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سفیر سابق و تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در عمان :

موازنهمثبتاقتصادیتنها
باتکیهبربخشخصوصیمحققمیشود

روابط جمهوری اس�لامی ايران و سلطنت عمان
از نظر سیاس��ی وراهبردی روابطی نمونه وممتاز
اس��ت.فاصله اینکه دو کش��ور در دو سوی تنگه
هرمز واقع ش��ده اند اي��ن موقعي��ت جغرافيايی
و اهمي��ت روابط موج��ود را دوچن��دان می کند
 .در طول چند دهه گذش��ته ،مناسبات تاريخی،
سياسی طرفین همواره ش��اهد روابطی روبه جلو
و مبتنی بر واقعيتهای سياسی منطقه و درايت
رهبران دو كش��ور بودهايم و م��ی توانيم اين ادعا
را داش��ته باش��يم كه با چني��ن ديدگاهی يعنی
سياس��ت در كنار واقع گرایی در ميان كشورهای
منطقه ،عمان تقريبا تنها كشور در منطقه خليج
فارس اس��ت كه در دههای گذشته ،نقطه سياهی
در رابط��ه با ايران نداش��ته بلكه ارتب��اط تهران و
مسقط همواره رو به توسعه و برای سایر کشورها
الگو بوده است .این مهم در نهایت به نمونه بودن
روابط سیاس��ی دو کش��ور درآمده که ب��ا توجه
به نزدیک��ی فاصل��ه جغرافیای��ی و حضور بخش
خصوص در زمینه های مختل��ف از جمله انرژی
و س��رمایه گذاری در س��اختار های زیر بنایی دو
کشور را ضروری می دارد.
مناس��بات عمان با كش��ورهای غرب��ی ،امريكا و
ديگ��ر كش��ورهای اروپايی چيزی نيس��ت كه به
امروز و ديروز مرتبط باش��د ،بلكه اين مناس��بات

تاريخی است كه بستری مش��خص و انكارناپذير
دارد .روابط عمان با س��اير كش��ورها و طرفهای
ديگر نيز روابط خوب وس��ازنده ومتقابل است و
عمانی ها در سياس��ت خارجی خود ،از سياست
موازنه مثب��ت بهره م��ی برند .این سیاس��ت در
عرضه اقتصادی نیز می توان��د تبلور یابد و بخش
خصوصی جمهوری اس�لامی از طریق نهادهای
چون اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت
 ،گاز و پتروشیمی می تواند ایفای نقشی سازمان
یافته را در خلیج فارس طرح ریزی و برنامه ریزی
کند.
همانگونه که اش��اره شد مناس��بات سياسی دو
كش��ور در باالترين س��طح خود قرار دارد و آنچه
بايد درباره آن اهتمام كرد ،روابط اقتصادی است
كه در س��طح پايينی قرار دارد .در همین راس��تا
تهران و مس��قط تمايل دارند بانكها شعب خود
را در كش��ور مقابل افزايش دهند و به سمت بانك
مش��ترك گام بردارند ،اما در عرص��ه حمل و نقل
و خطوط ارتباطی ما با مش��كالت و چالشهايی
روب��هرو بودي��م .خوش��بختانه خط كش��تيرانی
مستقيم بندرعباس مسقط طی سه سال گذشته
با تالش سفارت کش��ورمان برقرار شده و دولتها
به دنبال توس��عه اين خ��ط هس��تند .همچنين
در پ��ی برقراری خط مس��تقيم كش��تيرانی بين

مسقط و چابهار هستند كه اين توسعه از اهمیت
فراوانی بر خوردار اس��ت .در عين حال ،ما شاهد
تحول چش��مگير دولتی و تعمي��ق عالقهمندی
شهروندان دوكشور به یکدیگر در طول چند سال
گذش��ته بودایم .از نکات مثبت دیگ��ر راه اندازی
خط پروازی مس��تقیم میان تهران – مس��قط و
مس��قط کیش و ظرف چند ماه گذش��ته افتتاح
خط پروازی مش��هد –مس��قط اس��ت که روزانه
مسافران وبازرگانان را جابجا می کند هستیم.
تنگه هرمز یک آبراه اس��تراتژیک ویژه و حساس
ميان دو كش��ور است .سالهاس��ت كه بين ايران و
عمان يك كميته مش��ترك فن��ی و همكاریهای
دوس��تانه نظامی وج��ود دار ك��ه در آن ،تهران و
مس��قط زمينه همكاریهای دوطرف��ه بويژه تردد
در آب��راه ای��ن منطقه را بررس��ی و در م��ورد آن
تبادل نظر و اطالعات ميكنن��د که در چارچوب
همكاریهای دو كشور قابل تحسین است.
آنچه مس��لم اس��ت ،دو طرف معتقدند كه عبور
ش��ناورها از اين منطقه باي��د صلحآميز و بی ضرر
باشد و طرف عمانی هم كه ش��ناورها و سواحل و
مناطقی را در آن سوی اين آبراه دارد ،به اين نكته
توجه دارد كه خواس��ت ايران اين اس��ت كه اين
آبراه ،آبراه صلح و دوس��تی باشد ،خوشبختانه دو
کشور واقع بینانه مسائل مربوط به تردد کشتیها

را در این آبراه دنبال ونهایت هوشياری را به خرج
می ده��د هرچند رس��انه های غرب ب��ا تحریک
کشورهایش��ان تالش دارند منطقه خلیج فارس
را صرفآ بخاطر مصالح اس��تعماری خ��ود نا آرام و
نا امن نشان دهد لیکن کش��ورهای منطقه خود
وقوف کامل بر آرامش کنون��ی اوضاع در منطقه
دارند و بر آن اذعان می نمایند .
اکنون با تش��ریح برنامه ها و طرحهای راهبردی
اقتصادی دو کش��ور تس��هیالتی وی��ژه ای برای
بازرگان��ان خ��ود قائل ش��ده و از حض��ور فعال و
گس��ترده آنان اس��تقبال میکند .پس زمان آن
فرا رس��یده اس��ت که موازنه مثب��ت را در بخش
اقتص��ادی بوی��ژه در ش��رایط اقتص��اد مقاومتی
کشور که رهبر معظم انقالب همواره بر آن تاکید
وپیگیر نتایج آن هستند برقرار نمایند.
وزیر بازرگانی عمان زمین مناسبی را در نزدیکی
س��احل دریا و ش��اهراه منته��ی ب��ه پایتخت به
مس��احت  150هزار مت��ر مربع جهت تاس��یس
دفاتر بازرگانی برای تج��ار ایرانی اختصاص داده
تا با اس��تقرار در آن به بازرگانی با عمان بپردازند
از دیگر مس��ائل مثبت که در عمان رخ داده همانا
ایجاد و توس��عه بندری اس��تراتژیک در ورودی
دریای عمان و تنگه هرمز اس��ت ک��ه ظرف پنج
س��ال آینده بعنوان مهمترین بندر تجاری عمان
در منطقه خلیج فارس ظه��ور و بروز خواهد کرد
 .تمامی کش��تی های نفتی و تجاری که از مقصد
جنوب ش��رق آس��یا وارد خلیج فارس می شوند
باید از مقابل بن��در مزبور عبور کنند که کش��تی
ها الجرم کاالهای خود را در آن تخلیه و وس��یله
ریل آهن ش��ورای همکاری خلیج فارس به سایر
کشورهای منطقه ارسال می گردد .
جایگاه مهم دیگ��ر عمان همان��ا ترانزیت کاال به
شرق آفریقا و یمن اس��ت که عمان را ظرف مدت
نزدیک آین��ده بعنوان مهمترین مح��ور ترانزیت
کاال به آفریقا و یم��ن و  G.C.Cدر خواهد آورد.
از این رو بازرگانان ایران موقعیت کنونی عمان در
امر صادرات به منطقه بای��د لحاظ کنند و باطرف
های موثر وقابل اعتماد عمان وارد مذاکره ش��وند
وجهت حص��ول اطمینان از اق��دام خود ضرورت
دارد مشورت سفارت ایران در مسقط را نیز داشته
باشند .در شرایط فعلی که کشور امارات مزاحمت
های زیادی را برای بازرگان��ان ایرانی ایجاد کرده
بنادر عمان بهترین محل جه��ت ورود کاال های
ایرانی به امارات وسایر کش��ورهای  GCCاست
 .به قول ش��یخ حمدب��ن خلیفه امیر س��ابق قطر
تمام��ی رونق وزرق وب��رق امارات از ای��ران و داد
وستدد ایران با آنگونه اس��ت لیکن ابوظبی نمک
را خورده و نمکدان شکس��ت بنابر این توصیه می
گردد بازرگانان ایرانی هر گونه داد وستد با امارات
را متوقف نمایند وبه فرموده این حدیث ش��ریف
عمل نمایند ( اتق ش��رمن احس��نت الیه ) از شر
کسیکه به او احسان کردی برحذر باش .

صادران ال پی جی
به کشور های همسایه ؛ موانع و راهکار ها
مهن�دس مه�دی اس�پندیاری ،دبیر کل
اتحادی�ه اوپکس| بر اس��اس گ��زارش منابع
رس��می ،ظرفیت صادرات ال.پی.جی ایران در
پسابرجام با بهره برداری از فازهای جدید پارس
جنوبی به سالیانه پنج میلیون تن خواهد رسید.
اما نکته ای که وجود دارد مش��کالت متعدد در
مس��یر صادرات این محصول راهبردی اس��ت.
اگر بخش خصوصی را بخش��ی از پازل دولتی ها
برای دسترس��ی به اهداف بدانیم حل مشکالت
آنها ضرورتی انکار ناپذیر اس��ت .آنهم صادرات
به نزدیکترین کش��ورها که همان همسایگان ما
هستند.
عرضه غی��ر مداوم ،ان��دک و پراکن��ده گاز مایع
در بورس اوراق بهادار از جمله این مش��کالتند.
گاهی تقاضا خیلی بیش��تر از میزان عرضه بوده
و قیمت آن گاهی با بازار همخوانی ندارد .یعنی
قیمت پای��ه از فروش در مقصد باالتر اس��ت که
شرکت ها تمایلی به خرید ندارند .بعضی اوقات
هم برعکس ،قیمت عرضه تا حدودی مناس��ب
ولی حج��م آن ناچی��ز و تقاضا بسیاربیش��تر از
عرضه اس��ت .به هر حال نمی شود بطور مستمر
و مداوم روی خری��د و ف��روش گاز صادراتی به
صورت زمین��ی برنامه ریزی کرد و ش��رکت ها
مجبور م��ی ش��وند از جمه��وری آذربایجان و
کردستان عراق دنبال خرید گاز مایع و آن هم با
کیفیت پایین تر از گاز مایع پاالیشگاههای ایران
باشند تا آن را به صورت ترانزیت از کشور خارج
و به کش��ورهای پاکس��تان و افغانس��تان صادر
نمایند.
همچنی��ن نح��وه واری��ز ارزی و ریال��ی وجوه
محموله های خریداری ش��ده مشکالت عدیده
ای برای ش��رکتها ایج��اد می کند چ��را که اگر
حس��اب ارزی باش��د باید مبلغ به حس��اب یک
نفر دیگر در خارج از کش��ور واریز شود که برای
شرکتها هزینه بر و پرریسک است.همچنین اگر
ریالی نیز واریز ش��ود تعرفه آن باالتر از نرخ بازار
آزاد محاسبه می شود.
مس��ئله بعدی این اس��ت ک��ه محمول��ه های
خریداری شده بنام شرکت پخش فرآورده های
نفتی ایران و یا بازرگانی گاز ایران و پتروشیمی
ها اظهار نامه گمرکی می شود و در نتیجه تمام
معافیت های مالیاتی و ...بن��ام آنان منظور می
گردد ولی ادارات دارای��ی  9درصد ارزش افزوده
را از شرکت ها مطالبه می کنند.
شرکت های فعال در زمبنه گاز مایع سال  95را
در ش��رایطی به پایان بردند که از نیمه دوم این
س��ال ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی
تقریبا هیچ عرضه ای در بورس انرژی ارایه نکرد

و بخش خصوصی را ناچار به خرید از کشورهای
ع��راق و آذربایج��ان نمود .ب��ه دلی��ل افزایش
تقاضای خرید ،این دو کش��ور قیمت را افزایش
داده و ش��رایط را برای خریداران ایرانی سخت
تر کردن��د .طبق آمار ب��ورس ان��رژی صادرات
گاز ایران به کش��ورهای همس��ایه (پاکستان و
افغانستان) حدود  110هزار تن بوده که با توجه
به موقعیت کشور و منابع آن بسیار اندک است.
س��ال  96را ش��رکت ملی پخش فرآورده های
نفت��ی و ش��رکت بازرگان��ی گاز ب��ا عرضه های
غیر قابل انجام ش��روع کردند .به ط��وری که با
توجه به افت بازارهای افغانس��تان و پاکس��تان
و اف��ت قیمت ه��ای جهان��ی پروپ��ان و بوتان
در ماه آوری��ل ،آنها هنوز مالک ن��رخ گذاری را
 CPماه مارس که  85دالر گران تر اس��ت قرار
دادند .این سیاست شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی و ش��رکت بازرگانی گاز بدون در نظر
گرفتن بازارهای ه��دف و هزینه های مترتب بر
حمل و جابجایی وجوه و خواب س��رمایه بخش
خصوصی ،آنه��ا را علیرغم میل باطنی ش��ان به
سمت کش��ورهای عراق و آذربایجان سوق می
دهد.
در جلس��ات متعدد درش��رکت پخش فرآورده
های نفتی موضوع  LPGو س��ایر ف��رآورده ها
مطرح شد و قرار ش��د که برای کشف قیمت در
بازارهای هدف یک نماینده از اتحادیه فرآورده
های نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران در جلس��ات
بدون حق رای ب��رای ارائه تجربه ه��ا و عملکرد
در بازارهای هدف حضور پیدا کن��د با اینکه در
تم��ام مدیریت ه��ا موافقت می ش��د ولی عم ً
ال
اقدام صورت نمی گرفت حتی نام��ه ای از دفتر
ریاست جمهوری جهت مطلب فوق ارسال شد
باز نتیجه نگرفت��م .در نهایت باید متذکر ش��د
عدم عرضه منظم ،بیتوجهی به کش��ف قیمت،
9درصد ارزش افزوده ،مالیات و مش��کالت فوق
بازرگانان را در صادرات با مش��کالت عدیده ای
روبرو کرده است.
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سال ۹۵؛
سال کامیابی
و جهش
صنعت نفت

صنعت نفت جمهوری اس�لامی ایران در س��ال
 ۹۵توانست در فضای توافق هسته ای با استفاده
از فرصت به دس��ت آمده از رف��ع تنگناهای بین
المللی ،می��زان تولید خود را به س��طح پیش از
تحریم ها برس��اند و سهم از دس��ت رفته خود از
بازار نفت را بازپس گیرد.
صنع��ت نفت ای��ران یک��ی از بخش های��ی بود
که توانس��ت بیش��ترین بهره ها را از لغو تحریم
ها نصی��ب خود س��ازد .وزارت نفت با اس��تفاده
از فضای ب��ه وجود آم��ده و تجربه گ��روه کاری
که در ای��ن وزارتخانه مش��غول بودند کوش��ید
ابت��دا ظرفی��ت ه��ای تولید نف��ت را ب��اال ببرد
و س��پس مش��تریان از دس��ت رفت��ه خ��ود را
جلب کن��د .این گ��زارش ب��ه روند رو به رش��د
صنعت نفت در س��ال گذش��ته پرداخته اس��ت.
مهمترین نکته ای که ش��گفتی تحلیلگران بازار
نفت را به بار آورد ،توانایی ایران برای بازس��ازی
توانای��ی تولید خ��ود در دوره یک س��اله پس از
تحریم ها بود .در حالی که بس��یاری از نهادها و
کارشناس��ان خارجی افزای��ش تولید ای��ران را
ب��رای دوره یک س��اله پ��س از برج��ام حداکثر
 ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار بش��که در روز پیش بینی می
کردن��د اما آماره��ا حاکی از آن اس��ت که از دی
ماه س��ال  ۱۳۹۴که برجام به اجرا در آمد تا دی
ماه سال  ۱۳۹۵بیش��تر از یک میلیون بشکه بر
ظرفی��ت های تولی��د نفت ای��ران افزوده ش��د.
تالش��گران صنع��ت نف��ت جمهوری اس�لامی
توانس��تند روند بازگش��ت کش��ورمان به سطح
پیش از تحریم ها را که چیزی حدود س��ه سال
ارزیابی می شد در حدود یک سال محقق سازند.
در نتیجه این ایران توانس��ت با تولید نزدیک به
چهار میلیون بش��که نفت در روز جایگاه پیشین
خ��ود را در عرضه نفت ب��ه بازار به دس��ت آورد.
اهمیت این دس��تاورد در آن اس��ت که تولید و
افزایش صادرات نفت باعث شد تا این صنعت به
موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل ش��ود و رشد

اقتصادی دو رقمی و بیش از  ۱۱درصدی را برای
کشورمان به ارمغان آورد.
شکس�ت تحریم ه�ا و بازپس گی�ری بازار
مشتریان سنتی
بدون تردی��د ،اعمال تحریم ها علیه کش��ورمان
تاثیر بس��یار زی��ادی ب��ر اقتصاد ایران داش��ت.
مهمترین ه��دف ای��ن تحریم ه��ا صنعت نفت
ایران ب��ود که ش��ریان اصلی حی��ات اقتصادی
ایران به حس��اب می آمد .اگر چ��ه صنعت نفت
ایران از س��ال ه��ای ابتدای��ی پ��س از انقالب با
تحریم ه��ای گوناگون روبرو بود ام��ا با آغاز دهه
 ۱۳۹۰خورش��یدی این تحریم ه��ا وارد مرحله
جدید ش��د .تا پی��ش از تحریم ها ای��ران روزانه
نزدیک به چهار میلیون بش��که نف��ت تولید می
کرد ک��ه بیش��تر از  ۲.۵میلیون بش��که از آن به
دیگر کش��ورها صادر می ش��د .از س��ال ۱۳۹۰
به تدری��ج ب��ا افزایش فش��ارهای بی��ن المللی
از می��زان تولی��د و صادرات ایران کاس��ته ش��د
تا اینک��ه در س��ال  ۱۳۹۲تولید نف��ت ایران به
حدود  ۲.۵میلیون بشکه رس��ید .صادرات نفت
کشورمان نیز به حدود یک میلیون بشکه در روز

کاهش یافت .حتی در برخ��ی دوره ها صادرات
نفت ایران به  ۸۰۰هزار بش��که هم می رس��ید.
با اس��تقرار دولت یازدهم و نمایان شدن دیدگاه
تعاملی «حسن روحانی» به تدریج صنعت نفت
از دوره رکود خارج شد .تا قبل از دی ماه ۱۳۹۴
تولید نفت ایران پایین تر از س��ه میلیون بش��که
قرار داشت اما با توافق هسته ای و اجرای برجام
به تدریج روند رش��د تولید و ص��ادرات نیز آغاز
ش��د .با آغاز س��ال  ۱۳۹۵تولید نفت کشورمان
به بیش��تر از س��ه میلیون بش��که رس��ید و این
روند افزایش تولید ت��ا پایان س��ال ادامه یافت.
آخرین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) برای ماه اس��فند حکایت از آن دارد
که تولید نفت ایران به بیشتر از  ۳میلیون و ۸۰۰
هزار بشکه رسیده و نس��بت به دوره گذشته آن
در ماه دی و بهمن گذش��ته روزان��ه بیش از ۳۶
هزار بش��که بر تولید ایران افزوده ش��ده اس��ت.
بس��یاری از مقام های کش��ورمان و تحلیلگران
اقتص��ادی جهان بر ادام��ه روند افزای��ش تولید
ایران تاکی��د دارن��د .آن ها ب��ر ای��ن باورند که
ایران در تالش است تا س��ال  ۲۰۲۱تولید نفت
خود را به  ۴.۸میلیون بش��که در روز برس��اند تا

درآمد س��االنه  ۷۰میلیارد دالری را کسب کند.
در کنار افزایش تولید نفت ،کش��ورمان در مدت
یک سال گذش��ته توانس��ته است بس��یاری از
بازارهای از دس��ت رفته خود در اروپا و آس��یا را
بازپس گیرد و ص��ادرات خود به ای��ن مناطق را
به س��طح پیش از تحریم ها برساند .اکنون ایران
روزانه نزدیک به  ۶۰۰هزار بش��که نفت به اروپا
صادر می کن��د و قرار اس��ت این رقم ت��ا دوماه
آینده به  ۸۰۰هزار بش��که در روز برسد .در مورد
کش��ورهای آس��یایی نیز صادرات نفت ایران به
چهار مش��تری عمده قاره کهن در زمستان سال
 ۱۳۹۵نس��بت به زمان مشابه س��ال پیش از آن
دوبرابر شد.
روند آرام بهبود قیمت ها
ای��ن دس��تاوردها در حال��ی حاص��ل ش��د که
کش��ورهای قدرتمند اوپک به ویژه عربس��تان
س��عودی به ش��دت ب��ا افزای��ش تولی��د ایران
مخالف��ت می کردن��د و باره��ا به همی��ن دلیل
مان��ع از دس��تیابی ب��ه توافق��ی ب��رای کاهش
عرض��ه و افزای��ش قیم��ت نف��ت ش��ده بودند.
پس از آنکه قیمت نفت در سال  ۱۳۹۲به بیشتر

از  ۱۰۰دالر رسید در کمتر از دوسال بعد قیمت
ها با افت ش��دید  ۷۰درصدی به زیر  ۳۰دالر در
هر بشکه رس��ید و بسیاری از کش��ورهای تولید
کننده نف��ت را دچار مش��کل کرد .کش��ورهای
تولیدکننده نفت در اوپک و خارج آن تالش های
بس��یاری را برای بهبود قیمت ها انجام دادند اما
هیچ یک از ابتکارها م��ورد تایید قرار نگرفت .در
این نشس��ت ها ایران تاکید داش��ت که به هیچ
عنوان از سهم تولید خود به میزان دوره پیش از
تحریم ها عقب نش��ینی نمی کند و تولید خود را
تا رسیدن به آن اندازه ادامه می دهد.
در مقاب��ل ،عربس��تان س��عودی که بیش��تر از
س��هم خ��ود تولید م��ی کرد و ج��ای ای��ران را
در دوره تحری��م پ��ر ک��رده ب��ود ،به ش��دت با
ای��ن خواس��ته مخالفت می ک��رد .عربس��تان
کاه��ش تولی��د خ��ود را من��وط به کاه��ش یا
توق��ف افزای��ش تولی��د ای��ران ک��رده ب��ود.
س��رانجام در آذرماه س��ال گذش��ته کشورهای
عضو اوپ��ک در کن��ار برخ��ی از تولیدکنندگان
نفت همچون روسیه تصمیم گرفتند تولید خود
را کاهش دهند .س��ران س��عودی در یک عقب
نشینی آش��کار و برای جلوگیری از زیان بیشتر

حاضر ش��دند از تولید نفت خود بکاهند .در این
تواف��ق ،کش��ورهای عضو اوپک کاهش بیش��تر
از یک میلیون بش��که ای تولی��د را پذیرفتند اما
ایران از این طرح مستثنی ش��د و اجازه یافت تا
تولید خود را به سطح پیش از تحریم ها برساند.
این توافق نق��ش چش��مگیری در بهبود قیمت
نفت داش��ت .در حالی که بهای سبد نفتی اوپک
در ابتدای س��ال  ۱۳۹۵زیر  ۳۰دالر بود در پایان
سال به بیش��تر از  ۵۰دالر در هر بشکه رسید .بر
اساس گزارش تارنمای اوپک ،قیمت نفت ایران
نیز در ماه فوری��ه  ۲۰۱۷با  ۲.۴درصد رش��د به
 ۵۳دالر در هر بشکه رس��ید .به موازات روند رو
به کامیابی صنعت نفت ایران ،کارشناسان تاکید
دارند در رس��یدن قیم��ت ها به دامن��ه معقولی
که حدود  ۶۵دالر تعیین ش��ده است هم منافع
تولیدکنندگان تامین می ش��ود و هم تولید نفت
های غیرمتعارف و افزایش عرض��ه در بازار نفت
کنترل خواهد ش��د .نتیجه این فرایند ،افزایش
توانای��ی اقتصاد ان��رژی ایران برای اس��تحصال
بیشینه منابع ملی ،رش��د درآمدهای کشور و در
نتیجه امکان تقویت زیرس��اخت های اقتصادی
است.
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بیانیه مشترک نفتی تهران-مسکو

نوروز امس��ال ب��رای صنع��ت نفت کش��ور با دید
و بازدید با روسها آغاز ش��د؛ دی��د و بازدیدی در
س��طح روس��ای جمهور و برخی وزرا و مقامهای
ارش��د که تفاهمنامههایی در ح��وزه نفت و گاز به
همراه داشت.
کاخ کرملین در مس��کو جایی بود ک��ه والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روس��یه در آنجا به استقبال
رئیسجمهوری کش��ورمان رفت تا به این ترتیب
فصل جدی��دی از همکاریها در میان دو کش��ور
گشوده ش��ود .طی حضور دو روزه حسن روحانی
و هیات هم��راه او در مس��کو در حالی  14س��ند
هم��کاری می��ان مقامهای ارش��د دو کش��ور در
حوزههای سیاس��ی ،اقتصادی ،قضایی ،حقوقی،
علمی و فرهنگی امضا شد که بخش نفت و گاز نیز
بحثهای مهمی را به خ��ود اختصاص داد .به این
ترتیب ،یادداش��ت تفاهم همکاری میان شرکت
ملی نفت ایران و هلدینگ زمینشناس��ی روسیه
(روس گیالوگی��ا) و همچنی��ن یادداش��ت تفاهم
همکاری میان ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت
گازپروم روس��یه در زمینه گاز ،در حضور روسای
جمهوری دو کشور امضا ش��د .بعد از لغو تحریمها
و در آذر سال گذشته ،همزمان با حضور وزیر نفت
روسیه در ایران برای امضای تفاهمنامه مطالعه دو
میدان نفتی چش��مه خوش و چنگوله ،الکساندر
مدودف ،مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت گازپروم
روس��یه اعالم کرده ب��ود :از حض��ور در طرحهای
بزرگ در صنع��ت گاز ایران حت��ی در صورتیکه
بسیار دشوار باشد استقبال میکنیم .حال به نظر
میرسد تهران و مسکو به نتایج تازهتری در زمینه
همکاریهای نفتی و گازی با یکدیگر رس��یدهاند؛
نتایج��ی که پیامهای��ی برای دیگ��ر عالقهمندان
س��رمایهگذاری در صنع��ت نف��ت و گاز ایران به
همراه دارد.

اتحاد نفتی تهران-مسکو
بر این اس��اس ،ی��ک کارش��ناس مس��ائل نفتی
در تحلی��ل س��فر اخی��ر رئیسجمه��ور و وزی��ر
نفت کش��ورمان به روس��یه و تاکی��د دو طرف بر
همکاریهای بیش��تر و طوالنیمدتتر در زمینه
نفت و گاز ،گفت :بحث��ی که ح��اال در دنیا وجود
دارد «نبود شفافیت» است به این ترتیب تندروها
در حالی در آمریکا و اروپ��ا در حال قدرت گرفتن
هستند که در کنار ش��عارهای عوامفریبانه خود،
برنامه مش��خصی ب��رای سیاس��تهای داخلی و
خارجی ارائه نمیدهن��د و از دیگر س��و به دنبال
نفوذ بیش��تر در منطقه و دامن زدن به اختالفات
با ای��ران هس��تند .از ن��گاه محم��ود خاقانی ،در
ش��رایطی که دولت جدید آمریکا س��عی داش��ت
روس��یه را علیه ایران با خود همراه کن��د ،به نظر
میرسد دولتهای تهران و مس��کو به این نتیجه
رس��یدهاند که با یکدیگر طرحی مشترک تعریف
کنند و در مس��یری قرار بگیرند که دستکم برای
این دو کشور ش��فاف و به دور از تنش باشد .به این
ترتیب شاهد هستیم در شرایطی که شرکتهای
بزرگ نفتی اروپایی همچن��ان برای ورود به ایران
دچار تردید هستند ،ایران و روسیه تالش دارند با
یکدیگر همکاریهای طوالنیمدتی در حوزه نفت
و گاز آن ه��م بدون تکیه ب��ر دالر ترتیب دهند .به
گفته خاقانی علت اصلی اتفاق اخیر این اس��ت که
تهران و مس��کو در نهایت هدف مشترکی را دنبال
میکنند که ش��امل ایجاد ثبات در منطقه و محو
تروریس��م اس��ت .در این میان با توجه به شرایط
جغرافیایی دو کش��ور ،همکاری ایران و روس��یه
میتواند منجر به انتقال ارزانتر نفت تولیدی آنها
به مشتریهای اروپایی و آس��یایی شود .بنابراین
در کنار دالیل سیاس��ی که برای هم��کاری نفتی
و گازی ای��ران و روس��یه وج��ود دارد ،توجیهات

اقتصادی نیز نقش اثرگذاری دارند.
خاقان��ی در همین رابطه مهمچنین ب��ه این نکته
تاکید دارد که با توجه به قرار داش��تن در آس��تانه
انتخابات ریاس��تجمهوری کشور ،ضروری است
که نامزده��ای ریاس��تجمهوری طرحهای خود
را برای شفافس��ازی قوانین و ایج��اد زمینههای
حضور آس��انتر برای دیگر س��رمایهگذاران برای
مردم و س��رمایهگذاران تش��ریح کنند تا در سال
جدید ش��اهد حضور متن��وع س��رمایهگذاران در
صنعت نفت و گاز کشور باش��یم ،زیرا تا زمانیکه
بوکار در کش��ور بهبود پیدا
شرایط قانونی و کس 
نکند ،بهرغم جذابیتهای��ی که صنعت نفت و گاز
کشور دارد ،شرکتهای بزرگ اروپایی وارد کشور
نخواهند شد.
بیانیه مشترک نفتی تهران-مسکو
اما آنطور که در بیانیه مش��ترک ایران و روس��یه
تاکید ش��ده اس��ت «روس��ای جمهوری ایران و
روسیه از توافق سازمان کش��ورهای صادرکننده
نفت (اوپک) و دیگر کش��ورهای تولیدکننده که
موجب ایجاد ش��رایط مس��اعد در موازنه عرضه و
تقاضا در بازار نفت در محدوده قابل قبول قیمتی
و همچنی��ن حف��ظ جذابیت س��رمایهگذاری در
صنعت نفت میش��ود ،حمایت خواهند کرد ».در
بخشی از بیانیه مشترک که همزمان با پایان سفر
رئیسجمهوری کشورمان به روسیه منتشر شد،
تاکید شده است :دو کش��ور ایران و روسیه توجه
خاصی به گس��ترش هم��کاری در زمین��ه نفت و
گاز ،بهویژه اجرای پروژههای مش��ترک در زمینه
اکتشاف ،استخراج ،انتقال تکنولوژی ،حمل مواد
خام هیدروکربور ،س��وآپ از جمله به کشورهای
ثالث و همچنین ایجاد زیرس��اختهای جانبی در
ایران دارند.

مذاکرات فشرده ایران و
روسیه در کرملین
چه دستاوردی برای بخش
خصوصی داشت؟
دنیای انرژی  :حسن روحانی و والدیمیر پوتین
رئیس��ان جمهوری ای��ران و روس��یه مذاکرات
فشرده ،مهم و جامع روابط دوجانبه و منطقه ای
دو کشور و همچنین مسائل مهم بین المللی را در
کاخ کرملین صورت دادند ک��ه انرژی و همکاری
های بخش های خصوصی دو کش��ور با توجه به
حض��ور هیاتی از ات��اق بازرگانی از س��تون های
اصلی آن بود.
ای��ن دی��دار در چارچ��وب برنامه های س��فر دو
روزه روحان��ی به مس��کو بن��ا به دعوت رس��می
رئیس جمهوری روس��یه و با حضور ش��ماری از
اعضای هی��ات بلندپایه دو کش��ور و پس از ادای
گارد احترام به رئیس جمهوری ایران ،آغاز ش��د.
پوتین در ای��ن دیدار اظهار کرد :ایران همس��ایه
خوب و ش��ریک باثبات و مطمئنی برای روسیه
است.
وی گفت :روس��یه و ایران س��ال های طوالنی با
یکدیگر روابط دارند و از مناس��بات دیپلماتیک
ب��ا پیش��ینه بی��ش از  500س��ال برخوردارند.
رئی��س جمه��وری روس��یه تاکید کرد :مس��کو
و ته��ران در تمام��ی مذاک��رات و تمام��ی
زمین��ه ه��ا ب��ا یکدگ��ر هم��کاری دارن��د ک��ه
ش��امل امور بی��ن المللی ،حل مس��ائل بس��یار
دش��وار در ای��ن عرص��ه و اقتصادی می ش��ود.
پوتین همچنی��ن با تاکید ب��ر اینک��ه در دوران
ت��ازه نی��ز در تمامی ای��ن عرص��ه ها ب��ه نتایج
چش��مگیری دس��ت یافت��ه ای��م ،ب��ه افزایش

 70درص��دی مب��ادالت بازرگانی دو کش��ور در
سال  2016نس��بت به سال  2015اش��اره کرد.
وی گفت :این دستاورد در حالی حاصل شده که
شرایط اقتصادی پیچیده کنونی بی سابقه است
و پیشرفت ایجاد شده تا حد زیادی با تالش های
رئیس جمهوری ایران و دولت روس��یه به دست
آمد.
روحان��ی رئی��س جمه��وری اس�لامی
ای��ران نی��ز در ای��ن دی��دار تاکی��د ک��رد:
هم��کاری ه��ای ته��ران و مس��کو علی��ه
کش��وری ثال��ث ه��دف گیری نش��ده اس��ت.
وی افزود :روابط ایران و روس��یه با هدف تقویت
ثبات منطقه انجام م��ی گیرد و قص��د اصلی دو
کشور تقویت صلح و آرامش منطقه ای است.
رئیس جمهوری ای��ران همچنین ابراز امیدواری
کرد که در جریان مذاک��رات ،گام های جدیدی
برای توسعه روابط تهران و مسکو برداشته شود.
روحانی روند به رو به توسعه همکاری های ایران
و روسیه در س��ال های اخیر اش��اره کرد و گفت:
تجربه خوبی در مبارزه با تروریس��م بین المللی و
قاچاق مواد مخدر داریم.
همچنی��ن در جریان دیدار س��ران 14 ،س��ند
هم��کاری در بخ��ش ه��ای مختل��ف از جمل��ه
کنس��ولی ،گردش��گری ،اقتص��ادی ،ارتباطات،
حقوقی و قضایی در کاخ کرملین امضا شد.
روحانی که در صدر هیاتی بلندپایه بنا به دعوت
پوتین وارد مس��کو ش��د ،در نخس��تین برنامه با

دیمیتری مدویف نخست وزیر روسیه دیدار و در
باره همکاری های دو کشور مذاکره کرد.
تاکید بر گسترش فراگیر روابط دوجانبه به ویژه
اقتصادی و ارتقای تعامل بین المللی-منطقه ای
از تاکیدهای دو مقام بلندپایه ایران و روس��یه در
این دیدار بود.
روحانی نی��ز با حضور پای آرامگاه س��رباز گمنام
در ب��اغ الکس��اندورف نزدی��ک کاخ کرملین ،به
مق��ام مدافعان وطن روس��یه ت��اج گل نثار کرد.
رئیس جمهوری اس�لامی همچنین با حضور در
دانش��گاه دولتی مس��کو پس از دریافت دکترای
افتخاری در باره مس��ائل منطقه ای و بین المللی
ب��رای مس��ئوالن ،اس��تادان و دانش��جویان این
دانشگاه سخنرانی کرد.
هیات ریاست جمهوری شامل ش��ماری از مقام
های بلندپای��ه از جمل��ه وزیران ام��ور خارجه،
صنعت ،معدن و تج��ارت ،ارتباط��ات و فناوری
اطالع��ات و رئی��س کل بان��ک مرکزی اس��ت و
همچنین نمایندگان و فع��االن بخش خصوصی
و اقتصادی روحانی را همراه��ی می کنند که در
حاشیه آن مذاکرات بین طرفین انجام شد.
با توجه به جایگاه ویژه منطق��ه ای و بین المللی
ایران و روسیه ،توس��عه همکاری های دو کشور
در س��طوح دو جانبه و نیز تعامل هدفمند و ثبات
بخش قدرت های اصل��ی منطقه ب��رای ارتقای
ثب��ات و امنی��ت ،هم��کاری ه��ای چندجانبه و
بین المللی ،مقابله با تروریس��م و سایر تهدیدها
در خاورمیانه و مناطق پیرامون��ی از اصلی ترین
محورهای همکاری های تهران و مس��کو است.
رئیس��ان جمهوری ایران و روس��یه در سال های
فعالیت دولت تدبی��ر و امید ،هش��ت مالقات به
صورت دو جانبه یا در حاش��یه نشست های بین
المللی داش��ته اند و همچنین تبادل هیات های
بلندپایه ،ویژگی های راهبردی به مناس��بات دو
کشور داده است.
کاخ کرملین به مناس��بت دیدار حس��ن روحانی
و والدیمیر پوتین رئیس��ان جمهوری دو کشور،
اعالم کرد :تهران متحد مس��کو است و با یکدیگر
مشارکت داریم.
دیمیتری پسکوف س��خنگوی رئیس جمهوری
روس��یه افزود :هدف تماس ه��ا تحکیم و تقویت
روابط دوجانب��ه با توانمندی های بزرگ اس��ت.
وی اظهار ک��رد :ایران و روس��یه با ریش��ه های
تاریخ��ی از روابطی با پیش��ینه ای  500س��اله
برخوردارند.
پس��کوف همچنین تاکید کرد :ایران یک متحد
برای روسیه اس��ت و با این کش��ور مشارکت می
کنیم و رواب��ط بازرگانی و اقتصادی ،سیاس��ی و
امنیتی داریم که رو به پیشرفت است.
وی گفت :ایران و روس��یه در عرصه های منطقه
ای و مسائل مهم بین المللی با یکدیگر همکاری
می کنند.
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دکتر فرزان گلچین رئیس هیات مدیره اتحادیه اوپکس

نمایشگاهنفتوگازتهران
عرصهدرخششبخشخصوصی

رئیس هیئ��ت مدیره اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی  با اشاره
به برپای��ی نف��ت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی
ایران گفت :حضور ش��رکت ه��ای خارجی در
بیس��ت و دومین دوره  برگزاری این نمایشگاه
نس��بت ب��ه س��الهای گذش��ته پرتعدادت��ر
اس��ت .ف��رزان گلچی��ن ب��ا اش��اره ب��ه
برگزاری بیس��ت و دومین دوره  نمایش��گاه
نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی ای��ران در
اردیبهشت 96گفت :این نمايشگاه بين المللي
به عن��وان بزرگترين رخ��داد صنعتي و تجاري
ايران در حوزه نفت و گاز و پتروش��یمی ساالنه
با حضور جمع زیادی از ش��ركتهاي توانمند
داخلي و خارجي برپا میشود.
وی اف��زود :این نمایش��گاه هرس��اله به صورت
س��مبولیک برگ��زار و تم��ام اف��رادی ک��ه در
صنع��ت نف��ت ،گاز و پتروش��یمی فعالی��ت
دارن��د در این میع��ادگاه حضور یافت��ه و تمام
رده ه��ای حوزه ه��ای تولید ،فن��ی و بازرگانی
در کنار ه��م جمع می ش��وند .رئی��س هیئت
مدیره اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردههای
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی ب��ا بی��ان اینک��ه
هرس��اله در آس��تانه برگزاری این نمایش��گاه،
با مش��ارکت ش��رکت پخ��ش ف��راورده های
نفت��ی س��مینار یکروزهای  نیز برگ��زار می
ش��د ،بیان کرد :باتوج��ه به اس��تقبال فعاالن
ای��ن ح��وزه از نمایش��گاه و تراک��م کاری،
برگ��زاری این س��مینار هن��وز قطعی نش��ده
اس��ت .وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اتحادی��ه
صادرکنن��دگان فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی نیز به عن��وان بزرگترین تش��کل
بخش خصوص��ی در این نمایش��گاه ب��ه طور
جدی حضور دارد ،تصری��ح کرد :همچنین این
نمایش��گاه فرصتی را فراهم میکن��د تا فعاالن
حوزه به راحتی بایکدیگر ارتب��اط برقرار کرده
و زمینه ایجاد  تعامالت و عقد تفاهم نامه ها و
همکاری بین بخشی فراهم شود.
به گفته وی بس��یاری از ش��رکت ها می توانند
با حضور در این نمایش��گاه بازاره��ای خورد را
پیگیری و برای س��ال تجاری جدید نقش��ه راه
خورد را پیاده کنند.
گلچین با مقایس��ه این نمایش��گاه نس��بت به

نمایش��گاه ه��ای مش��ابه در دنیا،اظهارک��رد:
در دنی��ا نمایش��گاههای مختلف��ی در ح��وزه
فراوردهه��ای نفتی برپا میش��ودکه بیش��تر
در قال��ب موضوع��ات ه��دف گذاری ش��ده به
ص��ورت س��االنه و یا دوس��االنه اه��داف مورد
نظ��ر را تبیین میکن��د ،البت��ه در کن��ار این
نمایشگاهها س��مینارهای تخصصی نیز برگزار
می شود.
وی خاطر نش��ان ک��رد :خوش��بختانه کیفیت
نمایش��گاه هرس��ال نس��بت به س��ال گذشته
ارتقاء می یاب��د ،البت��ه این نمایش��گاه پس از
چندین س��ال ،از س��ال گذش��ته رونق گرفت
بطوریک��ه امس��ال ش��اهد اس��تقبال بیش��تر
ش��رکت ه��ای خارجی ب��رای حض��وردر این
نمایش��گاه هس��تیم که به جرات می توان این
موض��وع را نقط��ه قوت ای��ن نمایش��گاه تلقی
ک��رد .رئی��س هیئ��ت مدی��ره اتحادی��ه
صادرکنن��دگان فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی افزود :ش��رکت های خارجی که

پیش از این به دالیل سیاس��ی نمی توانس��تند
در ای��ن در نمایش��گاه ش��رکت کنند امس��ال
با رغبت بیش��تری حض��ور خواهند داش��ت،
براساس گزارش های برگزارکنندگان ،امسال
حض��ور این ش��رکت ها با رش��د محسوس��ی
همراه بوده و فضای وس��یعی از نمایش��گاه در
اختی��ار آنها ق��رار گرفت��ه اس��ت .وی تصریح
کرد :حضور پرتعداد ش��رکت های خارجی در
این نمایش��گاه تاثیرمثبت��ی در جهت کیفیتر
شدن آن داشته و زمینه مناس��بی برای انعقاد
قراردادهای همکاری میان شرکت های داخلی
و خارجی و رش��د ص��ادرات فراهم م��ی کند و
فرصت مغتنمي است تا ش��ركتهاي فعال در
اين صنعت دس��تاوردها و محص��والت خود را
در معرض ديد دس��ت اندركاران و متخصصان
اين صنعت قرار دهند و ب��ا در نظر گرفتن روند
تقاض��اي بازارها و س��مت و س��وي رش��د اين
صنعت ،فعاليتها و نوآوري ه��اي آتي خود را
هدايت کند.
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نمایشگاه نفت وگاز تهران دریچه ای
به روی بازارهای جهانی

چالش اصلی بخش خصوصی در بخش انرژی

تصمیمگیری در روزهای بحرانی

رضا امینی| دنی��ا با راهبردی خاص و روش��ن در
زمینه انرژی پیش می رود .در چنین شرایطی نباید
تصمیم گیری را فقط به وقت بح��ران موکول کرد
و پس از آن ب��ه اتهام زنی علیه یکدیگ��ر روی آورد.
عربستان از سال  2013میالدی به شدت به دنبال
افزایش ظرفیت تولید ب��ود و آن را ب��ه بیش از 11
میلیون و  500هزار بشکه در روز رساند.
با نگاهی مقایس��ه ای به تولیدات عربستان و آمریکا
می توان گفت با توجه به ش��رایط به وجود آمده آن
دوران ،شرایطی ایجاد شد که عربستان را به راحتی
از بازار کنار گذاشتند .ادامه این روند ،تولید ایران را
به  500هزار بشکه در روز محدود می کرد .پیش از
آن به دلیل ش��رایط موجود در بازار نمی توانستند
ایران را به راحتی کنار بگذارند اما به دلیل تحوالت
س��اختاری در بازار و مازاد عرضه ،ش��رایطی فراهم
ش��د که ایران در فش��ار قرار گیرد و بخواهند آن از
بازار حذف کنند .در سال  2008تولید نفت کشور
نزدیک به سه میلیون و  600هزار بشکه در روز بود.
بر اس��اس گزارش های موجود ،زمانی این سهم در
اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نف) نزدیک
به  13درصد بود و باید به دنب��ال احیای این میزان
در بازار باشیم .اکنون باید دید در دوران تحریم چه
اتفاقی افتاد که ما از این میزان دور شدیم.
یک��ی از دالی��ل آن نخریدن نف��ت از م��ا و دیگری
مش��کالت فراروی توس��عه صنعت در کش��ور بود.
نمونه بارز آن عراق است که به راحتی در آن دوران
س��رمایه گذاری کرده و تولید خود را از  2میلیون و
 900هزار به س��ه میلیون و  400هزار بشکه در روز
رس��انده بود .اگر تحریم اتفاق نمی افتاد ،در حالت
بدبینانه ،ظرفیت تولید نزدیک ب��ه چهار میلیون و
 200هزار بش��که در روز را داش��تیم اما با توجه به
اینکه کشورهای عضو اوپک به هیچ تعهدی پایبند

نبودن��د و با ظرفیت کام��ل تولید م��ی کردند ،این
پرسش مطرح است که چرا ما تولید نمی کردیم؟
در پاس��خ باید گفت یک��ی از الزامات بازگش��ت به
س��همیه خودمان در بازار ،س��رمایه گ��ذاری های
بموقع ب��ود که متاس��فانه انجام نش��د .البت��ه باید
یادآوری کرد اق��دام های مهمی ب��رای تحقق این
امر صورت گرفت که یکی از آنه��ا مذاکرات بموقع
بود که توانستیم سهم خود را از بازارهای عربستان،
عراق ،کویت و امارات پس بگیریم.
نباید فرام��وش کرد تقاضا در آن زم��ان ضعیف بود
و مازاد عرضه داش��تیم ،بنابراین پس گرفتن سهم
خود از ب��ازار و ورود ب��ه آن کار بزرگی بود .کس��ی
باور نمی ک��رد بتوانیم صادرات خ��ود را روزانه یک
میلیون بش��که افزایش دهیم و از نظر فنی توانایی
بازگشت به بازار را داشته باشیم.
حال باید گفت برای پیدا کردن مش��تریان سنتی یا
جدید به راهبرد نیاز داریم ،زی��را با بلندمدت بودن
قراردادها نیاز به تعهد اخالقی  2طرف احساس می
ش��ود تا پس از بازگش��ت به بازار ،از زیربار تعهدات
ش��انه خالی نکنند .ما برای رفع مش��کالت موجود
بهتر اس��ت در کنار تصمیم گیری ،سرعت عمل نیز
داشته باشیم .اگر به سرعت تصمیم نگیریم ،بازار-
بویژه اوپکی ها -راهبرد خود را تغییر می دهند که
در صدر آن عربستان قرار دارد .یکی از عمده ترین
خطرها ،تقاضای نفت است و اگر بخواهیم به قیمت
بیش از  60دالر برس��یم ،باید انتظار داش��ته باشیم
 10سال آینده سهم اوپک از بازار این نباشد.
باید بدانیم قیمت س��وخت ه��ای جایگزین 100
دالر نیس��ت و در ح��د  60دالر وارد بازار می ش��ود
و مطمئن باش��یم مص��رف کنندگان ب��ا قیمت 60
دالر مش��کلی ندارند و ب��ه دنبال امنی��ت عرضه و
جایگزینی س��وخت های پاک هس��تند ،از این رو،

نفت سوختی است که در این میان فدا می شود.
در یک جمع بندی می توان گف��ت با اجرای برجام
(برنامه جامع اقدام مشترک) ،امکان حذف ایران از
بازار نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن تا
حد صفر وجود ندارد.
رایط بازگش��ت دوباره ای��ران به بازار نف��ت فراهم
ش��ده اس��ت؛ بنابراین با افزای��ش تولی��د نفت به
چهار میلی��ون بش��که در روز ،بخش عم��ده ای از
س��هم خود را در بازار پس گرفته ای��م .نکته دیگر
هزینه هایی اس��ت ک��ه در صورت محدود ش��دن
تولید نف��ت به سیس��تم اقتصادی کش��ور تحمیل
می شد.
بستن و باز کردن ش��یر هرچاه و حتی کاهش دادن
جریان تولید از هر چاه می توان��د هزینه هایی را به
سیستم تحمیل کند که در صورت اعمال تحریم ها
و ش��اید حذف ایران از بازار نفت می توانست اتفاق
افتد و اجرای برجام از تحمیل هزینه های بیشتر بر
صنعت نفت جلوگیری کرد.
همچنی��ن مناب��ع ارزی نفت��ی محبوس ش��ده در
سایر کش��ورها آزاد ش��د و جریان درآمدهای ارزی
نیز ت��داوم یافت و ش��اهد اث��ر القایی آن در س��ایر
بخش های اقتصادی هس��تیم .اکنون مدتی است
ش��رایط الزم برای ایجاد ثبات ن��رخ ارز برای دولت
فراهم آمده اس��ت تا اثر تورم ناش��ی از واردات کاال
نیز مدیریت ش��ود .صادرات کاالهای پتروش��یمی
نیز ضم��ن اینک��ه ش��رایط رش��د ای��ن صنعت را
فراه��م م��ی آورد ،منبع جدی��دی از مناب��ع ارزی
را در اختی��ار اقتصاد ق��رار می دهد .ام��کان تولید
بنزین با کیفیت باال نیز فراهم ش��ده است تا افزون
بر حمایت از محیط زیس��ت ،اثره��ای نامطلوب و
بیماری زای ناشی از مصرف بنزین با کیفیت پایین
و غیراستاندارد حذف شود.

محس�ن طارمیان ،مدی�ر رواب�ط عمومی
اتحادی�ه صادرکنن�دگان ف�رآورده های
نفت ،گاز و پتروشیمی ایران | نمایشگاههای
بین المللی بهترین و س��اده ترین فرصت جهت
بازاریابی ب��رای صنایع مختل��ف خصوصاً نفت،
گاز و پتروش��یمی می باش��د در عصر جدید که
از دانش برای توس��عه دانش اس��تفاده می شود،
حضور در نمایش��گاههای بین المللی مهمترین
اتفاق جهت تبادل اطالع��ات و هم افزایی جهت
توس��عه تکنولوژی صنایع خصوصاً صنعت نفت
می باشد.
در عین ح��ال نمایش��گاهها یک��ی از مجاری و
کانالهای اصل��ی معرفی کاال و خدم��ات در دنیا
بوده و نقش بس��یار موثری در افزای��ش تولید و
صادرات و رونق مبادالت و تسهیل در ارتباطات
تجاری دارند.
نمایش��گاه نف��ت ،گاز ،پاالی��ش و پتروش��یمی
تهران که بزرگترین رویداد نمایش��گاهی کشور
و ج��زء بزرگتری��ن نمایش��گاه ه��ای تخصصی
دنیا محس��وب می شود ،بیس��ت و دومین دوره
برگزاری خود را از  16تا  19اردیبهش��ت امسال
در حالی س��پری می کند که شاهد حضور بیش

از پیش مش��ارکت کنندگان داخل��ی و خارجی
هس��تیم .به طوری که فضای کنونی نمایش��گاه
تنها پوش��ش دهنده کمت��ر از  30درصد حجم
کل درخواست ها جهت مش��ارکت و حضور در
نمایشگاه اس��ت .این امرنشانگر س��وء مدیریت
در اس��تفاده از این ظرفی��ت فوق الع��اده برای
توسعه صنعت نمایش��گاهی ،همچنین افزایش
تولید و توس��عه صادرات در بخش های مختلف
صنعتی کش��ور اس��ت .اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده ه��ای نف��ت ،گاز و پتروش��یمی ایران
بعنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور
سیزدهمین س��ال حضور خود در این نمایشگاه
را تجربه می کند.
از تع��داد کل ش��رکتهای عضو ای��ن اتحادیه که
بالغ بر  300شرکت اس��ت حدود  70شرکت در
فضایی به مس��احت  1/700متر مربع در س��الن
ش��ماره  7نمایش��گاه حضور دارند که به معرفی
توانمندی های بخ��ش خصوصی در حوزه تولید
و صادرات فرآورده های نفت ،گاز و پتروش��یمی
می پردازن��د .در فضای نامس��اعد اقتصادی که
ش��رکت های تولیدی و صادراتی با چالش های
فراوان رو به رو هس��تند ،حضور و مش��ارکت در

این نمایش��گاه ه��ا کور س��و های امی��د را برای
جلوگیری از تعطیلی و ش��اید نابودی ش��رکت
ها روش��ن نگه می دارد .مش��کالتی ک��ه تدبیر
مدیران در سالیان گذشته نتوانس��ته گره ای از
آن بگشاید.

دنیای انرژی گزارش می دهد

در همايش صادرات
فرآوردههای نفتی ،پیشران
رونق اقتصادی چه گذشت
یازدهمین همایش سراس��ری اتحادیه صادر کنندگان فرآورده
های نفت ،گاز و پتروش��یمی روز  26دی ماه با ش��عار صادرات،
پیش��ران رونق اقتصادی و با س��رفصل هایی همچ��ون برنامه
ششم  ،اصل  44قانون اساس��ی و تنظیم مقررات(رگوالتوری)
در مرکز همایش ه��ای بین المللی صدا و س��یما برگزار ش��د.
به گ��زارش فصل نام��ه دنیای ان��رژی  ،در همای��ش صادرات،
پیش��ران رون��ق اقتص��ادی ک��ه بی��ش از  ۵۰۰ت��ن از فعاالن
و مدی��ران اقتص��ادی کش��ور در ح��وزه تولی��د و ص��ادرات
حض��ور داش��تند .س��خنرانان ای��ن همای��ش مطالب��ی را
پیرام��ون چش��م ان��داز رون��ق اقتص��ادی در بخ��ش نف��ت،
موفقی��ت و پای��داری و چرخ��ش اس��تراتژیک ش��رکت های
صادرات��ی در ح��وزه ص��ادرات ف��رآورده ه��ا بی��ان کردن��د.
شایان ذکر است ،شرکت های مختلفی از جمله تمامی اعضای
اتحادیه اوپکس در این همایش حضور داش��ته و در نمایشگاه
جانبی آن به معرفی محصوالت خود پرداختند.
در همی��ن حال آم��ار ه��ا حاک��ی از آن اس��ت که ه��ر کیلو
ص��ادرات در کش��ور در س��ال گذش��ته ۳۶ ،س��نت و ارزش
ه��ر کیل��و کاالی واردات��ی ی��ک دالر و  ۲۸س��نت ب��وده
و ای��ن نش��ان از آن دارد ک��ه ارزش کااله��ای واردات��ی
 ۳,۵براب��ر ارزش کااله��ای صادرات��ی اس��ت .ای��ن واقعی��ت
تلخی اس��ت و ب��ا روح اقتص��اد مقاومت��ی همخوانی ن��دارد.
در کنفران��س فوق همچنی��ن مدیر عامل ش��رکت ملی پخش
فرآورده ه��ای نفتی  ،ریش��ه ای��ن ناکامی در بخ��ش صادرات
را در دو بخ��ش عن��وان ک��رد و گف��ت  :بخ��ش اول مش��کل
س��اختاری اس��ت و ت��ا وقتی ک��ه کش��ور در فض��ای اقتصاد
آزاد و رقابتی نیس��ت نباید انتظار بیش از این داش��ته باشیم.
وی ب��ه دومی��ن مس��ئله در بخش ناکام��ی ص��ادرات ،بخش
تاکتیکی اش��اره ک��رد و گف��ت  :متاس��فانه صنع��ت صادرات
فرآورده های نفتی فاقد سند چشم انداز و سند باالدستی است.
منصور ریاح��ی از صنعت نفت ب��ه عنوان صنعت پیش��ران در
حوزه صادرات نام ب��رد و مطرح کرد که ما نه اس��تراتژی تولید
 ،نه توس��عه و نه صادرات داریم و با این مشکالت دست و پنجه
نرم می کنیم.
امس�ال افزایش صادرات فرآورده های نفتی در عمر ۱۰۰
ساله صنعت نفت بی بدیل بوده است
مدیر عامل ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده های نفت��ی در این
همای��ش ب��ه افزایش ص��ادرات ف��رآورده ه��ای نفتی اش��اره
کرد و گفت  :امس��ال خوش��بختانه حدود  ۶۴میلیون بش��که
ف��رآورده نفت��گاز و نفت ک��وره صادر ش��د که در عم��ر ۱۰۰
س��اله صنعت نفت ب��ی بدی��ل ب��وده و خوش��بختانه توانایی
افزایش ص��ادرات ،روزانه به  ۵۰۰هزار بش��که فراهم اس��ت.
وی معکوس کردن خ��ط لوله ( انتقال نف��ت از جنوب به طرف
مرکز و بالعکس ) به س��مت بندر ماهش��هر را یکی زیر ساخت
های الزم برای افزایش صادرات عنوان کرد.
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شورای عالی انرژی یک ضرورت !

عباس ملکی| دیپلماس��ی انرژی دارای ماهیتی
چندوجهی اس��ت ،بنابراین فعالیت در این زمینه
باید توسط مجموعه ش��رکت ها ،وزارتخانه های
امورخارجه ،نفت ،نیرو ،س��ازمان ان��رژی اتمی و
نهادهای ریاس��ت جمه��وری و مجلس ش��ورای
اسالمی که مس��ئولیت پیگیری سیاست گذاری
انرژی را دارند ،انجام شود.
به نظر می رس��د سیاس��ت گذاری یکی از سخت
ترین کاره��ای دنیا باش��د .چرا؟ به دلی��ل اینکه
سیاس��ت گذاری بیش��ترین تاثیر را بر سرنوشت
بش��ر به صورت عمده ،جامعه به ص��ورت خاص و
نخبگان به صورت اخص دارد.
از یک سو سیاست گذاری اشتباه می تواند باعث
افزایش آلودگی های آب و هوا شود و به طور کلی
تغیی��ر وضعیت اقلی��م و قلم��رو جغرافیایی را در
پی داشته باش��د ،از س��وی دیگر سیاست گذاری
نادرس��ت می تواند کش��وری را ب��ه ورطه جنگ
بکشاند و در نهایت سیاست گذاری نامناسب می
تواند یک بن��گاه اقتصادی را به زی��ان دهی دچار
کند؛ بنابراین به نظر می رس��د که باید بیش��تر از
هرچیزی به اهمیت سیاست گذاری پی ببریم.

در این چهارچوب« ،سیاس��ت گذاری انرژی» به
قواعد و طرز تلقی هایی گفته می ش��ود که سطح
حکومتی در یک کش��ور برای دسترسی به انرژی
ارزان ،پای��دار و ب��دون ریس��ک انجام م��ی دهد.
برای سیاس��ت گذاری انرژی باید شناخت مسائل
فردی ،اجتماعی ،کشوری و بین المللی در ارتباط
با انرژی در نظر گرفته شود ،ضمن اینکه هم زمان
باید اطالعات مورد نیاز هم تولید شود.
در این زمینه اگر بخواهیم به «دیپلماسی انرژی»
برگردیم ،در حقیقت دیپلماس��ی انرژی فعالیتی
اس��ت که دولت ها برای دسترسی به منابع انرژی
از راه های صلح آمیز و غیرقهری انجام می دهند.
از آنج��ا ک��ه دیپلماس��ی ان��رژی دارای ماهیتی
چندوجهی اس��ت ،بنابراین فعالیت در این زمینه
باید توسط مجموعه ش��رکت ها ،وزارتخانه های
امورخارجه ،نفت ،نیرو ،س��ازمان ان��رژی اتمی و
نهادهای ریاس��ت جمه��وری و مجلس ش��ورای
اسالمی که مس��ئولیت پیگیری سیاست گذاری
انرژی را دارند ،انجام شود.
اما س��ئوالی ک��ه در اینج��ا مطرح می ش��ود این
اس��ت که آیا مجموعه ش��رکت ها ،س��ازمان ها،

وزارتخانه ها و نهادهای رسمی کشور برای اجرای
دیپلماسی انرژی باهم هماهنگ هستند یا خیر؟
برای پاسخ به این سئوال باید بیشتر روی آن وقت
گذاش��ت .ولی به طور کلی می ت��وان گفت گرچه
هماهنگی بین مجموعه اینها 100درصد نیست،
اما از ط��رف دیگر هم این هماهنگی صفر نیس��ت
و به هر حال کار تا این لحظه انجام ش��ده اس��ت و
ایران هم به لحاظ فعالی��ت های دیپلماتیک و هم
به لحاظ مس��ائل مربوط به انرژی جلو رفته است.
البته طبیعی اس��ت که بخش هایی از کار مغفول
مانده که باید در مورد آن بیشتر صحبت کرد.
تشکیل شورای عالی انرژی
در زمین��ه چرای��ی مغف��ول مان��دن هماهنگی و
همکاری بین شرکت ها ،سازمان ها ،وزارتخانه ها
و نهادهای کش��ور در حوزه دیپلماسی انرژی می
توان به سه نکته حائز اهمیت اشاره کرد:
نخس��ت اینکه به نظر می رس��د سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران بیشتر به مسائل سیاسی
توجه م��ی کند ت��ا مس��ائلی مانند دیپلماس��ی
عمومی ،دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی.

گرچه اکنون ای��ن بخش ها هم فعالی��ت هایی را
انجام م��ی دهند ،اما همچنان بخش سیاس��ی در
وزارت خارجه مسلط بر بخش های دیگر است .به
عبارت دیگر ،سفارتخانه های ایران در کشورهای
میزبان ،بیش��تر فعالیت های سیاس��ی ،مذاکرات
دوجانبه و مالقات ب��ا افراد حکومتی سیاس��ی را
ترجیح می دهند تا پیگیری فعالیت هایی در مورد
بخش های خصوصی آن کش��ورها ،فعالیت های
اقتصادی مانند اقتصاد انرژی و برقراری ارتباطات
با ش��رکت های بزرگ نف��ت ،گاز و ان��رژی های
تجدیدپذیر آب ،باد ،خورشید و. ...
در اینگونه موارد ،ب��ه طور عموم س��فرای ایرانی
احساس می کنند که ش��اید این کار جزء وظایف
آنان نیس��ت ،بنابراین ،وزارت خارجه می باید در
این زمینه بیش��تر با دیپلمات ها و س��فرای خود
صحبت کند .دوم اینکه از ط��رف وزارت نفت این
احساس وجود دارد که همچنان به جای «شرکت
ملی نفت ایران» است؛ یعنی از ابعاد فعالیت های
بنگاهی برخوردار بوده و برهمین اساس بیشتر در
فروش نفت و خری��د فرآورده ه��ای نفتی و مانند
آن فعال اس��ت .در حالی که وزارت نفت می باید
تالش کند تا عمدتا فعالیت های سیاست گذاری
انجام دهد و در نتیج��ه فعالیت های��ش را به این
سمت بکش��اند .س��وم اینکه تبادل اطالعات بین
وزارتخانه ها خیلی کم است و شاید گاه اطالعاتی
که این دس��تگاه ها از هم دارند ،از طریق رس��انه
ها دریافت می کنند .به نظر م��ن وزارتخانه های
مربوطه در این زمینه باید ب��ه برطرف کردن این
ضعف ساختاری خود بپردازند و بیشتر با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند.
باتوجه ب��ه چرای��ی نکات مط��رح ش��ده ،از آنجا
که به نظر می آی��د کار و فعالی��ت وزارتخانه های
امورخارجه و نفت در ایران خیلی زیاد و در نتیجه
نزدیکی همکاری و هماهنگی بین این دستگاه ها
هم کار سختی اس��ت ،من فکر می کنم یکی از راه
هایی که می تواند به رفع نواقص موجود بپردازد،
«تشکیل شورای عالی انرژی» اس��ت تا این شورا
بتواند بخشی از این فعالیت ها را هماهنگ کند.
در نتیجه وزارت امورخارجه هم می تواند عضوی
از ش��ورای عالی انرژی باش��د؛ زیرا به دیپلماسی
انرژی نیاز دارد .ضم��ن اینکه بهتری��ن کار برای
وزارت خارج��ه ای��ن اس��ت ک��ه دارای معاونت
اقتصادی و ب��ه تب��ع آن اداره کل انرژی باش��د تا
این اداره برای برق��راری ارتباطات و کار در تماس
دائمی با نهادهای ریاس��ت جمه��وری و مجلس
شورای اسالمی ،س��ازمان انرژی اتمی ،وزارتخانه
های نفت ،نی��رو و همچنین ش��رکت های بزرگ
نفت و گاز و انرژی های تجدیدپذیر باشد.
بنابراین مس��اله ای که اکنون خیلی پررنگ جلوه
می کند این اس��ت که از یک س��و بخش معاونت
اقتصادی در وزارت امورخارجه فعال نیس��ت و در
نتیجه فعالیت اقتصادی این وزارتخانه هم چندان

پویا نیس��ت ،اما درباره بحث انرژی به نظر می آید
نیاز به بازنگ��ری در س��اختار وزارت امورخارجه
الزامی اس��ت .از س��وی دیگر در وزارت نفت هم
می باید به این موضوع بیشتر توجه بشود .چرا؟ به
دلیل اینکه وزارت نفت همیشه دو حالت را تصور
می کند .حالت نخست این اس��ت که قیمت نفت
باالس��ت و می توان آن را فروخ��ت و به همکاری
هیچ دستگاه دیگری نیاز نیست.
حالت دوم این اس��ت که قیمت نفت پایین است،
تحریم و معض�لات دیگری وج��ود دارد و در این
صورت وزارت خارجه هم نم��ی تواند کاری انجام
بدهد؛ بنابراین نتیجه ای که همیش��ه وزارت نفت
می گیرد این اس��ت که در هر دو حالت به وزارت
امورخارجه نیازی نیست.
از همی��ن روی ،در حال��ی ک��ه همه کش��ورها از
امکان��ات و ظرفیت های مختلف خودش��ان برای
ارتقای روابط با دیگران استفاده می کنند ،به نظر
می رس��د که در این زمینه ،مقام ها و مسئوالن در
دستگاه های اجرایی کشور به هماهنگی بیشتری
جهت دستیابی به سیاس��ت گذاری و دیپلماسی
انرژی نیاز دارند.
چیستی طرح جامع انرژی ایران
برخالف نظر برخی صاحب نظ��ران در حوزه های
علوم سیاسی ،روابط بین الملل ،حقوق بین الملل
و اقتصاد انرژی؛ به نظر من طرح «استراتژی انرژی
کشور» یک عنوان مبهم اس��ت و با توجه به لحاظ
کردن اصول و قواعد جامع مهندس��ی نفت و گاز
باید گفته شود؛ نقشه راه یا چشم انداز.
ما حتی با مطرح کردن اس��تراتژی بزرگ ،باز هم
در مورد انرژی به نتیجه نخواهیم رس��ید .چرا؟ به
دلیل اینکه استراتژی های مختلفی برای پیشبرد
نقشه انرژی کش��ور خواهیم داش��ت نه فقط یک
اس��تراتژی .اما در بخ��ش های مختلف کش��ور،
«ط��رح جامع انرژی کش��ور» در ح��ال تکمیل و
نهایی شدن شامل سه نکته مهم است:
نکته نخس��ت دیدگاه و مالحظاتی اس��ت که در
طرح جامع انرژی کش��ور وج��ود دارد و می گوید
در چه زمینه هایی سرمایهگذاری بیشتری انجام
ش��ود ،روش های مربوط به انتخاب صادرات باید
بیش��تر از کدام حامل های انرژی باشد ،در داخل
کش��ور به کدام حامل های انرژی ب��رای مصارف
خانگی و تجاری توجه بیشتری شود و هر کدام از
این حامل های انرژی ت��ا چه میزان باید در اختیار
مردم قرار بگیرد.
نکته دوم این است که در ستاد نفت و گاز معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تدوین
نقش��ه راه و برنامه هایی از این دس��ت هس��تند و
نکته سوم اینکه مجمع تش��خیص مصلحت نظام
و همچنی��ن معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت
جمهوری به دنبال تدوین نقش��ه راه انرژی کشور
هس��تند .در عین حال برخالف این نظر که گفته

می ش��ود احتماال تا حدود یک دهه آینده ،انرژی
های جایگزی��ن و تجدیدپذیر آب ،باد ،خورش��ید
و زیس��ت توده ،جای انرژی های فس��یلی نفت و
گاز را خواهند گرفت ،به نظ��ر من احتمال چنین
چیزی خیلی بعید اس��ت و نفت و گاز همچنان تا
 95درصد از مصرف انرژی جهان را تش��کیل می
دهند .بنابراین از آنجا که ایران بزرگترین دارنده
منابع هیدروکربوری مایع در جهان و جمع ذخایر
نفت و گاز ایران ،بزرگتر از هر کشور دیگری است،
برخالف نظ��ر برخی کارشناس��ان که ب��ه دالیل
زیس��ت محیطی تاکید م��ی کنند ،م��ن فکر می
کنم باید بخش های فناوری و صادرات نفت و گاز
کشور را توسعه بدهیم.
می بای��د نفتی را ک��ه زیرپای مردم خوزس��تان و
گازی را که زیرپای مردم بوش��هر است؛ اکتشاف،
اس��تخراج و صادر کنیم تا درآم��د حاصل از آن را
برای توسعه این استان های محروم هزینه کنیم،
اما اگ��ر م��ا بخواهیم ص��رف توجه ب��ه مذاکرات
پاریس و تصمیمات زیس��ت محیط��ی جهانی از
فعالیت های خودمان دست بکش��یم ،به نظر من
این تنها یک فرصت س��وزی است و برای توسعه و
رفاه مردم کش��ور هم مناسب نیست ،ضمن اینکه
ما هم زمان م��ی توانیم از فن��اوری های جدیدی
که کمتر باعث آلودگی محیط زیس��ت می شود،
استفاده کنیم .به ویژه اینکه کشورهایی که فریاد
محیط زیست س��ر می دهند ،وقتی در کشورشان
برای یک بش��که نفت حاضرند ده ها بشکه آب را
نابود کنند و سرزمین های زیادی را از بین ببرند،
هیچ دلیلی ندارد که ما بخواهی��م فریب تبلیغات
آنها را بخوریم .بنابراین تا دیر نش��ده است ،باید با
اکتشاف و استخراج میادین مش��ترک نفت و گاز
با همس��ایگان ،به پول حاصل از صادرات و فروش
حامل های انرژی دست پیدا و آن را صرف ساخت
زیرساخت ها و توسعه کلی کشور کنیم.

کشورهایی که فریاد محیط زیست سر
می دهند ،وقتی در کشورشان برای
یک بشکه نفت حاضرند ده ها بشکه آب
را نابود کنند و سرزمین های زیادی را
از بین ببرند ،هیچ دلیلی ندارد که ما
بخواهیم فریب تبلیغات آنها را بخوریم.
بنابراین تا دیر نشده است ،باید با
اکتشاف و استخراج میادین مشترک
نفت و گاز با همسایگان ،به پول حاصل
از صادرات و فروش حامل های انرژی
دست پیدا و آن را صرف ساخت
زیرساخت ها و توسعه کلی کشور کنیم
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پایگاه خبری بنزینگای آمریکا
بررسی کرد:

بازی آمریکا
با کارت
تحریم
نمی تواند
قیمت نفت
را افزایش
دهد

رفعت کرم�ی مهر|پایگاه خب��ری آمریکایی
بنزینگا ( )Benzingaب��ا ارایه تحلیلی درباره
اینکه «آیا تداوم رواب��ط خصمانه ایران و آمریکا
می تواند قیمت ه��ای نفت را تح��ت تاثیر قرار
ده��د؟» ،اعالم ک��رد :بعی��د به نظر می رس��د
افزایش تحریم ه��ای ایران از س��وی آمریکا بر
قیمت نفت اثرگذار باشد.
«دونال��د ترامپ» رئیس جمه��وری آمریکا در
اقدامی خ�لاف رویه «ب��اراک اوبام��ا» رئیس
جمهوری پیش��ین این کش��ور و در پاس��خ به
آزمای��ش موش��ک بالس��تیک ای��ران تحریم
جدیدی علیه تهران وضع کرد.
تحریم ه��ای جدید ش��امل ممنوعی��ت نقل و
انتق��االت بانکی علیه  25ش��خصیت حقیقی و
حقوقی ایرانی است که به برنامه موشکی تهران
ارتباط داشتند.
توافق تاریخی برجام
برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام یک توافق
اولیه اس��ت که در س��ال  2015می��ان ایران و
گروه  5+1ش��امل پنج عضو دائم شورای امنیت
س��ازمان ملل و یک عضو اتحادیه اروپا (آلمان)
امضا شد.
پس از امضای این توافق ،تحریم های هسته ای

ای��ران در ژانویه ( 2016اواخ��ر دی  )1394در
قبال محدودس��ازی برنامه هسته ای این کشور
لغو شدند.
لغو تحریم ها به معنی آزاد ش��دن دهها میلیارد
دالر وجوه درآمد نفتی برای ایران بود؛
ادعا می شود ،آزمایش موش��کی ایران مغایر با
مصوبه  2231ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و
برجام اس��ت و ترامپ نیز به ش��دت در حساب
توییتری خود به آن واکنش نشان داد.
اما تحلیلگران آن را نقض برجام نمی دانند ،زیرا
برجام در مورد آزمایش موشکی یا ارتباط ایران
با گروه های تروریس��تی ساکت اس��ت .اکنون
تاثیر این رویداد برای بازار نفت چیست؟
مازاد عرض�ه منجر به کاه�ش تولید نفت
شد
ایران دومین ذخایر بزرگ اثبات شده نفت خام
خاورمیانه را دارد و سومین تولیدکننده بزرگ

سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک)
است.
از زمان لغ��و تحریم ه��ا ،صادرات نف��ت ایران
تقریب��ا  2برابر ش��ده و تهران توانس��ته اس��ت
قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری با شرکت
های خارجی برای توس��عه صنع��ت نفت خود
منعقد کند.
قیمت های نفت که با تغییر سیاس��ت اوپک به
رهبری عربستان س��عودی در سراشیب سقوط
قرار گرفت��ه بود ،در اوایل س��ال  2016با آمدن
نفت ایران به بازار به ش��تاب کاهش آن تا اندازه
ای اضافه شد.
س��پس اعضای اوپک در تاریخ  30نوامبر (10
آذر) و برخی تولیدکنندگان غیراوپک از جمله
روس��یه در تاری��خ  10دس��امبر ( 20آذر) در
مجموع با کاهش تولید به می��زان  1.8میلیون
بش��که در روز در  6ماه نخس��ت س��ال 2017
موافقت کردند .س��هم اوپک از این میزان 1.2

میلیون بشکه در روز است.
ای��ران ،لیبی و نیجریه تا رس��یدن تولیدش��ان
به یک سطح مش��خص ،از کاهش تولید معاف
شدند.
ایران که گفته بود ،تا رسیدن تولیدش به سطح
پی��ش از تحریم یا چهار میلیون بش��که در روز،
تولید خود را متوق��ف نخواهد ک��رد ،در اواخر
سال  2016میالدی و در آس��تانه اجرای توافق
کاهش تولید اوپک ،بیش از  3.8میلیون بشکه
نفت تولید کرد.
ضعف س�رمایه گذاری ،عام�ل بازدارنده
افزایش تولید نفت در ایران
پایگاه خب��ری بنزین��گا مدعی ش��د ،احتمال
افزایش تولید نفت ایران به بیش از سطوح فعلی
کم است ،زیرا اکنون این کشور با ظرفیت کامل
تولید می کند و افزایش تولید بیش از س��طوح
فعلی نیازمند میلیاردها دالر س��رمایه گذاری

است.
بنا به گزارش��ی که روزنامه انگلیسی فایننشال
تایمز منتش��ر کرد ،ایران ممکن است به 200
میلیارد دالر سرمایه گذاری برای احیای بخش
انرژی خود که با فناوری ه��ای از رده خارج کار
می کند ،نیاز داشته باشد.
ش��رکت های نفتی بین المللی که س��ال ها از
ایران دور بوده ان��د ،پس از لغو تحری��م ها آرام
آرام به س��رمایه گذاری در این کشور روی می
آورند.
کنسرس��یومی به رهبری ش��رکت نفتی توتال
 غول نفتی فرانس��ه  -در نوامب��ر  2016برایتوس��عه می��دان گازی بزرگ پ��ارس جنوبی با
ایران قرارداد بست.
تنگه هرمز ،عامل تعیین کننده
تحلیلگران پیش بینی نم��ی کنند قیمت های
نفت به دلیل تنش میان ایران و آمریکا افزایش

یابند .ب��ازار به ای��ن تنش ها واکن��ش چندانی
نش��ان نخواهد داد مگ��ر اینکه ای��ران اقدام به
بس��تن تنگه هرمز کند که این اق��دام به معنی
قطع عرضه نفت اوپک است.
بر اساس اعالم اداره کل اطالعات انرژی وزارت
انرژی آمری��کا ،در حدود  35درص��د نفتی که
توسط کش��تی ها حمل می ش��ود و تقریباً 20
درصد نفت معامله شده در سراسر جهان از این
تنگه عبور می کند .مقص��د  85درصد نفتی که
از تنگه هرمز عبور می کند ،آسیا است.
اداره کل اطالع��ات انرژی آمری��کا پیش بینی
می کند که اگر ایران دس��ت ب��ه چنین اقدامی
بزند ،قیمت های نفت افزایش چشمگیری پیدا
خواهد کرد.
تحریم های وضع شده توس��ط آمریکا به معنی
ناکارآمد ش��دن برجام نیس��ت؛ ناکارآمد شدن
برجام مس��تلزم تواف��ق یکپارچ��ه دیگر طرف
های این توافق است .چین که از زمان پیروزی
ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمه��وری روابط
دوس��تی خود با آمری��کا را در معرض خطر می
بیند ،بعید اس��ت در این موض��وع طرف آمریکا
را بگیرد.
عالوه بر عرض��ه ،تقاضا و تغیی��ر ارزش دالر نیز
قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می دهند .با توجه
به اینکه رشد اقتصادی تحت تاثیر بحران های
مالی ممکن اس��ت کاهش یابد ،رش��د تقاضای
جهانی نفت ممکن است کمتر شود.
هر چن��د ،آژان��س بین الملل��ی ان��رژی در ماه
ژانوی��ه (دی  -بهمن) پیش بینی ک��رده که در
سال  2018ممکن است رش��د تقاضای نفت از
رشد عرضه نفت بیشتر شود و بازار که اکنون در
ش��رایط مازاد عرضه قرار دارد ،به حالت تعادل
نزدیک تر شود.
عالوه بر این ،سیاس��ت پولی انقباضی مبتنی بر
افزایش ن��رخ بهره که بانک مرک��زی آمریکا در
پیش گرفته است ،افزایش تدریجی نرخ برابری
دالر در مقابل سایر ارزها و ارزان تر شدن قیمت
نفت را در پی دارد.
از آنجا که قیمت نفت به دالر آمریکا تعیین می
ش��ود ،افزایش نرخ برابری دالر در مقابل سایر
ارزها ،تقاضای نف��ت و در نتیج��ه قیمت آن را
کاهش می دهد.
بنابرای��ن ،بعی��د ب��ه نظر م��ی رس��د افزایش
تحری��م های ای��ران از س��وی آمری��کا ،عرضه
و تقاض��ا و در نتیجه قیمت نف��ت را تحت تاثیر
قرار دهد.
دلیل این مدعا ،تغیی��رات اخیر قیمت آتی نفت
پس از وض��ع تحریم جدید آمری��کا علیه ایران
در جمعه گذش��ته اس��ت .قیمت آتی نفت پس
از آنکه جمعه گذش��ته اندک��ی افزایش یافت،
دوشنبه گذش��ته بار دیگر  1.56درصد کاهش
پیدا کرد.
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علی امیرانی در گفتگو با دنیای انرژی :

 2020افق روشن گازی ایران

میثم طاه�ری | سرپرس��ت مدیریت صادرات
گاز ش��رکت ملی نفت ایران گفت :صادرات گاز
به عمان از روزان��ه  340ت��ا  350میلیون فوت
مکعب آغاز ش��ده و تا س��قف  1.5میلیارد فوت
مکعب در روز قابل افزایش است.
علی امیرانی با تش��ریح جزئیات طرح صادرات
گاز ایران ب��ه عمان و تبدیل ب��ه ال.ان.جی(گاز
طبیعی مایع شده) افزود :صادرات گاز به عمان
به احتمال زیاد از سال  2020آغاز شود.
سرپرس��ت مدیریت صادرات گاز ش��رکت ملی
نفت ایران با بیان اینکه ظرفیت نهایی خط لوله
صادرات گاز به عمان روزان��ه  1.5میلیارد فوت
مکعب خواهد ب��ود ،اضافه ک��رد :در این طرح،
قرار اس��ت گاز را به عمان تحویل داده و آنها در
مقابل ،محموله ال.ان.جی ب��رای صادرات به ما
تحویل دهند.
وی یادآور شد :در گام نخس��ت ،صادرات روزانه
 340ت��ا  350فوت مکع��ب گاز (مع��ادل 1.5
میلیون تن در س��ال) پیش بینی ش��ده و روند
افزایش آن به ش��رایط بازار جهان��ی ال.ان.جی
بستگی دارد که در صورت فراهم بودن شرایط،
افزایش می یابد.
سرپرس��ت مدیریت صادرات گاز ش��رکت ملی
نفت ایران درب��اره بازارهای هدف ب��رای ال.ان.
جی صادراتی ایران نیز بیان داش��ت :بازار اصلی
کشورهای شرق آسیا خواهد بود.
به گزارش ایرن��ا« ،علی اصغر هندی» مش��اور
وزیر نفت و مس��ئول پیگی��ری مطالبات وزارت
نف��ت و «س��یف حم��د الس��لمانی» مدیرکل
اکتش��اف و تولید نفت و گاز وزارت نفت عمان،
س��ند «چارچوب کلی توافق اح��داث خط لوله
صادرات گاز» را با توجه ب��ه انقضای زمان توافق
پیشین ،تمدید کردند.
نشس��ت هیات های ایرانی و عمانی برای تمدید
این تواف��ق و بررس��ی آخرین وضعی��ت آماده
سازی مقدمات س��اخت این خط لوله در حضور
وزی��ران نفت  2کش��ور در مرک��ز همایش های
وزارت نفت برگزار شد.
تاکنون ش��رکت های توتال (فرانس��ه) ،ش��ل
(هلند-انگلیس) ،کوگس (کره جنوبی) ،یونیپر
(آلم��ان) و میتس��ویی (ژاپن) پیش��نهادهای
خود را برای مش��ارکت احتمال��ی در این طرح
ارایه کرده اند .بی��ژن رنگنه وزیر نفت جمهوری
اس�لامی ایران پس از پای��ان مذاک��ره با هیات
عمانی گفته بود :تا پایان فوریه درباره چگونگی

اجرای ساخت خط لوله صادرات گاز به عمان به
جمع بندی می رسیم.
ته��ران و مس��قط در س��ال  1392یادداش��ت
تفاهمی برای ص��ادرات گاز طبیعی امضا کردند
که با اجرای آن ،گاز ایران از طریق یک خط لوله
از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود.
قرار اس��ت بخش��ی از این گاز در عمان مصرف
شود و بخشی نیز در تاسیس��ات ال.ان.جی این
کش��ور به گاز طبیعی مایع تبدیل و به بازارهای
هدف صادر ش��ود ک��ه البته هن��وز جزئیات آن
نهایی نشده است.
با توجه ب��ه مخالفت امارات با عب��ور خط لوله از

آب های کم عمق این کش��ور ،این خ��ط لوله از
آبهای عمیق دریای عمان عبور می کند.
فناوری س��اخت و نصب خط لوله در بس��تر کم
عمق دریا در اختیار ش��رکت ه��ای ایرانی قرار
دارد اما شرکت های ایرانی تاکنون تجربه نصب
خط لوله در آبهای عمیق (با ژرفای بیش از یک
هزار متر) را نداش��ته اند و بنابراین قرار است از
تجربه شرکت های بین المللی استفاده شود.
چندی پیش نیز نشست مش��ترک نمایندگان
ایران و مدیران بلندپایه وزارت نفت و گاز عمان
با نمایندگان ش��رکتهای توتال ،شل و کوگس
برای حضور در این طرح برگزار شد.

مانع سرمایه گذاری برداشته شد اما
سرمایهدارهاکجاهستند؟

اس�داهلل قره خانی الوس�تانی  -س�خنگوی
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
عمده ترین و خش��ن ترین تحریم ه��ای ظالمانه
در س��ال های اخیر بر صنعت نفت ایران و شرکت
های وابس��ته به آن اعمال ش��د؛ زیرا مجامع بین
المللی ،نف��ت را عامل موثر بر اقتصاد کش��ور می
دانس��تند که همه فعالیت های دفاعی ،فرهنگی،
عمرانی و توس��عه ای بر پایه درآمدهای آن برنامه
ریزی شده است.
س��رمایه گذاری در نف��ت ،تحت تاثیر مس��تقیم
تحریم ها ق��رار داش��ت و اگر زمان��ی تجهیزات و
قطع��ات نفت را تامی��ن می کردیم ،ش��دیدترین
جریمه ها برای ش��رکت ها لحاظ می ش��د و این
س��بب افزایش چندین برابری ارزش واقعی نفت
شده بود .همچنین در آن زمان اجازه فروش نفت
به همه کشورها را نداش��تیم که سبب ایجاد رانت
برای طرف های مقابل می شد ،زیرا برای پرداخت
وجوه انتقالی ،اجازه اس��تفاده از سیستم بانکی را
نداش��تند؛ به همین دلیل بخش زیادی از درآمد
حاص��ل از فروش نف��ت در این کش��ورها بلوکه و
اجناس غیرقابل استفاده و بی کیفیت وارد کشور
می ش��د .با برجام (برنامه جامع اقدام مش��ترک)
بود که ما توانس��تیم پول حاص��ل از فروش نفت
را به کش��ور انتقال دهیم .این موض��وع در اقتصاد
کش��ور بس��یار موثر بود .در عین حال ممنوعیت
تردد کشتی های حمل نفت با برجام از بین رفت و
شرکت های بیمه ای معتبر به بیمه کردن کشتی
ها پرداختند .به طور همزمان با ورود مش��تریان

در این مقطع روبرو بودیم و مش��تریان نفت ایران
از چهار کش��ور فراتر رفته و طرف های آس��یایی،
اروپایی و آمریکای��ی به خرید نف��ت از ایران ابراز
تمایل کردند.
همچنین در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی
مذاکراتی آغاز ش��د و ش��رکت های مختلفی وارد
کار ش��دند؛ موافقتنامه هایی نیز امضا و ش��رکت
های بزرگ��ی با عنوان اکتش��اف و تولی��د (یی اند
پ��ی )E&P -شناس��ایی ش��دند و ی��ک حرکت
خوب رو به جلو در زمینه اکتش��اف ،توسعه و بهره
برداری نفت ایجاد ش��د؛ به گونه ای که از صادرات
روزانه یک میلیون بشکه در سال  1392اکنون با
احتس��اب نفت و میعانات گازی به صادرات روزانه
 2میلیون و  800هزار بشکه دست یافتیم که این
امر درآمدزایی بس��یار خوبی برای کش��ور ایجاد
کرده اس��ت .همچنین ما امسال شاهد درخشش
بس��یار خوب ای��ران در س��ازمان صادرکنندگان
نفت (اوپک) و تغییر نگاه این سازمان بین المللی
بودیم و ش��رکت های بزرگ نفتی مانن��د توتال،
بی.پی ،شل و رپس��ون خواهان همکاری با ایران
ش��دند .این اتف��اق باعث ش��د دیگر کش��ورهای
صنعتی نیز جرات ورود به ایران را پیدا کنند.
به عن��وان نمونه توانس��ته ای��م رون��د راه اندازی
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس را که تامین کننده
بنزین است ،س��رعت دهیم و تجهیزات مورد نیاز
را خری��داری کنی��م؛ در حالی که در گذش��ته به
واسطه تحریم ها انتقال ارز امکانپذیر نبود و فقط
از طریق صرافی ها صورت می گرفت.

اکنون این مش��کالت مرتفع شده اس��ت و با بهره
برداری از مرحله نخس��ت به��ره ب��رداری از این
پاالیش��گاه تولید روزانه  12میلی��ون لیتر بنزین
میسر می شود و تا اواس��ط سال آینده سایر بخش
ها نیز به بهره برداری می رس��د و از این طریق در
تولید بنزین بی نیاز می شویم.
در بخش گاز نیز تاکنون توسعه خوبی اتفاق افتاده
اس��ت؛ تا جایی که در بخش خانگی ،سوخت های
فسیلی مانند مازوت و نفت گاز ،نفت ،ال.پی.جی
را حذف م��ی کنیم و به چرخه ص��ادرات وارد می
کنیم.
اینها از مواردی اس��ت که اتفاق می افتد و شرکت
های داخلی با دریاف��ت دانش فن��ی و فناوری از
ش��رکت های بزرگ بین الملل��ی در قالب الگوی
جدید قراردادهای نفتی ،دان��ش و توان فنی خود
را ارتقا می دهند.
همچنین ش��اهد افتتاح بخش های پارس جنوبی
هس��تیم که با بهره برداری از آنها تولید گاز به یک
هزار میلیون متر مکعب در روز می رسد.
این روندها مدت ها متوقف ش��ده بود یا به سختی
و کن��دی پیش می رفت ی��ا اینکه گزینش��ی بود
اما اکنون ش��اهد حرکت��ی خوب و ش��تاب دار از
کشورهای دیگر برای همکاری با ایران هستیم.
برجام ب��ی تردید ب��زرگ ترین موفقی��ت دولت
یازدهم است ،زیرا در روند تصویب آن دیپلماسی
بس��یار موفقی ارایه ک��رده ایم و این دیپلماس��ی
موفق ،خود را بر همه روندهای اقتصادی کش��ور
تعمیم داده است.
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حامد سلطانی نژاد:

در دوران تحریم محصوالتمان را به
نام دیگران صادر می کردیم

خامفروشیعاملعقبماندگی
توسعهصنایعپتروشیمی

خام فروش��ی ای��ن روزه��ا کلید واژه مش��کالت
اقتصادی ایران ش��ده و سیاس��تگذاران اقتصادی
در دولت یازدهم نیز از ابتدای آغ��از به کار تالش
کردند تا در مقابل این پدیده ایستادگی کنند.
ف��از دوم پتروش��یمی کارون و پتروش��یمی
تخت جمش��ید هفته گذش��ته با حضور اس��حاق
جهانگیری مع��اون اول رئیس جمه��وری ،بیژن
زنگنه وزیر نف��ت ،مرضیه ش��اهدایی معاون وزیر
نفت در امور پتروش��یمی ،اس��تاندار خوزس��تان
و نماینده ماهش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی
افتتاح ش��د ،آن هم در روزهایی که صنایع بزرگ
کش��ور می کوش��ند با ش��عار «اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل» همسو شوند.
در این میان ط��رح های بس��یاری در عرصه های
گوناگون اقتصادی کشور افتتاح شده و پاالیشگاه
ه��ای پتروش��یمی ،گل سرس��بد این ط��رح ها

هستند .شعله های برافراش��ته بر فراز پاالیشگاه
های بندر ماهشهر ،نشان از غیرت تولیدکنندگان
داخل��ی دارد؛ آنان ک��ه در طول ش��بانه روز می
کوش��ند ت��ا در ای��ن عرص��ه گام ه��ای موثری
برداشته ش��ود و مصداق آن پتروشیمی کارون در
تولید محص��والت منحصر به فردی اس��ت که در
خاورمیانه رقیب ندارد.
واح��د «متی��ل دی فنی��ل دی ایزوس��یانات»
( ) MDIکارون منحص��ر به فرد اس��ت و از نظر
کیفی تنها چند ش��رکت صاحب ن��ام بین المللی
با آن قابل رقابتند .فاز  2پتروشیمی کارون دارای
پنج واحد اس��ت که عملیات پی��ش راه اندازی و
راه اندازی آن از آبان س��ال  1394ب��ا راه اندازی
کامل  2واحد آن در آذر همان س��ال آغاز ش��د و
عملیات پی��ش راه اندازی و راه اندازی س��ه واحد
باقیمانده از اردیبهشت امس��ال آغاز و در نهایت با

تولید محص��ول ام.دی.آی ( )MDIدر گریدهای
مختلف در فاز دوم ش��رکت پتروشیمی کارون به
بهره برداری کامل رسید.
با تکمیل واحد ام.دی.آی ( )MDIاز خروج 300
میلی��ون دالر ارز از کش��ور جلوگیری میش��ود.
همچنین قرار اس��ت تولید در سال  96به ظرفیت
پایدار برس��د .ظرفیت اس��می هر یک از فازهای
کارون 40 ،ه��زار ت��ن اس��ت و این ش��رکت تنها
تولیدکننده ت��ی.دی.آی ( )MDIدر خاورمیانه
به ش��مار می رود؛ از این محصول در تولید اسفنج
استفاده میشود.
ام.دی.آی ( )MDIنی��ز در آس��یای غرب��ی و
خاورمیان��ه ،تنها در ای��ران تولید میش��ود و در
تولید اس��فنج های س��خت کاربرد دارد .شرکت
پتروشیمی تخت جمشید نیز در سایت  2منطقه
ویژه اقتصادی پتروش��یمی واقع اس��ت که در فاز

نخست  50هزار تن ش��امل اس.بی.آر ( ) SBRو
پی.بی.آر (  )PBRرا در چرخ��ه تولید دارد .واحد
پی.بی.آر ()PBRبا ظرفیت  35هزار تن در س��ال
و با س��رمایه گذاری  2ه��زار و  540میلیارد ریال
و اش��تغال زایی  700نفر در زمان ساخت و 200
نفر در زمان بهره برداری است .تولیدات این واحد
برای تامین مواد اولیه صنایع الس��تیک س��ازی
مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد و لیس��انس واحد
پی.بی.آر ( )PBRاز سوی ش��رکت اسپک ،بومی
سازی شده است.
خوراک م��ورد نیاز پتروش��یمی تخت جمش��ید
ش��امل منومر  1و 3بوتادین و اس��تایرن است که
به ترتیب از پتروش��یمی امیرکبیر به وسیله خط
لوله و پتروش��یمی پارس با تانکر تامین میشود.
همچنین عمده یوتیلیتی (سرویس های جانبی)
مورد نیاز این طرح ش��امل بخار ،آب خنک کننده
توسط واحدهای احداثی در داخل شرکت تامین
میشود و سایر سرویس های جانبی از قبیل برق
از پتروشیمی فجر تامین خواهد شد.
شرکت پتروشیمی تخت جمش��ید با نگاه ویژه به
مالحظات زیست محیطی در زمینه کاهش تولید
آالینده ه��ای هوا ،بهینه س��ازی و کاهش مصرف
انرژی بر اساس اس��تانداردهای روز ،طراحی شده

مدیرعام��ل ب��ورس کاال ب��ا بی��ان این که
بخش باالدس��تی و پایین دس��تی صنعت
پتروش��یمی پ��س از برجام رون��ق گرفته
است ،گفت :در زمان تحریم ،برخی شرکت
های ایران��ی ناچار بودن��د محصوالت خود
را با اس��م های دیگر بفروش��ند اما اکنون
صادرات به آسانی و با نام خود شرکت های
ایرانی انجام می شود.
حامد س��لطانی نژاد به تاثیر اجرای برجام
برافزای��ش ص��ادرات و رونق ب��ورس کاال
اش��اره کرده و بر ای��ن باور اس��ت که  :پس
از برجام ،تولی��د محصوالت پتروش��یمی
افزای��ش یاف��ت ک��ه ناش��ی از افزای��ش
ص��ادرات و همچنین افزایش درخواس��ت
بخ��ش پایی��ن دس��تی ب��رای مص��رف
بوده است.
مدیرعامل بورس کاال افزود :با وجود اینکه
محصوالت پتروش��یمی در زمان تحریم به
طور کامل تحریم نبود ام��ا جابجایی پول،
بارگی��ری و حم��ل محصوالت با کش��تی
محدودی��ت داش��ت؛ بنابرای��ن ص��ادرات
محصوالت پتروشیمی با مشکالتی مواجه
شده بود.
س��لطانی نژاد با بیان این که از امسال رونق
نس��بی در صنایع پایین دستی و باالدستی
پتروش��یمی را ش��اهدیم ،افزود :پارس��ال
مجموع عرضه محصوالت پتروش��میی در
ب��ورس کاال  2.8میلی��ون تن ب��ود که این
رقم در  10ماه امس��ال به  2.9میلیون تن
رسیده در حالی که هنوز  2ماه نیز تا پایان
سال باقیمانده است.
وی با بی��ان اینک��ه صنایع پایین دس��تی
پتروش��یمی نیز رون��ق یافته ان��د ،گفت:
صنایع پایین دس��تی نیز در ماه های اخیر
رونق داش��ته اند به گونه ای که محصوالتی
که جنب��ه صادرات��ی دارند ،ب��ازار بهتری
را پ��س از برج��ام یافت��ه اند ک��ه از جمله
آنها می ت��وان ب��ه رونق «پی.وی.س��ی»
اشاره کرد.
مدیرعامل ب��ورس کاال به تح��ول صنعت
نفت نیز اش��اره ک��رد و افزود :از یک س��و،
رشد قیمت جهانی نفت س��بب رونق بازار
محصوالت پتروش��یمی و از س��وی دیگر،

بهبود فعالیت صنعت نفت نیز س��بب رشد
درآم��د و افزای��ش میزان تامی��ن خوراک
واحدهای پتروشیمی شده است.
س��لطانی نژاد به تاثیر مطل��وب برجام در
رونق صنایع فلزی اش��اره ک��رد و گفت :با
اجرای برجام ،صادرات فلزات رونق داشته
که پیام��د آن عرضه کمتر آنه��ا در بورس
کاالست.
وی درباره تاثیر رش��د قیمت کامودیتی ها
(مواد پای��ه و فل��زی) در بازارهای جهانی و
افزایش جذابیت صادرات آنها نیز گفت :هر
چند رش��د جهانی قیمت این محصوالت،
در افزایش صادرات تاثیر داش��ته ،اما تاثیر
برج��ام در رونق این صنعت ،بس��یار دارای
اهمیت است.
مدیرعامل بورس کاال ب��ا ذکر مثالی گفت:
اکنون ذوب آهن می تواند محصول خود را
در عراق به فروش برس��اند و پول خود را به
راحتی دریافت کند اما در زمان تحریم این
امکان فراهم نبود.
وی ادامه داد :س��ایر تولیدکن��دگان فوالد
نیز در دوران تحری��م ،وقتی محصول خود
را صادر می کردند ب��ه راحتی امکان انتقال
پول به داخل کشور را نداش��تند اما اکنون
به راحتی ام��کان انتقال پول فراهم ش��ده
است.
س��لطانی ن��ژاد یادآورش��د :البت��ه رش��د
قیمت س��نگ آهن ،تعطیل ش��دن برخی
کارخان��ه ه��ا در چی��ن و افزای��ش قیمت
ان��رژی نیز در رون��ق صنعت فل��زات تاثیر
داشته است.
پ��س از برج��ام ،تعام��ل ش��رکت
ه��ای ای��ران و بی��ن الملل��ی افزای��ش و
ص��ادرات محص��والت مختل��ف رو ب��ه
رشد گذاشت.
«مرضی��ه ش��اهدایی» مع��اون وزی��ر
نفت درب��اره آخری��ن وضعیت ص��ادرات
محصوالت پتروش��یمی گفته است :میزان
ص��ادرات محص��والت پتروش��یمی اواخر
س��ال  1391و اوایل س��ال  1392حدود
 15میلیون و  800هزار تن بود که تا اواخر
س��ال جاری به  20میلیون و  200هزار تن
افزایش می یابد.

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

E N E R G Y W O R L D 34

و از یک واحد تصفیه پساب بومی بسیار پیشرفته
با س��رمایه گذاری اف��زون بر  500میلی��ارد ریال
برخوردار است.
اولویت های نخست کشور
اس��حاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری
در آیین بهره برداری از فاز  2پتروش��یمی کارون
و پتروشیمی تخت جمشید گفت :راه اندازی 12
طرح پتروشیمی براساس سیاس��ت های اقتصاد
مقاومتی در س��ال اق��دام و عم��ل از اولویت های
نخس��ت کش��ور بود که تعدادی به به��ره برداری
رسیده اند و بقیه هم به زودی افتتاح خواهند شد.
درون زا بودن ،برون گرایی ،دان��ش بنیان بودن و
مردمی بودن ،از مشخصه سیاس��ت های اقتصاد
مقاومتی اس��ت که صنعت پتروش��یمی تمام این
مشخصه ها را دارد .این صنعت به دلیل استفاده از
ظرفیت های داخل کش��ور درونزا ،به سبب امکان
صادرات همه محصوالت پتروشیمی ،برونگرا و به
جهت کاربرد س��طح باالی دانش در ایجاد و بهره
برداری ،صنعتی دانش بنیان است.
خام فروش��ی ای��ن روزه��ا کلیدواژه مش��کالت
اقتصادی ایران ش��ده و سیاس��تگذاران اقتصادی
در دولت یازدهم هم از ابتدای س��کانداری ش��ان
تالش کردند تا مقابل این پدیده ایستادگی کنند
که صنعت پتروش��یمی نیز ،از این قاعده مستثنی
نیست.
اس��حاق جهانگی��ری در ای��ن زمینه م��ی گوید:
صنعت پتروش��یمی یکی از صنایعی اس��ت که از
خام فروشی منابع جلوگیری می کند و بیشترین
ارزش اف��زوده را برای کش��ور ب��ه هم��راه دارد،
همچنین توس��عه این صنعت مانند لوکوموتیوی
است که دهها رش��ته دیگر را به دنبال خود فعال
می کند.
باید به بخ��ش خصوصی میدان ،امنی��ت و اعتبار
داده ش��ود و هنر مدیران کش��ور بای��د رفع موانع
بخش خصوصی باش��د تا با هم��کاری این بخش،
بس��یاری از مش��کالت اقتصادی کش��ور برطرف
شود .بسیاری از ش��رکت های خارجی عالقه مند
به س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی ایران
هس��تند ،زیرا در مقط��ع کنونی ایران م��ی تواند
برای دنیا یک کانون توسعه باش��د که بسیاری از
مش��کالت اقتصادی را هم حل می کند .کش��ور
ظرفیت س��رمایه گذاری چند صد میلیارد دالری
را دارد.
سال استثنایی
جمهوری اسالمی ایران در صدر کشورهای دارنده
ذخایر نفت و گاز جه��ان ق��رار دارد و تبدیل این
منابع به محص��والت نهایی با ارزش اف��زوده باال،
یکی از سیاس��ت های راهبردی وزارت نفت است
که این رویک��رد ،صنعت پتروش��یمی را در برنامه
های توسعه ای وزارت نفت در جایگاهی ویژه قرار

می دهد.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در آیین بهره برداری از فاز
 2پتروشیمی کارون و پتروشیمی تخت جمشید
در این باره گفت :امس��ال سالی اس��تثنایی برای
صنعت پتروش��یمی اس��ت ،زیرا افزای��ش تولید
محصوالت پتروشیمی س��بب ایجاد ارزش افزوده
باالتر ش��ده و در نتیجه تاثیری مثب��ت بر زندگی
مردم داشته است.
طرح های پلی اتیل��ن خطی لرس��تان با ظرفیت
 330هزار تن ،اسید سولفوریک ارومیه با ظرفیت
 50هزار ت��ن ،پلی اتیلن خطی مهاب��اد با ظرفیت
 330ه��زار تن و ط��رح اوره و آمونیاک ش��هدای
مرودشت با ظرفیت  1.8میلیون تن ،از طرح های
صنعت پتروش��یمی هس��تند که امس��ال به بهره
برداری رسیده اند.
در کنار بهره برداری از طرح پلی اس��تایرن تخت
جمشید با ظرفیت  80هزار تن و فاز  2پتروشیمی
کارون ک��ه ش��اهد آن بودیم ،ف��از  2کاوی��ان با
ظرفیت یک میلیون و  100هزار ت��ن اتیلن ،پلی
اس��تایرن انتخاب با ظرفیت  250ه��زار تن ،پلی
اتیلن سبک کردس��تان با ظرفیت  300هزار تن،
فاز  3پتروش��یمی پردیس با ظرفیت  1.7میلیون
تن آمونیاک و اوره و متان��ول کاوه با ظرفیت 2.3

میلیون تن ب��ه عن��وان بزرگترین ط��رح متانول
جهان ،از طرح هایی اس��ت که ب��ه زودی به بهره
برداری خواهند رسید.
ظرفیت ط��رح هایی که ت��ا پایان دول��ت یازدهم
اجرایی میشود 9 ،میلیون تن است که با سرمایه
گذاری پنج تا  5.5میلی��ارد دالر در این طرح ها،
افزایش تولیدی در همین حدود خواهیم داشت.
به��ره ب��رداری از ف��از  2پتروش��یمی کارون و
پتروشیمی تخت جمشید در ماهش��هر ،از نمونه
های بارز اقتصاد مقاومتی است .وزیر نفت در این
باره می گوید :این طرح ها از مصادیق بارز تکمیل
زنجیره تولید اس��ت ک��ه با تبدیل خ��وراک های
دریافتی مختلف از واحدهای متف��اوت به ارزش
افزوده باالتر عالوه بر ایجاد قدرت برای کش��ور در
صنایع دیگر نیز استفاده می شوند.
برای اجرای  2طرح بهره برداری ش��ده ،استفاده
چندان��ی از صندوق توس��عه ملی نش��ده اس��ت،
اجرای برجام س��بب تامین  2میلیارد دالر منابع
برای بیدبلند بدون اس��تفاده از صندوق توس��عه
ملی و با کمک سرمایه خارجی شد.
در عسلویه ،فضایی برای توسعه و سرمایه گذاری
وجود ن��دارد ،از ای��ن رو برای ایجاد ی��ک جریان
توس��عه ای ،اختصاص زمینی به مساحت حدود

سه هزار هکتار در ماهشهر تصویب شد.
جهشی که صنعت پتروش��یمی در سال های 76
و  77داش��ت و تولید محصوالت صنعت از حدود
یک میلیارد دالر به باالی  20میلیارد دالر رسید،
باید تکرار ش��ود و برای تحقق این هدف ،ش��اهد
هس��تیم که ارزش محصوالت پتروشیمی از چهار
سال گذش��ته افزایش��ی حدود  6میلیارد دالری
داش��ته اس��ت .واگذاری طرح های ان.جی.ال به
بخ��ش خصوص��ی ،از راهکارهای تس��ریع تولید
خوراک پتروش��یمی ها و همچنین جلوگیری از
س��وزاندن گازهای همراه نفت اس��ت ،ان.جی.ال
 2400 ،3200 ،3100و بیدبلن��د همه در برنامه
هایی وزارت نفت برای تامین خوراک پتروشیمی
ها هستند.
شکوفایی صنعت پتروش�یمی با ورود بخش
خصوصی
بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران یکی
از ارکان توس��عه این صنعت رو به رش��د به شمار
می رود و افزایش س��طح هم��کاری میان بخش
خصوصی با ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی می
تواند هدف ه��ای پیش بینی ش��ده را برای تولید
محقق کند .در این باره مرضیه شاهدایی ،معاون

وزی��ر نفت در ام��ور پتروش��یمی ،در آیی��ن بهره
برداری از فاز  2پتروش��یمی کارون و پتروشیمی
تخت جمش��ید ،گفت 2 :طرح فاز  2پتروش��یمی
کارون و پتروشیمی تخت جمشید از سوی بخش
خصوصی داخل��ی اجرا ش��ده و به به��ره برداری
رسیده است.
ظرفیت اس��می صنعت پتروش��یمی پ��س از نیم
قرن فعالیت رو به رش��د 60 ،میلیون تن در س��ال
است که س��هم ایران از ظرفیت تولید محصوالت
عمده پتروش��یمی در جهان ب��ه  2.3درصد و در
خاورمیانه به  22.6درصد در سال  94رسیده بود.
اکنون  20مجتمع پتروش��یمی با ظرفیت اسمی
 26.3میلیون تن در س��ال به اضافه یک ش��رکت
ارائ��ه کننده س��رویس ه��ای جانب��ی در منطقه
ماهش��هر ،در حال تولید محصوالت پتروش��یمی
متنوع هستند.
ف��از دوم پتروش��یمی کارون ،یک��ی از طرح های
اقتص��اد مقاومتی صنعت پتروش��یمی اس��ت که
یکی از محص��والت این ف��از یعن��ی «متیل دی
فنیل دی ایزوس��یانات» ( )MDIبرای نخستین
بار در صنعت پتروشیمی کش��ور تولید میشود و
کاربردهای مهمی دارد ،از جمل��ه آن تولید «پلی
یورتان» هاست.

پلی یورت��ان در صنایع مختلف نظیر س��اختمان،
عایق کاری ،فوم و اسفنج سخت ،قطعات یخچال
و اتومبیل ،پوش��ش ه��ای صنعتی چس��ب ها و
«االس��تومرهای اورت��ان» و صنای��ع کفش مورد
استفاده قرار می گیرد.
همچنین طرح پتروش��یمی تخت جمشید ،یک
طرح پلیمری است که با دریافت خوراک بوتادین
و اس��تایرن از س��ایر مجتمع های پتروشیمی 30
هزار تن در س��ال اس.ب��ی.آر ( )SBRو  15هزار
تن در س��ال پی.بی.آر ( )BPRتولی��د می کند،
این پروژه ب��ا دریافت خ��وراک از س��ایر مجتمع
های پتروش��یمی در واقع مصداق رویکرد تکمیل
زنجی��ره ارزش ،ایج��اد ارزش اف��زوده بیش��تر و
جلوگیری از خام فروشی است.
ای��ن ط��رح از رویکرده��ای اصلی ش��رکت ملی
صنایع پتروشیمی در تدوین برنامه هایی صنعت
پتروشیمی به ش��مار می رود .محصوالت مذکور
هم به طور عمده در صنایع الس��تیک سازی ،تایر
اتومبیل ،روکش کابل و س��یم کاربرد دارد و امید
اس��ت در درجه اول باع��ث رونق صنای��ع پایین
دس��تی مربوطه و پس از آن باعث افزایش میزان
صادرات کشور شود.
شرکت ملی صنایع پتروش��یمی برای سال آینده
برنامه هایی را در نظرگرفته اس��ت ،شاهدایی در
این خص��وص می گوی��د :اکنون  22ط��رح میان
دستی ،باالدستی و پایین دس��تی پتروشیمی در
منطقه با ظرفیت حدود  1.5میلیون تن و سرمایه
گذاری  1.3میلیارد دالری درحال اجراس��ت که
عالوه بر  30هزار شغل فعلی 2500 ،شغل جدید
به طور مستقیم و  4700شغل غیرمستقیم ایجاد
میشود.
شرکت ملی صنایع پتروش��یمی در مسیر توسعه
صنعت پتروش��یمی ،ط��رح توس��عه منطقه ویژه
اقتصادی را در قالب فاز  2در ضلع ش��رقی سایت
موج��ود و در مس��احتی ح��دود  3000هکتار از
سوی مش��اور در دس��ت مطالعه و بررسی دارد .بر
اس��اس این طرح ،زیرس��اخت الزم برای توسعه
طرح های آینده در منطقه فراهم میشود.
در برنام��ه ری��زی انجام ش��ده درح��وزه صنایع
باالدس��ت اجرای هفت طرح در منطقه ماهشهر
با ظرفیت  5.5میلیون تن و س��رمایه گذاری 4.5
میلیارد دالر پیش بینی شده اس��ت که می تواند
با تامین خوراک بیشتر و تقاضای سرمایه گذاران
افزایش یابد.
وی می گوی��د :در حوزه صنایع پایین دس��ت هم
اکنون مطالع��ات اقتصادی  70طرح با س��رمایه
گذاری حدود پنج هزار میلیارد ریال انجام شده و
آماده معرفی و واگذاری به س��رمایه گذاران عالقه
مند در این حوزه اس��ت و تاکنون  14تفاهمنامه
با شرکت های متقاضی از س��وی سازمان منطقه
ویژه امضا ش��ده ک��ه پنج م��ورد آن به ق��رارداد و
تحویل زمین انجامیده شده است.
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حسن تاجیک :

کاهش رشد صادرات قیر
نگران کننده است نه مقدار صادرات
مدی��ر س��ابق بازرگان��ی ش��رکت نف��ت گفت:
اس��تاندارد س��ازی قیر صادراتی از س��ال  96به
صورت ج��دی اجرایی می ش��ود تا قی��ر ایران
جایگاه شایسته خود را در دنیا بازیابد.
حس��ن تاجيک درمورد چرایی کاهش صادرات
قیر کشور ،اظهار کرد :اگرچه موضوع استاندارد
ب��ه عن��وان یک��ی از مباح��ث مه��م در کاهش
صادرات قیر ،مطرح اس��ت ام��ا عوامل  مختلف
دیگری نیز باعث رکود این حوزه ش��ده است که
کم اهمیت نیس��ت .وی افزود :مهم ترین عامل
کاهش صادرات قی��ر ،اس��تاندارد این محصول
اس��ت که به دنبال ص��دور مجوز تولی��د قیر به
بخش خصوصی و پاالیش��گاه ها از سال  ،92رخ
داد و باعث کاه��ش کیفیت این محصول ش��د؛
دلیل اصلی کاهش قیمت نیز ب��اال بودن هزینه
های تولید محصول اس��تاندارد و ع��دم جبران
هزینه های تولید ،برای ش��رکت های خصوصی
است که برای کاستن از هزینه های تولید مجبور
به کاهش سطح کیفیت محصول نهایی هستند.
به گفته مدیر سابق بازرگانی شرکت نفت کاهش
کیفیت قی��ر تولیدی در نتیجه اف��زودن موادی
مثل نفت ک��وره ،ضایعات نفتی و م��واد افزودنی
است که از کشورهای همسایه وارد می شود و به
تولید محصول با کیفیت پایین می انجامد.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه روش ه��ای تولیدی
نامناس��ب نی��ز از دالی��ل کاهش کیفی��ت قیر
محسوب می ش��ود ،ادامه داد :در روشهایی که

تولید در رآکتور انجام نمیگیرد نیز کیفیت قیر
افت می کند ،عدم تفکیک پذیری قیر نیز باعث
می شود که مش��تری در خرید با ش��ک مواجه
شود.
تاجیک ب��ا بیان اینک��ه یکی از مس��ائل مهم در
کاهش صادرات قی��ر ،تغییر ناگهان��ی نرخ نفت
است ،تصریح کرد :افزایش و کاهش نرخ نفت در
بازه زمانی یک ماهه بر نرخ قیر تاثیر می گذارد و
به صادرات لطمه می زند.
وی با تاکید ب��ر اینکه قیر ایران یک��ی از بهترین
قیرهای دنیا محس��وب می شود ،گفت :کشور ما
در تولید قیر به عنوان یک برند در جهان شناخته
می ش��ود؛ قیر تولید ایران به  دلیل خش��کی به
راحتی قابلیت اصالح شدن و تولید قیر باکیفیت
ت��ر را دارد از این رو همیش��ه مورد توج��ه بازار
جهانی بوده است.
به گفته مدیر س��ابق بازرگانی ش��رکت نفت؛ از
لحاظ حجم قیر تولی��دی نیز ای��ران چهارمین
کش��ور بزرگ دنی��ا دراین عرصه اس��ت که یک
بیس��تم  از  100میلیون تن قیر تولیدی جهان
معادل  5.5تن را تولی��د کرده  و  3.2تن از آن را
صادر می کند.
وی با اش��اره به اینکه صادرات قیر کشور از نظر
مقداری کاهش نیافته اس��ت ،خاطرنشان کرد:
افت صادرات از جنبه مش��تری قیر اس��ت که به
کاهش رش��د صادرات منجر ش��ده است و رشد
صادرات افت داشته است نه میزان آن.

تاجی��ک اف��زود :در س��ال ه��ای  93 ،92و
  94می��زان ص��ادرات ب��ه ترتی��ب 2073  به
 3100و  3170تن در سال بوده است که باتوجه
به اعداد و ارق��ام میزان ص��ادرات کاهش نیافته
است بلکه از رشد آن کاسته شده است که نگران
کاهش بیشتر آن هس��تیم .وی با اشاره به اینکه
بورس و س��ازمان اس��تاندارد درحال هماهنگی
برای اجرای استانداردسازی قیر هستند ،گفت:
بر این اساس واحدهای تولیدی از طریق اتحادیه
ملزم به رعایت استانداردهای اجباری نه تنها در
قیر مصرف��ی داخل ،بلکه در قیره��ای صادراتی
می شوند که در این س��ازوکار استاندارد علیرغم
مدرک بای��د به  تائی��د اتحادیه نیز برس��د؛ در
نتیجه درصورتی که شرکت هایی استانداردهای
الزم  را نداش��ته باش��ند نمی توانند به فعالیت
خود در زمینه صادرات قیر ادام��ه دهند و مجاز
به عرضه قیر در بورس نخواهند بود.
وی با تاکید بر اهمی��ت کیفیت قیرهای مصرفی
در انواع کاربری ها ،اظهار ک��رد :قیرهایی که در
جادهها استفاده می شود تنها  5درصد از قیمت
فرایند راهس��ازی را به خود اختصاص می دهند
درحالی که  50درصد کیفیت راه س��ازی به قیر
وابسته است چراکه در عملیات احداث جادهها،
قیر ب��ه مثابه ن��خ ارتباطی بین زمین ،س��نگ و
خودرو عمل کرده و جاده را آگوستیک میکند،
بنابراین به طور کلی قی��ر نقش تعیین کنندهای
در ارتقاء کیفی راهسازی دارد.

جایگاه پول مجازی
در تجارت خارجی ایران
نش��ریه انگلیس��ی «کوین تلگراف» در تحلیلی با
اش��اره به مش��کالت پیش آمده با روی کار آمدن
«دونال��د ترام��پ» رئی��س جمه��وری آمریکا و
سیاس��ت جدی��د بانک مرک��زی ای��ران مبنی بر
کنارگذاش��تن دالر نوش��ت :ایران می تواند بازار
بزرگ بعدی بیت کوین جهان باشد.
این نش��ریه در این رابطه نوشت« :ولی اهلل سیف»
رئیس بانک مرکزی ای��ران  29ژانویه ( 10بهمن)
در مصاحب��ه ای تلویزیونی در پاس��خ به دس��تور
دونالد ترام��پ در رابطه با ممنوع ش��دن موقتی
سفر شهروندان چند کش��ور از جمله ایران به این
کش��ور اعالم کرد ،ایران دیگر در معامالت خود از
دالر استفاده نخواهد کرد.
بر اساس بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران و گفته
های س��یف ،دولت ایران قصد دارد به استفاده از
دالر آمریکا در ایران پایان دهد و یک ارز باثبات که
در معامالت بین المللی زیادتر استفاده می شود را
جایگزین آن کند .بانک مرکزی ایران این مس��اله
را بررسی می کند که آیا یک ارز خارجی مشخص
مانند ی��ورو که ب��ه ط��ور گس��ترده در معامالت
خارجی ایران استفاده می ش��ود را انتخاب کند یا
چند ارز را معین کند و به مردم اجازه دهد ارزی را
انتخاب کنند که ترجیح می دهند.
یک مس��اله مهم که تحلیلگ��ران در مورد حذف

دالر امری��کا به عن��وان یک پول قانون��ی در ایران
دارند این است که ش��الوده صنعت نفت در ایران
که به ط��ور میانگین س��الیانه  41میلی��ارد دالر
درآمد دارد ،دالر است.
تاثیر بر بیت کوین و تقاضای آن
صنعت «بیت کوین» در ایران بازار بسیار کوچکی
دارد« .بی تی ایکس کپیتال» ()BTXCapital
نخس��تین بازار بیت کوین ایران که در اوت س��ال
( 2015مرداد-شهریور  )1393راه اندازی شد به
بازار ایران این امی��د را داد که م��ی تواند به جای
دالر از آن به عنوان یک واحد پولی با قابلیت اتکا و
امنیت نسبی بیشتر استفاده کند.
بی تی ایک��س کپیتال اعالم کرد :ای��ران با بازاری
دارای بیش از  50میلیون کاربر اینترنت ،پتانسیل
تبدیل شدن به بازار بزرگ بعدی بیت کوین جهان
در سال های آینده را دارد.
گان��ش جون��گ ( )Ganesh Jungمدیرعامل
درگ لت ( )Dragletش��رکت پش��تیبان شبکه
بازار بیت کوین ک��ه بی تی ایک��س کپیتال از آن
به عنوان زیرساخت های پایه اس��تفاده می کند،
تاکید ک��رد :احتم��ال رواج بیت کوی��ن در ایران
وجود دارد.
وی در مصاحبه با این نش��ریه گف��ت :در ایران به

دس��ت آوردن بیت کوین سخت اس��ت .راه هایی
برای خرید بیت کوین هست اما فرایند آن مشکل
و مقادیر خرید کم ،اما بازار بزرگ است.
مدیرعام��ل «درگ ل��ت» تاکید ک��رد ،جمعیت
بزرگ��ی که ب��ه ص��ورت گس��ترده ب��ه اینترنت
دسترس��ی دارند ،به معنی یک پتانسیل بزرگ و
بکر برای بیت کوین است.
جونگ اضافه کرد :ش��بکه ما تجارت را واقعا آسان
می کند .هم��ه کاری ک��ه باید بکنی��د ،مقداری
سپرده گذاری اس��ت ،س��پس می توانید تجارت
کنید.
به نوش��ته کوین تلگراف ،همانگونه که در هند در
بحبوحه بحران اقتصادی مردم ش��روع به جست
وجوی گزین��ه های ذخیره ارزش ی��ا دارایی های
ش��بهه طال مانند بیت کوین کردند ،ممکن است
اکنون مردم ایران نیز (در ش��رایط منع استفاده از
دالر) به پول هایی مانند بیت کوین که به آس��انی
قابل نقل و انتقال دارد روی بیاورند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،دو هفت��ه پی��ش ترام��پ
دستورالعملی را صادر کرد که بر مبنای آن صدور
ویزای آمریکا برای شهروندان هفت کشور ممنوع
شد .این هفت کش��ور ش��امل ایران ،عراق ،لیبی،
سومالی ،سودان ،سوریه و یمن اس��ت .اما تقریبا
یک هفته بع��د ،وزارت خارجه آمری��کا به دنبال
دس��تور قاضی فدرال مبنی بر لغو موقت دس��تور
مهاجرتی دونالد ترامپ اعالم کرد :ما دس��تور لغو
موقت ویزا را ابطال کرده ایم.
یک قاضی فدرال در نیویورک در حکمی ،دستور
دونالد ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود مهاجران
از هفت کشور را به صورت موقت لغو کرد.
بانک مرکزی ایران در واکنش به این دستور اعالم
ک��رد از این پس ای��ران در معامالت خ��ود از دالر
استفاده نخواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای با اشاره
با برنامه های ای��ن بانک ب��رای جایگزینی دالر با
دیگر ارزهای رایج دنیا تاکید کرد :گرفتاری ایران
با دالر از زم��ان تحریم های اولیه وجود داش��ت و
این روند ادامه دارد اما در خص��وص دیگر ارزها با
هیچ محدودیتی رو به رو نیستیم.
بیت کوین به عنوان یک پول دیجیتال ،پیشرفت
بزرگ بازارهای مالی محسوب می شود و به دلیل
ویژگی برخ��ط بودنش ،ش��یوه کام�لا جدیدی
را برای اداره کس��ب و کارها فراهم م��ی کند .این
سیس��تم که مس��تقل از بانک های مرکزی عمل
می کند ،راه حلی اس��ت برای مشکالت موجود با
بانک ها و رکودهای جهانی است.
یت کوین یک فضای مجازی اس��ت ک��ه در آن از
تکنیک های رمزگ��ذاری برای ایج��اد واحدهای
پول و بررسی انتقال وجوه استفاده می شود.
ساتوش��ی ناکاموتو در س��ال  2008پروتکل بیت
کوین را طراحی و ش��بکه آن را در سال  2009راه
اندازی کرد.
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رییس هیئت مدیره انجمن بانکرینگ ایران :

چشماندازصنعتبانکرینگ درسال96
موازنهمثبتاست
رییس هیئت مدی��ره انجمن بانکرین��گ ایران با
تاکید بر اینک��ه برای توس��عه بانکرینگ نه رانت
میخواهی��م و ن��ه تخفی��ف از تعرفهه��ای باالی
بندری س��وخت در کش��ور انتقاد ک��رد و گفت:
اس��تقرار و امنیت عرضه سوخت مهمترین عوامل
توسعه صنعت بانکرینگ است.
مصطفی کش��کولی با اشاره به تاس��یس انجمن
بانکرینگ ای��ران به دلیل نبود تش��کل قانونی در

تابس��تان س��ال گذش��ته ،اظهار ک��رد :مردادماه
سال گذش��ته انجمن بانکرینگ ایران با  10عضو
راهاندازی ش��د که بیش��تر مس��ائل عموی و کلی
صنعت بانکرینگ را از طریق این انجمن پیگیری
میکنیم .وی با تاکی��د بر اینکه ای��ن انجمن در
چارچوب اس��اینامه فعالی��ت میکن��د و در این
راس��تا به ماهانه جلس��اتی را برگ��زار میکنیم به
پتانس��یل بالقوه ایران در صنعت بانکرینگ اشاره

و تصریح کرد :با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی
خلیجفارس باید به س��مت ارتقاس جایگاه ایران
در بانکرین��گ منطقه حرگت ک��رده و بانکرینگ
واقعی را انجام دهیم.
وی ادامه داد :در ماده  131برنامه پنجم توس��عه
دولت مکلف بودساالنه  20درصد سهم ایران را از
بانکرینگ منطقه افزایش دهد.
رییس هیئت مدی��ره انجمن بانکرین��گ ایران با

بیان اینکه یکی از اهداف ما شناس��اندن اهمیت
بانکرینگ به مس��ئوالن مربوطه از جمله سازمان
بن��ادر و دریان��وردی ،گم��رک و ...اس��ت ،اظهار
کرد :ب��ا س��ازمانها و ارگانهای ذیرب��ط در امر
بانکرینگ جلس��ات مختلف��ی را داش��تهایم که
خوش��بختانه این مس��ئله منجر به این ش��د که
اهداف محقق نش��ده برنامه پنجم در برنامه ششم
توس��عه تکرار ش��د .به این ترتیب در بند ب ماده
 59قانون برنامه ششم توس��عه موضوع بانکرینگ
و خدمات جانب��ی آن تک��رار و مفصلت��ر از قبل
آمده است.
کشکولی با یادآوری اینکه بر اساس برنامه ششم
س��هم ایران از بانکرینگ منطقه باید به  50درصد
افزایش یابد ،گفت :س��هم کنونی ما از بانکرینگ
خلیجفارس ساالنه حدود  2میلیون تن است ،این
در حالی است که به راحتی میتوانیم سهم ایران
را در بازار بانکرینگ خلیجفارس و دریای عمان را
با سازوکارهای سادهای افزایش دهیم.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در راس��تای تحقق این
هدف باید برخی وزارتخانهه��ا رویکرد خود را در
این رابطه تغیی��ر دهند ،افزود :بر اس��اس توافقی
صورت گرفته ،ش��رکتهای بانکرینگ نفت کوره
را از پاالیش��گاههای داخلی از جمله اراک ،تهران،
اصفهان ،تبریز و ...حمل کرده و در مبادی جنوبی
کشور ذخیره میکنند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل اعمال
تحریمها امارات از ش��رایط حداکثر اس��تفاده را
کرده به طوریکه کش��تیها برای سوختگیری و
ت جانبی به ابهای ایران مراجعه نمیکنند،
خدما 
تصری��ح ک��رد :ب��ر خ�لاف اماراتیه��اف تامین
زیرس��اختها ب��رای بانکرینگ ش��رایط بس��یار
متفاوت��ی را دارد ،در یک نمون��ه در همین فجیره
زمین صاف ،آم��اده و کوبیده ش��ده را ب��ا هزینه
بسیار پایین به سرمایهگذاران به صورت  25ساله
 BOTاجاره میدهند ،اما در کش��ورمان زمین را
بهصورت تپه تحویل میدهند.

وی ادامه داد :از س��وی دیگ��ر تعرفههای بندری
در کش��ور  5برابر تعرفه بندری کشورهای حاشیه
خلیجفارس اس��ت ،در ای��ن رابطه ب��ا مدیرعامل
سازمان بنادر جلساتی را برگزار و نظر مساعد این
مجموعه را برای بانگری دریافت حداقل تعرفهها
جهت تسهیل بانکرینگ اخذ کردهایم.
رییس هیئ��ت مدیره انجم��ن بانکرین��گ ایران
با انتق��اد از اظهارات برخی مبنی ب��ر اینکه برای
توسعه بانکرینگ الزم است س��وخت تخفیفدار
دریاف��ت کنند ،گف��ت :در صنع��ت بانکرینگ نه
به دنبال رانت هس��تیم نه تخفی��ف .تنها موردی
ک��ه میخواهیم این اس��ت که س��وخت را با نرخ
صادراتی به شرکتهای بانکرینگ ایرانی تحویل
دهند.
کشکولی افزود :اس��تقرار و امنیت عرضه سوخت
در صنعت بانکرینگ بسیار مهم است ،نباید چند
ماه سوخت در اختیار شرکتهای بانکرینگ قرار
گیرد اما بعد تحویل دهی سوخت قطع شود.
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رسیدگی به اختالفات تجاری بین المللی از طریق داوری

عالقهشرکتهایخارجیبرایحضور
دربخشپاالیشنفتایرانپسازبرجام
اظهار تمایل ش��رکت ه��ای اروپای��ی ،آمریکایی و
آس��یایی برای برقراری ارتباط با ای��ران و حضور در
پروژه های نفتی از جمله طرح های پاالیشی ،نشان
از جایگاه ایران در صنعت نفت دنیا دارد.
با گذشت یک سال از امضای برجام شاید هیچ کس
فکر نمی کرد که برخی بخ��ش ها نظیر وزارت نفت
از این فرصت پیش آمده ،نهایت اس��تفاده را برده و
عقب ماندگی ها و خس��ارت های ناشی از تحریم را
به س��رعت جبران کند؛ اهتمام ج��دی وزارت نفت

به تولید و صادرات نفت خ��ام و فرآورده های نفتی،
جذب سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصاد کشور
به یقین برگ زرینی در کارنامه دولت یازدهم است
که نشان از غیرت ایرانی دارد.
دستاورد برجام در بخش پاالیشی کشور
اظهار تمایل ش��رکت ه��ای اروپای��ی ،آمریکایی و
آس��یایی برای برقراری ارتباط با ای��ران و حضور در
پروژه های نفتی از جمله طرح های پاالیشی ،نشان

از جایگاه ایران در صنعت نفت دنیا دارد که شرکت
ملی پاالی��ش و پخش ف��رآورده های نفت��ی ایران
«یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت» به دنبال
به ثمر نش��اندن مذاکرات و قراردادهای پاالیش��ی
اس��ت .امضای تفاهم نامه با ش��رکت هیوندای کره
جنوبی برای انجام مطالعه پروژه کاهش تولید نفت
کوره پاالیشگاه تهران ،امضای تفاهم نامه با شرکت
های اس.تی.آر ( )STRبرزیل ،مگتل اسپانیا ،گروه
«کوانتوم لیمیتد» غنا و ش��رکت نفت سیرالئون در

دوره زمانی فوریه  2014تا  2016در زمینه احداث
پاالیش��گاه در خاک آن کش��ورها ،برجس��ته ترین
مذاکراتی است که در این س��ال ها به ثمر رسیده و
پس از گذشت  6ماه از انعقاد تفاهم نامه وارد مرحله
عقد قرارداد می شود.
برجام ،دروازه سرمایه گذاری
ش��اید اگر برجام را جانی تازه برای صنعت از نفس
افتاده نف��ت توصیف کنیم ،بیراه نگفته باش��یم؛ در
زمان تحریم ،اجرا نش��دن بسیاری از طرح ها ،چرخ
این صنعت را از حرکت باز داش��ته ب��ود ،اما دوباره
این چرخ ب��ه حرکت درآمده؛ ولی ای��ن بار با قدرت
و تخصص ایرانی ک��ه حاصل خالقیت س��ال های
تحریم بود.
افزایش قدرت چانه زنی ایران و انتخاب کشورهای
سرمایه گذار ،این بار نقطه قوتی است که شرایط را
برای ش��رکت های مطرح و معروف این صنعت رقم

داوری یا حکمیت یکی از ط��رق حل اختالف در
روابط بین تج��ار در عرصه داخل��ی و بینالمللی
میباش��د .روش��های جایگزین ح��ل اختالف و
دادرس��ی قضایی نی��ز دیگر طرق ح��ل اختالف
میباش��ند .در ای��ن می��ان داوری در بازرگان��ی
بینالملل��ی از محبوبی��ت بیش��تری برخوردار
میباشد .گاهی طرفین در ش��روط حل اختالف
داوری ی��ا دادرس��ی قضای��ی را با چن��د روش
جایگزی��ن حل اخت�لاف تلفی��ق مینمایند و بر
شرط حل اختالف چندالیهای یا چندمرحلهای
توافق مینمایند .اما جمع میان دادرسی قضایی
و داوری در ش��رط حل اختالف ممکن نیس��ت
زیرا با ایجاد صالحیت برای داور بر مبنای ش��رط
داوری ،صالحیت مراجع قضایی سلب میگردد.
غالبا طرفین ب��ر نهایی ب��ودن رای داوری توافق
مینمایند و بنابراین مجالی برای رجوع ایش��ان
به مراج��ع قضایی هم��راه و همزمان ب��ا داوری
باقی نمیماند .چ��را داوری؟ مزیتهای داوری در
مقایسه با رسیدگی قضایی س��بب اقبال تجار به
آن شده است .مهمترین این مزایا عبارتند از :
 س�رعت داوری در مقایس�ه با رسیدگیقضای�ی :داوری نس��بت ب��ه دادرس��ی قضایی
با س��رعت بیش��تر انجام میپذیرد .ای��ن امر در
بازرگان��ی بینالملل��ی اهمیت باالی��ی دارد که
تکلیف اخت�لاف طرفین در اس��رع وقت تعیین
گردد.
 دقت داوری نس�بت به رسیدگی قضایی:معموال طرفین یا مراجع ذیصالح انتصاب  ،داور
یا داوران را از میان اش��خاص متخصص انتخاب
مینماین��د و ای��ن امر س��بب افزای��ش دقت در
داوری نسبت به دادرسی قضایی میشود.
 غیرتش�ریفاتی ب�ودن داوری :داوری تابعتش��ریفات دادرس��ی در دادگاهه��ا نمیباش��د.
طرفی��ن در ترس��یم رون��د داوری آزادی دارند.
نظارت مراج��ع قضایی ب��ر روند داوری بس��یار
محدود میباشد.
 قابلی�ت اج�رای س�ریع رای داور :رایداوری همچون اح��کام دادگاهها قابلیت اجرایی
دارد .اصوال طرفین بر نهای��ی و الزماالجرا بودن
رای داور تراض��ی مینمایند .جه��ات ابطال و رد
درخواس��ت اجرای رای داور نیز بس��یار محدود
میباشند.
 محرمانه بودن داوری :بر خالف رس��یدگیقضایی که اصوال علنی اس��ت و بیم افش��اء اسرار
طرفین در آنه��ا میرود؛ اس��رار طرفین در روند
داوری محفوظ از افشاء میمانند.
شرط داوری :ش��رط داوری میتواند به صورت
مس��تقل یا ضمن قرارداد اصلی مورد توافق قرار
گیرد .در شرط داوری مواردی همچون مکانیزم
انتخاب داور یا داوران  ،محل داوری  ،زبان داوری

و قانون حاکم بر آن مورد مالحظه قرار میگیرند.
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و داوری از اهمیت
باالیی برخوردار است .در اغلب نظامهای حقوقی
اصل آزادی اداره در حوزه قراردادها مورد احترام
میباش��د .بنابراین اصل طرفین اصوال در ترسیم
چارچوب ق��رارداد خ��ود آزادند ام��ا چنانچه در
خصوص قانون حاکم تصریحی در قرارداد صورت
نگیرد ،مراجع حل اختالف اع��م از داور یا قاضی
دادگاه بنا به مقتضی��ات رابطه قراردادی طرفین
قانون حاک��م را معی��ن مینماید .قان��ون محل
انعقاد قرارداد ،قانون محل اجرای قرارداد ،قانون
کشوری که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد؛
قابلیت انتخاب از س��وی مراجع مذکور را دارند.
تعیین و تصریح به قان��ون حاکم در قرارداد اکیدا
مورد توصیه میباشد.
ان�واع داوری :داوری ب��ه دو گون��ه م��وردی
( ) Ad hocو نه��ادی (  )Institutionalدیده
میش��ود .در داوری م��وردی طرفین ش��خص
یا اش��خاصی را به دلخ��واه و تراضی ب��رای اتخاذ
تصمی��م در خصوص اختالف ی��ا اختالفات خود
معین و منص��وب مینماین��د .در داوری نهادی
طرفین ح��ل اختالف خ��ود را به یک موسس��ه
داوری ارجاع می-دهند و اصوال مقررات آن را بر
روند داوری حاک��م مینمایند .دیوان داوری اتاق
بازرگان��ی بینالمللی و مرکز داوری ایکس��ید به
عنوان موسس��ات داوری بسیار معروف در عرصه
بینالمللی قابل ذکر میباشند.
اجرای رای داوری  :اجرای آراء داوری داخلی
اصوال تابع مقررات آیین دادرس��ی کشور محل
درخواس��ت اجرا میباش��ند .در خص��وص آراء
داوری صادره در کش��وری غیر از کش��ور محل
درخواس��ت اجراء کنوانس��یون نیوی��ورک در
خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی
در شمار زیادی از کش��ورهای جهان الزماالجرا
میباش��د .اجرایی ب��ودن کنوانس��یون در یک
کش��ور موجب اقبال تج��ار خارجی ب��ه داوری
در آن کش��ور میگ��ردد .اکن��ون کش��ورهای
بس��یار معدودی کنوانس��یون نیوی��ورک را به
تصویب نرس��اندهاند .ایران نیز با دو رزرو " رفتار
متقابل" و " تجاری بودن" موضوع اختالف این
کنوانس��یون را م��ورد تصویب قرار داده اس��ت.
کنوانس��یون نیویورک اج��رای آرای داوری را
از ط��رق تحدید و احصاء جهات رد درخواس��ت
اجرای رای و تعیین حداقل م��دارک مورد نیاز
جهت درخواس��ت شناس��ایی و اج��رای رای ،
توس��عه دامنه اعمال بر آرای داوری در کش��ور
محل درخواس��ت اجرا که به جهتی غیرداخلی
تلقی میشوند؛ تسهیل نموده است.
دکتر ایوب منصوری ،وکیل دادگستری و
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
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زده است ،از جمله ش��رکت های قدرتمند و مطرح
در زمینه پاالیشی که برای انجام پروژه های بزرگ
وارد ایران شده اند.
پاالیشگاه اصفهان
مذاک��رات نهایی ش��رکت پاالی��ش نف��ت آبادان انعق��اد ق��رارداد با ش��رکت فرانس��وی اکس��نس
ب��ا ش��رکت ه��ای جِ ی.جی.س��ی و ماروبن��ی ( )Axensب��رای خری��د کاتالیس��ت واح��د
( )JGC / Marobeniژاپن ،شرکت پاالیش نفت «هیدروکراکین��گ» ک��ه در مرحل��ه انج��ام ثبت
تهران با ش��رکت های جِ ی.جی.س��ی و میتسویی س��فارش قرار دارد ،اع�لام آمادگی ش��رکتهای
( )JGC / Mitsuiژاپ��ن ،ش��رکت پاالی��ش نفت تامین کننده کاال و تجهیزات برای ادامه همکاری،
اصفهان با دایلم ( )Dailemکره جنوبی ،ش��رکت مذاکرات برای تامی��ن منابع مالی اجرای واحدهای
پاالیش نفت تبریز با شرکت «اس.کی» ( )SKکره جدید طرح توس��عه و بهینهس��ازی از طریق بانک
جنوبی و شرکت پاالیش نفت بندرعباس با شرکت های کرهجنوب��ی ،امض��ای تفاهمنام��ه اولیه بین
های ماروبنی و گیودا ( )Chiyoda/Marobeniپاالیش��گاه و ش��رکت دایلم کره جنوبی که قرارداد
برای انجام مطالعات امکان سنجی فنی  -اقتصادی تجاری آن در حال نهایی ش��دن است ،رخدادهای
در زمینه کیفی س��ازی محصوالت و کاهش مقدار مهم و تاثیرگذار در آینده پاالیش��گاه اصفهان است
نفت کوره که مراحل پایانی خود را طی می کند.
که با جدیت دنبال می شود.
این ها تنها گوشه ای از نمونه های بارز و قابل توجه
دستاورد صنعت پاالیش در این بازه زمانی محدود پاالیشگاه بندرعباس
است که نشان از عزم مدیران نفت برای سر و سامان صدور مج��وز ورود کاالهایی ک��ه در دوران تحریم
دادن به آشفته بازار به جای مانده از تحریم دارد.
در کش��ورهای اروپای��ی بخصوص در م��ورد طرح
بنزینسازی متوقف ش��د و پس از برجام رفع شده،
حرکت قطار ش�رکتهای پاالیشی روی ریل پیگی��ری خرید کاتالیس��ت واح��د آیزوماکس که
توسعه
در حال بارگیری و ارس��ال اس��ت ،مذاکره و تبادل
ت های ژاپنی میتس��ویی و گیودا
آمارها نشان می دهد صنعت پاالیش کشور در سایه اطالعات با ش��رک 
اقتصاد مقاومتی ،گش��ایش برج��ام و تدبیر دولت درباره اجرای طرح آپ گریدینگ (Upgrading
یازدهم در مسیر توسعه قرار گرفته و آینده روشنی ) پاالیش��گاه ک��ه مطالع��ات امکان س��نجی فنی-
برای این صنعت رقم خورده است.
اقتصادی صورت گرفت��ه از جمله اقداماتی اس��ت
که پاالیش��گاه بندرعباس را در بین ش��رکت های
پاالیشگاه آبادان
پاالیشی کشور مطرح خواهد کرد.
انعقاد قرارداد شرکت پاالیش نفت آبادان با شرکت
ژاپنی هیتاچی و بررسی پیشنهادهای فنی  -مالی پاالیشگاه تهران
با ش��رکت ایتالیایی رموس��ا ( )REMOSAبرای مذاکرات ب��رای مطالع��ات امکان س��نجی فنی -
تامین کاالهای م��ورد نیاز ،اعالم آمادگی ش��رکت اقتصادی طرح های ارتقای کیفیت فرآورده و «آپ
های مع��روف تولی��د کاتالیس��ت مانن��د یو.او.پی گریدینگ» ( )Upgradingپاالیشگاه با شرکت
( )Grace UOPو آلبومال��ری ( )Albemarleهای بین المللی در حال انجام است.
برای ش��رکت در مناقصه تامین کاتالیس��ت مورد
نیاز واحد بنزینس��ازی ،همکاری ش��رکت دالمن پاالیشگاه تبریز
( )Dalmanفرانس��ه ب��رای راهان��دازی برخ��ی مطالعات امکان س��نجی فنی  -اقتصادی طرح آپ
تاسیس��ات ،همکاری ش��رکت س��یمون کاروس گریدینگ پاالیشگاه با شرکت اس.کی کره جنوبی
( )Simon Carvesانگلیس برای بررس��ی و رفع در دست اجراست.
اشکاالت واحد بازیافت اسیدس��ولفوریک از جمله
اقدام هایی به ش��مار می رود که در س��ایه برجام به پاالیشگاه شازند اراک
نتیجه رسیده است.
قرارداد خرید کاتالیست واحد آیزوماکس با شرکت
در کنار این دستاوردها ش��اید بزرگ ترین ره آورد آلبرمارل��ی ( )Albemarleهلن��د منعقد ش��ده
برجام در صنعت پاالیش��ی را نهایی ش��دن قرارداد است.
اجرای فاز نخس��ت طرح توس��عه و تثبیت ظرفیت
پاالیشگاه آبادان از طریق خط اعتباری کشور چین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
باید بدانیم که در حال گش��ایش اعتبار اسنادی از ترخیص و حمل کمپرسورها و کوره های واحدهای
طریق بانک ملت است.
بنزینس��ازی و تصفیه هیدروژنی گازوییل ساخت
همچنی��ن ،انعق��اد ق��رارداد تجاری با مش��ارکت ش��رکت زیمن��س ،راهان��دازی واح��د تقطی��ر فاز
کش��ورهای چین و ایران برای اجرای فاز دوم طرح نخس��ت و واحده��ای مرتب��ط مانند بخ��ار ،برق
مذک��ور و مذاکره با ش��رکت چینی «س��اینوپک» شامل نیروگاه و پس��ت های برق ،آب شامل آبگیر،
برای تامین مالی ،دستاورد دیگری است که نصیب حوضچههای پاالیش��گاه ،آب شیرین کنها ،شبکه
پاالیشگاه آبادان شده است.

آب آتشنش��انی ،واح��د ه��وا ،نیت��روژن ،مخازن،
فلر ،سیس��تم کنترل و واحد س��وخت انجام شده و
بهره برداری از این واحد و تولی��د محصوالت نفتا و
گازوییل صورت گرفته است.
ت ملی پخش فرآورده های نفتی
رشد ش�رک 
در سایه برجام
امض��ای تفاهمنامه و انعقاد ق��رارداد برای صادرات
فرآورده های نفت گاز ،س��وخت هواپیما ،گازمایع و
گوگرد ،تسهیل شرایط تامین مواد ،تجهیزات رنگ
و خوردگی ،توسعه همکاری با شرکتهای صاحب
فناوری و ج��ذب س��رمایه خارجی از کش��ورهای
آمری��کا ،انگلیس ،فرانس��ه و ایتالیا ب��رای طراحی،
س��اخت ،فروش و خدمات پس از فروش سیس��تم
های بازیافت بخ��ار بنزین برای مناقص��ه  10انبار
نفت بزرگ کش��ور ،مهم ترین اقدامات��ی بود که در
این عرصه انجام شده است.
ت خطوط لول�ه و مخابرات
مانور قدرت ش�رک 
نفت ایران
حضور کارشناس��ان ش��رکت «من دیزل اند توربو
ش��ویز ای.ج��ی» (Man Diesel & Turbo
 )Schweis AGب��رای تامی��ن قطع��ات یدک��ی
و تعمی��ر و نگه��داری  18دس��تگاه از توربین های
سولزر ،مذاکرات با شرکت زیمنس به منظور شروع
مجدد همکاری ب��رای تعمیر و نگه��داری توربین
های راستون و تایفون از جمله اقدامات انجام شده
در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.
ترخیص یک دس��تگاه توربین تایف��ون توقیفی از
گمرک انگلی��س ،رفع توقی��ف از اقالم ی��ک فقره
س��فارش قطعات یدکی «اکچویتورهای» شرکت
روت��ورک ( )Rotorkدر پای��ان س��ال  1394که
از پاییز س��ال  1391در آلمان توقیف ش��ده بود و
پیگی��ری و مکاتب��ه ب��ا ش��رکت وودگ��روپ برای
بازگردان��دن  2دس��تگاه توربین س��والر تاروس و
مارس که از س��ال  1391در «جب��لعلی» امارات
توقیف و ارسال نش��ده اس��ت نیز بخش دیگری از
اقدامات انجام ش��ده پس از برجام را تش��کیل می
دهد.
پذیرش گشایش اعتبارات اسنادی اقدام های قابل
توجهی اس��ت که نش��ان از قدرتمند شدن شرکت
پاالیشی در حاشیه امن ایجاد شده ناشی از برجام و
اقتصاد مقاومتی دارد.
صنعت پاالیش��ی کشور تا پایان س��ال  96با اجرای
طرح ه��ای پاالیش��ی در دس��ت اقدام ،ب��ه یکی از
قدرتمندترین بخش های نفت تبدیل خواهد ش��د
که مهم ترین آنها ،س��رمایه گذاری های خارجی و
اس��تفاده از توان و تخصص داخل��ی خودکفایی در
تامین بنزین مورد نیاز ،رس��اندن مازوت پاالیشگاه
ها ب��ه حداقل ممک��ن و ص��ادرات پای��دار تمامی
فرآورده های نفتی « بنزی��ن ،گازوییل ،نفت کوره،
نفت سفید و گاز مایع» خواهد بود.

فایننشال تایمز:

آیانفتخامآمریکاجایگاهبرنترادر
قیمتگذاریهامیگیرد؟

روزنامه فایننش��ال تایمز انگلیس اع�لام کرد ،با
افزایش معام�لات نفت خام آمریکا ممکن اس��ت
این نفت جای��گاه نفت برنت دریای ش��مال را که
اکنون از آن به عنوان مبنای قیمت گذاری س��ایر
نفت ها استفاده می شود ،بگیرد.
موضوع داغ این هفته بازرگانان در کنفرانس های
نفتی که به مناس��بت هفته جهانی نفت در لندن
برگزار می ش��وند ،این اس��ت که چطور می توان
جایگاه نفت برنت دریای ش��مال را به عنوان یک
معیار مناس��ب برای قیمت گذاری س��ایر نفت ها
حفظ کرد؟
در این کنفرانس ها همچنی��ن کاهش تولید نفت
برنت در  10سال آینده مورد توجه قرار می گیرد.
آژانس قیمت گذاری نفت پالت��س در نظر دارد با
اجرای برنامه های��ی از جایگاه نفت برنت به عنوان
یک قیمت پایه بین المللی محافظت کند.
این برنامه ها در کنفرانس ه��ای نفتی های هفته
در لندن به بحث گذاشته می شوند.
در حالی که اکنون قیمت نقدی نفت برنت دریای
ش��مال که توس��ط آژان��س قیمت گ��ذاری نفت
پالتس ثبت می ش��ود مبنای قیم��ت گذاری دو

س��وم نفت های جهان از جمله نفت اوپک است،
اما ای��ن نفت به لح��اظ فنی به تدری��ج در حال از
دست دادن جایگاه خود است.
نف��ت برن��ت دری��ای ش��مال اکن��ون میلیارها
دالر ب��ر ان��واع معام�لات نفت��ی جه��ان
اع��م از آت��ی ،آبش��ن و ان��واع دیگ��ر اث��ر
می گذارد.
«دیو ارنس��برگر» رئی��س بخش قیم��ت گذاری
انرژی پالتس گف��ت :امروز قیمت نف��ت برنت به
عنوان یک قیمت پایه خوب کار می کند ولی ما به
حفظ این جایگاه می اندیش��یم .وی افزود :ما باید
نگاهمان به  10سال بعد باشد.
پیشنهاد پالتس ،افزودن یک جریان تولید جدید
نف��ت برنت اس��ت تا اطمین��ان حاصل ش��ود که
معامالت نقدی که پالتس آنه��ا را ثبت می کند،
وضعیت درس��ت بازار را منعکس م��ی کنند .این
جریان تولید جدید ،میدان نفتی است که شرکت
بین المللی استات اویل نروژ توسعه آن را بر عهده
گرفته است.
وقتی موان��ع صادرات نف��ت خام آمری��کا به طور
کام��ل از بین برود ،ه��ر قدم اش��تباهی می تواند

جایگاه نفت برنت به عنوان ی��ک قیمت پایه بین
المللی را به نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت»
آمریکا که معام�لات آن در حال افزایش اس��ت،
بدهد.
به گزارش ایرنا ،بر اس��اس قوانین آمریکا هرگونه
صادرات انرژی به خارج از این کشور ممنوع است
اما در  2سال گذشته به دلیل افزایش تولید نفت و
گاز شیل در این کشور ،این قوانین در حال اصالح
هس��تند تا این کش��ور بتواند مازاد تولید خود را
صادر کند.
آمری��کا اکنون از یک کش��ور واردکنن��ده به یک
کش��ور صادرکننده گاز طبیعی تبدیل شده و در
تامین بخش قاب��ل توجهی از نی��از نفتی خود نیز
خودکفا شده است.
بر اس��اس گزارش م��اه فوریه (بهمن  -اس��فند)
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک)،
آمریکا در س��ال  2016میالدی به طور میانگین
روزانه  13میلیون و  650هزار بش��که نفت تولید
کرد و توانس��ت بخش قاب��ل توجه��ی از نیاز 20
میلی��ون و  40هزار بش��که در روز خود در س��ال
گذشته را تامین کند.
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شمارشمعکوستاتنفتدرایران

قراردادجدید با «تات نفت» امضا شد

روسیه که دارای بیش��ترین تفاهمنامه با ایران
برای مطالعه میدان های نفت و گاز کش��ورمان
اس��ت ،تفاهمنامه جدی��دی را برای توس��عه
میدان نفتی شادگان امضا کرد.
جدید ترین تفاهمنامه هم��کاری نفتی ایران
با ش��رکت های روس��ی متعلق ب��ه تفاهمنامه
شرکت «تات نفت» روس��یه با شرکت مناطق
نفتخیز جنوب ایران به ش��مار می رود که برای
توسعه میدان ش��ادگان در اس��تان خوزستان
امضا شده است.
پیش از این ،ش��رکت های روسی برای مطالعه
میدان ه��ای آبتیمور ،منصوری ،آب��ان ،پایدار
غرب ،دهلران ،چنگوله و چشمه خوش با ایران
تفاهمنامه امضا کرده بودند.
تاکنون «گازپرومنفت» روس��یه برای مطالعه
میدان های چنگوله و چش��مه خوش ،شرکت
«لوکاوی��ل» ب��رای مطالع��ه میدانه��ای
آبتیم��ور و منص��وری ،ش��رکت «زاروبژنفت»
برای میدانهای آبان و پایدار غرب و ش��رکت
تاتنفت برای توسعه میدان دهلران با شرکت
ملی نفت ایران یادداشتتفاهم امضا کرده اند.
بر این اساس ،شرکت مناطق نفت خیز جنوب
و تات نفت روسیه برای توسعه میدان شادگان
تفاه��م نامه هم��کاری ب��رای توس��عه میدان
شادگان در استان خوزستان را امضا کردند.
پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت ایران
اعالم کرده اس��ت تفاه��م نامه هم��کاری بین
ش��رکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت تات

نفت روس��یه ،با حضور نمایندگان  2طرف در
تهران به امضا رسید.
بر اس��اس این تفاهم ،ش��رکت تات نفت  6ماه
فرصت دارد پس از امضای قرارداد ،طرح جامعه
توس��عه ( )MDPتوس��عه مخازن آسماری و
بنگستان میدان شادگان را ارائه کند.
حمید دری��س ،مدیرام��ور فنی ش��رکت ملی
مناطق نفتخیز جن��وب در این جلس��ه گفت:
این هفتمین تفاهم نامه ( ) MOUاس��ت که
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای توسعه
چهار میدان به امضا رسانده است.
وی به ویژگی های مدل جدید قراردادهایی که
مورد استفاده قرار می گیرد اشاره کرد و افزود:
این مدل از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران به
تأیید رسیده و به این شرکت ابالغ شده است و
می توان آن را به نام یک مدل قراردادی جدید
در سایر شرکت ها نیز به کار گرفت.
مدیر امور فنی ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز
جنوب ب��ا بیان اینکه ش��رکت های بس��یاری
منتظر امضای تفاهم نامه با شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب هس��تند ،گف��ت :در هفته های
آت��ی حداقل  2تفاه��م نامه دیگر ب��ه امضا می
رسد.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه پیش رو با خواست
طرف روسی به امضا می رس��د ،گفت :شرکت
تات نفت از شرکت های شناخته شده است که
همکاری با آن می تواند دستاوردهایی را برای
دو طرف به همراه داشته باشد.

نماینده ش��رکت روس نیز در این جلسه ضمن
ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه اظهار
امی��دواری کرد ،هم��کاری ش��رکت تات نفت
و ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جن��وب با این
تفاهمنامه تقویت شود.
بی��ژن زنگنه وزی��ر نفت پی��ش از ای��ن درباره
امض��ای تفاهمنامه های نفتی با ش��رکت های
روسی گفته بود :روس��یه با امضای تفاهمنامه
برای مطالعه هفت میدان ،بیشترین سهم را در
مطالعه میدانهای نفتی ایران دارد.
وی اف��زوده ب��ود :ش��رکتهای مختلف روس
در سطوح خوبی با ش��رکت ملی نفت ایران در
زمینه توس��عه میدانهای نفتی و بازیافت نفت
مذاکره کردهاند.
میدان نفتی شادگان که تفاهمنامه توسعه آن
به تازگی امضا ش��ده از میدانهای نفتی ایران
اس��ت که در محدوده شهرستان ش��ادگان در
استان خوزس��تان و در فاصله  60کیلومتری از
جنوب غربی اهواز قرار دارد.
می��دان ش��ادگان از میادین تح��ت مدیریت
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که
عملیات تولید آن را شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز مارون انجام می دهد.
چندی پی��ش در نشس��ت کمیته مش��اوران
مدیری��ت مخزن ش��رکت مل��ی نف��ت ایران،
ب��رای افزای��ش تولی��د نف��ت ای��ن می��دان
از  57ه��زار ب��ه  70ه��زار بش��که در روز
هدفگذاری شد.

گامهایخصوصیسازیبخشانرژی

آغاز خصوصی سازی صنعت
نفت درکویت
وزارت نفت کویت در راس��تای کاهش هزینه ها از
واگذاری بخش��ی از فعالیت های نفتی این کشور
به بخش خصوصی برای نخستین بار در تاریخ این
کشور خبر داد.
عصام الم��رزوق وزیرنفت کوی��ت در گفت وگوی
مطبوعاتی با اش��اره به برنامه دولت این کشور در
زمینه خصوصی سازی صنایع نفتی گفت  :وزارت
نفت کویت برخی از فعالیت ه��ای نفتی را که هم
اکنون درحال اجراس��ت و یا در آینده وارد مرحله
عملیاتی خواهد ش��د به بخ��ش خصوصی واگذار
می کن��د و کمیته وی��ژه برنامه ری��زی مطالعات
کارشناس��ی را در این زمینه انج��ام می دهد .وی
تصریح کرد :این طرح از سوی موسسه نفت کویت
نهایی ش��ده و پروژه هایی که قابلیت واگذاری به
بخش خصوصی را داش��ته باش��ند ،عملیاتی می
ش��ود .این تصمیم مه��م دولت کویت ب��ه دلیل
حیاتی بودن و حساسیت ش��دید تاسیسات نفتی
و درآمدهای آن برای این کشور از اهمیت فراوانی

برخوردار است و درحالی انجام می شود که دولت
کویت بخ��ش اعظم درآمدهای خ��ود را با اقتصاد
تک محصول��ی از راه ف��روش نفت به دس��ت می
آورد .کویت با اجرای این طرح ها از کارشناس��ان
بخش خصوصی جهت کمک به تامین منابع مالی
و افزایش تولید نف��ت خود به مرز چه��ار میلیون
و 570هزار بش��که در روز کمک می گیرد .دولت
کویت قصد دارد با س��رمایه گذاری 18میلیاردی
دالری دربخ��ش صنای��ع نفتی با ه��دف تقویت
حجم تولید و افزایش آن تا س��ال  2020موقعیت
خود در س��ازمان اوپک را تقویت کند .براس��اس
آمار ارایه شده ازسوی وزارت نفت کویت ،سرمایه
گذاری دربخش صنای��ع نف��ت و گاز و انرژی این
کش��ور در اولویت برنام��ه های دولت ق��رار دارد.
دولت کویت در نظر دارد در سال های آینده بیش
از 115میلیارد دالر درصنعت نفت خود س��رمایه
گذاری کند.
با توجه ب��ه این که کویت درپ��ی اعمال راهبردی

س��ه گانه افزایش تولید نفت ،توس��عه پاالیشگاه
ها و به جریان انداختن طرح 'س��وخت های پاک'
( )Clean Fuels Peojectsاس��ت ،ش��رکت
ملی نفت این کش��ور در نظر دارد تا س��ال ٢٠٢٢
میالدی ،سرمایه گذاری گس��ترده ای در صنعت
نفت انجام دهد.
از س��ویی دیگ��ر وزارت تج��ارت و صنایع کویت
ب��ا ط��رح پیش��نهادی ش��رکت دولت��ی 'نف��ت
کوی��ت'( )KPCمبن��ی ب��ر ایجاد یک ش��رکت
زیرمجموع��ه برای توس��عه و اج��رای طرح های
مجموع��ه ه��ای پاالیش��گاهی و پتروش��یمی
یکپارچه ،موافقت کرده است .شرکت جدید موسوم
به 'صنایع پتروش��یمی متمرکز کوی��ت (Integrated
 )Petrochemical Industriesکه برای ش��روع به
کار خود سرمایه ای حدود ش��ش میلیارد دالر در اختیار
خواهد داش��ت ،قرار اس��ت تعداد زیادی طرح را در حوزه
صنایع پایین دستی اجرایی کند.
گالف نیوز
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خواستهماتشکیل
کارگروهبرایتعیین
نرخ خوراک اتان است

وزیر نفت درواکنش به باال بودن نرخ خوراک اتان
از سوی مدیران پتروشیمی ،با صراحت اعالم کرد
که تنه��ا دو مجموعه از واحدهای پتروش��یمی با
این خ��وراک در س��ال گذش��ته  51و 48درصد
س��ود خالص بردند و این خوراک گران نیس��ت.
در بررس��ی های به عمل آمده مشخص شد که دو
مجتمع مارون و آریاساس��ول موردنظر وزیر بوده
است.
حـــال ســوال جــــدی اینجاست چرا به جای
رفع دغدغه های مدیران ،میزان سود پتروشیمی
ها برای وزارت نفت اهمیت یافته اس��ت ،در حالی
که از دید مدی��ران ،فرمول تعیین ش��ده مغایر با
جذب سرمایه گذار و توس��عه صنعت پتروشیمی
است.
در این میان اما بیژن زنگن��ه قیمت گذاری جدید
خوراک اتان را همچنان اقتصادی می داند و نمی
پذیرد که گران است .وی حتی این سوال را مطرح

می کند که اگ��ر می گویند گران اس��ت چرا برای
یک تن اتان ،چهار تن تقاضاس��ت؟ این در حالی
اس��ت که فرمول جدید خ��وراک اتان ک��ه برای
 15س��ال تعیین شده اس��ت از منظر کارشناسان
اقتصادی نیس��ت و حتی مبن��ای آن برای تعیین
نرخ نیز درس��ت نیس��ت ،به طوری که ن��رخ اتان
در هر تن ب��رای هر دوره محاس��باتی ،تحت هیچ
شرایطی نباید کمتر از  ٢٢٠و بیشتر از  ٤٠٠دالر
در هر تن ش��ود .براس��اس فرمول جدید ،مبنای
محاسبات نفتا و پلی اتلین است.
امیرحس��ین بحرینی ،مدیرعامل ش��رکت پلیمر
آریاساس��ول درباره اظهار نظر وزی��ر نفت درباره
میزان سود این شرکت می گوید :سرمایه گذاری
این ش��رکت متعلق به یک دهه پیش اس��ت و اگر
ارزیابی از وضعیت استهالک و سرمایه گذاری آن
صورت گیرد س��ود آن به  25درصد نیز نمی رسد.
ش��ایدروی کاغذ این س��ود حدود چهل و خورده

ای باش��د ،اما واقعیت آن چیزی نیس��ت که گفته
می شود.
وی با بیان اینکه خواسته ما تشکیل کارگروه برای
تعیین نرخ خوراک اتان اس��ت ،می افزاید :فرمول
انتخاب ش��ده با منطق س��رمایه گذاری مغایرت
دارد .بر چه اساس��ی باید برای فرمول کف تعیین
ش��ود اگر قیمت نفت به  20دالر برس��د ،تکلیف
چیس��ت؟ باید همچنان با نرخ  220دالر محاسبه
شود.
از دید کارشناسان س��رمایه گذاری پتروشیمی با
خوراک اتان ،فرمول تعیین ش��ده از سوی وزارت
نفت هرگز منجر به جذب س��رمایه گذار نخواهد
ش��د .س��یدرحیم ش��ریف موس��وی ،مدیرعامل
شرکت پتروش��یمی مارون درباره اظهار نظر وزیر
نفت و س��ود باالی این ش��رکت حاضر به گفتگو
نش��د ،اما احمد مهدوی ابه��ری ،دبیرکل انجمن
صنف��ی کارفرمایی صنع��ت پتروش��یمی درباره

وجود این س��ودها می گوید :اینک��ه وزیر نفت به
جای رف��ع دغدغه ه��ای مدیران پتروش��یمی ها
به میزان س��ود اش��اره می کند ،درس��ت نیست.
هر پتروش��یمی براس��اس س��رمایه گذاری های
صورت گرفته س��ودی دارد .نباید اصل مسئله را
که باالبودن نرخ خوراک پتروش��یمی است با این
مسائل مختلط کرد.
وی با بیان اینکه دو مجتمع آریاساس��ول و مارون
که دارای سود باالیی هستند ،با دالر  700تومانی
ساخته ش��ده اند ،می افزاید :اگر ریز دارایی های
این دو مجتمع ارزیابی و به روز ش��ود ،این س��ود
کمتر از آن درص��دی خواهد بود ک��ه وزیر به آن
اشاره کرده است.
این فعال بخش خصوصی درب��اره وجود چهار تن
تقاضا برای یک تن اتان نیز می گوید :خوراک اتان
در کشور کم است و موجب شده برخی از واحدها
با حداقل ظرفیت فعالی��ت کنند .این تقاضا وجود

دارد اما نبای��د آن را این گونه تفس��یر کرد .بدون
ش��ک با ارزیابی درس��ت هیچ مجتمعی س��ودی
باالی 30درصد نخواهد داشت.
از دیگـــر واحــدهـــای پتروش��یمی با خوراک
اتان ،پتروش��یمی مروارید و کاویان اس��ت که در
چندس��ال گذش��ته به بهره برداری رسیده است.
غالمرضا جوکار در واکنش به اظهار نظر وزیر نفت
درباره اعالم میزان س��ود پتروشیمی ها می گوید:
مطمئن هس��تیم کس��انی که به وزی��ر اطالعات
مربوط به عملکرد مالی و سودآوری پتروشیمــی
هــا را ارائـــــه می دهند ،اطالعات درس��تی به
وی ارائه نکرده اند.
وی بـــ��ا بیـــان اینکـــه پتروش��یمی مروارید
چند سال اس��ت با  60درصد ظرفیت کار می کند
و این موجب کاهش سودآوری ما شده است ،می
افزاید :حداکثر سود ما در سال جاری با سرمــایه
گ��ذاری  1200میـلیـــ��ارد تـــومــ��ان 25

درصد خواهد ب��ود .رمض��ان اوالدی ،مدیرعامل
پتروشیمی کاویان نیز با فعالیت چندساله درباره
میزان سوددهی این شرکت می گوید :سودهایی
که وزیر به آن اش��اره کرده است ،برای دو مجتمع
آریاساسول و مارون است بدون شک سود شرکت
ما باال نیست و کمتر از  30درصد است.
در این می��ان اخباری مبن��ی بر باال بودن س��ود
پتروشیمی جم نیز ش��نیده می شود .برای صحت
این مس��ئله تالش ش��د با مدیرعام��ل آن ارتباط
برقرار ش��ود که این امر میسر نش��د و حتی روابط
عمومی آن حاضر به همکاری نشد.
با ای��ن وجود این س��وال به طوری ج��دی مطرح
می ش��ود که چرا با وجود وفور خوراک در کش��ور
و تمایل برای توس��عه آن ،س��ود پتروش��یمی ها
برای مدیران سیاس��ت گ��ذاری و اجرایی اهمیت
می یابد؟ پتروش��یمی ها که عمده سهامداران آن
صندوق های بازنشستگی هستند.
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در کنفرانس ملی برجام و اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

روزانه 450هزاربشکهفرآوردههاینفتی
صادرشدهاست
معاونان وزیر نفت در بخش نف��ت و گاز و پاالیش
عملکرد سازمان متبوع ش��ان را بعد از لغو تحریم
ها تش��ریح کردند ،بدین ترتی��ب انتظار می رود
تفاهم نامه های منعقد ش��ده در ای��ن صنعت در
خردادم��اه س��ال  96تبدیل ب��ه قرارداد ش��وند،
همچنین مبلغ مذاک��رات انجام ش��ده در دوران
برجام 85میلیارد دالر برآورد شد.
امیرحس��ین زمانی نیا ،مع��اون امور بی��ن الملل
و بازرگان��ی وزیر نفت در کنفران��س ملی برجام و
اقتص��اد مقاومتی و در پنل تحقق سیاس��ت های
اقتصاد مقاومتی در صنعت نف��ت و گاز در فضای
پس��ابرجام که در مرک��ز مطالع��ات وزارت امور
خارجه برگزار شد ،خبرهای خوشی را اعالم کرد.
این در حالی است که اعضای اتحادیه اوپکس نیز
در میان مهمانان برجسته این همایش بودند.
وی با اشاره به اینکه بعد از لغو تحریم ها 25تفاهم
نامه نفتی با ش��رکت ه��ای بین الملل��ی به مبلغ
85میلی��ارد دالر در حوزه های نفتی امضا ش��ده
اس��ت ،گفت :پیش بینی می کنیم این تفاهم نامه
خردادماه سال آتی تبدیل به قرارداد شوند.
وی با بیان اینکه درمورد برج��ام در وزارت نفت و

چهار زیرمجموعه این وزارتخانه هیچ گونه س��یاه
نمایی وج��ود ندارد ،اع�لام کرد :ص��ادرات نفت
خام بع��د از تحریم دوبرابر ش��ده اس��ت و بالغ بر
34میلیارد دالر در سال  95عواید نفت و میعانات
بوده اس��ت .البته در م��اه های آخر س��ال جاری،
2میلیون و 639هزار بشکه نفت و میعانات گازی
صادر شده است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه م��ا از توتال
دلخور نیس��تیم ،اظه��ار کرد :توت��ال اعالم کرده
منتظ��ر تصمی��م نهایی آمری��کا در م��ورد ایران
است ،در این فضا این ش��رکت را درک می کنیم.
این ش��رکت قص��د س��رمایه گ��ذاری ٥میلیارد
دالری را دارد البت��ه ای��ن ش��رکت از ی��ک ماه و
نیم گذش��ته تاکنون بی��ش از ٢٠میلی��ون دالر
هزین��ه ک��رده و پروپوزال ه��ای خ��ود را آماده
کرده است.
وی با اش��اره به اینکه مس��ئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا اعالم کرده اس��ت ک��ه دولت جدید
آمریکا توافقات برج��ام را رعایت می کند از این رو
مش��کل عمده ای در بخش نف��ت و گاز نخواهیم
داش��ت ،تأکی��د ک��رد :ای��ران براس��اس اقتصاد

مقاومتی ب��ه دنب��ال ارزش اف��زوده از طریق این
مذاکرات و مراودات است و گروگان هیچ کشوری
به ش��مار نمی رود .زمان��ی نیا همچنی��ن درباره
صادرات گاز به عراق نیز گفت :ارزش صادرات گاز
ایران به عراق ساالنه  1.4میلیارد دالر خواهد بود.
14میلیارد دالر سرمایه گذاری برای اصالح
پاالیشگاه ها
عب��اس کاظم��ی ،مدیرعامل ش��رکت پاالیش و
پخش ف��رآورده های نفت��ی نیز در این نشس��ت
با بیان اینکه تحری��م ها ،پروژه های س��رمایه ای
وزارت نفت را متوق��ف کرد ،اعالم ک��رد :برای به
روزرسانی پاالیشگاه های کشور و کاهش مصرف
مازوت ،طرح اصالح پاالیش��گاه ها کلید خورد که
اجرای آن به 14میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز
دارد تا مصرف مازوت در پاالیشگاه ها از 26درصد
فعلی به 7درصد کاهش یابد.
وی از س��رمایه گذاری خارج��ی 3میلیارد دالری
در پاالیش��گاه آب��ادان در دو هفته گذش��ته خبر
داد و گف��ت :با جذب این س��رمایه مصرف مازوت
این پاالیش��گاه از  40به 20درصد کاهش خواهد

یافت ،همچنین فاز  2این پاالیشگاه در نیمه دوم
سال آینده افتتاح خواهد شد تا این پاالیشگاه نیز
به صادرکننده بنزین تبدیل ش��ود ،ای��ن اقدام از
آثار برج��ام بوده زیرا تأمین کنن��ده امنیت انرژی
در کشور اس��ت .وی در این نشس��ت همچنین از
عملکرد صداوس��یما انتقاد ک��رد و گفت10 :هزار
میلی��ارد توم��ان س��االنه مالیات م��ی دهیم که
دوبراب��ر بودجه صداوس��یما منعکس نمی ش��ود
گویا صداوس��یما با انتشار دس��تاوردهای برجام
نفتی مشکل دارد 50 ،کانال تلویزیونی و 80کانال
رادیویی دارند و فقط اخبار برزیل را پوش��ش می
دهند .این در حالی اس��ت باید برای اطالع رسانی
شفاف و مطلع کردن مردم از دستاوردهای دولت
تالش ک��رد اما این اخب��ار به هیچ وج��ه از طریق
صداوس��یما منعک��س نمی ش��ود .وی همچنین
اعالم کرد :امسال به طور متوسط روزانه 450هزار
بشکه فرآورده های نفتی صادر شد و این در حالی
بود که در س��ه ماهه تابس��تان این آم��ار به طور
متوسط روزانه 600هزار بش��که بود و در دو ماهه
زمستان امس��ال به روزانه  350تا 400هزار بشکه
رس��ید .پیش بینی می کنیم س��ال آینده روزانه
بیش از 600هزار بشکه فرآورده های نفتی صادر
شود که به میزان 35درصد تولید پاالیشگاه های
کشور است.
آغاز صادرات گاز به عراق از سال 96
در ادامه ای��ن پنل حمیدرضا عراق��ی ،مدیرعامل
ش��رکت ملی گاز ایران با اش��اره ب��ه اینکه برجام
هزینه های اضافی صادرات و واردات تجهیزات را
کاهش داد ،اعالم کرد :متأس��فانه در زمان تحریم
ناچار بودیم محصوالت مان را ارزان تر بفروش��یم
اما تجهی��زات مورد نیاز را گران ت��ر از قیمت های
جهانی خریداری می کردیم اما خوش��بختانه این
فض��ا در تحریم تغییر یاف��ت و ام��روز دیگر برای
خریدوفروش حق داللی پرداخت نمی کنیم.
وی با بیان اینکه در زم��ان تحریم هزینه صادرات
برای کشور باال بود زیرا کش��تی ها قادر نبودند در
بنادر کش��ور پهلو بگیرند ،افزود :در ماجرای قطع
گاز ترکمنس��تان به ایران بس��یار مقتدرانه عمل
کردیم ،علت نیز این بود که به دلیل افزایش تولید
گاز قادر بودیم از موضع ق��درت صحبت کنیم به
طوری که گاز ایران قطع ش��د ام��ا اتفاقی نیفتاد.
معتقدم کش��وری که استقالل داش��ته باشد ،می
تواند در مقاب��ل باج خواه��ی و زورگویی مقاومت
کرده و بایستد .متأسفانه در سال  86به دلیل عدم
تولید کافی زیاده خواهی این کشور را پذیرفتیم و
قیمت 9برابر شد.
عراق��ی از ادامه س��وآپ (معاوضه) گاز با کش��ور
ترکمنس��تان خب��ر داد و گفت :مذاک��رات برای
صادرات گاز به بصره عراق در سال آینده نیز ادامه
خواهد داشت .اوایل س��ال آینده نیروگاه بصره از
ایران گاز وارد م��ی کند پیش بینی م��ی کنیم تا

سه س��ال آینده میزان صادرات گاز ایران به بصره
ب��ه ۲۵میلیون مترمکع��ب برس��د و در کل عراق
۵۰میلیون مترمکعب از ایران گاز وارد کند.
این مقام مسئول با تأکید براینکه به کمک برجام
تولید گاز کشور افزایش یافت ،تصریح کرد :امکان
دارد تا پایان سال جاری تولید ایران از قطر پیشی
بگیرد ،البته برجام در افزایش تولید نفت خام نیز
مؤثر بود به طوری با افزایش صادرات نفت س��فید
بس��یاری از نگرانی ها حل ش��د ،برای نمونه این
موضوع مطرح می شود که اگر صادرات نفت خام
افزایش نمی یاف��ت ،نرخ ارز چه می��زان افزایش
می یافت .همچنین در این نشست از سوی پرویز
سنگین ،سرپرست اداره کل سامانه کاال و حمایت
از س��اخت داخل وزارت نفت اعالم کرد :ضمیمه
های مرب��وط به انتق��ال فن��اوری در قراردادهای
جدید نفتی تهیه شده است که به قراردادها اضافه
می شود .وی با بیان اینکه طرح ساخت گروه های
ده گانه کاالی نفت برای بومی س��ازی تجهیزات
راهبردی صنعت نفت اجرا ش��ده اس��ت ،گفت:
تاکن��ون  500کاالی اصلی و نزدی��ک به 15هزار
کاالی ریز در قالب این طرح تعریف ش��ده اس��ت.
همچنی��ن 52ق��رارداد ب��رای بومی س��ازی این
تجهیزات امضا شده است.
جذب س�رمایه گذاری خارجی باید با هدف
تأثی�ر مثب�ت ب�ر روی اقتصاد کالن کش�ور
صورت گیرد

رئیس گ��روه مپنا نب��ز در کنفران��س نفت ۲۰۱۷
گف��ت :در بخش اج��رای پروژهه��ای یوتیلیتی و
در عم��دۀ پروژههای نف��ت ،گاز و پتروش��یمی از
پتروش��یمیهای فجر و مبین تا دماوند و در کلیه
فازهای پ��ارس جنوبی و نیز واحده��ای فرایندی
همچ��ون  ،SRUفلومیتر ،توربوکمپرس��ورهای
پاالیش��گاهی و نیز در ایس��تگاههای تقویت فشار
خطوط  IGATظرفیتهای کش��ور ،مثال زدنی
اس��ت .علی آبادی درباره ورود س��رمایه گذاران
خارج��ی تصریح کرد :کش��ور از س��رمایهگذاری
خارجی اس��تقبال می کند مش��روط به آنکه این
س��رمایهگذاری مصروف آن چیزی باشد که مورد

نیاز کشور اس��ت نه در زمینههایی که تأثیر مثبت
بر روی اقتصاد کالن کش��ور در قالبهای مختلف
از جمله حل مش��کل بیکاری را ب��ه همراه نخواهد
آورد .اما تا کنون ما شاهد پیشنهاد سرمایهگذاری
مس��تقیم نیس��تیم بلکه موارد پیش��نهادی صرفا
نوعی فاینانس اس��ت که مش��کالت خود را دارد و
چیز سودمندی را به ارمغان نخواهد آورد.
علی آبادی درب��اره تضامین دولت��ی در پروژه ها
اظهار داش��ت :ارائه تضامین دولتی بای��د با برنامه
های مش��خص ب��رای کس��ب درآمده��ای ارزی
باش��د .پس الزم اس��ت پدیده فاینانس با پوشش
بیمه ص��ادرات کش��ورهای خارجی که مس��تلزم
ارائه تضامین دولتی کش��ور وام گیرنده اس��ت ،با
مالحظات بیشتری انجام پذیرد.
عل��ی آب��ادی درم��ورد تعام��ل و همکاریهای
اس��تراتژیک بین ش��رکتهای خارجی و داخلی
ب��ا ش��رط ورود ب��ه ب��ازار ای��ران اظهار داش��ت:
هم��ان طورکه مس��ئولین ت��راز اول کش��ور ذکر
کردهاند ،تعامل و همکاریهای اس��تراتژیک بین
شرکتهای خارجی و داخلی ش��رط ورود به بازار
ایران است و حتی اگر مذاکراتی نیز در قالبی غیر از
آنچه سیاست غایی نظام است صورت گیرد ،الزاما
منجر به نتیجه خواهد شد و ش��اید به نوعی اتالف
بی مورد وقت و انرژی باشد.
تحوالت مثبت در ش�کوفایی و بهبود فضای
کسب و کار در پسابرجام
سید حمید حس��ینی ،عضو هیات مدیره اتحادیه
صادرکنن��دگان ف��رآورده ه��ای نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی ایران نی��ز در این کنفران��س گفت:
تح��والت مثب��ت در ش��کوفایی و بهب��ود فضای
کس��ب و کار ،تعامل با دنیا و جلب سرمایه گذاران
خارجی را شامل افزایش تولید نفت وگاز ،افزایش
صادرات محصوالت پتروش��یمی و ف��رآورده های
نفتی ،موافق��ت وزارت نفت با ش��کل گیری نهاد
مس��تقل تنظیم قوانین و مقررات ( رگالتوری ) و
نهایی شدن فرمول ده س��اله گاز جهت خوراک
واحده��ای پتروش��یمی ،معرف��ی الگ��وی جدید
قراردادهای نفت��ی( ،) ipcکاهش رتبه ریس��ک
اعتباری ایران  7از  6و تالش جهت کاهش ریسک
اعتباری کشور به  5را از دستاوردهای کشور پس
از برجام برشمرد .دکتر حس��ینی ابراز امیدواری
کرد ب��ا تصویب نهاد رگالتوری مس��تقل در دولت
و تش��کیل آن  ،تنظیم آیین نامه چگونگی ارزیابی
پروژه های بخ��ش خصوصی در ش��ورای اقتصاد
جهت تضمین فاینان��س  ،کاه��ش و بازنگری در
قیمت خوراک  ،مایعات پتروشیمی و پاالیشگاهی
 ،سپرده گذاری صندوق توس��عه ملی در خارج از
کش��ور جهت تضمین وام های بخش خصوصی ،
تدوام ارتباطات بی��ن المللی کش��ور و حل فصل
مس��ائل بانکی ش��اهد رونق هر چه بیشتر بخش
پایین دستی نفت در سال  2017باشیم .
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پروژه های ناتمام پتروشیمی و افزایش
ظرفیت تولید

مهدی ش�ریفی نی�ک نفس  -عض�و هیأت
نمایندگان اتاق تهران | پ��روژه های نیمه تمام
زیادی در حوزه پتروش��یمی وج��ود دارد؛ پروژه
هایی که می تواند مش��کالت و مسائلی را به وجود
آورد .در حال حاضر حدود  55طرح پتروش��یمی

در کش��ور وجود دارد که درصد پیشرفت آن از 5
تا 95درصد است .ممکن است بعضی از این طرح
ها به دلیل ش��رایط بد آب وهوایی کشور و کمبود
آب دیگر توجیه نداشته باش��ند؛ ولی با این حال
هنوز ه��م بخش عم��ده ای از آنه��ا دارای توجیه

اقتصادی اس��ت و برایش خ��وراک هم تخصیص
داده شده و قطعا نیاز به سرمایه دارد.
اگ��ر م��ا بتوانی��م ب��ا خ��وراک ،تس��هیالت و هر
عاملی که دولت ی��ا صاحبان س��هام این مجتمع
ها  -چ��ون اکثرا مرب��وط به بخ��ش خصوصی یا
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خصولتی هس��تند و همه ش��ان مربوط به دولت
نیس��تند -در نظ��ر دارند ،ب��رای س��رمایه گذار
خارج��ی انگی��زه ایج��اد کنیم م��ی ت��وان این
طرح ها را به اتمام رس��اند .به هرح��ال دولت به
عنوان بازوی توس��عه ای و موتور توس��عه ای که
صنع��ت پتروش��یمی ب��رای کش��ور دارد ،قطعا
باید از ای��ن صنع��ت و اتمام پ��روژه ه��ای نیمه
تم��ام آن حمایت کن��د .بنابراین باید ش��رایطی
ایجاد ش��ود که بتوانیم س��رمایه گ��ذار خارجی
را برای ای��ن پروژه های نیمه تم��ام جذب کنیم.
برای این کار می توان از بانک هایی اس��تفاده کرد
که تضامینی بدهند تا س��رمایه گذاره��ا به ایران
بیایند و ریس��ک تجاری ایران در دنیا کاهش پیدا
کند .البته این فرآیند در حال بهبود است و اوضاع
بهتر شده است .به هرحال باید ضمانت هایی که
الزم است به این سرمایه گذارها داده شود تا اینها
وارد قضیه ش��وند .اما نباید فرام��وش کرد که این
سرمایه گذارها اکثرا دنبال ضمانت دولتی هستند
و دولت هم به دلیل اینکه س��هام ای��ن مجتمع ها
واگذارشده نمی تواند این تضمین را بدهد.
برای این مش��کل می توان با بانک ها ،کنسرسیوم
ها و هلدینگ های بزرگ که این س��هام را دارند،
یک راهکار منطقی پیدا ک��رد .به طور مثال فرض
کنید هلدینگ ه��ا بیاین��د به بانک ه��ا ضمانت
بدهند و بانک ها هم بروند به آن س��رمایه گذارها
یک ضمانت های خاصی بدهند ،به این شکل این
مسائل هم حل می شود.
البته ک��ه در کن��ار این مس��ائل ،بح��ث خوراک
مجوزها هم مطرح اس��ت .درباره خوراک ،وزارت
نفت وارد شده و تکلیف خوراک ها را مشخص می
کند و مجوزها و تس��هیالتی را که م��ی توان ارائه
کرد داده است .باید از سرمایه گذاران دعوت کرد
تا با این امکانات مشارکت کنند.
به اعتقاد من می ش��ود این پروژه ها را س��ریع تر
راه اندازی ک��رد .ب��ا راه اندازی این پتروش��یمی
ها ،ظرفیت محصوالت پتروش��یمی کشور از 60
میلیون تن به  120میلیون تن می رسد که تقریبا
دوبرابر است و این باعث یک رش��د تصاعدی هم
در تولید و هم در صادرات کش��ور می ش��ود .بعد
از برجام یک س��ری اقدامات در مس��یر تس��هیل
این اقدامات انجام ش��د .گروه هایی آمدند و عالقه
مندی ه��م ابراز کردن��د .به طور مث��ال هندی ها
عالقه مند هس��تند در بخش گروه آمونیاک وارد
ش��وند و برای مصارف خودشان س��رمایه گذاری
کنند.
اروپایی ها ه��م عالقه من��د هس��تند ،منابع هم
در اختیار اس��ت ام��ا همچنان بسترس��ازی الزم
بیش��تر برای بحث تضامی��ن مطرح اس��ت و آن
تس��هیالتی که ما برای س��رمایه گ��ذار خارجی
باید ایج��اد بکنی��م .اگ��ر ای��ن اقدام��ات انجام
ش��ود ،این پروژه ه��ای نیم��ه تمام هم س��امان
می گیرد.

اویلپرایس:آیاسعودیمیتواند
آرامکورابهحراجبگذارد؟

در حال��ی ک��ه س��عودیها ف��روش آرامکو
را آخرین ش��انس ب��رای فرار از مش��کالت
اقتصادی مط��رح کردهاند یک منبع صنعتی
اع�لام ک��رد :ف��روش آرامک��و به کابوس��ی
ترسناک برای سعودیها تبدیل شده و دعوا
سر این است که آیا این ش��رکت کام ً
ال نفتی
بماند یا به مجتمع صنعتی تبدیل شود.
مقامات عربستان س��عودی روی این مساله
مذاک��ره میکند که آی��ا آرامک��و بزرگترین
ش��رکت دولتی این کش��ور باید در فهرست
مجتمعهای صنعتی قرار بگی��رد یا اینکه به
عنوان ش��رکت نفتی بینالمللی کار خود را
ادامه دهد .این در حالی اس��ت که قرار است
نخس��تین پیش��نهاد عمومی ب��رای فروش
آرامکو در سال آینده ارائه شود.
یک مقام آگاه از بخش انرژی این کش��ور که
نخواس��ت نامش فاش ش��ود ،اعالم کرد :دو
گزینه را مطالعه میکنیم ی��ا اینکه از آرامکو
یک ش��رکت تولید کننده نفت و گاز بسازیم
یا اینکه آن را تبدیل به یک مجتمع صنعتی
کنیم ت��ا اینکه نق��ش خ��ودش را در بخش
پتروشیمی و بخشهای دیگر ایفا کند.
اعالم شده است که فروش آرامکو بزرگترین
معامل��ه تاری��خ خواه��د ب��ود که با کس��ب
میلیاردها دالر از این طریق میتوان اقتصاد
عربستان را از وابستگی مطلق به نفت نجات
داده و این کشور را به بهبود اقتصاد غیرنفتی
س��وق دهد ،این برنامهریزی تا سال 2030
انجام شده است.
برنامه کاهش وابس��تگی نفتی عربس��تان از
طریق فروش آرامکو سال گذشته مطرح شد
که قرار است فروش و س��رمایهگذاری آن تا
سال  2030انجام ش��ود و طراحان این طرح

و متعهد شدهاند که با تغییر وضعیت آرامکو
از ش��رکت کامال نفتی و گاز به مجتمعهای
صنعتی بتوان اقتص��اد این کش��ور را بهبود
بخشید اما مقامات ارشدی هم در این کشور
هستند که نگرانیهای خود را در این زمینه
اعالم کردهاند و معتقدند که با پیچیده شدن
وضعیت آرامکو همکاریهای دیگر کشورها
بسیار هزینهزا خواهد بود.
براس��اس ای��ن گ��زارش تبدی��ل آرامکو به
مجتمع صنعتی میتواند قیمت س��هام این
کشور را افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز در این زمینه نوشته است
که تالش ب��رای گفتوگو ب��ا مقامات آرامکو
برای کس��ب اطالعات بیشتر بینتیجه مانده
است .طی چند س��ال گذش��ته آرامکو وارد
قرارداد با جن��رال الکتریک و ش��رکتهای
ساخت کشتی و همچنین شرکتهای فعال
در انرژیهای تجدیدپذیر برای اس��تفاده از
انرژیهای خورش��یدی و بادی وارد مذاکره
شده است.
برخی مقام��ات میگویند ک��ه ورود آرامکو
به این بخشها برای خری��داران خارجی که
میخواهند سهام این شرکت را بخرند جذاب
نخواهد بود و درنتیجه بخ��ش مهمی که در
طرح فروش آرامک��و وجود دارد این اس��ت
که خریداران س��هام میگویند ورود آرامکو
ب��ه بخشه��ای غیرمرتب��ط نبای��د صورت
میگرفت.
یک منبع صنعتی اعالم ک��رد :فرایند طوری
پیش میرود که به عنوان کابوسی ترسناک
برای س��عودیها اس��ت و هر چه آنها بیشتر
ش میروند با مسائلی مواجه میشوند که
پی 
نیاز به مطالعه و دستهبندی بیشتری دارد.
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عباس کاظمی معاون وزیر نفت:

بخشخصوصیدربازاریابیفرآوردههاضعیفاست
قانون ،صادرات ف��رآورده های نفت��ی را بر عهده
بخش خصوصی گذاش��ته و این بخش ملزم است
تمامی فرآورده های نفتی را صادر کند اما به گفته
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی ،بخش خصوصی نم��ره قابل قبولی در
صادرات فرآورده های نفتی کس��ب نمی کند زیرا
عالوه بر ضعف در ص��ادرات ف��رآورده های نفتی
در بخش خش��کی ،هنوز موفق به ورود در بخش
دریایی نشده است.
عباس کاظمی ،مع��اون وزیر نفت با بی��ان اینکه
بخش بی��ن الملل وزارت نفت ،ص��ادرات فرآورده
هایی از طریق دریا را انجام م��ی دهد ،می گوید:
این وظیفه بخش خصوصی است که در این زمینه
فعالیت کند اما به دلیل ضع��ف و عدم توانایی این

وظیفه را بر عهده بخش دولتی گذاش��ته اس��ت،
البته اگر پای درددل بخش خصوصی بنش��ینیم
ش��اید م��واردی را به عن��وان چرای��ی این ضعف
بش��نویم .دولت با ورود بخش خصوصی در بخش
صادرات فرآورده های نفتی مشکلی ندارد.
وی در ادام��ه م��ی افزای��د :بخ��ش خصوصی در
صادرات فرآورده های نفتی از طریق خش��کی نیز
موفق عمل نکرده است و تنها بازارهای محدودی
را دارد ،برای نمونه در چند کشور منطقه از جمله
پاکستان ،افغانس��تان و عراق فعالیت دارد ،البته
بازار این کشورها را نتوانسته است در اختیار خود
داشته باش��د .با این وجود از آنجا که فرآورده های
نفتی در ب��ورس عرضه می ش��ود نباید این بخش
در تامین این فرآورده ها برای صادرات با مش��کل

مواجه شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی بر این باور است که عملکرد این بخش
در مقایسه با سال گذش��ته بهبود یافته است ولی
هنوز نتوانس��ته انتظارات ما را برآورده سازد با این
وجود باید این بخش تالش کند در بخش دریایی
ورود جدی داشته باش��د ،زیرا عمده صادرات این
فرآورده ها از طریق دریا ص��ورت می گیرد که در
اختیار بخش خصوصی نیست.
طبق نظر این مقام مس��ئول ،در سال جاری حجم
صادرات فرآورده های نفتی به طور متوسط 450
هزار بش��که در روز اس��ت که برای نخستین سال
اس��ت این میزان فرآورده صادر می کنیم .بخش
عمده این حجم از طریق دریا صورت گرفته است.

انتقاد غیرمنصفانه معاون وزیر نفت
این حالی اس��ت که وقت��ی پ��ای درددل فعاالن
بخ��ش خصوص��ی در ص��ادرات ف��رآورده های
نفتی م��ی نش��ینیم ،داس��تان تغییر م��ی یابد.
سیدحمید حس��ینی ،عضو هیات مدیره اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده ه��ای نفتی در واکنش به
اظهارنظر این مقام مسئول به می گوید :انتقادات
معاون وزی��ر نفت منصفانه نیس��ت زی��را وی در
جریان امور نیس��ت .آنچه در حال حاضر در حال
رخ دادن است ،همراهی بخش خصوصی با بخش
امور بین الملل وزارت نفت در ص��ادرات فرآورده
های نفتی است.
در همی��ن ح��ال وی با بی��ان اینک��ه بخش بین
المل��ل وزارت نفت عالق��ه ای برای هم��کاری با
بخش خصوصی ندارد ،می افزای��د :تامین منابع
مالی و فاینان��س اولویت بخش بین الملل اس��ت
و عالقه ای به همکاری با بخ��ش خصوصی ندارد
و با ش��رکت های بین المللی همکاری می کند،
در ای��ن فضا بخش خصوص��ی چه کار م��ی تواند
بکند .اما در این باره س��یدحمید حس��ینـــی ،از

فـــعاالن بخش خصوصی صنعت نفت می گوید:
پیش بینی ما بر این بود که قراردادهای جدید در
س��ال جاری منتج به قرارداد عملیاتی نشود زیرا
موانع خاص داخلی مانع ش��د تا رایزن��ی ها برای
س��رعت بخش��یدن به قراردادهای نفتی صورت
گیرد.
وی بر این باور اس��ت که وزارت نفت و مس��ئوالن
آن به خصوص در عرصه بی��ن المللی تمام تالش
خود را کرده اند تا این قراردادها به ش��رکت های
خارجی معرفی ش��وند اما در کن��ار این تالش ها
برای به سرانجام رس��یدن ،اقدامات دیگری برای
به سرانجام نرسیدن این قراردادها صورت گرفت
که نباید آنها را فراموش کرد.
براساس اعالم وزارت نفت ،شرکت ملی نفت پس
از اجرای برج��ام بیش از ١٥تفاه��م نامه در قالب
 MOUو  HOAامضا کرده که ارزش این تفاهم
نامه ها حدود  ٤٠میلیارد دالر برآورد ش��ده است.
حال باید منتظ��ر ماند تا دید پی��ش بینی وزارت
نفت برای تحقق قراردادهای جدید نفتی در سال
آینده چه میزان تحقق خواهد یافت.

احم��د صرام��ی از فع��االن بخ��ش خصوصی در
صادرات فرآورده های نفتی نیز در این باره اضافه
می کن��د :آق��ای کاظمی ف��رد کارکش��ته ای در
حوزه نفت اس��ت و نظرات کارشناس��ی متعددی
را اع�لام می کن��د و نباید ای��ن گون��ه اظهارنظر
داش��ته باش��د ،بخش خصوص��ی در چند س��ال
گذش��ته رش��د قابل توجهی در صادرات فرآورده
های نفتی در دو بخش دریایی و خش��کی داشته
اس��ت و معتقدم در صورت حمای��ت از این بخش
توانمندی آن برای صادرات بیش از اینکه اس��ت
خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه اگ��ر بخش خصوص��ی از نظر
ایش��ان موفقی��ت چندانی نداش��ته اس��ت قطعا
دالیل متع��ددی دارد ،م��ی افزاید :ای��ن دالیل
ریشه در بخشنامه و دس��تورالعمل هایی دارد که
از س��وی وزارت نفت برای بخش خصوصی ابالغ
می شود که این موانع بس��یار دست و پاگیر است،
البته ناگفت��ه نماند انتظار می رف��ت بعد از برجام
مش��کالت ما در بخش بانکی و بازگشایی ال سی
حل و فصل شود اما این گونه نشد.
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آیاایرانسلطهانرژی
روسیه در شرق اروپا را برهم میزند
شرق اروپا با هدف تنوع بخش��ی به منابع تامین
انرژی خود و کاهش وابستگی به روسیه در حال
متمایل شدن به ایران است .این حرکت می تواند
رقم زننده یک انقالب ژئوپلتیک باش��د ،اما باید
دید این روند می تواند ادامه پیدا کند یا نه.
شرق اروپا با هدف تنوع بخش��ی به منابع تامین
انرژی خود و کاهش وابستگی به روسیه در حال
متمایل شدن به ایران است .این حرکت می تواند
رقم زننده یک انقالب ژئوپلتیک باش��د ،اما باید
دید این روند می تواند ادامه پیدا کند یا نه.
از زم��ان جنگ س��رد به ای��ن طرف ،سیاس��ت

خارجی آمریکا تش��ویق اروپا به تنوع بخش��ی به
منابع تامی��ن انرژی و کاهش وابس��تگی به نفت
و گاز روس��یه بوده اس��ت .ای��ن اق��دام از طریق
مجموعه ای از ابزارهای دیپلماتیک ،اقتصادی و
پنهانی صورت گرفته که از جمل��ه آنها می تواند
خراب��کاری تکنولوژیک س��ی آی ای در خطوط
لوله انرژی اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق اشاره
کرد .در حالی که دولت های آمریکا پس از جنگ
سرد همواره نگران اس��تفاده احتمالی روسهی از
«سالح انرژی» علیه غرب اروپا بوده اند ،سیاست
خارج��ی آمریکا بیش��تر روی تقویت اس��تقالل

اقتصادی و سیاس��ی دولت های ایجاد شده بعد
از افول کمونیزم متمرکز بوده است.
جایگزین های پیش��نهاد شده برای تامین انرژی
مورد نیاز کشورهای اروپایی این مشکل را داشته
اند که به دلی��ل هزینه های باالی اح��داث آنها،
تنها خطوط لوله ای می توانس��ت دارای توجیه
اقتصادی الزم باش��د ک��ه به یک تامی��ن کننده
عمده انرژی متصل شود .اکنون به نظر می رسد
که شرق اروپا یک تامین کننده عمده انرژی پیدا
کرده که می تواند به عنوان آلترناتیوی در مقابل
انرژی روسیه به آن اتکا نماید .ایران هفته گذشته

اعالم کرد که صادرات نفت ب��ه بالروس از طریق
بنادر اوکراین و التویا را آغاز خواهد کرد.
این موضوع در ش��رایطی مطرح ش��ده که روابط
بالروس و روس��یه به میزان بی س��ابقه ای تنش
آلوده شده اس��ت ،زیرا بالروس از پرداخت بدهی
معوق گازی خود به روس��یه خودداری می کند
زیرا معتقد است قیمت در نظر گرفته شده برای
بالروس ناعادالنه و باالتر از قیمتی است که دیگر
کش��ورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یایی
برای گاز روس��یه پرداخ��ت می کنند .روس��یه
هم در عوض ص��ادرات نفت خام ب��ه بالروس را
به نصف کاهش داده اس��ت .ف��راورده های نفتی
عمده ترین محصول صادراتی بالروس به ش��مار
می رود و یک س��وم از کل درآم��د صادراتی این
کشور را تش��کیل می دهد .الکساندر لوکاشنکو،
رئیس جمهور بالروس در واکنش ب��ه این اقدام
روس��یه در مصاحب��ه ای تلویزیون��ی گفته« :ما
بدون نفت روس��یه هم می توانیم زنده بمانیم .ما
نفت را از جای دیگ��ر خواهیم خرید .مطمئنا این
کار به صرف��ه نخواهد بود ،اما آزادی و اس��تقالل
به صرفه اس��ت و نمی ت��وان آن را ب��ا هیچ معیار
پولی ای س��نجید ».دولت بالروس ،خواس��ته یا
ناخواس��ته از طریق خرید نف��ت از ایران در حال
هموار کردن مسیر برای ایجاد پیشرفت در روابط
انرژی شرق اروپاست .ایران نه تنها قیمت پایین
تری برای فروش نفت به بالروس پیشنهاد کرده،
بلکه بالروس هم قول داده ت��ا اجازه دهد ایران از
پاالیشگاه های این کش��ور برای فروش فرآورده
های نفتی خود در سراس��ر ای منطقه اس��تفاده
کند .ع�لاوه بر این ،ب�لاروس تالش م��ی کند تا
اوکراین و کشورهای حوزه بالتیک را نیز در طرح
های خود مش��ارکت دهد و احتماال درهای این
کشورها را نیز به روی نفت ایران باز کند.
اگر بالروس به جای پایی برای صادرات و پاالیش
نفت ایران در شرق اروپا و اوراس��یا تبدیل شود،
این امر به ش��دت موجب تضعیف س��لطه انرژی
اروپا و در نتیجه کاهش تسلط سیاسی روسیه در
این منطقه از جهان خواهد شد.

ایران نه تنها قیمت پایین تری برای
فروش نفت به بالروس پیشنهاد کرده،
بلکه بالروس هم قول داده تا اجازه
دهد ایران از پاالیشگاه های این کشور
برای فروش فرآورده های نفتی خود
در سراسر ای منطقه استفاده کند

اجرایی شدن  IPCدر
سال  96هم قطعی نیست!

قرارداده��ای جدید نفتی موس��وم ب��ه  IPCبا
تمام تالش ه��ای وزارت نفت ،در س��ال جاری
به مرحله اجرا نرس��ید تا پیشگویی های برخی
کارشناس��ان در این ام��ر محقق ش��ود ،با این
وجود همچن��ان بدنه وزارت نفت امیدار اس��ت
که در ابتدای س��ال  ،96بهار قراردادهای نفتی
از راه برس��د تا ب��رگ دیگ��ری از موفقیت های
نفتی دول��ت یازدهم رقم بخورد .امیرحس��ین
زمانی نیا ،معاون ام��ور بین المل��ل و بازرگانی
وزارت نف��ت با بی��ان اینکه در خ��رداد ماه ،96
اتفاقات خوبی در قرارداده��ای جدید نفتی رخ
خواهد داد می گوید :ای��ن پیش بینی مبتنی بر
مذاکراتی اس��ت که در طول یک سال گذشته
با ش��رکت های خارجی صورت گرفته اس��ت،
همچنین با برداش��ت هایی که از سیاست های
خارجی دولت ترامپ داریم ،ب��ر این باوریم که
در خ��رداد  96تفاه��م های مقدمات��ی تبدیل
به قرارداد ش��ود .وی ب��ا بیان اینک��ه در تحقق
قراردادهای جدید نفتی در س��ال جاری موانع
و مش��کالت متعددی وجود داش��ت که تالش
ش��د این موانع مرتفع ش��ود ،می افزاید :تمامی
ش��رکت هایی که با ایران برای حضور در طرح
های باالدس��تی صنعت نفت وارد مذاکره شده
اند ،در ایران دفتر دارند و این به این معناس��ت
که فضای هم��کاری برای جذب س��رمایه گذار
نس��بت به زمان تحریم ها بهبود یافته اس��ت.
ایران در ش��رایطی قرار گرفته اس��ت که قدرت
انتخاب دارد.
دلواپس��ی و نگرانی های عده ای خاص از متن
قرارداده��ای نفت��ی اگرچه موجب ش��د روند
ارائه این قراردادهای نفتی به س��رمایه گذاران
با کندی مواجه ش��ود ،اما باید به ای��ن مهم نیز
توجه کنی��م که متن اصل��ی ای��ن قراردادها از
سوی وزارت نفت با تاخیر تهیه شد ،با این وجود
تعدادی س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی برای
انعقاد تفاه��م نامه با ش��یوه قراردادهای جدید
نفتی پای میز مذاکره آمدند .این در حالی است
که انتظار می رفت تفاهم نامه های بیش��تری با
شرکت های بزرگ خارجی منعقد شود؛ تفاهم
نامه هایی ک��ه در کوتاه ترین زم��ان ممکن به
قرارداد اصلی تبدیل ش��ود .حال س��وال جدی
این است که در کنار موانع خاص از جمله موانع
داخلی و خارج��ی آیا مت��ن قراردادهای جدید
نفتی برای سرمایه گذاران جذاب بود؟

نص��راهلل ابراهیمی ،مش��اور کمیت��ه بازنگری
قرارداده��ای نفت��ی ب��ا دف��اع از جذابی��ت
قراردادهای جدید نفتی برای س��رمایه گذاران
نفتی با تأکید بر اینکه قراردادهای جدید نفتی
به خودی خود نمی توانند منبع جذب سرمایه
باشند ،می گوید :جذب س��رمایه گذار خارجی
دارای مولفه های مختلفی است و در صورتی که
تمامی تحریم ها ب��ه خصوص تحریم های مالی
و بانکی حل می ش��د و قراردادهای جدید نفتی
موسوم به  Ipcمورد توجه سرمایه گذاران قرار
نمی گرفت آن زمان می ت��وان با صراحت اعالم
کرد که این قراردادها جذابیت نداشتند.
وی با بی��ان اینک��ه حساس��یت ها نس��بت به
قراردادهای ح��وزه نفت بیش از س��ایر صنایع
اس��ت ،می افزاید :مادام��ی که تحری��م ها لغو
و فضای بی��ن الملل��ی مثبت نش��ود ،هیچ نوع
قراردادی در صنع��ت نخواهیم داش��ت و نمی
توان امیدوار بود که س��رمایه گ��ذاران خارجی
در بازارهای صنعتی مشارکت داشته باشند .اما
مهم ترین مس��ئله که نباید از آن غافل بود روی
کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکاس��ت
که سیاس��ت های این ف��رد بر توافق��ات برجام
منطبق نیست.
ابراهیم��ی بر این باور اس��ت که ش��رکت های
خارجی عالقه مند به س��رمایه گذاری در ایران
منتظرند تا تصمیم و سیاس��ت کشور آمریکا را
در مورد همکاری با ایران بدانند .بدون شک اگر
سیاس��ت منع کننده ای برای همکاری با ایران
وجود نداش��ته باشد آینده خوش��ی در انتظار
قراردادهای جدید نفت��ی خواهد بود درغیر این
صورت حتی اگر تکلیف مش��خص نشود و همه
چیز در ابهام باقی بماند ش��رکت های خارجی
ترجیح خواهن��د داد در ایران س��رمایه گذاری
نکنند.
ب��دون ش��ک در ص��ورت رف��ع موان��ع جذب
س��رمایه گذار خارجی می توان امیدوار بود که
قرارداده��ای جدید نفتی در س��ال آینده به بار
بنشیند ،در فضای مثبت و لغو کامل تحریم ها،
به خصوص رفع موانع مالی و بانکی بین المللی
است که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به
ایران خواهند آمد همان گونه ک��ه پیش از این
قراردادهای بیع مش��ارکت توانس��ت س��رمایه
گذاران متعددی را به صنعت نفت جذب کند.
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امیر منصور شیرازیان

بازارهایصادراتیصنایعپاییندستی
را از دست دادیم

ی��ک فع��ال پتروش��یمی گف��ت :امس��ال موضوع
صاحب��ان پروانهه��ای ص��وری در مناط��ق آزاد و
س��همیههای برخ��وردار از معافی��ت مالیات��ی 9
درصدی در س��امانه بهینی��اب باعث ش��د تا مواد
پتروش��یمی راحتتر و ارزانتر به دست واسطهها
برسد.
یک فعال صنعت پایین دس��تی پتروشیمی با بیان
اینکه راهکاری ش��فافتر و بهتر از مکانیزم عرضه
و تقاضا در ب��ورس کاال برای معام�لات محصوالت
پتروش��یمیایی وجود ن��دارد  ،عنوان ک��رد :فرایند
معامالت محصوالت پتروش��یمی در ب��ورس کاال
از ش��فافیت باالی��ی ب��رای صنای��ع پایین دس��ت
پتروش��یمی برخوردار ب��وده و این در حالی اس��ت
که هنوز مش��کالت نحوه توزیع این مواد برخوردار
از ارزش اف��زوده در کش��ور ای��ران به دلی��ل وجود
شرکتهای صوری دچار اشکال اساسی است.
امی��ر منص��ور ش��یرازیان گف��ت :در کش��ورهای
همجوار ایران مواد پتروش��یمی بط��ور اعتباری با
کمترین تضامین به صاحبان کارخانه و طی 1000
روز به قیمت نقدی تحویل و تس��ویه حس��اب می

شود ولی در ایران این موضوع محال است .از سویی
دیگر از واسطه و تاجر مواد پتروشیمیایی در جایی
که بورس وجود دارد خبری نیست ولی در ایران این
مسئله وجود داشته و باعث میش��ود که بخشی از
مواد در بخش واسطهگری وارد شده و قسمت اعظم
رانتی که وج��ود دارد به جای اینکه ب��ه رونق خط
تولید بیانجامد به جیب واسطهها ریخته میشود.
وی با بی��ان اینکه طی امس��ال موض��وع صاحبان
پروانه های صوری در مناطق آزاد و یا س��همیههای
برخوردار از معافیت مالیاتی  9درصدی در س��امانه
بهین یاب باعث ش��د تا مواد پتروش��یمی راحتتر
و ارزانتر به دس��ت واس��طهها برس��د ،عنوان کرد:
در ایران اگ��ر تولید کننده در غال��ب قانون تجارت
حرکت کند و در عین ح��ال از نقدینگی در گردش
به عنوان یک موض��وع مقدس ب��رای خرید خانه و
یا طرحهای توس��عهای و یا هزینههای امور خیریه
مصرف نشود مشکلی نخواهیم داشت.
شیرازیان با تاکید بر لزوم رصد مداوم شرکتهای
صوری و س��همیههای غیر واقعی در س��امانه بهین
یاب از س��وی نهاد های نظارتی ،گف��ت :در صورت

وجود پروان��ه بهره برداری ،قدر مس��لم یک پیر زن
نمیتواند به واس��طه این پروانه از سهمیه خرید پی
وی سی در بورس کاال برخوردار شود مگر اینکه در
مچینگ بورس پس از ع��دم اقبال خریداران روبرو،
از سوی عرضه کننده پتروشیمی در فضای تجاری
معاملهای خ��ارج از بورس رخ ده��د ولی در بخش
تولید همچنان وجود پروانههای صوری آزار دهنده
اس��ت که اغلب آنها مربوط به مناطق محروم و دور
افتاده کش��ور بوده و ظرفیت های غیر واقعی باالیی
را نشان می دهند.
به ب��اور وی بای��د نهادهایی همچون دفتر توس��عه
صنایع پایین دس��تی ش��رکت ملی پتروشیمی و یا
اتحادیهها و تش��کل های نظارتی ضمن بازدیدهای
مداوم و اقدام برای بازرسی و نظارت حتی به هزینه
خود تولی��د کننده ها و تعیین بودج��های برای این
موضوع ،همواره بازرس��ی های اتفاقی را در دستور
کار خود قرار دهن��د و از این طری��ق کاهش هزینه
های غیر ع��ادی قبوض آب و برق و ی��ا هزینه بیمه
و مالی��ات برخی واحده��ای تولیدی ک��ه حاکی از
خاموش بودن چرخ��ه تولید آنها اس��ت را از خرید

مواد پتروشیمی در بورس کاال منع کنند.
ش��یرازیان با بیان اینکه اگر در ی��ک روز یک واحد
در منطقهای دور افتاده همزمان ب��ا دریافت مجوز
س��همیه در بهین یاب بتواند از ب��ورس کاال خرید
کند شائبه جدی ایجاد میشود ،گفت :اینکه واحد
تولیدی مواد خود را با مواد دیگری تعویض میکند
مسئلهای متفاوت است ولی کس��ی که پروانه بهره
برداری کارخانه های تولیدی تعطیل ش��ده آن در
دست واسطه های بزرگ اس��ت باید از طریق واحد
های متشکلی بطور دائم بازرسی و رصد شود.
وی در پاسخ به این پرس��ش فارس که آیا مشکالت
واحده��ای تولیدی پ��س از اعتراض ه��ا در مقابل
معاون اول رییس جمهور در نمایش��گاه اخیر ایران
پالس��ت حل و فصل شده اس��ت؟ گفت :برای حل
مش��کالت از جمله واحد تولیدی نایلون پالستیک
نه بخاطر اعتراض ه��ا در حضور ب��ا جهانگیری اما
با ت�لاش ها و رایزنی ه��ا بخش��ی از آن حل و فصل
شده اس��ت .وی با بیان اینکه این واحد تولیدی هم
اکنون بازار های صادراتی خود را از دست داده است
 ،گفت :نخس��تین محموله مواد مورد نیاز ش��رکت
طی روز گذشته با تس��ویه نقدی به کارخانه رسیده
ولی هنوز خرید اعتباری کارخانه در دست مذاکره
است.
شیرازیان مصرف پلی اتیلن به عنوان ماده مصرفی
بنگاه اقتص��ادی خ��ود عنوان ک��رد و گف��ت :هم
اکنون با وج��ود مذاکره و نامه نگاری با دو ش��رکت
پتروشیمی پس از حدود  10ماه و همچنین صدور
مصوبه کارگروه رف��ع موانع تولی��د در  23دی ماه
امس��ال اما هنوز به مرحله اجرا و نهایی نرس��یده و
باعث شده تا بازار صادراتی خود را از دست بدهیم .
ش��یرازیان گفت :از نظ��ر تولید و درآمد در س��ال

جاری وضع اس��ف ب��اری مواجه بودی��م بطوریکه
متاسفانه تولید شرکت نسبت به سال قبل بین 60
الی  70درص��د افت مواجه بود .مقص��ر این موضوع
به نظر نمی رس��د که دولت بوده باشد .زیرا ناشی از
نوع اعتماد خود تولید کننده به بازارها و روندی که
در فرایند س��رمایه گذاری ها طی  30سال اخیر رخ
داده می باشد .
وی اضافه کرد :متاس��فانه تولید کننده ها به قوانین
تج��ارت و تولی��د و قوانین ش��رکتی کمت��ر اعتنا
میکنند .بط��ور مثال اگر تولید کننده س��رمایه در
گردش خود را در طرح توسعه نمی گذاشت و طرح
توسعه را از مس��یر خودش با کارشناسی و مشاور و
نقدینگی برخ��وردار از دوره تنفس مفی��د از بانک
دنبال میک��رد این اتف��اق رخ نم��ی داد .در حال
حاضر  200درصد ظرفیت خود مش��تری دارم ولی
وقتی یک دفع��ه جنگ در ع��راق رخ داد و همزمان
رکود در ب��ازار داخل��ی رخ داد پولی ب��رای ارایه به
مشتری نداشتم.
وی ادامه داد  :دولت روحان��ی تنها در یک جا مقصر
بود و آن اینکه بدون اطالع خ��واص ،به مردمی که
اقتصاد ،معیشت و کار روزمره خودشان را چه در امر
ساختمانی س��ازی و چه در امر خدماتی همگی بر
اساس گرانی و تورم برنامه ریزی کرده اند و مردمی
که عاشق گرانی شده اند نوید ارزانی داده است.
وی افزود :روحانی آنجایی اش��تباه کرد که حتی با
وجود مهار تورم نباید تبلیغات خ��ود را بر روی این
موضوع می گذاش��ت زیرا س��ودی از آن نمی برد و
در نهایت ضد تبلیغ شد ولی اگر تبلیغات را بر روی
کیفیت می گذاشت برای عموم قابل لمس تر بود.
به باور وی روحانی بدون اینکه قیمت ها در اقتصاد
چندان گرانتر شود باید اعالم می کرد که کیفیت را

باالتر برده ایم در این ص��ورت حتما مردم راضی تر
بودند تا اینکه مردم و مش��تریان بن��گاه ها به دنبال
این باشند که با ذخیره س��ازی تصور گران تر شدن
قیمت ها در آینده ای نزدیک را داشته باشند.
وی ادام��ه داد :در صنع��ت ف��والد و س��اختمان و
پتروش��یمی و پالس��تیک گرفته تا س��ایر صنایع
تولیدی هم اکنون دچار رکود و قفل شدن چرخه
تولید و فروش هس��تند در حالیکه دولت نتوانسته
تورم واقعی را مهار کند و آمار ها نیز شفاف نیست.
وی اف��زود :مهار ت��ورم یعنی تثبیت ن��رخ تورم در
حالیکه س��رعت آن کند شده اس��ت که به تبع آن
سرعت اقتصاد نیز کاهش یافته است.
این تولی��د کننده محص��والت پالس��تیکی با بیان
اینکه همه مش��کالت ب��ه دول��ت باز نم��ی گردد
 ،عنوان کرد :ع��دم برنامه ریزی تولی��د کننده ها و
عدم حرکت ب��ر مبنای اصول تج��ارت باعث ایجاد
مشکالت کنونی صنعت شده اس��ت .در این زمینه
تا ح��دی بانک ه��ا نیز مقصر ب��وده و نرخ س��ود و
جرایم نیز افسار گسیخته ش��ده است .با وجود ارایه
تس��هیالت  28درصدی از س��وی بانک ها ولی در
زمان تس��ویه با نرخ بهره مرک��ب  38درصد خواهد
بود که به بنگاهها صدمه می زند.
شیرازیان از تعدیل  40درصدی نیروی کار به دلیل
بروز مش��کالت تولید در بن��گاه اقتصادی خود طی
سال جاری سخن گفت و افزود :صاحبان خط تولید
طی امس��ال مثل مادری که بچه شیر خواره خود را
باید تغذیه کن��د به هر قیمتی از زیر س��نگ هم که
شده مواد اولیه خود رابدست آورد و اجازه خاموش
ش��دن این خطوط را نداد اما اینکه این مواد تهیه
شده برای رس��اندن به خط تولید به بهترین وجه
در کشور رخ می دهد ،نیست.
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بخشخصوصیروسیهدربازارنفتچهمیکند

ابولقاسم هاشمی در گفتگو با دنیای انرژی :

واگذاری 20درصدیسهامشرکتهایپتروشیمینباید
زمینهدولتیشدنمدیریترافراهمکند

عض��و اتحادی��ه صادرکنندگان ف��رآورده های
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی ای��ران ب��ا اش��اره به
ناکارآمدی دولت در حوزه مدیریت ش��رکتها
و واحده��ای تولیدی و صنعت��ی ،گفت :دولتی
شدن مدیریت بازده ش��رکتها را تا صددرصد
کاهش میدهد.
ابوالقاس��م هاش��می  درمورد مصوب��ه بهمن
م��اه س��الجاری هی��ات وزیران  نس��بت ب��ه
بازگش��ت  20درص��د از س��هام ش��رکتهای
پاالی��ش نفت اصفه��ان ،تبری��ز ،الوان ،تهران،
شیراز،کرمانش��اه و بندرعب��اس از فهرس��ت
شرکتهای واگذار ش��ده به طرح توزیع سهام
عدالت ،اظهار کرد  :نق��ش تصدیگری دولت
در هر حوزهای ،کامال اشتباه است و اصوال دولت
نباید نقش س��رمایهگذاری را ایفا کند ،بنابراین
باید دربخ��ش هایی که نقش س��رمایهگذار و یا
سهامدار را دارد ،سرمایه را پس گرفته  و آن را
از طریق بورس و یا مزای��ده به بخش خصوصی
واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه نقش دولت  در بخش های
مختلف از جمله صنعت بیش��تر بای��د در حوزه
های استراتژی باشد ،خاطرنش��ان کرد :تجربه

ثابت کرده که بخشهایی که با مدیریت دولتی
اداره میشوند در بیش��تر موارد توفیق چندانی
پیدا نمیکنن��د ،از این رو برای پویایی بیش��تر
خصوصی سازی بهترین گزینه است.
رئیس هیئت مدی��ره انجمن صنای��ع بازیافت
صنایع نف��ت و گاز پتروش��یمی ای��ران ،افزود:
درمورد بازپسگیری س��هم  20درصدی دولت
از ش��رکت های پتروش��یمی و پاالیش��گاهی
نی��ز اذع��ان ک��رد :بای��د مش��خص ش��ود که
درص��ورت بازپسگی��ری ،س��هم دول��ت در
س��هام کل به چ��ه می��زان افزایش م��ی یابد و
آیا ای��ن 20درصد اهرم��ی برای اعم��ال نفوذ
دول��ت در مدیریت ش��رکت ه��ا می ش��ود یا
خیر؟!بنابرای��ن بای��د ببینیم که س��هام دولت
در ای��ن موض��وع در اکثریت قرار م��ی گیرد یا
بخش خصوصی؟
هاشمی با تاکید بر اینکه ابعاد این مصوبه باید با
شرطی باش��د که  به مدیریت دولتی شرکتها
منتهی نش��ود ،تصریح کرد :اگر ب��ا اجرای این
مصوبه شرکتها به س��مت دولتی شدن نروند،
اش��کالی براین موض��وع وارد نیس��ت ،اما اگر
این ط��رح ابزاری ب��رای افزایش س��هام دولتی

شرکتها داشته باش��د  ،به شدت به این حوزه
لطمه وارد خواهد کرد.
وی معتقد اس��ت؛ هدف از اج��رای این مصوبه
بیش��تر این اس��ت که با برگش��ت س��هام 20
درصدی ،سهم دولت از ش��رکتها به باالی 50
درصد رسیده و قدرت اعمال نفوذ بر این بخش
را به دولت بدهد ،که در این صورت زمینه رانت
خواری افزای��ش ،مدیریت نس��بت به صاحب
سرمایه  ،پاس��خگو نبوده ،سیستم اتوماتیکوار
عریض و طویل می شود؛ به اصطالح پارکینگ
های خودروهای تش��ریفاتی از ات��اق های کار
بزرگتر و بازدهی کاهش مییابد.
عض��و اتحادی��ه صادرکنندگان ف��رآورده های
نفت ،گاز و پتروش��یمی ایران خاطرنشان کرد:
میزان بازدهی یکی از موارد بسیار مهم است که
در مدیریت دولتی و خصوصی به میزان صد در
صد با یکدیگر تفاوت دارند.
وی تصری��ح کرد :فع��االن حوزه پتروش��یمی
بای��د از طری��ق اتحادی��ه و ات��اق بازرگان��ی
ای��ن مصوب��ه را پیگی��ری ک��رده و ب��ا مذاکره
بس��ته ب��ه مناف��ع ه��ر دو ط��رف ب��ه تواف��ق
برسند.

این روزها بزرگترین دغدغه بازار نفت احتمال
تمدید یا عدم تمدید تواف��ق بزرگان نفتی برای
کاهش تولید است .کارشناس��ان بر این باورند
که درصورت عدم تمدی��د توافق اوپک ،با توجه
به رشد تولید نفت ش��یل آمریکا و عدم کاهش
حجم ذخایر نفت��ی در نیمه اول س��ال ،مجددا
مازاد عرضه در بازار نفت س��ر ب��ه فلک خواهد
گذاش��ت و قیمتها به ح��دود  40یا حتی30
دالر در هر بشکه سقوط خواهد کرد.
اما از آنجایی که اوپک خود بیش از هر کشوری
به قیمتهای ب��االی نفت نی��از دارد و به دنبال
رهایی از ش��رایطی اس��ت که ظرف دو س��ال
گذش��ته بر بازار نفت حاکم ش��ده ،کارشناسان
احتمال تمدی��د تواف��ق در نیمه دوم س��ال را
بس��یار زیاد میدانن��د .این در حالی اس��ت که
معاملهگران به اندازهای که کارشناسان نسبت
ب��ه تمدید تواف��ق اطمینان دارن��د ،خوشبین
نیس��تند و این عامل موجب عدم رش��د قیمت
نفت و حتی افت آن در ماههای اخیر شده است.
ح��ال گمانههای��ی پیش آم��ده ک��ه نگرانیها
را تش��دید کرده و موجب افت قیم��ت نفت در
هفته جاری شده اس��ت .گفته میشود ،روسیه
بهعنوان تهدیدی بر سر راه تمدید توافق مطرح
اس��ت .در وهله اول کاهش تولید در نیمه دوم
سال از سوی روس��یه به مراتب دشوارتر از نیمه
اول ارزیابی میشود چراکه به گفته کارشناسان
بهطور تاریخی نیمه اول س��ال به دلیل شرایط
دشوار آب و هوایی روس��یه با افت تولید مواجه
اس��ت .ام��ا نیم��ه دوم س��ال زمانی اس��ت که
معموال شرکتهای نفتی این کشور در شرایط
مساعدتر آبوهوایی برنامههای افزایش تولید
خود را اج��را میکنند و تولید نفت روس��یه رو
به افزایش میگذارد ،بنابرای��ن از آنجا که توان
و ظرفیت رش��د تولید وجود دارد ،شرکتهای
نفتی روس انگیزه کمتری ب��رای کاهش تولید
در نیمه دوم سال دارند.
ام��ا عام��ل دوم نگران��ی از عدم تمدی��د توافق
به رقاب��ت نفتی روس��یه در بازار نف��ت با دیگر
تولیدکنندگان این کاال باز میگردد .روسیه در
سالهای اخیر با افزایش چشمگیر تولید خود،
نشان داده که رقابت نفسگیری را در بازار نفت با
تولیدکنندگان اوپک آغاز کرده است .حال خبر
آمده که این کشور در بازار نفت چین ،عربستان
را پشتسر گذاش��ته اس��ت .در حالی که بازار
نفت چین همواره محل قدرت نمایی عربستان
بوده و س��هم بازار به خصوص در آس��یا همواره
بهعن��وان دغدغه بزرگی از س��مت آل س��عود
مطرح است .حال مش��خص نیست در شرایطی

که روسیه مدام در حال گرفتن سهم عربستان
در بازار نفت اس��ت و از س��ویی اع�لام کردهاند
برنامههایشان تولید این کش��ور را به بیشترین
سطح در  30س��ال گذش��ته خواهد رساند ،آیا
عربستان و در حالت کلی اوپک حاضر میشود
با تمدید توافق ،سهم خود را از بازار نفت مجددا
کوچکتر کن��د؟ این عامل میتوان��د بهعنوان
مانعی بر سر تمدید توافق مطرح شود.
مشکالت روسها در تمدید توافق
تواف��ق تاریخی بین بزرگان نف��ت برای کاهش
تولی��د و تقوی��ت قیمت نف��ت تاکن��ون برای
شرکتهای نفتی روس��یه کار چندان دشواری
نبوده اس��ت ،اما تمدی��د نمیتواند ب��رای این
ش��رکتها چندان خوشایند باش��د و مشکالت
بسیاری را برای آنها به همراه دارد .کاهش تولید
در نیمه اول سال برای شرکتهای نفتی روسیه
آس��ان بود اما تمدید توافق برای این شرکتها
چندان ساده نخواهد بود .به گزارش بلومبرگ،
کاهش تولید تاکن��ون با کاه��ش فصلی تولید
نفت روس��یه همزمان بوده یعنی این کشور در
قبال افزایش بی��ش از  10درصدی قیمت نفت
چیز زیادی از دس��ت نداده اس��ت .ام��ا تمدید
تواف��ق در فصلی رخ خواهد داد ک��ه تولید نفت
روس��یه بهطور تاریخی اوج میگیرد ،بنابراین
برای ش��رکتهای نفت��ی این کش��ور تصمیم
مسکو برای تمدید توافق بهعنوان مانعی بر سر
راه اجرایی ش��دن طرحهای افزایش تولید آنها
خواهد بود و مشکالت بسیار بیشتری نسبت به
توافق اولیه به همراه خواهد داشت.
تحلیلگ��ران  Sberbank CIBمیگوین��د
معموال در نیمه اول س��ال یا تولید نفت روسیه
کاهش یا بدون تغییر باقی میمان��د .به اعتقاد
آنها حتی درص��ورت عدم توافق ب��رای کاهش
تولی��د ،در نیمه اول س��ال تولی��د روزانه نفت
ای��ن کش��ور  40ت��ا  50ه��زار بش��که کاهش
مییاف��ت چراک��ه در زمس��تان ب��ه دلیل یخ
زدن زمینه��ای س��یبری ،حفاری به ش��کل
قاب��ل توجه��ی در روس��یه کاه��ش مییابد و
ش��رکتهای نف��ت ب��ا اس��تفاده از جادههای
ی��خزده دکله��ای حف��اری خ��ود را جابهجا
میکنند.
به گفت��ه وزیر انرژی روس��یه ،تولی��د نفت این
کشور نسبت به س��طح ماه اکتبر تاکنون 250
هزار بش��که کاهش یافته و تا پای��ان ماه جاری
روس��یه به تعهد خ��ود مبنی ب��ر کاهش 300
هزار بشکهای عمل خواهد کرد .تا همین اواخر
شرکتهای نفتی روس میگفتند با پایان زمان

توافق برای کاهش تولی��د یعنی از ماه ژوئن آنها
به س��رعت اقدام به افزایش تولید خود خواهند
کرد .وزارت انرژی روسیه چشمانداز تولید نفت
این کشور را در س��ال  11 /02 ،2017میلیون
بش��که در روز اعالم ک��رده که  75هزار بش��که
بیشتر از س��طح تولید نفت این کشور بر اساس
توافق ماه دس��امبر اس��ت .جیمز هندرس��ون،
کارشناس نفتی روس تبار در موسسه آکسفورد
انرژی درخص��وص کاهش تولید ش��رکتهای
نفتی روس��یه میگوی��د« :کاه��ش تولید این
شرکتها در نیمه اول س��ال کار چندان بزرگی
و عجیبی نبود .اما ش��رایط در نیمه دوم س��ال
متفاوت اس��ت .همه برنامههای افزایش تولید
در س��ال جاری برای نیمه دوم س��ال طراحی
شده است».
روس��یه و اوپک پس از دو سال که از افت قیمت
نفت و رقابت بر سر به دست آوردن سهم بیشتر
از بازار میگذش��ت ،در عین ناباوری در آخرین
ماههای س��ال  2016توافق کردن��د تولید نفت
خود را به ش��کلی هماهنگ در نیمه اول س��ال
ج��اری کاهش دهن��د .این توافق موجب ش��د
قیم��ت جهانی نف��ت در ژانویه س��ال جاری به
بیش از  58دالر بر بشکه برسد ،اما عدم کاهش
حجم ذخایر نفتی جه��ان و افزایش تولید نفت
آمریکا موجب شده تا قیمت نفت در هفتههای
اخیر مجدد به حدود  50دالر بر بش��که کاهش
یابد .این مساله موجب ش��د تولیدکنندگان به
فکر تمدید تواف��ق کاهش تولی��د در نیمه دوم
سال بیفتند.
این هفته الکس��اندر نواک ،وزیر انرژی روسیه با
مدیران شرکتهای نفتی روسیه دیدار خواهد
کرد .نواک قصد دارد پیش از برگزاری نشس��ت
مش��ترک کش��ورهای عضو و غیرعض��و اوپک
در  25ماه م��ه ،درخص��وص تمدی��د توافق با
شرکتهای نفتی این کش��ور مذاکره کند .وی
گفته اس��ت ،در داخل روسیه بر س��ر تمدید یا
عدم تمدید تواف��ق مذاکرات در جریان اس��ت
و این مس��اله بس��تگی به وضعیت بازار تا زمان
پایان مدت تواف��ق  6م��اه اول دارد .با این حال
کارشناس��ان بر این باورند که با وجود مشکالت
موجود بر سر راه تولیدکنندگان بزرگ روسیه،
این کش��ور تصمیم ب��ه تمدید تواف��ق خواهد
گرفت؛ چراکه تاثیر توافق اوپ��ک در امور مالی
دولت روس��یه قابل توجه بوده اس��ت .در واقع
توافق اوپک موجب شد که درآمد نفتی روسیه
برای اولین بار در دو س��ال اخی��ر در ماه فوریه
 500میلیارد روبل( 8 /9میلیارد دالر) افزایش
یابد.
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دولتی شدن
به سود
پتروشیمی هاست

رمضان اوالدی ،مدیرعامل پتروشیمی کاویان

گرانیوکمبودخوراک
معضلجدیصنعتپتروشیمی

با تمام تالش های ص��ورت گرفته توس��ط دولت
یازده��م همچن��ان چ��رخ صنعت پتروش��یمی
با اما و اگر می چرخ��د ،به طوری که با اس��تناد به
گفته مدی��ران مجتم��ع ه��ای پتروش��یمی ها،
کمبود خوراک و ب��اال بودن قیم��ت آن همچنان
دغدغه اصلی اس��ت .رمض��ان اوالدی ،مدیرعامل
پتروش��یمی کاوی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه ف��از دوم
پتروش��یمی کاویان با ظرفیت اسمی یک میلیون
تن به بهره داری رسیده اس��ت ،گفت :پیش از این
فاز نخست این پتروش��یمی در سال  91با ظرفیت
اسمی مشابه به بهره برداری رس��یده بود البته در

زمان افتتاح این فاز ،امکان به��ره برداری فاز 2نیز
وجود داش��ت اما به دلیل کمبود خ��وراک فاز 2به
بهره برداری نرسید.
وی با بی��ان اینکه همچن��ان در تأمی��ن خوراک
مورد نیاز با کمبود مواجه هس��تیم و حداکثر با 60
درصد ظرفیت فعالیت می کنی��م ،تأکید کرد :در
صورت تأمین خ��وراک می توانیم خ��وراک اتیلن
مورد نی��از خط لول��ه اتیلن غ��رب را تأمین کنیم،
البته با راه اندازی فازه��ای  20و  21و  19می توان
امیدوار بود ک��ه این مجتمع در دو ف��از به ظرفیت
کامل برس��د .حمیدرضا افتخ��ار ،رئیس مجتمع

پتروش��یمی مروارید با اش��اره به اینکه در تأمین
اتان و خوراک مورد نیاز همچنان با مشکل مواجه
هس��تیم و با ظرفیت کامل فعال نیس��تیم ،درباره
واحد  MEGگفت :یک سال از افتتاح این واحد با
ظرفیت  550هزار تن در سال می گذرد و تاکنون
 300میلیون دالر ارز آفرینی صورت گرفته است.
این واحد با بودجه  1250میلی��ارد تومان به بهره
برداری رس��یده اس��ت .براس��اس اطالعات ارائه
ش��ده 95درصد از محصول  MEGبه دو کش��ور
چین با ظرفیت  350هزار ت��ن و هند  70هزار تن
صادر می شود .وی با اش��اره به اینکه واحدMEG

با ظرفیت 90درصد فعال اس��ت ،تأکید کرد :به
دلیل کمبود اکس��یژن موفق نشدیم با ظرفیت
100درصد فعالیت کنیم این در حالی است که
میزان مصرف این محصول در دنیا با رش��د 6.8
درصد همراه اس��ت .در ادامه بازدید محمدرضا
اخوان ،مدیرعامل شرکت پتروشیمیایی تخت
جمشید پارس عسلویه نیز در جمع خبرنگاران
به تش��ریح فعالیت ای��ن مجتمع از زم��ان بهره
برداری پرداخت و گفت :نیمه دوم امس��ال این
شرکت که تولید کننده پلی استایرن هاست در
کمتر از  18ماه به س��رمایه گذاری  60میلیون
دالر با تجهیزات داخلی به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه این ش��رکت ب��ا ظرفیت تولید
65هزار تن در س��ال فعالیت خواهد کرد ،اظهار
کرد :ب��ه دلیل گران ب��ودن خوراک م��ورد نیاز
و ب��اال بودن تعرفه ه��ای صادراتی به کش��ورها
امکان رقابت با رقیب اصلی یعنی هیوندای کره
ضعیف بوده ،برای نمون��ه در صورت صادرات به
ترکیه بای��د 7درصد و هن��د 6.5درصد عوارض
پرداخت کنیم .این مس��ئله در س��طح تجارت
بین الملل قابل حل است.
براساس اطالعات اعالم ش��ده توسط این مقام
مسئول از زمان افتتاح این مجتمع پتروشیمی
تاکنون 10هزار و  730تن محصول تولید شده
که از این می��زان  3هزار و  800تن صادر ش��ده

است ،بر این اس��اس می توان گفت 36درصد از
محصوالت تخت جمشید پارس عسلویه صادر
شده است .چین ،ترکیه ،افغانستان ،پاکستان،
آذربایج��ان و یون��ان بازاره��ای صادراتی این
شرکت است .در ادامه این بازدید از پتروشیمی
انتخ��اب مه��ران تربی��ت مدیرعام��ل ای��ن
پتروش��یمی با بیان اینکه از 10مهرماه امس��ال
این مجتمع به بهره برداری رسیده است ،گفت:
تاکن��ون  9هزار ت��ن محصول تولید ک��رده ایم
که  6500تن به کش��ورهایی همچون روسیه،
امارات ،بلغارس��تان و ارمنس��تان صادر شده و
 2500تن نیز در داخل مصرف شده است .وی با
اشاره به اینکه کمبودی در تأمین خوراک مورد
نیاز وجود ندارد ،تأکید کرد :ظرفیت تولید این
مجتمع ت��ا خردادماه به  170ه��زار تن خواهد
رس��ید ،همچنین تالش داریم ای��ن میزان در
سال به 250هزار تن برسد.
تربیت با تأکید بر اینکه مش��کل عمده ما قیمت
خوراک اس��ت که با ارز آزاد محاسبه می شود و
امیدواریم ش��ورای رقابت مشکل را حل و فصل
کند ،اعالم ک��رد :انتظار داریم ش��ورای رقابت
تصمیم مناس��بی براس��اس ارز رس��می کشور
درب��اره قیم��ت خوراک ه��ای بی��ن مجتمعی
بگی��رد ،البت��ه انتظار داری��م دول��ت از بخش
خصوصی حمایت کند.

حس�ین ارجلو  -تحلیل گر ب�ازار بورس و
سرمایه | دم وجود س��هام قانونی دولت در این
ش��رکتها به یکی از موانع بزرگ جذب سرمایه
در این شرکتها تبدیل شده بود .چون وقتی که
قرار بر س��رمایه گذاری بود س��هام عدالت نمی
توانست اورده متناسب با درصدی که از شرکت
در اختیار دارد را بیاورد.
دولت هم ک��ه قانونا در این ش��رکتها س��هامی
نداش��ت ک��ه کاری انج��ام ده��د و حضورش
نیابتی ب��ود .با این مصوبه تصمیم به این اس��ت
که بخشی از مشکالت جذب س��رمایه گذاری
برای پاالیشگاهها برطرف ش��ود .مثال هر سال
در بودجه مصوب��ه ای وج��ود دارد که  ۵درصد
از عوارض ف��روش بنزین برای توس��عه و بهبود
کیفی پاالیش��گاهها اختصاص یابد .اما بودجه
این بخ��ش فق��ط ب��ه پاالیش��گاهها دولتی یا
پاالیشگاه هایی که دولت در آن سهم دارد تعلق
میگرفت و سایر پاالیش��گاهها از این بند متنفع
نمیشدند.
این ماده چهارسال هس��ت که در بودجه تکرار
میشه که طبق مصوبه مجلس پنج درصد درامد
حاصل از فروش بنزین باید صرف توسعه انبارها
و پاالیش��گاهها و...شود در س��ال گذشته هزار و
پانصد میلیارد تومان بود که در سال اتی با توجه
به خصوصی ش��دن پاالیش��گاهها رقم کمتری
خواهد بود که تقرببا پاس��خگوی نیاز هاست اما
در هر صورت ما در بخش پاالیش��ی باید سرمایه
های بیش��تری از منابع صندوق توس��عه ملی و
همچنین فاینان��س خارجی ج��ذب کنیم زیرا
طرح های کیفی سازی و توسعه ای پاالیشگاهها
س��رمایه گذاری باالیی می طلبد .عمال هر سال
در بودجه می آمد و برای پاالیشگاه هایی بود که
دولت در اون سهم داش��ت و به شرکتهای دیگر
چیزی تعلق نم��ی گرفت .همانط��ور که در باال
به آن اش��اره کردم دولت با این مصوبه می تونه
به جای سهام عدالت  ،در ش��رکتهای پاالیشی
آورده داشته باشد.
ای��ن اورده لزوم��ا پ��ول و نقدینگ��ی نیس��ت.
مث�لا میتوان��د ب��ا ای��ن توجی��ه ک��ه در
ش��رکتها س��هامدار اس��ت تضمی��ن دولت��ی
 -sovereign guaranteeارائه دهد و نرخوامهایی که این ش��رکتها از خارجی ها میگیرند
را از  ۶به  ۲.۵درصد برساند.
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ایران یکی از چهار کش��ور با بیش از  300میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربوری در
جهان است .کش��ورمان با داش��تن حدود یک درصد از جمعیت و همچنین یک
درصد از مس��احت خاکی جهان ،بی��ش از  18درصد از ذخای��ر گازی و  9درصد
ذخایر نفتی دنیا را در خود جای داده است.
صنعت انرژی همچنان از جذابیت زیادی برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی
برخوردار است و مسئوالن باید از این فرصت اس��تفاده کنند و سرمایه و فناوری
مورد نیاز را برای توسعه باال دستی و پایین دستی نفت ،گاز و پتروشیمی از بخش
خصوصی خارجی و داخلی تامین کنند.
مذاکرات طوالنی برای رسیدن به قرارداد
برد  -برد با قدرت های جهانی و بازگشت ایران به بازارهای نفتی با موفقیت انجام
شد و اقتصاد ایران از پرتگاهی طراحی شده نجات یافت .پس از برجام ،دیپلماسی
نفتی در مرحله اول برای پس گرفت��ن بازارهای نفتی ایران که ب��هطور عمده از
سوی کشورهای جنوب خلیج فارس و روسیه گرفته ش��ده بود ،آغاز شد و بسیار
هم موفق عمل کرد؛ به طوری که صادرات نفت به بیشتر بازارهای از دست رفته
که بازپس گیری آن در شرایط عادی نیز مشکل اس��ت ،ظرف یک سال آغاز شد.
برخورد جدی وزارت نفت برای رس��یدن به این هدف از عوامل اصلی موفقیت در
این راه بود.
شرکت های بزرگ و کوچک نفتی در شرایط تحریم به هیچ وجه حاضر به سرمایه
گذاری در صنعت نفت و گاز ایران نبودند و بیشتر آنها اعالم کرده بودند که عالقه
مند به سرمایه گذاری در ایران حتی در صورت رفع تحریم ها با الگوی بیع متقابل
نخواهند بود.
چالش دیگری که وزارت نفت پس از به امضا رسیدن قرارداد با قدرت های جهانی
و رفع تحریم ها با آن مواجه بوده و هنوز نتوانس��ته است در آن موفقیت دلخواه را
به دست آورد ،جذب فناوری الزم و سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت نفت
و گاز اس��ت .وزارت نفت حتی قبل از قرارداد برجام و به درستی الگوی جدیدی را
برای جایگزینی قراردادهای بیع متقابل تدوین و اعالم کرده بود.
الگوی جدید بر مبنای اهداف چشم انداز بود که مورد تایید همه مسئوالن کشور
است .در حالی که رقابت کش��ورهای غرب آسیا برای جذب س��رمایه در توسعه
نفت و گاز زیاد اس��ت ،کش��ورهایی که الگوی قرارداد بهتری دارن��د مورد توجه
بیش��تر قرار می گیرند و ایران نیز در ش��رایط امروز بازار نفت باید الگوی جدید
قرارداد ها را با انعطاف پذیری ارائه دهد تا جبران ضرر تاخیر در توسعه و برداشت
از منابع نفت و گاز در چندین سال گذشته بشود.
این مهم به مراتب مهم تر از به دس��ت آوردن چند دالر بیش��تر از هر بشکه است.
حوزه نفتی پارس جنوبی مثال خوبی در این زمینه اس��ت .قطر از میدان مشترک
نفتی در پارس جنوبی بیش از  350هزار بش��که در روز در چند سال گذشته بهره
برداری ک��رده در صورتی که ایران حتی یک بش��که هم از این میدان مش��ترک
تولید نکرده است.
قرارداد ایده آل وجود ندارد ،مهم آن اس��ت که با در نظر گرفتن ش��رایط صنعت
نفت در جهان ،هم��ه امکانات برای جذب س��رمایه و فناوری در ایران س��ریع به
کار گرفته شود ،چون در آینده ممکن اس��ت تقاضا برای سرمایه گذاری در منابع
هیدروکربور به دلیل شرایط و قوانین محیط زیستی کاهش یابد .ما وارد دورانی
ش��ده ایم که اهمیت توجه به انتش��ارات گازهای گلخانه ای و جرائم سنگینی که
برای انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصرف فرآورده های نفتی وضع شده تقاضا
را به تدریج کاهش خواهد داد.
از جمله مهم ترین اهداف چش��م ان��داز در حوزه انرژی «افزای��ش ظرفیت تولید
صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت
اقتصادی و امنیتی و سیاس��ی» اس��ت .ذخایر هیدروکربور ایران که بیشترین در
جهان اس��ت ،می تواند یکی از مهم ترین عوامل برای افزای��ش قدرت اقتصادی،
استراتژیک ،سیاسی و حفظ امنیت ملی کشور باش��د .تعلل در تصمیم گیری در
توسعه صنعت نفت و گاز فقط به نفع دش��منان ایران است که در این مورد با اهرم
های سیاسی و هزینه زیاد اقدام می کنند.
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زمانعملگراییبخشخصوصی
فرارسیدهاست

روند ش��رایط اقتصادی با وج��ود همه تالش های
دولت در وضعیت بحرانی قرار دارد .رکود صنایع و
تولیدات داخلی ،کاهش روند پروژه های عمرانی
به دلیل کاهش منابع دولت و وضعیت نامناس��ب
معیشتی زندگی مردم همه موید آن است .همواره
راهکارهای مختلفی در جهت بهتر کردن شرایط،
پیشنهاد و بعضاً اعمال شده ،اما کمتر تغییری در
شرایط ایجاد کرده است .در روند چنین فرآیندی
برخی کارشناس��ان معتقدند که بخش خصوصی
باید به عملگرایی دس��ت بزند و ش��رایط بهبود را
ایجاد کن��د .اما تضعی��ف بخش بزرگ��ی از بخش
خصوصی به دلیل رکودهای پی در پی از یک س��و
و قرار داش��تن بخش بزرگی از اقتصاد در دستان
دولت این مقوله را پیشنهادی ناکارآمد جلوه می
دهد.
\بنابراین گویی تنها راهکار باقی مانده آن اس��ت
که دولت در پیاده س��ازی قانون اصل  44جدیت

به خرج دهد و هم بدنه خ��ود را کوچک کند و هم
بخش خصوص��ی را تقوی��ت کند ت��ا از این منظر
بتوان در سال های پیش رو وضعبت مناسب تری
در حوزه اقتصاد رقم بزند.
متأس��فانه قانون خصوصی س��ازی با گذشت یک
دهه هنوز مغفول مان��ده و با وجود آنک��ه همه از
جمله دولت راه خروج از بحران را عملیاتی کردن
این قانون می دانند اما متأس��فانه هر روز این روند
کمتر موفق پیش رفته است ،اتفاقی که بخشی به
قوانین به گفته بخش خصوصی دس��ت و پا گیر و
بخشی به نگرانی دولت از ورشکست شدن همین
صنایع کم و بیش فع��ال باز می گ��ردد .بنابراین
دولت باید یک سیاست عملگرا در جهت عملیاتی
کردن ای��ن امر تدوین کند تا ش��اید بت��وان امید
داشت که از پیچ بحران اقتصادی بگذریم.
***
محمدحس�ین برخ�وردار ،فع�ال بخ�ش

خصوص�ی :بخ�ش خصوص�ی ب�ه نهادهای
قانون گذار ورود کند
متأس��فانه اکن��ون ش��اهد هس��تیم ک��ه بخش
خصوصی ما به شدت ضعیف ش��ده است ،این امر
ناشی از آن است که  75تا  80درصد اقتصاد ایران
دولتی اس��ت .تعداد معدود اف��راد فعال در بخش
خصوصی در این ش��رایط اگر بخواهند نقشی نیز
در تحوالت اقتصادی داش��ته باش��ند نمی توانند
کاری از پیش ببرند.
یکی از راه هایی که بخ��ش خصوصی می تواند در
اقتصاد اثر بگذارد فرس��تادن نماین��ده به مجلس
شورای اسالمی است؛ نماینده های آگاه و عملگرا
و نه نمایندگانی که تئوریک نسبت به اقتصاد فکر
می کنند .نماینده هایی که در کف بازار بوده اند و
مشکالت اقتصادی را در عمل می شناسند .وجود
چنین نماین��ده هایی کمک می کند ت��ا قوانینی
در مجلس از نظر گذرانده ش��ود ک��ه عمال اقتصاد

را ش��فاف می کند .اینکه بدون حضور در مجلس
بخش خصوصی بخواهد در کنار دولت حضور پیدا
کند عمال حضوری ناکارآمد اس��ت ،زیرا در حوزه
اتاق بازرگانی همواره این مس��ئله وجود داشته و
عمال کاری از پیش برده نشده است.
اینکه چرا تاکنون بخش خصوصی به مجلس وارد
نشده ناش��ی از واهمه ای اس��ت که در میان آنها
وجود دارد .متأس��فانه افرادی در ساختار اقتصاد
کشور وجود دارند که سوءاس��تفاده های مختلف
رانتی در این حوزه می کنند و اگر منافع خود را در
خطر ببینند بخش خصوصی را در ساختار مجلس
تحت فش��ار می گذارند و با اس��تفاده از مثال انگ
های مالیاتی م��ی توانند فرد را م��ورد هجمه قرار
دهند.
البته همیشه افراد مفس��د وجود دارند و در بخش
خصوصی نیز این افراد هس��تند که در هر دولتی
راهکاری برای پیشبرد اهداف خود پیدا می کنند
و همان ها هس��تند که به اقتصاد ضربه می زنند.
هدف ما چنین افرادی نیس��ت .اف��رادی باید وارد
مجلس شوند که عملکرد ش��فافی دارند و دلسوز
کش��ور هس��تند .اما همین ها نیز نگ��ران حضور
هستند .این افراد به قولی می گویند چرا سری که
درد نمی کند را دستمال ببندیم.
هر چند تا انتخاب��ات دور بعد مجلس زمان زیادی
اس��ت و اینکه این اتفاق عملیاتی ش��ود نیز جای
بحث دارد ،بنابراین اکنون که اقتصاد در ش��رایط
بحران��ی به س��ر می برد م��ن معتقدم ک��ه دولت
خود باید وارد گود ش��ود و روند خصوصی سازی
را شتاب دهد .متأس��فانه قوانین بس��یار دست و
پاگیری در حوزه واگذاری ه��ا وجود دارد که الزم
است تا حدی تسهیل ش��ود و واگذاری ها با دل و
جرات بیشتر اما به شکل شفاف صورت بگیرد.
متأس��فانه اکنون واگ��ذاری هایی ک��ه انجام می
شود در شرایطی اس��ت که فرد نمی تواند نیرویی
را اخراج کند و باید طرح های توس��عه ای خود را
افزایش ده��د .این قوانین س��بب افزایش کارایی
نمی ش��ود .واگذاری باید به افراد دارای صالحیت
صورت بگیرد؛ افرادی که چم و خم اقتصاد و بهره
وری را می شناس��ند و قابل اعتماد هستند ،در آن
ش��رایط می توان با یک نظارت بدون مداخله یک
واگذاری مثبت را صورت داد.
از س��ویی قیمت هایی که برای واگذاری ها اعمال
می شود قیمت های بس��یار باالیی است که سبب
می ش��ود بخش خصوصی کمتر تمایل به گرفتن
این کارخانه ها داش��ته باش��د .دولت ب��ا تعدیل
قیمت ها و ی��ک روند واگذاری معق��ول می تواند
روند کوچک سازی خود را تسریع کند .فردی که
دغدغه ملی داشته باش��د در روند این واگذاری ها
بی شک چنان طرح های توسعه ای پیاده خواهد
کرد که نی��روی کار موجود را حفظ م��ی کند و با
ایجاد خط��وط جدی��د تولیدی ص��ادرات محور
در روند رش��د اقتصادی نیز مؤثر عم��ل می کند.

هرچند برخی هم هستند که تسلطی بر بازار مورد
واگ��ذاری ندارند و برای وجه��ه آن کار کارخانه را
خریداری می کنند ،اما نمی توانند آن را توس��عه
دهند و هم خود ،هم دولت را متضرر می کنند.
بنابراین دولت با تس��هیل شرایط باید تمرکزش را
بر انتخاب اف��رادی بگذارد که نس��بت به عملکرد
آنها اطمین��ان دارد .اگر چنین ش��رایطی اعمال
ش��ود می توانیم در کوتاه مدت به گ��ذر از بحران
اقتص��ادی فکر کنی��م ،درغیراین ص��ورت بخش
خصوص��ی و دولت در کوت��اه مدت نم��ی توانند
چیزی از پیش ببرند.
***
مجید رضا حریری ،عضو هی�أت نمایندگان
اتاق بازرگان�ی :بخش خصوص�ی مطالبه گر
است
در زمانی که دس��ت و پای بخش خصوصی بسته
است ،توقع داشتن از او نا بجا اس��ت .در همه دنیا
زمانی رش��د و توس��عه اقتصادی رخ داده که عزم
حاکمیت در جهت آن رش��د بوده است .شرایط به
گونه ای نیست که بخش خصوصی شرایط خاصی
را بطلبد و بتواند آن را اجرایی کند .برخی الزامات
اجباری اقتصادی وجود دارد که پس از جنگ این
الزامات توسط بخش خصوصی احساس شد.
در س��ال  84نیز ش��اهد بودیم که اصل  44ابالغ
ش��د .در آن زمان مجموعه عقالی نظام در مجمع
تشخیص مصلحت و نهادهای تصمیم گیرنده گرد
هم آمدند و نتیجه آن تصیم گیری ابالغ اصل 44
بود که توسط رهبری انجام ش��د .بنابراین فهم از
خصوصی ک��ردن اقتصاد در س��اختار نظام غالب
ش��د .اما متأسفانه س��اختار دولت نه تنها کوچک
نش��د که از آن زمان بزرگ تر هم شده است .روند
رش��د اقتصادی به زبان و نیت نیست و باید عملی
باشد.
متأس��فانه هیچ دولتی تاکنون تالش نکرده بدنه
خود را کوچک کن��د ،علت آن هم این اس��ت که
سیاس��ت بر همه چیز از جمله اقتصاد سوار است.
منافع سیاس��ی هر دولت��ی ایجاب م��ی کند که
خودش را ب��زرگ تر کند .هر چ��ه دولت بزرگ تر
شود دایره سیطره اش بر امور بیشتر است.
تا زمان��ی که بخ��ش خصوصی در اقتصاد بس��یار
کوچک است نمی تواند نقش��ی در عرصه اقتصاد
بازی کند و نظام و حاکمیت را به س��مت خواسته
خ��ود حرکت ده��د .در م��ورد بخ��ش خصوصی
در همین اندازه نیز ما ش��اهد هس��تیم که س��ال
ها مطالبه گر اس��ت ،اما متأس��فانه این مطالبات
تاکنون عملی نشده است.
کس��انی که س��کان هدایت نظام را بر عهده دارند
عالوه بر شعار در شعور نیز به این نتیجه برسند که
دولت باید کوچک شود و بخش عمده آن به بخش
خصوصی سپرده ش��ود .دولت در اقتصاد دست و
پایش خیلی باز ش��ده اس��ت و ما هر جا دست می
گذاریم پایم��ان روی دم دولت اس��ت .پس از 11

سال از ابالغ قانون خصوصی سازی شاهد هستیم
که باالی  80ت��ا 90درصد واگ��ذاری ها به بخش
خصوصی نبوده است.
چیزی در س��اختار کشور درست ش��ده به عنوان
نهادهای عمومی غیر دولتی که نه مانند گذش��ته
دولتی هستند که اگر اتفاق ناموزونی در آنها افتاد
نهادهای نظارتی بتوانند آنها را بازخواس��ت کنند
و نه خصوصی ش��ده اند که موظف به پاسخگویی
به سهامداران باش��ند .ترکیب خصولتی و دولتی
که مجموعه مدیریت ناکارآمد بر بنگاه ها را ایجاد
کرده اند جای��ی برای بخش خصوصی نگذاش��ته
اند.
انقالب ما ساختار مردمی و ضد سرمایه داری بود
و سبب شد که بخش خصوصی قدرتمند ما از بین
برود و عم ً
ال بخش خصوصی قدرتمند در کش��ور
ً
وجود نداشته باش��د .ما اساسا بخش خصوصی ای
که معتقد به تولید ملی و س��ابقه تولی��د ملی نیز
داشته باشد نداریم.
به نظرم در این حوزه ما نیاز ب��ه یک تصمیم ملی
داریم .تصمیم ملی که نیاز به عزم ملی دارد .یعنی
فهم مش��ترک از اینکه ما راهی به جز این نداریم
که اقتصادمان را مرد ممان مدیریت کنند .دولت
تنها باید سیاس��ت گذاری کند و م��ردم خود باید
اقتصاد را به دست بگیرند.
پس از آنکه ع��زم جدی ایجاد ش��د ،دول��ت باید
سیاست کوچک ش��دن را در پیش بگیرد و سالی
حداقل ی��ک درصد از بدن��ه خ��ود را الغرتر کند.
راحت ترین کار در حوزه کوچک کردن دولت این
اس��ت که در ابتدا بدهکاری های خ��ود را به بانک
ها و بخ��ش خصوصی بپردازد .رفت��اری که دولت
می کند عم ً
ال بخش اقتصاد را فلج کرده است .این
روند مخت��ص دولت فعلی یا قبلی نیس��ت از ابتدا
این رویه غالب همه دولت هاست و در هیچ دولتی
نیز تاکنون تغییر نکرده اس��ت .متأسفانه دولت ها
همیشه بدهکارند و به هر ش��کلی بنگاه داری می
کنند.
در م��ورد اینک��ه چگونه می ت��وان ع��زم ملی در
جهت بهب��ود فضای اقتص��ادی ایجاد ک��رد این
اس��ت که ما نیاز به یک فضای رس��انه ای مناسب
داریم تا کارشناسان مس��تقل از طریق آن رسانه
ها مش��کالت و کاس��تی ها را برای مردم تشریح
کنند ت��ا آنه��ا دی��دگاه های��ی را که تا ب��ه حال
نس��بت به بخش خصوص��ی و ثروت داش��ته اند
کنار بگذارن��د و بدانند وضعیت اقتصادی کش��ور
اساساً چه مش��کالتی دارد و چگونه می توان این
مش��کالت را رفع ک��رد .وقتی آگاهی ایجاد ش��د
فضا و آمادگی برای تغییر مهیاس��ت و در آن زمان
تصمیم جدی دولت بر کوچک ش��دن و خصوصی
ش��دن عملیاتی می ش��ود و در آن زمان نگرانی از
سرمایه گذاری در کشور از سوی صاحبان سرمایه
از بین می رود و کش��ور می تواند رشد اقتصادی را
تجربه کند.
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مفاهیمی همچ��ون مقاوم��ت و جه��اد در الگوی
رفتاری مس��ئولین اگر نهادینه ش��ود ،قطعا سنت
های الهی را نیز ب��ه همراه خواهد داش��ت .یاری و
نصرت الهی در گفتم��ان مقاومت یک واقعیت انکار
ناپذیر است
تا اعتقاد به یک مس��اله نباشد ،عملی هم پشت سر
نمی آید .ب��ه همین دلیل مهمترین مس��اله ای که
در خصوص مس��اله اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی
قرار می دهیم ،مس��اله اعتقاد به یک ش��عار و یا به
تعبیر دیگر ل��زوم گفتمان س��ازی در این زمینه
اس��ت .به همین منظ��ور الزم اس��ت ابتدائا مفهوم
گفتمان در این میان تبیین ش��ود و س��پس زمینه
ای عملی سازی این موضوع را واکاوی کرد .گفتمان
را از ترجم��ان مختلف کرده اند اما س��اده ترین آن
این اس��ت که به مجموعه بینش هایی می گوید که
درونی و نهادینه ش��ده اس��ت و منجر به عمل می
ش��ود ..با توجه به تعریفی که از گفتمان دادیم ،می
توان مهمترین معضل فعل��ی را همین عدم فراگیر
شدن عقیده به انجام و روش های منتهی به اقتصاد
مقاومتی است.
توج��ه ب��ه مفاهی��م گفتم��ان
  )۱
باید توجه داش��ت ک��ه اقتص��اد مقاومت��ی از یک
اندیش��ه بنیادین انتخاب ش��ده اس��ت که ظرفیت
گفتمان س��ازی را دارد .یک��ی دیگ��ر از ملزومات
گفتمان س��ازی برای یک مفهوم یا شعار ،ظرفیت
یک شعار خوب است .ش��عاری که ” همه اقتصاد
دانان تنها ترین راه نجات کشور” دانسته اند حتما
این ظرفیت را داراس��ت .مهمتری��ن موضوعی که
اقتصاد مقاومتی بر آن اهمیت داده اس��ت موضوع
مقاوم س��ازی اقتصاد درونی و توجه به توان داخلی
در تولید است .در گذش��ته اقتصادهای ضعیف دنیا
که مس��یر ترقی را در پی��ش گرفته اند نی��ز با تکیه
بر صنعت داخل��ی راه خود را از دیگ��ران جدا کرده
اند .اقتص��اد ژاپن را می ت��وان از این نمون��ه ها نام
برد .بس��یاری از محققان از جمله چلمرز جانس��ن،
رابرت وید و جوزف اس��تیگلیت ِز اقتصاددان ،رش��د
اقتصادی ژاپن را به سیاس��تهای «وزارت صنعت
و تجارت بینالمللی» نسبت دادهاند .این محققان
مدعیاند این وزارتخان��ه ،با اتخاذ تعرفههای گزیده
و دیگر سیاستهای تولیدی به سود بعضی صنایع
خاص کمک کرد تا ژاپن به چنان س��طحی از رشد
اقتصادی دس��ت باید .البته این ب��ه معنای ورود
دولت به بخش اقتصادی نیس��ت .کم��ا اینکه یکی
از سیاس��ت های نظام در راستای رش��د اقتصادی
کشور ،و ایمن سازی اقتصاد درونی ،کاهش دخالت
دولت و ورود آحاد مردم در این بخش است.
درایران ب��ا اجرای سیاس��ت ه��ای اج��رای اصل
 ۴۴قانون اساس��ی می ت��وان زمین��ه ورود بخش
خصوصی را با توجه ب��ه نقدینگ��ی باالیی که در
این بخش اس��ت فراهم ک��رد .این در حالی اس��ت
که به تازگی برآورده��ای اقتصادی بانک مرکزی از
وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حکایت از
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رسیدن نقدینگی به عدد  ۹۷۵هزار میلیارد تومان
دارد .این یعن��ی نزدیک ش��دن به مرز ه��زار هزار
میلیاردی نقدینگی جامعه که ظرفیت بزرگی برای
ورد بخش خصوص در تولید است.
بر اس��اس همین گ��زارش ،که در اردیبهش��ت ۹۵
منتشر شده اس��ت ،نقدینگی در بهمن  ۹۴نسبت
به بهمن  ۹۳معادل  ۲۸.۷درصد و نسبت به اسفند
 ۹۳معادل  ۲۴.۷درصد رش��د داشته است .طی ۱۱
ماه منتهی به بهمن  ۹۴مع��ادل  ۱۹۳هزار میلیارد
تومان به نقدینگی اضافه شده است .محدود سازی
اقتصاد دولتی و آزاد س��ازی اقتص��اد از پیامدهای
مهم اصل  ۴۴قانون اساسی است .اقتصاد مقاومتی
فعال و پوی��ا نیازمن��د برنامه ریزی اس��تراتژیک و
راهبردی ،مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق
میدان دادن بیش��تر به فعاالن بخ��ش خصوصی و
رفع موانع و مشکالت این بخش می باشد.
بخش خصوصی ب��ه عنوان موت��ور و محرک اصلی
رش��د اقتصادی و صنعتی اس��ت که ب��ا بکارگیری
س��رمایه خود و جذب و مش��ارکت س��رمایه های
غیردولتی ،اس��تفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال
مدیریت کار آم��د ،ضمن ایفاء نقش خود در رش��د
اقتصادی و صنعتی کشور ،می تواند اهداف توسعه
ای دولت را محقق نماید .به مثال قبل بر می گردیم.
در ژاپن علیرغم مداخالت وزارت صنعت و تجارت،
آزادی اقتص��ادی فضایی ایج��اد کرده ب��ود که با
دخالت پایین دولت این فضا پررنگ و جدی ش��ده
بود این فضا که با مش��ارکت مردم تقویت شده بود
 ،اجازه داد تا کشور برای س��الهای متعدد از رشد
قابل توجهی بهرهمند باشد .در اثنای دههی ۱۹۸۰
و  ۱۹۹۰اما سیاس��تها تغییر کردند و راه این کشو
رتغییر کرد .اما برای تببین لزوم گفتمان س��ازی
از اقتصاد مقاومتی و جه��ت تبیین چگونگی این
ضرورت ،الزم اس��ت که به مواردی اشاره کرد که به
اختصار به هریک اشاره می کنیم.
الف) توجه به استفاده از کلماتی خاص ،در انتخاب
یک ش��عار می تواند اوال به گفتمان س��ازی کمک
کن��د و ثانیا از انح��راف گفتمان��ی جلوگیری کند.
کلمه مقاومت در این ش��عار الزمه توج��ه ابتدایی
در موضع گفتمان س��ازی است .مفاهیمی همچون
مقاومت و جه��اد در الگوی رفتاری مس��ئولین اگر
نهادینه شود ،قطعا س��نت های الهی را نیز به همراه
خواهد داش��ت .یاری و نص��رت اله��ی در گفتمان
مقاومت یک واقعی��ت انکار ناپذیر اس��ت و نصرت
الهی برای” مقاومان در راهش” یک وعده غیر قابل
تخلف اس��تُ .س�� َّن َه اللهَّ ِ الَّتی َقد خَ لَت مِن َق ُ
بل َولَن
تَجِ َد ل ُِس�� َّن ِه اللهَّ ِ تَبدیلاً “ .این س ّنت الهی است که در
گذش��ته نیز بوده اس��ت؛ و هرگز برای س�� ّنت الهی
تغییر و تبدیلی نخواهی یافت”.
از سوی دیگر س��نت مقاومت و استقامت در مقابل
ذین
دش��منان ،نوید پیروزی را به همراه دارد .إ ِ َّن ال َّ َ
اس��تقاموا َفال خَ ٌ
��وف َعلَی ِهم َوال ُهم
قالوا َرب ُّ َنا اللهَّ ُ ثُ َّم َ
نون”:کس��انی که گفتن��د« :پ��روردگار ما اللهّ
یَح َز َ

است» ،سپس استقامت کردند ،نه ترسی برای آنان
اس��ت و نه اندوهگین میش��وند :این سنت الهی به
صراحت عاقبت اس��تقامت در راه خدا را نشان می
دهد .همچنین عده ای مفه��وم مقاومت را این روز
ها با ریاض��ت اقتصادی در هم م��ی آمیزند و به این
وسیله مفهوم مقاومت را زیر س��وال می برند .اینجا
بار دیگر ضرورت گفتمان س��ازی مطرح می ش��ود
تا از اختالط موضوعی با مباح��ث دیگر جلوگیری
شود ..مباحث انحرافی و یا الگو برداری از نظام های
غربی در خص��وص اقتصاد ریاضتی ،نس��خه نجات
کشور را از مسیر درست خود منحرف می کند.
ب)مفهومی دیگ��ری ک��ه از لف��ظ مقاومت می
ت��وان دریافت ،ادامه “دش��منی دش��من” اس��ت .
یعنی دشمنی دش��من قطع نمی شود بلکه شکل و
شمایلش تغییر پیدا می کند .این مفوم دو موضوع
مهم را ترس��یم می کند .باید در مقابل دشمن اوال
تس��لیم نش��د و ثانیا دنبال راه های پیشبرد اهداف
بود .در این س��طح از تفصیل موض��وع باید تحلیلی
درس��ت از دش��من داش��ت تا واکنش��ی مناسب
نس��بت به ان ارئه کرد.مض��وع مذکور م��ی تواند
در محاس��بات مس��ئولین اثر گذار باش��د .در واقع
بایدبدانی��م دش��من به دنبال چیس��ت ،ت��ا بتوان
واکنشی صحیح در مقابل آن ارئه داد .اینجاست که
تحیلی غلط از دشمن هم س��د راه اقتصاد مقاومتی
و رونق تولید می شود .آنچه امروز در اظهارات خود
امریکایی ها به وضوح می توان دید ،ادامه دش��منی
ده ها س��اله آمریکایی ها با ملت ایران اس��ت .جان
کری وزی��ر خارجه آمری��کا در س��فر دوره خود به
منطقه خاورماینه که اخیرا برگزار ش��د،ر در منامه
بحرین از چالش های همیش��گی شان با ایران خبر
داد و گف��ت هیچ ی��ک از چالش ها برطرف نش��ده
اس��ت .همچینین نگاهی به پیمان ه��ای امنیتی
اس��رائیل و امریکا پرده دیگری از دشمنی استکبار
را می اندازد .آن ه��ا این روز ها ب��دون ابا اعالم می
کنند”در کنار اس��رائیل خواهند ایستاد” و یا بدون
محابا اعالم م��ی کنند توافق با ای��ران یک تاکتیک
بوده اس��ت و توافق با ای��ران را پ��اره خواهند کرد.
برداش��ت های میلیارد دالری از حساب های ایران
که مسئولین کش��ور مان از ان به راهزنی بین امللی
و همچینین تهید حقوق بین املل یاد کرده اند نیز
در همین زمینه ارزیابی می شود.
 )۲مدیری��ت جه��ادی الزم��ه اق��دام و عم��ل
لوازم اقدام و عم��ل که راه به ثمر نشس��تن اقتصاد
مقاومتی اس��ت را می توان دومی��ن موضوع مورد
اهمیت این نوش��تار قرار داد .مفاهی��م انقالبی ،با
گفتمانی ک��ه از طریق مبانی انقالب اس�لامی پایه
ریزی ش��ده اس��ت ،باید از طریق همی��ن مفاهیم
انقالبی و ب��ا روش انقالبی ب��ه عرصه اجرا برس��د.
مهمترین این مقوله را می ت��وان مدیریت جهادی
دانس��ت .کار بزرگ ،جهاد م��ی خواه��د .از خود
گذشتگی و ایثار و تالش جدی می طلبد.
ذین جا َهدوا فینا ل َ َنه ِدیَ َّن ُهم ُس ُ��بلَنا َوإ ِ َّن اللهَّ َ ل َ َم َع
َوال َّ َ

المحسِ
��نین :۶۹و آنها که در راه ما (با خلوص ّنیت)
َ
ُ
جهاد کنند ،قطع��اً به راهه��ای خود ،هدایتش��ان
خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است.
مدیری��ت جه��ادی اوال نگاهی به آس��مان دارد،
یعنی کار برای خ��دا و با انگیرزه الهی و خس��تگی
ناچذیر می خواه��د و دوما نگاهی ب��ه کار و تالش
دارد که همان اقدام و عمل است .برای تبیین بهتر
مطلب الزم اس��ت موضوع بخش دوم را خود به سه
قسم طبقه بندی کرد و آن را ارزیابی کرد.
الف) جهادی کار کردن به معن��ای کار برای خدا و
با روحیه خس��تگی ناپذیر اس��ت .این روحیه است
که راه حل مشکالت اس��ت :این نوع روحیه اگر با
ایمان به خدا و با توکل بر او با روش های بومی انجام
ش��ود ،کار پیش می رود و اال به کندی پیش رفتن
کارها ،ادامه خواهد داشت و در بعضی از موارد حتما
عقب گرد هم صورت می گیرد.
ب) یکی دیگ��ر از موضوعات��ی که س��د راه اقدام و
عمل می ش��ود ،درگیری و نزاع حزب��ی و جناحی
اس��ت .در واقع” یکی از چالش��هاى درونى ما اینها
است :سرگرم ش��دن به اختالفات در داخل کشور؛
اختالفات فرعى و اختالفات س��طحى ،ما را سرگرم
بکن��د ،در مقابل هم ق��رار بدهد ،تع��ارض بهوجود
بیاورد ،ما را از مسائل اصلى و از خطوط اصلى غافل
بکند؛ این یکى از مصادیق آن چالش اصلى است که
عرض ش��د .در واقع دو قطبی سازی میان جریانات
و احزاب خ��ود می توان��د زمینه به حاش��یه راندن
مسائل اساسی کش��ور و دو رش��دن از اقدام و عمل
را فراهم کند.
ج) و نهایت��ا اینکه موضوع��ی که امروز ب��ه عنوان
یک عل��م در مدیریت مطرح اس��ت برنامه ریزی و
رصد اقدام��ات و فرماندهی به معنای واقعی اس��ت
که آن را می ت��وان حتی الف ب��ای مدیریت نامید. .
فرماندهی ب��ه معن��ای مدیریت واح��د و پیگیری
برنامه ها ت��ا مرحله اجرا .این منظ��ور هم از روش
و راه انقالبی میس��ر خواهد ش��د  .موض��وع ایجاد
قرارگاه فرماندهی به یک��ی از اصول مدیریت یعنی
مدیریت واحد اش��اره دارد“ .هنری فایول” یکی از
تأثیرگزارتری��ن مدافع��ان نظری��ه مدیریت جدید
اس��ت .و یک ه اصول مدیری��ت چه��ارده گانه ای
دارد و با همین نظریه ش��هرت کس��ب کرده است
در اصل چه��ارم این نظری��ه به موض��وع مدیریت
واح��د تصریح می کن��د .وی در باره ای��ن اصل می
نویس��د :این اصل بیانگر آنس��ت که ب��رای کاهش
تداخل و تناقض هر عضو س��ازمان باید دس��تورات
را فقط از ی��ک رده باالتر دریافت کن��د و همچنین
همه فقط مسئول پاسخگویی به او باشد .به عبارت
س��اده یک کارمند ،تنه��ا ،باید از یک سرپرس��ت
دس��تور بگی��رد”(.)Unity of Command
تش��کیل قرار گاه اقتصاد مقاومت��ی در صورتی که
کار ویژه خود را به خوبی در زمینه فرماندهی واحد
انج��ام دهد ،اولی��ن گام در جهت اج��رای باید ها و
نباید های گفتمان اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

بودجه  ٩٦و قیر رایگان
س�یدحمید حس�ینی *| کمیس��یون تلفیق
مجلس در بررس��ی و تصویب الیحه بودجه سال
آینده کش��ور در بن��د «ج» وزارت نف��ت را ملزم
کردهاند چهارمیلیون تُن قیر ( )VBرا رایگان به
شرح زیر به ارگانهای دولتی بدهد:
وزارت جه��اد  ١٣درص��د ،وزارت راه  ٥٤درصد،
بنیاد مسکن  ١٧درصد ،وزارت کشور  ١٣درصد
و وزارت آموزشوپ��رورش (نوس��ازی مدارس)
س��ه درصد .با توجه به اینکه ظرفی��ت تولید قیر
کش��ور حداکثر حدود  ٤,٥تا  ٥میلیون تُن است
و مص��رف داخلی کش��ور در س��الهای اخیر به
علت کاهش بودجههای عمرانی ب��ه د و میلیون
تُن رسیده بوده است ،الزم اس��ت نمایندگان به
سؤاالت زیر جواب دهند:
 -١با توجه به نیاز مبرم ش��هرداریها ،واحدهای
تولید ای��زوگام و صادرکنندگان ب��ه قیر ،چگونه
چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟
 -٢با توجه ب��ه اینکه درص��د قیر م��ورد نیاز در
آس��فالت کمتر از شش درصد اس��ت ،چه میزان
اعتبار عمرانی برای ساخت و بهسازی راه و معابر
اختصاص یافته است که این میزان قیر مورد نیاز
باشد؟ آیا بودجه عمرانی دو برابر شده است؟
 -٣نماین��دگان قطعا مطلع هس��تند ک��ه برای
ساخت یک کیلومتر راه جدید به  ٢٠٠تُن و برای

بزرگراه و اتوبان ب��ه  ٤٠٠تُن قير نیاز اس��ت ،آیا
وزارت راه قرار اس��ت  ١٠هزار کیلومتر اتوبان یا
٢٠هزار کیلومتر راه جدید احداث کند؟
 -٤چرا س��همیه رایگان قی��ر از دومیلیون تن به
چهار میلی��ون تن افزایش یافته اس��ت .آیا نهایتا
حواله قیر بهعنوان بدهی دول��ت به پیمانکاران
تحوی��لداده نخواهد ش��د و بازار قیر را آش��فته
نخواهد کرد؟
 -٥اص��وال با چه منط��ق اقتص��ادی ،نمایندگان
اصرار به توزی��ع رایگان قیر دارند و درباره س��ایر
فراوردهه��ا ب��ه آن اعتق��اد ندارند؟ چ��را به این
س��ازمانها برای خری��د قیر بودج��ه اختصاص
نمیدهند؟
 -٦آی��ا ای��ن تصمیم ب��ه تولی��د قیر ب��ا کیفیت
نامناس��ب و رواج یافت��ن خری��د و ف��روش
حوالهها ب��ا قیمت��ی پایینت��ر از ب��ورس منجر
نخواهد شد؟
 -٧در صورت رواجیافتن قاچاق قیر و تولید سایر
فراوردهها از قیر چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
 -٨ص��ادرات بهعنوان یک��ی از محورهای اصلی
اقتصاد مقاومتی و پیشران خروج از رکود مطرح
است ،ازدس��ترفتن صادرات ١,٢میلیارددالری
قیر را چگونه باید جبران کرد؟
 -٩صده��ا ش��رکت مدیری��ت ص��ادرات و دهها

واح��د تولی��دی و صادراتی ،صاحب��ان مخازن و
ترمینال در بنادر ایران و کش��ورهای بازار هدف
و صاحبان کشتیهای حملکننده قیر صادراتی
ایران در این ش��رایط باید چه کنن��د؟ خریداران
قیر صادراتی ایران با ش��رایط جدید چگونه باید
نیازهای خود را تأمین کنند؟
 -١٠نهایتا چرا کشورهای منطقه مصرف ساالنه
قیرشان بین  ٤٠٠هزار تا یکمیلیون تن است و
مصرف ما چهارمیلیون تن؟ چرا اس��ترالیا که از
لحاظ وسعت ،ش��رایط اقتصادی و تعداد بزرگراه
با ایران مش��ابهت دارد فقط ٨٠٠ه��زار تن قیر
مصرف میکند و ما چهارمیلیون تن؟
 -١١باالخ��ره چه کس��ی پاس��خگوی اش��تغال
پرسنل شرکتهای صادراتی کشور است و دفاتر
بازاریابی این ش��رکتها در خارج از کش��ور چه
سرنوشتی خواهند یافت؟
امید اس��ت نمایندگان مجلس در صحن علنی با
این مصوبه کمیس��یون تلفی��ق مخالفت کنند و
اجازه دهند قیر مورد نی��از بازار داخل و صادراتی
کشور مانند سایر اقالم در بورس عرضه و معامله
ش��ود و از مداخله دس��توری در بازار خودداری
کنند.
*عضو هیئتمدیره صادرکنندگان نفت،
گاز و پتروشیمی

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

E N E R G Y W O R L D 70

در میزگردی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شد

مجلسکاری
برایبخشخصوصی
در بودجه سال96
نکردهاست

دنیای انرژی  :بحث بودجه و بودجه نویسی از جمله
مسائل بسیار حساس و حائز اهمیت در جمهوری اسالمی
ایران است .توجه به بخش خصوصی اما در این بودجه
کشور از جمله موارد مقفول مانده است .به همین منظور و
برای بررسی موقعیت و جایگاه بخش خصوصی در بودجه
سال  96با نمایندگان مجلس شورای اسالمی به گفتگو
نشسته ایم.

دولت اعالم کرده است که با حفظ حاکمیت
حاضر اس�ت ص�ادرات فراورده ه�ای نفتی
را ب�ه بخ�ش خصوصی واگ�ذار کن�د ،نقش
حاکمیتی دولت را تبیین کنید؟
کوروش کرم پور دبیردوم کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی:
نفت ب��رای نظام ما یک منبع اقتصادی ،سیاس��ی
و امنیتی محسوب می ش��ود ،لذا نفت برای کشور
یک موضوع حیاتی است .اس��تراتژی نظام نیز بر
عدم تکیه بودجه بر نفت تاکی��د دارد اما هنوز در
عمل این موض��وع محقق نش��ده و درصد باالیی
از بودجه کش��ور از طریق فروش نف��ت تامین می
ش��ود .همچنین در دنیا معمول اس��ت که منابع
اس��تراتژیک در اختیار دولت قرار دارد ،کشور ما
نیز طبق سیاس��ت به دنبال این است که به سمت
درآمدزایی از راه ایج��اد ارزش افزوده پیش رفته و
از عرضه نفت خام خودداری کند که البته نیازمند
بکارگی��ری توان کش��ور در بخشه��ای دولتی و
خصوصی بوی��ژه در بخش خصوصی اس��ت که با
بهرهگیری از تکنولوژی و فن��اوری های موجود،
نفت خ��ام را به  ف��راورده هایی تبدی��ل کره که

ضمن تامین بازار مصرف داخلی و هم درآمدزایی
بیش��تری داش��ته باش��د .از طرفی با ایجاد ارزش
اف��زوده و زمینه ص��ادرات این محص��والت باعث
ارزآوری بیشتر ش��ده و  درآمدزایی چندبرابری
را نیز به دنبال داشته باش��د .همچنین باعث می
ش��ود به دنبال رونق بازار تولید ،اش��تغال و ثروت
ایجاد شده و جامعه با نشاط و پویاتر شود.
لذا چون نف��ت یک منبع اس��تراتژیک اس��ت و
جنبه اقتصادی ،سیاس��ی  و امنیتی دارد ،دولت
حاکمیت خ��ود را در ای��ن حوزه حف��ظ می کند
اما برای تبدی��ل نفت خام به ف��راورده های نفتی
بر اس��اس نیاز داخلی و خارجی بخش خصوصی
می تواند ب��ازار بهتری را به دس��ت آورد که دولت
ه��م درای��ن راه مش��وق های��ی درنظ��ر گرفته و
حمایتهای آشکار و پنهانی دارد.
حس�ن بهرام نی�ا عض�و کمیس�یون انرژی
مجلس شورای اسالمی:
طبق اصول مدیری��ت منابع نفت��ی از قبیل طرح
ن��رخ بنزی��ن حاکمیتی اس��ت که دول��ت حتما
باید از مجل��س مجوز بگی��رد ،بنابرای��ن وظیفه
سیاس��تگذاری دراین حوزه به عهده دولت بوده و

کوروش کرم پور

حسن بهرام نیا
تعیین میزان تولید و صادرات فراورده های نفتی
بر عهده دولت اس��ت که در مورد صادرات فراورده
های نفتی توسط بخش خصوصی به نظر میرسد
که وظیف��ه بخش خصوصی در ارتباط بیش��تر در
حوزه ترابری باش��د و قیمت آن نیز توسط دولت
تعیین شود.
جایگاه بخش خصوص�ی در صنعت فراورده
های نفتی در بودجه س�ال  96چگونه است
و مجلس برای تس�هیل خصوصی س�ازی و
ایفای نقش بیشتر به این بخش چه اقداماتی
را صورت داده است؟
بهرام نی�ا :مجلس در ای��ن م��ورد کار خاصی را
انجام نداده اما در بودجه مصوب ش��د که در سال
 96افزایش قیمت س��وخت را نداش��ته باش��یم و
دولت مکلف ش��د طبق روال جاری میزان تولید و
صادرات را تا  4.5میلیون بشکه برساند.
همچنین بر ای��ن موضوع تاکید داری��م که منابع
نفتی نبای��د بهصورت خام صادر ش��ود و تا مجبور
باش��یم محصوالت مورد نیاز را دوب��اره با چندین
برابر قیمت وارد کنیم ،بنابراین باید س��عی کنیم

ف��راورده های نفتی م��ورد نیاز خ��ود را در داخل
کش��ور تولی��د ک��رده و در مناب��ع ارزش افزوده
ایجاد کنی��م .درم��ورد خصوصی س��ازی نیز در
اصل ش��رکت نفت طبق اص��ل  44برخی وظایف
و یکس��ری از فعالیته��ا را به بخ��ش خصوصی
محول کرده اس��ت که ب��ه هیچ وج��ه مخالف آن
نیس��تیم ،البته برخ��ی از وظایف را نم��ی توان به
بخش خصوصی واگذار کرد؛ چ��را که برای بخش
خصوصی صرف��ه اقتصادی نداش��ته و این بخش
انگیزهای  برای ورود به این حیط��ه ندارد ،مانند
ذخیره و انبار گاز ک��ه برای بخش خصوصی صرفه
ندارد و از وظایفی است که حاکمیت در آن ایفای
نقش می کند .ام��ا از طرفی ورود بخش خصوصی
در برخ��ی از حوزه ه��ا مانند جای��گاه های عرضه
سوخت اقدام مناس��بی بود که ابتدا با برندسازی
و ارائه تس��هیالت خوب صورت گرفت و س��پس
از لح��اظ کیفیت و ارائه خدمات به مش��تری بازار
رقابت��ی پدید آم��ده و از لح��اظ کیفی��ت و ارائه
خدمات به مش��تری کار مثبتی ص��ورت گرفت.
برهمین اس��اس در برخ��ی امور می ت��وان برای
جلوگیری از ه��در رفت هزینه ه��ا و ایجاد رقابت

از بخ��ش خصوصی به��ره ب��رد .درح��ال حاضر
جایگاه��ی بخش خصوصی ،جایگاه بدی نیس��ت
اما باتوج��ه به بس��ته ه��ای حمایت��ی در بخش
فراورده های نفتی دست دولت را باز گذاشته ایم،
همچنین در تامین خوراک پتروشیمی نیز دولت
در حال حاضر با بس��ته های حمایت��ی که در نظر
گرفت��ه و عرضه خوراک با قیم��ت کمتر ،از بخش
خصوصی حمایت می کند تا محصوالت مورد نیاز
بخش صنعت توسط بخش خصوصی تامین و این
بخش را از وضعیت رکود خارج کند.
کرم پ�ور :دراین زمین��ه قانونی داری��م که نظام
جمهوری اس�لامی بر ای��ن اعتقاد اس��ت که باید
بخش خصوصی در زمینه فراوده های نفتی فعال
ش��ود به ش��رطی که بخش خصوصی در عمل نیز
بخش خصوصی باش��د درحالی که به جای بخش
خصوصی ش��اهد ورود ش��به دولتیها هس��تیم
که تنها ن��ام بخش خصوصی را یدک می کش��ند.
کمیس��یون انرژی با بهره گیری از  مشورت های
خوب با اساتید ،نخبگان دانشگاهی و دانشمندان
حوزه داش��ته و م��وارد خوب��ی را مص��وب کرده،

همچنین برای تسهیل خصوصی سازی و حمایت
از خصوصی سازی اقدامات مناسبی را انجام داده
اس��ت که امیدواریم آنچه در برنامه ششم توسعه
در حوزه نفت ،گاز و به طور کلی انرژی به تصویب
مجلس رس��ید به تصویب ش��ورای نگهب��ان نیز
برس��د ،که در این صورت به جرات می توان گفت
که مجلس دهم تصمیمات فنی و ش��جاعانه ای را
در این حوزه گرفته است.
برای رونق بازاره�ای صادراتی فراورده های
نفت�ی ،مجلس چه مش�وق های�ی را در نظر
دارد و چه بخش�ی از آن در س�ال  96محقق
خواهد شد؟
کرم پ�ور :در الیحه بودجه س��ال  96نیز ش��اهد
هس��تیم ک��ه نمایندگان ب��ه ص��ورت تخصصی
تبصره ب��ه تبصره بودجه را بررس��ی م��ی کنند با
همین من��وال در حوزه انرژی نیز م��واد خوبی در
کمیسیون انرژی و تلفیق بررس��ی شده است که
پس از نهایی شدن نتیجه آن را در سال آتی شاهد
خواهیم بود.
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سوآپنفتخامهمچنانمتوقف

با وجود گذشت حدود  ۵ماه از ارسال مصوبه قبلی
سوآپ نفت خام به هیئت مدیره شرکت ملی نفت
ایران و با گذش��ت حدود  ۸ماه از آغ��از دور جدید
مذاکرات ایران و کش��ورهای آس��یای میانه برای
آغاز س��وآپ نفت خام ،هن��وز خب��ری از اجرایی
شدن این برنامه نیست.
از انتقادات مس��ئوالن فعلی وزارت نفت نس��بت
به عملکرد مس��ئوالن قبلی این وزارتخانه ،توقف
سوآپ نفت خام بود .موضوعی که از ابتدای دولت
تالش هایی برای دوباره برقرار کردن آن آغاز شد؛
اما خبر رس��می آغاز دوباره س��وآپ نفت خام به
س��ال گذش��ته باز می گردد« .بیژن زنگنه» وزیر
نفت کشورمان آذرماه سال گذشته از احتمال آغاز
سوآپ نفت روسیه توسط ایران و انجام مذاکرات
دو کش��ور در این خصوص خب��ر داده ب��ود .این
موضوع در دیدار اس��فندماه س��ال گذشته زنگنه
و همت��ای روس خود م��ورد طرح و بررس��ی قرار
گرفت و طرف روس ،تمایل خود را برای س��وآپ
نفت خام از طریق ایران اعالم کرده بود.
اردیبهشت ماه س��ال 95مذاکرات ایران با روسیه
و  3کشور قزاقستان ،آذربایجان و ترکمنستان در
خصوص س��وآپ نفت خام از خاک ایران آغاز شد
و بعد از ح��دود  3ماه مذاکره با مس��ئوالن نفتی و
ش��رکتهای مختلف فعال در خرید و فروش نفت
در این  4کش��ور ،هفته ابتدایی ش��هریور امسال،
مسئوالنی از دو کشور قزاقستان و روسیه به ایران
آمدند تا با بازدید از تأسیس��ات تخلی��ه و ذخیره
سازی نفت خام در شمال کشور (پایانه نفتی نکا)
و س��نجش میزان آمادگی ایران ،مذاکرات نهایی
را برای آغاز سوآپ نفت خام با ایران انجام دهند.

«س��ید پی��روز موس��وی» مدیرعام��ل ش��رکت
پایانههای نفتی ایران نیز هفت��ه پایانی مردادماه
س��ال ج��اری از احتمال آغ��از س��وآپ نفت خام
تا یک م��اه آینده خب��ر داده و گفته ب��ود که «در
صورت آغاز ای��ن عملیات ،حجم نف��ت خامی که
در مراحل اول سوآپ میش��ود ،چیزی در حدود
 50تا  100هزار بش��که در روز خواهد بود که این
میزان بس��تگی به قراردادی دارد که بین شرکت
ملی نفت ایران و شرکتهای نفتی متقاضی سوآپ
امضا میشود».
تا سه ماه بعد از ش��روع دور جدید مذاکرات ایران
و کشورهای آس��یای میانه برای آغاز سوآپ نفت
خام ،خب��ری از اجرایی ش��دن توافقات نش��د ،تا
اینکه آبان ماه سال جاری «سید پیروز موسوی»
مدیرعام��ل ش��رکت پایانه ه��ای نفت��ی ایران با
اشاره به اینکه «س��وآپ نفت خام هنوز آغاز نشده
است» ،گفت :مذاکراتی در طی ماههای گذشته
با کشورهای آسیای میانه در خصوص سوآپ نفت
خام از ایران داش��ته ایم و برخی کش��ورها در این
خصوص ابراز تمایل کرده اند اما به علت اینکه قرار
شد تغییراتی در یکی از بندهای قراردادی در نوع
قراردادهای س��وآپ انجام شود ،هنوز سوآپ نفت
خام آغاز نشده است.
مدیرعامل پایان��ه های نفتی ای��ران تصریح کرد:
قرار شد تغییراتی در یکی از بندهای مصوبه قبلی
در خصوص س��وآپ داده ش��ود و ت��ا قراردادهای
س��وآپ یک محوریت کلی داشته باش��د ،از اینرو
مصوبه قبلی را ش��رکت نیک��و به هیئ��ت مدیره
شرکت ملی نفت ایران تحویل داد تا بعد از اعمال
تغییراتی در یک��ی از بندهای آن ،دوباره در هیئت

مدیره مطرح ش��ده و مصوبه هیئت مدیره شرکت
ملی نفت ایران را بگیرد.
با این حال با وجود گذش��ت حدود  5ماه از ارسال
مصوبه قبلی س��وآپ نفت خام ب��ه هیئت مدیره
ش��رکت ملی نفت ایران و با گذش��ت حدود  8ماه
از آغاز دور جدی��د مذاکرات ایران و کش��ورهای
آس��یای میانه برای آغاز س��وآپ نفت خام ،هنوز
خبری از اجرایی شدن این برنامه نیست.
بین متقاضیان س��وآپ نفت خام از خاک ایران نام
دو شرکت انگلیس��ی  BPو سوئیسی ویتول که از
بزرگترین خریداران و ی��ا بهعبارتی دالالن نفت
خام در جهان هس��تند ،دیده میش��ود و شرکت
لوک اویل روس��یه نیز در چندماه اخیر مذاکراتی
را در حاشیه دیدارها و مذاکرات رودرروی وزرای
دو کشور ایران و روس��یه برای همکاری در زمینه
سوآپ نفت با ایران داشته است.
فراهم شدن شرایط سوآپ نفت خام از خاک ایران
این امکان را برای ش��رکتهای فع��ال در خرید و
فروش نفت در آس��یای میانه فراه��م میکند که
با وجود ای��ن بس��تر ،بازارهای جدی��دی را برای
فروش نف��ت خود در نظ��ر گرفته و ام��کان مانور
بیشتری را برای رس��اندن نفت به مشتریان خود
داش��ته باش��ند .از س��وی دیگر ،ایران م��ی تواند
با تحویل نفت خام از کش��ورهای آس��یای میانه و
همچنین روسیه در شمال کش��ور و تحویل آن به
پاالیش��گاهها ،معادل آن نفت خ��ام را در جنوب
کش��ور به خریداران مربوطه تحویل دهد و هم از
حق الزحمه انجام این سوآپ برخوردار شود و هم
از هزینه های انتقال نفت خام از جنوب کش��ور به
پاالیشگاههای مرکز و شمال ایران بکاهد.

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

پژوهشگراقتصادانرژیدرگفتگوبادنیایانرژی

رشدمحسوسقیمتنفتمنتفیاست

یک کارش��ناس اقتصاد انرژی گفت :شواهد نشان
می دهد میزان پایبندی کشورهای عضو اوپک به
توافق حدود  ۶۰درصد است.
مجتبی توانگ��ر در گفتگو ب��ا دنیای ان��رژی می
گوید :پس از توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش
 1.88میلیون بشکه از سطح تولید ،در حال حاضر
گمانهزنیه��ای زیادی در مورد می��زان پایبندی
تولیدکنندگان به توافق انجام میش��ود و به طور
کلی خوشبینی نس��بت به اجرای این توافق زیاد
اس��ت .وی افزود :بر اس��اس آمار مقدماتی که از
تولید اوپک وجود دارد میزان پایبندی کش��ورها
بیش از  60درصد بوده اس��ت و تولید اوپک حدود
 840هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
این کارش��ناس اقتصاد انرژی با اشاره به عملکرد
کش��ورهای عضو اوپک به توافق گفت :عربستان
سعودی بیش از میزان تعهد ش��ده ،تولید خود را
کاهش داده است اما کشور عراق که قرار بود 210
هزار بش��که در روز تولید خود را کاهش دهد تنها
 51هزار بش��که س��طح تولید خود را کاهش داده
است.
توانگر اف��زود :عالوه ب��ر این کش��ورهای امارت و
ونزوئال نیز بی��ش از مقدار تعهد ش��ده خود تولید
کرده اند .ایران نیز همچنان زیر سقف تعیین شده

اوپک ،تولید می کند.
ای��ن پژوهش��گر اقتص��اد ان��رژی درخص��وص
تولیدکنن��دگان مهم غیر اوپک گفت :بر اس��اس
گزارش ه��ای دریافتی ،تولید روس��یه  117هزار
بشکه در روز کاهش یافته است که این امر بیانگر
پایبندی نس��بی روس��یه به توافق اخی��ر با اوپک
است.
توانگر اف��زود :فضای پایبندی ب��ه توافق اوپک به
گونه ای بوده اس��ت ک��ه وزیر نفت کوی��ت اظهار
داش��ته که قیمتهای کنونی برای تولیدکنندگان
و مصرف کنن��دگان مناس��ب اس��ت و پایبندی
تولیدکنندگان به توافق انجام ش��ده تاکنون دل
گرم کننده بوده است.
این کارش��ناس اقتصاد انرژی درخصوص آخرین
وضعیت صادرات نفت ایران گفت :گرچه هنوز در
نقل و انتقال درآمد حاص��ل از صادرات نفت دچار
مشکل هس��تیم و همچنان س��نگ اندازی های
بسیاری را ش��اهد هس��تیم لیکن میزان صادرات
نفت ایران ،افزایش و با نوسان مواجه است.
توانگر اف��زود :ب��ر اس��اس آخرین آمار رس��می
و موج��ود ک��ه از م��اه ژانوی��ه منتش��ر ش��ده،
جمع ص��ادرات نف��ت خام ای��ران در م��اه ژانویه
 2017حدود  2.12میلیون بش��که در روز بود که

در مقایسه با ماه دس��امبر  30، 2016هزار بشکه
در روز کاهش داشت.
وی اضاف��ه ک��رد :ص��ادرات نفتخ��ام ای��ران
به کشورهای آسیا پاس��فیک در ماه ژانویه سال
جاری  68درصد نس��بت به ماه دس��امبر 2016
افزایش یافت.
این پژوهش��گر اقتصاد انرژی ادام��ه داد :صادرات
نفت خام ایران به چی��ن در ماه ژانوی��ه  2017با
 20درصد افزایش نسبت به ماه دسامبر  2016به
 590هزار بشکه در روز رسید .همچنین صادرات
نفت خام ایران به هند در م��اه ژانویه  2017با50
درصد افزایش نس��بت به ماه قبل ب��ه  480هزار
بش��که در روز رس��ید .صادرات نفت خام ایران به
ژاپن در ماه ژانویه  2017نس��بت به ماه دس��امبر
 2016با  27درصد افزایش نس��بت به ماه دسامبر
 2016به  180هزار بشکه در روز رسید .در مقابل،
ص��ادرات نفت خام ای��ران به کره جنوب��ی در ماه
مذکور  17درص��د کاهش و به  160هزار بش��که
در روز رسید.
وی در پای��ان اظه��ار امی��دواری ک��رد :فضای با
ثباتی بر ب��ازار نفت حاکم اس��ت و جهش قیمتی
محس��وس و قابل توجه��ی در بازار ط��ی ماه آتی
نخواهیم داشت.
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مخالفان افزایش صادرات نفتی چه اهدافی را دنبال میکنند؟

آدرسغلطدرخامفروشینفت

«افزایش خامفروشی نفتخام» تازهترین برداشت
منتق��دان دول��ت یازده��م از «افزای��ش تولید و
صادرات نفت» در دوران پس��ابرجام اس��ت .بر این
اساس در حالیکه تولید نفت خام کشور بعد از لغو
تحریمها به حدود  4میلیون بش��که در این روزها
رس��یده (تولید نفت در دوران اعم��ال تحریمها به
 2 /7میلیون بش��که رس��یده بود) و صادرات نفت
خام نیز نس��بت ب��ه دوران اوج تحریمه��ا دو برابر
شده اس��ت؛ برخی افراد تالش دولت و وزارت نفت
در بازیافتن سهم از دس��ت رفته ایران در بازارهای
جهانی نف��ت را تمرکز دولت بر خامفروش��ی نفت
خام تعبیر کردهاند.
ای��ن تعبیر ک��ه به نظ��ر میرس��د تاثی��ر فراوانی
از رقابته��ای انتخابات��ی دوازدهمی��ن دوره
ریاستجمهوری گرفته اس��ت در شرایطی مطرح
میشود که نگاهی بدون اغماض به تولید و فروش
نفت کش��ور در  4س��ال گذش��ته و عملکرد دولت
در زمینه تبدیل نفت خام ب��ه فرآوردههای نفتی،
نتایج��ی خالف آنچ��ه منتقدان ارائ��ه میکنند به
دست میدهد.نخستین واقعیت در رابطه با فروش
نفت خام این اس��ت که اقتصاد کش��ور ما بهعنوان
اقتصادی وابس��ته به نفت ،پس از اجرای برجام به
واسطه رشد تولید و فروش این کاالی استراتژیک
با رشد همراه شد.
به ای��ن ترتی��ب نمیتوان ف��روش نفت خ��ام که
موتور محرک اقتصاد کش��ور اس��ت و طی دو سال
گذشته باعث خروج اقتصاد کش��ور از شیب منفی
شده اس��ت را سیاستی نادرس��ت ارزیابی کرد و به
آن تاخت .از دیگر سو به نظر میرسد نقطه بازیابی
و ش��روع دوب��اره در صنع��ت آس��یبدیده نفت از
دوران اعمال تحریمها ،ج��ز افزایش تولید و تالش
برای بازیافتن س��هم صادراتی در بازارهای جهانی
نمیتوانس��ت چیز دیگری باش��د .بر این اساس به
نظر میرس��د طبل «خامفروش��ی» که منتقدان
دولت با در س��ر داش��تن اهداف انتخابات��ی بر آن
میکوبن��د در نگاهی درس��تتر هم��ان «افزایش
اقتدار ای��ران» در بازارهای جهانی نفت اس��ت .اما
تاکید بر عدم کاهش خامفروشی نفتخام و تبدیل
آن به فرآوردههای نفتی در چهار س��ال گذشته در
شرایطی مطرح میش��ود که به عقیده کارشناسان
احداث یک واحد پاالیش��گاهی یا پتروشیمیایی به
زمانی بیشتر از چهار سال نیاز خواهد داشت .برای
مثال ،روند ساخت پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس
که از سال  86آغاز شده اس��ت ،در حالی همچنان
ادامه دارد که مس��ووالن دولت دهم زم��ان پایان
این پروژه را سال  90در نظر گرفته بودند .به گفته
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،این پ��روژه که بزرگترین
پروژه پاالیش��گاهی در کش��ور و منطقه به ش��مار

ش تیم نفتی دولت
میرود ،در هفته جاری و ب��ا تال 
یازدهم به مرحله تولید بنزین دست خواهد یافت.
نفت خام ،کاالیی استراتژیک
موضوع دیگری که کارشناس��ان در رابطه با بحث
خامفروش��ی به آن اش��اره میکنند این اس��ت که
برخالف بازارهای کاالیی دیگر مانند مواد معدنی،
زغالس��نگ و ...خامفروش��ی نفت چن��دان نقطه
ضعفی به ش��مار نم��یرود؛ چراکه نف��ت کاالیی
استراتژیک اس��ت که یک کشور نفتخیز میتواند
با ف��روش آن ب��ه دیگر کش��ورها قدرت سیاس��ی
و اقتصادی خ��ود را همزمان تضمی��ن کند .مثال
روشن این ادعا کش��وری مانند روسیه است .نفت
و گاز قدرتی را در اختیار این کشور قرار داده است
که عالوه بر تامین منافع اقتصادی ،در بس��یاری از
مسائل سیاسی دس��ت باال را در مقابل کشورهای
غربی دارد .با تمام این تفاس��یر اگرچه اقتدار نفتی
کش��ور در مدتزمانی که از اجرای برجام گذشته
به کشور بازگشته است ،اما دولت از سرمایهگذاری
در احداث پاالیشگاهها غافل نبوده است .آغاز پروژه
احداث پاالیش��گاه س��یراف نمونه خوب��ی در این
زمینه به شمار میرود.
از دیگر س��و بع��د از اج��رای برجام امیده��ا برای
گس��ترش صنعت پتروش��یمی و تکمی��ل زنجیره
تولید بیش��تر ش��ده و تولید و ف��روش محصوالت
پتروش��یمی نیز در کش��ور با رش��د هم��راه بوده
اس��ت .به این ترتی��ب ،افزایش تولی��د محصوالت
پتروش��یمی به  50میلیون تن در س��ال گذش��ته
و ادامه داش��تن مذاک��رات با ش��رکتهای مطرح
بینالمللی برای ورود به صنعت پتروشیمی کشور
از جمله اتفاقاتی اس��ت ک��ه میت��وان در رابطه با
تالش برای کاهش خامفروش��ی در صنعت نفت و
گاز در کشور به آن اشاره کرد.
بازیگران سیاس�ی و اقتص�ادی یک فرضیه
غلط
با تم��ام این تفاس��یر این س��وال مطرح اس��ت که
چهکس��انی و با چه اهدافی به موضوع خامفروشی،
آن هم به ش��کلی اش��تباه دامن میزنند؟ پاس��خ
به این س��وال با در نظر گرفتن ش��رایط سیاس��ی
فعلی کش��ور و قرار داش��تن در آس��تانه انتخابات
ریاس��تجمهوری در روز  29اردیبهش��ت ت��ا حد
زیادی مش��خص میش��ود .اما دیگر پاس��خی که
میتوان برای این س��وال داش��ت ،وجود نگاه تک
بعدی و غیرحرفهای در رابطه با بحث خامفروش��ی
و برداش��ت س��طحی و مقطع��ی از آن اس��ت
درحالیک��ه اولویتهای اقتصادی کش��ور در روند
کاهش خامفروش��ی نفت خام بس��یار اثرگذارند.
در کنار بازیگران سیاس��ی گس��ترش فرضیه غلط

خامفروش��ی ،میتوان به بازیگ��ران اقتصادی آن
نیز اش��اره کرد .به این ترتیب در حال��ی انتقادات
تند و تیز ب��ه دولت یازده��م در رابطه ب��ا افزایش
خامفروش��ی جریان دارد که تجارب گذشته نشان
داده است اتفاقا توس��عه بدون برنامهریزی و بدون
توجه به ب��ازار محصوالت تولیدی ،بیش��تر به خام
فروش��ی میانجام��د و آن صنایع تنها به واس��طه
خ��وراک ارزان و امتیازهای��ی که دول��ت میدهد
میتوانند به حیات خود ادامه دهند.
این اتفاقی است که طی سالیان گذشته بر صنعت
پاالیشی و پتروشیمی کشور گذشته است .نگاهی
به صنعت پتروش��یمی که در همه دولتها رش��د
قارچ گونهای داش��ته نش��ان میدهد توس��عه آنها
لزوما به معنای ایجاد شغل و افزایش ارزش افزوده
نبوده اس��ت .در واقع بس��یاری از این صنایع غالبا
به تولید محصوالت ارزانی چ��ون اوره و متانول که
خود نوعی خام فروشی محسوب میشود ،مشغول
شدهاند .این تجارب در حالی وجود دارد که به نظر
میرسد در دولت یازدهم اقدامات خوبی در زمینه
افزایش بهرهوری پاالیش��گاهها انجام ش��ده است
که به مراتب میتواند از توس��عه بدون برنامه برای
کشور منفعت بیشتری به همراه داشته باشد .طرح
کیفیسازی پاالیش��گاهها یکی از اقداماتی بود که
بهمنظور افزایش بهرهوری تولید در پاالیشگاههای
کش��ور در دولت یازدهم کلید خورد .به این ترتیب
به نظ��ر میرس��د تصمیم دول��ت برای نوس��ازی
پاالیشگاهها یا تنظیم قیمت خوراک پتروشیمیها
که مخالفانی داش��ت ،انگیزههایی اقتصادی برای
طرح انتق��ادات و کاهش خامفروش��ی ایجاد کرده
باشد.
کیفیسازی اثرگذارتر از خامفروشی
بر این اس��اس دولت پاالیشگاههای کش��ور را که
غالبا بس��یار فرس��وده و حتی از رده خارج بودند،
ملزم به اج��رای طرحهای کیفیس��ازی به منظور
افزایش کیفیت محصوالت تولی��دی کرد .با انجام
طرح کیفیس��ازی ،تولید فرآوردههای کم ارزشی
چ��ون نفت ک��وره کاه��ش و تولید محص��والت با
ارزش��ی چون بنزین و گازوئیل افزایش مییابد .بر
اساس آمار منتشرش��ده در بولتن ساالنه اوپک ،از
حدود  1 /8میلیون بش��که ظرفی��ت روزانه تولید
محصوالت پاالیشگاهی ،حدود  456هزار بشکه به
تولید نفت کوره اختصاص دارد .نفت کوره هرچند
از محصوالت تقطیری به دس��ت آمده از نفتخام
محس��وب میش��ود؛ ام��ا از ارزش بس��یار پایینی
برخوردار اس��ت و تقریبا بیارزشترین س��وخت
مایع موجود در بازار محس��وب میشود .بررسیها
نش��ان میدهد حدود  26درص��د از محصوالت به

دس��ت آمده از پاالیش نفت در ایران به نفت کوره
ی��ا هم��ان م��ازوت اختص��اص دارد؛ درحالی که
اس��تاندارد جهانی پاالیش��گاهها حدود  12درصد
اس��ت .از این رو دولت از س��ال  92الزام نوس��ازی
و بازس��ازی پاالی��ش را در دس��تور کار ق��رار داد.
برآوردها نشان میدهد طرحهای افزایش کیفیت
پاالیشگاهها به حدود  14میلیارد دالر سرمایه نیاز
دارد و عب��اس کاظم��ی ،مدیرعامل ش��رکت ملی
پاالیش و پخش امیدوار اس��ت با انجام این طرحها
تا س��ال  1398درصد تولید نفت کوره کش��ور به
کمتر از  15درصد برس��د .همچنین بر اساس افق
 1404درصد تولید نفت ک��وره باید به کمتر از 10
درصد برسد.در این راس��تا اولین السی بهمنظور
اجرای طرح کیفیس��ازی به ارزش  3میلیارد دالر
برای پاالیش��گاه نفت آبادان یعن��ی قدیمیترین
پاالیشگاه کشور گش��ایش یافت .قرارداد این طرح
که با ش��رکت چینی س��ینوپک بهمن ماه س��ال
گذشته به امضا رسید ،از نیمه اول سال جاری آغاز
خواهد شد و با اجرای آن کلیه محصوالت تولیدی
این پاالیشگاه به اس��تاندارد یورو  5خواهد رسید و
میزان مازوت آن از  40درصد به  22درصد کاهش
خواهد یافت.
عالوه ب��ر پاالیش��گاه آب��ادان ،ق��رارداد مقدماتی
با ش��رکت دالیم کره جنوبی منعقد ش��ده است .با
اجرای ای��ن ط��رح تولید نف��تکوره پاالیش��گاه
اصفهان  ١٠میلی��ون لیت��ر در روز کاهش خواهد
یافت؛ درحالیکه تولید بنزین  53 /5هزار بش��که
در روز و تولی��د گاز مایع  13 /2هزار بش��که در روز
افزایش خواهد یافت .از سویی کیفیت محصوالت
تولیدی به وی��ژه بنزین از ی��ورو  ٢به ی��ورو  ٤و ٥
اس��تاندارد اتحادیه اروپ��ا ارتقا مییاب��د .این آمار
در حالی مطرح میش��ود که در حال حاضر تولید
بنزی��ن و گاز مایع پاالیش��گاه اصفهان ب��ه ترتیب
 75 /5و 13 /8هزار بشکه در روز است.
بنابراین ب��ا اجرای طرح بهبود کیفیت پاالیش��گاه
اصفهان ح��دود  70درصد ب��ه تولی��د بنزین این
پاالیش��گاه اف��زوده میش��ود و همچنی��ن تولید
الپیجی آن حدود 2برابر میش��ود .در عین حال
تولید نفت کوره در این پاالیشگاه  62 /9هزار بشکه
در روز کاهش مییاب��د که به معن��ای کاهش 90
درصدی تولید این محصول در پاالیشگاه اصفهان
اس��ت .همچنین توافقنامههای اصولی()MOU
برای ط��رح کیفیس��ازی پاالیش��گاههای تبریز،
ش��یراز و جاس��ک با ش��رکتهای خارج��ی امضا
شده اس��ت .عالوه بر این ،اقدام مثبت دیگر دولت
افزایش قیمت بنزین داخلی کشور و نزدیک کردن
قیمتهای داخلی ب��ه قیمتهای جهانی اس��ت.
هرچند که همچنان یکی از ارزانترین بنزینها در
ایران به فروش میرسد؛ اما این اقدام عالوه بر اینکه
موجب کاهش قاچاق سوخت شده ،موجب کاهش
رشد تقاضای داخلی این سوخت شده است .از نگاه
کارشناسان اینگونه اقدامات دولت یازدهم ارزشی
به مراتب بیش��تر از س��اخت پاالیش��گاه در داخل
کشور دارد.

معرفی قراردادهای جدید نفتی:
هندی در کنفرانس
:

معرفی 14میدان نفتی و گازی
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران  ٩میدان
نفتی و  ٥می��دان گازی و یک بس��ته میدان
گازی را در غ��رب کش��ور ب��ه هم��راه پروژه
پایین دس��تی توس��عه پاالیش��گاه ایالم در
قالب قراردادهای  IPCبه س��رمایه گذاران
خارجی حاضر در کنفران��س تهران معرفی
کرد .س��ید صالح هندی ،مدیر برنامه ریزی
ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران در پنل
تخصص��ی فرصتهای س��رمایه گ��ذاری در
میدانهای خش��کی به معرفی ش��رکت نفت
مناط��ق مرکزی ب��ه دالیل جذابی��ت پروژه
های معرفی شده از س��وی این شرکت برای
سرمایه گذاری خارجی پرداخت.
وی حیط��ه عملیات ش��رکت نف��ت مناطق
مرک��زی ای��ران را  ٧٥درصد از کل کش��ور
دانست و افزود :گستره فعالیت این شرکت
در  ١١استان در جنوب ،جنوب غرب و شمال
شرق ایران است.
هندی اف��زود :مجموعا بی��ش از  ٤٠درصد
تولید گاز کشور از سوی شرکت نفت مناطق
مرکزی انجام می شود .
هندی نحوه تقسیم بندی بسته های سرمایه
گ��ذاری را براس��اس موقعی��ت جغرافیایی،
ویژگیهای سنگ و س��یال مخزن اعالم کرد
وگف��ت :البته ای��ن آمادگی وج��ود دارد که
شرکتها درباره کل بس��ته ها یا تک تک آنها
برنامه کاری ارائه دهند.
مدیر برنام��ه ریزی ش��رکت نف��ت مناطق
مرکزی ایران درباره بس��ته  ٩می��دان نفتی
ش��امل میدانهای نفتی آبان ،پای��دار ،پایدار
غرب ،دانان ،چشمه خوش ،دالپری ،سومار،
نفتش��هر و دهل��ران گفت ٤ :میدان ش��امل
پایدار غرب ،نفتشهر ،آبان و دهلران با کشور

عراق مشترک هستند.
وی با بی��ان این که همه میدانه��ای نفتی به
نوعی توس��عه یافته اند ،افزود :هم اکنون این
میدانها روزانه یکصد هزار بش��که نفت تولید
می کنند اما ظرفیت تولید آنها  ١٧٠تا ٢٠٠
هزار بشکه قابل افزایش است.
مدیر برنام��ه ریزی ش��رکت نف��ت مناطق
مرکزی ایران افزود :از سرمایه گذاران انتظار
داریم ت��ا در پروژه ه��ای ازدیاد برداش��ت و
مدیری��ت مخزن برنام��ه های خ��ود را ارائه
کنن��د ،س��رمایه گذارانی ک��ه در این بخش
برنامه کاری ارائ��ه کنند از ش��انس باالتری
برای مشارکت برخوردارند.
وی میدانهای سفید زاخور ،دی ،فاز دو آغار،
س��فید باغون و هالگان را  ٥میدان گازی این
شرکت معرفی کرد و گفت :هم اکنون از این
میدانها تنها میدان آغار در حال تولید است.
به گفت��ه مدیر برنام��ه ریزی ش��رکت نفت
مناطق مرکزی ایران پیش بینی ش��ده است
که با طرح توس��عه ای��ن  ٥می��دان دو هزار
میلیون فوت مکع��ب گاز و  ٢٧هزار بش��که
میعانات گازی در روز تولید شود.
هندی گفت :تولید گاز چه��ار میدان گازی
برای ف��رآورش به پاالیش��گاه ج��م و تولید
میدان آغار به پاالیشگاه فراشنبد ارسال می
شود.
وی آخرین بس��ته پیش��نهادی را توسعه فاز
دوم می��دان تنگ بیج��ار در غرب کش��ور با
ش��رائط ویژه مخزنی اعالم کرد و افزود :این
میدان در حال حاضر جزو میدانهای تولیدی
اس��ت که روزانه  ٢٥٠میلی��ون فوت مکعب
تولید دارد و بعد از توس��عه ت��ا  ٣٥٠میلیون
فوت مکعب قابل افزایش است.
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آژانس بین المللی انرژی

عضو هیات
مدیره اتحادیه
اوپکس
دبیرکل اتاق
ایران و عراق شد

وابستگیبازارنفتبهاوپکدربلندمدت
افزایشمییابد

آژانس بی��ن المللی ان��رژی پیش بین��ی می کند
که در ص��ورت اجرایی ش��دن تواف��ق فریز نفتی
و ب��ا توجه ب��ه احتمال اف��ت ش��دید عرضه نفت
کش��ورهای غیر عض��و اوپ��ک در س��ال ٢٠٢٠
میالدی ،وابس��تگی ب��ازار جهانی ب��ه نفت اوپک
در بلند مدت افزایش یابد .نش��ریه پلتس ،آژانس
بین المللی انرژی اعالم کرد :ب��ا توجه به احتمال
افت ش��دید تولی��د نفت کش��ورهای غی��ر عضو
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک) از
سال  ٢٠٢٠میالدی ،سهم این س��ازمان از تولید
جهانی نفت با در نظ��ر گرفتن میعانات ،تا س��ال

 ٢٠٤٠می�لادی به ٥٠درصد خواهد رس��ید .این
میزان ه��م اکنون ٤٢درصد اس��ت .ای��ن آژانس
در گ��زارش جهانی ان��رژی که به تازگی منتش��ر
ش��ده پیش بینی کرد :با توجه به ش��رایط کنونی
بازار نفت ،اف��ت قیمت این کاال در دو س��ال اخیر
و توافق فریز نفتی اوپک ممکن اس��ت بنیان این
س��ازمان به طور دائم تغییر کند و وابستگی بازار
جهانی در بلندم��دت به نفت اوپک ش��دت یابد.
س��ود ناش��ی از افزایش س��هم بازار اوپک به طور
غیر یکنواخت میان اعضا تقس��یم خواهد شد ،به
طوری که کش��ورهای خاورمیانه س��هم بیشتری

از این س��ود خواهند داش��ت .طبق پی��ش بینی
های این آژان��س ،تولید روزانه نفت کش��ورهای
خاورمیانه عضو اوپک از جمله ایران ،عراق ،کویت،
قطر ،عربستان و امارات از س��ال  ٢٠١٥تا ٢٠٤٠
میالدی ب��ا 8میلیون و  ٢٠٠هزار بش��که افزایش
به ٣٦میلیون و ٩٠٠هزار بش��که خواهد رس��ید.
این میزان  ٧٧درص��د از تولید نفت اوپک اس��ت
که در س��ال  ٢٠١٥میالدی ٧٣درصد بوده است.
این در حالی اس��ت که تولید روزان��ه بقیه اعضای
این س��ازمان در مقطع یادشده تنها با حدود ٨٠٠
هزار بش��که افزایش ب��ه ١١میلی��ون و  ٢٠٠هزار

بش��که خواهد رس��ید .آژانس بین المللی انرژی
گزارش کرد :برخی کشورهای عضو اوپک با ایجاد
اصالحات ،ب��ا افت قیمت های نف��ت مقابله کرده
اند ،اما ب��ی ثباتی بازار در برخی دیگر از کش��ورها
از جمله ونزوئال تشدید شده است .در این گزارش
فرض بر این اس��ت که اوپک با اجرای توافق فریز
نفتی ب��ه جایگاه پیش��ین خود یعن��ی «مدیریت
فعال بازار» که دو سال گذشته آن را از دست داد،
بازخواهد گش��ت .بازار جهانی نفت از سال ٢٠٤٠
میالدی وابستگی بیشتری به افزایش تولید نفت
کش��ورهایی چون ایران ،عراق و عربستان خواهد

داشت .منافع ژئوپولیتیک این سه کشور که بزرگ
ترین تولیدکنندگان این س��ازمان محس��وب می
ش��وند ،همیش��ه با یکدیگر همس��ویی نداشته و
اختالفات آنها سبب شده است نهایی شدن توافق
تثبیت سطح تولید نفت اوپک به تاخیر بیفتد.
اعضای اوپک قرار اس��ت  ٢١و  ٢٢نوامبر نشست
فنی داش��ته باش��ند تا درباره تثبیت سطح تولید
نفت گفت وگو کنند .سپس از کشورهای غیرعضو
اوپک از جمل��ه ،روس��یه ،آذربایج��ان و مکزیک
دعوت خواهد کرد تا در نشست  ٢٨نوامبر در وین
حضور یابند.

عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس دبیر
کل اتاق ایران و عراق ش��د ب��ا تصویب
هیأت مدی��ره اتاق مش��ترک بازرگانی
ایران و عراق دکتر سید حمید حسینی
از اعضاء هیأت مدیره به عنوان دبیرکل
اتاق مشترک بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کش��اورزی ایران و عراق انتخاب شد
و دکتر یحیی آل اس��حاق ،ریاست اتاق
مش��ترک بازرگانی ایران و عراق رسماً
ایش��ان را به عنوان دبیرکل اتاق به امور
بین الملل اتاق بازرگان��ی ایران معرفی
نمود.
از جمله س��وابق اقتصادی ایش��ان می
توان ب��ه عضویت در هیأت مؤسس��ین
اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق،
عضویت در هیأت رئیسه اتاق بازرگانی
ته��ران و س��مت خزان��ه دار آن اتاق به
مدت چهار سال ،س��وابق موفق تشکلی
و همکاری و همراهی ب��ا آقای دکتر آل
اسحاق اشاره نمود.
ش��ایان ذکر اس��ت دکتر حس��ینی از
بنیانگ��ذاران اتحادی��ه صادرکنندگان
فرآورده ه��ای نفت ،گاز و پتروش��یمی
بوده و در کارنام��ه اقتصادی و مدیریتی
ایشان ریاس��ت چهار ساله هیأت مدیره
تش��کل مذک��ور و عضوی��ت در هیأت
مدیره فعلی این تشکل بزرگ صادراتی
کش��ور و عناوی��ن صادرکنن��ده نمونه
کشور درس��الهای  ۷۹و  ۸۱حائز توجه
می باشد.
امیداس��ت در س��ال پیش رو با حضور
ایش��ان ش��اهد ارتقاء روابط اقتصادی
جمهوری اس�لامی ای��ران و جمهوری
عراق باشیم.
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كيفيتي مطمئن براي
تمامي فصول
با تاييديه
استاندارد ملي ايران

محصولي از شرکت روغن موتور قم
آدرس :قم ،شهرک صنعتي سلفچگان ،نبش خيابان فتح
تلفن 02533673905 :فکس02533673933 :
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