و همچنان به دنبال 
افزایش این تولید تا بیش از 24 میلیون بش��که است. هام 

یک جمهوری خواه فعال اس��ت و در جریان رقابت های ریاست جمهوری به عنوان 
مش��اور انرژی میت رامنی ش��ناخته ش��د. وی که از بیماری دیابت رنج می برد 10 

میلیون دالر به صندوق مبارزه با دیابت دانشگاه اوکالهاما کمک کرده است.

میزان سرمایه /  دالر

هارولد هام، 68 ساله، شهروند آمریکا و ساکن اوکالهاما
176,000,000 4

ثروتمند تری�ن  
نفتی های دنیا

این خان��واده چهار نف��ره از پدرش��ان ک��ه در حوزه 
لوله های نفتی فعال بود و در س��ال 2010 درگذشت، 
ارث برده ان��د. ش��رکت آن ها درحال حاض��ر مالکیت 
51 ه��زار مای��ل خط��وط لول��ه گاز طبیع��ی، نفت و 
پتروشیمی و 14 میلیارد مکعب ذخیره گاز طبیعی را 
در اختیار دارد. تمام اعضای خانواده شهروند آمریکا و 
ساکن هوستون هس��تند. و عبارتند از: میلیند فرانتز، 

44 ساله با دارایی 6.8 میلیارد دالر.دانین اوارنا، 50 س��اله با 6.8 میلیارد دالر 
دارایی. اسکات دانکان، 31 ساله و با ثروت 6.8 میلیارد دالر

میزان سرمایه /  دالر

 خانواده دانکان
272,000,000 1
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این س��رمایه دار روس از جمله دوستان نزدیک والدیمر 
پوتین به حس��اب می آید و از جمله موسس��ین شرکت 
بین المللی مبادالت انرژی Gunvor Group  اس��ت. 
وی در عرصه ه��ای مختلف گاز، حمل و نقل، س��اخت و 
س��از و... فعالیت دارد که از آن جمله می توان به مالکیت 
گروه سرمایه داری Volga Group که بر حوزه انرژی، 
حمل و نقل و زیرساخت تمرکز دارد اش��اره کرد. پس از 

الحاق ش��به جزیره کریمه به اوکراین او نیز در فهرس��ت افرادی ق��رار گرفت که از 
سوی آمریکا تحریم شدند. او موسس بنیاد Elena and Gennandy است که 

از سالمندان، ورزش، فرهنگ، خانواده های نیازمند حمایت می کند.

میزان سرمایه /  دالر

 گنادی تیمچنکو، 61 ساله، ساکن ژنو و شهروند روسیه
140,000,000 9

رئی��س  آذربایج��ان  جمه��وری  متول��د  ای��ن 
ش��رکت Lukoil مرکز اصلی نفت روس��یه و از جمله 
اصلی ترین کمپانی های منابع نفتی اس��ت. این ش��رکت 
فعالیت خود در میدان نفتی قرنه غربی2 در عراق توسعه 
بخشیده است. او پس از فارغ التحصیلی از موسسه نفت و 
پتروشیمی آذربایجان بالفاصله وارد شرکت های حفاری 
شد. او به زودی پیش��رفت کرد و جوان ترین معاون وزیر 

انرژی در روس��یه ش��د. با در اختیار داشتن 21 درصد س��هام، بزرگترین سهام دار 
نفتی است. 

میزان سرمایه /  دالر

واحد علی اکبروف،63 ساله، ساکن و شهروند روسیه
130,000,000 11

ای��ن س��رمایه دار اوکراینی-روس��ی ث��روت خ��ود را از 
عضویت گروه  Alfa ، بزرگترین گ��روه مالی و صنعتی 
روسیه به دست آورد. از قِبل این گروه موسسات دیگری 
همچ��ون Alf-eco، Alfa-Bank و... نیز تاس��یس 
TNK- ش��دند. خان در ح��ال حاض��ر مدیراجرای��ی

BP است. او اقدامات یهودی گرایانه متعددی در روسیه 
و اروپا انجام داده اس��ت. خان با پنج فرزندش در روسیه 

زندگی می کند وبرای داشتن مجموعه اس��لحه و تفنگ های ورزش مشهور است. 
گفته می شود او در جلسات تجاری خود، اسلحه به همراه دارد.

میزان سرمایه /  دالر

 جرمن خان،52 ساله، شهروند و ساکن مسکو
112,000,000 13

او نیز از جمله موسسین گروه Alfa  است. در 18 سالگی 
وارد ارتش شد و در مرز مش��ترک روسیه- چین مشغول 
به خدمت بود. در س��ال 1983 ارتش را ترک کرد و وارد 
موسس��ه فوالد و آلیاژ مس��کو ش��د.در آنجا با فریدمن و 
جرمن خان آشنا ش��د و گروه آلفا را تشکیل دادند و وارد 
حوزه نفتی شدند. او در حال حاضر عملیات های تجاری 
بین المللی گروه آلف��ا را مدیریت می کند. ش��رکت های 

متعدد دیگری همچون مراکز خرید و فروش اتومبیل، س��ینما و سوپر مارکت های 
زنجیره ای نیز تحت نظر اوست.

میزان سرمایه /  دالر

 الکسی کوزمیچف، 51 ساله شهروند و ساکن روسیه
88,000,000 18

متولد نروژ که پدرش در اسلو جوشکار بود و خودش هم 
در عرصه کشتیرانی وارد شده بود. تانکرهای کشتی رانی 
او در زمان جنگ ایران و عراق نف��ت جابه جا می کردند و 
همین موجب ش��د تا او را بزرگترین تانک��ر دار دنیا کند. 
در حال حاضر ش��رکت وی ب��ا نام Frontline در این 
صنعت پیش��رو اس��ت. حوزه دیگر عالقمندی او شرکت 

شیالت مارین هاروست است.

میزان سرمایه /  دالر

 جان فردریکسن، 69 ساله شهروند قبرس و ساکن لندن
140,000,000 10

از   MBA رش��ته  از  التحصیل��ی  ف��ارغ  از  پ��س 
Kaiser- دانش��گاه هاروارد به ش��رکت نفتی پ��درش

Francis رفت و در سال 1969 مدیریت آن را بر عهده 
گرفت. این شرکت فعالیت های نفتی در داکوتای شمالی، 
ویومانگ و کانادا را بر عهده دارد. اون همچنین مدیریت 
مجموعه انرژی LNG  را بر عهده دارد. در س��ال 1990 
او بانک اوکالهاما را ب��ه قیمت 60 میلیون دالر خریداری 

کرد. او سهامدار بازار مبادالت بمئی و تیم بسکتبال NBA اوکالهاما نیز هست. او 
نفر سوم خیرین ثروتمند دنیاست و تصمیم دارد تا نیمی از ثروتش را صرف اهداف 

خیریه کند.

میزان سرمایه /  دالر

 جورج کایسر،71 ساله، شهروند آمریکا و ساکن تولسا
100,000,000 16

 MDM این س��رمایه دار روسی پس از تاس��یس بانک
در س��ال 1993، فعالیت ه��ای ان��رژی و فل��زات خود را 
توس��عه داد. گروه MDM همکاری های گس��ترده ای 
با تولیدکنندگان ذغال س��نگ و محصوالت معدنی دنیا 
دارد. او همچنین موس��س بزرگترین ش��رکت س��اخت 
لوله های استیل روس��یه به نام TMK است. وی با یک 
مدل و خواننده پاپ صرب ازدواج کرده و مراس��م ازدواج 

آن ها در سال 2005 در جنوب فرانسه هزینه زیادی داشت و چهره های معروف نیز 
در آن حضور داشتند.

میزان سرمایه /  دالر

 آندری ملینچنکف، 42 ساله، شهروند و ساکن روسیه
112,000,000 12

این مدل  مد و فش��ن ثروتش را از مرگ شوهرش هربرت 
پرودو به دست آورد. ش��وهرش با همکاری جک والتون 
س��هام دار Gulf Oil وارد تجارت نفتی ش��د و شرکت 
 Perenco را تاسیس کرد. پس از آن شرکت Cosnav
را به راه انداخت که بزرگترین کمپان��ی نفتی خانوادگی 
با درآمد س��الیانه حدود 6 میلیارد دالر است. او در سال 
2006 و در حال��ی ک��ه در آل��پ کوهن��وردی می کرد، 

درگذشت.

میزان سرمایه /  دالر

 کری پرودو و خانواده، 63ساله ساکن لندن
108,000,000 14

رئیس ش��رکت انرژی Kinder Morgan که در سال 
1997 تاس��یس شد. این ش��رکت 82 هزار مایل خطوط 
لوله و 180 مرکز ذخی��ره انرژی را در اختی��ار دارد. وی 
با خرید چندین ش��رکت دیگر این حوزه توانست بزرگ 
ترین کمپانی انرژی در آمریکا ش��ود. این فارغ التحصیل 
حقوق دانش��گاه میس��وری فعالیت زیادی در راس��تای 
حفاظت از محیط زیست در هوس��تون انجام داده است. 

او در جریان رقابت های انتخاباتی حزب جمهوری در دوران جورج بوش پدر و پسر 
و مک کین نیز فعال بود.

میزان سرمایه /  دالر

 ریچارد کیندر، 69 ساله، ساکن هوستون و شهروند آمریکا
92,000,000 17

 ، Kühne + Nagel اصل��ی س��هامدار  و  رئی��س 
ش��رکت حمل و نقل بین المللی که توس��ط پدر بزرگش 
تاسیس ش��د. وی مالک س��هام 28.2 درصدی شرکت 
کشتیرانی Hapag LIoyd نیز هس��ت. او در زمینه 
س��اخت و تجهیز هتل های گران قیمت نیز فعالیت دارد. 
حمایت از تیم فوتیال هامبورگ و کمک های تحصیلی در 

دانشگاه های زوریخ و برلین اقدامات دیگر اوست.

میزان سرمایه /  دالر

 کالس میخائیل کوهن، 76 ساله، شهروند آلمان ساکن سوئیس
103,000,000 15

س��رمایه دار متولد اتیوپی ثروت اولیه خ��ود را از بخش 
امالک و مس��تغالت عربس��تان س��عودی به دست آورد 
و س��پس به حوزه پاالیش نفت وارد ش��د و محصوالتش 
را در س��وئد، اتیوپ��ی و مراک��ش گس��ترش داد. وی با 
کنسرس��یومهای نفتی و س��اختمان س��ازی عربستان 
س��عودی همکاری دارد و بی��ش از 40 ه��زار کارمند در 
اختی��ار و بیش از 70 درصد س��هام نفت مل��ی اتیوپی را 

دارد. او بزرگترین سرمایه دار خارجی در سوئد و اتیوپی است. عالوه بر حوزه نفت، 
معادن طال، تولید سیمان، کش��اورزی، هتل، بیمارس��تان و فاینانس عرصه دیگر 

فعالیت اوست. 
وی با همکاری کره جنوبی در کارخانه تولید نخستین خودروی عربستان سعودی 
سرمایه گذاری کرده است. فعالیت های انسان دوستانه وی نیز متعدد است. کمک 
 به مبارزه با ای��دز در آفریقا و هم��کاری با مرکز بهداش��تی کلینت��ون از جمله این

 موارد است.

میزان سرمایه /  دالر

محمد العمودی، 67 ساله شهروند و ساکن جده عربستان سعودی
153,000,000 7

میخلس��ون تاجر روس و بزرگترین س��هام دار تولید گاز 
ملی نواتک است. وی فارغ التحصیل مهندسی عمران از 
موسسه سمارا است و شغلش را در شرکت تولید خطوط 

لوله گاز آغاز کرد. 
ش��رکت نوات��ک در ورزش های بس��یار ش��رکت دارد. 
حامی اصلی فوتبال روس��یه اس��ت. همکاری ب��ا تیم ان 
بی ای برای توس��عه بس��کتبال در روس��یه ه��دف دیگر 

اوست.

میزان سرمایه /  دالر

 لئونید میخلسون، 58 ساله، شهروند و ساکن مسکو
141,000,000 8



رفع تحریم ها
 با تالش های دیپلماتیک 
محقق شد. عقالی جهان 
همواره تاکید کرده بودند 
گفت وگو تنها راه برون رفت 
از بن بست های فنی است

دیپلماسی 
انرژی
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هر اقتصاد، ش��اهد وجود دامنه وسیعي از فعل و انفعاالت 
و نیروه��اي خ��ارج از بازاري اس��ت که بر بخ��ش انرژي 
اثر نهاده و آن را ش��کل می ده��د. توجه به این مس��ایل 
در بس��یاري از کش��ورها، تصمی��م گیرن��دگان را برآن 
داش��ته اس��ت تا با نگاهي جدید در عرصه برنامه ریزي، 
س��رمایه گذاري بخش انرژي، قیمت گ��ذاري و مدیریت 
انرژي را در چارچوب برنامه ریزي مل��ي یکپارچه انرژي 
)INEP(1 م��ورد توج��ه قرار دهن��د. ای��ن چارچوب، 
تصمیم گیرندگان را قادر مي س��ازد تا تم��ام گزینه هاي 
سیاس��تي بلند مدت ان��رژي را مورد تحلیل ق��رار داده و 

تحت کنترل درآورند. این نظام برنامه ریزی و هدایت راه 
کشورها را برای ایجاد موازنه و استقرار دیپلماسی انرژی 
یاری مینماید. به عبارت دیگر در عرصه بین المللی وقتی 
موفقیت حاصل میگردد که یک نظ��ام برنامه ریزی ملی 

یکپارچه پشتیبان ان باشد.
توجه ب��ه مفه��وم و روش شناس��ي برنامه ری��زي ملي 
یکپارچه ان��رژي را می ت��وان در بحران ان��رژي دهه 70 
میالدي یافت. پی��ش از این تاریخ، انرژي کاالیي نس��بتاً 
ارزان قیمت بود که ع��دم تعادِل موجود می��ان عرضه و 
تقاض��اي آن، هم��واره بواس��طه افزایش عرض��ه بوجود 

می آمد. تأکید اساسي نیز در این بخش، بیشتر بر مسایل 
فني و مهندسي معطوف می گش��ت. در این میان، برنامه 
ریزي انرژي چیزي نب��ود جز توجه به بخش��هاي فرعي 
انرژي )مانند برق، نف��ت، گاز و...( و هماهنگ هاي جزیي 
میان آن ها. داستان برنامه ریزي ملي یکپارچه انرژي، از 
میانه دهه 70 آغاز مي ش��ود. س��ال هاي میاني دهه 70، 
ش��اهد افزایش یکباره قیمت هاي جهان��ي نفت بود. این 
افزایش قیمت ها باعث گشت تا هزینه حاملهای مختلف 
انرژي نیز سیري صعودي یافته و به سرعت افزایش یابد. 
عوامل مذکور تأثیرات بس��یاري ب��ر برنامه ریزي انرژي 

گذاشت که به خلق سیاست ها و ابزارهاي جدید تحلیلي 
انجامید.

اول آنکه هماهنگي بیش��تِر میان عرضه و تقاضاي انرژي 
و استفاده کارآتر از مدیریت تقاضا و صرفه جویي انرژي، 
موردتوجه ق��رار گرفت. دوم اینکه ارتب��اط میان انرژي و 
اقتصاد کالن، با نظام مندي بیش��تري مطالعه و بررس��ي 
گشت. س��وم اینکه تحلیل جزیي و دقیقتر هر دو حیطه 
عرضه و تقاضا در بخش انرژي نیز، فرصت هاي فراواني را 
در جانشیني میان سوخت ها )بخصوص در جهت رهایي 
از مصرف نفت( فراه��م آورد. چهارمین پیام��د این امر، 
پیچیده تر شدن ابزارهاي مدلسازي و تحلیلي، در برنامه 
ریزي بخش هاي فرع��ي انرژي بود. دیگ��ر پیامد بحران 
نفتي ده��ه 70 را می ت��وان، افزایش اتکاي کش��ورهاي 
جهان س��وم بر اصول و قواعد اقتص��ادي )از جمله فنون 
قیمت گذاري س��ایه اي(2 دانس��ت. و نهایت آنکه، رواج 
مباحث زیس��ت محیطي، ب��ه درک بهتر اث��رات متقابل 

انرژي و محیط زیست منجر گشت.
اگر چ��ه در نیم��ه دوم ده��ه هفتاد میالدي، تالش��هاي 
گس��ترده اي در حیطه برنامه ریزي جام��ع انرژي صورت 
پذیرفت، اما دیري نپایی��د که تنگناه��اي برنامه ریزي، 
بواس��طه وجود داده ه��اي مح��دود، کمب��ود نیروهاي 
کارآم��د و مش��کالت وخیِم زمان��ي نمایان گش��ت. این 
تنگناها بخصوص، در کش��ورهاي جهان س��وم نمودي 
صد چندان یاف��ت. از این رو بود که بس��یاري از مدلهاي 
اولیه برنامه ریزي، براي پاس��خگویي به نیازهاي مذکور 
طراحي گشته و توس��عه یافتند. اگر چه این مدلها بسیار 
ب��زرگ و پیچیده بودن��د ام��ا در تحلیل ه��اي مرتبط با 
سیاستگذاری، به ش��کل موفقیت آمیزي مورد استفاده 
قرار گرفتند. برخي دیگ��ر از مدلها، مدلهای��ي بودند که 
توجه خود را به زیربخش��هاي مهم انرژي معطوف کرده 
و ی��ا ارتباط ان��رژي با س��طوح کالن اقتص��ادي را مورد 
بررسي قرار می دادند. بخش اعظمی از مدلها نیز مدلهاي 
مرتبط با سیاس��تهای کالن و سیاس��ت گذاری نبودند و 
غالباً به عنوان تالش��هاي صرفاً دانش��گاهی مورد توجه 
قرار می گرفتن��د. روند مذکور که می ت��وان آن را روندي 
در جهت فراگی��ري برنامه ریزي ملي یکپارچه دانس��ت، 
به”س��اختار تحلیلي سلس��له مراتبي«3منجر گش��ت 
که دس��ت کم، از س��ه س��طح مجزاي تحلیلي تش��کیل 
یافته اس��ت. این س��طوح عبارتن��د از س��طوح انرژي � 
اقتص��اد کالن، بخ��ش ان��رژي و بخ��ش فرع��ي انرژي. 
س��اختار تحلیلي سلس��له مراتب��ي قادر اس��ت عالوه بر 
در بر گرفتن س��طوح مذکور، کنش ه��اي متقابل میان 
آن ها را نیز در تحلیل گنجانده و کان��ون توجه خود را به 
انتخاب سیاس��ت هاي بهین��ه تر متمرکز س��ازد. قدرت 
پردازش ب��االي کامپیوترها به همراه قیمت هاي نس��بتاً 
ارزان آن ه��ا، تحلیلگ��ران را قادر مي س��ازد ت��ا رهیافت 
مذکور را به راحتي توس��عه داده و در کش��ورهاي خود، 
اجرا نمایند. در»برنامه ری��زي و قیمت گذاري هماهنگ 
انرژي«4، الزم اس��ت به جاي توجه ب��ه منافع و مضرات 
گوناگون اس��تفاده از انواع مختلف ان��رژي، تحلیل هاي 
دقیق از روابط متقابل میان بخش��هاي مختلف اقتصادي 
و نیازه��اي بالق��وه انرژي اش��ان ص��ورت گی��رد. منابع 
غیرمرس��وم اما کارآمد ان��رژي را نیز مي بایس��ت در این 

چارچوب گنجاند.
برنامه ری��زي مل��ي یکپارچه ان��رژي، بطور یکس��ان، در 
ه��ر دو دس��ته کش��ورهاي صنعت��ي و در حال توس��عه 
قابل اجراس��ت. در کش��ورهاي صنعتي، رواب��ط تودرتو 
و پیچیده می��ان بخش ه��اي مختلف اقتص��ادي و نفوذ 

تصمیمات بازاره��اي خصوصي در ه��ر دو بخش عرضه 
و تقاضاي ان��رژي، تحلیل و پیش بیني اثرات سیاس��تي 
را امري دشوار و پیچیده می س��ازد. اما در کشورهاي در 
حال توس��عه، وجود عدم تع��ادل ذاتي در ب��ازار، کمبود 
ارز، کمی منابع مالي و انس��اني براي توسعه، شمار وسیع 
خانوارهاي فقیر که نیازهاي اساسي آن ها  باید به نحوي 
تأمین گ��ردد، اتکاي بیش��تر به س��وخت هاي قدیمی و 
س��نتي و در نهایت، کمبود منابع ان��رژي و نیز اطالعات 
مربوط ب��ه آن، کار برنامه ری��زان را با مش��کالت فراواني 

همراه می سازد.
برنامه ری��زي منطقي و وس��یع انرژي در س��طوح ملي و 
نیز سیاس��تگذاري ب��راي تمام ان��واع انرژي ه��ا، ابزاري 
اس��ت که کش��ورهاي در حال توس��عه را در اس��تفاده 
بهینه از منابع کمی��اب یاري مي رس��اند. چنین ابزاري، 
توس��عه آتي اقتصادي � اجتماعي و بهبود رفاه و کیفیت 
زندگي ش��هروندان را تضمین مي نماید. ب��ا این اوصاف 
برنامه ری��زي ان��رژي، جزی��ي اساس��ي از برنامه ری��زي 
اقتصادي ملي اس��ت که باید در هماهنگي کامل با دیگر 
اجزاء برنامه ریزي پیاده گش��ته و به انجام برس��د. آنچه 
که در این میان شایان توجه می باش��د آنست که واژه )) 
برنامه ریزي (( چه در حیط��ه اقتصاد ملي و چه در حیطه 
بخش انرژي، به معناي برخي از چارچوب هاي خش��ک و 
انعطاف ناپذیري نمی باش��د ک��ه در اقتصادهاي متمرکز 
و کاماًل برنامه ریزي ش��ده به کار مي رود. برنامه ریزي در 
هر اقتصاد، ب��ر پایه نیروهاي ب��ازار آزاد صورت مي گیرد. 
در تحلیل ه��اي سیاس��تي و برنامه ریزي ان��رژي نیز بر 
تحلیل هاي دقی��ق و تفصیلي بخش ان��رژي، کنش هاي 
متقابل بخش انرژي با بقیه اقتصاد و تعامالت اصلي میان 

بخشهاي فرعي انرژي تأکید می گردد.
هدف اساس��ي در تحلیل ه��اي سیاس��تي و برنامه ریزي 
ان��رژي، دس��تیابي هر چ��ه کارآمدت��ر به اه��داف ملي 
می باشد. این اهداف، در ارتباطي متقابل با یکدیگر بوده و 
غالباً با هم در تضادند. اهداف”برنامه ریزي ملي یکپارچه 

انرژي« عموماً عبارتند از:
الف � تعیین نیازهاي دقیق انرژي در اقتصاد و دس��تیابي 

به آن ها در جهت اهداف توسعه اي
ب � انتخاب ترکیبي ازمنابع ان��رژي که نیازهاي آتي را با 

کمترین هزینه برآورده سازد.
ج � به حداقل رساندن بیکاري

د� صرفه جویي در منابع انرژي و کاهش مصارف بیهوده 
انرژي

ه� � تنوع بخشیدن به عرضه انرژي و کاهش وابستگي به 
منابع خارجي

و- تأمین امنیت ملي و نیازهاي دفاعي
ز� تامین نیازهاي اساسي انرژي طبقات فقیر جامعه 

ح � ذخیره ارزهاي کمیاب
ط � تعیین دقی��ق مقادیر عرضه و تقاض��اي انرژي، براي 
فراهم آوردن زمینه توس��عه عملي و اولویت بندي شده 

مناطق و بخشهاي اقتصادي خاص
ي � افزایش درآمدهاي ناش��ي از ف��روش انرژي که براي 

تأمین مالي توسعه بخش انرژي، مکفي و بسنده باشد.
ک � دستیابي به ثبات قیمت ها

ل � حفاظت از محیط زیست

1 -Integrated National Energy Planning
2 -Shadow pricing
3 -Hierarchical analytical framework
4 -Coordinated energy planning and pricing

ضرورت برنامه ملی یکپارچه انرژی
 در دیپلماسی انرژی

  
حسن بیک محمدلو

استاد دانشگاه

در»برنامه ریزي و قیمت گذاري 
هماهنگ انرژي«4، الزم است به جاي 
توجه به منافع و مضرات گوناگون 
استفاده از انواع مختلف انرژي، 
تحلیل هاي دقیق از روابط متقابل 
میان بخشهاي مختلف اقتصادي و 
نیازهاي بالقوه انرژي اشان صورت 
گیرد. منابع غیرمرسوم اما کارآمد 
انرژي را نیز مي بایست در این 
چارچوب گنجاند

اگر چه در نیمه دوم دهه هفتاد 
میالدي، تالشهاي گسترده اي در 
حیطه برنامه ریزي جامع انرژي صورت 
پذیرفت، اما دیري نپایید که تنگناهاي 
برنامه ریزي، بواسطه وجود داده هاي 
محدود، کمبود نیروهاي کارآمد و 
مشکالت وخیِم زماني نمایان گشت
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یکی از مش��کالتی که فع��االن و آگاه��ان اقتصادی و 
صنعتی در س��ه دهه اخیر با آن مواجهه بوده اند کمبود 
نقدینگی به خصوص در واحده��ای تولیدی و صنعتی 
کوچ��ک و متوس��ط می باش��د و خوش��بختانه تقریبا 
همه سیاس��تگذاران دولتی همصدا با بخش خصوصی 
از ض��رورت پی��دا ک��ردن راه حلی ب��رای غلب��ه بر این 
مش��کل صحب��ت می کنن��د. به ای��ن منظ��ور تقریبا 
تمامی دولت های گذش��ته بعد از پایان جنگ تحمیلی 
اقدام ب��ه تزری��ق نقدینگی با ش��رایط وی��ژه نموده اند 
که این نقدینگی غالبا به ش��کل اعطای وام هایی با بهره 
پایین ب��ه تولیدکنندگان و صنعتگران بوده اس��ت ولی 
ش��وربختآنهاین سیاس��ت هیچگاه نتیجه دلخواه را در 
پی نداش��ت چرا ک��ه اگر اینگونه بود ام��روز از ضرورت 
تزری��ق نقدینگی دوب��اره به بخش تولی��دی و صنعتی 
س��خنی به می��ان نمی آم��د. هرچند آم��ار و اطالعات 
کافی در این زمینه در دس��ترس نیس��ت ولیکن به نظر 
می آید ک��ه اعمال این سیاس��ت در دول��ت اصالحات 
موفق تر از بقیه دولت ها بوده اس��ت و این امر در رش��د 
اقتص��ادی و صنعت��ی آن دوران قابل ردیابی اس��ت. به 
نظ��ر می آید دلی��ل موفقیت نس��بی این سیاس��ت در 
آن دوران به روند کاهش��ی ن��رخ تورم س��الیانه در آن 

سال ها مرتبط باش��د. چرا که کاهش نرخ تورم سالیانه 
منجر به از رونق افتادن بازارهای س��فته بازی می ش��د 
و این ش��رایط حداقل مانع از انتقال کسر قابل توجهی 
از نقدینگی تزریق ش��ده به بازارهای سفته بازی شد و 
چون بخش تولید نوید س��ودآوری بیش��تری با خود به 
همراه داشت ساز و کار اقتصاد گیرندگان این کمکها را 
به سمت استفاده از آن در بخش تولید سوق داد. وگرنه 
در دولت های پیشین و پس��ین اصالحات با وجود نرخ 
باالی تورم افزایشی در اقتصاد سهم بسیار زیادی از این 
نقدینگی در همان هفته ها و ماههای اول دریافت وام به 
سرعت به سمت بازارهای س��فته بازی هدایت شد و نه 
تنها مشکلی از تولید و اش��تغال کشور کم نکرد بلکه به 
سفته بازی بیشتر در اقتصاد و انتظارات تورمی ناشی از 
آن بیش از پیش دامن زد. باید در نظر داش��ت که حتی 
در ش��رایط عادی و به فرض عدم وجود تورم ساختاری 
در اقتصاد بس��ته به اینکه تامین این س��رمایه عظیم از 
کدام محل صورت خواهد گرف��ت آثار تورمی با درجات 
متفاوتی در پی خواهد داش��ت. حال آنکه با وجود یک 
تورم س��اختاری در اقتصاد ایران که ناشی از وابستگی 
دولت به درآمدهای نفتی اس��ت به مح��ض اعمال این 
سیاس��ت انتظار افزایش نرخ تورم و یا دست کم کندتر 

شدن سرعت کاهش نرخ تورم در سال های پیش رو دور 
از ذهن نیس��ت. از طرف دیگر اعمال این سیاست بدون 
در نظ��ر گرفتن و از بی��ن بردن علل کمب��ود نقدینگی 
واحدهای تولیدی صنعتی در بهترین حالت صرفا یک 
اثر کوتاه مدت در رش��د تولید صنعتی و ب��ه تبع آن در 
رش��د تولید ناخالص داخلی خواهد داش��ت. کما اینکه 
اگر به گذش��ته نگاهی بیاندازیم به وض��وح درخواهیم 
یافت ک��ه تزریق نقدینگ��ی در دولت های گذش��ته به 
شکل کارآمد و پایدار گرهی از مشکالت کور واحدهای 
تولیدی نگشوده است. در غیر اینصورت دولت باید ادعا 
می نمود که تزریق نقدینگی به بخش تولید در هر دوره 
منجر ب��ه نجات درص��دی از واحدهای تولیدی ش��ده 

است.
نگارنده ب��ه خودی خ��ود مخالف تزری��ق نقدینگی به 
بخش خصوصی صنعتی و تولیدی نیست و اتفاقا بر این 
عقیده اس��ت که در برخی از مواقع این ام��ر می تواند به 
عن��وان یک سیاس��ت کارآمد منجر به تس��ریع رش��د 
تولید بش��ود. به ش��رط آنک��ه پی��ش از آن عواملی که 
منجر به کمب��ود نقدینگ��ی در این بخش ش��ده اند به 
دقت شناسایی و مرتفع شده باش��ند. در غیر اینصورت 
حتی تزریق س��الیآنهاین کمکها به ای��ن بخش نه تنها 

چرا بخش خصوصی ایران  باید
 به سوی آسیا برود؟

انتظار م��ی رود اجرایی ش��دن توافق ایران با 
قدرت های جهانی در مورد موضوع هسته ای، 
منج��ر ب��ه رف��ع تحریم ه��ای بین المللی و 
حداقل رهایی اقتصاد ای��ران از برخی موانع و 
مشکالت ایجاد شده در چند سال گذشته در 
مس��یر حرکت رو به جلو و رش��د خود گردد. 
در همین زمینه چند نکته ذیل حائز اهمیت 

است:

از اولین روزهای پ��س از توافق، موج  1
ش��تابان هیات های��ی از کش��ورهای 
اروپایی به س��وی کش��ورمان روان شده تا در 
دورانی که اتفاقا بس��یاری از این کش��ورها با 
مش��کالت عدیده ناش��ی از بحران اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کنند، مجددا سهم خود 
را از بازار بزرگ 80 میلیونی ایران احیا نمایند. 
به دلیل س��ابقه تاریخی تج��ارت و همکاری 
اقتصادی  ایران با اروپاییان و اعتماد نسبی  به 
آن ه��ا از ی��ک س��و و کیفی��ت بهت��ر کاال 
وخدمات این کشورها در قیاس با دیگر رقبا و 
شرکای تجاری سال های اخیر، احتمال  اینکه  
این کشورها بتوانند جای پای خود را مجددا 
در اقتصاد  ایران باز کنند نیز بس��یار محتمل 

است.

از س��ویی دیگ��ر، پی��ش بینی ه��ای  2
اقتص��ادی حاک��ی از ای��ن اس��ت که 
رونده��ای کالن اقتصاد جهان در س��ال های 
اخی��ر در حال تجرب��ه تغیی��ری پارادایمی  و 
حرکت از اروپا و امریکا به س��مت محورهای 
جدی��د ق��درت و ث��روت در آس��یا اس��ت و 
کش��ورهای آس��یایی از جمله هند و چین به 
مهمتری��ن کانون ش��کل دهنده مناس��بات 
آین��ده جهانی تبدی��ل خواهند ش��د و نقش 
اصلی را در اقتص��اد جهانی بر عهده گیرند که 
نش��انه های آن از هم اکنون پیداست. شورای 
ملی اطالعات آمریکا در گزارش روند جهانی 
خود به افول آمریکا و انتقال قدرت به آسیا از 
آمریکا و اروپا تا س��ال 2030  اش��اره نموده 
است. در راس��تای همین پیش بینی ها است 
که کش��ورهای دیگر به ویژه  ای��االت متحده 
امریکا در راهبرد کالن خود از نظر سیاس��ی و 
اقتصاد نوعی آس��یاگرایی و تقویت حضور در 
آس��یا و ح��وزه اقیان��وس آرام را مدنظر قرار 

داده اند.

اقتصاد ای��ران نی��ز در نتیجه تحوالت  3
س��ال های اخیر و تحریم ه��ا، اگرچه 

باالجبار به همین س��مت کش��یده ش��ده و 
کش��ورهای این حوزه نقش قاب��ل توجهی در 
اقتصاد ای��ران یافته و به اصلی ترین ش��رکای 
کشورمان تبدیل ش��ده اند. اکنون در نتیجه 
توافق هس��ته ای و تحوالت ناش��ی از آن، این 
احتمال وج��ود دارد ک��ه مج��ددا روندهای 
س��ال های اخیر معکوس ش��ود. در طی چند 
سال گذشته و در نتیجه تحریم ها و فشارهای 
ناشی از مساله هسته ای، به ضرورت و اگرچه 
نه با تصمیم و برنامه ریزی قبلی، شاهد تغییر 
جهت قاب��ل توج��ه در ش��رکا و هم��کاران 
اقتصادی و تجاری کش��ورمان بوده ایم که از 
جمله همین تغیی��رات می ت��وان به کاهش 
قابل توج��ه و حتی ت��ا حدی ح��ذف اروپا از 
مجموع��ه ش��رکای تج��اری و اقتص��ادی 
کش��ورمان و در عوض اهمی��ت یافتن نقش 

کشورهایی همچون چین و هند اشاره کرد.

اگر ثقل گرایی آسیایی از سوی امریکا  4
همراه ب��ا ثقل زدای��ی از خاورمیانه به 
معنی کاهش حض��ور آن کش��ور در منطقه 
باش��د برای کش��ورهایی همچون  ای��ران که 
مخالفت این امر بوده اند، نکته مثبتی اس��ت 
ولی بخش اول این گزاره یعنی توجه به آس��یا 
هم باید م��ورد عنایت ق��رار گی��رد. چنانچه 
توافق هس��ته ای و رفع موانع تحریم ها منجر 
به حضور ش��رکت های معتب��ر و رقابت برای 
عرضه کاال وخدم��ات با کیفیت ت��ر وقیمت 
کمتر ش��ود کش��ومان از این قب��ل بهره مند 
خواهد شد و حتی شرکای سال های اخیر نیز 
ناچار خواهند ش��د از نظر قیم��ت و کیفیت 
ش��رایط بهتری را ارائه نمایند، ام��ا با نگاهی 
دراز مدت، روندهای کالن اقتصاد جهانی نیز 
نباید نادیده انگاش��ته ش��ود. کما اینکه توجه 
س��ال های اخیر کش��ورمان نزدیک شدن به 
بلوک ه��ا و گروه بندی ه��ای جدی��دی مثل 
ش��انگهای و بریکس نی��ز که همه ب��ه نوعی 
برهمی��ن محوره��ای جدید ق��درت متکی 

می باشند را مدنظر داشته است.  

لذا گرچه بنا به دالی��ل مختلف، وارد  5
نمودن کش��ورهای صاح��ب نفوذ از 
جمل��ه اروپایی ها در اقتص��اد در مقطع فعلی 
بس��یار مهم اس��ت ولی در نگاهی دراز مدت 
توجه به رونده��ای کالن جهانی نیز ضرورت 
دارد و نبای��د کش��ورمان صرفا نق��ش ابزاری 
برای حفظ و تقویت جایگاه جهانی به چالش 

کشیده شده اروپا ایفا کند.

مش��کلی را به ش��کل س��اختاری حل نمی کن��د بلکه 
به مثابه رانتی اس��ت ک��ه از جیب یک قش��ری از افراد 
جامع��ه )مصرف کنندگان( ب��ه جیب قش��ری دیگر از 
جامعه )تولیدکنندگان( واریز می ش��ود که معموال این 
رانت به ش��کل ت��ورم تحمیلی ب��ه آن ها و ی��ا محروم 
ش��دن آحاد جامعه از خدمات اجتماعی و بهداش��تی 
و عمرانی که آن س��رمایه می توانس��ت فراه��م نماید 
و یا هر دو نمایان می ش��ود. لذا ضروری اس��ت در نظر 
داش��ته باش��یم که وقتی صحبت از کمب��ود نقدینگی 
در بخ��ش تولید می کنی��م  این بخش ش��امل صنایع و 
اصناف گوناگون می شود که دالیل این کمبود نقدینگی 
برای اصن��اف گوناگون غالبا متفاوت اس��ت. مثال دلیل 
کمبود نقدینگی در صنایع قطعه سازی خودرو از عدم 
حصول به موقع مطالبات از ش��رکت های خودروسازی 
نش��ات می گیرد. به همی��ن ترتیب به نظ��ر می آید که 
کمب��ود نقدینگی در صنایع پوش��اک و صنایع دس��ت 
پایین بی ارتب��اط با نداش��تن تقاضای کاف��ی و یا عدم 
دسترس��ی به بازار مناس��ب به دلیل واردات بی رویه و 
بی ضابطه نباش��د.  لذا هدف قرار دادن ه��ر کدام از این 
دالیل نیازمند سیاس��ت گذاریهای متفاوتی می باش��د 
که اعمال آن ه��ا ب��دون واکاوی دقیق دالی��ل کمبود 
نقدینگ��ی در اصن��اف گوناگ��ون تولی��دی و صنعتی 
امکان پذیر نیس��ت. بنابراین به نظر نگارنده الزم است 
که پیش از تزریق نقدینگی به بخ��ش تولید تحقیقات 
جامعی از کلیه صنایع تولیدی ص��ورت گیرد تا دالیل 
کمبود نقدینگی در هر صنف به دقت مش��خص ش��ده 
و متناسب با آن سیاس��تهای الزم اعمال شود و پس از 
آن در صورت نیاز سیاس��ت تزریق نقدینگی عملیاتی 
و پیگیری ش��ود. در اینصورت  ب��ا از می��ان رفتن علل 
اصلی کمبود نقدینگی در بنگاه های تولیدی و صنعتی 
کوچک و متوس��ط ض��رورت اعمال سیاس��ت تزریق 
نقدینگی به این بخش )به ش��کل یک امتی��از ویژه( در 
س��ال های آتی کمرنگ ت��ر می ش��ود و تولیدکنندگان 
قادر به مدیریت مالی بهت��ر بنگاه های خود خواهند بود 
و در صورت نیاز به نقدینگی می توانند اقدام به اخذ وام 
از موسس��ات مالی با نرخ های مت��داول نمایند. با توجه 
به اینکه اقتصاد ایران همواره کم و بیش از س��فته بازی 
رایج در آن متحمل خس��ارت های هنگفتی شده است 
لذا سیاست گذاری های کالن اقتصادی همواره باید در 
جهت تضعیف ریشه های سفته بازی در اقتصاد باشد و 
از هرگونه سیاست گذاری که مستقیم و یا غیرمستقیم 
منجر به تقویت بنیان س��فته بازی در اقتصاد می شود 

قویا پرهیز گردد.

تزریق نقدینگی به      بخش خصوصی؛ 

چالش یا فرصت ؟

پیش از تزریق نقدینگی به بخش تولید 
باید تحقیقات جامعی از کلیه صنایع 
تولیدی صورت گیرد تا دالیل کمبود 
نقدینگی در هر صنف به دقت مشخص 
شده و متناسب با آن سیاستهای الزم 
اعمال شود و پس از آن در صورت نیاز 
سیاست تزریق نقدینگی عملیاتی و 
پیگیری شود

    مصطفی شاهی 

    داوود اسکندری 



برجام قرار است در ایستگاه 
بهارستان متوقف شود. این 
سند می تواند در بخش های 
مختلف از جمله صادرات 
فرآورده های نفتی تاثیرات 
مستقیمی بگذارد

مجلس و 
صنعت
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روح اهلل عباس��پور س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو  با دنیای انرژی ، درباره 
سرمایه گذاری بخش خصوصی انگلیس در ایران بعد از برقراری 
روابط سیاس��ی با تهران پس از توافق برجام، گفت: متأس��فانه 
خاطره تاریخی که از گذش��ته انگلیس در ایران وجود دارد این 
است که هر زمانی که این کش��ور به ایران در حوزه های مختلف 
ورود پیدا کرده نگاه خصمانه به کش��ورمان داش��ته که پس از 
پیروزی انقالب اسالمی این نگاه تندتر ش��ده است. وی افزود: با 
وجود نگاه خصمانه انگلیس��ی ها به ایران اما ما نمی توانیم با این 
کش��ور قطع روابط را ادامه داده چرا که منافع��ی را در روابط با 
انگلیس داریم. سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران تنها 
کشوری را که به رس��میت نمی شناس��د و روابطی با آن ندارد 
رژیم صهیونیستی اس��ت و گر نه با کشورهای دیگر مشکلی در 
برقراری روابط نداریم. عباس��پور اظهار داشت: هر کشوری که 
احترام و منافع متقابل ایران را در نظر نگی��رد و منافع ملی ما را 
مورد احت��رام قرار نده��د نمی توانیم با آن کش��ور روابط برقرار 
کنیم در حالی که فضای جدید بین المل��ل پس از برجام تغییر 
پیدا کرده و باید در این روابط به دنبال منافع بود. نماینده مردم 
بوئین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
فلسفه مذاکرات هسته ای لغو تحریم ها به عنوان نتیجه نهایی 
آن بود و وقت��ی که این موضوع اجرایی ش��ود س��رمایه گذاری 
خارجی در ای��ران نی��ز توس��عه می یاب��د. وی اف��زود: یکی از 
راهکارهای تأمین منابع مالی در جهت توس��عه و رش��د کشور 

تأمین منابع مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی است.
عض��و مجمع نماین��دگان اس��تان قزوین در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به ظرفیت باالی ایران برای جذب سرمایه گذار 
خارجی اظهار داشت: در صورت س��رمایه گذاری در ایران طرف 
مقابل و طرف ایرانی به بهره وری باالیی از منافع دست می یابند. 
ضمن اینکه مدارج رشد و توسعه برای دو طرف نیز سریعاً مهیا 

می شود. این فرماندار اسبق البرز با اشاره به 27 میدان مشترک 
نفت و گاز ایران با همسایگان خود خاطرنشان کرد: کشورهای 
همسایه ایران که شریک کشورمان در میادین نفت و گاز هستند 
با سرمایه گذاری خارجی ها در آنجا توانسته اند برای خود منافع 

باالیی را کسب کنند.
وی گف��ت: جمهوری اس��المی بعد از برج��ام و پ��س از ورود 
سرمایه گذاری شرکت های نفتی انگلیس��ی می تواند جبران 
زمآنها و اقدامات گذشته را داش��ته و بهره برداری مناسبی را از 
میادین مش��ترک داشته باشد. عباس��پور تصریح کرد: پس از 
توافق هسته ای الزمه ارتباط ایران و انگلیس و هر کشور دیگری 
باز کردن درهای کش��ور برای ورود کاالهای خارجی نیست و 
نباید ما بازاری ب��رای فروش محصوالت خارجی باش��یم چرا 
که تولیدات ایرانی در این صورت آس��یب دیده و از بین خواهد 
رفت. وی اف��زود: در صورت هجوم کااله��ای خارجی به ایران 
ضمن آس��یب دیدن تولید ایرانی، اقتصاد مقاومتی نیز تحت 
تأثیر قرار می گیرد چرا که پایه و اس��اس اقتص��اد مقاومتی بر 
اساس تولید است. س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: برای اینک��ه تولیدات 
خود را حفظ ک��رده و به ارتق��ای کیفی��ت محصوالت ایرانی 
کمک کنیم باید اش��تغال و زمینه های آن را فراهم کنیم و به 
همین جهت الزم اس��ت که س��رمایه گذاری بخش خصوصی 

انگلس��تان در ای��ران پس از برق��راری مجدد روابط سیاس��ی 
با این کش��ور با مدیریت اتاق بازرگانی دو کشور صورت گیرد 
تا دستاوردهای بس��یار مناس��بی برای دو طرف حاصل شود. 
عضو مجم��ع نمایندگان اس��تان قزوین در مجلس ش��ورای 
اسالمی اظهار داش��ت: ایران نباید بازار محصوالت انگلیسی ها 
ش��ود بلکه آن ها باید ظرفیت های فنی خ��ود را به ایران آورده 
تا س��رمایه گذاری مش��ترک در داخل ایران صورت گیرد که 
با این کار ضمن ارتقای کیفیت محصوالت ایرانی، اش��تغال و 
بهره وری و کاهش قیمت نیز در پی این اقدام مشترک حاصل 
خواهد ش��د. عباس��پور با بیان اینکه موافق س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی انگلیس در ایران با برخی کشورها خاطرنشان 
کرد: اگر انگلیسی ها صادقانه باش��ند می توانند در بخش های 
نفت و گاز ایران س��رمایه گذاری خوبی داشته باشند. نماینده 
مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اگر 
انگلیسی ها در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کرده و پایبند 
به تعهدات خود باشند و مانند رقبای فرانسوی خود رفتار نکنند 
و به منافع  ایران احترام بگذارن��د در آن صورت موافق حضور 
شرکت های نفتی انگلیس در ایران هس��تیم. وی افزود: یکی 
از راه های بهره وری بیش��تر و کاهش قیمت و کاهش مصرف 
سوخت و اصالح ساختار آن اس��ت که بتوانیم از ظرفیت فنی 
و همچنین ماشین آالت پیش��رفته امروزی اس��تفاده کنیم. 
فرماندار اسبق البرز با اشاره به تکنولوژی فرسوده ماشین آالت 
تولیدی در صنعت ایران، گفت: یکی از راه های داش��تن قدرت 
رقابت با محصوالت خارجی اصالح س��اختار تولید اس��ت که 
باید با استفاده از ماشین آالت و ابزار روز که انگلیسی ها بخشی 
از این تکنولوژی ها را در اختیار دارند استفاده کنیم. سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در پایان 
اظهار داش��ت: با س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی انگلیس 
در ایران می توانی��م در رقابت با محصوالت کش��ورهای دیگر 

قدرت و توانایی خوبی داشته باشیم.

س��یدمحمد بیاتیان دبیر س��ابق کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با دنیای ان��رژی ، درباره 
سرمایه گذاری بخش خصوصی انگلیس در ایران بعد از برقراری 
روابط سیاسی با تهران پس از توافق برجام، گفت: جدا از اتفاقات 
جدی��د رخ داده در برقراری مج��دد روابط سیاس��ی بین ایران 
و انگلی��س و همچنین نگاه ت��ازه اروپایی ها به کش��ورمان باید 
به این روند با دید مثبت نگاه کرد ضمن اینکه آینده مطلوبی نیز 
برای این موض��وع متصور هس��تیم. وی افزود: س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی انگلیس می تواند با احترام به منافع مش��ترک 
به ایران آم��ده و در حوزه های نف��ت، گاز و پتروش��یمی حضور 
داش��ته باش��ند زیرا این توانمندی به خوبی در آن ها وجود دارد. 
بیاتیان اظهار داش��ت: باید نوع قراردادها و سرمایه گذاری های 
خارجی در ایران در ش��رایطی باش��د که اگر ف��ردا روزی اتفاقی 
رخ داد و آن ها ب��ه صورت یک طرفه و در یک اقدام سیاس��ی که 
برآمده از رفتار دروغگویی آن ها، ایران را رها نکرده و تحریم های 
علیه کش��ورمان را مجدداً احی��ا نکنند که البت��ه در این زمینه 
س��ابقه منفی در رفتار خارجی ها بر اذهان ملت ایران وجود دارد 
که آن ها باید ت��الش کنند تا این موضوع را پ��اک کنند. نماینده 
مردم بیجار در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: باید نوع 

قراردادها با شرکت های انگلیس��ی برای سرمایه گذاری در ایران 
در ش��رایطی باش��د که آن ها به راحتی از زیر بار مسئولیت خود 
در قبال جمهوری اسالمی شانه خالی نکنند.  این استاد دانشگاه 
افزود: باید با انعقاد قراردادهای مستحکم و در چارچوب حقوق 

بین الملل، منافع ایران حفظ و برای دو طرف سودآور باشد.
بیاتیان با اش��اره ب��ه ش��رکت های ب��زرگ نفت��ی انگلیس در 
دنی��ا و س��رمایه گذاری های ف��راوان آن ها در این ح��وزه گفت: 
س��رمایه گذاری  انگلیس��ی ها در بخش نفت و گاز ایران می تواند 
در زمینه اس��تفاده و به کارگیری تکنولوژی ها و توانمندی های 
جدید م��ورد بهره برداری ق��رار گی��رد البته به ش��رطی که در 

مس��ائل حقوق��ی و س��رمایه گذاری مش��ترک تمامی جوانب 
امر را در نظر گرفته باش��یم. عض��و مجمع نمایندگان اس��تان 
کردس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: بازار و 
حوزه اقتصاد ایران لقمه چرب و ش��یرینی برای سرمایه گذاران 
اروپایی و غربی به خصوص انگلیسی هاس��ت و مس��ابقه اصلی از 
جانب خارجی ها برای حضور در کشور 80 میلیونی ایران وجود 
دارد. وی تصریح کرد: نگاه اعتقادی و آرمانی ایران آن اس��ت که 
ش��کوفایی اقتصادی ما در گرو توجه به اقتصاد مقاومتی است. 
وی در توضیح بیش��تر این موضوع اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی 
به معنای رفع وابس��تگی به خارج اس��ت و اگر س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی انگلی��س به ای��ران بیاین��د آن ها نبای��د تنها 
ش��ریک س��ود ما باش��ند لذا باید کوش��ید آن ها با تمام لوازم، 
اب��زار و تکنولوژی در ایران حاضر ش��ده و آن ها را در کش��ورمان 
بومی کنیم. دبیر س��ابق کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شورای اسالمی در پایان گفت: باید سعی و تالش وافری کرد تا از 
تکنولوژی های غربی ها به خصوص انگلیسی ها در ایران در هنگام 
س��رمایه گذاری آن ها بهره برداری کرد لذا باید کوشید به طرف 
مقابل بقبوالنیم که آن ها نباید نگاه سودمحوری به ایران داشته 

باشند و دو طرف باید از این اقدام منفعت کسب کنند.

روح اهلل عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درگفت وگو با دنیای انرژی 

فضای بین المللی بعد از  برجام
سید محمد بیانیان، دبیر سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با دنیای انرژی  تغییر یافته است

 بخش خصوصی       ایران
 و انگلیس  می توانند همکاری

 خوبی داشته باشند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
اگر انگلیسی ها در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری 
کرده و پایبند به تعهدات خود باشند و مانند رقبای 
فرانسوی خود رفتار نکنند و به منافع  ایران احترام 
بگذارند در آن صورت موافق حضور شرکت های 
نفتی انگلیس در ایران هستیم

دبیر سابق کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس: 
سرمایه گذاری  انگلیسی ها در بخش 
نفت و گاز ایران می تواند در زمینه 
استفاده و به کارگیری تکنولوژی ها 
و توانمندی های جدید مورد 
بهره برداری قرار گیرد البته به شرطی 
که در مسائل حقوقی و سرمایه گذاری 
مشترک تمامی جوانب امر را در نظر 
گرفته باشیم
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 ب��ه نظر می رس��د هم��ان طور ک��ه حوزه نف��ت تحت 
تاثی��ر تواف��ق هس��ته ای ق��رار گرفته، ح��وزه گاز هم 
روزه��ای پویایی خ��ود را ط��ی می کن��د. آن طور که 
پیش از این عنوان می ش��د، صادارت گاز ای��ران به اروپا 
به صرف نیس��ت و برخی کش��ورهای اروپایی تمایلی 
به خرید گاز ای��ران ندارند. به همی��ن دلیل ایران نیاز به 
ش��ریکی برای مبادالت گازی دارد ت��ا بتواند گاز خود 
را با واس��طه به اروپا صادر کن��د.  در این می��ان به نظر 
می رس��د که آذربایجان تمایل خود را برای یک چنین 
همکاری هایی اعالم کرده اس��ت. آنطور که خبرگزاری 
مهر اعالم کرده اس��ت، ایران چندسال قبل یک قرارداد 
س��واپ گاز با شرکت س��وکار آذربایجان امضا کرد و در 
حال حاضر بر اس��اس این قرارداد عملیات س��وآپ در 

حال انجام اس��ت.   در عی��ن حال، قرارداد س��وآپ گاز 
طبیعی ایران و جمه��وری آذربایجان در س��ال 2005 
میالدی امضا شد، براس��اس این قرارداد 25 ساله ایران 
حدود یک تا یک میلی��ون 200 هزار مت��ر مکعب گاز 
تحویلی از آذربایجان را از طریق مرز آستارا به نخجوان 
سوآپ می کند.  مس��ئله مهم تر اما توافق نسبی ایران و 

آذربایجان برای صادرات گاز ایران به اروپاست. 
در حقیقت ای��ران قص��د دارد ب��ا ف��روش گاز خود به 
آذربایج��ان، راهی ب��رای ورود ب��ه ب��ازار گاز اروپا باز 
کند.  برهمین اساس هم گفته ش��ده است که یکی از 
محورهای مذاکره ایران و آذربایج��ان، افزایش تولید 
گاز ایران تا سه سال آینده بوده که در این صورت ایران 
می تواند یک��ی از تامین کنن��دگان مطمئن انرژی در 

دنیای ان��رژی :همزمان ب��ا آغاز دور جدی��د مذاکرات 
نفتی ایران و اس��پانیا، دو کش��ور به منظور صادرات و 
انتقال گاز پارس جنوب��ی از طریق محموله های ال. ان. 
جی در جن��وب اروپا به توافق جدیدی دس��ت یافتند. 
هیات تجاری- اقتصادی اسپانیا متشکل از نمایندگان 
و مدیران 70 شرکت اس��پانیایی به همراه وزرای امور 
خارجه، انرژی و صنعت، جهانگردی و زیرس��اخت این 
کش��ور اروپایی، هفته جاری به تهران س��فر کرده اند. 
بر این اساس نمایندگان ش��رکت بزرگ نفتی رپسول 
اس��پانیا هم در قالب این هیات تج��اری و اقتصادی به 
تهران س��فر کرده تا با مدیران و مسئوالن شرکت ملی 
نفت ای��ران دیدار و گفت وگو داش��ته باش��ند. از این رو 
امروز همزمان با آغاز دور جدی��د مذاکرات نفتی ایران 

و اس��پانیا برنامه جدید صادرات گاز پ��ارس جنوبی از 
طریق محموله های ال. ان. جی به جنوب اروپا تشریح 

شد.
بیژن زنگنه در نشست مش��ترک با خوزه مانوئل سوریا 
لوپز وزیر صنعت انرژی و گردشگری اس��پانیا از اعالم 
آمادگی این کش��ور اروپایی برای استفاده از پایانه های 
واردات گاز )ال. ان. جی( اس��پانیا ب��رای ورود ایران به 
بازار گاز اروپا خبر داد و گفت: مذاکرات ایران و اسپانیا 
در این زمینه ادامه خواهد داش��ت. وزیر نفت با اش��اره 
به این که دو کش��ور ب��رای تجدید روابط ک��ه به دلیل 
تحریم ها دچار مش��کل ش��ده بود، ابزار عالقه کردند، 
تصریح کرد: در این دیدار امکان��ات و برنامه های ایران 
برای توس��عه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیش و 

منطقه محس��وب ش��ود.  از س��وی دیگر، گش��ایش 
دیگ��ری در گره های گازی ایران ایجاد ش��ده اس��ت، 
چرا که فرانس��ه نیز برای تولید گازه��ای همراه ایران 
ب��ه LNG اب��راز تمایل کرده اس��ت.   ای��ن همکاری 
احتمال��ی از آن جایی اس��ت ک��ه پی��ش از این ایران 
اقدام به برگزاری مزایده ای برای اس��تفاده از گازهای 
همراه خود کرده بود. حاال به نظر می رس��د که طبق 
صحبت های وزیر نفت، یک شرکت کوچک فرانسوی 
در این رابطه وارد کار ش��ود.  بیژن زنگنه در این رابطه 
گفته اس��ت: اخیرا هم در یک مورد قرار شده مقداری 
از گاز فلرهای موجود در خلیج فارس را یک ش��رکت 
خریداری کند ک��ه با نهایی ش��دن ق��رارداد، تقریبا 
25 درص��د از فلره��ای موج��ود در ای��ن آب ها جمع 
می ش��ود. هرچند ک��ه کمی قبل ت��ر، زمزمه هایی از 
س��وی بخش خصوصی برای اس��تفاده از این گازها به 
LNG مطرح شده بود.   با این حال به نظر می رسد که 
گاز ایران در حال ورود به فاز جدیدی از همکاری های 
منطقه ای اس��ت تا از این طریق بتواند خود را به قلب 
اروپا رسانده و ظرفیت های LNG  خود را به رخ دنیا 

بکشد.

ساخت تجهیزات و همچنین بهینه سازی انرژی برای 
شرکت های اسپانیایی تشریح ش��د و آن ها ابراز عالقه 
کردند در ای��ن زمین��ه بایکدیگر هم��کاری کنند. این 
عضو کابینه دول��ت افزود: در این دیدار تاکید ش��د که 
ش��رکت های دو کش��ور باید همکاری با ه��م را ادامه 
دهند و دولت اس��پانیا هم زمینه را برای کار شرکت ها 
برای حضور در ایران فراهم کند. زنگنه با یادآوری اینکه 
تغییرات س��اختاری حاص��ل ش��ده در صنایع ایران و 
همچنی��ن تغییر سیاس��ت در بخش پتروش��یمی که 
توسعه آن در س��ال های گذش��ته به بخش خصوصی 
واگذار ش��ده در این دیدار تش��ریح و تصریح ش��د که 
دولت ایران از سرمایه گذاری ش��رکت های اسپانیایی 
در بخش پتروشیمی ایران حمایت و استقبال می کند. 
وزیر نفت همچنین از پیش��نهاد ایران به ش��رکت های 
اسپانیایی برای ساخت تجهیزات صنعت نفت در ایران 
خب��ر داد و یادآور ش��د: همان گونه ک��ه در دیدارهای 
گذشته با طرف های خارجی اعالم شده به شرکت های 
اس��پانیایی نیز عنوان کردی��م که آن ها ب��رای حضور 
در ایران نباید تنها به بازار ایران ن��گاه کنند بلکه هدف 
باید بازار کل منطق��ه برای ص��ادرات کاال و تجهیزات 
باشد.رپس��ول مهمتری��ن و بزرگترین ش��رکت نفتی 
اس��پانیا اس��ت که در صنعت نفت ایران پیش از دوران 
تحریم ها فعالیت داش��ته اما فعالیت این شرکت بزرگ 
نفتی اس��پانیایی در ایران هیچگاه منجر به اس��تمرار 
همکاری ه��ای بلندمدت نفت و گازی با ش��رکت ملی 

نفت ایران نشده است.

توافق بزرگ گازی تهران-مادرید؛گاز ایران مشتری ندارد!

ایران و اسپانیا برای انتقال گاز 
در اروپا به توافق رسیدند

دنیای انرژی :کمی بعد از آنکه اعالم شد گاز ایران مشتری ندارد و درست در 
زمانی که بسیاری از کشورها به ایران پشت کرده بودند،  برخی پیشنهادهای 

جدید گازی شروع به درخشیدن کرده است. 

ایران قصد دارد با فروش گاز خود به آذربایجان، 
راهی برای ورود به بازار گاز اروپا باز کند
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دنیای انرژی :با گذش��ت چند س��اعت از توافق گازی ایران-
اس��پانیا به منظ��ور انتق��ال گاز پ��ارس جنوب��ی در قال��ب 
اتری��ش   OMV مدیرعام��ل   ،LNG محموله ه��ای 
به عنوان یکی از بزرگترین ش��رکت های توزی��ع کننده گاز 
اروپا هم ب��ه تهران آمد. پ��س از توافق جدی��د گازی ایران و 
اس��پانیا به منظور انتق��ال گازهای ترش پ��ارس جنوبی در 
قالب محموله ه��ای ال. ان. ج��ی در پایانه های این کش��ور 
اروپای��ی، مدیرعام��ل OMV اتری��ش به عن��وان یکی از 
بزرگترین ش��رکت های توزی��ع کننده گاز اروپا در س��فری 
فوری خود را به تهران رس��انده اس��ت. بر این اساس سقوط 
آزاد قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن کاهش س��ودآوری 
س��رمایه گذاری در طرح های مختلف نفت و گاز جهان یکی 
از مهمتری��ن دالیل س��فر مدیرعامل ش��رکت OMV به 
تهران به ش��مار می رود. این موضوع مورد اش��اره مس��تقیم 
»راینر سیله« مدیرعامل ش��رکت OMV اتریش هم قرار 
گرفته به طوری ک��ه وی در گفت وگو با رویت��رز تاکید کرده 
اس��ت: »ما به دنبال محدود کردن سرمایه گذاری های خود 
به دلیل اف��ت قیمت های جهانی نفت خام هس��تیم.« از این 
رو پیش از اواس��ط ش��هریور ماه دور جدید مذاکرات ایران و 
ش��رکت OMV اتریش با محور صادرات، انتقال و ترانزیت 
گاز ایران در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران آغاز 
شده اس��ت. با این وجود در کنار س��رمایه گذاری در میادین 
س��ودآور نفت و گاز ایران، انتقال، ترانزی��ت و توزیع گازهای 
ترش پارس جنوبی یکی دیگر از محورهای س��فر مدیرعامل 

شرکت OMV اتریش به تهران است.
 این ش��رکت اتریش��ی یکی از س��هامداران خط لوله ناباکو 
در ردیف بزرگترین توزی��ع کنن��دگان گاز طبیعی در بین 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد که در کش��ورهای 
مختلف اروپایی از ترکیه تا اتریش ش��بکه انتق��ال و توزیع 
گاز طبیعی در اختیار دارد. این ش��رکت چن��د ملیتی بازار 
 MOL نف��ت و گاز جهان در کن��ار ش��رکت هایی همچون
مجارستان، RWE آلمان، بوتاش  ترکیه، انرژی هولدینگ 

بلغارس��تان و ترانس گاز رومان��ی، قرار بود ب��ا واردات گاز از 
کشورهای حاش��یه دریای خزر همچون آذربایجان، ایران و 
ترکمنستان میزان وابس��تگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه را 

کاهش دهند.
با این وجود به دلیل ناکافی ب��ودن حجم ذخایر گاز جمهوری 
آذربایجان، تحریم ایران، در نهای��ت اجرای خط لوله ناباکو به 
عنوان یکی از رقبای گازی روس��ها متوقف و سپس به حالت 
تعلیق درآمد. تا پیش از ش��کل گیری کنسرس��یوم خط لوله 
ناباکو با مشارکت  OMV، این ش��رکت اتریشی سال 1386 
تفاهم نامه ای با ش��رکت ملی نفت ایران به منظور مش��ارکت 
و س��رمایه گذاری در طرح های باالدس��تی همچون فازهای 
پارس جنوب��ی، خری��د ال. ان. ج��ی و ترانزی��ت و صادرات 
گاز طبیعی ای��ران امض��ا کرده ب��ود. با افزای��ش تحریم های 
بین المللی، ش��رکت OMV اتریش ک��ه مذاکرات متعددی 
با مدیران ش��رکت ملی نفت ایران، ش��رکت ملی صادرات گاز 
و برخی از ش��رکت های پیمانکاری برای مشارکت در توسعه 
پارس جنوبی و اج��رای برخی از مفاد تفاهم نام��ه انجام داده 
بود، ادامه مذاک��رات نفت��ی و گازی با ای��ران را متوقف کرد. 
در ش��رایط فعل��ی ش��رکت OMV اتریش در کش��ورهای 
مختل��ف اروپایی همچ��ون ترکیه، جمهوری چ��ک، آلمان، 
اتریش، مجارستان، رومانی، اس��لوونی، اسلواکی، صربستان، 
بلغارس��تان، نروژ و اس��لواکی دارای ش��بکه توزیع، انتقال و 
مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی است. از سوی دیگر با توجه 
به وضعیت نامشخص مهمترین پروژه های کاهش وابستگی 
گازی اتحادیه اروپا به روس��یه همچون » تران��س آناتولین« 
در صورت توافق های آینده ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت 
OMV، ای��ن توافق می توان��د به منزل��ه ورود گازهای ترش 
پارس جنوبی به قاره س��بز باش��د. پیش از این ایران به منظور 
ترانزیت گاز خود از مسیر ترکیه به اروپا به توافق نهایی دست 
یافته بود و حتی پارلمان ترکیه مجوز برای ترانزیت گاز ایران 
به یونان و س��وئیس را صادر کرده بود از این رو ترکیه می تواند 

کریدور ایران برای تحویل گاز به OMV اتریش باشد.

عضو مجم��ع نمایندگان اس��تان اردبی��ل گف��ت: در برجام ما 
محدودیت هایی را پذیرفتیم ک��ه باید در حین و پ��س از آن با 
به دس��ت آوردن منافع ف��راوان اقتصادی ای��ن محدودیت ها را 
جبران کنیم لذا باید با کشورهای پیش��رفته دنیا روابط تجاری 
و صنعتی خود را برای دریافت تکنولوژی و فناوری برقرار کرده 
و از پتانسیل های صنعتی آن ها برای توسعه کشورمان استفاده 
مطلوب را ببری��م. جعفری با بیان اینکه هم اکنون کش��ورهای 
مختلف اروپایی به ایران سفر کرده و خواستار توسعه مناسبات 
صنعتی و تجاری با کشورمان هستند، خاطرنشان کرد: انگلیس 
جزئی از این کشورهاس��ت و می کوش��د در بازار ایران ورود پیدا 
کند ضمن اینکه بخش خصوصی این کشور تالش دارد تا بخشی 
از بازار 80 میلیونی جمهوری اسالمی را در اختیار بگیرد و از این 

فرصت به وجود آمده بهره برداری کند.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل تأکید کرد: انگلیس یکی 
از کشورهای پیش��رفته دنیاس��ت خصوصاً در زمینه نفت و گاز 
اس��ت که تکنولوژی ها و س��رمایه گذاری های فراوانی را در این 
حوزه دارد. وی اف��زود: بریتیش پترولیوم یکی از ش��رکت های 
بزرگ نفتی دنیاس��ت که می تواند در میادین نف��ت و گاز ایران 
خصوص��اً در حوزه ه��ای مش��ترک با کش��ورهای همس��ایه 
س��رمایه گذاری خوبی داش��ته باش��د که در ص��ورت اجرایی 
ش��دن فعالیت آنان در ایران قطعاً دو طرف منافع خوبی را از این 

همکاری به دست خواهند آورد. دبیر کمیسیون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه زمانی که لغو تحریم ها اجرایی 
شود جمهوری اسالمی می تواند از پتانسیل کشورهای صنعتی 
مانن��د انگلیس به خوبی اس��تفاده کند، اظهار داش��ت: صنعت 
نفت وگاز ایران تشنه سرمایه گذاری خارجی است ضمن اینکه 
در س��ایر بخش های صنعتی، تجاری و بازرگانی نیز می توانیم 
از تجارب انگلیس اس��تفاده کنی��م. نماینده م��ردم خلخال و 
کوثر در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: عمده درآمد ناخالص 
انگلیس از تجارب با کشورهای دیگر به دست می آید و به همین 
دلیل ایران می تواند در این زمینه بخش های مغفول واقع شده و 
کمتر توس��عه یافته خود را با رایزنی با بخش خصوصی انگلیس 
جهت ترغیب برای س��رمایه گذاری در ایران ارتق��ا دهد. وی با 
تأکید بر اینکه انگلیس در صنایع هوایی و خودرو بنیه بسیار قوی 
دارد و در صورت س��رمایه گذاری در ایران می تواند از منافع بازار 
80 میلیونی جمهوری اسالمی اس��تفاده کند، افزود: اگر تعامل 
الزم نظیر اقدام بازگشایی سفارت لندن در تهران بین دو دولت 
وجود داش��ته باش��د دو طرف از این ارتب��اط می توانند منفعت 
الزم را کس��ب کنند. جعفری ب��ا تأکید بر اینکه فض��ای روابط 
در تمامی حوزه ها بین ایران و انگلس��تان باید هم��راه با تعامل و 
احترام به منافع ملی دو کشور و بدون اعمال نفوذ و سوءاستفاده 
باشد اظهار داشت: تنها در این فضاست که می توان از امکانات دو 

کشور استفاده و در درازمدت سرمایه گذاری کرد.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: کش��ورهای اروپایی در زمینه اس��تفاده از انرژی های سبز 
و پاک بس��یار توانمند هستند که با س��رمایه گذاری این بخش 
در ایران دو طرف می توانند ضمن کس��ب منافع و عدم استفاده 
از انرژی های فسیلی و عدم بهره برداری از آن ها در حفظ محیط 
زیست و اس��تفاده از انرژی پاک گام های اساس��ی برداشته و از 
منافع حاصل از آن بهره ب��رداری کنند که در این زمینه می توان 
گفت انگلیسی ها در زمینه بهره برداری از انرژی باد برای تولید 
برق ید طوالنی دارند.   دبیر کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنش��ان کرد: انرژی های فسیلی نظیر نفت و گاز به 
دلیل مضرات آن برای محیط زیس��ت و آسیب های وارده به آن 
به هیچ وجه توصیه نمی ش��ود لذا صنایع دنی��ا در حال حرکت 
به سمت بهره برداری از انرژی های پاک برای تولید محصوالت 
خود هس��تند که در این زمین��ه س��رمایه گذاری های خوبی در 

بخش خصوصی انگلیس صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه اگر در آینده نفت و گاز را به سمت استفاده 
صنعتی و فرآوری آن س��وق دهیم منافع حاصله از آن بس��یار 
بیش��تر از بهره برداری از این نعمت خدادادی و استفاده از آن به 
عنوان انرژی گرمایی و برق است. نماینده مردم خلخال و کوثر 
در مجلس شورای اسالمی گفت: دنیا روز به روز به سمت کاهش 

استفاده از انرژی های فسیلی پیش می رود که ما هم می توانیم 
با گفت وگو و رایزنی با بخش خصوصی انگلیس آن ها را ترغیب 
به س��رمایه گذاری در ایران کنیم و اگر در مس��یر توس��عه این 
بخش گام برنداریم از قافله عقب مانده و متضرر خواهیم ش��د. 
جعفری در پایان با بیان اینکه انرژی های پاک و تجدیدپذیر در 
دنیا توسعه کمی داشته و تا س��ال های دور نیز چنین وضعیتی 
وجود خواهد داشت خاطرنش��ان کرد: این موضوع دلیلی بر آن 
نیست که جمهوری اسالمی در این مسیر جهانی گامی بر ندارد 
و باید کوشید از تجارب کشورهایی نظیر انگلیس در این زمینه 

استفاده کرد.

جلیل جعفری بنه خلخال،  دبیر کمیسیون انرژی مجلس 

فن آوری اروپایی می تواند در 
صنعت نفت و گاز ایران فعال باشد

جلیل جعفری بنه  خلخال دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار فصلنامه دنیای انرژی،  درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی انگلیس در ایران بعد از 

برقراری روابط سیاسی با تهران پس از توافق برجام گفت: مذاکرات هسته ای و محدودیت های 
پذیرفته شد در توافق تنها به این دلیل بوده است که ایران از لحاظ اقتصادی توانمندی الزم 

را پیدا کند ضمن اینکه وقتی تحریم ها لغو شد بتوانیم در توسعه ارتباط با کشورهای صنعتی 
اقتصاد کشور خود را نیز گسترش داده و قوی تر کنیم. 

دالیل سفر مدیرعامل OMV به  تهران

نفت ارزان اتریشی ها را به تهران کشاند



ایران چهارمین 
تولید کننده قیر در جهان و 
هفتدمین صادر کننده این 
فرآورده است. در همین 
حال قیر ایرانی به 25 کشور 
جهان صادر می شوند

قیر
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   وضعیت و جایگاه قیر ایران در عرص��ه بین المللی را 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

در وضعیت کنونی، ایران به عن��وان دومین صادرکننده قیر 
آس��یا، اولین در خاورمیانه و چهارمین صادرکننده جهان، 
قیر تولیدی خود را 100 دالر کمتر از قیر کشوری همچون 
بحرین عرضه می کند. این بدان معناس��ت ک��ه خریداران 
قیر ایرانی صبر می کنند تا قیمت قیر بحرین تعیین ش��ود و 
پس از آن محصول ایران را با قیمت پایین تر خریداری کنند.  
قیر یکی از فراورده های عمده در پاالیش��گاه ها اس��ت که با 
تکنولوژی خاصی از نفت خام تولید می ش��ود. با وجود  این 
که جایگاه ها محصول قیر ما در چند سال اخیر در بازارهای 
هدف مناسب نیست، اما با توجه به تقاضا ما باید به تولید این 
محصول و صادر کردن آن ادامه دهی��م و در برطرف کردن 
موانع داخلی و خارجی آن تالش کنیم. ش��رایط تحریم ها 
در چند سال اخیر بر مش��کالت داخلی، افزوده است و عمال 
به نسبت یک دهه گذش��ته دیگر خریداران خوبی نداریم. 
می توان گفت صنعت قیر ما با تحریم های داخلی و خارجی 

همزمان مواجه شده است.

   این مشکالت را برای ما تشریح کنید؟
در بخش صادرات تحریم ها باعث ش��د که تولیدکنندگان 
داخلی با مش��کل  تحویل قیر به مش��تریان مواجه شوند، 
عدم توق��ف کش��تی ها در بن��ادر کش��ور باعث ش��د که 
قیر در مخ��ازن باقی بمانن��د، به عالوه ش��رایط پرداخت 
پول از س��وی خریداران خارجی نیز س��خت تر ش��د، به 
طوری ک��ه خری��داران اصلی ب��ه  دلیل ت��رس از تحریم، 
از خری��د مس��تقیم کاال خ��ودداری کردند و ای��ن نقیصه 
باعث ایج��اد ش��بکه ای از واس��طه ها ش��د که س��ود این 

 واس��طه ها از کاه��ش قیم��ت قیر ایران حاصل می ش��ود

   مشکالت داخلی را چطور ارزیابی می کنید؟
پی��ش از بح��ث واگ��ذاری س��هام، دو پاالیش��گاه بزرگ 
پاس��ارگاد و جی تولید قیر را بر عهده داش��تند، اما با وارد 
شدن واحدهای کوچکتر تولید قیر به بازار، مشکلی به نام 

افت کیفیت  به وجود آمد.

   پس ش��ما صادرات قی��ر نامرغ��وب را از دالیل افت 
جایگاه ایران در بازارهای جهانی می دانید؟ 

بل��ه  از دالیل��ی اصلی ع��زل مس��ولیت ایران ب��ه عنوان 
تعیین کننده قیمت قیر در منطقه، بدنام ش��دن قیر ایرانی 
اس��ت، تحوالت منفی به یکباره در دو ش��رکت پاسارگاد 
و جی شروع ش��د.  در س��ال 2012 قیر ایران با قیمت هر 
ت��ن  625 دالر به ص��ورت ف��وب بندرعب��اس  فروخته. 
کیفیت قیر ایران در منطق��ه و آفریقا مع��روف بود. و بین 
دو شرکت تولیدکننده ایرانی بر س��ر کیفیت رقابت وجود 
داش��ت. س��االنه 100 میلیون ت��ن قیر در جه��ان تولید 
می ش��ود که ایران ب��ا ظرفیت تولی��د 4 میلی��ون تن، در 
حدود 4 درصد از تولی��د قیر جهان را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت.  پس از بح��ث خصوص��ی س��ازی و در کنار 
تولید کنندگان عمده، ش��رکت های زیرپله ای نیز مبادرت 
به تولید قیر کردند و از این میان بخش��ی دس��ت به تولید 
و صادرات کاالی بی کیفیت می زنن��د و عرضه کاالی فاقد 
کیفیت که توسط بعضی از س��وداگران صورت می پذیرد 
باعث ش��ده قیر صادراتی ایران دچار کاهش قیمت ش��ود. 
ما در تکنولوژی بس��ته بندی سرامد بودیم، ولی محصولی 
که به دست مش��تری می رس��د علی رغم اینکه مواد اولیه 

همان مواد هستند دیگر کیفیت سابق  را ندارد. در واقع در 
پروسه تولید تا فرایند عرضه به مشتری مشکل وجود دارد 
و سودجویی باعث شد کیفیت قربانی شود. ارائه نامناسب 
خوراک به واحدهای کوچک که هفته ای یک بار در بورس 
انجام می ش��ود باعث ش��د ک��ه کارخانه ها برای پوش��ش 
هزینه ها و فرار از مالیات و ارزش افزوده از کیفیت بکاهند.  
به همین دلیل ش��رکت های داخلی قیر را با نام ش��رکت 
خارجی خری��داری می کنند ت��ا مالی��ات و ارزش افزوده 
ندهند و عمال از طرفی باید در نظر داشت که هزینه تولید 
و کار قیر بسیار سخت است و تولیدکنندگان داخلی برای 
فرار از مالیات و ارزش افزوده به نام ش��رکت های خارجی 
خرید می کنند و این یعنی واریز 6 درصد  عوارض اضافه به 

جیب شرکت های خارجی.

   دول��ت چه کمک��ی می تواند برای حل ای��ن بحرآنها 
داشته باشد؟

مالیات و ارزش افزوده را ب��رای صادرکنندگان داخلی کم 
کند و اگر قراراست مالیاتی تعیین ش��ود به صادرات مواد 
اولیه تعلق بگیرد نه محصول فراراوری ش��ده. به عالوه اگر 
واقعا بحث خصوصی س��ازی می خواهد به نتیجه برس��د 
واقعا در همه زمینه ها پای خود را از این بخش کنا بکش��د 

و همه امور را به این بخش واگذار کند.

حسن تاجیک،  رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

جایگاه ایران در بازار جهانی قیر هر روز 
کمرنگ تر  از دیروز است

محصول قیر به واسطه رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه و به خصوص 
چین همچنان روند رو به رشد خواهد داشت، اما ظاهرا ایران با وجود پتانسیل 
باالی تولید این محصول جایگاه مناسب خود را به نسبت یک دهه قبل جایگاه 

مناسب خود را در بازارهای جهانی از دست داده و به نظر می رسد با ادامه این روند 
احتمال کمرنگ تر شدن این جایگاه نیز وجود دارد. در این گفت وگو تالش شده 
است به بررسی چالش های موجود در بخش  تولید و صدور محصول قیر در ایران 
بپردازیم. با این هدف مصاحبه ای با  حسن تاجیک رئیس کمیسیون قیر ایران. 

انجام داده ایم تا نظرات وی را  این مورد جویا شویم

از دالیلی اصلی که منجر شد ایران امروز 
تعیین کننده قیمت قیر در منطقه نباشد، بدنام 
شدن قیر ایرانی است

ایران به عنوان دومین صادرکننده قیر آسیا، اولین در خاورمیانه و چهارمین صادرکننده جهان، 
قیر تولیدی خود را 100 دالر کمتر از قیر کشوری همچون بحرین عرضه می کند



70E N E R G Y  W O R L D71 E N E R G Y  W O R L D

   لطفا در خصوص وضعیت بازار داخلی و خارجی پارافین 
تولیدی صنایع کشورمان توضیحی ارائه بدهید ؟

خوشبختانه پارافین مورد نیاز صنایع داخلی همیشه تامین بوده 
و تولید این محصول بسیار باالتر از تقاضای داخلی بوده است. در 
حال حاضر با توجه به کاهش قیمت، پارافین با نرخ 2600 تومان 
به دست مشتری می رسد.  می توان گفت عمال در داخل مشکلی 
برای تامین پارافین صنایع وابسته وجود ندارد. ما هیچ وقت در 
تامین نیاز داخل با کمبود پارافین مواجه نبوده ایم و تا 85 درصد 
تولیدات پارافین کشور همیشه جذب بازارهای خارجی میشود و 

بیش از این نیز بازار داخل قدرت جذب ندارد.

   پس می توان گفت که تمرک��ز تولیدکنندگان داخلی بر 
بخش صادارات پارافین است؟

قطعا! تقاضا برای این محصول همیشه از سوی بازارهای خارجی 

بوده و باید گف��ت که چالش های پیش رو ب��رای این محصول در 
بخش صادرات بوده و هست.  روند کاهش قیمت نفت، فشارهای 
مالیاتی و تس��هیالت گران قیمت آس��یب های جدی به بخش 
صادارات فراورده های نفتی از جمله پارافین زده اس��ت. به عالوه 
بحث تحریم ها که موجب ایجاد مشکل صدور اسناد و دریافت پول 
محصوالت صادر شده فرصت خوبی را برای رقبای ما در بازارهای 
هدف ایجاد کرده است که هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است 
که در داخل نیز شاهد عدم همکاری برخی پاالیشگاه های تامین 

کننده خوراک با وجود قانون مصوب دولت هستیم. 

   در مورد این عدم همکاری بیشتر توضیح می دهید؟

 برخی از پاالیش��گاه ها به ش��کل س��نتی همکاری با صنایع 
داخلی تولیدکننده پارافین دارند، اما اکثرا ترجیح می دهند 

خوراک تولی��د پارافین را به مش��تریان خارجی بفروش��ند، 
مشتریانی که بازارهای هدف ما را نش��انه گرفته اند، در واقع 
پاالیشگاه های تولیدکننده مواد اولیه، خوراک را به بازارهای 
هدف صنایع داخلی می فروش��ند، اگر به کشورهایی اروپایی 
خوراک را بفروش��ند مشکل بسیار کمتر اس��ت. مسئله این 
اس��ت که خوراک به بازارهای ه��دف خودم��ان مثل هند، 
پاکس��تان، ترکیه و کش��ورهای جنوب ش��رق اس��یا صادر 
می ش��ود و این کشورها خودش��ان پارافین تولید می کنند و 
 این یعنی ایجاد اش��تغال و درامد برای آنها و تعطیلی صنایع 

پارافین سازی ایران. 

   آیا پاالیش��گاه های تولیدکننده مواد اولیه، خوراک را به 
قیمت باالتر صادر می کنند؟ و اگ��ر مواد اولیه در داخل تبدیل 

به پارافین شود سود بیشتری عاید صنایع داخلی نمی شود؟

کاهش قیمت پلیمرها ادامه دارد
دنی��ای ان��رژی : ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه اعالم 
قیمت ه��ای پایه جدید از س��وی دفت��ر صنایع 
پایین دس��تی ش��رکت ملی پتروشیمی شاهد 
کاه��ش بیش��تر قیمت ها هس��تیم که نش��ان 
می دهد ذهنیت بازار بر افت این نرخ قرار گرفته 
اس��ت که از هم اکنون خود را برای شرایط پیش 
رو آم��اده می کند. به گ��زارش تج��ارت آنالین 
به نق��ل از اقتصادنیوز، افزای��ش قیمت دالر هم 
نتوانست بازار پلیمرها را بهبود بخشد و در کنار 
انتظار برای اعالم کاهشی قیمت های پایه، هنوز 
هم ش��اهد کاهش ادامه دار قیمت ها هس��تیم. 
در ص��ورت کاهش قیمت ه��ای پای��ه می توان 
به بازگش��ت خری��داران و تقویت حج��م تولید 
امیدوار ب��ود ولی خوش بینی ه��ای چندانی در 
دورنمای بازار قابل مش��اهده نیس��ت.    شهریور 
94  و با انتظار اعالم قیمت ه��ای جدید در بازار 
پلیمرها اغل��ب گریدهای مورد معامل��ه با افت 
نرخ رو به رو ش��دند ک��ه گس��تردگی فراوانی را 
به ثبت رس��اند. X5 پتروش��یمی مارون و پلیمر 
کرمانش��اه، F7000 پتروش��یمی مهر، 5110، 
0075، 0209 پتروش��یمی امیرکبیر و 0190 
گریدهایی ب��ود که ب��ا کاهش قیم��ت رو به رو 
شدند و تنها 2420d رش��د نرخ داشت. با توجه 

به شرایط سخت بازار و همچنین کاهش قدرت 
خرید در کنار ضعف نقدینگی به نظر می رس��د 
برای بهبود بازار بای��د فاکتورهای جدیدی بیش 
از کاهش قیمت های پایه را نیز تجربه کنیم زیرا 

وضعیت وخیمی را شاهد هستیم.  
 با نزدیک ش��دن به اعالم قیمت های پایه جدید 
از س��وی دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی 
پتروشیمی ش��اهد کاه��ش بیش��تر قیمت ه��ا 
هس��تیم که نش��ان می ده��د ذهنیت ب��ازار بر 
افت این نرخ قرار گرفته اس��ت ک��ه از هم اکنون 
خود را برای ش��رایط پیش رو آماده می کند. این 
در حالی اس��ت که عقب نش��ینی خریداران نیز 
به این روند کاهش��ی دامن زده و ترس از متضرر 
شدن پتانس��یل خرید را به ش��دن کاهش داده 
اس��ت. به نظر می رس��د تا اعالم قیمت های پایه 
جدی��د و مخصوصاً س��رایت این نرخ ها ب��ه بازار 
داخلی، ای��ن وضعی��ت ادام��ه یابد.  ب��ا توجه به 
افت قیمت ها به نظر می رس��د دیگر شرکت های 
پتروش��یمی برای مدیریت بازار و رشد قیمت ها 
طرحی را در دستور کار خود ندارند و تنها تالش 
آن ها برای افزایش حجم معامله و تقویت میزان 
فروش خود است که می تواند به تقویت بنیادین 

بازار با افزایش حجم خرید منجر شود.

اتفاقا با شرایط بهتری نسبت به مش��تریان داخلی، مواد اولیه 
را به طرف ه��ای خارجی می فروش��ند. معتقدم اگ��ر به جای 
مدیریت جزیره ای نگاه کالن در سطح ملی حاکم باشد دیگر 
به این راحتی مواد اولیه و خام صادر نمی ش��ود، بلکه این مواد 
در داخل تبدیل به محصول ش��ده و صادر می شود. مشتریان 
خارجی با خرید مواد اولیه از ایران در داخل کشور خود ایجاد 
اش��تغال و ارزش افزوده می کنند و ما با فروش م��واد اولیه به 
خارجیان عمال صنایع داخلی را تعطیل می کنیم؛ چرا که دیگر 
بازارهای هدف ما نیازی به خری��د پارافین تولیدی ما ندارند و 
خودشان تولید می کنند آن هم با کمک مواد اولیه صادر شده 

از طرف پاالیشگاه های ایرانی.

   چه میزان از صنایع داخلی به دلیل این مشکالت تعطیل 
شده اند؟

در 10 س��ال اخیر واحدهای پارافین س��ازی صدمات جبران 
ناپذیری خ��ورده اند.بیش از 50 درصد واحدها تعطیل ش��ده 
و انهایی هم که هنوز فعال هس��تند نیمه تعطیل هس��تند و یا 
ظرفیت تولی��د خود را به ش��دت کاهش داده ان��د. در همه جا 
دولت ها برای جلوگیری از خروج راحت مواد اولیه از کش��ور با 
وضع عوارض س��نگین یا حذف معافیتهای مالیاتی جلوی این 
کار را می گیرند و یا صادرات مواد اولیه را ممنوع می کنند، اما در 
کشور ما برای صادرات مواد اولیه محدودیتی اعمال نمی شود و 
اگر هم قانونی در این زمینه تصویب میش��ود بر اثر فشار همین 
پاالیش��گاه های بزرگ تولیدکننده مواد اولی��ه تعدیل و یا لغو 

می شود، چرا که برخی صادرات گسترده ای دارند.

   آیا دولت و نهادهای قانونگذار مشوق های حمایتی برای 
صنایع خصوصی و تولیدکننده محصولی مثل پارافین نداشته 

است؟
چرا دولت مصوب کرده اس��ت که خوراک بر اس��اس قیمت 
فوب خلیج ف��ارس منهای 5 درصد و به قیم��ت ارز دولتی به 
صنایع تولیدکننده از سوی پاالیشگاه های مادر فروخته شود، 
اما متاسفانه این قانون به سطوح پایین تسری پیدا نمی کند 
و عم��ال در س��طحی متوقف می ش��ود و به صنای��ع کوچک 
خصوصی با قیمت ارز آزاد خوراک تحویل داده می شود و این 
یعنی ضربه به بخش خصوصی و ایجاد رانت در الیه های قوی 
تر و ما بر همین اس��اس اعتراض خود را ب��ه مجلس محترم و 
دفتر مقام معظم رهب��ری اعالم کرده ایم تا به مش��کالت ما 

رسیدگی شود.

   به نظر ش��ما با برطرف ش��دن تحریم ها ش��رایط برای 
تولیدکنندگان داخلی در حوزه پارافین بهتر خواهد شد؟

مطمئنا بهتر می ش��ود، چرا که دیگر مش��کل بازگشت پول و 
صدور اسناد رفع می شود و دست س��ودجویان خارجی که از 
این وضعیت اس��تفاده های کالن داش��تند قطع می شود و ارز 

راحت تر وارد کشور می شود.

   دول��ت چ��ه کمک هایی می توان��د ب��ه تولیدکنندگان 
پارافین داشته باشد؟

نظارت بر تس��ری کامل قوانین تصویب ش��ده در س��طوح 
مختلف صنایع از باال تا پایی��ن ترین واحدهای تولیدکننده 
مهمترین کمکی اس��ت که می تواند داش��ته باشد، به طور 
مثال دولت مصوب کرده است که در صورت افزایش قیمت 
جهانی مواد اولیه، پاالیشگاه ها باید تا یک ماه افزایش قیمت 
برای صنایع داخلی نداشته باشند تا صنایع کوچک آسیب 
نبینند و یا اگر کاهش قیمت باشد هر هفته نسبت به هفته 
قبل این کاهش اعمال ش��ود. این مقررات عالی هستند، اما 
 به ش��رط اجرایی ش��دن آن برای همه بخش های تولیدی 

چه بزرگ چه کوچک.

سعید رفیعی فر، مدیر عامل تعاونی تولیدکنندگان پارافین

تحریم  داخلی چه تاثیری
 بر صنعت پارافین ایران گذاشته است  

در 10 سال اخیر واحدهای پارافین سازی کشورمان صدمات جبران ناپذیری 
خورده اند و 50 درصد واحدها تعطیل شده اند، متاسفانه مواد اولیه در تولید 
پارافین به راحتی و بدون هیچ محدودیتی به رقبای تولیدکنندگان داخلی 

فرخته می شود. با توجه به این که عمده تولیدات محصول پارافین صادر می شود 
و خود فرصتی برای ارز اوری و ایجاد اشتغال به شمار می رود،  لزوم بازنگری در 
صادرات مواد اولیه از سوی پاالیشگاه ها احساس می شود. به منظور نگاهی به 

چالش های موجود در مسیر تولید و صادرات محصول صنعتی پارافین در ایران، 
سراغ سعید رفیعی فر مدیر عامل تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز 

استان تهران می رویم تا نظر وی را در این خصوص جویا شویم.

ایران به عنوان دومین صادرکننده قیر آسیا، اولین در خاورمیانه و چهارمین صادرکننده جهان، 
قیر تولیدی خود را 100 دالر کمتر از قیر کشوری هم چون بحرین عرضه می کند
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روغ��ن پای��ه ای ک��ه از ترکمنس��تان در گ��روه 2 وارد ایران 
می ش��ود با توجه به نرخ دالر، با قیمت 400 تومان به دست 
مش��تری ایرانی  می رس��د، در حالی که روغ��ن پایه ایرانول 
2400 توم��ان اس��ت. می توان اینط��ور گفت ک��ه دولت به 
واردات سوبس��ید می دهد ت��ا به ط��ور مث��ال تولیدکننده 
ترکمنستانی راحتر در ایران محصول خود را بفروش برساند.  
در حال حاضر 100 واحد صنعتی داریم که روغن خارجی را 
می خرند و پس از مظروف کردن به بازار داخلی می فروشند. 
در واقع نرخ پایین و غی��ر واقعی دالر باعث ش��ده که قیمت 

تمام شده کاال در ایران باالتر از محصول خارجی شود.

    به نظر ش��ما دولت چه کمکی می توان��د برای تولید 
داخلی داشته باشد؟

اگ��ر دالر قیمت واقعی خود را داش��ته باش��د بس��یاری از 
واحدها فعال می ش��وند ک��ه ظاهرا فعال این ام��کان وجود 
ندارد و دول��ت نمی تواند ن��رخ دالر را افزای��ش دهد، پس 
می تواند مش��وق صادراتی را ت��ا 15 درص��د افزایش دهد 
که این ه��م در مقطع زمانی فعلی امکان پذیر نیس��ت؛ چرا 
که دولت با مش��کل تامین منابع مالی مواجه اس��ت. نباید 
فراموش کنیم که مش��کالت صرفا به این مس��ائل خالصه 
نمی ش��ود. تا زمانی که خصوصی س��ازی به معنای واقعی 
عملی نشود مش��کالت ادامه خواهد داش��ت. به طور مثال 
مجلس محترم پس از کلی ت��الش، قانونی را برای حمایت 
از بخش خصوص تصویب می کند، اما مثال یک س��تادی به 

راحتی آن را لغو می کن��د. با این روش فراین��د واگذاری و 
خصوصی س��ازی به جایی نمی رس��د. به نظر من وقتی این 
صنایع در دس��ت دولت بود همه از س��ود حاصله استفاده 
می کردند، اما در حال حاضر یک عده خاص س��ود میبرند 
ان هم کس��انی که ش��اید بتوان گفت همان بازنشستگان 
سیستم دولتی هستند که در حوزه کنترل بخش واگذاری 

وارد شده اند و عمال با همان طرز فکر سابق کار می کنند.

    آیا در دوران پسا تحریم شرایط بهتر خواهد شد؟
مس��لما بخشی از مش��کالت انتقال پول و اس��ناد برطرف 
می شود و دس��ت واسطه های س��ودجو کوتاه خواهد شد، 
اما مش��کل بزرگ واحده��ای تولیدی ما بح��ث نقدینگی 
است. عمال سرمایه یک میلیون دالری یک واحد صنعتی 
االن ارزش 500ه��زار دالری دارد. بانک ه��ا به واحدهای 
خصوصی کم��ک نمی کنند بای��د هزینه ص��ادرات پایین 
بیاید تا واحدها داخلی در رقابت با رقبای خارجی س��ودی 
به دست اورند. در شرایط  فعلی  واحدهای صنعتی با سود 
پایین خود را س��ر پا نگه داش��ته اند.این در حالی است که 
ما خوراک، فرایند تولید و سیس��تم مظروف س��ازی را در 

داخل داریم، اما مشکل نقدینگی وجود دارد.
متاسفانه اتخاذ تصمیات اش��تباه در سیاست گذاری ها آن 
هم بدون اعمال نظر کارشناس��ان فن صدمات بزرگی را به 
بخش خصوصی زده است. باید بخش خصوصی را مدیران 

همین حوزه اداره کنند نه مدیران بازنشسته دولتی.

    وضعیت تولید روغن های صنعتی در کشور را چطور 
ارزیابی می کنید؟

محصول روغن های پایه صنعتی بر اساس تکنولوژی مورد 
استفاده ش��ده در فرایند تولید در 3 گروه یک -2 و 3 جای 
می گیرد. بر این اساس روغن تولیدی در ایران در گروه یک 
جای دارد و ما هن��وز در ایران تولیدکنن��ده در گروههای 
2و3 نداری��م. در واقع هن��وز تکنولوژی روز ب��رای فرایند 
تولید در این گروها به ایران وارد نش��ده است. در گروه اول 
که ایران در آن جای دارد، ش��رکت ایرانول بهترین کیفیت 

تولید محصول را دارد.
 

    چرا ما در گروه دوم و سوم تولید نداریم؟
تکنولوژی الزم را نداریم و تا به امروز هم س��رمایه گذاری 
در این بخش صورت نگرفته اس��ت، ولی در حال حاضر در 
گروه اول با یک میلیون تن حجم تولی��د خوبی داریم.  اما 

امین خراسانی،  عضو کمیسیون روغن ایران 

دولت به واردات سوبس�ید می ده�د
ابولقاسم هاشمی ،  مدیر عامل شرکت سامان

پاالیشگاه ها  ترجیح می هند خوراک را به مشتریان خارجی بفروشند

هزینه تمام شده روغن های صنعتی در ایران بسیار باال است، به طور مثال  
روغن پایه ای که از ترکمنستان با کیفیت بهتر وارد ایران می شود با توجه به نرخ 
دالر، با قیمت 400 تومان به دست مشتری ایرانی  می رسد، در حالی که روغن 
پایه ایرانول 2400 تومان است. امین خراسانی عضو کمیسیون روغن ایران در 
گفت وگو با دنیای انرژی در خصوص بازار روغن های صنعتی در ایران و جایگاه 

آن در بازارهای جهانی سخن می گوید

وقتی صنایع در دست دولت بود همه از سود 
حاصله استفاده می کردند، اما در حال حاضر یک 
عده خاص سود میبرند

مطمئنا در دراز مدت و در صورتی که به سمت تکنولوژی 
گروههای دوم و س��وم نرویم به م��رور از بازارهای جهانی 
حذف می ش��ویم. در تکنولوژی جدی��د از گاز روغن تولید 
می ش��ود،اما در سیس��تم قدیمی که همان گروه اول است 
از نفت روغن به دس��ت میاید. م��ا مواد اولی��ه داریم ولی 
تکنولوژی روز را نداریم و در اینده به جایی می رس��یم که 
مجبور می ش��ویم کل مواد اولیه خ��ود را به جای محصول 
صنعتی  صادر کنیم تا در کشورهای دیگر روغن پایه تهیه 

و مجددا به کشورمان وارد شود.

    آیا با اجرای سیس��تم خصوصی سازی فرصت برای 
رقابت ب��رای کیفیت باالت��ر و ورود تکنول��وژی به منظور 

رقابت با رقبای خارجی و حتی داخل ایجاد نشده است؟
معتقدم اگ��ر همچن��ان دولتی بود ش��رایط بهتر ب��ود، چرا 
که دولت خود تکنول��وژی را وارد می کرد. چرا که سیس��تم 
خصوص��ی س��ازی زمان��ی معن��ا دارد که ب��ه تم��ام معنا و 
در تم��ام س��طوح اجرایی ش��ود و کام��ال بخ��ش دولتی در 
سیاس��ت گذاری ها دخالتی نداش��ته باش��د. به عالوه هزینه 
تم��ام ش��ده کاال در ایران بس��یار باال اس��ت، به ط��ور مثال 

    ب��ه عنوان ی��ک فعال عرص��ه تولی��د روغن های 
صنعتی وضعیت بازار این محصول رو چطور می بینید؟

پس از افت ش��دید قیمت نف��ت در ب��ازار جهانی عمال 
قیمت محص��والت و فراورده های نفتی نی��ز پایین امد، 
در این ش��رایط قدرت رقابت محصول ما به ش��دت افت 
کرد و یکی از دالی��ل ان عدم کاهش قیم��ت مواد اولیه 
ب��رای تولید بود ک��ه در ایران بر خالف س��ایر کش��ورها 
رخ نداد و همین امر موجب ش��د که قیمت تمام ش��ده 
محصول ایرانی بس��یار باالت��ر از رقبای خارجی ش��ود. 
به این ترتیب رقابت و حضور محصول ایران در بازارهای 

منطقه ای و جهانی کم رنگ تر شد.

    در بخش داخلی چه وضعیتی حاکم بر بازار است؟
بازار داخلی نیز در حال حاضر دچار رکود است به همان 
دلیل اف��ت قیمت جهانی نف��ت و عدم ص��ادرات کافی 
تولی��دات داخلی که موج��ب افزای��ش کاال در داخل به 
نس��بت تقاضا ش��د و همین امر نیز باعث شکسته شدن 
قیمت ها در کشور ش��د. به طوری که محصول خارجی 
ارزانتر از محصول داخلی است و بس��یاری از واحدهای 
صنعتی مجبور شدند که ظرفیت تولید خود را به شدت 

پایین بیاورند.

    چرا با وجود افت قیمت جهانی نفت، پاالیشگاه ها 

قیمت مواد اولیه و خ��وراک را پایین 
نیاوردند؟

پاالیش��گاه های تولیدکننده خوراک 
ب��ه دلی��ل ب��اال ب��ودن هزینه های 
سیس��تم کاری خود نمی توانس��تند 
قیمت ه��ا را کاه��ش دهن��د، ب��ه 
عالوه این پاالیشگاه ها بحث صادرات 
مس��تقیم خ��وراک به کش��ورهای 
تولیدکنن��ده روغن ه��ای صنعتی را 
هم دارن��د و حتی بازاره��ای هدف، 

صادرات محصول داخلی را نش��انه گرفته اند. در این بین 
حتی بخش��ی از واحدهای صنعتی که قبال برای تامین 
خوراک خود از دولت مجوز گرفته بودند هم نتواس��تند 
از این پاالیشگاه ها مواد مورد نیاز را دریافت کنند. به نظر 
می رسد ش��رکت های باالدس��ت  ضرورتی برای تامین 
خوراک واحدهای صنعتی احساس نمی کنند و ترجیح 

می دهد به خارجیان بفروشند.

    آیا بحث خصوصی سازی توانس��ته است به رونق 
بازار فراورده های پتروشیمی کمک کند؟

ظاه��را باید این اتف��اق رخ م��ی داد، اما اینطور نش��ده 
اس��ت، چرا که واقعا خصوصی س��ازی در عمل صورت 
نگرفته اس��ت. متاس��فانه پاالیش��گاه های تولیدکننده 

مواد اولی��ه و خوراک، با مش��تریان 
داخل��ی ) ش��رکت های خصوصی ( 
مانند مش��تریان خارج��ی برخورد 
نمی کنند.  ش��رکت های خصوصی 
داخلی این انتظ��ار را دارن��د که این 
پاالیش��گاه ها طب��ق روال معامله با 
طرف ه��ای خارجی ب��ا آنه��ا رفتار 
کنند و ب��ا همان ش��رایط خوراک را 
به مش��تریان داخلی نیز بفروش��ند.  
از ط��رف دیگر دول��ت ارزش افزوده 
9 درصد صادرات را ب��ه واحده��ای صنعتی خصوصی 
طبق قانون نمی دهند و مدام وع��ده می دهد.  در حالی 
که همین واحدها زمان خرید خوراک از پتروش��یمی ها 
ارزش اف��زوده 9 درصد را ب��ه دولت می دهن��د. همین 
امر باعث می ش��ود که واحدها برای تامین مالی س��راغ 
بانک ها برون��د و وام با بهره 25 درص��د بگیرند و همین 
پروس��ه در نهایت به ضرر بخش خصوصی تمام می شود 

که نتیجه ان تعطیل شدن واحدهای صنعتی است. 

    در این وضعیت دولت چه کمکی می تواند کند؟
دولت به جای عامل بودن ناظر باشد و بر اجرای مصوبات 
نظارت داش��ته باش��د و واقعا کمک کن��د که خصوصی 

سازی انجام شود.  

ش��رکت های خصوصی داخلی این انتظار را دارند که این پاالیش��گاه های تولیدکنن��ده خوراک با آنها طب��ق روال معامله با 
طرف های خارجی رفتار کنند و با همان ش��رایط خوراک را به مش��تریان داخلی نیز بفروشند. س��ید ابوالقاسم هاشمی مدیر 

عامل شرکت سامان در گفت وگو با نشریه دنیای انرژی از چالش های بازار روغن های پایه و صنعتی می گوید
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قدرتمندی در جهت پیش��برد اهداف اقتصادی کشور 
خصوصا در حوزه نفت محس��وب گردیده و نقش موثر 
اتحادیه در ای��ن زمینه باره��ا مرود تاکید مس��ئولین 

کشور قرار گرفته است.
دبیر کل اتحادی��ه با تاکید بر اینکه رس��یدن به جایگاه 
قدرتمند کنونی حاصل تالش جمع��ی همه اعضا بوده 
اس��ت، افزود:  اتحادیه جهت رس��یدن به اهداف  خود 
با بخش ه��ای مختلف دولت��ی و خصوص��ی در تعامل 
س��ازنده بوده و تالش ک��رده که مش��کالت صنفی به 

حداقل برسد و امور تجاری و بازرگانی آسان تر گردد.
 اس��پندیاری ادامه داد: در این زمین��ه دبیرکل و هیات 
مدیره اتحادیه جلس��ات کارشناس��ی متع��ددی برای 
ارائه راهکارهای جدید در جهت رفع مش��کالت برگزار 

کرده اس��ت و تالش نم��وده تا ب��ا این تعامل س��ازنده 
فضای مثبت و رو به جلویی را در جهت پیشبرد اهداف 
اتحادی��ه و اعضای آن و رس��یدن ب��ه وضعیت مطلوب 

به وجود آورد. 
وی با اش��اره به تعامل و همکاری با نهادها و مس��ئوالن 
مرتبط با حوزه ص��ادرات مثل بانک مرکزی، س��ازمان 
اس��تاندارد ،س��تاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز و ... گفت: 
این ارتباط س��ازنده منجر ب��ه وجود آم��دن روندها و 

سازوکارهای مثبتی در امر صادرات شده است.
اس��پندیاری همچنین به فعالیت های داخلی اتحادیه 
اش��اره کرد و اظه��ار داش��ت: از جمله ای��ن فعالیت ها 
می ت��وان ب��ه برگ��زاری  کمیس��یون های تخصصی، 
جلسات کارشناسی و مش��اروه، فراهم نمودن ابزار ها و 

فعالیت های تبلیغی و رس��انه ای مثل نشریه و سایت به 
دو زبان فارسی و انگلیسی، شرکت و برگزاری قدرتمند 

نمایشگاه نفت و انرژی و...  اشاره کرد.
به گزارش خبرن��گار دنی��ای انرژی، اعض��ای اتحادیه 
روزنامه کثیراالنتش��ار اتحادیه را همچون سال گذشته 
دنیای اقتصاد انتخاب نمودند اما به پیش��نهاد افزایش 

10درصدی حق عضویت اعضا رای منفی دادند.
همچنین اعضاء، تصمیم گی��ری درباره نحوه برخورد با 
شرکت هایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند 
را به هیات مدی��ره اتحادیه واگ��ذار کردن��د. در ادامه 
جلس��ه،  ربانی از کاندیداهای عضویت در هیات مدیره 
خواس��ت تا با حضور در جایگاه ظرف مدت یک دقیقه 

به معرفی ویژگی ها و برنامه های اصلی خود بپردازند. 

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران  برگزار شد 

اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره 
اتحادیه  اوپکس انتخاب شدند

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در محل 
هتل استقالل تهران با حضور اکثریت اعضای و با هدف ارائه گزارش سالیانه به اعضا و برگزاری انتخابات 

هیات مدیره اتحادیه برگزار شد.

به گ��زارش دنیای ان��رژی از محل مجم��ع، در ابتدای 
این نشس��ت  مهدی اس��پندیاری ضمن خیر مقدم به 
حاضران و میهمانان اه��م برنامه های مجمع عمومی را 
بیان کرد. وی در ادامه از مدی��ر روابط عمومی اتحادیه 
خواست تا گزارشی از عملکرد این بخش به ویژه نشریه 

دنیای انرژی و سایت اتحادیه ارائه کند.
طارمیان در گ��زارش خود ب��ا تاکید بر اس��تفاده همه 
اعض��ای اتحادیه از ظرفیت نش��ریه و س��ایت اتحادیه 
گفت: نش��ریه دنیای ان��رژی که ب��ه دوزبان فارس��ی 
و انگلیس��ی منتش��ر م��ی ش��د، باره��ا م��ورد تقدیر 
صاحبنظران و کارشناس��ان حوزه انرژی ق��رار گرفته 
است  و بر اس��اس نیازی که ما برای حضور و شناساندن 
ظرفیت ه��ای اتحادیه در خارج از کش��ور داش��ته ایم 

بخش انگلیس��ی س��ایت را نی��ز راه ان��دازی کرده ایم 
که اعضا می توانن��د از این ظرفیت برای شناس��اندن و 
معرفی ظرفیت خود ب��ه افراد و ش��رکت های خارجی 

استفاده کنند.
طارمیان افزود: شرکت های عضو می توانند با پیگیری 
مستمر نشریه و س��ایت اتحادیه در ارتقای سطح کیفی 
و کم��ی آن کم��ک کنند چرا ک��ه ای��ن ظرفیت خوب 
رس��انه ای می تواند به پیش��برد اهداف کلی مجموعه 
کمک کند. مدیر روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران همچنین به 
راه اندازی بیمه تکمیلی اعض��ا و بیمه تکمیلی مدیران 
اش��اره کرد و از اعضا و مدیران عامل شرکت ها خواست 
با اس��تفاده از این امتیاز ویژه ظرفیت ه��ای آن را برای 

ارتقای سطح کمی و کیفی آن ارتقا دهند.
بنا ب��ر این گزارش، اعضای ش��رکت کنن��ده در مجمع 
عمومی، به ترتی��ب  مهندی ربانی را ب��ه عنوان رئیس 
مجمع عمومی،  سازگارنژاد و  سلطانی را به عنوان ناظر 
اول و دوم و رفیعی را به عنوان منش��ی مجمع عمومی 

انتخاب کردند.
 اس��پندیاری سپس بر اس��اس دس��تور جلسه مجمع 
عمومی به عن��وان دبی��رکل اتحادیه گزارش��ی از اهم 
فعالیت ه��ای اتحادی��ه ارائه نم��ود و گف��ت: اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی 
ایران در آس��تانه دوازدهمین س��ال فعالیت خود قرار 
گرفته اس��ت و این��ک پس از ای��ن س��الها دارای 314 
عضو اس��ت که 268 عض��و آن فعال هس��تند و بازوی 

پس از معرفی
 کاندیداهای عضویت

 در هیات مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 

رای گیری به صورت رسمی و با 
حضور بازرس اتاق بازرگانی آغاز 

شد که در نهایت از مجموعه 
184 رای ماخوذه نتایج ذیل 
بدست آمد و اعضای اتحادیه 
هیات مدیره دوره آتی خود را 

انتخاب کردند

اعضای هیات مدیره:
نفر اول: فرزان گلچین با 134 رای

نفر دوم: عباسعلی اسالمی با 115 رای
نفر سوم:حسین منیری با 114 رای
نفر چهارم: حسن تاجیک با 94 رای

نفر پنجم: سید حمید حسینی با 91 رای
نفر ششم: احمد ابوترابی با 83 رای
نفر هفتم: مهدی شریفی با 82 رای

عضو علی البدل اول: 
محسن جوکار با 80 رای
عضو علی البدل دوم:

سید محسن ضویی با 61 رای
بازرس اتحادیه:

احمد صرامی با 82 رای

طارمیان، مدیر روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 

شرکت های عضو می توانند با پیگیری مستمر نشریه و سایت 
اتحادیه در ارتقای سطح کیفی و کمی آن کمک کنند چرا که 
این ظرفیت خوب رسانه ای می تواند به پیشبرد اهداف کلی 

مجموعه کمک کند
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اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی 
ایران برای اولین بار به مدت سه سال عضو شورای ایرانی اتاق 
بازرگانی بی��ن الملل )ICC ( با قدمتی 100 س��اله و فعال در 

90 کشور دینا شد.
در جریان مجمع ساالنه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل 
)ICC ( که عصر روز چهارش��نبه در ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران برگزار شد ،  اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی ایران با کسب 25 رای از 
70 رای ماخوذه برای اولین بار و به مدت س��ه سال به شورای 
این کمیته راه یافت. براساس این گزار ش، در این جلسه که با 
حضور جالل پور رئیس ات��اق بازرگانی، محمد مهدی بهکیش 
دبیر کل کمیت��ه ایرانی ICC، اس��داله عس��کراوالدی، علی 
صالح آبادی، عرب مازار، نمایندگان اتاق بازرگانی اس��تان  ها، 
روسای بانک ها و فعالین بخش صنعت و بازرگانی برگزار شد، 
پس از ارائه و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی سال 
93، انتخاب سه عضو سازمانی اعضای ش��ورای کمیته ایرانی 
ICC برگزار و  پس از ش��مارش آرا ، نتیجه انتخاب مش��خص 
ش��د. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با 66 
رای،کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با 42 رای،اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده های نف��ت،گاز و پتروش��یمی با 25 
رای،ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی خرم آباد و 
ش��یراز با 24 و 22 رای و س��ندیکای صنعت برق ب��ا 20 رای 
مواجه ش��دند. به این ترتیب اتحادیه صادرکنندگان فرآورده 
های نفت، گاز و پتروش��یمی ایران در کنار اتاق ایران و کانون 
کارگ��زاران بورس برای مدت س��ه س��ال به ش��ورای کمیته 
ایران��ی ICC راه یافتند. ات��اق بازرگان��ی بین الملل در 100 
س��ال فعالیت خود به عن��وان تنها نماین��ده بخش خصوصی 
در جهان، نقش منحصر بفردی در زمینه تس��ریع و تس��هیل 

مراودات تج��اری در س��طح بین المللی، داش��ته و همچنین 
اداره بزرگتری��ن مرک��ز داوری تجاری بین الملل��ی را ایفا می  
کند. ICC عالوه بر تدوین و پیش��نهاد سیاس��ت های مبتنی 
بر رقابت و ضابطه مند کردن مبادالت از طریق مقررات، نقش 
مهمی در ایج��اد ارتباط بین بازرگان��ان و کارآفرینان صنعتی 
و معدنی در سراس��ر جه��ان دارد و زمینه ارتباط گس��ترده تر 
تش��کل های کارفرمایی در جهان را فراهم م��ی آورد. ICC از 
طریق تشکیل کمیته های ملی، فعالیت خود را در بیش از 90 
 ICCکش��ور جهان گس��ترش داده که در ایران کمیته ایرانی
عهده دار این مسئولیت است. کمیته ایرانی ICC در راستای 
توسعه اقتصادی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری در کشور 

در زمینه های زیر فعالیت می کند:
 - تس��هیل مب��ادالت و فعالیت ه��ای تج��اری و اقتص��ادی 
بین المللی بر اس��اس اصول اقتص��اد ب��ازار و از طریق تدوین 
مقررات و عرف های تج��اری، ارائه سیاس��ت ها و راه حل های 
بازرگان��ی و کمک به ح��ل اختالفات از طریق داوری و س��ایر 

روش های حل اختالف.
- ایج��اد هماهنگی در رواب��ط اقتصادی بین الملل��ی در کلیه 
بخش های اقتصادی از جمله صنعت، معدن، تجارت، خدمات 

و سرمایه گذاری .
 ICC مش��ارکت ب��ا کمیته ه��ای ملی کش��ورهای عض��و -
برای نیل به رش��د و توس��عه اقتصادی و دس��تیابی به صلح و 
برقراری روابط منصفان��ه بر پایه احترام و مناف��ع متقابل بین 
طرفین معامله از طریق توس��عه و تقویت همکاری در کس��ب 
و کار و جلب مشارکت س��ازمان هایی که در این زمینه فعالیت 

می نمایند.
- حض��ور مس��تمر و مؤث��ر در جلس��ات ش��ورای جهان��ی 
 )Permanent Heads( و مدی��ران دائم��ی )Council(

 ICC به منظور ایج��اد هماهنگ��ی در فعالیت های ICC در
با کمیته های ملی کش��ورهای عضو و برق��راری روابط متقابل 
با آن��ان، به خص��وص کمیته ه��ای مل��ی واق��ع در محدوده 

جغرافیایی مرتبط.
- ایج��اد تس��هیالت جه��ت حض��ور مؤث��ر اعض��ا در کلی��ه 
فعالیت ه��ای ICC در نق��اط مختل��ف جهان ب��ه خصوص 
کمیس��یون های تخصصی آن برای انتقال دیدگاه های جامعه 
کس��ب و کار ایران��ی و انتق��ال اطالعات و تجربی��ات ICC و 
نیز کمیته های ملی س��ایر کش��ورها به کمیته ایرانی ICC و 

اعضای آن.
- تالش مس��تمر برای تبادل اطالعات بی��ن دبیرخانه کمیته 
ایرانی ICC با دبیرخانه مرکزی ICC در پاریس، بین کمیته 
ایرانی ICC و کمیته های ملی کشورهای مورد توجه و هدف 
جامعه کس��ب و کار ایران ب��ه خصوص کمیته ه��ای ملی در 
مناطق جغرافیایی مرتبط و همچنین بی��ن دبیرخانه کمیته 
ایران��ی ICC و اعضای آن جه��ت کمک به توس��عه و ترویج 

فعالیت های اقتصادی بین المللی کشور.
- ترجمه و انتش��ار کتب ICC و کتب و اسناد مرتبط و ترویج 

آنان.
- تش��ریح، آم��وزش و تروی��ج بکارگی��ری مق��ررات ICC و 
فرم های قراردادی مورد تأیی��د ICC در مبادالت بین المللی 
کش��ور و نیز ترویج داوری و س��ایر روش های حل اختالفات و 

دعاوی تجاری.
- تعریف پروژه های مش��ترک آموزشی، کاربردی و تحقیقاتی 
با کمیته های ملی کش��ورهای عضو به خص��وص کمیته های 

ملی واقع در محدوده جغرافیایی مرتبط.
- هماهنگی و همکاری و تبادل نظر ب��ا اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن ایران

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های
 نفت ، گاز و پتروشیمی به ICC پیوست

برای اولین بار و برای مدت سه سال
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