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به یاد او
شماره جدید نشریه در حایل منتشر میشود که در ۴۵ روز گذشته شاهد اتفاقات 
مهیم در روابط بین الملل، سیاست های داخیل وخارجی خصوصا در حوزه انرژی 
بودیم ویل خبر در گذشت همکار وهمراه هميشگي ما در اتحادیه مهندس محسن 
فخاری از همه مهم تر بود و باعث تاسف وتالم همه اعضا اتحادیه شد، ایشان جزو 
نیکان وخوشنامان اتحادیه واز هسته های اولیه تشکیل دهنده اتحادیه وصندوق 
توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي بود واز همه توان وارتباطاتش برای ارتقا جایگاه 
بخش خصویص واتحادیه استفاده کرد وخاطره ای فراموش نشدین از خود به جای 

گذاشت، یادش را گرایم داشته وعلو درجاتش را از خداوند متعال خواستاریم.
تصمیم ترامپ مبین بر عدم تایید پایبندی ایران به برجام با واکنش واقدایم از طرف 
کنگره همراه نشد وتوپ مجددا به زمین رییس جمهور بازگشت واین موضوع باعث 
بالتکلیفی سرمایه گزاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شده و قرارداهای بزریگ 
نظیر توتال ،ایرباس وخودروسازی در هاله ای از ابهام قرار گرفته وبعید است که تا 

پایان سال قرارداد جدیدی امضا واجرایی گردد.
علیرغم کم کاری وتاخیر در راه اندازی پروژه های جدید نفیت شاهد توسعه وافزایش 
تولید ۷۵۰۰۰ بشکه ای میدان آزادگان جنویب توسط شرکتهای داخیل ومنابع صندوق 
توسعه میل هستیم که با سرعت وقیمت بسیار مناسب در حال انجام میباشد وهزینه 
تولید هر بشکه نفت در این میدان حدود ده هزار دالر بوده که یک سوم هزینه چیین ها 

در آزادگان شمایل یم باشد .
این تیم قادر است که با تکمیل حفاری ۸۰ حلقه چاه توسعه میدان ازادگان جنویب را 
به اتمام برساندویل قطعا باید با شرکتهای دارای دانش فین وتکنولوژی برای افزایش 
ضریب برداشت که اکنون بین ۵ تا ۱۵ درصد میباشد توافق بعمل آید و برداشت در 

حوزه میادین مشترک با عراق به ضرر کشور نباشد.
عالوه بر مورد فوق تغییرات مدیرییت در مدیریت بخش وپاالیش وبالطبع در تیم 
مدیرییت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باعث شد که پروژه جان تازه ای گرفته ودر 
کوتاهترین زمان ممکن فاز اول پاالیشگاه با تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو 
۵ فعال شود وکشور را از واردات بنزین یب نیاز کند ،از طرف دیگر با اقدامات خویب 
که در پاالیشگاه ابادان صورت گرفته بزودی شاهد افزایش ۵/۲ میلیون لیتری تولید 
بنزین در این پاالیشگاه خواهیم بود که نشانه مثبت بودن تغییرات وجوانگرایی در 

این حوزه بوده است.
صادر کنندگان قیر عضو اتحادیه از تصمیم اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار وشورای 
رقابت مبین بر محاسبه قیمت وکیوم باتوم به ارز ازاد معترض وآنرا غیر کارشنایس 
دانسته و منتظر تصمیم وزیر صنعت در این رابطه میباشد، این نوع تصمیمات هیات 
مدیره اتحادیه را ترغیب نمود که بطور جدی پیگیر شکل گیری نظام مستقل تنظیم 
قوانین ومقررات) رگوالتوري( و خارج کردن خوراک واحدهای تولیدی از بورس 
باشند ودر این راستا نیز در دوازدهمين همایش ساالنه اتحادیه به این موضوع 

پرداخته خواهد شد.
الیحه بودجه سال ۹۷ که اخیرا از طرف دولت به مجلس ارایه شده شاهد تغییرات 
جدی دولت در رویکرد به یارانه انرژی بوده است .دولت به علت کسری بودجه 
مجبور شده بیشنهاد خذف یارانه انرژی یس میلیون نفر را ارائه کند واز طرف دیگر 
به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین وگازوییل باشد واز طرف 
دیگر سهم صندوق توسعه میل از درامدهای نفیت را به ۳۲ درصد افزایش داده ویل 
خواستار دریافت ۱۲ درصد از وجه فوق برای افزایش سرمایه بانکها، نظام سالمت 
وغيره شده است که خالف اساسنامه صندوق وبرنامه های توسعه کشور یم باشد 
ویل شرایط کشور به گونه ای است که مجلس چاره ای جز تصویب موارد فوق ندارد 

ویل جامعه نگران اثار اجرایی شدن رویکردهای فوق یم باشد.
اگر چه سیاست کیل اتحادیه حمایت از آزاد سازی قیمت ارز وحامل های انرژی 
بوده است ویل هزینه کردن درامدهای حاصل از سياست های فوق در بودجه جاری 
کشور واختصاص چند هزار میلیارد توماین بودجه کشور به نهادها وبنیادهایی که 
نقیش در تولید و رونق اقتصادی کشور ندارند را بر نیم تابد و آنرا مغایر اقتصاد 

مقاومیت مي دادند.
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در روزهــای پایانی آذر ماه و در 
محــل اتحادیــه صادرکنندگان 
گاز  و  نفــت  هــای  فــراورده 
کمیســیون   ، پتروشــیمی  و 
پتروشــیمی بــا حضــور دکتــر 
شــریفی نیــک نفــس رییــس 
کمیسیون ، دکتر پدیدار رئیس 
کمیسیون انرژی و محیط زیست 
اتــاق بازرگانی صنایع ، معادن و 
کشــاورزی تهــران بــه همــراه 
مهندس پورقاضی ، آقای صحاف 
زاده معــاون اجرایــی انجمــن 
صنفــی و اعضــای کمیســیون 
پتروشــیمی برگزار گردید و در 

خصوص مشــکالت صنعت پتروشیمی بحث و 
تبــادل نظر به عمل آمد . 

 دکتر شریفی :
جلسه مزبور بمنظور هم اندیشی و هم افزایی 
بــا تشــکل هایــی که در صنعــت نفت و گاز و 
پتروشــیمی فعالیــت می کنند برگزار شــده 
اســت تــا مطالباتــی که بصــورت جزیره ای و 
جداگانه در حال پیگیری است متمرکز شده 
و بــه صــورت یــک صدا ارائه شــود. در این 
جلسه پس از جمع بندی نظرات قصد داریم 
مطالب را به اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
گزارش دهیم و با آنها همفکری صورت گیرد 

تا انشــاءاهلل به نتیجه مطلوب برسیم.
محــور ایــن هم اندیشــی جلوگیــری از خام 
فروشــی و بحث اشــتغال و تولید در صنعت 
پتروشیمی است که به عنوان موتور توسعه 
کشور و یکی از اولویت های اصلی صادرات 
کشــور محســوب می شــود. بنظر می رسد با 
توجــه به ارزش افــزوده 270 دالری که در 
بازار نفتی جهان برای نفت ایجاد شده با خام 
فروشی 50 دالری نفت نابرابری قیمتی قابل 
توجه 220 دالری را شاهد هستیم. از سویی 
18 درصــد ذخیــره گازی دنیــا را در اختیــار 
داریم و این آمار به خوبی نمایانگر ســرمایه 
گــذاری و اهمیــت در صنعت پتروشــیمی به 

شمار می رود. 
 مشــکالت تهیه خوراک و قیمت آن : 

تبدیــل نرخ مبادالتی بــه نرخ ارز آزاد باعث 
می شــود اکثر مجتمع های پتروشــیمی که با 
خوراک مایع تغذیه می شــوند زیان ده شــده 
و قــادر بــه رقابت جهانــی در زمینه  فروش 
محصــوالت خــود نباشــند . طبق آماری که در 
اجــالس مدیــران اعالم شــد، 50 درصد از 
عللــی کــه از همه ظرفیــت موجود در صنعت 
پتروشیمی استفاده نمی شود ، کمبود خوراک 
اســت. اگر بتوان موضــوع کمبود خوراک را 
حــل کــرد ظرفیتی بالغ بــر 20 میلیون تن به 
تولید صنایع پتروشــیمی اضافه خواهد شد 
کــه ایــن عدد معادل با تأســیس چهل مجتمع 

پتروشیمی جدید است.
 در واقــع بــه جــای ســاخت و راه انــدازی 
پاالیشگاههای جدید ، می توان روی موضوع 
تأمیــن خــوراک و راه انــدازی ظرفیــت های 

موجود متمرکز شد. 

 رگوالتوری : 
ضرورت هماهنگی و خرد جمعی حکم می کند 

بــرای رســیدن بــه وضعیت 
مطلــوب در بحث رگوالتوری، 
کمیســیون های انرژی اتاق 
تهــران، اتاق ایــران، انجمن 
صنفــی کارفرمایــان صنعت 
فدراســیون   ، پتروشــیمی 
نتیجــه  اتحادیــه  و  نفــت 
کارکردهــا و دســتورالعمل 
هــای تدویــن شــده خود در 
مبحــث رگوالتــوری را طــی 
یک جلســه نهایی با همدیگر 
بــه اشــتراک گذاشــته و به 
یــک تفکر واحــد در تدوین 
دســتورالعمل  اجــرای  و 

رگوالتوری برسند.
 آینده نگری در بازاریابی : 
یکــی از گلوگاههای اصلی در 
شناسایی و توسعه بازار جهانی 
کــه از آن غافل بوده ایم نبود 
قراردادهــای بیــن المللــی 
بلند مدت و از دســت دادن 
مشــتریان همیشگی است. 
نمونه محرز این مشکالت در 
از دســت دادن بازار چین به 

خوبی مشهود است.
 بــا توجــه بــه اینکــه بــازار 
بازارهــای  از  یکــی  چیــن 
فــرآورده  اقتصــاد  اصلــی 
هــای نفتــی ما محســوب می 
شــود، قراردادهای مقطعی 
و کوتــاه مــدت در این بازار 
باعــث شــد در برحــه ای از 
زمــان نتوانیم با دیگر رقبای 
بیــن المللــی رقابــت کنیــم 
و بــه فکــر بــازار جایگزیــن 
باشــیم. بــرای جلوگیــری از 
این نابســامانی الزم اســت 
در بحــث ســنتی صــادرات 
اســتحاله انجــام گیــرد و در 
زمینــه قراردادهــای بلنــد 
مدت با بازار جهانی تشــکلی 
ایجــاد گــردد تا با توســعه و 
ترویــج ایــن هــدف ، ضمن 
جلب اعتماد مشــتری ها ، در 
شــرایط نامناســب و بحران 
مالــی، بازارهــای فروش را 

از دست ندهیم.

تبدیل نرخ 
مبادالتی به 
نرخ ارز آزاد 
باعث می شود 
اکثر مجتمع 
های پتروشيمی 
که با خوراک 
مایع تغذیه می 
شوند زیان ده 
شده و قادر به 
رقابت جهانی در 
زمينه  فروش 
محصوالت خود 
نباشند .

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 

قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

دکتر شریفی

دکتر رضا پدیدار

پرویز صحاف زاده

مهدی پورقاضی

هــم افزایــی و هــم اندیشــی تشــکل های 

فعال در صنعت نفت و گاز و پرتوشیمی

جلسه کمیسیون مستقل پتروشیمی در آذرماه 1396
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استراتژی و تنوع محصول به بیراهه می رود. 
در مطالعاتی که در اتاق بازرگانی انجام دادیم 
محصول کالن و عمده در صنعت پتروشــیمی 
به 87 محصول رســیده و در ایران  محصول 

پایه  فقط 38 محصول اســت .
 بنظر می آید رانت موجود در نظام اقتصادی 
و تولیدی ما این فاصله  محســوس تولید را 
بین ما و ســایر کشــورها ایجاد کرده اســت. 
منظــر دیگــری که مــا از آن غافل شــده ایم 
بحث بازارشناســی و بازارســازی محصوالت 

پتروشیمی است . 
در هر دو این مباحث سلیقه ای عمل میکنیم 
در حالــی کــه شــیوه رایــج در بازارهای بین 
المللی تجاری ســازی و توســعه اســت. این 
برخــورد ســلیقه ای حتی در رفع مشــکالتی 
چون تأمین خوراک و مدیریت آن در وزارت 
نفت مشــهود اســت و ایــن وزارتخانه هنوز 
نتوانسته است از نظر راهبردی آن را سامان 

دهد.
 وضعیــت رگوالتوری نیز به لحاظ دخالت های 

گذاران خارجی را به شــدت 
کاهش داده اســت. وزارت 
نفــت نیز در زمینه مدیریت 
مســئولیتی  هیــچ  خــوراک 

احساس نمی کند.

 دکتر شریفی :
بــرای خــروج از این وضعیت 
وزارت  میکنیــم  پیشــنهاد 
نفت خوراک برخی از فازهای 
پــارس جنوبــی را در اختیار 
پتروشــیمی هــا قــرار دهد . 
پیشــنهاد شــد ایــن موضوع 
در دســتور کار کمیســیون 
انــرژی اتاق تهران قرار داده 
شــود و از وزارت نفت رسماً 
ایــن موضوع را درخواســت 

خواهیم کرد.
 دکتر پدیدار :

در  پتروشــیمی  صنعــت 

بیجــا در ابتدایی ترین بخش 
خــود قــرار دارد . به عنوان 
نظــام رگوالتــوری در صنعت 
پتروشــیمی  و  گاز  و  نفــت 
بخشــی را در فدراســیون 
و  دادیــم  تشــکیل  نفــت 
همچنیــن دخالت هــا و نبود 
جایگاه مناســب برای صنعت 
تنظیــم  بــرای  پتروشــیمی 
مناســبات متأسفانه شاهدیم 
که با نظام رگوالتوری بین المللی 
بســیار فاصلــه داریــم. در 
مورد سرمایه گذاری در طرح 
هــای پتروشــیمی نیز در طی 
دولــت های نهم و دهم ، 67 
طرح نیمه تمام پتروشیمی با 
پیشــرفت 20 درصد داریم 
که این ســرمایه گذاری های 
ناقــص منجر به عقب ماندگی 

و عمق فاجعه است.

متعهد به تحویل مستمر به خریدار گردد. با 
این امکان مشتری موردی کم شده و مشکل 

نقدینگی نیز حل خواهد شــد.

 صحاف زاده :
ما پیشــنهادهای آقای پورقاضی در خصوص 
بحث قراردادی کردن را  از ســال گذشــته 
بــا ارائــه راهــکار مطرح کرده ایــم.  حداقل 
70 درصــد بــازار کنونــی را می تــوان با این 
قراردادهــا که خریدارانی مســتمر و دائمی 
دارنــد بــا تأمین مــواد اولیــه ، برنامه ریزی 

تولیــد و نقدینگی مدیریت کرد . 
صنایــع پاییــن دســتی و باالدســتی ضمــن 
بررســی ابعاد ایــن پیشــنهاد و راهکارهای 
قانونــی آن مــی تواننــد بــازار بحرانــی این 
صنعت را توسعه دهند. خبر خوب اینکه در 
هفته گذشته تولید 149 هزار تن در مقابل 
113 هزار تن عرضه ، نشان از منطقی بودن 
تقاضا داشته و به نظر می رسد بازار مشتری 

واقعی خود را پیدا کرده اســت. 
از ایــن میــزان عرضــه 79 هزار تــن معامله 

شــده و هشت محصول رقابتی بودند.
 باقــی محصــوالت یا با رقابت کم و یا با قیمت 

پایــه بفــروش رفته اند. در 
مجمــوع پیشــنهاد می شــود 
موضــوع قــراردادی کردن 
فــروش بــه عنــوان یکی از 
دســتور کارها قــرار گیرد تا 
بتوانیم موضوع را به صورت 
دائمــی یــا از طریق بورس و 
یا بصــورت مســتقیم انجام 

دهیم .
 عــدم توســعه صنعــت 

پتروشیمی :
هــم  پتروشــیمی  صنعــت 
بــه خاطــر مســائل مربوط به 
تأمیــن خــوراک و هم قیمت 
رقابتــی روند توســعه را از 
دســت داده اســت. تمامــی 
طــرح هــا از برنامه چهارم به 
بعــد بــه خاطر عــدم اعتماد 
ســرمایه گــذاران داخلــی و 
خارجی متوقف شــده است. 
بــه همیــن میزان مشــکالت 
نقل و انتقاالت پول و مسائل 
بانکی و تضامین نیز سرمایه 

 پورقایض :
بــازار  بحرانــی  -وضعیــت 

PVC داخلی
نارضایتــی  تریــن  عمــده 
مصــرف کننــدگان التهــاب 
بــازار و نوســان در عرضــه 
پتروشــیمی  هــای  مجتمــع 
اســت. در چنــد هفتــه اخیر 
 PVC،DOP ،PET وضعیت
، هایمپــک ، پلــی پروپیلــن 
پایپ و پلی اتیلن پایپ تحت 
اختــالف قیمت بــازار آزاد و 
بــورس بــه شــدت بحرانی 

شده است . 
بــرای خــروج از این وضعیت 
گــردد  مــی  پیشــنهاد 
پتروشــیمی هــا بر اســاس 
قــرارداد با مشــتری ها عمل 
کننــد و خریداران از بورس 
با این قرارداد بین مشــتری 
و پتروشــیمی ضمن دریافت 
تســهیالت ،LC داخلــی بــاز 
طــرف فروشــنده  و  کننــد 

شيوه رایج در 
بازارهای بين المللی 
تجاری سازی و 
توسعه است. این 
برخورد
 سليقه ای حتی 
در رفع مشکالتی 
چون تأمين خوراک 
و مدیریت آن 
در وزارت نفت 
مشهود است و این 
وزارتخانه هنوز 
نتوانسته است از 
نظر راهبردی آن را 
سامان دهد.

برای خروج از 
این وضعيت 
پيشنهاد 
می گردد 
پتروشيمی ها بر 
اساس قرارداد 
با مشتری ها 
عمل کنند 
و خریداران 
از بورس با 
این قرارداد 
بين مشتری 
و پتروشيمی 
ضمن دریافت 
 LC، تسهيالت
داخلی باز 
کنند و طرف 
فروشنده 
متعهد به 
تحویل مستمر 
به خریدار 
گردد. 
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 با نرشیه بررسی های اقتصادی 

 MEES   خاورمیانه

گزیده ای از مصاحبه مشروح مدیر عامل شرکت نفت قطر

یا حالت دیگر مشغول مذاکره بودیم .

 با آنها در مورد قیمت صحبت نکردیم ولی 
منظورمان قیمت های جاری بازار بود. با اعالم 
 LNG تحریم علیه قطر ، تصمیم گرفتیم فقط

را مد نظر قرار دهیم .
**برای نخســتین بار در قطر می خواهیم قبل 
از مایــع ســازی گاز ، اتــان آن را بگیریــم بنــا 
براین ما می خواهیم یک مجتمع پتروشــیمی 
بزرگ داشته باشیم که ظرفیت آن حدود 1.6  
میلیون تن در سال باشد که بر حسب مقیاس 

جهانی می باشد . 

 برنده تجارت LNG کسی است که کمترین 
هزینــه تولیــد را داشــته باشــد و ما کمترین 
هزینــه تولیــد را داریم ایــن امر به معنی آن 
نیســت که ما بیکار نشســته ایم ، بلکه هنوز 
هــم تــالش می کنیم هزینــه تولید را کاهش 

بیشتری بدهیم . 

 ده سال دیگر شرکت نفت قطر را نخواهید 
شناخت ، چرا که ما در آن زمان شرکت بسیار 
بزرگتــری خواهیم بــود همین حاال هم ادغام 
گاز قطر با راس گاز قطعی شده که در ژانویه 
2018 طی یک کنفرانس مطبوعاتی آنرا اعالم 

خواهم کرد . 

 تا قبل از تحریم )خردادماه 1396 ( ، 90%  
محصوالت خود را از کشورهای تحریم کننده 
وارد می کردیم ولی تا نیمه ســال 2018 در 
این زمینه خودکفا خواهیم شــد . ضمناً تمام 
قیــر )بیتومیــن( مورد نیاز خــود را از بحرین 
وارد می کردیم ولی االن مناقصه بین المللی 
برگزار می کنیم . 30-20 درصد زیر قیمت 
آنهــا وارد مــی کنیــم . البتــه علیرغم تحریم، 
کماکان 1.6  میلیون فوت مکعب گاز از طریق 
خط لوله دلفین به امارات صادر می شود . این 
خــط لولــه 1.3 فوت مکعــب دیگر نیز ظرفیت 
دارد و قبل از تحریم مذاکرات در جریان بود 
که میزان تحویلی خط لوله مزبور  افزایش یابد 

که دیگر کامال منتفی شده است .

 سعودی ها و اماراتی ها در قراردادهای خود 
ذکر کرده اند که کشتی های نفت کش حق حمل 
نفت آنها را همراه با نفت قطر ندارند . امارات در 
جبل علی به شرکت ها اعالم کرده هر شرکتی با 
قطر معامله کند نمی تواند طرف معامله ما باشد . 

 قبل از ماجرای اخیر تحریم ، آنها )عربستان 
و امارات( ســعی کردنــد بویژه در مورد خرید 
مایعــات گازی از قطــر بازی در بیاورند . امارات 
محمولــه مایعــات گازی مورد قرار داد را نکول 
کرده گفتیم شکایت بین المللی میکنیم و آنها 
مجبور شــدند بهای محمولــه را بپردازند. طی 
نامه ای  ادناک )شــرکت نفت امارات( نوشــت 
ببخشید ما از خرید منصرف شده ایم و جریمه 

آن را هم می پردازیم .
**در ابتــدای ســال 2017 اعــالم کردیم 
مــی خواهیــم تولیــد گاز از پــارس جنوبی را 
10% افزایش دهیم و در همان زمان داشتیم 
با امارات مذاکره می کردیم که با توســعه خط 
لوله دولفین به امارات گاز بدهیم . در آن زمان 
  LNG بــا آرامکــو نیز برای فروش گاز بصورت

 ما اعتقاد کامل به افزایش 
تقاضــا بــرای گاز داریــم . به 
صنعــت خــودرو نــگاه کنید 
که رو به توســعه خودروهای 
CNG ســوز و برقــی دارد . 

همــه اینهــا را باید گاز تولید 
کنــد ، حتی بــرای خودروهای 
برقی ، این برق مصرفی باید 
بــه طورجــاری تولید شــود. 
مــا تصور مــی کنیم صنعت و 
تجارت گاز رو به رشــد است 
و گاز تمیــز ترین ســوخت در 
اختیــار بشــر  مــی باشــد و تا 
آینــده ی دراز مــدت همیــن 
رونــد حاکم خواهد بود . ولی 
فکر می کنم تقاضا برای نفت کمی 
کاهش یابد . این امر چه وقت رخ 
می دهد ، پیش بینی ها متفاوت 

است .

 اعتقــاد زیادی به مصرف 
LNG بــه عنــوان ســوخت 

کشتی ها داریم زیرا این امر 
از نظر زیســت محیطی بسیار 

کمک کننده است .

  فکر می کنیم بســیاری از 
کشــتی سازان در حال ساخت 
ســوز   LNG هــای  کشــتی 
هســتند و در حال مکان یابی 
در دنیا هســتیم که در آنجا با 
شــراکت شل تأسیسات الزم 
 LNG را ایجاد کنیم تا فروش
بــرای بانکرینــگ را توســعه 

دهیم . 

 حـــدود هفت 
تحریم  از  ماه 
نشـــین  میر ا
قطر توســـط چند کشور 
عریب بویژه عربســـتان  
و امـــارات  یم گـــذرد.

اســـتمرار  علیرغـــم 
فشـــارها،نه تنهـــا قطر 
خواســـتهای  تســـلیم 
همســـایگان خود نشده 
بلکه بطـــور روزافزوین 
نفـــس  بـــه  اعتمـــاد 
بیشـــتری بـــرای مقابله 
بـــا اســـتیالطلیب انهـــا 
اســـت.  کرده  کســـب 
متـــن زیـــر فرازهایی از  
ایـــن مصاحبه  را منعکس 

یم کند.

ده سال دیگر 
شرکت نفت 
قطر را نخواهيد 
شناخت ، چرا 
که ما در آن 
زمان شرکت 
بسيار بزرگتری 
خواهيم بود 
همين حاال هم 
ادغام گاز قطر با 
راس گاز قطعی 
شده که در 
ژانویه 2018 طی 
یک کنفرانس 
مطبوعاتی آنرا 
اعالم خواهم 
کرد . 

برنده تجارت 
LNG کسی 
است که کمترین 
هزینه توليد را 
داشته باشد
تالش می کنيم 
هزینه توليد را 
کاهش بيشتری 
بدهيم

دنیای انرژی
گزارش

رضا   مدیر
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به نظر مي رسد 
کنگره نتوانسته 
است درباره برجام 
به تصميم مشخصي 
برسد ضمن اینکه 
موضوعاتي همچون 
کسري بودجه 
امریکا و رسوایي 
هاي جنسي 
نمایندگان هر دو 
حزب جمهوري 
خواه و دموکرات 
در کنگره، مزید بر 
علت شده و عمال 
موضوع برجام را در 
کنگره به حاشيه 
رانده است

کنگره برجام را رد نکرد
پايان مهلت 60 روزه 

گنگره سرانجام پس از ضرب االجل 60 روزه 
امریکا،  جمهور  رئیس  جانب  از  شده  تعیین 
تصمیم گیري درباره آینده توافق هسته اي 

را به دونالد ترامپ سپرد 
رد  براي  ها  امریکایي  تالش  ترتیب  این  به 
برجام به دِر بسته خورده و کنگره نتوانسته 
است درباره برجام به تصمیم مشخصي برسد. 
ها  هفته  از  پس  ترامپ   ، مهرماه  اواخر  در 
لفاظي، در حالي که پایبندي ایران به برجام را 
تأیید نکرد، خروج امریکا از برجام را هم اعالم 
نکرد و دست آخر گزینه »چه باید کرد؟« را به 

کنگره سپرد. 
 : بود  گفته  االجل  ضرب  ابتدای  در  ترامپ 
در مورد توافق هسته ای با ایران، این کاری 
بود که باید انجام می شد و حاال باید ببینیم 
مرحله دوم چیست.« او افزود: »مرحله دوم 
منفی  خیلی  می تواند  باشد،  مثبت  می تواند 
که  باشد  ]برجام[  کامل  لغو  می تواند  باشد. 

احتمالش کامال جدی است. بعضی ها می گویند 
در  ترامپ  دونالد  است.«  بهتری  گزینه  این 
ارتباط با توافق هسته ای ایران و قدرت های 
جهانی گفت »سال های سال، بلکه دهه ها است 
که ]کشورهای دیگر[ از آمریکا سوءاستفاده 
از کشورش  »از سوءاستفاده  او  و  می کنند« 
اظهارات  این  به دنبال  است.«  شده  خسته 
فرانسه،  بریتانیا،  برجام،  مورد  در  ترامپ 
روسیه، چین و آلمان حفظ توافق هسته ای با 
ایران را ضروری دانستند و آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل، ابراز امیدواری کرد که 

این توافق به قوت خود باقی بماند
چه  و  اوباما  دوره  در  چه  ها  امریکایي  رفتار 
از  آنان  که  نشان مي دهد  ترامپ،  دوره  در 
همان ابتدا بنا را بر بدعهدي و نقض تعهدات 
گذاشته بودند، این در حالي است که آژانس 
بین المللي انرژي اتمي 9 بار بر پایبندي ایران 
 . است  زده  تایید  مهر  خود  تعدات  همه  به 

اما سناتورهاي کنگره در این 60 روز بیکار 
ننشستند، از نامه 13 سناتور جمهوري خواه 
به نیکي هیلي، نماینده امریکا در سازمان ملل 
فعالیت هاي  از  تر،  بازرسي هاي سخت  براي 
هسته اي و بازدید از سایت هاي نظامي ایران 
گرفته تا طرحي شامل بازگرداندن تحریم ها 
علیه ایران در صورت تخطي از برخي شرایط 
در  گنگره  نمایندگان  از جمله تالش  جدید، 
سناتور  گراهام،  است.لیندسي  ایام  این 
جمهوري خواه امریکایي در این باره مي گوید: 
»سناتور »تام کاتن« عضو کمیته خدمات مسلح 
روابط  کمیته  رئیس  کورکر«  »باب  سناتور  و 
خارجي سنا مشغول کار بر روي قانوني جدید 
ساخت  به  ایران  اگر  تا  هستند  ایران  علیه 
با  بالستیک قاره پیما و همکاري  موشک هاي 
گروه هایي که امریکا آنها را تروریست مي 
داند ادامه دهد، تحریم هاي برداشته شده را 
دوباره بازگردانند.«با وجود این تالش ها به 

ویژه تالش هاي تام کاتن و باب کورکر، 
نتوانسته  و  خورده  بسته  دِر  به  آنها 
اند به جمع بندي برسند. به نظر مي 
درباره  است  نتوانسته  کنگره  رسد 
برسد  مشخصي  تصمیم  به  برجام 
ضمن اینکه موضوعاتي همچون کسري 
امریکا و رسوایي هاي جنسي  بودجه 
جمهوري  حزب  دو  هر  نمایندگان 
مزید  کنگره،  در  دموکرات  و  خواه 
برجام  موضوع  عمال  و  شده  علت  بر 
را در کنگره به حاشیه رانده است.

رئیس جمهور امریکا هم طبق قانون 
دیگر،  ماه  یک  تا  باید  کنگره  مصوب 
پایبندي  عدم  یا  پایبندي  بار  سومین 
اعالم  را  اي  هسته  توافق  به  ایران 
کند، اما این موضوع هم به یک مشکل 
دیگر براي ترامپ تبدیل شده است، 
زیرا اگر پایبندي ایران را تایید کند، 
این سوال از وي خواهد شد که چرا 
تایید  اگر  و  نکرد  تایید  ماه پیش  دو 
نکند، باز هم بن بست دیگري ایجاد 
با  خواهد  مي  کنگره  ظاهرا  مي شود. 
رئیس  نظر  اعالم  لزوم  قانون  اصالح 
جمهور امریکا در هر 90 روز، از این 
جمهور  رئیس  کند.  فرار  بست  بن 
زیادي  اکنون گرفتار مشکالت  امریکا 
شده است، مشکالتي که شاید تا چند 
ماه پیش تصور آنها را هم نمي کرد؛ از 
درگیري هاي داخلي تا مسائل منطقه 
تصمیمات  آسیا  شرق  جنوب  و  غرب 
ترامپ،  غیرحرفه ای  و  ماجراجویانه 
شدید  اعتراضات  و  تند  واکنش های 
اروپایی  متحدان  و  صاحب نظران 
همچنین  داشت.  به دنبال  را  آمریکا 
این تصمیم ها در بلند مدت به اعتبار 
متحده  ایاالت  بین المللی  موقعیت  و 
که  ضربه هایی  می کند؛  وارد  ضربه 
آن  منافع  از  بیش  هزینه هایش 
برخوردهای  بنابراین  بود.  خواهد 
در  آمریکا  سوی  از  برجام  با  متفاوت 
تحلیل  و  تبیین  قابل  چارچوب  همین 
وعده های  و  سخنان  است.عمده 
دونالد ترامپ از جمله کشیدن دیوار 
تغییر  مکزیک،  و  آمریکا  میان  حائل 
نشان  برجام  و  داخلی  صنایع  در 
امکان  او  شعارهای  اغلب  می دهد 
اجرایی شدن نداشت و او بهره الزم 
از شعارهایش را نبرده است. امروز 
تحقق این شعارها با موانع جدی داخلی 
و خارجی روبه رو است و دونالد ترامپ 
به صورت تدریجی این شعارها را رها و 
از مواضع پیشین خود عدول می کند.

هسته ای  توافق  آینده  با  رابطه  در 
و  راهنمایی ها  اگر   5+1 و  ایران 
تشویق های مشاوران ترامپ در جهت 
ممکن  کند،  پیدا  ادامه  برجام  نقض 
اما  بگیرد،  صورت  تحرکاتی  است 
احتمال خروج آمریکا از برجام همچنان 
است  ممکن  مقابل  در  است.  ضعیف 
تاکتیکی  حرکت های  ترامپ  دونالد 
انجام دهد. تاکتیک هایی مانند توقف 
اجرایی کوتاه مدت )3 یا 6 ماهه(، اما 
با توجه به مولفه های داخلی و خارجی 
به صورت  متحده  ایاالت  است  بعید 
او  اگر  کند.  ترک  را  توافق  یکطرفه 
تصمیم قطعی بر ترک توافق داشت در 
اوایل ریاست جمهوری اش که زمینه 
برجام  لغو  با  رابطه  در  بود  مناسب تر 
انجام  را  الزم  اقدام  آمریکا  سوی  از 
برجام  سپردن  و  چانه زنی ها  می داد. 
به کنگره و بازگشت آن نشان می دهد 
اراده جدی ای برای انجام این کار در 
ترامپ و اطرافیانش وجود ندارد.  اگر 
دونالد ترامپ به طور قطعی تصمیم بر 
خروج کامل از توافق را اتخاذ کند، چون 
سایر اعضای حاضر در توافق محکم بر 
خواهان  و  ایستاده اند  خود  مواضع 
بسیاری  در  عمال  هستند  برجام  حفظ 
از حوزه ها با آمریکا همکاری نخواهند 
کرد. اگر ایاالت متحده از توافق خارج 
ابزارهای  از  بود  خواهد  مجبور  شود 
یکجانبه خود برای پیشبرد اهدافش 
استفاده کند. تصمیم احتمالی آمریکا 
برای خروج از برجام ممکن است روند 
اجرای توافق را برای سایر اعضا کند 
یا دشوار سازد، اما تصوری که ترامپ 
همه  برگشت  بر  مبنی  مشاورانش  و 
از  یکجانبه گرایی  با  دارند  تحریم ها 
سوی آمریکا محقق نخواهد شد. الزمه 
این اتفاق اجماع نظر در شورای امنیت 
در  اعضا  مواضع سایر  امروز  و  است 

تقابل با موضع آمریکاست.
به نظر کارشناسان داخلی ، اگر آمریکا 
تصمیم به خروج از برجام بگیرد قطعا 
مشکالتی دامن گیر هر دو سوی توافق 
خواهد شد و محدودیت هایی بر ایران 
اعمال می شود. ممکن است واشنگتن 
که  کند  اعمال  را  جدیدی  تحریم های 
درباره همه این موارد پیش بینی هایی 
در نظر گرفته شده است؛ مثال اگر یکی 
از اعضا در روند توافق تخلفی انجام 
دولت های  سایر  و  ایران  دولت  دهد 
می توانند  برجام  در  توافق  طرف 
درخواست تشکیل شورای کمیته ناظر 

کنند، تا موضوع مطروحه توسط شورا 
تصمیم  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
اتخاذ  حقوقی  نهاد  این  توسط  نهایی 
برخالف  متحده  ایاالت  درواقع   شود. 
گذشته یعنی دوران پیش از تصویب 
برجام، بستر الزم برای تخریب تصویر 
ندارد.  اختیار  در  را  جهان  در  ایران 
و  کنترلی  مکانیزم های  که  هرچند 
آمریکایی ها  برای  هنوز  فشار  اعمال 
حداقل  متحده  ایاالت  است.  موجود 
می تواند اروپا را به برخی از تصمیم ها 
وادار و با خود همراه کند، اما باید در 
پشتوانه  توافق  این  که  داشت  نظر 
با  را  امنیت  شورای   2231 قطعنامه 
خود همراه دارد و روسیه و چین نیز 
مخالف خروج و تغییر برجام هستند. 
از سوی دیگر مقامات اروپایی ازجمله 
سنتی  متحدان  به عنوان  انگلیس 
مخالفت  به صراحت  بارها  نیز  آمریکا 
برجام  تغییر  یا  خروج  درباره  را  خود 

اعالم کرده اند.
که  دارد  آن  از  نشان  موارد  این 
برجام  تصویب  از  پیش  که  اجماعی 
از سوی بازیگران بزرگ شکل گرفته 
بود که آمریکا را در قطعنامه های علیه 
دوباره  می کردند،  همراهی  ایران 
قابل شکل گیری نیست. در این میان 
اروپاییان اگر به تعهداتی که تاکنون 
با  باشند  پایبند  است  شده  منعقد 
آمریکا همراهی نخواهند کرد. در این 
مسیر ممکن است فشارهایی بر اروپا 
و  بانک ها  تهدید  ازجمله  شود،  وارد 
نهادهای مالی برای همراهی با ایران، 
اما مسلم است اجماع جهانی دیگر بار 
حاصل نخواهد شد.در فرضیه خروج 
اروپا،  همراهی  با  برجام  از  آمریکا 
حقوقی نیز برای ایران در نظر گرفته 

شده است.
 ایران نیز در چنین شرایطی بی تردید 
می کشد؛  دست  برجام  اجرای  از 
آمریکا  صالح  به  ابدا  که  اقدامی 
زیرا  نیست،  اروپایی  کشورهای  و 
تجربه نشان می دهد ایران شرایط را 
پذیرفته و مذاکرات صورت گرفته و 
6 کشور بزرگ جهان و بازیگران عمده 
کرده اند؛  تایید  را  آن  نیز  بین المللی 
بنابراین دلیلی ندارد به فرض این که 
ایران شرایط را به نفع خود نبیند به 
در  ایران  بماند.  پایبند  خود  تعهدات 
این مسیر اختیار عمل دارد تا بدون 
محدودیت برنامه های هسته ای خود را 

دنبال کند.



انــرژی دنـیـای  ماهنـامـه 
1396 دی  و  شــمـاره22-آذر  ماهنـامـه دنـیـای انــرژی18

1396 دی  و  19شــمـاره22-آذر  

 در 30 نوامبــر ســال جــاری  
میــالدی وحدتــی شــکننده از 24 
کشــور از اعضا اوپک و غیر اوپک 
توافــق کردنــد کاهش تولید خود 
را برای یک ســال تمدید نمایند تا 
بازار نفت به ثبات نســبی دســت 
یابد و مجدداً اقبال سرمایه گذاری 
در بخــش باالدســتی نفت تقویت 
گــردد. محــور ایــن تــالش بزرگ 
زوج ناهمگن عربســتان- روسیه 
بــود کــه علیرغم ظاهــر متناقض 
و غیرقابــل جمــع آنهــا، اولیــن و 
دومیــن صادرکننده بــزرگ نفت 
خــام و فــرآورده هــای نفت جهان 
محســوب مــی شــوند و بــر همین 
اســاس بیشــترین آسیب پذیری 
را از کاهــش قیمــت جهانــی نفت 
دارا می باشــند. ســوال اصلی در 
این مرحله آن است که این وحدت 
تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. 
عنــوان ایــن توافــق، »اصالحیــه 
موافقت نامه فعلی« اســت و قرار 
اســت تا پایان سال 2018 تمدید 
شــود. در ایــن توافق اعضا اوپک 
قرار است 1/2 میلیون بشکه در 
روز کاهش تولید داشته باشند و 
تولیدکننــدگان غیر اوپک معادل 
550 هزار بشــکه در روز به رقم 

قبلــی کاهــش خــود بیافزاینــد. بزرگترین 
چالــش برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت 
افزایش بی سابقه ذخیره های نفتی است و 
اعضا اوپک در نظر دارند تا پایان سال 2018 
حدود 150 میلیون بشــکه در روز از ســطح 
آن بکاهنــد. اعضا اوپک امیدوارند با بهبود 
وضــع اقتصــاد جهان تقاضــا افزایش یابد و 
این امر تقاضای نفت را 1.5 میلیون بشــکه 
در روز افزایــش دهــد، هرچنــد که آژانس 
بیــن المللــی انرژی )IEA( کــه مرجع اصلی 
کشــورهای صنعتــی در حوزه انرژی اســت، 
میــزان افزایــش تقاضــا را در ســطح .31 
میلیــون بشــکه در روز پیــش بینــی کرده 
که با این وصف نباید انتظار داشــت ســطح 
ذخیره های نفتی جهان کاهش زیاد داشــته 
باشد. البته همواره در سالهای گذشته روند 
پیــش بینی هــای آژانس که در واقع مدافع 
مصرف کنندگان نفت است به نحوی بوده که 
تقاضــا را پاییــن ارزیابی کند تا ســطح قیمت 
نفــت از حــد مطلوب مصــرف کنندگان که در 
حال حاضر حول 50 دالر هر بشــکه اســت، 

تجاوز نکند.
چالش دیگر برای بازار نفت، افزایش تولید 
کشــورهای غیر اوپک از جمله آمریکا اســت. 
در هشــت ماه اول ســال 2017اتولید نفت 
ایــاالت متحده معادل 300 هزار بشــکه در 
روز افزایــش داشــته بطوریکــه تولید این 
کشــور در ماه سپتامبر به حدود 9.5 میلیون 

بشکه در روز رسیده که طی 
ســال هــای اخیر بی ســابقه 
مــی باشــد . از ســوی دیگــر 
تقریبــاً بــه همان انــدازه از 
تولید روســیه کاســته شده 
که معلول توافق این کشــور 
بــا ســازمان اوپــک )به ویژه 

عربستان( می باشد.
عربســتان و روســیه کــه در 
ســال های نفــت گران بیش 
از 100 دالر در بشــکه از 
خوشــحالی جشــن ولخرجــی 
گرفتــه بودنــد، ناچارنــد در 
ارزان  نفــت  دوران  ایــن 
تدبیــری  دالری(   50-60(
جــدی بیندیشــند. بنابرین 
در مــاه هــای اخیــر بــا دیــد 
اغمــاض به عــدم پاییبندی 
سایر اعضا اوپک نگریسته و 
همین رویکرد را روســیه در 
رابطه بــا تولیدکنندگان غیر 
اوپک داشــته است. این امر 
در حالی است که طی یک الی 
دهه گذشته تولیدکنندگان 
اوپــک که اکثراً بــه اقتصاد 
آزاد و غــرب گرایــش دارند 
،خاطــرات ناخوشــایندی از 
همکاری با روســیه داشــته 

عنوان این 
توافق، 
»اصالحيه 
موافقت نامه 
فعلی« است 
و قرار است تا 
پایان سال 2018 
تمدید شود. در 
این توافق اعضا 
اوپک قرار است 
1/2 ميليون 
بشکه در روز 
کاهش توليد 
داشته باشند و 
توليدکنندگان 
غير اوپک 
معادل 550 
هزار بشکه در 
روز به رقم قبلی 
کاهش خود 
بيافزایند.

اتحاد استراتژیک چقدر 
دوام دارد؟

روســـیه  - اوپـــک

و همــکاری بــا ایــن کشــور را با نگاه 
تردیدآمیــز نظــاره گــر بــوده انــد . 
روسیه هم همیشه قول داده ولی در 
عمل به آن پایبند نبوده است.  به هر 
حال آمارهای چند ماه گذشــته حاکی 
از پایبندی نســبی این کشــور متکی 
بــه صــادرات نفت و گاز می باشــد. 
در بین کشــورهای اوپک، ایران که 
بــه طی ســال های تحریــم هیچگونه 
تعهد کاهشــی را پذیرا نشــده، عمالً 
از جرگه متعاملین حذف شــده و در 
رســانه های تخصصــی نفت به بوته 
فراموشــی سپرده شده است. البته 
طبیعی است که الاقل در کوتاه مدت، 
نفــع اقتصادی عــدم پذیرش تعهد 
کاهــش تولید از زیان نقش آفرینی 
بین المللی در اوپک و مطرح شــدن 
در رســانه هــای بین المللی بیشــتر 
اســت ولــی سیاســتگزاران نفتــی 
کشــورمان نبایــد اجــازه دهند این 
امر نهادینه شــود و کشورمان نقش 
موثر در ســازمان معظمی نظیر اوپک 
را از دست بدهد. البته کشورهایی 
نظیــر ونزوئال، نیجریــه و لیبی وضع 
بهتــری از ایــران ندارنــد و بحــران 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی آنها، 
مجال زیادی برای نقش آفرینی بین 
المللی ایشان باقی نگذاشته است. 
در بیــن اعضــا اوپک، نقش عراق از 
نظر تــوان تولید به طور روزافزونی 
در حال افزایش است، لکن به علت 
ضعف و آشــفتگی سیاســی، نظامی و 
فســاد اقتصــادی فراگیــر در بخش 
نفتی این کشــور فرصت های نقش 
آفرینی این کشور در چارچوب اوپک 
و ســازمان های بین المللی را از بین 
برده است. البته از نظر کلی سیاسی، 
ســازمان اوپک نســبت به سال های 
اوج خــود دچــار افــت شــده که این 
امــر عمدتاً معلــول ماجراجویی های 
دولــت جدیــد عربســتان به رهبری 
شــاهزاده جــوان اســت کــه در نظر 
دارد بــه کمک دولــت جدید آمریکا 
بــا فدا کردن دوســتان و همســایه 
هــای منطقه ای طرحــی نو در عرصه 
اقتصــاد و سیاســت داخلــی و بیــن 
المللی خود دراندازد و عربستان را 
به عنوان رهبــر بالمنازع خاورمیانه 
و خلیــج فــارس در برابر قدرت های 
نوظهــوری نظیر ایران و ترکیه مطرح 

نماید. خوشــبختانه به علت خامی شــاهزاده 
جــوان و عــدم همراهی جامعــه بین المللی و 
حتی کشــورهای مطرح در خاورمیانه و شمال 
آفریقا، زمینه ســازی های اینگونه یکی پس 
از دیگــری بــا موانــع جدی سیاســی و نظامی 

برخورد کرده است. 
ضعف رهبری عربســتان در اوپک نیز نسبت 
به سال های اوج دهه 1980 و 1990 کامالً 
مشــهود اســت. در آن ســال ها وزرای نفت 
عربســتان از جملــه زکــی یمانی و النعیمی به 
کمتر از ریاســت و ســخنگوئی اوپک و دیکته 
کردن سیاســت های نفتی عربستان به سایر 

اعضا تن نمی دادند و در بازار نفت همه رسانه 
ها و فعاالن  بین- المللی مترصد اظهار نظر آنها 
برای پیش بینی روند قیمت نفت بودند. ولی در 
کمال تعجب در اجالس اخیر اوپک وزیر نفت تاجر 
مسلک سعودی که سابقه مدیرعاملی آرامکو را 
نیز دارد، در مسند رئیس کمیته نظارت بر بازار 
نفت  ،جانشــینی وزیر نفت کویت را پذیرفت و 
در اظهــارات خــود متعاقب اجالس خاطر نشــان 
ساخت که" یقه اعضا متخلف را خواهد گرفت". 
این امر ســقوط اقتــدار نفتی جایگاه وزیر نفت 
عربســتان   به موضعی عملگرایانه را نســبت به 
گذشــته مقتدرانــه وزاریی نظیــر زکی یمانی و 

دنیای انرژی
گزارش

رضا   مدیر
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حوزه خلیج فارس قلمداد شده، گفته است،  
عربســتان نفوذ و تأثیــر کمی برای جلوگیری 
از افزایــش تولیــد عــراق خواهد داشــت. 
این نشــریه می افزاید ، درســت اســت که 
اکنــون بــه علت مشــکالت منطقــه ای نظامی 
و سیاســی دولــت عراق نمــی تواند تصمیم 
جدی برای نفت کرکوک بگیرد، لکن به محض 
فرونشستن غبار سیاسی، این کشور نسبت 
به افزایش تولید شدید از این حوزه اقدام 
خواهــد کــرد. به همیــن ترتیب کویت که در 
ظاهر متحد عربســتان هم اســت، تالش می 
کنــد در  مــاه هــای آینده 120 هزار بشــکه 
در روز نفــت ســبک از یــک حوزه نفتی جدید 
اســتخراج نماید و این امر نیز مغایر تعهدات 
این امیرنشین و تهدید های عربستان است. 
شاید بتوان موافقت نامه اخیر اوپک را بیش 
از آن که آینه اقتدار عربستان و اوپک باشد، 
نمایانگر مهارت و هنرمندی دیپلماسی فعال 
ســعودی ها  از یکســو و فرصت طلبی روسها 
از ســوی دیگر قلمــداد کرد. فالح وزیر نفت 
ســعودی در کنفرانــس مطبوعاتی اعالم کرد 
"شــانه به شانه روســیه و آقای نواک )وزیر 

انــرژی روســیه(" بــرای هماهنگــی حرکت 

النعیمــی نشــان می دهد که 
در مشــارکت بــا دولــت های 
آمریــکا و اروپایی سیاســت 
هــای نفتی بلنــد مدت جهان 
را تنظیم و دیکته می کردند. 
البته این جمالت ممکن است ، 
قدری مجادله آمیز و اعتراض 
آفریــن بنظــر آیــد که تالش 
خواهــد شــد در مقــاالت و 
گزارشــات دیگــری آنهــا را 
مورد نقد و بررســی بیشــتر 
قــرار دهیم. در اینجا تنها به 
ایــن جمله بســنده می کنیم 
که اصطالح "یقه گیری" وزیر 
نفــت عربســتان از متخلفین 
مــورد نقــد قــرار گرفتــه و 
رســانه هــا و صاحبنظــران 
عملــی ســاختن این تهدید را 
بــا تردیــد جدی تلقــی کرده 
انــد. در ایــن مورد نشــریه 
MEES کــه اتفاقــاً از نــگاه 

غالــب ناظران همــواره البی 
عربستان و کشورهای عربی 

خواهیم کرد.
حاصــل قضیــه تا اینجــا باال 
رفتــن 5 الــی 10 دالر برای 
متوســط قیمــت نفــت خــام 
می باشــد بطوریکه متوســط 
قیمت برنت را از سطح 55-
50 دالر بــه دامنه 60-65 
دالر ســوق داده اســت. این 
امــر نــه تنهــا بــرای اقتصاد 
داخلــی ســعودی ها و کســر 
بودجــه 100 میلیارد دالری 
آنهــا و نیــز قیمــت گــذاری 
آرامکــو  ســهام  احتمالــی 
در ســال 2018 گشــایش 
مطلوبــی بــه حســاب می آید 
و اعضــا اوپــک را خشــنود 
می کند، بلکه از ســوی دیگر 
کمک قابل توجهی به اقتصاد 
روسیه خواهد بود که به نحو 
بارزی تحت تأثیر درآمدهای 
نفت و گاز خود قرار دارد و از 
نظر سیاســی نیز موضع آقای 
پوتیــن را در ســال آینــده 

 MEES نشریه
که اتفاقًا از نگاه 
غالب ناظران 
همواره البی 
عربستان و 
کشورهای عربی 
حوزه خليج 
فارس قلمداد 
شده، گفته است 
عربستان نفوذ و 
تأثير کمی برای 
جلوگيری از 
افزایش توليد 
عراق خواهد 
داشت. 

میالدی که برای وی سال انتخاباتی خواهد 
بــود، تقویت خواهد کرد. ولی کماکان این 
سوال و ابهام باقی است که این هماهنگی 
و موافقــت تــا چــه میزان و تا چه هنگام در 
برابــر نیروهای بــازار یعنی عرضه، تقاضا، 
ســطح باالی ذخیره هــای نفتی و دالل بازی 
)Speculation( مقاومــت خواهــد کرد. 
بسیاری از ناظران آگاه نسبت به پایداری 
توافق طی 12 ماه آینده چندان خوش بین 

نیستند.
بــه هــر حال آتــش بس فعلــی در افزایش 
تولید موقتاً از غرق شدن کشتی بازار نفت 
جلوگیری کرده اســت. درآمد اوپکی ها که 
در ســال 2016 بــه ســطح 446 میلیــارد 
دالر در ســال 2016 ســقوط کرده بود در 
ســال 2017 بــا 26% افزایــش به حدود 
562 میلیــارد دالر بالــغ گردیــده و قــرار 
اســت در ســال 2018 با 16% افزایش 
دیگر به 650 میلیارد دالر برسد. در حال 
حاضر در چارچوب اوپک وفادارترین متحد 
ســعودی ها امارات اســت که با تقسیم کار 
بیــن خود بخشــی از مأموریت دیپلماســی 
قیمت نفت را عملی می کنند. عربســتان و 
امارات به نحوی واقف هستند که فرآیند 
فشــار بر بازار نفت برای افزایش قیمت ها 
حــدی دارد کــه بیــش از آن بــا عکس العمل 
کشــورهای مصــرف کننده مواجــه خواهند 

شد. اینطور نیست که مصرف 
کننــدگان، شــرکتهای بزرگ 
نفتــی و رســانه هــا و دولت 
هــای کشــورهای اروپایــی، 
ژاپــن، بخش اصلــی آمریکا 
)ایــاالت غیــر نفتــی(  چین، 
هنــد، کــره جنوبــی و ســایر 
مصــرف کننــدگان انــرژی 
خیلــی آرام بمانند که اوپک 
)بخوانید عربستان و امارات 
و کویــت( بــه کمک روســیه 
)که هنوز گربه سیاه کشورهای 
غربی و ژاپن به حساب می آید.( 
بــدون مانع قیمت های نفت 
و درآمــد خــود را در بــازار 

افزایش دهند .   
مسلماً این جناح قدرتمند به 
موقع عکــس العمل متقابلی 
را برای جلوگیری از افزایش 
قیمت نفت و فراتر رفتن آن 
از حــد مطلــوب به مورد اجرا 

خواهد گذارد. 
عربستان و پس از آن امارات 
و کویــت به خوبی آگاهند که 
متحد بودن با غرب و مصرف 
کننــدگان در جهــت تأمیــن 
امنیــت انــرژی ایشــان کــه 

بخش مهمی از آن در عدم افزایش 
قیمت به سطوح خیلی باال خالصه می 
شود مستلزم آن است که خودشان 
بــه موقــع از افزایش های بی رویه 
جلوگیری نمایند. به نوعی می توان 
فرآینــد فعلی افزایــش قیمت را 
قبــل از آن کــه موضع عربســتان و 
متحدیــن آن را در خلیــج فــارس 
تلقــی کــرد، حاصل اجماع شــرکت 
هــای بزرگ نفتی، دولت های عمده 
مصرف کننده و آژانس بین المللی 
انرژی )IEA( که چشم و گوش آنها 
بــرای نظارت بــر تحوالت بازار نفت 
محســوب می شــود، دانســت و در 
واقع بدون این اجماع و چراغ سبز، 
عربســتان و اوپک و روســیه قادر 
بــه اجــرای آن نبودند. در واقع طی 
سال IEA 2017 مکرراً نسبت به 
عواقب قیمت های پایین نفت برای 
ســرمایه گذاری بخش باالدســتی 
نفت )حوزه های اکتشــاف و تولید( 
هشــدار مــی داد و تأکیــد می کرد 
که این روند باعث خواهد شــد در 
آینده نزدیک عرضه نفت نسبت به 
تقاضای آن کاهش شــدید یابد که 
این امر بازار را مستعد شوک های 
افزایش قیمت نفت خواهد نمود. 

 سازمان اوپک نسبت 
به سال های اوج 
خود دچار افت شده 
که این امر عمدتًا 
معلول ماجراجویی 
های دولت جدید 
عربستان به رهبری 
شاهزاده جوان 
است که در نظر 
دارد به کمک دولت 
جدید آمریکا با 
فدا کردن دوستان 
و همسایه های 
منطقه ای طرحی 
نو در عرصه اقتصاد 
و سياست داخلی 
و بين المللی خود 
دراندازد و عربستان 
را به عنوان رهبر 
بالمنازع خاورميانه 
و خليج فارس در 
برابر قدرت های 
نوظهوری نظير 
ایران و ترکيه
 مطرح نماید.
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برگزاری اولني کارگاه آموزشی مفاهیم و 
الزامات رگوالتوری در صنایع نفت 

 روژان خودرو ، قهرمانی اولین دوره 
مسابقات فوتسال اتحادیه اوپکس 

ـــوری در  ـــات رگوالت ـــم و الزام ـــی مفاهی ـــن کارگاه آموزش اولی
ـــا  ـــس و ب ـــه اوپک ـــه اتحادی ـــت دبیرخان ـــه هم ـــت ب ـــع نف صنای
تدریـــس آقـــای ایـــرج مهرآزمـــا کارشـــناس برجســـته انـــرژی 

ـــد . ـــزار ش ـــران برگ ـــت ای ـــن نف ـــو انجم و عض
بـــه گـــزارش خبرنـــگار پایـــکاه اطـــاع رســـانی اوپکـــس  در 
ایـــن کارگاه آموزشـــی یکـــروزه کـــه بـــا حضـــور شـــماری از 
مدیـــران و کارشناســـان ارشـــد شـــرکتهای عضـــو اتحادیـــه 
برگـــزار شـــده بـــود، ایـــرج مهـــر آزمـــا گفت:ســـاختار کلـــي 
رگوالتـــوري در کشـــورهاي مختلـــف متفـــاوت اســـت و بخشـــي 
یـــا قســـمتي ازنهـــاد تنظیـــم کننـــده مقـــررات مـــي توانـــد 
ـــا  ـــک نهادمســـتقل ب ـــا ی ـــط و ی ـــه ذیرب درداخـــل یـــک وزارتخان
در اختیـــار داشـــتن اختیـــارات وظرفیـــت فنـــي وکارشناســـي 

ـــرد. ـــکل گی ـــون ش ـــه قان ـــر پای ـــتقل ب ـــورت مس بص
وی تصریـــح کـــرد: مهمتریـــن امـــر در تنظیـــم ســـاختارنهاد 
رگوالتـــوري قـــدرت اختیـــار وتعریـــف قانونـــي وابزارهـــاي 
مختلـــف کارکـــردي  بـــرای آن اســـت. ایـــن کارشـــناس انـــرژی 
خاطـــر نشـــان کـــرد: ممانعـــت از اینکـــه موسســـات دولتـــی 
انحصارگـــر هزینـــه هـــای ســـوءمدیریت واتـــالف منابـــع خـــود را 
در قالـــب هزینـــه تمـــام شـــده از تولیـــد کننـــده ومصـــرف کننـــده 
تامیـــن کننـــد،  یکـــی از تاثیـــرات پیدایـــش نهـــاد رگوالتـــوری 
ـــت  ـــوری صنع ـــاد رگوالت ـــاد نه ـــکان ایج ـــت: ام ـــت. وي گف اس
نفـــت ،گازو پتروشـــیمی در محـــدوده قانـــون وجـــود دارد، 
بـــه طـــوری کـــه قانـــون وظایـــف واختیـــارات وزارت نفـــت 
ـــوری حکـــم داده  ـــاد رگوالت ـــری نه ـــه صراحـــت در شـــکل گی ب

وتشـــکیل آن یـــک ضـــرورت اســـت.
مهرآزمـــا یـــادآور شـــد :وزارت نفـــت عـــالوه بـــر نقـــش 
حاکمیتـــی در تعییـــن خـــط مشـــی هـــا ، نظـــارت بـــر حســـن اجـــرای 
اســـتاندارد هـــا ، تدویـــن رویـــه هـــا ودســـتورالعمل هـــای 
اجرایـــی نقـــش دارد وي در ادامـــه بـــه  نظـــام رگوالتـــوری 
ـــکا  ـــوری آمری ـــد: رگوالت ـــرد و یادآورش ـــاره ک ـــکا اش در آمری
بیـــش از 85 ســـال پیـــش بصـــورت کمیســـیون فـــدرال نیـــرو 
در 1930 بـــرای هماهنگـــی در توســـعه فـــدرال هیدروپـــاور

) بـــرق آبـــی(  وابســـته بـــه هیـــات وزیـــران تاســـیس 
ـــه  ـــک موسس ـــه ی ـــیون ب ـــن کمیس ـــت. در 1935ای ـــده اس ش
رگوالتـــوری مســـتقل تبدیـــل شـــد کـــه توســـط رئیـــس جمهـــور 
انتخـــاب وتوســـط مجلـــس ســـنا تاییدمـــی شـــود. مهرآزمـــا 
تصریـــح کـــرد: کنگـــره در 1977 قانـــون ســـازمان وزارت 
ــب  ــرژی تصویـ ــور انـ ــی امـ ــدف یکپارچگـ ــا هـ ــرژی را بـ انـ
ـــوری  ـــدرال رگوالت ـــیون ف ـــت کمیس ـــد داش ـــی تاکی ـــرد ول ک
انـــرژی مســـتقل باقـــی بمانـــد و در نتیجـــه وزارت انـــرژی 
فاقـــد قضـــاوت قانونـــی اداره امـــور شـــد، امـــا قانـــون 2005 
قـــدرت ایـــن کمیســـیون را دراعمـــال جریمـــه اخـــالل در بـــازار 
بـــرق وگازطبیعـــی را  گســـترش داد. شـــایان ذکـــر اســـت، 
بخـــش نخســـت ایـــن کارگاه آموزشـــی بـــه بیـــان مفاهیـــم، 
ـــررات در  ـــده مق ـــم کنن ـــاد تنظی ـــداز نه ـــم ان ـــات و چش الزام
ــز  ــش دوم نیـ ــت و در بخـ ــاص داشـ ــت اختصـ ــت نفـ صنعـ
ـــو  ـــتاد مدع ـــان اس ـــخ می ـــش و پاس ـــا پرس ـــی ب کارگاه آموزش
ـــت. ـــه یاف ـــه ادام ـــر در جلس ـــان حاض ـــران و کارشناس و  مدی

در مرحلـــه نهایـــی مســـابقات فوتســـال اتحادیـــه اوپکـــس تیـــم 
روژان خـــودرو توانســـت بـــا برتـــری مقابـــل تیـــم تـــوان شـــیمی 

طـــوس پویـــا قهرمـــان ایـــن دوره از بـــازی هـــا شـــود.
اتحادیـــه  فوتســـال  لیـــگ  هـــای  بـــازی  دوره  اولیـــن 
صادرکننـــدگان فـــرآورده هـــای نفـــت،گاز و پتروشـــیمی 
ایـــران بـــا حضـــور 16تیـــم از تاریـــخ 5 آبـــان 1396 در 

مجموعـــه ورزشـــی مفتـــح برگـــزار گردیـــد .
ـــه  ـــی ب ـــروه 4 تیم ـــا در 4 گ ـــم ه ـــا تی ـــازی ه ـــن دوره از ب  در ای
رقابـــت پرداختنـــد و دو تیـــم نخســـت از هـــر گـــروه بـــه مرحلـــه 
بعـــد راه یافتنـــد و در نهایـــت در تاریـــخ 24 آذر  پرونـــده ایـــن 
دوره از بـــازی هـــا بـــا قهرمانـــی تیـــم روژان خـــودرو ،نایـــب 
قهرمانـــی تیـــم تـــوان شـــیمی طـــوس پویـــا و ســـومی تیـــم 

ـــد. ـــته ش ـــاران بس ـــیمی به ـــد ش هیرمن
در ایـــن دوره از بـــازی هـــا خصوصـــا در دیـــدار هـــای یـــک چهـــارم 
ـــیار  ـــالف بس ـــا اخت ـــا ب ـــم ه ـــال تی ـــی و فین ـــه نهای ـــی و نیم نهای

ـــازی هـــا باشـــند . ـــده ب ـــدک نتوانســـتد برن ان
در ایـــن مســـابقات از 151 گل از خـــط دروازه هـــا عبـــور کـــرد کـــه 
میانگیـــن 4.5 گل زده در هـــر بـــازی را دارا بـــود و آمـــار بســـیار 

خوبـــی بـــرای اولیـــن دوره ایـــن بـــازی هـــا محســـوب مـــی شـــود.
ـــد رو  ـــه رون ـــم ب ـــال ه ـــر فوتس ـــگ برت ـــتفاده از داوران لی اس
بـــه رشـــد ایـــن بـــازی هـــا کمـــک کـــرد و در نهایـــت شـــاهد بـــازی 

هـــای بســـیار بـــا کیفیـــت از تیـــم هـــا بودیـــم.
در مراســـم اختتامیـــه ایـــن دوره از بـــازی هـــای کـــه بـــا حضـــور 
آقایـــان دکتـــر ســـید حمیـــد حســـینی ســـخنگوی اتحادیـــه و 

دبیـــر کل اتـــاق مشـــترک بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
ـــس  ـــب رئی ـــان نای ـــدس باقری ـــران و عراق،مهن ـــاورزی ای کش
ـــت و  ـــر سرپرس ـــی ف ـــدس رفیع ـــره اتحادیه،مهن ـــات مدی هی
عضـــو هیـــات مدیـــره اتحادیـــه و نویـــد مظفـــری از داوران 
ـــر از  ـــن تقدی ـــد ضم ـــزار ش ـــران برگ ـــال ای ـــی فوتب ـــن الملل بی
ـــد. ـــدا ش ـــر اه ـــای برت ـــم ه ـــز تی ـــا جوای ـــم ه ـــام تی ـــور تم حض

برترین های این دوره از بازی ها:
بهترین تیم اخالق:کینتیک مالتی پالیر پارس

 برترین بازیکن:بنیامین صدری از نفت ری سان 
برترین گلزن : امین مقرراتی از روژان خودرو 
برترین مربی:مهدی امیر قادی از روژان خودرو
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رشد 250 برابری 

قیمت قیر در یک دهه

با توجه به اینکه قیر ایران بازارهای مشــخصی 
دارد با نزدیک شــدن فصل ســرما کاهش چشم 
گیری در صادرات قیر خواهیم داشت. با نگاهی 
بــه ســابقه قبلی اجرایی نا موفــق این پروژه در  
دوم آبانماه سال 95 که کلیه واحد های قیر سازی 
دچــار توقف کامل شــدند و ارزیابی های صورت 
گرفته در اتحادیه نشان می دهد در صورتی که 
روند صادرات قیر در این فصل کند شود، قطعاً 
مخازن پاالیشــگاهها پر شــده و متعاقباً تولید 
ســوخت در پاالیشگاه ها دچار چالش می گردد 
و این یک هشدار جدی به مسئولین است.شیخی 
تاکید کرد: در وضعیتی که واحد های تولیدی قیر 
نیازمنــد حمایت ویــژه جهت ایجاد مزیت رقابتی 
در تولیــد و حفــظ بازارهــای صادراتی هســتند 
و بزرگتریــن مصــرف کننــده قیــر )وزارت راه و 
شهرســازی(و در نهایــت دولــت از اجرای این 2 
بنــد مصوبه آســیب جدی خواهد دیــد ،جا دارد 
که به منظور پیشگیری از ایجاد این بحران جدی 
ســازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده 

نقش کلیدی خود را ایفا نماید.

ــه  ــر ب ــد قی ــه تولی  عرضــه مــواد پای
ــورس کاال ــق ب ــرخ ارز آزاد و از طری ن

به تازگی شورای رقابت با اعالم انحصاری بودن مواد 
پایه تولید قیر، اعالم کرده است که عرضه این کاال 
باید توســط همه پاالیشــگاههای کشــور از طریق 
بورس کاال و به نرخ ارز آزاد انجام شود. کارشناسان 
حوزه فرآورده های نفتی نیز در خصوص این مصوبه 
اعالم کرده اند ،  با توجه به اختالف قیمت ارز آزاد 
و مبادله ای، آزادســازی قیمت وکیوم باتوم امری 
ضــروری اســت؛ چــرا که فروش قیر بــا نرخ های 
پایین تر از منطقه انجام می شــد ، این موضوع به 
نفع تولیدکنندگان قیر و اقتصاد کشور نیست. در 
همین زمینه عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
جــدای از مصوبه شــورای رقابــت، اخیرا مباحثی 
میــان تولیدکننــدگان قیر و وزارت نفت در مورد 
نحوه نرخ گذاری قیر به وجود آمده بود که در همین 
راستا  نشستی در کمیسون انرژی مجلس برگزار 
شد و حاضرین خواستار آن شدند قیر در بورس 
کاال با نرخ ارز آزاد عرضه شود تا مانع سو استفاده 
و رانت شــود. خادمی با بیان اینکه به طور طبیعی 
آزاد کردن نرخ قیر اعتراضاتی برای صادر کنندگان 
به دنبال خواهد داشت، افزود: حذف رانتی که از 
اختالف نرخ ارز مبادله ای و آزاد نصیب برخی افراد 
می شد قطعا با آزادسازی قیمت ها اعتراض آنها را به 
دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه قیر نیازمند 
قیمــت رقابتــی اســت، تصریح کرد: آزادســازی 
قیمت قیر افزایش کیفیت این محصول از سوی 
تولیدکنندگان داخلی را به همراه خواهد داشت. 
از طرفــی عرضــه قیر با نرخ ارز آزاد برای کشــور 
ارزآوری خوبــی دارد و در منطقــه نیز از پتانســل 
مطلوبــی برای صادرات برخــوردار خواهیم بود. 
این عضو کمیســیون انرژی در پایان به قیرهای 
تهاتــری و رایگانی کــه در اختیار وزارت راه قرار 
مــی گیرد اشــاره کرد و گفت: کمیســیون انرژی 

  شــیخی افــزود: بــا توجه به اینکــه 90 درصد از 
شرکت های تاثیرگذار در تولید و صادرات قیر عضو 
کمیسیون قیر اتحادیه اوپکس هستند ، در رابطه با 
موضــوع ایــن مصوبه در محل اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی  ایران جلسه ای 
با  حضور شرکتهای بزرگ قیر ساز عضو اتحادیه از جمله 
نفت جی و پاسارگاد و چند شرکت دیگر داشتیم و در 
این نشســت اثر محاســبه نرخ خوراک وکیوم باتوم با 
ارز آزاد و همچنیــن کاهــش دوره تنــاوب تعیین نرخ 
وکیوم از یک ماه به 15 روز  مورد ارزیابی  و بررســی 
قرار گرفت و مشــخص گردید هر دو این موضوعات 
مــی تواند آســیب جدی به پیکــره اقتصاد و صادرات 
کشور وارد و در تهیه خوراک این صنعت تشنج ایجاد 
نماید. رئیس کمیسیون قیر ایران افزود: طبق مذاکره 
صورت گرفته با مسئولین قیر وزارت راه و شهرسازی 
و کاهش های قبلی صورت گرفته در طی ســال جاری 
در بودجه تخصیص یافته جهت خرید قیر، در صورت 
اجــرای ایــن دو بنــد از مصوبــه مذکور شــاهد 
20% کاهــش مجــدد در اجــرای پــروژه هــای 
عمرانی در راه های کشــور خواهیم بود، همچنین 

مجلس با قیر تهاتری موافق نیست و 
بارها اعالم شده است که این قیرها به 
جای استفاده در راه سازی، سر از بازار 
در می آوردند و همین امر برای برهم 
خوردگی قیمت ها و تعادل بازار کافی 
اســت. از طرفی واحدی مدیرکل راه 
و ترابری اســتان تهران معتقد است 
: نبود قیر در بازار، صنعت راهسازی 
را با مشــکل مواجه نموده اســت. و به 
دنبال رشد قیمت مصالح ساختمانی، 
مــاده اولیــه تولید آســفالت نیز طی 
ماههای اخیر با افزایش قیمت مواجه 
شــده امــا هم اکنون گرانــی و کمبود 
قیر به قدری مشــهود شده که نتیجه 
آن تأخیــر در اجرای پروژه های بزرگ 
راهســازی عمرانــی پایتخت اســت. 
پیمانکاران راهســازی به سبب نبود 
نقدینگــی امــکان خرید قیر ندارند و 
در طرف مقابل کارخانه های تولید قیر 
نیز برای فروش محصوالتشــان شرط 
پرداخت نقدی را جلوی پای پیمانکاران 
گذاشــته اند و ایــن دو اتفاق متضاد 
سبب کند شدن شدید سرعت اجرای 
پروژه ها شــده است. واحدی افزود:  
بــه صــورت میانگین مصرف ســاالنه 
آســفالت در استان تهران 700 هزار 
تن اســت که بــرای تولید آن حداقل 
40 تا 50 هزار تن قیر الزم اســت و 
این در حالی است که قیمت قیر در هر 
تن در آبان ماه ســال قبل 570 هزار 
تومــان بود ولی با 40 درصد افزایش 
در حــال حاضــر به بیش از 770 هزار 
تومان رسیده است. وی عالوه بر این 
از ســوء اســتفادهای دالالن و واسطه 
ها در اثر افزایش ناگهانی قیمت قیر 
و محــدود شــدن عرضــه آن خبر داد 
و گفــت: اخیــراً به خاطــر گرانی قیر، 
یکســری واحدهــای تولیدی متفرقه 
اقــدام به تولیــد قیرهای بی کیفیت 
و فاقد اســتاندارد نموده اند و آن را 
تنی 150 هزار تومان می فروشند که 
مصــرف چنین قیرهایــی برای پروژه 
هــای عمرانی به نحــو جبران ناپذیری 

خسارت آفرین خواهد بود. 
ایــن مقام مســئول پیشــنهاد نمود: 
دولت با راهکارهای تازه مجوز تأسیس 
پاالیشگاهها وکارخانه های تولید قیر 
را صــادر نمــوده و تســهیالتی بــرای 
بخــش خصوصی فراهم کند تا بخش 
خصوصــی رغبت و توانایی ســرمایه 
گذاری در صنعت قیر را داشته باشد، 
تا در نهایت با افزایش کیفیت آسفالت 
دغدغه خاطر مسئوالن فنی و عمرانی 
صنعت راه  بر طرف شــده و ارز آوری 
برای کشور بدین طریق فراهم شود.

آزادسازی قيمت 
قير افزایش 
کيفيت این 
محصول از سوی 
توليدکنندگان 
داخلی را به 
همراه خواهد 
داشت. از طرفی 
عرضه قير با نرخ 
ارز آزاد برای 
کشور ارزآوری 
خوبی دارد و 
در منطقه نيز از 
پتانسل مطلوبی 
برای صادرات 
برخوردار خواهيم 
بود.

 رئیس کمیســـیون قیر و 
عضـــو هیـــات مدیـــره 
صادرکنندگان  اتحادیـــه 
فـــرآورده نفـــی در گفت وگـــو با 
خبرنگار پایـــگاه خبری اوپکس؛ در 
رابطه با آزادســـازی نرخ ارز اظهار 
داشـــت: کارگروه تنظیم بازار برای 
شـــرکت های  خـــوراک  نـــرخ 
قیرســـازی مصوبایت به پیشـــنهاد 
ایـــن اتحادیـــه، پاالیشـــگاه هـــا و 
بـــورس کاالی ایـــران تنظیم نموده 
اســـت کـــه در زمـــان ارائـــه بـــه 
کارگـــروه 2 بند مغایـــر با تصمیمات 
جمعـــی به آن اضافه شـــد که اجرای 
آنهـــا یم تواند در ایـــن برهه زماین 
صدمـــات جدی را به پیکره کشـــور 
وارد نمایـــد کـــه در ایـــن صورت 
بورس کاالی ایران باید پاســـخگوی 
عملکـــرد یـــک جانبه خود باشـــد. 
وحید شـــیخی در خصوص موضوع 
آزادســـازی نرخ ارز گفت: اتحادیه 
صادرکننـــدگان فـــرآورده های نفی 
ایـــران موافق آزادســـازی نرخ ارز 
برای کل کشـــور اســـت و برای این 
موضـــوع باید بســـتر الزم را آماده 
نمـــود کـــه هزینه آن بـــه تنهایی بر 
دوش پاالیشـــگاه ها، پتروشییم ها، 
و یـــا دیگر واحد های پایین دســـی 
تحمیـــل نگـــردد و در صـــوریت که 
نرخ خـــوراک فقـــط در واحدهای 
قیرســـازی با دالر آزاد محاسبه شود 
بر خـــاف قوانین حمایت از مصرف 
کننـــده یم باشـــد و طبـــق قوانین 
ســـازمان حمایت یـــک زنجیره از 
محصول یم بایســـت بـــا یک روش 
محاســـبایت نـــرخ گذاری شـــود 
بطور مثـــال اگر نفت خـــام با نرخ 
ارز مبادلـــه ای به واحدهای پاالییش 
داده یم شـــود، باید تا پایان زنجیره 
تولیـــد محصـــوالت پایین دســـی 
محاســـبه بـــا نـــرخ ارز مبادله ای 

صورت گیرد.
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چالش های ملی و جهانی اقتصاد 

و  نفت عربستان سعودی

  در ژوئن 2017 میالدی شــاهزاده محمد بن 
سلمان بن عبدالعزیز)که رسانه های غربی از وی به 
عنوان MBS یاد می کنند که ابتدای حروف محمد 
M، بن Bو ســلمان S می باشــد و نوعی شــخصیت 
هالیوودی از وی ترسیم می کند( به عنوان ولیعهد 
عربستان جانشین شاهزاده بن نایف دومین فرد 
قدرتمند این کشــور گردید. شــاهزاده سی و دو 
ســاله در حالــی این مقــام کلیدی را احراز کرد که 
تا سال 2015 هیچگونه سمت دولتی و حکومتی 
نداشــت ولی در ســال جاری همراه با انتصاب به 
عنــوان ولیعهــد ســمت های کلیــدی وزیر دفاع و 

ریاســت ســوپر کمیته دولتی متشــکل از وزرای 
کلیدی کابینه را عهده دار شد.

طــی دو ســال اخیر و خاصه ظــرف چند ماهی که از 
نصب شاهزاده جوان )MBS( میگذرد، کمتر روز 
یا هفته ای است که جهان و به ویژه خاورمیانه شاهد 
تحریــکات  و  اظهارات،اعالم،مواضع،اقدامــات 
اقتصادی،اجتماعی،نظامــی و رســانه ای دولــت 
عربستان و به ویژه شخص  MBS نباشد و دنیا به ویژه 
مناطق پر تحرک جهانی از جمله آمریکا،اروپا،ژاپن و 
خاورمیانــه بــا حساســیت و جدیت زیــادی مواضع 
این کشــور را دنبال مــی کنند،خطاهای دیپلماتیک 

و حقــوق بشــر آن را اغمــاض مــی کنند و در 
پــی بهــره گیری از فرصت هــای اقتصادی و 
ژئوپلیتیکی هســتند که می تواند به دنبال 
تغییرات کلی در ســاختارها، اســتراتژیها و 
سیاســت های این کشــور پدید آید.ســند 
چشــم انداز 2030 و پذیره نویســی سهام 
آرامکو شــاهزاده ســلمان )MBS(  و دولت 
عربســتان از حدود دو ســال پیش و به کمک 
مشــاورین زبــده غربی ســندی را به عنوان 
چشــم انداز 2030 برای اقتصاد عربستان 
منتشــر کردند که طی آن قراراســت تحولی 

اساسی در اقتصاد تک محصولی )نفت محور( 
این کشور عملیاتی شود، در این فرایند باید 
بخش عمومی )نفت و پتروشــیمی( کشور به 
عنوان محرک اقتصادی و ایجاد کننده مشاغل 
کمــی و کیفــی ،جای خود را به بخش خصوصی 
دهد و تنوع اقتصادی جایگزین اقتصاد نفتی 
شــود. قدم اول بــرای تحقق این مگا پروژه 
) IPO خصوصــی ســازی )پذیــره نویســی
حــدود 5 درصــد ســهام شــرکت ملی نفت 
عربســتان   )آرامکو( اســت که برای نیمه 
دوم ســال 2018 برنامه ریزی شده است.

یــادآوری ایــن نکته مهم اســت کــه آرامکو 
اســرار آمیزترین شرکت دنیا و در عین حال 
با ارزشترین شرکت جهان محسوب می شود 
که برآوردها حاکی از آن است که ارزش این 
شــرکت بالــغ بر دو تریلیون دالر می باشــد 
.در تقســیم ســهم نفتی خاورمیانه متعاقب 
جنگ دوم جهانی ، سهم شیر امتیازات نفتی 
خاورمیانه متناســب با قــوام گرفتن قدرت 
آمریکا نصیب این کشور شد که با صرف نظر 
از سهم های کوچکتر که سابقا به قدرت های 
اســتعماری اروپایی به ویژه انگلستان تعلق 

داشــت) از جمله ایــران، عراق 
،کویت،امــارات و غیــره( مخازن 
منحصــرا  را  عربســتان  نفتــی 
بــه شــرکت هــای معظــم نفتــی 
خود)اگــزان موبیل، شــورون و 
تگزاکــو که انشــعابات ناشــی از 
شــرکت واحــد را کنــار بودند( 
ســپرد و از آن تاریــخ دولــت و 
یــا شــرکت دیگری بــه جز دولت 
آمریکا و شرکت های نفتی آن به 
تاریکخانه آرامکوکه در عین حال 
شرکتی در تراز جهانی در زمینه 
باالدســتی و پایین دستی صنعت 
و تجارت نفت اســت، راه نیافته 
اســت.از اوایل سال 2016 که 
 )IPO(مــوج خبر پذیره نویســی
5 درصد سهام عربستان منتشر 
 IPO شد و اعالم گردید که این
عمدتــا از طریــق بــورس هــای 
بیــن المللــی نیویــورک، لندن، 
هنــگ کنگ و ژاپن صورت خواهد 
گرفت، رایزنی و البی گری وسیعی 
سیاســی  ســطوح  درباالتریــن 
کشــورهای مهــم جهــان به ویژه 
آمریــکا و انگلســتان بــه وقــوع 
پیوســته اســت به طوریکه آقای 
ترامــپ و خانم می شــخصا وارد 
رقابت شــده اند تا این IPO در 
بورس کشورشــان پیگیری شود 
و این پدیده را یک فرصت طالیی 
بــرای معرفــی خــود بــه عنوان 
سیاســتمدارانی کارآمــد بــرای 
مــردم کشورشــان مــورد توجه 

قرار داده اند.

آرامکو اسرار 
آميزترین شرکت 
دنيا و در عين 
حال با ارزشترین 
شرکت جهان 
محسوب می 
شود که برآوردها 
حاکی از آن است 
که ارزش این 
شرکت سعودی 
بالغ بر دو تریليون 
دالر می باشد .
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وی کوچکتر هســتند( و قشــر تحصیل کرده 
و زنهای ســعودی از این اقدامات مســرور 
باشــند، ولــی تجربــه نشــان داده اســت 
ایــن اقدامــات خشــونت آمیــز راه به جایی 
نخواهند برد. در مورد تنوع اقتصادی )فعال 
80% بودجه و صادرات کشور متکی به نفت 
اســت(نمونه اقتصاد کشــورهای نوظهوری 
نظیــر مکزیک،مالزی و اندونزی بهترین الگو 
بــرای پیــروی اقتصادی نظیر عربســتان می 
باشــد. در عصر جهانی شــدن )دو ســه دهه 
اخیر(این کشــورها دســت به کار شــدند تا 
زنجیــره ارزش و تولیــد خــود را در عرضــه 
جهانــی تکمیل نمایند.سیاســت های اصلی 
آنهاعبــارت بــود از : آزادســازی گزینشــی 
بخــش هایی از تجارت بین المللی،جلوگیری 
از افزایــش دســتمزدها و نــرخ ارز انعطاف 
پذیــر )در پــی تجــارب نامطلوب بــا نرخ ارز 
ثابــت( و در طــرف عرضه، اصــالح نهادهای 
ســرمایه گذاری و ارتقــاء آموزش و مهارتها 
در مقابــل رژیم مبادله )تجاری( عربســتان 
کامال بدون عوارض گمرکی اســت، در حالی 
که دستمزدها رشد زیادی دارند و پول این 
کشور وابسته به دالر و دارای ارزش بیش 
از حد مطلوب اســت که مانع رقابت پذیری 
اقتصاد کشــور می شود. در بخش ساختاری 
اقتصــاد، ناهماهنگــی بیــن تقاضای بازار و 

جهت تحقق اهداف اقتصادی 
و متنوع سازی اقتصادی خود 

داشته اند. 
  چالش های فرایند توسعه 

عربستان 
جــرج عابــد محقق برجســته 
موسســه واشــنگتن و مدیر 
سابق اداره خاورمیانه صندوق 
بین المللی پول، برای فرایند 
توسعه عربســتان سه چالش 

اصلی قائل است.
اول آنکــه وی معتقد اســت، 
شــدت عمل در صحنه داخلی 
و خارجی، مانع تغییر اســت و 
عامل تسهیل کننده نمیباشد. 
بنابراین اعمالــی نظیر زندانی 
کردن شــاهزاده ها و اخاذی از 
ایشــان تحت عنــوان مبارزه 
بــا فســاد معمــوال منجــر به 
خودکامگی می شود و موجبات 
از بین رفتن اجماع سیاســی، 
سلب اعتماد سرمایه گذاران 
و بازارهــای مالــی می شــود. 
البتــه ممکن اســت در کوتاه 
مــدت نســل جوان ســعودی 
)کــه البتــه دو ســوم آنها از 

صالحیــت هــای آموزشــی و 
حرفه ای نیروی کار ســعودی 
وجود دارد. ســعودیها %90 
مشــاغل دولتی را دارند، در 
حالی که فقط 19% شغل های 
بخــش خصوصی به آنها تعلق 
دارد و بقیه خارجی هســتند. 
تغییر این وضعیت کار آسانی 

نیست.
چالش دوم دولت و شــاهزاده 
)MBS( در افتادن با سنت ها و 
برداشت های انعطاف ناپذیر 
فرهنگــی اســت. تا کنون 
بــا دســتگاه ســنتی وهابــی 
درافتــاده،اداره مبــارزه بــا 
منکــرات را ضعیف کرده و با 
مانع تراشی آنها مقابله کرده 
که از جمله  آنها شکستن تابو 
رانندگــی خانم هــا و گرفتن 
تائید شــورای عالی علما برای 
مبــارزه بــا فســاد )برخــورد 
مقامات ســعودی( می باشد. 
پس از این مرحله الزم است 
سیستم آموزشی و مناسبات 
فرهنگی را هدف قرار دهد و 
اصالح کند که فرایند بســیار 
مخاطــره آمیــزی می باشــد.

چالش سوم اینکه، شاهزاده 
بــرای موفقیــت اصالحــات 
خــود، نیازمند اجماع ســازی 
در خاندان آل ســعود اســت 
و بایســتی فراینــد حمایــت 
و مشــارکت روشــنفکران و 
البتــه تجــار و تکنوکــرات ها 
بهــره برداری کند تا اطمینان 
به سرمایه گذاری و بازارهای 
مالــی جهانــی را جلــب نماید. 
بــه همین ترتیب عربســتان 
نیازمنــد یــک دوره نســبتا 
طوالنــی آرامــش در منطقــه 
است تا بتواند به درصدی از 
اهداف تعیین شــده برسد و 
ایــن تحول تاریخی را اجرایی 
کنــد. کارهــای ماجراجویانه 
اخیر مخل این روند می باشد 
و اوضاع را مبهم کرده است.

گمانه زنی دیگر از ســوی محافل اقتصادی و 
نفتی کشــور های غربی ارزشــگذاری ســهام 
آرامکو است که مقامات سعودی رقم هایی را 
در نظر دارند که بسیار فراتر از ارزشگذاری 
تحلیل گران مالی و نفتی غربی است و البته در 
فضای قیمت های پایینی نفت که حاکم بر بازار 
اســت، بعید اســت نظر متورم تصمیم گیران 
عربســتان تامیــن شــود. به هر حــال آخرین 
طفره رفتن سعودی ها آن است که اظهار می 
کننــد عرضه ســهام )IPO( مزبور در بورس 
داخلی عربستان)التداول( انجام خواهد شد 
و ســرمایه گذاران خارجی می توانند ســهام 
آرامکــو را از این بورس خریداری نمایند.در 
صورتی که این حرف آخر ســعودی ها باشــد، 
صورت مسئله به میزان زیادی تغییر می کند، 
چرا که بورس داخل عربستان فاقد شفافیت 
و ســایر معیارهــای یک بــورس کارآمد نظیر 
نیویورک یا لندن می باشد و قطعا استقبال از 
خرید سهام آرامکو خاصه در سطح و مقیاسی 
کــه نظــر دولــت عربســتان را تامیــن کند که 
مبلغی در حدود 100 میلیارد دالر که معادل 
5% ارزش ذکر شــده بــرای آرامکو یعنی دو 
تریلیــون دالر اســت را تامیــن نماید،محقق 

نخواهــد شــد. البتــه خلــف 
وعده و طفره رفتن شــاهزاه 
دولــت  و   )MBS(جــوان
عربستان از بابت IPO بدون 
پیامدهای منفی نخواهد بود.
این وعده یک آزمایش بزرگ 
و زود هنگام برای اظهارات و 
مواضع بلند پروازانه ایشان 
است که تا چه اندازه در عزم 
خود برای اصالحات اقتصادی 
اجتماعی برنامه ریزی شده به 
ویژه تحقق ســند چشم انداز 
2030 راســخ، چالــش پذیر 
و واقــع گــرا هســتند. دنیای 
غرب به خوبی واقف اســت که 
تقریبــا همه کشــور ها و امیر 
نشــین های حوزه خلیج فارس 
سند چشم انداز دارند و خود 
عربستان هم طی دو سه دهه 
گذشــته دارای برنامــه های 
توســعه مســتمر بوده است 
کــه البته کلیه این کشــورها 
و ممالــک موفقیــت کمــی در 

از ســوی دیگــر بــا نزدیــک 
شــدن به مهلت تعیین شــده 
بــرای IPO آرامکــو )نیمــه 
دوم 2018( به نظر می رســد 
دولت عربستان بر خطیر بودن 
ایــن امر بیش از پیش آگاهی 
می یابد و سیاستمداران این 
کشور تالش می کنند موضوع 
عرضه سهام این شرکت معظم 
در بــورس های بین المللی را 
منحرف، مخدوش و یا به کلی 
منتفی نمایند. نگرانی اصلی 
از این واقعیت ناشی می شود 
که برای عرضه این ســهام در 
بــورس های بین المللی الزم 
اطالعــات  جزئیــات  اســت، 
شــرکت منتشرگردد که این 
امر صاحــب منصبان داخل و 
خــارج آرامکو و شــرکت های 
عامل آن )شــرکت های معظم 
آمریکایی( رانسبت به دعاوی 
حقوقــی و افشــاء فســاد مالی 
احتمالی آسیب پذیر می سازد. 

عربستان 
نيازمند یک 
دوره نسبتا 
طوالنی آرامش 
در منطقه 
است تا بتواند 
به درصدی از 
اهداف تعيين 
شده برسد و این 
تحول تاریخی 
را اجرایی 
کند. کارهای 
ماجراجویانه 
اخير مخل این 
روند می باشد و 
اوضاع را مبهم 
کرده است.
 

دنيای غرب به 
خوبی واقف 
است که تقریبا 
همه کشور ها 
و امير نشين 
های حوزه 
خليج فارس 
سند چشم انداز 
دارند و خود 
عربستان هم 
طی دو سه دهه 
گذشته دارای 
برنامه های 
توسعه مستمر 
بوده است 
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نهاد رگوالتوری حلقه مفقوده 
صنایع نفتی است

 عضــو هیئــت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی ایران :

اصلـــی  خواســـته  وی   . شـــود  تشـــکیل 
اتحادیـــه صادرکننـــدگان فـــرآورده هـــای 
نفـــت، گاز و پتروشـــیمی ایـــران را برقـــراری 
نظـــام رگوالتـــوری عنـــوان کـــرد و اظهـــار 
ـــی  ـــت پتروشـــیمی در بالتکلیف داشـــت: صنع
ـــی  ـــی تمام ـــکل اصل ـــرد و مش ـــی ب ـــر م ـــه س ب
صنایـــع ماننـــد صنایـــع قیـــر، پارافیـــن و 

هیدروکربـــن  ایـــن مســـئله اســـت.

سرپرســـت دبیرخانـــه اتحادیـــه صادرکننـــدگان 
فـــرآورده هـــای نفـــت، گاز و پتروشـــیمی 
ادامـــه داد: نداشـــتن نظـــام رگوالتـــوری 
موجـــب شـــده تـــا واحدهـــای تولیـــدی 
ــوز  ــه هنـ ــوری کـ ــه طـ ــند بـ ــف باشـ بالتکلیـ
ـــم  ـــه حج ـــد چ ـــی دان ـــدی نم ـــد تولی ـــک واح ی

خـــوراک در چـــه زمانهایـــی و بـــا چـــه قیمتـــی در 
اختیـــار خواهـــد داشـــت. وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ــام رگوالتـــوری ســـبب شـــده  نداشـــتن نظـ
ــته  ــود نداشـ ــدی وجـ ــری واحـ ــم گیـ تصمیـ
ـــال  ـــا 20 س ـــام 15 ت ـــن نظ ـــت: ای ـــد، گف باش
پیـــش در صنعـــت نفـــت حاکـــم بـــوده امـــا 
بعـــد از خصوصـــی ســـازی ایـــن نظـــام از میـــان 
ـــت  ـــت نف ـــوز صنع ـــه هن ـــوری ک ـــه ط ـــه ب رفت
بـــر پاالیشـــگاه هـــا تســـلط نـــدارد در حالـــی 
کـــه تنهـــا دو پاالیشـــگاه اراک و آبـــادان در 

کشـــور دولتـــی هســـتند.
رفیعـــی فـــر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه محصـــوالت 
ـــدگان  ـــه صادرکنن ـــای اتحادی ـــی اعض صادرات
ـــران  ـــیمی ای ـــت، گاز و پتروش ـــای نف ـــراورده ه ف
در شـــش بخـــش تقســـیم بنـــدی مـــی شـــود، 
افـــزود:گام نخســـت بـــرای داشـــتن صـــادرات 
داشـــتن تولیـــد قـــوی، منظـــم و بـــه روز اســـت. 
ـــد  ـــوژی هـــای جدی ـــرای اســـتفاده از تکنول و ب
و افزایـــش ظرفیـــت واحدهـــای تولیـــدی و 
ــن  ــد تامیـ ــر بایـ ــوالت جدیدتـ ــد محصـ تولیـ

خـــوراک تضمیـــن شـــود.

عضـــو هیئـــت مدیـــره اتحادیـــه صادرکننـــدگان 
فـــرآورده هـــای نفـــت، گاز و پتروشـــیمی 
ایـــران ادامـــه داد: کمیســـیون هـــای زیـــر 
عضـــو   320 دارای  اتحادیـــه  مجموعـــه 
ماننـــد  مختلـــف  صنایـــع  کـــه  هســـتند 
ـــازی،  ـــازی، قیرس ـــن س ـــای روغ ـــگاه ه پاالیش

ســـعید رفیعـــی فـــر در برنامـــه 
رادیـــو  ایرانـــی«  »کاالی 
اقتصـــاد بـــر ضـــرورت ایجـــاد 
ـــرای  ـــوری ب ـــاد رگوالت یـــک نه
نظـــارت بـــر روابـــط حاکـــم 
ـــی  ـــای دولت ـــرکت ه ـــان ش می
ــد  ــی تاکیـ ــش خصوصـ و بخـ
کـــرد و افـــزود:. ایـــن نهـــاد 
بایـــد بـــه طـــور مســـتقل 
ــا،  ــه هـ ــن تعرفـ ــرای تعییـ بـ
ارائـــه خدمـــات بهینـــه و 
بـــدون تبعیـــض و دائمـــی 
تبییـــن  و  مشـــتریان  بـــه 
مقـــررات طبـــق قانـــون در 
ـــی  ـــای دولت ـــازمان ه ـــار س کن

ــادی  ــداد زیـ ــیمی و تعـ پتروشـ
ــط  ــک و متوسـ ــای کوچـ واحدهـ

ــرد. ــی گیـ ــر مـ را در بـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکه واحدهای 
کوچـــک در اشـــتغالزایی ســـهم 
بســـزایی دارنـــد، گفـــت: در 
افزایـــش  و  حفـــظ  راســـتای 
ـــع  ـــه صنای ـــد ب ـــتغالزایی بای اش
مـــورد نظـــر نیازمنـــد بـــه طـــور 
منظـــم خـــوراک تزریـــق شـــود 
تـــا بتواننـــد نســـبت بـــه بدســـت 
آوردن تکنولـــوژی هـــای جدیـــد و 
ـــا  ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــش س افزای
اقـــدام کننـــد. رفیعـــی فـــر مزیـــت 
ایـــران در صنایـــع پاییـــن دســـتی 
و باالدســـتی نفـــت را داشـــتن 
خـــوراک دانســـت و افـــزود: 
بخـــش  نیـــاز  مـــورد  آنچـــه 
ـــتغالزایی،  ـــرای اش خصوصـــی ب
تولیـــد بـــا کیفیـــت، انبـــوه و 
ـــی  ـــراه بازاریاب ـــه هم ـــز ب متمرک
در  صادرکننـــدگان  قـــوی 
بـــوده،  جهانـــی  بازارهـــای 
ـــت. ـــم اس ـــد منظ ـــتن تولی داش

وی داشـــتن خـــوراک را حـــق 
ـــوان  ـــتی عن ـــن دس ـــع پایی صنای
ـــن در  ـــار داشـــت: ای ـــرد و اظه ک

حالـــی اســـت کـــه حـــق ایـــن صنایـــع 
مخـــدوش شـــده و هـــم اکنـــون نهـــاد 
رگوالتـــوری از صنایـــع باالدســـتی، 
ـــتی از  ـــن دس ـــتی و پایی ـــان دس می

ـــت. ـــیده اس ـــم فروپاش ه
ــه  ــره اتحادیـ ــت مدیـ ــو هیئـ عضـ
ــر  ــه هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــس بـ اوپکـ
تولیدکننـــده ای قوانیـــن را بـــه 
بخشـــی  ای،  جزیـــره  صـــورت 
خـــود  منافـــع  حســـب  بـــر  و 
اجـــرا مـــی کنـــد، ادامـــه داد: 
ای  نهـــاد رگوالتـــوری فراقـــوه 
ــدارد و  ــی نـ ــع خاصـ ــوده، ذینفـ بـ
ـــه  ـــتگاهها ب ـــه دس ـــدگان هم نماین
ــی در آن  ــش خصوصـ ــراه بخـ همـ

دارد. حضـــور 

بـــا  رگوالتـــوری  نظـــام  در 
کارشناســـی  و بـــا ایجـــاد یـــک 
ــوراک  ــش آن خـ ــتم و پایـ سیسـ
بـــه طـــور منظـــم و کافـــی بـــه 
ــای تولیـــدی مـــی رســـد  واحدهـ
تـــا در ســـایه آن تولیدکننـــدگان 
ضمـــن  توانســـت  خواهنـــد 
اشـــتغالزایی و تولیـــد، بازارهـــای 
هـــدف خـــود را کـــه بـــا مشـــقت 
بـــه آنهـــا دســـت یافتـــه انـــد، 

حفـــظ کننـــد.

گام نخست برای 
داشتن صادرات 
داشتن توليد 
قوی، منظم و 
به روز است. و 
برای استفاده 
از تکنولوژی 
های جدید و 
افزایش ظرفيت 
واحدهای 
توليدی و توليد 
محصوالت 
جدیدتر باید 
تامين خوراک 
تضمين شود.
 

 نداشتن نظام 
رگوالتوری موجب 
شده تا واحدهای 
توليدی بالتکليف 
باشند به طوری 
که هنوز یک واحد 
توليدی نمی داند 
چه حجم خوراک 
در چه زمانهایی 
و با چه قيمتی 
در اختيار خواهد 
داشت. 



انــرژی دنـیـای  ماهنـامـه 
1396 دی  و  شــمـاره22-آذر  ماهنـامـه دنـیـای انــرژی32

1396 دی  و  33شــمـاره22-آذر  

فعاالن اصلی صنعت 
پتروشیمی برای ایجاد نهاد 

رگوالتوری اشتراک نظر دارند

رئيس کميسيون پتروشيمی اتحادیه اوپکس:

رئیــس کمیســیون پتروشــیمی   
اتحادیــه اوپکــس مــی گوید:اجماع 
خوبــي از ســوي تمامــي فعاالن اصلي 
صنعت پتروشــیمی، دولت ، نهادهای 
قانون گذاری و انجمن ها برای شکل گیری 
نهاد رگوالتوری در صنعت پتروشــیمی 

در حال شکل گرفتن است.
در  نفــس  نیــک  شــریفی  مهــدی 
گفــت و گــو باخبرنــگار پایــگاه اطالع 
رســانی اوپکــس بــا اعالم ایــن مطلب 
اظهار داشــت: امروزه در جهان، براي 

حل هر مشــکلي یک الگوی عملیاتی و 
درس هــای آموخته وجــود دارد براي 
مثال کشــورهایي که نظام رگوالتوري 
را تشــکیل داده اند، نه در ســطح یک 
قــوه بلکه صورت فراقوه اي و با ایجاد 
نهــادی  که تصمیماتش دارای ضمانت 
اجرایي اســت و از نظر عملکرد هم بي 
طرف است مشکالتشان را حل کرده اند 
کــه همین تجربــه های جهانی می تواند 
الگویــی بــرای حــل و فصل مســایل و 
مشــکالت صنعــت پتروشــیمی ایران 

نیز باشد.
وي افزود:برای حل مشکالت داخلي صنعت 
پتروشــیمی از جملــه مباحث مربوط به تهیه 
خوراک،مشــکالت بورس و ... باید به سمت 
ایجاد نهاد رگوالتوري قدم برداشــته شــود 
تــا نظــام واحــد و هماهنگي در ایــن موارد 
حکمفرما شود و طبیعتا بسیاري از مشکالت 

با ایجاد این نهاد حل مي شــود.
مدیرعامــل شــرکت بازرگانی پتروشــیمی 
تصریح کرد: تا زمان تاسیس نهاد رگوالتوري 
باید فضا برای گفتمان بازتر شود و از تمام 

نهــاد هــاي تاثیر گــذار از جمله کمیســیون 
انــرژي مجلس،کمیســیون انرژي اتاق هاي 
بازرگانــي ایران و تهران کمیســیون انرژي 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  و مرکــز 
پژوهــش هــاي مجلس و تمــام انجمن هاي 
مرتبــط دعــوت میکنیــم تــا با گفــت و گو و 
تعامل نظرات را یکسویه  کرده و نقاط ضعف 

همدیگر را پوشــش دهیم .
وی همچنین به مشکالت برون مرزی صنعت 
پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت : تا پیش 
از خصوصي ســازي صنعت پتروشیمی تمام 

محصــوالت صادراتــی پتروشــیمی ایران با 
برند NPC صادر می شــد و همین مســاله 
نوعی اقتدار اقتصادی برای این نام تجاری 
در جهان به وجود آورده بود که باعث بهبود 
جایگاه تجاری کشــور می شــد اما با گذشــت 
زمان و پس از خصوصی سازی،شــرکت های 
تولیدکننده هرکدام برند خودشان را دارند 
و این مســاله باعث کاهش اقتدار صادراتی 

صنعت پتروشیمی ایران شده است.
رئیــس کمیســیون پتروشــیمی اتحادیــه 
اوپکس گفت : در کل دنیا پتروشــیمي هاي 

بزرگ مانند سابیک کاالهاي خود را با نشان 
خودشان صادرات میکنند ولي متاسفانه در 
ایران به علت اینکه خیلي از کاالها به صورت 
فله صادر مي شــود و دوباره بســته بندي 
مي شــود در نهایت با برند کره اي به فروش 
 FOB میرســد و تــا زماني که مــا به صورت
محصــوالت خود را صادرکنیم شــرکت هاي 
خارجي که محصول ما را خرید میکنند با اسم 

خودشــان در بازارها بفروش میرسانند .
شریفی که در جریان انتخابات هفته گذشته 
در کمیســیون جدیدالتاســیس) مستقل( 
پتروشــیمی اتحادیه به عنــوان رئیس این 
کمیســیون برگزیده شد خاطر نشان کرد:از 
اعتماد اعضاء محترم کمیســیون پتروشیمي 
نســبت بــه انتخــاب بنده به عنــوان رئیس 
کمیســیون پتروشــیمي تشــکر میکنــم و 
امیدوارم در کنار تمام اعضاء بتوانیم شاهد 
حــل شــدن مشــکالت صنعت پتروشــیمي 

کشور باشیم.
وی گفــت :امیــدوارم هیئــت مدیره جدید 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورد هاي نفت،گاز 
و پتروشــیمي ایران بســیار فعال تر باشــند 
زیرا رســالت اصلي اتحادیه برطرف نمودن 
مشــکالت و معضــالت صادراتــي و همچنین 
فراهــم آوردن بســتر حضــور اعضــا در 

بازارهاي بین المللي است.
شریفی نیک نفس ادامه داد: اتحادیه باید 
از صــادرات کاالي بــي کیفیت جلوگیري کند 
زیــرا صــادرات این کاالها حتــي براي یکبار 
باعــث از دســت رفتــن بــازار آن کشــور و 
همچنین از دست رفتن آبروي کشور ایران 

میشود .

باید به این 
سمت برویم که 
 CFR به صورت
محصوالت خود 
را صادرکنيم )از 
درب کارخانه تا 
کشور مقصد( 
و انجام این کار 
باعث تقویت 
لجستيک کشور 
و همچنين 
اطمينان 
از رسيدن 
محصول به 
کشور مقصد 
ميشود.
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در حال حاضر 
کمتر از دو 
درصد ظرفيت 
پاالیشی دنيا 
مربوط به ایران 
است که این 
ظرفيت با 
توجه به توان 
توليد نفت 
خام درکشور 
ظرفيت مناسبی 
نيست. 

بخش خصوصی،حكمرانی ملیتاکید بر گسرتش تولید و صادرات قیر

دیپلامسی اقتصادی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشییم ایران
 در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد:

دوازدهمین همایش ساالنه اتحادیه صادركنندگان فرآورده های
 نفت،گاز و پتروشییم برگزار شد 

ســید حمید حســینی بر ضرورت گسترش تولید و صادرات قیر در 
کشور تاکید کرد.

حسینی در برنامه »کاالی ایرانی« رادیو اقتصاد افزود: با توجه به 
وجود واحدهای پاالیشگاهی زیاد در ایران توان تولید این محصول 
به مقدار قابل توجهی در مملکت فراهم است. وی همچنین با بیان 
اینکــه ایــران مــی تواند از بازیگران اصلی ایــن محصول در جهان 
تبدیل شود، اظهارداشت: هم اکنون واحدهای پاالیشگاهی موجود 
در کشور 30 تا 35 درصد فرآورده های سنگین تولید می کنند که 
ایــن فرآورده هــا می تواند تبدیل به مازوت، نفت کوره، قیر و غیره 

شود.
سخنگوی اتحادیه اوپکس گفت: این محصوالت از ماده اولیه خود 
در بیشــتر فصول ســال ارزان تر بوده و شــاید تولید میزان فعلی 
این محصوالت توجیه اقتصادی نداشته باشد. با توجه به این حجم 
از تولیــد فرآورده های ســنگین، ایــران می تواند به عنوان یکی از 

بزرگترین تولیدکنندگان قیر در جهان به شمار آید.
حســینی به رادیو اقتصاد اظهارداشــت: در حال حاضر کمتر از دو 
درصد ظرفیت پاالیشی دنیا مربوط به ایران است که این ظرفیت 
با توجه به توان تولید نفت خام درکشــور ظرفیت مناســبی نیست. 
وی در ادامه ضمن اشاره به خودکفایی ایران در تامین نیاز داخلی 
برخی از فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون 400 هزار بشکه در 

روز مازاد تولید گازوئیل و نفت کوره در کشور وجود دارد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران با اعالم اینکه ایران در مســیر خودکفایی تولید بنزین قرار 
دارد، افزود: خوشبختانه با راه اندازی فاز نخست پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس هم اکنون میزان تولید بنزین در کشور به 11 میلیون 
لیتر در روز رسیده است. طراحی هشت پاالیشگاه ایران به نحوی 
بــوده کــه بتواننــد از محل پاالیش فرآورده های نفتی و تولید نفت 

کوره سوخت نیروگاه های کشور را تامین کنند.
حســینی حجم فرآورده های ســنگین نفتی در کشــور را بســیار باال 
توصیــف کــرد و گفــت: در حال حاضر تولید فرآورده های ســنگین 
پاالیشگاه های دنیا 8 تا 10 درصد ولی این نسبت در ایران به 30 
تا 35 درصد می رســد.وی ضمن تاکید بخش عمده فرآورده های 
سنگین موجود به تولید قیر افزود: این محصول عالوه بر سیراب 
کــردن بازارهــای داخلی می توانــد در رونق صادرات، ایجاد ارزش 

افزوده و قدرت ارزآوری برای مملکت بسیار نقش آفرین باشد.
سخنگوی اتحادیه اوپکس اظهارداشت: محصولی پایه به نام »وکیوم 
باتوم« در پاالیشگاه های کشور تولید می شود که هم قابلیت تبدیل 
بــه مــازوت و هــم قیر را دارد. وی با بیــان اینکه مصرف مازوت در 
صنایع داخلی به شدت کاهش یافته است، یادآورشد: هم اکنون 
این ظرفیت در اقتصاد کشور وجود دارد که بجای 2.5 میلیون تن 
قیر پنج تا هفت میلیون تن محصول وکیوم باتوم در پاالیشگاه های 

داخلی به قیر تبدیل شود.

دوازدهمین همایش ســاالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي 
نفــت،گاز و پتروشــیمي ایران با شــعار بخــش خصوصي،حکمراني 
ملي،دیپلماسي اقتصادي در تاریخ 26 دي ماه 1396 با حضور وزراء 
اقتصاد و دارایي ، صنعت،معدن و تجارت و همچنین قائم مقام وزیر 
امور خارجه ، رئیس شــوراي رقابت ،معاونین وزارت نفت ، رئیس 
کمیسیون انرژي مجلس و جمعي دیگر از مسئولین بلند پایه کشور 
و با حمایت اتاق بازرگاني ،صنایع و معادن ایران و تهران ، ســازمان 
توسعه تجارت در مرکز همایش ها ي بین المللي صدا و سیما برگزار 
مــي گردد.بــا توجه به اهمیت موضوعات مورد بحث در این همایش 
و اتخــاذ رویکــرد مناســب در جهت حل مشــکالت تولید و صادرات 
فرآورده هاي نفتي بخش خصوصي و حضور پر رنگ تر در بازار هاي 
جهاني مطابق هر ســال حمایت مادي و معنوي اعضاء اتحادیه از این 
همایش در حال انجام است و لذا شرکت هایي که تمایل به حضور و یا 
حمایت از این رویداد بزرگ را دارند مي توانند با دبیرخانه اتحادیه 

به شماره 021-88508254 تماس حاصل نمایند.
شرکت هایي که تا کنون به عنوان حامي مالي همایش اعالم آمادگي 
کرده اند عبارتند از آترا کران انرژی ، پتروپاســارگاد خاورمیانه ، 
ساینا شیمی بهشت ، گوهر صفا کرکس ، پارس کیمیا گران ، ستاره 
الهیج ، نفت جی ، نفت پاسارگاد ، فراسکو عسلویه ، قیر دژپا ، فرا 
شیمی روز ، نفت پارس ، کارگزاری مفید  ، پترو پاالیش آکام ، پارسا 
ادیب پویا ، پارسا فن آوری ادیب ، روان ساز ارین جم ، روغن موتور 
قم ، روغن موتور فارسان ، روشن شیمی ، بهروان لرستان ، پویان 
صنعت شرق ، روغن موتور ایران ، جهان موتور کویر ، کیمیا پارافین 

، بازرگانی پتروشیمی ، پیمان روغن ، فاتح صنعت یزد ، روغن موتور 
رهروان ، شــیمی در ســلف ، پترو ایمن پارس اســیا ، عمران گســتر 
شکوهیه ، ارکان گاز ، افزون روان ، پترو پل جم ، پتروشیمی خارگ 
، توسعه نفت هرمزان ، پاالیش قیر ساتراپ جم ، فراز موتور تهران

نگاهي اجمالي  به دهمین و یازدهمین همایش ساالنه اتحادیه
یازدهمین همایش ســاالنه اتحادیه در تاریخ 26 دي ماه 1395 در 
مرکز همایش هاي بین المللي صدا و سیما  با شعار صادرات،پیشران 
رونق اقتصادي و با حضور و سخنرانی دکتر پزشکیان نایب رئیس 
مجلس شــوراي اســالمي ایران ، مهندس ریاحي مدیر عامل شرکت 
ملــي پخــش فرآورده هاي نفتي ، مهندس زماني نیا معاون امور بین 
الملل وزارت نفت ، دکتر پدرام سلطاني نایب رئیس اتاق بازرگاني ایران ، 
مهندس خورشیدي سخنگو ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال مهندس غالمي 
مدیر کل صادرات گمرک جهموري اسالمي ایران ، دکتر پرتو افکنان عضو 
هیئت مدیره بانک سپه ، دکتر حسیني رئیس شرکت بورس انرژي 
آقاي وکیل زاده معاون شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 
، دکتر فزوني عضو هیئت  موســس اتحادیه ، دکتر فیروزي رئیس 
کمیسیون سواپ ،ترانزیت و بانکرینگ اتحادیه ، دکتر فرزان گلچین 
رئیس هیات مدیره اتحادیه opex، دکتر سید حمید حسیني عضو 
هیات مدیره اتحادیه opex برگزار شــد .الزم بذکر اســت دهمین 
همایــش ســاالنه اتحادیــه نیز در تاریخ 6 دي مــاه 1394 در همین 
مرکز همایشها و با شعار گذر از موانع صادرات ، حضور در بازارهاي 

جهاني برگزار گردید .
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صنعت و تولید به عنوان مهمترین زیرساخت توسعه اقتصادي کشور 
هنگامي که از سرمایه انسانی با توان علمي باال ، متخصص ، خاق و 
دیدگاهی همراه با نوآوری برخوردار باشد زمینه ساز رشد ، بالندگي، 

توسعه صنعتی و ایجادکننده اقتصادی پویا  و تولید محور می شود.
نگاهی به عملکرد صنایع پتروشیمی طی دهه های گذشته تاکنون 
،سرنوشتی موازی با صنایع گوناگون بعضا نوپا و یا با قدمت را می توان 
متصور شد ،  اینکه تجربه جهانی ثابت نموده است بدون آینده نگری 
و دلخوش به زمان ترویج بازار ، رکود و انحطاط نصیب همین صنایع 
در بازارهای بین المللی و یا حتی داخلی می گردد ، سخن بیراهه ای 
نیست صنعت کاما متکی به دولت طی سالهای گذشته با توجه به 
حجم ونیاز بازار ، فضایی کاما بسته و انحصاری را تجربه نموده است 
و روشن است در عصر کنونی سیاست بازارهای جهانی منطبق با آرا 
و تفکرات انحصارگری دولتی نبوده و این عدم تطبیق خصوصا صنایع 
پایین دستی فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی را با بحران های 

عدیده ای مواجه ساخته است . 
به نظر می رسد در قرن کنونی مطالعات علمی و راهبردی در شناسایی 
و جذب بازارهای منطقه و جهانی در وهله اول ، نیازمند ساماندهی آیین 
نامه ای مقررات داخلی و حمایت از جمیع نخبگان بخش خصوصی 
به  این صنعت که  فعاالن  ترین دغدغه های  اصلی  از  . یکی  است 
دفعات در جلسات و کمیسیون هاي تخصصي بدان اشاره می گردد 
لزوم تدوین آیین نامه ای برای خصوصی سازی این صنعت و از میان 
بردن گلوگاه های متعدد در تهیه و بازاریابی داخلی و بین المللی 

فرآورده های نفتی است .
سند  اهداف  از  شدید  بسیار  عقب ماندگی  به  توجه  با  رگوالتوری   

رضورت تشکیل نهاد رگوالتوری

چشم انداز در بخش نفت و گاز)اباغی از سوی مقام معظم رهبری( 
به عنوان نقطه عطفی در صنعت پتروشیمی با وضع قوانین و مقررات 
می تواند رشد و شکوفایی بخش خصوصی را فراهم سازد. این ادعا که 
مهم ترین نهاد در صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی، 
رگوالتوري است حرف گزافي نیست و این موضوع را مي توان از وظایف 
محوله به این سازمان دریافت. براي تحقق این اهداف ، رگوالتوري 
بایستي با ثبات، همراه با دانش کافي، مقتدر، بي طرف، سریع، مستقل 
و شفاف باشد. نتیجه حضور چنین رگوالتوري، در نهایت بازار پر رونق 
اقتصادی را در فراورده های نفتی رقم خواهد زد . تدوین و تنظیم 
در  فعال  های  مختلف شرکت  بخش هاي  در  آیین نامه ها،  مقررات، 
صادرات مشتقات نفتی ، به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم ، نظارت 
بر عملکرد فعالیت صنایع باالدستی و پایین دستی و کمیسیون ها و اعمال 
مصوبات و اصاح قوانین ، تهیه و انتشار گزارشات دوره اي از وضعیت 
تولید و فروش فراورده های نفتی در کشور و مقایسه تطبیقی آن در 
منطقه و جهان ، انجام امور تحقیقاتي و ارائه آموزش هاي تخصصي 
مرتبط با صنایع پتروشیمی ، حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و 
راهبري آنان در جهت کاهش امور اجرایي از جمله مهمترین وظایف 
رگوالتوری است . سازمان تنظیم مقررات در کنار تمامي وظایفي که 
برعهده اش گذاشته شده است، وظیفه نظارتي ، اصاحی و حکمیتی 
نیز برعهده دارد و پاسخگو و پیگیر شکایات کلیه شرکت های  را 
صادرکننده خواهد بود . تحقق رگوالتوری اینک از مرحله جلسه و بحث 
خارج شده و با توجه به انبوه مشکاتی که بخش خصوصی در تامین 
خوراک ، عدم تک نرخی شدن ارز و رقابت ناسالم داخلی و دخالت های 
وزارت نفت یدک می کشد باید به عنوان اولویت اول نهادینه گردد .  

امیر عباس امایم روابط عمویم اوپکس

 با توجه به انبوه 
مشکالتی که 
بخش خصوصی 
در تامين خوراک 
، عدم تک نرخی 
شدن ارز و رقابت 
ناسالم داخلی 
و دخالت های 
وزارت نفت 
یدک می کشد  
رگوالتوری باید به 
عنوان اولویت اول 
نهادینه گردد .  
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در  نفت  وزارت  عملکرد  بررسی 
طی  نفتی  های  فرآورده  صادرات 
از  9 ماه گذشته سال جاری نشان 
افزایش صادرات داشته و به گفته 
ملی  شرکت  مدیرعامل   ، کاظمی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
ایران در سال گذشته به صادرات 
پایدار فرآورده های نفتی رسیده و 
در تمام طول سال صادرات صورت 

می گرفت.
به  دست یافتن  به  اشاره  با  وی 
نفت  دست اندرکاران  همه  آرزوی 
اظهار  خام فروشی،  از  جلوگیری  و 
نخستین  برای  قبل  سال  در  کرد: 
 400 ماهانه  متوسط  طور  به  بار، 
هزار بشکه فرآورده های نفتی صادر 
کردیم که شامل نفت، گاز، مازوت، گاز 
مایع و نفت سفید می شود. کاظمی در 
خصوص پایداری صادرات در 12 ماه 
سال، گفت: برای نخستین بار تمام 
اسکله های نفتی ما در اشغال بود و 
کشتی ها منتظر بار بودند. همچنین 
اسکله ها  توسعه  لزوم  بر  تاکید  با 
به دلیل افزایش صادرات و ادامه 
این روند، افزود : با توجه به توسعه 
صادرات و ادامه این روند در سال 
اسکله های  آتی،  سال های  و  جاری 
بندرماهشهر از چهار اسکله به شش 

اسکله افزایش پیدا می کند.

صادرات نفت و گاز و 
پرتوشیمی در سال 96
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افزایــش تولیــد بوتــان و 
ــارس  ــع گاز پ ــان در مجتم ات

ــویب جن
از ســویی مدیرعامــل مجتمــع گاز 
پــارس جنوبــی معتقــد بــه رشــد 18 
درصــدی صــادرات میعانــات گازی 
در ســال 96 بــوده و در گــزارش 
مجتمــع  پاالیشــگاه های  عملکــرد 
گاز پــارس جنوبــی از ابتــدای ســال 
قابــل  افزایــش  از  تاکنــون،   96
بخش هــا  همــه  در  تولیــد  توجــه 
ــال 1396  ــدای س ــر داد : از ابت خب
برداشــت از مخــزن مشــترک بــه 68 
هــزار میلیــون متــر مکعــب رســیده 
کــه رشــد بیــش از 15 درصــدی 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب را نس
گذشــته نشــان می دهــد. حســنی 
تولیــد  میــزان  اینکــه  بیــان  بــا 
پاالیشــگاه های  محصــوالت  همــه 
ــاری  ــال ج ــی در س ــارس جنوب گاز پ
گفــت:  اســت،  داشــته  افزایــش 
حجــم گاز شــیرین تولیــد شــده 54 
ــب  ــر مکع ــون مت ــزار و 990 میلی ه
بــوده و نســبت بــه مــدت مشــابه در 
ســال 1395 بــه میــزان 16 درصــد 

ــت. ــته اس ــد داش رش
ــد  ــش تولی ــه افزای ــه ب وی در ادام
اتــان در مجتمــع گاز پــارس جنوبــی 
ــرد و  ــدای ســال 96 اشــاره ک از ابت
ــز  ــول نی ــن محص ــت: ای ــار داش اظه
درصــدی   28 حــدود  افزایشــی 
داشــته و از 886 هــزار و 300 تــن 
در پنــج مــاه نخســت ســال 1395 بــه 
ــزار و 600  ــون و 132 ه ــک میلی ی
تــن در پنــج مــاه نخســت ســال 1396 
ــنی،  ــه حس ــه گفت ــت. ب ــیده اس رس
میــزان پروپــان تولیــدی مجتمــع گاز 
ــدت  ــن م ــز در ای ــی نی ــارس جنوب پ

ــوده اســت. ــن ب 590 هــزار ت
پــارس  گاز  مجتمــع  مدیرعامــل 
جنوبــی حجــم تولیــد بوتــان را از 
تــن  هــزار   350 ســال  ابتــدای 
عنــوان کــرد و گفــت: میــزان گوگــرد 
ــرداد  ــان م ــا پای ــز ت ــده نی ــد ش تولی
ســال جــاری بــه 219 هــزار و 328 

تــن رســیده اســت.
ــات  ــا بیــان اینکــه تولیــد میعان وی ب
گازی مجتمــع نیــز بــا رشــدی 13 

بــه گاز ایــران نیازمنــد شــود، موضوعی 
که باید هرچه ســریعتر توســط معاونت 
اموربیــن الملــل وزارت نفــت و یــا حتــی 
وزارت امــور خارجــه پیگیــری شــود تــا 
شــاهد بــه نتیجــه رســیدن قــرارداد 
صــادرات گاز بــه پاکســتان در دولــت 

دوازدهــم باشــیم.

ــران  ــادرایت ای ــول ص  متان
تــا ۵ ســال آینــده بــه ۱۵ 
ــید ــد رس ــن خواه ــون ت میلی

هلدینــگ  مدیرعامــل  پیونــدی 
تاپیکــو در مــورد جایــگاه صنعــت 
ــت  ــت: صنع ــران گف ــیمی ای پتروش
پتروشــیمی ایــران طــی ســال های 
خاورمیانــه  منطقــه  در  اخیــر 
ماننــد  مختلفــی  چالش هــای  بــا 
تحریم هــای بین المللــی، افزایــش 
تولیــد و عرضــه گاز شــیل آمریــکای 
شــمالی و کاهــش قیمت هــای انــرژی 
بــا وجــود  بــوده اســت.  روبــه رو 
کشــور،  در  مختلــف  چالش هــای 
ایــران در ســال هــای اخیــر در تولیــد 
متانــول موفــق بــوده و تــا پنــج ســال 
آینــده متانــول صادراتــی ایــران بــه 
15 میلیــون تــن خواهــد رســید؛ از 
ــن  ــد پروپیل ــای تولی ــی واحد ه طرف
ــت. ــال اجراس ــز در ح ــول نی از متان

تاپیکــو  هلدینــگ  مدیرعامــل 
ایــران  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا 
حضــور  بــرای  مناســبی  موقعیــت 
ــل  ســرمایه گذاران در صنعــت تبدی
گاز، تولیــد متانــول و تکمیــل زنجیــره 
قیمــت  داد:  ادامــه  دارد،  ارزش 
مثبــت  نــکات  از  گازی  خــوراک 
ــیمی  ــت پتروش ــه صنع ــعه اولی توس
و ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت 

اســت.
ایجــاد  هــدف  بــا  مــا  گفــت:  وی 
صنعــت  توســعه  و  اشــتغال 
ــه  ــا ب ــم ت ــالش داری ــیمی ت پتروش
فناوری هــای صنایــع پاییــن دســت 
دســت یافتــه و ســبد محصــوالت 
مبتنــی بــر گاز طبیعــی را تکمیــل 
ســبب  موضــوع  ایــن  کــه  کنیــم 
نیــز  میانــی  محصــوالت  تولیــد 

شــد خواهــد 

درصــدی بــه 86 میلیــون و 670 
هــزار بشــکه رســیده اســت، گفــت: 
صــادرات میعانــات گازی مجتمــع نیــز 
از ابتــدای ســال 96 بــا رشــدی 18 
ــون  ــش از 91 میلی ــه بی ــدی ب درص
ــت. در  ــه اس ــش یافت ــکه افزای بش
ــور  ــه ط ــال 96 ب ــی س ــاه ابتدای 5 م
متوســط روزانــه 35 میلیــون متــر 
ــراق و  ــورهای ع ــه کش ــب گاز ب مکع
ترکیــه صــادر شــده اســت،اما هنــوز 
شــدن  تکلیــف  تعییــن  از  خبــری 
قــرارداد صــادرات گاز بــه پاکســتان 
نیســت. نزدیــک بــه ســه مــاه اســت 
ــراق  ــه ع ــران ب ــه صــادرات گاز ای ک
ــر  ــون مت ــا 7 میلی ــه تقریب ــا روزان ب
مکعــب آغــاز شــده اســت کــه تــا 
پایــان ســال ایــن میــزان بــه 25 
ــد  ــز خواهی ــب نی ــر مکع ــون مت میلی

رســید.
بــه  ایــران  گاز  حاضــر  حــال  در 
دو کشــور ترکیــه و عــراق صــادر 
واردات  بــا  ترکیــه  کــه  می شــود 
ــب  ــر مکع ــون مت ــن 28 میلی میانگی
ــا  ــراق ب ــگاه اول و ع در روز  در جای
متــر  میلیــون   7 روزانــه  واردات 

ایــران مــا نیــز نتوانســتیم از طریــق 
حقوقــی فشــار هــای الزم را بــه ایــن 
کشــور وارد کنیــم تــا بــه تعهداتــش 
ــد.  ــل کن ــران عم ــا ای ــرارداد ب در ق
ــرا  ــتانی ها اخی ــان پاکس ــن می در ای
در روزنامــه »اکســپرس تریبیــون« 
اعــالم کردنــد دولــت ایــن کشــور بــه 
وزارت نفــت و منابــع طبیعــی اجــازه 
داده تــا مذاکراتــی را بــا نیجریــه 
بــرای امــکان ســنجی همــکاری بــا 
ایــن کشــور در حــوزه نفــت و گاز از 
جملــه وادارت گاز مایــع)ال-ان-
جــی( از نیجریــه آغــاز کنــد. بــر همین 
اســاس وزارت نفــت پاکســتان در 
بــا  ارتباطــی  کانــال  ایجــاد  حــال 
نیجریــه بــا هــدف فراهــم کــردن 
فضــای ســرمایه گــذاری متقابــل در 

ــت. ــور اس ــت دو کش ــع نف صنای
ایــن خبرهــا در حالــی روز بــه روز در 
رســانه هــای پاکســتان منتشــر مــی 
شــود کــه همــواره علت عدم واردات 
مالــی  مشــکالت  را  ایــران  از  گاز 
عنــوان کــرده انــد امــا بــا ایــن شــرایط 
ظاهــرا بایــد گفــت هنــوز کشــورهایی 
هســتند کــه  نمــی خواهنــد پاکســتان 

مکعــب در روز در جایــگاه دوم قــرار دارد.

 رشــد 64 درصــدی صــادرات 
گاز

مهدی جمشــیدی دانا مدیر دیســپچینگ 
ــاره  ــز درب ــران نی ــی گاز ای ــرکت مل ش
آخریــن وضعیــت صــادرات گاز ایــران 
مــی گویــد صــادارت گاز ایــران در 
طــول پنــج مــاه نخســت ســال گذشــته 
ــون  ــن 21.3 میلی ــورت میانگی ــه ص ب
مترمکعــب در روز بــوده اســت در 
ــابه  ــدت مش ــم در م ــن رق ــه ای حالی ک
امســال بــه 34.8 میلیــون مترمکعــب 

رســیده کــه رشــد 64 درصــدی مجمــوع صــادرات را 
نشــان می دهــد. ایــن میــزان صــادرات گاز بــه کشــورهای 
همســایه در حالــی طــی 5 مــاه ابتدایــی ســال جــاری رقــم 
خــورده اســت کــه براســاس برنامــه ششــم توســعه ایــران 
ــد ســاالنه 10 درصــد از گاز تولیــدی خــود را صــادر  بای
کند،امــا هنــوز نتوانســته مقدمــات اجرایــی ایــن کار را 
ــه هــای مســئوالن صنعــت  انجــام دهــد و براســاس گفت
نفــت صــادرات گاز ایــران بــه عمــان نیــز بــرای تبدیــل بــه 

ــا ســال 2020 محقــق نخواهــد شــد. ال ان جــی ت
از طــرف دیگــر پاکســتان کــه یکــی از مقاصــد صــادرات گاز 
ایــران اســت هنــوز نتوانســته خــط انتقــال گاز ایــران را 
احــداث کنــد و بــه دالیــل مختلــف از جملــه عــدم احــداث 
100 کیلومتــر باقــی مانــده خــط لولــه صادراتــی در خــاک 

در حال حاضر گاز 
ایران به دو کشور 
ترکيه و عراق صادر 
می شود که ترکيه 
با واردات ميانگين 
28 ميليون متر 
مکعب در روز در 
جایگاه اول  و عراق 
با واردات روزانه 7 
ميليون متر مکعب 
در روز در جایگاه 
دوم قرار دارد.
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از ســوی مقــام معظــم رهبــری(، بدهی بســیار 
زیــاد شــرکت ملــی نفــت بــه سیســتم بانکــی 
کشــور و ناتوانــی در پرداخــت ایــن بدهی هــا، 
پاییــن بــودن بهــره  وری در صنعــت نفــت، 
ضعــف بعــد نظارتــی وزارت نفــت و نبــود 
ســاختاری مناســب بــرای پیگیــری ایــن هدف، 
ــی نفــت  ــازار جهان کاهــش نقــش ایــران در ب
ــدی  ــکالت کلی ــی از مش ــا بخش ــام و... اینه خ
صنعــت نفــت و گاز کشــور اســت. در ایــن 
میــان، دولــت یازدهــم تــالش کــرد تــا برخــی 
ــرف  ــت را برط ــاختاری نف ــکالت غیرس از مش
کنــد کــه در ادامــه بدانهــا اشــاره مــی گــردد :

مهم تریــن اقدامــی کــه زنگنــه در دوران 
تصــدی خــود بــر وزارت نفــت در دولــت 
یازدهــم و بــه خصــوص پــس از اجــرای 
ــترش  ــرای گس ــالش ب ــرد، ت ــاز ک ــام آغ برج
نقــش ایــران در بــازار جهانــی نفــت خــام از 
ــس  ــتخراج و پ ــزان اس ــش می ــق افزای طری
از آن افزایــش صــادرات آن بــه کشــورهای 
نظیــر  بخش هــا  از  برخــی  بــود  مختلــف 
بازیابــی نقــش ایــران در بــازار جهانــی نفــت 
ــه  ــا ب ــه تحریم ه ــرایطی ک ــل ش ــام به دلی خ
کشــور تحمیــل کــرد و باعــث حــذف یــا بعضــا 
بــازار  در  ایــران  نقــش  شــدن  کم رنــگ 
نقش آفرینــی  و  شــد  خــام  نفــت  جهانــی 
ــار  ــه آم ــه ب ــا توج ــازار، ب ــن ب ــران در ای ای
ــت  ــا موفقی ــدند ب ــه ش ــه ارائ ــی ک و ارقام
همــراه بــود. ایــن موفقیــت در حالــی اتفــاق 
در   ، کارشناســان  از  بســیاری  کــه  افتــاد 
ــان بررســی الیحــه بودجــه ســال 1395  زم
افزایــش  کــه  بودنــد  کل کشــور معتقــد 

ــراق  ــه ع ــتان ب اوره ترکمنس
تهدیــدی بــرای پتروشــیمی 
خراســان اســت؟ خاطرنشــان 
کــرد: فعــال بــرای پتروشــیمی 
نیســت  تهدیــد  خراســان 
ــادرات  ــون ص ــم اکن ــه ه البت
ــکالتی  ــا مش ــراق ب ــه ع اوره ب

روبــرو اســت.
عملکــرد  ارزیــایب   
ــت  ــادرات وزارت نف ص
کالم آخــر اینکــه در ارزیابــی 
صــادرات  آمیــز  توفیــق 
وزارت نفــت عملکــرد زنگنــه 
در ســه ســال دوران تصــدی 
بــر وزارت نفــت در دولــت 
یازدهــم الزم اســت برخــی 
از مشــکالت بخــش نفــت و 
گاز به صــورت خــاص مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. برخــی 
ــاختاری  ــکالت س ــن مش از ای
هســتند و بخشــی دیگــر نیــز 
بنــا بــه شــرایط و اقتضائاتــی 
کــه در ادوار مختلــف کشــور 
در آن وضعیــت قــرار گرفتــه 
اســت، گریبــان صنعــت نفت 

ــت. ــه اس ــور را گرفت کش
ایــن  مهم تریــن  از  برخــی 
از:  عبارتنــد  مشــکالت 
عقب ماندگــی بســیار شــدید 
از اهــداف ســند چشــم انداز 
در بخــش نفــت و گاز)ابالغــی 

صــادرات نفــت خــام ایــران 
مــازاد  بــه وجــود  توجــه  بــا 
در  بــازار  ایــن  در  عرضــه 
ــه  ــا رســیدن ب ســال 1395 ی
ارقــام صــادرات نفــت خــام 
در  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
امکان پذیــر  بودجــه  قانــون 

نیســت.
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
میــزان  آمــار  متوســط 
نزدیــک  تاکنــون  صــادرات 
بودجــه  پیش بینی هــای  بــه 
بــرای  زنگنــه  امــا  اســت. 
موفق تــر  بتوانــد  اینکــه 
از  برخــی  بایــد  کنــد،  عمــل 
نیــز  را  ســاختاری  اصالحــات 
قــرار  خــود  کار  دســتور  در 
تکلیــف  تعییــن  کــه  دهــد 
گاز،  ملــی  شــرکت  جایــگاه 
شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی و شــرکت 
پتروشــیمی  صنایــع  ملــی 
بــا توجــه بــه اجــرای قانــون 
اساســی،  قانــون   44 اصــل 
نحــوه تامیــن ســرمایه گذاری 
بیــش از 200 میلیــارد دالری 
ــم،  ــه شش ــال های برنام در س
تعییــن تکلیــف بدهــی شــرکت 
تکلیــف  تعییــن  نفــت،  ملــی 
قراردادهــای  جدیــد  شــیوه 
ــه آنهاســت. نفتــی و... از جمل

قبــل هــم عــدد خوبــی نداشــته اســت. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بخــش کوچکــی از صــادرات 
کــه مربــوط بــه نفــت و فرآورده هــای آن نبــود، 
ــزود:  ــت، اف ــی نداش ــرایط خوب ــم ش از اول ه
مشــکالتی کــه طــی چنــد مــاه اخیــر بــر ســر راه 
صــادرات چنــد قلــم کاالی صادراتــی قابــل 
توجــه ایــران همچــون پتروشــیمی بــه وجــود 

ــم زد . ــادرات را رق ــت ص ــد، اف آم

ــه  ــن ب ــتال مامی ــادرات کریس ص
ــایی ــورهای اروپ کش

موســوی دربــاره اعمــال قوانیــن آنتی دامپینگ 
برای صادرات محصول پتروشــیمی کریســتال 
مالمیــن ایــران توســط برخــی از کشــورها 
ــا وجــود  ــون ب ــد، گفــت: هــم اکن همچــون هن
اعمــال قوانیــن آنتــی دامپینــگ محدودیتــی در 
تولیــد و صــادرات ایــن محصــول پتروشــیمی 
ــرکت  ــل ش ــت. مدیرعام ــاده اس ــاق نیافت اتف
پتروشــیمی خراســان بــا اشــاره بــه صــادرات 
ــه  ــن پتروشــیمی خراســان ب کریســتال مالمی
کشــورهای مختلف آســیایی و اروپایی، تصریح 
کــرد: بــرای فــروش صادراتــی کریســتال 
مالمیــن مشــکلی نداریــم و بــه کشــورهای 
مختلــف همچــون ترکیــه، ســنگاپور، اســپانیا، 

ــا و ... صــادر مــی کنیــم. آلمــان، ایتالی
ایــن مقــام مســئول در ادامــه در پاســخ بــه ایــن 
ــا ترانزیــت اوره ترکمنســتان  پرســش کــه آی
از مســیر ایــران بــه عــراق اختاللــی در رونــد 

پتروشــیمی  اوره  صــادرات 
خراســان ایجــاد کــرده اســت؟ 
هــم  خیــر،  داد:  توضیــح 
اکنــون بخــش عمــده ای از 
اوره ایــران بــه افغانســتان 
ــون  ــه تاکن ــود ک ــادر می ش ص
ترکمنســتان هــم نتوانســته 
از نظــر کیفیــت بــر محصــوالت 
تولیدی پتروشــیمی خراســان 
ــرا  ــد زی ــته باش ــری داش برت
پتروشــیمی  اوره  محصــول 
افغانســتان  در  خراســان 
و  اســت  شــده  شــناخته 
انبارهــا  تــا زمانــی کــه در 
اوره وجــود داشــته باشــد، 
ــد ایــن  ترکمنســتان نمی توان
محصــول پتروشــیمی را در 
بــازار افغانســتان بــه فــروش 

برســاند.
وی تاکیــد کــرد: عــالوه بــر 
افغانســتان در شــرایط فعلــی 
کشــورهایی همچــون چیــن، 
هنــد و کشــورهای حاشــیه 
جنوبــی خلیــج فــارس هــم از 
مشــتریان اوره پتروشــیمی 
خراســان بــه شــمار مــی رونــد.
موســوی در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا ترانزیــت 

آمــار نادرســت رشــد 
صــادرات غیرنفــی

دبیــرکل انجمن صادر کنندگان 
نمونــه و برتــر ایــران نیــز در 
رابطــه بــا میــزان صــادرات 
غیرنفتی کشــور در چهار ماهه 
امســال بیــان کــرد: افتــی کــه 
در آمارهــای مربــوط بــه چهــار 
شــاهد   96 ســال  ماهــه 
بودیــم، مســاله جدیــدی نبــود 
و مــا مدت هاســت کــه نســبت 
بــه ایــن موضــوع هشــدار 
داده ایــم  .فــراز جبلــی بــا 
بیــان اینکــه عــادت کرده ایــم 
خودمــان را پشــت یکســری 
آمــار مخفــی کنیــم، گفــت: 
کــه  می شــود  ســالی  چنــد 
میعانــات گازی، پتروشــیمی، 
 گاز طبیعــی و محصوالتــی از 
ایــن دســت بــه گروه صــادرات 
غیرنفتــی اضافــه شــده تــا بــا 
ــه  ــوط ب ــار مرب ــا آم کمــک اینه
رشــد  غیرنفتــی  صــادرات 
کنــد امــا واقعیــت ایــن اســت 
صادراتــی  عــدد  اگــر  کــه 
مربــوط بــه ایــن گروه هــا را از 
آمــار صــادرات غیرنفتــی کــم 
کنیــم، صــادرات در ســال های 

مهم ترین اقدام 
زنگنه در مقام 
وزیر نفت ،تالش 
برای گسترش 
نقش ایران در 
بازار جهانی نفت 
خام از طریق 
افزایش ميزان 
استخراج و پس 
از آن افزایش 
صادرات آن 
به کشورهای 
مختلف بود

مشکالتی که 
طی چند ماه 
اخير بر سر 
راه صادرات 
چند قلم کاالی 
صادراتی 
قابل توجه 
ایران همچون 
پتروشيمی به 
وجود آمد، افت 
صادرات را رقم 
زد .
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بازار نفت خام
تولید نفت خام امریکا با 25 هزار بشکه در روز افزایش 
به 9.7 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارشات 
اول  در  شمال  دریاي  خام  نفت  صادرات  دسترس،  در 
ماه ژانویه افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش اداره 
اطاعات انرژي امریکا EIA، سطح ذخیره سازی تجاري 
نفت خام امریکا با 5.6 میلیون بشکه کاهش به 448.1 
نفتي  اتحادیه های  از  یکي  یافت.  تنزل  بشکه  میلیون 
گسترده  اخراج  به  اعتراض  در  که  کرد  تهدید  نیجریه 
همه  است  ممکن  اتحادیه،  این  عضو  نفتي  کارگران 
اعتصاب  آتی  هفته های  در  اتحادیه  این  عضو  کارگران 
کنند. قیمت های نفت در هفته گذشته با کاهش روبرو 
شدند. به طوری که قیمت سبد نفتي اوپک با 0/51 در 
در  رسید.  بشکه  هر  در    60/84 به  کاهش  بشکه  هر 
و  برنت  شاخص  خام های  نفت  قیمت  مذکور،  هفته 
وست تگزاس اینترمدیت نیز به ترتیب با 0/59و 0/81 

در هر بشکه کاهش به 57/2 در هر بشکه رسید.
تولید نفت  این گزارش،  بر اساس  عوامل تضعیف کننده: 
خام امریکا در ادامه روند افزایشي خود، در هفته منتهي 
به اول دسامبر 2017 با 25 هزار بشکه در روز افزایش به 
9/7 میلیون بشکه در روز رسید. عاوه بر این، در هفته 
میان  فراورده های  و  بنزین  ذخیره سازی  سطح  مذکور، 
تقطیر به ترتیب با 6/7 و 1/6 میلیون بشکه افزایش به 

220/9 و 129/5 میلیون بشکه رسید. بر اساس گزارشات 
در دسترس، صادرات نفت خام دریاي شمال در اول ماه 
ژانویه افزایش خواهد یافت. این در حالی است که صادرات 
»فورتیس«،  »برنت«،  شامل  منطقه  این  خام  نفت   5
با 7 درصد کاهش  »اوسبرگ«، »اکوفیسک« و »ترول« 
به 995 هزار بشکه در روز خواهد رسید. مطابق گزارشات 
به  اکتبر  ماه  در  امریکا  نفت خام  منتشر شده، صادرات 
1/7 میلیون بشکه در روز رسید، به طوری که عرضه این 
اروپا بیشتر شده است. عوامل  بازار آسیا و  به  نفت خام 
تقویت کننده: بر اساس گزارش EIA، سطح ذخیره سازی 
تجاري نفت خام امریکا در هفته منتهي به اول دسامبر با 
5/6 میلیون بشکه کاهش به 448/1 میلیون بشکه تنزل 
یافت. یکي از اتحادیه های نفتي نیجریه تهدید کرد که در 
اعتراض به اخراج گسترده کارگران نفتي عضو این اتحادیه، 
ممکن است همه کارگران عضو این اتحادیه در هفته های 
امریکا،  و  اروپا  در  حاضر،  حال  در  کنند.  اعتصاب  آتی 
دارد.  نیجریه وجود  نفت خام سبک  براي  قوي  تقاضاي 
افزایش تقاضاي نفتا از سوي کارخانجات پتروشیمي فعال 
در آسیا، باعث روانه شدن نفت خام های سبک منطقه خزر 

به این بازار شده است.
تقاضای جهاین نفت

)OMI( رشد  نوامبر 2017 نشریه  ماه  بر اساس گزارش 

به 1/697 میلیون  تقاضای جهانی نفت در سال 2017 
بشکه در روز خواهد رسید که در این صورت تقاضای نفت 
جهان به 97/324 میلیون بشکه در روز بالغ خواهد گردید. 
تقاضای نفت جهان در سال 2018 با رشدی معادل 1.4 
میلیون بشکه در روز به سطح 99/7 میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید و مجموع تقاضای نفت کشورهای ژاپن، چین 
کره جنوبی و هند در ماه سپتامبر 2017 در مقایسه با ماه 
سپتامبر 2016 با افزایش 6/1 درصد به 22/674 میلیون 
کشورهای  نفت  تقاضای  مجموع  رسید.  روز  در  بشکه 
اروپایی عضو OECD در ماه سپتامبر 2017 در مقایسه 
 14/758 به  افزایش1/2درصد  با   2016 سپتامبر  ماه  با 

میلیون بشکه در روز رسید.
تقاضای نفت

بر اساس گزارش ماه اکتبر نشریه )OMI( تقاضای جهانی 
در  بشکه  میلیون  افزایش 1/69  با  در سال 2017  نفت 
روز به 98/3  میلیون بشکه در روز خواهد رسید. قابل 
ذکر است که در این گزارش رشد تقاضای نفت در سال 
2017 در مقایسه با گزارش ماه اکتبرتجدید نظر صعودی 
299 هزار بشکه در روز را نشان می دهد . براساس گزارش 
مذکور پیش بینی می شود تقاضای نفت جهان در سال 
2018 با رشدی معادل 1/4 میلیون بشکه در روز به سطح 

99/735 میلیون بشکه در روز بالغ گردد.

پیش بینی رشد تقاضای نفت در مناطق مختلف جهان
هزار بشکه در روز

سال2018سال2017نام کشور
OECD 12680قاره آمریکا عضو

OECD 24875اروپا عضو
20-41اسیا – اقیانوسیه

OECD 415135مجموع کشورهای
1/1021/049آسیا

7099خاورمیانه
9-73-امریکای التین
1810شوروی سابق

181135افریقا
Non- OECD 1.2831/276مجموع کشورهای

1/6971/411رشد تقاضای جهانی
OMI منبع                      

وضعیت جاری و آینده بازار 
جهانی  نفت خام و

 فرآورده های نفتی 

دنیای انرژی
گزارش

رضا   مدیر
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عراق 
میدان  توسعه  وظیفه  که  نفت«  »گازپروم  شرکت 
خود  تصمیم  از  دارد،  برعهده  را  عراق  در  »بدرا« 
میلیارد   2.5 میزان  به  سرمایه گذاری  افزایش  براي 
دالر در این میدان خبر داد. شرکاي گازپروم نفت در 
کرهجنوبي،  »کوگاز«  شرکت های  شامل  میدان  این 
»پتروناس« مالزي و »TPAO« از ترکیه می باشند که 
این میدان  4 میلیارد دالر در  تاکنون حدود  مجموعاً 
فعلي  تولید  است  شایان ذکر  نموده اند.  سرمایه گذاری 

این میدان حدود 85 هزار بشکه در روز است.
دانشگاه  در  مطالعه  یک  نتایج  متحدهامریکا  ایاالت 
»MIT« نشان می دهد احتمال اینکه پیش بینی اداره 
شیل  نفت  تولید  از   »EIA« امریکا  انرژي  اطاعات 
خوش بینانه  بسیار  آینده  مهروموم های  در  کشور  این 
رشد  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بر  دارد.  وجود  باشد 
تولید نفت شیل در چند سال اخیر، مربوط به افزایش 
نامتعارف  میادین  از  نقاطي  در  حفاري  فعالیت های 
بوده است که استخراج بیشتر نفت میسر بوده است. 
پیشرفت های   »EIA« امریکا  انرژي  اطاعات  اداره 
فناوري را عامل اصلي افزایش تولید نفت شیل در دو 
سال اخیر معرفي می کند که نتایج این تحقیق مغایر 

این ادعا می باشد. 

تجارت نفت
با   2017 اکتبر  ماه  در  چین  خام  نفت  واردات 
افزایش530 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه 
رسید.  روز  در  بشکه  میلیون   7.337 بع   2016 سال 
سهم مایران در ماه اکتبر 2017 از واردات نفت خام 
نفت خام  واردات  بود. در حالی که  9.3 درصد  چین 
سپتامبر  ماه  به  نسبت   2017 اکتبر  ماه  در  امریکا 
در  اما  بود  مواجه  روز  در  بشکه  هزار   564 کاهش  با 
با مدت مشابه سال گذشته 132 هزار بشکه  مقایسه 
بشکه  میلیون   7.7 سطح  در  و  یافت  کاهش  روز  در 

در روز قرار گرفت.

واردات   PIW هفتگی  نشریه  گزارش  اساس  بر  چین 
 530 افزایش  با   2017 اکتبر  ماه  در  خام چین  نفت 
سال  به  مشابه  مدت  به  نسبت  روز  در  بشکه  هزار 
بر  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون   7/337 به   2016
اساس این گزارش صادرات نفت خام روسیه به چین 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در   2017 اکتبر  ماه  در 
 1/099 به  روز  در  بشکه  هزار   21 کاهش  با   2016
داشتن  با  کشور  این  رسید.   روز  در  بشکه  میلیون 
در  چین  خام  نفت  واردات  از  درصدی   14/9 سهم 
کشور  این  به  خام  نفت  صادرکننده  نخستین  جایگاه 
در  سعودی  عربستان  خام  نفت  صادرات  دارد.  قرار 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در   2017 اکتبر  ماه 
گذشته به میزان 151 هزار بشکه در روز و به 1/091 
میلیون بشکه در روز رسید و این کشور با سهم 14.8 
از واردات نفت خام چین در جایگاه دومین  درصدی 
در  گرفت.  قرار  کشور  این  به  خام  نفت  صادرکننده 
با  انگوال  از  چین  خام  نفت  واردات   2017 اکتبر  ماه 
افزایش 580 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به 843 هزار بشکه در روز رسید. آنگوال 
خام  نفت  واردات  از  درصدی   11/4 سهم  داشتن  با 
چین  به  خام  نفت  صادرکننده  سومین  کشور،  این 
است. سهم ایران از واردات نفت خام چین 9.3 درصد 
با صادرات 688هزار بشکه در روز  است و این کشور 
جایگاه  در   2017 اکتبر  ماه  در  چین  به  خام  نفت 
قرار  کشور  این  به  خام  نفت  صادرکننده  چهارمین 
چین  به  ایران  خام  نفت  صادرات  همچنین  گرفت. 
طی دوره مذکور 89 هزار بشکه در روز کاهش یافت. 
صادرات نفت خام عراق به چین در ماه اکتبر 2017 
به  و  یافت  روز کاهش  در  بشکه  هزار   253 میزان  به 
سهم  با  کشور  این  و  رسید  روز  در  بشکه  هزار   626
8.5 درصدی از واردات این کشور در جایگاه پنجمین 

صادرکننده به چین قرار گرفت.
 در ماه اکتبر 2017 صادرات نفت خام کویت به چین 
 218 معادل   2016 سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 

هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 441 هزار بشکه 
نفت خام چین  واردات  از  روز رسید. سهم کویت  در 
ششمین  جایگاه  در  کشور  این  و  باشد  می  درصد   6

صادرکننده نفت به چین قراردارد.

اوپک  دبیرخانه  نوامبر  ماه  گزارش  اساس  بر  آمریکا 
نسبت   2017 اکتبر  ماه  در  امریکا  خام  نفت  واردات 
روز  در  بشکه  هزار   564 کاهش  با  سپتامبر  ماه  به 
مواجه بود اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
132 هزار بشکه در روز کاهش یافت و در سطح 7.7 
میلیون بشکه در روز قرار گرفت. واردات فرآورده ای 
با  مقایسه  در   2017 سال  اکتبر  ماه  در  امریکا  نفتی 
نشان  را  روز  در  بشکه  هزار   91 کاهش   2016 اکتبر 
صادرات  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون   2 به  و  داد 
 2017 سال  اکتبر  ماه  در  امریکا  نفت  های  فراورده 
روز  میلیون بشکه در   1.06 با  با سپتامبر  مقایسه  در 
ماه  در  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون   5.3 به  افزایش 
از  درصدی   44 سهم  با  کانادا  همچنان   2017 اوت 
نفت  صادرکننده  مهمترین  امریکا  خام  نفت  واردات 

خام به این کشور بود. 
همچنین واردات نفت خام امریکا از کانادا در ماه اوت 
هزار   207 معادل   2017 ژوئیه  ماه  به  نسبت   2017
بشکه در روز افزایش یافت. عربستان سعودی با سهم 
دومین  جایگاه  در  خام  نفت  واردات  از  درصدی   13
واردات  و  قراردارد  کشور  این  به  نفت  صادرکننده 
56 هزار بشکه  این کشور طی دوره مذکور  از  امریکا 
 100 کاهش  رغم  علی  ونزوئا  یافت.  کاهش  روز  در 
امریکا  به  نفت خام خود  روز صادرات  در  بشکه  هزار 
به  صادرکننده  سومین  جایگاه  به  مشابه  مدت  طی 
امریکا  خام  نفت  واردات  مجموع  در  بازگشت.  امریکا 
از اعضای اوپک در ماه اوت در مقایسه با ژوئیه 2017 
و  یافت  کاهش  روز  در  بشکه  هزار   292 میزان  به 
در حال حاضر اعضای اوپک 37 درصد تقاضای نفت 

امریکا را تامین می کنند.

تقاضای نفت کشورهای مهم آسیایی
بر اساس گزارش ماه نوامبر نشریه OMI مجموع تقاضای 
ماه  در  هند  و  جنوبی  کره  ژاپن، چین،  کشورهای  نفت 
سپتامبر 2017 در مقایسه با ماه سپتامبر 2016 با افزایش 
6/1 درصد به 22/674 میلیون بشکه در روز رسید. در 
این راستا تقاضای نفت ژاپن، چین، کره جنوبی و هند به 
ترتیب )16-(، 8/8، 2/5 و 7/1 درصد رشد داشته است. 
از مهم ترین عوامل تاثیر گذار می توان به افزایش 14/9 
درصدی تقاضای نفت کوره در چین در راستای افزایش 
همچنین  کرد.  اشاره  کشور  این  در  ها  نیروگاه  فعالیت 
تقاضای بنزین در چین و هند در ماه سپتامبر 2017 در 
و 17/3  ترتیب 10/1  به  ماه سپتامبر 2016  با  مقایسه 
مدت  طی  بنزین  تقاضای  همچنین  یافت.  رشد  درصد 
نفت  تقاضای  داشت.  معادل 0/7کاهش  زاپن  در  مذکور 
کوره ژاپن کره جنوبی و هندطی مدت مذکور به ترتیب 
6/2، 13/6 و 2/8درصد کاهش داشته است. درواقع رشد 
تقاضا در چین مهمترین عامل افزایش تقاضای نفت در 

کشورهای آسیایی است.
اروپایی عضو   نفت کشورهای  تقاضای 

OECD
بر اساس گزارش ماه نوامبر 2017 نشریه OMI  مجموع 
ماه  در    OECD عضو  اروپایی  کشورهای  نفت  تقاضای 
سپتامبر 2017 در مقایسه با سپتامبر 2016 با افزایش 
در  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون  به 14/758  1/2درصد 
اسپانیا و  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  تقاضای نفت  این راستا 
انگلستان در ماه سپتامبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه 
داد.  نشان  افزایش  درصد   0/5 معادل   2016 سال  در 
افزایش تقاضای گازوئیل موثر بر رشد تقاضای نفت این 
کشورها در این مدت بود. تقاضای نفت کوره در کشورهای 
آلمان و اسپانیا به ترتیب 3/5 و 10/8 درصد در مدت مذکور 
کاهش یافت که این امر ناشی از کاهش فعالیت نیروگاه ها در 
این دو کشور بود. همچنین افزایش تقاضای 7/8 درصدی 
بنزین در فرانسه که در راستای افزایش خودرو های فروش 
مهمترین  از  یکی  داد،  رخ  ماه سپتامبر 2017  در  رفته 
اروپایی  در کشورهای  نفت  تقاضای  بر  تاثیرگذار  عوامل 

عضو سپتامبر 2017 بود.
بازار فرآورده های نفی

افزایش  با  بنزین در خلیج مکزیک  سطح ذخیره سازی 
این میان سودهای  به رو شده است. در  چشمگیری رو 
پاالیشی گازوئیل در اروپا کاهش یافته است . بازار اسیا با 

مازاد عرضه نفت کوره مواجه گردیده است.
امریکا  انرژي  اطاعات  اداره  گزارش  اساس  بر  امریکا: 
)EIA( سطح ذخیره سازی بنزین در خلیج مکزیک با 3 
میلیون بشکه افزایش به 78.4 میلیون بشکه رسید. عاوه 
بر این، در سواحل شرقي امریکا نیز، بازار با مازاد عرضه 
بنزین روبرو شده است. افت قیمت نفت خام وست تگزاس 
انواع  قیمت  کاهش  باعث  گذشته  هفته  در  اینترمدیت 
فراورده های نفتي، به ویژه فراورده های میان تقطیر گردید؛ 
بااین حال، افزایش تقاضا براي این فراورده های نفتي به ویژه 
گازوییل، به عنوان سوخت گرمایشی مانع از کاهش شدید 
قیمت این فراورده میان تقطیر گردید. تاش برای کاهش 
میادی  سال  پایان  در  کوره  نفت  ذخیره سازی  سطح 
باهدف فرار از پرداخت مالیات پایان سال افت قیمت این 

فراورده سنگین پاالیشگاهی را به دنبال داشته است.
خلیج  در  بنزین  سازی  ذخیره  سطح  باالرقتن  اروپا: 
به  اروپا  از  نفتی  فرآورده  این  صادرات  از  مانع  مکزیک 
آن منطقه شده است. به همین دلیل سودهای پاالیشی 
بنزین با 2 دالر در هر بشکه کاهش رو به رو گردیده است. 

افزایش چشمگیر عرضه در بازار اروپا که بیشتر به دلیل 
راه اندازی واحدهای جدید کاتالیستی در هلند و ترکیه 
می باشند، بازار اروپا را با مازاد عرضه این فرآورده نفتی 
مواجه کرده است. فراهم نبودن شرایط صادرات نفت کوره 
از اروپا به آسیا همراه با افزایش عرضه این فرآورده سنگین 
پاالیشگاهی در بازار داخلی، اختاف قیمت نفت کوره با 

نفت خام برنت را به شدت افزایش داده است.
از سوی  به ویژه  آسیا  در  بنزین  تقاضای  افزایش  آسيا:   
اندونزی بزرگ ترین خریدار این فرآورده نفتی در منطقه 
آسیا که بیشتر به دلیل توقف عملیات پاالیشی در برخی 
اي  دوره  تعمیرات  انجام  براي  کاتالیستي  واحدهاي 
بازار آسیا به دنبال  می باشد، تقویت قیمت بنزین را در 
از  گازوییل  صادرات  شرایط  نشدن  فراهم  است.  داشته 
از  محموله هایی  شدن  جاري  باعث  اروپا  به  خلیج فارس 
این فراورده نفتي به بازار آسیا شده است. افت تقاضاي 
نفت کوره در بازار آسیا، به ویژه از سوي پاکستان، سودهاي 
پاالیشي این فراورده نفتي را به شدت تضعیف کرده است.

عرضه نفت
بر اساس گزارش آرگوس، میزان پایبندي کشورهاي اوپک 
به توافق کاهش تولید به بیشترین مقدار خود در ماه نوامبر 
رسیده است. شرکت »گازپروم نفت« که وظیفه توسعه 
میدان »بدرا« در عراق را برعهده دارد، از تصمیم خود براي 
افزایش سرمایه گذاری به میزان 2.5 میلیارد دالر در این 
میدان خبر داد. نتایج یک مطالعه دریکی از دانشگاه های 
امریکا نشان می دهد پیش بینی اداره اطاعات انرژي امریکا 
از تولید نفت شیل این کشور در مهروموم های آینده بسیار 
خوش بینانه است. در هفته گذشته شمار دکل های حفاري 
گازي و نفتي فعال در امریکا نسبت به هفته قبل از ان با 

2 دستگاه افزایش به 931 دستگاه رسید که 307 دستگاه 
بیشتر از سال قبل است.

اوپک
بر اساس گزارش آرگوس، کاهش قابل توجه تولید 7 کشور 
از کشورهاي عضو اوپک در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر 
 1/2( تولید  کاهش  توافق  به  اوپک  پایبندي  شد،  باعث 
میلیون بشکه در روز(، به بیشترین رقم در سال 2017 
برسد. تولید نفت اوپک در ماه نوامبر با 270 هزار بشکه در 
روز کاهش به 32/39 میلیون بشکه در روز رسیده است 
که بر این اساس میزان پایبندي کشورهاي عضو به توافق 
به ذکر  است. الزم  به 127 درصد رسیده  تولید  کاهش 
است در اجاس اخیر اوپک توافق کاهش تولید تا پایان 

سال 2018 تمدید گردید.

جدول )2( : قیمت انواع فراورده های نفتی در خلیج مکزیک )دالر در هر بشکه(

هفته منتهی به 8 
دسامبر

اختالف نسبت به هفته 
منتهی به اول دسامبر

2/07-71/17بنزین

1/39-71/35گازوئیل

1/14-52/92نفت کوره

جدول )3(: قیمت انواع فراورده های نفتی در بازار رتردام
)دالر در هر بشکه(

هفته منتهی به 8 
دسامبر

اختالف نسبت به هفته منتهی 
به اول دسامبر

3/44-79/02بنزین

1/26-74/47گازوئیل

0/89-53/07نفت کوره

جدول )4(: قیمت انواع فراورده های نفتی در بازار سنگاپور

)د الر در هر بشکه(

هفته منتهی به 8 
دسامبر

اختالف نسبت به هفته منتهی به اول 
دسامبر

1/2-75/87بنزین

0/5-72/52گازوئیل

1/28-54/93نفت کوره

مهمترین صادر کنندگان نفت خام به چین در ماه اکتبر 2017)درصد( تقاضای جهانی نفت خام)میلیون بشکه در روز(



انــرژی دنـیـای  ماهنـامـه 
1396 دی  و  شــمـاره22-آذر  ماهنـامـه دنـیـای انــرژی50

1396 دی  و  51شــمـاره22-آذر  

بررسی ابعاد قرارداد فروش 

LNG با رشکت نروژی

کاریبین که ظرفیت تولید 500 هزار تن 
ال ان جی را دارد برای ایران ال ان جی 
تولیــد کرده تا بازار صادرات گاز ایران 

متنوع شود.

بررسی های بیشتر از دو شرکت هلما و ایکسمار 
مشــخص کرده که این شــرکت ها توانایی تولید 
گاز ال ان جی را دارا هستند و حتی شرکت هلما 
پــروژه هــای نفتــی و گازی را در شــمال آفریقا، 

خاورمیانه و آمریکا انجام داده است.
امــا آنچــه کــه مــورد تعجب واقع شــده  اســت 
مذاکــرات این شــرکت بــا طرف ایرانی اســت 
به طوریکه براســاس اعالم مســئوالن شــرکت 
ایکســمار )شریک شرکت هلما در پروژه تولید 
ال ان جی( قرار بود گازی که برای این کار در نظر 
گرفته می شود گاز فلر باشد. که البته پیشتر از 
انعقاد این قرارداد مسئوالن صنعت نفت ایران 
نیــز اعــالم کرده بودند قصد دارند گاز مشــعل 
میــدان فــروزان برای تولیــد ال ان جی در نظر 
گرفته شود و پس از آن میادین دیگر به ترتیب 

وارد این پروژه خواهند شد.
اما به یکباره در خبری که از ســوی شــرکت ملی 
نفت ایران در خصوص این قرارداد منتشر شد؛ 
به جای گاز فلر گاز شیرین در اختیار این شرکت 
نــروژی قــرار خواهد گرفــت تا تبدیل به ال ان 
جی شود.که در گزارش های قبلی نیز براساس 
فرمــول ابالغــی وزیر نفت بــرای قیمت گذاری 
ال ان جی مشــخص شــد قیمت این گاز بســیار 
کمتر از قیمت گازی اســت که به عنوان خوراک 
به واحد های پتروشــیمی داده می شــود . نکته 
مهم دیگری که باید به آن اشــاره کرد شــرکت 
پاالیشگاه گاز خارک است که هیچ سابقه فعالیت 
از این شــرکت در حوزه صنعت گاز ثبت نشــده 
اســت و تنها مســئوالن شرکت ایکسمار مدعی 
هســتند این شــرکت در ســال 2014 تاسیس 
شده و عمده سهامدار آن نیز پتروشیمی خارک 
اســت و باید این ســوال مطرح شود چرا شرکتی 
که سابقه فعالیت آن مشخص نیست برای این 

پروژه انتخاب شود.
حــدود یک مــاه قبل، بیژن زنگنه، وزیر نفت در 
دفاع از ارزان فروشــی گاز به نروژی ها گفت: » 
اگر  بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم 
در بقیه موارد عمل کنیم باید بنشینیم تا گازمان 
به فروش برسد. این درست مثل کسی است که 
چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود 
درآورده، حاال اگر بخواهد برای سه دختر دیگر 
هم همین اتفاق بیافتد حتما دخترها بی شــوهر 

باقی می مانند«. 
از دیدگاه کارشناسان از دو منظر به این مصاحبه 
وزیر نفت انتقاد وارد است نخست اینکه اینگونه 
نیست که گاز کشور هیچ مصرف دیگری ندارد 
و وزارت نفــت در دوراهــی ارزان فروشــی گاز 

همزمان با رســانه ای 
شدن روند این قرارداد و 
اظهارنظر های وزیر نفت 
نســبت بــه قیمت پایین 
ایــن فــروش ، اظهارات 
انتقادی فراواین از سوی 
کارشناسان و خبرگزاری 
ها نســبت به مفــاد این 
قرارداد صــورت گرفت 
که در ذیل به برریس آنها 

یم پردازیم :
در  رویتــر  خبرگــزاری 
گــزارش خبــری خــود 
و  ایــران  کــرد  اعــالم 
شــامل  کنسرســیویم 
شــرکت های ایکسمار و 
هلمــا قراردادی را منعقد 
کردند که توســط کشیت 

یا ســوزاندن آن، گرفتار شده 
باشد بلکه میزان فعلی تزریق 
گاز بــه میادیــن نفتی کشــور 
حــدود 80 تــا 90 میلیون متر 
مکعب روزانه است که از حکم 
برنامه ششم حدود 50 میلیون 

متر مکعب کمتر است. 
بررســی دیگــر قراردادهــای 
کشــور در حوزه صــادرات گاز 
نشــان می دهد قیمــت گاز در 
منطقــه بســیار باالتر از قیمت 
فــروش گاز بــه ایــن شــرکت 
نروژی اســت. در واقع، قیمت 
فــروش گاز در قرارداد عراق 
و پاکســتان بســیار نزدیک به 
قیمــت فعلی قــرارداد ترکیه 
هســتند و عمال قیمت قرارداد 
ترکیه، قیمت گاز منطقه است 
و اصال قیمت دور از دسترسی 
تشــبیه  بنابرایــن  نیســت. 
قرارداد صادرات گاز به ترکیه 
به »عروس پسر شاه« برخالف 
واقعیــت اســت و نمــی توان 
بدین وسیله از ارزان فروشی 

گاز به نروژی ها، دفاع کرد .
یکــی دیگــر از منتقدیــن بــه 
غالمحســین  قــرارداد  ایــن 
حســن تاش، کارشناس ارشد 
اقتصاد انرژی و از حامیان دولت 
روحانــی اســت که اشــکاالت 
عدیده ای را از قرارداد مزبور 
عنــوان کرده اســت وی معتقد 
اســت قرارداد اخیــر فروش 
گاز به یک شرکت نروژی برای 
شــناورهای تولید LNG است 
کــه هنوز در دنیا ســابقه کافی 
ندارنــد و ارزیابــی دقیقی در 
مورد ابعــاد اقتصادی و ایمنی 
آن وجــود ندارد از ســویی در 
چارچــوب قرارداد اخیر نه تنها 
در زمینه فناوری مربوط به این 
حوزه تجربه ای کسب نمی شود 
بلکــه حتی به بــازار LNG هم 
وارد نمی شــویم چــرا کــه تنها 
گاز را در خلیــج فــارس و از 
پاالیشگاه هفتم پارس جنوبی 
به کشــتی تولید LNG تحویل 
می دهیم و تمامی مراحل بعدی 
از دست ما خارج است و نقشی 
در مایع ســازی و بازاریابــی و 
نداریــم  آن   LNG فــروش 
کــه منجر به انتقــال فناوری و 

تابش : مطابق 
این قرارداد ، در 
زمينه فناوری 
مربوط به این 
حوزه تجربه ای 
کسب نمی شود 
بلکه حتی به 
بازار LNG هم 
وارد نمی شویم 
، فرمول قيمت 
گذاری هم 
مشکل دارد و 
هزینه حمل بر 
عهده ایران قرار 
گرفته و کف 
قيمت گذاری 
در این قرارداد 
قيمت خوراک 
پتروشيمی ها در 
نظر گرفته شده 
است که درست 
نيست چون 
قيمت خوراک 
پتروشيمی ها 
یک قيمت 
یارانه ای و 
حمایتی داخلی 
است .

 مقدمــه : مطابق 
نخســتین  بــا 
قــرارداد فروش 
گاز طبیعــی بــرای تولید گاز 
مایع شده )LNG( صادرایت که 
بین شــرکت میل نفت ایران و 
شرکت IFLNG  تحت مالکیت 
شــرکت پاالیش گاز خارک و 
شــرکت نــروژی Hemla در 
اوایــل آبان ماه منعقد شــده 
اســت، شــرکت نــروژی با 
 Carribean استفاده از شناور
FLNG کــه متعلق به شــرکت 

بلژیــی Exmar بوده و تحت 
قــرارداد اجــاره در اختیــار 
شــرکت IFLNG بــه عنــوان 
نماینــده انحصاری شــرکت 
Exmar قرار یم گیرد، توانایی 

تولیــد 500 هزار تن LNG در 
ســال را دارد. در این راســتا 
شــرکت مــیل نفت ایــران و 
شــرکت IFLNG طی سه ماه 
اقدامــات الزم جهــت نافــذ 
شــدن این قرارداد 20 ســاله 
فــروش گاز طبیعــی را انجام 
داده و بــا اجرایی شــدن آن، 
پیش بیین یم شــود شــناور 
Caribbean FLNG از اواســط 

ســال 1397 در بندر خدمایت 
پارس مســتقر شده و پس از 
طــی مراحــل راه انــدازی، 
آمادیگ دریافــت روزانه 2.3 
از  گاز  مترمکعــب  میلیــون 
پاالیشگاه هفتم پارس جنویب 
بــا قیمــی حــدود 50 درصد 
قیمــت گاز صادرایت ایران به 

ترکیه را داشته باشد .
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اســت، چــه ضرورتــی دارد کــه در جوابیه این 
شــرکت، این وعده داده شــود که مطالب مطرح 
شده درباره نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی 
جهت تولید LNG صادراتی در مراحل تصویب 
نهایی این قرارداد، مورد بررسی قرار می گیرد؟ 
کنار هم قراردادن این وعده با ادعای »مناسب 
بودن قرارداد«، نشــان از تناقضات درونی این 

جوابیه نیست؟
وعده شــرکت ملی نفت ایران مبنی بر انتشــار 
اطالعــات قابــل اتــکا در این زمینه پس از تایید 
و تنفیــذ قــرارداد، دقیقا چه کارکردی دارد؟ آیا 
وقتی دســت کارشناســان برای هر گونه اصالح 
این قرارداد بسته است یعنی زمانی که قرارداد 
تنفیذ شده است، دانستن اطالعات قابل اتکا در 
این زمینه اهمیت زیادی دارد؟ آیا این رویکرد 
شــرکت ملی نفت ایران، توصیه به کارشناسان 
و رسانه ها برای حرکت به سمت »نوشدارو بعد 

از مرگ سهراب« رفتن نیست؟
ب- پاراگــراف دوم جوابیــه هم عمال تکرار بند 
سوم جوابیه قبلی شرکت ملی نفت ایران درباره 
نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید 
LNG صادراتی اســت که 10 آبان ماه منتشــر 
شــده بود و عمال بدین معناســت که رســانه ها و 
کارشناســان کاری بــه قیمــت گاز صادراتی در 
قــرارداد مذکــور نداشــته باشــند، بلکه مطلع 
باشــند که وزارت نفــت در این زمینه تبعیضی 
قائل نیست و حاضر هست به همه متقاضیان با 
همین قیمت، گاز بفروشد. در واقع، شرکت ملی 

خبرگزاری ها قرار گرفته است 
ایــن  پاراگــراف اول  الــف- 
جوابیه، بســیار عجیب، ضعیف 
و بعضا دارای تناقضاتی اســت 

زیرا:
شــرکت ملی نفت ایران وقتی 
هیــچ پاســخی بــه انتقادهای 
کارشناســان و رســانه هــا از 
ایــن قــرارداد، نــداده و حتی 
مشخص نکرده که کدام بخش 
از اطالعــات منتشــر شــده در 
رســانه ها، »مبتنــی بر حدس 
و گمــان« اســت، چگونه انتظار 
دارد کــه منتقــدان، ادعایش 
مبنــی بر مناســب بــودن این 
قــرارداد را جــدی بگیرنــد؟ 
جالب اینجاست که این شرکت 
در این توضیحات حتی صراحتا 
حاضــر بــه تکذیــب آن بخش 
از اطالعــات منتشــر شــده در 
رسانه ها که ادعا دارد »مبتنی 
بر حدس و گمان« است، نشده 

است!
اگر مطابق ادعای شــرکت ملی 
نفــت ایــران، ایــن قــرارداد 
مناســب و بخشــی از اطالعات 
منتشــر شــده در رســانه ها، 
»مبتنــی بــر حــدس و گمان« 

نفت ایران در پاسخ به انتقادات 
دربــاره ارزان فروشــی گاز به 
شــرکت نروژی، اعالم می کند 
این ارزان فروشی اختصاصی 
نبــوده و هرکــس با مراجعه به 
شرکت نفت می تواند اقدام به 
خرید گاز ارزان از این شرکت 
کنــد! تاکید بر این نکته در هر 
دو جوابیــه شــرکت ملی نفت 
ایران، عالمت آشــکاری از این 
موضوع اســت که این شرکت 
اصــرار دارد ایــن تلقــی غلط و 
انحرافی در جامعه شکل بگیرد 
کــه از دیــدگاه کارشناســان و 
رســانه ها، تنها قرارداد فعلی 
با شــرکت نروژی محل اشکال 
اســت. این در حالی اســت که 
کارشناسان و رسانه ها، منتقد 
فــروش گاز مطابق این فرمول 
قیمتی به هر خریداری هستند 
و ایــن اقدام، چوب حراج زدن 
به گاز طبیعی که ســرمایه ملی 

این کشور است می دانند.
در مجمــوع، هــر دو جوابیــه و 
بخصوص جوابیه دوم شــرکت 
ملــی نفــت ایــران در دفاع از 
ارزان فروشی گاز به نروژی ها 
در قالــب نخســتین قــرارداد  به بعضی شــرکت های خارجی برای اســتفاده از 

آن در تأسیسات FLNG تولید ال ان جی بر روی 
کشتی، به قیمت بسیار نازل اقدام کرده است. 
شــاید قرار است صنعت نوپای FLNG جهان با 

گاز ارزان ایران تجربه بیندوزد 
انتقــادات متعــدد حســن تاش به عنــوان یک 
کارشناس ارشد نفتی و یکی از حامیان سیاسی 
دولت از قرارداد شــرکت ملی نفت ایران برای 
فروش گاز به نروژی ها به خوبی نشان می دهد 
که اشکاالت این قرارداد به حدی زیاد است که 
هیچ کسی به غیر از مدیران ارشد وزارت نفت 

حاضر به دفاع از آن نیست.
همزمــان با اوج گیری انتقادهای کارشناســان و 
رســانه ها از ارزان فروشــی گاز به نروژی ها و 
طرح ســوال یکــی از نمایندگان مجلس از بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران برای 
دومیــن بار در یک مــاه اخیر، توضیحاتی درباره 
این قرارداد منتشر کرد. در این توضیحات آمده 
است: »قرارداد امضا شده ازسوی شرکت ملی 
نفت ایران با شرکت آی اف ال ان جی، قرارداد 
مناســبی اســت و پاره ای از اطالعاتی که در این 
زمینه در رسانه ها منتشر شده مبتنی بر حدس و 
گمان است. قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده 
اما هنوز مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به 
انجام نرسیده است و لذا به طور قطع در مراحل 

تصویب نهایی قرارداد، مطالب 
مطرح شــده بررسی می شود و 
سرانجام پس از تایید و تنفیذ 
قرارداد، اطالعات قابل اتکا در 
این زمینه منتشر خواهد شد.

الزم به تاکید اســت که قیمت 
گاز تحویلی به واحدهای کوچک 
مقیاس تولید کننده ال ان جی 
در سواحل جنوبی کشور، برای 
همه متقاضیان حســب تکلیف 
قانونــی در تاریخ 13 شــهریور 
1395 توســط وزارت نفــت 
تعیین و ابالغ شــده اســت )که 
در ابالغیــه مورخ 5 مهر 1396 
مــورد اصــالح قــرار گرفتــه 
اســت(. ایــن قیمت هــا برای 
همــه متقاضیــان بــه صورت 
یکســان اعمال خواهد شــد و 
همــه شــرکت های عالقه مند 
مــی توانند برای عقد قرارداد 
به شــرکت ملــی نفــت ایران 

مراجعه کنند .
بنظر میرسد جوابیه دوم وزیر 
نفت نیز خالی از ابهام و تناقض 
نبــوده و مــورد تحلیل انتقادی 

تجربه برای کشور شودو یاحتی 
ممکن اســت شــرکت خریدار 
گاز، LNG را بــه بازارهــای 
بالقوه مورد هدف ما بفروشــد 
و بــازار خــود ما را تهدید کند و 
در پایــان اینکه فرمول قیمت 
گــذاری هم مشــکل دارد. در 
ایــن فرمــول هزینــه حمل بر 
عهــده ایران قرار گرفته و کف 
قیمت گــذاری در این قرارداد 
قیمت خوراک پتروشــیمی ها 
در نظر گرفته شــده اســت که 
درســت نیســت چــون قیمت 
خــوراک پتروشــیمی ها یــک 
قیمــت یارانــه ای و حمایتــی 

داخلی است .
تابش در یادداشــتی دیگر می 
افزایــد : فرصــت ورود به یک 
بــازار گازی مطلوب منطقه ای و 
فرصــت ورود به بــازار جهانی 
ال ان جی با استفاده از ظرفیت 
خالی مایع سازی کشور عمان، در 
حالی از دست می رود که اخیرا 
وزارت نفــت نســبت به عقــد 
قراردادهایی برای فروش گاز 

 شرکت ملی 
نفت ایران 
در پاسخ به 
انتقادات درباره 
ارزان فروشی 
گاز به شرکت 
نروژی، اعالم 
می کند این 
ارزان فروشی 
اختصاصی 
نبوده و هرکس 
با مراجعه به 
شرکت نفت 
می تواند اقدام 
به خرید گاز 
ارزان از این 
شرکت کند! 

 صرفنظر از 
انتقاداتی که 
متوجه اینگونه 
قراردادها در حوزه 
ملی می گردد بنظر 
می رسد ساختار 
تصميم گيری 
مدیران ارشد 
جامعه خصوصا در 
حوزه نفت بر مبنای 
سياست های 
راهبردی منطقه 
بدون آزمون و خطا 
و حفظ و مدیریت 
بازار جهانی مبتنی 
شده است و گمانه 
زنی ها بر اساس 
ناچاری و ضعف در 
مدیریت فروش 
مشتقات نفتی ، 
غيرآگاهانه تلقی 
می گردد . 
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فروزان است.از طرف دیگر هم رسانه ها نه تنها 
به مراســم امضای این قرارداد دعوت نشدند، 
بلکه آنها حتی از وجود چنین مراسمی مطلع هم 
نشدند و نهایتا اطالع رسانی درباره این موضوع، 
صرفا با انتشــار خبری کوتاه در پورتال رســمی 
شــرکت ملی نفت ایران صــورت گرفت؛ خبری 
که فاقد عناصر خبری مهمی مانند زمان مراسم 
امضای قرارداد با شــرکت نروژی همال و ســایر 
جزئیات این مراسم بود و صرفا توضیحاتی کلی 
 LNG درباره این قرارداد و شــناورهای تولید
مطرح می کرد. همچنین هیچ تصویری از مراسم 
امضای قرارداد بین شــرکت ملی نفت ایران و 

شرکت  IFLNG منتشر نشده است.
بر همین اساس مشخص نیست 3 آبان ماه، واقعا 
تاریخ امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی 
جهت تولید گاز مایع شده LNG صادراتی بوده 
است یا صرفا تاریخ رسانه ای شدن امضای این 
قرارداد؟پوشش ضعیف رسانه ای وزارت نفت 
از مراسم امضای نخستین قرارداد فروش گاز 
طبیعی جهت تولید گاز مایع شده LNG  صادراتی 
با شــرکت نروژی همال، هر دلیلی داشــته باشد، 
یک پیام مهم دارد که عبارتســت از: »مدیران 
ارشــد وزارت نفت عالقه نداشــتند نخســتین 
قــرارداد فــروش گاز طبیعــی جهــت تولید گاز 
مایع شده LNG صادراتی مورد توجه رسانه ها 
قرار گیرد . حال این ســوال مطرح می شــود که 
دلیــل عــدم عالقه وزارت نفــت به این موضوع 
چه بوده اســت؟ چرا وزارت نفت برخالف ســایر 

فــروش گاز طبیعی جهت تولید 
LNG صادراتــی، یــک پیــام 
آشــکار و بســیار صریح دارد: 
وزارت نفــت توانایــی دفاع از 
انتقادهــا مطرح شــده درباره 
این قرارداد را ندارد و در این 
زمینــه، کامال دســتانش خالی 

است .
نکته مهــم و قابل تامل درباره 
این قرارداد 20 ســاله در کنار 
قیمــت پاییــن گاز تحویلــی به 
شرکت نروژی و همچنین محل 
تامیــن ایــن گاز، شــیوه اطالع 
رسانی امضای آن توسط وزارت 
نفت است.از طرفی، تا قبل از 
امضــا شــدن ایــن قــرارداد، 
مدیران وزارت نفت بخصوص 
مدیــران ارشــد شــرکت ملی 
نفــت ایران، توضیحات اندکی 
دربــاره آن به رســانه ها ارائه 
داده بودند. به همین دلیل هم 
عمده کارشناســان و رسانه ها 
تصور می کردند که محل تامین 
گاز تحویلی قرارداد با شــرکت 
نــروژی همال، گازهــای همراه 
نفت در حال ســوختن در خلیج 
فــارس و بطور خــاص، گازهای 
همــراه نفت در ســکوی نفتی 

تعامــالت خــود با شــرکت های 
خارجــی بخصــوص غربــی که 
پوشــش رسانه ای گسترده ای 
داده می شود، سعی کرد امضای 
این قرارداد در بایکوت خبری 

صورت گیرد؟
ســاده  ســوال  ایــن  پاســخ 
اســت. مدیران ارشد وزارت 
نفت می دانســتند رســانه ای 
شــدن جزئیات این قــرارداد 
بخصوص قیمــت گاز تحویلی، 
انتقــادات کارشناســان را بــه 
دنبال خواهد داشت و به همین 
دلیل تالش کردند خبر امضای 
ایــن قــرارداد را بــه صــورت 
حداقلی رســانه ای کنند تا هم 
متهم به پنهان کاری نشوند و 
هم از انتقادات کارشناســان 
در امــان بماننــد. در ایــن 
مناســبی  فضــای  صــورت، 
بــرای امضــای قراردادهای 
بعــدی نیــز فراهم می شــد.

بــا ایــن وجــود، خبــر امضای 
نخســتین قــرارداد فروش 
گاز طبیعــی جهــت تولیــد گاز 
مایع شــده LNG  صادراتــی 
با شــرکت نــروژی همال مورد 
توجه کارشناســان و رســانه 

 براساس 
محاسبات 
صورت گرفته، 
در تمامی 
قيمت های باال 
و پایين نفت 
خام، قيمت 
گاز تحویلی به 
شرکت نروژی 
حدود 50 درصد 
کمتر از قيمت 
گاز صادراتی به 
ترکيه است

گردید، تعیین شــده است.
همچنیــن عــالوه بــر عــدم توجیــه اقتصادی 
ایــن قرارداد، فروش گاز به شــرکت نروژی 
بــرای صــادرات به صورت LNG هیچ ارزش 
افزوده امنیتی سیاســی برای کشــور ندارد. 
بر همین اســاس مشــخص نیســت مسئوالن 
وزارت نفــت کــه گزینه های به مراتب بهتری 
بــرای افزایش صــادرات گاز مانند صادرات 
گاز بــه ترکیــه و عــراق از طریق خط لوله روی 
میزشــان قرار داشت، چرا سراغ امضای این 
قــرارداد رفتنــد؟ جالــب اینجاســت که این 
قرارداد در شــرایطی امضا شــده اســت که 
سالهاست حدود نیمی از اهداف کمی برنامه 
تزریق گاز به مخازن نفتی به بهانه کمبود گاز 
محقق نمی شــود.عالوه بــر این موضوع، قرار 
بود گازهای ترش همراه نفت سوزانده شده 
در ســکوهای نفتی خلیج فارس بخصوص در 
سکوی میدان نفتی فروزان به عنوان خوراک 
جهت تولید گاز مایع شده LNG صادراتی در 
اختیــار این شــرکت نروژی قــرار بگیرد ولی 
مشــخص نیســت به چه دلیلی، مقرر شــد به 
جــای گازهای مذکور، گازهای شــیرین پارس 
جنوبی به این شــرکت نروژی فروخته شــود؟ 
در صورتــی که ایــن تغییر در محل تامین گاز 
صــورت نمی گرفــت، انتقــاد وارده به قیمت 

پایین گاز تحویلی به شــرکت 
نــروژی تــا حــدود زیــادی 
برطــرف می شــد زیرا درآمد 
فعلی کشورمان از این گازها، 
صفر بود و تداوم ســوزاندن 
گازهــای همراه نفت در خلیج 
فــارس نیز از لحاظ اقتصادی 
و محیــط زیســتی، خســارات 
وارد  کشــور  بــه  ســنگینی 

می کرد.

صرفنظــر از انتقاداتــی کــه 
متوجــه اینگونــه قراردادها 
در حــوزه ملــی مــی گــردد 
ر  ختا ســد ســا بنظــر مــی ر
مدیــران  ی  گیــر تصمیــم 
ارشــد جامعــه خصوصــا در 
حوزه نفت بر مبنای سیاســت 
های راهبــردی منطقه بدون 
آزمــون و خطــا و حفــظ بــازار 
جهانــی مبتنــی شــده اســت 
و گمانــه زنــی هــا بر اســاس 
ناچــاری و ضعف در مدیریت 
نفتــی،  مشــتقات  فــروش 
غیرآگاهانــه تلقی می گردد .  

هــا قــرار گرفــت و برخی از 
ایــرادات مهــم آن تاکنــون 

رسانه ای شده است.
مهم تریــن انتقــاد وارده بــه 
ایــن قــرارداد، قیمت پایین 
گاز تحویلی به شرکت نروژی 
اســت. براســاس محاسبات 
صــورت گرفتــه، در تمامــی 
قیمت هــای بــاال و پایین نفت 
خــام، قیمــت گاز تحویلــی به 
شــرکت نــروژی حــدود 50 
درصــد کمتــر از قیمــت گاز 
صادراتــی به ترکیه اســت و 
در واقــع، شــرکت ملی نفت 
ایــران طبــق ایــن قــرارداد 
یارانــه ای 50 درصدی برای 
این شرکت نروژی قائل شده 
اســت. این قیمت براســاس 
ابالغیــه نرخ گاز طبیعی برای 
فروش بــه واحدهای کوچک  
مقیاس تولید گاز مایع  شــده 
و نیز واحدهای فشرده سازی 
گاز طبیعــی با هدف صادرات 
کــه در مهرمــاه 96 توســط 
بیــژن زنگنه، وزیر نفت ابالغ 

جالب اینجاست 
که این قرارداد 
در شرایطی 
امضا شده است 
که سالهاست 
حدود نيمی از 
اهداف کمی 
برنامه تزریق 
گاز به مخازن 
نفتی به بهانه 
کمبود گاز 
محقق نمی شود 
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دنیای انرژی
گزارش

سارا   مالکی

آینده انرژی در دستان 
چـیـن 

 چیــن بــه عنوان یکــی از بزرگترین بازیگران 
بــازار انــرژی در دنیــا، بــه قدرتی دســت یافته 
اســت که می تواند تمام ســناریوهای آینده بازار 
انرژی را با تغییر همراه کند. در واقع کافی است 
ایــن غول اقتصادی کــه روزانه 25 درصد از کل 
مصــرف انــرژی دنیــا را مصرف می کنــد، تصمیم 
تازه ای در زمینه تولید یا تامین انرژی اتخاذ کند 
تا تمام پیش بینی ها در رابطه با چشم انداز بازار 
انــرژی را بــه چالش بکشــد. کافی اســت به این 
نکته توجه داشــته باشــیم که این کشور در حال 
حاضــر بزرگ ترین  واردکننــده نفت خام و گاز در 

دنیا اســت و در عین حال برنامه های بســیاری در 
زمینه افزایش تولید ســوخت های فسیلی دارد. 
از طرفــی مشــکل آلودگی هــوا در چین که نتیجه 
صنعتی شــدن این کشــور در 30 ســال گذشــته 
اســت، کاهش ســهم ســوخت های غیرفسیلی و 
حرکــت بــه ســمت اقتصادی خدمات محــور را در 
ســرلوحه برنامه ریزی ها قرار داده اســت. آنطور 
کــه از گزارش های موجود برمی آید، چین در حال 
ساخت ده ها نیروگاه  جدید هسته ای است تا عالوه 
بــر تامیــن انرژی پاک، به صادرکننده این صنعت 

در دنیا تبدیل شود. 

تمــام ایــن اتفاقــات باعــث شــده اســت تا 
کارشناســان عقیده داشــته باشــند »آنچه 
آینــده بازار جهانی انرژی را رقم خواهد زد، 
به تصمیمات چین وابســته اســت.« از نگاه 
کارشناســان »پکن در حال تبدیل شــدن به 
اهرم فشاری در بازار است که با هر اقدامی 
می تواند موجی فراگیر در بازار جهانی ایجاد 
کنــد و پیش بینی هــا را بــه هــم بریزد.« در 
چنیــن شــرایطی قابلیــت پیش بینــی نتایج 
سیاســت های این کشور که به شکلی واضح 
تدویــن شــده اســت، عمال از بیــن می رود و 

همیــن عدم اطمینــان در مورد آینده انرژی 
چیــن تبدیل به پتانســیلی مخــرب در بازار 

شده است.
 در طول ســه دهه گذشــته، چین موفق شده 
اســت 500 میلیــون نفر از جمعیــت خود را 
از فقــر خــارج کند. این افــراد حاال تبدیل به 
جمعیــت متقاضــی بــرای انرژی هــای تجاری 
شده اند و طی یک دهه گذشته نیز ساالنه 19 
درصد به تقاضای خرید خودرو در این کشور 
افزوده انــد امــا حاال اســتفاده از خودروهای 
برقــی در اولویت شــهروندان چینی اســت. 

بررســی ها نشــان می دهد تقاضای انرژی در 
این کشــور در حال حاضر چهار برابر بیشــتر 
از 40 ســال گذشــته شده و تقریبا یک چهارم 
کل مصــرف جهانی انرژی از ســوی چین رقم 
می خورد. به این ترتیب است که سیاست های 
انرژی جدید در چین این ســوال را به همراه 
دارند که تغییر مسیر مصرف انرژی در چین، 
چــه آینده ای بــرای بازار جهانــی انرژی رقم 
خواهد زد؟ برای پاسخ به این سوال، با بررسی 
ســه احتمال، می توان بــه اثرگذاری چین در 

شکل دادن به آینده بازار انرژی پی برد. 

تغییر ترکیب انرژی در چین 
 چین طی 30 ســال گذشــته رشد 
چشــم گیری در توسعه اقتصادی 
داشته است؛ توسعه ای که مصرف 
روزانه نفت خام این کشــور را از 
دو میلیون بشــکه در سال 1980 
به حدود 9 میلیون بشــکه در روز 

در حال حاضر رسانده است. 
 اما به محض اینکه رشد اقتصادی 
چین به حد اعالی خود برسد، قطعا 
ترکیب مصرف انرژی این کشــور 
نیز با تغییراتی همراه خواهد شد. 
بــا وجود اهمیتی که این تغییرات 
دارد، هنوز مشــخص نیســت چه 
زمانی رقم خواهند خورد. »تغییر 
جهــت چیــن بــه ســمت اقتصــاد 
خدمات محور« یکــی از احتماالتی 
اســت که با توجه به توســعه فعلی 
صنعت در چین، از گزینه های پیش 
روی اقتصاد این کشــور اســت. با 
تغییــر جهت از اقتصاد تولیدی به 
ســمت اقتصــاد خدمات محور، نه 
تنهــا تعطیلــی کارخانه هــا به علت 
آالیندگــی بیــش از انــدزه مــوج 
بیکاری به همراه نخواهد داشــت 
بلکــه می تواند مصــرف انرژی از 

منابع فسیلی را کاهش دهد. 
 در حال حاضر چین در قالب برنامه 
»انقالب انرژی« اعالم کرده است 
سهم ســوخت های غیرفسیلی در 
این کشــور تا ســال 2020 به 15 
درصــد افزایش خواهــد یافت و 

 در حال حاضر 
چين در قالب 
برنامه »انقالب 
انرژی« اعالم 
کرده است سهم 
سوخت های 
غيرفسيلی در 
این کشور تا سال 
2020 به 15 درصد 
افزایش خواهد 
یافت و طبق 
برنامه در سال 
2030 باید به 20 
درصد برسد.

پکن چگونه مسیر بازار نفت و گاز را تغییر خواهد داد؟
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کافــی اســت چین از وابســتگی بــه واردات 
نفــت به ســتوه بیایــد؛ وارداتی که از آنگوال، 
خلیج فــارس، ونزوئــال و تنگــه مــاالکا انجــام 
می شــود و هر کدام از آنها ریســک های خاص 
خود را دارند و این کشور را به خود وابسته 
می کننــد. در ایــن صــورت واردات روزانــه 
12 میلیون بشــکه نفت خام توســط چین که 
آژانس بین المللی انرژی برای ســال 2030 
آن را پیش بینی کرده است؛ به وقوع نخواهد 
پیوست و بازار جهانی نفت خام در پی کاهش 
تقاضــای چین، احتماال با مازاد عرضه روبه رو 

خواهد شد. 
در چنین شــرایطی ممکن است واردات نفت 
چیــن بــه اســتفاده های خاصی محدود شــود 
به خصوص در شــرایطی که بر اساس قوانین 
این کشــور، احتماال تمایل شــهروندان چینی 
به سمت خودروهای الکتریکی بیشتر خواهد 
شــد. به این ترتیب تقاضای باقی مانده چین 
برای نفت خام آنطور که گفته می شود احتماال 
6 یــا 7 میلیــون بشــکه در روز خواهد بود که 
توســط تعداد اندکــی از تامین کنندگان نفت 
خام مانند عربســتان ســعودی یــا ایران و به 
وســیله قراردادهای بلندمدت تامین خواهد 

شد.

داده اند و به 4/ 12 میلیارد 
متــر مکعب رســانده اند. به 
گــزارش رویتــرز، تولید گاز 
چیــن در مــاه نوامبر نیز برای 
پاسخگویی به نیاز زمستانه، 
به 6/ 12 میلیارد متر مکعب 
رســیده اســت که بیشترین 
تولید ماهانه از ماه مارس به 
این ســو ارزیابی می شود. به 
ایــن ترتیب با در نظر گرفتن 
نقش چین در ایجاد تقاضا در 
بازار جهانی گاز، محدود شدن 
یا حذف واردات از سوی این 
کشــور برای بازار جهانی این 
ماده طبیعی آثار بسیار مخربی 

به همراه خواهد داشت.

 کاهــش وابســتیگ بــه 
واردات نفت 

امــا اگر چیــن تصمیم بگیرد 
در پــی سیاســت های کاهش 
آالیندگی و حرکت به ســمت 
تجدیدپذیــر،  انرژی هــای 
واردات نفتــش را کاهــش 
دهد چه اتفاقی رخ می دهد؟ 

واردات  کاهــش  احتمــال   
نفــت خــام از ســوی چین در 
حالی مطرح اســت که دستکم 
در آینــده ای نه چنــدان دور 
شــاهد این اتفــاق نخواهیم 
بود زیــرا این غول اقتصادی 
در حال گســترش ذخایر نفت 
خــام تجــاری خود اســت و به 
پاالیشــگاه های خصوصی این 
کشور نیز مجوز واردات طالی 
ســیاه داده اســت. با این حال 
این حقیقت قابل چشم پوشی 
نیست که چین با دست یافتن 
به پیشرفت های فنی و کاهش 
هزینه هــای تولید موتورهای 
برقی و همچنین تبدیل شدن 
بــه یکی از بازیگران جدی در 
عرصه تولید انرژی  هسته ای، 
در حال ایجاد تغییر در تعادل 
قدرت در بازار انرژی اســت. 
با تمــام این تفاســیر احتماال 
آینــده بــازار انــرژی هم مهر 
»ساخت چین« بر خود خواهد 

داشت.  چین یک ســوم از مصرف گاز خود را به شــکل 
ال ان جــی وارد می کنــد. بــرای اینکــه نقش 
تقاضای چین در بازار جهانی مشــخص شــود، 
کافی است بدانیم در نتیجه سیاست کاهش 
آلودگی در زمستان، افزایش تقاضا برای گاز 
از ســوی چین قیمت نقدی LNG در آســیا را 
در اوایل ماه دسامبر 2017 به باالترین سطح 

در سه سال گذشته رسانده است.   
نقــش چیــن در بازار جهانــی گاز در بلندمدت 
نیز حائز اهمیت است زیرا آژانس بین المللی 
انــرژی، پیش بینــی کرده اســت چین یکی از 
بزرگتریــن واردکننده هــای گاز دنیا تا ســال 
2040 باشد. اما این تمام ماجرا نیست زیرا 
ممکن است این کشور با توسعه منابع داخلی 

گاز شیل پیش بینی ها را تغییر دهد. 
بر اســاس گزارش های موجود، چین در حال 
توســعه تولید گاز از منابع شــیل خود اســت 
و احتمــاال بتوانــد از ایــن راه مصرف نفت را 
کاهــش دهــد. طبق گــزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، منابع شناســایی شــده گاز در 
چیــن چیــزی حــدود 115/ 1 میلیــارد فوت 

مکعب اســت. عــالوه بر این 
منابع، مناطق بزرگی نیز وجود 
دارنــد که هنوز تحت عملیات 
اکتشــاف قــرار نگرفته اند. 
بنابرایــن تا چند ســال آینده 
گاز اســتخراج شــده از منابع 
شیل چین می تواند جایگزینی 
برای واردات گاز بیشتر شود 
یا حتی کشور را در این زمینه 
خودکفــا کند؛ درســت مانند 
آمریــکا که طــی تنها یک دهه 
گذشته، با توسعه غیرمنتظره 
منابــع شــیل خود توانســت 
تمــام پیش بینی هــا را تغییر 
دهــد و حاال بــه صادرکننده 
گاز تبدیل شده است. همین 
حاال نیز تولیدکنندگان چینی 
گاز طبیعی، تولیداتشان را در 
ماه اکتبر نسبت به همین بازه 
زمانی در سال گذشته، بیش 
از 4/ 15 درصــد افزایــش 

طبق برنامه در ســال 2030 
بایــد بــه 20 درصد برســد. 
هــدف نهایــی از ایــن برنامه 
این اســت که تا سال 2050 
ســهم سوخت های فسیلی به 
کمتــر از نصــف چیزی که حاال 
هســت برسد. به این ترتیب 
بایــد دیــد کاهــش تقاضای 
بزرگتریــن واردکننده نفت 
خــام در دنیــا، بــازار جهانــی 
نفت را در چه شــرایطی قرار 

خواهد داد. 

چشم چیین ها به گاز 
چینی ها اخیرا سیاست هایی 
آلودگــی  کاهــش  بــرای  را 
هــوا در زمســتان در برخــی 
اســتان های ایــن کشــور در 
پیــش گرفته اند که در بازار 
جهانی گاز تاثیراتی به همراه 
داشــته است. در حال حاضر 

 احتمال کاهش 
واردات نفت 
خام از سوی 
چين در حالی 
مطرح است 
که دستکم 
در آینده ای 
نه چندان دور 
شاهد این اتفاق 
نخواهيم بود 
زیرا این غول 
اقتصادی در 
حال گسترش 
ذخایر نفت 
خام تجاری 
خود است و به 
پاالیشگاه های 
خصوصی این 
کشور نيز مجوز 
واردات طالی 
سياه داده است

بررسی ها نشان 
می دهد تقاضای 
انرژی در این 
کشور در حال 
حاضر چهار برابر 
بيشتر از 40 سال 
گذشته شده و 
تقریبا یک چهارم 
کل مصرف جهانی 
انرژی از سوی چين 
رقم می خورد.
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جلسه بررسی سواپ و ترانزیت 
انرژی برگزار شد

ترانزیت مشتقات نفت به مدیرتانه 
در اولویت باشد

میزگرد بررسی مشکالت، فرصت ها و چالش های سواپ 
و ترانزیت انرژی در ایران به مدیریت آقای رضا وثوقی 
با حضور مدیر عامل شرکت ملي پخش و معاونان ایشان با 

نمایندگان اتحادیه برگزار شد.
در این جلسه به موضوعات سواپ فرآورده هاي نفتي اشاره 
شد و مدیر عامل شرکت ملي پخش گفت ما این آمادگي را 
داریم که در شمال ایران فرآورده ها را تحویل بگیریم و 

در جنوب کشور همان فرآورده را تحویل بدهیم .
همچنین ایشان اعالم کردند که با مشارکت بخش خصوصي 
، مازاد تولید، شرکت ملي پخش را در اختیار آنها  این بخش 
بگذاریم تا 60 درصد نیاز  کشور هاي همسایه را تامین نمایند. 
فیروزي رئیس کمیسیون سواپ اتحادیه در ادامه گفتند 
قیمت خرید ال پي جي که ما از اقلیم کردستان میگیریم 
نسبت به آنچه که از شما تقاضا میکنیم پایین تر است و 

همچنین این مشکل در فرآورده مازوت هم وجود دارد آیا 
نباید یک تصمیم مشخص در این مورد اتخاذ شود تا امنیت 

ملي کشور در مرز ها هم تامین شود. 
رفیعي فر در ادامه گفتند بوجود آمدن این مشکالت به 

علت فقدان نهاد رگوالتوري و نبود تنظیم مقررات است.
در پایان مدیر عامل شرکت ملي پخش گفت ما این آمادگي 
را داریم با اتحادیه همکاري کامل داشته باشیم ، در سال 
2020 ما نفت کوره مازاد خواهیم داشت که اتحادیه باید 
برنامه ویژه اي جهت تبدیل آن به فرآورده هاي دیگر داشته 

باشد.
 دکتر سید حمید حسیني در پایان جلسه ضمن تشکر از حضور 
مدیر عامل و معاونین شرکت ملي پخش به این موضوع اشاره 
کردند که شرکت ملي پخش درباره شرکت هاي خصوصي 

باید هدایت،حمایت،حفاظت و حراست را داشته باشند.

یک کارشناس حوزه اقتصاد انرژی با اشاره به ضرورت راه اندازی 
سوپرمارکت فرآورده های نفتی در حوزه مدیترانه، گفت: دسترسی 

ایران به دریای مدیرانه فرصت های ترانزیتی مطلوبی را در پی دارد.
احمد صرامی در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز با بیان اینکه ایران در 
آستانه دسترسی به دریای مدیترانه قرار دارد، گفت: باید برای ترانزیت 
نفت و فرآورده های نفتی به حوزه مدیترانه برنامه ریزی دقیق داشته 
باشیم زیرا دسترسی ایران به دریای مدیرانه فرصت های ترانزیتی 
مطلوبی را در پی دارد. وی با اشاره به تقاضای باالی خرید فرآورده های 
نفتی از جمله بنزین و گازوئیل در حوزه مدیترانه، گفت: حوزه مدیترانه 
برای نفت و فرآورده های نفتی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا کشورهایی 
که در همسایگی این منطقه قرار دارند از خریداران اصلی فرآورده های 
نفتی هستند. عضو اتحاد یه صاد رکنند گان فرآورد ه های نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران با بیان اینکه بخش گسترده ای از قیمت گذاری های 
فرآروده های نفتی در حوزه مدیترانه صورت می گیرد، گفت: حوزه 
مدیترانه مبنای قیمت گذاری نشریات تخصصی نفت و فرآورده های 
نفتی است و در این منطقه مبنای خرید و فروش کاالهای نفتی تعیین 
می شود. صرامی گفت: در صورتیکه ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار 
در بازار بین المللی نفت و گاز، به حوزه مدیترانه اشراف تجاری داشته 
باشد، به یک کشور قابل اطمینان برای خریداران خارجی محصوالت 
نفتی و در عین حال به یک مرکز خوراک در این منطقه تبدیل می شود. 
وی تصریح کرد: مشتریان نفت ما در جهان مشخص هستند اما آنچه که 
می تواند قدرت مانور ما را در جهان به رخ بکشد، فروش فرآورده های 
نفتی است.این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی افزود: اگر کشوری با 
مرزهای آبی گسترده، پاالیشگاه مختلف، و عالقمند به حضور موثر در 
بازار بین المللی هستیم، نباید فقط به نفت و میعانات گازی اکتفا کنیم، 
بلکه باید با برنامه ریزی منسجم، بازاریابی و بازیگردانی درست به سمت 
و سوی صادرات فرآورده های نفتی و حمل آنها به مقاصد دورتر از جمله 

قاره افریقا حرکت کنیم. وی با بیان اینکه افریقا بازار جدید صادرات 
فرآورده های نفتی است، گفت: باید از هر فضای جدید برای توسعه بازار 
استفاده کنیم و در این راستا باید شرایط بازار، کیفیت محصول، هزینه 
عملیاتی، تکنولوژی های جدید، قوانین و مقررات و مهارت های نیروی 

انسانی بررسی و ارزیابی شود.
صرامی با اشاره به اهمیت حضور ناوگان نفتکش ایران در حوزه مدیترانه 
گفت: ناوگان نفتکش ما هم باید حضور مقتدرانه ای در این منطقه داشته 
باشد، برای مثال با داشتن مخازن ثابت به عنوان تانکر می تواند از آنجا 
خوراک دریافت و به نقاط مختلف جهان توزیع کند. به این ترتیب با 
راه اندازی سوپرمارکت فرآورده های نفتی در حوزه مدیترانه، توزیع 
مشتقات نفتی به طور کامل در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.

به گفته او با یک گردش از خلیج عدن به سمت دریای سرخ و کانال 
سوئز و راه اندازی سوپرمارکت فرآورده های نفتی در دریای مدیترانه، 

می توانیم بازار خوبی را برای خود رقم بزنیم.
عضو اتحاد یه صاد رکنند گان فرآورد ه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران 
درباره چگونگی حضور موثر ایران در بازار فرآورده های نفتی، گفت: 
بازیگردانی ما در بازار جهانی نفت و فرآورده های نفتی به مسائل داخلی 
برمی گردد، بنابراین باید ابتدا این معادالت را حل کنیم. وی با بیان اینکه 
در حوزه فرآورده های نفتی باید به بهبود کیفیت فرآورده ها و باالبردن 
استانداردها و کاهش سولفور و ناخالصی های فرآرورده ها از جمله 
گازوئیل اقدام کنیم، گفت: باید پاالیشگاه ها به سمتی و سویی حرکت 
کنند که بتوانند بیشترین استفاده را از ورودی نفت خام داشته باشند، 
به طوریکه باید میزان نفت کوره را کم، استفاده از تکنولوژی های مدرن 
را ارتقا دهیم.صرامی تصریح کرد: اگرچه ما بزرگترین تولیدکننده نفت 
کوره جهان هستیم اما ممکن است با ایجاد تغییر و تحوالت تکنولوژیکی 
استفاده از نفت کوره کم شود، به همین دلیل باید در بخش تکنولوژیک 

و مدیریت بازاریابی فرآروده های نفتی و مشتری مداری اقدام کنیم.

امکان راه اندازی سوپرمارکت فرآورده های نفتی در مدیترانه
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بازار در انتظار رونق معامله محصوالت پتروشییم

نتایج مطالعه میدان های گازی فرزاد، پارس شمایل و کیش ارائه یم شود

بازار محصوالت پتروشییم در بورس کاال این روزها به دالیل مختلف کاهش معامله 
را تجربه یم کند و معامله گران محصوالت پلیمری و شیمیایی درانتظار رونق دوباره 
هستند. به گزارش پایگاه اطاع رساین اوپکس ، هفته گذشته شرایط شکننده ای در بازار 
پتروشییم حاکم بود ، عقب نشیین تقاضا در گروه محصوالت شیمیایی و رسیدن به 
کمترین حد از ابتدای سال جاری را یم توان به عنوان نکته مهیم در این بازار تلقی کرد. 
هم اکنون حجم معامله در بازار محصوالت شیمیایی در کمترین حد از ابتدای مهرماه و 
حجم معامله در بازار پلیمرهای بورس کاال در کمترین حد در 7 هفته اخیر است.  بر پایه 
این گزارش ، در هفته گذشته شاهد کاهش حجم معامات پلیمرها در بورس کاال بودیم 
تا جایی که سومین هفته پیایپ از افت نرخ به ثبت رسید. این شرایط نشان یم دهد 
که خریداران با یک بدبیین نسیب رو به رو هستند البته دلیل اصیل آن را باید در کاهش 
حجم تولید در صنایع پایین دسی به شمار آورد. ذات رشد قیمت ها در بازار داخیل در 
هفته گذشته در کنار روند کاهیش و ممتد حجم معامات در بورس کاال نشان یم دهد 
که حی خرید از بورس و فروش در بازار نیز از جذابیت چنداین برخوردار نیست زیرا 
همین فرآیند واسطه گری نگران آن است که در بازار داخیل موفق به فروش نشود. 
این موارد دقیقاً نشان دهنده بدبیین در بازار است و ریشه اصیل آن را باید در ضعف 
نقدینیگ ، کاهش حجم خرید از بازار داخیل ، مهاجرت خریداران از بازار به بورس کاال و 

خرید مستقیم و البته کاهش حجم تولید در صنایع تکمییل جستجو کرد.
تحلیلگران بازار اعتقاد دارند که درصورت ادامه این وضعیت شرایط جذایب پیش روی 
 0209 ، PVC صنعت پتروشییم ترسیم نخواهد شد. این در حایل بود که جذابیت خرید
خطی و پیل اتیلن های ترفتاالت بطری هنوز هم باالست که نشان یم دهد این بازارها 
به عرضه های بیشتری نیاز دارند. در خصوص پیل پروپیلن ها اما شاهد آرامش بیشتری 
هستیم که نشان یم دهد رشد عرضه در کنار برداشته شدن سقف مجاز نوسان قیمت 
ها و همچنین محدودکردن سقف خرید نتیجه مثبی بر جای گذاشته است اگرچه نیاز به 

تداوم نظارت و رشد عرضه ها هنوز هم حس یم شود. 

مدیرعامل گازپروم: 
نتایج مطالعه میدان های گازی فرزاد، پارس شمایل و کیش، اوایل ۲۰۱۸ ارائه یم شود

درباره  خود  ای  توسعه  گزارش های  شرکت،  این  گفت:  گازپروم  شرکت  مدیرعامل 
میدان های گازی فرزاد A و B، پارس شمایل و کیش را در سه ماه نخست سال آینده 

)۲۰۱۸( به شرکت میل نفت ایران ارائه یم دهد. 
الکیس میلر عصر امروز )چهارشنبه، ۲۲ آذرماه( پس از امضای ۲ تفاهمنامه با شرکت 
میل نفت ایران به خبرنگاران گفت: امروز گام مهیم برای همکاری گازی با ایران برداشته 
شده است.  وی با بیان این که شرکت گازپروم جزئیات حضور در پروژه ایران ال ان جی 
را برریس یم کند، تصریح کرد: همچنین امروز در باره امکانات توسعه همکاری دوجانبه 
در دیگر حوزه های گازی تبادل نظر کردیم.  گازپروم بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی و 
یی از بزرگترین شرکت های گازی جهان است، در میان شرکت های گازی، این شرکت 
روس، به واسطه ذخایر گازی و در اختیار داشتن بیش از ۱۵۲،۲۰۰ کیلومتر خط لوله 
گاز طبیعی، بزرگ ترین شبکه خطوط لوله انتقال گاز در جهان، جایگاه ویژه ای دارد. دفتر 
مرکزی گازپروم، در شهر مسکو قرار دارد. گازپروم، ۲۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز 
اروپا را تامین یم کند و بزرگترین شرکت روسیه به شمار یم آید، این شرکت همچنین 

بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اروپاست.

توضیح شرکت میل نفت درباره قرارداد فروش گاز به نروژی ها 

نخستین نرم افزار تفسیر نمودار نگار تولید ساخت داخل رونمایی شد 

شرکت میل نفت ایران توضیحایت را در باره قرارداد فروش گاز به شرکت IFLNG نروژ 
اما هنوز مراحل تصویب  منتشر و اعام کرد: قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده 

خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است.

به گزارش پایگاه اطاع رساین اوپکس به نقل از شرکت میل نفت ایران، در این توضیحات 
آمده است: »قرارداد امضا شده ازسوی شرکت میل نفت ایران با شرکت آی اف ال ان 
جی، قرارداد مناسیب است و پاره ای از اطاعایت که در این زمینه در رسانه ها منتشر 
شده مبتین بر حدس و گمان است. قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده اما هنوز 
مراحل تصویب خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است و لذا به طور قطع در مراحل 
تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده برریس یم شود و سرانجام پس از تایید و 

تنفیذ قرارداد، اطاعات قابل اتکا در این زمینه منتشر خواهد شد.
الزم به تاکید است که قیمت گاز تحوییل به واحدهای کوچک مقیاس تولید کننده ال 
ان جی در سواحل جنویب کشور، برای همه متقاضیان حسب تکلیف قانوین در تاریخ 
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط وزارت نفت تعیین و اباغ شده است )که در اباغیه مورخ ۵ 
مهر ۱۳۹۶ مورد اصاح قرار گرفته است(. این قیمت ها برای همه متقاضیان به صورت 
یکسان اعمال خواهد شد و همه شرکت های عاقه مند یم توانند برای عقد قرارداد به 

شرکت میل نفت ایران مراجعه کنند.«
نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع شده )LNG( صادرایت، سوم آبان 
ماه امسال بین شرکت میل نفت ایران و شرکت IFLNG )تحت مالکیت شرکت پاالیش 

گاز خارک و شرکت نروژی )Hemla( امضا شد.

به گزارش شانا، این نرم اين نرم افزار در نخستین روز برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش و فناوری استان خوزستان )نهم آذرماه( با حضور غامرضا شریعی، استاندار 
خوزستان و جمعی از مدیران شرکت میل مناطق نفتخیز جنوب و پژوهشگران دانشگاه 
نفتخیز  مناطق  فناوری شرکت میل  و  پژوهش  رئیس  پورقاسم،  رونمایی شد.  تهران 
جنوب درباره پروژه بویم سازی این نرم افزار توضیح داد: یی از موارد بسیار مهم در 
بخش صنایع باالدسی نفت به ویژه در بخش تولید که مورد توجه مهندسان نفت است، 
آگاهی از میزان و نوع سیاالت تولیدی از چاه است که یی از راه های به دست آوردن 
این اطاعات، تفسیر داده های به دست آمده از ابزارهای نمودار نگار تولید است. 
وی افزود: داده های اولیه حاصل از ابزار نمودارگیری به صورت خام است و برای 
تفسیر صحیح باید ابتدا مورد پردازش و کنترل کیفیت قرار گیرند؛ تفسیر این نمودارها با 
استفاده از نرم افزارهای تخصیص انجام یم گیرد که تا قبل از انجام این پروژه همه دارای 
منشأ خارجی بودند و تهیه الیسنس این نرم افزارها مستلزم پرداخت هزینه های زیادی 
بود. به گفته پورقاسم، ساخت یک نرم افزار بویم که متناسب با نیازهای مهندسان بهره 
برداری در کشور بوده و بتواند با نمونه های خارجی این گونه نرم افزارها رقابت کند در 
دستور کار این شرکت قرار گرفت و به منظور استفاده از توان داخیل و قطع وابستیگ، 
پروژه تدوین دانش فین و ساخت این نرم افزار تعریف و قرارداد اجرایی آن با دانشگاه 
تهران امضا شد. رئیس پژوهش و فناوری شرکت میل مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: 
عملکرد و کارایی این نرم افزار پس از طراحی های پیچیده و برریس های بسیار بر اساس 

داده های چاه های این شرکت، مورد تأیید کارشناسان ذیربط قرار گرفت.
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مرد نکونام منیرد هرگز...

در آخرین روز از فصل خزان » مهندس محسن فخاری » یکی از نیک نامان فعال در اتحادیه اوپکس و صندوق توسعه صادرات 

فرآورده های نفتی از میان ما پر کشید و به دیدار معبود شتافت .

مرحوم فخاری به اذعان بسیاری از همکاران فردی خوشفکر ، مردمدار ، تعامل گر با روابط عمومی قوی و در عین حال تاجری با 

سامت فکری و اعتقادی بود که از همه توان و انرژی خود در جهت ارتقا جایگاه بخش خصوصی و اتحادیه اوپکس استفاده نمود 

.رئیس هیئت مدیره شرکت جم فرایند از بنیان گزاران اصلی اتحادیه اوپکس در چهار ده سال قبل و در چندین دوره نیز عضو 

هیئت مدیره این اتحادیه بود .

هیئت مدیره ، کارکنان و کلیه اعضا اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت ، گاز و پتروشیمی فقدان این مدیر توانا را به خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای آن مرحوم آرزومند است .






