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گزارش تحلیلی از سرنوشت نفت در بهار 1395 

تهران ، میزبان بزرگترین نمایشگاه نفت خاورمیانه 

روبرت بیگلریان

انحصار در حوزه قیر 
برداشته شود

بررسی بنیادی صنعت پتروشیمی
 در ایران و خاورمیانه

 نقش هلدینگ  های 
پتروشیمی خاورمیانه در 

ساختار تولید

حسن تاجیک
 رییس کمیسیون قیر اتحادیه اوپکس

شیطنت های
  تولیدکنندگان کوچک  
مشکل  صنعت قیر است

مرتضی فیروزی

سوآپ یک  عملیات 
استراتژیک   است
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فهــرست

رم دروازه دیپلماسی انرژی ایران به اروپا 

مهدي  اسپندیاری
بخش خصوصی ره آورد  ایمن

 در تامین منافع ملی 

بزرگان نفتی و آنچه پیش روی آینده بازار انرژی است

بخش خصوصی باید با حداقل بوروکراسی سرمایه گذار خارجی را به دست آورد

احمد  صرامی

آرامکو و چالش های  آینده

سرنوشت نفت 
در بهار 95 
چگونه خواهد بود؟



دیپلماسی 
انرژی



س��فر روحانی به اروپا به وضوح برای ایجاد فرصت های 
جدید برای خارج ک��ردن ایران از فضایی اس��ت که به 
مدت یک دهه به خاطر تحریم های ظالمانه  هس��ته اي 
به وجود آمده ب��ود. ایتالیا چهارمی��ن اقتصاد بزرگ در 
اروپا و س��ومین قدرت اقتصادی در اتحادی��ه اروپایی 
به شمار می رود و  جمهوری اس��المی ایران همواره به 
ایتالیا به عنوان یکی از  مهم ترین ش��رکای تجاری اش 
در عرصه های مختلف از جمله انرژی نگریس��ته است.
شاید این پرس��ش مطرح ش��ود که چرا رئیس جمهور 
برای نخس��تین س��فر اروپایی اش رم را انتخاب کرد و 
بعد از آن به پاریس رفت برای پاس��خ به این س��وال می 
توان  تنها نگاه کوتاهی به حجم تب��ادالت برنامه ریزي 
شده اقتصادی میان صنایع کوچک ایتالیا و بازار بزرگ 
ش��رکت های خصوصی در ایران  انداخت ت��ا از اهمیت 
ایتالیا در صنایع پایین دس��ت و حتی باال دس��ت نفتی 
مطلع ش��د. از طرف��ی در می��ان انبوه م��راودات نفتی 
اروپایی ه��ا با ای��ران ، امض��ای تفاهمنامه  ه��ا نیز میان 
تهران و دو غول نفتی ایتالیایی در زمینه حفاری نشان 

از جایگاه ویژه ای��ن کش��ور در  کارزار انرژی جمهوری 
اس��المی ایران دارد.  نباید فراموش کرد که  تفاهمنامه 
اولیه با ش��رکت انی و س��ایپم ایتالیا به منظور توس��عه 
همکاری ه��ای دوجانب��ه در صنای��ع حفاری س��نگ 
بنای حضور گس��ترده تر این کش��ور را در عرصه انرژی 

جمهوری اسالمی ایران پایه ریزی مي کند  
در دوران معاصر ایران و ایتالیا همکاری های اقتصادی 
نزدیکی با یکدیگر داشته اند. ش��رکت های ایتالیایی تا 
قبل از تش��دید رژیم تحریم ها علیه ایران، حضور بسیار 
فعالی در بازار این کشور داش��تند. در سال 2011 یک 
س��ال پس از ص��دور قعطنامه 1929 که ش��دید ترین 
رژیم های تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران ، میزان 
تجارت ایران و ایتالیا به 7.6 میلیارد دالر افزایش یافت. 
قس��مت عمده هم��کاری تج��اری ای��ران و ایتالیا در 
بخش انرژی اس��ت. ایران نقش مهمی در زمینه تامین 
نیازهای مربوط به ان��رژی ایتالیا ایف��ا مي کند. ) هفت 
درصد از نف��ت خامش را ب��ه ایتالیا ص��ادر مي کند( به 
ویژه با بی ثباتی های ژئوپولتیکی که در ش��مال آفریقا 

و بحران سیاسی در اوکراین اتفاق افتاده است، رم برای 
پیدا ک��ردن جایگزینی برای گاز لیبی و روس��یه، تحت 

فشار قرار گرفته است.
در همین حال  چندین قرارداد بزرگ میان دو کش��ور 
امضا ش��د. دانیلی ق��راردادی 6.2 میلی��ارد دالری در 
زمینه ماش��ین آالت س��نگین و تجهی��زات مربوط به 
صنایع آه��ن آالت امضا کرد. س��ایپم ق��راردادی 3.8 
میلی��ارد دالری برای ارتقای پاالیش��گاه های ش��یراز 
و تبریز امضا ک��رد. وینچی هم قراردادی برای توس��عه 

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد امضا کرد.
با س��رمایه گذاري بخش خصوصی ایتالی��ا و همکاری 
آن با بخش خصوصی در جمهوری اس��المی ایران باید 
از ظرفیت های موجود برای پرهیز از خام فروش��ی که 
عمدتا دولتی ها متولی ان هس��تند جلو گیری کرد. در 
حال حاضر اقتصاد انرژی جمهوری اسالمی ایران باید 
مبتنی بر ف��روش فرآورده های و صادرات آن باش��د که 
اهرم دیپلماس��ی نیز در نیل به آن هدفمن��د و همگام 

خواهد بود.

سید محمد علی حسینی، سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا

رُم دروازه دیپلماسی انرژی
 ایران به اروپا 

جمهوری اسالمی ایران پس از برجام و فرو ریتخن دیوار ایران هراسی توانسته است با پی ریزی دیپلماسی پیش رو 
و اتخاذ تصمیمات هوشمند از پتانسیل های ملی برای تبدیل شدن به یک هاب بزرگ انرژی در منطقه خلیج فارس 

بهره مند شود. در این شرایط و در حالی که استفاده از فناوری های روز دنیا یکی از الزامات رسیدن به این رهیافت است 
می توان سفر اروپایی رئیس جمهوری کشورمان و همچنین سفر 11روزه وزیر خارجه به قاره آسیا را ارزیابی کرد.



در ش��رایط جدید ش��اهد حضور هیئت های بزرگ 
اقتص��ادی از کش��ورهای مختلف جه��ان در تهران 
و ش��هرهای بزرگی چ��ون اصفهان، تبریز و ش��یراز 
و... هس��تیم که همگی به دنب��ال یافتن بخش های 
مختلف برای س��رمایه گذاری و همکاری مش��ترک 
هس��تند. این امر بدون شک ناش��ی از پتانسیل های 
باالی اقتصادی ایران از یکسو و موقعیت ممتاز ایران 
از منظر ثبات و امنیت در منطقه ای است که التهاب 

و بی ثباتی در آن موج می زند. 
ورود طرف های خارجی به بازار کس��ب و کار ایران، 
طیف گس��ترده ای از صفوف و صنای��ع را تحت تأثیر 
خواهد گذاشت و از جمله این صنایع، صنعت بانکی 
اس��ت. این صنعت هم از منظر رقابتی و هم از منظر 
قواعد ب��ازی، با چالش های جدی��دی رو به رو خواهد 

کرد. 
طی س��نوات گذش��ته، صنعت بانکی در کش��ور ما، 
حیاتی ایزوله را تجربه کرده است. این شرایط ویژه، 

مزیت فعالیت انحصاری را برای بانک ها ایجاد کرده 
و باعث ب��روز برخ��ی نوآوری ها خصوص��اً در حوزه 
فناوری اطالع��ات ناظر ب��ر عملیات، بانک ه��ا را به 

شدت به روش های پیشین وابسته کرده است. 
از جمله ای��ن زمینه ها، فراینده��ای مربوط به حوزه 
اعتبارات اس��ت. فرایندهای اعتب��اری طی دو دهه 
اخیر در سطح صنعت بانکداری، تحوالت فراوانی را 
تجریه کرده اس��ت که از آن جمله می توان به تغییر 
مبانی اعتبارسنجی مشتریان و نیز تغییر روش های 
حصول اطمینان از ایجاد مطالبات معوق اشاره نمود.  
اهمیت این تغییرات زمانی برای ما آشکارتر می شود 
که به یاد آوریم هر دو ای��ن موضوعات از چالش های 
اصلی نظام بانکی کش��ورمان محس��وب می شوند. 
برخ��ی از دریافت کنن��دگان تس��هیالت بانکی در 
بازپرداخ��ت بدهی های خود کوتاهی ک��رده و عماًل 
نه تنها سرمایه های س��پرده گذاران را که به پشتوانه 
بانک ها ب��ه ای��ن مقوله ورود ک��رده بودن��د با خطر 

مواجهه کردند بلک��ه ضرباتی نیز به بدن��ه تولید در 
کش��ور زده اند که نوعی بی اعتمادی را در این عرصه 

ایجاد کرده است. 
از اصلی تری��ن مکانیزم های��ی ک��ه کاس��تی های 
نظام ه��ای اعتبارس��نجی مش��تریان و خطاه��ای 
احتمالی آن را پوش��ش داده و موج��ب جلوگیری از 
ایجاد مطالبات معوق می شود، اس��تفاده از پوشش 
بیمه اعتباری اس��ت؛ خدمتی که جای خالی آن در 
کشورمان محسوس اس��ت و یقیناً این جای خالی با 
ورود بازیگران جدید به حوزه کس��ب و کار نمایان تر 

خواهد شد.  
ش��رکت های بیم��ه ب��ا طراح��ی س��از و کاره��ای 
مش��خص قادر خواهند بود با بانک ه��ا در این زمینه 
همکاری های نزدیکی را صورت دهند تا در نهایت نه 
تنها س��پرده های نزد بانک ها را خطری تهدید نکند 
بلکه ش��اهد تحرک در کس��ب و کار و رشد تولید در 

کشورمان باشیم. 

دکتر محمد بیگدلی، کارشناس ارشد مسائل بانک و بیمه

جای خالی بیمه های خاص
 در چرخه کسب و کار بانکی

تحریم های سازمان ملل متحد در بخش هسته ای به طور رسمی در زمستان 
2016 از اقتصاد کشور رخت بربستند و باالخره سایه این پدیده ظالمانه 
از بازار کسب و کار و تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران جایش را به 

روزنه های از امید داد. 



16E N E R G Y  W O R L D

مهدی اسپندیاری ، دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی 

بخش خصوصی 
ره آورد  ایمن 

در تامین منافع ملی 

باید تاکید کرد  که باالخره پس از س��ال ها دولت 
تدبیر و امید اعالم نم��وده در اجرا دخالت نخواهد 
کرد و به صورت جدي از بخش خصوصي حمایت 
مي کند ب��ه همین منظور م��ا در بخش خصوصی 
در انتظ��ار تغییر رویکرد دولت هس��تیم تا با توان 
حداکثری ب��رای تامی��ن منافع مل��ی جمهوری 
اس��المی ای��ران ایف��ا نق��ش کنی��م. ام��ا هنوز 
بخش هایی از دولت حاضر ب��ه تغییر موضع خود 

نسبت به انحصار طلبی های پیشین نیستند.
نباید فراموش ک��رد که توافق في مابی��ن ایران و 
گروه 1+5 شرایط ورود س��رمایه گذاران خارجی 
را ب��ه اقتصاد و تج��ارت ملی ب��از و هم��وار کرده 
اس��ت که باید تاکید کرد نق��ش بخش خصوصی 
 و اتحادیه ه��ای تخصص��ی در این فض��ا غیر قابل

انکار است.
چنانچه با یک نگاه عمیق به اقتصاد کشور بنگریم 
متوجه مي شویم که  پروژه هاي اساسي به اجرا در 
نیامده اند و چرخ کارخانج��ات تولیدي به حرکت 
نیفتاده اس��ت به همین جهت باردیگ��ر به نقش 
مهم و تاثیر گ��ذار بخش خصوصی ب��رای نیل به 
اهداف میان م��دت و بلند مدت توس��عه ملی پی 

خواهیم برد.
 حض��ور س��رمایه گذاران بین الملل��ي در عرصه 
س��اخت و ساز کش��ور مس��تلزم برقراري خطوط 
اعتباري از طرف کش��ورهاي متبوع آنان اس��ت و 
براي جذب این شرکت ها بایس��تي زمینه حضور 
آنان آماده س��ازي ش��ود. بنا بر اطالعات موجود، 
صرف��اً قراردادهاي صنع��ت نفت با دس��تور وزیر 
نفت بازنگري ش��ده و ت��ا ح��دودي از حالت یک 
طرفه قبلي خارج شده، لیکن سایر تمهیدات الزم 

فراهم نگردیده است.
به نظر می رس��د اصلی تری��ن و فوری ترین راهکار 
تحقق اه��داف چش��م انداز در حوزه نف��ت و گاز 
و پتروش��یمی، توس��عه س��رمایه گذاری و کسب 
فناوری است. در مقوله نفت چنانچه کوتاهی های 
پیش��ین ادامه یابد و در خصوص س��رمایه گذاري 
کوتاهی کنی��م، تم��ام ابزارها از دس��ت ما خارج 

خواهند شد.
ظرفیت س��ازی و توس��عه  در زمینه  نفت نه فقط 
محور توسعه کش��ور است، بلکه به س��بب اینکه 
موج��ب افزای��ش ق��درت چانه زن��ی در محیط 
بین المل��ل را فراهم مي کن��د، یک نی��از فوری و 
حیاتی اس��ت. می��دان دادن به بخ��ش خصوصی 
و ایج��اد فرص��ت فعالی��ت و ب��ه ب��ازی گرفت��ن 
توانمندی های داخلی، یگانه راه تعالی و کارآمدی 
نظام است. صالح کش��ور، پرداختن دولت به امور 

حاکمیتی و پرهیز از تصدیگری است.
در پایان بای��د تاکید کنم که یک��ی از راه های رفع 
ای��ن معضالتی ک��ه در ح��ال حاض��ر در اقتصاد 
کش��ور ب��ا آن مواجه��ه هس��تیم ، تبدی��ل نفت 
خام به ف��رآورده اس��ت با وج��ود ای��ن دولت به 
تنهایی ق��ادر به انج��ام این ام��ر نیس��ت. از این 
 رو، بس��تر ب��رای حضور بخ��ش خصوص��ی باید 

فراهم شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در هفته دولت به صورت اکید فرمودندکه برای 
برون رفت از مشکالت کشور باید از بخش خصوصی حمایت شود. تجربه در 
جهان نشان داده است که مادامی که بخش های مهم اقتصاد کشور دولتی 

باشند شرایط رکود ادامه خواهد داشت به همین جهت توجه به بخش 
خصوصی برای برون رفت از فضای رکود همانطور که معظم له هم فرمودند 

امری ضروری است.
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تش��دید افت قیمت نف��ت خام های ش��اخص برنت 
دریای ش��مال ، WTI آمریکا به مح��دوده 26 دالر 
در بشکه و سبد اوپک به محدوده 25 دالر در بشکه، 
و ظاهر شدن فش��ارهای قیمتی به مجموعه اقتصاد 
کش��ورهای تولید کننده و افت قیمت نفت خام های 
برخی از آنان تا محدوده 20 دالر در بشکه، تحرکات 
دیپلماتیک در این خصوص راآغ��از کرد. فعال ترین 
کش��ور این حرک��ت ونزوئال ب��ا اقتص��ادی در حال 
ورشکستگی بود که تمامی فعالیت های دیپلماتیک 
آن در س��طح رئیس جمهوری و وزی��ر نفت به دلیل 

فقدان چارچوبی علمی )نقشه راه( راه به جایی نبرد.
عربس��تان و روس��یه هر دو ب��ا تولیدی ب��االی 10 
میلیون بش��که در روز ضمن انداختن مس��ئولیت به 
گردن دیگ��ری، عمال حاضر به هی��چ گونه همکاری 
مشخصی برای تقویت بازار نفت نبودند. حتی برخی 
مقامات شرکت نفت روس��یه اعالم نمودند که آنها با 
تولید نفت در س��طح 15 دالر در بش��که نیز مشکلی 

ندارند.
اگر به فضای ب��ازار نفت با ش��رایط ف��وق، تحوالت 
سیاس��ی خاورمیان��ه را نی��ز بیفزایی��م، تقریب��ا 
هیچ شانس��ی ب��رای هم��کاری احتمال��ی و تقویت 
پایه های اولیه بازار نفت وجود نداش��ت. تمامی این 

پیچیدگی ها و به ثمر نرس��یدن تحرکات در بس��تر 
دیپلماتیک حتی از سوی ایران به دلیل فقدان نقشه 
راه و تبیی��ن تئوریک ضرورت همکاری و مش��خص 
نب��ودن خطرات پی��ش روی ب��ود که »اس��تراتژی 
گرفتن س��هم بازار نفت به هر قیم��ت« را همچنان 

فعال نگه داشته بود.
اما مدل س��ازی و نظریه پ��ردازی درب��اره وضعیت و 
عوام��ل موثر بر ب��ازار نفت و ارس��ال س��یگنال های 
موثر ب��ر بازار از س��وی بعضی طرف ه��ا در ایران، در 
کنار ت��الش ونزوئال برای هماهنگ��ی و برقرار کردن 
ارتباطات و حضور قدرتمند روسیه برای اولین بار به 
عنوان یک تولیدکننده ب��زرگ در نقش بازیگر موثر، 

ورق را برگرداند.
در اولین س��یگنال های ارس��الی از ایران تاکید شد 
که تداوم این س��یر، س��قوط همیش��گی س��اختار 
قیمت ه��ای نفت و خارج ش��دن کنترل ب��ازار نفت 
از دس��ت تولیدگنندگان و س��پردن مدیریت آن به 
گ��روه  20 را ب��ه هم��راه خواهد داش��ت؛همچنین 
با تبیین نقش محدود نفت ش��یل آمریکا مش��خص 
گردید که با یک انس��جام منطقی بین کش��ور های 
عضو اوپک و غیر اوپک ) خصوصا روسیه ( می توان به 
راحتی از دامی که غربی ها برای تولیدکنندگان نفت 

محمد صادق معماریان :

مدیران دولتی 
و لزوم شناخت شرایط 

بازار

گسترده اند، گریخت.
س��یگنال های ارس��الی به طور گس��ترده ای توسط 
کش��ور های هدف دریافت ش��د. به طوری که آقای 
النعیمی وزی��ر نفت عربس��تان از ام��کان عملیاتی 
ش��دن همکاری بین اعضای اوپک به منظور تقویت 
قیمت های نف��ت و تثبیت بازار نف��ت صحبت کرد. 
روس��یه نیز آمادگی خ��ود را جهت حرک��ت در این 
راس��تا حتی به قیمت محدود کردن تولیدش اعالم 
کرد. برجسته ترین اعالم خطر اخیرا توسط دبیرکل 
س��ازمان اوپک با توجه به مواض��ع قبلی وی صورت 
گرفت مبنی بر اینکه »تداوم این مس��یر، بازار نفت را 
با عرضه مازادی مواجه خواهد کرد که در عمل دیگر 

توان کنترل آن ممکن نخواهد بود«
 علی رغم اینکه مقامات نفتی ایران مدام بر باز تولید 
یک میلیون بش��که در روز نفت تحریمی این کشور 
اصرار می ورزیدند، این بار با تبیین علمی شرایط حاد 
بازار نفت، تح��رکات دیپلماتی��ک ونزوئال مثمرثمر 
واقع ش��د و اس��تارت اجالس چهار جانبه روس��یه، 
عربس��تان، قطر و ونزوئال زده ش��د. طوری که توجه 
تمامی دست اندرکاران صنعت نفت در سطح جهانی 
به یک باره به س��وی این نشست متمرکز شد. نتیجه 
این نشست موافقت با فریز کردن تولید چهار کشور 
ش��رکت کننده در اجالس بر پایه تولید در ماه ژانویه 

بود.
متعاق��ب آن ونزوئ��ال و قطر ب��ه عن��وان هماهنگ 
کننده، اجالس مش��ابهی را با ایران و عراق در تهران 
برگزار کردند. کش��ور عراق که قبال اع��الم آمادگی 
خ��ود را برای کاه��ش تولی��د در ص��ورت همراهی 
دیگ��ر تولیدکنندگان اع��الم کرده بود از سیاس��ت 
فریز تولید ب��ر پایه م��اه ژانویه حمایت ک��رد. پیش 
 بینی ه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه با پیوس��تن دیگر 
تولیدکنندگان به این سیاست عمال در حدود 0.9 تا 
1.3 میلیون بشکه در روز از عرضه نفت خام در سال 
2016 کاس��ته خواهد ش��د، که با احتساب کاهش 
احتمال��ی نفت ش��یل آمریکا، پیش  بینی می ش��ود 
 که ت��ا پایان س��ال 2016 ب��ازار نفت به ثب��ات الزم

 برسد.



18E N E R G Y  W O R L D

روزب�ه پارس�ا زاد| فع��االن ب��ازار جهان��ی 
فرآورده های س��وختی از قبیل گازوئیل و بنزین 

مثل گاوهای گریان مستأصل و درمانده اند.
تولیدکنن��دگان بازار نفت خ��ام مثل خرس های 

ترسیده از دود و آتش به این در و آن در می زنند.
حق ب��ا چه کس��ی اس��ت؟ اوض��اع ب��ازار خیلی 
ش��بیه همین روزها در س��ال گذش��ته اس��ت. 
گویا دعواهای س��ال گذشته تمام نش��ده اند و با 
ش��روع فصل بهار و برخاس��تن خرس ها از خواب 

زمستانی درگیری ها دوباره شروع شده است.
یک بررسي ساده نش��ان مي دهد قیمت نفت در 
حال حاضر یک س��وم کمتر  از جایی قرار دارد که 
یک س��ال پیش بود، اما عملکرد عرضه کنندگان 
عمده نفت خام  در س��ال جاری تاکنون شبیه به 

آن چیزی است که سال 2015 بود.
یک شکاف بزرگ در مقایسه قیمت و عرضه دیده 
می شود در دو ماه میالدی گذشته، بهای نفت به 
حدود 25 دالر در هر بش��که س��قوط کرده است. 
این تصویری از تالش بازار ب��رای پیدا کردن یک 
کف قابل اتکا در س��طح قیمت ها اس��ت. بنابراین 

می توان حدس زد کف قیمتی بازار تعیین ش��ده 
است.

یکی دیگر از جنبه های مهم، قیمت های نقطه ای 
هس��تند صف آرایی س��ریع تر خری��داران برای 
خریدهای تحویل فوری، در مقایسه با خریدهای 
سلف نش��ان می دهد که عرضه بیش از حد توان 

تخلیه و ذخیره سازی بازار است.
تخفیف های رایج در ب��ازار از قیمت نفت تحویل 
فوری در مقایسه با قرارداد آتی شش ماه مسیری 
بس��یار ش��بیه به یک س��ال پیش را دنبال کرده 

است.
اما تنها یک مشکل در این میان وجود دارد عرضه 

مازاد از بازار تخلیه نمی شود.
همان طور که پیش  تر اعالم ش��د، ذخایر تجاری 
نفت در کش��ورهای عضو OECD بیش از  2/9 

میلیارد بشکه در اواسط 2015 برآورد شده است
گزارش هایی نیز در دس��ترس اس��ت که نش��ان 
می دهد داده های آژان��س بین المللی انرژی برای 
س��ال 2016 با فرض حفظ رون��د تولید اوپک در 

سطوح ژانویه 2016 ثابت باقی می ماند.

این اعداد با ای��ن فرض تدوین ش��ده اند که هیچ 
افزایش��ی در تولید ایران اتفاق نیفت��د، در حالی 
که ایران قصد جدی خود را برای این که کس��ری 
ظرفیت و سهمیه صادراتی ناش��ی از تحریم ها را 
در مدت معینی دوباره برای خود بازس��ازی کند 
را چندین بار بطور قاطع اعالم کرده است. هرچند 
که در این مس��یر ش��تاب فوق العاده ای را نش��ان 
نداده است اما هر کورس��وی روشنایی در افزایش 
ت��وان صادراتی ای��ران می تواند ش��رایط امروز را 

تغییر دهد.
در طرف دیگر معادل��ه، انتظ��ارات تقاضا خیلی 
صعودی تر از یک س��ال پیش بوده است. تقاضای 
جهانی در س��ال گذش��ته با افزایش 1/6 میلیون 
بش��که در روز تقریبا دو برابر رشدی را  که آژانس 
بین المللی انرژی در ماه فوریه سال 2015  پیش  
بینی کرد، تجربه کرده اس��ت، آژان��س برای این 
س��ال افزایش تقاضایی برابر 1/2 میلیون بشکه را 

برآورد و پیش بینی کرده بود.
رش��د مصرف بنزی��ن در آمری��کا ه��م از عوامل 
تشدید کننده رشد تقاضا برای نفت خام به شمار 

سرنوشت نفت در بهار 95 
چگونه خواهد بود؟
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نفت ایران رکورددار گرانی ها

 بازار نفت به ایران لبخند زد
 با وجود پیشی  گرفتن عرضه از تقاضا در بازار اما 
به دلیل تالش  برخی کش��ورها ب��ه منظور اجرای 
طرح فریز نفتی )با وجود مس��تثنی شدن ایران(، 
قیمت نف��ت در معامالت منتهی به مارس  س��ال 
2016 می��الدی در تمام��ی بازاره��ای جهانی و 

منطقه ای با افزایش قابل توجهی روبه رو شد.
بر این اس��اس قیمت ش��اخص های س��بد نفتی 
اوپک، نفت سبک و ش��یرین آمریکا، برنت دریای 
ش��مال، دبی، عمان، نفت خام صادراتی سبک و 
س��نگین ایران هر یک به ترتیب با افزایش حدود 

2تا بیش از 3 دالری همراه شده است.
دراین بین قیمت نفت خام ایران با وجود افزایش 
صادرات در دوران پس��اتحریم با باالترین میزان 
افزایش بها در بین کل شاخص های معتبر طالی 
س��یاه در بازار جهانی همراه شده به طوری که هر 
بشکه نفت خام س��بک  صادراتی ایران با افزایش 
بیش از 3 دالر و 30 س��نتی و هر بشکه نفت خام 
سنگین صادراتی سنگین کش��ور با رشد بیش از 

3دالر و 40 سنتی در بازار روبه رو شده است.
از ای��ن رو در معامالت منتهی به 19 فوریه س��ال 
جاری میالدی، قیمت هر بش��که نفت خام سبک 
ایران با ثبت رشد 3 دالر و 30 سنتی به 29 دالر و 

56 سنت رسید.
همچنی��ن قیمت هر بش��که نفت خام س��نگین 
صادراتی ایران با ثبت رشد 3 دالر و 43 سنتی به 
بیش از 27 دالر و 6 س��نت در بازار جهانی معامله 

شده است.
این در حالی اس��ت که با وج��ود افزایش  قیمت 
نفت سبک و سنگین ایران در معامالت منتهی به 
19 فوریه، از ابتدای س��ال جاری میالدی تاکنون 

متوس��ط قیمت هر بشکه نفت س��بک صادراتی 
حدود 27 دالر و 26 سنت و قیمت هر بشکه نفت 
سنگین صادراتی کشور 24 دالر و 43 سنت بوده 
که حدود نصف قیم��ت نفت صادرات��ی ایران در 

سال 2015 است.
از سوی دیگر در حالی نفت ایران باالترین افزایش 
قیمت در بین کل ش��اخص های نفتی جهان را به 
نام خ��ود ثبت کرده که در طول یک ماه گذش��ته 
تاکنون حجم صادرات نفت کشور هم با افزایشی 
50 درصدی ب��ه حدود یک میلی��ون و 500 هزار 

بشکه در روز رسیده است.
به گزارش مه��ر، عالوه بر ای��ن در این مدت بهای 
س��بد نفتی اوپک با افزایش 1 دالر و 98 س��نت 
بش��که ای 29 دالر و 2 س��نت، ه��ر بش��که نفت 
خام س��بک ش��یرین آمریکا با افزای��ش 1 دالر و 
76سنتی، بش��که ای 29 دالر و 91 سنت و قیمت 
هر بش��که نفت خام برنت دریای شمال با افزایش 
2دالر و 5 س��نت در بازار، 32 دالر و 52 سنت داد 

و ستد شده است.
از سوی دیگر قیمت هر بش��که نفت شاخص دبی 
با افزایش 1 دالر و 74 س��نتی در بازار، 29 دالر و 
85 س��نت و بهای هر بش��که نفت شاخص عمان 
با افزایش 2 دالر و 3 س��نتی در ب��ازار، 30 دالر و 

83سنت معامله شد.
پیش  بین��ی می ش��ود در صورت ادام��ه حمایت 
کش��ورهای مختل��ف عضو اوپ��ک و غی��ر اوپک 
همچون عربستان سعودی، روسیه، قطر، کویت، 
عمان و امارات متحده عربی، از اجرای طرح فریز 
نفتی، قیمت نفت در ط��ول هفته های پیش رو با 

افزایش بیشتری روبه رو شود.

می آید.
عامل دیگ��ری که در ب��ازار ممکن اس��ت نادیده 
گرفته ش��ده باش��د، پمپاژ نفت به بازار در اثر ولع 

سیری ناپذیر عربستان سعودی است.
در هر حال بازار نفت خام این روزها تب دار اس��ت 
و با ورود انگیزه های غیر اقتص��ادی به بازار از یک 
سو و انتش��ار آمارهای منابع معتبر بین المللی از 
قبیل آژانس بین المللی انرژی از س��وی دیگر که 
با رش��د اکتش��اف ها و بررس��ی های کارشناسان 
احتیاط آمیز بودن آن ها فاش  ش��ده اس��ت، به 
نظر می رسد دوران نفت گران قیمت را باید پایان 
یافته تلقی کرد و تا س��ال های متمادی نمی توان 

به سقف قیمتی 100 دالر و باالتر اندیشید.
اما اغل��ب تحلیلگ��ران عقی��ده دارند ک��ه رفتار 
هیجان��ی، انگیزه های سیاس��ی و دش��منی های 
بی دلی��ل در منطق��ه خ��اور میانه ت��اب زیادی 
نخواهن��د آورد و با فروک��ش کردن آن ه��ا بازار، 
عرض��ه و تقاضای نفت خ��ام به رون��دی عقالنی 
باز خواهد گش��ت و در چنین ش��رایطی است که 
می توان به س��قف قیمت��ی ح��دود 60 دالر نگاه 
امیدوارانه ای کرد. تا آن روز س��بد تخم مرغ های 
خری��داران و فروش��ندگان نفت خ��ام در امنیت 

وثبات نخواهد بود.

در تهیه این مقاله از نوشته الیم رنینگ در پایگاه 
خبری بلومبرگ بهره گرفته شده است.

پیش  بینی می شود در صورت ادامه 
حمایت کشورهای مختلف عضو 

اوپک و غیر اوپک همچون عربستان 
سعودی، روسیه، قطر، کویت، عمان 
و امارات متحده عربی از اجرای طرح 

فریز نفتی، قیمت نفت در طول 
هفته های پیش رو با افزایش بیشتری 

روبه رو شود 
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ایران پس از س��ال ها مذاکره با ش��ش ق��درت جهانی لغو 
رس��می تحریم های بین الملل��ی را در 16 ژانویه جش��ن 
گرفت. ایران ک��ه از مدت ها قبل منتظ��ر چنین لحظه ای 
بود فورا برای پس گرفتن سهم خود در بازار انرژی جهانی 
اقدام کرد و مذاکرات گسترده ای را با مشتریان احتمالی و 
شرکت های بزرگ نفت و گاز جهانی برای افزایش تولید و 
توسعه ابزارهای تحویل انرژی از جمله خطوط لوله جدید 
و تاسیس��ات گاز طبیعی مای��ه )LNG( و نفتکش ها آغاز 

کرد.
در ش��رایطی که فرصت ها برای ایران فراوانن��د ایران باید 
دوران سختی را برای دس��تیابی به اهداف خود با توجه به 

کاهش قیمت نفت و گاز طبیعی سپری کند.
ایران به دلیل غایب بودن از بازارهای ان��رژی و با توجه به 
مش��کالت موجود در صنایع نفت و گاز خود قادر نخواهد 
بود که به آس��انی تولید گاز طبیعی خ��ود را افزایش داده 
و انتظ��ار موفقیت در ای��ن بازار را داش��ته باش��د. یکی از 
ویژگی های تعیین کننده در بازار گاز جهانی کنونی مقدار 

باالی عرضه نسبت به تقاضا است.
یک فاکتور کلی��دی در پایین آمدن تقاض��ای انرژی و به 
ویژه گاز طبیعی رشد کند کنونی اقتصاد جهانی است. به 
نظر می رس��د که در دوران رکود مالی جهانی سال 2008 
و 2009 به س��ر می بریم و تاثیرات رک��ود دوم کامال باقی 
مانده اس��ت در نتیجه تقاضا برای انرژی آنطور که انتظار 

می رفت افزایش پیدا نکرده است.
در ش��رایطی که عرضه از تقاضا بیشتر اس��ت رقابت میان 

صادرکنندگان طبیعتا شدید می شود.
هیچ یک از این کش��ورها با تحریم هایی که ای��ران با آنها 
مواجه بوده روب��ه رو نبوده اند و زمان کاف��ی برای تثبیت 
خود به عنوان یک تولیدکننده و صادرکننده قابل توجه را 
داشته اند. ایران که دومین ذخایر گازی اثبات شده جهان 
را در اختیار دارد و به دنبال تولید ال ان جی اس��ت با رقابت 

به ویژه از س��وی تولیدکنندگان بزرگ ال ان جی همچون 
قطر و آمریکا روبه رو است.

قط��ر از س��ال 2006 بزرگ ترین صادرکنن��ده ال ان جی 
در جهان بوده و در س��ال 2014، 30 درصد س��هم بازار را 
در اختیار داش��ته اس��ت اگرچه آمریکا هیچ گاه جزء 10 
صادرکننده بزرگ گاز در جهان قرار نداش��ته اما به دنبال 
افزایش صادرات خود به وس��یله دسترس��ی به بازارهای 
دوردس��ت از طریق ص��ادرات ال ان جی به ویژه در ش��رق 

آسیا بوده است.
و  طبیع��ی  گاز  س��نتی  صادرکنن��دگان  ب��ر  ع��الوه 
تولیدکنن��دگان ال ان جی، ای��ران همچنین ب��ا رقابت از 
سوی کش��ورهای صادرکننده مجدد مواجه است. اسپانیا 
و آمریکا جزء کشورهایی هس��تند که بیشترین سهم را در 

این بازار دارند.
عالوه بر ع��دم تع��ادل عرضه و تقاض��ا، ب��ازار جهانی گاز 
همچنین تحت تاثیر وضعیت ژئوپلتیک جهانی قرار دارد 
که خطراتی را برای امنیت عرضه انرژی و چرخه توزیع به 

همراه دارد.
مطمئنا موج اخیر مناقش��ات در جهان نگرانی هایی را در 
بی��ن تولیدکنندگان، صادرکنن��دگان و مصرف کنندگان 
ایجاد کرده اس��ت. برای مثال مناقش��ات بین روس��یه و 
اوکراین و همچنین بین روسیه و ترکیه بازارهای اروپایی 
را به کاهش وابس��تگی خود ب��ه گاز روس��یه و پیدا کردن 
منابع گازی باثبات  تر که رفتار دوستانه تری داشته باشند 

متقاعد کرده است.
در این خصوص وضعیت ژئوپلتیک جهانی هم فرصت ها و 

هم چالش هایی را برای ایران به همراه دارد.
عالوه بر این ایران می تواند ب��ه دنبال صادرات گاز طبیعی 
نسبتا کم هزینه خود به کشورهای همسایه از جمله عراق 

و همسایگان جنوبی عرب خود باشد.
همچنین این کشور می تواند به قراردادهای جدید سواپ 

گاز با کشورهای همس��ایه از جمله جمهوری آذربایجان، 
روسیه و ترکمنستان نظر کند.

از س��وی دیگر در زمینه ص��ادرات مجدد ای��ران می تواند 
از کش��ورهای تولیدکنن��ده در ش��مال گاز را وارد و آن را 
برای تحویل به اروپا یا هند ب��ه ال ان جی تبدیل و از طریق 
خلیج فارس و دریای عمان اقدام به ص��دور آن کند یا گاز 
وارداتی را ب��ه مش��تریانی در جنوب آس��یا از طریق خط 

لوله های آب های عمیق در دریای عربی صادر کند.
ای��ن وضعیت ژئوپلتی��ک همچنین چالش های��ی را برای 
ایران به هم��راه دارد. تحوالت مرزی اخی��ر در روابط بین 
ای��ران و کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج ف��ارس ممکن 
اس��ت تاثیر منفی روی برنامه های تهران برای سواپ گاز 
با همس��ایگان و همچنین توانایی ایران برای اس��تفاده از 

تاسیسات ال ان جی به همراه داشته باشد.
جمهوری اس��المی ای��ران می تواند از مزی��ت هزینه های 
نس��بتا پایین تولی��د گاز برای توس��عه اس��تراتژی های 
قیمت گ��ذاری و بازاریابی به منظور پی��دا کردن بازارهای 
جدید اس��تفاده کند. ایران همچنین باید مصرف داخلی 
گس��ترده خود را با باال بردن قیمت ه��ای داخلی کاهش 
دهد. منابع گازی به دست آمده از چنین اقدامی به همراه 
تولید افزایش یافته از میدان گازی پارس جنوبی می تواند 
به طور مس��تقل صادر یا به عنوان سوخت پتروشیمی ها و 
حتی در تاسیس��ات ال ان جی برای تبدیل به فرآورده های 
باارزشی همچون گازوئیل، س��وخت دیزل و متانول مورد 

استفاده قرار گیرد.
گاز طبیع��ی همچنی��ن می توان��د در نیروگاه های گازی 
تولید برق برای صادرات به کش��ورهای همسایه استفاده 
ش��ود. یک تحول مثبت دیگر برای ایران احیای صادرات 
معیانات گازی اس��ت که به دلیل تحریم ها تقریبا متوقف 
ش��ده بود. س��رمایه گذاری در این بخش مطمئنا فرصتی 

است که ایران از آن استفاده خواهد کرد.

آیا گاز می تواند ایران را 
  از بحران قیمت نفت نجات دهد؟
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دکتر علیرضا جاللی فرهانی، کارشناس مسائل اقتصادی

سیاست های حوزه 
اقتصاد انرژی و حلقه مفقوده

از زمانی که در نیمه دوم قرن اقتصاددان انگلیسی،  
جی ونز )Jevons(  برای نخستین بار در کتابی با 
عنوان »معمای ذغال س��نگ«، بحث تاثیر متقابل 
انرژی و اقتصاد را مطرح کرد تا ب��ه امروز، تاثیرات 
انرژی و مباح��ث مرتبط با آن بر اقتصاد، مس��تمراً 
سیر صعودی داشته و دیگر شاید چندان نیازی به 
 تاکید ب��ر اهمیت پیوند ناگسس��تنی این دو حوزه 

نباشد. 
ب��ه  پرداخت��ن  حاض��ر  یادداش��ت   ه��دف 
موضوع��ی اس��ت ک��ه ب��ه زع��م نگارن��ده، از 
جمل��ه نقاطی اس��ت ک��ه شایس��ته توج��ه ویژه 
ای��ن ح��وزه  پژوهش��گران  و  ارش��د   مدی��ران 
اس��ت.  ح��وزه ان��رژی از جمل��ه حوزه های��ی در 
کش��ورمان اس��ت که از حیث اس��ناد باالدستی، 
از غن��ای قاب��ل قبولی برخوردار اس��ت. ب��ه بیانی 
دیگر وج��ود اس��ناد سیاس��ت های کل��ی انرژی 
)ابالغ��ی 1379/12/20(، بند 44 سیاس��ت های 
کل��ی برنام��ه چه��ارم )ابالغ��ی 1382/9/20(، 
سیاست های کلی اصل 44 )ابالغی 1384/3/1(، 
اص��ول 22،27،28 و 41 سیاس��ت های کل��ی 
برنام��ه پنج��م )ابالغ��ی 1387/10/20(و بند 7 
سیاس��ت های کلی اصالح الگوی مصرف )ابالغی 
1389/10/20( گوی��ای اهتمام مس��ئوالن عالی 
رتبه کشوری در خصوص تدوین اسناد باالدستی 

غن��ی در این ح��وزه اس��ت لیکن تح��ول در یک 
حوزه عالوه بر اس��ناد باالدس��تی، نیازمند تکمیل 
 اس��ناد تکمیلی منبعث از اس��ناد باال دس��تی نیز

 می باشد. 
ب��رای آش��کارتر ش��دن م��راد نویس��نده از ای��ن 
بح��ث، الزم اس��ت اش��اره ای گ��ذرا به سلس��له 
مراتب خط مش��ي گذاري داش��ته باش��یم. آبشار 
خط مش��ي گذاري در هر حوزه متش��کل از 7 الیه 
اس��ت و چنانچه یکی از الیه های میانی به درستی 
تدوین نگردن��د، ُکمیت اجرای خط مش��ی بدون 

شک لَنگ خواهد زد.
 این هفت الیه عبارتند از تدوین چشم انداز، تدوین 
خط مشی کلی یا عمومی )که در کشورمان عموماً 
از آن تحت عنوان سیاست های کلی یاد مي شود(، 
تدوین خ��ط مش��ی قانون��ی، تدوین اس��تراتژی 
خط مش��ی، تدوین اس��تراتژی های درون بخشی، 

تدوین خط مشی اداری و نهایتاً تدوین برنامه.
با بررس��ی آنچه در ح��وزه انرژی و اقتص��اد انرژی 
در کش��ورمان رخ داده اس��ت م��ی ت��وان اینگونه 
داوری ک��رد ک��ه اس��ناد تولید ش��ده ک��ه در باال 
ب��ه اعم آنها اش��اره ش��د، عم��اًل پوش��ش دهنده 
3 گام نخس��ت از گام های هفتگانه فوق االش��اره 
هس��تند )ضمناً این نکته نیز ش��ایان توجه است 
که مقوله اقتص��اد ان��رژی در این اس��ناد به اندازه 

 خ��ود مقوله ان��رژی م��ورد تاکی��د ق��رار نگرفته
 است(.

 از س��وی دیگر تالش هایی از س��وی سازمان های 
متولی و ذیرب��ط در خصوص گام های فرودس��ت 
آبشار فوق صورت گرفته است لیکن آنچه به عنوان 
حلقه مفقوده به نظر می رسد، سندی تحت عنوان 
»اس��تراتژی خط مش��ی« اس��ت که عماًل عنصر 
انسجام دهنده استراتژی های تدوین شده از سوی 

سازمان های متولی خواهد بود.
 در ش��رایط فق��دان چنین س��ندی )ک��ه تدوین 
آن معم��والً بای��د در س��طح هیئت��ی از وزرای 
ذی مدخ��ل در ی��ک مقوله ص��ورت م��ی گیرد(، 
تالش ه��ای واحده��ا و دس��تگاه های ذی مدخل، 
فاق��د انس��جام ب��وده و در خوش��بینانه تری��ن 
حال��ت فاق��د عنص��ر ه��م افزای��ی و در  ن��گاه 
خواه��د یکدیگ��ر  خنثی کنن��ده   بدبینان��ه، 

 بود.
هرچند که از زمان ابالغ اولین اس��ناد باالدس��تی 
این حوزه، زم��ان زیادی می گذرد ام��ا به نظر می 
رس��د هنوز هم خالء وجود چنین س��ندی که در 
عم��ل قاع��ده و چارچ��وب تدوین سیاس��ت های 
دستگاه های گوناگون را مشخص مي کند، پررنگ 
اس��ت و شایس��ته اس��ت متفکرین ذیربط در این 

خصوص همت ویژه ای را مصروف دارند.



س��ید حمید حس��ینی با بیان این که فضای پس��اتحریم 
فضایی به شدت رقابتی اس��ت، اظهار کرد: اگر در این فضا 
صنایع داخلی نفت��ی یا گازی بتوانن��د فعالیت کنند وارد 
رقابت با ش��رکت های بین المللی می شوند، اما در غیر این 

صورت سهم فعلی بازار خود را نیز از دست خواهند داد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر این ک��ه در قرار داده��ای نفت��ی بین 
ش��رکت های صنایع پتروش��یمی نیز مانند قرار دادهای 
IPC س��همی را برای فعاالن اقتصادی داخل کش��ور نبز 
در نظر بگیرند، عنوان کرد: الزم اس��ت س��رمایه گذاران 
خارجی صنایع نفتی با فعاالن داخلی ش��رکت مشترکی 
ایج��اد کنند ت��ا پیمانکاران داخلی نیز س��هم خ��ود را از 

پروژه ها داشته باشند.
این فع��ال اقتص��ادی در بخش پتروش��یمی ادام��ه داد: 
پتروش��یمی ها و فعاالن صنایع نفتی و گازی نیز در برخی 
زمینه ها ممکن اس��ت بتوانند با فعاالن بین المللی رقابت 

داشته باشد و سهم خود را از بازار بگیرند. 
عضو اتحادی��ه صادرکنندگان فرآورده ه��ای نفتی فضای 
پس��اتحریم را برای فعالیت صنایع نفتی و گازی شرایطی 
پیچیده دانست و گفت: باید فضایی ایجاد شود که بخش 
خصوصی به طور مس��تقیم بتواند س��رمایه  خارجی را با 
حداقل بوروکراس��ی به دس��ت بیاورد.قطعا رابطه با دنیا 
و انتقال پول به کش��ور خوب است اما مش��کل اقتصادی 
ایران فقط پول نیست س��رمایه گذاران، چه داخلی و چه 

خارجی، با وجود بوروکراسی  دست و پا گیر کنونی انگیزه 
برای س��رمایه گذاری در ایران ندارند و تا این مشکل حل 
نشود اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نمی دهد. تا زمانی 
که س��ازمان ها و دانشگاه های ما نگاه ش��ان حل مشکل و 

مشکل محوری نشود گره از کار گشوده نمی شود.
وی همچنین معتقد است: تشکل های اقتصادی در ایران 
عالقه مند به مشارکت هستند اما به دلیل فشارهای وارده 

برای مشارکت کردن انگیزه الزم را ندارند.
حس��ینی درباره میزان ن��گاه حمایتی دول��ت به فعاالن 
صنایع نفت��ی و گازی در داخل کش��ور گف��ت: دولت در 
سیاس��ت های کلی خود و اقتصاد مقاومتی نگاه حمایتی 
دارد، اما مهم این اس��ت ک��ه در عمل و رفت��ار چه اتفاقی 
می افتد، چرا که ما اساس��ا در قوانین مش��کلی نداریم اما 

اجرای دستورالعمل های داخلی مسئله ساز است.
وی با اش��اره به جلس��ات متعددی که ب��ا وزارت نفت در 
این مورد برگزار ش��ده است، خاطر نش��ان کرد: آنها خود 
را به حمایت از صنایع داخلی عالقه مند نشان می دهند و 
می گویند که تالش کسانی را که در دوران تحریم فعالیت 
کرده اند نادیده نمی گیرند، اما باید دید که در پس��اتحریم 
چقدر از مدیران دوران تحریم هنوز س��رکار خواهند بود، 
چرا که با تغییرات در وزارتخانه ه��ا و تغییر مدیران ،افراد 
جدید ممکن اس��ت دید جدیدی نس��بت به این مسئله 

داشته باشند.

این فعال اقتص��ادی در بخش پتروش��یمی تصریح کرد: 
البته وزارتخان��ه نیز حق دارد ک��ه با تکیه ب��ر حمایت از 
منافع مل��ی بخواهد محص��والت را با کمتری��ن قیمت و 
باالترین کیفیت در نظر بگیرد، اما بای��د به این فکر کنیم 
که طی این سال ها افزایش توانمندی پیمانکاران داخلی 

هزینه های زیادی داشته است.
حس��ینی با تاکید بر این که بخش خصوص��ی در صنعت 
نف��ت در برخی حوزه ها ب��ه توانمندی صادراتی رس��یده 
اس��ت، اظهار کرد: در بخش های دیگر نیز پتانس��یل این 
کار وجود دارد بنابراین الزم است هزینه های صرف شده 
برای افزایش توانمن��دی پیمانکاران داخل��ی مدیریت و 
حفاظت شود تا در رقابت با ش��رکت های بین المللی دوام 

بیاورند.
وی در ادامه درباره  تاثیر امکان گشایش ال سی در ارتقاء 
فعالیت ه��ای صنایع نفت��ی و گازی داخلی خاطر نش��ان 
کرد: تاکن��ون هرگونه کار س��رمایه گذاری ک��ه در ایران 
انجام داده می شد به معنای اعتماد یا ریسک تاجر بود، اما 
االن راه برای فعالیت های تجاری تسهیل شده است تا در 
بستر مناسب و با گشایش اعتبارات در بانک های داخلی و 
خارجی قدرت پذیرش سرمایه ایران افزایش پیدا کندکه 
این روند نی��ز نیازمند ی��ک برنامه ریزي کلی و اساس��ی 
است به طوری که در دنیا کش��ورها یک برنامه کلی دارند 
و دولت ها مجری آن هس��تند اولویت مجلس بعدی باید 

سید حمید حسینی، عضو اتحادیه اوپکس فضای پساتحریم

بخش خصوصی باید با حداقل بوروکراسی 
سرمایه گذار خارجی را به دست آورد
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احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی

  استفاده از ظرفیت های داخلی 
و بخش خصوصی برای توسعه 

پاالیشگاه ها ضروری است
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفت: توس��عه  س��رمایه گذاري های داخلی 
و خارجی در صنعت نفت می توان��د به تحقق برنامه 
رش��د هش��ت درصدی کش��ور کمک مؤثری کند. 
احمد شوهانی با اشاره به زمان بررسی الیحه بودجه 
95 و برنامه ششم توسعه اظهار کرد: سرمایه گذاری 
در بخش های نفت، گاز و پاالیش��گاه ها برای کشور 
اولوی��ت به ش��مار م��ی رود؛ بنابراین، بای��د از همه 
ظرفیت های داخلی به خص��وص بخش خصوصی  و 

خارجی برای رونق این بخش بهره برد.
این نماینده مجلس ، بابیان این که رش��د اقتصادی 
هشت درصد برای کش��ور هدف گذاری شده است، 
اف��زود: به اعتق��اد من، رون��ق در بخش نف��ت و گاز 
می تواند سهم بس��زایی از این رش��د را محقق کند 
چون این حوزه از مزیت های کش��ورمان به ش��مار 
م��ی رود، ازاین رو، بای��د س��ازوکارهای بودجه ای و 
برنامه ای را که ناظ��ر بر بخش نفت و انرژی اس��ت، 
تقویت کرد. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس افزود: موضوع میدان های مشترک 

نفت و گاز، اولویت ملی اس��ت، ازاین رو، به هر میزان 
که بت��وان از این بخش ها اس��تحصال ک��رد به نفع 
کشور است و در حقیقت ضرورت محسوب می شود.

وی اف��زود: یک��ی از ظرفیت های موجود اس��تفاده 
ک��ه  اس��ت  خارج��ی  س��رمایه گذاري های  از 
ای��ن موضوع من��وط ب��ه انتق��ال فن��اوری و تولید 
مش��ترک و صادرات ب��ه منطقه اس��ت زی��را ایران 
 تمایلی ن��دارد ب��ه ب��ازار مصرف س��ایر کش��ورها 

بدل شود. 
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
افزود: توان داخلی نی��ز که در زم��ان تحریم دارای 
تجربه ش��ده اس��ت، می تواند نقش خود را پررنگ تر 
کن��د. ازای��ن رو، برمبن��ای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی اس��تفاده حداکثری از توان داخلی اولویت 

محسوب می شود.
برخی کارشناس��ان اقتصادی بر این اعتقاد هستند 
که دس��تیابی به رشد اقتصادی هش��ت درصدی در 
چارچوب شش��مین برنامه توسعه کش��ور، نیازمند 

100 میلیارد دالر سرمایه گذاری است.

در درجه نخس��ت یکپارچه س��ازی نگاه حاکم بر مجلس 
باش��د و جریان ها و دیدگاه های مختلف باید در این حوزه 
به اجماع دس��ت پیدا کنند در حال حاضر مش��اهده می 
کنیم ک��ه مثال همه بر ض��رورت خصوصی س��ازی تاکید 
دارند اما در تعریف خصوصی سازی و جزئیات آن اختالف 
نظر زیادی وجود دارد.یکی از مش��کالت ما این است که 
برای دس��تیابی به جمع بندی و اجماع حاضر به کنار هم 

نشستن و گفتگوی سازنده نیستیم.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی همچنی��ن  در رابطه 
با مش��کالت مالکی��ت خصوصی و ن��وع رابط��ه فعاالن 
اقتصادی با دولت گفت: در بح��ث مالکیت قوانین الزم را 
باید مجلس مش��خص کند و بستر مالکیت و تضمین های 
الزم برای آن ایجاد ش��ود وگرنه در کشور سرمایه گذاری 

صورت نمی گیرد.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر دولت خ��ودش یکی از 
بزرگتری��ن موانع رش��د اقتص��ادی اس��ت دولت ها عمال 
نمی خواهن��د دس��ت از تصدیگ��ری بردارند، مش��اهده 
می کنیم در کش��ور بحران اقتصادی وجوددارد اما وقتی 
به نهادهای دولت��ی مراجعه می کنی��م می بینیم در آنجا 

آرامش حاکم است و هیچ نگرانی وجود ندارد.
این فعال اقتصادی در بخش پتروش��یمی و فرآورده های 
نفتی با بیان این که تاکنون فعالیت های بخش خصوصی 
چندان م��ورد حمایت قرار نگرفته اس��ت، ابراز امیدواری 
کرد که دول��ت در پس��اتحریم فضایی را ایج��اد کند که 
بخ��ش خصوصی با حداقل بوروکراس��ی بتوان��د از منابع 

خارجی استفاده کند.
حسینی در این باره با اشاره به این که در حال حاضر تمام 
منابع خارجی باید از زیر دس��ت بانک مرک��زی و وزارت 
اقتصاد وارد کشور ش��ود، گفت: الزم است شرایطی ایجاد 
ش��ود که بخش خصوص��ی بتوان��د به صورت مس��تقیم 
منابع خارجی و س��رمایه های خود را جذب کند و در قید 

ضمانت  نامه های دولتی نباشد.
وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن م��ورد الزم اس��ت بانک ها و 
بیمه های کشور حاضر به حمایت شده و ال سی باز کنند. 
البته باید توجه داش��ت که بخش خصوص��ی منابع مالی 

چندان بزرگی را برای پروژه های خود نمی خواهد.

حسیني با اشاره به جلسات متعددی 
که با وزارت نفت در این مورد برگزار 

شده است، خاطر نشان کرد: آنها 
خود را به حمایت از صنایع داخلی 

عالقه مند نشان می دهند و می گویند 
که تالش کسانی را که در دوران تحریم 

فعالیت کرده اند نادیده نمی گیرند، 
اما باید دید که در پساتحریم چقدر 

از مدیران دوران تحریم هنوز سرکار 
خواهند بود، چرا که با تغییرات در 
وزارتخانه ها و تغییر مدیران ،افراد 
جدید ممکن است دید جدیدی 
نسبت به این مسئله داشته باشند
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رئیس کمیته انرژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام با 
تاکید بر این که در پس��اتحریم الزم است سیاست های 
کل��ی و قوانی��ن وضع ش��ده به درس��تی اجرا ش��ود، 
اولویت های حوزه نف��ت و گاز را ایج��اد ارزش افزوده، 
ایجاد پاالیشگاه های پربازده، توس��عه پتروشیمی ها و 
تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و ایجاد نیروگاه های 

برقی پربازده دانست.
محمد چگینی ، با اشاره به این  که در پساتحریم با آزاد 
ش��دن مبادالت بانکی و رفت وآمد س��رمایه، موقعیت 
بهتری ب��رای فعالیت ه��ای ح��وزه نف��ت و گاز ایران 
به وجود می آی��د، اظهار کرد: اما نکته  اصلی این اس��ت 
که مدیریت را در پس��اتحریم کاراتر کرده و براس��اس 
سیاس��ت های کل��ی و قوانینی که وضع ش��ده اس��ت، 

حرکت کنیم.
وی ادامه داد: مش��کل ما این است که در مرحله  اجرای 
قوانین خوب با مشکل مواجهیم و الزم است این چالش 

را در کنار فرصتی که ایجاد شده است برطرف کنیم.
رئیس کمیته انرژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام با 
تاکید بر لزوم جدایی دو حوزه تصدی گری و حاکمیت 
خاطر نش��ان کرد: در بحث حقوقی حکمرانی، موضوع 
تضاد منافع مطرح می ش��ود. ما وقتی دستگاه اجرایی 
موفقی خواهیم داش��ت که بتوانیم بخش تصدیگری را 
از آن جدا کنیم، چ��را که بخش سیاس��ت گذار و ناظر 
نمی تواند در عین حال نهاد تولید و ارائه کننده خدمات 

باشد.
چگینی ب��ا اش��اره ب��ه این که ای��ن مش��کل در حوزه 
حکمران��ی و در اکث��ر وزارتخانه ها به ش��کل تاریخی 
موج می زن��د، عنوان کرد: وزارتخانه ه��ای مختلفی که 
در بخ��ش تصدیگ��ری ذینفع اند گاهی ممکن اس��ت 
در اجرای برخ��ی از قوانین که واحد ه��ای تصدیگر را با 

شرایط متفاوتی مواجه می کند تعلل به خرج دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: بحث دومی که در پس��اتحریم 
باید به آن توجه ش��ود، اجرای سیاس��ت های اصل 44 

اقتصاد مقاومتی در مورد خصوصی سازی است.
رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
ادامه درباره  لزوم وحدت فرماندهی در حوزه تخصصی 

انرژی تصریح کرد: در حال حاض��ر وحدت مدیریت در 
بخش انرژی کشور مفقود اس��ت، چرا که بخشی از آن 
در دس��ت وزارت نفت، بخشی در دس��ت وزارت نیرو و 

بخشی دیگر در دست سازمان انرژی اتمی است.
چگینی با تاکید بر این که تجربه جهانی نشان می دهد 
که باید وحدت مدیری��ت در این بخش وجود داش��ته 
باشد، گفت: الزم اس��ت قبل از ایجاد وحدت با کاهش 

تصدیگری بخش های مختلف چابک سازی شود.
وی ادامه داد: موضوع ادغام و یکی کردن مدیریت ها در 
دولت قبل نیز مطرح بود و انجام نش��د و قرار بود در این 

دولت وارد برنامه ششم توسعه شود که معطل ماند.
رئیس کمیت��ه انرژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
 )IPC( درباره  نقش مدل جدی��د قرار داده��ای نفتی
با اش��اره به بحث تولید صیانتی در سیاس��ت های کلی 
انرژی اظهار کرد: یکی از الزامات قانونی این اس��ت که 
رژیم مال��ی حاکم بر نفت به گونه ای باش��د که منجر به 

تولید صیانتی شود.
چگینی اف��زود: برای ای��ن کار س��اده ترین راه مطالعه 
وضعیت تولید صیانتی در کش��ورهای مختلف و موفق 
در این زمینه اس��ت که اکثرا به س��راغ اج��رای مالیات 
حاکمانه نفت رفته ان��د. وی درباره  این ام��ر ادامه داد: 
براین اس��اس تاکید کش��ور بر ش��رکت های داخلی و 
محوریت آنها خواهد بود و مشارکت خارجی با استفاده 

از متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی صورت می گیرد.

مردمی شدن نفت پس از ملی شدن
رئیس کمیته انرژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام با 
اش��اره به این که در ماده 12 سیاس��ت های کلی برنامه 
شش��م برای اولین بار در تاریخ موضوع مردمی ش��دن 
نفت مطرح ش��د، اظهار کرد: براین اساس الزم است با 
ایجاد ش��رکت های موازی داخلی در کنار شرکت ملی 
نفت میزان س��ود عملیاتی و هزینه مورد قبول آنها در 
پایان هر سال مالی محاسبه شود و سپس دولت درصد 

باالیی از سود را به عنوان مالیات مالکانه اخذ کند.
به گفته چگینی در این صورت می توان در قرار دادهای 

نفتی در کنار برون نگری، درون زایی را حاکم کرد.

رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
ادامه درباره  مش��کل کمبود نقدینگ��ی در صنعت نفت 
و گاز کش��ور گفت: به نظر من کش��وری می تواند ادعا 
کند که با کمبود س��رمایه داخلی مواجه اس��ت که در 
بعد داخلی نقدینگی را به طور کارآمد جذب کرده باشد 
و مناب��ع کافی نبوده س��پس به دنبال س��رمایه گذاری 

خارجی برود.
وی همچنی��ن اظه��ار کرد: ب��رای انتق��ال دانش فنی 
از کش��ورهای صاح��ب تکنول��وژی نیز الزم اس��ت در 
پساتحریم از ش��رکت های دانش  بنیان استفاده کنیم 
و از این کش��ورها بخواهیم که در طرح های تاس��یس 

شرکت دانش بنیان مشارکتی فعالیت داشته باشند.

اولویت های صنعت نفت در پساتحریم
چگینی در ادامه با اش��اره به این که یکی از اولویت های 
حوزه صنعت نفت در پساتحریم ایجاد ارزش افزوده در 
حوزه نفت خام و گاز طبیعی است، گفت: الزم است در 
کشور پاالیشگاه های پربازدهی ایجاد شود که محصول 
نهایی تولی��دی آن ارزش��ی باالتر از نفت خام داش��ته 
باش��ند. رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیگر اولویت این حوزه را توس��عه پتروش��یمی ها 
دانس��ت و اظه��ار ک��رد: الزم اس��ت زنجیره ارزش��ی 
پتروشیمی ها تکمیل شود و ارزش تولیدات آنها نسبت 

به خوراکی که مصرف می کنند، باالتر رود.
وی همچنی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم افزای��ش ب��ازده 
نیروگاه های برق در کشور خاطر نشان کرد: الزم است 
بازده نیروگاه ه��ای برقی به 60 درصد برس��د تا امکان 
صادرات ارزان و با قیمت رقابتی نیز ایجاد شود، چرا که 
برقی که ما با راندمان 30 ی��ا 40 درصد تولید می کنیم 

توجیه اقتصادی برای صادرات ندارد.
چگین��ی ادامه گف��ت: به ج��ای س��اخت نیروگاه های 
جدید به دنبال افزایش بازده نیروگاه های فعلی باشیم، 
نیروگاه های برقی موجود در کش��ور م��ا می توانند 30 
هزار ظرفیت جدی��د تولید کنند، بنابراین در ش��رایط 
فعلی ایجاد نی��روگاه جدید با سیاس��ت های اقتصادی 

مطابقت ندارد.

رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام

رشد و شکوفایی بخش خصوصی اولویت عرصه پساتحریم ا ست
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ش�اهمردای از فعاالن عرصه روغن در کش�ور است 
به همین جهت با وی در خصوص آینده تولید روغن 
به گفتگو نشس�ته ای�م ک�ه در زیر بخش�ی از آن را 

می خوانید.

برای شروع گفتگو از وضعیت صادرات روغن موتور 
در منطقه آغاز کنیم. به نظر ش�ما چرا کشور امارات 
در مقایس�ه با ایران در امر ص�ادرات روغن موتور به 
سایر کشورهای همسایه در سال های اخیر موفق تر 

عمل نموده است؟ 
در واقع تولید روغن موتور به لح��اظ تکنولوژی کار چندان 
پیچیده ای نیس��ت بطوری که علی رغم وج��ود تحریم ها 
برای تولید آن چندان با مش��کل مواج��ه نبودیم. اگر دقت 
بفرمایید کش��ور امارات با وجودآنکه به لحاظ وسعت صدو 
چهاردهمین کش��ور و  ن��ود و چهارمین کش��ور جهان به 
لحاظ جمعیت می باشد و در مقایس��ه با ایران کشور بسیار 
کوچک و کم جمعیتی به حس��اب می آید در امر صادرات 
روغن موت��ور در جایگاه ده��م دنیا  و در بین کش��ورهای 
منا)60 درصد منابع نفتی و 45 درص��د منابع گازی دنیا( 
جای��گاه اول تولید و صادرات روغن موتور در س��ال 2014 
را دارا می باشد. بزرگترین ش��رکت نفتی این کشور ادنوک 
چهارمین ش��رکت بزرگ  نفتی در سراس��ر دنیا می باشد 
اما با این وجود این کش��ور پاالیش��گاهی برای تولید روغن 
پایه ن��دارد. به نظرم به لحاظ زیس��ت محیط��ی به فعاالن 
اقتصادی این کش��ور، اجازه تولید و تصفیه روغن سوخته 
داده نمي ش��ود. اما چه چیزی امارات را در این جایگاه قرار 
داده اس��ت  و ما نمی توانیم با وجود رتب��ه چهارم جهان به 
لحاظ ذخایر نفتی و وجود پاالیشگاه های تولید روغن پایه 
و در اختیار داشتن نوع انحصاری »نفت رافینیتی« که تنها 
تولید کننده محصول نفتی لوبکات در سطح خاورمیانه می 
باش��د در تولید روغن موتور جایگاه 58 جهانی را داشته و 

حتی نتوانیم به این کشور نزدیک شویم.
کش��ور امارات به لحاظ سیاس��ت های تولیدی بسیار بهتر 
از ما عمل کرده اس��ت و ما همیش��ه با طرح سیاس��ت های 
حمایت از صنایع خ��اص باعث در ج��ا زدن و عقب افتادن 
آن صنعت ش��ده ایم. از آن جمله می توان به صنعت تولید 
روغن اش��اره کرد. در صنعت روغن، با نیت حمایت از چهار 
ش��رکت تولید کننده روغن پایه در داخل برای آنها فضای 
خاصی فراهم ش��ده اس��ت. اخت��الف ارزش ل��وب کات با 
قیمت فروش روغن پایه در ایران برای این ش��رکت ها سود 
هنگفتی را بوج��ود آورده  بطوری که آنها حاضر نیس��تند 
این س��هم را با بخش خصوصی واقعی تقس��یم نمایند. در 
حالی که می توانست این پتانسیل سبب راه افتادن صنعت 

روغن موتور کش��ور و صادرات آن به کش��ورهای همسایه 
گردد. امارات اگر صادراتی دارد بیشتر به همین کشورهای 
همسایه از جمله  عراق ، پاکس��تان، افغانستان، کشورهای 

CIS ، و.... می باشد. 

چ�را ش�رکت های داخلی عل�ی رغ�م حمایت های 
دولت�ی خصوص�ا ای�ن چه�ار ش�رکت ت�ا کن�ون 
نتوانس�ته اند در امر صادرات روغن موتور به صورت 

موفق عمل نمایند؟
این ش��رکت ها با توجه به بازار خوب داخلی ک��ه برای آنها 
فراهم شده اس��ت و حمایت هایی که در داخل کشور از آنها 
مي ش��ود و با توجه به اینکه  بازار داخلی بس��یار برای آنها 
س��هل الوصول تر می باش��د بازار را با هم تقسیم کرده اند و 
ممکن است بین یک یا دو در صد سهم بتوانند از رقبا کمتر 
یا بیش��تر بگیرند ولی یک چنین فضایی در خارج از کشور 
برای ایشان فراهم نمی باش��د. در آنجا باید روغن با کیفیت 
بهتر و با قیمتی حداقل بیست تا سی درصد کمتر از قیمت 
داخلی بفروش برس��د که این موضوع چندان خوش��ایند 
ایش��ان نیس��ت. آنها ترجیح می دهند بجای اینکه در بازار 
کشور های همسایه با محصوالت شل، توتال  و محصوالت 
گمنام اماراتی رقابت نمایند بیش��تر نسبت به تامین روغن 
پایه برای آنها اقدام نمایند. این سبب شده است که قیمت 
روغن موتور در خارج از کش��ور کمتر از داخل کشور باشد. 
یعنی تمامی مردم کش��ورهای همس��ایه می توانند روغن 

موتور را  با قیمت کمتر از داخل ایران تهیه نمایند.

در این صورت ش�ما چه پیش�نهادی برای توس�عه 
صادرات روغن موتور در کشور دارید.

به نظرمن راه ما، همان راهی اس��ت که امارات رفته اس��ت 
یعنی بجای آن که تنها توجه به بازار داخل کش��ور داش��ته 
باشیم بازار خارج از کش��ور را نیز به دقت رصد و مورد توجه 
قرار دهیم. برای این کار می بایست قیمت مواد اولیه تولید 
روغن موتور در داخل و خارج از کش��ور به یک قیمت باشد. 
دولت می بایست این شرکت ها را موظف نماید تا از طریق 
عرضه روغن پای��ه در بورس کاال  نس��بت ب��ه تامین بازار 
داخل و خارج از کشور به طور یکسان و با قیمت های شفاف 
اقدام نمایند. تا این ش��رکت ها تنها با عرضه در بورس کاال  
فروش مستقیم به داخل و خارج از کش��ور را  انجام دهند. 
در آن صورت علی رغم تحکیم جایگاه بورس کاالی کشور، 
بین قیمت فروش روغن پایه در خارج و داخل کشور ارتباط 
معنی داری برق��رار کرده ای��م. زیرا این ش��رکت ها تامین 
کننده اصلی ب��ازار روغن پای��ه امارات و ترکیه  هس��تند. 
این موضوع باعث شفافیت بیش��تر معامالت خواهد شد در 

این صورت وقتی ما توانس��تیم قیمت روغن پایه که اصلی 
ترین ماده اولیه تولید روانکار اس��ت را ب��ا قیمت عرضه آن 
در کش��ور هایی مانند امارات یکس��ان نماییم شرکت های 
تولید کنن��ده داخلی نیز م��ی توانند با خری��د این کاال در 
بورس به قیمت رقابتی همزمان ب��ا تولیدکنندگان اماراتی 
وارد رقابت س��الم در بازار منطقه گردند. در آن صورت این 
شرکت ها با استفاده از ارتباطات فرهنگی فی مابین نسبت 
به عرضه کاالی ایرانی قابل رقابت  در کش��ور های همسایه 

اقدام نمایند.

نام کااله�ای ایرانی در بازار های همس�ایه آن چنان 
که باید و شاید خوش�نام نمی باشد آیا برای رفع این 

مشکل هم کاری مي شود کرد؟
متاس��فانه با توج��ه به اینکه ش��رکت های کوچ��ک تولید 
کننده روغن موتور در داخل کش��ور دسترس��ی خوبی به 
روغن پایه با کیفی��ت خوب و قیمت مناس��ب ندارند بعضا 
مجبورند برای اینک��ه بتوانند با کاه��ش کیفیت به لحاظ 
قیمتی با رقبای امارات��ی و ترکیه ای رقاب��ت نمایند اقدام 
به استفاده از روغن پایه تصفیه دوم نامرغوب بجای  روغن 
پایه اصلی  می کنند که این موضوع در نهایت س��بب شده 
اس��ت که نام برن��د روغن موتور ایرانی بس��یار تن��زل پیدا 
نماید. حال  اگر م��ا بتوانیم قیمت روغن پای��ه داخلی را تا 
حد کش��ورهای تولید کننده همس��ایه کاه��ش دهیم در 
آن صورت تولیدکنن��دگان داخلی با توج��ه به مزیت های 
دیگری که در کشور وجود دارد از قبیل قیمت ارزان حمل 
و نقل ،  انرژی ،  نیروی کار و... می توانند بعد مدت بس��یار 
کوتاهی نام برند س��اخت ایران را در کش��ورهای همسایه 

ارتقا دهند.

در پایان آیا  نکته ای هست که می خواهید بگویید.  
به نظرم این چهار ش��رکت تا وقتی از مزیت خیلی خوب به 
لحاظ قیمتی در داخل برخوردار باشند در بازار کشورهای 
همس��ایه در امر بازار یابی و صادرات نمی توانند آن چنان 
موفق عمل نمایند.  دولت با بوج��ود آوردن این مزیت تنها 
سبب شده اس��ت چهار ش��رکت در این بازار بخوبی ارتزاق 
نماین��د در حالی که اگر می توانس��ت به ج��ای اینکه بازار 
کنت��رل ش��ده داخلی را ب��رای این ه��ا تامین کند س��عی 
می کرد ب��ازار را رقابتی و ش��فاف نماید در ای��ن صورت ما 
می توانس��تیم با افزایش صادرات روغن موتورهای ساخت 
ایران تا دو برابر ش��اغلین فعال در این بخش اشتغال ایجاد 
نماییم. امیدوارم روزی برس��د که مسئوالن کشور به اندازه 
کافی وقت پیدا کردن راه حل مناس��ب برای رفع این قبیل 

مشکالت را داشته باشند.

شاهمرادی

سیاست حمایت از 
صنایع خاص منجر 
به درجا زدن ما 
شده است
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بررسی سابقه همکاری اقتصادی فرانس��وی ها با ایران 
بیش ازآنکه شبیه ملودی های عاش��قانه ای که هر شب 
در س��الن های اپرای پاریس با هارمونی و تناسب کامل 
س��اخته و نواخته می ش��ود باش��د ش��بیه نمودارهای 
سینوسی دکارت و پاسکال ریاضیدانان شهیر فرانسوی 
بوده اس��ت.با نگاهی گذرا به فراز و ف��رود روابط بین دو 
کشور به نقاطی در اوج نمودار برمی خوریم مانند امضای 
قراردادهای س��نگین تولید مش��ترک خ��ودرو بین دو 
کشور یا س��فر رئیس  جمهوری دولت اصالحات و دیدار 
با ژاک ش��یراک و همچنین به نقاط فرودس��ت و حتی 
خصمانه ای که متاسفانه تعداد آنها هم کم نیست مانند 
کمک های نظامی س��نگین به رژیم بعثی عراق، ارسال 
خون های آلوده به ای��دز به ایران و س��نگ اندازی های 
زمان مذاکرات هس��ته ای بین ایران و کشورهای 5+1. 
در هر صورت فرانسه را در دسته بندی های جهانی باید 
جزء بلوک غرب محسوب کرد که روابط آن با کشورمان 
نقاط خاکس��تری زیادی در خ��ود دارد و در عین حال 
کش��ورهایی مانند آلمان در بلوک غرب هس��تند که در 
عین حال هیچ ک��دام از این نقاط تاری��ک را در کارنامه 
خود در رابطه با ایران چه در قب��ل از انقالب و چه بعد از 

انقالب ندارند. 
در یک مقایس��ه اجمالی بین داده ها و س��تاده های ما از 
فرانس��ه به طور خیلی ملموسی س��تاده های ما کمتر از 
فرانس��ه بوده و در خیلی مواقع از دید فرانسوی ها کشور 

ما صرفا ب��ه عنوان یک ب��ازار برای ف��روش محصوالت 
فرانسوی و نه س��رمایه گذاری و انتقال تکنولوژی بوده 
است. ملموس ترین و باالترین حجم مبادالت اقتصادی 
دوکش��ور مربوط ب��ه صنعت خودرو اس��ت. بررس��ی 
روابط دوجانبه و نحوه تعامل خودروس��ازان فرانس��وی 
با ش��رکت های ایرانی قصه پر غص��ه ای را رقم می زند و 
این غصه نه به خاطر نامالیمات و خساست های شرکت 
خارجی به جهت انتقال ندادن تکنولوژی، بلکه به خاطر 
سوء مدیریت شرکت های داخلی و نداشتن استراتژی یا 
فقدان اراده کافی برای راه اندازی مبادله برد  � برد است. 
همان گونه که مس��تحضرید در بازار خودرو فرانسه در 
سال 2015 حدود 1900000 خودرو فروش رفته است 
که از این تعداد فقط یک میلیون آن سهم خودروسازان 
فرانسوی بوده و مابقی به خودروس��ازان غیر فرانسوی 
تعلق داش��ته اس��ت. ما ش��اهدیم ک��ه خودروس��ازان 
فرانس��وی نس��بت به مابقی خودروس��ازان عمده دنیا 
مانند خودروس��ازان ژاپنی، آلمان��ی و آمریکایی درجه 
دو حساب ش��ده و حتی نتوانس��ته اند بازار موطن خود 
را به رغم سبقه 100 س��اله حفظ کنند و قریب به نیمی 
از آن را به رقبا واگذار کرده اند. البته نباید از قابلیت آنها 
نیز غافل ش��د چه آنکه در س��ال 2014 یک خودروی 
فرانسوی به نام پژو 308 توانست عنوان خودروی سال 
اروپا را تصاحب کند. بزرگ  ترین ش��ریک خودروسازی 
ایران شرکت پژو با س��ابقه س��ه دهه همکاری با طرف 

ایرانی اس��ت و با یک مقایس��ه اجمالی بی��ن بازارهای 
فروش جهانی این خودروس��از با میزان ف��روش آن در 
کش��ورمان به نتایج جالبی می رس��یم. ش��رکت پژو در 
سال 2015 توانسته اس��ت که تعداد 320 هزار خودرو 
در بازار فرانس��ه بفروش��د که مش��تمل ب��ر 15 مدل از 
به روزترین خودروهای تولیدی خود است، این شرکت 
در سال 2014 در بازار 25 میلیونی چین با ارائه 9 مدل 
از خودروهای تولی��دی خود و با س��رمایه گذاری 800 
میلیون یورویی و طی 11سال حضور در این کشور تنها 

توانسته 380 هزار خودرو بفروشد.

این آمار فروش در حالی است که در ایران قبل از تحریم 
و در س��ال 2011 حدود 400 هزار خ��ودرو با آرم پژو از 
ایران خودرو خارج شده اس��ت و آن هم تنها با دو مدل 
از رده خ��ارج 405 و 206 ص��ورت پذیرفت��ه اس��ت. با 
مقایسه تیراژ تولید و ش��رایط فروش خودروهای پژو در 
ایران، چین و فرانسه مش��اهده می کنیم که پژو در بازار 
انحصاری ایران ب��ا تعرف��ه واردات 100 درصدی بدون 
یک یورو س��رمایه گذاری و بدون انتق��ال تکنولوژی و با 
تولید ماشین های از رده خارج توانسته چه سهم بزرگی 
از کیک فروش خودرو در ایران را تصاحب کند. در دیدار 
اخیر دکتر حس��ن روحانی رئیس جمهوری از فرانسه و 
امضای قرارداد با خودروسازان فرانسه شرایط متفاوتی 
از گذشته پیشنهاد شده از جمله تولید خودروهای روز 

قاسم شریعتی کیا ، کارشناس ارشد و پژوهشگر اقتصادی

تجارت خصوصی درپساتحریم 
روی خط خاکستری !
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دکتر حمید قنبری، کارشناس ارشد بانک مرکزی

محدودیت های
 پس از برجام

آیا روابط بانکی پس از برج��ام به حالت عادی 
باز خواهد گشت و هیچ محدودیتی بر عملیات 
بین المللی بانک ه��ای ایرانی وج��ود نخواهد 
داشت؟ پاسخ به این پرسش منفی اَست. برای 
اینکه توضیح دهیم چرا پاس��خ به این پرسش 
منفی است، کافی اس��ت نگاهی به متن برجام 
و ش��یوه نامه های اجرای آن داش��ته باش��یم. 
نخس��ت اینکه تحریم همه بانک ه��ای ایرانی 
در برجام و ضمائم آن برداش��ته نشده است و 
چند بانک ایرانی در فهرس��ت تحریم ها باقی 

مانده اند.
 بانک هایی ک��ه در فهرس��ت باق��ی مانده اند 
کماکان مش��مول تحریم هستند و نمی توانند 
فعالیت های بین المللی خود را از س��ر بگیرند. 
حتی س��وئیفت این بانک ها نیز پس از برجام 
وصل نخواهد ش��د. باقی ماندن ای��ن بانک ها 
در فهرس��ت تحریم ها به این دلیل بوده است 
ک��ه تحریم آنها تحریم هس��ته ای نب��وده و به 
همین دلی��ل، مذاکره کنن��دگان ایرانی اجازه 
نداش��ته اند درخصوص این تحریم ها با طرف 

مقابل مذاکره کنند.
دوم اینکه تحریم ه��ای اولی��ه ایاالت متحده 
آمریکا به ق��وت خود باق��ی هس��تند. این به 
آن معنا اس��ت که بانک ها و موسس��ات مالی 
آمریکای��ی نمی توانن��د هی��چ خدمت��ی را به 

بانک ها و موسسات مالی ایرانی ارائه دهند. 
بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی آمریکای��ی هم 
ش��امل بانک ها و موسساتی می ش��وند که در 
آمریکا تاس��یس ش��ده و فعالی��ت دارند و هم 
ش��امل بانک های غیر آمریکایی می شوند که 
آمریکائیان در آنها کنت��رل یا مالکیت عمده را 
در دس��ت دارند. همچنین اشخاص آمریکایی 
ک��ه در بانک ه��ا و موسس��ات غیر آمریکایی 
فعالیت می کنند ح��ق ندارند هی��چ فعالیتی 
را به نفع بانک ه��ای ایرانی و ب��رای آنها انجام 
دهند. س��وم اینکه کلیه بانک ه��ای ایرانی در 
ضمیمه های س��وم و چهارم برجام س��تاره دار 
هس��تند. این به آن معنا اس��ت که در صورتی 
که دارایی  آنها در دسترس اشخاص آمریکایی 
قرار گی��رد )یا به عب��ارت بهتر تح��ت کنترل 
اشخاص آمریکایی قرار گیرد( اشخاص مزبور 
موظف هستند، این دارایی ها را توقیف کنند. 

بنابراین، بانک ها و موسسات مالی ایرانی باید 
مراقب باش��ند که اموال آنها به نح��وی از انحا 

تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار نگیرد.
چهارم اینکه تحریم معامالت U-Turn دالر 
به قوت خود باقی اس��ت. این به آن معنا است 

که تراکنش ه��ای دالری مربوط به اش��خاص 
ایران��ی نمی توانند از سیس��تم مال��ی آمریکا 
ترانزیت شوند و نتیجه عملی چنین امری این 
خواهد ب��ود که ایران نخواهد توانس��ت ذخایر 
عم��ده ای را ب��ه دالر آمریکا نگه��داری کند و 
برای پرداخت های دالری هم دش��واری های 
جدی وجود خواهد داش��ت. پنجم اینکه کلیه 
محدودیت ه��ای مربوط به اتهام پولش��ویی و 
تامین مالی تروریس��م علیه ایران به قوت خود 
باقی است. این به آن معنا اس��ت که بانک ها و 
موسس��ات مالی آمریکای��ی بر اس��اس ماده 
312 قانون پاتریوت موظف هس��تند نه تنها با 
بانک ه��ای ایرانی کار نکنند، بلک��ه هنگام کار 
کردن با آن دس��ته از بانک های غیرآمریکایی 
ک��ه ب��ا بانک ه��ای ایران��ی هم��کاری دارند، 
احتیاط بیش��تری به عم��ل آورن��د و ماهیت 
آن ارتباطات و تراکنش های مال��ی با ایران را 
مورد بررسی قرار دهند. این احتیاط می تواند 
گاهی اوقات بس��یار جدی و گس��ترده باش��د 
و حتی منجر به این ش��ود ک��ه بانک های غیر 
آمریکایی به طور کلی از خیر رابطه با بانک های 
 ایران��ی بگذرن��د ت��ا مب��ادا در آمری��کا دچار 

مشکل شوند.
با وجود همه اینها برجام در گس��ترش روابط 
بانکی موثر بوده اس��ت و در آینده بیش از این 
نیز موث��ر خواهد بود. نظ��ام بانک��ی ایران در 
س��ال های گذشته با ش��دیدترین تحریم های 
بین الملل��ی مواجه ب��ود. تحریم های��ی که راه 
هر گون��ه نف��س کش��یدنی را ب��ر بانک های 
ایران��ی بس��ته بود. اکنون درس��ت اس��ت که 
محدودیت های��ی وجود دارند، ام��ا به هر حال 
می ت��وان معام��الت غی��ر دالری را از طریق 
بانک ه��ای غیر آمریکایی – ولو ن��ه بانک های 
تراز اول دنیا – انجام داد و بیم مجازات ش��دن 
به خاطر این کارها هم وجود ندارد. با این حال، 
این وضعی��ت نمی تواند دوام داش��ته باش��د. 
به عب��ارت دیگر، ه��ر خردمندی ب��ا مالحظه 
تحریم ه��ای باقی مان��ده درمی یاب��د که باید 
تالش ها برای رفع س��ایر تحریم ه��ا نیز انجام 
ش��ود و نباید به برداشته ش��دن این تحریم ها 
قانع بود. موضع ایران همواره این بوده است که 
تحریم های وضع شده علیه کشور، غیر قانونی 
و ناعادالنه هس��تند و از ای��ن رو نباید به اعالم 
عدم رضایت از ای��ن تحریم های غی��ر قانونی 
بسنده کرد و هر اقدام ممکن و موثری که برای 
رفع تحریم های باقی مانده که کم هم نیستند، 

باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد.

پژو در ایران و س��رمایه گذاری مس��تقیم به مبلغ 250 
میلیون یورو و همچنین اختص��اص 30 درصد ظرفیت 
تولید در ایران برای صادرات ب��ه بازارهای جهانی پژو. با 
مقایسه مش��ارکت پژو در ایران و چین دو نکته به ذهن 
می رس��د:  اول اینکه چرا میزان سرمایه گذاری در ایران 
یک سوم سرمایه گذاری در چین اس��ت و دومین نکته 
اینکه آیا ش��رایط تولید محصول ایران��ی روی پلت  فرم 
خودروهای روز پژو در نظر گرفته ش��ده است یا خیر.در 
هر صورت امید است که با توجه به شرایط مساعد جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و ارائه پیشنهاد های مناسب از 
جانب دیگر خودروسازان جهانی مانند فولکس واگن و 
فیات بهترین شرایط سنجیده شده و حداکثر امتیازات 

از طرف مقابل مطالبه شود.
ظرفیت دیگری که برای همکاری بین دو کش��ور وجود 
دارد تکنول��وژی و س��رمایه گذاری با صنای��ع مرتبط با 
صنعت توریس��م در ایران است. فرانس��ه و شهر پاریس 
ب��ا اس��تفاده از جاذبه های طبیع��ی و تاریخ��ی و ایجاد 
زیرس��اخت های مناس��ب توانس��ته باالتری��ن جذب 
توریس��ت و جهانگرد را از سراس��ر دنیا داش��ته باشد و 
به عنوان انتخاب اول گردش��گران در سراس��ر دنیا قرار 
بگیرد. ای��ران عزیز هم ب��ا دارا بودن مواه��ب طبیعی و 
تاریخی در بین 10 کشور اول دنیا از لحاظ مراکز دیدنی 
قرار دارد. در این بین می توان از سرمایه گذاری و انتقال 
تکنولوژی در ایج��اد زیرس��اخت های الزم برای جذب 
جهانگرد به کشور مانند احداث هتل استفاده کرد.یکی 
دیگر از زمینه های هم��کاری بین دو طرف صنعت نفت 
اس��ت. ایران با دارابودن 15 درصد ذخای��ر انرژی دنیا و 
فرانس��ه با دارا بودن ش��رکت های صاحب  نام در زمینه 
نفت و گاز و س��ابقه همکاری دو ط��رف در صنعت نفت 
ایران افق همکاری های گسترده ای را پس از رفع کامل 
تحریم های ظالمانه در پیش خواهند داش��ت. ش��رکت 
فرانس��وی توتال که عن��وان چهارمین ش��رکت نفتی 
جهان را در ویترین افتخارات خود دارد، سابقه همکاری 
گس��ترده و تاریخی ای را با ای��ران درکارنامه خود دارد. 
تصویر رئیس قبلی ش��رکت توت��ال در اجالس داووس 
دوس��ال پیش در کن��ار رئیس جمهور حس��ن روحانی 
گمانه زنی های زی��ادی را در خص��وص ورود مجدد این 
غول نفتی ب��ه صنایع نفت و گاز کش��ورمان در س��طح 
بین الملل مطرح کرد. امید است که با شروع فصل نوینی 
از ارتباطات اقتصادی و تجاری بین دو طرف مالحظات 
سیاسی و سابقه چگونگی همکاری بین دو کشور لحاظ 
شده و شعار برد �  برد دولت تدبیر و امید در قراردادهای 

اقتصادی خارجی نیز جامه عمل بپوشد. 

با مقایسه مشارکت پژو در ایران و 
چین دو نکته به ذهن می رسد:  اول 
اینکه چرا میزان سرمایه گذاری در 

ایران یک سوم سرمایه گذاری در چین 
است و دومین نکته اینکه آیا شرایط 
تولید محصول ایرانی روی پلت  فرم 

خودروهای روز پژو در نظر گرفته شده 
است یا خیر
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تحلیلگ��ر ب��ی ام آی ریس��رچ گ��روه فیچ معتقد اس��ت 
س��ریع ترین و آس��ان ترین گزینه ورود ایران به بازار گاز 
اروپا ص��ادرات گاز طبیع��ی مایع )ال ان جی( اس��ت که 
هزینه های تولید بسیار کم و توانایی رقابت در بازار اروپا 

را خواهد داشت.
تحلیلگر ب��ی ام آی ریس��رچ، گ��روه فیچ معتقد اس��ت 
سریع ترین و آسان ترین راه برای ایران برای ورود به بازار 

گاز اروپا صادرات گاز طبیعی مایع )ال ان جی( است.
کریستوفر هینس تحلیلگر ارش��د نفت و گاز در این باره 
به ترند گفت: صادرات از طریق خط لوله احتماال باید از 
طریق توس��عه خط لوله تاناپ صورت گیرد که زودتر از 
س��ال 2023-2022 به بهره برداری نمی رسد و در این 
زمینه رقابت های زیادی برای آن وجود خواهد داش��ت. 
وی اف��زود: برای اینکه اح��داث این خط لول��ه به لحاظ 
اقتصادی مقرون به صرفه شود، ایران مجبور است حجم 
زیادی گاز از طریق آن صادر کند این درحالی  اس��ت که 
ظرفیت ارس��ال از این طریق و همچنین تقاضا برای آن 

محدود است.
هینس ادامه داد: فروش ال ان جی روش��ی انعطاف  پذیر 
خواهد ب��ود و می توان��د در حجم های بیش��تر فروخته 
ش��ود. به گفته وی، ایران اکن��ون تاسیس��اتی دارد که 

بخش��ی از آن تکمیل ش��ده اس��ت )احداث آن به علت 
تحریم ها متوقف شده است( درحالی که در حال بررسی 
 )FLNG( گزینه های صادرات گاز طبیعی مایع شناور

سریع نیز بوده است.
وی اف��زود: هزینه های تولید بس��یار کم خواه��د بود و 

توانایی رقابت در بازار اروپا را خواهد داشت.
اتحادیه اروپا 45 میلیارد مترمکعب ال ان جی که 13.5 
درصد مجم��وع گاز واردات��ی این اتحادیه بود در س��ال 
2014 وارد ک��رده اس��ت. در حال حاضر، قط��ر وآنگوال 
منابع اصلی واردات ال ان جی برای اروپا هستند. شرکت 
بریتیش پترولیوم اعالم کرد، ذخایر اثبات شده ایران در 
اوایل س��ال 2015 برابر با 34 تریلی��ون مترمکعب بوده 

است. سهم این کشور از بازار گاز جهان 17 درصد است.
پیش از این، ای��ران اعالم کرد که ص��ادرات ال ان جی به 
اروپا اولویت این کشور است. ش��رکت ملی صادرات گاز 
ایران در نظر دارد تا 5 تاسیس��ات تولید ال ان جی طی 3 

سال احداث کند.
در حال حاضر ش��اهد رونق در ب��ازار معامالت��ی ایران 
هس��تیم که مقامات بندری عمان گفتند این کشور در 
نظر دارد پ��س از لغ��و تحریم های ای��ران از رقبای خود 
پیش��ی بگیرد و ارتباطات کش��تیرانی و تج��اری خود 

را با ایران توس��عه دهد. تحریم های ای��ران در ماه ژانویه 
لغو ش��د و قوانینی ک��ه موجب توقف هم��کاری بخش 
کش��تیرانی بین المللی با ایران ش��ده بود و در ارس��ال 
محموله های باری به ایران اخت��الل ایجاد کرده بود، نیز 

برداشته شد.
پی��ش از این، ام��ارات از فعالیت کش��تیرانی گس��ترده 
با ایران برخوردار ب��ود اما اکنون بندر س��وهار عمان در 

تالش برای توسعه روابط با ایران است.
عمان همچنین می تواند از تش��دید تنش ها میان ایران 
و عربس��تان و همچنین کاهش س��طح رواب��ط با دیگر 
کشورها نظیر امارات س��ود ببرد.حجم مبادالت تجاری 
کانتینری ایران و امارات پی��ش از تحریم ها 1.5 میلیون 

تی ایی یو )واحدی برابر با 20 فوت( برآورد شده است.
ب��ر اس��اس گزارش ه��ا منتش��ره از س��وی بیمه گران 
کشتی ها، ورود تمامی کش��تی ها با پرچم ایران به بنادر 

عربستان و بحرین ممنوع است.
درحالی که عم��ان روابط گرم��ی با ته��ران دارد اکنون 
این کش��ور با رقبای��ی در کناره دریای ع��رب نظیر هند 
مواجه اس��ت. آندره توئت، مدیر اجرای��ی بندر و منطقه 
آزاد سوهار، اذعان کرد که این بندر از پایانه های اطراف 

کوچک تر است.

تحلیلگر موسسه فیچ اعالم کرد

ال ان جی سریع ترین و آسان ترین گزینه ورود گاز ایران به بازار اروپا
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شرکت مشاور انگلیسی

سرمایه گذاري های نفتی در سال 
2016 بر ایران متمرکز مي شود

»نش��نال« به نق��ل از گ��زارش جدید ش��رکت 
 Wood( انگلیسی مش��اور صنعتی وود مکنزی
یک��ی  ای��ران  داد،  گ��زارش   )Mackenzie
در س��ال 2016  ک��ه  اس��ت  از کش��ورهایی 
سرمایه گذاري ش��رکت های نفتی بر آن متمرکز 

خواهد شد.
ش��رکت های نفت��ی بودج��ه خ��ود را ب��ه خاطر 
کاهش قیم��ت نفت، به ش��دت کاه��ش داده اند 
و می��زان س��رمایه گذاریها در صنع��ت نف��ت 
کم��اکان پایی��ن اس��ت. ب��رآورد مي ش��ود که 
380 میلی��ارد دالر پ��روژه نفت��ی و گازی لغ��و 
یا معلق ش��ده باش��د و با افت کم س��ابقه قیمت 
نف��ت ب��ه 30 دالر در ه��ر بش��که، 170 میلیارد 
 س��رمایه گذاري دیگر نیز در معرض خطر اس��ت.
وود مکن��زی در ادام��ه گ��زارش خود با اش��اره 
ب��ه اینک��ه میدان ه��ای قدیم��ی و پرهزین��ه و 
فق��دان س��رمایه گذاري جدی��د، ش��رکت های 
نفت��ی و دولت ه��ا را ب��ه یک ان��دازه ب��ه چالش 
کش��یده اس��ت، افزود: با وجود اوضاع نامس��اعد 
ظرفیت ه��ای  و  فرصت ه��ا  س��رمایه گذاري، 
نوین��ی در ای��ران وج��ود دارد و انتظ��ار می رود 
 تملک و ادغام ش��رکت های نفت��ی افزایش یابد.
ب��رای  را  نفت��ی  پ��روژه   52 امس��ال  ای��ران 

از  س��رمایه گذاري مش��ترک در دوران پ��س 
تحریم ها معرفی کرد و انتظار م��ی رود در آینده 
جزئیات بیش��تری در مورد قرارداده��ای بهبود 
 یافته سرمایه گذاري در صنعت نفت را ارائه دهد.
مدیر ش��رکت نفتی توتال که پی��ش از تحریم ها 
یکی از بزرگترین ش��رکت های س��رمایه گذاري 
در ایران بود، پنجش��نبه پیش اع��الم کرد توافق 
ش��ده روزان��ه 200 ه��زار بش��که نفت ای��ران را 
خریداری کن��د. این تواف��ق بازاریابی بی ش��ک 
پی��ش زمین��ه تواف��ق ب��رای س��رمایه گذاري 
 بیش��تر در افزایش تولید نفت ای��ران خواهد بود.

عالوه بر این چندی پیش ش��رکت خدمات نفتی 
ایتالیایی »س��ایپم« خبر داد که توافق اولیه ای را 
 برای احداث خط لوله در ایران امضا کرده اس��ت.

وود مکنزی در پایان نوش��ت: مذاک��رات زمان بر 
خواهند ب��ود و انتظار نداریم ک��ه تحوالت جدید 
امس��ال تولید نفت ایران را چندان افزایش دهند. 
این ش��رکت پی��ش بینی کرده اس��ت ک��ه بهره 
برداری مجدد از چاه های نفتی که تاکنون بس��ته 
بودند، 400 هزار بش��که به ص��ادرات نفت ایران 
بیفزای��د. با این ح��ال، راه درازی مان��ده تا برنامه 
وزیر نفت ایران برای افزای��ش تولید یک میلیون 

بشکه ای ایران در 6 ماه محقق شود.

وی به رویترز گفت: »آنچه ما ت��الش می کنیم انجام 
دهیم این اس��ت که ببینیم می توانیم بخش��ی از این 
فرص��ت را از آن خود کنیم و با اس��تفاده از س��وهار، 
فرصت ه��ای جدید تجاری ب��رای تج��ارت میان دو 

کشور ر ایجاد و به سمت خود منحرف کنیم.«
»نخستین پهلو گیری س��وهاراز وقوع این اتفاق خبر 
می دهد.« بندر س��وهار، یک پروژه مشترک 50-50 
میان دولت عم��ان و بندر روتردام هلند اس��ت که به 
عنوان ی��ک بندر و ی��ک منطق��ه آزاد 45 کیلومتری 

فعالیت می کند.
توئت افزود، سوهار مبادالت تجاری بیشتر با خطوط 
کش��تیرانی ای��ران در زمین��ه انتق��االت کانتینری و 
فله بری و ش��رکت ملی نفتکش ایران را هدف گرفته 
اس��ت. اخیرا نخستین کش��تی خطوط کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی ایران در بندر س��وهار پهلو گرفته 
اس��ت. یک س��رویس مس��تقیم می��ان بندرعباس، 
بزرگ ترین بن��در باری ایران و س��وهار ایجاد ش��ده 
اس��ت. توئت گفت ای��ن بن��در در نظر دارد ب��ا دیگر 
بنادر ایران نظی��ر چابهار ارتباط بگی��رد. وی توضیح 
داد: »ما در حال مذاکره با چندین ش��رکت ایرانی در 
مورد س��رمایه گذاری های احتمال��ی در این منطقه 
آزاد هس��تیم.« ب��ا توجه به اینک��ه بازار کش��تیرانی 
کانتینری جهان از سال 2008 تاکنون از رکود مداوم 
رنج می برد، ایران یک منطقه بالقوه برای رش��د پایانه 

بین المللی کانتینری عمان در سوهار است.



30E N E R G Y  W O R L D

پس از ماه ها کش و قوس ف��راوان بین دولت، مجلس 
و بخش خصوص��ی؛ باالخره قیمت جدی��د خوراک 
گازی پتروش��یمی ها از س��وی وزارت نفت اعالم شد 
که واکنش ه��ای مثبت و منفی بس��یاری از س��وی 

صاحبنظران را به همراه داشت.
براس��اس این گ��زارش هم اکن��ون قیم��ت نفت در 
بازارهای جهانی مدام در حال نوس��ان بوده به طوری 
که س��طح قیمت ها به پایین ترین رقم طی 12 سال 
اخیر رسیده است  براین اس��اس وزارت نفت معتقد 
اس��ت که تعیین نرخ خ��وراک گازی بای��د بر مبنای 
قیمت بازارهای منطقه ای تعیین ش��ود و همین امر 
موجب ایجاد مناقش��ات زیادی بی��ن دولت و بخش 
خصوصی شده اس��ت چراکه آنها معتقدند این اصل 
در قیمت گذاری خوراک پتروش��یمی رعایت نشده 
است. همایون دارابی کارش��ناس بازار سرمایه بر این 
باور است طبق گفتگوهای صورت گرفته با مسئوالن 
قرار بود که وزارت نفت فرمول قیمت را برای سال95 
ارائه دهد و قیمت س��ال 94 نیز 13 سنت مبنا باشد 
که با فرمول ارائه ش��ده برای سال 95 منطقی نیست 
چراکه قیمت گاز براس��اس بازارهای��ی نظیر آمریکا، 
کانادا، هلند و انگلیس تعیین ش��ده اس��ت که این با 
مختصات صنعت پتروشیمی ما آن هم در منطقه ای 

که با عربس��تان ، قطرو... دست و پنجه نرم می کنیم، 
سازگاری ندارد.

وی تصریح کرد: متاس��فانه در س��ه س��ال گذش��ته 
وزارت نفت بی مهری و حتی رفتار بی منطق در برابر 
پتروشیمی و پاالیشگاه انجام داده است که ماحصل 
آن در ح��ال حاضر عق��ب افتادگی ای��ن صنعت در 

بخش های مختلف از جمله بازار سرمایه است.
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه ب��ا تاکی��د براینکه 
هم اکنون قیمت نف��ت در بازاره��ای جهانی کاهش 
پیدا ک��رده ، گف��ت: نرخ 13 س��نت برای س��ال 94 
منطقی نیس��ت و ای��ن رقم موجب ش��ده ت��ا گروه 
پتروش��یمی و پاالیش��گاهی ب��ا ضعف ش��دیدی در 
بازار مواجه ش��ود ب��ه طوری ک��ه س��رمایه گذاران 
و س��هامداران حاض��ر نیس��تند در ای��ن بخ��ش 

سرمایه گذاری کنند.
دارابی اظهار داشت: بی مهری وزارت نفت بر صنعت 
پتروشیمی و پاالیشگاهی س��بب شد که وزارت نفت 
با انعقاد قرارداد به س��مت س��رمایه گذاران خارجی 
روی بیاورد که این امر خارج از عرف اس��ت و در این 
بین ایج��اد تبعیض و عدم حمای��ت اقتصادی وزارت 
نفت از پتروش��یمی ها باعث ش��ده نیمی از پتانسیل 

این صنعت مورد غفلت قرار گیرد.

وی تاکی��د ک��رد: برنامه هایی ک��ه از س��وی دولت 
برای خروج از رکود و س��اماندهی بازار مطرح ش��ده 
بود تاکنون محقق نشده اس��ت بنابراین تا زمانی که 
آیین نامه های وزارت نفت اصالح نش��ود این صنعت 

شکوفا نمی شود.
اگر برخورد منطقی متناسب با شرایط رقبای منطقه 
صورت گیرد مس��لما به همراه خود رشد اقتصادی و 
خروج از رکود را به دنبال خواهد داش��ت متاس��فانه 
بخش دولت��ی قادر به درک بخش خصوصی نیس��ت 
و این امر س��بب ش��ده که محصوالت پتروشیمی و 

پاالیشگاهی در بازار سرمایه درجا بزند.
در همین حال باید گفت به طور یقین کاهش قیمت 
نفت در ان��واع محص��والت پاالیش��گاهی و گازی و 
پتروشیمی بی تاثیر نیس��ت و این امر موجب شناور 

شدن قیمت ها در بازار می شود.
دولت بای��د قب��ل از اعالم قیم��ت، نرخ خ��وراک را 
متناس��ب با ش��رایط بازار نف��ت تطبیق م��ی داد تا 

سرمایه گذاران با انگیزه وارد این عرصه شوند.
مجلسی ها اما می گویند با توجه به اینکه قیمت نفت 
در بازار جهانی روند نزولی به خود گرفته وزارت نفت 
باید در تصمیم خود تجدید نظر کند تا آرامش به بازار 

سرمایه برگردد.

چرا دولت درک صحیحي
 از بخش خصوصی ندارد؟ 
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مش��کل اصلی عدم توس��عه بانکرین��گ ایران در 
منطقه خلیج فارس بدس��لیقگی است و  با توجه به 
لغو بس��یاری از تحریم ها فضای کار در بانکرینگ 
باید گش��ایش یابد به گونه ای که ایرانی ها بتوانند 
بخش اعظم سوخت رس��انی کش��تی های عبوری 
از خلیج فارس را تأمین کنند اما متأس��فانه شاهد 
هس��تیم که فجیره با حداقل پهنای بازار همچنان 

رقیب اصلی ایران است. 
براس��اس آمارهای رس��می ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، ایران در س��ال گذشته بیش از 
3 میلیون و 580 ه��زار تن نفت ک��وره و گازوئیل 
از طریق مراکز بانکرینگ به کش��تی های عبوری 
تحوی��ل داده ک��ه این آم��ار بای��د باتوجه ب��ه لغو 
تحریم ها افزای��ش یابد.در همین  ح��ال در دوران 
پساتحریم الزم است مشکالت شناسایی و در کنار 
لغو تحریم های بین المللی، تحریم های داخلی نیز 

مرتفع شوند.
نسبت به وضع موجود انتقادهایی از سیاست های 
وزارت نفت به خصوص ش��رکت پخ��ش و پاالیش 
در صدور مجوز بانکرینگ وج��ود دارد ، باید تاکید 
داش��ت که  بیش از 50 درص��د از مجوزهای صادر 
شده برای بانکرینگ در کش��ور ما به شرکت هایی 

تعلق می گیرد که رابطه های خوب��ی با بدنه نفتی 
دارند. این ش��رکت ها نه توان مال��ی و نه تجهیزات 
مورد نیاز ب��رای بانکرینگ دارند و تنها به واس��طه 
رانت های موجود موفق ش��ده اند مجوز مورد نیاز 
را دریاف��ت کنند درحال��ی  که ش��رکت هایی که 
س��ال ها تجربه کار در این ح��وزه را دارند به دلیل 
نظ��ام بوروکراس��ی معیوب، ص��دور ضمانت های 
بانکی و اجب��ار در پرداخ��ت 100 درصدی پول، 
کنار گذاشته می ش��وند در حالی این روند فروش 
س��وخت به اف��راد دارای رانت، نقدی نیس��ت اما 
گاه��ی دیده می ش��ود که یک س��ال زم��ان برای 

پرداخت نیز داده می شود.    
 سیاس��ت اتخ��اذی وزارت نف��ت در ای��ن حوزه، 
دالل پروری را توس��عه داده و  اگر بخواهیم س��هم 
بانکرینگ ایران در خلیج ف��ارس افزایش یابد، باید 
در ش��رایط کنونی مناقصات مجددی برای صدور 
مجوز بانکرینگ برگزار کنیم و تنها ش��رکت هایی 
ک��ه صالحی��ت، توانای��ی و تجرب��ه الزم را دارند، 
پذیرفته ش��وند. این نخس��تین گام ب��رای حذف 
دالالن و فض��ای رانت��ی خواه��د ب��ود. در منطقه 
خلیج فارس رقیب برای ایران بس��یار است و تنها 
راه مقابله ب��ا رقبا، ح��ذف دالالن و کاهش قیمت 

سوخت خواهد بود. در ش��رایط کنونی آنچه مسلم 
اس��ت دالالن فعال در این حوزه به دلیل نداشتن 
تجربه کاف��ی در بازار هدف از س��ویی و نداش��تن 
تجهیزات مورد نیاز برای بانکرینگ از س��وی دیگر 
نمی توانند خود فروش��نده نهایی به کش��تی های 

عبوری باشند.
 بدون ش��ک این اف��راد ب��ه دلیل داش��تن مجوز 
به راحت��ی س��وخت گازوئی��ل و نف��ت ک��وره 
پاالیش��گاه ها را تأمی��ن می کنن��د. در ای��ن میان 
ش��رکت های فعال در این حوزه ناچارند س��وخت 
مورد نیاز کش��تی ها را از دالل هاتأمین کنند. ما در 
بخش خصوصی  حاضریم س��وخت مورد نیاز خود 
را با نرخی باالتر از نرخ معمول از شرکت پاالیش و 
پخش بخریم، اما متأس��فانه این امکان نیز فراهم 
نمی شود ازاین رو ناچار می شویم به دلیل از دست 
ندادن مشتری خود س��وخت مورد نیاز را از فجیره 

تأمین کنیم. 
در پایان اش��اره به این نکته را ضروری می دانم که 
براساس اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش، ایران 
مازاد تولید گازوئی��ل و نفت ک��وره دارد اما با این 
وجود ش��رکت های فعال در بانکرینگ مازاد سایر 

کشورها را خریداری می کنند. 

علی رحیمی: 

فجیره از ایران جلوتر است !
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امید گلزاری  از کارشناس��ان مس��ائل پتروش��یمی با 
بیان اینکه هم اکن��ون دو هاب جدید پتروش��یمی در 
بندر عسلویه و ماهش��هر راه اندازی شده است، گفت: با 
مشارکت 100 در صدی بخش خصوصی سومین هاب 
پتروشیمی کشور در حاشیه س��واحل دریای عمان در 

بندر چابهار راه اندازی خواهد شد. 
وی با اش��اره به س��رمایه گذاري ش��رکت های متعدد 
خصوص��ی و غیر دولتی برای ش��کل گی��ری این هاب 
جدی��د پتروش��یمیایی، تصری��ح کرد: بر این اس��اس 
س��اخت یک خط لوله به طول ه��زار و 51 کیلومتر به 
منظور انتقال اتان از عسلویه به بندر چابهار در دستور 
کار قرار گرفته که تاکنون ف��از اول طراحی و مطالعات 

آن به پایان رسیده است. 
ای��ن فع��ال صنع��ت پتروش��یمی همچنی��ن از آغاز 
قریب الوقوع عملیات اجرایی س��اخت ای��ن خط لوله 
انتقال اتان خب��ر داد و افزود: با توافق انجام ش��ده بین 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاران، قرار 
اس��ت در مرحله اول 2.5 میلیون تن خ��وراک اتان از 

عسلویه به بندر چابهار منتقل شود. 
وی با تاکید بر اینکه برای انتق��ال 2.5 میلیون تن اتان 
باید یک خ��ط لوله 24 اینچی س��اخت ش��ود، تاکید 
کرد: همچنین به منظور انتق��ال اتان و گاز طبیعی هم 
انش��عابی از خط لوله هفتم سراس��ری به بندر چابهار 

کشیده خواهدشد. 
گلزاری  با اش��اره به برنامه ریزي های انجام شده برای 
انتقال دریایی میعان��ات گازی از پارس جنوبی به بندر 
چابهار، اظهارداش��ت: قرار اس��ت در فاز اول توس��عه 
طراح��ی، س��اخت و راه ان��دازی 15 مجتم��ع جدید 
پتروش��یمیایی گازی ش��امل واحدهای تولی��د، اوره، 
آمونیاک، متانول و برخی صنایع تکمیلی پتروش��یمی 
انجام ش��ود.  وی از امضای نخس��تین قرارداد و انجام 
توافق ه��ای نهایی با بخ��ش خصوصی برای س��اخت 
نخس��تین واحد اوره آمونیاک در بندر چابهار خبر داد 
و افزود: س��اخت خط لوله انتقال اتان با سرمایه گذاري 

600 میلیون دالری بخش خصوصی انجام مي شود. 
این فعال صنعت پتروشیمی همچنین از خرید 1089 
هکتار زمین در منطقه چابهار برای س��اخت و توسعه 
پتروش��یمی ها س��خن گفت و افزود: درای��ن منطقه 

تمامی س��رمایه گ��ذاران از مزیت های مناط��ق آزاد و 
ویژه اقتصادی ش��امل برخی از معافیت های مالیاتی و 

گمرکی برخوردار می شوند. 
گلزاری در پای��ان با تاکید ب��ر اینکه تا 8 س��ال آینده 
امکان ایج��اد بزرگترین هاب پتروش��یمی کش��ور در 
بندر چابه��ار فراهم خواهد ش��د، خاطر نش��ان کرد: 
کاهش هزینه تولید و نزدیک��ی بازارهای بزرگ هدف 
همچون چین و هند از بزرگترین مزیت های راه اندازی 
این هاب پتروشیمی اس��ت. در همین حال نباید از نظر 
دور داش��ت تکمی��ل طرح هایی که ب��االی 70 درصد 
پیشرفت دارند از اولویت های شرکت های پتروشیمی 
است و  در شرایط پساتحریم این طرح ها خود ارز مورد 
نیازش��ان را فراهم می کنند. عباس ش��عری مقدم  از 
مدیران ارش��د صنایع پتروش��یمی جمهوری اسالمی 
ایران همچنین با اش��اره به این که سرمایه گذاري های 
خارج��ی از اولویت های بعدی ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی برای تکمیل زنجیره ارزش اس��ت، اظهار 
ک��رد: س��رمایه گذاري ها و انتق��ال فناوری به کش��ور 
سبب اشتغالزایی مي ش��ود. ش��عری مقدم با اشاره به 
مذاکرات انجام شده ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
با س��رمایه گذارانی از آلم��ان، ژاپن، اس��پانیا و ایتالیا 
گفت: این ش��رکت ها در انتظار نهایی ش��دن برجام و 

مشخص شدن قیمت خوراک گازطبیعی مجتمع های 
پتروش��یمی برای انجام مذاکرات جدی و نهایی بودند 
که هم اکنون با محقق ش��دن این دو مهم، منتظر آغاز 
مذاکرات نهایی هس��تیم.  وی با اشاره به برآورد هشت 
و چهار میلی��ارد یورویی دو ش��رکت آلمانی به منظور 
س��رمایه گذاري در صنعت پتروش��یمی ایران یادآور 
ش��د: این میزان س��رمایه گذاري در این مقطع نهایی 
نیس��ت و آنها پس از ورود و انج��ام مطالعات اقتصادی 
و برنامه ریزي می توانند میزان س��رمایه گذاري دقیق 

را محاسبه کنند.
براس��اس اع��الم وزارت نف��ت، طرح ه��ای ف��از دوم 
پتروش��یمی کارون، ف��از یک نی��روگاه پتروش��یمی 
دماوند، اتیلن گالیکول های عس��لویه در پتروش��یمی 
مروارید، فاز سوم پتروش��یمی پردیس، پلی استایرن 
انبساطی پتروشیمی انتخاب، فاز نخست پلی استایرن 
انبس��اطی در کیمی��ا صنای��ع دااله��و، واح��د الفین 
پتروش��یمی ایالم، خط لول��ه اتیلن غ��رب، آمونیاک 
و اوره هفت��م ش��هدای مرودش��ت، پلی اتیلن س��بک 
پتروش��یمی کردس��تان، پلی اتیلن سنگین/س��بک 
خطی پتروشیمی مهاباد، متانول دهم پتروشیمی کاوه 
از جمله طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با 

پیشرفت باالی 70 درصد هستند.

گلزاری کارشناس مسائل اقتصادی 

سومین هاب پتروشیمی ایران
 با مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی 

راه اندازی مي شود
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احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی:

  سابیک عربستان خوراک مایع را با تخفیف دریافت مي کند

پترو پالس و آرتان شیمی به عضویت اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی در آمدند

صنعت پتروش��یمی ای��ران آم��اده ورود ب��ه دوران 
جدی��دی اس��ت و اکن��ون یک��ی از ارکان اقتص��اد 
ایران به ش��مار م��ی رود و باید ب��رای دس��تیابی به 
برنامه ریزي ه��ای انج��ام ش��ده از تم��ام ظرفیتهای 
موج��ود در بخش خصوص��ی بهره مند ش��د.تقویت 
صنعت پتروش��یمی توس��عه اقتصادی کش��ور را به 
همراه م��ی آورد و می توان��د ارکان اقتص��اد ایران را 
تقویت کن��د و ب��ا ورود س��رمایه گذاري های جدید 
نقش این صنعت در اقتصاد ای��ران پررنگ تر خواهد 
شد.تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور دوباره 
در صنعت پتروش��یمی ای��ران نش��ان از اهمیت این 
صنعت دارد.با وارد شدن س��رمایه گذاري های جدید 
خارجی همگام با انتقال دانش فنی و فناوری های روز 
جهان می توانیم در آینده نزدیک به هدف های پیش 
بینی شده دس��ت یابیم و در این مس��یر نقش آفرینی 
بخش خصوصی بس��یار تاثیر گذار خواه��د بود.ایران 
با داش��تن مناب��ع هیدروکرب��وری ب��رای ایجاد یک 
صنعت پتروش��یمی در دنیای رقابت بی نظیر اس��ت 
و این صنع��ت نیازمن��د حمایت همه جانب��ه تمامی 
مدیران اجرایی کش��ور اس��ت. در همی��ن چارچوب 
مس��ئله قیمت گ��ذاری خ��وراک پتروش��یمی ها از 
جمله مواردی اس��ت که بای��د به آن توج��ه ویژه ای 
داشت تا پتروش��یمی ها در جمهوری اسالمی بتوانند 
با رقبای خارج��ی اش رقابت کند. ب��ه همین منظور 
و برای بررس��ی دقی��ق تر مس��ئله پتروش��یمی ها و 
قیمت خوراک با احمد مهدوی دبی��ر انجمن صنفی 

کارفرمایی پتروشیمی به گفتگو نشسته ایم : 

ارزیابی ش�ما از تعیی�ن قیمت خ�وراک گازی 
پتروشیمی چیست؟

من از تعیین قیمت خوراک گازی بر مبنای 13 سنت 

گله من��د هس��تم و  با آنکه در ش��رایط فعل��ی قیمت 
فروش گاز به صنایع پتروش��یمی داخلی 13 س��نت 
اس��ت که این نرخ گران قیمت  ترین به��ا در بین کل 

کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است.

این تعیین قیمت بر چه اساسی انجام مي شود؟
می توان گقت نامشخص بودن فرمول قیمت گذاری 
بلن��د مدت 20 تا 25 س��اله  ه��م در عق��ب افتادگی 
صنعت پتروشیمی در حوزه بین الملل پر تاثیر است. 
ارزیابی من از این مسئله آن است که چنین اقداماتی 
می تواند صنعت پتروش��یمی و بخشش خصوصی را 

زیان ده کند.

دلیل این چالش چیست؟
نبود اس��تراتژی مش��خص در این صنع��ت منجر به 
نگرانی کارشناس��ان و حاضران در این صنعت ش��ده 

است. 

چگونه اس�ت که ی�ک وزیر ب�ه خ�وراک مایع 
اعتقاد دارد ولی دیگری اعتقاد ندارد!؟

تغییرات در دولت نباید چنین تفاوت هایی را در بازار 
تولید کاالهای مهم و اس��تراتژیکی مانند پتروشیمی 
فراهم آورد.در حال حاض��ر مصرف کنندگان خوراک 
مایع  متضررترین ش��رکت های پتروش��یمی هستند 
در حالی که س��ابیک عربس��تان خوراک مای��ع  را با 
30 درصد تخفی��ف تحویل می گیرد ام��ا در ایران به 
ش��رکت های پتروش��یمی تنه��ا 5 درص��د تخفیف 
داده می ش��ود که با هی��چ معیاری همخوان��ی ندارد. 
می توان گفت درگیری بین بخش خصوصی و دولتی 
پایانی ندارد و ای��ن بخش همچنان م��ورد بی مهری 
مسئوالن قرار می گیرد و ادامه این روند نه تنها سبب 
به هم ریختگی بازار سرمایه  ش��ده بلکه زمینه را برای 
ورود س��رمایه گذاری خارجی تس��هیل می سازد در 
حالی که ای��ن با ش��عار اقتصاد مقاومت��ی همخوانی 

ندارد.

عضویت دو ش��رکت پترو پالس و آرتان شیمی در 
کمیس��یون پتروش��یمی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده ه��ای نف��ت ، گاز و پتروش��یمی ماحصل 
آخرین جلسه کمیسیون پتروش��یمی در اسنفد 

ماه سال 94 بود.
پتروش��یمی،  کمیس��یون  هش��تمین جلس��ه 
ش��یمیایی و گاز با حضور دبیرکل و هیئت رئیسه 
کمیس��یون و جمعی از اعضاء کمیسیون، روز سه 
شنبه مورخ 94/12/11 در محل سالن کنفرانس 

اتحادیه برگزار شد.

طی این جلسه اخبار کمیس��یون قرائت و سپس 
در خص��وص درخواس��ت عضویت ش��رکت پترو 
پاالیش آرتان شیمی بررس��ی الزم انجام شد که 
با اکثریت آراء به تایید کمیس��یون رس��ید. ضمناً 
براساس ضوابط و مقررات درخواست های مذکور 
بایستی در کمیسیون فنی، نظارت و پایش مطرح 
و در صورت موافقت به تایی��د نهایی هیئت مدیره 

برسد.
س��پس به مش��کالت مربوط به تامی��ن خوراک، 
درخواس��ت اس��تمرار یافت��ن خوش��نامی ها و 

زم��ان مح��دود اعالم ش��ده اس��تاندارد س��ازی 
محص��والت بلندین��گ اش��اره ش��د ک��ه در این 
رابطه عن��وان گردی��د اتحادیه کلیه ت��وان خود 
 را در جه��ت رف��ع این مش��کالت ب��ه کار گرفته

 است.
در پای��ان نیز با اع��الم اینکه ، این جلس��ه آخرین 
جلس��ه کمیس��یون در س��ال جاری می باش��د، 
دبیرکل محترم ضمن عرض تبریک به مناس��بت 
سال جدید اظهار امیدواری کرد که در سال آینده 

بسیاری از مشکالت مرتفع شود.
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مهندس احمد صرامی
کارشناس انرژی و بازرس اتحادیه اوپکس 

آرامکو 
و چالش های 

آینده
اظهار نظر در مورد شرکتی با عظمت  آرامکو کار ساده ای نیست.خیلی باید محتاط بود.چند دهه فکر . انسجام .تحلیل بازار . استراتژی رو به 

جلو با سرعتی بسیار شگرف. زاییده دست پرنفوذ ترین مردم با باالترین ثروت خدادادی و استفاده از نبوغ عالم. اینها مشتی از خروارها تعریف از 
آرامکو می باشد.شرکتی که تخمین زده مي شود 15 برابر بزرگترین شرکت نفتی آمریکایی اکسون دارایی دارد.

وقتی صحبت از سرمایه گذاري در حوزه نفت مي شود  
به راحتی باید قبول کرد که با اکثر رش��ته های علمی 
درگیر اس��ت.تمام جوانب اندیش��ه ای ب��ا هر ضریبی  
از داده ها قابل بررس��ی اس��ت. اعتق��اد دارم باورهای 
اقتص��ادی  در رش��ته های غی��ر نفت��ی در یک طرف 
و اما نفتی در ط��رف دیگر اس��ت.مدیریت ، اقتصاد  ، 
ریاضیات  ، روانشناس��ی  و مهندسی در همه شقوق و 
مهمتر محیط زیست در واقع بازی دو طرفه ای با نفت 
دارند.اظهار نظرهای زیادی را در رابطه با فروش سهام 
شرکت نفتی آرامکو خواندم.بعضی ها سیاسی گفتند 
، برخی اقتصادی تحلیل کردند.از دشمنی ها گفتند و 
البته خصومت با نفت ایران.همه اینها درس��ت است 
و اینکه ک��دام یک بر دیگری تفوق دارد مهم نیس��ت.

در بازار نفت بعضی ها ب��ازی می کنند و بعضی ها فقط 
بازی می کنند.اش��تباه نکنید منظورم این اس��ت که 
بعضی ها در گود هس��تند و چش��م اندازها را برای نیم 

قرن ترسیم می کنند.
باید آموخت.درس قدرتمندانه مدیریت نقاط ضعف ، 
نقاط قدرت .تهدیدها و فرصت ها.االن موقع آموختن 
اس��ت که در آینده برای نفت مان چه کنیم.خیلی از 
شرکت های بزرگ داخلی و خارجی را دیده ایم که به 
یکباره در خود غلتیدند و به یکباره حذف شدند.سهام 
فروختن��د؛ پذیره نویس��ی کردند ، ب��ه بورس ها وارد 
شدند و دس��ت آخر جور زیان دهی ایشان را سرمایه 
گذاران بورسی ، دولت ها و سهامداران پرداختند.چه 
چیزی می تواند عربستان را برای سال های آتی حفظ 
کند.همان قدرت پولی اما با پش��تیبانی سیاس��ی هم 

پیمانان غربی و منطقه ای. 

از نظر بلومبرگ، عربس��تان س��عودی در جنگ سرد 
علیه ایران ب��ه دنبال یک متحد اس��تراتژیک اس��ت 
و می خواهد ب��ا عرضه س��هام خود، س��رمایه گذاران 
بین الملل را در ثبات و امنیت عربس��تان شریک کند.
ش��رکت ملی نفت عربس��تان س��عودی با نام تجاری 
آرامکو، بیشترین میزان ذخایر نفت و گاز جهان را در 
اختیار دارد و با باالترین س��طح تولید نفت در جهان، 
از جمل��ه جدی ترین و مهم ترین بازیگ��ران بازارهای 
انرژی در حهان به شمار می آید. بلومبرگ در گزارش 
جدید خود در ریشه یابی رفتارهای جدید سعودی ها، 
فش��ار بر ای��ران را ب��ه فهرس��ت تحلیل ه��ای قبلی 
کارشناس��ان اضافه کرده اس��ت؛ تحلیل هایی مانند 
بین المللی کردن ذخایر نفت و گاز جهان و خانوادگی 

کردن ذخایر نفتی عربستان..
ش��رکت آرامکو کنترل بیش از 261 میلیارد بش��که 
نف��ت را در اختی��ار دارد و دارای 60 ه��زار کارمن��د 
اس��ت.تاریخچه این شرکت به س��ال 1933 میالدی 

برمی  گردد. 
این شرکت با مش��ارکت اس��تاندارد اویل کالیفرنیا، 
اکس��ون، تگزاکو و موبیل تشکیل شد. در سال 1351 
شمس��ی )1973( عربس��تان طی موافقت نامه ای در 
25 درصد از دارایی های آرامکو ش��ریک گردید. این 
سهم در س��ال 1353 )1975( به 60 درصد افزایش 
یاف��ت و باالخ��ره در س��ال 1362)1984( مالکیت 
تمامی دارایی ه��ای آرامکو در اختیار عربس��تان قرار 
گرفت. در ح��ال حاضر مرکز این ش��رکت در ظهران 
واقع شده است. این ش��رکت کلیه عملیات اکتشاف، 
اس��تخراج، پاالیش، انتقال، فروش و بازاریابی نفت و 

گاز در عربس��تان را در کنترل خ��ود دارد. درآمد این 
شرکت در سال 2007 حدود 199 میلیارد دالر بوده 
است. این امر باعث ش��ده این ش��رکت در عربستان 
به  صورت یک ق��درت بالمن��ازع درآم��ده و در تمام 
ش��ئون جامعه تأثیرگذار باش��د. این ش��رکت دارای 
یک شبکه تلویزیونی اس��ت و به پخش برنامه به زبان 
انگلیس��ی می پردازد. آرامکو در هم��ه امور اقتصادی 
و حتی برنامه  ری��زی دولت دخال��ت دارد، همچنین 
دارای اردوگاه ه��ای بزرگ، ش��رکت های مس��تقل، 
شهرک های مسکونی با تمام وسایل راحتی به سبک 

آمریکایی است. 
شرکت نفت عربس��تان اعالم کرد که در حال بررسی 
گزینه های ممک��ن در عرض��ه اولیه عمومی س��هام 

شرکت آرامکو است. 
پرس��ش اصلی این اس��ت که چرا ش��رکت سعودی 
آرامکو که به عن��وان بزرگترین ش��رکت نفت جهان 
ش��ناخته می ش��ود، در بحبوحه پایین  آمدن قیمت 
نفت تا کمترین میزان در 12 س��ال اخی��ر، خود را به 
حراج گذاشته اس��ت؟ برخی از کارشناسان عربستان 
می گویند پادش��اهی س��عودی ب��ه دنب��ال افزایش 
نقدینگ��ی در جهت گوناگون��ی اقتصاد ب��ر پایه نفت 
اس��ت. برخی دیگر اعتق��اد دارند ولیعهد 30 س��اله 
پادشاه عربس��تان، محمد بن س��لمان، امیدوار است 
س��هامداران و مدی��ران خارجی بتوانند ب��ه این غول 
عظیم الجثه فشار وارد کنند تا آن را مؤثرتر و شفاف تر 
کنند. او یکی از افرادی اس��ت که برنام��ه عرضه اولیه 
س��هام آرامکو را در مصاحبه ای با اکونومیست افشاء 

کرد.  
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 توضیح دیگر در مورد علت این تصمیم س��عودی ها، 
وضع جغرافیایی سیاسی اقتصادی منطقه است. اگر 
عرضه اولیه س��هام نفتی ذخایر عظی��م آرامکو، حتی 
کسر اندکی از ش��رکت را در برگیرد، بزرگترین عرضه 
اولیه س��هام در طول تاریخ خواهد ب��ود و احتماالً بر 
عرضه 25 میلیارد دالری ش��رکت »عل��ی بابا« غلبه 
خواهد کرد. با این اتفاق، س��رمایه گذاران از  پیوریتا 
تا ش��انگهای در امنی��ت رژیم حکومت اس��تبدادی 

سعودی منافعی خواهند داشت.
از نقطه نظر اقتصاد  سیاس��ی مهم این است که ایران 
هم به ش��دت به دنبال این اس��ت که با آزاد ش��دن از 
تحریم ها، از اقتصاد بسته رها شود و کوشش می کند 
س��رمایه گذاران خارج��ی را به موازات نرمال ش��دن 
جای��گاه بین المللی خ��ود جذب کن��دو این حرکت 
س��عودی ها آرامک��و را در مقاب��ل ایران نگ��ه خواهد 
داش��ت.  مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی صندوق دفاع 
از دموکراس��ی ، یک گ��روه تبلیغاتی ک��ه علیه توافق 
هسته ای ایران فعالیت می کند، می گوید: »»برخی از 
س��الح های مالی که آنها اینجا به کار می گیرند، جلب 
نظر مدیران سرمایه و حصارکشی به دور سرمایه های 
پراکنده و اعطای فرص��ت برای معامله با عربس��تان 

سعودی به جای تعامل با ایران است.«

س�هیم ش�دن کش�ورهای دیگ�ر در امنی�ت 
عربستان

تحلیلگران صنع��ت و ناظ��ران س��عودی می گویند 
آرامکو احتماالً تصمیم ندارد س��هام تمام ش��رکت را 
بفروشد و در مقابل به دنبال عرضه سهام پاالیشگاه ها 
دارایی ه��ای پایین دس��ت اس��ت. درآم��د حاصل از 
عرضه همین سهام پایین دس��ت می تواند ارتباطات 
بین المل��ل پادش��اهی س��عودی را ترمی��م و تقویت 
کند. جیم ک��ران، پژوهش��گر امور انرژی مؤسس��ه 
باکر دانش��گاه رایس در هوس��تون می گوی��د: روابط 
پاالیشگاهی پادشاهی سعودی، ائتالف با قدرت های 
مهم تر جهان را ارتقاء می بخش��د. آن کشورها نیز در 
مقاب��ل در تأمین ثبات و امنیت عربس��تان س��عودی 

ذی نفع خواهند بود.
ب��ا کاهش قیم��ت نف��ت و ادام��ه کس��ری بودجه، و 
همچنین ادامه یک جن��گ پرهزینه در یمن که برای 
عربس��تان به هیچ عنوان خوب پیش نمی رود، درآمد 
حاصل از فروش س��هام خوش��ایند خواهد ب��ود. اما 
پشت پرده  این عرضه سهام که امروز سعودی ها بدان 
می اندیش��ند، به اعتقاد داو زاخئیم، قائم مقام وزارت 
دفاع آمری��کا در دوران جورج ب��وش، برآمده از همان 
دیدگاهی اس��ت که آنان س��ال پیش به خاطر توافق 
هسته ای ایران، از آمریکا فاصله گرفتند. عربسنان در 
البی علیه توافق هس��ته ای ایران به اسرائیل پیوسته 

است. 
برخی از کارشناس��ان غرب��ی حوزه ان��رژی پیش تر 
این ادعا را مط��رح کرده اند که اصوالً قصد عربس��تان 
این اس��ت که با فروش س��هام آرامکو بخش عمده ای 
از ذخایر نفت��ی و گازی »اوپ��ک« را بین المللی کند و 
این امر تأثیرات بسیار عظیم سیاسی و ژئوپلتیک را به 

دنبال خواهد داشت.
محمد بن  س��لمان جانش��ین ولیعهد و وزیر دفاع این 
کشور ورئیس ش��ورای عالی آرامکو ، طرح های خود 
را به انقالب تاچر در اقتص��اد انگلیس در دهه 1980 
میالدی تش��بیه ک��رد و گفت ک��ه س��رمایه گذاران 

بخ��ش خصوصی ب��رای ایف��ای نقش��ی بزرگ تر در 
بخش  ه��ای بهداش��ت و درم��ان، آم��وزش و برخی 
صنایع دفاعی دعوت خواهند ش��د، زمین های دولتی 
به ف��روش خواهد رس��ید و مالیات ف��روش در زمینه 
کاالهای مصرفی اعمال خواهد ش��د. ش��رکت نفتی 
آرامکو بزرگ ترین ش��رکت نفتی جهان است و قطعاً 
خصوصی س��ازی آن بر تحوالت دنی��ای نفت و انرژی 
و همچنی��ن تحوالت منطق��ه و حت��ی فرامنطقه  ای 

تأثیرگذار خواهد بود

 پیامدهای خصوصی س�ازی آرامکو بر انرژی و 
تحوالت منطقه ای

اگر چه عربس��تان به دالی��ل مختلف ب��ر اوپک تاثیر 
داش��ته و احتماال خواهد داش��ت  با این وجود هر چه 
قدر بازوهای این ش��رکت به اطراف و اکناف  دس��ت 
درازی کند . تاثیرات اوپکی آن بیش��تر خواهد شد و 

این بدیهی است.
خصوصی نمودن شرکت نفتی آرامکو دارای تأثیراتی 
بر انرژی و تحوالت منطق��ه ای خواهد بود. یکی از این 
پیامدها تحت تأثی��ر قرار دادن س��ازمان نفتی اوپک 
اس��ت. این تصمیم که در ظاهر برای جبران کس��ری 
بودجه ناش��ی از افول قیمت نفت اتخاذ ش��ده و رنگ 
و بوی مشارکت مردمی به خود گرفته است، در عمل 
با جذب س��رمایه گذاران خارجی بزرگ، آرامکو را به 
یک ش��رکت بین المللی تبدی��ل می کند.به هر دلیل 
استفاده از اهرم های شرکای استراتژیکی بر همه چیز 
ارجحی��ت دارد. بنابراین احتماالً با خصوصی س��ازی 
این ش��رکت تصمیمات اوپک تحت تأثیر قرار خواهد 

گرفت.
عربستان س��عودی دولتی رانتیر است. در مدل دولت 
رانتیر مردم معتقدند که دولت مش��روعیت خود را از 
طریق توزی��ع مجدد درآمد نفت، تس��هیالت رفاهی، 
سوبس��یدهای متع��دد،  اعانه ها و تطمیع به دس��ت 
می آورد. در این م��دل هم ثبات و هم مش��روعیت تا 
زمانی پایدار اس��ت که دولت به منب��ع الیزال ثروت 
متصل باش��د و نیازی به مالیات ش��هروندان احساس 
نکند. ت��ا وقتی که دولت ث��روت را بین م��ردم توزیع 
می کن��د از امنی��ت نس��بی برخ��وردار اس��ت و تنها 
تهدیدی که متوجه دولت اس��ت این است که ناگهان 
درآمدهای نفتی کاهش یابد، در چنین حالتی دولت 
به عنوان توزیع کننده عمده ثروت در جامعه با بحران 

مواجه می شود. 
عربستان سعودی در سال 2014 مبلغ 285 میلیارد 
دالر فروش نفت داش��ته، اما پایین آمدن قیمت نفت 
در س��ال 2015 وضعیت را تغییر داده است تحلیلگر 
واشنگتن پس��ت دراین ب��اره می نویس��د: »اقتص��اد 
عربس��تان قربانی بعدی کاهش قیم��ت نفت خواهد 
بود. هم زمان با کاهش درآمدهای نفتی، س��عودی ها 
همان اشتباهاتی را مرتکب می ش��وند که اروپایی ها 
مرتکب ش��دند و ب��دون تدابی��ر اقتصادی اق��دام به 

کاهش بودجه داخلی می کنند.
 عربس��تان بازار را با نفت ارزان اش��باع کرده است تا 
رقبای خود را از میان ب��ردارد. بنابراین یکی از اهداف 
عربستان از خصوصی سازی آرامکو جبران قیمت  های 
پایین نفت است. از سال 2014 که سیر نزولی قیمت 
نفت س��رعت گرفت و 60 درصد در هر بشکه کاهش 
یافت، بودجه عربستان س��عودی که 90 درصد آن از 
فروش نفت خام تأمین می ش��ود با کاهش ش��دیدی 

رو به رو ش��د.  به گونه ای که در س��ال گذش��ته 100 
میلیارد دالر کس��ری بودجه داش��تند، اما سعودی ها 
همچنان به هزینه س��نگین در جنگ علیه مردم یمن 
و حمایت مالی از گروه های تروریس��تی در س��وریه و 

عراق ادامه می دهند.
اما تأثیر بعدی خصوصی  س��ازی آرامک��و بین المللی 
کردن نف��ت خواهد ب��ود. مس��ئله بین المللی کردن 
ذخایر ان��رژی از قب��ل هم مط��رح ب��وده و برخی از 
کارشناس��ان غرب��ی حوزه ان��رژی پیش تر ای��ن ادعا 
را مط��رح کرده اند که اص��والً دلیلی وج��ود ندارد که 
باارزش ترین منابع انرژی جه��ان، به عنوان مثال گاز 
که به طور عمده در خلیج فارس و حوزه پارس جنوبی 
ایران متمرکزش��ده، به دلیل واقع شدن در یک قلمرو 
جغرافیایی مشخص متعلق به یک کشور خاص باشد.

 درواقع قصد عربس��تان این اس��ت که با فروش سهام 
آرامک��و بخ��ش عم��ده ای از ذخای��ر نفت��ی و گازی 
»اوپ��ک« را بین المللی کند و این امر تأثیرات بس��یار 

عظیم سیاسی و ژئوپلتیک را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری 
در رابطه با حضور عربس��تان در بازارهای نو و بزرگتر 
شدن آن ؛ شائبه بی اثر ش��دن اوپک نیز وجود دارد یا 
به قول مع��روف از درون منهدم کن��د.در جایی دیدم 
که. عربستان سعودی معاهده بین المللی »حل وفصل 
اختالفات س��رمایه گذاری« را امضا کرده و طبق این 
معاهده یک ش��اکی خصوص��ی می توان��د آرامکو را 
دریک��ی از دادگاه های بین المللی به چالش بکش��د و 
در صورت احراز جرم، با حکم مراج��ع قضائی دارایی 
ش��رکت در هر یک از 160 کش��ور عضو این معاهده 
قابل توقیف است. و اصوال فروش س��هام شرکتی که 
در حال حاضر قیمت آن پایین اس��ت ریسک باالیی 

نیست؟!
خطر بزرگ تری که وجود دارد این اس��ت که احتماالً 
این مس��ئله بین المللی کردن ذخایر انرژی به صورت 
الگو در خواهد آمد و ش��اید فردا ش��اهد عرضه سهام 
نفتی کش��وری مثل نیجریه -ک��ه بزرگ ترین ذخایر 
نف��ت و گاز ق��اره آفریق��ا را دارد- در بازارهای بورس 
جهانی باش��یم و چه بس��ا که گام به گام ای��ن الگو به 

کشورهای دیگر هم تسری پیدا کند. 
)همان( تحلیلگران بر این باورند خرید ش��رکت نفتی 
آرامک��و باارزش ترین کس��ب وکار در جه��ان خواهد 
بود و بس��یاری از عالقه من��دان و س��رمایه گذاران را 
بالقوه جذب خ��ود خواهد کرد؛ اما هش��دار می دهند 
که عربس��تان س��عودی نتوانس��ت نگرانی های غرب 
در مورد محرمانه ماندن نقش س��نتی آرامکو و تأثیر 
آن بر کاهش قیم��ت نفت را پنهان نگ��ه دارد فروش 
س��هام آرامکو ظرف مدت کوتاهی می تواند کس��ری 
بودجه عربس��تان را که این کش��ور ب��ه دلیل کاهش 
قیمت نفت با آن مواجه شده اس��ت، پر کند. از سوی 
دیگر کارشناس��ان نفتی هش��دار می دهن��د که عدم 
درک صحیح عربستان از س��ازوکار بازار آزاد می تواند 
سرنوشتی مشابه شرکت »پتروبراس« برزیل را برای 
آرامکو رقم بزند و به س��قوط ارزش س��هام آن منجر 

شود، 
 درمجموع عربس��تان سعی دارد تا کس��ری بودجه را 
جبران نمای��د، امنیت خ��ود را بیش ازپیش به امنیت 
قدرت های بزرگ گره بزند و ب��ر معادالت منطقه ای و 

سازمان اوپک تأثیر بیشتری بگذارد.
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اکنون بحث بازگش�ت بخش خصوصی به عرصه 
سوآپ و بانکرینگ مطرح اس�ت ارزیابی شما از 

این فرآیند چیست؟
من  بر این باورم که هی��چ اجباری برای دولت به منظور 
واگذاری س��وآپ نفت خام به بخ��ش خصوصی وجود 
ن��دارد و از آنجا که ص��ادرات نفت خ��ام برعهده دولت 
است از این رو عمل س��وآپ آن نیز برعهده دولت است. 
سوآپ فرآیندی اس��ت که به واس��طه انجام آن کشور 
می تواند در منطقه آس��یای میانه و قفقاز قدرت کسب 
کند و این کش��ورها را به خود وابس��ته کند. سوآپ که 
عمل استراتژیکی اس��ت می تواند در چارچوب قانون و 
منافع ملی انجام ش��ود. در دولت گذش��ته عمل سوآپ 
با وجود فراهم بودن فضا از س��وی مسئوالن ارشد نفتی 

متوقف شد.

چ�را در دولت گذش�ته س�وآپ از س�وی بخش 
خصوصی متوقف شد؟

در دولت گذش��ته به دالیلی از جمله حضور واسطه ها، 
 سوآپ متوقف ش��د زیرا اعالم شد عمل سوآپ براساس 
منافع ملی صورت نمی گی��رد. در این میان آنچه وجود 
داش��ت فعالیت تعدادی شرکت بود که س��ودی از این 
محل کس��ب می کردند. آن زمان نیز اعتراض کردم که 
نباید سوآپ متوقف ش��ود اما وزیر نفت به دنبال توقف 

آن بود.

در حال حاضر از س�رگیری س�وآپ نف�ت خام و 
 فعالیت های وابس�ته ب�ه آن با چ�ه چالش هایی 

رو به رو است؟ 
از سرگیری سوآپ نفت خام و فعالیت مجدد واسطه ها 
که به تعبیری بخش خصوصی هس��تند به سود اقتصاد 

کشور خواهد بود.
درهمین حال س��وآپ نفت خام باید به صورت جدی و 
اس��تراتژیک پیگیری ش��ود، زیرا انجام آن برای کشور 
قدرت خلق می کند، تعطیلی چندس��اله س��وآپ نفت 
خام امری اش��تباه بود اما باید در شرایط کنونی حتی با 
کاهش قیمت نفت و وجود مازاد نفت مورد توجه کشور 
ما قرار گیرد، اگر فضا مناس��ب باش��د بخش خصوصی 

 توانمن��د در این ح��وزه می توان��د ورود جدی داش��ته
 باشد.

انتظ�ار ش�ما از دول�ت کنون�ی و وزارت نفت در 
ش�رایط فعلی چیس�ت؟ برخی بر این باورند که 

دولت اعتمادی به بخش خصوصی ندارد.
بحث اعتم��اد نیس��ت اگر دول��ت اعالم کند چه بس��ا 

مجددا ش��رکت های واسطه ای گذش��ته فعال خواهند 
ش��د، از س��ویی هم اکنون نیز در صورت اعالم آمادگی 
بخش خصوصی می تواند س��وآپ نفت خام را انجام داد 
اگرچه اجباری برای واگذاری آن وج��ود ندارد. بخش 
خصوصی بارها از برنامه ه��ای وزارت نفت عقب مانده و 
حال امیدوار است که حداقل مّر قانون در بخش سوآپ 

نفتی اعمال شود.

مرتضی فیروزی رئیس کمیسیون سوآپ و بانکرینگ اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

»سوآپ« یک عملیات استراتژیک است 
ایران 13 سال با موفقیت سوآپ نفت داشت تا اینکه مردادماه سال 89 وزیر وقت به بهانه ایجاد رانت برای عده ای خاص و به صرفه نبودن، دستور 

توقف سوآپ نفتی را صادر کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم بیژن زنگنه، وزیر نفت در اواخر شهریورماه سال گذشته اعالم کرد سوآپ نفت خام 
با دستورات جدید به زودی آغاز خواهد شد و حال در دوران پساتحریم خبرهایی از، ازسرگیری سوآپ شنیده شده است.پس از لغو تحریم ها 
و با توجه به گذشت بیش از سه سال از قطع شدن سوآپ توسط بخش خصوصی اکنون بحث هایی در خصوصی بازگشت این بخش به مسئله 
سوآپ مطرح است. از یک سو دولتی ها با توجه به سود سرشار سوآپ حاضر به واگذاری این امتیاز نیستند و از سوی دیگر بخش دولتی تجربه 

بخش خصوصی را نداشته و در بعضی از موضع گیری ها حاضر به پذیرش توانمندی های بخش خصوصی نیست. در همین حال سیاست دولت 
یازدهم از سرگیری مجدد سوآپ نفت است و برای این منظور مذاکراتی با کشور آذربایجان صورت گرفته است، بخش خصوصی ضمن استقبال و 
حمایت از دولت برای سوآپ نفت خام، انتظار دارد که شرکت ملی نفت در این عرصه بازیگری نداشته باشد و عرصه طبق قانون به بخش خصوصی 

واگذارشود. به همین جهت با مرتضی فیروزی رئیس کمیسیون سوآپ و بانکرینگ اتحادیه صادرکنندگان به گفتگو نشسته ایم : 
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پتروش��یمی در خاورمیانه قدمتی چند ده س��اله 
دارد و شاید بتوان شرکت های پتروشیمی رازی و 
فارابی را جزء طالیه داران این صنعت دانست. این 
ش��رکت ها و به دنبال آنان سایر ش��رکت هایی که 
توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پایه گذاری 
شدند متفقاً از ساختاری مش��ابه برخوردار بودند 
که بخش  ه��ای مختلفی چ��ون اداری    ، تعمیرات    ، 
تولی��د و بهره ب��رداری     و بازرس��ی فنی را ش��امل     

می شدند.
یکی از بخش   هایی که تا بیس��ت س��ال پیش فاقد 
نقش��ی تعیین کننده بود بخش فروش و بازرگانی 
بود ک��ه دلی��ل آن  را هم بای��د در تکلیف��ی بودن 
قیمت ها در بازار داخل و تمرکز مبادالت بازرگانی 
در ش��رکت بازرگان��ی پتروش��یمی )بط��ور عام( 
جستجو کرد. چنین شرایطی بطور مشابه در سایر 
کشور  های تولید کننده پتروشیمی خاورمیانه نیز 

برقرار بوده است.
شروع فرایند خصوصی سازی را     می توان نمونه ای 
بومی سازی ش��ده از اروپا و آمریکا  دانس��ت که با 
تاخیری ده س��اله و تفاوت   هایی در نح��وه اجرا در 
ده��ه 90  و آغاز هزاره س��وم در خ��اور میانه آغاز 
ش��د. از جمل��ه دالیلی که ب��ه عنوان محس��نات 
خصوصی سازی در نظر گرفته شده است     می توان 

از:

جلوگی��ری از فرب��ه ش��دن دولت ها؛ کاس��تن از 
بوروکراس��ی اداری و هزینه  های جانبی؛ تس��ریع 
در فرایندهای تصمیم گی��ری؛ افزایش بهره وری و 

دالیل دیگر نام برد.
یکی از تغیی��رات راهب��ردی در فرایند خصوصی 
س��ازی جابجایی اولویت از حجم تولید به افزایش 
سود است. اگر در مدیریت تکلیفی نتیجه عملکرد 
مدیران با حجم تولید س��نجیده     می ش��د در این 
دوره عملکرد ش��رکت ها با حجم سود ارزیابی شد 

)و اکنون نیز جزء اصلی ترین شاخص هاست(.

چه هنگامی سود به حداکثر     می رسد؟
در حداکثر ش��دن س��ود عوام��ل مختلفی دخیل 
هس��تند که حجم تولید    ، اختالف قیمت فروش با 
قیمت مواد اولیه  اهمیت به س��زایی داشته است. 
تا دهه 90 میالدی به دلیل کوچک بودن ظرفیت 
واحدها و عدم اشباع بازار تولید شرکت منطقه گرا 
بوده و به دلیل تعدد خریداران و فروشندگان بازار 
عرضه و تقاضا بازاری تقریباً کام��ل بود. به عنوان 
مثال در این دوره     می ت��وان از مجتمع  های متانول 
نام برد که ب��ا تناژی در ح��دود 1 تا 2 ه��زار تن و 
با هزینه باالس��ری یکصد دالر )به قیمت خوراک 
گازی( محصول را تولید و ش��رکت ها تحت نظارت 
دولت ه��ا در عرض��ه آن ها ب��ه داخل کش��ور و یا 

صادرات اقدام     می کردند. چنین ب��ازاری مطمئناً 
بازاری ب��دون تنش و تغیی��رات رادی��کال بوده و 
ش��رکت ها با درصد تولید به ظرفیت حدود 80 تا 
90 درص��د مش��غول فعالیت بودند ولی با ش��روع 
خصوصی س��ازی ش��رایط به چند دلیل دگرگون 

شد.
با رش��د فن��ا وری ظرفی��ت تولید محص��والت به 
شدت افزایش یافته است ولی به دلیل رشد کمتر 
جمعیت و نی��از جوامع این امر خ��ود را در کاهش 
اس��تفاده از ظرفیت موجود واحدها نشان     می دهد 
 الزم ب��ه ذکر اس��ت این رق��م در س��ال 2015 به

 50-60 درصد کاهش یافته است.
به دلیل اخت��الف قیم��ت تمام ش��ده محصول و 
شکل گیری مالکیت  های هلدینگ ها توزیع درصد 
استفاده از مجتمع ها یکس��ان نبوده و     می تواند به 
حذف و یا ضرر ده ش��دن واحدهای کوچک تر و یا 

قدیمی تر بینجامد.
ح��ال ب��ا نگاه��ی ب��ه س��اختار هلدینگ  ه��ای 
پتروش��یمی در خاورمیان��ه  و ابع��اد ایج��اد بازار 
ناکامل بر ل��زوم یکپارچه س��ازی تولیدکنندگان 
داخلی و ب��از تعریف نق��ش آنان در س��طح ملی و 
حتی منطقه ای تاکید     می شود. بدیهی است عدم 
توجه و واکنش ب��ه موقع     می توان��د در دراز مدت 
و با توج��ه به قیم��ت پایین نفت و مش��تقات و در 

 بررسی بنیادی صنعت پتروشیمی در ایران و خاورمیانه 

نقش هلدینگ  های پتروشیمی 
خاورمیانه در ساختار تولید
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نهایت کاهش قیمت پایه محص��والت    ، هم گرایی 
مصرف  کنندگان و تولید کنندگان عمده در قالب 
قراردادهای بلن��د مدت به کاهش حج��م تولید و 

آسیب به این صنعت منجر شود.

بزرگترین هلدینگ  های صنعت پتروشیمی 
کشور

برای درک  نقش و توان صنعت پتروشیمی کشور 
ابتدا تعدادی از ش��رکت های هلدینگ  مجموعه 
شرکت هایی را که بخش��ی یا تمامی فعالیت آن ها 

در حوزه پتروشیمی کشور است، معرفی می شود:
ش��رکت پتروش��یمی )هلدینگ خلیج فارس( با 
ارزش برآوردی حدود 6 میلیارد دالر  شامل چند 
شرکت اس��ت که اهم آن ها  نوری)برزویه(، بندر 
امام )ره(، بوعل��ی    ، فجر، پتروش��یمی بین الملل، 

خوزستان، پارس، اروند و تندگویان است
گروه گس��ترش نفت و گاز پارس��یان که  س��هام 
آن در بازار بورس تهران معامله می ش��ود در حال 
حاضر یکی از بزرگ ترین ش��رکت سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروش��یمی در ایران اس��ت که از  اهم 
ش��رکت های زیرمجموع��ه می توان ب��ه حفاری 
شمال، شرکت اویک، شرکت پاالیش نفت شیراز، 
ش��رکت پتروشیمی مارون و ش��رکت پتروشیمی 

تبریز اشاره کرد.
ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
متعل��ق  هلدین��گ  تامین)تاپیک(بزرگ تری��ن 
ب��ه ش��رکت س��رمایه گذاری تأمی��ن اجتماعی 
است که دارای س��هام در ش��رکت های تولیدی و 

سرمایه گذاري  صنعت پتروشیمی است
ش��رکت گس��ترش انرژی پاس��ارگاد این شرکت 
س��رمایه گذاری گس��ترده ای را در ایجاد زنجیره 
ارزش ش��امل تولی��د متان��ول، EPDM و پل��ی 
اتیلن  های س��بک و س��نگین آغاز کرده اس��ت و 
در ادام��ه     می ت��وان از هلدینگ هایی چ��ون گروه 
س��رمایه گذاری انتخ��اب و گ��روه پتروش��یمی و 

سرمایه گذاری ایرانیان نام برد.

رقبای منطقه ای ش�رکت های پتروش�یمی 
ایران

هلدینگ  های بزرگی در خاور میانه وجود دارند که     
می توان آن ه��ا را رقبای بالفعل و ش��اید همکاران 

بالقوه هلدینگ  های ایرانی دانست.
از جمل��ه ای��ن هلدینگ ه��ا     می ت��وان از ب��روج 
امارات ک��ه متعل��ق ب��ه ش��رکت نفت ام��ارات و 
هلدینگ بورالیس اس��ت و ب��ا ح��دود 4 میلیارد 
دالر دارای��ی دارای واحده��ای ب��زرگ تولید پلی 

اولفینیست نام برد.
 اکوئی��ت کویت  نی��ز با ح��دود 3 میلی��ارد دالر 
دارایی مالکیت زنجیره  های تولی��دی را از نفت تا 

زنجیره  های نهایی پلیمری داراست.
س��یپکم عربستان س��عودی یا هم��ان هلدینگ 
جزیره نیز با حدود 6 میلیارد دالر دارای واحدهای 
تولید محص��والت راهبردی صنعت پتروش��یمی 

چون استیلن    ، اسید استیک و انیدرید است.

س��عودی با  عربس��تان  التصنی��ع  و  س��ابیک 
دارایی   هایی به ترتیب برابر 9 و 1/5 میلیارد دالر از 
هلدینگ  های بزرگی هستند که سابیک بطور ویژه 
بر تولید تمامی محصوالت پتروش��یمی اولفبنی، 
آروماتیکی و صنایع پایین دس��تی تمرکز داش��ته 
و التصنیع نیز جزء هلدینگ   هایی است که نیمی 
از شرکت های زیر مجموعه آن به بخش تولید پلی 
اولفینی ها اختص��اص دارد که از جمل��ه     می توان 

به شرکت صحارا اشاره کرد.
مس��اعید نیز هلدینگ بزرگی که در کش��ور قطر 
اس��ت دارای س��هام عمده در صنایع پتروشیمی 
این کش��ور محس��وب می شود. س��ائوک و زواری 
عمان نیز از هلدینگ  های فعال در منطقه بوده که 

بطور ویژه در منطقه اقتصادی زهار فعال هستند.

نقش هلدینگ ها در چیست؟
هلدینگ ها ب��ه چندین دلیل نقش بس��یار مهمی 

در  بازار خرید و فروش مواد شیمیایی پایه دارند:
الف-به دلیل تعداد کم خریداران و فروش��ندگان 
در بازار نفت و پتروشیمی اصول بازار رقابتی کامل 
برقرار نیس��ت و حجم باالی نقدینگی مورد نیاز و 
امکان اعمال نظ��رات خری��داران در قراردادهای 
بلندت م��دت تاثیر ام��کان تامی��ن نقدینگی در 

قیمت گذاری را دو چندان     می سازد.
ب-به دلیل س��هامی ب��ودن اغلب ش��رکت های 
تولی��دی و معامل��ه آن ه��ا در بازار ب��ورس امکان 
خرید س��هام تعیین کننده و کنترل مدیریت این 
ش��رکت ها توس��ط گروه ها و هلدینگ  های مالی 

بسیار معمول است.
ج-هلدینگ  ه��ای مالی با ام��کان خرید و مالکیت 
تاسیسات جانبی چون لنگر گاه و بنادر، تاسیسات 
تامین برق و یوتیلیتی ها ام��کان ایجاد مزیت  های 
نس��بی و یا اعمال نظرات خود ب��ه تولیدکنندگان 

را دارند.
ش��رکت های  مال��ک  ک��ه  د-هلدینگ   های��ی 
تولی��دی هس��تند     می توانن��د بخش��نامه   هایی را 
در کمیس��یون  های معام��الت خود ب��ه تصویب 
برس��انند که بصورت مس��تقیم یا غیر مس��تقیم 
بر س��ایر رقب��ا فش��ار بیاورند. ب��ه عن��وان مثال     ، 
هلدینگ A دارای واحدهای تولی��دی پارازایلین 
)B( و PET)C( اس��ت و     می تواند کس��ری نیاز و 
یا س��رک تولید پارازایلین را وارد و ی��ا صادر کند. 

هلدین��گ A     می توان��د در جهت اعمال فش��ار بر 
قیمت ش��رکت )D( که تولید کنن��ده پارازایلین 
است بخش��نامه   هایی را بصورت زیر در کمیسیون 
معامالت خود جاری سازد مثاًل این که در شرایط 
مش��ابه ش��رکت C در صورت خرید پارازایلین از 
سایر ش��رکت ها بایس��تی 5درصد قیمت خرید به 
حساب هلدینگ واریز کند. و یا این که در صورتی 
که شرکت C پارازایلین مصرفی خود را از شرکت 
B خریداری نماید ش��رکت هلدینگ  حمل آن را 
توسط تانکرهای شرکت حمل و نقل )E( و رایگان 

انجام خواهد داد.
درصورتی ک��ه ی��ک  هلدین��گ و ش��رکت های 
زی��ر مجموع��ه آن و ش��رکت یا هلدین��گ رقیب 
متعل��ق ب��ه دو کش��ور متف��اوت باش��ند عوامل 
حاکمیتی و س��ازمان های موجود هر کش��ور و یا 
اتحادیه  های  اقتص��ادی     می توانند ب��ر این توازن 
تاثیر گ��ذار باش��ند. در چنی��ن ش��رایطی وقتی 
که  واردات از کش��وری دیگر ص��ورت     می پذیرد 
رجحان تعرف��ه گمرکی و یا مالی��ات ارزش افزوده 
معامالت داخلی     می تواند به پتانس��یل تمایل یک 
ش��رکت و یا هلدینگ به چگونگ��ی تامین کاالی 
مدنظ��ر را جه��ت دهی کن��د. چنین م��وردی را     
می توان از خرید پارازایلین از س��وی شرکت تولید 

کننده PET در عمان نام برد.
اولویت این ش��رکت در مرحله اول خرید از تولید 
کنن��ده ه��م هلدینگی خ��ود )AOL( ب��ه دلیل 
ارجحیت  های اعمالی و مکتوب از سوی سائوک  و 
در مرحله بعد از ش��رکت SABIC است که علت 
آن را     می ت��وان در ح��ذف تعرفه بین کش��ورهای 
حاشیه جنوبی خلیج فارس )GCC( و مالحظات 

سیاسی بعضاً نانوشته نام برد.
بخش مه��م دیگ��ری از روش  های اعمال فش��ار 
هلدینگ ه��ا تصاح��ب س��کان تصمیم گیری در 

شرکت های بورسی است.
در این روش شرکت هلدینگی )A( مالک شرکت 
تولی��دی X    ،  س��عی     می کن��د س��هام مدیریتی 
اصلی ترین ش��رکت تولی��د کننده مش��ابه ،Y، را 
خریداری     می کن��د و مدیر عامل م��ورد نظر و هم 

راستا با سیاست  های خود را منصوب     می نماید.
در ادامه با اعمال سیاست   هایی که حاصل آن ضرر 
ده شدن ش��رکت تولیدی Y و  سود آوری شرکت 
X خواهد بود ش��اهد کاهش ش��دید ارزش سهام 
شرکت Y و خرید سهام س��هامداران جز خواهیم 
بود و با گذش��ت یک دوره چند س��اله عماًل شاهد 
تمرکز ی��ک زنجی��ره محصول در ی��ک هلدینگ 
خاص     می باش��یم و چنین به نظر     می رسد که این 
دقیقاً همان فرایندی اس��ت که در یکپارچه سازی 
مالکیت س��هامداران در صنعت پتروشیمی کشور 

در حال شکل گرفتن است.
ناگفت��ه نماند ک��ه هلدینگ ه��ا در مباحثی مانند 
تراز تولی��د، اس��تراتژی های تج��اری و رقابتی و 
سیاست گذاری های داخلی و بین المللی قیمت ها 
نیز نقش مهم��ی دارند که پرداخت��ن به آن مجال 

بیشتری را می طلبد.

درصورتی که یک  هلدینگ و 
شرکت های زیر مجموعه آن و شرکت 
یا هلدینگ رقیب متعلق به دو کشور 

متفاوت باشند عوامل حاکمیتی و 
سازمان های موجود هر کشور و یا 
اتحادیه  های  اقتصادی     می توانند

 بر این توازن تاثیر گذار باشند
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علیرض�ا که�زادی| ح��دود دو س��ال از اب��الغ 
سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی توس��ط مقام 
معظم رهبری می گذرد. یک��ی از محورهای اصلی این 
سیاس��ت ها، کاهش خام فروش��ی نفت اس��ت. در بند 
13 سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی ب��ر مقابله با 
ضربه پذیری درآمد حاصل از ص��ادرات نفت از طریق 
افزایش صادرات فرآورده های نفت��ی و در بند 15 این 
سیاس��ت ها نیز افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل 
زنجی��ره ارزش صنع��ت نفت با ب��اال ب��ردن صادرات 

فرآورده های نفتی تاکید شده است.
مق��ام معظ��م رهب��ری همچنی��ن در جلس��ه تبیین 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی )20 اس��فند 1392( 
درباره این موض��وع فرمودند: »م��ا نمی گوییم از نفت 
اس��تفاده نش��ود، ]بلکه[ تکیه  ما بر اس��تفاده  حداقلی 
از فروش نفت خام اس��ت؛ نفت را می ت��وان به صورت 
ف��رآورده در اختیار گذاش��ت؛ که در این سیاس��ت ها 
دیده ش��ده. یک کار اساس��ی و مهمی ک��ه باید انجام 
بگیرد این اس��ت؛ این همت بلندی الزم دارد که ما در 
بند س��یزده این سیاس��ت ها به این پرداختی��م و جداً 
باید این بند عملیاتی بش��ود«. همچنی��ن معظم له در 
سال های اخیر به صورت مکرر بر ضرورت کاهش خام 
فروش��ی نفت تاکید کرده اند. به عنوان مثال، ایشان در 
س��خنرانی خود  در حرم مطهر رضوی )اول فروردین 
1394( درباره این موضوع فرمودند: »یکی از کارهای 
الزم، نهض��ت کاهش خام فروش��ی اس��ت. اینکه من 
چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت 
اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است. 
ما باید کاری کنیم که خام فروشی بتدریج کاهش پیدا 
کند، تا اینکه به کلّ��ی از بین برود؛ بای��د ارزش افزوده 

ایجاد کرد« 
با این وجود، حدود 20 سال اس��ت که هیچ پاالیشگاه 
نفتی در کشور احداث نشده است. البته در اواسط دهه 
هش��تاد، طرح های متعدد پاالیشی توسط وزارت نفت 
تعریف ش��د و به صورت همزمان در دس��تور کار قرار 
گرفت اما به دالیل مختلفی از جمله خصوصی س��ازی، 
هیچ کدام از آنها به غیر از پاالیش��گاه آناهیتا، وارد فاز 
اجرایی نش��دند و تنها نامی از آن ها باقی مانده اس��ت. 
کاهش خام فروش��ی نفت خام، رفع نیاز منطقه غرب 
کش��ور به فرآورده ه��ای نفتی، فرس��ودگی واحدهای 
پاالیشگاه قدیمی کرمانش��اه، موقعیت این پاالیشگاه 
در درون ش��هر و ل��زوم جابجایی آن به دلی��ل الزامات 
زیس��ت محیطی، مهم ترین دالیل احداث پاالیشگاه 

نف��ت آناهیتا در کرمانش��اه هس��تند. قرار اس��ت این 
پاالیش��گاه با ف��رآورش 150 هزار بش��که در روز نفت 
خام، روزان��ه 25 میلیون لیتر ف��رآورده  نفتی از جمله 
4.9 میلیون لیتر بنزین معمولی و سوپر و 6.7 میلیون 

لیتر نفت گاز تولید کند.
پاالیشگاه نفت آناهیتا نیز که تنها پاالیشگاه در دست 
احداث نفت کشور محسوب مي شود با وجود تاکیدات 
مقام معظم رهب��ری درباره احداث این پاالیش��گاه در 
سفر ایشان به این اس��تان در سال 1390، سال هاست 
تنه��ا در مرحله حصارکش��ی و تس��طیح زمی��ن باقی 
مانده و پیش��رفت فیزیک��ی آن حتی ب��ه 5 درصد هم 
نرسیده اس��ت. احداث پاالیش��گاه نفت آناهیتا در دی 
ماه س��ال 1385 به تصویب هیئت دولت رسید ولی با 
وجود برگزاری مراس��م کلنگ زنی آن و آغاز عملیات 
اجرایی در سال 1387، بین سال های 1388 تا 1392 
)پایان دولت دهم( به دلیل عدم تامی��ن منابع مالی از 
سوی س��هامداران به صورت کامل متوقف شد. با روی 
کارآمدن دولت یازدهم و تغییر مدیرعامل پاالیش��گاه 
نف��ت آناهیت��ا، تغییرات��ی در وضعیت س��هامداران و 
وضعیت اجرایی این پاالیش��گاه انجام ش��د و صندوق 
توس��عه ملی نیز با س��هم 85 درصدی خود در تامین 
مالی ای��ن ط��رح موافقت ک��رد. در نتیج��ه، عملیات 
اجرای��ی این ط��رح بعد از وقف��ه ای چندین س��اله، از 
شهریورماه امسال با برگزاری مراسم کلنگ زنی جدید 

و انجام عملیات خاکبرداری آغاز شده است.
بررس��ی وضعی��ت ای��ن پاالیش��گاه پس از گذش��ت 
چندین م��اه از آخرین مراس��م کلنگ زنی آن نش��ان 
می دهد ک��ه کلنگ زنی جدید هم جدی نبوده اس��ت 
چرا که هنوز منابع مالی قابل توجه به این پاالیش��گاه 
از س��وی س��هامداران آن  اختصاص داده نشده است 
و برنام��ه عملیات��ی جدی توس��ط آنه��ا ارائه نش��ده 
اس��ت. در واقع، مش��کل اصلی اجرای طرح پاالیشگاه 
آناهیتا، خودتحریمی اس��ت که توس��ط س��هامداران 
فعلی این طرح ب��ه بهانه اقتصادی نب��ودن احداث آن 
اعمال می ش��ود. این در حالی اس��ت که در سال های 
اخیر، مزایای فراوان و مناس��بی برای اجرای این طرح 
پاالیشی مانند تامین 85 درصد از س��رمایه الزم برای 
اجرای این ط��رح از صندوق توس��عه مل��ی و تحویل 
خوراک با قیم��ت 90 درصد فوب خلی��ج فارس نفت 
خام )5 درص��د ارزان تر از قیمت خ��وراک تحویلی به 
پاالیشگاه های نفت فعلی کش��ور( به مدت 10 سال در 
نظر گرفته شده اس��ت. با این وجود، این سهامداران نه 

تصمیم می گیرند که با تزریق مناب��ع مالی خود اقدام 
به شروع واقعی مراحل س��اخت این پاالیشگاه کنند و 
نه تصمیم می گیرند که اگ��ر به هر دلیلی، تمایلی برای 
مش��ارکت در احداث این پاالیش��گاه ندارند، نسبت به 
واگذاری س��هام خود به س��ایر بخش  هایی که تمایل 
دارند ت��ا در امر س��رمایه گذاري این طرح مش��ارکت 

داشته باشند، اقدام کنند.
متاسفانه مسئوالن وزارت نفت نیز به این بهانه که این 
پاالیش��گاه توس��ط بخش غیردولتی احداث می شود، 
نس��بت به کم تحرکی س��هامداران آن ک��ه هیچ گونه 
تعهدی برای حل مش��کالت صنعت پاالیش��ی کشور 
و اجرای این پروژه ه��ای ملی ندارند و فقط به س��ود و 
زیان خود فکر می  کنند، س��کوت کرده است و وظایف 
حاکمیتی خ��ود درب��اره کاهش خام فروش��ی نفت و 
نظارت کالن ب��ر روند اجرای طرح ه��ا در این زمینه به 

دست فراموشی سپرده است.
در مجموع، وضعیت نامطلوب تنها پاالیشگاه نفت خام 
در دس��ت احداث کش��ور و کم توجهی وزارت نفت به 
حل مشکالت آن نش��ان می دهد که اقتصاد مقاومتی 
که مس��ئوالن این وزارتخانه در سخنان خود بر اجرای 
آن ب��ه دفعات تاکید م��ی کنند، ح��ال و روز خوبی در 
صنعت نفت کش��ور در دو س��ال اخیر نداش��ته است. 
انتظار می رود مس��ئوالن وزارت نفت هر چه سریع تر 
رویه خ��ود در برخورد با مش��کالت اجرای��ی احداث 
پاالیش��گاه آناهیتا را تغییر دهند و با اتخاذ تصمیمات 
جدی درباره این وضعیت، احداث تنها پاالیشگاه نفت 

خام در دست احداث کشور را سرعت ببخشند.

بحران خود تحریمی گریبان 
پاالیشگاه های خصوصی   را گرفته  

است 

حدود 20 سال است که هیچ پاالیشگاه 
نفتی در کشور احداث نشده است. البته 
در اواسط دهه هشتاد، طرح های متعدد 
پاالیشی توسط وزارت نفت تعریف شد 
و به صورت همزمان در دستور کار قرار 
گرفت اما به دالیل مختلفی از جمله 
خصوصی سازی، هیچ کدام از آنها به 
غیر از پاالیشگاه آناهیتا، وارد فاز اجرایی 
نشدند
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معامالت پلیمرها در بورس کاال
محص��والت پلیم��ری در هفته ج��اری در ب��ورس کاال 
و پ��س از اع��الم کاه��ش قیمت ه��ای پای��ه ب��ا افزایش 
محس��وس جذابیت و تقویت تقاضا رو به رو ش��دند که در 
کنار عقب نش��ینی زیرپوس��تی عرضه برخ��ی گریدهای 
ج��ذاب، باز هم باعث ش��د ت��ا افزایش محس��وس حجم 
معامله پلیمرها را ش��اهد باش��یم. این وضعی��ت تا جایی 
پیش رفت که حج��م معامله هفتگ��ی پلیمرها در بورس 
کاال با 75 درصد رش��د، به ب��االی 45 هزار ت��ن در هفته 
برسد که خود نش��انه مهمی از بهبود بازار به شمار می آید. 
به تجربه ثابت ش��ده اس��ت که حجم معامله باالتر از 40 
هزار تن در هفته را باید یک س��یگنال مهم از تقویت بازار 
دانست. از سوی دیگر توجه بازار به انواع OFF گریدهای 
سبک فیلم، سبک خطی، س��نگین اکستروژن و سنگین 
لوله ویژگی مهم دیگر ب��ازار بود ولی هنوز تا رس��یدن به 

روزهای اوج فاصل��ه داریم. نکته مه��م معامالت روزهای 
اخیر را بای��د کاهش عرض��ه برخی گریده��ای جذاب و 
پرمخاطب دانس��ت که داده مثبتی به حس��اب نمی آید و 
البته از کاهش حج��م تولید در صنایع بزرگ باالدس��تی 
نیز حکایت می کند. حجم عرض��ه محصوالت پلیمری در 
هفته جاری برابر با 82 ه��زار و 530 تن ب��وده، در حالی 
که در مدت مش��ابه در هفته قبل از آن، ای��ن حجم برابر 
با 80 ه��زار و 523 تن بوده اس��ت، بنابرای��ن در نگاه اول 
نمی توان از کاه��ش جدی حجم عرضه ه��ا صحبت کرد 
ولی این همه ماجرا نیست زیرا کاهش عرضه ها بیشتر به 
گریدهای جذاب باز می گردد. با توج��ه به این موارد نکته 
مهم تر  را باید شائبه افزایش حجم صادرات این گروه های 
کاالیی دانس��ت زیرا با توجه به ثبت برخی گشایش های 
مه��م بین الملل��ی و بازگش��ایی حس��اب های ارزی در 
بانک های معتب��ر خارجی، هم اکن��ون جذابیت صادرات 

به سایر کشورها مخصوصا کشورهای اروپایی و بازارهای 
پیشین به ش��دت افزایش یافته اس��ت، بنابراین می توان 
این احتم��ال را مطرح کرد که ممکن اس��ت جهت گیری 
عرضه ها به جای بازاره��ای داخلی، به س��مت بازارهای 
خارجی گرایش پیدا کرده باشد، هرچند که این ادعا تنها 
یک احتمال اس��ت. از س��وی دیگر مدتی است که قیمت 
دالر با ش��تاب محدودی وارد یک فاز صعودی ش��ده و به 
نظر می رس��د حداقل در کوتاه مدت در قیمت هایی باالتر 
از 3600 تومان نوس��ان کن��د. با توجه به ای��ن ویژگی در 
کنار ترس از کاهش شدید قیمت دالر، هم اکنون جذابیت 
صادرات چند برابر شده اس��ت بنابراین باید شائبه تقویت 
صادرات را جدی تر از گذش��ته ارزیابی ک��رد.  موارد فوق 
تنها به ص��ورت یک هش��دار مط��رح می ش��ود و ممکن 
است در آینده با ش��دت بیشتری محقق ش��ود، بنابراین 
بای��د از هم اکن��ون و مخصوصا ب��رای حمای��ت از صنایع 

بازارهای جذاب داخلی به اوضاع بین المللی نظاره می کنند

گشایش کانال خوش بینی
 به بازار پتروشیمی ها

پس از کاهش قیمت های پایه محصوالت پتروشیمی شاهد بازگشت آرام خریداران هستیم که به افزایش حجم معامله پلیمرها در بورس کاال 
منجر شد. با توجه به بهبود بازار داخلی و انتظار برای افزایش حجم تولید در صنایع مصرف کننده، می توان روزهای بهتری را پیش روی بازار 
پلیمرها ترسیم کرد. از سویی معامالت محصوالت شیمیایی برای دومین هفته پیاپی در شرایط مطلوبی قرار دارد. با توجه به شرایط سخت 

جهانی شاید هنوز زمان بهبود قطعی بازار فرانرسیده باشد ولی اوضاع در بازار محصوالت پتروشیمی بهتر از سایر بازارهاست. 
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پایین دستی، به این موارد توجه بیشتری داشته باشیم. 

بازار داخلی مواد اولیه پلیمری
با کاهش قیمت های پایه محصوالت پتروش��یمی، برخی 
از فعاالن بازار انتظار داش��تند تا قیمت ها نیز کاهش یابد 
ولی دقیقا عکس این انتظار محقق ش��د. استارت افزایش 
قیمت ها در بازار آزاد در اواخر هفته گذش��ته زده شد ولی 
در همان زم��ان جهت گیری کلی قیمت ها کاهش��ی بود. 
به مرور زمان و به دلیل کاهش حج��م معامله پلیمرها در 
بورس کاال و همچنین محدودیت های گسترده بر سر راه 
کدهای معاف از مالیات در مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی، 
به آرامی حجم عرضه ها در ب��ازار داخلی کاهش یافت که 
در کنار وجود تقاضای مؤث��ر، به تضعیف موجودی انبارها 
منجر شد که نش��ان دهنده برتری تقاضا بر عرضه است. با 
توجه به این موارد ش��اهد تغییر جهت بازار به سمت رشد 
قیمت ها بودیم و ممکن اس��ت این روند حداقل تا ابتدای 
هفته آینده نی��ز ادامه یاب��د. به نظر می رس��د گریدهای 
سنگین را باید پیشتاز رش��د قیمت ها دانست هرچند که 
نمی توان برای هفته آینده دورنمای مش��خصی را ترسیم 
کرد که به تمامی گریدها س��رایت کند زیرا افزایش حجم 
معام��الت در ب��ورس کاال، به تقوی��ت عرضه ه��ا در بازار 

داخلی منجر خواهد شد. 

معامالت محصوالت شیمیایی
ب��ورس کاال ط��ی ای��ن م��دت ش��اهد رون��ق معامالت 
محص��والت ش��یمیایی ب��ود؛ افزای��ش حج��م معامله 
محصوالت که در گذش��ته از جذابیت چندانی برخوردار 
نبودند. ثبت چندین رقابت بر س��ر عرضه ه��ای موجود، 
کاهش ج��دی قیمت ه��ای پایه ک��ه به جذابی��ت خرید 
منجر ش��ده اس��ت، بهبود تقاضا در صنایع مصرف کننده 
و امید به بهبود بیش��تر بازار این کاالها مواردی است که 
واقعیت های این بازار را تشکیل می دهد. استایرن منومر 
پتروشیمی پارس، جوش شیرین پتروشیمی شیراز، سود 
کاس��تیک تولیدی پتروش��یمی بندرامام و پتروش��یمی 

اروند، ارتوزایلن پتروش��یمی برزوی��ه، دی اتانول آمین و 
دی اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند کاالهایی بودند که 
با رقابت رو به رو ش��ده و با افزایش قیمت همراه ش��دند. با 
توجه به حجم باالی معامالت در ب��ورس کاال در دو هفته 
اخیر هر بار حجم داد و س��تد محصوالت ش��یمیایی را به 
بیش از 15 هزار تن در هفته رس��اند که بر این اس��اس به 
نظر می رسد این بازار در حال تغییر شکلی جدی است که 
با توجه به ویژگی های فن��ی آن، می توان از احتمال رونق 
تولید در صنایع پایین دس��تی و بزرگ صنایع ش��یمیایی 
یاد کرد که می تواند بخش بزرگی از صنعت پایین دستی 
پتروش��یمی را با خود به حرکت درآورد. ای��ن نکته را در 
آس��تانه ورود به روزهای پایانی سال و اوج تقاضای فصلی 
در صنایع داخلی باید بس��یار مهم تلقی کرد زیرا نش��انه 
مهم از خ��روج از رکود خواهد ب��ود. با توجه ب��ه افزایش 
قیمت های جهانی نفت خام و بازگشتن به باالی 30 دالر 
در هر بشکه، ش��اید بازار از رش��د قیمت ها نگران شده و 
در کنار وج��ود تقاضای داخل��ی، در حال مقاوم س��ازی 

اقتصادی با افزایش موجودی انبارهای مواد اولیه است. 

مهم ترین  رخدادها در بازار محصوالت پتروشیمی
1- کاهش محس��وس قیمت های پای��ه در بورس کاال که 

پتانسیل مهمی برای رشد تقاضا به شمار می رود. 
2- تقویت محس��وس حجم خرید در بورس و بازار که به 

بازگشت خریداران منجر شد.
3- رش��د نزدیک به 75 درصدی حج��م معامله هفتگی 

پلیمرها در بورس کاال به نسبت هفته پیش از آن. 
4- افزای��ش حجم معام��الت پلیمرها در ب��ورس کاال به 

بیش از 45 هزار تن که نشانه بهبود مجدد بازار است. 
5- کاهش نسبی حجم عرضه ها در بازار داخلی به تبعیت 

از افت حجم معامالت در بورس کاال در هفته های اخیر.
6- کاهش موجودی انبارها در بازار آزاد که نش��ان دهنده 
برتری تقاضا بر عرضه است که در نهایت به افزایش نسبی 

قیمت ها در بازار منجر شد. 
7- افزای��ش حج��م معامل��ه پلیمره��ا پ��س از کاهش 

قیمت های پایه در هفته جاری. 
8- تقویت معامالت نقدی – مچین��گ در بورس کاال که 

بخش بزرگی از حجم معامالت را به خود اختصاص داد.
9- گرای��ش فعاالن ب��ازار به س��مت معامالت��ی با حجم 

محدود با رویکرد نقدی – مچینگ.
10- گرای��ش بخش بزرگ��ی از خریداران ب��ه گریدهای 

OFF همچون گذشته.
11- افزایش محس��وس جذابیت ان��واع PVC و برخی 
گریدهای س��بک فیلم و همچنین بازگش��ت تقاضا برای 

انواع پلی اتیلن سنگین اکستروژن و گریدهای لوله.
12- باالب��ودن معامالت در رینگ ش��یمیایی بورس کاال 

همچون هفته گذشته با تقویت معامله بسیاری از کاالها.
13- افزای��ش قیمت اس��تایرن منومر، جوش ش��یرین، 
سود کاس��تیک، ارتوزایلین، دی اتانول آمین و دی اتیلن 

گالیکول در تاالر. 

با توجه به ثبت برخی گشایش های مهم 
بین المللی و بازگشایی حساب های ارزی 
در بانک های معتبر خارجی، هم اکنون 
جذابیت صادرات به سایر کشورها 
مخصوصا کشورهای اروپایی و بازارهای 
پیشین به شدت افزایش یافته است، 
بنابراین می توان این احتمال را مطرح کرد 
که ممکن است جهت گیری عرضه ها به 
جای بازارهای داخلی، به سمت بازارهای 
خارجی گرایش پیدا کرده باشد، هرچند 
که این ادعا تنها یک احتمال است
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در حال حاضر شاهد رفع تحریم های بین المللی 
هستیم. طی ماه های منتهی به پایان سال 1394 
و ماه های آغازین س�ال 95 ارزیابی ش�ما از بازار 

نفت کوره و گازوئیل چیست؟
 مش��کالت متعددی ب��رای توس��عه بانکرین��گ برای 
فعاالن ای��ن حوزه وج��ود دارد ک��ه می ت��وان به عدم 
عرضه محصول به قیمت مناس��ب به خریداران واقعی 
برای انج��ام بانکرین��ک، وج��ود بوروکراس��ی اداری، 
نبود کارش��ناس اهل ف��ن در این حوزه، ع��دم نظارت 
صحیح و س��ازنده از س��وی متولیان امر، وجود رانت و 
 انحصارطلب��ی برخی از افراد با نفوذ در سیس��تم اداری 

پاالیش و پخش اشاره کرد.    

آیا تغییرات�ی در روند بازار محصوالت ش�ما رخ 
داده است ؟

چرخه تولید و عرض��ه محصول گازوئی��ل و نفت کوره 

دچار نقایصی ش��ده که این نقایص توسط برخی افراد 
خاص تش��دید می ش��ود نه برطرف،   در دوران تحریم، 
بس��یاری از ش��رکت های فعال در حوزه فرآورده های 
نفتی با ایجاد ش��رکت های خارج��ی، تحریم ها را دور 
زده اند اما امروز ش��اهد هس��تیم که افراد دالل، نفس 

توسعه بانکرینگ را گرفته  اند.    

آنط�ور ک�ه اش�اره کردی�د رون�د متناقضی در  
بانکرینگ را شاهد هس�تیم ،  علت این مسئله را 
چگونه ارزیاب�ی می کنید ،آیا می ت�وان راه حلی 

برای آن متصور بود ؟
سیاست های اعمال شده از س��وی متولیان امر از جمله 
ش��رکت پخ��ش و پاالیش موجب ش��ده ت��ا تنها چند 
ش��رکت که نه از طریق مناقصه بلکه به دلیل داش��تن 
ضوابطی سهمیه دریافت سوخت نفت کوره و گازوئیل 
را با قیمت مناس��ب داش��ته باش��ند و سیاس��ت های 

جالل دیوانی آذر، کارشناس فرآورده های نفتی :

چرخه تولید و عرضه گازوئیل و نفت کوره 
دچار نقص شده  است 

بانکرینگ را در اختیار بگیرند. این ش��رکت ها سوخت 
کش��تی ها را به صورت خرده فروش��ی به شرکت هایی 
ک��ه دارای فعالی��ت جدی ح��وزه بانکرینگ هس��تند 

می فروشند تا سود حاصله را کسب کنند.    

برخی معتقد هس�تند که بانکرینگ برای کشور 
در آمد زایی ندارد این ادعا تا چه اندازه درس�ت 

است؟
بله، متأسفانه بانکرینگ برای کشور درآمد ارزی ندارد، 
 چرا باید ع��ده ای با ارز مبادله ای بتوانند بدون داش��تن 
زیرس��اخت های الزم از جمله مخزن و کشتی، سوخت 
مورد نیاز کشتی ها را دریافت کنند اما شرکت هایی که 
توانای��ی و تجربه الزم را دارند نباید ب��ا پاالیش و پخش 

فعالیت داشته باشد.    
تنه��ا زیرس��اخت هایی در بندرعب��اس و قش��م برای 
بانکرینگ ایجاد ش��ده اس��ت، و باید  تاکید کنم  نباید 
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انتظار داش��ته باش��یم در فضای کنونی در برابر رقبای 
منطق��ه خلیج ف��ارس، حرف��ی ب��رای گفتن داش��ته 
باش��یم در حالی ک��ه تولید کنن��ده اصلی نف��ت کوره 
در منطقه ایران اس��ت. بدون ش��ک اگر ش��رکت های 
بخش خصوص��ی نتوانس��ته اند در توس��عه بانکرینگ 
گام ج��دی بردارند به دلیل سیاس��ت های باالدس��تی 
در وزارت نفت اس��ت.     آنچه مسلم اس��ت بانکرینگ و 
سوخت رسانی به کش��تی های عبوری با تمام مشکالت 
توس��ط ش��رکت های فعال در این حوزه انجام می شود 
اما اگر به دنبال کس��ب درآم��د ارزی باالیی هس��تیم 
باید مش��کالت را مرتفع کنیم تا بتوانیم حداقل س��هم 
50 درصدی از بازار موج��ود در خلیج فارس را تصاحب 
کنیم. براساس برنامه پنجم توس��عه، حجم بانکرینگ 
کشور در سال پایانی این برنامه باید به 23 میلیون لیتر 
در روز می رس��ید اما امروز ش��اهد ع��دم توفیق در این 

برنامه هستیم.

آنچه مسلم است بانکرینگ و سوخت رسانی 
به کشتی های عبوری با تمام مشکالت 

توسط شرکت های فعال در این حوزه انجام 
می شود اما اگر به دنبال کسب درآمد ارزی 
باالیی هستیم باید مشکالت را مرتفع کنیم 
تا بتوانیم حداقل سهم 50 درصدی از بازار 

موجود در خلیج فارس را تصاحب کنیم
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روبرت بیگلریان نماینده ارامن��ه اصفهان و جنوب 
ایران و عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی درباره س��رمایه گذاری خارج��ی در قیر 
ایران گفت: وضعیت کش��ور ما از نظر صادرات قیر 
مطلوب اس��ت ضمن اینکه ب��ا توجه ب��ه قابلیت و 
ظرفیت های مناس��بی که جهت سرمایه گذاري در 
ایران جدید وج��ود دارد می توانیم منافع دو طرف 
حاصل ش��ود. همچنی��ن بخش خصوص��ی ایران 
آمادگ��ی الزم را در اعمال مس��اعدت و راهنمایی 
در جذب س��رمایه گذاران خارجی ب��رای ایجاد یا 
مش��ارکت در طرح ها و واحدهای بزرگ صنعتی و 

معدنی به خوبی داراست.
وی افزود: قی��ر، منابع و تبدی��الت تخصصی و زیر 
ساخت های آن به طور بالقوه در جمهوری اسالمی 
ایران وج��ود دارد به طوری که بی��ش از 70درصد 
قیرطبیعی کشور در استان کرمانشاه وجود داشته 
و قیرطبیعی ای��ن منطقه منحصر به ف��رد و دارای 
درجه خلوص باالیی اس��ت لذا بخ��ش خصوصی 

ایران در این حوزه فعالیت بسیار مناسبی دارد.

این عضو کمیس��یون ان��رژی تاکی��د کرد: بخش 
دولت��ی حمایت ه��ای الزم را از طری��ق صن��دوق 
توسعه ملی برای س��رمایه گذاران خارجی در نظر 
خواهد گرفت که با توجه ب��ه اجرای برجام و فضای 
بعد از توافق هسته اي س��رمایه گذار خارجی قطعا 

مشتاق حضور در ایران خواهد بود.
بیگلریان با اش��اره به برخی انتقادات کارشناس��ان 
در حوزه قی��ر و برخ��ی حوزه های زی��ر مجموعه 
نفت و صنایع زیر دس��تی و باال دستی آن خصوصا 
انحصارات چند جانب��ه ای که بوجود آمده اس��ت 
افزود: اگ��ر س��رمایه گذار خارجی بتوان��د فناوری 
جدی��د را ب��ه ای��ران وارد کند ای��ن ام��کان برای 
جمهوری اس��المی ای��ران بوجود خواه��د آمد که 
بخش خصوصی اجازه خ��روج از عرصه رقابت را به 
خود ندهد و در میدان باقی مانده و رقابت خوبی را 

با دیگر همکارانش داشته باشد.
وی در توضی��ح بیش��تر اظه��ار داش��ت: حض��ور 
س��رمایه گذار خارجی در ح��وزه قی��ر می تواند از 
جهات مختلف موثر باش��د که ای��ن جهات وجود 

روبرت بیگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

انحصار در حوزه قیر  برداشته شود
فناوری جدی��د می تواند و بازارهای مناس��بی را بر 

روی محصوالت ایرانی بازگشایی کند.
نماین��ده م��ردم ارامنه اصفه��ان و جن��وب ایران 
خاطرنشان کرد: س��رمایه گذار خارجی احتماال در 
بخش های تخصصی ح��وزه قیر و درجه بندی های 
موجود در آن س��رمایه گذاری خواه��د کرد ضمن 
اینکه حضور آنها تنها به دلی��ل عدم وجود فناوری 
به روز و همچنین عدم وجود بازار آن در این حوزه 
خواهد بودکه ما تاکن��ون از حض��ور در این موارد 

غفلت کرده ایم.
وی گفت: استفاده از نظرات و فناوری  خارجی ها و 
س��رمایه گذاری آنها در بخش های تخصصی حوزه 
قیر نظیر قیرهایی ک��ه در بانده��ای فرودگاهی و 
یا مناطق حس��اس ریخته می ش��ود مفی��د فایده 
خواهد بود. بیگلریان افزود: نگاه کارشناس��ان قیر 
و همچنی��ن مس��ئوالن وزارت نفت بای��د تنها به 
این موضوع معطوف باش��د که اگر سرمایه گذاری 
خارجی در قی��ر تنها در حوزه های��ی که جمهوری 
اس��المی ایران در آن از نظر علمی و فناوری حضور 
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ندارد صورت گیرد مفید خواهد ب��ود ضمن اینکه 
در صورت اجرای ای��ن موضوع دول��ت می تواند با 
ملحوظ ک��ردن موضوع��ات مذک��ور و جنبه های 
قانونی آن ضمن در نظ��ر گرفتن منافع ملی، منافع 

شرکت های خصوصی را نیز تامین کند.
ای��ن نماینده مجل��س تصریح کرد: س��رمایه گذار 
خارج��ی  در صنع��ت قیر تنه��ا ب��رای منافع خود 
وارد این حوزه خواهد ش��د که البته این اقدام وی 
به دلیل گس��تردگی منابع عظیم قی��ر ایران بوده 
و وج��ود نی��روی انس��انی و ارزان و بازار مناس��ب 
می تواند س��رمایه گذاري در بخش قیر را سودمند 
کند. ضم��ن اینک��ه س��رمایه گذار خارج��ی تنها 
بر اس��اس هزینه و فای��ده اقدام ب��ه کار تجاری در 

کشورهای دیگر خواهد کرد.
بیگلری��ان افزود: در ش��رایط جدی��د اقتصادی، به 
طور حتم کش��ورهای غربی و اروپایی ه��ا به ویژه 
خود آمریکا تمای��ل زیادی برای حض��ور در حوزه 
اقتص��ادی ایران  دارند ومس��ئله ای ک��ه در این 
ش��رایط اهمیت دارد این اس��ت که نباید سرمایه 
گذار داخلی را فدای س��رمایه گ��ذار خارجی کرد 
لذا اولویت با س��رمایه گذار داخلی اس��ت البته به 
شرطی که دید دولت به س��رمایه گذاران منصفانه 
باشد وهم برای س��رمایه گذار خارجی وهم داخلی 

احترام قائل شود.
ای��ن عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: افرادی که در ایران  سرمایه گذاري 
می کنند باید در کشور احس��اس امنیت و آرامش 
کنند و اگردولت نتواند ای��ن حس امنیت و آرامش 
را به س��رمایه گذار القا کند، س��رمایه گذار سرمایه 

اش را در کشور مستقر نمي کند.
وی در پای��ان تاکید ک��رد: باید با حساس��یت الزم 
از حیث مدیریت و چش��م انداز و فن��اوری و نیروی 
متخص��ص بتوانیم منافع ملی کش��ورمان را حفظ 
کرده و با کمک از س��رمایه گذار خارجی خود را به 

روز کرده و بهره وری را در کشور ارتقا بخشیم.

بیگلریان با اشاره به برخی انتقادات 
کارشناسان در حوزه قیر و برخی حوزه های 
زیر مجموعه نفت و صنایع زیر دستی و باال 

دستی آن خصوصا انحصارات چند جانبه ای 
که بوجود آمده است افزود: اگر سرمایه گذار 
خارجی بتواند فناوری جدید را به ایران وارد 
کند این امکان برای جمهوری اسالمی ایران 
بوجود خواهد آمد که بخش خصوصی اجازه 

خروج از عرصه رقابت را به خود ندهد و در 
میدان باقی مانده و رقابت خوبی را با دیگر 

همکارانش داشته باشد

حیدر ذوالفقاری، رئیس انجمن پارافین

  پاالیشگاه ها به ما 
مواد اولیه نمی دهند

انجمن پارافین جز بنگاه های اقتصادی 
کوچک اس�ت که س�همی در صادرات 
جمهوری اس�المی ایران برعهده دارد. 
در حال�ی  این صنعت کوچ�ک نیازمند 
حمایت های بخش ه�ای مختلف دولتی 
اس�ت ک�ه حی�در ذولفق�ازی رئی�س 
پارافی�ن  تولیدکنن�دگان  اتحادی�ه 
نس�بت به نقش دولتی ها معترض بوده 
و خواس�تار تغییر رویه در این موضوع 
اس�ت. در همی�ن ح�ال برای بررس�ی 
 دقیق تر ای�ن موضوع با وی ب�ه گفتگو 

نشسته ایم : 

صحبت های�ی در خصوص م�واد اولیه 
تولید پارافی�ن مطرح اس�ت ، در حال 
حاض�ر تامین ای�ن مواد چگون�ه انجام 

مي شود؟
 ما مواد اولی��ه خود را از بخ��ش دولتی تهیه 
کرده، فرآوری کرده و بع��د تولیدات خود را 

صادر می کنیم.
از آن جهت ک��ه تولید م��ا زیرمجموعه نفت 
است و قیمت نفت نیز پایین آمده در نتیجه 
قیم��ت فرآوری ها م��ا نیز در جه��ان پایین 
آمده اس��ت ام��ا در چنین ش��رایطی دولت 
متناس��ب با قیمت جهانی قیمت مواد اولیه 
خود را پایین نمی آورد. حاال فرض کنید که 
در این وضعی��ت که قیمت م��واد اولیه باال و 
قیمت فروش ما بسیار پایین است چه بر سر 

واحدهای این صنعت خواهد آمد.

نقش دولت در این راستا چگونه است؟
متاسفانه دولت سود بانکی را که برای تولید 
14 درصد ب��ود حداقل 21 درص��د افزایش 
داده، از طرف��ی هم��ان سیاس��ت مالی��ات 
بر ارزش اف��زوده را نیز ادام��ه داد فقط نرخ 
مالیات را به 9درصد رس��اند. در این شرایط 
ما اگر به طور مث��ال بخواهی��م 10 میلیارد 
تومان خرید داشته باشیم باید 900 میلیون 
تومان در س��ال ب��ه دولت بپردازی��م، قانون 
می گوید که بع��د از صادرات دول��ت باید 9 
درصد را برگرداند اما االن حتی س��ال 92 را 

نیز دولت به کسی پرداخت نکرده است.
دول��ت از طرفی به��ره را باال برده، از س��وی 
دیگر نقدینگی را از دست بنگاه های کوچک 

بیرون آورده و طبیعتا نتیجه آن خواهد شد 
که نه تنه��ا تولیدکنن��ده نمی تواند کار کند 
بلکه مجبور اس��ت کم ک��م در کارخانه خود 
را نیز قف��ل بزند. االن در بخش  ما بس��یاری 
از تولیدکنن��دگان کار را تعطی��ل ک��رده و 

کارخانه هایشان را بسته اند.
به همه این مس��ائل رکودی را ک��ه دامنگیر 
کش��ور ش��ده اس��ت را نیز اضافه کنید، این 
رکود کش��ور را مانند ماش��ینی خواهد کرد 
که به دره افتاده لذا بیرون کش��یدن چنین 
ماش��ینی و وارد ک��ردن آن به ج��اده اصلی 

بسیار سخت خواهد بود.
دولت چون خودش پ��ول دارد فکر مي کند 
که بقیه نیز همین قدر پول در اختیار دارند، 
در حالی که بخش های کوچ��ک به زحمت 

سرپا ایستاده اند.

اصل�ی  دغدغ�ه  حاض�ر  ح�ال  در 
پارافی�ن در کش�ور  تولیدکنن�دگان 

چیست ؟ 
در بخ��ش کاری و تولی��دی م��ا بازگش��ت 
ارزش افزوده و تأمین م��واد اولیه بزرگترین 
دغدغه است، االن بس��یاری از پاالیشگاه ها 
خودش��ان مواد اولیه را به کشورهای دیگر از 
جمله هند و چین صادر کرده و خام فروشی 
می کنند این در حالی اس��ت که ما در کشور 
خودمان با مشکل مواد اولیه مواجه هستیم.

آقای نعمت زاده در جریان این خام فروشی 
هس��تند، خام فروش��ی ای ک��ه نتیجه اش 
این اس��ت که همین هندی ها و چینی ها را 
رقیب بازار جهانی ما می کند، اما متأس��فانه 
 تا به حال ایش��ان فکری ب��رای این موضوع 

نکرده اند.
در پایان باید اضافه کنم رک��ود این مدت تا 
این حد سابقه نداش��ت االن با این وضعیت 
به کسانی که پول خود را در بانک می گذارند 
سود 20 درصدی بدون مالیات داده می شود 
به نظر ش��ما آیا دیگر انگی��زه ای برای تولید 
و کارآفرینی باقی خواهد مان��د؟ دولت باید 

سیاست های بانکی اش را اصالح کند.
متأس��فانه رقابت بین بخش ه��ای تولیدی 
دولت��ی و نیم��ه خصوص��ی ب��ا بخش های 
خصوص��ی ناعادالن��ه اس��ت؛امیدواریم که 

دولت برای خروج از رکود فکر عاجلی کند.
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تهران میزبان هفتمین نمایشگاه 
بین المللی قیر بود

هفتمین نمایش��گاه قی��ر و آس��فالت با حض��ور کلیه 
دس��ت اندرکاران، سیاس��ت گذاران و تولیدکنندگان 
قی��ر و آس��فالت، ماش��ین آالت و تجهی��زات مربوطه، 
قیرهای اصالح ش��ده، انواع آس��فالت، تکنولوژی های 

س��اخت و اجرا، فناوری های مناس��ب نگه��داری رویه 
راه ها، قیرهای غیراس��تاندارد، تانکرهای حمل قیر و با  
حضور اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت ، گاز 
و پتروش��یمی در تهران برگزار شد. ش��ایان ذکر است، 

نمایشگاه هفتم  قیر و آسفالت با حضور تولیدکنندگان 
قیر و م��واد افزودنی، قیره��ای امولس��یونی، قیرهای 
خالص، آس��فالت های حفاظتی، ماش��ین آالت تولید و 

اجرا، مهندسان مشاور برگزار شد.
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رئیس کمیته بازنگری قرارداده��ای نفتی از وضعیت و 
زمان انعق��اد قراردادهای نفتی در ش��رایط جاری ابراز 

بی اطالعی کرد.
س��ید مهدی حس��ینی درباره آخرین اخب��ار از انعقاد 
قراردادهای جدید نفتی ایران پس از برداش��ته ش��دن 
تحریم ها گفت: از اخب��ار جدید در این م��ورد و انعقاد 

قرارداد خبر جدیدی ندارم و از این کار خارج شده ام.
وی درباره رون��د انعقاد قرارداد بر اس��اس IPC عنوان 
کرد: به ط��ور قانونی باید قرارداده��ای نفتی به صورت 
مناقصه انجام شود؛ مگر در مواردی که با اجازه و دستور 

وزیر نفت قرارداد به صورت مذاکره به امضا برسد.
ایران با رونمایی از مدل جدی��د قراردادهای نفتی خود 
پیش از برداش��ته شدن تحریم ها، ش��رایط جدید خود 
را برای همکاری های نفتی با ش��رکت های بین المللی 
اعالم کرده است و گفته می ش��ود که برخی شرکت ها 
نیز پیش  تر آمادگی خ��ود را برای ورود ب��ه پروژه های 

نفتی ایران اعالم کرده اند.
این در حالی اس��ت که قراردادهای جدید نفتی گرچه 
مورد اس��تقبال ش��رکت های خارج��ی و حتی بخش 
خصوصی به دلیل توج��ه به ظرفیت ه��ای داخل قرار 
گرفته اس��ت اما باید منتظر ماند تا جزئیات بیش��تری 
ازآن اعالم ش��ود. س��رمایه گذاران خارجی عالقه خود 
را برای حضور در پروژه های نفتی ای��ران بعد از تحریم 
از طری��ق رس��انه ها و دیدارها با وزیر نفت و مس��ئوالن 
نفت��ی ای��ران اع��الم کرد ه ان��د. از س��ویی چارچ��وب 
کلی و نوع قرارداده��ای جدید نفت��ی )Ipc( نیز برای 
س��رمایه گذاران مش��خص ش��ده و باید دید ک��ه این 

چارچوب چقدر برای آنها جذاب بوده است.
در همین حال پاول اس��تونز، کارشناس مسائل نفتی و 
محقق امور انرژی در اندیش��کده چاتم هاوس در گفتگو 
با ایرنا، در این باره اعالم کرده اس��ت وزی��ر نفت ایران 
کارگروه��ی را به منظ��ور تغییر قوانی��ن و مقررات بیع 
متقابل به منظور جذب ش��رکت های نفتی بین المللی 
ایجاد کرد. اگر ای��ران بتواند قرارداده��ای نفتی اش را 
اصالح کند، ش��رکت های بین المللی نفتی بیش��تری 
جذب بازار ایران خواهند ش��د، زیرا ایران و شرکت های 
نفتی بین المللی بر این باور هس��تند ک��ه مقررات بیع 

متقابل خوب نبوده و ایجاد جذابیت نمی کرده است.
فرش��ید فرحناکیان، دانش��جوی دکترای حقوق نفت 
و گاز و وکی��ل دادگس��تری به عنوان یک��ی از مخالفان 
قراردادهای جدید ب��ا بیان اینکه »ض��رورت معرفی« 
مدل جدی��د ق��رارداد نفتی باالدس��تی ای��ران تحت 
 Iran Petroleum( »عنوان »قرارداد نفتی ای��ران
Contract: IPC( و »تبیی��ن اختی��ارات وزارت 
نفت« در ال��زام آور س��اختن آن هنوز ب��ا تردید مواجه 

اس��ت، می گوید:  »از ایرادات قرارداده��ای بیع متقابل 
نس��ل آخر و اینکه این مدل جدید ق��رارداد نفتی ایران 
قرار اس��ت کدامیک از این ای��رادات را برط��رف کند، 
تحلیل مش��خصی وجود ندارد؛ همچنی��ن از اینکه چه 
تعداد از این ای��رادات احتمال��ی وارد ب��ر قراردادهای 
بیع متقابل نس��ل آخر مرب��وط به خود ای��ن قراردادها 
هس��تند و چه تعداد از این ایرادات احتمالی منبعث از 
دیگر حوزه های مرتبط با اجرای این قراردادها اس��ت، 

تفکیک دقیقی وجود ندارد.«
وی در ادامه دالیل خ��ود می افزاید:  »آی��ا این ایرادات 
احتمال��ی آنچنان ارزش��مند اس��ت که کن��ار نهادن 
انباشت دانش و تجربه منتج از اجرای قراردادهای بیع 
متقابل و مواجه کردن نظام اجرایی و نظارتی مرتبط با 
قراردادهای باالدس��تی نفتی با فضای حقوقی جدید را 
توجیه پذیر سازد.« به گفته فرحناکیان: »اگر این مدل 
جدید قرارداد نفتی ایران بدون نیاز به تصویب مجلس 
شورای اسالمی اجرایی ش��ود، چه تضمینی وجود دارد 
با تغییرات آتی در قوه مجریه و در نتیجه تغییر رویکرد 
احتمالی تصمیم گی��ران، اعتقاد بدین ق��رارداد دچار 

تزلزل نشود.«

»از س��ویی با توجه به بند )الف( ماده 125 قانون برنامه 
پنجم توس��عه و ض��رورت درج هرک��دام از روش های 
قرارداده��ای نفت��ی در قوانی��ن بودجه س��نواتی، قوه 
مجریه به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص صالحیت 
انحصاری تعیی��ن مدل قراردادهای نفت��ی ایران و نفی 
صالحیت قوه مقنن��ه در این رابطه را چگونه به دس��ت 

آورده است؟«
وی همچنین می گوید:  »با ش��باهت ای��ن مدل جدید 
قراردادی در مواردی با قراردادهای مشارکت در تولید 
و تعارض احتمالی اش با اصول 44 و 45 قانون اساس��ی 
و اینک��ه اش��خاص خصوص��ی به تنهایی یا ب��ه همراه 
دول��ت نمی توانند س��رمایه گذاری مس��تلزم مالکیت 
سرمایه گذار بر منابع نفت و گاز به عنوان بخشی از انفال 
و ثروت های عمومی داش��ته باش��ند، قابل پیش  بینی 
نیس��ت قانون بودجه حاوی اجازه چنین قراردادهایی 

قرار است چگونه تائید شورای نگهبان را اخذ کند.«
»از این رو تصمیم به تغییر مدل قرارداد نفتی باالدستی 
ایران فراتر از صالحی��ت وزارت نفت و حتی قوه مجریه 
قرار می گیرد و نیاز به هماهنگی بین س��ایر قوا و اجماع 

حاکمیتی دارد.«

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی 

 زمان مشخصی برای قرار داد های 
نفتی معین نشده است
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حسن تاجیک رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی 

 شیطنت های 
تولیدکنندگان کوچک 
مشکل صنعت قیر است

اساسی ترین مشکل صنعت قیر از دید فعاالن و تولیدکنندگان آن، نحوه فروش و 
قیمت گذاری خوراک اولیه تولید قیر است؛ موضوعی که از سوی دولتی ها قویا رد مي شود. 
به همین منظور و برای بررسی دقیق تر این موضوع با حسن تاجیک رئیس کمیسیون قیر 

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی به گفتگو نشسته ایم 
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صنعت قیر در جمهوری اس�المی ایران به عنوان 
یک�ی از ش�اخص های  صادرات�ی فرآورده های 
نف�ت ، گاز و پتروش�یمی ب�ه ش�مار م�ی رود 
 ارزیابی ش�ما در خصوص وضعی�ت این محصول 

چیست؟
به باور من آنچه موجب به خاک س��یاه نشستن صنعت 
قیر شده، سیاست گذاری نادرست پاالیش و پخش در 
تعیین نرخ خوراک اولیه و ص��دور مجوزهای بی حد به 
واحدهای تولیدی اس��ت. اما دولتی ها م��ی گویند این 
موضوع صح��ت ندارد و ای��ن را به ش��دت رد می کنیم 
چرا که ما متناس��ب با فرمول مصوب ش��رکت پاالیش 
و پخش توس��ط ش��رکت پخش، ماهانه قیمت  گذاری 
V.B می کنی��م و حتی بر مبن��ای تغییرات ب��ازار نیز 
نرخ خ��وراک به ص��ورت هفتگی اعالم می ش��ود.عدم 
موفقیت تولیدکنندگان در صادرات قیر هیچ ارتباطی 
به ما ن��دارد و باید نس��بت به حل مش��کالت در جای 
دیگر اقدام شود. این س��خنان دولتی ها در حالی است 
که به ب��اور من مش��کالت تولیدکنندگان ب��زرگ قیر 
 فعالیت و ش��یطنت های ش��رکت های کوچک در این

 حوزه است.

در خص�وص تولیدکنن�دگان کوچ�ک صحبت 
ش�د در ح�ال حاض�ر V.B و آنچ�ه خ�وراک 
پتروش�یمی ها از س�وی دولتی ها اعالم مي شود 

چه تاثیری در بازار صادرات گذاشته است؟

متاس��فانه وضعی��ت کنون��ی قی��ر ای��ران متوج��ه 
سیاس��ت های اش��تباه ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
اس��ت که قیم��ت V.B را باالت��ر از قیمت اس��تاندارد 
ارائه می کند. این سیاس��ت در کنار س��ایر مش��کالت 
موجب ش��ده تا بازار 1.5میلیارد دالری قیر را از دست 
بدهیم. این در حالی است که قرار بود امسال 10درصد 
درآمده��ای ارزی کش��ور در این زمین��ه افزایش یابد، 
  اما ب��ا توجه به ش��رایط پیش آم��ده تحق��ق آن دور از 

ذهن است.

اگ�ر بخواهیم مش�کالت دیگ�ر صنع�ت قیر را 
برشماریم به چه مواردی اشاره می کنید؟

از  دیگر مش��کالت صنعت قیر  عرضه محصول توسط 
ش��رکت های کوچ��ک بی��ش از توان ش��ان اس��ت به 
طوری که ش��رکت های کوچک قیمت قی��ر را باالتر از 
قیمت بین الملل��ی خریداری می کنن��د و بعد از صدور 
مجوز، محصول خریداری ش��ده را به دلیل گران بودن 
باطل می کنند. در این شرایط ش��رکت های کوچک با 
ش��یطنت تمام قیری که متعلق به ش��رکت های اصلی 
داخلی نیس��ت با در دس��ت داش��تن مجوز ب��ورس به 
فروش می رسانند به همین دلیل ش��رکت های بزرگ 
فعال در حوزه قیر به مش��کل جدی برخ��ورد کرده اند 
که موجب ش��ده حت��ی یک��ی از ش��رکت های اصلی 
 تولیدکنن��ده از پا درآی��د و موجب بدنام��ی قیر ایرانی

 نیز  شود.

ش�اهد کاهش قیمت نفت هس�تیم و سیاس�ت 
»فری�ز« ه�م از س�وی ای�ران پذیرفته نش�ده 
اس�ت این موض�وع در قیم�ت گ�ذاری خوراک 

پتروشیمی ها چه تاثیری داشته است؟
تعیی��ن قیم��ت ماهانه خوراک قیر از س��وی ش��رکت 
پاالی��ش و پخش آن هم در ش��رایطی ک��ه قیمت نفت 
کاهش یافته اس��ت، موجب شده خس��ارت زیادی به 
تولیدکنن��دگان وارد شود.کارش��ناس ش��رکت ملی 
پخش قیم��ت  گذاری می کن��د اما ش��رکت پاالیش و 
ش��رکت ملی نفت قیم��ت را نهایی می کند. مش��کل 
اینجاست با کاهش قیمت نفت خام و تعیین یک ماهه 
نرخ خ��وراک کمپانی های بزرگ زیان ده می ش��وند. از 
این رو انتظار داریم قیمت خ��وراک در ماه چندین بار 

تغییر کند.

ش�ما که خود در ش�رکت پاالیش و پخش سابقه 
چندین س�اله دارید آین�ده این رون�د را چگونه 

پیش بینی می کنید؟
زمانی به دلیل اینکه پاالیش��گاه ها متعلق به این شرکت 
بود می توانس��تند در هر زمینه ای ورود کنن��د اما امروز 
دیگر نبای��د تنها مرج��ع تعیین کنن��ده باش��د و باید از 
کارشناسان و تولیدکنندگان فرآورده های مختلف نفتی 
در تعیین نرخ خ��وراک نظرخواهی ش��ود.عدم موفقیت 
تولیدکنندگان در صادرات قی��ر هیچ ارتباطی به ما ندارد 

و باید نسبت به حل مشکالت در جای دیگر اقدام شود.
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تعیی�ن قیم�ت خ�وراک پتروش�یمی ها از 
سوی شرکت پاالیش و پخش چه معضالتی 
را برای بازار قیر صادراتی و بخش خصوصی 

ایجاد کرده است ؟
آنچ��ه موجب ش��ده ص��ادرات قیر در کش��ور با 
مش��کل مواجه ش��ود، سیاس��ت های ش��رکت 
پاالیش و پخش اس��ت ک��ه خ��وراک را بیش از 
قیمت واقعی به تولیدکنن��دگان ارائه می دهد و 
این مسئله موجب شده تا قیر با قیمت باال تولید 
وصادر ش��ود و در نتیج��ه قیر با کیفی��ت ایرانی 
نتواند در کنار رقبای خارجی تخفیف معناداری 
بدهد و در نتیج��ه بازارهای موجود را از دس��ت 

بدهد.

آیا قیر ایرانی در حال از دس�ت دادن سهم 
خود در بازار های جهانی است؟

قی��ر ایرانی در تامی��ن بازاره��ای منطقه و حتی 
کش��ورهای دنیا س��هم و جایگاه خاص��ی دارد و 
نباید از نظر دور داش��ت که ش��رکت های ایرانی 
یک چهارم از س��هم تولید خ��ود را در بازارهای 
داخلی به فروش می رس��انند و نمی ت��وان آن را 
به راحتی حذف کرد اما با شناس��ایی مش��کالت 
داخلی از جمله قیمت خوراک می توان این سهم 
را کاه��ش داد. در این میان حض��ور بیش از 60 

ش��رکت تولیدکننده قیر و ورود آنهابه صادرات 
موجب شده کیفیت قیر کاهش یابد.

سیاس�ت گ�ذاران کالن در بخ�ش قیر چه 
اولویت های�ی را باید ب�رای رش�د و بهینه 

کردن این محصول در نظر بگیرند؟
سیاس��ت گذاری وزارت صنعت در صدور مجوز 
فعالیت ب��رای ش��رکت های درخواس��ت کننده 
واحده��ای قیرس��از باید ب��ا ضرورت ه��ا و آنچه 
در بازار به ط��ور واقعی تولی��د کننده ها و عرضه 
کنندگان با آن دست به گریبان هستند منطبق 
باش��د در حال حاضر  چندین برابر V.B موجود 

محمد ابراهیمی
 کارشناس و تولید کننده قیر

تعدد
 بازیگران، 
کیفیت قیر را  
کاهش داده 
است

قیمت خوراک تعیین شده برای 
شرکت های تولید کننده قیر و 
عرضه انحصاری این محصول در 
بازارهای بورس و سرمایه گذاري 
برای قیر ایرانی مشکالتی را 
ایجاد کرده است. این در حالی 
است که تعیین قیمت خوراک 
توسط شرکت پاالیش و پخش 
نیز چالش های دیگری را پیش 
روی تولیدکنندگان عمده این 
محصول قرار داده به همین 
منظور با محمد ابراهیمی 
کارشناس مسائل انرژی و یکی 
از تولیدکنندگان قیر در کشور 
به گفتگو نشسته ایم
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در بازار پروان��ه بهره برداری و مجوز صادر ش��ده 
اس��ت و این مس��ئله موجب شده دس��ت باالی 
دست زیاد باش��د. معتقدم آنچه می تواند مشکل 
کنون��ی را حل و فص��ل کن��د، ایج��اد برندینگ 
در حوزه قیر اس��ت تا ش��رکت های خارجی نیز 
بدانند که برای خرید قیر چه بای��د کنند و از چه 
ش��رکت هایی خرید کنن��د. این روی��ه در ترکیه 

وجود دارد.

لغ�و تحریم ها چ�ه تغیی�ری در ب�ازار قیر 
صادراتی ایران داش�ته، با توج�ه به آنکه از 
بهار 2016 شاهد فصل جدیدی در تبادالت 

تجاری با جمهوری اس�المی ایران خواهیم 
بود؟

تاثیرات لغ��و تحریم و رونق یافت��ن قیر ایرانی در 
بازاره��ای بین المللی را باید به ف��ال نیک گرفت 
اما برخی از تاثیرات مثبت دوران پس��اتحریم در 
بخش نقل و انتقال کاال و پول اس��ت که به نوعی 
موجب ش��ده تا هزینه ه��ای ص��ادرات افزایش 
یابد. همچنین برخ��ی از بازارهای هدف از جمله 
کش��ورهای اروپایی به دلیل ممنوعیت مبادله با 
ایران از دس��ت رفته بود که در دوران پساتحریم 
می توان با برنامه ریزی به آن دس��ت یافت. بدون 
ش��ک لغو تحریم ها می تواند موجب رونق مجدد 

قیر باکیفیت ایرانی شود به ش��رط اینکه بتوانیم 
مش��کالت را مرتفع کنیم. اما به باور من  حداقل 
ش��ش ماه زمان نیاز اس��ت تا بتوانی��م در بخش 
بین المللی موفقیت های از دس��ت رفته در حوزه 
قیر را احیا کنیم اما مشکالت داخلی باید اولویت 
اصلی باش��د.  در پایان باید تاکی��د کنم که آنچه 
دولتی ها در خصوص رد باال ب��ودن نرخ خوراک 
تولید قی��ر می گویند چن��دان صح��ت ندارند با 
ارزیابی منطقی از بازار و آنچه در حال حاضر قیر 
ایران��ی و تولیدکنندگان با آن دس��ت به گریبان 
هستند می توان به راحتی از معضالت این بخش 

تولیدی آگاه شد. 
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 One belt. one( ای��ده کمربن��د، ی��ک ج��اده
road( راهبرد توس��عه جدیدی اس��ت که توس��ط 
رئیس جمهوری چین در س��ال 2013 مطرح ش��د 
و به کمربند اقتصادی جاده ابریش��م جدید اش��اره 
دارد و چین را از مس��یر آس��یای میانه به اروپا وصل 
 Mritime Silk( مي کند؛جاده ابریش��م دریای��ی
Road( نیز چین را به کش��ورهای جنوب ش��رقی 

آسیا، آفریقا و اروپا متصل می سازد.
اصطالحات جاده و کمربن��د از نقطه نظر جغرافیایی 
وضعیت روشنی را ارائه نمی دهند و بیشتر به عنوان 
نقش��ه راهی برای چگونگی عزم چین ب��رای ادغام 
در اقتصاد جهانی و گس��ترش نف��وذ آن در مناطق 
یادشده مورد استفاده قرار می گیرند. راهبرد جدید 
چین مبتنی بر داش��تن حرفی ت��ازه در زمینه های 
اقتصادی و سیاس��ی و صدور ظرفیت های فناوری و 
تولیدات مازاد در بخش هایی همچون صنعت فوالد 

است.
به تازگی چین 40 میلیارد دالر برای ایجاد صندوق 
جاده ابریش��م باهدف بهبود تبادالت تجاری و حمل 
و نقل با آس��یا متعهد ش��ده است و »ش��ی جینگ 
پینگ« رئیس جمهوری این کش��ور گفته است که 
این صندوق برای حمایت از سیاست »یک کمربند، 
یک جاده« ی��ا »کمربن��د اقتصادی جاده ابریش��م 

 جدید« و مس��یر دریایی آن به کار برده خواهد شد. 
پیش از این نیز پکن اقدامات مشابهی در این ارتباط 
برای ارتقای س��طح همکاری های منطق��ه ای بین 
کش��ورهای چین، میانمار، بنگ��الدش و هند اتخاذ 
 BCIM کرده بود که رس��ماً با نام کریدور اقتصادی
)این ح��روف اختص��اری از حرف اول کش��ورهای 
 عضو آن گرفته ش��ده اس��ت( ش��ناخته مي ش��ود. 

ای��ن کری��دور بخ��ش کوچک��ی از کمربن��د بزرگ 
اقتص��ادی اس��ت ک��ه چی��ن درص��دد ایج��اد آن 
اس��ت. ایده جاده ابریش��م جدید و مس��یر دریایی 
آن مناط��ق در ح��ال رش��د ش��رق آس��یا، جنوب 
آس��یا و جن��وب ش��رقی آس��یا را ب��ه کش��ورهای 
ثروتمن��د دارای ان��رژی خاورمیان��ه و کش��ورهای 
 صنعت��ی اروپ��ا در ق��رن 21 متص��ل مي کن��د.
پک��ن در نظ��ر دارد ک��ه کری��دور BCIM را ب��ه 
اس��تان جن��وب غرب��ی یون��ان )Yunnan( از 
طری��ق میانم��ار ب��ه داکا، پایتخ��ت بنگ��الدش و 
س��پس به ک��الن ش��هر کلکت��ه، که بخ��ش اصلی 
و  مي ش��ود  محس��وب  جدی��د  ابریش��م  ج��اده 
همچنی��ن بن��در چن��ای )Chennai( در هن�د، 
نقطه واس��ط جاده دریایی ابریش��م، که از اس��تان 
ش��رقی فوجیان)Fujian( چین ش��روع می ش��ود 
 را ب��ه کش��ورهای س��احلی منطق��ه وص��ل کن��د.

مجتبی شیشه چی ها ، مدیر کل دفتر همکاری های بین المللی گمرک

گمرک  ، بخش خصوصی
 و آینده جاده ابریشم 

هن��د از نظر تاریخ��ی مح��ل تالقی جاده ابریش��م 
دریای��ی و ج��اده ابریش��م جنوب��ی ب��وده اس��ت. 
بنگ��الدش ب��ا توج��ه ب��ه جمعی��ت انب��وه آن از 
ابت��کار عم��ل جدی��د چی��ن ب��رای اش��تغال زایی 
اس��ت.  ک��رده  اس��تقبال  منطق��ه  ای��ن   در 

سکوت معنی دار هند
با وجود تایید راهبرد یک کمربند، یک جاده توسط 
هند اما این کش��ور پاسخ مناس��بی به دعوت چین 
داده اس��ت. ش��اید هند از کریدور اقتص��ادی چین 
و پاکس��تان و منطق��ه اقتصادی هم��کاری هیمالیا 
بین کش��ورهای نپال، بوت��ان و کری��دور اقتصادی 
BCIM )ش��امل کش��ورهای بنگ��الدش، چی��ن، 
هند و میانمار( که ش��مال ش��رقی هند را به جنوب 
غربی چین، بنگ��الدش و میانمار متصل می س��ازد 
 باتوجه به مس��ائل امنیت��ی با تردید ن��گاه مي کند. 

حت��ی هند ب��ا وج��ود امضای رس��می، مش��ارکت 
فعال��ی در کری��دور BCIM نداش��ته اس��ت زیرا 
 تمایلی ندارد چین به مناطق حس��اس دس��ت یابد.

از زمانی که ش��ی جینگ پینگ به عن��وان دبیرکل 
حزب کمونیست و سپس در سال 2013 به ریاست 
جمهوری چین برگزیده ش��د، این کش��ور در مسیر 
درس��ت تحوالت سیاس��ی و اقتصادی بسیار مهمی 
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ق��رار گرفته اس��ت. به عب��ارت دیگ��ر، وی ب��ا ارائه 
تفک��رات و ایده های جدی��د، کش��ورش را در مرکز 
جغرافیایی سیاس��ی و جغرافیای��ی اقتصادی جهان 
ق��رار داده اس��ت. او می خواه��د به روی��ای چین با 
 طرح ایده ی��ک کمربند، یک جاده تحقق بخش��د. 

ای��ن روی��ا از دوبخ��ش تش��کیل ش��ده اس��ت. 
بخ��ش اول افزای��ش رش��د ناخال��ص ملی س��رانه 
در س��ال 2010 ب��ه دو براب��ر ت��ا س��ال 2021 و 
بخ��ش دوم ایجاد ج��اده ابریش��م ژئواقتص��ادی و 
ی��ک ج��اده ابریش��م دریایی م��درن ب��رای اتصال 
 چین ب��ه اروپ��ا از طریق زمین��ی و دریایی اس��ت.

چی��ن در نظ��ر دارد با ایج��اد جاده ابریش��م جدید 
مناطق عقب مانده خود و کش��ورهای حاش��یه آنها 
مانن��د ویتنام، الئ��وس و میانم��ار را ب��ه بنگالدش 
و هند و س��ایر کش��ورهای آس��یایی متص��ل کند و 
 آینده اقتصادی جمعیت فقیر خود را بهبود بخشد. 
مفهوم یک کمربند، یک جاده، ریشه در تاریخ دارد. 
چین از طریق این جاده و مس��یر دریایی سعی دارد 
کاالهای خود را به بنادر آسیایی، آفریقایی و اروپایی 

برساند. 
چین در س��ه دهه گذش��ته بزرگراه ه��ا و خطور راه 
آهن بس��یار خوبی را از ش��مال به جنوب و از ش��رق 
به غ��رب آن احداث کرده و در نظر دارد ش��بکه های 
ارتباط��ی خ��ود را به جنوب ش��رقی آس��یا، جنوب 
 آس��یا و از طری��ق دریایی ب��ه آفریقا متص��ل کند. 

این کشور به دنبال آن اس��ت تا همه کشورهای قرار 
گرفته در مس��یر یک کمربند، یک جاده، همس��و با 
این هدف مش��ارکت کنند. بیشتر کشورهای جنوب 
 شرقی آسیا از ایده جدید چین اس��تقبال کرده اند. 

ایده یک کمربند، یک جاده چیست؟
نخس��تین بار ایده کمربند اقتصادی جاده ابریش��م 
توسط رئیس جمهوری چین در دیدار از قزاقستان و 
سپس در دیدار از اندونزی در پاییز 2013 مطرح شد 
و منظور از کمربند، ش��بکه ای برنامه ریزي ش��ده از 
راه های زمینی، خط��وط راه آهن، خطوط نفت و گاز 
طبیعی و س��ایر پروژه های زیرساختی از شهر شیان 
در مرکز چین تا آس��یای میانه و در نهایت تا مسکو، 
روتردام و ونیز )Venice( در اروپا را شامل مي شود 
و مس��یر دریایی آن نیز ش��بکه ای برنامه ریزي شده 
از بنادر و پروژه های س��احلی زیرس��اختی از جنوب 

رهبران چین می کوشند تا رشدی نرمال و 
کندتر اما دارای ثبات اقتصادی را در پیش 

گیرند. بسیاری از پروژه های زیرساختی 
راهبرد یک کمربند، یک جاده، بر توسعه 

زیرساختارهای مناطق فقیر و عقب افتاده 
استوار شده تا با افزایش رشد اقتصادی آنها 

تأثیرات کاهش رشد اقتصادی کشور را 
کنترل و جبران کنند

و جنوب شرقی آسیا تا ش��رق آفریقا و شمال دریای 
مدیتران��ه را درب��ر می گی��رد؛ همچنین اس��تفاده 
از واحد پول چین در بازارهای مالی بوس��یله س��ایر 
کش��ورها و ایج��اد مرکز اطالع��ات جاده ابریش��م 
ب��رای ارتب��اط واحده��ای اطالعاتی و ش��بکه های 
فناوری مخابرات��ی منطقه ای و رف��ع موانع تجارت 
 مرزی و س��رمایه گذاري منطقه را نی��ز در بر دارد. 

نهاده��ا و س��ازمان های جدید منطق��ه ای همچون 
زیرس��اخت ها  س��رمایه گذاري  آس��یایی  بان��ک 
جدی��د  ابریش��م  ج��اده  صن��دوق  و   )AIIB(
)NSRF( باه��دف تکمیل و پش��تیبانی از توس��عه 
 یک کمربن��د، یک ج��اده در نظر گرفته ش��ده اند. 

 هدف چین از اتخاذ این رویکرد
رهبران چین می کوشند تا رش��دی نرمال و کندتر 
اما دارای ثبات اقتصادی را در پیش گیرند. بسیاری 
از پروژه ه��ای زیرس��اختی راهب��رد ی��ک کمربند، 
ی��ک ج��اده، ب��ر توس��عه زیرس��اختارهای مناطق 
فقیر و عقب افتاده اس��توار ش��ده تا با افزایش رشد 
اقتص��ادی آنه��ا تأثیرات کاه��ش رش��د اقتصادی 
کش��ور را کنت��رل و جب��ران کنن��د. همچنین این 
کش��ور در نظر دارد تا ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های 
ب��االی تولی��دات صنعتی، محص��والت خ��ود را به 
بازاره��ای منطقه س��رازیر کند. پروژه ه��ای مربوط 
به ایجاد یک کمربند یک جاده ابزار مناس��بی برای 
 اجرای اصالحات مبتنی بر بازار به ش��مار می آیند. 

مزای�ای بالقوه ی�ک کمربند، یک ج�اده برای 
آسیا 

بس��یاری از کارشناس��ان، ایده ی��ک کمربند، یک 
 Marshal( جاده را نس��خه چینی طرح مارش��ال
Plan( در منطق��ه و برخ��ی نی��ز ای��ده را فرات��ر از 
طرح مارش��ال می دانند زیرا دنی��ا را در بر می گیرد 
و ارزش اقتص��ادی آن را ب��ه بی��ش از 21 تریلی��ون 
دالر آمریکا برآورد مي ش��ود. س��ازمان ها و نهادهای 
بی��ن الملل��ی ذیربطی ک��ه در این خص��وص ایجاد 
خواهند شد نظیر بانک زیرس��اختاری توسعه آسیا 
)AIDB(، صندوق جاده ابریش��م)SRM(، جاده 
ابریش��م دریای��ی )MSR( و منطق��ه آزاد تجاری 
آس��یا- اقیان��وس آرام، چین را در مرک��ز ژئوپلتیک 
و جغرافیای اقتص��ادی جهان ق��رار داده و آمریکا را 
مجبور س��اخته نقش رهب��ری را حداقل در س��طح 
 منطقه ای و حتی جهانی ب��رای چین درنظر بگیرد. 

مقام ه��ای چینی نیز بخوب��ی می دانند ک��ه آمریکا 
همانند گذش��ته دیگ��ر حام��ی کشورش��ان برای 
انج��ام اصالح��ات همچ��ون ده��ه 1970 نخواهد 
ب��ود زی��را آمریکایی ه��ا، پک��ن را رقی��ب بالق��وه 
در برت��ری خواه��ی م��ی بینن��د و چینی ه��ا نی��ز 
دریافته ان��د که کش��ورهای آمری��کا، ژاپ��ن و هند 
 ب��ا بلندپ��روازی دریایی چی��ن موافقت نیس��تند.

ابت��کار جدی��د رئیس جمه��وری چی��ن، توصیفی 
قدرتمند از رش��د ظرفی��ت و اه��داف اقتصادی آن 
کشور محسوب مي ش��ود. بدیهی اس��ت در صورت 
اجرای درس��ت آن، س��بب افزایش رش��د و توسعه 

 اقتص��ادی و همگرای��ی در منطق��ه خواهد ش��د. 
باتوجه به گزارش بانک توسعه آسیایی و قرارگرفتن 
هدف ایجاد زیرساخت ها در هس��ته مرکزی راهبرد 
یک کمربند یک جاده، فرصت مناس��بی برای ایفای 
نقش س��ازنده در معماری اقتص��ادی منطقه بوجود 
خواهد آمد و ضمن دس��تیابی به رش��دی با ثبات و 
جامع با تقوی��ت س��ازمان ها و نهادهای سیاس��ی، 
 تحرکات تروریستی در منطقه را کاهش خواهد داد. 

خطرات بالقوه یک کمربند، یک جاده
 یکی از خطرات مه��م درخصوص ایده یک کمربند، 
یک ج��اده این اس��ت که بس��یاری از کش��ورهای 
آسیایی و همچنین آمریکا در مورد تأثیر جغرافیایی 
سیاسی یا ژئوپلتیکی این اقدام چین بسیار نگرانند. 
گرچه چین سعی دارد این اقدام را ابتکار عملی برد- 
برد جلوه دهد اما این امر برای برخی از کش��ورهای 
منطق��ه مانن��د ژاپ��ن، هن��د و روس��یه متضم��ن 
 مفاهیم مهمی در زمینه سیاس��ت خارجی اس��ت. 

از نظ��ر مس��کو ای��ن اق��دام ب��ه معن��ای تأثی��ر 
اس��ت  میان��ه  آس��یای  کش��ورهای  ب��ر  چی��ن 
و هن��د نی��ز ک��ه س��ریالنکا را حی��اط خل��وت 
س��رمایه گذاري های  از  پن��دارد  م��ی  خ��ود 
نیس��ت.  خش��نود  کش��ور  ای��ن  در   چی��ن 

از طرف دیگر، جاده ابریش��م دریایی سبب افزایش 
ق��درت نی��روی دریایی ای��ن کش��ور در خ��ارج و 
همچنی��ن و فعالیت ه��ای چی��ن در زمین��ه ایجاد 
زیرس��اختارهای فن��اوری اطالعات، باع��ث تقویت 
نفوذ آن در منطقه مي ش��ود که از نظ��ر امنیتی این 
 اقدامات برای کش��ورهای رقیب خوشایند نیست. 

برخی از کارشناس��ان اق��دام چین در ایج��اد جاده 
ابریش��م جدید را نوعی مداخله در نظم نوین جهانی 

می دانند.
 در واق��ع، ای��ن ای��ده از نظ��ر تئوریک��ی حامیانی 
ب��رای نظر نوی��ن جهان��ی دارد. در س��ال های اخیر 
کش��ورها ش��اهد بحران ه��ای مال��ی، تغیی��رات 
آب و هوای��ی، ایمن��ی موادغذای��ی و بحران ه��ای 
کش��ورها  رو،  ای��ن  از  بوده ان��د.  و...  امنیت��ی 
 به دنب��ال اصالح��ات و تغیی��رات مثبت هس��تند.

ایده ی��ک کمربند، ی��ک ج��اده، در این ش��رایط از 
جانب بسیاری از کش��ورها با دید مثبت تلقی و از آن 

استقبال شود.
با توجه ب��ه اینکه مفه��وم یک کمربن��د، یک جاده 
مس��تلزم حفظ منافع س��ایر کش��ورها نیز هس��ت، 
بس��یاری از کش��ورها آن را با دید احت��رام متقابل، 
ارتب��اط دوس��تانه و وضعی��ت ب��رد- ب��رد درنظ��ر 
 می گیرن��د و حاضرن��د با چی��ن هم��کاری کنند.

با توج��ه به موارد گفته ش��ده و س��فر اخی��ر رئیس 
جمهوری چین در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی 
و اقتص��ادی به ای��ران و انعق��اد موافق��ت نامه های 
هم��کاری در زمینه ه��ای مختلف به وی��ژه افزایش 
تعامالت اقتصادی و وجود اش��تراکات فراوان، ایده 
کمربند اقتصادی جاده ابریشم می تواند فرصت های 
خوبی برای فع��االن اقتصادی کش��ورمان به همراه 

داشته باشد.



58E N E R G Y  W O R L D

کشور روس��یه در میان س��ه تولیدکننده برتر نفت 
)مجموع نفت خام و س��وخت های مای��ع( جهان در 
کنار دو کش��ور ایاالت متحده و عربستان قرار دارد و 
دومین تولید کنن��ده گاز جهان، بعد از ایاالت متحده 
اس��ت. از نظر میزان صادرات نفت، روس��یه در مقام 
دوم )بعد از عربس��تان( و از نظر صادرات گازطبیعی 
در مقام اول جهان قرار دارد. در س��ال 2013 و قبل 
از س��قوط قیمت نفت در جهان، 50 درصد از منابع 
بودجه دولت فدرال روس��یه و ح��دود 68 درصد از 
درآمد صادراتی این کش��ور از محل صادرات نفت و 
گاز بوده اس��ت. با توجه به این وضعی��ت و با عنایت 
به اینکه قیمت ه��ای گاز نیز تابع��ی از قیم�ت های 
نفت است، روش��ن اس��ت که اقتصاد روسیه حداقل 
در کوتاه مدت از کاهش قیمت نفت آس��یب فراوانی 
می بین��د و تحت فش��ار ق��رار می گیرد. اما مس��ئله 
جالب توجه این اس��ت که روس��یه تالشی در جهت 
تغییر رون��د نزولی قیم��ت و برای افزای��ش قیمت 
جهانی نفت ن��دارد و تمایل��ی به هم��کاری در این 
زمینه نش��ان نمی دهد. در اجالس چهارجانبه اخیر 
میان کش��ورهای روسیه، عربس��تان، قطر و ونزوئال 
که عمدتا با پیگیری و کوش��ش و تق��الی وزیر نفت 
ونزوئال در اواخر بهمن گذش��ته در دوحه قطر برگزار 
شد، روس ها در کنار س��عودی ها فقط حاضر شدند 

بپذیرند میزان تولید نفت خود را در سطح پایان ماه 
ژانویه 2016 تثبی��ت کنند که ای��ن تصمیم کمک 
زیادی به بازار نکرد و حداقل درباره روسیه این توافق 
به شوخی بیشتر شبیه بود؛ چراکه اغلب برآوردهای 
منتشرش��ده قبلی نش��ان می داد اصوال روسیه توان 

بیشتری برای افزایش تولید نفت خود ندارد!
این بی عمل��ی و عدم تالش روس��یه ب��رای کنترل 
قیمت نف��ت، جای تأم��ل و نق��د و بررس��ی دارد و 
نیازمن��د مطالعات بیش��تری در مس��یر ش��ناخت 
سیاس��ت های بلندم��دت اقتص��ادی و ان��رژی این 
کش��ور اس��ت. در اینجا ت��الش می کن��م نکاتی را 
در این ب��اره ذک��ر کنم و زمین��ه ای را ب��رای بحث و 
 بررسی بیش��تر توس��ط صاحب نظران، فراهم کنم.

در ماه های اخی��ر مجم��وع تولید نف��ت و میعانات 
گازی روس��یه بین 10.7 ت��ا 10.8  میلیون بش��که 
در روز بوده اس��ت. مصرف داخلی نفت خام روس��یه 
کمت��ر از 3.5  میلیون بش��که در روز ب��وده؛ بنابراین 
صادرات نفت خام و سایر س��وخت های مایع روسیه، 
حدود هفت  میلیون بش��که در روز است. در ماه های 
اخیر بازار جهان��ی نفت با مازاد عرض��ه ای در حدود 
1.5  میلیون بش��که در روز مواجه بوده که این مازاد، 
اصلی ترین دلیل افت قیمت  جهانی نفت بوده است. 
فرض کنید روس��یه به تنهایی دو  میلیون بش��که در 

غالمحسین حسن تاش، عضو هیئت علمي مؤسسه مطالعات انرژي

بزرگان نفتی و آنچه پیش روی آینده 
بازار انرژی است

روز از تولید و صادرات خود کم کند. بدون شک این 
اقدام می تواند قیمت نفت را بی��ش از 15 دالر در هر 
بشکه افزایش دهد. اگر قیمت نفت صادراتی روسیه 
را 35 دالر در هر بشکه درنظر بگیریم در این صورت 
روس��یه روزانه 70  میلیون دالر درآمد ناش��ی از دو 
 میلیون بش��که کاهش یافته را از دست خواهد داد و 
در مقابل اگر پنج  میلیون بشکه باقیمانده از صادرات 
خود را تنها بش��که ای 14 دالر گران تر بفروشد، آن 
کاهش در آم��د کامال جب��ران خواهد ش��د. در این 
صورت هم نفت را برای نس��ل های آینده نگه  داشته 
و هم با ص��ادرات کمتر همان می��زان درآمد قبلی را 
تأمین کرده اس��ت. عالوه براین باید توجه داش��ت 
به تبع افزای��ش قیمت نفت، قیم��ت گاز نیز افزایش 
می یابد و روس��یه ک��ه صادرکننده حج��م عظیمی 
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از گاز نیز هس��ت، در آنجا هم س��ود فراوانی خواهد 
برد. اما ش��اید الزم نباشد روس��یه تمام این کاهش 
را تقب��ل کن��د. علی النعیمی، وزیر نفت عربس��تان، 
به عن��وان عضو محوری اوپک، اعالم کرده اس��ت که 
اگر غیراوپکی ها حاضر به همکاری در کاهش تولید 
باش��ند، اوپک و عربس��تان هم هم��کاری خواهند 
کرد، بنابراین اگر روس��یه حاضر باش��د یک  میلیون 
بش��که از تولید خود کم کند بهانه را از عربس��تان و 
اوپک خواه��د گرفت و می تواند به آنها فش��ار بیاورد 
که تولید را کاهش دهند. در این ص��ورت اگر اوپک 
نیز ی��ک  میلیون بش��که کاهش دیگ��ر را تقبل کند 
روسیه با هزینه  بسیار کمتری نس��بت به آنچه ذکر 
ش��د، افزایش درآم��د فراوان��ی را از مح��ل افزایش 
 قیمت نفت و گاز صادراتی خود حاصل خواهد کرد.

اما مسئله به این سادگی نیست.
اضافه عرض��ه اصلی که در س��ال های اخی��ر منجر 
ب��ه فزونی عرض��ه ب��ر تقاض��ای نفت خ��ام در بازار 
جهانی ش��ده عمدتا مربوط به نفت خام های شیل یا 
غیرمتعارف ایاالت متح��ده و افزایش تولید نفت خام 
این کش��ور از این محل بوده اس��ت. از س��ال 2004 
میالدی به بعد اس��تخراج نفت های ش��یل به لحاظ 
فنی امکان پذیر شده ، زیرساخت های مربوط به آنها 
توس��عه پیدا کرده و از نظر اقتصادی نی��ز به تدریج 
تصویر روشنی از شرایط سودآوری آنها ترسیم شده 
اس��ت، به طوری که این��ک در هر حوزه نفت  ش��یل 
روشن اس��ت که در چه قیمتی تولید نفت، اقتصادی 
و س��ود آور می ش��ود و امکانات حفاری و زمینه های 
الزم نی��ز وجود دارد ک��ه نفت اس��تخراجی از حوزه 
اقتص��اد را س��ریعا وارد ب��ازار کند. ده ها چ��اه نفت 
حفاری ش��ده و تکمیل نش��ده در حوزه های مختلف 
نفت ش��یل وجود دارد که به سرعت می تواند تکمیل 
و تجهیز ش��ود و به تولید نفت ایاالت متحده بیفزاید. 
بنابرای��ن ایاالت متحده به عنوان ی��ک رقیب جدی 
هم برای روس��یه و هم ب��رای عربس��تان ظهور پیدا 
کرده که رقابتش در قیمت های باالی نفت تش��دید 
می ش��ود. رقابت ایاالت متح��ده با روس��یه به نفت 
ختم نمی ش��ود، ایاالت متحده در پی تبدیل ش��دن 
به یک کش��ور صادرکننده گاز از طریق مایع س��ازی 
گاز است. پتانس��یل های گاز  ش��یل در آمریکا حتی 
بیش از نفت  ش��یل اس��ت ک��ه توس��عه بیش تر آن 
نیز وابس��ته به قیمت های جهانی نفت خام اس��ت، 

و سؤال مهم تر اینکه این دو کشور تا کجا و 
کی می توانند زیان قیمت های پایین نفت 
و فشارهای اقتصادی ناشی از درآمدهای 

پایین نفتی را تحمل کنند؟ شاید رمز و راز 
برنامه روسیه در پاسخ همین سؤال نهفته 
باشد. روسیه یا عربستان، کدام زودتر از پا 

 خواهند افتاد؟

چ��ون همان طور ک��ه ذکر ش��د به هرح��ال قیمت 
گاز تابع��ی از قیم��ت نف��ت اس��ت و اص��وال توجیه 
 اقتصادی همه انرژی ها تابع قیمت نفت خام اس��ت.
مس��ئله صادرات انرژی و خصوصا گاز برای روس��یه 
فقط جنب��ه اقتصادی ن��دارد. روس��یه بزرگ ترین 
تأمین کنن��ده گاز اروپاس��ت و وابس��تگی اروپ��ا به 
گاز خ��ود را اهرم سیاس��ت خارجی خ��ود می داند 
و اص��رار فوق الع��اده ای بر حف��ظ این اهرم فش��ار 
دارد و هی��چ رقیب��ی را در ای��ن زمین��ه برنمی تابد. 
ایاالت متحده از ابتدا )و قبل از فروپاش��ی ش��وروی 
در دهه 1980( ب��ا وابس��تگی اروپا به گاز روس��یه 
مخالف ب��ود. آمریکایی ه��ا بهترین راه ح��ل تأمین 
گاز اروپا را توس��عه واردات به ص��ورت LNG )گاز 
طبیع��ی مایع ش��ده(، می دانن��د و خودش��ان در 
 LNG تالش هس��تند که ب��ه صادرکننده عم��ده
تبدیل ش��وند و بهترین بازارش��ان اروپاست. اولین 
تولی��دات LNG آمریکا در س��ال آین��ده میالدی 
وارد ب��ازار خواهد ش��د و درحال حاضر بس��یاری از 
پروژه ه��ای مایع س��ازی گاز در ایاالت متح��ده ب��ه 
دلیل کاه��ش قیمت ه��ای جهانی نفت ب��ه تعویق 
افتاده اس��ت که ب��ا باالرفت��ن قیمت نف��ت مجددا 
 فع��ال می ش��ود و کار را بر روس ها س��خت می کند.

با توجه ب��ه آنچه ذکر ش��د، محتمل اس��ت پیمانی 
نوش��ته و صریح یا نانوش��ته و ضمنی میان روسیه و 
عربس��تان بر س��ر همان چیزی که عربس��تان ادعا 
می کند که پایین بودن قیمت نفت، در جست وجوی 
آن اس��ت، یعنی حفظ س��هم ب��ازار، وجود داش��ته 
باش��د، اما اگر چنین چیزی باشد، س��ؤال این است 
که این وضعیت تا کی می توان��د ادامه  یابد؟ وضعیت 
بازار ت��ا اب��د این گونه نخواه��د بود و عرض��ه نفت و 
گاز تا اب��د بیش تر از تقاض��ای آن نخواه��د ماند. در 
میان مدت، با ی��ک تحول اقتص��ادی و خصوصا حل 
بحران ه��ای اقتص��ادی در کش��ورهای صنعت��ی و 
اقتصادهای درحال ظهور، نرخ های رش��د اقتصادی 
باال خواهد رفت و ب��ه تبع آن تقاضای انرژی رش��د 
خواهد ک��رد و قیمت نف��ت را افزای��ش خواهد داد 
یا عدم س��رمایه گذاری کافی در تولی��د نفت و گاز و 
انرژی ه��ای دیگ��ر )به دلی��ل قیمت ه��ای پایین و 
غیراقتصادی بودن پروژه ها(، موجب کمبود خواهد 
شد و قیم�ت ها را باال خواهد کش��ید. واقعا روسیه و 
عربستان تا کی می توانند چالش سهم بازار را به این 

روش ادامه دهند؟ 
ت��ا  کش��ور  دو  ای��ن  اینک��ه  مهم ت��ر  س��ؤال  و 
قیمت ه��ای  زی��ان  می توانن��د  ک��ی  و  کج��ا 
پایی��ن نف��ت و فش��ارهای اقتص��ادی ناش��ی از 
کنن��د؟ تحم��ل  را  نفت��ی  پایی��ن   درآمده��ای 

پاس��خ  در  روس��یه  برنام��ه  راز  و  رم��ز  ش��اید 
ی��ا  روس��یه  باش��د.  نهفت��ه  س��ؤال  همی��ن 
 عربس��تان، ک��دام زودت��ر از پ��ا خواهن��د افت��اد؟

وابس��تگی بالفعل اقتصاد عربس��تان به نفت بیشتر 
از وابس��تگی اقتصاد روس��یه ب��ه نفت و گاز اس��ت. 
85 درص��د درآم��د صادراتی عربس��تان از صادرات 
نف��ت اس��ت. ام��ا وابس��تگی بالق��وه عربس��تان به 
نفت  بس��یار بیش��تر از روس��یه اس��ت. فدراسیون 

روس��یه پیکره اصلی باقیمانده از ش��وروی س��ابق 
خصوصا در زمینه صنع��ت و فناوری اس��ت. تا قبل 
از فروپاش��ی ش��وروی و تا قبل از غارتگری مافیایی 
که در دوران یلتس��ین اوج گرف��ت، صنایع عظیمی 
در روس��یه فعال بوده ان��د. پایه های فن��ی و صنعتی 
و دانش��ی مورد نی��از توس��عه و قطع وابس��تگی به 
تک محصولی، در روس��یه و عربس��تان به هیچ وجه 
قابل قی��اس با یکدیگر نیس��تند. اتفاق��ا قیمت های 
باالی نف��ت و درآمدهای ب��االی نف��ت و گاز بعد از 
دوران فروپاش��ی صنعت��ی روس��یه، س��م مهلکی 
برای اقتصاد این کش��ور در جهت تشدید وابستگی 
تک محصول��ی و گرفتارش��دن ب��ه بیماری ه��ای 
ناش��ی از آن ب��وده اس��ت. یک��ی از امیدواری های 
آمریکایی ها به اینکه خرس س��فید ب��ه خواب رفته، 
دیگر هرگز نمي توان��د از این خواب بی��دار و در قد و 
قواره ابرقدرتی شوروی س��ابق ظاهر شود، این بوده 
اس��ت که اقتصاد روس��یه گرفت��ار تک محصولی و 
پدیده ش��وم نفرین  منابع ش��ود. از این جهت و برای 
نج��ات از این گرفت��اری، اتفاقا کاه��ش قیمت  نفت 
می تواند ب��رای روس ها مغتن��م باش��د و والدیمیر 
پوتین اخیرا فرامین��ی را در زمینه قطع وابس��تگی 
 اقتص��اد از درآم��د نف��ت و گاز، صادر کرده اس��ت.
از آن س��و عربستان س��عودی وارد دوران پرچالشی 
ش��ده اس��ت. بعد از مرگ امیرعبدهلل ت��وازن قدرت 
داخل��ی در این کش��ور برهم خ��ورده و چالش های 
داخلی خانواده آل س��عود تش��دید ش��ده است، در 
س��طح منطقه ای نیز عربس��تان ب��ه درگیری های 
پردامن��ه و پرهزین��ه ای خصوصا در یمن کش��یده 
ش��ده اس��ت. نظر آمریکایی ها نیز به وضوح از متحد 
دیرینشان برگش��ته اس��ت. تعهد روزولت بر عرشه 
ن��او آمریکای��ی در س��ال 1947 در م��ورد حمایت 
از خان��واده عبدالعزی��ز در مقاب��ل تضمی��ن تأمین 
نفت م��ورد نی��از آمری��کا، دیگ��ر فراموش ش��ده و 
ایاالت متح��ده دیگر نیازی به نفت عربس��تان ندارد 
و نغمه آغاز فروپاش��ی الیگارشی منس��وخ و حامی 
داعش و القاعده، گاه ب��ه گاه در مطبوعات آمریکایی 
نواخته می ش��ود و حتی آقای ترامپ جمهوری خواه 
)ک��ه اص��وال جمهوری خواه��ان روابط بهت��ری با 
آل سعود دارند(، نیز سرگردان اس��ت که آیا باالخره 
 عربستان را دوست دارد یا خواهان نابودی آن است!

ش��اید روس ها ه��م ح��س کرده اند که عربس��تان 
در مس��یر ناکجا آباد ق��رار گرفته اس��ت. اگر کاهش 
درآمدهای نف��ت، تیر خ��الص را زودت��ر از اقتصاد 
روس��یه به پیکره حکومت عربس��تان بزند، مشکل 
روس ها حل خواهد ش��د. ب��ا خروج هم��ه یا بخش 
قابل توجهی از نفت عربس��تان از ب��ازار جهانی، هم 
قیمت ه��ا باال می رود و ه��م کمبود بزرگ��ی در بازار 
انرژی جهان ب��ه وجود می آید که تا مدت ها با رش��د 
تولیدات ش��یل ه��م جایگزین نمی ش��ود و فرصت 
بزرگی برای روس ه��ا فراهم خواهد ش��د. البته این 
فرصت در صورتی تبدیل به تهدید نخواهد ش��د که 
آقای پوتین یا جانشینان او، بتوانند با مکانیسم های 
مناس��ب از بازگش��ت س��ایه پدیده نفرین  منابع به 

اقتصاد خود جلوگیری کنند.
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انتظ��ار م��ی رود ای��ران قیمت رس��می ف��روش نفت 
خام س��بک خود به آس��یا در م��اه آوری��ل )فروردین- 
اردیبهش��ت( را ب��ه 25 س��نت بی��ش از نف��ت خ��ام 
پای��ه مش��ابه عربس��تان س��عودی افزای��ش ده��د. 
ای��ن بیش��ترین اختالف به��ای نفت س��بک ای��ران و 
 عربس��تان س��عودی از س��ال 2011 تاکن��ون اس��ت. 
ای��ران همچنین ممکن اس��ت نفت خام س��بک خود را 
50س��نت در هر بش��که بیش��تر از میانگین نفت مشابه 
عم��ان و دبي قیمتگ��ذاری کن��د، در حالی ک��ه قیمت 
رس��می فروش نفت س��نگین ایران ممکن است 2.60 
 دالر در هر بش��که کمتر از نفت مشابه عمان و دبي باشد.
قیمت گ��ذاری ای��ران در م��ورد هم��ه نفت ه��ای خام 
یکسان نیس��ت و وقتی نفت پایه س��نگین مطرح است، 

قیمت گذاری همچنان به شدت رقابتی مي شود.
ای��ن روزنام��ه در ادامه نوش��ت: نف��ت س��نگین، نفت 
اصل��ی صادراتی ایران اس��ت ک��ه باید با نفت س��نگین 
آمری��کای التین، ع��راق و عربس��تان س��عودی رقابت 
کن��د. وقت��ی نفت خ��ام س��بک ای��ران مطرح اس��ت، 
قیمتی ک��ه ای��ران تاکن��ون پیش��نهاد ک��رده، اهداف 
 داخل��ی و کاه��ش واردات بنزی��ن را دنب��ال مي کن��د.
به نوش��ته ای��ن روزنام��ه، بس��یاری از کارشناس��ان بر 
ای��ن باورند که ای��ران بای��د تخفی��ف زی��ادی بدهد تا 
س��هم ب��ازاری را ک��ه در دوران تحریم ه��ا از دس��ت 

داده ب��ود را دوباره به دس��ت آورد. با این هم��ه، ایران از 
یک روش محاس��باتی برای افزایش س��هم ب��ازار خود 
اس��تفاده مي کن��د و ب��ه دنب��ال تحکیم جای��گاه خود 
نزد ش��رکای موج��ود همچ��ون چی��ن، ک��ره جنوبی 
 و هن��د در آس��یا و افزای��ش ص��ادرات ب��ه آنهاس��ت.

ایران انتظ��ار دارد صادرات نفت این کش��ور ب��ه هند از 
260 هزار بش��که در روز کنونی به 460 هزار بش��که در 

روز برسد. 
این کش��ور همچنین انتظار دارد ص��ادرات نفت خام به 
کره جنوب��ی افزایش بیش��تری پیدا کند. ک��ره جنوبی 
به تازگ��ی با خری��د روزان��ه 203 ه��زار و 165 بش��که 
نف��ت خ��ام از ای��ران، رک��ورد بیش��ترین واردات نفت 
 از ایران از س��ال 2012 را ب��رای خود به ثبت رس��اند. 
تقاضای نفت اروپا از ای��ران به دلیل بیم��ه نفتکش ها و 

مشکالت بانکی، آهسته تر از آسیا افزایش می یابد.
 ب��ا ای��ن وج��ود، نخس��تین محمول��ه ص��ادرات نفت 
ای��ران ب��ه اروپ��ا در شش��م م��ارس )16 اس��فند( ب��ه 
جنوب اس��پانیا رس��ید. انتظار م��ی رود، س��ه نفتکش 
 دیگ��ر، ب��ه زودی ب��ه مقاص��د خ��ود در اروپا برس��ند.

»پیتر س��ند« تحلیلگر ارش��د صادرات ش��رکت بیمکو 
)ب��زرگ ترین انجمن بی��ن المللی حم��ل و نقل( گفت: 
مش��تریان قبل��ی نفت ای��ران مانن��د ایتالیا، اس��پانیا و 
یونان که در س��ال 2011 مهمترین خری��داران اروپایی 

نفت این کشور بودند، از جمله کش��ورهایی هستند که 
 ممکن اس��ت مایل به خری��د دوباره نفت ایران باش��ند.
نشس��ت اواس��ط مارس )اواخر اس��فند( می��ان اوپک، 
روس��یه و دیگ��ر تولیدکنن��دگان بزرگ نف��ت فرصتی 
ب��رای افزای��ش تدریج��ی تولی��د ب��رای ای��ران فراهم 
مي کند، زی��را کش��ورهای ب��زرگ تولیدکنن��ده نفت 
ب��ا افزایش ن��دادن تولی��د موافق��ت کرده اند. روس��یه 
ک��ه در ص��در ای��ن کشورهاس��ت، م��ی خواه��د ب��ا 
ای��ران برخ��ورد متفاوتی داش��ته باش��د تا این کش��ور 
 تولی��دش را به س��طح پی��ش از تحریم افزای��ش دهد. 

لغو تحریم ها در بهترین زمان برای ایران اتفاق افتاد.
 ای��ران از کاه��ش چش��مگیر عرض��ه نف��ت س��ود 
خواه��د ب��رد و اگ��ر افزای��ش ن��دادن س��طح تولید از 
س��وی دیگ��ر تولیدکنن��دگان اصل��ی ب��ه آن تحمیل 
نش��ود، بعید اس��ت ب��ا رقاب��ت چندانی از س��وی دیگر 
 تولیدکنندگان بزرگ ی��ا محدودیت های آمریکا رو به رو 

شود.
»بی��ژن زنگن��ه« وزیر نف��ت ای��ران گفته اس��ت: »ما با 
اشتیاق منتظر ش��روع همکاری میان کشورهای اوپک 
و غیراوپک هس��تیم و از هر سیاس��تی که بتواند بازار را 
 تثبیت و قیمت ها را افزایش ده��د حمایت می کنیم.« 
گرفتن س��هم بازار یک چیز اس��ت، اما ای��ران مصالح و 

نیازهای داخلی خود را نیز در نظر خواهد گرفت. 

یو اس ای تودی 

ایران به آرامی در بازار نفت 
تثبیت  مي شود
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بلومبرگ:

  انبارهای پر، مانع افزایش قیمت تا سال 2017 می شود

گلدمن ساکس پیش بینی کرد

افزایش قیمت نفت به بشکه ای 45 دالر در نیمه دوم سال 2016

عربس��تان از س��ال 2014 ب��ا ادع��ای مقابل��ه با 
نف��ت ش��یل آمری��کا، از کاه��ش ص��ادرات نفت 
خودداری کرده ام��ا حتی اگر این کش��ور یا دیگر 
تولیدکنن��دگان، عرض��ه را کاه��ش دهن��د یک 
میلیارد بشکه نفت ذخیره شده در انبارهای جهان 
تا ماه ها از متعادل ش��دن قیمت نف��ت جلوگیری 

خواهد کرد.
حتی اگر عربس��تان در مقابله ب��ا تولیدکنندگان 
نفت شیل آمریکا پیروز شود و بتواند این شرکت ها 
را تا حدودی از میدان به در کند با بحران جدیدی 
رو به رو خواهد ش��د؛ این بحران نه روسیه است، نه 

ایران و نه عراق.
توس��ط  کنون��ی  عرض��ه  م��ازاد  اگ��ر  حت��ی 
تولیدکنندگان نفت در بازار جهانی به پایان برسد 
حدود یک میلیارد بش��که نفت ذخیره شده از سال 
2014 تاکنون در انبارهای نفتی کشورهای جهان 

به تاثیر خود بر قیمت نفت ادامه خواهد داد.
بنا به پیش بین��ی آژانس بین الملل��ی انرژی تاثیر 
این انبارها تا سال 2017 در بازار جهانی محسوس 
خواهد بود و س��الها طول خواهد کش��ید تا اشباع 

شدن بازار از بین برود.

به گفته مای��ک ویتنر مدیر بخ��ش بازارهای نفتی 
موسس��ه سوس��یت جنرال در نیویورک حتی اگر 
عرضه و تقاضا در بازار نفت به حالت تعادل برس��د 
بازار نفت به این مسئله واکنش قابل توجهی نشان 
نخواهد داد تا س��طح ذخایر انبارهای نفت موجود 
کاهش یابد و حرک��ت از ذخیره س��ازی کنونی به 
تعادل عرضه و تقاض��ا در بازار جهان��ی نفت کافی 

نخواهد بود.
در حال حاضر کاهش تدریج��ی تولید نفت آمریکا 
نش��ان می دهد که عرضه در بازار جهانی رشد خود 
را متوقف خواهد ک��رد اما نکته ای ک��ه پس از این 
مس��ئله بازار را تحت تاثی��ر قرار خواه��د داد روند 
تدریجی و آرام کم ش��دن ذخایر نفتی انبار ش��ده 

است.
مؤسس��ه گلدمن س��اکس در این زمین��ه به اتفاق 
مشابهی در س��ال های 1998 تا 99 اشاره می کند 
که در این دو س��ال به دلیل بحران ه��ای مالی در 
آس��یا تقاضای نفت در بازار جهان��ی کاهش یافت 
و کشورها به ذخیره س��ازی نفت در انبارهای خود 
روی آوردند. در این دو س��ال علی رغم اینکه اوپک 
در ماه ژوئن س��ال 1998 اعالم کرد که تولید نفت 

خود را کاهش داده اس��ت قیمت نفت همچنان به 
روند نزولی خود ادامه داد و در ماه دس��امبر همان 

سال به زیر 10 دالر در هر بشکه رسید.
این روند تا اوایل سال 1999 که سطح ذخایر نفت 
انبارشده در کشورهای توسعه یافته جهان کاهش 

یافت ادامه پیدا کرد.
بنا به آمارهای ارائه شده از سوی آژانس بین المللی 
انرژی از اواخر س��ال 2014 تا پایان س��ال 2016 
حجم ذخایر نفت انبار ش��ده در کشورهای جهان 
به حدود 1.1 میلیارد بش��که رس��ید و 37 میلیون 
بش��که نیز در س��ال 2017 به این ذخای��ر اضافه 

خواهد شد.
با توجه ب��ه پیش بینی صورت گرفته از س��وی این 
آژانس تاثیر این انبارهای استراتژیک نفت ذخیره 
ش��ده تا حدود س��ال 2021 در بازار جهانی ادامه 
خواهد یافت. بنا به گفته ه��ری کلینگوریان مدیر 
بخش کاالهای اساسی موسس��ه BNP پاریباس 
در لندن طی 2 سال گذش��ته حجم نفت انبار شده 
در کشورهای جهان به شدت افزایش یافته است و 
زمان زیادی طول خواهد کشید که این مازاد نفت 

موجود از چرخه نفت جهانی خارج شود.

موسس��ه گلدمن س��اکس با پیش بینی افزایش 
قیم��ت نفت ب��ه بش��که ای 45 دالر در نیمه دوم 
س��ال 2016 اعالم کرد در آینده نزدیک ش��اهد 
جبران کاه��ش تولید نف��ت در آمریکا از س��وی 
ش��رکت های نفت��ی این کش��ور خواهی��م بود و 

افزایش کنونی قیمت نفت ناپایدار است.
موسسه بانکی گلدمن ساکس اعالم کرد در حال 
حاضر نشانه هایی از بهبود بازار نفت نمایان شده 

است.
بنا به گزارش این موسس��ه، کاه��ش تولید نفت 
آمریکا و اوپک می تواند تا ح��دودی مازاد عرضه 

موجود در بازار جهانی را برطرف کند.
گزارش اضاف��ه مي کن��د ذخایر نفتی کش��ورها 
همچنان در س��طوح باالیی قرار دارد و طی چند 
ماه آینده بازار نفت همچنان ش��اهد مازاد عرضه 
خواهد بود و همین ام��ر نوس��ان و پایین ماندن 

قیمت نفت را رقم خواهد زد.
گلدمن س��اکس در گزارش خ��ود تأکید مي کند 

در نیمه دوم سال 2016 قیمت نفت از 20 تا 40 
دالر در هر بش��که در نیمه اول ب��ه 25 تا 45 دالر 

افزایش خواهد یافت.
ای��ن موسس��ه قیم��ت نف��ت وس��ت تگ��زاس 
اینترمدیت را برای س��ال 2017 حدود 57 دالر 

در هر بشکه پیش بینی کرد.
از س��وی دیگر گلدمن س��اکس در گزارش خود 
مي افزاید افزایش اخیر قیمت نفت ناپایدار است 
و این احتمال وج��ود دارد که قیمت نفت در چند 

هفته آینده به شدت کاهش یابد.
این موسس��ه دلیل ای��ن مدعای خ��ود را جبران 
س��ریع کاهش تولید آمریکا از سوی شرکت های 
نفتی این کش��ور ط��ی هفته های آین��ده عنوان 

کرده است.
ای��ن موسس��ه معتقد اس��ت در نیمه دوم س��ال 
جاری تولید اوپک و روسیه افزایش قابل توجهی 
نخواهد داش��ت اما تقاضا در بازار به صورت پایدار 

افزایش می یابد.

گلدمن ساکس در گزارش خود می افزاید به طور 
قط��ع در صورتی که در س��ال 2016 قیمت نفت 
پایین بماند ذخایر نفتی در جه��ان افت خواهند 

کرد.
پیشتر رئیس جمهور روس��یه از برنامه این کشور 
برای ثابت نگهداش��تن نرخ تولی��د نفت خود در 
میزان متوس��ط تولید ش��ده در م��اه ژانویه این 

کشور خبر داد.
پس از اعالم روسیه، 15 کشور تولید کننده نفت 
نیز از آمادگی خود برای اجرای سیاس��ت مشابه 

خبر دادند.
از زمان اع��الم این تصمی��م و با توجه ب��ه برنامه 
تولیدکنن��دگان نفت ب��رای برگزاری نشس��ت 
بین 20 مارس ت��ا 1 آوریل، قیم��ت نفت روندی 

صعودی را در پیش گرفته است.
سیاس��ت تثبیت تولید نفت در کشورهای تولید 
کننده این حامل انرژی از س��وی قطر، روس��یه، 

عربستان، و ونزوئال ارائه شده است.



محمد مهدی رحمتی 

فاصله قیمتی ارز 
در همه بخش ها 

فساد ایجاد مي کند
رویا خالقی | معاون برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از ابالغ قیمت 

خوراک پتروشیمی تا پایان فروردین 95 خبر داد و گفت: ساالنه 15 میلیارد مترمکعب گاز 
در اختیار پتروشیمی ها قرار می گیرد که از این میزان تنها 5 میلیارد مترمکعب شامل فرمول 

خوراک پتروشیمی ها مي شود.



فرمول ن�رخ خ�وراک گازطبیع�ی واحدهای 
پتروش�یمی که به تازگی از س�وی وزیر نفت 
ابالغ ش�ده اس�ت آیا برای س�رمایه گذاران 
خارج�ی ه�م  ک�ه در پس�اتحریم ب�ه ایران 

می آیند، صادق است؟
بله؛ ای��ن فرمول از ابتدای س��ال 1395 ت��ا ابتدای 
س��ال 1405 یعنی به مدت ده س��ال معتبر است؛ 
البته قابل تمدید نیز هس��ت. ای��ن فرمول هم برای 
واحده��ای جدید و قدی��م پتروش��یمی و هم برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی که می خواهند از 
گاز سبک ش��یرین به عنوان خوراک استفاده کنند 

اعمال مي شود. 
عالوه ب��رآن تخفیف ه��ای مصوبه دول��ت ابالغی 
هشتم شهریور امس��ال در مورد خوراک واحد های 
پتروش��یمی که ب��رای تولید محص��والت میانی و 
نهایی یا زنجیره ارزش س��رمایه گذاري کنند هم به 

جای خود اعمال مي شود. 
البت��ه همانط��ور ک��ه م��ی دانی��د مجتمع ه��ای 
اس��تفاده  ص��ورت  دو  ب��ه  گاز  از  پتروش��یمی 
م��ی کنند؛ یک��ی ب��ه عن��وان خ��وراک و دیگری 
ب��ه عنوان س��وخت؛ ای��ن فرم��ول ب��رای خوراک 
گازی مجتمع ه��ای پتروش��یمی اس��ت. قیم��ت 
 س��وخت را ه��م مانن��د دیگ��ر صنای��ع پرداخت 

می کنند.

مبن�ای محاس�به قیم�ت گاز صادرات�ی در 
فرمول ابالغی چیس�ت؟ چون قیمت گاز جزء 

بندهای محرمانه قراردادهای گازی است.
فرم��ول قیم��ت گاز صادراتی و وارداتی مش��خص 
اس��ت و قابل دس��تکاری نیس��ت البته در مراجع 
تخصصی بی��ن المللی بع��د از عقد ق��رارداد اعالم 
مي ش��ود. زمانی که قرارداد بسته مي شود مشخص 
کرده اند که قیمت گاز براس��اس درصدی از قیمت 
کدام نفت خام ش��اخص تعیین ش��ود؛ ب��ه عنوان 
نمونه اگ��ر قیم��ت گاز درص��دی از قیم��ت نفت 
شاخص برنت باش��د یا دیگر نفت خام های شاخص 
آن وقت ش��رکت ملی گاز ایران نیز با همان فرمول 
برای ترکیه فاکتور صادر مي کند یا از ترکمنس��تان 

صورتحساب می گیرد. 
در واق��ع در قرارداده��ای بین الملل��ی گاز فرمول 
قیمت دو قس��مت دارد. یک قسمت ثابت و قسمت 
وابس��ته به قیمت نفت ک��ه به ص��ورت درصدی از 
قیمت نفت خام ش��اخص اس��ت. مثال فرض کنید 
قیمت ه��ر یک میلیون ب��ی تی یو یا هم��ان 28.3  
مترمکع��ب گاز وارداتی و صادراتی م��ا یک دالر به 
ع��الوه دوازده درصد قیم��ت نفت برنت باش��د آن 
وقت قیمت گاز صادراتی و وارداتی ما معلوم اس��ت. 
قیمت خ��وراک پتروش��یمی فوق هم دو قس��مت 
دارد؛ نخس��ت، متوس��ط وزنی درآمد ص��ادرات و 
هزینه واردات و درآمد وصول ش��ده فروش داخلی 
گاز و دوم، قس��مت بی��ن المللی فرم��ول خوراک 
یعنی  قیم��ت گاز طبیع��ی در چهار مرک��ز یا هاب 
 NBP ، بسیار معروف هنری آمریکا، آلبرتای کانادا

انگلیس و TTFهلند.

در قس�مت نخس�ت این فرمول که بخشی از 
مبنای محاس�به مقدار مصرف داخلی اس�ت 
میزان مص�رف در بخش های مختلف متفاوت 
است. مثال مصرف گاز در بخش خانگی بیشتر 
از بخش ه�ای دیگ�ر اس�ت. در ای�ن صورت 

مبنای محاسبه چیست؟
بله، مصرف خانگی و تج��اری 40 تا 50 میلیارد متر 

مکعب در سال است.

یعنی در این فرمول حجم مبنا نیست؟
عالوه بر حجم قیمت نیز مبناس��ت تا قیمت موزون 
به دست آید. در مورد فروش دیگر مصارف  داخلی، 
مصرف و قیمت بخش های خانگی، تجاری، دولتی، 
عموم��ی، حم��ل و نقل و صنع��ت غی��ر از خوراک 
پتروش��یمی در نظر گرفته شده اس��ت. همانگونه 
ک��ه دراین فرم��ول آمده، منظ��ور از مع��دل وزنی 
قیمت داخلی، صادراتی و واردات��ی، حاصل ضرب 
گاز فروخته ش��ده داخلی از تولی��د داخل )فروش 
داخلی منهای مق��دار واردات( در میانگین موزون 
قیمت ف��روش داخلی به ع��الوه کل درآمد حاصل 
از صادرات گاز به ع��الوه کل پرداختی برای واردات 
گاز، بر کل مقدار گاز )فروش داخلی به عالوه مقدار 
صادرات گاز( تقسیم ش��ده است. این معدل موزون 
هر ش��ش ماه برمبنای عملکرد نیم س��ال گذشته 

محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

با این فرمول، قیمت خوراک گازی واحدهای 
پتروشیمی چه رقمی خواهد بود؟

بدون تخفیف ده درص��د تابس��تان واضافه قیمت 
زمس��تان و بدون تخفیف های مصوبه تخفیف برای 
س��رمایه گذاري در زنجی��ره ارزش ب��ا قیمت های 

کنونی نفت خام حدود 8.5 تا 9 سنت است.

می ت�وان گفت برای نیمه نخس�ت س�ال 95 
قیمت خوراک گازی پتروش�یمی ها 9 س�نت 

است؟
من نمی توان��م از االن چنین رقم��ی را عنوان کنم 
چون متوس��ط قیمت در ش��ش ماه مالک است و 
باید قیمت نفت مش��خص باش��د. چون دست کم 
روی چهار جزء ای��ن فرمول قیمت نف��ت اثر دارد؛ 
گاز صادراتی، گاز وارداتی، قیم��ت گاز در TTF و 
NBP و نرخ ارز. اما اگر همین ش��رایط باشد قیمت 
خوراک بین 8.5 تا 9 س��نت خواهد بود مگر این که 

قیمت نفت تغییر مهمي کند.

آقای مهن�دس، مبنای قیمت 13 س�نت برای 
خوراک پتروش�یمی ها چه بوده است؟ آیا بر 

مبنای نفت 60 تا ٧0 دالری بوده است؟
بله، اما با ای��ن فرمول نبوده اس��ت. در واقع، قیمت 
13 سنت با هر فرمولی مش��خص شده باشد زمانی 
که این قیمت را تعیین کردند قیمت نفت باالی 70 

دالر بوده است.

آیا م�ی ت�وان گفت ب�ا قیمت ٨,5 س�نت که 
االن ب�ه دس�ت آم�ده وزارت نفت ب�ه نوعی 

عقب نشینی کرده است؟
این گونه نیس��ت، همانطور که گفتم با قیمت نفت 
حدود 60 دالر خوراک 13 س��نت به دست می آید 
و با قیمت کنونی نفت نرخ خوراک 8.5 تا 9 س��نت 

خواهد بود.

اما زمانی که 13 س�نت اعالم ش�د این فرمول 
مبنای محاسبه نبود؟

من اطالعی از این که این قیمت با چه محاس��باتی 
اعالم ش��د، ن��دارم. ام��ا این ک��ه قیم��ت خوراک 
پتروش��یمی با قیمت نفت و انرژی در ارتباط باشد 
منطقی اس��ت، به عنوان مثال یک��ی از محصوالت 
پتروش��یمی متانول اس��ت که قیم��ت آن ارتباط 
مستقیمی با قیمت س��وخت دارد و با فاصله اندکی 
قیمت آن افزایش یا کاه��ش می یابد. ضمن این که 
نباید فراموش کرد که مجتمع های پتروش��یمی ما 
باید توان رقابت با شرکت های بین المللی را داشته 
باش��ند. دراین صورت باید قیمت خوراک در ایران 
با قیمت خوراک در کش��ورهای دیگ��ر مثل اروپا و 
آمری��کا قابل رقاب��ت باش��د، البته درای��ن فرمول 
برای حفظ ای��ن رقاب��ت حداکثر قیم��ت خوراک 
گازی واحدهای پتروش��یمی 90 درصد متوس��ط 

چهارهاب عنوان شده است.
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فریدون برکشلي 

 نفت و پایان  
عربستان سعودی 

شکوفه حبیب زاده| انگشت  اتهام به سمت عربستان است. مي گویند این عربستان 
است که با کاهش ندادن تولید نفت خود منجر به سقوط قیمت نفت شده و تا زماني 
که تولید خود را کاهش ندهد بازار به تعادل نمي رسد. این تحلیلي است که از سوي 

شرکت هاي بزرگ نفتي جهان ارائه مي شود. آنها مي گویند سقوط قیمت نفت منجر 
شده شرکت هاي نفتي کوچک و متوسط جهان ورشکسته شوند و شرکت هاي بزرگ 
هم 300 هزار نفر از کارکنان خود را از سال 2014 به این سو اخراج کنند. اما واقعا این 
عربستان است که اقتصاد جهان را تا این حد تحت تأثیر قرار داده و باید تولید خود را 

کاهش دهد؟ عربستان در مقابل این انتظارات پاسخ مي دهد تولید نفت جهان حدود 
93 میلیون بشکه در روز است که سهم عربستان از این مقدار 10.5 میلیون بشکه 

است، پس چرا باید همه از عربستان بخواهند تولید نفتش را کاهش دهد درحالی که 
کسی به تولیدکنندگان 83 میلیون بشکه نفت دیگر فشار نمی آورد؟ چرا کسی به 

روسیه، نروژ، مکزیک و ایاالت متحده فشار نمی آورد که از میزان تولید خود بکاهند؟ 
براي یافتن پاسخ این پرسش با فریدون برکشلي، رئیس گروه مطالعات انرژی وین و 

رئیس اسبق امور اوپک به گفتگو نشستیم.
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  از س�ال 2014 تاکن�ون، 300 ه�زار نف�ر در 
ش�رکت های انرژي ب�ی کار ش�ده اند که علت 
آن را در کاه�ش ش�دید قیمت نف�ت می توان 
یاف�ت. برخ�ی معتقدن�د عملکرد عربس�تان 
چنین وضعیتی را ب�رای بازاره�ای نفت پدید 
آورده است. به نظر شما آیا رفتار عربستان در 
بازارهای نفت، جهان را به سوی ورشکستگی 

خواهد برد؟
س��قوط قیمت نفت ف��ارغ از اینکه انگش��ت اتهام را 
به سوی عربس��تان، روس��یه یا مازاد عرضه بگیریم، 
موجب س��قوط ارزش سهام ش��رکت های نفتی در 
تمام جهان شده اس��ت. به طور طبیعی شرکت های 
کوچک و متوسط بیشترین آس��یب را دیدند و مرتبا 
آمار جدیدی از ورشکس��تگی و تعطیلی شرکت های 
نفتی در سراس��ر دنیا به ویژه در آمریکا مي ش��نویم. 
این ورشکس��تگی ش��امل ش��رکت های متوسط و 
کوچکی است که در شیل اویل نیز فعالیت می کنند. 
به این دلیل که ش��رکت های فعال در ش��یل اویل ها، 
عموما شرکت هایی متوس��ط هستند. این شرکت ها 
به طور مرت��ب آم��ار تعطیلی دکل ه��ای حفاری در 
مناطقی ک��ه میدان های ش��یل اویل وج��ود دارند، 
می دهن��د. برخی از این آس��یب ها دائمی هس��تند. 
این طور نیس��ت که اگر ش��رکتی ورشکس��ته شد، 
بتواند بالفاصله و به راحتی ب��ه حالت قبلی بازگردد، 
زیرا س��اختار نفت های غیرمتعارف کال با س��اختار 
نفت های متعارف متفاوت است. در اینجا نمی توانیم 
انگش��ت اتهام را به سوی عربس��تان، روسیه، اوپک 
یا کش��ورهای دیگری که نفت مازاد دارند، بگیریم. 
بازار جهانی نفت صدمه جدی خورده اس��ت. ممکن 
اس��ت در اثر ت��داوم قیمت های پایی��ن، مدت زمان 
زیادی طول بکش��د تا بازار جهانی نفت بتواند خود را 
بازسازی کند. در اینجا نباید چندان به دنبال مقصر 
بگردیم. باید بازتاب و انعکاس فرصت ها را شناسایی 
و س��عی کنیم در آینده بازار نفت از این نوع آسیب ها 
نبیند. طبیعی اس��ت دو کش��ور یعنی عربس��تان با 
10.6میلیون بش��که در روز و روسیه با 10.4میلیون 
بش��که در روز، مسئول دوس��وم نفتی هستند که در 
جه��ان تولید می ش��ود. اکنون ارقامی که به دس��ت 

آوردیم مؤید آن اس��ت که روزانه 4.8میلیون بشکه 
در روز نفت مازاد بر مصرف عرضه می ش��ود. به عالوه 
در انبارها و در مخازن پاالیش��گاه ها و ترمینال های 
نفتی، حدود 1.1میلیارد بش��که نفت م��ازاد وجود 
دارد که برای آن خریداری نیست. اگر ما فقط عرضه 
و تقاضا را مبنای قیمت نف��ت بدانیم، درحال حاضر 
قیمت واقع��ی نفت زی��ر 20 دالر اس��ت. علت آنکه 
قیم��ت نفت در ح��دود بی��ش از 35دالر اس��ت، به 
دلیل بحران خاورمیانه اس��ت. جنگ سوریه، دعوای 
روس��یه و ترکیه، فضای میان ایران و عربس��تان و... 
عوامل روانی ای هستند که درواقع قیمت ها را باالتر 
از آنچ��ه عرضه و تقاض��ای موجود دیکت��ه می کند، 
نگه می دارند، وگرنه قیمت نفت ب��ا این میزان مازاد 
عرضه و تقاضای ضعیف، کشش قیمت نفت بیش از 

20 دالر در هر بشکه را هم ندارد.

  آیا بحران اقتصادی ناش�ی از کاهش قیمت ها 
به خاورمیانه خواهد رسید؟

کش��ورهای خاورمیانه مازاد عرض��ه فراوانی دارند. 
به عالوه آنکه عربس��تان 580 میلی��ارد دالر ذخایر 
ارزی دارد. این کش��ورها از این ذخایر ارزی استفاده 
می کنند. بنابرای��ن بعید می دانم بح��ران اقتصادی 
ناشی از کاهش قیمت ها، هنوز به اقتصاد خاورمیانه 
نفوذ کرده باش��د. اگ��ر این وضعی��ت ادام��ه یابد تا 
اواخر 2018 ای��ن بحران خ��ود را نش��ان مي دهد، 
اما اکن��ون کش��ورهای خاورمیانه عموم��ا به روش 
س��ابق، اقتصاد خود را اداره کرده ی��ا از ذخایر ارزی 
خود مص��رف می کنند. عربس��تان اکن��ون بودجه 
عمران��ی خ��ود را دوبرابر ک��رده و به دنب��ال انعقاد 
ق��راردادی 18میلیارد دالری با آمری��کا برای خرید 
هواپیم��ا و سیس��تم های بس��یار پیش��رفته نیروی 
 هوایی اس��ت و هزینه های باالیی را انجام می دهند.

  اما به تازگی خبر آمده عربس��تان ب��ه دنبال وام های 
خارجی است. 

عربس�تان خود اذعان کرده بحران نفتی روی 
اقتصاد این کشور تأثیر گذاش�ته. این مسئله 
نمی تواند ناش�ی از انتق�ال آن بح�ران به این 

کشور باشد؟

عربس��تان اکنون س��ه میلیارد دالر وام درخواست 
کرده. این می��زان در مقاب��ل اقتصاد بزرگ��ی مانند 
عربس��تان رقم ناچیزی اس��ت. من این استقراض را 
ناش��ی از بحران اقتصادی عربس��تان نمی بینم. این 
وام ها، وام های متداولی هس��تند که کش��ورها برای 
پروژه های خاصی از منابع رس��می بین المللی مانند 
صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اس��تقراض 
می کنند. ارقامی که می تواند نش��ان از بحران واقعی 

باشد، هنوز منتشر نشده است.

آیا ض�رر و زی�ان ش�رکت های نفتی ناش�ی از 
بح�ران بازارهای نفت�ی ای که عربس�تان هم 

به نوعی در آن سهم دارد، مشخص است؟
از نوامبر 2013 ت��ا ژانویه 2016، پنج ه��زار میلیارد 
دالر منابع مال��ی و قدرت خری��د از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نفت به کشورهای مصرف کننده نفت 
منتقل ش��ده اس��ت. این بزرگ ترین جابه جایی مالی 
اخیر اقتصاد جهان است. البته بخش��ی از این انتقال 
پول از طریق ذخای��ر قبلی ارزی این کش��ورها انجام 
گرفته اس��ت. اما به هرح��ال، قدرت خری��د جدیدی 
اس��ت که به کش��ورهای صنعتی منتقل ش��ده و این 
کش��ورها را منتف��ع کرده اس��ت. این انتق��ال ثروت 
کمک ش��ایانی به بهبود بنیه اقتصادی این کش��ورها 
که جملگی در وضعی��ت اقتصادی نامطلوبی به س��ر 
می برن��د، خواهد ک��رد. ام��ا درمقابل، ارزش س��هام 
ش��رکت های نفتی پایین آمده و حتی ش��رکت های 
کوچ��ک و متوس��ط نفت��ی ورشکس��ته ش��ده اند. 
ش��رکت های بزرگ نفتی هم کارکنان بس��یاری را از 
کار اخراج کرده اند. ارزش س��هام شرکت های بزرگ 
نفتی تا حدی ریزش داشته که از فهرست 50 شرکت 
اول جه��ان در بورس های جهانی، فقط یک ش��رکت 
 )eksan mobil( نفت و گاز آمریکایي اکسان موبیل
باقی مانده ک��ه آن هم این دلیل اس��ت ک��ه در تمام 
چرخه صنعت نف��ت فعال اس��ت. درحالی که در یک 
زمانی 20 ش��رکت نفتی در فهرست 50 شرکت نفتی 
اول جهان داش��تیم. این نش��ان می دهد شرکت های 
نفت��ی در ح��ال آس��یب هس��تند. بس��یاری از این 
آس��یب ها می تواند جبران ناپذیر باش��د. به ویژه برای 
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ش��رکت های خدماتی که برای رشد س��رمایه گذاری 
به منظور توس��عه تکنولوژی منابع مالی الزم ندارند؛ 
بنابرای��ن صنع��ت نفت جه��ان به س��وی روش های 
 قدیم��ی پرهزینه و کم نتیجه عقب گ��رد خواهد کرد.

  عربس��تان می گوید فقط 10.5میلیون بش��که از 93 
میلیون بش��که در روز را تأمین می کند. چرا باید این 
انتظار از عربستان وجود داشته باشد که از سهم خود 

بکاهد. 

چ�را کس�ی ب�ه تولیدکنن�دگان ٨3 میلیون 
بش�که دیگر که اینجا اش�اره دارد به روسیه، 
نروژ، مکزیک و آمریکا چی�زی نمی گوید. نظر 

شما درباره این دیدگاه عربستان چیست؟
حقیقتا به عنوان یک کارش��ناس طرف��دار اوپک، در 
این باره با عربس��تان موافقم. ما باید ب��ه بازار جهانی 
نفت و به تولیدکنن��دگان بزرگ، این پیام را بس��یار 
واضح و آش��کار بدهیم که دوران س��واری مجانی به 
س��ر آمده اس��ت. اکنون مدیریت بازار جهانی نفت 
عزمی جمعی می طلبد. اکن��ون نمی توانیم از اوپک 
با 30 درصد عرضه جهان��ی در بازارهای نفتی انتظار 
داش��ته باش��یم به تنهایی تولیدکننده ش��ناور شود 
و ب��ا کاهش تولید نف��ت، به بازار جهان��ی نفت ثبات 
بخش��د. تصور می کنم این عزم جمع��ی آرام آرام در 
حال شکل گیری است. در تاریخ 20 مارس مصادف 
با نوروز س��ال 95، کش��ورهای اوپک قرار اس��ت در 
مسکو اجالسی داش��ته باش��ند و من این اجالس را 
مقدمه ای می بینم ب��رای اینکه اجماع برای مدیریت 
جمعی بازار جهانی نفت ایجاد ش��ود. هرچند به نظر 
من این اجم��اع، از عهده وزرای نفت خارج اس��ت و 
نیاز به اجالس س��ران داری��م. فکر می کن��م وزرای 
نفتی برای فراه��م آوردن ش��رایط ب��رای برگزاری 
یک اجالس س��ران گفتگو خواهند کرد. در اجالس 
سران اوپک، کش��ورها می توانند عالوه بر ثبات بازار 
جهانی نفت، بسیاری از مش��کالت منطقه ای خود را 
نیز حل وفصل کنند. اکنون زمان مناس��بی برای این 
اجالس اس��ت. البته اینکه انتظار از عربس��تان زیاد 
است به این دلیل است که عربستان به طور تاریخی، 
همواره نقش تولیدکننده ش��ناور را ایفا کرده است. 
عربس��تان ت��ا اواس��ط ده��ه 1980، تولیدکنن��ده 
شناور بوده و سهمیه ای نداشته اس��ت. به عربستان 
اج��ازه داده ش��ده بود که س��همیه نداش��ته باش��د 
و نقش تولیدکننده ش��ناور را بازی کن��د و هر زمان 
قیمت ها به ش��دت باال رفت، تولید خود را باال ببرد تا 
از افزایش بیش از حد قیمت ه��ا جلوگیری کند و هر 
آینه قیمت ها پایین آمد، تولید خ��ود را کم کند تا از 
س��قوط قیمت ها جلوگیری کند. عربستان به دلیل 
آنکه قدرت تولید و ظرفیت مازاد باالیی داش��ت، به 
عنوان تولیدکننده ش��ناور معروف بود. این کش��ور 
با هماهنگ ک��ردن تولید خود به ثب��ات بازار کمک 
می کرد. در آن زمان، اوپک هم س��قف تولید داشت 
و ه��م در تعیین قیمت نق��ش بازی می ک��رد، اما به 
مرور زمان متأسفانه اوپک قیمت را رها کرد و اکنون 
سقف تولید را نیز کنار گذاش��ته است. متأسفانه این 
اتفاق هم زمانی افتاد ک��ه ایران رئیس اجالس اوپک 
بود. بنابراین اوپک نیاز به خانه تکانی و بازگش��ت به 

اساسنامه با یک اصالح ساختار دارد. 

تهران میزبان بزرگترین
 نمایشگاه نفت خاورمیانه 

رئیس ام��ور نمایش��گاه ها، تبلیغات و امور رس��انه ای 
ش��رکت ملی نفت ای��ران با اع��الم این که بیس��ت و 
یکمین نمایش��گاه بین الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی ایران با محور جذب س��رمایه و انتقال 
تکنول��وژی و دان��ش نوی��ن در صنای��ع نف��ت، گاز، 
پاالیش و پتروش��یمی 16 تا 19 اردیبهشت ماه سال 
آینده )5 تا 8 می 2016  می��الدی( به میزبانی تهران 
برگزار می ش��ود، تصریح کرد: با توجه به احتمال لغو 
تحریم ها، پیش بینی مي ش��ود ش��رکت های معتبر 
و برن��د نف��ت و گاز جهان از حض��ور در ای��ن رویداد 

نمایشگاهی استقبال کنند.
دبیر س��تاد برگ��زاری بیس��ت و یکمین نمایش��گاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با اشاره به 
اظهار تمایل و اعالم آمادگی اکثر ش��رکت های بزرگ 
نفتی جهان برای حض��ور در نمایش��گاه نفت تهران، 
اظهار کرد: نمایش��گاه س��ال آینده نفت با تغییرات و 
ویژگی های جدید و متفاوتی نس��بت به دوره گذشته 
برگزار خواهد ش��د. وی با تاکید بر این که هم اکنون 
جمهوری اس��المی ایران با در اختیار داش��تن ذخایر 
عظیم نفت و گاز در جهان یکی از بکرترین ظرفیت ها 
برای جذب س��رمایه گذاران خارجی اس��ت، گفت: از 
این رو همزمان با لغ��و محدودیت ه��ای بین المللی، 
برگزاری نمایش��گاه های دوره ای می تواند به بهترین 
فرصت برای جذب سرمایه گذاران صاحب صالحیت 

و معتبر باشد.
وی با تاکید بر این که قصد داریم برای نخس��تین بار 
جانمایی غرفه ه��ا را به صورت تخصص��ی و بر مبنای 
فعالیت ش��رکت ها در گروه های تخصصی و 10 گروه 
کاالیی و اصلی صنع��ت نفت کلید بزنی��م، بیان کرد: 
با تخصصی ش��دن س��الن ها، بازدیده��ا تخصصی تر 
خواهد ش��د ضمن آن که امکان مدیری��ت زمان برای 

بازدیدکنندگان تخصصی نمایشگاه فراهم مي شود.
وی با ی��ادآوری این که پ��س از برگزاری نمایش��گاه 
بیستم سایت و دبیرخانه نمایشگاه بیست و یکم فعال 
بوده و تاکنون نظرات و پیش��نهادهای مختلفی برای 
برگزاری منظم و باشکوه نمایشگاه به دبیرخانه آن در 
شرکت ملی نفت ایران ارسال شده است، تاکید کرد: 
مهم ترین محور برگزاری نمایش��گاه بین المللی نفت 
در سال 1395، افزایش مشارکت شرکت های معتبر 
بین المللی، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی 

به منظور جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی است.
س��هراب عظیم��ی خ��واه ب��ا اش��اره ب��ه رونمایی از 
فرصت های جدید سرمایه گذاري در بخش باالدستی 
صنعت نفت کش��ور در آس��تانه لغو تحریم ها، یادآور 
شد: نمایش��گاه بیس��ت و یکم زمانی را برای معرفی 
بیشتر فرصت های جدید س��رمایه گذاري در صنعت 
نفت در اختیار س��رمایه گذاران داخلی و خارجی قرار 

می دهد.
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بازگشت دالر به معامالت ایرانی و 
تاثیرات آن بر بخش خصوصی 

شادی آذری| خبرگزاری های معتبر جهان از رایزنی های دولت اوباما برای مستثنی کردن یکی از تحریم های غیرهسته ای ایران و کم اثر کردن آن 
خبر داده اند. همواره یکی از انتقادات به روند اجرای برجام این بوده است که هنوز بسیاری از معامالت بین المللی ایران به دلیل دسترسی نداشتن به 

مبادالت دالری، با مانع روبه رو است و نقل و انتقاالت پولی ایران به طور روان انجام نمی شود. حاال اما مقامات آمریکایی از احتمال تصویب قریب الوقوع 
قانونی خبر داده اند که بر اساس آن دولت ها و بانک های سایر کشورها مجاز به استفاده از دالر در برخی معامالت خود با ایران خواهند بود.

در ش��رایطی که چند ماه از توافق هس��ته ای ایران 
با گ��روه 1+5 می گذرد، هنوز بس��یاری از معامالت 
بین الملل��ی و منطق��ه ای ای��ران به دلی��ل قانونی 
موس��وم به تحریم U-Turn دالر آمری��کا، با مانع 
روبه رو بوده است. این قانون که خارج از تحریم های 
مرتبط با موضوع هس��ته ای ایران وضع ش��ده است 
در عمل مانعی است بر س��ر مبادالت ارزی و بانکی 
ایران با سایر کشورها. براساس این قانون آمریکایی، 
بانک ها و کش��ورها از مبادالت دالری ب��ا ایران منع 
ش��ده اند. این تحریم در س��ال 2008 و قبل از آنکه 
آمریکا به وض��ع تحریم های جدی هس��ته ای علیه 
ایران اقدام کند تصویب ش��ده بود و به همین دلیل 
در ضمیمه دوم برجام جزء تحریم هایی که برداشته 
می ش��وند، نبود. حاال در پی اعتراضات ایران نسبت 
به این تحریم ک��ه موجب ایجاد مانع ب��ر روند نتایج 

توافق هس��ته ای می ش��ود، خبرهای ت��ازه حکایت 
از آن دارند ک��ه دولت اوباما قان��ون جدیدی را برای 
بی اثر ک��ردن آن تحریم در دس��ت بررس��ی دارد؛ 
اقدامی که می توان��د مزایای متعددی ب��رای ایران 
و خصوصا بانک ه��ای ایرانی در پی داش��ته باش��د 
و از س��وی دیگر هش��یاری و دقت بیش��تری را نیز 
می طلبد. س��ایت خبری سی ان بی سی در گزارشی 
که منتش��ر کرد، از تصمیمات جدید دولت اوباما در 
این باره خبر داده اس��ت. در این گزارش آمده است 
که به احتمال زیاد دول��ت اوباما به زودی به دولت ها 
و بانک های سایر کشورها اعالم خواهد کرد مجازند 
اس��تفاده از دالر در برخی از معام��الت خود با ایران 
را آغاز کنند. مقام��ات آمریکایی که ای��ن خبر را به 
آسوش��یتدپرس داده اند، به این نکته اشاره کرده اند 
که ای��ن تصمیم یک گری��ز پنهان��ی از قوانین مالی 

موجود در آمریکا محس��وب می شود و گامی مهم به 
نفع اقتصاد ایران خواهد بود.

U-Turn تاریخچه تحریم
پس از تس��خیر النه جاسوس��ی آمریکا در ایران در 
س��ال 1979، رئیس جمهوری وقت آمریکا، جیمی 
کارتر، براس��اس دس��توری که ب��ه اس��تناد قانون 
اختی��ارات اضط��راری اقتص��ادی بین المللی وضع 
کرد، دس��تور توقیف کلی��ه دارایی ه��ای متعلق به 
دولت ای��ران ن��زد اش��خاص آمریکای��ی در داخل 
و خارج آمری��کا را صادر کرد. با صدور این دس��تور، 
عمال آن دس��ته از وجوه متعلق به دول��ت ایران که 
برای تس��ویه در قلمرو آمری��کا بودند نی��ز توقیف 
ش��دند. با صدور بیانیه ه��ای الجزایر و آزادس��ازی 
کارکنان س��فارت آمریکا، عم��ال دارایی های ایران 
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نیز آزاد ش��دند و دس��تور اجرایی مزبور نیز متوقف 
ش��د اما این پایان ماجرا نبود. ایاالت متحده آمریکا 
در س��ال های بعد با مق��ررات متعددی ک��ه صادر 
ک��رد، عمال کلی��ه اش��خاص آمریکای��ی را از انجام 
هر گون��ه معامله و تج��ارت با اش��خاص ایرانی منع 
کرد. این امر ش��امل بانک های آمریکایی نیز می شد 
و بانک ه��ای آمریکای��ی هیچ گون��ه خدم��ت مالی 
به اش��خاص و نهادهای ایران��ی ارائ��ه نمی کردند. 
دولت ایران نیز که از ای��ن محدودیت ها آگاه بود، از 
خدمات بانک های غیر آمریکایی استفاده می کرد و 
در عمل، هیچ رابطه مس��تقیم بانک��ی میان ایران و 
آمریکا وجود نداش��ت. این وضعیت تا کنون به قوت 
خود باقی اس��ت و با توجه به اینکه تحریم های اولیه 
آمریکا حتی براس��اس برج��ام نیز لغو نمی ش��وند، 
در آینده نزدیک نیز روابط مس��تقیم بانکی بین دو 
کش��ور برقرار نخواهد ش��د. با این حال، در مقررات 
تراکنش ه��ای ای��ران که یک��ی از مق��ررات اصلی 
راجع ب��ه تحریم های ایران اس��ت، یک اس��تثنای 
 U-Turn مهم وجود داش��ت که با نام اس��تثنای
شناخته می ش��ود. این اس��تثنا عبارت بود از اینکه 
اگر بانک ه��ای غیرآمریکای��ی، حس��اب هایی نزد 
بانک های آمریکایی داشته باشند و از این حساب ها 
برای تس��ویه یا نقل وانتقال وجوهی اس��تفاده شود 
که ذی نفع نهایی آنها ایران اس��ت، چنین تسویه یا 
نقل وانتقالی ممنوع نیس��ت البته مشروط به اینکه 
آغاز و پایان این تس��ویه، هر دو در خارج از سرزمین 
ایاالت متح��ده آمریکا باش��د. این اس��تثنا تا س��ال 
2008 باقی بود و در آن س��ال، دولت ایاالت متحده 
اس��تثنای مزبور را حذف ک��رد و از آن تاریخ به بعد 
ام��کان اس��تفاده از ای��ن روش برای تس��ویه های 
دالری در داخل آمریکا از ایران گرفته شد. بنابراین 
ایاالت متحده آمریکا هی��چ گاه تحریمی را به عنوان 
تحری��م U-Turn علیه ای��ران وضع نک��رد، بلکه 
استثنای U-Turn را در سال 2008 حذف کرد و 
لذا معامالت نیز مشمول قاعده عمومی تحریم های 

اولیه آمریکا قرار گرفت.

رخنه در تحریم
گرچ��ه در گزارش های جدید آمده اس��ت که هنوز 
هیچ تصمیمی به مرحله نهایی نرس��یده اس��ت، اما 
مقام��ات آمریکایی نزدی��ک به بحث ه��ای داخلی 
دولت در ای��ن رابطه می گوین��د وزارت خزانه داری 
آمریکا صدور یک مجوز کلی را در دس��ت بررس��ی 
دارد که براساس آن موسس��ات و نهادهای خارجی 
در مبادالت ارزه��ای خارجی خود با ای��ران امکان 
اس��تفاده از دالر را خواهن��د داش��ت ت��ا از تجارت 
مش��روع با ایران حمایت ش��ود، اقدامی که در حال 
حاضر غیرقانونی محسوب می شود. چنین مجوزی 
تحریم چند س��اله مبادالت دالری با ایران را بی اثر 
خواهد کرد، گام��ی مهم که دولت آمری��کا در برابر 
مخالفان کنگره برای دفاع از توافق هس��ته ای سال 
گذش��ته با ای��ران بر خواهد داش��ت. در پ��ی توافق 
هس��ته ای ایران با قدرت های جهان بود که آمریکا 
موظف شد پول های بلوکه ش��ده ایران را آزاد کند و 

با رفع تحریم ها امکان دسترسی ایران به میلیاردها 
دالر فراهم آید. حاال در فاز بعدی تس��هیل مبادالت 
تجاری ایران با کش��ورهای جهان باید عملی شود. 
دالر به دلیل جایگاهی ک��ه در معامالت بین المللی 
دارد، معموال در مبادالت پولی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.
به عنوان مثال اگر ایرانی ها بخواهند به هندوس��تان 
نفت بفروش��ند، در صورتی که به جای روپیه، یورو 
دریافت کنند، راحت تر ق��ادر خواهند بود کاالهای 
اروپایی را خری��داری کنند، این فرآین��د معموال با 
تبدیل روپیه ب��ه دالر آغاز و پ��س از آن دالر به یورو 
تبدی��ل می ش��ود. تحری��م U-Turn ای��ران را از 
مبادالت پولی باز م��ی دارد و بانک های آس��یایی و 
اروپای��ی از انجام این مبادالت خ��ودداری می کنند 
چون قانون گ��ذاران آمری��کا طی س��ال های اخیر 
میلیارده��ا دالر جریمه تعیین و تهدی��د کردند که 
کشورها و بانک هایی که از این تحریم تخطی کنند 
را از ب��ازار جذاب آمری��کا محروم خواهن��د کرد. در 
مثال فوق تبدیل حتی یک روپیه به یورو مس��تلزم 
آن خواهد بود که آن پول به نظ��ام مالی آمریکا وارد 

شود، هر چند این ورود، لحظه ای باشد.

منافع و خطرات
پرسشی که ش��اید اکنون ذهن بس��یاری را به خود 
مشغول کند این اس��ت که منافع و هزینه های رفع 
تحری��م U-Turn ب��رای ایران چیس��ت؟ به طور 
 U-Turn خالص��ه، منفعتی ک��ه رف��ع تحری��م
می تواند برای ایران داش��ته باشد این است که ایران 
می تواند بخش قابل توجهی از ذخایر خود را به دالر 
آمریکا نگهداری کن��د و عالوه ب��ر آن، نقل وانتقال 
و جابه جا ی��ی دالر آمریکا ب��رای ایران با س��هولت 
بیش��تری انجام ش��ود. در حال حاضر، س��هم دالر 
آمریکا در س��بد ذخایر ارزی ای��ران کاهش خواهد 
یافت و نقل وانتقال دالری نیز با س��رعت و سهولت 
کمتری از طریق تس��ویه های خارج از آمریکا انجام 
U- خواهد ش��د. اما مخاط��ره ای که رف��ع تحریم
Turn می تواند به همراه داش��ته باشد بسیار جدی 
و گس��ترده اس��ت. برای توضیح ای��ن مخاطره الزم 
اس��ت به مقررات راجع به توقیف دارایی های ایران 
در آمریکا اشاره ش��ود. اگرچه برداشته شدن تحریم 
U-Turn دالر آمری��کا مزای��ای متع��ددی برای 
ایران و خصوص��ا بانک های ایران��ی دارد اما با وجود 
دس��تور اجرای��ی 13599 آمریکا مبن��ی بر توقیف 
دارایی های دولت ای��ران در داخل آمری��کا و یا نزد 
اشخاص آمریکایی، ممکن است مخاطراتی نیز برای 
دارایی های ایران ایجاد ش��ود و از این رو، در صورتی 
که چنین امری تحق��ق یابد، الزم اس��ت بانک ها و 
موسس��ات مالی ایرانی، با دقت کامل عملیات ارزی 
خود را انج��ام دهند تا دارایی ه��ای دولتی ایران در 

قلمرو آمریکا منتقل و تسویه نشوند.

انتقادات علیه تصمیم اوباما
گرچ��ه تصویب قان��ون جدید ب��رای رف��ع تحریم 
مب��ادالت دالری ایران هن��وز راه زی��ادی در پیش 

دارد تا با خواسته های کامل ایران تطابق یابد، اما در 
داخل آمریکا نیز از س��وی منتقدان توافق هسته ای 
با مخالفت های بس��یار مواجه خواهد ش��د. نشریه 
نیویورک پست نوشت: سیاست اوباما در قبال ایران 
را در تنها چند کلم��ه می توان خالصه کرد: همه اش 
هویج، بدون حتی یک چماق. هویج هایی که تمامی 
هم ن��دارد – حتی آنهای��ی که به کنگ��ره قول داده 
بود ایران هیچ گاه دریافت نخواهد کرد. این نش��ریه 
افزوده است: زمانی که س��نا مشغول بررسی و تایید 
توافق هس��ته ای اوباما ب��ا ایران بود، دول��ت آمریکا 
بارها اعالم کرد به ایران اجازه دسترسی به سیستم 
مالی آمریکا را نمی دهد اما حاال گویا آن را به دست 
آورده  اس��ت. این اقدام نه تنها منابعی بیش از 150 
میلی��ارد دالر را در نتیجه توافق هس��ته ای به ایران 
منتقل خواهد کرد، بلکه سایر تحریم های اقتصادی 
علیه ای��ران را نی��ز بی اثر می کند. آسوش��یتدپرس 
می گوید شاید ایران هنوز از دسترسی مستقیم منع 
بوده باش��د؛ آنها مجبورند از ات��اق تهاتر هنگ کنگ 
ب��رای نقل وانتقاالت دالری خود اس��تفاده کنند اما 

تاثیر آن یکسان است.
اوباما در آغاز ق��ول داد تنها تحریم ه��ای مربوط به 
هس��ته ای را ب��ردارد اما دادن دسترس��ی ب��ه بازار 
مالی آمریکا ب��ه تهران تمام تحریم ه��ای اقتصادی 
را فی نفس��ه بی فای��ده می کن��د. براس��اس اع��الم 
مقام��ات نزدیک به این مباحثات ک��ه مجاز به فاش 
کردن جزئیات بررس��ی ها نیس��تند و خواس��ته اند 
نامش��ان فاش نش��ود، با تصویب این قانون جدید، 
دس��تورالعمل جدید اجازه خواه��د داد در صورتی 
که هیچ بان��ک ایرانی در مبادالت دخیل نباش��د، از 
دالر در مبادالت ارزی اس��تفاده شود. بر این اساس، 
نباید هیچ ریال ایرانی به مبادالت وارد ش��ود و آغاز 
و پایان پرداخت ها نباید به دالر باش��د. عالوه بر این، 
در صورتی ک��ه پرداخت نهایی در وج��ه یک فرد یا 
موسس��ه ایرانی که نامش در لیس��ت س��یاه آمریکا 
اس��ت باش��د، ممنوعیت مبادله به قوت خود باقی 
خواهد ماند. جک ل��و، وزیر خزان��ه داری آمریکا در 
س��خنرانی روز چهارش��نبه خود در موسس��ه صلح 
بین المل��ل بنیاد کارنگی، پذیرش توافق هس��ته ای 
توسط ایران و پایان یافتن تحریم ها را ستود و گفت: 
»از آنجا که ایران بر توافق خود پایبند است، وظیفه 
ماست که تعهد خود را هم در حرف و هم در عمل به  

اجرا درآوریم.
لو هشدار داد که »گس��ترش بیش از حد تحریم ها« 
ای��ن خط��ر را ایج��اد می کند ک��ه کس��ب و کارها 
از آمری��کا فاصل��ه گیرند و ای��ن به اقتص��اد آمریکا 
و اقتص��اد جهان آس��یب خواه��د زد و ب��ه رقبای 
اقتصادی آمریکا قدرت خواهد بخش��ید. وی گفت: 
»نقش محوری ما نباید فراموش ش��ود. اگر محافل 
قضایی و ش��رکت های جهان احس��اس کنند که ما 
تحریم ها را ب��دون توجیه یا به دالی��ل غیرمنطقی 
اعمال می کنیم، به وی��ژه تحریم های ثانویه را، نباید 
شگفت زده ش��ویم که ببینیم آنها به دنبال راه های 
اجتن��اب از فعالیت اقتص��ادی در آمریکا ی��ا با دالر 

آمریکا باشند.
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علی محمد بس��اق زاده مدیر کنترل تولید ش��رکت 
مل��ی صنای��ع پتروش��یمی امس��ال خوش��بختانه 
روند تولید ج��ان تازه ای گرفت و ب��ا تامین خوراک 
پایدار مجتمع های پتروش��یمی توانس��تیم تا پایان 
بهمن ماه بیش از 42 میلیون ت��ن محصول را روانه 
بازاره��ای داخلی و خارج��ی کنیم و تا پایان س��ال 
تولید حدود 45 میلیون ت��ن تولید انواع محصوالت 
را رقم خواهیم زد و افزون ب��ر تامین نیاز داخل امید 
اس��ت که در س��ال آینده جهش در ص��ادرات این 

محصوالت را رقم بزنیم.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه ب��ا برنامه ریزي ه��ای انجام 
ش��ده ت��ا پای��ان برنامه شش��م می��زان ص��ادرات 
محصوالت متنوع پتروشیمی کش��ورمان به حدود 
40 میلی��ارد دالر خواه��د رس��ید اف��زود: قابلیت 
رس��یدن به ح��دود 60 میلی��ارد دالر ص��ادرات را 
 در صورت فراهم ش��دن ش��رایط م��ورد نی��از دارا 

هستیم.
صنای��ع  مل��ی  ش��رکت  تولی��د  مدیرکنت��رل 
پتروش��یمی  تصریح ک��رد: ب��ر اس��اس پی��ش 
بینی های انجام ش��ده با بهره ب��رداری از واحدهای 
جدید پتروش��یمی، مقصدهای ص��دور محصوالت 
پتروشیمی ایران متنوع تر خواهد ش��د و با توجه به 
این که روند تولید محصوالت مختلف پتروش��یمی 
در وضع مناسبی قرار دارد اکنون کشورهای زیادی 
افزون بر مش��تریان دائمی فرآورده های پتروشیمی 
کشورمان، خواستار خرید این محصوالت از  ایران 

هستند.
بس��اق زاده به برنامه های افزایش تولی��د با توجه به 
درمدار ق��رار گرفت��ن طرح های جدید در ش��رکت 
ملی صنایع پتروشیمی در س��ال 95 اشاره و اظهار 
کرد: با توجه به اجرایی ش��دن برجام، در سال آینده 
ورود تجهی��زات و قطعه های مورد نی��از واحدهای 
پتروشیمی به کشور بسیار آس��ان تر انجام مي شود 
در نتیجه م��ی توان افزای��ش تولید مطلوب��ی را در 

واحدها انتظار داشت.
وی اظهار کرد:  بر اس��اس پیش بینی ها سال آینده 
هزینه جابجایی ارزی ص��ادرات محصوالت با توجه 
به ش��رایط پس��اتحریم کاهش خواهد یافت و با ارز 
حاصل از صادرات می ت��وان امکان��ات و تجهیزات 
بیشتر با قیمت مناس��ب تر خریداری کرد در نتیجه 
ش��رکت های داخلی  نی��ز عالق��ه بیش��تری برای 
افزای��ش تولید پی��دا خواهند کرد و پ��س از تأمین 
نیاز داخلی، می توانند صادرات بیش��تری را داشته 

باشند.
 افزایش تقاضای خرید از سوی اروپائی ها

بساق زاده اظهار کرد: مشتریان قدیمی محصوالت 

پتروش��یمی ای��ران ب��ا توج��ه ب��ه رف��ع تحریم ها 
درخواس��ت های جدید را برای خرید بیشتر مطرح 
کرده اند و همزمان ب��ا افزلیش ظرفی��ت تولید می 

توانیم رشد صادرات را نیز رقم بزنیم.
محص��والت  ص��ادرات  ک��رد:  تصری��ح  وی 
پتروش��یمی ایران ک��ه به دلی��ل ش��رایط تحریم، 
بیش��تر به کش��ورهای آس��یائی انجام می ش��د در 
حال گس��ترش به دیگ��ر مناط��ق جهان اس��ت و 
 اکن��ون اروپا نی��ز به مقاص��د صادراتی کش��ورمان 

برگشته است.
 مدیرکنترل تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
اظهار کرد: تا پیش از تحریم حدود 25 درصد از کل 
صادرات محصوالت پتروش��یمی به اروپا بود که در 
دوران تحریم این رقم به حدود 5 درصد رس��ید و در 
ش��راط جدید و پس از برجام تقاضا برای محصوالت 
پتروش��یمی ایران از سوی ش��رکت های اروپائی در 

حال افزایش است.
علی محمد بساق زاده افزود: بازشدن سوئیفت و نیز 
رفع کامل تحریم ها فرصت خوب��ی را برای افزایش 
صادرات محصوالت پتروشیمی کشورمان به وجود 
آورده اس��ت و کاهش هزینه عملی��ات نقل و انتقال 
پول و نیز کاهش هزینه های حم��ل و نقل می تواند 

روند صادرات را رونق بخشد.
وی ادامه داد: ب��رای حضور پر ق��درت در بازارهای 
جهان��ی مجتمع ه��ای پتروش��یمی بای��د کیفیت 
فرآورده های خود را برای حض��ور در بازارهای بین 
المللی بی��ش از پیش ارتق��ا دهند و در این مس��یر 
تولیدکنن��دگان ایران��ی محصوالت پتروش��یمی با 
تغییر معیاره��ا و افزایش س��طح کیف��ی تولیدات 
می توانند اف��زون بر تامین نیاز داخل، در بس��یاری 
از بازارهای جهانی نیز حضوری گس��ترده داش��ته 

باشند.
در همین حال پیش بینی مي ش��ود وضعیت بورس 
در سال 1395 روندی مثبت و صعودی داشته باشد 
به طوری که ب��ورس  در آینده نزدی��ک دوباره رونق 

خود را باز خواهد یافت.
بورس ته��ران با توج��ه به فضای مثب��ت موجود در 
کش��ور و نیز نش��انه های خروج از رکود ب��زودی به 

روزهای خوب خود باز خواهد گشت.
ش��رکت های بزرگ بورسی به س��وددهی مطلوبی 
رس��یده اند و ش��رکت های کوچ��ک نیز ب��ه آینده 
امیدوار هس��تند و ب��ه ویژه  برخی از ش��رکت های 
پتروشیمی با توجه به ابهام در نرخ خوراک ، پارسال 
ف��راز و فرود داش��تند اما امس��ال با توج��ه به تعین 
فرمول برای ن��رخ خوراک، این صنای��ع در آینده به 

سوددهی باالیی خواهند رسید.
در همین حال با اش��اره ب��ه مزای��ای تعیین فرمول 
بلندم��دت نرخ خ��وراک پتروش��یمی ها باید گفت 
:  در صورت��ی که ن��رخ خ��وراک برای ی��ک مدت 
طوالنی با ثبات باش��د، س��رمایه گذار براساس روند 
تاریخ��ی تصمیم گیری خواه��د ک��رد و می تواند با 
اطمینان بیشتری به س��رمایه گذاری بپردازد. سهام 
پتروش��یمی ها از س��هم های پرطرفدار اس��ت و هر 

سهم آنها در بورس ارزشمند است.
هر اندازه اقتصاد کشور به سوی ثبات گام برمی دارد 
عملکرد بازار س��رمایه نیز مطلوب ت��ر خواهد بود و 
بازار س��رمایه می  تواند در اجرای این سیاست های 
خروج از رک��ود دولت نقش��ی پررن��گ و تاثیرگذار 
داش��ته باش��د و در صورتی که برنامه ریزي جامع و 
کالن برای اس��تفاده از ظرفیت های بازار س��رمایه 
وجود داش��ته باش��د بدون تردید می  توان به آینده 

اقتصاد ایران خوش  بین بود.

علی محمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی: 

تولید حدود 45 میلیون تن انواع 
محصوالت پتروشیمی در سال 94
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نگاهی به سال 95 :

  پتروشیمی ها در سال جدید خورشیدی چه سرنوشتی خواهند داشت؟

ایران چه بر سر بازار نفت آورده است؟

قراردادهای بی��ع متقابل با تم��ام س��ود و زیانش برای 
ایراِن ب��دون تحری��م کارآیی نداش��ته و کنار گذاش��ته 
می ش��ود و اگرچه قرارداده��ای جدید هن��وز مخالفان 
سرس��خت و البته مدافعانی جدی دارد، قرار است مدل 
نهایی قرارداده��ای نفتی ایران در پس��اتحریم باش��د. 
هنوز برداش��تن تحریم های ایران نهایی نش��ده بود که 
ایران ب��ا برگ��زاری کنفرانس��ی ش��رکت های خارجی 
را ب��رای رونمای��ی از مدل جدی��د قرارداده��ای نفتی و 
گازی اش دعوت ک��رد. بس��یاری از ش��رکت کنندگان 
در ای��ن کنفران��س از هم��ان ش��رکت هایی بودن��د که 
س��ال ها قبل از آنکه تحریم مجبورش��ان کن��د ایران را 
ت��رک کنند در کش��ور فعالی��ت می کردند. ب��ه گزارش 
»ایس��نا« به گفته سیدمهدی حس��ینی، رئیس کمیته 
بازنگری قراردادهای نفتی در مدل ق��راردادی که با نام 
IPC معرفی ش��د، تالش شده است اش��کاالت قرارداد 
بیع متقابل رفع ش��ود تا فرص��ت برای جذب س��رمایه 
برای میادی��ن نفتی ایران در پس��اتحریم ش��کل گیرد. 
اما طراح��ی مدل جدی��دی ب��رای آین��ده قراردادهای 
نفتی ایران نمی توانس��ت بی هیچ حاشیه ای انجام شود، 
اگرچه تهران در کنفرانس��ی مدل جدید قراردادی خود 
را معرفی ک��رده بود، مخالف��ان این نوع ق��رارداد لب به 
 اعتراض گشودند و اشکاالت متعددی به آن وارد کردند. 
محرمانه بودن ، بلندم��دت بودن، امتی��ازات قرارداد به 
طرف خارجی و عدم انتقال فناوری از جمله انتقاد هایی 

بود که به م��دل جدید قراردادهای نفتی وارد ش��ده بود 
البت��ه وزارت نفت نی��ز برای آنها پاس��خ هایی داش��ت. 
رئیس کمیت��ه بازنگری قراردادهای نفتی معتقد اس��ت 
م��دل قرارداده��ای نفتی محرمانه نیس��ت و ه��ر آنچه 
راجع به این قراردادها الزم بود گفته ش��ود در کنفرانس 
تهران بیان ش��ده اس��ت و البته قرارداده��ای نفتی نیز 
طبق قان��ون محرمانه خواهن��د بود. در ای��ن میان وزیر 
نفت حتی معتقد اس��ت به کرات در م��ورد این مدل که 
به محرمانه بودنش انتقاد می ش��ود، توضیح داده است.
بلندمدت بودن قراردادهای نفت��ی نیز طبق توضیحات 
وزیر نفت ب��ا هدف افزایش انگیزه ش��رکت های خارجی 
برای افزای��ش ضریب بازیاف��ت مخزن در م��دل جدید 
ق��راردادی در نظر گرفته ش��ده که بر اس��اس آن طرف 
خارج��ی می تواند تا 25 س��ال طب��ق ق��رارداد تولید از 
مخزن را افزایش ده��د و البته به می��زان افزایش تولید 
نیز سود دس��تمزد دریافت می کند. اما همه توضیحات 
وزارت نفت نتوانس��ت مخالفان را قانع کن��د یا به گفته 
 IPC مدافعان، آنها نخواس��تند قانع ش��وند تا جایی که
زمینه تجم��ع در مقابل وزارت نفت ب��ه بهانه اعتراض به 
قرارداده��ای نفتی جدید ای��ران را فراه��م آورد. به این 
ترتیب م��دل جدید ق��راردادی که وزارت نف��ت انتظار 
دارد س��رمایه ای 50 میلیارد دالری را ب��رای نفت ایران 
به ارمغان بیاورد زمینه س��از تجمعی ش��د که خواس��ته 
 اصلی معترضان در آن لغ��و قراردادهای نفتی ایران بود. 

اما زنگن��ه در مقابل ای��ن اعتراضات موضع س��کوت را 
انتخاب نک��رد و با تاکید ب��ر اینکه ایران هنوز بر اس��اس 
IPC هیچ قراردادی را به امضا نرس��انده که قرار باش��د 
لغو شود گفت البته هنوز پیش نویسی نیز از قراردادهای 
 IPC نفتی ایران تهیه نشده اس��ت. با این حال ماجرای
به  همی��ن جا ختم نش��د، بلک��ه وزیر نفت اع��الم کرد 
هنوز پذیرای انتقادات به این قرارداد اس��ت و در نهایت 
بای��د در این مورد به یک تصمیم مش��ترک رس��ید. این 
در حالی اس��ت ک��ه وزیر تصری��ح می کند، ب��ه هرحال 
موضوع جذب س��رمایه خارج��ی محقق خواهد ش��د؛ 
اگرچه پس از رونمای��ی از IPC زنگن��ه می گوید هنوز 
آماده ش��نیدن انتقاد ها و بحث و گفت وگو در این زمینه 
اس��ت، ش��رکت های نفتی خارجی خود را برای ورود به 
ایران آماده می کنند و مطالعه میادین اولویت دار ایران را 
آغاز کرده اند. در نهایت IPC با همه فراز و فرودهایی که 
پشت سر گذاش��ته و احتماال با امضای نخستین قرارداد 
در این قالب، در اردیبهش��ت ماه بس��تر انعقاد نخستین 
مناقصه نفتی پس��اتحریم ایران را پدید می آورد. س��ال 
پیش رو آبس��تن نخس��تین قرارداد نفتی پساتحریمی 
ایران در قال��ب مدل جدیدی اس��ت که س��عی دارد نه 
تنها برای ای��ران بلکه ب��رای ش��رکت های خارجی نیز 
رضایت بخش باش��د، اما باید دید رضای��ت مخالفانی را 
که پیش از امضای قرارداد خواستار لغو آن می شوند نیز 

جلب خواهد کرد؟  

ان��دی کریچو|  ب��ا رهایی از فش��ار تحریم ه��ای تجاری و 
طراوت ناش��ی از انتخابات  مجلس شورای اسالمی، تهران 
بای��د در موقعیت افزایش س��ریع صادرات نفت باش��د. اما 
وقتی اعضای برجس��ته و تاثیر گذار س��ازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت )اوپ��ک( 17 آوریل در دوح��ه گرد هم 
می آیند، می توانند در مورد کمکی که بازگش��ت ایران به 

اشباع بازارهای نفت مي کند، خونسردتر باشند. 
در نشس��ت دوح��ه، تولیدکنندگان��ی مانند عربس��تان 
سعودی و روس��یه ش��رکت می کنند تا به تعامل گسترده 
تری که ب��ه جنگ قیمت نفت پایان خواهد داد، رس��میت 
بخش��ند. آنها در این نشس��ت در مورد طرح فریز نفتی که 
بر اس��اس آن تولیدکنندگان موافق بای��د تولید خود را در 
سطح تولید ژانویه )دی( گذشته نگه دارند، تصمیم گیری 
می کنن��د. در ماه ژانوی��ه 2016)دی-بهمن( قیمت نفت 
برنت دریای شمال به کمتر از 30 دالر در هر بشکه رسید، 

هر چند هم اکنون در حدود 40 دالر در هر بشکه است. 
اغلب اعضای اوپک به اس��تثنای ایران از ط��رح فریز نفتی 
که م��ی تواند ب��ه آنها در جلوگی��ری از فاجع��ه اقتصادی 
کمک کند، حمای��ت می کنن��د.  این در حالی اس��ت که 
خبرگزاری رویترز گزارش داد ک��ه به رغم آمادگی اعضای 
اوپک برای ش��رکت در اجالس تثبیت تولید نفت در قطر، 
ایران و عراق دو عضو این س��ازمان، تولی��د نفت خام خود 
را افزایش داده اند.خبرگزاری رویترز اف��زود: این افزایش 
در حالی صورت گرفته اس��ت که تولید نف��ت اوپک در ماه 
جاری نس��بت به ماه فوریه ت��ا 100 هزار بش��که افزایش 
یافته و به رقم 32 میلیون و 470 هزار بشکه در روز رسید.
براساس این گزارش، بررسی اطالعات منابع صنعت نفت 

و کشتیرانی ایران نش��ان می دهد که این کشور بعد از لغو 
تحریم ها تولید خود را افزایش داده و عراق نیز تولید خود 
را به حد رکورد رسانده اس��ت.این درحالی است که قیمت 
نفت در مجموع، روندی نزول��ی دارد و رقبای اصلی ایران 
از جمله عربس��تان هم گفته ان��د که با بازگش��ت ایران به 
بازار، تولید خود را کاهش نخواهند داد.پیش تر عربستان، 
ونزوئال، قطر و روس��یه )به عنوان عضو غی��ر اوپک( توافق 
کرده بودند که تولید خ��ود را افزایش ندهند تا قیمت های 
بازار نفت بیش از ای��ن کاهش پیدا نکن��د. همچنین آنها 
اعالم کردن��د که به دنبال جل��ب توافق ای��ران و عراق نیز 
خواهند بود.با این وجود در گزارش اخیر اوپک آمده است 
که انتظار برای بازگش��ت نفت ایران ب��ه بازارهای جهانی، 
عامل عمده کاهش چش��مگیر قیمت نفت در ماه گذشته 
بود.سایت رس��می اوپک نیز گزارش داده است که  آوریل 
قرار است بسیاری از کش��ورهای تولیدکننده نفت دنیا که 
روی هم رفت��ه تولید نیمی از نفت خام جهان را در دس��ت 
دارند، در قطر گردهم آیند ت��ا درخصوص موضوع تثبیت 
تولید خود مذاکره کنند. رویترز افزود، اما تهدید از جانب 
تهران به نظر گمراه کننده می رسد. ایران عالقه مند است 
مش��تریان نفت خام خود را در اروپا و آسیا دوباره به دست 
آورد، اما این کشور هنوز با مانعی مواجه است که بر اساس 
آن، نفت ایران تنها در ص��ورت تخفیف های قابل مالحظه 
جایگزین نفت خام کش��ورهای دیگر خواهد ش��د. حتی 
پس از این هم جمهوری اس��المی ممکن اس��ت همچنان 
ناچار باشد برای پیدا کردن واس��طه هایی به منظور بیمه 
محموله های اضافه ش��ده یا بانک های این کشوربرای کار 

کردن در مقیاس جهانی به سختی تالش کند. 

موسسه رتبه س��نجی مودیز پیش بینی مي کند صادرات 
نفت ای��ران در س��ال 2016 از 1.7 میلیون بش��که در روز 
فراتر نرود. در س��ال 2015، صادرات نفت ایران تنها 500 
هزار بش��که در روز افزایش پیدا کرد. این مق��دار افزایش 
صادرات نف��ت از س��وی ایران بای��د کاهش پی��ش بینی 
ش��ده در تولید نفت خام آمریکا را جبران کن��د، اما برای 
جبران افزایش م��ورد انتظار تقاضای جهان��ی نفت کافی 
نخواهد بود.  به گ��زارش رویت��رز ، صنعت نف��ت ایران از 
ناحیه چاه های نفت نیز تحت فش��ار اس��ت. ب��زرگ ترین 
میدان های نفت��ی ایران قدیمی هس��تند و در 10 س��ال 
گذش��ته با فناوری های منسوخ و س��رمایه گذاري کم کار 

کرده اند. 
مودیز همچنین پیش بینی مي کند ب��دون تزریق دانش 
بین المللی و س��رمایه خارجی ایران نمی تواند تولید نفت 
خود را بی��ش از 18 درصد افزایش دهد، نرخ رش��دی که 
تولید نفت این کش��ور را به س��طح 3.3 میلیون بشکه در 
روز خواهد رس��اند.  ش��رکت های بین المللی عالقه مند 
س��رمایه گذاري در ای��ران هس��تند. هم اکنون، ش��رایط 
پیش��نهادی ای��ران برای توس��عه میدان ه��ای نفتی این 
کشور، خطرات آن را توجیه نمي کند. مانع احتمالی دیگر 
در برابر افزایش تولید نفت ایران این اس��ت که اگر اقتصاد 
این کش��ور در دوره پس��اتحریم ش��کوفا ش��ود، تقاضای 
داخلی نفت این کش��ور افزایش خواهد یافت و توانایی آن 
در افزایش صادرات محدود مي ش��ود. اوپک امیدوار است 
ایران سرانجام به طرح پیشنهادی فریز نفتی بپیوندد، اما 
حتی اگر ایران به این طرح ملحق نش��ود نیز سبب به هم 
خوردن این تعامل برای باال بردن قیمت نفت نخواهد شد. 
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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
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