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فهــرست

سرمایه گذاري غول هاي نفتي اروپا در صنعت روانکاري ایران 

مهدي  اسپندیاری
به دیپلماسی انرژی دولت  امیدوارم

عبد الکریم حسین زاده: برای تکمیل زنجیره ارزش باید از سرمایه هاي خارجی استفاده کرد

سید فرهاد اخالقی:  هویت صادراتی محصول ایرانی پتروشیمي  یک ضرورت است

پاالیشگاه های تولیدکننده گازوئیل اجازه فروش محصول ندارند

بخش خصوصی رکورد پاییز 94 را ثبت کرد 

صادرات 50 هزار تن قیر از بورس کاال





ر  د
همی��ن 

انتق��ال  راس��تا، 
تکنول��وژي موض��وع غال��ب و اصلی 

در بح��ث ش��رکتهاي  م��ادر و چن��د ملیت��ي و 
رابط��ه آن ها با صنایع کش��ورهاي در حال توس��عه مي باش��د 

و این بدین علت اس��ت ک��ه تکنول��وژي از منابع حیات��ي و رقابتی 
براي رش��د اقتص��ادي، تجمیع س��رمایه ها، تجارت و حت��ي تغییر 
 در س��ازماندهي و چین��ش رواب��ط اجتماع��ي و تولی��د به ش��مار

 مي رود. 
به این نکته باید اش��اره کرد که دس��تیابی به ی��ک تکنولوژي نوین و 
سطح باال، محصول فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه و نوآوري است 
و هر تکنولوژي جدی��د فایده و مزیتي رقابتی ب��راي پدیدآورنده آن 
در فضای اقتص��ادی به همراه مي آورد که مهمتری��ن آن ها در حوزه 
رقابت، انحص��ار در مالکی��ت و بهره ب��رداري تکنولوژي اس��ت. در 
هر ص��ورت صاحبان تکنولوژي مي توانند نس��بت به ف��روش امتیاز 
تکنولوژي به دیگران و یا اس��تفاده مس��تقیم در تولی��د اقدام کنند. 
بدین لحاظ امروز یکي از اهداف مورد نظر و با اهمیت کشورهاي در 
حال توسعه، در زمینه سرمایه گذاري و نقل و انتقال سرمایه، انتقال 

تکنولوژي هاي مورد نیاز و ضروری است.
در نتیج��ه انتق��ال تکنول��وژي، اطالع��ات، مه��ارت، تخص��ص و 
تجرب��ه اي ک��ه در صنعت��ي معی��ن ن��زد دارن��ده آن وج��ود دارد، 
به ط��رف دیگر به عن��وان گیرن��ده و ی��ا متقاضي که فاقد آن اس��ت 
منتقل مي ش��ود. از آنجا ک��ه تکنولوژي به عنوان کاالیي ارزش��مند 
در انحص��ار دارنده آن اس��ت، دس��تیابي ب��ه آن به راحت��ي امکان 
 پذی��ر نب��وده و بدی��ن منظ��ور ش��یوه هاي مختلفی پی��ش بیني

 شده است.
یکي از روش هاي مه��م انتقال تکنولوژي، از طریق س��رمایه گذاري 
مس��تقیم خارجي )FDI( اس��ت. انتقال تکنولوژي با این ش��یوه را 
س��رریز تکنولوژي مي نامند ک��ه موفقیت یا ع��دم موفقیت در اخذ 
تکنولوژي توس��ط کش��ور میزبان با اس��تفاده از این روش به عوامل 
متعدد بس��تگي دارد. س��رریز تکنولوژی به تعبیر دقیقت��ر، فرایند 
اکتس��اب )مس��تقیم و غیر مس��تقیم( تکنولوژي ناش��ي از حضور 
ش��رکت هاي چند ملیتي در کش��ور میزبان اس��ت  که معموالً این 
حضور طي فرایند جذب سرمایه گذاري خارجي توسط این شرکتها 

قابل حصول است.
باتوجه به برنامه اقدام مش��ترک، و با عنایت به ورود س��رمایه گذاران 
خارجی در عرصه اقتصادی کش��ور، که اغلب آن ه��ا در حوزه نفت، 
گاز و پتروشیمي خواهد بود، الزم است موارد زیر درخصوص ارتباط 
این حوزه با نیاز کش��ور به تکنولوژی هاي جدید نزد سیاستگذاران و 

مجریان مورد توجه بیشتری قرار گیرد:
- شناسایی زمینه هاي نیازمندی کش��ور به تکنولوژی هاي روزآمد 

و سطح باال
- بررسی دقیق دارندگان تکنولوژی مورد نظر و انتخاب هوشمندانه

- بهره گیری از توان داخلی در راستای توانمندسازی توامان
- الزام به انتقال تکنولوژی در قالب مدل هاي پرکاربرد بومي شده

پس از برجام 
چه   باید کرد؟
پرونده هسته اي کش��ورمان و به دنبال آن تحریم هاي ناجوانمردانه چندین ساله، وضعیت 
اقتصادی کش��ور را با چالش هاي جدی مواجه نمود که در این می��ان به دلیل اتکای باالی 
بودجه کش��ور به منابع نفتی، حوزه اقتصاد نفت، گاز و پتروش��یمي در زمینه هاي مختلف با 
مشکالت متعددی روبه رو گردیدند. پس از تفاهم جمهوری اسالمي ایران و کشورهای 5+1 
و برنامه اقدام مش��ترک)برجام( یکی از موضوعاتی که در برجام و اثرات اجراشدن کامل آن 
وجود دارد، مسئله سرمایه گذاری خارجی  علی الخصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
)FDI( در کشورمان است.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعریفی جامع عبارت است 
از سرمایه گذاری اي که متضمن مناسبات و روابط بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل، 
نفوذ و نفع مس��تمر ش��خصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور )س��رمایه گذار مستقیم 
خارجی در شرکت مادر( در موضوعی واقع در خارج کش��ور مورد اقامت سرمایه گذار باشد. 
با توجه به فضای کنونی در عرصه روابط بین الملل و عزیمت گروه هاي مختلف از کشورهای 
صاحب تکنولوژی و س��رمایه، به نظر مي رس��د پس از اجرای کامل برجام با موارد مختلف و 
متعددی از س��رمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه باش��یم. اما نکته قابل توجه 
که باید مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد، تعامل بین س��رمایه گذاري 
مس��تقیم خارج��ي )FDI( و تکنول��وژي اس��ت ک��ه 
به تعبیری مهمتری��ن و جدي ترین مالحظه 

درخص��وص FDI است. 

حسن بیک محمد لو
استاد دانشگاه
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  به عن��وان س��وال اول بفرمائی��د هی��ات مدی��ره جدید از 
زمان آغاز به کار تا چه حد توانس��ته به اه��داف و وعده هاي خود 

جامه عمل بپوشاند؟
فکر مي کنم با توج��ه به برنامه ریزي که ص��ورت گرفته و اهداف 
به س��ه بخش اه��داف کوتاه م��دت، می��ان م��دت و بلند مدت 
تقس��یم بندی شده، توانس��ته ایم  در راس��تای عمل به اهداف و 
وعده ها اقدامات مثبتی را صورت دهی��م. به طور کلی ما اصالح 
چارت س��ازمانی، تقویت جوانگرایی  در هیات رئیسه و مدیران 
کمیسیون ها، تقسیم بندی کار و تعامالت با سازمان هاي خارج 
از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه و به مشارکت طلبیدن اعضای 
اتحادیه در تصمیم س��ازی برای هیات مدیره، را س��ر لوحه کار 

خود قرار داده ایم. 

  در خص��وص دیپلماس��ی عموم��ي و بهب��ود کیفی��ت 
اطالع رساني اخبار اتحادیه برنامه اي دارید؟

در زمینه اطالع رساني و دیپلماسی عمومی، با افزودن نیرو هاي 
متخصص به روابط عمومي و سایت اینترنتی اتحادیه سعی شده 
است تا اطالعات دقیق و منس��جم تری در خصوص اتحادیه در 
اختی��ار بازدیدکنندگان قرار گی��رد. در یک کالم ما به س��مت 
شفاف سازي از طریق پایگاه اطالع رساني اتحادیه اقدام مي کنیم 
و عمال طبقه بن��دی در خصوص درج اخب��ار و اطالعات برای ما 
وجود ندارد جز در مواردی که موضوعی اثبات نش��ده باش��د یا 

مستقیما با حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط باشد.

  عنوان کردید ک��ه برقراری ارتباط با س��ازمان ها و اعضای 
خارج از اتحادیه یکی از اهداف هیات مدیره جدید اس��ت، آیا در 

این راستا تا کنون اقدام عملی صورت گرفته است؟

در خصوص تعام��ل با س��ازمان ها و نهادهای خ��ارج از اتحادیه 
به جرات مي توان گفت بیش��ترین جلسات با سازمان هاي خارج 
از اتحادیه طی این چند ماه صورت گرفته اس��ت. این جلس��ات 
عموما در سطح مدیران ارشد و تصمیم گیران برگزار شده است. 
در حال حاضر در اتاق بازرگانی در مقام یک فراکسیون اثر گذار 
ایفای نقش مي کنیم و نظرات کارشناسی خود را به نظر اعضای 
اتاق بازرگانی مي رس��انیم. در تعامل با گمرک موفق ش��دیم با 
ارائه مش��اوره هاي تخصصی تا حدی بحث خوشنامي را کمرنگ 
کنیم و در صدد هس��تیم تا پی��دا کردن ی��ک آلترناتیو مطلوب 
این مقوله همچن��ان کمرنگ باقی بمان��د. در جاهایی که بحث 
ضمانت نامه هاي بانکی است، سعی ش��ده تا حد امکان از اعضاء 
حمایت ش��ود، توافقاتی با بیمه صورت گرفته تا پوش��ش هاي 
بیمه اي جایگزی��ن ضمانت نامه ها ش��ود. در زمین��ه مالیات ها 
اقالمي که مشمول مالیات بر صادرات بوده اغلب ممیز ها برخورد 
سلیقه اي داشتند که نارضایتی اعضاء را به همراه داشته است، با 
تعامالتی که با سازمان مالیاتی صورت گرفته سعی شده به یک 
فهم مش��ترک از مالیات بر صادرات برس��یم که راه تفسیرهای 
س��لیقه اي را ببندد و در عین حال خود اتحادیه به نوعی ناظر بر 
مودیان مالیاتی هم باشد. در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده هم 
قرار شده اس��ت اتفاق هاي مثبتی رخ دهد. در کمیسیون انرژی 
مجلس هم ارتباط ه��اي خوبی را بر قرار کردی��م و به دنبال یک 

کرسی ناظر در این کمیسیون هستیم.

  یکی از انتقادهایی که پیش از این برخ��ی اعضاء در رابطه 
با کلیت اتحادیه عنوان مي کردند این بود که اتحادیه باید نقش 
موثر تری در روند صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتی داشته 

باشد، به نظر شما این انتقادها تا چه حد صحیح است؟

در اینکه اتحادیه هنوز به آن جایگاه ایده آل و مطلوب نرس��یده 
شکی نیس��ت، اما همین که در حال حاضر در اکثر سمینارهای 
مربوط به ص��ادرات؛ اتحادیه به عن��وان یک��ی از مجموعه هاي 
موثق در لیس��ت مدعوین اصلی است، یعنی از ش��ان و جایگاه 
محترمي برخوردار است. خب ما این جایگاه را ایده آل نمی دانیم 
اما اصالحات م��ا از داخل خود اتحادیه و چارت س��ازمانی خارج 
از اتحادیه همگی در جهت افزای��ش میزان تاثیرگذاری اتحادیه 
اس��ت. معتقدم باید به هیات مدی��ره جدید فرصت داده ش��ود 
تا طی ش��ش ماه تاثی��ر این سیاس��ت ها در اتحادیه مش��خص 
 ش��ود. فکر مي کنم در س��ال جدید ش��اهد تاثیر این تغییرات 

خواهیم بود. 

  یکی از اصلی ترین نیازهای یک اتحادیه در حوزه صادرات 
تعام��الت بین الملل��ی و توج��ه به بازارهای جدید اس��ت، لطفا 
در رابط��ه با اقدامات اتحادی��ه در زمینه برند س��ازی و تعامالت 

بین المللی هم توضیحاتی ارائه دهید.
ببینید اوال مقوله برند س��ازی متضمن گذش��ت زمان و معرفی 
یک نام تجاری مورد وثوق است. یعنی حصول این امر یک مقوله 
دستوری و خلق الساعه نیس��ت. در حال حاضر ما در این زمینه با 
شناسایی اعضای فعال و معرفی س��مپوزیوم ها و نمایشگاه هاي 
بین المللی به این اعضاء در صدد هستیم تا شرکت هاي اتحادیه را 
با مشتریان بین المللی آشنا کنیم. ارتباط هاي خوبی با سفارت ها 
بر قرار شده و با س��فارتخانه کش��ورهایی که عموما بازار هدف ما 
هستند تعامالتی داشتیم.  به دنبال این هستیم تا با وزارت خارجه 
ارتباط بهتری داشته باشیم. وجود یک میز اقتصادی در این وزارت 
خانه مي تواند کمک شایانی به بخش خصوصي در راستای شناخته 

شدن بهتر در عرصه بین المللی نماید. 

فرزان گلچین رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت،  گاز و پتروشیمي 

اطالعات طبقه بندی
 شده نداریم

دنیای انرژی: دکتر فرزان گلچین، رئیس  اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده هاي پتروشیمي در گفت وگو با 
دنیای انرژی ضمن تشریح اهداف اتحادیه به بیان اقدامات عملی هیات مدیره جدید طی چند ماه اخیر پرداخت و تاکید 

کرد تاثیر سیاست هاي هیات مدیره جدید را باید در سال آینده دید. 
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   براساس جدول زمان بندی برجام لغو تحریم ها 
تا پایان سال جاری رس��ما کلید مي خورد، به نظر شما 
قوانین تج��اری ما در حوزه نف��ت و گاز در فضای پس 
از لغو تحریم ها پاس��خگوی نیازهای صادرکنندگان و 

تولیدکنندگان داخلی است؟
 در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی فکر نمي کنم 
مش��کل خاصی برای ما وجود داش��ته باش��د. قانون 
جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور که در مجلس 
ششم تصویب شد تا حد مطلوبی بسیاری از مشکالت 
مربوط به ج��ذب س��رمایه را مرتفع ک��رد. این قانون 
عمال پوشش دهنده همه ریس��ک هایی است که یک 
سرمایه گذار امکان مواجه ش��دن با آن را دارد. در این 
قانون م��واردی نظیر امکان خروج س��رمایه و س��ود 
س��رمایه به خارج از کشور برای س��رمایه گذار فراهم 
آمده و چنانچه به واس��طه سیاست هاي دولت متضرر 
شود دولت مکلف اس��ت که این خس��ارت را جبران 
کند. این امر در ارتباط با مصادره اموال از سوی دولت 

نیز قابل اجرا است.

   با این حساب مش��کل چندانی در رابطه با جذب 
سرمایه گذاری خارجی نداریم؟

اینطور نیست که هیچ مش��کلی وجود نداشته باشد، 
عمده مش��کل ما در ارتب��اط با جذب س��رمایه گذار 
مربوط به تصویری اس��ت که از بازار ای��ران در اذهان 
ش��رکت ها و س��رمایه گذاران خارجی به وجود آمده 
اس��ت. در رنکینگ ریس��ک پذیری بازار هاي جهانی 
بازار ایران جزء بازارهای با ریسک باال قلمداد مي شود 
و این یعن��ی کاهش می��زان اعتماد به ب��ازار ایران. از 
این رو ما نیازمند اق��دام جدی در راس��تای مقابله با 
س��یاه نمایی هاي صورت گرفته طی س��ی سال اخیر 
هس��تیم و باید تصویر روش��ن و جذابی از بازار ایران 

به مشتریان ارائه دهیم.
نکته بعدی برای جذب س��رمایه تمرکز بر بازارهایی 
اس��ت که در آن اس��تعداد بیش��تری داری��م. یعنی 
جاهای��ی که قابلی��ت رقاب��ت داریم پیش��نهاد هایی 
بدهیم که برای مش��تریان و س��رمایه گذاران جذاب 
باش��د. مثال ما در قرارداده��ای نفتی این اق��دام را تا 
حدی صورت داده ایم  و س��عی ش��ده تا قرار داد هاي 

»بای بک« کنار گذاشته شود. 

جالب اس��ت بدانید که این مدل قرارداد س��بب شده 
بود برخی ش��رکت ها حتی پیش از تصویب تحریم ها 
از ایران کوچ کنند، دلیل این ام��ر هم عدم همخوانی 
می��زان س��رمایه گذاری ب��ا س��ود پیش بیني ش��ده 
بود. البت��ه حضور مجدد ع��راق در بازار نف��ت و  ارائه 
قراردادهای جذاب یکی دیگ��ر از عوامل عدم کارایی 
قرارداده��ای نفتی ب��ود. ما در عرص��ه قمیت گذاری 
پتروش��یمي و قیمت خوراک هم باید اقدامات شفاف 

ساز و هدفمند را صورت دهیم.

   برخ��ی تج��ار و بازرگان��ان معتقدن��د حض��ور 
س��رمایه گذار خارجی به معنای از دس��ت رفتن بازار 
برای تولیدکنن��دگان داخل��ی اس��ت و از این منظر 
حضور س��رمایه گذار خارجی را چندان به نفع اقتصاد 

کشور قلمداد نمي کنند، این دلواپسی موجه است؟
حضور ش��رکت هاي معتبر خارجی به عنوان شریک و 
سرمایه گذار ش��اید در ظاهر امر بخشی از بازار داخلی 
ش��ما را تحت تاثیر قرار دهد، اما واقع امر این است که 
حضور این ش��رکت ها خود سبب گش��ایش بازارهای 
جدید در عرصه بین الملل برای اقتص��اد خواهد بود، 
چرا که این ش��رکت ها خود یکی از عوامل رونق بازار 

هستند.
دیدگاه ش��ما در رابطه با حضور سرمایه گذار خارجی، 
بس��تگی به این دارد که ش��ما در بازار چ��ه جایگاهی 
داری��د و ک��دام ش��رایط به نف��ع شماس��ت، وقتی ما 
مي بینی��م پ��س از برج��ام بس��یاری از ش��رکت ها و 
هیات هاي تجاری به ایران آم��ده و عالقه مندی خود 
را برای حضور در بازار ایران اع��الم مي کنند، مطمئنا 
اتفاق مثبتی برای تولید اس��ت، اما وقتی بحث منافع 
انحصار کنندگان پیش مي آید متاس��فانه این قش��ر 
مخالفت خ��ود را با باز ش��دن فضای رقاب��ت در قالب 
استفاده از بحث هاي ارزشی و امنیتی ابراز مي دارند و 
حضور سرمایه گذار خارجی را چیزی منهای تجارت 

و تولید عنوان مي کنند. 
بعد از جنگ تحمیلی که کش��ور آس��یب هاي زیادی 
دید، ما ش��اهد همکاری س��رمایه گذاران خارجی در 
کش��ور بودیم و مس��ئله امنیتی هم پیش نیامد. باید 
توجه داشته باش��یم که همدلی و همزبانی ما یکی از 
پارامترهای اصلی برای ارائه تصوی��ر مطلوب از ایران 

برای سرمایه گذاران است. نفت همیشه جذابیت هاي 
خ��اص خ��ود را دارد، نمون��ه ب��ارز ای��ن مدع��ا هم 
سرمایه گذاری بیش از 50 میلیارد دالری خارجی در 
حوزه نفت کاشکان قزاقستان اس��ت که هنوز معلوم 
نیس��ت این نفت چطور باید انتقال داده ش��ود. حاال 
شما این را با اس��تعدادهای نفتی ما که بی شمار است 

مقایسه کنید.
نکته بعد اینکه ما صرفا به دنبال مسائل مالی نیستیم 
و جنبه دیگ��ر همکاری م��ا ارتباط��ات تکنولوژیک و 
علمي با ش��رکت هاي مطرح اس��ت. تکنولوژی ما در 
بس��یاری از صنایع تکنولوژی نس��ل دوم اس��ت حال 
آنکه در عرصه بین الملل ش��اهد تکنولوژی هاي نسل 
چهارم هس��تیم. صنایع پتروش��یمی، ف��والد و حتی 
س��یمان ما مربوط به 15 سال قبل اس��ت و این سبب 
ش��ده تا عمال بهره وري کمتری داشته باشیم. در یک 
جمله تاکی��د مي کنم فضای پس از برجام دلواپس��ی 

ندارد.

   نکات بس��یار مهمي را عنوان کردی��د، آیا برای 
همکاری برابر و عادالنه برنامه مش��خص و مدونی هم 
داریم؟ اولویت هاي ما در تجارت خارجی کدام است؟

این همان چیزی اس��ت که از آن به عنوان دیپلماسی 
تجاری یاد مي ش��ود. به زع��م من ما در ح��ال حاضر 
دیپلماس��ی تجاری مش��خصی برای پ��س از برجام 
نداریم. نمي دانیم که واقعا بع��د از برجام اولویت هاي 
تجاری ما چیس��ت و باید به دنبال چه چیزی باشیم. 
سرمایه گذاری خارجی، کسب تکنولوژی یا عضویت 
در سازمان هاي تجاری بین المللی، کدام یک اولویت 
ماست؟ وقتی استراتژی داش��ته باشید الزم نیست از 

سوی شرکت هاي خارجی انتخاب شوید.
 شما وقتی برنامه داشته باشید مي دانید اگر به عنوان 
مثال مطابق برنامه پنجم توس��عه قرار اس��ت ساالنه 
120 میلی��ارد دالر صادرات نف��ت و گاز و محصوالت 
پتروشیمي داشته باش��ید طبعا مطابق برنامه خود در 
پی عضویت در س��ازمان تجارت جهان��ی بر خواهید 
آم��د. این صرف��ا ی��ک نمون��ه از این بحث ها اس��ت، 
مقوله هایی مثل توریسم و جذب س��رمایه و استفاده 
از تکنولوژی موضوعاتی است که باید برای آن برنامه 

داشته باشیم. 

سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمي ایران

دیپلماسی تجاری هدفمند
الزمه فضای پس از برجام

 دنیای انرژی: سید حمید حسینی از آن دست کارشناسانی است که در حیطه 
تخصصی خود همواره حرف هاي شنیدنی زیادی دارد، معتقد است اگرچه 
دیپلماسی تجاری ما پس از برجام چندان هدفمند عمل نکرده اما فضای 

پس از برجام فضای دلواپسی نیست و نباید با نگاه امنیتی وجهه ایران را برای 
سرمایه گذار خارجی مخدوش جلوه دهیم.  
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رض�ا پاکدامن  ی��ک س��ال از بسترس��ازی های 
الزم مي گذرد و ط��ی این مدت کنفران��س نفت تهران 
به منظور عرض��ه پروژه ه��ای نفت��ی ایران و ش��رایط 
ق��راردادی آن ها برگ��زار ش��د. برای آسیب شناس��ی 
روش ه��ا و انتخ��اب بهتری��ن روش ه��ا، الزم اس��ت 
تجربه س��ایر کش��ورها را م��ورد توجه قرار داد.کش��ور 
مکزیک از جمله کش��ورهای صادرکننده نفت در دنیا 
است که از برخی جنبه ها شباهت هایی با کشور ما دارد. 
یک��ی از این جنبه ه��ا، روحیه اس��تقالل طلبی مردم و 
حساسیت نس��بت به س��لطه خارجی بر منابع نفتی در 
این کش��ور آمریکای التین است. این کش��ور اگرچه با 
چالش های یک دهه گذش��ته ایران مواجه نبوده، ولی 

شدیدا درصدد احیای صنعت نفت خود است. 
اتفاق��ا طی ی��ک ده��ه گذش��ته نی��ز تولید نف��ت در 
این کش��ور س��یر نزولی داش��ته که تبعات س��نگینی 
 ب��رای اقتصاد ای��ن کش��ور به همراه داش��ته اس��ت. 
ای��ن کش��ور ب��ا برگ��زاری ی��ک زنجی��ره مناقصات 
»برنامه ریزی ش��ده«، قص��د دارد پروژه ه��ای نفت��ی 
خ��ود را به ش��رکت های بین المللی واگذار کند. س��ال 
گذش��ته قانون اصالح��ات در صنعت نف��ت به تصویب 
سنای مکزیک رس��ید. س��نای مکزیک اوایل آگوست 
2014 قوانین��ی به منظ��ور ج��ذب س��رمایه گذاری 
خارج��ی در بخش های نف��ت، گاز و ب��رق را به تصویب 
رس��اند ک��ه به انحصار 75 س��اله ش��رکت مل��ی نفت 
مکزی��ک PEMEX در صنع��ت نف��ت خاتم��ه داد. 
طب��ق این اصالح��ات انحصار ش��رکت نف��ت مکزیک 
Pemex’s بعد از بیش از چند دهه در زمینه اکتشاف 

و تولید ملغی ش��د. طبق قانون جدی��د به دولت اجازه 
انعطاف پذی��ری بیش��تری در ش��رایط قرارداده��ای 
اکتشاف و حفاری داده شده و ش��رکت های خصوصی 
حق مالکی��ت مخزن نیز خواهند داش��ت. بع��د از ملی 
شدن صنعت نفت در سال 1938 این اقدام بزرگ ترین 
 تحول در تاریخ صنعت نفت مکزیک محسوب مي شود. 
متعاقب تصویب قوانین مزبور، )20 آگوس��ت( شرکت 
PEMEX اعالم ک��رد که  این ش��رکت فعالیت های 
تولید و اکتشاف پرس��ود را حفظ کرده، ولی بخش های 
فعال این ش��رکت در حوزه های گاز طبیعی، پاالیش و 
پتروش��یمي را ب��ا کوچک س��ازی در یک واح��د ادغام 

خواهد کرد. 
طبق نظر مس��ئوالن ش��رکت ملی نف��ت مکزیک، این 
تغییر س��اختار ب��ا ه��دف انعطاف پذی��ری و افزایش 
کارآی��ی)flexibility and efficiency( ص��ورت 
گرفته است.    از اوایل س��ال 2014 برای اولین مرتبه، 
س��رمایه گذاری  قرارداده��ای   PEMEX ش��رکت 
مش��ترک برای توس��عه 10 بلوک نفت و گاز را به امضا 
رس��اند. پیش بیني دولت مکزیک از این مش��ارکت ها 
جذب بیش از 32 میلیارد دالر س��رمایه گذاری اس��ت. 
اولین دور مناقصات، به میدان های در آب های کم عمق 
اختصاص داش��ت که در جوالی س��ال جاری برگزار و 
فقط 2 میدان از 14 میدان عرضه ش��ده منتج به توافق 
شد. دور دوم مناقصات نفتی مکزیک، در سپتامبر سال 

جاری برگزار شد. 
قراردادهای ای��ن دور از مناقصات در قالب مش��ارکت 
درتولی��د ب��ود. در ای��ن دور از مناقصات، پن��ج میدان 

تج�ارت  خصوص�ی با 
سس مکزیکی !

عرضه ش��د ک��ه س��ه می��دان منت��ج به قرارداد ش��د. 
 ش��رکت ایتالیای��ی Eni و کنسرس��یومي به رهب��ری
 America Energy Pan و یک کنسرس��یوم دیگر 
به رهب��ری Feildwood Energy برن��دگان س��ه 
میدان شدند. در 15 دسامبر س��ال جاری نیز دور سوم 
این مناقصات در این کش��ور برگزار خواهد ش��د که در 
این دور از مناقصات، 26 میدان خش��کی عرضه خواهد 
ش��د. دور چهارم مناقصات نیز در س��ه ماه اول 2016 
خواهد بود که در این دور میدان های در آب های عمیق 
و میدان های نفت س��نگین عرضه خواهد شد.  در دور 
س��وم مناقصات که هفت��ه آینده برگزار خواهد ش��د و 
اختصاص به میادین خشکی دارد، تعداد زیادی شرکت 
جدید مکزیک��ی به منظ��ور تایید صالحیت ش��رکت 
کرده اند؛ ش��رکت های بین المللی مانند استات اویل و 
اگزون موبیل نیز در این مناقصه حض��ور دارند. در این 
دور از مناقصه 25 میدان عرضه مي شود. )بر خالف 54 
میدان پیش��نهاد ش��ده در کنفرانس تهران، که به نظر 

نویسنده غیر واقع بینانه است.( 
در چارچوب قراردادهای جدید نفتی مکزیک ش��رایط 
مالی دولت مکزیک برای قراردادهای جدید عبارتنداز: 
1(تخصیص حداقل س��ود قبل از مالی��ات برای دولت 
مکزیک که باید بین یک تا 10درصد باش��د. 2( مالیات 
بر درآمد و3( حق امتیاز ثابت)رویالیتی(. الزم اس��ت 
کشور ما که در برهه حساس��ی قرار گرفته و نیاز به وفاق 
ملی و عقل و تدبیر برای ورود به دوره بازس��ازی اقتصاد 
و صنعت نیمه ویران خود دارد، با پرهیز از روش آزمون 
و خطا و با اس��تفاده از تجارب داخلی و بین المللی چند 
اقدام اساس��ی را انجام دهد: الف( میدان های نفت و گاز 
را براس��اس جذابیت و اولویت طبقه بن��دی و به صورت 
مرحله ای عرضه کند.  ب( ساختار اجرایی شرکت های 
تابع شرکت ملی نفت، پویا و پروژه محور شود تا بتوانند 
به صورت قوی بر اجرای پروژه ه��ا خصوصا پروژه هایی 
که توس��ط ش��رکت های بین المللی اجرا خواهند شد، 
نظ��ارت و مدیریت قوی داش��ته باش��ند. ج( ش��روط 
قراردادهای نفت��ی خصوصا در زمینه مالی باید س��اده 
و ش��فاف، با ویژگی رقابت��ی برای جذب س��رمایه ها از 

مناطقی همچون مکزیک به سمت ایران باشد.
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بهاگواتی پراس��اد که بع��د از دی��دار ب��ا وزرای انرژی 
کش��ورهای عضو بریکس س��خن مي گفت، اف��زود: ما 
هم اکنون در حال بررس��ی امکان س��وآپ نفت ایران از 

طریق باکو و آستاراخان هستیم.
پیش تر وزیر نف��ت ای��ران از آمادگی کش��ورش برای 
سوآپ نفت و گاز با روس��یه خبر داده بود. براساس این 
طرح ایران در شمال، نفت و گاز و فرآورده هاي نفتی از 
روسیه دریافت مي کند و معادل آن را از نفت و تولیدات 

خود در بنادر جنوبی تحویل مي دهد.

این در حالی اس��ت که  مدیرعامل ش��رکت پایانه های 
نفتی ایران از آماده س��ازي زیرس��اخت های پایانه نکا 
برای از سرگیری سوآپ نفت خبر داد و گفت: روسیه و 

قزاقستان آماده از سرگیری سوآپ نفت از ایران شدند.
سید پیروز موسوی درباره آخرین وضعیت ازسرگیری 
سوآپ نفت خام کشورهای حاش��یه دریای خزر گفت: 
س��وآپ نفت عالوه بر اینکه یکی از منابع درآمد کشور 
به ش��مار م��ي رود، ایجاد ارتب��اط با کش��ورهای حوزه 
دریای خزر با هدف امنیت اقتصادی و سیاس��ی کشور 

ته��ران به سوآپ
 باز مي گردد

را به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعالم اینکه 
ازسرگیری س��وآپ نفت خام حتی منجر به پشتیبانی 
عملیات تولی��د نفت ایران در دریای خزر خواهد ش��د، 
تصریح کرد: از این رو، قرار اس��ت نفت تولیدی و سوآپ 
برای عرضه به پاالیش��گاه هاي ش��مال کشور همچون 

تهران و تبریز مورد استفاده قرار بگیرد.
این مقام مس��ئول با یادآوری اینکه معوض نفت سوآپ 
از طریق پایان��ه نفتی ای��ران در خلیج ف��ارس تحویل 
مشتریان خواهد ش��د، بیان کرد: ازس��رگیری سوآپ 
منجر به کاه��ش قابل توج��ه هزینه انتق��ال نفت خام 
به پاالیش��گاه هاي ته��ران و تبریز از جنوب به ش��مال 

کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه ازس��رگیری س��وآپ همچنین بهبود 
و تقوی��ت رواب��ط بین الملل��ی و دیپلماتیک ای��ران با 
کشورهای حاش��یه دریای خزر را به همراه دارد، تاکید 
ک��رد: در دورانی ک��ه عملیات س��وآپ از س��وی ایران 
متوق��ف ش��د، فروش��ندگان بازارهای جدی��دي پیدا 
کردند. موس��وی با اش��اره به انجام مذاک��رات متعدد با 
قزاقس��تان و روسیه به منظور ازس��رگیری سوآپ نفت 
خام، تاکید کرد: هر دو کش��ور برای ازسرگیری سوآپ 
نفت اعالم آمادگی کرده اند  و قرار است در فاز اول نفت 
مآزاد تولیدی این دو کش��ور به پایانه نفت��ی نکا انتقال 

داده شود.
در همی��ن ح��ال نبای��د از نظ��ر دور داش��ت ک��ه گاز 
ام��روز پاکترین س��وخت محس��وب مي ش��ود که این 
 موض��وع نی��ز در آن اج��الس دارای اهمی��ت اس��ت.

کارشناس��ان بر ای��ن باورند  س��هم روس��یه در زمینه 
صادرات گاز با ای��ران در بازارهای جهان��ی قابل قیاس 
نیس��ت، آن ها مي گویند: س��هم ایران  در این بازار کم 
اس��ت و باید س��هم بیش��تری را کس��ب کند، و به نظر 
مي رسد بازارهای کشورهای همس��ایه و جنوب خلیج 
فارس تاحدود زیادی بازار اختصاصی ایران اس��ت، اما 
بازارهای ال ان ج��ی و صادرات به اروپا ج��زء بازارهای 
رقابتی به شمار مي آید، وانگهی نباید فراموش کنیم که 

رقابت به معنای اختالف نیست.

معاون وزیر انرژی هند از احتمال آغاز سوآپ نفت بین ایران و روسیه برای 
صادرات نفت به این کشور خبر داد و گفت: ما هم اکنون در حال بررسی امکان 
سوآپ نفت ایران از طریق باکو و آستاراخان هستیم.  معاون وزیر انرژی هند 

از احتمال آغاز سوآپ نفت بین ایران و روسیه برای صادرات نفت به این کشور 
خبر داد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی 
ایران از آماده سازي زیرساخت های 

پایانه نکا برای از سرگیری سوآپ نفت 
خبر داد و گفت: روسیه و قزاقستان 

آماده از سرگیری سوآپ نفت از ایران 
شدند. سید پیروز موسوی درباره 

آخرین وضعیت ازسرگیری سوآپ نفت 
خام کشورهای حاشیه دریای خزر  

گفت: سوآپ نفت عالوه بر اینکه یکی 
از منابع درآمد کشور به شمار مي رود، 

ایجاد ارتباط با کشورهای حوزه دریای 
خزر با هدف امنیت اقتصادی و سیاسی 

کشور را به همراه دارد.
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داعش، سوریه را کامال ناامن کرده و 
روابط تجاری ما با سوریه به حداقل 
خود رسیده است. بخشی از کشور 

عراق هم درگیر داعش است، اما 
نمي توان با قطعیت گفت داعش عامل 

کاهش تجارت ما با این کشور
 بوده است

در س��ال 1392 همزم��ان با ق��درت گی��ری داعش در 
منطقه، تجارت ایران با عراق با افت مواجه ش��ده اس��ت. 
همزمان با آغاز جنگ هاي داخلی س��وریه در سال 1390 
نیز تجارت ایران با این کش��ور کاهش یافته است. به نظر 
مي رسد همزمان با ناآرامي های اخیر ترکیه تجارت ایران 
با این کش��ور نیز با نوعی کاهش یا توقف روند افزایش��ی 
مواجه شده اس��ت.  نیروهای شورشی افراطی که پیش تر 
از تلفیق چند گروه افراطی ش��کل گرفته و خود را »دولت 
اسالمي عراق« نامیده بودند، با آغاز جنگ داخلی سوریه، 
وارد این کش��ور ش��دند و در روز هش��تم آوری��ل 2013 
مطابق با 19 فروردین 1392، نام »دولت اس��المي عراق 
و شام« را بر خود نهادند. این گروه از آن پس با نام مخفف 
داعش معروف ش��د، بخش هایی از شمال شرقی سوریه را 
تصرف کرده، ش��هر رقه را به عنوان پایتخت خود انتخاب 
کرد و سایه رعب و وحش��ت را بر سر کشورهای منطقه اند 
اخت؛ س��ایه اي که احتم��اال تجارت ایران با کش��ورهای 
منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده اس��ت. مروری بر روند 
تجارت ایران با عراق، س��وریه و ترکیه به عنوان کشورهای 
درگیر جنگ با داعش، نشان مي دهد که در این دوره هاي 

ناآرام وضعیت تجارت این کشورها چگونه بوده است.

رابطه تجاری ایران و عراق
در حالی که ص��ادرات غیرنفت��ی ایران به عراق از س��ال 

1388 تا 1391 س��یری آرام و صع��ودی را طی کرده و 
در س��ال 1391 از مرز پنج میلیارد دالر عب��ور کرده، در 
س��ال 1392 همزمان با قدرت گیری داعش در منطقه، 
با نوعی اف��ت مواجه ش��ده و به ح��دود 4.6 میلیارد دالر 
رس��یده اس��ت. این آمار در س��ال 1393 با اند کی رشد 
به 4.9 میلیارد دالر رس��یده، اما آمار صادرات هفت ماهه 
ایران به عراق با قرار گرفت��ن روی عدد 2.9 میلیارد دالر، 
رش��د چندانی را نش��ان نمي دهد. طبق ای��ن آمارهای 
رس��مي گمرک ایران، واردات ایران از عراق نیز از س��ال 
1388 تا 1390 با طی یک روند رو به رش��د، از مرز 123 
میلیون دالر عبور ک��رده، اما از آن پ��س تاکنون روندی 
نزولی داشته و در سال 1393 به 60 میلیون دالر کاهش 
یافته اس��ت. آمار واردات هفت ماهه 1394 ایران از عراق 
نیز رقم 33 میلیون دالر را نشان مي دهد که گویای رشد 
خاصی در این شاخص برای امس��ال نیست. البته معلوم 
نیست تا پایان امسال این روند چه تغییری نسبت به سال 

گذشته داشته باشد.

رابطه تجاری ایران و ترکیه
به گزارش ،  میزان صادرات ایران به ترکیه از 563 میلیون 
دالر در س��ال 1388 به 1.8 میلیارد دالر در سال 1393 
رس��یده و تقریبا روندی صعودی داشته است. آمار هفت 
ماهه س��ال 1394 صادرات ای��ران به ترکی��ه اما به 729 

میلیون دالر رس��یده که مي تواند گوی��ای نوعی کاهش 
در این آمار باش��د، هرچند برای ارزیابی ای��ن آمار باید تا 
پایان سال صبر کرد، اما این روند کاهشی با ناآرامي های 
اخیر کش��ور ترکیه همزمان بوده اس��ت. می��زان واردات 
ای��ران از ترکیه نی��ز از 1.3 میلیارد دالر در س��ال 1388 
به 2.5میلیارد دالر در س��ال 1393 رسیده است و تقریبا 
روندی مش��ابه روند صادرات ایران به ترکیه داشته است. 
این ش��اخص در هفت ماهه 1394 ب��ه 1.1 میلیارد دالر 

رسیده است.

رابطه تجاری ایران و سوریه
ص��ادرات غیرنفت��ی ای��ران به س��وریه در س��ال 1388 
به می��زان 371 میلی��ون دالر ب��وده و در س��ال 1389 
به صورتی چش��مگیر تا 516 میلیون دالر افزایش یافته، 
اما این شاخص تقریبا همزمان با آغاز جنگ هاي داخلی 
سوریه در س��ال 1390 با افتی شدید به مرز 362 میلیون 
دالر رس��یده اس��ت. به گزارش ،  آمارهای رسمي گمرک 
ایران نش��ان مي دهد از آن تاریخ تاکنون این شاخص که 
در س��ال 1393 به مرز 102 میلیون دالر رسیده، همواره 
رون��دی کاهنده را ط��ی کرده اس��ت. آمار هف��ت ماهه 
1394 نیز نشان مي دهد این ش��اخص با رسیدن به عدد 
46 میلیون دالر رون��د کاهنده خود را ادامه داده اس��ت. 
میزان واردات ایران از س��وریه نیز از 19 میلیون دالر در 

صادرات بخش خصوصي متاثر
 از ناآرامي های منطقه خاورمیانه است
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س��ال 1388 به 10 میلیون دالر در سال 1393 رسیده و 
در س��ال هاي اخیر مانند صادرات ایران به سوریه روندی 

کاهنده داشته است.

تاثیر داعش بر افت روابط تجاری با همس�ایه هاي 
ناآرام

اما آیا مي ت��وان فعالیت هاي داع��ش در منطقه را عامل یا 
یکی ازعوامل این کاهش تجارت دانس��ت؟ رضی میری، 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران، در این باره 
و در پاس��خ به این پرس��ش که آیا داع��ش مي تواند علت 
افت تجارت ای��ران با بعضی کش��ورهای منطقه باش��د،  
مي گوید: داعش ه��م مي تواند علت این افت یا بخش��ی از 
علت این افت باش��د. اما به نظر من نمي توان با دقت گفت 
افت تجارت ما با این کش��ورها منحص��را به ناامنی مربوط 
اس��ت. حتما ناامنی بر ای��ن موضوع تأثی��ر دارد، ولی این 
نوع نتیجه گیری کردن ممکن اس��ت م��ا را درباره عوامل 
 دیگری که منجر به این کاهش ش��ده به اش��تباه بیندازد. 
او درباره اینک��ه ناامنی چگون��ه بر تجارت اث��ر مي گذارد 
اظه��ار مي کند: »اص��وال هر جا ناام��ن باش��د، اقتصاد در 
آنجا وارد یک حیطه احتیاط مي ش��ود. احتیاط همیش��ه 
به دنبال خود کندی را در پ��ی دارد و باعث محافظه کاری 
مي ش��ود از این جهت که ب��ر اثر ناامنی، کاالی فرس��تاده 
ش��ده دچار س��انحه اي ش��ود یا پولی که قرار است انتقال 
یابد دچار مشکل ش��ود. از س��وی دیگر نقل و انتقال پول 
مخصوصا از طری��ق صرافی ها در ارتباط ب��ا حضور داعش 
در عرص��ه نقل و انتقال پ��ول در جهان، س��وءتفاهم هایی 
را به وجود آورده اس��ت. اینها مي توانن��د از دالیل کاهش 
فعالیت هاي بازرگانی خارجی باشند مخصوصا در ارتباط 
با کس��انی ک��ه صحی��ح العم��ل هس��تند و نمي خواهند 
خ��دای نک��رده ش��ائبه ای در کارش��ان به وج��ود بیاید. 
با این ح��ال ما مس��تنداتی ب��رای اثب��ات ای��ن موضوع 
 که داعش عام��ل اصل��ی کاهش تج��ارت ب��وده نداریم.

محمدمه��دی راس��خ، دبیرکل پیش��ین ات��اق بازرگانی 
تهران، اما در پاسخ به این پرس��ش که آیا داعش مي تواند 
علت افت تج��ارت ای��ران با بعض��ی کش��ورهای منطقه 
باش��د، مي گوید: بل��ه، طبیعتا. چ��ون داعش س��وریه را 
کامال ناامن ک��رده و روابط تجاری ما با س��وریه به حداقل 
خود رس��یده اس��ت. بخش��ی از کش��ور عراق هم درگیر 
داعش اس��ت، ام��ا نمي ت��وان ب��ا قطعیت گف��ت داعش 
عامل کاهش تج��ارت ما با این کش��ور بوده اس��ت. البته 
در ترکی��ه کمتر مي ت��وان گف��ت دلیلش داعش باش��د، 
ولی س��وریه چ��را. چ��ون بخش عظیم��ي از این کش��ور 
درگیر جنگ ش��ده و بخش زیادی از مردم س��وریه آواره 
هس��تند. در نتیجه مي توان گفت کاه��ش روابط تجارتی 
 ما با این کش��ور ناش��ی از حض��ور داعش در آن اس��ت.«

او درباره فراین��د تأثیرگ��ذاری داعش بر رواب��ط تجاری 
منطقه بیان مي کند: »هم مس��یر نقل و انتقال کاال ناامن 
شده، هم در کش��ورهایی که درگیر جنگ هستند، نیازها 
متفاوت مي شود؛ چون وقتی کشوری به این شدت درگیر 
جنگ اس��ت، خیلی از نیازه��ای مردم جابه جا مي ش��ود 
و مردم از بس��یاری از کااله��ا اس��تفاده نمي کنند. بخش 
وسیعی از کشور س��وریه در دس��ت داعش است و بخش 
 عظیمي از مردم این کشور هم از س��وریه خارج شده اند. «

راسخ در پاسخ به این پرس��ش که انگیزه هاي تاجران برای 
مب��ادالت تجاری با این کش��ورها درچه وضعیتی اس��ت، 
مي گوی��د: از لحاظ انگیزه ب��رای تج��ارت با ترکیه و عراق 
مش��کل خاصی وجود ندارد، اما برای س��وریه واقعا دچار 

مشکل شده ایم. 
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موانع صادرات 
بخش خصوصی 
چیست؟
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احمد ابوترابی عض��و هی��أت مدی��ره اتحادی�������ه 
صادرکنن��دگان نف��ت، گاز، پاالی��ش و پتروش��یمي با 
ش��مارش تیتروار موانع اصلی ص��ادرات فرآورده های 
نفت��ی گف��ت: نب��ود ثب��ات در محورهای تأس��یس و 
بهره ب��رداری، نرخ گ��ذاری غیرمناس��ب و غیررقابتی 
از س��وی ش��رکت ملی پخش فرآورده نفت��ی، دریافت 
عوارض نوس��ازی، به روز نبودن قوانین زیست محیطی 
و نبود هرگونه تضمین درباره دریافت خوراک از جمله 
موانع اختصاصی مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتی 
است. وی ادامه داد: اما برای صادرات، بعضی موانع هم 
وجود دارد که ش��امل ح��ال اغلب کااله��ای صادراتی 
مي شود، از جمله آن ها می توان به عدم وجود تسهیالت 
با نرخ مناس��ب برای حمایت از تولید و صادرات و عدم 

وجود سیاست تک نرخی ارز اشاره کرد.
ابوتراب��ی، عدم ام��کان انتقال وجوه صادراتی با منش��أ 
خارجی از طریق سیس��تم بانکی را از جمله دیگر موانع 

عمومي صادرات دانس��ت و گفت: اختالف قابل توجهی 
در نرخ انتقال وجه داریم.

وی اضافه کرد: تغییر تعرفه گمرکی کش��ورهای مقصد 
صادرات در کوتاه مدت نیز از دیگر مش��کالت ماس��ت، 
چرا که گمرک ما نتوانس��ته هیچ ق��راردادی با گمرک 
کش��ورهای دیگر در ای��ن زمینه منعقد کن��د، چنانکه 
مثاًل بار ترکمنستان در افغانس��تان با 60 دالر گمرکی 
 و بار ای��ران در همین ب��ازار ب��ا 250 دالر گمرکی وارد 

مي شود.
وی عدم وجود قوانین برای شرکت ها و استرداد مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده واحده��ای تولیدی و صنعت��ی را از 
دیگر مشکالت دانس��ت و گفت: خام فروشی هم یکی از 
مشکالت صادرکنندگان است، چرا که به عنوان مثال؛ 
ما برای تولید حالل، مشکل خوراک داریم اما میعانات 
گازی ما با قیمت نازل و با س��ختی فراوان به کشورهای 

خارج صادر مي شود.

احمد ابوترابی 

تغییر تعرفه های گمرکی از مشکالت 
صادرات است



25 E N E R G Y  W O R L D

رضا بوس�تانی اقتصاد ایران همانند بسیاری از 
کشورهای منطقه، وابس��ته به نفت است؛ یعنی سهم 
قابل توجه��ی از صادرات و تولی��د ناخالص داخلی در 
بخش نفت ایجاد می ش��ود. کش��ورهای صادرکننده 
نفت با مشکل بزرگ برون زا بودن بهره وری در بخش 
نفت روبه رو هستند. به عبارت دیگر، بهره وری در این 
اقتصادها وابس��ته به قیمت نفت اس��ت، متغیری که 
در بازارهای جهانی و ماورای خواس��ت این کشورها 
تعیین می ش��ود. با افزایش قیمت نفت ب��دون آنکه 
تغییری در نهادها و میزان تولید ایجاد شود، درآمد ها 
باال می رود. این روند به ط��ور طبیعی در حالت عکس 

نیز مصداق دارد.
از این رو، سیاس��ت گذاری برای اقتصادی که عوامل 
بیرونی  براي آن تعیین کننده هس��تند، بسیار دشوار 
خواهد ب��ود. از طرف دیگ��ر، چون نفت خ��ام دارای 
ارزش ذاتی اس��ت، ارزش اف��زوده تولی��دات در این 
بخش باال بوده و به��ره وری در این بخ��ش � حتی با 
قیمت پایی��ن نفت در ب��ازار بین الملل��ی � همچنان 
تعیین کننده اس��ت. اگر چه باال  ب��ودن بهره وری در 
بخش نفت می تواند نعمت تلقی ش��ود، اما بی تردید 
برای دیگ��ر بخش های اقتصاد ناخوش��ایند اس��ت. 
بهره وری ب��اال در بخش نفت، به طور نس��بی موجب 
مي ش��ود بهره وری در س��ایر بخش های قابل تجارت 

کاهش یابد.

صعود قیمت نفت و افزایش به��ره وری در این بخش 
باعث می ش��ود درآمدهای ارزی دولت افزایش یابد. 
از طرف دیگ��ر، ف��روش درآمده��ای ارزی از طرف 
دول��ت، ارزش پول مل��ی را تقویت می کن��د و منجر 
به کاهش نرخ ارز می شود. با تقویت پول ملی، قیمت 
نس��بی کاالهای خارجی و خالص صادرات کاالهای 
غیرنفتی کاهش می یابد؛ بنابرای��ن با افزایش قیمت 
نفت، به��ره وری در دیگر بخش ه��ای اقتصاد کاهش 
می یابد. ب��ا این تحلی��ل می توان جنبه ه��ای مثبت 
کاهش قیمت نفت را مش��اهده کرد: افت قیمت نفت 
اگر چه ارزش افزوده بخش نف��ت را کاهش می دهد، 
اما باعث ارتقای بهره وری در بخش های قابل تجارت 
می شود؛ بنابراین در ش��رایط کنونی که قیمت نفت 
به کمترین میزان در بیش از یک  دهه گذشته رسیده 

است، سیاست گذاران باید از فرصت به وجود آمده در 
دیگر بخش های اقتصاد اس��تفاده کنند. رمز استفاده 
از فرصت به وجود آمده به رسمیت شناختن نیروهای 
بازار در تعیین نرخ ارز و کنار گذاش��تن دیدگاه های 

حمایتی نسبت به پول ملی است.
تجربه گذش��ته اقتصاد ایران نیز رابطه مستقیم میان 
قیمت نف��ت و عملکرد اقتص��اد را تایی��د نمی کند. 
دوره هایی وج��ود دارد که باوجود وف��ور درآمدهای 
نفتی، عملک��رد اقتصادی در حوزه های رش��د، تورم 
و بیکاری بسیار ضعیف اس��ت. همچنین، سال هایی 
وج��ود دارد که عملک��رد اقتص��ادی مثب��ت با افت 
درآمدهای ارزی هم زمان بوده اس��ت. ش��اید مسئله 
اصلی در مواجهه با تن��زل درآمدهای ارزی، مدیریت 
دوره گ��ذار باش��د: اینک��ه در کوتاه م��دت کاه��ش 
قیمت نف��ت منج��ر به بروز بح��ران حس��اب جاری 
نش��ود و اقتصاد زمان کافی داش��ته باش��د تا نسبت 
به مشوق های قیمتی )افزایش نرخ ارز( واکنش نشان 
دهد؛ بنابراین افت قیمت نف��ت گرچه در مرحله اول 
چالشی  بزرگ برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی 
محسوب مي ش��ود؛ چراکه مس��ئولیت روشن کردن 
مس��یر آینده اقتصاد براي فعاالن اقتصادي بر عهده 
ایش��ان اس��ت، اما اگر این ماموریت با موفقیت انجام 
شود، ش��اهد میوه چینی اقتصاد کش��ور در مراحل 

بعدی خواهیم بود.

تجارت خصوصی و 
نفت ارزان 
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     به عن��وان یکی از اعض��اء اتحادیه، ارزیابی ش��ما 
از چش��م اند از صنعت ص��ادرات در ح��وزه محصوالت 
پتروشیمي و علی الخصوص در بخش روغن و روانکارها 

چیست؟
 اساسا برای رسیدن به یک تحلیل منسجم و قابل دفاع 
در تمام صنای��ع حوزه محصوالت پتروش��یمي همواره 
باید دو پارامتر اصلی را مدنظر قرار داد. مش��خصا بدون 
در نظر گرفت��ن قیمت جهانی نفت و نرخ ارز در کش��ور 

نمي توان نظر کارشناسی و دقیق ارائه کرد. 
خب در حال حاضر عل��ی رغم انتظاراتی که داش��تیم 
در رابطه ب��ا ن��رخ ارز توقعات ب��رآورده نش��د و جز در 
مقطع خاصی پس از برجام که به نوعی ش��اهد کاهش 
هیجانی نرخ ارز بودیم اما در ادام��ه با روند صعودی ارز 
روبه رو ش��دیم که هرچند این افزایش نرخ ارز به نفع ما 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان س��ت اما این امر  عمال 
سبب شده تا برخالف دو سال گذش��ته که بازار با ثبات 

بود تا حدی دچار نوسان باشد.
در ارتباط با قیمت نفت هم که مدتهاس��ت شاهد افت 
قیمت و سقوط بهای نفت اوپک به عدد حدود 40 دالر 
هستیم در حالی که قیمت مناس��ب و نه ایده آل، برای 
ما رقمي بین 60 تا 70 دالر اس��ت. طبعا کاهش قیمت 
نفت مي توان��د اصلی تری��ن دلیل کاهش ص��ادرات و 

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمي باشد. 
براین اس��اس ت��ا زمانی ک��ه ب��ازار ارز از ثبات نس��بی 
برخوردار نباش��د و قیمت نف��ت نیز با کاه��ش روبه رو 
باشد نمیتوان  آینده روش��نی را برای فعالیت در عرصه 
صنعت نفت قابل تصور ب��ود. از این رو بنده حداقل طی 
شش ماه تا یک سال آینده افق روش��نی را برای نفت و 
صنایع وابسته به آن متصور نخواهم بود. البته امیدوارم 
این پیش بیني من اشتباه باشد و ما هرچه زودتر شاهد 

اتفاقات مثبت در بازار باشیم.

     آی��ا راه کاری برای برون رف��ت از این وضعیت در 
مقطع فعلی وجود دارد؟

ببینید، مدیری��ت نرخ ارز ت��ا حدی از س��وی دولت 

امکان پذیر اس��ت. تجربه به م��ا ثابت ک��رده افزایش 
و کاه��ش ن��رخ ارز با مقول��ه ثب��ات و آرام��ش بازار 
ارتباط مس��تقیم دارد، دولت هم قب��ال در این زمنیه 
تجربه موفقی داشته و به نظر من مي تواند این ثبات را 
مجدد به بازار برگرداند. اما در خصوص قیمت نفت، ما 
شاهد جمعی از کشورها هس��تیم که دچار اختالفات 
سیاسی هستند که این اختالف دیدگاه صادرات نفت 
را هم تحت تاثیر قرار داده اس��ت. از این رو ما نیازمند 
یک دیپلماس��ی انرژی فع��ال و هدفمند هس��تیم تا 
عالوه ب��ر به وجود آوردن بازاره��ای جدید هماهنگی 

کشورهای عضو اوپک را نیز به همراه داشته باشد.

     اگ��ر موافق باش��ید در م��ورد س��رمایه گذاری 
خارج��ی و فرصت هاي پس از برج��ام صحبت کنیم، 
به نظ��ر ش��ما صنایع نف��ت م��ا جذابی��ت الزم برای 

سرمایه گذاری خارجی را دارد؟
منطق اقتصاد به ش��ما مي گوی��د که بای��د در جایی 
س��رمایه گذاری کنید که بازده مطلوب شما را داشته 
باش��د. در حال حاضر نفت اوپک هر بش��که 40 دالر 
معامله مي ش��ود، این قیمت بازگشت س��رمایه را هم 
تضمین نمي کند. بی شک سرمایه گذاری در صنعت 

نفت هر بش��که هفتاد دالر از جاذبه بیشتری در برابر 
نفت چهل دالری برخوردار اس��ت. اما بازار نفت ایران 
پس از تحریم ه��ا جذابیت هاي خاص خ��ود را دارد.  
البته در زمین��ه صنایع و تجهیزات م��ا نیازمند به روز 
رس��انی، افزایش س��طح بهره وري و مهمت��ر از همه 

تسریع در اتمام پروژه هاي پتروشیمي  هستیم. 
عمر مفید یک پاالیش��گاه به طور میانگین 20 س��ال 
اس��ت و پ��س از آن نیازمند بازس��ازی و ترمیم جدی 
اس��ت، خب وقت��ی تحریم باش��یم یعن��ی همکاری 
تکنولوژیک ب��ا کمپانی ه��اي بزرگ و موف��ق وجود 
ندارد و این به معنای کاهش سطح کیفیت و در نتیجه 
بهره ب��رداري کمتر از میادین مش��ترک نف��ت و گاز 
است. وقتی یک پاالیش��گاه باید به طور مثال سه ساله 
احداث ش��ود اما این احداث به دلیل مشکالت منابع و 

ارز 5 ساله ساخته مي شود. 
خب میدان نفتی که عمر مفید 10 س��اله دارد وقتی 
5 سال را صرف ساخت پاالیش��گاه مي کنید یعنی از 
همس��ایگان خود به همان اند ازه در بهره برداري عقب 
افتاده اید. از این رو به نظر مي رس��د در فضای پس از 
تحریم ها باید در زمینه مش��ارکت در نوسازی و به روز 
رس��انی تجهیزات ب��ا کمپانی هاي نفتی مش��ارکت 

کنیم.

     به عنوان س��وال پایانی بفرمائی��د، در ارتباط با 
مش��کالتی که برخی اعض��ای اتحادیه ب��ا نهادهای 
نظارتی مثل س��تاد  مبارزه با قاچاق کاال و ارز درگیر 
هستند، آیا هیات مدیره جدید در زمینه بهبود  رابطه 

با این نهاد ها اقدام موثری صورت داده است؟
نهادهای نظارتی سیاس��ت هاي کلی خ��ود را دارند و 
این وظیفه ماس��ت که تعامل بیش��تری برای تنویر و 
شفاف سازي ارتباط با س��تاد را داشته باشیم. به لطف 
خدا و ت��الش اعضاء همکاری مثبتی با س��تاد صورت 
گرفته و سبب ش��د تا طرفین دیدگاه هاي همدیگر را 
مورد بررس��ی قرار دهند و از این مجرا تا حدی برخی 

مشکالت برطرف شده است.

سید سعید آقای راد

نفت 40 دالری برای 
سرمایه گذار خارجی 

جذاب نیست

در ارتباط با قیمت نفت هم که 
مدتهاست شاهد افت قیمت و سقوط 

بهای نفت اوپک به عدد حدود 40 دالر 
هستیم در حالی که قیمت مناسب و 

نه ایده آل، برای ما رقمي بین 60 تا 70 
دالر است

مهندس سید سعید آقای راد،  رئیس کمیسیون اتحادیه روغن به عنوان یکی از اعضای اتحادیه، در گفت وگو با دنیای 
انرژی با تحلیل عوامل موثر بر بازار پتروشیمی عنوان کرد، بازار حداقل تا شش ماه آینده رونق نخواهد داشت، هرچند 

در البه الی بحث تاکید داشت که امیدوارم پیش بیني ام از آینده درست نباشد.
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حسن تاجیک

داعش، ترکیه  را  از واردکننده 
به صادرکننده فرآورده های 

نفتی تبدیل کرده است

حس��ن تاجیک یک��ی از اعضای هی��ات مدی��ره اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمي در 
یک نشس��ت خب��ری از نق��ش نف��ت داع��ش در کاهش 
ص��ادرات فرآورده ه��ای نفت��ی ای��ران پرده برداش��ت و 
گفت:»بخشی از نیاز ترکیه به سوخت توسط داعش تأمین 
مي ش��ود، چنان که در حدود 700 تا 800 هزار بشکه در 
روز نفت به نصف قیمت بین الملل��ی در اختیار ترکیه قرار 
مي گی��رد و به همی��ن دلی��ل واردات این کش��ور از ایران 
کاهش یافته اس��ت.« پیش از این ارتش روسیه تصاویر و 
اس��ناد مهمي درباره انتقال گسترده نفت س��وریه و عراق 
به س��وی ترکیه با اس��تفاده از تانکرهای نفت منتشر کرده 
بود و پیش از آن والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 
دیدار با یک مقام اروپایی گفته ب��ود تانکرهای نفت مانند 
یک خط لوله بزرگ پشت سر هم قطار شده و نفت داعش 
را به ترکیه انتقال می دهند. به تازگی محسن رضایی دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که 
چرا مسئوالن ترکیه هرگونه خرید نفت از داعش را تکذیب 
می کنند، گفته اس��ت: »اگر دولت ترکیه در جریان فروش 
نفت داعش در کش��ور خود نیس��ت ما آمادگی داریم این 
اطالعات را در اختیار آن ها قرار بدهیم. مستش��اران ایران 
در س��وریه از تمامي مس��یرهای کامیون های نفت داعش 
به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کرده اند و این اسناد 
قابل  ارائه و انتشار اس��ت.« برای اطالع از جزئیات تجارت 
نفت داعش ب��ا یکی از تج��ار باس��ابقه فرآورده های نفتی 

به گفت وگو نشستیم.

کاهش 50 درص�دی قیمت فرآورده ه�اي نفتی در 
منطقه بی دلیل نیست

این تاجر باس��ابقه که نخواس��ت نامش فاش ش��ود، درباره 
تاثیر نفت داعش بر بازار نفت و ف��رآورده در منطقه گفت:» 
وقت��ی مش��اهده می کنید قیم��ت فرآورده ه��ای نفتی در 
منطقه ابتدا 30 درصد و س��پس 25 درص��د دیگر یعنی در 
مجموع 55 درصد نس��بت به وضعیت معمول و قیمت های 
جاری کاهش پیدا می کند، باید دلیلی برای آن پیدا کرد.« 
وی ادامه داد: وقتی ترکیه با روسیه دچار مشکل شد، باز هم 

قیمت فرآورده به جای افزایش، کاهش پیدا کرد و مشخص 
ش��د ترکیه منبعی برای تأمین نفت و ف��رآورده دارد. با این 
حال کس��ی حاضر نبود به صورت رس��مي اعالم کند دلیل 
این کاهش مش��کوک قیمت فرآورده های نفتی چیس��ت. 
وی با بیان اینکه داع��ش برای به دس��ت آوردن این ثروت 
چند راه تأمین مالی بیش��تر ندارد، گفت: یکی از این راه ها 
فروش نفت بیجی عراق بود، اما استفاده از این نفت چندان 
ساده نیس��ت، چون کردهای عراق هم به آن چشم داشتند. 
این فعال ب��ازار فرآورده های نفتی ادام��ه داد: آنچه واقعا در 
منطقه تأثیرگذار بود، نفتی بود که از مس��یر مشترک بین 
سوریه و عراق به ترکیه می رفت، چنانکه در ترکیه به صورت 
سیستماتیک این نفت خریداری مي شود و نفت و فرآورده 

را با 50 درصد زیر قیمت وارد بازار مي شود.

ورود ناخواسته تجار به تجارت فرآورده های حاصل 
از نفت داعش

وی تاکی��د ک��رد: البت��ه ای��ن محص��ول به بازاره��ای 
غیراس��تانداردتر ارس��ال مي ش��ود، اما بعضی از تجار هم 
به صورت نادانسته وارد تجارت این محصول با تجار ترکیه 
شده اند؛ چراکه بس��یاری از پیمانکاران و تاجران فعال در 
س��لیمانیه و اربیل ع��راق اهل ترکیه هس��تند و محصول 
زیادی در اختی��ار دارند که ب��ا قیمت ه��ای ارزان عرضه 
می کنند و مب��داء محصول آن ها مش��خص نیس��ت. این 
فعال بازار ف��رآورده اضافه کرد: ای��ن محصوالت به صورت 
ادام��ه دار در ح��ال عرض��ه اس��ت و تاج��ران نمی توانند 
تش��خیص بدهن��د، محصولی را ک��ه از کردس��تان عراق 
می خرند کجا تولید شده و درواقع مبداء آن چه بوده است.

وی تصریح ک��رد: محصولی ک��ه 20 دالر زی��ر قیمت در 
بعضی بنادر عرضه مي ش��ود، اگر از آسمان هم آمده باشد، 

نمي تواند تا این حد ادامه دار عرضه شود.

نفت داعش کجا پاالیش مي شود؟
وی با بیان اینکه ب��رآورد و حدس من این اس��ت که به طور 
متوس��ط بین 500 تا 800 هزار بشکه در روز نفت داعش در 
منطقه جابه جا مي ش��ود،  گفت: من نمی توانم بگویم دقیقاً 

چه کسی این نفت را می خرد، اما می دانیم که پاالیشگاه های 
کوچک غیراس��تاندارد و مینی ریفاینری ها در ترکیه و امثال 
آن چنین نفتی را مصرف می کنند. این تاجر با سابقه توضیح 
داد: آن ها مواد سبک این نفت را جدا می کنند و مواد سنگین 
را تبدی��ل به س��وخت می کنند. س��وخت را هم دوش��اخه 
می کنن��د و بخ��ش س��بک تر آن را جدا می کنن��د و بخش 

سنگین تر را به پایه قیر و نفت کوره تبدیل می کنند.

داعش چقدر نفت دارد؟
درباره میزان نفت داع��ش تخمین ه��ای متفاوتی وجود 
دارد چنانک��ه این تخمین ه��ا از 40 تا 50 هزار بش��که در 
روز آغاز شده و به 700 تا 800 هزار بشکه در روز می رسد. 
از این تاجر فرآورده ه��ای نفتی درباره مبنای محاس��به و 
تخمین می��زان نفت داعش پرس��یدیم. وی پاس��خ داد:» 
به عنوان مثال نفت کوره عراق در بازار منطقه که از آسمان 
نمی آید، وقت��ی حجم آن را محاس��به کنیم ب��رآوردی از 

میزان مآزاد آن به دست می آید.«

ش�رکت های ترکیه ای از وارد کننده به صادرکننده 
فرآورده تبدیل شده اند

وی با طرح این پرسش که فالن ش��رکت ترکیه ای چگونه 
مي تواند فرآورده خ��ود را در حجم زی��اد و به قیمت ارزان 
عرضه  کند؟ گف��ت: »به عن��وان مث��ال قیر فل��ه در اروپا 
240 دالر اس��ت، اما ف��الن ش��رکت آن را در ترکیه 220 
دالر عرض��ه می کن��د، درحالی که این محصول همیش��ه 
در ترکیه گران تر از ای��ران و اروپا بوده اس��ت، چون آن ها 
تولیدکننده نبوده ان��د و باید می خریدند، ام��ا امروز خود 
این ش��رکت تبدیل به صادرکننده به ترکمنس��تان ش��ده 
 اس��ت.« وی با بیان اینک��ه این پاالیش��گاه های کوچک و

 mini rifinery ه��ا باید نفت را از جای��ی تأمین کنند، 
تصریح کرد:»ش��رکت هایی که در ترکیه همه واردکننده 
ف��رآورده بودن��د و ام��روز همگ��ی آن ه��ا صادرکنن��ده 
فرآورده های س��نگین مانند قیر ش��ده اند، نفت را از کجا 

آورده اند؟«

نفتی که از مسیر مشترک بین سوریه و عراق به ترکیه می رود، در آنجا به طور سازمان یافته خریداری و سپس 
فرآورده آن 50 درصد زیر قیمت واقعی، وارد بازار مي شود.
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     برای آغ��از گفت وگو از ش��رایط کنونی صادرات 
کش��ور آغاز کنیم. ش��رایط صادرات غیرنفتي کشور را 

چطور ارزیابی مي کنید؟
با این پرس��ش ناگزیری��م از آغ��از تلخ ای��ن گفت وگو. 
ش��وربختانه ص��ادرات غیرنفتي م��ا ش��رایط خوبی را 
س��پری نمي کند و آماره��ا حدود 15درص��د کاهش را 
نسبت به س��ال گذشته نش��ان مي دهند که مایه تأسف 
بسیار است. البته این وضعیت نامناسب فقط اختصاص 
به س��ال جاری ن��دارد و در س��ال هاي اخی��ر هیچ گاه 
ش��رایط مناس��بی نداش��ته ایم. این ش��رایط نامناسب 
که معلول دالیلی اس��ت که در ادام��ه به آن ها خواهیم 
پرداخت ب��ا ب��روز تحریم ه��اي ظالمانه علی��ه اقتصاد 
ایران که در دولت پیشین تشدید ش��د و فشار بسیاری 
را بر فعالین اقتص��ادی بخش خصوص��ي تحمیل کرد. 
در میان ص��ادرات غیرنفتي هم اقالم مش��تق از نفت و 
گاز گوی س��بقت را از دیگر موارد ربودند و اقالمي مانند 
فرش دس��تباف، پس��ته و زعفران که هم��واره در صدر 
آمار صادرات غیرنفت��ي بودند تنزل کردن��د و و این امر 

به معنای نفتی تر شدن اقتصاد ملی ما در روزگاری است 
که مي توانیم از آن به عنوان فرصتی برای رها س��اختن 

اقتصاد از نفت بهره ببریم. 

     چه دالیلی مد نظر شما اس��ت و تا چه اند ازه قابل 
رفع هستند؟

ه��ر دو. در واقع ای��ن دالیل کم تع��داد نیس��تند و در 
بخش هاي گوناگون دیده مي ش��وند. بخ��ش عمده ای 
از مس��ائل م��ا در درج��ه اول به ن��وع نگاه مس��ئولین 
به اقتص��اد ب��از مي گ��ردد. در دهه هاي اخی��ر دو آفت 
در نگاه مس��ئولین وجود داش��ته اس��ت. یک��ی اتکای 
بی ان��د ازه به نف��ت و دیگ��ری محوری��ت واردات. آن 
چنانکه ات��کای بیش از ح��د به این دو برای خ��ود اینها 
هم تبدیل به آفت ش��د. یعنی اتکای به نفت س��بب شد 
دولت به صورت واقعی به توس��عه روی نی��اورد و همین 
امر س��بب عدم توس��عه صنایع مل��ی در ای��ن زمینه و 
خام فروش��ی نفت ش��د.  واردات مح��وری اقتصاد ملی 
نیز در طوالنی مدت در وهله نخس��ت در نحیف ش��دن 

بدنه تولید کش��ور و در مرحله بعد نی��ز کاهش کیفیت 
محصوالت وارداتی متبلور ش��د. نتیجه این دو مس��ئله 
آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور ش��د به طوري که تکانه 
بزرگی مثل تحریم ها آس��یب عمیقی ب��ه آن وارد کرد. 
البته این تکانه ب��زرگ توفیق اجباری ه��م بود چرا که 
کاهش منابع نفتی میزان اهمیت ص��ادارت غیرنفتي و 
فعالیت بخش خصوص��ي واقعی را بی��ش از پیش به رخ 
دولت کشید. فرصتی که هنوز مي توان از آن در راستای 
اصالح مس��یر توس��عه کش��ور بهره برد.  بنا بر آنچه که 
عرض کردم اص��الح دیدگاه دولت در خصوص اس��اس 
اقتصاد ملی و انف��کاک آن از نفت و برکش��یدن جایگاه 
صادرات نقش مهمي در اصالح ام��ور دارد که البته گام 

اول است. 

     و گام هاي بعدی؟ 
برای برداش��تن گام هاي بعدی باید موانع را شناخت. با 
توجه به نکاتی که ذک��ر کردم و رویک��ردی که تا کنون 
وجود داش��ته و البته دولت یازدهم س��عی بر اصالح آن 

سید مرتضی میری، عضو کارگروه تخصصی مالیات بر ارزش افزوده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصي

قوانین گمرکی و مالیاتی
 مانع  صادرات هستند

اتکای به نفت سبب شد دولت به صورت 
واقعی به توسعه روی نیاورد و همین امر 

سبب عدم توسعه صنایع ملی در این زمینه و 
خام فروشی نفت شد.  واردات محوری اقتصاد 

ملی نیز در طوالنی مدت در وهله نخست در 
نحیف شدن بدنه تولید کشور و در مرحله 

بعد نیز کاهش کیفیت محصوالت وارداتی 
متبلور شد
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دارد، ایرادات عم��ده س��اختاری موانعی را بر س��ر راه 
صادرات ایجاد کرده اس��ت. ایراداتی که در سیاس��ت ها 
و قوانین متبلور مي ش��ود. نه تنها جای��گاه صادرات در 
سیاس��ت ها کمرنگ اس��ت و حمایت ها و مش��وق ها رو 
به افول بلکه قوانی��ن نیز همچون بندهایی بر دس��ت و 
پای فعالین صادراتی پیچیده اند.  بطور مثال مشوق هاي 
صادراتی عمال از س��ال 89 حذف ش��ده اند.  ی��ا قوانین 
گمرکی که ش��خص صادرکننده را مل��زم به حضور در 

گمرکات کشور مي کند در واقع اثرات مخرب دارد. 
یکی دیگر از مس��ائل س��اختاری جایگاه ضعیف صنایع 
کوچک و متوسط در سیاس��ت هاي اقتصادی است. در 
حالی که بخش عمده اي از اقالم ص��ادرات غیرنفتي ما 
چ��ه در زمینه کاال های��ی مانند فرش دس��تباف، چرم، 
خش��کبار و... و چه در زمین��ه خدماتی مث��ل خدمات 
فرهنگی و گردشگری در زمره صنایع کوچک و متوسط 
محسوب مي ش��وند و تقویت آن ها بنیه صادراتی کشور 
را تقویت مي کند بیش��تر منابع کش��ور ص��رف صنایع 
کالن مي شوند که این امر در بلند مدت آسیب زا خواهد 
بود. باید مس��ئولین را متوجه این ام��ر نمود که اهمیت 
صنایع کالن ما ناف��ی اهمیت بس��یار صنایع کوچک و 
متوس��ط نیس��تند و پایه هاي صادرات غیرنفتي ما باید 
بر این صنایع استوار باش��د. یکی از دالیل مهم بر صحت 
این مدعا این اس��ت که ما برای بس��یاری از کشورهای 
توس��عه یافته دنیا مثل آلمان، اتری��ش و آمریکا آورده 
مهم صنعتی ی��ا تکنولوژی��ک نداریم ام��ا مي توانیم از 
صنایع کوچک و متوس��ط و بخصوص صادرات س��نتی 

خود اقالم مهم و معتبری فراهم آوریم. 
    

بحث قوانی��ن را پیش کش��یدید،این قوانی��ن مزاحم و 
مشکل آفرین در چه حوزه هایی وجود دارند؟

متأس��فانه در حوزه هاي بس��یاری. از قوانین گمرکی تا 
آیین نامه هاي مالیاتی و تع��دد مراکز صدور مجوز برای 
واحد هاي تولیدی. برای روشن ش��دن مبحث مثالی را 
مطرح مي کنم. مطابق قوانین باالدس��تی اخد هرگونه 
مالیات و عوارض از ص��ادرات معاف اس��ت و مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخت ش��ده نیز پس از صادرات کاالی 
مورد نظ��ر مي بایس��ت به صادرکننده مس��ترد گردد و 
استرداد آن منوط به یک عبارت س��ه کلمه است » ارائه 
مدارک مثبته«. س��ازمان امور مالیاتی برای این عبارت 
س��ه کلمه اي ح��دود چهارصفح��ه آیین نام��ه تدوین 
کرده اس��ت که عمال این امر را غیر ممکن مي س��ازد و 
بدین ترتی��ب مانعی جدی ب��ر س��ر راه صادرکنندگان 
ایجاد مي کند. و از این دس��ت قوانین و مقررات دس��ت 
و پاگیر و بعضا آس��یب زا در حوزه ه��اي گوناگون وجود 
دارند.  البت��ه اینها تنه��ا موانع صادرات نیس��تند بلکه 

پیامدهای آن ها و  مسائل دیگری نیز وجود دارند. 

     چه مسائلی ؟ 
عوامل��ی مانند نرخ ت��ورم بس��یار باالتر از کش��ورهای 
رقی��ب، تس��هیالتی ک��ه به قیم��ت بس��یار گ��زاف در 
اختیارتولیدکنن��دگان قرار مي گی��رد و تثبیت تصنعی 
نرخ ارز و عواملی از این دس��ت که س��بب افزایش بهای 
تمام شده کاال و خدمات صادراتی ما شده و عمال قدرت 
رقابت را از ما س��لب مي کند و نتیجه همه اینها کاهش 

کیفیت تولیدات ماست. 

     چه ارتباطی میان این مس��ائل با کاهش کیفیت 
تولیدات ایرانی وجود دارد؟ 

ببینید تولی��د در صورت��ی مي تواند با ارتق��ا روزافزون 
کیفیت همراه ش��ود که ص��ادرات محور باش��د. یعنی 
رقابت منطق��ی با رقب��ای درج��ه یک خارج��ی برای 
تولیدکننده یک اصل باشد. در شرایطی که قیمت تمام 
شده کاال و خدمات برای تولیدکننده آنقدر باالست که 
برای رقابت چه در ب��ازار داخلی و چ��ه در بازار خارجی 
نیازمند کاهش کیفیت اس��ت تولید رفت��ه رفته توجیه 
خود را از دس��ت مي دهد و تولیدکنن��دگان یا غیرفعال 
مي ش��وند و یا ب��ا حداق��ل ظرفی��ت به تولی��د اجناس 
بي کیفیت مشغول مي ش��وند و از آنجا که صادرات یک 
فرایند در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با تولید اس��ت توان 

صادراتی ما نیز از بین خواهد رفت. 

     با توجه به مسائلی که شما مطرح کردید دولت ها 
مقصر شرایط کنونی هستند. 

ببینید به گم��ان من اینک��ه دولت ها موظف هس��تند 
بستر مناس��ب برای رش��د و بالندگی تولید و صادرات 
کش��ور را فراهم آورند یک اصل انکار نش��دنی است که 
با مرور مسیر طی شده توسط کشورهای توسعه یافته و 
قدرتمند جهان به صحت این مدعا پی مي بریم اما اصرار 
ندارم که در پ��ی یافتن مقصر باش��م. آن چرا که مطرح 
کردم تنها به جهت آس��یب شناس��ی و ترس��یم مس��یر 
اصالح بود. ضمن اینکه به جد معتقدم که مس��یری که 
تا کنون و در طول تاریخ این کشور پیموده ایم از اساس 

اشتباه بوده است. 

     کدام مسیر ؟ 
آنچه که ت��ا کنون در ای��ران رخ داده فقدان گفت وگوی 
واقعی می��ان دولت و بخش خصوص��ي  و فقدان دیدگاه 
مش��ارکت جویان��ه در انج��ام ام��ور اس��ت. تابه ح��ال 
بخش خصوصي نحیف خواس��ته هایی را از دولت مطرح 
کرده بدون اینکه با ش��رایط و مش��کالت دولت آش��نا 
باش��د. بنابراین اجرای برخی از این خواسته ها با توجه 
به مسائل و مشکالت چندان محتمل نیستند. در سمت 
مقابل دولت قدرتمندی ب��وده که بی نی��از از ارتباط با 
بخش خصوص��ي تصمیماتی اتخاذ ک��رده که ملزومات 
فعالین اقتص��ادی بخش خصوصي در آن لحاظ نش��ده 
و به همی��ن علت کارآمد نبوده اس��ت. اما ام��روز زمانی 
اس��ت که دولت و بخش خصوصي باید ب��ا هم گفت وگو 
کنند و هر یک اجرای بخش��ی از امور را به عهده بگیرند. 
حاکمیت تقنی��ن و نظارت را بر عهده داش��ته باش��د، 
البته تقنی��ن هم با کس��ب نظ��رات بخش خصوصي، و 
امور اجرای��ی به دس��ت بخش خصوصي انجام ش��ود. و 
البت��ه این امر مس��تلزم وج��ود تش��کل ها، انجمن ها و 
اتحادیه ه��ا به عن��وان نمآینده جامعه مدن��ی در عرصه 
اقتصادی اس��ت که ذیل اتاق بازرگانی وظیفه گفت وگو 

با دولت را برعهده داشته باشند.  فعاالن بخش خصوصي 
مي بایس��ت با تقویت تش��کل هاي صنفی خود فرهنگ 
کار تش��کلی را تقویت کنند تا این نقص تاریخی هرچه 

سریعتر اصالح شود. 

     به راه حل ه��ا بپردازیم. در حال حاض��ر در دوران 
پسا برجام به سر مي بریم و به سمت دوران پساتحریم در 
حرکتیم. به نوعی سوالی که پیشتر مطرح کردم را تکرار 
مي کنم. با توجه به ویژگی هاي دوران پس��ا برجام برای 

رفع موانعی که ذکر کردید چه مي توان کرد؟ 

اجازه بدهید ای��ن نکته را متذکر ش��وم که بخش��ی از 
رکود فعلی فضای اقتصادی کش��ور به بالتکلیفی ناشی 
از مطول ش��دن مذاک��رات و نتایج عمل��ی آن بوده که 
امیدوارم پس از لغو تحریم ها گشایش الزم حاصل شود. 
چنانکه عرض کردم مهمترین مسئله اصالح رویکردها 
به واقعیت اقتصاد کشور اس��ت. ببینید ما نباید چرخ را 
از ابتدا اختراع کنیم. مس��یری که کش��ورهای توسعه 
یافت��ه و ابرقدرت هاي اقتصادی دنیا پیموده اند  نقش��ه 
راه مناس��بی برای ماس��ت. مهمترین عامل در حرکت 
صحی��ح و اصولی به س��مت توس��عه تعام��ل مثبت در 
عرصه بین المللی و داش��تن اس��تراتژی مناسب در این 
فضای مثبت اس��ت که اولی را ما در این دوران به دست 
آورده ایم  اما استراتژی مناسبی هنوز دیده نشده است. 
برای تدوین این اس��تراتژی نیز رعایت دو نکته ضروری 
است. نخس��ت اینکه دولت باید واردات از کشورهای در 
برابر صادرات انجام دهد، بدی��ن معنی که به هیات هاي 
تج��اری خارجی اعالم کن��د که خرید از آن ه��ا تنها در 
برابر فروش اقالم صادراتی ایران میس��ور اس��ت که این 
خود از بزرگترین سیاس��ت حمایتی از صادرات اس��ت 
و دوم اینک��ه صادرات کاال بدون داش��تن روابط تجاری 
پایاپای میسر نیس��ت.  در حقیقت سیاست درست تیم 
دیپلماتیک دولت فرصت ب��ی بدیلی را برای یک جهش 
عظیم ام��ا تدریجی را فراه��م آورده که تی��م اقتصادی 
دول��ت و همچنی��ن بخش خصوص��ي باید ب��ا تدوین و 
اجرای یک برنامه مشارکت جویانه از آن استفاده کنند. 

     به عن��وان آخرین س��وال برای نی��ل به این هدف 
بخش خصوصي چه خواسته اي از دولت دارد؟ 

اگرچه من از سوی بخش خصوصي نمایندگی ندارم اما 
بر این باورم که خواس��ته اصلی بخش خصوصي از دولت 
عزم جدی برای رهایی از اقتصاد نفتی و خصوصي سازي 
واقعی اس��ت. اج��ازه بدهید در پاس��خ به این پرس��ش 
مباح��ث را جمع بن��دي کنم. مس��یر اص��الح واقعی و 
حرکت در مسیر توس��عه پایدار تغییر در رویکرد غالب 
در اقتصاد کشور، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و واردات 
بي ح��د، ارتقا جایگاه ص��ادرات در سیاس��ت گذاري ها، 
توجه وی��ژه به صنایع کوچک و متوس��ط، رف��ع موانع 
تولی��د، واقع��ی ک��ردن ن��رخ ارز از طری��ق افزایش آن 
به اندازه مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، لغو قوانین 
دس��ت و پاگیر در حوزه صادرات، اجرای صحیح قانون 
بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار و تدوین استراتژی 
درس��تی برای اس��تفاده از فضای پس��ابرجام است که 
تحقق تمامي این موارد مس��تلزم برقراری رابطه س��الم 
و گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصي اس��ت. بنابراین 
در پاس��خ به س��والی که دو بار مطرح نمودید باید عرض 
کنم که البته تمامي این موانع قابل رفع هستند به شرط 

داشتن عزم جدی و تن دادن به تمامي اصول توسعه. 

آنچه تا کنون در ایران رخ داده فقدان 
گفت وگوی میان دولت و بخش خصوصي  
و فقدان دیدگاه مشارکت جویانه در انجام 
امور است. تابه حال بخش خصوصي نحیف 
خواسته هایی را از دولت مطرح کرده بدون 
اینکه با شرایط و مشکالت دولت آشنا باشد
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پی�ام پرن�دا، مش�اور بین المل�ل هی�ات مدیره  
اتحادیه صادرکنن�دگان فرآورده های نفت، گاز، 
پتروش�یمی پیش بیني بازار نف��ت بدلیل وجود 
ش��اخصه های اقتص��ادی و ف��را اقتصادی کار بس��یار 
دش��واری اس��ت. در ازای آن می ت��وان عوام��ل ثابت 
اقتصادی مورد تحلیل ق��رارداد و به نتایج اس��تنتاجی 
از آن ها دس��ت یافت، درحالی که عوام��ل دیگر را ثابت 
فرض نمود. »در اولین هفته بازگش��ایی بازارهای نفت 
بع��د از نشس��ت 168 اوپ��ک، قیمت ها  م��دام کاهش 
یافت و با رس��یدن بهای نفت برنت به زیر 38 دالر امکان 

رسیدن به قیمت 34 دالری در یازده سال پیش تقویت 
شد. از ساعاتی پیش از برگزاری نشست اوپک تا آخرین 
معامالت روز جمعه شاهد س��قوط بیش از 14 درصدی 
بهای نفت و رس��یدن آن به کف 7 ساله خود بوده ایم. در 
هفته گذشته بهای نفت خام آمریکا حدود 4/4 دالر در 
هر بشکه افت کرد و در آخرین س��اعات بازگشایی بازار 
بشکه ای 35.6دالر معامله ش��د. هر بشکه نفت شاخص 
دریای شمال، برنت نیز افت هفتگی بیش از 5 دالری را 
به ثبت رس��اند و در آخرین روز معامالتی به 37.9 دالر 
رسید«. در این نوشته س��عی مي کنیم به عوامل کاهش 

قیمت نف��ت و پیش بیني قیم��ت آن در س��ال 2016 
بصورت مختصر و مفید بپردازیم.

عرضه مآزاد حدودا دو میلیون بشکه در روز، اصلی ترین 
ش��اخصه در تعیین قیمت نفت خام و می��زان عرضه و 
تقاضا در بازار آزاد نفتی اس��ت. در حال حاضر بالغ بر دو 
میلیون بشکه در روز مآزاد عرض به تقاضا وجود دارد که 
عامل بسیار قوی کاهنده قیمتی اس��ت. عدم دستیابی 
چین به رش��د اقتصادی پیش بیني شده، رکود حاکم بر 
بازارهای اقتصادی جه��ان از عوامل اصلی کاهش تقاضا 
در بازارهای آزاد جهانی اس��ت. بانک انگلستان گزارش 

بررسی علل کاهش قیمت نفت، و پیش بیني قیمت در سال 2016

سقوط آزاد
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کرده 60 درص��د علل س��قوط نفت در ماه ه��ای اخیر 
به علت کاهش شاخصه تقاضا بوده.

Source bank of England
عدم دس�ت یابی به تعیین س�قف تولی�د اوپک، 
جلسه هفته گذشته کشورهای صادرکننده نفت اوپک 
بدلیل عدم قطعیت در میزان افزای��ش تولید نفت خام 
ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها بدون تعیین سقف 
مشخص به پایان رسید. این موضوع باعث سقوط مجدد 
در قیمت نفت گردید، این تاثیر مي تواند به ش��کل میان 
مدت بر تصمیم معامله گران قیمت نفت خام به ش��کل 

کاهنده ای تاثیرگذار باشد. 
تولید واقعی اوپک 31.5 میلیون بش�که در روز، 
ازس��وی دیگر سقف قبلی اوپک س��ی میلیون بشکه در 
روز تعیین گش��ته بود که با توجه به عدم پایبندی تعهد 
کش��ورهای عضو، عرضه واقعی 31.5 میلیون بشکه در 
روز اعالم گردی��د. افزایش عرضه 500 هزار بش��که در 
روز توس��ط ایران پس از برداشته ش��دن تحریم ها  هم 
بر پیش بیني ه��ای خری��داران تاثیر گذار ب��وده، مرکز 
تحقیقات��ی BMI اع��الم ک��رد: »عالوه بر حج��م آزاد 
ش��ده از مخازن، همه تولیدات جدید ای��ران به صادرات 
اختصاص داده خواهد ش��د. ایران ص��ادرات نفت خام 
و میعان��ات گازی خ��ود را ت��ا انتهای س��ال 2016 در 
حدود700 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد«. این 
افزایش در نهایت مي تواند بر بازارهای ش��رق و جنوب 
شرق آسیا بسیار تاثیرگذار باش��د. درواقع چین، هند و 
پس از آن ها کره و ژاپن بسیار راضی از افزایش احتمالی 
عرضه ایران هستند. هرچند برندگان اصلی چین و هند 
هس��تند که با توجه به قراردادهای قبلی )خرید نفت در 
قبال تهاتر کاالی داخلی – و – خرید نفت با ارز محلی( 
و بلوکه ش��دن مقادیر بس��یار قابل توج��ه اي از پولهای 
نفتی ایران در مذاکرات همچنان دست باالیی خواهند 

داشت.   
س�هم ب�ازار - رون��د پای��داری،  ف��روش حداکثری 
کش��ورهای غیر اوپکی و اعض��ای اوپک ب��رای حفظ و 
افزایش س��هم بازار یکی از عللی اس��ت که موجب شده 
هیچ کدام از کش��ورهاي صادرکننده نس��بت به کاهش 
تولید خ��ود اقدام ننماین��د. اما منظور از س��هم بازار در 
حوزه فروش نف��ت خام چیس��ت؟ برخالف بس��یاری 
از کاالهای خ��ام دنی��ا، جایگزین��ی یک نف��ت خام با 
مش��خصات یک کشور مش��خص با محصول یک کشور 
دیگر بسیار دش��وار و هزینه بر برای کشور تولیدکننده 
مي باش��د. عل��ت آن به عام��ل تغیی��ر س��اختاری در 
پاالیش��گاه ها، نیروگاه ها، و س��ایت های پتروش��یمی 
براس��اس خوراک خ��ام برمي گردد. حتی درگذش��ته 
اغلب پاالیشگاه ها براس��اس خصوصیات نفت خام یک 
کشور خاص طراحی مي گش��تند، که در سال های اخیر 
با پیش��رفت تکنولوژی البته این موضوع کمی تسهیل 
ش��ده و بازه مش��خصی از نفت خام برای پاالیش��گاه ها 
تعریف مي گردد ام��ا همچنان برای انتقال و ش��یفت از 
یک خوراک به خوراک دیگر پاالیش��گاه ها نیاز به تغییر 
و اصالح��ات هزینه ب��ر دارند. ب��ا علم بر ای��ن موضوع 
کشورهای صادرکننده س��عی دارند همواره سهم بازار 
خود را در بازارهای هدف حف��ظ نمایند، زیرا درصورت 
ازدست دادن سهم بازار تصاحب مجدد آن بسیار گزاف 

خواهد بود.     
دامپینگ روس�یه و عربس�تان در اروپا، دامپینگ 
)عرضه زی��اد کاال با قیم��ت پایین تراز ب��ازار( نفت خام 

روسیه و عربس��تان به مقصد اروپا باعث ش��د در َجنگ 
نفتی که عربستان و چند کشور هم پیمان آن در مبارزه 
با نفت ش��ل آمری��کا در س��طح بین المللی آغ��از کرده 
بودن��د وارد مرحل��ه جدیدتری ش��ود. تخفیفات خرید 
براساس حجم معامله و سهل تر کردن شرایط پرداخت 
به مش��تریانی که خود از افت روزانه قیم��ت آگاه بودند، 
قیمت نفت خ��ام را در بازارهای بندر روتردام به ش��دت 

کاهش داد.    
زبانه های شعله جنگ در عراق، هزینه گزاف جنگ 
با داعش و وج��ود دولت بزرگ همراه با فس��اد اداری در 
عراق باعث گردیده این کش��ور دارای ش��رایط بس��یار 
پیچیده گ��ردد. این ش��رایط موجب گردی��ده تا دولت 
عراق ش��یر س��کو های نفتی خود را تا حداکثر ظرفیت 
باز نگه دارد و ف��ارغ از اینکه قیمت نف��ت در بازار چقدر 
افت پی��دا مي کند، برای پوش��ش جریان مال��ی خود از 
فروش نفت اس��تفاده نمای��د. وجود قط��ب فعال نفتی 
عراق در جنوب این کش��ور که از درگیریها به دور است 
کمک کرده تا این کشور ش��رکت های بین المللی را در 
خود حفظ کرده و به تولید بیش از چهار میلیون بش��که 
در روز برس��د. این عدد درواقع ف��ارغ از میزان حدودی 
450 هزار بش��که در روز اس��ت که توس��ط اقلیم خود 
مختار کردستان عراق توس��ط خط لوله به ترکیه صادر 

مي گردد.      
کنترل مدیریت حوزه پایین دس�تی، سیاست های 
اس��تراتژیک خرید مربوط به بس��یاری از صنایع پایین 
دس��تی کش��ورهای مقص��د از جمل��ه پاالیش��گاه ها، 
پتروش��یمی ها، ش��رکت توزی��ع و پخ��ش، و حت��ی 
پمپ بنزین ها توسط سهامداران عمده اي از کشورهای 
تولیدکننده مانند عربس��تان، ام��ارات و قطر مدیریت 
مي ش��ود. این کش��ورها ب��ا خرید س��هام طالی��ی این 
ش��رکت ها عمال در خرید محصول خام خ��ود تضمین 

به وجود آورده اند.  
 تقویت ارزش دالر، تصمیم ف��درال رزرو آمریکا برای 
افزایش نرخ به��ره دالر تبعات س��نگینی را برای قیمت 
نفت رقم خواهد زد. در اولین قس��م بازار سرمایه نسبت 
به کاال واکنش منفی نش��ان مي دهد و بخش��ی از سهم 
س��رمایه کاالیی به بازار بانکی انتقال داده مي ش��ود و از 

طرف دیگر قیمت ارزشی نفت کاهش مي یابد. 
عدم توقف یا کاهش چمشگیر تولید  عرضه نفت 
ش�ل، عدم اطالع و پیش بیني واقع بینانه عربس��تان و 
متح��دان نفت��ی آن از بازخ��ورد عملک��ردی صاحبان 
نفت ش��ل موجب شد که این کش��ور و دیگر کشورهای 
 )Conventional Oil( تولیدکننده نفت متع��ارف
در دردس��ر کس��ری بودجه های هنگفت گرفتار آیند. 
درواقع بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که هنوز 
نفت 30 دالری ه��م مي تواند ادامه اس��تخراج و تولید 
برخی از چاه های ش��ل را اقتصادی نگ��ه دارد. بنابراین 
از راه بدر ش��دن رقیب تازه وارد به شکلی که پیش بیني 
می ش��د آس��ان و س��ریع نبود. در اصل هزینه هنگفت 
سرمایه گذاری ثابت اولیه برای اس��تخراج و استحصال 
نفت ش��ل، کمپانیهای خصوصی س��رمایه گذار در این 
حوزه را مجبور به ادام��ه تولید کرده ت��ا بتوانند جریان 

مالی)Cash Flow( ایجاد نمایند.  
کاهش ارزش ی�وان، تصمیم دول��ت و بانک مرکزی 
چین برای کاهش ارزش ی��وان دربرابر ارزهای خارجی 
در راس��تای حمایت از صادرکنن��دگان داخلی، پیامد 
افزایش قیمت نفت برای تولیدکنندگان داخلی چینی 
را ه��م بدنبال داش��ت.  این موضوع باعث آش��فتگی در 

زبانه های شعله جنگ در عراق، هزینه 
گزاف جنگ با داعش و وجود دولت 
بزرگ همراه با فساد اداری در عراق باعث 
گردیده این کشور دارای شرایط بسیار 
پیچیده گردد. این شرایط موجب گردیده 
تا دولت عراق شیر سکو های نفتی خود را 
تا حداکثر ظرفیت باز نگه دارد و فارغ از 
اینکه قیمت نفت در بازار چقدر افت پیدا 
مي کند، برای پوشش جریان مالی خود از 
فروش نفت استفاده نماید
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بودجه جدید ش��رکت های چینی وابس��ته انرژی شد و 
تا حدی بر آشفتگی خرید و فروش نفت تاثیر گذاشت.  

زمس�تانی نچندان س�رد، اویشتن برنش��تن، مدیر 
بخش نف��ت خام در ش��رکت اس��ترانگ پترولیوم اعالم 
کرد: »با توجه به اینکه آب وهوا بس��یار معت��دل بوده و 
تقاضا برای نفت س��وختی به ش��دت پایین است، بازار 
به ش��دت ضعیف اس��ت«.« در انتهای س��ال و با توجه 
به اینکه نیمکره ش��مالی وارد فصل زمس��تان مي شود 
بازارهای نفت عموما با تقاضای زیادی مواجه می شوند. 
با این حال با توجه به زمس��تان معتدل، میزان تقاضای 
سوخت کاهش یافته است. براس��اس گزارش بی ان پی، 
»در دو هفت��ه آینده، ژاپن، کره جنوبی و روس��یه دمای 
معتدل ت��ری نس��بت به حال��ت طبیع��ی را مش��اهده 
خواهند کرد؛ در حالی که آمریکا، کانادا و اروپا  »به طور 
وی��ژه«  آب و هوایی معتدل تر از حال��ت نرمال خواهند 
داش��ت. ضعف فصلی در کنار عرضه مآزاد س��اختاری 
ناش��ی از تولید مآزاد 0.5 تا 2 میلیون بش��که ای در روز 
در اقصی نق��اط دنیا، منجر به این ش��ده ک��ه قیمت در 
حدود دو سوم اواسط س��ال 2014 کاهش پیدا کند«. 
کنفرانس پاریس، دغدغه های محیط زیس��تی، تصمیم 
کش��ورها برای کنترل دم��ای زمی��ن از طریق کاهش 
تولید گازهای گلخان��ه اي هم مبحثي اس��ت که باعث 
مي گردد سوخت های جایگزین برای نفت و ذغال سنگ 
جایگاه خود را عیان تر و بارزتر نش��ان دهند. بس��یاری 
از کارشناس��ان معتقد بودند که کاهش ش��دید قیمت 
س��وخت های فس��یلی ) باالخص نفت( موجب خواهد 
ش��د تا پروژه انرژی های تجدیدپذیر ک��ه دارای قیمت 
تمام ش��ده باالتری هس��تند با چالش های ازقبیل عدم 
توجیح اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری روبه رو شوند 
که این موضوع با توجه به هشدارهای جدی کارشناسان 
و س��ازمان های محیط زیستی و فش��ارهای مردمی بر 
دولت ها محقق نش��د. به ع��الوه پیش��رفت تکنولوژی 
سال های اخیر با توجه به س��رمایه گذاري های هنگفت 
در این زمینه قیمت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را 

به طرز چشمگیری کاهش داده. 

تحلیل اقتصادی در سال 2016
ای�ران مع�ادالت نفت�ی را برهم می زند، ش��رکت 
 Moody’s( مودی��ز  س��رمایه گذاری  خدم��ات 
Investors Service( در بازنگ��ری جدی��د خود در 
ارتباط با قیمت نفت در س��ال می��الدی جدید ارزیابی 

خ��ود را ده دالر کاه��ش داده. ای��ن تصمیم براس��اس 
پتانس��یل باالی احتمالی برداشته ش��دن تحریم های 
اقتص��ادی بر ای��ران و افزایش توان بالق��وه بالفاصله اي 
صادرات ایران گرفته ش��ده اس��ت. این موسسه قیمت 
نفت دریای ش��مال برنت را ب��رای س��ال 2016 از 53 
دالر به ازای هربش��که به 43 دالر و قیمت وست تگزاس 
اینترمدی��ت )WTI( را از 48 دالر ب��ه ازای هر بش��که 
به 40 دالر کاهش داده اس��ت. این موسس��ه معتبر هم 
پوشانی افزایش تولید ایران با کاهش تولید در آمریکا را 

دلیل این تغییر اعالم کرده است. 
قیم�ت بازیابی مي ش�ود، ام��ا براس��اس جمع بندی 
مجموعه اي از داده های اقتصادی نگارنده معتقد اس��ت 
که قیمت نف��ت در س��ال 2016 مج��دد به قیمت های 
معتدل تر باز مي گردد. درواقع قیمت نفت در کوتاه مدت 
دچار آسیب پذیری و نوسانات متعدد خواهند شد اما در 
میان مدت به ثبات و در بلند مدت به رش��د ثابت افزایشی 
دس��ت خواهد یافت. یکی از مهمترین این ش��اخصه ها و 
دالیل میزان زیاد ترکیب و ادغام شرکت های نفتی است. 
حقیقت کمتر پرداخته ش��ده به این موض��وع که درحال 
حاضر با توجه به فضای حاکم بر قیمت بسیار پایین نفت، 
فش��ار بر ش��رکت های نفتی به س��مت ادغام در یکدیگر 
افزایش یافته. ادغام این ش��رکت ها کوچک، متوس��ط، و 
بزرگ با یکدیگر منجربه طلوع و ظه��ور غول های نفتی، 
کنسرس��یوم های عظیم و شرکت های س��نگین وزینی 
مي ش��ود که در نهایت منجر به تقویت بازیگران و معامله 
گران نفتی و به سبب آن تثبیت و افزایش قیمت ها به نفع 
تولیدکنندگان خواهد ش��د. تحلیل گر و استراتژیس��ت 
 )Dr. Kent Moors( مطرح انرژی دکتر کنت م��ورز
توضیح مي دهد که »این ادغام ها ممکن اس��ت هرکدام 
دالیل مختلف��ی را دنبال کنند اما هدف مش��ترک همه 
آن ها یکی است و آن مشارکت در ایجاد ثبات در صنعت 
و افزایش اجنتاب ناپذیر قیمت مواد خام است«.  درواقع 
بر اصل پایان پذی��ری )Raw Material Scarcity( و 
محدود ب��ودن منابع خام، همواره باید ب��ا افزایش قیمت 
روبه رو باش��یم اما برای این امر در مقاطعی مانند س��ال 
2015 بدالیل��ی که در ب��اال ذکر ش��د تع��دد بازیگران 
ح��وزه و عدم هماهنگ��ی بین آن ه��ا بازار دچ��ار هرج و 
مرج کوتاه مدتی ش��ده که مج��ددا به اجبار به ش��رایط 
قبلی بازخواهد گش��ت. این تحلیل ش��اید بس��یار بلند 
مدت بنظر آید اما واقعیت اینس��ت ک��ه در زمان نگارش 
این متن موج ادغام های غول های نفتی ش��روع شده. در 

 Royal( هشتم آوریل امس��ال ش��رکت رویال داچ شل
 British (و گ��روه بریتی��ش گاز )Dutch Shell
Gas Group(  بزرگترین ادغام نفت��ی ده های اخیر را 
به مبلغ 70 میلی��ارد دالر رقم زدند و ای��ن ادغام موجب 
تولد بزرگتری��ن تولیدکنن��ده گاز طبیع��ی مایع جهان 
ش��د.  در اواخر ماه آگوس��ت خرید ش��رکت کورپرشن 
 Cameron International(بین المللی کام��رون
Corp.( توس��ط بزرگترین ارائه دهن��ده خدمات نفتی 
 ).Schlumberger Ltd( ش��لمبرگر  باالدس��تی 
به مبل��غ نزدیک به 13 میلی��ارد دالر و قب��ل از آن خرید 
بکر هاگس��ت )Baker Hughest( توس��ط هالیبرتون 
)Halliburton Co.( همگ��ی مثال های��ی ب��ر ای��ن 

واقعیت است.
اما ش��اید مهمترین دلیل ادعای نگارن��ده برمبنای اصل 
پایه ای استوار باش��د و آن افت بسیاری ش��دید در تولید 
چاه های آمریکا در سال 2016 اس��ت. زمانی که به بلوغ 
چاه های نفتی ش��ل و تار نگاه مي کنیم متوجه مي شویم 
که این بلوغ تا 18 ماهگی کامل مي شود و چرخه سقوط 
تولید آغ��از مي گردد. براس��اس گ��زارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا )EIA( تولید نفت در آمریکا در س��پتامبر 
معادل 120 هزار بش��که در روز نس��بت به ماه آگوس��ت 
افت تولید داشته اس��ت. این اداره انتظار دارد افت تولید 
تا اواس��ط س��ال 2016 میالدی نی��ز ادامه پی��دا کند. 
همچنین در حوزه تقض��ا نیز در س��ال 2016 با افزایش 
روبه رو خواهیم بود و با اضافه عرضه روبه رو نخواهیم شد. 
به گزارش آژانس بین الملل��ی انرژی)IEA( میزان تقاضا 
از 94.2 میلیون بشکه در روز به 95.6 میلیون بشکه ارتقا 

مي یابد. 
بازیابی قیمت های نفت در س��ال 2016 محقق مي شود 
اما راه آسان نخواهد بود، که برعکس راه دشواری پیشرو 
خواه��د داش��ت. درواقع الگ��وی قیمت به ش��کل افت و 
خیزهای ش��دید و رویکرد کاهش��ی تا میانه سال 2016 
ش��کل مي گیرد اما برآیند کلی آن تا پایان س��ال به ثبات 
و رویکرد افزایش��ی روند رش��د خواهد بود. ای��ن داده ها 
براساس تعقیب و مطالعه دو ش��اخصه اقتصادی ضریب 
YARDSTICK  که از رابطه میان میزان دسترس��ی 
ش��رکت ها به ذخیره نفت اس��تخراج نش��ده و پتانسیل 
سودآوری بالقوه به دس��ت می آید؛ و بررسی هزینه تولید 
)استخراج( نفت خام ش��رکت ها برای تعیین بازه قیمتی 
دس��ته بن��دی نف��ت متع��ارف )Conventional( و 

غیرمتعارف)Unconventional( به دست آمده.  

کنفرانس پاریس، دغدغه های 
محیط زیستی، تصمیم کشورها برای 

کنترل دمای زمین از طریق کاهش تولید 
گازهای گلخانه اي هم مبحثي است که 

باعث مي گردد سوخت های جایگزین برای 
نفت و ذغال سنگ جایگاه خود را عیان تر و 

بارزتر نشان دهند
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ش��رکت هاي بزرگ نفتي اروپا براي سرمایه گذاري در 
 ایران از س��ال آینده میالدي اعالم آمادگ��ي کرده اند. 
مدی��ران ش��رکت هاي ب��زرگ نفت��ي در هفته ه��اي 
مدی��ران  و  مس��ئوالن  ب��ا  دی��دار  ضم��ن  اخی��ر 
نفت��ي ای��ران از س��رمایه گذاري در صنع��ت نف��ت 
ای��ران اس��تقبال و ب��راي ش��روع کار و هم��کاري ب��ا 
کرده ان��د.  آمادگ��ي  اع��الم  ایران��ي،   ش��رکت هاي 
مدی��ران ش��رکت هاي ش��ل، توت��ال، ان��ي و ل��وک 
ب��ر  اع��الم کردن��د ک��ه حاضرن��د ع��الوه  اوی��ل 
نف��ت  باالدس��تي  صنای��ع  در  س��رمایه گذاري 
 ای��ران، در صنع��ت روانکاره��ا نی��ز هم��کاري کنند.
مدیران ش��رکت هاي نفتي اروپا در این زمینه با برخي 
از مدیران ای��ن صنعت، از جمله مدیران ش��رکت نفت 
ایران��ول مذاکرات��ي داش��ته و ب��راي س��رمایه گذاري 
 در اینگون��ه ش��رکت ها اع��الم آمادگ��ي کرده ان��د. 
انتظار مي رود با س��رمایه گذاري ش��رکت هاي ش��ل، 
توتال، ان��ي و لوک اوی��ل در صنعت روانکاران، ش��اهد 
افزایش کیفی��ت روغن موتوره��اي تولی��دي ایران از 

طریق انتقال فناوري و دانش فني باشیم.
این در حالی است که آنچه از یک روانکار انتظار مي رود 
این اس��ت ک��ه در کنار کاه��ش اصطکاک و س��هولت 
حرکت قطعات دستگاه، قابلیت  کاهش مصرف انرژی، 
محافظت قطع��ات از خوردگی، س��ایش و زنگ زدگی 
را نیز داش��ته باش��د. به طور کلی مهم ترین وظایف یک 

روانکار عبارتند از: انتقال قدرت هیدرولیک، جلوگیری 
از تنش و ضرب��ه، جابه جا ک��ردن آآلینده ها و آب بندی 

قطعات متحرک.
در همی��ن رابط��ه ش��رکت هاي ایران��ی و به خصوص 
بخش خصوص��ي در فضای پس��اتحریم ق��ادر خواهند 
بود با جذب سرمایه گذاران و کسب فناوري هاي جدید 

روانکارهایی با فناوري هاي جدید تولید کنند.

انتقال قدرت هیدرولیک 
بیش��ترین وظایف روانکارهای جدی��د در محیط های 
هیدرولی��ک انج��ام مي ش��ود. وس��ایل اتوماتی��ک 
خودروه��ای س��واری ام��روزی، بهتری��ن مث��ال در 
ای��ن زمین��ه هس��تند. ای��ن دس��تگاه ها بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان س��یاالت انتق��ال قدرت هس��تند. 
همچنین بیش��تر ماش��ین های صنعتی امروزی برای 
انتقال حرکت و نیرو از س��یاالت هیدرولیک اس��تفاده 
می نمایند. س��یاالت اس��تفاده ش��ده در سیستم های 
متحرک باید از عهده انجام س��ه وظیف��ه انتقال قدرت 
با کمترین تلف��ات، روانکاری قس��مت های متحرک و 

جلوگیری از خوردگی قسمت های فلزی بر آیند.
 

جلوگیری از ضربات و تنش
معروف تری��ن انتق��ال دهنده ه��ای ان��رژی مکانیکی 
به انرژی هیدرولیک س��یال کمک فنر خودروهاس��ت. 

در حرکت های نوس��انی، لرزش های بدنه خودرو باعث 
مي شود یک پیستون در یک س��یلندر بسته و غوطه ور 
در روغن )س��یال( به طرف باال و پایین به حرکت درآید. 
سیال با فشار توسط سوراخ باالی پیستون از یک طرف 
س��یلندر به طرف دیگر حرکت می کن��د. در این حالت 
انرژی مکانیکی ایجاد ش��ده توس��ط بدنه خودرو با کم 
ش��دن اصطکاک الیه های س��یال که ناش��ی از سوراخ 
پیس��تون اس��ت، کاهش می یابد. برای تاثیر و کارایی 
بیشتر، سیال باید گرانروی مناس��ب نسبت به طراحی 
سیستم داشته باشد. همچنین گرانروی سیال نباید با 
درجه حرارت تغییر زیادی داشته باشد؛ یعنی شاخص 

گرانروی باال داشته باشد.
تحقیقات نشان می دهند که یکی دیگر از قسمت هایی 
که در آن کاهش ش��وک انجام مي گی��رد، دنده های با 
بار باال هستند. روانکار در این سیستم ها بین دنده های 
جعبه دنده )گیربکس( گیر می کن��د )به دام می افتد( و 
باید از فاصله های مابین دندانه های جعبه دنده خالصی 
یاب��د و بدین ترتیب جل��وی ضربه و ش��وک در دنده ها 
گرفته مي ش��ود. هنگامي که جعبه دنده ه��ا روانکاری 
شده باش��ند، در مقایس��ه با جعبه دنده های روانکاری 

نشده آرام تر و بی صداتر کار خواهند کرد.
دومین مکانیس��م ک��ه نقش کم ک��ردن تن��ش را در 
روانکارها ب��ازی می کن��د، تغییرات گرانروی با فش��ار 

است.

سرمایه گذاري غول هاي نفتي اروپا 
در صنعت روانکاري ایران 
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دیپلماسی 
انرژی دولت 
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پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران

جذب سرمایه گذاری خارجی 
نیازمند مقابله با اقدامات 

خود سرانه شبه دولتی ها ست
دنیای انرژی: دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو با فصلنامه 
دنیای انرژی ضمن تاکید بر اقداماتی که مي بایست توسط بخش خصوصي در زمینه آموزش
 تولیدکنندگان و صادرکنندگان، صورت مي گیرد، دولت را به عنوان  متولی اصلی صادرات 
متوجه چالش هایی نظیر لزوم بازنگری در قوانین و مقابله با شرکت هاي خصولتی به عنوان 

موانع جدی بر سر راه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی کرد. 
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     به عن��وان یک��ی از اعض��ای فع��ال پارلم��ان 
بخش خصوصي، وضعیت صادرات کشور در سال جاری 

را چطور ارزیابی مي کنید؟ 
در یک جمله مي توان گفت که، س��ال جاری به قضاوت 
آمار و ارقام س��ال فراز و فرود در بخش صادرات بود. ارائه 
تصویر روش��ن و واضح از صادرات کشور منوط به بررسی 
چند پارامتر مش��خص اس��ت. اولین و مهمترین پارامتر 
در این عرصه مسئله تولید است. به گواه تولیدکنندگان 
و آنچه فض��ای واقعی تولید در کش��ور نش��ان مي دهد، 
وضعیت تولید داخل��ی یکی از بدترین س��ال هاي چند 

دهه اخیر خود را تجربه کرده است. 
 به همی��ن جه��ت طبیعتا این ام��کان ب��رای این بخش 
فراهم نبوده است که بتواند در جهت تولیدات صادراتی 
فعال باش��د. البته آن بخش از کااله��ای صادراتی که در 
س��ال هاي قبل توانس��ته بودند رقابت پذیری خود را با 
توجه به قیمت مناس��ب و کیفیت مطل��وب حفظ کنند  
امس��ال هم در این عرصه موف��ق عمل کردن��د و محور 
صادرات ما نیز در س��ال جاری بر عه��ده همین بخش از 

کاالهای صادراتی است.
پارامتر بعدی در بررس��ی وضعیت صادرات کشور، نرخ 
ارز است. همانطور که مطلع هستید نرخ تورم بر نرخ ارز 
اثر گذار اس��ت. علی رغم اینکه طی دو سال اخیر شاهد 
روند نزولی نرخ تورم هستیم اما هنوز تورم ما از متوسط 
تورم کشورهای هدف باال تر است. تاثیر تورم دو رقمي بر 
بازار ارز به این معناس��ت که ب��ازار ارز نتوانس��ته خود را 

با این مابه التف��اوت تطبیق دهد، لذا عم��ال قیمت تمام 
ش��ده برای کاالهای صادراتی ما در کشورهای هدف از 
رقابت پذیری پایینی برخوردار است و این عدم جذابیت 

به معنی از دست دادن بازارها است.
البته تغییر و تحوالت ارز طی دو ماه اخیر، سیگنال هاي 
مثبتی را به بخش صادرات فرس��تاده اس��ت. شاهد این 
مدعا هم آمار و ارقامي اس��ت که روند صعودی صادرات 
طی دو ماه اخیر  را نش��ان مي دهد، این رون��د مي تواند 
تا پایان س��ال تداوم داش��ته باش��د و همین امر س��بب 
خواهد شد تا ما در بخش هایی از تولید با تحوالت مثبتی 
روبه رو باش��یم. فکر مي کنم با اجرایی ش��دن برجام این 
روند بهبود یاب��د. چراکه برجام منج��ر به کاهش هزینه 
مبادالت، آسان ترش��دن و ارزان تر ش��دن نقل و انتقال 
پول و کاهش هزینه هاي حمل ونقل خواهد شد.با توجه 
به جمیع این موارد  یعنی کاه��ش هزینه هاي صادرات و 
در نتیجه رقابت پذیری بیش��تر قیمت هاي صادراتی در 
بازارهای هدف، چنانچه اتفاق غیر منتظ��ره اي در بازار 
رخ ندهد ما در سال آینده مي توانیم شاهد کاهش رکود 

و بهبود وضعیت تولید باشیم. 
بعد دیگری که در تحلیل وضعیت ص��ادرات وجود دارد 
این اس��ت که ما امس��ال ش��اهد یک اتفاق نادر بودیم و 
آن کاه��ش قیمت کاالهای اساس��ی مثل نفت، س��نگ 
آهن و س��ایر محصوالت معدنی اس��ت. با توجه به اینکه 
در س��بد صادراتی ایران، محصوالت پایه نفتی، معدنی، 
پتروشیمي و محصوالت انرژی سهم عمده اي از صادرات 

را به خود اختصاص مي دهند، میزان صادرات این بخش 
ه��م از لحاظ کمیت و ه��م از لحاظ قیم��ت کاهش پیدا 
کرد. البته به واس��طه فضای پس از برج��ام، ما بر خالف 
س��ال هاي قبل در عرصه پتروشیمي توانستیم وضعیت 
بهتری را در ص��ادرات تجربه کنیم که ای��ن البته در بعد 
کّمی است و در بحث قیمت تفاوتی با گذشته نداشتیم. 
طبیعتا کاهش قیمت این اقالم کاهش میزان صادرات ما 

را به همراه خواهد داشت.
 در اینج��ا ی��ک نکت��ه بای��د م��ورد توجه مس��ئولین و 
تولیدکنن��دگان قرار بگیرد آن این اس��ت ک��ه به میزان 
وجود محصوالت خام و اولیه در سبد کاالهای صادراتی، 
ش��ما از تحوالت بازارهای جهانی و سیاست هایی نظیر 
تحریم هاي یکجانبه متاثر خواهید ش��د، ای��ن یعنی ما 
در فضای کنونی نیازمن��د صادرات کاال های��ی با ارزش 
افزوده هستیم. در حالی که ما ش��اهد افت قیمت تا حد 
50 درص��د در زمین��ه کاالهای خام مثل س��نگ آهن و 
نفت بودیم اما در محصوالت صنعت��ی مثل خودرو هاي 
صادراتی ش��اهد این هس��تیم که بازار جهانی این خود 
رو ها با نوس��ان کمتری همراه اس��ت. ل��ذا بهره مندی از 
یک س��بد صادراتی مطلوب نیازمند بازنگری در کلیت 

محصوالت صادراتی و هدف گذاری هاي جدید است.

     ش��ما از تاثیر ن��رخ ارز بر روند ص��ادرات صحبت 
کردید، یکی از اصلی ترین بازیگران این عرصه در کشور 
ما دولت و به طور خاص بانک مرکزی اس��ت، به نظر شما 
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بانک مرکزی در راس��تای بهبود وضعی��ت صادرات باید 
چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد؟

به نظ��ر بنده، دول��ت و بخصوص بانک مرک��زی در حال 
حاضر در ش��رایطی قرار گرفته اند  که مي توانند تصمیم 
سرنوشت س��ازی بگیرند. از یک س��و اگر بانک مرکزی 
اسیر توقعات و سیاس��ت هاي پوپولیستی شود و با هدف 
کاهش دس��توری نرخ ارز منابع آزاد شده ناشی از برجام 
را در این ب��ازار هزینه کند دچار اش��تباه تاریخی ش��ده 

است.
 این اشتباه بیشترین آس��یب را به بدنه تولید خواهد زد. 
اما اگر بانک مرک��زی به دور از سیاس��ت هاي هیجانی و 
نگاه هاي مقطعی و ب��ا توجه به واقعیت ه��اي اقتصاد ما 
یعنی، ن��رخ تورم ب��اال، تولید داخلی ضعیف، چش��م اند 
از قیمت نفت که با کاه��ش همراه خواهد ب��ود و ما را از 
منظر درآمدهای ارزی با مش��کل مواج��ه خواهد کرد؛ 
به برنامه ریزي و حرکت در جهت مدیریت صحیح منابع 
ارزی مبادرت کند، طبعا نرخ ارز هم متاثر از واقعیت هاي 
اقتصاد کش��ور نوس��ان خواهد داش��ت. چنانچ��ه بانک 
مرکزی ای��ن سیاس��ت را در دس��تور کار ق��رار دهد ما 
شاهد سیر صعودی نرخ ارز و حاش��یه امنی از سود برای 
صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان خواهی��م بود. به بیان 
دیگر مهمترین تصمیمي که دولت باید بگیرد در زمینه 

سیاست هاي ارزی است.

     نظ��ام بانکی کش��ور به عن��وان اصلی ترین تامین 
کننده مالی چه نقشی در بخش صادرات خواهد داشت؟ 
آیا وضعیت فعلی بانک ها پاس��خگوی تجارت خارجی ما 

خواهد بود؟
مس��ئله تامین مالی را مي توان یکی دیگر از چالش هاي 
بخش صادرات دانست. بانک هاي ما در حال حاضر اصال 
در وضعیت مطلوبی نیس��تند و در قض��اوت صورت هاي 
مال��ی آن ها مي ت��وان به راحت��ی گفت ک��ه در وضعیت 
نزدیک به ورشکس��تگی قرار دارند، بناب��ر این یک نظام 
تامین مالی نزدیک به ورشکس��تگی نمي تواند حتی در 
فضای پس��ا برجام پاس��خگوی نیازهای بخش صادرات 
باشد. بانک هاي ما در حال حاضر تهی از منابع هستند و 
این امر سبب خواهد شد تا آن ها نتوانند جنبش مطلوبی 

ک��ه انتظار مي رف��ت در فضای پس��ا برج��ام در صنعت 
صادرات از س��وی بانک ها ش��اهد باش��یم رارقم بزنند. 
بازار س��رمایه ما هم وضعیت با ثباتی ندارد. شرکت هاي 
ش��به دولتی و خصولتی بیش��ترین حج��م دارایی هاي 
این بازار را در اختی��ار دارند و متاس��فانه رفتارهای این 
شرکت ها در مسیری خالف روند مطلوب بازار است. این 
شرکت ها رفتارهای س��وداگرانه دارند و بخش خصوصي 

را عمال مورد لطمه قرار مي دهند. 
دولت برای بهبود وضعیت صادرات و به طور کلی بهبود 
وضعیت اقتصاد، نیازمند تامین مالی اس��ت، این تامین 
مالی هم صرفا ب��ا جذب س��رمایه گذاری خارجی قابل 
حصول نیست، س��رمایه گذاری خارجی فقط مي تواند 
در صنایع باالدس��تی نفت و گاز، صنعت پتروش��یمی، 
خودرو س��ازی، توریس��م و تا حدی ک��ه قوانین اجازه 
مي دهد در صنع��ت حمل ونقل و بانک��داری ورود پیدا 
کند. ضمنا میزان و جدیت این حضور و سرمایه گذاری 
نیز نیازمن��د پارامتر هایی مثل وجود قوانین ش��فاف و 
برخورداری از س��المت اداری اس��ت. نمونه بارز آن نیز 
مقابله با اقدامات یکجانبه ش��رکت هاي خصولتی است. 
لذا دولت بای��د پیش از اج��رای برج��ام در این عرصه 
اقدامات موثری را در دس��تور کار قرار دهد. متاس��فانه 
بنده هنوز اقدام موثری از س��وی دولت در این راس��تا 

مشاهده نکرده ام.

     از ل��زوم بازنگ��ری در قوانین و مق��ررات صحبت 
کردید و اش��اره اي هم به وضعیت س��المت اداری کشور 
داش��تید، این موضوعات چه تاثیری بر بخش صادرات و 

همینطور جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت؟
شاید پس از مس��ئله نرخ ارز موضوع قوانین و مقررات و 
همینطور س��المت اداری یکی از مهمترین چالش هاي 
پیش روی بخ��ش صادرات در کش��ور اس��ت. وضعیت 
نامطل��وب ما از حیث س��المت اداری به ِوی��ژه در فضای 
پ��س از برج��ام به مانعی برای ج��ذب س��رمایه گذاران 
خارجی در کش��ور مبدل خواهد ش��د. طبیعتا دولت با 
جدیت باید به این موضوع بپردازد. دولت همچنین باید 
در راس��تای مقررات زدایی هم اقدامات موثری صورت 
دهد. گزارش ها و آمارهای جهانی حاکی از این است که 

وضعیت کسب و کار در کشور ما چندان مطلوب نیست و 
این امر به معنای هدر رفتن سرمایه، سرمایه گذار است.   

     در ای��ن بین نق��ش بخش خصوص��ي و باالخص 
اتاق هاي بازرگانی به عن��وان پارلمان بخش خصوصي را 
هم در زمینه جلب نظر دولت در راستای بهبود وضعیت 
صادرات و تولید و هم در جهت پیش��برد سیاس��ت ها و 

نگاه خود در اقتصاد کشور چگونه ارزیابی مي کنید؟
اتاق در چندین حوزه به عنوان نمآینده بخش خصوصي 
برنامه مش��خص دارد. اوال اتاق باید در مقام یک پایشگر 
و موتور محرک هش��دار دهنده برای دولت، لزوم توجه 
به اقداماتی را که در رابطه با تس��هیل ص��ادرات و تحول 
نظام س��المت اداری عنوان شد، گوش��زد کند. خب این 
بخش��ی از کار اس��ت که ما در مذاکراتمان ب��ا دولت در 
دس��تور کار قرار مي دهیم. نکته بعدی تعامل با اتاق هاي 
بازرگانی و فعاالن بخش خصوصي در کش��ورهای دیگر 
اس��ت. این عمل باید هوش��مندانه و هدفمند باشد. در 
این زمینه باید در پذیرش و اع��زام هیات ها بهینه عمل 
کنیم و در هم افزایی بخش خصوص��ي فرصت بهینه اي 
را به وج��ود بیاوریم تا از ظرفیت هاي هم��ه اعضاء به نحو 
احس��ن اس��تفاده ش��ود. ما به دنب��ال این هس��تیم که 
بخش خصوصي بتواند با اقدام��ات گروهی، اهداف خود 

را پی ریزی و پیگیری کند.
بخش دیگر اقدامات ما ش��امل تقوی��ت بخش خصوصي 
با ارائه گزارش هاي کارشناس��ی اس��ت. تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان داخل��ی در زمینه آم��وزش نیازمند 
به روز رس��انی هس��تند. به هر حال ما به دلیل تحریم ها 
مدت ها از تعام��الت و بازاره��ای جهانی ب��ه دور بودیم 
و این یعن��ی عدم آش��نایی با رون��د و ابزاره��ای جدید 
مث��ل مدیریت هاي نوی��ن، نح��وه تامین مال��ی جدید 
و کش��ف بازارهای جدی��د و مطل��وب، ات��اق بازرگانی 
در این زمین��ه اقدامات��ی را در دس��تور کار ق��رار داده 
اس��ت. همچنین ب��رای تنوی��ر فض��ای پس��ا برجام و 
اقدامات��ی ک��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان م��ا 
 باید انجام دهند مش��اوره و آموزش های��ی صورت داده 

شده است.  
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     همانطور که مس��تحضرید، چندی پیش سومین 
اجالس س��ران کش��ورهای صادرکنن��ده گاز در تهران 
برگزار ش��د، آیا مي ت��وان در پس این ن��وع اجالس هاي 
دولت مح��ور، منافعی ب��رای بخش خصوصي در صنعت 

نفت و گاز متصور بود؟
با توجه به اینکه ما حدود 18 درصد منابع گازی دنیا را در 
اختیار داریم در حال حاضر به واس��طه تحریم ها آن طور 
که بای��د در این بازار نق��ش آفرینی مثبتی نداش��تیم و 
حجم صادرات ما بس��یار پایین تر از ت��وان فعلی ما برای 
صادرات است، ضمن تشکر از زحمات وزیر امور خارجه، 
آقای دکتر ظری��ف، امیدواریم که پ��س از لغو تحریم ها 
که حدود دو ماه آینده خواهد بود، ش��اهد رونق صادرات 
باشیم، طبعا رونق صادرات به معنای بهبود فضای کسب 
و کار در حوزه انرژی اس��ت که از این مفر به نظر مي رسد 
بخش خصوصي ایران نیز مي تواند تا حدی ذي نفع باشد. 

     برخی تحلیلگران بازار نفت معتقدند، نفت روسیه 
در شرایط فعلی جایگزین نفت ایران در اروپا شده و این 
مسئله یعنی بازار ایران در اختیار اروپاست، آیا در رابطه 

با صادرات گاز هم رقیب جدی ما روسیه خواهد بود؟
باید توجه داشت که عرصه صادرات، عرصه رقابت است. 
اینکه ش��ما مدت مدیدی ت��الش کرده اید ت��ا محصول 
جذابی را برای بازار به ارمغان بیاوری��د و بازار ثابتی برای 
خود فراهم کنید مطمئنا به این معنا نیست که این بازار تا 
ابد در انحصار محصول شما خواهد بود. وقتی ما به واسطه 
تحریم ها نتوانس��تیم حجم مورد نیاز بازار را تامین کنیم 
طبعا باید شاهد این باشیم که کشورهای دیگر بازار ما را 
در اختیار خود بگیرند و از منافع آن بهره مند شوند. بنده 
به شخصه به دیپلماسی انرژی دولت امیدوارم و از زحمات 
آقای دکتر زنگنه س��پاس گزاري می کن��م. ما باید تالش 
کنیم تا بازار ترکیه، عراق، ارمنس��تان و پاکستان و حتی 

بخش هایی از اروپا را به دست بازیابی کنیم.

     ش��ما درحال��ی از اقدام��ات وزیر نفت ق��در دانی 
مي کنید که برخ��ی فعاالن بخش خصوص��ي در عرصه 
نفت و گاز هم��واره از ای��ن وزارت خانه به دلی��ل اینکه 
فضای کمي از تجارت در این صنعت را به آن ها اختصاص 
مي دهد گله مند هس��تند، نظ��ر ش��ما در این خصوص 

چیست؟
ببینید اساسا نگاه بنده و مجموعه اتحادیه به وزارت نفت 
نگاه منفی و انتقادی نیست. نگاه ما یک نگاه استراتژیک 
و بلن��د مدت اس��ت. همه ما فع��االن عرص��ه نفت، چه 
مدیران دولت��ی و چ��ه بخش خصوصي همگ��ی با این 
هدف که اقتصاد کش��ور مولد و پویا باشد در این عرصه 
فعالیت مي کنند. زمان��ی که اقتصاد مولد باش��د طبعا 

بخش خصوص��ي فعال تر خواهد بود و مش��کالتی نظیر 
تورم و بیکاری با کاهش هم��راه خواهد بود. این در واقع 
یک چرخه اس��ت و از این رو ما با تکیه ب��ر اصول اقتصاد 
مقاومتی این باور را داریم که کم��ک به رونق اقتصادی 
کشور از هر طریق منجر به رونق فضای کسب و کار برای 
همه بخش ها خواهد شد. اگر گله و شکایتی هم باشد ما 
همیشه با تعامل و مذاکره این اختالف ها را کنار زده ایم. 

     اینکه ش��ما تا این اند ازه به آینده امیدوار هس��تید 
قابل ستایش اس��ت، اما فکر نمی کنید صنعت نفت و گاز 
ما به لحاظ زیرس��اخت تکنولوژیک و تجهیزات، در یک 

بازار رقابتی با مش��کل مواجه خواهد ش��د؟ به بیان دیگر 
به فرض لغ��و تحریم ها ت��ا دو ماه آینده صنع��ت نفت ما 

قدرت عرضه متناسب با تقاضای بازار را دارد؟
اوال برای آزمودن ش��رکت ها ما باید ی��ک فضای واقعی 
را ب��رای آن ها فراه��م کنیم. ثانی��ا من با ش��ناختی که 
از ش��رکت هاي داخلی دارم معتقدم ت��ا درصد باالیی از 
روند تولید و عرض��ه را در این بازار هن��دل خواهند کرد 
و مش��کلی پیش نخواهد آمد، ام��ا در اینک��ه صنایع ما 
علی الخصوص در حوزه نفت و گاز نیازمند به روز رسانی 
است، شکی نیست ولی این بروز رسانی بیشتر در حیطه 
»های تکنیک« مورد نیاز ما اس��ت، چرا که بخش اعظم 
شرکت هاي ما چه بخش خصوصي و چه دولتی امکانات 
مطلوب ب��رای تولید در ب��ازار جهانی را دارند. اس��تفاده 
از »های تکنی��ک« هم با هدف بهره برداري س��ریع تر از 
میادین مشترک است تا نسبت به همسایگانمان از سهم 

خود در میادین مشترک ذي نفع باشیم.

     آیا برای به دست آوردن تکنولوژی روز دنیا برنامه 
خاصی در دستور کار دارید؟

ما در حال حاضر در ح��ال تدوین قوانینی هس��تیم که 
براس��اس آن هر کمپانی غیر ایرانی برای سرمایه گذاری 
و ورود به بازار نفت و گاز ایران ملزم اس��ت که با ش��رکت 
ایران »جوینت« ش��ود. این الحاق س��بب خواهد شد تا 
دو طرف عالوه بر اس��تفاده از تجربی��ات یکدیگر از توان 
تکنولوژی��ک و مدیری��ت همدیگر بهره مند ش��وند. من 
فکر مي کنم این بیشتر به نفع ش��رکت هاي ایرانی است 
که بتوانند با انتخاب هاي مطل��وب از تکنولوژی روز دنیا 

بهره مند شوند.

     به عنوان دبیرکل اتحادیه پیش��نهاد خاصی برای 
شرکت هاي عضو در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و 

بهبود وضعیت تجارت آن ها دارید؟
پیشنهاد من بیش��تر جنبه توصیه ای اس��ت، به هر حال 
اگر به لطف خ��دا تا چند م��اه آینده تحریم ه��ا برچیده 
ش��ود طبعا ش��رکت هاي متعددی برای عقد ق��رارداد و 
مشارکت با ش��رکت هاي ما وارد خواهند ش��د، از این رو 
توصیه اکید دارم به مدیران عامل شرکت ها که در ارتباط 
با نحوه تنظیم ق��رارداد حداکثر مالحظ��ات حقوقی را 
مورد توجه قرار دهند. یکی از مسائلی که بعضا شرکت ها 
به آن دچار مي ش��وند موضوع حق بیمه و تبعات ناشی از 
عدم پرداخت آن اس��ت. در این راس��تا هم ما در کمیته 
حقوقی اتحادیه امکانی را برای اعض��اء فراهم آورده ایم  
تا از مش��اوره و نظر کارشناس��ی حقوقدانان اتحادیه در 

زمینه قراردادها بهره مند شوند.

مهدی اسپندیاری

به دیپلماسی انرژی دولت امیدوارم
گفت وگو با مهندس مهدی اسپندیاری، دبیر کل اتحادیه، همزمان شد با اجالس کشورهای صادرکننده نفت و گاز در تهران، از این رو سواالت ما 

نیز علی رغم برنامه ریزي قبلی حول موضوع اجالس و پیش نیازهای صادرات رقم خورد، امیدواری دبیرکل اتحادیه به دیپلماسی انرژی دولت، 
توجه به اقتصاد مقاومتی و قدر دانی از وزیر نفت نکاتی بود که کمتر فعال بخش خصوصي به آن تاکید داشت.

زمانی که اقتصاد مولد باشد طبعا 
بخش خصوصي فعال تر خواهد بود و 

مشکالتی نظیر تورم و بیکاری با کاهش همراه 
خواهد بود. این در واقع یک چرخه است و از 

این رو ما با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی این 
باور را داریم که کمک به رونق اقتصادی کشور 
از هر طریق منجر به رونق فضای کسب و کار 

برای همه بخش ها خواهد شد
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ش��رکت   91 یافت��ه  س��ازمان  حض��ور   اولی��ن 
خارج��ی بع��د از تواف��ق هس��ته ای، ب��رای بازدی��د 
در  س��رمایه گذاری  فرص��ت  ی��ورو  میلی��ارد   25 از 
 ح��وزه راه و شهرس��ازی، در ته��ران رق��م خ��ورد.
در ش��رایطی که ط��ی دو ماه اخی��ر مصادف ب��ا امضای 
متن نهایی توافق هس��ته اي ایران با گ��روه 1+5 حداقل 
10 هیات اقتصادی خارجی از کش��ورهای مختلف برای 
اعالم آمادگی به منظ��ور حض��ور در عرصه هاي مختلف 
س��رمایه گذاری، وارد ایران ش��دند، 91 شرکت خارجی 
در کن��ار 300 س��رمایه گذار داخل��ی به میزبان��ی چهار 
مقام ارش��د دولتی گ��رد هم آمدن��د. در ای��ن همایش، 
که با حض��ور مع��اون اول رئی��س جمه��وری، وزیر راه 
وشهرس��ازی، وزیر امور اقتصادی و دارای��ی و همچنین 
رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات کامل 121 
پروژه در بخش مس��کن، حمل ونق��ل و دیگر حوزه هاي 

 راه وشهرس��ازی به ش��رکت هاي خارجی معرفی ش��د.
س��ران اقتصادی دولت با اش��اره به تغییر سیاس��ت هاي 
اقتصادی ایران پ��س از توافق هس��ته ای، تاکید کردند: 
فراهم آوردن ش��رایط مطلوب س��رمایه گذاری و حذف 
موانع دس��ت و پاگی��ر، مهم تری��ن سیاس��ت دولت در 
مقطع زمانی فعلی اس��ت به نحوی ک��ه از این پس عالوه 
بر تس��هیل ش��رایط برای جذب س��رمایه هاي خارجی 
در عرصه هاي مختل��ف اقتصادی، حضور ش��رکت هاي 
خارجی و ش��راکت اقتصادی ایران با س��ایر کشورها، از 
دو مسیر اصلی انجام خواهد شد. فعالیت سرمایه گذاران 
خارج��ی در کش��ور در طراحی، اج��را و بهره ب��رداري از 
121 فرصت س��رمایه گذاری تعریف ش��ده از یک طرف 
و جذب س��رمایه هاي خارجی به منظور اجرای پروژه ها، 
به نحوی که بازپرداخت س��رمایه صرف��ا از محل درآمد و 
س��ود ناش��ی از بهره برداري از پروژه هاي مورد نظر انجام 

شود، دو مسیری است که هم اکنون مسئوالن اقتصادی 
دولت قص��د دارن��د از طری��ق آن، حضور ش��رکت هاي 
خارجی در اقتصاد کش��ور را تس��هیل کنن��د. آنچه هم 
اکنون مسئوالن حوزه اقتصاد کش��ور بر آن تاکید دارند 
 10 مزیت برتر س��رمایه گذاری خارجی در ایران اس��ت.
وزی��ر راه وشهرس��ازی در تش��ریح این مزیت ه��ا گفت: 
برخ��ورداری از معافیت ه��اي مالیاتی، باال بودن س��ود 
حاصله به دلیل دوره طوالنی بهره برداري از پروژه توسط 
س��رمایه گذار، امکان ایجاد فرصت هاي س��رمایه گذاری 
و درآمده��ای جاری، افزایش درآمد مت��وازن و نرخ تورم 
موجود، ف��روش تجهی��زات و قطعات و خدم��ات متنوع 
در کنار امنی��ت و تضمین س��رمایه گذاری، برخی از این 
مزایای ده گانه هس��تند. همچنین تنوع سرمایه گذاری، 
برخورداری از کمترین ریسک س��رمایه گذاری در ایران 
در مقایسه با س��ایر کش��ورهای منطقه و تجربه طوالنی 

10مزیت 
ایران برای 
خارجی ها
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در مش��ارکت بخش خصوصي و بانک ه��ا از دیگر مزایای 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران محس��وب مي ش��ود. 
این در حالی اس��ت که به گفت��ه وی موقعیت جغرافیایی 
ای��ران ک��ه در تقاط��ع ش��بکه حمل ونقل منطق��ه اي و 
بین الملل��ی به منزله پل��ی ارتباطی میان ش��رق و غرب 
آسیا و گذرگاه دو قاره اروپا و آس��یا است، مزیت دیگری 
 اس��ت که در ای��ن زمینه مي ت��وان ب��ه آن اش��اره کرد.

عباس آخوندی با توضیح نمای��ی از وضعیت کلی اقتصاد 
کش��ور و فض��ای حاکم ب��ر آن، برای ش��ناخت بیش��تر 
سرمایه گذاران تصریح کرد: ایران هجدهمین کشور دنیا 
از نظر جمعیت، بیس��ت و نهمین اقتصاد دنیا، بیس��ت و 
چهارمین تولیدکنن��ده برق و هفتاد و پنجمین کش��ور 
دنیا به لحاظ شاخص توسعه انسانی است.آخوندی ادامه 
داد: در 11 کش��وری که قرار اس��ت به عنوان کشورهای 
نوظهور در جهان معرفی ش��وند ایران به طور قطع یکی از 

این کشورها خواهد بود؛ به عالوه اینکه هم اکنون میزان 
درآمد س��رانه ایران با توج��ه به معیار ق��درت خرید 15 
هزار دالر اس��ت و 74 درصد جمعیت کش��ور شهرنشین 
هس��تند. به گفت��ه وی هم اکن��ون 21 میلی��ون و 800 
هزار خانوار ش��هری و 2/ 6 میلیون خانوار روس��تایی در 
واحدهای مسکونی س��کونت دارند و مطابق  برآوردهای 
صورت گرفته برای 10 سال آینده، باید در حوزه مسکن 
 ی��ک میلیون س��اخت وس��از در هر س��ال انجام ش��ود.

4 حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن
وزی��ر راه وشهرس��ازی اع��الم کرد: ه��م اکن��ون چهار 
ح��وزه س��رمایه گذاری در بخش مس��کن پی��ش روی 
س��رمایه گذاران خارج��ی ق��رار دارد. وی ادام��ه داد: 
بر این اس��اس بن��ا داریم جزئی��ات س��رمایه گذاری در 
حوزه ش��هرهای جدید، نوس��ازی و بازآفرینی ش��هرها، 

توس��عه زیرس��اخت ها و خانه س��ازی هاي گس��ترده را 
به سرمایه گذاران خارجی معرفی و از توان و ظرفیت آنان 
در این بخش ها استفاده کنیم. آخوندی با بیان اینکه هم 
اکنون حمل ونقل ج��اده اي 92 درص��د کل حمل ونقل 
را در کش��ور به خود اختصاص داده اس��ت، توضیح داد: با 
افزایش ظرفیت حمل ونقل ریلی درصدد هس��تیم نقش 
حمل ونقل ج��اده اي را به 71 درصد کاه��ش دهیم. وی 
خط��اب به س��رمایه گذاران گف��ت: حمل ونق��ل هوایی 
زودبازده ترین روش توسعه حمل ونقل در کشورهای در 
حال توس��عه اس��ت ضمن اینکه هم اکنون هوا تنها 1/ 0 
درصد از سهم کل حمل ونقل کشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت و مطابق با برنام��ه وزارت راه و شهرس��ازی 
 این س��هم باید با 10 درصد افزایش، به یک درصد برسد
دریای��ی به راه ه��اي  کش��ورها  دسترس��ی   مج��وز 
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه توسعه بنادر خشک در 
شمال و جنوب کشور از دیگر زمینه هاي سرمایه گذاری 
در قال��ب بس��ته 25 میلی��ارد یوروی��ی اس��ت، اف��زود: 
درصددیم با توس��عه بنادر خش��ک در ش��مال و جنوب 
کش��ور، اج��ازه باران��داز را به س��ایر کش��ورها به منظور 
دسترس��ی به دریا بدهیم. وی ادام��ه داد: در واقع به تمام 
کش��ورها اجازه مي دهیم چ��ه از جنوب و چه از ش��مال 
به واس��طه بنادر خشک به مس��یرهای دریایی دسترسی 
داش��ته باش��ند. وی همچنین با اش��اره به چش��م اند از 
تعریف ش��ده برای افزای��ش ظرفیت جابه جایی مس��افر 
در فرودگاه امام خمینی)ره(گفت: هم اکنون س��االنه 6 
میلیون مس��افر از طریق این فرودگاه جابه جا مي ش��وند 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مطاب��ق ب��ا برنامه ریزي هاي 
صورت گرفت��ه این ظرفیت بای��د به 50 میلی��ون نفر در 
سال برس��د. آخوندی گفت: در قالب بس��ته 25 میلیارد 
یورویی تعریف ش��ده، مقدم��ه س��اخت ترمینال دو این 
ف��رودگاه ب��ا عنوان ترمینال »ایرانش��هر« فراهم ش��ده 
اس��ت که قرار اس��ت با س��اخت این ترمین��ال، ظرفیت 
جابه جایی مس��افران به 22 میلیون نفر برس��د. وزیر راه 
و شهرس��ازی افزود: هم اکن��ون تمام قوانی��ن و مقررات 
الزم برای توس��عه زیربناها، بهبود محیط کس��ب وکار، 
بهینه س��ازی مصرف انرژی به منظور جذب سرمایه گذار 
خارجی در کش��ور وجود دارد. وی وجود اراده سیاس��ی 
برای تحقق ورود س��رمایه گذاران خارجی به بخش هاي 
مختل��ف اقتص��ادی را مهم تری��ن ش��رط موج��ود در 
این زمینه اع��الم و تاکی��د کرد: ه��م اکنون ای��ن اراده 
 سیاس��ی در بین مس��ئوالن دولت یازدهم وج��ود دارد.

واسطه جذب سرمایه نداریم!
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین به ش��رکت هاي خارجی 
هش��دار داد: تم��ام فعالیت ه��اي مرب��وط به ج��ذب 
س��رمایه گذار خارجی به صورت مس��تقیم و بی واس��طه 
از ط��رف وزارت راه وشهرس��ازی انج��ام خواهد ش��د و 
این وزارتخانه ب��رای این منظ��ور واس��طه و نمایندگی 
غیر دولتی ن��دارد. وی ادام��ه داد: به این ترتیب و با توجه 
به اینکه جذب س��رمایه گذار در 121 پروژه معرفی شده 
قرار اس��ت در فضایی ش��فاف، مس��تقیم و پاک صورت 
 بگیرد، با هرگونه واس��طه گری در این ح��وزه مخالفیم.

ترسیم فضای آتی اقتصاد ایران
معاون اول رئیس جمهور هم در این همایش با تش��ریح 
سند چش��م اند از اقتصادی کش��ور تا افق 1404 اعالم 
کرد: براساس سند چش��م اند از کشور باید طی 10 سال 
آینده به جایگاه اول اقتصادی، علم��ی، فرهنگی و... در 

حمل ونقل هوایی زودبازده ترین روش 
توسعه حمل ونقل در کشورهای در حال 
توسعه است ضمن اینکه هم اکنون هوا 
تنها 1/ 0 درصد از سهم کل حمل ونقل 
کشور را به خود اختصاص داده است و 

مطابق با برنامه وزارت راه و شهرسازی این 
سهم باید با 10 درصد افزایش،

  به یک درصد برسد
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منطقه جنوب غرب آسیا دس��ت پیدا کنیم؛با این حال 
با وجود اینکه هم اکنون نیمي از این مس��یر را پشت سر 
گذاش��ته ایم،  اما به لحاظ ش��اخصه هایی همچون رشد 
اقتصادی، س��رمایه گذاری و ایجاد اش��تغال با چشم اند 
از تعریف شده فاصله داریم. اس��حاق جهانگیری الزمه 
تحقق چشم اند از اقتصادی کشور تا افق 1404 را ایجاد 
اش��تغال پایدار، افزایش رف��اه م��ردم و افزایش قدرت 
اقتصادی کش��ور عنوان کرد و گف��ت: برمبنای آنچه در 
الیحه برنامه شش��م توسعه آمده اس��ت قرار شده تا 10 
س��ال آینده ایران به رش��د اقتصادی 8 درصدی دست 
یابد. وی با بیان اینکه هم اکنون شرایط کشور به گونه اي 
اس��ت که ما با حج��م گس��ترده اي از س��رمایه گذاران 
خارجی روبه رو هس��تیم که تمایل ب��ه ورود به بازارهای 
اقتصادی ای��ران را دارند، توضیح داد: س��رمایه گذاران 
خارج��ی باید به ایران به چش��م یک ش��ریک اقتصادی 
بلندمدت ن��گاه کنن��د و تنه��ا به دنبال کس��ب منافع 
کوتاه مدت به واس��طه اجرا و فروش یک ی��ا چند پروژه 
نباش��ند. جهانگیری ادامه داد: ش��رکای خارجی ایران 
باید به سیاست هاي کش��ور بعد از دوران رفع تحریم ها 
توجه کنند، چرا که اولین اولویت ما در این زمینه جذب 
سرمایه گذار و سپس جذب س��رمایه هاي خارجی برای 
اجرای پروژه هایی اس��ت که بازپرداخت س��رمایه ها از 
محل درآمدها و س��ود ناش��ی از آن، امکان پذیر باشد. 
وی با بی��ان اینک��ه دس��تگاه هاي دولتی ب��رای جذب 
س��رمایه گذاری فقط ب��ا مدیران رسمي ش��رکت هاي 
خارج��ی مذاک��ره و هماهنگ��ی انجام دهن��د خطاب 
به ش��رکت هاي خارجی نیز گفت: بازارگی��ری با روش 
نامتعارف و از طریق دالالن، این ش��رکت ها را در لیست 

سیاه قرار مي دهد.

چهار پیش شرط سرمایه گذاری خارجی
وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی هم با تش��ریح ملزومات 
س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور، گفت: ثبات اقتصاد 
کالن، وجود محیط کس��ب و کار مناسب، وجود امنیت 
و کاهش ریسک سرمایه گذاری در کنار قوانین و مقررات 
حامي س��رمایه گذاری 4 الزمه ضروری جذب سرمایه و 
س��رمایه گذار خارجی در بخش ه��اي مختلف اقتصادی 

است. علی طیب نیا گفت: بر مبنای گزارشی از وضعیت 
رقابت پذیری کشورها در سال 2015 و 2016 میالدی، 
ش��اخص رقابت پذیری ایران با 9 پله صع��ود به رتبه 74 
رس��یده اس��ت این در حالی است که در س��ال گذشته 
وضعیت محیط کس��ب و کار در ایران نیز 22 رتبه بهبود 
پیدا کرد. وی همچنین به س��رمایه گذاران اطمینان داد 
که باالترین درجه امنیت سرمایه گذاری در ایران فراهم 

است.

روای�ت س�یف از چالش ه�اي مال�ی پروژه ه�اي 
زیرساختی

در این همای��ش همچنین، رئیس کل بان��ک مرکزی با 
اشاره به شرایط مطلوب ایران برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی، گفت: وجود زیرس��اخت هاي مناس��ب بخش 
حمل ونقل از ای��ن منظر که امکان دسترس��ی آس��ان 
به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم مي کند و موجبات 
تسهیل امر مبادله در س��طوح ملی و بین المللی را فراهم 
مي س��ازد از جایگاه ویژه اي در سیاس��ت هاي اقتصادی 
کشور برخوردار است و شاخص مهمي در ارزیابی سطح 
توسعه اقتصادی کش��ورها تلقی مي شود. ولی اهلل سیف 
با بیان اینکه س��رمایه گذاری در زیرس��اخت هاي حمل 
ونقل از یکس��و باعث کاهش هزینه هاي تولید مي شود، 
ادامه داد: از س��وی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی 
به بازارها و تنوع س��تاده هاي تولید را فراه��م مي کند و 
در نهایت منجر به توس��عه بخش هاي مختلف اقتصادی 

مي شود. 
وی اف��زود: ایران به لح��اظ موقعیت خ��اص جغرافیایی 
از اس��تعدادها و مزیت ه��اي باالی��ی در جابه جای��ی 
مس��افر و ترانزی��ت کاال از طری��ق حمل ونق��ل جاده اي 
در بخش ه��اي زمین��ی و ریل��ی، هوای��ی و دریایی در 
منطقه برخوردار اس��ت. س��یف خاطرنش��ان کرد: تراز 
مثب��ت حس��اب خدم��ات در بخ��ش حمل ونق��ل طی 
س��ال هاي اخی��ر در نتیجه ت��راز مثب��ت ن��اوگان باری 
در بخ��ش حمل ونق��ل بین الملل��ی اس��ت. ای��ن در 
حالی اس��ت که بخ��ش حمل ونق��ل مس��افری همواره 
با ت��راز منفی مواجه ب��وده اس��ت. وی تاکی��د کرد: تراز 
منفی بخش مس��افری نش��انگر ضرورت توجه بیش��تر 

به بخش حمل ونقل مس��افری از طریق س��رمایه گذاری 
 جدی��د و نیز ارتق��ای کیفی��ت امکانات موجود اس��ت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: براس��اس مطالعات انجام 
شده چالش ها و مشکالتی پیش روی بخش حمل ونقل 
کشور اس��ت که نامناس��ب بودن زیرس��اخت ها و عدم 
اس��تفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود 
ن��اوگان حمل ونق��ل در تمامي زیربخش ه��ا، کمب��ود 
منابع مال��ی تخصیص یافت��ه در بودجه هاي س��نواتی 
برای توسعه زیرس��اخت هاي موجود، عدم به کارگیری 
ظرفیت هاي مالی بازار س��رمایه در جهت توسعه بخش، 
محدودیت ه��اي ناش��ی از تحریم ه��اي ظالمانه غرب 
و فضای نامس��اعد کس��ب وکار و عدم انگیزش کافی در 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در 
بخش حمل ونقل از جمله این موارد هس��تند. وی افزود: 
بررسی تجربه س��ایر کش��ورها موید آن است که بخشی 
از تامین زیرس��اخت هاي مورد نیاز بخ��ش حمل ونقل 
همواره با مناب��ع و حمایت هاي یاران��ه اي دولت در این 
کش��ورها صورت گرفته اس��ت. با این حال اکثر دولت ها 
به دلیل گس��ترده بودن اولویت هاي س��رمایه گذاری با 
هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در 
منابع عمومي مواجه هس��تند به همین دلیل بسیاری از 
کشورها برای جبران کمبود س��رمایه و منابع مالی مورد 
نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل ونقل 
از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصي بهره 
مي برند. س��یف ادامه داد: بدون تردید یک��ی از اقدامات 
مهم ج��ذب مناب��ع خارج��ی در بخش ه��اي مختلف 
اقتصادی کش��ور از جمل��ه بخش حمل ونق��ل برقراری 
ثبات کالن اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی هاي 
موجود اس��ت. وی مهم ترین اقدام��ات بانک مرکزی در 
این ارتب��اط را در چهار مح��ور اصل��ی جمع بندي کرد 
و گف��ت: کاهش ن��رخ تورم و کم��ک به برق��راری ثبات 
قیمت ها، برق��راری ثبات و آرامش در ب��ازار ارز و کاهش 
نوس��انات نرخ ارز، پیگیری افزایش س��رمایه بانک هاي 
تجاری دولت��ی و تخصصی و هدایت مناب��ع نظام بانکی 
به س��مت فعال س��ازی ظرفیت هاي مولد و بخش هاي 
تولیدی اقتص��اد از مهم تری��ن اقدامات بان��ک مرکزی 

به شمار مي رود.
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معاون وزیر نف��ت در دیدار ب��ا مدیر اکتش��اف و تولید 
شرکت توتال فرانسه اعالم کرد: شرکت ملی نفت ایران 

از گسترش همکاری ها با توتال استقبال می کند.
  رکن الدی��ن ج��وادی در دیدار ب��ا آرن��واد بروییالک 
)Arnaud Breuillac( مدی��ر بخ��ش اکتش��اف 
و تولید ش��رکت توتال فرانس��ه زمینه های مش��ترک 

همکاری دو شرکت را مورد بررسی قرار داد.
جوادی درخصوص این دیدار با بیان اینکه شرکت ملی 
نفت ایران از توس��عه همکاری های اقتص��ادی با توتال 
استقبال می کند، گفت: ش��رکت توتال برای همکاری 
در قراردادهای جدید نفتی ای��ران اعالم آمادگی کرده 
اس��ت. وی افزود: با رونمای��ی از قرارداده��ای جدید، 
فرصت ها و پروژه های اکتش��اف، توس��عه، نگه داشت، 
تولید و افزای��ش ظرفیت تولید در قال��ب جدیدی ارائه 
مي ش��ود و ش��رکت های خارج��ی می توانن��د در این 

زمینه هم��کاری کنند. براس��اس اع��الم وزارت نفت، 
آرنواد بروییالک، مدیر بخش اکتش��اف و تولید شرکت 
توتال فرانس��ه  در دیدارهای جداگانه ای با بیژن زنگنه 
وزیر نفت، رکن الدین جوادی مدیرعامل ش��رکت ملی 
نف��ت ایران و س��یدمهدی حس��ینی رئی��س کارگروه 
قراردادهای نفتی ایران برای هم��کاری با صنعت نفت 
کشورمان در زمینه های مختلف اعم از اکتشاف، ازدیاد 
برداش��ت، خرید نفت، تولی��د و بازاریاب��ی ال ان جی و 

پتروشیمي اعالم آمادگی کرد.
این در حالی اس��ت که لوران فابیوس وزیر امور خارجه 
فرانسه نیز مردادماه امسال در تهران حاضر شد و عالوه 
بر همت��ای ایرانی خود با بیژن زنگن��ه، وزیر نفت و تنی 

چند از مقام های کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
جمهوری اس��المي ایران از زمان امض��ای توافق برجام 
در تیرماه امس��ال در وین، میزبان هیات های گوناگون 
از کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی 
مانند آلم��ان، فرانس��ه، ایتالی��ا، صربس��تان، اتریش، 
چک، اسپانیا و اوکراین بوده اس��ت. در این بین رئیس 
کارگروه قرارداده��ای نفتی از آمادگی ش��رکت توتال 
فرانس��ه برای همکاری با ای��ران در زمینه اکتش��اف، 
ازدیاد برداشت، خرید نفت، تولید و بازاریابی ال ان جی 
و پتروش��یمي خبر داد و گفت: نقش��ه راه همکاری بین 
دو کشور در پس��اتحریم تدوین مي ش��ود. سیدمهدی 
حس��ینی پس از دیدار آرنواد بروییالک با بیژن زنگنه، 
وزیر نفت که  در س��اختمان مرکزی وزارت نفت برگزار 
ش��د، به س��ابقه همکاری ایران و توتال فرانس��ه اشاره 
کرد و درباره محتوی��ات این دیدار گفت: این ش��رکت 
فرانسوی خواستار خرید نفت خام از ایران است. وی با 

بیان اینکه این شرکت همچنین برای حضور در بخش 
ال ان جی و بازاریابی آن نیز اعالم آمادگی کرده اس��ت، 
توسعه میدان های نفتی به خصوص توسعه میدان های 
مش��ترک را از دیگر مباحث مطرح ش��ده دراین دیدار 
عنوان کرد و گفت: افزایش ضری��ب بازیافت از مخازن 
نفتی، اکتش��اف و حضور در بخش پتروش��یمي از دیگر 
موارد مطرح ش��ده دراین دیدار بوده اس��ت. حس��ینی 
همکاری بین دو کش��ور را منوط به برداشتن تحریم ها 
عنوان کرد و گفت: نقشه راه همکاری بین ایران و توتال 
در آینده تدوین خواهد شد. براساس اعالم وزارت نفت، 
هیات اقتصادی 160 نفره فرانس��وی که نمایندگانی از 
شرکت توتال و تکنیپ نیز در آن حضور دارند به ریاست 
اس��تفان لوفول، وزیر کش��اورزی و ماتیاس فکل، وزیر 
مش��اور در امور بازرگان��ی خارجی و جهانگ��ردی وارد 

تهران می شوند.

فصلی نو در روابط نفتی ایران و توتال 

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه 
فرانسه مردادماه امسال در تهران 

حاضر شد و عالوه بر همتای ایرانی 
خود با بیژن زنگنه، وزیر نفت و تنی 
چند از مقام های کشورمان دیدار و 

گفت وگو کرد.

جمهوری اسالمي ایران از زمان امضای 
توافق برجام در تیرماه امسال در وین 
پایتخت اتریش، میزبان هیات های 
گوناگون از کشورهای مختلف جهان 
به ویژه آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، 
اتریش، چک، اسپانیا و اوکراین بود.
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معاون ام��ور بین الملل وزی��ر نفت ایران در نشس��تی 
با وزی��ر تجارت خارجی و توس��عه فنالن��د، زمینه هاي 
همکاری مش��ترک دو کش��ور در صنعت نفت را مورد 
بررسی قرار داد. نمایندگان ش��رکت ریچ لو فنالند نیز 
با مدیران ارش��د اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي 
نفت،  گاز و پتروش��یمي ) اوپکس ( وارد مذاکره ش��ده 
و به تش��ریح مق��ررات گمرکی جدی��د اتحادی��ه اروپا 
درزمین��ه واردات فرآورده ه��اي نفتی به ای��ن اتحادیه 
و همکاری ه��اي مش��ترک پرداختن��د. امیر حس��ین 
زمانی نیا در حاش��یه دیدار با لنیتا توی��واکا با بیان این 
که کش��ور فنالند در مس��ائل مربوط به محیط زیس��ت 
در پروژه ه��اي نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمي یکی 
از کش��ورهای برتر در دنیا به ش��مار مي آید، گفت: هم 
اکنون در صنعت نفت ایران پروژه هاي زیادی در زمینه 
محیط زیست تعریف و در دس��تور کار قرار دارد، از این 
رو مي توان از ظرفیت های شرکت های فنالندی در این 
پروژه ها در دوران پساتحریم بهره برد. وی به پروژه ها و 
تاکید وزارت نفت در زمینه باال ب��ردن بهره وري انرژی 
در بخش ه��ای مختلف اش��اره کرد و گف��ت: به یقین با 
توجه به پتانسیل های کش��ور فالند در این زمینه یکی 
از محوره��ای همکاریه��ای ای��ران و فنالن��د مي تواند 
این موضوع نیز باش��د. معاون وزیر نف��ت، فرصت های 

س��رمایه گذاری را در صنعت نفت ای��ران بخصوص در 
صنع��ت پتروش��یمي بی نظی��ر خواند و گفت: کش��ور 
فنالند با این که صنای��ع نفت و گاز قوی ن��دارد، اما در 
زمینه فناوري های روز این صنعت در جایگاه خوبی در 
دنیا قرار دارد. زمانی نیا اظه��ار کرد: در این دیدار، وزیر 
تجارت خارجی و توسعه فنالند از عالقه کشورش برای 
همکاری بلند مدت خبر داد و گفت: هدف شرکت های 
فنالندی تنه��ا فروش تجهی��زات نبوده و قص��د دارند 
به صورت بلندم��دت در زمینه هاي مختل��ف با انتقال 

فناوری روز در ایران کار کنند.
گفتنی اس��ت؛ در همین راس��تا جلس��ه اي نی��ز بین 
مسئوالن ارشد ش��رکت فنالندی ریچ لو و هیات مدیره 
و مدیران ارش��د اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي 
نف��ت، گاز و پتروش��یمي ایران،  در خص��وص ارائ��ه 
راه حل های تخصصی و مناسب برای صادرات در مسیر 
حل مشکالت احتمالی با استانداردها و قوانین نظارتی 

اتحادیه اروپا، در محل اتحادیه برگزار گردید.
لغ��و تحریم ها باع��ث رفع یک مان��ع بزرگ از س��ر راه 
صادرکنن��دگان ایرانی نفت، محصوالت پتروش��یمی، 
فل��زی، معدنی و م��واد ش��یمیایی صنعتی مي ش��ود. 
به منظور عملی ش��دن ای��ن فرآین��د، صادرکنندگان 
نف��ت و محص��والت پتروش��یمي باید اس��تانداردهای 

فنالندی ها در پی   زمینه هاي 
همکاری نفتی با ایران

امیر حسین زمانی نیا 
هم اکنون در صنعت نفت ایران پروژه هاي 
زیادی در زمینه محیط زیست تعریف و در 
دستور کار قرار دارد، از این رو مي توان از 

ظرفیت های شرکت های فنالندی در این 
پروژه ها در دوران پساتحریم بهره برد

مورد نظ��ر اتحادیه اروپ��ا را اخذ نماین��د. قانون اصلی 
اتحادیه اروپا در مورد محص��والت نفتی، فلزی، معدنی 
و سایر مواد شیمیایی صنعتی استاندارد )EC( شماره  
2006/1907 مي باش��د. ای��ن قان��ون مراحل مختلف 
ثبت، ارزش��یابی، اخذ مجوزه��ای الزم، تعیین میزان 
مجاز مواد ش��یمیایی )REACH( و تاس��یس آژانس 

مواد شیمیایی اروپا )ECHA( را دربرمي گیرد.
به موجب این قانون برای تبادل و تجارت ب��ا اتحادیه اروپا، 
صادرکنندگان مواد ش��یمیایی که خ��ارج از اتحادیه اروپا 
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قرار دارند باید اقدامات ذیل را انجام دهند:
برقراری ارتباط و انجام مذاکرات الزم با یک ش��رکت معتبر 
در اتحادیه اروپا و انتخاب ش��رکت مذبور به عنوان نمآینده 

انحصاری خود در آن محدوده.
ثبت مواد شیمیایی تولیدی خود در آژانس مواد شیمیایی 

اروپا )ECHA( از طریق نمآینده انحصاری 
آماده سازي اس��ناد و اطالعات مربوط به ایمنی محصوالت 

برای مشتریان اروپایی.
صادرکنندگان همچنین باید س��ایر مفاد الزم و اجباری در 
چارچوب REACH مانند نگه��داری داده ها و اطالعات و 

اخذ مجوزهای الزم را رعایت کنند. 
REACHLaw  ی��ک ش��رکت دارای صالحی��ت ب��رای 
فعالیت به عنوان نمآینده انحصاری در این زمینه با اتحادیه 
اروپا اس��ت. این ش��رکت  در مذاک��ره با مدی��ران اتحادیه 
اوپکس آمادگی خ��ود را برای ارائ��ه راهکارهای تخصصی 
به صادرکنن��دگان عمده نف��ت و صنایع ش��یمیایی اعالم 
) REACH (کرد. این ش��رکت س��رویس هاي مربوط به
ثبت، ارزش��یابی، اخذ مجوزهای الزم، تعیین میزان مجاز 
مواد ش��یمیایی) در اتحادیه اروپا و همچنین سایر خدمات 

مرتبط در سراسر دنیا را به مشتریان خود ارائه مي کند.

جلسه اي بین مسئوالن ارشد شرکت فنالندی 
ریچ لو و هیات مدیره و مدیران ارشد اتحادیه 

صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشیمي ایران،  در خصوص ارائه راه حل های 
تخصصی و مناسب برای صادرات در مسیر حل 

مشکالت احتمالی با استانداردها و قوانین نظارتی 
اتحادیه اروپا، در محل اتحادیه برگزار گردید
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فعالیت ه��ای اتحادیه عمدت��اً در چارچوب اساس��نامه 
و در راس��تای پیش��برد اهداف آن و در جهت ساماندهی 
ص��ادرات کلی��ه ام��ور مرب��وط به تولی��د، ص��ادرات، 
واردات، ترانزی��ت، س��وآپ و بنکرینگ، فراه��م نمودن 
خدمات و تس��هیالت رفاهی برای اعضاء بررس��ی و رفع 

مش��کالت صنفی، ارائه نظرات کارشناس��ی و تخصصی 
برای اص��الح رویه ها، دس��تورالعمل ها، بخش��نامه ها و 
روش های اجرایی برای تس��هیل ص��ادرات فرآورده های 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی، عملی��ات س��وآپ، ترانزیت و 
بنکرینگ، برگزاری همایش ساالنه صادرکنندگان نفت، 

گاز و پتروش��یمي ایران، حضور در نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پتروش��یمي ایران و نمایشگاه های بین المللی 
در خ��ارج از کش��ور مرتب��ط ب��ا فعالیت ه��ای اتحادیه، 
انجام گرفته است که ش��رح مختصر آن به قرار ذیل اعالم 

مي گردد.

اهم فعالیت های اتحادیه  از خرداد 
سال 93 تا دی ماه سال 94
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جه�ت  در  برون س�ازمانی  فعالیت ه�ای  اه�م 
توانمندسازی اعضاي اتحادیه 

تعامل با وزارت نفت 
اع��زام نمآین��ده به جلس��ات کارشناس��ی ک��ه در وزارت 
نف��ت به منظ��ور بررس��ی مس��ائل مرب��وط به ص��ادرات 
فرآورده ها، ترانزیت و س��وآپ و بنکرینگ تشکیل مي گردد. 
همچنین تش��کیل جلس��ات مش��ترکی با معاونت محترم 
برنامه ریزی و نظارت بر مناب��ع هیدروکربوری وزارت نفت 
به منظور بحث و بررس��ی پیرامون مش��کالت صنفی اعضاء 
و تأمین خوراک آن ها و عرضه کاال در ب��ورس انجام گرفته 
اس��ت. پذیرش عضوی��ت انجمن نف��ت ایران، مش��ارکت 
و هم��کاری با کارگ��روه تعیین ش��ده به منظ��ور بازنگری 

اساسنامه انجمن مذکور

تعامل با سازمان توسعه تجارت ایران
حضور در جلس��ات کارشناسی س��ازمان توسعه تجارت 
ایران ازجمله جلس��ات مربوط به انتخاب صادرکنندگان 
نمون��ه برگ��زاری نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت، گاز و 
پتروشیمي ایران و شرکت در جلس��ات شورای مشورتی 

سازمان انجام مي گیرد.

تعامل با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
برگزاری جلس��ات مرتب هر پانزده روز یک بار با مدیرکل 
محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت 
بر حمل ونقل س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
که به منظور بررس��ی مسائل مش��ترک و رفع مشکالت 

صادراتی اعضاء انجام مي گیرد.
همچنین در اثر تعامل با س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز صادرات روغن س��وخت تقطی��ری وارد مرحله 
جدیدی از ساماندهی شده و با تشکیل کارگروه منتخب 
کمیس��یون فرآورده های روغن��ی و بازدیدهای��ی که از 
طری��ق نمایندگان این کارگ��روه از واحده��ای تولیدی 
تصفی��ه دوم و متعاقب��اً بازدی��د توس��ط کارگروه ه��ای 
اس��تانی از واحد تولیدی بنا به درخواس��ت این اتحادیه 
انجام مي گیرد، صادرات این محصول به مرز س��اماندهی 
نزدیک شده اس��ت. به دنبال مش��کالت پیش آمده برای 
صادرکنن��دگان ناش��ی از توق��ف کامیون ه��ای حامل 
محموله ه��ای صادرات��ی فرآورده های نفتی در مس��یر 
راه توس��ط پاس��گاه های نیروی انتظامي و پیگیری های 
به عمل آمده، س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
شیوه نامه فرایند بازرس��ی و توقیف نفت کش های حامل 
س��وخت مظنون به قاچ��اق را تهی��ه نمود که براس��اس 
این ش��یوه نامه توقف کامیون های حام��ل محموله های 
صادرات��ی فرآورده های نفت��ی ضابطه من��د گردیده و از 
توقف بی مورد آن ها جلوگیری به عم��ل مي آید. به دنبال 
تعام��ل ایجادش��ده اقدامات��ی به منظ��ور اج��رای طرح 
جمع آوری روغن کارک��رده با هم��کاری انجمن صنایع 
بازیافت شروع شده است و س��تاد نظارت بر حسن اجرای 

مورد مذکور را به اتحادیه محول نموده است.

تعامل با سازمان ملی استاندارد
همکاری الزم با سازمان ملی اس��تاندارد در مورد تدوین 
اس��تاندارد فرآورده ه��ای نفتی ضمن اعزام کارش��ناس 

به جلسات مربوطه انجام گرفته است.

 تعام�ل ب�ا ش�رکت مل�ی پخ�ش فرآورده ه�ای
 نفتی ایران

برگزاری جلس��ات مش��ترک با مدیران ارش��د ش��رکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور گس��ترش 
همکاری های فی مابین برای صادرات فرآورده های نفتی 

انجام گرفته است. 

تعامل با گمرک جمهوری اسالمي ایران
جلس��ات مش��ترکی با مدیرکل دفتر ص��ادرات گمرک 
جمهوری اسالمي ایران به منظور بررسی و رفع مشکالت 
گمرکی اعض��اء ازجمله مش��کالت مرب��وط به صادرات 
گری��س دربس��ته بندی مظ��روف ب��ا داش��تن عالمت 

استاندارد ملی صورت گرفته است.

تعامل با بانک ها
در راستای فراهم نمودن تس��هیالت بانکی برای اعضاي 
ای��ن اتحادیه با بانک ه��ای ملت، تجارت و گردش��گری، 
توس��عه صادرات ایران تفاهم نامه همکاری امضاء نموده 
اس��ت. براس��اس مفاد مندرج در ای��ن تفاهم نامه اعضاء 
می توانند خدم��ات و تس��هیالت بانک ه��ای مذکور در 
چارچوب ق��رارداد تنظیمي بهره گیری نمایند. همچنین 
تفاهم نامه همکاری ب��ا کارگزاری بورس بانک س��امان 
جهت به��ره گیری اعض��اء از خدم��ات ای��ن کارگزاری 

به امضاء رسیده است.

تعامل با نهاد ریاست جمهوری
به دنب��ال مش��کالت پیش آم��ده ب��رای صادرکنندگان 
فرآورده ه��ای روغن��ی ناش��ی از اضاف��ه ش��دن ان��واع 
روغن موتور به فهرس��ت کاالهای نفتی که موجب خارج 
ش��دن صادرات این محصول از ش��مول معافیت مالیاتی 
ش��ده بود و پیگیری های فراوان به عمل آمده و مکاتبات 
متع��دد انجام گرفته با مقام��ات عالی رتبه دولتی ازجمله 
نهاد محترم ریاس��ت جمهوری نهایتاً ان��واع روغن موتور 
و صنعتی براس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد از فهرس��ت 
کاالهای نفتی خ��ارج گردیده و ص��ادرات این محصول 
از پرداخت مالیات معاف ش��ده اس��ت. مضافاً اینکه طی 
بخشنامه س��ازمان امور مالیاتی در مورد احتساب روغن 
دنده، روغ��ن هیدرولیک و روغن پای��ه به عنوان کاالهای 

غیرنفتی تأکید شده است.
ش��رکت در جلس��ه هماهنگی برگزاری اولین نشس��ت 
کنسرسیوم ش��رکت هاي خصوصی و دولتی منطقه اکو 

در زمینه انرژی
حضور در جلسات مش��ترک با معاون محترم وزیر نفت 
در پژوهش و فناوري با جمعی از تشکل ها- ازجمله این 
اتحادیه- در خصوص اصالح اساس��نامه جدید انجمن 

نفت ایران
برگزاری جلس��ه مشترک با جلسه مش��ترک با مدیرکل 
نظ��ارت ب��ر کااله��ای غیرفل��زی س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن�������دگان در خص��وص 
قیمت گ��ذاری ل��وب کات و تس��ری آن به س��ایر منابع 

پایین دستی

شرکت در جلسه مش��ترک با مدیرعامل محترم شرکت 
بازرگانی پتروش��یمي و جمعی از مدیران ارشد دولتی در 

خصوص تشکیل کنسرسیوم گاز مایع
شرکت در جلسه با موضوع  "الزامات قانونی، ضرورت ها، 
مزیت ها و تجربه جهانی عرضه محصوالت پتروشیمي در 

بورس" در مرکز پژوهش هاي مجلس
شرکت در جلس��ات با نایب رئیس اتاق ایران در خصوص 

قراردادها و پروژه هاي نفتی
برگزاری جلس��ه مش��ترک با انجمن صنفی صنایع قیر 

استان اصفهان
شرکت در جلس��ه هماهنگی برای کنفرانس رونمایی از 

قراردادهای نفتی ایران در اتاق بازرگانی ایران
برگزاری جلسه مشترک با شرکت بیمه البرز در خصوص 

پذیرش بیمه نامه به جای ضمانت کاالهای صادراتی
برگزاری جلس��ه مش��ترک با اعضاء کمیس��یون انرژی 
مجلس ش��ورای اس��المي و طرح مس��ائل و مش��کالت 

صادرکنندگان

صادرکنن�دگان  اتحادی�ه  برنامه ه�ای  اه�م 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمي ایران

ارتقاي بهره گی��ری از ظرفیت های بورس ش��امل تعامل 
بیش��تر با ش��رکت بورس کاالي ای��ران و طرح مس��ائل 

مشترک
تش��ویق اعض��اء به ایج��اد کنسرس��یوم ب��رای تقویت 
س��رمایه گذاری در صنای��ع مرتب��ط ب��ا حوزه ه��ای 

پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی

ارتقاء ارتباط با مجلس شوراي اسالمي: 
جلب حمایت کمیس��یون انرژی مجل��س در موضوعات 
مربوط به اص��ل44 و واگذاری ها و مس��اعدت با اعضاي 

اتحادیه 
پیگیري در مورد تشکیل کمیسیون صادرات 

ارائه نظرات و پیش��نهادات الزم در جهت اصالح قوانین 
مربوط��ه به حوزه نف��ت، گاز و پتروش��یمي ازجمله اصل 
44، مالی��ات، تس��هیل فرآورده ه��ای نفت��ي و نح��وه 

خصوصی سازی
اجراي طرح های تبلیغاتي و بازاریابي در بازارهاي هدف

در راس�تاي پیش�برد اهداف تبلیغاتي و بازاریابي 
اتحادیه در نظر دارد تا نسبت به اجراي موارد ذیل 

اقدام نماید:
برگ��زاري دهمی��ن همای��ش س��االنه صادرکنن��دگان 

فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمي ایران
شرکت در نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمي 

 ایران
حضور در نمایشگاه های بین المللی مرتبط با حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمي 
تقویت امور بین المللی و تنظیم تفاهم نامه های همکاري

انج��ام مصاحبه ه��اي  رادیوی��ي  و تلویزی��ون به منظورانعکاس 
درخواست ها و نیازهاي اتحادیه و پیگیري رفع مشکالت صنفي

تعام��ل ب��ا خبرن��گاران و خبرگ��زاري به منظ��ور درج 
مشکالت اعضاء در رسانه ها

پیگیري پذیرش اعضاء جدید 
برگزاری دوره های آموزشی در اتحادیه

ارتقاء سایت اتحادیه و انتشار مرتب نشریه اتحادیه تحت 
عنوان دنیای انرژی 

پیگیری به منظور استفاده از بیمه نامه ها به جای ضمانت 
نامه هاي بانکی

اقداماتی به منظور اجرای طرح جمع آوری 
روغن کارکرده با همکاری انجمن صنایع 
بازیافت شروع شده است و ستاد نظارت 

بر حسن اجرای مورد مذکور را به اتحادیه 
محول نموده است
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سوئیفت
 و سوآپ
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تغیی��ر و تح��والت گس��ترده و ش��گرف دهه های 
اخی��ر محدود به ی��ک یا چن��د حوزه خ��اص نماند 
و فراگیر ب��وده اس��ت. این تح��ول ح��وزه  تجارت 
بین المل��ل را نی��ز در نوردید. اگر س��رعت تغییرات 
را در کنار تحریم های ش��دید 10 س��ال اخیر و کنار 
گذاش��ته ش��دن بازرگانان و بِوی��ژه صادرکنندگان 
بخش خصوصي ای��ران از صحن��ه بین المل��ل قرار 

دهیم، متوجه عمق عقب افتادگی ها خواهیم شد.
تجارت بین الملل - برخالف گذشته که با ابزارهای 
مالی سنتی انجام می گرفت-  امروزه از سیستم های 

نوین انتقال وجه مدد می جوید. س��وئیفت از جمله 
ای��ن ابزارهای مالی اس��ت ک��ه همچون گذش��ته 
در دوره بع��د از تحریم هم بس��یار مورد اس��تفاده 

قرارخواهد گرفت.
 در تجارت بین الملل طرفین قرارداد در کشورهای 
مختلف اقامت دارند و فروش��نده باید قبل از ارسال 
کاال از پرداخت ثمن معامل��ه اطمینان حاصل کند. 
خریدار نی��ز قبل از پرداخ��ت ثمن بای��د از تحویل 
کاال و انطب��اق کم��ی و کیف��ی آن با مفاد ق��رارداد 
مطمئن ش��ود. جهت حفظ مناف��ع طرفین و ثبات 

در تج��ارت بین المل��ل مکانیزم ه��ای پرداخ��ت با 
مرور زم��ان توس��عه یافته اند ک��ه پرداخت به روش 
" حس��اب ب��از " )  open account  (،  " ش��یوه 
وصولی " ) Documentary Collection( و " 
اعتبار اسنادی "  ) Letter of Credit  ( به عنوان 
مهمترین طرق قابل ذکر می باش��ند. در تمامی این 
روش ه��ا بانک ها واس��طه میان طرفین هس��تند و 
در حال حاضر این امر به کمک سیس��تم س��وئیفت 

صورت می پذیرد.
ام��روزه متداول تری��ن روش پرداخ��ت " اعتب��ار 

سوئیفت؛ واژه اي که صادرکنندگان
 در پساتحریم  بیشتر مي شنوند

  
ایوب منصوری

دکترای حقوق خصوصی
 و وکیل دادگستری
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اس��نادی " یا هم��ان ال.س��ی مي باش��د لیکن در 
س��ال 2013 اتاق بازرگانی بین الملل��ی ) ICC ( با 
همکاری س��وئیفت مقررات متحدالش��کل مربوط 
به روش��ی جدید با عن��وان " تعهد پرداخ��ت بانکی 
" )   Bank Payment Obligation ( را ب��ا 
هدف افزایش س��رعت انتقال،  کاه��ش هزینه ها و 
مداخله نیروی انس��انی در روند انتقال وجه تدوین 
و عرضه نم��ود. با توجه به س��رعت و دقت باالی این 
ش��یوه نوین پرداخت انتظ��ار م��ی رود در آینده ای 
نزدیک بیش��ترین کارب��رد را در معام��الت تجاری 
بین المللی داش��ته باش��د. به کارگیری این مکانیزم 
نوین نیز مس��تلزم عضویت در سیس��تم سوئیفت و 
خرید زیرساختهای الزم مي باشد. نقش بانک ها در 
این روش نوین بیش از روش های س��ابق اس��ت و از 
آنجا که بانک مس��ئولیت پرداخت وج��ه را بر عهده 
دارد، فروش��نده از اطمینان بیشتری جهت وصول 
بهای کاال برخوردار اس��ت. انطباق داده های مربوط 
به معامل��ه مبنای تعه��د پرداخت بانک��ی از طریق 
به کارگیری نرم افزاری در ش��بکه س��وئیفت انجام 
مي گیرد و پیام های ارس��الی نیز صرفا می بایس��ت 
 در قال��ب پیام ه��ای مدیری��ت خدم��ات تج��اری
 ISO 2002  ص��ادره از س��ازمان بین-الملل��ی 
اس��تاندارد الزامی مي باشد. اس��تفاده از گونه دیگر 
پیام بدین معناست که معامله خارج از این مقررات 
م��ی باش��د.بانک های ایران��ی به وی��ژه بانک ه��ای 
غیرمح��روم نیز جهت هم��راه ماندن ب��ا این روش 
می بایس��ت زمین��ه انطباق سیس��تم خود ب��ا این 
مقررات را فراهم نمایند تا قادربه ارائه این سرویس 

به مشتریان خود باشند. 
مداخله و نقش آفرینی سوئیفت در روند تنظیم این 
مقررات خود موید اهمیت این سیس��تم و ضرورت 
آشنایی موسسات مالی و حتی بازرگانان با آن است.

 
تعریف و جایگاه سوئیفت:

سوئیفت مخفف یا سرنام عبارت " جامعه ارتباطات 
 The society for (  مال��ی بین بانک��ی جهان��ی
 Worldwide Interbank Financial
Telecommunication   (  مي باشد. سوئیفت 
ش��رکتی ازنوع با مس��ئولیت محدود،  در مالکیت و 
تحت کنترل سهامداران خود مي باشد. مرکز اصلی 
سوئیفت در کشور بلژیک و مطابق اساسنامه و اسناد 
ق��راردادی آن تحت حاکمیت قانون همین کش��ور 

مي باشد. 
هر سازمانی مي تواند سهامدار سوئیفت شود مشروط 
بر اینکه به تشخیص هیات مدیره آن اوال( نوع فعالیت 
آن از نوع فعالیت دیگر س��هامداران باش��د. ثانیا ( در 
زمینه ارس��ال پیام های مالی اش��تغال داشته باشد.  
تخصیص سهام به اعضا نیز براساس میزان مشارکت 
آنان در بهره گیری از خدمات پیامرس��انی سوئیفت 
اس��ت.  سیس��تم س��وئیفت برای ارس��ال و دریافت 
پیام ه��ای ارزی می��ان بانک ه��ا در س��طح داخلی و 
بین المللی به کار گرفته مي ش��ود. بی��ش از 10500 
بانک، موسس��ه مالی و ش��رکت از 215 کشور جهان 
به سیس��تم س��وئیفت متصل مي باش��ند. سرویس 
دیگری با این وس��عت در س��طح جهان وجود ندارد 
و این انحصار به س��وئیفت اجازه مي دهد که هرگونه 

ش��رطی را در قراردادهای خود به ط��رف مقابل خود 
تحمیل کن��د و به بیان دیگر قراردادهای س��وئیفتی 
از نوع الحاقی می باش��ند ک��ه بانک ها و موسس��ات 
ناگزیر از پذیرش آن ها می باش��ند. وس��عت و کارایی 
این سیستم به حدی اس��ت که پس از حوادث یازده 
س��پتامبر در آمریکا،  وزارت خزانه داری این کشور از 
طریق دسترس��ی به اطالعات مالی مشتریان در این 
سیس��تم،  در پی رصد کمک های مالی به تروریس��م 
برآمد. این امر حاکی از آن اس��ت که به زعم مقامات 
آمریکایی هرگونه انتقال وجه��ی صرفا از طریق این 

سیستم میسر است.

تحریم سوئیفت علیه ایران:
با توج��ه به مراتب ف��وق تحری��م س��وئیفت صنایع 
بانک��داری و مالی را به ط��ور مس��تقیم و منافع تجار 
بین المللی کشور محروم را به طور غیرمستقیم متاثر 
می نماید. چراک��ه معامله بین الملل��ی – خواه طرف 
ایرانی خریدار باش��د ) مثل اقالم حوزه تکنولوژی( و 
خواه طرف ایرانی فروشنده باشد )از قبیل محصوالت 
پتروش��یمی( مطمئن،  س��هل و س��ریع بودن روش 
پرداخت حائز اهمیت زیادی است و اثری شگرف در 
افزایش یا کاهش انگیزه طرف بیگانه برای گسترش 

روابط تجاری خود با تجار ایرانی دارد.
 سوئیفت را می توان صرفا مجری بخشی از تحریم ها 
علیه ایران دانس��ت. س��وئیفت در س��ال 2012 در 
اجرای  مصوبه اتحادیه اروپایی ایران را از دسترس��ی 
به سیس��تم خود محروم نم��ود. پ��س از بیانیه لوزان 
امیدها ب��رای رفع تحریم س��وئیفت ب��اال گرفت اما 
تاکنون سوئیفت هیچ بیانیه رسمی در این خصوص 
صادر نکرده است. سوئیفت مدعی است که در زمینه 
تحریم ها بی طرف اس��ت و از آنجا که تحت حاکمیت 
قانون بلژی��ک مي باش��د و مصوبه اتحادی��ه اروپایی 
به عنوان بخش��ی از مقررات بلژیک برای آن الزام آور 
است ناگزیر از اجرای تحریم ها علیه بانک های ایرانی 

مي باشد. 
در اس��ناد ق��راردادی مختل��ف ؛ س��وئیفت ط��رف 
قراردادی خود را مکلف به تالش جهت تسهیل جذب 
مشتریان بیش��تر به خدمات و محصوالت سوئیفتی و 
افزایش حجم ترافیک نموده است و آنچه مسلم است 
تحری��م بانک های ای��ران که پیام ه��ای مالی زیادی  
به ویژه مرب��وط به معامالت بین الملل��ی حوزه نفت و 
پتروش��یمی را به خود اختص��اص داده اند، متعارض 
با این سیاس��ت تس��هیل جذب مش��تری و افزایش 
حجم ترافیک مي باش��د. به ه��ر حال ب��ا تالش های 
صورت گرفته از س��وی مقامات ذی رب��ط امیدواری 
جه��ت رفع مانع دسترس��ی ای��ران به این سیس��تم 
در آینده ای نزدیک وجود دارد.  ش��ایان ذکر اس��ت 
ک��ه خدم��ات س��وئیفت به بانک ها اغل��ب به صورت 
زیرس��اخت مش��ترک از طریق دفاتر خدم��ات ارائه 
مي گیرد. تا پایان س��ال 2015 این دفاتر خدمات در 
سطح حداقل ) Minimum( مورد تایید سوئیفت 
خواهند ب��ود لیکن در پایان این س��ال س��طح مورد 
 ) Standard ( تایید س��وئیفت س��طح اس��تاندارد
است.بنابراین بانک ها باید از اس��تاندارد بودن سطح 
دفتر خدم��ات اطمینان حاص��ل نمایند ک��ه با رفع 

تحریم با مانع دیگری مواجه نباشند.

سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت 
پیام های ارزی میان بانک ها در سطح 
داخلی و بین المللی به کار گرفته مي شود. 
بیش از 10500 بانک، موسسه مالی و 
شرکت از 215 کشور جهان به سیستم 
سوئیفت متصل مي باشند. سرویس 
دیگری با این وسعت در سطح جهان 
وجود ندارد و این انحصار به سوئیفت 
اجازه مي دهد که هرگونه شرطی را در 
قراردادهای خود به طرف مقابل خود 
تحمیل کند و به بیان دیگر قراردادهای 
سوئیفتی از نوع الحاقی می باشند که 
بانک ها و موسسات ناگزیر از پذیرش
 آن ها می باشند

سوئیفت را می توان صرفا مجری بخشی 
از تحریم ها علیه ایران دانست. سوئیفت 
در سال 2012 در اجرای  مصوبه اتحادیه 
اروپایی ایران را از دسترسی به سیستم 
خود محروم نمود. پس از بیانیه لوزان 
امیدها برای رفع تحریم سوئیفت باال 
گرفت اما تاکنون سوئیفت هیچ بیانیه 
رسمی در این خصوص صادر نکرده 
است
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     در خصوص روند تولید گازوئیل و وضعیت صادرات 
آن بگویید؟

خوش��بختانه اخیرا رون��د تولی��د گازوئیل رو به رش��د بوده 
به طوری که ما با مآزاد تولید مواجه ش��ده ایم  و این امر یعنی 
فرصتی برای صادرات این محصول و بحث ارزآوري به کشور 
که باید به ان توجه ش��ود. امروز ما به چند کش��ور همس��ایه 
 گازوئیل ص��ادر مي کنی��م و این رون��د مطمئنا رو به رش��د 
خواهد بود. ب��ا توجه به این ک��ه کش��ورهای منطقه عموما 
محصول خام نفتی خود را صادر مي کنند نیاز به فرآورده های 
نفتی از جمله گازوئیل دارند و این به معنای نداش��تن رقیب 

جدی در بازار منطقه است که مي توانیم از آن استفاده کنیم.

     آیا مي توان گفت که  در مس��یر صادرات گازوئیل و 
ارز اوری مشکلی وجود ندارد؟

خیر! نمي توان اینطور گفت، چرا که مشکل وجود دارد 

و متاسفانه مشکل ما در داخلی است که مي تواند دامن 
صادرات را بگیرد. در کشور ما پاالیش��گاه ها گازوئیل 
تولید مي کنند ام��ا اجازه ندارند خودش��ان محصول 
تولیدی را به فروش برس��انند باید به شرکت پاالیش و 
پخش تحویل دهند و این شرکت اجازه فروش و صادر 
کردن محص��ول پاالیش��گاه ها را دارد و پس از فروش 

پ��ول را به پاالیش��گاه ها مي دهد. در واقع��ه پاالیش و 
پخش به عنوان یک واس��طه وارد شده اش��ت و به این 
شکل پاالیش��گاه ها نمي توانند مس��تقیما با مشتریان 
خود در ارتباط باشند باید منتظر باشند تا این شرکت 

پول حاصل از فروش را به آن ها بازگرداند.

     به نظر ش��ما حضور این ش��رکت دولت��ی ضروری 
است؟

خیر! چ��ون فقط نقش واس��طه را ب��ازی مي کند. اگر 
پاالیش��گاه ها به ش��کل مس��تقل بتوانند با مشتریان 
خارجی خ��ود در ارتب��اط باش��ند بهتر ب��ازار فروش 
انتخاب مي ش��ود و س��راغ مش��تریانی مي روند که به  
آب ه��اي آزاد راه دارن��د و این به معنای کمتر ش��دن 
هزینه و کس��ب سود بیش��تر اس��ت. مطمئنا شرایط 
رقابت نیز ایجاد مي ش��ود و در نتیجه ارزآوری بهتری 

پاالیشگاه های تولیدکننده گازوئیل 
اجازه فروش محصول ندارند

کارشناس حوزه انرژی گفت: هنوز دولت اجازه نمي دهد که پاالیشگاه های تولیدکننده گازوئیل محصول خود را مستقیما صادر کنند. محمود 
احترامي کارشناس حوزه انرژی معتقد است که شاه کلید حل مشکالت صنعت نفت و گاز ایران فعال شدن واقعی بخش خصوصي است. وی در 

گفت وگو با نشریه دنیای انرژی در خصوص وضعیت تولید و صادرات محصول گازوئیل و مشکالت پیش روی تولیدکنندگان سخن مي گوید که در 
زیر مي خوانید
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به کش��ور صورت مي گیرد. به عالوه پاالیشگاه ها دیگر 
با مشکل مالی حاصل از تاخیر در بازگشت پول فروش 
محص��ول خود مواج��ه نمي ش��وند چرا ک��ه ارز قابل 
توجه��ی حاصل مي ش��ود و در نهایت نح��وه عملکرد 

پاالیشگاه ها نیز بهینه مي شود.

     چرا دول��ت در این حیطه حاضر نیس��ت نقش 
واسطه را کنار بگذارد؟

مشخص اس��ت. کنترل ورود و خروج ارز قابل توجهی 
که از فروش فرآورده ها حاصل مي شود.

دولت به دلیل مشکالت مالی به واسطه تحریم ها عمال 
هنوز نتوانسته  از حوزه صنعت و تولید خارج شود.

در کش��ورهای توس��عه یافته دولت دخالتی در حوزه 
تولی��د و صنعت ن��دارد و درآمدش حاص��ل از مالیات 
است. حتی کش��ورهای اس��تخراج کننده نفت و مواد 
معدنی نیز به هیچ عنوان در پروسه استخراج و فروش 
نقش��ی ندارد چون درآمد حاصل از فروش باالس��ت 
و ش��رکت ها مالی��ات باال و س��نگین ت��ا 80 درصد را 

به دولت هاي خود مي دهند.

     راه حل این مشکل چیست؟
ش��اه کلید حل مش��کالت نفت و گاز و کال اقتصاد ما 

فعالیت واقعی بخش خصوصي است.

متاس��فانه دول��ت مي خواهد کنترل داش��ته باش��د 
به همین دلی��ل بخش خصوصي در کش��ور ما با وجود 
فرمان مق��ام رهبری کامال محدود ش��ده اس��ت. اگر 
اجازه دهی��م واقعا بخش خصوصي فعال ش��ود، مردم 
اعتماد مي کنند و س��رمایه ها به س��مت تولید و ایجاد 
زیرساخت ها س��رازیر مي شود. در کش��ور ما سرمایه 
موجود اس��ت اما بس��تر قابل اعتماد کار وجود ندارد 
باید م��ردم اطمینان حاصل کنند که ش��رکت در این 
پروژه ها س��ودآور خواهد ب��ود به این ترتی��ب ایده ها 
نیز ایجاد مي ش��وند. هنوز دولت مي ترس��د از درآمد 
اقتص��اد و صنعت به خص��وص نف��ت و گاز صرف نظر 
کند و به درآمد حاصل از مالیات ن��گاه کند. البته باید 
کمي فرصت داده شود چرا که دولت هنوز با تحریم ها، 

فشار و کمبود منابع مالی مواجه است.

     با رفع تحریم ه��ا مي توان به تغیی��ر رویه دولت 
امیدوار بود ؟

حتما! در حال حاضر مي ت��وان گفت تقریبا 80 درصد 
ش��رکت هاي خصوصی نیمه دولتی هستند. تحریم ها 
از اصلی تری��ن دالی��ل کند ب��ودن حرکت به س��مت 
خصوصي سازي اس��ت. با رفع تحریم ها در چند سال 
آینده شاهد سرعت در روند خصوصي سازي خواهیم 
بود و حض��ور دولت نیز مس��تقیم و غیر مس��تقیم در 

بخش اقتص��اد و صنع��ت در همه حوزه ه��ا کمرنگ 
خواهد شد.

     به نظر شما س��وآپ فرآورده های نفتی باید فعال 
شود؟

بله! با توجه به شرایط کشورهای همسایه شمالی ایران 
که به آب هاي آزاد راه ندارند، سوآپ در هر شکلی برای 
ما توجیه اقتصادی دارد و باید هر چه س��ریعتر از س��ر 

گرفته شود.  

در کشور ما سرمایه موجود است اما بستر 
قابل اعتماد کار وجود ندارد باید مردم 
اطمینان حاصل کنند که شرکت در این 
پروژه ها سودآور خواهد بود به این ترتیب 
ایده ها نیز ایجاد مي شوند.هنوز دولت 
مي ترسد از درآمد اقتصاد و صنعت 
به خصوص نفت و گاز صرف نظر کند و به 
درآمد حاصل از مالیات نگاه کند
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     جایگاه گازوئیل در صنعت ایران چگونه است؟
محصول گازوئیل به عنوان یک ف��رآورده هیدروکربن 
نقش مهم و و اث��ر گذار در بخش صنعت و کش��اورزی 
کش��ورمان دارد. با توجه به این که بخش کش��اورزی و 
صنعت در ه��رم اقتصادی ایران نزدی��ک به 70 درصد 
س��هم دارد، پس مي توان گفت که تامین نیاز سوخت 
و انرژی ای��ن دو بخش ک��ه به وس��یله گازوئیل تامین 
مي ش��ود از اهمیت باالیی برخوردار است. پس نتیجه 
مي گیریم که این فرآورده نفتی ی��ک نیاز مهم داخلی 

است که خوشبختانه در داخل نیز تولید مي شود.

     آیا در حال حاضر ظرفیت تولید در حدی هست 
که بخش مآزاد تولید این فرآورده صادر شود؟

براس��اس ظرفیت بندی در حال حاضر 9 پاالیش��گاه 
کش��ور 100 تا 150 میلیون لیتر توان تولید گازوئیل 
وج��ود دارد. در ماه های اخیر با توجه به بهینه س��ازی 
و جایگزینی س��وخت گاز به ج��ای گازوئی��ل با توجه 
به تغییری ک��ه در تکنولوژی مورد اس��تفاده در صنایع 
داریم عمال در 3 ماه تابس��تان امس��ال، نسبت به سال 
گذش��ته ش��اهد کاهش مصرف گازوئی��ل بوده ایم  و 
ای��ن به معنای داش��تن مآزاد تولید اس��ت. براس��اس 
برنامه ریزي در تولید پاالیش��گاه ها میزان مآزاد تولید 
فرآورده ها صرف صادرات مي ش��ود. عالوه بر این امر، 
دولت برنامه ری��زي خوبی برای کنت��رل بحث قاچاق 
گازوئیل از مرزهای مختلف به کش��ورهای همسایه را 
اجرا کرد، به این ترتیب که ش��رایط فروش مرزی برای 
بنزی��ن و گازوئی��ل درمناطق مرز نش��ین تعیین کرد. 
بر این اس��اس در این مناطق ای��ن فرآورده ها به قیمت 
فوب خلیج فارس به فروش مي رود. براس��اس گزارش 
ش��رکت پاالیش و بخ��ش در میزان مص��رف گازوئیل 
در   تابستان امس��ال 10 تا 15 میلیون لیتر مآزاد تولید 
داشته ایم  و این آمار نشان از آن دارد که عالوه بر مآزاد 
تولید، زمستان امسال نیز با کمبود این فرآورده مواجه 
نخواهیم شد. به دلیل توس��عه تکنولوژی درتجهیزات 
تولید عم��ال می��زان مص��رف گازوئی��ل در صنعت و 
کش��اورزی کاهش پیدا کرده است و این فرصتی است 

برای بخش صادرات که مآزاد را به خارج منتقل کنند.

     آیا ما در منطقه رقیبی در این حوزه داریم؟

در تولید گازوئیل کشورهای ترکمنس��تان، آذربایجان 
و قزاقس��تان فعال هس��تند، ام��ا هنوز س��طح تولید 
آن ها به حدی نرسیده اس��ت که رقیبی جدی در بازار 
جهانی برای ایران باشند. به نظر من زمانی بازار رقابت 
برای ما مخاطره آمیز خواهد ش��د که به دلیل افزایش 
مآزاد تولید محصول روی دس��تمان بماند که حداقل 
تا دوس��ال آینده این اتفاق رخ نخواه��د داد. برای این 
کار باید با افزای��ش ظرفیت تولید پاالیش��گاه ها بحث 

بازاریابی نیز فعال شود.

     در حال حاضر س��وآپ گازوئیل با همس��ایگان 
داریم و اگر نه، موانع این امر چیست؟

متاسفانه سوآپ نداریم،  زمانی که قرار شد تا از خطوط 
لوله انتقال سوخت برای سوآپ استفاده شود، با توجه 
به محدودی��ت در تعداد ای��ن خطوط و آماده نش��دن 
خطوط لوله در حال اح��داث آن هم به دلیل تحریم ها، 
دولت وقت مجبور ش��د ب��ا توجه به افزای��ش مصرف 
داخلی فرآورده های نفتی جلوی س��وآپ را بگیرد و از 

خطوط فعال برای نیاز داخلی استفاده کند.

     راهکار رفع این مشکالت چیست؟
ما باید پ��س از رفع تحریم ها زیر س��اخت هاي خطوط 
لوله را از ش��مال به جنوب افزایش دهی��م در واقع باید 
پروژه هاي تعطیل ش��ده را فعال کنی��م. به عالوه باید 
مشکل زیر س��اختی دیگر که همان کمبود بنادر الزم 
و مجهز اس��ت را نیز برطرف کنیم. باید از بنادر شمالی 
کش��ور فرآورده های نفتی را از کشورهای حاشیه خزر 
تحویل گرفت��ه و به بنادر جنوب و دس��ت مش��تریان  

برسانیم، ولی در حاضر چه در ش��مال و چه در جنوب 
نیاز به توس��عه و تجهیز بنادر موجود داریم. متاس��فانه 
به دلیل تحریم هاي ظالمانه و گس��ترده اي که بر مردم 
مظلوم ایران اعمال ش��د، اجرایی ش��دن بس��یاری از 
طرح هاي بزرگ برنامه ریزي ش��ده در جهت توسعه و 
تجهیز بخش هاي مختلف زیر ساختی در صنایع مادر 

و محوری به تعویق افتاد.

     آیا امکان س��وآپ گازوئیل با کشورهای همسایه 
به خصوص عراق و افغانس��تان پس از رفع موانع وجود 

دارد؟
حتما! عراق خود تولیدکننده بزرگ نفت خام اس��ت و 
در حاضر نیز میزان تولید خود  را افزایش داده اس��ت، 
اما با توجه به نداش��تن پاالیش��گاه های الزم عمال توان 
تولی��د فرآورده های نفت��ی را ندارد به همی��ن منظور 
مي توان��د محص��والت خ��ام خ��ود را از طری��ق ایران 
سوآپ کند.  کشور افغانس��تان خود مصرف کننده این 
محصوالت اس��ت در واقع برای ایران یک بازار به شمار 
مي رود و عمال س��وآپ وجود ندارد اما برای حفظ این 
بازار مصرف باید کیفیت کاالها و محصوالت را افزایش 
دهیم چرا که رقبای قوی مثل چین وجود دارد. به نظر 
من کشورهای ش��مالی ما ش��رایط خوبی برای سوآپ 
دارند، مثال ترکمنس��تان مي تواند گازوئیل و نفت خام 
خود ا از طریق ایران در خلیج فارس معامله کند و یا ما 

مي توانیم به ترکیه سوآپ داشته باشیم.

    دولت چه کمکی مي تواند در این بخش داش��ته 
باشد؟

اجرای��ی ک��ردن طرح هاي نیم��ه تم��ام در بخش زیر 
س��اخت ها و توس��عه و تجهیز بنادر و پاالیش��گاه ها و 
فعال ک��ردن بخش خصوصي، تا به این طریق ش��رایط 
ارزآوري و حضور فع��ال و رقاب��ت در بازارهای جهانی 
در بخ��ش فرآورده هاي نفتی برای مردم فراهم ش��ود. 
وقتی س��رمایه گذاری در تولی��د و توس��عه پروژ هاي 
صنعتی به خص��وص در بخش نفت که مح��ور صنایع 
دیگر ما اس��ت صورت بگیرد، فرصت برای شکل گیري 
 ایده ه��ا و حض��ور م��ردم به عن��وان بخش خصوصي

 فراهم مي شود.

خطوط لوله انتقال کافی
 برای سوآپ گازوئیل نداریم 

زمانی که قرار شد تا از خطوط لوله انتقال سوخت برای سوآپ فرآورده هاي نفتی مانند گازوئیل استفاده شود، با توجه به محدودیت در تعداد این 
خطوط و آماده نشدن خطوط لوله در حال احداث به دلیل تحریم ها، دولت وقت مجبور شد با توجه به افزایش مصرف داخلی این فرآورده ها جلوی 
سوآپ را بگیرد و از خطوط فعال برای نیاز داخلی استفاده کند. رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران معتقد است که 
دلیل وقفه در سوآپ گازوئیل با کشورهای همسایه نبود زیر ساخت هاي الزم مثل کمبود خطوط لوله انتقال فرآورده است. وی در این گفت وگو 

نظرات خود را در خصوص وضعیت بازار تولید و صادرات گازوئیل و موانع موجود در این راه مطرح مي کند.
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بخش خصوصی رکورد پاییز 94 را ثبت کرد 

صادرات 50 هزار تن قیر از بورس کاال
تاالر صادراتی بورس کاالی ایران، میزبان دادوستد 50 
هزار تن قیر 6070 به ارزش بیش از 14 میلیون و 650 

هزار دالر بود.
در تاالر صادرات��ی، 35 ه��زار تن قیر 6070 ش��رکت 
نف��ت پاس��ارگاد، 10 ه��زار ت��ن قیر 6070 ش��رکت 
معماران تجارت آفتاب و 5 هزار تن قیر 6070 ش��رکت 
فومن شیمی گس��تر به همراه 100 ت��ن عایق رطوبتی 
شرکت صدف گس��تر دلیجان معامله شد. این در حالی 
اس��ت که در تاالر فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی، 
5792 تن انواع قیر، 10 هزار تن وکی��وم باتوم، 4 هزار 
تن لوب کات، 2 هزار تن گوگرد، یک هزار تن س��الپس 
واکس، 5260 تن انواع مواد ش��یمیایی و 933 تن انواع 

مواد پلیمری مورد معامله قرار گرفت. 
بنابراین گزارش، سودکاس��تیک پتروشیمی بندرامام، 
با افزایش تقاضا و رقابت از س��وی کارگزاران خریداری 
شد. عرضه هزارتنی سودکاس��تیک بندرامام 2 هزار و 
670 تن تقاضا داشت، نرخ پایه این کاال 402 تومان بود 
و میانگین قیمت ثبت ش��ده برای این کاال 440 تومان 

رقم خورد. 
در همی��ن حال سودکاس��تیک پتروش��یمی اروند که 
به صورت س��لف و به میزان 4 هزارتن عرضه ش��ده بود، 
6450 تن تقاضا داش��ت، قیمت پای��ه آن 402 تومان 

بود و میانگین قیمت ثبت ش��ده ب��رای خرید آن 424 
تومان رقم خ��ورد. گوگرد گرانوله پاالی��ش نفت تبریز 
هم از کااله��ای مورد توجه معامله گ��ران بود، به طوری 
که عرضه 500 تنی آن 1300 تن تقاضا داش��ت، اما در 
نهایت این کاال با قیمت پای��ه 303 تومان مورد معامله 

قرار گرفت. 
در همی��ن حال گوگ��رد گرانول��ه پاالیش گاز ش��هید 
هاش��می نژاد)خانگیران( که به حجم 3 هزار تن عرضه 
ش��ده بود، 2 ه��زار و 500 تن تقاضا داش��ت و با قیمت 
پایه 286 تومان م��ورد معامله قرار گرف��ت. همچنین 
آمونیاک مایع خراس��ان و کرمانش��اه با تقاضایی کمتر 
از عرضه روبه رو ش��د، به ط��وری که عرض��ه 600 تنی 
آمونی��اک مای��ع خراس��ان 120 ت��ن تقاض��ا و عرضه 
400 تنی کرمانش��اه 20 تن تقاضا داش��ت ک��ه هر دو 
مجتمع توانس��تند با نرخ پایه یک ه��زار و 215 تومان 
محصول خود را به فروش برس��انند. آروماتیک سنگین 
بوعلی س��ینا هم که به میزان 500 تن عرضه شده بود، 
100 تن تقاضا داش��ت و ب��ا نرخ پایه یک ه��زار و 778 

تومان به فروش رسید. 
اسید نیتریک پتروش��یمی کارون نیز به آرامی  به پیش 
می راند و اس��ید کلریدریک و تولوئن دی ایزو س��یانات 
پتروش��یمی  پازایلی��ن  و  مجتم��ع  ای��ن   )TDI(

 برزوی��ه هم ب��دون مش��تری مان��ده و وارد سیس��تم
 مچینگ شدند. 

عرضه گوگ�رد، قی�ر و عای�ق رطوبت�ی در تاالر 
صادراتی زمستان 

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران ش��اهد عرضه سنگ 
آهن، گوگرد، قیر و عایق رطوبتی در زمستان  است.

55 هزار تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن 
جالل آب��اد با قیمت پای��ه هفت دالر در ه��ر تن عرضه 

می شود.
ش��ایان ذکر اس��ت، 6 هزار تن گوگرد کلوخه ش��رکت 
پاالیش نفت بندرعب��اس و 5 هزار تن گوگ��رد گرانوله 
ش��رکت پاالیش نفت ش��ازند اراک روی تابلوی عرضه 
می رود. شرکت نفت جی نیز با 76 هزار تن انواع قیر در 

تاالر صادراتی حضور می یابد.
دیگر عرضه های تاالر صادراتی ش��امل 13 هزار و 500 
تن قیر 6070 شرکت های ایزونام، پاالیش نفت تبریز، 
پاالیش نف��ت ش��یراز و صنعت قی��ر پارس��یان انرژی 
به هم��راه 100 تن عای��ق رطوبتی ش��رکت گیتی بام 
دلیجان اس��ت. همچنین 52 هزار و 600 تن انواع قیر 
و 19 ه��زار و 578 تن انواع مواد ش��یمیایی راهی تاالر 

فرآورده های نفتی و پتروشیمی می شود.
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در سال هاي گذشته هرگاه سخن از کمبود سرمایه گذار 
خارج��ی در صنع��ت نف��ت و گاز مي ش��د بس��یاری از 
کارشناسان موانع قراردادی و عدم جذابیت قراردادهای 
نفتی را به عنوان علت هاي کاهش س��رمایه گذار خارجی 
در صنعت نفت و گاز کشور بیان مي کردند. پس از تنظیم 
قرارداده��ای جدید نفت��ی و تصویب ش��رایط عمومی، 
س��اختار و الگ��وی قراردادهای باالدس��تی نف��ت و گاز 
توس��ط هیات وزیران در تاریخ 1394/8/11 بسیاری از 
کارشناس��ان این قرارداد را گامي بلند در راستای جذب 

سرمایه گذار خارجی در صنعت نفت قلمداد مي کنند.
در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت ک��ه به بررس��ی نقش 
ش��رکت هاي خصوصی و نح��وه صادرات نف��ت و گاز در 
قرارداد ه��اي جدید نفت��ی به صورت مختص��ر پرداخته 
ش��ود. یکی از مواردی که برای اولین بار در قراردادهای 
نفت��ی ایران گنجانده ش��ده اس��ت و برای ش��رکت هاي 
ایرانی)ش��رکت ثبت ش��ده در مراج��ع قانون��ی داخل 
کش��ور ک��ه صددرص��د  س��هام آن متعلق به اش��خاص 
حقیقی ی��ا حقوقی ایرانی اس��ت( یک امتیاز محس��وب 
مي شود، ش��راکت با ش��رکت هاي معتبر نفتی خارجی 
مي باش��د. طبق م��اده 4 تصویب نام��ه )1394/8/11(، 

به منظور انتقال و ارتقای فن��اوری ملی در حوزه عملیات 
باالدستی نفت و اجرای طرح هاي بزرگ و توانمندسازی 
شرکت هاي ایرانی برای اجرای پروژه هاي بزرگ داخلی 
و نیز حضور در بازارهای منطق��ه اي و بین المللی، در هر 
قرارداد برحسب ش��رایط، شرکت هاي صاحب صالحیت 
ایرانی ب��ا تأیی��د کارفرما، به عنوان ش��ریک ش��رکت با 
ش��رکت هاي معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور 
در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توس��عه دانش 
فنی و مهارت هاي مدیریتی و مهندس��ی مخزن به آن ها 
میس��ر مي گردد.  در حالی ک��ه مهمترین ن��وآوری این 
قراردادها بحث شراکت ش��رکت ایرانی با شرکت معتبر 
نفتی خارجی مي باش��د و این مورد یکی از پرچالش ترین 
مباحث آینده طرفین قرارداد مي باش��د ولی سازوکار آن 
مس��کوت مانده و هی��چ تعریف و دس��تورالعمل جامعی 
درباره این ش��راکت ارائه نش��ده اس��ت و تنها در بند ت 
تصویب نامه)1394/8/11( به شرکت عملیاتی مشترک 
مي پردازد که مي بایست س��مت هاي مدیریتی در دوره 
تولید حس��ب مورد و ش��رایط مورد توافق که در قرارداد 
خواهد آمد، چرخشی باشد و در س��ازمان مدیریتی این 
ش��رکت، س��مت هاي مدیریت اجرایی به تدریج به طرف 

ایرانی مشارکت واگذار ش��ود تا امکان انتقال دانش فنی 
و مهارت هاي مدیریت��ی به طرف ایرانی به خوبی میس��ر 

گردد.
 از م��وارد دیگ��ری ک��ه قرارداده��ای جدی��د نفت��ی 
به بخش خصوصي داخلی مربوط مي ش��ود بند ب ماده 4 
تصویب نامه)1394/8/11( مي باشد که در این بند طرف 
دوم قرارداد )شرکت یا مشارکتی از شرکت هاي صاحب 
صالحیت نفتی که جهت س��رمایه گذاری و انجام هر یک 
از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره برداري 
و اجرای طرح هاي بهبود و یا افزای��ش ضریب بازیافت یا 
همه آن ها به صورت پیوسته، طی فرآیند قانونی انتخاب 
و قرارداد مربوط را امضا کرده اس��ت( به حداکثر استفاده 
از توان فن��ی و مهندس��ی، تولیدی، صنعت��ی و اجرایی 
کشور براس��اس قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر 
صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیات هاي مستقیم 
� مص��وب 1391� و دس��تورالعمل ها و آیی��ن نامه هاي 
مرب��وط ملزم مي ش��ود. یک��ی از مهمترین م��واد قانون 
حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولی��دی و خدماتی)مصوب 
1391(، م��اده 4 مي باش��د که طب��ق این م��اده طرف 

نقش شرکت هاي خصوصی و 
نحوه صادرات نفت و گاز در قراردادهای 

)IPC(جدید نفتی ایران
             
سیداحمد سادات

دبیر انجمن علمی دانشکده صنعت 
نفت تهران
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محمدعلی عمادی رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت

  قرارداد هاي جدید شرایط ورود فنا وری را 
فراهم مي کنند

محمدعلی عمادی رئیس پژوهش��کده ازدیاد 
برداشت با اشاره به معرفی قراردادهای جدید 
صنعت نفت موس��وم ب��ه IPC در کنفرانس 
ته��ران گفت: جلب مش��ارکت ش��رکت های 
بین الملل��ی، ورود س��رمایه به کش��ور، انتقال 
مهارت ه��ا و فناوري های روز، توس��عه بهینه 
میدان ها، اکتش��اف و تولی��د و ارتقای نیروی 
انس��انی در حوزه ه��اي مختل��ف از اه��داف 
اس��تفاده از مدل جدی��د قراردادهای صنعت 

نفت است.
وی با بیان این که طوالنی بودن مدت قرارداد، 
فرصت مناس��بی را ب��رای انتق��ال فناوري ها 
فراهم مي کند، افزود: در نسل قبلی قراردادها 
که کوتاه مدت و میان پنج تا هفت س��ال بوده 
و از دهه 70 در دس��تور کار صنع��ت نفت قرار 
گرفته اس��ت، کوتاه مدت بودن زمان قرارداد 
سبب مي ش��د انتقال فناوری آن طور که باید 

مدنظر قرار نگیرد. 
عمادی که خ��ود از اعضای کمیت��ه بازنگری 
قراردادهای نفتی اس��ت، در پاس��خ به سوالی 
مبنی ب��ر این ک��ه مش��ارکت ش��رکت های 
بین المللی در میدان هایی که قرارداد مطالعه 
فناورانه آن ها پیش��تر با دانش��گاهها و مراکز 
تحقیقاتی داخلی منعقد ش��ده است، چگونه 
خواه��د بود، اظه��ار کرد: برخ��ی مخازنی که 
مطالعات آن ها با هدف افزایش ضریب بازیافت 
به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور سپرده 
شده است، در فهرس��ت پروژه هاي IPC نیز 
قرار دارند و این موضوع به بهره مندی بیش��تر 
این مخازن از پتانسیل های تحقیقاتی داخلی 
و مهارت ه��ا و فناوري ه��ای خارج��ی منجر 

خواهد شد. 

براس��اس قرارداد مطالعه فناوران��ه 9 میدان 
نفتی کشور، میدان آزادگان جنوبی به انستیتو 
مهندسی نفت دانش��گاه تهران، میدان نفتی 
دارخوین به دانش��گاه امیر کبیر، میدان نفتی 
سروش به دانشگاه س��هند تبریز، میدان اهواز 
به پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت، می��دان کرنج 
به دانش��گاه آزاد، می��دان کوپال به دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف، میدان منصوری به دانشگاه 
ش��یراز، میدان گچس��اران به دانشگاه صنعت 
نفت و میدان ب��ی بی حکیمه به پژوهش��کده 

ازدیاد برداشت واگذار شده است. 
کنفران��س ته��ران 7 و 8 آذرم��اه ب��ا حضور 
نمایندگانی از 45 کشور جهان و 130 شرکت 
داخل��ی و خارجی در س��الن اجالس س��ران 

برگزار شد. 
در این کنفران��س دو روزه، 6 پنل تخصصی با 
محوره��ای برنامه ری��زي کالن اقتصادی در 
چارچ��وب اقتص��اد مقاومت��ی، قراردادهای 
IPC از منظ��ر حقوقی و ق��راردادی، معرفی 
ظرفیت های داخلی کشور، معرفی طرح های 
نفتی خش��کی، دریایی و طرح های اکتشافی 
کشور برگزار شد و ش��رکت کنندگان فرصت 
داشتند در نشس��تی جداگانه با طرح ابهامات 
و س��واالت خود، پاس��خ های الزم را از اعضای 
کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت 
دریافت کنند. به گفته س��یدمهدی حسینی، 
رئیس کمیته بازنگ��ری قرارداده��ای نفتی، 
استقبال بی نظیر ش��رکت های خارجی برای 
حض��ور در کنفرانس ته��ران بس��یار امیدوار 
کننده ب��ود و ای��ن کنفران��س مي تواند نقطه 
آغازی ب��رای حرکت روبه رش��د صنعت نفت 

ایران در دوران پسابرجام باشد.

دوم ق��رارداد موظف اس��ت در اج��رای کلی��ه طرح ها و 
پروژه هاي خدمات��ی، س��اخت، نصب و تأمی��ن کاالها، 
تجهیزات، ل��وازم و فرآورده ه��ا به گون��ه اي برنامه ریزي 
کند که حداق��ل پنجاه و ی��ک درصد هزین��ه هر طرح و 
پروژه آن ها به صورت کار در داخل کش��ور باشد. از دیگر 
موارد مهمي که قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی 
و خدماتی به آن اشاره کرده اس��ت در مورد فعالیت هاي 
خدماتی، س��اخت، نصب و تأمی��ن کاال، تجهیزات، لوازم 
و فرآورده هاي مورد نیاز طرح ها و پروژه ها مي باش��د که 
براساس ماده 5 قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی 
و خدماتی)مص��وب 1391(، طرف دوم ق��رارداد موظف 
اس��ت کلیه فعالیت هاي خدماتی، ساخت، نصب و تأمین 
کاال، تجهیزات، لوازم و فرآورده ه��اي مورد نیاز طرح ها و 
پروژه هاي خود را فقط به ش��رکت های ایرانی ذی صالح 

ارجاع دهد. 
البته در صورت عدم ارائه خدمات توس��ط ش��رکت های 
ایران��ی فعالیت هاي م��ورد نظ��ر را با رعایت ش��رایطی 
مي ت��وان ب��ا تأیی��د باالتری��ن مق��ام اجرایی دس��تگاه 

به مشارکت ایرانی � خارجی یا خارجی واگذار کرد.
س��ایر موارد مهمي که طرف دوم قرارداد براساس بند پ 
ماده 4 تصویب نامه متعهد مي گ��ردد رعایت کند،  موارد 
زیر مي باشد: استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی 
در اجرای ق��رارداد، ارائ��ه برنامه جامع آموزش��ی جهت 
ارتقای کیف��ی این نیروها، س��رمایه گذاری الزم در قالب 
هزینه هاي مس��تقیم س��رمایه اي برای انجام برنامه هاي 
آموزش��ی و تحقیقات��ی از جمل��ه ب��روز رس��انی مراکز 
تحقیقات��ی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مش��ترک یا 

اجرای طرح هاي تحقیقاتی مشترک مرتبط.
در م��ورد نحوه ص��ادرات نف��ت و گاز در ق��رارداد جدید 
نفت انتظ��ار مي رفت بع��د از این که کش��ور با مش��کل 
فروش نف��ت در ش��رایط تحریم روبه رو ش��د به مدیریت 
ریسک در ش��رایط بحرانی به عنوان یک ضرورت در این 
قرارداده��ا توجه ش��ود و در قراردادهای جدی��د راهکار 
تازه اي را در جهت رفع مش��کل فروش نفت در ش��رایط 
تحریم طراح��ی کنند و مناس��ب ب��ود در طراحی مدل 
جدی��د قرارداده��ای نفت و گاز، ریس��ک ف��روش نفت 
مدیریت مي ش��د و ریس��ک فروش به ش��ریک خارجی 
منتقل مي ش��د و یا راه��ی مطمئن و قاب��ل اعتماد برای 
فروش نفت توسط بخش خصوصي در قراردادهای جدید 
پیش بیني مي ش��د که از توان بخش خصوصي در زمینه 
فروش نفت به ش��یوه اي درس��ت و قابل اعتماد استفاده 
ش��ود و سیاس��ت هاي کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با 
ضربه پذیری درآمد حاص��ل از صادرات نف��ت و گاز را با 
مش��ارکت دادن بخش خصوصي در فروش نفت و گاز که 
در بند 13 سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی آمده است 

را اجرا مي کردند.
بنابراین، در قراردادهای جدید نفت��ی ایران با گنجاندن 
طرح ش��راکت با ش��رکت هاي معتبر نفتی خارجی برای 
ش��رکت هاي ایرانی و الزام طرف دوم قرارداد به حداکثر 
اس��تفاده از ت��وان فنی و مهندس��ی، تولی��دی، صنعتی 
و اجرایی کش��ور براس��اس قان��ون حداکثر اس��تفاده از 
توان تولی��دی و خدماتی)مصوب 91(، فض��ای خوبی را 
برای بخش خصوصي کش��ور مهیا کرده اس��ت و اگر در 
قراردادهای جدید راه��ی مطمئن و قاب��ل اعتماد برای 
فروش نفت توس��ط بخش خصوصي پیش بیني مي ش��د 
مي توانست از توان بخش خصوصي در زمینه فروش نفت 
و گاز در مقابله با ضربه پذی��ری درآمد حاصل از صادرات 

نفت و گاز بهره ببرد.
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نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران لحاظ شدن مشارکت بخش خصوصي در قراردادهای 
جدید نفتی ایران، IPC، را از نقاط مثبت آن دانست و افزود: یکی از مهمترین اهداف تدوین 

این قراردادها انتقال تکنولوژی هاي جدید به کشور و تامین نفت بازارهای آتی ایران است.

علی اکبر ماهرخ زاد 

افزایش 
مشارکت 
بخش خصوصي 
در قالب 
قراردادهای 
IPC

آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران 

بخش خصوصي   ایران
 از هم گسیخته است

مدیر امور حقوقی ش��رکت ملی نفت ای��ران اعالم کرد: 
با توجه به ظرفیت های نس��ل جدید قراردادهای نفتی 
موس��وم به IPC، بخش خصوصي مي تواند به مشارکت 

بیشتر در قراردادهای صنعت نفت امیدوار باشد.
علی اکبر ماهرخ زاد در دومی��ن همایش حقوق انرژی 
به مطالبی برگرفت��ه از گزارش دفت��ر مطالعات انرژی، 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المي و آژانس 
بین المللی انرژی در موردمخازن نفتی کش��ور اش��اره 
کرد و  گفت: برآیند گزارش این نهادها نشان از آن دارد 
که درسال های گذش��ته به دلیل تحریم های ظالمانه و 
روند رو به اس��تهالک مخازن کش��ور، این مخازن دچار 

افت تولید شده اند. 
وی با تاکید بر این که این موضوع ها در کنار هم س��بب 
کاهش تولید و صادرات نفت ایران ش��ده اس��ت، افزود: 
برای جبران کاهش تولید و صادرات نفت، کش��ور نیاز 
به یک سلسله سرمایه گذاري های اساسی و جدی دارد 
که با توجه به وضع سرمایه گذاری خارجی درسال های 
اخی��ر، جذب ای��ن می��زان س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت تاکنون انجام نش��ده اس��ت و ادامه این شرایط در 
نهایت منجر به افت تأثی��ر گذاری برمعادالت منطقه اي 
و جهانی خواهد ش��د و عالوه بر آثار اقتص��ادی، از بعد 
امنیت ملی نیز ممکن است مس��ائلی را به همراه داشته 

باشد.
ماه��رخ زاد س��رمایه گذاری  را در بخ��ش توس��عه 
میدان های نف��ت و بوی��ژه افزایش ضری��ب بازیافت از 

طریق پیشبرد عملیات EOR و  IOR ضروری دانست 
و گفت: به نظر مي رس��د همه واحدهای صنعت نفت که 
به نحوی از انحا نقش��ی را در این حوزه ایف��ا مي کنند با 
دیدی راهبردی به ش��ناخت نقاط ق��وت و ضعف همت 
گماش��ته و به تبیین راهکارهای منس��جم، جهت فائق 
آمدن بر مشکالت پیش رو و نیل به اهداف عالیه صنعت 

نفت اقدام مي کنند.
مدیر امور حقوقی ش��رکت ملی نفت ایران تهیه الگوی 
قراردادی جدید موس��وم ب��هIPC، را برای پیش��برد 
عملیات نفت��ی در طول عمر میدان و یکپارچه س��ازی 
فازهای اکتش��اف، توس��عه و تولید گامي بلن��د و موثر 
تلقی کرد و گفت: در صورت اجرای صحیح و مناس��ب، 
این حرکت مي تواند زمینه س��از جهشی موثر در بخش 

باالدستی صنعت نفت و گاز کشور شود.
ماهرخ  زاد با تاکید بر این که برای تحقق اهداف صنعت 
نف��ت بایدازهم��ه فرصت هاوامکانات موج��ود و تعامل 
س��ازنده با دانش��گاه ها اس��تفاده کرد، گفت: به همین 
منظور باتوجه به روند خصوصي س��ازي براس��اس اصل 
44 قانون اساسی، بخش خصوصي کش��ور باید تقویت 
ش��ده و محیط کس��ب و کار و تالش های صنعتی برای 
آنان به درس��تی فراهم ش��ود. بدون ش��ک هر قدر این 
محیط مناس��ب و از امنیت برخوردار باش��د، خطرات و 
ریسکهای تجاری و غیرتجاری سرمایه گذاری و توسعه 
فعالیت ه��ای تولی��دی، کمت��ر و هزینه ه��اي مربوطه 
پایین تر خواهد بود. دبیر همای��ش حقوق انرژی افزود: 

آرش نجفی در رابطه با اهداف تدوین IPC و نقاط 
قوت آن گفت: اهداف قرارداهای جدید نفتی ایران 
به طور مش��خص تامین منابع مالی برای پروژه هاي 
نف��ت و گاز، تامی��ن تکنولوژی، تامی��ن مدیریت و 
انتقال تجارب جهانی، تامین نف��ت بازارهای آتی و 
تامین اس��تمرار امنیت کار هست. این اهداف نقاط 
قوت ای��ن قرارداد ها هم هس��ت و بخش خصوصي 

باید به این اهداف توجه کند.
نایب رئیس کمیس��یون ان��رژی اتاق ای��ران اظهار 
داش��ت: IPC این نقاط قوت را دی��ده گرچه بحث 
پیمان��کاری و س��اخت به عنوان موض��وع اصلی در 

آن مطرح نیس��ت. م��ا به عن��وان بخش خصوصي 
باید ای��ن مس��ئله را درک کنیم ک��ه رویکرد اصلی 
قرارداده��ای جدید نفت��ی در موارد ف��وق خالصه 
شده اس��ت. اما تا جایی که من دیده ام گرو ه هایی 
 از بخش خصوص��ي ذهنیت دیگ��ری از اهداف این 

قراردادها دارند.
ای��ن فع��ال بخش خصوص��ي در م��ورد ش��رایط 
فعل��ی بخش خصوصي کش��ور خاطرنش��ان کرد: 
بخش خصوصي م��ا یک مجموعه از هم گس��یخته 
اس��ت. تیم هایی داریم که فقط پیمانکار هس��تند؛ 
یک عده فقط مش��اور هس��تند. یک عده خدمات 

نفتی انجام مي دهند. مجموعه اي که همه کارها را 
انجام دهد تقریبا نداریم.

نجفی در ادامه تاکید کرد: البته ش��رکت هاي نفتی 
ما به واسطه تجاربشان و به واس��طه فضای رشد ی 
که داشتند، این قابلیت را پیدا کرده اند  که در زمینه 
پیش��برد تمام اهداف قرادادهای جدید نفتی ایران 
فعالیت کنند. در آن واحد هم بهره بردار هس��تند و 
هم اکتشاف کننده. هم ریسک را مي فهمند و هم با 
ریسک کار مي کنند و قایلبت ریسک پذیری دارند.

به گفته نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق ایران، 
با وجود همه توانمندی هایی ک��ه بخش خصوصي 
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نف��ت دارد اما مش��کل اینجاس��ت که در ده س��ال 
گذش��ته، بخش خصوصي م��ورد ب��ی توجهی قرار 
گرفته، ضعیف ش��ده و قدرت ریس��ک پذیری آن 
کاهش پیدا کرده اس��ت. البته در قرارداهای جدید 
طرف خارج��ی مکلف به ش��راکت با ش��رکت هاي 
داخلی شده و این خوب اس��ت؛ اما در ایران، شرایط 
ش��رکت هاي بخش خصوص��ي ط��وری اس��ت که 

به حمایت دولت نیاز دارند.
نجفی اظهار داش��ت: در این قرارداده��ای جدید، 
شرکت هاي داخلی نس��بت به شرکت هاي خارجی 
ش��رایطی خاص��ی دارند. ش��رکت هاي مش��هور 
بین المللی با توانایی باالی تکنولوژی، علم، تجارب، 
ق��درت ب��االی ورود و دس��ت اند ازی به بازاره��ای 

جهانی، آنقدر قوی هس��تند که مجموعه هاي ما در 
برابر آن ها نی��از به حمای��ت دارد. وی تاکید کرد در 
این شرایط باید چارچوب قراردادهای نفتی طوری 
مدیریت ش��ود که تش��کل ها و مجموعه هاي درون 

کشور حمایت شوند.
وی در مورد نح��وه حمای��ت از بخش خصوصي در 
ای��ن قراردادها گفت: به طور مش��خص پیش��نهاد 
ما به عنوان ات��اق بازرگانی این اس��ت. این حمایت 
باید طوری باش��د که س��ه الی چهار ش��رکت قوی 
به عن��وان هد درس��ت کنی��م ت��ا اینه��ا بتوانند با 
ش��رکت هاي خارج��ی وارد ی��ک معادل��ه متوازن 
اقتص��ادی، اطالعاتی و تکنولوژیکی ش��وند. نجفی 
افزود: هرچقدر ش��رکت هاي داخلی طرف قرارداد 

با خارجی ها قدرتمندتر باش��ند، ایران مي تواند در 
قرارداده��ا برای خارجی ها ش��رط هاي بیش��تری 
بگ��ذارد و آن ه��ا به انتق��ال تکنول��وژی متعهدتر 

مي شوند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: 
ما به عنوان اتاق بازرگانی چند پیش��نهاد مشخص 
برای دول��ت داریم. بای��د تعدادی از ش��رکت هاي 
داخلی از طریق ات��اق بازرگانی به عن��وان نمآینده 
بخش خصوصي انتخاب ش��وند و انگیزه هاي کافی 
به آن ها داده ش��ود. دولت هم باید با سیاس��ت هاي 
حمایتی آن ها را تقویت کند تا باالخره یک شرکت 
بزرگ نفتی مثل ش��ل و توتال در ای��ران هم ایجاد 

شود.

این اصل را نباید فراموش کرد که س��رمایه گذار، مکان 
مطلوبی را برای سرمایه خویش مي خواهد، تا از ریسک 
کمتری برخ��وردار بوده و س��ود و منفع��ت متعارف و 

معقولی نیز نصیب وی شود.
عضو هی��ات مدیره ش��رکت مل��ی نفت ای��ران وجود 
قوانین و مقررات ش��فاف را ب��ا رویک��ردی اقتصادی و 
پروژه مح��ور از مهمترین عواملی دانس��ت که مي تواند 
س��بب جذب س��رمایه گذاری در صنعت نفت ش��ود و 
گفت: بدیهی اس��ت، چنانچه دولت برای ش��تاب دادن 

به روند توس��عه اقتصادی و جلب منافع مالی و افزایش 
س��رمایه گذاری، زمینه و بستر مناس��ب و الزم را برای 
فعالی��ت بخش خصوص��ي فراهم ک��رده و منحص��راً با 
اِعم��ال سیاس��ت گذاري های کالن و اصولی، به نظارت 
کامل جهت حفظ اس��تقالل کش��ور بپردازد، این مهم 
تحقق پی��دا خواهد ک��رد. به گفته وی، به ای��ن منظور 
چنانچه س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی با تجمیع 
آورده ه��اي نق��دی و غیرنق��دی خ��ود، ب��رای انجام 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی و بازرگانی، اقدام به تش��کیل 
ش��رکت های مش��ارکتی با تابعیت ایرانی کنند، قدرت 
ورود و جذب بخش خصوصي در فعالیت های سرمایه بر 
 و حجی��م باالدس��تی و پایی��ن دس��تی افزای��ش پیدا 
خواهد ک��رد. دبیر همایش حقوق ان��رژی تصریح کرد: 
در قرارداده��ای IPC به ای��ن مه��م نیز توج��ه کافی 
مبذول شده اس��ت و بخش خصوصي کشور مي تواند با 
استفاده از ظرفیت های تعبیه ش��ده در این قراردادها، 
به مشارکت هرچه بیشتر در صنعت نفت کشور امیدوار 
باش��د. ماهرخ زاد اظهار امیدواری کرد که برگزاری این 
همایش، گام��ي در جهت اعتالی نظام حقوقی کش��ور 
در حوزه حقوق ان��رژی و بخصوص حق��وق نفت و گاز 
باش��د و در آینده نه چندان دور، به همت کارشناس��ان 
و متخصصان، بویژه نیروهای ج��وان و توانمندی که در 
بخش هاي مختلف صنعت نفت کشور مشغول فعالیت 
هستند، ش��اهد رش��د پژوهش هاي کاربردی در همه 

بخش ها و زیرشاخه های حقوق انرژی باشیم.

برای جبران کاهش تولید و صادرات نفت، 
کشور نیاز به یک سلسله سرمایه گذاري های 
اساسی و جدی دارد که با توجه به وضع 
سرمایه گذاری خارجی درسال های اخیر، 
جذب این میزان سرمایه گذاری در صنعت 
نفت تاکنون انجام نشده است
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نگاهی اجمالی به قرارداد هاي جدید نفتی ایران 

به مدل هاي جهانی نزدیک شده ایم  
دنیاي انرژي: قراردادهای جدید نفتی که از ابتدای هفته در کانون توجه رسانه هاي داخلی و خارجی 

بوده اند در روزهایی شلوغ و پرهیجان معرفی شدند؛ قراردادهایی که اکنون و با فروکش کردن تب 
روزهای معرفی می توانند با آرامش بیشتری مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند. 

پیش بیني ها حاکی از آن اس��ت ک��ه تحریم های ایران 
در اواخر دس��امبر )2015( یا حداکثر هفته نخس��ت 
ژانویه )2016( برداشته مي ش��ود و بنابراین تهران در 
هفته جاري ش��اهد دو رویداد ب��زرگ در زمینه  نفت و 
گاز بوده اس��ت؛ اول برگزاری اجالس سران کشورهای 
صادرکنن��ده گاز در حالی ک��ه امید م��ی رود ایران در 
آینده ای بس��یار نزدیک بار دیگر به ش��کل جدی وارد 
بازار جهانی گاز ش��ده و حجم صادرات و تعداد شرکای 
خود را افزای��ش دهد و دیگ��ری برگ��زاری کنفرانس 
تهران که با حض��ور نمایندگانی از ش��رکت های نفتی 
بین الملل��ی، ای��ران از م��دل جدید ق��رارد نفتی خود 

)IPC( رونمایی کرد. 
درحالی که از ابتدای روی کار آم��دن دولت یازدهم و 
امید به برداش��ته ش��دن تحریم ها کمیته ای به منظور 
بازنگری قرارداهای نفتی به وجود آم��د تا ایران بتواند 
پس از س��ال ها تحریم و کاهش ش��دید ص��ادرات، با 
برداشته ش��دن تحریم به ش��کل جدی وارد بازارهای 
نفتی شود، در آستانه برداشته ش��دن عملی تحریم ها 
ای��ران نیز ب��ا برگ��زاری کنفرانس تهران ت��الش کرد 
ش��رایط را برای پیمانکارانی که می خواهند پس از لغو 

تحریم ها وارد ایران شوند، روشن کند. 

نزدیک؛ نه مطابق با مدل های جهانی 
قراردادهای جدید نفت��ی نقش مهمي در آینده صنعت 

نفت ایران دارن��د و وزارت نفت امید زی��ادی به جذب 
س��رمایه و کلید زدن عصر جدید صنع��ت نفت ایران با 
این قرارداده��ا دارد؛  به ط��وری که وزیر نف��ت انتظار 
دارد با مدل جدید قرارداده��ای نفتی 25 میلیارد دالر 
سرمایه برای بخش نفت جذب شود؛ وی در عین حال 
معتقد است که ش��رایط عمومي کش��ور برای پذیرش 
س��رمایه گذاری خارجی بسیار مهم اس��ت و بنابراین 
اگر ش��رایط مناسب نباش��د بعید اس��ت شرکت های 
خارجی بیایند.  زنگنه ه��دف از رونمایی قراردادهای 
جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت می داند 
و درباره این قراردادها می گوید که تالش شده که مدل 
قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی 
جذابیت داشته باش��د و هم اهداف کشور را تامین کند 
تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف هاي 

قراردادی آن ایجاد شود. 
زمانی نیا، معاون زنگن��ه در امور بین الملل نیز می گوید 
که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد 
و اینکه تالش ش��ده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک 
باش��د، اگرچه نمی توان انتظار مطابق��ت کامل با مدل 

جهانی را داشت. 
وی از تغییر مهمي در رویکرد سیاست ایران در مواجهه 
با ش��رکای خارجی صحبت می کند و آن این است که 
ش��رکت های متوس��ط خارجی هم می توانند شرکای 
تجاری خوبی ب��رای صنعت نفت ایران باش��ند و ایران 

دیگر فقط به دنبال همکاری با غول های نفتی نیست. 

IPC چه اهدافی را دنبال می کند؟ 
از زم��ان طرح بحث طراح��ی IPC و رونمای��ی از آن، 
اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می ش��وند که 
از جمله مهم ترین آن ها انتقال فناوري های پیش��رفته 
و اثبات ش��ده و بومي س��ازی آن ه��ا، ج��ذب اعتبار و 
سرمایه های الزم برای توس��عه و ارتقای ظرفیت ها در 
بخش های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیت های 

داخلی است. 
رئیس کمیت��ه بازنگ��ری قراردادهای نفت��ی ایران در 
این زمین��ه می گوید م��دل جدی��د قراردادهای نفتی 
وس��یله اي برای ترمیم روابط با جهان صنعتی اس��ت. 
س��ید مهدی حس��ینی که زمانی ط��راح قراردادهای 
بیع متقابل ش��ناخته می ش��د، اکنون درب��اره مراحل 
طی ش��ده برای دس��تیابی به این مدل جدید قرارداد 
نفتی خاطرنش��ان کرده اس��ت که فاز نخست فعالیت 
ای��ن کارگروه تدوی��ن م��دل مفهومي این ق��رارداد با 
جمع آوری اطالع��ات و پژوهش ها،  ف��از دوم آن در دو 
بخش آماده سازي پیش نویس قوانین برای تصویب از 
سوی هیات دولت و برگزاری جلسه هاي توجیهی، فاز 
س��وم تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی 
ایران و آخری��ن فاز ارائه قرارداد ط��ی کنفرانس تهران 

بوده است. 
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اما انتقاداتی نیز به م��دل جدید قرارداده��ای نفتی یا 
همان IPC وارد است، انتقاداتی که وزیر نفت در مورد 
آن ها می گوید در هر حال برخی ک��ه یک زمانی انتقاد 
فراوانی از قرارداده��ای بیع متقابل داش��تند امروز از 
قراردادهای IPC انتقاد کرده و مي گویند قراردادهای 

بیع متقابل خوب هستند. 
 Iran( اما سوال اینجاست که قراردادهای جدید نفتی
Petroleum Contract( ک��ه ط��ی دو روز در 
معرض توجه شرکت های بین المللی نفتی و گازی قرار 

گرفتند چیستند و چه ویژگی هایی دارند؟ 
* مدل جدی��د قرارداده��ای نفتی ش��امل حلقه های 
مختل��ف صنعت نف��ت )اکتش��اف، توس��عه و تولید( 
مي شود. به این ترتیب IPC در خود سه دسته قرارداد 
شامل اکتش��افی، میدان های توس��عه یافته و توسعه 

نیافته را دارد. 
* اجرای پروژه هایی که براس��اس قراردادهای جدید 

معرفی مي شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود. 
*جزئیات میدان هایی که قرار اس��ت به مناقصه بروند 
در کنفرانس تهران رونمایی نش��ده و تنه��ا در اختیار 
ش��رکت هایی که برای مناقصه دعوت مي ش��وند قرار 
مي گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیش��تری نس��بت 

به پروژه مورد نظر داشته باشند. 
در واق��ع هر ش��رکتی که بهتری��ن پیش��نهاد را بدهد 
شانس بیش��تری برای برنده ش��دن در مناقصه دارد؛ 
ضمن این که چنانچه فعالیت های شرکتی در اکتشاف 
منجر به کشف میدان تجاری شود، مي تواند در مراحل 

بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد. 
*اگر میدانی که به مناقصه مي رود توس��عه اي باش��د 
مولفه هاي فراوانی از جمله بهترین نگاه فنی براس��اس 
عمر میدان و توس��عه میدان براس��اس تولید صیانتی 
مورد تاکید اس��ت؛ البته در این می��ان طرح های ارائه 
ش��ده باید مورد قبول ش��رکت نفت و کارشناسانی که 

طرح ها را آماده کرده اند ، باشد. 
ش��رکت ملی نفت بر حس��ب اولویتها و ن��وع میدان ها 
به تعیین این مس��ئله مي پردازد که چه ش��رکت هایی 
برای توس��عه چه میدان هایی مناسب هستند و نسبت 
به این ارزیابی از ش��رکت های خارجی برای مناقصه یا 

مذاکره بیشتر دعوت مي شود. 
* معرف��ی م��دل جدی��د قراردادهای نفت��ی، جذب 
س��رمایه گذاری، انتق��ال فن��اوری، تولی��د صیانتی از 
مخازن، افزایش ضریب بازیافت و اس��تفاده بیش��تر و 
بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف 

مدل جدید قراردادی صنعت نفت است. 
* در ای��ن نوع ق��رارداد مالکی��ت مخزن قاب��ل انتقال 
نیست و مالکیت آن واگذار نمي شود و تولید صیانتی از 
مخزن، یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست.  
همچنین مسئوالن معتقدند که باتوجه به افزایش توان 
فنی و مهندسی ش��رکت های داخلی در انجام عملیات 
نفتی )اعم از ش��رکت های تابع ش��رکت مل��ی نفت و 
همچنین بخش خصوصي( و اهمیت ذخایر و تولیدات 
نفت��ی در اقتصاد کش��ور، ضرورتی ب��رای اعطای حق 
بهره ب��رداری به مدت عمر مخزن و فق��ط دریافت حق 

مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد. 
* در م��دل جدید قراردادهای صنع��ت نفت، پیمانکار 
در س��ود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از 
کاهش قیمت سهیم مي شود، این یکی از ویژگی هایی 
اس��ت که این مدل ق��رارداد را ب��ا قرارداددهای قبلی 
متفاوت مي کند و رئی��س کمیته بازنگری قراردادهای 

نفتی در پاس��خ به انتقادات آن را یک��ی از ویژگی هاي 
مثبت این قرارداد مي داند ک��ه باعث افزایش بهره وری 

مي شود. 
به این ترتیب طب��ق IPC اگر قیمت نف��ت تا حداکثر 
50 درصد رقم لحاظ ش��ده در ق��رارداد افزایش یابد، 
پرداختی پیمانکار نیز به این نس��بت زیاد مي ش��ود و 
او به همین نس��بت در ریس��ک کاهش قیمت نفت نیز 

سهیم خواهد بود. 
در واقع س��هیم بودن پیمانکار در نوس��ان های قیمت 
 )IPC( نفت به عنوان یک��ی از جذابیت های ق��رارداد

برای خود پیمانکاران نیز به شمار می رود. 
*ریسک های اکتش��افی و نوع میدان در تعیین پاداش 

و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است. 
* پیمانکاران در صورت اس��تفاده از روش های افزایش 
ضریب بازیاف��ت و در پی آن افزایش تولی��د نفت و گاز 

درآمد بیشتری خواهند داشت. 
* پاداش و پرداختی پیمان��کار در میدان های کوچک 

بیشتر خواهد بود. 
* در مورد مس��ائل فن��ی – مخزن��ی در جهت حفظ 
س��المت مخازن انعط��اف پذیری کافی برای توس��عه 
پلکان��ی ongoing development پیش بین��ي 

شده است. 
* در مورد م��دل اقتص��ادی قرارداد ترتیباتی در نظام 
مال��ی )fiscal regime( در نظ��ر گرفت��ه ش��ده تا 
ش��رکت های  نفتی بین المللی بتوانند س��ود معقول و 
رایج قراردادهای باالدستی را که تحت هر نوع قرارداد 

دیگری دست یافتنی  هستند به دست آورند. 
* در صورت��ی که پیمان��کار پ��س از انج��ام عملیات 
اکتش��اف موف��ق به کش��ف زمین��ه جدیدی نباش��د 
پرداختی ب��ه وی صورت نمي گیرد و اگر اکتش��اف وی 
منج��ر به نتیجه ش��ود، بازپرداخت براس��اس مکانیزم 
هزینه هاي مس��تقیم )هزینه هاي مرب��وط به عملیات 

نفت( صورت مي گیرد. 
*هرگونه تاخیر در بازپرداخت ه��ای نفتی در صورتی 
ک��ه مس��بب آن پیمان��کار نباش��د، دیرک��رد آن نیز 

محاسبه مي شود. 
* پرداخت هزین��ه نفتی از دو طریق نق��دی یا تحویل 
محصول انجام مي ش��ود، به این ترتی��ب که در صورتی 
که پیمانکار و ش��رکت ملی نفت ایران به توافق برسند 
که پرداخ��ت از طری��ق مکانیزم تحوی��ل محصوالت 
باش��د، این اقدام باید تحت قرارداد ویژه ای که توسط 
رژیم حقوقی ایران وضع ش��ده و به تایید رسیده است، 

اجرایی شود. 
*در قرارداده��ای )IPC( ه��ر زم��ان که احس��اس 
ش��ود ب��رای بهره من��دی از ظرفیت های می��دان نیاز 
به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام 
س��رمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی براس��اس مفاد 

این قراردادها عملیاتی مي شود. 
* قرار اس��ت ک��ه حلقه ه��اي مختلف صنع��ت نفت 
)اکتشاف، توس��عه و تولید( به صورت یکپارچه واگذار 
ش��وند تا ش��رکت های خارجی با چنین ق��راردادی، 
انگی��زه ای برای حض��ور در صنعت نفت ایران داش��ته 

باشند. 
* مدت زمان اجرای قراردادهای جدید 20 ساله است 
و این توسعه متناسب با IOR و EOR تا 25 سال هم 

قابل افزایش خواهد بود. 
به این ترتی��ب قراردادهای IPC همانن��د قراردادهای 
خدماتی RSC اس��ت که برای پروژه هاي باالدس��تی 

از اکتش��اف تا توس��عه و تولید و بهره برداري مي تواند 
طوالنی باشد. 

*این قرارداد هش��ت بخش و 41 م��اده دارد که بخش 
نخس��ت، تعاریف و ش��رح کار و قلمرو قرارداد و بخش 
دوم طول عمر قرارداد و اس��ترداد به شرکت ملی نفت 
قرار است، بخش سوم را شامل حقوق و تکالیف شرکت 
ملی نفت ب��رای ارائه کمک، بخش چه��ارم را حقوق و 
تعه��دات پیمانکار، بخ��ش پنجم برنامه ه��اي کاری، 
بخش شش��م بازیافت هزینه هاي نفت��ی، بخش هفتم 
حس��اب و کتاب ها و تاییدیه هاي حسابرس��ی و بخش 

هشتم واگذاری و نحوه آن است. 
*مدل جدید قراردادهای نفتی پیوس��تهای عملیات 
اکتش��افی، ط��رح و عملی��ات توصیف��ی، رویه ه��اي 
حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی 

را شامل مي شود. 
*مس��ئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و 
حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداري 
در تولید وج��ود دارد؛ ضم��ن این که قان��ون حداکثر 
اس��تفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ ش��ده 

است. 
* ش��راکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم 
IPC اس��ت که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن 
تاکید مي شود، شرکت های بین المللی موظف هستند 
51 درصد از ظرفیت ش��رکت های داخل��ی در بخش 

خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند. 
همین ویژگی اس��ت که به گفته حس��ینی دو ش��انس 
بزرگ برای بخش خصوصي از جمله همکاری مشترک 
دو ش��رکت و حضور طرف ایرانی به عن��وان مجری را 

به وجود می آورد. 
* نح��وه انتخ��اب ش��رکای ایران��ی از دیگ��ر ن��کات 
IPC اس��ت، که قرار اس��ت ویژگی ه��ای صالحیتی 
به ش��رکت های بین الملل��ی ب��رای انتخ��اب ط��رف 
ایران��ی اعالم ش��ده وب��ر آن اس��اس ط��رف خارجی 
ش��ریک داخلی صالحی��ت دار خود را انتخ��اب کند، 
 که از بی��ن ش��رکت های خصوص��ی و نیمه خصوصی 

خواهد بود. 
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی می گوید قرار 
نیس��ت ش��رکت ملی نفت ایران در این مورد دخالتی 
داش��ته باش��د، ضمن این ک��ه ش��رکت ها در انتخاب 

شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند. 
به این ترتیب کاری که ش��رکت ملی نفت در این میان 
انج��ام مي دهد این اس��ت که صالحیت ش��رکت های 
ایران��ی را برای حضور در مش��ارکت ها تعیین مي کند؛ 
اما ش��رکت های خارجی مجاز هس��تند با هر شرکت 
داخلی برای توسعه باالدستی ش��ریک شوند، بنابراین 
شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکت ها را دیکته 

نمي کند. 
* ش��رکت های خارجی ملزم به رعای��ت قانون حاکم 

هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است. 
* پیمانکار خارجی مس��ئولیت بیمه کل پ��روژه را بر 
عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید ش��رکت ملی 

نفت ایران برسد. 
* پیمانکار مس��ئول اجرای تعهدات خ��ود خواهد بود 
و ش��رکت ملی نفت نیز در صورتی ک��ه قصوری ببیند 

مسئولیت پیگیری آن را بر عهده دارد. 
همچنی��ن ح��ل و فصل اختالف��ات با س��ه روش حل 
مس��المت آمیز، ش��رایط جایگزین، و داوری براساس 

شرایط صورت مي گیرد. 





پتروشیمی
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سید فرهاد اخالقی،  کارشناس بازرگانی و تجارت بین الملل

هویت صادراتی محصول ایرانی پتروشیمي  
یک ضرورت است

نبود منابع مالی در پتروشیمي ها که پیش تر توسط سرمایه گذاران خارجی و 
فاینسنسرهایی چون بانک ها تامین مي شود در دوران تحریم با مشکالتی همراه بود  

تعداد زیادی از پروژه هاي پتروشیمي کشور به دلیل وجود همین مشکالت مالی و 
نبود سرمایه گذاران کالن در این عرصه عمال متوقف مانده اند.  پتروشیمي ها هم 

مانند دیگر صنایع کشور در حال حاضر تشنه سرمایه هستند و با ورود سرمایه هاي 
خارجی به این صنعت شاهد اتمام پروژه هاي نیمه تمام خواهیم بود که خود 

به اشتغال و البته بازار صادرات کشور کمک شایانی خواهد کرد.  در حال حاضر از 
تعداد پروژه هاي نیمه تمام رقم دقیقی وجود ندارد و نمي توان نبود محصوالت و 

کمبود آن ها را به عنوان عوامل و موانع صادرات در نظر گرفت.
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صنایع پتروشیمي کش��ور در حال حاض��ر با مانعی 
در عرصه صادرات مواجهه نیس��ت و حتی در دوران 
تحریم ها هم با استفاده از واسطه ها و راه هاي مختلف 

توانسته است بخشی از بازار را برای خود حفظ کند.
رفع تحریم ها در مرحله نخس��ت واس��طه ها را از سر 
مس��یر صادرات محصوالت پتروش��یمي جمهوری 
پتروش��یمي ها  و  ک��رد  خواه��د  اس��المي حذف 
مي توانند با مش��تریان اصلی ارتباط برق��رار کنند. 
این موضوع سه حس��ن دارد که ش��امل:  تسریع در 
عملکرد،کاهش قیمت ها و اطمینان میان مش��تری 

و فروشنده خواهد شد.
در دوران تحریم،  پتروشیمي با استفاده از واسطه ها 
در ب��ازار وارد ش��ده بودن��د و واس��طه ها ت��ا کاال را 
به دست مشتری اصلی برس��انند هم زمان بیشتری 
الزم داش��تند و هم رقبا در ای��ن دوره زمانی خود را 
به مش��تری معرفی و با قیمت هاي نازل بازار را از آن 
خود مي کردن��د. تحریم هاي بین المللی که از س��ال 
2012 علیه کش��ور تش��دید شد عمال بس��یاری از 
بخش هاي فع��ال در صادرات صنایع پتروش��یمي را 
تحت ش��عاع خ��ود ق��رار داد، حمل ونق��ل،  بیمه ها 
و انتقال پ��ول همگی از جمل��ه م��واردی بودند که 
تحریم ه��اي بین المللی به ص��ادرات این محصوالت 
تحمی��ل کرد و عمال ریس��ک پذی��ری را ب��اال برد و 

واسطه گری در همین دوران رشد شایانی کرد.

در دوران تحریم ریس��ک عملیات ص��ادرات باال بود 
به همین جهت پتروش��یمي ها به کندی در این بازار 
وارد مي ش��دند. در همین دوره زمان��ی در آمد هاي 
حاصله از ص��ادرات ه��م پایین آم��د و اکن��ون و با 
توجه به رف��ع تحریم ها از آغاز س��ال 2016 مي توان 
امی��دوار بود با توج��ه به قیمت ارز، ص��ادرات بتواند 
به پترش��یمي ها انگیزه ه��اي الزم ب��رای بازگش��ت 

به بازارهای جهانی را القا کند.
نباید از نظر دور داشت که در دوران حریم همانطور 
که اشاره ش��د ایران مش��تریانی را از دس��ت داد اما 
اکنون ضم��ن احی��ا و بازیابی مش��تریان گذش��ته 
مي توان��د مش��تریان جدی��دی ب��رای محصوالت 
خود بیاب��د. در دوران تحریم با توج��ه به تعداد زیاد 
واسطه ها در عرصه فروش عمال مش��تریان اصلی از 
دس��ت رفته اند  و یکی از ماموریت هاي اصلی دوران 
پساتحریم در عرصه صادرات یافتن مشتریان اصلی 

فارق از واسطه ها برای پتروشیمي ها خواهد بود.
اکن��ون مي توان امی��د وار بود ب��ا آغاز ف��رو ریختن 
تحریم ها در پتروشیمي ها و به ویژه بخش خصوصي 
صادرکننده محصوالت انرژی در کشور بتواند زمان 
وصول وجوه خ��ود را کوتاه کند که خ��ود به اقتصاد 
ملی کم��ک خواه��د کرد،  از س��وی دیگر ریس��ک 
کمتر و سهولت بیش��تر همگی از عواملی هستند که 
در ص��ادرات محصوالت ایرانی آن ه��ا را رقابت پذیر 

مي کنند.
آسان س��ازی عملیات صادرات یکی از اصولی است 
که باید به آن توجه داش��ت و هم��کاری گمرک هاي 
کش��ور با صادرکنندگان مواد پتروش��یمي که بعضا 
برخی از آن ها ب��ا چارچوب ها و بابس��ته هایی همراه 

است یکی از الزامات است.
هویت صادراتی محصوالت پتروش��یمي ما در دروان 
تحریم خدش��ه دار شده اس��ت و یکی از موضوعاتی 
که در عرص��ه ص��ادرات باید ب��ه آن توجه داش��ت 
حضورمحصوالت ایران با هویت ایرانی در بازارهایی 
است که پیشتر در آن ها بودیم و اکنون رقبا مشغول 

فعالیت در آن هستند.
در همی��ن حال پ��س از حضور فعال و گس��ترده در 
بازارهای��ی که پیش ت��ر از آن محص��والت ایرانی در 
آن بوده اند  زمان ب��رای یافتن بازارهای جدید فراهم 

خواهد آمد.

آسان سازی عملیات صادرات یکی از اصولی است 
که باید به آن توجه داشت و همکاری گمرک هاي 
کشور با صادرکنندگان مواد پتروشیمي که بعضا 
برخی از آن ها با چارچوب ها و بابسته هایی همراه 
است یکی از الزامات است
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عبدالکری��م حس��ین زاده عض��و کمیس��یون عمران 
مجلس ش��ورای اس��المي ، درب��اره توس��عه صنعت 
پتروشیمی، گفت: با عملیاتی شدن برنامه های توسعه 
کشورمي توانیم صنایع را به سمت تولید ارزش افزوده 
هدایت کنی��م که در ای��ن خصوص تکمی��ل زنجیره 

ارزش در صنایع پتروشیمي حائز اهمیت است.
عضو کمیس��یون عمران مجلس، افزود: اگر توس��عه 
صنایع تکمیلی بر مبنای س��ازوکارهای مش��خص و 
اثربخش باش��د درنهایت منجر به رش��د ش��اخصهای 
اقتصادی و کمک به خروج از رکود خواهد ش��د، افزون 

بر این مزیت هایی همچون اش��تغال آفریني نیز ایجاد 
مي شود.

وی با بیان این  که اتکا بودجه س��االنه ب��ه درآمدهای 
نفتی نبای��د ادامه یاب��د، اف��زود: منابع نفت��ی دارای 
محدودیت اس��ت و س��رانجام پایان خواهن��د یافت. 
ازاین رو بای��د عواید حاص��ل از آن ه��ا را هم اکنون در 
صنایع مولد و تکمیلی س��رمایه گذاری ک��رد تا منابع 

پایداری برای ایجاد ثروت در کشور ایجاد شود.
صنایع مولد مي توانند با حضور بخش خصوصي چه در 

تولید و چه در صادرات رونق بیشتری یابند. 

عضو کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه صنعتی 
ش��دن اقتصاد الزمه جدا ش��دن از اقتصاد تک  بعدی 
نفتی است، ادامه داد: برون رفت از مشکالت اقتصادی 
در گ��روی افزای��ش و رش��د ش��اخص های اقتصادی 
اس��ت که یکی از راهکاره��ای رونق اقتص��اد کاهش 
خام فروش��ی و تولید فرآورده اس��ت ازاین  رو تقویت 
صنایع پتروشیمي در ابعاد مختلف برای نیل به اهداف 

اقتصادی با اهمیت برشمرده مي شود.
ورود پتروش��یمي ها ب��ه  بازاره��������ای جهان��ی و 
سرمایه گذاری بیش��تری بر روی آن ها موجب تقویت 

عبد الکریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران  مجلس شورای اسالمي 

برای تکمیل زنجیره ارزش
 باید از سرمایه هاي خارجی استفاده کرد

دنیای انرژی:  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمي ضمن تاکید بر حضور بخش خصوصي در جذب و تامین 
سرمایه هاي پروژه اي پتروشیمي اظهار داشت، در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود از اقتصاد تک  بعدی به نفت رها 

شویم اما باید سیاست کالن در اقتصاد همسو با تولید فرآورده در صنایعی همچون پتروشیمي ها  باشد تا بتوانیم 
به شکوفایی اقتصاد برسیم. این در حالی است که پتروشیمي ها سرمایه محور هستند و با جذب سرمایه گذاری خارجی 
مي توانیم امیدوار باشیم تا این بخش از اقتصاد ملی مولد و حضوری پررنگ تر در بازارهایی چون کسب و کار و صادرات 

ایفا کنند.
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محسن بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن 

برای خروج از رکود 
مي توان به پتروشیمي ها تکیه کرد

دنیای انرژی: عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس بابیان اینکه صنعت پتروشیمي مي تواند 
پس از تحریم ه��ا به عن��وان بخش��ی از ظرفیت 
اقتصادی کشور س��بب رونق در این بخش شود، 
گف��ت: ب��رای تحقق این ه��دف توس��عه صنایع 

تکمیلی با اهمیت هستند.
بازار محصوالت پتروش��یمي و ش��یمیایی مدتی 
است که در مسیر بهبود جدی قرار گرفته تا جایی 
که افزایش حجم معام��الت و تقویت عرضه ها را 
می توان چهره واقع��ی این بازار به حس��اب آورد 
هرچند برای چند هفته پیاپی، ش��رایط یکسان و 
با ثباتی در حال تجربه ش��دن است. از سوی دیگر 
در پایان هفته گذش��ته تا حدودی روند کاهشی 
قیمت ها تعدیل ش��د ت��ا جایی که افت نس��بی 
و ادام��ه دار نرخ ها محدود ش��د. از طرف دیگر در 
کنار باالبودن نس��بی حجم تقاضا در بازار داخلی 
و همچنین رش��د عرضه ها با محوریت معامالت 
بورس کاالی ایران، بازار با پیشی گرفتن عرضه بر 
تقاضا روبه رو شده که باعث شده تا برای چندمین 
هفته پیاپی قیمت ها در مسیر کاهش قرار داشته 
باش��ند. با توجه به تقویت نس��بی حج��م معامله 
پلیمرها یا محصوالت شیمیایی در بورس کاال که 
در نمودارها نیز مشخص اس��ت، می توان به ادامه 
یافتن حج��م معامله ای��ن قبیل کااله��ا امیدوار 
بود. ب��ا توج��ه به واقعیت های ب��ازار محصوالت 
پتروشیمي می توان به افزایش این حجم معامالت 
امی��دوار بود که س��یگنال مهمي ب��رای کل بازار 

به شمار خواهد رفت.
محس��ن بیگل��ری،  درب��اره توس��عه صنع��ت 
پتروشیمی، اظهار کرد: برای خلق و ایجاد فرصت 
اش��تغال و کم��ک به خ��روج از رک��ود اقتصادی 
یک��ی از بهترین راهکارها تولید ف��رآورده نفتی و 

محصوالت پتروشیمي است.
وی افزود: صنایع تبدیلی یکی از ارکان اساس��ی 
توسعه کشور به ش��مار می آید. بنابراین، صنعت 

پتروش��یمي که یکی از بزرگ ترین گزینه ها برای 
سروسامان دادن به اقتصاد به ش��مار می آید باید 
به نحو مطلوب به سمت تولید نهایی هدایت شود. 
بیگلری با اش��اره به نهایی ش��دن برجام با تالش 
تیم مذاکره کننده هس��ته ای و با ابالغ نامه رهبر 
انقالب به رئیس جمهور، اظهار داش��ت: با اجرایی 
ش��دن برجام، مردم منتظر گش��ایش اقتصادی 
و رفع مش��کالت خ��ود از جمله بی��کاری و رکود 
هس��تند و دیگر بهانه ای در این رابط��ه پذیرفته 
نیست. عضو کمیس��یون صنایع و معادن افزود: با 
هدایت منابع به سمت س��رمایه گذاری در صنایع 
ایجادکننده زنجی��ره ارزش مانند پتروش��یمی، 
افزون بر فعال کردن این بخش، درآمد غیرنفتی 
کشور نیز افزایش خواهد یافت. ازاین رو، حرکت 
به س��مت صادرات ف��رآورده به ج��ای نفت خام، 

خلق کننده ثروت و اشتغال برای کشور است.
ای��ن نمآین��ده مجلس ب��ا بی��ان اینک��ه صنایع 
تکمیل��ی پتروش��یمي باید در برنامه مش��خص 
توسعه یابد، افزود: باید به سمتی حرکت کرد که 
میزان صادرات مواد خام به صفر برس��د. چرا که، 
در غیراین صورت منابع کش��ور به ه��در می رود 
و نیروی انس��انی در کش��ور از مزیت ه��ای مانند 

اشتغال نیز محروم مي شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، تأکید 
کرد: صنعت پتروشیمي را باید با یک برنامه ریزی 
اصولی به س��مت تولید محصوالت نهایی حرکت 
دهیم تا ه��م بخش خصوص��ي فعال ش��ود وهم 
پارامتره��ای اقتصادی کش��ور به س��مت بهبود 

صادرات حرکت کند.  
وی توس��عه مت��وازن صنایع باالدس��تی و پایین 
دستی پتروشیمي را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
زنجیره تولید باید پیوس��ته باش��د تا کاالیی که 
تولید مي ش��ود به عنوان محص��ول نهایی به بازار 
عرضه ش��ود چرا که نفع این فرایند برای کش��ور 

باالست.

اقتصاد ملی خواهد شد.
گفتنی اس��ت، کاهش خام فروش��ی مواد اولیه مانند 
نف��ت و گاز م��ورد تاکید قان��ون گذاران اس��ت از این 
رو یک��ی از راه ه��اي تحقق ای��ن امر توس��عه صنایع 
پتروشیمي است این در حالی است که تولید فرآورده 
مورد تاکید سیاست هاي اقتصادی مقاومتی هم است 
اما این موض��وع در گروی س��رمایه گذاری مناس��ب 
است بر همین اساس کارشناس��ان اعتقاد دارند برای 
افزایش و تکمیل زنجی��ره ارزش در صنایع مادر مانند 
پتروش��یمي باید افزون بر توان داخلی از فرصت های 

خارجی با سازوکار مشخص استفاده کرد.
اس��تمرار بهب��ود در ب��ازار پتروش��یمي ها همچنین 
مي توان��د به رون��ق بیش��تر ب��ازار کس��ب و کار در 
کش��ور کمک کن��د که ای��ن مه��م به طور مس��تقیم 
 اث��ر بخش��ی در اقتص��اد مل��ی و ارزآوري خواه��د 

داشت.
با ورود بخش خصوصي به ف��روش و تولید محصوالت 
کش��اورزی بیش از پیش مي توان��د به رونق این بخش 

هیاتی در اقتصاد کشور امیدوار بود.
این نمآینده مجلس همچنین به موضوع اس��تفاده از 
درآمدهای نفتی در دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: 
در دوره پس��اتحریم به درآمدهای نفتی کشور افزوده 
خواهد شد، بنابراین از چنین درآمدهایی باید بیش از 
گذشته برای سرمایه گذاری در امورزیربنایی استفاده 

کرد.
وی با بیان این که باید هرچه بیش��تر از خام فروش��ی 
نف��ت فاصله بگیری��م، اف��زود: فاصله گرفت��ن از خام 
فروش��ی نفت، اقتص��اد مقاومتی را به بهترین ش��کل 

ممکن معنا می کند.
حسین زاده با بیان این که برای پایداری اقتصاد کشور 
باید از نفت و درآمدهای آن به صورت عقالنی استفاده 
شود، گفت: باید بتوانیم س��هم درآمدهای نفتی را در 
بودجه هاي س��االنه و بوی��ژه بودجه س��ال 95 هرچه 

بیشتر کاهش دهیم.
ای��ن نمآین��ده مجل��س به موض��وع برنام��ه شش��م 
توس��عه اش��اره و تصری��ح ک��رد: در گذش��ته، برخی 
برنامه ه��اي توس��عه ای کش��ور دارای انح�����راف 
معیار بودن��د ک��ه امیدواریم برنامه شش��م توس��عه 
 تحقق پذیر باش��د و موجب رونق کس��ب و کار و امور 

اقتصادی شود.

کاهش خام فروشی مواد اولیه مانند نفت 
و گاز مورد تاکید قانون گذاران است از این 
رو یکی از راه هاي تحقق این امر توسعه 
صنایع پتروشیمي است این در حالی است 
که تولید فرآورده مورد تاکید سیاست هاي 
اقتصادی مقاومتی هم است اما این موضوع 
در گروی سرمایه گذاری مناسب است بر 
همین اساس کارشناسان اعتقاد دارند برای 
افزایش و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مادر 
مانند پتروشیمي باید افزون بر توان داخلی 
از فرصت های خارجی با سازوکار مشخص 
استفاده کرد
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پس از جهش 36 درصدی حجم ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمي در 7 ماه نخس��ت س��ال ج��اری و اعالم 
آمارها و گمانه زنی های��ی جدید از حج��م صادرات در 
هشت ماه ابتدایی س��ال جاری، هم اکنون شاهد ادامه 
یافتن تقویت حجم معامالت محصوالت ش��یمیایی و 
پلیمری در بورس کاالی ایران هس��تیم که از استمرار 
یافتن روند بهبود در بازار محصوالت پتروش��یمي خبر 
مي دهد. در گذشته نیز به این ش��رایط رو به رشد اشاره 
ک��رده بودیم ولی ای��ن بار ش��رایط کلی ب��ازار از ادامه 
یافتن روند بهبود خب��ر مي دهد ک��ه گام مؤثری برای 
خروج بخش صنع��ت از رکود با پی��ش قراولی صنعت 
پتروشیمی ها به شمار می رود. نکته ای که در هفته های 
گذش��ته به وضوح و صراحت از آن یاد کرده ایم.  تقویت 
حجم معامالت در بازار داخلی و بهبود حجم داد و ستد 
محصوالت پتروش��یمي در بورس کاال در کنار کش��ف 
بازارهای جدید را می توان مهم ترین  دالیل این رخداد 
به حس��اب آورد که خودنمای��ی بخش خصوصي را در 

خروج از رکود به رخ می کشد.

بازار داخلی و حجم معامالت
بازار محصوالت پتروشیمي و شیمیایی مدتی است که 
در مس��یر بهبود جدی قرار گرفته تا جایی که افزایش 
حجم معام��الت و تقوی��ت عرضه ها را می ت��وان چهره 
واقعی این بازار به حساب آورد هرچند برای چند هفته 
پیاپی، ش��رایط یکس��ان و با ثباتی در حال تجربه شدن 
است. از س��وی دیگر در پایان هفته گذشته تا حدودی 
روند کاهش��ی قیمت ها تعدیل ش��د تا جای��ی که افت 
نس��بی و ادامه دار نرخ ه��ا محدود ش��د. از طرف دیگر 
در کنار باالبودن نس��بی حجم تقاضا در ب��ازار داخلی و 
همچنین رش��د عرضه ها با محوری��ت معامالت بورس 
کاالی ایران، ب��ازار با پیش��ی گرفتن عرضه ب��ر تقاضا 
روبه رو ش��ده که باعث ش��ده تا ب��رای چندمین هفته 
پیاپی قیمت ها در مس��یر کاهش قرار داش��ته باش��ند. 
با توج��ه به تقویت نس��بی حج��م معامل��ه پلیمرها یا 
محصوالت شیمیایی در بورس کاال که در نمودارها نیز 
مشخص است، می توان به ادامه یافتن حجم معامله این 

قبیل کااله��ا امیدوار بود. با توج��ه به واقعیت های بازار 
محص��والت پتروش��یمي می توان به افزایش این حجم 
معامالت امیدوار بود که س��یگنال مهمي برای کل بازار 

به شمار خواهد رفت.
در هفته گذش��ته حجم معامالت هفتگی پلیمرها با 9 
هزار و 800 تن کاهش به 42 هزار و 565 تن بالغ ش��د 
که یک عقب نشینی نه چندان مهم در این بازار به شمار 
می رود. دلیل عدم اهمیت این کاهش قیمت را باید در 
جهش حجم معامالت در هفته پیش از آن جس��ت وجو 
کرد، زیرا این حجم به دلیل استقبال خریداران به بیش 
از 52 هزار تن افزایش یافته ب��ود که در جای خود نکته 
مهمي به ش��مار می آید. از ط��رف دیگر حج��م عرضه 
محصوالت پلیمری در ب��ورس کاال با 1875 تن کاهش 
روبه رو ش��ده که در برابر این حجم کاه��ش عرضه ها، 
حجم تقاضا با بی��ش از 64 هزار تن اف��ت در یک هفته 
روبه رو شده است. در هر حال باالبودن موجودی انبارها 
واقعیت مهمي به ش��مار می آید که جذابی��ت خرید از 
بورس کاال را محدود ساخته است. با توجه به تجربه این 
حجم معامله و ادامه نوس��ان در س��طوحی باالتر از 40 
هزار تن می توان افزایش حجم تولید و خروج از رکود را 

ادامه دار تلقی کرد که به اقبال بازار منتهی خواهد شد.

معام�الت  در  مغف�ول  واقعیت ه�ای  برخ�ی 
محصوالت پتروشیمی

البته اگر نگاهی گس��ترده تر و تحلیلی به روند نس��بی 
افزایش حجم معامالت در بورس کاال بیندازیم به برخی 
واقعیت های نامطلوب نیز دس��ت پی��دا مي کنیم که از 
شرایط سخت پیش��ین و روند بهبود فعلی بازار با چهره 
جدیدی حکای��ت دارد. به عنوان مثال از تیرماه س��ال 
گذشته و پس از افزایش قیمت ها در بورس کاالی ایران 
به نام آزادس��ازی قیمت ها که نهایتا قیمت مواد اولیه با 
احتساب دالر آزاد مورد محاس��به و عرضه قرار گرفت، 
حجم معام��الت نزدیک ب��ه 15 درصد کاه��ش یافت. 
به عبارت ساده تر در آن دوران اغلب حجم معامالت در 
هر هفته در س��طوحی باالتر از 50 هزار تن تثبیت شده 
بود ولی هم اکنون با گذش��ت نزدیک به یکسال و نیم، 

این بازار توانسته است به سطوحی بیشتر از 40 هزار تن 
در هر هفته بالغ شود.

نکته جالب تر آنکه پس از آزادسازی قیمت محصوالت، 
بهای سوخت این شرکت ها نیز تعدیل شد که تمام این 
اقدامات در جهت حمایت از شرکت های پتروشیمي از 
س��وی دولت صورت پذیرف��ت. البته تالش ش��د تا از 
شرکت های پتروش��یمي حاضر در بورس اوراق بهادار 
نیز حمایت ش��ود ول��ی نتیجه چندانی ب��رای کل بازار 
در بر نداش��ت. از س��وی دیگر حجم تولی��د در صنایع 
پتروش��یمي نیز به ص��ورت مقطعی کاه��ش یافت که 
مهم ترین  افت آن را در دو ماه ابتدایی سال جاری شاهد 
بودی��م. در نهایت با احتس��اب افزای��ش قیمت دالر در 
بازار داخلی، ارزآوری این شرکت ها نیز در کنار کاهش 
قیمت ه��ای جهانی تغیی��ر چندانی نداش��ت حتی در 

برهه ای از زمان  کاهشی نیز شد.
تمام موارد فوق نشان مي دهد صنایع پتروشیمي بیش 
از آنکه به صادرات ی��ا حمایت های قیمت��ی از خوراک 
نیاز داشته باشد به بازار مصرف وابس��ته است. از سوی 
دیگر نگاهی به آمارها نیز نش��ان مي دهد ه��رگاه بازار 
مصرف بالفعل و قدرتمن��دی بروز و ظهور پیدا می کند، 
راندمان تولید و درصد اس��تفاده از ظرفیت های نصب 
شده در واحدهای پتروش��یمي نیز تقویت خواهد شد. 
به عبارت س��اده تر و با توجه به اطالع��ات موجود هرچه 
حجم معامله پلیمرها یا محصوالت شیمیایی در بورس 
کاالی ای��ران افزایش یافته ک��ه به منزل��ه خودنمایی 
تقاض��ای مؤثر، واقع��ی و دائم در بازار داخلی به ش��مار 
می رود، حجم تولید و راندم��ان آن نیز افزایش می یابد 
که به تقویت بنیادین این بازار و صنعت مهم در کش��ور 

منجر خواهد شد.
به عنوان نمونه و تنها به منظور ارائ��ه یک واقعیت قابل 
لم��س از این ادعا می توان به ش��رایط معامالت س��هام 
ش��رکت های پتروش��یمي در بورس اوراق بهادار اشاره 
کرد ک��ه در هفته های اخی��ر و با بهبود حج��م تولید و 
مصرف در بازار داخل��ی که با تقویت حج��م معامالت 
در بورس کاال نیز قابل رهگیری اس��ت، شرایط بهتری 
از سایر س��هم ها را به خود دیده و همچنین اغلب آن ها 

نگاهی تحلیلی به عملکرد بازار پتروشیمي ها 

بخش خصوصي برای
 خروج از رکود پیشگام شده است

             
محمد حسین بابالو 
کارشناس مسائل 
پتروشیمي و بازار بورس
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پیش بیني ه��ای 6 ماه��ه خ��ود را درخص��وص حجم 
تولید پوش��ش داده اند. این در حالی اس��ت که پس از 
فروکش کردن ام��ا و اگره��ای کاهش ن��رخ خوراک، 
هم اکن��ون واقعیت های تولید و پوش��ش پیش بیني ها 
چراغ راهنم��ای این صنع��ت مهم در بورس به ش��مار 
می آید. با توجه به تم��ام این موارد بای��د گفت که پس 
از عقب نش��ینی پیش��ین در معام��الت محص��والت 
پتروشیمي هم اکنون ش��اهد بهبود آرام در این صنعت 
و بازار مهم هس��تیم که مي تواند به روزهای اوج پیشین 
خود باز گردد. کش��ف بازارهای جدید برای محصوالت 
تکمیلی در صنعت پالس��تیک و س��ایر صنای��ع پایین 
دس��تی محصوالت پتروش��یمی، ثبات نس��بی عرضه 
مواد اولی��ه در ب��ورس کاال، کاهش قیمت ه��ا به دلیل 
افت قیمت های جهان��ی و خودنمایی بخش خصوصي 
ب��ا تجمیع آن ه��ا در برخی نمایش��گاه ها ی��ا گروه ها و 
همچنین ش��رکت های تعاون��ی مواردی هس��تند که 

تاکنون به تقویت این بازار منجر شده است.
پس از آزادس��ازی قیمت ها در تیرماه س��ال گذش��ته، 
قیمت م��واد اولی��ه جه��ش بزرگ��ی را تجربه کرد که 
به کاهش نس��بی 15 درصدی حجم معام��الت در آن 
بازه زمانی منتهی ش��د. ه��م اکنون قیمت م��واد اولیه 
در بازارهای داخلی با احتس��اب قیم��ت دالر آزاد و 95 
درصد بهای کاال در س��واحل خلیج فارس مورد معامله 
قرار مي گیرد که با احتس��اب 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده، چندان هم در رقابت با س��ایر کش��ورها از یک 
مزیت جدی برخوردار نیست. از س��وی دیگر نرخ بهره 
بانکی بس��یار باال در کشور باعث ش��ده تا هزینه تولید 
در داخل بس��یار باالتر از س��ایر رقب��ای منطقه ای قرار 
گرفته و از آن مهم ت��ر نیز از جای��زه صادراتی به معنای 
واقعی و جامع کلمه خبری نیس��ت. این ش��رایط باعث 
ش��ده تا بازارهای منطقه ای همچون عراق، افغانستان 
و آسیای صغیر به مکانی برای رقابت تجار ایرانی، ترکیه 
و حتی چینی تبدیل ش��وند که در بسیاری از رقابت ها، 
تجار ایرانی چندان هم موفق نبوده ان��د. وجود قرارداد 
تجارت ترجیح��ی بی��ن ع��راق و ترکیه باعث ش��ده تا 
اجناس ترکیه ب��دون پرداخت تعرفه واردات به کش��ور 
عراق حت��ی مناطق شیعه نش��ین جنوب��ی آن و اماکن 
مذهبی وارد ش��ده و فض��ا را ب��رای خودنمایی اجناس 

ایرانی محدود ساخته است.
هم اکنون نی��از به قرارداده��ای تجارت ترجیحی بین 
ایران و کش��ورهای همس��ایه یکی از نیازه��ای اصلی 
تجارت خارجی کشور به شمار می آید که به نگاه مثبت 
و توجه جدی تصمیم س��ازان سیاس��ی و اقتصادی نیاز 
دارد. اما بای��د به این نکته نیز اش��اره کرد ک��ه با انعقاد 
قرارداد تجارت ترجیحی بین ای��ران و ترکیه مواد اولیه 
صنایع پلیمری ساده تر از قبل به ترکیه وارد شده و بازار 
ایران نیز با س��هولت بیشتری در دس��ترس تجار ترکیه 
قرار گرفته است. حال همین وضعیت نیز در بازار عراق 
در حال مشاهده است یعنی دست فعاالن ترکیه در بازار 
عراق نیز از دو جنبه مختلف باز ش��ده یعن��ی اول مواد 
اولیه ایران��ی را با تعرفه ناچیز به کشورش��ان وارد کرده 
و سپس به کمک قراردادهای دو جانبه بازار عراق را نیز 
تس��خیر می کنند. حال در این بین هم تاجر ایرانی باید 
تعرفه ص��ادرات را پرداخت کند و هم پ��س از پرداخت 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده در بورس کاال بای��د در حال 
پیگیری ب��رای بازپرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده یا 

جایزه صادراتی خود باشد.

هم اکنون نیاز به قراردادهای تجارت ترجیحی بین ایران و کشورهای همسایه یکی از نیازهای 
اصلی تجارت خارجی کشور به شمار می آید که به نگاه مثبت و توجه جدی تصمیم سازان سیاسی 
و اقتصادی نیاز دارد. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی 
بین ایران و ترکیه مواد اولیه صنایع پلیمری ساده تر از قبل به ترکیه وارد شده و بازار ایران نیز با 
سهولت بیشتری در دسترس تجار ترکیه قرار گرفته است
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دنی�ای ان�رژی: احم��د مه��دوی در واکن��ش 
به اظهارنظر اخیر اکبر ترکان، مش��اور رئیس جمهور 
درباره نرخ خوراک پتروش��یمی، اظهار داش��ت: در 
رابطه با این که گفته ش��ده که ما گاز را با قیمت 13 
سنت ارزان می فروش��یم، چون قیمت جهانی گاز، 
س��ه برابر این مقدار اس��ت، می خواهم بپرس��م که 

منبع این خبر کجاست؟!
وی افزود: ما به شما س��ند می دهیم و این اطالعات 
ما از شرکت های معتبر است که در رابطه با خوراک 

اطالعات دقیقی دارند.
دبی��رکل انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی صنع��ت 
پتروش��یمي تصریح ک��رد: هنری ه��اپ آمریکا در 
ماه اکتبر نرخ گاز را 8.58 س��نت اعالم کرده است. 
براس��اس اطالعات موسسه نکس��نت نیز میانگین 
قیم��ت گاز کش��ورهای عربس��تان، قط��ر، عمان، 
بحرین، مص��ر، الجزایر و عراق 5.5 س��نت اس��ت. 
این که می گویند قیمت گاز در دنیا س��ه برابر است و 
ما 13 سنت می دهیم، از کجا آمده است؟ به ما سند 

بدهند و ما تسلیم شویم که این نرخ در دنیا است.   
مهدوی عنوان کرد: ما این اطالعات را همین جوری 
از سایت در نیاوردیم؛ هزینه کرده ایم. یعنی این طور 
نیست که شرکت نکس��نت بگوید به راحتی مي شود 

از سایت من اطالعات را اس��تخراج کنید. ما هزینه 
کردیم و این اطالعات و مستندات وجود دارد.

وی درباره نرخ خوراک پتروش��یمي متذکر شد: »ما 
می گوییم باید قانون اجرا شود. مجلس در این زمینه 
دولت را با یک قانون هدایت کرده اس��ت. به عبارتی، 
گفته شده دولت باید یک سری شاخص ها را در نظر 

بگیرد و قیمت تعیین شود.   
دبی��رکل انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی صنع��ت 
پتروشیمي ادامه داد: اولین شاخص، میانگین وزنی 
با توجه به صادرات و واردات اس��ت. دومین شاخص، 
جذب س��رمایه گذار اس��ت. یعنی قیمت به گونه ای 
تعیین ش��ود که س��رمایه گذاران خارجی و داخلی 
رغبت به س��رمایه گذاری داش��ته باش��ند. شاخص 
سوم هم این اس��ت که محصول باید با نرخ خوراکی 
به دس��ت بیاید ک��ه در بازاره��ای بین المللی قابل 

رقابت باشد.   
مهدوی متذکر ش��د: برآورد ما این اس��ت که قیمت 

زیر 8 سنت برای خوراک پتروشیمي مناسب باشد.
وی خاطرنشان کرد: »ما در این زمینه حرف هایمان 
را به دولت زده ایم و فعال نه هنوز قانون اجرا شده و نه 

اتفاقی افتاده است.   
ای��ن در حالی اس��ت که پی��ش از ای��ن مدیرعامل 

ش��رکت ملی صنایع پتروشیمي با اش��اره به جلسه 
مش��ترک وزیر نفت با اعضای کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمي گفت: وزارت نفت در 
مورد قیمت خوراک پتروش��یمي ها تصمیم گیری 

مي کند.
عب��اس ش��عری مق��دم در مراس��م کلن��گ زن��ی 
پتروشیمي صدف اظهار داشت در مورد وجود فشار 
بر رئیس جمهوری و وزیر نف��ت درخصوص کاهش 
قیمت خوراک پتروش��یمي ها اظهار ک��رد: در این 
زمینه اطالعی ندارم ولی امی��دوارم بهترین تصمیم 
درمورد قیمت خوراک گرفته ش��ود؛ ضمن آن که از 
روز اول وزارت  زنگنه در صنعت نفت، فشار در مورد 
کاهش قیمت خوراک پتروشیمي ها روی وزیر نفت 

بوده است.
شعری مقدم با اشاره به ورود 25 میلیون تن متانول 
ایران تا چند س��ال آین��ده به بازاره��ای بین المللی 
افزود: تا چند س��ال آینده میزان مص��رف این ماده 
بیش��تر از 16 میلیون ت��ن نخواهد ش��د از این رو از 
هم اکن��ون به دنبال تبدی��ل مآزاد متانول به س��ایر 

فرآورده ها هستیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمي حجم 
س��رمایه گذاری مورد نی��از برای ایج��اد واحدهای 

احمد مهدوی
 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 

             خوراک هنوز گران است 
رضا عدالتی پور 



71 E N E R G Y  W O R L D

متانول به س��ایر فرآورده هاي نفت��ی را حداقل یک 
میلیارد دالر پیش بیني کرد.

در همین حال نبای��د از نظر دور داش��ت که در این 
راستا حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان 
سهم  به بررس��ی این موضوع پرداخت و اظهار کرد: 
به نظر می رس��د با توجه به کمب��ود نقدینگی دولت، 
رقم تعیین ش��ده برای نرخ خ��وراک مجمتمع هاي 
پتروش��یمی، کمتر از 13 سنت نباش��د و شاید هم 
حتی احتمال دارد که این رقم باالتر از 13 سنت نیز 

در نظر گرفته شود.
او در ادامه افزود: اما بدیهی اس��ت ک��ه چنانچه رقم 
مزبور، نرخ��ی کمتر از 13 س��نت باش��د به کاهش 
قیم��ت تمام ش��ده محص��والت در ش��رکت های 
پتروش��یمي منجر مي ش��ود ک��ه این ام��ر افزایش 
حاشیه سود و در نهایت رشد س��ودآوری آن ها را در 

پی دارد.
ایزدی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه برخی 
سناریوها حاکی از این است که قرار است دولت نرخ 
خوراک را رقمي در حدود 10 سنت درنظر گیرد اما 
در طرف دیگر استفاده از ارز آزاد بجای ارز مبادله ای 
را برای آن ها مجاز کند، ای��ن امر چه تاثیری در روند 
ش��رکت های پتروش��یمي خواهد داش��ت؟ گفت: 
با ف��رض ن��رخ ارز مبادل��ه ای 30 هزار ری��ال و نرخ 
خوراک 13 س��نت، در واقع نرخ هر متر مکعب گاز 
برای ش��رکت ها معادل 3ه��زار و 900ریال خواهد 
بود و چنانچه این نرخ با ارز آزاد 36هزار و 500ریال 
و کاهش در نرخ خ��وراک همراه باش��د، بهای تمام 
ش��ده هر مترمکعب گاز در حدود 3هزار و 650ریال 
خواهد بود که در این مقایس��ه ب��ه 6 درصد کاهش 
نرخ خوراک می رسیم که در عمل تغییر محسوسی 

نسبت به قبل نخواهد داشت.
 به گفته ای��زدی با فرض س��ناریوی مطرح ش��ده، 
تفاوت��ی ب��رای ش��رکت های پتروش��یمي به وجود 

نخواهد آمد.
او در ادامه خاطرنش��ان کرد: اما چنانچ��ه نرخ دالر 
کماکان روندی افزایش داش��ته باش��د، سال آینده 
ش��رکت های فع��ال پتروش��یمي که صادرمح��ور 
هستند،منتفع خواهند شد و در مقابل شرکت های 
واردکننده متضرر می ش��وند که در نهایت این روند، 

رونقی برای کل صنعت پتروشیمي نخواهد داشت. 
سال گذشته، مجلس نرخ خوراک 13 سنت به ازای 
هر مترمکعب را برای واحدهای پتروش��یمي تعیین 
کرد که با اعتراض سهامداران این مجتمع ها مواجه 
شد؛ مجمتع های پتروشیمي اس��تفاده کننده از گاز 
طبیعی، نرخ 13 س��نت را گران دانس��ته و موجب 
ضرر این واحده��ا می دانند، ام��ا وزارت نفت معتقد 
است که این مجتمع ها به دلیل دسترسی به خوراک 
 ارزان، سود سرشاری برده و تمایلی به توسعه صنایع

 پایین دستی ندارند.
به عقیده کارشناس��ان، در صورت توسعه واحدهای 
پایین دس��تی، مجتمع های پتروش��یمي با خوراک 
13 س��نتی نیز س��ودآوری قابل توجه��ی خواهند 
داش��ت. طوالنی ش��دن روند تعیین ن��رخ خوراک، 
س��بب سردرگمي س��رمایه گذاران ش��ده است که 
امید اس��ت با اظه��ارات اخیر عباس ش��عری مقدم، 
معاون وزی��ر نفت س��رانجام ت��ا هفته آین��ده نرخ 
 خ��وراک مجتمع ه��ای پتروش��یمي تعیین تکلیف 

شود.

بزرگترین صادرکنندگان
 نفت به چین
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 ها هفتخرین کِ خَد را بِ عٌَاى یکی از بسرگتریي گرٍُ ّای بازرگاًی کِ در زهیٌِ ّای هختلف تجاری ٍ صٌعتی در ایراى فعالیت
 .هی ًوایذ هعرفی ًوایین 

 :فعالیت ّا ٍ اهکاًات شرکت ها بشرح زیر هی باشذ 

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

 رٍغي/ صادرات رٍغي پایِ  .2

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

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

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

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

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

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

info@fsr-co.com 
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