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دکترسیامکتیمورپور ،دانشآموختهعلومسیاسی

بریکستو
تاثیرات
بر بازار انرژی
ایران
مردم بریتانیا در همه پرسی که تیرماه  95برگزار شد به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند .نتایج این همهپرسی
بازارهای جهانی را متحول کرد .از همینرو در این روز شاهد افت شاخص دالر و افزایش قیمت نفت در بازارهای
جهانی بودیم .از سویی انتشار گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که خبر از افت  900هزار بشکهای حجم ذخایر نفتی
این کشور از بهای نفت حمایت کرد و حدود یک دالر رشد قیمتی را برای این کاال رقم زد.

اما برخالف نظرس��نجیهای اولیه ،مردم به خروج
بریتانیا رای دادند که افت قیمت نف��ت را به دنبال
داش��ت .در واقع اولین اثر این واقع��ه ابهام و خروج
س��رمایه از بازارهای پرریس��ک اس��ت زی��را هنوز
پیامده��ای اقتص��ادی خ��روج بریتانی��ا چن��دان
مشخص نیست ،برخی آن را فاجعهای برای اقتصاد
بریتانیا و اتحادیه اروپا میدانند و اعالم میکنند که
رکودی ش��دید اروپا را فراخواهد گرفت و در مقابل
برخی بر این باورند که تاثی��ر خروج بریتانیا چندان
بر اقتصاد دنیا و ب��ه ویژه بازار نف��ت عمیق نخواهد
بود.
از س��ویی دیگ��ر دامن��ه پیامدهای سیاس��ی این
واقعه نیز مبهم اس��ت .برخی بر ای��ن باورند که این
گزینه مطرح اس��ت که خروج بریتانی��ا از اتحادیه
اروپا دومین��وی خروج دیگر کش��ورها را به حرکت
درآورد و ش��اهد س��قوط اتحادی��ه اروپ��ا خواهیم
بود بهطور مث��ال ،جیمز مکینتاش س��توننویس
ارش��د بازارها در والاس��تریت ژورنال اعالم کرده
است که س��قوط بازارها تنها آغازی برای افتهای
بعدی خواهد ب��ود .وی بر این باور اس��ت که خروج
بریتانیا آغاز بحرانی برای اقتصاد کل جهان خواهد
بود .در واقع همانطور که در س��ال 2008 -2009
بحران اقتصادی از ورشکس��تگی بان��ک آمریکایی
لمنبرادرز آغاز ش��د و به کل اقتصاد جهان سرایت
کرد ،در حال حاضر نیز بح��ران اقتصادی و رکود از
بریتانیا آغاز خواهد ش��د و به اقتصاد اروپا س��رایت
خواهد کرد ،سپس تمام جهان را فرا خواهد گرفت.
در واقع وی ب��ر این باور اس��ت که انتخ��اب گزینه
خروج در همهپرس��ی بریتانیا نشان میدهد دوران

جدیدی از ق��درت گرفتن پوپولیس��تها در جهان
آغاز ش��ده اس��ت که ب��ه مرور ب��ه دیگر کش��ورها
س��رایت خواهد ک��رد .مکینت��اش میگوی��د که با
قدرت گرفتن پوپولیس��م در بریتانیا شاهد افزایش
قدرت این گروه در کش��ورهای دیگری نظیر ایتالیا
و اس��پانیا خواهیم بود ک��ه خروج این کش��ورها از
اتحادیه اروپ��ا را به دنبال خواهد داش��ت و منجر به
فروپاش��ی اتحادیه اروپا خواهد شد .وی میگوید با
انتخاب احتمالی دونالد ترام��پ در آمریکا بهعنوان
چهرهای پوپولیس��ت که مدافع خ��روج بریتانیا نیز
بود ،قدرتگی��ری پوپولیس��تها در جهان تقویت
خواهد شد.
جمعه س��یاه را برای بریتانیا قابل پی��ش بینی بود.
در پی خ��روج بریتانی��ا باید منتظر اف��ت  15تا 20
درصدی ارزش پوند نیز باشیم.
در حال حاضر س��ه دلیل وجود دارد ک��ه می توان
بر آن در جهت تفاوت فاحش س��ال  1992و س��ال
 2016صحه گذاشت .
اول اینکه در ح��ال حاضر نرخ به��ره در انگلیس به
حد کافی پایین است و این کش��ور نمیتواند مانند
گذشته با کاهش نرخ بهره موجب احیای اقتصادی
خود ش��ود .دوم اینکه ،بریتانیا همچنین نمیتواند
با اس��تقراض و ایجاد بدهی خ��ود را از رکود خارج
کند زیرا کس��ری بودجه این کش��ور در حال حاضر
در س��طح باالیی قرار دارد .س��وم اینک��ه برخالف
آنچه موافقان خروج ازاتحادی��ه اروپا ادعا میکنند
کاهش ارزش پوند به دنبال خروج بریتانیا بهصورت
س��نتی نمیتواند موجب تقویت صادرات شود زیرا
در کن��ار افزای��ش جذابیتهای صادرات��ی بریتانیا

با مش��کل افزایش ریس��ک فضای تج��اری مواجه
خواهد ش��د که بازاریابی برای کااله��ای صادراتی
را دش��وار خواهد ک��رد ،بنابراین از مح��ل افزایش
صادرات نیز بریتانیا ش��انس کمی ب��رای خروج از
رکود دارد.
این گمانهه��ا و ع��دم قطعیت درخص��وص میزان
تاثیرگ��ذاری خ��روج بریتانی��ا بر اقتص��اد موجب
کاهش اقبال ب��ه بازارهای پرریس��ک از جمله نفت
ش��ده اس��ت .در واقع نفت و دیگر بازارهای کاالیی
به دلیل اینکه بس��یار تح��ت تاثیر اقتص��اد جهانی
قرار دارند و نوس��انات اقتصادی تاثیر عمیقی بر آنها
میگذارد بازارهای پرریس��ک محسوب میشوند.
در ح��ال حاضر نی��ز افزای��ش هیجان��ات موجب
افزایش ریسک در بازار نفت ش��ده که خروج حجم
قابل توجهی س��رمایه از این بازار را به دنبال خواهد
داشت.
از سویی افزایش ریس��ک و نبود اجماع بر سر روند
آینده بازار موجب افزایش نوس��انات قیمتی خواهد
شد .همچنین افزایش نوسانات قیمتی ورود بیشتر
س��فتهبازان را به بازار نفت به دنبال خواهد داش��ت
که خود نوسانات قیمتی را تشدید میکند.
در مقابل برخی کارشناسان بر این باورند که خروج
بریتانیا بر ش��رایط بنیادی بازار نفت اثرگذار نیست
بر همین اس��اس افت روز گذش��ته قیم��ت نفت را
شوکی بر این بازار میدانند و بر این باورند دو سوی
عرضه و تقاضای بازار نفت نشان از بازگشت بازار به
تعادل است .بنابر این با فروکش کردن هیجانات در
کوتاه مدت نفت به مسیر بهبود خود باز میگردد و
ایران هم نباید از این تغییرات چندان نگران باشد .
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مدیراموربینالمللشرکتملینفت:

تولیدکنندگانبخش
خصوصی به دنبال آن
هستند که تخم مرغ هایشان
در یک سبد نگذارند
محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با دنیای انرژی به مسائل وابسته به سوآپ اشاره کرده
و بر این باور است فضای کنونی در عرصه سوآپ برای بخش خصوصی و دولتی با چالش های جدی رو به رو است  .وی
در بخشی از این گفتگو می گوید امید وار است سوآپ زودتر اجرایی شود ،و در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید
کرد  :البته تولیدکنندگان بخش خصوصی به دنبال این هستند که همه تخم مرغها در یک سبد نباشد و تنوع ایجاد
شود و با این رویه سواپ معنی پیدا میکند.
این مدیر دولتی در بخشی از گفتگویش تاکید می کند
 :بر اس��اس تصمیمی که گرفته ش��د قرار شد که از این
به بعد کار سوآپ را ش��رکت نیکو انجام دهد و در حال
حاضر نیز این شرکت مش��غول مذاکره است ولی هنوز
عملیاتی نشده است.
وی با بی��ان اینکه ع��دم از س��رگیری س��وآپ دالیل
زیادی دارد ،اف��زود :ما به عنوان ش��رکت نفت آمادگی
داریم که هر زمان شرکت نیکو به توافق برسد عملیات
را آغاز کنی��م .قمصری ب��ا بیان اینکه کش��ورهایی که
قبال با آنها عملیات س��وآپ را انج��ام میدادیم هنوز
به ما اطمینان ندارن��د ،تصریح کرد :بحثی که هس��ت
اینک��ه ظرفیتهای انتق��ال نفت خام از آس��یای میانه
به بازاره��ای مصرف بی��ش از توان تولید اس��ت یعنی
ظرفیت مازاد وجود دارد به این خاطر ش��اید استقبال
ش��رکتها برای س��وآپ کم باش��د و ضم��ن اینکه در
دورههای قبل قیمتهای آس��یا در س��طح باالتری از
اروپا قرار داش��ت اما اکنون کامال به عکس ش��ده است
بنابراین تولیدکنندگانی که ام��کان عرضه نفت خام را
به اروپا داشته باشند خیلی اصرار ندارند سوآپ کنند.
وی با اب��راز امیدواری از اینکه س��وآپ زودت��ر اجرایی
ش��ود ،تاکی��د ک��رد :البت��ه بحثی ک��ه هس��ت اینکه
تولیدکنن��دگان به دنبال این هس��تند ک��ه همه تخم
مرغها در یک سبد نباش��د و تنوع ایجاد ش��ود و با این
رویه سواپ معنی پیدا میکند.

در همین حال گزارش ها نش��ان می ده��د اصلیترین
برنامه وزارت نف��ت در ماه های پ��س از برجام افزایش
تولید و ص��ادرات نفت ب��وده اس��ت اما س��وآپ نیز از
برنامههایی به ش��مار میرود که دولت یازدهم از همان
روزهای نخست بر آن تاکید داشت.
ایران سالهاس��ت به دلی��ل تحریمه��ا والبته تصمیم
دولت گذش��ته مبنی بر س��ودآور نبودن و ل��زوم قطع
سوآپ از بازار سوآپ جامانده البته در غیبت ایران رقبا
ج��ای آن را گرفته اند اما ایران ت�لاش دارد با مذاکرات
و رایزنیهای تازه مشتریان گذشته خود را بازگرداند.
ای��ران در منطق��ه ب��ا دسترس��ی ب��ه آبه��ای آزاد و
همسایگی با کشورهای زیاد موقعیتی استراتژیک دارد
که میتواند برگ برنده آن در جذب مش��تریان سوآپی
باشد ،اما تا کنون موضوع بازگش��ت به بازار سوآپ تنها
در سطح رایزنی باقی مانده است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صادرات ،واردات
و س��وآپ فرآوردههای نفتی را در ایران برعهده دارد با
این حال صحبت ها از ورود دوب��اره بخش خصوصی به
عرصه سوآپ است.
برخی مدیران نفتی پیش از این گفته بودند  :مذاکرات
مقدمات��ی ب��ا کش��ورهای ترکمنس��تان ،آذربایجان،
روسیه و قزاقس��تان صورت گرفته و البته از ورود بخش
خصوصی به موضوع سوآپ استقبال میشود.

این در حالی اس��ت که طی سالهای گذش��ته با قطع
سوآپ در ایران بخش خصوصی نیز از این زمینه خارج
ش��ده و تأسیس��اتی که برای انتقال نفت خ��ام و تولید
فرآورده در پاالیشگاههای کش��ور برای استفاده از این
ظرفیت ایجاد شده بود بال اس��تفاده مانده است و حاال
باید بار دیگر مذاکرات با کشورهای حاشیه دریای خزر
از سر گرفته ش��ده تا مش��تریانی که بیش از پنج سال
پیش به دلی��ل بدقولی ایران قراردادهای س��وآپ خود
را کنس��ل کردند بار دیگر به اعتمادشان به مسیر عبور
ایران جلب شود.
با این حال طی س��الهای غیبت ایران در بازار س��وآپ
کش��ورهایی که در گذش��ته مش��تری ایران بودند نیز
بیکار ننشسته و س��وآپکننده دیگری برای خود پیدا
کردهاند و اس��تراتژی کشورهای آس��یای میانه پس از
قطع عملیات س��وآپ ایران به س��مت حوزههای دیگر
مخصوصاً ترکیه و خط لوله باکو – جیحان رفت.
بنابراین راه دش��واری ف��را روی ایران برای بازگش��ت
به بازار س��وآپ در پیش اس��ت و حاال مهمترین رقیب
ایران در این بازار آذربایجان اس��ت که طی این سالها
با مشتریان قدیمی ایران قراردادهای بلندمدت منعقد
کرده و خود نف��ت را از طریق خط لوله به دریای س��یاه
میرس��اند ،اگرچه که در حال حاضر ایران س��عی دارد
این کش��ور را نیز متقاعد به قبول قرارداد س��وآپ نفت
خام بکند.
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عادل حاج�ی محمدویچ| دارکو ه�وروات وزیر
کسب و کار کرواسی از همراهان رئیس جمهور
این کش�ور بود که در به�ار  95به تهران س�فر
کرد .در دیداره�ای دو روزه هیئ�ت کروات در
تهران در اتاق بازرگانی و نهاد های دولتی ایران
هیئت کروات عالقه مندی های خود را نس�بت
به گس�ترش همکاری های انرژی ب�ا جمهوری
اسلامی نش�ان دادند .از س�وی دیگر حس�ن
روحان�ی رئیس جمه�وری ایران نیز کرواس�ی
را پ�ل ارتباط�ی میان ته�ران و اتحادی�ه اروپا
معرفی کرد.در همین حال قرار اس�ت همکاری
های انرژی و همچنین  LNGبا کرواس�ی وارد
فاز عملیاتی ش�ود .کرواسی کشوری مهم برای
ایران به شمار می رود به طوری که بایسته های
فرهنگی و عالقه من�دی در دو دولت طرفین را
برای رس�یدن به اه�داف مش�ترک ترقیب می
کند .ب�رای آگاهی بیش�تر در خص�وص آینده
همکاری های بیش�تر ایران و کرواسی با دارکو
هوروات به گفتگو نشسته ایم .
روابط با ش�رق ب�ه خص�وص خاورمیان�ه برای
کرواسی از چه منظرهایی می تواند مهم باشد ؟
همکاری با شرق و ایران برای کرواسی اهمیت زیادی
دارد .همکاری های فرهنگ��ی  ،اقتصادی و تجاری در
این بین جایگاه خاصی دارند .نزدیکی فرهنگی میان
ایران و کرواسی این فضا را مهیا کرده است که تهران و
زاگرب همکاری ها ی خود را گسترش و به روز کنند.
از س��وی دیگر آنچه در خاورمیانه در حال وقوع است
برای کرواسی اهمیت زیادی دارد به طوری که مبارزه
علیه تروریسم در افغانس��تان  ،عراق و سوریه مسئله
ای که با امنیت بین المللی گره خورده و نمی توان آن
را نادیده گرفت .از س��وی دیگر کرواسی از کشورهای
عضو اتحادیه اروپایی اس��ت که در خ�لال این پیمان
جمعی هویت خود را ب��از تعریف می کند.روابط میان
ایران و کرواسی دوستانه و بدون مسائل باز است .
چه مواردی در خص�وص خاورمیانه و بخصوص
ایران به جز مس�ائل مرتبط با انرژی برای ش�ما
جالب است؟
مس��ائل فرهنگ��ی به جه��ت تاری��خ غن��ی منطقه
خاورمیانه در این منطقه برای ما بس��یار جذاب است.
این ثروت بسیار مهمی اس��ت و در همین حال جاذبه
های طبیعی از دیگر مسائلی اس��ت که برای ما بسیار
جالب است  .اما همانطور که در سوال شما مطرح شد
همکاری های انرژی برای ما جذابیت های بس��یاری
دارد .کرواس��ی در حال س��اخت مخزن های بزرگی
برای گاز مایع اس��ت و ایران می توان��د یکی از تامین
کننده های مهم ای��ن گاز باش��د  .همانطور که طرف
های ما در ته��ران با برخی از ش��رکت های خصوصی
تامین کنن��ده گاز مایع و نفت خ��ام گفتگو کردند که
عموما بخش خصوص��ی ایرانی بودند .ش��رکت های
همراه ما در س��فر به ته��ران عموم��ا صنایع کوچک
و متوس��ط بودند که همگی به انرژی نی��از دارند .باید
برای ایجاد خطوط ایم��ن و ارزان انتقال انرژی میان
دو کش��ور تالش کنیم و در این خص��وص مطالعاتی
صورت گیرد.

دارکو هوروات وزیر کسب و کار کرواسی
در گفتگو با دنیای انرژی :

بهاندازهکافیبرای
استفادهازظرفیتهای
بخشخصوصیانرژی
ایرانهوشمندهستیم!
جمه�وری اسلامی ای�ران از اولی�ن روزهای
اس�تقالل کرواس�ی این کش�ور را به رسمیت
ش�ناخت رواب�ط دو کش�ور را در زمین�ه های
مختلف چگونه ارزیابی می کنید؟
بیش از  200مقاله علمی در جهان منتشر شده است
که نش��ان می دهد کروات ها ایرانی تبار هستند و من
معتقدم روابط دو کشور طی سال های گذشته بسیار
خوب بوده است و البته می تواند بهتر از این هم باشد.
همیشه جا برای همکاری بیشتر وجود دارد.
ش�ما از همکاری های خوب س�ال های گذشته
صحبت کردید به طور خاص تر آیا تحریم ها در

این روابط تاثیر نداشته است؟
قطعا تحریم ها در روابط می��ان دو طرف تاثیر جدی
گذاشت به طوری که ما عمال با چالش های جدی در
تبادالت تجاری رو به رو بودیم .کرواسی یکی از اعضا
کامل در اتحادیه اروپایی به شمار می رود و این کشور
باید با دیگر اعض��ای اتحادیه در تصمیم س��ازی هم
سو باشد .اما من مطمئن هس��تم که در همین دوران
تحریم ها هم برخی از شرکت های کروات توانسته اند
همکاری خود را با ایران ادامه و حفظ کنند .اما توسعه
همکاری در سالهای تحریم رخ نداد.
دس�تور العمل های س�فر به تهران چه بود  ،آیا
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شما از نتایج بدس�ت آمده در این سفر رضایت
دارید؟
باید اعتراف کنم که این اولین س��فر من به ایران بود
و آنچه برداش��ت کردم می تواند در راستای تجربیاتم
مورد اس��تفاده قرار گیرد .در این س��فر  60تاجر ما را
همراهی می کردند که البته رئیس جمهور هم در تیم
ما بود .ما خواهان ارتباط تجار قدیمی با همکارانشان
بودیم و البته ارتباطات جدید هم در این راس��تا ایجاد
کردیم .
در این س��فر ما دو توافق همکاری بزرگ امضا کردیم
و انجمن همکاری ه��ای اقتصادی ایران و کرواس��ی
مسئولیت هایی را بر عهده گرفتند.

همچنین شرکت های کروات با همتایان ایرانی خود
در زمینه های ان��رژی دیدارهایی را ص��ورت دادند و
آینده این همکاری ها را بررسی کردند.
به عنوان س�وال آخ�ر چگونه هم�کاری را در
عرصه ه�ای مختل�ف ب�رای ایران وکرواس�ی
در نظ�ر دارید؟ آیا تاکن�ون نمون�ه ای موفق از
همکاری ها دوجانبه رخ داده اس�ت که بتوان از
آن به عنوان یک الگو بهره گرفت ؟
ب��ا توجه ب��ه اولویت های ای��ران و ما هم��کاری های
گسترده را می توان در آینده مناسبات دو طرف پیش

بینی کرد زی��را اراده الزم در هر دو ط��رف وجود دارد
.بازار ایران برای صنعت ما بسیار مناسب و بزرگ است
و باید در خصوص آن تحقیقات بیش��تری صورت داد
زی��را برخی از صنایع م��ا کوچک هس��تند .در همین
حال هم��کاری های ان��رژی یکی از اولوی��ت های ما
ست .ایران صادر کننده انرژی اس��ت و ما وارد کننده
آن  .در همی��ن حال روش ه��ای نوینی بای��د در این
عملیات مورد اس��تفاده قرار گیرند  .ایران می خواهد
نقش مهمی در صادرات به اروپا داشته باشد و ما آنقدر
هوش��مند هس��تیم که بتوانیم از ظرفیت های بخش
خصوصی جمهوری اس�لامی در انرژی و پتروشیمی
استفاده کنیم .
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عب�داهلل یونس آرا  ،کارش�ناس ارش�د مس�ائل
انرژی | کمرنگ ش��دن نقش اوپک از جمله مس��ائلی
است که بازیگران عرصه انرژی را نگران کرده است  ،در
این رابطه باید گفت اوپک از نوس��انات و تلورانسهای
داخل بازار تجربه زیادی دارد ما ش��اهد دوران مختلف
تخاص��م و هم��کاری در اوپک طی دهههای گذش��ته
بودهایم به طوری که زمانی اعضای اوپک همگی همراه
بوده و توانس��تهاند بازار را کنترل کنند اما در چند سال
اخیر به خاطر جهت گیری متف��اوت و متضاد اعضا این
سازمان س��هم اثر گذاری خود را در بازار از دست داده
اما همچنان ظرفیت اوپک بر بازار نفت اثرگذار اس��ت.
عدم همگرای��ی بین اعضا از جمله مس��ائلی اس��ت که
اوپک با آن دس��ت به گریبان اس��ت  .تصمیمات بالقوه
اوپک بر بازار نف��ت و انرژی تاثیر گ��ذار خواهد بود ،در
کوتاه مدت منافع سیاس��ی کش��ورها تغییر کرده و در
یک تا دو سال اخیر متضاد شده و ما شاهد انعکاس این

موضوع در س��ازمان هس��تیم به نحوی که همگراییها
تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت .ب��رای درک دقیق تر این
پدید ممکن اس��ت نوس��انات سیاس��ی کوتاه مدت و
حتی میان مدت باش��د و در بلند مدت ادامه پیدا نکند
و اعضا در تنظیم روابط سیاس��ی به جم��ع بندی واحد
برس��ند لذا باز هم میتوان امید داشت اوپک همچنان
قویترین وزن��ه برای تاثی��ر گذاری در تح��والت بازار
باشد.
لزوم انس�جام تولیدکنن�دگان خاورمیانه برای
رویارویی با غیر متعارفها
تحوالت چند س��ال اخیر ب��ازار نف��ت و ورود نفتهای
غیر متعارف از جمله همان مس��ائلی است که باید برای
آن نگران بود .در چند س��ال اخیر ش��اهد تحوالت بازار
نفت بودهایم که انسجام کش��ورهای تولیدکننده نفت
سنتی (نفت متعارف) مثل بیش��تر تولیدکنندگان در

خاورمیانه را برای رویارویی با تولیدکنندگان نفت و گاز
غیرمتعارف در امریکای ش��مالی میطلب��د .امریکا در
سال  ۲۰۱۵عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان
را از آن خودش کرد و این مسئله تولیدکنندگان سنتی
را اجبار میکند که صرف نظ��ر از اختالفات داخلی فکر
و اس��تراتژی بلند مدت برای مواجهه با ش��رایط جدید
داش��ته باش��ند اینکه آیا باید امریکا را مهار کنند و یا با
تنظیم قیمت طوری رفتار کنیم که بقیه دارندگان غیر
متعارف تشویق نشوند که وارد بازار شوند و این سوال و
چالش بزرگ تولیدکنندگان اوپک است.
اوپک چتر تولیدکنندگان است
در حال حاضر قطعا عربس��تان ،عراق و یا ایران و حتی
بقیه تولیدکنن��دگان نفت خ��ام خ��ارج از اوپک مثل
روس��یه به تنهایی نمیتوانند با ش��یلها مواجه شوند
و رویارویی با این ش��رایط نی��از به همگرای��ی دارد که
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اوپک چتر خوبی اس��ت که تولیدکنن��دگان میتوانند
زیرآن جمع ش��وند .افت قیمت در پ��ی ورود نفتهای
نامتعارف آس��یبی اس��ت که همه کش��ورها منجمله
عربس��تان و ایران را مجبور به تغیی��رات راهبردی در
سیاس��تهایش میکند ت��ا بتوانند ب��رای مقابله با آن
تدابیری بیندیش��ند .در ح��ال حاضر ع��راق به درآمد
نفتی و س��طح منطقی قیم��ت نیاز دارد ،کش��ورهایی
مثل کویت و امارات ه��م در کوتاه مدت در برابر کاهش
ش��دید قیمت تاب میآورند در میان مدت و بلند مدت
سیاس��ت کالن و خارجی ش��ان از این موض��وع تاثیر
میپذیرد لذا باید چالش تولیدکنن��دگان غیرمتعارف
ج��دی گرفته ش��ود .کش��ور ما ه��م باید مش��کالت
کوچکی را که در منطقه دارد ج��دی گرفته و مدیریت
کند و نهایتا منافع مشترک این اس��ت که با همگرایی
بازار را مدیریت کنیم و از س��قوط و تهدی��د بازار نفت
جلوگیری کنیم.

شوک برجام
در حال حاضر مشکالت ما با دیگر کشورها کوتاه مدت
و به خاطر ش��وک حاصل از برجام اس��ت کش��ورهای
عرب حاش��یه خلیج فارس که عادت کرده بودند ایران
را ایزول��ه ببینند اکنون به واکنش واداش��ته ش��دهاند
ولی نهایتا باید ایران بعد از برج��ام را بپذیرند چرا که ما
همگی در یک منطقه زندگ��ی میکنیم در زمینه نحوه
اداره منطقه خودمان باید تصمی��م بگیریم و نهایتا در
بلند مدت باید با هم کنار بیاییم .ما در گذش��ته هم این
اختالفات را با ش��دت و حدت مختلف داشتیم بطوری
که با عراق وارد جنگ  ۸ساله شدیم و بیشتر کشورهای
منطقه یا حامی عراق بودن��د و یا ظاهرا موضع بی طرف
داش��تند اما االن رواب��ط خوب اقتصادی با این کش��ور
داریم.
اکنون شرایط و روابط ما با عربستان بدتر از عراق نیست
ضمن اینکه کش��ورهای منطق��ه باید ش��رایط جدید

ایران را بپذیرند س��هم مهمی از ب��ازار نفت را که گرفته
بودند؛ لذا برای کشورها س��خت است که دوباره حضور
دومین قطب بزرگ تولیدکننده نف��ت را بپذیرند قطعا
مقاومت میکنند اما در بلند مدت چارهای جز پذیرش
این واقعیت ندارند و خودش��ان را با این واقعیت تطبیق
میدهند و قابل اغماض نیست .اتفاقات کنونی در بازار
نفت ته ماندههای سیاس��ت ایران هراسی است که طی
سالها در منطقه وجود داش��ته و از برخی کانالها نیز
تقویت ش��ده اس��ت اما آنچه مسلم اس��ت کشورهای
منطقه باید درمیان مدت و بلند م��دت جایگاه ایران را
در اقتصاد و تولید نفت به رسمیت بشناسند و راه حلی
پیدا کنند که منافع همه طرفها دیده ش��ود .ظرفیت
اوپک در حدی مهم است که امیدوار باشیم که از کانال
آن بتوانیم به عنوان عض��وی از جامعه تولیدکنندگان و
عرضه کنندگان نفت با بقیه اعضا منافع مشترک داشته
باشیم.
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علی محمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

بخشخصوصیمذاکراتیرابا
طرفهایخارجیبرایهمکاری
مشترکآغازکردهاست

علی محمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت
ملی صنایع پتروش��یمی با بیان اینکه ش��رکت
های مختلف��ی مراجعه و آماده س��رمایه گذاری
در صنعت پتروش��یمی ای��ران هس��تند ،گفت:
برخی ش��رکت های خارجی گاه به عنوان وام و
فاینانس و گاه می خواهند سهامدار باشند اما در
هر صورت سعی بر این است که در مرحله جدید
شرکت هایی بیایند که خودشان بتوانند سهام و
یا مالکیت داشته و تکنولوژی ایجاد کنند.
وی تصریح کرد :برای ورود شرکت های خارجی
به پروژه های پتروش��یمی مباح��ث زیربنایی را
دولت و یا  NPCباید تامین کنن��د یعنی زمین
مناس��بی داده ش��ود که بتوانند ب��رای داخل و
صادرات تولی��د کنند و خ��وراک هم ب��ه لحاظ
میزان ،فرمول و نوع مش��خص ش��ود .بساق زاده
تصریح کرد :همچنین س��رمایه گذاران خارجی
به لحاظ امکان��ات یوتیلیتی و آب و ب��رق و بخار
مذاکراتی دارند و معم��وال  NPCباید این قضیه
را تایید کند .وی همچنین اظهار داشت :موضوع
دیگر برای سرمایه گذار خارجی مباحث مربوط

به امور زیربنایی ،اسکله ها و امکانات لجستیکی
است که بتوانند محصولش��ان را جابجا کنند در
این باره بعضی شرکت ها بازدید و فضا را بررسی
و در ح��ال نهایی کردن هس��تند .مدی��ر کنترل
تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین
گفت :شرکت های خصوصی ما در حال پیگیری
هستند که با شرکت های خارجی جوینت شوند
تا از لح��اظ تکنولوژی ،مدیری��ت و کنترل بهینه
هماهنگ ش��وند .وی خاطرنش��ان کرد :چنانچه
س��رمایه گذار خارجی در پتروش��یمی سرمایه
گذاری کند بازاریابی محصوالت را نیز خودشان
انجام می دهند لذا هزینه ها نیز کاهش می یابد.
در همین حال صنایع پایین دس��تی محصوالت
پتروشیمی در کش��ور ایران را باید یکی از صنایع
بس��یار مهم تلقی کرد زیرا از یک س��و به زنجیره
ارزش در صنایع بزرگ باالدس��تی پتروشیمی ها
کمک کرده و از سوی دیگر اشتغالزایی بزرگی را
در اقصی نقاط کش��ور به هم��راه دارد .با توجه به
حجم تولید باالی صنعت پتروش��یمی مخصوصاً
پلیمرها  ،صنایع پایین دس��تی در کش��ورمان به

س��رعت رش��د کرده تا جایی ک��ه ظرفیت نصب
شده آن بسیار بیشتر از عرضه مواد اولیه است.
در خص��وص ظرفی��ت ه��ای نص��ب ش��ده در
صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی در کشورمان
آماره��ای مختلف و حت��ی متناقض��ی ارائه می
ش��ود که از  7میلی��ون تن تا  12میلی��ون تن در
سال را پوش��ش می دهد که اختالف محسوسی
را نش��ان داده هرچند تجمی��ع آمارهای مربوط
به ارائه پروانه تأس��یس به بیش از  22میلیون تن
نیز بالغ شده اس��ت .با نگاهی تحلیلی باید گفت
که تقاضای واقعی م��واد اولیه پلیم��ری تنها در
صنعت پالستیک و صنایع کوچک پایین دستی
به استثناء صنایع ش��یمیایی چیزی نزدیک به 4
میلیون تن در سال اس��ت که نشان دهنده وجود
چیزی نزدیک به  3میلیون تن ظرفیت خالی در
این صنعت می باشد که نقطه ضعف بسیار بزرگی
برای اقتصاد کش��ور به ش��مار می آید .از س��وی
دیگر همی��ن تقاض��ای  4میلیون تنی در س��ال
نیز هر روز کاهش یافته تا جای��ی که به احتمال
قوی حجم تولید در سال جاری در صنایع پایین
دس��تی با کاه��ش تقاضای م��واد اولی��ه چیزی
نزدیک به  20درصد کاهش می یابد .این شرایط
یعنی محدودش��دن بازار مص��رف صنایع بزرگ
پتروشیمی در کش��ور باعث خواهد شد که حجم
تولید پلیمرها نیز کاهش یاب��د که در مجموع به
زیان کل این صنعت و مخصوص��اً زنجیره ارزش
کل  ،تمام خواهد ش��د .همان گونه که ذکر ش��د
در س��ال های اخیر و دقیق تر در سال های  91و
حتی  ، 92حجم تولید در صنایع پایین دستی در
کشورمان در اوج خود قرار داشت ولی در دو سال
گذش��ته یعنی س��ال های  93و  ، 94این حجم
در مس��یر کاهش قرار گرفته اس��ت که البته نیاز
به ریشه یابی دقیق دارد .تجربه نشان داده است
که صنایع پایین دس��تی پتروشیمی ها همچون
صنعت پالستیک به چند فاکتور در بازار داخلی
بسیار حساس هس��تند همچون نرخ ارز  ،قیمت
مواد اولیه و در دس��ترس بودن آن .این دو فاکتور
به ظاهر س��اده داده های بزرگ��ی را در خصوص
تولید و ش��رایط فروش برای محص��والت ایرانی
در بازار داخلی و یا بازارهای صادراتی منطقه ای
ما ارائه م��ی کند .نرخ دالر دقیقاً نش��ان می دهد
که قاچاق و یا وارداتی حتی رس��می با چه قیمت
تمام ش��ده ای وارد بازار ایران خواهد ش��د یعنی
هرچقدر دالر گران تر ش��ود  ،واردات رس��می و
غیررسمی کاهش یافته و البته قیمت تمام شده
صادرات نیز کاهش می یابد .در س��ال های اخیر
بهتری��ن روزهای صنایع پایین دس��تی دقیقاً در
بازه زمانی اوج قیمت دالر ( به نس��بت تورم ) بود
که بهترین حجم تولید را رک��ورد زد .از آن زمان
تاکنون و به رغم افزایش حجم س��رمایه گذاری
ها حجم تولید در صنایع پایین دس��تی در مسیر
کاهش قرار داشته و ش��اید این روند باز هم ادامه
یابد.
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دیپلماسی
انرژی
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با توجه به ساختار دولتی حاکم
بربخش باالدستی صنعت نفت
و همچنین انجام عرضههای
فرآوردههای اصلی توسط مجموعه
وزارت نفت ،وجود برخی از چالشها
و مشکالت در این زمینه دور از ذهن
نیست و حل مسائل مذکور به زمان
نیاز دارد .بورس انرژی ایران در
راستای حرکت این صنعت به سمت
کاهش تصدیگری دولت برنامههایی
را در دستور کار خود قرار داده است
که انتظار میرود با مساعدتهای
وزارت نفت و مجموعههای ذیربط این
برنامهها محقق گردد.
تالش می کنیم تا قیمت خوراک در بورس انرژی مشخص شود

تالشمیکنیمتاقیمتخوراکدربورسانرژی
مشخصشود

بورس ان�رژی یک�ی از نقاط راهب�ردی صنایع
نفت  ،گاز و پتروشیمی جمهوری اسالمی ایران
به ش�مار می رود که با توجه به جوانی اش افق
های روش�نی را می توان برای آینده آن در نظر
گرفت .آزاد س�ازی قیمت ه�ا و رقابت پذیری
از جمله مس�ائلی اس�ت ک�ه بورس م�ی تواند
در توس�عه آن پیش گام باش�د به همین جهت
و ب�رای آگاهی از برنام�ه های آین�ده این نهاد
مهم با دکتر س�ید علی حسینی ریاست بورس
انرژی به گفتگو نشس�ته ایم که بخش هایی از
آن را در زیر می خوانید :

پس�اتحریم را بس�یاری به ش�کوفایی بورس
انرژی ای�ران تعبی�ر میکنند آیا ای�ن تعریف

صحیح است و رفع محدودیتهای بین المللی
در جذب س�رمایههای خارجی چ�ه تاثیری بر
بورس انرژی ایران گذاشته است؟
ایران بع��د از عربس��تان ،ونزوئال و کان��ادا چهارمین
ذخایر نفت��ی اثبات ش��ده دنی��ا را در اختی��ار دارد.
برآورده��ای س��ال  2015نش��ان میده��د ای��ران
بزرگترین دارنده ذخی��ره گاز طبیع��ی و چهارمین
کشور دارای مخازن نفت در دنیا میباشد .همچنین
در زمینه تولید برق ایران با داش��تن بیش از  73هزار
م��گاوات ظرفیت برق به عنوان چهاردهمین کش��ور
در دنیا شناخته میشود .آمار مذکور به خوبی بیانگر
نقش پررنگ بخش انرژی در اقتصاد ایران و تعامالت
بینالمللی میباشد هرچند که دردوران تحریم فراز
و فرودهایی را طی کرده است .اما با به نتیجه رسیدن
مذاک��رات و فرا رس��یدن دوران پس��اتحریم ،بخش

انرژی به عنوان اصلیتری��ن بخش تاثیرپذیر از توافق
صورت گرفته و برخوردار از پتانس��یلهای به وجود
آمده اهداف و برنامههای مشخصی را دنبال میکند.
در این میان نقش بازار س��رمایه و ب��ه صورت خاص
بورس انرژی ایران در تحقق این اهداف حائز اهمیت
است .رفع تحریمهای مذکور سبب گردیده بسیاری
از پروژههای حوزه انرژی که در دوران تحریم متوقف
گردیده و یا به کندی پیش میرف��ت به صورت ویژه
در دس��تور کار قرار گرفت��ه و به تب��ع آن بحثهای
تامین مالی نی��ز در این زمینه پر رنگ ش��ود ،بورس
انرژی ایران در این خصوص توانسته است با طراحی
و پیادهس��ازی قراردادهای س��لف موازی استاندارد
کمک شایانی به پیشبرد این پروژهها نماید.
عالوه بر موارد مذکور با رفع تحریمها و گشایشهای
گ
ص��ورت گرفته در س��طح بینالمللی توس��عه رین 
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بینالملل ب��ورس انرژی ای��ران به ص��ورت ویژه در
دس��تورکار این بورس قرار گرفته و س��بب گردیده
شاهد رشد صد درصدی تعداد مش��ارکتکنندگان
در سال  1394نسبت به سال ماقبل باشیم.
آیاورود س�رمایههای خارجی ب�ر روند حضور
ش�رکتها و افراد حقیقی داخل�ی تاثیر منفی
میگ�ذارد؟ بس�یاری ب�ر ای�ن باورن�د حضور
ش�رکتها و س�رمایهگذاران خارجی عم ً
ال به
علت نبود س�رمایه کافی در ب�ازار داخلی این
بخش ،فعاالن اقتصادی را منزوی میکند.
امروزه یکی از مهمترین ش��اخصهای جهانی شدن
یک اقتصاد جذب س��رمایهگذاران خارجی میباشد.
با توجه ب��ه حجم باالی س��رمایهگذاری مورد نیاز در
بخش انرژی و لزوم مش��ارکت سرمایهگذاران داخلی
و خارجی ،حضور س��رمایهگذاران خارجی به توسعه
صنعت انرژی کمک فراوانی خواه��د نمود .با در نظر
گرفتن این موضوع که پروژههای حوزه انرژی عموماً
طوالنی مدت بوده و س��رمایهگذاران بای��د پابهپای
پروژه در به ثمر رس��یدن آن حضور داش��ته باشند،
برخی از س��رمایهگذاران داخلی قادر ب��ه تحمل این
ریس��ک و خواب س��رمایه خود در پروژهها به مدت
چندین سال نمیباشند .این امر در کنار سایر مسائل
ازجمله نی��از به تکنول��وژی و دانش فنی پیش��رفته
ممکن اس��ت سبب ش��ود که نقش س��رمایهگذاران
خارجی در این صنعت پررنگتر ش��ود لذا الزم است
در خص��وص تهدیداتی ک��ه حضور س��رمایهگذاران
خارجی ایج��اد میکند تدابیری اندیش��یده ش��ود.
البته در این زمینه به این نکته باید توجه داش��ت که
سرمایهگذاریهایی که هم اکنون توسط شرکتهای
خارجی در حال انجام اس��ت با در نظر گرفتن انتقال
تکنولوژی و مشارکت سرمایهگذار در عملیاتی شدن
پروژهها صورت گرفته است.
ب�رای ورود مردم و س�رمایهگذاران حقیقی به
فرآیند معامالت بورس ان�رژی چه برنامههایی
دارید؟آی�ا ورود اینگون�ه خری�داران و حتی
شرکتهای کوچک در برنامه بورس است؟
بورس انرژی ایران در راس��تای به حداكثر رس��اندن
مش��اركت آحاد جامع��ه در فعاليته��اي اقتصادي
و تحق��ق بن��د  1سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی،
اقدام ب��ه طراح��ی ابزاره��ای تامین مال��ی از قبیل
س��لف موازی اس��تاندارد ،صندوق پروژه و  ...نموده
و تا کن��ون توانس��ته با مش��ارکت س��رمایهگذاران
داخلی بالغ ب��ر  5200میلیارد ریال از طریق انتش��ار
اوراق سلف موازی اس��تاندارد تامین مالی به منظور
پیشبرد پروژههای توس��عهای حوزه نفت و گاز و برق
انجام ده��د .همچنین ب��ر اس��اس برنامهریزیهای
صورتگرفته در این بورس و اس��تقبال فعاالن حوزه
انرژی از ابزارهای تامین مال��ی انتظار میرود تا پایان
سال جدید ش��اهد رونق هر چه بیش��تر بازار تامین
مالی این بورس باشیم.
در خصوص خری��داران خرد نیز ب��ورس انرژی ایران
در حال پیش��برد برنامهه��ای خود در ح��وزه نفت،
گاز و برق میباش��د .در حوزه برق ب��ا هماهنگیها و
برنامهریزیهای صورت گرفته به زودی شاهد حضور
مصرفکنن��دگان بزرگ ب��رق به عن��وان خریداران
برق در بازار برق ب��ورس انرژی ای��ران خواهیم بود،

همچنین این بورس به منظور افزایش فضای رقابتی
بازار برق ،اقدامات��ی در خصوص تس��هیل و افزایش
فعالیت شرکتهای خردهفروش��ی برق در این بازار
انجام داده اس��ت .در حوزه نفت و گاز نیز هیچ منعی
در خصوص حضور شرکتهای فعال دربخش پایین
دستی نفت در سمت خریدوعرضه وجود ندارد.
بخش خصوصی و خریداران فرآوردههای نفتی
عموم� ًا درخصوص نح�وه عرضه ش�کایاتی را
مطرح میکنند و ورود دولتیها به بورس انرژی
را نیز عاملی ب�رای حذف این بخ�ش میدانند
اینگون�ه اظه�ار نظرها تا چ�ه ان�دازه صحیح
است؟
با توجه به س��اختار دولتی حاکم بربخش باالدستی
صنع��ت نف��ت و همچنی��ن انج��ام عرضهه��ای
فرآوردهه��ای اصلی توس��ط مجموع��ه وزارت نفت،
وجود برخی از چالشها و مشکالت در این زمینه دور
از ذهن نیست و حل مسائل مذکور به زمان نیاز دارد.
بورس انرژی ایران در راس��تای حرکت این صنعت به
س��مت کاهش تصدیگری دول��ت برنامههایی را در
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که انتظار میرود با
مس��اعدتهای وزارت نف��ت و مجموعههای ذیربط
این برنامهها محقق گردد.
در اقتصاد س�نتی ایران هنوز این تصور وجود
دارد که با انحصاری ش�دن ب�ازار میتوان دوام
و غن�ای بیش�تری را به دس�ت آورد و مس�یر
هموارتری را تا رس�یدن به مقصد طی کرد ،در
حالی که چنین دیدگاهی فقط به عدم توس�عه
ش�فافیت در بازار منتهی میش�ود نظر ش�ما
در ای�ن خص�وص چیس�ت و بورس ان�رژی در
ش�فافیت بخش�ی به بازار فرآوردهه�ا چگونه
عمل کرده است؟
وج��ود انحصار در ه��ر بازاری س��بب ع��دم کارایی
آن ب��ازار میگ��ردد و ب��ا ایجاد ش��کاف می��ان نفع
ش��خصی و مناف��ع عمومی س��بب تضیی��ع حقوق
مش��ارکتکنندگان در ب��ازار میگردد .متاس��فانه
س��اختار دولت��ی حاک��م ب��ر بخ��ش ان��رژی و
انعطافپذی��ری ان��دک نهادهای دولت��ی درگیر در
این حوزه س��بب گردیده روند تغیی��رات از بازارهای
انحصاری به س��مت بازار رقابتی و ش��فاف به کندی
طی گردد .خوشبختانه با ش��کلگیری بورس انرژی
ایران با هدف فراهم نمودن بازاری شفاف و رقابتی در
حوزه قیمتگذاری حاملهای انرژی ،روند تغییرات
مذکور نس��بت ب��ه قبل از ش��کلگیری ای��ن بورس
سرعت بیشتری گرفته اس��ت و همچنین با برگزاری
جلس��ات و پیگیریهای مداوم این بورس ،نهادهای
تصمیمگیر در ح��وزه انرژی به مزایای ش��کلگیری
بازار رقابتی و شفاف در حوزه انرژی پیبردهاند.
فرآوردههای�ی مانن�د قی�ر در ب�ورس عرضه
میشوند یا محصوالت پتروش�یمی این روزها
با چالشه�ای جدی روب�ه رو هس�تند ،عموم ًا
مواردی که در ب�ورس عرضه میش�وند از یک
چرخ�ه آزاد و غیر دولت�ی خ�وراک بهرهمند
هس�تند چرا ب�ورس ان�رژی ای�ران ت�ا کنون
نتوانسته است چنین چرخهای را ایجاد کند؟
همانگونه که در قبل نیز اشاره شد ساختار دولتی حاکم

بر ح��وزه انرژی س��بب گردیده قیمتگ��ذاری خوراک
واحدهای پاالیش��ی و پتروشیمی توس��ط شرکت ملی
نفت صورت گی��رد ،با توجه ب��ه اینکه عمدت��اً خوراک
نیروگاهها و واحدهای پتروش��یمی گاز طبیعی میباشد
بورس انرژی ای��ران اقدام به برگزاری جلس��ات و تبادل
نظر با وزارت نفت به منظور مساعدت در راهاندازی بازار
گاز و کشف قیمت خوراک از طریق بورس انرژی نموده
است که امیدواریم هر چه س��ریعتر این موضوع محقق
گردد .عموماً اینگونه طرحه��ا زمانبر بوده و تغییرات در
این زمینه به مرور اتفاق خواهد افتاد.
به عنوان آخرین سوال وجه تمایز بورس انرژی
ایران و بورسهای منطقهای انرژی چیس�ت و
برای رش�د و توس�عه آن در دوران پساتحریم
چه برنامههایی دارید؟
خوش��بختانه بورس انرژی ایران با وج��ود نوپا بودن
ش خود در زمینه کش��فقیمت و فراهم
توانس��ته نق 
نمودن فض��ای رقابت��ی در حوزه حامله��ای انرژی
را به خوب��ی ایفا نمای��د .برخورداری از س��امانههای
تمام الکترونیک س��فارشگیری ،معامالت ،تس��ویه
و پایاپای ،حض��ور عرضهکنندگان متن��وع عمده در
بخش نفت ،گاز ،پتروش��یمی و برق ،طیف وس��یع و
متنوع خریداران و عضویت  54کارگزار بازار سرمایه
عمدتاً دارای رتبه ال��ف ،از منابع و قابلیتهای بورس
ان��رژی ای��ران میباش��د ک��ه در صورت مس��اعدت
نهادهای ذیرب��ط در ح��وزه ان��رژی میتواند کمک
ش��ایانی به رش��د و توس��عه این صنعت و حرکت آن
به س��مت خصوصیس��ازی نماید .در ح��ال حاضر
بورسه��ای انرژی در س��طح منطق��ه از قبیل دبی،
پاکس��تان و ترکی��ه فعال هس��تند که ت��ا حدودی
توانس��تهاند در ح��وزه فعالی��ت خود موفق باش��ند
منته��ی موقعیت ویژه ای��ران در زمین��ه حاملهای
انرژی ،بورس انرژی ایران را نس��بت ب��ه بورسهای
ذکر ش��ده متمایز نموده اس��ت و در ص��ورت محقق
ش��دن برنامههای تدوین ش��ده ،این بورس میتواند
به عن��وان بزرگترین بورس انرژی در س��طح منطقه
شناخته شود.
به منظور رشد و توسعه بورس انرژی ایران در دوران
پس��اتحریم و بهرهگیری از پتانس��یلهای به وجود
آمده در این دوره ،برنامههایی به ش��رح ذیل تدوین
نموده است:
 .1گس��ترش و تعمیق معامالت در رین��گ داخلی و
بینالملل بازار فیزیکی
 .2انجام مطالع��ات و برنامهریزی جه��ت راهاندازی
بازار قراردادهای آتی نفت خام
 .3انجام مطالع��ات و برنامهریزی جه��ت راهاندازی
ب��ازار گواهیس��پرده کاالی��ی (در زمین��ه متانول و
فرآوردههای انباره��ای نف��ت) و همچنین صندوق
کاالیی به منظور پیادهس��ازی و اخذ مجوزهای الزم
در این زمینه
گ بینالمل��ل میعانات گازی و
 .4راهاندازی بازار رین 
نفت خام در بورس انرژی ایران
 .5تس��هیل تامین مالی فعاالن حوزه انرژی از طریق
انتشار قراردادهای س��لف موازی استاندارد ،صندوق
پروژه ،گواهی سپرده کاالیی و ...
 .6تقویت ارزش و حجم معامالت فرآوردههای نفتی
از جمله نفتگاز ،نفت س��فید و گاز مای��ع در رینگ
بینالملل.
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رفع تحریم های بین المللی علیه جمهوری اس�لامی
ای��ران و ورود ایران به چرخ��ه تجارت جهان��ی را به
تعبیری می توان همانند فروپاش��ی اتحاد ش��وروی
و فروریخت��ن دیواره��ای آهنین در نظ��ام دو قطبی
جهانی در مقیاس��ی ب��ه مراتب کوچک تر دانس��ت.
س��ناریوی که می تواند به جذب ای��ران در بازارهای
جهانی بینجامد .
در این میان نگاه س��عدآباد به س��وی غ��رب و تالش
ب��رای احی��ای مناس��بات سیاس��ی و اقتص��ادی با
کش��ورهای اروپایی را می توان در رفتار سیاس��ی و
دیدارهای دیپلماتیک جستجو کرد.
ایران ب��ه عنوان ی��ک کنش��گر سیاس��ی در عرصه
خاورمیان��ه هم��واره م��ورد توجه کش��ورهای غرب
و بخص��وص اروپایی بوده اس��ت که فارغ از مس��ئله
جمعیت و جغرافی��ا منابع طبیعی یکی از س��ه ضلع
مهم مثلثی است که اهمیت جمهوری اسالمی را می
توان بر اساس آن جستجو کرد.
تهران طی م��اه های گذش��ته و پس از ف��رو ریختن
دیوارهای تحریم میزبان گروه های مختلف و هیئت
های تجاری متنوعی از کش��ورهای ش��رقی و غربی
بوده اس��ت اما در میان تمامی این س��فر ه��ا و موج
های رس��انه ای که در پس امضای تفاه��م نامه ها در
فضای جامعه ایرانی پژواک می یابد باید توجه داشت
که عمده تفاهم نام��ه های تجاری که می��ان ایران و
کشورهای غربی به امضا رسیده یا خواهد رسید برای
خرید کاال یا خدم��ات از کش��ورهای غربی یا فروش
هیدروکرب��ن ها به این دس��ته از مش��تریان تجاری
ایران است .
این در حالی اس��ت که درفضای مناس��بات سیاسی
و اقتصادی میان ایران و کش��ورهای ش��رقی عمدتا
تفاوت محتوایی با آنچه میان ایران و غرب در جریان
است می گذرد.
در روابط تجاری میان تهران و کش��ورهای ش��رقی
می توان رگه هایی از فروش فناوری  ،همکاری برای
توسعه فناوری های نو و همچنین ورود سرمایه های
کالن برای توس��عه میدان های نفتی و گازی و حتی
توسعه معادن و نوس��ازی س��اختار خموده صنعتی
جمهوری اس�لامی را مش��اهده کرد محتوایی که با
یک حساب سر انگشتی شاهد تفاوت های آن با آنچه
در اتمس��فر سیاس��ی میان تهران و غرب می گذرد
خواهیم بود.
در پ��ی س��فرهای گ��روه های تج��اری و سیاس��ی
کش��ورهای غربی که عمده آنها دول��ت های اروپایی
کوچ��ک هس��تند ش��اهد کمترین گش��ایش کالن
هس��تیم در حالی آنچه در پ��س رفع تحری��م ها به
واقع دستاوردی مهم اس��ت انتقال بدهی های نفتی
هندوس��تان به ایران  ،رفع محدودی��ت های تجاری
نظامی میان ای��ران و روس��یه و همچنین س��رمایه
گذاری گسترده چینی ها در ایران است .
در این میان نباید فروش نفت و توس��عه مناسبات با
آفریقای جنوب��ی را نیز نادیده گرفت .ب��ا این مقدمه
کوتاه تالش خواهد ش��د مناس��بات می��ان تهران و
چهار عضو از پنج عضو بریکس را که در روزهای پس��ا
تحریمی میزبان جمهوری اس�لامی ایران بوده اند را
مورد بررسی قرار دهیم .
تزار مهمان ویژه سعد آباد
ژوزف اس��تالین رهبر ح��زب کمونیس��ت و دومین

رئیس دول��ت اتحاد ش��وروی که البته س��نگ بنای
اختالفات طبقات��ی را در یکی از اولی��ن تجربه های
مارکسیس��م دولتی نیز پایه گذاری کرد هرگز تصور
نمی کرد روزگاری در تهرانی که او پا در آن گذاش��ته
ب��ود یک��ی از بزرگترین اج�لاس های کش��ورهای
گازی جه��ان با حضور نمایندگان کش��ورهای اصلی
تولیدکنن��ده این م��اده حیاتی برگزار ش��ود .در این
اجالس والدیمی��ر پوتین که به گقت��ه مجله تایم در
حال حاضر قدرتمند ترین سیاس��ت م��دار جهان به
ش��مار می رود هم عازم تهران ش��د ت��ا در راس یک
هیئ��ت اقتصادی و سیاس��ی با همتای��ان ایرانی اش
دیدار کند .پوتین در بدو ورود به خیابان پاستور رفت
تا در حضور رهبر انقالب اس�لامی تاکید کند روسیه
دوستان خود را فراموش نمی کند.
این مجموعه مالقات ها با آنچه پیشتر رئیس جمهور
روس��یه در س��ال  1386در جمهوری اس�لامی پی
ریزی کرده بود تفاوت های بسیاری دارد.
در حال حاضر ایران و روسیه در جبهه نبرد در سوریه
منافع مش��ترکی را دنبال می کنند و البته جمهوری
اس�لامی از اختالفات��ی که می��ان ترکیه و مس��کو
در جریان اس��ت می تواند بهترین اس��تفاده را ببرد.
این اختالفات که در پی ش��لیک به جنگنده روس��ی
در مرزهای س��وریه تشدید ش��د ضربات سنگینی به
اقتصاد ترکی��ه وارد کرده و البت��ه مکمل این ضربات
قانونی بود که ایران اجازه ص��ادرات مجدد کاالهای
ترکیه به مقصد روسیه را از مسیر خود نمی داد.
در همین ح��ال نباید فرام��وش کرد ک��ه علی اکبر
والیت��ی مش��اور عالی رهب��ری در خص��وص دیدار
دو س��اعته ای که بخش هایی از آن رس��انه ای ش��د
تاکید کرد  :این مهم ترین مالقات��ی بود که در تاریخ
جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است .
نباید فرام��وش کرد پوتین قبل از س��فر ب��ه تهران،
ممنوعیت اعمال ش��ده بر فروش و تحویل تجهیزات
فن��اوری مرتبط ب��ا انرژی هس��ته ای به وی��ژه برای
نیروگاه های هسته ای فردو و اراک را براساس توافق
هسته ای لغو کرد.
از دیگ��ر مس��ائلی که در مناس��بات روس��یه و ایران
اهمیت ویژه ای دارد چالش��ی اس��ت که تهران برای
انتقال پول و تجهی��زات فنی با آن رو به رو اس��ت .به
همین جهت مس��کو به عن��وان یکی از کش��ورهای
دارنده قدرت هس��ته ای می تواند در همکاری های
اقتصادی و تجاری ش��ریک مهمی برای تهران باشد.
باید تاکید کرد کندی بانک ه��ای اروپایی در معامله
با ایران و عدم شفاف بودن مس��ئله تحریم ها را نمی
توان از نظر دور داشت .
در تاکید این ادعا بعد از این اجالس ،روسای جمهور
روسیه و ایران کنفرانس خبری برگزار کردند .پوتین
در این کنفران��س خبری اع�لام کرد که خواس��تار
تقویت روابط تجاری با ایران است.
حس��ن روحانی نیز اعالم ک��رد ایران ب��رای افزایش
همکاری با روس��یه در بخش های انرژی و بانک ها و
حمل و نقل تالش می کند .وی همچنین اشاره کرد
که چند یادداش��ت تفاهم بین دو طرف امضا شد که
نشان می دهد روابط بین ایران و روس��یه روز به روز
رشد و توسعه می یابد.
بی شک روابط تهران و مس��کو باالخره پس از هشت
س��ال به ریل تعامالت راهبردی نزدیک می ش��ود و
در این بین جایگاه خاص مس��ائل اقتصادی و تجاری

برجسته تر از دیگر بخش ها است .
در تاریخ رواب��ط میان ایران و روس��یه هی��چ گاه دو
کش��ور تا این اندازه به عنوان متح��دان طبیعی قابل
ارزیابی نب��وده اند و همانطور که در مقدمه ذکر ش��د
نوع و محت��وای همکاری ه��ا با آنچه با غ��رب امکان
تحقق آن در جهان واقعیت قابل ارزیابی است بسیار
متفاوت است .
مردی در شهر ممنوعه !
بی ش��ک چین یکی از مهم ترین همکاران اقتصادی
و تجاری با جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.
حجم س��رمایه گذاری های طرف چینی در ایران از
دیگر اعضای بریکس به مراتب باالتر اس��ت و رقابت
گس��ترده ای میان پک��ن و دهلی نو ب��رای حضور در
منطق��ه وج��ود دارد .از س��وی دیگر نبای��د نگرانی
چینی ها از رش��د فزاینده مناس��بات ایران و هند را
نادیده گرف��ت و از منظری دیگر بای��د تاکید کرد که
چین مناس��بات خود را در عرصه ه��ای متنوعی در
جمهوری اسالمی ایران دنبال می کند.
تجارت یکی از اصلی ترین مس��ائلی است که در حال
حاضر در چی��ن قابل ارزیابی اس��ت  .طبق��ه کارگر
چینی جای خود را به طبقه متوس��ط ش��هری داده
اس��ت و در این فضا طبعا تولید جای��ش را به تجارت
خواهد داد ب��ه همین تجارت خارج��ی چین  ،خروج
برخ��ی از صنایع و ف��روش فناوری ه��ای چینی که
بخش��ی از آنها با مهندس��ی معکوس رخ می دهد از
کلید های نانوشته سفر رئیس جمهور چین به تهران
است.
مرد ش��هر ممنوعه پس از بیش از یک دهه یعنی 14
س��ال به عنوان رئی��س جمهور کمونیس��ت چین پا
در تهران مرکز جمهوری اس�لامی گذاشت و همراه
او س��یلی از تجار و سیاس��ت م��داران ب��رای حفظ
موقعیت پیش��ین خود با همتایان ایرانی اشان دیدار
کردند .شش وزیر و سه معاون اول وی را در این سفر
همراهی م��ی کردند که اس��اس آن هم��کاری های
اقتصادی و تجارت ب��ود .ایران در این گونه س��فرها
هوش��مندانه ب��ه دنبال کس��ب فناوری ه��ا و جذب
س��رمایه گذاری های خارجی خواهد بود .مسئله که
باید در اولویت تصمیم س��ازان در جمهوری اسالمی
قرار گیرد .
در این سفر  17سند همکاری در زمینه های مختلف
به ویژه در عرصه های اقتص��ادی  ،صنعتی  ،فرهنگی
و قضائی با حضور روس��ای جمهور دو کشور امضا شد
و روابط دوجانبه به س��طح راهبردی ارتقا یافت  .این
ادعا بر خالف آن چیزی اس��ت که با غرب صورت می
گیرد زیرا چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای
امنی��ت و در عین ح��ال یک��ی از اعض��ای قدرتمند
اتحادیه بریک��س و وزنه ای غیر قاب��ل انکار در عرصه
بین المللی به طور قطع قادر اس��ت مناس��بات خود
را مس��تقل از فش��ار های غرب و آمری��کا تنظیم و به
مرحله اجرایی برساند .
س��فر رئیس جمه��وری چین ب��ه تهران ب��ا تنوعی
از امضای اس��ناد نیز همراه بود به طوری که اس��ناد
فرهنگی  ،اس��ناد قضائی و بازرسی و حتی موضوعات
مربوط به جاده ابریشم در این مجموعه دیده شد.
در این میان اس��پونیک خبرگزاری رس��می روسیه
در خصوص س��فر هیئتی چینی به ایران نوش��ت  :با
نگرش��ی س��طحی به توافقات اخیر ایران و چین می
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توان دریافت ک��ه چینی ها نیز حس��اب جداگانه ای
برای تج��ارت با ایران ب��از کرده اند اما امضای س��ند
راهبردی همکاری های ده س��اله میان ایران و چین
به معنای این اس��ت که ایران قرار نیس��ت فقط یک
ش��ریک معمولی اقتص��ادی برای چی��ن در منطقه
خاورمیانه باقی بماند بلکه قرار اس��ت نوعی مرکزیت
اقتصادی و غی��ر اقتصادی در هم��کاری با چین پیدا
کند و این نکته ای اس��ت که به سفر رئیس جمهوری
چین اهمیت دو چندان می بخشد.
اس��ناد همکاری ای��ران و چین ش��امل س��ند های
همکاری در زمین��ه های قضائ��ی و امنیتی و نظامی
نیز می باش��د و این به معنای آن اس��ت که چینی ها
در ت�لاش هس��تند از الک خود خ��ارج ش��وند و با
حضور فعالتر در س��طح جهانی یار قدری در منطقه
خاورمیانه داشته باشند.
این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که با بررس��ی
شرایط دیگر سیاس��ی و نظامی بین المللی می توان
به این نتیجه رس��ید که سمت و س��وی سیاست آتی

ایاالت متحده شرق آسیا می باشد و این کشور تالش
دارد با تس��لط و ایجاد نا امنی بر مناب��ع انرژی مورد
نیاز رقبای احتمالی اقتصادی این کش��ور در منطقه
خاورمیانه زمینه کنترل این انرژی را فراهم کند .چرا
که ایاالت متحده نی��از چندانی به ان��رژی درآمده از
منطقه خاورمیانه ندارد اما اقتصاد های کش��ورهای
شرق آس��یا مخصوصا چین وهند کامال به این انرژی
وابسته می باشند و هرگونه خلل در تامین این انرژی
ممکن است اقتصاد این کشورها را به نابودی بکشاند.
رئیس جمه��وری چی��ن در س��فر خود ب��ه منطقه
خاورمیانه س��ه کش��ور از چهار کش��ور صاحب نفوذ
قدرتمند این منطقه یعنی عربس��تان س��عودی —
مصر و ای��ران را انتخاب ک��رد و ترکی��ه را در برنامه
کاری خود ق��رار نداد چ��را که ترکیه عضو رس��می
ناتو می باشد و از س��وی دیگر گروه های اسالمگرای
تندروی چینی در ح��ال آموزش دی��دن در ترکیه و
مناطق تحت نفوذ داعش در سوریه و عراق هستند و
چینی ها احس��اس می کنند ترک ها در تهدید های

ناتو در شرق آسیا و همچنین تهدید های تندرو های
اسالمگرا بر علیه امنیت ملی چین سهیم هستند.
با این ش��رایط می توان گفت که اهمیت سفر رئیس
جمهوری چین ب��ه ایران در یک نکته بس��یار ظریف
اما پر اهمیت خالصه می ش��ود و آن اطمینان یافتن
چین از ادامه همکاری های گس��ترده خ��ود با ایران
و یافتن ی��اری که می تواند در منطق��ه خاورمیانه در
آینده روی آن حساب باز کند.
خاطرات ماندال با حضور زوما زنده شد
به درستی سیاست های ضد اس��تعماری جمهوری
اس�لامی ایران و توقف فروش نفت ب��ه رژیم آپارتاید
در آفریقای جنوبی س��نگ بنای همکاری های میان
تهران و این کش��ور در ح��ال توس��عه را فراهم کرده
اس��ت .همانطور که دولت آفریقای جنوب��ی بارها بر
این حقیقت تاکی��د دارد که ای��ران در پیروزی علیه
رژیم آپارتاید نقش��ی غیر مس��تقیم و غیر قابل انکار
دارد .
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جیک��وب زوما پ��س از  37س��ال به عن��وان رئیس
جمهور آفریق��ای جنوبی به ایران س��فر کرد و عمده
دیدارهای او برای گس��ترش همکاری ها و س��رمایه
گذاری ب��رای اس��تفاده بیش��تر از نف��ت جمهوری
اس�لامی ایران بود .آنطور که ش��واهد نشان می دهد
ایران تا نیمه تابس��تان تولید روزانه نفت خود را تا 2
میلیون بش��که افزایش خواهد داد و آفریقای جنوبی
یکی از خریداران نفت ایران است.
در همین حال س��واالتی که باید به آن به طور دقیق
پاس��خ داد آن اس��ت که آیا ایران می تواند در آینده
ای نه چندان دور خود را به اعض��ای بریکس نزدیک
تر کند و در ای��ن چارچوب اقتصادی ب��ه عنوان ناظر
و س��پس یکی از اعضای اصل��ی ورود کن��د؟ آنطور
که مش��خص اس��ت تهران با تمامی کشورهای عضو
بریکس به جز برزیل مناس��بات ویژه ای را در فضای
پسا برجامی ایجاد کرده است و در این چنین فضایی
مناسبات دو جانبه میان تهران و کشورهای فوق می
تواند به یک همگرایی چند جانبه منجر شود .

مودی برای مقابله با اژدها به تهران آمد
در مقابل هفده س��ند همکاری که میان ایران و چین
به امضا رس��ید طرف هندی در جمهوری اس�لامی
ایران  12سند همکاری را به امضا رساند.
بخش مهم��ی از س��فر مودی ب��ه تهران به مس��ائل
وابس��ته به انرژی مربوط می ش��ود .هن��دی ها برای
س��اخت پاالیش��گاه های پتروش��یمی در جمهوری
اس�لامی س��رمایه گذاری می کنند و در همین حال
با پرداخت بدهی های نفتی اشان سعی کردند نشان
دهند تا چه اندازه روابط با سعدآباد برای آنها اهمیت
دارد .نباید فراموش ک��رد که رقابت میان چین و هند
تا چه اندازه دهلی نو را برای حضور پر رنگ و گسترده
تر در تهران ترقیب کرد.
بخش دیگری از س��فر مودی به تهران ک��ه می توان
آن را برای تبدی��ل عملی ایران به کریدوری ش��رقی
غربی آماده تر کند بندر چابهار بود که با حضور رئیس
جمهور افغانستان این ایده عملیاتی شد.
س��رمایه های هندی به ای��ران اجازه م��ی دهد تا نه

تنهای پلی برای کاالهای هندی به آس��یای مرکزی
باش��د بلکه محصوالت ایرانی نیز راه خود را به ش��به
قاره هموار می کنند.
هند در عی��ن حال م��ی تواند یک هم��کار خوب در
عرصه نظامی باش��د .به ط��وری که این کش��ور قادر
اس��ت در یک هم��کاری منطق��ه ای و دو جانبه در
خصوص امنیت اقیانوس هند و دریای عمان با تهران
همکاری کند.
توس��عه مناس��بات نظامی با هند در کنار ت��وازن قوا
با چین و پاکس��تان از ای��ران بند ب��ازی ماهر خواهد
س��اخت تا در می��ان کارزار بین الملل��ی و منطقه به
عنوان پر جمعیت ترین کش��ور منطق��ه خاورمیانه
با در اختی��ار داش��تن مناب��ع اس��تراتژیک انرژی و
جغرافیای گس��ترده جایگاه خود را ارتقا بخش��د و از
فرصت طلبی های آینده آمریکا جلوگیری کند.
حضور بانک ه��ای هندی  ،چینی و روس��ی در ایران
م��ی تواند فض��ا را ب��رای دوری از دالر و اس��تفاده از
ارزهای محلی و منطقه ای را احیا کند.

رضی میری رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران :

نمایندگان در مجلس دهم را به روی فعاالن
بخش خصوصی بگشایند

رضی می�ری یکی از فع�االن بخ�ش خصوصی و
یکی از دس�ت اندرکاران کنفدراسیون صادرات
جمه�وری اسلامی ای�ران اس�ت  .وی در حال
حاضر عضو ارش�د کمیسیون توس�عه صادرات
اتاق ایران اس�ت  .در همین حال وی در خصوص
معضلات ص�ادرات در عرص�ه پس�اتحریم و
همکاری های بین بخش خصوصی و مجلس دهم
توضیحاتی را به دنیای انرژی داده است.
روند صادرات غیر نفتی ای�ران را چگونه ارزیابی
می کنید و چ�ه افقی پی�ش روی ص�ادرات غیر
نفتی ماست؟
به طور کل��ی اگر بتوانی��م موانع و مش��کالت صادرات
غیر نفتی که تا کنون س��بب توقف و نزول آن ش��ده اند
را از پی��ش روی آن برداریم  ،ص��ادرات غیر نفتی ایران
می توان��د نقش بس��یار س��ازنده ای در رش��د اقتصاد
کشور داش��ته باش��د و جایگزین صادرات نفت شود اما
در حال حاض��ر با چالش های��ی در این ح��وزه روبه رو
هستیم که می بایس��ت هرچه س��ریعتر آنها را مرتفع
کنیم .در ش��رایط فعلی ما به صورت م��داوم با کاهش
میزان صادرات غیر نفتی مواجه هس��تیم یعنی امسال
نس��بت به پارس��ال و پارس��ال نسبت به س��ال قبلش
کاه��ش را در آم��ار آن تجربه ک��رده ایم  .البت��ه غیر از

صادرات پتروش��یمی که وضعیت نس��بتا ثابتی داشته
س��ایر حوزه ها مثل صادرات صنای��ع معدنی ،صادرات
س��نتی و صادرات صنعتی کاهش را تجرب��ه کرده اند و
شوربختانه این مسئله همچنان وجود دارد و ما منتظر
ت��داوم این کاهش در آمار انتهای س��ال ص��ادرات غیر
نفتی کشور هستیم.
برج�ام چ�ه تاثی�ری در ص�ادرات غی�ر نفت�ی
م�ا داش�ته اس�ت و دس�تاورد ه�ای آن ب�رای
صادرکنندگان ما چه بوده است؟
بطور کلی عدم ارتب��اط اقتصاد با دنیا از عواملی اس��ت
که می تواند صادرات را دچار مش��کل کن��د و از میزان
آن بکاهد .بدیهی اس��ت برجام تا حدود زیادی موجب
رفع مش��کل ارتباطات بین المللی ما ش��ده است .مثال
فرض بفرمایید ما پیش از اجرای برجام نمی توانستیم
هیچ عملی��ات بانکی بی��ن المللی انج��ام بدهیم اما در
حال حاضر و با اجرایی شدن برجام سوئیفت باز شده و
بانکها به تدریج روابط خود را با ایران از س��ر می گیرند
گرچه در حال حاضر به دالیلی که مش��خص است این
روند رو به رش��د به کندی انجام می ش��ود اما من فکر
می کنم این مشکالت حل خواهند ش��د .البته اگر ما از
جهات سیاسی شرایطی را بوجود نیاوریم که آنها ناچار
به تجدید نظر در تصمیم خود ش��وند .در نتیجه باید به

این موضوع زیاد توجه داشته باشیم.
یکی از دیگر مس��ائلی که در خصوص برجام باید به آن
اش��اره کنیم نوع تبلیغاتی است که در مورد ایران انجام
ش��ده بود و س��بب احتراز فعالین اقتصادی از برقراری
ارتباط تجاری با ایران می ش��د .پس از اجرایی ش��دن
برجام ای��ن وضعیت برعکس ش��ده یعنی ه��م اکنون
خیلی ها از برقراری رابطه اقتصادی با ایران اس��تقبال
می کنند  .آم��دن هیئت های ف��راوان خارجی به ایران
در چند م��اه اخیر اگرچه هن��وز در س��طح تفاهم نامه
باقی مانده و منجر ب��ه عقد قراردادهای قطعی نش��ده
ام��ا مبین تمایل غ��رب به برق��راری رابط��ه اقتصادی
با ایران و س��رمایه گذاری در کشور ما اس��ت .اینکه ما
بتوانیم ش��رایطی را مهیا کنیم که آنها بتوانند در ایران
سرمایه گذاری کنند مقوله دیگری است چراکه فراهم
کردن این ش��رایط الزاماتی دارد که متاسفانه ما هنوز
نتوانس��تیم آنها را محقق کنیم .اما ما می توانیم تمایل
کش��ورهایی که عالقمند به کار کردن با ایران نبودند،
به برقراری رابطه اقتصادی با ایران را از دس��تاوردهای
برجام بدانیم.
به جز ماج�رای تحریم چه مس�ائلی ب�وده که به
صادرات غیر نفتی ایران ضربه زده اند؟
به جز تحریم های بین المللی ما در چند س��ال گذشته
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با تحریم های داخلی مواجه بوده ایم .در درجه اول من
باید اش��اره بکنم به مس��ئله ضعف بخش خصوصی در
کشور ما و اینکه اکثریت اقتصاد ایران در اختیار بخش
دولتی است .این موضوع س��بب عدم توفیق ما در رشد
اقتصادی می ش��ود .من فکر می کنم ک��ه هنگامی که
عمده اقتصاد ایران در ید قدرت شرکت های خصولتی،
ش��به دولتی ،دولتی و نهاده��ای غیر دولتی مش��هور
هس��ت ،ش��رایط برای آنها و بخش خصوصی مساوی
نیس��ت و بخش خصوصی از امتیازات بسیاری محروم
اس��ت که دولتی ه��ا و خصولتی ها حائ��ز آن امتیازات
هستند .یکی از مهمترین این امتیازات که می توانیم به
آنها اشاره کنیم معافیت مالیاتی است که شامل بخش
ش��به دولتی می ش��ود اما بخش خصوص��ی از چنین
امتیازی محروم اس��ت .یا واردات به ط��رق غیر قانونی
که در مقیاس باال در کشور انجام می شود و با عنایت به
اعداد و ارقام نمی توان انجام آن بدون داشتن امتیازات
خاص را متصور بود.
مس��ائلی همچون قاچاق ،دو نرخی بودن ارز یا کنترل
نرخ ارز به ش��کل دس��توری از دیگر موانعی هستند که
وجود دارند و در کنار تحریم ها سبب افول صادرات غیر
نفتی ایران شده اند.
دولت بای�د چه تمهیدات�ی برای رف�ع این موانع
بیندیشد؟
به نظر من دولت باید تالش کند که خصوصی س��ازی
اصل  44قانون اساسی را با قدرت و به شکل واقعی اجرا
کند و اقتصاد ایران را هرچه س��ریعتر به س��مت بخش
خصوصی سوق دهد و از طرف دیگر باید هرچه سریعتر
ارز را تک نرخ��ی کند .همی��ن طور مطابق ب��ا قوانین
چهارم و پنجم و احتماال برنامه شش��م می بایست نرخ
ارز را بر اس��اس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی به

تدریج افزایش دهد که دچار چالش های ناگهانی پرش
فنر نرخ ارز نش��ویم و صدم��ات آن را مج��ددا متحمل
نشویم.
یکی دیگر از م��واردی که دولت باید م��د نظر قرار دهد
اصالح قانون کار به نفع کارآفرینی و اقتصاد ملی است.
من فکر م��ی کنم که قانون کار مش��کالتی دارد که می
توانند بر علی��ه کارآفرینی باش��ند و کارآفرین��ان را با
مش��کالتی مواجه کنند که آنها ناگزیر به توقف جذب
نیروی کار شوند و هر روز به خیل بیکاران کشور افزوده
ش��ود .و افزایش نرخ بیکاری نیز از چال��ش های مهم و
زمین گیر کننده دولت به ش��مار م��ی رود و دولت می
بایست به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
بخش خصوصی چه انتظارات�ی از مجلس دهم به
عنوان مجلسی متفاوت با گذش�ته و حائز وجهه
قوی تر اقتصادی دارد؟
انتظ��ارات بخش خصوصی این اس��ت ک��ه نمایندگان
این مجلس متفاوت و اقتصاددانان��ی که در آن مجلس
حضور دارند فک��ر نکنند که آنها بهتر از کارشناس��ان و
متخصصان بخش خصوصی از اقتصاد مطلع هس��تند و
نیاز به مشورت با کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی
ندارن��د .انتظارمان این اس��ت که در تمام کمیس��یون
های تخصص��ی از حض��ور فع��ال و نافذ کارشناس��ان
بخش خصوصی از طریق ات��اق بازرگانی بهره بگیرند و
از نظرات این کارشناسان برای نوشتن قوانین استفاده
کنند نه اینک��ه فقط نظرات آنها را بش��نوند و در نهایت
تصمیم خود را بگیرند .نماین��دگان مجلس باید بدانند
قوانینی که توس��ط آنه��ا تدوین و تقنین می ش��ود در
عرصه اجتماع باید توسط همین فعالین اقتصادی اجرا
شود .به همین دلیل باید پیش از نوشته و مصوب شدن
قانون ،کسانی که می بایس��ت آن را اجرا کنند در مورد

اجرایی بودن یا نبودن آن اظه��ار نظر کنند .بزرگترین
انتظ��ار م��ا از مجلس گش��ودن درب مجل��س به روی
کارشناس��ان بخش خصوصی اس��ت تا امکان تصویب
قوانین بهتر و عملی تر در کشور فراهم شود.
به عن�وان آخرین س�وال بخش خصوص�ی یا به
عبارت بهت�ر اتاق بازرگانی ب�رای افزایش میزان
صادرات غیر نفتی و تحق�ق اقتصاد مقاومتی چه
اقدامات و برنامه هایی را در نظر دارد؟
ات��اق بازرگان��ی وظیفه مش��ورتی دارد و می بایس��ت
نظر مش��ورتی خ��ود را در اختیار دولت ق��رار دهد که
شوربختانه تا کنون دولت به مشاوره های اتاق اهمیت
چندانی نداده اس��ت چرا که اگر دولت برای مش��اوره
های بخش خصوصی اهمیت الزم را قائل بود ش��رایط
هم اکنون اینگونه نبود .گمان می کنم که اتاق بازرگانی
می بایست در خصوص مشکالت و مس��ائلی که بر سر
راه فعاالن اقتصادی کش��ور مانع تراش��ی می کنند ،در
کمیس��یون های تخصصی کار کارشناسی انجام دهد و
خروجی این کار کارشناس��ی را در اختیار دولت و سایر
قوا بگذارد و آنها نیز می بایست به این نتایج توجه کافی
را داشته باشند.
بخش دیگری از فعالیت های بخ��ش خصوصی در این
مورد در ش��ورای گفتگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی
و بویژه در کمیت��ه ماده  76اس��ت که فعالیت بس��یار
مثبت و مداوم��ی دارد و خوش��بختانه اخیرا مصوبه ای
در هیئت وزیران به تصویب رس��یده است که بر اساس
آن مصوبات جلسات ش��ورای گفتگو حتما در جلسات
هیئت دول��ت مطرح خواهند ش��د .امی��دوارم که این
مصوبه نیز اجرا شود چرا که انجام کار کارشناسی روی
این موضوعات ب��ه منظور دریافت خروجی مناس��ب و
موثر وقت و انرژی فراوانی را طلب می کند.
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راهبرد جدید نفتی عربستان سعودی

دوران درخشان یا خود کشی با طناب انرژی ؟

داالن م�ک ان�دره*| از اواس��ط س��ال 2014
میالدی زمانی که بازار جهانی نفت با مازاد عرضه
رو به رو ش��د قیمت ها ب��ه یک ب��اره کاهش پیدا
کرد اما در این میان عربس��تان تالش کرد تا نقش
سنتی خود را در این بازار آش��فته ایفا کند و مانند

گذشته به عنوان یک رهبر رفتار کند.
در اکتبر همین س��ال عربستان س��عودی به طور
رسمی اعالم کرد این کشور می تواند به مدت یک
یا دو س��ال وضعیت خود را برای نفت زیر  80دالر
برای هر بشکه آماده کند.

در نوامبر  2014وزیر نفت س��ابق عربس��تان ( در
سال  2016برکنار ش��د ) برای نخستین بار اعالم
کرد این کش��ور ت�لاش می کن��د تا ب��ازار را برای
تحمیل قیم��ت های جدی��د آماده کن��د و در آن
اعمال نفوذ کند.
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های نفتی علیه جمهوری اس�لامی ایران برداشته
شد و این کش��ور به عنوان یکی از بازیگران اصلی
اوپک وارد عمل شد.

این وزیر عربس��تانی بارها اعالم کرد افزایش تولید
اعض��ای غیر اوپک��ی در خ��ارج از چارچ��وب این
س��ازمان عمال قیمت ها را با چالش مواجهه کرده
است او بر این عقیده بود که کاهش قیمت ها برای
کوتاه مدت می تواند به افزای��ش قیمت ها در بلند
مدت و جذب سرمایه گذاری در کشورهای اوپک
منجر شود مس��ئله ای که در نهایت تمامی اعضا از
آن سود می بردند.
در مقابل این اظهار نظرها س��عودی ها از پتانسیل
های خود برای مقاومت در مقابل کاهش قیمت ها
و عدم ضربه پذیری بهره گرفتند تا آنجا که تحریم

عربس�تان تصور یک س�وراخ را داشت اما با
گودال مواجهه شد
سعودی ها قطعا نمی توانس��تند درست محاسبه
کنند که رفتار آنها چه واکنش��ی در ب��ازار جهانی
نفت گذاش��ت و تا چه اندازه این ب��ازار را با چالش
مواجهه کرد.
قیمت نسبی نفت برنت برای عربستان سعودی از
 80دالر در ماه نوامبر به  62دالر برای ماه دسامبر
 2014رسید مسئله ای که به طور جدی بازارهای
مالی این کشور را تحت تاثیر خود قرار می داد.
این موضوع در حالی بود که س��عودی ها در میان
مش��غول جنگ بودند و باید از گ��روه های حامی
خود در س��وریه و دیگر نقاط جه��ان نیز حمایت
مالی می کردند .
ام��ا قیمت ه��ا در فوری��ه  2015به زی��ر  50دالر
س��قوط در حالی که در م��دت کمی ب��ه  60دالر
رس��ید اما باز هم به زیر  50دالر سقوط کرد تا این
نوس��انات اکثر تولید کنندگان نفت را به فکر چاره
بیندازد.
آغاز تمامی این فع��ل و انفعاالت را اگر سیاس��ت
غلط س��عودی ندانیم اما می توانیم تسریع در این
کاهش ها را وابسته به این رفتار بدانیم.
اساس��ا این کاهش قیمت های نفت ب��ر دارایی ها
و ذخیره ارزی عربستان س��عودی تاثیرات جدی
گذاشت و آنها را کاهش داد.
در زمانی که قیمت های جهان��ی نفت برنت 100
دالر برای هر بشکه بود عربس��تان سعودی روزانه
 6.31میلیون بش��که در روز صادرات داشت که به
طور خالص روزانه این کش��ور  631میلیون دالر از
این درآمد ها را ذخیره می کرد.
در حال��ی که با نف��ت  53دالری عربس��تان 340
میلیون دالر توان ذخیره س��ازی داش��ت و در زیر
این رقم هم این کشور در حدود  290میلیون دالر
ذخیره می کرد.
عربس��تان ب��رای کاه��ش کمب��ود در آم��د خود
تولیدش را افزایش داد و تا  9.6میلیون بش��که در
روز رس��اند این کش��ور همچنین برنامه داشت تا
تولید خود را تا  10.5میلیون بشکه برساند .
همانطور که اش��اره ش��د عربس��تان تولید خود را
افزایش داد تا کس��ری بودج��ه اش را جبران کند
که بر ب��ازار جهانی نفت اثرات مخربی گذاش��ت و
کاهش بیشتر قیمت ها را منجر شد .
این کس��ری در س��ال  2015به جایی رس��ید که
عربس��تان اعالم کرد  5درص��د از  GDPکاهش
یافت که چی��زی در ح��دود  39میلی��ارد دالر را
شامل می شد.
در اواس��ط س��ال  2015بر اس��اس آنچه صندوق
بین المللی پول گزارش داد عربس��تان سعودی با
کس��ری  20درصدی بودجه بر اساس  GPDاش
مواجه شد .

فاینش��ینال تایمز نیز در همین دوره زمانی اعالم
کرد عربستان س��عودی  130میلیارد دالر کسری
دارد که این مساله بر روی رشد اقتصادی سعودی
ها تاثیر جدی گذاش��ت .ب��ه طوری که در س��ال
 2014این کشور با رش��د اقتصادی  3.6درصدی
همراه بود اما در س��ال  2015این رقم به  3.3و در
سال  2016تنها به  2.7درصد رسید .
مسابقه برای نفت مجانی !
محاسبه غلط عربس��تان با منابع بسیاری صورت
گرفت به طوری که بس��یاری از کش��ورهای تولید
کننده نفت وابس��تگی غیر قابل انکاری به فروش
دارند به همی��ن جهت اگر قیمت ه��ا کاهش یابد
آنها مجب��ور ان��د تولید را ب��رای کس��ری بودجه
افزایش دهند و این مس��ئله با مازاد عرضه منجربه
کاهش بیشتر قیمت ها خواهد شد .
گزارش آژانس انرژی بی��ن المللی در همین رابطه
نشان می دهد از اواسط سال  2014تا سال 2015
عمال تولید نفت ب��ه میزان قاب��ل توجهی افزایش
یافت��ه و در همی��ن دوره زمان��ی قیمت ه��ا هم با
نوسان همراه بوده است .
در س��ال  2015عرضه روزانه نف��ت  3.1میلیون
بشکه بوده است که در س��ال  2014این رقم تنها
 1.8میلیون را ثبت کرد که رشدی  60درصدی را
نشان می دهد .
در ژوئ��ن  2015گزارش های تکمیلی نش��ان داد
اوپک به تنهایی روزانه  31.7میلیون بش��که نفت
تولید کرده است که طی سه سال باالترین رکورد
ثبت شده به شمار می رود.
این افزای��ش در حالی ب��ود که در آن س��وی بازار
یعنی بخ��ش خری��داران نفتی چی��زی در حدود
 1.4میلیون بش��که نفت نیاز داش��تند که عمدتا
بازارهای آس��یایی و آمریکای شمالی را شامل می
ش��د و در دیگر بازارها عمال راکد مانده بود .تمرکز
تولید کنندگان نفت بر روی کش��ورهای آسیایی
عمال تقاض��ا در این منطق��ه را با نوس��ان مواجهه
کرد اما چی��ن هنوز یکی از خری��داران اصلی نفت
در بازارهای جهانی اس��ت که می تواند با مس��ئله
دامپینگ با کمک عربس��تان بار دیگر ب��ازار را به
خطر بیندازد.
آمریکا از تغیی��رات در بازار جهان��ی نفت بی تاثیر
نبود و شیل های نفتی این کش��ور نیز عمال از دور
خارج شدند.
عربستان به عنوان منشا مش�کل می تواند
راه حل آن را مهندسی کند؟
س��عودی قیمت نفت را بین  90تا  80دالر در نظر
گرفته بود اما اکنون شاهد کاهش شدید قیمت ها
هستیم  .آیا کش��ور می تواند برنامه ریزی بهتری
برای جبران این خس��ارت بکند؟ اگر قیمت نفت
در رقم کنونی باقی بماند برنامه  4ساله سعودی ها
چه خواهد بود؟
تنها عربس��تان نیس��ت که تولید نفتش را افزایش
داده است دیگر کش��ورهای تولید کننده نفت در
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بازار جهانی از جمله ای��ران ( ، )2.88کویت (2.8
) قطر ( )0.67ع��راق ( )3.75امارات (  )2.78و در
نهایت روسیه با ( )11.2میلیون بشکه در روز نفت
وارد بازار جهان��ی می کنند که ب��ر روند قیمت ها
موثر است.
عربس��تان برای خروج از این بح��ران دو راه پیش
روی خود دارد
 -1کاهش تولید
 -2تثیبت تولید در مقیاس کنونی
که با توجه به سیاس��ت گذاری های این کش��ور،
ریاض مجبور اس��ت ب��رای جلوگی��ری از کاهش
بیشتر این نرخ رشد س��االنه و کسری بودجه یکی
از راه های فوق را برای افزایش قیمت ها برگزیند.
نباید فرام��وش کرد که افزایش تولی��د هر کدام از
کش��ورهای تولید کننده نفت عم�لا جنگی علیه
یکدیگر است و کشورهای فوق در حال تخریب هم
هستند .عربستان همچنین می داند کاهش تولید
هر بشکه نفت از سوی این کش��ور در بازار جهانی
می تواند بر تمامی حاضرین در بازار مفید باش��د و
آنها از این مهم سود خواهند برد.
آیا راهبرد عربستان سعودی در بازار جهانی
نفت موفق است؟
از مس��ائل مهم بازار جهان��ی نفت که ن��ه تنها در
رس��انه ها بلکه در محافل اقتصادی به آن پرداخته
می شود کاهش ش��دید قیمت ها است به طوری
که بازیگر اصلی این بازار یعنی عربس��تان سعودی
و رفتار آن در این چالش جهان��ی اهمیت ویژه ای
دارد.
نباید از نظر دور داش��ت که س��عودی ه��ا با اقدام
نفتی که صورت دادند توانس��تند آمریکا را از بازار
نفتی خارج کرده و کم��اکان صادرات به آمریکایی
ش��مالی را انجام دهند اما این روند بر قیمت ها به
طور کلی تاثیر گذاشت و تمامی کشورهای تولید
کننده از جمله روس��یه  ،ا یران  ،ع��راق و ونزوئال و
حتی نیجریه و مکزیک از این کاهش زیان کردند.
در حالی که تمامی کش��ورهای فوق از عربس��تان
توقع دارند تا بحران را با ی��ک راهبرد عقالنی حل
کند این کش��ور حاضر به ورود به طرح فریز نفتی
نمی ش��ود زیرا چالش های منطقه ای و سیاس��ی
بر روی بایسته های انرژی آن تاثیرات زیادی دارد
 .در این میان س��والی که مطرح می شود آن است
که آیا این استراتژی کار می کند و می تواند موفق
باشد ؟
عربس��تان س��عودی یک بازی طوالن��ی مدت را
آغاز کرده است .س��عودی آرامکو در حال استفاده
از توان مال��ی خود برای خرید س��هام بیش��تر در
پاالیشگاه های خارجی اس��ت تا بتواند خرید نفت
آنها را از ریاض تضمین کند این در شرایطی است
که س��هامداران آرامک��و آن را در بازارهای جهانی
عرضه می کنند ت��ا بتوانند با قیمت باالتر س��هام
خود را فروخته و سهم خود را افزایش دهند.
این ش��رکت -که ای��ن م��اه از طرح های��ی برای
مالکیت کامل ب��ر یک پاالیش��گاه در تگزاس خبر

داد -در ت�لاش برای خرید تأسیس��ات بیش��تری
در چین اس��ت ،جایی که ریاض تقریب��ا در آنجا و
همچنین در هند ،اندونزی ،مالزی و ویتنام حضور
دارد .ام��ا ایران ب��رای ورود به چی��ن برنامه ریزی
زیادی کرده اس��ت و این کش��ور با عربستان برای
کسب س��هم بیش��تر در چین عمال درگیر خواهد
ش��د .ایجادبازارهای تضمین ش��ده در کشورهای
مه��م وارد کننده نفت از طری��ق در اختیار گرفتن
مالکیت پاالیشگاه ها در این کشورها هدف ریاض
است .با این روش سهم آنها از بازار تضمین خواهد
شد که راهبرد های آینده س��عودی ها است اما به
شرطی که دیگر تولید کنندگان نفت در بازارهای
جهانی را فراموش کنیم یا آنها را در نظر نگیریم.
این ابتکار عمل همچنین ب��ر این موضوع متمرکز
اس��ت که چگونه س��عودی آرامکو در تالش برای
ایجاد یک الگویی تجاری متوازن است.
این ش��رکت در تالش برای اولویت بخش��یدن به
تولید فرعی از قبیل بنزین اس��ت .صادرات بنزین
این شرکت در سال گذشته به بیش از یک میلیون
بشکه در روز رسید.
آرامکو طرح هایی جاه طلبانه برای تقریبا دو برابر
کردن ظرفی��ت پاالیش خود و رس��اندن آن به ده
میلیون بش��که در روز دارد که همانطور که در باال
اشاره ش��د بازار را باردیگر با مش��کل مواجهه می
کند اما حداکثر قیمت نفت تا پایان س��ال 2017
چیزی در حدود  60دالر خواهد بود .
ناتوانی عربس��تان در کنترل قیمت نفت با افزایش
تولید ،تالش این کشور برای توسعه سریع میادین
دریایی و بازگشت به تولید نفت از میادین قدیمی
نفت در کن��ار مصرف روزافزون داخلی ش��واهدی
بر ای��ن مدع��ای کارشناس��ان اس��ت ک��ه زمان
تولید افس��انهای نفت عربس��تان به پایان رسیده
نمیتوانند همچون گذش��ته روی این متحد س��ر
سپرده حساب باز کنند.
با نگاه کلی به آنچه عربستان در اجالس  27نوامبر
 2014صورت داد متوجه خواهیم ش��د این کشور
در مرحله نخس��ت امریکا را مورد هدف قرار داده
بود که توانس��ت این اقدام را با موفقیت پیش ببرد
اما تاثیرات مخ��رب دیگری بر بازاره��ای جهانی
نفت وارد ش��د که قیمت ها را به طور مش��خصی
کاهش داد و اکنون این قیمت ه��ا با کندی تغییر
می کنند و عموما به سوی پایین سوق می یابند .
ایران و راهبرد نفتی عربستان سعودی
اجالس اوپک در دسامبر  2013با سخنرانی وزیر
برکنار شده نفت س��عودی همراه بود که نسبت به
اقدامات ایران و بازگشت این کشور به بازار جهانی
نفت هش��دار می داد  .این رفتار پی��ش از برجام و
توافق هسته ای بود که در ژانویه  2016نهایی شد
و تابس��تان  2015زمزمه های اجرایی شدن آن به
گوش رسید .
حضور دوباره ایران در ب��ازار جهانی نفت به معنای
 4میلیون بش��که نفت در روز اس��ت ک��ه به طور
مش��خص بر دیگر تولید کنندگان تاثیر می گذارد

 .عربستان از این حضور بیش��ترین تاثیر را خواهد
پذیرفت و در حال حاض��ر با رد طرح فریز نفتی هم
شاهد اقدامات پیشگیرانه این کشور هستیم.
سعودی ها با ارائه تخفیف های ویژه به کشورهای
اورپایی از  10تا  35درصد ت�لاش می کنند اجازه
ورود ایران به بازارهای اروپای��ی را ندهند و خرید
های ش��رکت هایی چون توت��ال یا ش��ل از ایران
برای آنها خوشآیند نیس��ت .عربستان به وضوح از
توسعه میدان های نفتی ایران واهمه دارد زیر این
نفت می تواند آینده این کش��ور و برنامه های بلند
پروازانه منطقه ای اش را به چالش بکشد.
با چشم اندازی کوتاه و  14س��اله می توان متوجه
بود عربستان از چه چیزی بیشتر از گذشته واهمه
دارد  .در این روند این کشور با کاهش درآمد نفتی
اش رو به رو اس��ت و در همی��ن دوره زمانی دیگر
رقبای منطقه ای مانند ای��ران و عراق توانایی خود
در بازارهای بزرگ را تقویت کرده اند.
موضع تند عربستان س��عودی یادآور مواضع این
کش��ور در اوایل دهه  ۱۹۸۰و اواخر س��ال ۱۹۹۰
اس��ت که ریاض در آن سالها هم س��عی میکرد
برای افزایش س��هم خود در بازار ،قیمت نفتش را
کاهش دهد .در این زمینه فع��االن بازار متحیرند
که چرا سعودیها مدام سیاستهای یک بام و دو
هوای خود را تکرار میکنند..
پ��س از آنکه ری��اض ب��ه مش��تریان اروپایی خود
تخفی��ف داد ،نفتش را برای خریداران آس��یایی با
تخفیف های ویژه عرضه کرد .اما آیا عربستان می
تواند ش��رایط تخفیف را کماکان ادامه دهد؟ این
یک راهبرد اس��ت یا تاکتیک ؟ به طور مش��خص
این کش��ور قادر نخواهد بود این روند را در طوالنی
مدت حفظ کند زیرا زیان های اقتصادی آن برای
دولت بسیار باال محاسبه شده است.
سوال جدی که در این کارزار پیش می آید چالش
های اس��ت که س��عودی ها با آن رو به رو هستند
و آینده برنامه نفتی آنها است .س��عودی با رقیبی
منطقه ای رو به رو اس��ت که ی��ک اقتصاد مقاوم را
پیشه کرده اس��ت و در حال به روز رسانی سیستم
خ��ود اس��ت .عربس��تان در همی��ن دوره زمانی
نتوانسته اس��ت رقابت خود با ایران مخفی کند که
این مس��ئله به نوبه خود به این کش��ور ضربه وارد
می کند .
کاهش نفوذ عربس��تان س��عودی با کاهش قیمت
نفت و کاهش درآمد های نفتی این کش��ور همراه
است و این کش��ور در طوالنی مدت مجبور است با
این تغییر مواجه و چاره ای جز پذیرش آن ندارد.
آنچه ام��روز در ب��ازار جهان��ی نفت می ت��وان در
خصوص آن بحث کرد مس��ائلی زود گذر است که
باید در مورد آنها تاکتیکی رفتار کرد زیرا شرایطی
طبیعی راهبرد های کالن را برای دوره های زمانی
طوالنی مشخص می کنند .
* از کارمن�دان وزارت خارج�ه آمریکا که ب�ه مدت 15
س�ال در روس�یه به عنوان دیپلمات و وابسته اقتصادی
فعالیت کرده اس�ت .وی فارغ التحصیل دانشگاه برلین
است .
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بورس ،
بخشخصوصی
وصنایع
پتروشیمی
س�ید فوائد نبوی | صنع��ت پتروش��یمی و بخش
خصوصی ایران ب��ا روش های نوین س��رمایه گذاری
موجود در بازار س��رمایه می توانند بخش��ی از منابع
مورد نیاز را ب��رای تامین مالی طرح های توس��عه ای
خود تامین کنند.
تامین مالی طرح های توس��عه ای صنعت پتروشیمی
در س��ال های اخیر به دلی��ل نبود مناب��ع مالی روند
بس��یار کندی را تجربه کرد و بس��یاری از طرح ها یا
نیمه تمام هس��تند و یا به دلیل عدم س��رمایه گئاری
کافی  همچنان متوقف مانده ان��د و در انتظار تزریق
مناب��ع مال��ی جدید هس��تند .داش��ته ه��ای بخش
خصوصی و دولتی اکن��ون  ۶۷ ،طرح نیم��ه تمام در
صنعت پتروش��یمی به ظرفیت حدود  ۶۰میلیون تن
می با شد که پیش��رفت فیزیکی حدود نیمی از آنها
کمتر از  ۱۰درصد است و تکمیل آنها به  ۴۰میلیارد
دالر س��رمایه نیاز داردو عامل اصلی نیمه تمام ماندن
بس��یاری از طرحهای صنعت پتروشیمی محدودیت
منابع مالی  در سال های قبل بوده است .
این روزها صنعت پتروش��یمی ایران در انتظار نفس
تازه ای اس��ت و افزون بر جذب س��رمایه گذاری های
جدید خارجی که م��ی تواند برخی از ط��رح ها را در
مسیر ساخت خود شتاب بخش��د ،استفاده از ظرفیت
های موج��ود داخلی مانند منابع مال��ی بانک ها و نیز
روش ه��ای متنوع س��رمایه گذاری موج��ود در بازار
س��رمایه به عنوان راهکاری مطمئن م��ی توان برای
تامین مالی طرح های پتروشیمی استفاده کرد.
اس��تفاده از صندوق های تخصصی س��رمایه گذاری
در برخی از صنایع تاکنون نتایج رضایت بخشی را در
پی داشته اس��ت و می توان از این روش برای مشکل
نب��ود س��رمایه جهت س��اخت مجتمع ه��ای جدید
پتروش��یمی بهره گرف��ت و باید گفت ک��ه میتوان با
تدبیر از سرمایههای مردمی برای توسعه این صنعت

بهره برد.
کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که بازار سرمایه
ایران م��ی تواند با توجه به س��اختار خ��ود و نیز تنوع
در فعالیت های خود س��رمایه گ��ذاری مطلوبی را در
بخش ه��ای مختلف صنعت کش��ور به وی��ژه صنعت
پتروشیمی داش��ته باشد اما اس��تفاده از این روش ها
باید بر اس��اس فضای موجود اقتصادی کش��ور انجام
ش��ود .در این میان باید تاکید کرد ک��ه ظرفیت های
بس��یار خوبی برای اس��تفاده از صندوق های پروژه،
اوراق سلف ،صکوک و همچنین انتش��ار اوراق خزانه
به عن��وان ابزارهای نوین  وج��ود دارد و در مس��یر
تامین مالی طرح ها می توان با اس��تفاده از این ابزارها
به توسعه صنعت پتروش��یمی ایران به عنوان صنعتی
پیشرو کمک کرد.
با اس��تفاده از قابلیت ه��ای مختلف موج��ود در بازار
سرمایه می توان س��رمایه های خرد و نقدینگی را  به
سوی طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی هدایت
کرد و امید است در آینده نزدیک  بتوان تحولی نوین
در س��رمایه گذاری های م��ورد نی��از در بخش های
مختلف نفت،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی محقق کرد
و برای رس��یدن به این هدف همکاری و تعامل میان
تمام متولیان امر در بخش ه��ای مختلف به خصوص
در وزارتخانه های نفت و اقتص��اد و دارایی ضروری به
نظر می رسد.
فعاالن بازار سرمایه اعتقاد دارند که افزون بر صندوق
های س��رمایه گذاری پروژه که می تواند سرمایه های
مردم را جذب کند و در طرح های توس��عه ای صنعت
پتروشیمی مورد اس��تفاده قرار دهد  ،اوراق سلف نیز
به عنوان یک سرمایه گذاری س��ود آور و مطمئن می
تواند در تامین مالی طرح ها کار ساز باشد،در صندوق
س��رمایهگذاری پ��روژه س��رمای ه الزم ب��رای اجرای
پروژه با مش��ارکت آحاد مردم تامین میشود و به این

منظور ،مالکیت پروژه و منافع حاصل از آن به س��هام
قابل عرضه در بازار س��رمایه تبدیل میش��ود و مردم
سهامدار پروژه میشوند.
ین ابزار تامین مالی در بخش مس��کن مورد استفاده
قرار گرفت��ه و قرار اس��ت در آین��ده نزدی��ک نیز در
بخش نیروگاهی اس��تفاده ش��ود،البته در چند سال
اخیر ،اقدامات مقدمات��ی برای اس��تفاده از این ابزار
تامین مال��ی در صنعت پتروش��یمی با مش��ارکت و
همکاری ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی در سازمان
بورس انجام ش��ده اس��ت ول��ی اجرایی ش��دن آن با
هدف تامی��ن مالی طرحه��ای صنعت پتروش��یمی
نیازمن��د پیگیری متولیان امر اس��ت .از س��وی دیگر
بدون تردید اوراق س��لف نیز افزون ب��ر این که کمک
ش��ایانی در تأمین مالی طرح های توسعهای صنعت
پتروش��یمی میکند س��بب ورود وجوه سرگردان به
بازار س��رمایه نیز میش��ود و این اوراق با توجه به این
که بازد ه تضمینش��د ه مناس��بی دارد و با سایر اوراق
مش��ارکت برابری میکند و حتی نسبت به این اوراق
سود بیش��تری هم دارد ،یک مزیت به شمار میرود.
پتروش��یمی آبادان نخس��تین ش��رکتی ب��ود که در
صنعت پتروش��یمی نیازهای مالی خ��ود را از طریق
انتش��ار اوراق س��لف محقق کرد و نتایج خوبی را نیز
در فروش ای��ن اوراق به عنوان تجرب��ه ای جدید رقم
زد .گفتنی اس��ت که تامین مالی صنعت پتروشیمی
ب��ا ج��ذب س��رمایههای مردم��ی اق��دام بزرگی در
راس��تای به حداکثر رساندن مش��ارکت آحاد جامعه
در فعالیته��ای اقتصادی ب��ه عنوان بخش��ی از بند
یک سیاس��ت ه��ای کلی اقتص��اد مقاومتی اس��ت و
دس��تاوردهای مهم دیگری مانند کمک به جلوگیری
از افزای��ش تورم ب��ه دلیل س��رازیر ش��دن پولهای
س��رگردان ب��ه بخشهای غی��ر تولی��دی و کمک به
جلوگیری از فرار سرمایه از کشور نیز دارد.
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موید حسینی صدر ،عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم

سوآپ هزینه ها را پایین خواهد آورد

قراردادهای متفاوتی برای انجام تجارت س��وآپ وجود
دارد ک��ه نوع مت��داول آن ،دریاف��ت کاال در یک نقطه و
تحویل مع��ادل آن در نقطه دیگ��ری از جغرافیای مورد
نظر اس��ت .این نوع تج��ارت ان��واع مختلف��ی دارد که
میتوان از جمله آن به س��وآپ ارز ،انواع کاال ،نرخ بهره،
نرخ بازده کل ،دارایی و سررس��ید ثابت اشاره کرد .یکی
از مهمترین انواع سوآپ که در سرتاس��ر دنیا هم مطرح
شده ،سوآپ نفتی است .سوآپ نفتی به این مفهوم است
که دولت یا بخ��ش خصوصی ،نفت ی��ا گاز را در یک مرز
کش��ور از همس��ایگان دریافت کرده و در م��رز دیگر به
کشور مورد نظر تحویل میدهند.
این اقدام هم برای ایران و هم برای کش��ور همسایه که
مورد قرارداد اس��ت میتواند منافع اقتصادی و سیاسی
داشته باشد .البته سوآپ بابت حسن همجواری و تقویت
روابط سیاس��ی ایران میتواند مفید و موثر باشد .سوآپ
باید به این صورت انج��ام پذیرد که نفتی را که در جنوب
تولید میشود به قسمتهای شمالی برسانیم.
اگر کش��ورهای مجاور شمالی کش��ور مقدار مشخصی
از نف��ت را در اختیار ای��ران قرار دهن��د و در عوض ما در
جنوب همان میزان نفت را به آن کشور که طرف قرارداد
اس��ت دهیم ،میتواند به نفع هر دو کشور طرف قرارداد

باشد .س��وآپ به این دلیل مثبت ارزیابی میشود که در
این فرآیند هزینهه��ای حمل و نقل ،به ش��دت کاهش
مییابد و همچنین هزینههای انتقال نفت کش��ور مورد
قرارداد نیز به واس��طه ما کاهش مییابد .ایجاد سوآپ با
کردستان عراق که در روزهای اخیر مطرح شده میتواند
بسیار مثبت ارزیابی شود .به این دلیل که امنیت در این
منطقه برقرار میشود و این مسئله میتواند برای هر دو
کشور مناسب باشد.
با توجه به اینکه حکومت کردس��تان عراق و ایران روابط
خوبی با یکدیگر دارند و همیش��ه با هم روابط اقتصادی
خوبی برقرار کرده اند ،تصمیم س��وآپ گرفته ش��ده که
بسیار مورد قبول دو طرف اس��ت .همانطور که میدانید
ایران با توجه به اینکه یکی از پنج کشور حوزه خزر است،
همچنین با نگاه به مرزه��ای دریایی که در دریای عمان
و خلیجفارس دارد و نیز وضعیت مناس��ب مس��یرهای
انتقال نفت که از ایران میتوانند عبور کنند ،این سوآپ
میتواند بهعنوان یک مس��یر ترانزیت موث��ر و باصرفه از
حوزه دری��ای خزر ب��ه بازارهای جهانی مطرح ش��ود .از
سوی دیگر جاذبه ایران بهعنوان بازار نهایی نفت آسیای
مرکزی و نی��ز مکانی برای ترانزیت آن ب��ه لحاظ ثبات و
امنیتی که در کشور وجود دارد ،سبب رغبت کشورهای

حوزه دریای مازندران به س��وآپ نف��ت و متعاقبا توجه
ویژه به ایران ش��ده اس��ت .دریای خزر دارای مقادیری
نفت و گاز است و به دریای آزاد راه ندارد ،بنابراین انرژی
خزر باید از طری��ق لوله به بنادری که ب��ه دریا راه دارند،
منتقل شود.
از اینرو ایران میتواند در انتقال این منابع سهم مهمی
داشته باشد .در نتیجه افزایش س��وآپ میتواند رویکرد
مناسبی باش��د البته اگر درس��ت این کار انجام شود .به
طور کلی کش��وری که دسترس��ی به منطقهای نداشته
و از این روش ب��رای انتقال نفت خود اس��تفاده میکند،
در واقع به نوع��ی معاوض��ه موقت کاال ب��ه کاال صورت
داده اس��ت .این مس��ئله به ویژه در منطقه خاورمیانه و
کشورهای همسایه مرسوم ش��ده است .با توجه به اینکه
در منطقه شمالی کشورمان نفت خام نداریم و در جنوب
کش��ور این امکان وج��ود دارد که نفت خام اس��تخراج
شود ،س��وآپ میتواند بهترین و بزرگترین کمکها را
داشته باش��د .افزایش و کاهش س��وآپ بیشتر به روابط
بین کشورها مربوط میشود و البته سلیقه مدیران ارشد
کش��ور در افزایش یا کاهش اس��تفاده از این رویکرد نیز
نقش اساسی دارد .به نظر می رس��د در پسابرجام ایران
بهتر می تواند از امکانات سوآپ بهره ببرد.
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نماینده اقلیم کردستان عراق :

با طرف ایرانیبرای سوآپ توافقینکرده ایم!

ناظم دب��اغ نماین��ده اقلیم کردس��تان ع��راق درباره
ماج��رای ص��ادرات نفت از اقلی��م کردس��تان عراق به
ایران گفت :حکومت اقلیم کردستان عراق و جمهوری
اس�لامی ایران روابط دیرینه ای با ه��م دارند و در کل
از نظ��ر اقتصادی همیش��ه از ه��م پش��تیبانی کرده و
همکاری داش��ته اند ،به همین دلیل تصمیم گرفته ایم
که دو طرف از روابط با یکدیگر بهره مند ش��ده و روابط
اقتصادی را قوی کنند.
وی افزود :یکی از مس��ائل ضروری جهت تقویت روابط
اقتصادی دو طرف مسئله ترانزیت ،بازرگانی و تجارت
نفت اس��ت لذا پیش��نهاد ش��د که راهی باز کنیم که از
طریق جمهوری اسالمی ایران ترانزیت و صادرات نفت
داشته باشیم.
دباغ تصریح ک��رد :ما در این راس��تا قبال ب��ا جمهوری
اس�لامی ایران تفاهمنامه ای امضا کرده ایم اما منتظر
تایید کمیس��یون نفت و گاز اقلیم کردس��تان هستیم
تا تبدی��ل به توافق بی��ن دو طرف ش��ود و از این طریق
بتوانیم برای ص��ادرات و ترانزیت نفت از مس��یر ایران
اقدام ک��رده و همچنی��ن نیاز نف��ت پاالیش��گاه های
کرمانشاه ،تبریز و سپس اراک و تهران را تامین کنیم.
وی اظه��ار داش��ت :اس��اس ای��ن کار تقوی��ت روابط
اقتصادی اس��ت ضمن اینکه ما نم��ی خواهیم به ایران
نفت بفروش��یم بلکه از طریق ایران صادرات نفت انجام
می دهیم .نمایند ه اقلیم کردس��تان عراق توضیح داد:
در این راس��تا ایران به جای اینکه نفت خ��ود را با لوله
از جنوب به کرمانشاه برس��اند با هزینه کمتر نفت را از
اقلیم کردستان به این شهر می رس��اند اگر بیش از نیاز
هم به پاالیش��گاه نفت بدهیم می توانیم س��وآپ انجام
دهیم همچنین نفت ما از طریق ایران بوسیله تانکر نیز
امکان صادرات دارد.
وی با ی��ادآوری اینکه ما به دنبال رس��می ش��دن این

پروتکل هس��تیم ت��ا دولت ای��ران و اقلیم کردس��تان
مس��ئولیت صادرات را به عهده بگیرند ،میزان صادرات
را نیز در مرحله اول  20تا  30هزار بش��که در روز اعالم
کرده که قابل افزایش خواهد بود.
موضع حکومت مرکزی چه خواهد بود؟
دو س��ال پیش و زمانی ک��ه بحث ص��ادرات نفت اقلیم
کردس��تان از طریق ترکیه تازه داغ ش��ده ب��ود ،دولت
مرکزی ع��راق به صراحت اع�لام ک��رد در صورتی که
این اتفاق ب��دون هماهنگی با بغداد رخ ده��د نه تنها از
آنکارا شکایت خواهد کرد بلکه سهم بخش خودمختار
کردس��تان از بودجه ملی را هم بهشدت کاهش خواهد
داد .رابطه پیچیده میان اقلیم و دول��ت مرکزی از یک
سو و رابطه نزدیک ایران با دولت مرکزی عراق از سوی
دیگر باعث میشود این مسئله نیز اکنون به دغدغهای
تبدیل ش��ود باید دید موضع دولت مرک��زی عراق در
مقابل سوآپ نفتی میان ایران و اقلیم چه خواهد بود؟
هوش��یار رس��تمی ،کارش��ناس اقتصادی و مس��ائل
کردس��تان در این رابطه عنوان کرد از دیدگاه او دولت
مرکزی ع��راق مخالف ای��ن اتفاق خواهد ب��ود چراکه
در این وضعیت اقلیم با داش��تن  2خط لول��ه به ترکیه
و ایران عمال ب��ه اس��تقالل اقتصادی در قال��ب عراقی
یکپارچه دست خواهد یافت چیزی که با خواستههای
دولت مرک��زی همخوانی ن��دارد .وی همچنین معتقد
اس��ت ،مقامهای نفت��ی ایران ک��ه اخبار ای��ن قرارداد
استراتژیک را مدام تکذیب کردهاند با استفاده از تجربه
قراردادهای جدید نفتی منتظر روی کار آمدن مجلس
دهم بودن��د ت��ا در فضایی مناس��بتر ای��ن موضوع را
رس��انهای کنند .قاعدتا به دلیل ارتباط سیاسی نزدیک
بین دولت مرک��زی عراق و ایران ،اگر در داخل کش��ور
یک همصدایی نس��بت به بهرهبرداری اقتصادی از این

طرح وجود نداشته باش��د ،میتواند پروژه را به شکست
بکش��اند و به همین خاطر دولت منتظر است تا در کنار
مجلسی همسوتر اس��تراتژی بازی برد -برد اقتصادی
با همس��ایگان خ��ود را پیش بب��رد و البته س��ایه نگاه
سیاسی به قراردادهای اقتصادی را تا حد زیادی بیاثر
کند .اما ناظ��م دباغ ،نماینده اقلیم کردس��تان در ایران
اما با این دیدگاه مخالف و معتقد اس��ت ک��ه این اتفاق
موجب خوش��حالی دولت مرکزی عراق خواهد بود .با
وجود تمام مخالفتهای ابتدای��ی دولت مرکزی عراق
با صادرات نفت اقلیم از طریق ترکی��ه ،که البته برخی
ریشه آن را در عدم نزدیکی سیاس��ی عراق و ترکیه نیز
میدیدند ،صادرات نفت کردس��تان به ترکیه در نهایت
حل و فصل ش��د .این جریان برقرار بود تا زمانی که در
آخرین روزهای س��ال گذش��ته خورش��یدی ،اخباری
مبنی بر توقف صادرات نفت ای��ن اقلیم به بندر جیحان
ترکیه مطرح شد.
نجمالدی��ن کریم ،اس��تاندار کرکوک در رابط��ه با این
مس��ئله پیش تر عنوان کرد که دولت ترکیه قصد دارد
با توقف صادرات نف��ت ،کردهای عراق را تحت فش��ار
قرار داده و به وس��یله کردهای ع��راق ،تحرکات حزب
کارگران کردس��تان ترکی��ه و نیروه��ای مدافع خلق
در س��وریه را کنترل کن��د .درحالی ک��ه پیشتر اعالم
ش��دهبود علت این قطع ص��ادرات ،انفج��ار خط لوله
کردستان -جیحان توس��ط حزب کارگران کردستان
ترکیه بوده اس��ت هر چند پ��س از گذش��ت چند روز
مجددا این ص��ادرات از س��ر گرفتهش��د .ام��ا به نظر
میرس��د ،ترکیه مأمن مناس��بی برای نفت کردستان
عراق نخواهد بود و به همین دلیل کردها به دنبال تنو ع
بخش��ی در مقاصد صادراتی خود هس��تند و عزم خود
را برای اس��تفاده از ایران به عنوان یک مسیر صادراتی
جدی کردهاند.
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مهمترینمواردیکه
دربیعبینالمللیبایدمدنظرتجارباشد
در تجارت بینالملل به دلی�ل اقامت طرفین در
کش�ورهای متف�اوت در صورت ب�روز اختالف
اقامه دعوا جهت اس�تیفاء ح�ق موجب تحمیل
هزینه هنگفتی میگردد .لذا با اتخاذ تمهیدات
الزم در مرحل�ه انعق�اد عق�د میت�وان از بروز
برخ�ی اختالف�ات پیش�گیری نمود .تش�ریح
تمامی ش�رایطی ک�ه رعای�ت آنه�ا در خرید و

ف�روش کاال در عرصه بینالملل ض�رورت دارد
مس�تلزم تالی�ف کت�ب متع�دد میباش�د .لذا
باختص�ار مهمترین م�واردی ک�ه در انعقاد بیع
بینالملل باید ملحوظ واقع گردد ،مورد اش�اره
ق�رار میگیرند.ب�ا عنایت ب�ه اینک�ه در حقوق
قرارداده�ای اکثر کش�ورها اص�ل آزادی اراده
طرفین م�ورد احترام میباش�د؛ آگاه�ی از این

موارد و اندراج آنها در قرارداد بس�یار سودمند
خواهد بود.
شکل قرارداد ( : ) form
در حقوق غالب کشورها شکل قرارداد اصوال در اثبات
وقوع  ،اعتبار و جریان آث��ار آن موضوعیت ندارد .ماده
 ۱۱کنوانس��یون بی��ع بینالمللی  ۱۹۸۰و بند س��وم
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مشخصات طرفین ( : ) Parties
طرفی��ن مق ِوم قرارداد هس��تند و مش��خصات آنان به
نحوی ک��ه موجب تمایز گ��ردد باید در ق��رارداد قید
گردد .در صورتی ک��ه طرفین یا یکی از آنها ش��رکت
تجاری باش��د بهتر اس��ت که نام کامل آنه��ا به همراه
ش��ماره و محل ثبت درج شوند .اش��خاص حقوقی از
طریق نمایندگان خود ( اش��خاص حقیقی ) مبادرت
به انج��ام معامله مینمایند .در این موارد مش��خصات
کامل نماینده در ق��رارداد مکتوب گردد و دلیل مثبت
س��مت و اختیار وی مالحظه و این امر نیز در قرارداد
منعکس گردد.
توصیف کامل مورد معامله
( : )Subject Matter
بی��ان جزئیات بیش��تر و دقیقت��ر از موض��وع معامله
احتمال ب��روز اخت�لاف را کاه��ش داده و در صورت
بروز اختالف با مراجعه به ای��ن توصیف میتوان قصد
طرفین را احراز نم��ود .مجهول ماندن م��ورد معامله
چه بس��ا موجب بطالن قرارداد گ��ردد .ارائه توصیف
تفصیلی در ق��رارداد در زمان بازرس��ی کاال نیز مفید
خواهد بود .وفق ماده  ۳۵کنوانس��یون بیع بینالمللی
کمیت ،کیفیت ،اوصاف و نوع بس��تهبندی کاالها باید
مطابق ق��رارداد باش��د.بنابراین دس��تکم این موارد
بهتراس��ت در ق��رارداد منعک��س گردن��د .جزییات
ضروری جهت توصیف کاال بس��ته به نوع آن متفاوت
خواهد ب��ود .اگ��ر کاالها مطاب��ق کاتال��وگ انتخاب
ش��دهاند ،درج ش��ماره کاتالوگ و تاریخ انتشار آن در
قرارداد مفید خواهد بود.

بخش  ۲۲۰۷قانون متحدالش��کل تج��اری آمریکا در
این راستا قابل اس��تناد میباش��ند .وفق این مقررات
مکتوب بودن قرارداد شرط صحت و اعتبار آن قلمداد
نشده اس��ت .وفق مقررات ماده  ۱۱کنوانسیون مزبور
مبادالت تلکسی و تلگرامی در حکم کتابت برشمرده
شده است.
ایجاب و قب��ول بای��د موافق باش��ند .ای��ن قاعدهای
جهانش��مول اس��ت و در مقررات داخلی و بینالمللی
به آن اش��اره ش��ده اس��ت .در ایران ماده  194قانون
مدنی مقرر میدارد  ((:الفاظ و اش��ارت و اعمال ديگر
كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد
موافق باشد به نحوي كه احد طرفين ،همان عقدي را
قبول كند ،كه طرف ديگر ،قصد انشاء او را داشته است
و اال باطل خواهد بود .)).مواد  19کنوانسیون سازمان
ملل متحد در زمینه بیع بینالملل��ی کاال نیز پذیرش
ایجاب از س��وی قابل بدون تغییر را ش��رط انعقاد بیع
برشمرده است.

بهای کاال و طریق پرداخت آن
( :) Price and Payment Term
رکن دیگر قرارداد بهای کاالی موضوع معامله اس��ت.
در بیان بهای کاال نوع ارز نی��ز باید دقیق و به نحو رافع
ابهام و تردید معین گردد .به عنوان مثال اگر ارز مورد
نظر طرفین دالر باش��د باید تعیین کنن��د دالر کدام
کش��ور ( مثال آمریکا ) مالک میباش��د تا مردد میان
دالر آمریکا و کانادا و اس��ترالیا نباشد .بهتر است اجزاء
مختلف بهای کاال به نحو مجزا بیان گردند .مثال بهای
خالص کاال ،هزینههای بستهبندی و مانند آنها به طور
جداگانه تعیین گردند.
نح��وه پرداخ��ت به��ای کاال در تج��ارت بینالملل
متفاوت از حق��وق داخلی میباش��د .پرداخت باید به
نحوی صورت گیرد ک��ه حقوق خریدار و فروش��نده
حفظ گردند .در طول زمان ش��یوههای خاصی جهت
پرداخت ابداع و ش��ایع ش��دهاند .بانکه��ای خریدار و
فروش��نده با برقراری روابط کارگزاری و بهرهمندی از
امکانات سوئیفت نقش��ی فعال در این خصوص ایفاء
میکنند .اعتب��ار اس��نادی ( ) letter of Credit
متداول ترین روش پرداخت در بی��ع بینالمللی کاال
محسوب میشود.
شرط حمل ( : ) Delivery Term
یکی دیگر از بخش ه��ای مهم بی��ع بینالمللی کاال
ش��رط حمل آن اس��ت .برای تعیین ش��رط حمل از
اینکوترم��ز ( International Commercial
 )Termsاس��تفاده میش��ود .ن��وع ای��ن ش��رط به
قدرت چانهزنی طرفین و اعتم��اد طرفین به یکدیگر
بس��تگی دارد .از منظ��ر خری��دار ش��رط  DDPیا

 Delivered Duty Paidمفیدتری��ن و متضمین
کمترین مس��ئولیت و ریس��ک برای وی میباش��د و
از منظر فروش��نده اصطالح  Exwیا Ex Works
واجد چنین فوایدی برای وی میباش��د .شرط اول به
معنای تحویل کاال در مح��ل تجارت خریدار با تحمل
کلیه هزینهها و ریس��ک ها توس��ط فروشنده و شرط
اخیر موجب تحویل کاال به خری��دار در محل تجارت
یا کارخانه فروشنده می باشد که تبعا تمامی هزینهها
و ریس��ک های حمل تا مقصد بر عه��ده خود خریدار
خواهد بود.
حل اختالفات
( :) dispute Resolution clause
بروز اختالف در تفس��یر قرارداد یا اج��رای تعهدات
طرفین محتمل اس��ت .در صورت عدم توافق طرفین
در خصوص مس��ائل مرتبط ب��ا حل ای��ن اختالفات
ابه��ام میتوان��د منش��اء ب��روز مش��کالتی از جمله
تعارض قوانی��ن و صالحیت دادگاه های کش��ورهای
مختل��ف و در نهای��ت بالاج��را ماندن حک��م گردد.
مهمترین پارامترهایی که بای��د طرفین راجع به آنها
تعیین تکلی��ف نمایند عبارتن��د از :قان��ون حاکم بر
رابطه قراردادی آنه��ا و مرجع صالح به رس��یدگی به
اختالفات.
قانون حاکم ( :) Governing Law
در بیع بینالملل��ی هر یک از طرفین ب��ه لحاظ عدم
آشنایی با مقررات کشور طرف مقابل  ،تالش می کند
که قانون کشور متبوع خود را بر قرارداد حاکم نماید.
در خصوص قانون حاکم بر قرارداد از دیرباز اختالفات
زیادی مطرح بوده اما در حال حاض��ر قانون منتخب
طرفین در قرارداد مورد احترام اس��ت و می توان ادعا
کرد که اختالف��ی در این زمینه وجود ن��دارد .یکی از
تالش های ص��ورت گرفته در زمینه یکسانس��ازی
مق��ررات در این حوزه کنوانس��یون بی��ع بینالمللی
س��ازمان ملل متح��د مص��وب  ۱۹۸۰میباش��د .بر
اس��اس گزارش این س��ازمان تاکنون  ۸۴کشور این
کنوانسیون را اتخاذ نمودهاند .ارجاع به قانون ماهوی
هر یک از این کشورها مالزمه با حکومت کنوانسیون
مزبور به عنوان بخشی از مقررات ماهوی این کشور بر
ق��رارداد دارد .به عنوان مثال چنانچ��ه طرفین قانون
س��وئیس را بر قرارداد حاک��م نمایند  ،ق��رارداد بیع
بینالمللی ایش��ان تابع کنوانس��یون بیع بینالمللی
قرار خواهد گرفت ک��ه از اول م��ارس  ۱۹۹۱در این
کشور الزماالجرا شده است.
مرجع صالح (: ) Arbitration
داوری یا حکمی��ت رایج تری��ن انتخ��اب طرفین به
عنوان مرجع صالح میباش��د.این طریق به دو ش��کل
موردی (  ) ad hocو نه��ادی ( ) Institutional
قابل تحقق است  .مراکز و موسسات داوری متعددی
در دنیا فعال میباش��ند که معروف تری��ن آنها مرکز
داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ( ) ICCمیباش��د.
گاهی طرفین طرق دیگری را جه��ت حل اختالفات
احتمالی پی��ش از ارجاع آنه��ا ب��ه داوری در قرارداد
پیشبینی میکنند .تمس��ک به شیوههای جایگزین
حل اختالف (  ) ADRهمچون مذاکره،میانجیگری
و کارشناس��ی را میتـــــوان قبــــــــل از داوری
شرط نمود.
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خطیبی :

طراحاصلیجنگنفتیعلیهایراناربابان
عربستانهستند
محمد علی خطیبی نماینده س��ابق ایران در اوپک
و تحلیلگر ب��ازار نفت ،در گفتگو با دنی��ای انرژی به
دالیل افزایش تولید و عرضه نفت از سوی عربستان
طی  3سال اخیر ،تاثیر آن بر اقتصاد ایران و نیز تاثیر
بر نقش جهانی اوپک پرداخته که مشروح آن از نظر
خوانندگان می گذرد.

عربس�تان س�عودی برای افزایش تولید خود
طی  3س�ال گذش�ته دالیلی را اعلام کرد از
جمله اینکه ب�ا کاهش قیمت نفت ،اکتش�اف
نفت شل از س�وی آمریکا متوقف خواهد شد.
آیا می ت�وان اهداف پنهانی و پ�س پرده برای
این موضوع متصور بود؟
درباره مواضع عربس��تان که منجر به سقوط قیمت
نفت ش��د ذکر این نکته ضروری است که طی چند
دهه اخیر ب��ا افزایش عرضه و کاه��ش تقاضای نفت
شاهد تنظیم بازار از س��وی اوپک بوده ایم .اوپک در
زمان افزای��ش عرضه و کاهش تقاض��ا با محدودیت
س��قف تولید به مدیریت بازار م��ی پرداخت که طی
 4دهه گذشته شاهد اجرای این سیاست بوده ایم.
این نق��ش مدیریت��ی اوپک تا  2س��ال قب��ل ادامه
داش��ت ،اما زمانی که در بازار م��ازاد عرضه به وجود
آمد عربستان و چند کشور پیرو آن اعالم کردند که
اجازه نمی دهند اوپک کاهش تولید داش��ته باشد و
بازار باید به شکل طبیعی به تعادل بازگردد .آنها در
واقع قصد داش��تند اس��تراتژی اوپک را تغییر دهند
و ب��ازار را به حال خ��ود رها کنند .ای��ن یعنی اوپک
عملکرد  4دهه ای خود را دنبال نکند و همه چیز به
بازار سپرده ش��ود و به عبارت دیگر این یعنی تشابه
عملکرد اوپک با غی��ر اوپک و بی خاصیت کردن این
نهاد ،زی��را تنها خاصیت این نه��اد ،مدیریت جهانی
قیمت نفت بود.
با توجه به اینکه تصمیمات اوپ��ک نیز باید با اجماع
صورت بگی��رد طبیعتاً مدیریت دوب��اره بازار نفت با
مخالفت عربستان و چند کش��ور پیرو آن امکانپذیر
نب��ود و طی  3س��ال اخیر هی��چ تصمیم��ی درباره
مدیریت وضعیت کنونی گرفته نش��د که این باعث
شد قیمتها از حدود  115دالردر مقطعی به کمتر از
 30دالر در هر بشکه برسد.
این البته ظاهر قضیه ب��ود و در پس پرده موضوعات
دیگری نهفته است.
گری سیمور مش��اور س��ابق اوباما در آستانه تحریم
نفتی جمهوری اسالمی ایران طرحی  3ماده ای ارائه
داد که اولی بحث هسته ای بود .دومی این بود که از
کشورهایی که خریدار نفت ایران و متحد ما هستند
مانند کره جنوبی ،ژاپن ،ترکیه و هند خواس��ته ایم
که خرید خ��ود از ایران را کاهش دهند .س��وم نیز از
کش��ورهای تولید کننده مانند عربس��تان و امارات

خواس��ته ایم که تولید خود را باال ببرند تا در شرایط
تحریم نفت ایران بازار نفت با کمبود مواجه نشود.
این زمانی ب��ود که تحریم های نفتی ق��رار بود علیه
ایران اعمال شود .طرح ،این بود که خرید نفت ایران
را کاهش دهند و تولید نفت عربس��تان و کشورهای
پیرو این کشور افزایش یابد تا به دلیل کاهش تولید
نفت ایران و تحریم ایران ،بازار دچار کمبود نشود.
خرید نفت ایران کاهش یاف��ت و چون کمبودی در
بازار ایجاد می ش��د کش��ورهایی مانند عربستان به
سرعت وارد شده و جبران کردند.
پس از تحریم های ایران ،صادرات نفت عربس��تان،
کویت و امارات افزایش یاف��ت که این افزایش معنی
دار ب��ود .جالب اینک��ه در این ایام تولید نفت ش��ل
آمریکا نیز افزایش یاف��ت .اگر مجموع افزایش تولید
 3کشور عربستان ،کویت و امارات را  3و نیم میلیون
بشکه در نظر بگیریم ،آمریکا نیز یک میلیون بشکه
تولید نفت خود را افزایش داد.
سرمایه گذاری های ش��رکت های نفتی آمریکایی
در عراق نیز در همی��ن ایام به ثمر نشس��ت و یک و
نیم میلیون بشکه افزایش تولید نفت را هم در عراق
ش��اهد بودیم .در همان ش��رایط اعمال تحریم های
آمریکا علیه ایران بود ک��ه اوباما اعالم کرد تحریم ها
را در شرایطی اعمال می کنیم که بازار نفت آمادگی
کامل این موضوع را دارد .یعنی کاهش نفت ایران به
راحتی قابل جبران بود.
آنها از مدتها قبل ش��رایط بازار را ب��رای تحریم نفت
ایران آماده کرده بودند و افزایش تولیدات یک شبه
انجام نشد بلکه ظرفیت سازی شده بود.
وقتی صادرات نفت ایران از  2و نیم میلیون بش��که
به کمتر از یک میلیون رس��ید هی��چ گونه خللی در
بازار ایجاد نش��د و حتی افزایش قیم��ت نفت را هم
نداش��تیم  .حتی با افزایش بیش��تر عرضه ،کاهش
قیمت نفت را نیز ش��اهد بودیم که از  2سو به ایران
فشار وارد کرد؛ یعنی کاهش صادرات ایران و کاهش
قیمت نفت صادر شده که این باعث شد درآمدهای
نفتی ایران به شدت کاهش یابد.
هدف همه این موارد فش��ار به ایران و بعضاً روس��یه
بود.
جان مک کین کاندیدای ریاس��ت جمهور آمریکا و
س��ناتور جمهوریخواه در همان ایام ب��ه دلیل پایین
آمدن قیمت نفت به طور رس��می از عربستان تشکر
کرد.
روزنامه وال استریت ژورنال در تحلیلی از پشت پرده
هدف آمریکا و عربس��تان ب��رای کاهش قیمت نفت
خبر داده و اعالم داشت هدف آمریکا فشار به ایران و
روسیه بوده اس��ت .همچنین در روزنامه هایی مانند
فارین پالیسی و واشنگتن پست می بینم که هدف از
کاهش قیمت نفت ،فشار به ایران اعالم شده است.

راهبرد عربستان در آینده بازار نفت را چطور
ارزیابی می کنید؟
کاهش قیمت نفت یک بار در شرایط جنگ تحمیلی
و یک بار پس از آن صورت گرفت که چند سال دوام
داشت ،اما دائمی نبود .شرایط بازار این گونه نیست.
اگر قیمت ها بهبود نیابد س��رمایه گذاری در صنعت
نفت کاهش می یابد و امنی��ت انرژی جهانی با خطر
روبه رو می ش��ود و برای جلوگی��ری از این موضوع
ناچار به فعال کردن سرمایه گذاری ها هستند.
برای تحقق این موضوع قیمت ها باید امیدوار کننده
باشد که اگر نباشد سرمایه گذاری در بخش نفت که
توسط شرکت های بزرگ انجام می گیرد دچار وقفه
می شود.
س��قوط قیمت ها نمی تواند چندان دوام آورد و در
میان مدت باز خواهد گشت.
فریز نفتی که اخیرا ً از س��وی اعض��ای اوپک و تولید
کنندگان بزرگ غیر اوپک اعالم ش��د ب��ه این معنا
بود که کش��ورهای صادر کننده نفت از مقدار فعلی
بیشتر تولید نکنند.
دالیل ایران برای عدم فریز نفتی که از س�وی
اوپک اعالم شده بود آیا از س�وی اعضای این
نهاد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟
این یک امر کام ً
ال پذیرفته شده است .کشورهایی که
در ح��ال تصمیم گیری برای مق��دار عرضه و قیمت
نفت هستند باید شرایط یکسانی داشته باشند.
از ایران و لیبی چنین انتظاری نیس��ت .بس��یاری از
کشورها زمانی که خرید نفت ایران تحریم شد نفت
خود را از عربستان و دیگر کش��ورها خریدند چراکه
آنها تولید خود را افزایش داده بودند .اینکه بخواهیم
ایران تولید خود را فریز کند یعنی در همان ش��رایط
تحریم بماند و این قابل قبول نیست.
فکر می کنم بیش��تر کش��ورهای عضو اوپک و غیر
اوپک ش��رایط ایران را درک می کنن��د و حق ایران
می دانند ک��ه صادرات خود را به پی��ش از تحریم ها
برساند.
البته فریز نفتی می توانس��ت به بازار فش��ار آورد اما
همزمان و ب��ا آن اتفاقاتی رخ داد که به س��ود ایران
تمام شد.
چند کش��ور به طور غیر منتظره صادرات نفت شان
کاهش یافت که یکی از آنها کانادا بود.
این کش��ور به علت آتش س��وزی در یکی از مناطق
نفتی خود مجبور به کاهش تولید شد.
درگیری ه��ا در نیجری��ه و لیبی نی��ز عامل کاهش
صادرات نفت آنها ش��د و همزمان ورود نفت ایران را
به بازار شاهد بودیم که به سرعت در بازار جذب شد.
البته هنوز تا شرایط پیش از تحریم فاصله داریم ،اما
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یک میلیون بشکه از زمان لغو تحریم ها به صادرات
نفت مان افزوده شده است.
با توجه به تصمیمات عربستان در طی  3سال
اخیر جایگاه جهانی اوپک هنوز پابرجاست؟
اوپک تا  3س��ال اخی��ر عملکرد نس��بتاً قابل قبولی
داش��ت .علیرغم اینکه اعضای آن طیف وسیعی را از
متحدان آمریکا تا دش��منان آن راشامل می شدند و
با هم همگرایی نداش��تند ،اما این نهاد عملکرد قابل
قبولی داشت و توانسته بود بازار جهانی نفت را کم و
بیش مدیریت کند ،اما طی  3س��ال اخیر متاسفانه
همی��ن اب��زار مدیریتی از دس��ت رفت که با فش��ار
کش��ورهایی مثل عربس��تان بود که معقت��د بودند،
نباید با کاهش تولی��د نفت ،مدیریت ب��ازار جهانی
نفت را دنب��ال کرد و ب��ازار باید به ص��ورت طبیعی
مدیریت ش��ده و تع��ادل بین عرض��ه و تقاضا ایجاد
شود.
این یعنی تغییر اس��تراتژی اوپک و خارج شدن ابزار
مدیریت بازار از دست این نهاد که ماهیت اوپک را با
دهه های گذشته کام ً
ال متفاوت کرد.
در  2بیانیه اخیر اجالس وزارتی اوپک اعالم شد که
این نهاد هدف خود را به مدیریت بازار در بلند مدت
معطوف داشته اس��ت که نش��ان می دهد طی دهه
های گذش��ته تالش اوپک مدیریت ب��ازار در کوتاه
مدت ب��وده اما در یک س��ال اخیر ب��ه خصوص این
موضوع دیگر دنبال نمی ش��ود و حتی اوپک سقف
تولید نیز تعیی��ن نکرده که یک تغییر اس��تراتژیک
است و به تدریج به سویی می رود که کسی آن را در
دنیا جدی نگیرد.
رقابت بین ای�ران و عربس�تان در حوزه نفتی
برنده ای داشته است؟
طراح کاهش قیمت نفت کس��انی هستند که پشت
صحنه ق��رار دارند و عربس��تان و چند کش��ور دیگر

مجریان دستورات آنها هستند.
طراحان اصلی س��ود خود را برده اند .وارد کنندگان
بزرگ نفت پس از س��قوط قیمت ها در س��ال های
اخیر هر س��ال هزار میلیارد دالر نف��ت و گاز خود را
ارزان تر خری��داری ک��رده اند که ث��روت عظیمی
از کش��ورهای ص��ادر کنن��ده نف��ت و گاز به جیب
کشورهای وارد کننده سرازیر ش��ده و برنده واقعی
آنها هستند.
کش��ورهایی مثل عربس��تان ،کویت ،امارات و قطر
هم متضرر هس��تند که مجبور شده اند برای کسری
بودجه خود اوراق قرضه منتش��ر کنن��د .آنها تصور
می کردن��د ک��ه علیرغم زی��ان های اقتص��ادی به
برخی اهداف سیاسی دست خواهند یافت در حالی
که ش��اهد آن هس��تیم که در بعد سیاسی هم هیچ
دستاوردی کسب نکرده اند.
جمله پایانی
در کن��ار م��وارد ذکر ش��ده در ب��اال نبای��د ضعف
دیپلماسی نفتی کشور در  3 ،2س��ال اخیر را از نظر
دور داشت زیرا علیرغم س��قوط قیمت نفت در این
سال ها ش��اهد دیپلماسی بس��یار ضعیفی از سوی
مسئوالن مربوطه بوده ایم.
بر اس��اس ش��واهد تاریخی ،بعد از پیروزی انقالب
اس�لامی در اوپک دو جن��اح طرف��دار قیمت های
منصفانه و جناح طرفدار سهم بازار فعال بوده اند.
البته برخی کش��ورهای میانه رو هم بودند که گاهی
در صف کش��ورهای طرفدار قیمت و گاهی در صف
مقابل قرار می گرفتند.
کش��ورهای طرفدار قیمت که به عق��اب های اوپک
مع��روف هس��تند ،همواره ب��ه رهب��ری جمهوری
اس�لامی س��اماندهی می ش��دند و س��عی داشتند
کشورهای طرفدار س��هم بازار به رهبری عربستان
را تعدیل کنند.
این موضع طی دهه های گذشته از سوی عقاب های

اوپک به طور جدی دنبال می شد و آنها در بسیاری
از موارد با انسجام و هماهنگی ،در تصمیمات اوپک
تاثیر گذار بودند.
اما متاسفانه در  3 ،2س��ال اخیر شاهد ضعف شدید
جناح طرفدار قیمت و یکه تازی کشورهای طرفدار
سهم بازار به رهبری عربستان بوده ایم.
علت این است که بعد از روی کار آمدن دولت جدید،
وزیر نفت کش��ورمان در اولین حضور پس از س��الها
در اوپک با وزیر نفت عربس��تان دی��دار و پس از آن
در مصاحب��ه با خبرن��گاران اعالم کرد ک��ه دیدگاه
های ایران و عربستان در مس��ائل نفتی بسیار به هم
نزدیک است.
این موضع گیری در ش��رایطی بود که عربس��تان به
کرات اعالم کرده بود ،با هدف خ��روج تولید رقبای
غیر اوپک به ویژه نفت ش��ل آمریکا حاضر نیس��ت
تولید اوپ��ک کاهش یاب��د که متاس��فانه اعالم نظر
وزیر نفت جمهوری اس�لامی ایران در نزدیک بودن
دیدگاه ها با عربس��تان باعث ش��د که کش��ورهای
طرفدار قیم��ت در اوپ��ک در موقعی��ت ضعف قرار
بگیرند.
در واقع طی  3 ،2سال اخیر جمهوری اسالمی ایران
بر خالف گذشته نتوانسته با انسجام اعضای طرفدار
قیمت ،جناح طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان
را تعدیل کند.
البته ونزوئال پس از س��قوط قیمت نفت تالش های
زیادی برای ایجاد انس��جام در بی��ن اعضای طرفدار
قیمت داش��ت ،اما پر واضح اس��ت که این تالش ها
نمی توانس��ت جایگزی��ن فعالیت ه��ای جمهوری
اس�لامی ش��ود که س��ال ها رهبری این جناح را بر
عهده داشت .لذا ضعف دیپلماسی انرژی وزارت نفت
کش��ورمان و عدم انس��جام و هماهنگی کشورهای
طرفدار قیمت باعث ش��د که عربس��تان به اقدامات
یک جانبه خود در اوپک ادامه داده و مانع از تصمیم
گیری این نهاد در بهبود قیمت ها شود.

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

هرمز جعفری کارشناس ارشد مسائل انرژی :

عربستانبهدنبالمدیریتبازاراست

هرمز جعفری کارشناس بازار انرژی درباره مهم ترین دستاوردهای نشست  169اوپک گفت :مهم ترین موضوعی که
در اجالس اخیر اوپک مورد بحث و بررسی قرار گرفت اول بحث انتخاب دبیر کل و دوم اینکه عربستان بهدنبال تعیین
سقف کلی تولید اوپک و ایجاد سهمیه برای تک تک اعضا بود که به جمع بندی نرسید.
وی درباره افزایش قیم��ت نفت در هفتههای اخیر
اظهار داش��ت :افزایش قیمت نف��ت در چند وقت
اخیر به تغییر فصل ،کاهش تولید نفت در نیجریه
و امریکا و همچنین خروج ش��یل آمریکا از میدان
رقابت بر می گردد در کنار آن طی هفته های اخیر
تقاضا نیز روند صعودی به خود گرفت.
جعفری در ادامه به اس��تراتژی نفتی عربستان در
پی ارائه پیش��نهاد س��همیه بندی ب��رای تک تک
اعضا پرداخت و تصریح کرد :عربس��تان اخیرا وزیر
نفت خود را عوض کرد چون استراتژی این کشور
این اس��ت که بتواند هر گونه که خواست بازار نفت
را دس��تکاری و مدیریت کند اما افزایش تولید در
امریکا و حضور دوباره ایران در بازار نفت عربستان
را تحت الشعاع قرار داد و ش��رایط به گونه ای شد
که تصور بر ای��ن بود که نیازی به نف��ت خاورمیانه
وجود ندارد ،لذا عربستان تالش می کند که از این
قضیه جلوگیری کند.
وی ادامه داد :در ش��رایط کنونی ط��رح فریز نفتی
از س��وی عربس��تان پیش��نهادی فرمالیته است
چون اس��اس کار عربس��تان فریز کردن و یا پایین
نگه داشتن س��قف تولید نیس��ت بلکه این کشور
به دنبال این است که حتی س��هام شرکت آرامکو
را بفروش��د و از محل درآم��د آن در میادین نفتی
سرمایه گذاری کند و افزایش تولید را تا سقف 16
تا  17میلیون بشکه در روز برس��اند چرا که با این
کار می تواند بازار نفت را مدیریت کند.
این تحلیلگر ب��ازار نفت ب��ا بیان اینک��ه مدیریت
ب��ازار نفت برای عربس��تان مهم تر و اس��تراتژیک
تر از افزایش قیمت نفت اس��ت ،خاطرنشان کرد:
مدیریت ب��ازار نفت از آن جهت برای س��عودی ها
مهم اس��ت که از ق َِبل آن منافع سیاسی و امنیتی
خواهند داش��ت و این مس��ئله از قیم��ت نفت نیز
برایش��ان مهم تر اس��ت در صورتی که ب��رای ما با
توجه به ات��کای مالی به نفت رویک��رد اقتصادی از
درجه اهمیت باالتری برخوردار است.
وی گفت :عربس��تان با  20میلی��ون نفر جمعیت
درآمدی که از نفت حاصل می کند بس��یار بیشتر
از آن چیزی اس��ت ک��ه نی��از دارد به ط��وری که
 600تا  700میلی��ارد دالر در بانک های خارجی
ذخیره کرده اس��ت لذا طبیعی اس��ت که افزایش
تولید برای این کشور اس��تراتژی بلندمدت است
و رویکردش��ان این نیس��ت که حتی تولیدشان را

در س��طح کنونی ثابت نگه دارند چه رسد به اینکه
کاهش دهند.
جعفری تصریح ک��رد :در این میان ای��ران نیز می
گوید در زمان تحریم ها کشورهایی که جای ایران
را گرفت��ه بودند باید تولیدش��ان را کاهش دهند و
این با اس��تراتژی نفتی عربس��تان تناق��ض دارد
و نتیجه اینکه بعید اس��ت بین دو کش��ور تعامل و
همکاری صورت گیرد.و با توجه ب��ه این تفاوت ها
در هیچ اجالس و نشس��تی نباید انتظار یکس��ان
شدن رویکردها را داشت.
وی ادامه داد :کش��ور ما  6تا  7میلی��ون نفر بیکار
دارد ک��ه می تواند ی��ک بمب س��اعتی خطرناکی
باشد که حتی امنیت ملی ما را هم تحت تاثیر قرار
می دهد برای اینکه بتوانیم به این نیاز پاسخ دهیم
یک راه این اس��ت که تعامل مان را ب��ا اقتصاد بین
المل��ل افزایش داده و جذب س��رمایه و تکنولوژی
داشته باش��یم ،همچنین باید درآمدهای ارزی را
افزایش دهیم که این امر از مس��یر فروش بیش��تر
نفت و گاز میس��ر می ش��ود لذا نیاز اولیه و اولویت
سیاست گذاری ما و عربستان متفاوت است.
این کارشناس نفتی خاطرنش��ان کرد :ما به لحاظ
اقتص��ادی در لبه پرتگاه هس��تیم  6ت��ا  7میلیون
بیکار داردیم که شوخی بردار نیست و آنچه مسلم
است حل این معضل نیازمند سرمایه گذاری است
که از مسیر تولید بیشتر در نفت حاصل می شود.
وی با بیان اینکه تغییر وزیر قبلی نفت عربس��تان
به دلیل اتخاذ سیاست فریز نفتی انجام شد ،اظهار
داشت :اکنون عربستان متوجه شده است که طی
دوره  50س��ال آینده ذخایر نفتی به دردشان نمی
خورد و نم��ی توانن��د از این مس��یر درآمد زیادی
کسب کنند لذا سیاست های کالن استراتژیک را
در س��طح منطقه دنبال کرده و در موقعیت کنونی
افزایش هر چه بیشتر تولید را مدنظر قرار داده اند.
جعفری با بیان اینکه افزایش تولید عربستان تابع
رشد اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه است و
همچنین تولید کش��ورهایی که منابع ش��ان رو به
اتمام اس��ت ،افزود :در ح��ال حاضر بای��د ببینیم
اتفاقات اقتصادی در دنیا به چه س��متی پیش می
رود  ،خیلی از کش��ورهایی ک��ه االن تولید کننده
نفت هس��تند ط��ی دوره  10س��اله تولیدکننده
نخواهن��د بود و عم��ر ذخایر نفتی ش��ان تمام می
ش��ود اما آنچه مس��لم است س��عودی ها به دنبال

مدیریت بازار نفت هس��تند و حاضرن��د نفت را با
قیمت ارزان تر بفروشد اما مدیریت آن را در دست
داشته باشند.
نفت به کدامین سو می رود؟
در تازه ترین آمارهای آژانس بی��ن المللی انرژی،
در سه ماه نخست سال  ،٢٠١٦عرضه جهانی نفت
خام حدود یک میلیون و  ٥٤٠هزار بشکه از تقاضا
فراتر بوده اس��ت که این مقدار اندک��ی پایین تر از
مازاد عرضه ی��ک میلیون و  ٧٤٠هزار بش��که ای
ثبت شده در سال  ٢٠١٥است.
واحد اطالعات اکونومیس��ت نیز گ��زارش خود را
این گونه تکمیل می کند ک��ه  :انتظار دارد تا پایان
امسال ذخیره س��ازی های نفت خام با روند آرامی
رشد کند.
از س��وی دیگر ،این واحد اطالعات��ی معتبر انتظار
دارد ک��ه قیم��ت جهانی نف��ت در س��ال ٢٠١٧
افزایش می یابد ،س��الی که برای نخس��تین بار از
 ٢٠١٣تاکنون ،مصرف س��االنه نف��ت در جهان از
مقدار تولید پیشی خواهد گرفت .این اتفاق نشان
دهنده رش��د اقتصادی س��ریع تر خواهد بود و به
نوعی نیز تاثیر منفی سالها قیمت پایین بر سرمایه
گذاری در تولید نفت را به رخ می کشد.
برهمین اساس است واحد اطالعات اکونومیست
پیش بینی کرده است که قیمت نفت برنت به ٥٦
دالر برای هر بشکه می رسد و حتی با تداوم روند
عرضه و تقاضا ،س��ال  ٢٠١٨قیم��ت های باالتری
برای نفت به ثبت می رسد.
از س��وی دیگر ،واحد اطالعات اکونومیست پیش
بینی کرده کند شدن رش��د اقتصادی چین تاثیر
قابل توجهی بر اقتصادهای دیگر خواهد داش��ت و
انتظار می رود میانگین قیمت نفت در سال ٢٠١٨
به  ٦٨دالر در هر بشکه باشد.
براس��اس این پیش بینی تداوم افزایش تولید نفت
از س��وی برخی تولیدکنندگان نف��ت عضو اوپک
ازجمله ایران ،عراق و لیبی سبب می شود بار دیگر
از س��ال  ٢٠١٩عرضه از تقاضا پیشی گیرد و پیش
بینی رکود اقتصادی در امریکا مانع از تداوم عرضه
می شود.
براس��اس این برآوردها انتظار می رود قیمت نفت
خام برنت ب��ا اندکی کاه��ش در س��ال  ٢٠١٩به
میانگین به  ٦٣دالر برای هربشکه برسد.
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سیامک ظاهری  ،کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

راهبردهایتوسعهصادرات
محصوالتپتروشیمی

برپایی صنعت پتروش��یمی و توسعه آن در سال های
اخیر و صرف هزینههای س��نگین در قبال س��رمایه
گذاری در این صنعت در پی این تصور صورت گرفته
اس��ت که وجود منابع ارزان ،امکان رشد پر مزیتی را
به کش��ور ارمغان خواهد آورد .این ام��ر زمانی تحقق
میپذیرید که س��ایر جوانب امر به خوب��ی مورد نقد
و بررس��ی قرار گیرد و شرایط مناس��بی جهت رشد
صنعت در یک بس��تر رقاب��ت منطق��ه ای و جهانی
فراهم شود .در حال حاضر ما تولیدکننده محصوالت
متعارف پتروش��یمی از قبیل پروپان ،بن��زن ،بوتان،
متانول ،اتیلن ،تولوئن ،قیر ،نفت ،گوگرد و چند مورد
دیگر هستیم.
این محص��والت در راس��تای ص��ادرات ارزش افزوده
چندان��ی ب��رای کش��ور ایج��اد نمیکند .ب��ه دلیل
فشردگی رقابت در بازارهای جهانی ،قیمت این قبیل
فرآوردهها نس��بتاً پایین اس��ت .بنابراین چارهای جز
تولید و صادرات محصوالت ب��ا ارزش افزوده باالتری

نداریم .تولید پلیمرهای مهندس��ی یا پالستیکهای
مهندس��ی از این منظ��ر بر تولی��د پلیمره��ای چند
منظ��وره ارجحی��ت دارد .پلیمرهای چن��د منظوره
اصوالً از تناژ باالیی برخوردارند ولی ارزش افزوده آنها
در س��طوح پایین قرار دارد .در حال��ی که محصوالت
از نوع مهندس��ی ک��ه «کوچ��ک مولک��ول» اطالق
میگردند برعک��س پلیمره��ا از تناژ پایی��ن و ارزش
افزوده باالیی برخوردار میباش��ند .چنانچه تولیدات
فعلی هم چن��ان ادامه یابد مس��لماً در آینده نخواهیم
توانست پویایی الزم را در راس��تای ایجاد هماهنگی با
بازارهای جهانی داشته باشیم و عالوه بر آن همچنان
وارد کننده محصوالت پر ارزش تر که بر مبنای همین
صادرات فعل��ی تولید میگردند ،خواهی��م ماند .نکته
دیگر در این خص��وص موضوع تنوع تولیدات اس��ت.
بازارها همچنان در حال توسعه و دگرگونی میباشند.
هر روز محص��والت جدیدت��ر و پیچیدهت��ری عرضه
میشود .می بایست مس��یر حرکت به گونه باشد که از

این فرصته��ای طالیی کمال بهره را ب��رد .زمانی که
ژاپن توسعه صنعت پتروشیمی را در دهه  50میالدی
به عنوان ی��ک اولویت آغاز نمود مس��ئله حیاتی برای
این کشور تامین خوراک نبود ،بلکه انتقال تکنولوژی
و نهادینه نمودن آن در س��رلوحه برنامهها قرار گرفت.
این کش��ور که فاقد منابع نفتی اس��ت با به کارگیری
متخصصان ورزیده و تش��کیل آزمایش��گاهها در واقع
اس��اس یک پژوهش بنیادی -کارب��ردی را پایهریزی
نمود.
چنانکه ی��ک تکنولوژی خاصی را خری��داری نمود و
به خوبی توانس��ت مبانی علم��ی آن را مورد کنکاش
ق��رار داده و حت��ی تغییراتی در آن ص��ورت دهد .به
این ترتی��ب تکنولوژی واردات را مبن��ای یک تحول
علم��ی -کارب��ردی در آزمایش��گاه های خ��ود قرار
داد .در ای��ران می بایس��ت ارتب��اط بین دانش��گاه و
صنعت پتروش��یمی را تقویت نمود و به متخصصین
داخلی این ام��کان را داد که برای مث��ال ،بتوانند در
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زمینه تغییر ج��رم مولکول��ی  PVCو تبدیل آن به
س��ایر فرآوردهها اقدام��ی صورت دهند .در کش��ور
هند قانونی وج��ود دارد که مطاب��ق آن ،وارد کننده
تکنول��وژی خاصی بای��د بتوان��د طی برنام��ه زمان
بندی ش��ده ( 5تا  10سال) س��اختار علمی طرح را
با مقتضیات تحقیقات داخلی عجی��ن نماید .در غیر
این صورت مالیات س��نگینی را میبایست پرداخت
کند .پس باید نسبت به تش��کیل واحدهای R&D
در راس��تای یک برنامه زمانی بلند مدت اقدام جدی
صورتگیرد.
بخش بازرگانی مسئولیت توزیع محصوالت تولیدی
را برعه��ده دارد .بنابراین از یک ط��رف با بخشهای
تولی��دی و از ط��رف دیگر ب��ا خری��داران در ارتباط
تنگاتن��گ ق��رار میگی��رد .صنعت پتروش��یمی به
منظور ارائه خدمات و حضور محصوالت در بازارهای
داخلی و خارجی ،ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی را
در سال  1369تاس��یس نمود .این ش��رکت فعالیت
بازاریابی و فروش محصوالت پتروش��یمی ،ترخیص،
انبارداری ،حمل و نقل ،بیمه محصوالت شرکت ملی
صنایع پتروشیمی و شرکتهای وابسته و نیز صنایع
پایین دس��تی پتروش��یمی را برعهده دارد .بازاریابی
محص��والت در خارج یک فرایند س��اده نیس��ت این
موضوع ب��ه بس��یاری از عوامل سیاس��ی ،اقتصادی
و بازرگانی بس��تگی دارد .با توجه ب��ه عملکرد بخش
تجارت خارجی کشور در س��ال های گذشته چنین
به نظر میرس��د که صادرات در چارچ��وب موافقت
نامهه��ای دوجانبه تجاری موفقتر عم��ل مینماید.
جهت نفوذ به ه��ر بازاری ای��ن نیاز وج��ود دارد که
اطالعات دقیقی از شرایط بازار به لحاظ درجه رقابت
پذیری ،قیمتها ،رقبا ،اس��تانداردها ،الگوی مصرف
و س��ایر عوامل دیگر کس��ب گردد .همه این عوامل
نیازمند حمایتهای همه جانبه دولت میباش��د .به
نظر نمیرسد ش��رکت بازرگانی پتروشیمی همه این
اقدامات را ب��دون هماهنگی با سیاس��ت های کالن
کشور به انجام برساند.
خ��وراک م��ورد نی��از جه��ت تولی��د محص��والت
پتروش��یمی میبایس��ت ب��ا قیمته��ای بازارهای
جهانی ب��ه واحدها عرض��ه گ��ردد و در این خصوص
هیچ یارانهای تعلق نگی��رد در این صورت مزیتهای
نس��بی در صادرات چنانچه وجود داشته باشد واقعی
ب��وده و میتواند ب��ه عنوان ی��ک ش��اخص در روند
هدایت صادرات مورد استفاده قرار گیرد .بهرهگیری
از تج��ارت الکترونیک��ی و اط�لاع رس��انی از طریق
ش��بکههای اینترنتی مس��لماً در هم��اوردی با رقبا
تاثیر بس��زایی دارد .امروزه در بازارهای جهانی روش
های الکترونیکی حاکم اس��ت به ط��وری که فرصت
ها در چند ثانیه توس��ط رقبای کهنه کار و مجرب در
چنگ گرفته میشود .اگر بگوییم یکی از دالیل عدم
موفقیت کش��ور در توس��عه غیرنفتی عدم استفاده
از روش��ها و ابزارهای نوین در بازاریابی اس��ت مبالغه
نکردهایم.
افزای��ش درج��ه رقاب��ت پذی��ری محص��والت ،به
کارگیری اس��تانداردهای الزم در زمینه بسته بندی،
در دس��ترس قرار دادن آس��ان محص��ول ،تحویل به
موقع ،به کارگی��ری روش های معق��ول و اصولی در
کشف مصرف کنندگان جدیدو نحوه برخورد صحیح
با مشتریان از جمله راهبردهای صادراتی محصوالت
پتروشیمی به شمار میروند.

حیدر ذوالفقاری ،رئیس انجمن پارافین

ایرانتوانمنددربهرهوری
صنعتپتروشیمی
محمود ترابی ،دانشیار دانشکده مهندسی
شیمی دانش�گاه تهران| بهره وری زمانی معنا
پیدا می کند که از صفر تا صد مراحل س��اخت ،از
تولید تا تبدیل مواد اولی��ه و روش کاری خودمان
در آن ثبت شده باشد.زمانی می توان درباره بهره
وری صحبت کنیم ک��ه ورودی ها و خروجی های
سیس��تم مورد بحث دارای توازن ،تعادل و منطق
درستی باشد.
اکنون در صنعت پتروشیمی با وجود برخورداری
از دانش فنی ،دانش��گاهی ،فرآیندهای تخصصی
و قابلیت های مناس��ب نه تنها دانش فنی در این
حوزه بومی نش��ده بلکه این دان��ش فنی با صرف
هزینه های زیادی از خارج خریداری می ش��ود.
در حالی که مواد اولیه مورد استفاده در صنایع را
در اختیار داریم ،اما هنوز دانش فنی آن را نداریم.
پی��ش نیاز رس��یدن به به��ره وری آن اس��ت که
ورودی و خروج��ی در صنع��ت با ه��م همخوانی
داش��ته باش��د و افزون بر دانش تولید آن بتوانیم
مواد اولیه را فرآوری کنیم و با بومی سازی دانش

فنی ،مواد اولیه را تبدیل به محصول کنیم.
ما در صنعت پتروش��یمی اکنون صاحب مالکیت
فکری نیس��تیم .مش��کلی که در دیگ��ر حوزه ها
نیز به چش��م می خورد .از این رو ضروری اس��ت
افزون ب��ر آن که تولیدکننده دانش فنی باش��یم،
برای حفظ آن ،مطابق سازوکارهای بین المللی با
ثبت مالکیت فک��ری از آن حفاظت کنیم .در غیر
این صورت هر کسی می تواند محصول ما را به نام
خود تولید و ثبت کند.
این در حالی اس��ت که ایران در فناوری ماهواره،
انرژی هسته ای و نانو توانس��ته است دانش فنی
این فناوری ها را ثبت کند ،بنابراین راه دش��واری
برای کش��ور در دیگ��ر صنایع در ثب��ت مالکیت
فکری وجود ندارد.
هم اکن��ون با طرح موض��وع اقتص��اد مقاومتی از
طرف مقام معظم رهبری و سیاس��تگذاری بومی
سازی فناوری در کش��ور و ایجاد توانمندی بالقوه
تبدیل مواد اولیه ب��ه محصول ما قادر خواهیم بود
به اهداف موردنظر دست یابیم.
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هدایت به بازارهای منطقه ای با شادکامی تولیدکنندگان همراه خواهد شد

صنایعپاییندستی؛پیشقراول
صادراتیپتروشیمیها

با توجه به تولید انبوه مواد اولیه محصوالت پایین دستی در صنعت پتروشیمی  ،می توان این صنایع را در کنار سودآوری و نرخ باالی اشتغال
آن  ،یکی از سودآور ترین صنایع داخلی به شمار آورد .بازارهای منطقه ای جذاب  ،امکان صادرات محدود و شرایط خاص فرهنگی  ،اقتصادی و
سیاسی مواردی است که به جذابیت این صنعت صادرات محور کمک کرده است.
صنایع پایین دس��تی محصوالت پتروشیمی در کشور
ایران را باید یکی از صنایع بس��یار مه��م تلقی کرد زیرا
از یک س��و به زنجیره ارزش در صنایع بزرگ باالدستی
پتروشیمی ها کمک کرده و از س��وی دیگر اشتغالزایی
بزرگی را در اقصی نقاط کش��ور به هم��راه دارد .با توجه
به حجم تولی��د باالی صنع��ت پتروش��یمی مخصوصاً
پلیمرها  ،صنایع پایین دس��تی در کشورمان به سرعت
رش��د کرده تا جایی که ظرفیت نصب ش��ده آن بسیار
بیش��تر از عرضه مواد اولیه اس��ت .در خصوص ظرفیت
های نصب ش��ده در صنایع پایین دستی پتروشیمی در
کش��ورمان آمارهای مختلف و حتی متناقضی ارائه می
ش��ود که از  7میلیون تن تا  12میلیون تن در س��ال را

پوش��ش می دهد که اختالف محسوس��ی را نشان داده
هرچند تجمیع آمارهای مربوط به ارائه پروانه تأس��یس
به بیش از  22میلیون تن نیز بالغ ش��ده است .با نگاهی
تحلیلی باید گفت که تقاضای واقعی مواد اولیه پلیمری
تنها در صنعت پالستیک و صنایع کوچک پایین دستی
به استثناء صنایع شیمیایی چیزی نزدیک به  4میلیون
تن در سال است که نش��ان دهنده وجود چیزی نزدیک
به  3میلیون تن ظرفیت خالی در این صنعت می باش��د
که نقطه ضعف بسیار بزرگی برای اقتصاد کشور به شمار
می آید .از س��وی دیگر همین تقاض��ای  4میلیون تنی
در س��ال نیز هر روز کاهش یافته تا جایی که به احتمال
قوی حجم تولید در سال جاری در صنایع پایین دستی

با کاهش تقاضای مواد اولیه چیزی نزدیک به  20درصد
کاهش می یابد .این ش��رایط یعنی محدودش��دن بازار
مصرف صنایع بزرگ پتروشیمی در کشور باعث خواهد
شد که حجم تولید پلیمرها نیز کاهش یابد که در کل به
زیان ای��ن صنعت و مخصوصاً زنجی��ره ارزش کل  ،تمام
خواهد شد.
نکته دیگر قیمت و در دس��ترس بودن مواد اولیه است.
در دولت گذش��ته در یک بازه زمانی صادرات بسیاری از
مواد اولیه پلیمری از کشور ممنوع اعالم شد تا جایی که
قیمت ها در بازار آزاد و بورس کاال کاهش یافته و حجم
عرضه ها به شدت رشد داش��ت .این وضعیت را باید بهار
صنایع پایین دس��تی قلمداد کرد تا جای��ی که در کنار
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قیمت دالر جذاب  ،حجم تولید آن به رکوردی تاریخی
رسید .فتح بازار عراق در رقابت با تجار ترکیه ای  ،حضور
مقتدرانه در بازار افغانستان  ،ترکمنستان  ،تاجیکستان
و حتی آذربایجان و ارمنستان از دستاوردهای این دوره
بود .به جرأت باید به این نکته اذعان داش��ت که بهترین
دوران تاریخی صنعت پالس��تیک در روزه��ای پایانی
دولت گذش��ته رقم خورد که هم به کم��ک قیمت دالر
 ،بازار داخل��ی از رقبای خارجی خالی ش��د و هم حجم
تولید و البته حجم صادرات رش��د روزافزونی داشت .از
آن زمان به بع��د وضعیت هر روز در ای��ن صنعت وخیم
ت��ر از روز قبل بوده اس��ت اما ب��از هم این هم��ه ماجرا
نبوده است .در تیرماه سال گذش��ته مصوبه ای در بدنه
حاکمیتی تصویب شد که قیمت محصوالت پتروشیمی
در بورس کاال را از دالر مبادله ای به دالر آزاد تغییر داد.
این رخداد هرچند به بهبود شکننده حجم عرضه ها در
بورس و بازار منتهی شد ولی در نهایت باعث کاهش 15
درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کاال گردید که
قطعاً داده مثبتی به ش��مار نمی آید .به عبارت ساده تر
کاهش قیمت دالر در این دوران در کنار افزایش قیمت
مواد اولیه و همچنین کاهش نس��بی حج��م عرضه ها ،
ش��رایطی را ایجاد کرده که صنعت پایین دس��تی را در
محاق تولید ق��رار داده و البته حمای��ت خاصی را از این
صنعت مهم ش��اهد نیس��تیم .با توجه ب��ه این وضعیت
،روزهای اخیر را باید س��خت ترین دوران صنایع پایین
دس��تی قلمداد کنیم که در ص��ورت ادامه ای��ن روند،
احتماالً صنایع باالدس��تی نیز از مضرات آن بی نصیب
نخواهند بود هرچن��د که هم اکنون نی��ز کاهش حجم
تولید در صنایع بزرگ باالدس��تی حس ش��ده و حجم
صادرات آن ها نیز به نس��بت قیمت های پایین جهانی
تضعیف شده است.

بازار عراق:
به ج��رأت می توان گف��ت که ب��ازار عراق ب��زرگ ترین
و مهم تری��ن ب��ازار صادراتی کش��ور ب��رای محصوالت
پالس��تیکی و یا س��ایر محصوالت صنایع پایین دس��تی
پتروشیمی اس��ت .هم مرز بودن  ،قرابت های فرهنگی،
سیاس��ی  ،امنیت��ی و جغرافیای��ی  ،هم زبان��ی با بخش
بزرگی از اقوام در کش��ورمان  ،درآمدهای بادآورده نفتی
 ،تخریب های تروریس��تی و نیاز به بازس��ازی و بسیاری
از موارد دیگر را می ت��وان از دالیل جذابی��ت بازار عراق
برای تجار کش��ورمان دانس��ت .این در حالی است که با
توجه به ع��دم تمرکز دولت مرکزی ب��ر تمامی گمرکات
و مب��ادی ورودی همچنی��ن مش��کالت حم��ل و نقل ،
مش��کالت انتقال پول  ،وج��ود رقبای بس��یار قدرتمند
همچون ترکیه  ،عربس��تان  ،اردن  ،حتی س��وریه و مصر
که جدیدا ً به این رقابت ها اضافه ش��ده ان��د  ،بازار عراق
را فضایی برای زورآزمایی کش��ورهای مختلف ترس��یم
کرده است .برای بررس��ی بازار عراق باید به دقت ویژگی
های تجاری این کشور را بشناس��یم .هم اکنون عراق که
خ��ود از دو منطقه خودمختار و دقیق تر فدرال تش��کیل
شده شرایط س��ه گانه ای دارد .بخش ش��مالی و منطقه
کردنشین و سنی مذهب کردس��تانات عراق با محوریت
س��لیمانیه و یا اربیل  ،منطقه مرکزی که وس��عت کمی
داش��ته و به دلیل اکثریت س��نی مذهب  ،بیشترین نفوذ
داعش در این منطقه اس��ت آن هم در مناطقی همچون
موص��ل  ،تکریت و حت��ی منطقه صالح الدین و اس��تان
االنبار  ،س��ومین بخش نیز بخش جنوبی و عمدتاً شیعه
نش��ین که به صورت کل��ی در جنوب بغداد واقع اس��ت.
مناطق��ی پرجمعی��ت  ،دارای کش��اورزی و ذخایر نقتی
عظیم که بخش بزرگی از جمعیت این کش��ور را به خود
اختصاص داده است .این حوزه جمعیتی اغلب امن بوده

و به جز چند حمله تروریس��تی  ،به ن��درت دچار ناامنی
هایی فراگی��ر بوده اس��ت .مناطقی همچ��ون کاظمین
 ،نج��ف  ،کرب�لا و نهایتاً بن��در بصره  .ه��م اکنون تالش
اغلب تج��ار ایران��ی به دالی��ل مختلف ب��رای حضور در
منطقه کردس��تانات عراق تعلق دارد که رویکرد چندان
جذابی نیس��ت زیرا به رغم بازار جذاب این حوزه  ،رقبای
قدرتمندی نی��ز در این منطقه حض��ور دارند تا جایی که
می توان به صراحت عنوان داش��ت ک��ه رقابت نفس گیر
تجاری در شمال عراق  ،فضای چندانی برای حضور تجار
جدید ایرانی ب��رای حضور در این ح��وزه اقتصادی باقی
نگذاش��ته اس��ت .با توجه به این ش��رایط در کنار امنیت
مناطق شیعه نشین جنوبی  ،هنوز این حوزه اقتصادی از
جذابیت نسبی برخوردار بوده بنابراین باید بیش از پیش
نسبت به آن برنامه ریزی کرد.
نکته دیگر در خص��وص بازار ع��راق را باید ع��دم وجود
قراردادهای ترجیحی تجاری بین ایران و عراق دانس��ت
زیرا هم اکنون ترکیه با ع��راق قرارداد تجارت ترجیحی و
حذف تعرفه را به امضا رس��انده یعنی کاالهای ترکیه ای
بدون تعرفه وارد عراق خواهند شد ولی کاالهای ایرانی با
تعرفه ای نزدیک به  15درصد به عراق وارد می شود .این
مطلب را باید جدی گرفت زیرا می توان��د دورنمای بازار
عراق را با ابهام رو به رو سازد.
در خصوص کاالهای پرمخاط��ب در این حوزه باید گفت
که با توجه به افزایش آرام س��طح رف��اه در این مناطق ،
س��بد مصرف خانوار در ح��ال تغییر اس��ت بنابراین می
توان به افزایش تقاض��ای این منطقه مه��م امیدوار بود.
انواع محصوالت پالس��تیکی  ،گریدهای نایلونی  ،لوله و
اتصاالت  ،ظروف و صنایع بس��ته بندی و بسیاری دیگر از
ملزومات پالستیکی مواردی است که در بازار عراق قابل
رقابت است.
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علیرضا جاللی فراهانی ،کارشناس ارشد مسائل بانک و بیمه

بانکداریایران
برجامونظامبینالملل

حصول توافق تاریخی هستهای بین ایران و گروه 5+1
و تنظیم سند برجام ،مجموعهای انتظارات مثبت را در
عرصههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در
محافل داخلی و خارجی ایجاد کرد .ب��ا ورود به مرحله
اجرایی ش��دن برجام ،ع��دم تحقق برخ��ی انتظارات
درخص��وص برق��راری و گس��ترش تعام�لات بانکی
می��ان بانکهای کش��ورمان و طرفه��ای بینالمللی،
برخی انتقادات تند درخصوص ع��دم جامعیت برجام

درخصوص مراودات بانکی و فقدان دید همه جانبه در
این سند را در پی داشته اس��ت .اظهار نظر درخصوص
کفایت و جامعیت سند ارزش��مند برجام در صالحیت
نگارنده نمیباشد لیکن هدف نوشتار حاضر تبیین این
نکته است که با فرض عدم وجود هرگونه مانع تحریمی
و جامعیت سند برجام ،نظام بانکی کشورمان به دالیل
تخصصی درون صنعتی ،در کوتاه مدت قادر به برقراری
ارتباطاتی در سطح گس��ترده با نظام بانکی بین المللی

نخواهد بود و لذا شایسته نیست این وضعیت را به عدم
کفایت برجام منتسب کنیم.
نظام بانکی کش��ورمان ب��ا مقوله تحریم بیگانه نیس��ت
چراکه از ابتدای پیروزی انقالب ش��کوهمند اس�لامی،
دول بیگان��ه به بهانه-ه��ای گوناگون از ای��ن اهرم برای
اعمال فش��ار بر نظام حاکم بر کشور اس��تفاده نمودهاند
که به ص��ورت کل��ی میت��وان ب��ه تحریمه��ای دوره
گروگانگي��ري ( ،)1981 -1979تحریمه��ای دوره
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درک وابستگی تحرکات تروریستی به
منابع مالی ،سیاسگذاران را بر آن داشت
تا از این اهرم برای مبارزه با فعالیتهای
تروریستی استفاده کنند که این امر ،خود
را در اهمیت یافتن روزافزون نهاد قانونگذار
گروه ویژه اقدامات مالی ( )FATFو
تصویب ،اجر و نظارت سختگیرانه بر اعمال
قوانین مبارزه با پولشویی ،نشان داده است

جن��گ تحمیل��ی ( ،)1988 -1981تحریمهای دوران
بازسازي ( )1992 -1989و تحریمهای دوره کلينتون
موس��وم به مهار دوجانبه ( )2001 -1993اشاره نمود.
نکته حائز اهمیت در این خصوص آن اس��ت که در طول
دهههای  70 ،60و  80شمسی (یعنی دوران تحریمهای
چهارگانه ف��وق) ،نظام بانکی کش��ور اوالً همواره ارتباط
کارگزاری خود را ولو در س��طح حداقلی ب��ا نظام بانکی
بینالملل حفظ نموده بود (البته ش��ایان ذکر اس��ت که
روابط کارگزاری میان بانکها را نیز میتوان بر روی یک
طیف مورد بررس��ی قرارداد که در یک س��وی آن روابط
بسیار س��اده ای قرار دارد که برای بانک کارگزار ،حداقل
تعهد و ریس��ک را به همراه دارد و این روابط می تواند به
سطوح باالتری از پیچیدگی نیز برسد که مستلزم اعتماد
متقابل بوده و تعهدات دو جانبه س��نگینی برای طرفین
به همراه دارد) و ثانیاً در مواردی هم که بنا به اقتضاء یک
تحریم بخوص ،رابط��هاش را موقتاً با طرف خارجی قطع
مینموده ،با رفع شدن یا کمرنگ شدن آن تحریم ،قادر
بوده روابط را در س��طح پیشین به س��رعت احیا نماید.
حال س��وال این اس��ت که چرا این بار و با رفع تحریمها،
نظام بانکی قادر به بازگشت به وضعیت پیشین نیست؟
پاسخ به این سوال در یک عبارت" ،تغییر محیط قانونی"
برای تبیین این پاسخ الزم اس��ت به دو تحول کالنی که
در دهه گذش��ته میالدی در س��طح بینالمللی رخ داده
و موج��ب تغییر محی��ط قانونی صنعت ش��ده اس��ت،
بپردازیم:
الف .تهدیدات تروریستی .مس��اله تروریسم ،مقولهای
جدی��د و زاده دهه اخیر نیس��ت کما اینکه کش��ورمان
در طول س��ه دهه گذش��ته ،از قربانیان تروریسم بوده
است اما قدرت گرفتن گروههای تروریستی و به تبع آن
توس��عه فعالیتهای آنان به ممالک اروپایی ،این مقوله
را به ص��ورت یک دغدغ��ه و تهدی��د بینالمللی مطرح
ساخته است.
ب .ظهور بحران مالی در اروپ��ا و ایاالت متحده .بحران
مالی در اروپا و ایاالت متحده که تاثیر عمیق و مهلکی را
بر نظام اقتصادی وارد کرد ،متفکرین و سیاس��تگذاران
را به تفکر در خصوص علل و چارهاندیش��ی در ارتباط با
حصول اطمینان از عدم تکرار آن وادار کرد.
این دو ابررخداد ،تاثیرات شگرفی را بر شئون گوناگون
نظام-های بینالمللی گذاشت که تبیین آنها از حوصله
نوش��تار حاضر خ��ارج اس��ت از اینرو کان��ون بحث ما،
تاثیرات این وقایع بر نظام بانکی خواهد بود.
درک وابس��تگی تحرکات تروریس��تی به منابع مالی،
سیاسگذاران را بر آن داش��ت تا از این اهرم برای مبارزه
با فعالیتهای تروریس��تی اس��تفاده کنند که این امر،
خود را در اهمیت یافت��ن روزافزون نهاد قانونگذار گروه
ویژه اقدامات مال��ی ( )FATFو تصویب ،اجر و نظارت
س��ختگیرانه بر اعمال قوانین مبارزه با پولشویی ،نشان
داده اس��ت .این الزامات ،اثرات خ��ود را بر فعالیتهای
بس��یار راهوار و متعارفی که در گذش��ته به س��ادگی و
بدون هیچ چالشی صورت می گرفته ،نشان داده است
به گونهای ک��ه عملیاتی نظیر س��وئیفت ،در ش��رایط
جدید با محدودیتهایی مواجه شده است.
از سوی دیگر بروز بحران مالی موجب گردید نهادهای
قانون-گزار صنعت و در راس آنها کیمته بازل ،نسبت به
ارائه ویرایشهای جدیدی از قوانین موس��وم به قوانین
بازل اقدام نماید که بر اس��اس آنه��ا ،بانکها مکلف به
رعایت نسبتها و اس��تاندارهای س��ختگیرانه خاصی
نظیر نس��بت کفایت سرمایه ،ش��فافیت مالی و  ...و نیز

رعایت دقیق الزامات حاکمیت شرکتی ،شدند.
البته الزامات مبارزه با پولش��ویی و نی��ز قوانین بازل،
چالشهای جدی را پیش روی تمامی بازیگران صنعت
بانکی در سراس��ر جهان قرار داد لیکن باتوجه به اینکه
این قوانین به صورت تکامل��ی و تدریجی به نظام بانکی
معرفی شدند ،بانکها فرصت داشتند تا به تدریج خود
را با این الزامات س��ازگار س��ازند به گونهای که در حال
حاضر ،قوانین ب��ازل  2در بانکهای برت��ر جهان جاری
بوده و این بانکها در حال آماده کردن خود برای تحقق
الزامات بازل  3هس��تند .این در حالی اس��ت که برخی
از بانکهای کش��ورمان ،هنوز در رعای��ت واقعی الزامات
بازل  1هم با چالشهای مواجه هستند چراکه به دلیل
محدودیتهای ناش��ی از تحریمها ،از ای��ن الزامات به
دور ماند و هرچند ک��ه از آنها مطلع ب��ود اما اضطراری
برای س��ازگاری با آنها که ام��ری پیچیده و مس��تلزم
ایجاد زیرساختهای گس��تردهای بود ،در خود احساس
نمیکرد .به بیانی دیگر ،ایزوله ش��دن نظام بانکی باعث
شد که بانکهای کش��ور و حتی بانک مرکزی ،صرافت
الزم برای پرداختن به این الزامات را نداش��ته باشد .لذا
بدیهی است که حال که رعایت استانداردهای بازل 2و
یا قوانین مبارزه با پولشویی عم ً
ال به عنوان پیش شرط
(حرفهای) آغاز یا از س��رگیری رابطه کاری حرفهای از
س��وی برخی از بانکهای معتبر خارج��ی ،مطرح می
ش��ود ،بانکهای داخل��ی در عمل نتوانند ای��ن روابط را
ایجاد و یا احیا نمایند.
عالوه براین موارد یکی دیگ��ر از الزامات جدی برقراری
معامالت بانکی ،برخورداری از رتب ه اعتباری قابل قبول
است و بانکهای کش��ورمان به خاطر محدودیتهای
تحریمی در سنوات گذشته ،مورد ارزیابی شرکتهای
معتبر رتبه بن��دی اعتباری ق��رار نگرفتهان��د و عمدتاً
هم با ش��اخص و اس��تانداردهای مورد نظر آنان فاصله
معن��یداری دارند که این ام��ر نیز خود مانعی بس��یار
جدی در برقراری رابطه بانکی محسوب می شود.
به بیانی دیگر به نظر میرس��د آنچه باعث شده بود که
بانک-های کش��ور در طول دههای  70و  80شمس��ی
بتوانند مس��تمرا ً نس��بت به احی��اء روابط خ��ود اقدام
کنند آن بوده که در طول این س��الها ،چارچوب ضوابط
بینالملل��ی یا ب��ه عبارت��ی دقیقتر ،محی��ط حقوقی،
تغییرات چندان��ی را تجربه نکرده ب��ود .اما آنچه باعث
عدم تحق��ق انتظارات اجرایی ش��دن برج��ام در حوزه
بانکی شده است ،بیش از آنکه ناشی از محدودیتهای
سند برجام باشد ،ریشه در س��اختار و وضعیت صنعت
بانکی کش��ور داش��ته باش��د .صنعت بانکی کشورمان
بواس��طه دور مان��دن از تغیی��رات محی��ط قانونی که
در ده س��ال گذش��ته اتفاق افتاده ،توانایی الزم را برای
پاس��خگویی به انتظارات متف��اوت و قانونی طرفهای
خارجی ندارد چ��را که فرصت س��ازگاری تدریجی که
در اختیار بانکهای س��ایر کش��ورهای جه��ان بوده را
در اختیار نداش��ته اس��ت و اکنون نمیتواند به یکباره
مس��یری که آنها در ط��ی نزدی��ک به ی��ک دهه طی
نمودهاند را طی نماید.
لذا به نظر میرس��د بهتر اس��ت به جای سخن گفتن از
کاس��تیهای احتمالی س��ند برجام تالش نمائیم تا با
صبوری بیش��تر و تعدیل انتظ��ارات کوتاهمدت ،نظام
بانکی کش��ور را در تحق��ق الزام��ات بینالمللی یاری
نمائیم .در این میان عالوه بر مدیران عالی نظام بانکی،
نقش مراج��ع قانونگ��ذاری و نیز س��هامداران عمده
بانکها ،غیرقابل انکار است.
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پنج دلیل عرضه مازاد و قیمت پایین ال.ان.جی:

عصرمگاپروژههایال.ان.جیبهپایان
رسیدهاست؟
بهدلیل عرضه بی��ش از حد و قیمته��ای پایین ال.ان.
جی ،ساخت و ساز بس��یاری از پروژههای بزرگ ال.ان.
جی در سطح جهان لغو ش��ده یا به تعویق افتاده است.
بیشترین موارد متوقف ش��ده در س��طح جهان متعلق
به پروژههای ال.ان.جی استرالیا اس��ت .به دلیل عرضه
بیش از ح��د و قیمتهای پایین ال .ان .جی ،س��اخت و
ساز بس��یاری از پروژههای بزرگ ال .ان .جی در سطح
جهان ب��ه تعویق افتاده اس��ت .به عنوان مثال ش��رکت
 Woodside Petroleumب��ه عن��وان بزرگترین
ش��رکت ال .ان .جی اس��ترالیا برنامه خود برای ساخت
پروژه ال .ان .جی Browseدر غرب اس��ترالیا رادر ماه
گذش��ته میالدی به حالت تعلیق درآورد .استدالل این
ش��رکت برای تعلیق این پ��روژه که هزین��ه اجرای آن
بالغ ب��ر  ۳۰میلی��ارد دالر تخمین زده میش��ود ،مازاد
عرض��ه و قیمت پایین ال .ان .جی عنوان ش��ده اس��ت.
هزینه متوس��ط س��ر به س��ر برای پروژههای اخیر این
کشورحدود  ۱۲.۶۰دالر در هر میلیون بی .تی .یو است.
این هزینه ازقیمت فعلی بازار ت��ک محموله وهمچنین
اکثرقراردادهای بلندمدت فعلی ص��ادرات ال .ان .جی
بیشتر اس��ت .اگرچه ممکن است هزینههای پایین ال.
ان .جی در سالهای آتی موجب تشویق شرکتها برای
سرمایهگذاری در توس��عه فناوری و کاهش هزینههای
ال .ان .جی ش��ود؛ اما در حال حاضر ادام��ه این پروژهها
اقتصادی نیس��ت .همچنین ش��رکتهای نفتی شل و
پتروناس نیز تصمیمگیری نهایی برای س��رمایهگذاری
در طرحه��ای توس��عه ال.ان.ج��ی در س��واحل غربی
کان��ادا و کش��ورهایی نظی��ر موزامبی��ک و تانزانی��ا را
به تعوی��ق انداختهان��د .از ط��رف دیگر با وج��ود آنکه
پیشبینی میش��د صنعت ال.ان.جی امریکا از اش��باع
بازار تاثیر کمتری بپذیرد س��رعت پیشرفت پروژههای
برنامهریزیش��ده این ش��رکتها در امریکانیز کاهش
یافته است .به نظرمیرسد لغو و یا تعویق سرمایهگذاری

در پروژههای متعدد در اس��ترالیا ،کانادا ،ایاالت متحده
ودیگرکشورها ،کامال نشاندهنده این دیدگاه است که
پیش از آنک��ه واحدهای درحال س��اخت ال .ان .جی به
اتمام برس��دهیچ واحد جدیدی ش��روع به کار نخواهد
کرد .این دیدگاه را س��ائول کاوونیک تحلیلگر ارش��د
موسس��ه وودمکنزی نیز در کنفرانس انجمن اکتشاف
و تولید نفت اس��ترالیا در هفته گذش��ته ابراز داش��ت.
بنابراین حداقل در ش��رایط فعلی میت��وان گفت عصر
مگاپروژههای ال.ان.جی به پایان رسیده است.
نامگ��ذاری قرن جدی��د به عن��وان “ ق��رن گاز “ بدون
ش��ک حاک��ی از ای��ن حقیقت اس��ت ک��ه گاز طبیعی
مهمتری��ن منبع تامین انرژی این قرن اس��ت .توس��عه
س��ریع صنعت گاز تاثیرپذی��ر از تکنولوژیهای مهمی
بوده اس��ت که از اواس��ط قرن بیس��تم مطرح شدهاند.
انتقال گاز طبیعی به واس��طه ماهی��ت گازی آن عموماً
با دشواری مواجه است و حتی اس��تفاده از خطوط لوله
در فواصل طوالنی با مش��کالت زیادی روبه رو میشود.
با توجه به تواناییهای موجود تکنول��وژی برای انتقال
گاز به فواصل دوردس��ت روش ال ان جی (گاز طبیعی
مایعش��ده) ب��ه عن��وان ی��ک روش اقتص��ادی و قابل
اطمینان توانسته دش��واری حمل گاز را تا مقدار زیادی
مرتفع سازد.
گاز طبیعی مایع شده
ال.ان.ج��ی مایعی بی رنگ ،بی بو و غیرس��می اس��ت و
نس��بت به فلزات یا س��ایر مواد حالت خورندگی ندارد
وحجم آن یک ششصدم حجم گاز طبیعی می باشد .گاز
طبیعی درفشار اتمس��فردردمای۱۶١درجه سانتیگراد
به حالت مایع تبدیل می ش��ود .ال ان جی شامل بیش
از ۹۵درصد مت��ان و درصد کمی اتان و پروپان و س��ایر
هیدروکربورهای س��نگین تر اس��ت .برای مایع کردن
گاز متان می توان آن را تحت فش��ار ۴۵اتمسفر و دمای

۵/٢درجه س��انتیگراد به مایع تبدیل کرد .این روش از
لح��اظ اقتصادی مقرون به صرفه اس��ت ،ول��ی از طرف
دیگر حمل آن تحت فشار زیاد احتیاج به مخازن بسیار
س��نگین با جداره ضخیم دارد که از نظر ایمنی توصیه
نمی ش��ود .در نتیجه در فرایند تولید گاز طبیعی مایع
 ،فش��ار آن رابه اندکی بیش از یک اتمس��فر کاهش می
دهند تا حمل آن آسان باشد.

مشکالت صنعت ال.ان.جی در ایران
اگرچه فازهای ۱۲ ،۱۱و ۱۳طرح توس��عه میدان پارس
جنوبی با هدف تولید ساالنه دست کم ۲۷تا ۳۵میلیون
تن ال.ان.جی درحال پیگیری اس��ت تا ب��ا ۶خط تولید
با ظرفی��ت تولید و ص��ادرات ۴/۵میلیون تن در س��ال
فراهم شود ولی برای محقق ش��دن این آرزو باید زمینه
های آن را فراهم کرد .ب��رای رفع این معضل ،در آخرین
جلسه ش��ورای اقتصاد دولت خاتمی ،اعطای تسهیالت
١٩٣میلیون دالری به منظور ساخت کشتی های ویژه
حم��ل ال.ان.جی به ش��رکت صدرا تصویب ش��د که بر
اس��اس پیش بینی های به عمل آمده ،قرار اس��ت ایران
در چهار س��ال آینده  ٢٨فروند کش��تی ویژه حمل گاز
مایع ال.ان.جی داشته باشد« .سامسونگ»«،هیوندا» و
«دوو»که از بهترین ش��رکت های س��ازنده این کشتی
ها محس��وب می ش��وند آمادگی خود را برای پذیرش
س��فارش های ای��ران مطرح ک��رده اند .ای��ن در حالی
است که جهان در حال پیش��روی روزافزونی در زمینه
تاسیس��ات مربوط به حمل و انتقال ال.ان.جی است .به
طوری که تعداد کش��تی های مخص��وص حمل ال.ان.
جی در دنیا حدود ١٧٠فروند اس��ت و درمقایسه با قطر
که در موقعیت کنونی سفارش ساخت  ٧٠فروند کشتی
حمل ال.ان.ج��ی را در دس��ت اج��را دارد و قصد دارد
تعداد آنها را تا س��ال به٩٠فروند برساند ایران در زمینه
تکنولوژی نیاز مبرمی به شرکت های خارجی دارد.
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تونینو پیسوال رئیس گروه کرواسی در سازمان مشارکت و همکاری اروپا

همکاریهایاقتصادیبخشهایخصوصی
مانندنتهایموتزارتدرموسیقیاست

تونینو پیس�وال رئیس گروه کرواسی در سازمان
مش�ارکت و هم�کاری اروپ�ا و نماین�ده پارلمان
کرواس�ی از حزب سوس�یال دموکرات اس�ت  .او
سیاس�ت مداری چپ گرا س�ت که بین س�الهای
 2000تا  2003در پس�ت وزارت خارجه کرواس�ی
گام ه�ای موث�ری را برای حض�ور این کش�وردر
ش�مال مدیترانه در اتحادیه اروپا و ناتو برداشت.
پیسوال با پایان عمر نخست وزیری ایویچا راچان
از پس�ت وزارت خارجه خارج ش�د و از آن پس به
عنوان نماینده پارلمان کرواس�ی فعالیت کرد وی
اکنون به عن�وان نماین�ده پارلمان اروپ�ا در امور
سیاس�ت خارجی مش�غول به فعالیت است .این
سیاس�ت مدار کهنه کار کروات ف�ارغ التحصیل
رشته جامعه شناس�ی از دانش�گاه زاگرب است.
او بر خلاف بس�یاری از اعضای حزب سوس�یال
دموک�رات کرواس�ی ک�ه روزگاری در ح�زب
کمونیست یوگسلاوی عضو بوده اند در ساختار
یوگسالوی فعالیت سیاس�ی قابل توجه ای انجام
نداده و بعد از استقالل کرواسی در دهه  1990وارد
عرصه سیاست ش�د .پیس�وال متولد  31آگوست
 1961در کرواسی اس�ت فعالیت های گسترده ای
را برای حضور کش�ورش در اتحادی�ه اروپا انجام
داد و به اعتقاد بس�یاری از صاحب نظران گام های
وزارت خارجه پیسوال باعث حضور امروز کرواسی
در ناتو و نتیج�ه بخش بودن برنامه پیوس�تن این
کشور  4میلیون نفری در اتحادیه اروپایی است.

پیس�وال در مصاحب�ه ای اختصاص�ی از طری�ق
اس�کایپ در دفت�ر ح�زب سوس�یال دموکرات
در حال�ی ک�ه از جلس�ه کاری اش در اس�تانبول
به زاگرب بازگش�ته بود به س�واالتی در خصوص
اتحادیه اروپا ،دیپلماس�ی اقتصادی کرواس�ی و
نقش این کش�ور در ناتو پاس�خ داده است .روابط
میان ته�ران و زاگ�رب ،جنگ س�وریه و آنچه در
افغانس�تان رخ می دهد مباحثی اس�ت که در این
گفتگو مطرح شد.
آق�ای پیس�وال از اینکه وق�ت خ�ود را دراختیار
من گذاشتید بس�یار متش�کرم  .به عنوان اولین
س�وال می خواهم درم�ورد کرواس�ی و انتخابات
نظرتان را بدانم آی�ا این انتخابات کرواس�ی را در
مس�یر تازه ای قرار داده اس�ت؟ زیرا شاهد سفر
سیاس�تمداران کروات به خاورمیان�ه به خصوص
تهران هستیم.
در پاسخ به این سوال باید به ش��ما بگویم خیر .اما نباید
از نظر دور داش��ته باش��ید که همه احزاب و نامزد های
انتخابات ریاس��ت جمهوری چه در دور نخست و چه در
مرحله دوم در خصوص دو موضوع اصلی مورد نظر شما
یعنی اتحادی��ه اروپا و ناتو اتفاق نظر داش��تند .به همین
خاطر تص��ور آنکه کرواس��ی اکنون با ای��ن انتخابات در
مرحله جدیدی از تاریخ خود قرار دارد تحلیل درس��تی
نیس��ت.کروات ها در این انتخابات ازبی��ن  7کاندیدا از
تمام گروه های سیاس��ی باید یکی را انتخاب می کردند.

ما از زمان اس��تقالل و پ��س از جنگ میهن��ی که در آن
تلفات زیادی را متحمل ش��دیم توانس��ته ایم با سرعت
در مسیر پیوس��تن به اتحادیه اروپا و ناتو حرکت کنیم .
این پیشرفت ها خواسته ملت کروات است .کرواسی در
درون اتحادیه اروپایی می توان��د در عرصه های مختلف
پویایی بیشتری داشته باشد.
به خاورمیانه اش�اره کردی�د می خواهم بیش�تر
در خص�وص اس�تراتژی جدید روس�یه و اروپا در
خصوص منطقه خاورمیانه س�وال کنم این مسئله
را تا چ�ه ان�دازه در مس�ئله مهاج�ران موثر می
دانید؟
به باور من تحوالت منطقه خاورمیانه به گونه اس��ت که
روس��یه قص��د دارد از کارت خاورمیانه ب��ه عنوان یکی
از ابزارهایش برای مقابل��ه با اروپا و امتی��از گیری از آن
اس��تفاده کند .در همین ح��ال نباید از نظر دور داش��ته
باش��یم که کش��ورهای کوچک اروپایی همانند لتونی و
لیتوانی از سیاس��ت های تهاجمی روس��یه کمی نگران
هستند که این مس��ئله می تواند برای منطقه یورو کمی
مشکل آفرین باشد.
آقای پیس�وال ش�ما می دانید که اتحادیه اروپایی
به همراه ای�االت متحده محدودیت ه�ای را برای
تجارت با ایران چ�ه در زمینه های فن�اوری و چه
در مس�ائل صنعتی در نظر گرفته اس�ت .شرکت
های صنعت�ی و تولیدی ک�روات اکن�ون در ایران
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فعالیت هایی را آغاز کرده و برخی در حال فعالیت
هس�تند .س�وال بعدی من در این خصوص اس�ت
که ب�ا توجه به تالش ه�ای زاگرب ب�رای همراهی
با اروپای متحد حضور کرواس�ی در ساختار های
اتحادی�ه اروپا ب�ه عنوان ی�ک عضو چ�ه تاثیری
بر روابط کرواس�ی و ایران گذاش�ت و از نظر شما
جایگاه ایران در دیپلماس�ی اقتصادی کرواس�ی
چیست؟
این سوال شما از آن دس��ته پرسش هایی است که پاسخ
دادن به آن به مراتب از پرس��یدنش سخت تر است.شما
از کسی س��وال می کنید که اکنون عضو حزب سوسیال
دموکرات و نماین��ده پارلم��ان اس��ت.ما در جایگاهی
نیس��تیم که بتوانیم در این خصوص اظه��ار نظر قطعی
کنیم و حزب سوس��یال دموکرات مثال مناس��بی برای
مطالعه ب��ر روی این موضوع نیس��ت.این موضوع به نظر
من برای اف��رادی مثل وزیر امور خارجه و نخس��ت وزیر
کرواسی باید بس��یار جذاب باش��د و آنها باید بتوانند به
این دس��ته از س��واالت پاس��خ دهند.همانطور که شما
انتخابات ریاس��ت جمهوری در ژانویه گذش��ته را دنبال
می کردید متوجه شدید که سیاس��ت خارجی از جمله
مواردی بود که اولویت چندانی در رای مردم کرواس��ی
نداشت.نامزد ها از سیاست خارجی در برنامه های خود
صحبت نکردند و تنها به موضوعات��ی از قبیل بیکاری و
رشد اقتصادی مانور دادند.
به همین جهت من فکر نمی کنم دیپلماس��ی اقتصادی
در دول��ت جدی��د کرواس��ی آن هم در لحظه حس��اس
کنونی در اولویت قرار داشته باشد.
با تمام این تفس��یر ها م��ن فکر می کنم کرواس��ی نمی
توان��د به صورت مس��تقل در خص��وص روابط ب��ا ایران
تصمیم گیری کند .زمانی که ش��ما عضوی از یک اتحاد
هس��تید باید با قواعد آن اتح��اد ب��ازی کنید.اکنون ما
شاهد خط کشی های مش��خصی در سیاست اقتصادی
اتحادیه اروپایی هستیم که البته اعضا ملزم به رعایت آن
نیستند  .شما در اتحادیه اروپایی می توانید راه خودتان
را بروید  .این مانند نت های موتزارت در موسیقی است.
نوازنده های مختلف با ش��کل های متنوعی این قطعات
را اجرا کرده اند.کرواس��ی نمی تواند سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپایی را برای برخورد با ای��ران تغییر دهد اما
من فکر می کنم این مس��ئله خیلی به آنچ��ه در تهران
برگزیده می شود مرتبت است.
در این لحظه وقتی ش��ما در مورد دیپلماسی اقتصادی
کرواس��ی از من س��وال می کنید باید در پاس��خ بگویم
این بیشتر به یک ش��وخی ش��باهت دارد.زمانی که من
به عنوان وزیر در س��ال  2000فعالیت در وزارت خارجه
را آغاز کردم  .ما اقداماتی را برای امکان س��نجی حضور
اقتصاد در عرصه دیپلماسی را در دس��تور کار خود قرار
دادیم.در این راه نتایج جالب توجه ای را کس��ب کردیم
که شاید برای شما هم جالب باشد .زمانی که فناوری به
روز ش��ده و قابل اعتمادی وجود ندارد شما چیزی برای
فروختن به جهان خارج ندارید.
آنچه مس��لم اس��ت بعد از گذشت  20س��ال از استقالل
کرواس��ی ما با صنایعی رو به رو هس��تیم ک��ه برخی از
آنها ق��درت رقابت بی��ن المللی را دارن��د .صنایع دوران
یوگس�لاوی یا در جنگ نابود ش��ده اند یا اکنون بازاری
برای عرصه محصوالت خود ندارد.یکی از مش��کالتی که
صنایع کرواس��ی برای حضور در بازار ه��ای جهانی دارد
مسئله حمل ونقل است.

نگاه شما به کلیت این موضوع چیست؟
با یک تحلیل درست همیش��ه می توانید نتیجه ای قابل
قبول بدست آورید .روابط اقتصادی میان تهران و زاگرب
اکنون مانند دوران یوگس�لاوی گرم نیست و این از علت
های مختلفی نش��ات می گیرد.نبای��د فراموش کنیم که
این موضوع بس��یار برای دوطرف حس��اس است .من به
خاطر می آورم زمانی که در س��ال  2002به تهران س��فر
کردم با بس��یاری از سیاس��ت م��داران ایران��ی از جمله
همتای خ��ودم در ایران نیز دی��دار هایی را انج��ام دادم .
ما در این مالقات ه��ا در مورد رواب��ط دوجانبه به بحث و
تبادل نظر پرداختیم و توانستیم یکدیگر را روشن کنیم.
اینگونه دیدار ها توانس��ت بس��یاری از مشکالت ما را حل
و فصل کند  .من دقی��ق بخاطر دارم که در س��ال 2002
مش��کل در تجارت میان دو کشور از س��وی زاگرب وجود
داشت  .زیرا ما با گذش��ت س��ال های اندکی بعد از پایان
جنگ چیزی برای فروش به ایران نداشتیم .من فکر نمی
کنم اکنون با گذش��ت این س��ال ها روابط تجاری ایران و
کرواس��ی بهبود یافته باش��د .این تعامالت بر پایه واردات
انرژی ،محصوالت کش��اورزی و کاالهای صنعتی اس��ت
که با حذف نفت از س��بد صادراتی ایران به کرواسی ترازو
این تجارت اکنون به س��وی کرواس��ی تغییر جهت داده
اس��ت .و البته گاز هم می تواند یکی از موضوعاتی باش��د
که برای خریداران کروات جالب خواهد بود .روسیه یکی
از کش��ورهایی اس��ت که خواهان ورود گاز ایران به اروپا
نیست .البته روسیه می تواند با سرمایه گذاری در صنایع
گازی ایران بر روی صادرات این محص��ول به اروپا اعمال
نفوذ کند که خود مسئله ای قابل تفکر است .زمانی که در
خصوص استراتژی کالن روس��یه در خصوص خاورمیانه
به خصوص ایران اظهار نظر می کنیم باید تاکید کنیم که
روس��یه یکی از هژمون های اصلی جهان به شمار می رود
که خواهان حفظ نقش سنتی اش است.
نقش بحران اقتص�ادی را در خصوص روابط تجاری
ایران و کرواسی چگونه ارزیابی می کنید؟
تمام تحوالت اقتصادی در بازار پول و سرمایه تحت تاثیر
بحران اقتصاد جهانی با افت و چالش ه��ای رو به رو بوده
اند .همکاری ه��ای اقتصادی و تجاری ایران و کرواس��ی
نیز از این بحران مصونیت نداش��ته و ش��ما شاهد کاهش
تبادالت و نوسان این تعامالت بوده اید.
حتما م�ی دانی�د آمری�کا وش�رکای اروپایی اش
تالش کردن�د برنامه صلح آمیز هس�ته ای ایران را
خطرناک جلوه دهند وس�الها م�ردم ایران را تحت
تحریم ه�ای بین المللی قرار دادند.ش�ما به تهران
س�فر کرده و با مقامات ایرانی درخص�وص پرونده
اتمی بح�ث و گفتگو ک�رده اید .می خواه�م بدانم
نقطه نظر ش�ما در خصوص برنامه هس�ته ای ایران
چیست البته اکنون برجام در حال یک ساله شدن
در تابستان  2016است.
من در تهران ب��ا مقام��ات ایرانی زی��ادی صحبت کردم.
حق هر کشوری است که برای اس��تفاده های تحقیقاتی
و عمل��ی و تولید س��وخت ازان��رژی اتمی اس��تفاده کند
 .اس��تفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایران برای بس��یاری
از کش��ور های جهان اثبات شده اس��ت .به خاطر دارم که
همت��ای ایرانی من توضیح��ات مفصلی در م��ورد برنامه
ریزی ایران برای تغییر الگو های مصرف از س��وخت های
فسیلی به انرژی اتمی در دس��تور کار خود قرار داده است
 .ایران کش��ور بزرگی اس��ت که برای تامین سوخت می

تواند از راه های مختلفی اقدام نماید .یکی از این امکانات
انرژی اتمی اس��ت که تهران در خصوص آن با س��ازمان
انرژی اتمی و ش��ورای امنیت در حال تعامل است .نباید
فراموش کنیم که س��ازمان ان��رژی اتمی ی��ک نهاد بین
المللی تخصصی اس��ت نه زی��ر مجموعه ای از ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل متحد.در حال حاضر روابط تهران و
بروکس��ل و واش��نگتن در فضای ویژه ای دنبال می شود.
اگر از من بپرسید که کرواسی در این میان چه نقشی ایفا
می کند باید بگویم زاگرب باید همراه بروکس��ل حرکت
کند و سیاست های اتحادیه اروپایی را پیش بگیرد.
بازگردیم ب�ه موضوع ایران همانط�ور که می دانید
رئیس جمهور کرواس�ی در مالقات خود با همتای
ایرانی اش بر گس�ترش روابط میان زاگرب و تهران
تاکید کردند آیا شما پیش�نهادی برای دولت برای
برقراری روابط نزدیک تر با ایران دارید؟
البت��ه من به دولت جدی��د توصیه می کن��م در خصوص
روابط با ایران با دق��ت و حوصله بیش��تری فعالیت کند.
ما در عرصه ه��ای بین الملل��ی و بخص��وص اقتصاد می
توانیم همکاری های گس��ترده ای داش��ته باشیم که این
مسئله باعث رش��د تعامالت ما با ایران و دیگر کشورهای
خاورمیانه خواهد شد.
من ب��ه دولت توصی��ه می کنم حج��م س��رمایه گذاری
و فعالیت های خ��ود را در دیگر نقاط جه��ان به خصوص
در خاورمیان��ه افزایش دهد زیرا چیزی ک��ه برای اقتصاد
کرواس��ی اکنون حائز اهمیت اس��ت حضور در بازار های
جدید اس��ت.من واقعا متعجب ش��دم زمانی که شنیدم
اقتصاد ترکیه در رتبه ش��انزدهم در جهان قرار دارد.این
در حالی است که قدرت های بزرگ اقتصادی در جهان با
گس��تردگی بازارهای فروش می توانند حضور خود حفظ
کنند.
نکته که می خواهم در پاس��خ به این س��وال ش��ما به آن
اشاره کنم آن است که کرواس��ی کشور کوچکی است که
در مرحله نخست باید تولیدات خود را به سطح استاندارد
های جهانی برس��اند تا بتوان��د در بازاره��ای بین المللی
حضور یابد .م��ا می توانیم ب��ه یکی از س��رمایه گذاران و
صادر کنندگان جهانی مبدل ش��ویم اما این راهی نیست
که بتوان به صورت یک ش��به آن را پیمود.من به نخست
وزیر کرواس��ی توصیه می کنم در مرحله اول مش��کالت
اقتصاد داخلی را حل و فصل کن��د و در مرحله دوم به فکر
بازارهای ت��ازه ای برای ص��ادرات محصوالت کرواس��ی
باش��د .این بازار ها نباید بوس��نی و هرزگوین ،مقدونیه،
مجارستان یا اس��لونی باشند .برای توس��عه باید به دنبال
مقصد های جدی��د بود.باز می گردم به س��وال ش��ما در
خص��وص دیپلماس��ی اقتص��ادی زمانی ک��ه تولیدات و
استانداردها بر مبنای تحوالت جدید در جهان باشد شما
می توانید از چنین سیاس��تی صحبت کنی��د در غیر این
صورت این مسئله تنها یک ادعای تو خالی است.
ش�ما روابط ایران و کرواس�ی را چگوئه پیش بینی
می کنید؟
در حال رشد اس��ت  .من فکر می کنم این رابطه می تواند
بهتر از این باش��د و ما باید پتانس��یل های یکدیگر را بهتر
بشناسیم.در کرواسی ایران کش��وری نا شناخته نیست.
ما می دانی��م که فرهن��گ ایرانی قدمت طوالن��ی دارد و
سرزمین شما دارای تاریخی کهن است .اگر اشتباه نکنم
ایران جز قدیمی ترین کشورهای مستقل در جهان است
و این موضوع می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
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گزارش
ويــــژه
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رئیس کمیته انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

چهتعدادتاجرداریمکهمیتوانند
تجارتنفتکنند؟
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محمد چگینی ،رئیس کمیته انرژی مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در گفتگوی تفصیل��ی مباحثی پیرامون
لزوم انفکاک وظایف ش��رکت ملی نفت از حوزه ستادی
وزارت نفت،تولی��د صیانت��ی ،اوپ��ک و آین��ده تصمیم
گیری در این س��ازمان ،ادغام وزارت خان��ه های نفت و
نیرو ،نفت در بورس ،دو نرخی ش��دن بنزی��ن و ...مطرح
کرد.اوپک درشرایط کنونی س��ازمانی موثر و تاثیرگذار
نیس��ت ما باید ارزیابی کنیم که تداوم حضور ما در اوپک
چه منافعی برای ما می تواند داشته باشد.امریکا بیش از
عربستان در غصب بازار نفت ایران نقش داشته است.
به اعتقاد رئیس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت
نظام به جای نرخ بنزی��ن ،قیمت گازوئی��ل باید اصالح
شود.
به نظر این فعال حوزه انرژی صادرات گاز به همسایگان
بای��د در صدر برنامه ه��ای صادراتی باش��د ضمن اینکه
مس��ئولین را از این اندیش��ه که صادرات نفت خام ایران
می تواند حاشیه امن سیاس��ی به لحاظ وابسته کردن به
انرژی ایران بر حذر کرد و البته صادرات گاز بوسیله خط
لوله را از این قاعده مستثنی کرد.
در ادامه این گفتگو محمد چگینی بر این باور اس��ت که
ش��رکت نفت باید از وزارتخانه جدا ش��ود تا بتواند نقش
نظارتی وسیاست گذاری ایفا کند زیرا وقتی ارشد ترین
مقام وزارت نفت خودش هیئت مدیره شرکت ملی نفت
اس��ت چطور می توان س��وال کرد که آیا می توان تولید
صیانتی داشت یا خیر؟ اکتشاف و توس��عه داشته ایم یا
خیر؟
چگینی در ادامه اظهار داشت :در اساسنامه شرکت ملی
نفت مانعی برای تفکیک شرکت ملی نفت از وزارت نفت
نیس��ت اال اینکه وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت مدیره
ش��رکت ملی نفت معرفی می ش��د که ما به دلیل تضاد
منافع مخالفت کردیم زیرا ش��ان وزیر نفت از این مسئله
اجل است و باید نقش نظارت داشته باش��د و مقام ناظر
نمی تواند نقش مجری و یک طرف بازی باشد.
وی خاطرنشان کرد :اکنون اساسنامه شرکت ملی نفت
بعد از اصالحات انجام ش��ده نس��بت به قبل بهتر است و
می تواند زمین��ه تفکیک مدیریتی ش��رکت ملی نفت از
وزارتخانه را برای اجرای سیاس��ت ه��ای بهتر در زمینه
انرژی فراهم کند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
یادآور ش��د :ما نم��ی گوییم که ش��رکت نفت خصوصی
ش��ود ،می تواند ش��کل دولتی خودش را ادامه دهد اما
مدیریتش از س��تاد وزارت نفت تفکیک شود که وزارت
نفت بتواند نظارت موثر داش��ته باشد و از شرکت نفت به
عنوان فعال در حوزه نفت بازخواست کند.
چگینی تاکید کرد :ش��رکت نفت باید دولتی باقی بماند
اما می تواند برای اینکه حس��اب ها شفاف شود در صدی
از سود را در بازار بورس شناور کند.
وی با انتق��اد از دره��م تنیدگی مدیریت ش��رکت نفت
با س��تاد وزارت نفت اظهار داش��ت :در ابت��دای انقالب
،شورای انقالب تصمیم گرفت وزارت نفت تشکیل شود
با این هدف که وظایف حاکمیتی را ش��رکت نفت انجام
ندهد و این ش��رکت فقط فعالیت های عملیاتی را انجام
دهد تا مورد بازخواست نیز قرار گیرد.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
ادامه داد :در برنامه سوم توسعه گفته ش��ده بود که اگر
دولت بخواهد شرکتی را هم در زیرمجموعه خود داشته
باش��د باید حتم��ا از وزارتخانه های سیاس��تگذار در آن
حوزه تفکیک ش��وند مثال وزارت اقتصاد و یا ستادی در

ریاست جمهوری آن را اداره کند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
خاطرنش��ان کرد :آنچه مس��لم اس��ت ما هم��واره نمی
خواس��تیم نفت را دولتی کنی��م و به دنب��ال این بودیم
نفت به عن��وان ابزاری در اختیار مردم باش��د که توانایی
اقتصادی را شکوفا کنیم ،اما باید پاسخ دهیم االن بعد از
 110سال نفت فروختن بجز اداره ای درشرکت نفت چه
تعداد تاجر داریم که توانایی تجارت نفت داشته باشند؟
وی با ذکر مثالی از تجربه موفق شرکت استات اویل نروژ
اظهار داشت :استات اویل ش��رکت نفت دولتی نروژ33
درصد س��هام را در بازاره��ای بورس اروپا ش��ناور کرده
اس��ت تا به این ترتیب اوال حس��اب و کتاب های شرکت
شفاف ش��ود و از محل فروش  33درصد سهام دولت در
آمد جذب کند و از طرفی جهانی عمل کند.
چگینی ادامه داد :اس��تات اویل قبل از تحوالت فقط در
نروژ فعالیت می کرد االن در اکثر کش��ورهای نفت خیز
دنیا فعالیت م��ی کند و در کنار این ش��رکت بیش از 50
شرکت نفتی در نروژ فعالیت می کند.
وی تصریح کرد :ب��ا این اوصاف نمی گوییم که ش��رکت
نفت کنار گذاش��ته ش��ود زیرا مس��لما بزرگترین فعال
حوزه نفت است اما باید دستش باز باشد و ابزار در اختیار
داشته باشد که نه تنها در س��طح ملی کارآمد باشد بلکه
بتواند در کشورهای جهان نیز فعالیت کند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
خاطرنشان کرد :چرا باید ش��رکتی که فقط  10سال در
دبی فعال است در عراق کار کند اما شرکت نفت ایران با
سابقه  60س��ال خارج از مرزها فعالیتی ندارد دلیل این
کار این است که دستش رابس��ته ایم و وظایف دولتی را
بر دوشش گذاشته ایم در حالی که وظایف دولتی را باید
ستاد وزارت نفت انجام دهد نه شرکت نفتی که خودش
تولیدکننده و بهره بردار است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ادغ��ام وزارتخانه های نفت
و نیرو گفت :از منظ��ر الزامات و سیاس��ت های وحدت
بخش ،مدیریت و فرماندهی واحد الزم اس��ت اما اینکه
چگونه اجرا شود به دولت بستگی دارد.
چگینی گفت :راحت تری��ن راه ایج��اد وزارتخانه واحد
اس��ت با این ش��رط که حتما تصدی گری دو وزارتخانه
به س��مت صفر میل کند ولی اگر قرار باشد وزارت نیرو
تصدی گری نیروگاه ها را و وزارت نفت هم تصدی گری
گسترده را در بخش باالدستی و پایین دستی حفظ کند
ادغام معقول نیست.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
ادام��ه داد :بنابراین ادغام الزامات��ی دارد یعنی اگر حتی
واگذاری ب��ه بخش خصوص��ی صورت نمی گی��رد باید
مدیریت بنگاه های دولتی را به بخ��ش دیگری از دولت
واگذار کنند تا بخش های سیاس��ت گذار دولت بتوانند
تعامل کنن��د و اگر قص��وری صورت گیرد بازخواس��ت
ش��وند و گزارش کار واقع��ی ادائه ش��ود و کار نظارتی با
درجه بهتری انجام شود.
چگین��ی در ادام��ه در م��ورد ل��زوم اجرای��ی ش��دن
قراردادهای جدی��د نفتی اظهار داش��ت :ما ابت��دا باید
بدانیم چه کش��ورهایی در دنی��ا در مدیریت منابع نفتی
موفق ب��وده اند ،باید بدانیم این کش��ورها چ��ه مکانیزم
مالی بین دولت و نفت تعریف کرده ان��د و وقتی مطالعه
می کنی��م می بینی��م عمده این کش��ورها مث��ل نروژ،
اس��ترالیا و کانادا و زمین های آفشور امریکا ضمن حفظ
مالکی��ت نفت توس��ط دولت نظ��ام پترولی��وم تکس یا
مالیات بر نفت را پیاده کرده اند و این رویه روش��ی ساده

است که از فس��اد جلوگیری می کند و ش��رکت دائم در
حال حسابرسی اس��ت و هزینه ها نیز برآورد و در نتیجه
بیشتر با جهان مرتبط می شود.
وی تصریح کرد :اجرایی کردن این رویه در کشور ما نیز
می تواند بس��تری باشد که ش��رکت های ایرانی سرمایه
گذار در حوزه اکتشاف  ،توس��عه و تولید را هم گسترش
دهیم چیزی که ماده  12سیاس��ت های برنامه ششم به
عنوان طرح انقالب��ی و تحول گرایان��ه و طرحی که ملی
شدن صنعت نفت و آنچه را در س��ال  29دنبال آن بوده
ایم را واقعی می کند و همچنین توانایی آحاد مردم را در
مدیریت منابع نفتی باال می برد.
وی با اش��اره به عدم تاثیر خصوصی سازی های نادرست
بر عملکرد مثبت س��ازمان ها اظهار داشت :تا زمانی که
دولت خودش ذینفع اصلی اس��ت اگر خصوصی س��ازی
هم اتفاق بیفت��د بخش خصوصی رش��د نمی کند چون
خود دولت بزرگترین رقیب است.
چگینی ادامه داد :فرض کنیم که می خواهیم ش��رکت
های سرمایه گذار نفت برای توسعه و تولید میادین نفتی
بدون انتقال مالکیت داشته باش��یم و اجازه دهیم مردم
نیز در آنها مشارکت داشته باش��ند کما اینکه این مقوله
در ماده  12برنامه شش��م توس��عه برای اولین بار بعد از
ملی ش��دن صنعت نفت که شرکت های س��رمایه گذار
به این منظور تاسیس شدند ابالغ ش��ده اما مانع بزرگی
دارد و آن اینکه رقیب اینها شرکت نفتی است که مالکی
بنام وزارت نفت دارد و مدیر ارش��د آن وزیر نفت اس��ت
حال چگونه می ت��وان عدالت را رعایت ک��رد کما اینکه
در قانون ماده  129برنامه پنجم اج��ازه را به دولت داده
بودیم ولی وزارت نفت به این سمت حرکت نکرد.
وی در ادامه به بح��ث تولید صیانت��ی پرداخت و گفت:
تولید صیانتی یعنی بیشترین بهره را از مخزن ببریم که
با شاخص ریکاوری فکتور و یا ضریب برداشت سنجیده
می ش��ود و بند دو سیاس��ت کلی انرژی هم خواس��تار
افزایش تولید صیانتی است.
چگینی تصری��ح کرد :ما از قبل  4میلیون بش��که در روز
ظرفیت تولید داش��تیم که خالی ش��ده بود و اکنون در
حقیقت ش��رایط بازگش��ت به وضعیت قبلی را بدس��ت
آورده ایم و سیاس��ت این اس��ت ک��ه از این ب��ه بعد اگر
بخواهیم پروژه های جدید اجرا کنیم باید تولید صیانتی
باش��د یعنی پروژه های جدید باید منجر به این شود که
ضریب برداش��ت و ریکاوری فکتور باالت��ری از مخازن
کش��ور داش��ته باش��یم و نیم نگاهی هم باید به میادین
مشترک داش��ته باش��یم یعنی اگر قرار باش��د به دنبال
افزایش تولید باش��یم اولویت اول باید میادین مشترک
باش��د چون میادین داخلی در اختیار ماس��ت و اگر هم
برداشت نکنیم ضرر نمی کنیم.
وی با بیان اینکه باید در کمبود منابع تعادل ایجاد کنیم
اینکه آیا م��ی خواهیم زنجی��ره ارزش را در حوزه نفت و
گاز ب��اال ببریم و یا تولی��د نفت خام را ب��اال ببریم ،تاکید
کرد :در تخصیص منابع نف��ت و گاز باید اولویت تکمیل
زنجی��ره ارزش و کامل ک��ردن زنجیره پاالیش��گاهی و
پتروشیمیایی کشور باشد.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
در ادامه در پی��ش بینی تصمیمات نشس��ت آتی اوپک
با توجه به ط��رح فریز نفتی و همچنین س��یگنال هایی
که برکناری النعیمی در پی خواهد داشت ،گفت :اوپک
به نظر من بعد از انقالب اسالمی س��ازمان موثری نبوده
اس��ت و حضور ما در این س��ازمان نتوانس��ته در تامین
منافع ملی نقش پررنگی داشته باشد.
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وی ادام��ه داد :ب��ودن ی��ا نبودن م��ا در اوپک ب��ا توجه
به وضعی��ت فعل��ی اثرگذار نیس��ت زیرا م��ی بینیم که
کش��ورهای غی��ر اوپ��ک کار خودش��ان را م��ی کنند و
تعهدی هم ندارند و مواقعی ک��ه قیمت نفت باال می رود
کشورهایی مثل روسیه ،مکزیک و کانادا هم منفعت می
برند.
چگینی خاطرنش��ان کرد :بای��د مطالعه کنی��م که این
کش��ورها از نبودن در اوپک چ��ه زیانی کرده ان��د تا ما
بتوانیم ارزیابی کنیم که باید به عضویت در این س��اختار
 30-40ساله ادامه دهیم یا خیر.
وی در ادامه به نقش عربس��تان در تولید و بازگشت نفت
ایران به بازار اش��اره و اظهار داشت :عربستان در افزایش
تولید نف��ت و کاهش قیم��ت ها ب هدنبال ای��ن بود که
هم ایران را تحت فش��ار ق��رار دهد و هم جل��وی ازدیاد
تولید غیر متعارف آمریکا را بگیرد تا وابس��تگی غرب به
خاورمیانه بویژه عربستان سعودی و مجموعه کشورهای
ش��ورای همکاری خلیج فارس با اهمیت باقی بماند و به
نظر می رسد که نمی خواهد در کوتاه مدت این سیاست
را تغییر دهد.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
گفت :در برهه ای ک��ه ما تحریم ش��دیم برخالف تصور
بس��یاری که می گویند عربس��تان تولید اضافی داشت
بیش��ترین افزای��ش از جانب امری��کا ب��ود و در کنار آن
مقداری نیز عربس��تان و عراق و روس��یه افزایش تولید
داش��تند که جایگزین نفت ایران و انتقال نفت تولیدی
به بازار شدند لذا وقتی امریکا تولید نفت خود را افزایش

می دهد عمال تقاض��ا را از خاورمیانه بیرون می کش��د و
این مسئله باعث شد مشتریان ایران به سمت این کشور
بروند.
وی در ادام��ه درباره تغیی��ر النعیمی و تاثی��ر آن بر بازار
آتی نف��ت اظهار داش��ت :برکناری النعیم��ی به اجرای
سیاست های نوین در عربستان در چارچوب چشم انداز
ادغام وزارت آب و برق و تغییر ن��ام وزارت نفت به وزارت
انرژی صنعت و منابع زیرزمینی بوده اس��ت تغییری که
در کشور ما هم س��ال هاست کارشناس��ان ارشد حوزه
روی این نکت��ه تاکید می کنند که بای��د در حوزه انرژی
وحدت فرماندهی داشته باشیم تا بخش انرژی بدرستی
مدیریت شود.
چگینی ادامه داد :برکناری النعیمی بعید است که تغییر
چش��مگیری در کاهش تولید در عربس��تان و یا اصالح
قیمت ها داشته باش��د.اگر قیمت ها بین  40تا  50دالر
باقی بماند و نفت غی��ر متعارف از بازار خارج ش��ود و به
مرور زمان قیمت ها شروع به رشد می کنند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
همچنی��ن گفت :رش��د اقتص��ادی چین و هن��د هم از
بزرگترین عوامل تاثیر گذارب��ر روی بازار و تقاضای نفت
است چرا که می بینیم االن رش��د اقتصادی چین از 12
درصد به زیر 6درصد رسیده است بنابراین طبیعی است
که تقاضا کند شود.
وی توضیح داد :عربس��تان بیش��تر این تغیی��رات را در
وزارت نفتش بوج��ود آورد تا بر بحران ناش��ی از کاهش

درآمدها در کنار موضع گیری های سیاس��ی در منطقه
غلبه کند چون صراحتا در این چش��م انداز می گوید که
دنبال اقتصاد کمتر وابس��ته به نفت اس��ت بنابراین این
س��یگنال را دریافت کرده که نفت نم��ی تواند تکیه گاه
مناسبی برای کشورش باشد.
چگین��ی گفت :در بح��ث فری��ز نفتی نیز کش��ورهایی
مثل عربس��تان به دنبال این بودند که جلوی ایران را از
بازگش��ت به بازار نفت بگیرند اما اگر عربس��تان بپذیرد
ایران باید حق قانونی خود مبن��ی بر تولید قبل از تحریم
را داش��ته باش��د سیاس��ت فریز نفتی می تواند از جهت
اجرایی ش��دن موفق باش��د ولی اگر نپذیرد با موفقیت
همراه نخواهد بود ولی در هر صورت احتمال می رود که
طرفین به موافقت نسبی برسند و وقتی با واقعیت مواجه
ش��وند و ببینند که ایران به بازار نفت بازگشته شاید در
تصمیم شان تاثیر گذار باشد.
وی در ادامه درب��اره ص��ادرات گاز و اینکه آی��ا با وجود
صادرکنندگان قدری مثل روس��یه امکان رس��یدن گاز
ایران به اروپا وجود دارد یا خی��ر؟ توضیح داد :ما افزایش
خوبی در تولید گاز داش��ته ایم اما در صادرات نفت و گاز
باید مدل ذهنی مان تغییر کند ما همیش��ه به دنبال این
هس��تیم که خام بفروش��یم بهره ببریم و زندگی مان را
اداره کنیم در حالی که این مدل فکری باید تغییر کند و
تا زمانی که این مدل تغییر نکند همچنان مشکل وجود
دارد.
چگینی اف��زود :اولین چیزی که در ح��وزه نفت و گاز به
ذهن مان می رسد اینکه چگونه می توانیم افزایش تولید
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زنجیره ارزش را در داخل کشور تکمیل کنیم در کنار آن
درصدی را نیز برای اینکه در تجارت کسب و کار در دنیا
حضور داشته باشیم ،صادر می کنیم.
وی تصریح کرد :در حوزه صادرات اوال باید گاز را تبدیل
به برق و بعد صادر کنیم و ی��ا اینکه تبدیل به محصوالت
پتروش��یمی و یا ال ان جی کنیم و ی��ا از طریق خط لوله
صادر کنیم و به این ترتیب هم امنیت ملی و هم به نوعی
افزایش درآمد اقتصادی و تولی��د ناخالص داخلی را می
تواند تضمین کند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
خاطرنش��ان کرد :در حوزه ص��ادرات گاز اولویت اصلی
همسایگان هس��تند تا با همس��ایگان ارتباط مستحکم
اقتصادی نداشته باش��یم و نتوانیم موفق عمل کنیم در
دور دست هم نمی توانیم موفقیت حاصل کنیم.
وی یادآور شد :ما بابت صادرات گاز نگرانی نداریم چون
امکانات زیربنایی برای صادرات به ع��راق ایجاد کردیم
که منتظر هماهنگی نهایی اس��ت با پاکستان نیز بخش
عمده ای از فعالیت انجام ش��ده و این کش��ور با جمعیت
 200میلیون نفری که از فقر ش��دید ان��رژی نیز رنج می
برد می تواند بازار خوبی برای کشور ما باشد.
چگینی با بیان اینکه ما به عنوان کش��ور همسایه باید به
دنبال حداکثر کردن مبادالت اقتصادی با همس��ایگان
باشیم ،افزود :ما نگران صادرات گاز به اروپا نیستیم زیرا
مس��لما با امکاناتی که ب��رای ص��ادرات در اختیار داریم
اگر همین مس��یر ادامه پیدا کند خود این کشورها برای
تامین ان��رژی گاز اس��تقبال می کنند کم��ا اینکه چین
یک میلی��ارد و  300میلیون نف��ری از  100کیلومتری
مرز ما بوس��یله  3خط لوله بزرگ از مس��یر ترکمنستان
،ازبکس��تان و قزاقس��تان گاز م��ی ب��رد که م��ا نیز می
توانیم بازار بزرگی در این مسیر داش��ته باشیم اما الزاما
نیاز نداریم که این مس��یر را طی کنیم بلک��ه امکان این
را داریم که از مس��یر نزدیکتر یعنی ش��مال افغانستان
که امنیت نس��بی دارد و همچنین کش��ور تاجیکستان
به چین متصل ش��ویم .وی یادآور ش��د :البته اگر تصور
کنیم که نفت و گاز به دنیا صادر کنیم تا حاش��یه امنیت
داشته باشیم تجربه تحریم نشان داد که نمی تواند موفق
ش��ود چون س��هم ما در تامین انرژی دنیا زیاد نیس��ت.
اگر بخواهیم در حوزه نفت و یا گاز تاثیر امنیتی داش��ته
باشیم باید به اندازه ذخیره ظرفیتی دنیا ظرفیت داشته
باشیم که در حال حاضر نداریم.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
تصری��ح ک��رد :االن دنیا در ح��دود  10میلیون بش��که
ظرفیت ذخی��ره تولید نفت دارد اگ��ر  10میلیون تولید
داشتیم که (خطای راهبردی اس��ت چون خام فروشی
عظیم اس��ت) می توانس��تیم دنیا را به این فکر بیندازیم
که اگر ما را تحریم کند دچار آس��یب می شود اما وقتی
در دنیا ظرفیت ذخیره  10میلیون بشکه ای وجود دارد
ایران  2میلیون بش��که ای را به راحت��ی می توان حذف
کرد لذا در صادرات گاز اگر این تصور را داشته باشیم که
اروپا را به خودمان وابسته کنیم تحلیل درستی نیست و
تجربه تحریم نیز این مسئله را نشان داد.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :در بازار معمولی و بازاری
که حاد نیس��ت و مناقش��ات سیاس��ی رخ می دهد خط
لوله بر ال ان جی ارجح اس��ت چ��ون ال ان جی قابلیت
انعطاف باالیی دارد امروز می توان��د از ایران بخرد و فردا
نیاز خود را از کشور دیگر تامین کند اما در خط لوله این
امکان وجود ندارد بنابراین در توسعه صادرات باید تاکید
بیش��تری بر خط لوله داش��ته باش��یم اما این به معنای

حذف ال ان جی نیس��ت بلک��ه باید س��بد و حد معینی
داشته باش��د که باعث تنوع در منابع فروش می شود اما
در هر صورت در شرایط تحریم هم کش��وری که از ما از
طریق خط لوله گاز خریده بود ،دریافت می کرد و ضربه
پذیری آن مثل فروش با کشتی نبود.
وی درباره عرضه نفت خام در بورس نیز گفت :راه بورس
راه پاک و شفافی اس��ت چرا نباید این راه را برویم قیمت
ها و مکانیزم را اعالم کنیم و هر ک��س عادالنه با ضمانت
معین وارد می ش��ود همانگونه که در دنی��ا نیز این رویه
دنبال می شود و نفت در بورس معامله می شود.
چگینی تصریح ک��رد :بورس جایی اس��ت ک��ه کاال در
آنجا عرض��ه و متقاضی نی��ز می توان��د آن را تهیه کند و
انتقادها نیز شفاف مطرح می ش��ود ولی وقتی معامالت
در پستوها و اتاق در بس��ته و با یکی دو نفر خاص صورت
گیرد اتفاقاتی مثل بابک زنجانی نمودار می ش��ود ضمن
اینکه مجاری فروش نیز باید متعدد شود زیرا اگر فروش
نفت فقط از مس��یر امور بین الملل صورت گیرد براحتی
امکان تحریم خواهد داش��ت اما اگ��ر  100مرکز فروش
داشته باشیم ضربه پذیری کم می شود.
وی در ادامه توضیح داد :من معتقدم که اگر می خواهیم
ش��رکت های بخش خصوصی موفق داش��ته باشیم اوال
ماده  12سیاست های کلی برنامه ششم را اجرایی کنیم
و آن هم تاسیس ش��رکت های ایرانی س��رمایه گذار در
حوزه اکتشاف توسعه و تولید بدون حق مالکیت است و
بعد بدانیم بستر فعالیت اینها چیست و روابط مالی شان
با دولت چگونه می تواند باشد.
چگینی خاطرنش��ان کرد :تجربه موفق دنیا نش��ان داده
که مدل مالیات بر نفت بهترین مدل اس��ت بدون انتقال
حق مالکیت و بصورت اج��اره ،این مدلی بوده که در دنیا
جواب داده است.
وی ادامه داد :مدل یاد ش��ده (مالیات بر نف��ت) در نروژ
اجرایی ش��دو این کشور ظرف  25س��ال توانست بیش
از  50ش��رکت موفق داش��ته باش��د بطوری که ضریب
برداشت نفت در این کش��ور به طور میانگین بیش از 45
درصد اس��ت در حالی که ما هنوز ضری��ب  24درصدی
برداشت را داریم.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
خاطرنشان کرد :هر یک درصد افزایش ضریب برداشت
در ایران معادل  6میلیارد بشکه نفت است یعنی نزدیک
 600تا  700میلیارد نفت در جا داریم که شناخته شده
و اکتشاف نشده و از این میزان فقط  25درصد را توانایی
روی زمی��ن آوردن داری��م در حالی که در ن��روژ به 45
درصد رسانده حتی میدانی در این کشور وجود دارد که
بازدهی  60درصدی دارند.
وی اظهار داش��ت :وقتی کش��ورهای موف��ق دنیا مثل
سیس��تمی ک��ه در اس��کاندیناوی پیاده ش��ده مطالعه
می کنیم می بینیم ک��ه نیاز تامین اجتماعی کش��ور را
از همین درآمده��ا تامین کرده یعنی صن��دوق جهانی
بازنشس��تگی تاس��یس کرده اند که وظیفه دارد درآمد
اضافی حاصل از فروش نفت را به این صندوق واریز کند
و به این ترتیب پول مس��تقیما در بخ��ش صنعت صرف
نمی ش��ود بنابراین مدلی جامع است که ما نیز می توانم
آن را بومی کنیم لذا باید ببینیم چه کش��ورهایی موفق
بوده اند و از تجربیات آنها استفاده کنیم.
چگینی در ادامه درباره گازهای فلر و دلیل عدم استقبال
از آنه��ا در مزایده ها گفت :سالهاس��ت ک��ه  40میلیون
متر مکعب در روز گازبه ان��دازه  2فاز پارس جنوبی روی
چاه ها می سوزد وزیر دس��تور الزم جهت فروش آنها را

می دهد اما می بینی��م که در بدنه گیر م��ی کند و فقط
فراخوان آن  2س��ال طول می کش��د و به این ترتیب هم
محیط زیست و هم ثروت ملی از دست می رود.
وی با بی��ان اینکه ما که دغدغه توس��عه پارس جنوبی را
داریم چرا فلرها را مدیریت نمی کنیم؟ گفت :باید اجازه
دهیم مردم سرمایه گذاری کنند ،باید مسیر را باز کنیم
که پتروشیمی ها آن را تبدیل به خوراک کنند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
ادامه داد :س��ازمان های سنتی مس��یر را باز نمی کنند
و مش��کل س��اختارهای س��نتی و دید بس��ته است اگر
می خواهیم مش��کل حل ش��ود باید تحول ایجاد کنیم
همانگونه که در برجام و هس��ته ای و صنایع دفاعی نیز
اراده کار را داشته ایم.
وی در ادام��ه به بحث بنزین دونرخ��ی پرداخت و گفت:
ابتدا باید ببینیم که این مبح��ث افزایش قیمت بنزین از
کجا نشات می گیرد چه تکلیف قانونی وجود دارد که به
دنبال این کار هستیم.
چگینی تصریح کرد :در سیاست های کلی واقعی شدن
قیمت و هدفمند کردن یارانه ها سیاستی است که ابالغ
شده و این مس��ئله فقط در مورد بنزین نیست مربوط به
کل حامل های انرژی اع��م از ال پی ج��ی بنزین و نفت
سفید  ،گازوئیل و نفت کوره و گاز وبرق است و ما باید در
متعادل کردن قیمت ها عدالت را بین حامل های انرژی
رعایت کنیم.
وی ادامه داد :در ح��ال حاضر اختالف قیم��ت بنزین با
فوب خلیج فارس اندک است ولی گازوئیل و نفت گاز 4
تا  5برابر کمتر از فوب و یک پنجم رقم منطقه اس��ت که
بصورت فله فروخته می ش��ود ،در خرده فروشی ترکیه
هر لیتر گازوئیل  4تا  5هزار تومان بفروش می رس��د در
حالی که ما هر لیتر نفت گاز را با ن��رخ فقط  300تومان
می فروش��یم لذا اگر قرار اس��ت کار تعدیلی انجام دهیم
ترجیح این است که قیمت گازوئیل واقعی و بهبود یابد تا
اینکه قیمت بنزین را دستکاری کنیم ضمن اینکه بنزین
با آحاد مردم سرو کار دارد و در حال حاضر ضرورتی هم
به تعدیل قیمت نیس��ت چون هم قاچاق به صفر رسیده
و ه��م تولید داخ��ل رو به افزایش اس��ت ول��ی در حوزه
گازوئیل چالش داریم هم درج��ه آالیندگی از نظر ذرات
معلق بس��یار باالتر از بنزین است و از طرفی هم کمترین
پرداخت را نیز مصرف کنندگان این فرآورده دارند و این
یعنی جایزه دادن به کس��انی که آلودگی بیشتری تولید
می کنند.
رئیس کمیته ان��رژی مجمع تش��خیص مصلحت نظام
تاکید ک��رد :بنابراین در ح��ال حاضر نه تنه��ا دو نرخی
کردن بنزی��ن موضوعیت ن��دارد حت��ی افزایش قیمت
هم در ش��رایط فعلی موضوعیت ندارد ام��ا اگر به قیمت
های منطقه ای نزدیک شدیم قیمت ها باید پویا وشناور
شود و سیاست مناسبی می تواند باشد مشروط بر اینکه
مردم متوجه باشند بابت زیادتر مصرف کردن باید هزینه
بیشتری پرداخت کنند اما این مس��ئله نیز در شرایطی
است که درآمد مردم هم اصالح شود.
وی با بی��ان اینکه در مرحل��ه فعلی قیم��ت گازوئیل و
نف��ت گاز جاماندگی بزرگی دارد وضم��ن اینکه با تعداد
محدودی هم س��روکار دارد ،اظهار داشت :االن از محل
فروش گازوئیل که حدود بی��ش از  100میلیون لیتر در
روز اس��ت  8هزار میلیارد تومان درآم��د داریم در حالی
که از محل فروش با  72میلیون لیت��ر در روز بنزین 25
هزار میلیارد تومان درآمد داریم بنابراین آنچه باید باید
اصالح شود گازوئیل است.
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فرآوردههای
نفتی
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مهدی اسپندیاری ،دبیر کل اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفت  ،گاز و پتروشیمی

نگاهیبهمشکالت
صندوقتوسعهصادرات
فرآوردههاینفتی

صندوق توسعه صادرات فرآوردههای نفتی ایران با مشکالتی مواجه شده است ،مشکل این
است که در زمان تحریمهای بینالمللی پایانه این صندوق در بندرعباس نتوانسته بهاندازه
کافی کانتینر صادر نماید و بدین لحاظ به نقطه سربهسر برای بازدهی و سودآوری نرسیده
است .صندوق نتوانسته وام بانکی خود را پرداخت نماید و بانک مربوطه از حساب یکی از
سهامداران مبلغی را برداشت کرده است .در مجمع صندوق موضوعات ،تقلیل یافتن تعداد
هیئت مدیره از  7نفر به  5نفر و اینکه رئیس هیئت مدیره بتواند عهدهدار سمت مدیرعامل
نیز باشد ،مطرحشده است.
_ بدهی صندوق به بانک س��نگین اس��ت .چنانچه
مشکل حل نشود ،ضامنها و س��پس سهامداران با
مشکل روبهرو خواهند شد.
_ بر اساس اطالع واصله بهزودی ارز بهصورت آزاد و
تکنرخی خواهد شد.
_ تا زمانی که ارز تکنرخی نش��ده است بایستی به
نرخ مبادالتی محاسبه شود.
_ درخواس��ت ای��ن اس��ت ک��ه ب��ه هر نرخ��ی که
خوراک ب��ه واحدهای پتروش��یمی عرضه میگردد
باهمان نرخ نیز ب��ه واحدهای پاییندس��تی عرضه
گردد _ .در ارتباط با مش��کالت مربوط به اس��ترداد
مالیات ب��ر ارزشافزوده پیش��نهاد گردید تا بهجای

دریاف��ت وج��ه ،از صادرکنن��دگان چ��ک دریافت
ش��ود .صندوق توس��عه ص��ادرات ف��رآورده هاي
نفتي اي��ران در س��ال  1383در قالب یک ش��رکت
س��هامی خ��اص و با مش��اركت  93ش��ركت عمده
صادر كنن��ده و تولید کنن��ده فرآورده ه��اي نفت،
گاز و پتروش��يمي كش��ور و به عنوان بازوي اجرایي
و اقتص��ادي اتحاديه صادركنندگان ف��رآورده هاي
نفت  ،گاز و پتروش��يمي تاس��يس ش��د .ه��دف از
تاس��يس اين صندوق تجمي��ع صادركنن��دگان و
س��رمايه گذاران طرح هاي پااليش��ي و پتروشيمي
و لجس��تيك صادرات فرآورده ها و جذب س��رمايه
جهت اجراي پروژه هاي بزرگ صادراتي مي باش��د.

اين سرمايه گذاري ها ش��امل احداث ترمينال هاي
ص��ادرات و واردات در بنادر كش��ور  ،احداث مخزن
جهت بارگيري و تخلیه سوخت و س��رمايه گذاري
در ساخت پااليش��گاه ها و گس��ترش حمل و نقل،
ترانزیت و س��واپ به كش��ورهاي همجوار مي باشد.
صندوق توس��عه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران
در حال حاضر فعاليت هاي صادراتي خود را در بندر
ش��هيد رجائي و با احداث يك ترمين��ال تخصصی
جهت صادرات فرآورده های نفتی به مس��احت 10
هكتار آغاز نم��وده و به موازات بهره ب��رداري از آن ،
در حمل و نقل و ترانزیت گاز مايع به صورت زميني
به كش��ورهاي همجوار تحت پوشش شركت اسپند
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گاز ايرانيان فعالي��ت دارد.در همین حال باید تاکید
ک��رد مدیریت کنونی صن��دوق ضمان��ت صادرات
در جمع فعاالن بخ��ش خصوصی تالش ک��رد تا از
تس��هیالت جدید این صندوق صحبت کند و برنامه
آتی و جدی را تش��ریح کند اگرچه ما امیدواریم این
صندوق بتواند در دوران پساتحریم انتظارات بخش
خصوصی را ب��رآورده س��ازد .البته نب��ود نقدینگی
کافی این صندوق علت اصلی است عدم حمایت آن
از صادرکنندگان فرآوردههای نفتی اس��ت ،ازاینرو
با وجود ریس��ک باال بس��یاری از صاحبان شرکتها
ترجی��ح میدهن��د ک��ه از ظرفیته��ای صندوق
استفاده نکنند .بدون شک اگر صادرکننده بداند که

میتواند از ظرفیتهای صندوق ضمانت از صادرات
بهرهمند ش��ود با پرداخت هزینهای از آن اس��تفاده
میکند اما نکته اینجاس��ت که این صن��دوق توان
حمایت از صادرات در این ح��وزه را ندارد .در دوران
کنونی حج��م ص��ادرات بهمراتب بیش از گذش��ته
خواهد ش��د ،البته ش��رایط و بوروکراس��ی استفاده
از ش��رایط صن��دوق بهگونهای اس��ت ک��ه تمامی
ش��رکتها نمیتوانند از آن بهره ببرند ،با این وجود
اگر صندوق برای توس��عه ص��ادرات گام ب��ردارد و
بتواند تسهیالت را فراهم کند ،میتواند در موفقیت
بخش خصوصی موثر باشد .خواسته ما این است که
بتوانیم از تسهیالت صندوق برای توسعه صادرات و

حتی ضمانت برای وام استفاده کنیم.
کمب��ود اعتب��ارات صن��دوق ضمان��ت از توس��عه
موجب ش��د تا فعاالن بخش خصوصی در صادرات
فرآوردههای نفتی نتوانن��د از خدمات این صندوق
بهرهمن��د ش��وند ام��ا ب��ا ای��ن وج��ود در روزهای
پسابرجامی این فعاالن انتظار دارند تا همانند سایر
بخشها بتوانند از حمایتهای موجود برای توسعه
صادرات بدون ریس��ک و سایر تس��هیالت بهرهمند
ش��وند .مدتزمان زیادی از به فرجام رسیدن برجام
نگذشته است و انتظار برای به ثمر رسیدن تعهدات
زود اس��ت اما نگران��ی از فراموش ش��دن این موارد
وجود دارد.
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حضور قدرتمند اتحادیه  OPEXدر
نمایشگاه بیست و یکم

چراکسی
نمیتواند
« ما»
قدرتمندرا
ببیند؟

بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه نف��ت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی پس از  4روز فعالیت به کار خود پایان داد.
این نمایش��گاه از این جهت که در مدت کوتاهی پس
از اجرای برجام و رفع تحریم ها برگزار ش��د از اهمیت
باالیی برخوردار بود .در همین ح��ال اتحادیه اوپکس
با تالش های فراوان توانس��ت در نمایش��گاه بیست و
یکم بار دیگر بدرخش��د و قرارداد ها و تفاهم نامه های
قابل توجه ای را با ش��رکای خارجی اش از جمله چین
به امضا برس��اند .در همین حال نمایش��گاه بیس��ت و
یکم صنعت نفت از این لح��اظ که چند ماه پس از رفع
تحریم ها برگزار می ش��د ،از اهمیت باالیی برخوردار
بود و از آن به عنوان س��کوی پرت��اب صنعت نفت به
دوران پس��اتحریم نام برده می ش��د  .خوش��بختانه با
توجه به اس��تقبال گسترده ش��رکت های داخلی و به
خصوص ش��رکت های خارجی  ،این هدف محقق شد
به گونه ای که نمایش��گاه بیس��ت ویکم به بزرگترین
در نوع خود در  20س��ال گذش��ته تبدیل شد .حضور
نزدیک ب��ه  900ش��رکت خارجی به هم��راه بیش از
یک هزار ش��رکت داخلی در فضایی در حدود  70هزار
متر مربع و به عب��ارت دیگر با دربرگی��ری کل فضای
نمایش��گاه بین المللی تهران ،عظم��ت و تاثیرگذاری
نمایش��گاه  21را نش��ان می ده��د که در ن��وع خود
بی س��ابقه اس��ت .ش��رکت های حاضر در نمایشگاه
تالش کردن��د در فرص��ت  4روزه برگ��زاری ،آخرین
دس��تاوردهای فنی و تخصصی خود را در حوزه های
مختلف به نمایش بگذارن��د و در کنار آن موافقت نامه
ها و تفاهمنامه ه��ای زیادی نیز به امضا برس��انند که
این موضوع نوید آینده ای روش��ن در زمینه توس��عه

همکاری ها می دهد.
توافق های اوپکس و حضور شرکای خارجی
چنانکه گفته ش��د ح��دود  900ش��رکت خارجی در
نمایشگاه امس��ال حضور داش��تند که در نوع خود بی
سابقه بود .این تعداد شرکت از  38کشور صاحب برند
و فعال در صنعت و تجارت نفت بودند .نکته قابل توجه
اینکه بر خالف س��ال های قبل حضور فعال ش��رکت
های خارج��ی و تالش برای معرف��ی توانایی های آنها
برای جلب مشارکت و همکاری با شرکت های ایرانی و
حضور در صنعت نفت کامال محسوس بود و نمایشگاه
امسال را از س��ال های قبل متمایز س��اخته بود .این
تحرک ،نش��ان از پایان عملی تحریم ها و تمایل جدی
ش��رکت های خارجی برای بازگش��ت به صنعت نفت
ایران دارد.
نبود ش�ل  ،بی پی و توت�ال و هم�کاری با بخش
خصوصی
به لحاظ کیفی  ،نمایش��گاه امس��ال  ،باالترین سطح
حضور ش��رکت های خارجی را تجربه کرد  .ش��رکت
های خارج��ی حاضر در نمایش��گاه  ،بر خالف س��ال
های قبل  ،حضور فعال و ج��دی ای در طول برگزاری
نمایش��گاه داش��ته و تالش کردند تا در کن��ار نمایش
دس��تاوردهای خود ،نتایج عملی از ای��ن حضور را نیز
داش��ته باش��ند .نکته قابل توجه اینکه در نمایش��گاه
امسال کشورهای صاحب برند در صنعت نفت  ،مانند
آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا ،روس��یه ،ژاپن ،چین
 ،کره جنوبی  ،ترکی��ه و دیگر کش��ورها هریک دارای

پاویون اختصاصی در نمایشگاه بودند که سطح بزرگی
از فضای نمایش��گاهی را به خود اختص��اص داده بود.
در کنار این ،کشورها و ش��رکت های بزرگ خارجی،
در کنار برپایی غرف��ه ،هیئت های مذاک��ره کننده به
نمایش��گاه اعزام کرده بودن��د که ب��ه توافقات خوب
و موث��ری هم منجر گردی��د .در مورد حض��ور نیافتن
ش��رکت هایی مانن��د توتال ،ش��ل و بی پ��ی باید این
نکته یادآور ش��د که حضور نیافتن این ش��رکت ها در
نمایشگاه امسال به دلیل کمبود زمان و به موقع اقدام
نکردن آنها برای ثبت نام بود .ش��رکت های بزرگ بین
المللی معموال برنامه ریزی بلند مدت برای حضور در
نمایش��گاه های بین المللی دارند .با توج��ه به اینکه ،
کمی بیش از 3ماه پ��س از اجرای برجام  ،نمایش��گاه
تهران برگزار می ش��د ،به طور طبیعی زمان الزم برای
حضور این ش��رکت ها وج��ود نداش��ت در عین حال
این ش��رکت ها با دبیرخانه نمایش��گاه تماس گرفته و
از تمایل خود به حضور در نمایش��گاه خبر داده بودند
و حتی فض��ای مورد نیازش��ان را رزرو داش��تند اما به
دلیل کمبود وق��ت  ،فرصت حضور در قالب تاس��یس
غرفه فراهم نشد .با این حال شرکت هایی مانند توتال
 ،هیئت های ویژه ای را برای ارزیابی نمایشگاه و انجام
مذاکره در طول برگزاری نمایشگاه اعزام کرده بودند و
در عمل حضور فعالی داشتند.
استقبال پرشور از غرفه های اوپکس
سالن های اوپکس در نمایش��گاه بیست و یکم صنعت
نفت از ش��لوغ ترین و پربازدیدترین مکان های سال
های اخیر بود .بنابراین نف��س برگزاری چنین رویداد
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هایی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .در نمایشگاه
امس��ال ش��اهد حضور برخی هیئت های خارجی در
س��طح باال بودیم  .دیدار وزیر نفت عمان از نمایشگاه
و همچنین وزیر اقتص��اد ،انرژی و کش��اورزی هلند ،
هیئت  35نفره لهستانی به ریاست معاون وزیر ا نرژی
این کش��ور  ،معاون توس��عه تجاری پرتقال و تعدادی
از سفرای کش��ورهای خارجی از نکات قابل توجه بود.
حضور مع��اون اول رئی��س جمه��ور و حمایت قاطع
وی ،وزیر صنعت معدن و تج��ارت و معاونان حقوقی و
علمی رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس دهم شورای
اسالمی هم در این زمینه باید یادآور شد.
مذاکرات و توافقات اوپکسی ها
انجام مذاکره و تواف��ق جز ذاتی برگزاری نمایش��گاه
است که در نمایشگاه امسال نیز این مهم وجود داشت.
در جریان برگزاری نمایشگاه بین شرکت های ایرانی
خصوصی و عض��و اتحادیه اوپک��س و دولتی توافقات
خوبی بدس��ت آمد .همچنی��ن قراردادهای متعددی
بین شرکت های ایرانی فعال در صنعت نفت در حوزه
های مختل��ف منعقد گردی��د .از جمل��ه قراردادهای
خوبی بی��ن پژوهش��گاه صنعت نفت با ش��رکت های
داخل��ی در ح��وزه ه��ای مختل��ف جه��ت مطالعه و
اجرای ط��رح های نف��ت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی
بسته ش��د که به غنای نمایشگاه امس��ال افزود .عالوه
براین توافقات قابل توجهی بین ش��رکت های ایرانی
با ش��رکت ها ،هیئت های خارجی از کش��ورهای کره
جنوبی ،ایتالیا ،فرانس��ه  ،آلمان ،هند ،نروژ  ،روس��یه
،هلند و چین بدس��ت آمد که در نوع خود کم س��ابقه

ب��ود .در کل می ت��وان ادعا ک��رد که عم��ده توافقات
ومذاکرات صورت گرفته درخالل نمایشگاه  21حول
افزایش ت��وان فن��ی و دانش تخصصی ش��رکت های
ایرانی فعال در صنعت نفت بود که ان ش��ااهلل اثرات آن
را در آینده مشاهده خواهیم کرد.
دستاورد نمایشگاه امس�ال را برای شرکت های
ایرانی
نمایش��گاه امس��ال فرصت��ی ب��ی نظیر ب��رای بخش
خصوصی کش��ور بودتا پازل توانمندی و حضور خود
را پس از چند س��ال رکود کامل کند .هرچند در نگاه
اول بخ��ش خصوص��ی بوی��ژه س��ازندگان تجهیزات
داخلی را با وجود رقبای کهن��ه کار بینالمللی نگران
میکند ،اما نمایش��گاه امس��ال این فرص��ت را فراهم
کرد که ش��رکت های داخلی توان خ��ود را در مقابل
ش��رکت های خارجی و دانش روز م��ورد ارزیابی قرار
دهند و زمینه مشارکت و همکاری برای ارتقای سطح
توان فنی و تخصص��ی خود را در ح��وزه های مختلف
پیدا کنند .نکته قابل ذکر اینکه در نمایش��گاه امسال
 ،شرکت های س��ازنده تجهیزات صنعت نفت به طور
فعال و در یک فضای گسترده و متمرکز حضور یافتند
و آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند .در
کل باید اذعان کرد که نمایشگاه تهران وزمینه سازی
برای انتقال تکنولوژی ،بومیسازی دانش فنی ،جذب
س��رمایه و فرصت همکاری نه تنه��ا بخش خصوصی
کشور را تضعیف نمیکند ،بلکه شرایط را برای درآمد
بیش��تر با افزایش توانمن��دی آنها در ب��ازار داخلی و
بازارهای منطقه و جهان فراهم میکند.

بازتاب و جریان اطالع رسانی نمایشگاه 21
نمایش��گاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی تهران ،با
توجه به اینک��ه بزرگترین نمایش��گاه در خاورمیانه و
پنجمین نمایشگاه در س��طح جهانی به شمار می آید،
و حضور پر رنگ ش��رکت های عضو اتحادیه OPEX
“اوپکس” بهانه ای شد تا از ظرفیت های باالی خبری
و اطالع رسانی استفاده ش��ود .حجم گسترده فعالیت
ها و تحرکات ،مذاکرات و توافقات در جریان برگزاری
نمایشگاه ،سالن های اوپکس را به یکی از پر خبرترین
رویدادهای ساالنه اقتصاد ایران تبدیل کرده است که
امسال این مسئله با توجه به شرایط پساتحریم خود را
بیشتر نشان داد.
خبرنگاران ش��اید بهتر از هرکس��ی جامعیت و رونق
نمایشگاه بیس��ت و یکم را دیده و مخابره کرده اند اما
گاهی سیاست های برخی رسانه ها مبتنی بر تخریب
دولت است و بر همین اس��اس کوچک ترین مسائل را
بزرگنمایی می کنند و چش��م خود را بر دستاوردهای
واقعی ،ملم��وس و عین��ی می بندن��د .با وج��ود این
بداخالقی های رسانه ای ،خوش��بختانه مردم و افکار
عمومی در داخل و خارج شرایط حال و آینده ایران را
روش��ن دیده و به همین دلیل امیدوارانه برای توسعه
همکاری ها فعالیت می کنند.
در پای��ان الزم اس��ت از هم��ه خبرنگاران ،عکاس��ان
و اصحاب رس��انه ک��ه در ط��ول برگزاری نمایش��گاه
نهایت ت�لاش خ��ود را برای اط�لاع رس��انی دقیق و
س��ریع و انع��کاس رویدادهای نمایش��گاه بیس��ت و
یکم صنعت نف��ت انج��ام دادن��د تش��کر و قدردانی
شود.
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حسن تاجیک ،رئیس کمیسیون قیر اتحادیه اوپکس

چالشهایپسا
تحریمیصادراتقیر

تقریبا دو سال است که ارتباط صادرات قیر ایران به بازار چین و ویتنام قطع شده که عمده
ترین علت آن را باید در قیر بی کیفیت جستجو کرد .پیش از این نیز با ارمنستان و چندین
کشور همسایه مشکالت مشابهی داشته ایم .نباید از نظر دور داشت که قیر بی کیفیت و غیر
استاندارد عامل اصلی این قطع ارتباط است به طوری که در کنار این عوامل تاخیر در تحویل
کاال نیز بی تاثیر نبوده است.
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در ایران دو شرکت نفت پاسارگاد و نفت جی اصفهان این
کار را انجام می دهند که متاس��فانه با عملکرد ضعیف این
بازار دو س��الی می شود که بازار آس��یا را از دست داده ایم
و برای بازیابی و احیا آن نیاز به اس��تاندارد س��ازی داریم .
با اجباری ش��دن اس��تانداردها ای��ران می توان��د دوباره
بازارهای از دست رفته خود را احیا کند .در این چارچوب
عوامل زیر را باید در نظر داشت :
شرکتهای تولیدی عمده  ،مشکالتی برای صادراتقیر ایج��اد نمودهاند که این مش��کالت ش��امل مظروف
س��ازان قیر عضو انجمن صنفی کارفرمای��ی صنایع قیر و
بستهبندی اس��تان اصفهان که صادرکننده نیز هستند،
شده است.
 ش��رکتهای تولیدی عمده به بهانه ارزآوری و اینکهکیفیت قی��ر را تغییر میدهند از پوش��ش ش��رکتهای
کوچک در م��ورد تحویل قی��ر موردنیاز آنه��ا خودداری
میکنن��د .علیرغم مکاتبات و پیگیریه��ای فراوان برای
رفع مش��کالت متأس��فانه مدی��ران ش��رکتهای عمده
همکاری الزم را معمول نمینمایند.
 مش��کلترین و پرهزینه ترین صادرات فرآوردههاینفتی مربوط به بخش قیر میش��ود .روغن و حتی پارافین
شرایط سهلتری برای صادرات دارند.
 بیش از  90%مش��کالت قیر در مظروف سازی است.طی سال  93در اصفهان  1/600/000تن قیر تولیدشده
است که حدود  1/200/000تن آن صادرشده است.
 -تا س��ال  92قیر ایران از بهترین قیرهای منطقه بود.

این در حالی است که آزمایشگاهها همان شرایط قبلی را
دارند .تا جایی که برخی از کشورهای توسعهیافته ا فتخار
میکنند که تا  35س��ال قبل از قیر ایران برای آس��فالت
جادههای خود اس��تفاده میکردند .برای حفظ بازار باید
کیفیت قیر ارتقاء یافته حفظ و کنترل شود.
 چنانچه نظریه مدیران ارشد سازمانهای ذیربط را درمورد افزایش تولید قیر به میزان  9میلیون تن را بپذیریم،
در بهترین شرایط که سیستم پاالیشی بهروز شود ،حدود
30درصد از محصول به دس��ت آمده در پاالیش��گاههای
کش��ور(با احتس��اب نفت نیمه سنگین و س��نگین) ماده
اولیه قیر و یا  VBتولید خواهد ش��د که حدود 15درصد
تا 20درصد ان به نفت کوره تبدیل گردی��ده و مابقی آن
برای تولید قیر خواهد ماند.
 اگ��ر روزان��ه  1/800/000ت��ن نفت خام در کش��ورپاالیش ش��ود ،ح��دود  1/400/000تن آن ش��امل VB
میش��ود که 10درصد آن  140هزار بشکه  VBمیشود
یعنی روزانه حداقل  20هزار تن قیر می تواند تولید شود.
 ش��رکت نفت جی روزانه  5الی  6هزار ت��ن تولید قیردارد .شرکت نفت پاسارگاد با ظرفیت روزانه  13هزار تن
در سال نتوانسته س��قف تولید خود را به  6هزار تن در روز
برساند .برای تأمین ماده اولیه قیر موردنیاز سایر واحدها
(غیرازاین دو ش��رکت عمده) ،نفت کوره مازاد بر سوخت
بایستی تبدیل به قیرشود .گیلسوناید با درجه خلوص باال
در آمریکا ،کانادا و اروپا به پودر پرینیتر تبدیل میش��ود
که کاالی باارزش��ی اس��ت و مقرونبهصرفه نیست که با

خلوص باالی  95%آن را به قیر اضافه کنند .در کش��ور نیز
اخیرا چنین برنامه ای را تولیدکنندگان گیلسوناید دارند.
 س��ال گذش��ته حدود  2/600/000تن قیر از کشورخارجش��ده اس��ت .بدین ترتیب که  800هزار تن بخش
خصوصی و حدود  1/100/000هزار تن را ش��رکت نفت
جی و  700/000ت��ن را ش��رکت نفت پاس��ارگاد صادر
کردهاند.
این در حالی اس��ت که مصرف س��االنه قیر در کشور 2/5
میلیون تن برآورد میش��ود که به دلیل بحران اقتصادی
و کاهش فعالی��ت پیمان��کاران وزارت راه و شهرس��ازی
و حتی ش��هرداریها مصرف قیر در کش��ور کاهش یافته
اس��ت .ش��رکت نفت پارس��ارگاد و جی دو تولیدکننده
اصلی و عمده تولید قیر سال گذش��ته عالوه بر تامین نیاز
داخلی 900 ،هزار تن از مجموع 2میلیون و 600هزار تن
قیر صادراتی را تامین کردهاند .مشکالت و موانع در تولید
قیر برای فعاالن در این صنعت متعدد اس��ت که میتوان
به تامین خوراک با قیمت مناسب اش��اره کرد .اگرچه در
حال حاضر مشکل تامین خوراک تا حدودی حل شده اما
قیمت آن هنوز باالس��ت .این مسئله موجب شده کیفیت
محصول نهایی کاهش یابد.
برای حل مش��کالت فوق پیش��نهاد میگردد تا آمارهای
حجمی صادرات قیر کش��ور موردبررس��ی ق��رار گیرد تا
مشخص گردد میزان صادرات قیر درگذشته درزمانی که
در اختیار شرکت پخش بوده ،بیشتر بوده و یا اکنونکه در
اختیار شرکتهای عمده قرارگرفته است.
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حملونقل
قیرحلقهگم
شدهصادرات
اصغ�ر مزدآب�ادی | حم��ل قیر بس��یار دش��وار و از
پیچیدگ��ی های خاص��ی برخوردار اس��ت و ب��ا توجه
به اینکه قیر فق��ط در معدودی از کش��ورها تولید می
ش��ود موضوع حمل ونقل آن با اس��تفاده از روش های
مختل��ف و انتخ��اب بهتری��ن روش حمل ب��ا توجه به
شرایط کش��ورهای صادرکننده و کش��ورهای مصرف
کننده اهمیت می یابد .با توجه به مق��رون به صرفه تر
بودن ،حمل قیر بیش��تر از طریق دریا صورت می گیرد.
البته به برخی از کشورها مانند ارمنستان ،گرجستان،
ترکیه ،افغانستان و پاکس��تان ،که با ایران مرز دریایی
ندارند قی��ر از طریق کامی��ون و تانکر صادر می ش��ود.
قیر به صورت های مختلف در بش��که ه��ای فوالدی ،
کیسه های پلی اتیلن از طریق بیتو تینر و کانتینرهای
مخزنی بسته بندی می شود .و حمل آن توسط کشتی

های فله در اقیانوس پیما در اندازه های مختلف صورت
می گیرد.
در این ارتباط شرکت آسیاگس��تر قشم در سال 1392
با مش��ارکت کش��تیرانی جمه��وری اس�لامی ایران و
ش��رکت پاالیش نفت جی به منظور فروش ،صادرات و
حمل محموله قیر از مبدأ ایران به مقاصد کش��ورهای
آسیایی و آفریقایی تأسیس گردید.
این شرکت از بدو تأس��یس تاکنون افزون بر  150هزار
تن قیر را در بسته بندی بشکه و به صورت فله از طریق
ناوگان کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران به اقصی
نقاط دنیا صادرکرده است.
در همین ح��ال برنامه احداث مخ��ازن جهت صادرات
قیر فله از بندرعباس در دس��تور کار قرار گرفت که در
این زمینه ش��رکت نفت جی اقدام به س��اخت هش��ت

مخزن به گنجایش ذخیره س��ازی  20ه��زار تن کرده
است ،همچنین کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز
با خرید کش��تی حمل قیر فله امکان صادرات محصول
نفت جی را از بندرعباس فراهم نموده است.
در شرایط پسابرجام ضروری است تا کشتی های سایز
بزرگتر جهت ارسال قیر به کشورهای هدف خریداری
شود که البته این موضوع با هماهنگی های انجام شده
در دستور کار کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران قرار
دارد و امیدواری��م تا پایان س��ال  2016اولین کش��تی
سایز بزرگ وارد ناوگان شود.
قیر به صورت بش��که ای ،در بش��که های  190و 150
کیلویی ص��ادر می ش��ود و  80درص��د صادراتی که به
وس��یله بش��که صورت می گیرد از طریق کشتی های
کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران به کش��ورهای
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آسیای جنوب ش��رقی و ش��رق آفریقا حمل می شود و
در محل هایی که کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران
سرویس ندارد مانند غرب آفریقا ،از خطوط کشتیرانی
خارجی استفاده می شود.
عالوه بر صدور قیر ب��ه صورت بش��که ای ،حمل آن به
صورت جامبوبگ در بس��ته های یک تن��ی نیز صورت
می گیرد که این بس��ته ها بیش��تر به کشورهای CIS
صادر می شود و از طریق دریا کمتر صورت می گیرد.
این ش��رکت برنامه ب��ه کارگیری ای��ن روش ها جهت
صادرات قیر به مقاصد مختلف را در دس��ت اجرا دارد و
پیشنهاد می کند تا کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
سرمایه گذاری در این زمینه را در دستور کار خود قرار
دهد .در همین حال در م��ورد هزینهها عنوان گردید با
در نظر گرفتن متوسط هزینه حمل و نقل و گرم کردن

خوراک در مح��ل تولید ( 200هزار ری��ال) و ( 10هزار
ریال) و مخ��زن داری جمعاً حدود  300ت��ا  400هزار
ریال هزینه ش��رکتهای تولیدی بیش��تر از نقطه صفر
دو شرکت عمده میباشد .اگر  50%هزینه اضافه در نظر
گرفته شود ،در ش��رکت های تولیدی جدید باید با 20
دالر هزینه باالتر رقابت ص��ورت گیرد .درصورتیکه در
اغلب کشورها واحدهای قیر س��ازی جدا از واحدهای
پاالیش��گاهی نیست تا هم مش��کالت زیست محیطی
نداشته باشند و هم این هزینه سربار پرداخت نشود.
در همی��ن ح��ال بای��د توج��ه داش��ت ک��ه در بخش
کمیت صادرات قیر مش��کلی نداریم صادرات امس��ال
 2/5میلیون تن بوده و نس��بت به س��ال  88که کل آن
990هزار تن بود( ،تقریباً  )200%افزایش داشته است.
امروز کیفیت قی��ر مورد توجه قرار گرفت��ه بنحوی که

برخ��ی ازکش��ورها مانن��د چین ب��ه آن دق��ت زیادی
میکنند و به علت نامناس��ب بودن کیفیت ،بازار افریقا
در حال از دست رفتن است .همچنین حداقل محموله
ها به ترکیه صادر میش��ود زیرا روسیه حدود  25%زیر
قیمت منطقه فروش خود را به آن کش��ور و کشور های
 CISانجام می ده��د واین امر موج��ب افزایش یافتن
میزان خرید از آن کشور شده است.
در پایان باید توجه داش��ت که هم��کاری و هماهنگی
میان ش��رکت ه��ای حم��ل و نقل ب��رای انتق��ال قیر
اس��تاندارد یکی از اصلی تری��ن حلقه های گم ش��ده
بازار صادرات اس��ت که نیاز به دقت بسیار دارد .قیمت
های زیاد حمل در برخی از م��وارد و عدم دقت کافی به
اس��تاندارد س��ازی می تواند بازار قیر ایرانی را با چالش
های جدی رو به رو کند.

64

ENERGY WORLD

محمدمهدی صیامیان گرجی ،مدیر بازرگانی پتروشیمی مارون

چالشتعیینقیمتخوراک
پتروشیمیها
به رغم اینک��ه قیمت گاز طبیع��ی دنیا ب��ه پایینترین
حد خود رس��یده اما در ایران همچنان ای��ن محصول با
قیمتی که چند س��ال پیش در مجلس تصویب شده به
پتروش��یمیها عرضه میش��ود .در ح��ال حاضر تعیین
نرخ خوراک پتروش��یمیها به موضوعی بس��یار چالشی
تبدیل ش��ده اما واقعیت آن اس��ت که ب��رای حفاظت از
قدرت رقابتپذیری ش��رکتهای پتروش��یمی نسبت
به س��ایر رقبا چارهای نیس��ت ج��ز اینکه ن��رخ خوراک
همانند نرخ محصوالت ش��ناور باش��د .در کش��ورهای
حاش��یه خلیجفارس که به عنوان رقبای اساس��ی ایران
هس��تند مانند عربس��تان ،کویت ،بحرین ،قطر ،امارات
و عمان نه تنها نرخ خوراک موضوع حلش��دهای اس��ت
ودیگر به آن پرداخته نمیش��ود بلکه مهمترین دغدغه
اینکش��ورها توس��عه تجاری و پروژههای پتروش��یمی

اس��ت و برنامههایی که تا س��الها برای این مهم در نظر
دارند .اکن��ون در دنیا نرخ خ��وراک پتروش��یمیها در
ح��ال کاهش اس��ت و قیم��ت محصوالت تولی��دی نیز
همینطور ول��ی در ایران با اینک��ه قیمت محصوالت در
حال کاهش اس��ت قیمت خوراک همچنان ثابت مانده
که منطقی نیس��ت .به طور مثال قیمت خ��وراک متان
مدتها اس��ت در ایران  ۱۳س��نت تعیین شده است ،در
حالی که زمان��ی نرخ محصوالت متان ب��االی  ۴۰۰دالر
بوده و اکنون نیز زیر  ۳۰۰دالر است .با اینکه قیمت اتان
اکنون در ایران مدتهاس��ت  ۲۴۰دالر است که قیمت
محصول تولیدی آن یعنی اتیلن زمان��ی به  ۱۰۰۰دالر
و زمانی به  ۷۰۰دالر رس��یده بود و اکن��ون حدود ۱۰۰
دالر اس��ت .برای اینکه کش��ور ما بتواند در شناورسازی
قیمت خوراک به نتیجه برس��د اول باید مطمئن باش��د

خوراک به میزان کافی وج��ود دارد چون در حال حاضر
تامین خوراک متان هنوز با مشکل مواجه است .از سوی
دیگر باید س��اختاری تش��کیل ش��ود که قیمتگذاری
خوراک براس��اس آن کام��ل و حرفهای ص��ورت بگیرد.
برای این کار و در صورت داش��تن برنامهای برای توسعه
باید از قیمتهای دنیا آگاهی داشته باشیم و بین قیمت
خوراک و محصوالت پتروشیمی تعادل ایجاد کنیم.

تاملی بر پتروشیمی فجر
واحد دوم پتروش��یمی فجر موفق به دریافت پروانه بهره
برداری مجزا ش��ده اس��ت و درآمد های این مجتمع از
س��ال  ۱۳۹۵به مدت  ۷س��ال معاف از مالیات اس��ت بر
اس��اس اظهارات مدیریت ش��رکت  ،انتظار می رود که
معافیت مالیاتی این واحد مش��مول ۴۰-۳۰درصد از در
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بیگلریان با اشاره به برخی انتقادات
کارشناسان در حوزه قیر و برخی حوزههای
زیر مجموعه نفت و صنایع زیر دستی و باال
دستی آن خصوصا انحصارات چند جانبهای
که بوجود آمده است افزود :اگر سرمایهگذار
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
آمدهای شرکت بشود و حدود  ۱۵درصد تاثیر مثبت بر
سود آوری ش��رکت بگذارد و سود شرکت از این محل در
سال  ۹۵حدود  ۹۰میلیارد تومان افزایش یابد.
همچنین مدیر عامل ش��رکت در مجمع اعالم نمود که
بابت افزای��ش فروش آب  ROبه پتروش��یمی بندر امام
(س��اعتی  ۲۰۰۰متر مکعب ) نیز  ۱۰میلی��ارد تومان به
سود ش��رکت در س��ال  ۹۵اضافه خواهد ش��د .شرکت
پتروش��یمی فجر حدود  ۱۲۷میلیون یورو بدهی ارزی
بلند م��دت ب��ه  NPCدارد صورت های مالی ش��رکت
نش��ان می دهد که بدلیل تس��عیر بدهی های ارزی طی
س��ال های  ۹۳و  ۹۴به ترتیب  ۱۰۷میلیارد تومان و ۴۱
میلیارد تومان از سود شرکت کاهش یافته است .مجمع
شرکت در س��ال جاری به بهانه ریسک احتمال افزایش
نرخ ارز و زیان ناش��ی از تس��عیر ارز بدهی ها  ،پیشنهاد
تقسیم س��ود پایین  ۲۵۰میلیارد تومان را تصویب نمود
و  ۴۰۰میلیارد تومان از سود باقی مانده را انباشته نمود
تا شرکت در زمان مناس��ب آمادگی داشته باشد بدهی
های ارزی ب��ه  NPCرا در س��ال جاری کامال تس��ویه
نماید .همانطور که می دانید جریان نقد ی پتروش��یمی
فجر از ح��دود  ۷۰۰ -۶۵۰میلیارد تومان س��ود خالص
سالیانه و  ۱۶۷میلیارد اس��تهالک تشکیل می شود این
شرکت در سال های  ۹۳و  ۹۴با اتکا به جریان نقدینگی
قوی که در اختیار داشته اس��ت موفق گردید به ترتیب
 ۲۴۰میلی��ارد توم��ان و  ۲۶۶میلی��ارد توم��ان از اصل
تس��هیالت مالی دریافتی از بانک ه��ا را پرداخت نماید.
انتظار داریم ک��ه  ۵۸۶میلیارد تومان تس��هیالت مالی
ریال��ی و ارزی باقی مانده ب��ه بانک ها نیز طی دو س��ال
آینده پرداخت گردد و هزینه مال��ی  ۶۵میلیارد تومانی
ش��رکت نیز به س��رعت کاهش یابد .یاد آور می شود که
بدهی ها با دالر  ۳۴۸۰تومان تس��عیر ش��ده اند و اگر در
زمان تک نرخ کردن ارز نرخ دالر پایین تر باشد و شرکت
اقدام به باز پرداخت بدهی های ارزیش نماید بخش��ی از
زیان های شناسایی شده بر گشت خواهد شد.
انتظار می رود که در س��ود س��ال جاری بدلیل پرداخت
بده��ی ه��ای ارزی  ،حداق��ل  ۴۱میلیارد زیان ناش��ی
از تس��عیر ارز وجود نداشته باش��د .مجموع عوامل فوق
شامل تاثیر  ۹۰میلیارد تومانی معافیت مالیاتی و حذف
تسعیر ارز  ۴۱میلیارد تومانی و افزایش فروش آب RO
به بندر امام باعث می شود تا س��ود سال ۹۵پتروشیمی
فجر حداقل  ۱۴۰میلی��ارد تومان ( ۵۶توم��ان به ازا هر
سهم ) بیشتر ازسال  ۹۴باشد.

محمود ترابی،دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

مزیتایجادهلدینگبازرگانی
پتروشیمیها

ایج��اد هلدین��گ در بخش بازرگان��ی محصوالت
مختلف پتروش��یمی س��بب افزایش اس��تاندارد،
کیفی��ت و همچنین بهب��ود روند قیم��ت گذاری
محصوالت این صنعت می ش��ود .هلدینگ را باید
حفاظت از منافع مشترک چند شرکت دانست که
در چارچوبی تعریف ش��ده ،فعالیت های بازرگانی
انجام می دهند و در این صورت همه زیر یک چتر
اس��تاندارد با قیمت های مناس��ب قرار می گیرند.
یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی با جلوگیری
از تکروی شرکت ها مانع ارزان فروشی محصوالت
می شود و از س��ویی دیگر با تجمیع صورت گرفته
قدرت تاثیر گ��ذاری و قیم��ت گذاری ای��ران در
زمینه محصوالت پتروشیمی در بازارهای جهانی

افزایش می یابد .در ایران با توجه به دولتی بودن و
وجود ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،همه
ش��رکت ها و هلدینگ ها باید تحت پوشش وزارت
نفت قرار گیرند و تحت یک برند خاص عرض اندام
کنند .متمرکز کردن بازرگانی پتروش��یمی اگر به
نتیجه برسد باید اقدامی مناسب دانست تا تمامی
ش��رکت ها و محصوالت تولیدی در یک سطح در
بازار ظاهر ش��وند و نام ایران و اثرگ��ذاری و قدرت
چانه زنی کش��ور را در منطقه و جهان ارتقا خواهد
بخش��ید .در این صورت دیگر از پراکنده فروشی،
ارزان فروش��ی ،اقدام های تکروانهو رقابت پذیری
داخلی خبری نیس��ت و آینده مناسبی برای حوزه
بازرگانی پتروشیمی فراهم خواهد شد.
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رقابتنابرابریکی
ازمعضالتبازارپارافین

با توجه به حض��ور ش��رکتهای روغنس��ازی در عرصه
تولید پارافین و ورود به بازارهای ه��دف قطعاً قیمتهای
تمامش��ده این محصول در رقابت با این ش��رکتها باالتر
ب��وده و در این رقاب��ت نابراب��ر ش��رکتهای تولیدکننده
پارافین بیشازپیش متضرر ش��ده و بازاره��ای هدف را از
دست خواهند داد.
ازآنجاییکه محص��ول پارافین در صنعت کش��ور ازجمله
صنایع شمعس��ازی ،چوب ،کف��ش ،اتومبیل و نس��اجی
وغیره کاربرد وس��یعی دارد ،بازاره��ای داخلی نیز طبق
قیمتگذاریهای فعلی فاقد حاشیه س��وده بوده و اندک
س��هم بازار داخلی نیز بهسوی ش��رکتهای روغنسازی
تولیدکنن��ده پارافی��ن (تولیدکنن��ده م��واد اولیه س��ایر
ش��رکتهای تولیدکننده پارافین) س��وق داده میشوند
و تعطیل��ی کارخانههای کوچکت��ر دور از انتظار نخواهد
بود.طبق موارد مطروحه و مش��کالت عدیده شرکتهای
تولیدکنن��ده پارافی��ن طی اج��رای دس��تورالعملهای

س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز پیش��نهاد میگردد؛
محصوالتی چ��ون فوتس اویل ،پارافین و مش��تقات آن از
دس��تورالعملهای فعلی خارج و با تعدیل سختگیریها
مش��کالت صادراتی تولیدکنندگان پارافین مرتفع شود.
پیش��نهاد میگ��ردد در نرخ تعرفهه��ای فعل��ی پارافین
و اس��لک وکس پایه و س��ایر مش��تقات آن بازنگری و نرخ
تعرفهه��ا ب��ه واقعی��ت نزدیک ش��ود .فوت��س اویل یکی
از محص��والت جانب��ی پارافین از اس��لک وک��س بوده و
هیچگونه تغیی��ری در ماهیت این ماده که همان اس��لک
وکس میباش��د پدی��د نیامده اس��ت .به همی��ن منظور
ص��ادرات این ف��رآورده وفق دس��تورالعمل فعلی س��تاد
مبارزه با قاچاق منوط به ارائه گواهی خوش��نامی اس��ت.
به نظر میآی��د خروج این ماده از ش��مول دس��تورالعمل
فعلی س��تاد منطق��ی و کمک ش��ایانی به ص��ادرات این
محصول و نهایتاً ش��رکتهای تولید پارافین خواهد نمود.
بر اس��اس تس��هیالت اعطایی برای ش��رکتهای دارای

مجوز خوش��نامی پیش��نهاد میگردد رویه فعلی تمدید
مجوزهای صادره تغییر نموده و ش��رکتهای خوشنام تا
مادامیکه هیچگونه تخلفی نداشته باشند ،مجوز مربوطه
مرتب��اً تمدید و مان��ع از وقف��ه در تمدید و ص��دور مجدد
ش��ود .هرگونه توقف در امر صادرات باعث از دست رفتن
بازارهای ه��دف صادرات��ی میگردد .ازجمل��ه این موارد
پیگیری وضع عوارض بر صادرات اسلک وکس (ماده اولیه
ش��رکتهای تولیدکننده پارافین) عدم معافیت صادرات
اس��لک وکس از پرداخت مالیات و فرم��ول قیمتگذاری
خ��وراک (اس��لک وک��س) در اج��رای بند نه��م فرمول
قیمتگ��ذاری مصوب کارگ��روه اقتص��ادی هیئت دولت
اس��ت.بهمنظور حفظ بازارهای فعل��ی و ورود به بازارهای
اروپا ش��رکتهای تولیدکننده پارافین ملزم خواهند بود
تا نس��بت به رعایت الزام��ات ری��چ ( )Reachو دریافت
گواهیهای مربوطه اقدام نماین��د تا موضوع عدم ارائه این
گواهیها مانعی مضاعف بر موانع فعلی محسوب نگردد

دردسرهای
تولیدکنندگانپارافین!

بیش از  5سال اس��ت که تولیدکنندگان درحوزه صنعت
پارافین درگی��ر چالشه��ای متعددی هس��تند ،بدون
آنکه مشکالتشان کاسته ش��ود یا مسئولی به مشکالت
آنها رسیدگی کند.
چال��ش ش��رکتهای تولیدکنن��ده پارافی��ن ازجای��ی
آغاز ش��د که ش��رکتهای فروش��نده مواد خام ش��روع
به فروش ب��رای بازاره��ای خارجی کردند ،ام��ا به جای
اینکه قان��ون را رعایت کنن��د و به واحده��ای تولیدی
داخلی ب��ا قیمت��ی کمت��ر از تولیدکنن��دگان خارجی
مواد را بفروش��ند ،درس��ت برعک��س عمل ک��رده و به
تولیدکنندگان خارجی قیمت��ی کمتر از تولیدکنندگان
داخلی فروختن��د .این درحالی اس��ت که براب��ر مصوبه
هیئتوزیران صادرکنن��دگان مواد خام اس��لک واکس
باید ٢٥درص��د ارزش آن عوارض بپردازند .کش��مکش
بی��ن تولیدکنن��دگان پارافین و فروش��ندگان مواد خام
هنوز به جایی نرس��یده اس��ت .چندین س��ال است که
شرکتهای فروش��نده مواد خام قیمتها را بدون توجه
به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت (فرآورده
وی��ژه نفت��ی ازجمله اس��لک وک��س به قیم��ت جهانی
خلیجفارس با کس��ر ٥درصد به تولیدکنندگان پارافین
تحویل می دهن��د) مواد خ��ام را بدون کس��ر ٥درصد و
در بیش��تر موارد بیش از قیمتهایی که به خارج کش��ور
عرضه میکنن��د ،ب��ه مش��تریان داخلی میفروش��ند.
درتمام این مدت با بیشتر طرفهایی که میتوانستند در
این موضوع دخالت کنند ،مانند مجلس ،سازمان حمایت
از تولیدکنن��دگان و مصرفکنن��دگان ،ش��رکت پخش

فرآوردههای نفتی و ...نامهنگاری کردیم و خواس��تیم که
این موضوع را حلوفصل کنن��د .در اصل تولیدکنندگان
پارافین هرکدام دوبار مجبور به سرمایهگذاری و احداث
کارخانه ش��دهاند ،اما مدتی بعد ،پس از خصوصیسازی
واحده��ای روغنس��ازی ،ای��ن ش��رکتها هیچگون��ه
مسئولیتی نس��بت به صنایع پاییندستی خود نداشته و
با خامفروش��ی و صادرات بیرویه اس��لک وکس ما را به
حال خود رها کردهاند .ای��ن تولیدکننده اضافه میکند:
حال پس از پشت سرگذاش��تن همه این مشکالت به این
نقطه رسیدیم که پاالیش��گاههای روغن خودشان رقیب
ما ش��دهاند و قیمت اس��لک وکس را ب��رای تولیدکننده
داخلی که ما هستیم ،باالتر از فروش به مشتری خارجی
گذاش��تهاند .در این بازار آش��فته که ما ب��ه دلیل قیمت
باال ق��درت رقابت نداریم ،کارخانج��ات پارافین در ایران
تعطیل و درکشورهای هند و پاکس��تان و ترکیه احداث
شدهاند .مزینی توضیح میدهد :درحال حاضر مهمترین
و اساس��یترین مش��کل تولیدکنن��دگان پارافین وضع
عوارض ٢٥درصدی است که متاسفانه اجرایی نمیشود.
این بازار ب��رای کار و فعالی��ت جای بس��یار دارد ،بهویژه
اینکه درکش��ور ماده خام این محصول فراوان است .اگر
مس��ئوالن هرچه زودتر برای این موضوع فکری نکنند،
در س��ال اقتصاد مقاومتی یک بازار با ارزش افزوده بسیار
و س��رمایهگذاریهای زیاد در این رابطه از دست خواهد
رفت.
مش��کالت واحدهای تولی��دی پارافی��ن ازجمله کمبود
خ��وراک در کمیس��یون ان��رژی ات��اق بازرگان��ی نی��ز
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مطرحشده اس��ت .آنها عقیده دارند که برای رفع مشکل
بایس��تی مراتب وضع ع��وارض  %25بر صادرات اس��لک
وکس پیگی��ری ش��ود .در خص��وص خروج مش��تقات
پارافینی از دس��تورالعمل الزم اس��ت یک حرف واحدی
زده شود.
از دیگر مشکالت جدی پارافین برای بازارهای صادراتی
مس��ئله مس��افت و اس��تاندارد ه��ا اس��ت  .در خصوص
بازارهای بینالمللی تاکید می ش��ود ک��ه در حال حاضر
مش��تقات پارافین به بازاره��ای آمری��کای التین صادر
میشود که با مشکالتی ازجمله بعد مسافت و هزینههای
باال و طوالنی ش��دن زمان رس��یدن کاال به مقصد مواجه
میباشد .بازارهای آفریقایی که داللها در این بازار فعال
هستند و بازارهای اروپا نیز با مشکل استانداردها مواجه
اس��ت .نباید از نظر دور داش��ت که درحال حاضر قیمت
ماده خامی که پاالیشگاهها به تولید کنندگان میدهند،
هم قیمت محصول فرآوری ش��ده همین پاالیشگاهها در
بازارهای هدف اس��ت .یعنی قیمت ماده خ��ام در داخل
به اندازه محصول تولیدش��ده برای صادرات محاس��به و
دریافت میش��ود .بنابراین در عمل بازاری برای صادرات
نداریم و توانی باقی نمانده است.
اما در پایان باید تاکید کرد منظوراز صادرات این فرآورده
طبق دستورالعمل فعلی س��تاد مبارزه با قاچاق منوط به
ارائه گواهی خوشنامی اس��ت .به نظر میآید خروج این
ماده از شمول دس��تورالعمل فعلی ستاد منطقی و کمک
ش��ایانی به صادرات ای��ن محصول و نهایتاً ش��رکتهای
تولیدی پارافین خواهد نمود.
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آیاتجمیعواحدهایتولیدیبهصادرات
کمکخواهدکرد؟

باید در بخش تولی��د ،برنامه ریزی ه��ای الزم برای
ارائه کاالها و خدم��ات قابل عرضه به ب��ازار داخل و
خارج صورت گیرد ،چرا که مادام��ی که بنگاه های
تولی��دی در تامین نی��از واحدهای داخلی مش��کل
داش��ته باش��ند ،نمی توانن��د کاالهای م��ازاد را به
بازاره��ای صادراتی عرض��ه کنند .اولی��ن گام برای
ورود به بازارهای صادراتی ،رونق تولید رقابتی است
و بنابراین باید برای افزای��ش تولید داخلی ،ظرفیت
س��ازی کرد .دولت و فعاالن بخش خصوصی هر یک
در افزایش صادرات غیرنفتی س��هم عمده ای دارند
به نحوی که واحدهای تولی��دی باید با افزایش بهره
وری و کیفی��ت ،راه کاالهای ایرانی را ب��ه بازارهای
صادراتی هموار کنند .دولت نیز مقررات زدایی ،ارائه
تسهیالت ،تعداد مجوزهای مورد نیاز برای صادرات
و کوتاه کردن مسیر دریافت مجوزها را صورت دهد.
برای حضور در بازارهای صادراتی ،باید به ماندگاری
نیز توجه ش��ود .چرا که نم��ی توان در ی��ک بازار به
س��ختی حضور یاف��ت و در مقابل از آن به س��رعت
خارج شد .واحدهای مقیاس کوچک و متوسط باید
با تشکیل کنسرسیوم ها و هلدینگ ها ،راه کاالهای
تولیدی خود را در بازاره��ای صادراتی هموار کنند.
در راستای افزایش میزان صادرات ،واحدها بایستی
تجمیع شوند .نظر دولت بر این عقیده استوار است.
_ وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این فکر اس��ت
که چند ش��رکت هلدین��گ با حضور ش��رکتهای

ب��زرگراه اندازی کن��د و صادرات نی��ز از کانال این
ش��رکتها انجام پذیرد .این موض��وع خالف قانون
تجارت و اصل  44خصوصیسازی است.
_ واحده��ای بازرگان��ی چه حقوقی و چ��ه حقیقی
دارای ش��خصیت جداگان��ه و دارای کارت بازرگانی
میباشند و هرکدام حق بازاریابی و فعالیت دارند.
_ تع��داد بس��یارزیادی از اعضاء با مش��تریانخود
ارتباطات تنگاتنگ دارن��د و تمایلدارند کار تجارت
را با آنها مستق ً
ال ادامه دهند.
_ پیش��نهاد گردید تا کمیس��یون نظرات خود را در
این مورد کتباً به اتحادیه اعالم نماید تا مکاتبه الزم
با ارگان ذیربط انجام گیرد ،ش��رکتهای هلدینگ
چگونه میتوانند حساس��یت شرکتهای خصوصی
را که دارای مش��تریان چندس��اله هس��تند ،اعمال
نماین��د .اتحادیه نظ��ر مخالف خ��ود را در خصوص
پیشنهاد فوق در جلسات مربوطه اعالم نموده است
اما دی��دگاه وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت چیز
دیگری است.
_ واحدهای تولیدی بایس��تی بتوانند تولید نموده و
استاندارد محصوالت خود را ارتقا دهند و همچنین
کیفیت تولید را.
_ پیش��نهاد به عمل آمد تا شرح مشکالت صادراتی
ب��ه وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت منعکس و
همچنین کنسرسیومی با عضویت اعضاء برای انجام
صادرات تشکیل شود.

_ به نظر میرس��د ایده ارائهش��ده در مورد تجمیع
واحدهای کوچ��ک فعال برخالف قانون اس��ت .لذا
الزم است موضعگیری محکمی در مقابل آن صورت
پذیرد و عنداللزوم موض��وع در هیئت مدیره مطرح
گردد.
_ ضوابط خصوصیس��ازی برمبن��ای کاهش یافتن
می��زان تصدیگری دولت پایهریزی ش��ده اس��ت،
اینک عدهای عقی��ده دارند واحدها جمع ش��وند تا
سیس��تم بزرگتری ایجاد ش��ود ،ای��ن ایده خالف
قانون است.
_ فعالیتهای تولیدی واحدها به علت کمبود ماده
اولیه با رکود مواجه شده اس��ت .پیشنهاد میگردد
تا ماده اولی��ه را به هم��ان قیمتی که به مش��تریان
خارجی به فروش میرس��انند به واحدهای تولیدی
نیز عرض��ه کنند .به نح��وی عمل ش��ود که قیمت
صادراتی و وارداتی متفاوت باشند.
این در حالی اس��ت که ب��ا چنی��ن اقداماتی ضربات
غی��ر قابل جبران��ی به بخ��ش خصوص��ی وارد می
شود زیرا بسیاری از ش��رکت های این بخش تالش
های گس��ترده ای برای بازاریابی و ارائه محصوالت
با کیفیت به مش��تریان خ��ود ص��ورت داده اند که
این مس��ئله باید مورد توجه ویژه ق��رار گیرد .برخی
از همین ش��رکت ها حاضر نیس��تند زی��ر یک چتر
بازارهای جهانی حضور یابند و ب��ه صورت مجزا در
حال تجارت هستند.
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باتجمیعواحدهامیتوانبهرونق
صادراتامیدواربود

پراکندگ��ی و تع��دد صنای��ع کوچک در کش��ور را
میت��وان یک��ی از مش��کالت واحده��ای صنعت��ی
دانست .مشکلی که موجب ش��ده تا امکان به وجود
آمدن برند از تولیدکنندگان داخلی گرفته شود؛ این
امر در حالی است که بس��یاری از کشورها با تجمیع
صنایع خرد و تش��کیل واحد تولیدی بزرگ عالوه بر
برندسازی توانس��تهاند در بازارهای صادراتی حرفی
برای گفتن داشته باشند.
بیتوجهی به برندس��ازی در کش��ور در حالی است
که با رف��ع تحریمه��ای بینالمللی و فراهم ش��دن
شرایط برای حضور در بازارهای جهانی ،داشتن برند
خوشنام میتواند رشد صادراتی کش��ور را به همراه
داشته باش��د .برای عبور از این چالش نیز مسئوالن
چندی اس��ت که طرح برندس��ازی در کش��ور را در
دس��تور کار خود قرار دادهاند؛ طرحی ک��ه به گفته
رئیس ات��اق اصناف ای��ران و ته��ران تجمیع صنایع
کوچک الزمه تحقق آن است.
به نظر میرس��د صحبت وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت بیمنطق نباشد .امروز دیگر تولیدکنندگان
نمیتوانند درصحنه تجارت در بازارهای بینالمللی
رقابت کنند که به عل��ت پایین ب��ودن ظرفیت آنها
است.
بخش��ی از مش��کالت عمده صنفی ناش��ی از پایین
ب��ودن می��زان توانمندی ش��رکتها در مقایس��ه با
س��طح جهانی اس��ت .اکثرا ً توانمندی و کیفیت در

س��طح بینالمللی را ندارند .بایس��تی ب��ه موضوع با
دید وسیعتری نگاه شود .درخواست وزارت صنعت،
معدن و تجارت حالت دس��توری ن��دارد ،بلکه از ما
نظرخواهی نموده است که آیا بهعنوان یک مجموعه
فن��ی و حرفهای در م��ورد این موض��وع نظر خاصی
داریم یا خی��ر .برخی از ش��رکتها به عل��ت پایین
بودن میزان تولید و نداش��تن توانمندیهای فنی و
حرفهای قدرت رقابت در سطح بینالمللی را ندارند.
یکی از آفت ه��ای این معضل باال ب��ودن هزینههای
تولید اس��ت که موجب میش��ود تا ش��اهد افزایش
واردات با وجود تعرفه  70درصدی به کشور باشیم و
از سوی دیگر قاچاق در این بخش نیز افزایش خواهد
یافت.
در س��ال  ٩٤بی��ش از  ١٤میلی��ارد دالر محص��ول
پتروشیمی در ایران تولید ش��ده  ،از این مقدار چهار
میلیارد دالر آن صادر ش��ده اس��ت .تعدد واحدهای
تولیدی موجب شده تا امکان برندسازی از واحدهای
تولیدی گرفته شود که این امر در حال حاضر به یکی
از مشکالت واحدهای تولیدی بدل گشته است .عدم
حمایت از واحدهای تولیدی یک��ی دیگر از مواردی
است که باید به آنها توجه داشت.
ای��ن در حالی اس��ت که مع��اون وزیر نف��ت در امور
پتروش��یمی از ع��زم ج��دی خ��ود ب��رای تجمیع
فعالیت ه��ای بازرگارن��ی به منظور کاه��ش رقابت
منفی در صنعت پتروش��یمی خب��ر داده بود  .وی بر

این باور اس��ت که با تجمیع فعالیت ه��ای بازرگانی
در صنعت پتروش��یمی با محوری��ت هلدینگ ها و
شرکت بازرگانی پتروش��یمی حرف نخست منطقه
را در حوزه قیمت گذاری و سیاس��ت گذاری بزنیم.
وی اظهار کرد :ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی
ایران وظیف��ه برنامه ریزی کالن و نظ��ارت بر تحقق
یافتن طرح های پتروش��یمی را برعه��ده دارد ،هم
اکنون از ظرفیت  ٦٠میلی��ون تنی تولید محصوالت
پتروش��یمی ایران حدود  ٤٦,٣میلی��ون تن ،تولید
می شود که این مقدار تولید نس��بت به مدت مشابه
پارسال چهار درصد افزایش یافته است.
در همین ح��ال بای��د این نکت��ه را در نظر داش��ت
ک��ه بس��یاری از کش��ورها ب��ه واس��طه حمایت از
تولیدکنندگان خود توانس��تهاند در بازار مش��تریان
ایران رخنه کنند و بخش��ی از بازار ایران را در اختیار
خود درآورند .راهاندازی شهرکهای صنفی در کنار
ش��هرکهای صنعتی از دیگر اقداماتی است که می
تواند مفید باشد.
مذاکراتی ب��رای راهاندازی ش��هرکهای صنفی در
کنار ش��هرکهای صنعتی صورت گرفته و در برخی
از جاها نیز مقرر ش��ده ت��ا از ظرفیت ش��هرکهای
صنعتی اس��تفاده ش��وند .وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت بایستی پش��تیبان صنایع باش��د و با کمک
سازمان ملی اس��تاندارد ایران ،اس��تاندارد کاالها را
ارتقاء بخشد.

برای صادرات روغن
باید چاره ای اندیشید
روایت های مختلف از مصرف انواع روانکارها در کشور برای خودرو و صنعت و کشاورزی اعالم می شود که حدود  500هزار تن در سال مصرف
داخلی کشور است .بخش عمده آن جمع آوری و تصفیه می شود و حدود  7تا  15درصد تبدیل به روغن سوخت تقطیری می شود .البته
قسمتی از روغن سوخت تقطیری تولید شده در کوره های تقطیر شرکت های که گاز ندارند مصرف می گردد و برای شرکت هایی که سهمیه
گازوئیل آنها قطع شده از روغن سوخت تقطیری استفاده می کنند.در نتیجه حداکثر رقمی حدود  30هزار تن روغن سوخت تقطیری مازاد بر
مصرف تولید در کشور داریم که امکان تصفیه و پاالیش آن را دارند و در صورت صدور مجوز صادرات ،می توان در طول سال نسبت به صادرات
آن اقدام کرد.

مشکالت صادرات روغن سوخت تقطیری
حاصل از پاالیش و تصفیه روغن کارکرده
به افغانستان ،در سال های اخیر مورد
توجه مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،سازمان استاندارد ،گمرکات کشور،
صادرکنندگان فرآورده های نفتی و واحدهای
تولیدی تصفیه دوم روغن موتور بوده است.

مش��کالت صادرات روغن س��وخت تقطی��ری حاصل
از پاالیش و تصفی��ه روغن کارکرده به افغانس��تان ،در
س��ال های اخیر مورد توجه مسئوالن س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،سازمان اس��تاندارد ،گمرکات کشور،
صادرکنندگان فرآورده های نفتی و واحدهای تولیدی
تصفیه دوم روغن موتور بوده است.
اصل مش��کل ای��ن اس��ت که صنع��ت تصفی��ه روغن
موتور از بازیاف��ت روغن کارک��رده که م��واد اولیه آن
در اقص��ی نقاط کش��ور در تعویض روغنی ه��ا و مراکز
صنعت��ی جم��ع آوری می ش��ود ب��ه دلی��ل ضایعاتی
ب��ودن و عم��ل کراکین��گ و شکس��ت ملکول��ی در
فرآین��د تصفیه ،یک محص��ول جانبی تولی��د می کند
که مق��دار آن به دلی��ل نوع روغ��ن کارک��رده و روش
پاالی��ش و تصفیه بی��ن  7الی  15درصد متغیر اس��ت.
این م��اده یعنی روغ��ن س��وخت تقطیری ،س��الیان
متم��ادی توس��ط دالل ه��ا ب��ه قیم��ت ن��ازل از
تولیدکنندگان خریداری و با س��ایر فرآورده های نفتی
باالخص گازوئیل با درصدی از افزودنی های نامرغوب
مخل��وط و به ش��کل قاچاق از کش��ور خارج می ش��د.
گاهی نیز این کار توس��ط برخی از افراد و شرکت های
دارای کارت خوشنامی صورت می پذیرفت که امکانات
کارخان��ه ای و س��رمایه ای ثاب��ت و قانون��ی در داخل
کش��ور نداش��ته و قبل از اینکه مورد شناسایی و کشف
دس��تگاه های کنترل��ی و نظارتی قرار گیرن��د با غارت
میلیاردی از اموال بیت المال کشور را ترک می کردند.
لذا واحده��ای تصفیه دوم جهت کوتاه کردن دس��ت
دالل ه��ا و پیش��گیری از مخلوط س��ازی این م��واد با
فرآورده ه��ای نفتی با هدف قانونمن��د کردن صادرات
ای��ن محص��ول بص��ورت مح��دود ،اقدامات خ��ود را
در چند س��ال اخیر با نظر س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال
و ارز انجام دادن��د و با انجام پروژه تحقیقاتی توس��ط
سازمان اس��تاندارد و تش��کیل کارگروه فنی با حضور
نماین��دگان س��ازمان اس��تاندارد ،گم��رک ،وزارت
نف��ت ،صنع��ت و مع��دن ،اتحادی��ه صادرکنن��دگان
نفت ،گاز و پتروش��یمی ،رویه صادرات روغن س��وخت
تقطی��ری تهیه و به س��ازمان ه��ای ذیربط ابالغ ش��د
لیکن تاکن��ون تولیدکنندگان نتوانس��ته اند صادراتی
انجام دهن��د و کما ف��ی س��ابق محموله ه��ا در غالب
اظهارنامه های صادراتی و تحت عناوین مختلف قاچاق
می شود که باعث شده عده ای خواستار توقف صادرات
روغن سوخت تقطیری شوند ،اما از دیدگاه منافع ملی
باید توجه داش��ت که روغن س��وخت تقطیری یکی از
محصوالت جانبی در مس��یر تصفیه روغن موتور است
که می توان با نصب تجهی��زات مختصر این محصول را
به یک سوخت مناس��ب تبدیل و با صادرات آن درآمد
ارزی کس��ب نمود و به هرح��ال واقعیت��ی انکارناپذیر
اس��ت و اگر عده ای به وس��یله آن گازوئیل قاچاق می
کنند نباید ش��رکت های درس��تکار و تولید کننده را از
نعمت صادرات روغن سوخت تقطیری محروم ساخت.
پس باید راهکار بهتری را جس��تجو نم��ود تا با نظارت
مقام های مس��ئول ،س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز،
گمرک ،صنعت و معدن ،نفت ،اتحادیه صادرکنندگان
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی و ...صادرات روغن س��وخت
تقطیری انجام شود .اکنون ،بعد از انتشار گزارش های
مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گمرک چه در
رسانه ها و چه در گزارش های سازمانی ،با یک حقیقت
انکارناپذیر مواجه ش��ده ایم و آن وجود روغن سوخت
تقطیری اس��ت که س��هم این محصول از تصفیه روغن

کارکرده ،بین  7الی  15درص��د حاصل از تصفیه روغن
کارکرده اس��ت و این روغن س��بک پس از تصفیه ،یک
سوخت مناسبی است که باید صادر شود و ساالنه مازاد
س��وخت آن حداقل  30الی  40میلیون لیتر اس��ت که
می تواند صادر شود  .در همه کش��ورهای صنعتی دنیا
صنعت بازیافت به دالیل متعدد و مه��م ترین آن برای
حفظ محیط زیس��ت به عنوان صنای��ع حمایتی تحت
پوشش قرار دارد.
اما در کش��ور ما به علت فراوانی م��واد اولیه این صنعت
خدادادی نفت نه تنها حمایت نمی ش��ود بلکه هر روز
در این بوروکراس��ی پیچیده اداری با مشکالت عدیده
ای مواجه است.
شرکت های تولیدی تصفیه دوم که تعداد آنها کمتر از
 20شرکت می باشد و متقاضی صادرات این محصول از
ستاد هستند ،اکثرا” دارای گاز بوده و سوخت برج های
آنها گاز می باش��د که نمی توانند خودشان این سوخت
را در کوره های تقطیر بسوزانند و اجبارا” این محصول
فرع��ی را ذخیره نموده ان��د که به اس��تثنای یک دوره
کوتاه در س��ال  1389تاکنون اقدام به صادرات روغن
سوخت تقطیری نکرده اند.
شرکت های متخلف که از این عنوان با استفاده از خالء
های قانونی سوءاس��تفاده کرده اند ربطی به این گروه
ندارند و بهتری��ن راه نظارت بر ای��ن تصمیم باید مجوز
بر حس��ب مورد و صرفا” تحت ش��رایطی خاص باش��د
که با مکانیزه��ای کنترلی مانند بازدی��د از خط تولید،
کنترل بر جمع آوری روغن کارکرده ،لیس��ت حقوق و
بیمه کارکنان ،فیش گاز و برق کارخانه و ...ابتدا صحت
تقاضا و مقدار آن برای س��ازماهای ذیربط مش��خص و
محرز شود و س��پس مجوز صادرات بر حس��ب مورد با
نظارت صادر ،و م��وارد عمومی و ش��رکت های متعدد
باید ممنوع ش��ود .ضمنا” بحث خوشنامی یک مبحث
مفصلی دارد که در ادامه اگر موقعیت آن فراهم شد می
توان به آن پرداخت.
خالصه آن که باید با نظارت کامل انجام ش��ود تا کسی
س��وء اس��تفاده نکند و همه دس��تگاه ها بر آن نظارت
جامع داشته باشند.
در همی��ن حال کلی��ت قضیه نس��بت به رویه س��ابق
فرق چندانی نکرده اس��ت  .بر اس��اس روی��ه اصالحی
میزان صادرات روغن س��وخت تقطیری از  7درصد به
6/9درصد افزایش یافته است.
_ چنانچ��ه می��زان ورودی و فروش بر اس��اس فرمول
رعایت ش��ده باش��د  ،مجوز ب��رای صادرات ب��ه میزان
6/9درصد صادر می گردد.
_ مالک ف��روش ،کاالی ثبتش��ده در دفات��ر قانونی
است .به محض دریافت درخواست متقاضی  ،مدارکی
از ایش��ان درخواس��ت م��ی ش��ود .در ص��ورت آماده
بودن مدارک ب��ه هنگام بازدی��د اولیه ،ط��ی نامهای
صورتجلس��ه و تعهدنام��ه متقاضی برای کمیس��یون
استان مربوطه ارس��ال و درخواس��ت می گردد تاریخ
انجام بازدید کارگروه استانی تعیین گردد .آنچه مدنظر
و مورداحتیاج اس��ت مدارک مربوط به میزان مصرف
خاک ،اس��ید ،فاکتور ف��روش ،اظهارنام��ه صادراتی،
بارنامه حمل روغن کارکرده ،آنالیز و فرم خوداظهاری
اس��ت که بایس��تی مبتنی بر می��زان روغ��ن کارکرده
ورودی و میزان فروش باشد.
_ چنانچ��ه واح��دی فاق��د گاز باش��د و به سیس��تم
لولهکشی دسترسی نداش��ته باشد مجوز برای صادرات
 4درصد می شود.
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مزایایصادراتفرآوردههاینفتی
در ایران

ام فروش��ی نفت حدود یکصد س��ال اس��ت که گریبان
گیر اقتصاد ایران اس��ت و با توجه به همین معضل مهم
اقتصادی اس��ت که افزایش صادرات فراورده های نفتی
از جمله مواردی اس��ت که در سیاس��تهای کلی اقتصاد
مقاومتی بدان اش��اره ش��ده اس��ت .افزای��ش صادرات
فراورده های نفت��ی از چهار جنبه دارای اهمیت اس��ت.
ارزش افزوده باالتر ،تبدیل تهدید رقبای نفتی به فرصت،
کمتر بودن احتمال تحریم معامالت فراوردههای نفتی و
بهبود روابط تجاری منطقهای مزایای تمرکز بر سیاست
افزایش صادرات ف��راورده های نفتی ب��ه جای صادرات
نفت خام است.
نخست :ارزش افزوده باالتر
نفت خام به عنوان ماده اولیه و ان��رژی کاربرد دوگانهای

در اقتص��اد دارد .در واقع نفت ،خ��ون درون رگ حیاتی
دنیای صنعتی کنونی اس��ت و به همین دلی��ل از آن به
عنوان کاالی راهبردی یاد میشود .نفت میتواند مبنای
توس��عه قرار گیرد و ارزش افزوده بسیاری را عاید کشور
کند ،ام��ا صادرات ای��ن کاالی راهبردی بص��ورت خام،
کشور را از درآمدهای بالقوه آن محروم مینماید.
در واق��ع ،در صورتی که نفت به ف��رآورده تبدیل و صادر
ش��ود یا در بخشهای گوناگ��ون اقتص��اد مانند حمل
و نقل و صنعت م��ورد مصرف قرار گی��رد ،ارزش افزوده
بسیار باالتری عاید کشور خواهد شد .امروزه صادرات هر
بشکه نفت خام  100دالر عاید کشور میکند در حالیکه
با تبدیل آن ب��ه فرآوردههای نفتی بی��ن  7تا  18دالر به
این رقم اضافه میش��ود( .وابس��ته به درجه پیچیدگی
پاالیشگاه است .این موضوع بدان معنی است که پاالیش

هر یک میلیون بش��که نفت خام و صادرات فراوردههای
آن (با در نظ��ر گرفتن ارزش اف��زوده در کمترین حالت
یعنی  7دالر در هر بش��که) ح��دودا  7میلی��ون دالر به
درآمد کشور اضافه میکند ،بنابراین ،پاالیش نفت خام
و صادرات فراورده در هر زمان و شرایطی قابل توجه و با
اهمیت میباشد.
دوم :تبدیل تهدید رقبای نفتی به فرصت
رقبای ایران در ب��ازار جهانی نفت مانند کش��ور عراق به
دنبال افزایش ظرفیت تولید نفت خود هس��تند که این
موضوع تهدیدی علیه بازار صادراتی نفت ایران است،اما
در چارچوب افزایش ظرفیت پاالیشی کشور و صادرات
فراورده می ت��وان از افزایش تولید عراق ب��ه عنوان یک
فرصت برای ای��ران نام برد .اگر ایران ظرفیت پاالیش��ی

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

خود را افزایش دهد ،میتواند نفت ع��راق را وارد کرده و
محصوالت نفتی را به دیگر نقاط جهان صادر کند.
س�وم :کاهش امکان رصد معاملات و ممانعت از
انجام آن
در بازار جهانی نفت ،عرضهکنندگان عموما ش��رکتهای
بزرگ بین المللی و ملی معدودی هس��تند و متقاضیان
نیز ش��رکتهای پاالیشی هس��تند که تعدادشان بسیار
محدود اس��ت .این موضوع در کنار حجم باالی تراکنش
مالی مورد نیاز در معامالت ب��ازار نفت (بین  7.3میلیون
دالر ت��ا  365میلیون دالر ب��رای محمولههای 10،000
ت��ا  500،000تنی) موجب میش��ود به راحت��ی بتوان
این معام�لات را رصد و ردیاب��ی کرد و مان��ع انجام آن
شد .مشکلی که امروز کشور ما در ش��رایط تحریم با آن

روبرو اس��ت .در مقابل،در بازار فراوردههای نفتی تعداد
عرضهکنندگان و متقاضیان بس��یار بیش��تر از بازار نفت
خام اس��ت .ش��رکتهای پاالیش��ی ،واس��طهها و تجار
فرآورده به عنوان عرضه کنندگان و ش��رکتهای پخش،
جایگاهداران و واس��طههای خرد به عن��وان متقاضیان
فرآورده هس��تند .به ع�لاوه حجم تراکن��ش مالی مورد
نیاز در بازار فراورده میتواند بسیار کوچکتر از بازار نفت
باش��د .در نتیجه ،رصد و ردیابی معامالت فراورده های
نفتی بس��یار مش��کلتر از رصد و ردیابی معامالت نفت
خام است.
چهارم :بهبود روابط تجاری منطقهای
مش��تریان نفت خام ایران عمدتا کشورهای چین ،هند،
ژاپن ،کره جنوبی و ترکیه هس��تند که از نظر جغرافیایی

از ای��ران دور هس��تند،اما مش��تریان فراوردههای نفتی
عالوه بر کش��ورهای اش��اره ش��ده ،کش��ورهایی مانند
عراق ،افغانس��تان ،پاکستان ،ترکمنس��تان ،ارمنستان،
ترکیه و آذربایجان هس��تند که از نظ��ر جغرافیایی جزو
همس��ایگان ایران هس��تند ،بنابراین ،تغییر بازار هدف
ایران میتواند به افزایش امنیت ملی ،دیپلماسی منطقه
ای و روابط تج��اری منطقه ای کمک ش��ایانی نماید .در
مجموع ،سیاس��ت افزایش صادرات فراورده های نفتی
از نظر اقتص��ادی ،امنیتی ،مقابله ب��ا تحریمهای فعلی و
دیپلماس��ی منطقهای حائ��ز اهمیت اس��ت و ضروری
اس��ت مس��ئولین اجرای��ی ب��ا درک صحی��ح اهمیت
موض��وع موانع پیش روی س��رمایهگذاران را برداش��ته
و زمینه را برای توس��عه ظرفیت پاالیش��ی کشور آماده
نمایند.
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دولت عملکرد بخش خصوصی را در صادرات فرآوردههای نفتی موفق نمیداند

بخشخصوصی
بهخودشنمرهقبولیداد

مدی��ر عام��ل ش��رکت پخ��ش فرآوردهه��ای نفت��ی از
موفق نب��ودن عملک��رد بخ��ش خصوصی در ص��ادرات
فرآوردهه��ای نفت��ی س��خن میگوی��د اما فع��االن این
بخش ضمن رد ای��ن گفته و ارائ��ه ادلههایی ،سیاس��ت
و مواض��ع بخ��ش دولتی و مقاوم��ت در بدن��ه این بخش
را عامل��ی بازدارن��ده ب��رای موفقیتهای بیش��تر بخش
خصوص��ی در ص��ادرات فرآوردهه��ای نفت��ی میدانند.
س��یدناصر س��جادی ،مدیر ش��رکت پخش فرآوردههای
نفت��ی،بخ��ش خصوص��ی را در بازاریاب��ی ص��ادرات
فرآوردههای نفت��ی موف��ق نمیداند و میگوی��د« :این
بخ��ش عملکرد خوبی نداش��ته اس��ت و باوج��ود عرضه
مازاد فرآوردههای نفتی در ب��ورس و تعیین قیمت واحد،
نتوانس��ته بازارهای منطقه را در اختیار خود داشته باشد،
از این رو ایران بازار پایدار ندارد».

وی با بی��ان اینکه بخش دولتی در ح��وزه بینالملل برای
ص��ادرات فرآوردههای نفت��ی موفق بوده اس��ت و انتظار
داریم بخش خصوصی نیز با جدیت بیش��تر در این عرصه
فعالیت کند ،میافزای��د« :بخش خصوصی تمایل دارد در
فرآوردههای س��ودده همچون قیر فعالیت کند در حالی
که مازاد فرآوردهها در تمامی محصوالت وجود دارد».
این در حالیاس��ت که بخش خصوصی فعال در ترانزیت،
صادرات و ف��روش فرآوردههای نفتی خ��ود را قدرتمند
میداند و امیدوار اس��ت ب��ا تغییر روی��ه کنونی در بخش
دولت��ی از س��ویی و بازگش��ایی فض��ای بینالملل��ی در
بوکار از س��وی دیگر بر مش��کالت موجود در مسیر
کس 
صادرات مازاد فرآوردههای کشور غلبه کند.
سـیدمحمد حس��ینی ،مدیرعامل گروه جهانی سیرجان
گستر با بیان اینکه بخش خصوصی در ترانزیت ،صادرات

و ف��روش فرآوردههای نفت��ی باوجود مش��کالت متعدد
موفق عمل ک��رده و ب��ا وجود تم��ام مش��کالت موجود
زندهمانی کرده اس��ت ،میگوید« :ش��اید در عمل گفته
شود این بخش موفق نبوده اس��ت اما باید علل این گفته
بررسی و اعالم شود.
بدون ش��ک سیاس��تهای دولت مانع اصلی برای بخش
خصوصی بوده است .برای نمونه شرکت جهانی سیرجان
گستر مبتکر تجارت و ترانزیت س��وآپ در کشور است اما
به دلیل سیاستهای ناگهانی شرکت پاالیش و پخش در
توقف سوآپ زیان سنگینی را متحمل شده است و امروز
حجم عملیات س��وآپ ما از  1میلیون تن به زیر  10هزار
تن کاهش یافته است».
وی ب��ا بیان اینک��ه بخش خصوص��ی در کاه��ش میزان
ص��ادرات فرآوردههای نفت��ی مقصر نیس��ت ،میافزاید:
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«دولت باید زیرساختهای الزم را برای بخش خصوصی
فراهم کند .به دلیل نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی
اس��ت که این بخش قادر نبوده س��ود مورد نظر را کسب
کند اگرچه این ن��گاه در حال تغییر یافتن اس��ت .بخش
دولت��ی بای��د بپذی��رد ک��ه بخ��ش خصوصی فع��ال در
فرآوردههای نفت��ی با همین قد و ق��واره کنونی قدرتمند
اس��ت و میتواند تمامی مازاد فرآوردههای نفتی کشور را
صادر کند».
مدیرعامل گروه جهانی س��یرجان گس��تر با بی��ان اینکه
موان��ع کوچک و قابل حل��ی در اظهار نظ��ر مبنی بر عدم
موفقیت بخش خصوصی وج��ود دارد ،میگوید« :بخش
خصوصی کنونی با ضعفهایی مواجه اس��ت اما هماکنون
بس��یاری از خدمات و س��رویسهای بخش خصوصی به
دلیل مقاومتهای موجود در بدنه دولت بالاستفاده است.

مشکالت موجود بر س��ر راه صادرات فرآوردههای نفتی با
تعامل قابل حل اس��ت .ما در بازاریابی فروش محصوالت
موفق بودهایم و میتوانیم این موفقیت را افرایش دهیم».
در این ب��اره احم��د صرام��ی ،مدیرعامل ش��رکت گروه
صرامی برای موفق ب��ودن یا نبودن بخ��ش خصوصی دو
نگاه متفاوت دارد و میگوید« :باید این موضوع بررس��ی
ش��ود که منظ��ور از ع��دم موفقیت بخ��ش خصوصی در
صادرات فرآوردههای نفتی چیست؟ اگر دولت فضای کار
را برای این بخش مهی��ا کرده اما این بخ��ش موفق عمل
نکرده است ،جای نقد دارد ،اما ش��رایط کنونی بیانگر این
اس��ت که بخش خصوصی فعال در صادرات فرآوردههای
نفتی با مشکالت و موانع متعددی مواجه است».
وی با بیان اینک��ه فعاالن فرآوردهه��ای نفتی هرگز خود
را مقاب��ل و رقیبی ب��رای ش��رکت ملی نف��ت نمیدانند

زی��را امکانات و ش��رایط برابر نیس��ت ،میافزاید« :بخش
خصوصی همپای بخش دولتی در صادرات فرآوردههای
نفتی فعالیت دارد اما متاس��فانه برای فعالیت بیشتر،نیاز
به خوراک دارد که این خوراک به راحتی در اختیار بخش
خصوصی ق��رار نمیگیرد .بدون ش��ک ای��ن بخش توان
بازاریابی خوب��ی دارد و نبای��د این توانمن��دی را نادیده
گرفت».
از دید ای��ن فعال بخ��ش خصوصی ،بخ��ش خصوصی با
دولت برای افزایش صادرات فرآوردههای نفتی همکاری
میکند و خود را پیشقراول در صادرات مازاد فرآوردههای
نفتی میداند ،از ای��ن رو انتظار داریم ب��ا پذیرش جایگاه
کنونی این بخش عالوه بر تخصیص خوراک ،رایزنیهایی
درباره قیمتگذاری و می��زان صادرات با بخش خصوصی
داشته باشد.
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