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دکت�ر پ�دارم س�لطانی ، نای�ب رئی�س اتاق 
بازرگانی |  تش��کل گرایی یکی از انواع پیش��رفته 
کنش های اجتماعی در جوامع اس��ت که در بخش 
های مختل��ف از جمله بخش اقتص��ادی تبلور می 
یابد. معم��وال ش��هروندان و افراد بر اس��اس منافع 
مش��ترک ، تهدیدات مش��ترک و عالئق مش��ترک 
گرد هم می آیند تا برای نیل به یک کنش مشترک 
اقدام نمایند. همانطور که م��ی دانیم به تدریج این 
نوع تعامالت وارد مراحل بلوغ خود ش��د تا به شکل 

امروزی اش در آمد .
تشکل ها سازمان های شکل گرفته ای هستند که 
منافع مش��ترک در همه حوزه ها برای آنها تعریف 
ش��ده و برای نیل به آن از اراده جمعی اش��ان بهره 
مند می ش��وند .این اراده را در حوزه های اقتصادی 
، در حوزه های کنش های اجتماعی و چه در حوزه 
های چون قانون گذاری و احق��اق حقوق می توان 

بازخوانی و رد یابی کرد .
در این میان تشکل های که با گرد هم آمدن شرکت 
های اقتصادی تش��کیل می ش��وند ، تش��کل های 
اقتصادی هستند که اهداف و وظایف مشخصی در 

حوزه های یاد شده دارند. گرد هم آمدن شرکت ها 
و موسسات و بنگاه های یاد شده برای بهینه سازی 
منافع ، حل و فصل مش��کالت ، مدیریت و محدود 
سازی تهدیدات تشکیل ش��ده و فعالیت می کنند.
تش��کل هایی با این فلس��فه وجودی ب��ا ذی نفعان 
مختلفی مواجه هس��تند ، ذی نف��ع اول خود نهاد 
های تشکیل دهنده تشکل هس��تند که می توانند 
از این قالب استفاده بیش��تری ببرند . این مجموعه 
از طری��ق تعامالت درون��ی یا به اصط��الح امروزی 
اش شبکه س��ازی از نهادی هایی که تشکیل شده 
است بهرمند شده و جایگاه خود را ارتقا می بخشند. 
از دیگر مس��ائلی که با تشکل س��ازی رخ  می دهد 
درونی سازی هزینه های مبادله در کسب و کار ،و از 
این طریق کاهش هزینه ها و بزرگتر کردن مقیاس 
کار در کنار هم آس��ایی در مقیاس فعالیت است. در 
کنار این فعالیت تش��کل قادر اس��ت خدماتی را به 
اعضای خود بدهد که طبیعتا جن��س آنها  در میان 
تمام��ی  اعضا دریاف��ت کننده از مش��ابهت زیادی 
برخوردار اس��ت و ارائه این خدمات گروهی همگن 
از فعاالن اقتصادی را ایجاد می کند که می توانند با 

اس��تفاده از پدیده صرفه مقیاس خدماتی در دست 
راس ت��ر و ارزان تر داش��ته باش��ند. ذی نفع دیگر 
تشکل ها طبیعتا س��ازمان ها یا نهاد های همکار یا 
باالدست و پایین دست آنها هستند ، در یک فعالیت 
اقتص��ادی معموال انواع خدماتی ارائه می ش��ود که 
اینها یا در عرض هم هس��تند یا در ط��ول یکدیگر 
قرار دارند و ب��ه نوعی مکمل هم هس��تند و آنها هم 
با هم ارتباطاتی از قالب تشکل خواهند داشت برای 
بحث پیرامون منافع مشترکش��ان یا تضادهایشان.  
همچنین این تش��کل ها می توانند س��ازمان های 
باالدس��تی هماهن��گ کنن��ده ای داش��ته مانند 
فدراس��یون ها و اتاق های بازرگانی  که مس��ائل و 
مشکالت تشکل های اقتصادی را در سطح باالتری 
مورد بررسی قرار داده و برای حل و فصل آنها چاره 
جویی کنند. در این میان سوالی که شاید باید به آن 
پاسخ داد ریشه یابی مش��کالتی است که تشکل ها 
با آنها رو به رو هس��تند و نباید فرام��وش کرد که از 
مشکالتی که امروز تشکل ها با آن مواجهه هستند 
عدم تامی��ن نظر اعضاس��ت که این موض��وع هم با 

تخصصی تر شدن قابل چاره جویی است.

تشکل گرایی راه حل احقاق حقوق بخش خصوصی 

سرمقاله
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ابالغیه افزایش قیمت خوراک برخی از فراورده 
های نفتی در حالی اعمال ش��د ک��ه هیچ گونه 
مش��ورتی با بخش خصوصی ص��ورت نگرفت، 
بر این اس��اس مواردی از این ابالغیه به ش��دت 
 از س��وی اتحادیه مورد نقد واقع ش��ده اس��ت.
 ابالغی��ه ای که بخش های مختلف��ی دارد و ما 
به عن��وان بخش خصوصی در م��واردی به طور 
صد در ص��د مخال��ف آن هس��تیم و در برخی 
 دیگ��ر نیز گالی��ه هایی نس��بت ب��ه آن داریم.
 معتقدیم هرگون��ه افزایش قیمت در این حوزه 
باید منطقی باش��د و ما نیز ب��ا افزایش منطقی 
قیمت ها به هی��چ وجه مخالف نیس��تیم، تنها 
خواس��ته ما این اس��ت که ای��ن افزای��ش باید 
براس��اس اصول انجام گیرد و به تغییر یکپارچه 
آن اعتراض داریم چراک��ه باعث لطمه به بخش 

تولید و صادرات در این حوزه می شود.
ب��ر اس��اس ای��ن ابالغی��ه افزای��ش قیم��ت 
خ��وراک برخی از ف��راورده ه��ای نفتی حدود 
30درص��د ب��وده و در کن��ار افزای��ش قیمت 
نف��ت ش��اهد تصمی��م دول��ت ب��رای افزایش 
قیم��ت خ��وراک ب��ا دالر آزاد هس��تیم ک��ه 
موج��ب ش��ده اس��ت ب��ار س��نگینی ب��ه یک 

تولیدکنن��دگان تحمی��ل ش��ود. ب��ر   ب��اره 
پیرو ابالغیه وزارت نفت در مورد افزایش قیمت 
ها دو جنبه وجود دارد که ما ی��ک جنبه را می 
پذیریم و به جنبه دیگر نقد داریم؛ همچنین به 
برخی از بخش های این ابالغیه اش��کاالتی می 

بینیم که نسبت به آن معترض هستیم.
در بخش اول و در نگاهی کلی نسبت به افزایش 
قیم��ت نس��بتا موافق هس��تیم به ش��رط این 
موضوع به صورت منطقی اعمال شود، درمورد 
نرخ ارز نیز م��ا مدافع تک نرخی ش��دن آن در 
کشور هستیم که باعث جلوگیری از بسیاری از 
مشکالت در حوزه اقتصاد می شود.اما در رابطه 
با این موض��وع دونوع افزای��ش قیمت مضاعف 
صورت گرفته اس��ت؛ یکی قیمت دوره ای بوده 
که براساس شرایط و قیمت های ازر در منطقه 
و بین المللی متغیر ب��وده و دیگری درمورد تک 

نرخی شدن قیمت ارز رخ داده است.
نظر م��ا به عن��وان بخ��ش خصوصی ای��ن بود 
ک��ه در م��ورد موض��وع افزای��ش قیم��ت باید 
ب��ا بخش خصوص��ی مش��ورت و یا ب��ه صورت 
مرحل��ه ای و پلکان��ی اعمال می ش��د؛ اگر قرار 
بر یکس��ان ش��دن نرخ ارز ب��ود اول بای��د این 

مس��ئله محقق می ش��د و در مرحله بعد وازت 
 نفت نس��بت به افزایش قیمت اق��دام می کرد.

 ب��ر همین اس��اس قیم��ت خ��وراک برخی از 
واحده��ای تولیدی به ط��ور ناگه��ان افزایش 
چش��مگیری پیدا کرد ک��ه تولید، ص��ادرات و 
تعهدات را نسبت به مش��تری با اختالل مواجه 
ک��رده و تولیدکنندگان فع��ال در این بخش را 

متحمل ضرر و زیان می کند.
البته درخص��وص برخی اقالم پاالیش��گاهی و 
حالل ها بح��ث زیادی مطرح نیس��ت ولی باید 
درم��ورد  تغییر قیمت خوراک پتروش��یمی ها 
به ویژه واحده��ای تولید قیر و روغ��ن با دقت و 
تامل و با همفکری بیش��تری با بخش خصوصی 
صورت می گرف��ت. چراکه ای��ن ابالغیه قیمت 
را 20 ت��ا 30 درصد افزایش م��ی دهد، چنانچه 
قیر پی��ش از این نیز دچار یکس��ری نوس��انات 
در عرصه عرض��ه صادراتی ب��ود و قیرهای کم 
کیفیت و مس��ائلی از این دس��ت باع��ث تاثیر 
منف��ی در جای��گاه شایس��ته ایران گذاش��ته 
ش��ده بود، و این وضعیت می تواند ب��ا افزایش 
 قیمت خ��وراک  در ای��ن بخش، دوب��اره نمود 

پیدا کند.

فرزان گلچین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان اوپکس 

گالیه های بخش خصوصی و نقدهایی
 بر افزایش نرخ خوراک فرآورده های نفتی
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صادرکنن��دگان به دلی��ل نرخ ب��االی خدمات و 
تسهیالت از کمک سازمان های حمایتی استفاده 
نمی کنند. در تالشیم ش��رایط را برای حمایت از 
صادرکنن��دگان تس��هیل کنیم. در کش��ورهای 
مختلف جهان نهاد اگزیم بانک ش��کل ادغام شده 
بانک های تخصصی برای صادرات و صندوق های 

ضمانت  مخصوص صادرات است.
 در ایران چنین ادغامی در سازمان های حمایتی 
از صادرات انجام نش��ده و بانک توسعه صادرات و 
صندوق ضمانت صادرات که مس��ئول بیمه پروژه 
های صادرکنندگان هس��تند به ش��کل مجزا کار 
می کنند. کوفاس در فرانس��ه، هرمس در آلمان، 
س��اچه در ایتالی��ا و اوکاب��ه در اتری��ش ازجمله 
س��ازمان های حمایت کنن��ده از صادرکنندگان 
هس��تند که توس��ط دولت ها ش��کل گرفته و از 
صادرکنن��دگان در دیگ��ر کش��ورها حمایت می 

کنند. درواقع دولت ها در قالب تضمین های ارائه 
شده از سوی این س��ازمان ها به توس��عه فعالیت 
پیمانکاران ش��ان در اقصی نقاط جهان کمک می 
کنند.  در ایران عالوه بر عدم ادغام این دو سازمان 
حمایتی از صادرات یعنی بانک توسعه صادرات و 
صندوق ضمانت صادرات، مش��کل عمده حمایت 

از صادرات، سرمایه پایین این سازمان هاست. 
سرمایه بانک توس��عه صادرات کفاف حجم باالی 
صادرات را نمی دهد درنتیجه نخس��تین قدم در 
توس��عه خدمات حمایت��ی این س��ازمان افزایش 

سرمایه آن است. 
اگر ب��رای تامی��ن درآمدهای کش��ور از توس��عه 
صادرات غیرنفت��ی برنام��ه داریم باید س��ازمان 
های تس��هیالت دهنده و تضمین کننده صادرات 
را تقوی��ت کنی��م. در ح��ال حاض��ر بس��یاری از 
صادرکنندگان در بخ��ش خصوصی واقعی تمایل 

به استفاده از تس��هیالت یا خدمات سازمان های 
حمایتی ندارن��د. یک��ی از دالیل آن ه��م به نرخ 
تسهیالت بازمی گردد و نکته دیگر شرایط مدنظر 
س��ازمان ها برای احراز صالحیت صادرکنندگانی 
اس��ت که می توانند از تس��هیالت با نرخ ارزان تر 

استفاده کنند. 
بااین وجود ما در تالش��یم ش��رایط را ب��رای اخذ 
تس��هیالت و خدمات ارزان س��اده تر کنی��م و از 
س��وی دیگر پیش��نهاد ما این اس��ت که صندوق 
ضمانت صادرات مث��ل دیگر نهاده��ای بیمه ای 
تمام خطرات ازجمله خطرات تجاری و سیاسی را 
برای پروژه های صادراتی پوشش دهد. در چنین 
شرایطی می توان از بیمه های صندوق ضمانت به 
مثابه دیگر بیمه نامه های صادرش��ده از نهادهای 
ضمانتی به عن��وان وثیقه ب��رای دریافت وام های 

الزم استفاده کرد.

حمید رضا صالحی ، عضو اتاق تهران

همه آنچه صادرکنندگان می خواهند
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فروغ گشتاس�بی| 56 س��ال پیش درست در 
روز 12 سپتامبر 1960 کش��ورهای صادر کننده 
نفت ب��ا ه��دف محافظ��ت از منافع خ��ود اقدام 
ب��ه تأس��یس س��ازمان واحدی ب��ه ن��ام اوپک 
کردند. ه��دف اصلی ای��ن س��ازمان هماهنگی و 
یکپارچه س��ازی سیاس��ت های نفت کشورهای 
عضو و تعیی��ن بهتری��ن راه برای تأمی��ن منافع 
جمعی یا ف��ردی آنها، طراحی ش��یوه هایی برای 
تضمین ثبات قیمت نفت در ب��ازار  بین المللی به 
منظور ازبین بردن نوس��انات مضر و غیرضروری، 
عنایت و توج��ه ویژه به کش��ورهای تولید کننده 
نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد 
ثابت برای کش��ورهای تولید کننده نفت، تأمین 
نفت کش��ورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، 
مقرون به صرف��ه و همیش��گی و ب��ازده مناس��ب 
و منصفان��ه ب��رای آنهایی ک��ه در صنع��ت نفت 
 س��رمایه گذاری می کنند، بود و هنوز هم هست.
این کارت��ل بین الملل��ی نفتی که از کش��ورهای 
الجزایر، ای��ران، ع��راق، کویت، لیب��ی، نیجریه، 
قطر، عربس��تان س��عودی، امارات متحده عربی، 
اکوادور، آنگوال و ونزوئال تش��کیل ش��ده اس��ت، 
هرچن��د همواره س��عی داش��ته ب��ا تأثیرگذاری 
ب��ر ب��ازار نف��ت و اع��اده حق��وق کش��ورهای 
تولیدکنن��ده، ضم��ن افزای��ش وح��دت نظ��ر 
اعضای��ش، تأثی��رات مثبتی ب��ر جلوگی��ری از 
س��قوط ناگهانی و نی��ز افزایش انفج��اری قیمت 
نفت داشته باش��د اما گاهی پیشی گرفتن موضع 
سیاس��ی نفت ب��ر موض��ع تج��اری و اقتصادی 
 آن مان��ع از دس��تیابی ب��ه ای��ن هدف می ش��د.
البته باید ای��ن نکت��ه را نیز در نظر داش��ت نفت 
درحالی که ی��ک کاالی تجاری مه��م در تجارت 
جهانی محسوب می شود، یک کاالی استراتژیک 

هم هس��ت و تمام تالش ها برای تبدیل آن به یک 
کاالی صرفا تج��اری تاکنون با شکس��ت مواجه 
ش��ده. همچنین نگاهی به تاریخ فعالیت اوپک و 
نحوه تأثیرگذاری این فعالیت ه��ا در بازار جهانی 
نف��ت، حاک��ی از آن اس��ت که کش��ورهای عضو 
سازمان اوپک، همواره تالش کرده اند تصمیماتی 
اتخاذ کنند که قیمت ها در سطح معقولی تثبیت 

شود. 
این تصمیم گیری معموال برای کش��ورهای عضو 
اوپک دارای هزینه بوده، اما در عوض، کشورهای 
غیرعضو اوپک ب��دون پرداخت ای��ن هزینه ها از 
منفع��ت تصمیم گیری اوپک اس��تفاده کرده اند. 
به هر ح��ال باید این نکت��ه را در نظر داش��ت که 
افزایش بی برنامه تولید نف��ت باید جای خود را به 
برنامه ریزی تولید در نظام بین المللی نفت بدهد. 
این درسی است که همه تولیدکنندگان از تاریخ 
گرفته اند چراکه از این رهگذر همکاری کشورها 

در این زمینه استحکام بیشتری می یابد.

توافق اوپک و افزایش درآمدهای حاصل از 
فروش نفت

کمی ب��ه عق��ب برمی گردی��م؛ حدودا چه��ار یا 
پنج س��ال پیش که عربس��تان برای جلوگیری از 
اقتصادی ش��دن تولید نف��ت از خلی��ج مکزیک 
و دریای ش��مال و همچنین تولید نف��ت از منابع 
غیرمتعارف ش��یل ها اقدام به افزایش تولید نفت 
کرد زی��را در صورتی ک��ه قیمت نفت باال باش��د، 
شرایط تولید از منابع یادشده اقتصادی می شود؛ 
ازاین رو عربس��تان با سیاس��ت افزایش تولید به 

جنگ قیمت نفت رفت. 
هم زم��ان ب��ا این اق��دام عربس��تان، روس��یه و 
عراق نیز تولی��د نفت خود را افزای��ش دادند که 
ای��ن افزای��ش تولی��د دومیلی��ون و 500  هزار 
بش��که ای مجم��وع تولی��د نف��ت اوپ��ک را به 
33 میلی��ون و 600  هزار بش��که در روز رس��اند 
که ای��ن رق��م از زمان تش��کیل اوپ��ک تاکنون 
بی س��ابقه بوده اس��ت و در نهای��ت همین نفت 

درسی که تولید کنندگان نفت از 
تاریخ گرفتند 

ارجحیت 
حفظ منافع 

جمعی در 
اوپک
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مازاد در بازار بود که س��بب ش��د قیمت نفت به 
می��زان درخور توجهی کاهش پی��دا کند. افزون 
ب��ر دورنمای عربس��تان ب��رای افزای��ش تولید 
نفت، ح��ذف نظام س��همیه بندی در دس��امبر 
2011 بیش از پیش بر تولید بی حس��اب وکتاب 
کش��ورهای تولید کننده نفت اوپ��ک دامن زد تا 
بدون اینکه به ظاهر از مصوبات اوپک س��رپیچی 
ک��رده باش��ند، تولی��د نف��ت خ��ود را افزایش 
دهن��د؛ هرچند ای��ن افزای��ش تولید ب��ا قیمت 
نفت ص��د دالر برای هر بش��که خیل��ی جذاب و 
وسوس��ه کننده به نظر می رسید اما دیری نپایید 
 که قیمت نف��ت به حدود 40 دالر س��قوط کرد.

وضعیت بحران��ی کاهش قیمت نفت و ش��رایط 
نامساعد بازار سبب شد اوپکی ها در نشست 28 
س��پتامبر الجزایر به توافق و اجماع نظری برای 
کاهش تولید دست یابند تا بلکه بتوانند آرامش 
را به ب��ازار برگردانند و جلو ضرره��ای حاصل از 
کاهش قیمت نفت را که بیش��تر از همه متوجه 

عربستان بود، بگیرند.
 اوپکی ها به این نتیجه به روش��نی دست یافتند 
که به جای آس��یب زدن به رقیب بای��د به دنبال 
هم��کاری با ه��م باش��ند، هم��کاری و تعاملی 
 ک��ه نتیج��ه آن حف��ظ مناف��ع جمعی باش��د.
کاه��ش قیم��ت نف��ت و برهم ریختگی ب��ازار، 
این موضوع را ک��ه میزان عرض��ه و تقاضا معیار 
تعیین کننده ای در بحث قیمت است، بر همگان 
ثابت کرد و س��بب ش��د عربس��تان با توافق در 
نشس��ت 171 وین از موضع افزایش تولید خود 
پایین بیاید و تصمیم بگیرد بار دیگر آرمان های 
اوپک را احیا کند و تولی��د خود را با کاهش 486  
هزار بش��که ای از 10 میلیون و 544  هزار بش��که 
 ب��ه 10 میلیون و 58  ه��زار بش��که کاهش دهد. 
رویکرد حساب  ش�ده اوپکی ها به موضوع 

تولید نفت
همزم��ان ب��ا کاه��ش تولید عربس��تان، س��ایر 
کشورهای عضو اوپک براساس توافق 30 نوامبر 

2016 بای��د تولید نفت خود را ت��ا ژانویه 2017 
از 9  ه��زار بش��که ت��ا 210  هزار بش��که کاهش 
دهند، به اس��تثنای ای��ران که بای��د تولید خود 
را 90  هزار بش��که افزایش ده��د. در حقیقت در 
نشس��ت 171 همه پی��روز میدان ش��دند و این 
پیروزی نش��ان داد اوپکی ها هنوز هم می توانند 
به جای سیاسی کاری، رویکردی حساب  شده و 
منطقی نسبت به دارایی های خود داشته باشند. 
کارشناس��ان انرژی ه��م پیش  بین��ی کرده اند 
قیمت نفت ناش��ی از این تصمی��م اوپک تا یک 
س��ال آینده به حدود 60 دالر خواهد رسید که 
نتیجه آن تأثی��ر مثبت و مس��تقیم درآمدهای 
حاصل از نفت بر اقتصاد این کشور هاست. با یک 
محاسبه آماری ساده به نظر می رسد حداقل 10  
 میلیارد دالر درآمد مس��تقیم ایران افزایش یابد.

از طرف��ی دیگر ب��ا افزایش قیمت نف��ت و حفظ 
س��قف تولی��د نف��ت ای��ران ب��ه می��زان پیش 
از تحریم ه��ا، وضعی��ت ف��روش و ص��ادرات 
نف��ت بهب��ود می یاب��د و ای��ران می تواند ضمن 
هدای��ت سیاس��ت های اوپ��ک، اقت��دار خ��ود 
س��ال های  همانن��د  س��ازمان  ای��ن  در  را 
 قب��ل حف��ظ کن��د و اثرگ��ذار ه��م باش��د.
 توافق اوپ��ک و حف��ظ آرامش و ثب��ات منطقه

در ضم��ن ایران هم اکنون در ش��رایطی به س��ر 
می برد که نیاز به س��رمایه گذاری خارجی برای 
توس��عه میدان های نفتی و گازی دارد که توافق 
اخیر اعضای اوپک به عنوان ی��ک گام رو به جلو 
برای حفظ ثبات و آرامش منطق��ه به طور قطع 
می تواند س��بب بهب��ود جذب س��رمایه گذاری 
ش��ود که این امر در نهایت توس��عه میدان های 
هیدروکرب��وری، افزای��ش تولیدات نف��ت و گاز 
و درآمده��ای حاصل از ف��روش و بهب��ود کلی 
 وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور را به هم��راه دارد.

برحق است که نقش ایران در توافق 171 اوپک 
را نمی توان نادیده گرفت. 

هرچند تا پی��ش از این اوپکی ها ای��ران را مانعی 
بر سر توافق می دانس��تند اما پیگیری های وزیر 
نف��ت و کوتاه نیام��دن از موضع کاه��ش  ندادن 
تولید، باالخره کارساز ش��د و اجازه نداد اعضای 
اوپک، ای��ران را ب��ه دلیل گن��اه نک��رده )ایران 
هی��چ نقش��ی در افزای��ش تولید بی روی��ه نفت 
اوپ��ک و ایج��اد برهم ریختگ��ی بازار نداش��ت( 
مج��ازات کنن��د.  از طرف��ی توافق روس��یه به 
عن��وان بزرگ تری��ن تولید کننده نف��ت جهان 
برای کاهش تولید 300 هزاربش��که ای )روسیه 
روزان��ه 11  میلیون و 200  هزار بش��که نفت خام 
تولید می کند( بی ش��ک بی تأثیر از تماس تلفنی 
و گفت گوی رؤس��ای جمهوری دو کشور ایران و 
روسیه نبوده اس��ت چراکه تا پیش از این توافق، 
روس��یه همچنان بر موضع کاهش  ندادن تولید 
و حفظ بازار خود پافش��اری می کرد و همین امر 

عربستان را در موضع خود دچار تردید می کرد.
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وقتی راهبرد نفتی ایران، آینده سیاسی جهان را تغییر می دهد

توافق اوپک، امید آمریکا را در لغو برجام 
ناامید کرد

منیژه احیایی|  صدوهفتادویکمین جلسه سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین، عالوه بر اینکه آزمونی برای سنجش اتحاد و سوگیری 
 کشورهای عضو اوپک بود، یک دستاورد بزرگ دیگر نیز داشت؛ امید یانکی ها را در لغو برجام ناامید کرد.

صدوهفتادویکمین جلس��ه س��ازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت در وین، عالوه ب��ر اینکه آزمونی 
برای س��نجش اتح��اد و س��وگیری کش��ورهای 
عضو اوپک ب��ود، یک دس��تاورد ب��زرگ دیگر نیز 
 داش��ت؛ امید یانکی ها را در لغو برجام ناامید کرد.
نهم نوامبر 2016، خبری منتش��ر شد که بسیاری 

از آمریکایی ها را در بهت فرو برد.
دونال��د ترامپ، برخ��الف پیش بینی های بیش��تر 
توانس��ت  نظرس��نجی،  معتب��ر  س��ازمان های 
اکثری��ت آرارا از آن خ��ود کن��د و ب��ه عن��وان 
 چهل وپنجمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
پی��روزی جمهوری خواه��ان آمریکای��ی ک��ه ب��ا 
وعده ه��ای جن��گ  طلبان��ه ترام��پ و حمل��ه او 
ب��ه یک��ی از بزرگ تری��ن دس��تاوردهای دول��ت 
اوبام��ا درخصوص ای��ران؛ یعن��ی برج��ام همراه 
و  اروپای��ی  ش��رکت های  از  بس��یاری  ب��ود، 
 آمریکای��ی را با چالش ه��ای تازه ای روب��ه رو کرد.

غربی ه��ا ک��ه پ��س از تول��د برج��ام، رؤی��ای 
ازس��رگیری روابط��ی چندجانب��ه با ای��ران را در 
س��ر می پروراندن��د، یکب��اره خ��ود را در می��ان 
گمانه زنی ه��ا برای لغو برجام از س��وی دولتمردان 
آتی آمری��کا گرفتار دیدند و همی��ن موضوع کافی 
 بود تا ب��ذر تردی��د و ناامی��دی را در دل آنها بکارد.

بی��ش  متحدان��ش،  و  ترام��پ  س��نگ اندازی 
از هم��ه ب��ر ش��رکت های چندملیت��ی فع��ال 
در صنای��ع نف��ت و گاز ک��ه فرصت��ی ت��ازه برای 
حضور در عرص��ه تجارت ط��الی س��یاه در ایران 
یافت��ه بودن��د،  گ��ران آم��د و م��وج جدی��دی از 
اعتراض��ات غ��رب علی��ه سیاس��ت های احتمالی 
 آمری��کا در مواجه��ه ب��ا ای��ران را ب��ه راه انداخت.

اگرچ��ه چهل وپنجمی��ن دولت منتخ��ب آمریکا 
از 20 ژانوی��ه )یکم بهمن ماه( و هم زمان با مراس��م 
ادای س��وگند و تحلی��ف رئیس جمه��وری جدید 
رس��ما آغاز به کار می کند، اما دشواری های زیادی 
در همگام س��ازی جهان غرب در لغ��و برجام ایران 
در پی��ش خواه��د داش��ت؛ دش��واری هایی که با 
تصمیم خلق الس��اعه اوپک در نشس��ت 29 نوامبر 

 )9 آذر( بس��یار بیش��تر از گذش��ته ش��ده اس��ت.
 تواف��ق اوپ��ک؛ آزمون��ی تاریخ��ی ب��رای اعض��ا
توافق وزرای 13 کش��ور عض��و اوپ��ک در وین، از 
دید بس��یاری از کارشناسان بازار دس��ت  نیافتنی 
بود؛ چراک��ه بنیان اوپک بر مبنای رقابت و کس��ب 
بیش��ترین س��هم از میزان تولید نفت در یک بازه 
زمانی مشخص استوار اس��ت. با وجود این، کاهش 
ش��دید بهای نفت برای اعضایی ک��ه عمده بودجه 
خود را ب��ر مبنای قیم��ت نفت تدوی��ن می کنند، 
آنها را مجبور کرد رقابت خ��ود را با قدری کاهش، 
 مح��دود ب��ه نگهداش��ت ظرفی��ت تولی��د کنند.
به این ترتی��ب مق��رر ش��د از ابتدای س��ال 2017 
می��الدی، به می��زان 1,2  میلیون بش��که در روز از 
تولید نفت اوپک کاسته شود و میزان رسمی تولید 
اعضا به چی��زی در حدود 32.5  میلیون بش��که در 

روز برسد.
کاه��ش  ب��ه  من��وط  تواف��ق  ای��ن  اگرچ��ه 
486 هزاربش��که ای تولید نفت عربس��تان اس��ت، 
ام��ا پیامد ای��ن تصمیم بج��ا -که افزای��ش حدود 
هفت دالری بهای نفت را در پی داش��ت- می تواند 
بس��یاری از کاس��تی های بودج��ه ای این کش��ور 
را پوش��ش دهد؛ درآم��د روزانه عربس��تان از این 
توافق ح��دود 30  میلی��ون دالر افزای��ش خواهد 
داش��ت ک��ه ای��ن رق��م مع��ادل درآم��د 700 تا 
800  ه��زار بش��که نفت خ��ام اس��ت؛ درحالی که 
این کش��ور پهن��اور عربی، ش��اید کمت��ر از نصف 
 این مق��دار تعهد ب��ه کاه��ش تولید داده باش��د.
داد نج��ات  را  نف��ت  ب��ازار  ای��ران،   راهب��رد 
ب��ا وج��ود اینک��ه هم گرای��ی کش��ورهای عض��و 
اوپ��ک در نشس��ت اخیر تا ح��دود زیادی ریش��ه 
در تأمی��ن آتی��ه اقتص��ادی ای��ن کش��ورها دارد، 
ام��ا در نگاه��ی موش��کافانه می ت��وان بخش��ی از 
منش��أ این تواف��ق تاریخ��ی را در سیاس��ت های 
 جس��ورانه وزی��ر نف��ت ای��ران جس��ت جو ک��رد.
اصرار بی��ژن زنگنه ب��ر کاهش  ن��دادن تولید نفت 
ایران و بازگش��ت به س��قف تولید پیش از تحریم، 
اگرچ��ه در ابتدای ام��ر ب��ه کام بیش��تر اوپکی ها 

- و در ص��در آنه��ا عربس��تان- خوش نیام��د، اما 
توانس��ت آین��ده صنعت نف��ت کش��ورهای عضو 
 سازمان اوپک را به شکل ملموس��ی بهبود بخشد.
سیاس��ت های ایران که هم زمان با کاهش ش��دید 
بهای نفت از س��وی باالتری��ن مق��ام وزارت نفت 
اتخاذ ش��ده بود، ای��ن پی��ام را برای کش��ورهای 
عض��و اوپ��ک داش��ت ک��ه ای��ران تح��ت هی��چ 
 ش��رایطی از مواضع کاری خ��ود کوت��اه نمی آید.

چراکه اعضای اوپک در ش��رایط تحری��م ایران که 
همزمان با افزایش بهای نف��ت در بازارهای جهانی 
بود، می��زان تولید خ��ود را به مقدار چش��مگیری 
افزای��ش داده بودند؛ حال آنکه ش��رایط سیاس��ی 
و اقتص��ادی در آن زم��ان ایج��اب می ک��رد تولید 
نف��ت ای��ران کاهش معن��اداری داش��ته باش��د و 
کاهش مج��دد تولی��د نف��ت ای��ران – در صورت 
تواف��ق تمامی اعض��ا ب��رای کاهش س��قف تولید 
در نشس��ت های اخی��ر- ممک��ن نبود. ب��ا وجود 
ای��ن، وزی��ر نف��ت در براب��ر تمام��ی تخریب های 
مخالفان مقاوم��ت کرد تا عالوه بر روشن ترش��دن 
س��پهر صنع��ت نف��ت ای��ران، چ��راغ اقتص��اد 
 دیگ��ر کش��ورهای عضو اوپک نیز روش��ن ش��ود.
در ای��ن میان نبای��د از ای��ن نکته غفل��ت کرد که 
رایزنی های دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری 
ایران با والدیمیر پوتین؛ رئیس جمهور روس��یه نیز 

در این تصمیم تاریخ ساز اهمیت باالیی داشت.
همراهی روس��یه و قول هم��کاری این همس��ایه 
شمالی در کاهش300 هزاربش��که ای تولید روزانه 
نفت باعث ترغیب اعضای اوپ��ک در کاهش تولید 
ش��د. براس��اس گزارش های آماری BP، میانگین 
تولید روزانه نفت روس��یه هم اکنون چیزی حدود 
11,2  میلیون بش��که اس��ت ک��ه این رق��م کمی 
 بیش��تر از 10 درصد از میزان تولید جهانی اس��ت.

همراهی روس��یه در این بازی نفت��ی منافع زیادی 
برای این کش��ور به همراه دارد. به گفته تحلیلگران 
 ،VTB-capital شرکت سرمایه گذاری روس��ی
ب��ا بودجه مبتن��ی بر نف��ت روس��یه ب��ا میانگین 
قیم��ت بش��که ای 40 دالر و جه��ش قیمت نفت 
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به بش��که ای 55 دالر پس از تواف��ق کاهش میزان 
تولید اوپ��ک، می توان یک تریلی��ون روبل )حدود 
 15  میلی��ارد دالر( ب��ه خزان��ه کرملی��ن اف��زود.
اوپ��ک در  ای��ران  ب��رد  ب��رد-   ب��ازی 

اوپ��ک  اعض��ای  دیگ��ر  برخ��الف  »ای��ران 
ه��زار    90 م��اه،  ش��ش  ط��ول  در  می توان��د 
بیفزای��د«. خ��ود  نف��ت  تولی��د  ب��ه   بش��که 

این جمله وزیر نفت در ش��ب پیش از توافق اوپک، 
آینده صنع��ت نفت و اقتصاد ایران را ترس��یم کرد؛ 
برنامه های افزایش تولید نفت ایران با قوت بیش��تر 
ادامه خواهد داش��ت و ازس��وی دیگر افزایش بهای 
نفت، کمک مؤثری در اقتصاد ایران در سال جدید 

خواهد بود.
افزایش سه دالری بهای نفت برای ایران در شرایط 
فعلی، افزایش درآم��د روزانه 8 تا 10 میلیون دالری 
خواهد داش��ت که درآمدی معادل ف��روش حدود 
200  هزار بشکه نفت در روز اس��ت و این دستاورد 
 بزرگی برای صنع��ت نفت ایران به ش��مار می رود.
افزایش بهای نف��ت ترکیب بودجه بن��دی ایران را 
نیز با تغییرات ج��دی مواجه کرد؛ رئیس جمهوری، 
بودجه س��ال آینده را در حال��ی تقدیم مجلس کرد 
که مبنای قیمت هر بش��که نفت از 40 دالر س��ال 
گذشته به 50 دالر در هر بش��که افزایش پیدا کرده 
است که خود دس��تیابی به هدف رش��د اقتصادی 
هشت درصدی در پنج سال آینده را تسریع خواهد 
کرد. اما ش��اید بتوان مهم ترین دس��تاورد ایران در 

نشس��ت اوپ��ک را در ناکام گذاردن سیاس��ت های 
 احتمالی آمری��کا در لغ��و برجام جس��ت جو کرد.
 توافقی که آمریکا را ملزم ب��ه رعایت برجام می کند
میزان واردات نفت ای��االت متحده چیزی در حدود 
هشت میلیون بش��که در روز اس��ت؛ این در حالی 
است که این کشور بیش از 13  میلیون بشکه در روز 
نیز تولید دارد که البته بخشی از آن به عنوان ذخایر 
اس��تراتژیک ذخیره می ش��ود. درحال حاضر اوپک 
چیزی حدود 36  میلیون بش��که نفت در روز تولید 
می کند که با احتس��اب س��هم 11 میلیون بشکه ای 
روس��یه به رقمی حدود 47  میلیون بش��که در روز 
دست خواهیم یافت که بیش از نیمی از تولید نفت 

جهان را شامل می شود.
ازس��وی دیگر، می��زان تولید نفت اوپ��ک در خالل 
س��ال های 2015 ت��ا 2016 بیش از ی��ک  میلیون 
بش��که در روز افزایش داشته اس��ت که با احتساب 
توافق جدید، می��زان تولید این س��ازمان به رقمی 
قبل از سال 2015 خواهد رس��ید. دراین میان پنج 
مقصد نخست صادرات نفت اوپک در دو سال اخیر 
شامل صادرات روزانه حدود چهار میلیون بشکه به 
چین، دو میلیون بشکه به هند، دو میلیون بشکه به 
آمریکا، دو میلیون بشکه به ژاپن و دو میلیون بشکه 
نیز به کره جنوبی است که در مجموع چیزی حدود 
یک  س��وم تولید روزانه اوپک را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنی��ن روزانه ح��دود 15  میلیون 
بشکه نفت نیز روانه بازار آسیا می شود که حدود 70 

 درصد از نی��از بازارهای آس��یایی را تأمین می کند.
با یک حس��اب سرانگش��تی می توان نتیجه گرفت 
که حدود 12  میلیون بش��که )یک  سوم تولید نفت 
اوپک( در بازاره��ای غربی به مصرف می رس��د که 

رقم درخورتوجهی است.
از س��وی دیگ��ر بخ��ش عم��ده ای از تولی��د نفت 
روس��یه در بازاره��ای غرب��ی به مصرف می رس��د 
و این به معن��ای وابس��تگی کامل غرب ب��ه اوپک 
و متح��د جدید خ��ود روس��یه- اس��ت. در چنین 
ش��رایطی ک��ه عط��ش کش��ورهای اروپای��ی در 
دس��تیابی ب��ه مناب��ع ارزان قیمت س��وخت های 
هیدروکربوری اس��ت، تصمیم اخی��ر اعضای اوپک 
و نقش مؤث��ر آن در باالبردن بهای نف��ت، غربی ها 
 را ب��ا چالش ه��ای جدی��دی مواجه کرده اس��ت.
توافق اوپک یک پیام دیگ��ر نیز برای غرب به همراه 
دارد؛ بن بس��ت مذاکرات اوپک بعد از هش��ت سال 
شکس��ته ش��ده و احتمال توافقات دیگر نیز دور از 
واق��ع نخواهد ب��ود. به ق��ول زنگن��ه »اوپکی ها در 
»چهارشنبه بزرگ« خود نشان دادند که می توانند 
با ه��م کار کنند؛ حت��ی وقتی اختالفات سیاس��ی 

برخی اعضایشان در اوج است«.
ای��ن در حالی اس��ت که نق��ش راهب��ردی ایران و 
تأثیرگذاری فوق الع��اده آن در تواف��ق اخیر، زنگ 
خطری برای آمریکا و متحدان غربی خود است که 
در صورت رعایت  نشدن برجام، جنگ با سالح نفت 

نیز دور از ذهن نخواهد بود.
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تحلیلگ��ران ب��ازار اعتقاددارند ک��ه کاهش قابل 
مالحظ��ه حجم عرضه پ��ی وی س��ی، قیمت این 
محصول را در بازار آسیا طی نیمه اول سال 2017 
میالدی ثابت نگاه داشته و قیمت ها همچنان باال 

باقی بماند.
مناب��ع بازار درم��اه نوامبر امس��ال اع��الم کردند 
انتظارم��ی رود به دنب��ال در جریان ب��ودن تعداد 
زی��ادی عملی��ات بارزس��ی، تعمی��ر و نگهداری 
 )PVC( در مجتمع ه��ای تولی��د پی وی س��ی
بر مبن��ای کاربی��د )carbide-based( چین 
و کاه��ش قاب��ل مالحظ��ه حجم عرض��ه، قیمت 
ای��ن محصول در ب��ازار آس��یا در نیمه اول س��ال 
 2017 میالدی ثابت و همچنان ب��اال باقی بماند.

مامورو کادوکورا، رئیس ش��ورای زیست محیطی 
وینی��ل ژاپ��ن )VEC( نی��ز دوش��نبه)اول آذر 
م��اه( عنوان ک��رد: ب��ه احتم��ال زیاد به��ای پی 
وی س��ی در ب��ازار آس��یا س��ال آین��ده میالدی 
تحت تاثی��ر کاهش ش��دید تولید ای��ن محصول 
 در چی��ن در س��طح باالیی باق��ی خواه��د ماند.

بر اس��اس ای��ن گ��زارش ، در پی کمب��ود عرضه، 
س��اختار عرض��ه و تقاض��ا در ب��ازار پ��ی وی 
س��ی آس��یا پس از م��دت ه��ا در ح��ال متعادل 
ش��دن اس��ت. عرضه ب��ی روی��ه در نتیج��ه نرخ 
ب��االی عملی��ات مجتمع ه��ای پی وی س��ی بر 

مبن��ای کاربی��د در چی��ن و هزینه ه��ای پایین 
تولی��د ای��ن محص��ول در واحده��ای مبتنی بر 
زغال س��نگ، برای س��ال ه��ای متم��ادی نظام 
 عرض��ه و تقاض��ا را با مش��کل مواجه ک��رده بود.
وزارت اقتص��اد، صنعت و تجارت ژاپ��ن نیز اعالم 
کرد: آس��یا در س��ال 2014 یک میلی��ون و 110 
هزار تن م��ازاد عرضه پی وی س��ی داش��ت. این 
رقم در س��ال 2015 به یک میلی��ون و 160 هزار 
تن در س��ال رس��ید و پیش بینی می شد در سال 
 2016 به یک میلیون و 500 هزار تن بالغ ش��ود.
از ای��ن رو قیم��ت پی وی س��ی در آس��یا همواره 
تح��ت فش��ار ب��وده و گاهی ب��ه س��طحی پایین 
ت��ر از هزین��ه ه��ای تولید می رس��ید. در س��ال 
2014 ش��کاف قیمتی بین پی وی سی و مونومر 
وینیل کلرای��د )VCM( که خ��وراک تولید این 
محصول محس��وب می ش��ود؛ به 134 دالر و 52 
س��نت در هر تن و در س��ال 2015 ب��ه 143 دالر 
و 87 س��نت برای هر تن رس��ید که پایی��ن تراز  
نقط��ه س��ر ب��ه س��ر )breakeven levels( از 
لحاظ س��ودآوری ب��رای تولیدکنن��دگان )150 
دالر به ازای هر تن( اس��ت، اما ب��ه دنبال کاهش و 
گاهی توقف فعالی��ت در مجتمع های یادش��ده، 
اخت��الف قیمت پ��ی وی س��ی و مونوم��ر وینیل 
کلرای��د در س��ال 2016 ب��ه ط��ور متوس��ط به 

171 دالر و 16 س��نت در هر تن رس��ید که باالتر 
 از نقطه س��ر به س��ر از لحاظ س��ودآوری اس��ت.
این گ��زارش م��ی افزاید:نرخ عملیات��ی مجتمع 
های تولید پی وی س��ی چین ازنیمه سال جاری 
میالدی به طور پیوس��ته کاهش یاف��ت. به دنبال 
وضع مقررات زیس��ت محیطی سخت گیرانه تر از 
س��وی دولت چین، تولید کنندگان پی وی س��ی 
بر مبنای کاربید این کش��ور برخ��ی مجتمع های 
خود را به ط��ور موقت تعطیل کرده ی��ا نرخ تولید 
را در این واحده��ا کاهش داده ان��د. این وضعیت 
بالفاصله ب��ر عرضه پی وی س��ی از س��وی چین 
تاثی��ر گذاش��ت و قیمت ای��ن محص��ول در بازار 
داخلی به س��طحی باالت��ر از قیمت پی وی س��ی 
ب��ر مبنای CFR رس��ید. ای��ن در حالیس��ت که 
بس��یاری از این مجتمع ها درصورت��ی که قادر به 
برآوردن معیارهای زیست محیطی در نظر گرفته 
 ش��ده نباش��ند؛ باید به طور دائمی تعطیل شوند.
 S&P بر اس��اس داده های منتشر ش��ده توسط
Global Platts، به��ای پی وی س��ی بر مبنای 
اتیل��ن )ethylene-based( در ب��ازار داخلی 
چین در تاریخ 30 اکتبر امس��ال ب��ه هفت هزار و 
700 یوآن برای هر تن رس��ید که باالترین رقم از 
یازدهم س��مپتامبر 2011 یعنی زمانی که قیمت 
این محصول هف��ت هزار و 925 ی��وآن به به ازای 

چشم انداز بازار پی وی سی آسیا 
در سال 2017 میالدی
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 نه به بانک انرژی !
رئی��س هیئ��ت داوری انجمن س��ازندگان 
صنعت نفت ب��ا بیان اینکه با تاس��یس بانک 
انرژی مخالفم، گفت: سازندگان صنعت نفت 
با اس��تفاده از مزیت های رقابتی در سیستم 
پولی و بانکی می توانن��د بهترین را انتخاب و 

بدون دردسر استفاده کنند. 
رضا پدیدار در نشس��ت خبری با خبرنگاران 
ضمن بیان این مطلب گفت: در کش��ور بانک 
و موسس��ات مالی و پولی تخصص��ی به قدر 
نیاز وجود دارد و دخالت ک��ردن حوزه نفت 
در فرآیند بازار س��رمایه ج��ز عارضه جدید 
دس��تاورد دیگری نخواهد داشت. همچنین 
یک مطالعه تطبیق��ی در این خصوص انجام 
ش��د که تنها در یک کش��ور آفریقایی بانک 

تخصصی برای نفت وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: س��ازندگان صنع��ت نفت با 
اس��تفاده از مزیت های رقابتی در سیس��تم 
پول��ی و بانکی می توانند بهتری��ن را انتخاب 
و بدون دردسر اس��تفاده 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 
های مالی و پش��تیبانی مثل خیلی از کشور 
های توس��عه یافته درست کنیم و سازندگان 
و پیمانکاران را مورد حمایت قرار بدهیم. من 

طرح جامعی در این رابطه دارم. 
وی درباره صادرات محصوالت تولید ش��ده 
اعض��ای اس��تصنا و مقصد نهای��ی صادرات 
تجهی��زات تولید ش��ده می گوی��د: در حال 
حاضر نزدی��ک به 50 ش��رکت س��ازنده در 
عرص��ه بی��ن المللی فعالی��ت دارن��د و اکثر 
آنها کاالها و خدمات فنی و مهندس��ی خود 
را صادر م��ی کنند. برای این اق��دام از لحاظ 
روابط مالی جهانی و هم از لحاط منابع مالی 
و س��رمایه ای محدودی��ت بس��یار داریم. با 
هماهنگی های جدیدی که با مس��ئوالن امر 
انجام دادیم، قرار شده اس��ت از منابع جدید 
16هزار میلیارد در اولویت به سازندگانی که 
در تولید و ص��ادرات فعالیت دارند اختصاص 
داده ش��ود.  وی ادامه داد: ما به عراق، ترکیه، 
آلمان، مالزی، چین، سنگاپور، ترکمنستان، 
روس��یه، اوکراین، س��وئد، ن��روژ، دانمارک، 
پاکس��تان، امارات، کشور های شمال آفریقا، 
و نظایر آن که بیش از 42 کش��ور را در برمی 

گیرد صادرات تجهیزات نفتی داریم. 
وی درب��اره اقدامات ص��ورت گرفت��ه برای 
حضور بخش خصوصی در بخش باالدس��تی 

نفت نیز گفت: اقدامات بسیار موثری را برای 
حمایت از سازندگان، پیمانکاران و مشاوران 
انجام دادیم و نام��ه مفصلی برای بهره گیری 
از توان داخلی و ظرفیت ایجاد ش��ده نوشته 
ش��ده اس��ت و این ظرفی��ت ک��ه نزدیک به 
60هزار نفر متخصص صاح��ب نام و بیش از 
500هزار نف��ر فعال در این صنعت اس��ت را 
معرفی کرده ای��م. این نامه ب��رای وزیر نفت 
و نیز رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ارسال 

شده است. 
وی درب��اره میزان س��فارش برای س��اخت 
تجهیزات بعد از تحریم نیز گفت: سفارشات 
ارائه ش��ده پس از برجام رش��د داشته است. 
در کنفران��س ق��رارداد ه��ای نفت��ی در آذر 
ماه 94 که با حض��ور بیش از 134 ش��رکت 
خارجی برگزار شد دستاورد های سازندگان، 
پیمانکاران و مش��اوران ارائ��ه و در تعامالت 
بع��دی و حض��ور نمایندگان ش��رکت های 
خارج��ی توانمن��دی ه��ای ش��رکت های 
ایرانی ارائه و تاکید ش��د.  وی ب��ا بیان اینکه 
توان س��اخت بیش از 72 درصد از نیاز های 
تجهیزاتی در داخل کشور فراهم شده، اعالم 
کرد: تنه��ا موضوع مهمی که بای��د در تبادل 
همکاری ها با خارجیان مدنظ��ر قرار گیرد، 
بحث صدور گواهینامه کیفیت کاالس��ت که 
در بخش داخلی س��ازمان ملی اس��تاندارد و 
در بخش جهان��ی و از طری��ق انجمن نفت با 
موسسه API اس��ت. البته ناگفته نماند که 
شرکت های خارجی مدل همکاری 51 - 49 
را در س��اخت تجهیزات نفتی به عنوان پایه 

همکاری پذیرا شدند.

هر تن بود؛ محس��وب می ش��ود. از طرفی قیمت 
پی وی س��ی بر مبنای کاربید در 30 اکتبر س��ال 
جاری میالدی هفت ه��زار و 400 یوآن در هر تن 
تعیین شد که باالترین رقم از 18 سپتامبر 2011 
یعنی زمانی ک��ه قیمت این محص��ول هفت هزار 
 و 425 یوآن برای ه��ر تن بود؛ به ش��مار می رود.

همچنین اطالعات موسس��ه پالتس نش��ان می 
دهد که قیم��ت این محص��ول در ب��ازار چین در 
ماه نوامب��ر همچنان روند صع��ودی خود را حفظ 
کرده اس��ت و در این ماه به باالتری��ن رکورد خود 
رسید. در تاریخ 16 نوامبر امس��ال قیمت پی وی 
س��ی بر مبنای اتیلن هش��ت هزار و 500 یوآن به 
ازای هر تن و پی وی س��ی بر مبنای کاربید هشت 
 ه��زار و 450 ی��وآن برای ه��ر تن تعیین ش��دند.
یک��ی از فع��االن ب��ازار چین م��ی گوی��د: دولت 
چی��ن ای��ن ب��ار در م��ورد اج��رای آیی��ن نامه 
ه��ای زیس��ت محیط��ی مصم��م ب��ه نظ��ر می 
رس��د و تولیدکنندگان��ی که ن��رخ تولی��د خود 
را ب��دون اج��ازه دول��ت افزای��ش دهن��د؛ ب��ا 
 جریمه ه��ای س��نگینی مواج��ه خواهند ش��د.

برپایه این گزارش ، یک فعال بازار مستقر در ژاپن 
نیز عنوان کرد: نزدیک به 30 س��ال اس��ت که در 
حوزه تج��ارت پی وی س��ی فعالیت داش��ته ام و 
 هرگز چشم انداز بازار تا این حد قوی نبوده است.
هم راس��تا ب��ا افزایش قیم��ت این محص��ول در 
بازار داخلی چین، قیمت پی وی س��ی بر اس��اس 
CFR چین نیز به باالترین س��طح در یک س��ال 
گذش��ته رس��ید و در تاری��خ 23 اکتبر امس��ال 
390 دالر ب��ه ازای هر تن تعیین ش��د. بس��یاری 
از کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورند ک��ه ب��ا توجه به 
پایی��ن ب��ودن قیم��ت این محص��ول ب��ر مبنای 
CFR چین نس��بت به ب��ازار داخل��ی، علی رغم 
کاه��ش تقاض��ای فصل��ی در زمس��تان، قیمت 
پی وی س��ی بر مبنای CFR چی��ن همچنان از 
پتانس��یل الزم ب��رای افزایش بیش��تر برخوردار 
اس��ت. قیمت فعلی این محصول در ب��ازار داخلی 
ب��ر مبن��ای IP )import parity( در بازه هزار 
 تا ه��زار و 30 دالر  برای هر تن برآورد می ش��ود.
نرخ عملیاتی پایین تر مجتمع های پی وی سی بر 
مبنای کاربید در چین، میزان صادرات این کشور 

را شدیدا متاثر ساخته است.
بر اس��اس آخرین داده های منتش��ر شده توسط 
اداره گم��رک چین، ص��ادرات ای��ن محصول در 
ماه س��پتامبر با لغزش 42/4 درصدی نس��بت به 
ماه پی��ش از آن، به 82 ه��زار و 2 تن رس��ید. این 
موضوع به وی��ژه برای هندی ها ک��ه 30 درصد از 
واردات پی وی س��ی خ��ود را از چی��ن تامین می 
کنن��د؛ خوش��ایند نیس��ت و مش��تریان هندی 
این محصول چ��اره ای جز پذی��رش قیمت های 
پیشنهادی باالتر از س��وی عرضه کنندگان دیگر 
 نظیر تای��وان، ژاپن یا کش��ورهای جنوب ش��رق

 آسیا ندارند. 
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صنعت پتروش��یمی ای��ران به دلی��ل وجود زیر 
ساخت ها و نیز تنوع خوراک در میان کشورهای 
منطقه از جای��گاه منحصر به ف��ردی برخوردار 

است.
بر اس��اس آمارها و تحقیقات انجام ش��ده، ایران 
در صنای��ع پایین دس��ت پتروش��یمی همانند 
بخش های باالدس��تی م��ی توان��د در آینده ای 
نزدیک جای��گاه وی��ژه ای در منطق��ه و دنیا به 
دس��ت آورد، صنعت پتروش��یمی ای��ران امروز 
ب��ا داش��تن زیرس��اخت ه��ای الزم و همچنین 
موقعیت جغرافیای��ی منحصر به ف��رد به لحاظ 
دسترس��ی به آب، منابع طبیعی ارزشمند نفتی 

و گازی، چه در باالدس��ت صنعت پتروش��یمی 
و چ��ه در زمین��ه تولی��د محص��والت پلیمری 
 و ش��یمیایی رش��د قاب��ل توجهی کرده اس��ت.
تولی��د محصوالت��ی ب��ا ارزش اف��زوده باالترو 
تولید محصوالت متن��وع ازعمده دالیل رش��د 
صنایع پایین دس��ت پتروش��یمی ای��ران بوده 
است. می توان ادعا کرد که در س��ال های اخیر 
صنعت پتروش��یمی توانس��ته با به��ره گیری از 
توان متخصص��ان داخلی، دان��ش و تکنولوژی 
روز دنیا و تولید ماش��ین آالت و دس��تگاه های 
مختل��ف م��ورد نی��از صنع��ت موقعی��ت قابل 
 قبول��ی در ای��ن عرصه ب��رای خود ایج��اد کند.

ح��ال ب��ا وج��ود رون��د رو ب��ه رش��د صنع��ت 
پتروش��یمی در ایران فعاالن صنعت با چالش ها 
و دس��تاوردهایی نیز روبه رو بوده اند. متولیان، 
دس��ت اندرکاران و فعاالن بخ��ش خصوصی به 
دنبال راهکارهای فنی برای حل این چالش ها و 
رشد بیشتر دستاوردهای صنعت هستند. در این 
گزارش بخشی از چالش ها و دستاوردهای ذکر 
شده توس��ط مدیران تعاونی های صنایع پایین 
دس��ت پتروش��یمی و فعاالن این عرصه عنوان 

شده است.

کمبود عرضه و راهکار بورس کاال

چالش ها و دستاوردهای صنایع پایین 
دست پتروشیمی
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عمده ترین مش��کلی ک��ه واحده��ای تولیدی 
صنایع پایین دس��ت پتروش��یمی ب��ا آن مواجه 
هس��تند کمبود عرضه از س��وی برخی از تولید 
کنندگان در بخش باالدس��ت است. بطوری که 
واحده��ای تولی��دی در ب��ورس کاال در مقاطع 
زمانی خ��اص با فق��دان م��واد مورد نی��از خود 
مواجه ش��ده و برای تامین مواد اولی��ه کارخانه 
های تولیدی خ��ود ب��ه ب��ازار آزاد مراجعه می 
کنند. برای حل این مش��کل نمایندگان صنایع 
پایی��ن دس��ت موض��وع را در ش��ورای رقاب��ت 
مطرح ک��رده اند تا ب��رای مدیریت ب��ازار تولید 
و عرض��ه م��واد اولی��ه در ب��ورس کاال راه��کار 
جدیدی ایجاد ش��ود و پیش بینی می ش��ود که 
 معضل کمب��ود عرضه ب��زودی برطرف ش��ود. 
س��ید ج��واد جهرم��ی سرپرس��ت مدیری��ت 
نظارت بر ب��ازار ب��ورس کاال برای ح��ل معضل 
کمبود عرضه ب��ه تعاونی ها پیش��نهاد می کند: 
با توجه به تجربه و س��ابقه فعالیت شرکت های 
زیر مجموع��ه، تعاونی ه��ا می توانن��د در زمان 
عرضه بیش��تر، م��واد اولی��ه مورد نی��از خود در 
بورس، ب��ه مق��دار بیش��تری تهیه کنن��د تا در 
 زمان کمبود عرضه با مش��کل مواجه نباش��ند.

افزایش تولید بعد از خصوصی سازی
صنایع پایین دست پتروش��یمی در اقتصاد دنیا 
جایگاهی مس��تقل از فرآورده های نفتی به خود 
اختصاص داده اند و شرکت های بزرگ اروپایی، 
آس��یایی و آمریکایی برای س��رمایه گذاری در 
 این صنع��ت از فرصت ها اس��تفاده م��ی کنند. 
ای��ران نی��ز بع��د از فرآین��د خصوصی س��ازی 
واحدهای پتروش��یمی حرکتی روبه جلو داشته 
اس��ت بطوری که ظرفیت تولی��د صنعت پلیمر 
به س��االنه 16 میلیون تن افزایش یافته اس��ت. 
رضازاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراس��ری 
تامین نیازهای صنایع پایین دس��ت پتروشیمی 
ضمن بیان این مطلب گف��ت: این ظرفیت تولید 
تنه��ا 25 درصد از توان بخش خصوصی کش��ور 
در صنعت پایین دس��ت پتروش��یمی اس��ت و 
چنانچه چال��ش های صنعت برطرف ش��ود می 
توان با به��ره گی��ری از توان بخ��ش خصوصی 
ظرفیت تولید را افزایش داده و به تبع آن بیش از 
3200 هزار ش��غل پایدار در صنعت ایجاد کنیم. 
همچنین سطح صادرات محصوالت پلیمری به 
 خارج از کش��ور نیز 15 درصد رشد داشته است.
 عدم ش��فافیت س��همیه ها از ط��رف تعاونی ها
دفتر توس��عه صنایع پایین دس��ت پتروشیمی 
معتقد اس��ت که بع��د از عرضه محص��والت در 
ب��ورس کاال رون��د س��همیه بن��دی و تخصیص 
 مواد ب��ه واحده��ای تولیدی ش��فاف نیس��ت. 
جهرمی سرپرس��ت مدیری��ت نظارت ب��ر بازار 
ب��ورس کاال در این مورد گفت: سیاس��ت بورس 
کاال حمایت از تعاونی هاس��ت ام��ا تعاونی ها در 

مورد ش��رکت های زیرمجموعه خ��ود اطالعات 
کافی ندارن��د. چندین بار اتفاق افتاده اس��ت که 
شرکتی به دلیل تخلفات مختلف مثل پولشویی 
بس��ته ش��ده اما از طریق تعاونی دیگری نسبت 
به دریافت س��همیه م��واد اولیه از ب��ورس اقدام 
کرده اس��ت به نوعی می توان گفت که برخی از 
تعاونی ها با عدم بررس��ی صحی��ح اعضای خود 
به رون��ق ب��ازار آزاد دامن م��ی زنن��د. بنابراین 
تعاونی ه��ای صنایع پایین دس��ت پتروش��یمی 
باید در عضوگیری نظارت بیش��تری داش��ته و 
اطالعات بیشتری از ش��رکت های زیرمجموعه 

خود بخواهند.
  

تولی�د محص�والت تخصصی ت�ر پلیمری، 
شیمیایی

ایجاد تعاونی ه��ای تخصص��ی در صنایع پایین 
دست پتروش��یمی موجب ش��د تا نه تنها تامین 
نی��از واحده��ای تولی��دی مرتب��ط اختصاصی 
تر ش��ود بلکه به تولی��د محص��والت متنوعی از 
س��بد زنجی��ره ارزش در کش��ور کم��ک کرده 
اس��ت. در ح��ال حاض��ر 39 تعاونی فع��ال در 
زمینه های مختل��ف مانند صنایع پالس��تیک، 
PVC، چس��ب، ظروف یکبار مصرف، آرایشی 
و بهداش��تی، پارافین، محصوالت وابسته و رنگ 
و رزین و.... در صنایع پایین دس��ت پتروشیمی 
وجود دارد. این درحالی اس��ت که دفتر توس��عه 
صنای��ع پایی��ن دس��ت از راه ان��دازی و فعالیت 
تعاونی ه��ای تخصصی تر حمایت م��ی کند. در 
حال حاضر مجموع تعاونی های فعال توانس��ته 
ان��د 40 درص��د از نی��از واحده��ای تولیدی به 
م��واد اولی��ه را از طریق م��واد عرضه ش��ده در 
 ب��ورس کاال ب��رای اعضای خ��ود فراه��م کنند.
همچنین تعاونی ه��ای منطقه ای نیز به رش��د 
صنعت و افزای��ش ظرفیت تولی��د صنایع پایین 
دس��ت پتروش��یمی کمک کرده اند بطوری که 
واحدهای تولی��دی کوچ��ک در دورترین نقاط 
کش��ور نیز م��ی توانن��د از طری��ق تعاونی های 
منطقه ای به خدم��ات عرضه مواد در بورس کاال 

دسترسی داشته باشند.

ع�دم هماهنگ�ی بی�ن عرض�ه و تقاض�ا و 
راهکار تعاونی ها

یکی از چالش های��ی که فعاالن صنع��ت صنایع 
پایین دس��ت پتروش��یمی عنوان می کنند عدم 
تولید یک مواد با گرید خ��اص در زمان مورد نیاز 
آنها است. در گذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی 
نهاد تامین کننده م��واد اولیه م��ورد نیاز صنایع 
تکمیلی از مجتمع های پتروش��یمی بود اما بعد از 
فرآیند خصوصی سازی مجتمع های پتروشیمی 
موظف ش��دند تا محص��والت خ��ود را در بورس 
کاال عرض��ه ک��رده و واحده��ای تولی��دی برای 
به دس��ت آوردن مواد اولیه بای��د از طریق بورس 

کاال نس��بت به خرید اقدام کنند. حال در بعضی 
مقاطع زمانی ی��ک ماده با گرید خ��اص که مورد 
نی��از واحده��ای تولیدی ب��ود در ب��ورس عرضه 
نمی ش��د و گرید دیگری از آن محص��ول که نیاز 
فعلی صنعت نیس��ت با مازاد تولی��د مواجه بود. 
تعاونی ها ب��رای حل ای��ن ع��دم هماهنگی بین 
عرضه و تقاض��ا در بورس کاال پیش��نهاد دادند تا 
کارگروهی برای رص��د بازار و ایج��اد هماهنگی 
 بین عرضه و تقاض��ا در بورس راه اندازی ش��ود. 

وزیری رئیس تعاونی صنایع پالس��تیک اس��تان 
یزد در مورد راه��کار خود برای رفع این مش��کل 
گفت: ما می دانیم که ش��رکت های زیر مجموعه 
ما از چه گریدی و در چه فصلی بیش��تر اس��تفاده 
می کنند بنابراین با یک برنام��ه ریزی درازمدت 
و برآورد آمارهای گذش��ته، گری��دی که بصورت 
مقطعی تولید می ش��ود و در تمام طول س��ال در 
 دس��ترس نخواهد بود را از قبل تهی��ه می کنیم. 

در این می��ان با توجه به موارد یاد ش��ده همزمان 
با لزوم ش��فافیت در نح��وه معامله ه��ا در داخل 
کش��ور باید این نکته را مورد توجه ق��رار داد که 
گس��ترش تولید در این صنایع م��ی تواند افزون 
برتأمی��ن نیازه��ای داخل��ی فرصتی مناس��بی 
برای حضور در بازاره��ای بین المللی و توس��عه 
صادرات کش��ور فراه��م کن��د و با توجه ب��ه نیاز 
اغلب کشورهای همس��ایه به چنین محصوالتی، 
عالوه ب��ر ارزش آفرین��ی از طریق ص��ادرات می 
توان��د گام��ی مؤث��ر در جه��ت بهب��ود و تقویت 
 معامله های مرزی با کش��ورهای همسایه باشد.

تحلیلگ��ران اعتقاد دارند با توجه ب��ه اهمیت این 
صنایع در توس��عه اقتصادی کشور ضروری است 
چالش ها و موان��ع موجود بر س��ر راه این صنایع 
شناس��ایی و در راس��تای رفع آنه��ا برنامه ریزی 
جامع، یکپارچه و هدفمند صورت پذیرد و تحقق 
توسعه پایدار صنعت پتروش��یمی، اشتغال زایی 
و ارزش اف��زوده در ای��ن صنعت در گ��رو تکمیل 
زنجی��ره ارزش محصوالت باالدس��ت وهمچنین 

توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است.

سید جواد جهرمی سرپرست مدیریت 
نظارت بر بازار بورس کاال برای حل 
معضل کمبود عرضه به تعاونی ها 

پیشنهاد می کند: با توجه به تجربه 
و سابقه فعالیت شرکت های زیر 

مجموعه، تعاونی ها می توانند در زمان 
عرضه بیشتر، مواد اولیه مورد نیاز خود 
در بورس، به مقدار بیشتری تهیه کنند 

تا در زمان کمبود عرضه با مشکل 
مواجه نباشند
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علی وکیلی ، رئیس انجمن اینترپور ایران و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی

چرخه سرمایه گذاری 
در بخش خصوصی ناقض است

رئیس انجمن اینترپور ایران و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی، معتقد است حلقه شرکت های سرمایه گذاری، مدیریت مالی بانکی و 
پوشش بیمه ای برای انجام پروژه های بزرگ در ایران کامل نیست. »نخستین کنفرانس بین المللی ازدیاد برداشت نفت در ایران در راه است«. این 

خبر را دکتر علی وکیلی، رئیس انجمن اینترپور ایران و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی ایران، می دهد. 

ازدیاد برداش�ت نفت در ایران اصلی ترین 
مسئله برای توسعه است

علی وکیلی، رئی��س انجمن اینترپ��ور ایران و 
مدیرعامل ش��رکت بهینه سازی مصرف انرژی، 
معتقد است حلقه شرکت های سرمایه گذاری، 
مدیریت مالی بانکی و پوش��ش بیم��ه ای برای 
 انجام پروژه های بزرگ در ایران کامل نیس��ت.
»نخستین کنفرانس بین المللی ازدیاد برداشت 
نفت در ایران در راه اس��ت«. ای��ن خبر را دکتر 
علی وکیلی، رئی��س انجمن اینترپ��ور ایران و 
مدیرعامل شرکت بهینه س��ازی مصرف انرژی 
ای��ران، می ده��د. ای��ن کنفرانس قرار اس��ت 
دوم تا چهارم اردیبهش��ت  1396 ب��ا همکاری 
 فدراس��یون صنعت نف��ت ایران برگزار ش��ود.
رأس س��اعت مقرر پش��ت میِز مرتبش، آماده 
نشس��ته  اس��ت تا در زمینه انجم��ن اینترپور و 
نخس��تین کنفرانس بین المللی ازدیاد برداشت 
نفت در ای��ران گفت گو کند. محک��م و قاطعانه 
و از موضع علمی س��خن می گوی��د. از مباحث 
علمی شروع می کند اما از چندوچون مدیریت 
اجرای��ی آن مباحث هم آگاه��ی کامل دارد. در 
گفت گویی که ب��ا خبرنگار پای��گاه خبری اتاق 
ای��ران دارد، از عل��م محیط ه��ای متخلخل به 
مرحل��ه عمل��ی و اجرای��ی آن در صنعت نفت 
ای��ران می رس��د. ب��ه همگرای��ی و کار گروهی 
عالق��ه دارد و از هم��ه دعوت می کن��د در این 
کنفران��س همکاری کنند تا قدمی اساس��ی در 
زمینه توس��عه صنعت نفت برداش��ته شود. در 
صحبت هایش به یک گروه متحد ژاپنی اش��اره 
می کند که از ش��رکت های بزرگ و نامی ژاپنی 
مانند میتسوبیش��ی و تویوتا در کن��ار بانک ها و 
بیمه های بزرگ این کش��ور تش��کیل ش��ده و 
اکنون پروژه های ب��زرگ را در دنیا می پذیرند و 
بین خود تقس��یم می کنند. معتقد است بخش 
خصوص��ی ای��ران فق��ط در صورت��ی می تواند 
موفق باش��د که ب��ا چنین گروه ه��ای متحدی 
در کن��ار بانک ه��ا و بیمه های بزرگ دس��ت به 

کار ش��ود. اما طبق گفته او، بخ��ش خصوصی 
در زمینه س��رمایه گذاری بس��یار ضعیف عمل 
می کن��د، بانک ه��ا ب��ه ج��ای مدیری��ت مالی 
نقش حس��ابداری را بازی می کنن��د و بیمه ها 
توافق پوش��ش های بیمه ای ب��زرگ را ندارند. 
به این ترتیب انجام پروژه های بزرگ فقط زمانی 
 محقق خواهد ش��د که این حلقه کامل ش��ود.
 از نخس��تین کنفران��س بین الملل��ی ازدی��اد 
برداش��ت نف��ت در ای��ران بگویی��د. جرقه این 

کنفرانس از کجا زده شد؟
اینترپ��ور  انجم��ن  درب��اره  بای��د  ابت��دا 
)InterPore( توضیح دهم. اینترپور به بحث 
porous medium یا محیط های متخلخل 
مربوط می ش��ود. این بحث به حوزه بین المللی 
مربوط می ش��ود و ما جزء س��اختار آن هستیم 
که ش��عبه ایران به ش��مار می آییم. محیط های 
متخلخ��ل در مباح��ث مختل��ف از جغرافی��ا 
گرفته تا ش��یمی و حت��ی مصالح س��اختمانی 
ب��رای س��بک  ک��ردِن آنه��ا، ب��ه صورت های 
مختلفی مطرح می ش��ود. به این ترتیب مبحث 
محیط های متخلخل بس��یار مفصل است. یکی 
از محیط ه��ای متخلخل��ی که کارب��رد زیادی 
در دنی��ا دارد، محیط هایی هس��تند که منابع 
هیدروکربوری را در خود ج��ای داده اند. نفت و 
گاز معموال در محیط هایی ک��ه تخلخل دارند، 
ذخیره می ش��ود. نف��ت از جایی که تش��کیل 
می ش��ود به س��مت باال مهاجرت می کند و در 
یک نقطه ای ب��ه تل��ه می افت��د و به این ترتیب 
مخازن نفت و گاز را تشکیل می دهد. چگونگی 
س��اختار محیط های متخلخل و رفتار سیاالت، 
جزء مباح��ث مفصل علم��ی اس��ت. برخی از 
این محیط ه��ا به ص��ورت مصنوعی تش��کیل 
می ش��وند مث��ل کاتالیس��ت ها ک��ه از طریق 
به هم دوخته ش��دن ذرات نانویی ش��کل ایجاد 
می ش��وند. پس ی��ا ای��ن محیط ها ب��ه صورت 
طبیعی وج��ود دارند یا ما به ص��ورت مصنوعی 
این محیط را ایجاد می کنیم تا بتوانیم چیزی را 

در آن ذخیره کنیم.
ح��اال درباره مخ��ازن نف��ت، ای��ن محیط ها به 
صورت متخلخ��ل نفت و گاز را در خ��ود دارند. 
اما بعد از گذش��ت مدت��ی، بر اثر خارج ش��دن 
گاز همراه و همچنین آب، فش��ار داخل مخزن 
کاهش پیدا می کن��د و زمانی که این اتفاق افتاد 
اصطالح��ا می گویند آس��فالتین گرفته  اس��ت 
یا ماسیده ش��ده  اس��ت. پس وقتی فشار داخل 
مخزن افت می کند ما باید دوباره فش��ار داخل 
مخزن را ایج��اد کنیم. برای اینک��ه این محیط 
دوباره ایجاد شود، ش��ناخت رفتار هیدروکربور 
و س��اختار محیط ه��ای متخلخل ک��ه نفت و 
گاز در آن وج��ود دارد، ام��ری ضروری اس��ت. 
به این ترتی��ب بح��ث IOR )افزای��ش ضریب 
برداش��ت( و EOR ک��ه ه��ر دو ب��رای ازدیاد 
برداش��ت نفت خام اس��ت )البته برای گاز هم 
استفاده می شود(، مس��تلزم شناخت محیطی 
اس��ت که قرار اس��ت ما در آن این کار را انجام 
دهیم. به این ترتیب، بهترین جا برای این بحث 
همین انجم��ن اینترپور اس��ت که ب��ه صورت 
علم��ی روی آن کار کرده  اس��ت. به این ترتیب 
انجم��ن اینترپ��ور ای��ران تصمی��م گرفت این 
کار را انجام ده��د، چراکه اینج��ا بهترین نقطه 
 ب��رای کمک ب��ه ازدیاد برداش��ت نفت اس��ت.

وقتی این بحث از س��وی اینترپور به میان آمد، 
ش��رکت هایی برای کم��ک به ماج��را انتخاب 
ش��دند که همان ش��رکت های فعال در عرصه 
نفت و گاز هستند. شاید مهم ترین آنها شرکت 
ملی مناط��ق نفت خیز جنوب، ش��رکت فالت 
قاره، ش��رکت نفت مرکزی که منابع نفت و گاز 
را در خود جای داده ان��د و همچنین نفت و گاز 
پارس به دلیل برخورداری از محیط های گازی 
متخلخل جزء این ش��رکت ها هستند. به لحاظ 
تحقیقاتی نیز دانش��گاه ها و مراک��ز تحقیقاتی 
ب��زرگ ک��ه در رأس آنه��ا پردیس باالدس��تی 
پژوهش��گاه صنعت نفت اس��ت که پروژه های 
پژوهش��ی بزرگ و زیادی در ای��ن زمینه انجام 
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داده ان��د. به این ترتی��ب، همه ای��ن مراکز برای 
ش��کل گیری این کنفرانس هم��کاری کرده اند 
و به همین دلیل، کنفرانس بس��یار مهمی است. 
وزارت نف��ت و در رأس آن وزی��ر محت��رم نفت 
هم تأکید بس��یار زی��ادی بر این قضی��ه دارند. 
 Recovery اگ��ر بتوانیم فق��ط چند درص��د
نفت و گاز را افزای��ش دهیم، قطع��ا  میلیاردها 
بش��که نفت به ذخایر اس��تراتژیک م��ا افزوده 
خواهد شد. این مس��ئله هم می تواند قدرت ما 
را در اوپک افزایش دهد و هم می تواند به لحاظ 

استراتژیک، جایگاه ما را در دنیا ارتقا بخشد.
 )IOR( اس��تانداردهای جهانی در این زمینه 
 به چه صورت اس��ت و ایران چ��ه رتبه ای دارد؟
محیط ه��ای متخلخ��ل تقریبا دو نوع بیش��تر 
نیس��تند. یا اصطالحا ماسه س��نگ ها هستند 
که در جه��ان نیز به طور متع��ارف وجود دارند. 
مخ��ازن متعارف دنیا بیش��تر از اینها تش��کیل 
ش��ده  اس��ت. مخ��ازن ماسه س��نگی، مخازنی 
هس��تند ک��ه یکپارچه هس��تند. رفتار س��یال 
داخل این س��نگ ها کامال قابل بررس��ی است. 
چون یکنواخت اس��ت، می توان بازیافت خوبی 
را از آنه��ا داش��ت. مخزن ب��زرگ م��ا در اهواز 
ماسه سنگی است. اما دس��ته دیگری از مخازن 
وجود دارن��د ک��ه مخ��ازن کربُناته هس��تند. 

ش��اید بتوان گفت در دنی��ا بزرگ ترین مخازن 
کربُناته، مخازن ایران اس��ت. شکس��تگی ها و 
گسل های داخل این س��نگ ها بسیار زیاد است 
به همین دلیل رفتار هیدرولیکی حرکت سیال 
در آنها دچار مش��کل اس��ت و در خیلی از نقاط 
وقتی به این ش��کاف می رسیم، فش��ار به کلی 
افت می کند. به این ترتیب اس��تحصال در این 

سنگ ها به اندازه مخازن ماسه سنگی نیست.
به این ترتیب متوس��ط ضریب بازیافت مخازن 
ما نسبت به متوس��ط جهانی عقب  تر است. در 
دنیا خیلی از مخازن ماسه سنگی درحال حاضر 
راندمان ه��ای ت��ا 65 درصد و باالت��ر و بازیافت 
باالی 65 درصد را داش��ته اند. در واق��ع آنها به 
خاطر رفت��ار کامال مش��خص حرکت س��یال، 
بازیاف��ت را به خوبی انجام می دهن��د. اما حتی 
برای فش��ارافزایی ه��م به خاطر ش��کاف هایی 
ک��ه در س��نگ های کربنات��ه یا آهک��ی وجود 
دارد، رفتاره��ای خاص آن ش��کل می گیرد که 
مستلزم ش��ناخت اس��ت. به همین دلیل شاید 
در مخازن آهکی کمتر بتوان از س��یاالتی مثل 
آب ب��رای افزایش بازیافت اس��تفاده ک��رد. اما 
در م��ورد س��نگ های ماسه س��نگی به راحتی 
می ت��وان از آب اس��تفاده کرد ک��ه ارزان تر هم 
خواهد بود و البته در دس��ترس تر اس��ت. اینها 

مش��کالتی هس��تند که در این قضی��ه داریم. 
بهتر است روی بازیافت س��نگ های آهکی کار 
و رفتارهای س��یاالت را در آنها شناسایی کنیم. 
در دنی��ا عمدتا توانس��ته اند مش��کالت خود را 
حل کنند که این به دلیل نوع سنگ های ش��ان 
و البته تکنولوژی ش��ان بوده  اس��ت. ما هم باید 
خودم��ان تکنولوژی ه��ای مربوط به ش��رایط 
خودم��ان را داش��ته باش��یم. تکنول��وژی که 
برای بازیاف��ت در مخ��ازن دیگر وج��ود دارد، 
ب��ا تکنول��وژی موردنیاز م��ا ق��دری متفاوت 
اس��ت. اگر بتوانیم تکنولوژی ه��ای مخصوص 
خودم��ان را ب��ا س��اختار خودش��ان داش��ته 
 باش��یم یا ایجاد کنیم، قطعا مؤث��ر خواهد بود.

توسعه صنعت نفت در س��ال هایی که گذشته، 
عقب ماندگی هایی داش��ته . این مس��ئله بحث 
ازدیاد برداشت نفت را تا چه اندازه تحت الشعاع 
خود قرار داده؟ تحریم ها و س��ایر مس��ائلی که 

بوده، چقدر روی این مسئله اثر گذاشته  است؟

مهم ترین عامل��ی که م��ا در این زمین��ه با آن 
مواج��ه هس��تیم، فن��اوری اس��ت. م��ا در این 
سال ها از دسترس��ی به فناوری های نوین دنیا 
محروم بوده ایم. در هیچ جای دنیا یک س��ازمان 
نمی توان��د به تنهای��ی کار علمی را جل��و ببرد. 
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الزم است انس��تیتوها و دانش��گاه های مختلف 
دور ه��م جم��ع ش��وند و روی یک قضی��ه کار 
کنند. در خیل��ی از اوقات تقس��یم کار صورت 
می گیرد و یک گ��روه تحقیقات��ی، زمینه هایی 
را مش��خص می کند و هر کدام را به یک بخش 
می س��پارند. مثال در همین بح��ث محیط های 
متخلخل، س��اختار محیط، خ��ودش جزئی از 
کار اس��ت. هیدرولیک ی��ا رفت��ار هیدروکربور 
بخش ه��ای دیگری هس��تند ک��ه ب��ه ازدیاد 
برداش��ت مرب��وط می ش��وند. ما از ای��ن قضیه 
محروم بوده ای��م. دسترس��ی ما ب��ه مطالعات 
مراکز نفت��ی و مهندس ها و مش��اورهای بزرگ 
نفتی در دنیا بسیار کم بوده  اس��ت. قطعا با این 
اتفاقات خوب��ی که افتاده، دسترس��ی ما به این 
منابع بیش��تر خواهد ب��ود؛ به وی��ژه می توانیم 
 فضا را ب��رای پروژه های مش��ترک ایجاد کنیم.

 بخ��ش خصوص��ی ای��ران در زمین��ه ازدی��اد 
برداشت چه کاری می تواند انجام دهد؟

اگر بخش خصوص��ی را دو بخ��ش کنیم؛ یکی 
بخ��ش خصوص��ی مطالعات��ی و تحقیقات��ی و 
دیگ��ری هم  پیمان��کاران و مش��اورهای بخش 
خصوصی؛ قطعا ه��ر دو اینه��ا می توانند نقش 
بس��یار مهمی در این زمینه داش��ته باشند. ما 
ب��ه علت قانون اساس��ی ش��اید نتوانی��م منابع 
هیدروکرب��وری را به بخ��ش خصوصی بدهیم. 
البت��ه در خیل��ی از کش��ورهای دنی��ا اینها در 
اختی��ار ش��رکت های بخ��ش خصوص��ی قرار 
دارد و آنها ب��ه صورت بلندم��دت در این زمینه 
س��رمایه گذاری می کنن��د و در نتیج��ه کار 
بیش��تری هم در ای��ن زمینه انج��ام می دهند. 
دولتی ها هم هس��تند ام��ا در همه ج��ای دنیا 
راندم��ان دولتی ها از خصوصی ها کمتر اس��ت. 
این قطعی اس��ت و ش��کی در آن نیس��ت. پس 
ما بای��د بتوانیم روش ه��ای تلفیقی ب��ه وجود 
آوری��م ک��ه از طری��ق آن بخ��ش خصوصی را 
وارد بخ��ش بهره ب��رداری کنی��م. باید ب��ه آنها 
انگی��زه بدهی��م ک��ه س��رمایه گذاری کنن��د. 
و  مخ��ازن  توس��عه  در  مس��ئله  مهم تری��ن 
ازدی��اد برداش��ت ک��ه درحال حاض��ر گرفتار 
اس��ت.  س��رمایه گذاری  هس��تیم،  آن 
از  اس��ت ک��ه  بهت��ر  ای��ن س��رمایه گذاری 
 طری��ق بخ��ش خصوص��ی ص��ورت بگی��رد.
به لحاظ علمی قطعا حضور 10 مرکز تحقیقاتی 
خصوص��ی و حتی عموم��ی در کن��ار دولتی ها 
یک هم افزایی ب��رای ارتقای بخ��ش علمی آن 
ایجاد می کند. در این رابطه که چطور بازگشت 
سرمایه وجود داشته باشد هم قطعا شرکت ملی 
نفت ای��ران فکرهایی دارد و م��ن در این زمینه 
صاحب صالحیت نیس��تم که اع��الم نظر کنم. 
اما قطعا بخش خصوص��ی می تواند با هم افزایی 
در کنار دولتی ها کارهای خیل��ی بزرگی انجام 
دهد. نکت��ه مهمی که وج��ود دارد این اس��ت 

که بخ��ش خصوصی م��ا متأس��فانه در بخش 
س��رمایه گذاری بس��یار ضعیف عمل می کند. 
اصوال ما بخش خصوصی جامع نداریم. همه در 
ش��کل پیمانکاری فعالیت می کنند. به صورت 
کلی ضعیف هستیم که چند علت دارد. یکی از 
آنها به س��اختارهای مالی ما مربوط می شود که 

به درستی شکل نگرفته اند. 
بانک های ما بانک نیس��تند، مؤسسه های مالی 
در بخ��ش فاینان��س بس��یار ضعیف هس��تند. 
به جای سیس��تم مالی، سیس��تم حس��ابداری 
حاکم است. یعنی مدیریت مالی حاکم نیست. 
بیمه ها هم بس��یار ضعیف هس��تند. یعنی اگر 
بخواهیم یک بانک داش��ته باش��یم )ک��ه البته 
پیدا نمی ش��ود( که بخواهد ی��ک  میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری کن��د، هیچ بیم��ه ای در ایران 
قادر نیس��ت برای ای��ن رقم پوش��ش بیمه ای 
ایج��اد کن��د. حت��ی بیم��ه مرکزی ه��م قادر 
نیس��ت. در دنیا اص��وال هیچ س��رمایه گذاری 
انجام نمی ش��ود مگ��ر اینکه یک بیم��ه معتبر 
ای��ن پوش��ش را انج��ام بده��د؛ اما متأس��فانه 
 در ای��ران این مس��ئله بس��یار ضعیف اس��ت.
اگر بخواهیم بخش خصوص��ی را تعریف کنیم، 
بخ��ش خصوص��ی متش��کل از ی��ک مجموعه 
عوامل اس��ت. ما تا می گوییم بخش خصوصی، 
یک پیمان��کار در ذهن مان ش��کل می گیرد که 
می آید و پ��ول را می گیرد. البته خوش��بختانه 
اکنون بحث های ای پی س��ی در ایران جا افتاده 
 اس��ت؛ اما به صورت کلی در این زمینه ضعیف 
هس��تیم. بخش خصوصی واقعی، بخشی است 
که باید بتواند و توان مالی را از ابتدا داشته باشد 
که یک پروژه را فاینانس کند. در همه  جای دنیا 
این طوری کار می کنند. سیس��تم کمونیستی 
یا سوسیالیستی که نداریم. روش های مختلف 
قراردادی داری��م که بخش خصوص��ی در آنها 
ضعی��ف اس��ت. در کن��ار اینها مدیری��ت مالی 
و بیم��ه باعث می ش��ود که مجموع��ه ضعیفی 
داش��ته باش��یم. اگر دول��ت واقع��ا می خواهد 
سرمایه گذاری صورت بگیرد، چاره ای ندارد جز 
اینکه اینها را به وج��ود بیاورد و حلقه ها را کامل 
کند؛ وگرنه تا صد س��ال دیگر بخش خصوصی 
می نشیند و می گوید توجه نمی کنند و کار هم 
صورت نمی گیرد. اگر سازنده ها و سیستم مالی 
همه به درستی دور هم جمع شوند و یک پروژه 
را بگیرند، کار انجام می ش��ود؛ چراکه این حلقه 
کامل می ش��ود. این مشکل اساس��ی کشور ما 
است. ما در بخش فناوری پیش��رفت کرده ایم؛ 
اما در بخ��ش مالی هنوز ضعیف هس��تیم. حاال 
اگر فدراس��یون نفت بتواند مؤسس��ه های مالی 
را تقویت کند، به سیس��تم خ��ودش وارد کند 
و بیم��ه را هم به حلق��ه خودش بی��اورد؛ قطعا 
موفق می ش��ود؛ اما اگ��ر چهار س��ازنده مهم را 
با چن��د کارخانه و پیمان��کار و مجتمع تولیدی 

کنار ه��م بگذاریم؛ ام��ا داخل آن چن��د بانک و 
بیمه قوی نداش��ته باش��یم، امکان ندارد موفق 
ش��ویم. به تازگی دول��ت ژاپن از ط��رف وزارت 
تجارت، اقتص��اد و انرژی به عن��وان قوی ترین 
بخش، گروهی درست کرده  است. چند شرکت 
اساس��ی و نامی ژاپن مثل میتسوبیشی با تمام 
گروه هایش، س��ومی تومو، کاوازاک��ی و تویوتا 
در کنار چندی��ن بانک بزرگ ژاپن��ی و چندین 
شرکت بزرگ سرمایه گذاری همه دور هم جمع 
شده اند. تصور کنید میتسوبیشی با آن عظمت 
تنها یکی از اعضای این گروه بزرگ اس��ت. این 
گروه را هم��ان وزارتخانه ژاپن تش��کیل داده و 
اکنون اینها به صورت یکج��ا پروژه های بزرگ 
را در دنیا می گیرند و با هم پیش می برند. بانک 
پوش��ش مالی را می دهد، بیمه پوشش بیمه ای 
را می دهد و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، 
پوشش های س��رمایه گذاری را انجام می دهند. 
در کنار اینها مهندس ها و مشاورها هم هستند 
که مس��ئله را بین هم حل می کنن��د و پروژه را 
انجام می دهن��د و در بخش ه��ای مختلف وارد 
می ش��وند. اگر ما هم می خواهیم موفق شویم، 
بای��د این طور باش��یم. فدراس��یون نف��ت باید 
چندمنظوره باش��د. ما جزء کشورهایی هستیم 

که دارای نقدینگی باال است.

 این نقدینگی کجاست؟ 
بخش خصوصی باید اینها را جمع کند و بیاورد. 
 بخش خصوص��ی باید ای��ن کار را انج��ام دهد.

 در حوزه نف��ت و گاز ی��ک چندگانگ��ی داریم. 
برخی مدیره��ا می گوین��د گاز را ص��ادر کنیم 
یا به صورت ال ان ج��ی صادر کنیم ک��ه تثبیت 
قدرت ش��ود ک��ه بیش��تر ی��ک ن��گاه امنیتی-

سیاس��ی اس��ت. برخی ه��م می گوین��د از گاز 
برای افزای��ش ضریب بازیافت مخازن اس��تفاده 
کنیم. نوع��ی واگرای��ی در این زمین��ه داریم و 
هرکس��ی روی ایده خودش پافش��اری می کند. 
هرکدام طرف��دار خودش��ان را دارند. ب��ا توجه 
به اینک��ه مخازن م��ا در نیم��ه دوم عمرش��ان 
 هستند، به نظر ش��ما کدام کار صحیح تر است؟

به نظر م��ن غلط  تری��ن تفکر این اس��ت که گاز 
را وارد مخ��ازن نف��ت کنیم که نفت بیش��تری 
اس��تحصال کنیم. گاهی ارزش ذاتی گاز بیشتر 
از نفت اس��ت. ما وس��ط دریا در 120کیلومتری 
س��احل، گاز را می آوریم، تصفیه می کنیم و آن 
را برای استحصال استفاده می کنیم. روش های 
نوین ازدیاد برداش��ت لزوما به معنای اینکه گاز 
را ش��یرین کنیم و ب��رای ازدیاد برداش��ت از آن 

استفاده کنیم، نیست. 
در  می توان��د  و  دارد  ارزش  خ��ودش  گاز 
پتروش��یمی ها به م��واد پتروش��یمیایی تبدیل 
ش��ود که ارزش افزوده بس��یار باالی��ی دارد؛ اما 
م��ا آن را تزریق می کنیم که نفت خام به دس��ت 
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بیاوریم که این کار غلطی است. گاهی می توانیم 
از روش هایی غیر از تزریق گاز ای��ن کار را انجام 
بدهی��م. می توانیم از تزریق هیدروژن اس��تفاده 
کنی��م. البت��ه این بای��د مطالع��ه ش��ود که هر 
مخزنی سیس��تم خاص خ��ودش را دارد؛ اما در 
بخش ها و مخازنی که می توان، بای��د این کار را 
انجام بدهیم. جایی با آب و جای��ی با آنزیم های 
حاص��ل از باکت��ری می توانیم ای��ن کار را انجام 
بدهیم. همیش��ه نیازی نیس��ت که گاز را از دل 
دریا بیاوری��م تا نفت را اس��تحصال کنیم. گاهی 
می توانی��م نیت��روژن را از هوا بگیری��م و تزریق 
کنیم. بحث دوم به ص��ادرات گاز، هیچ ارتباطی 
ندارد. ما در زمینه چش��م انداز انرژی در مؤسسه 
مطالع��ات بین المللی ان��رژی کار کرده ایم که با 
کارفرمای��ی و برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی 
نفت ایران این کار را انجام داده ایم و سند مهمی 
برای برنامه ریزی انرژی کش��ور است که در این 
س��ند گفته می ش��ود اگر ما نگاه بهینه س��ازی 
نسبت به مصرف انرژی داش��ته باشیم، در سال 
1399 حدود 300 میلیون مترمکعب در روز گاز 
اضافی خواهیم داش��ت. ما آمده ایم پتروشیمی 
را در حد اعالی خودش گذاش��ته ایم؛ بااین حال، 
اگر بهینه سازی کنیم، حدود 300 و اگر نکنیم، 
بیش از صد میلیون مترمکعب در روز گاز اضافی 
خواهیم داش��ت؛ یعنی ما پتروش��یمی را در حد 
اعالی خ��ودش هم دیده ای��م؛ اما باز ه��م این را 
اضافی داریم و این را دوس��تان توجه نمی کنند. 
باالخره ما س��ال ها عقب مانده ایم و بازار تجارت 
گاز از دس��ت مان رفته  اس��ت. بازار اش��باع شده  
اس��ت. ما به لح��اظ ژئوپلیتیک��ی در جایی قرار 
گرفته ای��م که می توانی��م از ای��ن موقعیت برای 
اتصال انرژی به سیس��تم گاز استفاده کنیم. گاز 
مازاد را می توانیم ص��ادر کنیم. بای��د بازارهای 
دیگ��ری را ببینی��م، اگ��ر ماکزیم��م تزری��ق و 
ماکزیمم پتروش��یمی را ببینیم باز هم گاز مازاد 
داریم ک��ه باید به دنب��ال بازار برای آن باش��یم. 
البته بح��ث انتقال گاز به مناطق روس��تایی هم 
وجود دارد ک��ه آن هم خوب اس��ت؛ هرچند در 
برخ��ی نقاط نیازی نیس��ت خط لول��ه برای 10 
خانوار کش��یده ش��ود. به برخی نقاط دورافتاده 
بای��د گاز ال ان ج��ی، گاز مای��ع ی��ا ان��واع دیگر 
 بدهیم. باید ب��ه لحاظ اقتصادی بررس��ی کنیم.
  اگر در پای��ان جمع بندی ای داری��د، بفرمایید.

از هم��ه دوس��تان مان در دانش��گاه ها، مراک��ز 
تحقیقاتی، شرکت های تولیدی هیدروکربوری 
و بخش های خصوصی خواهش می کنیم که در 
این کنفرانس شرکت کنند، همکاری و مشارکت 
داشته باش��ند تا بتوانیم در بخش��ی که مربوط 
به ما اس��ت و ایجاد یک جریان علم��ی در ازدیاد 
برداشت که شاید مهم ترین مؤلفه توسعه صنعت 
نفت ما است، ان شاءاهلل کار اساسی انجام بدهیم 

و گامی قوی برداریم.

صنعت پتروشیمی ایران
 به دنبال مقصد های جدید صادراتی

س�ید فواد ن�واب| صنعت پتروش��یمی ایران 
اکنون در دورانی جدید از رش��د و توس��عه خود 
قرار گرفته اس��ت و ب��ه عبارتی دیگ��ر می توان 
گفت که این صنع��ت ارزش آفرین ب��ا توجه به 
برنامه ریزی های انجام ش��ده در آستانه جهشی 
دوباره قرار دارد. امسال افزون برافزایش ظرفیت 
تولید و رش��د صادرات، شرکت های پتروشیمی 
ب��ه دنب��ال ص��ادر ک��ردن محص��والت متنوع 
پتروش��یمی خود ب��ه مقاصد جدی��د صادراتی 
هس��تند ت��ا بتوانند همس��و ب��ا احی��ای برخی 
بازاره��ای از دس��ت رفته کش��ورهای جدیدی 
 را ب��ه مقصد ه��ای صادراتی خ��ود اضافه کنند.
همزمان ب��ا بهبود نس��بی وضعی��ت اقتصادی 
کش��ورهای توس��عه یافته و لغو تحریم صنعت 
پتروشیمی ایران، تقاضا برای خرید محصوالت 
پتروش��یمی کش��ورمان افزایش یافت��ه و امروز 
این محصوالت به قاره های اروپا ، آس��یا وآفریقا 
صادر می ش��ود و به تازگی آمریکای جنوبی نیز 
مشتری محصوالت پتروشیمی کشورمان شده 
اس��ت. ایران به عنوان دومین قدرت پتروشیمی 
در منطقه خاورمیانه بیش از 25 درصد از تولید 
محصوالت پتروش��یمی را در اختی��ار دارد و با 
توجه به طرح های توسعه ای که در سال جاری 
وارد مدار تولید خواهند شد، سهم کشورمان در 
بازارهای بین الملل��ی افزایش خواهد یافت که با 
یک استراتژی جامع می توان افزون بر بازارهای 
س��نتی در ق��اره آس��یا بس��یاری از بازاره��ای 
 جدی��د اروپای��ی و آفریقایی را نیز کس��ب کرد.
در این میان پس از لغو تحریم های اعمال ش��ده 
علیه صنعت پتروشیمی ایران و با توجه به فضای 
مثبت پدید آمده در عرصه دیپلماسی، با برنامه 
ریزی های انجام شده تنوع محصوالت و مقاصد 
جدی��د صادراتی به عن��وان 2 راهب��رد با هدف 
صادرات محصوالت و فرآورده های پتروشیمی 
در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر تقاضاها 
از سراس��ر جهان برای محصوالت پتروش��یمی 

ایران در حال افزایش است.
گزارش ه��ای اعالم ش��ده نش��انگر آن اس��ت 
محص��والت  ص��ادرات  عم��ده  بخ��ش  ک��ه 
پتروش��یمی ای��ران به کش��ورهای آس��یایی، 
آفریقای��ی و اروپ��ای ش��رقی انج��ام ش��ده، 
ام��ا اخی��را ص��دور محص��والت پتروش��یمی 
 ب��ه اروپ��ای غربی نی��ز افزای��ش یافته اس��ت.
برآورده��ا نش��ان م��ی دهن��د؛ ن��رخ رش��د 

محص��والت پتروش��یمی در جه��ان ح��دود 
6 درص��د اس��ت و در بازاره��ای بی��ن الملل��ی 
همواره ب��ا افزای��ش تقاض��ا رو به رو هس��تیم، 
ام��ا در ح��ال حاض��ر موقعیت مناس��بی پیش 
 آمده تا بت��وان بازارهای جدید را تس��خیر کرد.
امروز ظرفیت تولید پتروش��یمی در کشورمان 
ب��ه بی��ش از 60 میلیون تن رس��یده اس��ت و با 
توج��ه ب��ه تن��وع تولی��د محص��ول و بازارهای 
متنوع هی��چ گون��ه نگران��ی در زمین��ه تامین 
 نیاز های داخ��ل و نیز ص��ادرات وج��ود ندارد.
خری��داران بین المللی محصوالت پتروش��یمی 
اعتقاد دارند که مواد اولی��ه تولیدی در مجتمع 
ه��ای پتروش��یمی ای��ران از کیفی��ت باالی��ی 
برخوردارند و ب��ا توجه به قیمت های مناس��ب 
محصوالت پتروش��یمی کش��ورمان مشتریان 
دائمی خود را داراست. اما ش��رکت های ایرانی 
باید از برخی رقابت های مخ��رب برای صادرات 
پرهیز ک��رده و هماهن��گ ت��ر در بازارها حضور 
یابن��د. کارشناس��ان ان��رژی اعتق��اد دارند که 
صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران امس��ال 
با برطرف ش��دن موانع موج��ود افزایش خواهد 
یافت و با پای��ان تحریم های اعمال ش��ده علیه 
صنعت پتروش��یمی ایران، مذاکره شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و مجتمع های پتروشیمی با 
مش��تریان بین المللی فرآورده های پتروشیمی 
ایران در حال گس��ترش اس��ت و ش��رکت ها با 
بازاریابی های جدید در تالش هس��تند تا یکبار 
دیگر افزون بر تامی��ن نیاز داخل، حضوری فعال 

در عرصه بین المللی داشته باشند.
در این میان با توجه به برآیندها و ش��اخص های 
اقتص��ادی موج��ود، نیاز ب��ه اس��تفاده از همه 
ظرفیت ه��ای ب��رای توس��عه اقتصاد ای��ران در 
دوران پس��اتحریم ض��روری ب��ه نظر می رس��د 
ودر ای��ن راس��تا صنعت پتروش��یمی نقش��ی 
تعیین کنن��ده و اثر بخ��ش دارد و بای��د از تمام 
 ظرفیت های موجود به بهترین شکل بهره برد. 

گفتنی اس��ت که اکنون نیز در آس��تانه ورود به 
فصلی نوی��ن در تاریخ این صنع��ت، همزمان با 
لزوم جذب س��رمایه گذاری های جدید و تالش 
برای تحقق جهش��ی دوباره، بی��ش از هر زمان 
دیگری با تکی��ه ب��ر قابلیت های پیمان��کاران، 
مشاوران و س��ازندگان توانمند ایرانی می توان 
 مسیر توس��عه صنعت پتروشیمی کشور ایران را 

هموار کرد.
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برخی مدیران پ��روژه های نفت��ی ترجیح می 
دهند از تجهیزات خارجی استفاده کنند، زیرا 
این باور وج��ود دارد که اس��تفاده از تجهیزات 
نفتی داخلی ریس��ک پروژه ه��ا را افزایش می 
دهد. این در حالی است که سازندگان داخلی، 
باور مدیران دولتی را قبول ندارند و تنها راهکار 
برون رفت را حمایت مادی و معنوی دولت می 

دانند.
ارق��ام متع��ددی از خودکفای��ی صنعت نفت 
ای��ران از س��وی مس��ئوالن دولت��ی و بخ��ش 
خصوصی اعالم می شود، به طوری که بیش از 
70درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، با 
تولیدات داخل قابل تامین اس��ت اما وقتی درد 
دل تولیدکنندگان باز می ش��ود، به بی مهری 
نسبت به خود و عالقه شدید مدیران دولتی به 
محصوالت خارجی ختم می شود. با این وجود 
برخی معاون��ان و مدی��ران پروژه ه��ای نفتی 
برای��ن باورند که اس��تفاده از تجهی��زات نفتی 
داخلی ریسک پروژه ها افزایش می دهد. حال 
این س��وال به طور جدی عنوان می ش��ود که 
تکیه بر توان داخلی، ریس��ک پروژه های نفتی 

را افزایش می دهد؟
محمدرض��ا مقدم، مع��اون وزیرنف��ت در امور 
پژوهش و فناوری دراین باره می گوید: وزارت 
نفت برای حمایت از سازندگان داخلی 10 قلم 
کاالی اساسی نفت را مش��خص کرد که اساس 
این کار بلوغ فناوری و س��اخت بود که در حوزه 
تحقیق و توسعه سازندگان و طراحی مهندسی 
بروز و ظهور یافته اس��ت. بدون ش��ک اگر این 

مسیر به درستی طی شود، جایی برای نگرانی 
نس��بت به کاال و تجهیزات نفتی داخلی وجود 
ندارد، زیرا راه��ی که انتخاب کردیم درس��ت 

است.
وی معتقد اس��ت اگر طراحی مهندسی درست 
باشد ریسکی وجود ندارد و کاال قابل رقابت و از 

نظر کیفیت قابل اتکاست.
این مقام مس��ئول در وزارت نف��ت، می گوید: 
در چند سال گذش��ته تحوالتی در سازندگان 
در رس��یدن به بلوغ فناوری ایجاد شده و تالش 
بر این بوده اس��تانداردهای فناوری، ساخت و 
تج��ارت را رعایت کنن��د تا به س��طح باالیی از 
این اس��تانداردها دسترس��ی داش��ته باشند. 
این اس��تانداردها چراغ راه س��ازندگان شده  تا 
به اس��تانداردهای بی��ن المللی دس��ت یابند 
که بتوانند ریس��ک تولید محص��ول را کاهش 
دهن��د. در حقیق��ت رعای��ت اس��تانداردها، 
کیفی��ت محص��والت را ارتقا می ده��د تا فاقد 
ریسک شوند. بر این اس��اس سازندگان داخلی 
باید بیش از گذش��ته تالش کنند تا ب��ا انتقال 
تکنولوژی و دس��تیابی به اس��تانداردهای بین 
المللی بتوانند در عرصه رقابت با ش��رکت های 

خارجی حرفی برای گفتن داشته باشند.
به��رام باران��ی، مدیرعامل ش��رکت طراحی، 
مهندسی و س��اخت کمپرس��ور بارون با بیان 
اینک��ه س��ازندگان داخل��ی با غی��رت وتالش 
بس��یار موفق ش��دند بس��یاری از محصوالت 
مورد نی��از صنعت نف��ت را تامی��ن کنند، می 
گوید: اقالم تولید شده در کش��ور در مقایسه با 

برخی محصوالت خارجی از جمله ژاپن، چین 
و ایتالیا ش��رایط بهتری دارد و اینکه گفته شود 
تجهی��زات نفتی داخلی ریس��ک پ��روژه ها را 
افزایش می دهد، مختص تولیدات داخلی نمی 

تواند باشد.
وی با بی��ان اینکه س��ازندگان داخل��ی بعد از 
لغو تحری��م ها دچ��ار نگرانی ش��ده ان��د، می 
افزاید: با وجود تاکید رهبری برای اس��تفاده از 
محصوالت س��اخت داخل، مدی��ران باوری به 
اس��تفاده از این محصوالت ندارند، با این وجود 
با مهندس��ی معک��وس بس��یاری از تجهیزات 
نفتی موردنیاز این صنعت بومی س��ازی ش��ده 
و حتی استانداردهای IPA را کسب کرده اند. 
سازندگان داخلی بارها به عدم حمایت وزارت 
صنعت و معدن اش��اره کرده اند و در این میان 
بعضا از حمایت های وزارت نفت س��خن گفته 
اند. باران��ی نیز به عن��وان یکی از س��ازندگان 
چنین عقیده ای دارد و اعالم می کند: سازمان 
بازرسی کل کش��ور نیز موانعی برای حمایت از 
ساخت داخل ایجاد کرده است، در این شرایط 
چگونه می توان انتظار داش��ت ریسک تولید و 

استفاده از محصوالت داخلی کاهش یابد؟
بع��د از لغ��وتح��ری��م ه��ا، تولیدکنندگان 
تجهی��زات نفتی برنام��ه های متع��ددی را در 
دس��تور کار خود ق��رار دادن��د که عم��ده آن 
صادرات محصوالت شان به کشورهای اطراف 
بود. مدیرعامل ش��رکت طراحی، مهندس��ی و 
ساخت کمپرس��ور بارون در این خصوص می 
گوید: تولیدات ما در داخل کشور بازاری ندارد 

سازندگان داخلی صنعت نفت 
در انتظار حمایت همه جانبه دولت
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و در رقابت با محصوالت خارجی اقبال کمتری 
داریم از این رو در ش��رایط کنون��ی به صادرات 
فکر می کنیم. اما در ای��ن باره محمود تبریزی، 
مدیرعامل شرکت سیلندرسازی تهران با بیان 
اینکه س��ازندگان داخلی زمانی م��ی توانند با 
محصوالت باکیفیت تر خارج��ی رقابت کنند 
که دول��ت از آنه��ا حمای��ت م��ادی و معنوی 
داش��ته باش��د، وی می گوید: برخی کاالهای 
س��اخت داخل توان رقابت با محصوالت مشابه 
خارجی را دارند، اما در برخ��ی اقالم پیچیده و 
خ��اص صنعت نفت، ای��ن امکان وج��ود ندارد 
زیرا تولیدکنندگان داخلی کمت��ر از یک دهه 
است که به این تکنولوژی دس��ت یافته اند اما 
ش��رکت های خارجی بیش از 50 تا 100 سال 
 اس��ت که در این بخ��ش صاح��ب تکنولوژی 

هستند.
تبریزی با وجود پذیرش تف��اوت کیفیت اقالم 
خاص صنعت نفت داخل��ی و خارجی، این مهم 
را قبول ندارد ک��ه در برخی مواقع اس��تفاده از 
تجهی��زات نفتی داخلی ریس��ک پ��روژه ها را 
افزایش می دهد و می گوی��د: این گفته صحت 

ندارد.
 مواد اولیه مورد اس��تفاده توس��ط سازندگان 
خارجی، به مراتب بهتر و با کیفی��ت تر از مواد 
اولیه داخل کشور است اما س��ازندگان داخلی 
بات��الش هایی که ک��رده اند در برخ��ی زمینه 
ه��ا موفقیت های��ی را کس��ب کرده ان��د. این 
سازنده داخلی در پاس��خ به این پرسش که آیا 
تولیدکنندگان داخلی صنع��ت نفت برنامه ای 
برای جبران عقب ماندگی خود ندارند و همواره 
این انتظار را دارن��د که دول��ت از آنها حمایت 
کند؟ م��ی گوید: دول��ت بای��د در قراردادهای 
جدید خود از ش��رکت ه��ای ب��زرگ بخواهد 
تکنولوژی های روز را به کش��ور منتقل سازند 
زیرا سازندگان داخلی شاید بتوانند تامین مالی 
کنند اما اگ��ر برنامه دولت خری��د محصوالت 
داخل نباشد، پیشرفت ما س��رانجامی نخواهد 

داشت.

محمدرضا مقدم، معاون وزیرنفت 
در امور پژوهش و فناوری دراین باره 
می گوید: وزارت نفت برای حمایت 
از سازندگان داخلی 10 قلم کاالی 

اساسی نفت را مشخص کرد که اساس 
این کار بلوغ فناوری و ساخت بود که 

در حوزه تحقیق و توسعه سازندگان و 
طراحی مهندسی بروز و ظهور یافته 

است

 فایننشال تایمز گزارش داد : 

بی پی از ترس
 ترامپ به ایران  نمی آید

شرکت انگلیس��ی بی پی با نظر به تحریم های 
یک جانبه آمریکا و احتمال تندتر شدن مواضع 
آمریکا علیه ایران پس از روی کارآمدن ترامپ 
برخ��الف دو رقیب اروپایی خ��ود یعنی رویال 
داچ ش��ل و توتال ترجیح داده از بازگش��ت به 

صنعت نفت ایران خودداری کند. 
ش��رکت بی پ��ی از اولی��ن م��وج موافقتنامه 
ه��ای توس��عه میادی��ن نفت��ی و گازی در 
ایران پ��س از لغو تحری��م ها کنار کش��یده و 
عرص��ه را ب��ه دو رقی��ب اروپایی خ��ود یعنی 
 رویال داچ ش��ل و توت��ال واگذار کرده اس��ت.
ای��ران در هفت��ه ه��ای اخی��ر قراردادهای��ی 
را با ش��رکت ه��ای ان��رژی خارج��ی از جمله 
توت��ال و ش��ل منعقد ک��رده و قص��د دارد در 
را  بیش��تری  قرارداده��ای   2017 اوای��ل 
با ش��رکت ه��ای بی��ن الملل��ی ب��رای جذب 
 س��رمایه گ��ذاری خارج��ی منعق��د نمای��د.
اما بی پی، که ریش��ه تاس��یس آن به ش��رکت 
نف��ت ای��ران و انگلیس برم��ی گ��ردد و اولین 
ش��رکتی بوده ک��ه در س��ال 1908 در ایران 
به اکتش��اف نف��ت پرداخته، در آس��تانه روی 
کار آم��دن دول��ت دونال��د ترام��پ در آمریکا 
 رویک��ردی محتاطانه ت��ر اتخاذ کرده اس��ت.
به گفت��ه مناب��ع آگاه، ش��رکت بی پ��ی برای 
مش��ارکت در مناقص��ه های مرب��وط به طرح 
های اکتشاف و تولید نفت در ایران درخواست 
نداده و طرحی فوری برای انعقاد قراردادهایی 
مش��ابه قراردادهایی که ش��ل و توت��ال با ایان 

منعقد کرده اند ندارد.
ای��ن منابع گفتن��د، دلیل اصلی ای��ن تصمیم 
تج��اری اس��ت. »مس��ئله این اس��ت ک��ه در 
کج��ا س��رمایه گ��ذاری بهتری��ن بازگش��ت 
را دارد و ب��ی پ��ی فرص��ت ه��ای ج��ذاب 
دارد.« جه��ان  دیگ��ر  نق��اط  در   فراوان��ی 
اما ای��ن منابع تایی��د کردند ک��ه ادامه تحریم 
ه��ای یکجانب��ه دول��ت آمری��کا علی��ه ایران 
و احتم��ال س��خت تر ش��دن موض��ع دولت 
ام��دن دونال��د  از روی کار  آمری��کا پ��س 
ترام��پ ب��ه ط��ور وی��ژه ب��ی پ��ی را از ورود 
 به صنع��ت ان��رژی ای��ران ترس��انده اس��ت.
هرچند مقر ش��رکت بی پ��ی در انگلیس قرار 
دارد، ام��ا این ش��رکت بی��ش از هر ش��رکت 

نفتی دیگ��ری در امریکا دارای منافع اس��ت. 
حدود 40 درصد از س��هامداران این شرکت و 
30 درصد از کارکنانش از جمل��ه باب دادلی، 
 مدیر اجرایی این ش��رکت آمریکایی هستند.
بر اس��اس تحری��م های آمری��کا علی��ه ایران، 
ش��هروندان آمریکای��ی ح��ق فعالی��ت های 
تج��اری در ای��ران را ندارن��د. به گفت��ه منابع 
مطلع، بی پ��ی باید ی��ک س��اختار مدیریتی 
جداگان��ه را که ش��امل ب��اب دادل��ی و دیگر 
مدی��ران آمریکای��ی اش نبود برای بررس��ی 
فرصت های س��رمایه گذاری در ایران تشکیل 
می داد. ش��رکت های نفت��ی آمریکایی نظیر 
اکس��ون موبیل و ش��ورون، تاکن��ون از ورود 
 به ب��ازار ان��رژی ایران خ��ودداری ک��رده اند.
ب��ر اس��اس آماره��ای اداره اطالع��ات انرژی 
آمریکا، ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گازی 
و چهارمین ذخایر نفتی جهان اس��ت، اما این 
کش��ور برای مدرنیزه کردن زیرس��اخت های 
قدیمی خود به سرمایه و تخصص خارجی نیاز 

فوری دارد.
ای��ران قص��د دارد پ��س از تواف��ق هس��ته 
ای و لغ��و تحری��م ه��ا  در ط��ی 5 س��ال 
بخ��ش  ب��ه  دالر  میلی��ارد   200 آین��ده 
 نف��ت و گاز خ��ود س��رمایه ج��ذب نمای��د.
ش��رکت توتال فرانس��ه اولین ش��رکت بزرگ 
غربی بود که در م��اه نوامبر مجددا وارد صنعت 
ان��رژی ای��ران ش��د. این ش��رکت قرار اس��ت 
فاز بع��دی می��دان گازی پارس جنوب��ی را با 
 همکاری ش��رکت ملی نفت چین توسعه دهد.
شرکت انگلیس��ی ش��ل نیز اوایل ماه گذشته 
می��الدی موافقتنام��ه اولیه ای ب��رای مطالعه 
میادی��ن آزادگان و ی��ادآوران در جنوب غرب 
ای��ران و میادین گازی کی��ش در خلیح فارس 

به امضا رساند.
از شرکت های دیگری که در س��ال گذشته با 
تهران موافقتنامه هم��کاری امضا کرده اند می 
توان به گازپروم، وس��نفت و لوک اویل روسیه، 
او ان جی س��ی هند و دی ان اوی نروژ اش��اره 
رکد. ایران گفته که ده ها ش��رکت دیگر برای 
مش��ارکت در 50 پروژه اکتش��اف و تولید که 
مناقصه انه��ا اوایل امس��ال برگزار می ش��ود، 

اعالم آمادگی کرده اند.
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 با کاهش تولید روغن پایه در اروپای غربی

فرصت های حضور ایران در بازار روغن پایه قاره سبز
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س�عید بهمنی ،  دنیای انرژی |  س��الیان 
متوال��ی اس��ت ک��ه اروپ��ای غرب��ی منبع 
ذخیره روغ��ن پای��ه در جهان بوده اس��ت. 
تولیدکنن��دگان روغن پای��ه در این منطقه 
از موقعی��ت خوبی برخ��وردار بودند و عالوه 
بر اینکه نیازهای خود را برای س��اخت انواع 
روانکارها مرتفع می س��اختند م��ازاد تولید 
را در انبارها برای عرض��ه جهانی ذخیره می 
کردند. اما در س��ال گذش��ته به علت خروج 
تعدادی از پاالیش��گاههای تولید روغن پایه 
اروپ��ای غربی، مازاد موج��ودی روانکارهای 
تولید شده به طرز قابل توجهی کاهش یافت.  
در این میان جمهوری اسالمی ایران با توجه 
به دس��تاورد ه��ای و تجربیاتی ک��ه در این 
زمینه دارد قادر خواهد ب��ود با حمایت های 
دولت در بازارهای منطقه ای نفوذ و س��پس 
به بازاره��ای جهانی از جمله ق��اره اروپا وارد 

شود. 
اروپای��ی ه��ا نیازمند مص��رف چنین روغن 
هایی هس��تند به همی��ن جه��ت تولید در 
کش��ور ضم��ن ایج��اد اش��تغال و بازارهای 
کار فرآین��د حض��ور در بازاره��ای هدف��ی 
 چ��ون اروپ��ای غرب��ی را محقق م��ی کند.

براساس گزارش س��الیانه تولید جهانی روغن 
پای��ه در س��ال2006 ، تولید روغ��ن پایه در 
اروپای غربی در س��ه پاالیش��گاه متوقف شد 
که منجر ب��ه کاهش11 درص��د در کل تولید 
و50 درصد در م��ازاد روغن پای��ه این منطقه 
ش��د. خروج ش��رکتهای BP ب��ا ظرفیت10 
هزار وShell ، 300 با ظرفی��ت5 هزار و60 و 
Cepa’s ب��ا ظرفیت2 هزار و800 بش��که در 
روز در کش��ورهای انگلیس، آلمان و اس��پانیا 
باع��ث کاه��ش ظرفیت روغ��ن پای��ه در کل 
منطقه ش��د. در حال حاضر چش��م انداز بازار 
تولید، مس��اعد به نظر نمی رس��د و نش��انگر 
خروج تعداد دیگری بوده و این مس��ئله خود 
باعث می ش��ود عرضه روانکارها بیش از پیش 
کاهش یابد. این موضوع موج��ب بروز نگرانی 
و ایجاد مش��کالت بس��یاری برای واحدهای 
 بلندین��گ داخل��ی و خارجی ش��ده اس��ت. 
در آخری��ن گزارش س��الیانه نش��ریه روغن و 
گریس در س��ال2006، تعداد151 پاالیشگاه 
تولی��د روغن پایه ب��ا ظرفی��ت کل927 هزار 

بشکه در روز در جهان وجود دارند.
 Baharat البته این میزان ش��امل پاالیشگاه 
Petroleum با ظرفیت3 هزار و500 بشکه 
 در روز که روغنهای گ��روه II تولید می کند .

نمی ش��ود. با توجه به تولیدات این ش��رکت و 
با در نظر گرفتن تولید س��ایر تولیدکنندگانی 
که اس��امی آنها در آمار یاد نشده، رقم10 هزار 
بش��که در روز می بایس��تی ب��ه کل تولیدات 

روغن مایع افزوده شود. 
در ای��ن می��ان بیش��ترین افزای��ش ظرفیت 
تولی��د مرب��وط ب��ه تولی��د روغ��ن پای��ه در 
آمری��کای ش��مالی ب��ه می��زان15 ه��زار و 
تولی��د روغ��ن پای��ه در کان��ادا به می��زان3 
 ه��زار و500 بش��که در روز ب��وده اس��ت. 
عالوه ب��ر ح��ذف واحده��ای تولیدکننده یاد 
ش��ده، مش��کالت دیگری در س��ال گذش��ته 
در عرض��ه روغن پای��ه در این منطق��ه بوجود 
آمده ک��ه آتش س��وزی در چند پاالیش��گاه، 
اعتصاب��ات کارگری، خروج برخ��ی از واحدها 
از چرخه تولی��د ب��رای تعمیرات اساس��ی از 
جمله آن هس��تند. در مجم��وع کاهش تولید 
در ای��ن منطقه140 ه��زار و460 بش��که در 
روز بوده اس��ت. همچنین به عل��ت باالرفتن 
از  بس��یاری  قیم��ت س��وخت خودروه��ا، 
ش��رکت ها تمای��ل بیش��تری به تولی��د این 
محص��ول دارن��د و همی��ن مس��ئله کمب��ود 
 عرضه روغ��ن پایه را تش��دید کرده اس��ت. 
تاثیرات ای��ن کاهش عرضه روغ��ن پایه بر 
شرکتهای بلندینگ به ویژه شرکت های 

کوچک این منطقه بس��یار زیاد بوده است. این 
قبیل شرکتها به علت کاهش عرضه روغن پایه 
و همچنین افزایش بهای نف��ت خام مجبور به 
پرداخت بهای بیش��تری برای خری��د آن و یا 
وارد کردن روغن پایه از اروپای ش��رقی و کره 
جنوبی شده اند. این مسئله در چهار ماهه اول 
سال2006 بسیار به چشم می خورد و شماری 
از آنه��ا فق��ط توانس��تند هزینه ه��ای خود را 

پرداخت و سودناچیزی دریافت کنند. 
این عوامل باعث ش��ده اس��ت که ای��ن تولید 
کنن��دگان برای خری��د روغن پایه م��ورد نیاز 
خود دق��ت بیش��تری ک��رده وب��رای ارتقای 
به��ره وری خود ب��ه منظ��ور کاه��ش هزینه 
 ه��ای تم��ام ش��ده ت��الش بیش��تری کنند. 

هم اکنون کش��ورهای آس��یایی و اقیانوسیه با 
توجه به تغییرات به وج��ود آمده در بازار تولید 
روغن پایه، در حال تاس��یس پاالیش��گاههای 
جدی��دی برای جب��ران کمب��ود روغ��ن پایه 
هس��تند و با راه اندازی اولین واح��د تولید در 
چند ماه گذش��ته و واحدهای دیگر در س��ال 
آینده س��عی در جب��ران کاه��ش عرضه این 
روانکارها دارند. پروژه های بس��یاری در دست 
بررسی هس��تند که برای س��الهای بعد طرح 
ریزی شده اند و برخالف مشکالت بوجود آمده 
برای واحده��ای بلندینگ در اروپ��ای غربی، 
چش��م انداز بس��یار خوبی را می ت��وان برای 

واحدهای مشابه آن در آسیا مشاهده کرد. 
تاکن��ون22 طرح اع��الم ش��ده که ت��ا پایان 
س��ال2011 تمام��ی آنها ب��ه بهره ب��رداری 
خواهند رس��ید. این پروژه ها در کش��ورهای 
کره جنوبی، هن��د، تایوان، مال��زی، اندونزی، 
چی��ن، بحری��ن، قطر و چن��د کش��ور دیگر با 
ظرفیتی مع��ادل153 هزار و750 بش��که در 
روز در دست اجراس��ت. گروه های روغن این 
پروژه ها ش��امل گ��روه های روغ��ن متفاوت 
 اس��ت که در ج��دول زیر ارایه ش��ده اس��ت. 

کش��ورهای اقیانوس��یه نی��ز دارای پ��روژه 
های��ی ب��ه ظرفی��ت کل115 ه��زار و150 
بش��که در روز هس��تند که بخش عمده ای از 
آن برای جب��ران رش��د تقاضا و بخ��ش دیگر 
آن ب��ه منظور ص��ادرات ط��رح ریزی ش��ده 
اس��ت. این بخش م��ی توان��د منب��ع ذخیره 
 جدیدی ب��رای روغ��ن پایه در جهان باش��د. 

با این وج��ود و علی رقم کاه��ش حدود نیمی 
از م��ازاد تولید روغ��ن پایه در اروپ��ای غربی، 
این منطق��ه هن��وز دارای مازاد تولی��د بر نیاز 
خود ب��وده و تحلیل گ��ران بر ای��ن عقیده اند 
که در آین��ده به صورت دومی��ن عرضه کننده 
 روغ��ن پایه در جه��ان باق��ی خواهن��د ماند.
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ای�وب منص�وری رضی 
حق�وق  دکت�رای   ،
دانش�گاه  خصوص�ی 
اینکوترم��ز   ته�ران|  
مخف��ف   )Incoterms(
اصطالح��ات  عب��ارت 
بین الملل��ی   بازرگان��ی 
 )International Commercial Terms(
می باش��د. اینکوترم��ز متضمن ش��روطی جهت 
تعیین مس��وولیت فروش��نده و خری��دار در بیع 
بین الملل��ی کاال در مرحل��ه تحوی��ل و حمل آن 
می باش��د. اصطالح��ات تجاری از ق��رن هفدهم 
میالدی در می��ان بازرگانان متداول بوده اس��ت 
لیکن ب��رای اولین ب��ار در س��ال 1936 میالدی 
اتاق بازرگان��ی بین الملل��ی ای��ن اصطالحات را 
گردآوری، تدوین و اولی��ن مجموعه اینکوترمز را 
منتش��ر نمود. هدف اصلی از گردآوری و انتش��ار 
اینکوترمز احتراز از تفاسیر متفاوت از اصطالحات 
تجاری در کشورهای مختلف بود. پس از آن اتاق 
بازرگان��ی بین الملل��ی اینکوترمز را ب��ه اقتضای 
نیازهای جدی��د و به منظ��ور تطبیق با ش��رایط 
 تج��ارت بین الملل��ی چندین بار م��ورد بازنگری

 قرار داد. 
در حقوق قراردادهای اغلب کشورها اراده طرفین 
مورد احترام می باش��د. بنابراین طرفین قرارداد 
در تعیین چارچوب مس��وولیتها و حقوق آزادند.
بر همین اس��اس طرفین مختارند که هر کدام از 
نسخ اینکوترمز را مورد توافق قرار داده و بر رابطه 
خود حاکم نمایند. آخرین نس��خه آن ، اینکوترمز 
2010 واج��د 11 اصط��الح می باش��د. تبیی��ن 
تفصیلی اینکوترمز در این نوش��تار ممکن نیست 
و در ادامه به اختصار اصطالحات نس��خه 2010 

مورد اشاره واقع می گردند.

) Ex-Work  (   1. تحویل در کارخانه
 در ای��ن ش��رط کاال در مح��ل کارخانه ی��ا انبار 
فروش��نده به خریدار تحویل میگردد. فروشنده 
کمترین و خریدار بیشترین مسوولیت را متحمل 
می ش��وند. کلیه هزینه ها نظیر هزینه  بارگیری، 
حمل ، بیمه، گمرک و ریس��ک برعه��ده خریدار 

می باشد.

2. تحویل به متصدی حمل
)Free Carrier  (

 با توافق بر این شرط فروشنده کاال را به متصدی 

حمل ک��ه از س��وی خری��دار معی��ن می گردد، 
تحوی��ل می ده��د و از ای��ن پ��س مس��وولیت و 
ریس��ک به خری��دار منتق��ل می گ��ردد. هزینه 
بارگی��ری ، حمل تا مح��ل تحویل ب��ه متصدی 
 حمل ، بسته بندی با فروش��نده و بقیه با خریدار 

می باشد. 

3. تحویل در کنار کشتی
 )  Free Alongside Ship  ( 

طرفین ضم��ن این ش��رط تواف��ق می کنند که 
فروش��نده کاال را تا کنار کش��تی حمل و در آنجا 
به خریدار تحویل نماید. بدیهی است که هزینه ها 
و ریس��ک تا پیش از این نقطه بر عهده فروشنده و 

پس از آن با خریدار  است. 

4. تحویل روی عرشه کشتی
 ) )Free on Board(FOB  (  

بدین معنا که فروشنده کاال را روی عرشه کشتی 
به خریدار تحویل می دهد. مس��وولیت و ریسک 
کاال با عبور آن از نرده های کش��تی از فروشنده به 
خریدار منتقل می گردد. بنابراین اگر پس از عبور 
از نرده کش��تی ، کاال روی عرشه س��قوط و دچار 
صدمه گردد، فروشنده مسوولیتی ندارد و از مال 

خریدار محسوب میگردد. 

5. هزینه و کرایه
 ) )Cost &Freight )CFR (

دراین ش��رط انعقاد ق��رارداد حم��ل و پرداخت 
هزینه های آن بر عهده فروشنده می باشد. 

6. هزینه ، کرایه و بیمه
) )Cost,Insurance&freight )CIF(  

 در این شرط هزینه های بس��ته بندی، بارگیری، 
حمل تا محل بارگی��ری، هزینه ه��ای صادرات،  
انعقاد قرارداد حمل و پرداخت هزینه حمل، بیمه  
بر عهده فروشنده می باش��د. ریسک کاال نیز پس 
از عبور کاال از نرده کش��تی از فروشنده به خریدار 

منتقل می گردد. 

 Carriage ( 7. هزینه حمل پرداخت شده
) )Paid to)CPT

 این اصطالح برای حمل مرکب نی��ز کاربرد دارد 
. طی این ش��رط طرفی��ن تواف��ق می نمایند که 
فروش��نده کاال را بس��ته بندی ، قرارداد حمل رابا 
متصدی حمل منعقد و کرایه را تا مقصد پرداخت 

می نماید. ریس��ک کاال پ��س از تحوی��ل کاال به 
متص��دی حمل از فروش��نده به خری��دار منتقل 

می گردد. 

8. کرایه و بیمه پرداخت شده 
))Carriage Insurance Paid to)CIP (

مطاب��ق این ش��رط فروش��نده مکلف اس��ت که 
تمامی هزینه ه��ای بس��ته بندی کاال، صادرات، 
بارگی��ری، حم��ل و هزینه های ترمین��ال مبدا و 

مقصد و بیمه را بپردازد. 

9. تحویل در ترمینال
 ) )Delivered at Terminal(DAT (

 ب��ا توافق ب��ر ای��ن اصط��الح فروش��نده مکلف 
می گ��ردد ک��ه کاال را در بندر مقصد ب��ه خریدار 
تحویل ده��د و تمامی هزینه ها تا پی��ش از آن بر 

عهده وی قرار می گیرد. 

10. تحویل در مکانی در مقصد
) )Delivered At Place)DAP ( 

 این اصطالح متضمن مس��وولیت فروش��نده به 
تحوی��ل کاال در کش��ور مقصد و در م��کان مورد 
توافق طرفین میباش��د. بنابراین فروشنده مکلف 
اس��ت تمامی هزینه های بس��ته بندی، بارگیری، 
حم��ل در مبدا و مقص��د ، هزینه ه��ای مربوط به 
صادارت  و دیگر هزینه ها را ت��ا پیش از تحویل به 
خریدار بپردازد. هزینه های مرب��وط به واردات و 

مالیات بر عهده خریدار می باشد. 

11. تحویل در مقصد ب�ا پرداخت هزینه های 
حمل و مالیات

) )Delivered Duty Paid)DDP (
وفق این ش��رط کلیه هزینه ها حت��ی هزینه های 
واردات و مالی��ات در کش��ور مقصد نی��ز بر عهده 
فروش��نده می-باش��د. ب��ر خ��الف ش��رط اول 
یعنی تحوی��ل در مح��ل کارخان��ه یا انب��ار این 
ش��رط متضم��ن بیش��ترین مس��وولیت ب��رای 
 فروش��نده و کمتری��ن تکلی��ف ب��رای خری��دار

 می باشد.  
مس��وول بیمه کاالی موضوع قرارداد فقط در دو 
شرط از یازده ش��رط  مذکور تعیین شده است و 
دیگر ش��روط متضمن توافق��ی در این خصوص 
نمی باشند.  شروط سوم تا ششم ویژه حمل و نقل 
دریایی می باشند اما دیگر ش��روط در همه گونه 

حمل و نقل کاربرد دارند.  

اینکوترمز   چیست؟
هدف اصلی از گردآوری و انتشار اینکوترمز احتراز

 از تفاسیر متفاوت از اصطالحات تجاری در کشورهای مختلف بود
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رویا پاک سرش�ت|  درس��ت به همان میزان که 
مفه��وم مالیات جنجالی اس��ت و بر س��ر تعریف آن 
بحث ه��ا و جدل ه��ا وج��ود دارد، تعیین سیس��تم 
مالیاتی و مش��خص کردن مقیاس��ی برای پرداخت 
و دریافت مالیات دش��وار و پیچیده به نظر می رسد. 
درواقع نمی توان برای دریافت مالیات سهل انگارانه 
و بی ضابطه عمل کرد و انتظار داش��ت هیچ مشکلی 
در تامین بودجه یا سرمایه گذاری و تولید رخ ندهد.  
اما ف��ارغ از این موض��وع که دریاف��ت مالیات خوب 
است یا بد و اساس��ا مالیات دهندگان برندگان بازی 
هس��تند یا بازندگان، موضوعی جال��ب توجه تر نیز 
وجود دارد: »آیا حذف تس��هیالت مالیاتی و افزایش 
تعرفه ها برای صنعتگران و تاجران بخش خصوصی 
موضوعی مثبت است یا منفی؟«  برای پاسخ دادن به 
این پرسش باید از هزارتوی پیچیدگی های مالیاتی 
عبور کرد و موضوع را از زوایایی متفاوت س��نجید. با 
این وجود، می توان از ابعاد گوناگونی به بررس��ی این 

مسئله پرداخت.

تغییر در نظام مالیاتی، آری یا نه! 
تغییر در نظام مالیاتی کش��ورهای بزرگ کار س��اده 
ای نیس��ت. درواقع برای ایجاد تحول در درآمدهای 
مالیاتی به بررس��ی ه��ای بلند مدت و زیرس��اختی 
متعددی نیاز است. شاید باورنکردنی به نظر برسد اما 
برای ایجاد تغییر در نظام کلی مالیاتی کشوری مثل 
ایاالت متحده به هزاران حسابدار حرفه ای نیاز است 
تا ابعاد موفقیت ی��ا عدم موفقیت تغیی��رات را مورد 

سنجش و بررسی قرار دهند. 
اگر از همین زاوی��ه به تغیی��رات در نظ��ام مالیاتی 
کشورهای بزرگ نگاه کنیم، وضعیتی هولناک پیش 
رو داریم؛ وضعیتی که بی ش��باهت به تماش��ای یک 
دره با عمقی بس��یار زیاد که البته صع��ب العبور هم 

اس��ت، نخواهد بود.  با این وجود نمی توان نگرش��ی 
تا این ح��د بدبینانه به نظ��ام مالیاتی ی��ا اصالحات 
مالیاتی داش��ت. درواقع اگر قرار باشد اصالحات در 
نظ��ام مالیاتی مورد ب��ی توجهی ق��رار گیرند باز هم 
نتیجه منف��ی خواهد بود. در ش��رایطی که تغییرات 
و تحوالت گاه ب��ه گاه در نظام مالیاتی که براس��اس 
اقتضای زمانه و مصلحت کش��ورهای مختلف انجام 
می ش��ود، بر پایه برنام��ه ریزی ه��ای صحیح انجام 
گیرند، نتایج مثب��ت و امیدوار کنن��ده خواهند بود. 
برخی کشورها مثل ایرلند، مجارس��تان، اسلوواکی 
و لهس��تان با جذب س��رمایه های مالیات��ی در حال 
توسعه زیرساخت های تولید و خدمات خود هستند. 
از سوی دیگر، برخی کش��ورها مثل ایاالت متحده و 
ژاپن با معطوف کردن نرخ های مالیاتی س��نگین بر 
ش��رکت های پردرآمد و کاهش بار س��نگین هزینه 
های مالیاتی از دوش شهروندان عادی در تالشند تا 
از نارضایتی های اجتماعی بکاهند.  در نهایت برخی 
کشورها جزو دسته سوم هستند و شرایطی متفاوت 
تر دارن��د. برای مثال کش��ورهای بلژیک، فرانس��ه و 
تعدادی از کش��ورهای ح��وزه اس��کاندیناوی نیز با 
برخی مالیات های سنگین تجاری در تالشند تا رفاه 
اجتماعی را ارتق��ا دهند، اما هریک از این کش��ورها 
بر حسب اقتضای ش��رایط داخلی و منافع ملی خود 
اقدام به تعری��ف چارچ��وب هایی معی��ن در حوزه 
دریافت مالی��ات کرده ان��د.  به عبارت��ی دیگر برای 
یافتن پاس��خ این پرس��ش که نظام مالیاتی؛ آری یا 
نه! ابتدا باید پاسخ این پرسش را یافت که کدام نظام 

مالیاتی مناسب تر است؟

مالیات هایی که گاه سر به فلک می گذارند 
اگرچه سیستم دریافت مالیاتی که بر حسب مصلحت 
اندیش��ی و برنامه ریزی تدوین ش��ود، تبعاتی مثبت 

خواهد داش��ت، اما گاه سیس��تم مالیاتی تا حدی بی 
رحمانه عمل می کند که ریش��ه های تولید و تجارت 
داخلی به کلی تیش��ه می خورند و می خشکند. یکی 
از س��ناریوهای تکراری و منف��ی تج��ارت در هند، با 
موضوع مالیات های س��نگین داخلی مرتبط اس��ت.  
در ش��رایطی ک��ه مقامات ارش��د نظ��ام مالیاتی هند 
معتقدند نرخ مالی��ات بر درآمد صنعتگ��ران و فعاالن 
اقتصادی داخلی این کشور چندان باال نیست، تجار و 
کارآفرینان معتقدند، وضعیت سیستم مالیاتی هند در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه بسیار سنگین 
و کمرشکن اس��ت.  عده ای از کارشناس��ان معتقدند 
فساد شدید اداری، که در سیستم بانکداری و مالیاتی 
هند نیز نفوذ کرده، عاملی مهم در افزایش مش��کالت 
تاجران و صنعتگران حرفه ای اس��ت. درواقع رانت ها 
و جریان های منفی تجاری که بر موج س��نگین فشار 
های مالیاتی س��وار می ش��وند، مس��یر حرکت مثبت 
صنعت و تجارت هند را مس��دود کرده و اجازه خروج 
افراد از ش��رایط بن بس��ت تج��اری را نم��ی دهند.  از 
سوی دیگر بخش بزرگی از مش��کالت تاجران و تولید 
کنندگان داخل��ی انحصاری بودن تع��دادی از کاالها 
در بخش دولتی اس��ت، اما این موضوع چ��ه ارتباطی 
با سیس��تم مالیاتی دارد؟ زمانی که ی��ک کارآفرین یا 
تاجر وارد چرخه فعالیت های وابس��ته ب��ه بدنه دولت 
می شود، تا حد زیادی مشمول تخفیف ها و تسهیالت 
مالیاتی شده و از زیر بار س��نگین قیدهای مالیاتی رها 
می شود، اما در شرایطی که قرار باشد فعالیت این تجار 
و صنعت گران به طور کامل توس��ط بخش خصوصی 
و بدون وابستگی به دولت انجام ش��ود شرایط به کلی 
متفاوت شده و تس��هیالت کمتری شامل حال فعاالن 
اقتصادی می ش��ود، در نتیجه می توان به این ش��کل 
استنباط کرد که عمده فش��ارهای کاهش تسهیالت 

اقتصادی بر دوش بخش خصوصی قرار دارد.

آیا تخفیف های مالیاتی  به نفع  بخش خصوصی است؟
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در نشس�ت علنی نوبت صبح ش�نبه 11 دی 
م�اه مجل�س ش�ورای اس�المی، م�اده 53 
گزارش کمیس�یون تلفیق مجل�س درباره 
الیحه برنامه ششم توس�عه مبنی بر تعیین 
س�ازوکارهای جدیدی ب�رای قیمت گذاری 
خ�وراک گاز و مایع واحدهای پتروش�یمی 
مجل�س  نماین�دگان  اکثری�ت  رای   ب�ا 

حذف شد. 
ای�ن در حالی ب�ود ک�ه در ص�ورت تصویب 
این م�اده، فرم�ول 10 س�اله وزارت نفت در 
زمینه قیمت گذاری خ�وراک گاز واحدهای 
پتروش�یمی بر مبن�ای قانون الح�اق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دول�ت باطل می ش�د و مجددا ران�ت عظیم 
خوراک گاز ای�ن واحدها باز می گش�ت.در 
همی�ن رابط�ه و ب�رای بررس�ی معضالت و 
مش�کالت صنای�ع پتروش�یمی جمهوری 
اس�المی ایران با مهندس خ�داد غریب پور 
 مدی�ر عام�ل پتروش�یمی ش�ازند اراک به

 گفتگو نشسته ایم : 

در ح�ال حاض�ر انگش�ت اته�ام به س�وی 
پتروش�یمی هاس�ت . برخی م�ی گوید آنها 
نیازه�ای داخل�ی را تامین نمی کنن�د اما از 
ظرفیت های خود ب�رای بازارهای صادراتی 
استفاده می کنند نظر ش�ما در این خصوص 

چیست ؟
اینکه گفته می ش��ود ما نیاز داخ��ل را تامین نمی 
کنیم و صادرات داریم،  تفکر درستی نیست آنچه 
صادر می ش��ود مازاد محصوالت تولیدی است اما 
اینکه بخش پایین دس��تی پتروش��یمی خواستار 
لغو مالیات شود زیرا باور است با این روش مشکل 
حل می شود، سیاست درس��تی نیست این اقدام 
تنها ق��درت رقابت ما را بازاره��ای جهانی کاهش 
می دهد.  اما صادرات محصوالت پتروشیمی برای 
کشور ارزآفرینی دارد و ایجاد قدرت می کند، این 
اقدام تنها دردسر ما را بیشتر می کند،  بهتر است 
برای ح��ل معضل کمب��ود خ��وراک برنامه ریزی 
دقیقی تهیه و به باالدس��تی پتروشیمی ارائه شود 
تا ما بدانیم ک��ه نیاز داخل چه میزان اس��ت و چه 

باید کنیم.

مصوبه مجلس شواری اس�المی را مالحضه 
کردید به نظر می رس�د این مصوبه بخش�ی 
از دعوای پی�ش امده را ح�ل و فصل کند در 
حال حاضر چه مس�ائلی پی�ش روی صنعت 

پتروشیمی است؟
با توجه به ت��ک نرخی ش��دن ارز، ن��رخ خوراک 
گازی برای ش��رکت ها اقتصادی نخواه��د بود از 
این رو حواشی زیادی بر سر این مسئله ایجادشده 
است. مسائلی که بدون ش��ک با تعامل و همکاری 
میان پتروشیمی ها و وزارت نفت قابل حل است. 
پیشنهاد من این است که مش��کالت پتروشیمی 
ها با دولت با تعام��ل و رایزنی حل و فصل ش��ود. 
پتروش��یمی ها با خوراک مایع امیدوارند که نرخ 
خوراک با قیمت مناس��بی را دریاف��ت کنند، می 
افزاید: مش��کالتی در خصوص نرخ خ��وراک و ارز 
حاصل از صادرات پتروشیمی ها عنوان می شود. 
نباید از این مش��کالت به عنوان تقاب��ل یاد کرد. 
معتقدم آنچه وجود دارد حواش��ی است نه تقابل. 
دولت و پتروش��یمی ها همواره در کن��ار یکدیگر 

بودند و همکاری ها به مصلحت کشور است.

 مدیر عامل پتروشیمی شازند اراک:

لغو مالیات در پایین دستی ها رقابت را در بازارهای جهانی کاهش می دهد
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 صالح دریانورد : 

می توانیم قیر
 صادر کنیم
دنیای ان�رژی : صالح دریانورد رئیس سازمان 
برنامه و بودجه هرمزگان در حاش��یه نشس��ت 
کارگروه توس��عه صادرات غیرنفتی هرمزگان 
اظهار کرد: س��فر هیأت تجاری ایران به کشور 
هند دستاوردهای ارزشمند بسیاری به دنبال 
داش��ت. بخصوص این ک��ه هندی ه��ا تمایل 
زیادی به هم��کاری ب��ا ای��ران در زمینه های 

مختلف اقتصادی دارند. 
وی با بیان این که بازار هند ظرفیت های بسیار 
خوبی برای صادرات می��وه، صیفی جات، خرما 
و قیر از اس��تان هرم��زگان را داراس��ت، افزود: 
در این س��فر برنامه ریزی های مشترک خوبی 
میان تجار ایران��ی و هندی به منظور توس��عه 
همکاری ه��ای مش��ترک اقتص��ادی صورت 
گرفت که بدون ش��ک در آینده نزدیک شاهد 

به ثمر رس��یدن این همکاری ه��ا خواهیم بود. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان ادامه 
داد: قیر یکی از نیازه��ای جدی هندی ها برای 
توس��عه کشورش��ان و ایجاد زیرس��اخت های 
حمل و نقلی است و باید با توجه به توان باالیی 
که ایران و استان هرمزگان در زمینه تولید هند 
دارد، بازار این کشور را س��ریعا از لحاظ نیاز به 
قیر تأمین کنیم. دریان��ورد بهترین نقطه برای 
صادرات قیر به کش��ور هند را استان هرمزگان 
عنوان کرد و گفت: بر اس��اس آمارهای موجود 
میزان تولید قیر ما در س��ال ح��دود 5 میلیون 
تن اس��ت که باید راه ها و روش ه��ای صادراتی 
را برای ش��تاب  دادن به این ص��ادرات و ارتباط 
مس��تقیم با هندی ها برای فروش مستقیم به 
آنان را ج��دی بگیری��م. وی در بخش دیگری 

از اظه��ارات خ��ود ب��ه تمایل هندی ه��ا برای 
همکاری های گسترده اقتصادی با تجار ایرانی 
اش��اره و اظهار ک��رد: بس��یاری از محصوالت 
کش��اورزی خارج فصل اس��تان هرم��زگان و 
همین ط��ور خرمای هرمزگان ب��ازار خوبی در 
هند دارد و باید خودم��ان محوریت صادرات به 
کشور هند را در دست گرفته و به طور مستقیم 
به هند صادرات داش��ته باشیم. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه هرمزگان تصریح کرد: گسترش 
همکاری ه��ای اقتصادی در س��طح منطقه به 
تحرک فع��االن اقتص��ادی نی��از دارد و اکنون 
که ش��رایط خوبی برای ارتباط گرفتن با دنیا و 
گس��ترش همکاری های اقتصادی فراهم آمده 
است، می توان بر دامنه فعالیت ها در این حوزه 

افزود.
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 محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

ما به طرح هفده ماده ای هم اعتراض داریم 

فضای تجارت بین الملل با گذش�ت یکساله 
از برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟

بعد از گذش��ت یکسال از توافق هس��ته ای به نظر 
می رس��د که آن حدی ک��ه مورد انتظ��ار فعاالن 
بخش خصوصی بود در م��راودات بانکی و تجارت 
خارجی ما به دو دلیل محقق نش��د. دلیل اول باال 
بردن سطح توقع جامعه از گش��ایش های برجام 
توس��ط دولت مردان و دوم بدعهدی طرف مقابل 
خصوصا در رابطه با مراودات بانکی بود لذا سرعتی 
که ب��رای بهب��ود اوضاع در ش��رایط پس��ابرجام 
پیش بینی می شد محقق نش��ده بدین معنی که 
کم��اکان روش معامالت و نقل و انتق��ال بانکی ما 
پیش از برجام مس��دود بود در حال حاضر محدود 
اس��ت . یعن��ی هم��ه بانکه��ای ط��رف معامالت 
صادرکنن��دگان ایران��ی و یا فع��االن اقتصادی و 
همینطور بانک های بزرگ اروپایی فعال نیستند. 
در نتیجه امکان استفاده از ش��رایط فاینانس ری 
فاینانس و ال سی هنوز به ش��رایط عادی پیش از 
تحریم ها برنگشته است. موضوع روابط بانکی تنها 
بخش برجام است که به مرحله اجرا در نیامده که 
البته بسیار حائز اهمیت اس��ت اما در سایر بخش 
ها برجام تاثیر گذار بوده اس��ت. ما امروز ش��اهد 
حضور 16 خط بی��ن المللی کش��تیرانی در بنادر 
کشور هس��تیم که  اغلب اینها در شرایط پیش از 
تحریم ارتباط خ��ود را با ایران قط��ع کرده بودند 
و این مس��ئله در حمل و نق��ل کاال و تجارت بین 
الملل تاثیر بس��زایی دارد و عالوه بر کاهش هزینه 
ها سرعت مراودات و  صادرات و واردات را افزایش 
می دهد . از نکات مهم دیگری که باید به آن توجه 
کرد بهبود فضای کسب و کار در رنکینگ جهانی 

و پایین آمدن ریسک س��رمایه گذاری است که به 
برکت برجام بدست آمده است. 

نکته بعدی که می بایس��ت مورد توجه قرار بگیرد 
موضوع فروش نفت و افزایش بی��ش از دو برابری 
تولید و ص��ادرات آن اس��ت  .به نظر م��ن یکی از 
بهترین وزارتخانه هایی که از ش��رایط پسابرجام 
بیشتر  بهره را برده وزارت نفت است که توانسته به 
جایگاه پیش از تحریم باز گردد. افزایش صادرات 
نفت س��بب افزایش رونق اقتص��ادی و همینطور 
افزایش GDP ش��ده اس��ت.  هزینه نقل و انتقال 
توس��ط صرافی ه��ا کاه��ش یافته اس��ت. کاالی 
ایرانی به صورت مس��تقیم به کش��ورها صادر می 
ش��ود و نقش کش��ورهای واس��طه مثل امارات و 
ترکیه کمرنگ شده است. مش��کل تعویض اسناد 
صادراتی کاالهای ایرانی و تعوی��ض گواهی مبدا 
آنها هم حل ش��ده که اینها در قیمت تمام ش��ده 
کاال موثر اس��ت.  من فک��ر می کنم اگ��ر موضوع 
بانکی را در نظر نگیریم مش��کالت سایر بخش ها 
و موضوعات با برجام حل و فصل شده است.  اجازه 
بدهید به این نکته نیز اش��اره کنم که پس از کش 
و قوس های فراوان و علیرغم پیشنهاد شش ماده 
ای مشترکاتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 
رئیس سازمان توس��عه تجارت، مجدد مالیات بر 
ارزش افزوده به 17 بن��د تغییر پیدا کرد که باز هم 

مورد اعتراض اتاق و وزارت صمت واقع شد.

آی�ا کس�ب کار ایران�ی در فض�ای بخ�ش 
خصوصی پس از برجام تغییری کرده اس�ت 
؟ عمده ش�رکای تج�اری جدید ای�ران چه 

کشورهای هستند؟

اگر به 5 ش��ریک اول تجاری ای��ران در صادرات و 
واردات نگاه کنی��م کش��ورهای قدرتمندی را در 
میان آنها می بینیم. کشورهایی مثل آلمان، ژاپن 
و کره از جمله کش��ورهایی هس��تند که به ایران 
صادرات و از ایران واردات دارند. این مسئله نشان 
دهنده حضور اقتصاد های معتب��ر و قدرتمند در 
کشور ما و بازگشتن به شرایط قبل از تحریم است 
و گس��تره  بازارهای ما که در زم��ان تحریم به 4 یا 
5 کشور محدود شده بود حاال گسترش پیدا کرده 
و محدودیت ها برداش��ته شده است. خود محدود 
بودن بازار یک تهدید برای کشور ما محسوب می 
ش��د چرا که اگر از نظر سیاس��ی یا امنیتی با یکی 
از آنها به مش��کل بر می خوردیم ب��ازار جایگزین 
نداش��تیم اما امروز در س��بد صادراتی و وارداتی 
خود کش��ورهای متنوعی را می بینیم و به عقیده 
من این یکی از نکات مهم شرایط پسابرجام است. 

موانع داخلی چند درصد از مشکالت بخش 
خصوصی اس�ت ؟ آیا مجلسی جدید در حل 
معض�الت بخش خصوصی هم�کاری الزم را 

دارد؟
من معتقدم که س��هم موانع داخلی در مشکالت 
اقتص��ادی م��ا بس��یار فرات��ر از موان��ع خارجی 
اس��ت. ما به دلیل تحریم ها ده س��ال مش��کالت 
تجاری با کش��ورهای خارجی داش��تیم . تحریم 
س��بب محرومیت ما از امکانات س��ایر ش��رکای 
تجاری ش��ده بود. اما من معتقدم اگ��ر تحریم ها 
حتی تحریم ه��ای بانک��ی را هم بط��ور کامل بر 
می داش��تند و کامال به شرایط پس��ابرجام باز می 
گش��تیم هم اقتصاد ما اقتصاد سالم و پویایی نبود 
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پتروشیمی ها در » مه « 

الهه ابراهیمی|  نرخ خوراک پتروش��یمی 
ه��ا و نح��وه عرض��ه ارز حاصل از ص��ادرات 
محصوالت پتروش��یمی دو دلیل اصلی برای 
در تقابل قرار دادن وزارت نفت و پتروشیمی 
ها ب��ا یکدیگر ش��ده اس��ت. اگرچ��ه از دید 
مدیران پتروش��یمی مش��کالت موجود در 
این صنعت به معنای تقابل نیس��ت و دولت و 
پتروشیمی ها با برنامه و هدف خاص از پیش 
تعیین شده در تقابل یکدیگر نیستند، با این 
وجود می ت��وان امیدوار بود که مش��کالت با 

تفاهم و مذاکره ختم به خیر شود.
در ش��رایط کنونی وزارت نف��ت منافعش را 
در باال ب��ردن قیمت های خ��وراک می بیند 
و نمی  تواند از منافع خود چشم پوشی کند 
و از طرف دیگر، پتروشیمی ها منافع خود را 
در پایین بودن نرخ خ��وراک می دانند. نقطه 
تالقی اختالفات پتروش��یمی با وزارت نفت 
این مسئله است. موضوعی که سر دراز دارد و 
با تعیین هیچ فرمولی قصد ساماندهی ندارد. 
با این وجود پتروش��یمی ها به دلیل صادرات 
محصوالت، محل مناس��بی ب��رای ارزآوری 
کشور می شوند و در صورت عدم هماهنگی 

می توانند برای دولت مشکل ایجاد کنند.
عب���دالحس��ی��ن بی�����ات، مدیرعام��ل 
اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان 
اینکه مشکالت دولت و پتروشیمی ها بیش 
از گذشته اس��ت، می گوید: معتقدم دولت و 
پتروشیمی ها نمی توانند در تقابل با یکدیگر 
باش��ند، اگرچه در ظاهر این مسئله تاییدمی 
شود. وی تاکید می کند: دولت و پتروشیمی 
ها همکاری خوب��ی با یکدیگر دارن��د، اما در 
برخی موارد به دلیل مشکالتی این احساس 
ایجاد می ش��ود که دولت و پتروش��یمی ها 
در تقابل با یکدیگر هس��تند که این صحیح 
نیس��ت. البته اگر نگاه دقیق تری به موضوع 
صورت گیرد مش��خص می ش��ود ک��ه این 
برداشت درست نیس��ت و تصمیمات دولت 

براس��اس مصل��حت ان��دیش��ی ص��ورت 
گرفته است.

وی با بیان اینکه در مباح��ث ارزی با کاهش 
عرضه ارز حاصل از صادرات پتروش��یمی به 
بازار مش��کالتی در بازار ارز ایجادشده است، 
م��ی افزای��د: نباید ای��ن مس��ئله را تعمدی 
دانس��ت و از آن به عنوان تقابل پتروش��یمی 
ها با دولت تعبیر کرد. پتروش��یمی ها هنوز 
در نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه هستند، 
اما رویه کاری این گونه نیس��ت ک��ه با عدم 
همکاری با دولت برای کش��ور چالش ایجاد 

کنند.
در این میان نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک 
به پتروش��یمی ها توس��ط دولت ب��ه عنوان 
چال��ش عنوان می ش��ود. اینکه بس��یاری از 
مدیران ب��ر این باورن��د که نرخ خ��وراک در 
ش��رایط کنونی س��ودآور نیس��ت به همین 
دلیل مس��ئله خوراک نقطه تقاب��ل دولت با 

پتروشیمی ها است.
بیات در این باره می گوید: بسیاری از مدیران 
انتظار دارند که خوراک پتروشیمی ها ارزان 
تر از کنونی باش��د، زیرا به دنبال س��ودآوری 
بیشتری هستند، این در حالی است که نرخ 
خوراک باید براس��اس نرخ موجود در بازارها 
باش��د. ارزان ش��دن خوراک اگرچ��ه برای 
سرمایه گذاران جذاب اس��ت اما پایین بودن 
قیمت آن از دس��ت دادن درآمدهای کشور 

است.
به گفته بیات، چرا باید خوراک��ی ارزان تر از 
بازاره��ای جهانی به پتروش��یمی ها بدهیم. 
این ارزان بودن تنها به نفع س��رمایه گذاران 
داخلی نیس��ت، بلکه با این سیاست سرمایه 
گذار خارجی س��ود باالیی را کسب می کند 
در حالی که باید این س��ود عاید کشور شود. 
قیمت خ��وراک باید منطقی باش��د و س��ود 
باید از محل مدیریت صحی��ح مدیران برای 

مجتمع کسب شود.

و مشکالت ساختاری در اقتصاد، صنعت، تولید و 
تجارت ما وجود دارند مس��ائل ریش��ه دار هستند 
و تا زمانی که ما اس��تانداردهای بین المللی را در 
مدیریت کش��ور رعایت نکنیم و با روش آزمون و 
خطا و اتخاذ سیاس��ت هایی که بارها اجرا شده و 
حاصل��ی نداش��ته  مدیری��ت کنیم نم��ی توانیم 
شرایط بهتری داشته باش��یم. به گمان من فساد 
اداری در ایران س��بب تزلزل اقتص��اد ملی و عدم 
ثب��ات و امنی��ت اقتصادی ش��ده اس��ت بنابراین 
س��رمایه گ��ذاری جدید ص��ورت نم��ی گیرد و 
تکنولوژی جدید وارد کش��ور نمی شود . به دلیل 
اتخاذ همین سیاس��ت ها آمایش س��رزمینی هم 
در صنعت انجام نمی گیرد و برخ��ی صنایع ما نه 
تنها درامدزایی نمی کنند بلکه منابع کشور را هم 
می بلعند . باید این ح��وزه ها مورد بازنگری جدی 
قرار بگیرد و صنایع مازاد یا زی��ان ده باید تعطیل 
ش��وند یا کاربری انها تغییر کند. آمایش سرزمین 
در کش��وری مثل ایران که از کمب��ود آب رنج می 
برد  بس��یار حائز اهمیت اس��ت. موضوع باال بودن 
قیمت تمام شده کاالی ایرانی و پایین بودن بهره 
وری  هم از مسائلی هستن که به خارجح از کشور 
مربوط نیستند . اصالح این امور مستلزم تغییر در 
نوع نگاه و مدیریت کشور ماست. باید بپذیریم که 
باید در روش های خود تغییر ایجاد کنیم تا تغییر 
اقتصاد ملی و افزایش درامد سرانه، رفاه اجتماعی 

و امنیت اقتصادی و اجتماعی را شاهد باشیم. 

رقبای منطقه ای ایران از جمله ترکیه اکنون 
با چال�ش های ج�دی در تعام�الت خارجی 
اش�ان رو به رو هس�تند دیپلماسی بخشی 
خصوصی در جهانی کردن تج�ارت ایران تا 

چه اندازه فعال بوده است؟
من فکر م��ی کنم س��هم بخ��ش خصوص��ی در 
اقتص��اد ای��ران انق��در ناچی��ز و کوچک هس��ت 
ک��ه نم��ی توان��د تاثی��ر مثبت��ی در اقتص��اد و 
دیپلماس��ی ای��ران داش��ته باش��د . در اقتصادی 
ک��ه 15درص��د آن در اختی��ار بخ��ش خصوصی 
و 85 درص��د در اختیار بخش دولت��ی و خصولتی 
اس��ت، ام��واج اقتص��اد دولت��ی اج��ازه حضور و 
ظه��ور و  تاثیرگ��ذاری بخش خصوصی را س��لب 
کرده اس��ت. اگر دقیق ن��گاه کنیم ام��روز بخش 
خصوصی ما  عم��ال تبدیل به ابزاری ش��ده که هر 
روز باید با دولت نشس��ت های گوناگونی داش��ته 
 باش��د برای رفع موانعی که دولت ب��رای آن ایجاد 

کرده است.
 این نشس��ت ها برای ارائه طری��ق و تاثیرگذاری 
نیس��تند بلکه ات��اق بازرگانی به عن��وان پارلمان 
بخش خصوصی فقط درگیر رفع مشکالتی است 
که بخش حاکمیتی ایجاد کرده اس��ت و فعالیت 
های آن چنانکه باید نتیجه بخش نیس��ت و عمال 
فرصت ایده پردازی و ن��واوری از بخش خصوصی 

سلب شده است. 
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حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاالی ایران 
با اشاره به نوس��ان اخیر بازار ارز گفت: با توجه به 
اتفاقات اخیر ب��ازار ارز، اگر بازار مش��تقه ارزی در 
کشور وجود داشت، هر نهادی که به دنبال تنظیم 
بازار ارز بود براحتی می توانس��ت با اتخاذ یکسری 
موقعیت )position( فروش در بازار دستکم در 
س��مت عرضه؛ بازار را به تعادل برساند، کما اینکه 
در بازار نقدی و آتی س��که نیز پیش از این ش��اهد 
بودیم.  وی گفت: همواره بخش��ی از تقاضای بازار 
ارز و س��که ناشی از تقاضای س��فته بازی است که 
بازار مش��تقه می تواند این تقاضا را که در بسیاری 
از اوقات منجر به تحویل کاال نمی ش��ود، به خود 
جذب کنن��د. حال اگ��ر این بازار  مش��تقه وجود 
داش��ته باش��د جدای از اینکه س��لف یا مش��تقه 
)forward and futures( بانک��ی باش��د در 
شرایطی کهبازار می خواهد به سمتی پیش برود 
که القای کم یابی و افزایش قیمت مصنوعی نشود 
می توان ریسک های بازار نقدی را به بازار مشتقه 
انتقال داد. به عبارتی بهتر حجم اس��کناس ارز را 
می توان به تعهد و موقعیت تبدی��ل کرد و بازار را 

آرامش داد.
این مقام مس��ئول عن��وان کرد: متولیان��ی که به 
دنبال تنظیم بازار هستند می توانند حتی در بلند 
مدت که لزوما به پش��توانه طال یا ارز نیست بدون 
نیاز به حجم طال یا ارز در شرایط فعلی ، معادل ارز 

یا طالیی که در آینده به دس��ت می آید، از طریق 
موقعیت های فروش اقدام به تنظیم بازار کنند.

وی با تاکی��د بر ل��زوم راه ان��دازی بازار مش��تقه 
ارزی در کش��ور گفت: فارغ از اینکه ای��ن بازار در 
چه مکانی باید راه اندازی ش��ود باید به این سمت 
حرکت ک��رد. هم اکنون کش��ور به بازار مش��تقه 
ارزی نیاز دارد تا ریسک های ناشی از سفته بازی 

در بازار نقد را به بازار مشتقه منتقل کند.
س��لطانی نژاد در واکنش به این اظهار نظر برخی 
مدیران میانی بان��ک مرکزی مبنی ب��ر اینکه راه 
اندازی بازار مش��تقه ارزی در بازار بین بانکی و یا 
آفشور مناسب تر است ؛ گفت: اینکه بانک مرکزی 
می تواند ای��ن عملیات را انجام ده��د یا نه مطرح 
نیست اما باید این بازار وجود داشته باشد تا مردم 

این همه تالطم های قیمتی را تجریه نکنند.
اینکه در مورد مس��کن هم عنوان می ش��ود بازار 
مشتقه ای وجود داشته باش��د نیز بر همین مبنی 
اس��ت که فرد بتواند برای فرزن��دان خود از طریق 
موقعیت های خرید ریس��ک تالطم های قیمتی 
را پوش��ش دهد. وی در مورد بیس��تمین اجالس 
ACG و ارتباط ات��اق های پایاپ��ای بورس های 
کاالیی از طریق ش��رکت های س��پرده گذاری در 
دنیا گفت: در بخش اوراق به��ادار محور مبتنی بر 
کاالی بورس ها، ش��رکت های سپرده گذاری می 

توانند نقش آفرینی کنند.

مدیر عامل ب��ورس کاال با اش��اره به فعال ش��دن 
بازار سرمایه هندوس��تان برای انتشار اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال گفت: به تازگ��ی نهاد ناظر کاالیی و 

بورس این کشور در یکدیگر ادغام شده است.
وی افزود: بیش از 50 درص��د قیر ایران هم اکنون 
از سوی هندوس��تان خریداری می شود و این در 
حالی اس��ت که اغلب خریداران از بابت کیفیت و 
قیمت قیر ایران ناراحت هستند. بر همین اساس 
با ساختار مش��ترکی که میان بورس کاالی ایران 
و هندوس��تان طراح��ی خواهد ش��د، ش��رایطی 
ایجاد می ش��ود که تولیدکنندگان ایرانی بتوانند 
 MCX مستقیم قیر را در بورس چند کاالیی هند

معامله کنند.
س��لطانی نژاد با بیان اینک��ه هنوز ب��رای معامله 
وکیوم بات��وم VB با بورس هندوس��تان صحبتی 
نشده گفت: قرار است براساس توافق و پشتیبانی 
مقام ناظر بورس هندوستان، قیر با کیفیت تولید 
کننده از طریق بورس کاالی ایران در اختیار بازار 

مصرف هند قرار گیرد.
وی اف��زود: در ای��ن فرآیند بورس ها ب��ر عملکرد 
تولید کنن��ده و یا تاج��ر نظارت خواهن��د کرد و 
واس��طه ها کمتر خواهند بود. هم اکنون نفت جی 
و نفت پاس��ارگاد  اصلی ترین تولید کنندگان قیر 
کشور هستند که بر اساس استاندارد کاالیی بین 

المللی در بورس هندوستان عرضه خواهند شد.

 حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاالی ایران: 

قیر ایرانی را به بورس هندوستان خواهیم برد
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افتتاح آزمایشگاه تخصصی پارافین 
دنی�ای ان�رژی : اعض��ای اتحادی��ه اوپکس 
به هم��راه کمیس��یون پارافین ای��ن اتحادیه 
روز دوش��نبه 13 دی ماه گرد ه��م آمدند تا از 

یکی از دست آورد های این اتحادیه رو نمایی 
کنند. در این جلس��ه مهندس اس��پندیاری و 
طارمیان به عنوان دبیرکل اتحادیه اوپکس و 

مدیر روابط عمومی به همراه مهندس رفیعی 
فر رئیس کمیسیون پارافین به همراه اعضای 
کارآمد و تاثیرگذار این اتحادیه حضور یافتند.
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صنع��ت پارافین س����ازی 
در ایران بیش از س����ه دهه 
قدم��ت دارد و قب��ل از آن 
نیازه��ای صنای����ع داخل 
به ان��واع پارافی��ن از طریق 
واردات تامی��ن م��ی ش��د. 
پیشکس����وتان این صنعت 
از ضایعات پاالیش��گاههای روغن س��ازی به عنوان 
خوراک صنایع پارافین سازی اسلک وکس استفاده 
کرده و روز ب��ه روز به ارزش این م����اده افزودند، به 
ط��وری که در م��دت کمی نزدیک ب��ه 120 واحد 

پارافین س��ازی در کشور فعال شد. 
واحدهای پارافین س����ازی به غیر از اس��لک وکس 
که قبال به عن��وان س����وخت یا مالچ اس����تفاده 
ش��د  وکس��های آفگرید پتروش����یمی ها را نیز که 
نگهداری آن برای ش��رکتهای پتروش��یمی معضل 
بود، جذب کردند. یعنی درواق��ع واحدهای پارافین 
س��ازی به عنوان صنعت دوس����تدار محیط زیست 
نسبت به تخلیه مخازن پااالیشگاه های روغن سازی 
و محوطه ش��رکت های پتروش��یمی اق��دام کرده و 
ضایع��ات دریافتی را به محصوالتی ب��ا ارزش افزوده 
باال تبدیل می کنند. در همین رابطه و برای بررس��ی 
دقیق مس��ائل و مش��کالت صنعت پارافین کشور با 
سعید رفیعی فر رئیس کمیس��یون پارافین اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروش��یمی 

به گفتگو نشسته ایم : 

خصوص�ی س�ازی صنای�ع پارفین کش�ور را 
چگونه ارزیاب�ی می کنید و مه�م ترین چالش 
پیش روی ای�ن صنعت از منظ�ر حضرت عالی 

چیست؟

پس از خصوصی سازی پاالیش��گاه های روغن سازی 
از س��ال 1382 به بعد هر روزه بر مش��کالت تامین، 
تضمی��ن، کمی��ت و کیفی��ت خ��وراک واحدهای 
پارافین س��ازی افزوده ش��ده و نح��وه قیمت گذاری 
نیز بدون رعایت مصوبات کارگ��روه اقتصادی دولت 
مبنی بر تسری قیمت لوبکات به صنایع پایین دستی 
اعمال می شود. در نتیجه کلیه دستاوردهای تولید و 
علی الخصوص بازار آنها، توس��ط بخش های مختلف 
مصادره به مطلوب شده یا به صورت قابل مالحظه ای 
تضعی��ف و در اختیار رقیب��ان خارجی ق��رار گرفته 
اس��ت. به دلیل صادرات بی رویه خوراک این واحدها 
به بازارهای هدف، متاس��فانه بخش قابل توجهی از 
فرصت های شغلی ایجاده شده از کش��ور ما به سایر 
کشورها منتقل شده اس��ت. صنعت پارافین درحالی 
مج��ددا افزایش ناگهان��ی قیمت خ��وراک را تجربه 
می کند که پس از گذش��ت حدود هشت سال از ارائه 
مشکالت و راهکارهای جامع پیشنهادی جهت رفع 
آنها به مس��ئوالن امر می گ��ذرد و هن��وز هیچ اقدام 
موثری صورت نپذیرفت��ه و همچنان صنعت پارافین 

در سراشیبی سقوط قرار دارد.

پارفی�ن یک�ی از نیازه�ای صنع�ت کش�ور 
محس�وب می ش�ود ، چرا دولت از این صنعت 

حمایت نمی کند؟ 
همانط��ور ک��ه ش��ما اش��اره کردی��د فرآورده های 
پارافینی نیاز اساس��ی کارخانجات داخلی هس��تند 
و چنانچ��ه توجه وی��ژه ای ب��ه این صنعت نش��ود، 
ب��ه زودی ش��اهد تعطیل��ی کارخانج��ات فعلی که 
با حداق��ل ظرفیت تولید خ��ود فعالی��ت می کنند، 
خواهی��م بود و ادامه ای��ن روند موج��ب واردات این 
محص��ول خواهد ش��د. حال س��وال اینجاس��ت که 

با توجه ب��ه حجم س��رمایه گذاری های انجام ش��ده 
توس��ط تولید کنندگان پارافین ک��ه باوجود تحمل 
شدیدترین فش��ارهای اقتصادی در پی تحریم های 
ناعادالنه بین المللی، افزایش پی درپی نرخ خوراک و 
رفتارهای غیرشفاف مس��ئوالن امر توانسته اند ایران 
را از ی��ک وارد کننده مطلق به ی��ک مدعی صادرات 
تبدیل کنند، آیا زمان آن فرا نرسیده است که توجه 
ویژه ای به این صنعت ش��ود تا عالوه برجلوگیری از 
تعطیلی اندک کارخانه های موج��ود و نیاز دولت به 
واردات پارافی��ن مانع از دس��ت رفتن س��هم مطلق 

ایران در بازارهای بین المللی شویم؟

چرا اقدامات دولت نتوانس�ت صنعت پارافین 
کش�ور را نجات ده�د  آی�ا خصوصی س�ازی 

صنایع پارافین کشور اقدامی مفید بود؟
همه تولید کنن��دگان بر ای��ن باور بودند ک��ه پس از 
اجرای خصوصی س��ازی و واگذاری پاالیش��گاه های 
روغن س��ازی به بخش خصوصی، ش��اهد شکوفایی 
صنع��ت پارافین خواهند ش��د ام��ا نه تنه��ا این امر 
محقق نش��د بلکه ش��اهد رویارویی با ش��رکت هایی 
ش��دند که به هیچ وج��ه ی��ارای رقابت با آنه��ا نبوده 
و ادام��ه اعتراضات خود را تهدیدی ب��ر قطع خوراک 
خود می دیدند، چراکه ش��رکت های روغن سازی نیز 
به جرگه تولید کنندگان پارافین پیوس��ته اند. اکنون 
این س��وال مطرح می ش��ود که اگر ش��رکتی خود به 
عنوان تولید کنن��ده خوراک عده کثی��ری از صنایع 
تبدیل��ی، مصرف کننده همان خ��وراک برای تبدیل 
آن ماده به فرآورده های مش��ابه باشد، آیا قیمت تمام 
ش��ده تولید آن محصول نیز برای دو طرف یکس��ان 
اس��ت؟ قطعا اینگونه نخواهد بود و ای��ن نیز دلیلی بر 
بی��کاری کارخانجات داخلی اس��ت.  ای��ن صنعت با 

 رفیع فر رئیس کمیسیون پارافین اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی : :

صنایع پارافین در سراشیبی سقوط قرار دارد

میثم محمودی
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 کیانوش عیاری، مدیرعامل پتروشیمی شیراز:

بیش از نیمی از 
هزینه های پتروشیمی ها صرف

 تامین خوراک می شود
س�یامک احمدی�ان| در ح��ال حاضر با 
توجه به تک نرخی ش��دن ارز، نرخ خوراک 
گازی برای ش��رکت ها اقتص��ادی نخواهد 
ب��ود از این رو حواش��ی زیادی بر س��ر این 
مسئله ایجادشده اس��ت. مسائلی که بدون 
شک با تعامل و همکاری میان پتروشیمی 
ها و وزارت نفت قابل حل اس��ت. پیشنهاد 
عمده کارشناس��ان این است که مشکالت 
پتروش��یمی ه��ا ب��ا دول��ت ب��ا تعام��ل و 
رایزنی ح��ل و فصل ش��ود.اما چالش های 
ج��دی میان بخش پتروش��یمی کش��ور و 
دولتی ه��ا وج��ود دارد ک��ه تمامی بخش 
 ه��ای ای��ن صنع��ت را درگیر خ��ود کرده 

است. 
تعیین قیمت مناس��ب برای پتروشیمی از 
موضوعاتی اس��ت که باید برای رسیدن به 

آن تصمیم سازی شود. 
در همی��ن راس��تا و درباره تقاب��ل دولت و 
پتروش��یمی ها با یکدیگر نقط��ه نظر یکی 
از مدیران پتروش��یمی ها را جویا ش��دیم. 
کیانوش عی��اری، مدیرعامل پتروش��یمی 
ش��یراز از منتقدان بخش دولتی به ش��مار 
می رود که به س��واالت دنیای انرژی پاسخ 

داده است.

آیا دولت و بخش خصوصی در مس�اله 
پتروش�یمی ه�ا در تقابل ب�ا یکدیگر 

هستند؟
دول��ت و پتروش��یمی ها با برنام��ه و هدف 
خاص از پیش تعیین شده در تقابل یکدیگر 
ق��رار نگرفته اند بلکه بر اس��اس بس��یاری 
از تحلی��ل ه��ا و تصمیمات دول��ت درباره 
پتروش��یمی کارشناس��ی ش��ده نیس��ت، 
ازاین رو برای پتروش��یمی ها دردسر ایجاد 
می کن��د. اینکه گفته ش��ود ب��ا تخفیف به 
پتروش��یمی ها 16 میلی��ارد دالر از جیب 
مردم گرفته می ش��ود و به جی��ب عده ای 
دیگر سرریز می ش��ود، صحیح نیست. هم 
اکنون 60 درصد از هزینه های پتروشیمی 

ها صرف تامین خوراک می شود. در همین 
حال روند کسب سود در پتروشیمی ها در 
مقایسه با س��ال های گذشته، نزولی بوده و 
حتی در برخی مجتمع ها منفی شده است 
به همی��ن خاطر باید به س��رعت برای رفع 

چالش فوق تصمیم گیری شود.

گفت�ه م�ی ش�ود مس�اله ران�ت در 
پتروش�یمی ه�ا اختالفات ج�دی را 
ایجاد کرده اس�ت ، این موضوع تا چه 
ان�دازه صحت دارد و ش�ما ب�ه عنوان 
یک�ی از مدی�ران ارش�د ای�ن صنعت 
 چه پی�ش بین�ی در خص�وص آینده 

دارید؟
ضمن تشکر از سوال ش��ما باید تاکید کنم 
ک��ه اینکه گفته می ش��ود پتروش��یمی ها 
رانت دارند، قابل پذیرش نیس��ت. در چند 
س��ال گذش��ته روند جذب س��رمایه گذار 
تقلیل یافته است که بیانگر به صرفه نبودن 
قیمت خوراک است. از سویی شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی در چندس��ال گذشته 
 در کنار م��ا نب��وده و با م��ا تقابل داش��ته 

است.
اما در خصوص بخش دوم س��وال جنابعالی 
باید بگویم اگر دولت قص��د تقابل دارد باید 
این تقابل کارشناس��ی باش��د ن��ه اینکه با 
تصمیمات عجوالنه وغیرکارشناسی برای 
بدنه پتروش��یمی مش��کل ایجاد کند. نرخ 
خوراک در فرمول 8,5 س��نت است اما در 
واقعیت اگر بررس��ی مناسبی صورت گیرد 
 متوجه می ش��ویم که همان نرخ 13 سنت

 است.
معتق��دم دولت حت��ی اگر خ��وراک ارزان 
به پتروش��یمی ه��ا بدهد، به دلی��ل ایجاد 
اش��تغال و ارزش اف��زوده موف��ق عم��ل 
کرده اس��ت. صنعت پتروش��یمی صنعت 
پیش��رویی بود، اما به دلیل برخی سیاست 
 ها دیگر نمی ت��وان این صنعت را پیش��رو 

دانست. 

توجه به ماهی��ت تولید محصوالت ش��یمیایی عالوه 
بر تحمل رنج ه��ای تولید و تبعی��ت از مصوبه دولت 
محترم جه��ت رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی به 
خ��ارج از ش��عاع 120 کیلومتری ته��ران نقل مکان 
کرده و با اس��تقراض از سیس��تم بانکی کشور نسبت 
به احداث واحد های جدید اقدام کرده اس��ت به امید 
اینکه از طریق تولید و عرض��ه فرآورده های پارافینی 
عالوه بر تامین نیاز داخل، باعث رونق صادرات کشور 
ش��وند اما در این باره نیز صنعتگران پارافین کش��ور 
متضرر شدند و آنچه برای ش��ان باقی ماند، انبوهی از 
مش��کالت اقتصادی، تعطیلی واحده��ای نیمه جان 
و مس��تاصل از پاس��خگویی به سیس��تم بانکی است 
که هر روزه بر بدهی آنها افزوده خواهد ش��د. وی در 
ادامه خاطرنش��ان کرد: صنایع پارافین س��ازی مدت 
هش��ت س��ال اس��ت که خوراک خود را ب��ر خالف 
مصوب��ه کارگ��روه اقتص��ادی هیات محت��رم دولت 
مورخ 87/09/12 با ارز آزاد تامین کرده و متاس��فانه 
تاکنون کلیه اعتراض��ات و پیگیری های به عمل آمده 
از مراج��ع مختل��ف حکومتی ب��ه نتیجه ملموس��ی 
نرسیده است ولی اینک که ش��رکت پخش مبادرت 
به اعمال نرخ ارز آزاد برای کلیه صنایع پایین دس��تی 
خود ک��رده، بالفاصله ب��ا اعتراض گس��ترده و به حق 
صنایع پایین دستی مواجه شده و لذا نسبت به اصالح 
فوری بخشنامه مورد نظر اقدام کرد درنتیجه صنایع 
پارافین سازی نیز برای چندمین بار درخواست خود 
را برای اعمال همین شرایط برای تعیین نرخ خوراک 
خود تکرار کرده و توقع دارد اکنون که عواقب چنین 
سیاس��ت هایی برای صنایع و پاالیش��گاه های میانی 
مش��خص ش��ده، از اعمال ن��رخ ارز آزاد در خوراک 
صنایع پارافین س��ازی جدا خودداری کرده و فرمول 
قیمت گ��ذاری خوراک مطاب��ق با مصوب��ه کارگروه 
اقتص��ادی هی��ات دول��ت توس��ط پاالیش��گاه های 

روغن سازی رعایت و اجرایی شود. 

همه تولید کنندگان بر این باور بودند 
که پس از اجرای خصوصی سازی و 

واگذاری پاالیشگاه های روغن سازی 
به بخش خصوصی، شاهد شکوفایی 

صنعت پارافین خواهند شد اما 
نه تنها این امر محقق نشد بلکه شاهد 
رویارویی با شرکت هایی شدند که به 
هیچ وجه یارای رقابت با آنها نبوده و 
ادامه اعتراضات خود را تهدیدی بر 

قطع خوراک خود می دیدند، چراکه 
شرکت های روغن سازی نیز به جرگه 

تولید کنندگان پارافین پیوسته اند
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)22 ط�رح توس�عه ای )از 20 تا 99 درصد پیش�رفت 
فیزیک�ی( ب�ا س�رمایه گ�ذاری 2 میلی�ارد دالر و 
امکان ایجاد 3هزار ش�غل در منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی در حال ساخت است.
حجت اله میرزای�ی معاونت امور اقتص�ادی و برنامه 
ریزی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در راس هیئتی 
بلند پایه از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید 
کرد و مورد استقبال مسئولین شهری، استانی و مدیر 
عامل و مدیران ستادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروش�یمی  قرار گرفت. بر اس�اس گ�زارش روابط 
عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
مدیرعامل این سازمان در س�خنانی درباره اهمیت 
صنعت پتروشیمی، گفت: امروزه صنعت پتروشیمی 
به عنوان صنعت ارزش آفرین کشور و به عنوان تنها 
راهکار جلوگیری از خام فروشی نفت و تولید ارزش 
افزوده از ای�ن ماده  مهم، در برنام�ه ریزی های کالن 
کش�ور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اس�ت. 
سیدامید شهیدی نیا، با تبیین تاریخچه ای از ایجاد 
منطقه ویژه اقتصادی پتروش�یمی، آخرین وضعیت 

این قط�ب صنعت پتروش�یمی کش�ور را ب�ه لحاظ 
میزان س�رمایه گذاری، ظرفیت تولید و اشتغالزایی 
تش�ریح کرد: ایجاد ظرفیتی معادل 26 میلیون تن 
تولید محصوالت پتروشیمی در سه حوزه باالدست، 
میانی و پایین دست و ایجاد 30 هزار شغل مستقیم، 
دس�تاوردی اس�ت که ب�ا 17 میلیارد دالر س�رمایه 
گذاری، ظرف 19 سال گذشته در مساحتی به وسعت 
2600 هکتار حاصل ش�ده اس�ت و این می�زان، 43 
درصد از سهم پتروشیمی کش�ور می باشد. وی پس 
از آن، اطالعاتی در خصوص22 طرح در حال احداث 
)از 20 ت�ا 99 درصد پیش�رفت فیزیکی( با س�رمایه 
 گذاری 2 میلیارد دالر و ایجاد3هزار شغل ارائه کرد.

ش�هیدی نی�ا،  صنایع تکمیل�ی پتروش�یمی را که 
بیش�ترین اش�تغالزایی و ارزش افزوده را تولید می 
کنند، دغدغه اصلی توس�عه کش�ور دانست و بیان 

کرد: در این حوزه، 26 طرح با سرمایه مورد نیاز 3600 
میلی�ارد تومان و ب�رآورد ایجاد 1300 ش�غل جدید، 
امکان س�نجی اقتصادی ش�ده و آماده  واگذاری به 
فعاالن بخ�ش خصوص�ی و صنعتگران اس�ت. وی 
از برنامه دولت برای توس�عه پتروش�یمی در برنامه 
شش�م توس�عه گفت و خاطر نش�ان کرد: س�رمایه 
گذاری مناس�بی برای ایجاد ظرفی�ت 7,5 میلیون 
تن محصول باالدس�تی، میانی و تکمیل�ی در برنامه 
ششم توس�عه پیش بینی ش�ده اس�ت؛ عمده این 
طرح ها در حوزه زنجیره طرح�ه ای متانول، پروپان، 
بوت�ان، اتیلن، بن�زن و تبدی�ل متانول ب�ه پروپیلن 

 سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری برای 
ساخت22 طرح در منطقه ویژه اقتصادی  پتروشیمی
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هستند. مدیرعامل س�ازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، تنها محدودیت این منطقه برای توسعه  
صنایع را محدودیت زمین ب�رای واگذاری اعالم کرد 
و گفت: در حال حاضر تقریبا 15 درصد از مس�احت 
منطقه، زمین خالی داریم ک�ه عمدتا برای طرح های 
پایین دس�ت و کوچک مناس�بند؛ بنابراین موضوع 
طرح توسعه منطقه ویژه در دستور کار شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و س�ازمان منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی قرار گرفته است.
سیدامید شهیدی نیا، گفت : این منطقه در راستای 
توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به احداث فضای 
س�بز به میزان 92 هکتار اق�دام، همچنین با احداث 
73 هکت�ار فضای س�بز توس�ط پتروش�یمی ها در 
فضای داخلی ش�رکت ها میزان فضای س�بز در کل 
منطقه به 165 هکتار افزایش یافته اس�ت. همچنین 
در راستای صیانت از محیط زیست احداث 5 تصفیه 
خانه صنعتی و نصب 150 آناالیزر را تفکری به س�وی 

صنعت سبز دانست.
دکتر میرزایی ضمن تش�کر از فعالیت های توس�عه 
صنعتی انجام ش�ده در منطق�ه که با برنام�ه ریزی 

منطقی و عقالیی در گذش�ته به ثمر رس�یده است 
و انجام طرح های آینده ، نس�بت به توج�ه به حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و نگاه ویژه به محیط زیست 
پیرامونی و توسعه اجتماعی و ش�هری ، کاهش فقر 
، افزای�ش فرصت های ش�غلی ، تالش برای توس�عه 
نظام اجتماعی ، حمایت از توس�عه فناوری و نوآوری 
و شایسته س�االری و حفظ محیط زیست و پیگیری 
برای تدوین نظام نامه ای خاص برای مسئولیت های 

اجتماعی پرداخت.
معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی، وزیر تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: قطعا با دور اندیشی قابل توجه 
این سرمایه گذاری صورت گرفته و مسیر طوالنی آن 
پیش بینی گردیده است. وی همچنین تداوم سرمایه 
گذاری در صنایع پایین دس�تی را مه�م و جدی و در 
فضای بعد از برجام نقطه ق�وت این منطقه را تکمیل 

زنجیر ارزش و توسعه فاز دوم منطقه دانست.
وی بیان کرد: در صنعت باالدس�تی هدف اش�تغال 
نیست بلکه عرصه رشد اقتصادی کشور می باشد و با 
تکمیل زنجیره ارزش در برنامه ششم، امر اشتغالزایی 
محقق خواهد گردید و آن زمان، ما یک اقتصاد مقاوم 

و ت�اب آور و ازرش زا خواهیم داش�ت . وی در پایان، 
آمادگی این وزارت خانه در تدوین نظام نامه ای جهت 

مسئولیت های اجتماعی را اعالم کرد.
مدی�ر عام�ل س�ازمان منطق�ه وی�ژه اقتص�ادی 
پتروشیمی در ادامه سخنان معاونت امور اقتصادی و 
برنامه ریزی، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن 
تایید ضرورت توجه به مس�ئولیت های اجتماعی 

اشاره کرد: این دغدغه همیشگی صنعت 
پتروشیمی بوده و از گذشته سعی بر این 
بوده که توجه کافی به مسائل پیرامونی 
وجود داشته باش�د و اکنون علی رغم 
خصوصی س�ازی، اقدامات شایانی در 
حال انجام است ولی جهت دستیابی 
به توسعه پایدار تمامی سازمان های 
ذیربط در حوزه اس�تان و شهرستان 
نیز باید این امر را س�رلوحه کار خود 
داده تا با مش�ارکت صنعت به هدف 

خود نایل آییم .
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حسن خسروجردی رئیس هیات مدیره کنسرسیوم ساخت پاالیشگاه های برون مرزی : 

قدرت ایران در افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی است نه نفت خام

نشست 171 اوپک و نتایج آن با تعبیر و تفاسیر مختلف مواجه شده است، به طوری که عده ای سهم موفقیت ایران را از 
این نشست باال می دانند و عده ای این موفقیت را مختص کشوری خاص نمی دانند و آن را تصمیم جمعی اوپک تلقی 
می کنند. با این وجود حسن خسروجردی که سابقه طوالنی در صنعت نفت ایران دارد، توافقات جلسه اخیر اوپک را 

موفقیتی برای هیچ یک از کشورهای عضو اوپک نمی داند و بر این باور است که برندگان اصلی این نشست کشورهای 
غربی و آمریکا هستند که به دلیل رهایی از ورشکستی شرکت های بزرگ مصلحت را افزایش قیمت نفت خام دانسته 
اند و با بازیگری عربستان به اهداف شان در این سازمان نایل می شوند. خسروجردی که هم اکنون رئیس هیات مدیره 
پاالیشگاه ایران – اندونزی، رئیس شورای همکاری اقتصادی ایران و آفریقا و رئیس هیات مدیره کنسرسیوم ساخت 

پاالیشگاه های برون مرزی است و در رزومه کاری خود رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی را 
نیز دارد، بر این باور است که آنچه برای ایران قدرت زا است، صادرات نفت خام یا خام فروشی نفت نیست، بلکه افزایش 
تولید فرآورده های نفتی و صادرات آن است که می تواند ایران را به کشوری قدرتمند در سطح منطقه و جهان تبدیل 

کند. دالیل این کارشناس را در گفت و گوی زیر بخوانید.
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دستاورد ایران در نشس�ت 171 اوپک چه 
بود؟

اینک��ه گفته می ش��ود ای��ران در این نشس��ت 
موفقیتی بیش از س��ایر کش��ورهای عضو اوپک 
داش��ته را نمی پذیرم، زی��را بر این باور هس��تم 
که در نشس��ت اخیر اوپک هیچ کش��وری برنده 
واقعی نبود و هم��ه اعضا بازیچه سیاس��ت های 
کشورهای غربی و آمریکا ش��دند و در این میان 
کشور عربستان همانند همیش��ه به خوبی برای 
عملیاتی شدن این سیاست بازیگری کرد. پشت 
پرده اوپک است که بعد از س��ال 1973 تاکنون 

این سازمان را هدایت کرده است.
اوپک بعد از س��ال 1973 و کمی در سال 1975 
هرگز در بازار نفت بازیگر اصلی نبوده است، زیرا 
با وجود افزایش عرضه در س��ال 2007 میالدی 
قیمت نف��ت خام به 148 دالر می رس��د که غیر 
قابل تصور بود. این عدم هماهنگی میان عرضه و 
تقاضا به خوبی نش��ان داد که قیمت نفت خام در 

دستان عده ای خاص است.
کش��ورهای غرب��ی به خص��وص آمری��کا امید  
داش��تند که تحریم ه��ای جدیدی علی��ه ایران 
وضع خواهد ش��د و ای��ن تحریم ها مان��ع از آن 
خواهد شد که توان تولید نفت ایران بیش از االن 
شود، از این رو ایران هرگز مهره مهم و تاثیرگذار 
در بازار نفت خام نخواهد بود. اگر به برنامه تولید 
نفت خام اوپ��ک و س��هم آن از بازارهای جهانی 

توجه کنیم به این مهم دست می یابیم.

بس��یاری از کارشناس��ان بی��ن الملل��ی نظری 
مخالف ش��ما دارند و به جایگاه اوپک در تعیین 
قیمت نفت تاکید دارند، س��هم ب��االی اوپک از 

بازار قابل کتمان نیست.
باید واقع بین بود. آنچه ب��ازار نفت را هدایت می 
کند، سیاست های غیراوپکی است، وقتی بانک 
ها در صنعت نفت س��رمایه گ��ذاری می کنند،  
تحول عظیمی در صنعت نفت ایجاد می ش��ود و 
زمانی که تصمیم می گیرند در صنایع غیرنفتی 
س��رمایه گذاری کنند،  رکود در صنعت نفت را 
می بینیم. بازی غرب و آمریکا با کشورهای عضو 

اوپک به وضوح قابل رویت است.
سیاس��ت ش��رکت های نفتی دنیا ب��ه خصوص 
ش��رکت های غیرمتعارف آمریکا اوپک را دچار 
چالش و بح��ران م��ی س��ازد و آن را نجات می 
دهد. اگ��ر امروز ش��اهد افزایش مج��دد قیمت 
نفت هس��تیم و به مح��ض تصمی��م اخیر اوپک 
پنج دالر قیمت نفت افزایش م��ی یابد، به دلیل 
ورشکستگی شرکت های بزرگ نفتی و شرکت 
های غیرمتعارف آمریکا اس��ت. نباید خودمان را 

فریب دهیم.
اینکه بودجه اکثر کشورهای عضو اوپک به نفت 
وابسته است، خطرناک اس��ت این وابستگی در 
بودجه ایران نیز مشهود اس��ت. وقتی با افزایش 
چند دالر، پروژه های عمران��ی و اقتصادی رونق 
می یابند یا دچار رکورد می شوند، نگران کننده 

است.

تولی�د نفت برای کش�ورهای عض�و اوپک 
ایجاد قدرت می کند و این قدرت به خوبی 
قابل مشاهده است. افزایش تولید ایران در 
کوتاه مدت بود که امکان افزایش نفت خام 
را برای ایران تا سقف 90 هزار بشکه ایجاد 

کرد. شما این قدرت را نادیده می گیرد؟
قدرتی که در آن تصمیم گیرندگان افراد دیگری 
باش��ند،  قدرت نیس��ت. ایران با افزایش تولید 
نفت خام قدرتمند نمی ش��ود، بلکه آنچه ایران 
را به قدرت می رس��اند افزایش تولید و صادرات 
فرآورده های نفتی اس��ت. ایران درنهایت خوش 
بینی بتواند به 15 تا 20 کش��ور نفت صادر کند، 
اما در صورت توان ص��ادرات فرآورده های نفتی، 
حداقل 200 کشور در دنیا خریدار آن می شوند.

از سویی نفت دچار تحریم می شود، اما فرآورده 
های نفتی نه، به همین دلیل است که من به جد 
مخالف خام فروش��ی هس��تم و بر این باورم که 
باید برنامه ری��زی کنیم تا در کمت��ر از یک دهه 
پاالیش��گاه های داخلی و خارج��ی متعددی را 
بس��ازیم تا به جای نگرانی از تحریم ها، عالوه بر 
چندین برابر کردن درآمدهای کشور، وابستگی 
به درآمدهای نفتی را به حداقل برس��انیم. برای 
اثبات این گفته خودم به کشور چین و سنگاپور 
اشاره می کنم که چگونه برای ساخت پاالیشگاه 

برنامه ریزی کردند.

پیش�نهاد ش�ما ب�رای جلوگی�ری از خام 
فروش�ی چیس�ت و آیا بخش خصوصی که 
متولی اصل�ی ف�رآورده های نفتی اس�ت 
توان مالی س�رمایه گذاری در این بخش را 

دارد؟
مس��ئوالن باید به جای صادرات نف��ت خام، به 
توس��عه پاالیش��گاه ها بپردازند و ب��رای این امر 
کافی اس��ت به بخش خصوصی اعتم��اد کنند. 
بخش خصوصی و دولت ه��ر دو بودجه ای برای 
سرمایه گذاری مس��تقیم در داخل و حتی خارج 
از کش��ور ندارند، اما بخش خصوصی توان جذب 
س��رمایه گذاری و ایجاد کنسرس��یوم با حضور 
ش��رکت های مختلف را دارد؛ توانی که از عهده 
دولت خارج است. اگر در کنار توسعه تولید نفت 
خام، توسعه پاالیش��گاه ها را در داخل و خارج از 
کشور مهیا س��ازیم قدرت سیاس��ی برای کشور 
ایجاد خواهد ش��د. دولت 30 درص��د از بودجه 
پاالیش��گاه های داخ��ل و 10درص��د از بودجه 
پاالیش��گاه های خارج از کش��ور را تامین کند، 
بخش خصوص��ی مدیریت تامی��ن اعتبار هزینه 
ها را به خوبی برعه��ده خواهد گرفت. هم اکنون 
بخ��ش خصوص��ی در اندونزی پاالیش��گاهی با 
کنسرس��یومی از س��رمایه گ��ذاران خارجی در 

دست اقدام دارد.
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خ�وراک  قیم�ت  آی�ا 
ای�ران  در  پتروش�یمی 
ارزان اس�ت؟ این مسئله 
موجب ج�ذب س�رمایه 
گ�ذاران خارج�ی ش�ده 
آن  عین�ی  نمون�ه  ک�ه 
ش�رکت توتال اس�ت که 
قصد ساخت دو پتروش�یمی در ایران را دارد، 
با این ح�ال وزارت نفت خ�وراک مفت به هیچ 
س�رمایه گذار به خصوص هندی ها نمی دهد. 
این موارد تنها بخشی از س�خنان معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی است. در همین رابطه 
و برای بررس�ی دقیق تر این موضوع با مرضیه 

شاهدایی به گفتگو نشسته ایم :

بحث های متنوعی در خص�وص آینده صنعت 
پتروش�یمی جمهوری اس�المی ای�ران مطرح 
اس�ت برخی تکی�ه بر س�رمایه گ�ذاری های 
خارجی را ام�ری مهم تلقی م�ی کنند و برخی 
بخ�ش خصوص�ی موج�ود و دول�ت را دارای 
ظرفیت ه�ای کافی می دانن�د در این خصوص 
نظر ش�ما به عن�وان س�کان دار ای�ن صنعت 

چیست؟
متاس��فانه برخی از س��رمایه گ��ذاران ط��رح های 
متنوعی را برای توسعه پتروش��یمی نهایی و اجرای 
این طرح ها را براساس اولویت های خودشان درجه 
بندی کرده اند. این اقدام موجب شده پتانسیل های 
کشور معطل بماند و سرمایه گذاران دیگر نتوانند از 
ظرفیت های موج��ود بهره مند ش��وند. نباید از نظر 
دور داشت که تولید برخی از محصوالت پتروشیمی 
به حالت اشباع رسیده اس��ت،یکی از واحدهای اوره 
و آمونیاک پتروشیمی ش��یراز تعطیل شد، زیرا بازار 
به اشباع رس��یده اس��ت. واحدهایی را که پیشرفت 
فیزیکی آنه��ا بی��ش از 40 درصد اس��ت ب��ه اتمام 
خواهیم رساند اما طرح هایی را که تولید محصوالت 

شان به اشباع رسیده متوقف خواهیم کرد.

در خصوص س�رمایه گذاری ه�ای خارجی می 
خواهم دقیق تر بدانم س�فر ش�ما به آلمان چه 

نتیجه ای در بر داشت؟
خوش��بختانه تفاهم نامه های خوبی به امضا رسیده 
اس��ت که امیدواریم به نتیجه برسد. ش��عبه اروپایی 
ش��رکت UOP برای انعق��اد تفاهم نام��ه و انتقال 
دانش فنی به زودی به ای��ران خواهد آمد. همچنین 
شرکت توتال فرانسه قرار اس��ت دو واحد اتان کراکر 
و پلی اتیلن��ی احداث کنند. می خواه��م این نکته را 
نیز در خصوص ادعاهای که در م��ورد باال بودن نرخ 
خوراک اتان مطرح اس��ت اضافه کنم که این نظرات 
را نمی پذی��رم و معتق��دم با قیمت ک��ف 220دالر 
خوراک اتان، همچنان سرمایه گذاران عالقه مند به 
سرمایه گذاری هس��تند که نمونه آن شرکت توتال 
است، البته ش��رکت ش��ل انگلیس نیز عالقه مندی 

خود را برای سرمایه گذاری اعالم کرد.

اما تولی�د کنندگان اتان می گوین�د با این نرخ 
خوراک آنها س�ودی نمی برد نظر ش�ما در این 

خصوص چیست؟
تمامی واحدهای پتروشیمی با خوراک اتان، حداقل 
25 تا 30 درصد حاش��یه س��ود دارن��د و برخی نیز 
حاش��یه باالیی دارند. خوراک اتان با متان دو مقوله 
مجزا هس��تند و نمی توان فرمول تعیین قیمت اتان 
را براساس ارزش حرارتی تعیین کرد. در همین حال 
باید تاکید کنم که  ش��رکت های هن��دی برای طرح 
احداث واحده��ای اوره، آمونی��اک و متانول در بندر 
چابهار تمایل دارند، اما آنها ب��ه دنبال خرید گاز 4 تا 
5 س��نتی به عنوان خوراک برای توسعه پتروشیمی 
در بندر چابه��ار بودند که ما با این پیش��نهاد هندی 
ها موافقت نکردیم، زیرا بر این باوریم که نمی توانیم 
برای توس��عه پتروش��یمی ارزان فروش��ی خوراک 
داشته باشیم. گاز مفت 5 س��نتی به هندی ها برای 

ساخت پتروشیمی در ایران نمی دهیم.

و ب�ه عنوان س�وال پایان�ی می خواه�م بدانم 
پروژه های GTL در چه ش�رایطی هستند آیا 
پیش�رفت های صورت گرفته بر اساس برنامه 

است؟
GTL اولویت ما نیس��ت، ما س��وخت ه��ای ارزان 
تری داری��م. GTL بازارهای خاص خ��ود را دارد، 
زیرا س��وخت پاک و ارزان اس��ت. س��ال ها پیش با 
ش��رکت ش��ل مطالعاتی دراین زمینه انجام دادیم 
و هزینه هایی نیز داش��تیم اما به دلی��ل تحریم ها 
این شرکت در نهایت با کش��ور قطر همکاری کرد. 
توس��عه صنایع پتروش��یمی در س��واحل جنوبی 
کشور همچون بندر چابهار، قش��م، الوان، عسلویه 
به دلی��ل در اختیار داش��تن خ��وراک و نزدیکی به 
آب دریا از دیگر برنامه های اولویت توس��عه صنعت 
پتروشیمی است. باید اش��اره کنم که امسال حدود 
8,5میلیون تن به ظرفیت تولید پتروش��یمی ایران 
افزوده می ش��ود و س��ال آینده با بهره ب��رداری از 
طرح های جدید پتروش��یمی حدود 5 میلیون تن 
ظرفیت جدید در صنعت پتروش��یمی در مدار بهره 
برداری قرار خواهد گرفت. تمامی مجوزهای جدید 
برای توسعه صنعت پتروش��یمی بر پایه قیمت گاز 
طبیعی صادر ش��ده اس��ت. همچنین تا پایان سال 
95 ط��رح MEG مرواری��د، فاز دوم پتروش��یمی 
کاویان، طرح توسعه پتروشیمی کارون، کردستان، 
واحد تخت جمشید پارس عسلویه، فاز توسعه سوم 
پتروش��یمی پردیس، پلی استایرن انتخاب و بخش 
هایی از خط لوله اتیلن غرب به بهره برداری و تولید 
محصول می رس��ند، همچنین پیش بینی می شود 
از سال آینده مجتمع پتروش��یمی متانول کاوه، فاز 
اول پتروشیمی بوشهر، فاز اول پتروشیمی دماوند، 
پتروش��یمی مرجان و واحد اتیلن پتروشیمی ایالم 

به بهره برداری برسند. 

مرضیه شاهدایی : 

پتروشیمی 
هایی که  
محصوالتشان 
در بازار اشباع 
شده را تعطیل
 می کنیم

مهدی خرائی پول
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 حس�ین یادگاری، پژوهشگر ارشد موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی|  یکی از مهم ترین 
تحوالتی که در فناوری تولید LTO ایجاد ش��ده، 
به کار گیری شکست هیدرولیکی چند مرحله ای 

است.
با ابداع این روش، ذخایر قابل استحصال این نفت 
خام افزایش یافته اس��ت. در واقع ماهیت انقالب 
ش��یل های نفتی اشاره به بهینه س��ازی و افزایش 
ضریب بازیاف��ت از منابع موجود نف��ت خام های 
غیرمرس��وم با اس��تفاده از ای��ن ن��وع تکنولوژی 
دارد. تولید نفت خام غیرمرس��وم LTO در هفت 
منطقه در ایاالت متحده آمریکا انجام می شود. در 
سال های اخیر بیشترین سهم تولید LTO در سه 
منطقه پرمین و ایگل فورد و پیک��ن بوده، نمودار 

شماره )1( را مالحظه کنید.
در نمودار ش��ماره )2( روند تولید LTO در س��ه 
منطقه اصلی امریکا ارائه ش��ده اس��ت. همان طور 
که مالحظه می  شود از ژانویه سال 2007 تا ژوئن 
سال 2008 روند تولید تقریباً در سطح حدود یک 
میلیون بشکه در روز قرار داش��ت و تا ژانویه سال 
2010 در ح��دود 200 هزار بش��که در روز به این 
رقم اضافه ش��د. اما از س��ال 2010 تا سال 2014 

 LTO به افزایش ش��دید قیمت نفت خ��ام تولید
جهش قاب��ل توجهی داش��ته و به بی��ش از چهار 
میلیون و 700 هزار بش��که در روز رسید. باوجود 
این که قیمت نفت خام از ژوئیه س��ال 2014 روند 
کاهش��ی قابل توجهی پی��دا کرد اما رش��د تولید 
LTO تا پایان س��ال 2014 ادامه داشت. در سال 
2015 تولید با نرخ کاهنده ادامه یافت و تا ماه مه 
2016 به حدود چهار میلیون و 370 هزار بش��که 

در روز رسید.
روند تغییرات س��طح قیم��ت نفت خ��ام و تولید 
LTO در س��ه منطقه اصلی امریکا طی سال های 
 LTO 2007 تا 2016 کرد نمودار 2. روند تولید
در امریکا، 2016 - 2007، بشکه در روز در نمودار 
شماره )3( ارائه شده است. همان طور که مشاهده 
می شود درصد تغییرات قیمت نفت خام طی این 
سال ها زیاد بوده و در محدوده منفی 28 تا مثبت 

23 قرار دارد.
با توجه به آمارها مالحظه می ش��ود که تولید تنها 
در دو مقطع رشد منفی داش��ته است. مقطع یکم 
دسامبر س��ال 2008 تا ژوئن س��ال 2009 است، 
که در پی بحران اقتصاد جهان��ی و کاهش تقاضا، 
قیمت نفت خام کاهش یاف��ت و مقطع بعدی نیز 

از ابتدای س��ال 2015 آغاز شده و تا ماه مه 2016 
ادامه داشته است. علت کاهش تولید در این دوره 
نیز کاهش ش��دید قیمت نفت خام در اثر کاهش 
رشد اقتصاد جهانی، افزایش مازاد عرضه و کاهش 
تقاض��ای نفت بوده اس��ت. در واقع در س��ال های 
2010 تا 2016 تولید LTO نوساناتی داشته، اما 
روند رشد مثبت بوده اس��ت. به عبارت بهتر روند 
تولید طی این س��ال ها تقریبا روند با ثباتی داشته 

است.
 در واق��ع نمودار ش��ماره )3( نش��ان می دهد که 
باوجود نوس��ان ش��دید قیمت نفت خ��ام، تولید 
تقریبا روند با ثباتی داش��ته و با ش��رایط نامناسب 
قیمت نفت خام در مقایس��ه با س��ال های 2010 
تا 2014 حفظ س��طح تولید ممکن ش��ده است. 
در ادامه ب��ه مهم ترین دالیلی )افزون بر اس��تفاده 
از فناوری شکس��ت هیدرولیکی( که س��بب شده 
تولی��د LTO در امریکا علی رغم کاهش ش��دید 

قیمت در سطح ثابتی ادامه یابد اشاره می کنیم.

منحنی تولید نفت خام غیرمرسوم
مطالعات موجود نش��ان می دهد ک��ه تولید نفت 
خام غیرمرس��وم در اولین س��ال تولید وابستگی 

شیل ها بازار بخش خصوصی ایران را 
تحت شعاع قرار می دهند
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زیادی به قیم��ت دارد. زی��را در س��ال اول تولید 
در حدود 60 ت��ا 90 درصد از تولید اولیه کاس��ته 
می ش��ود و این مس��ئله هزینه تولی��د را افزایش 
می ده��د. بنابرای��ن اگ��ر قیمت نفت خ��ام ثبات 
داشته باش��د این افزایش هزینه با تداوم تولید در 
سال های بعد جبران خواهد ش��د. نمودار شماره 
)4( یک نمونه از روند تولید نفت خام غیرمرس��وم 

را طی پنج سال نشان می دهد.

چاه های تکمیل نشده
بحث مهم دیگ��ری که در زمینه پتانس��یل تولید 
LTO در آمریکا مطرح اس��ت و ج��ود تعداد زیاد 
چاه های حفر شده است که مرحله تکمیل آنها به 
دلیل کاهش قیمت نفت خام انجام نشده است. با 
توجه به نمودار ش��ماره )5( مشخص می شود که 
عمده آنها در سه منطقه اصلی تولید LTO یعنی 
پرمیان، ایگل ف��ورد و بیکن قرار دارند. براس��اس 
مطالعات انجام شده میان میانگین بهره وری چاه 
و تعداد چاه های تکمیل نش��ده ارتباط مس��تقیم 
وجود دارد ب��ه طوری که با افزای��ش روند تکمیل 
آنها ظرفیت باالیی برای افزای��ش تولید به وجود 
می آید و حج��م تولید به س��رعت افزایش خواهد 
یافت. این مس��ئله نیازمند قیمت مناسب و ثبات 
قیمت است. قیمت مناس��ب نیز قیمتی است که 
هزینه ه��ای عملیاتی را پوش��ش ده��د. اما ثبات 
قیمت بیشترین انگیزه را به تولیدکنندگان برای 

اجرای مرحله تکمیل چاه می دهد.

افزایش بهره وری دکل های حفاری
 LTO در نمودار شماره )6( تغییرات ماهانه تولید
با تغییرات تعداد دکل های حفاری در سه منطقه 
اصلی امریکا از فوریه س��ال 2007 تا ماه مه سال 

2016 ارائه شده است.
همانط��ور ک��ه مالحظ��ه می ش��ود در کل دوره 
مورد بررسی، نوس��انات تعداد دکل های حفاری 
ش��دیدتر از نوس��انات تولید LTO بوده اس��ت. 
نخستین کاهش ش��دید در تعداد دکل ها مربوط 
ب��ه س��ال 2008 از ماه ه��ای س��پتامبر و اکتبر 
می ش��ود ک��ه همراه ب��ا کاه��ش ش��دید قیمت 
نفت خ��ام از ح��دود 104 دالر برای هر بش��که به 
77 دالر برای هر بشکه کاهش یافت که باعث شد 
تعداد دکل های حفاری فعال در سه منطقه اصلی 
تولید نفت خام غیرمرسوم امریکا از 429 به 172 
عدد کاهش یابد. سطح تولید نیز بیش از 40 هزار 
بش��که در روز کاهش یافت. از م��اه آوریل 2009 
که قیمت ها روند صعودی ب��ه خود گرفت و تعداد 
دکل های حفاری با نرخ فزاین��ده افزایش یافت و 
در ژوئیه 2012 ب��ه بیش از هزار عدد رس��ید. در 
سال 2012 استفاده از پدهای حفاری چند چاهه 
و افزایش کارایی در حف��اری باعث کاهش اندکی 
در تعداد دکل ها ش��د اما روند تولید، صعودی بود 
به طوری که در دس��امبر 2014 تولید به 730/4 

میلیون بشکه در روز رس��ید. با تداوم روند نزولی 
قیمت ها از ژانویه 2015 تعداد دکل های حفاری 
به ش��دت کاهش یاف��ت و از حدود ه��زار عدد در 
دسامبر س��ال 2014 به بررس��ی های انجام شده 
نش��ان می دهد روند تولید نفت خام غیرمرس��وم 
به ویژه LTO در جهان روبه افزایش اس��ت. اما با 
توجه به شرایط قیمت نفت خام و تکنولوژی های 
مورد نیاز، بیشترین رشد تولید این نوع نفت خام 
در امری��کا اتفاق خواهد افتاد و رش��د کمی نیز در 
س��ایر نقاط جهان نظیر آرژانتین و روس��یه اتفاق 
خواهد افت��اد. در ک��رد ار ش��ماره)6( روند تولید 
LTO در امریکا در مناطق مختلف تا سال 2020 
ارائه ش��ده اس��ت. با توجه به این کرد ار مالحظه 
ش��کل 1. نمونه ای از پدهای حف��اری چندچاهه 
208 ع��دد در ماه م��ه 2016 کاه��ش یافت. این 
کاهش به دالیل کاه��ش قیمت جهانی نفت خام، 
افزای��ش کارایی دکل ه��ا، پیش��رفت تکنولوژی 
حفاری افقی و افزایش ضریب برداشت و استفاده 
از پدهای حفاری چن��د چاهه بوده اس��ت. با این 
وجود میزان تولید در فاصله دسامبر 2014 تا ماه 
مه 2016 در حدود 360 هزار بشکه در روز کاهش 
یاف��ت. در واقع این روند نش��ان دهن��ده افزایش 
کارایی دکل های موجود و بهبود تکنولوژی مورد 
استفاده در استخراج و تولید LTO در این کشور 
است. این وضع در سال های 2015 و 2016 کامال 
مشهود اس��ت زیرا علی رغم کاهش شدید تعداد 
دکل های حفاری روند صعودی تولید حفظ شده 
است. این روندها نش��ان دهنده افزایش بهره وری 
دکل ه��ای حف��اری در زم��ان حف��اری و تعداد 
چاه های حفر ش��ده در مقایسه با س��ال های اولیه 
تولید اس��ت و هم چنین به معنای افزایش کارایی 
و بهره وری در تولید از چاه های حفر شده به دلیل 

بهبود تکنولوژی مورد استفاده است.
بررسی های نش��ان می دهد روند تولید نفت خام 
غیرمرس��وم به ویژه LTO در جهان رو به افزایش 
اس��ت. اما با توجه به ش��رایط قیمت نف��ت خام و 
فناوری های مورد نیاز، بیش��ترین رشد تولید این 
نوع نفت خام در آمریکا اتفاق خواهد افتاد و رش��د 
کمی نیز در س��ایر نقاط جهان نظی��ر آرژانتین و 
روس��یه اتفاق خواهد افتاد. در کرد ار ش��ماره )6( 
روند تولی��د LTO در آمری��کا در مناطق مختلف 
تا س��ال 2020 ارائه ش��ده اس��ت. با توجه به این 
نمودار مالحظه می ش��ود که تولید از اواخر س��ال 
2016 تا س��ال 2018 افزایش خواهد یافت و پس 
از آن با نرخ رش��د کمتری تا س��ال 2020 به روند 
صعودی خود ادامه خواهد داد و تقریبا به سطح 5/ 
5 میلیون بش��که در روز خواهد رسید. همچنین 
رشد تولید LTO تا س��ال 2020 به حداکثر خود 
می رسد و پس از آن با نرخ کاهنده تا سال 2040 
ادامه خواهد یافت که سطح تولید در سال 2040 
در مقایسه با س��ال 2020 در حدود یک میلیون 

بشکه در روز کمتر خواهد بود.

در مجموع عوام��ل کلیدی ک��ه در افزایش تولید 
LTO در امری��کا نقش داش��ته اند به ش��رح ذیل 

هستند:
- فن��اوری پیش��رفته حف��اری افقی ب��ا فناوری 
شکس��ت هیدرولیکی چند مرحله ای و استفاده از 
 LTO پدهای حفاری چند چاه��ه، منحنی تولید
و وج��ود تعداد زی��اد چاه های حفر ش��ده تکمیل 

نشده.
- حض��ور ش��رکت های خدماتی بس��یار بزرگ و 
کارآمد ک��ه دکل های حف��اری را ب��ا قیمت های 

رقابتی فراهم می کردند.
- حضور موسسه های مالی داخلی نمودار و موثر. 
ش��رکت های خصوصی و س��رمایه گذار و مشتاق 

تامین مالی.
- زیرس��اخت های میان دس��تی و پایین دس��تی 

توسعه یافته و تامین آب کافی.
- ش��رایط مناس��ب س��رمایه گذاری و س��هولت 
دریافت مج��وز که براحت��ی اج��ازه ورود هزاران 

شرکت نفتی را فراهم می کرد.
- شرایط مالیاتی و قوانین نظارتی مناسب.

- نیروی کار زیاد، ماهر و در دسترس.
- ثبات قوانین و مقررات.

ارتباط کاهش تولید و کاهش دکل ها
• نوسان های قیمت نفت خام در سال های 2007 
تا 2016 زیاد بود، ام��ا تولید LTO در امریکا تنها 

در دو مقطع کاهش یافته است.
مقطع نخست دسامبر س��ال 2008 تا ژوئن سال 
2009 می باش��د، که در پی بحران اقتصاد جهانی 
و کاهش تقاض��ا، قیمت نفت خ��ام کاهش یافت و 
مقطع بع��دی نیز از ابتدای س��ال 2015 ش��روع 
ش��ده و تا ماه می 2016 ادامه داش��ته است. علت 
کاهش تولید در این دوره نیز کاهش شدید قیمت 
نفت خام در اث��ر کاهش رش��د اقتص��اد جهانی، 
افزایش مازاد عرضه و کاه��ش تقاضای نفت بوده 
اس��ت. در واقع افزایش مهارت های فنی و تجربه 
در تولید نفت خ��ام غیرمرس��وم، انعطاف پذیری 
تولیدکنندگان LTO را در زم��ان کاهش قیمت 

افزایش داده است.
• ارتباط میان کاهش تعداد دکل ها و کاهش تولید، 
خطی نب��وده و به عوامل��ی چون افزای��ش کارایی، 
توانای��ی فنی تولیدکنن��دگان و انتق��ال دکل ها به 

مناطق با بازدهی بیشتر نیز بستگی دارد.
• در ش��رایط فعل��ی ب��ازار نفت ک��ه قیمت های 
نفت خام در س��طح پایینی قرار دارند و چشم انداز 
مناس��بی ت��ا پای��ان س��ال 2016 وجود ن��دارد، 
تولیدکنن��دگان نفت خام غیرمرس��وم در امریکا 
با چالش حفظ س��طح تولید مواجه هس��تند. در 
این ش��رایط تقاضا برای فناوری های نو به منظور 
کاهش سطح هزینه تولید بس��یار اهمیت خواهد 

داشت.
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وزی��ر نفت افزای��ش ق��درت کش��ور را منوط به 
افزایش تولید نفت در بازار می داند، این در حالی 
اس��ت که با وجود تالش های ص��ورت گرفته در 
دوران پس��اتحریم، صادرات نفت ع��راق از ایران 
بیشتر است؛ کشوری که به تازگی توانسته به این 
جایگاه دست یابد. از دید کارشناسان بازار نفت، 
در ح��ال حاضر ایران ق��درت چانه زن��ی در بازار 
نفت را ندارد و مس��یر طوالنی برای دستیابی به 

این جایگاه پیش روی خود دارد. 
بیژن زنگن��ه بارها اعالم کرده اس��ت ک��ه تنها با 
ش��عار دادن نمی توان به جایگاه گذشته در بازار 
نفت بازگش��ت. افزایش ظرفیت تولید نفت خام 
قدرت چانه زنی کش��ورها را در بازار نفت جهان 
ارتق��ا می ده��د. قدرت ی��ک کش��ور را نه گفت 
وگوهای سیاس��ی بلکه افزای��ش ظرفیت تولید 

نفت در بازار تعیین می کند.
این س��خنان زنگن��ه به خ��ودی خ��ود اهمیت 

افزایش تولید نفت را نش��ان می ده��د. در حال 
حاضر تولید نفت خ��ام ایران به ع��دد 4میلیون 
بشکه در روز نزدیک ش��ده و میزان صادرات نفت 
خام نیز به 2میلی��ون و 440هزار بش��که در روز 
رسیده اس��ت. براین اس��اس می توان گفت که 
ش��رایط تولید و صادرات نفت خام به زمان پیش 

از تحریم رسیده است.
مهدی عس��لی ، نماینده س��ابق ای��ران در اوپک 
درباره وضعی��ت تولید نفت خام ای��ران و قدرت 
چانه زنی ایران براس��اس میزان تولید نفت خام 
می گوید: با ت��الش های صورت گرفته س��رعت 
افزای��ش تولید نفت خ��ام ایران ب��ه خوبی انجام 
ش��ده اس��ت، اما این میزان تولید در برابر تولید 
سایر کش��ورهای عضو اوپک ناچیز است زیرا در 
حال حاضر عربس��تان حدود 10 میلیون بش��که 
نفت خام تولید می کند و ع��راق که به صادراتی 
فراتر از صادرات ایران دست یافته کشوری است 

که تا چند س��ال پیش کمتر از ای��ران تولید نفت 
خام داشت.

وی با بیان اینکه برای بررس��ی جایگاه سیاس��ی 
ایران در ب��ازار نفت به مولفه ه��ای متعددی نیاز 
اس��ت که نمی ت��وان به راحت��ی در ای��ن زمینه 
اظهار نظر کرد: میزان تولید نف��ت خام ایران در 
مقایسه با کشورهای عضو اوپک، میزان صادرات 
نفت خام و س��هم ایران از بازاره��ای نفت تعیین 
کننده جایگاه ایران در بازار های نفت خام است. 
در فضای کنونی ایران س��هم اندکی دارد، اما این 
نکته مهم را باید به خاطر داشت که هزینه تولید 
نفت خام در ایران نس��بت به سایر کشورها بسیار 
پایین اس��ت و این مس��ئله به خودی خود برای 

کشور قدرت ایجاد می کند.
در حال حاض��ر اوپک روزانه 34 میلیون بش��که 
نفت خ��ام تولی��دی دارد و اگر بتواند نس��بت به 
تصمیم صورت گرفته در نشس��ت الجزایر یعنی 

مهدی عسلی نماینده سابق ایران در اوپک: 

عراقی ها بیشتر از ما 
صادر می کنند
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کاهش تولید به 32,5 یا 33 میلیون بش��که نفت 
خام پایبند باش��د، می توان به آین��ده نفت خام 
امیدوار بود. این در حالی اس��ت که این احتمال 
وجود دارد که در نشست اواخر نوامبر کشورهای 
عضو اوپک نتواند به ایجاد س��همیه بندی جدید 
عرضه نفت خام دس��ت یابند و تصمیمات کسب 

شده در نشست الجزایر فراموش شود.
عس��لی در این باره می گوید: برای دس��تیابی به 
تصمیم��ات جدید در اوپ��ک بای��د رایزنی های 
جدیدی داش��ت، امیدوارم این نشست منجر به 

تصمیمات جدیدی شود.
اما محمدعل��ی خطیبی دیگر نماین��ده ایران در 
اوپک درباره جای��گاه ای��ران در بازارهای نفتی، 
می گوید: ص��ادرات نفت ای��ران در زمان تحریم 
در نهایت یک میلیون بش��که بود ک��ه این میزان 
در حال حاضر به دومیلیون و 400هزار بشکه در 
روز افزایش یافته و این رقم در مقایس��ه با س��ایر 

کش��ورهای عضو اوپک رقم ناچیزی است، از این 
رو می توان به راحتی گفت جایگاه ایران، جایگاه 
خاصی نیس��ت که بتواند ب��ر روابط با کش��ورها 
تاثیرگذار باش��د تا ای��ران تعیین کنن��ده برخی 

سیاست ها باشد. 
وی ادامه داد: وزیر نفت تالش دارد برنامه توسعه 
تولید نفت از میدان ها ب��ه خصوص میدا ن های 
مشترک داشته باشد که این تالش ها قابل تقدیر 
است اما س��وال جدی این است آیا اوپک به ایران 
فرص��ت افزایش تولید خارج از س��قف می دهد؟ 
افزایش تولید نفت خام به خ��ودی خود برای هر 
کش��وری قدرت ایجاد می کند اما در صورتی که 
اوپک به تصمیم واحد برای اعمال س��همیه های 
جدید داشته باشد سقف تولید ایران نیز محدود 

خواهد شد.
در این میان اج��رای طرح فریز نفت��ی با جدیت 
در حال انجام اس��ت، البت��ه ایران از ط��رح فریز 

نفت��ی اوپک مس��تثنی ش��ده و به اوپ��ک اعالم 
کرده ک��ه تولید خ��ود را به بیش��ترین حد خود 
پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها برس��اند. این 
درحالی اس��ت که عراق ه��م مایل ب��ه محدود 
کردن عرضه نفت خود نیست، به طوری که رقم 
 تولی��د خود را بی��ش از برآورده��ای اوپک اعالم 

کرده است.
خطیبی در این باره نیز می گوید: باید باور کنیم 
که ایران ب��ا حداکثر توان خود ب��رای تولید نفت 
خام تالش م��ی کند و ب��ا توجه به تالش س��ایر 
کش��ورها برای افزایش تولید نفت خ��ام، میزان 
تولید نفت خ��ام ایران با فاصله معن��اداری ادامه 
خواهد داش��ت و حتی در صورت فریز نفتی این 
فاصله کاهش چندان��ی نخواهد داش��ت، از این 
رو می توان اع��الم کرد ک��ه ایران تا دس��تیابی 
به جای��گاه ای��ده آل در ب��ازار نفت خ��ام فاصله 

معناداری دارد.
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 سرمای زمستانی پتروشیمی ها 
پایدار خواهد بود
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علیرضا زرگر| رتبه نخس��ت ایران در منابع گازی 
در جهان بی تردی��د مهمترین مزیت��ی بزرگ برای 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در ایران 
به شمار می آید و در صدر این منابع میدان مشترک 
پارس جنوب با گاز و میعانات گازی غنی قرارد دارد.

تمدن زاینده است. ایران با ریشه های تمدنی کهن، 
مرزهای تاری��خ را درنوردیده و در دوردس��ت ترین 
گس��تره تاریخی بش��ر،  رد پ��ای تم��دن را به جای 
گذشته است. یافته های باس��تان شناسان در سال 
ه��ای دور و نزدی��ک،  ثابت کرده اس��ت ک��ه ایران،  
گهواره تمدن و بس��تر اصل��ی رش��د و زایندگی در 
زندگی نوع بش��ر بوده اس��ت. یافته های مربوط به 
عصور دیرینه سنگی تا عصر آهن و پس از آن سافته 
های متعدد در دوران پس از عصر آهن که به دوران 
تاریخی شهرت دارد، نش��ان دهنده عمق و وسعت 
تاریخ تمدنی در ایران اس��ت؛ همه آنچه سبب شده 
است تا بسیاری از مورخان و دیرینه شناسان، ایران 
را زادگاه تمدن بشر نام بگذارند. تمدنی که امروز به 
واسطه داشتن بیش��ترین منابع مزیت های سرمایه 
گذاری در صنعت پتروش��یمی هنوز زاینده است و 

رشد همه جانبه خود را دنبال می کند.
رتبه نخس��ت ایران در بهره من��دی از منابع توأمان 
گاز و نفت، موجب ش��ده اس��ت، در جه��ان معاصر 
ای��ران همچنان ب��ه اصلی تری��ن کان��ون توجهات 
جامعه بش��ری بدل ش��ود. رشد و توس��عه گسترده 
تکنولوژی ه��ای حوزه انرژی از اکتش��اف تا پاالیش 
و فرآوری نف��ت و گاز در ای��ران از یک س��و، هویت 
تاریخ��ی تمدن��ی آن از س��وی دیگ��ر و همچنین 
سیاس��ی  جغرافی��ای  و  ژئوپلتی��ک  موقعی��ت 
استراتژیک ایران از دیگر س��و، موهبات ارزنده ای را 
رقم زده اس��ت تا ایران یک تنه قط��ب انرژی جهان 

آینده باشد.
رتب��ه نخس��ت ای��ران در مناب��ع گازی در جه��ان 
ب��رای  ب��زرگ  مزیت��ی  مهمتری��ن  بی تردی��د 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در ایران 
به شمار می آید و در صدر این منابع میدان مشترک 
پارس جنوب با گاز و میعانات گازی غنی قرارد دارد.

میدان گازی پارس جنوب��ی بزرگترین منبع گازی 
جهان اس��ت که بر روی خط مرزی مش��ترک ایران 
و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین 
منابع انرژی ایران به ش��مار می رود. مس��احت این 
میدان 9700 کیلومتر مربع اس��ت که سهم متعلق 
به ایران 3700 کیلومتر مربع وس��عت دارد. ذخیره 
گاز این بخش از می��دان 14,2 تریلیون متر مکعب 
گاز به همراه 19 میلیارد بشکه میعانات گازی است 
ک��ه 8 درص��د از کل گاز دنیا و 47 درص��د از ذخایر 
گاز کشور را شامل می شود. پارس جنوبی به عنوان 
بزرگترین می��دان گازی جه��ان، 40 تریلیون متر 
مکعب گاز طبیع��ی ) 21 درص��د از کل گاز دنیا( و 
حدود 50 میلیارد بش��که میعان��ات گازی در خود 
ذخیره کرده اس��ت. توس��عه این می��دان گازی در 
حدود دو دهه گذش��ته فراز و فرودهای متعددی را 

تجربه کرده اس��ت به طوری  که قطر با اس��تفاده از 
فرصت 8 س��ال جنگ تحمیلی ایران ب��ا رژیم بعث 
عراق، توس��عه این میدان فراس��احلی را آغاز کرد و 
ای��ران با تاخی��ری حدود 12 س��اله اولین ف��از این 

میدان مشترک را در مدار بهره برداری قرار داد.
اما براس��اس برنامه ریزی صورت گرفت��ه با به تولید 
رس��یدن کامل فازهای اولویت دوم می��دان گازی 
پارس جنوبی  در سه س��ال آیند، تولید گاز ایران از 
این میدان مش��ترک به بی��ش از 800 میلیون متر 
مکع��ب در روز خواهد رس��ید. وزارت نفت ایران در 
س��ال های 93 و 94 تمام تالش خود را به کار بست 
تا هر س��ال ح حدود 100 میلیون مت��ر مکعب گاز 
از این میدان بیش��تر برداش��ت کند تا بتواند برنامه 
ریزی های مدون خود را در خصوص تامین سوخت 
زمستانی و نیز صرفه جویی سوخت مایع در نیروگاه 

ها و صنایع پر مصرف جامع عمل به پوشاند.
به ظرفیت اسمی رس��اندن فازهای اولویت نخست 
پارس جنوب��ی و راه ان��دازی بخش��های از فازهای 
اولویت دوم پارس جنوب��ی از مهمترین برنامه های 
ایران برای تولید حد اکثری از این میدان مش��ترک 
است.  با کامل ش��دن فازهای پارس جنوبی یعنی 
اتمام طرح های توسعه فازهای 12 تا 27 این میدان 
به می��زان 650 هزار بش��که در روز میعانات گازی و 
6,7 میلیون تن LPG )ش��امل پروپان و بوتان( و 
4 میلیون تن اتان در س��ال قابل وصول خواهد بود 
که اتان به طور کامل و س��ایر موارد بر حسب نیاز در 

اختیار صنعت پتروشیمی قرار می گیرد.
امروز دولت یازده��م با وجود دغدغ��ه های زیادی 
همچون در کنار افزایش تولید نفت و باز پس گیری 
س��هم ایران از بازارهای جهانی نفت در صنعت نفت 
همچنان توس��عه میدانهای مش��ترک به خصوص 
پارس جنوب��ی را در همچون روزه��ای ابتدای روی 
کار آمدنش در س��ال 92 در اولوی��ت کارها و برنامه 
های خود دارد  به طوری که طی س��ه سال گذشته 
تقریبا 300 میلیون متر مکع��ب گاز ترش به تولید 
این میدان افزوده شده و به گفته وزیر نفت این روند 
تا س��ال 96 ادامه دارد تا تولید این میدان به حدود 
800 میلی��ون متر مکعب در روز برس��د، تحقق این 
امر به معن��ی افزایش تجارت گاز و پایداری ش��بکه 
گازرسانی کش��ور در فصول سرد اس��ت، ضمن آن 
که دیگر همچون سالهای گذش��ته در آستانه فصل 
زمستان ش��اهد قطع گاز صنایع عمده و پتروشیمی 

ها نخواهیم بود.
به نظر می رس��د شرکت های پتروش��یمی در حال 
تولید امسال نیز همچون پارسال مشکل خاصی در 
زمینه قطع گاز نداشته باش��ند و زمستانی پایداری 
به لحاظ خوراک تجربه کنند، امس��ال نیز همچون 
سه سال گذشته قرار است 100 میلیون متر مکعب 
دیگر از محل فازه��ای 17 تا 21 پ��ارس جنوبی به 
تولید گاز کشور افزوده شود، از سوی دیگر در هفته 
جاری ش��اهد بهره برداری از س��ه می��دان نفتی در 
منطقه غ��رب کارون بودیم، این امر در حالی اس��ت 

که س��طح تولید نفت ایران به اندازه پیش از تحریم 
ها رسیده اس��ت، به عبارت دیگر پتروش��یمی ها با 
خوراک مایع نیز نسبت به س��ال های گذشته وضع 

بهتری را امسال تجربه خواهند کرد.
مزیت مهم ایران در این صنع��ت، برخورداری از دو 
نوع خوراک گازی و مایع به صورت همزمان است که 
کمتر کش��وری در دنیا از این امتیاز برخوردار است. 
نزدیکی به س��واحل، مزی��ت بزرگ دیگ��ر ایران به 
شمار می رود که باعث تسهیل صادرات محصوالت 
به س��وی بازارهای مصرف می ش��ود. ق��رار گرفتن 
ایران در میان دو بازار بزرگ مصرف دنیا یعنی اروپا 
و ش��رق آس��یا، باعث ش��ده ایران و به ویژه سواحل 
جنوبی کش��ورمان، به نقطه ایده آل��ی برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی تبدیل شود.
امروز ش��اه بیت س��خنان همه مس��ئوالن صنعت 
نفت ایران و حتی اقتصاد دانان کش��ورمان رسیدن 
به یک اقتصاد مقاومتی اس��ت تا در روزهای تحریم 
احتمالی اقتصاد کش��ور از تحریم لطم��ه ای نبیند، 
ارتباط معنادار توس��عه صنعت پتروشیمی با توسعه 
زیر س��اخت های اقتص��ادی، اجتماعی و سیاس��ی 
ایران  ب��ر هیچ کس پوش��یده نیس��ت، در اهمیت 
توس��عه هرچه زودتر ای��ن صنعت همی��ن بس که 
هم اکنون بی��ش از 40 درصد ص��ادرات غیر نفتی 
کنونی کش��ورمان س��هم این صنعت است. ساسان 
شاهویسی، کارشناس اقتصادی مهمترین دستاورد 
توسعه صنعت پتروش��یمی را خروج ایران از اقتصاد 
تک محصولی می داند و می گوید: اقتصاد ایران هم 
اکنون صرفا به نفت خام وابسته است و این موضوع 
طی سال های گذشته به پاشنه آشیل اقتصاد ایران 
تبدیل شده اس��ت. وی با بیان این که در سال های 
گذشته با پایین و باالرفتن قیمت نفت خام، اقتصاد 
ایران توس��عه یافتگی خود را از دس��ت داده است، 
گفته: توسعه پتروشیمی به طور کامل می تواند یک 
محصول راهبردی ارزش آفرین به اسم پتروشیمی 
را توس��عه دهد، در عین حال به خاط��ر آن که این 
صنعت یک صنعت ه��ای تک اس��ت، قابلیت های 
فناوری ایران ضمن توس��عه این صنعت افزایش می 
یابد. توسعه پتروشیمی می تواند سرمایه گذاریهای 
داخلی و مدیریت دانش��ی کشور را به شدت افزایش 
دهد، ضم��ن این که توس��عه این میدان م��ی تواند 
کمک زی��ادی به محیط زیس��ت ای��ران و دنیا کند. 
هم اکنون استراتژی های جهانی رویکرد خودشان 
از ژئوپلوتیک به اکواس��تراتژی در حال تغییر است، 
این که ما بتوانیم بر اساس اکو استراتژی های جدید 
بر اس��اس هزاره جدی��د روی یک س��رمایه گذاری 
بنیادین به جز نفت حس��اب کنیم بسیار در اقتصاد 

ما تاثیر گذار خواهد بود.
صنعت پتروش��یمی ایران در رنکین��گ بین المللی 
در جایگاه بس��یار برجس��ته ای قرار دارد، از این رو 
به به نظر می رسد پش��تیبانی همچون میدان گازی 
پارس جنوبی این قابلی��ت را به این صنعت می دهد 

تا جایگاه خود را ارتقا داده و کار خود را توسعه دهد.
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نگاهی به وضعیت عرضه پروپیلن
 در بازار اروپا
کارشناس��ان اعتقاد دارن��د که در ح��ال حاضر 
بحث کمب��ود عرضه پروپیل��ن مهمترین چالش 
بازار اروپا به ش��مار م��ی رود و تهیه این محصول 
از بازارهای مختلف در شرایط فعلی کار دشواری 

است.
فعاالن بازار پروپیلن اروپا در پنجاهمین نشست 

ساالنه انجمن پتروش��یمی اروپا )EPCA( گرد 
هم آمدند و همانطورکه انتظار می رفت بیش��تر 
بحث ها متمرکز ب��ر وضعیت عرضه این محصول 
در ادامه سال جاری میالدی، پیش بینی ها برای 
س��ال 2017 و تاثی��ر آن بر قیمت های اس��پات 
)تک محمول��ه ای( و قرادادهای آت��ی بود پس از 

 18 ماه پر تالطم ب��رای بازار پروپیل��ن اروپا بود.
در س��ال 2015 بروز یک رش��ته ح��وادث غیر 
مترقبه و خ��ارج ش��دن بس��یاری از واحدهای 
پروپیل��ن قاره س��بز از مدار تولی��د، کمبود قابل 
مالحظ��ه عرضه ای��ن محصول را در پی داش��ت 
و س��بب ش��د قیمت آن در بازار اروپا به باالترین 
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سطح نسبت به س��ایر نقاط جهان برسد. همین 
موض��وع ق��درت رقاب��ت پذی��ری بس��یاری از 
تولیدکنندگان مش��تقات و صنایع پایین دستی 

این قاره را شدیدا تحت تاثیر قرار داد.
از این رو، بس��یاری از تولیدکنندگان مش��تقات 
غی��ر پلیمری مص��رف پروپیلن خ��ود را کاهش 
دادند تا آنجا که س��بب ش��د برای مدتی نس��بتا 
طوالنی قیمت های اس��پات ای��ن محصول 40 
تا 45 درص��د پایین ت��ر از قیمت ه��ای قرارداد 

)contract price( قرار بگیرد.
انتظار م��ی رفت با در م��دار تولید ق��رار گرفتن 
طرح های توسعه ای برای افزایش ظرفیت تولید 
پروپیلن در آسیا و ایاالت متحده و کاهش تعداد 
عملیات تعمیر و نگه��داری واحدهای تولید این 
محصول در س��ال ج��اری میالدی، ت��ا حدودی 
مش��کل کمبود عرضه بهبود یابد؛ با این حال به 
نظر می رس��د در پی بروز مجموعه ای از مسائل 

پیش بین��ی ش��ده و پیش بین��ی نش��ده نظیر 
اعتصابات در فرانسه، به تعویق افتادن زمان بهره 
برداری از پ��روژه های جدید در خ��ارج از اروپا و 
عدم موفقیت بسیاری از واحدهای تولیدی برای 
افزایش توان عملیاتی خ��ود، وضعیت نامطلوب 
عرضه جهان��ی پروپیلن حداق��ل در میان مدت 

همچنان ادامه یابد.
در نتیجه همی��ن روند قیمت های اس��پات این 
محصول در بازار اروپا رش��د دو رقم��ی را تجربه 
کرد و محمول��ه ه��ای وارداتی نیز در س��طحی 
بس��یار باالتر از قیمت های قرارداد قرار گرفتند. 
این در حالیست که قیمت های جهانی به مراتب 

پایین تر بودند.
اگر چه کمب��ود عرض��ه پروپیلن در ب��ازار اروپا، 
خریداران را واداش��ت ت��ا به منظ��ور تامین نیاز 
قاره س��بز، به بازارهای دیگر روی بیاورند؛ با این 
حال به نظر می رس��د ش��رایط برای آربیتراژ این 
محصول از آس��یا و ایاالت متحده چندان مساعد 
نیس��ت. همین موض��وع آزادی عمل بیش��تری 
در زمین��ه قیمت گ��ذاری به عرض��ه کنندگانی 
 که قادر ب��ه تهیه این محصول باش��ند؛ می دهد.
برخی کارشناس��ان معتقدند ک��ه در حال حاضر 
بحث کمبود عرضه و نه قیمت مهمترین چالش 
بازار اروپا به ش��مار م��ی رود. معامل��ه کنندگان 
پروپیلن مس��تقر در اروپ��ا نیز تایی��د می کنند 
که تهیه این محص��ول از بازاره��ای مختلف در 
شرایط فعلی کار دشواریس��ت. با این همه انتظار 
می رود به زودی واردات یک محموله س��ه هزار 
تنی پروپیلن گرید پاالیش��گاهی از برزیل موقتا 
از فش��ار کمبود عرضه این محصول در بازار اروپا 

بکاهد. 
از لح��اظ قیمت��ی، واردات پروپیل��ن از آس��یا 
محتم��ل تر به نظ��ر می رس��د. با ای��ن حال هم 
اکنون ب��ازار آس��یا نیز مش��ابه اروپا با مش��کل 
کمبود عرض��ه مواجه اس��ت. از این رو ش��رایط 
 ب��رای آربیتراژ ای��ن محص��ول فراهم نیس��ت.
 global( عدم اطمینان در مورد ن��رخ عملیات
تولی��د  واحده��ای   )operating rates
پروپیل��ن جهان درس��ال 2017 و نش��انه هایی 
از در پی��ش بودن یک رش��ته عملی��ات تعمیر و 
نگهداری طوالن��ی تر واحدهای کراکر در س��ال 
آینده میالدی نسبت به س��ال 2016 سبب می 
ش��ود در آینده فروش��ندگان و عرضه کنندگان 
این محصول دس��ت ب��اال را در تعیین ش��رایط 
و قیم��ت قرارداده��ای آت��ی داش��ته باش��ند. 
انتظار می رود ب��ا اوج گرفتن عملی��ات تعمیر و 
نگهداری در فاصل��ه ماه های مارس تا مه س��ال 
 2017، بح��ران کمب��ود عرضه تش��دید ش��ود.
فع��االن ب��ازار معتقدند ک��ه عملی��ات تعمیر و 
نگه��داری س��نگین پی��ش بین��ی ش��ده برای 
واحده��ای کراک��ر و تولید مش��تقات در س��ال 
2017، احتماال هر گونه اف��ت تقاضای فصلی را 

که معموال در پایان سال و به دلیل کنترل ذخایر 
)inventory control( از س��وی خریداران 

اتفاق می افتد؛ مانع می شود.
بنابر این پیش بینی می ش��ود در بهترین حالت 
در س��ه ماهه چهارم امس��ال که به زمس��تان و 
بهار 2017 منجر می ش��ود وضعی��ت عرضه در 
بازار به تعادل نس��بی برس��د. اما همچنان سایه 
 کمبود عرضه به طور بالقوه بر بازار حاکم اس��ت. 
از طرفی به دلی��ل آن که بس��یاری از واحدهای 
کراکر در ح��ال تغییر خ��وراک خ��ود از نفتا به 
ات��ان هس��تند و این موض��وع به کاه��ش حجم 
تولی��د پروپیل��ن دام��ن می زن��د؛ بس��یاری از 
کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه در کوت��اه م��دت 
و می��ان م��دت مش��کل کمب��ود عرض��ه ای��ن 
اروپ��ا تش��دید خواه��د ش��د.  محص��ول در 

اع��الم اخیر ش��رکت بوریالی��س مبنی ب��ر آغاز 
مطالعات امکان سنجی برای ساخت یک مجتمع 
هیدروژن زدایی پروپ��ان )PDH( در بلژیک که 
در صورت بهره برداری قادر به تولید ساالنه 740 
هزار تن پروپیلن اس��ت و انتظار می رود از س��ال 
2021 ش��روع به کار کند؛ نش��ان از عزم شرکت 
های اروپای��ی برای رف��ع این مش��کل و تقویت 
 جایگاه خ��ود در آینده بازار پروپیل��ن اروپا دارد.

همچنین پروژه احداث مجتم��ع تولید پروپیلن 
ش��رکت ZChP لهس��تان که از ظرفیت تولید 
400 هزار تن در س��ال برخوردار است؛ به دلیل 
تغییراتی که در ماه فوریه در س��اختار مدیریتی 
این شرکت رخ داد؛ به حالت تعلیق درآمد. پیشتر 
قرار بود عملیات ساخت و س��از مجتمع یادشده 
از نیمه اول س��ال جاری میالدی آغاز شود؛ اما تا 

کنون تاریخ جدید اعالم نشده است.
 PDH Polska همچنین سخنگوی ش��رکت
S.A. ک��ه از زیرمجموع��ه ه��ای ZChP ب��ه 
ش��مار می رود؛ در ماه س��پتامبر اع��الم کرد که 
در حال حاضر مش��غول پیش��برد عملیات آماده 
 )FEED( س��ازی برای انج��ام طراح��ی پای��ه
ذخی��ره  تاسیس��ات  ف��رآوری،  واحده��ای 
 س��ازی و زیرس��اخت ه��ای بن��دری هس��تیم.

در ش��رایط فعل��ی تنه��ا نقط��ه روش��ن ب��رای 
پلیم��ری،  غی��ر  مش��تقات  تولیدکنن��دگان 
قیم��ت ه��ای پایین ت��ر ای��ن محص��والت در 
اروپ��ا در مقایس��ه ب��ا دیگ��ر مناط��ق جه��ان 
اس��ت ک��ه ام��کان بهب��ود و افزایش ص��ادرات 
 اروپ��ا را در ای��ن بخ��ش فراه��م م��ی س��ازد.

پروپیلن یکی از محصوالت کلیدی پتروشیمی به 
شمار می رود که به عنوان خوراک اولیه، در تولید 
پلیمره��ای مختلف و محص��والت میانی کاربرد 
دارد. پل��ی پروپیل��ن، آکریلونیتری��ل، پروپیلن 
اکس��ید، فن��ول، اکس��والکل، اس��ید آکریلیک، 
ایزوپروپی��ل  ال��کل و الیگومره��ا، از مهمتری��ن 

مشتقات این محصول به شمار می روند.
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آمریکا با اش��اره به رف��ع تحریم ه��ا و بهبود وضع 
اقتصادی ایران نوش��ت: اکنون درد کاهش قیمت 
نفت برای اقتصاد عربستان بیشتر از اقتصاد ایران 

است.
همزم��ان با س��قوط قیمت ه��ای نف��ت در ژوئن 

2014 )خرداد ماه 93( عربس��تان در دش��منی با 
ایران که آن زم��ان هدف تحریم ه��ای اقتصادی 
بود و کاهش قیمت های نفت، فش��ارهای وارد بر 
این کش��ور را افزایش می داد، نقش سنتی خود را 
برای حمایت از تثبیت س��طح قیمت ها رها کرد. 

اما اکنون ریاض ب��رای افزایش قیمت های نفت به 
تهران پیش��نهادی داده است که ش��امل کاهش 
تولید نفت این کش��ور برای نخستین بار در هشت 

سال گذشته می شود.
این رسانه یادآور ش��د: ایران پس از لغو تحریم ها 

بر اساس ارزیابی بلومبرگ

درد کاهش قیمت نفت 
برای عربستان از ایران بیشتر است
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در ح��ال افزای��ش تولی��د نف��ت اس��ت و راز این 
چرخش 180 درجه ای، رس��یدن عربس��تان به 
آس��تانه درد کاهش قیمت های نفت به شمار می 
آید. ش��بکه خبری بلومبرگ در حال��ی این ادعا 
را مطرح می کند که امروز )س��ه ش��نبه، شش��م 
مهرماه( بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران پیش از آغاز 
رس��می پانزدهمین نشس��ت مجمع بین المللی 
انرژی )آی ی��ی اف( در جم��ع خبرن��گاران مرکز 
همایش های بی��ن المللی الجزی��ره درباره این که 
آیا عربستان پیش��نهادی برای تثبیت تولید نفت 
ایران در سطح س��ه میلیون و 600 هزار بشکه در 
روز داده اس��ت، گفت: ریاض به طور رسمی به ما 

پیشنهادی نداده است.
جیس��ون تووی، کارش��ناس اقتص��اد خاورمیانه 
در ش��رکت مش��اوره ای کپیتال اکونومیکس در 
این ب��اره گفت: وضع ایران و عربس��تان با یکدیگر 
متفاوت اس��ت. تهران ت��ا همین اواخر زیر فش��ار 
تحریم های بین المللی ب��ود؛ بنابراین همزمان با 
بازگشت جریان س��رمایه به این کش��ور، در حال 
تقویت بنیه اقتصادی و افزایش تولید نفت اس��ت؛ 
در حالی که عربس��تان )به دلی��ل کاهش قیمت 

های نفت( با کاهش منابع مالی روبروست.
بلومبرگ در گ��زارش خ��ود آورده اس��ت: ایران 
هیچگاه به اندازه عربستان به نفت وابسته نبوده و 
با بهبود روابط خود با دیگر کشورها آینده روشنی 
برای خود ترسیم کرده اس��ت. این در حالی است 
که در عربس��تان اقدام های آزمایشی برای اصالح 
اقتصادی در 2 سال گذشته که کاهش قیمت های 
نفت سبب آس��یب های مالی ش��د، به کار گرفته 
نش��د و کاهش درآمده��ای نفتی، ذخای��ر ارزی 
این کشور را کاهش داد. امس��ال تاکنون پولی به 
پیمانکاران دولت عربستان پرداخت نشده است و 

کارکنان دولت هیچ پاداشی نمی گیرند.

کس�ری بودج�ه عربس�تان امس�ال 13,5 
درصد تولید ناخالص داخلی است

به گزارش بلومبرگ، بر اس��اس ب��رآورد صندوق 
بین المللی پول، عربس��تان امسال کسری بودجه 
ای معادل 13,5 درص��د تولی��د ناخالص داخلی 
خواهد داشت؛ در حالی که کس��ری بودجه ایران 
کمتر از 2.5 درصد تولی��د ناخالص آن خواهد بود. 
بر پای��ه اعالم صن��دوق بین المللی پ��ول، قیمت 
هر بش��که نفت برای عربس��تان بای��د نزدیک 67 
دالر در هر بش��که باشد تا کس��ری بودجه جبران 
ش��ود، در حالی که این رقم برای ای��ران 61 دالر 
و 60 سنت برای هر بش��که است. قیمت نفت خام 
دابلیو ت��ی آی آمری��کا در معامالت ب��ازار بورس 
نیویورک )نایمکس( در س��اعت 03:25 صبح سه 
ش��نبه به وقت گرینویچ با اندکی کاهش نس��بت 
به روز گذش��ته به 45 دالر و 83 س��نت برای هر 
بشکه رس��ید. قیمت نفت خام برنت دریای شمال 
در معامالت بازار آی س��ی یی لندن نیز در ساعت 

یاد ش��ده در بازار لندن 47 دالر و 19 سنت برای 
هر بش��که معامله شد که نس��بت به دیروز اندکی 
کاهش داش��ت. بلومب��رگ ادامه داد: نرخ رش��د 
اقتصادی عربستان به س��رعت در حال کاهش به 
یک درصد اس��ت، در حالی که نرخ رشد اقتصادی 
ایران در حال افزایش به چه��ار درصد برآورد می 

شود.
حس��اب جاری که مهمترین معیار ب��رای ارزیابی 
روابط اقتص��ادی یک کش��ور با جهان اس��ت نیز 
داستان مش��ابهی را روایت می کند. بر پایه پیش 
بینی صندوق بین المللی پول، امس��ال عربستان 
با یک کس��ری حس��اب جاری 2 رقمی روبرو می 
ش��ود؛ در حالی ک��ه ایران ب��ه دنب��ال اصالحات 
اقتصادی س��ال های 2012 و 2013 میالدی که 
به منظور کاهش فش��ار تحریم های بین المللی بر 
اقتصاد این کش��ور انجام داد، امسال تراز متعادل 
حس��اب جاری خواهد داشت. براس��اس گزارش 
بلومبرگ، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
اسالمی ایران مدت هاس��ت سیاست هایی را برای 
مهار مشکالت اقتصادی در پیش گرفته؛ در حالی 
که عربستان به تازگی استفاده از این سیاست ها را 

آغاز کرده است.
آمریت��ا س��ن، تحلیلگ��ر بلندپایه نفتی ش��رکت 
مشاوره ای انرژی اس��پکتس، گفت: ایران مدت ها 
پیش فشارهای ش��دید اقتصادی را تحمل کرده 
اس��ت و بنابراین ش��رایط برای این کش��ور رو به 

وخامت نیست.

سیاست های دوگانه عربستان
به نوش��ته بلومبرگ، عربس��تان نوامب��ر 2014 
میالدی در راس اوپک به جای سیاس��ت حمایت 
از سطح قیمت ها، سیاست دفاع از سهم بازار را در 
پیش گرفت تا دیگر رقیبان به ویژه ش��رکت های 
تولیدکننده نفت ش��یل آمریکا را از ب��ازار بیرون 

کند که هزینه تولید آنها بسیار باالتر از اوپک بود.
یک ماه پس از این تغییر سیاس��ت، علی النعیمی، 
وزیر نفت پیش��ین عربس��تان، به نش��ریه تجاری 
»میدل ایس��ت اکونومیک س��روی« گفت: دیر یا 
زود رقبا دچار مش��کالت مالی می ش��وند اما این 
کش��ور برای یک م��دت طوالن��ی توانایی تحمل 
کاهش قیمت های نفت را دارد. تقریبا 2 سال بعد 
و در زمان یک وزیر نفت دیگر، ریاض اکنون نشان 
می دهد ممکن اس��ت آماده ی��ک چرخش 180 
درجه ای باش��د. به گفته نورالدی��ن بوطرفه، وزیر 
انرژی و معادن الجزایر، عربستان به دیگر اعضای 
اوپک گفته مایل اس��ت تولید نفت به سطوح ماه 
ژانویه کاه��ش یابد؛ این به معن��ای کاهش روزانه 
500 هزار بشکه نفت خام اس��ت. ایران از تثبیت 
تولید نفت در س��طح کنونی س��ه میلیون و 600 
هزار بشکه در روز خودداری می کند و به جای آن 
قصد دارد تولید نفت خود را به چهار میلیون بشکه 
در روز یعنی س��طوح پیش از تحریم برساند. وزیر 

نفت ایران نیز امروز در حاشیه اجالس مجمع بین 
المللی ان��رژی در الجزیره اعالم ک��رد: ایران قصد 
دارد سهم 13 درصدی خود از مجموع تولید نفت 
اوپک در دوران پیش از تحریم را دوباره به دس��ت 
بیاورد. زنگن��ه تاکید کرد: ای��ران تولید نفت خود 
را در س��طح کنونی تثبیت نمی  کن��د و قصد دارد 
تولی��د روزانه نفت خود را به چهار میلیون بش��که 

برساند.

خرج دالرهای نفتی
بلومبرگ در گ��زارش خود آورده اس��ت که در دو 
سال گذشته همزمان با س��قوط قیمت های نفت 
از بی��ش از 100 دالر به 30 دالر در هر بش��که که 
ژانویه گذشته کمترین قیمت در 12 سال گذشته 
را تجربه کرد، عربس��تان به منظ��ور کاهش تاثیر 
منفی ارزان��ی نفت بر اقتصاد این کش��ور از ذخایر 
هنگفت ارزی خود بهره گرفت. این کشور پارسال 
115 میلی��ارد دالر خرج ک��رد و از ژانویه تا ژوئیه 
امسال )اواس��ط دی ماه پارس��ال تا اواسط تیر ماه 
امس��ال( 52 میلیارد دالر دیگر نیز مصرف کرده 
است. ریاض که از نگران ناتوانی از پرداخت دیون 
خود در ص��ورت ت��داوم چنین رون��د هزینه کرد 
افزوت بر درآمدهای نفتی خود اس��ت، به کاهش 

یارانه ها دست زده است.
یارانه ها در این کش��ور کاهش یافته، همانگونه که 
حقوق وزیران دولت 20 درصد کمتر ش��ده است. 
اجرای پروژه های زیربنایی نی��ز به تاخیر افتاده و 
برنامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سال 2018 
در دستور کار اس��ت. محمد الش��یخ، یک مشاور 
مالی در عربس��تان در این باره به بلومبرگ گفت: 
اگر سعودی ها مانند پارس��ال به هزینه کرد ادامه 
دهند، کشور از دس��ت می رود و تا سال 2017 به 
طور کامل ورشکسته می شود. در آن سوی خلیج 

فارس اما ایران دچار چنین بحرانی نیست.

 ایران مقصر آشفتگی بازار کنونی نیست
الیور جاک��وب، تحلیلگر ش��رکت پترومتریس در 
س��وئیس، گفت: تهران افزای��ش قیمت های نفت 
را دوس��ت دارد اما ایران عضوی از اوپک است که 
باید کمترین فداکاری مالی را در این زمینه کند؛ 
زیرا مقصر آش��فتگی کنونی بازار نفت نیست. وی 
افزود: تهران اکنون احس��اس می کند دست برتر 

را دارد.
پانزدهمین نشس��ت مجم��ع بین الملل��ی انرژی 
از پنج��م مهرم��اه در الجزایر آغاز ش��د و تا هفتم 
مهرم��اه ادام��ه دارد؛ قرار اس��ت در حاش��یه این 
نشس��ت اعضای اوپک گردهم جمع شوند تا طرح 
فریز نفت��ی )تثبیت تولید نفت( را بررس��ی کنند. 
در صورت موافقت تولیدکنندگان نفت، قرار است 
با هدف ایجاد ثبات در ب��ازار و جلوگیری از عرضه 
نفت مازاد، تولید در س��ال 2016 و نیمه نخس��ت 

سال 2017 ثابت بماند.
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اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و  پتروشیمي ایران

اتحادیه  اوپکس 
در سالی که گذشت
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اهم فعالیت های اتحادیه
دنیای ان��رژی :فعالیت ه��ای اتحادی��ه عمدتاً در 
راستای تحقق اهداف تعیین شده به شرح مندرج 
در اساس��نامه آن برنامه ری��زی، س��ازمان دهی و 
عملیاتی شده اند. س��اماندهی صادرات کلیه امور 
مربوط به تولید، صادرات، واردات، ترانزیت، سواپ 
و بنکرین��گ، فراهم نمودن خدمات و تس��هیالت 
رفاهی ب��رای اعض��اء بررس��ی و رفع مش��کالت 
صنف��ی، ارائ��ه نظ��رات کارشناس��ی و تخصصی 
س��واپ، ترانزیت و بنکرینگ، برگ��زاری همایش 
س��االنه صادرکنن��دگان نفت، گاز و پتروش��یمی 
ایران، حضور در نمایش��گاه بین الملل��ی نفت، گاز 
و پتروش��یمی ایران و نمایش��گاه های بین المللی 
در خ��ارج از کش��ور مرتبط ب��ا حوزه نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی در داخ��ل و خارج از کش��ور ازجمله 
اقداماتی اس��ت که اتحادیه تمام تالش و کوشش 

خود را در جهت انجام آن بسیج نموده است.

1- اهم فعالیت های برون س�ازمانی در جهت 
توانمندسازی اعضاي اتحادیه

تقسیم بندی ارگان های متعامل بین اعضاء هیأت 
مدی��ره انجام گرفت��ه و نماین��دگان در هریک از 
س��ازمان ها ازجمله وزارت نفت، هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی ایران، مجلس ش��ورای اس��المی، 
ریاس��ت جمه��وری، وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت، گمرک جمهوری اس��المی ایران، س��تاد 
مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز، س��ازمان ملی 
استاندارد ایران، شرکت بورس، بانک ها و صندوق 
توس��عه صادرات فرآورده های نفتی ایران تعیین 
ش��ده اند. قابل ذکر اس��ت، نمایندگان اتحادیه در 
جلسات ارگان های ذیربط به منظور پیگیری و رفع 
مشکالت صنفی اعضاء و ارائه نظرات کارشناسی و 
تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی به طور 

مرتب حضور بهم می رسانند.

تعامل با سازمان های دولتی
-تعامل با وزارت نفت

-اتحادی��ه ضم��ن برگزاری جلس��ه مش��ترک با 
قائم مق��ام محت��رم وزارت نف��ت و معاونی��ن آن 
وزارتخانه و مدیران عامل شرکت های تابعه مسائل 
و مش��کالت مربوط به صادرات فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی را مطرح و م��ورد پیگیری قرار 

داده است.
-به دنبال فعال س��ازی مجدد، انجم��ن نفت ایران 
از س��وی وزارت نفت، اتحادیه به عن��وان عضو این 
انجمن و کارگروه تخصصی تشکیل شده به منظور 
بازنگری اساس��نامه انجمن مذکور، پذیرفته شده 
و با آن انجم��ن هم��کاری الزم را در این خصوص 

معمول نموده است.

تعامل با س�تاد مرکزی مبارزه ب�ا قاچاق کاال 
و ارز

در اثر تعامل با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نتایج ذیل حاصل شده است:

− می��زان ص��ادرات روغ��ن س��وخت تقطیری از 
7درصد به 9/6درصد افزایش یافته است.

− صادرات روغ��ن س��وخت تقطیری )م��ازاد بر 
7درصد( انباش��ت در مخازن به میزان 2/6درصد 

مجاز شناخته شده است.
− مذاک��رات الزم در خص��وص ام��کان تخصیص 
س��همیه ای برای ص��ادرات روغ��ن 10 با س��تاد 

انجام گرفته و مراتب در حال پیگیری است.
− پیگیری ه��ای الزم ب��رای تداوم بخش��یدن به 
خوشنامی شرکت ها انجام گرفته و در پیش نویس 
اصالحیه فصل س��وم دس��تورالعمل پیش��گیری 
از قاچ��اق و عرضه خ��ارج از ش��بکه فرآورده های 
نفتی یارانه ای و ش��یوه های مبارزه ب��ا آن، مراتب 
خوش��نامی تحت عنوان فعاالن اقتص��ادی مجاز 
ب��رای برخ��ورداری از تس��هیالت صادراتی لحاظ 

گردیده است.
− به دنبال پیگیری های الزم ش��یوه نامه بازرسی 
نفت کش ه��ای حامل مظن��ون به قاچ��اق و نحوه 
تحوی��ل محموله های مکش��وفه به ش��رکت ملی 
پخش توسط س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و ب��ا هم��کاری ارگان ه��ای ذیرب��ط ازجمله 
این اتحادی��ه تدوین و ابالغ گردید؛ بر اس��اس این 
ش��یوه نامه از توقف بی مورد نفت کش های حامل 
س��وخت که دارای پلمپ گمرکی ب��وده و مدارک 
آنها کامل می باش��د، توسط پاس��گاه های نیروی 
انتظامی در مس��یر راه جلوگیری بعم��ل می آید. 
ضمن��اً اتحادیه ضم��ن تعامل با س��تاد مذکور در 
حال پیدایش راه حل مناس��بی برای تس��هیل در 
امر حمل ونق��ل محموله ه��ای فرآورده های نفتی 
فله ای اس��ت که با اس��تفاده از پلمب کارخانه ای 
به گمرکات مرز آب��ی ارس��ال و از آن طریق صادر 
می شوند. قابل ذکر است نظرات اصالحی اتحادیه 
در مورد شیوه نامه مذکور به ستاد اعالم شده و قرار 
است به هنگام بازنگری شیوه نامه که در مردادماه 

سال آینده انجام خواهد گرفت، مدنظر قرار گیرد.
− پیگیری ه��ای الزم به منظ��ور ام��کان صادرات 
روغن 10 در قالب تدوین شیوه نامه از سوی ستاد 

در حال انجام است.

تعامل با گمرک جمهوری اسالمی ایران
− ضم��ن برگ��زاری جلس��ات مرتب ب��ا گمرک 
جمهوری اس��المی ایران نس��بت به طرح مسائل 
گمرکی و رفع مشکالت اعضاء اقدام بعمل می آید.

− بنا به درخواس��ت دفتر بررس��ی و تعیین ارزش 
گم��رک قیم��ت فرآورده ه��ای نفت��ی ب��ا کمک 
کمیس��یون های تخصصی اتحادیه تعیین و به آن 

دفتر ارسال می گردد.
- ب��ه دنبال مش��کل ایجادش��ده ناش��ی از صدور 
بخشنامه ای توس��ط گمرک برای صادرکنندگان 
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مبنی بر عدم پذیرش اعتراض آنها توسط گمرکات 
اجرایی برای انجام آزمایش نمونه شاهد و با کمک 
کمیس��یون اصل 90 مجل��س نهایتاً بخش��نامه 
مربوطه توسط گمرک ملغی گردیده و درخواست 
صادرکنندگان مبنی بر انجام آزمایش نمونه شاهد 

طبق شرایطی موردپذیرش قرار می گیرد.

تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران
− هم��کاری با س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ایران 
در م��ورد تدوین اس��تاندارد فرآورده ه��ای نفتی 
ضمن اعزام کارشناس به جلس��ات مربوطه انجام 

می پذیرد.
− ضمن برگزاری جلس��ات مرتب با مدیرکل دفتر 
ارزیابی کیفی��ت کااله��ای صادرات��ی و وارداتی 
مشکالت اس��تاندارد اعضاء مطرح و مورد پیگیری 

قرار می گیرد.
− در راستای ارتقا بخش��یدن به کیفیت قیرهای 
صادرات��ی و جلوگیری از ص��ادرات قیرهای بدون 
کیفیت این اتحادیه تالش می نماید، ضمن تعامل 
با س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت نس��بت ب��ه تدوین اس��تاندارد 

اجباری برای قیر صادراتی بعمل آید.

تعامل با ات�اق بازرگان�ی، صنای�ع، معادن و 
کشاورزی ایران

− مجامع اتحادیه با حضور نماینده اتاق بازرگانی 
ایران به طور سالیانه برگزار می شود.

− اتاق بازرگانی از نظرات مش��ورتی و کارشناسی 
اتحادی��ه در زمینه ه��ای مختل��ف بهره گی��ری 

می نماید.
− اتحادیه از کمک های معنوی و مادی اتاق ایران 
ب��رای برگزاری همای��ش س��االنه صادرکنندگان 
فرآورده ه��ای نف��ت، گاز و پتروش��یمی ای��ران 

بهره گیری می نماید.
− نماین��دگان اتحادیه به طور مرتب در جلس��ات 
هیأت نماین��دگان و همچنین کمیس��یون انرژی 
اتاق و س��ایر جلس��اتی که در اتاق مذک��ور برگزار 

می گردد، حضور می یابند.
− اتحادیه به عضویت کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 

بین المللی )ICC( نائل شده است.

تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
− ضمن تعامل با وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
پروان��ه فعالیت دفتر نش��ریه تحت عن��وان دنیای 
انرژی تمدی��د و این نش��ریه به ص��ورت فصلنامه 

منتشر می شود.

تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور
− ضمن تعامل با س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و 
به دنب��ال پیگیری ه��ای بعمل آمده طب��ق قانون 
مقرر گردیده که مالی��ات ارزش افزوده پس از ارائه 
مدارک مثبته دال بر صادرات حداکثر ظرف مدت 

یک ماه به صادرکنندگان مسترد گردد.

تعامل با مجلس شورای اسالمی
− ضم��ن تعام��ل ب��ا مجلس ش��ورای اس��المی 
نمایندگان اتحادیه در جلس��ات کمیسیون انرژی 
مجلس و همچنین کمیس��یون اصل 90 ش��رکت 
نموده و به طرح مش��کالت صنفی اعضاء پرداخته 
و از مس��اعدت کمیس��یون های مذکور برای رفع 

مشکالت بهره گیری می نمایند.

تعامل ب�ا بانک مرک�زی جمهوری اس�المی 
ایران

− ضمن تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران قیمت ان��واع روغن و قی��ر صادراتی به صور 

ماهیانه به آن بانک اعالم می گردد.

سایر اقدامات انجام گرفته
− در راستای ارائه خدمات و تس��هیالت بانکی به 
اعضاء و فراهم آوردن بس��تر مناس��ب برای انجام 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی و تجاری ای��ن اتحادیه با 
بانک توس��عه صادرات ایران عالوه ب��ر بانک های 
ملت، تج��ارت و گردش��گری تفاهم نامه همکاری 
امضاء نموده است. بر اس��اس مفاد مندرج در این 
تفاهم نامه ها اعضاء می توانند از تس��هیالت بانکی 
در چارچ��وب قراردادهای تنظیم��ی بهره گیری 
نماین��د. همچنین مذاک��رات الزم ب��ا بانک های 
خاورمیانه و سپه به منظور امکان بهره گیری اعضاء 

از خدمات آنها در حال انجام است.
− تعامل با کارگ��زاری بورس بانک س��امان؛ این 
تعامل در قال��ب الحاقیه ق��رارداد تنظیمی جهت 
ثبت الکترونیکی و فروش محصوالت شرکت های 
عضو اتحادیه در بورس کاالی ایران یا بورس انرژی 
بر اساس قیمت مکشوفه یا اعالمی و انجام عملیات 
مرب��وط به ثب��ت معامله، ص��دور گواه��ی، حواله 
وجه به حس��اب ش��رکت های عضو، ارائه خدمات 
کارشناس��ی در زمین��ه پذی��رش خریدوف��روش 
محصوالت، اجرای س��فارش های توسط کارگزار 
و ارائ��ه خدمات مربوط ب��ه ب��ورس و اوراق بهادار 

صورت گرفته است.
− در راس��تای افزای��ش تعام��الت با تش��کل ها و 
س��ندیکاهای خصوصی مرتبط با ح��وزه فعالیت 
اعضاء اتحادیه ب��ه عضویت فدراس��یون صادرات 

انرژی و صنایع وابسته نائل شده است.

2- اهم فعالیت های مرتبط با ارتقای جایگاه 
اتحادیه

• برگزاری دهمین همایش ساالنه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

• تداوم یافت��ن برنامه مالق��ات با مدیران ارش��د 
سازمان های متعامل

• ارتقاء و به روزرسانی س��ایت اتحادیه جهت درج 
اخب��ار و اطالع��ات مربوط ب��ه حوزه نف��ت، گاز و 

پتروشیمی
• چاپ و انتش��ار و توزی��ع سررس��ید اختصاصی 

اعضاء
• حضور در بیس��ت و یکمین نمایشگاه بین المللی 

نفت، گاز و پتروشیمی ایران
• برگزاری دومین همایش نقش بخش خصوصی 
در بازاره��ای بین الملل��ی هم زم��ان ب��ا برگزاری 
بیست و یکمین نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز و 

پتروشیمی ایران
• حضور در نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

• عقد قرارداد بیمه تکمیلی با ش��رکت بیمه رازی 
به منظ��ور ام��کان بهره گیری اعض��اء از خدمات و 

تسهیالت بیمه درمانی
• تشکیل کارگروه های مختلف در اتحادیه ازجمله 
همایش اتحادیه، س��ازمان دهی ص��ادرات روغن 
س��وخت تقطی��ری، قیمت گ��ذاری فرآورده های 
نفتی، بررس��ی شیوه نامه بازرس��ی نفت کش های 
حامل س��وخت مظن��ون ب��ه قاچ��اق و بازنگری 
اصالحیه فصل س��وم دس��تورالعمل پیشگیری و 
مبارزه با قاچاق خارج از شبکه فرآورده های نفتی 

یارانه ای
• برگزاری س��مینار معرفی فرصت های تجاری در 

کشور فنالند
• در راس��تای مکانی��زه نمودن سیس��تم بایگانی 
دبیرخانه اتحادی��ه و در جهت نگهداری س��وابق، 
مکاتبات و پرونده های اعضاء نرم اف��زار مربوطه با 
یک دستگاه کامپیوتر خریداری و راه اندازی شده 

است.
• نسبت به تهیه چارت س��ازمان اتحادیه با در نظر 
گرفتن نیازهای فعلی و آتی پرسنلی و تصویب آن 

در هیأت مدیره اقدام مقتضی بعمل آمده است.
• نسبت به فعال س��ازی کمیسیون های تخصصی 
اتحادیه و پربار نمود ن محتوای آنها جهت بررسی 
مش��کالت مربوط به صادرات فراورده های نفتی و 
ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در حوزه نفت، 

گاز و پتروشیمی اقدام بعمل آمده است.
• بر اس��اس مصوبه هیأت مدیره نس��بت به ایجاد 
بخش امور بین الملل و به کارگیری یک نفر مشاور 

در این بخش اقدام بعمل آمده است.
• بر اس��اس مصوبه هیأت مدیره نسبت به تشکیل 
ش��ورای مش��ورتی ب��ا حض��ور صاحب نظ��ران، 
پیشکس��وتان و نخب��گان در ح��وزه نف��ت، گاز و 

پتروشیمی اقدام بعمل آمده است.
• برگ��زاری دوره آموزش��ی زبان انگلیس��ی برای 

پرسنل دبیرخانه اتحادیه

مالق�ات ب�ا مس�ئولین و مدی�ران ارش�د 
س�ازمان های متعامل و حضور در جلس�ات 

عمومي
مالقات با مس��ئولین و مدیران ارشد سازمان های 
متعام��ل و حض��ور در جلس��ات و کنفرانس های 
عمومی در راستای توس��عه صادرات فرآورده های 
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نفتی، بررس��ی و رفع مش��کالت صنف��ی اعضاء و 
ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه های 
مختلف مرتبط ب��ا حوزه نفت، گاز و پتروش��یمی، 
برنامه ری��زی الزم به منظ��ور تداوم یافت��ن برنامه 
مالقات با مس��ئولین ارشد س��ازمان و ارگان های 
دولت��ی و خصوص��ی انجام گرفته و اعض��اء هیأت 
مدی��ره و دبی��رکل در جلس��ات و کنفرانس های 
مختلف و متع��ددی حضور یافته اند ک��ه اهم آنها 

به قرار زیر اعالم می گردد:
- حضور در جلسات مش��ترک و متعدد با قائم مقام 
محترم وزیر نف��ت، معاونین و مدی��ران عامل آن 
وزارتخان��ه به منظور ط��رح مش��کالت مربوط به 
صادرات فرآورده های نفتی و بهره گیری از نظرات 

ایشان در جهت رفع مشکالت
- شرکت در جلس��ات شورای مش��ورتی سازمان 
توس��عه تجارت ایران به منظور بحث و بررسی در 

مورد مشکالت صادراتی
- برگزاری جلس��ات متعدد با مدیران ارشد ستاد 
مرکزی مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز در خصوص 

مسائل مشترک فی مابین
- حض��ور در جلس��ات هی��أت نماین��دگان اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- برگزاری جلس��ه مش��ترک ب��ا مدی��رکل دفتر 
ارزیابی کیفی��ت کااله��ای واردات��ی و صادراتی 
سازمان ملی استاندارد در خصوص مسائل مرتبط 

با استاندارد
- برگزاری جلسه مش��ترک با معاونت برنامه ریزی 
و نظارت ب��ر منابع هیدروکرب��وری وزارت نفت در 
خصوص مش��ارکت و برگزاری بیس��ت و یکمین 

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران
- حضور در جلس��ات مش��ترک با مدی��رکل دفتر 
امور بنگاه های س��ازمان توس��عه تجارت ایران در 
خص��وص بررس��ی پرونده ه��ای صادرکنندگان 

خوشنام جهت معرفی در روز ملی صادرات
- حضور در جلسات ش��ورای گفتگو دولت و بخش 

خصوصی در اتاق بازرگانی ایران
- حض��ور در جلس��ات کمیس��یون ان��رژی و 
محیط زیس��ت ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 

کشاورزی تهران
- برگزاری جلسه مش��ترک اتحادیه با مدیرعامل 

شرکت بورس کاالی ایران
- برگ��زاری جلس��ات متعدد ب��ا مدی��رکل دفتر 
صادرات گم��رک در خصوص مش��کالت گمرکی 

اعضاء
- حضور در جلسات فراکسیون احداث و انرژی در 
محل فدراسیون صادرات انرژی و خدمات وابسته 

آن
- حض��ور در جلس��ات ب��ا موض��وع تس��هیل 
س��ازوکارهای صادرات��ی در مح��ل فدراس��یون 
صادرات انرژی و خدمات وابس��ته آن و جلس��ات 
هیأت مدی��ره و جلس��ات مربوط به فعال س��ازی 

کمیته های تحت پوشش فدراسیون مذکور

- برگزاری جلس��ه ب��ا مع��اون مدیرکل توس��عه 
بازرگانی داخلی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

در مورد قیمت گذاری اسالک واکس
- برگزاری جلس��ه مش��ترک با مدیرعامل شرکت 

بورس انرژی
- شرکت در جلس��ه مجمع عمومی کمیته ایرانی 

)ICC( اتاق بازرگانی بین المللی
- ش��رکت در جلس��ه هماهنگی برگ��زاری اولین 
نشس��ت کنسرس��یوم ش��رکت های خصوصی و 
دولتی منطق��ه اکو در زمینه ان��رژی در محل اتاق 

بازرگانی ایران
- برگزاری جلس��ه مش��ترک با مدی��رکل نظارت 
ب��ر کااله��ای غیرفل��زی س��ازمان حمای��ت از 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در خصوص 
قیمت گذاری لوب کات و تسری آن به سایر منابع 

پایین دستی
- حضور در جلس��ه مش��ترک با موضوع مشکالت 
ناش��ی از حق توزی��ن و بارگی��ری VB در محل 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
- شرکت در جلسه مش��ترک با مدیرعامل شرکت 
بازرگانی پتروش��یمی با جمعی از مدیران ارش��د 

دولتی در خصوص تشکیل کنسرسیوم گاز مایع
- حضور در مراسم روز ملی صادرات ایران

- شرکت در جلسه کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

- ش��رکت در جلس��ه موضوع "الزام��ات قانونی، 
ضرورت ه��ا، مزیت ه��ا و تجرب��ه جهان��ی عرضه 
محص��والت پتروش��یمی در ب��ورس" در مرک��ز 

پژوهش های مجلس
- ش��رکت در جلس��ه مش��ترک نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با تش��کل ها به منظور طرح مسائل 

مربوط به قراردادهای نفتی
- برگزاری جلسه مش��ترک با معاونت هماهنگی 
س��تاد مرک��زی مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز در 
خصوص کلیات شیوه نامه استانداردسازی و نحوه 
تخصیص سوخت به واحدهای تولید قیر و ایزوگام

- برگزاری جلسه مشترک با سفیر کره شمالی در 
محل دبیرخانه اتحادیه

- برگزاری جلس��ه مش��ترک اتحادیه ب��ا انجمن 
صنف��ی صنای��ع قی��ر اس��تان اصفه��ان در محل 

دبیرخانه اتحادیه
- ش��رکت در کنفرانس صنعت احداث و انرژی در 

محل مرکز همایش های کتابخانه ملی
- ش��رکت در جلس��ه هماهنگی ب��رای کنفرانس 
رونمایی از قراردادهای نفتی ای��ران در محل اتاق 

بازرگانی ایران
- برگزاری جلسه مشترک ستاد، اتحادیه و انجمن 
بازیافت در محل س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچاق 

کاال و ارز
- برگ��زاری جلس��ه مش��ترک اتحادیه ب��ا هیأت 
اعزام��ی از کش��ور فنالن��د و ش��رکت ریچل��و 

)REACHLAW( در محل دبیرخانه اتحادیه

- ش��رکت در جلس��ه هماهنگ��ی هفدهمی��ن 
نمایش��گاه بین المللی قی��ر، آس��فالت، عایق ها و 
ماش��ین آالت وابس��ته در محل س��ازمان توسعه 

تجارت ایران
- برگزاری جلس��ات مش��ترک با مدی��ران عامل 
ش��رکت های نفت پارس، نفت ایران��ول به منظور 
طرح مس��ائل و مش��کالت اعضاء ازجمل��ه تأمین 
خوراک موردنی��از واحدهای تولی��دی پارافین و 
ش��رکت نفت جی در خصوص مشکالت مربوط به 

صادرات قیر
- برگزاری جلس��ه با مس��ئولین رادیو اقتصاد در 

محل دبیرخانه اتحادیه
- برگزاری جلس��ه با مدیرعام��ل صندوق ضمانت 
صادرات ایران در مورداس��تفاده از تس��هیالت آن 

صندوق برای اعضاء و مسائل مربوط به بانک نفت
- شرکت در س��مینار ش��یوه های تأثیرگذاری بر 
دولت و سیاس��ت گزاری در محل ات��اق بازرگانی 

ایران
- شرکت در جلسه مش��ترک به منظور تبادل نظر 
فعالی��ن اقتصادی کش��ور با حضور مق��ام محترم 

وزارت نفت در محل اتاق بازرگانی تهران
- برگزاری جلسه مش��ترک با معاون مدیرکل امور 
ترانزیتی گم��رک در خصوص مش��کالت مربوط 
ب��ه ترانزی��ت کاال و فرآورده های نفتی به کش��ور 

افغانستان
- برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی در محل 

دبیرخانه اتحادیه
- برگزاری جلسه مشترک با مسئول رابط شرکت 
ملی نفت ایران با ش��رکت ب��ورس کاالی ایران در 

خصوص خرید میعانات گاز پارس جنوبی
- شرکت در جلسه با موضوع نشست تحت عنوان 
روش های اعتمادسازی در فعالیت های جمعی در 

محل اتاق بازرگانی ایران
- ش��رکت در جلسه مش��ترک ش��ورای رقابت با 
موضوع تدوین دس��تورالعمل عرض��ه محصوالت 

پتروشیمی در بورس کاال
- برگ��زاری جلس��ه مش��ترک هی��أت خصوصی 

اعزامی از کشور تایلند در محل دبیرخانه اتحادیه
- شرکت در جلسه نشس��ت صبحانه کاری با وزیر 

محترم ارشاد اسالمی در اتاق بازرگانی ایران
- برگزاری جلس��ه مش��ترک ب��ا مدی��رکل دفتر 
شیمیایی و صنایع سلولزی وزارت صنعت، معادن 

و تجارت در خصوص مشکالت مربوط به قیر
- ش��رکت در جلس��ه ات��اق فک��ر کنفدراس��یون 
صادرات ایران ب��ا حضور مس��ئولین و نمایندگان 
سازمان توس��عه تجارت و تش��کل ها ازجمله این 
اتحادیه به منظور بررسی برنامه پیشنهادی ایجاد 
ش��رکت های بازرگان��ی، تخصصی و ی��ا عمومی 

صادراتی
- برگزاری جلسات مشترک با مدیران عامل بانک 
و مدیران ارشد بانک ها به منظور امکان بهره گیری 

اعضاء از خدمات و تسهیالت بانکی و ارزی
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سید مرتضی میری، نایب رئیس خانه صنعت، معدن، تجارت جوانان استان تهران : 

بخش خصوصی با مشکل برند سازی رو به رو است
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برن�د س�ازی در فضای کس�ب و کار ای�ران از 
جمله معضالت تجارت خصوصی در جمهوری 
اسالمی است. چالش های شرکت های داخلی 
چیس�ت و تش�کل های خصوصی چگونه می 

توانند در این زمینه رفتار کنند ؟ 
برند س��ازی از اصول بس��یار مهم توفیق هر فعالیت 
اقتصادی و یا غی��ر اقتصادی در دنیای امروز اس��ت 
. دنیایی که ش��یوه ه��ا و قواعد متفاوتی نس��بت به 
گذشته دارد. فعالیت تجاری امروز حتما می بایست 
منطبق با اس��تانداردهای بین المللی و جهانی باشد 
تا یک فع��ال اقتصادی بتواند اساس��ا در زمین بازی 
حضور پیدا کن��د و برندینگ یک��ی از همین قواعد 
است . به این معنی که برندس��ازی نه یک ابزار برای 
توفیق در بازارها بلکه ی��ک پیش زمینه برای حضور 
در بازارهاست. بنابراین اینکه ما در این زمینه دچار 
ضعف هس��تیم نه تنها س��بب کاهش قدرت رقابت 
ما خواهد ش��د بلکه حضور ما در زمی��ن رقابت را با 
اخالل ج��دی مواجه خواه��د کرد.  برندس��ازی در 
فضای کس��ب و کار در واقع در دو شاخه نرم افزاری 
و سخت افزاری قابل بررسی است. بخش نرم افزاری 
آن در واق��ع مفه��وم برند س��ازی اس��ت یعنی گام 
نخست آن است. ش��وربختانه ما در همین بخش در 
کشورمان دچار مشکل جدی هستیم. به عقیده من 
فله فروشی و خام فروش��ی هر دو با مفهوم برندینگ 
در تناقض هس��تند و در واقعه خالف قواعد جهانی. 
یعنی می توانم اینطور بیان کنم که برند س��ازی در 
واقع به نوعی ایجاد ارزش اف��زوده در به دنبال دارد. 
چنانکه خدمت شما عرض کردم ما در همین بخش 
دچار مشکل هستیم یعنی در بس��یار از موارد فعال 
اقتصادی ما و حتی تشکل ما و شاید در برخی موارد 
حتی مس��ئول ما نیز به مفهوم و اهمیت برند سازی 
چندان آگاه نیس��ت . بنابراین در حالت کلی کاال یا 
خدمات ارائه ش��ده فاقد هویت مشخص است و این 

مسئله از قدر و ارزش آن به شدت می کاهد. 
بخش س��خت افزاری برندینگ ابزارهایی اس��ت که 
توس��ط آن کاال یا خدمات به وس��یله آنها به مخاطب 
ارائه می شوند بنابراین بخش ثانویه این اصل هستند 
که برای معرفی و تثبیت آنها بس��یار مؤثرند.  شرکت 
های ایرانی در ه��ر دو بخش با چال��ش جدی مواجه 
هس��تند و نتیجه ای��ن وضعیت آن چیزی اس��ت که 
بر س��ر برخی از صنایع ی��ا کاالهای ما امده اس��ت یا 
در آینده نزدی��ک خواهد آمد. مث��ل زعفران یا فرش 
دستباف. ش��رکتی که به دنبال برندس��ازی می رود 
ناگزیر اس��ت برای حفظ کیفی��ت و ماندگاری تالش 
کند و این امر در تجارت امروز بسیار اهمیت دارد.  به 
گمان من یکی از بزرگترین مس��ئولیت ها و وظایف 
تش��کل ها ارائه خدمت آموزش��ی و برقراری  ارتباط 
میان ذینفعان و متخصصین است. بنابراین مهمترین 
وظیفه تشکل ها در این زمینه ارائه خدمات آموزشی 
برای تبیین اهمیت برند س��ازی به ذینفعان است که 
در ادامه می بایس��ت با اتصال آنها به متخصصین در 
فرایند هویت س��ازی ) گام اول ( و تهیه ابزارها ) گام 

دوم ( ذینفعان را در این زمینه یاری کند. 

از مس�ائلی که همواره بخ�ش خصوصی با آن 
مواجه اس�ت ابعاد و کوچک بودن این صنایع 
در مقابل رقب�ای داخلی و خارجی اس�ت. آیا 
بانک ها می توانند در این زمین�ه ایفای نقش 

کنند ؟ 
صنایع کوچک . متوسط در واقع شالوده اقتصاد ملی 
را تش��کیل می دهند. بس��یاری از صنایع بزرگ ب 
متش��کل از چندین بنگاه کوچک و متوسط هستند 
و یا مدارج رشد را به درس��تی طی کرده اند تا از یک 
بنگاه کوچک ب��ه یک صنعت متوس��ط و بعد بزرگ 
تبدیل شده اند. اهمیت صنایع کوچک . متوسط به 
انازه ای است که در برخی کشورها از جکببینید یک 
بنگاه اقتصادی یا صنعتی برای رشد نیازمند فضای 
مناسب اس��ت که حاکمیت می بایس��ت این فضا را 
فراهم کند. ایجاد این فضای مناسب نیازمند وجود 
پارادایم متناسب با آن در دس��تگاه های حاکمیتی 
اس��ت. در اینصورت اصل��ی مهمی مث��ل اصل 44 
معطل نم��ی ماند ی��ا بازیچه نمی ش��ود. حاکمیت 
اعتقاد راس��خ به بخش خصوصی ب��ه عنوان صاحب 
اقتصاد کش��ور خواهد داش��ت و این هم��ه مقررات 
دست و پاگیر هم وضع نخواهد ش��د. زمانی که یک 
بنگاه اقتص��ادی برای به پی��ش بردن ام��ور یومیه 
خود باید انواع اقس��ام مشکالت را از س��ر راه بردارد 
یا بندهای متع��ددی را ک��ه مقررات غی��ر عملی و 
دس��ت و پاگیر و یا سیاس��ت های  دور او تنیده اند 
را بگشاید،  اساس��ا مجالی برای رشد پیدا نمی کند. 
به این علت که امکان افزایش بهره وری در این بنگاه 
ها به حداقل می رسد و بخش��ی از منابع آنها صرف 
حاش��یه ها یا رفع موانع می شود در چنین شرایطی 
بانکها با اعطای تس��هیالت ارزان قیم��ت می توانند 
توان بخش��ی از موانع را مرتفع کنن��د و توان مقابله 
با مش��کالت را باال ببرند . اگرچه بانک ها تا کنون از 
اجرای بخش��نامه های بانک مرک��زی در این زمینه 

هم سرباز زده اند. 

تعام�الت بانک ه�ا و بخش خص�وص از نقطه 
نظر ش�ما چگونه اس�ت؟ گفته می ش�ود ارائه 

تس�هیالت به بنگاه ه�ای کوچک و متوس�ط 
عملیات�ی ش�ده اس�ت ام�ا حاض�ران در این 

تجارت چندان آن را جدی نمی دانند.
همانطور که عرض کردم بانکه��ا چندان توجهی به 
بخش��نامه های بانک مرکزی ندارند و کاهش سود 
تس��هیالت را هم ج��دی تلقی نمی کنن��د. در واقع 
عملکرد آنها در اعطای وام طوری است که در نهایت 
کاهش س��ود در آنها مش��اهده نمی ش��ود. در واثع 
تعامل بانکها با بخش خصوصی در دو قس��مت دچار 
مش��کل اس��ت . یکی نحوه اعطای وام و طی مراحل 
اداری آن و دوم نحوه و میزان س��ود . در هر دو بخش 
نیازمن��د تغییرات جدی هس��تیم و امی��دوارم این 

تغییرات در دولت تدبیر و امید اتفاق بیافتد. 

و در پای�ان م�ی خ�وام در خص�وص صندوق 
صنایع کوچ�ک صادراتی بدان�م این صندوق 
آیا توانسته اس�ت باری از دوش تولید کننده 

و صادرکننده بردارد؟
ببینید اصل وجود نهادهایی مانند صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک و یا صندوق ضمانت 
صادرات بسیار خوب است مش��روط بر اینکه ساز و 
کارهای آن اجرایی و عملیاتی باشد. مسئولین این 
نهادها تالش بس��یاری برای رفع موانع کسب و کار 
و صادرات دارند اما حقیقت امر این اس��ت که چون 
در تدوین ساز و کارهای اجرایی آنها ذینفعان اصلی 
هیچ نقش��ی ندارند و از  اتاق بازرگانی هم به عنوان 
بازوی مشورتی درخواست کمک نمی شود آنچنان 
که باید توفیق نمی یابند. به طور مثال انعقاد تفاهم 
نامه با بورس کاال در ش��رایطی که خود بورس کاال 
چندان کارامد نیست و ش��رکت هایی که کاالهای 
خود را در آن عرضه می کنن��د به دلیل الزام قانونی 
و نه از سر اشتیاق این کار را انجام می دهند، نمونه 
ای از این دس��ت اس��ت. البته من بر ای��ن باورم که 
همه ای��ن نهادها مث��ل صندوق ضمانت س��رمایه 
گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات و 
حتی خود بورس کاال در صورت رفع موانع اصلی و 
زیربنایی و  بازنگری جامع در روش ها و سازو کارها 
با حضور ذینفع��ان اصلی می توانند بس��یار مؤثر و 

تسهیلگر باشند. 
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مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 80 درصد سود صنعت پتروشیمی
 به گازی ها می رسد

مدی��ر برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت ملی 
صنایع پتروش��یمی ب��ا ارائ��ه آم��ار و ارقام 
متع��ددی از جمل��ه هزینه های تمام ش��ده 
محص��والت و قیمت خ��وراک به س��ودآور 
بودن پتروشیمی های باخوراک گازی تاکید 
کرد و گف��ت: 80درصد از س��ود کل صنعت 
پتروش��یمی متعلق به 13 شرکت با خوراک 
گازی اس��ت با این وجود سیاس��ت ما حذف 
پتروش��یمی های مایع نیست. فرحناز علوی 
در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران درباره 
می��زان ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی، 
وضعیت ش��رکت های پتروش��یمی و درآمد 
و س��ود خالص این ش��رکت ها آمار و ارقامی 

ارائه کرد.
براس��اس اعالم این مقام مس��ئول، تا پایان 
مهرماه امس��ال 8,4میلیارد دالر محصوالت 
پتروشیمی صادر شده اس��ت که پیش بینی 
می ش��ود این رقم ت��ا پایان امس��ال به عدد 
9میلی��ارد دالر نزدیک ش��ود و این در حالی 
است که در سال گذشته صنعت پتروشیمی 

9,6میلیارد دالر صادرات داش��ته است. این 
کاهش نیز به دلی��ل کاهش قیمت نفت بوده 
اس��ت و با توجه به پیش بینی برای افزایش 
قیمت نف��ت، احتم��ال افزای��ش ارزی این 
محصوالت در س��ال آتی بیش از سال جاری 

خواهد بود.
در حال حاض��ر 64میلیون تن ظرفیت نصب 
شده صنایع پتروش��یمی در ایران است که با 
توجه به تحریم هایی که از س��ال 91 اعمال 
شد به تولید موردنظر دست یافته شده است. 
در س��ال گذش��ته، حدود 46,5میلیون تن 
انواع محصوالت پتروش��یمی تولید ش��د که 
عرضه محصوالت پتروشیمی برای صادرات 
در این س��ال 18,8 میلیون ت��ن و عرضه در 
داخل کش��ور 12 میلیون تن بود. امسال این 
تولی��د 29میلیون تن بوده اس��ت که برآورد 
می ش��ود تا پایان س��ال ب��ه 51 میلیون تن 
برس��د. وی با بیان اینکه 80درصد از س��ود 
کل صنعت پتروشیمی متعلق به 13 شرکت 
با خوراک گازی اس��ت، گفت: پتروشیمی با 

خوراک مای��ع در مقایس��ه باخ��وراک گازی 
س��ود کمتری دارند و حتی در برخی آیتم ها 
سود آن منفی می ش��ود با این وجود سیاست 
شرکت ملی پتروشیمی این نیست که سرمایه 
گذاری در بخش خوراک مایع وجود نداش��ته 
باش��د اگرچه ریسک س��رمایه گذاری در این 

خصوص باالست.
علوی ادام��ه داد: قیمت متوس��ط محصوالت 
پتروش��یمی در بخ��ش ص��ادرات و داخل��ی 
ب��ا کاه��ش 50 و 40درص��دی مواجه ش��ده 
اس��ت. در محصوالت پلیمری ک��ه 34درصد 



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

66درصد و محصوالت آروماتیک��ی نیز 30 تا 
55درصد کاهش قیمت فروش را تجربه کرده 
اند. وی با بیان اینکه در س��ال 94 پتروشیمی 
های خارک بندرام��ام و پارس باالترین درآمد 
از فروش محص��والت پتروش��یمی را به خود 
اختص��اص داده اند و س��ود خالص ش��رکت 
های م��ارون، پ��ارس و زاگرس نیز ب��اال بوده 
اس��ت، تاکید کرد: هزینه خوراک پتروشیمی 
در س��ال 90، 53درصد از درآمد شرکت های 
پتروش��یمی را به خود اختص��اص داد که این 
مسئله در سال 94 به 43درصد رسیده است، 
همچنین سهم هزینه خوراک از درآمد فروش 
در بخش خوراک گازی کمت��ر از 21درصد از 

کل درآمد است.
در بخش خوراک گاز و مایع این س��هم 30 تا 
73درصد متغیر بوده و در بخ��ش مایع 90 تا 
93درصد اس��ت که می توان به پتروشیمی ها 

نوری،  خوزستان و بوعلی سینا اشاره کرد.
در این نشس��ت س��هم قیم��ت تمام ش��ده از 
درآمد فروش نیز اعالم ش��د؛ در بخش گازی 
43 درص��د درآمد ص��رف هزینه تمام ش��ده 
محصوالت ش��ده و در بخش مایع این درصد 
86 درصد بوده اما در س��ه ش��رکت فجر، آریا 
ساسول و کرمانشاه این درصد رضایت بخش 
تر اس��ت همچنین نسبت س��ود عملیاتی به 
درآمد فروش خوراک گازی در سال 90 تا 95، 
بی��ش از 43 درصد اس��ت و در بخش خوراک 
مایع باالتر بوده و نسبت به سود عملیاتی آنها 
بسیار کم اس��ت و حتی در برخی موارد منفی 

ارزش کل ف��روش محص��والت پتروش��یمی را 
به خ��ود اختصاص م��ی دهد و حت��ی قیمت آن 
باالت��ر از قیمت س��ایر محصوالت اس��ت، روند 
کاهش قیمت دیده می ش��ود به ط��وری که 20 
تا 55 درص��د کاهش قیمت را از س��ال 90 تا 95 
تجربه کرده اس��ت. همچنین محص��والت پایه و 
ش��یمیایی 40تا 50درصد،  خوراک و س��وخت 

است. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی درباره سود خالص شرکت 
های پتروشیمی پس از کسر هزینه ها نسبت 
به فروش گفت: در بخش خ��وراک گازی این 
س��ود در س��ال 90، 36تا 76درصد بوده و در 
خوراک مایع وضعیت مناس��ب نبوده و حتی 
مانند شرکت های پتروشیمی اروند، آبادان،  

اصفهان و تندگویان منفی بوده است.
در سال 94 پتروش��یمی هایی که از خوراک 
گاز اس��تفاده کرده اند 41 تا 52درصد س��ود 
خالص داش��ته ام��ا در پتروش��یمی ه��ای با 

خوراک مایع زیر 10درصد سود کرده اند.
علوی با اشاره به اینکه از سال 90 تا 93 هزینه 
خوراک رش��د داش��ت اما با این وجود س��ود 
خالص رو به افزایش بود و در فاصله سال های 
90 تا 94 س��ود ش��رکت های مصرف کننده 
ان��واع گاز 36 تا 49 درصد متغیر بوده اس��ت، 
افزود: روند رشد صنعت طی پنج سال گذشته 
بیانگر این امر است که هزینه ها به دلیل تورم 
و کاهش قیمت جهان��ی محصوالت و افزایش 
نس��بی قیم��ت خ��وراک روند رو به رش��دی 
داشته است اما باوجود افزایش هزینه ها سهم 
س��ود از کل درآمدها در س��ال 94 نسبت به 
سال 90 حدود 3درصد افزایش داشته که در 
تمام س��ال های مورد بحث بیش از 80درصد 
کل سود صنعت متعلق به 13شرکت مصرف 

کننده انواع خوراک گازی بوده است.
وی با بی��ان اینکه ت��الش داریم ط��رح های 
باقی مان��ده از برنامه چهارم و پنجم توس��عه 
در صنعت پتروش��یمی را به اتمام برس��انیم و 
شرایط را برای توس��عه متوازن صنایع پایین 
دس��تی در کنار طرح های جدید مهیا کنیم، 
ابراز امیدواری کرد ایران تا پایان سال 1404 
مقام اول را در تولید محصوالت پتروش��یمی 
از آن خودکن��د به همین منظ��ور قطب های 
جدیدی در پتروش��یمی الوان، قشم، خارک  

و چابهار ایجاد خواهد شد.
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تغیی��ر و نوس��انات به��ای جهانی نفت خ��ام چه با 
کاهش و چه با افزایش خود ب��ا توجه به نوع فعالیت 
صنایع مختل��ف، می تواند به دو صورت مس��تقیم 
یا غیر مس��تقیم بر عملک��رد و س��ودآوری صنایع 
و گروه های مختل��ف و به تبع آن قیمت س��هام در 
نماده��ای مختلف ب��ازار و در نهایت ش��اخص کل 

بورس تأثیرگذار باشد.
اما در نگاهی خاص تر و ویژه تر شرکت های پاالیش 
نفت و پتروش��یمی ازجمله گروه هایی هس��تند که 
این تغیی��رات قیمت جهانی نفت خ��ام می تواند به 
صورت مس��تقیم تری بر آنها تأثیرگذار باش��د. در 
این تحقیق ب��ه رابطه این دو مقول��ه )بهای جهانی 
نفت و ش��اخص بورس( به خصوص در بازار سرمایه 
و بورس ای��ران خواهیم پرداخ��ت و تأثیر تغییرات 
قیمت جهانی نفت را که در سه سال گذشته سقوط 
قیمتی چش��مگیری در کنار س��قوط قیمت فلزات 
جهانی و رکود اقتصادی کشور داشته، بررسی کرده 
و در ادامه ش��رایط س��ختی را که این تأثیرات برای 

بورس کشور رقم زده تحلیل خواهیم کرد.

رابطه مفروض�ات قیمت نفت و ش�اخص های 
بورس:

آنچه مس��لم اس��ت در میان ش��اخص های بورس، 
سهم تأثیرپذیری بازار ش��رکت های پاالیشگاهی و 
پتروش��یمی در بازار بورس ایران به واس��طه رابطه 
مس��تقیمش نس��بت به بازار های جهانی بیش��تر 
بوده و تقریبا 30 درصد از ارزش ب��ازار ایران به طور 
مس��تقیم به قیمت نفت وابس��ته اس��ت. بنابراین 
می توان گف��ت ب��ورس اوراق بهادار ته��ران مانند 
بورس های جهانی تحت تأثیر کامل قیمت نفت قرار 
گرفته و انتظار می رود قیمت ها بیشترین تأثیر الزم 
را از قیمت نفت برده باشند. در نمودار زیر نیز سهم 
گروه ه��ای تأثیرپذیر از قیمت در نمودار مش��خص 
شده اس��ت. گروه پتروش��یمی بیش��ترین تأثیر در 
ش��اخص را به علت حجم باالی بازار آن دارد و این 
گ��روه به تنهایی 27 درص��د از بورس ته��ران را در 
اختیار دارد. پس از این گروه نیز گروه پاالیشی قرار 
دارد که در حدود پنج درص��د ارزش بازار در اختیار 

آن است.
در مجموع باید گفت م��واردی چون افزایش عرضه 
نفت م��ازاد و نی��ز باالرفتن آم��ار ذخی��ره نفت در 
کش��ورهای صنعتی و مصرف کنن��ده، بزرگ ترین 
تهدید ای��ن روزه��ای ب��ازار نف��ت به وی��ژه برای 
اقتصادهایی اس��ت که کماکان به نفت وابسته اند و 
تأثیرات ش��وک های وارده به این اقتصادهای نفتی 

به همه بازاره��ا و اهالی آنها از جمل��ه معامله گران 
بورس وارد خواهد شد.

درحالی که بی��ش از 30 درصد ارزش ب��ازار بورس 
تهران وابس��تگی مس��تقیم به قیمت جهانی نفت 
دارد، باقی گروه ها نیز از این تغییر بی بهره نیستند. 
نمودار زی��ر درص��د تأثیر متغی��ر قیم��ت نفت بر 
شاخص را در 350 روز گذشته نشان می دهد. روند 
سبز بیانگر شاخص در صورت تغییرات قیمت نفتی 
و روند قرمز بیانگر ش��اخص واقعی است. همان طور 
که از نمودار نیز مش��خص اس��ت، قیمت نفت تأثیر 
آنی بر ش��اخص بازار دارد. براس��اس نم��ودار ذیل 
نیز مشخصا در ش��رایطی که قله های قیمت وجود 
دارد متغیر های سیاس��ی بین الملل��ی هم می تواند 
نقش آفرین باش��د. در نمودار زیر نیز سه قله قیمتی 
وجود دارد که مربوط به آذر ماه سال گذشته، بیانیه 
لوزان و توافق نامه وین در س��ال جاری است. تأثیر 
دیگر تغیی��رات با روند آبی رنگ نمایش داده ش��ده 
اس��ت، عواملی از جمل��ه قیمت فل��زات جهانی که 
بر این روند مؤثر هس��تند. بنا بر نظر کارشناس��ان، 
قیمت فلزات جهانی دومین عامل تأثیرگذار بر روند 
بازار سهام اس��ت. با آنکه قریب به اتفاق فعاالن بازار 
انتظار داش��تند در پی اعالم قیمت نهایی و س��قف 
تولید اوپک، شاهد تغییر روند بازار در جهت مثبت 
و ایجاد رونق در این بخش از فعالیت های اقتصادی 
باش��یم ولی در یک رویکرد غیرقابل انتظار، ش��اهد 
بی تفاوتی و اس��تقبال نکردن س��هام داران و فعاالن 

بازار به این رویداد مهم هستیم.
در نم��ودار زیر نیز ای��ن موضوع تصدیق می ش��ود. 
روند س��بزرنگ تأثیرات نف��ت بر ب��ورس تهران را 
با یک وقف��ه 50روزه نش��ان می دهد. نم��ودار زیر 
نیز نش��ان می دهد عالوه بر تأثیر آن��ی متغیر نفت 

بر بازار ب��ورس، تأثیرات واقعی آن ک��ه با یک وقفه 
مشخص می ش��ود، روند بورس را می س��ازد. مورد 
جالب توجه تأثیرات منفی بیش��تر متغیر مذاکرات 
بر این روند اس��ت. همان گونه که مش��خص است، 
پس از به تعادل رس��یدن بازار در این سه ماهه، روند 
بازار ب��ا روند بازار براس��اس تغیی��رات قیمت نفت 
همسو بوده و این امر نش��ان از تأثیر باالی تغییرات 
قیمت نفت بر کلیه صنایع بازار دارد. در این صورت 
می توان این گونه تعبیر کرد که توجه س��هام داران 
از تغیی��رات آنی به س��مت تغییرات ثبت ش��ده در 
صورت های مالی بیشتر جلب شده که نشان دهنده 

منطقی شدن بازار است.

نتیجه گیری:
با نگاهی کالن تر به دو سال گذش��ته، بازار سرمایه 
و بورس ایران )سال های 2014 و 2015( راکد بود 
که این ناش��ی از کاهش قیمت های نفت همس��و با 
تحریم های نفتی و بانکی، بر بازار سهام تأثیر منفی 
می گذارد و رکود این بازار را س��بب می ش��ود.  اما با 
اجرائی ش��دن برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( 
در ژانوی��ه 2016 )دی ماه 94( و لغ��و تحریم های 
نفت��ی و بانک��ی، ورق در بازار س��رمایه برگش��ت و 
شاخص ها روند صعودی به خود گرفتند و شاخص 
کل از 65  هزار واحد به 79  ه��زار واحد صعود کرد و 
ارزش آن 20 درصد افزایش یافت.  سیاست روشن 
وزارت نفت مبنی بر رس��اندن تولید نفت به س��طح 
پیش از تحریم و استقبال ش��رکت های بین المللی 
از س��رمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 
ای��ران از جمله ان��رژی، خ��ودرو و ب��ورس، آینده 
روشنی را برای بازار سرمایه این کشور ترسیم کرده 

است.

 چرا قیمت جهانی نفت بر بورس
 و بخش خصوصی موثر است؟
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دنیای ان�رژی : اس��ماعیل قنب��ری مدیرعامل 
ش��رکت پژوهش و فن��اوری پتروش��یمی اظهار 
کرد: این ش��رکت با به��ره گیری از پژوهش��گران 
و کارشناس��ان توانمن��د و متخص��ص ب��ه دنبال 
پتروش��یمی  توس��عه در صنع��ت  و  ن��وآوری 
ای��ران اس��ت ومهمتری��ن برنام��ه ه��ای آت��ی 
ش��رکت پژوهش و فن��اوری پتروش��یمی انجام 
پ��روژه ه��ای پژوهش��ی مطاب��ق برنام��ه ه��ای 
 موج��ود ت��ا نی��ل ب��ه فن��اوری در آینده اس��ت.

وی اف��زود: اه��داف و برنامه ه��ای مختلفی برای 
تجهی��زات و واحدهای س��ت آپ، پایل��وت و دمو 
ش��رکت در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت در همین 
راس��تا م��وارد مختلفی ب��ه دلیل اهمی��ت ان در 
دستاوردهای فناورانه ش��رکت در دستور کار قرار 

دارد.
قنب��ری ادامه داد:تولی��د گرید پل��ی پروپیلن در 
واحد دمو با استفاده از کاتالیس��ت تولید شده در 
ش��رکت پژوهش و فناوری پتروش��یمی و تولید 
گرید PE100 در واحد دمو پلی اتیلن با استفاده 
از کاتالیست تولید ش��ده با دانش فنی پژوهش و 
فناوری پتروش��یمی از مهمترین برنامه های آتی 

به شمار می رود.
وی با بیان این ک��ه اعمال برخی از بهینه س��ازی 
ها در واحد دم��وی PVM و راه ان��دازی  واحد بر 
اس��اس نتایج حاصله از پروژه های پژوهشی اخیر 
و همچنین نهایی نم��ودن قرارداد واگذاری دانش 

فنی و مشارکت در تولید برخی از کاتالیست های 
پرمصرف صنعت پتروش��یمی از دیگر برنامه های 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است گفت: 
در واحد دمو پلی پروپیلن که در س��ال جاری راه 
اندازی ش��د اهداف  و برنامه ه��ای مختلفی برای 

این  واحد در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
تصریح کرد: ب��رای واحد دمو پلی اتیلن س��نگین 
نیز موارد متعددی برنامه ریزی ش��ده اس��ت که 
می ت��وان به تولید گری��د پایپ پلی اتیل��ن از نوع 
 ،.THS سه راکتوره س��ری با کاتالیست PE100
چندین مورد تس��ت کاتالیس��ت SAC به منظور 
تولید گریدهای مختلف در پایلوت که ادامه آن در 

دست اقدام است اشاره کرد.
قنبری با اش��اره به ای��ن که تولید گری��د تزریقی 
پلی اتیل��ن HC7260 م��وازی تک راکت��وره با 
کاتالیس��ت THSو همچنین س��اخت کاتالیست 
THT یک ش��رکت اروپای��ی به منظ��ور ارزیابی 
کارآیی واحد کاتالیست سازی وتولید گرید فیلم 
در دس��تور کار ق��راردارد گفت: به دنبال کس��ب 

دانش روزجهان هستیم.
وی اظهار کرد: کش��ورهای پیش��رفته و توس��عه 
یافته همچنین ش��رکت های بین المللی، تجارب 
مختلفی را جهت انتقال فناوری و ارتقا توانمندی 
فناوری خود پی��ش روی گرفته اند و بس��یاری از 
این روش ها با س��عی و خطاهای زی��ادی مواجه 

بوده اس��ت ک��ه با بررس��ی نتای��ج آن م��ی توان 
 دس��تاوردهای مثبت��ی را جم��ع بن��دی نم��ود.
قنبری تصریح کرد: کشورهای در حال توسعه می 
توانند درس های پرارزشی از تجربه موفقیت آمیز 
بعضی از کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده در 

امر توسعه فناوری و صنعتی بگیرند.
وی با بی��ان این ک��ه تجرب��ه موفقی��ت آمیز این 
کشورها نش��ان داده اس��ت که فراگیری و انتقال 
گس��ترده فناوری های مناس��ب و م��درن به این 
کشورها آنها را قادر می س��ازد تا بر بهره وری خود 
بیافزایند و منجر به توس��عه س��ریع صنعتی این 
کش��ورها می ش��ود. به همین منظور در راستای 
تعام��الت بین المللی اق��دام به برق��راری و ایجاد 
فرصت های جدی��د کرده ایم تا بت��وان بر آن مبنا 
 یک ش��بکه گس��ترده از تعام��الت را ایجادکرد. 
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
ادامه داد: درراس��تای تعامالت بی��ن المللی می 
توان به امض��ای چندی��ن ق��رارداد و تفاهمنامه 
بین المللی با ش��رکت ه��ای فوخ��س، پ پ پ 
اینترنش��نال، لین��ده، اکس��نز، آی پ��ی اف و بی. 
آ. اس. اف م��ی ت��وان اش��اره ک��رد وه��م اکنون 
با  ش��رکت های��ی از آس��یا و اروپ��ا و غی��ره نیز 
مذاکراتی را برای همکاری مش��ترک در دس��تور 
کار داری��م و روح حاک��م ب��ر کلی��ه مذاک��رات، 
 همکاری پژوهش��ی و حذف خرید لیسانس های 

خارجی است.

 مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

لیسانس های خارجی را حذف خواهیم کرد
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رابرت باکلی

ایران ، عامل شکاف 
میان آمریکا و اروپا است

علی حیدری  | ISA یا همان اقدام برای تحریم علیه ایران قانونی است که از س�ال 1996 توسط یکی از سناتور های محافظه کار ایتالیایی 
تبار آمریکایی به نام داماتو پیش نهاد و به تصویب رس�ید. این قانون س�پس در مجلس سنا نیز به رای گذاشته ش�د و در نهایت با امضای 
بیل کلینتون تحریم ها و شرایط سخت تری برای تجارت با جمهوری اس�المی ایران وضع گردید. نباید از نظر دور داشت که قانون داماتو 
در دوران باراک اوباما به جهت ش�رایطی که آمریکایی ها ادعا می کردند وضعیت اضطراری علیه جمهوری اس�المی اس�ت با تبصره های 
همراه شد که فضای تجارت با ایران را بیش از گذشته سخت می کرد. اما با توافق برجام و اجرایی ش�دن آن در سال 2016 به نظر می رسد 
که دوران قانون داماتو هم به پایان رسیده است اما با ناباوری به جز یک نماینده کنگره تمام 419 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به تمدید 
ده ساله این قانون رای مثبت دادند که نقض پیمان برجام است. در حال حاضر باید منتظر بود و دید که  تا آیا باراک اوباما این قانون را امضا 

خواهد رساند یا خیر؟
در همین راستا و برای بررس�ی دقیق تر مساله پسا برجام و پسا تمدید داماتو با رابرت باکلی اس�تاد مدعو در دانشگاه نیویورک به گفتگو 
نشسته ایم. دکتر باکلی فارق التحصیل دانش�گاه کنتاکی  است و به صورت تخصصی مس�ائل خاورمیانه و رژیم تحریم ها را پیگیری می 

کند این گفتگو از طریق اسکایپ انجام شده است.

ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، 
به نظر می رس�د این مساله نشان می دهد 
تا چه اندازه ش�رایط بین المللی غیر قابل 
پی�ش بین�ی اس�ت و البته مس�ائل حول 
محور تحریم های بی�ن المللی نیز عمال در 
موقعیت م�ه آلودی قرار گرفته اس�ت می 

خواهم نظر شما را در این رابطه بدانم؟
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا ب��ا توجه به ش��عارهای ض��د ایرانی اش 
نش��ان داد که جامع��ه آمریکای��ی قابل پیش 
بینی نیس��ت ، این پیروزی به مس��اله تغییرات 
در ایتالیا و اس��تعفای نخس��ت وزیر این کشور 

گره خ��ورد تا ش��اهد فصل جدی��دی در تاریخ 
سیاسی غرب باش��یم. قعطنامه 2231 سازمان 
ملل متحد این گمانه زن��ی ها را در جهان ایجاد 
کرد که فضای تخاصم با ایران جایش را به صلح 
سرد داده است اما اقدام کنگره و در نهایت رفتار 
های ترامپ کمی شرایط را پیچیده کرده است. 
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در همین حال باید به این نکته اش��اره کنم که 
نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل که از مخالفان 
برجام اس��ت پیروزی ترامپ را ب��ه عنوان مرگ 
برجام در نظ��ر گرفته اس��ت.نتانیاهو در برنامه 
60 دقیقه ش��بکه CBS  گفته است ترامپ نظر 
گرمی در مورد کش��ور یه��ودی و در عین حال 
اس��رائیل دارد و او ش��کی در مورد حسن نیت 
ترامپ در برخورد با اس��رائیل ن��دارد . نتانیاهو 
رابطه بسیار سردی را با اوباما و دولت های غربی 
تجربه ک��رد و حضور ترامپ م��ی تواند بر مرگ 
برجام و همچنین قدرت گرفتن دوباره اسرائیل 

در منطقه نقطه حساسی باشد .
راه ه��ای مختلفی برای بازگش��ت برجام وجود 
دارد ، توافقی ک��ه از س��ال 2015 زمزمه های 
آن به گوش رس��ید و در س��ال 2016 اجرایی 
شد منجر به عقب گرد برنامه هس��ته ای ایران 
شد که تهران مجبور ش��د از برنامه بلند پروازانه 
هسته ای اش دور ش��ود ، نتانیاهو و ترامپ امید 
وارن��د ضم��ن حف��ظ محدودیت ه��ای تهران 
تحریم ه��ای جدی��دی را علی��ه برنام��ه های 
موشکی ، حقوق بش��ر و مس��ائلی از این دست 
علیه ای��ران وضع کنند که نه تنه��ا فروش نفت 
و تجارت ایران را محدود کند بتواند محدودیت 
های اتم��ی این کش��ور را حفظ و اج��ازه ندهد 
ایران به توس��عه دلخواهش در مساله هسته ای 
دست یابد. نتانیاهو و ترامپ نظرات مشترکی را 
در خصوص برجام دارند ، نخست وزیر اسرائیل 
آن را مس��دود ش��ده می داند و ترامپ هم علیه 
آن مواضع تن��دی را اتخاذ کرده اس��ت اما وزیر 
خارجه جدی��دی که ترامپ برگزی��ده یک فرد 
نزدیک به روس��یه و یک مدیر نفتی از ش��رکت 
اکسون موبیل است که روابط خاصی را با پوتین 
رئیس جمهوری روس��یه دارد به همین جهت 
تمام قصه مب��ارزه ترامپ در با آین��ده برجام از 
طریق فش��ارهای کنگره یا تحری��م های جدید 
علیه جمهوری اس��المی ایران نیست  بلکه او از 
مسیر های غیر متعارف سعی می کند در سطح 
جهانی خود را ب��ه عنوان یک بازیگ��ر قابل اتکا 

حفظ کند.

م�ی خواه�م س�والم را کم�ی دقی�ق تر 
بپرس�م، در حال حاضر پیروزی ترامپ در 
ریاس�ت جمهوری آمریکا و آنچ�ه ISA  بر 
ش�رکای اروپایی آمریکا تحمیل می کند 
چه تاثیری در روابط دو س�وی آتالنتیک 

خواهد داشت؟
ب��اراک اوبام��ا ریاس��ت جمه��وری 44 آمریکا 
روابط میان واش��نگتن و قاره اروپ��ا را احیا کرد 
به طوری که ش��اهد تفرقه در تصمیم س��ازی 
ه��ای دوران جرج ب��وش و بلوک بن��دی های 
اروپایی و آمریکایی نبوده ای��م. ترامپ در نطق 
های پیش از ریاس��ت جمهوری اش به ویژه در 

خصوص ق��رارداد های تجاریی چ��ون ایرباس 
و بوئینگ نش��ان داد که به دنبال نقش بیش��تر 
برای ش��رکت های آمریکایی است و یکی از راه 
های آن اس��تفاده از محدودیت های گس��ترده 
برای ش��رکت های اروپایی خواهد ب��ود . البته 
نزدیک��ی پوتین ب��ه ترامپ برای ش��رکت های 
روس��ی نیز مس��یر جدیدی را باز م��ی کند به 
طوری که آنهای که از رقابت پذیری را ش��رکت 
های اروپایی عقب هس��تند با قانون های چون 
داماتو می توانند امیدوار باشند که آمریکا اجازه 
ورود ش��رکت های اروپایی را به بازار ایران نمی 
دهد و عم��ال نزدیکی اقتصادی میان روس��یه و 
ایران که البته از س��وی کرملین و سعدآباد هم 
بس��یار بر آن تکیه می شود بیش��تر از گذشته 
شود و اروپایی ها را می توان بازندگان این قافله 

دانست.
چطور این را می گوید ؟ دو عضو شورای امنیت 
در اتحادیه اروپایی حضور دارند و قرارداد های 
ایرباس ، شل و ATR  با ایتالیایی ها ، هلندی ها 

و حتی زیمنس بسته شده است .
حج��م اقتص��اد آمریکا ب��ه گونه ای اس��ت که 
بانک های اروپایی قدرت ریس��ک پذیری برای 
سرمایه گذاری بیش از بیس��ت میلیون دالر را 
در اقتصاد ایران از دس��ت داده اند. بانک داران 
آلمانی و ش��رکت های ش��ما از آنها نام برده اید 
به نظر من حیات اندک��ی در بازار ایران خواهند 
داشت و محدودیت ها و س��ختی های بسیاری 
برای تجارت با تهران در حال حاضر وجود دارد 
و بخش بزرگ��ی از این مس��ائل را نمایش های 
رسانه ای می دانم. همچنین در خصوص سوال 
شما باید بگویم شکاف میان آمریکا و اروپا بر سر 
مس��اله ایران موقعیتی غیر قابل اجتناب است 
و حتی آمریکایی ه��ا برای مبارزه ب��ا داعش و 
حضور در س��اختاری که روسیه محور آن است 
حس��اب چندانی بر قدرت های بزرگ اروپایی 
چون فرانس��ه و آلمان و حتی انگلیس باز نکرده 

اند.

در خصوص سوریه نظر شما چیست؟ فکر 
می کنی�د روس�یه و آمری�کا در خصوص 
س�وریه به توافق بزرگی دس�ت می بابند 
و اس�د به عنوان ی�ک همپیم�ان ایران بر 

قدرت باقی خواهد ماند؟
ترامپ ب��ه دنبال تغیی��ر چهره آمری��کا از یک 
قدرت خشن به یک قدرت صلح جو مانند آنچه 
اوباما آن را دنبال می کرد نیست ، به نظر من او 
تالش می کند تا در یک س��ال نخست ریاست 
جمهوری اش یعنی تا ابتدای س��ال 2018 که 
سال حساس��ی برای روس��یه نیز هست روابط 
مسکو و واش��نگتن را احیا و البته مساله سوریه 

را حل و فصل کند. 
اکنون او باید جلوی س��رمایه گذاری بر داعش 

را بگیرد ، انتق��ال نیرو ، س��الح و خدمات را به 
این جریان قطع کن��د و محدودیت های زیادی 
برای روس��یه در جهت بمباران مواضع داعش 
ایجاد نکند تمامی این مس��ائل به شکاف میان 
اروپا و آمریکا خواهد شد و احتمال می رود اسد 
به عنوان یک رئیس جمه��ور در دولت انتقالی 
برای خود جای باز کند ک��ه فکر می کنم تهران 
هم با آن مخالفتی ندارد. همانطور که در توافق 
هسته ای با ایران در س��ال 2015 نقش باراک 
اوباما غیر قابل انکار اس��ت و وی بخش مهمی از 
مسئولیت های این رویداد را بر عهده گرفت در 
خصوص آیند س��وریه نقش ترامپ در همکاری 
با روسیه انکار ناپذیر اس��ت. اما ترامپ بر برجام 
می تازد ولی آینده سوریه ش��رایط مه آلودی را 

حفظ می کند.

20 ژانوی�ه ترام�پ ب�ه عن�وان رئی�س 
جمهوری آمریکا بر مس�ند قدرت خواهد 
نشست فکر می کنید این روز برای جهان 

چه معانی داشته باشد؟
ترامپ از زمان پی��روزی اش چهار تماس تلفنی 
ش��وک آمیز را برق��رار کرد که نش��ان می دهد 
وی چگونه می اندیش��د و در سیاست خارجی 
و داخلی اش چه اهرم های را حفظ خواهد کرد. 
در مورد روس��یه او تجارت ه��ای ناتمامی را در 
مسکو دارد و البته س��واالتی در خصوص نقش 
پش��ت پرده روس��یه در کمپین های انتخاباتی 
رئیس جمه��وری آمریکا نیز هن��وز یک پرونده 
باز است. اما در مورد ایران باید بگویم او قطعا بر 
برجام خواهد تاخت و در خاورمیانه ترس های 
که در خصوص او وجود دارد بسیار جدی است .

م��ن و دوس��تانم در ابوظب��ی در م��ورد آینده 
منطق��ه صحبت کردیم و چه سیاس��ت مداران 
و چه نظامی��ان در کش��ورهای عرب��ی همگی 
نگران آینده ای هستند که ترامپ برای انها رقم 
خواه��د زد. تجارت ترامپ با کش��ورهای عربی 
پیش از ریاس��ت جمهوری اش داس��تان های 
خوشآیند و خاطرات خوش��ی را از خود به جای 
نگذاشته است و به همین جهت مطمئن هستم 
که او کمک های آمریکایی به گروه های مخالف 
س��وری را قطع می کند که به معنای پش��ت پا 
به س��رمایه گذاری کش��ورهای عرب��ی در این 
کارزار است . اما مواضع رسمی کشورهای عربی 
مملو از امیدواری اس��ت که بتوانند روابط میان 
آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس را حفظ 
و آمریکا را در مقابل ایران ق��رار دهند در حالی 
که ش��اهد یارگیری های منطقه این کش��ورها 
علیه تهران هس��تیم که س��یگنال هایی است 
که روابط آمریکا را ایران را ک��ه در دروان اوباما 
فضای بهرت��ی را تجربه کرده بود وارد ش��رایط 
جدید می کند که متغییره��ای دیگری در آن 

درگیر خواهد بود.
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 رضی میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران : 

پارادایم اقتصادی
 در ایران باید تغییرکند تا شاهد رشد 

بخش خصوصی باشیم
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گفته می ش�ود تغیی�رات در ات�اق بازرگانی 
پارلمان بخ�ش خصوص�ی را از حال�ت فعال 
گذشته خارج کرده اس�ت این مساله را تا چه 

اندازه درست می دانید؟
به گمان م��ن نه تنها چنی��ن اتفاقی نیفت��اده بلکه 
تغییراتی در مجموعه هیئت رئیسه شکل گرفته که 
منجر به تقس��یم کار و افزایش بهره وری می ش��ود 
و این امر می توان��د نوید بخش بهب��ود اجرای امور 
در آینده باش��د. اما جا افتادن این نوع تقسیم کار و 
فراهم شدن امکانات مس��تلزم گذر زمان است . من 
به این علت که ش��اهد این فعالیت ها هستم با نظر 

شما موافق نیستم . 

ش�نیده ها حاکی از ان است که کنفدراسیون 

ص�ادرات در فض�ای کم�ا ق�رار دارد  عل�ت 
ای�ن مهم چیس�ت و کنفدراس�یون صادرات 
جمهوری اس�المی ای�ران پیوند های�ش را با 
اتحادیه های خصوص�ی در صنایع مختلف از 

دست داده است؟
من از مطرح شدن چنین پرسش��ی بسیار متعجبم 
و متأس��فم که منابع مغرض اخبار گمراه کننده ای 
را به ش��ما مخابره کرده اند. به ب��اور من هیچ زمانی 
کنفدراس��یون صادرات به ین اندازه فع��ال نبوده و 
هم اکن��ون در اوج فعالیت ق��رار دارد. رئیس فعلی 
کنفدراسیون صادرات بس��یار الیق، کاردان و فعال 
اس��ت و از اولی��ن روز پذیرش مس��ئولیت تا کنون 
س��بب ارتقا روز افزون جایگاه کنفدراس��یون شده 
است. من مطمئنم نه تنها رابطه این نهاد با اتحادیه 

ها بد نش��ده بلکه بهبود هم یافت��ه همینطور بر این 
باورم که  جایگاه کنفدراسیون چه در اتاق بازرگانی 
و چه در تعامالت بخ��ش خصوصی با دولت، جایگاه 
بسیار رفیعی است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند 
و رئیس فعلی چند س��ال دیگر هم به کار خود ادامه 
دهد آینده درخشانی در انتظار این نهاد خواهد بود. 

آیا ب�رای بهب�ود فض�ای کس�ب و کار بخش 
خصوص�ی مدل�ی در نظ�ر دارید؟ م�ی توان 
مدل چینی ها را ب�ا توجه به اقتصاد و تعهدات 

دولتی در ایران مفید دانست؟
مسئله و ضعفی که سبب ش��ده که چنین پرسشی 
مطرح بش��ود وجود پارادایمی متف��اوت از پاردایم 
حاکم بر دولت چین  در ایران است. در کشور چین 
مس��ئولین پذیرفته اند که اقتص��اد را باید به بخش 
خصوص��ی واگذار کنن��د و انتظار دارن��د که بخش 
خصوصی شرایط اقتصاد کش��ور را بهبود ببخشد و 
از وضعیت پیش��ین خارج کند. در کشور ما چنین 
پارادایمی ش��کل نگرفته و چنین تفکری در دولت 
وجود ندارد. در ایران بی��ش از 80درصد اقتصاد در 
اختیار دولت، شرکت های خصولتی و نهادهای غیر 
دولتی غیر خصوصی اس��ت. بنابراین تا این پارادایم 
تغییر نکند نباید انتظار داشته باشیم که در محیط 
کس��ب و کار تغییرات جدی و مهم حاصل شود. به 
گمان من مدل مناسب هم همان مدل کشور چین 
است به شرطی که اصل 44 به صورت واقعی تحقق 
پیدا کند و اقتصاد ایران در مس��یر خصوصی سازی 

واقعی حرکت کند. 

تغییرات دائم�ی قواعد و قوانی�ن تجارت در 
جمهوری اسالمی ایران یکی از مسائلی است 
که شما بارها به آن اش�اره کرده اید این به چه 
دلیل اس�ت؟ چرا به رقم هش�دارهای دائمی 
بخش خصوصی در این مورد دولتی ها حاضر 

به حل و فصل این ضعف نیستند؟
پاس��خ به این س��وال تا حدودی که ب��ه مطلبی که 
پیش��تر گفتم باز می گردد ولی در عی��ن حال باید 
متذکر ش��وم که اساس��ا نداشتن اس��تراتژی های 
بلند مدت و مش��خص مش��کل کلیه دول��ت ها در 
جمهوری اسالمی ایران بوده اس��ت. چنانکه بعد از 
تدوین و اجرای 5 برنامه 5 س��اله توسعه می بینیم 
که بس��یاری از مطالبی که در این برنامه ها مصوب 
ش��ده بود به مرحله اجرا در تیامد. ب��ه این علت که 
در کشور ما پارادایم تبعیت از قانون نبوده، نیست و 
علیرغم اینکه امیدوارم در آینده این موضوع اصالح 
ش��ود اما گمان می کنم از این به بع��د هم نخواهد 
بود و با توجه ب��ه اینکه دولت محوری اصلی اس��ت 
که مس��ئولین بدان معتقدند و همان مسیر را ادامه 
می دهند تغییر خاصی رخ نخواه��د داد. در چنین 
فضایی که راهبرد مش��خصی وجود ندارد قوانین بر 
اساس منافع مقطعی وضع می ش��وند و این مسئله 
سبب عدم ثبات قوانین و تغییر مکرر آنها می شود. 
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 سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت

غرب کارون روي ریل توسعه
ف�روغ گشتاس�بي| از زم��ان روی کارآم��دن 
دولت یازدهم، محور توس��عه نفت بر میدان های 
مش��ترک نف��ت و گاز متمرک��ز ش��ده تا س��هم 
هفت درص��دی ای��ن میدان ه��ا در تولی��د نفت 
کش��ور ارتقا یابد؛ ضمن اینکه رسیدن به ظرفیت 
تولید نفت خام کش��ور به بی��ش از پنج میلیون و 
700 ه��زار بش��که نی��ز مدنظ��ر بوده اس��ت. در 
این راس��تا در چند س��ال اخی��ر تمرک��ز تولید از 
میدان ه��ای مس��تقل ب��ه میدان های مش��ترک 
تغیی��ر جه��ت داده و حت��ی دکل ه��ای حفاری 
فع��ال در میدان ه��ای مس��تقل ب��ه میدان های 

مشترک انتقال داده ش��دند. انتقال سرمایه برای 
توس��عه میدان های مش��ترک از دیگر شگردهای 
کاری دول��ت تدبیر و امید برای شتاب بخش��ی به 
چرخ های توس��عه ای میدان های مش��ترک بوده 
اس��ت که در این می��ان می توان ب��ه اولویت دهی 
به میدان ه��ای مش��ترک غ��رب کارون اش��اره 
کرد.براس��اس هدف گذاری انجام ش��ده، تا سال 
1397 تولید نفت خ��ام از میدان های مش��ترک 
غرب کارون ک��ه پنج می��دان آزادگان ش��مالی، 
آزادگان جنوبی، یاران ش��مالی، ی��اران جنوبی و 
یادآوران را ب��ا ظرفیت نفت درج��ای 64 میلیارد 

بش��که تش��کیل می دهد، ب��ه 700 هزار بش��که 
در روز افزای��ش می یابد.براس��اس ای��ن گزارش، 
از ابتدای س��ال ج��اری تولید نفت از فاز نخس��ت 
می��دان مش��ترک آزادگان ش��مالی و همچنین 
میدان یادآوران آغاز شده اس��ت؛ ضمن اینکه در 
هفته ای که گذش��ت نیز ش��اهد تولی��د از میدان 
یاران شمالی بودیم. سید نورالدین شهنازی زاده، 
مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نفت، 
درباره جایگاه منطقه غرب کارون در صنعت نفت 
ایران در قیاس با دیگر مناط��ق نفتی مانند پارس 
جنوبی و ش��مالی، مي گوید: میدان های نفتی در 
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 منطقه غرب کارون، مخازن بکر و توس��عه نیافته
)Green Field( هس��تند و تفاوت اصلی آنها با 
دیگر مناطق نفت خیز ایران این اس��ت که در این 
میدان های در دست توس��عه، با اجرای طرح های 
توس��عه ای برنامه های افزایش تولید نفت شرکت 
ملی نف��ت ای��ران محق��ق می ش��ود.میدان های 
هیدروکربوری واقع ش��ده در منطقه غرب کارون 
پربرکت، از نزدیکی ش��هر اهواز آغاز می شوند و تا 
منتهی الیه ن��وار مرزی امت��داد می یابند؛ در واقع 
عرض و طول این مس��تطیل نفتی از ساحل غربی 
کارون در نزدیک��ی منطقه جفیر تا مرز مش��ترک 
ای��ران و عراق و از جن��وب چزابه تا غ��رب منطقه 
دارخوین است که همان منطقه نفتی غرب کارون 
را تش��کیل می دهد.در این گس��تره نفت خیز، دو 
میدان فوق  عظیم و اصل��ی آزادگان و یادآوران که 
در دهه اخیر کشف شده اند و از جمله بزرگ ترین 
میدان های نفتی جهان هس��تند که حجم ذخایر 
چش��مگیر آنها در حدود 67 میلیارد بش��که نفت 

درجا برآورد می شود.

حمای�ت بي نظیر نف�ت از پروژه ه�اي غرب 
کارون

طرح ه��ای توس��عه میدان ه��ای نفت��ی در غرب 
کارون ام��روز ج��زء مهم تری��ن پروژه ه��ای ملی 
کشور به شمار می روند و ش��رکت ملی نفت ایران 
بیش��ترین حمای��ت را از این پروژه ها داش��ته، به 
طوری ک��ه  هم اکنون در تأمین مناب��ع مالی برای 
این پروژه ها، مش��کل جدی وجود ن��دارد. بدیهی 
اس��ت بهره برداری از طرح های این منطقه، نقش 
بس��یار چش��مگیر و پراهمیتی در ایجاد افزایش 
ظرفیت تولید نف��ت و تأمین امنیت ان��رژی و در 
نتیجه افزایش قدرت چانه زنی جمهوری اسالمی 
ایران در مجامع بین المللی داش��ته است و خواهد 
داشت.ش��رکت ملی نف��ت ای��ران در برنامه های 
افزای��ش تولید نفت ب��ر میدان ه��ای نفتی حوزه 
غرب کارون، حس��اب ویژه ای باز ک��رده و بخش 

چشمگیری از توان خود را بر توسعه این میدان ها 
متمرکز کرده اس��ت و در برنامه های چش��م انداز، 
تولید از این منطقه، تا س��ال 1400 به حدود 1.2 
میلیون بشکه خواهد رسید. در نظر داشته باشید 
که ارزش اقتصادی ذخایر هیدروکربوری منطقه 
غرب کارون، کمت��ر از مجموعه میدان های گازی 

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیست.
ش��هنازي زاده درب��اره اولوی��ت توس��عه و تأمین 
مناب��ع مال��ي میدان ه��ای نفتی مش��ترک غرب 
کارون مي گوی��د: با توجه به اینک��ه عموم مخازن 
میدان های نفت��ی منطقه غ��رب کارون با برخی 
مخازن میدان های نفتی عراق مش��ترک هستند، 
توس��عه و تأمین منابع مالی موردنیاز برای آن در 
اولویت برنامه های ش��رکت ملی نف��ت ایران قرار 
گرفته و تمرکز فعالیت های ش��رکت مهندس��ی 
و توس��عه نفت )متن( بر توس��عه میدان های این 

منطقه به روشنی مشهود است.
رسالت ش��رکت مهندسی و توس��عه نفت )متن( 
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مبنی بر نظ��ارت و مدیریت توس��عه میدان های 
نفتی و گازی در دریا و خش��کی، متولی توس��عه 
میادی��ن نفتی ح��وزه غ��رب کارون ب��ه نیابت و 
نمایندگی از ش��رکت مل��ی نفت ایران اس��ت؛ بر 
این اساس، این ش��رکت، وظیفه نظارت بر اجرای 
همه طرح های مهندس��ی و توس��عه در چارچوب 
فعالیت های طراحی، مهندس��ی، س��اخت و اجرا 
را بر عهده دارد.منطقه اس��تراتژیک غرب کارون، 
بخش بزرگی از قلمرو کاری ش��رکت مهندسی و 
توسعه نفت است. این شرکت با توجه به راهبردی 
و پراهمیت بودن پروژه های ملی که در دست اجرا 
دارد، برای شتاب بخشی به بهره برداری مطلوب و 
به موقع از میدان های نفتی غرب کارون که بیشتر 
آنها مشترک است، همه توان خود را به کار گرفته 

است.

مشارکت تمام دس�تگاه ها و نهادهاي کشور 
در توسعه غرب کارون

همه دستگاه ها و نهادهای کشور، به نوعی به طور 
مستقیم یا غیرمس��تقیم در توس��عه میدان های 
نفتی غرب کارون مش��ارکت دارند و خوشبختانه 
همه آنها اولویت اجرای طرح های ملی این منطقه 
را درک کرده اند و ب��رای بهره برداری هرچه زودتر 
از میدان های مش��ترک این منطقه، هر یک بسته 
به مأموریت ذاتی خود، مسیر توسعه را به گونه ای 
هموار کرده اند.ش��هنازي زاده طرح های توس��عه 
میدان ه��ای نفتی ی��ادآوران، آزادگان ش��مالی، 
آزادگان جنوبی، یاران ش��مالی و ی��اران جنوبی، 
همچنین طرح های تلمبه خانه و نیروگاه مرکزی 
غرب کارون در این منطق��ه را از جمله پروژه های 
ملی در دست اجرای ش��رکت مهندسی و توسعه 
نفت، خواند و گفت: عم��ده منابع مالی طرح های 
توس��عه میدان های نفتی غ��رب کارون، از طریق 
عق��د قراردادهای بی��ع متقابل تأمین می ش��ود.
در قرارداده��ای بیع متقاب��ل، س��ود و پ��اداش 
شرکت طرف قرارداد از س��رمایه گذاری و اجرای 
پروژه، پ��س از موفقیت در آزمای��ش بهره برداری 
از پ��روژه در دوره 21 از 28 روزه، از مح��ل فروش 
محص��والت همان می��دان بازپرداخت می ش��ود 
که این رق��م طبق قرارداد، در مدت تعیین ش��ده، 
با درصد س��ود و پاداش مش��خص خواهد بود. هر 
س��ه طرح، آزادگان ش��مالی، ی��ادآوران و یاران 
ش��مالی که به طور رس��می افتتاح می شوند، بیع 
متقابل هس��تند و هزینه س��رمایه گذاری آنها در 
چارچ��وب یادش��ده بازپرداخت می ش��ود.منابع 
مال��ی موردنیاز ب��رای اجرای طرح های توس��عه 
میدان ه��ای آزادگان جنوبی و ی��اران جنوبی هم 
از محل انعقاد بیع متقابل داخلی تأمین می ش��ود.
وي درباره آخری��ن وضعیت توس��عه میدان های 
نفت��ی و پروژه ه��ای زیرس��اختی و توس��عه ای 
منطقه غرب کارون اظهار ک��رد: در میدان عظیم 
آزادگان، برای شتاب در عملیات توسعه و برداشت 

نف��ت از آن، میدان به دو بخش ش��مالی و جنوبی 
تقس��یم ش��د. با توجه به اینکه بیش��تر مساحت 
س��طح االرض آزادگان در بخش شمالی در تاالب 
هورالعظیم واقع شده است، عملیات سطح االرض 
آن با دش��واری هایی روب��ه رو ب��ود و چالش های 
زیس��ت محیطی خود را داش��ت، ضمن اینکه این 
منطقه مرزی، خط مقدم در هش��ت س��ال دفاع 
مقدس بود و جای جای آن مین گذاری ش��ده بود 
و به پاک سازی نیاز داش��ت، ازاین رو، از جاده شط 
علی به باال، »آزادگان ش��مالی« و از منطقه پایین 
این جاده، آزادگان جنوبی نام گرفت. میدان نفتی 
یاران هم بر پایه همین شرایط، به دو بخش یاران 

شمالی و یاران جنوبی تقسیم شد.

بس�یج امکان�ات ب�راي افزایش برداش�ت 
میدان هاي مشترک

در نهایت، ش��رکت متن برای هم��ه این طرح ها، 
برنامه توس��عه و تولی��د زودهنگام، فاز نخس��ت 
و مرحل��ه دوم تعریف کرد و همه ت��وان و امکانات 
را برای پیشبرد اهداف توس��عه ای در میدان های 
مش��ترک غرب کارون بس��یج کرد و در راس��تای 
تولید و برداش��ت هرچه پرش��تاب تر و حداکثری 
از آنها ب��ه کار گرفت.ش��هنازي زاده درباره میزان 
تولید نفت میدان آزادگان ش��مالی اظهار کرد: فاز 
نخست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی 
با سرمایه گذاری حدود 2.5 میلیارددالری شرکت 
چین��ی »CNPCI« در چارچوب بی��ع متقابل 
اجرا ش��د و پ��س از پای��ان موفقیت آمی��ز آزمون 
تولی��د 21 از 28 روز، تولید نفت از آن آغاز ش��د و 
بازپرداخت هزین��ه س��رمایه گذاری آن به طرف 
چینی هم کلید خ��ورد.آزادگان ش��مالی با حفر 
58 حلق��ه چاه و س��اخت تأسیس��ات روزمینی و 
واحدهای ف��رآورش، هم اکنون 85 هزار بش��که 
نفت خ��ام در روز تولید می کند. اج��رای فاز دوم 
آزادگان ش��مالی هم در چارچ��وب قراردادهای 
جدید باالدستی در برنامه است که پس از اجرای 
آن، تولی��د تجمیع��ی از این میدان مش��ترک به 
ح��دود 150 ه��زار بش��که در روز می رس��د.وي 
درباره وضعیت تولی��د آزادگان جنوبی مي گوید: 
برای توس��عه می��دان نفت��ی آزادگان جنوبی که 
در امتداد جنوبی آزادگان ش��مالی اس��ت، طرح 
تولید زودهنگام تعریف ش��د. درحال حاضر تولید 
از این میدان 40 تا 47 هزار بش��که در روز اس��ت 
که بر اس��اس برنامه ریزی ها تا پایان س��ال جاری 
ب��ه 110 ه��زار بش��که در روز خواهد رس��ید. در 
فاز نخس��ت توس��عه آن، با حفر 185 حلقه چاه و 
 ،»CTEP« ایج��اد واحده��ای س��طح االرضی و
تولید نهای��ی از این می��دان به 320 هزار بش��که 
در روز خواه��د رسید.ش��هنازي زاده ادام��ه داد: 
میدان نفت��ی یاران ش��مالی نی��ز یک��ی دیگر از 
طرح های بیع متقابل اس��ت که از س��وی شرکت 
ایرانی توس��عه نف��ت و گاز پرش��یا، تأمی��ن مالی 

ش��ده و اخیرا تولید روزانه 30 هزاربش��که ای آن 
به بهره برداری رس��می رس��یده اس��ت. با اهتمام 
و پش��تیبانی ش��رکت متن و ت��الش پیمانکاران 
و مش��اوران مربوطه، امکان افزای��ش این میزان 
تولید تا م��رز 35 ه��زار بش��که در روز نیز وجود 
دارد.ط��رح دیگر در منطقه غرب کارون، توس��عه 
می��دان نفت��ی ی��اران جنوبی اس��ت ک��ه تحقق 
تولید زودهن��گام 10 هزار بش��که در روز تا پایان 
س��ال جاری تحت پیگیری اس��ت. تولید نهایی از 
این میدان 25 ه��زار بش��که در روز هدف گذاری 
 ش��ده اس��ت ک��ه در س��ال 1394 محقق ش��د.
 افزایش تولی��د نفت از میدان مش��ترک یادآوران
طرح مهم دیگ��ر در منطقه غ��رب کارون، میدان 
نفتی یادآوران اس��ت که حجم نف��ت درجای آن 
حدود 34 میلیارد بش��که تخمین زده شده است. 
فاز نخس��ت این طرح برای 85 هزار بشکه در روز 
طراحی ش��ده بود، اما با برخی اقدامات توسعه ای 
برای بهبود تولی��د، هم اکنون روزان��ه 110 هزار 
بشکه نفت از این میدان برداشت می شود که امید 
اس��ت در ادامه برنامه های اجرائی برای توس��عه 
و بهبود تولی��د از این می��دان، در آتیه ای نزدیک 
تولید از آن تا مرز 135 هزار بشکه در روز افزایش 
پیدا  کند. درعین ح��ال، مذاکره هایی برای اجرای 
فاز دوم توس��عه ی��ادآوران در چارچ��وب الگوی 
قراردادهای جدید نفتی در دس��ت انجام اس��ت.
هم اکنون تولید از این میادین ح��دود 300 هزار 
بش��که در روز اس��ت که تا پیش از پایان امس��ال 
این رقم ب��ه 345 هزار بش��که در روز می رس��د.
ش��هنازي زاده درباره چش��م انداز تولی��د نفت از 
میادین منطقه غرب کارون مي گوید: قرار اس��ت 
با اج��رای فازهای بعدی توس��عه ای��ن میادین و 
دیگر میدان های غ��رب کارون، میزان برداش��ت 
نفت از ای��ن منطقه تا افق س��ال 1400 با حفاری 
بی��ش از 500 حلقه چ��اه تولی��دی و توصیفی به 
1.2 میلیون بش��که در روز برس��د.افزایش تولید، 
یک موضوع مهم اس��ت، ام��ا از آن مهم تر، حفظ 
و نگهداش��ت س��طح تولید کنونی است. شرکت 
مهندس��ی و توس��عه نف��ت )مت��ن( در منطق��ه 
غ��رب کارون تالش کرده اس��ت تا با اس��تفاده از 
تکنولوژی ها و روش های جدید ازدیاد برداشت که 
نیاز به سرمایه گذاری های تازه ای هم دارد، سطح 
 )plateau( تولید را در دوره تولید ثاب��ت میدان
حفظ کند و ب��ا به کارگیری مکانیس��م های نوین 
IOR و EOR در نیم��ه دوم عمر ای��ن مخازن، 
افزایش دهد.ب��ه گفت��ه ش��هنازي زاده، در همه 
قرارداده��ای منعقدش��ده در ای��ن منطقه، حتی 
در بیع متقابل ها، همواره تالش ش��ده تا به رش��د 
ش��رکت های ایرانی و بومی س��ازی دانش فنی و 
همچنین توانمندسازی نیروی انسانی متخصص 
و س��ازندگان داخلی و تقویت ت��وان پیمانکاران 
و مش��اوران ایرانی توجه ش��ود، ازاین رو در بیشتر 
قراردادها، س��هم ایرانی پروژه به وضوح مشخص 
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و در هیچ یک از قراردادهای ش��رکت متن، سهم 
ایرانی کمتر از 51 درصد پذیرفته نش��ده است.بر 
همین اساس، در قرارداد بیع متقابل طرح توسعه 
میدان نفتی آزادگان ش��مالی که با ش��رکت ملی 
نفت چین )CNPCI( منعقد ش��د، شرکت متن 
س��هم س��اخت داخل را 51 درصد در نظر گرفت 
که در پایان اجرای پروژه، این رق��م به حدود 54 
درصد رسید. در طرح توسعه میدان یادآوران هم 
که قراردادی مش��ابه آزادگان ش��مالی داشت و با 
شرکت چینی سینوپک منعقد ش��ده بود، پس از 
پایان اجرای پروژه، مش��خص ش��د در حدود 53 
درصد از خدمات، توانمندی ها و تجهیزات ساخت 

شرکت های ایرانی استفاده شده است.

در  ایران�ي  ش�رکت هاي  س�هم  افزای�ش 
طرح هاي توسعه نفتي

در قرارداد بیع متقابل طرح توس��عه میدان نفتی 
یاران ش��مالی که با ش��رکت ایرانی توسعه نفت و 
گاز پرشیا با شرط اس��تفاده پیمانکاران از حداقل 
51 درصد خدم��ات داخل کش��ور منعقد ش��د، 
س��هم ایرانی پروژه ب��ه حدود 73 درصد رس��ید، 
براین اساس، با توجه به رویکرد حمایت از ساخت 
داخلی که ش��رکت متن وجود دارد، امید اس��ت 
س��هم ش��رکت های ایرانی در طرح های توس��عه 
 نفتی، به تدریج افزایش یابد و به صددرصد برسد.

ش��هنازي زاده مي گوید: با برآوردهای انجام شده 
در ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نف��ت )متن(، 
پیش بینی ش��ده است توس��عه میدان های نفتی 
منطقه غ��رب رود کارون، از آغاز ت��ا تکمیل همه 
پروژه ه��ای آن تا افق س��ال 1400، در مجموع به 
حدود 25 میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد 
که حدود هفت میلی��ارد دالر آن تأمی��ن مالی و 
در طرح های توسعه اجرا ش��ده این منطقه هزینه 
شده است؛ ازاین رو، بدیهی اس��ت برای دستیابی 
به اه��داف چش��م انداز در این منطقه، س��االنه به 
چهار میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز اس��ت تا 
هدف تولید 1.2میلیون بش��که ای از منطقه غرب 
کارون محقق ش��ود.هم اکنون ضریب بازیافت از 
سازند س��روک در میدان های نفتی غرب کارون، 
حدود ش��ش تا هفت درصد و در س��ازند فهلیان 
که س��بک تر اس��ت، حدود 14 تا 15 درصد است 
که این ضری��ب بازیافت با به کارگی��ری روش ها و 
فناوری ه��ای نوین و اس��تفاده از مکانیس��م های 
EOR و IOR، به ط��ور قطع ت��ا 25 درصد قابل 
افزایش اس��ت و به س��رمایه گذاری مرب��وط نیاز 
دارد که دس��تیابی به این میزان ضریب بازیافت، 
بی��ش از 500 میلیارد دالر برای کش��ور ارزآوری 
خواهد داشت.البته با توجه به ذخیره درجای 67 
میلیارد بشکه ای میدان های غرب کارون، افزایش 
یک درصدی ضری��ب بازیافت در ای��ن میدان ها، 
670 میلیون بش��که نفت قابل اس��تحصال را در 
دس��ترس قرار می دهد که با فرض بهای 55 دالر 

برای هر بش��که نفت، رقمی مع��ادل 33 میلیارد 
دالر ثروت زایی برای کشور دربر خواهد داشت که 
پرواضح است سرمایه گذاری الزم برای دستیابی 
به این ه��دف، در برابر عایدات آن ناچیز اس��ت و 
به سرعت در ماه های ابتدایی برداشت از میدان ها 
مستهلک می ش��ود و پروژه های ازدیاد برداشت را 

توجیه می کند.

ضرورت توجه جدي مجلس و دولت
 ب��راي تأمی��ن مناب��ع مال��ي پروژه ه��اي نفت��ي
ارقام یادش��ده با توجه به ذخایر موجود و وضعیت 
کنونی توس��عه میدان ه��ای نفت��ی منطقه غرب 
کارون اس��ت. بدیهی اس��ت با اکتش��افات جدید 
در این منطق��ه، تغیی��ر و افزایش حج��م ذخایر 
محتمل اس��ت. با این روند، طبیعی است که نگاه 
دولت و ش��رکت ملی نفت ایران ب��ه منطقه غرب 
کارون، دقیق و متمرکز باش��د؛ ازای��ن رو، انتظار 
اس��ت مجلس و دول��ت به تأمی��ن مناب��ع مالی 
مورد نیاز در س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی، 
به طور جدی توج��ه کنند.ش��هنازي زاده درباره 
برنامه ش��رکت متن برای توس��عه فازهای بعدی 
میدان ه��ای نفتی منطقه غ��رب کارون مي گوید: 
با توجه به جذابیت هایی که توس��عه این میدان ها 
دارد، ش��رکت های بزرگ بین المللی برای حضور 
و س��رمایه گذاری در طرح توس��عه آنها، اشتیاق 
و آمادگ��ی خ��ود را اع��الم کرده ان��د و همچنین 
ش��رکت های ایران��ی ه��م عالق��ه خ��ود را برای 
مشارکت در اجرای طرح توسعه میدان های نفتی 

غرب کارون نشان داده اند.
درباره اجرای طرح های توس��عه ف��از دو میادین 
یاران ش��مالی و یاران جنوبی اخیرا تفاهم نامه ای 
با یک شرکت ایرانی امضا شده است.شرکت ملی 
نفت ایران، برای توسعه آزادگان شمالی و آزادگان 
جنوبی ه��م برنام��ه ای را در چارچ��وب برگزاری 
مناقص��ه و واگذاری ای��ن طرح ه��ا در چارچوب 
الگوی جدید قراردادهای باالدستی صنعت نفت، 
دنبال می کند و ش��رکت های خارج��ی متعددی 
برای توس��عه این میدان ها آمادگی خود را اعالم 
کرده اند.خوش��بختانه تاکن��ون تکلیف توس��عه 
بیش��تر میدان های منطقه غرب کارون مشخص 
ش��ده و از آنجا ک��ه ارزش اقتص��ادی ذخایر این 
منطقه ب��ا ذخایر پ��ارس جنوبی نزدیک اس��ت، 
شتاب بخش��ی به پروژه ه��ای آن، از اولویت های 
ش��رکت ملی نفت ایران است.بسیج همه امکانات 
و شتاب بخش��ی ب��ه ام��ور در اج��رای طرح های 
توسعه ای غرب کارون ضروری اس��ت. باید توجه 
ک��رد کارفرما و پیمان��کار برای پیش��رفت هر چه 
س��ریع تر ای��ن طرح ه��ا در یک جبهه مش��ترک 
 ق��رار دارن��د و باید ب��ا هم��ه ت��وان گام بردارند.
 صنعت نفت، موتور محرکه اقتصاد کش��ور اس��ت
وي در پاسخ به این س��ؤال که توسعه میدان های 
نفتی منطقه غ��رب کارون در توس��عه اقتصادی 

کشور و منطقه خوزس��تان و رفاه مردم چه نقش 
و اهمیت��ی دارد، مي گوید: همان ط��ور که بدیهی 
اس��ت صنعت نفت، موتور محرکه اقتصاد کش��ور 
اس��ت، افزایش تولی��د نفت نی��ز می تواند موجب 
تبدی��ل ثروت ه��ای زیرزمین��ی ب��ه روزمین��ی، 
ارزآوری و در نتیج��ه رش��د و رون��ق اقتصادی در 

کشور شود. 
بر همین اس��اس، ش��رکت مل��ی نفت ای��ران، بر 
توس��عه میدان های نفتی غرب کارون که بیشتر 
آنها مش��ترک هس��تند، به طور ویژه تمرکز کرده 
اس��ت.مخازن می��دان عظیم آزادگان ب��ا مخازن 
میدان مجنون و مخازن میدان یادآوران با مخازن 
میدان نهر عمر )سنباد( یا بلوک 9 عراق مشترک 
اس��ت؛ ازاین رو باید تالش ش��ود با اهتمام ویژه به 
توس��عه میدان های مش��ترک این منطقه شتاب 
داده ش��ود تا مردم هم از موهبت ه��ای خدادادی 

آن بهره مند شوند.
از س��وی دیگر، بای��د در نظ��ر داش��ت هم زمان 
ب��ا توس��عه میدان ه��ای نفت��ی غ��رب کارون، 
زیرس��اخت های گس��ترده ای ایجاد می ش��ود و 
اش��تغال و اقتصاد در منطقه رون��ق می گیرد که 
 به تقوی��ت امنی��ت در ن��وار م��رزی می انجامد.
ب��رای توس��عه میدان های نفت��ی ای��ن منطقه، 
هم زمان ب��ا دریافت مجوزهای زیس��ت محیطی، 
تحصیل اراضی و پاک س��ازی منطق��ه از مین ها 
و مهمات عمل نکرده باقی مانده از هش��ت س��ال 
جنگ تحمیلی، زیرساخت های مورد نیاز توسعه 
همچون جاده های دسترسی، خطوله لوله انتقال 
آب و برق، پوش��ش مخابراتی و ش��بکه ارتباطی، 
مح��ل چاه ه��ا، اقامت��گاه و... ایجاد و مهیا ش��ده 
اس��ت. با انجام برخی اقدامات زیرساختی و ایجاد 
امکانات و رفاه نسبی، زندگی مردم محلی و بومی 
در این منطقه تا حدودی بهبود یافته و امید است 
در ادامه فعالیت ها، سطح زندگی مردم منطقه نیز 

ترقی کند.

 براي تأمین منابع مالي پروژه هاي نفتي
ارقام یادشده با توجه به ذخایر موجود و 
وضعیت کنونی توسعه میدان های نفتی 
منطقه غرب کارون است. بدیهی است با 
اکتشافات جدید در این منطقه، تغییر و 

افزایش حجم ذخایر محتمل است. با این 
روند، طبیعی است که نگاه دولت و شرکت 

ملی نفت ایران به منطقه غرب کارون، 
دقیق و متمرکز باشد؛ ازاین رو، انتظار 

است مجلس و دولت به تأمین منابع مالی 
مورد نیاز در سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی، به طور جدی توجه کنند
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یک س��ال پرحادثه برای بازار نف��ت در حال اتمام 
است. در سال 2016، قیمت نفت به ارقامی که از 
سال 2003 تاکنون س��ابقه نداشت کاهش یافت، 
اما در ماه دس��امبر ترمیم ش��د و به باالی 55 دالر 

رسید. 
یک س��ال پرحادثه برای بازار نف��ت در حال اتمام 
اس��ت. در س��ال 2016، قیمت نفت به ارقامی که 
از س��ال 2003 تاکنون س��ابقه نداش��ت کاهش 
یافت، ام��ا در ماه دس��امبر ترمیم ش��د و به باالی 
55 دالر رس��ید. در این سال ش��اهد توافق اوپک 
و س��ایر تولید کنن��دگان بر س��ر ط��رح کاهش 
تولی��د بودی��م. اکنون س��والی که مطرح اس��ت 
این است که آیا س��ال 2017 نیز س��الی پر فراز و 
نش��یب برای نفت خواهد بود، ی��ا تصویری بهتر 
 می تواند برای بازار در س��ال آینده ترس��یم کرد.

جدیدترین گزارش اداره اطالع��ات انرژی آمریکا 
که در ماه دس��امبر منتشر ش��د پیش بینی کرده 
که قیمت متوس��ط نفت برنت و نفت خام آمریکا 
در س��ال 2017 میالدی به 52 و 51 دالر برس��د. 
این در حالی اس��ت که بر اس��اس ای��ن گزارش، 
قیمت متوس��ط نفت برن��ت و نفت خ��ام آمریکا 
در نیم��ه نخس��ت س��ال 2017، 50 دالر و در 
 نیمه دوم س��ال 55 دالر پیش بینی ش��ده است.
همچنی��ن پی��ش بین��ی ش��ده ک��ه افزای��ش 
می��زان ذخای��ر جهان��ی نف��ت در س��ال 2017 

ب��ه ط��ور متوس��ط 0,4 میلی��ون بش��که در روز 
باش��د، ک��ه البت��ه ای��ن رق��م در نیمه نخس��ت 
ب��ود. خواه��د  بش��که  میلی��ون   0,8  س��ال 
اداره اطالع��ات ان��رژی آمریکا پی��ش بینی کرده 
ک��ه کل تولید نف��ت جه��ان در س��ال 2017 به 
97,42 میلی��ون بش��که در روز برس��د و می��زان 
 تقاضا نی��ز 96,99 میلیون بش��که در روز باش��د.
همچنین پیش بینی شده که تولید نفت اوپک به 
 33,2 میلیون بشکه در روز در سال 2017 برسد.

 
ریسک های متوجه افزایش قیمت نفت چه 

هستند؟
چن��د ریس��ک وج��ود دارد که ب��ه اعتق��اد اداره 
اطالعات ان��رژی آمری��کا موجب محدود ش��دن 
 افزایش قیمت نفت در س��ال 2017 خواهد ش��د.
1-هرچند اوپک در دو تا س��ه ماه نخست 2017 
از مف��اد توافق کاهش تولید تبعی��ت خواهد کرد، 
اما بعید اس��ت که این تبعیت بی��ش از این ادامه 
یاب��د. وضعی��ت مالی کش��ورهای تولی��د کننده 
نف��ت نم��ی توان��د هرگون��ه کاه��ش درامده��ا 
را تحم��ل کن��د زی��را اکثر ای��ن کش��ورها تحت 
 فش��ار ناش��ی از افت ش��دید قیمت ها قرار دارد.
2-افزایش قیمت ها موج��ب احیای صنعت نفت 
ش��یل آمریکا خواهد شد و ش��رکت های فعال در 
ای��ن صنعت ت��الش خواهند کرد ص��ادرات خود 

ب��ه بازارهای جدی��د را افزایش دهن��د. در نتیجه 
تهدید بازار از س��وی ش��رکت های نفت ش��یل، 
اعض��ای اوپک برای از دس��ت ندادن س��هم خود 
 از بازار ش��روع ب��ه افزای��ش تولید خواهن��د کرد.
3-رش��د تقاضا از س��وی چین و هن��د احتماال به 
اندازه سال 2016 موجب تقویت بازار نخواهد شد. 
در حالی که هند با تبعات کاهش ارزش پول ملی 
خود مواجه اس��ت، چین مقررات داخلی خود در 
زمینه پاالیش��گاه های خصوصی را سختگیرانه تر 
کرده و تاسیس��ات ذخیره س��ازی نفت این کشور 
نیز در حال پر شدن اس��ت. هر دوی این تحوالت 
احتم��اال موج��ب کاهش رش��د تقاض��ا از جانب 
 دو کش��ور مهم مصرف کننده نفت خواهد ش��د.
4-تقویت ارزش دالر نیز در س��ال 2017 موجب 
محدود ش��دن تقاضا خواهد شد. اگر دولت جدید 
آمریکا سیاست های تجاری ای در زمینه حمایت 
از ش��رکت های داخلی اتخاذ کند، ای��ن احتماال 
موجب در گرفتن یک جنگ تجاری خواهد ش��د 
و این روند ترمیم اقتص��اد جهانی را تهدید خواهد 
 کرد و موجب کاهش تقاضا برای نفت خواهد شد.

با این حال انتظار می رود در س��ه ماهه نخس��ت 
س��ال آینده تحت تاثیر آغاز کاهش تولید از سوی 
اوپک و تولید کننده غیر عض��و، قیمت نفت باالتر 
برود و به 60 دالر در هر بشکه برسد. اما این قیمت 

ها تداوم نخواهد داشت.

مربعی که  ترمز رشد قیمت را می کشد 
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