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فهــرست

 آفت های افزایش درآمد های نفتی و نقش بخش خصوصی در تعادل آن

 صادرکنندگان روغن نمی توانند
 با دولتی ها و خصولتی ها رقابت کنند

 سفیر ایران در اسالم آباد :  پاکستان متقاضی 
فرآورده های نفتی ایران است

فریدون حسنوند:  باید تکلیف خصوصی یا دولتی 
بودن پتروشیمی ها مشخص شود

سید فرهاد اخالقی : واردات خوراک 
پتروشیمی ها از عراق  راه حل کوتاه مدت است

بخش خصوصی منجی سوآپ 

 سید حمید حسینی :  بیمه ها شانه خالی می کنند 
و تجارت محصوالت نفتی کماکان پر ریسک است

احمد  صرامی: با بیمه ها می توان 
ریسک تجارت را کاهش داد

 نابودی قریب الوقوع تولیدکنندگان 
پارافین کشور 

صنعت نفــت ایران امــروزه به دو مؤلفــه تکنولوژی و 
ســرمایه گذاری، نیاز مبرمی دارد. در فقدان ســرمایه 
گذاری مؤثر ما در حوزه میادین مشــترک، فعالیت ها 
و ســرمایه گذاری کشورهای همســایه، موجب تغییر 

باالنس مالی به نفع آنها شده است.
این تغییر باالنس مالی ضرورتاً در حوزه صرف درآمدی 
محصور نمی ماند و منجر به تغییر باالنس استراتژیک 
نیز خواهد شد. کشور ما در حالی که یکی از بزرگ ترین 
کشــورهای دارای ذخایر نفت و گاز دنیا محسوب می 
شودکه در حوزه جذب ســرمایه گذاری و برنامه ریزی 
برای ازدیاد برداشــت از حوزه های مشــترک چندان 
موفق نبوده اســت. ما نباید صرفاً ناظــر فعالیت های 
کشــورهای دیگر باشــیم و خودمان باید ورود جدی 
به این عرصه داشــته باشــیم. قراردادهای بیع متقابل 
در زمان خود بســیار کارآمد بودند اما االن در شرایط 
جدید جذب ســرمایه گذاری و بویــژه در همکاری با 
شــرکت های بزرگ، کارآیی چندانی نــدارد. از طرف 
دیگر در میدان گازی پارس جنوبی بحث توســعه الیه 
های نفتی جدی است. در حالی که قطر در این میدان 
نفتی ســرمایه گذاری زیادی انجــام داده و هم اکنون 
بیش از 320 هزار بشــکه نفت در روز اســتحصال می 

کند، ایران راه درازی برای توسعه برداشت از این میدان 
مشــترک پیش رو دارد. ما برای آنکه بتوانیم این الیه 
های نفتی را توسعه ببخشــیم نیاز مند جذب سرمایه 
 و تکنولوژی هستیم که در داخل کشــور وجود ندارد.
این مســائل به اندازه کافی توجه به شــکل جدیدی از 
قراردادها را برای واردات ســرمایه و تکنولوژی توجیه 
می کند. روند اجرایی بررســی و تدویــن قراردادهای 
جدیــد نفتی در دو ســال گذشــته نشــان داد که به 
اندازه کافی در خصوص مســائل و مفاد مربوط به این 
قراردادها بحث و بررســی صورت پذیرفته است و آنچه 
اکنون نیاز داریم ورود به مرحله اجرایی و عملیاتی این 
قراردادهاست. طبیعی است که هیچ گونه قراردادی در 
ســطح دنیا بی ایراد و یا کاماًل مطلوب نیست و همواره 
نقصان یک قرارداد در مرحله اجرا بیشــتر پدیدار می 
شــود. عملیاتی شــدن این قراردادها زمینــه را برای 
پیدا شــدن نقاط ضعف آن فراهم می کند و اگر اصرار 
داریم روند بررســی کارشناســی این قراردادها کامل 
شود، باید گفت که آنچه انجام شــد کافی است و باید 
ادامه این روند در مقام اجرا حاصل شــود. البته باید در 
نظر داشــت که همین مدل قراردادها در صحنه عمل 
ممکن اســت از نظر شــرکت های خارجی جذابیتی 

نداشته باشد و پیش بینی اینکه چه تحوالتی در حوزه 
قراردادی و ســرمایه گذاری در پیــش داریم چندان 
دقیق نیست. قراردادهای جدید نفتی )IPC( در زمره 
قراردادهای خدماتی محسوب می شــود و متفاوت از 
قراردادهای انحصاری و یا مشارکتی مرسوم است. این 
نوع قراردادها با توجه به شــرایط خاص ایران و برخی 
کشورهای همسایه، در کشورهایی چون ایران، عراق، 
قطر و... اجرایی می شــود. همچنین ذکر این نکته هم 
الزم اســت که قراردادهای حوزه نفت در یک شــکل 
عرضه نخواهند شــد و IPc تنها شــکل خاصی است 
که در خصوص نحوه همکاری با شــرکت های خارجی 
بزرگ به کار می رود. بنا بــه گفته متولیان حوزه انرژی 
در خصوص توســعه میادین داخلی و کوچک از همان 
قراردادهای قبلی مانند بیع متقابل اســتفاده خواهد 
شد. نتیجتاً باید گفت که بررسی های کارشناسی انجام 
شده در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی به اندازه 
کافی زمینه مطالعاتی این قراردادها را غنی کرده است 
و آنچه اکنــون نیازمند آنیم ورود بــه مرحله عملیاتی 
است تا هم در جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی عقب 
نمانیم و هم زمینه برای آشکار ساختن برخی ایرادات 

احتمالی آنها فراهم شود.

نرسی قربان، تحلیل گر ارشد مسائل انرژی

قراردادهای جدید نفتی، نیاز روز



تالش برای افزایــش قیمت نفــت و معکوس کردن روند 
کاهشی قیمت ها، از یک ســال پیش آغاز شد. قیمت نفت 
از اواسط سال 2014 با سرعت باالیي از متوسط قیمت 90 
دالر در هر بشکه تا 30 دالر در اوایل سال 2016 سقوط کرد 
و از آن زمان با افزایش انــدک در حد 45 تا 50 دالر تثبیت 
شده اســت. ترس و نگرانی از کاهش بیشتر قیمت نفت در 
اوایل ســال میالدی جاری، برخی از کشورهای نفتی را به 
تالش برای افزایش قیمت وادار کرد. این اجبار کشورهایی 
مانند عربستان ســعودی را نیز شامل شــد اما این کشور 
برخالف دیگر کشورهای نفتی، سیاســت فریز نفتی را با 
دو هدف دنبال کرد: افزایــش قیمت نفت و جبران کاهش 
درآمدهای نفتی و دیگری اعمال فشار بر ایران و جلوگیری 
از افزایــش تولید این کشــور هم زمان با اجــرای برجام و 
است افزایش تولید. عربستان سعودی  عملیاتی شدن سی
و حامیان منطقه ای آن پس از امضای توافق هسته ای و به  
دلیل نارضایتی از به نتیجه رســیدن دیپلماسی هسته ای، 
تالش جدیدی را برای اعمال فشار بر ایران و نگه داشتن آن 
در شرایط تحریمی و ضعف آغاز کردند. هدف اول و اصلی 
آنها نیز، جلوگیری از افزایش تولید و صادرات نفت ایران بود 
که در حد کمتر از یک  میلیون بشکه در اثر اجرای تحریم ها 
تثبیت شــده بود. اعالم سیاســت نفتی ایران هم زمان با 
مذاکرات هســته ای مبنی بر بازگشت ســریع و مقتدرانه 
به بازار نفت پس از اجرای برجام، نگرانی کشورهای عربی 
به رهبری عربستان را هم به لحاظ بازگشــت دوباره ایران 
به معادالت سیاســی و اقتصادی منطقه ای و بین المللی و 
هم کاهش بیشــتر قیمت نفت افزون تر کرده بود. بنابراین 
در آستانه اجرای برجام، این کشــورها تالش مضاعفی را 
برای وادارکردن ایران به افزایش نــدادن تولید آغاز کردند 
که عمال با مقاومت ایران بر سیاســت بحق خود مبنی بر 
بازپس گیری ســریع ســهم خود از بازار به نتیجه نرسید. 
در این میان، طرح فریز نفتی در قالب برگزاری نشســتی 
در دوحه قطر موردتوجه قرار گرفت. عربســتان سعودی 
شــرط خود را برای مشــارکت در این طرح، حضور ایران 
در این نشست و متعهدشــدن این کشور به افزایش ندادن 
تولید اعالم کرد. در واقع عربستان و هم پیمانان منطقه ای 
آن تالش مي کردند با برگزاری نشســتی بــا حضور همه 
کشورهای نفتی اعم از اوپک و غیراوپک، ایران را در مقابل 
دیگر کشــورها وادار به دادن تعهد بــرای افزایش ندادن 
تولید کنند؛ تالشی که در قالب نشســت های دوجانبه و 

چندجانبه به نتیجه نرســیده بود. اعالم سیاست ایران در 
قبال نشست دوحه مبنی بر شرکت نکردن در این نشست 
و نپذیرفتــن تعهدی بــرای افزایش نــدادن تولید خود و 
درعین حال حمایت از اجرای سیاست فریز نفتی از سوی 
دیگر کشورها به ویژه کشــورهایی که با اعمال تحریم های 
اقتصادی، ســهم ایران را از بــازار نفت تســخیر کردند، 
سیاست و نقشه عربســتان و هم پیمانان وی را نقش بر آب 
کرد. به طور طبیعی نشســت فریز نفتی در اواخر فروردین 
ماه با کارشکنی عربســتان به نتیجه نرسید. این کشور در 
همان زمان اعالم کرد مســئولیت شکست نشست دوحه 
و کاهش بیشــتر قیمت نفت برعهده ایران است. با وجود 
به نتیجه نرســیدن نشست مشــورتی فریز نفتی دوحه و 
تداوم افزایش تولید نفت ایران، قیمت نفت نه تنها کاهش 
بیشــتری پیدا نکرد بلکه از همان زمــان از 34 دالر در هر 
بشکه تا سطح 50 دالر نیز افزایش یافت. براي این افزایش 
دو دلیل می توان ذکر کرد: پیام مثبتی که نشست دوحه با 
وجود به نتیجه نرسیدن به بازار نفت داد. در نشست دوحه 
برای اولین بار کشورهای نفتی عضو اوپک با غیراوپک برای 
کمک به بهبود قیمت نفت گرد هم آمدند. این گردهمایی 
آغاز رونــدی برای گســترش همکاری بین کشــورهای 
نفتی اوپک و غیراوپک به شــمار می آید که خود می تواند 
هم به تقویت اوپک کمک کند و هم زمینه افزایش نسبی 
قیمت را فراهم آورد. دلیل دوم، پذیرش واقعیت بازگشت 
ایران به بازارهــای نفت بود. واقعیتی که برخی کشــورها 
مانند عربستان به لحاظ سیاســی آن را درک نمی کردند 
اما بازار نفت آن را درک و از آن اســتقبال کــرد؛ بنابراین 
بازگشــت ایران به بازار نفت نه تنها بــه کاهش قیمت ها 
 منجر نشــد بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم کرد. 
دومین نشســت فریز نفتی در الجزایر در امتداد نشســت 
دوحه امــا متفاوت از آن برگزار شــد. این تفــاوت به طور 
محســوس به مالحظات و حواشی سیاســی آن مربوط 
مي شــد. در واقع می توان گفت در دومین گام برای بهبود 
قیمت نفت با مشــارکت کشــورهای نفتی، حواشــی و 
مالحظات سیاسی به مراتب نسبت به اولین گام کمتر بود. 
عربســتان و هم پیمانان منطقه ای آن با بازگشت ایران به 
بازار نفت، این واقعیت را پذیرفتند و درحال حاضر بیشــتر 
با نگاه اقتصادی، به دنبال اجرای طرح فریز نفتی هستند. 
هرچند این کشور همچنان بر ضرورت مشارکت ایران در 
این طرح تأکید داشــت و در این میــان تالش های خود را 

برای همراه کردن ایران به صورت واسطه در هفته های اخیر 
تشدید کرده اما عمال حساســیت ها و مالحظات سیاسی 
حول دو کشــور ایران و عربســتان با میانجی گری دیگر 
کشورها مانند روســیه، عراق و الجزایر در اجالس الجزیره 
کاهش یافت. این مسئله امکان موفقیت و اثربخشی مثبت 
اجالس را در بازار نفت به نفع کشورهای نفتی افزایش داد. 
موفقیت نشســت فریز نفتی الجزایر الزاما به معنای توافق 
کشورهای شــرکت کننده درباره اجرای طرح فریز نفتی 
نیست؛ زیرا توافق مشخصي در این زمینه به دست نیامد. 
اما نفس برگزاری این نشست و تداوم روند همکاری میان 
کشــورهای نفتی اوپک و غیراوپک، برای بازار نفت حاوی 
پیام های مستقیم و مشخصی است. به این مهم باید کاهش 
چالش میان ایران و عربستان و امکان نزدیکی سیاست های 
نفتی دو کشور را نیز اضافه کرد. این پیام ها به طور طبیعی 
موجب بهبود قیمت نفت در هفته های آینده و تثبیت آن 
در حد متوســط 55 دالر در هر بشکه می شود. کشورهای 
تولید کننده نفت مانند ایران و عربســتان نیــز با توجه به  
نفع اقتصادی خود تالش می کنند با اتخاذ سیاســت های 

واقع بینانه و با تثبیت تولید خود به این طرح کمک کنند.  
درحال حاضر ایران تقریبا به ســطح قبــل از تحریم های 
تولید نفت رسیده است و از این بابت نگرانی ندارد؛ بنابراین 
با اطمینان خاطر بیشــتری گام در همــکاری بین المللی 
خواهد گذاشت. عربستان سعودی نیز به طور محسوسی با 
تغییر وزیر نفت خود، از لجاجت ها و ســوگیری های منفی 
سیاسی علیه ایران و دیگر کشــورها دست برداشته است. 
این شرایط به طور قطع به نفع کشورهای تولید کننده نفت 
در ماه های آینده اســت و زمینه افزایش نسبی قیمت ها را 
در محدوده 55 دالر در هر بشــکه فراهم می کند. نشست 
الجزایــر می تواند انرژی جدیدی بــرای بهبود قیمت های 
نفت در بازار فراهم کنــد.  نکته پایانی در مورد نشســت 
مشــورتی الجزایر، تداوم روند افزایش اقتدار ایران در اوپک 
و در میان کشــورهای تولید کننده نفت بود. موقعیتی که 
سال ها در پرتو تحریم های نفتی و همچنین کارشکنی دیگر 
کشورهای نفتی به رهبری عربستان و البته برخی ضعف ها 
و کاستی های داخلی، دچار ضعف شــده بود اما در نتیجه 
دیپلماسی فعال دولت، توافق هســته ای و اجرای برجام و 
مهم تر از آن سیاست مقتدرانه نفتی مبنی بر بازگشت سریع 
به بازار جهانی نفت و عدم انفعال در برابر رقبای نفتی دوباره 

احیا شد.

علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی 

انرژی مثبت از الجزایر، نبض بخش 
خصوصی را می زند

کشورهای نفتی عضو و غیرعضو اوپک برای دومین بار در شش ماه اخیر، بار 
دیگر شانس خود را برای رسیدن به توافقی غیررسمی به منظور تثبیت تولید 

نفت و به دنبال آن کمک به بهبود قیمت آن امتحان کردند. 
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حمیدرضا شــکوهی | فریز نفتــی طرحی بود 
که از زمستان ســال گذشته به وســیله عربستان 
و قطر کلید خــورد؛ طرحــی که بر مبنــای آن به 
منظور جلوگیــری از کاهش هرچه بیشــتر قیمت 
نفت و به تبع آن، ایجاد رونــد صعودی برای قیمت 
نفت، میــزان تولید نفــت کشــورهای عضو اوپک 
ثابت می ماند تا از افزایش عرضه بــه بازار که عامل 
اصلی کاهش قیمت نفت در دو ســال اخیر شناخته 
می شــود، جلوگیری به عمل آید. البتــه این طرح 
عربســتان ســعودی مغایر بــا رویکــرد قبلی این 
کشــور به بازار نفت بود، چراکه یک ســال پیش از 
آن – اوایل ســال 2015 میالدی – عربســتان این 
اســتدالل را مطرح کرده بود که افزایش عرضه نفت 
به بازار از ســوی کشــورهای عضو اوپک، هم باعث 
حفظ سهمیه کشــورهای عضو اوپک در بازار نفت 
در مقابل کشــورهای غیراوپک می شــود و هم در 
صورت کاهــش قیمت نفت به زیــر 60 دالر، تولید 
نفت شیل و هر نوع نفت که استخراج آن هزینه های 

باالیی دارد، غیراقتصادی می شود و دوباره با کاهش 
عرضه از ســوی برخی تولیدکنندگان جدید نفت، 
بار دیگر بازار به تعادل می رســد. همان زمان برخی 
کارشناســان عالوه بر آنکه استدالل عربستان را زیر 
ســؤال بردند، این موضوع را مطرح کردند که اقدام 

عربستان در راستای تضعیف ایران است. 
طرح فریز نفتی زمانی مطرح شــده بــود که ایران 
و کشــورهای 1+5 به تازگی بــه توافق بــرای لغو 
تحریم ها رســیده بودند و این امر برای عربســتان 
که حتــی در مقطعی با گســیل دادن مقامات خود 
به محــل مذاکــرات، تمایل خود را برای شکســت 
مذاکــرات پنهان نکــرده بــود، پذیرفتنــی نبود. 
به همین دلیل درســت در شرایط پســاتحریم که 
ایران آماده می شــد تا همان گونه کــه اعالم کرده 
بود تولید نفــت خود را به دوران پیــش از تحریم ها 
برساند، عربســتان طرح فریز نفتی را مطرح کرد تا 
حتی در صورت حمایت نکردن ایــران از این طرح، 
ایران را به  عنوان مقصر اصلــی کاهش قیمت نفت 

در بازارهــای جهانــی معرفی کند. امــا طرح فریز 
نفتی به دلیل حمایت نکردن برخی تولیدکنندگان 
نفت کــه ایــران در رأس آن بود شکســت خورد و 
 عربســتان نیز تمایلی به پیگیری آن نشــان نداد.
در آن مقطع زمانی، اندک انــدک تولید نفت ایران 
افزایش یافت و با تدبیر وزیر نفــت ایران که از ماه ها 
قبل از لغــو تحریم ها، با طرح وعده بازگشــت ایران 
به بازار نفت، بازار را نســبت به این موضوع واکسینه 
کرده بــود، نه فقط افزایــش عرضه نفــت ایران به 
بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت نفت نشــد، 
بلکه در بازار هضم شــد و مشــتریان خود را خیلی 
زود پیدا کرد تا این طرح عربستان با شکست مواجه 

شود.
حال 6 ماه پــس از آن روزهــا، دوباره طــرح فریز 
نفتی کلید خورده تا در آســتانه نشست غیررسمی 
تولیدکنندگان بــزرگ نفت – اعم از کشــورهای 
عضو اوپک و خــارج از اوپک - که اوایــل مهرماه در 
الجزایــر برگزار می شــود، بار دیگر کشــورها برای 

رســیدن به ســقف تولید واحد به توافق برسند. اما 
نه فقط ایــران، بلکه عربســتان به عنــوان بانی این 
طرح نیــز هفته های اخیر به افزایــش صادرات روی 
آورده  و این امر احتمال شکســت نشست الجزایر را 
افزایش داده اســت. ایران اعالم کرده فقط در صورت 
رســیدن به ســقف تولید چهار  میلیون بشــکه در 
روز – که میزان تولید نفت ایــران پیش از تحریم ها 
بوده – حاضر به مشــارکت در طرح فریز نفتی است 
و عراق نیــز همــواره مخالفت خود را بــا طرح فریز 
نفتی اعالم کرده، چراکه معتقد اســت بــا توجه به 
برنامه هــای افزایش تولید و ذخایــر نفت خام خود، 
 سزاوار تولید نفت بیشتری برای عرضه به بازار است.
در این میــان، ذکر دو نکته درباره ایــران ضروری به 
نظر می رسد؛ نخســتین نکته اینکه تولید نفت ایران 
پیش از تحریم ها، در مقطعی از مــرز چهار میلیون و 
250  هزار بشکه در روز نیز فراتر رفت و اگر تحریم ها 
رخ نمی داد، تولید نفت ایران در برنامه پنجم توسعه 
باید به پنج  میلیون بشــکه در روز می رسید. بنابراین 

حتی رسیدن به سقف چهار  میلیون بشکه در روز نیز 
نمی تواند عدد مناسبی برای مشارکت ایران در طرح 
فریز نفتی باشــد، چراکه ایــران می تواند تولید نفت 

خود را باز هم افزایش دهد. 
به ویژه با توجه بــه اینکه اندک انــدک قراردادهای 
جدید نفتــی هم بــه نتیجــه می رســند و این امر 
می تواند روند افزایــش تولید ایران را تســریع کند 
و از ســوی دیگر، ایران برای افزایش رشد اقتصادی 
 خود، نیاز مبرمی بــه افزایش صــادرات نفت دارد.
نکته دوم این است که پافشاری بر حق افزایش تولید 
نفت ایران، نه یک اصرار دولتی یا سیاســی، بلکه یک 
آرمان ملی اســت که همگان بایــد از آن دفاع کنند. 
رسیدن به تولید پنج  میلیون بشکه نفت در روز، یک 
حق ملی برای ایرانیان است که اثر مثبت آن در قالب 
افزایش رشد اقتصادی کشور در زندگی مردم نمایان 
خواهد شــد و دولت و وزارت نفــت، همان گونه که 
تاکنون در قبال این حق بدیهی پافشــاری کرده اند، 
همچنان الزم اســت این حــق را پیگیــری کنند. 

فراموش نکنیم کشــورهایی مقصر وضعیت کنونی 
و عرضه بیــش از حد نفت در بازار هســتند که نظام 
ســهمیه بندی اوپک را لغو کردند و متأسفانه دولت 
قبلی ایران نیز در این قصور بزرگ، شریک است. این 
حق کشور ماست که برای بازگشت به سهمیه قبلی 
خود و همچنین تداوم رونــد افزایش تولید، در طرح 
فریز نفتی مشــارکت نکند، چراکه ابتدا الزم اســت 
کشــورهایی تولید خود را فریز کنند که با لغو نظام 
سهمیه بندی، تولید خود را بی ضابطه افزایش دادند 
و در حقیقت آنها مســئول نابســامانی در بازار نفت 

هستند.
 بنابراین محتوای طرح فریــز نفتی باید منهای ایران 
تعریف شود و این موضعی است که ایران، بدون آنکه 
متهم به تخریب بازار نفت شــود، می تواند پیگیری 
کند کمااینکه در سال گذشته و پس از لغو تحریم ها 
نیز با موضعــی هوشــمندانه بدون آنکــه متهم به 
تخریب بازار شود، تولید خود را در بازار نابسامان نفت 

افزایش داد و بازار نیز آن را جذب کرد.

فریز نفتی منهای ایران 
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در کنفرانس نفت 2016 
چه گذشت؟

5( اســتفاده از ظرفیت های خالــی بخش خصوصی 
در پیمانــکاری و ســاخت از طریق واســپاری پروژه 
های پایین دستی و میان دســتی به بخش خصوصی 
)واقعی( و هدایت خرید پروژه های تامین مالی شــده 
از منابع ملی از طریق دیده-بانی )رصد( اجرای موثر و 
انتشار گزارش عمومی پروژه های پایین دستی و میان 
دســتی صنعت نفت و طراحی آن ها توسط مشاوران 
 مهندســی معتبر و آشــنا به توانمندی های داخلی؛
و اســتفاده از ظرفیت های خالــی بخش خصوصی در 
صدور خدمات فنی و مهندســی و تجارت بین الملل از 
طریق حمایت های حاکمیتی و تشویق های صادراتی 
که رقابت پذیری شــرکت های ایرانــی را در مصاف با 
شرکت های بین المللی تجهیز کند از جمله: نرخ های 
ترجیحی تامین مالی، ضمانــت و … و معافیت هایی 

گمرکی و مالیات و …؛
6( شفاف و ساده ســازی قوانین اجرایی حاکم از جمله 
قوانین و مقــررات ارز خارجی از جملــه مقررات نرخ 
ارز، قوانین مالیاتی و مالیــات ارزش افزوده و پذیرش 
اظهارنامه های مالیاتی ســال های 93 تا 95 ، قوانین 
بیمه و بیمه تامیــن اجتماعی، قوانیــن و تعرفه های 

گمرکی برای بخش خصوصی صنعت نفت؛
7( توســعه زیرســاختها در حوزه های نــرم افزاری و 
ســخت افزاری صنعت نفت از جمله تســهیل و ارتقاء 
سطح بروکراســی حاکم بر فضای کسب و کار از طریق 
اجرایی کــردن قوانین حاکم بر صنعــت نفت از جمله 
قانون بهبود مســتمر فضای کســب و کار و قانون رفع 
موانع تولید رقابتی، راه انــدازی دادگاه های تخصصی 
تجاری و توسعه فعالیت های شــورای حل اختالف از 
طریق افزایش شعب خاص آن.بخش خصوصی با الهام 
از قوانین و برنامه های مترقی کشــور از جمله سیاست 
های ابالغی اقتصاد مقاومتی، چشم انداز ایران 1404، 
برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر فضای کسب 
و کار، ابالغ سیاســت هــای اجرایی اصــل 44 قانون 
اساســی، قانون رفع موانع تولید رقابتی و تامین مالی 
و … بر آن اســت تا از طریق قالب¬های قانونی چون 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شورای 
رقابت، مجلس شورای اسالمی و بخش های مرتبط در 
وزارتخانه های نفت، امور اقتصــادی و دارایی، صمت 
و … و پیگیری مســیر قانونی تا حصول نتیجه نهایی 

اقدام کند.
درکنار گشــایش هایی کــه طی همین مــدت کوتاه 
اتفاق افتاده اســت: از نهایی شــدن رگوالتوری نفت 
در شــورای رقابت و ارســال طرح آن به هیات وزیران 
تا اختصاص ســهم معین بــرای تامیــن مالی بخش 
خصوصــی در پــروژه های صنعــت نفــت از طریق 
صندوق توســعه ملــی، از افزایش اعتبــارات مالی و 
تضامین صندوق ضمانــت صادرات گرفتــه تا اعتبار 
یک میلیارد دالری بانک توســعه صادرات برای پروژه 
های صدور خدمات فنی و مهندســی یــا پروژه های با 
گرایش محصــوالت صادراتی بــرای بخش خصوصی 
و … ادامه این مســیر را با همراهی همه مســئوالن 
خیرخواه بخش حاکمیتــی و همدلی بخش خصوصی 
برای هموار کردن مســیر توســعه ســرمایه گذاری 
های خارجــی و انتقال فناوری و توســعه تجارت بین 
المللی در پایین دســتی و میان دســتی صنعت نفت 
 پی می گیریــم، برای شــکل دادن به ایرانــی آبادتر.

شایان ذکر اســت کنفرانس نفت ایران 2017 از تاریخ 
11 تا 13 بهمن 1395 برگزار می گردد.

توســعه فناوری، حاصل ترکیب مــوزون مهارت ها، 
دانش )دانــش چرایــی و چگونگــی( و اطالعات، 
ســخت افزار، نرم افزار و مدیریت مربــوط به بهینه و 
تولیــد کاال و خدمات، کاربرد عملی دســتاوردهای 
علمی و تجربه بشر در پاســخ به نیازهاست. اهمیت 
این موضوع موجب شــده که فنــاوری به عنوان یک 
»عامل اســتراتژیک و رقابتی« مطرح شود. براساس 
آمار نهادها و مؤسســات بین المللی حــوزه  انرژی، 
در دهه های اخیر ســرمایه گذاری جهانی در بخش 
نفت و گاز روندی افزایشی داشــته و در راستای آن 
در اسناد باالدستی کشــور نیز فناوری های پیشرفته 
از اولویت های نخست در توســعه کشور خصوصا در 

حوزه های نفت و گاز بوده است.
در این مقولــه نیز نیاز حــال و آینــده این صنعت 
راهبردی برای ادامه حیات حرفــه ای، بهبود ارزش 
افزوده و کاهــش هزینه ها و حضور فعــال در عرصه 
ملــی و بین المللی به فناوری های مناســب و جدید 
ضرورتی انکارناپذیر اســت. از طرفی براساس اسناد 
باالدستی کشــور )از جمله برنامه چشــم انداز نظام 
در افق 20ســاله، برنامه های پنج ساله توسعه کشور، 
ابالغیه هــای مقام معظــم رهبری در توســعه علم 
و فناوری، اقتصــاد مقاومتی و نقشــه جامع علمی 

کشــور( تأکیدات وافری بر الزام دستگاه ها به توسعه 
فناوری های پیشرفته صورت گرفته است.

صنعت نفت ایران بــا قدمتی بیش از یکصد ســال؛ 
به عنوان طالیه دار و پیشــران اقتصاد کشــور مطرح 

بوده است.
طبیعتــا ایــن صنعت مهم بــه جهت گســتردگی 
فرایندهــا، تجهیــزات و تأسیســات حوزه هــای 
باالدســتی شامل اکتشــاف، حفاری، اســتخراج و 
بهره برداری نفــت و گاز تا حوزه های پایین دســتی 
انتقال پاالیش نفــت و گاز و پتروشــیمی، مواجهه 
بی وقفه ای با تنوع فناوری ها داشــته و دارد. ازاین رو 
با توجه به رشــد فناوری های جدید در این حوزه ها، 
مباحث برنامه ریزی و سیاســت گذاری و نظارت بر 
انتقال و جــذب فناوری و ســرمایه گذاری های الزم 
و مباحث کلیدی )از جمله شناســایی فناوری های 
مناســب و ارتباط با صاحبان فنــاوری و همچنین 
توســعه دهندگان و نقــش بازیگران فنــاوری( از 
مســئولیت های مهم وزارت نفت تعریف شده است. 
درهمین راســتا به منظــور بهبود عملکــرد حوزه 
پژوهش و فنــاوری و رفــع نیازهای شــرکت های 
عملیاتــی حوزه های باالدســتی و پایین دســتی، 
رویکــرد وزارت نفــت در قبال دانشــگاه ها و مراکز 

محمدابراهیم  شفیعی، کارشناس فناوري 

ضرورت انتقال دانش و 
بومی سازی فناوری در 

صنعت نفت 

تحقیقاتی، همانا بسترســازی بــرای جلوگیری از 
پراکنــده کاری و نیل بــه تجمیع توان هــای بالقوه 
بوده اســت. در این خصوص و به منظور اســتفاده از 
توانمندی های »فناورانه« در کل کشور، به ضرورت 
شبکه سازی و اســتفاده از ظرفیت های مراکز علمی 
دانشــگاهی، تحقیقاتی و فناوری توجه شده که این 
مسئله عالوه بر ایجاد یک بســیج عمومی در کشور 
برای توســعه فناوری های موردنیــاز صنعت نفت، 
باعث ایجاد نشــاط علمــی و تحقیقاتی شــده که 
ثمره آن کشــف ظرفیت های تولید دانش و فناوری 
در اقصــی نقــاط کشــور، افزایش دانــش عمومی 
درخصوص مســائل مختلف صنعت نفــت و دانش 
تخصصی در ســطح صنعــت و دانشــگاه ها و مراکز 

تحقیقاتی در آینده خواهد بود.
عــالوه بــر فعالیت هــای زیربنایــی فوق الذکر، در 
توســعه فناوری برای بهره برداری از میادین نفت و 
گاز در خشــکی و دریا، راهبرد همراهی و مشارکت 
شــرکت های معتبــر بین المللی صاحــب فناوری 
با کمک شــرکت های داخلی )در راســتای توسعه 
فنــاوری در حوزه هــای مختلف خصوصــا میادین 
مشترک نفت و گاز( تعریف شــده است. وزارت نفت 
با این اقدام، ضمن ایجاد بســتر مناسب برای حضور 
شــرکت های بین المللی و همکاری با شــرکت های 
داخلی، اهــداف دیگری نظیر جذب، بومی ســازی 
فناوری و مدیریت دانش فناورانه مربوط به توســعه 
و بهره بــرداری میادین نفــت و گاز را با اکتســاب 
فناوری های پیشــرفته در حــال و آینــده، دنبال 
می کنــد. بنابرایــن صنعت نفــت از طریــق ایجاد 
یک شــبکه بزرگ متشــکل از دانشــگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی و سایر مراکز علمی خصوصا مراکز فناوری 
و شــرکت های دانش بنیان، قادر به تولید و توســعه 
دانش و فناوری های بومی و حتــی صدور فناوری و 
همچنین مشارکت در توســعه بخش های مختلف 

نفت و گاز کشور خواهد بود.
قطعا بــا به کارگیــری ایــن برنامه هــا و اقدامات، 
چشم انداز تبدیل صنعت نفت به صنعتی دانش بنیان 

و فناورانه در افق 1404 تسهیل خواهد شد.
بیانیــه کنفرانس نفــت 2016 و اعــالم امادگی برای 
برگزاری کنفرانس 2017 توسط دبیر کنفرانس قرائت 
شد.این در حالی اســت که در کنفرانس امسال فرزان 
گلچین و تنی چند از اعضــای اتحادیه اوپکس در پانل 

ریاست سخنرانی هایی را ایراد کردند.
،بیانیه پایانــی کنفرانــس نفــت 2016 در حالی به 
پایان رســید کــه در آن تــالش بــرای در انداختن 
کانــون  نفــت  در صنعــت  راهکارهــای جدیــد 
 تمرکــز شــرکت کننــدگان و متــن بیانیــه بــود.
متن راهکارهای ارائه شده در بیانیه پایانی به شرح زیر 

است:
1( تبیین و تدقیق جایگاه بخــش خصوصی با نگاه به 
قوانین باالدستی کشور به عنوان چهارمین بخش فعال 
)در کنار قوای ســه گانه مقننه ، مجریــه و قضاییه ( به 
ویژه در حوزه اقتصادی کشــور یــا )پیگیری و تثبیت 
جایگاه بخش خصوصی – آنچنان که در قوانین و برنامه 
های کالن و استراتژیک کشــور تبیین شده است– به 
منظور عمل و دخالت ســازنده در تصمیم گیری ها به 

عنوان قّوه چهارم(؛
2( دسترســی به منابع مالی داخلی و بیــن المللی از 
طریق اهرم کردن منابــع ارزی و ریالی ظرفیت های 

داخلی کشور )صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت 
صادرات، بانــک ها و … (، ســرمایه ایرانیان خارج از 
کشور و ســرمایه-های خارجی و شناســایی و بهره 
مندی از روش ها و ابزار نوین تامین مالی و ســپردن 
تضامین از جملــه تضامین صادراتی برای اســتفاده 
ترکیبی از ســرمایه های داخلی و خارجی و همچنین 
تاسیس بانک و صندوق های تخصصی صنعت نفت و 
افزایش ســرمایه های صندوق توسعه ملی و بانکهای 

عامل آن؛
3( انطباق با نظــام ها و معیارهای بین المللی کســب 
و کار، ثبــات در سیاســت گذاری هــا و کاهش مراکز 
تصمیم گیری از طریق تقویــت رگوالتوری نفت برای 
حل مسایل از جمله: تعیین چشــم اندازی معین برای 
تامین خوراک مایع و گاز و تعیین نرخ آنها برای صنایع 
پایین دســتی، تنظیم قراردادهای متعادل، شــفاف 
و Bankable و اجــرای نظــام های رتبــه بندی و 

غربالگری به منظور انتخاب پیمانکاران شناسنامه دار؛
4( ارتقاء جایگاه و توســعه دانــش مدیریت در بخش 
خصوصی صنعت نفت، ارتقاء اصول اخالق حرفه ای در 
نیروهای داخلی از طریق آموزش و همکاری در سطح 
شرکت های بین المللی و توسعه ظرفیت های نوآوری؛
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پانزدهمین مجمــع بین المللی انــرژی در الجزایر با توجه 
به پیشــنهاد فریز نفتی توسط عربســتان، با ابهامات و فراز 
و نشــیب های زیادی آغاز شــد و درحالی که کمتر کسی 
انتظــار نتیجه مثبــت از این مجمــع را داشــت، اعضای 
 اوپک با تصمیمــی غیرمنتظره همه را شــگفت زده کردند . 
قبل از برگــزاری پانزدهمیــن مجمع بین المللــی انرژی 
در الجزایــر، مطرح کــردن دوبــاره پیشــنهاد فریز نفتی 
توسط عربســتان عکس العمل های زیادی را در پی داشت . 
برخی کشــورها از جمله ایران همواره تاکید می کردند که 
این نشســت تنها یک نشست مشــورتی بوده در حالی که 
عربستان سعی داشت با انداختن توپ انتظارات بازار نفت به 
زمین ایران، فشار روانی زیادی را به رقیب دیرین خود وارد 
کند . مدیریت بازار توســط اوپک، نتیجه نشست مشورتی 

اوپک بود . 

معامله  سری سعودی ها
اکنون بعد از گذشــت پنج ســال، با تنفس دوبــاره اوپک 
در فضای مدیریــت بازار، عربســتان در نهایــت پذیرفت 
که ایــران خارج از طــرح فریز نفتــی قرار گیرد و ســطح 
تولید خود را تــا حد قابل قبولــی افزایش دهــد . به گفته 
زنگنه اوپک تصمیــم گرفت یک کمیته تخصصی ســطح 
باالیی متشــکل از اعضای این سازمان تشــکیل شود و این 
کمیته پیشــنهاد خود را درباره ســطح تولید کشــورهای 
 عضو، برای نشســت بعدی اعضای این ســازمان ارائه دهد . 
این در حالی است که وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع 
آگاه خبر داده است که در حاشــیه گفتگوهای غیررسمی 
اعضای اوپــک در الجزایر، عربســتان ســعودی معامله ای 
 ســری را به اعضــای ایــن کارتل پیشــنهاد داده اســت . 

طبــق گزارش هــا ریاض براســاس ایــن معامله ســری 
پیشــنهاد داده اســت که 400 هزار بشــکه از محصوالت 
نفتــی خــود در روز را کاهــش دهــد بــه شــرطی که 
ایــران نیــز میــزان خروجــی خــود را در همیــن حد 
 فعلــی یعنــی 3/6 میلیــون بشــکه در روز نگــه دارد . 
بــا این حــال بیــژن نامدارزنگنه، وزیــر نفت ایــران این 
پیشــنهاد را قبــول نکرده و اعالم کرده اســت کــه تهران 
برنامه دارد به میزان تولیدات نفتی خــود قبل از تحریم ها 
یعنی 4/2 میلیون بشــکه در روز برســد . براساس گزارش 
وال اســتریت ژورنال، عربســتان ســعودی اما بــه دلیل 
مشکالت اقتصادی در داخل این کشــور مجبور شده است 
 که این پیشــنهاد را درباره ایران مورد تجدیدنظر قرار دهد . 
موقعیت کنونی ریاض در تضاد کامل با وضعیت این کشــور 
در ابتدای ســال جاری قــرار دارد در ابتدای ســال جاری 
وزیر نفت ســابق این کشــور، علی النعیمی، ادعا کرده بود 
که پادشاهی ســعودی حتی با نفت بشــکه ای 20 دالر نیز 
تا ســال 2017 به مشــکل برنمی خورد . اما براساس گفته 
افراد نزدیک به مسئوالن اوپک، خالد الفالح وزیر نفت فعلی 
سعودی متوجه شده است که براســاس پیش بینی اوپک، 
عرضه بیش  از حد محصوالت نفتی اوپک تا سال 2017 نیز 

ادامه پیدا خواهد کرد . 

زد و بند نفتی عربستان
 عربســتان ســعودی باهدف کاهــش میــزان هزینه ها، 
حقــوق وزرای خــود را 20 درصــد و میــزان هزینه های 
 خود در بخش عمومی را نیز به شــدت کاهش داده اســت . 
عالوه بر این، مقامــات درباره ارزیابی شــرکت نفت دولتی 
عربســتان)آرامکو( که پیش بینی قیمت های نفتی پایین تر 

از 50 دالر را داشت به  شدت نگران شده اند . براساس گزارش 
وال اســتریت ژورنال، توافق اوپک در شرایطی ایجاد شد که 
عربستان می دانست برای جبران کسری بودجه خود باید به 
هر ترتیب ممکن به این توافق برای کاهش میزان تولیدات 
نفتی دست پیدا کند تا قیمت نفت افزایشی نسبی پیدا کرده 
و بخشی از مشکالت مالی این کشــور را مرتفع سازد . به هر 
حال عربستان نمی توانســت از هیچ فرصتی در این زمینه 
بگذرد به همین دلیل با مستثنا شدن ایران از این طرح کلی 

موافقت کرد . 

بازی برد- برد ایران در الجزیره
در همیــن حال حســین امیــری خامکانــی، نایب رئیس 
کمیســیون انــرژی گفــت: پیامدهــای مثبت نشســت 
الجزایــر بــرای ایــران، ناشــی از اعمــال دیپلماســی 
انــرژی اثربخش اســت از ســوی دیگــر اوپک بــا اتخاذ 
 تصمیــم درباره ســقف تولیــد، خــود را بازســازی کرد . 
وی افــزود: مقــرر بــود در حاشــیه نشســت پانزدهــم 
کــه  شــود  برگــزار  مشــورتی  نشســت  آی یــی اف 
بــا تغییــر آن بــه نشســت فــوق العــاده اوپــک، بــر 
 اهمیــت و اعتبــار تصمیــم ایــن نشســت افزوده شــد . 
این کارشــناس انرژی گفت: این نشســت ســه دستاورد 
با اهمیت برای ایران در پی داشــت . نخســت، تعیین سقف 
تولید برای اعضای اوپک بود که بــا توجه به وضع بازار برای 
تثبیــت آن ضروری بود، زیــرا نبود یک ســقف تولید مانع 
مدیریت عرضه در بازار می شــود و این موضوع می تواند بر 
 شرایط بازار و قیمت های جهانی نفت خام اثر منفی بگذارد . 
امیری خامکانی درباره دومین دســتاورد ســفر به الجزایر 
عنوان کرد: پیشــتر طرح »فریز نفتی« را پیش از دستیابی 

 آفت های افزایش درآمد های نفتی و نقش 
بخش خصوصی در تعادل آن

مرتضی ایمانی راد، اســتاد دانشگاه| رابطه 
بسیار قوی نرخ رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی 
در دوره های طوالنی نشــان مي دهد که چگونه 
درآمدهای نفتی موجب رونــق در اقتصاد ایران 
بوده است . ولی این رابطه در سال 1395 و 1396 
باید مورد بازبینی قرار گیرد. افزایش درآمدهای 
صادراتی نفت خام و مشتقات آن وقتی با تقاضای 
حاضر و آماده روبه رو می شود نرخ رشد اقتصادی 
را تحریک مي کند و بخــش خصوصی در این امر 

نقش پر رنگی دارد.
ولی در ســال جاری و احتماال در ســال آینده ما 
مواجه با انقباض تقاضا در اقتصاد ایران هستیم و 
بنابراین افزایش درآمدهای صادراتی نفت ممکن 
است نتواند محرک قوی برای نرخ رشد اقتصادی 
غیر نفتی  ایران باشــد. افزایش فاصله بین دهک 
هــای درآمدی جمعیــت ، باال بودن نرخ رشــد 
بیکاری ، فزونی هزینه های دهک های جمعیتی 
از درآمدها و افزایش بیش از حد قیمتها نسبت به 
ســطح درآمدی حداقل هفت دهک جمعیتی از 

مظاهر انقباض تقاضا در اقتصاد ایران است .
در این شرایط ممکن اســت افزایش درآمدهای 
ارزی ناشــی از صادرات نفت نتوانــد به راحتی 
جذب اقتصاد ایران شــود و رشد اقتصادی درون 
زایــی را ایجاد کنــد. آخرین آمار انتشــار یافته 
توســط مرکز آمار ایران از نرخ رشــد بخش های 
مختلف اقتصادی نشان می دهد که از 4.4 درصد 
نرخ رشد اقتصادی در ســه ماهه اول سال 1395 
حــدود دو درصد آن مربوط به بخــش نفت بوده 
است ، و این در حالی است که سرمایه گذاری در 
ماشین آالت و ساختمان سازی با نرخ رشد منفی 

حدود ده درصد روبه رو بوده است .
کامال مشخص اســت ، که اگر فرض را بر صحت 
آمارهای مرکز آمــار ایران بگذاریم ، نرخ رشــد 
اقتصادی ایران در سه ماهه اول شدیدا از افزایش 
57 درصدی تولید نفت متاثر بوده اســت و هنوز 
فرصت کافی وجود نداشته است که این درآمدها 

بتواند محرکی قوی برای رشــد سرمایه گذاری و 
تولید درونزا باشد.

به نظر مي رسد به دلیل عوامل یاد شده و انقباض 
پایدار در تقاضای کل در اقتصاد ایران درآمدهای 
نفتی نتواند بــه جایگاه خود به عنــوان محرک 
نرخ رشد اقتصادی دســت یابد. حال سوالی که 
مطرح می شود این است که اگر درآمدهای نفتی 
نتواند نرخ رشــد غیر نفتی را تحریک کند ، پس 

درآمدهای نفتی کجا می رود ؟
 در شــرایطی که بخــش تقاضا قــدرت جذب 
درآمدهای نفتی را نداشته باشــد ، این درآمدها 
می تواند برای ســوداگری و بخش مهمی از آن به 
منظور تالش برای حفظ مبلغ واقعی پس اندازها 
وارد بازارهای متفاوتی برای سوداگری شود. این 
مســئله از آنجا مهم اســت که نرخ تورم نقطه به 
نقطه در حال افزایش اســت و به نرخی مي رسد 

که کاهش نرخ تورم متوقف شده است .
از طرف دیگــر میزان معامالت مســکن افزایش 
یافته اســت و در چند ماه اخیر قیمت مســکن 
هم کمی باال رفته اســت . افزایــش محدود دالر 
و افزایش قابل توجه طال نیز نشــان مي دهد که 
بازارهای ســرمایه گذاری مستعد افزایش قیمت 
و هجوم درآمدهای جدید خواهنــد بود . در این 
شرایط به نظر مي رســد که افزایش درآمدهای 
نفتی ، اگر درســت مدیریت نشــود، می تواند به 
جای اینکــه درآمدهای مــردم را تحریک کند ، 
  speculative demand تقاضای سوداگرانه
را تحریک کند  و موجب شــکل گیری موج های 
تورمی در این بازار ها بشــود. این مسائه موقعی 
جدی تر می شود که بدانیم حدود 86 درصد پول 
درگردش در کشور در ســپرده های غیردیداری 
نشســته اند کــه در صــورت شــروع معامالت 
سوداگرانه به راحتی می توانند تغییر جهت داده 
و روند فزاینده کاالهای ســرمایه گذاری را شدت 
دهند. مخصوصا اینکه روند رو به کاهش نرخ سود 

بانکها نیز این تغییر جهت را تشویق مي کند.

ایران به ســهم از دســت رفته اش در بازارهای جهانی 
نفت خــام مطــرح می کردند کــه تهــران مخالف این 
موضع بــود اما خوشــبختانه در این نشســت پذیرفته 
شــد ســقف تولیــد اوپک محــدود باشــد نه ســهم 
اعضایی مانند ایــران، نیجریــه و لیبــی بنابراین قرار 
شــد کمیته ای ســطح باال نتایج بررســی خود را برای 
ســهم هر یک از اعضا در مــاه نوامبر تحویل نشســت 
 عادی وزیران نفــت و انرژی این ســازمان در وین دهد . 
عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی، بازسازی نقش 
اوپک را ســومین دســتاورد نشســت الجزایر ارزیابی 
کرد و گفــت: اوپک حــدود دو و نیم ســال گذشــته 
نتوانســته بود بــرای مدیریت عرضــه در بــازار نفت 
تصمیم مناســبی بگیرد و این ســبب شــده بود برخی 
اعضا به مقــدار دلخواه نفت تولید و صــادر کنند . از این 
رو، تصمیم تازه اوپک در نشســت الجزایر ســبب بهبود 
و ارتقای جایگاه نقش این ســازمان شــد و نشــان داد 
 اوپک همچنان زنده اســت و می تواند تاثیرگذار باشــد . 
وی تاکیــد کــرد: کشــورهای عضــو اوپــک بایــد 
متقاعــد شــده باشــند کــه ایــران بایــد ســهم از 
دســت رفتــه خــود در دوران تحریم هــا را احیــا 
 کنــد و این اتفــاق به طــور حتــم روی خواهــد داد . 
نایب رئیس کمیســیون انرژی افزود: ایران در این سفر، 
دیپلماســی مطلوبی را به کار گرفت و ســبب شد این 

کشور در کانون توجه محافل نفتی قرار گیرد .
  

افزایش قیمت نفت
 مدیرعامل شــرکت »ســانکور انــرژی« نیــز گفت: 
توافق اخیر اوپــک برای تثبیــت تولید نفــت، زمینه 
 را بــرای افزایــش قیمــت ایــن کاال فراهــم می کند . 
اســتیو ویلیامز، اعــالم کرد کــه اقدام اخیر ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک(برای تثبیت تولید 
نشــان می دهد که این سازمان به آســتانه درد رسیده 
اســت و قصد دارد زمینه را برای احیای قیمت ها آماده 
کند . وی گفت: توافق اخیر اعضــای اوپک برای کاهش 
700 هزار بشــکه از تولید روزانه خــود و تثبیت آن در 
حد 32/5 تا 33 میلیون بشــکه، بازار نفت را شگفت زده 
کــرد، به گونه ای کــه پس از ایــن اقــدام، قیمت های 
 جهانی این کاال نزدیک به شــش درصد افزایش یافت . 
مدیرعامل ســانکور گفــت: این توافق نشــان می دهد 
که تولیــد نفت در ســطح کنونــی پایدار نیســت؛ در 
ضمن تولیدکننــدگان عمــده نیز اعــالم کرده اند که 
عجله ای برای احیــای ســرمایه گذاری ها ندارند و این 
 نشان دهنده احتمال کاهش عرضه مازاد در آینده است . 
از ســوی دیگر مارتیــن کینــگ، تحلیلگر موسســه 
تحقیقات »فرســت انرژی کپیتال« واقــع در کلگری 
کانادا گفــت: این توافــق تغییــری در پیش بینی های 
ما از قیمت نفــت ایجاد نکرد؛ باید منتظــر نتیجه ماند. 
شــرکت هایی که موفق بــه کاهش هزینه هــای خود 
شــده  و با افت قیمت نفت کنــار آمده اند، بــه فعالیت 
خود ادامه می دهند اما شــرکت هایی که به قیمت های 
 باالتری نیاز دارند باید منتظر نتیجه این توافق باشــند . 
اد مورس، تحلیلگر بانک »ســیتی گــروپ« آمریکا هم 
گفت: رســیدن قیمت نفــت بــه 50 و 60 دالر ممکن 
است سبب تشــویق آمریکا به افزایش تولید نفت شیل 
و جلوگیری از رشد بیشــتر قیمت شود بنابراین کسانی 
که فکر می کنند این به معنای برگشــت به اوپک سابق 
است باید شرایط جدید جهان )افزایش تولید نفت شیل 

آمریکا و کاهش رشد تقاضا( را جدی تر بگیرند .

تاثیر احیای 
اوپک بر بازار نفت 
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پتروشــیمي اروند یکي از معدود پتروشــیمي هاي 
تولیدکننده PVC در کشــور اســت. همچنین این 
مجتمع بــا ظرفیت اســمي 340 هزار تن در ســال 
محصول PVC، تنها تولیدکننده E-PVC کشــور 
اســت. مدیرعامل پتروشــیمي اروند  ضمن تشریح 
فعالیت هاي این شــرکت گفت: پتروشــیمي اروند 
حدود 45 درصد ظرفیت تولید S-PVC کشــور را 
داشته و ســاالنه 300 هزار تن S-PVC و 40 هزار 
تن E-PVC تولید مي کند. حمید فدایي افزود: سال 
گذشــته مجتمع با تولید 196 هزار تن S-PVC و 8 
هزار تن E-PVC به 60 درصد ظرفیت تولید اسمي 

خود دست پیدا کرد.
وي با اشــاره به اینکه قبل از راه اندازي پتروشــیمي 
اروند میزان واردات PVC به ایران حدود 100 هزار 
تن در سال بود که 40 هزار تن آن به E-PVC تعلق 
داشت، اضافه کرد: پس از راه اندازي مجتمع عالوه بر 
اینکه کشــور از واردات انواع گریدهاي PVC بي نیاز 

شد توان صادرات به کشورهاي دیگر میسر شد.
فدایــي تصریح کــرد: در حــال حاضــر 40 درصد 
معامــالت PVC بورس کاال در اختیار این شــرکت 
اســت.  وي در ادامه افزود: متخصصان پتروشــیمي 
اروند بدون حضور کارشناسان خارجي براي نخستین 

بار در کشور و منطقه توانستند محصول E-PVC را 
تولید کنند؛ همچنین با توجه بــه حجم واردات این 
محصول مي توان گفت پي وي سي امولسیون یکي از 
نادرترین گریدهاي این محصول در منطقه است که 
با ورود محصول پتروشــیمي اروند به بازار و فناوري 
به کار رفته در آن، ایران به طور کامــل از واردات آن 
بي نیاز خواهد شــد. فدایي تصریح کــرد: با توجه به 
تجهیزات و دانش فني به کار گرفته شــده انتظار ما 
این اســت که E-PVC تولیدشــده در این مجتمع 
قابلیت رقابت با تولیدات ســایر رقبا را داشته باشد و 
در نتیجه باعث سودآوري بیشــتر پتروشیمي اروند 
شود. مدیرعامل پتروشیمي اروند در پاسخ به سوالي 
مبني بر لزوم نیاز شــرکت به همکاري با شرکت هاي 
جهاني و تجربه دوران تحریم گفت: دشــواري تامین 
کاتالیســت ها، مواد شــیمیایي و تجهیــزات خاص 
مجتمع یکــي از مشــکالت دوران تحریــم بود که 
مي توانســت باعث توقف تولید شــود، اما باهمت و 
تالش متخصصان پتروشــیمي اروند و شــرکت هاي 
داخلــي دانش بنیان این مشــکالت تا حــد زیادي 
رفع شد. از سوي دیگر پتروشــیمي اروند با تخصص 
کارشناسان خود تعمیرات اساســي کارخانه را براي 

نخستین بار بعد از راه اندازي با موفقیت انجام داد.

 وي افــزود: از نکات بــارز تعمیرات اساســي، انجام 
تعمیرات پیچیده رآکتورهاي کلریناسیون مستقیم 
بود که سهم زیادي در افزایش ظرفیت تولید مجتمع 
داشــت. فدایي تاکید کرد: در صورت لغو تحریم ها و 
ایجاد شرایط همکاري با شرکت هاي خارجي، زمینه 
توسعه صنعت پتروشیمي مستعدتر شده و به تبع آن 
پتروشــیمي اروند نیز از این مزیت برخوردار خواهد 
شد و امکان دسترسي شــرکت به تکنولوژي هاي روز 
جهان فراهم خواهد شــد و مانــدگاري آن را در بین 

رقباي قدرتمند خویش تقویت خواهد کرد. 
فدایي افزود: تسریع تامین قطعات یدکي، تجهیزات، 
کاتالیســت ها و مواد شــیمیایي موردنیــاز صنعت، 
ســهولت در انتقال ارز حاصل از صادرات و پرداخت 
به شرکت هاي تامین کننده خارجي، افزایش فروش 
صادراتي، افزایش سهم صادرات اروپایي، ایجاد زمینه 
افزایش رقابت با دیگر شــرکت هاي خارجي و کاهش 
قیمت تمام شــده تامین تجهیزات خارجــي نیز به 
دنبال لغو تحریم ها و تسهیل ارتباطات و فعالیت هاي 

بازرگاني شکل خواهد گرفت. 
مدیرعامل پتروشیمي اروند در پاسخ به سوالي درباره 
کاهش قیمت PVC و وضعیت ســودآوري شرکت 
گفت: پیش بیني سود این شرکت براي سال مالي 94 
با توجه به قیمت هاي S-PVC ابتداي ســال 2015 
میالدي و قیمــت جهاني نفت،  مبلــغ 923 میلیارد 

ریال )طبق بودجه مصوب( است.  
این در حالي است که با توجه به روند کاهشي قیمت 
S-PVC، دستیابي به سود مزبور کمي دشوار خواهد 
بود اما با توجــه به روند تولید و فروش ســه ماهه 94 
و پیش بینــي جهاني قیمت خــوراک و محصوالت و 
همپوشاني قیمت تمام شده زنجیره تولید و همچنین 
در صورت اصــالح قیمت فروش اتیلــن دي کلراید، 
رسیدن به سود بودجه اي دور از دسترس نیست. وي 
درباره فعالیت هاي مالیاتي شرکت افزود: پتروشیمي 
اروند از ســال 1388 از معافیت مالیاتي ماده 132 به 

مدت 5 سال استفاده کرده است. 
با توجه به موقعیت شــرکت در منطقه ویژه اقتصادي 
پتروشــیمي، در حال پیگیري براي اخــذ معافیت 
مالیاتي 10 ساله هســتیم. وي در پایان تصریح کرد: 
اســتراتژي شــرکت اصالح ســاختار مالي از طریق 
افزایش ســرمایه و تولید اقتصــادي و اصالح قیمت 
فروشEDC بر اســاس قیمت تمام شده و دستیابي 
به سطح ظرفیت اســمي در ســال هاي 96 و 97 بر 
مبناي اســتراتژي بازار اســت که ایــن امر موجب 
حرکت به سوي برون رفت شرکت از زیان سنواتي در 

سال هاي 96 و 97 خواهد شد.

 رد پای بنجل های چینی در پتروشیمی 
دنیاي انرژي| تحریم ها پای کاالهــای باکیفیت را 
از مملکت برید و نتیجــه، ورود حجم قابل توجهی از 
بنجل های چینی به کشور شد که بخش پتروشیمی 
هــم از آن بی نصیب نماند. با ایــن پس زمینه ذهنی، 
دور از انتظار نیســت وقوع پیاپی حوادث پتروشیمی 

را در این سال ها شاهد باشیم.
یکــی از مهم تریــن دالیل بــروز حــوادث نفتی، 
فرســودگی تجهیزات موجود و تطابق نداشــتن آنها 
مخصوصا تجهیزات وارداتی جدید با استانداردهای 
پذیرفته شده  جهانی اســت. از نبود دقت و توجه در 
به کارگیری تخصص الزم در تولیــد داخلی قطعات 
و تجهیزات که بگذریم، با توجه به اینکه بیشــترین 
سهم به کارگیری مربوط به تجهیزات وارداتی است، 
در سال های اخیر و به دنبال تشــدید تحریم ها ورود 
چین به عنوان تنها گزینه برای واردکردن تجهیزات، 
سیاســت  نادرســتی بود که از سوی مســئوالن و 
برنامه ریــزان اتخاذ شــد.  زیــر فشــار تحریم ها و 
نبود امکان هــای زمانی، مالی، انســانی، تخصصی و 
به خصوص تکنولوژیکی برای رسیدن به خودکفایی 
در امر تولید تجهیزات در داخل کشــور، اســتاندارد 
IPI منطبــق بــا کاالی چینی به جای اســتاندارد 
API آمریــکا تعریف شــد و بــدون درنظرگرفتن 
عامل مهــم و مؤثر تفــاوت اقلیمی چیــن و ایران و 
نیز بذل کنترل کیفی الزم، تجهیــزات چینی برای 
به کارگیری در صنعت نفت وارد کشور شد که به همه  
این بی توجهی ها باید اعمال نکردن کنترل تخصصی 
در مراحل نصب و راه انــدازی تجهیزات در پروژه ها را 

نیز افزود. 
بررسی های انجام شــده در کنار اینکه سر نخ و علت 
بســیاری از حوادث اخیــر را در همیــن تجهیزات 
نامناسب و غیرمنطبق با استانداردهای پذیرفته شده 
جهانی و نیز فرســوده می یابــد، حداقل ضرر ممکن 
را کاهش تجهیــزات فعال در گســتره  صنعت نفت، 
برای مثال کاهش تعداد بســیاری از دکل های فعال 
و غیرفعال شدن آنها در اسکله ها و سکوهای نفتی در 

کشور می داند.

استانداردهایی که دور  زده می شود
HSE مجموعــه  قواعــد و اســتانداردهای ایمنی، 
بهداشتی و زیست محیطی است که ضروری است بر 
همه  مراحل یک پروژه صنعتی و محیطی به خصوص 
پروژه های حســاس، آســیب پذیر و پرریسک مثل 
پروژه های نفت و فراورده هــای آن، قبل، حین و بعد 
از اجرا به منظور کنترل، تأمیــن ایمنی و جلوگیری 
از بروز حوادث احتمالی و نیز مدیریت و مهار حوادث 
و انجام اقدامات الزم پس از رخداد حادثه، در تمامی 
اماکن صنعتــی به طور جدی و دقیــق حاکم و ناظر 
باشد و با وسواس کامل اجرا شــود. اما متأسفانه این 
روزها با وجود اجباری شــدن رعایــت کامل قواعد و 
اعمال کامل HSE در مجتمع هــا و ارگان ها و تمام 
مجموعه های مرتبط بــا صنعت نفت عمال با دورزدن 
آن مواجهیم کمااینکه اگر در واقع تمام آنچه برعهده 

HSE نهاده شده، در مقام عمل نیز با دقت و وسواس 
و از سوي متخصصان خبره این واحدهای مستقر در 
مجموعه های صنعت نفت اجرا شــده بــود، قطعا ما 
شاهد رخداد بســیاری از حوادثی که پس از بررسی 
و علت یابی معلوم شــد در اثر ضعف و فقدان عملکرد 
درست و به موقع و همه جانبه  واحد HSE مستقر در 

محل حادثه بوده، نبودیم.

ارتقای سود سهام در بخش خصوصی به قیمت 
زندگی

 در پــی اجــرای خصوصی ســازی مجتمع هــای 
پتروشیمی سراســر کشور براســاس قواعد مربوط 
در اصــل 44 در حال حاضــر تمامــی شــرکت ها و 
مجتمع های پتروشیمی کشــور به بخش خصوصی 
واگذار شــده اســت. هرچند ایجاد رقابت در عرصه  
صنعت می تواند گامی مؤثر در ارتقای کیفیت نتایج و 
محصوالت تولیدی داشته باشد، باید گفت دستیابی 
به این هدف نیز خود در گرو کامل چشــم اندازهای 
مســئوالن مربوطه در بخش خصوصی است چراکه 
اگر هــدف تنها کســب ســودهای کالن اقتصادی 
و ارتقای شــاخص ســود ســهام داران شرکت های 
خصوصی بــر پایه  رقابــت و بدون توجه بــه ارتقای 
کیفیــت همه جانبه  تولیدات باشــد، ایــن هدف و 
این چشــم انداز نادرســت نه تنها کمکی به ارتقای 
صنعت در پی ســپردن اداره  آن به بخش خصوصی 
نمی کند بلکه با بی توجهی مســئوالن و متولیان امر 
به ضروریات واجب الرعایــت باعث افت بیش ازپیش 
جوانب کیفــی در همه  ابعاد از جملــه تأمین امنیت 
و کنترل بر اجرای درســت و تخصصــی پروژه های 

مربوطه خواهد شد. 
متأسفانه در بســیاری از موارد توجه و تمرکز افراطی 
مســئوالن و رؤســا در بخش های خصوصی صنعت 
نفت بر افزایش ســود ســهام خود و دیگر اعضا، بازار 
رقابت های کیفی را به بازار ســود ســهام های کالن 
مادی تبدیل کرده و در نتیجه بســیاری موارد بسیار 
مهم کــه از دید غیرمســئوالنه این رؤســا مواردی 
پیش پاافتاده و غیرضروری تلقی می شوند که دلیلی 
برای تخصیصات مالی و تخصصی بــرای آنها وجود 

ندارد، مثل همین مبحث اعمال دقیق و جدی قواعد 
HSE، نادیده گرفته  شده و بعضا شاهد عواقب ناگوار 

آن بوده ایم.
 در ایــن راســتا بایــد خاطرنشــان کرد کــه دود 
کســب ســود ســهام باالتر به قیمت جان انسان ها 
و ســرمایه های ملــی کشــور نــه در بلندمــدت 
کــه در آینــده ای نزدیــک بــه چشــم همــه از 
 جملــه همین رؤســای غیرمســئول نیــز خواهد 

رفت.

خطای انسانی پابه پای سایر علل
نمی توان به طــور قطــع و یقین خطای انســانی را 
دارای بیشترین ســهم در وقوع حوادث صنعت نفت 
دانست چراکه خطای انســانی خود معلول علت های 
زیاد و ریشــه ای خارج از اراده  انسانی و در مسئولیت 
نهادهای مسئول اســت؛ عللی چون ضعف آموزش و 
ضعف اعمال روش هــای به وجودآورنده حس تعهد و 
مســئولیت پذیری در افراد و نیز باالبردن سطح دقت 
و تمرکز نیروی انسانی با ایجاد امنیت شغلی و روانی 
در محل کار و رســیدگی درســت و بجا به مشکالت 
موجود در زندگی شخصی و اجتماعی فعاالن در این 
عرصه  حســاس. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد 
در بیشــتر موارد فرد خاطی خود قربانــی رده اول و 
قطعی حادثه اســت و این امر که هیچ کس خواسته و 
دانسته در پی ازبین بردن جان و سالمت خود نیست، 

امری است بدیهی.

پدری فرسوده
صنعت نفت به منزله پدری اســت که فرسوده شده 
اما با وجود شــرایط کنونی حاکم بــر مقوله انرژی و 
نقش حیاتی و کلیدی که در اقتصاد و سیاست و باقی 
مقوالت مهم اجتماعی ایفا می کند و نبود هیچ رقیب 
جایگزینی در عرصه  انرژی دســت کم تا امروز، قرار 
نیست به این زودی ها به بازنشســتگی برسد؛ حتی 
با وجود اینکه به دلیل تمام علل ذکرشــده ســختی 
کار نیز شامل حالش می شــود اما این هم نمی تواند 
موجبات عــدم بقا و ایســت یا کاهــش فعالیتش را 
فراهم کند بنابراین الزم است در جهت بهینه سازی 
عملکرد و حفظ اعضا و جــوارح گران قدرش از هجوم 
حوادث، آســتین همــت را بــاال زده و در راه ارتقا، 
بهسازی، اصالح و تأمین هرچه بیشــتر آن از هر راه 
ممکن و میسر بکوشــیم و اگر مدعی متمدن بودن و 
جهانی شدن هســتیم، تنها به شعار های پرزرق وبرق 
قناعت نکرده و در عمل ادعای خود را پیش چشــم 

جهان و جهانیان به اثبات برسانیم.
 برای مثــال بهتریــن و نخبه تریــن متخصصان و 
مهندســان نفت و پتروشــیمی  و حتی ســاده ترین 
کارگران صنعت نفتمان را هم ســوار فرســوده ترین 
بالگردهای در همــه  جهان جز ایــران از  رده خارج، 
نکنیم و پس از وقــوع حوادثی که خود گواه همه چیز 
اســت، تقصیر را بر گردن بــاد و توفــان و موج دریا 

نیندازیم. 

در گفت و گو با مدیرعامل پتروشیمی اروند بررسی شد

می توان امید 
به صادرات PVC  داشت
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دنیاي انرژي| شرکت نفت ، مقدمات اولیه از سرگیری 
سوآپ نفت خام به کشورهای آســیای میانه را فراهم 
کرده و قرار است این عملیات از سال آخر دولت یازدهم 
اجرایی شــود و احتمال می رود بخــش خصوصی نیز 
بتواند در زمان کمی عملیات سوآپ خود را از سر گیرد. 
در همین رابطه  گروهی از کارشناســان بر این باورند 
که ســوآپ برای کشــور مزایای متعددی دارد و ایران 
در تحقق این عملیات عالوه بر ســود باید به سایر مزایا 
نیز توجه کند.  عملیات ســوآپ نفت خام از مردادماه 
1389 به بهانه پایین بودن نرخ ســود متوقف شد. در 
آن زمان هزینه معاوضه نفت خام از مسیر ایران حدود 
8 دالر در هر تن متریــک یعنی حدود 10،1دالر در هر 
بشکه بود و شرکت ملی نفت ایران خواهان افزایش این 
رقم به 40دالر یعنی به میزان 5/5 تا 6 دالر در هر بشکه 
بود که با مخالفت طرف مقابل این قــرارداد به صورت 
یک طرفه از سوی ایران لغو شــد و پرونده ایران راهی 
دادگاه الهه شــد که این دادگاه در نهایت شرکت نیکو 
)طرف ایرانــی قرارداد( را 5،5میلیــون دالر غرامت به 

کشورهای طرف قرارداد ملزم کرد. 
ســوآپ نفت خام از زمان دولت ســازندگی با مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت آغاز شده بود و 
در دولت دهم در حالی که روزانه 150 هزار بشکه نفت 
خام سوآپ می شد، متوقف شــد؛ طرحی که قرار بود 
به 500هزار بشــکه در روز افزایش یابد. توقف عملیات 
ســوآپ نفت خام در این دولت در زمان ریاست محمد 
جواد عاصمی پور در شــرکت نیکو بود. وی از موافقان 
100درصد سوآپ نفت خام اســت، اما به دستور وزیر 

وقت نفت این عملیات متوقف شد. عاصمی پور به دلیل 
مخالفت با این دستور، از کار برکنار شد. 

عاصمی پور درباره راه اندازی مجدد عملیات ســوآپ 
نفت خام با بیان اینکــه امیدواریم دولت یازدهم در راه 
اندازی عملیات سوآپ مصر باشــد و با انتخاب مدیران 
شایســته و کاردان بتواند جایگاه منطقــه ای خاصی 
برای کشــور به ارمغان بیاورد، درباره چرایی توقف این 
عملیات می گوید: به درستی مشــخص نشد چرا وزیر 
نفت وقت با عملیات ســوآپ مخالفت کرد تا عالوه بر 
بی اعتمادی کشورهای آســیای میانه به ایران، دادگاه 
بین المللی الهه مــا را به پرداخت جریمــه برای عدم 
تعهد به قرارداد سوآپ نفت خام متهم کند. این تصمیم 
غیرکارشناسی موجب تسریع در اتمام خط BTC شد 
تا فرصت ترانزیت شدن ایران برای انتقال نفت آسیای 

میانه به شرق آسیا به فراموشی سپرده شود. 
این کارشناس مســائل نفت با اشــاره به اینکه دغدغه 
دولت کنونی اجرای عملیات ســوآپ نفت خام است، 
می گوید: آنچــه امروز تعیین کننده عملیات ســوآپ 
است، دولت ها نیســتند، بلکه شرکت هایی هستندکه 
به ایران اعتماد ندارند، ازسویی به دلیل تحریم ها کمتر 

به موضوع سوآپ توجه شد. 
عاصمی پور با بیان اینکه با وجود مصوبه شورای امنیت 
ملی و هیئت دولت، دســتگاه های نظارتــی از جمله 
شــورای امنیت ملی وقت و مجلس وقت چرایی توقف 
سوآپ نفت را پیگیری نکردند و این خود نیاز به بررسی 
دارد، تاکید می کند: این توقف به دلیل ســوءمدیریت 
خسارت زیان باری برای کشــور داشت و پروژه بورس 

نفت خام را متوقف کرد. در راه اندازی عملیات ســوآپ 
نباید به درآمد مســتقیم این عملیــات توجه کرد زیرا 
درآمدهای غیرمســتقیم زیادی برای کشــور خواهد 
داشــت. برای نمونه نفت خام وارداتی از آسیای میانه، 

نفت خام با API34 درجه سبک و مرغوب است. 
مدیرعامل اسبق شــرکت نیکو با بیان اینکه پرداخت 
هزینه نفت ســوآپی 90روز پــس از دریافت نفت خام 
صورت می گرفت که ایــن درآمد صرف پــروژه های 
عمرانی نفت می شــد، می گوید: عملیات سوآپ نفت 
خام مزایــای متعــددی دارد. در آن زمــان به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم 1.5 میلیارد دالر عملیات 
سوآپ برای کشور درآمد داشت و امروز در صورت عقد 
قراردادهای تازه برای ســوآپ نفت ایران باید تضمین 
های متعددی در اجرای تعهدات خود پرداخت کند تا 

بتوانیم مجدد از مزایای سوآپ بهره مند شویم. 
براســاس تصمیــم جدیــد وزارت نفــت، در صورت 
ازسرگیری عملیات سوآپ، شرکت نیکو همچنان برای 
مذاکره با شــرکت های نفتی وارد مذاکره خواهد شد. 
این مسئله را محســن قمصری، مدیر امور بین الملل 
شــرکت ملی نفت پیش از این اعالم کــرده بود. بدون 
تردید دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا در ســال 
آخر عملیات سوآپ نفت خام را اجرایی کند، به همین 
دلیل قزاقســتان با 50 تا 100 هزار بشــکه نفت خام 

گزینه نخست برای این عملیات است.

سوآپ امکان پذیر نیست
اما در این میــان مخالفانی برای اجرای ســوآپ وجود 

بخش خصوصی منجی سوآپ 

آیا سوآپ نجات می یابد؟

 نه به بانک انرژی !
رئیس هیئت داوری انجمن ســازندگان صنعت 
نفت با بیان اینکه با تاسیس بانک انرژی مخالفم، 
گفت: سازندگان صنعت نفت با استفاده از مزیت 
های رقابتی در سیســتم پولی و بانکی می توانند 

بهترین را انتخاب و بدون دردسر استفاده کنند. 
رضا پدیــدار در نشســت خبری بــا خبرنگاران 
ضمــن بیان این مطلــب گفت: در کشــور بانک 
و موسســات مالی و پولی تخصصی بــه قدر نیاز 
وجود دارد و دخالت کردن حوزه نفت در فرآیند 
بازار ســرمایه جز عارضه جدید دستاورد دیگری 
نخواهد داشــت. همچنین یک مطالعه تطبیقی 
در این خصوص انجام شــد که تنها در یک کشور 

آفریقایی بانک تخصصی برای نفت وجود دارد. 
وی ادامه داد: ســازندگان صنعت نفت با استفاده 
از مزیت هــای رقابتی در سیســتم پولی و بانکی 
مــی توانند بهتریــن را انتخاب و بدون دردســر 
اســتفاده کنند. اجازه بدهید هر مجموعه ای کار 
خودش را بکند، نه اینکه در اکثر فعالیت ها همه 
چندکاره شده اند و از فعالیت اصلی خود باز مانده 
اند. باید صندوق هــای مالی و پشــتیبانی مثل 
خیلی از کشور های توســعه یافته درست کنیم 
و ســازندگان و پیمانکاران را مــورد حمایت قرار 

بدهیم. من طرح جامعی در این رابطه دارم. 
وی دربــاره صــادرات محصوالت تولید شــده 
اعضای استصنا و مقصد نهایی صادرات تجهیزات 
تولید شــده می گوید: در حال حاضر نزدیک به 
50 شرکت سازنده در عرصه بین المللی فعالیت 
دارند و اکثر آنها کاالها و خدمات فنی و مهندسی 
خود را صادر می کنند. برای ایــن اقدام از لحاظ 
روابط مالــی جهانی و هم از لحــاط منابع مالی و 
سرمایه ای محدودیت بسیار داریم. با هماهنگی 
های جدیدی که با مســئوالن امــر انجام دادیم، 
قرار شده اســت از منابع جدید 16هزار میلیارد 
در اولویت به ســازندگانی که در تولید و صادرات 
فعالیت دارند اختصاص داده شود.  وی ادامه داد: 

ما به عراق، ترکیه، آلمان، مالزی، چین، سنگاپور، 
ترکمنســتان، روســیه، اوکراین، ســوئد، نروژ، 
دانمارک، پاکســتان، امارات، کشور های شمال 
آفریقا، و نظایــر آن که بیش از 42 کشــور را در 

برمی گیرد صادرات تجهیزات نفتی داریم. 
وی دربــاره اقدامات صورت گرفتــه برای حضور 
بخش خصوصــی در بخش باالدســتی نفت نیز 
گفت: اقدامات بســیار موثری را برای حمایت از 
سازندگان، پیمانکاران و مشــاوران انجام دادیم 
و نامه مفصلــی برای بهره گیــری از توان داخلی 
و ظرفیت ایجاد شــده نوشته شــده است و این 
ظرفیت که نزدیــک به 60هزار نفــر متخصص 
صاحب نام و بیش از 500هزار نفــر فعال در این 
صنعت اســت را معرفی کرده ایم. این نامه برای 
وزیر نفت و نیز رئیس مجلس شــورای اســالمی 

ارسال شده است. 
وی درباره میزان سفارش برای ساخت تجهیزات 
بعد از تحریم نیز گفت: سفارشات ارائه شده پس 
از برجام رشد داشته اســت. در کنفرانس قرارداد 
های نفتــی در آذر ماه 94 که با حضــور بیش از 
134 شرکت خارجی برگزار شــد دستاورد های 
ســازندگان، پیمانــکاران و مشــاوران ارائه و در 
تعامالت بعدی و حضور نمایندگان شرکت های 
خارجی توانمندی های شرکت های ایرانی ارائه و 
تاکید شد.  وی با بیان اینکه توان ساخت بیش از 
72 درصد از نیاز های تجهیزاتی در داخل کشور 
فراهم شــده، اعالم کرد: تنها موضوع مهمی که 
باید در تبادل همکاری ها با خارجیان مدنظر قرار 
گیرد، بحث صدور گواهینامه کیفیت کاالســت 
که در بخش داخلی ســازمان ملی استاندارد و در 
بخش جهانی و از طریق انجمن نفت با موسســه 
API اســت. البته ناگفته نماند که شرکت های 
خارجی مــدل همکاری 51 - 49 را در ســاخت 
تجهیزات نفتی بــه عنوان پایه همــکاری پذیرا 

شدند.

دارد. جلیل ســاالری، قائم مقام ســابق شــرکت ملی 
پاالیش و پخش با بیان اینکه ســوآپ با شرایط کنونی 
امکان پذیر نیســت، می گوید: اینکه گفته می شــود 
ســوآپ برای ایران ایجاد قدرت در منطقه می کند را 
قبول نداریم زیرا موارد بســیاری وجــود دارد که می 
توان بــا تقویت آنها، برای کشــور در منطقه شــرایط 
قدرت را فراهم ســاخت. برای نمونه اگــر در میادین 
نفتی کشورهای همســایه از جمله قزاقستان شریک 
شویم یا اینکه پاالیشگاه بســازیم تا نفت مان را صادر 
کنیم در این فضا می توان ادعا کرد برای کشور جایگاه 

فرامنطقه ای ایجاد کرده ایم. 
وی در تشــریح مخالفت خود با ســوآپ نفت خام، می 
افزاید: براســاس قانون نفت خام با 5 درصد تخفیف به 
پاالیشــگاه های داخلی واگذار می شود و این تخفیف 
برای نفت خام وارداتی نیست از این رو پاالیشگاه های 
تهران و تبریز که به بخش خصوصی واگذار شده است، 
هرگز حاضر نمی شــوند نفت خام را بــا قیمت باالتر 
دریافت کنند. همچنیــن ما در شــرایط کنونی برای 
صادرات نفت خام تالش می کنیم چــرا باید خودمان 

وارد کننده نفت خام باشیم. 
از دیــد این کارشــناس ســوآپ، نفت خام ســوآپی 
از کشــور قزاقســتان با نفت خــام موجود در کشــور 
مطابقت نمی کنــد و کیفیت الزم را نــدارد از این رو با 
استانداردهای پاالیشگاهی کشــور برابری نمی کند. 
این مســئله در کیفیت محصوالت تولیدی پاالیشگاه 
ها نیز اثرگذار خواهد بود. از ســویی میــزان نفت خام 
مورد نیاز این پاالیشــگاه ها هرگز با نفت خام سوآپی 
قابل تامین نیســت و باید نفت خام داخلــی نیز به آنها 
تزریق شود و با توجه به ابالغیه وزیر نفت برای شاخص 
کیفی پاالیشــگاهی، این موضوع برای پاالیشــگاه ها 

دردسرسازخواهد شد. 

مدیرعامل اسبق شرکت نیکو با بیان 
اینکه پرداخت هزینه نفت سوآپی 

90روز پس از دریافت نفت خام صورت 
می گرفت که این درآمد صرف پروژه 
های عمرانی نفت می شد، می گوید: 

عملیات سوآپ نفت خام مزایای 
متعددی دارد. در آن زمان به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم 1.5 میلیارد 

دالر عملیات سوآپ برای کشور 
درآمد داشت و امروز در صورت عقد 

قراردادهای تازه برای سوآپ نفت 
ایران باید تضمین های متعددی در 
اجرای تعهدات خود پرداخت کند تا 
بتوانیم مجدد از مزایای سوآپ بهره 

مند شویم. 
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روزانه 400 هزار بشکه انواع فرآورده نفتی توسط ایران 
به بازارهای منطقه ای و جهانی صادر می شــود و بیمه 
ابزار موثری برای کاهش ریسک صادرات این فرآورده 
ها محسوب می شود، اما متاســفانه به دلیل مشکالت 
موجود بیمه ای و بانکی، صادرکنندگان بزرگ فرآورده 
های نفتی همچنان متضرر می شــوند.  ســیدحمید 
حســینی، عضو هیئت مدیره اتحادیه فــرآورده های 
نفتی با بیان اینکه هنوز تحریم اصلی در کاهش ریسک 
فرآورده های نفتی رفع نشده اســت، بر این باور است 
که  اگرچه در زمان تحریم و در شــرایط کنونی بخش 
عمده فرآورده های نفتی تحت حمایت شــرکت های 
بیمه ای داخلی صادر می شــوند، اما مشــکالت بانکی 
مانع از آن شد که صادرکنندگان بتوانند از نوع پوشش 
اصلی در معامالت فرآورده های نفتی بزرگ و طوالنی 
مدت اســتفاده کنند و ضرر مالی کمتری ببینند. وی 
در تشریح بیشتر این مسئله گفت: بسیاری از محموله 
های بزرگ فرآورده های نفتی که باید مسیر طوالنی را 
طی کنند، از نوعی پوشش خاص اســتفاده می کنند، 
بدین معنا که برای کاهش ضرر فرآورده های نفتی که 
در معرض تغییرات سریع قیمت قرار می گیرند، آینده 
محموله پوشش داده می شــود و 10 درصد مبلغ کل 
واریز و محموله به صورت کاغذی به فروش برسد تا پس 
از رســیدن کاال به مقصد، قیمت محصوالت براساس 
قیمت روز محاســبه و تحویل خریدار شود. الزمه این 
کار همکاری بانک های معتبر با شــرکت های بیمه ای 
است که هنوز به دلیل رفع نشدن پاره ای از تحریم های 

بانکی پابرجاست. 
این فعال بخــش خصوصی با بیان اینکه ســوآپرهای 
بخش خصوصی به دلیل نبود این نوع بیمه، خســارت 
های جبــران ناپذیری دیدند، می گویــد: بخش اعظم 
فرآورده های نفتی که از طریق کشتی حمل می شد، با 
حمایت منابع صندوق توسعه ملی و بیمه معلم منتقل 

می شــود و در این زمینه مشــکلی وجود ندارد. البته 
صادرکننــدگان برای کاهش خســارت، تالش کردند 
که محصوالت شان را به شیوه فوب بفروشند و تاجران 
ایرانی که شــرکت های خارجی دارند از این مشکالت 
به دور هســتند. اما نظر دولت این است که سوآپ فی 
طی مذاکره تعیین شــده و قیمت پیشنهادی از سوی 
بخش خصوصی به دولت اعالم و مورد تایید قرار گیرد، 
با این وجود حسینی می گوید تا پیش از تعیین قیمت 
از ســوی ایران کشــورها با تجربه ســال های گذشته 
مذاکرات را جدی نمــی  گیرند. از ســوی دیگر وجود 
رقبای تازه برای ایران در بازار سوآپ باعث می شود که 
ایران به فکر زمینه های جدیدتر ســوآپ که هنوز پای 
رقبا در آن باز نشــده بیافتد.  در همین حال کاشــکان 
قزاقستان این فرصت تازه را در اختیار ایران می گذارد، 
قزاقســتان می خواهد با افزایش تولید نفت خود را در 
بین ده تولیدکننده بزرگ نفت دنیا قــرار دهد و برای 
این کار روی کاشکان حســاب باز می کند؛ میدانی که 
تولید نفــت از آن انتظار می رود از ژوئن 2017 از ســر 

گرفته شود. 
تولید نفت از میدان کاشگان از ســپتامبر 2013 آغاز 
شــد اما چند هفته بعد به دلیل نشــت گاز از یکی ااز 
لوله هایی که بــه این میــدان متصل می شــد تولید 
متوقف شد. نفت خام یکی از صادرات اصلی قزاقستان 
است که البته به دلیل کاهش شــدید قیمت نفت طی 
سال های اخیر سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و در 
نتیجه تولید نفت آن کاهش پیدا کرده اســت. اگرچه 
روسیه اولین پیشــنهاد را برای ســوآپ نفت به ایران 
داده است، اما قزاقســتان به عنوان قدرتی نفتی که در 
پی بازگشت به بازار نفت خام اســت می تواند مشتری 
خوبی برای سوآپ ایران باشــد که قدرت دسترسی به 
بازارهای جهانی این کشــور را افزایش می دهد. سوآپ 
فرآورده اما دیگر برنامه ایران اســت با این حال شرایط 

ایران برای ســوآپ فرآورده تغییر کرده است از سویی 
مصرف سوخت مایع در پاالیشگاه های داخلی کاهش 
یافته و گاز طبیعی جای آن را گرفته و از ســوی دیگر 
کیفیت فرآورده کشــورهای همسایه به گفته حسینی 
چندان رضایت بخش نیســت تا علیات سوآپ فرآورده 
از ســوی ایران انجام شــود. بنابراین به نظر می رســد 
بازگشت ایران پس از سال ها دورماندن از بازار سوآپ، 
با شــرایط تازه ای خواهد بود که اولین پیش شرط آن 

جلب اعتماد مشتریان قدیمی است. 
متاسفانه شاهد هســتیم که بخشــی از فرآورده های 
نفتی بدون اینکه تحت پوشــش بیمه ای قرار گیرند، 
صادر می شــوند. برای نمونه محموله های کوچک تا 
5 هزار تن بیمه نمی شــوند. اما در این باره سیدمحمد 
حســینی، مدیرعامل گروه جهانی ســیرجان گستر 
ضمن ابراز امیدواری مبنی بر اینکــه فرآیند صادرات 
با بیمه الزامی شــود، با بیان اینکــه بیش از 90 درصد 
از محصوالت صادراتی شــرکت ما توســط خریداران 
بیمه می شــوند و ما مشــکلی در این خصوص نداریم، 
اظهار داشت: بیمه های داخل کشــور در زمان تحریم 
فرآورده های نفتی صادراتی را بیمه می کردند البته در 
برخی موارد به دلیل حجم باالی محصوالت، این توان 
را نداشــتند و این برای صادرکنندگان مشکل ساز می 
شد و ریسک را افزایش می داد. وی بر این باور است که 
خوشبختانه این مشــکل بعد از تحریم حل شده است 
و هم اکنون بیمه های داخلــی قادرند تمامی فرآورده 
های نفتی با هر حجمی را بیمه کنند. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر محصــوالت صادراتی ما بــا بیمه های 
داخلی صادر می شود، می افزاید: برخی از فروشندگان 
به هر دلیلی محصــوالت صادراتی خــود را بیمه نمی 
کنند و نمی خواهند هزینه بیشــتری را پرداخت کنند 
که این ریسک فرآورده های نفتی را افزایش می دهد و 

ریسک صادرات را دوچندان می کنند. 

علی لهراســبی| صنعت تولید پارافیــن در ایران 
حدودا از سال 1360 توســط پیشگامان آن با استفاده 
از تکنولوژی و امکانات داخلی پایه گذاری شد و تا قبل 
از آن تاریخ پارافین به علت عدم تولید کافی، ازخارج از 

کشور وارد می شد. 
مــاده اولیه تولید پارافین، اســلک وکــس، محصول 
جانبی پاالیشــگاه های تولید روغن موتور است که تا 
قبل از احداث و راه اندازی واحدهای پارافین ســازی، 
اســلک وکس درحوالی دریاچه نمک قــم تخلیه یا با 
اختالط با ســایر فرآورده های اصلی پاالیشــگاه ها به 
مصرف سوخت پاالیشگاه می رســید. درحال حاضر 
صادرات محصوالت واحدهــای تولیدکننده پارافین 
ســاالنه بالغ بر115 میلیون دالر است و ایران در مقام 
اول کشــورهای صادرکننــده پارافین ســنگین قرار 

گرفته است.
محصــوالت پارافینــی در صنایع مختلــف از جمله 
الستیک سازی، نســاجی، ســموم دفع آفات نباتی، 
صنایع دفاع، باتری ســازی، کابل سازی، ایزوالسیون، 
رنگ ورزین، چســب، واکــس و پولیش، آرایشــی و 
بهداشتی، بســته بندی چوب و کاغذ، کبریت سازی، 
 شمع سازی، روان کننده ها و سایر صنایع کاربرد دارد. 
در ســال 1382 شــرکت ملی نفت ایران در راستای 
خصوصی سازی شــرکت های دولتی و سیاست های 
کالن دولت مبنی بر کاهش تصــدی گری و واگذاری 
امور بــه بخش خصوصــی، واحدهای روغن ســازی 
پاالیشــگاه های تهران، آبادان و اصفهان را که تامین 
کننده اصلی خوراک واحدهای پارافین ساز بودند، به 
شرکت های نفت ایرانول و نفت سپاهان واگذار کرد و 
عمال با اجرای این طرح تامین خــوراک صنایع تولید 
کننده در انحصار چهار پاالیشگاه روغن سازی بهران، 

ایرانول، پارس و سپاهان قرار گرفت. 
این چهار شرکت نیز شروع به صادرات اسلک وکس به 
خارج از کشور کردند که تاکنون نیز ادامه دارد و ادامه 
این رونــد تولیدکنندگان و صنعــت گران زحمتکش 
پارافین را با مشــکل کمبود مواد اولیه مواجه کرده و 
تبعات آن باعث شــده اکثر واحدهای فعال به تعطیلی 

کشیده شــوند. به منظور جلوگیری از صادرات اسلک 
وکس، جلســات متعددی در مجلس محترم شورای 
اســالمی و ســایر وزارتخانه های ذی ربــط برگزار و 
ماحصل آن منتج به تشــکیل جلســه ای در اداره کل 
صنایــع غیرفلزی با حضــور مدیرکل و کارشناســان 
اداره ذی ربط و نماینــدگان تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان اسلک وکس شد و نتیجـــه آن هم امضـای 
توافق نامه ای مبنی بر عدم صادرات اســلک وکس به 
مقدار بیشــتر از 10درصد کل تولید شد. متاسفانه به 
دلیل عدم نظــارت و نبود ضمانت نامــه های اجرایی 
الزم، از آن زمان تاکنون روال فروش و توزیع رها شده 
و موجبات نابســامانی و بهم ریختگــی تولید و توزیع 
و مصرف مــاده مزبور در بین صنعتگران فراهم شــده 

است.
در حال حاضر عالوه بر صادرات مــواد اولیه مورد نیاز 
واحد های تولیــد کننده هیچ گونــه تعهدی مبنی بر 
فروش آن به تولید کنندگان وجود نداشــته و وضعیت 
فعلی موجب ورشکستگی و سقوط قریب الوقوع تولید 
کنندگان پارافین ایران و رشــد و توســعه واحدهای 
پارافین سازی علی الخصوص کشــور هندوستان که 
کامال کپی برداری شــده از صنعت پارافین ایران است 

خواهد شد. 
یکی دیگــر از دالیل کاهــش عرضه مــواد اولیه این 
صنعت، ورود شــرکت هــای روغن ســازی به عرصه 
تولید پارافین جامد و صادرات بی رویه اســلک وکس 
است که توان رقابت با این شــرکت ها برای واحدهای 
کوچک تولیدی قابل تصور نبوده و قطعا به راحتی وارد 
بازارهای بین المللی شــده و با قیمت نازل تری عرضه 
می کنند.  یکی از نکاتی که قابل تامل اســت، کاهش 
ارزش محصول نهایی شــرکت های تولید روانکار در 
بازارهای بیــن المللی و داخلی اســت که موجب می 
شود به فکر تامین منافع از دست رفته از محل فروش 
محصوالت جانبی )اســلک وکس( باشــند که به طور 
انحصاری نســبت به اعالم قیمت و فروش آن مبادرت 
می ورزنــد.  از راه حــل های پیشــنهادی جهت رفع 

معضالت مطروحه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

اعمال مجــدد نظام ســهمیه بندی توســط کمیته 
تخصیص خــوراک )متشــکل از نماینــدگان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفــت، نماینده تولید 
کنندگان پارافین و پاالیشــگاه های روغن ســازی(، 
اجرای بند نهم فرمــول مصوب کارگــروه اقتصادی 
هیئت دولــت مــورخ 12/09/87 در خصوص قیمت 
گذاری لوب کات و تســری فرمول مصــوب به صنایع 
پایین دســتی، تحــت نظــارت ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولید کننــدگان وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، خــروج از تعلیق وضع عــوارض بر 
صادرات اســلک وکس به میزان 25درصد که با وجود 
تصویــب موضوع توســط هیئت  وزیران )به شــماره 
44746/764363_ مورخ 02/04/89( و ابالغ آن به 

گمرکات کشور هنوز اجرایی نشده است. 
ارتقای تکنولوژی های فعلی، جذب ســرمایه گذاران 
خارجــی و ورود تجهیــزات و فنــاوری روز دنیا برای 
برطرف کردن موانــع در مــراودات بانکی، اختصاص 
تسهیالت ســرمایه در گردش ارزان قیمت واحدهای 
تولیدی، تقویت قدرت رقابتی محصوالت کشــور در 
بازارهای بین المللی، تســهیل نظام مقرراتی کشور از 
جمله کاهش بوروکراسی فرآیند صادرات و لغو قوانین 
دســت و پا گیر ، جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای 
قانون واردات هدفمنــد در ازای صادرات، به کارگیری 
سیاســت های تشــویقی صادرات، حمایت و توسعه 
صادرات، تســهیل در اعطای خطوط اعتباری و صدور 

ضمانت نامه توسط بانک ها. 
اجرایی کردن بند »د« از ماده 33 قانون برنامه چهارم 
توسعه کشــور مصوب 11/6/1383 و توقف صادرات 
اســلک وکس و نظام مند کــردن توزیــع عادالنه و 
منطقی بر اســاس اصــول پذیرفته شــده جهانی و 
جلوگیری ازتضییع حقوق ملی اعــم از تولیدکننده، 
مصرف کننده و دولت با تهیه و تدوین آیین نامه های 
اجرایی مربوطه.  امید است که با رفع موانع اشاره شده، 
شاهد گسترش تولید، تقویت صنایع پایین دستی و در 
نهایت جذب ســرمایه های ملی و اشتغال زایی بیشتر 

باشیم. 

 سید حمید حسینی : 

بیمه ها شانه خالی 
می کنند  و تجارت 

محصوالت نفتی کماکان
 نابودی قریب الوقوع  پر ریسک است

تولیدکنندگان 
پارافین کشور 
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تنها پروژه LNG ایران با ظرفیــت 1.5میلیون تن در 
سال با روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شد، اگرچه 
امروز بعد از سه سال به خواست وزیر پروژه ایران ال ان 

جی در اولویت وزارت نفت قرار گرفته است. 
این پروژه تنها پروژه LNG ایران اســت که از سال 85 
آغاز شــد و با وجود تخصیص 1.85 میلیارد دالراعتبار 
هنوز به سرانجام نرسیده اســت. در حال حاضر قطر که 
میادین گازی مشــترکی با ایران دارد موفق شده است 
ســاالنه 77میلیون تن LNG صادر کند. بســیاری از 
کارشناســان با وجود کاهش قیمت گاز همچنان طرح 
های LNG )گاز طبیعی مایع شده( را مقرون به صرفه 
و سودآور می دانند اگرچه در شرایط کنونی اخباری از 
تعطیلی پروژه های بزرگ LNG در نقاط مختلف دنیا 
از جمله اســترالیا منتشر می شــود. با توجه به اهمیت 
تجارت LNG در دنیا و عالقه مندی تعدادی از شرکت 
های اروپایی برای راه اندازی مجــدد پروژه ایران ال ان 
جی با علی خیراندیش، مدیرعامل ســابق شرکت مایع 
ســازی گاز طبیعی ایران که آغازگر پروژه ایران ال ان 

جی است، به گفتگو نشستیم. 

در حال حاضر وضعیت بــازار LNG در جهان 
چگونه است؟ چه مســائلی در این بازار تعیین 
کننده اســت؟ و آیا ورود به این بازار اقتصادی 

است؟ 
LNG راهی برای تبدیل و انتقــال بهتر گاز مایع برای 
مسافت های طوالنی اســت تا هزینه آن کاهش یابد و 
اقتصادی باشد. این صنعت کمک کننده حمل گاز مایع 
است و هر میزان بعد مســافت طوالنی تر شود، حمل و 
 LNG نقل آن اقتصادی می شود. انتقال گاز به صورت
خطرات کمتری نسبت به خط لوله دارد. در سال 1970 
ســهم LNG از بازار 2درصد بود، اما این ســهم امروز 
بزرگ تر شده اســت به طوری که در حال حاضر رشد 
ساالنه LNG بیش از 6درصد اســت در حالی که این 
رشد در بازار نفت، 1.9درصد در سال، در بازار گاز مایع 
2.3درصد و در بازار زغال ســنگ 2.2درصد است. این 

آمار به وضوح می گوید که LNG در حال مهم شدن در 
بازار انرژی است. حال ســوال اینجاست امروز وضعیت 
LNG چگونــه اســت؟ باید بگویم که LNG شــیب 
حرکتی خوبی دارد با وجود اینکــه در رکود اقتصادی 

هستیم. 

برخی منابع اطالعاتی از توقف 68 طرح توسعه 
ای LNG در دنیا از جمله استرالیا خبر می دهند. 
تحلیل شما از چرایی توقف این طرح ها چیست؟ 
آیا این مسئله می تواند بیانگر این باشد که بازار 

LNG اشباع شده است؟ 
قبل از پاسخ به این ســوال باید بگویم که در نهایت 24 
طرح LNG در دنیا فعال است که شاید تعدادی از این 
طرح ها به دلیل اقتصادی نبودن، متوقف شــده است. 
برای نمونه سه پروژه LNG استرالیا به دلیل اقتصادی 
نبودن متوقف شده زیرا فرآیند تولید بسیار گرانی دارند 
و طرح هــای بلندپروازنه ای بودنــد. برخی پروژه های 
انرژی در دنیا متوقف شده زیرا قیمت نفت و گاز کاهش 
یافته است. این به معنای آن نیست که بازار اشباع شده 
اســت. وقتی می توان گفت بازار LNG اشــباع شده 
که بگوییم میزان مصرف انرژی در چیــن یا هند یا هر 
کشــور مصرف کننده ثابت مانده و این در حالی است 
که کشورهای در حال توسعه برای دســتیابی به رشد 
7درصد در ســال نیاز به مصرف انرژی بیشتری دارند 
و این مسئله گواه این اســت با وجود اینکه بازار انرژی 
خوشبینانه نیســت، اما LNG بازار خوبی دارد و نمی 
توان به راحتی گفت که LNG دیگر اقتصادی نیست. 
اگر پروژه LNG ایران براساس سناریو و قیمتی که من 
در زمان ریاســت برنامه ریزی کرده بودم، به سرانجام 
برســد بازگشــت ســرمایه آن 39درصد خواهد بود و 
اقتصادی اســت. در حقیقت با نفت 20 تا 30دالری نیز 
این پروژه اقتصادی خواهد بود. امروز تحریم ها برداشته 
شــده اســت و باید کاال و تجهیزات خریداری شده از 
شرکت های زیمنس و لینده برای اتمام طرح به کشور 

آورده شود. 

صحبت از پــروژه ایران ال ان جی شــد، زمان 
مدیریت شــما بود که بــا روی کار آمدن دولت 
یازدهم این طرح متوقف شد؟ چرا طرح متوقف 

شد؟ 
تمایلی برای مطرح کردن حواشــی این موضوع ندارم، 
اما این طرح بیش از 60درصد پیشرفت فیزیکی داشت 
و 1.85 میلیــارد دالر نیز اعتبار برای آن هزینه شــده 
بود و امروز اگر براســاس سناریو و روشــی که من قبل 
از تعطیلی پروژه LNG دنبال می کردم، پروژه اجرایی 
شود با 2.2میلیارد دالر در مدت زمان 19 ماهه به اتمام 
خواهم رســاند. البته این طرح در صــورت کار جدی 
حداکثر تا دو ســال با بودجه حدود 3 تا 4میلیارد دالر 

به اتمام خواهد رسید. 

وزیر نفت در ســال اول ریاستش طرح LNG را 
متوقف کرد، اما حال یکی از طرح های با اولویت 

شده است؟ نظرتان در این باره چیست؟ 
وزیر این پــروژه را متوقف نکرد، عــده ای این پروژه را 
متوقف کردنــد، وزیر نیــز از این افــراد حمایت کرد. 
وزیر نفت تمایل دارد پروژه LNG به ســرانجام برسد. 
امیدوارم وی شــجاعت به خرج بدهد و بر به ســرانجام 
رســیدن این پروژه تاکید جدی داشته باشد. این پروژه 
در صورت اتمام برای کشور ســودآوری باالیی خواهد 
داشت. پروژه LNG یک تغییر مهم است که در صورت 
راه اندازی آن، مانعی برای تحریم های احتمالی خواهد 

بود. 

برخی کارشناســان بر این باورند که اگر ایران 
 LNG در دو ســال آینده نتوانــد در بازارهای
ورود کنــد، دیگر فرصتی بــرای حضور در این 
بازار نخواهد داشت. نظر شــما در این خصوص 

چیست؟ 
ایــران در صورت اتمام پــروژه LNG مــی تواند بازار 
داشــته باشــد. دیدگاه ها درخصوص LNG متفاوت 

علی خیراندیش:

ایران در بازار ال ان جی ضعیف است

سوآپ  و وضعیت کنونی آن
 در کشور 

دنیاي انرژي| ایران در موقعیتی بســیار حساس، 
ممتاز و اســتراتژیک در منطقه و بلکــه جهان قرار 
گرفته اســت، به طوری که به هر دو حوزه نفت و گاز 
خلیج فارس و دریای مازندران دسترســی مستقیم 
دارد و در صورتی که منابع هیدروکربوری کشور به 
درستی هدایت و مدیریت شوند، توسعه همه جانبه 
کشور را به همراه خواهد داشت. بنابراین استفاده از 

این ظرفیت، یک ضرورت است. 
سوآپ به مبادله ای گفته می شود که هرنوع کاالیی 
از قبیل نفت خام یا فرآورده هــای نفتی به دالیلی 
از قبیل نبــود آب های آزاد از یک کشــور به منظور 
صادرات توسط شرکت سوآپ کننده به کشوری که 
دارای قابلیت هایی از جملــه همجواری با آب های 
آزاد به منظور صادرات این کاالست تحویل داده می 
شود و در عوض همان کاال عینا با همان خصوصیات 
در مرز دیگری توسط شرکت سوآپ کننده تحویل 

گرفته خواهد شد.
درباره تاثیرات انجام عملیات ســوآپ نفت در حوزه 

اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد:
- شــرایط ســوآپ به ایران اجازه می دهد تا جهت 
دریافت نفت در شمال و صدور همان مقدار نفت در 

جنوب کارمزد و اجرت دریافت کند
- صرفه جویی و بالطبع کاهــش زیاد هزینه حمل و 

نقل مواد نفتی در داخل کشور
- شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله 
)سوآپ( که امکانات زیادی بر این مناطق فراهم می 

کند
- گســترش روابط اقتصــادی و دســتیابی به بازار 

مصرف آن کشورها برای فروش محصوالت داخلی
- ایجاد اشــتغال داخلی و توزیع درآمــد و نیز بروز 
تعریف فعالیت هــای تجاری مرتبــط و جدید در 

راستای حفظ و تامین هرچه بیشتر منافع ملی
- فراهم شــدن موجبات تشویق ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی نســبت به ســرمایه گــذاری در 
زمینه تجهیزات و تاسیسات زیربنایی برای ترانزیت 
ســوخت. همچنین در خصــوص تاثیــرات انجام 
عملیات ســوآپ نفت در حوزه سیاسی-امنیتی می 
توان به فراهم شــدن موجبات منافع بسیار سیاسی 

از طریق وابسته کردن کشورهای حوزه مرز شمالی 
کشــور به ایران و در نتیجه تحکیم و تقویت روابط 
سیاســی و ثبات سیاســی در منطقه، تامین منافع 
سیاسی- امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای 
صادرکننده نفت از مســیر ایران و تبدیــل آنها به 
دوست که پیامد آن همگرایی و همکاری منطقه ای 
مناسب تر اســت و کاهش نفوذ و اثرگذاری شرکت 
های آمریکایــی و اروپایی در گلــوگاه ورود انرژی 
به شمال کشور و مســیر خزر )دریای مازندران( – 
خلیج فارس با حضور جدی شــرکت های ایرانی در 

منطقه مزبور و تجارت سوآپ اشاره کرد.
نزدیک به چند سال است که اجرای عملیات سوآپ 
نفت در مرز آبی شمالی کشور که مرکز ثقل آن پایانه 
نفتی شــمال )بندر نکا( اســت متوقف مانده است. 
آنچه می توان به عنوان علــت عمده توقف عملیات 
سوآپ از مبدا پایانه نفتی شمال )بندر نکا( برشمرد 
و باعث توقف یک عملیات ســودآور به کشــور شد 
همانا تصمیم مســئوالن وقت تصمیم ســاز وزارت 
نفت مبنی بر توقف ســوآپ به دلیل عدم سوددهی 
و در نتیجه به اصطالح حفظ منافع ملی کشور بوده 
اســت و متعاقب آن با تمدید نشــدن قراردادهای 
سوآپ نفت، چهار شرکت بین المللی: سلکت انرژی 
تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول ســوییس، 
کاســپین اویل و رولو پمنت ایرلند و استفاده آنان 
از مســیرهای )البتــه غیراقتصــادی( چهارگانه 
یادشــده، حجم ســوآپ نفت ایران به صفر رسید. 
تعلیق قراردادهای سوآپ نفت موجب شده بود که 
بزرگ ترین پایانه نفتی ایران )موسوم به پایانه نفتی 
شــمال در بندر نکا( به دلیل توقــف این تجارت در 
مرز تعطیلی کامل قرارگیرد. این امر در حالی است 
که 300میلیــون دالر جهت احــداث و راه اندازی 
پایانه نفتی شمال هزینه صرف شد و با اوصاف فوق 

استفاده بهینه از آن همچنان متوقف مانده است.
همچنین از آنجایی که دریافت نفت در مرز شمالی 
کشور از کشــورهای حوزه دریای مازندران به علت 
استفاده در پاالیشگاه نفت تهران و تبریز بوده است 
بنابراین انتقال نفت از این مســیر نیــز به صرفه و 

صالح کشور بود.

اســت، عده ای از اشــباع آن صحبت می کنند و عده 
ای از بازارهای تازه. با این حال آنچــه در این بازار مهم 
اســت محوریت براســاس تقاضا یا عرضه است. امروز 
بازار LNG براساس تقاضاســت زیرا پیش بینی های 
خوشبینانه ای نسبت به بازار انرژی وجود ندارد و گفته 
می شــود که این بازار در چند سال آینده رشد چندانی 
نخواهد داشــت، البته وضعیت بازار LNG نســبت به 
سایر انرژی ها بهتر اســت. بازار LNG از سال 1970 
تاکنون چندین بار تغییر کرده است. باید به این مسئله 
مهم نیز اشــاره کنم ایران نمی تواند ســهم چندانی در 
بازار LNG دنیا داشــته باشــد و با 10 میلیون تن ما 
بازیگر اصلی نخواهیم بود. وقتی وزیر انرژی روسیه می 
گوید که هدف گذاری روسیه 100میلیون تن در سال 
اســت و هم اکنون 30 میلیون تن عملیاتی شده، وقتی 
قطر 77میلیون تن تولید LNG دارد، استرالیا ظرفیت 
تولید حدود 60 میلیــون تن را دارد کــه امروز حدود 
40 میلیون تن آن عملیاتی شده اســت، وقتی الجزایر 
با 20میلیون تن، اندونزی بــا ظرفیت 15میلیون تن و 
 LNG آمریکا با وجود واردات گاز، تولید 10 میلیون تن
را در برنامه دارد، پــروژه LNG ایران با 10 میلیون تن 
نقش چندان مهمی در بازار نخواهد داشــت مگر اینکه 
به برنامه های تولیــد LNG با ظرفیت های 30 و اندی 
میلیون تن در ســال فکر کنیم تا بتوانیــم بازیگر نقش 

سوم یا چهارم در دنیا باشیم. 

در فضای کنونی آیا سرمایه گذاران خارجی برای 
سرمایه گذاری در بازار ایران تمایل دارند ؟

ایران به دلیل داشتن خوراک، بازار خوبی برای سرمایه 
گذاران است، اما در جذب سرمایه گذار باید به این نکته 
مهم توجه داشت که ایران باید به دنبال جذب سرمایه 
گذار غیر اروپایی باشــد. در حقیقت باید نگاه مان را از 
غرب به ســمت شــرق تغییر دهیم. زمانی غرب مرکز 
جهانی تجارت بود، اما دوران اروپا به ســرآمده است و 
در نهایت چنددهه اروپا در قــدرت خواهد ماند و بعد از 
آن به قدرت دوم وســوم دنیا تبدیل خواهد شد. ما باید 
برای توسعه LNG به سمت کشورهایی از قبیل چین و 
هند و حتی برزیل برویم. در حال حاضر چین 18 طرح 
تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع دارد که از این تعداد پنج 
طرح به بهره برداری رســیده و حــدود پنج طرح دیگر 
نیز در حال بهره برداری اســت. این طرح در چین 90 
میلیون تن مصــرف LNG دارد و در هنــد با ظرفیت 
حدود 40 میلیون تن در حال اجراست از این رو با توجه 
به اینکه شــرق بازار خوبی دارد می تواند سرمایه گذار 
خوبی باشــد، از سویی قیمت در شــرق به نسبت غرب 

باالتر است. 

ایران به دلیل داشتن خوراک، بازار 
خوبی برای سرمایه گذاران است، اما 

در جذب سرمایه گذار باید به این نکته 
مهم توجه داشت که ایران باید به 

دنبال جذب سرمایه گذار غیر اروپایی 
باشد
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دنیاي انــرژي| در حــال حاضــر به دلیــل نبود 
زیرســاخت های مناســب از جمله زیرساخت های 
مربوط به حمل ونقــل و ترانزیت، ایران نتوانســته از 
فرصت های صادراتی پیش آمده برای خود بهره ببرد 
و در برخی از امور با مشکالت اقتصادی زیادی روبه رو 
است به همین خاطر درآمدهای دولت کاهش یافته و 
در اســتفاده از فرصت های صادراتی پیش آمده برای 
خود همچون فرصت صادرات کاال به روســیه مغفول 
مانده است. بر همین اســاس تجاری سازی خدمات 
ترانزیــت و حمل ونقل، یکی از بخش هایی اســت که 
می توان بــرای بهره بردن از فرصت هــای پیش آمده 
 در آینده و درآمدزایی در کشــور بــه آن توجه کرد. 
همچنین با انجام اقدامات جــدی در زمینه خدمات 
ترانزیتی و حمل ونقل می توان طرح های اشتغالزا را در 
مناطق مرزی اجرا کرد تا قاچاق کاال در این مناطق با 
کاهش روبه رو شود. این در حالی است که مزیت های 
جغرافیایــی و منطقه ای، مخازن عظیــم نفت و گاز، 
نیروی انســانی تحصیلکرده و جوان و همچنین ثبات 
و امنیت ایران در منطقه باعث شده تا سرمایه گذاران 
خارجی میل و رغبت زیادی برای همــکاری با ایران 
داشته باشند که می توان با کارهای کارشناسی شده 
در بخش حمل ونقل و ترانزیت از ظرفیت های خارجی 
در این حوزه بهره برد. در همین راســتا نشســتی در 
مورد تجاری سازی خدمات ترانزیت و حمل ونقل کاال 
در سازمان توسعه و تجارت برگزار شد تا به این صورت 
مشکالت ترانزیتی و حمل ونقل کشور برای صادرات 
 کاال به کشــورهای خارجی مورد بررسی قرار بگیرد. 
 ناتوانی صادرکنندگان ایرانی در تامین میوه روســیه 
بر همین اساس قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به بهره 
نبردن ایران از فرصت صادرات کاال به روســیه گفت: 
کاهش نرخ روبل، مقررات دســت و پاگیر روس ها در 
صادرات، عــدم وجود زیرســاخت های حمل ونقل و 
عدم وجود شبکه بانکی برای نقل و انتقال مالی چهار 

 عامل اصلی عدم موفقیت صادرات به روســیه است. 
مجتبی خســروتاج اظهار کرد: طبق برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، تا پایان ســال برنامه ششــم توسعه 
پیش بینی شــده اســت تا حجــم صــادرات کاال و 
خدمات به 130 میلیارد دالر برســد بر این اســاس، 
حجم صــادرات کاال باید در یک برنامه پنج ســاله به 
100 میلیارد دالر و حجم خدمات به 30 میلیارد دالر 
 افزایش یابد که این رقم دو برابر میزان کنونی اســت. 
قائم مقــام وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت اظهار 
اســت  توســعه صــادرات الزم  بــرای  داشــت: 
تــا بــه بخش هــای مختلــف از جملــه توســعه 
 گردشــگری و توســعه صنعــت IT توجــه شــود. 
وی با اشــاره به اینکه یکی از مضــرات اقتصاد نفتی 
این اســت که کارآفرینان از درآمدزایی از روش های 
دیگر غافل می شــوند، گفت: تجاری ســازی خدمات 
ترانزیــت و حمل ونقــل، یکی از بخش هایی اســت 
که می توان بــرای درآمدزایی در کشــور به آن توجه 
کرد. خســروتاج با بیــان اینکه در بخــش ترانزیت، 
کارآفرینان بســیاری می توانند درآمــد ایجاد کنند، 
گفــت: مقایســه کارآفرینــان ایــران و کارآفرینان 
سایر کشــورها نشــان می دهد که دو تفکر جداگانه 
بین این دو گــروه وجــود دارد که خیلی کشــورها 
زمینــه رشــد را در وجــود کارآفرینــان می دانند 
 ولی ما در کشــور متکی بــه درآمد نفتی هســتیم. 
وی افــزود: در بحث مبــارزه با قاچــاق کاال، یکی از 
موضوعات، بحث محرومیت زدایی و اشــتغالزایی در 
مناطق مرزی اســت بنابراین اگر برای مناطق مرزی 
طرح های اشــتغال ایجاد شــود، می توان قاچاق را از 
بین برد و در این مناطق، توجه بــه خدمات ترانزیتی 
 و حمل ونقــل می تواند باعث رونق اشــتغال شــود. 
خســروتاج با تاکیــد بر اینکه بــرای ترانزیــت باید 
برنامــه راهبردی داشــته باشــیم، گفــت: ما هیچ 
بازاریابــی در بخش ترانزیت شــاهد نیســتیم و در 

جهت نام و نشــان، وســایلی کــه در امــر ترانزیت 
 هســتند، تاکنــون اقدامــی انجام نشــده اســت. 
قائم مقام وزیر صنعــت بیان داشــت: بنابراین اگر ما 
بتوانیم موضــوع ترانزیت را در یک ســند راهبردی 
تعریــف کنیــم، می توانیم یــک حرکت ســازنده 
داشته باشــیم و الزم است تا این ســند هر چه زودتر 
 تهیه و به شــورای عالی توســعه صادرات ارائه شود. 
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: امروز 
بخــش ترانزیت مــا دارای ضعف اســت و مــا باید 
 در قالب ســند راهبردی، ایــن کار را دنبــال کنیم. 
خســروتاج در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه 
چــه عواملی موجب شــد، تــا باوجــود فرصتی که 
برای صــادرات کاال به روســیه پیش آمد، مــا از این 
فرصت خــوب اســتفاده نکنیــم، گفــت: دربخش 
 صــادرات، قیمــت کاالی مــا رقابتــی نیســت. 
وی همچنین بیان داشــت: برای صادرات محصوالت 
کشــاورزی بــه روســیه اگرچــه صادرکننده های 
ما حجــم زیــادی میــوه دراختیــار داشــتند اما 
جوابگوی بــازار 200 میلیونی آنها نبــود، چراکه در 
ســال های اخیر صادرکنندگان ما بیشــتر صادرات 
را بــه بازارهایی از جمله عراق، عمــان و امارات انجام 
 می دادند که نســبت به بازار روسیه بازار کوچکی بود.
نــدارد همخوانــی  تــورم  بــا  ارز   نــرخ 
وی افــزود: زمانــی کــه روحانــی دولــت را در 
دســت گرفت نرخ دالر در بــازار 3600 تــا 3700 
 تومان بــود که نــرخ امروز نیــز همین قدر اســت. 
بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن نــرخ ارز بــا 
میــزان تــورم همخوانــی نــدارد و هزینه هــای 
نمی دهــد.  پاســخ  را  خصوصــی   بخــش 
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت افــزود: طــی 
ســال های گذشــته هزینه هــای تولیــد افزایــش 
یافته و از طــرف دیگــر، صادرکننــدگان معتقدند 
نیســت.  هزینه هــا  جوابگــوی  ارز  نــرخ   کــه 

رانده شدن از بازارهای صادراتی
 احمد صرامی، بازرس اتحادیه اوپکس : 

با بیمه ها می توان 
ریسک تجارت را کاهش داد

احمــد صرامــی، بــازرس اتحادیــه اوپکــس 
گفت:متاســفانه بخش قابل توجهــی از فرآورده 
هــای نفتی کم خطر بــدون هیچ نــوع بیمه ای 
صادر می شوند و این مســئله ضعف قانون را می 
رســاند. از ســویی، به دلیل نبود فرهنگ سازی 
الزم، تعدادی از شــرکت ها به بیمه اهمیت نمی 
دهند و این مسئله موجب شده تا گاهی خسارت 
های سنگینی را متحمل شوند. وی با بیان اینکه 
بخشــی از صادرات فرآورده های نقتی به آفریقا 
باید بیمه شــوند زیرا احتمال ســالم رســیدن 
محموله به مقصد بســیار اندک است، می افزاید: 
این محموله ها بــا حمایت صنــدوق ضمانت با 
حمایت های اقتصادی و سیاســی صادر می شد 
اما به دلیل تحریم، پرداخــت مالی صورت نمی 
گرفت، به طوری که به دلیل باز نشــدن ال ســی 
ها، مشکالت متعددی گریبانگیر ما می شد. این 
فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید تمامی 
محموله های فرآورده های نفتی بیمه شــوند تا 

ریسک این تجارت کاهش یابد، می گوید: برخی 
از محموله ها به دلیل باال بودن امنیت، خریدار و 
فروشــنده خود را بی نیاز از بیمه می داند، اما اگر 
خریدار بر بیمه بودند تاکید کند، ما باید محموله 
هایمان را بیمه کنیم، اما معتقدم بیمه ریســک 
محموله های فرآورده های نفتــی را کاهش می 
دهد. براساس اعالم بیمه مرکزی، جمع تعهدات 
شــرکت های بیمه در ریســک های حوزه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی در ســال 94 حدود 
37 میلیــارد دالر و حــق بیمه آن بالــغ بر 133 
میلیون دالر است. به همین منظور برای کاهش 
ریسک ملی در چنین ســطحی نیاز به همکاری 
های مشــترک میان بیمه و صنایــع نفت، گاز و 
پتروشیمی اســت که این مهم از طریق تشکیل 
کمیته های مشترک بین شرکت های حاکمیتی 
صنعت نفت و بیمه مرکزی امــکان پذیر خواهد 
بود و خوشــبختانه این کمیته ها در حال شکل 

گیری است. 

خســروتاج بــا تاکیــد براینکــه ثبات نــرخ ارز 
اگرچــه زمینه ســاز بــرای تولیــد اســت و بــه 
شــخصه معتقــد، به نوســان نــرخ ارز نیســتم، 
امــا الزم اســت بــرای توســعه صــادرات، نرخ 
 ارز متناســب با تــورم و افزایش هزینه ها باشــد. 
خســروتاج با بیــان اینکــه در قیمت تمام شــده 
کاال عوامــل مختلفی موثر هســتند، گفت: برخی 
از کشــورها به نــرخ ارز به عنــوان ابــزاری برای 
صــادرات نــگاه و از کاهش ارزش پــول ملی خود 
 در مقابل ارز بــه نفع صادرات اســتفاده می کنند. 
وی با بیان اینکه عدم وجود شــبکه بانکی یکی از 
مشکالت صادرات به روسیه بود، گفت: البته اخیرا 
میربیزنیس بانک در روســیه مبادالت مالی را بین 
دو کشــور ایران و روســیه انجام می دهد، ولی این 
 مورد کافی نیست و باید تعداد بانک ها افزایش یابد. 
 ســاخت واگن قطار بــا همکاری زیمنــس آلمان
وی با بیــان اینکه در واردات بایــد به ظرفیت های 
داخلــی توجه شــود، اظهار داشــت: بــا این کار 
می تــوان واحدهــای تولیــدی را فعــال کــرد و 
 واردات واگــن قطار از روســیه نیز محــدود کرد. 
قائم مقــام وزیــر صنعــت گفــت: در صورتــی 
که بــا کشــورهای دیگــر از جمله کشــورهای 
اروپایی مشــارکت شــود امــکان تولیــد واگن 
در داخــل بــه جــای واردات از روســیه وجــود 
دارد و بخــش خصوصــی مذاکراتــی در ایــن 
 زمینه بــا شــرکت زیمنس انجــام داده اســت. 
مجتبی خسروتاج در پاسخ به پرسشی در خصوص 
آخریــن وضعیــت واردات واگن قطار از روســیه 
گفت: نــگاه وزارت صنعت مبنی بر عــدم واردات 
کاالهایی اســت که در داخل کشــور وجود دارد و 
در ثبت ســفارش واردات کاالهایی توجه می شود 
 که واســطه ای و مواد اولیه تولید به حساب می آید. 
وی افــزود: در واردات بایــد بــه ظرفیت هــای 
داخلــی توجــه داشــت تــا بتــوان واحدهــای 
تولیــد را نیــز فعــال کــرد کــه واردات واگــن 
 قطــار از روســیه نیــز در همیــن راستاســت. 
قائم مقــام بازرگانی وزیــر صنعت ادامــه داد: در 
صورتی که توافقــات با کشــورهای دیگر از جمله 
کشــورهای اروپایی صورت گیرد می توانیم همین 
واگن ها را در داخل کشور تولید کنیم به طوری که 
بخش خصوصی ما در اتریش مذاکراتی با شــرکت 
 زیمنس برای ســاخت واگــن انجام داده اســت. 
خســروتاج با اشــاره به اینکــه برخی کشــورها 
بــرای فروش محصــوالت خــود از مــدل اعتبار 
خریدار اســتفاده می کنند، گفت: این کشــورها 
کاالهای خــود را بــه صــورت 10 تا 15 ســاله 
 بــه فــروش می رســانند تــا انگیــزه خریــدار

بیشتر شود. 
قائم مقــام بازرگانــی وزیــر صنعــت افــزود: در 
خصــوص ماشــین آالت صنعتــی 10 تــا 12 
میلیارد واردات انجام می شــود اما آیــا تکنولوژی 
ایــن محصوالت وارد شــده بــرای ما مــورد نیاز 
 اســت و ما امکان تولیــد داخلی آنهــا را نداریم؟
خســروتاج گفت: در صورتــی که دانــش تولید 
محصولی را در داخل داشــته باشــیم، دیگر نباید 

اجازه واردات آن را بدهیم.
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بخش خصوصی فعال در باالدستی صنعت نفت نسبت 
به تعیین هشت شــرکت مورد تایید وزارت نفت برای 
شــراکت با شــرکت های خارجی اعتراض دارند و این 
اعتراض از طریق فدراســیون صنعت نفت به وزیر نفت 
اطالع داده می شــود، اما وزیر نفــت در واکنش به این 
اعتراض می گوید: از نظر وزارت نفت تنها هشت شرکت 
صالحیت کافی بــرای معرفی به شــرکای خارجی را 

دارند.
 بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه اگر شــرکت های 
دیگری در کشــور وجود دارند که توانایی الزم را برای 
جوینت شدن با شــرکت های خارجی برای مشارکت 
دارند، خودشان را به ما معرفی کنند، می گوید: هشت 
 E&P شرکت انتخاب شــده به عنوان شــرکت های
توانایی و قابلیت هــای خاصی دارند و نبایــد آنها را با 
 E&P اشتباه گرفت، شرکت های EPC شرکت های
شرکت های پیمانکاری نیســتند و باید تمامی فعالیت 
های اجرایــی و عملیاتــی از جمله حفاری، ســاخت 
تجهیزات و تاسیسات و... را در مناقصه به شرکت های 
EPC واگذار کنند. در اجرای مصوبــه هیئت وزیران 
و بــه منظور حمایت از ایجاد شــرکت های اکتشــاف 
و تولید ایرانی و بــا هدف انتقال و توســعه فناوری در 
جریان مشــارکت شــرکت های ایرانی با شرکت های 
معتبر خارجــی، وزارت نفت پس از ارزیابی شــرکت 
های متقاضــی بــرای فعالیت در قالب شــرکت های 
اکتشاف و تولید )E&P(، هشت شــرکت را به عنوان 
شریک شــرکت های خارجی در قراردادهای نفت، گاز 
و پتروشیمی تعیین کرده است. معاونت امور مهندسی 
وزارت نفت پس از فراخوان سرانجام در تیرماه امسال، 
صالحیت 37 شرکت را بررســی و سرانجام صالحیت 
ابتدایی هشــت شــرکت را تایید کرده اســت. بدین 
ترتیب شرکت های پتروپارس، مهندسی و ساختمان 

صنایع نفت )OIEC(، انرژی دانا، توســعه پتروایران، 
گروه مپنا )شــرکت نفت و گاز مپنا(، قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)شــرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران( و ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( )شــرکت توســعه نفت و گاز 
پرشیا(، شــرکت هایی هســتند که مورد تایید وزارت 
نفت . با این انتخاب، هشــت شــرکت ایرانی صاحب 
صالحیت تنها به عنوان شریک به شرکت های خارجی 
معرفی خواهند شد و هیچ شرکت دیگری برای جوینت 
شــدن به شــرکت های خارجی عالقه مند ســرمایه 
گذاری در باالدســتی نفت حضور نخواهند داشت. اما 
رضا پدیدار، یکــی از فعاالن صنعت نفــت و عضو اتاق 
بازرگانی نســبت به چگونگی انتخاب این شرکت ها به 
عنوان شرکت های E&P در کشــور انتقاد دارد و می 
گوید: معاونت امور مهندسی وزارت نفت شرکت های 
صاحب صالحیت را به بازی نگرفته است و تنها شرکت 
های دولتی، نظامی و خصولتی را به عنوان شرکت های 
صاحب صالحیت انتخــاب کرده که ایــن رویه مورد 
اعتراض دو انجمن باالدســتی صنعت نفت یعنی اپک 
و مهندسی و ساخت قرار گرفته است. وی با بیان اینکه 
بخش خصوصی حقیقــی و توانمند در این زمینه مورد 
غفلت وزارت نفت قرار گرفته اســت، می افزاید: نسبت 
به این انتخاب، اعتراض وجود دارد، به همین دلیل این 
دو انجمن در نامه به وزیر نفت خواســتار تغییر رویه در 
انتخاب شرکت های E&P شــده اند و قرار است این 
اعتراض از طریق فدراســیون نفت به وزیر اطالع داده 
شــود. به گفته این فعال بخش خصوصی، بســیاری از 
شرکت ها همچون شرکت سازه که ســابقه همکاری 
های متعددی را در باالدستی نفت دارد، می توانست به 
عنوان شرکت های E&P معرفی شود، اما نشده است، 
از این رو فعاالن بخش خصوصی ادعا دارند شرکت های 

این بخش توان اجرایی توســعه باالدستی دارند و نیاز 
است برای رفع نقایص موجود با تشکیل کنسرسیوم به 

عنوان یک شرکت E&P فعالیت کنند. 
وی با بیان اینکه در این هشت شــرکت تنها یک مورد 
شــرکت بخش خصوصی دیده می شــود، می گوید: 
وزارت نفــت در ارزیابی صورت گرفته شــرکت های 
خصوصی را حائز شــرایط تشــخیص نمی دهد و این 
بیانگر نقص مدیریت هدایت شــونده در این وزارتخانه 
اســت که نمی خواهد بنیان های بخش خصوصی در 
کشور تقویت شــود. براســاس اطالعات کسب شده، 
تعدادی از شــرکت هایی که خود را صاحب صالحیت 
های الزم برای E&P می دانســتند، در لحظات آخر 
کناره گیری کردند. شــرکت جهان پارس یکی از این 
شرکت ها است. دلیل این کناره گیری نیز این است که 
این شــرکت ها در صورت تبدیل به E&P حق حضور 
در مناقصات برای حضور در حفاری و ساخت تاسیسات 
مورد نیاز در باالدســتی را ندارند. اما علیرضا علیخانی 
که هم اکنون به عنوان سرپرســت طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی از سوی شــرکت نفت و گاز پرشیا 
فعالیت می کند، درباره لیست مورد تایید وزارت نفت 
به عنوان شــرکت E&P،می گوید: بسیاری از شرکت 
های فعال در باالدســتی نفت تمایل دارنــد به عنوان 
شــرکت EPC با وزارت نفت همــکاری کنند، از این 
رو شــاهد بودیم که تعدادی از این شرکت ها در لحظه 
آخر از لیست حذف شدند. از ســویی برخی از شرکت 
ها ظرفیت های الزم را برای تبدیل شــدن به شــرکت 
E&P ندارند. وی می افزاید: شــرکت نفت و گاز پرشیا 
توانایی فعالیت به عنوان شــرکت E&P را دارد و تنها 
سرمایه گذار خواهد بود. تعدادی از شرکت های عالقه 
مند به دلیل نداشتن سرمایه الزم نتوانستند در لیست 

قرار گیرند. 

همایون دارابــی| با ابــالغ مصوبــه هیئــت دولت 
توســط زنگنه کورســوی امیــد در مورد پاالیشــگاهها 
در میــان ســرمایه گــذاران ایجــاد شــده اســت. 
 ایــن مصوبــه از چنــد جنبــه قابــل توجــه اســت:
1-زنگنه به عنــوان وزیر نفــت عمال هیــچ اعتقادی به 
بخش خصوصی نداشــته و با توجه به اینکه در این بخش 
نیز کاری نکرده اســت عمال فاقد توان برقــراری تعامل با 
بخش خصوصی اســت از ایــن رو تمامی تــالش وی بر 
روی قراردادهــای بین المللــی ipcمتمرکــز بوده که 
این امــر نیز بــا توجه به مدت زمــان اندک باقــی مانده 
تا پایــان عمر دولت عمال بــه نتیجه ای نخواهد رســید. 
اشــتباه دردناک دولت روحانی در عدم مشــارکت دهی 
بخش خصوصــی و عموم مــردم در اجرای پــروژه های 
نفتی و پتروشــیمی که می توانســت رونــق اقتصادی 
و اشــتغال در مناطــق جنوبــی را به همراه آورد نشــان 
داده اســت تاکیــد بــر اقتصاد دولتــی و برنامــه ریزی 
 متمرکــز وزارت نفت بــه نتیجــه ای نخواهد رســید.

2-به دلیل عدم پذیرش اصــول حاکم بر بخش خصوصی 
،بخش پتروشیمی و پاالیشــی بورس درسه سال گذشته 
بیش از 25میلیــارد دالر از ارزش خود را از دســت داده  
اند که ســهم عمده این زیان به پرتفــوی دولت و وزارت 
خانه های رفــاه و کار و امور اجتماعی و دفــاع وارد آمده 
است که بخشــی از آن در نامه 4وزیر به رئیس جمهوری 
منعکس گردید امــا از آنجایی که دولــت روحانی دولت 
چک سفید بوده و عملکرد وزرا و حتی خط و نشان کشی 
های درون کابینه نیز رئیــس جمهوری را به واکنش وادار 
نمی کند در نهایت به نظر می رســد مصوبه کنونی هیئت 
 دولت بــرای ایجاد راه حلی میانه تصویب شــده اســت.

3- از دیــدگاه بخش خصوصی و ســرمایه گــذاران در 
ســهام پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی هــا تنهــا راه حل 
قابل قبــول مراجعــه طرفین بــه مکانیزم بــازار آزاد و 

بــورس انرژی بــه عنــوان محل خریــد نفــت و گاز به 
عنــوان مواد اولیــه و فــروش محصوالت بــه خریداران 
مختلف )در کنــار پخــش و پاالیش(و اجــازه صادرات 
و واردات آزاد نفــت خام و فرآورده و ســواپ می باشــد 
و تــا زمان تحقــق چنیــن مســئله ای هیــچ راه حلی 
 نمی تواند حاشــیه امنــی به ســرمایه گــذاران بدهد.

4-همانگونه کــه در ارائه فرمــول خــوراک گاز نمایان 
شــده اســت وزارت نفت بــه فرمــول های ارائه شــده 
توســط خود نیز پایبند نبــوده و از ایــن رو هیچ تعهدی 
 بــه اجــرا درســت مصوبه کنونــی نیــز وجود نــدارد.
5-تعیین مــواردی نظیر درجــه  ای پــی ای و کیفیت 
نفت خام بدون به رســمیت شــناختن مراکز بازرسی بی 
طرف و خــارج از مجموع وزارت نفت تنهــا در روی کاغذ 
می تواند اطمینان بخش باشــد. بدیهی است اگر وزارت 
نفت قصد رفتار بی طرفانه را داشــت مــی پذیرفت نفت 
خام با بازرســی بازرســان مورد اطمینــان دو طرف در 
قالب بــورس انرژی و بــا رقابت مورد معامله قــرار گیرد.

در همین حــال تا زمانی که وزارت نفت لیســت محموله 
های صادراتی و قیمت آنها و شــرایط دریافت بهای آن با 
احتساب نوع ارز و هزینه تحویل را به صورت شفاف اعالم 
 نکند اتکا به بهای فــوب برای تعیین نرخ بی معناســت.
به واقع بهای عادالنه نه متوســط قیمت فــوب محموله 
های صادراتی که متوســط بهای واقعــی فروش محموله 
 هــای صادراتی نفت خام و میعانات می بایســت باشــد.
6-در نبود مرجع مســتقل به مراتب برای پاالیشــگاهها 
دریافت کارمزد و فعالیت کارمزدی بــه ازای پاالیش هر 
بشکه نفت می تواند مفید تر باشــد به عبارت دیگر زمانی 
که وزارت نفــت قصد شــفاف نمودن فــروش و قیمت 
گذاری را ندارد بهتراســت برای تصفیه هر بشــکه نفت و 
میعانات یک کارمزد ثابــت تعیین کند و پاالیشــگاهها 
 را از چنبــره تحمیــل هر نــرخ به آنهــا خارج ســازد.

7-در تنظیم ایــن دســتورالعمل هر جا کــه الزم دیده 
شــده اســت کفه به نفع دولت چرخانده شده است حتی 
اگر با بندهای قبلی ســازگاری نداشــته باشد از جمله در 
نفت کوره قیمــت صادراتی از قیمت فــوب باالتر فرض و 
مبنا قرار داده شــده اســت.همچنین هیچ توضیحی در 
مورد مبنا فرمولهــا از جمله تعیین نــرخ بنزین و منظور 
از قیمت خلیج فارس داده نشــده اســت با توجه به اینکه 
قیمــت در منطقه در عمان و عربســتان متفاوت اســت 
 جا بــرای هر گونه تفســیر بــه رای همچنان باز اســت.
8-تنها نکته امیدوار کننده در این ابالغیه قبول مســئله 
ارائه صورت حساب تا 25ماه بعد است که می تواند حداقل 
به ماهها انتظــار برای ارائه صورتحســابها خاتمه دهد هر 
چند که همچنان مشــخص نیســت در صورت اعتراض 
پاالیشــگاه ها به نرخ های اعالمی چــه مرجع بی طرفی 

مسئولیت رسیدگی به این اختالف را خواهد داشت.
9-نبــود رگوالتوری مســتقل از مجموعــه وزارت نفت، 
عدم به رسمیت شــناخته شدن حقوق ســرمایه گذاران 
خصوصی در پاالیشــگاه ها و برخورد تبعیض آمیز میان 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی ویژگی سه سال و دو ماه 
گذشــته دولت روحانی در بخش نفت بوده این امر سبب 
می شود همچنان این بخش با ریســک برخورد ناعادالنه 
مواجه بوده و تغییری جدی مورد انتظار نباشد در همین 
حال با خروج ســرمایه گذاران خصوصی و زیان سنگین 
آنها در بورس، کشور شانس جذب ســرمایه های داخلی 
را برای بهبود صنعت پاالیشــگاه سازی و تولید فرآورده از 
دست داده و قافیه را در این بخش به عربستان که سیاست 
منسجم و شــفافی را اعمال کرده اســت باخته است. در 
دوران نفت ارزان پیش روی ،حاشــیه سود پاالیش نفت 
و تولید فرآورده اهمیت دو چندانی خواهد داشت اهمیتی 
که البته به دلیل اقتصاد دولتی و نبــود برخورد صحیح با 

بخش خصوصی در کشور درک نشده باقی مانده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت 

برخی از شرکت ها ظرفیت های الزم را برای تبدیل 
شدن به شرکت E&P ندارند

 آیا دوران سردرگمی سرمایه گذاران 
خصوصی صنعت نفت تمام می شود؟

همراه با 
رسانه ها
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روغن کارکــرده صنعتــی و موتور را روغن ســیاه نیز 
می نامنــد کــه در ایران به روغن ســوخته مشــهور 
شــده اســت. روغن کارکــرده موتور قســمت عمده 
این روغــن ها را تشــکیل مــی دهد. نوع ســوخت و 
کیفیت آن، همچنیــن وضعیت مکانیکــی موتور در 
میــزان آلودگی روغن موثر اســت. گازهــای حاصل 
از ســوخت که وارد روغن می شــود موجب اســیدی 
شــدن روغن می گــردد، ذرات فلز در حــرارت زیاد و 
در مجاورت اکســیژن به عنوان کاتالیــزور عمل می 
کند و موجب تشکیل مواد آســفالتی و لجن می شود 
 که به نوبه  خــود گرانروی روغــن را افزایش می دهد.
روغن موتور کارکرده مرکب از مولکول های روغن پایه 
)که بدون تغییــر مانده اند و می باید بازیافت شــوند(، 
مولکول های اکسیده شده و بســپارها )هم چون پلی 
الفین ها و پلی متاکریالت، کــه به عنوان مواد افزودنی 
برای بهبود بخشیدن به شاخص گرانروی )VI( و نقطه 

ریزش به روغن اضافه می شود( است. 
روغن کار کرده چــون دارای مواد افزودنی مضر اســت، 
آب و خاک را آلوده مــی کند. هر گالن روغــن کار کرده 
می تواند 250 هزار گالن از آب هــای زیرزمینی را آلوده 
کند و رســوب آن در خاک مانع نشــو و نمو گیاهان شود. 
بنابراین دور ریختــن آن در کشــورهای صنعتی به طور 
قانونی ممنوع شــده اســت. ســوزاندن آن نیز خطرناک 
و مضر اســت. زیرا روغــن کارکرده مخلوطــی ناهمگن 
از اجزایــی با نقطه اشــتعال پایین ماننــد بنزین و حالل 
های ســبکی اســت که ســوختن آنها می تواند با انفجار 
توام باشــد. از طرفی، هر چند ســوزاندن روغــن ها مانع 
از آلوده شــدن آب و خاک اســت ولی این عمل موجبات 

آلودگی هوا را پدید مــی آورد. زیرا دارای فلزاتی اســت 
 کــه در اثر ســوختن همراه بــا دود وارد هوا می شــوند. 
این نــوع روغن ها ممکن اســت از اتومبیل هــا، کامیون 
ها، لوکوموتیوها، کشتی ها و ســایر ماشین آالت صنعتی 
و کشــاورزی به دســت آید. بخش اصلی این روغن ها را 
هیدروکربن های معدنی و یا ســنتزی تشکیل می دهند. 
برای برخی از انواع روغن های به کار رفته جهت روانکاری 
امکان بازیافــت وجود ندارد، که انــواع گریس ها و روغن 
 های به کار رفته در موتور های دوزمانه از این نوع اســت.
به دو دلیــل اصلی روغن خاصیت روغــن کاری خود را از 

دست می دهد:
- آلودگی از منابع داخلی یا خارجی

- کاهــش خصوصیات ایجاد شــده در روغن توســط 
افزودنی های شیمیاییش

زمانی برای تولیــد هیدروکربن ها از بلنــد روغن پایه 
استفاده می شــد. روغن پایه با بهترین شرایط بفروش 
می رســید و این باعث شــد برندها از دســت بروند. از 
طرف دیگر بــا توجه به فعالیتی که شــرکت ها دارند و 
نمی خواهند تولیدشان متوقف شــود، در حد کمی از 
روغن موتــور داخلــی، از روغن تصفیه دوم اســتفاده 
می شــود و این امــر اجتناب ناپذیر اســت. اینکه این 
کار درســت اســت یا خیر، قابل قضاوت نیست و جای 
بحث بیشــتری دارد. درواقع نیاز است که این حرکت 
ســامان دهی شــود ولی بازهم نیاز به یک تشــکل و 
کارشناســی برای فهمیدن اینکه درواقع چه مقدار از 
این روغن باید وارد و چه مقدار استحصال شود، وجود 
دارد. ازیک طــرف این کار برای برخــی دارای منافعی 
اســت و از طرف دیگــر باعث باال رفتــن قیمت روغن 

کارکرده شده است.
_ باید توجه داشت که این صنعت از دونقطه تحت فشار 
اســت. ازیک طرف شــرکت های خصولتــی و دولتی 
هســتند که قیمتی عرضه می کنند که صادرکنندگان 
قدرت رقابت با آن ها را ندارند و از طرف دیگر همکارانی 
که در بخش پتروشــیمی در این صنعت دارای فعالیت 
می باشــند. ما بعــد از 50 ســال فعالیــت در صنعت 
پتروشــیمی، هنوز 5 درصد از بازارهــای آن را نداریم. 
وقتی تنگنــا به جایی می رســد که 5 درصــد بازار در 
اختیار 200 شــرکت اســت، برخی واحدها برای ابقاء 
خود مبادرت به تخلفاتی می کنند. از خرد جمعی باید 
استفاده شود تا مشــکالت این صنعت ریشه یابی و حل 

گردد زیرا این مشکالت غیرقابل حل نیستند.
_ شــرایط ویژه ایران مثــل میکس کــردن روغن با 
هیدروکربن باعث می شــود، صادرات مقرون به صرفه 
نباشــد. اشــتباهی که واحدها مرتکب شــده اند این 
اســت که در حداقل ها برای خود برند سازی نکرده اند. 
آن هایی که برنــد ســازی کرده اند در هر شــرایطی 
می توانند کاالی خود را بفروش برسانند. اگر بخواهیم 
این قضیه را ریشــه یابی کنیم، تنها چاره همان اقدامی 
اســت که از طریق انجمن صنایع بازیافت فرآورده های 
نفت و گاز و پتروشــیمی انجام می گیــرد. اگر بتوانیم 
روغن کارکرده را به یک شــکل منظم و شناسنامه دار 
جمع آوری نموده و مشــخص شــود چه کسانی حق 
جمع آوری آن رادارند و چه کســانی حق خرید آن را، 
آن موقع ممکن اســت بتوانیم مشــکل را حل کنیم. 
قانونمنــد کردن روغــن کارکــرده ضررهایی خواهد 
داشــت ولی در عوض می توان یک بستر سالم به وجود 

 صادرکنندگان روغن نمی توانند
 با دولتی ها و خصولتی ها رقابت کنند

اولویت سرمایه گذاری درباالدستی یا پایین دستی، کدام؟ 

 محمد الهوتی : 

بخش خصوصی اهل هیاهو نیست 

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بیشــتر دغدغه 
ها به سمت افزایش صادرات نفت و توسعه میادین و 
همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش 
باالدســتی صنعت نفت معطوف شــد در حالی که 
اهمیت به این موضوع منجر به مغفول ماندن بخش 
پایین دستی و نبود ساز وکار مناسبی برای تکمیل 
پاالیشگاه های داخلی و همچنین توسعه فناوری و 

اشتغال شد .
محمدباقر نوبخت در سخنانی ظرفیت های جدید 
پیش بینی  شده برای ســرمایه گذاری در نفت را در 
قالب الیحه بودجه 95 و برنامه ششــم توسعه اعالم 
می کند که یکی از مزیت های ســرمایه گذاری در 
بخش باالدســتی صنعت نفت و گاز اســت، شاید 
واضح باشد که صنعت نفت به ســرعت پس از رفع 
تحریم هادرصدد افزایش تولیــد برآمد و تمام توان 
خود را به این افزایش و حفــظ آن در بازار معطوف 
کرد ، پر واضح اســت که چنین اقدامی باید صورت 

می گرفت .
این طور که به نظــر می رســد وزارت نفت، درباره 
برخورداری از ســرمایه گذاری هــای مختلف اعم 
از داخلی و خارجی گام هــای بزرگی برای افزایش 
ظرفیت تولید نفــت بر می دارد اما از ســوی دیگر 
بارها از زبان مســئوالن و متولیان امر شنیده ایم که 
اگر بخواهیم اشتغال، افزایش تولید، توسعه کسب 

و کار و صادرات نفتی و غیر نفتی را رونق بخشــیم 
سرمایه گذاری در بخش پایین دستی و جلوگیری 
از خام فروشی در اولویت اســت . بدین ترتیب اگر 
بخواهیم ســرمایه جذب کنیم چه بهتر سیاستی را 
اتخاذ نماییم تا ســرمایه ها به این بخش هم جذب 

شود . 
محمــد بیاتی کارشــناس ارشــد حــوزه صنعت 
نفــت،گاز و پتروشــیمی دربــاره اهمیــت بخش 
پتروشــیمی در اشــتغال پایدار می گوید : کاهش 
هزینه هــای تولید همراه با تکمیــل زنجیره ارزش 
در صنایع مادر یک اولویت اســت بــه دلیل این که 
خلق ثروت و ایجاد اشتغال از پیامدهای مثبت این 
روند خواهند بود. اتکا و اســتفاده حداکثری از توان 
داخلی، بهره منــدی از خالقیت جوانــان و تجربه 
تحریم ها کمک خواهد کرد تا سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در حوزه انرژی و پتروشیمی محقق شود.
وی مــی افزاید: صنعت پتروشــیمی ایــران آماده 
جذب سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی 
است زیرا ســرمایه گذاری در این صنعت به عنوان 
یک صنعت رو به رشد و ســودآور می تواند زمینه را 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش خام فروشی 
فراهم کند، بارها گفته ایم که صنعت پتروشــیمی 
می تواند به صــورت همزمان نیاز داخل، اشــتغال 
و صــادرات را هدایت کند و اگر بخــش های میان 

دســتی و پایین دســتی توســعه متوازنی داشته 
باشند، ایران به عنوان یک قطب بزرگ پتروشیمی 
در سطح منطقه می تواند در عرصه بین المللی نیز 

حضوری پررنگ تر داشته باشد.
مرضیه شاهدایی مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی معتقد اســت: صنعت پتروشیمی یکی 
از ستون های تاثیرگذار در اقتصاد ایران است و این 
صنعت موفق شده است ســهم عمده ای از صادرات 
غیرنفتی را به خود اختصاص دهد و در ســال های 
اخیر نقــش صنعت پتروشــیمی ایران در ســطح 

منطقه و جهان پررنگ تر از گذشته شده است.
این امر بسیار بدیهی و روشــن است که باید توسعه 
میادین نفــت و گاز در اولویت قرار گیــرد تا بتواند 
خوراک مجموعه های پتروشــیمی قــرار گیرد اما 
به نظر اگر ســرمایه گذاری ها به صــورت موازی و 
ســازمان یافته تر صورت گیرد روند کار مناسب تر 
خواهد بود زیرا مزیت نســبی این صنعت به قدری 
باالســت که می تواند بازتاب بســیار مناسبی را در 

مجموعه کالن اقتصاد از خود نشان دهد. 
در دوران تازه که برجام رنگ و لعابی دیگر به کشور 
داده اســت و در تمام حوزه های اقتصادی تکاپویی 
آغاز شده انتظار این اســت که پتروشیمی ایران نیز 
موتور اقتصادی را روشــن کند و بخش های دیگر 

صنعت کشوررا توسعه دهد.

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران درباره 
انتخابات 14شــهریور برای ریاست اتاق ایران می 
گویــد: »نباید در مورد انتخابــات تخصصی مانند 
اتاق ایران، نظر احساســی یا غیرکارشناسی ارائه 

کرد.«
محمد الهوتی، عضو هیئت نماینــدگان اتاق می 
گوید: »اتاق ایران باید برآیند خواسته ها و نظرات 
عمومی فعاالن اقتصادی باشــد و طبعا فردی که 
به عنوان رئیس ایــن نهاد انتخاب می شــود نیز 
باید بــا رأی اکثریتی اعضای هیئــت نمایندگان 
مشــروعیت، پیگیری مطالبات بخش خصوصی را 
پیدا کند. به خصوص اینکه با توجه به مشــکالت 
پیش روی بخش خصوصی، نیاز اســت که رئیسی 
قوی، اهل عمل و صاحب نظر بر کرســی ریاســت 

اتاق ایران تکیه بزند. 
اگر قرار است بخش خصوصی ایران مطالبه گر و در 
واقع پیشانی ارائه راهبرد برای خروج از رکود باشد، 
قطعا نیــاز به فردی دارد کــه خصوصیات مدیری 

واقعی و عملگرا را داشته باشد.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران تصریح کرد: 
»همه فعاالن بخش خصوصی مــی دانند که نیاز 

مهم اقتصاد کشــور در دوره زمانی کنونی، ایجاد 
آرامش و امنیت برای کســب و کار است. ما بارها 
اعالم کرده ایم کــه یکی از نگرانی هــای فعاالن 
اقتصادی در تمامی برهه هــای زمانی، هیجانات 
ناشــی از تغییر مدیران و اثرات بعدی آن اســت. 
بنابراین ما هم امروز با علم به ایــن موضوع، نباید 

نظر احساسی یا غیرکارشناسی ارائه کنیم.«

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایــران گفت: »بخش 
خصوصی ایران همیشه مدعی خردورزی و احترام 
به نظرکارشناســی بوده و امروز هــم ما درمرحله 
آزمون قرار گرفته ایم و باید به خوبی نشــان دهیم 
که صاحبان کسب و کار کشــور خردمندانه، آرام، 
متین و منطقی هســتند. بخــش خصوصی اهل 

هیاهو نیست.«
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می شــود اما مردم مناطق نفتی نبایــد نادیده گرفته 
شوند. امروزه وزیر محترم نفت هم نظرشان این است 
که مجموعه نفت باید با مردم زندگی کند و به تقویت 
زیرساخت ها کمک شود. بنابراین نفت هر جا که وارد 
می شود باید به فکر توسعه اجتماعی باشد که آغاز این 

توسعه، تقویت زیرساخت ها است.
 

االن صنعت نفت برای مسئولیت اجتماعی اش 
چه سیاست هایی در پیش دارد؟

 صنعت نفت دو راهبرد برای انجام مسئولیت اجتماعی 
دارد. این راهبردها، سیاســت هــای اجتماعی جدید 
صنعت نفت اســت: 1- تغییر سیاست اسکان از شهرک 
ســازی به اســکان کارکنان و خانواده ها در شهرهای 
موجود در راســتای ادغام آن ها بــا اجتماعات محلی 
و 2- توســعه و تقویت زیرســاخت هــا و امکانات این 
شــهرها جهت بهبود کیفیت زندگی هم مردم بومی و 
هم شهروندان شــاغل در نفت )البته در حد توان نفت(. 
همراه با ایــن دو راهبــرد، تعامل و مشــارکت با دیگر 
دستگاه های دولتی برای تقویت زیرساخت ها نیز مورد 
نظر است. االن در مورد ایجاد زیرساخت ها و نگهداری 
و بهره برداری از آن ها مسئله است که آیا نفت باید همه 
این ها را انجام دهد یا مشــارکتی باشــد. دستگاه های 

دیگر چه نقشی دارند؟ این مسئله باید حل شود.
 

یعنی برای این که صنعت نفت بتواند مسئولیت 
اجتماعی اش را به خوبی انجام دهد، نقش دیگر 

نهادهای دولتی هم مهم است؟
 خیلی مهم است. متأسفانه هر جا که صنعت نفت وارد 
شده است، دیگر دستگاه های دولتی با این انتظار که 
نفت باید همه مشکالت را حل کند، از زیر با مسئولیت 
شانه خالی کرده اند و نقش خودشــان را انجام نداده 
اند. این یک آفت بوده اســت. البته رفتار خود صنعت 
نفت هم بوده است که این مشکل را ایجاد کرده. یعنی 
مردم و مسئولین از نفت انتظارات زیادی داشته اند و 
نفت هم بدون برنامه و طرح هر جا که توانســته وارد 
شــده و در قالب پروژه های شــهری و یا کمک های 
نقدی کار کرده اســت. اما این کمک هــا و پروژه ها 
چون بدون نقشه راه بوده است و نقش نهادهای دیگر 

نامعلوم بوده است، انتظار از نفت را باال برده است.
 

چون بحث دیگــر نهادها شــد، در چارچوب 
مســئولیت اجتماعی نحوه تعامل صنعت نفت 
با مســئولین و نهادهای محلــی و منطقه ای 
در مناطق نفت خیز مثاًل عســلویه یا مناطق 
خوزستان االن چگونه است و چگونه باید باشد؟

 یکی از مســائل ما االن این اســت که یک نقشه راه 
یا مدلی داشــته باشــیم که در آن نقش و وظایف هر 
نهادی مشخص باشد تا ســوءتفاهم ها برطرف شود؛ 
ســوءتفاهم هایی که االن هســت و باعث می شــود 
مسئولین نفت و محلی نتوانند تعامالت مثبتی داشته 
باشند. االن نظر نفت این اســت که توسعه اجتماعی 
ایجاد کند و زیرساخت ها ایجاد و تقویت شود. در این 
زمینه نقش دیگر نهادهای دولتی مربوطه کجاســت 
و آن ها چه کار بایــد بکنند؟ این ها همه نشــان می 
دهد که کارها باید بر اســاس تفکیک وظایف باشد و 
ســهم هر نهاد روشن شــود. نفت باید بداند حدش تا 
کجاست. سایر دســتگاه ها هم باید وظایف خودشان 
را بدانند. االن بنای نفت این است که کارکنانش مثل 

دیگر مردم در شــهرها زندگی کنند نه در شهرک ها؛ 
کار اقماری هم می خواهیم نداشــته باشیم. بنابراین 
شــهرها باید توســعه یابند تا کارکنان تحصیل کرده 
نفت از زندگی در آنجا رضایت داشــته باشند. ما باید 
بتوانیم عسلویه را یک شهر بزرگ و مدرن کنیم، نخل 
تقی و شهر جم را باید توســعه بدهیم تا کارکنان نفت 
با رغبت تمام در این شهرها ســاکن شوند. وقتی این 
کار را کردیم، خود به خود به مردم محلی هم خدمات 

زیادی ارائه کرده ایم.
 

پس به خاطر عدم شــفافیت قواعد و نقش ها، 
رابطه بین صنعت نفت و مسئولین محلی و حتی 
نمایندگان مجلس تنش زا بوده اســت. آیا این 

مطلب صحیح است؟
 بله تا حد زیادی درســت است. چون سهم و نقش هر 
دستگاهی روشن نیست همه انتظارات از نفت است و 
به همین دلیل هم بین مســئولین نفتی و نمایندگان 
مجلس که نماینده حوزه انتخابیه همین مردم محروم 
هستند، مســئله و تنش وجود داشته اســت. اما اگر 
روند اصالح شــود این تنش ها کم می شود و تعامالت 
مثبت می شود. مسئولین محلی و نمایندگان مجلس 
در انجام انتظاراتی که از نفت می رود باید مشــارکت 
داشته باشند. پروژه های عمرانی باید مشارکتی باشد 
نه این که همه را نفت انجام دهد. باالخره دستگاه های 
دولتی در منطقه بودجه توسعه ای دارند و باید بخشی 
از کار را بر عهده بگیرند. از طــرف دیگر هم نفت باید 
جامعه محلی را ببیند نه این که صورت مسئله را پاک 
کند و دور خود را فنس بکشــد و خود را از جامعه جدا 
کند. اگر این اقدام دوسویه انجام شود، تعامل سازنده 
می شــود. االن همــکاران ما در نفت مــی گویند که 
شهرداری ها و نهادهای محلی، توانمندی و شایستگی 
اداره و مدیریت ندارند. تــوان مدیریت پولی که نفت 
به عنوان خدمت و کمک به شــهر مــی دهد را ندارند 
و به همین دلیل هم پول ها را هدر مــی دهند. با این 
اســتدالل آن ها می گویند که پول به نهادهای محلی 
نمی دهند. این بهانه خوبی نیســت. باید آن ها کمک 
کنند و نظــارت کنند که این پــول چگونه هزینه می 
شود. حتی شاید الزم باشد مدیریت شهری را تقویت 
کنیم. این هم در راستای توسعه اجتماعی است. چرا 
پایتخت انرژی کشور نباید یک شهرداری قوی داشته 

باشد؟ البته این کارها را دولت باید انجام دهد اما نفت 
هم درگیر است. نباید امور را موقتی ببینیم و بگوییم 
حاال کمکی به این ها بکنیم تا ما سرمان خلوت شود! 
همچنین نباید نگاه ما به این منطقه و مردم، کارگاهی 
باشد. یعنی بگوییم، ما می آییم کار می کنیم و سپس 

می رویم.
 

در کشورهای دیگر که صنعت نفت فعالی دارند 
چه کار می کنند؟ آن ها در حوزه مســئولیت 

اجتماعی چگونه عمل می کنند؟
 در دنیا مناطقــی که صنعــت نفــت و گاز دارند به 
دلیل ارزش افزوده باالی این صنایع، مناطق توســعه 
یافته تری هســتند. این از عواید غیرمســتقیم نفت 
اســت و البته دولت در این بخش ها ســرمایه گذاری 
می کند. درمورد ایران برخــی از کارهایی که صنعت 
نفت انجــام داده و انتظار می رود که انجــام بدهد، با 
تکالیف حکومتی موازی می شــود. تأمین زیرساخت 
ها وظیفه نهادهای دولتی اســت. اما در مناطق نفتی 
این خواســت ها را از نفت انتظار دارند چرا که نفت را 
دولت و دولت را نفت می بینند بنابراین همه انتظارها 
از نفت است. جالب است که بانک ها هم کلی درآمد و 
سود دارند اما کسی از بانک ها انتظار ندارد، مسئولیت 

اجتماعی بر عهده بگیرند.
   

یعنی الزم نیست وزارت نفت به عنوان بخشی از 
دولت، پروتکل یا چیزی شبیه به آن برای انجام 
مسئولیت اجتماعی شــرکت های خصوصی یا 

دولتی داشته باشد؟
 چرا ما در این زمینه کوتاهی داشــته ایــم و دولت و 
در اینجا وزارت نفت باید قوانین و بخشــنامه هایی در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی هم به شرکت های 
دولتی و هم به شرکت های خصوصی ابالغ کند تا این 
موضوع شفاف تر و قانونی تر بشــود. وزارت نفت می 
تواند پروتکل داشته باشــد و همه بر اساس آن عمل 
کنند و ما االن به دنبال آن هســتیم. در این پروتکل 
می توانیم سیاست های تشــویقی و ترغیبی هم برای 
شــرکت ها داشته باشــیم. مثاًل شــرکتی که سطح 
آلودگی اش را کاهش می دهد، برای یک یا دو ســال 
عوارض کمتری بدهد. می توانــد مصوبه مجلس هم 

بشود.

 سید امیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت

پروتکلی برای مسئولیت اجتماعی 
شرکت های خصوصی بخش انرژی 

وجود ندارد
سید امیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت است و سوابق علمی و تجربی گسترده ای در زمینه توسعه اجتماعی دارد. طالبیان معتقد است که 

بعد از انقالب نگاه یک جانبه و اقتصادی بر توسعه حاکم بود و این امر پیامدهای منفی اجتماعی و زیست محیطی را به همراه داشت.

برای اولین ســوال مایلم از شــما بپرسم چرا 
امروزه موضوع مســئولیت اجتماعی در حوزه 

صنعت نفت تا این حد مهم شده است؟
 نشانه های اهمیت آن هم ســخنان مسئوالن نفتی و 
همچنین برگزاری دو همایش تا کنون اســت. توسعه 
و نوســازی از جنبه فنی و اقتصادی آن نشــان داده 
اســت که اثرات زیان باری بر انســان و زیست محیط 
داشته است و بنابراین باید عالوه بر نگاه فنی و مادی، 
نگاه انســانی و محیطی نیز به توسعه داشت تا بتوانیم 
توسعه انسانی و پایداری داشته باشیم. امروزه نسبت 
به اثرات نامطلوب توسعه بر حوزه انسانی و اجتماعی 
و زیســت محیطی به ویژه در مناطق عملیاتی صنعت 
نفت، آگاهی و نگرانی به وجود آمده اســت. بنابراین 
اهمیت مســئولیت اجتماعی ناشــی از این ضرورت 
و نیاز اســت که عالوه بر این که مبتنی بر پیامدهای 
عینی و نامطلوب توســعه بوده اســت، یک چرخش 
معرفتی و اندیشه ای و نگاه متفاوتی به توسعه از جمله 
در صنعت نفت نیز رخ داده اســت. بنابراین نگاه تک 
بُعدی به توســعه به نگاه چندبُعدی تغییر کرده است. 
در کشــور ما به ویژه بعد از انقالب نــگاه یک جانبه و 
اقتصادی بر توسعه حاکم بود و پیامدهای نامطلوب و 

منفی آن امروزه مشخص شده است.
 

گفته می شود که صنعت نفت در گذشته به ویژه 
قبل از انقالب برنامه های مسئولیت اجتماعی 
بیشتری داشته اســت و این برنامه ها امروزه 
ضعیف شده اســت و صنعت نفت مسئولیت 
اجتماعی کمتری انجام مــی دهد؟ این گفته را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 تاریخ سیاســی و اجتماعی صدســاله اخیر ایران با 
تاریخ نفت عجین اســت. صنعت نفت نقش اساســی 
در تغییرات اجتماعی در ایــران و از جمله در مناطق 
عملیاتی داشته است. در گذشــته، نفت نه تنها بانی 
شکل گیری تأسیســات و امکانات شهری مدرن بوده 
است بلکه بانی تشکیل و تقویت هویت های اجتماعی 
و شــهری هم شــده اســت مثاًل در آبادان. می توان 
گفت که صنعت نفت باب ورود ســبک زندگی و تنوع 
فرهنگــی و اجتماعی در ایران بوده اســت به ویژه در 
شــهرهای نفتی مثل آبادان. آبادان باب ورود پدیده 

های مدرن در کشور می شــود. در واقع صنعت نفت 
یک شهر مدرن می ســازد به نام آبادان با این نگاه که 
این شــهر الگویی مدرن باشــد برای دیگر شهرهای 

ایران.
 

ُخب ممکن است کســی بگوید بسیاری از این 
تغییرات اجتماعی پیامد نّیت نشــده توسعه 
صنعت نفت هستند و به طور طبیعی در نتیجه 
توســعه فعالیت های صنعت نفت رخ داده اند. 
همچنین ممکن است گفته شــود که فعالیت 
های عمرانی صنعت نفت در گذشــته در قالب 
مسئولیت اجتماعی قابل تعریف نیستند. نفت 
مجبور بوده اســت برای توسعه فعالیت هایش 
برخی زیرساخت های شهری را برای کارکنان 
خود اجرا کند. به تبع آن شــهر هم رشد می 

کرده است.
 تغییرات نّیت نشده که البته وجود داشته اند اما باید 
گفت که دولت ایــران و وزارت نفت قبل از انقالب این 
نگاه را به نفت داشــتند،یعنی نوعی سیاست و نظریه 
اجتماعــی و برنامه ریــزی اجتماعی هــم برای نفت 
داشــتند. در واقع، برنامه آن ها این بــود که همراه با 
توســعه صنعت نفت، توســعه اجتماعی هم به وجود 
بیایــد. حتی آن ها فکر مــی کردند اگر ایــران را می 
خواهند وارد مدرنیته بکنند بــاب آن می تواند و باید 
صنعت نفت باشــد. آن ها برای این موضــوع نظریه 
کالن اجتماعــی داشــتند. اما توســعه اجتماعی به 
همراه توســعه صنعت نفت بعد از انقالب مغفول ماند 
و دولت و وزارت نفت دیگر نگرش توسعه اجتماعی به 
همراه توسعه صنعت نفت را نداشت و به همین دلیل 
هم مشکالت اجتماعی و زیســت محیطی زیادی به 
وجود آمد که ما را به امروز رساند که نگرانی اجتماعی 
و زیست محیطی داشته باشــیم و برای آن سخنرانی 
و همایش برگزار کنیم. بر اســاس کنار گذاشتن نگاه 
توسعه اجتماعی بعد از انقالب، سیاست از شهرسازی 
و هویت سازی شهرِی قبل از انقالب به سمت شهرک 
سازی )مانند شهرک مهاجران در اراک( و جدا کردن 
محل زندگی کارکنــان و خانواده هایشــان از مردم 
بومی و اجتماع محلی اســتوار شد. این برای کارکنان 
ساکن بود؛ برای کارکنان اقماری که بیشتر کارکنان 

عسلویه به شــیوه اقماری هســتند، 14 روز در محل 
کار و 14 روز در شــهر دیگری زندگی می کنند. یعنی 
محل کار و زندگی فرســنگ ها با هــم فاصله دارند و 
کارکنان خود را متعلق به عســلویه نمی دانند، بلکه 
خود را موقتی می دانند. کســانی که حضور خود را در 
جایی موقتی بدانند، برای توســعه اجتماعی آنجا هم 
کاری نمی کنند. یعنی ما بعد از انقالب بیشتر از زمان 
قبل از انقالب شاهد شهرک های نفتی توسعه یافته در 
کنار روستاها و شــهرهای بومی توسعه نیافته و ایجاد 
تعارض ها و تقابل ها بودیم. و این به دلیل عدم داشتن 

نگاهی اجتماعی به توسعه صنعت نفت بود.
 البته تأکید بــر بهبود کیفیت زندگــی نیروی کار و 
خانواده آنان از تعهدات شــرکت ها در راستای نیل به 
اهداف مســئولیت اجتماعی اســت. اما به دلیل عدم 
داشــتن دیدگاه اجتماعی و فرهنگی، مسائل شهرک 
نشینان شرکت نفت هم بسیار زیاد بوده است از جمله: 
تعامالت ضعیف بین شهرک نشینان و مابین شهرک 
نشــینان با اجتماعات شــهری و روســتایی محلی، 
آسیب های اجتماعی، گســترش ناراحتی های روانی 
و غیره. بعدها برای کاهش این مســائل، این منازل را 
به اشــخاص واگذار کردند و از حالت شــرکتی صرف 
بیرون آمد. در نتیجه باید بگویم که بررسی این آسیب 
ها امروزه صنعت نفت را به این نتیجه رســانده است 
که سیاست های جداســازی کارکنانش و عدم توجه 
به اجتماع شهری و روســتایی محلی تجربه مفیدی 
نبوده اســت و باید تجدیدنظر کنند. نفت با بن بست 
مشکالت و مسائل و آسیب های اجتماعی مواجه شده 
است، عالوه بر مسائل زیســت محیطی که با توسعه 
پایدار منافات دارد. این مسائل و آسیب ها هم در مورد 
اجتماعات محلی اســت و هم در مورد کارکنان خود 
نفت و خانواده هایشان و هم درباره محیط زیست که 

آلودگی محیط زیستی ایجاد شده است.
 بنابرایــن امــروزه در صنعت نفت تفکــر اجتماعی 
به وجود آمده اســت و برگزاری همایش مســئولیت 
اجتماعی نفت برای چاره جویی این مشــکالت است 
که طی مطالعات و بررســی های مختلف شناســایی 
شــده اند. تفکر مســئولیت اجتماعی در دولت رونق 
گرفته است و رئیس جمهور در افتتاح فاز جدید پارس 
جنوبی به این موضوع اشاره کرد که نفت باعث توسعه 
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فوربیس طی گزارشــی از کاهش نفوذ عربستان 
در بازار نفت خبر داد و نوشــت: بازگشت ایران به 
بازار نفت موجب شــده تا عربســتان نتواند مثل 
روزهای خوب گذشته اعضای اوپک را آنگونه که 

خود می خواهد دور هم جمع کند. 
به نقل از پایگاه خبری فوربیس، عربســتان قصد 
دارد بــرای تامین مالی طرح ویــژن 2030 خود 
که وابستگی اقتصاد این کشور به نفت را کاهش 
خواهد داد، سهام شرکت دولتی سعودی آرامکو 

را به صورت عمومی در بورس به فروش برساند.
موفقیت عرضه عمومی ســهام شــرکت آرامکو 
بســتگی به وضعیت بازارهای نفت و سهام دارد.
هرچــه قیمت نفت باالتر باشــد، فروش ســهام 
شرکت آرامکو با قیمتی باال به ســرمایه گذاران 
آسان تر است. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان 
در مــاه ژانویه گفته بــود: »زمان بنــدی عرضه 
عمومی سهام شرکت آرامکو بستگی به تعدادی 
از فاکتورهــای خارجی از جملــه وضعیت بازار 
ســهام، چشــم انداز قیمت نفت و آمادگی بازار 

سرمایه داخلی عربستان خواهد داشت
مشــکل اینجاســت که اکنون مثل گذشــته، 
عربســتان دیگر تنها بازیگر تاثیر گذار بازار نفت 
نیســت که بتواند با کاهش و افزایش عرضه نفت 
خود بازار را تکان دهد. اکنون شرکت های تولید 
نفت شیل در آمریکا نقش مهمی در بازار ایفا می 
کنند. آنها آماده اند تا به محض افزایش قیمت ها، 

تولید خود را افزایش دهند.
این دقیقا همان اتفاقی اســت که در طی 4 هفته 
گذشته رخ داده اســت. تعداد سکوهای حفاری 
نفت در آمریکا بر اســاس گزارش موسسه بیکر 
هاگز برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافته 

است.
دیگر بازیگر تاثیرگذار در بازار نفت، ایران اســت 
که بعد از لغــو تحریم ها مجددا به بــازار نفت باز 
گشــته اســت. بازگشــت ایران موجب شده تا 
عربســتان نتواند مثل روزهای خوب گذشــته 
اعضای اوپک را آنگونه که خــود می خواهد دور 

هم جمع کند.
موضوع بدتر اینکه، ایران نیز آماده افزایش بیشتر 
تولید به محض رشد قیمت هاســت. برای مثال 
در هفته منتهی به 15 جــوالی قیمت نفت خام 
سبک ایران به 43 دالر و 19 سنت رسید که یک 
دالر و 49 سنت نسبت به هفته قبل از آن کاهش 
داشت. هرچند خیلی زود است که بخواهیم پیش 
بینی کنیم در زمان عرضه عمومی سهام شرکت 
آرامکو قیمت نفت در چــه وضعیتی قرار خواهد 
داشت، اما یک موضوع روشن اســت و آن اینکه 

بازار نفت مسیر ناهمواری را در پیش دارد

 فوربیس گزارش داد :

کاهش نفوذ عربستان در بازار نفت با 
بازگشت دوباره ایران 

نادر قاضی پــور دربــاره اعمال فشــار بــرای خروج 
محصوالت پتروشــیمی از بــورس، افزود: براســاس 
فرمایشــات رهبــر معظم انقــالب، تمام دســتگاه ها 
باید برای اجرای درســت اقتصاد مقاومتی و رســیدن 
به اهداف آن بســیج شــوند، نــه این که بــرای ضربه 
 زدن بــه پایه هــای اساســی اقتصــاد اصــرار کنند.

قرار اســت موضوع خروج محصوالت پتروشــیمی از 
بــورس کاال با حضور فعــاالن صنعت پتروشــیمی در 
شورای رقابت بررســی و نســبت به آن تصمیم گیری 

شود.
عضو کمیســیون صنایــع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه با بیان اینکه بحث خروج محصوالت 
پتروشیمی از بورس کاال، غیرمنطقی است، تاکید کرد: 
 قیمت ها و روند معامالت در بورس کاال شــفاف است.

و بــازار محصــوالت پتروشــیمی پــس از عرضه این 
محصــوالت در بورس کاال به تعادل رســیده اســت و 
بنابراین خروج حتی بخشــی از معامالت پتروشــیمی 
 از بورس، بازار را آشــفته و شــرایط را پیچیده می کند.

عضو ناظر شــورای رقابــت با بیــان اینکه بــا خروج 
محصوالت از بــورس کاال پای دالالن و رانــت به بازار 
پتروشــیمی باز می شــود، گفت: اگر تالش هایی برای 
خــروج محصــوالت پتروشــیمی از بــورس صورت 
می گیرد، تحت فشــار دســت اندرکارانی اســت که 
 از شــفافیت معامالت بــورس کاال متضرر می شــوند. 
قاضی پــور تاکیــد کــرد: اگــر در بــورس کاال کم و 
کاســتی هایی دیده می شــود، باید از ســوی فعاالن 
و مســئوالن مربوطــه مرتفــع شــود، این کاســتی 
هــا، عامل بر هــم ریختن نظم بــازار نیســت و باید با 
حمایت از ســازوکار بورس، زمینه تامین نیاز آســان 
 تولیدکننــدگان بــه مــواد اولیــه را فراهــم کنند.

وی با بیان ایــن که اگر توزیــع مواد اولیــه به صورت 

منطقی بین خریداران انجام شــود دیگــر جای هیچ 
شــکایتی باقی نمی ماند، گفت: شــفاف سازی اقتصاد 
به ویــژه در بازارهــای مالی یکــی از بندهــای مورد 
تاکید برای تحقــق اقتصاد مقاومتی اســت که به طور 
 حتــم رویکرد کلی دولت نیز همین سیاســت اســت.
پیــش از ایــن، محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس 
کمیســیون اقتصادی مجلــس نیز بــه مخالفت قاطع 
دولــت و مجلس بــا خروج پتروشــیمی هــا از بورس 
کاال اشــاره کــرده و گفته بــود: همچنــان خبرهایی 
دربــاره ادامــه تــالش برخــی افــراد بــرای خروج 
معامالت محصــوالت پتروشــیمی از بــورس کاال به 
 گوش می رســد که این تالش ها جــای تعجب دارد.
به گفتــه وی چارچــوب معامالت در بــورس کاالی 
ایران مشــخص اســت و این بــازار کاالیی منســجم، 
بر مبنای شــفافیت بنا شــده و این که عده ای با بهانه 
های مختلف بــه دنبال خروج بخشــی از محصوالت از 
 بورس کاال هســتند به هیچ عنوان قابل قبول نیســت.

وی افزوده بــود: همچنین بورس کاال مــدام با فعاالن 
صنایــع در ارتباط و تعامل نزدیک اســت و توانســته 
خواســته ها و نیازهــای آنهــا را بــرای وظایف خود 
بــرآورده کند؛ بــرای مثال امــروز در کنــار معامالت 
نقــدی، معامــالت »ســلف« و حتــی قراردادهــای 
بلند مــدت نیز در بــورس کاال انجام می شــود به این 
ترتیب مشــخص می شــود افــرادی کــه همچنان 
به دنبــال خــروج معامــالت پتروشــیمی از بورس 
کاال هســتند، خواســته هایــی دارنــد کــه فقط در 
 بازار غیر شــفاف خارج از بــورس برآورده می شــود.
پورابراهیمی با بیان این که خروج معامالت پتروشیمی 
از بورس زمینه بازگشت رانت های کالن و ضربه زدن به 
پایه های اقتصادی کشــور در شرایط حساس کنونی را 
مهیا می کند، گفته بود: با همه این تفاسیر، باید عنوان 

کرد تجربه سال های گذشته معامالت بورس و بررسی 
بهانه های مطرح شــده درباره این بازار بــه اینجا ختم 
می شود که بورس کاالی ایران به دلیل ایجاد شفافیت 
در معامالت محصوالت پتروشــیمی، منافع عده ای که 
موافق شفافیت نیســتند را به خطر انداخته است و آنها 
هراز گاهی ســعی دارند با نفوذ و برخی ارتباطات، برگ 
بازار پتروشیمی را به سود منافع شخصی خودشان ورق 

بزنند که بدون شک موفق نخواهند شد.
عرضه محصــوالت پایه مانند محصوالت پتروشــیمی 
در بورس کاال، سبب شــفافیت معامالت شده و جلوی 

انحصار و رانت را می گیرد.
در ماه های اخیر، بخشــی از فعاالن بخش باالدســتی 
صنعــت پتروشــیمی، خواســتار خــروج محصوالت 
پتروشیمی از بورس کاال شده اند و فعاالن بخش پایین 

دستی نسبت به این فشارها انتقاداتی مطرح کرده اند.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

خروج پتروشیمی ها از بورس با 
شفافیت در تضاد است 

نادر قاضی پور : چارچوب معامالت 
در بورس کاالی ایران مشخص است 
و این بازار کاالیی منسجم، بر مبنای 
شفافیت بنا شده و این که عده ای با بهانه 
های مختلف به دنبال خروج بخشی از 
محصوالت از بورس کاال هستند به هیچ 
عنوان قابل قبول نیست
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کشور شما با چالش های متعددی در زمینه 
های اقتصادی رو به رو بود . می خواهم بدانم 
چگونه بودجه سال 2016 شما بدون توجه به 

طرح های ریاضت اقتصادی رقم خورد؟
مسئله ای که در بودجه ســال 2016 به آن توجه 
شــد مثلث مقابله با بیکاری ، افزایش درآمد های 
عمومی و کاهش بدهی هــای دولت بود. حل این 
سه مسئله خواهند توانست مشکالت ما را بهبود 
بخشند و در ســال 2017 شــرایط برای ما بهتر 
خواهد بود. ما با توجه به بودجه جاری می توانیم 

بخشی از تعهداتمان به اروپا را تصویه کنیم .

در خصــوص تعهداتتان بــه اروپا صحبت 
کردید، چگونه اتحادیــه اروپایی با بودجه 
شما موافقت کرد زیرا به نظر می رسید آنها 
چندان هم با طرح های شما موافق نیستند؟

من فکر مــی کنم پرتغال در حال برداشــتن گام 
های مهمی است که از ســوی عموم مردم مورد 
حمایت قرار گرفته اســت این مسئله را در نتیجه 
انتخابــات مالحظــه کردید.آنچــه مــن انتظار 
دارم آن اســت که بــا توجه به نظــرات عمومی، 
کمیتــه اروپایی نیــز از طرح ما حمایــت کند تا 
ما بتوانیــم گام موثری برای خــروج از وضعیت 
ریاضتــی برداریــم. پرتغــال کار خــود را انجام 
خواهــد داد و حتما می دانید که این کار آســانی 
نیســت .قطعا تغییرات در رشــد اقتصــادی کار 
آســانی نخواهد بود امــا کشــورهای اروپایی در 
حال انجام این مســئله هســتند. در همین حال 
نباید فراموش کنیم که کار ما از دیگران ســخت 
تر اســت زیرا ما می خواهیم تولید ناخالص مان 
را بیشــتر از دیگران افزایش دهیم. این مســائه 
 کار دشواری اســت اما برای ما بســیار خوشایند 

خواهد بود.

بگذارید کمی واضح تر بپرســم یعنی شما 
به دوران ریاضت اقتصــادی باز نخواهید 

گشت؟ زیرا مردم پرتغال به شما رای دادند 
تا از چالش های ریاضــت اقتصادی خارج 
شــوند در حال حاضر جامعه پرتغال نیز در 
بالتکلیف اســت  آینده ریاضت  خصوص 
.برخی از آن حمایت می کنند و گروهی نیز 
با آن مخالف هســتند .در حال حاضر رشد 
اقتصادی شما بســیار به آرامی در حال باال 
رفتن اســت و میزان بیکاری نیز به همین 
شــکل کاهش اندکی داشــته است. رشد 
اقتصادی که به ســختی 2.6 را نشان می 

دهد.
شــغل های واقعی زمانــی ایجاد می شــوند که 
سرمایه های واقعی وارد یک کشــور شوند. ما در 
پرتغال ورود فولکس واگن را داریم آنها قصد دارند 
تا در پرتغال خودرو مونتــاژ کنند. در همین حال 
شــرکت آلمانی بوش هم به پرتغال آمده اســت 
تا محصــوالت لوازم خانگی را در ایــن بازار تولید 
کند. در عین حال توریســم و حضور کارشناسان 
و خبرگان در مجموع به رشــد اقتصادی پرتغال 

کمک خواهد کرد.

به مســئله توریســم و ســرمایه گذاری 
اقتصــادی اشــاره کردیــد . در خصوص 
همکاری های اقتصادی میان ایران و پرتغال 
و درس های متقابل دو کشــور از یکدیگر 

توضیح دهید.
ما از حامیان برداشــته شــدن تحریــم ها بوده 
ایم و ایــن مهم به همــکاری هــای اقتصادی و 
همکاری هــای بخــش های خصوصــی کمک 
خواهد کرد. همــکاری های اقتصــادی میان دو 
کشــور می تواند در عرصه های مختلف از جمله 
توریســم ، انــرژی و مدیریــت آب و بخش های 
کالن تر پیش رود. مــا چهار ماموریــت را برای 
ورود در بازار ایــران تعریف کرده ام که نشــان از 
اهمیــت اقتصاد ایــران برای مــا دارد. در همین 
حال نباید از نظر دور داشــت که بعــد از به پایان 

رسیدن چهار ماموریتی که در خصوص آن اشاره 
کردم بخش خصوصی و تجــارت های کوچک و 
متوســط می توانند با اطالعات و دانش بیشتری 
برای سرمایه گذاری واقعی وارد عمل شوند.بازار 
ایران با توجه جایگاه جغرافیایی آن اهمیت بسیار 
زیادی دارد و این کشــور می توانــد هاب منطقه 
ای برای کاالها و تولیداتی باشــد که با ســرمایه 
های پرتغال تولید می شوند. ســفر وزیر خارجه 
پرتغال به تهران نیز نشــان از اهمیت ویژه تهران 
بــرای لیســبون دارد و حتی صحبــت هایی در 
 خصوص ایجاد پرواز های مستقیم میان دو کشور 

شده است.

از توضیحات کامل شــما متشکرم باز می 
گردم به مســئله اروپا آیا فکــر می کنید 
مشکل بانک های پرتغال حل شده است؟ 
زیرا خبرهای خوبی از بانک های ایتالیایی 
به گوش نمی رسد اگر این بانک ها با چالش 
مواجهه شــوند بانک هــای یونانی نیز به 
مشــکل می خورند و این مسئله بانک های 

پرتغال را نیز در بر می گیرد .
مشکالت اقتصادی و مسائلی که در اقتصاد برخی از 
کشورها به صورت ریشــه ای وجود دارد به سادگی 
از میان نمی روند و باید برای آنها عزم جدی داشت . 
ما در حال ترویج ســرمایه ها از طریق سیستم مالی 
هستیم که این مسئله برای کشورهای دیگر نیز می 
تواند مورد استفاده قرار گیرد .به طور قوی این ادعا 
را رد می کنیم که ارتباط میان بانک های پرتغال با 
ایتالیا و یونان وجود دارد و من اصال نمی دانم در این 
کشورها چه می گذرد .اما من فکر می کنم برخی از 
پیوســتگی ها و پیوند ها ریشه های اقتصادی ندارد 
.بسیاری از مشــکالتی که اکنون بانک های ما با آن 
مواجهه هستند قابل پیش بینی بود و برخی از آنها 
نیز خیر ، اما چیزی که وجود دارد آن است که ما در 
حال تغییر هســتیم و این مهم به طور کلی چالش 

برانگیز است.

وزیر اقتصاد پرتغال در گفتگو با دنیای انرژی 

فضای پسابرجام فرصت همکاری های
 بخش خصوصی را فراهم کرده  است 

پرتغال از جمله کشورهای جهان است که 
با مشکالت مالی سال 2011 ضمن مواجهه 

با چالش های عظیم در سال 2013 رتبه 
51 ام اقتصاد جهانی را از آن خود کرد. اما 

تغییرات و جذب سرمایه گذاری و در عین 
حال توجه به بخش خصوصی در این کشور 
اقتصاد لیسبون را در سال 2014 میالدی به 

رتبه 38 بازگرداند و آنطور که پیش بینی 
می شود این کشور قادر است پس از اعالم 
آمارهای سال 2016 موقعیت خود را چند 
پله دیگر ارتقا دهد.  باتوجه به توضیحات 
فوق و برای بررسی راه های همکاری های 

ایران و پرتغال در زمینه های مختلف به 
خصوص توسعه بخش خصوصی با مانوئل 

کادیرا کابرال وزیر اقتصاد پرتغال به گفتگو 
نشسته ایم که بخش هایی از آن را در زیر 

می خوانید.  الزم است در خصوص اقتصاد 
پرتغال این نکته را نیز اضافه کنیم که این 

کشور که با کسری بودجه و کمک های 
خارجی از سال 2011 ادامه حیات داده 

است بودجه سال 2016 خود را بدون در 
نظر گرفتن طرح های ریاضت اقتصادی به 

تصویب رساند.
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شود . گلچین از آخرین جلســه برگزار شد ه با مسئوالن 
شرکت پاالیش و پخش نیز موارد ی را اعالم کرد  و گفت: 
 براساس این نشســت مقرر شــد  د ر برگزاری جلسات 
آتی بــرای تعیین قیمت خوراک مــورد  نیاز واحد های 
اتحاد یه، از نمایند ه اتحاد یه نیز نظرخواهی شــود  و ما 
تالش د اریم این نقش را به خوبی ایفا کنیم. وی د رباره 
میزان صاد رات فرآورد ه های نفتــی و بازارهای هد ف با 
بیان اینکــه تالش د اریــم بازارهای قد یمــی از جمله 
هند  را احیا کنیم، گفت: متاســفانه گمرک آمار د قیقی 
از وضعیت صاد رات ارائه نمی کنــد ، با این حال د رحال 
حاضر عمد ه تجارت ما با کشــورهای چیــن و امارات، 
 کشورهای آسیای شرقی و روســیه د ر حال انجام است 
و تالش د اریم محصوالتمان به اروپا نیز صاد ر شــود  به 
شــرط اینکه مشــکالت بانکی حل و فصل شود . آنچه 
مانع صاد رات ما می شــود ، عد م رفع تحریم های بانکی 
و سوئیفت است، زیرا مشتری های ما قاد ر به بازگشایی 
ال سی نیســتند . حســن تاجیک، د یگر عضو اتحاد یه 
د رباره تعامالت میان د ولت با اتحاد یه به اثرات فعالیت 
اتحاد یه د ر صــاد رات فرآورد ه های نفتی اشــاره کرد  و 
گفت: تعاملی که ما با د ولت د اشته ایم خود خواسته بود  

و ما د ائم د ر حال تحمیل خود  به د ولت هستیم. 
قوانین به گونه ای اســت کــه با ســلیقه مجریان تهیه 
شــد ه اســت. متاســفانه بخش د ولتی حاضر نیست 
خوراک مورد  نیــاز واحد ها را به میزان نیاز و براســاس 
توافقات صورت گرفته تامین کند . مهد ی اسپند یاری، 
د بیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز 
و پتروشــیمی نیز د ر این نشســت د رباره قرارد اد های 
جد ید  نفتی گفت:  ایــن قرارد اد ها د ر باالد ســتی نفت 
صــورت خواهد  گرفــت امــا اثراتی د ر پایین د ســتی 
خواهد  د اشــت به طوری که منجر بــه رونق صاد رات 
فرآورد ه هــای نفتــی خواهد  شــد . وی با بیــان اینکه 
اتحاد یــه از وزارت نفــت د ر تمامــی عرصه ها حمایت 
کرد ه اســت، افزود : انتظار د اریم د ولت بــه این بخش 
بها بد هد  و از توانمند ی های بخش خصوصی اســتفاد ه 

کند . البتــه توانمند  شــد ن این بخش بــه چند  عامل 
مهم بســتگی د ارد  که می توان به تامین خوراک مورد  
 نیاز و ارائه تســهیالت بانکــی و صاد راتی اشــاره کرد . 
احمد  صرامــی د یگر عضــو هیئت مد یــره اتحاد یه د ر 
نشســت با بیان اینکه ســرمایه گذاری د ر کشــور بعد  
از برجام شــکل بهتری بــه خود  گرفته اســت، گفت: 
بخش خصوصی به د لیل برقراری ارتباط با کشــورها و 
شــرکت های خارجی  از جایگاه خاصی برخورد ار است 
اما یاد مان باشد  که هر سرمایه گذاری خارجی به د نبال 
امنیت اســت و می خواهد  بد اند  که خــوراک مورد  نیاز 

چگونه تامین خواهد  شد . 
خـوشـبـــختانه ریـســـک سرمایه گذاری د ر کشور 
3د رصد  کاهش یافته است و این می تواند  کمک کنند ه 
حضور ســرمایه گذاران خارجی د ر کشــور باشد . وی 
همچنین تاکید  کرد :  باید  موانع د اخلی را مرتفع سازیم 
تا بتوانیم منابــع د اخلی را جذب کنیم. خوشــبختانه 
د رآمد های اتحاد یه د ر ســه ماهه امســال نســبت به 
سال قبل رشد  قابل توجهی د اشــته است. بد ون شک 
با حل مشــکالت ارزی و بازگشــایی ال اســی تجارت 
ما 10 برابر رشــد  خواهد  د اشــت. عباســعلی اسالمی 

د یگر عضــو هیئت مد یــره اتحادیــه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت،گاز و پتروشــیمی نیــز با بیان اینکه 
د ولت ها می توانند  با ارائه تســهیالتی به صاد رات رونق 
ببخشــند ، تاکید  کرد :  قوانین و مقــررات د ر صاد رات 
د ست و پا گیر هستند ، صاد رکنند گان د ر ایران با قوانین 
خلق الساعه ای مواجه می شــوند ، به طوری که د ر مد ت 
زمان یک هفته ای با ابالغ بخشــنامه ای شــرایط برای 

صاد رات سخت تر می شود .
 وی با بیــان اینکه ما بــه تحریم هــای خارجی عاد ت 
کرد ه ایم و می د انیم با مشــتری های خــود  چگونه وارد  
تعامل شویم،  اعالم کرد : د ر سایر کشــورها با کاهش یا 
افزایش نفت، قیمت فرآورد ه های به روز تغییر می یابد  اما 
د ر کشور ما این گونه نیســت، ما با برنامه ریزی و کاهش 
قیمت مشتری هایمان را نگه د اشته ایم. همچنین احمد  
ابوترابی د یگر عضــو هیئت مد یره اتحاد یــه نیز د ر این 
نشست ضمن تشکر از همکاری ســتاد  مبارزه با کاالی 
قاچاق، گفــت: روی کاغذ توافقــات و مذاکرات خوبی 
صورت می گیرد  اما وقتی به اجرا نگاه می کنیم خروجی 
را شاهد  نیستیم. واحد های ما با مشکالتی مواجهند  که 
به راحتی این مشکالت قابل حل هســتند . برای نمونه 
می توان با ارائه تسهیالت و اعتبارات کم بهره باعث تولید  
شد  یا می توان با روان سازی د ر صاد رات پایین د ستی به 
رونق کمک کرد  اما این اقد امات انجام نمی شــود . وی با 
بیان اینکه شــرکت ملی نفت بخش خصوصی را رقیب 
خود  می د اند ، افزود : گمرک باید  برای صاد رات تسهیالت 
قائل شــود . حســین منیری د یگر عضــو هیئت مد یره 
اتحاد یه با اشاره به بازی د الالن د ر بازار روغن کار کرد ه، 
گفت: با تالش اتحاد یه 700 هزار تن روغن کارکرد ه هر 
سال به جای ورود  به محیط زیست، مجد د  برای استفاد ه 
د ر خود روها تصفیه می شود  اما ما د ر تامین خوراک مورد  
نیازمان با د الالنی مواجه هستیم که نمی د انیم با آنها چه 
باید کنیم. وی گفت:  د ولت باید  چرخه معیوب د ر روغن 
کارکرد ه را اصــالح کند ، د ر غیر  این صورت مشــکالت 

اد امه خواهد  د اشت. 

احمد  صرامی مي گوید بخش 
خصوصی به د لیل برقراری ارتباط 
با کشورها و شرکت های خارجی  از 
جایگاه خاصی برخورد ار است اما 

یاد مان باشد  که هر سرمایه گذاری 
خارجی به د نبال امنیت است و 

می خواهد  بد اند  که خوراک مورد  نیاز 
چگونه تامین خواهد  شد 

نبود  نظام رگوالتوری د ر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
یکی از مهم ترین مشــکالت فعاالن این صنعت است و 
باتالش فعاالن بخش خصوصی بــه زود ی رگوالتوری 
نفت با مشارکت فعاالن تشکل های تخصصی د ر شورای 
رقابت تشکیل خواهد  شــد .  سید حمید  حسینی، عضو 
هیئت مد یره اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده های 
نفت،گاز و پتروشیمی با اعالم خبر تشکیل رگوالتوری 
فرآورد ه های نفتی با مشــارکت بخش خصوصی گفت: 
نبود  نظام رگوالتوری د ر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
موجــب بــروز مشــکالت متعــد د ی د ر فعالیت های 

اقتصاد ی این صنعت شد ه است. 
از زمان ایجاد  شــورای رقابت قرار بود  نظام رگوالتوری 
این صنعت توســط نهاد هــای فعال ایجاد  شــود  ولی 
تاکنون این نظام ایجاد  نشــد ه است. اما د ر جلسه ای که 
هفته گذشــته د ر شــورای گفتگو با حضور نمایند گان 
وزارتخانه های نفت، صنعت، ســازمان سرمایه گذاری 
و مرکــز پژوهش هــای مجلس برگزار شــد  شــورای 
رقابت اعالم کرد  که مقد مات ایجــاد  نظام رگوالتوری 
د ر صنعت نفت و بــرق را فراهم کــرد ه، بنابراین امروز 
نماینــد گان تشــکل های صنایع پایین د ســتی نفت 
نشســتی را با رئیس و اعضای شــورای رقابت د اشتند  
و د ر مورد  ســاختار و وظایــف این نهاد  تبــاد ل نظر و 
همفکری کرد ند  و د ر نهایت اعالم شــد  که یک هیئت 
مستقل هفت نفره مسئولیت نظارت و تنظیم قوانین را 
بر عهد ه گیرد  ولی د ر مــوارد ی که نیاز به د اوری و حکم 
است قضات عضو شــورای رقابت اقد ام کنند . حسینی 

د ر نشســت خبری هیئت مد یــره اتحاد یــه اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشــیمی با 
بیان اینکه رگوالتوری صنعت نفت،  گاز و پتروشــیمی 
با حضور هفت نمایند ه تهیه شد ه و بعد  از تصویب برای 
هیئت د ولت جهت تصویب ارســال خواهد  شد ، تاکید  
کرد : د ر تنظیم رگوالتوری د و نفر نمایند ه وزارت نفت، 
د و نفر از شــورای رقابت، یک نفر از اتاق بازرگانی، یک 
نفر حقوقد ان وزارت د اد گســتری و یک نفر از سازمان 
برنامه و بود جه حضور خواهند  د اشــت. بــا این اقد ام، 
شورای رقابت د رباره بسیاری از مسائل از جمله تعیین 
خوراک تصمیم گیری خواهد  کــرد . او گفت: به منظور 
تسریع د ر حل مشکالت تا زمان تشــکیل رگوالتوری 
کارگروهی با حضور چهار نفر تشــکیل خواهد  شــد ، 
د ر این کارگروه نمایند ه ای از باالد ســتی پتروشــیمی 
یا تولید کنند ه، واحــد  مصرف کنند ه،  شــورای رقابت 
و بورس حضور خواهد  د اشــت و از زمان تشــکیل این 
کارگروه تصمیم گیری د رباره مســائل پتروشــیمی ها 
د ر این کارگروه انجام خواهد  شــد ، همچنین با توجه به 
مذاکرات انجام شد ه بین شــورای رقابت و نمایند گان 
ذیربط این تصمیم اتخاذ شــد ه این کمیتــه د ر مورد  
قیمت پایه تصمیم گیری کند  امــا کماکان محصوالت 
پتروشــیمی از طریق بورس فروخته شود ، ولی کمیته 
ســازوکارهایی را برای عقد  قرارد اد  بلند مد ت و فروش 

محصوالت خاص اتخاذ کند . 
وی همچنین اعالم کرد : د ر کارگروهی که د ر شــورای 
رقابت تشــکیل خواهد  شــد  د رباره تعیین پایه قیمت 

محصوالت پتروشیمی تصمیم گیری خواهد  شد  و د یگر 
شرکت پاالیش پخش تنظیم کنند ه قیمت پایه نخواهد  
بود ، بلکه قیمت گــذاری بر مبنای ضوابطــی که نهاد  
رگوالتوری مشــخص خواهد  کرد ، توسط سازمان های 
د ولتی صورت خواهــد  گرفت. د ر این نشســت فرزان 
گلچیــن، رئیــس اتحاد یه بــه مشــکالت اتحاد یه د ر 
صاد رات فرآورد ه های نفتی پرد اخت و گفت: روند  کند  
تغییرات د ر ساختار قوانین و مقررات یکی از مشکالت 
جد ی ما د ر صاد رات اســت کــه بارها مــورد  اعتراض 
اتحاد یه بود ه است تا اصالح شود . برای نمونه واحد های 
پارافینی با وجود  سرمایه گذاری کالن با مشکل کمبود  

خوراک مواجه شد ه اند . 
وی همچنین تصریح کرد : عد م اســتفاد ه از تسهیالت و 
امکانات مالی از د یگر مشکالت جد ی ما است. متاسفانه 
ما از ابتد ایی ترین امکانات بی بهره هســتیم. همچنین 
تغییر سیاست های مالیاتی د ر نوع خود  برای ما مشکل 
ایجاد  کرد ه اســت. ما با پرد اخت مالیات مشکلی ند اریم 
اما انتظار د اریم مقررات خاصی بــرای حمایت از تولید  
و صاد رات ایجاد  شــود . رئیس اتحاد یه صاد رکنند گان 
فرآورد ه های نفتی د رباره رونــد  همکاری وزارت نفت با 
اتحاد یه نیز اعالم کرد : تا به امروز موفق نشد یم تعامالت 
مطلوبی با وزارت نفت د اشته باشــیم، شاید  الزم است 
ما گام های محکم تــری برد اریم. د ر این میان ســعی 
شد ه سیاست ها به گونه ای نباشــد  که فشاری از سوی 
ما به د ولت وارد  شــود ، اما روند  همکاری ها کند  است و 
انتظار د اریم د ر ســال آخر د ولت یازد هم تصمیم گیری 

در نشست اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی با حضور خبرنگاران مطرح شد 

گمرک باید  برای صاد رات تسهیالت
 قائل شود 
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با مباحث کالن آغاز خواهم کرد و ســعی می 
کنم برخــی از مباحث جزئی را نیز با شــما  
مطرح کنم می خواهم خیلی ســاده بپرسم 
چرا خط لوله انتقال انرژی به پاکستان و هند 
به خط انتقال به پاکستان مبدل شد و اکنون 
نیز اقدام عملی از سوی پاکستان صورت نمی 

گیرد؟
همانگونه که می دانید ایــن خط لوله از ابتدا به خط 
لوله صلح معــروف بود .یعنی اینکه عــالوه بر ابعاد 
اقتصادی موضــوع، تالش بر این بود تــا با توجه به 
اهداف و سیاســت های منطقه ای ایران در کاهش 
هر بیشــتر تنش ها و به ویژه تقویت صلح و ثبات و 
همکاری های منطقه ای از طریــق  عبور این خط 
لوله محقق گردد. اما به جهت فشار طرف های ثالث 
به هند از یک سو و نیز  تا حدودی تشدید منازعات 

سیاسی میان هند و پاکســتان در عدم تحقق این 
موضوع بی تاثیر نبوده است.

ایران با صرف هزینــه ای به مبلــغ 2 میلیارد دالر 
اقدامات الزم را برای اجرایی شدن قرارداد صادرات 
گاز به پاکســتان انجام داد و قرار بود این خط لوله 
از  بهار ســال 1393 اجرایی گردیده و بر اســاس 
آن روزانه  بیــش از 20 میلیون متــر مکعب گاز به 
پاکستان صادر شود  اما فشارهای سیاسی  و دخالت 
های برخی کشورها در پاکستان برای عدم اجرایی 
شدن قرارداد گازی ایران – پاکســتان را می توان 
مهمترین عامل عملیاتی نشدن خط لوله گاز آی پی 
دانست .البته باید خاطر نشــان کرد که ایران برای 
فروش گاز مازاد خود هیچ مشکلی ندارد و  مشتریان 
متعددی خواهان گاز ایران  هستند اما ما معتقدیم 
هر مقــدار پیوندهــای اقتصادی میان دو کشــور 

مســتحکم تر گردد ره آور د آن امنیت ، ثبات و رفاه 
بیشــتر برای منطقه خواهد بود و عالوه بر آن اجرا و 
تکمیل این طرح می توانــد نقطی عطفی برای حل 
بحران انرژی پاکستان باشد و به رونق تولید و فضای 
کسب و کار در این کشــور کمک کند.لذا با توجه به 
عزم دو کشور برای بهبود پیوندهای بازرگانی، الزم 
است تالش هایی بیشــتر برای اجرایی شدن  خط 

لوله گاز ایران-پاکستان انجام شود.
- طرف پاکستانی چه تسهیالتی برای بخش 
خصوصی انــرژی ایران فراهم کرده اســت 
و نقش اتاق های بازرگانی را در این مســیر 

چگونه ارزیابی می کنید؟
بخــش خصوصــی ایــران ظرفیت هــای زیادی 
در صدور فــرآورده هــای مختلف نفتــی به دیگر 
کشورها از جمله پاکســتان دارد اما صدور برخی از 

این فراورده ها به جهت آماده نبــودن برخی از زیر 
ســاخت ها  در مبــادی مرزی با برخی مشــکالت 
روبه روست.البته بازگشــایی مرز ریمدان از سوی 
کشــورمان تا حدودی این مبــادالت را می تواند 
تسهیل نماید اما الزم اســت اقداماتی نیز  از سوی 
طرف پاکســتانی متقاباًل صورت گیرد.در این میان 
اتاق های بازرگانــی نیز با نظارت بــر فعالیت های 
صادرکنندگان بخش خصوصی  مــی توانند نقش 
موثری در ادامــه و حفظ بازار ایران در این کشــور 
 lpg داشــته باشــد. در حال حاضر عمده صادرات
ایران به پاکستان توســط بخش خصوصی صورت 
می گیرد که با توجه به بــازار مصرف قابل توجه این 
محصول در پاکســتان صادر کننــدگان ایرانی می 

توانند حضور قوی تری در این عرصه داشته باشند.

- فرصت های صادراتــی محصوالت انرژی 
ایرانی در پاکستان چیست و ما تا چه اندازه در 

حضور در این بازار موفق بوده ایم؟
تقریبا برای اکثر محصوالت انــرژی و فراورده های 
هیدروکربنی ایران در کشور پاکستان تقاضا وجود 
دارد و صنایع این کشور متقاضی محصوالت مذکور 
هستند لیکن هنوز برخی از مشکالت  از قبیل عدم 
برقراری مبــادالت بانکی و مشــکل انتقال وجه و 
عالوه بر آن کمبود اطالعات  دو طرف از پتانســیل 
های یکدیگر سبب شــده است تا بســیاری از این 
متقاضیان تالش مناســبی برای ورود به بازار 200 
میلیونی پاکستان نداشته باشند. در این رابطه الزم 
اســت تا تجار و بازرگانان ایرانی با توجه به اهمیت 
افزایش مبادالت فی مابین دو کشور همسایه ایران 
و پاکستان با انگیزه بیشــتری به این بازار رو آورند 
که بالشک با توجه به پتانسیل فراوان موجود در هر 
دوطرف  می توان آینده روشنی را در باب همکاری 

های دو جانبه انتظار داشت.
شایان ذکر اســت ال پی جی و صادرات برق موفق 
ترین کاالها در بخش انرژی و قیر در بخش فراورده 
های نفتی از مهمترین محصــوالت صادراتی ما به 
پاکســتان بوده اند. در این خصــوص الزم به ذکر 
است که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور محترم 
کشورمان به پاکستان ،دو طرف بر پیگیری موضوع 
افزایش صــادرات برق ایــران به پاکســتان تاکید 
داشتند و مذاکرات برای نیل به توافق نهایی در این 

باره در دست انجام است.
البته الزم است تاکید نمایم با توجه به گرانی قیمت 
برق و کمبود بســیار آن در پاکســتان، یک فرصت 
طالیی برای ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
ســاخت ژنراتورهای گازی در نزدیکی نقاط مرزی 
بویژه چابهار و صادرات برق به پاکستان فراهم شده 

است که نباید این فرصت گرانبها را از دست دهند.

- زمانی که از فرصت هــا صحبت می کنیم 
مسائل مهمی چون موانع نیز مطرح می شود 
. موانع  پاکستانی که در بازار این کشور برای 
محصوالت پتروشــیمی ایرانی وجود دارد 
چیست ؟ آیا رقبای ما نیز با چنین موانعی رو 

به رو هستند؟
مهمترین نقیصه در این حوزه و در بســیاری دیگر 
از حوزهای تجــاری میان دو کشــور همانگونه که 
گفته شد مشــکالت بانکی،تجارت تعرفه ای،موانع 

گمرگی،عدم وجود موافقتنامه تجــارت آزاد و کم 
عالقگی تجار ایرانی برای حضور در بازار پاکســتان 
اســت. با تعامالت و رایزنی هایی که با بخش بانکی 
داریم امیدواریم بر اســاس توافق حاصله مشکالت 
بانکی به زودی مرتفع گردد.البته باید توجه شــود 
که رقبای ما با این مشکل یعنی موانع بانکی مواجه 
نیســتند و طبعا با دســت بازتری در بازار پاکستان 
 LNG فعال هســتند.ضمن آنکه افزایش صادرات
قطر به پاکستان در کنار فشــارهای سیاسی  مانع 
از تالش الزم پاکســتان برای اجرای پروژه آی پی 
و نیز تنوع بخشــی به منابع تامین انرژی مورد نیاز 

خود شده است.
در زمینــه صــادرات محصوالت پتروشــیمی نیز 
ظرفیت بازار پاکستان بســیار باالست . در مبحث 
رقابت در فروش محصوالت پتروشــیمی مانع قابل 
توجهی به چشم نمی خورد و بیشتر نیازمند تالش 
بیشتر شرکت های ایرانی برای بازاریابی محصول و 

افزایش سهم بازار می باشد.

- در پایان می خواهم در خصوص دیپلماسی 
اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
پاکستان بپرســم آیا اهداف مشخصی برای 
پیوند بخش خصوصی ما با بخش خصوصی و 
تجارت خرد پاکســتان در زمان سفارت شما 
وجود دارد می توانید ایــن برنامه را برای ما 

تشریح کنید؟
ســئوال بســیار خوبی مطرح کردید. در حقیقت با 
توجه به سیاست های باالدســتی نظام  در مبحث 
اقتصــاد مقاومتی و نیز تحوالت صــورت گرفته در 
فضای پســا برجام ، تمرکز بر تقویت همکاری های 
اقتصادی دو کشــور به ویژه بخش های خصوصی 
دو طرف بــه عنوان یکی از اصلــی ترین محورهای 
فعالیت سفارت کشــورمان تعریف شده است.سهم 
بســیار مهمی که بخش های خصوصی دو کشــور 
در توسعه مناســبات تجاری دارند ،ضرورت تدارک 
بسترهای الزم جهت تحقق هر چه بیشتر تماس ها 
با بخش های خصوصی را ناگزیر می ســازد و در این 
ارتباط  تعامل  و رایزنی  با بخــش های اقتصادی و 
تجاری خصوصی و نیز اتاق های بازرگانی دو کشور 
با تمام توان در دســتور کار قرار گرفته است که ان 
شــاءا... در آینده ای نه چندان دور شاهد ثمر دهی 

این اقدامات خواهیم بود.
در رابطــه بــا برنامه هــای در دســت پیگیری در 
خصوص تقویت تعامالت میــان اتاق های بازرگانی 
دو کشــور نیز باید خاطر نشــان نمایم که متعاقب  
تفاهمات صورت گرفته در جریان سفر اخیر  رئیس 
جمهور محتــرم کشــورمان ، مبنی بر گســترش 
ارتباطات میان اتــاق های بازرگانی دو کشــور ،ما 
شاهد سفر چند هیئت تجاری از اتاق های بازرگانی 
میان دو کشــور بودیم و بهبود و افزایــش اینگونه 
تعامالت و رایزنی ها در دســت پیگیری مســتمر 
این ســفارت قرار دارد.همچنین طی ماه های اخیر 
با هدف پیگیــری و عملیاتی کــردن تفاهمات یاد 
شده چندین مالقات با روســای اتاق های بازرگانی 
از جمله روســای فدراســیون اتاق هــای صنایع و 
بازرگانی پاکستان و اســالم آباد صورت گرفت که 

امیدواریم به تسریع این روند کمک نماید.
عالوه بر آن تقویت فعالیت هــای بخش خصوصی 

و اطالع رسانی مســتمر به آنها و برقراری ارتباطات 
بیشــتر میان بخش های خصوصی دو کشــور نیز 
بطور جدی پیگیری و دنبال می گــردد .طی نیمه 
اول سال جاری با هدف تحکیم ارتباطات اقتصادی 
و آشنایی با فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
در کشــورمان چندین هیئت تجاری از پاکستان به 
کشورمان  عزیمت نمودند.عالوه بر آن در این رابطه 
یک بانک اطالع رســانی جامع برای پاسخگویی به 
درخواست های تجار دو کشــور تهیه گردیده است 
تا  در کمترین زمــان ممکن اطالع رســانی مورد 
نیاز تجار و بازرگانان دو کشــور انجام پذیرد. ضمن 
اینکه با توجه به کارایــی باالی تعامالت بخش های 
خصوصی و با توجــه به ویژگی هــای اقتصادی دو 
کشور که می تواند مکمل یکدیگر باشند مذاکراتی 
در دست انجام است تا ان شاءهلل در جریان برگزاری 
بیستمین نشست کمیسیون مشــترک اقتصادی 
دو کشــور در تهران که به زودی  صــورت خواهد 
گرفت ،حضور و فعالیت بیــش از پیش بخش های 

خصوصی دو طرف را شاهد باشیم. 
از سوی دیگر تدوین طرح تقویت و ارتقاء مناسبات 
اقتصادی دو کشــور در چارچوب استراتژی 5 ساله 
برای رســاندن حجم مبادالت دو کشور در گام اول 
به 5 میلیــارد دالر که در جریان ســفر اخیر رئیس 
جمهور کشــورمان به پاکستان مورد توافق مقامات 
عالی ایران و پاکســتان قرار گرفت تحول مهمی در 
توسعه مناسبات تجاری دو کشــور بوجود خواهد 

آورد. 
نظر به اینکــه هم اکنون رایزنی ها برای دســتیابی 
به موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشــور با تالش 
فراوانی در دست پیگیری اســت  باید تاکید کنم در 
صورت دستیابی به این هدف ما شاهد اثرات مثبت 
متعدد آن خواهیم بود . کاهــش قابل توجه قاچاق 
کاال،رونق تجــارت مرزی،کاهش جــرم و جنایات 
ناشــی از بیکاری در نواحی مرزی،در نظر داشــتن 
مالحظات بهداشتی )که متاسفانه به جهت قاچاق 
برخی از اقالم غذایی ســالمت جامعــه را می تواند 
تهدید نماید ( و افزایش درآمدهای دولتی از جمله 
پیامدهای مثبت دستیابی به این موافقتنامه خواهد 

بود.

 سفیر ایران در اسالم آباد در گفتگو با دنیای انرژی : 

پاکستان متقاضی فرآورده های نفتی 
ایران است

تقریبا برای اکثر محصوالت انرژی و 
فراورده های هیدروکربنی ایران در کشور 
پاکستان تقاضا وجود دارد و صنایع این 
کشور متقاضی محصوالت مذکور هستند 
لیکن هنوز برخی از مشکالت  از قبیل عدم 
برقراری مبادالت بانکی و مشکل انتقال 
وجه و عالوه بر آن کمبود اطالعات  دو 
طرف از پتانسیل های یکدیگر سبب شده 
است تا بسیاری از این متقاضیان تالش 
مناسبی برای ورود به بازار 200 میلیونی 
پاکستان نداشته باشند

مهدی هنردوست دیپلماتی برجسته و با سابقه است که در شرایط حساس کنونی هدایت سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در پاکستان را بر عهده دارد. این دیپلمات با حوصله به سواالت دنیای انرژی پاسخ گفته و سعی کرده است تا برنامه 

های سفارتش در اسالم آباد را در تقویت بخش خصوصی و همکاری های فراورده های انرژی میان ایران و پاکستان 
تشریح کند.
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حوادث سریالی در صنعت پتروشیمی که از پتروشیمی 
بوعلی در ماهشــهر آغاز شد و به پتروشــیمی بیستون 
و خط لوله اتیلــن در غرب کشــور رســید و دوباره به 
پتروشــیمی بندر امام در همان ماهشــهر بازگشــت؛ 
اگرچه حوادث بی ســابقه ای نبود؛ اما توالی این حوادث 
پرســش  برانگیز شــد. برخی شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی را مقصر شــمردند و برخی انگشت اتهام را 
به دلیل بی توجهی به الزامات ایمنی در پتروشیمی های 
خصوصی شده به ســمت بخش خصوصی نشانه رفتند. 
هرچنــد دالیل بروز این حــوادث هنوز بــه طور دقیق 
اعالم نشــده؛ اما مجمــوع مباحثی که دربــاره نقش 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نقش بخش خصوصی 
در حوزه ایمنی در مجتمع های پتروشــیمی و اختالف 
نظراتی که درباره تبیین  نکــردن وظایف این دو صورت 

گرفته، ما را بر آن داشــت تا با مهم ترین مرجع نظارتی 
بر بخش ایمنی در شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 
یعنی مهندس حمیدرضا عجمی، مدیر ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست این شــرکت، گفئگو کنیم تا نظرات او 
را در زمینــه حوادث اخیر در صنعت پتروشــیمی جویا 
شــویم و اینکه هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی 
 در حوزه ایمنی در صنعت پتروشیمی چه راهکاری دارد.

حمیدرضا عجمی دارای لیســانس مهندســی شیمی 
از دانشــکده نفت آبادان و فوق لیســانس ام بــی اِی از 
دانشگاه کالگری کانادا اســت. او در حوزه های مختلف 
صنعت پتروشیمی ســابقه فعالیت دارد. ابتدا در پروژه 
بازســازی پتروشــیمی بندر امام جزء نیروهای ناظر بر 
پروژه ســاخت در زنجیره پی وی سی و سپس سرپرست 
نوبت کاری عملیات تولید جمعا به مدت پنج ونیم ســال 

بوده اســت. حدودا هشت ســال در مهندسی فروش و 
در مقاطعی به عنوان جانشــین رئیس ایــن بخش در 
شرکت بازرگانی پتروشــیمی انجام وظیفه کرد و بعد از 
آن حدود دو ســال سرپرست بررســی اقتصادی و فنی 
طرح های پتروشــیمیایی در مدیریــت برنامه ریزی و 
توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. سال های 87 
و 88 مدیرعامل یکی از شــرکت های تولیدی لوله های 
پلی اتیلن متعلق به شرکت ســرمایه گذاری پتروشیمی 
و هم زمان عضو هیئت  مدیره یکی دیگر از شــرکت های 
همان مجموعه بوده است. در سال های 2009 و 2010 
مدیرعامــل شــرکت NPC ALLANCE بود. یک 
سال مشــاور مدیر برنامه ریزی پتروشــیمی و دو سال 
معاون دفتر توسعه صنایع پایین دســتی پتروشیمی و 
یک سال هم مدیرعامل یکی از شــرکت های بازرگانی 

متعلق به شرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
نفت بود. از اواخر ســال 92 تا آبــان 94 رئیس کل امور 
آموزش و تجهیز منابع انســانی پتروشیمی بود تا اینکه 
از آبــان 94 مدیریت اچ اس ای شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی را بر عهده گرفت. با مهنــدس عجمی در 
دفتر کارش در طبقه نهم ساختمان ان پی سی، دو هفته 
پس از بروز آخرین حادثه از حوادث سریالی پتروشیمی 
گفتگو کردیــم تا به ریشــه های بروز چنیــن حوادثی 

بپردازیم.

بعد از حوادث اخیر در صنعت نفت و به طور خاص 
پتروشیمی و آتش ســوزی های متعدد، همگان 
روی موضوع ایمنی در صنعت پتروشیمی متمرکز 
شــدند و به عبارتی بخش اچ اس ای پتروشیمی 
خیلی تحت فشــار بود. واقعــا جناب عالی به 
عنوان مدیر این بخش در شــرکت ملی صنایع 

پتروشیمی، فشار زیادی تحمل کردید؟
عرض کنم کــه ما هیچ گونه فشــاری را تحمل نکردیم؛ 

چون مشغول انجام وظایف خود بودیم.

حتی در فضای رسانه ای؟
خب باالخره این طبیعی اســت که در فضای رسانه ای 
درباره ایــن حوادث زیــاد تحلیل شــود. طبیعتا مردم 
روی خبرها و تحلیل های رســانه ها حســاس هستند و 

آن را دنبــال می کنند. می خواهم یک مقــدار به حادثه 
پتروشیمی بوعلی به عنوان اولین حادثه از حوادث اخیر 
برگردم که تقریبا به فاصله 10، 12 ســاعت خودم را به 
آنجا رســاندم و در تمام مراحل اطفای حریق آنجا بودم 
و حتی یک روز بعد از آن هم در آنجا ماندم تا موضوعاتی 
برای خودم روشن بشود؛ البته همکاران مان را به فاصله 
تقریبــا چهار، پنج ســاعت به آنجا رســاندیم؛ چون در 
تهران بودند. بنده هم با همه مســئوالن، هم افرادی که 
در اطراف صحنه آتش بودند و هــم افرادی که عملیات 
اطفای حریــق را فرماندهی می کردنــد، یک به یک در 
ارتباط بودم. علت این که اطفــای حریق مقداری طول 
کشــید، این بود که تعطیالت بود و کسی اصال احتمال 
نمی داد چنین حادثــه ای رخ دهد. بــرای تحلیل این 
حادثه، ابتدا بایــد ببینیم جایگاه اچ اس ای در شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی و همچنین در ارتباط با بخش 
خصوصی چیست و بعد مرز مشترک فعالیت هایی را که 
بین آنها می تواند صورت گیــرد، تعریف بکنیم. اصوال با 
توجه به خصوصی ســازی در صنعت پتروشــیمي همه 
فکر می کنند که باید این  کارها به مجموعه خودشــان 
واگذار شــود. قاعدتا هم چون از ما انتظــار نمی رود کار 
تصدی گری داشــته باشــیم، مجموعه فعالیت های ما 
بیشتر به بازدید و بررسی موارد محدود می شود، آن هم 
به شــکل تصادفی و اینکه تجارب و یافته های داخلی و 
بین المللی را در قالب آیین نامه، شیوه نامه، دستورالعمل 

و روش های اجرایی به صنعت ابــالغ کنیم. اتفاقا درباره 
همیــن موضوع، بنــده از ابتدا کــه این مســئولیت را 
به عهده گرفتم، نظــرم این بود و بارها هــم اعالم کرده 
بودم و مخالفتی هم با آن نشده بود و در این مسیر جهت  
گیری کردیم که همین طور که فعالیت های تصدی  گری 
صنعت پتروشــیمی مثل تولید، فروش مالی، تعمیرات 
و... در فرایند خصوصی سازی، به خیلی از هلدینگ های 
صنعت واگذار شــده، مراقبت ها و پایش های مربوط به 
فعالیت های اچ اس ای هم باید به این مجموعه ها واگذار 

بشود.

یعنی به بخش خصوصی واگذار شود؟
بله، وقتی ان پی ســی تقسیم شــده؛ یعنی در واقع همه 
شــئوناتش باید تقسیم بشــود. در بخش خصوصی که 
در پتروشــیمی فعال هســتند موضوع HSE شاید تا 
حدی مغفول مانده باشــد. بنده اتفاقا از همان روزهای 
اول شــروع به مکاتبه با هلدینگ هــای صنعت کردم. 
شــاید برای بعضی از عزیزان تعجب انگیــز بود که چرا 
این مکاتبات انجام می شود؟ چون می خواستم آرام آرام 
ذهنیت را به ایــن جهت هدایت کنم که واگذارشــدن 
صنعت پتروشــیمی فقــط منحصر به تولیــد و فروش 
و درآمد و این طور چیزها نیست. مســائلی مثل ایمنی 
هم باالخــره مربوط به آنهاســت و بایــد رعایت کنند. 
ضمن اینکه خوِد واگذاری هــا هم یعنی اینکه فعالیت ها 

مدیر اچ اس ای شرکت ملی پتروشیمی ایران : 

واگذاری به  بخش خصوصی  یعنی 
پویایی و چابکی بیشتر 
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باید به مجموعه خودشــان بروند. البتــه این موضوع به 
این معنی نبوده که ما بخواهیم صنعــت را رها کنیم. ما 
در چارچوب همان برنامه های تدوین دســتورالعمل ها 
و ابــالغ آنهــا ، نظارت هــای تصادفــی ، کنترل هــا و 
پایش های خودمان را انجام می دهیــم. از  جمله بعضی 
از پتروشیمی های واگذارشــده را افراد خود ما ممیزی 
کرده  و گــزارش ممیزی داده اند. هنوز هــم نه صرفا در 
حوزه ایمنــی، بلکــه در حوزه های دیگــر مثل محیط 
زیست، بهداشــت، پدافند غیرعامل و... این کارها را ما 
انجام می دهیم. حاال متأســفانه ممکن اســت بعضی از 
موارد رعایت نشــود، چون ما ابزار تصدی گری و اعمال 
حاکمیت هم در اختیار نداریم.  ســال گذشــته که تازه 
در این سمت مشغول شــدم، در همان منطقه ماهشهر 
با مشارکت دو مجتمع پتروشیمی مانور مقابله با بحران 
نشت مواد شیمیایی برگزار شــد که تحت نظارت ما بود 
منتها به آن درس هایی که باید گرفته و در سیســتم ها 
اعمال شــود و افرادی که در آن مجموعه ها مسئولیت 
 دارنــد آن را رعایــت کننــد، باید بهتر عمل می شــد.

دو تعریف خیلی مشخص را در زیربنای همه این مسائل 
می خواهم خدمت تــان عرض کنم که مدنظر داشــته 
باشــیم. HSE -1 و الزامات و فعالیت های مربوط به آن 
فقط مربوط به یک واحد مشخصی به نام HSE نیست. 
برای مثال، اگر آشکارسازهای کارخانه مثل کنترل های 
دما، فشار یا مثال سطح مخزن وجود نداشته باشد، یا در 
سرویس نباشد، HSE آنجا نیست که بداند وجود دارد 
یا نه! مســئول مربوطه در آن مجموعه باید دنبال کند و 
گزارش دهد و بگوید چنین مشــکلی هست و خطرساز 
اســت. اغلب این تکنولوژی هایی که ما در تأسیســات 
پتروشــیمی داریم تحــت دانش فنِی خارجی هاســت 
و اولین مســتنداتی که اینها برای عملیات تولید ایمن 
طراحی و تدوین می کنند، مجموعه دستورالعمل هایی 
به نام SOP اســت یعنی روش های اســتاندارد تولید 
و بهره بــرداری و از مهم تریــن بخش هــای اجرای آن 
هم بخش های Safety اســت، یعنــی ایمنی که در آن 
استانداردهای عملیات تولید ایمن ذکر شده است، اعم 
از سیستم های آشکارســاز، سیستم های هشداردهنده 
و ســطوح مختلف اینها. اینها مواردی نیســت که یک 
مجموعه HSE پایش کند، چراکه اگر بخواهد این طور 
باشــد پس همکارانی که مثال در حوزه تولید و تعمیرات 
و بازرسِی فنی هستند، چه مسئولیتی دارند، این  مسائل 
را با همان سازماندهی و با تکیه بر آن اسناد فنی و کامل 
باید افراد مســئول در همان بخش دنبــال کنند. ضمن 
اینکه در مجموعــه HSE اصال از زمانی که شــما ایده 
طراحی دارید و می خواهید دانــش فنی را منتقل کنید 
و مهندســی اصولی و مهندســی تفصیلی انجام دهید، 
نصب انجام دهید، سیستم ها، مسیرها و مدارها را کنترل 
کنید، آماده ســازی برای راه اندازی و مراحل تولید و بعد 
از آن انجام دهید، حتی در حــوزه حمل ونقل محصولی 
که از یک مجتمع بیرون می آیــد، الزامات و نگرانی های 
HSE وجود دارد. خب، اینها مختص یک واحد نیســت 
اما مأموریتی که HSE دارد، این است که این موارد را به 
شکل دستورالعمل ها، فرم ها یا به شکل چک  لیست ها و 
مانند اینها تجمیع و به مجموعه های اجرایی دیگر ابالغ 

می کند.
2- دومین مطلــب، بحثی کالن تر اســت در همه جای 
دنیا وقتی خصوصی ســازی انجام می شــود تا جایی که 
ما مطالعه داشــتیم، در کشــورهای غربی یا کشورهای 
شــرقِی پیشــرفته تر که تصدی گری را مجزا کرده  اند، 

 Public private partnership مقوله ای به نــام
تعریف می شود که به آن three p’s می گویند. ترجمه 
ملموســش برای ما یعنــی تعامالت و فصل مشــترک 
همکاری بین بخش حاکمیتی و بخــش خصوصی. در 
کشور ما در یک فرایند خیلی فشرده و کوتاه مدت، ده ها 
میلیارد دالر دارایی فیزیکی صنعت پتروشــیمی واگذار 
شده که خیلی هم خوب اســت و اتفاقا باور عمومی این 
اســت که باالخره واگذار کردن یا خصوصی سازی یعنی 
اینکه کمک کند سیســتم های عملیاتی خیلی پویاتر، 
ســریع تر و چابک تر شــوند. البته یادآوری کنم میزان 
دسترســی به این اهداف باید بعد از این چهار، پنج سال 
اخیر اندازه گیری شــود که البته مکانیسم و متدولوژی 
خاصی هم دارد تا ببینیم واقعا به آن اهداف می رســیم 
یا نه؟ اما اینکه مثال همه این مجتمع های واگذارشــده 
فکر کنند فقط باید با وزارت نفت سروکار داشته باشند، 
اصال نقض غرض اســت. چــون قرار اســت حاکمیت 
مقداری ســبک و چابک شــود نه اینکه همه اینها باز به 
آن وصل شوند. وزارت نفت با چهار شرکت اصلی مرتبط 
بود که اکنون همه شــرکت های خصوصی سازی شــده 
هم هرکــدام بعضا رأســا مراجعه می کننــد. اگر برای 
این موضوع برنامه ریزی صحیحی می شــد که به شکل 
دقیق تری انجام شــود و از تجربیات خصوصی ســازی 
در دنیا اســتفاده و برای مجموعه هایمان بومی ســازی 
می شــد، شــاید وضعیت بهتر از این بود. در PPP یکی 
از بحث های مهم تبیین و تفکیک مسئولیت ها در حوزه 
HSE اســت. در تمام هلدینگ های صنعت پتروشیمی 
که واگذار شــده  اند غیر از یک جا، اصال ساختاری برای 
HSE وجود ندارد یا بعضا فقط یک نفر آنجا هســت که 
اصوال مجال و فرصت کافی برای رســیدگی به مســائل 

HSE ندارد.

یک جا، منظورتان هلدینگ خلیج فارس است؟
بله. البتــه آن هم بــا ایــن وضعیتی که ما شــاهدیم، 
راضی کننده نیســت. برای یک هلدینگ کــه بیش از 
40 درصد از خروجی صنعت پتروشــیمی زیرمجموعه 
آن اســت، کارکنان کمی در ســازمان HSE آن فعال 
هســتند. برای اینکه این سیســتم منســجم شود و از 
یک ساختار مناســبی برخوردار باشــد )سلسله مراتب 
فرماندهی و سلســله مراتب گزارش دهی(، باید در خوِد 
ستادهای هلدینگ ها چنین ســازمانی باشد. این جانب 
و همکارانم اتفاقا شــاید از چند ماه قبــل این بحث ها را 
داشتیم و حتی به چند شــرکت  اعالم کردیم افرادی در 
سطوح مختلف ســازمانی با همین شرح وظایف شغلی 
که ما فعال در ســتاد داریم، فعالیــت در حوزه HSE را 
انجام دهند و بعد با توجه به شــرایط عملیاتی شان برای 
مجموعه خود این ســاختار و شــرح وظایف را تطبیق 

بدهند و اصالح کنند.

به هرحال خوب نبود حادثه بوعلی ســینا پیش 
بیاید. 

البته ما خوشــحال هســتیم که صدمات و تلفات جانی 
نداشــت. اما دلیلی هم نداشــت حادثه ای بــا این همه 
زیان برای کشــور رخ دهــد. بعضی از افــراد می گویند 
مجتمع های حادثه دیده خصوصــی بوده اند. این جانب 
کاری به این تقسیم بندی ها ندارم؛ چراکه مجتمع های 
خصوصی هم متعلق به این کشــور و سرمایه ملی است. 
باالخره این مجموعه دارایی ها و این تأسیســات زمانی 
تحت لوای NPC و با منابع مالی همین کشــور ساخته 

شــده و ریشــه هایش در این مملکت و متعلق به همین 
مردم اســت. حتی اگر در بخش خصوصــی هم اتفاقی 
بیفتد صرف  نظر از جایگاه حاکمیتی ما، اصال خوشایند 
نیســت. باالخره خســارتی اســت که به مملکت وارد 
می شود. ولی به هرحال می شود با برنامه ریزی صحیح تر 

جلوی این حوادث را گرفت.

اجــازه بدهید همین جــا یــک جمع بندی از 
صحبت های شما انجام دهیم تا محورهای ادامه 
بحث مشــخص شــود. درباره حوادث اخیر در 
صنعت پتروشــیمی دو بحث مطرح است؛ یک 
بحث اینکه وقتی این مجتمع ها واگذار شدند، آیا 
HSE و مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
آنها هم به نظر شما باید واگذار می شد یا خیر؟ آیا 

این کار اصال انجام شده یا نشده؟ 
درحال حاضــر از یک طــرف بحث این اســت که خانم 
شاهدایی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم کرده  انــد باید هماهنگی کاملــی در حوزه ایمنی 
بیــن مجتمع هــای بخــش خصوصی و شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی وجود داشته باشــد؛ در حالی که در 
صحبت های جناب عالی این گونه مطرح شــد که وقتی 
مجتمع ها واگــذار می شــوند، باید به طــور کامل و از 
جمله حوزه ایمنی آنها هم واگذار شــود؛ چون امکانات 
ســتاد مرکزی محدود اســت. با توجه به این دو موضع، 
 می خواهــم جمع بندی شــما را از این موضــوع بدانم.
این مطلبی کــه درخصــوص عرایض بنــده فرمودید 
اختالفی با فرمایــش خانم مهندس شــاهدایی ندارد 
و در همان راستاســت. بنده ســعی کردم این موضوع 
را برایتــان روشــن کنــم. مجتمع های پتروشــیمی، 
بخش های تولیدی ساختار HSE دارند که وظایف خود 
را هم انجام می دهند. هلدینگ های صنعت پتروشیمی 
فصــل مشــترکی بیــن NPC و آن مجتمع هــای 
تولیدی هســتند. وقتی این فرایندهــای کاری در آن 
سلســله مراتب به شکل آبشــارگونه تقســیم و توزیع 
می شوند، هلدینگ ها هم باید مشــارکت جدی داشته 
باشــند. وگرنه تاکنون در حوزه HSE عمده مراودات یا 
نظارت ها یا ابالغیه ها و دستورالعمل های ما با مجتمع ها 
انجام می شد، االن هم انجام می شود و کماکان هم انجام 
خواهد شد. اما این کار تا ابد نمی تواند ادامه یابد؛ چراکه 
یک ساختار ســازمانی را با تعداد افراد مشخصی فرض 
کنید؛ مثال برای 15 تا 20 مجتمــع گرفته بودند و حاال 
50 تا 60 مجتمع در صنعت پتروشــیمی داریم، 60 تا 
طرح دیگر هم داریم که در ســال های آتــی راه اندازی 
می شــوند. اصال این منطقی نیســت کــه آن امکانات 
محدود تمــام مجتمع های جدید را هم پوشــش دهد. 
مأموریت ما طبــق ابالغیه های اجرای اصــل 44 باید 
فقط روی سیاست گذاری و برنامه ریزی و تدوین همین 

دستورالعمل ها و ساختاردهی متمرکز باشد.

نظارت چطور؟
نظارت هم باید داشــته باشــیم، اما نظارتــی که یک 
هلدینگ باید داشــته باشــد باید به دفعات بیشــتر از 
نظارتی باشــد که ما انجام می دهیم. برای ما که بخشی 
از حاکمیت هستیم ممکن است الزم باشد هر شش ماه 
یک بار یا ســالی یک بار به صورت تصادفی یک ممیزی 
انجام دهیم، ولــی هلدینگ ها باید هر ســه ماه یک بار 
از مجتمع هایشــان یک گزارش ممیــزی بگیرند. اتفاقا 
درباره همین موضوع شــاید حدود یک ماه و نیم قبل از 

حادثه پتروشــیمی بوعلی نامه ای بــه تمام هلدینگ ها 
ارسال کردیم که برنامه های ممیزی ایمنی شان را برای 
ما تدوین و ارسال کنند و هر چهارماه یک بار گزارش آن 
را برای ما بفرستند. می خواهم بگویم ما این یادآوری ها 
را داشته ایم. ولی متأســفانه هیچ بازخوردی از آن قضیه 
نگرفتیم. ببینیــد در یک بخش مثال خصوصی شــده 
مدیرعامل همواره نگران نمادش در تابلوی بورس است، 
ولی اگر بخواهیم کمی دقیق تــر نگاه کنیم، اگر فرهنگ 
مربوط به HSE و الزامــات آن واقعا در بــاور تمام این 
مدیران و کارکنان در همه سطوح شــکل گرفته باشد، 
اتفاقا باید به این بیندیشــند که اگر بخواهند به صورت 
پایدار این نماد را زنده و باال و روبه رشــد نگه دارند، باید 
در ســازمان، این موضوع را برای پرســنل تبیین کنند 
که تولیــد و درآمد پایدار مشــروط به اجــرای اصول 
HSE اســت و در این صورت، نمــاد آن مجتمع هم در 
بورس همواره روبه رشــد خواهد بود. اما متأســفانه این 
هماهنگی ها به حد کافی نبوده است. حادثه پتروشیمی 
بوعلی با همه بدی هایی که داشــت، حداقل خیلی ها را 
بیدار کرد که متوجه بشــوند همه چیز منحصر به مقوله 

تولید نیست.

 می خواهــم به طور مشــخص بدانــم اعتقاد 
جناب عالی چیست؟ استنباط من از صحبت های 
شــما این اســت که حالت ایده آل این است که 
نظارت از ســتاد مرکزی بر بخش هــای ایمنی 
وجود داشــته باشــد؛ تا جایی که مجتمع ها کال 
واگذار بشــوند و آنها بتوانند خودشان کارهای 
حوزه ایمنی را انجام دهند و دیگر نقش شما فقط 
سیاست گذاری باشد. این درست است؟ یعنی ما 

باید به این سمت برویم؟

بله، باید در این مسیر حرکت کنیم.

یعنی در حقیقت نظارت و اجرا و همه چیز با خوِد 
شرکت های خصوصی باید باشد؟

ببینید سطوح نظارت فرق می کند. یک نظارت مستمر 
داریم و یک نظارت عالیــه، اجرا هــم در خود مجتمع 
هست. بین ما و مجتمع ها که درست خط مقدم عملیات 
هستند، مشــکلی نیســت. برای آنها تعریف شده است 
و کار خود را انجــام می دهند. یک نظارت مســتمری 
هست که آن هم به وســیله هلدینگ ها باید انجام شود. 
وگرنه ما نظارت عالیه مــان را همان طور که خدمت تان 
عرض کردم، برای مثال ممکن اســت شش ماه یک بار 
یا ســالی یک بار انجام بدهیم یا یک مشاور امین بگیریم 
تا از طرف ما انجام بدهد. اما هلدینگ ها که می خواهند 
مجتمع های زیرمجموعه شان تداوم تولید داشته باشد 
و مشکلی ایجاد نشــود، باید مســتمرتر نظارت کنند و 
برنامه مســتمر هم برای هلدینگ ها معموال سه تا چهار 
ماه یک بار است. خود مجتمع ها هم بازرسِی فنی  دارند، 

پیش بینی بازار نفت در نیمه دوم سال
قیمت نفــت خام در بــازار های بیــن المللی در 
معامالت در مناطق مختلــف روندهای متفاوتی 
را تجربه کرد. بدین صورت کــه قیمت نفت خام 
برنت در بــازار ICE لندن بــرای تحویل در ماه 
نوامبر با هفت ســنت ) 2/0 درصــد( کاهش، در 
سطح بشــکه ای 88/45 دالر به تثبیت رسید در 
حالی که قیمت نفت خام WTI در بازار نایمکس 
نیویورک برای تحویل در ماه اکتبر با 14 ســنت 
)3/0درصد( افزایش، در سطح بشکه ای 44/43 
دالر قرار گرفت. بنابراین حق مرغوبیت نفت خام 
شاخص اروپا نســبت به نفت خام شاخص آمریکا 
 برای ماه نوامبر به 83/1 دالر در هر بشکه رسید.
در پــی خوش بینی بــه توافق کشــورهای عضو 
اوپک و روســیه در مورد محدود نمــودن تولید 
نفت خام در حاشیه اجالس مجمع انرژی الجزایر 
فضای روانی بازار نفت متأثــر گردیده و منجر به 
 افزایش قیمت نفت خام شــاخص آمریکا گردید.
امــا در مقابل ابــراز امیــدواری و اطمینان دبیر 
کل اوپک در مورد دســتیابی بــه توافق نفتی در 
الجزایــر و همچنیــن امکان برگزاری نشســت 
فوق العاده اعضای اوپک زودتــر از موعد مقرر و 
همچنین اظهار نظر رئیس جمهور ونزوئال مبنی 
بر احتمال باالی دســتیابی به توافق بر سر طر ح 
فریز نفتی موجب شکل گیری انتظارات باال رفتن 
قیمت نفت خام در این روز شــده و بــازار نفت را 
در وضعیــت short-covering قــرار داد. لذا 
در این شــرایط، معامله گران بازار نفت به منظور 
جلوگیری از متضرر شــدن اقدام بــه بازفروش 
قرارداد های Short مــی نمایند که این امر مانع 
از افزایش بیشــتر قیمــت WTI در معامالت 
گردیده و نیز به کاهش بهای نفت برنت انجامید. 
این در شرایطی رخ داد که کشــور های نیجریه، 
لیبی و ایران تولید نفت خــود را افزایش داده اند. 
کارشناسان بازار نفت بر این باورند که در شرایط 
فعلی بازار نفت با توجه به رشــد محدود تقاضای 

نفت و افزایش مازاد عرضه نفت در نیمه دوم سال 
جاری وعدم توافق بر ســر کنترل تولید نفت می 

تواند رشد قیمت نفت خام را محدود نماید.
در این میــان، نشســت فــدرال رزرو آمریکا به 
منظــور افزایش نــرخ بهره از روز های گذشــته 
آغاز شده است و نتیجه بررســی آنها از وضعیت 
اقتصادی آمریکا و ضرورت رشد یا عدم رشد این 
نرخ روز 21 ســپتامبر اعالم می شود. این مسئله 
از طریــق کانال هــای مختلف نظیــر تقویت یا 
تضعیف ارزش دالرمی توانــد بر قیمت نفت خام 
اثر بگذارد. البته تحلیلگــران اقتصادی احتمال 
افزایش نــرخ بهره توســط فــدرال رزرو جهت 
رسیدن به تورم هدف گذاری شــده دو درصد را 
تا قبــل از ماه دســامبرضعیف می داننــد. با این 
وجود دســت اندرکاران بازار نفت چشــم انتظار 
 تعیین نرخ بهره توســط فدرال رزرو می باشند.

همچنین انجمن نفت آمریــکا ) API( گزارش 
هفتگی خود در مــورد وضعیت ذخیره ســازی 
تجــاری نفت این کشــور را منتشــر ســاخت 
که در آن نشــان مــی داد موجــودی نفت خام 
آمریــکا در هفتــه منتهــی بــه 16 ســپتامبر 
 5/7 میلیــون بشــکه کاهــش یافتــه اســت.

عالوه بر موارد فوق، خط لوله Colonial آمریکا 
که در منطقه Alabama در اثر ایجاد نشــتی از 
نهم ســپتامبر به علت انجام عملیــات تعمیرات 
بسته شــده بود، روز گذشــته عملیات تعمیرات 
آن به پایان رسیده و از روز چهارشنبه بازگشایی 
خواهد شــد. به عالوه، خرابی این خط لوله سبب 
تاخیر در ارسال محموله های فرآورده های نفتی 
به چین در روزهای گذشــته گردیــد. بنابراین، 
قیمت بنزین برای تحویــل در ماه اکتبر که در اثر 
خرابی خط لوله فوق در طی هفته گذشــته هفت 
درصد رشــد یافته بود، با توجه به خبر بازگشایی 
آن،با 6/5 ســنت ) چهار درصد( کاهش در سطح 

گالنی 365/1 دالر به تثبیت رسید.

بررسی روند قیمت نفت خام های شاخص

حادثه پتروشیمی بوعلی با همه 
بدی هایی که داشت، حداقل خیلی ها 

را بیدار کرد که متوجه بشوند همه چیز 
منحصر به مقوله تولید نیست
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البته متأســفانه گاهی پیش می آید کــه یادآوری ها یا 
هشــدارهای ایمنــی در مجتمع ها بعضا جــدی تلقی 
نمی شود. مثال فردی را بدون اینکه آموزش ببیند، برای 
یک کاری در ارتفاع می فرســتند و حادثه ای برایش رخ 
می دهد. بنابراین درســت اســت که ما می خواهیم در 
اقتصاد نقش آفرینی داشــته باشــیم تا بتوانیم به رفاه 
عمومی کمک کنیم، خیلی هم واجب و الزم است، اتفاقا 
صنعت پتروشیمی به دلیل گســتردگی و فراگیربودن 
تعامالتش با خیلــی از بخش ها به دلیــل نقش بزرگی 
که می تواند برای ایجاد اشــتغال و کارآفرینی در کشور 
داشته باشــد، در فضای اقتصادی ما محور خوبی برای 
توسعه اقتصادی، حتی توســعه در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی اســت، امــا بایــد الزاماتش را هــم رعایت 
بکنیم که بتواند این نقش را ایفا کنــد و بارزترین نمونه 
آن الزامات اچ اس ای اســت. بخش خصوصی باید طبق 
قانون تجارت ، قانون کار و غیره فعالیــت کند. اما اینها 
فقط در حوزه بحث های بنگاه داری اســت که شــامل 
تولید و ســرمایه گذاری و بحث هــای حقوقی و نیروی 
انسانی اســت، اما در یک حوزه کالن تر که حاکمیتی  و 
مربوط به عموم جامعه است، از  جمله الزامات اچ اس ای، 
پدافند غیرعامل و بحران، در این زمینه ها قانون تجارت 
مســکوت اســت. حوادث اخیر مثل پتروشیمی بوعلی 
یا بیســتون و خط اتیلن غرب و آلودگی هایی که ایجاد 
می کند مثــل آلودگی خاک، هوا یا آب، خســارت های 
زیادی به محیط زیســت وارد می کند، این خودبه خود 
ابعاد موضوع را ملی می کند و ابعــاد موضوع حتی فراتر 
از یک مجتمع و هلدینگ و حتی ان پی ســی می شــود. 
ما هم باالخره از جانب حاکمیت ایــن وظیفه را برعهده 
داریم که این نظارت هــا را انجام بدهیم. در مجتمع های 
تولیدی افراد باید به اندازه کافی آموزش ببینند و مرتبا 
خود را به روز نگه دارند و ضمنا مدیران ارشــد، مدیران 
میانی و کارشناسان درک صحیحی از الزامات اچ اس ای 
از جمله رعایت نکات ایمنی داشــته باشــند. آموزش 
و بازآموزی باید به حدی باشــد که افراد در مواقع لزوم 
ناخــودآگاه به آن مالحظــات عمل کنند و نســبت به 
هر موضــوع شــک  برانگیزی کــه در فرایندهایشــان 
 می تواند پتانســیل خطر داشته باشــد، حساس باشند.

ما هم مرتبــا دســتورالعمل های الزم را تهیــه و ابالغ 
می کنیم. نظارت مســتمر را هلدینگ ها خودشان باید 
انجام بدهنــد، اما نظارت کلی بــر فعالیت ها هم هنوز با 
ما اســت. باالخره هر اتفاقی که هرکجــا بیفتد، همه از 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عنــوان یک نهاد 
حاکمیتی پاســخ می خواهند. اما این نهــاد حاکمیتی 
زمانی می تواند به این رسالت عمل کند که ارتباطات در 
این ســه الیه ای که خدمت تان عرض کردم، به درستی 
روشن شده باشد. االن حلقه واســط بین ما و مجتمع ها 
یعنــی هلدینگ ها در حــوزه اچ اس ای ابهــام دارد که 
 Public private این را می توان در همــان مقولــه
partnership تعریــف کرد و مــرز تعامالت بخش 
خصوصی و حاکمیت را می توان آنجا در قالب آیین نامه 

رگالتوری تبیین کرد.

چه کســی، به چه صورتی و با چه سازوکاری باید 
این را روشن کند؟

این را باید بــا توجه به قوانین و دســتورالعمل هایی که 
داریم و تجربیاتی که داشــته ایم انجــام دهیم که البته 
بخش هایــی از آن هــم به عنوان آیین نامــه رگالتوری 
در حال انجام اســت. البته دو ســال پیش، آیین نامه ای 

را وزارت نفت پیشــنهاد کــرده که این جانــب هم در 
بخش هایی از آن مشــارکت داشــتم، اما چون ظرافت 
زیــادی دارد و دامنــه کار گســترده اســت، کمــی 
زمان بر اســت، و با همفکری ان پی ســی و وزارت نفت 
و بخش هــای دیگــر در حال آماده ســازی اســت. در 
یک کالم بایــد بگویم که بــرای ما به عنــوان یک نهاد 
حاکمیتی، مجتمع هــای مختلف تفاوتی نــدارد، بلکه 
مهم این اســت که بتوانیــم بسترســازی الزم را در آن 
مجتمع ها انجام بدهیــم و آنها با اطمینان بیشــتر و به 
شــکل ایمن تر فعالیت هایشــان را ادامــه دهند. چون 
هرچه آنها فعال تر باشــند، فواید آن برای حوزه اقتصاد 
 بیشتر است، زیرا محرک اقتصاد، بخش خصوصی است.
 می دانید کــه در حوادثی به شــکل آتش ســوزی در 
مجتمع هــای پتروشــیمی و مــوارد مشــابه، همه و 
به ویــژه نهادهای نظارتــی دنبال مقصــر می گردند، از 
مجلس بگیرید که آقای زنگنــه را دعوت می کند که در 
کمیســیون انرژی درباره این حــوادث توضیح بدهند 
تا حوزه های دیگــر. برخی معتقدند کــه مجتمع های 
پتروشــیمی اصلــی ما واقعــا خصوصی نیســت. مثال 
هلدینگ خلیج فارس به نوعی دولتی اســت، چون وزیر 
هم در انتخــاب مدیریت آن نقش دارد کــه البته برخی 
هم مخالفند. االن افــکار عمومی و نهادهــای نظارتی 
دنبال مقصر هســتند که چه کســی مقصر اصلی بروز 
چهار حادثه متوالی در صنعت پتروشــیمی اســت؟ یا 
اگر این حوادث تکرار شــود، آیا بخش خصوصی مقصر 
است یا شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عنوان نهاد 
حاکمیتی کــه وزارت نفت باید پاســخگو باشــد؟ در 
حقیقت ما یک نگــرش این چنینی را پــس از حوادث 
 اخیر شــاهد بودیم. نظر شــما را در این مــورد بدانم.

فکر می کنــم همان مطلبی کــه در مــورد رگالتوری 
عرض کردم، اگر روشن بشــود که به تدریج هم در حال 
روشن شدن اســت، خیلی از این ابهامات را رفع می کند. 
اما اگر به شــکل فنی بخواهــم به موضوع نــگاه بکنم، 
هرگاه چنین حوادثی اتفاق می افتــد، باید توجه کنیم 
که پی درپی این حوادث شــکل نمی گیرد. اینها معلول 
یک سلســله کاســتی ها و بی توجهی ها یا انجام ندادن 
یک  ســری اقداماتی اســت که در نهایت منجر به بروز 
یک اتفاق ناخوشــایند در حجم وســیع می شود. یک 
ســری کارهایی در صنعت انجام می شــود که ممکن 
اســت بگوییم تبدیل به یک رویه شده اســت، اما اگر به 
اسناد و مدارک استاندارد نگاه بکنید، متوجه می شوید 
که این کارها طبق موازین اســتاندارد نیســت. ســال 
هاســت که انجام می شــود و خیلی از آنها هم الحمدهلل 
به حادثه ای منجــر نمی شــود، اما مــواردی منجر به 
 حوادثی می شــود که این قدر هم حجیم و وسیع است.

نــگاه مقصریابی با نگاه رســیدن به ریشــه ها دو مقوله 
جداگانه است. ممکن اســت از فردی که آموزش خوبی 
ندیده باشــد ما تا حدی انتظار داشــته باشــیم ولی از 
فردی که خبره و حرفه ای اســت بروز خطاهای فاحش 
انتظار نرود. بنابرایــن باید تمرکزمان بر این باشــد که 
ریشه های این اشکاالت را پیدا کنیم. اما به هرحال جزئی 
از ریشــه ها و عواملی که منجر به این حوادث می شوند، 
افراد هســتند. بارها این مطلب را عــرض کردم که تابع 
تولید در اقتصاد متأثر از نیروی تولید و ســرمایه است. 
ســرمایه هم قرار و مداری اســت که نیروی انسانی بین 
خودش و بین بخش های مختلــف ایجاد کرده و آن قدر 
بــه آن وزن داده که در تابع تولیــد در کنار خودش قرار 
گرفته است. مراودات تجاری و اقتصادی قرن ها قبل به 

شکل تهاتری بوده و آرام آرام بشــر به این فکر افتاده که 
قرار و مداری مثل دست نوشــته و برات و ســفته و پول 
به شکل اســکناس و به مرور زمان به شــکل فاینانس 
و ســرمایه و مانند این در مــراودات وارد کند. یعنی باز 
نقش نیروی انسانی خیلی مهم است که به سرمایه وزن 
و اهمیت داده اســت. یادم هست که ســال ها پیش در 
مجموعه ای که بنده در آنجا مسئولیت کوچکی داشتم، 
به بعضی از عزیزان تازه وارد یــادآوری می کردیم که در 
یکی، دو ســال اول باید خیلی بااحتیاط کار کنند و یک 
نفر ارشدتر باید بر آنها نظارت کند و به همین ترتیب هم 
بود. از این افراد در آن حال و در دوره کارآموزی نمی شود 
زیاد انتظار داشت و چه بسا حتی سؤاالت خیلی بی ربطی 
را هم بپرسند، اما از کسی که مثال 25 سال تجربه دارد، 
درست است که در همه این سال ها هم خیلی آبرومندانه 
و فداکارانه انجام وظیفه کرده است ولی انتظار نمی رود 
خطاهای فاحشــی ســر بزند. بنابراین به نظر من نباید 
موضوع را این طور دید؛ باید هم به ریشــه ها پرداخت و 
هم به عوامل انســانی، اما مالحظاتش را هم باید رعایت 
 کرد و خیلی درســت و منطقی به این نــکات بپردازیم.

 نکته بعدی درباره توالی حوادث اخیر در پتروشــیمی 
اســت. ما حــوادث بزرگ تر از حــوادث اخیــر هم در 
سال های 89 یا 90 داشــتیم. مثال در پتروشیمی بندر 
امام حوادث منجر بــه تلفات جانی داشــتیم. اما توالی 
حــوادث اخیر در پتروشــیمی عجیب بــود. توالی این 
حوادث باعث نشد که شــما فکر کنید ممکن است بروز 

این حوادث دالیل خاص دیگری هم داشته باشد؟
واقعیتــش را بخواهیــد از ســومین حادثــه کــه در 
پتروشــیمی بیســتون بود، چرا. چون تقریبا 16 تیر ماه 
حادثه پتروشــیمی بوعلی اتفاق افتاد، دو هفته بعد خط 
اتیلن غرب بــود، حاال این دو مــورد را؛ باالخره می توان 
گفت مسائل فنی اســت و البته واقعا هم همین طور بود 
و خطای نیروی انســانی در هر دو مورد نقش داشت. اما 
درست هفته بعد که روز شــهادت امام جعفر صادق)ع( 
 بود، در پتروشیمی بیستون حادثه دیگری اتفاق افتاد... .
. بــود...  تعطیــالت  در  هــم  حــوادث    همــه 

بله دقیقا؛ وقتی شــنیدم در بیســتون این اتفاق افتاده 
همــان لحظه احتماالتی را بررســی می کــردم که چرا 
باز هم چنین اتفاقــی افتاده؟ باالخره بــه لحاظ آماری 
هم شــما مالحظه کنید در ســه نقطه در یک جهت که 
روندی را نشان می دهد، حوادثی شکل گرفت. اما با این 
اوصاف طبیعتــا نباید مظنون به چیزی باشــیم تا اینکه 
ریشه های حوادث روشــن و کامل شــود. البته عوامل 
خارجی در این حوادث دســت نداشــته اند. اما شــاید 
بی توجهی های خود سیســتم باعث این اتفاقات شــده 
باشد. به عنوان مثال در راســتای همان مسائل فرهنگ 
ایمنی، احساس مسئولیت فردی ایجاب می کند نیروی 
انسانی متوجه باشد که این صنعت و تأسیسات حساس 
هستند و باید با نشــانگرها یا ابزارهایی کنترل شوند که 
مثال شــرایط فرایندی و وضعیت مخزن چطور اســت. 
خودم ســال های زیادی در عملیات کار کرده ام و با این 
شرایط آشنا هستم. توالی این حوادث خیلی حساسیت 
 برانگیز بود و حتی به خانم مهندس شاهدایی هم عرض 
کردم و ایشان هم خودشــان خیلی حساس تر و جدی تر 
از بنــده این موضــوع را دنبال می کردنــد. باالخره باید 
دنبال ریشــه یابی این حوادث باشــیم. ببینید ما باید از 
یک ســری موضوعات غافل نشــویم. باالخره کشور ما 
کشوری اســت با یک موقعیت خاص در حوزه اعتقادات، 
ایدئولوژی، سیاســت و اقتصاد و ما باید تالش کنیم همه 

اینها را، هم حفظ کنیم و هم به رشدشــان کمک کنیم. 
هرکدام وظایفی بر عهده داریــم؛ یکی در حوزه فرهنگ 
و دیگری در حــوزه اقتصاد یا سیاســت خارجی و غیره، 
بنابراین باید مراقبت هایمان خیلی زیاد باشــد. منظورم 
از ما، باالترین نقطه هرم ســازمانی تا پایین ترین سطوح 
است که مثال حتی با جابه جایی محصوالت و تجهیزات و 
تعمیرات یا حتی با آچارکشی و مانند آن سروکار دارند. 
ما باید آرام آرام با بیشــترین فعالیت در حوزه فرهنگ و 
آموزش های مداوم و تأمین تجهیــزات الزم جلوی این 
مسائل را بگیریم. دشمن هایی داریم که نباید حس کنند 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه هایی ممکن اســت 
ضربه پذیر باشد. ما باید به هر شکلی که هست جلوی این 
حوادث را بگیریم و البته کنترل هایی که انجام می دهیم 
و برنامه هایی که داریم به شــکل بهتر و منسجم تر دنبال 
کنیم تا بتواند به مــا در تحقق این اهــداف کمک کند. 
البته پس از حــوادث اخیر هلدینگ هــا و مجتمع های 
پتروشیمی خصوصی، بیشــتر از قبل با ما ارتباط و از ما 
 HSE دســتورالعمل می گیرند و در اقدامات مربوط به
بیشتر با ما هماهنگ می شوند. اما امیدواریم این روحیه 
زنده بماند که البته آن هم منوط به پایش مداوم اســت و 
این کار را هــم انجام خواهیــم داد و هلدینگ ها هم باید 
انجام دهند. در یک ماه اخیر تعداد زیادی از موضوعات و 
چالش های مربوط به HSE و بحران و پدافند غیرعامل 
با حضور شخص خانم مهندس شــاهدایی بررسی شده 
و با توجه به تأکیداتی که آقای وزیــر فرمودند اداره کل 
HSE وزارت نفت هم خیلی جدی تر و پویاتر مســائل را 
دنبال می کنند. اما باید به اینها سرعت بدهیم که زودتر 

به نتیجه برسیم.

درباره دالیل حادثه، موضوعی روشن شده است؟
یک  سری بررسی هایی انجام شــده و برخی عوامل هم 
مشخص شده است. چون سناریوهای مختلفی بوده که 
در قالب یک گزارش خدمت خانم مهندس شــاهدایی 
تقدیم شده اســت، ضمن اینکه با توجه به جلساتی که 
خدمت خانم مهندس شاهدایی بودیم و با توجه به اینکه 
خودشان هم در صحنه ها حاضر بودند و همکاران دیگر 
هم حضور داشتند و این بحث ها مطرح شده، هم ما و هم 
هلدینگ خلیج فارس و هــم اداره HSE وزارت نفت به 
نتایجی با شواهد و قراین موجود رســیده ایم که تقریبا 

مشترک است.

بخش خصوصی باید طبق قانون 
تجارت ، قانون کار و غیره فعالیت 

کند. اما اینها فقط در حوزه بحث های 
بنگاه داری است که شامل تولید و 

سرمایه گذاری و بحث های حقوقی و 
نیروی انسانی است، اما در یک حوزه 

کالن تر که حاکمیتی  و مربوط به 
عموم جامعه است، از  جمله الزامات 
اچ اس ای، پدافند غیرعامل و بحران، 

در این زمینه ها قانون تجارت مسکوت 
است

سید فرهاد اخالقی : 

واردات خوراک 
پتروشیمی ها از عراق 
راه حل کوتاه مدت است

مسئله خوراک پتروشــیمی ها و آینده این 
صنعت پس از تحریم های بین المللی از جمله 
سواالتی اســت که همواره از سوی مسئولین 
امر با پاســخ های متنوعی همراه بوده است 

اما با توجه به پایان تحریم های بین المللی 
و وارادات خوراک از عراق با سید 

کارشناسان  از  اخالقی  فرهاد 
پتروشــیمی و مدیر شرکت 
گفتگو  به  ســیکو  تجاری 
نشسته ایم که بخش هایی 
از آن را در ادامه می خوانید:

با توجه به پایــان تحریم های 
بیــن المللی در طی هشــت ماه 

گذشته چگونه توانسته ایم از فرصت های 
صادراتی در عرصه پتروشــیمی ها استفاده 

کنیم؟
متاســفانه انتظارات شــرکت های پتروشیمی در 
رابطه با لغــو تحریم ها محقق نشــد .انتظار این بود 
که با رفع تحریم ها از سیســتم بانکی کشور حداقل 
مشــکالت نقل و انتقــال ارز برطرف و یا تســهیل 
شــود  که این اتفاق نیفتاد و کماکان این مشــکل 
وجــود دارد. البته صــادر کننــد گان محصوالت 
پتروشــیمی راه هایی را برای این کار یافته اند ولی 

کماکان باید هزینه باال و ریسک زیاد آن را بپذیرند.

نیازها و اولویت های بخــش خصوصی را در 
پتروشــیمی ها چه می دانید و فناوری ها چه 
تاثیری بر آینده این صنعت در ایران خواهند 

داشت ؟
در حال حاضر تامین منابع مالی بــرای پروژه های 
پتروشیمی که بسیار ســرمایه بر هستند از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار اســت. در مورد فناوری هم 
محدودیت هایی موجود اســت ولی این مشکل بجز 
در موارد خاص و تکنولوژی های بســیار پیشــرفته 

قابل حل می باشد.
آیا تشکیل کمیته های مشــترک و تجمیع 
بخش های بازرگانی شــرکت هــای بزرگ 
پتروشیمی را راه مناسبی می دانید؟ این مهم 
چه باری را از دوش پتروشیمی ها بر می دارد و 

چه باری بر دوش آنها می گذارد؟
تمرکز عملیــات بازرگانــی یا ایجاد تشــکل های 
صادراتــی ضامن حفظ منافــع ملی و ایجــاد برند 
شــناخته شــده بین المللی برای صنایع کشور می 

باشد و محاسن زیر را در بر دارد:

- حضور قدرتمند در بازار های هدف
-  باال رفتن قدرت رقابت با رقبای بالقوه در جهان

- افزایش قــدرت فروش با نرخ هــای روز بازارهای 
جهانی

- جلوگیری از ایجاد رقابت ناســالم در داخل کشور 
بین تولید کنند گان محصوالت مشابه

- کاهش هزینه هــای بازاریابی و 
فروش

- کاهش هزینه های لجستیک 
در داخل و خارج از کشور

پتروشــیمی  خروج  بحث 
ها از بورس کاال مطرح اســت 
کشمکش در این مهم تا چه اندازه 

به این صنعت ضربه وارد کرده است؟
بورس محصوالت پتروشــیمی اگر با هدف کشــف 
نرخ ) همانگونه که در کشور های پیشرفته صنعتی 
عمل می شود( انجام گردد بسیار مناسب است ولی 
در کشــور ما چون واحد های صنعتی کوچک منابع 
مالی الزم برای خرید از بــورس را ندارند مجبور می 
شــوند مواد مورد نیاز خود را از شرکت های واسطه 
خریداری نماینــد که این موضوع با فلســفه عرضه 

محصوالت پتروشیمی از طریق بورس مغایر است.

به عنــوان ســوال نهایی مســئله خوراک 
پتروشــیمی ها و تامین آن از کشــورعراق 
یکی از نکات ســوال برانگیز است . با توجه به 
حجم باالی ساخت و ساز و افتتاح پروژه های 
پتروشیمی در سراسر کشور و مشکل دائمی 
خوراک چه راه حلی برای این مهم پیشــنهاد 

می کنید؟
موضوع تامیــن و قیمت گذاری خــوراک مجتمع 
های پتروشیمی همیشه یکی از بزرگ ترین نگرانی 
های صنعت پتروشــیمی بوده است چون مجتمعی 
که با صرف هزینه بســیار باال و زحمات و مشکالت 
متعدد به بهره برداری رســیده است در صورت عدم 
تامین خوراک یا تامین ناکافی آن و همچنین نوسان 
قیمت خوراک دچار مشکالت عدیده ای خواهد شد 
بنابراین سرمایه گذاران داخلی و خارجی قبل از هر 
اقدامی جهت احداث واحد های پتروشیمی باید در 
ارتباط با تامین خوراک و قیمت آن اطمینان حاصل 
نمایند. واردات خوراک مجتمع های پتروشــیمی از 
کشور عراق برای کوتاه مدت و تا زمانی که واحد های 
پتروشیمی آن کشور به بهره برداری نرسیده اند راه 

حل مناسبی برای صنایع پتروشیمی کشور است.
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نظر شما درباره کلیات انتقادهایی که به موضوع 
قراردادهای جدید نفتی وارد می شود، چیست 
و آیا از نظر شــما قراردادهای جدید نفتی قابل 

دفاع است؟
به نظر می رسد اغلب مباحث مطرح شده در خصوص 
قراردادهــای IPC این روزها بیش از آنکه اســتدالل 
کارشناسی داشته باشد، شــور و هیجان سیاسی دارد. 
طرح های ملــی باید واقع بینانه و فــارغ از انگیزه های 
سیاسی و با رویکردی توســعه محور مورد بررسی قرار 

گیرند.
چارچوب و کلیات طرح و اهــداف این قراردادها کامال 
قابل دفاع اســت و اگر ایراداتی هم باشــد در جزییات 
اســت که باید در یک فضای کارشناسی و غیرسیاسی 

مرتفع شــود نه اینکه اصل قراردادها بــه یک کمپین 
تبلیغاتی بزرگ با اهداف کامال سیاســی و علیه دولت 
تبدیل شود.برای درک بیشتر از این قراردادها باید این 
نکته را متوجه باشــیم که منابع هیدروکربنی تنها یک 
محصول صادراتی نیســت و وظیفه وزیر نفت هم صرفا 
اداره یک وزارتخانه با رویکرد فــروش نفت یا فرآورده 
های پایین دستی آن نیســت. به نظرم کار هوشمندانه 
ای که آقای زنگنه می کند و اتفاقا در این عرصه بازیگر 
توانمندی است، اســتفاده از کارت های شرکت های 
بین المللی حوزه انرژی در مناسبات بین المللی است. 
قراردادهای IPC نیز از ایــن منظرقراردادهایی چند 
وجهی و چند الیه اند. اشتراک منافع درازمدت شرکت 
های بین المللی حوزه انرژی با ما مــی تواند به عنوان 

یک استراتژی در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار 
گیرد. در آن صورت شــما در بازی های چندجانبه بین 
المللی بازیگران دیگری را نیــز در برخی موارد در کنار 
خود دارید کــه می تواند متغیرهای بــازی و نیز تعداد 
بازیگــران را تغییر دهــد. اما تاکید مــی کنم که هیچ 
قرارداد منعقد شــده ای تاکنون خالی از اشکال نبوده 
اســت. این قرارداد هم از دیدگاه های متفاوت ممکن 
است دارای نقاط مبهم و اشــکال هایی باشد که باید تا 
حد امکان برطرف شــود اما نوع رفتار غالب در کمپین 
مخالف با IPC دوقطبی و مشــابهت زیادی با مخالفت 
با برجام پیدا کرده اســت. شما اگر اساســا در فعالیت 
هایتان بــه انجام یک بازی برد-برد معتقد باشــید می 
دانید که در چنین بازی اهداف شما بصورت صد درصد 

 در گفتگو با علی شهرویی مطرح شد: 

قراردادهای جدید نفتی بهترین 
سناریوی موجود است 

محقق نمی شود. چون باید بخشی از اهداف طرف دیگر 
بازی نیز تحقق یابد. ممکن اســت برجام دربرگیرنده 
همه خواســته های اولیه ما نباشــد امــا در برگیرنده 
همه خواســته های طرف مقابل هم نبوده است لذاهر 
دو بخشــی از خواســته های مان را برای رســیدن به 
توافقی بهینــه تعدیل کردیــم. قراردادهای جدید نیز 
واجد چنین شرایطی است. نمی توانید درعرصه رقابت 
برای جذب سرمایه و تکنولوژی، پارامترها و حساسیت 
های مورد نظر سرمایه گذاران و صاحبان تکنولوژی را 
کامال نادیده بگیرید و قراردادی با ملحوظ نمودن  صد 
درصد خواسته های خود تنظیم کنید و انتظار سرمایه 
گذاری نیز داشــته باشــید.درحالی که در کشورهای 
همسایه برای همین میدان های مشــترک ما با آنان، 
قراردادهای جذابی برای همین سرمایه گذاران وجود 
دارد،به نظر من این نگاه واقع بینانه نیست ضمن آنکه 
توقف و تاخیر در برداشت از میدان های مشترک نفتی، 
مورد استقبال کشورهای واجد میدان های مشترک با 
ما خواهد بود. لذا به نظر من انعقاد یک قرارداد با درصد 
قابل قبولی از خواسته های ما و شروع عملیات اجرایی 
این میادین از عدم انتفاع ما در میان مدت از این میدان 
ها بهتر است. باید تاکید کنم قراردادهای جدید نفتی 
حتی اگر اشــکال هایی هم داشته باشــد اما در مقطع 

کنونی بهترین سناریوی موجود است.

اخیرا در ایلنا میزگردی دربــاره این قراردادها 
داشتیم و آقای اصغر ابراهیمی اصل  از مدیران 
عامل شــرکت صنایع پتروشیمی در دولت قبل 
انتقادهای را به ایــن قراردادها وارد کردند. نظر 

شما درباره انتقادهای ایشان چیست؟
من خالصــه ای از میزگرد خبرگــزاری ایلنا با حضور 
آقای اصغــر ابراهیمی اصل  از مدیران عامل شــرکت 
صنایــع پتروشــیمی در دولــت آقای احمــدی نژاد 
را خوانــدم. به نظــرم اســتدالل های ایشــان علیه 
قراردادهــای نفتــی مخــدوش و قابل تردید اســت. 
اول اینکه ایشــان در طول میزگرد مــدام به آمارهای 
غیر قابل اتکاء اســتناد می کردند و با این اعداد سعی 
داشتند که نشان دهند قراردادهای جدید نفتی به نفع 
کشور نیســت. من به اعداد اشاره شــده و نیز به شیوه 
اســتدالل ایراد دارم. به نظرم ســاده انگارانه است که 
بگوییم منابع داخلی را تامین کنیم و با امکانات داخلی 

اجرا کنیم به نفع مان است.

آقای ابراهیمی اشاره داشتند که در قراردادهای 
جدید نفتی موضــوع اســتفاده از توانمندی 
داخلی مثال در حوزه حفاری نادیده گرفته شده 

است.
بله. آقای ابراهیمی اصل در این میزگرد نکته ای درباره 
امکان انجام کامل خدمات مورد نظــر در قراردادهای

IPC با توان داخلــی را مطرح کردنــد مبنی بر اینکه 
امکان انجام خدمات حفاری در کشــور وجود دارد و ما 
چرا باید برای این خدمات به سراغ کشورهای خارجی 
برویم.  البته در اینکــه امکان انجــام برخی خدمات 
حفاری در داخل وجود دارد تردیدی نیســت اما اینکه 
توان حفاری داخلی چقدر می تواند در خدمت توسعه 
بهینه و با راندمان باالی این میادیــن با افزایش طول 
عمر میدان باشد چیز دیگریست که فناوری و دانش آن 
فعال در کشــور وجود ندارد و انتقال آن به شرکت های 
 IPC داخلی اتفاقــا از مهمترین اهــداف قراردادهای

است. لذا با چنین استدالل مخاطب از اصل ماجرا دور 
می شــود و با عنوان نمودن موضوع توانمندی داخلی 
احساســات مخاطب تحریک می گــردد .من معتقدم 
اهداف تعیین شــده برای ایــن قراردادها بــا امکانات 
داخلی نه تنهــا در کوتاه مدت کــه در میان مدت هم 
قابل حصول نیســت. زیرا رویکرد این قراردادها جمع 
پارامترهای مختلف اعم از سرمایه گذاری قابل توجه، 
بهره گیری و انتقــال تکنولوژی های نوین، اســتفاده 
از تجهیزات مدرن با بهره وری باالتر، تقســیم ریسک 
اکتشاف و استخراج با سرمایه گذار، صیانت از مخزن و 
افزایش امکان تولید و عمرمخازن و انجام خدمات مورد 
نیاز درکلیه مراحل این عملیات را در خود دارد. تقلیل 
این پارامترها به تامین منابع مالی از داخل و استفاده از 

توانمندی های داخلی صحیح نیست.

یعنی به نظر شما استدالل های آقای ابراهیمی 
در این حوزه کامال بی اعتبار است؟

ببینید استدالل ها باید با واقعیات موجود نسبت داشته 
باشــد. هم اکنون هم مناقصات شرکت نفت فالت قاره 
در بخش فراســاحل نیز در مقوله های ســاده تر و کم 
هزینه تــر همچون طراحــی و احداث یــک خط لوله 
دریایی،با همکاری مستقیم شــرکت های بین المللی 
برگزار می شــود برخــی از مناقصــات دیگر همچون 
افزایش راندمان چاه های در حال بهره برداری و احیای 
چاه های قدیمی نیــز در مراحل ابتدایــی و با حضور 
شــرکت های بین المللی و صاحب تکنولوژی در حال 
برگزاری اســت.لذا در بخش افزایش ظرفیت و احیای 
چاه های موجــود فناوری آن در کشــور وجود ندارد و 
ما نیازمنداســتفاده از توانمندی شــرکت های دارای 
تکنولوژی در عرصــه بین المللی هســتیم.  این یک 
واقعیت مسلم در حوزه انرژی است که دانش، فناوری 
و سرمایه سیال اســت و به پارامترهایی فراسرزمینی 
تبدیل گشــته اند. حتی در بخش کشــاورزی هم که 
عرصه ای ســاده تر به نظر می آید، کشورهای در حال 
توســعه امکان محصور کردن خود و بســتن مرزهای 
شــان بر روی دانش جدید کشورهای توســعه یافته 
را ندارند. البته از ســوی دیگر نیز نبایــد تولید دانش و 
توانمنــدی های داخلــی را قربانی شــرکت های بین 
المللی کــرد و بر همیــن مبنا قراردادهــای جدید به 
درستی خواســته اســت ترکیبی داخلی و خارجی با 
انتقال ســرمایه و تکنولوژی ایجاد کند و منافع ملی و 
توانمندی داخلی را با منافع ســرمایه گذاران و شرکت 
های دارای فنــاوری جدید هم راســتا کند؛این همان 

بازی برد-برد در عرصه انرژی است.

مهم ترین نقاط قوت قراردادهای جدید نفتی از 
نظر شما چیست؟

ببینیدهر پــروژه ای برای اجرا به بخــش ها و فعالیت 
های مختلفی تقسیم می شــود. در این تقسیم یک یا 
چند فعالیت پروژه که باعث تاخیر مســتقیم دراجرای 
طرح و یــا بهره بــرداری از آن مــی شــود؛ عوامل یا 
مســیرهای بحرانی آن پروژه خواهند بود. در توســعه 
میدان های نفــت و گاز نیز از زمــان برنامه ریزی برای 
ایجاد یا توســعه یک میدان تا پایان زمان تعریف شده 
برای بهره برداری واحدهای احداث شده، اولین عامل 
برای شــروع کار که انجام پروژه را هــم امکانپذیر می 
ســازد، تامین منابع مالی کافی برای این طرح هاست. 
نقش فناوری استفاده شده نیز در اجرای طرح ها تاثیر 

مستقیم بر کاهش ریسک بهره برداری ، افزایش طول 
عمر مخزن و امکان اســتحصال بیشــتر، پایین آمدن 
هزینه های عملیاتی، کاهش نرخ تمام شــده محصول 
و..به خوبی نمایان می گــردد. قراردادهای جدید نفتی 
هم امکان تامین مالــی طرح را فراهم مــی کند و هم 

فناوری جدید مورد نیاز آنها را. 

آقای ابراهیمی اصل  به استفاده از منابع داخلی 
در مقابل تامین مالی شرکت های خارجی تاکید 

کرده است. 
البته اگر امکانپذیر باشد می تواند به عنوان یک گزینه 
مورد بررســی دقیق تر قرار گیرد. اما بایــد بدانیم در 
شــرایطی که مجلس به دالیل ضروری، اخذ 5 میلیارد 
دالر وام از روســیه را تصویب می کند،ما در توسعه این 
میدان ها نیازمند ده ها میلیارد دالر ســرمایه هستیم.

ممکن اســت کشــور در بلند مدت امکان تامین این 
منابع را بیابد اما در کوتاه و میــان مدت چنین امکانی 
بعید اســت.لذا باید به امکان همکاری منابع داخلی در 
طرح های دارای اولویت واقع بینانه نگاه کنیم.  همین 
طرح ملی و استراتژیک  پاالیشــگاه بید بلند2 که یک 
طرح  4 ساله با برآورد حدود 2 میلیارد یورو بود و قرار 
بود با منابع داخلی تامین شــود، به دلیل تامین نشدن 
منابع پس از 12 ســال پیشــرفتی کمتر از 40 درصد 
داشته اســت. تازه ما برای توسعه میدان های جدید به 

ده ها میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم.

یکــی از دغدغــه هــای مهم ایــن روزهای 
کارشناســان و خبرنگاران حوزه انرژی و حتی 
مردم عادی موضوع میادین مشــترک است. ما 
در استفاده از میادین مشترک هم عقب هستیم.

دقیقا من از همین منظر است که باز هم از قراردادهای 
جدید نفتی به عنوان گزینه ای امــکان پذیر دفاع می 
کنم. تطویل زمان و تاخیر در برداشــت از یک میدان 
مشترک با کشورهای همســایه ، خسارات هنگفتی را 
به کشور وارد می ســازدزیرا در برداشت از یک میدان 
مشــترک مرزی عدم برداشــت ما مســاوی برداشت 
دیگری اســت. به عنوان مثال این رقم برای 4 سال به 
ازاء 500 هزار بشــکه نفت در روز به دهها میلیارد دالر 
بالغ خواهد شد و اصال زیان قابل اغماضی نیست. اینجا 
ما در برابر کشور همسایه در برداشت از میدان مشترک 
برد-باخت بازی مــی کنیم. چیزی را که ما برداشــت 
نمی کنیم او برداشــت می کند. یک بــازی با مجموع 
صفر.ما در تامین منابع مالــی طرح های پارس جنوبی 
نیز در مقاطعی دچار مشــکل بوده ایم. سال هاست که 

برداشت قطر از این منابع بسیار بیش از ما بوده است.

واقعا اگر منابع داخلی امــکان تامین مالی این 
طرح ها رادارند چرا تاکنون وضع ما در میادین 

مشترک اینگونه بوده است؟
در قراردادهای جدید میدان های مشترک، میدان های 
اولویت دار هستند و اساسا هدف اصلی این قراردادهای 
میادین مشترک است. کشورهای همسایه سال هاست 
با قراردادهای جذاب سرمایه های بین المللی را جذب 
کرده اند و ضمن اقدام به استخراج و فروش، با افزایش 
تولید و ظرفیت خود، جایگاه اســتراتژیک، چانه زنی 
بین المللی وامنیــت ملی خود را نیــز در جهان ارتقاء 
داده اند.لذا من کمــاکان معتقدم ایــن قراردادها در 

مقطع کنونی بهترین سناریوی موجود است.

قراردادهای جدید نفتی پس از برجام موضوع دیگری است که نظر مخالفان دولت را به شدت به خود جلب کرده است. موافقان دولت می گویند 
مخالفان قصد دارند با سنگ اندازی در مسیر اجرایی شدن این قراردادها دست دولت را برای ارائه دستاوردهای بیشتر خالی کنند و چون صرفا 

دغدغه سیاسی دارند متوجه عواقب اجرایی نشدن قراردادهای جدید نفتی مثل معطل ماندن تامین منابع مالی و کسب دانش فنی طرح ها و 
همچنین از دست دادن ذخایر میدان های مشترک نیستند. مخالفان اما با برچسب های تندی به استقبال قراردادهای نفتی رفته اند.  در این 

خصوص با علی شهرویی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، که از موافقان قراردادهای جدید نفتی است به گفتگو نشستیم. وی می گوید از کلیات این 
قراردادها دفاع می کند و اغلب مخالفت های صورت گرفته در این حوزه را غیرواقع بینانه و سیاسی می داند. مشروح این گفتگو به شرح زیر است: 
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رئیس کمیســیون انرژی مجلس گفت: هیئت تطبیق 
قوانین هنوز نظر خــود را دربــاره قراردادهای جدید 
نفتی بــه رئیس مجلس اعالم نکــرده و رئیس مجلس 
هم هنوز نظر مجلس و هیئت تطبیق را به دولت اعالم 
نکرده اســت، دولت بدون اعالم این نظرات نمی تواند 
مصوبــه را مجدداً مورد بررســی قرار دهــد. فریدون 

حســنوند اظهار داشت: ارســال نظرات هیئت 
تطبیق قوانین مجلــس درباره مصوبه 

جدید دولت دربــاره الگوی جدید 
قراردادهــای نفتی بــه دولت 

اصاًل صحت ندارد. وی تاکید 
کرد: هیئــت تطبیق قوانین 
هنوز نظر نهایــی خود را به 
رئیس مجلس اعالم نکرده 
و در جلســه غیرعلنی روز 

یک شــنبه آقــای الریجانی 
اعالم کردند چنانچه نمایندگان 

نظراتــی بــرای اصــالح دارند به 
هیئت تطبیق قوانین اعالم کنند. رئیس 

کمیســیون انرژی مجلس تصریــح کرد: خبری 
که در ســایت های خبری درباره ابــالغ الگوی جدید 
قراردادهای نفتی منتشر شــد مربوط به همان مصوبه 
قبلی دو هفته پیش دولت بود که ســایت ها با وقفه دو 
هفته ای آن را منتشر کردند. وی ادامه داد: این مصوبه 
هنوز به تأیید هیئــت تطبیق نرســیده و هنوز هم از 
مجلس به دولت چیز جدیدی در این باره ارسال نشده 
است. رئیس کمیســیون انرژی مجلس توضیح داد: از 
یک شنبه گذشته که در صحن مجلس جلسه غیرعلنی 
برگزار شــد، دولت دیگر جلسه ای نداشــته است که 
بتواند مصوبه جدیدی را بگذرانــد. وی در ادامه با بیان 

اینکه چند نکته در این باره قطعی اســت، گفت: نکته 
اول اینکه هیئــت تطبیق هنوز نظر خــود را به رئیس 
مجلس اعالم نکرده اســت و دوم اینکه رئیس مجلس 
هم هنوز نظر مجلس و هیئت تطبیق را به دولت اعالم 
نکرده اســت و بدون اعالم این نظر دولــت نمی تواند 
مصوبه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. حسنوند تاکید 
کرد: آنچه در سایت ها مطرح شد همان مصوبه 
قدیمی با تاریخ گذشــته و مواد قبلی 

بود.
رئیــس کمیســیون انــرژی 
کــرد:  تصریــح  مجلــس 
نماینــدگان مجلــس 15 
محــوری کــه مســئوالن 
عالی نظام اعــالم کردند و 
منطبق با نظر کارشناســان 
برجسته کشــور بوده است را 
در جلســه غیرعلنی به صورت 
مکتوب هم مورد تأیید قرار دادند 
و تاکید کردند کــه مصالح و منافع نظام 
در رعایت این محورها تأمین خواهد شــد. وی با 
بیان اینکه در جلسه غیرعلنی هم عمدتاً بر روی همین 
موضوع تأکید شــد، ادامــه داد: در مصوبه قبلی دولت 
چند مورد از این 15 مورد اصالح شــده بود و مورد نظر 
ما تعداد دیگری بود که ان شــاءاهلل اصالح خواهد شد. 
وی در پایان گفت:آقای وزیر هم در جلسه غیرعلنی در 
حضور نمایندگان اعالم کردند که ما بخشــی را اصالح 

کردیم و بقیه را هم اصالح خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه کمیســیون انرژی براجرای اصل 44 
قانون اساســی تأکیددارد و باید هرچه سریعتر تکلیف 
دولتی یــا خصوصی بودن پتروشــیمی ها مشــخص 

شود،یادآور شد:خصوصی سازی پتروشیمی ها تکلیف 
قانونی اســت که در اصل 44 قانون اساســی،در سند 
چشم انداز کشور،سیاســت های کلی نظام، دستورات 
و تأکیدات مقام معظم رهبــری و مصوبات مجلس در 

خصوصی سازی بر آن تأکید شده است.
رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی،با 
اشاره به اینکه یکی از الزامات سرمایه گذاری در بخش 
دولتی و خصوصی پیش بینی، پیشگیری و جلوگیری 
از  اتفاقات غیرمترقبه است،تصریح کرد:اگر مجموعه 
ای خصوصی سازی شده،چرا یک وزیر باید حکم مدیر 
آن مجموعه را صادر کند،اگر انتصاب از ســوی بخش 
خصوصی صورت گیرد،بخش خصوصی نیز پاسخگوی 

اقدامات خود می شود.
وی همچنین گفــت :موضوع پیگیری نشــدن طلب 
300 میلیاردی هلدینگ دولتی خلیج فارس از شرکت 
پتروشیمی خصوصی زاگرس در دست بررسی است و 

نتایج آن به زودی اعالم خواهد شد.
نماینده مردم اندیشــمک در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: از آنجا که موضوع پتروشیمی، مشترکاً 
در حوزه دو کمیســیون انرژی و کمیســیون صنایع و 
مبحث هلدینگ ها نیــز مربوط بــه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی قرار دارد، لذا پیگیــری این موضوع، 

هماهنگی بیشتر و طبعاً زمان بیشتری می طلبد.
فریدون حسنوند همچنین در خصوص همکاری های 
خارجی و جذب سرمایه گذاری های بین المللی اظهار 
داشت : ما مکلفیم تسهیالت الزم به سرمایه گذاران در 
کوتاهترین زمان ارائــه دهیم و واگذاری زمین بصورت 
رایگان،ارائه تســهیالت ویژه ،فراهم کردن زیر ساخت 
های آب ،بــرق ، مخابرات، و گاز ، مهــم ترین خدماتی 

است که باید به سرمایه گذاران ارائه شود.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس: 

باید تکلیف خصوصی 
یا دولتی بودن پتروشیمی ها 
مشخص شود

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس میهمان اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت گاز و 
پتروشیمی بود . حسنوند در دیدار با اعضای اتحادیه صادرکنندگان گالیه های بخش خصوصی را استماع 

کرد و ابراز امیدواری کرد تا این چالش های با توجه با همکاری های آینده کاسته و از میان برود.
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 مدیرعامل شرکت ملی نفتکش:

بازار داخلی 
بانکرینگ برای 
کشور مناسب است

مدیرعامل شــرکت ملی نفتکــش با بیان 
اینکه 60 درصد هزینه یک کشتی سوخت 
اســت، گفت: در حــال حاضــر 90 درصد 
ســوخت کشــتی های شــرکت نفتکش و 
کشــتی رانی جمهوری اســالمی از داخل 
تأمین می شــود و این نشــان از وجود بازار 
مناســب داخلی در بانکرینگ یا همان ارائه 

خدمات رسانی دریایی به کشتی ها دارد.
علی اکبر صفایی در همایش سوخت رسانی 
دریایــی )بانکرینــگ( در خلیج فارس به 
کشــتی ها، اظهار داشــت: پــس از برجام 
تحریم هــای حــوزه حمل ونقــل دریایی 
کاهش بســزایی یافــت و غیــر از برخی از 
مباحث نقل و انتقال پــول، مباحثی نظیر 
بیمه، پرچم،   رده بنــدی و از این قبیل برای 

ناوگان کشتی رانی کشور وضع شد.

وی ادامه داد: البته قبل از برداشــته شدن 
تحریم هــا هماهنگی های مناســبی بین 
شرکت ملی نفتکش، کشتی رانی جمهوری 
اسالمی ایران و ســازمان بنادر انجام شد و 
به طریقــی به نتایجی دســت یافتیم و این 
مــوارد در حــوزه حمل ونقــل دریایی به 
موافقت  نامه ای منتج شــد که موجب شده 
است امروز شرایط کار در این حوزه مناسب 

باشد.
صفایی با اشاره به کاهش نرخ های کرایه در 
حمل ونقل دریایی،  بیان کرد: شــرکت های 
کشتی رانی در بحث درآمدها باید فرصت ها 
را حفظ کنند، سوخت کشتی تا 60 درصد 
هزینه های یک کشــتی را دربرمی گیرد که 

البته این رقم کمی کاهش یافته است.
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش با اشاره به 

اقتصاد مقاومتی و سیاســت های اجرایی 
آن، بیان کرد: امروز شرکت ملی نفت کش 
و کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران 90 
درصد تأمیــن ســوخت را از داخل انجام 
می دهند،بنابراین بازار مناسبی در داخل 

برای بانکرینگ وجود دارد.
وی افزود: یک کشتی در طول سال بیش 
از 70 هزار تن مصرف ســوخت دارد که با 
احتســاب نرخ 300 دالر، هزینه نجومی 
بابت ســوخت باید توسط شــرکت های 

کشتی رانی پرداخت شود.
صفایــی ادامــه داد: امروز شــرکت های 
کشــتی رانی نرخ نفت را رصد می کنند و 
با توجه به برنامه ســفر کشتی های خود 

زمانی اقدام به خرید سوخت می کنند که 
نرخ ها مناسب  تر باشد و اگر 2 تا 3 دالر هم 
در هر لیتر ســوخت صرفه جویی کنند در 

ارقام باال هزینه ها بسیار کاهش می یابد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش با تأکید 
بر اینکه ســرعت و کیفیت سوخت رسانی 
برای کشتی های شــرکت نفتکش امری 
مهم است، گفت: سیســتم تعیین میزان 
ســوخت دریافتی نیز در ایــن حوزه قابل 
توجه اســت ضمن آنکه در بانکرینگ باید 
در بخــش آلودگی های زیســت محیطی 
بسیار دقت داشــت ####وی به تمایل 
اســتفاده از ال ان جی  به جای مازوت در 
کشــتی ها اشــاره کرد و گفت: امروز 60 

فروند کشــتی در دنیا داریــم که مصرف 
LNG دارنــد، ضمن آنکــه در 80 فروند 
کشتی زیرســاخت مصرف انرژی فراهم 

است.
صفایی ادامه داد:ال ان جی  تولید آالینده 
زیســت محیطی کمتری دارد اما قدرت 

کمتری به موتور می دهد
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش بیان کرد: 
باید به ســه برنامه کوتاه مدت،  میان مدت 
و بلندمدت در موضوع توســعه بانکرینگ 
کشور توجه داشــت که در میان مدت در 
راستای الزامات سوخت رسانی کشتی ها 
با دقت انجام شده و با استانداردها منطبق 

باشد.
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ســید فواد نبوی | اقتصاد ایــران در روزهــای پایانی 
بهمن ماه ســال 1392 شــاهد ابالغ یکــی از مهمترین 
اســناد کالن و تعیین کننده کشــورمان بود؛ سیاســت 
های کلی اقتصادی موســوم به»اقتصــاد مقاومتی« که 
از طرف رهبر معظم انقالب اســالمی بر اســاس بند یکم 
اصــل 110 قانون اساســی و پس از مشــورت با مجمع 
 تشخیص مصلحت نظام به روســای هر سه قوه ابالغ شد.

کاهش وابســتگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و 
گاز، ارتقای شــاخص هــای عدالت اجتماعــی، افزایش 
تولیــد، اشــتغال و بهــره وری از جمله مــوارد مطرح 
 شــده در سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی اســت.

بــه دنبــال ایــن ابــالغ، »حســن روحانــی« رئیس 
جمهوری از یک ســو در نامــه ای به رهبــری آمادگی 
دولــت را بــرای اجرایی کــردن ایــن سیاســت ها و 
عمل بر اســاس مفــاد آن اعالم کــرد و از ســوی دیگر 

در نامــه ای بــه معــاون اول خــود دســتورهای 11 
 گانــه ای را بــرای عملیاتــی کــردن آنها ابــالغ کرد.

با نگاهی به ســخنان مقــام معظم رهبری دربــاره لزوم 
توجه به کاهش خام فروشــی و تحقــق اقتصاد مقاومتی 
متوجه مــی شــویم که بــا توجه بــه شــرایط کنونی 
کشــور، ضرورت توجه به صــادرات غیر نفتــی بیش از 
گذشــته باید مورد توجه قــرار گیرد تــا بتوانیم اقتصاد 
مقاومتی را بــا تکیه بر تــوان داخلی و اســتفاده از تمام 
 ظرفیت های اقتصــادی و صنعتی کشــور محقق کنیم.

بــدون تردید سیاســت هــای اقتصاد مقاومتی، ســند 
جامعی بــرای اقتصاد پایدار کشــور و یــک بحث کامال 
استراتژیک اســت که در کشــورهایی که دارای اهداف 
بلند مدت و روحیه اســتقالل طلبی در بطن سیاســت 
 های داخلی و خارجی خود هســتند ، مطرح شده است.

کارشناســان اقتصــادی اعتقــاد دارنــد کــه اقتصاد 

رســیدن به اهداف بلند مــدت در توســعه صادرات 
غیرنفتی با بررســی و کنــکاش دقیق فرصــت ها و 
تهدیدهــای پیــش روی اقتصــاد ایــران در حوزه 
جهانی شــدن می تــوان به رفــع محدودیــت ها و 
ضعف هــای موجود در زیرســاخت هــای اقتصادی 
کشــور پرداخت و بــدون تردید صنعت پتروشــمی 
 در ایــن هــدف گــذاری هــا نقــش آفرین اســت.

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند عملیاتی 
شــدن برنامه خروج از رکود تورمی، ایجاد اشــتغال 
مولد و غیــر تورمی و رســیدن به هدف های ســند 
راهبرد ملی توســعه صادرات غیر نفتی کشــور است 
و در این مسیر صنعت پتروشــیمی به عنوان صنعتی 
 پیشــرو خود را آماده تحقق جهشــی دوباره می کند.

بایــد در نظر داشــت کــه افزایش صــادرات آن هم 
صادرات غیرنفتی نشــانگر اقتصاد ســالم و پویاست 
که بــه منزلــه توانمنــدی و ظرفیت بالفعل کشــور 
برای ایجــاد درآمد پایدار اســت و هر چــه صادرات 
غیرنفتی کشــور افزایــش پیدا کنــد فرصت حضور 
در بازارهــای جهانــی هم گســترده تر خواهد شــد 
کــه نتیجه اساســی ایــن امــر، شــکوفایی اقتصاد 
اســت. آن  درآمدهــای  از  اســتفاده  و   کشــور 

تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی به عنــوان یک 
راهبرد مهــم امــروز مورد توجــه تمام مســئوالن 
اســت و در این راســتا باید بــا هــدف جلوگیری از 
خام فروشــی و نیز کاهش وابســتگی به درآمدهای 
نفتــی بــه دنبــال تســهیل زمینــه بــرای رونق 
 بخشــی بــه صــادرات محصــوالت نهایــی بــود.

صنعت پتروشــمی ایران با توجه به وجود زیرساخت 
های مطلوب و دارا بودن قابلیــت های منحصر به فرد 
در تمامی ابعاد می تواند در آینده نه چندان دور اقتصاد 
ایــران را متحول کرده و راه رســیدن بــه هدف های 
 پیش بینی شده در چشــم انداز 1404 را هموار کند.

توســعه صنعت پتروشــیمی در ســال های گذشته 
به دلیــل تحریم با مشــکالتی مانند عــدم تخصیص 
بیمــه ، انتقال پول، انتقــال و صــادرات محصول و یا 
مشــکالتی مانند عدم امکان اســتفاده از الیســنس 
های بین المللــی و نیز انتقــال فنــاوری مواجه بود 
و خوشــبختانه اکنون پــس از برجام بــه تدریج این 
مشــکالت در حال رفع شدن اســت و در حال حاضر 
بزرگان صنعت پتروشــیمی دنیا به دنبــال حضور در 
 بخش های مختلف صنعت پتروشیمی ایران هستند.

در این میان بایــد بر این نکته تاکید کرد که شــرکت 
ملــی صنایــع پتروشــیمی در دوران پســاتحریم با 
راهبردی جدید در مســیر برنامه ریــزی های کالن، 

افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی 
کلید تحقق اقتصاد مقاومتی 

همزمان با تالش برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی، برای رسیدن به اهداف بلند مدت 

در توسعه صادرات غیرنفتی با بررسی و 
کنکاش دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش 

روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن 
می توان به رفع محدودیت ها و ضعف های 
موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور 

پرداخت

مقاومتــی نبایــد انــزوا و بســته شــدن درهــا تعبیر 
شــود و بــرای داشــتن اقتصــاد پویــا، باید بــا دنیای 
پیرامــون رابطــه داشــت و از فرصــت هــای خارجی 
 هــم بــرای تقویــت تــوان داخلــی اســتفاده کــرد.

برخی تحلیل ها افــزون بر ایجاد ثبــات در حوزه اعمال 
سیاســت های پولی، اعتباری و ارزی، کاهش وابستگی 
بودجه را به نفت مورد تاکید قرار می دهند و امروز کاهش 
خام فروشــی از مهمترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی 
است، براین اساس، برای دستیابی به رشد اقتصادی باید 
با دنیا ارتباط داشــته باشــیم و بتوانیم با باال بردن حجم 

تولید به فکر ارزآوری از مسیر صادرات غیر نفتی باشیم.

پتروشیمی صنعتی پیشرو برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی 

همزمان با تالش برای تحقق اقتصــاد مقاومتی، برای 

سیاســت گذاری، رگالتوری و بسترســازی به عنوان 
 پشــتیبان صنعت پتروشــیمی فعالیت خواهد کرد.

براســاس ســاختار جدیــد، شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی به عنوان ســازمان توسعه ای، سیاستگذار 
و حمایتگر و نقش آفرین در بازار صنعت پتروشــیمی 
ایران است و در راستای شفاف ســازی رابطه شرکت 
ملــی صنایــع پتروشــیمی و وزارت نفت، بررســی 
توانمندی و تایید صالحیت ســرمایه گذاران در طرح 
های جدید و معرفی آنها به وزارت نفت برای اخذ مجوز 
خوراک از دیگر مواردی اســت که برای نقش آفرینی 
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش بینی شده است.

تحقق اقتصــاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشــی 
از مهمترین برنامه هــای صنعت پتروشــیمی ایران 
در نقشــه راه ایــن صنعت به شــمار مــی رود وباید 
گفت کــه همگان امــروز بر ایــن نکته تاکیــد دارند 
که پتروشــیمی یکــی از صنایــع پیشــتاز درتحقق 
 اقتصــاد مقاومتــی و کاهش خام فروشــی اســت .

به عبارتــی می تــوان به طــور واضح فــروش نفت 
و گاز و فــرآورده هــای پاالیشــگاهی یــا در صنعت 
پتروشــیمی فروش پلی اتیلــن، اوره و متانــول را از 
مصادیق خام فروشــی دانســت و صنعت پتروشیمی 
می توانــد با تبدیل ایــن محصوالت بــه محصوالتی 
بــا ارزش تــر و تکمیــل زنجیــره ارزش در ایجــاد 
ارزش افــزوده نیــز نقش آفریــن باشــد و همزمان 
 نیــز کیفیــت و کمیــت صــادرات را ارتقــاء دهد.

امروزصنعــت پتروشــیمی ایــران بــا حــدود 40 
درصد باالتریــن ســهم را درصــادرات غیرنفتی در 
اختیــار دارد و باید ایــن صنعت رو به رشــد با اتخاد 
برنامه ریــزی های جامــع و کامل در افزایش ســهم 
 صادرات غیر نفتی مشــارکت بیشــتری داشته باشد.

امروز صنعت پتروشیمی ایران نقش غیر قابل انکاری 
در اقتصاد کشور دارد وایران به عنوان یک قطب بزرگ 
پتروشیمی در ســطح منطقه می تواند در عرصه بین 
المللی نیز حضوری پررنگ تر داشــته باشــد به شرط 
آن که تمام متولیان امر با همکاری و تعامل بیشــتر در 
تصمیم گیری ها نقش آفرین باشــند و مصالح کشور 
 را در اولویــت برنامــه ریزی هــای خود قــرار دهند.

صنعت پتروشــیمی ایران در مسیر رشد و توسعه خود 
توانسته دســتاوردهای ارزشــمندی را در طول بیش 
از 50 ســال عمر خود به دســت آورد و به دلیل وجود 
زیرســاخت های مناســب در صورت جذب سرمایه 
گذاری های جدید و افزایــش ظرفیت تولید می تواند 
 حضور جدی تری در بازارهای جهانی داشــته باشــد.

ایران به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در خاورمیانه 
حدود 25 درصــد از تولید محصوالت پتروشــیمی را 
در اختیار دارد و با توجه به طرح های توســعه ای که 
بزودی وارد مدار تولید خواهند شــد سهم این صنعت 
در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش خواهد یافت 
که با یک استراتژی جامع می توان بسیاری از بازارهای 

بین المللی را نیز کسب کرد.

عزم ملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
همزمان با تالش برای تحقق اقتصــاد مقاومتی، برای 
رســیدن به اهداف بلند مــدت در توســعه صادرات 
غیرنفتی با بررســی و کنــکاش دقیق فرصــت ها و 
تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایــران در حوزه جهانی 
شــدن می توان به رفع محدودیت هــا و ضعف های 
 موجود در زیرســاخت های اقتصادی کشور پرداخت.

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند عملیاتی 
شــدن برنامه خروج از رکود تورمی، ایجاد اشــتغال 
مولد و غیــر تورمی و رســیدن به هدف های ســند 
 راهبرد ملی توســعه صادرات غیر نفتی کشــور است.
بیشتر وزیران اقتصادی دولت بر این نکته تاکید دارند 
که همه  مــردم و ارکان حکومت بایــد تصمیم جدی 
بگیرند که وابســتگی اقتصادی کشور را به درآمدهای 
نفتی قطع کنند؛ با علم به این که در بلندمدت، منافع 
فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت 
 همه  ما می دانیم دشــواری هایی را ایجاد خواهد کرد.
بیــژن زنگته وزیــر نفت چنــدی پیــش اظهارکرد: 
در ســال جاری صنعت پتروشــیمی ایــران وضعیت 
بســیار مناســبی دارد کــه مصــداق بــارز اقتصاد 
مقاومتــی بوده اســت چنانکــه با ســرمایه گذاری و 
فاینانس جذب شــده در این حــوزه ارزش تولیدات 
 ســالیانه را پنــج میلیــارد دالر افزایــش می دهــد.
وزیر نفــت افــزود: صنعت پتروشــیمی ایــران هم 
راســتا با توســعه و پیشــرفتی که در حــوزه اقتصاد 
و صنعــت کلیــد زده شــده، رونــد رو به رشــدی 
دارد و ارزش تولیــدات پتروشــیمی های کشــور 
20 میلیــارد دالر اســت کــه برنامه ریــزی بــرای 
اســت. کار  دوبرابــری آن در دســتور   افزایــش 
در ایــن میان علــی طیب نیــا وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی نیز بــر ایــن اعتقاد اســت که اگر رشــد 
اقتصادی در ایران در دهه های گذشــته دچار نوسان 
شــدید بوده اســت، دلیــل آن را باید در وابســتگی 
به درآمدهــای نفتی جســت جو کــرد. وقتی قیمت 
نفــت بــاال و پاییــن مــی رود و درآمدهــای نفتی 
کشــور را دچار نوســان می کنــد، این نوســانات در 
اقتصــاد کالن تأثیر می گــذارد و رشــد اقتصادی را 
 همپای تــورم، دچار نوســان های شــدید می کند.

وزیر اقتصاد دولت تدبیروامید تاکید کرد: اگر در زمان 
وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه  دولت 
هزینه نمی کردیم، بــه طور یقین زمینــه  اثرگذاری 
تحریم ها هم به  نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما 
این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای 
نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شــرایط، تحریم ها 
 بر ما تحمیل شــد و آثار سوء آن را مشــاهده کردیم.

با توجه به تمام موارد مورد اشــاره باید در نظر داشت 
که افزایش صادرات آن هم صادرات غیرنفتی نشــانگر 
اقتصاد ســالم و پویاســت که به منزلــه توانمندی و 
ظرفیت بالفعل کشــور برای ایجاد درآمد پایدار است 
و هر چه صــادرات غیرنفتی کشــور افزایش پیدا کند 
فرصت حضــور در بازارهای جهانی هم گســترده تر 
خواهد شــد که نتیجه اساســی این امر هم شکوفایی 
 اقتصاد کشــور و اســتفاده از درآمدهای آن اســت.
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی به عنــوان یک 
راهبرد مهــم امــروز مورد توجــه تمام مســئوالن 
اســت و در ایــن مســیر باید بــا هــدف جلوگیری 
از خــام فروشــی و نیــز کاهــش وابســتگی بــه 
درآمدهــای نفتی بــه دنبال تســهیل زمینــه برای 
 رونق بخشــی به صــادرات محصوالت نهایــی بود.
پتروشــیمی اکنون پایه های اقتصــاد مقاومتی را در 
صنعت نفت ایران تشــکیل می دهــد و حمایت از این 
صنعت ارزش آفرین می تواند جایگاه اقتصاد و صنعت 
ایران را در سطح جهان تقویت کرده و افزون بر توسعه 
صادرات غیر نفتی روند توسعه اقتصادی کشورمان را 

نیز شتاب بخشد.
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فــروغ گشتاســبی| ایــران به عنــوان دومین 
کشــوردارنده ذخایر عظیــم گاز طبیعی بــه میزان 
34 تریلیــون مترمکعب که 18 درصــد ذخایر گازی 
جهانی را به خود اختصاص داده است، می تواند نقش 
مؤثری در بازار جهانی گاز با تأکید بر حفظ و توســعه 
ظرفیت های تولید گاز به ویژه در میدان های مشترک 
داشــته باشــد، چراکه توســعه صادرات گاز طبیعی 
افزون بر توسعه پایدار، به لحاظ سیاسی و بین المللی 
موجب در هم تنیدگی و وابســتگی متقابل کشورهای 
نیازمند گاز به کشــورمان خواهد شد و باعث می شود 
میزان اثرپذیری از شیطنت های اقتصادی بین المللی 

علیه کشورمان کاهش پیدا کند.
نگاهــی بــه شــرایط بین المللــی نشــان می دهد 

پســابرجام فرصت مناســبی برای حضور قدرتمند 
بخــش خصوصــی ایــران در بازارهــای بین المللی 
گاز طبیعی اســت، زیرا توســعه روابط ایران و غرب 
در حوزه هــای اقتصادی در حال گســترش اســت و 
این مهم فرصتی اســتثنایی برای اثرگــذاری ایران 
را در بازارهــای جهانــی گاز طبیعــی فراهم خواهد 
کرد.امــا آیا بخــش خصوصی ایــران توانایــی ورود 
 به بازارهــای بین المللــی بخصوص غربــی را دارد؟

افزایش چشــمگیر تولید گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبی نیز افق های جدید صادراتــی را در برابر ایران 
گشــوده به طوری کــه هم اکنــون مذاکــرات گازی 
متعددی با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس انجام 
شده یا در دست انجام اســت. مذاکرات صادرات گاز 

قراردادهای بلندمدت، از اهــداف پیش ِروی ایران در 
بازار صادراتی گاز است.

افزایش ذخایر راهبردی گاز کشور
افزایــش ذخایر راهبــردی گاز کشــور بــه منظور 
اثرگــذاری در بازار جهانــی گاز و تأکیــد بر حفظ و 
توســعه ظرفیت های تولید گاز، به ویژه در میدان های 
مشــترک، ازجملــه سیاســت های کلــی مرتبط با 
صنعت نفت کشــور اســت. از آنجا که ایران کشوری 
غنی از لحاظ منابع هیدروکربوری اســت، هم اکنون 
از لحاظ ذخایر گازی در مقام اول جهــان قرار دارد و 
با توجه به رویکردهای اقتصاد مقاومتی، در شــرایط 
کنونی باید تالش شود روند کالن رو به رشد اقتصادی 
کشــور به مســیر خود ادامه داده و آســیب پذیری 
 اقتصادی کشور در سال های تحریم کاهش پیدا کند.

گفتنی اســت در شــرایط برجام اقتصادی با توجه به 
تأکیدات مقام معظم رهبری در بندهای سیاست های 
کالن اقتصاد مقاومتی، صــادرات گاز طبیعی به دلیل 
ایجاد چشــم اندازهای روشن سیاســی و اقتصادی 
 جزء اولویت های اصلی کشــور در حوزه انرژی است.
 اقتصــاد مقاومتــی؛ تــالش بــرای خوداتکایــی

اقتصاد مقاومتــی کاهش وابســتگی ها و تأکید روی 
مزیت های تولید داخــل و تالش بــرای خوداتکایی 
اســت. در اقتصاد مقاومتی با رویکرد صــادرات گاز 
کشــورهای منطقه و نیز کشــورهایی با همســویی 
ایدئولوژیــک باید بر دیگــران ترجیح داده شــوند، 
چراکه کشــورهایی با همبستگی بیشــتر اقتصادی، 
در جهت حفظ روابط دوســتانه و گسترش آن تالش 
بیشتری خواهند داشــت، زیرا در تعامالت منطقه به 
ســبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشــترک، 
امنیت شان به هم گره خورده اســت. درواقع بلوکی 
از کشورهای همســایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، 
با حجم بــزرگ اقتصاد و جمعیت، پایــداری و صرفه 
اقتصــادی بیشــتری در مبحث صــادرات گاز برای 
ما خواهند داشــت و اگر ســعی کنیم در پســابرجام 
بــه صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی به ویــژه در بحث 
سرمایه گذاری و مشــارکت های خارجی توجه ویژه 
داشته باشــیم، در آینده نزدیک به صادر کننده عمده 
فراورده های نفتی در منطقه تبدیل شده و می توانیم 
به پیشــرفت های فنــی و صنعتی بســیاری در این 
زمینه ها نائل شویم و در چنین شرایطی توسعه پایدار 
کشــور تضمین و اقتصادی پویا در انتظار صنعت نفت 
بوده و در نهایت منجر به رفاه بیشــتر برای مردم عزیز 

کشورمان خواهد شد.

 پسا برجام و فرصت سازی
 برای بخش خصوصی در صنعت گاز

با توجه به رقابت گاز طبیعی با نفت در 
اقتصاد جهان ، توجه ویژه به چشم انداز، 

سیاست ها ، مقررات  و پژوهش های 
مرتبط با تجارت گاز در پسابرجام باید جزء 

اولویت های اصلی صنعت نفت کشور در 
اقتصاد مقاومتی باشد

برای ایران کــه یکی از بزرگ تریــن دارندگان ذخایر 
گاز در جهان و پل ارتباطی بین خلیج فارس، آســیای 
میانه، روســیه، اروپا، آفریقا و شــبه قاره هند است، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. همین امر باعث شده 
شرکت ملی صادرات گاز ایران به عنوان دروازه اصلی 
تعامالت بین المللی وزارت نفت برای ورود این کشور 
 به بازارهای جهانی گاز از هیچ کوششــی دریغ نکند.
هم اکنون نیز افزایش توان صادراتــی و تبدیل ایران 
به یک بازار گازی فعال در منطقه خاورمیانه، کســب 
ســهم درخور توجه در بازارهای جهانــی گاز، ایجاد 
امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه از طریق 
تأمین انــرژی، تقویت ارتباطــات بین المللی و ایجاد 
بستر مناسب برای توسعه پایدار کشور از طریق انعقاد 

الزام توجه به سیاست های مرتبط با تجارت گاز 
در پسابرجام

با توجه بــه رقابــت گاز طبیعی با نفــت در اقتصاد 
جهــان ، توجه ویــژه به چشــم انداز، سیاســت ها ، 
مقــررات  و پژوهش هــای مرتبــط با تجــارت گاز 
در پســابرجام بایــد جــزء اولویت هــای اصلــی 
 صنعت نفت کشــور در اقتصــاد مقاومتی باشــد.

 ســهم گاز طبیعی در تقاضای جهانی انرژی از نیمه 
دوم دهه 1960 رشد چشــمگیری داشته است. این 
افزایش به دلیل قیمت های باالی نفت ، سیاست های 
زیســت محیطی و توســعه نیروگاه های گازی بوده 
به  طوری  که بازار سایر انرژی ها را نیز تحت تأثیر قرار 
داده است و پیش بینی می شــود سهم گاز طبیعی از 
 سبد انرژی تا سال 2030 به حدود 30 درصد برسد.

ایران با برخورداری از 34 تریلیون مترمکعب ذخایر 
گاز طبیعی، در صدر کشــورهای دارنده ذخایر گاز 
طبیعی جهان قــرار گرفته و بهره مندی از شــرایط 
یادشــده منجر بــه ایجــاد موقعیت اســتراتژیک 
خاصی برای ایران نســبت به کشــورهای هم جوار، 
شــده اســت. بیش از 13 میــدان گازی مســتقل 
در خشــکی و میدان های دریایی پــارس  جنوبی، 
پارس  شــمالی، ســلمان، الوان و کیش، مأموریت 
اســتحصال روزانه یــک  میلیــارد مترمکعب گاز 
طبیعی را تا ســه سال آینده برای کشــور رقم زده و 
برآورد می شــود بتوان بخش درخور توجهی از این 
 تولید فزاینده را به کشــورهای متقاضی صادر کرد.

بنابراین الزم اســت با توجه به سیاست های برنامه 
کالن اقتصــاد مقاومتــی در زمینــه برنامه هــای 
بلندمدت صادرات گاز دارای راهبردهای مشخصی 
باشــیم، که می توان به نقش مهم و اثر گذار ایران در 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز با توجه به افزایش 
 اهمیت تجــارت جهانــی گاز طبیعی اشــاره کرد.
 افزایش ســهم »ال ان جی« در تجــارت گاز طبیعی

بررســی بازارهای گاز طبیعی جهان نشان می دهد 
در شــرایط کنونی، حجم تجارت گاز طبیعی با خط 
لولــه به مراتب بیش از ال ان جی اســت و پیش بینی 
می شــود با ارتقای فناوری و توســعه صنعت تولید 
ال ان جی در جهان، رشد سهم این بخش در تجارت 
گاز طبیعی در ســال های آینــده، به مراتب بیش از 
خط لوله باشــد و حتی برخی تحلیلگران از احتمال 
شکل گیری نخســتین معامالت بازار جهانی گاز به 
صورت تک  محموله و بــرای خرید و فروش محموله 
ال ان جی هر یک از کشــتی های ویژه حمل آن خبر 
می دهند و معتقدند بازار گاز طبیعی در ســال های 
آینده با تکیه بــر محموله های ال ان جــی، تعریف 
جدیدی خواهــد یافت و می توانــد به عنوان بازاری 
قابل اعتماد مانند بازار جهانــی نفت خام، در عرصه 
جهانی ایفای نقش کنــد. در نتیجه، با درنظرگرفتن 
پیشــرفت های فنــی، افزایــش تقاضــا و تعریف 
قراردادهای جدید موســوم به IPC در پسابرجام، 
ســودآوری فعالیت در بازار ال ان جــی انکارناپذیر 
خواهد بود. کشــورهای آســیای جنوب شــرقی از 
جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان و... مصرف کنندگان 
اروپایی به ویــژه بلژیک، فرانســه، یونــان، ایتالیا، 
پرتغــال و اســپانیا، اصلی تریــن مصرف کنندگان 
ال ان جی در جهان هســتند که در آینــده نزدیک 
مصرف کنندگانی از آســیا، به ویژه کشورهای چین 
و هند در همســایگی ایران به ایــن مجموعه اضافه 

خواهند شد که نشانگر شــکل گیری بازاری مطلوب 
 برای کشــورهای تولیدکننده ال ان جی در دنیاست.
 تداوم و جدیــت در اجرای پروژه هــای صادرات گاز

با روی کارآمدن دولتی که شــعارش تدبیر و امید و 
سیاستش تعامل سازنده با کشــورهای دیگر است، 
ماراتن نفســگیر برجام سیاسی در ســال 1394 به 
سرانجام رسید و اکنون با عزمی راسخ و همتی بلند 
با نگاه به برجام اقتصادی و با توجه به سیاســت های 
کالن اقتصاد مقاومتی، پروژه های مربوط به صادرات 
گاز ایران، با جدیت هرچه تمام تر دنبال می شــود و 
براساس سیاست های وزارت نفت، اولویت صادرات 
گاز ایــران در مرحله اول کشــورهای همســایه و 
در مرحله بعدی و با توســعه صنعــت »ال ان جی«، 
 ورود به ســایر بازارهــای جهانــی گاز خواهد بود.
 انعقاد قراردادهای جدید صادرات گاز در سال جدید

در سال های گذشــته تعامالت گازی گسترده ای با 
کشورهای ترکمنســتان، ارمنســتان، آذربایجان 
و ترکیه وجود داشــته و به زودی عــراق نیز به این 
کشورها اضافه خواهد شــد؛ ضمن اینکه مذاکرات 
الزم بــا دیگــر کشــورهای منطقــه خلیج فارس، 
از جملــه امــارات، کویــت، بحرین، عمــان، هند، 
چین، گرجســتان و برخی از کشــورهای صاحب 
صنعــت اروپایی در ســال 1394 صــورت گرفته 
و ســعی می شــود در پســابرجام زمینه های عقد 
قــرارداد و ســرمایه گذاری در صنعــت صــادرات 
 گاز طبیعــی ایــران باجدیــت دنبــال شــود.

عالوه بر قراردادهای کنونی صادرات گاز و همچنین 
مذاکراتی که بــرای صادرات گاز در جریان اســت، 
بحث »ال ان جی« نیز از دهه 80 مــورد تأکید ویژه 
وزیر نفت بوده که دراین باره می توان به ســه پروژه 
پارس، پرشــین و ایران ال ان جی اشــاره کرد که به 
دلیل تحریم ها دو پروژه پارس و پرشــین ال ان جی 
از سال 1389 متوقف شد، ولی پروژه ایران ال ان جی 
با پیشــرفت حدود 50 درصد در جریان است که در 
پرتو برجام اقتصادی بــه زودی اقدامات الزم درباره 

تکمیل و راه اندازی این پروژه ها آغاز خواهد شد.

متنوع سازی بازار گاز
همچنین در بخش متنوع ســازی بــازار گاز می توان 
بــه موضــوع بهره بــرداری از واحدهــای شــناور 
ال ان جــی )FLNG( به عنــوان گزینــه دیگــری 
بــرای تولید زودهنــگام ال ان جی و ورود به باشــگاه 
جهانــی تولید کننــدگان ال ان جــی اشــاره کــرد 
که امیــد اســت در پســابرجام با انتخاب شــرکای 
صاحب نــام خارجی ایــن مهم نیز میســر شــود و 
 حامل خبر هــای غرورآفریــن برای مردم باشــیم.
با توجه به چشــم انداز ایران از لحــاظ ذخایر عظیم 
گازی، موقعیت اســتراتژیک جغرافیایــی در منطقه 
خاورمیانه، جذابیت هــای صنعت نفت ایــران برای 
دیگر کشــورها، امنیت ســرمایه گذاری و همچنین 
دیپلماســی جدید دولت در تعامل ســازنده با دیگر 
کشــورها در ســایه توجه و پیروی از اصول بند های 
اقتصاد مقاومتی، می توان امید داشت در سال 1395 
با دروازه هــای برجام اقتصادی، آینده ای روشــن در 
انتظار صادرات گاز ایران باشــد؛ آینده ای که شــاهد 
رشــد و شــکوفایی اقتصادی کشــور و ورق خوردن 
برگ های زرین دیگری در تاریخ  صدساله صنعت نفت 

خواهد بود.
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شراکت نفتی
 با چه کسی ؟

دنیاي انرژي| روند اجرای قراردادهای نفتی 
در حالی با توضیحات روز یک شنبه وزیر نفت 
در نشســت غیرعلنی مجلس شورای اسالمی 
در مســیری هموارتر برای اجرا قــرار گرفته 
اســت که بحث ها در رابطه با چگونگی انتخاب 
شــرکای نفتی در آینده با نظــرات مختلفی 
همراه است. براین اســاس در حالی که صنعت 
نفت ایران پس از اجرای برجــام و توافق کلی 
مجلس و دولت در رابطه با اجرای قراردادهای 
جدید نفتــی در انتظار ورود ســرمایه گذاران 
بین المللی اســت؛ عیارســنجی شرکت های 
بین المللــی انــرژی بــه محلی بــرای بحث 
میان کارشناســان تبدیل شــده است. بحث 
عیارسنجی شرکت های خارجی برای ورود به 
صنعت نفت کشور اما با اعالم زیان شرکت های 
بزرگ بین المللی نفتی در ماه گذشــته، مورد 
توجه ویژه کارشناســان نفتی قرار گرفت و با 
ســواالتی همراه شــد که به چرایی همکاری 
صنعت نفت ایران با شــرکت هایی که زیان ده 
بوده اند اشاره داشت. براین اساس درحالی که 
هدف اصلی قراردادهــای جدید نفتی، جذب 
سرمایه و تکنولوژی شــرکت های بزرگ نفتی 
به منظــور توســعه میدان های نفتی کشــور 
و افزایش تولید اســت، چندی قبــل و با اعالم 
زیان شرکت های بزرگ نفتی؛ این سوال مطرح 
شد که همکاری با شــرکت هایی که زیان های 
شدیدی را به ثبت رســانده اند منطقی است یا 

خیر؟
این ســوال در شــرایطی مطرح می شــود که 
اخیرا برخی کارشناســان با توجــه به فراهم 
شــدن شــرایط حضور طرف های خارجی در 
پروژه های نفتی کشــور این پیشنهاد را مطرح 
می کنند که به جــای تمرکز بر همــکاری با 
شــرکت های بزرگی که اخیرا زیان هایی را به 
ثبت رسانده اند، شــرکت هاي کوچک صاحب 
دانش فني )کــه قبال به شــرکت هاي بزرگ 
خدمات مي داده اند( نیــز در اولویت همکاری 

قرار گیرند. غالمحسین حســنتاش، تحلیلگر 
ارشــد صنعت نفت به عنوان یکــی از موافقان 
پیشــنهاد همــکاری صنعــت نفت کشــور با 
شــرکت های کوچک نفتی به جای شرکت های 
بزرگ بین المللی در گفت گو با »دنیای اقتصاد« 
می گوید: »البته مــن از آخرین وضعیت مالي و 
اقتصادي این شــرکت ها اطالع دقیقی ندارم، 
ولي مســلما ایــن زیــان نمي تواند بــه معني 
ورشکســتگي شــرکت های بزرگ نفتی باشد. 
درآمد شرکت هاي بزرگ نفتي وابستگي زیادي 
به قیمت هاي جهاني نفت دارد. این شــرکت ها 
در دوران رونق نفتي بین ســال هاي 2004 تا 
2008 سودهاي فراواني برده اند و حاال هم بعضا 
ضرر مي کنند ولي هنوز با ورشکســتگي فاصله 
دارند. البتــه یک تحول ســاختاري در صنعت 

جهاني نفــت اتفاق افتاده اســت کــه ممکن 
است به ورشکســتگي یا هرنوع تحول دیگر در 
این شــرکت ها کمک کند، آن اتفاق این است 
که سهم فناوري در توســعه هاي نفتي افزایش 
یافته و سهم سرمایه به نسبت کمتر شده است، 
بنابراین شــرکت هاي کوچــک صاحب دانش 
فني کــه قبال به شــرکت هاي بــزرگ مذکور 
خدمات مي داده اند حاال بعضا خودشــان رقیب 
شــرکت هاي بزرگ شــده اند، عالوه  بر این، با 
ظهور بعضي از شــرکت هاي ملــي نفت مانند 
شــرکت هاي ملي چیني و اســتات اویل نروژ و 
پتروناس مالزي و پتروبــراس برزیل در صحنه 
بین المللي، ســطح رقابت گسترش یافته است، 
بنابراین اگر شــرکت های بــزرگ بین المللی 
نتوانند چابک تــر عمل کنند و خودشــان را با 

وضعیت جدیــد تطبیق بدهند مشــکل پیدا 
خواهند کــرد.« حســنتاش در حالی عقیده 
دارد سهم فناوری در توسعه میدان های نفتی 
به نسبت سرمایه بیشتر شــده است که از نگاه 
سعید لیالز، کارشناس اقتصادی؛ صنعت نفت 
ایران هنوز به حجم زیادی ســرمایه نیاز دارد 
و تکنولوژی و دانش مدیریتی که شرکت های 
کوچک نفتی دارا هســتند، پاســخگوی تمام 
نیازهای فعلــی صنعت نفت کشــور و جبران 
عقب افتادگی هــای فراوان در زمینه توســعه 
میدان ها و برداشت از میادین مشترک نخواهد 
بود. از نگاه حســنتاش اما »شرکت های بزرگ 
نفتی که حــاال دچار زیان های مالی شــده اند 
هیچ گاه به معنای واقعی شــرکاي نفتي ایران 
نبوده اند و بعضي از این شــرکت ها که اروپایي 
هســتند در یک دوره درقالــب قراردادهاي 
بیع متقابــل خدماتــي را به ایــران داده اند و 
رفته انــد و ایــن نحــوه همکاری با شــراکت 
خیلي فرق مي کند.« این کارشــناس ارشــد 
نفتی در ادامــه می گوید: »ضمنــا همان طور 
که اشاره کردم این طور نیســت که همه اینها 
به سادگي حذف بشــوند به هرحال بسیاري از 
این شرکت ها حدود یک ســده و بیشتر است 
که فراز و نشیب هاي زیادي را تجربه کرده اند، 
عالوه  بر این امروز دانش و تخصص منحصر به 
این شرکت هاي نامي نیســت و معتقدم اگر ما 
نقشه راه توســعه میادین خود را ترسیم کرده 
باشــیم و بدانیم براي اجرا چه کم داریم و چه 
مي خواهیم، بدون آنهــا نیز مي توانیم نیازهاي 
خود را تامین کنیم«. حســنتاش بر این نکته 
تاکیــد دارد که »صنعت نفت مــا در برگزاري 
مناقصه هــاي نفتــي و مذاکرات قــراردادي 
باید توجه داشته باشــد که شرکت های نفتی 
هم اکنون در موضع انفعــال و ضعف و نیازمند 
گرفتن کار هســتند، البته هر نوع همکاری به 

برطرف شدن موانع سیاسي بستگی دارد.«
 

لزوم کــم کــردن قیدها بــرای ورود 
سرمایه گذاران 

اما در حالی کــه حســنتاش در صحبت های 
خود به لزوم برطرف شدن موانع سیاسی برای 
شــکل گرفتن هر نوع همکاری اشاره می کند، 
لیالز به عنــوان یــک کارشــناس اقتصادی 
به »دنیــای اقتصــاد« می گوید: بایــد توجه 
داشــت که حتی با اجرای برجام، بســیاری از 
شــرکت های بین المللی نفتی چــه به دلیل 
رقابت های سیاســی و اقتصــادی در منطقه و 
چه در داخل کشــور با محدودیت هایی برای 
همکاری با صنعت نفت ایران همراه هســتند، 
در چنین حالتی ما باید شرایطی را فراهم کنیم 
تا حداکثــر امکان پذیرش برای شــرکت های 
خارجی فراهم شــود تا بتوانیم از فرصت های 

بیشتری استفاده کنیم.
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سوآپ کلید می خورد
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایــران، حضور در 
فرصت های تجارت جهانــی گاز را از اهداف این 
شــرکت برشــمرد و گفت : قراردادهای سو آپ 
گازی را به طور جدی دنبــال می کنیم و در این 
 زمینه در حال امضــای چند قرارداد هســتیم . 
کمیســیون  نشســت  ششــمین  و  بیســت  
انــرژی و محیط زیســت اتاق بازرگانــی تهران 
بــا حضــور حمیدرضــا عراقــی، مدیرعامــل 
شــد .  برگــزار  ایــران  گاز  ملــی   شــرکت 
وی در این جلســه بــا اشــاره بــه برنامه  های 
آینــده شــرکت ملــی گاز ایــران از آمادگــی 
بــرای گازرســانی بــه اســتان سیســتان و 
 بلوچســتان تــا پایــان امســال خبــر داد . 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
هم اکنــون 70 درصد ســبد انرژی کشــور در 
اختیار گاز اســت، گفــت : در طول ســال های 
پس از انقالب کــه عمده فعالیت های شــرکت 
ملی گاز ایــران در این دوره انجام شــده، تالش 
کرده ایــم تولیــد و رفاه مــردم را در پیشــانی 
 برنامه  ها و اقدام های این شــرکت قــرار دهیم . 
وی با بیان اینکه شــرکت ملی گاز ایران همواره 
جلوتر از عملکــرد و بودجه ســاالنه خود عمل 
کرده اســت، افزود : مجموعه این شرکت موفق 
شده اســت صنعت گاز کشــور را به خودکفایی 
برســاند و هم اکنون توربین ها و بخش عمده ای 
از تجهیزات از سوی شــرکت های داخلی تولید 

می شود .
 عراقــی عنــوان کــرد : هدایــت نیروگاه  های 
کشــور بــه ســمت مصــرف گاز و جایگزینی 
ســوخت های دیگــر، از دیگر برنامه هــای این 
شــرکت بوده اســت به طوری که طی امســال 
مصــرف گاز طبیعــی از ســوی نیروگاه  هــای 
 کشــور بــه 65 میلیــارد مترمکعب می رســد . 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران یادآور شــد : 
امسال، پنج ایستگاه تقویت فشار گاز در کشور به 

بهره برداری می رسد .
 معــاون وزیــر نفــت، از نشســت اخیــر خود 
بــا مســئوالن دولــت ترکمنســتان پیرامون 
ادامــه و رونــد همکاری های گازی دوکشــور 
خبــر داد و افــزود : در ایــن نشســت، آمادگی 
کشــور بــرای تامین گاز مــورد نیــاز در داخل 
را بــه دولــت ترکمنســتان اعالم کردیــم و به 

این ترتیــب، رابطــه گازی ایران با این کشــور 
 از حالــت نیــاز و اضطرار خارج شــده اســت . 
وی با اعالم اینکه امســال، قطعه دوم خط انتقال 
گاز ششــم سراســری به بهره برداری می رسد، 
گفت : اعتماد و واگــذاری پروژه  ها به پیمانکاران 
 داخلی در دستور کار شرکت ملی گاز ایران است . 
به گــزارش شــانا ، عراقــی در ادامــه از اتصال 
زاهدان به شــبکه گازرســانی کشــور تا پایان 
امســال خبــر داد و تصریح کرد : خــط لوله این 
اتصــال گازی 200 کیلومتر اســت که طی 10 
ســال گذشــته تنها 80 کیلومتــر آن تکمیل 
شــده بود که تصمیم گرفتیم بــا پیمانکار قبلی 
خاتمــه کار دهیــم تا شــرکت ملــی گاز ایران 
اتمام و بهره بــرداری آن را به دســت بگیرد که 
 البته پایان امســال نیز این اتفــاق خواهد افتاد . 
وی حضور در فرصت های تجــارت جهانی گاز را 
از دیگر اهداف شــرکت ملی گاز ایران برشمرد و 
عنوان کرد : قراردادهای ســو آپ گازی را به طور 
جدی دنبــال می کنیم و در ایــن زمینه در حال 

امضای چند قرارداد هستیم . 
عراقی با بیان اینکه مدل کســب  و  کار شــرکت 
ملــی گاز ایران بر برون ســپاری متمرکز شــده 
اســت، گفــت : ماموریــت اصلی شــرکت ملی 
گاز ایــران هم اکنــون در حــوزه مدیریت گاز 
کشــور متمرکز شــده و افزون بر این، به دنبال 
 تغییر و احیای ســاختار این شــرکت هستیم . 
معاون وزیر نفت ســپس بــه پــروژه انتقال گاز 
از جنوب به شمال کشــور اشــاره کرد و افزود : 
ایــن پــروژه نیــاز بــه 1200 میلیــارد تومان 
ســرمایه دارد کــه ضمانت هــای الزم بــرای 
بازگشــت ســرمایه همراه بــا ســود آن، پس 
 از دوســال از بهره بــرداری داده خواهد شــد . 
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران با اشــاره به 
اینکــه بهره بــرداری از مخازن گاز ســی ان جی 
در چند شــهر کشــور آغاز شده اســت، گفت : 
ایــن روش بــرای مناطقــی که کوهســتانی یا 
جنگلی اســت، کارایــی دارد و بهره بــرداری از 
 آن را در برخــی نقــاط کشــور آغــاز کرده ایم . 
 )LNG( وی با بیان اینکه مصــرف گاز ال ان جی
در داخل توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد : این 
محصول می تواند در ســبد صادراتی کشور قرار 

گیرد . بحث دیگر در رابطه با همکاری با 
شرکت های بزرگ بین المللی این است 

که این شرکت ها مدیریت کل پروژه 
از مهندسی گرفته تا خرید کاال و نصب و 
راه اندازی تاسیسات را بر عهده می گیرند 

که منجر به مدیریت بهینه کل زنجیره یک 
پروژه می شود، بنابراین چنین همکاری 
می تواند ارزش آفرینی بیشتری به همراه 

داشته باشد تا زمانی که کارها به صورت تکه 
تکه به شرکت های کوچک برون سپاری 

می شود

 از نگاه لیالز در حالی که برخی محدودیت ها برای ورود 
ســرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت ایران به شکل 
ذاتی وجود دارد، بهتر اســت از اضافه کردن قیدهایی 
که می تواند شــرایط را ســخت تر کند بپرهیزیم. این 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با توجه به اینکه 
علت اصلی رجوع صنعت نفت کشــور به شرکت های 
بین المللی نفتی ابتدا دریافت سرمایه و سپس تکنولوژ 
ی و مدیریت در بلندمدت اســت، می گوید: هرقدر که 
ما محدودیت هایی برای شــرکت های خارجی مایل به 
همکاری با صنعت نفت کشــور ایجاد کنیم، انحصار و 
رانت بیشــتری برای شــرکت های باقی مانــده ایجاد 

خواهیم کرد که این موضوع خوشایندی نیست.
حسنتاش اما در پاسخ به این ســوال »دنیای اقتصاد« 
که جایگزین های احتمالی شرکت های بزرگ نفتی که 
قادر به انتقال تجربه کارآمد و دانش فنی به شرکت های 
ایرانی باشند کدام ها خواهند بود، می گوید: باید توجه 
داشــت که انتقال دانش و تجربه و فناوري به شــرایط 
دو طرف انتقال دهنده و انتقال گیرنده بســتگی زیادی 
دارد و اســتعداد و آمادگي انتقال گیرنده خیلي مهم تر 
اســت که از ابتداي کار و از نحوه استخدام شرکت ها و 
مذاکرات قراردادي و تعهداتي کــه باید گرفت خود را 
آماده نشــان مي دهد. ما اگر آمادگي هاي ساختاري و 
توانایي هاي نیروي انساني را فراهم نکنیم در هر صورت 

انتقالي اتفاق نخواهد افتاد«.
اما در حالی که حسنتاش عقیده دارد انتقال فناوری به 
شرایط  گیرنده و مشخص بودن برنامه های آن بستگی 
دارد و چنانچه برنامه ای مــدون در صنعت نفت وجود 
داشــته باشــد انتقال فناوری از طریق شــرکت های 
خدماتی کوچک نیز اتفــاق خواهد افتــاد، یک عضو 
معاونت برنامه ریزي وزارت نفت عقیــده دارد در حال 

حاضر صنعت نفت در شــرایطی قرار ندارد که بتواند با 
تکیه بر داشته های شــرکت های خدماتی چند ملیتی 
نفتی موفق بــه انتقال تکنولوژی و فرهنگ ســازمانی 
پیشــرفته شــود. علی خواجوی در گفت گو با »دنیای 
اقتصــاد« می گوید: نقشــی که شــرکت های بزرگ 
بین المللــی )IOC( در حال حاضــر می توانند برای 
صنعت نفت کشــور ایفــا کنند از عهده شــرکت های 
چند ملیتی نفتی )SOC( برنمی آید، شــاید در نتیجه 
همکاری با شــرکت های پایین دســتی نفتــی بتوان 
بخشــی از نیازها را جبــران کرد اما انتقال و رســوب 
دانش فنی در صنعت نفت زمانی رخ خواهد داد که یک 
همکاری بلندمدت با شــرکت های بزرگ نفتی شکل 
بگیرد و در نتیجه آن، ســازمانی مشــترک و مدیریتی 
یکپارچه میان صنعــت نفت ایران و ســرمایه گذاران 
مطرح بین المللی ایجاد شود. از نگاه خواجوی همکاری 
با شرکت های خدماتی پایین دستی ماهیتا کوتاه مدت 
است، این در حالی اســت که الزمه انتقال دانش فنی، 
همکاری های بلندمدت و دوجانبه اســت، ضمن اینکه 
این شــرکت ها معموال به دلیل منابع محــدود قادر به 

سرمایه گذاری در پروژه های نفتی نیستند.
خواجوی عقیده دارد: بحث دیگر در رابطه با همکاری 
با شــرکت های بــزرگ بین المللی این اســت که این 
شــرکت ها مدیریت کل پروژه از مهندســی گرفته تا 
خرید کاال و نصــب و راه اندازی تاسیســات را بر عهده 
می گیرنــد که منجر بــه مدیریت بهینــه کل زنجیره 
یک پروژه می شــود، بنابراین چنین همکاری می تواند 
ارزش آفرینی بیشتری به همراه داشته باشد تا زمانی که 
کارها به صــورت تکه تکــه به شــرکت های کوچک 

برون سپاری می شود.
از نگاه این کارشــناس نفتی، مدیریت و ســازماندهی 

یکپارچه پروژه ها اتفاقی اســت که بــا تجربه و دانش 
شــرکت های بزرگ بین المللی رخ می دهــد و گزینه 
دیگری برای دریافــت چنین خدماتی وجــود ندارد. 
خواجوی در همیــن زمینه می گویــد: در حال حاضر 
پروژه هایی که از طریق همکاری با شــرکت های بزرگ 
بین المللی درکشــور راه اندازی شــده است، فرهنگ 
سازمانی بســیار متفاوت  تری نســبت به واحدهایی 
دارند که بخش های مختلف آن برون ســپاری شده اند، 
به همین علت به نظر می رسد هنوز شرکت های بزرگ 
بین المللی قابــل اطمینان تــر از هر گزینــه دیگری 
هســتند، به خصوص اگر این شرکت ها مانند دهه های 
گذشــته خود را با شــرایط جدید وفق دهند و مسیر 
جدیدی برای خود تعریف کنند این اطمینان بیشــتر 

نیز خواهد شد.
منصــور معظمــی، رئیــس کمیســیون انــرژی و 
محیط زیســت اتاق تهران نیز در رابطه با عیارسنجی 
شــرکت های مختلف نفتی برای ورود بــه پروژه های 
صنعت نفت کشــور به »دنیــای اقتصــاد« می گوید: 
درست اســت که شــرکت های کوچک نفتی اکنون 
از امکانات خوبی برخوردار هســتند اما شــرکت های 
بزرگ نفتی که در ســطح جهانی صاحب برند هستند، 
از نظر ســرمایه و تکنولوژی در جایگاهی قرار دارند که 
بهتر اســت ما خودمان را از امکانات آنها محروم نکنیم. 
معظمی در ادامه می گوید: شــرکت های بزرگ نفتی 
بنگاه های بزرگی هستند که شاید اخیرا در بخش هایی 
زیان داده باشــند اما از ســودآوری آنها نیز نمی توان 
چشم پوشی کرد ضمن اینکه همکاری با این شرکت ها 

را در بلندمدت  می توان ارزیابی کرد.
آن طور که کارشناســان عقیده دارند، ایــن روزها و با 
مطرح شدن کاهش سود شرکت های بزرگ نفتی مانند 

شل، بی پی، شورون، اکســون موبیل و... این شرکت ها 
در آینده ای نه چندان دور مجبور بــه تغییر رویه برای 
حفظ قدرت خــود خواهند بود. آن طــور که خواجوی 
می گویــد  نگاهی به گذشــته این شــرکت ها نشــان 
می دهد، این نخستین بار نیســت که این شرکت ها با 
چالش های جــدی در فعالیت خود مواجه می شــوند. 
برای مثال همزمان با شــکل گرفتن موج ملی شــدن 
صنعت نفت درکشــورهای صاحب منابع نفتی در دهه 
 )IOC( 70 میالدی، شــرکت های بین المللــی نفتی
تســلط پیشــین خود بر منابع نفتی را از دست دادند. 
با این وجود این شــرکت ها با اســتفاده از ســرمایه و 
تکنولوژی خــود رویــه کاری جدیدی را بــر مبنای 
همکاری با شــرکت های ملی نفت آغاز کردند. چنین 
تغییر سیاســتی در زمان کاهش شدید قیمت نفت نیز 
در روند کاری شــرکت های بزرگ نفتی مشاهده شده 
اســت. به گفته خواجوی، ســپردن کارهای تخصصی 
به شــرکت های کوچک پایین دســتی )SOC( که از 
ســوی شــرکت های مادر اتفاق افتاد، منجر به کاهش 
هزینه های تولید بــه منظور انطباق با شــرایط جدید 
قیمتی و مدیریت شــرایط بحرانی دهــه 90 تا میانه 
2000 میالدی شد؛ اتفاقی که از دیگر سو در سال های 
یاد شــده باعث رشــد و توانمندی مالی و تکنولوژیک 
شــرکت های خدماتی پایین دستی شــد. حال اگرچه 
شــرکت های کوچک نفتی از قدرت مالی و فنی قابل 
مالحظه ای برخوردار هستند، با این وجود کارشناسان 
عقیده دارند این شرکت ها نسبت به شرکت های بزرگ 
نفتی از توان کافی برای تامین مالــی پروژه های نفتی 
ایران برخوردار نیستند. برای مثال اگرچه ممکن است 
کشوری مانند عربســتان ســعودی برای تامین مالی 
به شــرکت های بزرگ نفتی احتیاج نداشته باشد، اما 
صنعت نفت ایران که ســال های سخت تحریم را پشت  
سر گذاشته و با کمبود نقدینگی برای توسعه طرح های 
خود مواجه است، برای پیشبرد اهداف خود از سرمایه 
و دانش شرکت های بزرگ نفتی در غالب همکاری های 
مشــترک در طوالنی مدت انتفاع بیشتری خواهد برد. 
با این وجود بایــد منتظر ماند و دید اتفــاق نظری که 
حاال نسبت به قراردادهای جدید نفتی در میان دولت و 
مجلس ایجاد شده است، صنعت نفت کشور را به سوی 
کدام یک از شرکت های ســرمایه گذار نفتی رهنمون 

خواهد کرد.
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برگزاری مناقصه های نفتی  یکی از اهدافی اســت که 
وزارت نفت قصد دارد در سال آخر دولت یازدهم به آن 
تحقق بخشد؛ موضوعی که پای غول های بزرگ انرژی  

جهان را دوباره به صنعت نفت ایران باز می کند.
تاکنون تاریخ های مختلفی برای برگزاری نخســتین 
مناقصه نفتی ایران پــس از رونمایــی از قراردادهای 
جدید و لغو تحریم ها از ســوی مسئوالن اعالم شده که 
هربار به دالیلی به تعویق افتاده اســت. هرچند بخش 
عمده ای از این تاخیر ناشــی از اختالفــات داخلی بر 
ســر مدل جدید قراردادهای نفتی بود کــه در نهایت 
در هفته های پایانی تابســتان امســال تا حدودی فرو 
نشست. در نهایت اوایل آبان ماه، آخرین تاریخی است 
که از ســوی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت 

ایران برای برگزاری این مناقصه ها اعالم شد.
قراراســت دراین مناقصه هــا میادین نفتــی ایران به 
ســرمایه گذاران عالقه مند معرفی شود تا شرکت های 
بزرگ نفتی دنیا، برای ســرمایه گذاری در آنها و توسعه 
این میادین اقدام کنند. موضوعی که حاال برای کسانی 
که اخبار صنعت نفت را پیگیری می کنند یک ســوال 
شده، و آن اینکه متقاضیان سرمایه گذاری در میادین 
نفتی ایران کدام شرکت ها هستند و هر شرکت خود را 

آماده شرکت در مناقصه کدام میدان می کند.
نخســتین مناقصه نفتی ایران بــا قراردادهای جدید 
در حالــی برگزار می شــود که چندی پیــش کاردر از 
امضای هفت قرارداد محرمانگی با شــرکت های نفتی 
بین المللی با هدف انجام مطالعــات مربوط به میادین 
نفتی خبر داده و گفته بود این شــرکت ها قرار اســت 
نتایج مربوط به مطالعــات این میادیــن را در اختیار 
ما قرار دهند و تعهدی برای ما برای واگذاری توســعه 
میادین به این شــرکت ها ایجاد نخواهد شــد و تاکید 

کرده بود در واقع شــرکت ملی نفــت از طریق امضای 
این قراردادها از خدمات مشــاوره ای این شــرکت ها 
برای مطالعه میادین اســتفاده می کند. موضوعی که 
هرچند به طور دقیق مشخص نمی کند کدام شرکت ها 
در مناقصه کدام میدان شــرکت می کنند، اما حداقل 
از تمایل هر شرکت برای جمع آوری اطالعات میادین 
خاص خبر می دهد که می تواند گام نخســت شــرکت 
در مناقصه میــدان بــوده و البته رقیبــان خارجی را 
هم نســبت به تمایل هر شــرکت برای هر میدان آگاه 
می  کند. توتال فرانســه، پترومینــای اندونزی، لوک 
اویل روســیه، زاروبژ نفت روســیه، او.ام.وی اتریش و 
وینترشال آلمان، یک ســری قراردادهای محرمانگی 
بودند که معاون وزیر نفت به آنها اشــاره کرد. با توجه 
به امضای قراردادهای محرمانگی و نزدیک شــدن به 
زمان برگزاری مناقصه های نفتی، باید منتظر نشســت 
و دید در نهایت بار کدام قرارداد به منزل کدام متقاضی 
می رسد و کدام شرکت نفتی مســئولیت توسعه کدام 

یک از میادین نفتی کشورمان را عهده دار می شود.
بر اســاس این گزارش، اوایل ســال جاری بود که وزیر 
نفت از امضای سند محرمانگی قرارداد »توسعه میدان 
نفتی آزادگان جنوبی« بین شــرکت ملی نفت ایران و 
»توتال فرانســه« خبر داده و گفته بود در حال حاضر 
شــرکت توتال فرانســه در حال مطالعه حضور در این 

میدان نفتی است.
لوک اویل روســیه ، شرکت دیگری اســت که با ایران 
قرارداد محرمانگی امضا کرده اســت. این شــرکت در 
اواخر تابستان با شــرکت ملی نفت ایران برای مطالعه 
دو »میــدان نفتی منصــوری و آب تیمــور« قرارداد 
محرمانگی امضا کرده بود. البتــه وحید علی  اکبروف، 
مدیر عامل لوک اویــل اعالم کرده بود که به بررســی 

اکتشــاف نفت در بخشــی از دریای خزر در نزدیکی 
ایران، عالقه مند هستند.

 زاروبژ نفت ، شــرکت روسی دیگری اســت که با ایران 
سند محرمانگی امضا کرده اســت. در اواسط تابستان 
سال جاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت زاروبژ نفت 
روسیه، یادداشــت تفاهمی )MOU( را امضا کردند 
که بــر مبنــای آن، مطالعه دو میدان مشــترک غرب 
کشورمان در دستور کار شــرکت روسی قرار می گیرد. 
بر پایه این تفاهمنامه مقرر شد شرکت روسی با مطالعه 
دو میدان »پایــدار غرب و آبان«، پیشــنهادهای خود 
را در خصوص افزایــش ضریب بازیافــت نفت در این 

میادین ارائه کند.
در اوایل سال نیز قرارداد پروژه مطالعه مشترک »توان 
هیدروکربوری تله های مرتبط بــا گنبدهای نمکی در 
نواحی شــرق زاگرس و خلیج فــارس« میان مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و شــرکت اتریشی او 

ام وی امضا شد.
البته »چشــمه خوش« اصلی ترین برنامه این شرکت 
نفتی بزرگ اتریشــی اســت، او ام وی اعالم کرده است 
که این شــرکت به منظور افزایش دامنه همکاری های 
خود با ایران، مذاکراتی با شــرکت ملی نفت ایران برای 
توسعه مجدد میدان چشمه خوش، میدانی که کار آن 

را نیمه تمام رها کرده بود، انجام داده است.
اینها نمونــه ای از قراردادهــای محرمانگــی ایران با 
شــرکت های بزرگ دنیاســت که گمان مــی رود این 
قراردادها در گمانه زنی نتایــج احتمالی مناقصه های 
نفتی بی تاثیر نباشــد و در نهایت، شرکت های مذکور 
که اطالعات میادین نفتی را در اختیار دارند، شــانس 
بیشتری دارند که برنده مناقصه های این میادین نفتی 

باشند.

گمانه زنی درباره برندگان احتمالی مناقصه نفتی ایران 

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و توسعه:آزادگان به توتال می رسد؟

وجود ظرفیت داخلی سازی 70 درصد در صنعت نفت کشور

معاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران با بیان 
اینکــه در الگوی جدیــد قراردادهــای نفتی باید 
حداکثر جذب فناوری صورت گیرد، گفت: ســهم 
ســاخت داخل در این الگــوی قــراردادی باید به 
70 درصد برســد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
شــرکت ملی نفت ایــران، غالمرضــا منوچهری، 
معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، در 
مراســم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت نفت 
و گاز پارس که صبح شــنبه 10 مهر در ساختمان 
مرکزی شرکت برگزار شد، گفت: فرهنگ کارکنان 
شــرکت نفت و گاز پارس در حفظ شــأن مدیریت 

بسیار باالست. 
وی انتخاب مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس 
را براساس صداقت، درســتی و پایبندی به اهداف 
برشــمرد و گفت: با توجه به کار ســنگینی که در 
این شرکت انجام می شــود، نمی توان جز براساس 
شایســتگی به انتخاب مدیر دســت زد. منوچهری 
مدیرعامل شــرکت را نماینــده همــه مدیران و 
مجریان طرح ها دانســت و گفت: همــه مدیران و 
مجریان مســئول فعالیت های خود هستند و باید 
برای اجرای حجم گســترده کارهای توســعه ای و 

بهره برداری اهتمام ورزند.

حرکت تحولی برای درخشش در صنعت نفت 
جهان

وی کارکنــان صنعــت نفــت را موظــف به حفظ 
اهداف ســازمان دانســت و گفت: اگر کارشناسان 
ما به کار خــود مطمئن باشــند و از آن دفاع کنند، 
ســازمان مورد حمله قرار نمی گیرد و این فرهنگ 
باید در الیه های سازمان فرهنگ سازی شود و باید 
با شــفافیت و بازگویی حقایق در دفاع از سیســتم 

کوتاهی نکنیم.
غالمرضــا منوچهری انتخــاب نیروهــای نخبه را 
به عنوان یک اصل اساســی در صنعت نفت جهان 
عنــوان کرد و افــزود: باید بــا انتخــاب نخبگان و 
همکاری بــا شــرکت های بین المللــی به عنوان 
ســازمان پیشــگام عمل کنیم و فعالیت  نکردن ما 
در عرصه بین الملل باعث شــده همچون گذشــته 
پیشگام نباشــیم. وی صنعت نفت جهان را صنعتی 
در حال تحول برشــمرد و گفت: در آمریکا با توسعه 
فناوری های شــیل اویل و شیل گس ها شاهد تحول 
بازار انــرژی بوده ایــم؛ برهمین اســاس در حوزه 
ریکاوری و میادین مشــترک باید بــا یک حرکت 
تحولی بــه عنوان صنعــت نفت برجســته در دنیا 

بدرخشیم.

قراردادهای جدیــد نفتی عاملی برای جذب 
سرمایه

معاون توســعه و مهندســی مدیرعامل شــرکت 
ملی نفــت ایران با یــادآوری اهــداف قراردادهای 
جدید نفتی، بیان کــرد: باید در ماه هــای آینده با 
جذب حداکثری ســرمایه از بازارهای بین المللی و 
همچنین جذب فناوری، به افزایش ســهم ساخت 

داخل به بیش از 70 درصد دست پیدا کنیم.
وی از روند کند پروژه های توســعه ای ابراز نگرانی 
کرد و گفــت: با وجــود منابع کافی بــرای تکمیل 
پروژه هــای پارس جنوبی، همچنان شــاهد کندی 
برخی فازها هســتیم و امیدوارم در آینده این روند 
تغییر کند و ســرعت کار افزایش یابــد. وی بر لزوم 
اجرای سریع تر پروژه ها تأکید کرد و گفت: در دوران 
جدید زمان حرف اول را می زند و اگر برای مثال، در 
گذشــته چاهی در 120 روز حفر می شــد باید این 
میزان به 60 روز برسد، چراکه این استاندارد جهانی 

است و ما باید سریع تر عمل کنیم.
منوچهری با اشــاره به اینکه پروژه های مشترک با 
شرکت های خارجی از سوی شرکت ملی نفت ایران 
رهبری می شود، گفت: براین اساس باید با اقتدار با 

شرکت ها رفتار کنیم و نباید ضعف نشان دهیم.
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حد تابع سیاست های دولت های خود هستند و چقدر 
می توانند برای دستیابی به منافع خود در صنعت نفت 
ایران، مستقل از سیاست های کالن کشور متبوع خود 
عمل کنند و خطر های ســرمایه گذاری و کار در ایران 
را بپذیرند، موضوعی اســت که اکبر سلطانی؛ تحلیلگر 
اقتصاد روابط بین الملل و دانش آموخته اقتصاد روابط 

بین الملل به آن پاسخ می دهد.
سلطانی که نماینده دو انســتیتوی علمی خارجی در 
ارتباط با ارائه آخرین فنــاوری پرتونگاری و تکنولوژی 
»LRW« در ایران، طراح و نماینده تام االختیار طرف 
ســعودی در پروژه بانک مشــترک ایران - سعودی و 
مشاور هلدینگ های بزرگ صنعتی، به ویژه گروه های 
نفت و گاز اروپایی و سعودی از ســال 2001 میالدی 
تاکنون اســت، درباره اینکه شــرکت های بین المللی 
در اجرای پروژه در کشــورهای نفت خیــز، چقدر تابع 
سیاست های کشــورهای متبوع خودشــان هستند، 
می گوید: شــرکت های طراز اول دنیا که رتبه اعتباری 
 S&P Moody’s.،یکــی از ســه ســازمان معتبــر
Fitch را دارند، لزوما تابع سیاســت های کشور متبوع 
خود نیســتند؛ هرچند نیــازی به تکرار ایــن واقعیت 
نیســت که شــرکت های بزرگ نفتی بــه کلوپ های 
سیاســی متصــل هســتند و چهره های سرشــناس 
سیاســی در پس پرده، از فعالیت این شــرکت ها سود 
می برند و با شاقول سیاســت های کالن، نقشه راه این 
شرکت های نفتی را ترســیم می کنند. اما شرکت های 
دســت دوم و ســوم تابع سیاست های کشــور متبوع 
 و بــورس بین الملــل و قوانیــن بین الملل هســتند.
 نکته حائز اهمیــت اینکه، شــرکت های بین المللی 
طــراز اول به دنبال شــهرت نیســتند، بلکــه نگران 
هســتند که نکند در پــروژه ای مشــارکت کنند و آن 
پــروژه آنهــا را وادار بــه حاشــیه های غیرحرفه ای و 
فنی، مثــل تشــرهای یک طرفه خزانــه داری آمریکا 
و... کنــد، بنابرایــن مالحظــه یکــی از پارامتر هایی 
 اســت کــه همیشــه در دســتور کار خــود دارنــد.
ســلطانی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران 
)IPC( می گوید: نســخه نهایی این الگوی قراردادی، 
جــذب ســرمایه گذاری خارجی، انتقــال دانش فنی 
و فناوری و تولید صیانتی از مخــازن و افزایش ضریب 
بازیافت را دنبال می کند. همچنین حضور در بازارهای 
بین المللی بــا ایجاد شــرکت های اکتشــاف و تولید 
داخلی تنظیم شــده و با اینکه مالحظاتی بــر او وارد 
است و نیازمند شفافیت بیشــتر به منظور فهم و جذب 
سرمایه گذار خارجی است، برای موقعیت فعلی مثبت 

ارزیابی می شود. 
از ســوی دیگــر شــرکت های خارجــی، شــرکای 
شــرکت های ایرانــی خواهند بــود، نه دزدان ســر 
گردنه، بنابرایــن در تنظیم قراردادهــای آتی احترام 
 متقابل مهم تریــن مؤلفه ادامه همــکاری خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی در پاســخ به این پرسش که چه 
شــرکت هایی می توانند در مناقصه هــای نفتی ایران 
بعد از نهایی شدن آی پی سی شــرکت کنند، می گوید: 
آن دسته از شــرکت هایی که در وهله نخست در زمره 
شرکت های اکتشــاف و تولید )E&P( یا شرکت های 
بین المللــی نفتی آی اُ ســي )IOC( باشــند، افزون 
بر آن به طور حتم رتبه اعتباری یکی از ســه ســازمان 
معتبــر S&P. Moody’s. Fitch را در اختیــار 
داشته باشــند. S&P. Moody’s در آمریکا مستقر 
 هســتند، اما Fitch دفتری در نیویورک و لندن دارد.

ســلطانی در مــورد اینکــه آیا بــه جز آی پی ســی 
قرارداد های دیگری نیز با عالقه مندان خارجی بســته 
می شود، اظهارنظر می کند: ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی، ســبد قراردادهای شــرکت ملی نفت ایران 
را مشــتمل بر مدل جدید قراردادی آی پی ســی، بیع 
 )EPCF( و ای پی سی اف )EPC( متقابل و ای پی سی
تصویب و در اختیار شــرکت ملی نفت ایران قرار داده 
که این ســبد بر این اســاس هدف گذاری شده است 
که با انعقاد این مدل های قــراردادی، تولید نفت خام 
یک میلیون بشــکه و تولید گاز 250 میلیون مترمکعب 

در روز افزایش مي یابد.
 مدل قراردادی جدید آی پی سی و قرارداد بیع متقابل 
با تمرکز بر پروژه های شــرکت های نفت و گاز پارس و 
مهندسی و توسعه نفت )متن( امضا و اجرایی می شود 
و در مقابل، قراردادهای ای پی ســی و ای پی ســی اف 
بیشــتر در پروژه های نگهداشــت شــرکت های ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، فالت قاره ایران و نفت مناطق 

مرکزی کاربرد خواهد داشت. 
عمال روشــن اســت که ســبدی از قراردادهای نفتی 
 بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجی نیاز اســت.
 ســلطانی در پاسخ به این پرســش که آیا قراردادهای 
نفتی که با شرکت های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، 
توسعه، تولید و ازدیاد برداشــت منعقد می شود، تحت 
شــمول اصل 77 قانون اساسی هست یا خیر، می گوید: 
اصل 77 قانون اساســی حاکــی اســت، عهدنامه  ها، 
مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی 
باید به تصویب مجلس شــورای اسالمی برسد. هرچند 
نفت از انفال است و مالحظات فقهی خاص خود را دارد، 
تصویب نامه هیئت وزیران تاریخ 1395/5/16 موضوع 
نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی است، 
پس آثار موارد مذکور در اصل  77 قانون  اساســی  بر آن 
مترتب  نبــوده در حکم  عهدنامــه ، مقاوله  نامه، قرارداد 
و موافقت نامه  هــای بین المللی نیســت تــا به  تصویب  
مجلس شورای  اسالمی  برسد، بلکه با رعایت اصل 138 
 تصویب شــده و از وجاهت قانونی الزم برخوردار است.
این تحلیلگــر اقتصــاد روابــط بین الملــل در حوزه 
ســرمایه گذاری نفت اظهار می کند: برای تحقق اهداف 
اقتصادی پیش بینی شــده در برنامه های توســعه ای از 
جمله رشد اقتصادی هشــت درصدی، نیازمند فناوری 
روز و جذب سرمایه خارجی هســتیم زیرا اتکای صرف 
به منابع داخلی کشور در بهترین حالت رشد اقتصادی 
ما، از مرز پنج  درصد تجاوز نمی کند، این میزان رشــد 
اقتصادی، یعنی حفظ وضع موجود، به بهبود شــرایط 

کمکی نخواهد کرد.
وقتی حداقل 20 درصد ذخایر هیدروکربوری ایران در 
خارج از مرزها قرار گرفته، صنعت نفت کشور می تواند 
ادعای تحقق رویکرد بین المللی داشــته و به عنوان یک 
توسعه دهنده قوی در میدان های نفت و گاز کشورهای 
دیگر حضور داشــته باشــد، به شــرطی که به منظور 
مدیریت ســرمایه گذاری درآمدهای نفــت و فرآورده، 
صندوقی به نام صندوق ســرمایه گذاری نفت تأسیس 
کند تا با سرمایه گذاری، ریسک جابه  جایی قیمت های 
انرژی را برای کشور به حداقل برســاند و در درازمدت 
 وابســتگی به درآمدهای نفتی را کمتــر و کمتر کند.

 رشــد اقتصادی نفت در پایان برنامه ششــم توســعه 
9.2  درصــد هدف گــذاری شــده که اگرچــه تعهد 
ســنگینی اســت، دســت یافتنی اســت. به شرطی 
کــه پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیــان دومیــن بند 

سیاســت های ابالغــی مقام معظــم رهبــری درباره 
 اقتصاد مقاومتی ســرلوحه اقدامات وزارت نفت باشد.
 نــزول 18 پلــه ای ایــران در رده بنــدی جهانــی از 
نظــر میــزان جــذب ســرمایه گذاری خارجــی از 
ابتــدای دولت یازدهــم، همچنیــن آمار ارائه شــده 
از ســوی آنکتاد نشــان می دهد ایــران از نظر جذب 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی در ســال 2015 
میان 14 کشــور غرب آســیا همچنان رتبه ششــم را 
به خود اختصــاص داده اســت این فراینــد می تواند 
 معکوس باشــد، اگر شــاخص های فوق مراعات شود.

 وی درباره وضعیت فضای سیاســی داخل کشور پس 
از برجام، می گوید: فضای سیاســی داخل کشور پس از 
برجام شــامل دو نگرش عمده درباره تأثیرگذاری این 
توافق مهم بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور است. 
از یک طرف عــده ای بر این باورند که برجام نتوانســته 
آن گونــه که بایدوشــاید بر وضعیت اقتصادی کشــور 
تأثیرگذار باشــد، به گونه ای که اقتصاد ایران همچنان 

دچار مشکالت عمده ای است. 
از طرفــی موافقــان برجــام معتقدند که بــه دنبال 
این توافــق، ایران توانســته فضای جهانــی را با اتخاذ 
شــیوه های جدید دیپلماتیک به نفع خود تغییر داده، 
از فضای بسته سابق بیرون آمده و به دلیل فرصت های 
ســرمایه گذاری بســیاری که به منظور توسعه صنعت 
نفــت و گاز ایــران ارائه شــده، می توانــد در صورت 
حل وفصل کردن مشــکالت نهادینه  شــده ساختاری، 
شــرکت های خارجی زیــادی را که مشــتاق معرفی 
اســتعدادها و توانایی هــای خود در حــوزه نفت و گاز 
هستند جذب کرده به رشد اقتصادی هدف گذاری شده 
در برنامه توســعه دســت پیدا کند. باوجوداین، تصویر 

برجام در ذهن مردم روشن نیست. 
درباره اینکــه چه تأثیراتی می تواند بر رشــد اقتصادی 
کشور داشته باشد. سلطانی در پاســخ تکمیلی به این 
پرسش ها که آیا برجام مسئول اصالح ساختار اقتصادی 
کشور است و می تواند مشکالت نهادینه شده در اقتصاد 
ایران را برطرف کند و این توافق تا چه اندازه می تواند یا 
می توانست در نقل  وانتقاالت پولی و مالی به ما کمک و 
اموال مسدودشــده ایران را آزاد کنــد و اینکه آیا ایران 
توانســت برای دریافت مبالغی که از فروش نفت خود 
در بانک های کشورهای خارجی ذخیره شده بود، اقدام 
کند، می گوید: با فرض پاســخ مثبت به این پرسش ها، 
برجام توانسته اســت تأثیرات خوبی در اقتصاد کشور 

بر جای بگذارد. 
فرامــوش نکنیم کــه به دنبــال توافق برجــام، ایران 
توانســت از سیستم ســهمیه بندی فروش نفت رهایی 
یافته، برای افزایش صــادرات نفت خود اقدام کند. ولی 
باید به این گزاره کلی توجه داشــت که بهبود وضعیت 
اقتصادی پس از برجــام نیازمند اقدامات ســاختاری 
مثل اصالح ســاختار اقتصــادی، برطرف کردن عوامل 
تجاری  و بازکردن مســیر دادوستد با جهان خارج است 
که می تواند شــاهد اثرگذاری کامل برجام بر تحوالت 

اقتصادی در کشور باشد.
برجــام به جز مباحــث اقتصادی که طیف وســیعی را 
دربرمی گیرد، توانسته است فضای عمومی کشور را به 
سمت مساعدشــدن حرکت بدهد که این امر مبارکی 
اســت. زمانی ایران به عنوان منبع نگرانــی در جهان و 
رســانه های جهانی مطرح بود، اما اکنون این موضوع تا 
حد زیادی تغییر کرده و در اغلب کشورها فضای سابق 

متحول شده است.

اظهارنظر یک تحلیلگر اقتصادی در روابط بین الملل: 

IPC و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان
 در صنعت نفت 

گرجاسب فروغی|  الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، برای شرکت های خارجی جذابیت های زیادی دارد، اما این قراردادها هنوز 
در نقطه ای قرار ندارد که بتواند حضور شرکت های نفتی بین المللی طراز اول را در صنعت نفت ایران، تضمین کند.

آمریــکا،  متحــده  ایــاالت  تحریم هــای  تــداوم 
به پایان رســیدن عمــر دولــت یازدهــم و نگرانــی 
شــرکت های بین المللی از پایبندبــودن دولت بعدی 
بــه قراردادهایی کــه در ایــن دولت امضا می شــود، 
شنیده نشــدن یک صدای واحد درباره سرمایه گذاری 

خارجی و در مجموع فضای سیاســی داخل کشــور و 
موانع همیشگی که در جذب ســرمایه گذاری خارجی 
در ایران وجود دارد، موجب شــده اســت تــا اجرای 
 )IPC( »قراردادهای جدید نفتی که به »آی پی ســی

شهرت دارد، همچنان در اغما بماند.

اکنون جای این پرســش وجود دارد کــه تحریم های 
دولــت آمریکا تا چــه حــد می تواند بــر راهبردهای 
شــرکت های نفتی بین المللی طراز اول جهان اثرگذار 
باشد که از بازار بکر و پرســود صنعت نفت ایران صرف 
نظر کنند! اینکه شــرکت های نفتی بین المللی تا چه 
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در پاالیشــگاه تهران نیــز علی رغم راه انــدازی طرح 
توســعه، محتوای بنزن در بنزین تولیدی پاالیشــگاه، 
باالتر از شاخص های استاندارد یورو 4 بود که با تنظیم 
نقطه برش نفتا و برخی تغییــرات در فرآیندها میزان 
بنزن موجود در فرآورده هــای تولیدی به زیر یک و نیم 

واحد در میلیون رسید. 
با اعمال تغییرات مشابه، بنزن موجود در فرآورده های 
تولیدی پاالیشــگاه تهــران نیز به کمتــر از یک واحد 
رسید. به طوری که هم اکنون تمام شاخص های بنزین 
تولیدی در پاالیشــگاه تهران مطابق با استانداردهای 
یورو4 است و تنها شــاخص غیرمنطبق آن، عدد اکتان 

بنزین است.

فرآورده های پاالیشــگاه بندرعباس تا پایان 
امسال یورو 4 می شود

در پاالیشگاه الوان نیز با پیگیری های به عمل آمده، در 
حال حاضر بنزین و نفت گاز  تولیدی پاالیشــگاه دارای 
استاندارد یورو 4 است. با تســریع در عملیات اجرایی 
و بهره برداری قریب الوقــوع از طرح های ارتقاء کیفیت 
و بنزین ســازی در پاالیشــگاه بندرعباس نیز بنزین 
تولیدی پاالیشــگاه در پاییز و گازوئیل تولیدی آن در 
اسفندماه امســال در شــمار فرآورده های یورو 4 قرار 

خواهد گرفت.

ساخت کاتالیست پاالیشگاه اصفهان در داخل
در پاالیشــگاه اصفهان نیــز، علی رغــم بهره برداری 
از طرح ارتقاء کیفیــت به دلیل فقدان دسترســی به 
کاتالیست واحد آیزومریزاسیون در نتیجه تحریم های 

موجود، طی جلســاتی با مدیریت شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران، سفارش ساخت این 
کاتالیست به یکی از شــرکت های داخلی ارائه شد و با 
تحویل محصول، تولید بنزین یورو 4 از این پاالیشــگاه 

نیز آغاز شد.

قطع ریفرمیت پتروشیمی ها
در خصوص ریفرمیــت دریافتی از پتروشــیمی - که 
محتــوی 10 درصد بنزن بــود - با آغاز بــه کار دولت 
جدید، دریافت محصول مذبــور با توجه به آالیندگی و 
سطح خطرناک مواد تهدیدکننده سالمت شهروندان 
متوقف شــد. با توقف دریافت ریفرمیت جنجال های 
رســانه ای برای فشــار بر صنعت پاالیش بــا هدف از 
سرگیری خرید این محصول آســیب زا ایجاد شد، که 
با مقاومت مســئوالن و حمایت وزیر نفت، تالش های 

انجام شده، بی نتیجه ماند. 
متعاقب آن واحد پتروشیمی بندر امام اعالم کرد که با 
اعمال تغییراتی در واحدهــای فرآیندی و بهره برداری 
از یک واحد جداســازی بنزن از محصــول، آماده ارائه 
فرآورده با محتوای بنزن، گوگــرد و عدد اکتان همگی 

در حد استاندارد یورو 4 است.

تجهیزات در زمان تحریم  با 200 درصد افزایش 
قیمت به ایران می رسید

درباره تامیــن اکثر قطعــات و تجهیزات مــورد نیاز 
عملیات پاالیش، اعمال تحریــم، ضمن تطویل فرآیند 
خرید بــه چندین برابر شــرایط معمول کــه طبیعتا 
افزایش ریســک های عملیاتــی را به دنبال داشــت، 

دشــواری های متعددی در انتقال پول ایجاد کرده بود 
و هزینه ای 7 تــا 8 درصد برای انتقــال وجوه پرداخت 
می شــد. مهم تر از همه مــوارد، قیمــت محصوالت 
خریداری شده بود که به طور متوسط بین 60 تا 200 
درصد افزایش قیمت داشت و  نهایتا  تضمین متعارف 
و قابل قبولی برای دسترسی به کاال با کیفیت مورد نیاز 
برقرار نبود. حتی برخی فروشندگان اصلی تجهیزات با 
تمهیداتی مانند نصب جی پــی اس در کاالی فروخته 
شــده، آن را ردیابی می کردند تا از مقصد آن مطمئن 
شده و مانع از دسترسی متقاضیان ایرانی به محصوالت 

شوند.
 با نهایی شدن توافق برجام، مشــکالت عمده موجود 
در تامین نیازها مرتفع شد و بســیاری از فروشندگان 
اروپایی و ژاپنی )با ارائه قیمت هایی که حتی نســبت 
به قیمت محصول مشــابه چینی ارزان تر بود( خواهان 
توســعه همکاری ها با صنعت پاالیش و پخش کشــور 
شــدند. همین طور در حــوزه توســعه ظرفیت های 
تولیدی و ارتقای کیفیت فرآورده هــا صنعت پاالیش 
نفت کشور امروز گزینه ای جدی برای سرمایه گذاران 
خارجی محسوب می شــود. به طوری که پس از انجام 
مذاکرات اولیه و بازدید، مطالعات اولیه و امکان سنجی 
برای ســرمایه گذاری در برخی طرح های مهم شرکت 

در حوزه های فوق آغاز شده است.
مذاکرات در حوزه تامین فناوری و کاال برای حل برخی 
معضالت موجود پاالیشگاه های موجود کشور نیز آغاز 
شده است و انتظار می رود با بهره گیری از فضای پس از 
برجام، نقطه عطف جدیــدی در صنعت پاالیش نفت 

کشور رقم بخورد.

سعید محجوبی،  مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

احیای صنعت پاالیش ایران در پسابرجام
صنعت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در دوره منتهی به آغاز فعالیت دولت یازدهم از برخی مشکالت و آثار مستقیم و 
غیرمستقیم وضع تحریم های بین المللی متاثر بوده است. عملکرد حوزه توزیع فرآورده های نفتی یورو 4 به کالنشهرهای 

کشور با وجود روند مداوم و توسعه آلودگی در این شهرها در سال های منتهی به 92 نمونه ای قابل بحث در حوزه مشکالت 
مدیریتی است.

تولید روزانه 16 میلیون لیتــر بنزین یورو 4 در 
پاالیشگاه شازند

با آغاز به کار دولت یازدهم، تامین ســوخت، مطابق با 
اســتانداردهای روز بین المللی با هدف کاهش میزان 
انتشــار آالینده در هوای شــهرهای بــزرگ - که به 
معضلی دائمی در محیط زیســت این شهرها و تهدید 
جدی برای سالمت شــهروندان تبدیل شده بود - در 
دستور کار حوزه عملیات بخش باالدستی صنعت نفت 

قرار گرفت. 
در پاالیشگاه شازند، بنزین با استاندارد یورو 4 در حال 
تولید بود، اما در عمل اقدامی به منظور  جداســازی و 
توزیع این فرآورده به کالنشــهرهای کشــور با هدف 

کنترل و کاهش میزان انتشــار آالینده در این شهرها 
نشده بود. 

در همین پاالیشگاه، واحد فرآورش گازوئیل به منظور 
استانداردسازی گازوئیل تولیدی با شاخص های یورو 
4 نیز آماده بهره برداری بود اما بــه دلیل نبود تصمیم 
گیری درباره انتقال هیدروژن از واحدهای دیگر، واحد 

فوق در عمل راه اندازی نشده بود. 
با آغازبه کار دولت یازدهــم و اعمال تغییرات مدیریتی 
در ســطوح  پایین دســتی، طی تصمیم هایــی مقرر 
شــد بنزین تولیدی به میزان 16 میلیــون لیتر در روز 
که دارای استاندارد یورو 4 اســت تفکیک و به منظور 
جلوگیری از اختالط با بنزین هــای متعارف از طریق 

خطوط لوله در مخازن جداگانه در مبدا و مقصد ارسال 
و نگهداری شود.

افتتاح واحدهای تصفیه بنزین و بازیافت گوگرد 
در پاالیشگاه آبادان

در پاالیشگاه آبادان، واحد کت کراکر راه اندازی و تولید 
بنزین از آن آغاز شــده بود، اما بنزیــن تولیدی دارای 
محتوای گوگرد غیرمنطبق با اســتاندارد یورو 4 بود. با 
پیگیری های انجام شــده تمرکز بر پروژه گوگردزدایی 
بنزین آبادان  صورت گرفت و سرانجام در اواخر پارسال 
این واحد نیــز راه اندازی و  واحدهــای تصفیه بنزین و 

بازیافت گوگرد نیز افتتاح شد. 
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وزیران کشــورهای عضو اوپک که هفته گذشــته در 
الجزایر گرد هم آمده بودند تا در نشســتی مشــورتی 
دربــاره کاهــش تولیــد مذاکــره کننــد، برخالف 
پیش بینی ها به توافق نهایی رســیدند تا از شــوق این 
توافق که پس از هشت ســال نخستین توافق اوپکی ها 
محسوب می شود، این نشست مشــورتی را به نشست 

فوق العاده تغییر نام دهند. 
این توافــق که با هــدف تنظیــم بــازار و جلوگیری 
از افــت هرچه بیشــتر قیمــت نفت صــورت گرفت، 
در نــگاه اول، بــا توجه به میــزان کاهــش تولید که 
700  هزار بشــکه اســت، چندان اتفاق بزرگی به نظر 
نمی رســد، چراکه میزان مازاد عرضه در بازار بیش از 
این میزان اســت. اما با وجود این، ایــن توافق بیش از 
 کمیت، از برخی جنبه های دیگر حائز اهمیت اســت.
توافق بر سر کاهش ســقف تولید، در شرایطی صورت 
گرفته که اوپک چند ســال پیش نظام سهمیه بندی را 
حذف کرد. این بزرگ ترین انتقاد وزیر نفت فعلی ایران 

به دولت قبل در حوزه اوپک است. 
به اعتقاد بیژن زنگنه، حذف نظام سهمیه بندی اوپک، 
موجب شد برخی کشورها همچون عربستان، بیش از 
سهمیه تعیین شده قبلی خود در بازار، نفت تولید کنند 
و به این ترتیب پس از آن، از غیبت کشورهایی همچون 
ایران در بــازار که به دلیل تحریم ها حاصل شــده بود، 
به نحو مناسبی بهره برداری کنند. به همین دلیل ایران 
در ســه ســال اخیر همواره خواســتار بازگشت نظام 

سهمیه بندی اوپک بوده است. 
از سال گذشته که در آستانه نشســت دوحه، موضوع 
فریز نفتی یا همان توقف تولید نفت کشورها در سقف 
کنونی به وســیله عربستان مطرح شــد، ایران مخالف 
جدی آن بود، چراکه با توجه به لغو تحریم ها، ایران در 
صدد بازگرداندن تولید خود به میزان پیش از تحریم ها 
یعنی چهار  میلیون بشــکه در روز بــود و فریز نفتی را 
طرحی برای مانع تراشی ســعودی ها با بازگشت ایران 

به بازار نفت ارزیابی می کرد. به همین دلیل ایران از آن 
زمان تاکنون، با پیوســتن به فریز نفتی مخالف بود. اما 
تداوم کاهش قیمت نفت و کسری بودجه عربستان به 
گونه ای بود که آنها مجبور شــدند باز هم اجرای طرح 
فریز نفتــی و تثبیت و همچنین کاهش ســقف تولید 
را پیگیــری کنند و این امر در نشســت الجزایر به طور 

جدی بررسی شد. 
چند روز قبل از نشســت الجزایر، عربستان اعالم کرد 
حاضر اســت 300  هزار بشــکه از تولید خود را کاهش 
دهد مشــروط بر آنکه ایران بیش از میــزان کنونی که 
ســه میلیون و 600  هزار بشــکه در روز و یک میلیون 
بشــکه بیش از سال گذشــته اســت، تولید نکند. اما 
زنگنه در بدو ورود به الجزایر این موضــوع را رد کرد و 
به صراحت گفــت ایران ســهم 13درصــدی خود از 
تولید اوپک را بر مبنای ســهمیه های قبل از تحریم ها 
می خواهد. این موضــع زنگنه به این معنــا بود که در 
صورت دســت نیافتن اعضای اوپک بــه توافق میزان 
تولید نفت ایران تا چهار میلیون و 400  هزار بشــکه در 
روز می توانست افزایش یابد و در صورت توافق احتمالی  
باز هم ایران تولیدی کمتر از چهار  میلیون بشــکه در 

روز را تجربه نمی کرد. 
البته لیبی و نیجریه هم شــرایطی مشابه ایران داشتند 
و در صدد افزایش تولید نفت خــود بودند. بروز چنین 
شرایطی، حصول توافق را برای اوپک دشوارتر می کرد. 
اما انتشــار گزارش هایی که نشان از تأثیر باالی کاهش 
قیمت نفت بر اقتصاد عربســتان داشت، نشان می داد 
سعودی ها در اجرای فریز نفتی، این بار بیش از گذشته 
اصرار دارند. ســرانجام این توافق صــورت گرفت و در 
حالی قرار شــد کشــورهایی همچون عربستان، 700 
 هزار بشکه از تولید خود را کاهش دهند که ایران از این 
موضوع مستثنا بود و براســاس توافق، حق دارد تولید 
خود را تا چهار  میلیون بشکه در روز – 400  هزار بشکه 
بیش از میــزان فعلی – افزایش دهد. ایــن برای ایران 

یک پیروزی دیپلماتیک محســوب می شود، چراکه با 
این توافق، در صورت کاهش قیمــت نفت، ایران دیگر 
در افزایش عرضه بــه بازار، مقصر جلــوه داده نخواهد 
شــد، زیرا اوال براســاس توافق نشســت الجزایر اقدام 
می کند و ثانیا این حق برای کشورهای لیبی و نیجریه 
هم به رسمیت شناخته شــده و همین موجب می شد 
 بار افزایش عرضه نفــت، فقط بر دوش ایران نباشــد.

توافق الجزایر، عالوه بر آنکه توافقی به سود ایران است، 
توافقی به ســود اوپک هم اســت، چراکه ابتدا اعضای 
اوپک برای فریز نفتــی یا همان تثبیــت دولت هم به 
توافق نمی رســیدند، اما اکنون نه فقط بــرای افزایش 
نیافتن عرضه به بازار توافق کردند، بلکه قرار شد تولید 

خود را هم کاهش دهند. 
این برای اعضای اوپک که هشــت ســال بــود به هیچ 
توافقی نرســیده بودند، نقطه آغاز دیگری محســوب 
می شود، چراکه در سال های اخیر، تأثیرگذاری اوپک 
بر بازار جهانی نفت با توجه به افزایش تولید کشورهای 
خارج از اوپک به ویژه آمریکا و روسیه، کاهش یافته بود 
و اختالفات اعضا ایــن تأثیرگــذاری را کم رنگ تر هم 
کرده بود. اکنون توافق الجزایــر می تواند خون تازه ای 
در رگ های اوپک باشد که اگرچه نمی تواند اقتدار دهه 
1970 را بازیابد، اما تأثیرگذاری بیشتری نسبت به یک 
دهه اخیر در بازار داشته باشد؛ چراکه آنچه در سال های 
اخیر، موجب پنهان شدن اختالفات اعضای اوپک شده 
بود، قیمت بــاالی نفت بود و از زمانــی که قیمت نفت 
کاهش یافت، این اختالفات آشکارتر از قبل شد. اکنون 
با این توافــق، می توان امیدوار بود اوپــک و به تبع آن، 
کشــورهای عضو اوپک به ویــژه تولیدکنندگان عمده 
نفت از جمله ایران که در صدد صعود مجدد به رتبه دوم 
تولید اوپک است، تأثیرگذاری بیشتری در بازار جهانی 
نفت داشته باشــند که این تأثیرگذاری قطعا در عرصه 
دیپلماســی نیز همچون بازویی فعال نقش ایفا خواهد 

کرد.

مجید سلیمی بروجنی| چند روز پیش شاهد حضور 
کشورهای نفتی عضو و غیرعضو اوپک برای دومین بار در 
چند ماه گذشته بودیم. اجالس الجزایر با هدف رسیدن 
به یک توافق غیررســمی به منظور تثبیت تولید نفت و 

پس از آن کمک به افزایش قیمت نفت، اتفاق افتاد. 
پانزدهمیــن مجمــع بین المللــی انــرژی در الجزایر 
در شــرایطی آماده برگزاری می شــد که عربســتان با 
مطرح کردن پیشنهاد فریز تولید نفت گردوخاک زیادی 
در بازارهای جهانی نفت برپا کــرد. این در حالی بود که 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها اعــالم کرده بود که 
ایران نه تنها قصد کاهش تولید خــود را ندارد، بلکه باید 
به جایگاه ازدســت رفته اش قبــل از تحریم ها بازگردد. 
در هفته های گذشــته اماواگرهای بسیاری بر سر توافق 
در این مجمع شنیده می شد و بســیاری از کارشناسان 
بین المللــی آن را به دلیل تنش های ایران و عربســتان 

غیرممکن می دانستند. 
تــالش ایــران بــرای افزایش تولیــد، مقابــل تالش 
اوپکی هــا به ویژه عربســتان برای اجــرای فریز نفتی و 
ثابت نگه داشــتن تولید نفــت، احتمال اجرایی شــدن 
این طــرح را ضعیف کرده بــود. در گنار ایــن احتمال 
ضعیــف، صحبت های وزیــر نفت کشــورمان مبنی بر 
اینکــه تولید نفت خــود را محدود نمی کنــد، احتمال 
شکســت طرحی که اوپکی ها برای نجات اقتصادشــان 
دنبال آن بودند قوی تر کرد. »نفت یک اســلحه نیست 
و نباید از آن برای آسیب رساندن به رقبا و تحقق اهداف 
سیاســی اســتفاده کرد«؛ این پیام وزیر نفت ایران بود 
که به عنوان چهارمین ســخنران پانزدهمین نشســت 
مجمع جهانی انرژی پشــت تریبون قــرار گرفت. بیژن 
زنگنه در تمام عکس های این نشست، چهره ای خندان 
داشت و پیش از آغاز ســخنرانی خود نیز خیلی صریح 
اعالم کــرد که ایران تولیــد نفت خــود را فریز نخواهد 
کــرد. خبرنگار بلومبــرگ از بیژن زنگنه پرســید: »آیا 
ایران نفت خود را فریز خواهد کرد؟« زنگنه پاســخ داد: 
»خیر«. او دوباره پرسید: ایران به فریز نخواهد پیوست؟ 
زنگنه پاسخ داد: »در سطح تولید فعلی خیر«. خبرنگار 
بلومبرگ مجددا پرسید، آیا شــما به دنبال سطح تولید 

چهارمیلیون بشکه ای هستید؟ 
وزیر ســری تکان می دهــد و تأیید می کند کــه ایران 
به دنبال این سقف تولید اســت. وی در ادامه اعالم کرد 
که ایران خواســتار ســهمی حدود 13 درصد از تولید 
نفت اوپک است. ایران برای رســیدن به این هدف باید 
حدود 700 هزار بشــکه بر تولید نفت فعلی خود اضافه 
کند. »خالــد الفالح«، وزیر نفت عربستان ســعودی، در 
حاشــیه برگــزاری پانزدهمین نشســت در الجزایر در 
گفتگو بــا بلومبرگ از آمادگی عربســتان برای پذیرش 
مستثناشدن ایران از برنامه محدودیت عرضه نفت خبر 
داد. به عبارت دیگر خالد الفالح، وزیر انرژی عربســتان، 
برخالف نشست های پیشین اوپک، موضعی منعطف تر 
نسبت به ایران اتخاذ و تأکید کرده اســت، ایران، لیبی 
و نیجریه بایــد بتوانند با حداکثــر ظرفیت معقول خود 

تولید کنند. این در حالی اســت که عربستانی ها پیش 
از این  بارها اعالم کرده بودند در صورتی با اجرایی شدن 
طرح فریز نفتی موافقت خواهند کرد که ایران هم تولید 
خود را محدود کند و در این طرح شــرکت داشته باشد، 
اما حاال با گذشــت چند هفته از تأکیدهای پیاپی، وزیر 
نفت این کشور، مستثناشدن ایران را پذیرفته و این امر 
پرسش های بســیاری را در ذهن تحلیلگران بازار نفت 
ایجاد کرده اســت، زیرا زمستان ســال گذشته بود که 
عربستان و قطر، ظاهرا با نگاهی دلسوزانه تر به نفت، وارد 
بازی جدیدی با اوپکی ها شــدند؛ بازی ای که از آن روز 
تاکنون با حواشی زیادی همراه بوده است. اکنون روسیه 
به عنوان یک کشــور غیراوپکی و مکزیک و همین طور 
نروژ و چند کشــور دیگر کــه در حاشــیه خلیج فارس 

هستند، در حال تغییر موضع هستند. 
به این دلیل که با پذیرش این موضوع کــه ایران بتواند 
محدودیت های خود را از سر راه بردارد، فرصتی طالیی 
ایجاد می کند کــه این فرصت طالیــی منجر به تثبیت 
بازار و تقویــت قیمت فــروش نفت خــام و در نهایت 
افزایش درآمد 14 کشــور عضو اوپک خواهد شد. با این 
تفاســیر چشــم انداز فروش نفت از ســوی وزارت نفت 
چیزی حدود چهارمیلیون بشــکه در نظر گرفته شــده 
است که بدون شک نیازمند ســرمایه گذاری است. اگر 
بخواهیم خط تولید فروش نفت بــه باالی چهار میلیون 
بشکه در روز برســد، راهی جز جذب ســرمایه گذاری 
وجود ندارد و با توجه به اینکه از نظر منابع در شــرایط 
مساعدی به ســر نمی بریم و هنوز هم منابع حاصل شده 

از فروش نفت واصل نشده است، نیازمند جذب سرمایه 
خارجی هستیم. ایران 28 میدان مشــترک نفت و گاز 
با همســایگانش دارد و آنها به واسطه سوءمدیریت های 
دولت قبــل و تحریم هــا چندین برابر ایران برداشــت 
کرده اند. نکته جالب، عراق جنگ زده اســت که دوبرابر 
ایران از میادین مشترکمان برداشت می کند. این صنعت 
درحال حاضر به شــدت نیازمند جذب ســرمایه گذاری 

خارجی و تکنولوژی روز دنیاست.
 بر همین اســاس بود که دولت مدل جدید قراردادهای 
نفتی را تدوین کرد. البته هیاهوهای سیاســی پیرامون 
مدل جدید قراردادهــای نفتی باال گرفت و ســرانجام 
دولت با اعمــال اصالحاتی آن را به مجلس فرســتاد و 
ســرانجام علی الریجانی، آن را مصوب و ابالغ به دولت 
کرد. اگرچه هنــوز نگرانی های پیرامــون قراردادهای 
جدید به پایان نرســیده اســت، وزارت نفت اعالم کرده 
که به زودی مناقصه هــای نفتی بــا قراردادهای جدید 
برگزار خواهد شــد. در کل می تــوان گفت که خروجی 
نشست الجزایر برای ایران موفقیت آمیز بوده و عربستان 
نیز دســت از لجاجت های سیاســی اش برداشته است. 
بدون شک این به نفع کشــورهای تولید کننده نفت در 

ماه های آینده خواهد بود. 
امروز می توانیم امیدوار باشــیم که دوبــاره به بازارهای 
جهانــی بازمی گردیــم و این چیــزی به جــز نتیجه 
دیپلماسی فعال دولت یازدهم و اجرای برجام و سیاست 
هوشــمندانه بیژن زنگنه نبوده است. صنعت نفت ایران 

چشم انتظار روزهای خوش آینده است.

توافق اوپک به سود ایران   نگاهی به نشست الجزایر، فریز نفتی و 
امیدواری ایران به آینده 
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 جلسه بررسی بازارهای صادراتی در اتحادیه اوپکس 
جلســه بررســی بازار صادراتی اوکرایــن با حضور 
دبیر اقتصادی سفارت این کشــور. برخی مسوالن 
شــورای مشــترک ایــران و اوکراین.جمعــی از 

تجار فعــال در بــازار اوکراین و اعضــای اتحادیه 
صادرکنندگان فراورده های نفت.گاز و پتروشیمی 
ایــران در محل ســالن کنفرانس اتحادیــه برگزار 

شــد. اســتقبال از این جلســه به اندازه ای بود که 
 بسیاری حاضران مجبور شدند ایســتاده جلسه را 

دنبال کنند.
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 ها هفتخرین کِ خَد را بِ عٌَاى یکی از بسرگتریي گرٍُ ّای بازرگاًی کِ در زهیٌِ ّای هختلف تجاری ٍ صٌعتی در ایراى فعالیت
 .هی ًوایذ هعرفی ًوایین 

 :فعالیت ّا ٍ اهکاًات شرکت ها بشرح زیر هی باشذ 

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

 رٍغي/ صادرات رٍغي پایِ  .2

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

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

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

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

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