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اقتصاد ایران پس از پش��ت سر نهادن
تب و تابهای گوناگون طی بیس��ت
سال گذشته ،همچنان در نوسان میان
آرامش و چالش اس��ت ،ش��اید خیلی
از م��ا ایرانیه��ا گم��ان داش��تیم که با
امضای توافق تاریخی برجام ،دس��ت
کم برای مدتی نس� ً
�بتا طوالنی ،اقتصاد
کشورمان روی آرامش به خود ببیند اما
خطاست اگر در عالم سیاست ،چیزی را
ثابت فرض کنیم ،حاال و با خط و نشان
کش��یدنهای مک��رر کاخ س��فید برای
بزرگتری��ن توافق قرن ،هم برجام و هم
اقتصاد ایران وارد مرحلهی تازهای شده
است ،از مشخصههای این مرحله تازه،
تندتر بودن ضربان تب دار اقتصاد ملی
ً
احتماال تأثیرپذیری بیشتر از
ایران و نیز
تصمیمهای احساساتی و آنی است.
بخ��ش خصوصی ای��ران اما به عنوان
ً
قطعا در
بازیگ��ر کلی��دی دوران ت��ازه،
سرش��ت و سرنوش��ت آین��ده اقتصاد
ایران نقشی چشمگیر خواهد داشت،
تجرب��هی ی��ک ده��ه اخی��ر و فقدان
اثربخشی تداوم حضور دولت در عرصه
اقتصاد این واقعیت را بیش��تر آش��کار
کرده اس��ت که برای در امان ماندن از
تبعات فراز و فرودهای سیاس��ی و بین
المللی ،بهتر است میدان کار ،به دور از
شعار به بخش خصوصی واگذار شود.
پ��س یک مؤلفهی دوران تازه اقتصاد
ای��ران را نی��ز میتوان پررنگتر ش��دن
حضور بخش خصوصی در ساختارها و
روندها دانست ،امید که چنان شود.
ب��ا ای��ن مس��یر ت��ازه ،یک رس��انهی
ت��ازه همق��دم ش��ده اس��ت ،نش��ریه
دنیای انرژی پس از  20ش��ماره انتشار
و با تغییر رویه از فصلنامه به ماهنامه،
همپ��ا و همق��دم ت��ازهی دوران جدید
اقتصاد ایران است.
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سرمقاله

سیدحمیدحسینی

مدیر مسئول

اقتصاد ایران این روزها شرایط ويژه وبی سابقهای را تجربه میکند ،از یک سو با ابرچالش
هایی نگران کننده از جمله بحرانهای آب ،محیط زیست ،رشد فزاینده بیکاری ،احتمال
ورشکستگی نظام بانکی ،بحران صندوقهای بازنشستگی و چندین چالش دیگر مواجه
است و همزمان نشانههایی از رونق و امیدواری در آن به چشم میخورد ،در سال 1395
برای نخستین بار بعد از سالیان طوالنی ،کشور رشد اقتصادی واقعی دو رقمی را تجربه
کرد ،آمارهای برآمده از روندهای اقتصادی در شش ماهه نخست سال  96نیز حکایت
از رش��د  7درصدی اقتصاد ایران دارد ،به همین تناس��ب در حوزههایی همچون روابط
اقتصادی خارجی ،جذب س��رمایه ،تش��کیل س��رمایه ثابت و ایجاد اشتغال نیز آمارها از
خبرهای خوب حکایت دارند ،به همین دلیل اتمسفر اقتصاد ایران این روزها معجونی
از بیمها وامیدها است.
در همین شرایط ،پژوهش درباب آینده اقتصاد ایران ضرورت بیشتری پیدا میکند ،دو
اقتصاد دان شهیر ایرانی در ماههای اخیر ،به صورت جداگانه هشدارهایی درباره چشم
انداز آینده اقتصاد ایران مطرح کردهاند.
در نخستین مورد ،دکتر محسن رنانی اقتصاددان نهادگرا و مستقل در مقالهای تاثیرگذار
ً
صریحا
و خواندنی از ضرورت حرکت به س��وی پارادایم ش��یفت در ایران س��خن گفته و
مینویس��د :اکنون ما در حوزه سیاس��ت داخلی نیازمند یک پارادایم ش��یفت هستیم ،او
همچنین اش��اره میکند که دولت روحانی ،دولت ش��رایط اس��تثنایی است ،دولت گذار
اس��ت ،دولت پارادایم ش��یفت نیس��ت .البته دولت روحانی ،با به نتیجه رساندن برجام،
در حوزه سیاس��ت خارجی ما را به س��مت یک پارادایم ش��یفت ناقص برد اما فش��ارهای
رقبا نگذاش��ت که آن را به س��رانجام برس��اند؛ اما دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی
حت��ی در مدیری��ت اقتص��اد ه��م که مهمترین مأموریت آن دولت اس��ت ،برای خودش
مأموریت پارادایم شیفت تعریف نکرده است .دولت روحانی در حوزه اقتصاد به تالش
برای «بهبود » بسنده کرد.
در دومین مورد هم دکتر مس��عود نیلی طراح برنامه موفق توس��عه س��وم کشور و مشاور
فعلی رئیس جمهور به زبانی دیگر از ضرورت تغییر پارادایم س��خن گفته اس��ت ،نیلی
تصریح کرده اس��ت که «بدون تغيير پارادايم اقتصاد سياس��ي نميتوانيم مش��كالت را
حل كنيم و بايد بدانيم كه پارادايم اقتصاد سياس��ي فعلي كه مبتني بر اضمحالل منابع
طبيعي است ،به انتهاي راه خويش رسيده است»
اگر هر کدام از این دو اقتصاددان را نماد فکری طیفهایی از اقتصاددانهای کشور در
نظر بگیریم؛ این موارد بر سرهم نشان میدهد بخش قابل توجهی از اتاق فکر اقتصاد
ای��ران «تغیی��ر» را ب��ه عنوان اصلیترین راهبرد نجات کش��ور از دام ابرچالش های پیش
رو گوشزد کردهاند.
به همین تناس��ب ،در صنعت نفت که مهمترین و حیاتیترین حوزه مولد اقتصاد ملی
ً
کامال محسوس است ،هرچند از زمان حصول توافق بزرگ
ایران است هم ضرورت تغییر
هستهای موسوم به برجام رخدادهای مثبت و امیدوار کنندهای را شاهد بودهایم اما آنچه
که از آن میتوان در صنعت نفت با عنوان تحقق تغییر یاد کرد ،خروج آرام دولت از بنگاه
داری ،س��پردن روند توس��عه به دس��ت بخش خصوصی و ایجاد زمینه الزم برای تدوین
مقررات و قوانین تسهیل کننده توسط نهاد تنظیم مقررات (رگوالتوری) است.
ب��ه تعبی��ری دیگ��ر ،پیدایش رگوالتوری در صنعت نفت میتوان��د نوید دهنده پارادایم
ش��یفت» در مهمتری��ن عرص��ه تولی��د اقتصادی و گام نخس��ت در اصالح س��اختار این
بخش مولد از اقتصاد ایران لقب بگیرد ،هر چند طی س��الهای گذش��ته ایجاد رگوالتوری
در صنع��ت نف��ت ی��ک آرمان مطلوب و مطرح ش��ده از س��وی بخش خصوصی خطاب
به دولت بود اما اکنون هم به دلیل تصریح قوانین باالدس��تی کش��ور و هم با توجه به
ضرورتهای انکار ناپذیر تغییر پارادایم در مسیر اقتصاد ایران ،ایجاد رگوالتوری نه یک
آرمان که یک مطالبهی قانونی اس��ت ،اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی و صادراتی کشور ضمن استقبال از پارادایم
تغییر در مس��یر اصالح س��اختار صنعت نفت از پیدایش یک نهاد مس��تقل و اصالح گر
برای تنظیم مقررات و قوانین استقبال کرده و معتقد است جدیتر شدن حضور بخش
خصوصی در صحنه توسعه صنعت نفت ،تنها راهبردی است که میتواند این صنعت
را به سرانجام مطلوب برساند.
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وزارتخارجه برای کمک به توسعه اقتصادی ایران پیشقدم شده است
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دولت روحانی که در چهار سال نخست
کار همه توان خود را صرف گرهگشایی
از پرونده هس��تهای و توافق با ش��ش
ق��درت جهانی ص��رف کرد؛ اکنون برای
جامه عمل پوشاندن به وعدههای ارائه
شده در افکار عمومی ،تنها یک راه دارد.
حل مشکالت اقتصادی .امضای توافق
موس��وم ب��ه برجام با لغ��و تحریمهای
اقتصادی علیه ایران همراه ش��د و حاال
علیرغم همه سنگاندازیهای دولت
ترامپ گمان میرود که مس��یر رش��د و
توس��عه اقتصاد بی��ش از پیش هموار
است.
در این شرایط اگر عزمی جزم در کار باشد
و برنامهای مدون ،میتوان امیدوار بود
که حسن روحانی به یک موفقیت دیگر
دس��تیابی .به نظر میرس��د که آقای
رئیسجمهور و همکارانش به این مهم

در تشکیالت
جدید برای
کمک به رونق
اقتصادی،
خبرهترین
کارشناسان
وزارت
امورخارجه که
سابقه مدیریت
و سفارت
در کارنامه
خود دارند،
مسئولیت را به
عهده میگیرند

واقفاند .از همین رو شاهد بودیم که محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه در آغاز کار دولت دوازدهم از ایجاد یک معاونت
جدید در وزارت امور خارجه خبر داد .این تغییر ساختاری گام
عملی دولت برای استفاده از ظرفیتهای وزارت امور خارجه
برای توسعه همکاریهای اقتصادی با دنیا است.
فریدون حق بین مدیرکل هماهنگی و راهبرد اقتصادی وزارت
خارجه در گفتوگو با «دنیای انرژی» از چند و چون تغییرات
مورد نظر ظریف میگوید .او با اش��اره به اینکه هدف از این
تغییر و تحول ایجاد یک تشکیالت متمرکزتر ،منعطفتر و
چابکتر است ،گفت« :مقصود این است که در وزارت امور
خارجه یک تشکیالت میز محور داشته باشیم».
وی توضیح داد« :از قدیم برای هر یک از کش��ورهایی که با
ً
مثال میز انگس��تان ،روس��یه،
آن رابطه داریم یک میز داریم.
عراق ،چین و  ...داریم .در شیوه قبلی هر چند کشور در یک
اداره قرار میگرفت به این ترتیب وزن کشورها در رسیدگی
ً
مثال در حوزه کشورهای
به امور اجرایی آنها لحاظ نمیشد.
مشترک المنافع قرقیزستان ،گرجستان ،ترکمنستان را در کنار
کشور بزرگ روسیه داریم .در شیوه قبلی به همه این کشورها
به صورت یکسان پرداخته میشد یا اگر به روسیه پرداخته
میشد ،دیگر کشورها دیده نمیشدند .ضمن اینکه فاصله
طولی در سلسله مراتب بین تصمیم گیرندگان یعنی شورای
معاونین وزارت امور خارجه و کارشناس��انی که در میزها کار
میکردند ،طوالنی بود .یعنی بعد از کارش��ناس یک معاون
ً
نهایتا وزیر
اداره ،بع��د رئی��س اداره ،مدی��رکل ،معاون وزیر و
امور خارجه قرار داش��ت .در س��اختار تش��کیالتی جدید این
فاصله طولی حذف خواهد شد».
به گفته او ،در تش��کیالت جدید هر میز خودش یک اداره و
تش��کیالت مستقل میش��ود .خبرهترین کارشناسان وزارت
امور خارجه که س��ابقه مدیریت و س��فارت در کارنامه خود
دارند ،مسئولیت آن را به عهده میگیرند .در تشکیالت جدید
ً
مستقیما به وزیر وصل است.
هر میز
مدیرکل راهبر اقتصادی وزارت اموخارجه معتقد اس��ت که
حذف فاصله طولی در تش��کیالت وزارت امور خارجه دس��ت
یابی به اهداف برنامه ریزی ش��ده را س��ادهتر کرده و اجازه
میدهد که این وزارتخانه به صورت متمرکز به توسعه روابط
اقتصادی با کشورهای دیگر بپردازند.
اودرمورداینکهایجادمعاونتاقتصادیدروزارتامورخارجه
چطور به کمک فعاالن اقتصادی میآید ،گفت« :تشکیالت
به نحوی تعریف میشود که مدیریت و تصمیم گیری روابط
خارجی بر پایه دو رویکرد سیاسی و اقتصادی باشد .در این
شیوه تمرکز تشکیالتی ایجاد میشود و بسیاری از مباحث
در دس��تور کار میزها و مدیران کل مربوطه قرار میگیرد .در
تشکالت جدید هر اداره کل منطقهای روی مسائل اقتصادی
نیز به اندازه مباحث سیاسی متمرکز هستند .آنها باید به
مع��اون اقتص��ادی وزارت امورخارجه گزارش دهند و معاون
اقتصادی نیز مسئول و مأمور انجام برنامه ریزیها در حوزه
اقتصاد خارجی است .وزارت خارجه یک دستگاه اقتصادی
نیست .ما نه مزرعه گندم داریم نه خط تولید خودرو .کاری
که ما میکنیم سامان دهی روابط خارجی با محور اقتصادی
است».
حق بین با تاکید بر اینکه ایجاد ساختار در وزارت امورخارجه
به موازی کاری با دستگاه اقتصادی موجود منجر نمیشود،
گف��ت« :کار وزارت خارج��ه بر حس��ب قان��ون در درجه اول
پش��تیبانی از روابط اقتصادی خارجی اس��ت .در درجه دوم
تسهیل ارتباطات و در درجه سوم اشراف و نظارت بر روابط
خارجی سایر دستگاهها است .در این سه محور نیز مداخله
هم عرض با هیچ دستگاهی صورت نخواهد گرفت».
وی در توضیح روش کار معاونت اقتصادی در سه محور مورد

اشاره ،گفت« :برای اینکه یک واقعیت
اقتصادی شکل بگیرد و به یک واقعیت
بیرونی تبدیل شود ،چند فرایند وجود
دارد ک��ه دیپلماس��ی متولی انجام آن
اس��ت .فرایند اول فضاس��ازی و آماده
سازی محیط گفتمان با کشور مورد نظر
است .اگر فضای مناسب وجود نداشته
باش��د هرگز هیچ ارتب��اط اقتصادی بر
ً
مثال
اساس سودآوری شکل نمیگیرد.
ش��ما میبینید که مدتی اس��ت روابط
ما با برخی کش��ورهای حاشیه جنوبی
خلیج فارس با مشکالتی مواجه است
لذا فضا و محیط روابط اجازه رش��د و
توس��عه رواب��ط اقتصادی را نمیدهد.
بنابراین گام اول فضاسازی است .این
ً
اختصاصا
امر بس��یار مهم و پیچی��ده
در ح��وزه فعالیت وزارت امورخارجه و
سفارت خانهها است .گام دوم در این
فرایند فضاسازی میدانی و محیطی در
کشورهای مورد نظر است.
مدی��رکل راهب��ر اقتص��ادی وزارت
امورخارج��ه از فرص��ت شناس��ی ی��ا
فرصت س��ازی به عنوان فرایند دوم در
کار اقتص��ادی وزارت خارج��ه نام برد و
افزود« :توسعه روابط و کلیه طرحهای
اقتصادی تا جایی که به بخش خارجی
مربوط است بر شناسایی فرصتهای
جدی��د و معرفی آن به دس��تگاههای
داخل��ی تمرک��ز دارد .به ط��ور مثال در
طرحه��ای مرب��وط به آب و اس��تفاده
بهینه از آب که بحث بسیار پیچیدهای
اس��ت؛ تکنولوژیهای پیشرفتهای در
دنیا وجود دارد که در اختیار کشورهای
خاصی اس��ت .کار س��فارتخانهها این
اس��ت ک��ه فرصته��ا مناس��ب برای
دس��تیابی ب��ه ای��ن ف ّناوریها را ایجاد
کنند و به دستگاههای فنی و تخصصی
مربوطه ارتباط دهند .س��فارت خانهها
وظیف��ه دارن��د با شناس��ایی و معرفی
فرصتهای مناس��ب زمینه توس��عه
ً
{مثال} خودروسازی را از طریق سرمایه
و ف ّناوری خارجی فراهم آورند».
حق بین ایجاد ارتباط بین دستگاهها و
س��اختار تخصصی کشور با دستگاهها
و س��اختار تخصصی در کشور هدف را
آخرین از مرحله از کار اقتصادی وزارت
ام��ور خارجه دانس��ت و گفت« :توجه
داش��ته باش��ید ک��ه تا ای��ن ارتباطات
در بخ��ش دولت��ی و خصوصی ایجاد
نشده باشد ،مذاکرات فنی برای امضای
تفاه��م نامه یا قرارداد آغاز نمیش��ود.
بع��د از ایجاد این ارتباطات اس��ت که
کارشناس��ان ،خب��رگان و اه��ل فن در
دس��تگاههای تخصص��ی تازه وارد کار
میشوند».
وی در پاسخ به اینکه آیا با تغییر ساختار
در وزارت امورخارج��ه ،ضرورت وجود
معاون��ت بین الملل در دس��تگاههای
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اقتصادی از میان میرود یا خیر؟ گفت:
«م��ا توصی��ه میکنیم که این معاونت
بین الملل در دس��تگاههای اقتصادی
وجود داشته باشد زیرا در فرایند سوم به
مذاکرات فنی با دستگاههای تخصصی
میرس��یم و این یعنی به آگاهیهایی
نی��از داری��م .ایجاد ارتباط به نوبه خود
فن��ی تخصصی اس��ت ک��ه به اطالع از
حقوق و مقررات ،تش��ریفات و پروتکل
نی��از دارد .بای��د دانس��ت که مذاکرات
تخصصی چطور باید هدایت شود تا به
هدف برسد .همه اینها به قابلیتهای
فنی دستگاهها برمی گردد و در اختیار
خودش��ان اس��ت .اگر از ما بپرسند که
معاونت بین الملل در دستگاهها بماند
یا حذف ش��ود؛ ما ضرورت وجود آن را
نفی نمیکنیم اما توضیح میدهیم که
س��هم دستگاههای تخصصی و وزارت
امورخارجه در پیش��برد تمام طرحهای
ملی در حوزه روابط اقتصادی خارجی
چیست».
وی افزود« :در فرایند سوم مسئولیت،
صالحیت،توانمندیوهمهویژگیهای
دس��تگاههای مربوطه شکل میگیرد.
هیچ س��فارت خانهای برای رسیدن به
توافق در حوزه بانکی مذاکره نمیکند،
ای��ن کار را اه��ل فن انجام خواهند داد.
هیچ س��فارتخانهای در حوزه معدن یا
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ً
مثال پتروش��یمی وارد مذاکره نمیش��ود و اهل فن باید این
کار را انجام دهند اما س��فارت خانه فضا را آماده ،فرصتها
را معرفی و ارتباط را برقرار کرده اس��ت .نتیجه فرایند س��وم
ی��ک تواف��ق یا تفاهم اس��ت که میتواند کتبی یا ش��فاهی
باش��د .وظیف��ه پیگی��ری این توافقات ت��ا مرحله اجرا نیز به
عهده دس��تگاه دیپلماس��ی است .ما  130دفتر نمایندگی در
دنیا داریم و به محض اینکه توافقی با دولتی انجام ش��ود،
اجرای آن را پیگیری خواهیم کرد .این پیگیری در واقع فرایند
چهارمی اس��ت که وزارت خارجه در تش��کیالت جدید برای
خود تعریف کرده است».
حقبین همچنین گفت« :توسعه روابط اقتصادی در بستر
رواب��ط سیاس��ی مورد نظر ما اس��ت .باید ط��ور مدیریت و
برنام��ه ری��زی کرد که ارزش افزوده اقتصادی از ظرفیتهای
سیاسی به دست آید و ارزش افزوده سیاسی از افزایش وزن
روابط اقتصادی به دس��ت آید .اعتبار ملی وقتی به دس��ت
میآید که روابط اقتصادی ما با بر اساس وزن روابط سیاسی
موجود توس��عه یابد .در برخی از کش��ورها روابط تنگاتنگ
ً
قاعدتا باید با مالحظات سیاس��ی
اقتص��ادی داری��م و ای��ن
ما متناس��ب باش��د .برعکس آن نیز صادق اس��ت .بنابراین
اینکه یک وزارتخانه بدون توجه به نظام ارزش��ی جمهوری
اسالمی ایران و اعتبار ملی کاری را انجام دهد یا به تعهداتی
که کرده ،پایبند نباش��د؛ به روابط سیاس��ی آس��یب می زند.
مقام معظم رهبری س��ال گذش��ته در ابتدای هفته دولت به
این اش��اره کردند که مقاماتی برای توس��عه اقتصادی وارد
ً
اصال خبر ندارد.
مذاکره میش��وند در حالی که س��فارتخانه
این موضوع بسیار آسیب رسان است .این شیوه به انتفاع
کش��ور منتج نمیش��ود .موجب نمیش��ود که به پش��توانه
روابط سیاسی قویتر روابط اقتصادی خود را توسعه دهیم.

گام نخست
در این مسیر،
فضاسازی و
آماده سازی
محیط گفتمان
با کشور مورد
نظر است .اگر
فضای مناسب
وجود نداشته
باشد هرگز هیچ
ارتباط اقتصادی
بر اساس
سودآوری شکل
نمیگیرد.

بنابراین بحث مداخله مطرح نیس��ت
و حرف از روابط تکمیلی اس��ت .اتفاق
افتاده که دس��تگاههای اقتصادی وارد
مذاکره شده و تعهداتی میکنند که آن
را اج��را نمیکنند .این اجرا نکردنها به
اعتبار ملی آسیب می زند».
مدیرکل راهبر اقتصادی در مورد اینکه
گاه��ی فع��االن اقتصادی بعد از انجام
تعه��دات و در مرحل��ه دریافت پول با
مش��کل مواجه شده و از وزارت خارجه
انتظار دارند که به آنها کمک کنند ،نیز
گفت« :باید یاد بگیریم که به کار گیری
ترکیبی از ابزارهای سیاسی و اقتصادی
به صورت حرفهای و با اس��تاندارد باال
میتواند مش��کالت م��ا در حوزههای
مش��خص ک��ه ح��وزه بانک��ی یکی از
آن اس��ت ،حل ش��ود .چرا مش��کالت
اقتص��ادی در رواب��ط خارجی ما پیش
آم��ده و چ��را تحری��م پیدا ش��د؟ علت
هم��ه اینها آن بود که در یک دورهای
دیپلماس��ی کنار زده ش��د و نتیجه آن
تحریم و خیلی از این مشکالت بود لذا
اگر دیپلماسی کار خود را درست انجام
ندهد و حاشیه نشین روابط اقتصادی
باشد؛ اگر هر یک از دستگاهها به صورت
ً
طبیعتا
پراکن��ده و جزیرهای عمل کنند
مشکالت رو به افزایش میرود و دیگر
نه میتوان یک بش��که نفت فروخت،

ن��ه میت��وان ی��ک دالر جابه جا و یک
کانتین��ر کاال ص��ادر ی��ا وارد کرد .تغییر
تشکیالت در وزارت امورخارجه به این
خاطر اس��ت که دیپلماس��ی به صورت
متمرک��ز در خدم��ت توس��عه رواب��ط
اقتص��ادی قرار گی��رد .ایرانیها خیلی
جاها کار کرده و سرمایه گذاری کردهاند
و متاس��فانه بعد از مدتی همه سرمایه
خود را از دست دادهاند .این مشکالت
به خاطر آن اس��ت که مالحظات مورد
نظر ما دیده نش��ده اس��ت .جمهوری
اس�لامی ای��ران با هم��ه ظرفیت خود
وارد نشده و دستگاهها به صورت تک
ً
بعضا افراد به صورت ش��خصی
تک و
وارد عمل ش��دهاند .اکنون به دنبال آن
هس��تیم که فضاسازی مناسب انجام
داده ،فرصته��ای موجود را به داخل
کش��ور معرفی کنیم .از اعتبار ملی برای
ایج��اد ارتباط و مذاکره اس��تفاده و به
توافقات اقتصادی برس��یم .در نهایت
نی��ز با پایبندی و اجرای تعهدات اعتبار
مل��ی را افزایش دهی��م .اهداف وزارت
امورخارجه و سهم دستگاهها مشخص
اس��ت و مش��کلی در این زمینه وجود
ندارد».
آنطور ک��ه حقبین میگوید مطالعات

مبنای��ی ب��رای ایجاد تغییرات س��اختاری و ایجاد معاونت
اقتص��ادی انج��ام ش��ده و منتظر اعالم نظر دس��تگاههای
مربوطه هس��تند .وی در پاس��خ به این پرس��ش که معاون
اقتصادی مورد اشاره چه کسی خواهد بود ،نیز گفت« :آقای
ظری��ف ن��گاه خاصی به مدیریت رواب��ط اقتصادی خارجی
دارن��د و حتم� ً
�ا ف��ردی را ب��ه کار میگیرن��د ک��ه در این حوزه
ً
حتما ب��ه توانمندی افراد در مدیریت روابط
توانمن��د باش��د.
اقتصادی خارجی نگاه میکنند و کسی را انتخاب میکنند که
در پیوند اهداف سیاست خارجی و منافع اقتصادی و ملی
موفقیتهایی داش��ته باشد .در وزارت امورخارجه افرادی را
داریم که چندین دوره س��فیر بودهاند و دس��تاوردهای بزرگ
اقتصادی در کارنامه خود دارند .درس��ت اس��ت که جمهوری
اسالمی هنوز بسیار جوان است و ما در یک کشور کهن یک
نظ��ام ج��وان ایجاد کردهایم اما در همین چند دهه رش��د و
توس��عه وس��یعی داشتهایم .میزان توسعه در بخش نفت و
گاز ،پتروش��یمی ،حمل و نقل ،کش��اورزی و  ...مصداق این
توسعه است .این توسعه در شبکهای از روابط ایجاد شده که
یک سوی آن همیشه سرمایه و روابط خارجی بوده است.
توس��عه ملی بزرگ ما از طریق س��رمایه گذاریهای عظیمی
به دست آمده که سفرای ما نقش عمدهای در آن داشتهاند.
همین افراد هر کدام میتوانند یک معاون اقتصادی بسیار
قوی در وزارت خارجه باشند».
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی اینکه دستگاه اقتصادی
موجود چقدر آماده پذیرش و همکاری با س��اختاری جدید
وزارت امورخارجه هستند ،اظهار کرد« :این امری است که به
سنتهای مدیریتی ،روابط بین دستگاهی ،تفکر هر یک وزرا،

فرهنگ غالب در حوزه مدیریت روابط
اقتص��ادی خارج��ی و خیلی مس��ائل
دیگر بس��تگی دارد .وزارت امورخارجه
خ��ودش را آم��اده میکن��د و تا جایی
ک��ه ب��ه این وزارتخانه مربوط اس��ت با
دیگر دس��تگاهها همکاری میکند .ما
در س��تاد هماهنگی اقتصادی خارجی
ک��ه دس��تگاههای اقتص��ادی نی��ز در
س��طح مع��اون وزیر در آن مش��ارکت
دران��د ،همه تجربیات س��الهای اخیر
را ب��ه ع�لاوه طرحه��ا و دیدگاهها ارائه
ً
قطعا کش��ور ب��ه میزانی که
کردهای��م.
دس��تگاههای ذی ربط آمادگی داشته
و در س��تاد هماهنگی اقتصادی فعال
ً
حتما نتایج
باشند ،منتفع خواهد شد.
بزرگی به دست خواهد آمد».
با توجه به گفتههای مدیرکل هماهنگی
و راهب��رد اقتصادی وزارت امور خارجه
و تاکید همه مقامات و کارشناسان در
م��ورد ضرورت تمرکز بر اقتصاد ،انتظار
میرود که موفقترین وزارتخانه دولت
روحانی در چهار س��ال آینده پرچمدار
توس��عه اقتصادی شده و با بهرهگیری
از هم��ه ظرفیته��ای خ��ود به کمک
فع��االن اقتصادی در دو بخش دولتی
و خصوصی آید.
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ب��رای ه��ر روزنامه
ن��گاری مصاحب��ه
خبری ب��ا فردی که
نی��م قرن س��ابقه فعالیت صنعتی
دارد یک تجربه ارزشمند است ،به
وی��ژه اینکه همه س��ابقه و تجربه
ای��ن مرد در بخش غیردولتی ثبت
ش��ده باش��د ،او به تعبی��ری دایره
المعارفی از روند توس��عه صنعتی
کش��ور اس��ت و اش��راف و اطالع
تقریبا بی بدیلی بر فراز و فرودهای
اقتص��اد ای��ران ط��ی پن��ج دهه
گذش��ته دارد ،در بخ��ش پایان��ی
صحبتمان وقتی که مصاحبه جنبه
غیررسمی یافته بود از اینکه برخی
کااله��ای صادرات��ی ایران��ی ک��ه
روزگاری در بازارهای اروپا و آمریکا
ب��ی رقی��ب ب��ود ،اکنون ب��ه دلیل
بازاریابی غلط به کاالهای درجه دو
و پایی��ن ت��ر تبدیل ش��ده اس��ت
عمیق��ا اظه��ار ناراحتی م��ی کرد،
عباسعلی اسالمی از تیرماه  1396با
رای اعضای اتحادیه صادرکنندگان
ف��رآورده ه��ای نف��ت ،گاز و
پتروشیمی به عنوان رئیس هیات
مدی��ره بزرگترین تش��کل صنفی و
صادرات��ی کش��ور انتخاب ش��ده
اس��ت ،ماهنامه دنیای انرژی با او
به گفت و گو نشس��ته اس��ت که در
ادامه می خوانید:
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عباسعلیاسالمیرئیساتحادیهاوپکس:

اعتامدبهبخشخصوصی
تنهاراه توسعه ایران است

آقای اس�لامی ،به عن��وان اولین
ً
لطفا بفرمایید جایگاه مطلوب
سئوال
و مؤث��ر بخش خصوصی در س��اختار
اقتصاد ایران کجاست؟
بنام خدا -طی یک دهه نخس��ت بعد
از انق�لاب بخش خصوصی به صورت
رس��می جایگاه��ی در اقتص��اد ایران
نداش��ت و تنه��ا نق��ش آن مح��دود
ب��ه حیط��ه تج��ارت خ��رده کاالیی و
تولی��د محدود کارگاه��ی بود ،از زمان
پای��ان جنگ تحمیلی ،سیاس��تهای
اقتص��ادی ایران یک تغییر زیربنایی را
تجرب��ه کرد ،صحبت از ضرورت حضور
بخش خصوصی در توسعه و بازسازی
کشور به میان آمد و نگاهها به بخش
خصوص��ی به صورت کالن تغییر کرد،
از آن زمان تا امروز مجموعهای از اسناد
باالدستی در کشور تنظیم شده است،
سیاستهای کلی اداره کشور که من از

آنها به نام « سند حکمرانی ملی» تعبیر میکنم؛ در همه این
اسناد به صورت واضح و صریح محوریت بخش خصوصی
مورد تاکید قرار گرفته است ،سند چشم انداز ایران  ،1404سند
سیاستهای کلی اصل  ،44سند سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی و حتی برنامههای توس��عه پنج س��اله کشور ،همه
این اس��ناد مهم باالدس��تی یک چش��م انداز قابل دسترسی
دارد و یکس��ری تکالیف بر عهده مجریان قرار داده اس��ت که
در جزییات به صورت مشخص روی توان و قابلیت بخش
خصوصی تکیه شده است ،اینجا یک اشارهای را الزم می دانم
داشته باشم درباره فرمان مهم رهبری معظم انقالب درباره
سیاستهای کلی اصول  43و  44که اول خرداد ماه سال 84
صادر شد ،اعتقاد دارم این فرمان یک انقالب در نظام تدوین
سیاس��تهای حکمرانی ایران محس��وب میشود ،خیلی از
فع��االن اقتص��ادی و حتی چهرههای کارشناس��ی ،تنها یک
وج��ه از ای��ن ابالغیه آنهم بند مربوط به خصوصی س��ازی را
مینگرند اما واقعیت اینجاست که این ابالغیه در حقیقت
مهر تاییدی بر حضور جدی و بدون ترس بخش خصوصی
در صحنه مدیریت اقتصادی اس��ت ،به نظرم ما هنوز برای
اینکه این اصل را در کشور اجرا کنیم باید تالش کنیم.

اتحادیه اوپکس
در تالش است
که بین اعضا
تفاهم حداکثری
برقرار کرده و
تعامل الزم میان
دستگاههای
قانونگذار و
اعضا را ایجاد
نماید ،این
رکن اصلی کار
اتحادیه است

اتفاق� ً
�ا س��ئوال بعدی من هم درب��اره دالیل ناکامی در
اجرای این سیاس��تها اس��ت ،ممکن اس��ت نظرتان رادر
این زمینه بفرمایید؟
من اسم این را ناکامی در اجرای سیاستها نمیگذارم ،بهتر
اس��ت بگوییم اجرای بد و س��لیقهای توس��ط عوامل اجرایی
باعث ش��ده اس��ت تا به بخشی از اهداف نرسیم ،شما توجه
ً
مثال بند پنجم ماده پنجم سیاس��تهای کلی اصل 44
کنید
بر جلوگیری از ایجاد انحصار ،توس��ط بنگاههای اقتصادی
غیردولت��ی ازطری��ق تنظی��م و تصویب قوانی��ن و مقررات
تصریح میکند ،این کلمات که قابل تفس��یر نیس��ت ،روشن
و صری��ح اس��ت ،یعن��ی یک رویه و س��ازوکار بای��د از ایجاد
انحص��ار جلوگی��ری کند ،در همین بخش صادرات و تجارت
فرآوردههای نفتی سازوکاری که قادر است از ایجاد انحصار
جلوگیری کند ،تأسیس نهاد تنظیم مقررات است ،خوب االن
 12س��ال از ابالغ این فرمان گذش��ته اس��ت ،آیا مجریان امر
امکان تأس��یس نهاد رگوالتوری را فراهم کردهاند؟ هر کس��ی
متولی کار شده است یک دورهای با یک سلیقهای عمل کرده
است ،بدیهی است که در این میان انحصار به وجود میآید،
سپس باندبازی ایجاد میشود و این مثل یک زنجیره تداوم
مییاب��د که امکان رش��د بخش خصوص��ی واقعی را از بین
میب��رد ،در واقع برای پاس��خ به ش��ما بای��د این را بگویم که
مهمترین مانع در نرسیدن به برخی اهداف در سیاستهای
کالن ،اجرای ناقص ،اجرای سلیقهای و موانع ناشی از فقدان
« تصمیم « بوده است ،تاکید میکنم یک زمانی هست که
ی��ک تصمیم بد اتخاذ میش��ود ،فع��ال اقتصادی تکلیفش
را میدان��د ب��ه ه��ر حال ،اما درد اصلی زمانی اس��ت که « بی
تصمیمی « وجود دارد ،این باعث میشود فعال اقتصادی
ً
دائما در تردید باشد ،تکلیف
به ویژه بخش خصوصی نوپا،
خود را نداند و بعد از مدتی به دلیل دلس��ردی و بالتکلیفی
عطای فعالیت را به لقایش میبخشد
ً
ً
اساسا توسعه صادرات
حتما می دانید که
آقای اسالمی
انرژی در چشمانداز ایران  1420و در سایر اسناد باالدستی که
اشاره کردید؛ با اتکا بر بخش خصوصی ترسیم شده است.
ش��ما به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نفتی فکر میکنید چقدر میشود به توان بخش خصوصی
در تحقق این موضوع اعتماد کرد؟

اتحادی��ه اوپک��س (صادرکنن��دگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی)
بزرگترین تش��کل صنف��ی صادارتی
کش��ور است ،اتحادیه هماهنگکننده
امور صادراتی اعضا است و خودش راسا
صادرکننده و بازرگان نیس��ت .مطابق
اساسنامهای که موظف به رعایت آن
هستیم اتحادیه باید بین اعضا تفاهم
حداکث��ری برقرار کند و نیز بکوش��د که
تعام��ل با دس��تگاههای قانونگذار با
اعض��ا را ایجاد نمای��د ،این رکن اصلی
کار اتحادیه است ،در طی دوران حیات
این اتحادیه تالش ش��ده اس��ت که تا
س��ر حد ممکن تعام��ل و هماهنگی با
نهادهای دولتی را افزایش دهد.
یعن��ی رونق کار ش��ما ب��ه عملکرد
نهادهای دولتی وابس��ته اس��ت؟ اگر
ای��ن ط��ور باش��د که با روح مس��تقل
بخش خصوصی در تضاد است!
ن��ه من منظ��ورم از تعامل و هماهنگی
این برداشت شما نبود ،ببینید اعضای
اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردههای
نفتی ،طیف وس��یعی از محصوالت و
فرآوردهه��ا را تولی��د یا صادر میکنند،
برخ��ی اعض��ا تولی��د کننده هس��تند
وبرخ��ی هم صرف� ً
�ا کار بازرگانی انجام
میدهن��د ،این مجموعه ،گس��ترهای
از محص��والت و مش��تقات نفت��ی ،از
محص��والت روغنی و پارافینی گرفته تا
قیر و محصوالت پتروش��یمی را شامل
میشود ،بدیهی است که در روند انجام
کار ص��ادرات با مجموعهای از نهادهای
حاکمیتی س��ر و کار دارند ،ستاد مبارزه
با قاچاق ،س��ازمان استاندارد ،گمرک،
وزارت صنایع ،سازمان توسعه تجارت،
ش��رکتهای مل��ی نف��ت ،پاالیش و
پخش و پتروشیمی از زیرمجموعههای
وزارت نفت ،و همچنین تعداد زیادی از
نهادها و سازمانها به صورت موردی و
مقطعی ممکن است در مسائل مرتبط
ب��ا ص��ادرات فرآوردههای نفتی دخیل
ً
عمدتا هم وظایفی را بر مبنای
هستند،
قوانی��ن مصوب بر عهده دارند ،تعامل
اتحادی��ه اینج��ا و با ای��ن نهادها معنا
مییاب��د ،چون اتحادیه دفاع از منافع
کل صنف را بر عهده دارد ،به نمایندگی
از اعضا با این نهادها گفت و گو میکند،
مشکالت را منتقل میکند و سعی دارد
موانع را تا سر حد ممکن از مسیر توسعه
صادرات بر دارد.
ام��ا بازگردیم به پاس��خ س��ئوال قبلی،
پرس��یدید چقدر ب��رای تحقق اهداف
میش��ود به بخ��ش خصوصی اعتماد
کرد ،من مایلم اینطور جواب بدهم که
اص� ً
لا به جایی غیر از بخش خصوصی
ب��رای تحقق توس��عه ایران نمیش��ود
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اعتماد کرد ،یعنی اگر قرار اس��ت ایران
توس��عه یاب��د تنها همین م��ردم ایران
هس��تند که باید این مس��ئولیت را بر
دوش بکش��د ،دول��ت برای س��الیان
متمادی ،بنگاه داری ،تصمیم س��ازی و
اجرا را بر عهده داش��ته اس��ت و تجربه و
درسی که از محوریت دولت در مفهوم
توس��عه ای��ران داریم هم مش��خص و
قابل مش��اهده اس��ت ،وقتی آن همه
درس آموخت��ه ش��ده را کن��ار تکالیف
قانون��ی و مصرح در اس��ناد حکمرانی
ملی میگذاریم به این نتیجه میرسیم
ک��ه اعتماد و تکیه بر بخش خصوصی
برای توس��عه ملی ،برداش��تن موانع از
مسیر تحرک این بخش و نیز حمایت
حاکمیت��ی از اعتالی بخش خصوصی
تنها راه توسعه ایران است.
بل��ه بدیهی اس��ت که خود دولت
ه��م به نتیج��ه تجربهاش از حضور در
عرص��ه اقتصاد آگاه اس��ت ،به همین
دلیل از حضور بخش خصوصی در این
فضا استقبال میکند ،برای شروع چه
انتظاراتی منطقی است؟
اولین گام پذیرش بدون قید و ش��رط
« اصال��ت بخش خصوصی» اس��ت،
دول��ت بای��د قبل از ه��ر کاری به اصل
ب��ودن و محور بودن بخش خصوصی
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ً
صرفا در برنامه و در آئین نامه
ایمان داش��ته باش��د ،اینکه
نگاهی یا خیلی اوقات نیم نگاهی به بخش خصوصی داشته
باشند که کار درست نمیشود ،دولت باید به میدان دار بودن
بخش خصوصی ایمان داش��ته باش��د ،دولت باید به بخش
خصوصی به عنوان عامل نجات ایران بشناسد اعتماد به خود
بخش خصوصی و سپردن روند تصمیم گیری و وضع مقررات
صنفی به خود این بخشها اس��ت ،من از موضع اتحادیه
به این سئوال جواب میدهم ،شاید خیلی رؤیایی باشد که
بگوییم اتحادیه یکباره به عنوان واضع مقررات و قوانین این
ً
قاعدتا اتحادیه میتواند
ح��وزه م��ورد پذیرش قرار گیرد ،اما
به عنوان بازوی مش��ورتی سیاس��تگذاران و تصمیمگیران
اقتصاد کشور عمل کند.
ب��ا دولتیها ک��ه صحبت میکنی��م ،میگویند بخش
خصوص��ی هن��وز قابلیت الزم را ندارد و به قدر کافی رش��د
نکرده است .از طرف دیگر با بخش خصوصی که صحبت
میکنی��م ،میگوین��د ک��ه نظ��رات و راهکاره��ای ما مورد
قبول قرار نمیگیرد و اجازه نمیدهند که رش��د کنیم ،این
پارادوکس را چگونه باید حل کرد؟
اجازه دهید یک س��ئوالی بپرس��م ،چرا مدیران دولتی وقتی
دیگر کار نمیکنند ،بازنشس��ته میش��وند و یا به هر طریقی
از سیس��تم دولت��ی ج��دا میش��وند ،وارد بخش خصوصی
میشوند؟؟ اگر این بخش ظرفیت و قدرت کافی را ندارد و
نمیتواند کار انجام دهد چرا مدیران بازنشسته یا برکنار شده
دولتی وارد بخش خصوصی میشوند؟ چرا اینهمه اشتیاق
دارند؟ اگر توانستید به این سؤال پاسخ دهید شود به جواب
ادعای فقدان قابلیت بخش خصوصی هم میرسید!

دولت باید
به میدان دار
بودن بخش
خصوصی ایمان
داشته باشد
 ،به تعبیری
دولت باید بخش
خصوصی را به
عنوان عامل
نجات ایران
بشناسد

فضای اقتصاد انرژی در حوزههای
نفت ،گاز ،صنعت پتروشیمی ،پاالیش
و پایین دس��ت را ب��ا توجه به اوضاع
و اح��وال کل��ی اقتصاد کش��ور چطور
میبینی��د؟ ب��ا توجه به ب��ازاری که در
منطق��ه و جه��ان وج��ود دارد ،پیش
بین��ی میکنی��د که این فضا پر رونقتر
شود؟
کشور ما در برههای از زمان قرار دارد که
مس��اله روابط بین المللی به ش��دت بر
سرشت و سرنوشت اقتصادمان تأثیر
میگذارد ،در واقع تعامل نظام اسالمی
با جهان کلید معمای رونق یا رکود آینده
این کشور است .هرچه تعامل نزدیکتر
و گس��تردهتر ش��ود مس��اله تجارت با
جهان نیز گس��تردهتر خواهد ش��د .اما
اگ��ر اینطور نش��ود در وضعیت کنونی
باقی میمانیم.
یعن��ی نقط��ه کلی��دی در رونق یا
رک��ورد اقتص��ادی در آین��ده موضوع
تعامل با اقتصاد دنیاست؟
بله ،توجه داش��ته باش��ید که سیاست
و بخ��ش عم��دهای از اقتصاد کش��ور
م��ا دولتی اس��ت .بنابراین ت��ا زمانی
ک��ه دولت اصلیتری��ن بازیگر اقتصاد
کشور است ،اقتصاد بخش خصوصی
نیز تابعی از کل است .وقتی آن بخش

محدود باش��د ،بخ��ش خصوصی نیز
اجازه فعالیت ندارد ،زمانی که سیاست
خارجی کش��ور ما بر مدار دوس��تی با
اقتصاد جهان باش��د بدیهی اس��ت که
بخش خصوصی میتواند پیش��قراول
ای��ن سیاس��ت باش��د ،در هم��ه جای
جهان هم وقتی دولتها مبنا را بر ارتقای
سطح مبادالت میگذارند منظور اصلی
ارتقای مبادالت بخشهای خصوصی
با هم اس��ت ،البته به حمدهلل در دولت
جدید آقای روحانی بحث دیپلماس��ی
در خدمت اقتصاد مطرح ش��ده ،حتی
شنیدهام که قرار است در وزارت خارجه
ً
صرفا برای تس��هیل در
ی��ک معاون��ت
روابط اقتصادی ایجاد شود ،این خیلی
میتواند مؤثر باشد.
کمیس��یونی ب��ه ن��ام س��وآپ در
اتحادی��ه داری��م ام��ا ای��ن فعالی��ت
اقتصادی در کش��ور ما سالهاس��ت با
نوعی چالش مواجه ش��ده است ،فکر
میکنی��د اتحادی��ه در کن��ار مجموعه
قوانی��ن و زیرس��اختهای دولتی در
احیای س��وآپ چق��در میتواند مؤثر
باشد؟
مساله سوآپ را کسی باید پیگیری کند
که به منافع ملی اهمیت میدهد .بدون
تردید سوآپ به نفع مملکت است .ما
از نظر سوقالجیش��ی در موقعیتی قرار
ً
تقریبا در قاره آس��یا بی رقیب
داریم که
اس��ت ،به اس��تناد دالیل کارشناس��ی
میتوانیم به س��وآپ ب��ه عنوان یک «

منفعت محض ملی» نگاه کنیم ،کوتاه نظریها باید حذف
شود.
ً
تقریبا هیچ کشوری در جهان موقعیت ایران را برای سوآپ
ندارند .چه از نظر همس��ایگانی که نیاز دارند محصول خود
را به دنیا عرضه کنند و چه از نظر مسیر ترانزیتی ،به هر حال
سوآپ را یک امر ملی می دانم که البته بهتر است با فعالیت
بخش خصوصی هم همراه باشد.

ما از نظر
سوقالجیشی
در موقعیتی
قرار داریم
که تقریبا در
قاره آسیا بی
رقیب است ،به
استناد دالیل
کارشناسی می
توانیم به سوآپ
به عنوان یک "
منفعت محض
ملی" نگاه
کنیم ،کوتاه
نظریها باید
حذف شود

آقای اسالمی با شروع به کار دولت دوم آقای روحانی،
مج� ً
�ددا آق��ای زنگنه با رأی باال به عنوان وزیر نفت برگزیده
ش��دند ،انتخاب آقای زنگنه را زمینه س��از شتاب در توسعه
می دانید؟
آقای زنگنه به نسبت سایر مسئولین وزیر خوبی بوده است
و کار خ��ود را بل��د اس��ت .در ای��ن حوزه تجرب��ه کافی دارد و
توانس��ته اس��ت در مقابل موانع راهبردس��ازی کند .به نظر
م��ن یک��ی از موفقتری��ن وزرای کابینه دولت یازدهم بوده و
امیدواریم که در دولت دوازدهم هم همین قدر موفق باشد.
با این حال تصور میکنم اگر فردگرایی عبور کرده و قانونمند
شویم ،یک وزیر در حد تحصیالت ،تجربیات و فعالیتهای
خود میتواند در فرایند معمول اثرگذار باش��د .این موضوع
در م��ورد هم��ه وزارتخان��ه و نهادها ص��دق میکند و باید از
فردگرایی عبور کرد .بهترین مدیرها هم ممکن اس��ت یکروز
نباشند ،اما این نباید یک سازمان را از هم متالشی کند ،اما
الزم اس��ت یک نکتهای را هم بگویم و اینکه مش��خص است
آق��ای زنگن��ه یک برنام��ه تحول گرا برای دوره جدید طراحی
کرده است ،میدان دادن به افراد جوان و خالق ،تاکید مکرر
ب��ر مس��اله ضرورت تربیت مدیران ج��وان و کارآمد ،اینها
مواردی اس��ت که خیلی میتواند برای آینده صنعت نفت
ایران برکت در پی داشته باشد.
ً
معموال از فعاالن اقتصادی یک سئوال مشترک میپرسم

درباره بازاریابی غلط بنگاههای ایرانی.
فک��ر میکن��م در کنار مس��ائل بانکی و
بوروکراس��ی اداری و خیلی مشکالت
دیگ��ر ،مس��اله بازاریاب��ی غل��ط در
ش��رکتهای ایران��ی فاجع��ه آفریده
اس��ت .ش��ما بعد از  50س��ال فعالیت
فکر میکنید مارکتینگ چقدر اهمیت
دارد و ما در ایران چقدر در این بخش
عقب هستیم؟
خیل��ی زی��اد .ای��ن ضع��ف فاحش و
وحش��تناکی اس��ت .بعد از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی ،بازار مناسب و
بکری برای ایرانیان ایجاد شد اما مساله
ضعف مارکتینگ و عدم نگاه بلندمدت
در تولیدکنن��دگان و تجار ایرانی باعث
شد که به مرور همه آنبازارها را از دست
بدهیم.
تجارت خارجی ملزوماتی دارد که یکی
از آنها شناخت بازارهای هدف ،تولید
محصول متناس��ب ب��رای آن بازارها و
پایداری در شرایط نوسان بازارها است.
شناسایی بازار هدف بسیار مهم است و
صادرکنندگان باید توجه ویژهای به آن
داشته باشند .با چشم بسته نمیشود
وارد یک بازار شد .البته اخالق نیز در این
حوزه اهمیت ویژهای دارد .متاس��فانه
برخ��ی تج��ار ما نگاه کوت��اه مدتی به
مس��ائل دارن��د و بازاره��ای چندصد
میلیونی س��الهای آینده را از دس��ت
دادن��د و خیلی با عجله و بدون برنامه
عمل کردند .به همین خاطر این بازارها
از دس��ت رفت و بازیابی مجدد آن کار
بسیار سختی است.
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جمه��وری اس�لامی ایران ب��ه عنوان
يك��ي از كش��ورهاي دارن��ده ذخاي��ر
عظي��م گاز طبيع��ي ب��ه مي��زان 34
تريلي��ون مترمكع��ب ك��ه  18درص��د
ذخاي��ر گاز جهان را تش��كيل میدهد
میتواند نقش مؤثری در بازار جهاني
گاز ایف��ا کند ،ای��ن روند البته با تأکید
بر حفظ و توس��عه ظرفیتهای توليد
گاز به ويژه در میدانهای مش��ترك در
کش��ورمان شکل گرفته است و راهبرد
کالن مدیریتی جمهوری اسالمی این
اس��ت که توسعه صادرات گاز طبیعی
افزون بر توس��عه پایدار ملی ،به لحاظ

سیاس��ی و بینالملل��ی موجب در هم
تنیدگی و وابستگی متقابل کشورهای
نیازمند گاز به کشورمان خواهد شد و
باعث میشود میزان اثرپذیری از عناد
اقتصادی بینالمللی علیه کش��ورمان
کاهش پیدا کند.
البت��ه بای��د در نظر داش��ت که حرکت
در مس��یر توس��عه صنعت آالن جی،
مس��تلزم بهینه سازی مصرف انرژی و
نظارت دقیقتر برای روند مصرف این
انرژی در بخش خانگی و صنعتی است
زی��را ت��ا زمانی که رون��د مصرف داخل
بهینه نش��ود گازی نمیماند که بتوان

آخری��ن فرص��ت ای��ران
برای ورود به بازارجهانی

گزارش

فروغگشتاسبی دنیای انرژی

18

ماهنـامـهدنـیـایانــرژی

شــمـاره -21مهر و آبـان 1396

ب��رای ص��ادرات آن هم به صورت آالن
جی برنامه ریزی کرد.
نخستین سیستم تبرید فشرده گاز در
س��ال  1873در مونیخ آلمان و توس��ط
شرکت نامدار لینده ساخته شد ،اولین
کارخانه تولید آالن جی نیز در سال 1912
در ایالت ویرجینیای آمریکا احداث و
در س��ال  1917آغ��از ب��ه کار کرد .با این
ح��ال هنوز تقاض��ای جهانی به حدی
نرس��یده بود که ای��ن صنعت وارد فاز
توس��عه واقعی خود ش��ود ،نخستین
کارخانهه��ای تولید آالن جی در ابعاد
تجاری برای نخستین بار در سال 1941

در اوهایو ایجاد و در سال  1959اولین
محموله گاز طبیعی از طریق کشتی از
لوئیزیان��ا (یک��ی از ایالتهای جنوبی
آمریکا) به انگلستان حمل شد.
اما حتی این مس��ئله هم نتوانس��ت
به ایجاد یک بازار متش��کل جهانی در
صنعت گاز فشرده طبیعی منجر شود،
عجیب اینجاس��ت ک��ه پیدایش بازار
گاز طبیعی فشرده نه با نام خاورمیانه
و آمری��کا ک��ه با نام قاره س��یاه پیوند
خورد ،در س��ال  1964یعنی  53س��ال
پی��ش ب��ا راه اندازی کارخانه آالن جی
در الجزیره ،کش��ور انگلستان به عنوان

اولی��ن واردکنن��ده و الجزایر به عنوان
اولی��ن صادرکنن��ده گاز طبیع��ی مایع
جهان شناخته شد.
اکن��ون و بع��د از گذش��ت س��الها ،با
پیشرفت فناوری و دستیابی کشورها
به ّ
فناور یهای پیشرفته تبدیل گاز به
مای��ع ،ش��مار کارخانههای تولید آالن
جی ،کش��تیهای حم��ل ،پایانههای
صادراتی ،پایانههای وارداتی و حجم
حم��ل و نق��ل و س��فرهای دریای��ی با
هدف حمل این مایع ارزشمند از پیش
بینیها فراتر رفته است.
در جه��ان حاض��ر ،گاز طبیع��ی نقش

مهم��ی در س��بد مصرفی ان��رژی و در
می��ان س��ایر حامله��ا دارد از ای��ن
ضروری به نظر میرسد که کشورهای
دارن��ده منابع عظیم گاز طبیعی ضمن
ایج��اد ت��وازن و برنامه ریزی بر مبنای
مص��ارف داخلی م��ورد نیاز و صادرات
در خصوص توسعه صنعت آالن جی،
تصمی��م گی��ری کنند و درآمد خود را از
ص��ادرات ای��ن منبع به حداکثر ممکن
برسانند.
بر اساس پیش بینیهای مراکز معتبر
انرژی دنیا ،گاز طبیعی تا س��ال ۲۰۴۰
پ��س از انرژ یه��ای تجدی��د پذیر به

عنوان سوختی پاک و ارزان بیشترین
رش��د تقاض��ا را در بی��ن س��ایر منابع
اولیه انرژی خواهد داش��ت .در واقع،
پراکندگی منابع گاز طبیعی جهان و دور
بودن ذخایر عمده از بازارهای مصرف،
صادرات از طریق آالن جی را به عنوان
یکی از روشهای حمل گاز به بازارهای
دوردس��ت اقتصادی میکند به طوری
که تا س��ال  2035میالدی تجارت آالن
جی از صادرات گاز با استفاده از خطوط
لوله پیشی میگیرد.
در کش��ورمان ای��ران نی��ز بر اس��اس
پی��ش بینیه��ای انج��ام ش��ده و با

توس��عه کامل فازه��ای پارس جنوبی
در آین��دهای ن��ه چن��دان دور ،ای��ران
ب��ه عنوان اقتصادیتری��ن ،امنترین
و نزدیکتری��ن گ��ذرگاه کش��ورهای
جنوب آس��یا و اروپ��ا ،میتواند ضمن
تأمی��ن مصرف داخلی و نیاز به تزریق
در افزای��ش برداش��ت از میدانهای
نفت��ی ،دارای مقادیر چش��مگیری گاز
برای صادرات باشد همانگونه که هم
اکن��ون گاز حاصل از توس��عه فازهای
 12 ،11و  13پ��ارس جنوب��ی برای اجرای
پروژههای آالن جی در نظر گرفته شده
است.

بازارهای بالقوه گاز ایران
ای��ران با ق��رار گرفتن در میان دو حوزه
اس��تراتژیک خلیج فارس و دریای خزر
به عنوان پل ارتباطی این منطقه سرشار
از ذخای��ر انرژی اهمی��ت ژئوپلیتیکی
چشمگیری دارد .اتحادیه اروپا و ترکیه
در غرب ،هند و پاکستان در شرق ،برخی
از جمهوریهای شوروی سابق در شمال
و برخی کش��ورهای حاشیه جنوبی در
خلیج فارس از بازارهای هدف آالن جی
ایران به شمار میروند.
هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت
جه��ان به دلی��ل اجرای پروژههای تازه
نیروگاهی ،کارخانههای پتروشیمیایی
و مصارف عمده صنعتی و پاکستان ،با
داشتن منابع بسیار اندک گاز طبیعی و
تقاضای باالی انرژی و نیز اتحادیه اروپا
در ردیف بازارهای س��ودآور مورد نظر
دولت ایران به ش��مار میرود .اتحادیه
اروپا هم با کمبود تولید داخلی در برابر
تقاضا رو به روست و ایران میتواند از
این فرصت استفاده و جای خودش را
در این بازار باز کند.
پسا برجام و رونق آالن جی
نگاهی به ش��رایط بینالمللی نش��ان
میدهد كه پسا برجام فرصت مناسبی
برای حضور قدرتمند ایران در بازارهای
بینالملل��ی گاز طبیع��ی اس��ت ،زی��را
توسعه روابط ایران و غرب در حوزههای
اقتصادی در حال گسترش است و این
مهم فرصتی اس��تثنایی برای اثرگذاری
ای��ران در بازارهای جهانی گاز طبیعی را
فراهم خواهد کرد.
همچنینبادرنظرگرفتنپیشرفتهای
فنی،افزایشتقاضاوتعریفقراردادهای
جدید نفتی در پس��ا برجام ،سودآوری
فعالی��ت در ب��ازار الانجی انکارناپذیر
خواهد بود .کش��ورهای آسیای جنوب
شرق از جمله ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان
و مصرفکنن��دگان اروپای��ی ب��ه ویژه
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بلژیک ،فرانسه ،یونان ،ایتالیا ،پرتغال
و اسپانیا ،اصلیترین مصرفکنندگان
الانجی در جهان هستند که در آینده
نزدیکمصرفکنندگانیازآسیا،بهویژه
کش��ورهای چین و هند در همسايگي
اي��ران به این مجموعه اضافه خواهند
ش��د ک��ه نش��انگر ش��کلگیری بازاری
مطلوب برای کش��ورهای تولیدکننده
الانجی در دنیا است.
گفتنی اس��ت ،بحث الانجی از همان
دهه  80یعنی همزمان با دومین دوره
وزارت زنگنه ،مورد تأکید ویژه وی بوده
اس��ت که در اين رابطه میتوان به س��ه
پروژه پارس ،پرشین و ایران الانجی
اشاره کرد که دو پروژه پارس و پرشین
الانجی از س��ال  1389متوقفش��ده
و طرفه��ای خارج��ی فع��ال در ای��ن
دو پ��روژه ب��ا آغاز تحریمه��ا ،پروژه را
ت��رک کردن��د این دو پ��روژه هم اکنون
غیرفعال اس��ت اما نمیتوان گفت که
منتفی ش��ده اس��ت .ولی پروژه ایران
الانجی با پیشرفت حدود  50درصد
در جری��ان اس��ت ک��ه اقدامات الزم در
خص��وص تکمی��ل و راه ان��دازی آن در
دست بررسی است.
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بیژن زنگنه در مورد ادامه اجراي پروژههای پارس و پرشين
آالن ج��ي معتقد اس��ت كه ابت��دا ببینیم با پروژهای همانند
ایران آالن جی به چه شکل میتوانیم به بازار ورود كنيم بعد
در مورد آن دو پروژه دیگر تصمیم گیری خواهیم کرد.
از جمله س��ناریوهایی که برای راه اندازی مجدد پروژه ایران
آالن جی مد نظر است ،این است که به طور همزمان کارخانه
مایع س��ازی گاز طبیعی از س��وی س��رمایه گذار تأمین شود،
یک ش��رکت پیمانکار کارهای اجرایی و س��اخت را به اتمام
برس��اند و یک ش��رکت س��ومی هم برداش��ت محمولههای
آالن ج��ی را تضمی��ن کند که تاکن��ون مذاکراتی نیز با برخی
کش��ورهای اروپایی و توانمند آس��یایی که بتواند با انجام
سرمایه گذاریهای مشترک سه بعد قضیه را پوشش دهند
انجام شده است.
تنها طرح ایران برای ورود به بازار آالن جی
در پروژه ایران آالن جی شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد
یک کارخانه تولید  LNGمشتمل بر دو ردیف فرآیندی موازی
به ظرفیت سالیانه هر کدام حدود  5.4میلیون تن آالن جی،
 0.263میلی��ون ت��ن پروپان 0.194 ،میلیون تن بوتان0.213 ،
میلی��ون ت��ن میعان��ات گازی و  0.133میلیون تن گوگرد در
س��واحل جنوب غربی ایران واقع در منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس احداث كند.
پروژه ايران آالن جي به منظور احداث كارخانه مايع سازي
گاز طبيع��ي در منطق��ه تمبك واقع در  50كيلومتري ش��مال
غربي عس��لويه و  15كيلومتري جنوب ش��رقي كنگان -پارس

توسعه روابط
ایران و غرب
در حوزه های
اقتصادی در
حال گسترش
است و این
مهم فرصتی
استثنایی برای
اثرگذاری ایران
در بازارهای
جهانی گاز
طبیعی را فراهم
خواهد کرد

( 2تمب��ك) در ح��ال انجام اس��ت .اين
پروژه شامل دو فاز مطالعاتي و اجرايي
است كه فاز اجرايي آن شامل دو رديف
فرآيندی ( )Two-Trainاس��ت که هر
رديف ش��امل  1واحد شيرين سازي و 1
واحد مايع سازي است.
همچني��ن ميزان گاز خ��وراك كارخانه
تولي��د آالن ج��ي مربوط به اين پروژه،
 1910میلیون استاندارد فوت مکعب در
روز برای هر دو ردیف فرآیندی است كه
از فازه��ای ميدان گازي پارس جنوبي
تأمین میشود.

گزارش

حناراد

دنیای انرژی

کامیابیهاوناکامیهایصنعت  CNGدرایران
صدای پای زمستان که میآید ،نفس
آسمان شهرهای بزرگ ایران از سیاهی
سرب خودروهای بنزینی بهشماره می
افت��د و ت��ازه به ی��اد ضرورتهای ملی
اس��تفاده از س��وختهای پ��اک می
افتی��م ،ام��ا بهار که میش��ود روز از نو و
روزی از نو.
ای��ران ب��ا دارا بودن بیش��ترین ذخایر
گازی جه��ان ،قادر اس��ت تمام ش��بکه
حم��ل و نقل داخلی خود را بر اس��اس
اس��تفاده از س��وخت گاز بازسازی کند
ام��ا در این میان چالشهای متعددی
س��د راه توسعه استفاده از خودروهای
گازسوز قرار دارد ،با اجرایی شدن قانون

هدفمن��د ک��ردن یارانهه��ا و افزایش
تدریج��ی قیم��ت فرآوردههای نفتی،
پیش بینی میش��د طیف وس��یعی از
مردم به سمت استفاده از گاز سیان جی
به عنوان اصلیترین س��وخت مصرفی
خودروهایش��ان تمای��ل پیدا کنند اما
هن��وز ه��م به دلیل ارزان��ی نرخ بنزین
در قی��اس ب��ا نر خهای جهانی ،مصرف
کننده ایرانی از معایب آن چشم پوشی
ً
عمال به س��وخت
میکند و س��یان جی
درجه دو شبکه حمل و نقل ایران بدل
ش��ده اس��ت؛ این موضوع را میتوان
عل��ت العل��ل به ان��زوا رفت��ن صنعت
س��یان جی لقب داد اما درکشورهایی

چ��ون هند ،چین ،انگلیس و فرانس��ه
ب��ا درک دورنمای نگران کننده تس��لط
س��وختهای آالین��ده ،بحرانه��ای
نفتی ،سهولت دسترسی به گاز طبیعی،
جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت و
همچنی��ن دالی��ل اقتص��ادی از جمله
ارزانی گاز طبیعی قوانینی تدوین ش��د
اس��ت که در چند ساله آینده ،استفاده
از خودروه��ای بنزین��ی در کشورش��ان
ممن��وع و همچنین ب��رای تحویل گاز
طبیعی به مصرف کنندگان و دارندگان
خودروهای سیان جی تخفیف ویژهای
لحاظ میشود.
آنچه که مس��لم است توسعه استفاده

از گاز طبیعی فش��رده ( )CNGباید به
یکی از سرفصلهای غیرقابل تغییر در
راهبردهای سند چشم انداز ملی انرژی
ای��ران تبدیل ش��ده و این س��وخت با
مکانی��زم های مختلف و مش��وقهای
متنوع به جایگاه اول سوخت مصرفی
ش��بکه حمل و نقل ایران تبدیل ش��ود،
کاهش دامنه تبعات مخرب استفاده از
سوختهای بنزین و گازوییل بر زیست
محی��ط و نی��ز آزاد ش��دن حج��م قابل
توجه��ی از تولی��دات صنعت پاالیش
نف��ت ایران برای ص��ادرات و ارزآوری،
مهمترین دالیل توجیه " بایدهای" ذکر
شده است.
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سیان جی ،کودکی که دیر رشد کرد
س��ابقه استفاده از سیان جی در جهان
به سالهای اوج جنگ جهانی دوم باز
میگ��ردد ،در آن زم��ان به دلیل کمبود
منابع نفتی برای استفاده از خودروهای
جنگی آلمان ،این س��وخت مورد توجه
ق��رار گرف��ت اما پ��س از مدتی و با گذار
جه��ان از کمبوده��ای ناش��ی از جنگ،
پرونده سیان جی هم به بایگانی رفت!
ت��ا اینک��ه در س��ال  1974تولدی دوباره
برای سیان جی رقم خورد ،اما شناسنامه
س��وخت پاک در ایران به سال  ۱۳۵۶بر
میگ��ردد که حدود یک هزار دس��تگاه
تاکسی پیکان در شهر شیراز به سیستم
مصرف سوخت سیان جی مجهز و دو
جایگاه سوختگیری نیز در همین شهر
احداث گردید ،در سال  1357نیز در شهر
مش��هد تعداد ششصد خودرو به این
سوخت مجهز شد اما رخدادهای بعدی
مانع از شکل گیری روند توسعه استفاده
از سیان جی گردید.
در س��ال  1370ش��رکت واحد اتوبوس
ران��ی تع��دادی از اتوبوسه��ای خود
را ب��ه ای��ن نوع س��وخت مجهز کرد ،در
س��ال  ۱۳۷۸با آغاز برنامه تغییر الگوی
مصرف س��وخت کش��ور توسط دولت
وقت ،مشوقهایی برای استفاده از گاز
طبیعی فش��رده به عنوان مناسبترین
س��وخت جایگزی��ن بنزی��ن ،طراحی
ش��د اما گاز طبیعی فش��رده در عرصه
محبوبی��ت می��ان مص��رف کنندگان،
همچنان در رقابت با بنزین بازنده بود.
با تأسیس سازمان بهینه سازی مصرف
سوخت کشور در سال  ۱۳۷۹در مجموعه
وزارت نف��ت ،مطالعات مقدماتی طرح
گازسوز نمودن خودروها در این سازمان
انج��ام و ب��ه منظ��ور تحقق سیاس��ت
مل��ی کاهش مص��رف بنزین و کاهش
آالیندهه��ای ه��وا ،ط��رح یادش��ده با
انعقاد قراردادهایی با خودروس��ازان و
بخ��ش خصوصی برای تولید و تبدیل
خودروه��ای گازس��وز از ی��ک ط��رف و
هم چنین ایجاد زیرس��اختهای الزم
و اح��داث جایگاهه��ای  CNGاز طرف
دیگ��ر ،وارد مرحل��ه اجرای��ی گردید ،با
مروری به سرنوشت صنعت سیان جی
در ایران میتوان این بخش از ساختار
انرژی کشور را به کودکی تشبیه کرد که با
وجود والدت در در دهه  50شمسی اما
بس��یار دیر رشد کرد و با گذشت حدود
 40س��ال هنوز ب��ه مراقبتهای ویژه و
حمایت بیش از پیش نیاز دارد.
با گذشت قریب به چهار دهه از انقالب
اسالمی ،در سالهای اخیر تالشهایی
برای ترویج اس��تفاده از س��یان جی در
کش��ور صورت گرفته اس��ت که میدان
دادن ب��ه بخش خصوصی برای حضور
در ح��وزه توزیع این س��وخت از جمله
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مهمتری��ن آنهاس��ت ،با این ح��ال نمیتوان این واقعیت را
ً
صرفا با
انکار کرد که توس��عه اس��تفاده از س��وخت سیان جی
تدوین برنامه تولید یا توزیع آن میس��ر نخواهد ش��د و برای
بهبود شرایط کشور در شاخص مصرف سیان جی باید صنعت
خ��ودروی کش��ور و نی��ز نظام قانونگ��ذاری ایران هم از همه
ظرفیتهای خود استفاده کنند ،در این میان نقش صنعت
خودرو به عنوان محرک اصلی ایجاد بازار در مصرف سوخت
سیان جی غیر قابل انکار است ،خودروسازان ایرانی اما هنوز
خود را مکلف به قطع تولید خودروهای بنزین سوز نمیدانند
و به همین دلیل با گذشت هر روز و هر ماه ،بر شمار مصرف
کنندگان خودروهای بنزینی کشور افزوده میشود.
هدف  11میلیونی!
اردشیر دادرس ،رئيس انجمن صنفی  CNGكشور بیان کرد:
موضوع توسعه سیان جی در سند راهبردی انرژی ایران دیده
شده است ،با تالشهای صورت گرفته در سالهای گذشته
در نهایت توانستهایم تعداد خودروهای مصرف کننده سیان
جی را به مرز  4میلیون خودرو برسانیم ،حتی با همین عدد
ن��اوگان حم��ل و نقل ایران ،باالترین تعداد خودروی مصرف
کننده گاز فشرده طبیعی در جهان را داراست.
وی با اشاره به وجود سه مؤلفهای تاثیرگذار در توزیع گاز برای
تحقق توس��عه پایدار در صنعت گاز گفت :نخس��ت آنکه که
ضریب نفوذ گاز شهری ما در سطح کشور باالی  95درصد و
در روستاها قریب به  70درصد و میانگین این دو حدود 86
درصد میش��ود ،این بدان معناس��ت که توانستهایم به بهره
بری کافی در این راستا دست پیدا کنیم.
دادرس ادام��ه داد :دومی��ن مؤلفهی تأثیرگذار ،لولهگذاری و
لوله کش��ی انش��عاب گاز است .ما حدود دویست و شصت

کمتر شدن
تعداد
خودروهای
بنزینی در ایران
و حرکت به
سمت استفاده
اکثریت جامعه
از خودروهای
گازسوز،
موضوعی تحقق
یافتی است

هزار کیلومتر خطوط گازی و سی و چهار
هزار انش��عاب فشار قوی گازی داریم و
ب��ا توجه به اینکه ایران جز پنج کش��ور
اول در فهرس��ت توزیع گاز به نس��بت
جمعی��ت هس��تیم ،پ��س فراوانی گاز
محسوس است.
ریس انجمن صنفی سیان جی آخرین
پارامتر توسعه گاز را ناوگان حمل و نقل
کشور اعالم کرده و میگوید 4 :میلیون
خودروی��ی ک��ه به عن��وان اصلیترین
موج��ودی ناوگان حمل و نقل عمومی
اس��ت ،مهمترین ش��اخصه به حساب
میآید که بیش از  95درصد تاکسیها
و  75درص��د خودروه��ای حمل و نقل
عمومی دوگانه س��وز هستند .این سه
عامل در مجموع نشاندهنده آن است
ک��ه ما س��رمایه گذاری پای��های خوبی
انجام دادهایم و کش��وری همانند ایران
با وجود این سه مؤلفه ،پتانسیل تأمین
سوخت گاز را دارد.
وی تغییر جایگاه ایران را در منابع گازی
بس��یار مهم اش��اره کرد و گفت :ایران با
کش��ف مخازن جدید توانست جایگاه
نخس��ت را به دس��ت بیاورد و روس��یه
را در رتب��ه دوم فهرس��ت دارن��دگان گاز
جه��ان قرار دهد .اکن��ون ایران حدوداً
 11.2و روس��یه  11.1تریلی��ون ف��وت
مکع��ب تولی��د گاز دارد و وجود چنین

بیس��ت تومان اس��ت که بر حسب هر
لیتر  600تومان قیمت گذاری میشود و
این درحالی است که قیمت فروش گاز
در صنایع حدود  125تومان و خانگی 90
تومان اس��ت ،یعنی قیمت سیان جی
ح��دود  400براب��ر نرخ مصرف خانگی و
 350برابر نرخ گاز تجاری است ،به گفته
رئیس انجمن س��یان جی ایران ،گران
فروخته ش��دن سیان جی بار سنگینی
است که بر بخش ضعیف حمل و نقل
تحمیل ش��ده اس��ت .وی ب��ا تأکید بر
ض��رورت تغییر مکانیزم قیمت گذاری
س��یان ج��ی گفت 3 :ال��ی  3.5درصد
حجم س��بد مصرف گاز کش��ور را سیان
جی تشکیل میدهد و بقیه گاز تولیدی
کشور مصارف خانگی و تجاری دارد ،در
این میان سهم سوخت پاک از مصرف
کل گاز کش��ور 20 ،درصد درآمد ش��رکت
مل��ی گاز را تش��کیل میدهد ،به نوعی
میتوان گفت که س��وخت سیان جی
به منبع درآمدی برای بخش گاز کشور
تبدیل ش��ده است چرا که با اختصاص
 3.5درص��د حج��م گاز تولی��دی به این
بخ��ش 20 ،درصد درآمد کل فروش گاز
را تأمین میکند.

منبع��ی در کش��ور موهبت بزرگی برای
طراحی اس��تراتژی دویست سال آینده
محسوب میشود.
دادرس با تأکید بر اینکه افزایش تولید
گاز تا سال آینده باید جایگاه بهتری برای
س��بد مصرفی حملونق��ل ایجاد کنیم
گفت:امیدواریمتاسالآیندهامیدتولید
ما به مرز باالی هزار میلیون مترمکعب
گاز خواهد رسید ،یعنی از میزان شصت
و هفت��اد میلیون مترمکعبی که امروزه
به طور میانگین تولید میشود ،حدود
س��یصد و س��ی میلی��ون مترمکع��ب
تولید بیش��تر خواهیم داش��ت .ریس
انجمن صنفی سیان جی با بیان اینکه
کمتر ش��دن تعداد خودروهای بنزینی
در ایران و حرکت به س��مت اس��تفاده
اکثریت جامعه از خودروهای گازس��وز،
موضوعی تحقق یافتی است گفت :ماه
گذشته هم طرح جدیدی برای بهینهتر
شدن مصرف سوخت در کشور تصویب
شد.
وی در تشریح سازوکارهای بهینه شدن
الگوی مصرف سوخت در کشور یادآور
ش��د :الگوس��ازی و فرهنگ س��ازی با
همکاری پنج وزارتخانه نفت ،صنعت،
مع��دن و تج��ارت ،تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی ،راه و ش��هر س��ازی و کشور که
مرتبط به این موضوع هس��تند اتفاق

به گفته رئیس
انجمن سی ان
جی ایران  ،گران
فروخته شدن
سی ان جی بار
سنگینی است
که بر بخش
ضعیف حمل
و نقل تحمیل
شده است.

خواهد افتاد ،در واقع باید همه نهادها کمک کنند تا ناوگان
س��بک و س��نگین به ظرفیت واقعی خود در مصرف سوخت
پاک برسند.
دادرس چش��م انداز س��ال  1404را بس��یار روشن عنوان کرد و
گف��ت :م��ا بای��د از  4میلیون خودروی گاز س��وز به  11میلیون
خودرو گاز سوز برسیم و این چیزی حدود  30درصد از سبد
کلی مصرف کش��ور اس��ت؛ یعنی در ده سال آینده اگر حدود
 30میلیون خودرو در کشور تردد کنند باید حدود  11میلیون
خودرو دوگانه سوز و پایه گازسوز داشته باشیم .وی با تأکید
بر بهبود س��ازوکارهای فنی اس��تفاده از گاز فش��رده طبیعی
نس��بت به س��الهای گذش��ته برای جلوگیری از فرس��ودگی
موتور خودروها گفت :اس��تفاده جایگاهها از درایورها برای
کاهش آب و ناخالصیهای گاز و نیز روغنهای مخصوص
سیان جی در خودرو باعث طول عمر موتور ماشین میگردد.
ریس انجمن صنفی س��یان درباره ش��عاع توزیع س��یان جی
یادآور ش��د :ش��عاع توزیع سیان جی منطبق بر نرم افزار ریدر
طراحی شده است و در آن فاصله استاندارد جایگاههای گاز
طبیعی حدود  13کیلومتر است ،این در صورتی است که در
ً
تقریبا  2تا
ش��هرهای بزرگ برخی کش��ورها فاصله هر جایگاه
 3کیلومتر است.
سوخت گران ،بار سنگین بر دوش شبکه حمل و نقل
دادرس با اشاره به موضوع گرانی سیان جی در ایران گفت:
در کشورهای دیگر جهان قیمت سیان جی معادل یک پنجم
(یا بیس��ت درصد) قیمت بنزین اس��ت و این در حالی است
که در ایران نرخ فروش گاز فشرده برای مصارف حمل و نقل
نس��بت به قیمت تجاری و خانگی آن بس��یار گرانتر تمام
میش��ود .وی ادامه داد :قیمت کنونی گاز برابر با چهارصد و

س��رمایه گذاران داخلی و جایگاه
داران در آستانه ورشکستی
ری��س انجم��ن صنفی س��یان گفت:
امیدواریمکهدولتتدبیروامیدبهزودی
قیمت سیان جی را کاهش دهد تا مردم
را به استفاده از این سوخت ترغیب کند.
وی افزود :کاهش نرخ سیان جی باعث
کم ش��دن می��زان آلودگی هوا ،کاهش
هزین��هی مس��افران و جابجای��ی و نیز
توجیه اقتصادی مناسبی برای سرمایه
گذاراندربخشخودروسازیمحسوب
میشود تا خودروهای مناسب سوخت
پاک را تولید کنند .اردشیر دادرس ،ثبات
کارمزد جایگاههای سوخت (سیان جی
و بنزین) را یکی از عوامل دفع س��رمایه
گذاری در این عرصه دانس��ت و گفت:
سرمایه گذاران داخلی و جایگاهها دارها
در حال ورشکستی هستند و ادامه این
روند توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود :وقتی س��رمایه گذار داخلی
در چنین شرایطی به سر میبرد چگونه
انتظارداریمسرمایهگذارخارجیتمایلی
به سرمایه گذاری داشته باشد؟
دادرس خاطر نشان ساخت :حدود 75
درصد جایگاههای س��یان جی دولتی
اس��ت و تنها سهم بخش خصوصی در
این عرصه  25درصد است و این نشان
دهنده آن اس��ت که س��رمایه گذاری با
مش��کل رو به روس��ت ،این در صورتی
اس��ت که ما همچنان با کمبود جایگاه
توزی��ع س��یان ج��ی در کش��ور رو به رو
هستیم.
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صنع��ت نفت ایران طی دوران نس� ً
�بتا
طوالتی حیاتش در حدود 3نوع قرارداد
را تجربه کرده اس��ت ،قراردادهایی که
در رابطه با نفت ایران منعقد ش��دهاند
ً
عمدتا متأثر از شرایط جهانی و رویهها

و متده��ای رایج همان عصر بودهاند،
ای��ن  3دس��ته ق��رارداد عبارتان��د از
قراردادهای امتیازی (Concession
 ،)Agreementقراردادهای مشارکت
در تولی��د (Production Sharing
 )Agreementو قرارداده��ای
خدم��ت ( )service contractالبته
قرارداده��ای مع��روف دوده��ه اخیر
یعن��ی » بیع متقابل ( )buy backنیز
در شمار قراردادهای خدمت محسوب
میش��وند و متأسفانه هنوز بسیاری از
نظردهن��دگان ب��ه اش��تباه از این نوع
قرارداده��ای خدم��ت با عن��وان یک
عنوان مستقل یاد میکنند که نادرست
و نیازمند تذکر و اصالح است.
هرك��دام از اين س��ه نوع ق��رارداد البته
بي��ش و پي��ش از آنك��ه ناش��ي از نوع
ن��گاه حكومتي ايران به موضوع نفت
و درآمدهاي نفتي باشد متأثر از سبك
راي��ج و غالب قراردادنويس��ي صنايع
نفت در جهان در زمانهی خود بودهاند،
در ميان تمام قراردادهاي معروف نفتي
ايران ،هیچیک از امضاكنندگان ايراني
آنها ،تاثيري در ابداع و ترسيم ساختار
اي��ن قرارداده��ا نداش��تند ،صدراعظم
قاج��ار و ب��ه تبع او ش��اه وق��ت ایران
(مظفرالدین ش��اه) قرارداد دارسي را به
چش��م فرصتي براي رفع بحران بودجه
ً
اصوال گزينه
خزانه خالي دربار میدید و
ديگ��ري در براب��ر اين نوش��ته حقوقي
نداش��ت ،س��ی و دو س��ال بعد هم در
زمان حکومت رضاش��اه ،س��يد حسن
تق��ي زاده و زی��ر دارایی وقت ایران ،هم
خود اعتراف كرد كه قرارداد  1312را به امر
و اشاره رضاشاه امضا كرده است و خود
در تدوین آن نقشی نداشته است.
بعدها هم در زمان انعقاد قراردادهای
معروف به کنسرس��یوم در سال 1333
و نیز قراردادهای تأسیس شرکتهای
مختل��ط نف��ت ایران��ی -خارج��ی در
مح��دوده آبهای ف�لات قاره ایران با
رژی��م حقوقی مش��ارکت در تولید هم
ک��م و بی��ش همی��ن روال در جری��ان
ب��ود ،ای��ن روال را حتی میتوان درباره
قرارداده��ای خدم��ت ب��ه روش بی��ع
متقاب��ل نی��ز صحیح دانس��ت به این
معن��ا ک��ه در ده��ه  80میالدی به دلیل
ش��کل گیری مفاهی��م نوینی در عرصه
تجارت بین المللی انرژی و پیدایش و
بالندگی صنعت پیمانکاری مس��تقل از
ً
اصوال
ش��رکتهای نفتی بزرگ جهان،
قراردادهای خدماتی به محبوبترین
روال همکاریه��ای بین المللی تبدیل

در نسل دوم
قراردادهاي
امتيازي عمدت ًا،
وسعت منطقه
امتياز محدودتر
مي شد،
شركت هاي
نفتي دارنده
امتياز موظف
به استخدام و
آموزش اتباع
كشور ميزبان
بودند

ش��ده ب��ود و ب��ر همین س��یاق ایران نیز مش��ی همکاری با
شرکتهای نفتی به روش بیع متقابل را برگزید.
به تعبیری دیگر بخش عمده ايرانياني كه قراردادهاي معروف
ً
تقریبا هيچ
نفت��ي را در اي��ن صد و اندی س��ال امض��ا كردند
ابداع و اندیشهای در حوزه قراردادی نداشتند تا ساليان دراز
سيس��تمي هم براي تجزيه و تحليل اين قراردادها آنگونه
كه شايسته كشوري با اين حجم ذخاير هيدروكربوري باشد
وجود نداشت.
بررسي روح قانوني و آثار و تبعات هر يك از قراردادهاي نفتي
ش��ايد تا حدي بتواند به ش��ناخت داليل و عوامل وضعيت
فعلي دانش قراردادی نفت در ايران كمك كند ،اولين امتياز
منتهي به كش��ف و توليد نفت در ایران يا همان امتيازنامه
دارسي تابعي از شكل و سياق ساير قراردادهاي امتيازي آن
عص��ر ب��ود ،قراردادهايي كه در برخي كش��ورها با نام فرعي
قراردادهاي اس��تعماري» نيز ش��ناخته میش��وند ،دارسي
ني��ز متن كپي ش��دهای از متون راي��ج قراردادهاي امتيازي
هم��ان دوران ب��ود ،در اي��ن قراردادهاي امتيازي نس��ل اول
صاحب امتياز حق انحصاري كشف و بهره برداري از ذخاير
ً
معموال بس��يار وس��يع هم بود را در
مح��دودهای معي��ن كه
اختيار داش��ت ،دارنده امتياز مالك و صاحب نفت توليدي
و تمام مخزن داراي نفت ،همچنين مالك تمامي تأسیسات
و تجهيزات مجموعه بهره برداري و فرآورش بود.
ش��ايد در ايران كه س��ابقهای طوالني در حوزه قراردادهاي
مالكيت به شیوههای اقطاع و عطيه دارد ،بتوان قراردادهاي
امتيازي نس��ل اول را نوعي مدرنتر از همان نظام اقطاع و
عطيه» دانست ،در اين سبك از قراردادها ،كشور واگذارنده
ق��رارداد ي��ا به تعبيري ميزبان قرارداد ،در ازاي اعطاي قرارداد
در همان ابتدا مبلغي به عنوان حقوق اقطاع دريافت میکرد

كه حتي در صورت عدم رسيدن به نفت
و گاز هم اين مبلغ مس��ترد نمیش��د،
ح��ق االرض ،به��ره مالكان��ه و مالياتي
مختصر در ازاي س��ود ناشي از عمليات
بهره برداري هم در زمره س��اير مبالغي
بود كه كش��ور ميزبان از صاحب امتياز
ق��رارداد در خالل س��الهای اجراي آن
دريافت میکرد.
در ايران ،امتيازهاي دارس��ي در س��ال
 1280و امتي��از نف��ت در س��ال  1312به
هم��ان ش��يوه و س��ياق قرارداده��اي
امتيازي نسل اول منعقد شدند.
نس��ل دوم قرارداده��اي امتي��ازي كه
عمدت� ً
�ا پ��س از جن��گ دوم جهان��ي
رواج ياف��ت محص��ول توس��عه نظام
فك��ري جهان پس از جنگ و تش��ديد
تماي��ل تودههای م��ردم و دولتمردان
كش��ورهاي نفتخی��ز ب��ه اس��تيفاي
بيش��تر حقوقش��ان ب��ود ،اين نس��ل
قراردادها اگرچه با مقاومت ابرشركت
هاي» نفتي آن عصر مواجه شد اما به
مرور در چهارسوي جهان مورد پذيرش
قرار گرفت ،بحث بر س��ر ارتقاي حقوق
مالي كشور ميزبان در ازاي قراردادهاي
امتي��ازي در ونزوئ�لا ،عراق و كويت در
سالهاي اوليه پس از جنگ دوم جهاني
زمينه ساز پيدايش شیوهای متفاوت از
قراردادهاي امتيازي نس��ل اول شد كه
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در نهاي��ت با عقد قراردادهاي تنصيف
عوايد در عراق و كويت در سال  1951اين
ش��يوه از امتيازها رواج يافت ،قرارداد
كنسرسيوم نفت ايران كه در سال 1954
ميالدي منعقد ش��د بر اس��اس سياق
نسل دوم قراردادهاي امتيازي است و
همين دليل بسياري از فعاالن سياسي
و كارشناس��ان حقوقي ايراني با استناد
به روح قانون ملي ش��دن نفت ايران،
انعق��اد يك ق��رارداد امتيازي در قالب
كنسرسيوم را در شرايطي كه ايران داراي
يك شركت ملي نفت است غيرقانوني
میدانستند.
در نس��ل دوم قرارداده��اي امتي��ازي
ً
عمدتا ،وسعت منطقه امتياز محدودتر
میشد ،شرکتهای نفتي دارنده امتياز
موظ��ف به اس��تخدام و آموزش اتباع
كشور ميزبان بودند و در مباحث مالي
نيز به علت دقیقتر ش��دن روابط مالي
ميان اعطاكننده قرارداد و دارنده امتياز
ارق��ام باالتري در ردیفهای مالي حق
االرض و ماليات نصيب كشور میشد،
همچني��ن پرداخته��ای ديگ��ري
ني��ز تح��ت عناويني از جمل��ه پذيره»
( )bonusب��ه كش��ور تعلق میگرفت

26

ماهنـامـهدنـیـایانــرژی

شــمـاره -21مهر و آبـان 1396

و از هم��ه مهمت��ر اينك��ه در نس��ل دوم قراردادهاي امتيازي
موضوع امكان حك و اصالح و تجديد نظر در مفاد قرارداد
در نظر گرفته شده است ،غالب اين اصول در قرارداد امتياز
كنسرسيوم نفت ايران هم وجود دارد.
در اي��ن مي��ان نکت��های بايد به آن اش��اره كرد وقوع رويداد
ملي ش��دن نفت در ايران اس��ت ،اگرچه بس��ياري از ناظران
اصل انعقاد قرارداد را ناش��ي از خلعید س��ال  1330و فقدان
ً
صرفا
ق��رارداد جاري توليد میدانس��تند ام��ا در این ميان و
ب��ه دلي��ل ماهيت و روح قانون ملي ش��دن نفت ايران ،يك
ش��ركت با مالكيت صد در صد دولتي ،با عنوان ش��ركت ملي
نفت ايران» تأس��یس ش��د كه میتوانس��ت حتي در خود
قرارداد موسوم به كنسرسيوم صاحب درصدي از سهام شود
و ماهي��ت ق��رارداد امتيازي را به ش��یوهای غیر امتیازی و به
تعبيري مش��اركتي تغيير دهد ،اما به دليل رويكرد سياس��ي
حاكم در ميان بلندپايگان سياس��ي اين اتفاق تا چند س��ال
پسازآن رخ نداد.
در قرارداد كنسرس��يوم كه معتقدم از نس��ل دوم قراردادهاي
نفتي بود وسعت منطقه امتياز در قياس با قرارداد  1312به
شدت كاهش يافته بود و فضاهاي مستعدي از جمله مناطق
فالت قاره آبهای خليج پارس ،خارج از شمول اين قرارداد
بود ،با اتكا به همين مزيت و نيز به علت تمايل ايران به اعمال
حاكميت شركت ملي نفت ايران ،اولين قرارداد مشاركت در
توليد در منطقه خاورميانه در سال  1336ميان شركت ملي
نفت ايران و شركت ايتاليايي آجيپ منعقد شد.
از س��الهاي  1345ت��ا ام��روز گونه ديگ��ري از قراردادها هم در

اولين امتياز
منتهي به كشف
و توليد نفت در
ایران يا همان
امتيازنامه
دارسي تابعي
از شكل و
سياق ساير
قراردادهاي
امتيازي آن
عصر بود

صنع��ت نف��ت اي��ران رايج اس��ت كه
قراردادهاي خدمت ناميده میشوند،
اي��ن دس��ته از قراردادها البته بس��يار
متنوع و پراكنده اس��ت .اين قراردادها
معم� ً
�وال ب��ه  3دس��ته كل��ي تقس��يم
میشوند و شامل قراردادهاي خدمات
محض» ،قراردادهاي ريسك خدمت و
قراردادهاي بيع متقابل میشوند.
ً
بعضا ديده ش��ده اس��ت
در اين عرصه
ك��ه س��ازوكارهايي در متون قراردادي
به وي��ژه در حوزه قراردادهاي خدمت
مح��ض و ني��ز قرارداده��اي ریس��ک
خدم��ت ،ب��ا ابت��كار ایرانیه��ا تهيه و
تدوي��ن ش��ده اس��ت اما اي��ن ميزان
نمیتوان��د براي كش��وري با حجم بي
نظي��ر ذخاي��ر هيدروكربن��ي همچون
ايران موجد افتخار باشد.
اقتص��اد نف��ت و گاز اي��ران ب��راي نيل
ب��ه آرمانهای��ی ك��ه از س��وي عقال و
متخصصان كشور برايش ترسيم شده
ناگزير از در پيش گرفتن سیاستهایی
اصالحي و پيشرفت گرا است ،براي اين
كار پيش و بيش از هر چیز بايد دانش
حقوق��ي نف��ت و هنر ق��راردادي آن در
ايران تقويت شود.

پرونده
ماه

حض��ور بخ��ش خصوصی در
عرص��ه اقتص��اد صنعت نفت
نم��ادی از بازش��دن دره��ای
اقتص��اد ای��ران ب��ه س��وی
رویکرده��ای تازه اس��ت ،اما
س��ئوال اینجاس��ت که وزن و
جای��گاه بخ��ش خصوصی در
صنعت��ی که ب��ه دولتی بودن
عادت کرده اس��ت کجاست؟
موض��وع ایجاد نه��اد تدوین
مقررات یا رگوالتوری به عنوان
اب��زاری که میتوان��د پویایی
حض��ور بخ��ش خصوص��ی را
در ای��ن فضای جدید تضمین
کن��د موض��وع پرونده این ماه
" دنیای انرژی " اس��ت .دراین
پرون��ده ع�لاوه ب��ر تحلیل��ی
پیرام��ون ش��رایط و دورنمای
اقتص��اد و نفت ایران ،رویکرد
ش��ماری از قانونگذاران کشور
درباره موض��وع رگوالتوری در
نفت را هم میخوانید

بخش خصوصی در اقتصاد و نفت ایران به کدام سو میرود؟

درجستجویراه نجات
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در دوازده س��ال س��ال اخیر؛ س��ه سند
راهب��ردی مل��ی مهم بر ضرورت حضور
بخ��ش خصوصی در همه بخشهای
اقتص��اد ایران از جمله در صنعت نفت
تاکید کرده اس��ت ،نخس��تین س��ند از
لحاظ زمانی س��ند مهم سیاس��تهای
کلی اصل  44اس��ت ،در سياس��تهاي
ابالغي اصل  44تاکید ش��ده اس��ت که
بخش پاييندس��تي نف��ت به بخش
خصوصي واگذار و توسعه آن با حمايت
دولت توسط بخش خصوصي صورت
گیرد تا دولت یعنی شرکتهای اصلی
تابع��ه وزارت نفت ،ف��ارغ از دغدغهی
ش��رایط بخش پاييندس��تي ،با تمركز
ب��ر گروههاي تخصصي خود در جذب
فنآوري و س��رمايهگذاريهاي جديد
داخلي و خارجي بتواند براي رس��يدن
ب��ه اه��داف افق  1404که دومین س��ند
راهبردی اس��ت ،افزايش سقف توليد
هيدروكربوره��اي ماي��ع را تا س��قف 7
ميليون بشكه در روز محقق نمایند.
بر این اساس چالشهاي اجرايي شدن
اصل  44در صنعت نفت بدون مشارکت
فعال و دلگرم بخش خصوصی امکان
پذی��ر نخواهد ب��ود ،و تا زمانی که این
ه��دف مهم محقق نگردد نمیتوان به
فراهم ش��دن بستر الزم برای آزاد شدن
دس��ت و پ��ای دول��ت از زنجیر پایین
دس��ت و جه��ش در باالدس��ت امید
ش نيروي انساني
چندانی داشت ،چال 
و عدم عالقمندی متخصصين باتجربه

به کار در بخش خصوصي که این امر از
فقدان ثبات در رویه فعالیت و شرکت
داری اقتص��اد خصوصی ایران ناش��ی
شده است ،روشن نبودن نرخ و تأمین
نظ��ر بخش خصوصی در حوزه قیمت
گذاری حاملهای انرژی پایه همچون
گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی ،ضعف
در سازوكار نظام بانکی و تأمین سرمایه
کش��ور ب��رای تضمی��ن تأمی��ن مالی
طرحهایی که بخش غیردولتی متمایل
به حضور در آنهاس��ت ،محدودیت در
توان س��رمايهگذاري بخش خصوصي
و وجود بازارهای موقتی س��ودآور اما
غیرسازنده همچون بازارهای داللی ارز
و س��که و حتی معامالت خرد مس��کن
که باعث کوچ س��رمایه موجود بخش
خصوص��ی ب��ه این حوزهها میش��ود
همگی از جمله موانع مهمی اس��ت که
باید از مسیر حرکت توسعه و پیشرفت
نفت ایران برداشته شوند.
در همین حال هم باید از وجود نگاه و
رویک��رد مثبت نهاد دولت به همکاری
ب��ا بخش خصوصی ب��ه عنوان یکی از
مزیتهای موجود یادکرد ،پیمانکاران
غیردولت��ی زی��ادی در ی��ک دهه اخیر
موفق به اجرای پروژه در صنعت نفت
ش��دهاند و امروز به هرحال بخش��ی از
بازیگران حوزه نظام پیمانکاری صنعت
نفت را همین ش��رکتهای خصوصی
تشکیل میدهند.
ً
تقریبا همه خدماتی که
در حال حاضر

پیمانکاران
غیردولتی
زیادی در یک
دهه اخیر موفق
به اجرای پروژه
در صنعت نفت
شده اند و
امروز به هرحال
بخشی از
بازیگران حوزه
نظام پیمانکاری
صنعت نفت را
همین شرکت
های خصوصی
تشکیل می
دهند

پیمانکاران خصوصی به کارفرمای دولتی صنعت نفت ارائه
میدهند مس��تعد داش��تن بازاری پررونق در مدت دست کم
بیست و پنج سال آینده نیز هست ،پس تداوم تقاضا برای
خدمات بخش خصوصی در نفت ایران به عنوان مهمترین
فاکتور س��وگیری رفتارهای اقتصادی محرز اس��ت اما ادامه
فعالی��ت بخ��ش خصوصی در ق��واره پیمانکاران رده دوم و
سوم هم به معنای ابتر شدن اهداف مهم توسعه این صنعت
است.
رش��د بخش خصوصی و بزرگ ش��دن اندازه حضورش در
صنع��ت نف��ت ایران تنها از رهگذر پذیرش ریس��ک حضور
در فعالیتهای باالدس��تی ،مش��ارکت با س��ایرین ،ایجاد
کنسرس��یومهای صنعت��ی و خدمات��ی و حت��ی ادغامهای
حس��اب ش��ده برای تشکیل ش��رکتهای بزرگتر رخ خواهد
داد ،ب��ا چنی��ن برنامههایی میت��وان امیدوار بود که بخش
خصوصی ماهرترین معمار آینده صنعت نفت ایران خواهد
بود .با روی کار آمدن دولت یازدهم ،تالشها برای موقعیت
س��ازی در ح��وزه توس��عه صنعت نفت تحرک��ی تازه یافت،
ای��ران ح��دود  50پ��روژه نفت و گاز به ارزش  ١٨٥میلیارد دالر
مش��خص کرده و امیدوار اس��ت که قراردادهای توسعه این
پروژهها را تا سال  2020میالدی امضا کند ،اما دیگر نمیتوان
برای تأمین سرمایه سایر طرحها از جمله نوسازی تاسیسات
فرسوده و نگهداشت تولید از میادین دارای افت فشار صبر
کرد ،س��رمایه گذاری خارجی بی ش��ک یک راهبرد مناس��ب
ب��رای تأمی��ن مالی اس��ت اما در عی��ن حال نباید از نگاه به «
تجمیع سرمایه» داخلی نیز چشم پوشی کرد.
ای��ران اکنون و در نخس��تین گامه��ای خود در تجربه کردن
قرارداده��ای نفت��ی جدید ،زمینه س��ازی برای ش��کل گیری
شرکتهای فعال در زنجیره اکتشاف تا تولید را انجام داده
است هر چند هنوز اثرات پیدایش شرکتهای ایرانی E&P
بر س��اختار توس��عه صنعت نفت محسوس نبوده است اما
میتوان به آیندهای پرفروغ در کسب و کارهای نفتی ایران

در پرت��و چنین رویکردی امیدوار بود و
حت��ی فرارت��ر از آن میتوان این راهبرد
را تصمیم��ی بزرگ برای معماری آینده
اقتصاد نفت ایران لقب داد.
ایران در دهه  80با معرفی قراردادهای
بی��ع متقاب��ل تالش ک��رد موجی نو در
جذب س��رمایههای خارجی به صنعت
نف��ت ایج��اد کن��د و در مجم��وع 23
میلی��ارد دالر س��رمایه خارج��ی ظرف
مدت  11سال جذب صنعت نفت شده
است اما برنامه ریزی جدید برای جذب
 185میلیارد دالر سرمایه خارجی ظرف
م��دت  4س��ال آت��ی در صنعت نفت،
ممکن اس��ت کم��ی بلندپروازانه تلقی
ش��ده و هرنوع کاهش در دس��تابی به
ه��دف ،ای��ران را با بحرانی در توس��عه
صنعت نفت خود مواجه کند.
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چش��م ان��داز آين��ده اقتص��اد جهان،
نش��انگر افزاي��ش قابل توجه تقاضاي
ان��رژي و نقش مس��لط نف��ت و گاز در
افق آينده زندگي جامعه بشري است،
بر اس��اس پيش بینیه��ای حرفهای،
تقاض��اي نف��ت طي  20س��ال آينده،
بيش از  2برابر  20سال گذشته افزايش
مییابد و گاز طبيعي به عنوان سوخت
منتخب قرن حاضر از بيش��ترين رشد
درمجموعه اقالم س��بد انرژي برخوردار
خواهد شد.
كش��ورمان ايران نیز با دارا بودن بیش
از  151ميليارد بش��که ذخاير نفتي قابل
اس��تحصال و  33تريليون مترمكعب
ذخاي��ر گازي ،از نظ��ر مجم��وع ذخاير
هيدروكرب��وري جاي��گاه ممتازي را در
بين ديگر كش��ورهاي جه��ان به خود
اختصاص داده است.
اثب��ات اي��ن حجم از ذخاي��ر انرژي در
كش��ورمان ،باعث شده است تا اجراي
الگوي مناس��بي از توس��عه و پيشرفت
در طرحه��ا و پروژهه��ای تولي��د نفت
و گاز كش��ور به يك اولويت و ضرورت
تبديل شود.
در اي��ن مي��ان به علت ش��رايط خاص
ميادي��ن مش��ترك و از آنج��ا که برخي

از آنها با كش��ورهاي عراق ،کويت ،عربس��تان ،قطر ،امارات
و عمان مش��ترك اس��ت ،ش��تاب بخشي به طرحهای توليد
از ميادي��ن مش��ترك به فصل مش��ترك غال��ب برنامههای
توس��عهای ش��ركت ملي نفت در س��الهای اخير بدل گشته
ً
تقریبا اتفاقی
است به همین دلیل میتوان احتمال داد که
شبیه توسعه نفت در میانه دهه هفتاد شمسی در کشورمان
ای��ن ب��ار در س��الهای پایانی قرن حاضر شمس��ی رخ دهد
و ب��رای چنی��ن اتفاقی باید با در اختیار داش��تن ش��رکتها
و مجموعههای��ی توانمن��د آمادهی به��ره برداری حداکثری
برای کش��ور ش��د.اما همین پیش بینیها نیز با مخاطرات
و چالشهایی مواجه اس��ت ،كاهش رش��د اقتصاد جهاني،
افول رش��د اقتصادی در کش��ورهای دارای رش��د اقتصادی
نوظه��ور ،اطمين��ان از افزايش عرضه با تکیه بر ذخایر مناطق
تازه وارد به بازار نفت ،تغییر الگوی مصرف و گرایش برخی
کش��ورها به مصرف گونهه��ای تجدید پذیر انرژی ،كاهش
س��رمايهگذاري در بازار نفت به علت ترس از زيان و افزايش
حجم ذخيرههای نفتي از جمله عواملی هستند که میتواند
و این اس��تعداد را دارد که رونق احتمالی بازار نفت و گاز در
آین��ده را تح��ت تأثی��ر قرار دهد و از قطعی��ت آن بکاهد ،به
تعبی��ری دیگ��ر نگرانیه��ا از تثبیت قیمت نفت در رقمهای
پایی��ن همچن��ان وجود دارد و این در حالی اس��ت که ایران
ب��ا ی��ک دهه دوری از بازار همکاریهای بین المللی امروز به
شروعی دوباره میاندیشد.
اقتصاددانها سالهاست توصیه میکنند برای اینکه صنعت
نفت در مس��یر توس��عهاش با نوعی تضمین عملیاتی روبرو
ش��ود باید روند توس��عه به بخش خصوصی س��پرده شود و

رگوالتوری

وجود انحصار
در برخی بخش
های معامالتی
و تصمیم گیری
در صنعت نفت،
فی نفسه مولد
فساد و زمینه
ساز حضور
دالالن است

نسخهایبرایدرمانبیامریانحصارگراییدرنفت
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ً
صرفا نقش حاک��م بازی را ایفا
دول��ت
کن��د ،ب��ر چگونگی کار نظارت کرده و از
پیدایش انحصار و البیهای مخرب در
زیربخ��ش های صنعت نفت ممانعت
کند ،با این وصف بخش خصوصی در
حقیقت ناجی صنعت نفت در مس��یر
پر فراز و فرود توس��عه آیندهاش است،
حال پرسش اینجاست که چالشهای
ف��راروی ای��ن بخش و راه حلهای رفع
آن چیست؟
بالی انحصار
نمیت��وان از ای��ن واقعیت فرار کرد که
وج��ود انحص��ار در برخی بخشهای
معامالت��ی و تصمیم گیری در صنعت
نفت ،فی نفسه مولد فساد و زمینه ساز
حضور دالالن اس��ت ،انحصار در برخی
بخشه��ا باعث میش��ود ت��ا فضای
اطالع��ات مرتبط با موضوع در اختیار
شماری از افراد خاص قرار گیرد و همین
موضوع باعث میش��ود تا شبکههای
دالل��ی ب��ه طریقهه��ای مختل��ف در
نزدیکی به این افراد و برقرار نمودن رانت
استفاده از اطالعات خاص یا ترغیب و
تطمیع برای تغییر مسیر تصمیم سازی
ها مصمم شوند ،در حقیقت اگر فضای

انحصار در س��طوح معامالتی از میان
ب��رود یک��ی از میدانهای مهم جوالن
ش��بکههای داللی هم از میان میرود،
در مجموع��ه صنع��ت نفت ،هر س��اله
طرحه��ا و پروژهه��ای بس��یار بزرگی
طراح��ی میش��وند که برخ��ی از آنها
در قامت مگاپروژه» هس��تند و خود،
دهه��ا زیر پ��روژه و طرح جانبی دارند،
برخ��ی اوق��ات اعط��ای انحصارهایی
ازایندس��ت برای انجام یک مجموعه
پروژه به ش��رکت یا ش��رکتهایی خود
باعث پیدایش نوعی انحصار عملیاتی
ً
بعضا میلیارد دالری
میلی��ون دالری و
میشود و به همین دلیل دالالن موقع
شناس با بهره برداری از فضای به وجود
آمده تالش میکنند پلی میان فعاالن
سطوح پایینتر پروژهها بیابند.
انحصار در هر ش��کل و صورتی چه در
درون مجموعهه��ای دولت��ی و چه در
قالب اش��کالی مثل اعط��ای پروژهها
میتواند زمینه س��از ش��کل گیری بازار
دالل��ی پررونق برای ش��بکههای فعال
در این بخش باش��د ،س��ازوکار صنعت
نفت ایران البته برای پایان دادن به این
انحصارها آماده اس��ت و بی تردید در
فضای جدید توس��عهای صنعت نفت

ً
احتماال ش��اهد قطع اش��کال مختلف داللی در سایه انحصار
خواهیم بود.

ظهور نهاد
تدوین و
تنظیم مقررات
در صنعت
نفت در گام
نخست ،روند
بوروکراتیک
تنظیم مقررات
در این صنعت
را از میان برده
و زمینه ساز
روان شدن چرخ
های توسعه این
صنعت خواهد
شد

ریل شفافیت مالی و قوانین کارآمد
اگ��ر بخواهی��م که صنع��ت نفت ایران از حضور دالالن خالی
ش��ود باید قطار توس��عه این صنعت را بر ریلی با دو بازوی
مهم سوار کرد ،یک بازوی مؤثر در این قضیه ،شفافیت مالی
معام�لات و دادوس��تدها و ب��ازوی دیگر نی��ز اصالح برخی
قوانین و کارآمدسازی در حوزه قوانین مرتبط است.
در بخ��ش ش��فافیت مال��ی معامالت تا ح��د زیادی با رواج
مکانیزاس��یون و رفع حضور واس��طههای احتمالی میتوان
ب��ه کاه��ش اثر مخرب داللی امیدوار بود اما در حوزه کارآمد
ً
قطعا همدلی مجلس و دولت و حضور فعاالنه
سازی قوانین
وزارت نفت بهعنوان مجموعه بهرهمند از کاهش سطح فساد
میتواند به نتایج مبارکی منتهی شود.
ایج��اد و تقوی��ت مؤسس��ات حقوقی حرف��های ،باال بردن
زمینههای دانش حقوقی در میان پیمانکاران و نیز ایجاد رویه
مطلوبتری از نظام مناقصات و مزایدهها ،الزام شرکتهای
دولتی به رعایت قوانین ش��فافیت مالی ،تعهد همه فعاالن
این صنعت به رعایت فضای آزادانه انتشار اطالعات و در زیر
بخشهای پایین دستی ،تالش برای داد وستد محصوالت
و فرآوردهه��ا در فضاهای ش��فای همچون بورس میتواند
تا حد زیادی زمینه داللی و فس��اد را در این صنعت کاهش
میدهد .صنعت نفت تأمین کننده اصلی درآمدهای ارزی
کش��ورمان اس��ت .این بخش از اقتصاد ملی ایران رتبه اول
درآمدزایی ارزی ایران را دارد و از سویی مسئولیت تأمین نیاز

بخ��ش عمدهای از زیربنای توس��عهای
ای��ران آینده نیز ب��ر دوش این صنعت
ق��رار دارد ،در س��الهای اخیر با وجود
اینکه یکی از اهداف اساسی دولتها،
کاهش وابس��تگی به درآمدهای نفت
و گاز ب��وده ام��ا همچن��ان بیش از 75
درصد کل اقتصاد ایران زیر سایه نفت
و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن
بوده است ،بخش قابل توجهی از رویه
عملکردی این بخش بر مبنای قوانین و
مقررات بنیادین کشور همچون قانون
اساس��ی و اصول آن ،قوانین موضوعه
همچون اساس نامه شرکتهای ملی
زیرمجموع��ه وزارت نف��ت و یا در ذیل
بخشهایی از قوانین و مقررات ساالنه
همچون قانون بودجه تنظیم میگردد،
بخش دیگری از سیستم تقنین در این
صنع��ت هم در س��ایه آیی��ن نامهها و
ابالغیههای کالن دولتی از سوی هیات
دولت یا راسا از سوی وزارت نفت محقق
میشود .اما در پیرامون این صنعت و
در برخی بخشها ،طیف قابل توجهی
از کنش��گران و فع��االن اقتص��ادی هم
حضور دارند که بر اس��اس دالیل عقلی
و منطقی ،در حقیقت بار اصلی توسعه
آتی این صنعت بر دوش همانهاست،
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فع��االن بخش خصوص��ی و ذینفعان
نهای��ی همچ��ون مص��رف کنن��دگان
فرآوردهه��ای ان��رژی و فعاالن اقتصاد
بازار ش��امل همین گروه اخیر هس��تند
که تدوین و تنظیم مقررات و قوانین در
س��طوح غیرکالن ،بدون در نظر گرفتن
ً
عمال به
« س��طح تأثیر» روی این قش��ر
معن��ای نادیده انگاش��تن وزن حضور
آنهاس��ت و در بلند مدت میتواند به
روی گردان��ی فع��االن از حضور مؤثر در
مدار توسعه صنعت نفت باشد که البته
چنی��ن پیامدی ب��رای ایران قرن آینده
شمسی بسیار خطرناک خواهد بود.
در همی��ن ش��رایط ،می دانیم که نظام
کارک��ردی و رویه همکاری میان بخش
خصوصی و دولتی در صنعت نفت به
یک سیستم بوروکراتیک سنتی عادت
کرده و عالوه بر اینکه ش��وق حضور در
فع��االن جدید ایج��اد نمیکند ممکن
اس��ت زمینه س��از ش��کل گیری فضای
غیرش��فاف و ی��ا مدارهای��ی از رانت در
صنعت گردد.
همه این عوامل ،بر سرهم باعث خواهد
ش��د تا چرخهای توسعه صنعت نفت
برای توسعه پرشتاب توان و اراده الزم
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را نداش��ته باش��د ،سازماندهی و ظهور نهاد تدوین و تنظیم
مقررات در صنعت نفت در گام نخس��ت ،روند بوروکراتیک
تنظی��م مق��ررات در این صنعت را از میان برده و زمینه س��از
روان ش��دن چرخهای توس��عه این صنعت خواهد ش��د .در
ش��رایط فعلی در صنعت نفت ،موضوعات و مباحث بس��یار
مهم��ی وج��ود دارد ک��ه برخی از آنها ب��ه چالشهایی برای
توس��عه آتی این بخش بدل ش��ده است ،در تمامی مواردی
از ای��ن دس��ت ،نوع��ی انحصار طبیعی در سیس��تم دولتی
وج��ود دارد و بخ��ش خصوصی ناچار اس��ت خود را تابعی
از تصمیمه��ای متخ��ذه در این فضا ببیند ،مواردی همچون
خوراک واحدهای پتروش��یمی ،نرخگذاری گاز طبیعی برای
واحدهای نیروگاهی ،واحدهای پاالیش��گاهی ،نظام توزیع
مواد اولیه پایین دس��ت پتروش��یمی ،س��رمایه گذاری در
طرحهای نیروگاهی با مبدأ گازهای همراه نفت ،تأس��یس
پتروپاالیش��گاه ها و نرخگذاری فرآوردههای پاالیشگاهی،
توسعه نظام بانکرینگ و سرمایه گذاری در طرحهای جدید
این بخش همگی در فهرس��ت مواردی اس��ت که با ایجاد
نه��اد رگوالت��وری در صنعت نفت و تجمیع نظر ذینفعان در
تصمیم گیری نهایی میتواند باعث شتاب بخشی به توسعه
این صنعت شود.
رگوالتوری ،نسخه شفای بیماری انحصار
علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره ايجاد نهاد
رگوالت��وري ب��راي تنظيم مقررات در حوزه انرژی در گفت وگو
ب��ا ماهنام��ه دنیای انرژی گفت :به طور یقین میتوان یکی

باید مسئوالن و
دست اندرکاران
حوزه انرژی
در اسرع وقت
نسبت به
ایجاد این نهاد
اقدام کنند .از
سوی دیگر در
قانون وظایف
و اختیارات
وزارت نفت در
ماده  13به این
وزارت نسبت
به ایجاد نهاد
تنظیم مقررات
اجازه داده شده
است

از مشکالتی که در حوزه انرژی با آن رو
به رو هس��تیم را فقر نهاد رگوالتوری در
این حوزه عنوان کرد .باید مسئوالن و
دس��ت اندرکاران حوزه انرژی در اسرع
وقت نس��بت به ایجاد این نهاد اقدام
کنند .از س��وی دیگر در قانون وظایف
و اختی��ارات وزارت نف��ت در ماده  13به
این وزارت نسبت به ایجاد نهاد تنظیم
مقررات اجازه داده ش��ده است .وی به
مزایا و ضرورتهای تش��کیل این نهاد
اش��اره کرد و افزود :ایجاد نهاد تنظیم
مقررات در گام اول این امکان را میدهد
ت��ا وزارت نف��ت و حت��ی وزارت نیرو با
بررسی و رصد بازار ،متناسب با وضعیت
بازار در هریک از بخشهای حوزه انرژی
از جمل��ه نفت ،گاز پتروش��یمی و نیرو
اقدام به صدور پروانه فعالیت کند .چرا
که یکی از مشکالت و معضالت در حوزه
نیرو صدور پروانههای متعدد است که
این موضوع خود باعث بروز بس��یاری
از مش��کالت به وی��ژه در حوزه صنایع
باالدس��تی در صنعت پتروشیمی شده
اس��ت .بختیار ادام��ه داد :باید به این
نکته توجه داش��ت اگ��ر تعداد فعاالن
اقتصادی محدود ش��ود و متناسب با

نیاز بازار پروانههای فعالیت صادر شود
به طور یقین ش��اهد رونق در بازارهای
مختلف خواهیم بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح
کرد :در گام دوم که نهاد تنظیم مقررات
میتوان��د ب��ه حوزه ان��رژی کمک کند،
س��طح تکنولوژی در این حوزه اس��ت.
در حال حاضر نیروگاههایی در کش��ور
فعالی��ت میکنند که راندمان آنها  20تا
 25درصد برآورد شده است این خود در
کنار آسیبهای اقتصادی که به کشور
وارد میکند ،باعث اتالف انرژی و بروز
مس��ائل و مش��کالت زیست محیطی
میش��ود .ب��ه ط��ور حتم باید س��طح
تکنولوژیوفناوریهایپاالیشگاههای
پتروشیمی در حوزه باال دستی و پایین
دستی و حوزه نیروگاهی را ارتقاء دهیم
که این از وظایف رگوالتوری است و فقر
یک نهاد تنظیم مقررات در این بخش
ً
کامال احساس میشود.
وی بح��ث تعرف��ه گذاریه��ا در حوزه
نفت و نیرو را س��وم گام در ایجاد نهاد
تنظیم مقررات عنوان کرد و افزود :بحث
تعرفه گذاری وظیفه دولت نیست و از
وظایف نهاد رگوالتوری اس��ت که باید

در حال حاضر
نیروگاههایی
در کشور
فعالیت میکنند
که راندمان
آنها  20تا 25
درصد برآورد
شده است این
خود در کنار
آسیبهای
اقتصادی که
به کشور وارد
میکند ،باعث
اتالف انرژی
و بروز مسائل
و مشکالت
زیست محیطی
میشود

انجام ش��ود ،همانگونه در حوزهای س��ی تی به دلیل وجود
ی��ک نه��اد تنظیم مق��ررات تعرفه گذاری ص��ورت میگیرد.
بختیار تاکید کرد :باید اعضای کمیس��یونهای نهاد تنظیم
مقرات فرابخشی باشد اما دبیر خانه این نهاد که کار اجرایی
و پیگیر مصوبات کمیس��یونها اس��ت باید در وزارت نفت
مستقر بشد.
وی به تش��کیل وزارت انرژی اش��اره کرد و گفت :امیدواریم
در آینده نزدیک شاهد تشکیل وزارت خانه انرژی باشیم تا
متولی انرژی در کشور یک وزارتخانه باشد.
پایانی برای سلیقهای عمل کردن سازمانها
هدایت اهلل خادمی نایب رئیس کمیس��یون انرژی مجلس
نی��ز در گف��ت وگ��و با ماهنامه دنیای ان��رژی گفت :در تمام
دنی��ا نه��ادی برای تنظیم مق��ررات در بخشهای مختلف از
جمله در حوزه انرژی وجود دارد و در برنامه شش��م توس��عه
نی��ز وزارت نفت مکلف ش��ده اس��ت تا نه��اد تنظیم مقررات
را تش��کیل ده��د .وی اف��زود :ایجاد نه��اد تنظیم مقررات در
حوزه انرژی از س��لیقهای عمل کردن س��ازمانها و شرکتها
جلوگیری خواهد ش��د و نظارتها را در این حوزه بیش��تر و
دقیقتر خواهد کرد.
خادم��ی تصری��ح ک��رد :با تصویب نهاد رگالتوری مس��تقل
در دول��ت ،تنظی��م آیین نام��ه ،چگونگی ارزیابی پروژههای
بخش خصوصی در شورای اقتصاد جهت تضمین فاینانس
و بازنگری در قیمت فرمول خوراک پتروشیمی پاالیشگاهی
به منظور رقابت پذیری و روند تس��هیل فضای کس��ب و کار

در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی کشور
را ش��اهد خواهی��م ب��ود .نایب رئیس
کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره به
اینک��ه این نهاد هم برای بخش دولتی
وهم خصوصی مزایا خواهد داش��ت،
گفت :تش��کلهای خصوصی با ایجاد
ی��ک نه��اد رگوالتوری ای��ن اطمینان را
خواهند داش��ت که نظارتها از سوی
ناظران��ی دقیق و بدون اعمال س��لیقه
انجام خواهد شد.
خادم��ی رگوالت��وری را ب��ه عنوان نهاد
مستقل و دارای اختیار دانست و گفت:
این نهاد میتواند به حل مؤثر مشکالت
کنون��ی بخش خصوص��ی کمک کند؛
مس��ئلهای که منشاء آن قانون گذاری
و تصدی گری همزمان وزارت نفت در
آن است و تاکنون موجب شده بخش
خصوص��ی در مواجهه با این س��اختار
پیچیده دچار مشکل شود.
وی تاکی��د ک��رد :ترکی��ب اعضای نهاد
رگوالت��وری نی��ز باید به گونهای تعیین
ش��وند که ب��ا تغییر دولته��ا و افراد،
همچن��ان بیطرفانه و مس��تقل عمل
کن��د و ب��ه دنبال تأمی��ن منافع دولت
نباشد.

ماهنـامـهدنـیـایانــرژی

شــمـاره -21مهر و آبـان 1396

33

ژئوپلیتیکگازطبیعی
مترجم

محسن داوری

34

دنیای انرژی

منبعBaker Institute :

ماهنـامـهدنـیـایانــرژی

شــمـاره -21مهر و آبـان 1396

اهمی��ت ژئوپلیتی��ک گاز طبیع��ی در
س��الهای اخی��ر در حال افزایش بوده
اس��ت .گاز از یک س��وخت حاشیهای
مناط��ق مختل��ف و غی��ر مرتب��ط ب��ا
یکدیگر به س��وختی تبدیل شده که در
مس��یرهایی طوالنی منتقل میشود تا
در بخشهای مختلف اقتصاد مصرف
گردد .از س��وی دیگر ،گاز طبیعی با دارا
بودن منافع زیست محیطی در بخش
تولید برق با استقبال گستردهای روبرو
است .بدین ترتیب ،مصرف جهانی گاز
در سه دهه آینده ،دو برابر خواهد شد
و س��هم این س��وخت از تقاضای منابع
اولی��ه ان��رژی از  23درصد کنونی به 28
درصد در س��ال  2030میالدی افزایش
خواهد یافت.
در سایه این رویداد ،گاز طبیعی از زغال
س��نگ پیش��ی خواهد گرفت و در رتبه
دوم پرمصرفترین س��وختهای دنیا
قرار خواهد گرفت .از س��وی دیگر ،گاز
طبیعی در این دوره و در افق سال 2030
میالدی ،بخش بزرگی از س��هم نفت را
در کشورهای صنعتی تصاحب خواهد
ً
تقریبا در همه
کرد .مصرف گاز طبیعی
نقاطدنیاافزایشخواهدیافت.دراین
میان ،آمریکای ش��مالی و اروپا از رش��د
مطلق در مصرف گاز برخوردار هستند.
امادربازارهایجدیدنظیرچین،جنوب
آسیا و آمریکای التین ،رشد مصرف گاز
طبیعی چشمگیر خواهد بود.
افزای��ش مص��رف گاز طبیع��ی در این
مناطق ،رش��د واردات را به دلیل کمبود
تولید به همراه خواهد آورد .سه کشور
روس��یه ،ایران و قطر  55درصد ذخایر
اثبات شده گاز طبیعی دنیا را در اختیار
دارند .کاهش چش��مگیر هزینه انتقال
گاز طبیعی با خط لوله و آالن جی ،راه را
برای توسعه بازار این سوخت به ویژه در
مسیرهای دور هموار کرده است.
افزای��ش اهمی��ت واردات گاز طبیعی
در اقتصاده��ای م��درن ،نگرشه��ای
جدیدی را در مورد امنیت انرژی پدید
آورده اس��ت .در س��ایه روابط در حال
توسعه میان تأمین کنندگان بزرگ گاز
طبیع��ی و کش��ورهای کلیدی مصرف
کنن��ده نهایی آن ،رواب��ط ژئوپلیتیک
نوین��ی ش��کل میگی��رد که ب��ه روابط
گس��ترده اقتص��ادی و امنیت��ی منجر
میش��ود .مراک��ز امنیت��ی تمرکز خود
را ب��ر روی زیرس��اختهای انتق��ال گاز
دوچندان کردهاند .مس��ئوالن ارش��د
ایاالتمتحده از ضرورت امکانسنجی
واردات گاز بیشتر برای تأمین نیازهای
بخشهای مختلف اقتصاد کشورشان
سخن می گویند.
مراک��ز پژوهش��ی ای��االت متحده در
سالهای اخیر ،در مورد آثار ژئوپلیتیک
گذار به مصرف گاز طبیعی در بازارهای
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ان��رژی دنی��ا بررس��یهای مختلف��ی
انج��ام دادهاند .انتش��ار دهها کتاب و
گزارش مختلف و برپایی س��مینارها و
همایشه��ای مختلف در این بخش،
نش��انگر اهمیت چش��م انداز بازار گاز
طبیعی و پیامدهای آن است.
گاز طبیعی به یکی از مؤلفههای امنیت
بین المللی و مس��ائل ژئوپلیتیکی دنیا
در چارچوب روابط تولیدکننده و مصرف
کننده تبدیل شده است.
ب��ازار از ه��م گسس��ته گاز طبیع��ی در
دهههای گذش��ته ،بیش از همیش��ه
ب��ه هم مرتبط ش��ده و نزدیک ش��دن
قیمتها به هم نش��ان میدهد گاز در
قالب آالن جی به یک کاالی بین المللی
تبدیل ش��ده اس��ت .تولیدکنندگان و
فروش��ندگان آالن ج��ی ب��ه بازیگران
کلی��دی در امنیت ان��رژی دنیا تبدیل
شدهاند.
رشد پرش��تاب گاز طبیعی در بازارهای
انرژی ،نش��انگر ظه��ور بازیگری مهم و
تاثیرگذار اس��ت ک��ه رقیبی قدرتمند و
اقتصادی برای زغال سنگ و نفت خام
است.
توس��عه مص��رف گاز طبیعی در دنیای
امروز ،نیازمند ایجاد زیرس��اختهای
م��ورد نیاز خواهد بود .نتایج پژوهش
آژان��س بی��ن الملل��ی انرژی نش��ان
میده��د در فاصله س��الهای  2001تا
 2030میالدی در مجموع  3/1تریلیون
دالر و یا ساالنه  105میلیارد دالر باید در
جهتتأمینتقاضایدنیابهگازطبیعی
و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در دو
بخش تولید و انتقال آن هزینه شود.

لزوم ایجاد تقاضا
در بس��یاری از موارد ،پروژههای جدید
صادرات��ی ،حج��م قابل توجهی از گاز را
روان��ه ب��ازار میکنند که به دلیل فقدان
زیرساختهای مورد نیاز ،بخشی از آن
غیر قابل استفاده باقی میماند .بدین
ترتی��ب موضوع ایجاد ظرفیت تقاضا
و جایگزینی گاز با س��وختهای دیگر،
باید مورد توجه قرار گیرد.
تغییر در بازار
مطالع��ات انج��ام ش��ده در ب��ازار گاز
طبیع��ی نش��ان میدهد آزادس��ازی
تج��اری و گ��ذار از پروژههای دولتی به
پروژههای بخش خصوصی ،به توسعه
سرمایه گذاری در طرحهای بین المللی
انتقال گاز منجر میشود .همچنین راه
برای تغییر ش��اخص قیمت گذاری گاز
طبیعی از مبنای قیمت نفت به قیمت
جهانی گاز ،هموار خواهد شد.
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قراردادهای بلندمدت
س��رمایه گ��ذاران و عرض��ه کنن��دگان گاز طبیع��ی از دیرباز،
محصول خود را بر اس��اس قراردادهای بلندمدت به فروش
میرساندهاند .در این قراردادها ،در صورت عدم تحویل گاز
نیز بهای آن باید پرداخت گردد.
ریسکهای ترانزیت گاز
صادرکنن��دگان گاز طبیع��ی همواره در مورد ریس��ک توقف
ترانزیت گاز و یا افزایش یکجانبه حق ترانزیت در کشورهای
ق��رار گرفته در مس��یر عبور خ��ط لولههای انتقال گاز بیمناک
هستند .کشورهای واردکننده گاز طبیعی نیز همواره در مورد
امکان توقف جریان گاز طبیعی به دالیل سیاسی و اقتصادی
بیمنا کاند .در پارهای از موارد ،صدور گاز طبیعی با آالن جی
و خط لوله ،از ش��رایط رقابتی برخوردارند .با رقابتی ش��دن
هزینهها ،خریداران گاز طبیعی میتوانند سوخت مورد نیاز
خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.
ظهور چین در بازار گاز طبیعی
دولت چین در س��الهای اخیر ،س��اخت پروژه بزرگ خط
لوله شرقی -غربی انتقال گاز طبیعی و چند پروژه آالن جی
را در دس��تور کار ق��رار داده اس��ت .ه��م اکن��ون رهبران پکن
واردات گاز از روسیه ،واردات آالن جی از کشورهای مختلف
و جایگزینی زغال س��نگ و طرحهای دیگر واردات گاز را در
دستور کار قرار دادهاند.
امنیت انرژی از اولویتهای سالهای اخیر رهبران اژدهای

زرد محس��وب ش��ده و متن��وع کردن
مناب��ع واردات گاز ،مهمتری��ن راهب��رد
آنها محسوب میشود.

گاز طبیعی
به یکی از
مؤلفههای
امنیت بین
المللی و مسائل
ژئوپلیتیکی
دنیا در
چارچوب روابط
تولیدکننده و
مصرف کننده
تبدیل شده
است

مدل سازی اقتصادی
در س��الهای اخی��ر ،ش��اهد کاه��ش
اخت�لاف قیم��ت گاز طبیع��ی در هاب
ه��ای مختلف بودهای��م .همچنین با
ظهور چین به عنوان بزرگترین مصرف
کنن��ده انرژی دنیا ،همه تولیدکنندگان
گاز طبیع��ی خ��ود را برای رقابت در این
بازار بزرگ و در حال رشد آماده کردهاند.
رش��د اقتصادی ،رش��د جمعیت و نرخ
سوختهای رقیب ،سه عامل تأثیرگذار
بر افزایش تقاضای گاز در کش��ورهای
مختلف دنیا است.
اقتصاددان��ان ،مدله��ای مختلف��ی
را ب��رای پی��ش بینی ب��ازار گاز طبیعی
در س��الهای آین��ده هم��راه با عوامل
تاثیرگ��ذار ب��ر آن ،طراح��ی کردهان��د.
بدین ترتیب اگر تاریخ قرن نوزدهم با
زغال سنگ و قرن بیستم با نفت پیوند
خورده است ،قرن بیست و یکم را باید
قرن گاز طبیعی دانست.

نویسندگان

آمیمایرزجاف
لویس فولتون

ترجمه شده در گروه بین الملل

ماهنامه دنیای انرژی

سهمخواهیخودروهایبرقی
ازبـــازارنــفــت

در تابستان امسال ،شرکت ولوو اعالم کرد تا سال  2019میالدی ،تولید خودروهای بنزینی و گازوییلی را پایان خواهد داد .بدین ترتیب در تولیدات این شرکت،
مدلهای جدیدی عرضه میشود که الکتریکی و یا هیبریدی-برقی خواهند بود .چندی بعد ،فرانسویها و انگلیسیها نیز اعالم کردند تا سال  2040میالدی،
فروش خودروهای بنزینی و گازوییلی را ممنوع خواهند کرد .نکته قابل توجه اینکه در ژوئن س��ال جاری 42 ،درصد از خودروهای فروخته ش��ده در بازار نروژ
از پیشرانه برقی برخوردار بودهاند .در سالهای اخیر ،تقاضای نفت اروپا برای مصرف در شبکه پاالیشی که محصوالتش در نهایت در بخش خودرو مصرف
شود با کاهش روبرو شده است .بسیاری از متخصصان انتظار دارند که در سالهای فرارو این کاهش ،سرعت بیشتری بگیرد .رشد تولید خودروهای برقی،
مهمترین دلیل ش��کل گیری این ش��رایط بوده اس��ت .بدین ترتیب این پرس��ش پدید میآید که رش��د تولید خودروهای برقی تا چه میزان بر تقاضای جهانی
نفت تأثیر خواهدگذاش��ت؟ در دهههای گذش��ته ،رش��د تقاضای س��االنه نفت دنیا  1تا  2درصد بوده اس��ت .هم اکنون روزانه  96میلیون بش��که نفت در دنیا
مصرف میشود و به نظر میرسد زمان افول تقاضای نفت پس از عبور از دوره اوج ،فرا رسیده است .کارشناسان انرژی از این موضوع با عنوان اوج تقاضای
نفت» یاد میکنند .در ادامه ،ما زمان و چگونگی وقوع این رویداد را بررسی میکنیم.
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یکپیشبینیهشداردهنده
آژانسبینالمللیانرژیبابررسی
 29کش��ور صنعت��ی واردکنن��ده
نفت خام به بررس��ی چشم انداز
تقاضای این کش��ورها پرداخته
اس��ت .براس��اس پی��ش بینی
آژان��س در س��ال  2030میالدی،
تع��داد خودروه��ای برقی دنیا
از م��رز  150میلی��ون خودرو فراتر
خواه��د رفت .این عدد برابر با 10
درصد خودروهای در حال حرکت
در جادهه��ای دنی��ا اس��ت .هم
اکنون تع��داد خودروهای برقی
دنیا  2میلیون دستگاه است .در
مقایس��ه با  1/2میلیارد خودروی
کنونی ،س��هم ای��ن خودروهای
پاک تنها  0/2درصد است.
آژان��س بین المللی انرژی پیش
بینی نموده این تغییر به کاهش
 2میلیون بشکهای مصرف نفت
در روز منج��ر خواه��د ش��د .در
س��ال  2040میالدی ،در مجموع
 70میلی��ون بش��که نفت در روز
در بخ��ش حم��ل و نقل مصرف
میش��ود .مصرف کنونی روزانه
نف��ت در این بخش  54میلیون
بش��که بوده و ش��اهد رش��د 30
درص��دی مص��رف آن خواهیم
بود.
اگر فروش خودروها با س��رعتی
بی��ش از پی��ش بین��ی آژان��س
بی��ن المللی انرژی افزایش یابد،
تحت آن بر بازار خودروها چگونه
خواهد بود؟
پژوه��ش م��ا در انس��تیتوی
مطالعات حمل و نقل دانش��گاه
دیویس کالیفرنیا نشان میدهد
افزایش فروش خودروهای برقی
میتواند به کاهش مصرف نفت
و انتشار کمتر گازهای گلخانهای
منجر ش��ود .در ش��رایط کنونی،
ب��ا توج��ه به س��لطه موتورهای
درون س��وز ،جایگزین��ی آن ب��ا
خودروه��ای برق��ی به چند دهه
زمان نیاز دارد.
خودروه��ا ،کاالیی ب��ادوام بوده
و معم� ً
�وال  10ت��ا  15س��ال م��ورد
اس��تفاده ق��رار میگیرند .بدین
ترتی��ب برای خروج خودروهای
کنونی باید تا دهه  2030میالدی
به انتظار بنشینیم.
نکتهقابلتوجهاینکهخودروهای
برق��ی ،تنه��ا در بخ��ش مصرف
ش��خصی است 26 .درصد نفت
مصرف ش��ده دنی��ا به این حوزه
اختصاص دارد.
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اگ��ر س��ال  2040میالدی را زم��ان اوج تقاضای نفت بدانیم،
همچن��ان بای��د برای توس��عه خودروهای برق��ی اقدامات
مختلفی انجام گردد .هرچند خودروهای برقی یک انقالب
در صنع��ت حم��ل و نق��ل پدید آورده و میتوانند به کاهش
مصرف نفت منجر شوند.
با اجرایی شدن قانون فروش انحصاری خودروهای برقی در
سال  2030میالدی در اتحادیه اروپا و اقدام مشابه چینیها
در س��ال  2035میالدی ،زنگ خطر برای غولهای نفتی به
صدا درآمده است.
براس��اس پژوه��ش م��ا ،مصرف جهانی نفت تا س��ال 2050
می�لادی همچن��ان افزایش خواهد یافت .چراکه بس��یاری
از خودروه��ا و کامیونه��ای بنزین��ی و گازوییلی به ویژه در
کش��ورهای در حال توس��عه ،همچنان مورد اس��تفاده قرار
خواهند گرفت.
لذا نیاز به سیاستگذاری دولتها بیش از پیش در جهت
پای��دار نم��ودن شهرنش��ینی و کاهش تقاض��ای نفت خام
ضروری اس��ت .هرچند با به قدرت رس��یدن دونالد ترامپ
و خ��روج کش��ورش از پیمان آب و ه��وای پاریس ،حامیان
محیط زیست نگرانی خود را اعالم کردهاند.
ب��ا نگاه��ی به س��ناریوهای مختلف ،ما تقاض��ای بازار نفت
در آینده را در چند مدل نش��ان دادهایم .ما دریافتیم که در
کنار توس��عه ناوگان خودروهای برقی ،بهبود کارایی مصرف
س��وخت نیز در چش��م انداز آینده انرژی تاثیرگذار خواهد
ب��ود .تش��ویق دولتها به مص��رف گاز طبیعی و هیدروژن
در خودروها نیز بر چش��م انداز تقاضای س��وخت تاثیرگذار

خودروهای
برقی ،تنها در
بخش مصرف
شخصی است
و همچنان 26
درصد نفت
مصرف شده
دنیا به این حوزه
اختصاص دارد

است .توسعه ناوگان خودروهای
اینترنتی و همس��فری آنالین ،از
دیگ��ر عوام��ل مؤثر ب��ر کاهش
پیمای��ش خودروها در ش��هرها
خواهد بود .توسعه خودروهای
خ��ودران برقی نیز از دیگر عوامل
تاثیرگ��ذار ب��ر مص��رف نفت در
سالهای آینده خواهد بود.
به سوی شهرهای هوشمند
و پایدار
س��ازمان مل��ل متح��د در اوایل
س��پتامبر سال جاری ،نخستین
ش��ورای بی��ن الملل��ی در حوزه
ش��هرهای پایدار را تأسیس کرد.
به نظر میرسد سرانجام مدیران
این س��ازمان بین المللی به این
واقعیت پی بردهاند که با توسعه
شهرنشینی ،باید پایداری شهرها
بیش از گذش��ته در دس��تور کار
ق��رار گی��رد .بدی��ن ترتی��ب ،راه
برای توس��عه پایدار ،هوش��مند
و دوس��ت دار محیط زیس��ت و
کمک ب��ه برنامه ریزی ،مدیریت
و زندگی در شهرها فراهم خواهد

شد .جمع آوری کمکهای مالی
برای پایدار نمودن شهرها از دیگر
وظایف این شورا خواهد بود.
در بیانیه منتش��ر شده این شورا،
از دولتهای دنیا خواس��ته شده
تا تغییر س��اختار اداره ش��هرها را
در دستور کار خویش قرار دهند.
ارائ��ه برنامهه��ای دولته��ا و
گزارش پیشرفت اقدامات انجام
ش��ده از دیگر موارد ذکر ش��ده در
ای��ن بیانیه اس��ت .تجربه موفق
تش��کیل ش��وراهای انرژی و آب
در س��ازمان مل��ل متح��د باعث
ش��ده ت��ا در س��ایر بخشها نیز
شاهد انس��جام بخشیده شدن
به تالشهای جهانی باشیم.
اس��تفان دوژاریک ،س��خنگوی
س��ازمان ملل متح��د میگوید:
دبی��ر کل س��ازمان ملل موضوع
رش��د پرش��تاب شهرنش��ینی و
رابط��ه آن ب��ا فقر ،ب��ی عدالتی،
سالمت ش��هروندان ،مهاجرت،
تغیی��ر اقلی��م و فجایع طبیعی را
در دس��تور کار قرار داده اس��ت.
چراکه این موضوع از نگرانیهای
نوظهور س��ازمان ملل محسوب
میشود.

یک شورای جدید در حوزه شهرنشینی
براس��اس این گزارش در س��ال آینده ،ش��اهد تش��کیل شورای
شهرنش��ینی»بهریاس��تدبیرکلسازمانمللمتحدخواهیم
بود .همه اعضای س��ازمان ملل متحد و دولتهای محلی در
این شورا حضور خواهند یافت .بدین ترتیب ضمانت اجرایی
تصمیمهای آن ،افزایش خواهد یافت .امروزه ،ضرورتهای در
پیش گرفتن سیاستهای منسجم در حوزه شهرنشینی بیش
از گذشته احساس میشود .همچنین باید زیرساختهای الزم
برایپایدارش��دنش��هرهادرحوزههایسالمت،انرژی،اوقات
فراغت و کار ایجاد گردد .تبادل تجارب مدیران شهری و ایجاد
زمین��ه الزم ب��رای یادگیری از تجربهها و الگوهای موفق ،از دیگر
دستاوردهای این شورا خواهد بود.

براساس پیش
بینی آژانس
در سال 2030
میالدی ،تعداد
خودروهای
برقی دنیا از
مرز  150میلیون
خودرو فراتر
خواهد رفت

شکاف اطالعاتی
کارشناس��ان معتقدن��د ارائ��ه اطالع��ات دقی��ق از وضعیت
ش��اخصها و ش��کافهای کنونی ،میتواند سازمان ملل را
از وضعیت دنیا و پیشرفت برنامهها به ویژه در آفریقا آگاه
کند .همچنین باید مقدمات تأمین منابع مالی و انرژیهای
پایدار برای مدیران شهرها فراهم شود .مدیران سازمان ملل
معتقدند در س��ایه فقدان دسترس��ی به منابع انرژی ،شاهد
ش��کل گیری زاغه نش��ینی در بس��یاری از کش��ورهای دنیا
هس��تیم .آنان امیدوارند در افق س��ال  2030میالدی ،شاهد
دس��تاوردهایی چش��مگیر و اثربخش در این حوزه باشیم .از
سوی دیگر 25 ،موسسه و شورای زیرمجموعه سازمان ملل
در اجرای این برنامهها همکاری خواهند کرد .ش��هر تورنتو
به عنوان هاب اطالعاتی مرکزی این شورا برگزیده شده و در
بوین��س آیرس ،کمبریج ،دوبی ،هایپونگ ،ژوهانس��بورگ،

ل��س آنجلس ،ماکات��ی و مینا،
دفاتر منطقهای ایجاد میشود.
ش��هرها چه کاری میتوانند
انجام دهند؟
در ی��ک مطالع��ه دیگ��ر ،گروه ما
در دانش��گاه دیویس با همکاری
انستیتوی سیاستهای توسعه
و حم��ل و نق��ل دریافتن��د که در
س��ال  2040می�لادی ،در مجموع
 600میلیون خودرو به بازار عرضه
خواه��د ش��د .ممنوعی��ت تردد
خودروها در مراکز ش��هرها و الزام
ش��هروندان به استفاده از ناوگان
عموم��ی ،از دیگر عوامل تاثیرگذار
ب��ر تقاض��ای نفت خ��ام خواهد
بود .موسسه گلدمن ساچز اعالم
نموده که س��رعت گذار به س��وی
دنیای پاک ،افزایش چشمگیری
یافته اس��ت .کاهش نرخ رش��د
اقتص��ادی نیز بر کاهش مصرف
نف��ت خام و خ��وراک واحدهای
پتروشیمی تاثیرگذار بوده است.
بدین ترتیب پیش بینی میشود
زمان اوج تقاضای نفت در س��ال
 2030میالدی اتفاق افتد .هرچند
پیش بینی آینده ،دشوار است.

اصل این مقاله در  www.theenergycollective.comمنتشر و در گروه بین الملل ماهنامه دنیای انرژی ترجمه شده است.

ماهنـامـهدنـیـایانــرژی

شــمـاره -21مهر و آبـان 1396

39

اگر به دنبال
جذب
سرمایهگذاری
بهویژه سرمایه
خارجی
در بخش
پتروشیمی
هستیم باید
دستورالعملی
تغییر ناپذیر در
این حوزه ابالغ
شود
گزارش

وانیاعلیپور

دنیای انرژی

عضوهیاترئیسه کمیتهپرتوشیمیمجلسدرگفتوگویاختصاصیبادنیایانرژی:

مجل��س آم��اده حامیت
ازبخش خصوصی اس��ت

صنعت نفت ،موتور محرک اقتصاد ایران اس��ت ،توس��عه این بخش از س��اختار اقتصادی ایران عالوه بر تولید ش��غل پایدار ،در بخشهای پایین دس��تی و
باالدس��تی ،تاثیری غیرقابل انکار بر نماگرهای رش��د اقتصادی ایران دارد ،از س��ویی دیگر ،با وجود اینکه طی س��الهای گذش��ته روندهای قانونی متعددی برای
افزایش سهم و وزن بخش خصوصی در عرصه ارزش آفرینی این صنعت تدوین شده است اما همچنان با برخی مشکالت و چالشهای جدی مواجه هستیم.
حضور بخش غیردولتی در باالدست صنعت نفت و گاز کشور از لحاظ قانونی با محدودیتهایی مواجه بوده و هست البته تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی و پیدایش
طیفی از شرکتهای ایرانی در قالب شرکتهای  E&Pگامی مهم در ورود بخش غیردولتی به فضای تازهی باالدست صنعت نفت محسوب میشود ،اما بخش پایین دستی
به دلیل جذابیتهای بازدهی اقتصادی تا حدی برای بخش خصوصی مطلوبتر بوده اس��ت .در س��الهای گذش��ته قوانینی برای توس��عه نقش بخش خصوصی در اقتصاد
تصویب ش��ده اس��ت ،بخشهای پایین دس��تی و خدماتی صنعت نفت مش��مول واگذاری به بخش خصوصی ش��د که صنعت پتروش��یمی کش��ور در رأس این واگذار یهای
قرارداشت ،با این حال و با وجود تاکید بسیار برای حمایت از این بخش وجود مشکالت و موانع در مسیر توسعه و رونق اقتصادی عیان و آشکار است .سعید باستانی عضو
هیات رئیسه کمیته پتروشیمی مجلس با تاکید بر تعامل مجلس و بخش خصوصی معتقد است :برای توسعه اقتصاد انرژی باید از بخش خصوصی حمایت شود و مجلس
این آمادگی را دارد برای رفع مشکالت و تنگنای این بخش با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی نظرات و پیشنهادهای آنان را دریافت و مورد بررسی قرار دهند تا راهکاری
مناس��ب برای آن ارائه ش��ود .او درحال حاضر یکی از مش��کالت این بخش را قیمت نرخ خوراک برای پتروش��یمیها میداند و میگوید :دس��تورالعملی که  8ماه گذش��ته برای
قیمت خوراک پتروش��یمیها تهیه ش��ده اس��ت به طور یقین بهترین نیس��ت و نبوده اس��ت و نیازمند بازنگری اس��ت .ماهنامه دنیای انرژی با سعید باستانی عضو هیات رئیسه
کمیته پتروشیمی مجلس و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت وگویی را انجام داده است که در ادامه میخوانید:
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همانگونه که مس��تحضر هستید
سالهاست که بحث تهیه نرخ خوراک
ب��رای بخ��ش خصوص��ی ب��ه ی��ک
مش��کل تبدیل ش��ده اس��ت هر چند
دس��تورالعملهای متعددی بریا نرخ
خوراک پتروش��یمیها تدوین ش��ده
اس��ت ،چرا هنوز ش��اهد این هستیم
که همچنان بخش خصوصی رضایت
کامل را ندارد؟
در حال حاضر خوراکی که مورد استفاده
پتروش��یمیها ق��رار میگی��رد دو نوع
گازی و مایع اس��ت .اینکه نرخ خوراک
ی به چه ش��کلی محاس��به
پتروش��یم 
شود موضوعی است که طی سالهای
گذش��ته بارها مورد اختالف قرار گرفته
است تا اینکه مجلس ،دولت را مکلف
کرده بود دستورالعملی براساس قیمت
محص��ول نهای��ی و فوب خلیج فارس
ب��رای ه��ر دو ن��وع خ��وراک به صورت
جداگان��ه تهیه کند .ب��ا توجه به اینکه
قیمت گذاری خوراک گازی که از سوی
دولت تهیه ش��د ،دچار مش��کل بود و
همچنین قیمت خوراک مایع نیز مورد
انتقاد بخش خصوصی قرار گرفته بود.
مجلس جلساتی را با مسئوالن صنعت
پتروشیمی ،انجمن صنفی کارفرمایی
صنع��ت پتروش��یمی و تولید کنندگان
بخ��ش خصوصی برگ��زار کردیم که در
پایان به نتیجهای رس��یدیم که شرایط
برای تولید کنندگان بهتر شد .و هشت
ماه گذشته دستورالعملی درباره خوراک
پتروشیمی شد و از آن زمان تا کنون بر
مبنای آن کارها صورت میگیرد.

پتروش��یمی هزینه میکند باید قیمت مواد اولیه که همان
خ��وراک پتروش��یمیها اس��ت برای س��رمایه گ��ذار بخش
خصوصی مقرون به صرفه باشد.
پس معتقدید باید دستورالعمل ثابتی تعیین شود؟
ً
طبیعتا حاال که فضای کش��وربرای جذب س��رمایهگذار
بله؛
خارجی باز ش��ده اس��ت؛ باید دس��تورالعمل ثابتی در نظر
گرفته ش��ود تا از س��ردرگمی و بالطبع ایجاد بیرغبتی برای
س��رمایهگذاران بکاهد .اگر به دنبال جذب س��رمایهگذاری
بهویژه س��رمایه خارجی در بخش پتروش��یمی هستیم باید
دستورالعملی تغییر ناپذیر در این حوزه ابالغ شود.

ابایی نداریم که
به نفع سرمایه
گذار کار کنیم،
معتقدیم باید
این کار انجام
شود وبرای
اینکه بتوانیم
اقتصاد انرژی
را توسعه
دهیم چارهای
جزحمایت از
بخش خصوصی
نداریم

آیا مجلس این آمادگی رادارد که با دستورالعملی که در
حال حاضر ابالغ شده و به گفته شما  8ماه است براساس
آن کارها صورت میگیرد بازنگری کند؟
به نظر میرس��د ضروری اس��ت که قیمت همه خورا کها،
گازی و مای��ع یکپارچ��ه باید ش��ود ،نماین��دگان مجلس در
کمیسیونهای مربوطه و اعضای کمیته پتروشیمی مجلس
ای��ن آمادگ��ی را دارن��د با دع��وت از بخش خصوصی در این
صنع��ت اگر دس��تورالعمل فعلی نی��از به بازنگری و ویرایش
داشته باشد ،نظرات این بخش را عمل کند تا تولید کنندگان
بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی متضرر نشوند .باید
به این نکته تاکید کنم هیچ ابایی نداریم که به نفع سرمایه
گذار کار کنیم چرا که معتقدیم باید این کار انجام شود وبرای
اینکه بتوانیم اقتصاد انرژی را همانند بسیاری از کشورهای
دنیا توس��عه دهیم چارهای جزحمایت از بخش خصوصی
نداریم .باید توجه داشت همواره مجلس در تعامل با بخش
خصوصی بوده و هست.

همانگون��ه که م��ی دانید بخش
خصوص��ی ب��رای تهی��ه خ��وراک ب��ا
مش��کالت عدیدهای رو به رو هستند
در این زمینه به نظر ش��ما وجود نظام
رگوالت��وری برای صنعت پتروش��یمی
ضروری به نظر نمیرسد؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ()NPC
یک برند معتبر در سطح جهانی بود ،اما
در حال حاضر خصوصی س��ازی برخی
پتروشیمیها مش��کالتی ایجاد کرده
و از س��وی دیگر مدیریت نرخ خوراک
پتروش��یمیها مورد بحث اس��ت ،که
باید خوراک را از منابع دقیقی به دست
تولیدکنن��دگان برس��اند .رگوالت��وری
پتروش��یمیها در برنامه ششم توسعه
مطرح شده است ،دولت و مجتمعهای
پتروش��یمی بای��د زمینه اج��رای آن را
فراهم کنند.
چراکهبراینظارتبرتولیدوبرنامهریزی
کالن در صنعت پتروشیمی باید از نظام
رگوالت��وری اس��تفاده ک��رد ،این نظام
اج��ازه نمیدهد انحصار تولید مواد در
دست گروه یا بخش خاصی قرار گیرد،
یا اینکه از لحاظ تأمین خوراک انحصار
به وجود آید.
کمیته پتروشیمی در حال بررسی جزء به
جزء مسائل و مشکالت پتروشیمیها
است.

آقای باستانی آیا این دستورالعمل
میتواند مش��کالت بخش خصوصی
در این صنعت را مرتفع کند؟
دس��تورالعملی که تدوین ش��ده است
بهترین نیست و نبوده است و به طور
یقین نیازمند بازنگری است چرا که این
دس��تورالعمل قبل از قرارداهایی است
که در صنعت نفت به امضاء رس��یده،
بوده است.
ممک��ن اس��ت بیش��تر توضی��ح
دهید؟
یک��ی از مزیته��ای رقابتی ما صنایع
پتروشیمی است .برهمین اساس باید
دس��تورالعملی تهیه و تدوین ش��ود که
ب��رای تولید کنن��ده بخش خصوصی
مقرون به صرفه باش��د .بدان معنا که
اگر س��رمایه گذاری قرار اس��ت هزینه
بس��یاری ب��رای صنعت پتروش��یمی
انجام دهد ،باید امکان س��نجی ()FS
اقتص��ادی ک��ه از موارد اصلی اس��ت را
مش��خص کند .برای مثال اگر سرمایه
گ��ذاری ی��ک میلیارد دالر ب��رای واحد
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منایندگان مجلس درگفت وگوبادنیای انرژی مطرح کردند:

اعتامدبهبخشخصوصی،
بازیبرد-برددرزمیننفت
گزارش

اشکان سیدی

در ط��ی بیس��ت س��ال
گذشته؛ اقتصاد جهان و
ای��ران ،رخدادهای��ی
ب��زرگ همچ��ون ش��وک اقتص��ادی و
تکانههای بزرگ در نرخ نفت را تجریه
کردهان��د ،در همی��ن مدت ه��م ارکان
اصل��ی تصمیم گیری برای ایران فردا و
متفکران برنامه ریز کش��ورمان همواره
ب��ر ضرورت خروج تدریج��ی دولت از
رویکرد تصدی گری ،اتمام بنگاه داری
و س��پردن ام��ور به بخ��ش خصوصی
تاکی��د و آن را ب��ه عن��وان یگانه راه حل
پای��دار مش��کالت اقتص��ادی کش��ور
گوشزد کردهاند.
آنچه که مسلم است در بخش نفت به
دلیل پارهای محدودیتهای قانونی و
نیز به علت پیوستگی زیاد این بخش به
پیکره اقتصاد دولتی ،نمیتوان از آنچه
تاکنون رخ داده اس��ت با رضایت یاد
کرد ،بخش خصوصی هنوز در صنعت
نف��ت مح��دود ب��ه برخ��ی حوزههای
س��اخت تجهیزات و قطعات و پارهای
فعالیته��ای بازرگان��ی و ی��ا تولید در
پایی��ن دس��ت صنعت اس��ت ،اغلب
این امور طی بیس��ت سال گذشته هم
توس��ط بخش خصوص��ی اما با حد و
اندازهه��ای کوچکت��ر انجام میش��ده
است اما این بخش که انتظار میرفت
حضورش در صنعت نفت به توس��عه
پرشتابتماماقتصادکشورمنتهیشود
آنگونه که بایدوشاید نتوانسته است
در این صنعت به ایفای نقش بپردازد،
س��ؤال اینجاست که چرا چنین اتفاقی
افتاده اس��ت؟ آیا کش��ورمان هنوز در
حوزه تقنین مقررات باید فعالیتهای
گس��تردهای را انج��ام ده��د و یا اینکه
بخ��ش خصوصی باید ی��ک بازنگری
تاریخ��ی در نقش و فعالیتهای خود
ایفا کند؟
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اسناد سرنوشت ساز برای توسعه
ایران
در طی یک دهه گذش��ته اسناد مهمی
در باالدس��ت اقتص��اد ای��ران ،تدوین
ش��ده است ،سیاس��تهای کلی اصل
 ،44سیاس��تهای کلی س��ند چش��م
انداز ایران  1404و نیز س��ند بس��یار مهم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را
باید  3سند حیاتی در زمینه شکل گیری
روند آتی اقتصاد ایران نامید هر س��ه
این اس��ناد طی کمتر از  10س��ال گذشته
اب�لاغ و در کالب��د اقتص��اد م��ا دمیده
شدهاند.
در همه این اس��ناد راهبردی ،موضوع
می��دان دادن ب��ه بخ��ش خصوصی
برای حضور در توس��عه کس��ب و کارها
دیده میش��ود حتی در سند اقتصادی
مقاومت��ی که جدیدترین راهبرد نظام
جمهوری اس�لامی ایران برای توس��عه
پرشتاب اقتصادی محسوب میشود
موض��وع حض��ور بخش خصوصی در
حوزههایی که تاکنون جزء انحصارهای
دولت بوده اس��ت نیز مجاز دانس��ته و
حتی بر آنها تاکید شده است ،اشاره
به مواردی همچون مش��ارکت بخش
خصوصی در فروش نفت و گاز در این
س��ند را بای��د یک اتف��اق مهم در تاریخ
تحوالت اقتصادی ایران وصف کرد چرا
ک��ه این به معنای ایجاد ش��رایط برای

ماهنـامـهدنـیـایانــرژی

شــمـاره -21مهر و آبـان 1396

43

نواخت��ن زنگ پایان انحصار دولت در
مهمترین حوزه توسعه و پیشرفت ملی
ایران است.
ب��ا ای��ن وص��ف میتوان گف��ت که در
بخ��ش تدوی��ن و تقنین مق��ررات در
کش��ور ،ب��ه صورت مکرر ب��رای حضور
بخ��ش خصوص��ی مق��ررات ترغیب
کننده ایجاد ش��ده اس��ت پس مشکل
را بای��د در جای دیگری جس��ت؛ یکی
از جمله موانع مهم در توس��عه و رونق
محيط كسبو كار بخش خصوصي در
صنعت نفت کشورمان موضوع شيوه
قيمتگ��ذاري فرآوردهها و حاملهای
ي توسط دولت است که شاید یک
انرژ 
نمونه بارز آن در اتفاقهای یکی دو سال
اخیر پیرامون موضوع پرحاشیه قیمت
گذاریخوراکگازیپتروشیمیهاعلنی
ش��د ،معض�لات س��اختاری در بخش
مالكي��ت صنعت نف��ت که باعث بروز
برخی ناهماهنگیها در روند حضور و
برنامه ریزی برای آینده از سوی بخش
خصوصی شده است را هم باید به این
مورد افزود.
ای��ن اتفاق زمان��ی رنگ یک معضل»
به خود میگیرد که شاهد حضور قوي
س��ازمانهاي دولتي و ش��به دولتي در
فرايند خصوصيس��ازي ش��ركتهای
فعال در حوزه صنعت نفت هس��تیم؛
به تعبیری دیگر اگرچه از لحاظ قانونی
به بخش خصوصی اجازه حضور و نشو
نما در این صنعت داده شده است اما
همزمان پای بخش شبه دولتی یا آنچه
از آن در اقتصاد ایران با عنوان خصولتی
یاد میش��ود را نبس��تهایم و به همین
طری��ق این موجود جدی��د در اقتصاد
ایران در بس��یاری بخشهای صنعت
ً
عمال امکان نشس��تن بر صندلی
نفت
دولت و ایفای نقش��ی مشابه دولت را
پیدا کرده است.
ب��ه م��وازات ،م��ی دانی��م ک��ه قوانين
بازدارن��ده داخل��ي و مقررات��ي كه پاي
بخ��ش خصوص��ي را ب��راي تحرک در
ب و كار صنع��ت نف��ت
محي��ط كس�� 
سس��ت ميكند همچ��ون قانون كار و
مقرراتي كه با نيروي انساني شركتها
در ارتباط است هم یکی دیگر از موانع
جدی توانمند ش��دن بخش خصوصی
در صنعت نفت ایران است.
مقرراتوآييننامههاينظارتيونحوه
عملكرد دستگاههاي نظارتي با بخش
خصوص��ی به گون��های که فعاالن این
بخ��ش با پایی مردد وارد این صنعت
میش��وند و نيز ساختار نظام مالياتي
کشور را هم باید در شمار همین قوانين
داخلي بازدارندهی بخش خصوصي از
گس��ترش كسبو كار در صنعت نفت
وصف کرد.
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حذف رانت خوران از صنعت نفت
احمد مرادی عضو کمیس��یون انرژی مجلس در پاس��خ به
ماهنامه دنیای انرژی با اعالم آمادگی قوه مقننه برای تحقق
کامل اصل  44قانون اساسی ،گفت :براساس اصل  44قانون
اساسی دولت موظف است خدمات الزم جهت ورود بخش
خصوصی به بازار کسب و کار را ارائه کند.
وی ادام��ه داد :ش��عار واگذاری ام��ور به بخش خصوصی و
اجرای کامل اصل  44قانون اساس��ی از س��وی دولتها داده
میش��ود و در ظاهر تمایل به واگذاری برخی امور به بخش
خصوصی وجود دارد اما متاس��فانه افرادی در س��اختارهای
اجرای��ی هس��تند ک��ه اج��ازه انج��ام ای��ن کار را نمیدهند
و مان��ع ورود بخ��ش خصوص��ی در برخ��ی صنایع از جمله
صنعت نفت میش��وند .وی با بیان اینکه کش��ور تا صادرات
محصوالت نهایی در صنعت نفت و پتروش��یمی راه زیادی
دارد ،اظهارداش��ت :نماین��دگان مجلس به طور ش��فاف در
برنامه شش��م توسعه برای اس��تفاده از ظرفیتهای بخش
خصوصی و س��رمایه گذاری تاکید کردهاند و باید از تمامی
ظرفیتهای صنعت نفت و پتروش��یمی با اس��تفاده از توان
بخش خصوصی استفاده شود.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ،خاطر نشان ساخت :هنوز
اصلیترین کانون نگاه اقتصادی کش��ور به نفت اس��ت در
صورت��ی که کش��ور قابلیته��ای خوبی در بخشهای دیگر
دارد که باید از آن بهره کافی برده شود.
مرادی با بیان اینکه کشور به جذب سرمایه نیاز دارد عنوان
کرد :باید از سیاس��ت انبس��اطی به جای سیاست انقباضی
اس��تفاده ش��ود و برنامهها باید به گونهای باش��د تا تسهیل
ً
قطعا دید منفی به س��رمایه گذار باید
کنن��ده کاره��ا باش��د.
برداش��ته ش��ود که در این راس��تا مجلس همه نوع همکاری
را برای بهتر ش��دن اقتصاد و توس��عه صنعتی کش��ور انجام
میدهد .وی در پاس��خ به این س��ؤال که چه راهکاری برای
اس��تفاده از توان بخش خصوصی در حوزه انرژی پیش��نهاد
میکنید؟ گفت :اصل  44قانون اساس��ی به صراحت برلزوم
واگذاری برخی امور به بخش خصوصی اشاره و تاکید داشته
اس��ت و باید از س��وی دولتها اجرایی میشد اما متاسفانه
این مهم صورت نگرفته است .در حال حاضر نیز دولت باید
ب��ا مطالع��ه جامع و کارشناس��ی کارگروهی که در این زمینه
تش��کیل ش��ده اس��ت را فعال کرده وزمینه اجرای کامل این
قانون را فراهم کند.
م��رادی در ادام��ه افزود :آنچه که در ح��وزه انرژی باید بدان
توجه داشت این است که نفت به عنوان یک سرمایه ملی
به طور کامل در انحصار دولت قراردارد و این خوب نیست.
اگر میخواهیم اقتصاد انرژی راهمانند سایر کشورها توسعه
دهی��م بای��د بخ��ش ان��رژی را از انحصار دول��ت خارج و به

بخش خصوصی واگذار کرده تا با تولید
فرآوردههای نفتی ،بخش��ی از آن را در
داخل و مازاد آن را صادر کنیم.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس با ابراز
امی��دواری از ن��گاه دولت دوازدهم به
حض��ور گس��ترده بخش خصوصی در
عرض��ه صنعت نفت ،گفت :راه خروج
صنعت نفت از بن بس��ت مش��کالت و
تنگناه��ا و اجرای قراردادهای نفتی که
در چند س��ال اخیر منعقد ش��ده است
اعتم��اد به بخش خصوصی و حمایت
از این بخش است.
وی تاکی��د ک��رد :به طور یقین با حضور
پررن��گ بخ��ش خصوص��ی در حوزه
انرژی جلوی بس��یاری از رانتها را که
در ای��ن صنعت همواره به وجود آمده
و شاهد آن بودهایم و صدمات بسیاری
ب��ه اقتصادکش��ور وار د کرده اس��ت را
خواهد گرفت و تاثیربس��یار مثبتی در
توس��عه اقتصاد انرژی کشور و منطقه
خواهد داشت.

یکی از موانع
مهم در توسعه
و رونق محيط
كسبو كار
بخش خصوصي
در صنعت نفت
کشورمان
موضوع شيوه
قيمتگذاري
فرآوردهها
و حامل های
انرژي توسط
دولت است

ض��رورت می��دان دادن به بخش
خصوصی
حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیس��یون
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر
اجرای اصل  44قانون اساسی مجلس
نیز در گفت و گو با دنیای انرژی گفت:
اعتق��اد دول��ت و مجلس بر حمایت از
بخش خصوصی اس��ت و مجلس نیز
ام��ر نظارت بر اج��رای قوانین حمایت
کنن��ده از بخ��ش خصوص��ی را دنبال
میکند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از تکالی��ف
اصل  44قانون اساس��ی توانمندسازی
بخش خصوصی اس��ت ،افزود :یکی از
بحثهای که همواره وزارت نفت برای
اس��تفاده نکرده از بخش خصوصی در
پروژهه��ای نفتی ب��دان تاکید میکند
نب��ود بخش خصوصی قوی و توانمند
اس��ت ک��ه معتق��د اس��ت نمیتوان
پروژههای بزرگ را به این بخش واگذار
کرد و مجبور به جایگزینی سرمایه گذار
خارجی است.

فوالدگ��ر ادام��ه داد :حاکمی��ت ک��ه
متش��کل از دول��ت و مجل��س اس��ت
برای توانمند س��ازی بخش خصوصی
باید از شرکتهای بزرگ حمایت کرده
و ش��رکتهای کوچ��ک نیز در یکدیگر
ادغ��ام ش��وند و یک ش��رکت ب��زرگ را
تش��کیل دهن��د و برندس��ازی کنند تا
فضای کسب و کار بهبود یابد.
عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس
تاکی��د کرد :موضوع دیگر دیدگاه خود
مسئوالن وزارت نفت است که باید به
بخ��ش خصوصی می��دان دهند تا در
این صنعت حضور پررنگتری داش��ته
باشند .باید با اعتماد و حمایت از بخش
خصوص��ی از ظرفی��ت ای��ن بخش در
تولید محصوالت و تجهیزات موردنیاز
داخل استفاده کرد.
رئی��س کمیس��یون وی��ژه حمایت از
تولی��د ملی و نظارت بر اجرای اصل 44
قانون اساس��ی مجلس اظهارداشت:
در پروژهه��ای پیمان��کاری نی��ز باید از
توان بخش خصوصی اس��تفاده شود.
با توجه به اینکه سالهاست که کشور
تجربه کارهای نفتی داردو در این زمینه
موفقیتهایی نیز داش��ته است ،باید
بیشتر به آنها میدان داده شود.
فوالدگ��ر با بیان اینکه تکالیف اصل 44
قانون اساس��ی فقط درباره واگذاریها
نیست و مهمتر از این موضوع ،ایجاد
زمین��ه حضور بخش خصوصی واقعی
در زمینه اقتصاد و کاهش تصدیگری
دولت اس��ت ،گفت :آنچه که روح این
سیاس��تها و قانون اصل  44اس��ت،
کاه��ش تصدیگری دولت و تغییر آن
از مداخل��ه ب��ه نظ��ارت ،برنامهریزی و
هدایت و دیگری توانمندسازی بخش
خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در
اقتصاد کشور است.

بخ��ش خصوص��ی ران��ت
نمیخواهد ،حمایت میخواهد
اسداهلل قره خانی سخنگوی کمیسیون
ان��رژی مجل��س نی��ز در گف��ت و گوی
اختصاص��یاش ب��ا ماهنام��ه دنیای

راه خروج
صنعت نفت
از بن بست
مشکالت و
تنگناها و اجرای
قراردادهای
نفتی که در
چند سال اخیر
منعقد شده
است اعتماد به
بخش خصوصی
و حمایت از این
بخش است

انرژی با تاکید برحمایت مجلس و دولت از بخش خصوصی،
گفت :دولتها نباید بخش خصوصی را رقیب خود بدانند
چرا که در صورتی که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی
قرار گیرد به طور یقین انتقال دانش فنی و ف ّناوری ممکن شده
و هزین��های ک��ه در ارتباط با تأمین نقدینگی برای واحدهای
تولیدی ایجاد میشود ،کاهش خواهد یافت.
وی ب��ا اش��اره به حضور متخصصی��ن در بخش خصوصی،
اف��زود :بخ��ش قابل توجه��ی از متخصصان حوزه نفت ،گاز
و پتروش��یمی از س��وی بخش خصوصی جذب شده که این
خ��ود نش��ان از توانمن��دی این بخش اس��ت؛ که در صورت
حمایتهای الزم به طور یقین در آینده میتوان به توسعه
اقتصاد انرژی در کشور امیدوار بود.
قره خانی با تاکید براینکه نمایندگان مجلس و به خصوص
اعضای کمیس��یون انرژی مدافع بخش خصوصی هستند،
تصری��ح ک��رد :بخش خصوصی هیچ زمانی به دنبال ایجاد
انحصار و رانت نبوده و نیست .اگر از این بخش به درستی
حمایت شود شاهد یک انحصار مثبت آن هم از نوع کیفیت،
رضایت مستری و رقابت سالم خواهیم بود.

دول��ت و وزارت نف��ت ب��ه توانمندی بخش خصوصی
اعتماد کنند
علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس
نی��ز در گف��ت و گ��و با ماهنامه دنیای ان��رژی با تاکید اینکه
مجلس خواهان کمک و حمایت از بخش خصوصی و تولید
داخل بوده و در این راس��تا از هیچ کمکی فروگذار نخواهد
کرد ،گفت :واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران و ش��رایط کنونی
نشان میدهد که صادرات نسخه شفابخش برای وضعیت
کنونی کشور است و این مهم میتواند با حمایت از بخش
خصوصی انجام گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه
رویک��رد تعامالت تجاری کش��ور همواره ب��ر مبنای واردات
بوده است ،افزود :با توجه به توانمندی باالیی که در بخش
خصوص��ی وج��ود دارد ای��ن بخش با حض��ور در پروژهها و
سرمایه گذاری در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی میتواند نه
تنها نیاز داخلی را تأمین کند بلکه زمینه صادرات محصوالت
تولیدی در حوزه فراوردههای نفتی را فراهم کند.
وی ادامه داد :حضور بخش خصوصی در حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی میتواند در توسعه اقتصاد انرژی تأثیر بسزایی
داش��ته و بای��د رویک��رد حمای��ت از این بخ��ش در دولت و
مسئوالن حوزه انرژی حاکم شود.
کریمی در پاس��خ به این س��ؤال که چرا با وجود اینکه اجازه
حضور بخش خصوصی به حوزه انرژی داده ش��ده اس��ت
اما ش��اهد این هس��تیم که وزارت نفت و دولت از پتانس��یل
فعاالن اقتصادی اس��تفاده نمیکنند و حضور آنها در این

صنعت کمرنگ است؟ گفت :فهرستی
ک��ه وزارت نف��ت از ش��رکتهای مجاز
ب��رای برگزاری مناقصات در اختیار دارد
برخی از ش��رکتهای خصوصی حضور
دارد و ب��ا توج��ه به اینکه صنعت نفت،
صنعت��ی اس��تراتژیک محس��وب می
ش��ودو اس��تانداردهای بسیار سخت
و پیچیدهای برآن حاکم اس��ت .وزارت
نف��ت ب��ا حساس��یت و دقت بیش��تر
شرکتی را در این لیست قرار میدهد.
رئیس فراکس��یون ص��ادرات مجلس
اف��زود :ام��ا باید به این نکته تاکید کرد
ک��ه بخ��ش خصوصی توان این را دارد
که بازوی توانمند دولت در دس��تیابی
ب��ه جای��گاه اول فن��اوری نفت وگاز در
منطقه باشد .ظرفیتهای پاالیشی را
ب��ه منظور ایجاد ارزش افزوده بیش��تر
ازمناب��ع هیدروکرب��وری افزای��ش و
تولی��د مواد و کاالهای پتروش��یمی را
توسعه دهد ،فقط باید کمی بیشتر به
توانمندی این بخش از سوی دولت و
وزارت نفت اعتماد شود.

سخن آخر
ب��ا تم��ام ای��ن تفاس��یر باید
ب��ه ای��ن نکت��ه اش��اره کرد که
هرگاه در دورهای ش��اهد رونق
درآمده��ای نفت��ی بودیم ،در
تصمیم��ات کالن اقتص��ادی
بخ��ش خصوص��ی نادی��ده
گرفته شده اما در زمان بحران
اقتصادی ،چرخش به س��وی
بخش خصوصی ایجاد ش��د.
مصادیق عینی نشان میدهد
که دولت به بخش خصوصی
چن��دان اعتماد ن��دارد .وقتی
درآمده��ای نفتی باالس��ت،
بخش خصوص��ی جایگاهی
ن��دارد اما وقت��ی درآمدهای
نفت��ی کاهش مییابد ،بخش
خصوص��ی عزی��ز میش��ود.
عدم اعتق��اد واقعی به بخش
خصوص��ی ،ریش��ه هم��ه
مش��کالت اقتصادی کش��ور
بوده و هس��ت .ایجاد اعتماد
به بخش خصوصی واقعی به
ویژه بخشهای مولد ش��اید
تنه��ا راهحل خروج از وضعیت
فعلی اس��ت چراکه دولت قادر
نیس��ت بدون کم��ک بخش
خصوصی بر مش��کالت فائق
آید.
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سیس��تم پولی بین المللی برتون وودز
که در س��ال  1944میالدی وضع گردید،
از عوام��ل تاثیرگذار بر صلح و توس��عه
جهان��ی بوده اس��ت؛ و این��ک چین با
پش��تیبانی روس��یه به عنوان دو کشور
قرار گرفته در منطقه اوراس��یا ،گامهای
بلندی برای ایجاد یک جایگزین کلیدی
برای سلطه دالر بر تجارت و تأمین مالی
دنیا برداشته است.
مدی��ران وال اس��تریت و رهب��ران
واش��نگتن از ای��ن اقدام��ات ناراحت
هس��تند ،ام��ا آنه��ا نمیتوانند کاری
انجام دهند .کمی پیش از پایان جنگ
جهان��ی دوم ،دول��ت ایاالت متحده با
مش��ورت بانکهای بی��ن المللی وال
اس��تریت ،ی��ک سیس��تم مالی جدید
ایج��اد کرد که به اش��تباه ،اس��تاندارد
جدید طال نامیده میش��ود .در واقع،
این سیستم جدید یک استاندارد دالر
ب��ود که هر یک از اعضای صندوق بین
الملل��ی پ��ول ،ارزش واحد پول خود را
براس��اس دالر تثبی��ت کردهاند .بدین
ترتی��ب ،ارزش دالر ای��االت متحده در
مقایسه با طال و برابر یک سی و پنجم
یک اونس طال تثبیت شد .واشنگتن و
وال استریت درشرایطی توانستند این
کار را انجام دهند که فدرال رزرو پس از
جنگ حهانی دوم ،دارای  75درصد کل
ط�لای دنیا ب��ود .برتون وودز دالر را به
ارز خزانه بانکهای مرکزی کش��ورهای
دنیا تبدیل کرد.
بعده��ا در ده��ه  1960میالدی و پس از
اوج گرفت��ن هزینههای جنگ ویتنام،
ضعفهای این سیستم مشخص شد.
دولتهای اروپای غربی و ژاپنیها نیز
برای بازسازی اقتصاد کشورهایشان به
میلیاردها دالر نیاز داشتند .ژاپنیها و
آلمانیها با تولید کاالهای باکیفیتتر،
به رهبران بازار فوالد و خودرو و بسیاری
از کاالهای خانگی تبدیل شدند.
واش��نگتن در آن سالها ارزش دالر در
براب��ر طال را کاه��ش زیادی داد تا عدم
توازن موجود در دنیای تجارت را جبران
کند.
ب��ا این اق��دام ،درآمده��ای صادراتی
آمریکاییها رش��د چش��مگیری کرد و
عدم توازن به وجود آمده پایان یافت.
همچنی��ن ای��ن اقدام دس��تاوردهای
بزرگ��ی ب��رای اقتصاد ایاالت متحده به
همراه آورد .اما بانکهای وال استریت
با ضررهای هنگفتی روبرو شدند.
کم��ی بع��د ،دولته��ای جانس��ون و
نیکس��ون دالرهای زیادی چاپ کردند
و تورم را به دنیا صادر کردند.
ام��ا با اق��دام بانکه��ای مرکزی چند
کش��ور ب��ه ویژه آلمان و فرانس��ه برای
تبدی��ل دالر ب��ه طال براس��اس پیمان
برت��ون وودز و قیم��ت  35دالری ه��ر
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اونس طال ،نیکسون وادار شد تا این پیمان را لغو کند.
از س��ال  1973میالدی ،دالر فاقد پش��توانه طال بود و با آغاز
بحران نفت در آن س��ال ،ش��اهد رش��د  400درصدی قیمت
دالری نفت بودیم .اتفاقی که هنری کیسینجر از آن با عنوان
دالره��ای نفت��ی ی��اد نمود .دنیا ب��رای اقتصاد خود به نفت
نیازمند اس��ت .فراموش نکنید که در س��ال  1975میالدی،
واشنگتن قراردادی با دولتهای عربی امضا کرد که براساس
آن اعضای عرب اوپک حتی یک بشکه نفت خود را با ارزی غیر
از دالر به فروش نخواهند رساند .با این اقدام ،ارزش دالر در
برابر فرانک آلمان و ین ژاپن بسیار باالتر رفت .بانکهای وال
استریت از دالرهای نفتی آکنده شد .بدین ترتیب کازینوی
دالر رونق گرفت و بقیه دنیا در برابر این تصمیم وادار به تسلیم
شد .این دالرهای نفتی ،بعدها نقش مهمی در ایجاد بحران
بدهیهای کشورهای جهان سوم ایفا کرد .امروزه دالر به یک
پدیده عجیب تبدیل ش��ده که باور آن دش��وار است .ایاالت
متحده نیز از سال  1971میالدی تاکنون از یک کشور صنعتی
پیش��رو به یک کازینوی بدهکار بزرگ تبدیل ش��ده است .در
دهههای اخیر ،درآمد واقعی خانوادههای آمریکایی کاهش
یافته است؛ و آنان وادار به قرض گرفتن هستند .بدهیهای
دول��ت ف��درال از م��رز  20تریلیون دالر عب��ور کرده و به دلیل
ع��دم ام��کان مدیری��ت آن ،این عدد هولن��اک همچنان در
حال افزایش اس��ت .تنها عامل حفظ دالر در برابر فروپاش��ی،
ارتش ایاالت متحده و حضور مؤسسات آمریکایی در سراسر
جهان است .کشورهای دارای مازاد تجاری نظیر ژاپن ،چین
و روس��یه ب��ا تبدیل درآمدهای م��ازاد خود به دالر ،از عوامل
پابرجای��ی اقتص��اد خدمات محور آمری��کا که بخش اعظم
فعالیتهای تولیدی خود را برونسپاری کرده ،هستند .در
سالهای اخیر ،آمریکا به یک چاپخانه بزرگ دالر تبدیل شده
که پش��توانهای جز هواپیماه��ای اف 16-و تانکهای آبرامز
ندارد .در حقیقت ،رهبران چین و روس��یه و س��ایر خریداران
اوراق قرض��ه دالری ،تأمی��ن مالی جنگهای واش��نگتن در
برابر منافع آنها را با خرید بدهیهای ایاالت متحده بر عهده
گرفتهاند .هرچند آنها گزینههای اندکی دارند.
ظهور گزینههای جدید
رهبران مس��کو و پکن در س��الهای اخیر در اندیش��ه ایجاد
یک واحد جدید پولی بین المللی هستند که از پشتوانه طال
برخ��وردار ب��وده و هژمونی ناعادالن��ه دالر را در دنیای امروز
پایان دهد .از سالها پیش ،بانک مرکزی دو کشور روسیه و
چین ،مقادیر زیادی طال خریداری کردهاند .تا ماههای اخیر،
هیچکس علت این اقدام را نمیدانس��ت؛ اما با تحریمهای
اخیر واشنگتن ،اندک اندک دلیل این راهبرد مسکو و پکن
مشخص شده است .این دو کشور در کنار متحدان خود در
بریکس (شامل هند ،برزیل و آفریقای جنوبی) و کشورهای
منطقه اوراس��یا و س��ازمان همکاریهای شانگهای ،در حال
تکمیل ایجاد یک گزینه جایگزین پولی به جای دالر هستند.
این کشورها در کنار پاکستان از مجموع جمعیت  3میلیارد
نفر برخوردارند که برابر با  42درصد جمعیت دنیا است .بدین
ترتیب اتحاد برنامه ریزی شده و صلح جویانه اقتصادی و
سیاسی آنها میتواند نتایج چشمگیری به ارمغان آورد.
اعض��ای ناظ��ر س��ازمان همکاریهای ش��انگهای (ش��امل
افغانستان ،بالروس ،ایران و مغولستان) تقاضای عضویت
دائم در این سازمان را ارائه کردهاند .با نگاهی به نقشه دنیا
میتوان ظرفیت چش��مگیر این س��ازمان در حال توس��عه را
مش��اهده کرد .دولت ترکیه به همراه س��ریالنکا ،ارمنستان،
آذربایجان ،کامبوج و نپال ،دولتهای دیگری هس��تند که
در حال بررسی منافع عضویت در این سازمان همکاریهای
منطقهای هستند.

چینی ها در
حال طراحی
یک قرارداد آتی
دادوستد نفت
خام براساس
یوان هستند که
قابل تبدیل به
طال است .قلب
تپنده اقتصاد
دنیا از لندن و
نیویورک در
حال حرکت
به سوی شهر
جذاب شانگهای
است

جاده ابریشمی با پشتوانه طال
از س��ال پی��ش ،مخزنه��ای فکری و
دولتمردان ایاالت متحده با بدبینی به
آینده سازمان همکاریهای شانگهای
و س��ازمانهای مشابه نگاه میکردند.
ب��ر خ�لاف بریکس که فاقد انس��جام
و پیوس��تگی جغرافیای��ی میان اعضا
اس��ت ،س��ازمان ش��انگهای یک گروه
س��ازمان یافت��ه از دولتهای منطقه
اوراسیا است.
پ��س از اع�لام خبر ایجاد راه ابریش��م
جدی��د توس��ط رئیسجمهور چین در
سال  2013میالدی و با عنوان یک جاده
ی��ک کمربند» ،تع��داد اندکی در غرباین طرح بلندپروازانه را جدی گرفتند.
اما پس از گذشت چهار سال ،بسیاری
از دولته��ا با ابعاد مختلف این پروژه
چند تریلیون دالری س��رزمین اژدهای
زرد آش��نا ش��ده و به دنبال مشارکت در
اجرای آن هستند.
دیپلماس��ی اقتص��ادی دول��ت چین
در کن��ار روس��یه و س��ایر دولته��ای
منطقه اوراس��یا به دنبال تحقق اجرای
زیرس��اختهای مورد نیاز نظیر شبکه
راه آه��ن پرس��رعت ،بزرگ��راه ،بن��در و
ش��بکه انرژی در مس��یر جاده ابریشم
نوین است .با شرایط کنونی تا  10سال
آین��ده این ج��اده راه ان��دازی خواهد

شد.
بدی��ن ترتیب پیش��ی گرفتن اقتصاد
کش��ورهای اوراس��یا از کش��ورهای
اروپایی و آمریکای ش��مالی درگیر رکود
و بدهیه��ای هنگف��ت ،چندان دور از
انتظار نیست.
ای��ن کش��ورها درص��دد ایج��اد یک
سیس��تم تجارت بدون دالر هستند که
در برابر تحریمهای خزانه داری آمریکا
و سیاس��تهای محدودکنن��ده مالی
کاخ س��فید در سایه وابستگی به دالر،
مصون خواهد بود.
رئیسجمهور چین در  5سپتامبر سال
جاری در نشس��ت بریکس از همراهی
کش��ورش با سیاس��ت جدید روس��یه
در جه��ت مقابل��ه ب��ا س��اختار مالی و
اقتصادی ناعادالن��ه دنیای امروز خبر
داده اس��ت .آنه��ا معتقدن��د در این
سیس��تم مال��ی ،کش��ورهای در حال
توس��عه با موانع مختلفی برای توسعه
روبرو هستند.
عصر اصالحات در سیس��تم مالی دنیا
آغ��از گردی��ده و رهبران س��لطه جوی
بانکه��ای مرک��زی چند کش��ور غربی
بای��د با انحصار یک جانبه کنونی خود
وداع گویند .دنیا در مس��یر دس��تیابی
ب��ه اقتص��ادی آزاد حرک��ت خود را آغاز
کرده است.

امپریالیسم دالر
در آستانه مرگی
دردناک قرار
گرفته ،هرچند
دولتمردان
ترامپ تالش
می کنند این
فاجعه را نادیده
بگیرند ،اما
جایگزین های
دالر ،رویکردی
صلح طلبانه و
سازنده دارند

یوان های نفتی در راه است
در گزارش نش��ریه نیکی ایش��ین ریویو ژاپن اعالم گردیده
چینیه��ا در ح��ال طراحی یک قرارداد آتی دادوس��تد نفت
خام براساس یوان هستند که قابل تبدیل به طال است .این
راهبرد در کنار اتفاقات دو س��ال اخیر نش��ان میدهد قلب
تپنده اقتصاد دنیا از لندن و نیویورک در حال حرکت به سوی
شهر جذاب شانگهای است.
چی��ن بزرگتری��ن واردکنن��ده نف��ت دنیا ب��وده و همچنان
بازپرداخ��ت بخ��ش اعظم به��ای نفت وارداتی با دالر انجام
میگردد .در صورت استقبال از قراردادهای آتی نفتی یوان،
تجارت نفت در آس��یا و اقیانوس��یه براس��اس این ارز انجام
خواهد شد .این شرایط جدید ،زنگ خطری برای دو شاخص
نفتی تحت س��لطه وال اس��تریت یعنی شاخصهای برنت
و وس��ت تگزاس اینترمدییت خواهد بود .این ش��اخصها
تاکن��ون مناف��ع مال��ی هنگفت و در عین حال پنهانی را برای
وال استریت به ارمغان آوردهاند.
دادوس��تد آتی نفت با ارز یوان در ش��انگهای ،منافع روسها
را نیز تأمین خواهد کرد.
ام��کان تبدی��ل ارز به طال نیز بر جذابیتهای این ش��اخص
افزوده اس��ت .لذا این ش��اخص را باید عامل تغییر دهنده
ت��وازن ژئوپلیتی��ک قدرت از دنیای آتالنتیک به اوراس��یا به
شمار آورد.
در آوری��ل س��ال  2016می�لادی ،چین ب��ه مرکز مبادله طالی
فیزیکی در دنیا تبدیل ش��د .چینیها بزرگترین تولیدکننده
طال در دنیا بوده و تولید طالیی بس��یار بیش��تر از روس��یه و
آفریقای جنوبی به عنوان دو عضو بریکس دارند.
خزانه عظیم طالی چین در منطقه آزاد تجاری کیانهای و در
نزدیکی ش��نژن و ش��مال هنگ کنگ قرار دارد .س��اخت مرکز

مبادله و تجارت طال نیز در این منطقه
پایان یافته اس��ت .استفاده از تجارب
هنگ کنگ در تجارت طال نیز در دستور
کار پکن قرار دارد.
اق��دام چی��ن در ایجاد س��امانه خرید
آتی نفت با یوان دارای پش��توانه طال،
تغییری بزرگ برایاعضایکلیدیاوپک
محس��وب میش��ود .تجربه رویارویی
قط��ر ب��ا عربس��تان و همپیمانان��ش
پس از س��فر ترامپ به ریاض نش��ان
داد اس��تفاده از دالر گران ،ریسکهای
ژئوپلیتیکی دارا است.
چندی پیش ،شرکت روسنفت روسیه
اع�لام کرد ش��رکت چینی س��یای اف
س��ی 14 ،درصد س��هام این شرکت را از
قطریه��ا خریداری کرده اس��ت .این
اقدام را نیز باید در چارچوب راهبردهای
جدی��د تج��اری رهبران پک��ن ارزیابی
کرد.
امپریالیس��م دالر در آس��تانه مرگ��ی
دردناک قرار گرفته ،هرچند دولتمردان
ترام��پ تالش میکنند ای��ن فاجعه را
نادی��ده بگیرن��د .جایگزینهای دالر،
رویکردی صلح طلبانه و سازنده دارند.
ام��کان حضور آمریکاییها نیز در این
بازار فراهم شده است .هرچند در آینده
نزدیک ،ش��اهد اتفاقات جذابتری در
این بازار کلیدی خواهیم بود.
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گزارش

آوا مهرگانی

دنیای انرژی

دونال��د ترام��پ ب��ر خالف آن ش��اخ و
ً
صراحتا از
ش��انه كشيدنهاي اول كار،
برجام خارج نش��د و هر بار براي اعمال
فشارهاي بيشتر ،توپ را در زمين كنگره
انداخت��ه اس��ت .او ام��ا در مورد توافق
اقليم��ي پاريس با قاطعيت بيش��تري
عم��ل كرد .او همچن��ان با برجام كه به
تعبي��ر او ي��ك «فاجعه» اس��ت مدارا
ميكند اما از توافق پاريس خارج ش��د
زي��را آن را «معامله بد» میدانس��ت.
او ب��ه ي��ك معامل��ه خوب ني��از دارد تا
اش��تغال بيش��تري ايجاد ك��رده و رأی
اكت��رال «كمربند زنگزده» (منطقهای
که از نیویورک آغاز میشود و از غرب تا
پنسیلوانیا ،ویرجینیای غربی ،اوهایو،
ایندیانا و میشیگان ادامه پیدا میکند
و در جن��وب ویسکونس��ین ب��ه پایان
میرسد) را پاس بدارد.
انتق��ال مراک��ز صنعت��ی و کارخانجات
به س��مت غرب ،افزایش اتوماس��یون
در کارخانج��ات ،س��قوط صنعت فوالد
و اس��تیل آمری��کا ،پیمانهای تجارت
آزاد همچ��ون نفت��ا (پیم��ان تجارت
آزاد آمری��کای ش��مالی) و ب��ه طور کلی
افزایش بیکاری در آمریکا موجب ش��د
که این منطقه از میانه قرن بیستم رونق
اقتص��ادی و تج��اری خود را از دس��ت
بده��د .از همی��ن رو س��اکنان ش��مال
شرق آمریکا وعده وعیدهای ترامپ در
راستای افزایش اشتغال و بهبود اوضاع
اقتصادی را باور کرده و به او رأی دادند.
ح��اال نوبت آقای رئیس جمهور اس��ت
که پای حرفهای خود ایستاده و همه
تالشش را برای افزایش اشتغال انجام
ده��د حت��ی اگر دنی��ا او را قاتل محیط
زیست بداند.
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امريكامنزويميشود؟

توافقنامه پاریس چیست؟
«توافقنامه اقلیمی پاریس» در جريان
بیس��ت و یکمی��ن کنفرانس تغییراتی
اقلیم��ی س��ازمان ملل در فرانس��ه به
امض��اي  195كش��ور دنيا ق��رار گرفت.
ق��راردادی در چارچ��وب پیماننام��ه
سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی
( )UNFCCCک��ه قرار اس��ت از س��ال
 ۲۰۲۰به حل مس��ائل مرتبط با تعدیل،
تأمی��ن بودج��ه و س��ازگاری با بحران
انتش��ار گازهای گلخانهای بپردازد .در
بند دوم توافقنامه پاریس كه از چهارم
نوامبر  2016اجرايي شده ،هدف توافق
كنندگان تش��ريح ش��ده است .بر این
اس��اس ،ارتقا اجراي چارچوب سازمان
ملل در زمينه تغييرات اقليمي از طريق
حف��ظ افزايش ميانگين دماي جهاني

برخیافراد
مانندترامپفکر
میکنند،برایشان
آلودگیخاک
یامصرفآب
نسلهایآینده
اهمیتیندارد.
آنهاهمانکسانی
هستندکهبا
تخریبوفروش
جنگلهاسیلها
راروانهبابل،گرگان
وجاهاییکردند
کههرگزسیل
نمیآمد

پايينتر از دو درجه س��انتيگراد باالي ميانگين دوران پيش
صنعتي و تالش براي جلوگيري از افزايش  1.5درجهاي دما
نس��بت به دوران پيشصنعتي به منظور كاهش خطرات و
عوارض ناشي از تغييرات اقليمي ،افزايش توانايي سازگاري
با عوارض شديد تغييرات اقليمي و ايجاد مقاومت اقليمي،
شرايطي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي به شيوهاي
ك��ه رون��د توليد غذا دچار نقصان نش��ود ،و منطبقس��ازي
جريان اقتصادي با س��ازوكاري در مس��ير كاهش انتش��ار
گازهاي گلخانهای و توسعه مقاومت اقليمي از جمله اهداف
توافقنامه پاریس اس��ت .گفتنی اس��ت ،اين توافقنامه به
عنوان انگيزه و نيروي محرك براي حذف س��رمايهگذاري در
حوزه سوختهاي فسيلي و اولين پيمان جامع اقليمي در
جهان به شمار ميرود .هر كشوري كه توافقنامه را به رسميت
شناخته است ،درجهاي از مشاركت ملي را براي خود تعيين
ميكند كه در بند سوم پيمان به آن اشاره شدهاست .اين بند
از كش��ورها خواس��ته تا بلندپرواز باشند ،در طول زمان روند
پيشرفت خود را ارائه دهند و ديدگاه خود را دستيابي به هدف
پيمان قرار دهند .ميزان مشاركت بايد هر پنج سال يكبار به
دبيران  UNFCCCگزارش شود تا به ثبت برسند.
ميزان مشاركت هر كشور توسط همان كشور تعيين ميشود
با اين همه اين مشاركت مانند يك قانون بينالمللي الزامآور
نيس��ت زي��را از ويژگيهاي الزم براي ايج��اد عوامل الزامآور
برخ��وردار نيس��ت .عالوه بر اي��ن هيچ مكانيزمي براي وادار
كردن يك كشور براي تعيين اهداف در مشاركت ملي آنها در
زماني تعيين شده وجود ندارد و هيچ اجباري نيز براي اجراي
اهداف تعيين شده درنظر گرفته نشدهاست .تنها يك برنامه
تشويقي-تنبيهي در اين پيمان گنجانده شدهاست .به همین
خاطر این نگرانی وجود دارد که با عدم پایبندی یک کشور به
پیمان ،دیگر کشورها نیز از ادامه راه دلسرد شده و توافقنامه
اقلیمی پاریس به تدریج دچار فروپاشی شود.
ما هم راه آمریکا را برویم؟
خروج آمریکا از توافق برجام ،زمزمههایی در داخل کش��ور
ب��رای خ��روج از این توافقنامه ب��ه راه انداخته و برخي تصور
میکنن��د ك��ه اگر امريكا به فكر منافع اقتصادي خود اس��ت
و از قض��ا توافقنام��ه پاري��س را مانع ميبيند ،پس ما چرا از
مناف��ع اقتص��ادي خود چشمپوش��ي كرده و ب��ه اين توافق
پايبند بمانيم؟ البته کارشناس��ان معتقد هس��تند که تصمیم
آمریکا صحیح نیس��ت و در صورت پافش��اری بر آن منزوی
خواهد لذا هیچ نگرانی از بابت تداوم توافق پاریس وجود
ندارد .فریدون مجلس��ی تحلیلگر مس��ائل بینالملل يكي
از اين افراد اس��ت كه در گفتوگو با «دنياي انرژی» گفت:
«تصیمی��م ترام��پ برای خ��روج از توافقنامه پاریس به درازا
نخواه��د کش��ید چون این توافقنام��ه بر مبای تصمیمهای
یکی دو روزه تدوین نشده است».
او با تاکید بر اینکه در دنیای امروز ذغال سنگ توان رقابت
با س��وختهای دیگر به خصوص انرژیهای تجدید پذیر
را ن��دارد ،اف��زود« :ترامپ آدم عمیقی نیس��ت .کتاب دیده
اما نخوانده اس��ت .او کاس��بی اس��ت که به فکر بیش��ترین
منافع اقتصادی است .قول داده بود که ایجاد اشتغال کند.
ش��هرهایی مثل دیترویت (ایالت میش��یگان) که به معادن
ذغال س��نگ نزدیک هس��تند بعد از تعطیلی معادن ،صدمه
دیده و کارگران بیکار ش��دند .حاال ترامپ میخواهد آنها
را دوباره به معدن بفرس��تد تا مش��غول به کار ش��وند و در
ازای آن سوخت آلوده کنندهای به دست آورد .این درحالی
اس��ت که اکنون س��وختهای ارزانتری در اختیار اس��ت و
اس��تخراج معادن ذغال س��نگ دیگر س��ودآوری اقتصادی

چندانی ندارد».
اهداف زیست محیطی توافق پاریس
موضوع بسیار مهمی است که به هیچ
وج��ه نمیت��وان آن را نادی��ده گرفت.
مجلسی نیز بر همین اساس استخراج
ذغال س��نگ و رقابتهای اقتصادی را
ی��ک مس��اله درجه س��وم دانس��ت و
تاکی��د ک��رد که زیانهای مس��تقیم و
غیرمس��تقیم زیست محیطی ناشی از
کربن اهمیت بیشتری دارد.
او احتم��ال الگو ق��رار گرفتن این رفتار
ترام��پ را رد ک��رد و گفت« :این رویکرد
ترام��پ هماکنون آمریکا را در یک انزوا
قرار داده اس��ت .ش��اهدیم که اتحادیه
اروپا بزرگترین متحد امریکا اس��ت ،به
او اعت��راض میکن��د .حتی حزب کارگر
انگلستان که به خانم تاچر برای تعطیل
کردن معادن ذغال س��نگ انگلستان و
بیکار ش��دن کارگ��ران معترض بود نیز
اکن��ون اقدام امریکا برای خروج از این
توافق را نمیپذیرد .همه اینها نشان
میدهد ک��ه توافقنامه مذکور علمی و
بررس��ی ش��ده است و نمیتوان با نگاه
کاسبکارانه با آن برخورد کرد».
مجلسیدرمخالفتهاباپایبندیایران
به توافق پاریس را نیز ناش��ی از روحیه
کاس��بکاری دانست و گفت« :افرادی
ک��ه این حرفها را میزنند همانهایی
هس��تند که قالبا در حوزههای دیگر در
س��مت راست افراطی قرار دارد .اینها
اگرچ��ه از نظ��ر ثروتآفرین��ی و داللی
اس��تعداد خاص اما مبانی پژوهشی و
علمی ضعیفی دارند و تنها به سود خود
میاندیش��ند .اینها مانند ترامپ فکر
میکنن��د و نمیدانن��د کربن و تاثیرات
زیست محیطی آن چیست .نمیدانند
س��ولفور چیس��ت و چه آث��اری دارد.
برایش��ان آلودگی خاک یا مصرف آب
نس��لهای آینده اهمیتی ندارد .آنها
همان کس��انی هستند که با تخریب و
فروش جنگلها س��یلها را روانه بابل،
گرگان و جاهایی کردند که هرگز س��یل
نمیآمد».
خ��روج از پيم��ان پاريس تصميم
فردي ترامپ نيست
انرژیهای تجدید پذیر همچون انرژی
خورشیدی و بادی در جهان رواج یافته
و بس��یاری از دولتها اس��تفاده از آن
را در الوی��ت ق��رار دادهاند اما هنوز هم
نمیتوان گفت که استفاده از این نوع
انرژیها در همه دنیا به صرفه است و
برخی کشورها همچون آمریکا به هیچ
وج��ه حاضر نیس��ت از منابع طبیعی
عظیم خود صرف نظر کرده و س��وخت
فسیلی را کنار گذارند .امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا خروج امريكا
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از توافقنامه پاریس را ناشی از تصمیم
فردی دونالد ترامپ نمیداند و معتقد
اس��ت که جریان محافط��ه کار در این
کش��ور مخالف پایبندی به این پیمان
است .او در گفتوگو با «دنياي انرژی»
در مورد استدالل مخالفان پایبندی به
توافق پاریس گفت« :این تفکر مختص
به آمریکا نیست و به طور کلی جریان
قدرتمندی در جهان با اینگونه توافقها
مخالف است با این استدالل که چنین
توافقات��ی نمیتواند در روند جلوگیری
از کاهش گرمای زمین مؤثر باش��د .به
اعتق��اد این گروه افزایش دمای زمین
بیش��تر تحت تأثیر مسایلی مثل سیر
تکامل زمین ،مسائل جوی و به طور کلی
موضوعات خارج از کنترل بش��ر است.
برخ��ی از مخالفان نیز بر این باورند که
حتی اگر انس��ان در موضوع ممانعت
از افزای��ش گرم��ای زمین مؤثر باش��د،
این توافقات خیلی ثمربخش نیس��ت
و پیامده��ای اقتصادی و اجتماعی آن
بیش از آن منافع زیس��ت محیطی آن
اس��ت لذا ارزش ندارد که برای کاهش
چند دهم از دمای زمین طی س��الیان
این همه هزینه کرد».
این تحلیلگر مس��ائل امریکا در مورد
دالی��ل ترام��پ ب��رای اتخ��اذ چنی��ن
تصمیمی گفت« :ترامپ فارغ از مسائل
علم��ی نگاه اقتصادی دارد .او میداند
ک��ه در ص��ورت باقی ماند دراین پیمان
باید صدها میلیارد برای رشد اقتصادی
هزینه کند و این درحالی است که کنار
گذشتن سوختهای فسیلی به صورت
مستقیم و غیر مستقیم موجب از بین
رفتن فرصتهای ش��غلی میشود زیرا
اولی��ن اقدام کارخانهها بعد از افزایش
هزینهه��ا تعدیل نیرو اس��ت لذا باقی
مان��دن در ای��ن پیم��ان در میان مدت
موجب افزایش بیکاری خواهد شد».
او همچنین گفت« :امریکا در خروج از
توافقنامه پاریس تنها اس��ت و اروپا و
ً
احتماال
دیگ��ران از او تبعیت نمیکنند.
دلیلش این است که امریکا به واسطه
وسعت خود به اندازه اروپاییها تحت
تأثیر تغییرات اقلیمی قرار نمیگیرد .اگر
در یک ایالت خشکسالی باشد در یک
ایالت دیگر پرآبی است اما خشکسالی
میتواند کش��ور کوچکی مثل بلژیک را
نابود کند لذا اروپاییها اصرار بیش��تر
در پایبن��دی ب��ه این توافقنامه دارند و
مثل ایاالت متحده به منافع اقتصادی
که ممکن اس��ت از دس��ت برود ،توجه
نمیکنند».
موافقان و مخالفان پايبندي به توافق
پاريس
ش��اید اروپاییه��ا ب��ا توج��ه ب��ه نیاز
زیست محیطی خود از ترامپ پیروی
نک��رده و بر اج��رای توافقنامه پاریس
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اصرار داش��ته باش��ند اما میدانیم که ایرانیها هیجانزدهتر
تصمی��م میگیرن��د .به همین خاطر وقت��ی امریکا به خاطر
منافع اقتصادی خود از چنین پیمانی جدا میشود ،مخالفان
داخل��ی نی��ز ب��ه تکاپو میافتد که چ��را ما نباید به فکر منافع
خود باش��یم .برای مثال علیرضا بازارگان عضو هیات علمی
گروه محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر
خطاب به مس��ئوالن دولتی گفته بود «با توجه به ش��رایط
موجود و خروج آمریکا از این توافق نامه آیا صالح است ما
زیر بار چنین تعهدات سنگینی برویم و به اقتصاد کشور خود
ضربه وارد کنیم؟ در حالیکه کشور آمریکا که بیشترین میزان
تولید گازهای گلخانهای را دارد از زیر بار این مسئولیت شانه
خالی کرده اس��ت» .ابوالفضل ظهرهوند کارش��ناس مسائل
سیاس��ی و بینالمل��ل ک��ه از دیگر مخالف��ان حضور ایران در
معاه��ده پاریس اس��ت نیز گفته ب��ود« :توافقنامه پاریس
مانن��د س��ند  ۲۰۳۰ما را به س��متی میبرد ک��ه غربیها اراده
کردهاند  ...توافقپاریس مانند  NPTاست که ما به تکالیف
ملزم میشویم اما از مزیتهای آن بهرهمند نمیشوی».
گفتنی اس��ت گروه دیگر از کارشناس��ان داخلی با جدیت از
حضور در توافقنامه پاریس دفاع میکنند و معتقد هستند
که عالوه بر منافع ملی باید منافع کره زمین را در نظر داشت.
محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران
پیشتر در گفت وگويي با هفته نامه «سرزمين انرژي» گفته
اس��ت« :راهبرد اصلی و کلی در جمهوری اس�لامی ایران این
است که عالوه بر منافع ملی از منافع مستضعفان جهان نیز

جریان
قدرتمندی در
جهان با اینگونه
توافقها مخالف
است با این
استدالل که
چنین توافقاتی
نمیتواند در
روند جلوگیری
از کاهش
گرمای زمین
مؤثر باشد .به
اعتقاد این گروه
افزایش دمای
زمین خارج
از کنترل بشر
است

حمایت ش��ود .با این رویکرد ما چطور
میتوانیم همچون آمریکا بر پایه منافع
خودمان عمل کرده و به مس��ائل دیگر
بیتوج��ه باش��یم .در ضرورت تمرکز بر
منافع ملی ش��کی نیست ولی همه ما
روی ی��ک کره خاک��ی زندگی میکنیم
ک��ه در گام نخس��ت باید به فکر منافع
آن باشیم .امریکا به عنوان کشوری که
بیش��ترین آالیندهه��ا را تولید میکند
باید از حامیان توافق پاریس باش��د و
دولت قبل نیز در این کش��ور بر همین
اساس رفتار معقوالنهتری داشت».
او ب��ا تاکی��د براینک��ه ه��ر روز ش��اید
اضمحالل شرایط آب و هوایی دنیا ،آب
شدن یخها و گرم شدن زمین هستیم،
گفت« :ما در ایران نباید حرف از خروج
از تواف��ق بزنی��م زیرا ب��ه این توافق نیاز
داری��م .محیط زیس��ت ما تحت تأثیر
آالیندهه��ا رو ب��ه ناب��ودی میرود و تا
کن��ون نیز سیاس��تهای صحیحی در
این عرصه نداش��تهایم .الویت نخست
در کش��ور ما باید حفظ محیط زیست
باشد و بعد از آن به فکر منافع اقتصادی
باشیم».

دنیایانرژیزوایایتأثیرسازمانهمکاریهای شانگهایرابررسیمیکند

مقدم��هایب��رایبزرگرتی��ن
دادوستدانرژیدرتاریخجهان
گزارش

آرزو فرشید

دنیای انرژی
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تالش ايران براي عضويت در س��ازمان
همكاريهاي ش��انگهاي سالها است
ك��ه ادام��ه دارد و هنوز محقق نش��ده
اس��ت .اين همان س��ازماني است كه
گمان ميرفت يك ناتوي ش��رقي باشد
ام��ا در عمل به س��ازماني براي تقويت
همکاریهایاقتصاديدرآسيانهميانه
تبدیل ش��د .اين س��ازمان از سال 2001
تاکنون بستر همکاریهای چندجانبه
امنیت��ی ،اقتص��ادی و فرهنگی میان
چين ،روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان،
تاجيكس��تان و ازبكس��تان بوده است
و در صورت پذیرش هند ،پاکس��تان و
ایران به عنوان اعضای دائم ،زمینه ساز
اجرای یکی از بزرگترین پروژههای داد
و س��تد انرژی در تاریخ جهان خواهد
شد.
س��ازمان مذک��ور در س��الهاي اخي��ر
عليرغ��م اه��داف امنيت��ي اوليه یک
چرخ��ش اقتصادی داش��ته و اعضای
آن به توس��عه همکاریهای اقتصادي
ب��ه ويژه در حوزه انرژی تمایل نش��ان
دادهان��د .چین و روس��یه به عنوان دو
بال اصلی این س��ازمان در حوزه انرژی
مکم��ل یکدیگ��ر هس��تند .روس��یه از
بزرگترین صادرکنندگان گاز دنیا و چین
از جمل��ه بزرگترین واردکنندگان انرژی
است .اگرچه روسیه از سالهای قبل از
فروپاشی شوروی به دنبال خودنمایی
در براب��ر غ��رب و امری��کا ب��وده و چین
ب��ه دالیل اس��تراتژیک نگران محاصره
توس��ط امریکا اس��ت اما هر دو کشور
بیش��ترین منفع��ت را از همکاریهای
اقتص��ادی در ای��ن س��ازمان میبرند.
چی��ن با عضویت در ش��انگهای عالوه
ب��ر تضمی��ن تأمین انرژی خ��ود ،بازار
بزرگ��ی ب��رای صادرات کاال و س��رمایه
یافت��ه و روس��یه ش��رکای خوبی برای
همکاریهای اقتصادی دارد.
با تغییر و تحوالت س��الهای اخیر در
فض��ای ژئوپلیتیک اوراس��یا و مناطق
پیرامون��ی آن س��ازمان همکاریهای
شانگهای بیشازپیش مهم شده است.
تحوالتي همچون امنیتی شدن فضای
بینالمللی پس از حادثه  ۱۱س��پتامبر،
اش��غال افغانس��تان ،حضور مستقیم
ناتو و ایاالت متحده در منطقه آسیای
مرک��زی ،گس��ترش فعالیت گروههای
افراطی و تروریس��تی در افغانس��تان
و پاکس��تان و مس��ائل مرب��وط ب��ه
انتق��ال و امنیت انرژی ،موجب توجه
روزاف��زون جامع��ه جهانی به اهداف و
برنامههای بازیگران سازمان همکاری
شانگهای شده است .از همین رو ايران،
پاكستان و هند که عضو ناظر سازمان
همکاریهای شانگهای هستند ،تالش
میکنن��د تا با جلب نظ��ر موافق دیگر
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اعضا به اعضای دائم بدل ش��وند .از قضا این س��ه متقاضی
نیز مثل چین و روسیه ظرفیت همکاری اقتصادی در حوزه
انرژی را دارند .ایران دارای منابع گس��ترده نفت و گاز اس��ت
و هند و پاکستان نیازمند واردات هستند.
يك اتحاديه سرمايه داري جديد
سازمان همکاریهای شانگهاي که بیشترین ذخایر نفت و
گاز دنیا را در اختیار دارد ،مسير تبدیل شدن به يك اتحاديه
جديد سرمايه داري را در پيش میگیرد و این قابلیت را دارد تا
در دهههای آینده به یکی از بزرگترین قطبهای بینالمللی
اقتصاد ،تجارت ،سرمایه گذاری خارجی ،انرژی و نظامی در
جهان تبدیل شود .عضویت ایران در این مسیر نقش مهمی
دارد زیرا با داشتن رتبه سوم ذخایر نفت و رتبه دوم گاز جهان
در کنار روس��یه ،از این س��ازمان یک ابرقدرت در حوزه انرژی
میس��ازد .با این حال اعضای دائم این س��ازمان طی هشت
سال گذشته عضویت دائم ایران را نپذیرفتهاند .دليل اصلي
آنه��ا اي��ن بود كه اعضاي دائم نبايد تحت تحريم باش��ند .با
به س��رانجام رس��یدن مذاكرات هس��تهاي و لغو تحريمهاي
هس��تهاي عليه ايران ،فضا براي پذيرش كش��ورمان در اين
سازمان بينالمللي فراهمتر شد ،اما هنوز محقق نشده است.
موض��وع عضوی��ت ایران در اجالس س��ال قبل در تاش��كند
بررس��ي ش��د اما به نتيجه نرس��يد زيرا چينیها با عضويت
اي��ران مخالفت كردند .آنطور ك��ه خبرگزاری رویترز گزارش
داده ب��ود دلي��ل مخالفت چين عدم تمايل آنها به افزایش
جنبه «ضدغربی» این سازمان بود.
چشمبادامیها مانع عضويت ايران!
چینیه��ا تنه��ا مخالفان عضویت دائم ایران در ش��انگهای
نیستند و برخی از کارشناسان داخلی نیز علیرغم اشراف به
مزیتهای اقتصادی این سازمان برای ایران ،بر این باورند که
بهتر است با عضویت در اجالس مذکور خود را مقابل غرب قرار
ندهیم .بهرام امیراحمدیان کارش��ناس مسائل آسیای میانه
و قفقاز از جمله کسانی است که اینطور فکر میکنند .او در
گفتوگو با «دنياي انرژی» اهمیت ژئواکونومیک سازمان
همکاریهای شانگهای را توضیح داد و گفت« :در حال حاضر
روس��یه و بعد از آن ،ازبکس��تان و قزاقس��تان تولیدکنندگان
انرژی و دیگر اعضای این س��ازمان مثل چین مصرف کننده
هس��تند .هن��د نی��ز به عنوان یک��ی از مصرفکنندگان بزرگ
ان��رژی ،در ص��ورت عضویت دائم در س��ازمان ش��انگهای به
گ��روه دوم خواهد پیوس��ت؛ بنابراین در منطقه ش��انگهای
تولیدکنن��دگان بزرگ و مصرفکنن��دگان بزرگ انرژی وجود
دارند .بزرگترین مصرف کننده چین است که روزانه حدود
 7میلیون بش��که انرژی دریافت میکند .اگرچه ازبکس��تان
توان تأمین انرژی چندانی ندارد اما قزاقس��تان و روس��یه
در س��وی دیگر قرار دارند .می دانیم که روس��یه یک قرارداد
فروش گاز بلند مدت با چین به ارزش حدوداً  400میلیارد دالر
بس��ته اس��ت» .او در مورد اهمیت پیوستن ایران به اعضای
دائم س��ازمان همکاریهای شانگهای نیز گفت« :در شرایط
کنونی ایران پتانسیلی دارد که دیگر اعضای شانگهای از آن
برخوردار نیستند .ایران میتواند ارتباط شانگهای را با جنوب
فراهم کند .در این منطقه روسیه ،آسیای مرکزی و چین برای
آمدن به سمت جنوب با دشواریهایی مواجه هستند .چین
کریدور  CPECرا تعریف کرده است (کریدور اقتصادی چین
و پاکستان) تا از این راه به دریای عرب برسد .ممکن است این
کریدور به خاطر ناامنیهای موجود با مشکل مواجه شود و
سرمایه گذاری  46میلیارد دالری چین که ساخت بندر گوادر

افزوده شدن
هند و پاکستان
به عنوان دو
مصرف کننده
بزرگ انرژی
به سازمان
شانگهای ایران
را امیدوار
میکند که
پروژه خط لوله
صلح اجرایی
شده و ایران
نقش قابل
توجهی در
تأمین انرژی
اعضای این
سازمان ایفا کند

را نیز شامل میشود ،به خطر افتد .ایران
ب��ه س��بب امنیتی ک��ه از آن برخوردار
است ،میتواند آسیای مرکزی و روسیه
را به دریای آزاد وصل کند .روس��یه نیز
با هندوس��تان کریدور مرکزی شمال –
جنوب را تعریف کرده است .سال 2000
ای��ران ،هند و روس��یه توافق کردند که
س��الی  20میلیون تن کاال از این مس��یر
ترانزی��ت کنند اما تاکنون یک میلیون
تن یا حتی صد هزار تن کاال نیز ترانزیت
نشده است؛ بنابراین ایران فینفسه از
نظر ژئواکونومیک میتواند به منطقه
ش��انگهای کم��ک کن��د .راه آهن ایران
به راه آهن سراس��ری روس��یه و چین
وصل ش��ده است .س��ال گذشته قطار
جاده ابریش��م دوازده روزه از شانگهای
ب��ه تهران رس��ید .به ای��ن ترتیب ایران
میتوان��د در س��ازمان همکاریه��ای
ش��انگهای نقش کلیدی داشته باشد و
به این سازمان کمک کند».

نقش كليدي ايران
نق��ش کلی��دی ای��ران در س��ازمان
همکاریهای ش��انگهای همان دلیلی
اس��ت که به اعتقاد کارشناسان ایرانی
بای��د موج��ب پذیرش ای��ران در این
سازمان شود .امیراحمدیان اما معتقد
اس��ت که ما نیازی به عضویت دائم در
ای��ن پیم��ان نداریم و میتوانیم منافع
خود را از طریق ارتباط مس��تقیم با هر
یک از اعضا به دست آوریم .او با بیان
اینکه «عضویت در س��ازمان شانگهای
برای ایران خیلی ضرورت ندارد» گفت:
«ایران با همه کش��ورهای این سازمان
ارتب��اط دارد .ایرانی که در جنوب 2040
کیلومتر خط س��احلی دارد چرا باید به
شانگهای بپیوندد؟ آنها خودشان راه
آهن سراس��ری دارند .چی��ن و اروپا از
طریق روسیه به هم وصل شدهاند و با
هم کار میکنند پس اگر ایران نباشد نیز
اشکالی برایشان پیش نمیآید .در این

عضویت ایران
با داشتن رتبه
سوم ذخایر
نفت و رتبه دوم
گاز جهان در
کنار روسیه،
از سازمان
همکاریهای
شانگهای یک
ابرقدرت در
حوزه انرژی
میسازد

ً
مثال چین
شرایط ما باید از تواناییهای خود سخن بگوییم
میتواند در کریدور راه آهن شرق ایران از چابهار به زاهدان و
مشهد سرمایهگذاری کند .این را در موازات  CPECقرار دهد
و اگر بند گوادر ناامن شد از بندر چابهار استفاده کند».
این اس��تاد جغرافیای سیاس��ی در ادامه به موقعیت و توان
ای��ران در ح��وزه انرژی پرداخت و گفت« :بر اس��اس گزارش
س��االنه بی پی ایران با توجه به اکتش��افات اخیر در پارس
جنوبی مقام اول گاز جهان است .چین نیز اگر آینده خودش
را میخواهد باید روی ایران س��رمایهگذاری کند زیرا روس��یه
ش��ریک قابل اعتمادی برای آنها نیس��ت .در حالی که ایران
رقیب چین نیست .بیش از بیست و پنج درصد کل تجارت
ما با چین اس��ت پس ش��ریک خوبی اس��ت؛ بنابراین آنها
باید به دنبال استفاده از بنادر ما باشند .ظرفیت بنادر ما در
جنوب بیش  200میلیون تن اس��ت .راههای امن و راه آهن
خوبی داریم .اگر راه آهن قزوین به رش��ت و آس��تارا متصل
ش��ود ،از یک س��مت دیگر (در س��ال  1393از طریق راه آهن
اینچه برون به راه آهن ترکمنستان و قزاقستان و بعد هم راه
آهن سراسری روسیه وصل شدیم) به کریدور شمال جنوب
نیز وصل میشویم .همه این زمینهها در ایران برای همکاری
ً
اصال به دنبال عضویت در س��ازمان
آماده اس��ت اما نباید

ش��انگهای باشیم .آنها باید به دنبال
ما بیایند و منت بکش��ند چون مزیتی
برای ما ندارد».
او در پاس��خ به این س��ؤال که چرا این
ً
اتفاقا چین با عضویت
اتفاق نمیافتد و
ای��ران مخالفت میکند ،گفت« :چین
کش��وری ایدئولوژیکی نیست و منافع
اقتص��ادیاش را دنبال میکند .وقتی
در داخل نیروهای ما همس��و نباش��ند
و سیاس��ت خارجی منسجمی نداشته
باشیم آنها به سرمایه گذاری در ایران
ترغیب نمیشوند .ما باید شرایط را در
داخ��ل ای��ران فراهم و از دولت حمایت
کنیم .سرمایهداران در جامعه جهانی به
خاطر تحریمهای امریکا و تحریمهای
احتمالی به خاطر برنامه موشکی ایران
به سمت ما نمیآیند .به نظر من اگر در
داخل فضای سیاسی را خوب مدیریت
کنیم ،موقعیتهای خوبی برای جذب
سرمایه فراهم میشود.».
ب��ه گفته امير احمدي��ان «تاکید ایران
ً
اصال درست
برای عضویت در شانگهای
نیس��ت» بلكه «باید ق��در خودمان را
بدانیم .زیرس��اختها موجود است و
باید از آن اس��تفاده کرد .شبکه راههای
ریل��ی و زمین��ی ،هوایی ،امنیت ایران،
بنادر جنوبی کشور همه باید به خوبی
م��ورد اس��تفاده قرار گیرن��د .به خاطر
مقررات دس��ت و پاگیر گمرک ،س��تاد
مبارزه با مواد مخدر ،قاچاق و  ...است
ک��ه بنادر ایران به خوب��ی بنادر جنوب
خلیج فارس کار نمیکنند .اگر اینها را
درست کنیم ،ایران میتواند به جایگاه
خود دست یابد».
س��ازمان همکاریهای ش��انگهای به
خاط��ر برخورداري از قلمرو جغرافيايي
وس��يع ،جمعي��ت زياد ،مناب��ع انرژي
گس��ترده ،س�لاحهای هس��تهای،
نيروهاي مسلح قابل توجه و حق وتو
در ش��وراي امنيت ظرفیت اقتصادي،
سياس��ي و نظامي بااليي دارد و ايران
تالش میکند تا به عضو دائم آن تبدیل
شود .برخي از تحليلگران معتقدند كه
اي��ران از ظرفیتهای این س��ازمان در
جهت مناسبات منطقهای و روابط بين
المللي منتفع میش��ود .بر اين اساس،
عضوي��ت ايران در س��ازمان میتواند
منافع و دستاوردهايي در اين حوزهها
براي ايران دربرداش��ته و باعث ارتقاي
نقش ايران ش��ود .افزوده شدن هند و
پاکس��تان به عن��وان دو مصرف کننده
ب��زرگ ان��رژی ایران را امی��دوار میکند
ک��ه پ��روژه خ��ط لول��ه صل��ح اجرایی
ش��ده و ای��ران نقش قاب��ل توجهی در
تأمین انرژی اعضای این س��ازمان ایفا
کند.
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گزارش

سعیده باقری

دنیای انرژی

مدیران بورسمی گویندتاپایان سال نفتخام روی تابلوهایمعامالتیمیرود

بازگشتغریبهیمحبوب
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آفتاب داغ ظهر تابس��تان تهران ،همه
را از نفس انداخته بود ،اما در گوشهای
از ش��هر قرار ب��ود اتفاقی مهم در تاریخ
تجارت ایران ثبت ش��ود ،قرار بود برای
نخستین بار در تاریخ صد ساله صنعت
نف��ت ،طالی س��یاه ایران��ی در بورس
عرضه شود 22 ،تیرماه  1390همه یاران
احمدی نژاد در ساختمان آن روز بورس
کاالی ای��ران در خیاب��ان طالقانی ،صد
متر آنسوتر از ساختمان قدیمی وزارت
نفت گردهم جمع شده بودند تا شاهد
این رویداد باشند ،محمد رضا رحیمی
مع��اون وقت اول احم��دی نژاد ،علی
آب��ادی ی��ار دیرین رئیس جمهور وقت
و سرپرس��ت آن روزهای وزارت نفت،
ش��مس الدین حس��ینی وزیر اقتصاد
و احمد قلعه بانی مدیر عامل ش��رکت
مل��ی نفت ،صالح آبادی و هاش��میان
مدیران س��ازمان ب��ورس و بورس کاال
هم با یک بغل اوراق از این س��و به آن
سوی سالن میرفتند تا مقدمات کار را
فراهم کنند ،زنگ رینگ برای فروش 600
هزار بش��که نفت خام سنگین ایران به
صدا درآمد ،ویدئو کنفرانس مس��تقیم
ب��ه تاالر بورس نفت کیش متصل بود
ً
احتماال خارجی هم بتوانند
تا خریداران
در ای��ن معامله ش��رکت کنند ،خریدار
یک دالر زیر قیمت میخواست ،حتی
عل��ی آبادی تا مرز راضی ش��دن پیش
رفت��ه بود ک��ه معامله ج��وش بخورد
ام��ا مقاومت مدی��ران امور بین الملل
شرکت ملی نفت ایران و گوشزد کردن
اینکه رضایت به معامله زیر قیمت بازار
جهانی ،عواقب بدی در پی دارد باعث
ش��د که بعد از دو س��اعت تکرار عرضه
معامل��ه روی تابلو متوقف ش��ود ،این
س��رآغاز یکی از مهمترین سرفصلهای
ناکامی در تجارت نفت ایران است.
با شکست عرضه نفت خام ،مسئوالن
وقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار به
فکر ایجاد بس��تر جدیدی برای عرضه
نف��ت خ��ام در بورس ان��رژی افتادند.
تالشه��ا ب��رای ورود نف��ت و س��ایر
حامله��ای ان��رژی به بازار س��رمایه و
تعیی��ن قیم��ت ای��ن محص��والت در
بورس ،اوایل س��ال  ۱۳۹۰شکل دیگری
یافت و با تصمیم شورای عالی بورس و
اوراق بهادار در خرداد سال  ،۱۳۹۰بورس
انرژی بهعنوان چهارمین بورس کشور
ب��رای عرضه محصوالت و مش��تقات
نفتی ،برق ،گاز طبیعی ،زغالس��نگ و
سایر حاملهای انرژی شکل گرفت.
در مقدم س��اختار جدید بازهم شانس
عرضه نفت خام محک زده شد و این بار
موفق از آب درآمد .نخستین محموله
نفت خام روز  17فروردین س��ال  93در
رینگ داخلی بورس انرژی با موفقیت
عرضه شد اما در نهایت این معامالت
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به دلیل فقدان س��ازوکار تجاری مورد
پذیرش دو طرف (خریداران بین المللی
از ی��ک س��و و امور بین الملل ش��رکت
مل��ی نفت به عنوان فروش��نده) ادامه
نیافت ،اکنون و پس از گذش��ت قریب
به پنج سال از آغاز اولین فعالیتهای
مرتب��ط با بورس نفت ،هنوز نفت خام
به صورت یک آیتم ثابت در تابلوهای
ب��ورس وجود ن��دارد و به همین دلیل
بورسیها به آمدن نفت خام روی تابلو
به مثابه بازگشت یک غریبه مینگرند،
غریب��های که برای اقتصاد تجاری ایران
بسیار محبوب و دوست داشتنی است
و ماندنش میتواند برکتهای زیادی
به همراه داشته باشد .با این حال این
اتف��اق زمینه ش��کل گیری مجموعهای
از تابلوه��ای عرضه فراوردههای نفتی
شد ،فرآوردههای اصلی که شرکت ملی
نفت عرضه میکند ،از جمله نفت کوره،
گازویی��ل و میعانات گازی .عرضههای
این محصوالت در بورس انرژی تداوم
یافت.
بهتر است نفتیها در قیمت بازنگری
کنند
با این حال از همان ابتدا انتظار میفت
شرکت ملی نفت در زمینه قیمت پایه
فروش این فرآوردهها بازنگری جامعی
داشته باشد ،تا عرضه این محصوالت
منج��ر به معامل��ه در تابلوی معامالت
شود و به تبع آن خریداران خارجی بطور
مستقیم در بورس جذب شوند.
ح��اال و بع��د از تجربههای مختلف در
ح��وزه تج��ارت فرآوردهه��ای نفتی،
مدیرعامل بورس انرژی با تأکید بر لزوم
بازنگ��ری در قیم��ت پایه فرآوردههای
نفتی برای موفقیت در انجام معامالت
میگوید :با تالش جمعی دس��تگاهها
ب��رای عرضه نفت خام در بورس انرژی
شاهد اولین عرضه نفت خام صادراتی
طی سال جاری خواهیم بود.
مدیر عامل بورس انرژی ایران گفت :تا
پایان ش��هریور ماه امسال جمع ارزش
معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی به
مبلغ  16هزار و  625میلیارد لایر رس��ید
که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد
 122درصدی را نشان میدهد.
س��ید علی حسینی با بیان اینکه رینگ
بین الملل فرآوردههای هیدروکربوری
ب��ورس ان��رژی در نیم��ه اول امس��ال
نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل رشد
 73درص��دی در ارزش معام�لات را
تجرب��ه ک��رده ،افزود :در ب��ازار فیزیکی
این بورس نیز بیشترین رشد به رینگ
داخل��ی فرآوردهه��ای هیدروکربوری
ب��ورس انرژی تعلق دارد که رش��د 160
درصدی ارزش معامالت را نس��بت به
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دوره مشابه سال قبل نشان میدهد .به گفته وی دلیل رشد
حجم و ارزش معامالت فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ
بینالملل و داخلی بورس انرژی استفاده بهینه شرکتهای
پاالیشی و تولید کنندگان غیر دولتی از ظرفیت بورس برای
استفاده از مزایای رقابت در این بازار است.
حسینی افزود :این رقابت باعث شده فرآوردهها و محصوالت
عرضه ش��ده در بورس انرژی با قیمتهای تعادلی معامله
شود ،در عین حال مبنای نرخ آزاد ارز در معامالت بینالمللی
ب��ورس ان��رژی باعث ش��ده تا منافع بیش��تری برای عرضه
کنندگان در این بازار وجود داشته باشد .همچنین با افزایش
حج��م عرض��ه محصوالت ،خریداران نیز که مصرف کنندگان
واقع��ی بازار هس��تند ،در جریان معام�لات بورس انرژی به
منافع خود از جمله دسترسی آسان و به موقع به خوراک و
مواد اولیه دست مییابند .حسینی با مرجع دانستن قیمت
محصوالت و فرآوردههای نفتی بورس انرژی در منطقه غرب
آسیا ،گفت :در سطح منطقه بورس انرژی ایران تنها بازاری
است که طیف وسیعی از فرآوردههای پاالیشی در آن عرضه
میش��وند و از اینرو میتوان از آن به عنوان مرجع قیمتی
فرآوردههای ویژه پاالیشی در بازارهای منطقه یاد کرد .این
مقام مس��ئول در ادامه با اش��اره به معامالت برق طی  6ماه
نخس��ت امس��ال ،عنوان کرد :بازار برق بورس انرژی ایران با
ثبت ارزش یک هزار و  603میلیارد لایر در نیمه اول امسال،
شاهد رشد  10درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته
بود .همچنین در بخش معامالت سلف موازی استاندارد با
سررس��ید یک س��ال و بیشتر ،با معامله بیش از یکمیلیون
و  874هزار قرارداد به ارزش چهار هزار و  494میلیارد لایر در
شش ماهه نخست سال ،معامالت ثانویه این اوراق با رشد
 69درص��د از نظ��ر ارزش معامالت و  267درصد از نظر تعداد
قراردادها نسبت به شش ماهه نخست سال  95همراه بود.
وی ب��ا ابراز امیدواری نس��بت به ثب��ت رکوردهای جدید در
ب��ازار برق ب��ورس انرژی همزمان با تداوم روند تأمین منابع
مالی شرکتهای توزیع برق به جزییات تالشها برای عرضه
نف��ت خ��ام در این بورس اش��اره ک��رد و افزود :فرآیند تفاهم
ب��ا ش��رکت ملی نفت ب��رای عرضه نفت خام به طور جدی از
اوایل مرداد تا به امروز دنبال ش��ده و خوش��بختانه بر روی
بس��یاری از موارد تفاهم وجود دارد .در این زمینه نیاز بود
تا شرکت سپرده گذاری مرکزی از طریق بانکهای عامل که
فعالیتهای ارزی انجام میدهند نس��بت به انجام تس��ویه
ارزی اعالم آمادگی نماید که هم اکنون این امر انجام ش��ده
است .از طرفی بخش زیادی از تعیین مفاد اطالعیه عرضه
یا ش��رایط فروش با ش��رکت ملی نفت انجام ش��ده است .به
ب��اور وی ب��ا توج��ه به اینکه عرضه نف��ت خام تابع قوانین و

در سطح منطقه
بورس انرژی
ایران تنها
بازاری است که
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آن عرضه
میشوند و از
اینرو میتوان
از آن به عنوان
مرجع قیمتی
فرآوردههای
ویژه پاالیشی
در بازارهای
منطقه یاد کرد

مقررات زیادی اس��ت در سطوح باالی
تصمی��م گیری نیاز به هماهنگیهایی
وجود دارد که خوش��بختانه با برگزاری
دو جلسه هماهنگی ،تفاهمات خوبی
در این زمینه حاصل شده است.
مدی��ر عام��ل بورس انرژی با اش��اره به
تالشه��ای ص��ورت گرفت��ه از س��وی
رئی��س س��ازمان ب��ورس ب��ه منظور
پیگیری و حل مسائل باقیمانده بر سر
عرض��ه نفت خ��ام ،ابراز امیدواری کرد:
حداکثر تا پایان س��ال  96عرضه نفت
خ��ام در رین��گ صادراتی بورس انرژی
امکان پذیر میشود.
حس��ینی در عی��ن ح��ال از موافق��ت
نهایی س��ازمان بورس برای راه اندازی
صن��دوق پروژه برق خب��ر داد و گفت:
انتظ��ار میرود در مه��ر ماه واحدهای
س��رمایه گ��ذاری این صن��دوق پذیره
نویسی شود.
وی افزود :خوش��بختانه مدل تأسیس
صندوقه��ای پ��روژه ان��رژی نهای��ی
ش��ده و عالوه بر صن��دوق پروژه مپنا،
تقاضاهایی نیز برای تأسیس صندوق
پروژه پتروشیمی وجود دارد که با کمک
شرکتهای تأمین سرمایه آنها را دنبال
خواهیمکرد.ویازپذیرشفرآوردههای
جدید نفتی در بورس انرژی نیز سخن
گفت و افزود :دو محصول پاالیشگاهی
ش��امل آیزوفید پاالیش نفت تهران و
نف��ت ک��وره پاالیش نفت کرمانش��اه
در مه��ر ماه به مرحل��ه عرضه خواهند
رس��ید .چند هیدورکربور سبک مربوط
به ش��رکتهای پایین دستی پاالیشی
نی��ز برای عرض��ه در بورس انرژی مورد
موافق��ت ق��رار گرفتهاند که عرضه آنها
ب��ه زودی آغاز خواهد ش��د .این مقام
مس��ئول ادامه داد :فرآوردههای اصلی
که شرکت ملی نفت عرضه میکند ،مثل
نف��ت کوره ،گازوییل و میعانات گازی،
عرضههای آنها در بورس انرژی تداوم
خواه��د یافت ،منته��ی انتظار میرود
شرکت ملی نفت در زمینه قیمت پایه
فروش این فرآوردهها بازنگری جامعی
داشته باشد ،تا عرضه این محصوالت
منج��ر به معامل��ه در تابلوی معامالت
شود و به تبع آن خریداران خارجی بطور
مستقیم در بورس جذب شوند.
حس��ینی اف��زود :در مورد تأمین مالی
واحده��ای اقتص��ادی از طریق بورس
ان��رژی ،فروش گواهیهای س��رمایه
گذاری صندوق پروژه یکی از ابزارهایی
است که امسال به ثمر نشسته است.
همچنی��ن برای انتش��ار اوراق س��لف
موازی استاندارد تا سقف هزار میلیارد
تومان برنامه ریزی شده که با تقاضایی
که از س��مت ناش��ران وجود دارد ،برای
ش��رکتهای تولید کننده برق و فعاالن
نفتی منتشر خواهد شد.

ش��روع پاییز برای صنعت نفت ایران بس��یار پر خبر
ب��ود ،از هم��ان اوایل مهرم��اه زمزمه تحولی با رویکرد
جوانگرایی در برخی سمتهای مدیریتی کالن صنعت
نفت ش��نیده ش��د که تا امروز مهمترین خروجی آن،
نشس��تن یک جوان بر کرس��ی مدیریت ش��رکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران است ،بعید
نیس��ت در ش��ماره آینده دنیای انرژی ،اس��امی جوان
دیگری نیز به این فهرست افزوده شده باشند.

اخــبــار

مدیرعامل جدید شرکت ملی پاالیش و پخش تاکید کرد:

رقابت دولت با بخش خصوصی در صنعت پاالیش نفت ممنوع است

روز  19مهرم��اه ب��ا حک��م بی��ژن زنگن��ه وزیر نف��ت ،علیرضا صادق آبادی به عنوان مدیر عامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران منصوب شد ،او سه روز بعد و در آئین تودیع عباس کاظمی مدیر عامل پیشین این شرکت گفت:
تکمیل هر سه فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و بهره برداری از آن میتواند بار امنیتی و روانی تأمین بنزین را در شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران کاهش دهد .صادق آبادی به فراهم کردن فضای کسب و کار برای بخش
خصوصی به عنوان مورد مهم بعدی اش��اره کرد و گفت :صنعت پاالیش کش��ور به منابع مالی ارزی با نرخ بهره پایین و
بازپرداخت طوالنی نیاز دارد که این موضوع میتواند از طریق فاینانس خارجی تأمین شود .مدیرعامل جدید شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد :در هیچ کجا بخش دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند و همچنین
تصدی گری دولت نیز باید در صنعت پاالیش کاهش یابد .مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
با اش��اره به اینکه اجرای طرح عرضه س��وخت از طریق ش��رکتهای صاحب صالحیت (برندینگ) میتواند یکی از راههای
کاهش این تصدی گری باش��د ،افزود :توزیع س��وخت از طریق ش��رکتهای صاحب صالحیت زمانی تاثیرگذار خواهد بود
که پاالیشگاهها هم درگیر آن شوند .معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی درباره چالشهای پیش
روی این صنعت نیز گفت :تا س��ال  ۲۰۲۰میالدی نفت کوره باید با ضوابط و کیفیت خاصی فروخته ش��ود که این مهم با
انجام برخی راهکارها ،طوالنی مدت خواهد شد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق:

صادرات گاز ایران به عراق تا  ۳برابر قابل افزایش است

رایزن بازرگانی ایران در عراق به موضوع حل مشکل صادرات گاز ایران به این کشور خبر داد و گفت :این ظرفیت تا سه برابر
هم قابل افزایش بوده و توان فنی و تجهیزاتی الزم برای تحقق این مهم فراهم است .ناصر بهزاد افزود :رشد قابل مالحظه
صادرات ایران به عراق در ماههای گذش��ته به طور عمده مربوط به تغییر مس��تمر ترکیب کاالهای صادراتی به این کش��ور
بوده است .وی با اشاره به حل مشکل صادرات گاز ایران به عراق برای نخستین بار گفت :این ظرفیت تا سه برابر هم قابل
افزایش بوده و توان فنی و تجهیزاتی الزم برای تحقق این مهم فراهم است.
همچنین مجتبی خسروتاج ،رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بازار بزرگ کشور عراق ،تصریح کرد :عراق یکی
از مهمترین بازارهای صادراتی کش��ور اس��ت ،به طوری که جمهوری اس�لامی ایران در  ۶ماه نخس��ت امس��ال با سه میلیارد و
 ۱۷۰میلیون دالر صادرات ،به دومین مقصد صادراتی این کش��ور تبدیل ش��د .خس��روتاج عنوان کرد :این موضوع در حالی
بهدست آمده که سهم دیگر کشورها در صادرات به این کشور در این مدت کاهش داشته است ،همچنین برای بازار عراق
نیازمند حضور تیمی  ۱۰نفره از س��وی س��ازمان توس��عه تجارت و اس��تفاده از توانمندی نیروهای بومی و ایجاد ش��عبهای از
اتاق بازرگانی در این کشور هستیم .مجتبی خسروتاج که در جمع رایزنان بازرگانی ایران سخن میگفت افزود :در  ۲سال
گذش��ته برای خروج س��ازمان توس��عه تجارت از ش��کل سنتی آن تالشهایی در قالب تفکیک مقولههای سیاستگذاری و
حکمرانی و تبدیل شدن به یک نهاد توصیهای و ترویجی انجام شد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد:

تولد کنسرسیوم صادرات متانول ایران

معاون وزیر نفت از آغاز فاز نخست یکپارچهسازی بازرگانی شرکتهای پتروشیمی ایران با ایجاد کنسرسیوم یا اتحادیههای
مشترک برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت مشابه خبرداد .مرضیه شاهدایی افزود :یکپارچه سازی بازرگانی
پتروشیمیها به دلیل خصوصی بودن بیشتر شرکتها ،تفاوت اهداف و محصوالت مختلف در کوتاه مدت میسر نیست و
زمانبر است .شاهدایی با اشاره به این که متمرکز کردن بازرگانی پتروشیمیها نیاز به فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای الزم
دارد ،تصریح کرد :در فاز نخست یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمیها مقرر شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت
مشابه ،کنسرسیومهایی را به منظور جلوگیری از مواجهه با مشکالت صادراتی و بازرگانی خارجی محصوالت پتروشیمی
ایران در آینده تشکیل دهند .مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود :این کنسرسیومها سیاستگذار میزان فروش
و قیمت محصوالت تولیدی در بازار خواهند بود که سبب حفظ و افزایش سودآوری شرکتها نیز میشود.
وی با اش��اره به برگزاری نخس��تین همایش تولیدکنندگان متانول ایران با هدف یکپارچه س��ازی بازرگانی ش��رکتها ،گفت:
ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ متانول در جهان با ظرفیت  ۵ ,۵میلیون تن در س��ال اس��ت که تا س��ال آینده  ۵.۵میلیون
تن دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد؛ براساس برنامهریزیهای انجام شده ،ظرفیت تولید متانول کشور تا سال ۲۰۲۰
به  ۱۷میلیون تن خواهد رس��ید .معاون وزیر نفت ادامه داد :در نخس��تین همایش تولیدکنندگان متانول ایران ،مس��ائل
بازرگانی ،ش��رایط روز ،بازار پیش رو و تهدیدها و فرصتهای این صنعت بررس��ی و سیاس��تگذاریهای ایجاد کنسرس��یوم
صنعت متانول در کشور انجام شد.
به گفته شاهدایی ،یکپارچه سازی بازرگانی پتروشیمی همچنین نقشی بسزا در توسعه ،پیشرفت و انتقال فناوری و دانش
فنی و کاهش هزینههای صادراتی و حمل نقل دارد.
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ثبات و پایداری در بازار جهانی پتروشیمی تا سال 2020
ش��رکت لوته کمیکال کره جنوبی پیش بینی کرد که بازار جهانی پتروش��یمی تا س��ال  2020تغییر چندانی را ش��اهد نباش��د.
شرکت لوته کمیکال کره جنوبی به تازگی پیش بینی کرد که به لطف قیمتهای پایین نفت خام ،بازار جهانی پتروشیمی
تا سال  2020میالدی از ثبات و پایداری ( )stable to firmمطلوبی برخوردار خواهد بود .اما مدیر ارشد اجرایی این
شرکت در نظر دارد تا با حرکت به سوی متنوع ساختن خوراک مورد استفاده ،هزینههای جاری را به میزان قابل مالحظهای
کاهش دهد .کیم گوی هیون ،مدیر عامل لوته کمیکال عنوان کرد :ما به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ پتروش��یمی کره
جنوبی ظرف س��الهای اخیر از پایین بودن قیمتهای نفت خام و در نتیجه خوراک مش��تق از آن یعنی نفتا بهره فراوانی
بردهایم .این موضوع در مقایسه با سطح عرضه و تقاضای محصوالت پتروشیمی ،تأثیر به مراتب مهمتری بر عملکرد مالی
شرکت داشته است .کیم در نخستین مصاحبه خود پس انتصاب به سمت مدیر عاملی لوته کمیکال در ماه مارس اظهار
داشت :انتظار میرود با ثابت ماندن بهای نفت خام حول قیمت  60دالر در هر بشکه ،بازار جهانی پتروشیمی تا سال 2020
ثبات و پایداری چش��مگیری را تجربه کند .این تولیدکننده پتروش��یمی برنامه دارد تا با توس��عه مجتمع یئوس��و ()Yeosu
در کره جنوبی و احداث یک واحد کراکر اتان جدید با همکاری ش��رکت اکس��یال ( )Axiallدر لوئیزیانا ایاالت متحده ،تا
پایان سال  2018میالدی ظرفیت جهانی تولید اتیلن خود را تا سقف  40درصد افزایش دهد و این رقم را به چهار میلیون
 500هزار تن در سال برساند .مجتمع در نظر گرفته شده برای احداث در لوئیزینا به این شرکت کمک خواهد کرد تا خوراک
ً
عمدتا نفتا است؛ متنوع سازد .مدیر عامل لوته کمیکال معتقد است که سودآوری
مورد استفاده خود را که در حال حاضر
تولیدکنندگان پتروشیمی متمرکز بر خوراک نفتا ظرف سالهای آتی تا حدودی متأثر میشود.

تفاهم ایران و ایتالیا برای جمع آوری گازهای مشعل
تعدادی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با هدف جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل ( )Flareبرای
تولید برق و نوسازی تجهیزات نفت و گاز با شرکت آنسالدو ایتالیا تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
تفاهمنامه همکاری میان ش��رکت آنس��الدو ایتالیا و ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،ش��رکت نفت و گاز پارس ،ش��رکت
نفت مناطق مرکزی و ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت با هدف جمع آوری گازهای ارس��الی به مشعل ( )Flareبرای
تولید برق و نوسازی تجهیزات نفت و گاز امروز (چهارشنبه ۲۶ ،مهرماه) امضا شد .یکی از اهداف امضای این تفاهمنامه،
جمع آوری گازهای ارس��الی به مش��عل در فاز  ۱۲میدان گازی پارس جنوبی برای تولید برق و نوس��ازی تجهیزات نفت و گاز
اس��ت .بر این اس��اس ،ش��رکت آنس��الدو ایتالیا با اس��تفاده از فناوری تبدیل گازهای ارس��الی به مش��عل (فلر) به برق ،در دو
مرحله همکاری خود را ادامه خواهد داد که در مرحله نخس��ت  ۶۰۰مگاوات و در مرحله دوم نزدیک به یک هزار مگاوات
تولید برق صورت میپذیرد ،همچنین س��بب افزایش راندمان تجهیزات و بهینه س��ازی مصرف انرژی میش��ود .در همین
رابطه مدیر امور فنی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پیش بینی کرد با اجرای طرحهای توسعهای ،ظرفیت تولید روزانه
نفت در این ش��رکت از حدود  ۲۰۰هزار بش��که کنونی به  ۳۰۰هزار بش��که ،ظرفیت تولید روزانه گاز از  ۳۰۰میلیون مترمکعب
کنونی به  ۴۰۰میلیون متر مکعب و ظرفیت تولید میعانات گازی از  ۸۰هزار بش��که کنونی به  ۱۱۰هزار بش��که در روز برس��د.
احمد رجبی درباره گازهای همراه نفت گفت :هم اکنون در تاسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی روزانه حدود  ۱۵۰میلیون
فوت مکعب گازهای همراه س��وزانده میش��ود که برای جمع آوری آنها برنامهریزی الزم انجام ش��ده و قرار اس��ت با ش��رکت
ایتالیایی آنسالدو انرژیا مشورت و سپس پروژهها را تعریف کنیم.

پروژه خط انتقال گاز ششم سراسری بهزودی به بهرهبرداری میرسد
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توس��عه گاز از راهاندازی خط لوله شش��م سراس��ری در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :طول
خط انتقال گاز شش��م سراس��ری از اهواز تا دهگالن  ۶۰۰کیلومتر اس��ت که در مس��یر خود به تقاطع رودخانه پرآب کارون
میرسد.
حسن منتظر تربتی درباره ویژگیهای پلی که برای عبور خط از رودخانه احداث شده است ،گفت :برای این منظور ،ترانشهای
به طول  ۲۲۰و ارتفاع  ۸۰متر ایجاد شده که حجم ترانشه برداشته شده به یک میلیون متر مکعب میرسد و هم اکنون نیز
تجهیزات و ماش��ین آالت در مرحله لولهگذاری هس��تند .مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توسعه گاز تصریح کرد :در ابتدا قرار
بود مس��یر خط لوله به صورت  HDDاز بس��تر کارون عبور کند که به دلیل س��نگی بودن بس��تر کارون این برنامه میس��ر نشد
و تصمی��م گرفتی��م خ��ط را ب��ه ص��ورت هوای��ی از روی پل عبور دهیم که این اقدام با وجود حجم عظیم آب در کارون عملیاتی
شد ،به گونهای که دو خط لوله  ۵۶اینچ (خطوط ششم و در آینده نهم) از روی عرشه عبور میکنند که این دستاورد در دنیا
کم نظیر اس��ت .تربتی از لوله گذاری روی عرش��ه در آینده نزدیک خبر داد و گفت :تا کیلومتر  ۱۰۷خط شش��م آماده س��ازی
شده و آماده تزریق گاز است و پیش بینی میشود  ۹۵کیلومتر باقیمانده نیز با پایان مسیر سازی و پیشرفت خیرهکننده
در زمینههای حفاری کانال ،جوشکاری و لولهگذاری ظرف  ۲ماه آینده به بهره برداری برسد.
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جزییات راه اندازی بزرگترین طرح تولید  ABSصنعت پتروشیمی ایران
طرح  ABSپتروش��یمی جم با ظرفیت تولید س��االنه حدود  200هزار تن  ABSو  60هزار تن رابر به عنوان بزرگترین طرح
تولید  ABSصنعت پتروشیمی ایران تا سال آینده در مدار بهره برداری قرار میگیرد.
مهندس س��ید حس��ین میرافضلی درباره آخرین وضعیت راه اندازی طرح  ABSپتروش��یمی جم ،گفت :هم اکنون عملیات
س��اختمان و نصب این پروژه در حال انجام اس��ت و تا  6الی  7ماه آینده عملیات اجرایی پروژه  ABSپتروش��یمی جم به
پایان میرسد .مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اعالم اینکه هم اکنون تجهیزات این پروژه خریداری شده اما پیش بینی
میشود با تکمیل مراحل ساختمان ،نصب و راه اندازی ،تولید تجاری  ABSاز اوایل سال آینده آغاز شود ،تصریح کرد :در
مجموع بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی میشود تا پایان امسال با نصب و عملیات راه اندازی آن آغاز شود.
وی با تاکید بر اینکه همواره مراحل تس��ت و راه اندازی طرحهای پتروش��یمی زمان بر اس��ت ،تاکید کرد :در ش��رایط فعلی
اجرای این طرح حدود  60درصد پیش��رفت فیزیکی دارد .میرافضلی در خصوص حجم س��رمایه گذاری انجام ش��ده در این
طرح پتروشیمیایی هم توضیح داد :برای طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی این پروژه حدود  180میلیون یورو در بخش
ارزش و حدود  200میلیارد تومان در بخش ریالی س��رمایه گذاری انجام ش��ده اس��ت .به گزارش نیپنا ،پیش بینی میش��ود
با بهره برداری از این طرح به طور متوسط ساالنه حدود  200هزار تن  ABSو  60هزار تن رابر به ظرفیت تولید محصوالت
پلیمری صنعت پتروشیمی ایران افزوده شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی:

فازهای پارس جنوبی تا یک سال و نیم آینده تکمیل میشود

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه  ۸۵درصد از پروژههای پارس جنوبی به س��رانجام رس��یدهاند ،گفت۱۵ :
درصد باقیمانده ظرف یک س��ال و نیم آینده پایان مییابد و رس��یدگی به مس��ائل زیس��ت محیطی و نوس��ازی تجهیزات
در دس��تور کار قرار میگیرد .محمد مش��کین فام گفت :توانس��تهایم پس از  ۱۵س��ال تالش و صرف  ۷۰میلیارد دالر هزینه،
مأموریت توس��عه پارس جنوبی را با موفقیت به انتها برس��انیم تا جایی که اکنون بیش از  ۸۵درصد راه را طی کردهایم و
ظرف یک سال و نیم آینده ،به جز فاز  ،۱۱تمام فازهای پارس جنوبی به اتمام میرسند.
وی افزود :ما در مجموع  ۴۱۳حلقه چاه تولیدی ۴۰ ،س��کوی دریایی ،حدود س��ه هزار و  ۵۰۰کیلومتر خط لوله دریایی و ۱۳
پاالیش��گاه که هش��ت مورد در عس��لویه و پنج مورد در منطقه تنبک هس��تند داریم که پیش بینی میش��ود پس از تکمیل
طرح ،روزانه نزدیک به  ۷۳۰میلیون متر مکعب گاز ،یک میلیون بشکه میعانات گازی ۱۰ ،میلیون تن آل پی جی (،)LPG
 ۱۰میلی��ون ت��ن ات��ان و پن��ج ه��زار ت��ن گوگرد از حوزه پارس جنوبی تولید کنیم .مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با بیان
اینکه تاکنون همه توجهها بر توسعه پاالیشگاههای پارس جنوبی بوده ،گفت :با سبکتر شدن کار در حوزه پارس جنوبی
از این پس موضوعهایی از قبیل بازیافت گازهای مش��عل ،کاهش آالینده پس��ابهای صنعتی و مواردی از این دس��ت در
دستور کار قرار میگیرند.

کارجویان ایرانی به  ۴کشور جهان اعزام میشوند
مدیرکل دفتر هدایت نیرو و کاریابیها درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت :در کشورهای استرالیا ،عمان ،ترکیه
و تاجیکستان دفاتر اعزام نیرو به خارج از کشور را راهاندازی کردیم.
محمد اکبرنیا ،مدیر کل دفتر هدایت نیرو و کاریابیها با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه کار از س��وی اس��تانها گفت :قصد
داریم در راس��تای این نمایش��گاه ارتباطی را بین کارجویان ،کارفرمایان و کاریابیها با مش��ارکت اداره کل کاریابیها برقرار
کنیم .وی راجع به اعزام نیروی کار به خارج از کش��ور گفت :با همکاری وزارت امور خارجه و س��فارتخانهها و نمایندگیهای
جمهوری اسالمی در کشورهایی که احتمال اعزام نیروی کار به آنجا وجود دارد هماهنگیهای الزم صورت گرفت .اکبرنیا
بیان کرد :خوش��بختانه هماهنگیهایی صورت گرفته اس��ت و موفق ش��دیم  4دفتر کاریابی در کش��ورهای اس��ترالیا ،عمان،
ترکیه و تاجیکس��تان راهاندازی کنیم و از این طریق بتوانیم نیرو به آن کش��ورها اعزام کنیم .مدیر کل دفتر هدایت نیرو و
کاریابیها اضافه کرد :این دفاتر اعزام نیروی کار را تس��هیل میبخش��ند ،کنار این موضوع برنامه حمایت از ش��اغلین ایرانی
نیز طراحی شده است که این دفاتر بتوانند با همکاری وزارت امور خارجه از شاغلین در این کشورها حمایتهای حقوقی
و اجتماعی داشته باشد.
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 ۸۰۰میلیون یورو برای تکمیل  LNGخارگ
ق��رارداد تکمی��ل ط��رح  NGLخ��ارگ ،شیرینس��ازی و تفکیک گازهای همراه مناطق خ��ارگ و بهرگان و فروش محصوالت
س��نگینتر از اتان ،روز  ۱۶مهرماه بین ش��رکت نفت فالت قاره ایران و ش��رکت صنایع فراس��احل (صف) با حضور مدیران دو
شرکت امضا شد .این قرارداد نخستین قرارداد جذب سرمایه در شرکت نفت فالت قاره ایران و همچنین صنعت نفت ایران
و در قالب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ( )PPPاست که به میزان  ۸۰۰میلیون یورو با مشارکت تامینکنندگان
مالی ایرانی و بدون استفاده از سرمایهگذاران خارجی به امضا رسیده است.
بر اس��اس این قرارداد ،ش��رکت ایرانی با تأمین مالی طرح ،به مدت  ۳س��ال اقدام به تکمیل طرح  NGLخارگ کرده و پس
از آن عالوه بر پرداخت ماهیانه اجاره تاسیس��ات و خرید گاز به عنوان خوراک از ش��رکت ملی نفت ایران ،گازهای س��بک را
نی��ز ب��ه ش��رکت مل��ی نفت تحویل خواهد داد .با بهرهبرداری از ط��رح  NGLخارگ ،خوراک روزانه مجتمع حداکثر برابر ۳۰۰
میلیون فوت مکعب خواهد بود که شرکت ایرانی به منظور بازیافت سرمایه خود تا سال  ۱۴۳۰محصوالت سنگینتر از اتان
را در مدت بهرهبرداری برداش��ت خواهد کرد .اجرای این قرارداد مزایای فراوانی نصیب کش��ور و صنعت نفت خواهد کرد
که از آن جمله میتوان به جمعآوری گازهای همراه میادین خارگ و بهرگان (بهویژه میدان مش��ترک فروزان) و جلوگیری
از سوزانده شدن این ثروت ملی ،درآمدزایی برای کشور ،اشتغالزایی ،جلوگیری از آلودگی زیستمحیطی و  ...اشاره کرد.
همچنین با اجرای این قرارداد توسط یک شرکت ایرانی ،به نوعی فرایند انتقال و ارتقاء تکنولوژی نیز اتفاق خواهد افتاد.
قالب قرارداد این روش س��رمایهگذاری برای اولین بار در صنعت نفت به صورت مش��ترک توس��ط ش��رکت نفت فالت قاره
ایران و مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران تدوین و اجرایی شده است.

جوان  31ساله مسئول تشکیل دولت در اتریش
«سباس��تین کورتز» رهبر  31س��اله حزب محافظه کار <مردم> اتریش روز جمعه پس از دیدار با «الکس��اندر فان در بلن»
رئیس جمهوری این کشور بطور رسمی مسئول تشکیل دولت شد و وعده تشکیل دولتی برای ایجاد تغییرات واقعی داد.
پنج روز پس از انتخابات پارلمانی اتریش ،الکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش بطور رسمی از سباستین کورتز به
عنوان رهبر بزرگترین حزب حاضر در پارلمان خواست که برای تشکیل دولت اقدام کند .روزنامه اشتاندارد اتریش گزارش
داد :کورتز وزیر امور خارجه کنونی اتریش پیش��نهاد رئیس جمهوری را پذیرفت و گفت که از مس��ئولیت س��نگینی که این
کار برای او به همراه دارد ،آگاه اس��ت .وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت :مایلم دولتی تش��کیل دهم که ش��هامت و
عزم الزم برای ایجاد تغییرات واقعی در اتریش را داش��ته باش��د .کورتز پس از دیدار با رئیس جمهوری اتریش در یک پیام
توئیتری نوشت :من این پیشنهاد را را با عزم و قدردانی از رأی دهندگان میپذیرم.

سیاستهای آمریکا به صنعت نفت ایران آسیب نمیزند
مع��اون وزی��ر نف��ت اع�لام ک��رد تغیی��ر رویک��رد آمری��کا در قبال ایران آس��یبی به صنع��ت نفت جمهوری اس�لامی ایران
نمیرساند.
امیر حس��ین زمانینیا ،معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازاریابی معتقد اس��ت :سیاس��ت جدید دانلد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا ،در قبال ایران بر عزم جمهوری اسالمی برای توسعه صنعت نفت و جذب سرمایه خارجی ،تأثیری ناچیز
خواهد داش��ت .وی اعالم کرد ایران امیدوار اس��ت تا ماه مارس س��ال  ۲۰۱۸میالدی  ۱۰قرارداد جدید با ش��رکتهای خارجی
برای توسعه میدانهای نفت و گاز انعقاد کند .معاون وزیر نفت گفت :گمان نمیکنم هیچ یک از ما و یا شریکان ما از این
اظهار نظر (ترامپ) متعجب شده باشند؛ انتظارهای ما از سازوکار سیاستگذاری در دولت آمریکا بسیار حساب شده بوده
اس��ت .زمانی نیا افزود :بیانیهها و سیاس��تهای آمریکا تأثیر و پیامد مهمی برای برنامه آینده ما در صنعت نفت ندارد.
به گفته وی ،ایران در الگوی جدید قراردادهای نفتی ،با شرکتهای خارجی ،از جمله چند شرکت اروپایی ،در حال مذاکره
درباره  ۲۸قرارداد جدید اس��ت .معاون وزیر نفت همچنین اعالم کرد ایران که بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد،
قصد دارد تا س��ال  ۲۰۲۱میالدی ظرفیت تولید گاز خود را از س��طح کنونی  ۸۰۰میلیون متر مکعب در روز ،به یک میلیارد و
 ۱۰۰میلیون متر مکعب در روز برساند.
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